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نز تمارک  9قطنم 

باتک 9تاصخشم 

9همدقم

باتک رد  ثحب  شور  اب  9ییانشآ 

تسا ششوپ  زا  معا  10باجح 

ششوپ باجح و  نیب  توافت  10تقیقح و 

باجح 12يانعم 

. تسا نید  زا  هتفرگرب  يرما  نز  16باجح 

16هراشا

؟ دشاب یم  هچ  هژاو  ود  نیا  قادصم  ایآ  هک  دشاب  یم  رامخ " بابلج " و"   " هژاو ود  رب  دوش ، دراو  ثحب  نیا  رد  تسا  نکمم  هک  یلاکشا  16اهنت 

یمالسا ياهروشک  ياه  ششوپ  سابل و  عاونا  هب  ارذگ  17یهاگن 

رازا بابلج ، رامخ ، هعاّرد ، - 17

رازبا ای  رازا  - 17

( سونرَب سونرُب   ) سُنزُب - 17

( بابّلِج  ) بابْلِج - 17

هّیِلَلُح - 17

( کیاح  ) کْیَح - 17

ۀلَبَس - 17

( لاو رس   ) اولش ر - 18

َرذ ْوَش  - 18

ابَع - 18

هَفَحْلم فاِحل ، - 18
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تروص رس و  ششوپ  روهشم  18عاونا 

عقرُب - 18

رامِخ - 18

هِّیِرْعش - 18

رادِص - 19

هَحرَط - 19

هَعَنقِم عنقِم ، عانِق ، - 19

سوبنک - 19

هیفوک - 19

باقن - 19

رضاح رصع  ات  ناتساب  زا  ناریا ، رد  ششوپ  هب  یلامجا  19یهاگن 

مالسا زا  لبق  19نایسراپ 

19هراشا

نایناساس 20تموکح 

مالسا زا  دعب  20نایسراپ 

20هراشا

يرجه موس  20نرق 

هیوفص 20نارود 

راجاق هیدنز و  20نارود 

هاش نیدلارصان  20نارود 

هطورشم دورو  زا  دعب  20ششوپ 

ناریا رصاعم  خیرات  رد  باجح  یب  نانز  21نیتسخن 

ناریا ریغ  رد  باجح  فشک  هب  مادقا  رد  هاشداپ  21نیلوا 

21هجیتن

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 50زکرم  هحفص 6 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


. تسا نید  شریذپ  هب  طونم  باجح  21شریذپ 

21هراشا

دوخ اب  سفن  ثیدح  23رکذت و 

رخآ 23نخس 

تسا ییارگ  نامیا  هب  طونم  باجح  23تیاعر 

23هراشا

هعماج رد  دارفا  میرح  ظفح  بوجو  لوا : 24ۀمدقم 

24هراشا

. دنا هطبار  جاتحم  ندوب ، عبطلا  یندم  ياضتقا  هب  اه  ناسنا  همه  - 124

( يرخا رزو  ةرزاو  رزت  (ال  هدمآ میرک  نآرق  رد  هک  ربکت و ... ایر ، غورد ، دننام : دیامن ، یم  تشگرب  صخش  دوخ  هب  اهنت  نآ ، یفنم  ای  تبثم  باتزاب  دنک و  یمن  زواجت  درف  دح  زا  اهنآ  دوهشم  میقتسم و  راثآ  هک  یلامعا  يدرف ؛ لامعا  - 1 تسا : لامعا  هنوگ  ود  ياراد  هعماج  حطس  رد  ناسنا ، تسا . دارفا  ریاس  میرح  ظفح  تروص  رد  یعامتجا  طباور  ماکحتسا  - 2

24هراشا

یسنج 26تافارحنا 

ناتساب ياه  هعماج  یسنج  تافارحنا  زا  27ياهنومن 

27هجیتن

. تسا یندوتس  يرما  باجح  مود : 28ۀمدقم 

28هراشا

. تسا حلاص  یلمع  باجح  - 128

. تسا یندوتس  لقع  عرش و  دزن  رد  حلاص  لمع  - 228

. تسا نامیا  اب  مزالتم  حلاص  لمع  موس : 29همدقم 

29هراشا

. تسا يورخا  رثا  هبیط و  تایح ، دقاف  نامیا ، تیاعر  نودب  مالسا ، نید  رد  حلاص  لمع  - 129

. درادن یشزرا  هبیط  تایح  نودب  يراک  چیه  - 230

نامیا باجح ال  مزالت  مراهچ : 31ۀمدقم 

همدقم راهچ  32هجیتن 
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تسا ملظ  یباجح  33یب 

33هراشا

. تسا دوخ  ناکم  تیعقوم و  ریغ  رد  یلمع  هعماج  حطس  رد  یباجح  یب  - 133

. تسا ملظ  دوخ  تیعقوم  ریغ  رد  یلمع  ره  - 233

34هجیتن

تسا قسف  یباجح  34یب 

. تسا فارسا  اب  يواسم  یباجح  35یب 

. دوش یم  یحور  یقرت  رب  ثعاب  هک  تسا  یتیدودحم  35باجح 

35هراشا

. تسا تیدودحم  یعون  باجح  - 135

. تسا تمکح  ياراد  یتیدودحم  ره  - 236

. تسا باجح  تیاعر  هب  فظوم  یمالسا  تلود  37هعماج و 

37هراشا

. تسا ینید  روما  تیاعر  هب  فظوم  یمالسا  هعماج  - 137

37هراشا

هعماج رد  یمالسا  يزاس  رهاظ  - 137

هعماج رد  یمالسا  يزاس  نطاب  - 238

هیرظن هس  38یسررب 

هیرظن هس  39یسررب 

هناقداص ياه  یتسود  هناتسود ، ياه  40فرح 

نز تمارک  قطنم  ثحابم  زا  یلک  41هجیتن 

باجح 1 نوماریپ  هتسپ  ناسنا و  یمیمص  41يوگتفگ 

هناتسود ياه  خساپ  هناقداص ، 44ياهلاوس 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  48هرابرد 
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نز تمارک  قطنم 

باتک تاصخشم 

. یناـقهد نسحم  باـجح / موهفم  هب  دـیدج  یـشرگن  نز : تمارک  قـطنم  روآدـیدپ :  ماـن  ناوـنع و   1354 نسحم ، یناـقهد ، هسانـشرس : 
 : لایر 2-05-5075-600-978  15000 کـباش :  لودـج . 152 ص :. يرهاظ :  تاصخـشم  نیدلاباهش 1386 . مق : رـشن :  تاصخـشم 
 : تشادداـی . The logic of woman dignity یـسیلگنا : هب  دـلج  تشپ  تشادداـی :  يراپـس . نورب  یـسیون :  تسرهف  تیعـضو 

 -- یبهذـم ياـههبنج  باـجح --  عوضوم :  ینآرق  ياـههبنج  باـجح --  عوضوم :  باـجح  عوضوم :  سیونریز . تروـص  هب  هماـنباتک 
هرامش  297/636 ییوـید :  يدــنب  هدر  BP230/17/د9م8 1386  هرگنک :  يدــنب  هدر  خــیرات  ناریا --  باـجح --  عوـضوم :  مالــسا 

1307999 یلم :  یسانشباتک 

همدقم

لمأت هک  یثحب  تسا . هتـشگ  رـضاح  ناوج  لسن  ًاصوصخ  نالوئـسم و  مدرم و  نیب  زیمآ  هغدـغد  ثحاـبم  هلمج  زا  باـجح ، ثحب  هزورما 
. دراد یناسنا  ره  يورخا  تداعـس  يدـبا و  تایح  اب  یگنتاگنت  طابترا  هکلب  دـشاب ، یم  یناسنا  هعماـج  لاـح  هب  ِدـیفم  اـهنت  هن  نآ  نوماریپ 
رد شتمه  مامت  رـضاح ، باتک  دبای . یم  ترورـض  نادـنچ  دـصود  هعماج  حطـس  رد  شنتخاس  یلمع  رد  مامتها  نآ و  رد  تقد  نیاربانب ،

ياهباتک ددرگ . یهلا  قح  نیا  هب  تبـسن  رـضاح  نایمدآ  يرگنـشور  ۀـیام  ات  هدوب  هعماج  حطـس  رکف و  رد  یهلا  مکح  نیا  نتخاـس  رارقرب 
زا صخـشمان  فیرعت  ندوب ، راب  یب  هداس و  دایز ، مجح  باجح ، حـضاوان  نییبت  نوچمه  یتالکـشم  اـب  ًاتدـمع  باـجح ، نوماریپ  دوجوم 

قطنم باـتک  دـشاب . یم  وربور  ثحاـبم  شنیچ  یتح  اوتحم و  رد  يرادرب  یپـک  تاـعوضوم و  رارکت  نآ ، فیرعت  مدـع  یتـح  باـجح و 
ثحابم ررکم  حیضوت  زا  هتفای و  شراگن  هبیط  تایح  ییارگ و  نامیا  روحم  رب  باجح ، ياهباتک  ریاس  اب  توافتم  يا  هویش  هب  نز ، تمارک 

باـجح و نیب  یـساسا  یتواـفت  اـت  هدوـب  نیا  رب  هدـنب  تمه  باـتک  نیا  رد  دـشاب . یم  رود  هب  تسا  دوهـشم  رگید  بتک  رد  هک  تاـجح ،
ات میامن  هدافتسا  لوا  لکش  سایق  بلاغ  رد  یقطنم  یشنیچ  زا  هدومن و  رارقرب  فافع  باجح و  نیب  لباقتم  يا  هطبار  هدش و  لئاق  شـشوپ 
ود زا  ار  باجح  نتخاس  یلمع  هار  رـضاح ، رثا  رد  نینچمه  ددرگ . هئارا  یقطنم  یلیلد  بلاغ  رد  مه ، باـجح  ثحب  اـب  یتفلاـخم  هنوگره 

تـسا یعامتجا  نکـسم  مکح  رد  هدوب و  یتقوم  رگید  ياـهراکهار  ۀـیلک  اریز  میا ،  هدومن  یفرعم  ناـمیا  تیاـعر  نید و  شریذـپ  لاـناک 
بیع زا  يراع  ار  دوخ  هدنسیون  لاح ، ره  هب  دشاب . یم  ینید  هعماج  نطب  هب  رضم  نآ  رارمتسا  یلو  تسا ، دیفم  یعقاوم  رد  نکـسم  هچرگ 

رد دنام . یم  ناریا  زیزع  مدرم  ناملاع و  هدنزاس  تاداهنـشیپ  تاداقتنا و  راظتنا  رد  هنامیمـص ، رکـشت  هداشگ و  يور  اب  هتـسنادن و  صقن  و 
دمحم یناما و  يدـهم  نایاقآ : ًاصوصخ  دندیـشک ، تمحز  رثا  نیا  پاچ  يزاـس و  هداـمآ  رد  هک  یناـسک  هیلک  زا  مناد ، یم  مزـال  ناـیاپ ،
باوث رد  کیرـش  الع - لج و  قح - ترـضح  فطل  اب  نانآ  مشاب و  هتـشاد  ار  ینادردـق  رکـشت و  لاـمک  دـیما  میـسن  هسـسوم  یناوریش و 
نینزان رسمه  یمیلس ، مناخ  راکرـس  میاه ، یتخـس  ياپمه  کیرـش و  زا  ات  مناد  یم  بجاو  دوخرب  نینچمه  دندرگ . لباقان  رثا  نیا  يونعم 

یناقهد 8/11/1386 نسحم  منادرگ . ناشزبس  دنلب و  حور  میدقت  ار  مارتحا  بدا و  تیاهن  هدومن و  ار  رکشت  لامک  هدنب ،

باتک رد  ثحب  شور  اب  ییانشآ 

رد تسا : ریز  رارق  هب  نآ  حیـضوت  هک  هتفرگ  لکـش  یقطنم ، سایق  زا  یعون  ساسارب  باـتک  نیا  یمارگ ، رهاوخ  اـی  ردارب  زیزع ، ةدـنناوخ 
تابثا يارب  همادا  رد  تسا و  هتفای  شنیچ  هجیتن  کی  همدـقم و  ود  زا  یلالدتـسا  نآ ، تاـبثا  يارب  دوش و  یم  حرطم  ثحب  عوضوم  ادـتبا ،
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روحم ادتبا  رـضاح ، باتک  رد  ددرگ . یم  نشور  لالدتـسا  ۀـجیتن  نایاپ ، رد  دوش و  یم  هداد  حیـضوت  تامدـقم  زا  کی  ره  لالدتـسا ، نیا 
نید و شریذپ  یکی  دریگ : یم  رارق  یسررب  دروم  مهم  بلطم  ود  همادا  رد  هداد و  صاصتخا  دوخ  هب  شـشوپ  اب  باجح  توافت  ار  یلـصا 

نماض دشاب ؛ یم  توافت  نآ  تیاعر  باجح و  شریذـپ  نیب  یترابع ، هب  باجح . تیاعر  لوبق و  رد  ود  نآ  شقن  ییارگ و  نامیا  يرگید 
. دوش یم  هتخادرپ  باجح  يریگ  هجیتن  هب  اهتنا  رد  و  تسا . نامیا  شندرک  تیاعر  لماع  هدوب و  نید  باجح ، شریذپ  یلصا 

تسا ششوپ  زا  معا  باجح 

ششوپ باجح و  نیب  توافت  تقیقح و 

ۀملک زا  ات  دننآرب  يا  هدع  هزورما  دنچ  ره  ددرگ . یم  نز  شـشوپ  هجوتم  یمدآ ، نهذ  هاگآدوخان  دیآ ، نایم  هب  باجح  زا  نخـس  هاگره 
هبناج همه  یشنیب  درکلمع و  راصحنا ، نیا  ایآ  اما  دنیامن . ششوپ  رد  رـصحنم  ار  باجح  هدرک و  سابل  عون  شـشوپ و  هدارا  اهنت  باجح ،

یم رظن  هب  يرورـض  هتکن ، دنچ  هب  هجوت  نز ، شـشوپ  هاگیاج  باجح و  يانعم  تقیقح  هب  یبایتسد  لاؤس و  نیا  هب  خـساپ  رد  تسا ؟ رگن 
نیا دنیامن و  یم  هدومن و  لمع  نادب  دوخ  فرع  گنهرف و  روخ  رد  ملاع ، رـساترس  رد  ناگمه  هک  تسا  يرطف  يرما  شـشوپ ، - 1 دسر :

تفـص داجیا  رب  ثعاب  يرهاظ ، ياه  ییابیز  بسک  اه و  يرامیب  امرـس و  زا  دـنزگ  رب  هوالع  ات  تسین ، ندرک  نت  هب  ساـبل  زج  هب  یتقیقح 
ياه توافت  هرخـالاب ، دـناد . یم  مزـال  ار  نآ  زا  باـنتجا  فرع ، لـقع و  هک  ییاـه  يدنـسپان  اـه و  یتشز  زا  يریگولج  ینعی  ددرگ . اـیح 

بتکم رد  ششوپ  - 2 دراد . دوجو  شندوب  هدیـشوپ  یمدآ و  ندوب  تخل  تروص  رد  یعاـمتجا ، بادآ  راـتفر و  قـالخا و  رد  يراکـشآ 
مزال نآ  تیاعر  ثحب و  لـباق  ییاـهنت  هب  ینعی  دـشاب ؛ یم  تیعوضوم  ياراد  دوخ  هدـش و  میـسقت  درم  نز و  سنج  ود  ساـسارب  مالـسا ،
ربانب  ) قاـس تسد و  زا  يرادـقم  رـس و  يوم  نتخاـس  ناـیامن  زج  هب  درم  شـشوپ  دراد . تواـفت  درم  نز و  شـشوپ  هوحن  دـنچ  ره  تسا ،

هدافتسا هتـسد ، نیا  يارب  هچرگ  دریگ ؛ یمرب  رد  مرحمان  ربارب  رد  ار  ندب  ریاس  درم ، ياپ  يور  فک و  و  درم ) تسد  قاسرد  اوتف  فالتخا 
ةروس  59 ۀیآ ساسا  رب  نز  شـشوپ  اـما  تسا . هدرک  یفرعم  مارح  ار  ناـنز  نوچمه  یـشیارآ  نتـشادرب و  وربا  ریز  یـشارت ، شیر  ـالط ، زا 

دناشوپب زین  ار  نز  تسد  قاس  اپ و  يور  ندرگ ، شوگ و  رس ، يوم  یتح  ندب ، مامت  دیاب  رون 2 ، هکرابم  ةروس   31 ۀیآ بازحا 1 و  هکرابم 
سنج ربارب  رد  نز  هب  یـشخب  تینما  يارب  ار  نآ  تلع  هک  دشاب ، نایامن  دناوت  یم  نانز ، تروص  صرق  ناتـشگنا و  ات  تسد  چم  زا  اهنت  و 

يراگتـسر و یکاـپ و  زج  يزیچ  نآ  ۀـجیتن  هک  نیذؤی ) ـالف  نفرعی  نا  یندا  کـلذ  هدومرف (: هدرک و  یفرعم  درم  ینعی  دوخ  هاوـخ  بلاـط 
، تسا نز  ششوپ  نوماریپ  هک  رون  هروس  هیآ 31  رخآ  رد  هچنانچ  دشاب ، یمن  فرص  یناویح  تاذل  زا  تاجن  یتسرپ و  توهـش  زا  يرود 

ًاعیمج هللا  یلا  اوبوت  و  اهنم ( ) رهظ  امالا  نهتنیز  نیدبیالو  .) 2 نیذؤی ) الف  نفرعی  نا  یندا  کلذ  نهبیبالج  نهیلع  نیندی  .)... 1 دیامرف : یم 
میلـس نادـجو و  اب  تنیط و  كاپ  ناسنا  ره  يوزرآ  يدـبا ، تداعـس  يراگتـسر و  هب  یبایتسد  کـش  یب  و  نوحلفت ) مکلعل  نونموملا  هُّیأ 

. دش دهاوخن  شدـیاع  يزیچ  تیلهاج ، لاچهایـس  رد  ندـش  مگ  تقیقح و  زا  رارف  زج  دریگب ، هرخـسم  داب  هب  ار  نآ  هکنآ  و  تسا . یلقعلا 
هدومن انعم  یتسرپایند  تایدام و  رد  ار  لامک  قادصم  دنچ  ره  تسا ، هدوب  یبلط  لامک  زا  یکاح  هراومه  نایمدآ ، یگدـنز  عون  هکنیا  هچ 

، ردپ نز : مراحم  دـنا : هدـش  هدرب  مان  نینچ  نیا  درم  نز و  يارب  مرحمان  مرحم و  دارفا  تایاور ، تایآ و  ساسارب  هعیـش ، هقف  رد  - 3 1 دنا .
ردپ ياه  ییاد  ییاد و  ردام ، ردپ و  ياهومع  ومع و  ردارب ، ۀجیتن  هون و  اهردارب و  رسپ  ردارب و  اهنآ ، دادجا  يردام و  يردپ و  گرزبردپ 

، ردام درم : مراحم  وا . دادـجا  رهوش و  ردـپ  ِردـپ  رهوش و  ردـپ  رهاوخ ، ۀـجیتن  هون و  رهاوخ و  رـسپ  ردـپ ، رگید  نز  زا  ردـپ  رـسپ  ردام ، و 
همع همع و  اهنآ ، ۀـجیتن  هون و  ردارب و  رتخد  اهنآ ، ۀـجیتن  هون و  رهاوخرتخد و  رهاوخ و  اهنآ ، ياه  هدـج  يرداـم و  يردـپ و  گرزبرداـم 
ياه مرحمان  وا . ياه  هدـج  نز و  ردام  ِردام  نز و  ردام  ردـپ ، رگید  نز  زا  ردـپ  رتخد  ردام ، ردـپ و  ياه  هلاخ  هلاخ و  ردام ، ردـپ و  ياـه 
یکی ردپ  زا  هن  هک  ردام  رهوش  ِرسپ  رهوش ، ییاد  ومع و  وا ، نادنزرف  رهوش و  ردارب  اهنآ ، نادنزرف  هلاخ و  رسپ  ییاد ، رسپ  ومع ، رـسپ  نز :
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هلاخ و رتخد  ییاد و  رتخد  ومع ، رتخد  درم : ياه  مرحمان  هدنـسیون .  نیمه  زا  رترب ، ناسنا  رترب ، گـنهرف  ك : ر . . 1 ردام . زا  هن  دننتسه و 
هب داقتعا  هتکن  دنتـسین . یکی  ردام  ردپ و  زا  هک  ردپ  نز  ِرتخد  اهنآ ، نادـنزرف  نز و  ۀـلاخ  همع و  وا ، نارتخد  نز و  رهاوخ  اهنآ ، نادـنزرف 

یکاـپ و هب  ار  یبن  تیقلاـخ و  هب  ار  ادـخ  هک  نآ  اریز  دریگ ؛ یم  تأـشن  نآرق  داـعم و  توبن ، ادـخ ، هب  یمدآ  ناـمیا  زا  مرحماـن ، مرحم و 
رب ار  یهلا  تاروتـسد  زا  تیعبت  موزل  دنادب ، رگتیاده  دنوادخ و  مالک  ار  نآرق  نتـشیوخ و  لصا  هب  یمدآ  تشگرب  هب  ار  داعم  تمـصع و 

تیباذج رب  یمیلس ، لقع  رادیب و  نادجو  ره  - 4 تسا . درم  نز و  مرحمان  مرحم و  دودح  تیاعر  اهنآ  ۀلمج  زا  هک  درامـش  یم  مزال  دوخ 
رد درم  یعیبـط  هزیرغ  دوجو  هدومن و  نز  هب  تبـسن  درم  ندوب  ناـهاوخ  رب  مکح  دراد و  ناـعذا  درم  هب  تبـسن  نز  ندـب  ندوـب  كرحم  و 
زا یـشوپ  مشچ  روتـسد  باطخ  نیرتشیب  مالـسا ، بتکم  رد  رطاخ  نیدب  دـیامن . یمن  راکنا  ار  فلاخم  سنج  هب  تبـسن  نآ  ندـش  بذـج 

باطخ دروم  نز  هب  ششوپ  روتـسد  نیرتشیب  لباقم ، رد  دیامن . یم  یفرعم  ناطیـش  مومـسم  ياهریت  زا  يریت  ار  نآ  هدوب و  درم  هب  مرحمان ،
هدید اب  ینارهاوخ  نایم ، نیا  رد  هتبلا  نیذؤی ) الف  نفرعی  نأ  یندا  کلذ  دنک ( : یم  یفرعم  نز  هب  یـشخب  تینما  ار  نآ  تلع  هتفرگ و  رارق 
مـشچ بقارم  دیاب  هک  دننادرم  نیا  و  مینک ، یم  باختنا  نامز  ساسارب  هاوخلد و  هب  ار  دوخ  شـشوپ  ام  دنیوگ : هدمآ و  نادیم  هب  ضارتعا 

صخـش هک  تسا  لوبقم  حیحـص و  شـشوپ  عون  رد  يدازآ  ینعی  نخـس  نیا  ینامز  ًالوا : مییوگ : هاگدید ، نیا  هب  خـساپ  رد  دنـشاب . دوخ 
ار دوخ  ادخ  میرک ، نآرق  تایآ  ربانب  اریز  دنادن ؛ ادخ  ینعی  دوخ  قلاخ  يارب  یتیکلام  چـیه  هتـسناد و  لالقتـسالاب  لماک و  کلام  ار  دوخ 

ضرالا ءامـسلا و  نم  مکقزری  نم  لق  دـیامرف ( : یم  دـناد و  یم  ناسنا  شوگ  مشچ و  کلام  ار  دوخ  یتح  هدرک و  یفرعم  ناـسنا  کـلام 
مشچ شوگ و  کلام  یسک  هچ  هکلب  دهد ؟ یم  يزور  نیمز  نامسآ و  فرط  زا  ار  امـش  یـسک  هچ  وگب  )1 ؛ راصبألا عمسلا و  کلمی  نّمَا 

ِحیحـص تیبرت  ینعی  دـیامن ، لوبق  ّبر  ناونع  هب  ار  وا  ندوب ، کلام  رب  هوالع  دـنادب و  دوخ  کلام  ار  ادـخ  يدرف ، رگا  نیاربانب ، تساه ؟
راـتفر و عوـن  رد  مراد " تسود  " ، " دـهاوخ یم  ملد   " نوـچمه یتـالمج  نتفگ  زا  رگید  دـهد ؛ رارق  یهلا  تاروتـسد  يارجم  زا  ار  دوـخ 

ناهج تاداقتعا و  زا  هک  میوش  یم  یعقاو  ناملـسم  ینامز  تفگ : دـیاب  هک  تسا  يا  هتکن  نامه  نیا  و  درک . دـهاوخن  هدافتـسا  شتاکرح 
مهارف ار  هانگ  ۀنیمز  ناوت  یمن  ینعی  تسا . هدوب  هفرط  ود  دازیمدآ ، حالصا  تیبرت و  هراومه  ًایناث : میشاب . هتشگ  رادروخرب  یحیحـص  ینیب 

.31/ سنوی راظتنا 1 . دعب  دوش و  هداد  رارق  وا  يور  شیپ  رد  یکانرطخ  ءیـش  ای  وقاچ  هک  یکدوک  دننام  تشادن . ار  هانگ  راظتنا  اما  دومن ،
ود تمه  هب  درم ، نز و  ینمادکاپ  داجیا  رـضاح ، ثحب  رد  میـشاب . هتـشادن  وا  زا  ار  نارگید  ای  دوخ و  هب  ندناسر  بیـسآ  ندرک و  یمخز 

یشکرس يدعت و  ۀنیمز  دوخ ، مشچ  ظفح  اب  درم  دنکن و  مهارف  ار  ینار  توهش  ۀنیمز  شراتفر  ششوپ و  عون  اب  نز  دراد ؛ یگتـسب  فرط 
ششوپ زا  دوصقم  رگا  - 5 دیئامن ). عوجر  باتک  نیمه  زا  رگیدـکی  قوقح  تیاعر  یمدآ  ندوب  عبطلا  یندـم  ثحب  هب  . ) دـیامن لرتنک  ار 

، هنرگ تفای و  تسد  نآ  یلصا  دوصقم  هب  ات  دوش  میسرت  يا  هنوگ  هب  شـشوپ  نیا  دیاب  تسا ، یناحور  یناسنا و  یطیحم  داجیا  يارب  نز ،
هب يریگولج  نز ، مادنا  ییامن  هولج  زا  هک  دوش  ققحم  ششوپ  يوحن  هب  دیاب  ینایب ، هب  ددرگ . یم  انعم  یب  یمالسا ، ششوپ  بوجو  لصا 

زولب و ای  وتنام  اب  نآ  نیب  یقرف  دشاب ، كرحم  هدوب و  نایامن  نانچمه  نز  مادنا  رداچ ، دوجو  اب  دـشاب  انب  رگا  تروص ، نیا  رد  دـیآ . لمع 
، وتنام نوچمه  ییاه  سابل  اب  مهم ، نیا  نوچ  و  تسا . نز  مادنا  يرگ  هولج  شیامن و  مدع  تیاعر  تسا ، مهم  هچنآ  درادـن . هریغ  نماد و 

نانز دننام  هن  دننک ، یم  رـس  رب  برع  نانز  هک  يا  هنوگ  هب  هدوب ، رداچ  رب  شـشوپ  ۀیکت  دوش ، یمن  تیاعر  یبوخ  هب  هریغ  نماد و  زولب و 
نیمه ات  هدش  هدافتـسا  بابلج "   " ۀـملک زا  زین  میرک  نآرق  رد  دـنیامن . یمن  ار  ییامن  هولج  مدـع  تاعارم  هنوگ  چـیه  هک  يرـس  هب  رداچ 
سابل نوچمه  ییاه  سابل  اب  دیوگب : یـسک  رگا  دش . دهاوخ  تبحـص  نآ ، يانعم  نوماریپ  هدنیآ ، ثحب  رد  هک  دـنادرگ ، ققحم  ار  بلطم 

لفاـحم رد  درک و  دـمآ  تفر و  ناوت  یم  اـیآ  دوش ، یم  تیاـعر  ییاـمن  هولج  مدـع  هدوب و  يداـیز  ياـه  نیچ  ياراد  هک  يریاـشع  ناـنز 
لماکو ابیز  تروص  رداچ ، اب  نز  راـقو  تنازو و  اـما  دوش ؛ یم  يرآ ، مییوگ : خـساپ  رد  دـش ؟ رـضاح  شـشوپ  عون  نیا  اـب  يدـنواشیوخ 

رارق دیکأت  دروم  شماجنا  رب  شرافس  دوب و  ناوناب  شـشوپ  رـس  رب  تبحـص  مامت  اجنیا ، هب  ات  - 6 دنادرگ . یم  ققحم  ار  شـشوپ  فافع و 
صوصخ رد  نآرق  رگید  تایآ  هب  عوجر  اب  اما  دریگ . رارق  یناوهش  یناویح  يوخ  طلست  زا  هعماج  يزاس  ملاس  یکاپ و  رب  ثعاب  ات  تفرگ 
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زا هعماج  يزاس  ملاـس  یکاـپ و  رد  لـیخد  زین  ار  اـهنآ  تیاـعر  هک  میروخ  یمرب  یتاـکن  هب  مرحماـن ، نادرم  ربارب  رد  نز  يراـتفر  عضاوم 
مرن كزان و  راهنز ، سپ  ینعی :  1( ضرم هبلق  یف  يذلا  عمطیف  لوقلاب  نعضخت  الاف  دننام (- : دیامن ؛ یم  یفرعم  فارحنا  یتسرپ و  توهش 

ۀیلهاـجلا جربـت  نجربـت  ـال  و  . -) دـیئوگب نخـس  وکین  تسرد و  دـتفا و  عمط  هب  تسا  راـمیب  شلد  هکنآ  اداـبم  دـیئوگم ، نخـس  نادرم  اـب 
لامعتسا مدع  نوچمه : یتاکن  هطبار  نیا  رد  هعیش ، هقف  رد  ای  و  دینکن . ییارآدوخ  شیارآ و  نیشیپ  تیلهاج  هرود  دننام  ینعی :  2( یلوالاب

هب مرحماـن ، درم  ربارب  . 33/ بازحا .2 . 32 بازحا / رد 1 . هدـننز  دـنت و  ياه  گنر  زا  هدافتـسا  مدـع  مرحمان ، ربارب  رد  كرحم  شوخ  يوب 
تینما رب  زکرمت  لئاسم و  نیا  رد  تقد  اب  تسا . هدش  رکذـتم  ار  هریغ  ندـناوخ و  نآرق  یتح  راعـشا  ندـناوخ  رد  زاوآ  توص و  ندرب  راک 

سنج صوصخ  رد  مالسا  تمه  هک  تفای  تسد  هجیتن  نیا  هب  ناوت  یم  یناوهش ، یناویح  يوخ  طلست  زا  هعماج  يزاس  ملاس  نز و  یشخب 
هعماج و ناور  حور و  تمالس  رب  هوالع  يرهاظ ، ياه  تیدودحم  يا  هتـسد  داجیا  يراتفر و  عضاوم  يا  هراپ  داجیا  اب  ات  تسا  نآ  رب  نز ،
هدمآ و نوریب  یـسنج  يرو  هرهب  هاگن  زا  نز  هک  ینامز  اریز ، دیامن ؛ داجیا  ار  نز  هب  یـشخب  تمارک  یعون  یعامتجا ، یکاپ  طباور  داجیا 

هدـید هب  اـهنت  هدومن و  ظـفح  ار  وا  تمارک  دوخ ، يدوخ  هب  هاـگنآ  هتـسناد ، مارتحا  لـباق  ادـخ و  تمظع  اـب  تادوجوم  زا  يدوجوم  ار  وا 
تمارک تهج  رد  یفطنم  هطبار  یعون  زا  یکاح  اه ، تیدودحم  عضاوم و  نینچ  نیا  تیاعر  دوش . یمن  هتسیرگن  وا  هب  یناوهـش  یناویح و 

ره هدوب و  درم  بولطم  نز  و  نز ، بلاط  درم  خـیرات ، لوط  رد  هراومه  هکنیا  هچ  تسا . ناـسنا  ماـن  هب  يدوجوم  ناونع  هب  نز  هب  ندیـشخب 
تاشیارگ عوقو  عماوج ، نایم  رد  یبولطم  بلاط و  نیا  ندوب  رب  لیلد  نیرتهب  یفرط ، زا  دـهد . یم  یهاوگ  نآ  رب  يرادـیب  كاپ و  نادـجو 

ناویح نابلط  تردـق  نایوگروز و  ناهاشداپ و  نایم  رد  ًاصوصخ  هک  هدوب  ناـنز  هب  تبـسن  نادرم  ياـه  یـشکرس  تازواـجت و  یـسنج و 
، یتفص ناویح  ياه  یـشکرس  عون  نیا  زا  يریگولج  يارب  نیاربانب ، دراد . دوجو  راب  تبکن  عیاقو  تسد  نیا  زا  يدایز  ياه  هنومن  تفص ،

نز هب  مارتحا  تمارک و  مرحمان ، دارفا  ربارب  رد  يراتفر  عضاوم  مامت  ندومن  عمج  اـب  اـت  دومن ، عضو  ناـنز  يارب  ار  يا  هدـعاق  تسیاـب  یم 
یکی هک  دـش ، حرطم  نز  اب  ۀـطبار  رد  هلأسم  ود  اجنیا  هب  ات  - 7 دومن ؟ عضو  روطنم  نیدـب  ناوت  یم  ار  يا  هدـعاق  هچ  یتسارب ، دوش . ظفح 

رد يدـعت  ملظ و  عناـم  عوضوم ، ود  نیا  عمج  دـشاب . یم  وا  هب  ندیـشخب  تمارک  یکاـپ و  هب  طوبرم  يرگید  وا و  شـشوپ  عون  هب  طوبرم 
تکرب رپ  ۀـملک  ظـفل  هک  تفاـی  میهاوـخرد  مینکفا ، قـیقد  يرظن  يرذـگ و  باـجح ، ۀـملک  هب  رگا  اتـسار ، نیا  رد  ددرگ . یم  نز  دروـم 

. دومن حرطم  نز  هب  یشخب  تمارک  هدعاق  ناونع  هب  ناوت ، یم  ار  باجح 

باجح يانعم 

یفخم درب ، هانپ  َبَجَح : زیچ  ود  نایم  لئاح  ره  هدرپ ، بُجُح : باجح - باقن  شوپور ، باجِح : تسا : هدمآ  انعم  دنچ  هب  تغل  رد  باجح 
يانعم زا  ار  یلک  مکح  کی  ناوت  یم  باجح ، ياـنعم  هب  هجوت  اـب  لوصولا 2  نم  عنملا  باـجِحلا : بْجُحلا و  دش 1  عنام  دش ، لئاح  دـش ،
ناسنا نیب  عنام  ناونع  هب  زین  ار  هانگ  هچ  نانچ  دشاب ، یم  يزیچ  هب  ندیسر  يارب  ندش  عنام  ندش و  لئاح  نآ  و  دروآ ؛ تسد  هب  نآ  يوغل 

زا رـضاح ، ثحب  رد  نآرقلا . ظافلا  تادرفم  یناهفـصا ، بغار  یبوط ، رثن  ینارعـش ، همالع  . 2 ج 1 . دجنملا ، .1 دنا . هد  رک  یفرعم  ادـخ  و 
یم هدـیدرگ ، یفرعم  تفع  داـجیا  ینار و  توهـش  زا  يریگولج  روظنم  هب  درم ، نز و  نیب  تاـیاور ، نآرق و  رد  دوجوم  ماـکحا  هک  اـجنآ 
ینار توهـش  رد  طارفا  زا  ناوت  یم  یماـکحا ، نینچ  تیاـعر  اـب  اریز  دومن ؛ یفرعم  لوصولا "  نم  عـنملا   " ناوـنع هب  ار  ماـکحا  نآ  ناوـت 

کتانب و کجاوزال و  لق  یبنلا  اهیا  ای  : ) دوب دـهاوخ  قیقد  حیحـص و  یقالطا  ریز ، تایآ  رب  باجح  قـالطا  سپ  درک . يریگولج  یـسنج 
نارتخد نانز و  اـب  ربمغیپ  يا  ینعی :  1 ًامیحر ). ًاروفغ  هللا  ناک  نیذوی و  الف  نفرعی  نا  یندا  کلذ  نهبیبالج  نهیلع  نیندـی  نینموملا  ءاـسن 

زا ات  دـنوش  هتخانـش  ینمادـکاپ ) تفع و  هب   ) اهنآ هکنیا  يارب  راک  نیا  هک  دنـشوپ  ورف  رداج  هب  ار  نتـشیوخ  هک  وگب  نانمؤم  ناـنز  دوخ و 
نهراصبا و نم  نضـضغی  تانموملل  لق  . -) تسا ناـبرهم  هدـنزرمآ و  ادـخ  تسا و  رتهب  رایـسب  ناـنآ  رب  دنـشکن  رازآ  تراـسج  ضرعت و 

يا ینعی :  2 ...( نهتلوعبل ِّالا  نهتنیز  نیدـبی  نهبویج و ال  یلع  نهرمخب  نبرـضیلو  اهنم  رهظ  اـم  ـالا  نهتنیز  نیدـبی  ـال  نهجورف و  نظفحی 
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دوش یم  رهاظ  ًارهق  هچنآ  زج  دوخ  شیارآ  تنیز و  دنراد و  ظوفحم  ار  ناشمادنا  جورف و  دنشوپب و  اه  مشچ  ات  وگب  ار  هنمؤم  نانز  لوسر 
.1 دوخ و .... نارهوش  يارب  زج  دنزاسن  راکشآ  ار  دوخ  لامج  تنیز و  دنناشوپب و  هعنقم  اب  ار  دوخ  ۀنیـس  دیاب  دنزاسن و  راکـشآ  هناگیب  رب 

.... - دینکن یئارآدوخ  شیارآ و  نیشیپ  تیلهاج  ةرود  دننام  و  ینعی :  1 ...( یلوالا ۀیلهاجلا  جربت  نجربت  و ال   -) ون ر/31 . 2 . 59 با / زحا 
هکنآ ادابم  دیئوگم  نخس  نادرم  اب  مرن  كزان و  راهنز ، سپ  ینعی :  2( ًافورعم ًالوق  نلق  ضرم و  هبلق  یف  يذلا  عمطیف  لوقلاب  نعضخت  الف  )

هب بابلج  تیاعر  لوا ، ۀیآ  رد  دینک ، یم  هدهاشم  قوف  تایآ  رد  هچنانچ  دیئوگب . نخـس  وکین  تسرد و  دتفا و  عمط  هب  تسا  رامیب  شلد 
طـسوت هنیـس  ندناشوپ  دوخ و  تنیز  يراکـشآ  مدع  جورف ، ظفح  اه ، مشچ  ندیـشوپ  مود ، ۀـیآ  رد  هدـمآ و  تینوصم  يارب  رداچ  يانعم 

ۀیآ رد  هرخالاب  هتـشگ و  باطخ  دروم  تیلهاج  نانز  نوچمه  شیارآ  مدـع  هب  تیاـعر  موس ، ۀـیآ  رد  هتفرگ و  رارق  شرافـس  دروم  هعنقم 
ششوپ زا  یبیکرت  رگا  سپ  تسسا . هدرک  عنم  ضیرم  ياه  بلق  رد  عمط  داجیا  تلع  هب  مرن ، كزان و  تروص  هب  نتفگ  نخـس  زا  مراهچ 

رد ار  نز  هب  یـشخب  تینما  يابیز  تروص  ناوت  یم  تردـق  اب  هک  میـسر  یم  باجح  يابیز  هدـعاق  هب  میوش ، لـئاق  نز  يارب  ار  فاـفع  و 
یسنج داسف  ینار و  توهش  زا  عنم  یعون  ینمادکاپ ، ششوپ و  زا  یبیکرت  اب  باجح  ینایب ، هب  دنادرگ . ققحم  نامرحمان  ربارب  رد  هعماج و 

يرگ هولج  يزانط و  مدع   32 بازحا / .2 33/ بازحا ۀیاس 1. رد  هک  دور  یم  رامـش  هب  راک  لحم  هداوناخ و  هعماج و  حطـس  رد  یقالخا  و 
ربارب رد  هنافیرظ  ندرکن  تبحـص  كرحم و  ياه  سابل  ندیـشوپ  مدـع  شیارآ و  مدـع  قیرط  زا  هناتـسم  ياه  ییابرلد  مدـع  هنانز و  ياه 

یناوـیح يوـخ  دوـجو  تلع  هب  تسا و  ییاـبرلد  ییاـبیز و  رـساترس  هدوـب و  یهلا  لاـمج  رهظم  نز  اریز  ددـنویپ ؛ یم  عوـقو  هب  ناـمرحمان 
یبارخ دوخ و  رازآ  رب  ثعاب  داتفا و  دهاوخ  رثوم  توهـش  شتآ  داجیا  رد  اه ، يرگ  هولج  اه و  يزانط  نیا  اب  فلاخم ، سنج  رد  یناوهش 

يرگ هولج  مدـع  رد  یهلا  رما  لاثتما  " ؟ داد هئارا  نز  باجح  زا  ار  یفیرعت  نینچ  ناوت  یم  نونکا  سپ  ددرگ . یم  هعماج  رد  نایمدآ  حور 
دنچ فیرعت ، نیا  رد  یناحور " . یناسنا  يوخرب  یناوهـش  یناویح  يوخ  طلـست  زا  هعماج  وج  يزاس  ملاس  تلع  هب  یلوق ، یمـسج و  ياه 

جراخ یصخش  قح  زا  ار  نآ  هدرمـش و  یهلا  قح  یعون  ار  باجح  دیق ، نیا  اب  یهلا ؛ رما  لاثتما  - 1 تسا : هتفر  راک  هب  یساسا  مهم و  دیق 
هتـسناد راتخم  ار  دوخ  نآ ، تیمک  تیفیک و  رد  هتـشادنپ و  دوخ  یـصخش  تهج  ار  باجح  نارهاوخ ، زا  یـضعب  هک  ناـنچ  تسا ، هدومن 

هب طوبرم  اهنت  وا  باجح  هک  دنک  كرد  ًالماک  دیاب  نز  : " دسیون ... یم  هطبار  نیا  رد  هللا - هظفح  یلمآ - يداوج  هللا  تیآ  ترـضح  دنا .
رظن فرـص  باجح  زا  درم  تیاضر  اب  ات  تسین  مه  درم  هب  طوبرم  نز  باجح  زین  دنک و  رظن  فرـص  دوخ  قح  زا  دناوتب  ات  تسین  وا  دوخ 
رظن زا  نز  تسا ... . یهلا  یقح  نز ، باجح  هکلب  دـنهدب ؛ تیاضر  هداوناـخ  ياـضعا  اـت  تسین  مه  هداوناـخ  هب  طوبرم  نز  باـجح  دوش .
نیا وا  تسا  هتساوخ  هداد و  نز  هب  تسوا ، دوخ  قح  هک  ناحبـس  يادخ  ار  تیثیح  تمرح و  ماقم ، نیا  ینعی  تسادخ ؛ قح  رادتناما  نآرق 

، دیق نیا  دوجو  اب   1 دیامن " . یم  عوضخ  نآ  ربارب  ناهج  هک  دیآ  یم  رد  یتروص  هب  ناناملـسم  ۀعماج  هاگنآ  دنک ؛ ظفح  تناما  هب  ار  قح 
مدع - 2 درک . وجتـسج  ناوت  یم  فرـص  ییایند  شیارگ  ینامیا و  یب  رد  ار  یباجح  یب  ۀشیر  داعم و  ادخ و  هب  نامیا  رد  ار  باجح  ۀشیر 
يارب شـشوپ  تمه  ياهتنم  اریز  تسا ؛ فافع  شـشوپ و  بیکرت و  نامه  زا  يرگید  ترابع  دـیق  نیا  یلوق ؛ یمـسج و  ياـه  يرگ  هولج 
يرگ هولج  مدـع  دوش و  یم  ققحم  یمـسج  ياه  يرگ  هولج  شیامن  بلاـغ  رد  هک  تسا  یتفـص  ناویح  تاوهـش  زا  يرود  ینمادـکاپ و 
ياه سابل  ندز ، رطع  ندومن ، شیارآ  اتسار ، نیا  رد  تسا . یناوهش  یسنج  تاشیارگ  تمس  هب  یشخب  کیرحت  مدع  يارب  زین  یلوق  ياه 

اب تسا . هدش  هدرمـش  عونمم  یمالـسا  تعیرـش  هقف و  رد  یگمه  هک  هدمآ  ندومن  کیرحت  نیا  کمک  هب  زین  ندرک  نت  هب  قرب  قرزرپ و 
هچ هداوناخ و  ۀـمانرب  رد  هچ  كدوک ، ياه  همانرب  رد  هچ  ندرک  تبحـص  زرط  رد  امیـس  ادـص و  نامزاس  ناـیرجم  درکلمع  عون  دـیق ، نیا 
هللا تیآ  . 1 دور . یم  لاؤس  ریز  هب  ندیـش  وپ  سابل  یتح  ندرک و  تبحـص  ثیح  زا  سانـشراک ، کی  اب  یملع  حالطـصا  هب  ياه  تسـشن 

ياهیتشز یقالخا و  تافاثک  زا  هعماج  یکاپ  هعماج ؛ وج  يزاـس  ملاـس  - 3 . 350 ص 351 - لامج ، لـالج و  ۀـنییآ  رد  نز  یلمآ ، يداوج 
، تسا يدوصقم  نینچ  يارب  شـشوپ  ياهتنم  هک  اجنآ  زا  و  تسا ، هعماج  يزاس  ملاس  رد  رثؤم  لئاسم  ۀـبناج  همه  تیاعر  اب  یندوشخباـن ،
، یفرط زا  و  دـیامن ، یم  يزاس  ملاس  نیا  هب  یهجوت  نایاش  کمک  باجح ، بلاغ  رد  نز  نوماریپ  یقالخا  تاکن  ریاس  اـب  نآ  ندرک  عمج 
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دوجو رداچ ، ياراد  نارهاوخ  زا  یضعب  درکلمع  قیرط  زا  هراومه  هک  دشاب  یم  نادناعم  ياه  یـشارت  لاکـشا  تاهبـش و  هب  یبسانم  خساپ 
یبوخ هب  زین  نآ  قیداـصم  درکلمع  رد  ناوت  یم  هاـگنآ  باـجح ، زا  یفیرعت  نینچ  هئارا  اـب  اریز  دـنرب ؛ یم  لاؤس  ریز  ار  یمالـسا  شـشوپ 
ناسنا هب  يرادشه  دیق ، نیا  اب  یناحور ؛ یناسنا  يوخ  رب  یناوهـش  یناویح  يوخ  طلـست  - 4 داد . زییمت  صیخـشت و  تسردان  زا  ار  تسرد 

دیاب هک  دشاب  یم  وا  یناحور  دعب  هب  طوبرم  وا  يدوجو  لصا  هتفای و  لیکشت  یناحور  ینامـسج و  دعب  ود  زا  ناسنا ، هک  دوش  یم  هداد  اه 
نایاپراهچ و فیدرمه  ار  دوخ  هتفای و  ییاهر  ضحم  یتفـص  ناویح  زا  هدومن و  دوخ  تیناحور  تیوقت  رد  ار  دوخ  شـالت  تمه و  ماـمت 

ملاع هب  یناویح ، یکاـخ و  ملاـع  زا  رذـگ  نیا  يارب  یهار  یـسنج ، تاوهـش  زا  ینمادـکاپ  باـجح و  دوجو  و  دـیامنن . لـگنج  تاـناویح 
زا یتمـسق  شـشوپ  نآ ، ۀمه  ای  وم و  رات  کی  ندنایامن  زا  نخـس  رگید  باجح ، زا  یفیرعت  نینچ  شریذپ  اب  دشاب . یم  ینارون  یتوکلم و 
رد دشاب . یمن  رادرب  لک  ءزج و  لاثتما ، نیا  هدوب و  یهلا  رما  لاثتما  زا  نخـس  باجح ، رد  اریز  دمآ ؛ دـهاوخن  لمع  هب  نآ ، یمامت  ای  ندـب 

یـصیصخت ءانثتـسا و  ياج  چیه  رگید  رما ، لاثتما  نیا  رد  دـنرادن . نامرحمان  ریاس  اب  یقرف  چـیه  مه  نز  رهاوخ  رهوش و  ردارب  لاثتما ، نیا 
، میهد هئارا  باجح  زا  یفیرعت  نینچ  نیا  هک  ینامز  میوش . لئاق  رازاب  هچوک و  نادرم  اب  یئاد  رـسپ  ومع و  رـسپ  نیب  یتوافت  ات  دـشاب  یمن 
ای رداچ  اب  هک  یصخش  اریز  ددرگ ؟ یمن  تفع  رب  ثعاب  ییاهنت  هب  ششوپ  هک  دریگ ، یم  رارق  لاوس  دروم  اهنت ، ششوپ  رب  باجح  قالطا 

هکلب دنکن و  تیاعر  ار  يرگ  هوشع  يزانط و  شیارآ و  مدـع  نخـس ، شمرن  مدـع  نوچمه  یتاکن  اما  ددـنویپ ، یم  مدرم  عمج  هب  وتنام  اب 
یلمأت كدـنا  اب  ددرگ !؟ فافع  زاس  هنیمز  دـناوت  یم  ایآ  دزاس ، یم  نایامن  وتنام  نتفرگ  گنت  رداـچ و  ندنابـسچ  قیرط  زا  ار  دوخ  مادـنا 

یعاـمتجا فاـفع  ثحب  رد  هبتر  ياراد  رثؤـم و  لـماوع  زا  هچرگ  تسین ، ینمادـکاپ  رب  رداـق  اـهنت ، شـشوپ  هـک  دوـش  یم  نـشور  قـیقد ،
نز باجح  زا  تبحص  هک  ینامز  تسا  بوخ  هچ  سپ  دنا . هتشگ  یتفع  یب  رب  ثعاب  هک  يرـس  هب  رداچ  نانز  اسب  هچ  اما  تسا ؛ یقالخاو 
زا معا  ناگمه  ات  هدومن  رذح  اهنت  شـشوپ  بلاغ  رد  يروحم  کت  زا  هتـشگ و  دزـشوگ  باجح  دصقم  ياهتنا  تاکالم و  مامت  دوش ، یم 
اب دنتفین و  فالتخا  هب  شندوب  داشگ  گنت و  نآ و  ندوب  دنلب  هاتوک و  رد  ات  دـننادن  سابل  رد  رـصحنم  ار  باجح  يالاو  تمه  درم ، نز و 

لماع هکلب  تیدودـحم  هن  ار  نآ  هداد و  زییمت  ار  حیحـص  هار  دراوم ، رگید  شیارآ و  سابل و  قادـصم  رد  دوخ  باجح ، تقیقح  حیرـشت 
کی زا  یترابع  ددرگ ، ینمادـکاپ  تفع و  لماع  درم و  نز و  لماکت  یقرت و  رب  ثعاب  هک  یباجح  نینچ  نیا  دـننادب . دوخ  لماکت  یقرت و 

رد ار ، وا  اب  يراتفر  هنوگره  هدرک و  یفرعم  تمیق  اب  تمارک و  اب  يدوجوم  ناونع  هب  ار  نز  نآ  رد  هک  تسا  نز  هب  یـشخب  تمارک  قطنم 
یلوق و ياه  يرگ  هولج  مدع  هدوب و  نآ  یلقادح  رما  شـشوپ ، یقطنم ، راتفر  نیا  رد  دیامن . یم  هیجوت  یناسنا  یقطنم و  راتفر  کی  ۀـیاس 
، نز بناج  زا  یتاکرح  لاعفا و  نینچ  نیا  مدـع  اب  هتفای و  تیعوضوم  همه  مرحمان ، ربارب  رد  هناک  رحم  ياه  يزانط  هنانز و  ياـه  ییاـبرلد 
رد هک  نانچ  دنوگن ، یمن  دوخ  يداصتقا  ياهالاک  غیلبت  یمـسج و  ذـیاذل  يارب  اهنت  ار  وا  هدـش و  هدیـشخب  رابتعا  نز  مارتحا  تمارک و  هب 

اباجح ) ۀفیرش ۀیآ  رد  تقد  ششوپ ، زا  باجح  ندوب  معا  رب  رگید  لیالد  هلمج  زا  دراد . جاور  نز  سنج  هب  شرگن  عون  نیا  یبرغ  عماوج 
باجح  " نتشاد تیمومع  زا  یکاح  هک  هدش  هدروآ  باجح  يارب  تفـص  ناونع  هب  رتس "  " ۀملک همیرک ، ۀیآ  نیا  رد  دشاب . یم   1( اروتسم

یم هکلب  هدش "  هدناشوپ  هک  یعنام  : " دومرف یمن  دوب ، هدش  هدناشوپ  يانعم  هب  اهنت  باجح "   " ظفل رگا  اریز  تسا "  رتس "  " هب تبـسن  " 
باجح  " دوش یم  هدیمهف  ینارون ، ۀمی  رک  نیا  هب  هجوت  اب   " هدش . هدناشوپ  يزیچ  اب  امـش  نیب   " ای میداد "  رارق  یعنامامـش  نیب  دومرف " :

 " باـجح ناونع ا ، هب  رتس " . "45 ءارسا / زا 1. اهنت  زامن ، رد  هچنانچ  دـشاب ، یم  تیعنام  زا  یـصاخ  عون  رتس " تسا و"  تیعناـم  قلطم  " ، 
همه دشاب . یم  نانز  زامن  رد  تقد  ششوپ ، زا  باجح  ندوب  معا  رب  رگید  لیلد  دنا . درکن ه  عنم  زامن  رد  ار  شیارآ  هک  یلاح  رد  هدش  دای 

هک یلاح  رد  دـنا . هدرمـش  زیاج  درادـن ، دوجو  یمرحمان  هک  یقاتا  رد  ار  نماد  ای  راولـش و  زولب و  اب  نز  ندـناوخ  زاـمن  راوگرزب ، ياـهقف 
هک تسا  نآ  زا  یکاح  نیا  و  دنا ؛ هتسناد  مارح  عونمم و  نآ  ریغ  هچ  زامن و  رد  هچ  مرحمان  لباقم  رد  ار  راولش  زولب و  ینعی  ششوپ  نیمه 

نداد ناشن  ییامن و  مجح  مدع  زا  معا  هک  یناوهـش  ياه  هنیمز  داجیا  مدـع  زج  تسین  يزیچ  نآ  هدوب و  شـشوپ  زا  رتارف  یبلطم  باجح ،
ياوق کیرحت  ییامن و  مجح  تسا و  ثحب  کـی  شـشوپ  رتس و  نیارباـنب ، دـشاب . یم  يزاـنط  شیارآ و  نز و  ياـه  یگتـسجرب  مادـنا و 

نز تمارک  www.Ghaemiyeh.comقطنم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 50زکرم  هحفص 14 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


هدیدنـسپ لوبقم و  يرما  یناوهـش  تاکیرحت  يارب  یعناـم  ناونع  هب  باـجح  عضو  رذـگ ، نیازا  رگید . ثحب  دـصق ، نودـب  یتح  یناوهش 
هنوگ و تراقح  هاگن  هنوگره  زا  نز  تمارک  ظفح  رب  مالـسا  يالاو  تمه  زا  یکاح  عامتجا ، رد  شـشوپ  زاـمن و  شـشوپ  تواـفت  تسا .

ادابم ات  درامش ، یم  عونمم  ار  نآ  ددرگ ، مرحمان  کیرحت  ثعاب  نز  شفک  يادص  رگا  یتح  هک  تسا  یناوهـش  ياه  هدافتـسا  ءوس  دروم 
میدق رد  : " دسیون یم  دوخ  باجح  هلأسم  باتک  رد  زین  هر -  - يرهطم یضترم  دیهش  داتسا  دیآ . دراو  وا  تیصخش  تمارک و  رب  يا  همطل 
باتک رد  هچ  ةولـصلا و  باتک  رد  هچ  ءاهقف  تسا . هتفر  راک  هب  تسا  شـشوپ  ینعم  هب  هک  " رتس  " ۀـملک ءاهقف  حالطـصا  رد  ًاـصوصخم  و 

رب ناـشرظن  همادا  رد  ناـشیا  هچرگ   1." ار باجح  ۀـملک  هن  دـنا  هدرب  راـک  هب  ار  رتس "  " ۀـملک دـنا ، هدـش  بلطم  نیا  ضرتعم  هک  حاـکنلا 
تسا هتسیاش  زامن  وچمه ن  یتدابع  رد  رتس "  " ۀملک هاگیاج  میئوگب : دیاب  لاح  نیا  اب  اما  تسا ، باجح  ياج  هب  رتس "  " ۀملک زا  هدافتسا 

زا معا  هک  یقیقح ، يانعم  اب  هژاو  نیا  لامعتـسا  اب  هکنیا  هچ  تسا . هدیدنـسپ  يرما  رم  نیب  يراتفر  عضاوم  رد  باـجح "   " هژاو دربراـک  و 
یکیکشت يرما  باجح  هحیتن ، ددرگ . هعماج  رد  ینمادکاپ  فافع و  زاس  هنیمز  ناوت  یم  تسا ، يراتفر  صاخ  تاکن  شیارآ و  ششوپ و 

یهلا تاروتـسد  هیلک  ظفح  تیاعر و  نآ ، ۀبترم  نیرتالاب  باجح و  تاروتـسد  زا  شخب  کی  تیاعر  نآ ، ۀلحرم  نیرت  فیعـض  هک  هدوب 
جیاتنزا دشاب  یم  هریغ  يزانط و  كرحم ، سابل  شیارآ ، ششوپ ، زا  معا  هداوناخ ، هعماج  حطس  رد  درم  نز و  طباور  میرح  ظفح  رب  ینبم 

هعماج و یک  اپ  -1 دشاب : یم  ریز  دراوم  مرحمان  ربارب  رد  نز  يراتفر  عضاوم  هب  نآ  میمعت  باجح و  موهفم  هب  تبـسن  يرگن  لک  نیا  مهم 
رهوش ندوـب و  وـمع  رـسپ  فرـص  هزورما ، هک  يا  هنوـگ  هب  اهترـشاعم ؛ قـیرط  رد  یگداوناـخ  لـفاحم  ندـش  یمالـسا  هداوناـخ و  نوناـک 
مزاول اب  شیارآ ، اب  هناخ ، سابل  ای  هاتوک و  ای  كزان  سابل  اب  تأرج ، لامک  رد  ندوب ، رهاوخ  ص 79 . باجح ، هلأسم  یضترم ، يرهطم  .1

لاوس ریز  - 2 دـنوش . یم  ینیـشن  بش  هدوارم و  هب  لوغـشم  ینانچنآ  ياه  یخوش  هناکاب و  یب  ياه  ندومن  تبحـص  اـب  تسد ، رد  یتنیز 
ياه هدنخ  اب  هارمه  هک  یملع ، حالطصا  هب  ياه  تسشن  هداوناخ و  كدوک ، ياه  همانرب  رد  امیـس  ادص و  نامزاس  نایرجم  درکلمع  نتفر 

تـسد نیا  زا  يا  هنومن  اعدا ، نیا  تابثا  يارب  هتبلا  دـشاب . یم  هدـننک  کیرحت  ياه  سابل  هنابرلد ، ياه  ندرک  تبحـص  كزان  یناـنچنآ ،
نیدب یناوهش ؛ ياوق  بیذهت  لیدعت و  قیرط  رد  ندرب  هرهب  - 3 میا . هدومن  یناگیاب  كردم  ناونع  هب  هدرک و  ظبض  نویزیولت  زا  ار  لئاسم 

تخانـش و عباـنم  هلمج  زا  یمدآ ، دوـجو  رد  هتـسد  ود  نـیا  اریز  تـسج ؛ هرهب  ناوـت  یم  ینطاـب  يرهاـظ و  ساوـح  لرتـنک  هار  زا  روـظنم 
ینطاب یناور و  ریثأت  رب  ثعاب  ینز ، فیطل  مرن و  كزان و  يادص  ندینـش  ای  ییابیز و  نز  ندـید  اب  هچنانچ  دنتـسه ؛ یمدآ  رد  راذـگریثأت 

قیرط زا  ای  و  دیامن . یم  ادیپ  وا  اب  طابترا  لیم  هتشگ و  ساسح  بیرفلد ، دوجوم  نآ  هب  تبسن  درم ، ینعی  فلاخم  سنج  هدش و  ناسنا  رد 
رب رهاظ  ریثأت  هدعاق  تحت  هلأسم  نیا  دیامن . یم  تیوقت  دوخ  رد  ار  نآ  ینوریب  ساکعنا  ياه  هنیمز  یناوهش ، روما  هب  تبسن  رکفت  لیخت و 

سح هسمـال ، شوگ ، مشچ ، زا : معا  يرهاـظ  ساوح  ياـه  هچیرد  رگا  سپ  دـشاب . یم  قـیقحت  يریگیپ و  لـباق  رهاـظ ، رب  نطاـب  نطاـب و 
زا هدروآرد و  لـقع  راـیتخا  تحت  ار  تسا  هرکفتم  هلیختم و  ياوق  اـهنآ  هلمج  زا  هک  ینطاـب  ساوح  هدومن و  لرتنک  ار  ییاـیوب  ییاـشچ و 

مهیلع يدـه  همئا  تاروتـسد  يوبن و  هریـس  زا  يوریپ  و  الع - لج و  قح  ترـضح  ددـم  هب  ناوت  یم  هاگنآ  میـشخب  ییاـهر  سوه  يوه و 
هب ربمایپ  بیعش  نارتخد  ندرک  لمع  عون  نخس ، نیا  قادصم  درک . ییوج  هعماج ي  رد  ار  یناور  یحور و  تمالس  یکاپ و  هار  مالـسلا -
هب اهنآ  ندش  کیدزن  هچرگ  دندومن ، ربص  بآ  نتشادرب  يارب  هاچ ، زا  مرحمان  درم  ندش  رود  ات  هک  دشاب  یم  هاچ  زا  بآ  نتشادرب  ماگنه 

ناسنا اریز  تسا ؛ فوطعم  نز  میرکت  لامک و  هب  نز  تمارک  قطنم  هاگن  نیاربانب ، درک . یمن  دیدهت  ار  اه  نآ  يرطخ  مرحمان ، درم  هاچ و 
هچنانچ دراد . رظن  زین  درم  نز و  یناحور  لامک  هب  ینامـسج  ثحابم  ظفح  رب  هوالع  باجح  تسا و  یناحور  ینامـسج و  دـعب  ود  ياراد 

نینچ ار  نآ  تلع  دینک ، لاؤس  هدرپ  تشپ  زاربمایپ  نانز  زا  ندرک  لاؤس  ماگنه  هب  دیامرف : یم  هک  ینامز  بازحا ، ۀکرابم  هروس   53 ۀیآ رد 
یبلق ریهطت  رب  ثعاب  هدوب و  دیفم  هدنوش ، لاوس  مه  هدننک و  لاوس  يارب  مه  رما ، نیا  نهبولق ) مکبولقل و  رهطا  مکلذ  : ) هک دـنک  یم  رکذ 

حوضو هب  روـن  هروـس  تاـیآ  رد  تقد  اـب  مهم  هتکن  نیا   1 یهلا . تیبذاـج  هب  ور  یلماـکت  ریـسم  رد  یتکرح  ریـس  ینعی  ددرگ ؛ یم  ناـنآ 
میدـینادرگ و بجاو  ار  نآ  میدرک و  لزان  ار  هروس  نیا  ام   : " هک دـیامرف  یم  نینچ  هروس ، نیا  لوا  ۀـیآ  رد  هچنانچ  ددرگ ، یم  هدـهاشم 
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میدرک نایب  نآ  رد  ار  یمکحم  دـینک . عوجر  هدنـسیون  نیمه  زا  رترب " ناسنا  رترب ، گنهرف   " باـتک هب  اـمتحرتشیب  عـالطا  يارب  تایآ 1 .
زا روظنم  ناوت  یم  درم ، نز و  طـباور  میرح  ینمادـکاپ و  نوماریپ  هروس  نیا  دـیدش  ماـمتها  هب  هجوت  اـب  1 و  . " دیدرگ رکذتم  امـش  دیاش 

نونمؤملا َهُّیأ  ًاعیمج  هللا  یلا  اوبوت  هک ( : دیامرف  یم  نینچ  هروس  نیمه  باجح  ۀـیآ  رخآ  رد  هچنانچ  تسناد ، يراگتـسر  نامه  ار  باجح 
ۀئام امهنم  دحاو  لک  اودلجاف  ینازلا  ۀینازلا و  : ) هک دنک  یم  رکذ  نینچ  ار  ینمادکاپ  مدع  ۀجیتن  مود ، ۀـیآ  ردـص  رد  )2 و  نوحلفت مکلعل 

تـسین رتهب  ایآ  سپ  نینمؤملا ) نم  ۀفئاط  امهباذع  دهـشیل  رخآلا و  مویلا  هللااب و  نونموت  متنک  نا  هللا  نید  یف  ۀفأر  امهب  مکذخأت  هدلج و ال 
هعماج ینمادـکاپ  تفع و  زاس  هنیمز  باجح ، حیحـص  ياـنعم  جـیورت  اـب  یمالـسا ، روشک  رد  یگنهرف  رما  نالوئـسم  یهلا و  نید  ناـغلبم 

لماک و يانعم  هدـمآ ، نایم  هب  باجح  زا  نخـس  اج  ره  زیچاـن ، ۀـعومجم  نیا  رد  ددرگ !؟ یهلا  ماـکحا  ندـش  هداـیپ  رب  ثعاـب  اـت  هتـشگ ،
ةروس .) 1 دشاب . یم  نز  باجح  رما  رد  یلقادح  ۀبترم  هک  ددرگ  باجح  زا  اهنت  ششوپ  هدارا  طقف  هکنآ  هن  تسا  هدوب  رظندم  نآ  یقیقح 

.31/ رون . 2 نورکذت ) مکلعل  تانیب  تایآ  اهیف  انلزنا  اهانضرف و  اهانلزنا و 

. تسا نید  زا  هتفرگرب  يرما  نز  باجح 

هراشا

تهادب مالسلا ،- مهیلع  تیب - لها  تایاور  نآرق و  تایآ  هب  هجوت  اب  نایب  تایاور  تایآ و  هب  عوجر  قیرط  زا  نآ  ندوب  یهیدب  لال  دتـسا 
32 و رون ، هروس  31 و 58  زا : دنترابع  هک  دیدرگ  رکذ  باجح  تایآ  یلبق ، ثحبم  رد  ددرگ . یم  نشور  یلقاع  ره  رب  نز  باجح  موزل  و 

. بازحا هروس  33 و 59 

؟ دشاب یم  هچ  هژاو  ود  نیا  قادصم  ایآ  هک  دشاب  یم  رامخ " بابلج " و"   " هژاو ود  رب  دوش ، دراو  ثحب  نیا  رد  تسا  نکمم  هک  یلاکشا  اهنت 

اهـسأر و یلع  ةارملا  هیولت  ءادرلا  نود  رامخلا و  نم  عسوا  عساو  بوث  وه  بابلج و  عمج  بیبالجلا  : " دـسیون یم  نیرحبلا  عمجم  بحاص 
سابل نآ  تسا و  بابلج  عمج  ببـالج   "1 . " هریغ وأ  ِءاسک  نِم  هب  رتتـسی  املک  ۀفحلملا  بابلجلا  لیق  اهردص و  یلع  اُهلِـسُرت  ام  هنم  یقبت 

نآ هک  دنام  یم  یقاب  مه  نآ  زا  یتمسق  دزادنا و  یم  دوخ  رـس  يور  رب  ار  نآ  نز  هک  ءادر  زا  رتکچوک  رامخ و  زا  رتداشگ  تسا  يداشگ 
دننام دـنناشوپ  یم  نآ  اب  ار  دوخ  هک  يزیچ  ره  ینعی  تسا  هفحلم  ناـمه  باـبلج  هک  تسا  هدـش  هتفگ  دزادـنا . یم  دوخ  ۀنیـس  يور  رب  ار 

بایثلا قوف  سبلی  ام - رامخلا و  هلک و  دـسجلا  یلع  لمتـشملا  بوثلا  صیمقلا - بابلجلا - : " هدـمآ طیـسولا  مجعملا  رد  هریغ " . ءاـسک و 
یششوپ سابل و  ینعی  بابلج   " " نهبیبالج نم  نهیلع  نیندی  : " زیزعلا لیزنتلا  یف  بیبالج و  ج ) - ) ةأرملا اهب  لمتـشت  ءالُملا  ۀفحلملاک و 

یبش رداچ  هب  و  هفحلم ، دـننام  دوش  یم  هدیـشوپ  سابل  يور  رب  هک  دوش  یم  هتفگ  يزیچ  نآ  هب  رامخ ، دریگ و  یمرب  رد  ار  ندـب  لـک  هک 
رامخ و عمج  عناقملا  رمخلاو  : " تسا هدروآ  رامخ  فیرعت  رد  نایبلا  عمجم  بحاص  دـناشوپ " . یم  نآ  اـب  ار  دوخ  نز  هک  دوش  یم  هتفگ 
.2 نیرحبلا ج 2 ص 23 . عمجم  .1 2 " نهروحنل ۀـیطغت  نهرودـص  یلع  عناقملا  ءاقلإب  نرمأ  اهبیج  یلع  لدـسنملا  ةأرملا  سأر  ءاطغ  وه 
 " نیذؤی الف   " ینامز باجح ، تایآ  ياوتحم  رد  تقد  رامخ "و  بابلج " و"   " يوغل يانعم  هب  هجوت  اـب  نایبلا ج 8 و 7 ص 217 . عمجم 

نیا دـناوتب  هک  دوش  هدافتـسا  یـسابل  زا  هک  ددرگ  یم  ققحم  اه  هنیـس  ندـناشوپ  نز و  تنیز  يراکـشآ  مدـع  نز و  تمارک  تینوصم و  و 
هیآ قادصم  مه  ار  هاتوک  گنت و  یـسابل  ناوت  یم  دـشاب ، اهنت  شـشوپ  فرـص  باجح ، تایآ  روظنم  رگا  سپ  دـنادرگ . ققحم  ار  روظنم 

یگتسجرب هک  یسابل  ای  هاتوک و  گنت و  سابل  اریز  دمآ ؛ دهاوخرب  ضقانت  رد  نهتنیز "  نیدبی  نیذؤی " و" و ال  الف   " ۀنیرق اب  اما  تفرگ ،
نینچ اب  ًاملسم  دوشن ، راکشآ  تالآرویز  یمسج و  زا  معا  نز ، ياهتنیز  ات  ددرگن  لماک  یگدیشوپ  رب  ثعاب  هدومن و  نایامن  ار  ندب  ياه 
ظفح ار  هعماج  ینمادـکاپ  تفع و  درک و  بلقلا  ضیرم  نادرم  طسوت  ناـنز ، تیذا  رازآ و  زا  يریگولج  ناوت  یمن  زاـب  یفـصو ، عضو و 
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اهنت رگا  اریز  درمـشرب ؛ ینید  ثحب  کـی  ار  نآ  دومن و  ییوج  یپ  یبوخ  هب  نآرق  تاـیآ  رد  ار  رترب  باـجح  ناوـت  یم  هجیتـن ، رد  دوـمن .
هدوب شـشوپ  ياراد  یعون  هب  ناگمه  رـشب ، خـیرات  لوط  رد  هکنیا  هچ  تسناد . يرطف  يرما  ار  نآ  ناوت  یم  دوب ، ناـیم  رد  شـشوپ  ثحب 

هدش نایب  راهطا  همئا  ینامـسآ و  بتک  ناربمایپ و  طسوت  هب  لاعتم  يادخ  هیحان  زا  درم  نز و  نیب  راتفر  عون  نآ و  طباوض  دودح و  اما  دنا ؛
. تسا

یمالسا ياهروشک  ياه  ششوپ  سابل و  عاونا  هب  ارذگ  یهاگن 

رازا بابلج ، رامخ ، هعاّرد ، - 

یم ار  ندرگ  رـس و  هک  رامِخ  هعاّرُد ، مان  هب  يدنلب  نهاریپ - دش ، یم  لیکـشت  یلـصا  ۀـکت  راهچ  زا  هک  دنتـشاد  هداس  یـسابل  برع ، نانز 
روهـشم و عاوـنا  هک  تفگ  ناوـت  یم  تفرگ . یمرب  رد  ار  لـکیه  ماـمت  هک  رازا  تشاد و  یم  يروتـسم  ار  اـپ  اترـس  هک  باـبلج  دـیناشوپ ،

. دنا هتفرگ  لکش  وگلا  نیمه  اب  ششوپ  لوادتم 

رازبا ای  رازا  - 

نانز هک  یششوپ  ای  گرزب  رداچ  يانعم  هب  مالـسا  راودا  مامت  رد  یلو  دش ، یم  لالدتـسا  یلک  روط  هب  سابل  عاونا  يارب  مالـسا ، ردص  رد 
یم ار  نآ  هناخ  زا  نتفر  نوریب  ماگنه  برع  نانز  هک  تسا  یخن  ۀـچراپ  هعطق  نآ  هتفر و  یم  راک  هب  دـندناشوپ  یم  نآ  اـب  ار  دوخ  قرـشم 
نآ ۀیقب  دنتسب و  یم  دوب ، هدش  هتخود  نآ  لخاد  رد  هک  يراون  اب  دنتخادنا و  یم  یناشیپ  يور  رس  تشپ  زا  ار  نآ  فرط  کی  دندیـشوپ و 

. دش یم  نازیوآ  ندب  فارطا  تشپ و  زا 

( سونرَب سونرُب   ) سُنزُب - 

. تسا هدوب  لوادتم  رتشیب  اقیرفآ  لامش  رد  دندیشوپ و  یم  نادرم  نانز و  هک  راد  هالک  دنلب  شوپور  یعون 

( بابّلِج  ) بابْلِج - 

. دندناشوپ یم  نآ  اب  ار  دوخ  ياپ  اترس  هناخ ، زا  نتفر  نوریب  ماگنه  نانز  قرش ، رد  هک  تسا  یگرزب  رداچ  نامه  ینعم  هب 

هّیِلَلُح - 

دندناشوپ و یم  نآ  اب  ار  دوخ  ندب  دندرب و  یم  راک  هب  رـصم  بونج  یحاون  رد  نانز  هک  يا  هوهق  گنر  هب  یـضیرع  یمـشپ  ۀـچراپ  هعطق 
. دنتسب یم  رگیدکی  هب  اه  هناش  زا  مادک  ره  يور  ار  نآ  يالاب  ياه  هبل 

( کیاح  ) کْیَح - 

یم نآ  هب  هیبش  مشیربا  مشپ و  ای  مشپ  زا  دیفـس  شوپور  یعون  زین  هریزجلا  نانز  دندیـشوپ . یم  شکارم  برغ  رد  نانز  هک  شوپور  یعون 
. دندیشوپ

ۀلَبَس - 
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. دیسر یم  نیمز  يور  ات  دندیشوپ و  یم  هناخ  زا  نتفر  نوریب  ماگنه  نانز  رصم ، رد  هک  یگرزب  نهاریپ 

( لاو رس   ) اولش ر - 

، رگید ياه  سابل  رب  هوالع  هناخ ، زا  ندمآ  نوریب  يارب  نانز  یمالـسا ، ياهروشک  رتشیب  رد  تسا . راولـش  یـسراف  هژاو  زا  قتـشم  لیوارس 
. دندیشوپ یم  راولش 

رَذ ْوَش  - 

رد هتـشذگ ، رد  دراد . ییاه  توافت  رگید  ۀـنانز  ياـه  شوپور  عاونا  اـب  دـندرب و  یم  راـک  هب  ناریا  قارع و  رد  رتشیب  تسا . رداـچ  بّرعم 
ياه هرانک  یهاگ  دنتخود . یم  فیطن  کبـس و  ياه  هچراپ  زا  دیدش  يامرگ  تلع  هب  دـش و  یم  هیهت  یبآ  دیفـس و  ياه  هچراپ  زا  قارع 

. تسا هدوب  زین  هیکرت  نانز  یمسر  ششوپ  نیا  تسا . هتشاد  ییاهدنب  نآ 

ابَع - 

هک هدش  هیبعت  نآ  رد  ییاه  خاروس  یلو  درادـن ، نیتسآ  سابل  نیا  دندیـشوپ . یم  نانز  مه  نادرم و  مه  هک  زاب  ولج  شـشوپ  یعون  هَیابَع ،
. دندیشوپ یم  دوخ  ياه  سابل  يور  ار  سابل  نیا  دننارذگ . یم  نآ  زا  ار  اه  تسد 

هَفَحْلم فاحِل ، - 

. تسا رداچ  ای  هنانز  داشگ  دنلب و  شوپور  ینعم  هب 

تروص رس و  ششوپ  روهشم  عاونا 

عقرُب - 

ینعم هب  رهنلاءاروام  رد  عقرب ، دوش . یم  لصتم  دنبرـس  هب  یناـشیپ  يور  فارطا  زا  دـناشوپ و  یم  ینیب  يور  زا  ار  هرهچ  هک  تسا  يا  هدرپ 
زین یقینیف  ناـنز  دـندناشوپ . یم  يرـسور  زا  يا  هشوگ  ۀلیـسو  هب  ار  دوخ  هرهچ  ناـنز  میدـق ، ناـنوی  رد  تسا . هدوـب  گرزب  رداـچ  یعوـن 

ادـیپ لاقتنا  نامع  ناتـسبرع و  لحاس  هب  اجنآ  زا  تفر و  ایناپـسا  هب  نانوی  زا  عقرب ، دـندناشوپ . یم  گنر  زمرق  یباـجح  اـب  ار  دوخ  تروص 
. دراد يدحاو  لکش  یتیوک  يرطق و  ینیرحب ، نانز  عقرب  دراد . دوجو  زونه  برع  لیابق  ماوقا و  بونج و  نیشنزرم  نایناریا  نایم  رد  درک .
رد دوجوم  عقرب  نیرتابیز  تسا . نامع  يودـب  بارعا  سابعردـنب و - نایئاتـسور  صوصخم  نآ ، عون  نیرت  تشز  دـیاش  نیرتریگ و  هرهچ 

. دشاب یم  ابیز  فیرظ و  هک  تسا  هگنل  ردنب  برع  بهذم و  هعیش  هنراچب  نانز  هب  قلعتم  سراف  جیلخ 

رامِخ - 

. دوش یم  لصتم  مه  هب  رس  قرف  يور  دناشوپ و  یم  ار  ناهد  هناچ و  ندرگ ، ولج  رس و  تمسق  هک  باجح  یعون 

هِّیِرْعش - 

قارع هیروس و  رد  دـندناشوپ و  یم  نآ  اـب  ار  دوخ  تروـص  ناـنز  دـش و  یم  هیهت  بسا  مد  يوـم  زا  یکزاـن  ۀـچراپ  زا  هک  دـنبور  یعوـن 
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. دندیشوپ یم  يرتگرزب  باقن  يور  اه  مشچ  ندناشوپ  يارب  ار  نآ  دوب و  یهاتوک  کچوک و  هدرپ  رصم  رد  تسا . هدوب  لوادتم 

رادِص - 

. تسا هتشاد  هعنقم  هب  تهابش  نآ  يالاب  تمسق  هدوب و  جیار  هتشذگ  ر  هک د - یسابل 

هَحرَط - 

اب هک  دوب  دنلب  ردقنآ  یهاگ  یتح  داتفا و  یم  تشپ  هب  تفرگ و  یم  رارق  رس  يور  هدوب و  لوادتم  رصم  رد  هتـشذگ  نورق  رد  هک  یـششوپ 
. درک یم  ادیپ  سامت  نیمز 

هَعَنقِم عنقِم ، عانِق ، - 

. تسا هدوب  زین  هرهچ  باجح  یعون  ینعم  هب  دنتسب . یم  رس  هب  ود  ره  برع  درم  نز و  هک  دقراچ )  ) يا هچراپ  هعطق 

سوبنک - 

. دندرب یم  راکب  ایناپسا  برغم و  نانز  هک  هرهچ  ندناشوپ  يارب  هدرپ  یعون 

هیفوک - 

یباهو نایم  زین  نونکا  هتشاد و  رارق  اه  هلوگنم  اهدنب و  زا  ییاه  هشیر  نآ ، لباقم  علض  ود  لوط  رد  فلتخم ، ياه  گنر  رد  دقراچ  یعون 
. تسا جیار  يودب  لیابق  یخرب  اه و 

باقن - 

.1 1 تسا . هدوب  لوادتم  یمالسا  ياه  نیمزرـس  زا  يرایـسب  رد  دوب و  هدش  هیبعت  ییاه  خاروس  اه ، مشچ  لحم  رد  هک  هنانز  باجح  یعون 
. رهاظ رد  رییغت  یکدنا  اب  ص 77-76  ج 6 ، عیشت ، فراعملا  ةریاد 

رضاح رصع  ات  ناتساب  زا  ناریا ، رد  ششوپ  هب  یلامجا  یهاگن 

مالسا زا  لبق  نایسراپ 

هراشا

تمسق زا  کی  ره  نتـشاذگ  زاب  تسد ، ود  زج  نانآ  دندیـشوپ . یم  هماج  اهدام  هیبش  دندوب و  سابل  شوخ  ناتـساب ، راگزور  رد  نایـسراپ 
هک دوب  نیا  رد  نادرم  اب  نانز  سابل  فالتخا  دنتشاد . ور  سابل  ود  یباتک و  نهاریپ  راولش و  نانآ  دندرمـش . یم  بدا  فالخ  ار  ندب  ياه 
رد هک  دنبرس  کی  زا  رس ، ندناشوپ  يارب  دوب . يا  هدنز  ياه  گنر  هب  تشاد و  رایـسب  تانیئزت  نانز ، نهاریپ ، تشاد . فاکـش  ناشنهاریپ 

. دندیشوپ یم  ونکم "  " مان هب  گرزب  يرسور  کی  زین  دنبرس ، نیا  يور  دندرک . یم  هدافتسا  دش ، یم  مکحم  تسب  ود  ۀلیسو  هب  هناچ  ریز 
. تسا لوادتم  یتشترز  نانز  نایم  زین  نونکا  دوب و  لومعم  یناتساب  نیئآ  قبط  رس  يوم  ندناشوپ 
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نایناساس تموکح 

اهنت ناـنز  شـشوپ  یتـشترز ، نید  لاوز  نادـبوم و  یگدوـلآ  یتنطلـس ، هداوناـخ  یگزره  یـشایع و  تلع  هب  ناـیناساس  ۀلـسلس  رخاوا  رد 
. دش یم  بوسحم  دنمتردق ، نادرم  ناگدازهاش و  عمط  زا  نانآ  ندرک  یفخم  یعون  هکلب  دوبن ، یگدیشوپ 

مالسا زا  دعب  نایسراپ 

هراشا

. تفاین يرییغت  نایئاتسور  كاشوپ  یلو  درک  ادیپ  یبرع  ياه  سابل  هب  تهابش  یناریا  نانز  ششوپ  ناریا ، هب  مالسا  دورو  زا  سپ 

يرجه موس  نرق 

نوچ ناملـسم ، هزات  نازینک  ناقهد و  رگراک و  نانز  دـیدرگ ، دراو  فلتخم  ماوقا  نایم  رد  مالـسا  هک  دـعب  هب  يرجه  موس  نرق  دودـح  زا 
جاور زاتمم  تاقبط  نایم  رتشیب  شـشوپ  دـندرک و  یمن  تیاعر  لـماک  روط  هب  ار  نآ  دنتـسناد ، یم  دوخ  هنازور  تیلاـعف  عناـم  ار  باـجح 

. تشاد

هیوفص نارود 

یم رخاـف  ياـه  ساـبل  یناریا  ناـنز  هرود ، نیا  رد  تسا . دوجوم  ناـیناریا  كاـشوپ  دروم  رد  يداـیز  كرادـم  دـعب ، هب  هیوفـص  نارود  زا 
مشچ زا  ریغ  ار  اهنآ  ياپ  ات  رس  هک  دندیشوپ  یم  دیفـس  يرداچ  ندمآ ، نوریب  ماگنه  تشاد و  نادرم  سابل  اب  یمک  توافت  هک  دندیـشوپ 

. دندناشوپ یمن  ار  دوخ  هرهچ  قارع ، ناریا و  رد  زرواشک  نانز  ًارهاظ  دوب . ناسکی  ینغ  ریقف و  نایم  رداچ  نیا  دومن . یم  روتسم  اه ،

راجاق هیدنز و  نارود 

راولچ زا  يدنبور  اب  زین  ار  تروص  هایس ، شفنب و  گنر  هب  ییاهرداچ  دش . یم  بوسحم  یمسر  باجح  رداچ  راجاق ، هیدنز و  نارود  رد 
دوب و هرهچ  ياه  ششوپ  زا  یکی  زین  باقن "  . " دنتشاذگ یم  زاب  ار  دوخ  هرهچ  یئاتـسور  نیـشنرداچ و  نانز  طقف  دندناشوپ . یم  تفلک 

هتسجرب یکدنا  هک  تشاد  مشچ  يارب  ینابیاس  دوب و  فافـش  همین  يا  هچراپ  هک  دوب  هچیپ "   " هرهچ رگید  شـشوپ  دش . یم  هتخاس  وم  زا 
. دندرک یم  اپ  هب  دجنگب  نآ  رد  هماج  ریز  هک  يروچقاچ  هناخ ، زا  ندش  جراخ  ماگنه  نانز  دناشوپ . یم  شیب  مک و  ار  نامشچ  دوب و 

هاش نیدلارصان  نارود 

زا دش . لوادـتم  ( هاتوک نماد   ) اه هتیلـش  دـمآ و  دـیدپ  نانز  سابل  رد  یتارییغت  گنرف ، هب  وا  ياهرفـس  یپ  رد  هاش و  نیدلارـصان  نارود  زا 
. دشن داجیا  یسوسحم  رییغت  هطورشم ، عوقو  ات  هاش  نیدلارصان  تنطلس  رخاوا 

هطورشم دورو  زا  دعب  ششوپ 

هب يوسنارف  ًاصوصخم  ییاپورا  ناحارط  ناطایخ و  یبرغ و  عونتم  ۀـسبلا  دورو  یعامتجا و  یـسایس و  تـالوحت  داـجیا  هطورـشم و  زا  دـعب 
حرطم زین  اهنآ  زا  باجح  عفر  عامتجا و  هب  اـهنز  عوضوم  یعاـمتجا ، یـسایس و  وج  رییغت  اـب  درک . رییغت  اـه  ساـبل  کبـس  مک  مک  نارهت ،

دننام ییارعـش  نارکفنـشور و  زا  یخرب  اهنآ ، لباقم  رد  دنتـسناد و  یم  یباجح  یب  اب  فدارتم  ار  نانز  تفرـشیپ  دشر و  يا ، هدع  دیدرگ .
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. دندید یم  هعماج  يارب  یکانرطخ  لماع  ار  هلأسم  نیا  لامش ) میسن   ) ینالیگ نیدلا  فرشا 

ناریا رصاعم  خیرات  رد  باجح  یب  نانز  نیتسخن 

نیدلارصان رتخد  هنطلـسلا "  جات  " زین تیطورـشم  زا  سپ  تشادرب . ار  شیوخ  شـشوپ  هک  تسا  ینز  نیلوا  هیباب ، هب  هتـسباو  نیعلا "  ةرق  "
يد زور 17  هداوناخ  اب  هاشاضر  طسوت  یباجح  یب  یمـسر  مـالعا  یکنوگچ  دـمآ . نوریب  باـجح  نودـب  هک  دوب  یناـنز  نیتسخن  زا  هاـش 

تکرـش یلاع  يارـسشناد  لیـصحتلا  غراف  نشج  مسارم  رد  دـندوب ، باجح  یب  هک  یلاح  رد  شا  هداوناخ  ياضعا  اب  هاش  اـضر  1314 ش .
رابجا روز و  اب  تلود و  نانکراک  هب  یمـسر  قیرط  زا  یباجح  یب  لامِعا  دعب ، هب  نآ  زا  دیدرگ . مالعا  یمـسر  روط  هب  باجح  عفر  درک و 

عیاقو هک  دش  وربور  مدرم  ءاملع و  تفلاخم  اب  لئاسم  نیا  دنتشاد . یمرب  اهنز  رـس  زا  رداچ  روز ، هب  یتلود  نارومأم  تفای . همادا  هعماج  رد 
روما نیا  دـیدرگ . یم  لامعا  غیلبت  راشف و  اب  یباجح  یب  سپ ، نآ  زا  تشاد . یپ  رد  ار  داشرهوگ  دجـسم  نینوخ  ۀـثداح  هلمج  زا  يداـیز 

ص 77- نام ، هـ . 1 1. دندرک ظفح  ار  شیوخ  یتنس  سابل  بلغا  ریاشع ، تالیا و  ییاتسور و  نانز  دوب و  نیـشنرهش  نانز  فوطعم  رتشیب 
. رهاظ رد  رییغت  یکدنا  اب   78

ناریا ریغ  رد  باجح  فشک  هب  مادقا  رد  هاشداپ  نیلوا 

باجح یب  رـسمه  اب  لاس 1306 ش  رد  وا  دوب . ناتـسناغفا  هاشداپ  ناخ ، هللا  ناما  درک ، باـجح  فشک  هب  مادـقا  هک  يدرف  نیتسخن  اـیوگ 
. دومن باجح  فشک  مالعا  تفای و  روضح  عماجم  رد  دوخ 

هجیتن

تنامـض نیرتشیب  نآ ، تیاعر  ندوب و  شریذـپ و  موزل  رد  دـناوت  یم  یلماع  هچ  یتسار  هب  باجح ، شـشوپ و  ثحب  رد  روکذـم  دـنور  اب 
ای و  مدرم ؟ یلقع  یگنهرف و  دـشر  هکنآ  ای  و  تسا ؟ راک  نیا  زاس  هراچ  یتموکح  یعامتجا و  رابجا  روز و  ایآ  دـشاب !؟ هتـشاد  ار  یئارجا 

داـجیا رب  ثعاـب  یلقع ، یگنهرف و  دـشر  رب  هوـالع  شتاروتـسد ، رماوا و  تیاـعر  اـب  هک  مالـسا ، لـماک  نید  نوچمه  ینید  هب  دـش ! مزتلم 
زا تسد  زاـب  يربـهر ، هاـشداپ و  تموکح و  ره  ۀـیاس  رد  هعماـج ، ینطاـب  يرهاـظ و  وج  رییغت  تروص  رد  هک  ددرگ  یم  ینورد  تاـمازلا 

لئاسم لیبق  نیا  یگنرمه و  هعماج و  ربج  هب  لئاق  يرکف ، ینطاب و  دیاقع  ینورد و  تامازلا  ِریـسم  نیا  رد  و  درادنرب ، دوخ  ینورد  دـیاقع 
تموکح و ره  اب  و  يراید ، رـصع و  ره  رد  یگدنز  لحارم  مامت  رد  نید  نآ  نوئـش  ظفح  اب  يواسم  لماک ، ینید  هب  داقتعا  اریز ، ددرگن ؛
. دیـشخب دـنهاوخ  ییاهر  ار  دوخ  هنامز ، ربج  تردـقزا و  تقیقح ، تفایرد  اب  یـسوم ، لباقم  رد  نارحاس  نانوچ  دوب و  دـهاوخ  یهاشداپ 

. تسا تقیقح  ناگدنیوج  هدنبیز  هتسیاش و  يدعب ، ثحابم  رد  تقد  سپ ،

. تسا نید  شریذپ  هب  طونم  باجح  شریذپ 

هراشا

باجح بوجو  هب  هک  ینامز  نایب  تسا . بجاو  باجح   - تسا بجاو  نید  تاروتسد  تیاعر  تسا -  ینید  يروتسد  باجح  لالدتـسا - 
رد همدقم  نیا  تابثا  تسا . ینید  يروتسد  باجح  لوا : ۀمدقم  میشاب . هدرک  قیدصت  كرد و  یبوخ  هب  ار  نآ  همدقم  ود  هک  میرب  یم  یپ 

قیقحت لقعت و  رکفت و  اب  ار  ینید  صخـش ، هک  ینامز  تسا . بجاو  نید  تاروتـسد  تیاـمر  مود : ۀـمدقم  تشگ . ققحم  هتـشذگ  ثحبم 
رد دـشاب . یم  یلماکت  یگدـنز  ریـسم  رد  وا  یگدـنلاب  دـشر و  يارب  ینیناوق  هعومجم  ناونع  هب  نید ، نآ  لوبق  ياـنعم  هب  دـیامن  شریذـپ 
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هللااب و نورفکی  نیذـلا  ا ن  : ) دـیامرف یم  میرک  نآرق  هکنانچ  ددرگ ، یم  روآ  مازلا  القع  زین ، نآ 51  رد  هدراو  تاروتـسد  زا  تیعبت  هجیتن ،
مه کـئلوا  ـالیبس  کـلذ  نیب  اوذـختی  نا  نودـیری  ضعبب و  رفکن  ضعبب و  نمؤن  نوـلوقی  هلـسر و  هللا و  نیب  اوـقرفی  نا  نودـیری  هلـسر و 

ییادج شناربمغیپ  ادخ و  نایم  هک  دنهاوخ  دنوش و  رفاک  وا  نالوسر  ادخ و  هب  هک  نانآ   "1( انیهم اباذع  نیرفاکلل  اندتعا  اقح و  نورفاکلا 
نانآ راتفگ  زا  یـضعب  هب  میدروآ و  نامیا  ءایبنا  راتفگ  زا  یخرب  هب  ام  هک  دنیوگ  و  دنتـسین ) ادخ  هداتـسرف  نانیا  هک  دنیوگ  ینعی   ) دـنزادنا
ایهم هدننکراوخ  یباذع  نارفاک  يارب  ام  دنرفاک و  اهنیا  تقیقح  هب  دـننک  ذاختا  یهار  نامیا  رفک و  نایم  هک  دـننک  هدارا  میدرواین و  نامیا 
نایب رفک  دح  رـس  ات  ار  نآ  هدومن و  تفلاخم  تدش  هب  نآ  ضعب  لوبق  نید و  زا  یـضعب  شریذپ  مدع  رب  تحارـص  اب  نآرق  میا " . هتخاس 

یم خر  نایمدآ  یگدنز  نایم  رد  یجرم  جره و  بجوم  هاگنآ  دتفا ، قافتا  ینید  ره  شریذپ  دنور  رد  یکالم  نینچ  رگا  اریز  تسا ؛ هدرک 
دیامن و لوبق  هتسناد و  نید  ءزج  ار  سمخ  هلأسم  یصخش  لاثم ، ضرف  رب  رگا  اریز  دوب ؛ دهاوخ  نآ  دوب  زا  رتهب  ینید  نینچ  دوبن  هک  دهد 
دـنادن 1. ینید  روما  زا  ار  باجح  یمناـخ  رگا  اـی  دـمان و  یم  نید  یب  ار  رگید  درف  لوا ، صخـش  دـشاب ، هتـشادن  یتشادرب  نینچ  يرگید 

يا هدیدع  تالکشم  هعماج  ۀنحص  رد  هاگنآ  دنادب ، ینید  روما  زا  ار  باجح  يدرم  درادنپن و  يرورـض  ار  نآ  تیاعر  151-150 و  ءاسن /
شریذپ یفرط  زا  اریز  تسا ؛ شریذپ  رد  ضقانت  مزلتـسم  ضعبب "  رفکن  ضعبب و  نمؤن   " یهگناو دمآ . دهاوخ  دـیدپ  یعامتجا  طباور  رد 

لاـمک و هار  ناونع  هب  نید  نآ  تیلوبقم  مدـع  ینعم  هب  نآ ، تاروتـسد  تیاـعر  مدـع  هدوب و  نید  نآ  تیلوـبقم  داـمتعا و  ياـنعم  هب  نید 
، دوخ لیصحت  هتشر  باختنا  رد  ناوج  دننامه  تسا ، دازآ  نید  شنیزگ  زا  لبق  یناسنا  ره  میئوگ : رطاخ  نیدب  دشاب . یم  یـشخب  تداعس 
يداـقتعا و روـما  میلـست  دـیاب  دوـخ ، یلماـکت  ریـسم  رد  یناور  یعیبـط و  یگدـنز  میظنت  يارب  یهار  ناوـنع  هب  نـید  شنیزگ  زا  دـعب  اـما 

هچنانچ تسا . هتخاس  لاعتم  دنوادخ  یهاون  رماوا و  عبات  ار  دوخ  نید ، شریذپ  قیرط  رد  لماک  يدازآ  اب  اریز  ددرگ ؛ نآ  یلمع  تاروتسد 
. تسا هدرک  دوخ  هدکشناد  یشزومآ  لئاسم  اه و  یتخس  تامدقم و  عبات  ار  دوخ  یلیصحت ، ۀتـشر  باختنا  شریذپ و  زا  دعب  وجـشناد  درف 
رفک و رد  ار  يدازآ  هداد و  رارق  نامدرم  رب  طلـست  زا  عونمم  ار  مرکا  ربمغیپ  نآرق ، هک  دـیوگب  دـیآرب و  ضارتعا  ماقم  رد  یـسک  هچناـنچ 
( لیکوب مهیلع  تنا  ام  اظیفح و  مهیلع  كانلعج  ام  :) 107/ ماعنا رطیصمب ) مهیلع  تسل  :) 22/ هیشاغ هدومرف : هداد و  رارق  لمع  كالم  نامیا 

ءاـش نمو  نمؤیلف  ءاـش  نمف  :) 29/ فهک ًاروفک ) اما  ًارکاش و  اـما  لـیبسلا  هانیدـه  اـنا  :) 3/ ناسنا غـالبلا ) ـالا  لوسرلا  یلع  اـم  :) 99/ هدئام
رد درادن ، لیمحت  قح  ربمایپ  یتح  یسک  چیه  هدوب و  دازآ  دوخ  راتفر  لمع و  باختنا  رد  نید ، شریذپ  زا  دعب  یتح  صخش  سپ  رفکیلف )

يرادلد ار  ربمایپ  لاعتم ، دنوادخ  تسا و  رافک  نوماریپ  تایآ  نیا  هک  دوش  یم  مولعم  تایآ  لیذ  ردـص و  یـسررب  اب  ًالوا : میئوگ : خـساپ 
ندروآ نامیا  تسا و  قح  نایب  غالبا و  وت  ۀفیظو  اریز  شابن ؛ نارگن  دنوش  یم  یمنهج  يا  هدع  هکنیا  زا  نکن و  يروخ  دوخ  هک  دهد  یم 

زج دومن ، راتفر  نآ  فـالخ  هب  سک  ره  دـسر و  یم  تداعـس  هب  دومن ، لـمع  تفریذـپ و  ار  نید  یـسک  ره  دـشاب . یمن  وت  فیلکت  مدرم 
رگید تایآ  یخرب  اب  دنراد ، دارفا  هتسد  نیا  هک  ینایب  بسح  رب  روکذم ، تایآ  ًایناث : دوش . یمن  وا  دئاع  يرگید  زیچ  تواقـش  یهارمگ و 

.( مـهرما نـم  ةریخلا  مـهل  نوـکی  نا  ًارما  هلوـسر  هللا و  یـضق  اذا  ۀـنموم  ـال  نموـمل و  ناـک  اـم  و  :) 36/ بازحا دـننام : دراد  ضقاـنت  نآرق 
یف اودـجی  مث ال  مهنیب  رجـش  اـمیف  كومکحی  یتح  نونموی  ـال  کـبر  ـالف و  : ) 65/ ءاسن مهـسفنا ) نم  نینمؤملاـب  یلوا  یبنلا  :) 6/ بازحا

زا دوخ  روما  رد  دیاب  نینمؤم  هدوب و  رابتعا  تیجح و  ياراد  ادخ  لوسر  رما  قوف ، تایآ  رد  ًامیلست ). اومِّلَُسی  َتیضق و  امم  ًاجرح  مهـسفنا 
ار نید  سک  ره  هک : تسا  تروص  نیا  هب  رهاـظلا - یلع  ضقاـنت - نیا  عفر  لاـح  ره  هب  دـنیامن . تیعبت  هیلع - هللا  تاولـص  ادـخ - لوـسر 

نید ناونع  هب  ار  مالسا  نید  یصخش  هچنانچ  هجیتن  دومن . اهر  ار  وا  دیاب  تفریذپن  ار  نید  هک  سکنآ  دشاب و  هتشاد  تعاطا  دیاب  تفریذپ 
هب یـصخش ، سوه  يوه و  قـبط  رب  هتـسناد و  روآ  مازلا  دوـخ ، لد  ناـج و  هب  ار  شتاروتـسد  تیاـعر  دـیاب  تسا ، هتفریذـپ  لـماک  رترب و 

هیجوت هعماج  رب  مکاح  وج  يریذپ و  فرع  ساسا  رب  ار  یششوپ  عون  ره  لوبق  هک  یناسک  لالدتسا  سپ  دزادرپن . ینید  تاروتسد  شنیزگ 
یپ زا  انالوم : لوق  هب  دنا و  هدومن  راتفر  دوخ  نید  شنیزگ  فالخ  رب  اریز  دشاب ؛ یم  ینید  ریغ  هنادرخبان و  یقطنم و  ریغ  رایسب  دننک ، یم 

دنرادن رواب  ار  حون  نایماع  ییادخ  ردنا  دننک  رواب  ار  واگ  يرخ  رخ  ای  يرخ  زج  یماع  راک  دوبن  هکناز  زاسم  رخ  ار  دوخ  هماع  لوبق  در و 
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اهنآ زا  يا  هراپ  هک  هدـشرکذت  ملعت و  رکفت ، ربدـت ، لقعت ، هب  توعد  میرک  نآرق  زا  يرامـشیب  تایآ  رد  رطاـخ ، نیمه  هب  يربمغیپ  یپ  زا 
:) 219/ هرقبلا نولقعی ) نیذلا ال  مکبلا  مصلا  هللادنع  ِّباوَّدلا  َّرش  نا  :) 22/ لافنا نولقعت ) مکلعل  ًایبرع  ًانآرق  هانلزنا  انا  :) 2/ فسوی زا : دنترابع 

( نورکذتی مهلعل  کناسلب  هانرَّسَی  امناف  :) 58/ ناخدلا مهسفنا ) یف  اورکفتی  ملوا  :) 8/ مورلا نورکفتت ) مکلعل  تایالا  مکل  هللا  ُنیبی  کلذـک 
اولوا رکذـتی  امنا  نوملعی  ـال  نیذـلاو  نوملعی  نیذـلا  يوتـسی  لـه  :) 9/ رمزلا نورکذـتی ) مهلعل  لوـقلا  مـهل  اـْنلَّصَو  دـقل  و  :) 51/ صصقلا

.( بابلالا

دوخ اب  سفن  ثیدح  رکذت و 

هچ ره  عتمت  ییارگ و  تذـل  فورـصم  ار  دوخ  تمه  مامت  دـهدب و  یتسرپ  هدام  هدام و  هب  ار  تلاصا  دوخ ، یگدـنز  رد  ناسنا  هک  ینامز 
ندرک هدروآرب  یگدنز ، هب  یـشرگن  نینچ  ياضتقا  اریز  دـنام ؛ یمن  یقاب  يرادـنید  نید و  يارب  ییاج  رگید  هاگنآ  دـنکب ، یناویح  رتشیب 

زا تسا . هدـش  برغ  رد  هداوناخ  ناینب  یناریو  رب  ثعاب  یناویح ، عتمت  ییارگ و  تذـل  لـماع  ود  هچناـنچ  دـشاب ؛ یم  شا  يداـم  ياـهزاین 
ندب يدام  دُعب  هب  ندیشخب  تلاصا  رد  یلمع  يرکف و  تمه  مامت  نوچ  دشاب و  یم  یسنج  توهـش  عفر  یمـسج ، يدام و  ياهزاین  هلمج 
قئاف یناوهـش  یناویح  زاین  نیا  عفر  هب  اـت  دـنا  هدومن  مهارف  یبرغ  عماوج  رد  ار  یـسنج  يرادرب  هرهب  ۀـنیمز  نکمم ، ءاـحنا  هب  هدوب ، یمدآ 

هب ًاتقیقح  ار  تلاصا  یلقع ، یملع و  شاکنک  اب  تفرگ و  رظن  رد  زین  ار  یناحور  یحور و  دـُعب  یمدآ ، يدام  دـعب  رانک  رد  رگا  اـما  دـنیآ .
ار دوخ  ۀـیلاع  تمه  هدروآرد و  دوخ  لرتنک  تحت  رد  ار  يداـم  یمـسج و  ياـهزاین  عفر  هاـگنآ  میهدـب ، وا  یناـحور  دـُعب  یمدآ و  حور 

ياهتـشا اب  ام  : " دـسیون یم  هنیمز  نیا  رد  هر - يرفعج - یقتدـمحم  همالع   1 میدومن . یم  دوـخ  یحور  تـالامک  ندرک  هدروآرب  فرص 
، دنک یمن  دشر  ام  یقالخا  ياهرایعم  یتفرـشیپ ، نینچ  کی  نایم  رد  اما  تسا . هدش  میدقت  ام  هب  هک  میتسه  یتعیبط  ندیعلب  لاح  رد  لماک 

یمن عابـشا  مینکب ، دـیاب  هچ  میناد  یمن  هک  دنتـسه  تفرـشیپ  شرتسگ و  لاح  رد  باتک  باسح و  یب  تعرـس  نانچ  اب  يداـم  تاـجایتحا 
یماگنه رد  نکل  میروخ ،) یم  یناسنا  تیوه  ۀیامرـس  زا  رت ، هداس  ترابع  هب  .) میتسه نامدوخ  کیلمت  شرتسک  لاـح  رد  هفقو  یب  میوش ،

ۀطساو تروص  هب  ناسنا  ینعی  دنک ، یم  یهت  ار  ناسنا  ینورد  تایح  دوش ، یم  طبترم  يونعم  فادها  رتالاو و  ياه  شزرا  هب  کیلمت  هک 
گنهرف  " باتک امتح  هنیمز  نیا  رد  هب 1 . ور  هن  ناسنا ، حور  یحطس ، تاعالطا  سونایقا  رد  اما  دیآ ... . یم  رد  رامثتـسا  یتسرپ و  تعفنم 

، شیاسآ يدام و  هافر  هک  ردقچ  ره  تسا . هداهن  طاطحنا  لاوز و  هب  ور  هکلب  یقرت  دیئامرف . هعلاطم  ار  هدنسیون  نیمه  زا  رترب " ناسنا  رترب 
هراومه ام  دهد . یم  قوس  یگدرب  هب  ار  ام  داصتقا ، يژولونکت و  ملع ، تفرشیپ ، دوش . یم  هتـساک  يونعم  تایح  زا  دنک ، یم  ادیپ  شیازفا 

...؟ " تسیچ یگدنز  زا  فده  اعقاو  میریگ ؛ یم  هدیدان  ار  ادها ف  میتسه ؛ يدیدج  تافاشتکا  یپ  رد 

رخآ نخس 

اریز دوب ؛ دهاوخ  طوبرمان  یفرح  باجح  زا  نخس  میشاب ، هدرکن  شریذپ  لوبق و  لماک ، رترب و  نید  ناونع  هب  ار  مالـسا  نید  هک  ینامز  ات 
ققحم مالسا  نید  ۀیاس  رد  نیا  هک  دنک ، یم  لابند  ار  یفده  نینچ  شتاروتسد  ریاس  هچنانچ  تسا ، یحور  لامک  یقرت و  باجح ، ياهتنم 

شتاروتسد عبات  هتفریذپ و  لماک  دصرددص  نید  ناونع  هب  ار  مالسا  نید  هک  تسا  یناسک  اب  ام  يدعب  ياه  تبحـص  هجیتن ، رد  دوش . یم 
ص 135-136. ورشیپ ، گنهرف  وریپ  گنهرف  یقتدمحم ، يرفعج ، همالع  . 1 دنشاب . یم 

تسا ییارگ  نامیا  هب  طونم  باجح  تیاعر 

هراشا
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. دشاب یم  همدقم  راهچ  تابثا  مزلتسم  بلطم ، نیا  تابثا  لالدتسا 

هعماج رد  دارفا  میرح  ظفح  بوجو  لوا : ۀمدقم 

هراشا

ریاس میرح  ظفح  تروص  رد  یعامتجا  طباور  ماکحتـسا  دـنا - . هطبار  جاتحم  ندوب ، عبطلا  یندـم  ياضتقا  هب  اه  ناسنا  ۀـمه  لال -  دتـسا 
نایب دننک . ظفح  ار  دارفا  ریاس  میرح  دیاب  اه  ناسنا  تسا ? . دارفا 

. دنا هطبار  جاتحم  ندوب ، عبطلا  یندم  ياضتقا  هب  اه  ناسنا  همه  - 1

هب اه  ناسنا  اریز  تسا ؛ ریذـپ  ناکما  یناـسآ  هب  یناـسنا ، ره  یگدـنز  هب  عوجر  قیرط  زا  نآ  تاـبثا  هک  تسا  يدـح  هب  بلطم  نیا  حوضو 
یصخش ره  هکنیا  هچ  تسا . عنتمم  لاحم و  هکلب  لکشم ، يرما  هن  ناشیارب ، نارگید  زا  ندش  زاین  یب  ناکما  دنراد ، هک  یتیدودحم  رطاخ 

هک هدوب  جاتحم  هریغ  یکشزپ و  تاناکما  یگدنز ، لیاسو  اوه ، بآ ، اذغ ، لیبق  زا  ینوگانوگ  تاناکما  هب  دوخ ، يدام  ياهزاین  عفر  يارب 
ای نابایب  زا  يا  هشوگ  رد  هتفرگ و  عامتجا  زا  صخـش  هکنآ ، رگم  تسین ؛ هدروآرب  رفن  کی  هدهع  زا  ییاهنت  هب  فلتخم ، لیاسو  نیا  ۀـیهت 
زین میرک  نآرق  رد  دنام . مورحم  ییایند  یناگدنز  یقرت  یبرجت و  شناد  ملع و  زا  دیامن و  یگدنز  لیاسو  نیرت  یئادـتبا  اب  یهوک ، ۀـنماد 

سانلا اهیا  ای  تارجح 13 (: زا : دنترابع  اهنآ  زا  يا  هنومن  هک  هدرک  رکذ  رـشب  یعامتجا  یگدنز  ناونع  هب  ار  يدنچ  تایآ  لاعتم  دـنوادخ 
زا تسخن  ار  امـش  ۀـمه  ام  مدرم  يا  ینعی : مکیقتا ) هللادـنع  مکمرکا  نا  اوفراعتل  لئابق  ًابوعـش و  مکانلعج  یثنا و  وأ  رکذ  نم  مکانقلخ  اـنا 

دنوادخ دزن  امش  نیرتراوگرزب  دیسانشب . ار  رگیدکی  ات  میدینادرگ  فلتخم  ياه  هورگ  رایـسب و  ياه  هبعـش  هاگنآ  میدیرفآ و  ینز  درم و 
َذخَّتیل تاـجرد  ضعب  قوف  مهـضعب  اـنعفر  ایندـلا و  ةویحلا  یف  مهتـشیعم  مهنیب  انمـسق  نحن  :) 32/ فرخز دنتـسه . مدرم  امـش  نیرتاوقت  اب 

ات میا  هداد  يرترب  یـضعب  رب  ار  یـضعب  میا و  هدرک  میـسقت  ایند  تایح  رد  ار  اهنآ  يزور  شاعم و  دوخ  اـم  ینعی : ًایرخـس ) ًاـضعب  مهـضعب 
يا هطبار  ات  اریز  ددرگ ؛ یم  رارقرب  نایمدآ  نایم  طباور  یعامتجا ، یگدنز  ۀیاس  رد  دننک . تمدخ  رخسم  ار  رگید  یضعب  مدرم  زا  یـضعب 

جاتحم یعبطلا  یندم  ره  دنا -  عبطلا  یندـم  اه  ناسنا  ۀـمه  هک - : درک  لالدتـسا  نینچ  ناوت  یم  سپ  ددرگ . یمن  ققحم  زاین  عفر  دـشابن ،
. دنا هطبار  جاتحم  اهناسنا  همه   ? تسا هطبار 

؛ يدرف لامعا  - 1 تسا : لامعا  هنوگ  ود  ياراد  هعماج  حطس  رد  ناسنا ، تسا . دارفا  ریاس  میرح  ظفح  تروص  رد  یعامتجا  طباور  ماکحتـسا  - 2
: دننام دیامن ، یم  تشگرب  صخـش  دوخ  هب  اهنت  نآ ، یفنم  ای  تبثم  باتزاب  دنک و  یمن  زواجت  درف  دح  زا  اهنآ  دوهـشم  میقتـسم و  راثآ  هک  یلامعا 

1( يرخا رزو  ةرزاو  رزت  (ال  هدمآ میرک  نآرق  رد  هک  ربکت و ... ایر ، غورد ،

هراشا

راثآ هتشذگ و  درف  دح  زا  هدوب و  جوم  ياراد  هک  یلامعا  یعمج ؛ یعامتجا و  لامعا  - 2 دریگن . شود  رب  ار  يرگید  راب  یسفن  چیه  ینعی :
ياه هنیمز  داجیا  ینارنخـس ، هلاقم و  باتک ، بلاغ  رد  لطاب  بلاطم  ياقلا  دـننام : دـیامن ، یم  خوسر  هعماـج  حطـس  هب  نآ  یفنم  اـی  تبثم 

، رطاخ نیدب  دـیامن . یم  تشز  رادرک  هانگ و  هب  التبم  زین  ار  نارگید  لعف ، بحاص  رب  هوالع  هک  طرفم و ... یـسنج  لئاسم  ینار و  توهش 
. دیامن یم  بوسحم  حیبق  لعف  . 164/ ماعنا راتفر و 1. نآ  هدننک  داجیا  هدننک و  ءاقلا  صخـش  شود  رب  زین  ار  نارگید  هانگ  لاعتم  دـنوادخ 

راکنا ۀجیتن  رد  نانآ  هکنآ  ات  ینعی :  1( ملع ریغب  مهنولـضی  نیذلا  رازوا  نم  ۀمایقلا و  موی  ۀلماک  مهرازوأ  اولمحیل  هدـمآ ( : میرک  نآرق  رد 
مسر هار و  صخش ، رگا  هجیتن  رد  دنهن . شود  هب  دندرک  ناشهارمگ  لهج  زا  هک  یناسک  هانگ  راب  اب  ار  دوخ  هانگ  نیگنـس  راب  تمایق  زور 
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هک اجنآ  زا  سپ  ددرگ . یمرب  نآ  هدنروآ  دیدپ  هب  لمع  نآ  راثآ  نآ ، ماود  ردـق  هب  دروآ ، دـیدپ  یعامتجا  تایح  رد  ار  یبوخ  ای  يدـب و 
؛ ددرگن عامتجا  نتم  رد  يراتفر  يور  جک  هب  رجنم  هک  دـیامن  لمع  يا  هنوگ  هب  دوخ  راتفر  عون  رد  دـیاب  تسا ، یعامتجا  يدوجوم  ناسنا 

دراو هشدـخ  هک  دنتـسه  یهلا  يالاو  حور  اب  هارمه  دنمـش  زرا  یتیدوجوم  ياراد  هک  هتفای  لیکـشت  يدارفا  هعومجم  زا  عاـمتجا ، نیا  اریز 
هکنیا هچ  تسا ، یماظن  يداصتقا و  یلام و  تینما  بلـس  زا  رت  هنارگ  تنایخ  رت و  كانرطخ  یـسب  نایمدآ ، حور  ناور و  هرکیپ  رب  نتخاس 

، نآ رییغت  ندیچ و  رب  هک  دراذگ  یم  ار  يراجنهبان  ياهراتفر  ۀیاپ  دـیامن و  یم  تشگرب  نانآ  لسن  هب  يدامتم  ياه  نرق  ات  شرابنایز  راثآ 
؛ تسا دارفا  زا  هعماج  ياضعا  راظتنا  دزاس ، یم  يرورـض  هعماج  رد  ار  راتفر  لیدـعت  هک  يرگید  لیلد  دوب . دـهاوخ  لاحم  هکلب  نکمم  هن 
.25 لحن / . 1 راجنه ، راتفر  اه و  شزرا  دوجو  اب  هک  ارچ  ؛ دشاب یم  هعماج  کی  مدرم  یعیبط  ۀتـساوخ  اهراجنه ، اه و  شزرا  زا  تیعبت  اریز 

روما رد  تقد  شالت و  داجیا  هب  نآ ، تارثا  هلمج  زا  هک  تشگ  دـهاوخ  مکاـح  مدرم  یگدـنز  ناـیم  رد  یبساـنم  یناور  یحور و  شمارآ 
رگا هجیتن -  دشاب . یم  يورخا  يویند و  یگدنر  روما  رد  هعماج  تفرـشیپ  ًاتیاهن  يداصتقا و  یـشهورپ و  یملع و  ياه  تیلاعف  لیـصحت و 

دارفا و نآ  دوخ  ریگنماد  نآ  شتآ  هک  دـسر  یم  يدـح  هب  شرابنایز  راثآ  میدرگ ، راتفر  يدازآ  هب  لئاق  باجح ، ینعی  رـضاح  ثحبم  رد 
اه و شزرا  يانف  دایرف  دـسر ، یم  شوگ  هب  ندـمتم  حالطـصا  هب  ياهروشک  زا  هک  يرامآ  قبطرب  هچنانچ  دوش . یم  نانآ  لسن  هداوناخ و 

زکرم رد  هک  مالـسا "  هاگدید  زا  نادرم  نانز و  ترـشاعم   " باتک رد  تسا . ندینـش  لباق  یناسآ  هب  نایمدآ  ناورو  حور  یگتـسخ  يادـن 
قیقحت سیلگنا ، یتلود  ویدار  شرازگ  هب  : " تسا هدـمآ  ریز  رارق  هب  يرامآ  هدیـسر ، پاچ  هب  مق  يامیـس  ادـص و  یمالـسا  ياـه  شهوژپ 

خساپ رد  نانز  دصرد   52 تسا . نز  نادنمراک  يارب  یسنج  ناوارف  ياه  تمحازم  رگنایب  روشک ، نآ  راشتنا  رپ  ۀمانزور  هس  رد  هدش  ماجنا 
ۀمانزور تسا . هدـمآ  رد  گرزب  لکـشم  کی  تروص  هب  اه  تمحازم  نیا  اه  نآ  هدـیقع  هب  دـنتفگ : تندـنپیدنیا "   " ۀـمانزور شـسرپ  هب 

درک داجیا  تمحازم  ناشیا  رب  اه ، نآ  درم  ناراکمه  ای  هتفرگ  رارق  تیذا  دروم  یلکش ، هب  نانز  دصرد   50 دسیون " : یم  ناهج "  رابخا  "

یـسنج ياهرازآ  تیذا و  دروم  راک ، ماگنه  هب  دـنمراک  نانز  زا  رفن  نویلیم  دودح 18  اکیرمآ ، رد  ياه 1979 و 1980  لاس  رد  " دـنا . ه 
ناتـسلگنا و 77 رد  يرتفد  يرادا و  روما  نانکراک  زا  دصرد  يا و 30  هفرح  لغاشم  يالاب  ياه  هدر  ناـنز  زا  یمین  زا  شیب  دـنتفرگ . رارق 
هد ره  زا  : " هک تسا  هدـمآ  باتک  نامه  رد   1 دنتـسه " . ور  هبور  راک ، طیحم  رد  ناشناراکمه  ناریدم و  تمحازم  اب  اکیرمآ  رد  دـصرد 

يدازآ اب   2 دـنریگ " . یم  ارق ر  دوخ  ناراکمه  ناریدـم و  یـسنج  دـیدهت  یهاوخ و  جاـب  فدـه  راـک  طـیحم  رد  رفن   4 ییاـکیرمآ ، نز 
کیرحت ياـه  هنیمز  کـش  یب  يا ، هدـنرب  لد  شیارآ  عون  ره  اـب  روحم و  لد  راـتفر  هنوگره  و  یتّیمک ، تیفیک و  ره  بلاـغ  رد  شـشوپ 

یم یطارفا  یبلط  توهـش  نیا  ثعاب  رحم ك ، ياه  سکع  اه و  صقر  لذتبم ، ياه  ملیف  هک  نآ  رب  هوالع  دـیآ ، یم  مهارف  یـسنج  هزیرغ 
لوا پاچ  امیـس ، ادـص و  یمالـسا  ياه  شهوژپ  زکرم  ص 19 ، مالـسا ، هاگدـید  زا  نادرم  نانز و  ترـشاعم  نسح ، یقداـص ، . 1 ددرگ .

یم ناشن  یبوخ  هب  دارفا  ریاس  میرح  ظفح  مدـع  كرحم و  یباجح  یب  تروص  رد  ار  تیعقاو  نیا  ریز ، رادومن  ص 19 . نامه ، . 2 . 1382
رش لقع و  بولطم  هک   ? دراد لرتنک  تردق  ای  درادن  كرحم  ۀنحص  ندید  دیامن . یم  جاودزا  دراد - جاودزا  ناوت  ای  ایدرجم  ناوج  دهد .
یم عورـشم  ءاضرا  هب  ایددرگ  یمن  دوش . یم  نآ  ضراوع  هبالتبم  ? ددرگ یم  التبم  یئاضرا  دوخ  هب  اـی  درادـن  لرتنک  تردـق  اـی  تسا . ع 

ار راد  نز  درم  بقاوع  يدـعب  رادومن  طاول  ? سنج مه  اب  ای  انز  ? فلاخم سنج  اب  عورـشمان  ءاـضرا  هب  تقوم  جاودزا  مئاد  جاودزا  دزادرپ 
یم مهارف  وا  يارب  یگدـنز  شمارآ  هدومن و  هدنـسب  دوخ  نز  هب  دـنک  یم  لرتنک  ار  دوخ  اـی  دـهد . یم  ناـشن  كرحم  تیعقوم  ناـمه  رد 

ای دتفا  یم  يرگید  لح  هار  رکف  هب  تقوم  جاودزا  درادن  لرتنک  تردق  ای  دـتفا  یم  ددـجم  جاودزا  رکف  هب  مئاد  جاودزا  راد  نز  درم  دوش .
ان عاضرا  ای  انز  ? فلاخم سنج  اب  ییاـضرا  دوخ  ریغ  اـی  دوشیم . ددـجم  جاودزا  دـننامه  عورـشم  ءاـضرا  اـی  راـبنایز  بقاوع  ییاـضا  دوخ 

، يزاب سنج  مه  ییاضرا ، وخ د  تر ، وص  ره  رد  - 2 دراد . ناکما  زین  نآ  ریغ  یئاـضرا و  دوخ  عمج  هتکن 1 - طاول  سنج  مه  اب  عورشم 
مرگ طیحم  رد  یئوشانز  یفطاع  ياه  هیحور  اه ، هداوناخ  ماکحتسا  نتفر  نیب  زا  شزغل و  رب  ثعاب  مئاد ، ررکم  تقوم و  ياه  جاودزا  انز ،

، یگداوناخ یعامتجا و  یگدنز  هنحص  زا  فافع  ایح و  هدرپ  ندش  هدیرد  یـسنج ، یفالخا و  تافارحنا  ددعتم ، یـضارما  عویـش  هداوناخ ،
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تاـفارحنا زا  يا  هراـپ  رکذ  زا  راـچان  رطاـخ ، نیمه  هب  هک  ددرگ  یم  يرگید  هدـیدع  تالکـشم  نارازه  ینید و  لـئاسم  نتـشاذگ  اـپ  ریز 
هک دنا  هتشگ  یبلط  توهش  ثعاب  جوّرم و  هک  دنتسه  یناسک  تشز ، لامعا  نیا  لوئسم  هک  میشاب  یم  اه  يرد  هدرپ  نیمه  رثا  رد  یـسنج 
دم رتهب و  پیت  شیامن  دوخ و  یـصخش  سوه  يوه و  ِور ، هلابند  اهنت  هک  دنتـسه  یقطنم  یب  ِراتخمدوخ  ِباجح  یب  ناـنز  اـهنآ ، هلمج  زا 

؟ دنشاب یهلا  نیگمهس  باذع  راطتنا  رد  يروحمدوخ ، نیا  رطاخ  هب  دیابن  ایآ  و  دنا . شیوخ  سابل 

یسنج تافارحنا 

هتفگ یسنج  فا  رحنا  دهد ، تسد  تمادن  ساسحا  هلـصافالب  دریگ و  رارق  شهوکن  دروم  هک  یـسنج  ياضرا  عون  ره  هب  یقالخا ، رظن  زا 
تسا و یـسنج  ياه  فارحنا  نیرت  هقباس  اب  نیرت و  نهک  زا  یکی  ییارگ  سنجمه  ییارگ  سنجمه  یسنج 1 - تافارحنا  عاونا  دوش . یم 
-4 دوش . یم  هتفگ  یـسنج  هطبار  يرارقرب  تروـص  هب  هچ  یفطاـع و  ۀـطبار  تروـص  هب  هچ  سنجمه  ود  نیب  یـسنج  شزاـس  راـتفر و  هب 
-3 درب . یم  تذل  دوخ ، یسنج  کیرش  نداد  رازآ  اب  صخـش  هک  تسا  فارحنا  یعون  مسیداس "   " ای يرازآ  رگید  يرازآ  دوخ  فارحنا 

ۀلیسو هب  ای  دوخ  ۀلیسو  هب  دوخ  رد  درد  داجیا  زا  درف  هک  تسا  یسنج  فارحنا  یعون  مسیشوزام "   " ای يرازآدوخ  يرازآ  دوخ  فا  رحنا 
ورف زا  فلتخم  روآرجز  لامعا  لکـش  هب  یلایخ  ندـناسر  رازآ  تروص  هب  تسا  نکمم  يرازآدوخ  ياه  تیلاـعف  درب . یم  تذـل  نارگید 

هارمه ندرک  ریقحت  نداد و  مانـشد  لثم  یهافـش  روط  هب  ای  نوخ ، هدهاشم  ندب و  ندرک  یمخز  تسد ، ندـنازوس  ندـب ، هب  نزوس  ندرک 
. تسا هتفای  لیکـشت  يرازآ ) دوخ   ) مسیخوزام و  يرازآ ) رگد   "  ) مسیداـس  " هزاو ود  زا  هملک  نیا  مسیخوزاـم  وداـس  فارحنا  - 4 دشاب .

صخـش درب . دـهاوخ  تذـل  زین  رگید  فارحنا  زا  دربب ، تذـل  فارحنا  ود  نیا  زا  یکی  زا  هک  يدرف  دـنرگیدکی و  موزلم  مزـال و  ود ، نیا 
دوخ یمـسیداس  يوخ  هلیـسو  نیدب  دناسرب ، زین  لتق  هب  ار  وا  اسب  هچ  دهد و  یم  رارق  تیذا  رازآ و  دروم  ار  دوخ  ینابرق  ادتبا  کیداس "  "

، دوخ ینابرق  عافدالب  عضو  هدهاشم  اب  فرحنم  صخـش  دـسر و  یم  وا  یتسیخوزام "   " يوق ياضرا  هب  تبون  سپـس  دـنک ، یم  ءاضرا  ار 
-5 دریگب . رارق  يرگید  رازآ  تیذا و  دروم  هک  دنک  یم  ادیپ  لیم  دد و  رگ  یم  نامیـشپدوخ  هدرک  زادسر  یم  تذـل  جوا  هب  هکنیا  نمض 
زا يوضع  ای  ءیش  ندیدزا  سپ  صخش  هک  دوش  یم ، هتفگ  یفارحنا  هب  یسنج ، مسیـش "  یتف   " ای یـسنج  یتسرپ  تب  یـسنج  یتسرپ  تب 

سامت وا  دوخ  اب  دزرو و  قشع  دوخ  فلاخم  سنج  اب  هکنآ  ياـج  هب  فرحنم  درف  رب د . یم  تذـل  نآ  زا  هدـش ، کـیرحت  فلاـخم  سنج 
یسنج کیرحت  نآ  دننام  رطع و  لامتـسد ، شفک ، دننام  قوشعم  هب  قلعتم  ءیـش  ای  ندب  ياضعا  زا  یکی  هب  دنک ، لصاح  یعیبط  يداع و 

ياضرا يارب  نز ، ياج  هب  هک  فارحنا  زا  یعون  یلیفوز )  ) يزاـب یناویح  فارحنا  - 6 دبای . تسد  نآ  هب  اوق  مامت  اب  دنک  یم  یعـس  هدش ،
ای اشامت  یلیفورکن "   " ای یتسرپ  هدرم  فارحنا  رد  یتسرپ  هدرم  فارحنا  - 7 دنروآ . یم  يور  گس  لیبق  زا  یتاناویح  هب  دوخ  یسنج  زاین 
یم هگن  دوخ  دزن  ار  هدرم  هاگ  يرامیب ،)  هب  التبم  صخش   "  ) لیفورکن . " دوش یم  یسنج  ياضرا  کیرحت و  ببـس  هدرم ، دسج  اب  سامت 

رامیب ندرک  راداو  رد  یمهم  لماع  دسج ، ندوب  عافد  یب  دنک . یم  رارقرب  یـسنج  ۀطبار  نآ  اب  ای  دسوب  یم  یتح  هدرک ، هاگن  ًابترم  دراد و 
تلآ نداد  ناشن  اب  درف  هک  تسا  یفارحنا  یسنج ، ییامن  نایرع  ای  ییامندوخ  یسنج  ییامن  نایرع  فارحنا  - 8 دشاب . یم  یسنج  لمع  هب 

ءاضرا دوخ  لایخ  هب  هدش ، ثکیرحت  دشاب ، نارذگهر  ناگیاسمه و  دـید  ضرعم  رد  هک  ییاه  ناکم  رد  نمادـکاپ  ِنانز  هب  دوخ  یلـسانت 
یم تذـل  نارگید ، ندـب  ياضعا  هب  ندرک  هاگن  هار  زا  طقف  فرحنم  دارفا  هک  تسا  یفارحنا  يزاـبرطن ، يزاـب  رظن  فارحنا  - 9 دوش . یم 

رتشیب ناوج  نادرم  رد  دوش و  یم  یفا  رحنا  راتفر  نیا  ببـس  يواکجنک ، یـسنجزاین و  دنـسر . یم  یـسنج  ياضرا  هب  هلیـسو  نیدب  دنرب و 
نیدـلاو و نایم  راجنهبان  ياهراتفر  نوچمه  يرگید  لماوع  دوجو  هکلب  یباجح  یب  تلع  هب  اـهنت  هن  تاـفارحنا  عون  نیا   1. دوش یم  هدید 
رد فافع  ایح و  هدرپ  ندرب  نیب  زا  یسنج و  توهش  کیرحت  سفن  نایم ، نیا  رد  اما  دشاب . یم  زین  یفطاع  یمسج و  تالکشم  نادنزرف و 
اب هارمه  دازآ  تروـص  هب  یـسنج  توهـش  دـشر  ياـه  هنیمز  هک  هاـگنآ  اریز  دـشاب ؛ یمن  ریثأـت  مک  ریثأـت و  یب  عاـمتجا ، یموـمع  ۀـنحص 
زا هدوب و  تافارحنا  لیبق  نیا  راظتنا  رد  دیاب  دیآ ، مهارف  يداصتقا  تالکـشم  لئاسم و  یتح  رگید و  یفطاع  یگداوناخ و  ياه  يراجنهان 
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زا هتفرگرب  یـسنج  تافارحنا  بلاطم  یتسرپ 1 . ناویح  يوخ  رادـم  رب  يروحم  دوخ  يرـس و  هریخ  نیاربانب ، میدرگن . بجعتم  اـهنآ  ندوب 
یناسنا يراتفر  هن  یناوهـش ، دـشاب . یم  صیخلت  تیاعر  اـب  یلا 177  صزا 170  هدوتـس  هللا  تیاده  رثا  یعامتجا ، یـسانش  بیـسآ  باتک 
یگدنز کی  زا  تیاکح  نآ  نورد  هتفرگ و  دوخ  هب  گنهرف  ندمت و  ۀفایق  اهنت  هک  تسا  فرِص  یناویحراتفر  زا  رتراب  عینـش  رتدب و  هکلب 

دعب نونکا  هک  دنا  هدوب  دوخ  نامز  روخ  رد  یسنج  تافارحنا  راچد  هک  یناتـساب  ياه  هعماج  دننامه  دیامن . یم  نهک  یلگنج و  بوشآرپ 
زا لفاغ  دنهد ، یم  رس  يا  هناملاع  دنخزوپ  دنریگ و  یم  تلاهج  رخـسمت و  داب  هب  ار  نانآ  رـضاح ، رـصع  نایمدآ  نآ ، زا  اهنرق  تشذگ  زا 

عاونا زا  ناوت  یم  هنومن ، ناوـنع  هب  دنـشاب . یم  نـالهاج  ۀـناملاع  ياهدـنخزوپ  تلاـهج و  مکح  هب  صخـش ، ره  زا  رتراوازـس  دوـخ  هکنآ 
تئاند و لاچ  هایـس  زا  هدـمآرب و  دوخ  زورما  رکف  هب  اهنآ ، ۀـعلاطم  اـب  اـت  درمـشرب  ار  ریز  دراوم  ناتـساب ، ياـه  هعماـج  یـسنج  تاـفارحنا 

نوماریپ رکفت  لقعت و  كدـنا  اـب  هدومنن و  یناوهـش  یناویح  يوخ  يادـف  ار  دوخ  یگدـنب  تزع و  تمارک و  جاـت  هدـمآرد و  هب  تناویح 
هتـشاد و هگن  ار  نارگید  دوخ و  تیناسنا  تمرح  مور ؟ یم  اجک  هب  و  ما ؟ هدمآ  هچ  يارب  ما ؟ هدمآ  اجک  زا  متـسیک ! نم  مهم : لاؤس  راهچ 

: میشاب هدزن  یناوهش  یناویح  يوخ  دشر  هب  نماد 

ناتساب ياه  هعماج  یسنج  تافارحنا  زا  ياهنومن 

: دسیون یم  تودره "  . " دوش یم  ادخ  هب  ندش  کیدزن  بجوم  شیشک ، کی  اب  یسنج  ۀطبار  هک  دندوب  رواب  نیا  رب  لباب  رصم و  مدرم  - 
نآ دیاب  داد ، یم  یلوپ  یسک  رگا  دنیامن و  هناگیب  درم  میلست  ار  دوخ  ضرعلاب  ًاناجم و  هتفر ، هرهز  دبعم  هب  هبترم  کی  دیاب  لباب  رهش  نانز 

ناگزیشود هک  دوب  عیاش  یمسر   " نز ، یل  یکآ   " ناتسنمرا دبعمرد  دناسرب - . هیریخ  فراصم  هب  هک  دنراپـسب  دبعم  راد  هنازخ  هب  ار  هجو 
لمع کی  راک  نیا  دـنداد و  یم  رارق  ناگدـنهاوخ  ناعجارم و  رایتخا  رد  ار  دوخ  هدـش ، دـبعم  دراو  یگدـنز ، ياهلاس  زا  ینیعم  ماگنه  هب 

دنتشاد ابیز  يا  هرهچ  هک  ینانز  دوب . يا  هرود  نینچ  ندنارذگ  مزلتسم  هزیـشود ، ره  جاودزا  دش و  یم  بوسحم  یبهذم  ۀضیرف  سدقم و 
راظتنا اجنآ  رد  رتشیب  یتح  لاس  هس  زا  یـضعب  دندنام . یم  اجنآ  رد  دیدم  یتدم  دندوب ، تشز  هک  اهنآ  یلو  دنتـشگ ؛ یم  زاب  دبعم  زا  دوز 

(. 327 : 1365 يزیراپ ، یناتساب   ) 1. دندیشک یم 

هجیتن

کـش یب  تسا ، یعامتجا  طباور  رد  درم  نز و  میرح  ظفح  یهلا و  قح  تیاعر  نز ، تمارک  ظـفح  شتقیقح ، باـجح ، هک  تهج  نآ  زا 
اریز دراد ؛ یسنج  ياه  يرادرب  هرهب  نوگانوگ  عاونا  زا  يریگولج  هعماج و  یمومع  يایح  فافع و  يراگدنام  ایحا و  رد  یفرگش  تردق 

دـهد و یمن  زواجت  يدـعت و  هزاجا  دوخ  هب  یملاس  درم  چـیه  دـنک ، دـمآ  تفر و  هعماج  رد  نارگید  دوخ و  میرح  ظفح  اب  نز  هک  ینامز 
میلـس ناسنا  ره  نیاربانب ، دـنوش . یم  هجاوم  ناشتـشز  راتفر  هب  تبـسن  هعماج  یمومع  دروخرب  اب  هک  دـننام  یم  یبلقلا  ضیرم  نادرم  اـهنت 
لـسن زا  ام  هک  ارچ  درواین ؛ مهارف  ار  دوخ  ناعونمه  شجنر  تاـبجوم  و  عبنم . ناـمه  هدرمـش 1 . مرتحم  ار  دارفا  ریاس  میرح  دـیاب  یلقعلا ،

گرزب یتناما  لماح  دوخ ، بلق  اـب  میراد و  دوخ  نورد  رد  ار  ءامـسا  ملاـع  یلعا و  نامـسآ  اـت  زاورپ  هوق  تردـق و  هک  میتسه  یتادوجوم 
فیح و رایـسب  هتـشاد و  ار  یهلا  رون  تمظع  لمح  ناوت  هک  تسا  كاپ  نمؤم و  ناـسنا  بلق  اـهنت  هللا " و  مرح  بلقلا  : " دومرف هک  میتسه 
هدومن و یلامک  يونعم و  یلاعت  دـشر و  زا  مورحم  ار  دوخ  ، ییایند رکف  یناوهـش و  يوخ  یناویح و  تاذـل  رطاخ  هب  هک  تسا  راـب  فسأـت 
هب انتعا  یب  اه  هغابروق  تفگ : هک  دـشاب  یم  اه  قالتاب  رانک  رد  ياه  هغابروق  فصو  اهنت  نیا  هک  میئامن  فرـص  تعیبط  ملاع  رد  رـصحنم 
اه کسوس  دنتـسه  عناق  اه  مرکو  اه  لِگ  هب  دـنا . هتـسب  نامیپ  اه  تفاثک  اب  ناشدـنلب ، ياـه  تسد  اـب  اـه  قـالتاب  راـنک  رد  یتسه  تعـسو 

تـشهب اج  نیا  دنناوخ . یم  هتـسکش ، هتـسکش  هتـسشن  اپود  يور  لایخ  يداش و  زا  راشرـس  تسَم  ياه  هغابروق  دنناوخ  یم  هنارت  ناشیارب 
يرئاح یئافص  یلع  داتسا  موحرم  .1 1. تسا نیرب  تشهب  اج  نیا  تسام .
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. تسا یندوتس  يرما  باجح  مود : ۀمدقم 

هراشا

نایب تسا . یندوتس  لقع  عرش و  دزن  باجح  . * تسا یندوتس  لقع  عرش و  دزن  رد  حلاص  لمع  تسا - . حلاص  یلمع  باجح  لال -  دتسا 

. تسا حلاص  یلمع  باجح  - 1

، ار مالسا  سدقم  عرش  رظندم  باجح  هتـسناد و  يرورـض  يرما  ار  دارفا  میرح  ظفح  رگا  اریز  تشذگ ؛ یلبق  ۀمدقم  رد  بلطم  نیا  تابثا 
مکح یلمع  نینچ  نودب  حلاص  هب  یفصنم  ناسنا  ره  هاگنآ  مینادب ، یناوهش  یسنج  یقالخا و  یعامتجا ، دسافم  زا  يریگولج  يارب  یلماع 

. درک دهاوخ 

. تسا یندوتس  لقع  عرش و  دزن  رد  حلاص  لمع  - 2

ناونع هب  ار  ینید  صخـش ، هک  هاـگنآ  عرـش ؛ رظنم  زا  فلا : تسا : ریذـپناکما  ریز  قـیرط  هس  زا  هدیدنـسپ ، بوـخ و  مسر  هار و  صیخـشت 
رب هداد و  صیخـشت  ار  دوخ  فیاظو  دـناوت  یم  شا ، ینامـسآ  باتک  ءایبنا و  نخـس  هب  عوجر  اب  تفریذـپ ، میکح  يادـخ  بناج  زا  ینیئآ 

ساسارب هدـش و  صخـشم  حابم  هورکم و  بحتـسم ، مارح ، بجاو ، ياه  بلاغ  رد  هک  یفیاظو  دـیامن . راـتفر  شینید  رماوا  نیمارف و  قبط 
زکرم ناونع  هب  ناـیمدآ  لـقع  لـقع ؛ هاـگن  زا  ب : دومن . راـتفر  لـمع و  نآ  يدـب  اـی  یبوخ  هب  مکح  ناوت  یم  یبلاـغ ، ره  رد  نتفرگ  رارق 
داجیا ثعاب  هک  ار  يدزد  نیاربانب ، دیامن . یم  نآ  ندوب  دب  ای  یبوخ  هب  مکح  لعف ، ره  ِدسافم  حلاصم و  ساسارب  لطاب ، زا  قح  صیخـشت 

زا ج : در . امـش  یمرب  تشز  حـیبق و  يرما  ددرگ ، یم  دارفا  یـصوصخ  میرح  هب  دورو  بجوم  هک  ار  تبیغ  دوش و  یم  هعماـج  رد  ینمااـن 
، دارفا ۀمه  ًالثم  دنک . یم  نآ  ندوب  دب  ای  بوخ  هب  مکح  یلعف ، ره  حبق  نسُح و  قیرط  زا  یـصخش ، ره  رادیب  نادجو  هاگآ ؛ نادجو  رذـگ 
رد هدرمشرب و  تشز  یلمع  ار  نارگید  یسومان  میرح  هب  زواجت  تمرح و  کته  اشحف ، تراغ ، لتق ، يدزد ، دوخ ، هاگآ  نادجو  ساسارب 
ریخ نسُح و  ياراد  هک  یلعف  ره  سپ  دـیامن . یم  یفرعم  بوخ  نسحتـسم و  یلاـمعا  ار  یهاوخریخ  یتسود و  یتسار ، تقادـص ، لـباقم ،
هـس ره  زا  رذگ  اب  دشاب ، یم  ام  ثحب  دروم  عوضوم  هک  باجح  دوب و  دهاوخ  هدیدنـسپ  یلمع  هاگآ ، نادـجو  عرـش و  لقع و  دزن  دـشاب ،

رد هچنانچ  تسا  هدش  باجح  رب  يدایز  دیکأت  سدقم ، عرش  رد  دوش . یم  هدرمـش  حیبق  یلمع  یباجح  یب  هدوب و  نسُح  ياراد  الاب ، رتلیف 
توهـش نیا  دهد و  یم  شیازفا  ار  ینار  توهـش  هب  لیم  یباجح  یب  هکنآ  تلع  هب  رادیب ، نادجو  رظنم  زا  دـش . هراشا  نادـب  یلبق  ثحابم 

سنج میلـس ، نادجو  دید  زا  هکنیا  هچ  دیامن ؛ یم  یباجح  یب  تحابق  هب  مکح  دشاب ، یم  اه  ناسنا  تیناسنا  يالاو  نووش  فالخ  رب  ینار 
تیوقت درم  رد  ینار  سوه  هب  لیم  هدـش و  کیرحت  وا  هب  تبـسن  ینابایخ ، ياه  يرگ  هوشع  نوزوم و  یمادـنا  اب  ابیز ، ینز  ندـید  اـب  درم 

نآ رب  يدایز  دسافم  دشاب و  دـناوت  یم  یـسنج  تافارحنا  ینار و  توهـش  داجیا  لماوع  زا  یباجح  یب  نوچ  لقع ، هاگدـید  زا  ددرگ . یم 
تمرح کته  یئاضرا ، دوخ  هب  لـیم  زا : دـنترابع  نآ ، دـسافم  هلمج  زا  هک  درامـش  یمرب  دنـسپان  تشز و  يرما  ار  نآ  ددرگ ، یم  بترتم 

ریغ یلمأت  كدـنا  اب  سپ  هریغ . یتبراقم و  نوگانوگ  ياه  يرامیب  داجیا  هداوناـخ ، كاـپ  میرح  رد  یئوشاـنز  طـباور  نتخیـسگ  سیماون ،
اب یبرغ  يراجت  تاغیلبت  رد  هچنانچ  دومن . مکح  هعماج  رد  باجح  ندوب  حـلاص  هب  ناوت  یم  یتفـص ، ناویح  سح  زا  رود  هب  هنابـصعتم و 
رد يدوراگ  هژور  دنا . هدیزگرب  يداصتقا  عفانم  يارب  هوق ، نیا  رذگ  زا  یتسرپ و  توهـش  يارب  يا  هلیـسو  ناونع  هب  ار  نز  باجح ، ندوبن 

تکاله بجوم  دشاب ، تعیبط  یهابت  ۀیام  هکنآ  زا  شیب  یبرغ ) ةویـش  هب   ) يراجت تاغیلبت  : " دـسیون یم  ناگدـنز "  هب  دـشه ا ر   " باتک
ات دنا  مدرم  رد  یطرـش "  ياه  شنکاو   " داجیا یپ  رد  زور  بش و  یتاغیلبت ، ياه  سناژآ  دـنمراک  رفن  رازه  دـصکی  زا  شیب  تسا ، ناسنا 
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هویش دنزاس . ریذپ ) بیسآ  میوگب  دشاب  رتهب  دیاش  و   ) ریذپریثأت ینویزیولت ، یتاغیلبت  ياه  ملیف  و  اه ، هحولرـس  اه ، شیفآ  ربارب  رد  ار  نانآ 
" دـناگایو رپ   " دروم رد  نم "  دربن   " دوخ باـتک  رد  رلتیه "  " هک یفورعم  لومرف  رب  يراـجت  تاـغیلبت  ِیبرغ  تاسـسوم  نیا  راـک  نیداـینب 
جامآ و ار  وا  زئارغ  نیرت  تسپ  نیرت و  یناویح  دیشکب ، يزیچ  يوس  هب  ار  يا  هعماج  دیهاوخ  یم  یتقو  تسا : راوتـسا  تسا ، هدرک  حرطم 

کی یهگآ  يارب  ار  وا  یسنج  هزیرغ  ورسنک "و   " کی یهگآ  يارب  ار  وا  ناهد  بآ  ةدغ  دیهد . رارق  دوخ  تاغیلبت  ای  دناگاپورپ "  " ۀناشن
یب يدوجوم  هن  نز  میلـس ، نادـجو  عرـش و  لقع و  رظنم  هس  زا  هجیتن ، رد   1 دـینک " . کیرحت  متـسیس ، نیرخآ  لیبموتا  کی  ای  باروج 

هب مارتحا  هک  دشاب  یم  یهلا  لامج  رهظم  هدوب و  تمارک  اب  یهلا و  حور  ياراد  یناسنا  هکلب  یتفص ، ناویح  يوخ  فرصم  دروم  شزرا و 
يداصتقا یناویح و  بلط  تعفنم  نارگیزاب  تسد  زا  ار  وا  هداد و  تفارـش  تمارک و  نز ، هب  باجح  نیاربانب ، تسا . تیناـسنا  هب  مارتحا  وا 

ندمت ینابم  هعسوت و  یـضترم ، ینیوآ ، . 1 درواین !؟ رامـش  هب  حـلاص  لمع  کی  ار  باجح  ناوت  یم  ایآ  فصو ، نیا  اب  دـهد . یم  تاـجن 
ص90. برغ ،

. تسا نامیا  اب  مزالتم  حلاص  لمع  موس : همدقم 

هراشا

هبیط تایح  نودـب  يراک  چـیه  تسا -  يورخا  رثا  هبیط و  تایح  دـقاف  نامیا ، تیاـعر  نودـب  مالـسا ، نید  رد  حـلاص  لـمع  لـال -  دتـسا 
نایب تسا . شزرا  دقاف  ام  نامیا  قودب  حلاص  لمع  . * درادن یشزرا 

. تسا يورخا  رثا  هبیط و  تایح ، دقاف  نامیا ، تیاعر  نودب  مالسا ، نید  رد  حلاص  لمع  - 1

عرـش ساسارب  هک  یلمع  ره  تفگ . ناوت  یم  اهنت  درادـن و  نییبت ، حیـضوت و  هب  يزاـین  هک  تسا  یهیدـب  ناـنچنآ  حـلاص ، لـمع  قادـصم 
، لعف نآ  هدیاف ، نسح و  تفـص  تروص  رد  ددرگ ، صخـشم  نآ  دسافم  حلاصم و  حبق و  نسح و  لقع ، رایعم  میلـس و  نادـجو  سدـقم ،

قادصم صیخـشت  رد  ات  ددرگ ، هئارا  نآ  زا  یقیقد  فی  رعت  تسیاب  یم  هک  تسا  يروما  هلمج  زا  نامیا  اما  دوش . یم  هدرمـش  حلاص  لمع 
تقد زا  ریز  فیرعت  هدنسیون ، رظن  هب  هک  هدش  هئارا  نامیا  زا  يددعتم  فیراعت  نامیا  فیرعت  دوشن . دروخرب  یلکشم  هب  نآ ، ریغ  زا  نموم 
نداد رارق  تقیقح و  کی  شریذـپ  زا  تسا  ترابع  نامیا  : " دـنا هتفگ  نامیا  فیرعت  رد  هر - يرفعج  ۀـمالع  دـشاب . یم  رادروخرب  ییالاب 

، ناسنا هک  ینامز  فیرعت ، نیا  هب  هجوت  اب   1 ". نآ حوطس  ۀمه  هدننک  هیجوت  ریسفت و  تیصخش و  لاعف  رصنع  نیرت  یـساسا  ناونع  هب  نآ 
هب ندیـسر  هار  رد  تقیقح و  نآ  ساسا  رب  ار  دوخ  يرکف  یحور و  یمـسج و  ياهزاین  مامت  دیاب  تفریذپ ، تقیقح  کی  ناونع  هب  ار  ادخ 

تسا شریذپ  نیا  لماک  قادصم  ینابز ، نامیا  اهنت  ایآ  هک  تسا  تقیقح  نیا  لوبق  نتفریذپ و  رد  تقد ، لباق  ۀتکن  اما  دیامن . هدروآرب  نآ 
نایم یتوافتم  ياه  هاگدـید  تفگ : دـیاب  خـساپ  رد  دنتـسه ؟ نامیا  لماک  قادـصم  اهنیا ، يو  ره  اـی  هدوب و  یفاـک  یبلق  قیدـصت  هکنآ  اـی 

؛ هّیمهج هرعاشا و  مینک - : یم  هراشا  راصتخا  هب  اهنآ  زا  يا  هراپ  هب  هک  دراد  دوجو  هراب  نیا  رد  یمالـسا  ياه  هقرف  هفـسالف و  ناـملکتم و 
؛ تسا ص 248 . ج 6 ، هغالبلا ، جهن  ریـسفت  حرـش و  یقتدـمحم ، يرفعج ، هم  الع  لد 1. لمع  ای  یبلق  رواب  نامه  ناـمیا  هک  دـنلئاق  ناـنیا 

هدروآ ربمایپ  ار  هچنآ  هک  تسا  یسک  نموم  هورگ ، نیا  رظن  رد  وا . میلاعت  و  هیلع - هللا  تاولـص  مالـسا - ربمایپ  تلاسر  ادخ ، یبلق  قیدصت 
، تسین یبلق  قیدصت  دنمزاین  نامیا  هّیمارک : دـشاب - . یمن  مزال  نآ و  طرـش  هن  هدوب و  نامیا  نکر  هن  ینابز  رارقا  اما  دریذـپب ، لد  اب  تسا ،
، نامیا هلزتعم : تسا - . یفاک  نامیا  يارب  وا  میلاعت  و  هیلع - هّللا  تاولـص  مرکا - لوسر  تیناقح  دـنوادخ و  یگناگی  هب  یناـبز  رارقا  هکلب 
. تسین تعاط  زج  يزیچ  نآ  دنک و  یم  تیاکح  تیعقاو  کی  زا  هس  ره  نید ، مالـسا و  نامیا ، تسا . تاعاط  ای  حلاص  لمع  يارب  یناونع 
زا یکاح  نامیا ، نوماریپ  رظن  مادک  یتسار  هب  تسا . ینابز  رارقا  یبلق و  رواب  زا  يا  هزیمآ  نامیا  هیماما : زا  يرایسب  هرعاشا و  زا  یهورگ  - 
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ادخ یقیقح و  ناسانش  ناسنا  دزن  هب  دیاب  ار  حیحص  خساپ  اهنآ ؟ يود  ره  عمج  ای  یبلق  قیدصت  ای  ینابز ، رارقا  ایآ  دشاب ؟ یم  نآ  تقیقح 
یلع ترـضح  دومن . يزیر  هیاپ  ار  دوخ  راتفر  نآ ، ساسارب  اـت  تفاـیرد  ار  تقیقح  ناـنآ  ناـبز  زا  تخادرپ و  وجتـسج  هب  نیتسار  نارواـب 
تمح هغالبلا ، جهن  ناکرالاب " 1 1 . لمع  ناسللاب و  رارقا  بلقلاب و  ۀفرعم  نامیالا  : " هک دنیامن  یم  یفرعم  هنوگنیا  ار  نامیا  مالّسلا  هییلع 

رد مه  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  تسا . نامیا  ناکرا  هب  لمع  ینابز و  رارقا  یبلق ، تخانـش  زا  ترابع  نامیا  عفرا . مظاک  دیـس  همجرت  ، 218
یبلق و قیدصت  ینابز ، رارقا  نامیا  ناکرالاب " 1  لمع  بلقلا و  یف  ٌدقع  ناسللاب و  رارقالا  وه  نامیالا  : ) دنیامرف یم  نامیا  تیهام  یفرمعم 

لمع اب  هارمه  نطاب  رد  هکلب  رهاظ  رد  اهنت  هن  هک  یشریذپ  هیلع - هللا  تاولص  مرکا - ربمایپ  نانیـشناج  رطنم  زا  تسا . نامیا  ناکرا  هب  لمع 
ساسارب ار  نامیا  هار  مالـسلا - مهیلع  راهطا - همئا  تقیقح ، رد  دوب . دهاوخ  نامیا  زا  یکاح  هدومن ، قیدصت  بلق  اب  هدرک و  رارقا  هچنآ  هب 

يراتفر ینعی  ددرگ . ینامیا  راتفر  ۀـیام  یمدآ ، ناج  رهاظ و  رد  نآ  خوسر  اب  ات  دـنا  هدرک  یفرعم  رهاـظ  رب  نطاـب  نطاـب و  رب  رهاـظ  ریثأـت 
، اّنَما بارعالا  تلاق  دومرف ( : میا  هدروآ  نامیا  دنتفگ  هک  یبارعا  هب  خساپ  رد  لاعتم  يادخ  هچنانچ  يدیحوت . شرگن  ساسارب  هنادـحوم و 

نامیا زگره  میا و  هدروآ  مالسا  دیئوگب  هکلب  دیا  هدواین  نامیا  امش   2( مکبولق یف  ُنامیالا  ِلُخْدَی  اّمل  انملـسا و  اولوق  نکل  اونمؤت و  مل  لق 
ص ج 2 ، یفاک ، لوصا  هداهن 1 . توافت  نامیا  مالـسا و  نیب  ام  لاعتم  دنوادخ  ینارون ، ۀمیرک  نیا  رد  تسا . هدـشن  ناتیاه  بلق  رد  لخاد 

نآ هب  لمع  یبلق و  ینابز و  رارقا  زا  معا  ار  نامیا  هب  دورو  یلو  هدومن ، ینابز  تداهش  هب  هدنسب  ار  مالسا  هب  دورو  و  . 14 تارجح / . 2 . 23
نیا ایآ  هک  دیهد  ربخ  نامیا  مالسا و  زا  ارم  هللا ؛ لوسر  نبای  درک : ضرع  هک  هعامس  خساپ  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  تسا . هتـسناد  رارقا 
نیا ببـس  هب  هک  دـشاب ، یم  وا  لوسر  هب  قیدـصت  ادـخ و  یگناـگی  هب  تداهـش  مالـسا ، : " دـندومرف ترـضح  دـنتوافتم ؟ رگیدـمه  اـب  ود 

اما دـنک . یم  ادـیپ  ققحت  ناملـسم  مدرم  عامتجا  رهاـظ ، هب  ددرگ و  یم  زیاـج  ندرب  ثرا  جاودزا و  دوش ، یم  ظـفح  دارفا  نوخ  تداـهش ،
تیاور نیا  رد   1 ددرگ " . یم  لمع  رب  ثعاـب  دوش و  یم  تیبثت  بولق  رد  مالـسا  تفـص  زا  هک  تسا  يزیچ  نآ  تسا و  تیادـه  ناـمیا ،

لمع تکرح و  نآ  يارب  هدرمش و  رب  مالسا  تافص  زا  ار  نامیا  هدومرف و  نایب  ار  نامیا  مالـسا و  نایم  توافت  یبوخ  هب  ترـضح  فیرش ،
: تسا هدمآ  هدش و  هراشا  انعم  نیا  رب  ینآرق ، تایآ  رد  هچنانچ  دشاب . هتـشاد  ینامیا  ءاشنم  دـیاب  اهناسنا  راتفر  هجیتن ، رد  تسا . هدـش  لئاق 
درم و زا  سک  ره  ینعی : ص 21 . ج 2 ، یفاک ، لوصا  . 1 هبیط ) ةویح  ُهَّنَِییُحنَلَف  نمؤم  وه  یثنا و  وأ  رکذ  نم  ًاـحلاص  لـمع  نم  -) 97/ لحن

نم و  -) 124/ ءاسن مینادرگ . یم  هدـنز  هزیکاپ  بیط و  تایح  رد  ار  وا  ام  دـشاب  هتـشاد  نامیا  هک  یلاح  رد  دروآ  ياـج  هب  یکین  راـک  نز ،
رد دهد  ماجنا  حـلاص  لمع  هک  نز  درم و  زا  سک  ره  ینعی : ۀـنجلا ) نولخدـی  کئلواف  نموم  وه  یثنأ و  وا  رکذ  نم  تاحلاصلا  نم  لمْعَی 

( بآـم نسح  مهل و  یبوط  تاـحلاصلا  اولمع  اونمآ و  نیذـلا  -) 29/ دعر دـنوش . یم  تشهب  لخاد  اهنآ  سپ  دـشاب  هتـشاد  نامیا  هک  یلاح 
مزالت قوف ، ینآرق  تایآ  ساسارب  اهنآ . يوکین  ماقم  اهنآ و  لاوحا  رب  اشوخ  دنا  هداد  ماجنا  حلاص  لمع  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک  ینعی :

یم صخشم  یلعا  فده  هب  تبـسن  لمع  رابتعا  و  هتفهن ، لمع  نامیا ، ِتقیقح  رد  اریز  ددرگ ؛ یم  راکـشآ  یبوخ  هب  حلاص  لمع  اب  نامیا 
. ددرگ یم  جراخ  نامیا  هدودحم  زا  هریغص - هچ  هریبک و  هچ  دهد - ماجنا  یهانگ  هک  یـسک  تسا  هدمآ  تایاور  رد  رطاخ  نیمه  هب  دوش .
: هک دـنک  یم  لقن  نینچ  نیا  ار  تیاور  نیا  دوخ  لهج "  لقع و  دونج  حرـش   " فیرـش باتک  رد  هیلع - هللا  ۀـمحر  ینیمخ - ماـما  موحرم 

ًاطقاس نامیالا ، نم  ًاجراخ  ناک  امهنع ، لجوزع - هللا - یهن  یتلا  یصاعملا ، راغص  نم  ةریغص  وا  یـصاعملا  رابک  نم  ةریبک  دبعلا  یتا  اذِاَف  "
هریبک ناهانگ  زا  یهانگ  صخش  هک  ینامز  ینعی :  1 ". نامیالا راد  یلا  داع  رفغتسا ، بات و  ناف  مالسالا ، مسا  هیلع  ًاتباث  نامیالا و  مسا  هنع 

زا مه  نامیا  مسا  هک  ددرگ  یم  نامیا  هریاد  زا  جراخ  اهنت  هن  تسا ، هدرک  یهن  اهنآ  زا  لاعتم  دنوادخ  هک  یناهانگ  دـهد ، ماجنا  هریغـص  ای 
. تشگ دهاوخرب  نامیا  لزنم  هب  دیامن  رافغتسا  هبوت و  رگا  سپ  دراد . رارق  ناناملسم  هرمز  رد  زونه  هک  یلاح  رد  دوش . یم  هتشادرب  وا 

. درادن یشزرا  هبیط  تایح  نودب  يراک  چیه  - 2

، لوا ۀـمدقم  رد  هکنانچ  دـشاب ، رارقرب  حـلاص  لمع  نامیا و  مزالت  هک  ددرگ  یم  یمدآ  بیـصن  هبیط  تایح  یناـمز  میرک ، نآرق  رظنم  رد 
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تیاغ يدنمفده و  رد  تسا ، شزرا  دقاف  ناسنا  لمع  هبیط ، تایح  نودـب  هک  یمدآ  لعف  رب  رابتعا  نیا  لیلد  اما  دـیدرگ . تابثا  مزالت  نیا 
هب دـشاب ، روگ  ۀـبل  ایند و  ملاع  زرم  حـلاص ، ریغ  حـلاص و  زا  معا  شیاهراک  ماجنا  رد  ناسنا  هاگن  ياـهتنم  رگا  ددرگ . یم  هصـالخ  لاـعفا 

تسا و گرم  زا  یـس  تایح  هب  لئاق  هک  یـسک  هنرگو ، دـشاب  یمن  لئاق  یتایح  ایند  زا  دـعب  يارب  اریز  دوب ؛ دـهاوخ  اـنف  يدوباـن و  ۀـلزنم 
زا تخود و  دـهاوخ  ترخآ  هب  ار  شهاگن  ياهتنم  ییایند ، راتفر  نیا  رد  کش  یب  دـنادب ، شا  ییایند  راتفر  نطاب  ار  گرم  زا  سپ  تایح 
متخ تادوجوم  ۀلسلس  رس  هب  ار  یلعف  ره  تیاغ  هک  ینامز  سپ  دیامن . یم  زیهرپ  یتفـص  ناطیـش  يرادم و  تردق  یناویح و  دیلپ  تین  ره 

ص 97. لهج ، لقع و  دونج  حرش  هر - - ینیمخ ماما  شیاه 1. هتساوخ  هلسلس و  رس  نآ  ساسارب  ار  دوخ  راتفر  عون  هک  تسا  هاگنآ  مینک ،
یم جوم  رـشب  یگدنز  ۀنحـص  رب  یناوهـش  یناویح و  جاوما  ردـقنآ  مینک ، هصالخ  ایند  نیمه  رد  ار  تیاغ  هک  ینامز  اما  میهد ، یم  قیبطت 

تایح ار ، نامیا  اب  هارمه  حـلاص  لمع  ياهتنم  ینآرق ، گنهرف  رد  لاح  ره  هب  دراذـگ . یمن  یقاب  تیونعم  تیناسنا و  يارب  ییاج  هک  دـنز 
، ددرگن هبیط  تایح  هب  رجنم  ام ، لعف  رگا  ینعی  دشاب . یم  هلئسم  نیا  رد  ام  ياعدم  يایوگ  هک  هدرک  یفرعم  یهلا  ناوضر  تشهب و  هبیط و 
رد درک  اـیند  يارب  هک  يراـک  ره  رظن  هتوـک  ناـسنا  نیا  : " دـیامرف یم  هنیمز  نیا  رد  یلمآ  يداوـج  هللا  تیآ  ترـضح  تسا . شزرا  دـقاف 

بیط و تایح  هب  ار  وا  لمع  نیا  تسین . وا  لـمع  يارب  یناـج  نوچ  ینعی  تسا . لـطاب  شلمع  یلو  دـسر  یم  راـک  نآ  ۀـجیتن  هب  شیاـیند 
هللا ار  یتسه  ياه  تمعن  مامت  هک  تسا  نآ  هن  رگم  دـهدب ، ادـخ  دـیاب  ار  بیط  تایح  هک  تسا  نآ  هن  رگم  دـناسر ، یمن  هزیکاـپ  كاـپ و 

میب و نمؤـم  يارب  : " دـنیامرف یم  همادا  رد  ناـشیا  نینچمه  . 1 ... " دـسر یم  بیط  تاـیح  هب  هنوـگچ  تسین  دـقتعم  هللا  هب  هک  یـسک  داد ،
داـی یلمآ ، يداوج  هللا  تیآ  نامه 1 . نیا  درادـن ، یمیب  زگره  وا  دـشک ، یم  رپ  دـبا  ناهج  هب  یگنت  هدودـحم  کی  زا  اریز  تسین ؛ ساره 

ةرابرد هن   1( نونزحی مه  مهیلع و ال  فوخ  ال  یهلا ( يایلوا  صاخ و  نینمؤم  دـیامرف : یم  هک  تسا  میرک  نآرق  دـنلب  ریبعت  ص 42 . داعم ،
هک دناد  یم  یسک  لام  ار  بیط  تایح  میرک ، نآرق  ساسا ، نیا  رب  كانـساره . فوخ و  هدنیآ  هرابرد  هن  دنا ، تیگمغ  نوزحم و  هتـشذگ 

تبثم راک  هچرگ  دـشابن  نامیا  اب  شناج  هک  یـسک  دـنا : هرهب  یب  بیط  تایح  زا  هورگ  ود  سپ  دـشاب . تبثم  راک  نامیا و  اـب  ناـج  ياراد 
رفاک هک  یسک  ًانیقی  تسا ، هرهب  یب  مه  وا  تسا  مادقا  یب  تیصاخ و  یب  ناسنا  یلو  تسا  نامیا  اب  شناج  هک  یـسک  تسا ، هرهب  یب  درک 

اب ناشناج  هک  دنتـسه  یناسک  نآ  دـنرادروخرب و  بیط  تایح  زا  هورگ  کی  اهنت  تسین ؛ ثحب  لحم  هک  وا  تسا ، هرهب  یب  تسا  لـمع  هب 
ص 43. نامه ، . 2 . 69/ هدئام . 1 . 2 دشاب " ... تبثم  ناشراک  نامیا و 

نامیا باجح ال  مزالت  مراهچ : ۀمدقم 

لالدتسا نیا  ۀمدقم  ود  نایب  تسا  نامیا  اب  مزالتم  باجح  تسا -  نامیا  اب  مزالتم  حلاص  لمع  تسا -  حلاص  یلمع  باجح  لالدتـس -  ا 
یبوخ هب  نامیا ، دیق  ندمآ  باجح ، تایآ  رد  هچنانچ  دشاب . یم  قداص  سایق ، نیا  ۀـجیتن  نیاربانب  تسا . هدـیدرگ  تباث  یلبق  ثحابم  رد 
یندا کلذ  نهبیبالج  نم  نهیلع  نیندـی  نینموملا  ءاسن  کتانب و  کجاوزال و  لق  یبنلا  اـهیا  اـی  -) 59/ بازحا تسا . بلطم  نیا  زا  یکاـح 

شـشوپ روتـسد  هک  تسا  هتکن  نیا  نایب  ددـص  رد  نینمؤملا "  ءاسن   " ۀـملک قوف ، ۀـیآ  رد  ًامیحر ) ًاروفغ  هللا  ناک  نیذؤی و  ـالف  نفرعی  نا 
نم نضـضغی  تانموملل  لق  :) 31-30/ رون دـنا . هدروآ  نامیا  وا  ربمایپ  ادـخ و  هب  هک  تسا  ینانز  يارب  اـهنت  هکلب  تسین ، ناـنز  ۀـمه  يارب 

نونموملا َهُّیأ  ًاعیمج  هللا  یلا  اوبوت  و  نهبویج ... یلع  نهرمخب  نبرـضیلو  اهنم  رهظ  ام  الا  نهتنیز  نیدـبی  نهجورف و ال  نظفحی  نهراصبا و 
هبوت و ثحب  هیآ ، رخآ  رد  نینچمه  تسا . هداد  باجح  روتـسد  هدرک و  تانمؤم  هب  ار  باطخ  زین ، ینارون  ۀمیرک  نیا  رد  نوحلفت ) مکلعل 

نیا زین  یلقع  شاکنک  ظاحل  زا  دـنک . یم  مزالت  نیا  زا  تیاـکح  یگمه  هک  نونمؤم "   " دـیق اـب  هارمه  هدرک ، حرطم  ار  ادـخ  هب  تشگرب 
شهاـگن تمه و  ماـمت  هدرکن و  يزیر  یپ  ترخآ  ادـخ و  هبیط و  تاـیح  ساـسا  رب  ار  دوـخ  راـتفر  هک  یـسک  اریز  تسا ؛ قداـص  مزـالت 

شهاگن مامت  یصخش  نینچ  یفرط  زا  دیامن . لمع  ار  نآ  هک  دنیب  یم  دوخ  رد  باجح  نیا  رب  یموزل  هچ  دشاب ، یم  ایند  ملاع  هب  فوطعم 
: دومرف هچنانچ  دشاب  یم  زیمآ  كرحم  راتفر  هنوگره  هکلب  سابل  اهنت  هن  باجح ، تقیقح  اریز  دوب ؛ دـهاوخ  شـشوپ  يانعم  هب  باجح ، هب 
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یسک ات  دیئوگم  نخس  نادرم  اب  تفارظ  یمرن و  هب  نانز  امش  سپ   1 ًافورعم ) ًالوق  نلق  ضرم و  هبلق  یف  يذلا  عمطیف  لوقلاب  نعضخت  الف  )
1 یلوالا )... ۀـیلهاجلا  جربت  نجربت  و ال  دومرف ( : ای  و  . 32/ بازحا .1 دیئوگب . نخـس  یتسرد  هب  هکلب  دتفیب ، عمط  هب  تسا  رامیب  شلد  هک 

هـصالخ ینامیا  یب  رد  یباجح  یب  تسا و  هدروخ  هرگ  ادـخ  هب  نامیا  اب  باجح  نیاربانب ، دـینکن . شیارآ  تیلهاج  نانز  دـننام  نانز  امش 
اریز تسا ؛ یکیرات  تلیذر و  نآ  نطاب  تایاور ، ساسارب  دوش ، هدرمـش  یهلا  روتـسد  زا  یچیپرـس  یعون  یباجح  یب  رگا  سپ  ددرگ . یم 

. دوب دهاوخ  ییانشور  باجح  نطاب  لباقم ، رد  دشاب . یمن  یکیرات  زج  يزیچ  هانگ  نطاب  دوش و  یم  هدرمش  هانگ  یعون  یچیپرس  تلع  هب 
تقیقح اریز  دوـش . یمن  یتـسپ  تلیذر و  راـچد  نمؤـم  ینعی   2" ءیـش هَسَّجَُنی  نموملا ال  : " دـندومرف مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  تهج  نیا  زا 

نمزم  3 " همحرلا ُهُّمأ  رونلا و  هوبا  نمؤملاف ... " ؟ دـندومرف مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  هچناـنچ  تسا ؛ رون  یهلا ، رماوا  زا  لاـثتما  تلع  هب  نمؤم 
هچ تسا ؛ رون  نمؤم  دوجو  ياپارـس  ینعی  نامه . . 3 ص 225 . ج 1 ، یقرب ، نساحم  . 2 . 33/ بازحا . 1 تسا . یهلا  تمحر  رون و  هدـیئاز 
یم ینارون  کش  یب  ددرگ ، نیشنمه  رون  اب  هکنآ  و  ضرالا ) تاومـسلا و  رون  هللا  دومرف ( : هک  دراد  یمرب  مدق  رون  ریـسم  رد  نمؤم  هکنیا 

تادابع و راـتفر و  لاـمعا و  همه  ینعی   1( نیملاعلا بر  یتامم هللا  ياـیحم و  یکـسن و  یتالـص و  نا  لـق  : ) دومرف رطاـخ  نیمه  هب  ددرگ ،
: تسا رون  ادخ  دوخ  اریز  تسا ؛ يدوجو  تینارون  ییانـشور و  اب  يواسم  ادخ ، ریـسم  رد  ندوب  اریز  دشاب ؛ ادخ  يارب  نامندرم  یگدـنز و 
: دندومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  شزرا  ياراد  لاعتم  دنوادخ  ناماما و  رظنم  رد  نمؤم  رطاخ  نیدب  ضرالا . تاومـسلارون و  هللا 

تناـها وا  رب  اـی  دـنز  هنعط  ینمؤم  رب  یـسک  رگا  سپ  تسا . هدومن  قلخ  دوخ  یئاـیربک  لـالج  تمظع و  رون  زا  ار  نمؤم  لاـعتم  دـنوادخ 
.2 . 162/ ماعنا .1 2 تسا . هتفرگ  رارق  ناطیـش  تیالو  تحت  هتـشگ و  جراخ  یهلا  تیالو  زا  هتـساخرب و  ادخ  اب  گنج  هب  قیقحت  هب  دـیامن ،
ّدر دـقف  هیلع ، ّدر  وأ  نمؤملا  یلع  نعط  نمف  هئایربک ، لالج  هتمظع و  رون  نم  هللا  قلخ  یلاعت ، كرابت و  هللا  نا  مالّـسلا : هیلع  قداصلا  لاـق 

یکیرات و زج  يزیچ  ناباجح  یب  رب  سپ  نامه ج 2 ص 224 ) . ) ناطیش كرش  وه  امنا  هتیالو و  یف  هللا  نم  وه  سیل  هشرع و  یف  هللا  یلع 
ندرکن رذگ  ندنام و  ملاع  نیا  رد  دنا و  هدرک  نییعت  فرـص  يایند  ملاع  ساسارب  ار  دوخ  راتفر  هدودحم  اریز  دسر ؛ یمن  ثرا  هب  تملظ 

رـس رداچ  ینعم  هب  اهنت  هن  نآ ، یقیقح  ینعم  هب  باـجح  اـب  ناـنز  لاـح  رب  اـشوخ  نیارباـنب ، دروآ . یم  ناـغمرا  هب  ار  ناـج  یگریت  نآ ، زا 
هدرک و شیارآ  رـس  هب  رداچ  نانز  رب  یتح  نآ ، یقیقح  ینعم  هب  ناـباجح  یب  لاـح  رب  ادـب  دـنا و  یهلا  تمحر  رون و  اـب  نیرق  هک  ندرک ؛

. لمجم نیا  زا  ار  لصفم  ثیدح  ناوخب  دوخ  وت  و  دنا . یکیرات  تملظ و  اب  نیرق  هک  زانط ،

همدقم راهچ  هجیتن 

ياـهتنا اـت  اریز  تسا ؛ ییارگ  ناـمیا  هب  طوـنم  باـجح  تیاـعر  ارچ  هک  درک  كرد  یبوـخ  هب  ناوـت  یم  همدـقم ، راـهچ  نیا  هب  هجوـت  اـب 
تیاعر میراذـگن ، یهاوخدوخ  یهاوخ و  سوه  اوه و  ياجب  ار  یهاوخادـخ  میـشیدنین و  هبیط  تایح  هب  دـنکن و  رذـگ  اـیند  زا  ناـمهاگن 

گنر و میهدن ، رارف  نامراک  ۀحولرـس  ار  زاس  یگدـنز  زاس  ناسنا  هدـعاق  نیا  هک  ینامز  ات  و  درک . دـهاوخن  ادـیپ  یموهفم  انعم و  باجح 
یتامم هللا يایحم و  یکـسن و  یتالـص و  نا  : ) دومرف هک  دش  دـهاوخن  دراو  نام  هعمأج  رب  هناخ و  ناج و  نورد  هب  تقادـص ، نامیا و  يوب 

ِیهاوخ سوه  يروـحم و  دوـخ  زا  دریگب و  لکـش  يروـحم  ادـخ  یهاوخادـخ و  ساـسارب  ناـمیاهراک  ۀـیلک  هک  یناـمز   1( نیملاعلا بر 
یم دوخ  يارب  ار  هچ  ره  : " هک داد  میهاوـخ  رد  نت  زاـس ، ناـسنا  ياـبیز  یعاـمتجا  كـالم  نیا  هب  هاـگنآ  ددرگ ، زیهرپ  یناوهـش  ِیناوـیح 
جنر رد  يروما ، زا  ام  هک  هنوگنامه  اریز  " دنسپم ؛ زین  نارگید  يارب  يدنسپ  یمن  دوخ  يارب  ار  هچ  ره  دنـسپب و  زین  نارگید  يارب  يدنـسپ 

دنریگب رارق  ینامـسجو  یحور  شجنر ، ترفن و  راچد  یباجح  زا  هعماـج  رد  مه  یـصاخشا  دـیاش  میراد ، ترفن  نآ  زا  میریگ و  یم  رارق 
یناور یحور و  یتمالـس  هچنانچ  تروص ، نیا  رد  تسا . هدرک  مهارف  ام  یهاوخدوخ  یهاوخ و  سوه  ار  نآ  تابجوم  . 162 ماعنا /  هک 1.
مادـقا ره  زا  هتـسناد و  يرورـض  زین  نارگید  يارب  ار  یتمالـس  نیمه  تسا ، ملـسم  يرما  ام  يارب  نامـسومان  لسن و  نادـنزرف و  یمـسج  و 

یم نآ ، یقیقح  يانعم  هب  باجح  یب  نز  رگا  دـنیامن . راتفر  نینچنیا  ام  اب  زین  نارگید  هک  دـشاب  میئوجب . يرود  تّدـش  هب  نآ ، فـالخرب 
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هب هاگچیه  دیاش  دراذگ ، یم  ياج  رب  دارفا  نایم  رد  ار  يزوسنامناخ  زوس و  ناج  تالکشم  هچ  يزاّنط  راتفر و  سابل و  عون  نیا  اب  تسناد 
، باجح یب  نانز  هب  هاگن  قیرط  زا  شا  یسنج  ياوق  کیرحت  رطاخ  هب  هک  یناوج  ره  تسناد  یم  رگا  دروآ . یمن  يور  هناملاظ  مادقا  نیا 
ره ای  دیآ و  یم  دراو  نانآ  ناج  مسج و  رب  يدـج  ياه  بیـسآ  یئاضرا ، دوخ  ره  اب  و  دوش ، یم  یـسنج  یئاضرا  دوخ  يرامیب  هب  يالتبم 
رب یگرزب  ملظ  هچ  دوش ، یم  مک  شا  هداوناخ  رسمه و  هب  شا  هقالع  قشع و  زا  زانط ، نز  كرحم  ۀنحص  کی  ندید  اب  هک  يراد  نز  درم 

تالکـشم لئاسم و  هنوگ  نیا  رب  يا  هدـع  هدـنچ  ره  دـشخبن . هناحیبق  راتفر  نیا  رطاخ  هب  ار  دوخ  هاگچیه  دـیاش  دروآ ، یم  دراو  اه  ناسنا 
یب ملظ و  لامک  اب  هدیـسرن و  ناـشماشم  رب  نادـجو  تیناـسنا و  زا  ییوب  فرـص ، یناوهـش  یناویح  يوخ  یقطنم و  رطاـخ  هب  اـما  دـنفقاو ،
ارچ ددرگ ؛ یم  نشور  یبوخ  هب  نامیا ، شقن  هک  تساجنیا  دنا . هدمآرب  هتـساوخان - ای  هتـساوخ  - اهناسنا تیناسنا  نتـشک  ددـصرد  یمحر 

یناوهش ِیتسرپ  ناویح  زا  رودب  یگدنز  يوب  گنر و  هدیشخب و  ییاهر  يرادم  سوهو  يروحمدوخ  زا  ار  وا  يدبا ، تایح  ياه  هلعش  هک 
. دراد یم  ینازرا  يو  هب  ار 

تسا ملظ  یباجح  یب 

هراشا

یب تسا ? . ملظ  دوخ  تیعقوم  ریغ  رد  یلمع  ره  تسا - . دوخ  ناکم  تیعقوم و  ریغ  رد  یلمع  هعماـج  حطـس  رد  یباـجح  یب  لالدتـسا - 
نایب تسا . ملظ  یباجح 

. تسا دوخ  ناکم  تیعقوم و  ریغ  رد  یلمع  هعماج  حطس  رد  یباجح  یب  - 1

شیارآ ینید ، تاروتـسد  نتم  رد  یتـح  تسا . يزاـّنط  ییاـمن و  هولج  یئاـبیز و  قاتـشم  شا ، یحور  تفاـطل  ندوب و  نز  ياـضتقا  هب  نز 
هک هدرک  يدودح  هب  دودحم  ار  نز  شیارآ  مالسا ، نید  رد  اما  تسا ؛ هتفرگ  رارق  دیکأت  شرافـس و  دروم  شمرحم  درم  يارب  نز  ندومن 
وأ نهئانبا  وأ  نهتلوعب  ءابآ  وأ  نهئابآ  وا  نهتلوعبل  ّالا  نهتنیز  نیدبیالو  نضضغی ..... تانمؤملل  لق  : ) تسا هدش  نایب  یبوخ  هب  ریز  ۀیآ  رد 

ار يدارفا  هلـسلس  همیرک ، ۀیآ  نیا  رد   1 نوحلفت ) مکلعل  نهنامیا .... تکلم  اـم  وأ  نهئاـسن  وأ  نهناوخا  ینب  وأ  نهناوخا  وا  نهتلوعب  ءاـنبا 
اج و ره  رد  ییامن  هولج  قح  نز  مالـسا ، نید  رظنم  رد  هجیتن ، رد  دیامن . راکـشآ  اهنآ  يارب  ار  دوخ  تنیز  دناوت  یم  نز  هک  هدرک  یفرعم 

تالآرویز نداد  ناشن  ندرگ و  رـس و  شـشوپ  نودب  دوخ ، نامرحم  نایم  رد  دناوت  یم  اهنت  هکلب  درادـن ، ار  یـصخش  ره  لباقم  یناکم و 
سابل و عون  ره  اب  ومع ، یئاد و  ردارب ، ردپ ، لیبق : زا  دوخ  مرحم  دارفا  نایم  رد  هک  تسین  انعم  نادـب  نیا  هتبلا ، دـشاب . هتـشاد  روضح  دوخ 
رد رهوش  نز و  نیب  ام  ياه  يدازآ  هن  تسا  یعامتجا  ياه  تیدودـحم  مدـع  اهنت  هیآ  روظنم  اریز  دوش ؛ دراو  یکّرحم  شیارآ  شـشوپ و 
رد راجنهبان  یعـضو  اب  اسب  هچ  دنتـسین و  یـسنج  یناوهـش  ياوق  زا  یلاخ  اما  دـنا  مرحم  ناـسنا  يومع  اـی  یئاد  هچرگ  مرحم . دارفا  لـباقم 

یکیدزن ای  یئاضرا  دوخ  هب  يالتبم  ار  نانآ  قیرط  نیا  زا  هتـشگ و  اهنآ  رد  هوق  نیا  کیرحت  رب  ثعاب  رهوش ، زا  ریغ  هب  مرحم  دارفا  لـباقم 
رد تشز  میاقو  لیبق  نیا  زا  ییاه  هنومن  . 31/ رون هک 1 . دیامن  صخش  نآ  هب  زواجت  ًانایحا  ای  هنحص و  نآ  هرطاخ  دای و  اب  هارمه  رـسمه  اب 
نز نآ  هک  دـنک  یمن  یقرف  رگید  ناطیـش " 1 و  ۀچیزاب  نانز  دـننانز و  ۀـچیزاب  نادرم  : " وگوهروتکیو لوق  هب  تسا . هداتفا  قافتا  هعماج 

. درادن انعم  مرحمان  مرحم و  شیارب ، هک  تسا  یناوهش  يوخ  کیرحت  تسا ، مهم  هچنآ  رگید . ۀبیرغ  ره  ای  دشاب  ییاد  رتخد  مادنا ، شوخ 
نآرق يانثتسا  دوب و  دهاوخن  راک  رد  یئانثتسا  رگید  تسا ، ینار  توهش  زا  يریگولج  ینمادکاپ و  ایح و  باجح ، زا  روظنم  رگا  یهگناو ؛

. يزیمآ رحم ك  راتفر  ره  ماجنا  هن  تسا  یعامتجا  ياه  تیدودحم  مدع  يارب  يزوجم  اهنت  هک  تسا  قوف  بلطم  نامه  تلع  هب 

. تسا ملظ  دوخ  تیعقوم  ریغ  رد  یلمع  ره  - 2
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ۀغللا لها  دـنع  ملظلا  : " دـیوگ تادرفم  رد  یناهفـصا  بغار  تسا . هدـش  انعم  دوخ  ياـجریغ  رد  يزیچ  ندادرارق  ياـنعم  هب  تغل  رد  ملظ 
تغل و لها  دزن  ملظ   " هناکم . هتقو و  نع  ِلودـعب  اما  ةدایزب و  وأ  ناصقنب  اِّما  هب  صتخملا  هعـضوم  ریغ  یف  ءیـشلا  عضو  ءاملعلا  نم  ریثکو 

ماجنا دوخ  ناکم  تقو و  رد  ار  نآ  ای  و  رتشیب ، ای  رت و  مک  ای  نآ ، ةژیو  ياج  ریغ  رد  يزیچ  نداهن  زا  تسا  ترابع  نادنمشناد  زا  يرایـسب 
ینعی یقدیقع : ملظ  - 1 دوش : یم  میـسقت  مسق  هس  هب  ملظ  انعم ، نیا  اب  ص 85  نز ، یسانشناور  يدنواکر ، یمشاه  یبتجمدیـس  . 1 ندادن .

ا : ) وم د رف  هک  دشاب  یم  ملظ  یعون  تسا  عنتمم  لطاب و  يرما  هک  كرـش  هجیتن  رد  رواب ، هدیقع و  رد  روما  یعقاو  هاگیاج  ندرکن  تیاعر 
زا اّوح  مدآ و  ترضح  هچنانچ  دوخ . قوقح  دروم  رد  روما  یعقاو  هاگیاج  ندرکن  تیاعر  ینعی  يدرف : ملظ  - 2 1 میظع ) ٌْملَُظل  كرشلا  ن 
هب  2 انسفنا ) انْمَلَظ  انَّنِا  انبر  : ) دندرک ضرع  دنتخادرپ و  یهاوخرذع  هب  راک ، نیا  هب  مادقا  زا  دعب  دندوب و  هدش  عنم  هعونمم  هرجـش  ندروخ 

مدرم و قوقح  یعقاو  هاگیاج  ندرکن  تیاعر  ینعی  یعاـمتجا : ملظ  - 3 دشاب . یم  ادخ  نیمارف  يارجا  مدـع  يانعم  هب  يدرف  ملظ  یترابع ،
امنا ًاملظ  یماـتیلا  لاوما  نولکأـی  نیذـلا  نا  : ) هدـمآ نآرق  رد  هچناـنچ  تسا . هعماـج  یعقاو  ياـهزاین  نیمأـت  بجوم  هک  ینیناوق  زا  فلخت 

یم ملظ  يور  زا  ار  میتی  دارفا  لاوما  هک  یناسک  یتسرد  هب  ینعی : . 227/ میهاربا . 3 . 23/ فارعا .2 . 13/ نامقل . 1 3( ًاران مهنوطب  یف  نولکأی 
. دننک یم  مهارف  شتآ  زا  يرابنا  نانآ  مکش  رد  انامه  دنروخ ،

هجیتن

فالخرب صخـش ، هک  ینامز  تسا و  هداد  باجح  هب  روتـسد  دـنوادخ  اریز  دـشاب ؛ یم  ملظ  عون  هس  ره  هلزنم  هب  باجح ، ندرکن  تیاـعر 
؛ تسا يدرف  ملظ  یباجح  یب  تسا . هدرکن  تیاعر  شرواب  هدـیقع و  رد  ار  باجح  یعقاو  هاـگیاج  تقیقح  رد  دـنک ، راـتفر  یهلا  روتـسد 
تسا و هداد  روتـسد  ادـخ  هک  يرادـقم  نآ  رگم  دـینکن  راکـشآ  ار  دوـخ  تنیز  ینعی  ، 1( اهنم رهظ  ام  ـالا  نهتنیز  نیدـبی  ـال  دومرف (: اریز 

هدش نییعت  ریسم  زا  ریغ  يریـسم  رد  هدراذگ و  شیوخ  هدودحم  زا  رتارف  ار  دوخ  ياپ  تقیقح  رد  دیامن ، راتفر  نآ  فالخرب  هک  یـصخش 
ینامز اریز  تسا ؛ هدرک  یفرعم  نیذوی ) الف  نفرعی  نا  یندا  کـلذ  ار ( رداـچ  دوجو  بازحا  هروس  رد  لـیلد  نیمه  هب  تسا . هتـشادرب  مدـق 
ققحت تسا  نکمم  دـنچره  دوش . جراخ  دوخ  ریـسم  زا  هتفرگ و  رارق  شیوخ  ياـج  ریغ  رد  هک  دریگ  یم  رارق  تیذا  رازآ و  دروم  صخش 

ملظ یباـجح  یب  . 31/ رون . 1 تسا . جراـخ  ملظ ، ینعی  ثحب  عوـضوم  زا  ماـگنه  نیا  رد  اـما  دریذـپ  تروـص  مه  ریـسم  رد  تـیذا  رازآ و 
هک دارفا  زا  يا  هتـسد  يارب  اهنت  تنیز  ندرک  راکـشآ  ینعی  وأ )... نهتلوعبل  الا  نهتنیز  نیدـبی  و ال  : ) دومرف نآرق  رد  اریز  تسا ؛ یعامتجا 
اب دـنکزواجت و  یهلا  روتـسد  نیا  زا  یـصخش  هک  ینامز  رطاخ ، نیا  هب  دارفا . داحآ  يارب  هن  تسا  زیاج  دـنور  یم  رامـش  هب  ناـمرحم  ءزج 
اب يدرم  تسا  نکمم  هکنیا  هچ  تسا . نارگید  میرح  هب  زواـجت  یعون  دزادرپـب ، دـمآ  تفر و  هب  هعماـج  دارفا  ۀـمه  رظنم  رد  دوخ  شیارآ 

شنز زا  زین  وا  لیم  ددرگ ، یتسرپ  سوه  يوه و  راچد  هکنآ  يادـج  هداـتفا و  هسوسو  هب  دـشاب  رتاـبیز  دوخ  نز  زا  هک  رگید ، ینز  ندـید 
!؟ تسا ملظ  زج  هب  يزیچ  نیا  ایآ  و  دوش . هتساک 

تسا قسف  یباجح  یب 

، قح هار  زا  جورخ  دـشاب و  یم  قح  هار  زا  جورخ  ناـمه  هاـنگ  تسا و  تیـصعم  هاـنگ و  یعون  ملظ  تسا و  ملظ  یباـجح  یب  هک  اـجنآ  زا 
هدومرف قسف  يانعم  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  هچنانچ  دوش . یم  هدرمش  قسف  زا  یعون  مه  یباجح  یب  سپ  تسا ، قسف  تقیقح 

قسف و وهف  بلاغلا ، قوشلا  ةوهـشلا و  ةّذللا و  ۀهجب  لخاد  اهیف  لخد  وأ  اهلعاف  اهلعف  رابکلا  یـصاعملا  نم  ِۀیـصعم  لکف  قسفلا  ینعم  : " دنا
دشاب و گرزب  یـصاعم  زا  هک  یتیـصعم  ادـخ و  ینامرفان  عون  ره  زا  تسا  ترابع  قسف   1 قسفلا " . ههجب  نامیالا  نم  جراخ  قساف ، هلعاـف 

قسف لعف ، نیا  تسا . هدرک  تردابم  لمع  نیا  هب  تالیامت  ۀبلغ  توهش و  تذل و  تهج  هب  هدش  تیصعم  نآ  لخاد  هک  یسک  ای  نآ  لعاف 
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یباجح یب  هبور  تالیامت ، هبلغ  توهـش و  تذل و  تلع  هب  هک  سک  نآ  تسا . جراخ  نامیا  زا  قسف  تهج  هب  هک  تسا  قساف  نآ  لعاف  و 
یم راک  نیا  هب  مدقا  ینار ، سوه  یهاوخدوخ و  رس  زا  اهنت  هدروآ و  ح 15613 . همکحلا ، نازیم  بختنم  يدمحم ، دمحم  يرهش ، ير  . 1
تلع هب  دـنک ، یم  يراج  نابز  رب  ار  دـهاوخ " یم  ملد   " يابیزان باوج  ینک ؟ یم  راـتفر  هنوگنیا  ارچ  هک  لاؤس  نیا  هب  خـساپ  رد  دـنک و 

هدهاشم سوه  يوه و  رازنجل  ۀفطنم  زج  ار  ییاج  تسا و  تکرح  رد  رون  نودـب  تروص  نیا  رد  هک  دـشاب  یم  وا  دوجو  رب  یکیرات  ۀـبلغ 
تسین نکمم  دشاب ، ینارون  شدوجو  هک  یسک  هنرگو  تسا  هتـشگ  نامیا  هریاد  زا  جراخ  هدراذگ و  قسف  هدودحم  رد  اپ  ینعی  دنک . یمن 

هب ندیـسر  هار  قیاـقح ، تسا و  قیاـقح  هدـننک  نشور  رون ، دـنک . هدافتـسا  عقاوم  نیا  رد  دـهاوخ " یم  ملد   " نوچمه یتـشز  تاراـبع  زا 
هدراو باذع  تلع  نآرق ، رد  لیلد  نیمه  هب  دوب . دهاوخن  توهش  تذل و  رس  زا  فده و  یب  یلعف  ره  تداعـس ، هداج  رد  تسا و  تداعس 

.1( نوقـسفی اوناک  امب  باذعلا  مهُّسمَی  انتایاب  اوبّذـک  نیذـلاو  : ) دـیامرف یم  دـنک و  یم  یفرعم  قسف  ار ، قح  تایآ  ناگدـننک  بیذـکت  رب 
ياهتنا دنادب  دیاب  باجح ، یب  صخـش  سپ  دندش . قساف  هکنآ  رطاخ  هب  دنوش  یم  باذع  راچد  دـندرک  بیذـکت  ار  ام  تایآ  هک  یناسک 

رد داعم  ءادبم و  هب  وا  داقتعا  هک  درک  دهاوخ  ادیپ  موهفم  انعم و  وا  يارب  باذع  نیا  ینامز  و  دوب . دهاوخن  یهلا  باذع  زج  يزیچ  شراک 
.49/ ماعنا .1 دشاب . هدیمهف  ار  یهلا  برق  يانعم  هدومن و  خوسر  شدوجو 

. تسا فارسا  اب  يواسم  یباجح  یب 

ینعی تسا . هدمآ  ناسنالا " 1  هلعفی  لعف  لک  یف  دـحلا  زواجت  فَّرـسلا   " ینعم هب  تغل  رد  فارـسا  درادـن . تسود  ار  ناـباجح  یب  ادـخ 
، تسا هتفرگ  رارق  مرحم  ۀـناخ  راصح  رد  رـصحنم  شیارآ  هک  ینامز  نیارباـنب ، دـهد . یم  ماـجنا  ناـسنا  هک  يراـک  ره  رد  دـح  زا  زواـجت 
رد نهتلوعبل و )... الا  نهتنیز  نیدـبی  الو  دومرف ( : هچنانچ  تسا . يرگ  هولج  شیارآ و  دـح  زا  زواجت  هناـخ ، نوریب  رد  يزاـنط  شیارآ و 

فارسا يراک  ره  رد  هکلب  تسین  يزیچ  رد  رصحنم  فارسا  اریز  تسا ؛ فرـسم  نآ  لماع  هدوب و  يراک  فارـسا  یعون  یباجح  یب  هجیتن 
زا ج 8497  همکحلا ، نازیم  . 2 نآرقلا . تا  درفم  . 1 . 2 " فارسا ءیـش  لک  یف  : " دندومرف مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  هچنانچ  دراد . دوجو 

هیآ و نیا  ینامز   1( نیفرـسملا بحی  هنا ال  : ) دومرف هکنیا  هچ  درادن . تسود  ار  وا  مه  دنوادخ  تسا ، فرـسم  باجح ، یب  هک  تهج  نیا 
هب یلمع  يرظن و  دـقتعم  صخـش ، هک  دوش  یم  هنارگ  لماکت  تکرح  رگزاغآ  هدـنهد و  ناکت  يراکزواجت ، ره  ناـباجح و  یب  رب  نخس ،
انا انا هللا و  : ) دومرف هک  میتسه  ینارون  ۀـمیرک  نیا  لماش  ناـگمه  اریز   2( ریـصملا هللا  یلا  و  دومرف ( : هک  دشاب  وا  يوس  هب  تکرح  ادـخ و 

ار ترخآ  میرادنپن . شیب  يا  هلیسو  ار  هّدام  هداد و  حور  هب  ار  تلاصا  هک  دوش  یم  شزرا  ياراد  ام  يارب  هیآ  نیا  یماگنه   3( نوعجار هیلا 
هب و  ما ؟ هدمآ  هچ  يارب  ما ؟ هدمآ  اجک  زا  متسیک ! نم  مهم : لاؤس  راهچ  يارب  یعناق  خساپ  ینایب ، هب  یناف . ار  ایند  یگدنز  هتسناد و  فده 

نیفرسملا بحی  هنا ال   " ۀیآ هن  تروصنیا ،  ریغ  رد  هنرگو  میوش  لئاق  یگدنز  يارب  یقاب  رما  خنـس  زا  یفده  میـشاب و  هتفای  مور ؟ یم  اجک 
/46و156. ءرقب . 3 8/ قلع . 2 . 31 فا / رعا  .1 یهلا . باذع  تایآ  هن  دنک و  یم  رثا  ام  رد  " 

. دوش یم  یحور  یقرت  رب  ثعاب  هک  تسا  یتیدودحم  باجح 

هراشا

نایب تسا . تمکح  ياراد  باجح  . ? تسا تمکح  ياراد  یتیدودحم  ره  تسا - . تیدودحم  یعون  باجح  لال -  دتسا 

. تسا تیدودحم  یعون  باجح  - 1

هوشع یئامن و  ندـب  يزانط و  هنوگره  زا  زیهرپ  زا  ترابع  هک  نآ ، ینید  صاخ  يانعم  هب  یمالـسا  باجح  تیاعر  هنابـصعتمریغ ، تقد  اب 
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هب يراتفر ، یمـالک و  تیدودـحم  نودـب  رداـچ و  نودـب  هک  ینز  دور . یم  رامـش  هب  نز  يارب  تیدودـحم  یعون  دـشاب ، یم  نز  ینکارپ 
یمالـسا باجح  اب  نز  هب  تبـسن  يرتشیب ، لمع  يدازآ  دـیدرت ، یب  شیاهراک ، ماجنا  رادرک و  راـتفر و  عون  رد  دـیآ ، یم  هعماـج  ۀـنحص 

ینامهم و سلاجم  رد  روضح  هزاغم ، زا  دـیرخ  یـسکات ، زا  ندـش  هدایپ  راوس و  ماـگنه  هب  یمالـسا  باـجح  اـب  نز  لاـثم ، ناونع  هب  دراد .
یعون ریدـقت ، ره  هب  باجح  سپ  دـشاب . یم  رادروخرب  يرتشیب  ياه  یتخـس  اه و  تیدودـحم  زا  یعامتجا  يرادا و  فلتخم  ياه  تیلاعف 

. دوب دهاوخ  تیدودحم 

. تسا تمکح  ياراد  یتیدودحم  ره  - 2

یلئاسو روما و  هب  تبـسن  ار  دوخ  دنزرف  ردام ، هچنانچ  تسا ، یتلع  تمکح و  ياراد  یتیدودحم  ره  هک  تفایرد  ناوت  یم  قیقد ، لیلحت  اب 
-1 1 مینک : یم  دروخرب  تیدودحم  عون  هس  اب  میرک ، نآرق  تایآ  رد  تقد  اب  دوب . دهاوخ  شدنزرف  یتمالـس  نماض  اریز  دیامن ؛ دودـحم 
-2( افیعـض قلخ  ناسنالا  : -) دـیوگ یم  نخـس  ناسنا  شنیرفآ  زرط  زا  ًابلاغ  نآ ، رد  هدوب و  ناـسنا  تقلخ  ۀـنیمز  ۀـلزنم  هب  هک  یتیدودـحم 

نم ناسنالا  قلخ  . -) تسا هدـش  هدـیرفآ  دـنمزآ  ناـسنا  هک  یتسردـب  - 3( اعوله قلخ  ناسنالا  نا  . - ) تسا هدـش  هدـیرفآ  فیعـض  ناـسنا 
تیدودحم عون  هس  ياضتقم 1. هب  هکلب  دوخ  رایتخا  هب  هن  ناـسنا  تیدودـحم ، عون  نیا  رد  تسا . هدـش  هدـیرفآ  رگباتـش  ناـسنا  - 4( لجع

.19/ جراعم .3 . 28/ ءاسن .2 تافاضا . تارییغت و  اب  دـشاب  یم  يرقاب  ورـسخ  رتکد  رثا  یمالـسا  تیبرت  هب  هراـبود  یهاـگن  باـتک  زا  هتفرگرب 
یقرت و هب  تفای  هر  یتاذ ، یتشرـس و  تافـص  نیا  اب  هزرابم  اب  هک  هدـش  هدـیرفآ  رگباتـش  دـنمزآ و  فیعـض ، یناـسنا  شتعیبط ، . 37 ءایبنا /

يارب يدام ، ییایند و  ياهدـح  نتـسکش  تمیزع و  ۀـطقن  شا ، یفنم  رهاظ  هب  صیاصخ  مامت  اب  تیدودـحم ، عون  نیا  ددرگ . یم  لـماکت 
یگتسارآ يدنمتردق و  دشابن ، یگدز  باتـش  فعـض و  رگا  دشاب . یم  یناحور  ملاع  هب  یناویح  هدودحم  زا  رذگ  لماکت و  ياه  هلق  حتف 

-2 دشاب . یم  حودمم  هکلب  تسین  مومذم  اهنت  هن  هدوب و  یحور  تفرـشیپ  رب  ثعاب  تیدودحم ، عون  نیا  سپ  درک . یمن  ادیپ  انعم  ملح  هب 
يراوـشد و تیعقوـم  رد  یگدــنامرد  ساـسحا  ـالثم  تـسا . اـه  تیعقوـم  یخرب  رد  ناـسنا  نـتفرگ  رارق  ورگ  رد  هـک  ییاـه  تیدودــحم 

ُّرـشلا ُهَّسم  اذاو  ًاعوله  قلخ  ناسنالا  نا  : ) هدمآ میرک  نآرق  رد  يزاین . یب  يدنم و  هرهب  ماگنه  هب  يزرو  لخب  یبلط و  راصحنا  تیدودـحم 
عزج و هب  عورـش  دسر  يدب  رـش و  وا  هب  هاگره  تسا . هدـش  هدـیرفآ  دـنمزآ  ناسنا  هک  یتسرد  هب  ینعی :  1( ًاعونم ریخلا  هَّسَم  اذا  ًاـعوزج و 

تـسا تقلخ  رد  يدنمزآ  تیدودحم  ياراد  ناسنا  هیآ ، نیا  رد  ددرگ . یم  بلط  راصحنا  دسر ، يریخ  وا  هب  هک  ینامز  دنک و  یم  ندیلان 
تیعقوم یکی  دراذـگب ؛ شیامن  هب  . 19/ جراعم دـناوت 1 . یم  دوخ  زا  راتفر  عون  ود  هک  هدـش  میـسرت  وا  لـباقم  رد  تواـفتم  تیعقوم  ود  و 

رد دـیامن و  ندـیلان  هب  عورـش  يراـتفرگ ، تیعقوـم  رد  تیدودـحم ، نیا  ساـسارب  ناـسنا  رگا  يدـنم . هرهب  تیعقوـم  يرگید  يراـتفرگ و 
نیا رد  تیدودحم  عون  نیا  زا  دناوت  یم  ناسنا  نیمه  اما  دوب . دهاوخ  مومذم  ود  ره  ددرگ ، کسمتم  يزرو  لخب  هب  يدنم ، هرهب  تیعقوم 

ربص و هب  کسمتم  يراتفرگ  تیعقوم  رد  هچنانچ  ددرگ ، دوخ  یحور  لاـمک و  یقرت  رب  ثعاـب  هدومن و  ار  يرو  هرهب  لاـمک  تیعقوم ، ود 
یبلطراصحنا یهاوخدوخ و  رب  مدقم  ار  یهاوخریخ  يریگ و  تسد  هدـش و  یناویح  يوخ  رب  طلـسم  مود ، تیعقوم  رد  ددرگ و  تماقتـسا 

دنب دوخ  ياپ  رب  دوخ ، تسد  اـب  یناـیب ، هب  ناـسنا . دوخ  تلاـخد  راـیتخا و  قیرط  زا  تیدودـحم  - 3 دشاب . یم  حودـمم  ود  ره  هک  دـیامن 
اب ای  دیامن و  بیذـکت  ار  تقیقح  نآ  هدومن و  مو  رحم  نآ  زا  ار  دوخ  یتقیقح ، اب  ییورایور  اب  الثم  دوش . یم  دوخ  دوکر  لماع  هدـیچیپ و 

و دیامرف ( : یم  نآرق  رد  هچنانچ  ددرگ . تمحر  نآ  تشگرب  عطق و  ثعاب  يراک  لغد  يزاب و  گنرین  تلع  هب  دوخ ، رب  یتمحر  ندیـسر 
هدیسر نانآ  هب  اه  یتخـس  زا  دعب  یتمحر  مدرم  هب  هک  ینامز  ینعی :  1( انتایآ یف  رکم  مهل  اذا  مهتسم  ءاّرـض  دعب  نم  ًۀمحر  سانلا  انقذا  اذا 
يرگید ناـسنا  زا  یفطل   ) ياراد یـصخش ، هک  تسا  نآ  دـننامه  هیـضق  نـیا  . 21/ سنوی . 1 دـننک . یم  يزاب  گنرین  ام  تاـیآ  رد  هاـگانب 

هب هک  تسا  تیدودـحم  یعون  گـنرین  هعدـخ و  رکم و  نیا  هجیتـن ، رد  دوش . هتـشادرب  وا  زا  فـطل  نآ  يو ، هب  تناـیخ  رثا  رب  اـما  ددرگ ،
دودحم دوخ  يارب  دوخ  یمدآ  اریز  تسا ؛ زیمآ  شهوکن  الماک  تیدودحم  عون  نیا  دوش . یم  هدناچیپ  شدوخ  ياپ  رب  یمدآ  دوخ  تسد 
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. دنیرفآ یم  تی 

. تسا باجح  تیاعر  هب  فظوم  یمالسا  تلود  هعماج و 

هراشا

هعماج . ? تسا باجح  تیاعر  هعماج ، رد  يرهاظ  ینید  روما  سأر  رد  تسا - . ینید  روما  تیاعر  هب  فظوم  یمالسا  هعماج  لالدتـسا - 
. تسا باجح  تیاعر  هب  فظوم  یمالسا 

. تسا ینید  روما  تیاعر  هب  فظوم  یمالسا  هعماج  - 1

هراشا

تمه و نآ ، رد  هک  دومن  یمالـسا  ۀـعماج  قـالطا  ناوت  یم  يا  هعماـج  هب  هک  ارچ  تسین ؛ يدـیدرت  چـیه  ياـج  همدـقم ، نیا  تحـص  رد 
هیلع يدهم  ترـضح  تموکح  ریغ  رد  هک  تسین  نآ  ینعم  هب  لمع ، تیاعر و  نیا  اما  دشاب . یمالـسا  تاروتـسد  ندومن  هدایپ  شدصقم ،
ینید رکف  کی  عنم  لماع  هک  دراد  دوجو  يا  هعماج  ره  رد  ینوگانوگ  لئاسم  اریز  دومن ؛ لـمع  یهلا  ماـکحا  یماـمت  هب  ناوت  یم  مالّـسلا 
مهنآ تیاـعر  مازلا  دـیق  ًاـتعیبط  دنتـسه ، فلتخم  دوخ ، باـتزاب  ساـسارب  مادـک  ره  ینید  تاروتـسد  هک  اـجنآ  زا  یلو  ددرگ . یم  لـماک 

ای هناخ  ۀـشوگ  رد  هک  یلئاسم  اب  ددـنویپ ، یم  عوقو  هب  مدرم  ماع  رظنم  رد  هعماج و  حطـس  رد  هک  یلئاسم  ینایب ، هب  دوب . دـهاوخ  تواـفتم 
يراوخ بارـش  يراوخ و  برـش  هب  رهاظت  دـننامه  دنتـسین . هجرد  حطـس و  کی  رد  یعامتجا  باـتزاب  ثیح  زا  دـهد ، یم  خر  يا  هزاـغم 

عون زا  رت  تیمها  اب  بتارم  هب  نآ  اب  دروخرب  لقع ، مکح  هب  ددرگ و  یم  یعامتجا  ییایح  یب  قسف و  رب  ثعاب  یلوا  هک  هناـخ ؛ رد  یناـهنپ 
یمالـسا هعماج  نیاربانب ، دـنرادن . رارق  هجرد  کی  رد  کش  یب  هک  سیماون  تمرح  کته  ینما و  ان  داجیا  نتفگ و  غورد  ای  و  تسا . مود 

، ار هعماج  ره  هک  یتسیاب  اتسار ، نیا  رد  دیامن و  هدایپ  یلمع و  هعماج  حطس  رد  ار  یمالسا  تاروتـسد  تبیغ ، نامز  رد  رودقملا  یتح  دیاب 
یعامتجا تینما  بلس  يدزد ، نوچمه ، یلئاسم  زا  دیاب  سپ  دیامن . یجیردت  يدج  شالت  شنطاب ، قیرط  رد  دراد و  هگن  یمالسا  يرهاظ 

انکم نا  نیذل  ا  : ) دومرف هک  جح  ۀـکرابم  هروس   41 ۀیآ قبط  رب  دروآ . لمع  هب  يریگولج  تدـش  هب  قسف  ینید و  یب  هب  رهاظت  یـسومان ، و 
یم يرای  ار  ادخ  هک  نانآ  : "  ) ینعی رومالا ) ۀـبقاع  هللاو  رکنملا  نع  اوهن  فورعملاب و  اورما  ةوکزلا و  اوتآ  ةالـصلا و  اوماقا  ضرالا  یف  مه 

هب رما  دنهد و  یم  ناقحتـسم  هب  تاکز  دنراد و  ياپ  هب  زامن  میهد  نیکمت  رادتقا و  نانآ  هب  نیمز  يور  رد  رگا  هک  دنتـسه  ییاهنآ  دـننک )
، مظن رارقتـسا  رب  نوزفا  یمالـسا ، ماظن  تموکح و  زا  فدـه  دـشاب ". یم  ادـخ  تسد  هب  روما  تبقاع  دـنک و  یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و 
. دـشاب یم  ادـخ  نآ  زا  روما  تبقاع  هیآ ، رد  ادـخ  هدومرف  هب  هک  ارچ  تسا ؛ ینید  ماکحا  يارجا  يارب  طئارـش  داـجیا  يزاـسرتسب و  یعون 

نیا رد  ددرگ . یم  متخ  وا  هب  شتاقولخم ، تکرح  ياهتنم  تسا و  قلاخ  ناونع  هب  هک  تسا  ییادـخ  هب  یهتنم  یگدـنز ، نیا  تیاـهن  ینعی 
: دهد ماجنا  دیاب  هدمع  تکرح  ود  یمالسا  تموکح  هنیمز 

هعماج رد  یمالسا  يزاس  رهاظ  - 1

بارخ رهاظ  نطاب ، رب  رهاظ  ریثأت  فورعم  هدعاق  ساسارب  هک  ارچ  تسا ؛ طرش  نتشاد  یمالـسا  رهاظ  یمالـسا ، تموکح  رد  دیدرت  نودب 
هب دیاب  دیامن ، یم  دراو  هشدخ  یمالـسا  ۀعماج  رهاظ  هب  هک  يروما  سپ  دومن . دـهاوخ  دراو  همطل  مه  هعماج  ینطاب  تیـصخش  هب  هعماج ،

سیماون هب  زواجت  يرد و  هدرپ  یکاته و  يدزد ، روجف ، قسف و  ینلع ، ناهانگ  نوچمه  یلئاسم  دز و  ینوناـق  ماـگل  جـیردت ، هب  هن  تعرس 
دنز و یم  همدص  یمالسا  هعماج  نطاب  رب  تدش  هب  هک  تسا  یباجحدب  ای  یباجح  یب  روما ، نیا  ۀلمج  زا  دومن . ندرک  هشیر  تعرس  هب  ار 
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. دیامن یم  التبم  یسنج  يدج  شزغل  هب  ار  ماظن  هرکیپ 

هعماج رد  یمالسا  يزاس  نطاب  - 2

یملعو یگنهرف  نوگانوگ  ياه  بلاغ  رد  ات  دراد  نامز  هب  زاین  هک  تسا  یمالـسا  ینآرق و  گنهرف  رکف و  جیورت  يزاس ، نطاب  زا  روظنم 
زا هک  دیامن  دراو  اه  ناسنا  یعامتجا  يدرف و  یگدـنز  نتم  رد  ار  یمالـسا  رکف  دوش و  هتخادرپ  یمالـسا  لیـصا  ینابم  جـیورت  هب  يرنه  و 

سرادـم و قیرط  زا  روشک  یلاـع  شزوـمآ  شرورپ و  شزوـمآ و  ترازو  دـنلب  تمه  هنیمز ، نیا  رد  تامادـقا  نیرتـمهم  نیرتـهب و  ۀـلمج 
تـسا یلئاسم  هلمج  زا  باجح  تسا . باجح  تیاعر  هعماج ، رد  يرهاـظ  ینید  روما  سار  رد  - 2 دشاب . یم  یـشزومآ  یملع و  ياهداهن 

زامن ناذا و  يادـص  نوچمه  باجح  اریز  ددرگ ؛ یم  یمالـسا  هعماـج  يرهاـظ  راـثآ  بیرخت  رب  ثعاـب  هعماـج ، حطـس  رد  شدوبن  اـب  هک 
یم موب  زرم و  نآ  ندوب  ینید  یمالسا و  هب  مکح  هعماج ، رد  يا  هنحص  نینچ  ندید  اب  سک  ره  هک  تسا  ینید  رئاعـش  هلمج  زا  تعامج ،

بولطم سنج  تینما  رب  ثعاب  باجح  اریز  تسا ؛ نآ  يرهاظ  راثآ  زا  رترثؤم  رت و  مهم  بتارم  هب  باـجح ، ینطاـب  راـثآ  دـنچ  ره  دـیامن .
تمارک اب  تایح  نتفر  نیب  زا  یناوهـش و  یناویح  يوخ  تیوقت  رب  ثعاب  یباجح  یب  هکنانچ  ددرگ ، یم  یناسنا  ياه  تمارک  ظفح  درم و 

ۀعماج حطـس  رد  نآ  تیاعر  دشاب ، یم  مه  ینید  رئاعـش  هلمج  زا  هدوب و  ینید  يرما  باجح  هک  تهج  نآ  زا  هجیتن ، رد  دوش . یم  یناسنا 
ًاتجیتن هک  دش  هدرمش  فارسا  قسف و  ملظ و  زا  یعون  یلبق  ثحابم  رد  یباجح  یب  هک  صخالاب  تسا ، يرورـض  بجاو و  يرما  یمالـسا ،

هـس یمالـسا ، تلود  بناج  زا  مامتها  نیا  یگنوگچ  رد  اما  ددرگ . یم  عقاو  راکنا  لباق  ریغ  يّدـج و  يرما  نآ ، عفر  رد  شـالت  هزراـبم و 
نآ زا  دـیاب  تسا ، مارح  یباـجح  یب  هدوب و  یعرـش  بجاو  کـی  باـجح  لـصا  هک  اـجنآ  زا  دـندقتعم  یهورگ  - 1 تسا : حرطم  هـیرظن 

ای تسا  بجاو  ای  باجح  لصا  هک  دندقتعم  يا  هدـع  - 2 درک . عضو  یمازلا  نیناوق  یتسیاـب  ناـنز ، ندرک  موزلم  يارب  هدرک و  يریگولج 
هک هنوگنامه  هتـسد ، نیا  رواب  هب  تسین . زیاج  نآ  رب  مازلا  یتروص  ره  رد  تسا و  یـصخش  يا  هفیظو  دـشاب ، بجاو  رگا  تسین و  بجاو 

گنهرف تسا و  بجاو  باجح  لصا  دنیوگ ، یم  يا  هدع  - 3 دشاب . یمن  حیحـص  مه  باجح  رب  مازلا  تسین ، تسرد  یباجح  یب  رب  مازلا 
لابند هب  ار  يرفیک  باجح ، ندرکن  تیاعر  سفن  یلو  تسا ، مزال  هفیظو ، نیا  هب  تبـسن  مدرم  ندرک  هاگآ  يارب  یغیلبت  تیلاعف  يزاـس و 

. درک عضو  نآ  مازلا  رب  نوناق  درک و  تازاجم  باجح  نوچ  یبجاو  كرت  رب  ار  یسک  ناوت  یمن  دروآ و  یمن 

هیرظن هس  یسررب 

یباجح یب  زا  ار  تازاجم  هک  موس  ۀیرظن  دروم  رد  اما  درادن . رتشیب  حیـضوت  هب  يزاین  هتـشگ و  حضاو  یلبق  ثحابم  رد  مود  ۀیرظن  نالطب 
دسح غورد ، تبیغ ، نوچمه  لوا  ۀتسد  دوش : یم  میسقت  یعامتجا  یصخش و  هتسد  ود  هب  ینید  بجاو  لامعا  تفگ : دیاب  دنک  یم  یفتنم 

اب هزرابم  هک  دشاب  یم  قسف و ... هب  رهاظت  تراغ ، لتق ، يدزد ، نوچ  یلامعا  مود  ۀتسد  تسا . بجاو  اه  نآ  زا  زیهرپ  هک  دشاب  یم  هریغ  و 
یلمع مه  ینعی  دـشاب ، هبنج  ود  ره  ياراد  یلمع  تسا  نکمم  یهاگ  اما  دراد . ترورـض  یمالـسا  مکاح  ًاصوصخم  یمکاـح  ره  رب  اـهنآ 
یمکح دـشاب ، ندروخ  لوغـشم  هناخ  ۀـشوگ  رد  هک  ینامز  ات  هک  يراوخ  بارـش  دـننام  دـیآ . باسح  هب  یـصخش  یلمع  مه  یعامتجا و 

غورد تبیغ و  دننامه  ای  و  دومن . دهاوخ  ادیپ  یعامتجا  یمکح  دوش ، هدیشک  عامتجا  ۀنحـص  هب  هک  ینامز  یلو  دراد  دوخ  يارب  یـصخش 
یب ددرگ ، یعامتجا  ینما  ان  رب  ثعاب  رگا  یلو  تسا  یصخش  مکح  نامه  ياراد  ددرگن ، یعامتجا  شاشتغا  وج  هب  رجنم  هک  ینامز  ات  هک 
یب ینامز  دوب : دـهاوخ  هنوگ  ود  هب  مه  یباجح  یب  هلأسم  اـب  دروخ  رب  رذـگ ، نیا  زا  تشگ . دـهاوخ  راـب  نآ  رب  یعاـمتجا  یمکح  کـش 

هک تفریذپ  ناوت  یمن  ًاملسم  هعماج ؛ یمومع  حطـس  رد  ینامز  دشاب و  یم  غاب  کی  رد  ماوقا  نیب  ام  ًالثم  صاخ  يا  هدودحم  رد  یباجح ،
کی یباجح ، یب  عون  ود  نیا  هب  تبـسن  تشاد ، راظتنا  ناوت  یمن  شریذـپ ، نیااب  نیاربانب  . تسین یعامتجا  یفنم  تارثا  ياراد  یباجح  یب 

رب نآ  راب  هک  يدرف  لامعا  یکی  تسا : لئاق  یناسنا  ره  يارب  لـمع  عون  ود  میرک ، نآرق  هچناـنچ  دومن . رداـص  يزاوم  مکح  راـتفر و  عون 
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یلمع هک  ینامز  هجیتن ، رد  ددرگ . یم  لمح  زین  نارگید  شود  رب  نآ  یفنم  ای  تبثم  راـب  هک  یلاـمعا  يرگید  دـشاب و  یم  صخـش  شود 
زا یگنهرف  راک  هظعوم و  هچرگ  دومن ؛ هدنـسب  تحیـصن  هظعوم و  هب  ناوت  یمن  اهنت  دوش ، یم  عامتجا  رد  برخم  یفنم و  راـثآ  رب  ثعاـب 
زا یهن  فورعم و  هب  رما  هویـش  هب  دـیاب  مرج ، نامز  رد  یلو  دوش  یم  بوسحم  مرج  باکترا  زا  لبق  هدـنرادزاب  رثؤم و  ياهراکهار  هلمج 
ره يراب  ره  هب  دورو  ددرگن ، بوسحم  مرج  یباجح  یب  دـشاب  انب  رگا  ییاضق . یگنهرف و  راک  زا  یبتارم  یبیکرت  ینعی  دومن ، لـمع  رکنم 

مدـع هجیتن  رد  ددرگ . هریغ  یـسنج و  یگتخیـسگ  راهم  یگداوناخ ، هدـیدع  تالکـشم  رب  ثعاب  دـناوت  یم  یناسآ  هب  هعماـج  رد  یمناـخ 
تیاعر هعماج  رد  دیاب  هک  تسا  ینید  رما  اهنت  باجح  ایآ  لاوس : دشاب . یم  نآ  يارچ  نوچ و  یب  يدازآ  اب  يواسم  یباجح ، یب  تیمرج 

تلود فیاـظو  تایرورـض و  هلمج  زا  هعماـج  حطـس  رد  ینید  یب  رما  ره  اـب  دروخرب  باوـج : تفرگ ؟ هدـیدان  ار  یلئاـسم  رئاـس  ددرگ و 
دروخرب تهج  زا  دهد ، یم  خر  هعماج  یمومع  رظنمرد  ًاصوصخ  هعماج و  حطس  رد  هک  یلئاسم  هب  تبسن  تیساسح  اما  دشاب  یم  یمالسا 

هعماج یمومع  حطس  رد  يراوخ  بارش  اما  تسا  مارح  يراوخ  بارش  لاثم ، ناونع  هب  تسا ؛ رت  تیمها  لباق  یـسب  هزرابم ، يریگـشیپ و  و 
یباجح یب  ددرگ . یم  ینکـش  راجنه  ییایح و  یب  رب  ثعاب  اریز  دشاب ؛ یم  هناخ  ۀشوگ  رد  يراوخ  بارـش  ندوب  مارح  زا  رتدـب  بتارم  هب 

نآ راثآ  یباجح  یب  هکنیا  هچ  تسا . يراوخ  بارش  يدزد و  اب  هزرابم  زا  رتمهم  یـسب  نآ ، اب  هزرابم  هک  هدوب  هلوقم  نیا  زا  مه  هعماج  رد 
ياوق طلست  ینار و  توهش  بجوم  رما ، نیا  اریز  ددرگ ؛ یم  یناور  یحور و  تالالتخا  هب  رجنم  دشاب و  یم  میقتسم  روط  هب  دارفا  ناور  رب 
جراخ یگدنب  قیرط  زا  دـتفا و  یم  يدـج  هرطاخم  هب  اه  ناسنا  يونعم  یناحور و  یگدـنز  طلـست ، نیا  اب  هدـش و  یناسنا  ياوق  رب  یناویح 

رد هچنانچ  هتبلا ، دـنک ؟ یم  تلاخد  تموکح  ارچ  سپ  تسا  یـصخش  يدرف و  يرما  باـجح  هک  تسا  نیا  هن  رگم  اـیآ  لاوس : دوش . یم 
ریبعت رد  يا  هحماسم  مینک ، یم  یفرعم  یصخش  يرما  ار  نآ  رگا  تسا و  یهلا  یقح  باجح ، تقیقح  دیدرگ ، رکذ  باتک  ۀمدقم  ثحابم 

دهاوخن مه  یقح  ًالباقتم  نیاربانب ، درادن . لوبق  زج  يا  هراچ  نآ  ربارب  رد  هدنب  هک  هدوب  یهلا  نوناق  کی  باجح ، نوناق  اریز  تسین ؛ شیب 
یناور یحور و  ینما  ان  اهناسنا و  ِیناسنا  قوقح  زواجت  رب  ثعاـب  هک  یناـمز  اـما  مینادـب ، یـصخش  یقح  ار  نآ  مه  رگا  یهگناو ، تشاد .

زا يدج  ۀلخادم  یمالـسا  تلود  دیاب  نآ  لرتنک  يارب  هجیتن  رد  دیامن . یم  تیارـس  مومع  هب  صخـش  ۀطیح  زا  هاگنآ  ددرگ ، هعماج  دارفا 
. دیامن ییارجا  یگنهرف و  قرط 

هیرظن هس  یسررب 

یباجح یب  زا  ار  تازاجم  هک  موس  ۀیرظن  دروم  رد  اما  درادن . رتشیب  حیـضوت  هب  يزاین  هتـشگ و  حضاو  یلبق  ثحابم  رد  مود  ۀیرظن  نالطب 
دسح غورد ، تبیغ ، نوچمه  لوا  ۀتسد  دوش : یم  میسقت  یعامتجا  یصخش و  هتسد  ود  هب  ینید  بجاو  لامعا  تفگ : دیاب  دنک  یم  یفتنم 

اب هزرابم  هک  دشاب  یم  قسف و ... هب  رهاظت  تراغ ، لتق ، يدزد ، نوچ  یلامعا  مود  ۀتسد  تسا . بجاو  اه  نآ  زا  زیهرپ  هک  دشاب  یم  هریغ  و 
یلمع مه  ینعی  دـشاب ، هبنج  ود  ره  ياراد  یلمع  تسا  نکمم  یهاگ  اما  دراد . ترورـض  یمالـسا  مکاح  ًاصوصخم  یمکاـح  ره  رب  اـهنآ 
یمکح دـشاب ، ندروخ  لوغـشم  هناخ  ۀـشوگ  رد  هک  ینامز  ات  هک  يراوخ  بارـش  دـننام  دـیآ . باسح  هب  یـصخش  یلمع  مه  یعامتجا و 

غورد تبیغ و  دننامه  ای  و  دومن . دهاوخ  ادیپ  یعامتجا  یمکح  دوش ، هدیشک  عامتجا  ۀنحـص  هب  هک  ینامز  یلو  دراد  دوخ  يارب  یـصخش 
یب ددرگ ، یعامتجا  ینما  ان  رب  ثعاب  رگا  یلو  تسا  یصخش  مکح  نامه  ياراد  ددرگن ، یعامتجا  شاشتغا  وج  هب  رجنم  هک  ینامز  ات  هک 
یب ینامز  دوب : دـهاوخ  هنوگ  ود  هب  مه  یباجح  یب  هلأسم  اـب  دروخ  رب  رذـگ ، نیا  زا  تشگ . دـهاوخ  راـب  نآ  رب  یعاـمتجا  یمکح  کـش 

هک تفریذپ  ناوت  یمن  ًاملسم  هعماج ؛ یمومع  حطـس  رد  ینامز  دشاب و  یم  غاب  کی  رد  ماوقا  نیب  ام  ًالثم  صاخ  يا  هدودحم  رد  یباجح ،
کی یباجح ، یب  عون  ود  نیا  هب  تبـسن  تشاد ، راظتنا  ناوت  یمن  شریذـپ ، نیااب  نیاربانب  . تسین یعامتجا  یفنم  تارثا  ياراد  یباجح  یب 

رب نآ  راب  هک  يدرف  لامعا  یکی  تسا : لئاق  یناسنا  ره  يارب  لـمع  عون  ود  میرک ، نآرق  هچناـنچ  دومن . رداـص  يزاوم  مکح  راـتفر و  عون 
یلمع هک  ینامز  هجیتن ، رد  ددرگ . یم  لمح  زین  نارگید  شود  رب  نآ  یفنم  ای  تبثم  راـب  هک  یلاـمعا  يرگید  دـشاب و  یم  صخـش  شود 
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زا یگنهرف  راک  هظعوم و  هچرگ  دومن ؛ هدنـسب  تحیـصن  هظعوم و  هب  ناوت  یمن  اهنت  دوش ، یم  عامتجا  رد  برخم  یفنم و  راـثآ  رب  ثعاـب 
زا یهن  فورعم و  هب  رما  هویـش  هب  دـیاب  مرج ، نامز  رد  یلو  دوش  یم  بوسحم  مرج  باکترا  زا  لبق  هدـنرادزاب  رثؤم و  ياهراکهار  هلمج 
ره يراب  ره  هب  دورو  ددرگن ، بوسحم  مرج  یباجح  یب  دـشاب  انب  رگا  ییاضق . یگنهرف و  راک  زا  یبتارم  یبیکرت  ینعی  دومن ، لـمع  رکنم 

مدـع هجیتن  رد  ددرگ . هریغ  یـسنج و  یگتخیـسگ  راهم  یگداوناخ ، هدـیدع  تالکـشم  رب  ثعاب  دـناوت  یم  یناسآ  هب  هعماـج  رد  یمناـخ 
تیاعر هعماج  رد  دیاب  هک  تسا  ینید  رما  اهنت  باجح  ایآ  لاوس : دشاب . یم  نآ  يارچ  نوچ و  یب  يدازآ  اب  يواسم  یباجح ، یب  تیمرج 

تلود فیاـظو  تایرورـض و  هلمج  زا  هعماـج  حطـس  رد  ینید  یب  رما  ره  اـب  دروخرب  باوـج : تفرگ ؟ هدـیدان  ار  یلئاـسم  رئاـس  ددرگ و 
دروخرب تهج  زا  دهد ، یم  خر  هعماج  یمومع  رظنمرد  ًاصوصخ  هعماج و  حطس  رد  هک  یلئاسم  هب  تبسن  تیساسح  اما  دشاب  یم  یمالسا 

هعماج یمومع  حطس  رد  يراوخ  بارش  اما  تسا  مارح  يراوخ  بارش  لاثم ، ناونع  هب  تسا ؛ رت  تیمها  لباق  یـسب  هزرابم ، يریگـشیپ و  و 
یباجح یب  ددرگ . یم  ینکـش  راجنه  ییایح و  یب  رب  ثعاب  اریز  دشاب ؛ یم  هناخ  ۀشوگ  رد  يراوخ  بارـش  ندوب  مارح  زا  رتدـب  بتارم  هب 

نآ راثآ  یباجح  یب  هکنیا  هچ  تسا . يراوخ  بارش  يدزد و  اب  هزرابم  زا  رتمهم  یـسب  نآ ، اب  هزرابم  هک  هدوب  هلوقم  نیا  زا  مه  هعماج  رد 
ياوق طلست  ینار و  توهش  بجوم  رما ، نیا  اریز  ددرگ ؛ یم  یناور  یحور و  تالالتخا  هب  رجنم  دشاب و  یم  میقتسم  روط  هب  دارفا  ناور  رب 
جراخ یگدنب  قیرط  زا  دـتفا و  یم  يدـج  هرطاخم  هب  اه  ناسنا  يونعم  یناحور و  یگدـنز  طلـست ، نیا  اب  هدـش و  یناسنا  ياوق  رب  یناویح 

رد هچنانچ  هتبلا ، دـنک ؟ یم  تلاخد  تموکح  ارچ  سپ  تسا  یـصخش  يدرف و  يرما  باـجح  هک  تسا  نیا  هن  رگم  اـیآ  لاوس : دوش . یم 
ریبعت رد  يا  هحماسم  مینک ، یم  یفرعم  یصخش  يرما  ار  نآ  رگا  تسا و  یهلا  یقح  باجح ، تقیقح  دیدرگ ، رکذ  باتک  ۀمدقم  ثحابم 

دهاوخن مه  یقح  ًالباقتم  نیاربانب ، درادن . لوبق  زج  يا  هراچ  نآ  ربارب  رد  هدنب  هک  هدوب  یهلا  نوناق  کی  باجح ، نوناق  اریز  تسین ؛ شیب 
یناور یحور و  ینما  ان  اهناسنا و  ِیناسنا  قوقح  زواجت  رب  ثعاـب  هک  یناـمز  اـما  مینادـب ، یـصخش  یقح  ار  نآ  مه  رگا  یهگناو ، تشاد .

زا يدج  ۀلخادم  یمالـسا  تلود  دیاب  نآ  لرتنک  يارب  هجیتن  رد  دیامن . یم  تیارـس  مومع  هب  صخـش  ۀطیح  زا  هاگنآ  ددرگ ، هعماج  دارفا 
. دیامن ییارجا  یگنهرف و  قرط 

هناقداص ياه  یتسود  هناتسود ، ياه  فرح 

ره مدازآ ، نم  " ، " دـنکن هاگن  وا  دـهاوخ ، یم  ملد  نم   " ۀـلمج هب  باجح ، ثحاـبم  نیا  ۀـمه  ربارب  رد  رگا  یمارگ ، ردارب  اـی  رهاوخ و  يا 
هک مراذگ  یم  نایم  رد  وت  اب  هناتـسود  ار  بلطم  دنچ  ینک ، کسمت  " دنهد ، یم  ریگ  ردقنیا  ارچ   " ، " منک شیارآ  ای  مشوپب و  سابل  روج 

ملظ و ثعاب  هراومه  تسا . دب  دب ، نوناق  هک  میناد ، یم  همه  - 1 ییامن : در  یقطنم  لیلد  اب  هناتسود  ای  يونشب و  هناتـسود  مه  وت  مراودیما 
ثعاب اهنت  دب ، نوناق  دوجو  نم ، رظن  هب  دب ؟ نوناق  ای  تسا ، رتهب  ینوناق  یب  امش ، رظن  هب  ایآ  زیزع ، تسود  يا  اما  دشاب . یم  هدوب و  زواجت 

نم درادن . دوجو  ملظ  هب  ولو  یهانپ  أجلم و  چیه  دنز و  یم  جوم  جرم  جره و  زواجت ، ملظ و  رب  هوالع  نوناق ، یب  روشک  رد  اما  تسا ، ملظ 
ندوب حلاص  ندوب و  بوخ  نوماریپ  - 2 تسا . دب  نوناق  زا  رتدب  رت و  تشز  یلیخ  نیا  جرم و  جره و  ینوناق و  یب  ینعی  دـهاوخ ، یم  ملد 
ناکما رگا  مدومن ، تابثا  زین  ار  نآ  ياوتحم  دوب و  یقطنم  لوا  لکش  سایق  کی  مدرک ، رکذ  یلبق  ثحابم  رد  وت  يارب  یلالدتسا  باجح ،

زا یلقاع ، ناـسنا  ره  ًاـنئمطم  - 3 اـمن . در  یقطنم  تروـص  هـب  ار  لالدتـسا  نآ  دـهاوخ "و ،... یم  مـلد   " نـتفگ ضارتـعا و  زا  لـبق  دراد ،
دروخرب اهنآ  اب  دندرگ ، دوخ  دنزرف  ای  نز و  یتفع  یب  یکاپ و  مدع  هجوتم  رگا  تسرپ ، توهش  نادرم  یتح  دیآ ؛ یم  ششوخ  ینمادکاپ 

راهظا وا ، هب  شتیاضر  نودب  زواجت  زا  دـیامن ، یم  رارقرب  یـسنج  هطبار  یتحار  هب  يدرم  ره  اب  هک  كاپان ، نر  ای  و  دومن . دـنهاوخ  يّدـج 
فلاخم هک  دوش  یم  تفای  ملاع  رد  یـسک  هچ  امـش ، رظن  هب  سپ ، دشاب . یم  وا  ینمادـکاپ  سمح  زا  يا  هبعـش  نیا  هک  دـنک  یم  یتحاران 

لهاج و ار  وا  هک  تسا  نیا  زج  هب  دـننک ؟ یم  وا  هراـبرد  یتواـضق  هچ  نارگید  یـصخش ، نینچ  ندوب  تروص  رد  اـیآ  دـشاب ؟ ینمادـکاپ 
نک یعـس  تسا ، ینوناق  یب  زارتهب  دب ، نوناق  يدرک ، لوبقرگا  : " هک تسا  نیا  وت  اب  نم  فرح  نایاپ ، رد  دـنناوخ !؟ یم  هناوید  ای  قمحا و 
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يداصتقا و جرم  جره و  زا  رتشیب  شداسف ، ۀنماد  هک  دشاب  یقالخا  جرم  جره و  دـنچ  ره  يدرگن ، جرم  جره و  ینوناق و  یب  ثعاب  هراومه 
. يدرگن یتفع  یب  ثعاب  ات  ، امن راتفر  يا  هنوگ  هب   ، یلقاع ناـسنا  ره  زا  ینمادـکاپ  فاـفع و  ینورد  شیاتـس  تلع  هب  : ًاـیناث تسا . یـسایس 

ياج هب  يروحمدوخ  زج  يزیچ  هک  تسا  نیا  زجب  ایآ  ییامن ؟ یم  يرود  نآ  زا  ارچ  ، حـلاص لمع  کی  ناونع  هب  باجح  شریذـپ  اب  ؛ ًاـثلاث
!؟ " تسا هدمآ  بلاغ  وت  تمارک  اب  ناج  رب  یتسرپادخ  ياجب  یتسرپ  سوه   ، يروحمادخ ياجب  یتسرپ  سوه  يروحمادخ ،

نز تمارک  قطنم  ثحابم  زا  یلک  هجیتن 

ضیفرپ هریاد  زا  هدـش و  ینورد  تلیذر  یگریت و  هب  يالتبم  تسا ، رو  هطوغ  یباجح  یب  رد  هک  سک  نآ  هدـش ، هئارا  ثحابم  هب  هجوت  اـب 
یهلا تیاده  زا  شیاه ، یهاوخدوخ  سوه  يوه و  یناوهش و  تیناویح  هایس  يایرد  رد  یگتشگ  مگ  تلع  هب  هتشگ و  جراخ  نامیا  رون و 

هللا ال نا   -) 3( نیقسافلا الا  هب  لضی  ام  و   -) 2( فرسم وه  نم  هللا  لضی   -) 1( نیملاظلا هللا  لضی  و  دومرف (- : هک  ارچ  دنام ؛ دهاوخ  هرهب  یب 
یحور و شجنر  شا ، یناوـیح  يداـم و  ياـه  یهاوـخدوخ  رطاـخ  هب  هـک  سک  نآ   5( نوملاظلا حـلفی  هنا ال   -) 4( نیملاظلا موقلا  يدـهی 
.135/ ماعنا .5 . 144/ ماعنا .4 . 26/ ءرقب . 3 . 34/ رفاغ . 2 . 27/ میهاربا ناـملاظ 1. هرمز  ردکـش  یب  دـنکن ، هوـلج  مهم  وا  يارب  نارگید  يرکف 

بآ شکیرات ، بلق  نیمز و  هب  دوخ ، هکنآ  رگم  دوش  یمن  یهلا  تیادـه  لماش  یکیرات  تسین و  یکیرات  زج  يزیچ  ملظ  تیهاـم  تسا و 
. دناباتب ار  یبوبر  ضیفرپ  رون  هدناشچ و  تایح 

باجح 1 نوماریپ  هتسپ  ناسنا و  یمیمص  يوگتفگ 

تبغر همه  رطاـخ  نیمه  هب  هرت ، تحار  شندروخ  هجیتـن  رد  تسادـیپ ، شزغم  هزاـب ، شتـسوپ  نوچ  زاـب ، نهد  ۀتـسپ  موس : سرد  اـما  ... 
تمحز دـیاب  شنروخب  ناوخ  یم  مه  یتقو  هنوصم ، يزارد  تسد  نیا  زا  هتـسب ، نهد  ۀتـسپ  اـما  دـند ؛ یم  نوشن  نوا ، ندروخ  هب  يرتشیب 

، نروخ یم  رتمومت  هچره  یبسچلد  اب  ونوا  دـعب  هشب ، درُخ  شزغم  ادابم  ات  نَنکـِشب  ونوا  مورآ  مورآ  دـنرایب ، شُّکَچ  دنـشب ، دـنلب  دنـشکب ،
ياهتـشا هراد ، مه  یگنـشق  شگنر  بآ و  تسادـیپ ، شزغم  نوـچ  زاـب ، نهد  ۀتـسپ  یفرط ، زا  دندیـشک . تمحز  شهب  ندیـسر  ارب  هـخآ 

هتـشاد یعقاو  زاین  هکنیا  هگم  هنک ، یمن  ُشندروخ  سوه  یـسک  تسین ، ادـیپ  شگنر  بآ و  نوچ  هتـسب ، نهد  ۀتـسپ  اما  هرای ، یم  بذاـک 
، هد یم  رارق  اهدم  عاونا  ِتسد  ۀچیزاب  ور  شدوخ  هرادن و  باجح  هک  یمناخ  نوا  هنوم ، یم  اُمناخ  باجح  لثم  تسرد  هیـضق ، نیا  هشاب .

نیمه زا  هتـسپ  ناسنا و  باتک  زا  هتفرگرب  ًاقیقد 1 . هدرک ، تبغر  داجیا  نوچ  هدرک ، مهارف  ور  شدوخ  زا  ندرک  هدافتـسا  ۀـنیمز  یتحار  هب 
؛ یشاب هتشاد  یعقاو  زاین  نوا  هب  دیاب  لوا  دیشک . تمحز  شهب ، ندیـسر  ارب  دیاب  هراد ، شـشوپ  هک  ینز  اما  . زاب نهد  ۀتـسپ  لتم  هدنـسیون .

شـسود ور  رتخد  نیا  نم  هک  لالدتـسا ، فرح و  اـب  يرب و  نوشنوخ  دـیاب  دیـسر . شهب  هش  یمن  نوباـیخ  وت  هک : نیا  مود  جاودزا . ینعی 
تـشپ ور  متـسر  ناوخ  تفه  دیاب  یـسرب ، رتخد  نوا  هب  يایب  ات  هصالخ  ینک . يراگتـساوخ  نوا  زا  ماوخ ، یم  ما  هدنیآ  یگدنز  ارب  مراد ،

هگ یم  نوبایخ ، وت  منوا  افرح ، لیبف  نیا  زا  مرخ و  یم  هنوخ  مراد ، تسود  فرح  اـت  راـهچ  اـب  زاـب ، گـنلو و  يارتخد  اـما  يراذـگب . رس 
هک مه  ینوا  هرای ، یم  بذاک  ياهتـشا  زاب ، نهد  ۀتـسپ  لثم  مه  یباجح  یب  هکنیا ، هگید  بلطم  تفر . دـش و  مومت  میمه ، لاـم  اـم  هشاـب ،
خر ینز ، هب  متفگ  رعاـش : لوـق  هب  هد . یم  تـسد  زا  ور  شتینما  نز  دوـخ  هرخـالاب  هربـب و  یتذـل  هـنزب و  یکنخاـن  داوـخ  یم  شلد  هریس ،

يزاب رظنز  نمیا  رگ  دوب  نز  يوکن  يور  دـب  مشچز  مشوپ  اتفگ : يوخ  تداع و  نیا  نک ، نورب  رـسز  تسین ، شوخ  يور  هچز  ییاـشگن 
نیمود هاش ، یلعحتف  ياه  هداون  زا  ازریم ، مشاهدمحم  درکدـیاب 1 1 . نآ  ةراچ  ناوت ، هراچ  رگ  درک  هن  دـنبور  هن  تشاد  خرب  هچیپ  هن  درَم 

لصا ینود ، یم  تفگ : هتسپ  هشاب ؟ باجح  دیاب  ارچ  هبوخ ؟ باجح  هتفگ  یسک  هچ  ًالصا  متفگ : هتسپ  هب  هبترم  هی  راجاق . فورعم  هاشداپ 
عجار تنارود "  لیو   " یتح هشابن ؟ باجح  ارچ  یگب  دیاب  سپ  هدوب ، هگید  نایدا  وت  مه  مالـسا  زا  لبق  زا  باجح  نوچ  ههابتـشا . تلاؤس 

تفر و یم  مدرم  نایم  هب  تشاد  رـس  رب  يزیچ  هکنآ  یب  ًالثم  هک  نانچ  تخادرپ ؛ یم  دوهی  نوناق  ضقن  هب  ینز  رگا  : " هتـشون دوهی  موق  هب 
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ملکت شا  هناخ  رد  نوچ  هک  دوب  دنلب  ردق  نآ  شیادص  ای  درک و  یم  لد  درد و  نادرم  زا  یخنـس  ره  اب  ای  تسیر  یم  خـن  ماع  عراش  رد  ای 
اما  1 دهد " . قالط  ار  وا  هیرهم  تخادرپ  نودب  تشاد  قح  درم  تروص  نآ  رد  دنونشب ، ار  وا  نانخس  دنتسناوت ، یم  ناگیاسمه  درک ، یم 

ّیبَّنلا اهیا  ای  ینک ( : یم  رواب  یشاب ، قح  لها  هگا  هک  مرای  یم  يا  هیآ  تارب  نآرق  زا  هدش ، هداد  باجح  هب  روتـسد  اجک  ینودب  هکنیا  ارب 
2( ًاـمیحر ًاروفغ  ُهللا  ناـک  َنیذُوی و  ـالف  َنفرُعی  نا  یندا  کـلذ  َّنهبیبـالَج  نم  َّنهیلع  َنِیندـُی  نینمؤـملا  ِءآـسن  َکـِتانب و  َکِـجاوزال و  لـق 
اب ار  دوخ  هک  وگب : نمؤم  نانز  تنارتخد و  نارـسمه و  هب  ربمایپ ، يا  : " ینعی . 59 با / زحا  .2 هحفص 30 . دلج 12  ندمت ، خیرات  باتک  .1
. " تسا نابرهم  هدنـشخب و  رایـسب  ادخ  تسا و  رت  کیدزن  دنریگن ، رارق  رازآ  دروم  دنوشن و  هتخانـش  هکنیا  يارب  راک  نیا  دنـشوپب . رداچ 

ۀمه ارب  ششوپ  روتـسد  هگب  داوخ  یم   " نینمؤملا : ءاسن   " ۀملک - 1 مگ : یم  تارب  راصتخا  هب  هک  هراد  دوجو  هیآ  وت  گنـشق  ۀتکن  اتدنچ 
هنک و تعاطا  ور  روتسد  نیا  دیاب  هشاب ، هتـشاد  نامیا  شربمغیپ  ادخ و  هب  ینز  هگا  ینعی  هدموا ، هنمؤم  ياهنز  يارب  اهنت  هکلب  تسین ، اهنز 

باجح ۀـمدقم  سپ  هنک . یمن  تعاطا  مه  ور  روتـسد  نیا  هشاـب ؛ هتـشادن  یبلق  رواـب  هیلع - هللا  تاولـص  ربمغیپ - ادـخ و  هب  هک  ینوا  هنرگ 
ندب مامت  هک  یـسابل  هچراپ و   " يانعم هب  بابلج ، عمج   " ّنهبیبالج :  " ۀملک - 2 هرادن . ینعم  باجح  زا  تبحـص  هشابن  نامیا  هگا  هنامیا ،
ياـج هگید  سپ  هدـموا . مه  داـشگ  ۀـماج  ياـنعم  هب  ینعی  هُّلُک "  ِدَـسَجلا  یلع  ُلِمَتـشُملا  ُبوُّثلا   " ریبعت هب  یتح  و  تسه .  1  " هنوشوپب ور 

مه راولـش  زولب و  ای  وتنام  هگب ، یکی  دیاش  هشاب . هدیـشوپ  شندب  مومت  هک  هشوپب ، یـسابل  دـیاب  نز  هک  هنوم ، یمن  یقاب  يا  ههبـش  کش و 
نومه دوبن ، مفرح  نیا  نتفگ  هب  یجایتحا  دوب ، ندب  ندوبن  تخل  طفف  هیآ ، ِروظنم  هگا  میگ : یم  شباوج  رد  اما  هنوشوپ ؛ یم  ور  نز  ندـب 
يداع شـشوپ  دجنملا . طیـسولا و  مجعم  باتک  طـقف 1 . هک  شتـسه  يا  هنیرق  هیآ  وت  ًاـیناث : هدـشن . هدز  یفرح  نینچ  ادرَم  ارب  هک  يروـط 
تیذا رازآ و  زا  ور  اهنز  هک  هشاب  يوحن  هب  ششوپ  نیا  دیاب  نیذؤی ) الف  نفرعی  نا  یندا  کلذ  : ) دامرف یم  هیآ  ۀلابند  نوچ  تسین ، روظنم 

هولج ابیز  يزانط و  اب  نز  هشاب و  مهارف  يزابسوه  ینار و  توهـش  ۀنیمز  هک  هش  یم  ققحم  یتروص  رد  مه ، تیذا  رازآ و  هنک . نوشظفح 
منیا هک  هنک ، يریگولج  يزیگنا  سوه  ییامن و  ندب  زا  هک  هشاب  يروج  دیاب  ششوپ  سپ  هشب . درَم  سنج  کیرحت  ببـس  شدوخ ، نداد 

، هدرک ناـیب  مه  ور  اـهنز  شـشوپ  تلع  هیآ  وت  - 3 شتـسه . رداچ  منوا ، تروص  نیرت  لـماک  هش و . یم  ققحم  داـشگ  ساـبل  هی  بلاـق  وت 
ور انوا  نوچ  هراد ؛ هدیاف  اهنز  دوخ  ارب  بسانم ، ششوپ  دوخ ، يدوخ  هب  ینعی  نیذوی ) الف  نفرعی  نا  یندا  کلذ  دامرف ( : یم  هک  ییاجنوا 

، هنک یمن  لمع  هیآ  نیا  هب  هک  ینوا  سپ  تسادـخ . نامرف  هب  لـمع  بساـنم ، شـشوپ  تیاـعر  ًاـیناث : هنک . یم  نوشظفح  تیذا  رازآ و  زا 
هب نم  مدرم ، يا   " هک ینلع  مادـقا  هی  ینعی  هدرک ، مه  ور  ادـخ  ینامرفان  هد ، یم  رارق  تیذا  رازآ و  ضرعم  رد  ور  شدوخ  هکنیا  رب  هوالع 
هب اگن  نوچ  دیریگب ، ور  نوتمـشچ  يولج  هک  هد ، یم  رکذت  مه  ادرَم  هب  هیآ  نیا  - 4 میـضار " . مراک  نیا  زا  مد و  یمن  شوگ  ادخ  فرح 
هک هساّسح ، راک  هدـقنوا  تفگ ، دـیاب  باجح  هرابرد  هصالخ  هنک . یم  داجیا  ور  ندرک  تیذا  ۀـسوسو  هراـی و  یم  لد  یـضیرم  مرحماـن ،
هب نانز  امش  سپ  : " ینعی  1( ًافورعَم ًالوَق  َنُلق  ٌضَرَم و  ِِۀبلَق  یف  يِذـَلا  َعَمطیَف  ِلوَقلاب  َنعـضَخت  الَف  دامرف ( : یم  اهنز  هب  نآرق  رد  ادـخ  یتح 

نومه وت  یتح  دـیئوگب ". نخـس  یتسرد  هب  هکلب  ، دـتفیب عمط  هب  تسا  رامیب  شلد  هک  یـسک  ات  ، دـیئوگم نخـس  نادرم  اـب  تفارظ  یمرن و 
نامز دننام  نانز  امش   2 یلوُالا )... ۀَِّیلِهاَجلا  َجُّرَبت  َنجَّرََجت  ـال  َو  داـمرف ( : یمو  هدرک  یهن  عاـمتجا  رد  ندرک  شیارآ  زا  ور  اـه  نز  هروس ،

یسمل و يرصب و  هچ  یـسنج ، ياه  هرهب  ثحب  اه ، نز  باجح  لابند  هب  ینیب  یم  ینک ، تقد  بوخ  هگا  سپ  دینکن .... شیارآ  تیلهاج ،
يا متفگ : هش . یم  تیلاعف  راک و  رد  رصحنم  عامتجا  و  هنک ، یم  ادیپ  صاصتخا  جاودزا  رما  هنوخ و  طیحم  هب  طقف  نوا ، ۀگید  عون  ره  هچ 

شبلق یـسک  ره  هکنوچ  هرادن ، ینعم  افرح  . 33/ بازحا .2 . 32 بازحا / نیا 1. هگید  هشاب ، ثکاپ  بلق  هگا  هلد ، یکاپ  لـصا  بوخ ، ۀتـسپ 
باجح نتـشاد  ور  هدـقنیا  دـیابن  سپ  هنک . یم  ور  شدوخ  راک  نوا  هرادـن ، باـجح  یب  باـجحاب و  راـک  هب  يراـک  هگید  هشاـب ، ضیرم 

ًالوا تفگ : هتـسپ  هرادـن . نوشراک  هب  يراک  یـسک  دـنای و  یم  نوریب  تحار  یلیخ  نوشانز  یبرغ ، ياروشک  لثم  تسرد  درک ، يراـشفاپ 
فرح ادَا  زان و  اب  ادرم ، اب  اهنز  هدادن ، هزاجا  ادخ  يدید ، تایآ  وت  هک  روطنیمه  هطرـش ، مه  رهاظ  تیاعر  اما  همهم ، لد  یکاپ  هک  هتـسرد 

. دنش یمن  تیذا  رازآ و  راچد  نوشدوخ  دنشاب ، هتشاد  بسانم  شـشوپ  هگا  هدومرف  یتح  و  دنایب ، نوریب  هنوخ  زا  هدرک  شیارآ  ای  دننزب و 
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زا هتسنود ، رهاظ  تیاعر  ور ، یکاپ  نیا  هب  ندیـسر  ياهار  زا  یکی  تسادخ ، هک  الِد  بحاص  مینزب ، لد  یکاپ  زا  فرح  هشاب  انب  هگا  سپ 
مه هگا  هرای ، یم  لد  یـضیرم  هک  تساندرکن  تیاعر  نیمه  لثم  هکلب  دـندموین ، ایند  هب  ضیرم  ای  تسین  ضیرم  نوشبلق  هک  همه  یفرط ،

درک و شنامرد  دـیاب  هگید ، ضیرم  هدـش ، ضیرم  هرخـالاب  هک  ینوا  هنرگو  هلد  هیـضیرم  زا  يریگولج  ارب  هشاـب ، باـجح  میگ  یم  مادـم 
هک ینیا  ینودـب ، دـیاب  مه  ور  نیا  ًایناث : هتوهـش . کیرحت  لماوع  زا  يریگولج  هعماج و  یمومع  تفع  تیاعر  شنامرد ، ياـهار  زا  یکی 
هن هنیب ، یم  ور  وت  رهاظ  هرادن ، وت  بلق  راک  هب  يراک  هکاپان ، شبلق  هک  ینوا  اما  هکاپ ، وت  بلق  هتـسرد ؛ هشاب ، كاپ  نومبلق  دـیاب  یگ  یم 

يولج هد و  یم  نانیمطا  مدآ  هب  نز  باجح  ینود ، یم  هنک . یم  تیذا  ور  وت  ًاتیاهن  هتفا و  یم  عمط  هب  نآرق  لوق  هب  و  ور ، وت  دصق  بلق و 
، دـننوشوپب ور  ام  رتشیب  اـه  هتـسوپ  نیا  یچره  هناـما ، نما و  رد  نومزغم  میراد ، ور  اـه  هتـسوپ  نیا  اـت  اـه  هتـسپ  اـم  هریگ . یم  ور . توهش 

ياهتـشا هشاـبن ، هتـسوپ  نیا  هگا  اـما  هنک ، یم  داـجیا  اـم  ارب  تینوصم  عون  هی  تخـس ، ۀتـسوپ  نیا  ینعی  هرت ؛ نوصم  تهج  ره  زا  نوـمزغم 
توهـش ینمادکاپ ، تفع و  : " دامرف یم  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما  نروخ . یم  نراد و  یمرب  ور  ام  یقیرط  ره  هب  تقو  نوا  هرای و  یم  بذاک 

رتمک و مه  ینارتوهش  هگید  تقو  نوا  هشب ، تیاعر  نز  درم و  بناج  زا  ینمادکاپ  تفع و  هعماج ، وت  هگا  رسپ   1 دنک " . یم  فیعضت  ار 
ندرک بارخ  زجب  هک  دنتـشاذگ ، راک  نیا  ارب  یبرغ ، ياروشک  وت  هک  شتـسین  يدـساف  ياناکم  نوا  هب  جاـیتحا  هگید  یتح  هش . یم  رتمک 
دوجو اناکم  روج  نیا  نوچ  اما  دـنباجح ، یب  الماک  نوشاهنز  یبرغ  ياروشک  وت  نیبب ، متفگ : دای . یمن  شزا  هگید  يراک  هداوناـخ ، داـهن 

هی مینکب ، باجح  ور  دـیکأت  مادـم  هکنیا  ياج  هب  شتـسین ، رتهب  سپ  هرادـن ، اهنز  راک  هب  يراک  مه  یـسک  رازاب ، هچوک و  وت  هگید  هراد ،
هک هینارتوهش ، لصا  ور  ثحب  نم ، زیزع  تفگ : هشاب ؟ هتشادن  يراک  هعماج  وت  اهمناخ  هب  یـسک  هگید  ات  مینک ، تسرد  ور  ییاهاج  نینچ 
زا ص 353 . ح 9 431 ، همکحلا ، نازیم  بختنم  يدمحم ، دمحم  يرهش ، ير  . 1 هراذ . یم  اپریز  ور  یناسنا  لوصا  مومت  نوچ  هشاب ؛ دیابن 

تقو نوا  هرای ، یم  توهـش  یباجح  یب  میاوخن ، هچ  میاوخب  هچ  هخآ  هن ، هش ؛ یم  لح  لکـشم  هگید  اهاج ، روج  نیا  اب  نکن  رکف  یفرط ،
نوچ هش ، یم  هدوزفا  امدآ  ینارتوهش  هب  زور  هب  زور  هنک ، یم  مهارف  يدنب  دیق و  یب  اب  ور  توهـش  ۀیلخت  هار  هک  اهاج ، روج  نیا  دوجو  اب 
مدآ اهناکم  نوا  مه  هنک ، یم  بارخ  ور  امدآ  قالخا  یباجح ، یب  مه  هکلب ، هنک ، یمن  یکمک  اـهنت  هن  سپ  دـننک ، یم  هیلخت  دـننیب و  یم 
اهاج روج  نیا  یباجح و  یب  هعماج  وت  هگا  اما  هش . یم  هتشاذگ  اپریز  یقالخا  لوصا  مک  مک  هجیتن  رد  هنوشک ، یم  يدنب  دیق و  یب  هب  ور 

اتقو یضعب  دنـش و  یم  محازم  مه  هدع  هی  هچرگ  دنـشب ، دراو  ِجاودزا  نومه  هک  شتـسرد ، هار  زا  دنـش  یم  روبجم  امدآ  تقو  نوا  هشابن ،
یبوخ راک  ره  دوجو  نوچ  هراد ، دوجو  مه  یبرغ  عماوج  نومه  وت  یتحو  هیعیبط  ًالماک  هک  دننز  یم  مه  ینشخ  ياراک  يرس  هی  هب  تسد 

هک مه  یباجح  دای . یمن  باسح  هب  يزیچ  بوخ ، راک  نوا  دایز  نساحم  دوجو  اب  هتبلا  هک  هراد  مه  ور  يروجان  لمعلا  سکع  هی  هرخالاب 
يادنب دیق و  هرای و  یم  ادرَم  رد  صوصخ  هب  ارذگ  یسوه  لیم و  هی  یباجح  یب  نوچ  هنیمه ؛ رطاخ  هب  هتفگ ، نخس  نوا  زا  اهنز  ارب  مالسا 

عون هی  هدرگ ، بقع  باجح  دنگ  یم  دننود ، یم  ندمتم  ور  نوشدوخ  هک  اه  مناخ  زا  یضعب  هنافـسأتم  اما  هنک . یم  هراپ  مه  ور  یعامتجا 
یقرت شّمغ ، ُّمَه  لماکت ، هرب و  لماکت  هب  ور  دیاب  شندوب ، ناسنا  بسحرب  ناسنا  دننود ، یمن  اهامن  ندمتم  نیا  هک  یلاح  رد  هتیدودـحم ،
مهارف یباجح  یب  اب  ور  نوا  ۀـنیمز  ینار و  توهـش  هیقرت !؟ شاجک  یعامتجا ، دویق  ندـش  هراـپ  تقو  نوا  تساـمدآ . رکف  حور و  لـقع و 

مه مالـسا  زا  لبق  دـننود  یمن  ایآ  دـنرادن ؟ رارق  یگداتفا  بقع  نیع  رد  اهامن ، ندـمتم  نیا  ایآ  سپ  هلماکت !؟ تفرـشیپ و  شاجک  ندرک ،
یفدـه یتسه ، ملاـع  تقلخ  زا  میکح ، يادـخ  نوا  هخآ  دیـشن ؟ تحاراـن  فرح  نیا  زا  هتبلا ، هدرگ !؟ بقع  شاـجک  سپ  هدوب ؟ باـجح 

ات هزادرپب  وپاکت  هب  مه  زاب  هسرب و  شرتالاب  ۀبترم  هی  هب  هنکب و  زواجت  نوا  یلومعم  هلحرم  زا  مدآ  هک  هتایح ، نیمه  دوخ  فده ، هتـشاد و 
یمان مدُرم و  يدامج  زا  هگ : یم  هک  تسانالوم  فرح  نومه  نیا  هشب ، لصو  یبوبر  ۀـبذاج  هزوح  هب  هرخالاب  ات  هسرب  شرتالاو  ۀـلحرم  هب 

مرآ رب  ات  رشب  زا  مریمب  رگید  ۀلمح  مدش  مک  ندرمز  یک  مسرت  هچ  سپ  مدش  مدآ  یناویح و  زا  مدُرم  مدز  رـس  ناویحز  مدُرم  امنزو  مدش 
نآ دیان  مهو  ردنا  هچنآ  موش  ناّرپ  کلم  زا  رگید  راب  ُهُهجوالا "  کلاه  ءیـش  ُّلک   " وجز نتـسج  مدیاب  مه  کلمزو  رپ  لاب و  کیالم  زا 

دننود یم  بصعتمریغ  ور  نوشدوخ  هک  نایاناد ، حالطصا  هب  نیا  هگا  نوعجار "  هیلا  انا   " دیوگ نونغرا  نوچ  مدع  مدرگ  مدع  یسپ  موش 
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وت هدروخ  هی  هگا  دش ؟ یم  یچ  دندرک ، یم  اگن  بصعت  نودب  باجح  موهفم  هب  هدروخ  هی  دـننک ، یم  لمع  سکلیر  نوشدوخ  لوق  هب  و 
زان و رـسارس  نز  هی  منز و  هی  نم  هرخالاب  هرای ، یم  ایح  بجُح و  دوخ  هب  دوخ  باجح ، دـننیب  یم  نوشدوخ  دـننکب ، تقد  باجح  موهفم 

لوا دنزادنا ، یم  هار  هایس  رازاب  هدع  هی  دنروج : ود  مه  ارادیرخ  نیا  هتبلا  هک  هراد ، هارمه  هب  يدایز  يارادیرخ  ییابیز ، زان و  نیا  هییابیز ،
ارب طقف  دندیرخ ، مه  یتقو  دنرای ، یم  دنرب ، یم  دننز ، یم  تمیق  رـس  وت  یتح  دننک ، یم  یلامتـسد  ور  مدرم  سنج  هدروخ  هی  دـنای و  یم 

دیاب دنا ، يدنب  دیق و  اب  يارادیرخ  هدع ، هی  اما  دنر . یم  يرت  هزات  دیدج و  سنج  هی  غارس  هب  دعب  دننک و  یم  هدافتـسا  شزا  یتقو  دنچ  هی 
دند یمن  رادیرخ  تسد  ور  سنج  تحار  يروج  نیمه  هصالخ  طسو ، دنایب  غلاب  لقاع و  مدآ  ات  ود  دـنرایب ، دـهاش  هشب ، مهارف  شطیارش 

ِدَر ای  یتحار  هب  تقو  نوا  هرادن ، ای  هراد  هناوتـشپ  نوشکچ  دننیبب  دـننک ، یم  قیقحت  هرایب . مدرم  سنج  رـس  هب  تساوخ  شلد  يراک  ره  ات 
ور یگدنز  هگا  مینک ؛ یم  هاگن  يروط  هچ  یگدنز  هب  هکنیا  هب  هدرگ  یمرب  افرح  نیا  ۀمه  ینود ، یم  اما  دننک . یم  شلوبق  ای  دننک  یمش 

هبیط و تایح  هی  هب  هِرب و  هدام  زا  رتالاب  نومهاگن  هگا  یلو  هرادـن ، یـشزرا  دایز  باجح  فرح  مینودـب ، هدام  ملاـع  تعیبط و  هب  رـصحنم 
تایح متفگ : هرادن . لیلد  هب  یجایتحا  هگید  هنک و  یم  ادیپ  یبوخ  هب  ور  شدوخ  ياج  باجح ، ثحب  هگید  تقو  نوا  میشب ، لئاق  يونعم 

ِّبَر یتاَـمَم هللا  َياَـیحَم و  یکُُـسن و  یتالَـص و  َّنِا  ْلـُق  داـمرف ( : یم  هک  هنآرق  ۀـیآ  نیا  وـت  هـبیط  تاـیح  ینعم  تـفگ : هـیچ ؟ هـگید  هـبیط 
گنر اـم ، راـتفر  لاـعفا و  ۀـمه  دـیاب  سپ  میتـکرح " . رد  وا  يوس  هب  نوچ  دـشاب ؛ ادـخ  يارب  دـیاب  اـم  زیچ  همه  وگب : : " ینعی  1( نیَِملاَعلا

، میرای یم  باسح  هب  يرورض  مزال و  دوخ  هبدوخ  عامتجا ، قالخا و  عرـش و  رظنم  زا  ور ، باجح  نتـشاد  تقو  نوا  هشاب ، هتـشاد  ییادخ 
ۀمه هقلطم ، هیکاپ  رهظم  ادخ  نوچ  تسادخ و  تمس  هب  اهاگن  ۀمه  نوا ، رد  هک  یتایح  هش . یم  هتفگ  هبیط "  تایح   " یگدنز عون  نیا  هب 

.135/ ماعنا .1 هشاب . هزیکاپ  كاپ و  دیاب  مه  اراک 

هناتسود ياه  خساپ  هناقداص ، ياهلاوس 

گنرمه مشوپب ، ساـبل  یلکـش  نیا  داوـخ ، یم  ملد  نم  هخآ  ؛ شوـپب ساـبل  يروـطنآ  ورن ، نوریب  يروـجنیا  دـنیوگ . یم  نم  هب  مادـم  - 1
یب ینعی  داوـخ " یم  ملد  نم   " ۀـلمج نک ، لوـبق  ًـالوا ؛ تسین ؟ اـفرح  نیا  زور  هگید  زورما ، هرادـن ؟ یطبر  مه  یـسک  هب  مـشب ، تعاـمج 

ات تسا  ینوناق  یب  زا  رتهب  زاب ، اما  دشاب ، يَدب  نوناق  ثکی  روشک ، نوناق  لاثم ، ضرف  رب  رگا  تسا . َدب  نوناق  زا  رتدب  ینوناق  یب  و  ینوناق ،
هوحن رد  يرگید  ندرک ، شیارآ  هوحن  ندیشوپ و  سابل  رد  امش  الاح  دهد ؟ ماجنا  دهاوخب ، هچ  ره  " داوخ ، یم  ملد   " درجم هب  یـسک  ره 
بلطم ود  امـش ، لاؤس  رد  دـنچ  ره  دـیروایب ؟ یلیلد  دراد ، ناـکما  رگا  داوـخ " یم  ملد   " ياـج هب  ًاـتیاهن ، سپ  رخآ . یلا  ندرک و  هلماـعم 

ۀلمج یمود  دوب ، ندـش "  تعاـمج  گـنومه  : " ۀـلمج یکی  درک : هدافتـسا  ناـتفرح  لـیلد  ناونع  هب  اـهنآ  زا  ناوت  یم  هک  تشاد ، دوجو 
دنب گنس  يور  گنـس  تقو  نآ  دوش ، اهناسنا  یگدنز  كالم  ندش ، تعامج  گنرمه  رگا  نیبب ،  " تسین . افرح  نیا  زور  هگید  زورما ، "

نیا دیاش  الاح  ینوناق . یب  ینعی  میتعامج ، گنرمه  مه  ام  تفگ : دـهاوخ  خـساپ  رد  ینزب ، فرح  یهاوخب  یـسک  ره  هب  نوچ  دوش ، یمن 
زور و اریز  تسا ؛ گنر  بآ و  شوخ  اما  هدیجنسن ، ياهفرح  نآ  زا   " تسین ، افرح  نیا  زور  زورما ،  " اما دنشاب . هدش  هداد  بیرف  تعامج 
؛ تسا یمئاد  تباث و  روما  زا  هک  ینمادکاپ  مارتحا و  قالخا و  اهناسنا ، تیناسنا  اما  هدش ، ضوع  ندرک  یگدـنز  عون  هدـش ، ون  لاس  هام و 
یبوخ و رادـفرط  خـیرات ، لوط  رد  همه  دـننک . یم  تبحـص  مه ، زورما  ياهناسنا  دـنا ، هتفگ  نخـس  یکاپ  تفع و  زا  لبق ، نامز  ياهناسنا 
؛ درک دهاوخن  یتوافت  چیه  ام  يارب  مایا ، تشذگ  لاس و  زور و  مینادب ، ینمادـکاپ  یکاپ و  لماع  ار  باجح  رگا  سپ  دـنا . هدوب  تقادـص 
هیزجت و ار  داوخ " یم  ملد   " هلمج رگا  ًاـیناث ؛ درک . میهاوـخ  سح  رتـشیب  ار ، نآ  داـجیا  یکاـپ و  ترورـض  اـهناسنا ، یلقع  دـشر  اـب  هکلب 

ساسا رب  ام ، ياهراتفر  ۀیلک  یگدنز و  مامت  رگا  نتـساوخ . نم 3 - لد 2 - - 1 درک : میهاوخ  ادـیپ  تسد  مهم  ءزج  دـنچ  هب  مینک ، لیلحت 
، اهناسنا همه  هکنیا ، هب  هجوت  اب  مینک ، يزیر  یپ  ار  لوقعم  راتفر  کی  يانب  هنوگچ  مینک و  هچ  لقع  اـب  تقو  نآ  دـشاب ، یهاوخ  لد  لد و 
راتفر و لابند  هب  كدوک ، کی  تیبرت  يارب  امش ، دوخ  یتح  هک  تسا  نیا  هن  رگم  دنتسه . نتـسیز  ملاس  لادتعا و  یبوخ و  لابند  هب  ًاترطف 
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ياج هب  اریز  دوب ؟ دهاوخ  ملاع  رد  ادخ  تیکلام  یفن  ینعم  هب  دـش ، مکاح  نَم "  ، " یگدـنز رد  رگا  تفر !؟ یهاوخ  ملاس  لوقعم و  هویش 
ییاه یهاوخ  نَم  میا . هدرک  شیوخ  ياه "  یهاوخ  نَم  نَم " و"   " عبات ار  دوخ  میریگب ، یگدـنز  روتـسد  َملاع ، کلام  قلاـخ و  زا  هکنآ 
دوجو نآ ، یفنم  تارثا  نَم " و   " تیمکاح نیا  زراب  ۀنومن  دیدرگ . یم  تحاران  نآ  زا  دوش ، ماجنا  يرگید  ۀـیحان  زا  رگا  امـش ، یتح  هک 

نیا هک  بلطم  نیا  تقادص  رب  هدرک و  موکحم  ار  اهنآ  یفـصنم ، ناسنا  رادیب و  نادـجو  ره  هک  تسا ، خـیرات  لوط  رد  اهزواجت  اه و  ملظ 
لوصا و ساسارب  ناسنا ، ياـه  شهاوخ  اـه و  نتـساوخ  رگا  رتمهم ، همه  زا  دز . دـهاوخ  عضاوت  يوناز  تسا ، یهاوخ "  نَم   " رـس زا  ملظ 

سپ دوش . یم  نارگید  رب  رازآ  ثعاب  یتح  هداتفا و  یتخـس  جنر و  رد  ناسنا  هراومه  نآ ، يریذپان  يریـس  تلع  هب  دشابن ، لوقعم  طباوض 
: دومرف هک  مینک  همزمز  ار  زاس  هعماج  زاس و  ناسنا  هدعاق  نیا  شیوخ ، ریذپان  يریس  ياه  نتساوخ  یهاوخ " و  نم   " ياج هب  تسین ، رتهب 

مرخآ فرح  و  دنسپن " . نارگید  يارب  يدنسپ ، یمن  دوخ  يارب  ار  هچ  ره  و  دنـسپب ، زین  نارگید  يارب  يدنـسپ ، یم  دوخ  يارب  ار  هچ  ره  "
دیاب وت  مه  ار  نیا  اما  تسا ، ناسنا  یتحار  يداش و  شمارآ و  يارب  اهنت  " دـهاوخ ، یم  ملد  نم   " ۀـلمج نتفگ  هک  میناد  یم  بوخ  هکنیا ،

نادـجو نادـنز  راچد  ار  ناسنا  هدز و  مه  رب  ار  لد  شمارآ  اه ، یهاوخ  لد  اه و  یهاوخ  نم  اـب  هارمه  ررکم ، ياـه  نتـساوخ  هک : ینادـب 
مکاح ار  ادخ  نتـساوخ  ام ، نتـساوخ  ياج  هب  و  ار ؛ ادـخ  نَم ، ياجب  ار ؛ لقع  لد ، ياجب  یـشمارآ ، لابند  رگا  سپ  درک . دـهاوخ  شیوخ 

ات ینک  ناحتما  مه  وت  تسین  َدب  دندیشچ ، ار  شیندشان  فصو  شیاسآ  یتحار و  بولطم و  جیاتن  دندرک و  نینچ  يا  هدع  هک  نانچ  نک ،
، دیآ یم  نایم  هب  یلکشم  بلطم و  ره  زا  تبحص  ات  ارچ  - 2 بولقلا ) نئمطت  هللا  رکذب  الا  :) دومرف هک  یشچب  ار  كاپ  یتحار  شوخ  معط 

لوا مینک ؟ یگدنز  رگید - درایلیم  شـش  نیریاس - دننام  مه  ام  دـیئایب  بوخ ، دـیور ؟ یم  نید  غارـس  هداد و  مارح  لالح و  هب  مکح  ًاروف 
هب زاین  دوب . هدـش  عمج  نآ  هرفـس  مه  الاح  ات  دوبن ، نید  لصا  رگا  تسا . فرح  نیا  لیلد  خـیرات  تسا و  نید  ندوب  مکاح  لـصا ، هکنیا ،
یم لیلد  تسا ، لـصا  فـالخ  هک  امـش  فرح  دـهاوخ ؛ یمن  لـیلد  لـصا ، سپ  تساـعدا ؛ نیا  لـیلد  نآ ، نارادـفرط  ندـش  رتشیب  نید و 
نآ زا  يدـنچ  یناـعم  میهد ، رارق  یفاکـشدبلاک  دروم  دـینک " ؟ حرطم  ار  نید  ثحب  ارچ   " ار امـش  فرح  نیمه  رگا  هکنآ ، مود  دـهاوخ .

دودـحم ءارجا ، يارب  نید  هزوح  - 3 درادـن . یئاراک  نید  فرح  ناـمز ، نیا  رد  نونکا  - 2 درادن . ترورـض  نید  - 1 دوش : یم  جارختـسا 
-6 درادن . یگدنز  روما  هب  يراک  تسا و  یبلق  شمارآ  کی  يارب  اهنت  نید ، - 5 درادن . ندش  یئارجا  يارب  یفاک  تردق  نید ، - 4 تسا .

روما رد  تلاخد  یگدـنز و  هنحـص  زا  ار  داعم  ءایبنا و  ادـخ ، لثم  نید  ناکرا  - 7 دیآرب . تالکـشم  سپ  زا  دـناوت  یم  ییاهنت  هب  ام ، لقع 
کی مادک  دینک " یم  حرطم  ار  نید  ثحب  ارچ   " ۀلمج زا  امش  روظنم  مسرپ : یم  امش  زا  نم  نونکا  میا . هدرک  یفرعم  هتـسشنزاب  یگدنز ،
رگا دیرادن ؟ لوبق  ار  اهنیا  ینعی  تسیچ ؟ مادـکچیه  زا  امـش  روظنم  مسرپ : یم  امـش  زا  زاب  مادـکچیه ؛ دـیئوگب : رگا  تسا ؟ یناعم  نیا  زا 
دراد مه  ار  ندش  یئارجا  يارب  یفاک  تردـق  هکلب  دراد ، ترورـض  اهنت  هن  نید  هک : دوش  یم  نیا  ناتفرح  يانعم  مراد ، لوبق  هن ، دـیئوگب :

اب دیاب  امـش  لاوس  هب  خساپ  زا  لبق  دیتسین و  انـشآ  نید ، ثحب  اب  امـش  هک  دوش  یم  ادیپ  لکـشم  ۀشیر  مرادن ؛ لوبق  هن ، دـیئوگب : رگا  و ....
نید يور  رب  ثحب  زاب ، مراد ؟ لوبق  ار  اه  هنیزگ  زا  یـضعب  دـیئوگب : رگا  مینک . تبحـص  ًارـصتخم  نآ  داعبا  نید و  يور  یمک  رگیدـمه ،

ارچ هک  تسا  نیا  مروظنم  هکلب  دشاب ، دـیابن  نید  مرادـن و  لوبق  ار  نید  هک  تسین  نیا  نم  روظنم  دـیئوگب : ًاتیاهن  رگا  و  دور . یم  یـسانش 
هدرک تفرـشیپ  دـننک و  یم  یگدـنز  اه  نید  یب  هنوگچ  میراد ؟ لقع  میتسه و  هک  مه  ام  هرخالاب  دیـشک ؟ یم  طسو  ار  نید  ياپ  اج  همه 

تسا و لماک  هک  مالـسا  لثم  ینید  هتبلا  مینک - یم  لیخد  ار  نید  اج ، همه  رگا  تفگ : مهاوخ  خساپ  رد  مینک ؟ ار  راک  نامه  مه  ام  دـنا ؟
یمدآ ياه  قالخا  اهرادرک و  اهراتفر و  مامت  يارب  ار  نآ  ياه  همانرب  مینک و  یمن  يدح  هب  دودحم  ار  نید  هک  تسا  نآ  تلع  هب  عماج -

یلبق و ياهرواب  زا  يا  هعومجم  نید  : " هک مینک  یم  فیرعت  هنوگنیا  ار  نید  رطاـخ  نیمه  هب  میلئاـق و  تیعماـج  نآ  يارب  هتـسناد و  دـیفم 
یم ناهج  هدننیرفآ  يوس  هب  ور  یلماکت  ریـسم  رد  یناور  یعیبط و  یگدـنز  میظنت  هبـساحم و  يارب  اهرواب  نآ  اب  بسانتم  یلمع  ياهراتفر 

فرِـص دراد ؟ یلکـشم  هچ  نید  رگم  دشابن ؟ نید  ارچ  دیهد : خساپ  دیاب  هک  دیئامـش  نیا  و  نوعجار .) هیلا  انا  انا هللا و  دومرف ( : هک  دـشاب ،
امـش یتحاران  ثعاب  دشخب ، تاجن  تیناویح  زا  ار  ام  ات  دریگ  یم  ار  یناویح  ياه  یـشوخ  یناسفن و  ياه  سهاوخ  يرـسکی  يولج  هکنیا 
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رگا هلب ، دنام . یم  یقاب  لوا  تروص  سپ  دیدرک ، یفن  ار  مود  تروص  هتبلا ، تسا ؟ یتحاران  ۀیام  شندوب ، لصا  هن ، هکنآ  ای  تسا ؟ هدـش 
زاب شالت  راک و  زا  ار  ام  نید ، رگا  تفگ : مهاوخ  خـساپ  رد  تسا ، هدـش  تفرـشیپ  عنام  اهنت  مراد ، لوبق  اـنعم  نیا  هب  ار  نید  هن ، دـیئوگب :

نآرق رد  هچ  مالسا ، نید  رد  اما  تسا ، لوبق  لباق  امـش  فرح  دنک ، یفن  ار  یلقع  دشر  دناشکب و  دبعم  هناخ و  ۀشوگ  هب  ار  ام  اهنت  دراد و 
عنام نید ، نیا  ياجک  ایآ  تسا . هدـش  مدرم  هب  یناسر  تمدـخ  لقع و  زا  هدافتـسا  تیلاعف و  راک و  هب  شرافـس  ردـقچ  تایاور ، رد  هچ  و 

اب دوش ، هدروآرب  نامیناسفن  ياه  هتـساوخ  ۀـمه  دراذـگ ، یمن  نید  نوچ  هک  تسا  لوا  تروص  نامه  فرح ، زیزع ، تسود  تسا ؟ دـشر 
يداع نیناوق  اهراک و  رد  یتح  فیاظو ، دودـح و  داـجیا  مییوگ : یم  نینچ  نیا  خـساپ ، رد  زاـب  هک  میا ؟ هدرک  ادـیپ  يراـگزاسان  رـس  نآ 

هک توافت  نیا  اب  دنک ، یم  يریگولج  اه  ملظ  اه و  یهاوخ  هدایز  زا  هدوب و  اه  ناسنا  حالص  هب  هراومه  هک  ارچ  دوش ؛ یم  هدید  مه  يرشب 
اهنت شدودح ، تیاعر  يرـشب  نیناوق  يا  هراپ  اسب ، هچ  یلو  تسا ، يواسم  روط  هب  اه و  ناسنا  همه  عفن  هب  نید ، رد  هدش  صخـشم  دودح 
يزیچ هچ  هب  هجوت  اب  ار  يدـب  یبوخ و  كالم  میراذـگب ، رانک  ار  نید  رگا  امـش ، رظن  هب  رت ، مهم  همه  زا  دـیامن . نیمأت  ار  یهورگ  عفاـنم 
هعماج نیناوق  لقع و  زج  تسیچ ؟ اهنآ  كالم  رگم  دننک ، یم  لمع  رگید  درایلیم  شـش  هک  هنوگ  نامه  دیئوگب : رگا  دـینک ؟ یم  میـسرت 
فرِـص یهگناو  دوش . یمن  لیلد  هک  نیا  میناسنا ؛ مه  ام  دـنناسنا ، اهنآ  رگا  تسا . حـجرمالب  حـیجرت  نیا  میوگ : یم  خـساپ  رد  تساهنآ ؟

هک میا  هدـید  ار  ییارگ  تیرثکا  راب  فسا  جـیاتن  خـیرات ، زا  یعطاقمرد  هچنانچ  دوش ، یمن  تیعبت  رب  لیلد  درایلیم ) شـش   ) ناشندوب داـیز 
زا هدافتسا  اب  درایلیم ، شش  نآ  یئوگب : رگا  رثکا . هورگ  طسوت  نادنمشناد  رگید  هلیلاگ و  نتـشک  اب  و  تسا . اروشاع  هعقاو  نآ  زراب  ۀنومن 
اما دناهتـشاد  یبوخ  يداـم  تفرـشیپ  هک  میناد  یم  همه  يزیچ ؟ هچ  رد  میوگ : باوج  رد  دـناهدرک ؟ تفرـشیپ  بوخ  ییاـهنت ، هب  ناـشلقع 
یم مه  اـم  هلب ، میوگ : یم  دـنا ؟ هدرک  داـبآ  ار  دوـخ  ياـیند  هرخـالاب  یئوـگب : رگا  تسا . هدـش  هدیـشک  فارحنا  هب  ناـشحور ، قـالخا و 

بقع ار  ام  درایلیم  شش  ياه  هدرک  رـس  نامه  ذوفن  یتنطلـس و  ياه  تموکح  نوچمه  یلماوع  اریز ، درادن ؟ نیا  هب  یطبر  یلو  میتسناوت ،
یتامدخ هچ  ریـصن  هجاوخ  انیـس و  یلعوب  نوچمه  ینارادـنید  امـش ، فرح  فالخ  هکلب  میدرک ؛ یم  تفرـشیپ  مه  ام  هنرگو  تشاد ؛ هگن 

عنام نید  سپ  . تسا هتشگ  ناشراک  كالم  هتفرگ و  رارق  نانید  یب  نامه  تسد  رد  رادنید ، نادنمشناد  نیا  ياه  باتک  نونکا  هک  دندرک 
دناوت یم  لقع  یئوگب : رگا  تسا . هاش  اضردـمحم  ناخاضر و  لثم  ییاه  تموکح  نآ  ياه  هنومن  زا  هک  تسا  يرگید  زیچ  عناـم  تسین ،
راچد هشیدنا ، رکف و  رد  يرظن  لقع  تساطخ ؛ فعض و  راچد  شمـسق  ود  ره  هب  لقع  میوگ : خساپ  رد  دریگ ؟ رارق  يدب  بوخ و  كالم 
هنوگ هب  ار  بلطم  نیا  یهد ، جرخ  هب  هلـصوح  رگا  ددرگ . یم  بضغ  توهـش و  راچد  مزع ، هزیگنا و  رد  یلمع  لـقع  دوش و  یم  هطلاـغم 

، لوا دروم  ود  یحو . لقع 3 - يرهاظ 2 - ساوح  - 1 دـشاب : یم  زیچ  هس  قیاقح ، هب  یبایتسد  يارب  ناسنا ، تخانـش  عباـنم  میوگب : رگید 
؛ لوا دروم  ود  دنراد . ینامسآ  بتک  ناربمایپ و  هب  نامیا  هک  تسا  یناسک  لوبقم  اهنت  موس ، دروم  یلو  تسا ، ملاع  رد  ناگمه  لوبق  دروم 

لقع دوش ، یم  هابتشا  راچد  ندیـشچ  رد  هقئاذ  ندینـش ، رد  شوگ  ندید ، رد  مشچ  لثم  يرهاظ  ساوح  دنتـسین ؟ نوصم  هابتـشا  اطخ و  زا 
نانیمطا هار  یمدآ ، لقع  يرهاظ و  ساوح  طسوت  قیاقح ، هب  ندیسر  تهج ، نیدب  ددرگ . یم  توهـش  هطلاغم و  راچد  متفگ ، ًالبق  هک  مه 

هک ینامز  اما  میریگ ؟ یمن  هدیدان  یلک  هب  ار  لقع  شقن  دـنچ  ره  تسا . یحو  نید و  هار  هک  دـنام  یم  یقاب  موس  هار  اهنت  تسین . یـشخب 
شش گنس  مادم  ارچ  هکنیا ، رخآ  نخس  و  دریگ . رارق  يدب  یبوخ و  روحم  دناوت  یم  دشاب ، نید  لوصا  دعاوق و  ياتـسار  رد  لقع  فرح 

ره دنک ، یمن  عرف  يادف  ار  لصا  یلقاع ، چـیه  هاگچیه  تسا و  تیمدآ  يرادـنید و  یتسرپادـخ و  رد  لصا  دـینز ؟ یم  هنیـس  هب  ار  درایلیم 
يارب هراومه  هک  دنتسه ، وا  یعرف  ياه  هخاش  شتاعورف  تسوا و  ۀشیر  هنت و  وا  لصا  هک  یتخرد  دننامه  دشاب . دایز  تاعورف  دادعت  دنچ 

عطق ار  هنت  ناوت  یمن  اه ، هخاش  ندوب  رتدایز  فرِـص  سپ  ار . تخرد  هنت  هن  دننز  یم  ار  دئاز  ياه  هخاش  تخرد ، ۀنت  هب  ندیـشخب  تردـق 
. درک دـشر  دـهاوخن  یتیناسنا  رگید  یتسرپادـخ ، عطق  اب  هچنانچ  دـشاب ، يا  هخاش  ات  تسین  یتخرد  رگید  تخرد ، ۀـنت  عطق  اـب  اریز  درک ؛
؟ دوب دهاوخن  نیریـش  ام  يارب  مه  تایدام  هدام و  ددرگ ، بارخ  مدآ  حور  رگا  تایدام ؟ هن  تساهناسنا ، یحور  دشر  لصا  زیزع ، تسود 

نامه میوگ ، یم  نم  - 3 دـنا . هداد  تسد  زا  مه  ار  شیوخ  يدام  یگدـنز  شوخ  معط  ناشحور ، یبارخ  رطاخ  هب  ینادـنمتورث  هک  نانچ 
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هدوسآ هعماج  ات  دراد ، دارفا  یـسنج  توهـش  هیلخت  يارب  یناکم  هب  زاین  مه  هعماج  تسا ، هیلخت  يارب  ییوشتـسد  ياراد  دجـسم  هک  هنوگ 
هب هاگن  مین  کـی  هب  توعد  خـساپ ، نیرتهب  ًـالوا ؛ دور ؟ یمن  یناـبایخ  رازآ  ییاـمندوخ و  تمـس  هب  یـسک  رگید  تروص ، نیا  رد  ددرگ ،

: تفگ هک  مینک  هدـهاشم  شیپ  زا  شیب  ار  یناـبایخ  رازآ  ییاـمندوخزاب و  دـساف ، ياـه  ناـکم  همه  نآ  دوجو  اـب  اـت  تسا ، یبرغ  عـماوج 
، یلقاع ره  هک  تسا  ینعم  یب  نانچ  نآ ، ۀطلاغم  اریز  تسا ؛ ینعم  یب  یخوش  کی  هیبش  نخـس  نیا  ًایناث ؛ تسا . ءیـش  عوقو  لیلد ، نیرتهب 

دعب هدوب و  رارطضا  رس  زا  رایتخا و  نودب  تبغر و  لیم و  نودب  نآ ، رد  مکش  ۀیلخت  دجسم و  ییوشتـسد  اریز  دمهف ؛ یم  ار  نآ  یتسردان 
ایتخا رس  زا  یهاگ  رارطضا و  ِرس  زا  یهاگ  یسنج ، توهـش  ۀیلخت  اما  دیآ ؛ یم  دوجوب  هن  دراد ، دوجو  هن  تشگرب  يارب  یلیم  چیه  نآ ، زا 
لمحت ناوت  رارطـضا ، تروص  رد  دـنچ  ره  دـنک ؛ یم  يزاب  لیم ،  ار  نآ  یلـصا  نکر  ینعی  دراد . یمدآ  لیم  رد  هشیر  ود  ره  هک  تسا  ر 

ار نآ  زا  دعب  ینیریـش  هدومن و  ار  یتخـس  نیا  لمحت  ناشلیم ، فالخرب  يا  هدع  هک  نانچ  دشاب ؛ یم  یتخـس  اب  هارمه  هچرگ  دراد ، دوجو 
یپ رد  مه  يرگید  يارب  يررض  چیه  هدرکرود و  صخش  زا  ار  یمسج  ررض  هکنآ  رب  هوالع  ییوشتـسد ، رد  هیلخت  یهگناو ، دنا . هدیـشچ 

زامن رد  شمارآ   ) تعفنم بسک  و  گرم ) یتح  ندب و  هب  همدـص   ) ررـض عفد  نیب  عمج  اریز  تسا ؟ صخـش  لاح  رب  دـیفم  رایـسب  درادـن ،
، ماگنه هب  ۀیلخت  مدع  ررـض  اریز  ررـض ، عفد  ات  دراد  يرتشیب  دومن  تعفنم ، بسک  یـسنج ، توهـش  دازآ  ۀـیلخت  رد  اما  تسا . هدرک  و )...

یمئارج باکترا  رب  ثعاب  هدارا ، نامیا و  نوچمه  يا  هدنرادزاب  ناکرا  دوبن  هوق  نیا  دح  زا  شیب  راشف  تلع  هب  هک  تسا  یتروص  رد  اهنت 
نیا یهاوخ  هدایز  هب  لـیم  یـشکرس و  تلع  هب  اریز  تسررـض ؛ یعون  زین  شعفنم  بسک  هکنآ ، رب  هوـالع  ددرگ . یم  راـب  تبکن  تشز و 
همه زا  دـسر . یم  دوخ  ياهتنا  هب  ییوشانز ، فطاوع  نتفر  نایم  زا  یگداوناخ و  دـنویپ  نتخیـسگ  ًاتیاهن  یتسرپ و  سوه  اوه و  جاور  هوق ،
راکب ار  فافع  ۀـناخ  ترابع  داسف ، ناکم  ياج  هب  رگا  و  داسف . ناکم  یتسرپ  توهـش  هن  تسا  حور  لد و  فافع  یکاپ و  لـصا ، رت ، مهم 

جاودزا زا  تبحـص  هکلب  تسین ، دازآ  یـسنج  طباور  زا  تبحـص  فاـفع ، ۀـناخ  رد  اریز  دـشاب ؛ یم  نآ  عفن  زا  شیب  نآ ، ررـض  زاـب  میرب ،
وا رد  ار  هداوناخ  تکربرپ  نوناک  لیکـشت  یمئاد و  جاودزا  هب  لـیم  دـشاب  درجم  نارـسپ  يارب  رگا  تقوم ، اودزا ج  نیا  دـشاب . یم  تقوم 

یگداوناخ ییوشانز  طباور  نتخیـسگرب  ثعاب  دـشاب ، لـهاتم  نادرم  يارب  رگا  و  دور . یم  نیب  زا  وا  یگداوناـخ  فطاوع  هداد و  شهاـک 
هک دوـش ، يدارفا  رد  رـصحنم  تقوـم ، جاودزا  نیا  رگا  و  ددرگ . یم  قـالط  ياـه  هچب  قـالط و  راـمآ  شیازفا  يارب  یهار  ًاـتیاهن  تسا و 
نآ هک  تسا  تقوم  جاودزا  هار ، اهنت  صاخ ، دارفا  يارب  یعقاوم  رد  هلب ، تسا . نانآ  جاودزا  لیمأت  رد  هراـچ  هار  دـنرادن ؛ جاودزا  تردـق 

دیدـج ياه  سابل  تقو  ره  - 4 دـشاب . یم  روشک  نالوئـسم  هدـهع  رب  نیا  هک  دراد ، قیقد  يزیر  همانرب  عماـج و  نوناـق  کـی  هب  زاـین  مه ،
، نم رهاوخ  نیبـب  مرتزیزع ؟ دـنراد و  متـسود  رتـشیب  يروطنیا  مرادروخرب ؟ يرتـشیب  مارتـحا  زا  مدرم  نیب  منکب ، یگنـشق  شیارآ  مشوپب و 

دنراد تسود  ار  صخـش  نآ  ًاعقاو  ینعی  تسا ؛ صخـش  نآ  تاذ  رطاخ  هب  ای  تسا  یتعفنم  رطخ  هب  ای  ندوب  ینتـشاد  تسود  ندوب و  زیزع 
تسود اما  دور ، یم  مه  شندوب  زیزع  تعفنم ، ندوبن  اب  دشاب ، تعفنم  رطاخ  هب  هک  یندوب  زیزع  نیبب ، شماقم . لوپ و  سابل و  رطاخ  هب  هن 

اه و سابل  نیا  اب  ارچ  منیبب ، وگب  الاح ، اـما  دـشاب . هتـشادن  هچ  دـشاب ، هتـشاد  عفن  هچ  تسه ، لاـح  نیمه  رد  صخـش ، کـی  یتاذ  نتـشاد 
رتزیزع اـه  نز  نیب  رگا  مهد : یم  باوج  نم  دـشاب ؟ یم  هچ  شلیلد  ینک  یم  رکف  دـنراد ؟ تسود  ار  امـش  رتـشیب  ینک ، یم  هک  یـشیارآ 

هزیرغ یناوهـش و  نسح  رطاخ  هب  شاب ، نئمطم  دنـشاب ، هتـشاد  تسود  ار  وت  هنوگ  نیا  رتشیب  اهدرم  رگا  اما  درادن . یلاکـشا  ًابیرقت  یـشاب ،
. دنوش یم  تسود  يرگید  صخـش  اب  دـنرادن ، وت  هب  يراک  یتسین ، یتقو  دـنراد ، تتـسود  یتسه ، هک  ینامز  ات  دـشاب . یم  اهدرم  یـسنج 

نآ شزرا  دسرب ، مامتا  هب  ینَم  بآ  هرطق  دـنچ  اب  هک  یندـش  زیزع  لاحرهب ، تسا . اهنآ  یـسنج  یلیم  ياضرا  تسا ، مهم  اهنآ  يارب  هچنآ 
هب نز  تمارک  ۀیاس  رد  ار ، تدوخ  يزیزع  تزع و  ینک ، یعس  تسا  رتهب  سپ ، دراد . یگتـسب  ینم  هرطق  دنچ  نامه  هزادنا  هب  مه  یتسود 

، یتفـص ناویح  هنوگ و  تراقح  هاگن  زا  نز  ییاـهر  هار  یگنوگچ  ندـش  مولعم  زا : تسا  تراـبع  نز  تمارک  قطنم  نیا  هک  يروآ  تسد 
یب زیزع ، ردارب  يا  میامن ؟ ظـفح  ار  دوخ  هنوگچ  هدرک ، شیارآ  باـجح و  یب  نارتخد  همه  نیا  دوجو  اـب  - 5 وا . یتاذ  ندـش  زیزع  يارب 

، اهنت نآ  و  دنک . ظفح  ار  امـش  اه ، هنحـص  نیا  ربارب  رد  ات  دیامن ، امـش  رد  ینورد  دهعت  عون  کی  داجیا  هک  تسا  نآ  وراد ، نیرتهب  کش 
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تیاهراک رب  رظان  دهاش و  هظحل  هب  هظحل  ار  وا  هداد و  رارق  تیاهراک  روحم  ار  ادخ  نامیا ، يانعم  رد  تسرد  تقد  اب  تسا ؛ نامیا  يوراد 
تراظتنا رد  یهلا  ناوضر  تشهب و  یکاپ ، تروص  رد  هک  تسوا  هب  تشگزاب  وت ، راک  ياهتنم  نامیا ، نیا  ساـسارب  اریز  تسناد ؛ یهاوخ 

عفاـنم و هب  دوخ  اـب  هراومه  دـعب ، هلحرم  رد  تشگ . دـهاوخ  تبیـصن  یهلا  تمقن  باذـع و  یکاـپان ، یتـشز و  تروص  رد  دوب و  دـهاوخ 
ریغ یسنج  تشز  لمع  هب  باکترا  ای  ییاضرا  دوخ  زج  يزیچ  هک  نآ  تشز  تبقاع  زا  و  نک ، رکف  زیگنا  توهش  ياههاگن  نیا  ياهررض 

ناعفاش فطل  نارکیب  يایرد  زا  هراومه  نکم و  عطق  يا  هطحل  ار  لسوت  تنامیا ، ساسارب  زیزع ، ردا  رب  يا  ناسرتب . ار  دوخ  تسین ، یعرش 
لج و قح - ترـضح  ددـم  کمک و  اب  ات  راد ، هارمه  دوخ  اب  زاین  یب  هاگرد  هب  زاین ، ناـیب  ناونع  هب  ار  اـعد  و  زاـسم . لـفاغ  ار  دوخ  یهلا ،

مالسلاو ییآ . قئاف  دوخ  ینوریب  ینورد و  ناطیش  رب  الج -
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