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تسرهف
5تسرهف

رسپ رتخد و  12طباور 

باتک 12تاصخشم 

12همدقم

رسپ رتخد و  طباور  لوا : 13شخب 

فلاخم سنج  اب  13طابترا 

. دیهد حیضوت  میارب  نآ  طیارش  هاگشناد و  رد  رسپ  رتخد و  ءهطبار  ْهرابرد  ًافطل  ماهدش . انشآ  هاگشناد  طیحم  اب  هزات  متسه و  لوا  مرت  . 1 13شسرپ

تبحم 16راهظا 

؟ دوشن مهافتءوس  رسپ  يارب  هکدنک  میهفت  وا  هب  ار  دوخ  تبحم  هنوگچ  دشاب ؛ هتشاد  تسود  ار  يرسپ  رتخد ، کی  رگا  16شسرپ 2 .

16هراشا

یبلط هدایز  16فلا .

یگتسباو 17ب .

هانگ ساسحا  18ج.

ینفلت 19طابترا 

. دینک ییامنهار  ارم  منکیم  شهاوخ  مسرتیم . نایفارطا  هداوناخ و  ندش  رادربخ  ای  يزیروربآ و  زا  منک و  هدافتسا  اهمرف  نیا  زا  مهاوخیمن  نم  یلو  تسه ، مه  تقوم  هغیص  ياهمرف  هک  منادیم  نمض  رد  دیهدب . حضاو  ار  مباوج  رگا  موشیم  رکشتم  لاوس و  نیا  زا  ماهدنمرش  دراد ؟ یمکح  هچ  دوشیم ، جراخ  ام  زا  یتبوطر  میوشیم و  کیرحت  نفلت  قیرط  زا  یتقو  منادب  متساوخ  یم  نمض  رد  میاهتشادن . ياهطبار  یلو  میاهدید ؛ ار  رگیدمه  مه  يروضح  روط  هب  هتبلا  مینکراک ؟ هچ  دیاب  میراد ، یسنج  زاین  ادیدش  میراد و  طابترا  مه  اب  ینفلت  هک  تسا  لاس  ود  دودح  مینک و  جاودزا  مه  اب  میناوتیمن  جاودزا ، يارب  رسپ  بسانم  طیارش  نتشادن  لیلدهب  هک  متسه  تسود  يرسپ  اب  شسرپ 3 .

رگیدمه 22تخانش 

؟ دوش یمن  یبادج  ماجنارس  جاودزا و  زا  لبق  تخانش  مدع  بجوم  رسپ  رتخد و  طابترا  ندوب  عونمم  ایآ  22شسرپ 4 .

هداوناخ 23تفلاخم 

؟ مزاس یضار  ار  داوناخ ه ا م  میوگب و  وا  هب  ار  ملد  فرح  منکرارقرب و  طابترا  وا  اب  هنوگچ  دننکیم ! تفلاخم  ماه  داوناخ  یلو  مدنم : هقالع  تخس  یسک  اب  جاودزا  هب  شسرپ 5 .

رگیدمه هب  24نانیمطا 

؟ دراد تروص  هچ  طابترا  دنوشن ، رود  اوقت  تمصع و  هداج  زا  نیفرط  زا  کی  چیه  دشاب و  هتشاد  لماک  نانیمطا  لباقم  فرط  شدوخ و  زا  رتخد  رگا  دناد . یم  دورطم  دننکرارقرب - هطبار  مه  اب  دنریذپ  یم  مالسا  هعماج و  هچنا  دح  رد  طقف  دنشاب و  هتشادن  مه  هب  ءوس  رظن  هنوگچیه  نیفرط  رگا  یتح  ار - هطبار  نیا  یقالخا  رظن  زا  هعماج ، ارچ  ینعی  دوش ؛ تسود  رسپ  کی  اب  درادن  هزاجا  یعامتجا ، یقالخا و  تمالس  دوجو  اب  یلو  دشاب ؛ تسود  دوخ  سنجمه  اب  دناوت  یم  رتخد  کی  هنوگچ  دشاب ؟ دیاب  هنوگچ  رتخد  رسپ و  هطبار  یقالخا ، ظاحل  زا  منادب  متساوخ  یم  شسرپ 6 .

يرا نید د  25یتسود و 

؟ مهد ماجنا  ار  راک  نیا  هک  تسا  یعرش  ایآ  درادرب ، دوخ  ياهراکزا  تسد  دوش و  نیگنس  باجح و  اب  وا  هکدوش  ثعاب  يرتخد ، کی  اب  ندش  تسود  رگا  شسرپ 07 
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مشاب تسود  وا  اب  یتدم  دهاوخیم  نم  26زا 

. منک هچ  مناد  یمن  دینک . ما  ییامنهار  منکیم  شهاوخ  دنهد . یمن  يراک  ره  هزاجا  دوخ  هب  رگید  دوش و  یم  لماک  ناشنید  فصن  دننکیم ، جاودزا  یتقو  اه  مدا  منیب . یم  یگدنز  درم  ار  وا  َاعقاو  نم  هک  هداد  رارق  مهار  رس  ار  یسک  دنوادخ  لاح  موشن . هدولآ  هعماج  نیا  رد  ات  منک  جاودزا  رتدوز  متساوخ  یم  ادخ  زا  هشیمه  منکیمن . زواجت  مه  مدوخ  میرح  زا  دوش و  مامت  شسرد  ات  متسیاب  شیاپ  مرضاح  دشاب ، جاودزا  طباور  روج  نیا  تبقاع  رگا  دنک . ناحتما  ارم  اه  فرح  نیا  اب  دهاوخ  یم  دیاش  منکیم  رکف  هاگ  موش . کیدزن  ادخ  هب  رتشیب  منک و  باوث  يوش  یم  ثعاب  وت  منکیم . هانگ  رتمک  متسه ، وت  اب  یتقو  دیوگیم : وا  دشاب . ملاس  ام  طباور  ات  هدرک  هغیص  ارم  مندید ، يارب  یتح  وا  مناد . یمن  دنکیم ، نینچ  ارچ  اما  دناجنر : یمن  ار  نرگید  تسین و  محر  یب  هک  ممهف  یم  شیاه  فرح  تاکرح و  زا  مراد . نادجو  باذع  هانگ و  مرش و  ساسحا  ما . یضاران  ملد  هت  هتبلا  منکیم . یتخبشوخ  ساسحا  متسه ، وا  اب  یتقو  اَما  مرادن ؛ تسود  تسا ، ییادج  شنایاپ  هکار  طباور  روج  نیا  نم  مهد . تسد  زا  ناسآ  هک  مدرواین  تسد  هب  ناسآ  ار  يزیچ  دیوگیم : شدوخ ، لوق  هب  دراد . هقالع  نم  هب  منکیم  ساسحا  دنکیم و  تبحم  نم  هب  یلیخ  وا  میوش ؛ ادج  رگیدمه  زا  سرد  ندش  مامت  زا  دعب  مینک و  کمک  تالکشم  رد  رگیدکی  هب  میوگب . شیارب  ما  یگدنز  ياههبرجت  زا  مشاب . تسود  وا  اب  متسه ، اجنیا  هک  یتدم  دهاوخ  یم  نم  زا  وا  دراد . یبوخ  راکفا  اه ش  دنیآ  هرابرد  دیامن و  یم  هدیمهف  نموم و  يرسپ  تسا ، رت  کچوک  نم  زا  لاس  هس  هکوا  دراد . لاغتشا  لیصحت  هب  هتشر ... رد  تسا : لها .. وا  مدش . انشآ  يرسپ  اب  شیپ  تقو  دنچ  هلاس ، متسه 24  يرتخد  شسرپ 8 .

!؟ منک ششومارف  28روطچ 

: تسا هتشاذگ  یفنم  رثا  نم  ياهسرد  يور  هلئسم  نیا  منک و  شومارف  ار  وا  هک  منک  عناق  ار  مدوخ  مناوت  یمن  تروص  چیه  هب  دهد ؛ یم  باذع  رتشیب  زور  ره  ار  نم  ییادج  رکف  یفرط  زا  میاه . درک  لوبق  زین  ود  ره  تسین و  دعاسم  جاودزا  يارب  ام  طیارش  هک  میاهدرک  تبحص  دروم  نیا  رد  مه  اب  لوا  زا  نوچ  مینک ؛ جاودزا  مه  اب  میناوت  یمن  ام  اه م ا  دیسرن  ياهجیتن  چیه  هب  تدم  نیا  رد  اما  مه ؛ زا  ندش  ادج  ندوب و  مهاب  هب  ماه : درکرکف  زیچ  همه  هب  تدم  نیا  رد  دوش  یم  لبق  زور  زا  رتشیب  یگتسباو  نیا  زور  ره  مدش و  هتسباو  وا  هب  یهاتوک  تدم  زا  دعب  اما  مدید : یم  بلاج  یگدنز  عونت  يارب  ار  شروضح  لوا  ياهزور  ؟ منک يرپس  رتهب  ار  یگدنز  خلت  ياهزور  مناوت  یم  وا ، روضح  اب  دهد و  یم  شمارآ  نم  هب  شدوجو  هک  مدش  انشآ  یصخش  اب  شیپ  هام  جنپ  زا  اما  منکیمن ؟ ساسحا  ار  اهنا  یلاخ  ياج  منیبن  ار  اهنا  یتدم  رگا  هک  ییاج  ات  مدوخ  هداوناخ  هب  یتح  مدنب : یمن  لد  سک  چیه  هب  هک  تسا  نیا  مبیجع  یحور  تیصوصخ  هک  متسه  هلاس  هدزون  يرتخد  دینک . ساسحا  نآ  تشز  ياهتعاس  زا  رتدنلب  ار  یگدنز  يابیز  ياههیناث  مراودیما  مالس . زیزع  رواشم  شسرپ 9 .

قشع ياوه  یپ  29د ر 

. تسا مدوخ  ینادان  یگداس و  رطاخ  هب  مروخ  یم  هک  یبوچ  مامت  یلو  مراد ، مرش  مدوخ  أعقاو  میوگب ، مهاوخ  یم  هک  هچنآ  زا  دیآ . شیپ  میارب  یلکشم  هدنیآ  رد  ادابم  هک  مدیسرت  اما  مسیونب ، ار  بلطم  نیا  متساوخ  یم  شسرپ 10 :

؟  وب د اجک  32مهابتشا 

. دییامرفب متفگو  متفرگ  هلصاف  متسود  زا  یمک  منزب . فرح  امش  اب  اهنت  دیاب  دوش ؛ یمن  تفگ : دییامرفب . متفگ : دعب  یلو  مدرک ؛ ینیشن  بقع  یمک  لوا  منزب . یفرح  امش  اب  مهاوخ  یم  مناخ  تفگو : دمآ  کیدزن  میداتسیا ؛ درکیم . ادص  ار  متسود  نم و  یسک  درک . بلج  ارم  رس ، تشپ  زا  ییادص  میتفر ، یم  نوریب  هاگشناد  زا  متسود  اب  هکزور  کی  دندرکیم . مالس  ام  هب  مه  اهنآ  دش . عورش  مه  نارسپ  هب  ندرک  مالس  دعب  یتدم  تشاد ... کیلع  مالس و  اهرسپ  اب  یتحار  هب  وا  هک  مدش  تسود  يرتخد  اب  نیب  نیا  رد  دش . يداع  میارب  اهنآ  اب  یسرپ  لاوحا  مالس و  متفرگ و  وخ  اه  هچب  اب  مک  مک  تشذگ ، نامیاه  سالک  عورش  زا  هک  هام  کی  دورب ... داوناخ ه ا م  مدوخ و  يورب  هک ا  منک  يراکادابم  مدوب  بظاوم  هشیمه  متشاد و  ربخ  َلماک  ینابایخ  ياهتسود  ياهارجام  زا  لیماف  ماوقا و  رد  مدوخ  نوچ  مدید ؛ یمن  اه  هچب  زا  مادک  چیه  رد  يدصق  چیه  مه  هدنب  تشذگیم و  بوخ  یلیخ  لیاوا  دنتسه :؛.. یفلتخم  ياههچب  ام  سالکرد  مدرک . تداع  مک  مکدعب  مدیسرت و  یم  یمک  نآ  طیحم  زا  مورب ، هاگشناد  هب  متساوخ  یم  هک  لیاوا  ما . هتشادن  طابترا  يرسپ  چیه  اب  هاگشناد  هب  دورو  زا  لبق  ات  نم  منکیم . فیرعت  مدوخ  زا  مراد  دینکرکف  دهاوخ  یمن  ملد  منزب . فرح  امش  اب  هناقداص  یمک  مهاوخ  یم  متسه ؛ رتویپماک  لوا  مرت  يوجشناد  هلاس و  هدزون  يرتخد  . 11 شسرپ

داتسا 34هاگن 

. مراد ینارحب  رایسب  یتیعضو  اریز  مراد ؛ ییامنهار  ياضاقت  امش  زا  مهد . یم  ماجنا  فیلکت  عفر  رطاخ  هب  طقف  ار  تادابع  نونکا  دشن . باجتسم  میاعد  اما  دورب ؛ نوریب  مرس  زا  وا  رکف  هک  ما  هتساوخ  ادخ  زا  اهراب  مراد . تسکش  يدیمون و  سْای ، ساسحا  اه م و  دش  هدروخرس  نونکا  مدوب ، تادابع  عرش و  رهاوظ  هب  دیفم  یبهذم و  دقتعم ، يدرف  هکنیا  اب  مرادن . ار  نآ  هب  هاگن  تأرج  تسا و  نم  دزن  داتسا  ياهسرد  زا  هوزج  کی  متسه . رطاخ  ناشیرپ  برطضم و  نونکا  مدوب . قفومان  هدکشناد  ياهسرد  رد  لیلد  نیمه  هب  مدوب و  وا  رکف  هب  هراومه  نم  رتویپماک ، سالک  نایاپ  اب  اه م . درک  ادیپ  ار  ما  هقالع  دروم  رسمه  هک  مدرکیم  رکف  مدیشکیمن و  تلاجخ  ًالصا  وا  میقتسم  ياههاگن  داتسا و  نیا  اب  تبحص  طابترا و  رد  اما  مدوب ؛ یتلاجخ  یمدآ  مدرکیمن و  یتبحص  ندرک ، مالس  زج  مه  میاه  هلاخرسپ  ومع و  رسپ  اب  یتح  نیا  زا  لبق  نم  مدش . دنم  هقالع  وا  هب  هدش ، ور  هبور  نامداتسا  موادم  ياههاگن  اب  رتویپماک  سالکرد  لبق  يدنچ  متسه . یسیلگنا  نابز  هتشر  مود  لاس  يوجشناد  هلاس و  يرتخد 26  شسرپ 12 .

رسپ رتخ و  36طباور د 

؟ مینکب دیاب  هچ  تسیچ و  تیعقوم  نیا  رد  ام  هفیظو  امش ، رظن  هب  دراد ؟ دوجو  يزیچ  نینچ  ینید  ماکحا  رد  ایآ  دننکیم . تبحص  مهاب  تولخ  رد  اه  هداوناخ  عالطا  نودب  رتشیب ، تخانش  يارب  ناشدوخ  لوق  هب  تاقوا ، یهاگ  یتح  ای  دننز و  یم  مدق  مه  اب  هغیص ، ای  یمسر  دقع  هنوگ  چیه  نودب  لالدتسا  نیا  اب  دنا ! مرحم  مه  هب  دنشاب ، هتشاد  تسود  ار  رگیدکی  هکرفن  ود  تسا  هدش  هتفگ  مالسا  رد  دننکیم  لالدتسا  ناشدوخ  ددنسپ . یمن  ار  یطباور  تاکرح و  نینچ  ام  یتنس  هعماج  فرع  تسا و  لمحت  لباق  ریغ  اعقاو  تسا ، یمالسا  هکام  هعماج  رد  یلو  تسیچ ؛ زا  یشان  مناد  یمن  ینامیا ؟ یب  ای  تسا  یگنهرفیب  زا  یشان  تسا ، دنسپان  تشز و  تاقوا  زا  يرایسب  هک  نارتخد  نارسپ و  طباور  دتفا و  یم  هاگشناد  رد  هک  یتاقافتا  منک ؟ هچ  مناسر ، یم  بش  هب  نآ  رد  ار  زور  ره  هک  ياهعماج  اب  هک  تسا  هدرک  لوغشم  ار  مرکف  هلئسم  نیا  تسا  اه  تدم  شسرپ 12 .

یبهذم ياه  لکشت  38طابترا د ر 

؟ هن ای  تسا  دیفم  میارب  تاسلج  نیا  رد  تکرش  مناد  یمن  نیمه  رطاخ  هب  مرذگیم ؟ ایح  ياهزرم  زا  دیاش  دور و  یم  تسد  زا  ملرتنکاه  تقو  یضعب  موش و  یم  ریگوج  دوز  متسین !  یتیفرظ  اب  مدآ  یلیخ  نم  یلو  دوش ، یم  رازگرب  هنامرتحم  یلو  هناتسود  ًابیرقت  یمیمص و  يوج  اب  تاسلج  یمالسا ، نمجنا  يوت  شسرپ 14 .

! دیدنام یم  ام  38شیپ 

. دیی ام  رفب  جرد  میارب  زین  ار  ناتبوخ  ياهشرافس  اه و  هیصوت  دینک و  پاچ  ار  نآ  هک  مراد  دیما  داتفا ، تدنسپ  رگا  منکیم : فیرعت  تیارب  ار  ما  یگدنز  يارجام  نیرت  مهم  شسرپ 15 .

؟ا مینک هچ  40ام 

؟ دراد دوجو  میبای  ییاهر  یسنج  زیارغ  ياهراشف  زا  مه  میوشن و  هانگ  هب  هدولآ  مه  هکام  يارب  یعورشم  هار  ایآ  تسا ؟ هدیشیدنا  يریبدت  مه  ام  يارب  نید  نیا  رد  ایآ  تسا ، اه  نامز  ۀمه  يوگخساپ  حماج و  ایوپ ، لماک ، ینید  مالسا ، هک  میدقتعم  ام  منک ؟ هچ  یسنج  زیارغ  ۀحوبحب  نیا  رد  وجشناد ، ناوج  نم  هکنیا  هصالخ  میزادنیب . اهرت  گرزب  ناردام و  ردپ و  نالوئسم و  ریصقت  ار  نآ  هانگو  میوش  طیارش  میلست  هکنآ  ای  مینک و  هشیپ  تینابهر  زیارغ ، بوکرس  اب  دیاب  ایآ  مینک ؟ هچ  ام  سپ  تسا ؟ نکممان  ینونک  نس  تیعضو و  رد  ًابیرقت  یلغش و ... یلیصحت ، يداصتقا ، تالکشم  ظاحل  هب  یمسر  جاودزا  تسا ؟ عورشمان  ینید  رظن  زا  هکاضافت  هضرع و  دنکیم و ؟.. رترو  هلعش  ار  زیارغ  نیا  هک  هعماج  یگنهرف  یقالخا و  ياضف  ندوب  بسانمان  رگید  يوس  زا  یسنج و  زیارغ  جوا  یناوج و  فرط  کی  زا  مینک ؟ هچ  ام  هک  تسا  نیا  ناوج  يوجشناد  کی  ناونع  هب  نم  لاوس  کنیا  دنراد . یم  رذحرب  نآ  زا  ار  ام  دنناد و  یم  مارح  كانرطخ و  رایسب  رسپ  رتخد و  نیب  طابترا  میناوخ ؛ یم  یبهذم  تالاقم  اه و  باتکرد  ای  میسرپ و  یم  هک  ینید  ملاع  ره  زا  ای  مینکیم  تکرش  هک  ینید  لفحم  ره  رد  شسرپ 16 .

تقوم جاودزا  راثآ  43یسررب 

تقوم دقع  44هغیص 

: يرورض هتکن  45دنچ 

تقوم جاودزا  دیاوف  45راثآ و 

انز زا  يریگشیپ  . 145

یگدنب نامیا و  طفح  . 245
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ناگدنوش هعتم  یلام  زاین  عفر  قیرط  زا  اشحف  عفد  . 346

تافارحنا نامرد  يریگشیپ و  . 446

یسنج هدافتسا  ءوس  زا  يریگشیی  . 546

تازاجم تدش  زا  يریگشیپ  . 646

اه تیانج  شهاکو  ناوناب  تینما  مارتحا و  طفح  . 747

تقوم جاودزا  رد  هانگ  ساسحا  مدع  . 847

یسنج طباور  رد  تیدودحم  لامعا  ناکما  .947

عورشمان نادنزرف  دلو  داز و  شهاک  . 1047

ناتاوج ياهدادعتسا  اه و  تصرف  نتفر  رده  زا  يریگولج  . 1148

درم نز و  يوس  زا  ییادج  نامز  باختتا  . 1248

یمئاد نکسم  هب  زاین  مدع  . 1348

نالک دمآرد  هب  زاین  مدع  . 1448

یناور شمارآ  لوصح  . 1549

تقوم جاودزا  نادقتنم  49لیالد 

طباور ماکحا  مود : 50شخب 

ذذلت 50هبیر و 

؟ تسیچ عجارم  ياههلاسر  رد  ذذلت “  ” و هبیر ”   ” زا دوصقم  50شسرپ 18 .

هدیشر 50رتخد 

یسنج هزیرغ  ریثات  تحت  اهنت  جاودزا  رما  رد  دهد و  صیخشت  یبوخ  هب  ار  شیوخ  یگدنز  تحلصم  تعفنم و  هک  دنیوگیم  يرتخد  هب  هدیشر ، رتخد  عجارم : همه  دسر ؟ یم  دح  نیا  هب  ینس  هچ  رد  ًالومعم  تسیچ ؟ هدیشر  غلاب  رتخد  زا  روظتم  شسرپ 19 .

زییمت 50نس 

؟ تسا ینس  هچ  ششوپ ، هاگن و  ماکحا  رد  هچب  رتخد  رسپ و  رد  زییمت  نس  . 20 50شسرپ

تیم رحم  50ياههار 

عاضر يدنواشیوخ ،)  بسن ( دنوش : یم  مرحم  رگیدکی  هب  هار  هس  زا  درم  نز و  دنوش ؟ مرحم  رگیدکی  اب  دنناوت  یم  هار  دنچ  زا  رسپ ، رتخد و  یلکروط  هب  شسرپ 21 .

يردارب رهاوخ و  51هغیص 
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؟ دراد دوجو  يردارب  رهاوخ و  هغیص  مان  هب  يزیچ  مالسا  رد  ایآ  دنشاب ؟ هتشاد  مه  اب  عورشم  طباور  ناوج  ود  هکدراد  دوجو  جاودزا - زج  هب  ینوناق - یعرش و  هار  چیه  ایآ  شسرپ 22 .

؟ میناوخب تیمرحم  هغیص  رتخد ، ردپ  هزاجا  نودب  میناوت  یم  میوشن ؛ هدیشک  هانگ  هب  دوشن و  لکشم  راچد  یعرش  رظن  زا  نامطباور  هکنآ  يارب  میتسه ، درجم  راکمه  رفن  ود  ام  شسرپ 23 .

ردپ 51تفلاخم 

؟)  دراد جاودزا  هب  زاین  تسا و  هدیشر  غل و  اب  رتخد  تشاد  هجوت  دیاب  تسا ( مزال  وا  تیاضر  مه  زاب  ایآ  دشاب ، اهنآ  جاودزا  فلاخم  رتخد  ردپ  یلو  دنشاب ؛ وفک  مه  يرسپ  رتخد و  هک  یتروص  رد  شسرپ 24 .

4. تسا مارح  راک  نیا  يَرا ، عجارم : همه  تسا ؟ هانگ  جاودزا ، روظنم  هب  رسپ  رتخد و  نیب  تبحم  قشع و  راهظا  ایآ  51شسرپ 25 .

؟ دراد یمکح  هچ  تسا - هدرکن  دقع  زونه  هک  دوخ - دزمان  اب  شدرگ  هب  نتفر  حیرفت و  51شسرپ 26 .

تقوم دقع  51بوجو 

؟ دوش یم  بجاو  وا  يارب  تقوم  جاودزا  ایآ  دتفا ، یم  هانگ  هب  مئاد ، جاودزا  طیارش  دوبن  رسمه و  نتشادن  هطساو  هب  یسکرگا  51شسرپ 027 

عو رشمان  52هطبار 

؟ منک جاودزا  وا  اب  مناوت  یم  ناشیا  ردپ  نذا  نودب  ای  آ  هدیدرگ !!  ناشیا  یتفع  یب  بجوم  هک  متشاد  عورشمان  هطبار   ( هدیشر يرتخد ( کی  اب  شسرپ 28 .

تق وم  جاودزا  تیعو  52رشم 

؟ تسا هدمآ  تقوم  جاودزا  هراب  رد  ياهیآ  دیجم  نآرق  رد  ایآ  52شسرپ 29 .

؟ تسیچ تقوم  جاودزا  هرابرد  دیلقت  حجارم  رظن  . 30 52شسرپ

یسراف 52هغیص 

؟ دوش هدناوخ  یبرع  ات  دنریگب  لیکو  دیاب  هکنیا  ای  دنناوخب ، یسراف  هب  ار  جاودزا  ءهغیص  ناشدوخ  دنناوت  یم  درم  نز و  ایآ  53شسرپ 31 .

؟ تسا لکش  هچ  هب  نآ  تیفیک  ، دنناوخپ تقوم  دقع  هغیص  ناشدوخ  دنهاوخب  يرسپ  رتخد و  رگا  53شسرپ 032 

انز تقوم و  53دقع 

؟ تسیچ رد  انز  اب  تقوم  دقع  قرف  53شسرپ 33 .

دنناوخب . هغیص  دیاب  تسین و  تسرد  یتاطاعم ، جاودزا  عجارم : همه  دنناوخب ؟ دقع  هغیص  هکنآ  یب  دنوش ، رگیدکی  رسمه  هکنیا  دصق  هب  دنکرتخد ، تسد  رد  ار  يرتشگنا  رسپ  لاثم  ناونع  هب  تسا ؟ زیاج  زین  یتاطاعم  حاکن  دقع و  ایآ  شسرپ 34.

هاگ آدوخان  54هاگن 

؟ تسیچ دشاب  تذل  دصق  نودب  هک  یتروهع  رد  نآ  مکح  دتفا : یه  مرحمان  نارتخد  هب  ناسنا  مشچ  هاگآدوخان  ًاعبط  دوش ، یم  رازگرب  مه  اب  رسپ  رتخد و  نایوجشناد  ياهسالک  هکنیا  هب  هجوت  اب  شسرپ 35 .

مرحمان اب  یملع  يوگو  54تفگ 

؟ درا لاکشا د  دشاب ، سرد  يارب  ای  ریخ و  تین  هب  هک  مرحمان  درم  اب  نز  ندرک  تبحص  ایآ  54شسرپ 36 .

؟ دنک تبحص  هنادرم  دهد و  رییغت  ار  دوخ  يادص  دیاب  َامتح  مرحمان ، درم  اب  ندرک  تبحص  ماگنه  رد  نز  ایآ  54شسرپ 37 .

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 65زکرم  هحفص 8 

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


فلاخم سنج  اب  54تچ 

؟ دراد یمکح  هچ  یلومعم ، ياهتبحص  ندرک  لدب  در و  فلاخم و  سنج  اب  ندرک  تچ  54شسرپ 38 .

4. تسین زیاج  دشاب ، مارح  هب  نداتفا  سرت  رگا  عجارم : همه  دییامرفب ؟ میعالطا ، یب  وا  تیسنج  زا  هکار  صخش  اب  ندرک  تچ  مکح  54یثسرپ 39 .

مرحمان اب  يراگن  54همان 

؟ دراد یمکح  هچ  تچ ، ای  لیمیا و  قیرط  زا  یناوهش  لئاسم  حرط  مرحمان و  اب  يراگن  همان  . 4. 55شسرپ

مرحمان هب  ندرک  55مالس 

. درادن لاکشا  دشاب ، مارح  هب  نداتفا  سرت  تذل و  دصق  نودب  رگا  عجارم : همه  تسا ؟ زیاج  مرحمان ، درم  هب  نز  مرحمان و  نز  هب  درم  ندرک  مالس  ایآ  شسرپ 41 .

مرحمان اب  55یخوش 

؟ دراد یمکح  هچ  مرحمان  اب  ندرک  یخوش  55شسرپ 42 .

نای وجشناد  55طالتخا 

دننک میظنت  نارتخد  نارسپ و  یلیصحت  زکارم  نتخاس  ادج  يارب  ياهمانرب  یمالسا ، ياهروشک  نالووسم  هک  تسا  راوازس  نَا  دوجو  اب  یلو  درادن ؛ لاکشا  دشابن ، مارح  هب  نداتفا  سرت  دوشن و  ماجنا  دوَلا  هانگ  هاگن  رگا  یفاص :) تجهب ، زج  هب  عجارم ( همه  دراد ؟ یلاکشا  نارتخد ، نارسپ و  نیب  طالتخا  یهاگشناد  طیحم  رد  ایآ  شسرپ 43 .

طلتخم 55نشج 

؟ دراد یمکح  هچ  دنا ، طلتخم  اهرسپ  رتخد و  نآ  رد  هک  هاگشناد  رد  مسارم  اه و  نشج  يرازگرب  55شسرپ 44 .

یبهذم لکشت  رد  56تکرش 

؟ تسیچ فیلکت  ، متفیب هانگ  هب  تسا  نکمم  هک  منکیم  ساسحا  حقاوم  یضعب  رد  دنتسه ! طلتخم  نآ  رد  نارسپ  نارتخد و  هک  مراد  تیلاعف  یبهذم  لکشت  کی  رد  شسرپ 45 .

رسپ رتخد و  56يودرا 

؟ دننک ترفاسم  یتحایس  یحیرفت و  ياهودرا  هب  كرتشم ، روط  هب  دنناوت  یم  رسپ  رتخد و  نایوجشناد  ایآ  56شسرپ 46 .

درم نز و  56تولخ 

؟ دننک تبحص  هدنیآ  لئاسم  دروم  رد  رگیدکی  اب  تولخ  هتیبرد و  قاتا  رد  دنناوت  یم  دننک ، جاودزا  رگیدکی  اب  دنهاوخ  یم  هک  يرسپ  رتخد و  ایآ  لاثم  روط  هب  تسا ؟ زیاج  ناکم  کی  رد  مرحمان  رفن  ود  ندرک  تولخ  ایآ  شسرپ 47 .

یلغش 56طابترا 

؟ دراد لاکشا  ینامهیم ، ای  يراکمه و  ماگنه  رد  رسپ  رتخد و  نیب  یمیمص  طابترا  ایآ  56شسرپ 48 .

یص وصخ  57سیردت 

( دشاب یسرد  تیوقت  يارب  دنچ  ره  ( ؛ تسین زیاج  وا  اب  ترشاعم  طابترا و  دشاب ، نیب  رد  هدسفم  هانگ و  هب  نداتفا  سرت  رگا  سپ  تسا . مرحمان  امش  رب  نانز  ریاس  دننام  ومعرتخد  یفاص :)  تجهب و  زج  هب  عجارم ( همه  دراد ؟ یمکح  هچ  سرد ، تیوقت  يداتسا و  دح  رد  ومع  رتخد  اب  ترشاعم  شسرپ 49 .

فلاخم سنج  نتشاد  57تسود 
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؟ دراد یمکح  هچ  مراد ، تسود  ار  وت  نم  دیوگب  هکدح  نیا  رد  فلاخم  سنج  هب  یتسود  راهظا  57شسرپ 50 .

رازاب یسکات و  رد  در  57وخرب 

؟ تسیچ فیلکت  اجنیا  رد  دنکیم ، دروخرب  رگیدکی  هب  درم  نز و  هیلقن  لیاسو  هاگشیامن و و  رازاب ، رد  یهاگ  57شسرپ 51 .

دوش و ظفح  دیاب  ینید  رئاعشو  تسین  زیاج  مرحمان  نز  اب  نداد  تسد  عجارم : همه  تسیچ ؟ ضرف  نیا  اب  درم  نز و  نداد  تسد  مکح  دوش ؛ یم  بوسحم  لباقم  فرط  هب  تبسن  بدا  هئاسا  تناها و  دننک ، كرت  ار  راک  نیا  رگا  و   ( نادرم اب  نانز  یتح  دننکیم ( هحفاصم  رگیدکی  اب  دووخرب  ماگنه  هکدشاب  نیا  رب  مسر  یطیحم ، ای  هقطنم  رد  هاگره  شسرپ 52 .

؟ در یمکح د ا  هچ  نآ ، دننام  شکتسد و  هلیسو  هب  مرحمان  نز  اب  نداد  تسد  57شسرپ 53 .

نز شش  58وپ 

؟ دشاب هنوگچ  دباب  نانز  يارب  ندب  ششوپ  58شسرپ 54 .

؟ دراد یمکح  هچ  تسا - ادیپ  نآ  رد  نز  ندب  ياهیگتسجرب  هک  - هدننک کیرحت  گنت و  ياهسابل  ندیشوپ  58شسرپ 55 .

نز 58رطع 

3. تسین زیاج  دوش ، مرحمان  هجوت  بلج  ثعاب  رگا  عجارم : همه  دور ؟ نوریب  لزنم  زا  دنزب و  رطع  هک  تسا  زیاج  نز  يارب  ایآ  58شسرپ 56 .

نارتخد 58شیارآ 

؟ دراد یمکح  هچ  نارتخد  يارب  شیارآ  58شسرپ 57 .

ربا و 59گنر 

تسا . بجاو  مرحمان  زا  نَا  ندناشوپ  دوش ، بوسحم  تنیز  رگا  دیحو : لضاف ، يا ، هنماخ  ماما ، ماظع  تایآ  تسا ؟ بجاو  مرحمان  زا  نآ  ندناشوپ  هدوب و  تنیز  وربا  ندرک  گنر  ایآ  شسرپ 58 .

ردپ 59هزاجا 

؟ تسا لطاب  ناشدقع  دنناوخب ، دقع  هزاجا  نودب  رگا  تسا و  بجاو  يردپ  دج  ای  ردپ  هزاجا  هرکاب ، رتخد  اب  جاودزا  رد  ایآ  59شسرپ 59 .

هرکاب ریغ  59رتخد 

؟ تسا طرش  ردپ  هزاجا  وا ، اب  جاودزا  رد  ایآ  شزرو ،)  يزاب و  اب  ًالثم  هکلب  عورشمان ؛ هار  زا  هن  هتبلا  دشاب ( هداد  تسد  زا  یک  دوک  نارود  رد  ار  شتراکب  رتخد  رگا  شسرپ 060 

لقتسم 59رتخد 

؟ دنک جاو  دز  شردپ ا  هزاجا  نودب  دناوت  یم  تسا ، لقتسم  دراد و  يدمآرد  هک  يرتخد  ایآ  59شسرپ ا 6 .

؟ تسا ردپ  هزاجا  هب  زاین  جاودزا  يارب  ایآ  تسا : هدنام  یقاب   ( هزیشود هرکاب ( زونه  دراد و  لاس  یس  زا  شیب  هک  يرتخد  59شسرپ 62 .

؟ درک جاودزا  يو  اب  ردپ - نذا  نودب  ناوت -  یم  ایآ  دنراد ؛ جاودزا  هب  یبلق  تیاضر  مردام  ردپ و  دیوگب : رتخد  رگا  60شسرپ 63 .

رسپ 60هزاجا 

؟ تسا ردپ  هزاجا  هب  زاین  رسپ ، جاودزا  رد  ایآ  60شسرپ 64 .
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؟ دوش یم  بوسحم  رسپ  نآ  یعرش  رسمه  مرحم و  رتخد  نآو ! تسا  تسرد  دوش ، بلج  ردپ  تیاضر  ًادعب  هک  یترو  رد صـ دقع ، ۀغیص  ایآ  شسرپ 65 .

يراگتساوخ 60هاگن 

؟)  دوخ صاخ  طیارش  تیاعر  اب  هتبلا  دنک (  هاگن  يراگتساوخ  ماگنه  نز ، ندب  هب  دناوت  یم  هزادنا  هچ  ات  درم  60شسرپ 66 .

؟ تسیچام فیلکت  دوش ، یم  رهاظ  هزادنا  زا  شیب  وا ، رس  ياهوم  تسد و  هایس ، هتخت  يور  بلاطم  نتشون  ماگنه  رد  دنکیمن و  تیاعر  ار  یعرش  باجح  تسا و  باجح  دب  ام  داتسا  شسرپ 067 

؟ تسیچ فیلکت  دتفا ، یم  نانآ  هب  نام  مشچ  میورب و  نابایخ  هچوک و  هب  میروبجم  زین  ام  دنیآ و  یم  نوریب  نانز  هک  یعضو  اب  61شسرپ 68 .

اه ییابیز  هب  61هاگن 

؟ دیآ یم  باسح  هب  تذل  دصق  قادصم  تسا و  مارح  راک  نیا  ایآ  دربب ؛ تذل  نز  هرهچ  هب  ندرک  هاگن  زا  درب ، یم  تذل  ناتسلگو  غاب  ندید  زا  هکروط  نامه  ناسنا  رگا  شسرپ 069 

یشزومآ ملیف  61سکع و 

؟ دراد یمکح  هچ  تسا ، يرورض  نایوجشناد  يارب  نآ  شزومآ  هک  یکشزپ  ياهباتکرد  دوجوم  نایرع  ياهسکع  هب  ندرک  هاگن  61شسرپ 70 .

لذتبم ملیفو  61سکع 

؟ دراد یمکح  هچ  دوشن - ناسنا  کیرحت  بجوم  هک  یتروص  رد  دننکیم -  يزاب  نآ  رد  ناملسم  ریغ  نانز  رتشیب  هک  لذتبم  ياهملیف  هب  هاگن  . 71 شسرپ

امیسو ادص  ياه  62ملیف 

؟ دراد یمکح  هچ  دنوش ، یم  شخپ  امیس  ادص و  زا  دوش و  یمن  تیاعر  باجح  اهنآ  رد  هک  یجراخ  یناریا و  ياهملیف  هب  هاگن  62شسرپ 72 .

ییوشانز کیرحت  62ملیف 

؟ دننک هاگن  لذتبم  سکس و  ياهملیف  هب  دنناوت  یم  یسنج ، کیرحت  يارب  رهوش  نز و  ایآ  62شسرپ 73 .

ملیف اب  توهش  62ياضرا 

؟ تسا زیاج  روظنم  نیا  هب  نآ  هدهاشم  ایآ  دراد ؟ یمکح  هچ  دشاب ، رثوم  مارح  باکترا  زا  يریگولج  رد  دنک و  شکورف  ناسنا  توهش  زا  يرادقم  زیگنا ، توهش  ياهملیف  هدهاشم  اب  رگا  شسرپ 074 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  62هرابرد 
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رسپ رتخد و  طباور 

باتک تاصخشم 

داـهن تراـظن  میظنت و  ناـققحم ؛) زا  یعمج  يراـکمه  اـب   ) يدـمحا اضردـمحم  رـسپ / رتخد و  طـباور  - 1242 اـض ، دـمحم ر  يدـمح ، ا 
152 ص . 1386 فراعم ، رـشن  رتفد  مق : خساپ - هرواشم و  هرادا  غیلبت - شزومآ و  تنواعم  اههاگـشناد ، رد  يربهر  مظعم  ماقم  یگدنیامن 
لایر 087-3- اپیف 0 0 0 5 1  تاعالطا  ساـسا  رب  یـسیون  تسرهف  ؛1 ) یـسانشناور یتیبرت و   : 25 ییوجشناد ؛ ياه  شـسرپ  هع  ومجم  )
ناناوج و . 2 اه . خساپ  اه و  شس  رپ  مالسا - سی 01  ون  ریز  تر  وص  هب  نینچمه  152 ؛ - 1  ) 51  ( ص همانباتک :  ISBN : 978-964-531

شزومآ تنواعم  اه . هاگشناد  رد  يربهر  مظعم  ماقم  یگدنیامن  داهن  فلا  اه . خساپ  اهشـسرپ و  یقالخا - ياه  هبنج  ناناوج - . 3 مالسا .
رتخد و طباور  - مجنپ تسیب و  رتفد  : اهخساپ اهشسرپ و   BP 076/279 1389 فلا . نا 9 ر 13  ونع  ب . خـساپ . هرواشم و  درادا  غیلبت ، و 

اـضردمحم خـساپ  هرواشم و  هرادا  غیلبت - شزومآ و  تنواعم  اه  هاگـشناد  رد  يربهر  مظعم  ماقم  یگدـنیامن  داـهن  تراـظن  میظنت و  رـسپ 
هخسن 1500 ناتـسمز 88 000/10 متـشه ، فراعم  رـشن  رتفد  شیاشخب  بلاط  رگر  اـک  میحر  ناـققحم ) زا  یعمج  يراـکمهاب   ) يدـمحا
، ادهش نابایخ  مق : نفلن 4440 0 29 3 . داهن ، غیلبت  شزومآ و  تنواـعم  مق : - 1 شخپ : زکارم  تسا  ظوفحم  رـشان  يارب  قوقح  هی  ناموت 

ربامن نفلت 1 773545  يرهر ، رتـف  يور د  هبور  هین ، افـص  خ  مق : هر 1  امش  اکـشو . رف  ربامن 7742757 4 . نفلت و  كالپ 3 ، ْهچوک 32 ،
یناشن رلامل 9386 8880  نفلن 2 1 2 1 1 889  ب 1 79 ، جــلاک ، هار  راـهچ  بـالقنا ، خ  نا : رهت  هر 2  امـش  هاگـشورف  . 5 7742757

info@porseman.org کینورتکلا تسی  - www.nashremaaref.ir: تنرتنیا

همدقم

ار ناطیـش  دوخ ، درز  گرب  رب  هدـناشن ، ارف  ار  ناگتـشرف  دوخ ، زبـس  لاـب  رب  هدرک ، ییاـمن  خر  ناـسنا ، شنیرفآ  زاـغآ  زا  يرگ “ شـسرپ  ”
َِملَع نم   ” و َِملَع “ لاوسلا  َنَسحَا  نَم  : ” تسا هدومرف  اـبیز  هچ  هفوک  باـتفآ  تسا . هداد  ناـشن  ار  تیمدآ  ماـقم  ناـیم ، نی  ارد  هدـناشنورف و 

، تسا ینامـسَا  شیاـه  لاوس  هک  ره  يرآ ، َبا  كاـخزا و  لـگو  راـخ  هک  ناـنچمه  باوج  مه  دزیخ  ملع  زا  لاؤس  مه  لاوـسلا .”  َنَسحَا 
ياـه خـساپ  هناـبلطتقیقح و  ياـه  شــسرپ  ورگ  رد  “، گـنهرف  ” و هعماـج “  ” ییاـیاپ ییاـیوپ و  دوـب . دـهاوخ  شخــساپ  شنیب ، شناد و 

زا دشاب و  یم  رگشسرپ  هاوخ و  لامک  لد ، كاپ  یناناوج  زا  راشرس  ییوس ، زا  هک  تسا  نَا  یمالسا ، ناریا  تاراختفازا  تسا . هنازرودرِخ 
هرواشم هرادا  تسوجشناد . رگشسرپ و  كانـشطع  ياهلد  شون  اراوگ  نَا ، دنلب  فراعم  هک  تس  ارادروخرب  ینغ  یبتکم  زا  ، يوس رگید 

دشاب و اریذپ  تباجا ”  نیمز   ” هب ار  اهـشسرپ  تمحر ”  ربا   ” ات تسا ، هدروآ  مهارف  یـسن  لفحم ا  داهن ، عغیلبت  شزوم ، تنواعم آ  خـساپ  و 
. دیلاب میهاوخ  دوخ  هب  میـشاب ، نامرهگرپ  ناریا  هدـنلاب  دنمـشیدنا و  ناناوج  روبـص  گنـس  میناوتب  رگا  ام  دزاس . روراب  ار  شناد  زبس  لاهن 
اب اههاگـشناد ، رد  يربهر  مظعم  ماقم  یگدـنیامن  داـهن  خـساپ  و  رواـشم . هرادا  ینید ، گـنهرف  جـیورت  ياتـسار  رد  هک  تسا  رکذ  ناـیاش 

خـساپ ماکحا و ... هرواشم ، ینید ، هشیدـنا  فلتخم  تاعوضوم  رد  ار  ییوجـشناد  شـسرپ  رازه  زا 70  شیب  یملع ، ياـههورگ  يراـکمه 
هورگ . 3 ماکحا ؛ هورگ  . 2 ثیدـح ؛ نآرق و  هورگ  . 1 تسا : ریز  حرـش  هب  یـصصخت ، یملع و  هورگ  تشه  ياراد  هرادا ، نیا  تسا . هداد 

یگنهرف و هورک  . 7 یسایس ؛ هشیدنا  هورگ  . 6 یـسانش ؛ ناور  یتیبرت و  هورگ  ه . نافرع ؛ قـالخا و  هورگ  . 4 یهوژپ ؛ نید  مالک و  هفـسلف ،
هورگ لوئـسم  طسوت  هک  تسارتخد  رـسپ و  طباور  نوم  اریپ  تالاؤس  نیرتمهم  دیراد ، ورشیپ  هچنآ  هریـس ؛ خـیرات و  هورگ   8 یعامتجا ؛

یلع مالـسا  ججح  ملق  هشیدنا و  نابحاص  هدش و  یهد  خساپ  هزعدیز )  ) يدـمحا اضردـمحم  نیملـسملاو  مالـسالا  ۀـجح  بانج  هرواشم ،
ققحم طسوت  ماکحا  شخب  دن و  اهدومن  يرایمه  اهشـسرپ  زا  یـشخب  یهدخـساپ  هیهت و  رد  امهزعدـیز )  ) ینیـسح میهاربادیـس  یتنیز و 

، دـنوادخ قیفوت  اب  ات  مینَارب  تسا . هدـمآرد  ریرحت  هتـشر  هب  هزعدـیز ) ینیـسح ( یبتجمدیـس  نیملـسملاو  مالـسالا  ۀـجح  باـنج  دـنمناوت ،
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ِرابرپ هتـسیاش و  هئ  ارا  رد  ام  يامنهار  امـش ، هدـنزاس  ياهداقتنا  اهداهنـشیپ و  مینک . ناـبوخ  امـش  میدـقت  ار  هعومجم  نیا  همادا  جـیردتهب 
هب خـساپ ، هرواشم و  هرادا  ناراکمه  هعومجمو  مرتحم  نافلؤم  هناصلخم  ياهشالت  زا  ، نایاپ رد  دوب . دـهاوخ  تسد  نیا  زا  ییاه  هعومجم 

ینادردق رکـشت و  دن ، اهدرک  شالت  رثا  نیا  يزاس  هدامَا  یناوخزاب و  رد  هک  هّزعدـیز ) دانق ( حـلاص  نیملـسملاو  مالـسالا  ۀـجح  صوصخ 
هژیو هـب  هعماـج - ینید  گـنهرف  ءاـقترا  تـیب ? و  لـها  بـتکم  هـب  رتـشیب  تمدــخ  تـهج  رد  ار  نازیزع  نـیا  تاـقیفوت  ماود  دوـشیم و 

داهن یغیلبت  شزومآ و  تنواعم  قیفوتلا  هللا  نم  و  میراد . تلئسم  لاعتم  دنوادخ  زا  نایهاگشناد -

رسپ رتخد و  طباور  لوا : شخب 

فلاخم سنج  اب  طابترا 

. دیهد حیضوت  میارب  نآ  طیارش  هاگشناد و  رد  رسپ  رتخد و  ءهطبار  ْهرابرد  ًافطل  ماهدش . انشآ  هاگشناد  طیحم  اب  هزات  متسه و  لوا  مرت  . 1 شسرپ

ياضف اب  یلبق ، یلیصحت  عطاقم  رد  دیاهتـشاد . دروخرب  فلاخم  سنج  اب  رتمک  یلیـصحت ، طیحمرد  نونکات  دیناد ، یم  دوخ  هک  هنوگنامه 
دروخرب هبرجت  نیتسخن  هاگشناد ، طیحم  دیاش  دوب . فلاخم  سنج  روضح  زا  غراف  امش ، یشزومَا  یگدنز  دیدوبن . هجاوم  طلتخم  یشزومَا 

ندمَا رانک  ياههار  یفنم و  تبثم و  ياهدمایپ  طابترا و  عون  نیا  لکش  اب  تسا  هتسیاب  ساسا ، نیارب  تسا . فلاخم  سنج  اب  امش  میقتـسم 
یملع و يدـنم  هرهب  ياجهب  ددرگ و  یـشزومَا  ررـض  نارـسخ و  بجوم  دـناوت  یم  ییانـشَا  ان  دـینک . ادـیپ  يرتشیب  ییانـشَا  هدـیدپ ، نیا  اب 
هب هدرکرود ، فدـه  زا  ار  امـش  یلبق ، همانرب  دـصق و  نودـب  نینچمه  دـنک . لیمحت  امـش  هب  یتیثیح  یقالخا و  یعامتجا ، نایز  یـشزومَا ،

سنج اب  حیحص  ملاس و  طابترا  نتشاد  هدیدپ و  نیا  اب  حیحص  ههجاوم  زا  یهاگَا  ساسا ، نیا  رب  دربب . هدشن  ینیبشیپ  ياهفارحنا  تمس 
، يرگنـشور روظنم  هب  ورنیازا ، تسا . هتـسیاب  مزال و  امـش  يارب  طابترا ، عون  نیا  تاررقم  بادآ و  طیارـش ، زا  یفاک  تخانـش  فلاخم و 
، ناسنا تسا . هتـسیاب  نارگید  اب  طابترا  رد  يدـیلک  یـساسا و  هتکن  کی  هب  هجوت  تایئزج ، هب  نتخادرپ  زا  شیپ  اما  دوش . یم  نایب  یتاکن 

هدـشن عظق  هاگ  چـیه  یلو  هدوب ؛ عونتم  اه  طابترا  عون  حطـس و  هچرگا  تسا و  هدرکن  یگدـنز  نارگید  اب  لـماعت  طاـبترا و  نودـب  زگره 
نیدب دوشیم . نییعت  صاخشا  ضارغا  فادها و  ساسا  رب  طابنرا ، تیفیک  عون و  دراد . ترورض  یمدَا  يارب  عونمه  اب  طابترا  اریز  تسا ؛
دیاـب هک  دراد  ار  دوخ  صاـخ  طیارـش  یطاـبترا ، عون  ره  تسا . یعاـمتجا  اـی  یگنهرف و  يداـصتقا ، یـشزومَا ، یهاـگ  طاـبترا  نیا  تهج 

. ددرگ تیاعر  اهطابترا ، مامت  رد  دیاب  هک  تسا  يدـعاوق  لوصا و  ياراد  هعومجم ، کی  دـسرب . دوخ  فدـه  هب  طابترا  ات  ددرگ  تیاعر 
مایپ دوش . مگ  فده  دیابن  طابترا ، کی  نمـض  رد  ینعی ، دـنک ؛ لخادـت  یـشوپمه و  رگیدـمه  اب  دـیابن  اهطابترا ، زگره  هنومن  ناونع  هب 
نیا دوش . هلدابم  یگداوناخ  مایپ  دیابن  يداصتقا ، طابترا  کی  نمـض  رد  ًالثم  دشاب ؛ طابترا  عون  هب  رـصحنم  دودـحم و  دـیاب  هدـش ، هلدابم 

، یـشزومَا طابترا  نمـض  رد  هک  روظ  نامه  دزاسیم . رود  دوخ  فادها  زا  ار  نیفرظ  هدش و  طابترا  عون  ود  ره  هب  ررـض  بجوم  لخادـت ،
ات دوب  دـنبیاپ  یناسنا  ياهطابترا  لوصا  هب  دـیاب  لاح  ره  هب  دوشیم . شزومآ  تیفیک  تفا  بجوم  دوش ، رگید  بلاطم  هجوتم  ساوح  رگا 

ادـیپ طیحم  نیا  مان  زا  هک  هنوگ  نامه  هاگـشناد - رد  امـش  روضح  یلـصا  تلع  هک  دـیراد  هجوت  تفای . تسد  اهطابترا  فادـها  هب  ناوتب 
طابترا رگا  تسا و  یشزومآ »  طیحم «، نیا  رد  دارفا  مامت  اب  امش  یلـصا  یـساسا و  طابترا  ورنیازا ، تسا ؛ ملع  شناد و  لیـصحت  تسا -

ای راتفر و  ره  اما  تسا . یشزومَا  فادها  هب  ندیـسر  تهج  ياهمدقم  ای  شزومآ و  لیمکت  ریـسم  رد  دوش ، رارقرب  يداصتقا و ... ای  یتسود 
ریغ يرگید - طابترا  ره  دوش  یم  یقلت  شزومآ  ریسم  زا  فارحنا  ییوجشناد و  یگدنز  تفَا  دنکرود ، فده  نیا  زا  ار  امـش  هک  یطابترا 

یملع فادها  هب  دیناوتب  ات  دینک  فذح  دوخ  ییوجشناد  یگدنز  ریسم  زا  ار  اهنَا  دیاب  تسا و  محازم  لماع  کی  طقف  یشزومَا - طابترا  زا 
ار امـش  زکرمت  حطـس  ماگ ، نیلوا  رد  تسا و  محازم  لماع  کی  فلاخم ، سنج  اب  طابترا  تیبرت ، میلعت و  هاگدید  زا  دییَا . لیان  یتفرعم  و 
ار امش  نهذ  رکف و  اه  تعاس  ات  دنک ؛ بلج  دوخ  هب  ار  امـش  رظن  فلاخم ، سنج  زا  یـشزومَا  ریغ  مایپ  کی  تسا  یفاک  دهدیم . شهاک 
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تیفیک تیمکو و  دـهد  رارق  دوخ  ریثأت  تحت  ار  امـش  یلیـصحت  تیلاعف  شزومآ و  هک  یطابترا  لـمع و  ره  سپ  !! دزاـس لوغـشم  دوخ  هب 
نامتک لباق  هن  فلاخم ، سنج  اب  طابترا  یتمحازم  ریثأت  دوش . فذح  ناتيوجـشناد  یگدنز  زا  دیاب  دهد ، شهاک  ار  امـش  يزودناشناد 
دننامه فلاخم ، سنج  اب  طابترا  دیوگب  هک  تسین  یسک  ینعی ، تسا ؛ هسیاقم  لباف   ( ادصو رس  دننامه  رگید ( ياهتمحازم  اب  هن  تسا و 

، نـیا رب  نوزفا  یلیــصحت ! تـفا  اـب  تـسا  ربارب  مـحازم ، لـماع  زورب  اریز  تـسا ؛ قـفوم  لیــصحت  يارب  ياهمدـقم  ریرحتلا ، مزاوـل  دــیرخ 
. تسا دارفا  هنوگنیا  یلیـصحت  دـیدش  تفا  ياـیوگ  فلاـخم ، سنج  اـب  طاـبترا  هب  ـالتبم  دارفا  تاـیبرجت  هتفرگ و  تروـص  ياـهشهورپ 

هلئـسم نیا  هکلب  تسا ؛ هدرکن  بلج  دوخ  هب  ار  تیبرت  میلعت و  نارظن  بحاص  نازروشیدنا و  رظن  اهنت  فلاخم ، سنج  اب  طابترا  عوضوم 
دروم ار  هلئسم  نیا  یتخانش  ناور  هاگدید  زا  کنیا  دریگیم . رارق  یـسررب  دروم  زین  یتخانـش و ... ناور  یتخانـشهعماج ، یهفف ، هاگدید  زا 

.5 لاناک ، . 4 مایپ ، ياوتحم  . 3 هدنریگمایپ ، . 2 هدنهد ، مایپ  . 1 تسا : نیرفآ  شقن  هفلوم  جنپ  یظابترا  ره  رد  میهد . یم  رارق  هاتوک  یسررب 
رگید زا  ار  طاـبترا  کـی  هچن  َا  تسا .  ( ماـیپ ياوتحم  موـس (  هفلوـم  نَا  زا  هدـننک  نییعت  سقن  ریثاـت و  نیرتـشیب  روـما ، نیا  نیب  زا  هناـسر .
هلدابم یمایپ  عون  هچ  فلاـخم ، سنج  اـب  یتسود  طاـبترا  رد  هک  تسا  نیا  نخـس  لاـح  تسا . ماـیپ  اوتحم و  دزاـسیم ، زیاـمتم  اـهطابترا 
طابترا  » ار هاگـشناد  رادرتفد  اب  طابترا  ای  سرد  سالک  رد  داتـسا  اب  طابترا  ارچ  دـنیوگیم ؟ فلاخم »  سنج  اـب  یتسود   » ار نَا  هک  ددرگیم 

رد دوش  صخشم  دیاب  دشاب ؟ هتشاد  ياهدننک  نییعت  رثوم و  شقن  دناوت  یم  هدش ، هلدابم  مایپ  اوتحم و  زج  يزیچ  ای  َا  دنیوگیمن ؟  « یتسود
، یـسایس يداصتقا ، تاطابترا  دـننامه  اهطابترا -  رگید  زا  ارنآ  هک  تسیچ  هدـش  هلدابم  مایپ  اوتحم و  فلاخم ، سنج  اب  یتسود  طاـبترا 

کی هک  یتـبحم  تسا ؛ ياهژیو  قشع  تبحم و  دوـشیم ، هلداـبم  فلاـخم  سنج  اـب  طاـبترا  رد  هچنآ  دزاـس ؟ یم  زیاـمتم  یعاـمتجا و -...
، شمارَا ماـیپ  رگا  تسا و  یتییـسنج  عوـن  زا  تبحم  سپ  دوریم ! فلاـخم  سنج  غارـس  هب  ور  نـیازا  تـسا . ناوتاـن  نَا  هـئارا  زا  سنجمه 

نیفرط تادـهعت  طیارـش و  دـعاوق ، نوچ  طاـبترا ، عون  نیا  رد  دریذـپ . یم  یـسنج - هن  یتیـسنج - گـنر  ددرگیم ، هلداـبم  زین  نوکس و ...
دهعت ساسحا  رگیدمه  ربارب  رد  ناتسود  هدشن ، فیرعت  یتسود  حطس  نوچ  لاثم  يارب  تسا . هارمه  یناوارف  یقنم  دمایپ  اب  هدشن ، فیرعت 

فیرعت طابترا  یتسود و  حظـس  هکنیا  هطـساو  هب  تاقوا  یهاگ  تسا . هارمه  تسکـش و ... ییافو ، یب  تناـیخ ، اـب  ـالومعم  هک  دـننکیمن 
نوچ دوشیم و  تسد  نآ  زا  ییاهدرکراک  یگداوناـخ و  طاـبترا  اـب  ناـسمه  هتفر ، رتارف  یتسود  طاـبترا  زا  كدـنا  كدـنا  تسا ، هدـشن 
هارمه رتخد - فرط  زا  هژیو  هب  ریذـپان - ناربج  ياهتراسخ  اسب  هچ  یعامتجا و  تیثیح  کته  هب  هدـشن ، نیرق  نیفرط  قفاوت  اب  نَا  طیارش 

ياهجیتن هک  دـسریم  ییاج  هب  مکمک  یلو  دوش ؛ متخ  هطقن  نیا  هب  یتسود ، نیا  هک  دـنکیمن  ینیب  شیپ  ادـتبا  رد  یـسک  زگره  دوشیم !
غارس هب  دیابن  تسا ، هدشن  فیرعت  طابترا  عون  نیا  یمالسا ، ناریا  فرع  ینید و  گنهرف  رد  نوچ  نیاربانب  دروآیمن ! راب  هب  ینامیشپ  زج 

ياهجیتن تراسخ  زج  هکلب  دسر ، یمن  دوخ  فده  هب  اهنت  هن  دـشاب ، غراف  مزال  دـهعت  بادَا و  طیارـش ، زا  هک  یطابترا  ره  نوچ  میورب ؛ نَا 
نَا هجیتن  اهنت  يداصتقا  تراسخ  هکلب  دـهد ؛ یمن  دوس  اهنت  هن  دـشاب ، هناگیب  ياهدـهعت  طیارـش و  بادَا ، اب  يداصتقا  طاـبترا  رگا  درادـن .

تراسخ و ضرعم  رد  هچنَا  فلاخم ، سنج  اـب  یتسود  طاـبترا  رد  تسا . لاونم  نیمه  هب  تیعـضو  مه ، طاـبترا  عون  نیا  رد  دوب . دـهاوخ 
زگره دور ، فکزا  رگا  هک  تسا  یکاپ  وربَا و  هکلب  تسین ؛ شناد  لیـصحت  هیامرـس و  لام ، دریگیم ، رارق   ( دیدهت مییوگب  رتهب  ای  و  ررض (

رارق رطخ  بیـسَا و  ضرعم  رد  ار  دوخ  تیثیح  مزال ، دـهعت  دـقاف  یتسود  طابترا  کی  رد  تسا  رـضاح  لـقاع  ناـسنا  اـیَا  دوشیمن . ناربج 
زگره هک  يدارفا  رایـسب  هچ  تسا !  تشگرب  لـباق  هتفرداـبرب ، يوربَا  اـیَا  دـنکیم و  ناربج  ار  نَا  یـسک  هچ  داد ، خر  ررـض  نیا  رگا  دـهد !

طابترا نوچ  یتخانـش ، ناور  هاگدید  زا  نیاربانب ، دندش ! التبم  یلو  دنوش ؛ التبم  وربَا و ... نداد  تسد  زا  ییوربَایب و  هب  دـندرکیمن  نامگ 
تـسکش طابترا  کی  هدشن ، تیاعر  نَا  ياههفلوم  رد  مزال  ياهیگژیو  تسا و  ملاس  طابترا  کی  طیارـش  دقاف  فلاخم  سنج  اب  یتسود 

تخـس نَا  زا  دـیاب  دوشن ، یهتنم  طیارـش  بادَا و  تیاعر  اب  هارمه  ینیفرط  دـهعت  کی  هب  هکیناـمز  اـت  تسا و  بیـسَا  هب  نورقم  هدروخ و 
دروم تخـس  دـشاب و  یمن  ینیب  شیپ  لباق  یـشزومَاریغ  یـشزوم و  َا  ياضف  رد  فلاخم  سنج  اب  طابترا  ياهدـمایپ  هک  لاـح  درک . زیهرپ 
کی هک  دراد  دوجو  دروخرب  هویـش  دنچ  ام  هعماج  رد  یلکروط  هب  دشاب  دیاب  هنوگچ  فلاخم  سنج  اب  ام  راتفر  لکـش  سپ  تسا ؛ دـیدرت 
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رد تسا . فلاخم  سنج  اب  حیحـص  ْههجاوم  لباقتم ، مارتحا  تخانـش و  رب  ینتبم  دروخرب  تسا . طـلغ  رگید  ياههویـش  تسرد و  نَا  هویش 
سنج زا  مالک  کی  هاگن و  کی  نانیا  دنوشیمن . هدز  ناجیه  دنزابیمن و  ار  دوخ  رگیدکی ، ندید  ضحم  هب  نارسپ  نارتخد و  هویش ، نیا 

، یلیماـف عماـجم  رد  اـهدروخرب  رد  هکلب  دـننارورپیمن ؛ شیوخ  ياـهایؤر  رد  دوخ و  نهذ  رد  ار  نآ  دـننکیمن ، ریبعت  قشع  هب  ار  فلاـخم 
راچد نانَا ، ياهشـسرپ  هب  ییوگخـساپ  رگیدکی و  لاوحا  زا  وجوسرپ  نیع  رد  دننکیم و  دروخرب  نیگنـس  راقواب و  رایـسب  یلیـصحت و ...

زا هک  ار  یبادَا  دـنناد و  یمن  دوخ  رهاوخ  ردارب و  ردام ، ردـپ ، نوچ  يدارفا  ار  فلاخم  سنج  ناـنَا  دـنوشیمن . یخوش  هدـنخ و  رد  طارفا 
سنج اب  ناهنپ  هطبار  يرارقرب  یگداوناخ ، تیبرت  رثا  رب  نانَا  دننکیم . تیاعر  تسا ، مزال  نارگید  اب  دروخرب  رد  یعامتجا  یعرش و  طاحل 

اب یمیمـص  کیدزن و  طباور  يرارقرب  يارب  دـنهاگا و  یفاک  دـح  هب  فلاخم ، سنج  تاـیحور  ءهراـبرد  دـننادیم و  اـنعم  یب  ار  فلاـخم 
تسردان ياه  هویش  دنناسریم . ققحت  هب  یعامتجا ، لوبقم  طیارش  ندرو  َا  مهارف  جاودزا و  قیرط  زا  ار  نَا  دنراد و  همانرب  فلاخم ، سنج 

ار هداس  تبحم  زاربا  کی  نانَا  تسا . فلاخم  سنج  زا  حیحـص  تخانـش  مدع  رثا  رب  راتفر  نیا  هدزناجیه ؛ یـساسحا و  دروخرب  طابترا ا .
.2 دروخ ! یم  مشچ  هب  نارـسپ  زا  شیب  یـشنکاو  نینچ  نارتـخد  رد  ًـالومعم  هک  دـنوش  یم  هدز  ناـجیه  دـننادیم و  قـیمع  یقـشع  هناـشن 

زین سنجمه  دارفا  زا  نایانـشآ  ناشیوخ و  نایم  رد  یهاگ  طلغ ، ياـهتیبرت  ساـسا  رب  ناـناوج ، زا  ياهدـع  هدودـحم ؛ کـشخ و  دروخرب 
یلو تسین ؛ یعرـش  دودـح  ندرکن  تیاعر  ياـنعم  هب  زگره  ندوبن ، کـشخ  هتبلا  دـنراد . نشخ  اـی  درـس و  يراـتفر  دـننک و  یم  باـنتجا 

، يراگن همان  لثم  یطباور  نتـشاد  یناهنپ ؛ طباور  نتـشاد  . 3. تسین ندوب  درـس  یقالخا و  دـب  يانعم  هب  ًاموزل  مه  یعرـش  نیزاوم  تیاـعر 
یم نارتخد  بیصن  بیسَا ، نیرتشیب  هنافسْاتم  هک  دراد  یپ  رد  یکانرطخ  رایسب  یعامتجا  یناور و  بقاوع  هنایفخم و ... ینفلت و  ياهسامت 

رسپ و نیب  هنوگ  طارفا  طباور  داجیا  رد  یعس  دوخ ، نادنزرف  ندرک  یعامتجا  هناهب  هب  اههداوناخ ، زا  یضعب  ترشاعم ؛  رد  طارفا  . 4 دوش .
، فلاخم سنج  اب  هطبار  رد  حیحـص  هویـش  دـسریم  رظن  هب  نیاربانب  تسا ! یبرغ  گنهرف  زا  هناروکروک  تیعبت  یعون  هک  دـننکیم  رتخد 

راتفر تسا . هدـش  راوتـسا  يزرو »  ّربکت   » لصا رب  فلاـخم ، سنج  اـب  دروخرب  . 1 دوشیم : هراـشا  اـهنَا  زا  یـضعب  هب  هک  تسا  یلوصا  عباـت 
ظفح هار  فلاخم . سنج  مرحمان و  يارب  هن  تسا ؛ مراحم  سنج و  مه  اب  ههجاوم  يارب  نتـشاد ، نادـنخ  بل  هداشگ و  ءهرهچ  هناـمیمص و 

زا یضعب  هب  دیابن  . 2 دنباینراب . امش  میرح  هب  نامرحمان ، ناسانـشان و  ات  تسا  يزروربکت »  ، » دوخ يارب  نداهن  تمرح  تینوصم و  میرح و 
روبع نَا  زا  هدیـسر ، زمرق  طخ  هب  كدـنا  كدـنا  نامیـشپ ، ياهناسنا  مینادـب  دـیاب  درک . شوخ  لد  طاـبترا  نیا  كدـنا  تبثم و  تاریثأـت 

هب رسپ - رتخد و  یتسیز  یعیبط و  هبذاج  دینک ! ینیـشن  بقع  دوخ  ياهشزرا  زا  مدق  هد  دیاب  دیراذگب ، ولج  مدق  کی  امـش  رگا  دناهدرک !
ياههبذاج رد  هک  یتافَا  زا  دیابن  مه  یشزومآ  طیحم  رد  دزاسیم . مهارف  ار  یناسنا  ياهطابترا  رد  فارحنا  هنیمز  یناوج - نینـس  رد  هریو 

عراش ساسا  نیمه  رب  دیارگیم . فارحنا  هب  هدوب و  ریذپ  بیـسَا  رایـسب  هیحان ، نیا  زا  یناسنا  طباور  اریز  دـینک ؛ تلفغ  دراد ، هشیر  یتسیز 
؛ دنریگرارق نارگید  دید  زا  رود  تولخ و  یناکم  رد  یطابترا و  ره  بلاق  رد  سنج ، مه  ریغ  ود  هاگره  هک  دهدیم  رادـشه  ام  هب  سدـقم 
، دیازفایم تیساسح  نیا  هب  هک  يرگید  هتکن  دنزیرگب . طابترا  طیحم و  نَا  زا  دیاب  دناشکیم و  زیم  َادیدهت  طباور  تمس  هب  ار  اهنَا  ناطیش 
ات تسا  یـصاخ  ناکم  نامز و  دـنمزاین  هدـننکدیدهت ، لماوع  رگید  هک  یلاـح  رد  ینعی ، تسا  رطخ  نیا  هظحل  هب  هظحل  رمتـسم و  دـیدهت 

کی دیابن  رایـشوه ، ناسنا  دراد و  هدننکدیدهت  شقن  هشیمه  لماع  نیا  دنک ؛ ذوفن  يو  راتفر  رد  دـهد و  رارق  دـیدهت  ضرعم  رد  ار  یمدآ 
سنج زا  هشیمه  طابترا ، نیا  مود  فرط  تسین و  یشزومَا  طابترا  نودب  یـشزوم ، َا  طیحم  . 3 دنیبب . ناما  رد  دـیدهت  نیا  زا  ار  دوخ  هظحل 

مایپ هدودـحم  زا  دـیابن  تروص ، نیا  رد  ؛: دـیوش فلاخم  سنج  اب  طابترا  يرارقرب  هب  روبجم  تاـقوا ، یـضعب  رد  امـش  دـیاش  تسین . اـمش 
بطاخم دینک  نیقی  هکنیا  يارب  دییامن . افتکا  میقتـسمریغ - ای  میقتـسم  تروص  رد  مایپ - عون  نیمه  هلدابم  هب  طقف  دینکزواجت و  یـشزومَا 
ساسحا ضحم  هب  فلا . دیـشاب . دـنبیاپ  رایـسب  ریز  تاـکن  هب  دـیاهدرکن ، هلداـبم  يرگید  ماـیپ  تسا و  هدرکن  تفاـیرد  يرگید  ماـیپ  اـمش 

هب دیشاب و  دوخ  هاگن  بظاوم  طلتخم ، یشزومَا  ياضف  رد  ب . دینک . عظق  هظحل  نامه  رد  ار  هطبار  تعرس  هب  یشزومَاریغ ، یمایپ  تفایرد 
ج. دیوش . رود  تیعقوم  زا  هتفرگ ، هدینـشان  دـندش ، لّسوتم  دایرف  داد و  هب  رگا  یتح  دـینکن و  هجوت  محازم  دارفا  یبتکو  یهافـش  ياهمایپ 
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ناسنا جیه  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  د . دیریگب . هرانک  اهنآ  زا  دینکن و  تکرـش  دنا ، هدرک  شوخلد  طباور  عون  نیا  هب  هک  یناتـسود  عمج  رد 
. تسا هتخاس  التبم  بادرگ  نیا  رد  ار  وا  ییادیپان  ياهتسد  هکلب  هدشن ؛ دراو  يداو  نیا  هب  یلبق  ضرغ  دصق و  اب  راتفر ، فارحنا  هب  التبم 

لفاغ اهنَا  زا  امـش  هچرگ  ( ؛ دنتـسه امـش  نیمکرد  امـش و  اب  اـهنَا  هشیمه  اریز  دـیزادنپن ؛ ناـما  رد  ار  دوخ  اـه ، تسد  نیا  هلیح  زا  زین  اـمش 
نیا دـننک و  يراددوخ  یناهنپ  يریگتـسود  زا  هک  هدـش  شرافـس  هتـسراو  كاپ و  ياـهناسنا  هب  دـیجم  نَارق  رد  تهج  نیمه  هب  دـیتسه !)

 ? ِنادْخَا يِذِخَّتُم  َو ال  «. ? دنشابن ... یناهنپ  ناریگتسود  نانز ) ? ٍنادْخَأ («؛  ِتاذِخَّتم  َو ال  . ? نارسپ ... هب  مه  هدش و  نارتخد  هب  مه  هیصوت 
.5 هیآ (، 5) هدئام هیآ 25 . (، 4) ءاسن دنریگن .» دوخ  تسود  یناهنپ  رد  ار  نانز  نادرم )  (« ؛

تبحم راهظا 

؟ دوشن مهافتءوس  رسپ  يارب  هکدنک  میهفت  وا  هب  ار  دوخ  تبحم  هنوگچ  دشاب ؛ هتشاد  تسود  ار  يرسپ  رتخد ، کی  رگا  شسرپ 2 .

هراشا

رارمتسا هنامیمص و  هناتـسود و  طباور  داجیا  روظنم  هب  . 1 دریگیم : ماجنا  ریز  فدـه  ود  زا  یکی  هب  بلغا  فلاخم ، سنج  هب  تبحمراـهظا 
.2 ندش ؛)  عقاو  تبحم  دروم  ندیزرو و  تبحم  هب  زاین  ینعی  دوخ ( یناور  زاین  ساسحا  هب  خساپ  تهج  رد  صاخ ، ینامز  تدـم  يارب  نَا 

ناوت یم  ار  تروص  ود  نیا  زا  کی  مادک  لاح  رگید . ياههزیگنا  یضعب  جاودزا و  تامدقم  ندرک  مهارف  رگیدکی و  اب  ییانـشَا  روظنم  هب 
روطنامه وا  تسا . یتخانـش  یفطاع و  یعامتجا ، یتسیز ، فلتخم  ياهزاین  ياراد  ناسنا  هک  تسین  یکـش  دز ؟ دییأت  رهم  نَا  رب  تفریذپ و 

ندش عقاو  تبحم  دروم  ندرکتبحم و  دنمزاین  ماجنارـس  تسا و  نارگید  اب  لماعت  طابترا و  دنمزاین  دراد ؛ ندیماشَا  ندروخ و  هب  زاین  هک 
یناوج و یناوجون و  نارود  رد  یفطاع  ياهزاین  تیمها  رب  نَا ، يدنبحطـس  ناسنا و  فلتخم  ياهزاین  عاونا  اب  ناسانـشناور ، یخرب  تسا .

داجیا اب  نالاسمه  تسا و  ناسنا  یلاـع  ياـهزاین  زا  یکی  زاـین ، نیا  دـندقتعم : هدـیزرو ، دـیکأت  نـالاسمه ، هورگ  طـسوت  نَا ، نیمْاـت  موزل 
يدایز تیمها  زا  يرگید ، هب  تبحم  راهظا  یتسود و  هظبار  داجیا  رد  هچنَا  اما  دـنزادرپب ؛ نآ  نیمأـت  هب  دـنناوت  یم  یفطاـع ، تبثم  طاـبترا 

مه دوش و  هداد  خساپ  یفطاع  زاین  نَا  مه  ات  دریگ  ماجنا  ياهدودحم  هچ  ات  یسک و  هچ  هب  تبحم  راهظا  نیا  هک  تسا  نَا  تسا ، رادروخرب 
ام هکروط  نامه  مینک ؟ اضرا  نیمأت و  ار  زاین  نیا  میهاوخ  یم  ياهنیزه ، هچ  هب  رگید ، ترابع  هب  دشاب . هتشادن  یفنم  ياهدمایپ  ضراوع و 
اب يرتشیب  بساـنت  هچنَا  هب  حیحـص ، ياـهرایعم  قبظ  میـشوکیم  هکلب  مینز ؛ یمن  یمادـقا  ره  هب  تسد  دوخ  یتسیز  ياـهزاین  نیمأـت  يارب 

تمالـس هچن  َا  میربب و  راک  هب  یناور  یفطاع و  ياهزاین  دروم  رد  ار  شور  نیمه  تسا  هتـسیاش  مینک ؛ لمع  دراد ، اـم  ینامـسج  تیعـضو 
لابند هب  ار  ریز  ياهدمایپ  فلاخم ، سنج  هب  تبحم  راهظا  مینک . يرود  نَا  زا  هتـشاذگ ، يرانک  هب  دنک ، یم  دیدهت  ار  ام  یناور  یحور و 

: دراد

یبلط هدایز  فلا .

شزرا ار  نَا  دشاب و  یـشناد  ملع و  یپ  رد  يدرف  رگا  تسا . ناگمه  دزنابز  یناور ، ینامـسج و  داعبا  زا  يدـعب  ره  رد  ناسنا ، یبلطلامک 
فـشک یپ  رد  زین  یگدـنز  تاـظحل  نیـسپاو  رد  اـسب  هچ  درادیمنرب و  دوخ ، ییوجشناد  يواـکجنکزا و  تسد  هاگچـیه  دـنادب ، قلطم 

مک و ار  نَا  دـبای ، هطلـس  یکاخ  هرک  مامت  رب  رگا  تسا ، نارگید  رب  هطلـس  تردـق و  بسک  یپ  رد  هک  يدرف  دـشاب . یم  دوخ  تـالوهجم 
هتشاد ار  نَا  زا  رتشیب  نوراق و  جنگ  رگا  تسا ، تورث  ناهاوخ  هک  یسک  تسا و  ناهاوخ  ار  تارک  رگید  رب  تموکح  درادنپ و  یم  كدنا 
یلمأت كدـنا  اب  دراد و  زورب  روهظ و  یهاوخلامک  نیا  اههنیمز  مامت  رد  یلکروط  هب  تسا و ... رتشیب  تورث  لام و  یپ  رد  مه  زاـب  دـشاب ،

رسپ رتخد و  www.Ghaemiyeh.comطباور  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 65زکرم  هحفص 16 

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


یمظعلا هللاۀـیَا  رـضحم  رد  يزور  تساهتفگ : یناحبـسهللاۀیَا  درک . هدـهاشم  فشک و  ار  تفـص  نیا  ناوـت  یم  نارگید ، دوـخ و  راـتفر  رد 
زا فده  کشزپ ، نَا  تسا . هعیش  ناهج  عجرم  اب  تاقالم  راتساوخ  هیکرت ، ناکـشزپ  زا  یکی  دنتفگ  هک  میدوب  هتـسشن  هللاۀمحريدرجورب 

ناونع هیکرت  رد  یشیامه  هب  هئارا  يارب  هعیـش  هقف  رظن  زا  بارـش »  میرحت   » للع ای  تلع و  هرابرد  یملع  ياهلاقم  ياضاقت  ار  دوخ  تاقالم 
ندیـشون مالـسا  ارچ  درک : لاوس  ورنیا ، زا  دونـشب : يدرجورب  هللا  ۀـیَا  زا  أمیقتـسم  ار  لاْوس  خـساپ  تشاد  تسود  شیامه ، هدـنیامن  درک .

يو رکفت  هشیدنا و  تردق  لقع و  ار  ْداسنا  تقیقح  : » تشاد راهظا  نینچ  يو  هب  خـساپ  رد  گرزب ، عجرم  نَا  تسا ؟ هدرک  مارح  ار  بارش 
نیا اب  هچنَا  دوب و  اشوکدـیاب  نَا ، ظفح  رد  سپ  تشاد ؟ یتوافت  هچ  دـنز ،. تادوجوم  رگید  اب  ناشیا  دوبن ، لقع  رگا  دـهد و  یم  لیکـشت 

ندیـشون تسا ، ناسنا  لقع  ءهوق  اب  دیدش  داضت  رد  هک  يروما  زا  یکی  تساخرب . هلباقم  هب  نَا  اب  دیاب  دراد ، یفانت  ضراعت و  يدوجو  دعب 
کشزپ نَا  تسا ». هدرک  عونمم  ار  نَا  مالسا  تسا ، وا  لقع  هب  ناسنا  تقیقح  دربیم و  نیب  زا  ار  لقع  بارـش  نوچ  نیاربانب ، تسا . بارش 

عون نیا  زا  یمک  رادـقم  هب  یـسک  رگا  یلو  تسا ؛ ناـسنا  لـقعت  هوق  نتفر  نیب  زا  ثعاـب  بارـش ، داـیز  ندیـشون  هک  تسا  تسرد  تفگ :
یم زاجمریغ  ار  نَا  ندیـشون  هدرک ، عونمم  زین  ار  كدـنا  رادـقم  نآ  مالـسا  ارچ  دراد : ار  يریثأـت  نینچ  تفگ  ناوتیمن  دـشونب ، تاـعیام 

ساسا رب  دوش ، درمـش . زاجم  رگا  دـنکیمن ، تعانق  مکرادـقم  هب  زگره  تسا و  بلطلامک  ناـسنا  نرچ  : » تفگ يدرجورب  هللاۀـیَا  دـناد !؟
تهج نیمه  هب  درکیمن ! ار  شرکف  مه  شدوخ  هکدـسریم  ییاج  هب  اسب  هچ  دـیازفایم و  دوخ  هتـساوخ  رب  جـیردتهب  شایهاوخلاـمک ،

اب هچ  دارفا - مامت  يارب  قیقد  یعطق و  نوناـق  کـی  ناونع  هب  تسا و  درک 0  عونمم  ار  كدنا  رادقم  یتح  ادـتبا ، نامه  زا  مالـسا  هک  تسا 
نیناوق و رکید  تسا ، يراج  اههنیمز  داعبا و  رگید  رد  نوچ  یبلط ) لامک  ،) یگریو نیا  دوشیم . هتـشاذگ  ارجا  هب  هدارا -. مک  هچ  هدارا و 

تـسا نکمم  هکاـجنَا  تساهتفرگ و  لکـش  هتکن  نیمه  ساـسارب  اـسب  هچ  زین  یتسه ، راذـگنوناق  فرط  زا  هرداـص  تاروتـسد  تاررقم و 
یهن ار  نَا  تیعطاق  تیدج و  اب  دریگرارق ، یحور  یناج و  تارطخ  كانلوه و  يداو  رد  جیردتهب  دوش و  ینکشمیرح  ثعاب  یبلطه ، . دایز

فادها هزیگنا  هب  ای  رـصتخم و  هداس و  یـسرپلاوحا  مالـس و  کی  اب  هک  تسا  دراوم  نیمه  زا  فلاخم ، سنج  هب  تبحم  راهظا  دـنکیم .»
اجنَا اـت  دوش و  یم  هدوزفا  زین  نَا  تیمکو  نازیم  هب  هتفاـی ، رییغت  وگوتفگو  هطبار  عون  جـیردت  هب  یلو  دوش ؛ یم  عورـش  هریغ  یـشزومَا و 

رد هک  یلقادـح  نامه  هب  زگره  دـنک و  هنیزه  طابترا  اهوگوتفگ و  نیمه  رد  دـهاوخ  یم  ار  دوخ  یفظاع  يژرنا  مامت  هک  دور  یم  شیپ 
تاساسحا رب  ینتبم  یفطاع و  طاـبترا  داـجیا  زا  دـیاب  زاـغَا ، ناـمه  زا  هک  تسا  ساـسا  نیمه  رب  دـنکیمن و  اـفتکا  هتـشاد ، لوا  ياـهزور 

- دـشاب هتـشادن  لابند  هب  ار  یمهافتءوس  هچ  دوشب و  مهافتءوس  ْاشنم  هچ  فلاخم - سنج  هب  تبحم  راهظا  يارب  ام  نیاربانب ، درک . بانتجا 
دارفا جــیردت  هـب  دوـش و  یم  راـتفرءوس  ثعاـب  دوـشن ، مهاـفتءوس  ثعاـب  مـه  رگا  عـقاو ، رد  میــسانشیمن . یلوبقلــباق  هَجوـم و  لــیلد 
مامت ندرک  هنیزه  مزلتـسم  نَا ، زا  ییاهر  یهاگ  هک  ياهنودرگ  دندوبن ! نآ  راتـساوخ  مادک  چیه  اسب  هچ  هک  دنوش  یم  دراو  ياهنودرگرد 

. تسا دیدش  تسبنب  رد  نتفرگرارق  درف و  ینامسج  یناور و  يژرنا 

یگتسباو ب .

زاین دوش . یم  مهارف  نَا  دیدشت  رگیدکی و  هب  اهنَا  یگتسباو  ۀنیمز  نَا ، یجیردت  شیازفا  رـسپ و  رتخد و  نیب  یفطاع  طباور  يریگلکـش  اب 
لاناک نیا  رد  رـسپ  رتخد و  راکدوخ  لکـش  هب  دسر و  یم  دوخ  جوا  هب  یناوج  نارود  رد  ندـش ، عقاو  تبحم  دروم  ندـیزرو و  تبحم  هب 

، دراوم يرایسب  رد  یگتـسباو ، نیا  دنوش . یم  هتـسباو  رگیدکی  هب  فرط  ود  مک  مک  هتفای ، تدش  ییادتبا  ۀقالع  ور  نیازا  دنریگیم . رارق 
زا مادک  ره  دزاس و  یم  نکممریغ  ار  سرد  سالک  رد  روضح  هعلاطم و  یهاگ  هک  ياهنوگهب  دوش ؛ یم  ساوح  زکرمت  يارب  یگرزب  تفَا 

قیقد حیحـص و  شنیزگ  عنام  یگتـسباو  نینچمه  تسا !!  لباقم  فرط  رکف  رد  سرد - سالک  رد  یتح  زور - هنابـش  تاقوا  مامت  رد  اهنَا ،
رد ار  اهییابیز و ... اهیبوخ ، اهیکین ، مامت  هدش ، هتـسباو  صاخ  يدرف  هب  صخـش ، هک  اجنَا  زا  دوش و  یم  یگدنز  هدـنیآ  کیرـش  يارب 
هب یگتـسباو ، کنیع  تشپ  زا  هقالع و  يور  زا  اریز  درادـن ؛ ار  وا  یلاـمتحا  بویع  هدـهاشم  ناوت  رگید  دـنیب و  یم  دوخ  هقـالع  دروم  درف 
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، نیبتقیقح يوزارت  رد  ار  وا  تّوق  فعـض و  طاقن  مامت  ات  هدننکیـسررب  هناداقن و  هنارادـیرخ ، یهاگن  اب  هن  دـنک ، یم  هاگن  لباقم  فرط 
- دنک تبحم  راهظا  وا  هب  دشاب و  تسود  یتدم  يارب  طقف  يدرف ، اب  دهاوخب  یـسک  رگا  رگید ، فرط  زا  دهد ! رارق  هدهاشم  ّتقد و  دروم 
رد َالومعم  تسا . نیرفَالکشم  تخس و  رایـسب  یناور  رظن  زا  رگیدکی ، زا  ییادج  ناکما  تدم ، نآ  زا  سپ  أنئمطم  تدمزارد - روط  هب  هن 

شیپ هار  هن  دننک  یم  ساسحا  نانَا  دـنوش . یم  دـیماان  یگدـنز  زا  هدـش ، راچد  دـیدش  ياهیگدرـسفا  هب  ناناوج  زا  يرایـسب  عقاوم  نینچ 
فرط زا  دنهد و  همادا  هدش - رجنم  دیدش  یگتـسباو  هب  هک  ار -  هناتـسود  طابترا  نیا  دنهاوخ  یم  یفرط  زا  اریز  تشگزاب ؛ هار  هن  دنراد و 

ياـهیگزیو رطاـخ  هب  یهاـگ  رما ، نیا  دـننک . باـختنا  دوـخ  یگدـنز  کیرـش  ناوـنع  هب  ار  رگیدـمه  دـنناوتیمن  هک  دـنراد  رواـب  رگید 
شنت راچد  ورنیازا  تسا . ( نَا ریظن  اههداوناخ و  قفاوت  مدـع  لثم  يداصتقا و (... یگداوناخ ، لماوع  رطاخ  هب  یهاگو  تسا  ناشیـصخش 

. دنوش یم  راتفرگ  دیدش  تخس و  تسبنب  کی  رد  هدش و 

هانگ ساسحا  ج.

مارتحا اهنَا  هب  دنتـسه و  رثأتم  یقالخا ، ینید و  ياههزومَا  زا  نَا  مدرم  رتشیب  مینکیم و  یگدـنز  ینید »  ياهعماج   » رد اـم  هک  تسین  یکش 
؛: دشاب هتشادن  یقیقد  عالطا  ینید ، تاروتسد  زا  یضعب  هب  تبسن  یگدنز ، نیتسخن  ياهلاس  رد  يدرف  ره  تسا  نکمم  هچرگ  دنراذگیم .

حرط تبحم و  راهظا  دوش . یم  انـشَا  ینید ، هعماج  یعامتجا  یقـالخا و  ياـهراجنه  زا  يرایـسب  اـب  جـیردت ، هب  هاـگَادوخان و  روط  هب  یلو 
یتقد كدنا  اب  دریگیم و  هدرخ  نَا  هب  ددنسپیمن و  ار  نَا  یـشزرا ، ینید و  هعماج  هک  تسا  ییاهراتفر  زا  فلاخم ، سنج  اب  یتسود  هطبار 

. تسا رادروخرب  صاخ  ینیناوق  بوچراهچ و  زا  فلاـخم ، سنج  اـب  طاـبترا  هک  دوش  یم  نشور  ینید ، ناربهر  نانخـس  ینید و  نوتم  رد 
ياهراتفر دنـشیدنا . یم  دوخ  هتـشذگ  هب  دنیَا و  یم  دوخ  هب  هک  دـشکیمن  یلوط  دـنریگیم ، شیپ  رد  ار  یـشور  نینچ  هک  یناناوج  بلغا 

هب دـنناوتن  رگا  دـنوش ! یم  ینامیـشپ  راچد  دـننز و  یم  کحم  ار  اهنَا  هدرک ، هسیاقم  یعرـش  یقالخا و  ياـهرایعم  اـهكالم و  اـب  ار  دوخ 
یم یناور  یحور و  ياهيراوگان  زا  يرایـسب  أشنم  هانگ ، ساسحا  نیا  دننکیم و  هانگ  ساسحا  دنوش ، جراخ  یناور  ياضف  نیا  زا  یتسرد 

لوبقم و يرما  نآ ، كرت  رب  میمـصت  اهنَا و  زا  ینامیـشپ  هتـشذگ ، عورـشمریغ  لوقعمان و  لامعا  هب  تبـسن  رظن  دیدجت  تسا  ینتفگ  دوش .
تسا يدیدش  هانگ  ساسحا  نَا  دوش ؛ یم  دای  نآ  زا  اجنیا  رد  یفنم  دمایپ  کی  ناونع  هب  هچنَا  یلو  تسا ؛ يرورض  مزال و  هکلب  هتـسیاش و 

، هلیسو نیدب  تسا . قلطم  يدیماان  سأی و  اب  هارمه  دنک و  یم  بلس  صخش  زا  ار  نَا  زا  جورخ  ناوت  هدش ، مکاح  درف  يرکف  ياضف  رب  هک 
ضراوع اهدمایپ و  زا  یـضعب  دش ، نایب  هچنَا  دهد . یم  تسد  زا  ار  یگدـنز  ریـسم  راتفر و  رییغت  حالـصا و  يوس  هب  تکرح  ناوت  صخش 

هب فلاخم ، سنج  هب  تبحم  راهظا  ) مود تروص  تسا . هنامیمـص - هناتـسود و  هظبار  نتـشاد  روظنم  هب  فلاـخم - سنج  هب  تبحم  راـهظا 
ود ییانشَا  جاودزا ، يرورض  ياهزاینشیپ  زا  یکی  دیدرت  نودب  دراد . يرگید  طیارـش  جاودزا ) تامدقم  ندرک  مهارف  ییانـشآ و  روظنم 
اب دایز و  تیـساسح  تقد و  اـب  ود  ره  تسا و  رگیدـکی  یعاـمتجا  يداـصتقا و  یگداوناـخ ، یقـالخا ، یتیـصخش ، ياـهیگژیو  زا  فرط 

فعض طاقن  زا  هنانیبعقاو ، ياهیهاگآ  نیمه  قیرط  زا  دنبای . تسد  یفاک  نانیمطا  هب  دیاب  یـسررب ، قیقحت و  ِفلتخم  ياههار  زا  هدافتـسا 
ود یمـسیناکم  هچ  قبط  هنوگچ و  تروصنیا ، رد  دـنبای . یمرد  ار  دوخ  يرکفمه  بساـنت و  نازیم  هدرکادـیپ و  عـالطا  رگیدـمه  توـق  و 

هنیمز تفای و  تسد  فدـه  نیا  هب  تبحم ، راهظا  یفطاع و  هظبار  داجیا  اب  ناوت  یم  اـیَا  دـننک ؟ ادـیپ  یـسرتسد  فدـه  نیا  هب  دـیاب  فرط 
ساسا رب  دربیپ ؟ رگیدـمه  یگداوناـخ و ... یقـالخا ، ياـهیگریو  تاـیحور و  هب  اـهطابترا ، نیا  رد  اـت  دومن  مهارف  ار  هناتـسود  طاـبترا 
هزیگنا دریگیم ، لکـش  لوقعم  هجوم و  تین  دصق و  نیمه  اب  هک  ییاهطابترا  رتشیب  میدقتعم : هدـمَا ، تسد  هب  تاعالطا  دوجوم و  دـهاوش 

ياـضاقت عـقاو ، رد  دـشاب .)  رکذـم  سنج  هدـننکاضاقت  رگا  صوـصخهب  دراد ( یپ  رد  دوـش - یم  يراـج  ناـبز  هب  هچنَا  زا  ریغ  يرگید - 
يارب ياهنالوقعم  هجوم و  لیلد  دهاوخ  یم  هلیسو  نیدب  درف ، هک  تسا  یلوبقم  رهاظ  هب  ششوپ  َافرص  جاودزا ، زا  لبق  رگیدکی  اب  ییانـشَا 

یناظیـش هزیگنا  ندرکیفخم  اب  یلبق - یحارط  دـنفرت و  نیا  اب  دارفا ، یخرب  دـهد . رارق  زاجمریغ  ياهتبحم  راهظا  یفطاـع و  ياـهطابترا 
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هناهاگَا دارفا ، هنوگ  نیا  عقاورد  دننک ؛ نیمأت  ار  دوخ  یـسنج  ياهزاین  ات  دنتـسه  نیبشوخ  لدهداس و  دارفا  نتخادـنا  ماد  هب  یپ  رد  دوخ -
راتفرگ هناهاگآان ، زین  ياهدـع  هک  تسین  یکـش  دـننک . یم  ناشدوخ  یناوهـش  ياهیهاوخدوخ  یـسنج و  ةزیرغ  یناـبرق  ار  لـباقم  فرط 

دیاب یلو  دنشاب ؛ هتـشادن  ار  لباقم  فرط  یهاگآان  ای  یگداسزا و  هدافتـساءوس  دصق  مادکچیه ، تسا  نکمم  هتبلا  دنوش . یم  یماد  نینچ 
. دشاب یم  ددعتم  زومرم و  هدیحیپ ، رایسب  دروم  نیا  رد  زین  یناطیـش  ياههلیح  تسا . دیدش  يوق و  رایـسب  ناسنا ، یـسنج  هزیرغ  هک  دننادب 

هکنیا ناـمگهب  دـنوش ؛ یم  یکاـنرطخ  هنحـص  نینچ  دراو  هناـهاگآان  روط  هب  هجوم  لوـقعم و  ياـههزیگنا  حرط  اـب  ياهدـع  تروـصنیارد 
يرورـض مزال و  یهاگ  زاجم و  هزادنا  نیا  ات  لقادح  ای  دنکیمن و  داجیا  یلکـشم  اهطابترا  هنوگنیا  تسا و  هنادنمدرخ  سدقم و  ناشفده 
صخـش دبای و  یم  شهاک  هنانیبعقاو  یـسررب  قیقحت و  ناکما  فرط ، ود  نیب  ییادتبا  هقالع  يریگلکـش  یطابترا و  نینچ  داجیا  اب  تسا .

، دشهتفگ هکروطنامه  دش . دهاوخ  بصعت  ای  يریگتهج و  راچد  هنیمز ، نیا  رد  شتاقیقحت ! هدرک ، تلفغ  لباقم  فرط  فعض  طاقن  زا 
فعض یفنم و  طاقن  دناوتیمن  رگید  دنکیم و  رک  روک و  تایعقاو  هب  تبـسن  ار  وا  تفرگ ، ياج  درف  بلق  رد  يزیچ  تبحم  هقالع و  یتقو 
توق طاقن  ار  فعـض  طاقن  یتح  دوش و  یم  رگهولج  باذـج  ابیز و  شرظن  رد  دونـش ، یم  دـنیب و  یم  هچنَا  دونـشب و  یتح  دـنیبب و  ار  نَا 
دوـجو تروـص  رد  سپـس  تخادرپ و  یـسررب  قـیقحت و  هب  ادـتبا  دـیاب  یمهم ، یتاـیح و  رما  نـینچ  يارب  هـکنآ  هصـالخ  دـنک . یم  یقلت 

. درک مادـقا  درف  ياهیگژیو  لاوحا و  یـسررب  هب  هقالع ، ّتبحم و  کنیع  اب  هکنیا  هن  دوب : هقالع  داجیا  رکف  رد  اهتیحالـص ، اـهتیلباق و 
هن دوش ؛ یم  داجیا  كرتشم ، یگدـنز  هب  دـهعت  ییوشانز و  نامیپ  زا  سپ  هک  دوش  یم  شمارَا  لامک و  ثعاب  ياهقالع  قشع و  نَا   ً اـنئمطم

. تسا یـساسحا  یحطـس و  ـالماکو  هدـشن  ادـیپ  وا  هب  تبـسن  یفاـک  ییانـشَا  یهاـگآ و  زونه  هک  يدرف  هب  جاودزا  زا  لـبق  هقـالع  قشع و 
زا ات  دـینک  شالت  زاستشونرـس - ساسح و  رایـسب  ةرود  نیا  رد  دوخ - یگدـنلاب  دـشر و  رد  رتمامت  هچره  تقد  اب  تسا  دـیما  نیارباـنب ،

. دیهد رارق  یتسار  یتسرد و  ياههیاپ  رب  ار  هدنیَا  یگدنز  يانبگنس  هدرک و  طفح  ار  دوخ  یشیدناجک  يورجک و  هنوگره 

ینفلت طابترا 

هک تسا  لاس  ود  دودح  مینک و  جاودزا  مه  اب  میناوتیمن  جاودزا ، يارب  رسپ  بسانم  طیارش  نتشادن  لیلدهب  هک  متسه  تسود  يرـسپ  اب  شسرپ 3 .
ياهطبار یلو  میاهدـید ؛ ار  رگیدـمه  مه  يروضح  روط  هب  هتبلا  مینکراک ؟ هچ  دـیاب  میراد ، یـسنج  زاین  ادـیدش  میراد و  طابترا  مه  اـب  ینفلت 

نیا زا  ماهدنمرش  دراد ؟ یمکح  هچ  دوشیم ، جراخ  ام  زا  یتبوطر  میوشیم و  کیرحت  نفلت  قیرط  زا  یتقو  منادب  متساوخ  یم  نمض  رد  میاهتشادن .
اهمرف نیا  زا  مهاوخیمن  نم  یلو  تسه ، مه  تقوم  هغیص  ياهمرف  هک  منادیم  نمـض  رد  دیهدب . حضاو  ار  مباوج  رگا  موشیم  رکـشتم  لاوس و 

. دینک ییامنهار  ارم  منکیم  شهاوخ  مسرتیم . نایفارطا  هداوناخ و  ندش  رادربخ  ای  يزیروربآ و  زا  منک و  هدافتسا 

يارب ینم  صیخـشت  هتبلا  تسا . كاپ  دـشابن ، نآ  ندوب  ینم  هب  نانیمظا  هکیتقو  ات  یـسنج  يوگوتفگ  ماگنه  تاحـشرت  یعرـش  رظن  زا 
زین رـسپ  رتخد و  تیمرحم  تسا . كاپ  هدشن ، ادـیپ  نانیمطا  یتقو  ات  دـتفا و  یم  قافتا  مک  ؛ یلیخ نارتخد  يارب  یلو  تسا ؛ رتناسَا  نارـسپ 

؛ تسا رتخد  یگدنز  هدنیَا  يدنمجرا  تیمها و  ردـپ ، ةزاجا  ترورـض  تلع  تسین . زیاج  ردـپ  هزاجا  نودـب  دـیلقت ، عجارم  رثکا  رظن  ربانب 
مامت دوش ، یم  حرطم  جاودزا  هلئسم  يدج  روط  هب  هک  یماگنه  دنرب و  یم  ار  دوخ  تذل  نارـسپ  رتشیب  هک  تسا  هدش  تباث  هبرجت  هب  اریز 

هب نانآ ، هدنیآ  یگدنز  هک  دننک  طایتحا  دیاب  رایسب  نارتخد - هژیو  هب  طباور - هنوگ  نیا  رد  نیاربانب  دننکیم !! شومارف  ار  یلبق  ياههدعو 
حیـضوت تهج  دناهدرک . یـشکدوخ  یتح  هدش و  یگدرـسفا  راتفرگ  هک ... دعب  ینارتخد  نینچ  هک  هدمَاشیپ  يددعتم  دراوم  دـتفین . رطخ 

تـسود  » يوس هب  ار  یمدَا  یناوج ، ماـیا  رد  رگید  زیارغ  یفطاـع و  ياـهزاین  تسا : يرورـض  دـیفم و  ریز  تاـکن  ناـیب  هراـبنیا ، رد  رتشیب 
. درک ادـیپ  نَا  زا  زیرگ  يارب  یهار  ناوت  یم  رتمک  تسا و  يزیرغ  یعیبط و  رما  کـی  نیا  هتبلا  دـهد . یم  قوس  ندـیزرو »  قشع  نتـشاد و 

ياـهيراتفرگ هب  ار  درف  تسا  نکمم  هک  تسا  یتارطاـخم  زا  زیهرپ  تاـساسحا و  رب  ییـالقع  لرتـنک  دراد ، تیمها  هلوـقم  نـیا  رد  هـچنَا 
، دناهتشاد نارگید  اب  ياهنایفخم  یتسود  طباور  هک  ینارتخد  اب  دنک : یم  شرافـس  نادرم  هب  نآرق  دزاس . راچد  یمـسج  یحور و  فلتخم 
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اب ار  نانَا  («؛ ) ِنادْـخَأ ِتاذِـخَتمال  َو  ِتاِحفاسُم  َْریَغ  تانَـصُْحم  ِفوُْرعَْملِاب  نُهَروخا  نُهُوتآ  َو  َّنِِهلْهَأ  ِنْذِإـِب  َّنُهوُحِْکناَـف  دـننکن (... جاودزا 
راکانز دنشاب و  نمادکاپ  هکنآ ) طرشهب  دیهدب (؛ نانَا  هب  هدیدنـسپ  روط  هب  ار  ناشرهم  دیروَارد و  دوخ  يرـسمه  هب  ناشیاههداوناخ  هزاجا 
يِذِخَّتم َو ال  تسا ...( : هتشادزاب  یناهنپ  طباور  زا  هدرک و  شرافـس  ینمادکاپ  هب  ار  نادرم  رگید ، هیَا  رد  دنـشابن .» یناهنپ  ناریگتسود  و 

- تسا میرک  نآرق  یهلا و  تاروتـسد  هب  دقتعم  دـنک و  یم  زاغَا  ار  زور  ادـخ  دای  اب  زور  ره  هک  ناملـسم - درف  کی  نیاریانب  ٍنادْـخَأ ) .. .
دشاب تهجنیدب  دیاش  تسا ، هداد  رارق  نیمه  ار  جاودزا  طیارـش  زا  یکی  نآرق  هکنیا  تشاذگ . دهاوخن  اپ  ریز  ار  یهلا  نخـس  نیا  زگره 

جاودزا و زا  سپ  انئمطم  تسا ؛ هتـشاد  یتسود  هطبار  يرگید  دارفا  ای  درف  اب  هدوب و  یتایبرجت  نینچ  ياراد  جاودزا  زا  لبق  هک  مادکره  هک 
یقالخا و يراتفر ، ياهیگژیو  تروص  نیا  رد  درَوا . دـهاوخ  داـی  هب  ار  تاـیبرجت  نَا  شرـسمه ، اـب  دوخ  کـیدزن  یفطاـع و  طـباور  رد 
رد تسا  نکمم  یتح  دزادرپ . یم  شایلبق  تسود  یلعف و  رـسمه  نیب  هسیاقم  هب  هدـمآ و  شرطاـخ  هب  جاودزا  زا  لـبق  تسود  یتیـصخش 
رد هک  تسا  ياهمطل  نیرتگرزب  نیا  دـنک و  يریگهجیتن  یلبق ، هبرجت  ندوب  رترب  ای  جاودزا  نیا  رد  تسکـش  ساـسحا  هب  دراوم ، یـضعب 
هب ندیـسر  نیمه  مه  جاودزا  هفـسلف  ًالـصا  دـماجنیب و  شمارآ  هب  دـیاب  جاودزا  هک  یلاحرد  دـنک !! یم  دراو  دوخ  هب  جاودزا  لیاوا  نامه 

دـشاب و شخب  شمارَا  دـناوت  یم  جاودزا  هنوگچ  دـیَا ، یم  شیپ  يروما  نینچ  یتقو  یلو  دـنکیم ؛ هراشا  نآ  هب  زین  نَارق  هک  تسا  شمارآ 
هنال اهنَا  یتسه  دوجو و  مامت  رد  هک  یبارطضا  تسا : بارطضا »  زاغآ «  نیا  دنزادرپب !؟ رگیدمه  دشر  لیمکت و  هب  نیجوز ) رهوش ( نز و 
زیچ یتحاران  سوسفا و  مه  نیا  هجیتن  دنکیم . هدنز  ار  هتـشذگ  تقوم  یـساسحا و  ۀبرجت  شخبتذل ، كرتشم  یگدنز  ياج  هب  دـنکیم و 

يرایسب دننک ، یم  رارقرب  طابترا  رگیدکی  اب  ینوناقریغ  عورـشمان و  تروص  هب  هک  ینارـسپ  نارتخد و  نینچ  نیا  رب  هوالع  تسین . يرگید 
زین دوخ و  یقیقح  رسمه  فرص  ات  هداهن  هعیدو  هب  اهنَا  دوجو  رد  گرزب  ياهیامرـس  ناونع  هب  دنوادخ  هک  ار - دوخ  یفطاع  ياهيژرنا  زا 

نیاربانب دننکیم . هانگ  ساسحا  دوخ ، یگدنز  يادرف  رد  دنهد و  یم  تسد  زا  يزابتسود ، نارود  نیا  رد  دـننک - دوخ  نادـنزرف  تیبرت 
هک دینادب  دینک . جاودزا  هب  مادقا  هتسیاش ، بسانم و  راگتـساوخ  یفاک و  طیارـش  تاناکما و  دوجو  اب  تصرف و  نیلوا  رد  تسا  بوخ  هچ 
هک یلکـشم  اما  تسا . وا  نتفای  شمارَا  لیمکت و  لاـمک ، دـشر ، هیاـم  مه  تسا و  ناـسنا  رد  دوجوم  ینیوکت  زاـین  هب  یخـساپ  مه  جاودزا 
هک اهنَا - زا  یکی  هب  دیراد ، یناراگتساوخ  ای  راگتساوخ  رگا  تسا ؟ هتسیاش  بسانم و  رـسمه  نتفای  یگنوگچ  دشاب ، نیب  رد  تسا  نکمم 
رد اـی  هاگـشناد  رد  جاودزا  هرواـشم  زکارم  اـب  ار  عوضوم  تروص  نیا  ریغ  رد  دـیهد . تبثم  خـساپ  تسا - رادروخرب  یفاـک  یگتـسیاش  زا 

ار هِریغ  يراگتساوخ و  مسارم  یفرعم و  تامدقم  ندوب ، رتخد  نأش  تیاعر  طفح و  اب  نانآ  دیراذگب . نایم  رد  ناتتنوکس ، لحم  ناتسرهش 
ینمادکاپ یکاپ و  تفع و  هدرک و  لرتنک  تقوم  روظ  هب  ار  هزیرغ  نیا  تسا  هتـسیاش  جاودزا ، زا  لبق  ات  تروص  ره  رد  دـنیامن . یم  مهارف 

زا زیهرپ  . 1 مینک : یم  بلج  لیذ  ياهراکهار  هب  ار  امـش  هجوت  هزیرغ ، نیا  لرتنک  تهج  دینک . تسارح  طفح و  هتـشذگ  نوچمه  ار  دوخ 
نا نییراوحلل ... : لاق  یـسیع  نا  : » دـنک یم  لقن  قداص ?  ماما  زا  نانـس  نب  ُهللادـبع  لایخ ؛ نهذ و  رد  كرحم  ياههنحـص  میـسرت  رکف و 

تیب یف  دق  وا  نمک  ناک  انزلاب  هسفن  ثدح  نم  ناف  اونزت  نا  نع  ًالـضف  انزلاب  مکـسفنا  اوثدحتال  نا  مکرمَا  انا  اونزتال و  نا  مکرما  یـسوم 
هب نم  دینکن و  انز  هک  داد  روتسد  امش  هب  یـسوم  تفگ ...: دوخ  باحـصا  هب  یـسیع  تیبلا ؛» قرخی  مل  نا  ناخدلا و  قیوازتلا  دسفاف  قوزم 
هک تسا  یسک  دننام  دنکانز ، لایخ  هک  یسک  اریز  ؛ دینک انز  هکنیا  هب  دسر  هچ  ات  دینارورپن  رـس  رد  مه  انز  رکف  هک  مهد  یم  روتـسد  امش 

هدرکردکم و ار  نَا  يافص  تنیز و  یلو  دنازوس ؛ یمن  ار  هناخ  هچرگ  يراک  نینچ  دنک . اپ  هب  شتَا  دود و  هدش ، راگن  شقن و  ياهناخ  رد 
هاگن زا  مشچ  ضامغا  هب  روتـسد  یلاوتم ، هی  َا  ود  رد  میرک  نآرق  زیمآ ؛ کیرحت  رظانم  مومـسم و  ياههاگن  زا  يرود  . 2 دنک . » یم  دساف 

: وـگب ناـنمؤم  هب  ... ? ْمُهَجوُْرف «:  اوُـظَفْحَی  َو  ْمِهِراـْصبَأ  ْنِم  اوُـضُغَی  َنِینِمؤُْـمِلل  ْلـُق  دـیامرف ?: یم  لوا  هیَا  رد  تسا . هداد  دوـلَاسوهو  مارح 
ْلق َو  دـیامرف ? : یم  يدـعب  هیَا  رد  دـنراد .» هگن  مارح - رد  عوقو  زا  ار - دوخ  ياـههاگناهن  دـنناشنورف و  ناـمرحمان - زا  ار  ناشیاههدـید -

ار شیوخ  ياـههاگناهن  دـنریگورف و  ار  ناـشیاهمشچ  وـگب  نمْوـم  ناـنز  هب   ?  : » َنُهَجوُُرف َنْظَفْحَی  َو  نِهِراـْصبَا  ْنِه  َنْضـضغنَی  ِتاـنِمؤُْمِلل 
هب هاـگنَا  مشچ و  تفع  كرحم و  هاـگن  زا  تبقارم  هب  تسخن  لاـعتم  دـنوادخ  دروـم ، ود  ره  رد  هک  تـسا  نـیا  بلاـج  دـننک .» تظفاـحم 
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هللاءاطعا هللا  نم  ًافوخ  اهکرت  نمف  سیلبا  ماهس  نم  مومسم  مهس  ةرظنلا  : » دیامرف یم  مرکا ?  لوسر  تسا . هداد  نامرف  تروع ، زا  تظافح 
، دنک كرت  یهلا  فوخ  تهج  هب  ار  نَا  سک  ره  ناطیش ؛ ياهریت  زا  مومـسم  تسا  يریت  دولآسوه ، هاگن  « ؛ »  هبلق یف  هتوالح  دجی  َانامیا 

کیرحت ياهیقیـسوم  اهزاوآ و  هب  ندادت  شوگ  . 3 دنکیم .» ساسحا  دوخ  بلق  رد  ار  نآ  توالح  هک  دـشخب  یم  وا  هب  ینامیا  دـنوادخ 
َداؤُْفلا َو  َرَـصَْبلا  َو  َعْمَّسلا  َّنا  لجو ? : زع  هّللا  لوق  الت  هنع و  یهنف  ءانغلا  عامـس  نع  هلاس  الجر  نا  : » تسا هدمَا  یثیدحرد  لذتبم ؛  هدننک و 
ندینش هرابرد  قداص ?  ماما  زا  يدرم  « ؛» رصبا امع  رصبلاو  دفع  اّمع  داوفلاو  عمس  امع  عمـسلا  لأسی  لاق  َالُوْسَم ? و  ُْهنَع  َناک  َِکئلوأ  لُک 

و دوب » دـنهاوخ  لاؤس  دروم  کـی  ره  لد  مشچ و  شوـگ و  نیقی  هب  : » دـناوخ ار  هیَا  نیا  هدرک ، یهن  نَا  زا  ترـضح  دیـسرپ ، كرحم  زاوَا 
4 دـش » دـنهاوخ  تساوخزاـب  هدوب و  لووسم  تسا ، هدـید  هچنَا  زا  مشچ  هتـسب و  لد  نادـب  هچنَا  زا  بلق  هدینـش و  هچنَا  زا  شوـگ  دوـمرف :

تیاور رقاب ? ماما  ترضح  زا  زیمآکیرحت  نانخس  هب  ندرپس  شوگو  بابان  ناتـسود  اب  ترـشاعم  ازتلفغ و  ياهتسـشن  زا  دیدش  بانتجا 
دبع دقف  ناطیـشلا  نع  يدوی  ناک  نا  هّللادبع و  دقف  لجوزع  هللا  نع  يدؤی  قطانلا  ناک  ناف  هدبع ، دقف  قطان  یلا  یغـصا  نم  : » تسا هدـش 

ار دنوادخ  هدنونـش ، دیوگب  ادخ  زا  قطان  رگا  سپ  تسا . هدرک  یگدـنب  ار  وا  دـهدارف ، شوگ  ياهدـنیوگ  نخـس  هب  سکره  « ؛ » ناطیـشلا
دیدرتیب ندروخ ؛ رد  لادتعا  . 5 تسا ؛» هدرک  ناظیش  یگدنب  ًاعطق  دنک ، يراج  شنابز  رب  یناطیش  نانخـس  ناطیـش و  زا  رگا  هدش و  هدنب 

هکنَا زا  سپ   ? لوسر ترـضح  یثیدـح  رد  تسا . رثوم  ازکـیرحت  داوـم  نتـشابنا  يزاـسهریخذ و  رد  ندروـخ ، رد  یمظنیب  يروـخرپ و 
فیعضت ار  وا  هزیرغ  يورین  هزور  أنیقی  دریگب ، زور ه  درادن ، جاودزا  رب  تردق  سکره  دیامرف «: یم  دنکیم - بیغرت  جاودزا  هب  ار  ناناوج 

رکف و مه  دسر و  یم  فرصم  هب  هزیرغ  تیوقت  رد  ییاذغداوم  مه  تغارف ، دوجو  اب  دیفم ؛ ياهیمرگرس  شزرو و  لاغتـشا ، .6 دنکیم . »
رایـسب دـیکأت  تغارف ، زا  زیهرپ  راک و  لاغتـشا و  رب  تایاور  رد  اذـل  دوش و  یم  تغارف  تاقوا  ندرک  رپ  يارب  يزاسهراچ  فورـصم  لایخ 

هررـض مظعی  ام  یلا  رطبلاو  ثبعلاو  رـشالا  نم  جرخل  لغـشلا  نم  الخ  ول  ناسنالا  اذکهو  دـیامرف « : یم  ? قداص ماما  ترـضح  تسا . هدـش 
یلئاسم هب  نَا  رثا  رب  دوش و  یم  راچد  یتسمرـس  یگدوهیب و  هب  دـشاب ، غراف  راکیب و  رگا  ناـسنا  هنوگنیمه  و  ...« » هنم برق  نم  یلع  هیلع و 
توالت نآرق ، اب  سنا  کشیب  نآرق ؛ توالت  . 7 درک .»... دهاوخ  ینیگنـس  وا - ناکیدزن  رب  مه  دوخرب و  مه  نَا - نایز  هک  دوش  یم  التبم 

مایتلا ار  ناهنپ  ياهمخز  درب و  یم  ناماس  هب  ور  ار  یناشیرپ  ره  راک  تعرس  هب  هک  تسا  يدرد  ره  يافـش  دوخ  نَا ، نیماضم  رد  ربدت و  و 
و : » دـیامرف یم  نانمومریما ?  دـشخب . یم  تاجن  تاناویح  ملاع  رد  نتفر  ورف  زا  ار  رـشب  درب و  یم  الاب  اهنامـسَا  ات  ار  اـهتمه  دـهد . یم 

نَارق اریز  دیریگ ؛ ارف  ار  نَارق  «؛ »  صـصقلا عفنا  هناف  هتوالت  اونـسحا  رودصلا و  ءافـش  هناف  هرونب  اوفـشتساو  بولقلا  عیبر  هناف  نَارقلا  اوملعت 
توالت وکین  ار  نَا  تسا و  اههنیـس  شخبافـش  يوراد  نَا  اریز  دـیراذگب ؛ مهرم  دوخ  ياهدرد  اـهضرم و  رب  نَا  رون  زا  تسا و  اـهلد  راـهب 
تـسخن یـسنج ، هزیرغ  اب  ههجاوم  هلباقم و  عون  صوصخ  رد  نید  لحهار  هکنیا : هصالخ  تسا .»  اههصق  نیرتدـنمدوس  نیقی  هب  هک  دـینک 

یگتخیـسگراسفا و يراب ، دـنبیب و  هب  دـیابن  هاگجیه  یلو  تسا ؛ تبثم  لرتنک  ناکما ، مدـع  تروص  رد  تسا و  عورـشم  حاکن  جاودزا و 
ار جاودزا  يارب  بسانم  طیارـش  رظن  دروم  درف  یعامتجا ، طباور  رگید  ینفلت و  ياهسامت  رد  رگا  نیاربانب  داد ! تیاضر  هانگ  هب  یگدولَا 

یم وا  اریز  درک ؛ دهاوخ  کمک  امش  هب  دنوادخ  طیارش ، رگید  ندش  مهارف  تهج  دنک و  يراگتساوخ  امش  زا  ًامسر  دیهاوخب  وا  زا  دراد ؛
یگدنز زا  یشخب  زین  تالکـشم  اریز  دیـسارهن ؛ جاودزا  تالکـشم  زا  منک »  یم  مهارف  ار  وا  تاجن  هار  دنک ، هشیپ  اوقت  هکیـسک  : » دیامرف

وـش هدامآ  گنردیب  لمأت  ماگنه  تسین  وش  هدامآ  گنج  رهب  اناج  تسا  گنج  یگدـنز  دـش : هدامَا  اهنَا  اب  ییوراـیور  يارب  دـیاب  تسا و 
ار دوخ  طیارـش  اـب  راـگزاس  بساـنم و  درف  ناوج ، هک  تسا  نیا  هار  نیرتـهب  درواـین ، موـجه  هراـبکی  هب  يداـصتقا  تالکـشم  هکنیا  يارب 
دح رد  دناوت  یم  صخـش  . 1 دراد : هدیاف  دنچ  همانرب  نیا  دزادـنا . ریخات  هب  لاس  هس  ود  ات  ار  یـسورع  مسارم  نکیل  دـنک ؛ دـقع  باختنا و 

- تسا یگدـنز  نارود  نیرتریذـپلد  هـک  يدزماـن - نارود  نیریـش  ياـیازم  زا  . 2 دزادرپـب . دوخ  یـسنج  هزیرغ  نیمأـت  هب  يدودـحم  َاتبـسن 
رب مکمک  لیصحت ، رانکرد  . 4 دنک . ادیپار  اهنآ  لح  يارب  مزال  ییاناوت  یگتخپ و  جیردت  هب  تالکـشم ، اب  دررخرب  رد  . 3 دنوش . دنمهرهب 

ار دوخ  دـیابن  یـسنج - نیمْات  لکـشم  لح  زا  شیپ  ات  ناسنا - دوش . هدامَا  هدا  ون  اخ  لیکـشت  يارب  هدرک و  ادـیپ  هبلغ  يداصتقا  تالکـشم 

رسپ رتخد و  www.Ghaemiyeh.comطباور  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 65زکرم  هحفص 21 

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


هدننکش دنمورین و  رایسب  یناوج - نارود  رد  مه  نَا  یـسنج - هزیرغ  دنک ! یناوتان  ساسحا  سفن  ياهشهاوخ  ربارب  رد  دریگ و  مک  تسد 
، راوشد يرما  یـسنج ، هزیرغ  اب  هلباقم  هتبلا  دنک . یـسنج  هزیرغ  میلـست  ار  دوخ  هک  تسا  نَا  زا  رترب  ناوج  نامیا  هدارا و  تردـق  اما  تسا ،

هطبار هک  دـیهدرد  نت  تقوم  جاودزا  هب  دوـبن ، مئاد  جاودزا  ناـکما  دـیتفرگرارق و  نارحب  طیارـش  رد  هک  یتروـص  رد  تسا . یندـش  یلو 
. دسرب لقادح  هب  طباور  هنوگنیا  راجنهان  ياهدمایپ  دیشاب و  ناما  رد  عورشمان  طباور  نادجو  باذع  زا  دشاب و  عورشم 

رگیدمه تخانش 

؟ دوش یمن  یبادج  ماجنارس  جاودزا و  زا  لبق  تخانش  مدع  بجوم  رسپ  رتخد و  طابترا  ندوب  عونمم  ایآ  شسرپ 4 .

یگدنز دنشاب و  هتشاد  یهاگآ  تخانش و  رگیدکی  زا  دیاب  دنتسه ، كرتشم  یگدنز  لیکـشت  جاودزا و  ددص  رد  هک  يدارفا  دیدرت  نودب 
انب یهاو  تـالایخ  مهوت و  ساـسا  رب  هک  يایگدـنز  تروص ، نیا  ریغ  رد  دـننک . اـنب  دـنراد ، رگیدـکی  زا  هک  یتخانـش  ساـسا  رب  ار  دوخ 

تخانـش ساسارب  كرتشم  یگدـنز  ناینب  میدـقتعم : میراد و  لوبق  ار  تخانـش  ترورـض  امـش ، دـننامه  زین  ام  سپ  دزیر . یم  ورف  ددرگ ،
زا لبق  دنناوت  یم  دنراد ، جاودزا  رب  يدج  میمـصت  رگا  رـسپ ، رتخد و  یمالـسا  ياههزومَا  قبط  دوش . یم  لیکـشت  عقاو  اب  قباطم  حیحص و 

تاراظتنا یقالخا و  تایـصوصخ  زا  وگو ، تفگ  هسلج  دنچ  یط  یتح  دننک و  ادـیپ  یهاگآ  رگیدـکی ، يرهاظ  تیعـضو  هب  تبـسن  دـقع 
دـصرد رامَا ، یهاوگ  هب  تسا . نَا  تقد  نازیم  یهاگَا و  نیا  یگنوگچ  دراد ، یـسررب  هب  زاین  هچنَا  دنـشاب . هتـشاد  تخانـش  هدنیَا ، یگدنز 

نآ رگناشن  خـلت  تیعقاو  نیا  تسا . ارذـگو  یحطـس  ای  طلغ و  تاعالطا  اه و  تخانـش  زا  یـشان  تارجاشم ، اه و  قالط  زا  یهجوت  لـباق 
هک هنوگناـمه  ور  نیا  زا  دـنا ؛ هدـش  اـطخ  راـچد  یهاـگآ ، نیا  لیـصحت  ریـسم  رد  رگیدـکی - زا  ِتخانـش  ترورـض  لوبق  مغر  هب  تسا -
ریز دراد و  ترورض  زین  نَا  هب  یسرتسد  طیارش  تخانش و  نیا  هب  ندیسر  مسر  هار و  تیاعر  تسا ، هتـسیاب  رگیدکی  زا  فرط  ود  تخانش 
عون نیا  لیـصحت  حیحـص  هار  طیارـش و  دعاوق ، دوش  نشور  دیاب  لاح  دش . دـهاوخ  متخ  یخلت ، ياهدـمایپ  نینچ  نیا  هب  اهنَا ، نتـشاذگاپ 
دروم درف  ندوب  رادروخرب  زا  عالطا  بسک  روظنم  هب  دیهدرارق و  رظندم  ار  لَا  هدیا  رـسمه  ياهیگژیو  ادـتبا  تسیچ ؟ یهاگآ  تخانش و 

هب هدومن و  یهاـگآ  بسک  تهج  يزیر  هماـنرب  هب  مادـقا  یفنم ، فاـصوا  اـه و  یگژیو  اـب  يو  ندوب  هناـگیب  تبثم و  ياـهیگژیو  زا  رظن 
يزکرم هب  هعجارم  اـب  هقباـس  ءوس  مدـع  دـیَا : یم  تسد  هب  صاـخ  یقیرط  زا  يایگژیو  ره  نوچ  دـینز . یم  تسد  شـسرپ و ... قیقحت و 

نوخ  RHینوخ و هورگ  يراگزاس  یکیتنژ ؛ هرواشم  زکرم  هب  هعجارم  رذـگهر  زا  یتثارو ، یکیتنژ و  ياهيرامیب  هب  التبا  مدـع  ای  صاخ 
هب وگو  تفگو  هداوناخ  تخانـش  قیرط  زا  ینید و ... تاداقتعا  هب  يدـنبیاپ  یگداوناـخ و  تلاـصا  قـالخا ، نسح  نوخ ، شیاـمزآ  هار  زا 

تیاعر تسا ، یهاگآ "  تخانش و   " لیـصحت فده  نوچ  رگید  بناج  زا  تسین . اشگ  هار  رـسپ  رتخد و  طابترا  اهنت  سپ  دیَا . یم  تسد 
لگو ندرک  شب  شوخ و  ور  نیا  زا  دوشن ، هلدابم  يرگید  مایپ  یتخانـش ، ماـیپ  زج  طاـبترا ، نیا  رد  . 1 تسا : يرورـض  مزال و  ریز  لوصا 
دروم درف  اب  میقتسم  طابترا  اهنت  تخانش  هار  . 2 دزاس . یم  رود  دوخ  فده  زا  ار  نَا  دناسر و  یم  ررض  طابترا  نیا  هب  ندینش  لگو  نتفگ 
رـسمه طیارـش  زا  یـضعب  هب  یتح  تسا . تخانـش  رگید  ياههار  زا  یگدـنز و ... هقباـس  هب  هعجارم  وجو و  سرپ  قیقحت ، هکلب  تِسین : رظن 

تحلـصم هاگَا و  دامتعا و  دروم  درف  یهاگا  زا  نتفرگ  هرهب  اسب  هچ  هدرب و  یپ  وگو  تفگو  میقتـسم  طابترا  قیرط  زا  ناوت  یمن  لَا ، هدـیا 
میقتسم طابترا  ترورض  تروص  رد  . 3 تبحم . يزرو و  قشع  هب  هتخیمَا  هرفن  ود  ینالوط و  ياهوگو  تفگ  ات  تسا ؛ رتاشگراک  شیدـنا 

نایب نشور  نیعم و  یئزج ، تروص  هب  یتح  دشاب و  صخشم  لبق  زا  دیتسه ، نَا  خساپ  یپ  رد  هک  یتالاوس  هسلج و  عوضوم  دیاب  يرادید ،
بسک فده  نوچ  . 5 دشاب . ینالوط  دایز  دیابن  يرادید ، طابترا  هسلج  نامز  تدم  . 4 دوش . زیهرپ  َادج  یلکو  رمث  یب  نانخس  زا  ددرگ و 

یتح تسا )  يرورـض  دنک - دزـشوگ  نیفرط  هب  ار  وگو  تفگ  مهبم  ناهنپ و  طاقن  هک  ثلاث -  درف  روضح  اذل  تسا : رگیدـکی  زا  یهاگا 
هب نارگید  هراظن  زا  ناهنپ  تسا . ناطیـش  ذوفن  هاگیاج  مرحمان ، ود  تولخ  ياضف  دشابن ( ؛ زاین  ثلاث  درف  روضح  هب  یتخانـش ، رظن  زا  رگا 
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تسرد یهاگا  هب  ناوت  یمن  رگید  دوش و  یم  روک  لقع  مشچ  ددرگ ، هدولآ  قشع  توهـش و  هب  اضف  رگا  هک  دینکن  مادقا  يرادید  طابترا 
. تفای تسد  قیقد  و 

هداوناخ تفلاخم 

میوگب و وا  هب  ار  ملد  فرح  منکرارقرب و  طابترا  وا  اب  هنوگچ  دننکیم ! تفلاخم  ماه  داوناخ  یلو  مدنم : هقالع  تخـس  یـسک  اب  جاودزا  هب  شسرپ 5 .
؟ مزاس یضار  ار  داوناخ ه ا م 

زا جاودزا ، رد  نیدـلاو  تفلاخم  تقفاوم و  میز : رپ د ا  یم  ینایاپ  لاوس  خـساپ  هب  ادـتبا  هک  تسا  لاوس  هس  يواـح  عقاو  رد  شـسرپ ، نیا 
ياهچیرد زا  صاخ و  یـضرغ  هب  زین  مولع ، نیا  زا  کی  ره  دریگیم و  رارق  یـسررب  دروم  شناد  ملع و  نیدنچ  رد  فلتخم و  ياههاگدـید 

یسانش هعماج  یسانش و  ناور  قوقح ، هقف ، ملع  رد  تسا و  ياهتشر  نیب  ثحب  کی  عوضوم ، نیا  رگید  يریبعت  هب  دنرگن . یم  نَا  هب  هژیو 
ناور ریثأت  ترورض و  یـسررب  تسا ، هجوت  دروم  نونکا  مه  هچنَا  نایم  نیا  رد  تسا و  مولع  نیا  زا  کی  ره  نادنمـشناد  رظندم  هداوناخ ،

رد نیدلاو  تفلاخم  تقفاوم و  ریثأت  یتخانش ، ناور  هاگدید  زا  تسا . قفوم  جاودزا  کی  ماجنا  هداوناخ و  لیکشت  رد  رصنع ، نیا  یتخانش 
قیمع ریثات  کی  نیدلاو  نوچ  یناریا ، ینید و  گنهرف  ساسا  رب  دراد . یگتـسب  هداوناخ  نادنزرف  دزن  رد  نیدلاو  هاگیاج  هب  قفوم ، جاودزا 

اذل دنوش ؛ یم  بوسحم  هتفرگ  لکش  هزات  هداوناخ  هناوتسا  هناوتشپ و  هداوناخ ، لیکشت  زا  دعب  دنراد و  نادنزرف  رطاخ  نهذ و  رد  ازس  هب  و 
نـس هب  ندیـسر  زا  دعب  نادنزرف  برغ ، گنهرف  رد  هک  یلاح  رد  دوش ، یم  بوسحم  تسکـش  کی  نادنزرف ، يارب  اهن  َا  ندرکن  یهارمه 

نودب دنور : یم  دوخ  یگدنز  کیرـش  غارـس  هب  هتفرگوخ و  تیمورحم  نیمه  رب  دنا و  هرهب  یب  نیدـلاو  یفطاع  تیامح  زا  یتح  ینوناق ،
هب نینس  مامت  رد  نادنزرف  یفطاع  یحور و  یگتسباو  نیدلاو و  هتـسجرب  هاگیاج  نیا  هب  تیانع  اب  لاح  دنـشاب . هتـشاد  عالطا  نیدلاو  هکنَا 

جاودزا کی  ماجنا  طرـش  اسب  هچ  تسا و  قفوم  جاودزا  رد  يرورـض  رـصنع  کی  نیدـلاو  تقفاوم  هکلب  تفلاخم ؛ مدـع  اهنت  هن  نیدـلاو ،
، ریطخ لمع  کی  ماجنا  رد  نانَا  ود ، نَا  تیاضر  لیـصحت  نودـب  هکنیا  هچ  تسا ؛ نادـنزرف  اب  نیدـلاو  رمتـسم  یهارمه  تیاـضر و  قفوم ،

مامت ندوب  مهارف  دوجو  اب  ناملسم ، یناریا و  نادنزرف  تسا . تف  َا  دورو  هتساوخان و  بارطضا  زاغآ  دوخ  نیا  دنـشاب و  یم  هناوتـشپ  نودب 
ار یتفرشیپ  اب  هارمه  نیریـش و  یگدنز  کی  دنناوت  یم  رتمک  دنرادن ؟ دوخ  هارمه  هب  ار  نیدلاو  تیاضر  نوچ  قفوم ، جاودزا  کی  طیارش 

هنامیمـص یهارمه  تیاضر و  دوبن  زا  یـشان  ياهدـمایپ  هب  هاـگن  اـب  دـیاب  ار  هیـضق  نیا  یتخانـش ، ناور  رظنم  زا  دنـشاب . هتـشاد  يور  شیپ 
ياهدمایپ زا  جاودزا  نیا  ایَا  دوب ؟ دهاوخ  قفوم  نانَا  تفلاخم  اب  هارمه  یتح  نیدلاو و  تقفاوم  نودب  جاودزا  ایَا  هک  درک  یـسررب  نیدلاو 

نازیم دراد ؟ جاودزا  نَا  ندوب  زیمَا  تیففوم  رب  یفنم  ای  تبثم و  تاریثات  هچ  جاودزا  اب  نیدلاو  تفلاخم  مالک  کی  رد  تسا ؟ نوصم  یفنم 
ماظن و ناوت  یمن  زگره  نیب ، نیا  رد  تسا و  هتـسباو  یگداوناخ  گنهرف ! یـشزرا و  ماظن  هب  جاودزا ، کـی  تیقفوم  رد  هدـیدپ  نیا  ریثأـت 

رصنع زا  يدنم  هرهب  ور  نیازا  دشاب . جاودزا  کی  تیقفوم  طرـش  اهنَا ، ندرک  ضرف  هناگیب  یتح  ای  نیدلاو  تفلاخم  هک  تفای  ار  یگنهرف 
نانیمطا اب  ار  هار  نیا  ات  تسا ؛ جاودزا  ریـسم  رد  ناناوج  يارب  یحور  هناوتـشپ  کی  لقادح  یگنهرف ، یـشزرا و  رظن  زا  نیدـلاو ، تیاضر 

ینارگن و لد  اب  هارمه  دوخ  هب  دوخ  نَا - اب  طبترم  رگید  لـماوع  هب  هجوت  نودـب  ندرک - جاودزا  دـننک . یط  لـماک  یمرگ  تشپ  رطاـخ و 
نیرتمک تسا . هنوگامعم  دول و  َازار  یلمع  رگیدـمه ، يارب  فرط  ود  ندوب  انـشَا  اـن  نَا و  هدـنیآ  ندوب  مهبم  هطـساو  هب  تسا و  بارطـضا 

ناوج کی  بارطـضا  ینارگن و  هب  نیدـلاو ، هب  یناور  یحور و  یگتـسبلد  نازیم  هب  هک  تسا  نَا  تفلاـخم ، عون  نیا  یتخانـش  ناور  ریثأـت 
بابـسا ياروام  يریثأت  نیدـلاو  نیرفن  اعد و  يارب  دوخ  تاداقتعا  هناخ  ناهن  رد  هک  یتروص  رد  دـیازفا و  یم  نوکـس  نانیمطا و  ياـیوج 

ناور هاگدید  زا  ناناملـسم  یناریا و  ياههداوناخ  رد  نیدلاو  هاگیاج  رب  هیکت  اب  سپ  دش . دـهاوخ  رت  فرژ  هدـیدپ  نیا  دوش ، لئاق  یعیبط 
جاودزا و هب  ناـناوج  یمرگلد  بجوم  لـماع ، نیا  روضح  تسا و  دـیدرت  یب  ترورـض  کـی  جاودزا  رد  ناـن  َا  تیاـضر  بلج  یتخاـنش ،
مکحم و ياهناوتـشپ  زا  يدـنم  هرهب  هار  نینچمه  ددرگیم . نوکـس  شمارآ و  لـمع و  هب  تأرج  دوـخ و  هب  ناـنیمطا  زا  اـهنَا  يرادروـخرب 
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یـشیدنا تحلـصم  هبرجت و  شناد ، ملع ، اـه و  یبوـخزا  ینمرخ  دـنک و  یم  راوـمه  ار  ناـنَا  یـشیدنا  کـین  يزوـسلد و  اـهن و  َا  براـجت 
یبوخ نیا  مامت  زا  تیمورحم  ینعی ، جاودزا ، اب  نیدلاو  تفلاخم  دراذگیم . دنمزاین  ناوج  ود  يور  ارف  يداصتقا  هناوتشپ  یتح  هنازوسلد و 

هیامرـس زا  هرهب  یب  جاودزا  هک  تسا  نشور  دیـشوپ . مشچ  اهنآ  زا  یکی  زا  یتح  ناوت  یمن  هک  يرورـض  رـصانع  نیا  نداد  تسد  زا  اه و 
ضحم هب  هک  تسا  نَا  نخـس  نیا  موهفم  اـیَا  دوب . دـهاوخ  لـماک  تیقفوم  زا  هرهب  یب  جاودزا  یعون  هب  عقاو  رد  رداـم " ردـپ و  تیاـضر  "

تلع درک ، یسررب  دیاب  دیشوک . نانَا  تیاضر  لیصحترد  دیاب  هکلب  هن  تسـش ؟ تسد  نَا  زا  دیاب   " یـصاخ ، جاودزا   " اب نیدلاو  تفلاخم 
دیراد اهنَا  تفلاخم  يارب  هنافـصنم  یقطنم و  یباوج  امـش  ایَا  دنراد ؟ دوخ  تفلاخم  يارب  هدننک ، عناق  یلیلد  نانَا  ایَا  تسیچ ؟ اهنَا  تفلاخم 
ناهن قمع  رد  رگا  لاح  ره  هب  هن ؟ ای  دیناد  یم  هبرجت "  ناریپ   " یـشیدنا تبقاع  لوصحم  هشیدـنا و  یـضتقم  اجب و  ار  اهنَا  تفلاخم  هن ؟ ای 

تفلاخم رگا  اما  دیشکب ؛ تسد  دوخ  طلغ  میمصت  رب  رارـصا  زا  دیوش و  قح  میلـست  سپ  دیرامـش ، یم  اجب  ار  اهنَا  تفلاخم  نادجو ، هناخ 
لبط رب  کی  ره  دیهدن و  لیکشت  ياههبج  مه  ربارب  رد  دیوشن و  میسقت  قفاوم  فلاخم و  هورگود  هب  زگره  دیرامش ، یم  دروم  یب  ار  اهنآ 

تحلـصم يزرو و  قشع  هشیدنا ، تبحم و  رـصنع  ود  رب  هیکت  اب  دیاب  امـش  دـییَارب . نانَا  تیاضر  بلج  ددـصرد  هکلب  دـیبوکم : دوخ  يأر 
 " تقفاوم دایرف   " ادـص کی  یگلمج  دـینک و  توعد  صاخ  جاودزا  نیا  اـب  ناـقفاوم  ههبج  هب  زین  ار  دوخ  نیدـلاو  یگداوناـخ ، یـشیدنا 

تیاضر لیـصحت  يارب  دینکن . مادـقا  دـیا ، هدـشن  ادـص  کی  هدرواین  تسد  هب  ار  نانَا  تیاضر  هک  ینامز  ات  سپ  دـینک . مادـقا  دـیروَارب و 
زا هدافتسا   02 تجامس ؛ رارـصا و  نودب  نیدلاو  اب  تبحم  مارتحا و  اب  هارمه  تبحـص  . 1 دیریگ : هرهب  دیناوت  یم  راک  هار  دنچ  زا  نیدـلاو 

تبحم و هب  هتخیمَا  تجامـس ، رارـصا و  . 3 نانَا ؛ يور  رب  ذوفن  بحاص  کیدزن و  نادـنواشیوخ  ناشیدـناریخ و  يرگیجناـیم  يراـکمه و 
دناوت یم  رثوم ، لماع  کی  ناونع  هب  دوخ  نامز ، رذـگو  لـمحت  ربص و  تاـقوا  یهاـگ  . 4 دـشاب . قح  ترـضح  هاگرد  هب  اعد  يربنامرف و 

اب درذگب . یتدم  دیهدب  هزاجا  هکلب  دینکن ؛ لمع  هنالوجع  دیـشاب و  هتـشاد  لمحت  ربص و  سپ  دهد . يرای  ناتفدـه  هب  ندیـسر  رد  ار  امش 
دیشکب و تسد  جاودزا  نیا  زا  هک  تسا  امش  تحلصم  هب  دندادن ، تیاضر  امـش - شالت  یعـس و  مغر  هب  ناتردام - ردپ و  رگا  لاح  نیا ،
رد تجاجل  دیدرک  ساسحا  هچنانچ  و  دـینک . تیاضر  هب  لیدـبت  فرطرب و  ار  نانَا  تفلاخم  هکنَا  رگم  دـینکن ، مادـقا  نانَا  تیاضر  نودـب 

خـساپ هب  اج  نیمه  زا  دـیریگب . کمک  تلاح  نیا  عفر  رد  هاگآ ، هاوخریخ و  دارفا  يراکمه  زا  تروص  نیا  رد  تفلاـخم - هن  تسا - راـک 
زاربا هار  دیدرو ، َا  تسد  هب  ار  نیدلاو  تیاضر  هکنَا  زا  سپ  میزادرپ . یم   ( مناسرب وا  شوگ  هب  ار  ملد  فرح  هنوگچ  هک ( امـش  مود  لاوس 

وا هب  ار  امش  مایپ  تبحم - قشع و  رَوا  مایپ  نارتوبک  نوچمه  امـش -  رهاوخ  ردام و  هاگ  نَا  دوش . یم  هدوشگ  زین  لد  فرح  نایب  تبحم و 
امـش يور  هب  ار  ملاس  يزرو  قشع  ریـسم  یعرـش ، ینید و  طیارـش  یگنهرف و  ياهشزرا  یتنـس و  موسر  بادَا و  تیاعر  اب  دـنناسر و  یم 
نیا وا  هک  دومن  زارحا  دیاب  ادـتبا  تسین ؛ یناهن  رارـسا  ياج  مرحمان  شوگو  تفگ  ناوتن  لد  سونأم  اب  زج  ار  لد  فرح  نوچ  دـنیاشگیم .

باوج یتح  ای  تفریذپن و  وا  دیتفگ و  امـش  رگا  یلو  مراد : تتـسود  هک  درک  زاربا  ایر ، یب  هغدغد و  نودب  هاگ  نَا  تسا و  اراد  ار  تیلباق 
سوماق رد  نیا  دیا و  هتـشاد  هضرع  نازرا  ار  ناتبلق  تبحم و  امـش  يرا  دیا ؟ هداد  تسد  زا  هچ  هک  دینزب  سدـح  دـیناوت  یم  ایَا  داد ، یفنم 
ندناسر ددص  رد  هاگ  نآ  دیبایب : لَا  هدیا  يرسمه  ار  يو  یسررب ، قیقحت و  اب  اه و  یگژیو  زارحا  اب  دیاب  هتبلا  درادن . ياج  هاگَا "  قشاع  "

تسا و هدرک  هناخ  امش  كاپ  لد  رد  شتبحم  هک  دوش  یم  هجوتم  دوخ  وا  هناهاگا ، باختنا  نیا  نمـض  رد  دییآرب . يو  هب  دوخ  لد  فرح 
یم ار  دوخ  ریـسم  باختنا ، زا  دـعب  طابترا  هک  دـمَا  تسد  هب  زین  تسخن  لاوس  خـساپ  ناـیب  نیا  اـب  ددرگیم . زاربا  تبحم  نیا  دوخ  هب  دوخ 

. دبای

رگیدمه هب  نانیمطا 

؛ دشاب تسود  دوخ  سنجمه  اب  دناوت  یم  رتخد  کی  هنوگچ  دشاب ؟ دیاب  هنوگچ  رتخد  رسپ و  هطبار  یقالخا ، ظاحل  زا  منادب  متـساوخ  یم  شسرپ 6 .
رگا یتح  ار - هطبار  نیا  یقالخا  رظن  زا  هعماج ، ارچ  ینعی  دوش ؛ تسود  رـسپ  کی  اب  درادـن  هزاجا  یعامتجا ، یقالخا و  تمالـس  دوجو  اب  یلو 
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رگا دناد . یم  دورطم  دننکرارقرب - هطبار  مه  اب  دنریذپ  یم  مالسا  هعماج و  هچنا  دح  رد  طقف  دنشاب و  هتـشادن  مه  هب  ءوس  رظن  هنوگچیه  نیفرط 
؟ دراد تروص  هچ  طابترا  دنوشن ، رود  اوقت  تمصع و  هداج  زا  نیفرط  زا  کی  چیه  دشاب و  هتشاد  لماک  نانیمطا  لباقم  فرط  شدوخ و  زا  رتخد 

یلیـصحت طابترا  دارفا ، یخرب  دیا ، هدرک  هبرجت  هدهاشم و  یهاگ  دوخ ، هک  هنوگ  نامه  دراد . یناوارف  عونت  رگیدکی ، اب  اه  ناسنا  طابترا 
هچ یتسار  هب  دنتسه . رهش  هلحم و  حطس  رد  یعامتجا  ای  يداصتقا  طابترا  ياراد  زین  یـضعب  دنراد و  مه  اب  یگداوناخ  طابترا  یهورگ ، و 
ره هب  ار  ياهطبار  ره  ناوت  یم  يرایعم ، جیه  نودب  ایَا  دیمان ؟ یگداوناخ  ای  یعامتجا  یلیصحت ، يداصتقا ، ار  ياهطبار  دوش  یم  ببس  زیچ 

رایعم دوش ؟ یم  تادوجوم  رگید  اب  ناسنا  طابترا  یتح  رگیدـکی و  اب  اه  ناسنا  طابترا  عونت و  بجوم  زیچ  هچ  درک ؟ يراذـگ  مان  یمـسا 
لباق اه " طاـبترا  ، " ساـسا نیا  رب  تسین . تسرد "  اـن   " اـی تسرد "   " هشیمه یطاـبترا ، عون  ره  دـیدرت  یب  تسیچ ؟ طـباور  يراذـگمان 

ار اـهن  َا  نوگاـنوگ  ياهيراذـگمان  عوـنتم و  ياـهطابترا  تواـفت  راـیعم  دـیاب  نآ ، هراـبرد  يرواد  زا  شیپ  یلو  دــنا ؛ يرواد  یباـیزرا و 
زا یلکـش  ره  رد  تسین . ناسکی  اـه  طاـبترا  ياوتحم  تسا . نَا  ياوتحم  دـشخب ، یم  هژیو  یماـن  لکـش و  ار  طاـبترا  کـی  هچنَا  تفاـیرد .

نخس رسپ  رتخد و  طابترا  زا  یتقو  ددرگیم . طباور  عونت  ببـس  رـصنع  نیمه  و  ددرگیم : هلدابم  صاخ  ياهویـش  هب  نیعم و  يزیچ  طابترا ،
دارم ایَا  درک . يرواد  شا  یتسردان  یتسرد و  هراـبرد  ناوتب  اـت  ددرگ  صخـشم  نَا  عون  دـیاب  تسا ؟ یطاـبترا  عون  هچ  ناـتدارم  دـییوگیم ،

طباور طیارش  زا  یضعب  یلک و  تاررقم  رد  طابترا ، ِنیفرط  تیسنج  فالتخا  یعامتجا ؟ ای  يداصتقا  ای  تسا  یلیصحت  یشزومَا و  طابترا 
سالکرد ام  میرادن . رسپ ، رتخد و  طابترا   " مان هب  صاخ  یطابترا  ببـس ، نیدب  دنکیمن . نییعت  ار  طباور  ياوتحم  یلو  تسا : رثوم  یناسنا 

نتـشاد ياـنعم  هب  ار ، نَا  زگره  یلو  میرب : یم  یـشزومَا  هرهب  تـسا ، فلاـخم  سنج  زا  هـک  يداتـسا  رـضحم  زا  مـینکیم و  تکرـش  سرد 
رد رگا  اما  میرادن . دیدرت  تسا - راوتسا  يریگدای  یهد و  دای  تاررقم  رب  هک  طابترا -  نیا  یتسرد  رد  میناد و  یمن  رتخد ، ای  رسپ  تسود 

ریذـپان ناربج  ياهنایز  ببـس  اسب  هچ  دزاـس و  یم  رود  لیـصحت  زا  ار  اـم  دوش ، هلداـبم  يریگداـی  یهدداـی و  زج  یماـیپ  سـالک ، نیمه 
يریثأت اـی  تسین و  رثوم  اـهنَا  ياوتحم  رد  تیـسنج  هک  تسا  حرطم  حیحـص  عورـشم و  طاـبترا  عون  نارازه  یناـسنا ، طـباور  رد  ددرگیم .

دوـخ بوچراـهچ  زا  تسا و  نیعم  طـباور  لکـش  اریز  تسین : عوـنمم  زیگنارب و  شنت  نیرفآ ، تیـساسح  زگره  طـباور  نیا  دراد . كدـنا 
ناوت یمن  نیاربانب ، دنام . یم  نوصم  اه  بیـسَا  تاف و  َا  زا  ببـس  نیدـب  ددرگیم و  تیاعر  اهزرم  دـح و  رت ، قیقد  نایب  هب  دـنکیمن . زواجت 

ات دوش  یم  هلداـبم  يزیچ  هچ  طاـبترا ، نیا  رد  هک  درک  نیعم  دـیاب  هکلب  تخاـس : راوتـسا  تیـسنج "   " رب طـقف  ار  طـباور  هراـبرد  يرواد 
یم رابنایز  نیرفَا و  تفآ  ددرگ ، فرحنم  دوخ  ریـسم  زا  رگا  ياهطبار  ره  ساسا ، نیا  رب  دوش . نییعت  نَا  نیناوق  طابترا و  عون  نَا ، ساـسارب 

يرواد فلاخم  سنج  اب  طابترا  یتسردان  ای  یتسرد  هرابرد  دیاب  دوخ ، کنیا  نخـس ، نیا  اب  دنـشاب . سنجمه  نَا  فرط  ود  دنچ  ره  دوش ؛
. دینک

يرا نید د  یتسود و 

راک نیا  هک  تسا  یعرش  ایآ  درادرب ، دوخ  ياهراکزا  تسد  دوش و  نیگنس  باجح و  اب  وا  هکدوش  ثعاب  يرتخد ، کی  اب  ندش  تسود  رگا  شسرپ 07 
؟ مهد ماجنا  ار 

دّهعت و يریذـپ و  تیلوئـسم  هیحور  رگنایب  يا ، هیحور  نینچ  نتـشاد  تسا و  یتخبـشوخ  ياج  دـیتسه ، نارگید  تیادـه  رکف  هب  هکنیا  زا 
تیادـه يارب  بساـنم  يوگلا  یهلا و  میرح  ظـفاح  میقتـسم ، طارـص  رد  هراومه  هک  میراودـیما  تسا . یعرـش  نیزاوـم  هب  امـش  يدـنبیاپ 

دهد یم  هئارا  ار  ییاهراک  هار  هتسیاش ، ياهراک  شرتسگو  رشن  هانگزا و  يریگولج  يارب  مالسا  دیناد ، یم  هک  روط  نامه  دیـشاب . ناناوج 
. دنام میهاوخ  نوصم  هانگ  هب  ندش  هدول  َا  زا  نامدوخ  مه  دوش و  یم  هانگزا  يریگولج  ثعاب  مه  میوش ، لمع  دراو  قیرط ، نَا  زا  رگا  هک 

هانگ يولج  یهار  ره  زا  میتسین ، زاجم  ام  تسا و  هدومن  صخشم  ار  ام  هفیظو  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ناونع  تحت  مالـسا  راک  هار 
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، يراـک نینچ  ماـجنا  دـینک . رکنم  زا  یهن  ار  رتـخد  نَا  دـیناوتیم  دیـشاب ، هداد  ماـجنا  ار  دوخ  هفیظو  هکنیا  يارب  امـش  میریگب ! ار  نارگید 
ریثأت رگا   02 دـنک . زیهرپ  هاـنگ  نآ  زا  دـیهاوخب  وا  زا  هناـبدوم  . 1 دوـش : یم  هراـشا  نَا  هب  ریز  رد  هـک  تـسا  یلحارم  ندرک  یط  مزلتـسم 

هب ار  هلثـسم  دـشن ، عقاو  رثوم  امـش  يدـج  یقطنم و  هنابدوم ، دروخرب  دـیدید  رگا  دـیهد ؛ رکذـت  وا  هب  يرت  يدـج  تروص  هب  تشاذـگن ،
رجا و دنوادخ  دزن  امـش  ًاعطق  دش ، عقاو  رثؤم  رگا  تسا . رادقم  نیمه  امـش  هفیظو  دننک و  مادقا  اهنآ  هک  دـیهد  رکذـت  حالـص  يذ  عجارم 

اما دیتسه . روجام  دنوادخ  دزن  دیا ، هداد  ماجنا  ار  دوخ  یعرـش  هفیظو  هکنیا  لیلد  هب  امـش  مه  زاب  دشن ، تیادـه  مه  رگا  دـیراد و  شاداپ 
«، دوش نیگنـس  باجحاب و  يرتخد  وا  هک  دیوش  ثعاب  دیریگب و  ار  وا  هانگ  ولج  دـیناوت  یم  وا ، اب  یتسود  قیرط  زا  ایَا  دـیا «: هتـشون  هکنیا 

نیا هکنیا ، مود  دیوشن . تسود  نارتخد  ای  نانز  اب  تسا : هدومرف  هدرک و  عنم  ار  مرحمان  اب  یتسود  مالسا  الوا  هکنیا  هچ  تسا ! یفنم  خساپ 
اوْقُلت ال  میزادـنا «: تکاله  هب  نامدوخ ، تسد  اب  ار  نامدوخ  میرادـن  قح  ام  ددرگ و  امـش  دوخ  يارب  یماد  هب  لیدـبت  دـناوت  یم  یتسود ،

بکترم ارچ  دیـسرپ : وا  زا  تشادرب ، يزیچ  ياهزاغم  زا  يدرم  دید   ? قداص ماما  يزور  هیآ 195 . (، 2 هرقب ( . 1 . 1  ( ِۀَُکلْهَّتلا َیلِإ  ْمُکیِدیَِأب 
تسا هدم  َا  نَارق  رد  يا ؟ هدناوخن  نآرق  رگم  تفگ : ماما  باوج  رد  درم  نآ  تسا ! هانگ  يدزد  یناد  یمن  رگم  يدش ؟  ( يدزد لمع ( نیا 

وا هب  ربارب  هد  دـنوادخ  دـهد  ماجنا  يریخ  لمع  رگا  یلو  دـنک : یم  باذـع  ار  وا  راب  کی  طقف  دـنوادخ  دـنک ، هانگ  کـی  یـسک  رگا  هک 
دارفا ) نارگید هب  مهاوـخ  یم  مدروآ ، تسد  هب  يدزد  قـیرط  زا  هـچن  َا  یلو  ما : هدرک  هاـنگ  کـی  ندرک  يدزد  اـب  نـم  دـهد ! یم  شاداـپ 

اه باوث  هیقب  منک و  یم  هانگ  نآ  نیزگیاج  نم  ار  اه  باوث  زا  یکی  دراد و  باوث  ربارب  نیدـنچ  نم  مود  لمع  مهدـب و  هقدـص  دـنمزاین ) 
هار زا  هقدص  نیا  هکنیا  طرـش  هب  یلو  دراد ؛ باوث  ربارب  نیدنچ  نداد  هقدص  دـننام  ریخ ، لمع  هلب  تفگوا : هب  ماما ?  تسا . نم  عفن  هب  زین 

؛ تسین عورشم  اهنت  هن  دیا ، درک ه  باختنا  هک  یهار  یلو  تسا ، ریخ  امش  تین  هچرگ  نیاربانب  مارح . هار  زا  هن  دشاب ، هدمَا  تسد  هب  لالح 
درم نز و  طابترا  دهد . بیرف  یبهذم  یهاوخریخ و  قیرط  زا  ار  امـش  و  دنکراتفرگ ! ار  امـش  دـهاوخ  یم  وا  تسا و  ناطیـش  هسوسو  هکلب 

نز کی  اب  امش  رگا  اقَا  دندیـسرپ : یلیبدرا  سدقم  گرزب  ملاع  زا  يزور  تسا . كانرطخ  لاح  نیع  رد  فیرظ و  ساسح ، رایـسب  مرحمان 
اوقت و لـها  ناـگرزب  زا  یکی  وا  هکنیا  مغر  یلع  مرب إ ! یم  هاـنپ  ادـخ  هب  دوـمرف : وا  دـینک ؟ یم  هچ  دـیریگب ، رارق  قاـتا  کـی  رد  مرحماـن 

کی رد  فقس و  کی  ریز  نتفرگرارق  یتح  مالـسا  هکنیا  تلع  دید . كانرطخ  دوخ  يارب  ار  یطیارـش  نینچ  رد  نتفرگرارق  دوب ، تیونعم 
رگناـشن درامـش ؛ یم  هورکم  دـشابن ، هاـنگ  لاـمتحا  رگا  دـناد و  یم  مارح  دوـش - هداد  هاـنگ  لاـمتحا  رگا  ار - مرحماـن  نز  اـب  اـهنت  ياـج 

دراو رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  قیرط  زا  طقف  دیشوکب  سپ  تسا . كانرطخ  یهار  و  تسا ، مرحمان  درم  نز و  نیب  طابترا  تیساسح 
. دیرادن یفیلکت  امش  تروص  نیا  ریغ  رد  ندش ؛ عقاو  رثوم  تروص  رد  مه  نَا  دیوش ؛

مشاب تسود  وا  اب  یتدم  دهاوخیم  نم  زا 

نم زا  لاس  هس  هکوا  دراد . لاغتشا  لیصحت  هب  هتشر ... رد  تسا : لها .. وا  مدش . انشآ  يرسپ  اب  شیپ  تقو  دنچ  هلاس ، متسه 24  يرتخد  شسرپ 8 .
وا اب  متـسه ، اجنیا  هک  یتدم  دهاوخ  یم  نم  زا  وا  دراد . یبوخ  راکفا  اه ش  دنیآ  هرابرد  دیامن و  یم  هدـیمهف  نموم و  يرـسپ  تسا ، رت  کچوک 
وا میوش ؛ ادج  رگیدمه  زا  سرد  ندش  مامت  زا  دعب  مینک و  کمک  تالکـشم  رد  رگیدـکی  هب  میوگب . شیارب  ما  یگدـنز  ياههبرجت  زا  مشاب . تسود 

. مهد تسد  زا  ناسآ  هک  مدرواین  تسد  هب  ناسآ  ار  يزیچ  دیوگیم : شدوخ ، لوق  هب  دراد . هقالع  نم  هب  منکیم  ساسحا  دنکیم و  تبحم  نم  هب  یلیخ 
ساسحا ما . یضاران  ملد  هت  هتبلا  منکیم . یتخبشوخ  ساسحا  متسه ، وا  اب  یتقو  اَما  مرادن ؛ تسود  تسا ، ییادج  شنایاپ  هکار  طباور  روج  نیا  نم 

یمن دنکیم ، نینچ  ارچ  اما  دناجنر : یمن  ار  نرگید  تسین و  محر  یب  هک  ممهف  یم  شیاه  فرح  تاکرح و  زا  مراد . نادـجو  باذـع  هانگ و  مرش و 
منک و باوث  يوش  یم  ثعاب  وت  منکیم . هانگ  رتمک  متسه ، وت  اب  یتقو  دیوگیم : وا  دشاب . ملاس  ام  طباور  ات  هدرک  هغیص  ارم  مندید ، يارب  یتح  وا  مناد .

مرـضاح دشاب ، جاودزا  طباور  روج  نیا  تبقاع  رگا  دنک . ناحتما  ارم  اه  فرح  نیا  اب  دهاوخ  یم  دیاش  منکیم  رکف  هاگ  موش . کیدزن  ادخ  هب  رتشیب 
هدولآ هعماج  نیا  رد  ات  منک  جاودزا  رتدوز  متـساوخ  یم  ادخ  زا  هشیمه  منکیمن . زواجت  مه  مدوخ  میرح  زا  دوش و  مامت  شـسرد  ات  متـسیاب  شیاپ 

یم لماک  ناشنید  فصن  دننکیم ، جاودزا  یتقو  اه  مدا  منیب . یم  یگدنز  درم  ار  وا  َاعقاو  نم  هک  هداد  رارق  مهار  رس  ار  یـسک  دنوادخ  لاح  موشن .
. منک هچ  مناد  یمن  دینک . ما  ییامنهار  منکیم  شهاوخ  دنهد . یمن  يراک  ره  هزاجا  دوخ  هب  رگید  دوش و 
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ات ایَا  .2 دیسانش ؟ یم  ار  وا  هزادنا  هچ  ات  .1 مینکزاغآ : شسرپ  دنچ  حرط  اب  ار  خساپ  تسا ، رتهب  وجـشناد  نَا  اب  ناتطابترا  ییانـشَا و  هرابرد 
یفاک عالطا  شناتسود  لیماف و  هداوناخ ، زا  ای  َا  . 4 تسا ؟ هدوب  هبناج  همه  لماک و  ناتقیقحت  ایَا  .3 دیا ؟ هدرک  قیقحت  رابرد ه ا ش  نونک 
رکف ای  7.آ  تسیچ ؟ طاـبترا  نـیا  زا  يو  یعقاو  هزیگنا  . 6 تسا ؟ تسرد  فلاخم - سنج  اـب  مه  نآ  تقوم - یتسود  ناـمیپ  اـیَا  دیراد 5.

یگدنز براجت   8 دراد ؟ رس  رد  رگید  يا  هزیگنا  هانگزا و )... يرود  تالکشم ، ّلح  امش ، براجت  زا  هدافتسا  دیوگیم ( هچنَا  زج  دینکیمن 
تالکشم هچ  . 10 تسا ؟ هدرک  ادیپ  عالطا  امش  هبرجت  ترثکزا  هنوگچ  وا   9 دنک .؟ هدافتسا  نَا  زا  دهاوخ  یم  هک  تسا  رتشیب  ردقچ  امش 

رت مهم  دیراد و  توافتم  یلیصحت  ياههتشر  فلتخم و  ياهگنهرف  امـش  هکنآ  هب  هجوت  اب  تسه ؟ وا  امـش و  نیب  یکرتشم  ياه  هبرجت  ای 
لمأت یکدـنا  اب  دـیزادرپب ؟ وگو  تفگ  هب  نَا  هرابرد  اه  طابترا  هنوگ  نیا  رد  دـیاب  هک  دراد  دوجو  زیچ  هچ  دـیفلاخم ، سنج  ود  زا  همه  زا 

هک يرادشه  تسا . امش  لد  هت  هیصوت  نامه  زین  ام  هیصوت  درک . دیاب  هچ  تفرگ و  دیاب  یمیمـصت  هچ  دیبای  یم  رد  قوف ، ياهشـسرپ  رد 
هانگ و ساسحا  تسا و  هداد  تسد  امـش  هب  هک  یمرـش  ساسحا  تسا . امـش  ینورد  یتیاضران  هدـنهد  ناـشن  هتـساخرب ، ناـتبلق  قاـمعا  زا 
ار ناتدوجو  شرون  هک  ینادجو  تسا ؛ امش  میلس  لقع  كاپ و  ترطف  رادیب ، نادجو  هدنهد  ناشن  دیا ، هدرک  شرازگ  هک  ینادجو  باذع 
 "، منک یم  یتخبشوخ  ساسحا  متـسه ، وا  اب  هک  ینامز  : " دیا هتفگ  هکنیا  تسا . هدنایامن  امـش  هب  ار  طباور  نیا  یتسردان  هتخاس و  نشور 

رادیاپ زگره  تسا و  رذـگدوز  فطاوع  زا  یـشان  ساسحا ، نیا  درادـن . هشیر  تایعقاو  رد  تسین و  شیب  یمهوت  تسا . بذاک  یـساسحا 
تـسد اه ، طابترا  نیا  مامت  مییوگن  رگا  درَوا . یمن  ناغمرا  هب  يزیچ  ینامیـشپ  سوسفا و  زج  هک  دینکن  دامتعا  نَا  هب  نیاربانب ، دـنام . یمن 

زا لبق  ییانش  َا   " ریظن يا - هدنبیرف  ياهشـشوپ  تحت  شناراتفرگ  دراد و  هشیر  یناوهـش ، یـسنج و  زیارغ  تاساسحا و  رد  اهنَا  رتشیب  مک 
ماک دنسپان و  ضارغا  ياوه  و -... هانگزا ”  دوخ  ظفح   ”، ” تالکشم ّلح  تهج  رد  دادمتسا  “، ” رگیدکی ياههبرجت  زا  هدافتسا   ” جاودزا

فارحنا هب  هدافتسا و  ءوس  ینار ، سوه  زج  تسا و  یهت  جاودزا  دصق  زا  اه  طابترا  نیا  دیدرت  یب  دننارورپ . یم  رـس  رد  لطاب  ياهییوج 
رب نوزفا  دبای . یم  ققحت  اه  هداوناخ  قیرط  زا  یمسر و  روط  هب  دشاب ، نایم  رد  جاودزا  دصق  رگا  اریز  درادن : يدرواهر  نارگید ، ندناشک 

نیا بیرف  هک  ینارتخد  رایسب  هچ  تسا . هدرک  حیرصت  جاودزا  دصق  مدع  هب  زین  يو  دوخ  درادن و  دوجو  ینس  بسانت  امـش  دروم  رد  نیا ،
یم اجن  َا  هب  هاتوک  ینامز  زا  سپ  طباور ، نیا  دـنا . هدرواین  تسد  هب  يزیچ  یهابت  زج  هدروخ و  ار  تسردان  ياهطابترا  اه و  ییانـشَا  لیبق 

مدید شمدومزآ  وکن  وچ  یتسود  هار  رد  تشادن  رثا  شگنـس  ِلدرد  هآ  هک  يدید  تشادن  رظن  رد  افو  دهع و  رای  هک  يدید  هک : دـماجنا 
نودـب تسا - هنوگنیا  امـش  رظن  رد  اـی  دـنایامن ، یم  هدـیمهف  نموم و  ار  دوخ  هک  يدرف  نینچ  هنوگچ  تشادـن  رگد  یعاـتم  بیرف ، زج  هب 

هغیـص هزاجا ، نودب  دناد ، یمن  وا  ایَا  تسا !؟ هدرک  يراج  ّتقوم  هغیـص  طباور "  تمالـس  ظفح   " هدـنبیرف شـشوپ  تحت  نتفرگ - هزاجا 
شراتفگ رد  درف  نیا  َاعقاو  رگا  یتح  درک . دامتعا  يو  ياههتفگ  هب  ناوت  یمن  دسر ، یم  رظن  هب  نیاربانب ، تسین ؟ حیحـص  ندـناوخ  تقوم 

اریز تسین ؛ زیاج  ًاعرـش  القع و  ًافرع ، طباور  هنوگ  نیا  تسا - فیعـض  رایـسب  یلامتحا  هک  ؟- دـشاب دامتعا  لباق  ًالماک  هتـشاد و  تقادـص 
ِءوسلِاب هَراَّمََأل  َسفنلا  ا ن  :» دیامرف یم  ربمایپ  فسوی  یتح  دبای . تاجن  نَا  زا  دناوت  یم  یـسک  رتمک  تسا و  دـنمورین  رایـسب  یـسنج ، هزیرغ 

یم ماد  هب  دناوخ و  یم  ارف  فارحنا  يدیلپ و  هب  ار  ناسنا  شکرـس ، سفن  دشابن ، لاعتم  دنوادخ  کمکو  فطل  رگا  : "1  « یِّبَر َمِحَر  ام  ِألا 
بادرگرد ناسنا  دماجنا و  یم  ریسم  نَا  هب  هار ، همادا  رد  دشابن ، نایم  رد  یشزغل  فالخ و  ءوس و  دصق  زین  زاغَا  رد  رگا  نیاربانب ، " دنکفا .

رد طوقـس  سفن و  کیرحت  دریگیم - ماجنا  فلتخم  ياهشـشوپ  اب  هک  ینالوط - طباور  اـهوگو و  تفگ  نیا  دوش . یم  راـتفرگ  فارحنا 
نیا دـیهاوخ  یم  دـیا - هتـشاگن  ناتدوخ  هک  نانچ  نیا - رب  هوالع  رک د . يریگولج  نآ  زا  دـیاب  درَوا و  یم  ناـغمرا  هب  ار  فارحنا  هاـگترپ 

، تیعقوم نآ  رد  دینک . یم  جاودزا  رگید  يدرف  اب  امـش  دبای و  یم  نایاپ  نارود  نیا  يدنچ  زا  سپ  دشاب . لیـصحت  نارود  رد  طقف  طباور 
هک یشمارَا  زا  دینک : یم  هسیاقم  ناترسمه ، دوخ و  طباور  اب  ار  هبرجت  نیا  اسب  هچ  دوش . یمن  كاپ  نات  هشیدنا  هحفص  زا  نیزورما  طابترا 
رب دیاش  دیور ! یم  ورف  یگدرـسفا  ساسحا  ینامیـشپ و  هودنا و  رد  دیوش و  یم  مورحم  دـیروَا ، تسد  هب  كرتشم  یگدـنز  وترپ  رد  دـیاب 
یم هیـصوت  نیاربانب ، دراد . یمزاب  دنا ، هتـشاد  طابترا  نارگید  اب  هنایفخم  هک  یناسک  اب  جاودزا  زا  ار  نارـسپ  نارتخد و  مالـسا ، ساسا  نیا 
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) فس وی  طرش 1 . هک  یفاک - شمارَا  زا  لیـصحت ، نارود  رد  مه  ات  دیهد  نایاپ  اهوگو  تفگ  طباور و  هنوگ  نیا  هب  رت  عیرـس  هچره  دوش 
دنم هرهب  یناور  شمار  َا  زا  نات  هدـنیَا  رـسمه  اـب  كرتشم  یگدـنز  رد  مه  دـیوش و  رادروخرب  تسا - تفرـشیپ  تیقفوم و  هـیآ 53 .  (، 12

رد شمارَا  تسا و  امـش  هدـنیَا  لاح و  حالـص  هب  طباور ، هنوگ  نیا  عطق  نیارباـنب ، دـیتفین . ورف  سوسفا  ینامیـشیپ و  بادرگرد  دـیدرگ و 
. دنکیم نیمضت  ار  نات  هدنیَا  كرتشم ، یگدنز  لیصحت و 

!؟ منک ششومارف  روطچ 

هک متـسه  هلاس  هدزون  يرتخد  دینک . ساسحا  نآ  تشز  ياهتعاس  زا  رتدنلب  ار  یگدنز  يابیز  ياههیناث  مراودیما  مالـس . زیزع  رواشم  شسرپ 9 .
ار اهنا  یلاخ  ياج  منیبن  ار  اهنا  یتدم  رگا  هک  ییاج  ات  مدوخ  هداوناخ  هب  یتح  مدنب : یمن  لد  سک  چیه  هب  هک  تسا  نیا  مبیجع  یحور  تیـصوصخ 
ار یگدنز  خلت  ياهزور  مناوت  یم  وا ، روضح  اب  دهد و  یم  شمارآ  نم  هب  شدوجو  هک  مدش  انشآ  یـصخش  اب  شیپ  هام  جنپ  زا  اما  منکیمن ؟ ساسحا 

یگتسباو نیا  زور  ره  مدش و  هتسباو  وا  هب  یهاتوک  تدم  زا  دعب  اما  مدید : یم  بلاج  یگدنز  عونت  يارب  ار  شروضح  لوا  ياهزور  ؟ منک يرپس  رتهب 
اه م دیسرن  ياهجیتن  چیه  هب  تدم  نیا  رد  اما  مه ؛ زا  ندش  ادج  ندوب و  مهاب  هب  ماه : درکرکف  زیچ  همه  هب  تدم  نیا  رد  دوش  یم  لبق  زور  زا  رتشیب 

لوبق زین  ود  ره  تسین و  دعاسم  جاودزا  يارب  ام  طیارش  هک  میاهدرک  تبحـص  دروم  نیا  رد  مه  اب  لوا  زا  نوچ  مینک ؛ جاودزا  مه  اب  میناوت  یمن  ام  ا 
نیا منک و  شومارف  ار  وا  هک  منک  عناق  ار  مدوخ  مناوت  یمن  تروص  چیه  هب  دهد ؛ یم  باذع  رتشیب  زور  ره  ار  نم  ییادـج  رکف  یفرط  زا  میاه . درک 

: تسا هتشاذگ  یفنم  رثا  نم  ياهسرد  يور  هلئسم 

. دـینزن ییادـج  زا  یفرح  منکیم  شهاوـخ  یلو  دـینک ؛ ییاـمنهار  ار  نم  هنیمز  نـیا  رد  مـتفرگ ، نییاـپ  یلیخ  ار  میاـه  هرمن  رثـکا  لـبق  مرت 
یعیبط و هدیدپ  کی  نیا  دـهد . یم  قوس  ندـیزرو ”  قشع  نتـشاد و  تسود  يوس « هب  ار  یمدَا  یناوج ، مایا  رد  زیارغ  یفطاع و  ياهزاین 

ناوت یم  هک  یفلتخم  ياهضرف  ادتبا  هدش ، حرطم  لکـشم  لح  يارب  اما  درک . ادیپ  نَا  زا  زیرگ  يارب  یهار  ناوت  یم  رتمک  تسا و  يزیرغ 
ناوت یم  هلئـسم  نیا  يارب  لح  هار  هس  دسر  یم  رظن  هب  مینک . باختنا  تسا ، يرتشیب  هدیاف  يرتمک و  ررـض  زا  هک  مادـک  ره  درک و  روصت 
طباور . 2 دشاب . رگیدکی  اب  جاودزا  يارب  ياهمدقم  طابترا  نیا  دبای و  همادا  رگیدـکی  اب  ییانـشَا  روظنم  هب  هناتـسود  طباور  . 1 درکروصت :

عطق ًالماک  هناتسود  طباور  . 3 دریگن . تروص  جاودزا  هدنیآ  رد  هک  هزیگنا  قفاوت و  نیا  اب  دبای ؛ همادا  شمارَا  هب  ندیسر  روظنم  هب  هناتسود 
ار نَا  لیلد  هتبلا   " مینک ! جاودزا  رگیدـمه  اـب  میناوت  یمن  دـیا « : هتفگ  هک  ارچ  دـیا : هتـسناد  نکمم  ریغ  ار  لوا  تروص  دوخ  امـش  ددرگ .
اما دیـشخب . ناکما  نَا  هب  تالکـشم ، لح  اه و  ییامنهار  زا  یـضعب  اب  ناوتب  ای  دشابن و  یلوبق  لباق  لیلد  اسب  هچ  دـیا ؛ هدرکن  نایب  ام  يارب 

ینتفاـین تسد  ضرف  نیا  رد  فدـه  اریز  دـماجنیب ؛ طـباور  عطق  هب  دـیاب  سپ  تسین ؛ مهارف  َـالعف  جاودزا  ناـکما  هک  تسا  نَا  امـش  ضرف 
تالکـشم نیا  زین  هدـنیَا  رد  اـسب  هچ  دوش و  یم  يداـیز  تالکـشم  ثعاـب  تسین و  هدیدنـسپ  لوقعم و  بوـلطم ، زین  مود  تروـص  تسا .

، دیـشکیم نآ  زا  هک  یجنر  یفنم و  رثاود  نیا  تسا . هدـش  یلیـصحت  تفا  زین  يو و  هب  امـش  یگتـسباو  ثعاب  هلئـسم  نیا  اریز  ددرگرتشیب ؛
یم نیب  زا  ار  نات  ساوح  زکرمت  دوش و  یم  رتشیب  زور  هب  زور  یگتـسباو ، نیا  هک  تسا  نَا  رت  مهم  هتکن  تسا . یفاک  هطبار  نیا  عطق  يارب 

نیعم و دـح  کـی  هب  طـباور ، هنوگ  نیا  تسا  هداد  ناـشن  هبرجت  دوش ! یم  ناـت  یـسرد  تیقفوم  لیـصحت و  همادا  يارب  یمهم  عناـم  درب و 
نودب دراوم ، يرایسب  رد  دوش . یم  رت  هدرتسگو  رتشیب  نَا  رارمتسا  هبذاج  شـشک و  درذگیم ، نامز  هچ  ره  دوش و  یمن  دودحم  یـصخشم 

لرتـنکو يزیرغ  فـطاوع  تاـساسحا و  دـهد . یم  رارق  ریثاـت  تحت  زین ، ار  دارفا  لـقعت  هشیدـنا و  دور و  یم  شیپ  هب  دارفا  هدارا  راـیتخا و 
هب نَا ، ياـبیز  ياـههیناث  درادـن و  دوجو  ناربـج  ناـکما  هدوب و  رید  رایـسب  هک  دـی  َا  یم  دوخ  هب  یناـمز  ناـسنا  دـبای و  یم  هعـسوت  هدـشن ،

نادجو هب  هعجارم  اب  لقعت و  رب  تاساسحا  هبلغ  نودب  دـییامرف و  تقد  یکدـنا  رگا  نیاربانب  تسا . هدـش  لیدـبت  تشز  خـلت و  ياهتعاس 
: تفای دیهاوخرد  یقطنم ، هشیدنا  لقع و  نخـس  هب  نداد  شوگاب  هکلب  دوخ : لد  فرح  رب  يراشفاپ  هنوگره  نودـب  دوخ و  رادـیب  كاپ و 
هک یهار  ناـمه  تسین . موس  هار  زا  ریغ  یلوقعم ، یقظنم و  هار  دراد ، یناوارف  تالکـشم  اـی  تسین و  نکمم  مود  لوا و  تروص  هک  لاـح 

ادیپ ار  مراهچ  هار  دیناوتب  امـش  رگا  درک . ادـیپ  یمراهچ  هار  ناوت  یمن  هک  مینک  هچ  یلو  مینزن ، نآ  زا  یفرح  دـیدرک ، شهاوخ  ام  زا  امش 
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رارف نَا  زا  هک  مینک  هیصوت  ياهراچ  هار و  هب  ار  امش  میهاوخ  یمن  اریز  میوش : یم  هارمه  امش  اب  نکمم - مه  دشاب و  لوقعم  مه  هک  دینک -
نکمم جاودزا  روظنم  هب  هناتـسود  طباور  هک  یتقو  تفاـی  میهاوخرد  میـشیدنیب ، هنافـصنم  رگا  اـما  دـیرادن . نَا  هب  یلیاـمت  اـی  دـینک و  یم 

یکدـنا لح ، هار  نیا  تسا  نکمم  هتبلا  تسا . موس  هار  ناـمه  هدـنام ، یقاـب  هار  اـهنت  سپ  دوب !! ياهدـیدع  تالکـشم  رظتنم  دـیاب  تسین ،
دعاسم جاودزا  يارب  ام  طیارـش  مینک ؟ جاودزا  مه  اب  میناوت  یمن  : " دیا هتـشون  امـش  تسین . نکممریغ  تسا و  یندـش  یلو  دـشاب ، تخس 

رگیدـمه اب  یبسانت  چـیه  یلکروط  هب  هکنیا  ای  تسین  مهارف  جاودزا  ناکما  ینونک  ناـمز  رد  اـیآ  تسیچ ؟ طیارـش  زا  ناـتروظنم  تسین ؟!
ناکما رـضاح ، لاح  رد  ینونک و  طیارـش  تیعـضو و  رد  ًافرـص  رگا  دـینک !؟ جاودزا  رگیدـکی  اب  تسناوت  دـیهاوخن  هاـگ  چـیه  دـیرادن و 

ار يرـسمه  تیحالـص  اعقاو  رگا  دیهاوخب ( لباقم  فرط  زا  تسه ؛ نَا  طیارـش  تاناکما و  ندش  مهارف  هب  يدـیما  درادـن و  دوجو  جاودزا 
دنویپ دنک و  يراگتساوخ  نات  هداوناخ  زا  ار  امش  یمسر ، روط  هب  دشاب ؛)  امش  یگدنز  کیرـش  دناوت  یم  تسا و  قیال  هتـسیاش و  دراد و 

شمارَا تروص  نیا  رد  دشکب . لوط  زین  لاس  دنچ  یسورع  طیارش  ندش  مهارف  ات  دقع  يدزمان و  هلصاف  هچ  رگا  دریگب : لکش  ناتجاودزا 
زا زین  امـش  نادجو  اسب  هچ  تسا و  هنایفخم  ًانایحا  دریگیم و  ماجنا  عورـشم  ریغ  روط  هب  هنوگ  نیا  هک  یـشمارَا  هن  دوش ؛ یم  لصاح  یعقاو 
هب تسین  رـضاح  لباقم  فرط  رگا  لاح  ره  هب  ددرگیم . هدنیآ  يارب  يرایـسب  تالکـشم  ثعاب  هدش ، لصاح  یگتـسباو  درب و  یم  جـنر  نَا 
هب هجوت  اب  . 1 دینک : عطق  يو  اب  ار  دوخ  طباور  ریز ، ياهراک  هار  زا  هدافتسا  اب  دوش  یم  هیصوت  دنک ، مهارف  ار  جاودزا  طیارش  یمسر  روط 
زور رد  تسا  نکمم  رگا  یتح  دیشیدنیب . هلئـسم  نیا  هب  لمأت  رکفت و  اب  ینالقع و  دینک  یعـس  یـساسحا  دروخرب  ياج  هب  هلئـسم ، تیمها 
ددرت دراد ، دوجو  يو  هدهاشم  لامتحا  هک  ییاه  نامز  اه و  ناکم  زا   02 دینکرکف . نَا  ندوب  هجیتن  یب  طابترا و  نیا  تبقاع  هب  هدعو  دنچ 

رکا . 4 درادن . ار  نم  اب  يرـسمه  یگتـسیاش  يو  دییوگب : دوخ  هب  دیـشیدنیب و  رتشیی  يو  یفنم  فعـض و  طاقن  تاکن و  هرابرد  . 3 دینکن .
، هتشاد فوطعم  يو  زا  ار  دوخ  نهذ  یعامتجا و ).. يرنه و  یملع ، رگید ( یلئاسم  عوضوم و  ندرک  حرطم  اب  دش ، لوغشم  يو  هب  ناتنهذ 

دوخ یـسالکمه  یـسرد و  مه  نارتخد  نالاس و  نس و  مه  اب  يرتشیب ، هناتـسود  یعامتجا و  طـباور  . 5 دـینک . رکف  رگید  عوضوم  هرابرد 
تاقوا دیشابن و  راکیب  . 7 دوشن . امـش  نهذ  دراو  يو  رکف  ات  دـینک  بانتجا  يدایز  تدـم  يارب  یناکم ، رد  ندوب  اهنت  زا   06 دیشاب . هتشاد 

ار دوخ  یگتسباو  دیناوتب  جیردت  هب  تسا  دیما  دینکرپ . یعمج - هتـسد  ياه  تیلاعف  صوصخ  هب  فلتخم -  ياهتیلاعف  هب  ار  دوخ  تعارف 
شمارآ هب  دیهدب و  یگـشیمه  هتـسیاش و  خساپ  ینورد  زاین  نیا  هب  هتـسیاش ، يرـسمه  ندرک  ادیپ  نشور و  هدـنیَا  دـیما  هب  هداد و  شهاک 

. دییَا لیان  شخب  تذل  یعقاو و 

قشع ياوه  یپ  د ر 

مدوخ أعقاو  میوگب ، مهاوخ  یم  هک  هچنآ  زا  دیآ . شیپ  میارب  یلکشم  هدنیآ  رد  ادابم  هک  مدیسرت  اما  مسیونب ، ار  بلطم  نیا  متساوخ  یم  شسرپ 10 :
. تسا مدوخ  ینادان  یگداس و  رطاخ  هب  مروخ  یم  هک  یبوچ  مامت  یلو  مراد ، مرش 

يرـسپ هار ، نیب  رد  منزب . گنز  اه م  داوناخ  هب  مورب  هک  متفر  نوریب  هاگـشناد  زا  نم  شیپ ، ِهام  کی  مسیون ، یم  هک  خـیرات  نیا  زا  تسرد 
هک یمک  تقو  یغولـش و  رطاـخ  هب  مدیـسر ، تارباـخم  هب  یتقو  یلو  دوب : هتفرگارف  سرت  ریـسم  نآ  رد  ار  مدوجو  ماـمت  داـتفا . نم  لاـبند 

دراد و یلاوس  ًامتح  مدرکرکف ، نم  دینکربص ! هظحل  کی  دوش  یم  مناخ ! تفگ : دناسر و  نم  هب  ار  شدوخ  هار ، نیب  رد  متشگرب . متشاد ،
هب متفگ : تسیچ ؟ تاهتـشر  تفگ : هلب . مداد : باوج  يدنت  ترفن و  تلاح  اب  دـیتسه ؟ تایبدا  هدکـشناد  يوجـشناد  دیـسرپ : وا  مداتـسیا .
مه زاب  مدـید . ار  ناشیا  هرابود  نم  قافتا ، بسح  رب  دـعب ، بش  دوب . ملابند  ناـنحمه  وا  متفر . متفرگار و  دوخ  هار  دراد !؟ یطبر  هچ  اـمش 

يولج متفر  موس  زور  زاب  نم  هکدنتـشاد  یماغیپ  ما  همع  رتخد  يارب  دـندوب و  هدز  گنز  نم  هب  ما  اه  داوناخ  موس ، بش  مدرک . ییاِنتعا  یب 
نابایخ رـس  هجاب  زا  مورب و  رتالاب  رتم  دص  مدوب  روبجم  دوب ، بارخ  نفلت  مدـب  سناش  زا  هک  منزب  گنز  ما  همع  رتخد  هب  هک  هاگـشناد ، رد 

ياهمدا اـب  نم  متفگ : باوج  رد  نم  دـینکربص ! هظحل  کـی  زیزع ! مناـخ  تفگو : دـناسر  نم  هب  ار  شدوخ  وا  هراـبود  زاـب  منک . هدافتـسا 
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مزج ار  ممزع  مدـید . هدکـشناد  ولج  ار  ناشیا  رگید  راـب  دـعب ، زور  ود   ! متـسه وجـشناد  نم  هیچ !؟ درگلو  تفگوا : مرادـن . یفرح  درگلو 
يوت یتعاـس  کـی  دودـح  تسا . تلع  هچ  هب  نداتـسیا ، راـظتنا  هب  امرـس  يوت  ندرک و  یتخـس  رـس  همه  نیا  منیبـب  ولج و  مورب  هک  مدرک 

. میتسشن یتکمین  يور  هکنیا  ات  متفرگیم ، هرخسم  داب  هب  ار  وا  ياهتبحص  همه  اما  میدرک ، تبحـص  مه  اب  هاگباوخ  ریـسم  یل  ـ ـصا نابایخ 
هب دعب  زور  مداد و  اج  دوخ  نهذ  رد  ار  وا  هتشر  ییوجـشناد و  هرامـش  مدرک ، هک  يراک  نیلوا  نم  داد و  نم  هب  ار  شییوجـشناد  تراکوا 
هک یبوخ  تقادص و  همه  نیا  زا  داد و  تسد  نم  هب  رورغ  ساسحا  مدینش . فیرعت  دح  زا  شیب  یلیخ  مدرک ، قیقحت  متفر و  وا  هدکـشناد 
هک مدش  هجوتم  نامیاه  تبحـص  نیب  رد  مدش . وا  رادید  قاتـشم  رتشیب  دعب  ياهزور  دعب و  زور  دـمآ . مشوخ  وا  زا  مدرک ، هدـهاشم  وا  رد 

دیاـب ناـسنا  دیـشاب ، نم  تسود  امـش  مهاوـخ  یم  نم  تفگیم : وا  تسا . هدـما  شـشوخ  نم  نـتفر  هار  نیگنـس  نـم و  ینیگنـس  زا  ناـشیا 
یم ار  رگید  مه  هک  يرـسپ  رتـخد و  دـیابن  ارچ  هک  هدرک  باوخ  ردـق  نآ  ار  اـم  هعماـج ، دـشاب . هتـشاد  نس  نیا  رد  دوـخ  يارب  یناتـسود 
دیاش هکاه  فرح  نیا  زا  هصالخ  دنوش و  قالط  هب  روبجم  تخانـش ، مدع  رطاخ  هب  یتدم ، زا  دـعب  دنـسانشن و  ًالبق  ار  رگیدـمه  دـنهاوخ ،
بلج ار  رگیدـمه  رظن  میناوتب  هکنیا  رگم  مهد ، یمن  جاودزا  لوق  امـش  هب  نم  لاح ، ره  هب  دـمآ . نامـشوخ  مه  قـالخا  زا  مه  امـش  نم و 
رظن مهد ، یه  ناشن  دوخ  زا  هک  یتناتم  اب  مناوتب  هکنیا  دیما  رد  مدوب و  قشع  ياوه  یپرد  مزادـنا ، هار  هب  ار  مرکف  هکنیا  نودـب  نم  مییامن .
همه وا  نیریـش  ياهتبحـص  اهدمآ و  تفر و  ممهفب . يزیچ  متـسناوتن  شتقادص ، زا  شیاه ، فرح  زا  هلب ، منک . بلج  جاودزا  يارب  ار  وا 

وت هدش  روط  ره  مدوب ، هتفرگ  میمصت  نم  یتسه ، هدوب و  یتخسرس  رتخد  وت  تفگ : هک  مدینش  وا  دوخ  زا  يزور  دوب . هتفرگ  نم  زا  ار  زیچ 
ما هناخ  ایب  تفگ : دز و  گنز  نم  هاگباوخ  هب  زور  کی  هام ، کی  زا  دعب  دوب . هدیـسر  شیاه  هتـساوخ  مامت  هب  هکدوب  وا  نیا  منک و  مار  ار 

، دـنک جاودزا  هک  یماگنه  دراد و  جاودزا  دـصق  تفگ : متفر ، راطفا  زا  دـعب  نم  یتقو  مریگیمن ا  ار  تتقو  رتشیب  تعاس  مین  مراد ! تراـک 
نیلوا مه  نم  دش . دهاوخ  ضوع  هک  درکیم  راهظا  یلکوا  دراد . تیلوئسم  شیگدنز  هب  تبـسن  نوچ  تشاد ، دهاوخن  یطابترا  هنوگ  چیه 

شنزرـس میوگیم ، هک  ياهلئـسم  رطاخ  هب  ردـق  نآ  مدوب . وا  هناخ  رد  تعاس  ود  نم  بش  نآ  اما  متفگ ، هکدوب  کیربت  ًارابجا  ایوگ  هملک ،
رـسپ کی  ناتـسد  هچیزاب  مدروخ ، لوگ  ما  یگدـنز  يوت  هعفد ، نیلوا  نم  اهزیچ . مامت  رب  مدرک  هیرگ  تفرگ . ما  هیرگ  ًاـعقاو  نم  هکدرک 

هتـساوخ مامت  هب  وا  نوچ  منک ، شا  هفخ  دهاوخ  یم  ملد  متـسه . ماقتنا  ددـص  رد  شا  همه  هدـش ، ترفن  هنیکزا و  رپ  ملد  مدوب . هتفرگرارق 
یمامت هب  ترفن  زا  ییایند  ینیب ، دـب  يایند  ینامیـشپ ، تمادـن و  ياـیند  هصغ ، مغ و  ياـیند  ما و  اه  دـنام  نم  نونکا  دوب و  هدیـسر  شیاـه 
شهاوخ مرادـن ، زیچ  چـیه  هیحور  رگید  تسا . رتهب  میوگن ، رگا  ار  هیقب  هک  ییاـیند  سوسفا ، ياـیند  تشحو ، سرت و  ياـیند  اـه ، ناـسنا 

ار متیلوئـسم  مامت  نم  مهاوخ  یم  کمک  هنازجاع  مراذـگب ؟ ملد  ياهمخز  رب  یمهرم  مناوتب  هک  منک  هچ  دـییوگب  دـینک و  مکمک  منکیم 
هک یتسود  چیه  نم  دینک . مکمک  اه . هلیح  رکَم و  نیا  مامت  زا  دش ه ا م ، هتسخ  هنامز  ایند و  زا  دش ه ا م . هتـسخ  نم  مدوب . هدرک  شومارف 
زا لبق  ینامیشپ . یگتسخ و  متـسه و  نم  ییاهنت ، یلکاب  ما  هدنام  نم  مرادن . مراذگب ، نایم  رد  وا  اب  ار  میاه  فرح  تحار  روط  نبا  مناوتب 

همه نیا  ثعاب  هک  یلماوع  للع و  دـیاب  " دـیراذگب ، شیوخ  لد  ياـهمخز  رب  یمهرم  : " امـش لوق  هب  اـت  میزادرپب ، لکـشم  لـح  هب  هکنیا 
، یگدـنامرد لاصیتسا و  هنامز ، ایند و  زا  یگتـسخ  نانا ، هب  ینیب  دـب  اه و  ناـسنا  ماـمت  هب  تبـسن  تشحو  سرت و  جـنر (  درد و  ینارگن و 

يارب ناوتب  رتهب  هلئسم ، تروص  ندش  نشور  اب  ات  دوش ، ییاسانش  تسا ، هدش   ( زیچ همه  زا  يدیما  ان  یگدروخرس و  یگدرسفا و  ساسحا 
يرواب و شوخ  امـش ، هابتـشا  اطخ و  نیتسخن  رک د . هئارا  یبسانم  ِیلمع  راـک  هار  اـی  داد و  ماـجنا  یمادـقا  هتفرگ ، ماـجنا  ياـهاطخ  ناربج 

ياهقباس نینچ  اب  ناتدوخ ، لوق  هب  دیدوب و  هدید  ار  وا  راب  نیلوا  يارب  هکلب  دیتشادن ؛ وا  زا  یفاک  تخانـش  اهنت  هن  هک  دوب  يدرف  هب  دامتعا 
يدرف نینچ  اب  هک  دیداد  تأرج  دوخ  هب  یقطنم ، هچ  ساسارب  ارچ و  دینکوگو : تفگ  يو  اب  دینزب و  مدـق  نابایخ  رد  وا  اب  دـیدش ، رـضاح 

مناخ تفگ : امـش  هب  یتقو  هک  دـش  هچ  دـیتشذگوا ، لباقم  زا  یهجوت  یب  ییانتعا و  یب  اب  راب  ود  یکی  ـالبق  هک  امـش  دـیوش !؟ نخـس  مه 
، دولَا توهـش  تاساسحا  زا  یـشان  هدنبیرف و  هلمج  نیا  هنوگچ  هک  دـینکیمن  رکف  دوخ  اب  أ  دـیدمَا ؟ هاتوک  دـینک "! ربص  هظحل  کی  زیزع !

لوا تشخ  دـمَا !! دـیدپ  يرگید  زا  سپ  یکی  يدـعب ، ياـهشزغل  اـطخ ، نیلوا  یپ  رد  هک  سوسفا  دـنک !؟ تسـس  ار  امـش  هدارا  تسناوـت 
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امش تناتم  ینیگنس و  زا  هکنیا  دننام  امـش ( زا  شیاهدیجمت  فیرعت و  اب  تسناوت  وا  اج  نیمه  جکراوید  دور  یم  ایرث  ات  جکرامعمدهنرگ 
هلـصافالب دیتشاد ، ترفن  وا  زا  ادتبا ، رد  هک  یـسک  دنک ! ذوفن  ناتبلق  رد  جیردت ، هب  کیرحت و  رتشیب  ار  امـش  تاساسحا  دـیَا ،) یم  مشوخ 

يو ناراکمه  ناتـسود و  نایم  هب  " وجو ، سرپ  قیقحت و  سدـقم « اـبیز و  حالطـصا  ناونع  تحت  دـیداتفا و  هار  هب  شلاـبند ! دـعب ، زور  رد 
رد یناسک و  هچ  زا  دوب . امـش  ياطخ  نیمود  نیا ، دیدش !! رت  کیدزن  طوقـس  هاگترپ و  هب  دیتشادرب و  رطخ  يوس  هب  رگید  یمدق  دـیتفر و 

فرط یقیقح  تیهام  اب  هزادـنا  هچ  ات  نان  َا  دوب ؟ دامتعا  لباق  هزادـنا  هچ  اـت  امـش  قیقحت  عباـنم  دـیدرکوج ؟ سرپ و  قیقحت و  یطیحم  هچ 
حیحـص و قیقحت ، طیارـش  هکنیا  طرـش  هب  اـما  تسا : يرورـض  ییانـشَا  قیقحت و  جاودزا ، رما  رد  دنتـشاد ؟ ییانـشَا  وا  ءوس  تین  لـباقم و 

روط هب  ات  دنـشاب ، رادروخرب  یفاک  مزال و  طیارـش  زا  دـیاب  نَا ، یگنوگچ  قیقحت و  رازبا  عباـنم و  هدـننک ، قیقحت  دـشاب . عورـشم  لوقعم و 
نم : ” ناتدوخ لوق  هب  هک  دوب  نیا  زین  امـش  موس  شزغل  داد . رارق  یگدیـسر  قیقحت و  دروم  ار  هیـضق  بناوج  مامت  ناوتب  لماک ، حیحص و 

بلج ار ... وا  رظن  مهد ، یم  ناشن  دوخ  زا  هک  یتناتم  اب  مناوتب  هکنیا  دیما  هب  مدوب : قشع  ياوه  یپ  رد  مزادنا ، هار  هب  ار  مرکف  هکنیا  نودـب 
هب ار  امـش  یتقو  هک  دوب  نیا  امـش  رت  گرزب  مراهچ و  ياطخ  دینکرارقرب ! هناتـسو  هطبار د  يو  اب  هک  دیتفرگ  میمـصت  نینچ  اذـل  منک :” ...
هک یماگنه  دراد و  جاودزا  دصق  : " تفگ امـش  هب  هک  یتقو  ایَا  دیتفریذپ . ار  شتوعد  یگنرد  لمات و  چیه  نودـب  درک ، توعد  دوخ  هناخ 

ینارتخد يدارفا ، نینچ  هک  دیتفاینرد  ... " دراد : تیلوئسم  شا  یگدنز  هب  تبـسن  نوچ  تشاد ، دهاوخن  یطابترا  هنوگ  چیه  دنک ، جاودزا 
دنور و یم  يرگید  دارفا  لابند  هب  دوخ ، هدنی  َا  یگدنز  جاودزا و  يارب  دنهد و  یم  رارق  دوخ  رذگدوز  ياهینار  سوه  رازبا  ار  امش  هیبش 
. دـنا هداتفا  يو  یناطیـش  ماد  هب  زین  رگید  نارتخد  دـیدوبن و  يدرف  نینچ  ینابرق  اهنت  امـش  دـیتسین !؟ جاودزا  رد  اـهنَا  هنیزگ  امـش  عقاو ، رد 
زا دـیناوتب  رتـهب  شزغل ، اـطخ و  عضاوم  تخانـش  اـب  دـییاشگب و  ار  دوخ  مشچ  هک  دوـب  رطاـخ  نیدـب  أفرـص  اـهاطخ ، نیا  ناـیب  رب  اـم  هیکت 

، هدنیَا یلامتحا  هتـشذگ و  ياهشزغل  اهاطخ و  زا  یـشان  ياهجـنر  اهدرد و  شهاک  روظنم  هب  نونکا  دـینیزگ . يرود  طوقـس  ياههاگترپ 
اب هناربـکتم  يراـتفر  ینمادـکاپ و  تباـجن ، زا  تیاـکح  هک  ار - دوـخ  هتـشذگ  مکی . دـینکارجا . ار  ریز  یلمع  ياـهراک  هار  تسا  بساـنم 
رد ییاه  شزغل  ای  یشزغل  راچد  دنچ  ره  دینکراختفا . یندوتـس  دنمـشزرا و  یگژیو  کی  ناونع  هب  نآ  هب  دیروآ و  دای  هب  تشاد - مرحمان 

انعم نادـب  نیا  دـینک : تمواقم  وجدوس  يدرف  هدـننز  لوگ  یناطیـش و  ياهراتفر  ربارب  رد  دـیا  هتـسناوتن  دروم  کی  رد  هدـش و  نایرج  نیا 
!! بجو دص  هچ  بجو  کی  هچ  تشذگرس  زا  َبا  هک  لاح  : " فورعم لوق  هب  دینکن و  تظفاحم  دوخ  زا  زین  رگید  يدراوم  رد  هک  تسین 

میمـصت دیا ، هدیـشچ  ار  يراوگان  خلت و  هبرجت  نینچ  هک  نونکا  نیاربانب  تسا » زات ه  میریگب ، َبا  زا  تقو  ره  ار  یهام  : » تفگ دیاب  هکلب 
گرزب نیا  دیـشاب و  اشوک  دوخ  ینمادکاپ  یکاپ و  رهوگ  يرادهگن  ظفح و  رد  دیهدب و  یفنم  خساپ  ییاه  توعد  نینچ  هب  دیریگب  عطاق 

راـچد یلاـمتحا ، ياـهتیعقوم  نینچ  رد  هک  دـیریگب  يدـج  میمـصت  مؤد . دـیوش . یم  قفوم  دیـشاب  نئمطم  تسا و  یگدـنز  سرد  نیرت 
نامه نیا  هک  دیوشن ( راتفرگ  اهنآ  ماد  هب  دیناسرب و  روهظ  هصنم  هب  ار  دوخ  یتخـسرس  تمواقم و  دنوادخ ، رب  لکوت  اب  دـیوشن و  هسوسو 

 (: دیروآ دای  هب  ار  نآ  ياهسرد  دیناوت  یم  دنچره  دینک ( شومارف  ار  هثداح  نیا  رد  تسکش  دینک  یعس  تسا .)  یعقاو  هبوت  ینامیـشپ و 
ار دوخ  شالت  یلو  دشاب ؛ تخـس  یمک  کیکفت ، نیا  تسا  نکمم  هلب  دـبای . شهاک  ناتیاه  شزغل  اهاطخ و  زا  یـشان  ياهجـنر  درد و  ات 

کی ياهیگژیو  رب  دیکأت  ظفح و  اب  دیـشوکب  دـمَا ، ناتغارـس  هب  یبسانم  راگتـساوخ  هک  یتروص  رد  موس . دـیراد . لوذـبم  هنیمز  نیا  رد 
رد رـسمه  نتـشاد  هب  زاین  ساسحا  تسا  نکمم  يا ، هبرجت  نینچ  اب  اریز  دـیهد ؛ تبثم  باوج  يو  هب  جاودزا ، ياهرایعم  هتـسیاش و  رـسمه 

، كرتشم یگدنز  لیکـشت  بسانم و  راگتـساوخ  هب  تبثم  خساپ  جاودزا و  هب  مادـقا  اب  تسا  یعیبط  رما  نیا  دـشاب و  هدـش  رتشیب  ناتدوجو 
ياهشزغل يولج  هداد ، بسانم  حیحـص و  خساپ  نات ، يزیرغ  یعیبط و  زاین  هب  دینک و  شومارف  ار  هتـشذگ  خـلت  ثداوح  زا  يدایز  شخب 

کی يزیر  هیاپ  ددص  رد  یلاعت ، يراب  تاذ  زا  دادمتـسا  اب  دیـشاب و  رازگرکـش  ار  لاعتم  دنوادخ  مراهچ . دـیریگب . زین  ار  يدـعب  یلامتحا 
تمحرم فطل و  رگا  کش  نودـب  دیـشاب . یقالخا - ياهشزرا  طفح  ینماد و  كاـپ  یکاـپ و  اـب  هارمه  زیمَا - تیقفوم  ملاـس و  یگدـنز 

رد هدـش و  درف  ریگنابیرگ  يرتدـب ، تامیالمان  تالکـشم و  اسب  هچ  دـشابن ، قلطم  قلاخ  نآ  اب  هدـنب  يونعم  ياهطابترا  وترپ  رد  دـنوادخ 
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کمک دـییازفیب . نَا  هب  زور  هب  زور  هکلب  دـینکن ؛ شومارف  ار  لاعتم  دـنوادخ  اب  يونعم  طابترا  زاین و  زار و  سپ  دریگرارق . طوقـس  هاگترپ 
تمعن نیرت  گرزب  ینمادکاپ ، يایوج  وج و  تقیقح  نارتخد  امش  يارب  ارهز ? همطاف  صوصخ  هب  راهطا ?  همئا  یهلا و  يایلوا  زا  نتفرگ 

. تسا تیعقوم  نینچ  رد 

؟  وب د اجک  مهابتشا 

مراد دینکرکف  دهاوخ  یمن  ملد  منزب . فرح  امش  اب  هناقداص  یمک  مهاوخ  یم  متسه ؛ رتویپماک  لوا  مرت  يوجشناد  هلاس و  هدزون  يرتخد  . 11 شسرپ
نآ طیحم  زا  مورب ، هاگشناد  هب  متساوخ  یم  هک  لیاوا  ما . هتشادن  طابترا  يرـسپ  چیه  اب  هاگـشناد  هب  دورو  زا  لبق  ات  نم  منکیم . فیرعت  مدوخ  زا 
چیه رد  يدصق  چیه  مه  هدنب  تشذگیم و  بوخ  یلیخ  لیاوا  دنتسه :؛.. یفلتخم  ياههچب  ام  سالکرد  مدرک . تداع  مک  مکدعب  مدیسرت و  یم  یمک 

يراکادابم مدوب  بظاوم  هشیمه  متشاد و  ربخ  َلماک  ینابایخ  ياهتسود  ياهارجام  زا  لیماف  ماوقا و  رد  مدوخ  نوچ  مدید ؛ یمن  اه  هچب  زا  مادک 
اب یسرپ  لاوحا  مالس و  متفرگ و  وخ  اه  هچب  اب  مک  مک  تشذگ ، نامیاه  سالک  عورـش  زا  هک  هام  کی  دورب ... داوناخ ه ا م  مدوخ و  يورب  هک ا  منک 
مه نارسپ  هب  ندرک  مالس  دعب  یتدم  تشاد ... کیلع  مالس و  اهرـسپ  اب  یتحار  هب  وا  هک  مدش  تسود  يرتخد  اب  نیب  نیا  رد  دش . يداع  میارب  اهنآ 

نم و یسک  درک . بلج  ارم  رس ، تشپ  زا  ییادص  میتفر ، یم  نوریب  هاگـشناد  زا  متـسود  اب  هکزور  کی  دندرکیم . مالـس  ام  هب  مه  اهنآ  دش . عورش 
. دییامرفب متفگ : دعب  یلو  مدرک ؛ ینیشن  بقع  یمک  لوا  منزب . یفرح  امش  اب  مهاوخ  یم  مناخ  تفگو : دمآ  کیدزن  میداتسیا ؛ درکیم . ادص  ار  متسود 

. دییامرفب متفگو  متفرگ  هلصاف  متسود  زا  یمک  منزب . فرح  امش  اب  اهنت  دیاب  دوش ؛ یمن  تفگ :

رگا درک ه ا م . قیقحت  مه  یمکامش  هرابرد  تسا . هدما  مشوخ  یلیخ  امش  قالخا  زا  مراد و  رظن  ریز  ار  امـش  تسا  یتدم  دیـشخبب ؛ تفگ 
هیرگ طقف  تعاس  دودح 3  نآ  زا  دعب  مدرک و  يدنت  وا  اب  میرـس  یلیخ  دش . بارخ  یلیخ  ملاح  میـشاب ! تسود  مه  اب  یتدم  دینک ، فطل 

داد یم  ما  يرادلد  هار  رد  متـسود  مدوب . هدرکراک  هچ  نم  رگم  دنزب ؛ نم  هب  ار  فرح  نیا  دـیاب  ارچ  وا  هک  مدروخ  یم  سوسفا  مدرکیم و 
اب متفرگ  میمصت  نا  زا  سپ  ینز و  یم  اه  فرح  نیا  زا  هک  یقمحا  یلیخ  وگب ؛ وا  هب  ورب  متفگ : متسود  هب  نم  دنک . ممارا  درکیم  یعـس  و 
هک مدوب  ياهلمج  نا  وا و  رکف  هب  تدـم  ماـمت  رد  یلو  مدوب ؛ رهق  ااـب و  زوـنه  نم  تشذـگاه و  هاـم  اـه و  هتفه  منکرهق !. منزن و  فرح  وا 
وا زا  یلیخ  نم  شیپ  دوب و  هداد  وا  هب  ار  شیاـه  هوزج  رتفد و  راـب  نیدـنچ  متـسود  دـنهد ... یم  بیرف  ار  نارتخد  نآ  اـب  نارـسپ  زا  یلیخ 

اهزور هن ! نم  یلو  دـنز ، یم  فرح  وا  اـب  متـسود  هک  مدرکیم  يدوسح  دـما و  دوـجو  هب  نم  رد  تداـسح  سح  مک  مک  درکیم . فـیرعت 
... تفر و یم  وا  و  میآ ؛ یمن  نم  ورب ، تدوخ  هن  متفگیم : نم  مینک و ،)... مالـس  وا  هب  میورب  تسا : اجنآ  ینالف  : " تفگیم متـسود  هکدوب 

. متفگ نخـس  وا  اب  هکدش  هنوگچ  مناد  یمن  مینیبن . ار  رگیدـمه  ناحتما  تقو  زج  میدوب ، روبجم  وا  نم و  دـش و  مامت  مرت  نایاپ  تاناحتما 
هب ملد  نوچ  مدز . فرح  وا  اـب  هک  مدوب  لاحـشوخ  یلیخ  درک . ندز  فرح  هب  عورـش  وا  تسکـش و  ار  اـم  ناـیم  توکـس  ضغب  راـک  نیا 

ناـبز رب  دـیوگب ، دـیابن  هک  ییاـه  فرح  دوش و  زاـب  شیور  هراـبود  دوب  نکمم  نوچ  مدوب ؛ تحاراـن  رظن  کـی  زا  تخوس و  یم  شلاـح 
راک ًالصا  . 1 دبروآ . رد  یفیلکت  الب  نیا  زا  ارم  دـیهد و  باوج  رت  میرـس  هچ  ره  مراودـیما  مراد . یتالاوس  مرتحم  رواشم  امـش  زا  دـنارب ...

... مناخ امش ، رظن  هب  . 3 دوب ؟ اجک  مهابتشا  دما ، شیپ  هک  ياهلئـسم  رد  . 2 مدرکرارقرب ؟ طابترا  نامسالک  ياههچب  اب  هک  مدرک  یهابتـشا 
دیاب هنوگچ  یعقاوم ، نینچ  رد  ه . دوب ؟ مکرهق  هام  راهچ  منکرهق و  وا  اب  زونه  دیاب  امـش ، رطن  هب  . 4 دشاب ؟ میارب  یبوخ  تسود  دناوت  یم 

؟ دینک ییامنهار  تحیصن و  ارم  یمک  . 8 تسا ؟ هانگ  نتـشاد  تسود  ردارب  نوچ  ار  وا  ایآ  . 7 منزن ؟ فرح  ًالکوا  اب  ایآ  . 6 منکدروخرب ؟
یم ار  امش  ياهشسرپ  تالکشم و  مرکشتم . یلیخ  امـش  زا  دیهدب . ارم  باوج  مدنمـشهاوخ  دیداد . شوگ  ملد  درد  هب  هک  منونمم  یلیخ 

.2 تسا ؟ هنوگچ  فلاخم ، سنج  اب  طابترا  هلمج  زا  اـه ، یـسالکمه  ناتـسود و  اـب  طاـبترا   1 : . درک هصـالخ  ریز  روحم  راـهچ  رد  ناوت 
يارب . 4 تسیچ ؟ نَا  يدعب  ضراوع  زا  يریگولج  لکـشم و  نیا  تسرد  لح  هار  . 3 دراد ؟ هشیر  اجکرد  هدش  رکذ  نایرج  یلصا  لکـشم 

:. دش روَادای  دیاب  هراب  نیا  رد  یسالک  مه  اب  طابترا  کی . درک ؟ دیاب  هچ  نآ ، رد  ددجم  ندشن  راتفرگ  یناطیش و  ياهماد  نینچ  زا  ییاهر 
ینورد زاین  نَا  خساپ  نارگید ، اب  طابترا  هدوب و  یعامتجا  دوجوم  یمد  َا  اریز  تسا ؛ دـنمزاین  یعامتجا  طابترا  هب  ناوج ، هژیو  هب  ناسنا ،  1
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ار وا  یملع  یعامتجا و  يرکف ، دـشر  هنیمز  دـشاب و  درف  يزرودرخ  تیارد و  هناشن  دـناوت  یم  اه ، یـسالکمه  نالاسمه و  باختنا  تسا .
ياهزاین زا  یکی  دـماجنا - یم  تیـصخش  يریگلکـش  هب  هک  تسود - باختنا  نارگید و  اب  طابترا  قیرط  زا  رگید ، ترابع  هب  درَوا ؛ مهارف 

لوقعم تیـساسح  هجوـت و  دروـم  نارگید ، اـب  طاـبترا  نتـشاد  موزل  زا  شیب  دـیاب  هچن  َا  هتبلا  میزاـس . یم  هدرو  َارب  ار  دوـخ  یگدـنز  مهم 
یلو دراد ؛ ترورض  طباور  نتشاد  تسا . تسود  باختنا  تیاهن  رد  اه و  یـسالکمه  نالاسمه و  اب  طابترا  یگنوگچ  نازیم و  دریگرارق ؛
مهم روما  ظفح  يارب  دناسر ، بیـسآ  هلئـسم  لصا  هب  طابترا  هوحن  یتقو  هک  ياهنوگ  هب  تسا ؛ رادروخرب  يرتشیب  تیمها  زا  نَا  یگنوگچ 
هکلب دنک ؛ باختنا  دهد و  صیخشت  ار  ریخ  رش ، ریخ و  نیب  دناوتب  هک  تسین  یـسک  دنمدرخ  دیـشوپ . مشچ  طابترا  زا  دیاب  رت ، یتایح  رت و 

تسود و باختنا  هژیو  هب  اه - یسالکمه  اب  طابترا  رد  دیاب  سپ  دنیزگرب . تسا  رتمک  شرش  هچنا  رـش ، ود  نیب  هک  تسا  یـسک  دنمدرخ 
تفع و نمرخ  تسا  نکمم  هظحلره  هک  طابترا - ياهتفَا  زا  ات  تشاد ، يدـج  ماـمتها  تقد و  هناتـسود - طـباور  هب  ندیـشخب  ماکحتـسا 

هتـشادزاب رگیدکی  اب  یناهنپ  طابترا  زا  ار  نانز  نادرم و  " ءاسن ، هدئام " و"   " ياههروس رد  نآرق  دنامب . نوصم  دنزب - شتآ  ار  شا  یکاپ 
رت و تیونعم  اب  رتراگزیهرپ و   ? یلع ماما  زا  ام  دیدرت  یب  دیزرو . یم  بانتجا  ناوج ، نانز  هب  ندرک  مالس  زا  زین   ? یلع نانموم  ریما  تسا .

لکشم هشیر  یلصا  هابتـشا  ود . تسا . حیـضوت  زا  زاین  یب  نشور و  ام  هفیظو  دنک ، یم  طایتحا  نینچ  ترـضح  نَا  یتقو  میتسین . رت  نئمطم 
تقد بسانم ، تسود  باختنا  رد  یعامتجا ، ياـهطیحم  ملاـسان  دارفا  یخرب  دوجو  زا  یهاـگَا  مغر  هب  هک  تسا  نآ  امـش  یلـصا  هابتـشاو 

، فلاخم سنج  اب  شناـسَا  طاـبترا  عرـش و  قـالخا و  دودـح  زا  ناـت  یـسالکمه  جورخ  ربارب  رد  یتح  امـش  دـیا . هتـشادن  لوذـبم  یفاـک 
زا دیاب  تروص  نیا  رد  درکیمن : هجوت  امش  نخـس  هب  وا  دییوگب : تسا  نکمم  دیدرکن !! یهن  لمع  نیا  زا  ار  وا  دیدادن و  ناشن  ّتیـساسح 

دورو زا  لبق  دیدوب و  هاگآ  هعماج  یقالخا  ياهنایرج  یگنهرف و  تالکشم  یخرب  زا  هک  امـش  دیدیـشوپ . یم  مشچ  يو  اب  شیوخ  هطبار 
هلسم نیا  هاگشناد ، هب  دورو  زا  سپ  هام  کی  هنوگچ  تشاد : یم  زاب  فلاخم  سنج  اب  طابترا  داجیا  زا  ار  امش  ناتکاپ  ترطف  هاگـشناد ، هب 

یتسود هاگَا  دوخان  یجیردت و  ریثأت  هدیدپ  نیا  دیدرت  یب  دیدمآ ! راتفرگ  دیتخیرگیم ، نَا  زا  هک  یماد  رد  جیردت  هب  دـیتشادنپ و  يداع  ار 
نـشور همدقم  نیا  اب  دش . نوگرگد  نات  هاگدید  دیدرب و  دای  زا  درمـش ، یم  تشز  ناتکاپ  ترطف  هچنَا  هاتوک ، یتدـم  رد  دـنایامن . یم  ار 

اریز دیشاب ؛ هتشادن  دیدرت  زگره  رـسپ ، تسود  اب  طابترا  كرت  رد  تسین و  یبوخ  تسود  امـش ، يارب  نات  یـسالکمه  رتخد  نَا  دوش : یم 
دوخ نهذ  زا  ار  يرگید  درف  ره  وا و  دیاب  أنئمطم  ملاس . هعماج  ِفرع  فلاخم  مه  تسا و  عرش  لقع و  یهن  دروم  مه  ییاه ، طابترا  نینچ 

نهذ و هاگشناد ، هب  دورو  زا  شیپ  ياهلاس  دننام  تسا .  ( ملع لیصحت  امش ( یلصا  راک  محازم  هراب ، نیا  رد  ندیشیدنا  یتح  دینک . نوریب 
هلئسم نیا  هب  خساپ  رد  لکشم  حیحص  لح  هار  هس . تسا . یکاپ  فافع و  طفح  رد  شزرا  هک  دینک  یلاخ  لناسم  هنوگ  نیا  زا  ار  ناتراتفر 

دادعتـسا ییاناوت و  زا  امـش  هک  دینک  هّجوت  دیاب  . 2-3 دینک . یـسررب  تقد  هب  ار  دوخ  هابتـشا  هشیر  . 1-3 تسا : هتـسیاب  ریز  روما  هب  هجوت 
امش هب  ار  نات  هقالع  دروم  الامتحا  دمَاراک و  بوخ و  هتشر  کی  رد  یلوبق  قیفوت  دنوادخ  دیرادروخرب و  یلیصحت  تفرشیپ  تهج  یفاک ،
یم هک  ییوجـشناد -  ساسح  هاتوک و  هرود  رد  نیاربانب ، دینک . هجوت  نَا  شزرا  هب  دـینادب و  ردـق  ار  ییالط  تصرف  نیا  تسا ؛ هدرک  اطع 

تیلوئـسم اهنت  دـیهد . رارق  شناد  لیـصحت  رد  ار  ناتـشالت  تمه و  مامت  دروآ - مهارف  ار  ناـت  هدـنیَا  تداعـس  یتخبـشوخ و  هنیمز  دـناوت 
یلیصحت یگدنز  اب   " منک ، هچ  ینالف  اب   " هکنیا دیشیدنین . يزیچ  هب  قیقحت  هعلاطم و  سرد و  زج  زین  امش  تسا . يزودنا  شناد  وجشناد ،

هک ییاه  ناکم  اه و  تیعقوم  زا  . 3-3 دیزاسن . هدولآ  رمث ، یب  راکفا  ماهوا و  نیا  هب  ار  دوخ  نهذ  تسین ! راگزاس  امش  ییوجشناد  امش و 
رب نات ، هنازور  یگدنز  دیـشوکب  دینک و  يرود  دوش ، یم  ناتنهذ  هب  راب  نایز  ياههشیدنا  دورو  بجوم  ياهنوگ  هب  ای  دنراد ، روضح  اهن  َا 

فلاخم سنج  اب  طابترا  هشیدنا  دیا ، هتفرگن  جاودزا  هب  میمصت  یتقو  ات  . 4-3 دور . شیپ  هدش  باسح  تسرد و  يزیر  همانرب  کی  ساسا 
هنوگ ره  زا  دینک . لمع  ناتمرتحم ، هداوناخ  رظن  تحت  یمـسر و  روط  هبو  بسانم  لکـش  هب  زین  نامز  نآرد  هتبلا  دیزاس . نوریب  نهذ  زا  ار 
هدم َا  یتیاور  رد  . 5 - 3 دـی . زیه  رپب  جاودزا - تهج  يو  یگداوناخ  يدرف و  لاوحا  عاضوا و  زا  ییانـشآ  يارب  یتح  میقتـسم - ، طاـبترا 

مـشچ هک  دور  یم  يزیچ  یپ  رد  هشیدـنا ، الومعم  دنناطیـش .“ ماد  اه  مشچ  تسا و  ناطیـش  ياهریت  زا  دولَا  رهز  يریت  مارح ، هاـگن  : ” تسا
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دینادب دوخ ، هاگن  لرتنک  نمـض  نیاربانب  دوشن . هشیدنا  رکف و  فارحنا  راچد  ات  دنک  لرتنک  ار  شهاگن  ناسنا  تسا  رتهب  سپ  تسا . هدید 
، اه ناسنا  یهارمگ  هب  زج  هک  تسا  هدرک  دای  دنگوس  ناحبـس ، دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  وا  دراد . لاعف  تکرـش  مرحمان  ود  طابترا  رد  ناطیش 

تفگ هناهب  هب  دنچره  فلاخم - سنج  اب  ندرک  تولخ  زا  سپ  دیوج ! تکرش  اهنَا  عمج  رد  دندرک ، تولخ  مرحمان  ود  هاگره  دشیدنین و 
زا زین  ناسنا  دنکیمن . توعد  فالخ ، تنایخ و  هب  ار  یمدَا  میقتسم ، روط  هب  هاگچیه  ناطیـش  دیزیهرپب . تخـس  یملع - ای  هناتـسود  يوگو 
ماگ یتشز  يوس  هب  هاگا ، دوخان  تروص  هب  درف  هک  دـهد  یم  رارق  یتیعقوم  رد  ار  وا  ناطیـش  تِسین . یلمع  يرکف و  فارحنا  یپ  رد  زاـغَا 

ره هب  دشاب ، هتـشادن  ایح  یـسک  رگا  دیامرف : یم  مالـسا  یمارگ  لوسر  اریز  دیـشوکب ؛ رتشیب  دوخ  فافع  ایح و  تیوقت  رد  . 6-3 دراد . رب 
یـسک بوخ ، تسود  دینک . تقد  تسود  باختنا  رد  . 7-3 تسا . ناسنا  تنیز  هیام  فافع  نتـشاد  یکاپ و  ظفح  دـنز . یم  تسد  يراک 

هب رت  مهم  همه  زا  یگداوناخ و  یعامتجا و  بادآ  یقالخا ، تاررقم  هب  یـشیدنارود ، شنیب و  یهاگا ، دّـهعت ، يرادافو  رب  نوزفا  هک  تسا 
، تسا هناگیب  یقالخا  ینید و  تاروتـسد  اب  هدولَا و  یقالخا ، دسافم  هب  هک  یـسک  دیدرت ، یب  دـشاب . دـنب  ياپ  یعرـش  تاروتـسد  نیناوق و 
هب ار  ناسنا  هداهن و  اپ  ریز  ار  فافع  ایح و  رایعم  دزیهرپ و  یمن  فلاخم  سنج  مرحمان و  اـب  طاـبترا  زا  هک  یـسک  تسین . یتسود  هتـسیاش 

دزادـنا ادـخ  دای  هب  ار  امـش  وا ، هب  هاگن  هک  دـیوش  تسود  یـسک  اب  تسین . يزرورهم  تقافر و  هتـسیاش  دـنک ؛ یم  توعد  اه  شزرا  دـض 
. دوش امش  يونعم  دشر  یملع و  تفرشیپ  ببس  يو ، اب  وگو  تفگو 

داتسا هاگن 

هبور نامداتسا  موادم  ياههاگن  اب  رتویپماک  سالکرد  لبق  يدنچ  متسه . یسیلگنا  نابز  هتشر  مود  لاس  يوجـشناد  هلاس و  يرتخد 26  شسرپ 12 .
؛ مدوب یتلاجخ  یمدآ  مدرکیمن و  یتبحص  ندرک ، مالس  زج  مه  میاه  هلاخرسپ  ومع و  رـسپ  اب  یتح  نیا  زا  لبق  نم  مدش . دنم  هقالع  وا  هب  هدش ، ور 
اب اه م . درک  ادیپ  ار  ما  هقالع  دروم  رسمه  هک  مدرکیم  رکف  مدیشکیمن و  تلاجخ  ًالصا  وا  میقتسم  ياههاگن  داتـسا و  نیا  اب  تبحـص  طابترا و  رد  اما 

. متسه رطاخ  ناشیرپ  برطضم و  نونکا  مدوب . قفومان  هدکشناد  ياهسرد  رد  لیلد  نیمه  هب  مدوب و  وا  رکف  هب  هراومه  نم  رتویپماک ، سالک  نایاپ 
، مدوب تادابع  عرش و  رهاوظ  هب  دیفم  یبهذم و  دقتعم ، يدرف  هکنیا  اب  مرادن . ار  نآ  هب  هاگن  تأرج  تسا و  نم  دزن  داتـسا  ياهسرد  زا  هوزج  کی 

باجتسم میاعد  اما  دورب ؛ نوریب  مرس  زا  وا  رکف  هک  ما  هتساوخ  ادخ  زا  اهراب  مراد . تسکش  يدیمون و  سْای ، ساسحا  اه م و  دش  هدروخرـس  نونکا 
. مراد ینارحب  رایسب  یتیعضو  اریز  مراد ؛ ییامنهار  ياضاقت  امش  زا  مهد . یم  ماجنا  فیلکت  عفر  رطاخ  هب  طقف  ار  تادابع  نونکا  دشن .

رد ناوج  تاساسحا  فطاوع و  تسا ؛ رادروخرب  يدایز  تیساسح  زا  یناوج  هرود  مکی . دوش : یم  نایب  دنچ  یتاکن  لکشم  نیا  خساپ  رد 
هب شیارگ  زاین و  نیا  دوجو  تسا . یفطاع  ياـهزاین  یخرب  نیمأـت  یپ  رد  نارگید ، اـب  لـماعت  رد  دراد و  يرتشیب  روهظ  زورب و  هرود ، نیا 

لرتـنک هب  یـشیارگ  نینچ  دـیاب  هک  تسا  اـجنیا  تسا . نَا  هب  خـساپ  یگنوگچ  تسا ، مهم  هچنَا  یلو  تسا ؛ یعیبـط  يرما  نَا ، نیمأـت  يوس 
شور و نَا  هکلب  دوش ؛ یم  جراخ  نامیا  تیناسنا و  هنودرگزا  دوش ، داجیا  درف  رد  یشیارگ  نینچ  رگا  دوشن  نامگ  دیآرد . لقع  هشیدنا و 
- تسا زاین  ساسحا  زا  هتـساخرب  هک  یتلاح - نینچ  نارگن  سپ  دزاس . یم  زیاـمتم  رگیدـکی  زا  ار  دارفا  هک  تسا  نَا  اـب  دروخرب  یگنوگچ 
تسا و یعقاو  شزرا  زایتما و  کی  ندوب ، تابجاو  هب  دنب  ياپ  یبهذم و  دهعتم ، مود . دش . دهاوخ  لح  جیردت  هب  دیشاب  نثمطم  دیـشابن و 
: تسا هدرک  ظفح  یقـالخا  يرکف و  فارحنا  هنوگ  ره  زا  ار  امـش  یبهذـم ، ینید و  ياـهرواب  نیمه  نونکاـت  هتـشذگرد و  هکروط  ناـمه 

هدرب نوریب  لکشم  نیا  زا  ار  امش  رت  عیرس  رتهب و  لاعتم ، دنوادخرب  لکوت  دیما و  حور  تیوقت  یقالخا و  لوصا  هب  يدنبیاپ  دیشاب  نئمطم 
رد ار  دـنوادخ  رب  لکوت  دوش  یم  هیـصوت  نیاربانب ، تخاس . دـهاوخ  مهارف  رتشیب  ار  نَا  زا  ییاهر  تاـجن و  لـحاس  هب  یـسرتسد  ناـکما  و 

امـش هب  هتـشذگ ، نوچمه  دـینکن و  شومارف  زگره  ار  ناـنَا  دـنلب  حور  زا  نتفرگ  هرهب  راـهطا ?و  همئا  هب  لـسوت  دـیهد و  رارق  روـما  سأر 
هتـشذگ نوچمه  ... ( باجح و فافع ، طفح  هزور و  نتفرگ  زامن ، ندناوخ  یعرـش ( فیلاکت  تابجاو و  ماجنا  رد  درک و  دنهاوخ  کمک 

، یبوخ ره  يارب  هک  دوش  یم  نشور  دـینک ، هاـگن  دوخ  فارطا  هب  یکدـنا  رگا  موس . تسا . نیمه  رد  تاـجن  هک  دیـشاب  راوتـسا  مکحم و 
مه تسا و  يراج  یعیبط  يدام و  روما  رد  مه  هدـعاق  نیا  تسا . روصت  لباق  رتالاب  یلامک  یلامک ، ره  يارب  دوش و  یم  تفاـی  يرت  بوخ 
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مه تسا و  يراج  یعیبط  يدام و  روما  رد  مه  هدـعاق  نیا  تسا . روصت  لباق  رتالاب  یلامک  یلامک ، ره  يارب  دوش و  یم  تفاـی  يرت  بوخ 
رتالاب اریز  تسین : هنالقاع  حیحـص و  قلطم ، لامک  ناونع  هب  لوا ، هاگن  رد  يونعم  ای  يدام  رما  کی  هب  نتـسب  لد  نیاربانب  يونعم . روما  رد 
ناسنا یهاگ  مراهچ . دوشن . تفای  نَا  زا  رتالاب  هک  میدنبب  لد  یشزرا  لامک و  هب  تسا  رتهب  دش و  دهاوخ  تفای  نَا  زا  رتدنمشزرا  رتهب و  و 

یم شدـب  دوش و  یم  رفنتم  يزیچ  زا  ناسنا  یهاگ  سکعرب  تسین و  نینچ  هکنَا  لاح  ؛ تسا يرما  رد  شحالـص ، ریخ و  دـنک  یم  ناـمگ 
ٌرَش َوه  َو  أْئیَش  اُوبُِحت  ْنَا  یسَع  َو  ْمَُکل  ٌْریَخ  َوُه  َو  أْئیَش  اوهَرْکَت  ْنَا  یسَع  دی ( امرف  یم  نَارق  تسا . نامه  رد  شحالص  ریخ و  هکنآ  لاح  دیَا ؛

تیعـضو زا  یلماکو  حیحـص  صیخـشت  هب  دناوت  یمن  درادن ، یهاگآ  دوخ  هدـنیَا  يدوجو و  داعبا  مامت  هب  هکنیا  رطاخ  هب  ناسنا   01  ( ْمَُکل
هدیدنسپ وا  يارب  اریز  دوش : یم  وا  بوبحم  هب  ندیسر  زا  عنام  شا ، هدنب  تحلـصم  هب  انـشَا  رداق و  ملاع ، دنوادخ  دسرب و  هدنی  َا  دوجوم و 

ار رما  نیا  ریاظن  اه و  هنومن  تسا . هدوبن  امش  حالص  هب  اسب  هچ  دیبای ، تسد  دوخ  بولطم  هب  دیا  هتسناوتن  نونکات  رگا  سپ  تسین . دیفم  و 
یعمج لکـشم  هد  هب  نانَا ، ییاهنت  لکـشم  هکلب  هدوبن ؛ زیم  َا  تیقفوم  نانآ  جاودزا  هک  درک  هدهاشم  ناوت  یم  دارفا ، زا  رایـسب  یگدنز  رد 
یحور تیعـضو  نینچ  زا  اهنآ ، هب  يدج  لمع  اب  ات  مینکیم  هئارا  ار  ریز  ياهراک  هار  هدش ، دای  تاکن  هب  هجوت  اب  مجنپ . تسا . هدش  لیدبت 

زا يرگید ، ءهلئسم  ای  عوضوم  ندرک  حرطم  اب  دش ، لوغشم  يو  هب  ناتنهذ  هاگره  دینکن و  رکف  دوخ  رظن  دروم  درف  هرابرد  . 1 دییَا : نوریب 
هیآ  (، 2 هرقب ( . 1 تسا ،)  امـش  دزن  هک  ياهوزج  لـثم   ) دـیتفیب وا  داـی  هب  دوش ، یم  بجوم  ار  هحنَا  دـیوش و  رود  يو  هراـبرد  ندرک  رکف 
هاگ َا  دوخان  دیدرک  ساسحا  هاگره  . 2 دشابن . امش  هناخ  قاتا و  رد  هک  يروط  هب  دیهدب ؛ ناتسود  زا  رگید  یکی  هب  ای  دیربب و  نیب  زا  . 216

نوریب یناور  تالاح  نیا  زا   " تسا ، سب   " نتفگو نیمز  يور  دوخ  تشم  ندیبوکاب  هلصافالب  دی ، اه  دش  يو  هرابرد  ندرک  رکف  لوغـشم 
ياهقالع قشع و  دییوگب : دینک و  سفن  ثیدح  دوخ  اب  . 3 دیبای . ییاهر  هراب  نیا  رد  ندرک  رکف  زا  ات  دیوش  یلمع  يراک  لوغشم  دیورب و 

: تسین اشگ  هار  اهنت  هن  يو ، هب  نم  هقالع  ساسحا  سپ  درادن . نم  هب  یهجوت  جیه  يو  نونکا  دشاب . هفرط  ود  هک  تسا  دنمشزرا  بوخ و 
عقاو رد  تسا . هدـش  شالت  راک و  یتح  حیحـص و  يریگمیمـصت  هنوگره  زا  عنام  منهذ ، مامت  لاغتـشا  اب  تسه و  زین  هدـننک  بیرخت  هکلب 

نم زیمَا  تیقفوم  هدـنیَا  نیمأت  نم و  رکف  هب  زگره  هدوب و  یـسنج  ياههدافتـساءوس  ییوجدوس و  زا  یـشان  يو ، یلبق  ياهراتفر  اه و  هاگن 
ياضرا تهج  اه  هاـگن  نیا  تسا ! هتـشاد  یناوهـش  هبنج  ـالماک  شا  هقـالع  هتخوسن و  نم  يارب  شلد  زگره  رگید  تراـبع  هب  تسا ! هدوبن 

رد هک  هنوگ  نَا  تسین ؛ ریغتم  ارذـگ و  نینچ  نیا  یگدولَا ، زا  یلاخ  كاـپ و  قشع  هنرگو  تسا ، هدوب  شا  یـسنج  ياـهزاین  هناـهاوخدوخ 
دناوت یمن  وا  نیارباـنب  تسا . شا  یـصخش  فادـها  لاـبند  هب  تسین و  يربـخ  يو  زا  زین  نونکا  هتـشاد و  دومن  روهظ و  ًـالماک  يو  دوجو 

، يراتفر فعض  طاقن  یفنم و  تاکن  رگید  ندرک  هتسجرب  اب  . 4 دشاب . نم  یتخبشوخ  تداعس و  هدننک  نیمأت  نم و  يارب  يرادافو  رـسمه 
يو هرابرد  دـیتساوخ  رگا  دـیهاکب . يو  هب  دوخ  بذاک  هقـالع  لـیامت و  زا  تسه - رظن  دروم  درف  رد  َـالامتحا  هک  یقـالخا - یتیـصخش و 

ار نم  اب  يرسمه  تیحالص  وا  : ” دینک نیقلت  دوخ  هب  دش ، لوغشم  يو  هب  ناتنهذ  هاگره  . 5 دینکرکف . يو  فعض  طاقن  هرابرد  دیشیدنیب ،
ره دیابن  دیایب ،“ شـشوخ  وا  زا  دیابن  دید  ار  سک  ره  ناسنا  : ” دییوگب دوخ  اب  ای  دیَا “ یم  مدب  وا  زا   ” و درادن “ نم  اب  یبسانت  وا  “، ” درادـن

همزمز دوخ  يارب  ير و  اج  ناـبز  هب  ار  تـالمج  نیا  دوش  یم  دـیکأت   " متـسین . یفیعـض  مدَا  نم  دنکریخـست "و"  ار  نم  لد  دـناوتب  سک 
يارب دیـشابن و  راکیب  زگره  . 7 دـینک . هتـسجرب  ناتنهذ  رد  ار  رظن  دروم  درف  یتیـصخش  يراتفر و  فعـض  طاـقن  یفنم و  تاـکن  . 6 دینک .

و ... ( يرنه و یـشزرو ، ياههمانرب  دیریگب ( رظن  رد  ار  یتیلاعف  دوخ  تغارف  تاقوا  يارب  دییامن . نیودت  ياهمانرب  دوخ ، زور  هنابـش  تاقوا 
تاعلاطم دـیریگن و  رارق  ییاـج  رد  ییاـهنت  هب  يداـیز ، تدـم  يارب  دـیَا ، یم  ناتغارـس  هب  ییاـهنت  رد  ًـالومعم  يراـکفا  نینچ  هک  اـجنَا  زا 

اب ترشاعم  دمَا و  تفر و  یعامتجا و  تاطابترا  . 8 دیهد . ماجنا  نارگید  عمج  رد  هناخباتک و  هعلاطم  نلاس  رد  نکمم ، دح  رد  ار  ناتدوخ 
رایسب هتکن  نیا  هب  هجوت  . 10 دیشاب . هتشاد  يرتشیب  رت و  لاعف  روضح  یعمج ، هتـسد  ياهتیلاعف  رد  . 9 دینکرتشیب . ار  ماوقا و ... ناتـسود ،

ياهراک لوصحم  هدش ، لصاح  ناتیارب   ( تسکـش يدیمون و  سای ، یگدروخرـس ، ساسحا  یناور (  تالاح  نینچ  رگا  هک  تسا  يرورض 
لمع يدازَا  يولج  زگره  زین  دنوادخ  َانئمطم  تسا . هدناشکن  امش - رایتخا  نودب  يداو - نیا  هب  ار  امش  یـسکو  هدوب  ناتدوخ  ماگ  هب  ماگ 

تیعـضو نینچزا  ناوت  یم  ماگ ، هب  ماگو  جـیردت  هب  نیاربانب ، تسا . ناسنا  يدازَا  لصا  فلاخم  هک  ارچ  دریگیمن ؛  هتفرگن و  ار  اه  ناـسنا 
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راظتنا رگید ، فرط  زا  دوش . یم  لح  هبـش  کی  تالکـشم  مامت  هک  دوشن  نامگو  دـش  جراـخ  ناـتنهذ  رب  مکاـح  یناور  ياـضف  یحور و 
زا یکی  . 11 دمَا . دیهاوخ  نوریب  یتیعـضو  نینچ  زا  دیـشاب  نئمطم  دوخ ، لداعت  طفح  يرادیاپ و  تمواقم و  اب  دیـشاب . هتـشادن  مه  هزجعم 

يریگتخـس دـمآ ، ناـتیارب  یبساـنم  راگتـساوخ  رگا  دـینک . جاودزا  رت  عیرـس  هچره  هک  تسا  نَا  تیعـضو ، نیا  زا  جورخ  ياـههار  نیرتهب 
تبثم خساپ  تشاد ، ار  مزال  یگداوناخ  ینید و  یقالخا ، تیحالـص  طیارـش و  دوب و  رادروخرب  یفاک  بسانت  زا  هک  نیمه  دـینکن : يدایز 

. دش دهاوخ  جراخ  ناتنهد  زا  راکفا  نَا  مامت  جاودزا ، اب  دیشاب  نئمطم  دیهد .

رسپ رتخ و  طباور د 

رد هک  یتاقافتا  منک ؟ هچ  مناسر ، یم  بش  هب  نآ  رد  ار  زور  ره  هک  ياهعماج  اب  هک  تسا  هدرک  لوغشم  ار  مرکف  هلئسم  نیا  تسا  اه  تدم  شسرپ 12 .
یشان مناد  یمن  ینامیا ؟ یب  ای  تسا  یگنهرفیب  زا  یشان  تسا ، دنسپان  تشز و  تاقوا  زا  يرایسب  هک  نارتخد  نارسپ و  طباور  دتفا و  یم  هاگشناد 

. ددنـسپ یمن  ار  یطباور  تاکرح و  نینچ  ام  یتنـس  هعماج  فرع  تسا و  لمحت  لباق  ریغ  اعقاو  تسا ، یمالـسا  هکام  هعماـج  رد  یلو  تسیچ ؛ زا 
هنوگ چیه  نودب  لالدتسا  نیا  اب  دنا ! مرحم  مه  هب  دنشاب ، هتشاد  تسود  ار  رگیدکی  هکرفن  ود  تسا  هدش  هتفگ  مالسا  رد  دننکیم  لالدتـسا  ناشدوخ 
مهاب تولخ  رد  اه  هداوناخ  عالطا  نودب  رتشیب ، تخانش  يارب  ناشدوخ  لوق  هب  تاقوا ، یهاگ  یتح  ای  دننز و  یم  مدق  مه  اب  هغیص ، ای  یمـسر  دقع 

؟ مینکب دیاب  هچ  تسیچ و  تیعقوم  نیا  رد  ام  هفیظو  امش ، رظن  هب  دراد ؟ دوجو  يزیچ  نینچ  ینید  ماکحا  رد  ایآ  دننکیم . تبحص 

رد تاقافتا  نیا  تقو  نآ  میوگیم  مدوخ  اب  زاب  یلو  دـندرکیم ؛ ادـج  ار  نارـسپ  نارتخد و  اه  هاگـشناد  رد  شاک  منکیم  رکف  تاقوا  یهاگ 
هکدننکن رکف  دوش : هتفگدارفا  هنوگ  نیا  هب  مراد  تسود  درکدیاب ؟ هچ  تسیچ و  تلع  ًاعقاو  دش . یم  نیا  زا  رتدب  دـیاش  داتفا و  یم  ناهنپ 

هناش هب  هناش  ای  دنهد و  یم  تسد  ای  دننز  یم  مدـق  رگیدـکی  اب  رگید  نارـسپ  نامرحمان و  مشچ  يولج  رد  دـنهد و  یم  جرخ  هب  تعاجش 
رد یقالخا  ینید و  ياهراجنه  اهشزرا و  تیاعر  موزل  صوصخ  هب  هعماـج - یعاـمتجا  یگنهرف و  لـئاسم  هب  امـش  هجوت  دـنور !! یم  هار 
هب یلصا  شـسرپ  هس  همان  نیا  رد  تسا . نیـسحت  ریدقت و  لباق  اه ، يراجنهبان  زا  یـضعب  ربارب  رد  تیلوئـسم  ساسحا  و  هاگـشناد - طیحم 
زا یشان  اه ، هاگشناد  رد  رسپ  رتخد و  دنسپان  طباور  . 2 دنکیم ؟ مرحم  ار  اهنَا  رسپ ، رتخد و  نتشاد  تسود  فرص  ایَا   01 دروخ : یم  مشچ 

روَادای دیاب  لوا  لاوس  خـساپ  رد  درک ؟ دـیاب  هچ  تسیچ و  تیعقوم  نیا  رد  ام  تیلوئـسم  هفیظو و  . 3 تسا ؟ هتفاـی  شرتسگ  ارچ  تسیچ و 
ظفح رتخد و  ردـپ  هزاجا  اب  اهنَا و  نالیکو  ای  درم  نز و  يوس  زا  دـقع  هغیـص  ندـناوخ  دوش ، یم  ییوشانز  دـنویپ  داجیا  ببـس  هچنَا  دـش ،

ود لباقتم  نتشاد  تسود  فرـص  درادن و  دوجو  ییوشانز  تیمرحم  تیجوز و  داجیا  يارب  یببـس  تروص ، نیا  ریغ  رد  تسا . نآ  طیارش 
مدـع ا . درک : هراـشا  ناوت  یم  دـنچ  یلماوع  هب  مود  لاوس  هب  خـساپ  رد  دنـسپان  طـباور  لـلع  تسین . ناـنَا  ندـش  مرحم  يارب  يزوجم  رفن ،
قوش مایا  نیا  رد  تسا . فلاخم  سنج  هب  شیارگ  یـسنج و  هزیرغ  يرادیب  نارود  یناوج ، مایا  دیدرت  یب  یـسنج  هزیرغ  حیحـص  ياضرا 

کیرحت ببس  دهد و  یم  رارق  ریثأت  تحت  ار  ناوج  هاگن  نخـس و  راتفر ، هاگَادوخان  دنکفا ؛ یم  هیاس  یمد  َا  ناور  رب  تاساسحا  یـسنج و 
هار دوش . نیمأت  اضرا و  بولطم  حیحص و  روط  هب  دیاب  ینورد ، زاین  نیا  تسا  یعیبط  دوش . یم  فلاخم  سنج  اب  دروخرب  رد  يو ، يریذپ 

تاعقوت تاراظتنا و  حطس  نتفر  الاب  ریظن  يداصتقا - یعامتجا و  یگنهرف ، فلتخم  لیالد  هب  هنافسأتم  یلو  تسا ؛ جاودزا  زین  نَا  ینتفریذپ 
تاناکما و دوجو  مدع  اهنَا و  لیـصحت  همادا  ناناوج ، یلغـش  هدـنیآ  لاغتـشا و  لضعم  مزال ، ریغ  تافیرـشت  یـضعب  هب  هجوت  اه و  هداوناخ 

نیا حیحـص  هنالقاع و  نیمأت  اضرا و  هجیتن  رد  هتفای و  شیازفا  نارـسپ  نارتخد و  جاودزا  نس  اـه - هداوناـخ  یخرب  بساـنم  یلاـم  طـیارش 
تسا و ینوزف  هبور  ام  یتنـس  ینید و  هعماج  رد  راجنهبان  ياهراتفر  هنوگ  نیا  نیاربانب ، تسا . هدـش  هدیـشک  فارحنا  هب  شکرـس ، ءهزیرغ 
ام یعامتجا  ماظن  هنافـسأتم  تسا ! هتـشگ  یعاـمتجا  لـضعم  کـی  نیقی  هب  تسا ؛ هدـش  لیدـبت  یعاـمتجا "  نارحب   " کـی هب  مییوگن  رگا 
رد تبحم  هب  زاین  ساسحا   02 دنک . يریگشیپ  تسردان  ياهراتفر  نیا  شرتسگ  زا  ناناوج ، جاودزا  هنیمز  ندرک  مهارف  اب  هتسناوتن  نونکات 

؛ دـیوگیم ، ( برغ ناسانـش  ناور  زا  یکی   " نوسکیرا (، . " دـنرگیدکی اب  ندـش  نخـس  مه  هناتـسود و  طباور  ناهاوخ  ناناوج  نینـس ، نیا 
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هب ار  شا  ییاراد  یتسه و  نیرت  مهم  نیرتدنمـشزرا و  دـنک ؛ ادـیپ  نارگید  اب  یکیدزن  هناتـسود  طـباور  دـهاوخ  یم  هلحرم ، نیا  رد  ناوج 
. دـننک تیاـمح  يو  زا  دـنناوت  یمن  شنیدـلاو ، هداوناـخ و  دـنکیم  ناـمگ  تسا و  دـیدج  یتـیوه  نتفاـی  یپ  رد  دـهد . هیدـه  رگید  يدرف 

يرارقرب تبحم و  زاربا  تبحم و  هب  زاین  دوش ، شودخم  دنیبب و  همطل  ای  دوشن  نیمأت  یبوخ  هب  یگداوناخ  طیحم  رد  زاین  نیا  رگا  نیاربانب ،
دوشن و اضرا  هداوناخ  نورد  رد  ناشتاساسحا  فطاوع و  هک  يرسپ  رتخد و  رگید ، ترابع  هب  دش . دهاوخ  لالتخا  راچد  هناتـسود ، طابترا 
هب دـنوش ! یم  وجدوس  بلط و  تصرف  دارفا  همعط  هعماـج ، دازَا  زاـب و  ياـضف  رد  دـننک ، ییاـهنت  تبرغ و  ساـسحا  یگداوناـخ  عـمج  رد 

لیبق زا  فلتخم - ياههناهب  هب  نانَا  دوش  یم  ببـس  فلاـخم ، سنج  اـهنآ و  لـباقتم  لـیم  لقادـح  اـی  دـنتفا  یم  دایـش  دارفا  ماد  رد  یتحار 
یـشور اب  هتبلا  دـنرادرب ؛ ماگ  ناشزاین  نیا  ياضرا  نیمأت و  تهج  رد  یـسرد - یملع و  لئاسم  هرابرد  رظن  لداـبت  جاودزا و  يارب  ییانـشَا 

ياـهراجنه اـه و  شزرا  اـم ، ناـناوج  زا  یهجوت  لـباق  شخب  هنافـساتم  يدوخ  ریغ  یعماوـج  زا  نتفرگ  وـگلا  . 3 لوبق . لـباق  ریغ  طـلغ و 
، نَا هعـسوت  یعاـمتجا و  تاـطابترا  شرتسگ  دـیدرت  یب  دـنریگیم . رگید  عماوج  لیـصاریغ  يدوخ و  ریغ  ياـهطیحم  زا  ار  دوخ  یعاـمتجا 

يور یگتخابدوخ و  نیا  رد  اه ، هصرع  همه  رد  ندـش  یناهج  هدـیدپ  ضراوع  یعمج و  طابترا  لـیاسو  يژولونکت و  هعـسوت  شرتسگ و 
دنهد رارق  وگلا  ار  عماوج  رگید  ياهشزرا  اه و  گنهرف  ناناوج ، دوش  یم  ببس  روما  نیا  دراد . یـساسا  شقن  هناگیب ، گنهرف  هب  ندرَوا 

هلئـسم نایم ، نیا  رد  دـنروَا . يور  نَا  هب  تسا ، تیـصخش  زاربا  هلیـسو  لامک و  هناشن  دـشر و  لـماع  طـباور ، هنوگ  نیا  هکنیا  ناـمگ  هب  و 
نیـسحت دروم  ناتـسود  عـمج  رد  هکنیا  يارب  یخرب  دـنکیم . اـفیا  هدـمع  یـشقن  نـالاسمه  يارب  دوـخ  ندیـشک  خر  هب  ناـناوج و  تباـقر 

زا یبوخ  هب  هکنَا  اب  دندرگیم و  رتخد  تسود  ای  رـسپ  تسود  لابند  هب  دنوشن ، هدـناوخ  تأرج  یب  هضرع و  یب  مک  تسد  ای  دـنریگرارق و 
هچ یعامتجا  لضعم  نینچ  ربارب  رد  رضاح ، تیعـضو  رد  اما  یلمع  ياهراک  هار  دنـشکیمن !! تسد  نَا  زا  دنهاگآ ، اهراک  نیا  ءوس  بقاوع 

. داد ماجنا  روخرد  یتامادقا  دیاب  لکـشم ، نیا  هدـنهد  شرتسگ  لماوع  هدـنرو و  َا  دوجو  هب  للع  اب  بسانتم  دـسر ، یم  رظن  هب  درک ؟ دـیاب 
نیا زا  نتفای  تاجن  يارب  هار  نیرت  لوقعم  یسنج  هزیرغ  حیحص  ياضرا  کی . زا : تسا  ترابع  هلئسم  نیا  رد  دنمدوس  تامادقا  زا  یـشخب 

هک دوش  ادیپ  یهار  رگا  دسیون : یم  جاو  دزا  هرابرد  فورعم ، دنمشناد  خروم  تنارود ، لیو  تسا . هناور  جک  ای  راجنهبان  ياهراتفر  هنوگ 
لیلقت فصن  ات  تسا - هدرکراد  هکل  ار  یگدـنز  هک  یـسنج - تافارحنا  یناور و  ياـهيرامیب  دریگ ، ماـجنا  یعیبط  ياـهلاس  رد  جاودزا 

. تسا هتفرگ  رارق  دیکأت  دروم  ناناوج ، نادنزرف و  جاودزا  رد  عیرست  ام  ینید  ياههزومَا  رد  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دیاش  تفای . دهاوخ 
ریغ ملاسان و  طـباور  یـسنج و  یقـالخا و  تاـفارحنا  يرایـسب  زا  جاودزا ، اـب  ناوت  یم  هک  تسا  نَا  ياـیوگ  اـه ، قیوشت  تاروتـسد و  نیا 

موسر بادآ و  اه و  شرگن  حالـصا  نالوئـسم و  اه و  هداوناـخ  یناـگمه  شـالت  هب  عوضوم  نیا  هتبلا  درک . يریگـشیپ  سنج ، ود  عورـشم 
ققحت ریـسم  رد  دـنراد  هفیظو  تموـکح ، اـه و  هداوناـخ  دارفا ، دراد و  یگتـسب  جاودزا ، تاـناکما  تالیهـست و  ندرک  مهارف  تسرداـن و 

نیدلاو و نیب  تبثم  یفطاع  ياضف  داجیا  یگداوناخ و  طباور  میکحت  یک  اوناخ  طباور  تیوقت  ود . دنـشوکب . نان  اوج  جاودز  تامدـقم ا 
تینما ساسحا  داجیا  رد  دناوت  یم  هک  تسا  يرگید  هناریگشیپ  لماع  هداوناخ ، ياضعا  نیب  کیدزن  هنامیمص و  هطبار  سیازفا  نادنزرف و 

نیا دـنوشن ، ور  هبور  یفاک  هجوت  تبحم و  اـب  هناـخ ، رد  ناـناوج  یتقو  اریز  دـشاب : هتـشاد  يرثوم  شقن  یفطاـع ، زاـین  نیماـت  سمارَا و  و 
اب ار  دوخ  هطبار  يزیرغ ، تاساسحا  يریگ  جوا  غولب و  نارود  اب  بسانتم  دننکیم و  وجو  تسج  هناخ  نوریب  رد  ار  یفطاع  هطبار  تبحم و 

شرتسگ زین  یگداوناخ و  یفطاع  طباور  شرتسگ  اب  دـیاب  ار  یناوج  هرود  رد  تبحم  هبزاـین  نیارباـنب ، دـنهد . یم  هعـسوت  فلاـخم  سنج 
یخرب ماجنا  یفطاع و  مرگ و  هطبار  داجیا  بسانم و  ناتـسود  نتفای  اب  درک و  نیمأت  سنج ، مه  نالاسمه  نیب  هناتـسود  هنامیمـص و  هطبار 

دـشر و يایوج  ناناوج  دـناوت  یم  یلرتنک "  دوخ   " یل رتنک  دوخ  هس . داد . تبثم  خـساپ  ینورد  زاـین  نیا  هب  یعمج ، هتـسد  ياـه  تیلاـعف 
هنیمز نیا  رد  هک  يراکفا  لرتنک  زین  ساوح و  رگید  شوگ و  مشچ ، لرتنک  اب  دـنک . ظفح  هدولَا  ياضف  نیا  رد  ار  یکاـپ  تفع و  لاـمک و 

ار دوخ  ساوح  نهذ و  رتشیب  هچ  ره  ًانئمطم  درک . يریگولج  يدودـح  ات  نارگید ، ملاسان  طباور  يراذـگریثأت  زا  ناوت  یم  دریگیم ، لکش 
اب مینکرپ و  حیحـص  يزیر  هماـنرب  اـب  ار  دوخ  تغارف  تاـقوا  تسا  رتهب  سپ  دوب . میهاوخ  ریذـپریثأت  رتشیب  میزاـس ، لوغـشم  هنیمز  نیا  رد 
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دیاب نایاپ  رد  میزادرپب . ( ملع لیـصحت  ییوجـشناد (  نارود  مهم  یلـصا و  هفیظو  هب  اه ، هنحـص  نیا  هب  هجوت  ییاهنت و  يراکیب و  زا  زیهرپ 
یفطاع هنارگنشور و  دروخرب  دنرادن . یهاگا  دوخ ، ياهطابترا  یضعب  تیعورشم  مدع  ای  ندوب  هابتـشا  زا  ناناوج ، زا  یخرب  دش ، روآدای 

دراد هدننک  نییعت  یشقن  اهنآ  هب  عوضوم  نیا  نایب  رد  امش  راتفر  كولس و  نسح  ًاعطق  دماجنا . اهنآ  راتفر  رییغت  حالـصا و  هب  دناوت  یم  ام ،
، یمیقم مساقلاوبا  نایبرم ؛) اـیلوا و  نمجنا  تاراـشتنا  ) ناریارد رـسپ  رتخد و  طـباوررب  یتیبرت  یلیلحت  يدـمحا ، رغـصا  یلع  ك :  ر . . 1 . 1

 ( مق هیلع  هزوح  یگنهرف  ياهشهوژپ  تاعلاطم و  زکرم  تاراشتنا  طباور (، ناناوج و 

یبهذم ياه  لکشت  طابترا د ر 

متسین یتیفرظ  اب  مدآ  یلیخ  نم  یلو  دوش ، یم  رازگرب  هنامرتحم  یلو  هناتسود  ًابیرقت  یمیمص و  يوج  اب  تاسلج  یمالسا ، نمجنا  يوت  شسرپ 14 .
تاسلج نیا  رد  تکرش  مناد  یمن  نیمه  رطاخ  هب  مرذگیم ؟ ایح  ياهزرم  زا  دیاش  دور و  یم  تسد  زا  ملرتنکاه  تقو  یضعب  موش و  یم  ریگوج  دوز  ! 

؟ هن ای  تسا  دیفم  میارب 

مدـع ياهدـمایپ  ضراوع و  راتفرگ  جـیردت  هب  دـیراد ، نَا  سرت  یتاسلج  نینچ  رد  تکرـش  اـب  هک  دـشاب  نیا  ناـتروظنم  دـسر  یم  رظن  هب 
تیمها تهج  ود  زا  ایح ، هب  نارتخد  یگتـسارَا  اما  تسا : هدنبیز  درم  نز و  يارب  ایح  تسا : ینتفگ  هطبار  نیا  رد  دـیوش . اه  میرح  تیاعر 

تفَا زا  نانَا  تینوصم  بجوم  ایح  هکنیا  رگید  دـنرادروخرب و  ییالاو  تناتم  تیـصخش و  زا  ایح ، اـب  نارتخد  هک  تهج  نآ  زا  یکی  دراد :
رتشیب و فراعم  بسک  يارب  یتاسلج ، نینچ  رد  روضح  رگا  نیارباـنب  تسا . هتفر  هناـشن  ار  نز  دوجو  رهوگ  هک  تسا  ییاـه  بیـسَا  اـه و 

تاسلج نیا  رد  دوش  یمن  هیـصوت  دوش ، یم  امـش  تناتم  فافع و  ایح ، رهوگ  ندش  راد  هشدخ  ثعاب  يونعم - یتح  یملع و  داعبا  قیمعت 
داهنـشیپ دینک . يرادساپ  ایح  ياهزرم  زا  ناتراتفگ ، دروخرب و  زرط  اهراتفر و  لرتنک  دوخ و  رب  طلـست  اب  دیناوتب  هکنَا  رگم  دینک ؛ تکرش 

دراو فلاخم  سنج  اب  دیزادرپن و  رظن  راهظا  هب  دینک و  ادیپ  یکیزیف  روضح  افرص  تاسلج ، نیا  یملع  داعبا  زا  هدافتسا  يارب  . 1 دوش : یم 
رد . 2 دـینک . باختنا  ار  رتهب  لیلحت  قح و  نخـس  دـیهد و  شوگ  فلتخم  ناگدـنیوگ  نانخـس  اـه و  هتفگ  هب  طـقف  دـیوشن و  وگو  تفگ 

ثحابم هنوگ  نیا  هب  هناگادـج  دـینک و  میـسقت  ناردارب  نارهاوخ و  شخب  ود  هب  ار  یتدـیقع  ثحابم  هب ، طوبرم  تاسلج  ناـکما ، تروص 
يزیر همانرب  کی  اـب  . 3 ددرگن . مهارف  كرتشم  تاسلج  رد  اـیح ، ياـهزرم  زا  نتـشذگ  هنیمز  دوش و  يریگولج  طـالتخا  زا  اـت  دـیزادرپب 

اب دـینک و  همیرج  ار  دوخ  هدـش ، نییعت  ياهزرم  زا  یّطخت  تروص  رد  دـیزادرپب و  دوخ  سفن  لرتنک  هب  یجیردـت ، قیقد و  هدـش ، باـسح 
دارا دنلب ، تمه  دنمزاین  موس  لح  هار  نیا  هتبلا  دیزادرپب . دوخ  لامعا  راتفر و  لرتنک  هب  هبقاعم ،)  هبقارم و  هطراشم ، شور ( هس  زا  هدافتـسا 

. میتسه زین  امش  يوگاعد  دیوش و  قفوم  میراودیما  ام  یلو  تسا ؛ دایز  شالت  مکحم و  ياه 

! دیدنام یم  ام  شیپ 

ياهشرافس اه و  هیـصوت  دینک و  پاچ  ار  نآ  هک  مراد  دیما  داتفا ، تدنـسپ  رگا  منکیم : فیرعت  تیارب  ار  ما  یگدنز  يارجام  نیرت  مهم  شسرپ 15 .
. دیی ام  رفب  جرد  میارب  زین  ار  ناتبوخ 

نابآ دهدب . یناتسمز  فیطل  ياوه  هب  ار  دوخ  ياج  ات  تفر  یم  دیشکیم و  ار  دوخ  ياهسفن  نیرخآ  بیرغ ، رهش  هدیتفت  یجرش و  ياوه 
ناگداپ زا  متفرگ و  يرهش  نورد  یصخرم  هکدوب  ياهبنش  جنپ  زور  تشذگیم . متمدخ  زا  لاس  کی  ًاقیقد  نم  الاح  دوب و  نایاپ  هب  ور  مه 

کی بیرغ ، رهـش  نیا  يوت  أمتح  هک  تشاد  رارـصا  یلیخ  هک  مداتفا  مناتـسود  زا  یکی  دای  هب  مدمآ ، نوریب  هکامنیـس  زا  مدم ... . نوریب آ 
رد تشپ  یمناخ  دـعب  هقیقد  دـنچ  مدز ، رد  مدیـسر ، هناخ  هب  هک  یتقو  متفرگ . شیپ  رد  ار  وا  هناخ  هار  مورب . شا  هناخ  هب  هدـش  هک  مه  راب 
اب وا  هک  مورب  منک و  یطفاحادخ  هک  متـشادرب  بفع  هب  مدق  دنچ  دـیآ . یم  رگید  تعاس  دـنچ  تسین و  هناخ  رد  شردارب  هک  تفگودـمآ 
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ناطیش بولغم  تخـس ، یلادج  رد  دیایب . وا  ات  دینک  تحارتسا  لخاد  دییامرفب  دیایب . تسا  نکمم  دشکیمن ؛ یلوط  تفگ : یناطیـش  ینحل 
. دـش عورـش  ییاریذـپ  تالقنت  هناودـنه و  اب  هکدیـشکن  یلوط  درک و  ییامنهار  هناخ  نامهم  تمـس  هب  ارم  متفر . هناـخ  لـخاد  هب  مدـش و 

شپت نآ  مبلق  شپت  دوب . نازیوآ  شناتـسد  هب  اهالط  ماسقا  عاونا و  دوب و  هدیـشوپ  هاتوک  نیتسآ  ساـبل  وا  دوب . بیرغ  بیجع و  شتاـکرح 
دورو هک  یناد  یمن  رگم  تفگیم : منادجو  ناطیش ، نادجو و  نیب  لاجنج  شکاشکرد  تشاد . تعرـس  ینوتـسیپ  دننام  دوبن و  یگـشیمه 

اما دیتسه !؟ نآ  نورد  مرحمان  رتخد  کی  وت و  طقف  هک  يدش  ياهناخ  دراو  هنوگچ  تسا ! عونمم  يریگیم ، رارق  ماهتا  دروم  هک  ییاج  رد 
؛ دراد دوجو  شراـنکرد  مه  اـهراون  فلتخم  عاونا  تسوت و  رـس  يـالاب  تو  ـ ـص طبـض  نکرتـخد ! لاـمج  هب  هاـگن  درکیم ، هراـشا  ناـطیش 

نم زا  يرتم  هس  ود ، هکوا  دوزفا . یم  لاـجنج  نیا  شتآ  رب  شا ، همـشرکو  زاـن  نآ  اـب  رتخد  يرهاـظ  تیعـضو  شاـبداش ! نک و  شنـشور 
، لاوحا عاـضوا و  نیا  اـب  دـنک . هداـیپ  مارآ  مارآ  ار  شا  هشقن  تساوخ  یم  دیـسرپ و  یم  نم  زا  ار  تـالاوس  ماـسقا  عاونا و  تشاد ، هلـصاف 

تمس هب  هاگآدوخان  مهاگن  دریگب . تسد  هب  ار  منورد  سوه  اوه و  یتشک  ناکـس  دنکریخـست و  ار  مدوجو  مامت  هک  تساوخ  یم  ناطیش 
. درک چـیه  مرظن  رد  ار  هناخ  نآ  نورد  يرهاظ  ياهییابیز  یهامت  شیاـه - ییاـبیز  همه  نآ  اـب  هبعک - هناـخ  دـیخرچ و  هلبق  فرط  راوید 

زور رد  ادرف  یهاوخ  یم  ایآ  هکدز  گناب  ملد  نورد  نادـجو ، تفرگ . هزات  یقمر  نادـجو  داتـسیا و  زاب  يورـشیپ  زا  ناطیـش  هکدوب  اجنیا 
یمن ادرف  رگم  دـشاب . ناطیـش  تیالوم  ادرف ، یهاوخ  یم  ایآ  يریگب ! نشج  هدولآ  ینماد  اب  ار  دـیع  دـشاب و  هدولآ  تنماد  تیـالوم ، دـلوت 
يور زا  مدرک . دوب  مهارمه  هک  ینولیان  هب  یهاگن  دش ! یچ  سپ  يریگب ... یبحتـسم  هزور  تناتـسود  اب  بجر ، هدزیـس  رطاخ  هب  یتساوخ 
ادرف یهاوخ  یم  هک  وت  دادرـس : یگنهَا  نینچ  هرابود  نادـجو  دوب . صخـشم  مدوب ، هتفرگ  ادرف  يرحـس  يارب  هک  ییاه  یکاروخ  نولیاـن ،
رود هلق  زا  ار  سوه  دوب و  هدـش  کیدزن  يزوریپ  هلق  هب  نادـجو  هکدوب  اجنیا  ینکیم ؟ راـک  هچ  هاـنگ  لـحم  نیا  يوت  نـالا  يریگب ، هزور 

ینامـشچ اـب  وا  مروخ . یم  تمدـخ  هفاـضا  مورن ، تقورـس  رگا  مورب ؛ دـیاب  نم  هک  متفرگ  هناـهب  مدـش و  دـنلب  اـج  زا  قرب  نوـچ  درکیم .
هب مدمآ و  نوریب  هناخ  زا  متـشادن . لمحت  رگید  میروخب . مه  اب  هک  دوشیم  ادیپ  يرینپ  نان و  دـیدنام ... یم  ام  شیپ  بش  تفگ : بجعتم 
مد دـیتفر . یم  دـعب  دـیدروخ و  یم  ار  ماش  لقا  ای ال  دـیدنام  یم  تفگیم  مه  زونه  درکیم و  تکرح  نم  رـس  تشپ  وا  مدیـسر ، هک  طایح 

یناطیـش ياههاگن  اه و  گنرین  نیرخآ  مدرکزاب ، ار  رد  دوب . هدـنام  اج  رد  يور  دـیلک  یـسناش  شوخ  زا  اّما  دوب ؛ لفق  رد  مدیـسر ، هکرد 
شا يزوریپ  مچرپ  نادجو  متـشادرب . مدق  ناگداپ  فرط  هب  مدمآ و  نوریب  هناخ  زا  مدیهج و  شماد  زا  نم  اما  دوب ؛ هدرک  نم  هناور  ار  شا 
لاح منکیم . ساـسحا  مدوجو  رد  ار  شا  ینیریـش  مه  زونه  هکداد  تسد  نم  هب  یلاحـشوخ  ناـنچ  هدروآ و  رد  زازتها  هب  مدوجو  هلق  رب  ار 
اهنت هن  دوب ؛ هدمآ  مرس  هب  ییالب  هچ  مناد  یمن  دوبن ، نینمؤملاریما ?  دالیم  زور ، نآ  يادرف  ای  دوبن و  هبعک  سکع  نآ  رگا  هک  مشیدنا  یم 
دیاش یعقاو ، ناتـساد  نیا  مدوب ! یم  اه  یگزره  اه و  يدیلپ  لابند  نونکا  دـیاش  مدوبن و  وجـشناد  مه  الاح  دـیاش  دوب ، هدـش  هدولآ  منماد 

فـسوی هک  منکیم  ساسحا  هشیمه  تشاد و  لابند  هب  ار  اـه  سرد  نیرت  گرزب  ریقح ، نیا  يارب  اـما  دـشاب ، هتـشادن  یتیمها  نارگید  يارب 
تخـس یلیخ  رـصع ، نیا  رد  نتـسیز  كاپ  ندنام و  كاپ  هکدییوگب  ناناوج  هب  هک  منکیم  شهاوخ  امـش  زا  مدیهر . ناطیـش  دـنب  زا  هنوگ 

، دنـشاب هتـشاد  سفن  هب  دامتعا  لسوت و  لکوت ، زا  یثلثم  دوخ  يارب  دنـشاب و  هتـشاد  راهطا ? همئا  هب  لسوت  ادـخ و  هب  لکوت  رگا  اما  تسا ؛
هک ییاه  ناکم  هدولآ و  كاپان و  ياـهناکم  هب  دورو  زا  ار  ناـناوج  ماـمت  هک  مهاوخ  یم  ادـخ  زا  دوب . دـهاوخ  لهـس  اـهنآ  يارب  رما  نیا 
رد یهانگ  مه  زونه  ایآ  اه م ، درک  هبوت  هکنیا  اب  دییوگب  دروم  نیا  رد  دینک و  ییامنهار  ارم  أفطل  دیامرف . ظفح  دـنریگیم ، رارق  ماهتا  دروم 
هب ار  ياهدـنناوخ  ره  هداد ، خر  تیارب  هک  يزاس  تشونرـس  مهم و  قاـفتا  امـش و  یگدـنز  ناتـساد  هعلاـطم  دراد !؟ دوجو  نم  لـمع  هماـن 

؛ راب کی  هن  هک  مدوب  امش  همان  ياههدنناوخ  نیا  زا  یکی  زین  نم  دراد . یم  او  وجشناد - زیزع  امش  ینعی  ناتساد - نامرهق  میظعت  نیسحت و 
نایوجشناد ناناوج و  مدوتس . ار  هبعک  دولوم  هبعک و  هب  تبسن  نات  یبلق  رواب  مکحم و  هدارا  مزع و  متفگ و  نیرفَا  امـش  هب  راب  اهدص  هکلب 

کی اـب  هنوگ  نیا  هک  دـننکراختفا  تاـهابم و  امـش ، نوچمه  ینازیزع  دوجو  هب  دـیاب  زین  ینوـنک  هعماـج  یگنهرف  ياـضف  رـضاح و  رـصع 
، تظفاحم دوخ  ینماد  كاپ  تفع و  زا  هتفای ، تاجن  یناطیش  کلهم  هدش و  هدرتسگ  ماد  زا  عیرس ، اسَا و  قرب  هناعاجـش ، هنالقاع ، میمـصت 
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رد ار  یتخبشوخ  تداعس و  هدومن ، مهارف  ار  تاظحل  نیرخَا  رد  طوقس ، هاگترپ  زا  ییاهر  تاجن و  ناکما  دیدرک . يرادساپ  يراد و  هگن 
يایلوا دـنوادخ  : " دومرف هک  دوش  یم  نومنهر   ? موصعم ماما  نَا  يابیز  نخـس  هب  ار  ام  يراـتفر ، نینچ  هک  تسا  اـجنیا  دیدیـشک . شوغآ 

ناگدـنب نیب  یهلا ، يایلوا  ًاعقاو  " دیرامـشن . کچوک  ار  ادـخ  ناگدـنب  زا  کـی  چـیه  سپ  تسا ؛ هدرک  یفخم  دوخ  ناگدـنب  نیب  ار  دوخ 
نینچ رد  دنناوت  یم  هک  دنتـسه  يدارفا  دودعم  تخانـش . ار  اهنَا  ناوتب  ناشرهاظ ، هب  یهاگن  اب  هک  تسین  هنوگنَا  دـنا و  هتخانـشان  دـنوادخ 

هکروط نامه  دـنهد . تاجن  ار  دوخ  طوقـس ، یمتح  ۀـکلهم  زا  عیرـس  هنوگ  نیا  دـننکن و  اطخ  اـپ  زا  تسد  دـنریگرارق و  ییاـه ، تیعقوم 
ام َو  دیامرف (: یم  فسوی ?  ترضح  نابز  زا  نآرق  دزادنا  یم  فسوی ?  ترـضح  ناتـساد  دای  هب  ار  ام  قافتا  نیا  دیا ، هتـشون  زین  ناتدوخ 

َانیقی سفن ، هک  اریز  منک ؛ یمن  هئربـت  ار  شیوـخ  سفن  « ؛ 1  ( ٌمیِحَر ٌروُفَغ  یبَر  نِا  یئَر  َمِحَر  ام  ـألِإ  ِءوّسلاـِب  ٌةَراـمََأل  َسْفَّنلا  نِا  یِـسْفَن  ُيَِّربُأ 
ییابیز تاکن  هیَا  نیا   " تسا . میحر  روفغ و  مراگدرورپ ، انامه  دنک ؛ محر  مراگدرورپ  هک  ار  هچنَا  رگم  دنک ؛ یم  رما  اه  يدـب  رب  رایـسب 

یم ادخ  دادـما  ار  اه  يدـب  باکترا  ناهانگزا و  شیوخ  ندـنام  نوصم  فسوی ?  . 1 دوش : یم  هراشا  اـهنَا  زا  یـضعب  هب  هک  دزومَا  یم  ار 
، ماه دشن  هانگ  بکترم  نم  رگا  هک  تسا  تقیقح  نیا  نایب  ماقم  رد  فسوی  نیاربانب ، یهلا . قیفوت  نودب  دوخ و  هدارا  زا  هتساخرب  هن  دناد ؛

تمحر یهلا و  قیفوت  هب  هانگ ، هب  نم  ندشن  هدولَا  سپ  تسا . يدب  هانگ و  هب  هدـننک  بیغرت  سفن ، اریز  تسا ؛ یـصخش  ناوت  تهج  هب  هن 
ندنام نوصم  يارب  یهلا ، تمحر  بلج  ياههنیمز  ندرو  َا  مهارف  موزل  یناسفن و  تالیامت  ربارب  رد  يرایشوه  ترورـض  . 2 تسا . هدوب  وا 

رب میتسناوت  دادیور ، کی  رد  راب و  کی  رگا  هک  دوشن  نامگ  نینچ  دهد و  یم  شزومَا  ناتـساد  نیا  هک  تسا  يرگید  مایپ  نَا ، تارطخ  زا 
رتمکو هظحل  ره  رد  رگا  سپ  دنام . میهاوخ  ظوفحم  نوصم و  زین  رگید  یناطیش  ياههنحص  مامت  رد  سپ  مینزب ؛ اپ  تشپ  یناسفن  ياهاوه 

ریغ رد  هک  میبلطب  کمک  وا  تیبوبر  ماقم  زا  میـشاب و  راودیما  یهلا  تمحر  هب  دـیاب  میدـش ، عقاو  ییاه  تیقفوم  نینچ  ربارب  رد  ینَا  ره  زا 
 (، 12 فس ( وی  کمک 1 . هب  هدمآ و  نوریب  زارفارـس  هنوگ  نیا  یناحتما  نینچ  زا  هک  یـسک  ًانئمطم  . 3 دـش . میهاوخن  زوریپ  تروص ، نیا 

روفَغ یبَر  َّنِإ  تسا ( هتفرگرارق  دنوادخ  وفع  ششخب و  دروم  هتفریذپ و  ار  وا  دنوادخ  تسا : هتفای  تاجن  هکلهم  زا  یهلا  فطل  هیآ 3 5 و 
دراو یهلا  تمحر  نارفغ و  نماد  هب  دینکرارف و  هراما  سفن  هرطیـس  زا  دیا  هتـسناوت  هک  تسا  هدوب  دنوادخ  محرت  نیمه  اب  امـش   1  ( ٌمیِحَر

. دیهد رارمتسا  دوخ  تظفاحم  تبقارم و  دیاب  هدنیَا ، هب  تبسن  تسا و  هتـشذگ  هب  تبـسن  اهاطخ ، ناهانگ و  ندش  هدیزرم  َا  نیقی  هب  دیوش .
يدوجوم ناسنا  تسین . فطل  زا  یلاخ  زین  نَا  رب  دـیکأت  اما  تسا ؛ صخـشم  نشور و  الماک  امـش ، یعقاو  ناتـساد  مایپ  دـنچ  ره  نیارباـنب ،

ار یمیمصت  نانچ  طیارـش ، اه و  تیعقوم  نیرت  هدننکـش  نیرت و  تخـس  رد  دناوت  یم  لمع ، يدازَا  رایتخا و  نیمه  وترپ  رد  راتخم و  تسا 
یم رـس   « نتـسناوتن دایرف «  هک  یناسک  اه و  هدارا  تسـس  ای  ناشیدـناربج و  مامت  هب  دزاـس و  مهارف  ار  ناـگمه  نیـسحت  بجوم  هک  دریگب 

میراد یم  مالعا  دوش ؛ یم  هدیشک  یقالخا  بالجنم  طوقس و  هاگترپ  هب  بلس و  ناسنا  زا  رایتخا  یطیارـش  نینچ  رد  دننکیم  نامگو  دنهد 
لرتنک ار  دوخ  مشچ  ناوت  یم  سپ  تسا . مهارف  ًالماک  ییاه  تیعقوم  نینچ  زا  رارف  ناکما  رایتخا و  هدارا و  اب  تسا  يدوجوم  ناـسنا  هک :

ار دوخ  یـسنج  شکرـس  هزیرغ  ناوت  یم  هلمج ، کی  رد  دز و  دـنویپ  لقع  ماجل  هب  ار  حراوج  اضعا و  رگید  تسب و  ار  دوخ  شوگ  درک ،
رگا هک  میهد  یم  رارق  دیکأت  دروم  دیا - دیسر ه  نَا  هب  يروضح  ملع  اب  امش  هک  ار - هتکن  نیا  زین  ام  نایاپ ، رد  درکراهم . توهـش  جوا  رد 

تاجن ار  دوخ  دـیبای و  تسد  یمهم  تیقفوم  راتفر و  نینچ  هب  دـیتسناوت ، یمن  اسب  هچ  دوبن ، نایم  رد  راـهطا ? همئا  هب  لّـسوت  قح و  فطل 
هب دنوادخ ، دـینک . تیوقت  شیپ  زا  شیب  ار  ? راهطا همئا  بابرالا و  بر  اب  يونعم  طابترا  دـنویپ و  نیا  تمعن ، نیا  هنارکـش  هب  سپ  دـیهد !
ام يور  ارف  تیاده  قیفوت و  زا  ینـشور  غارچ  میهابتـشارد ، رگا  میدرگزوریپ و  سکرـس  ياهسوه  رب  هک  دـیامرف  تمحرم  یلقع  ام  همه 

هیآ 53 (، 12) فسوی . 1 دهد . رارق 

؟ا مینک هچ  ام 

نیب طابترا  میناوخ ؛ یم  یبهذم  تالاقم  اه و  باتکرد  ای  میـسرپ و  یم  هک  ینید  ملاع  ره  زا  ای  مینکیم  تکرـش  هک  ینید  لفحم  ره  رد  شسرپ 16 .
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هچ ام  هک  تسا  نیا  ناوج  يوجشناد  کی  ناونع  هب  نم  لاوس  کنیا  دنراد . یم  رذحرب  نآ  زا  ار  ام  دنناد و  یم  مارح  كانرطخ و  رایسب  رسپ  رتخد و 
دنکیم رترو  هلعش  ار  زیارغ  نیا  هک  هعماج  یگنهرف  یقالخا و  ياضف  ندوب  بسانمان  رگید  يوس  زا  یسنج و  زیارغ  جوا  یناوج و  فرط  کی  زا  مینک ؟

نس تیعضو و  رد  ًابیرقت  یلغش و ... یلیصحت ، يداصتقا ، تالکشم  ظاحل  هب  یمـسر  جاودزا  تسا ؟ عورـشمان  ینید  رظن  زا  هکاضافت  هضرع و  و ؟..
نالوئسم و ریصقت  ار  نآ  هانگو  میوش  طیارش  میلست  هکنآ  ای  مینک و  هشیپ  تینابهر  زیارغ ، بوکرس  اب  دیاب  ایآ  مینک ؟ هچ  ام  سپ  تسا ؟ نکممان  ینونک 
، لماک ینید  مالسا ، هک  میدقتعم  ام  منک ؟ هچ  یسنج  زیارغ  ۀحوبحب  نیا  رد  وجشناد ، ناوج  نم  هکنیا  هصالخ  میزادنیب . اهرت  گرزب  ناردام و  ردپ و 

هانگ هب  هدولآ  مه  هکام  يارب  یعورشم  هار  ایآ  تسا ؟ هدیشیدنا  يریبدت  مه  ام  يارب  نید  نیا  رد  ایآ  تسا ، اه  نامز  ۀمه  يوگخساپ  حماج و  ایوپ ،
؟ دراد دوجو  میبای  ییاهر  یسنج  زیارغ  ياهراشف  زا  مه  میوشن و 

یناکم رـصع و  ره  رد  طیارـش و  همه  يارب  دـیاب  لیلد  نیمه  هب  تسا و  عماـج  اـیوپ و  لـماک ، مالـسا  نید  دـیدرک ، هراـشا  هکروط  ناـمه 
عقاو لاح  نیع  رد  ییارگ و  لامک  یهاوخ ، ناـمر  َا  نآ ، زا  هتـساخرب  یقوقح  ماـظن  یمالـسا و  تعیرـش  ياـهیگژیو  زا  دـشاب . وگخـساپ 

دراد و لمع  هخـسن  ارگنامرَا  ياهناسنا  يارب  مه  تسین . یـصاخ  رـشق  يارب  نَا ، ماکحا  اـه و  لمعلاروتـسد  تهج  نیمه  هب  تسا . ییارگ 
، دناه دنام  هنماد  رد  هک  یناسک  ات  تسا  هدیدن  هلق  رد  ار  همه  مالسا  دنراد ، رارق  اوقت  قالخا و  فیعض  حطس  رد  هک  ییاه  ناسنا  يارب  مه 

ددعتم اه  هخسن  هک  ییاجن  َا  زا  نوچ  مینک ، یم  دیکأت  لیلد  نیمه  هب  َاقیقد  و  دنشاب . هدناماو  یهلا  تعیرش  ینامسَا و  كرابم  ةرفس  نیا  زا 
ناوت یمن  دنریگب . هتسیاش  میمصت  يرگن ، هدنیَا  اب  زین  و  دوخ ، یحور  یمـسج و  بیـسَا  ای  يرامیب  قباطم  دنـشاب  بظاوم  دیاب  دارفا  تسا ،
یمن ثداوح  میلـست  ار  دوخ  یگدنز  دریگیم و  میمـصت  تسرد  ممـصم ، لقاع و  ناسنا  تخیرگ !؟ تایعقاو  زا  و  درک ، یگدـنز  ماهوا  رد 
هجو چـیه  هب  دـیابن  دوخ ، تیـصخش  یگدـنز و  نتخاس  رد  ار  ناسنا  هدارا  دزاـس . یم  ار  نَا  دوخ ، ياـیند  نید و  حالـص  قبط  هکلب  دـنک :

هدـنیَا دزاـسب و  ار  دوـخ  یگدـنز  تشهب  دـهاوخب  یـسک  رگا  هناـهب . هب  هن  دـنهد ، یم  ءاـهب  هب  ار  تشهب  تـسناد  دـیاب  و  تـفرگ ؛ هدـیدان 
اوه و ساسا  رب  هشیمه  دهاوخب  هک  یـسک  دشاب . روبـص  يدج و  دوخ ، مزع  میمـصت و  نیا  رب  دنک و  هدارا  دیاب  دشاب ، هتـشاد  يدنمتداعس 
، یـسک لوا ، مدق  رد  سپ  میهاوخب . رگا  میناوت ، یم  ام  دی . َا  رد  هب  زوریپ  یگدنز ، ةزرابم  نادیم  رد  دناوت  یمن  دنک ، یگدـنز  دوخ  سوه 

اما میریگب - هدیدان  ار  هعماج  ردام و  ردپ و  نالوئـسم و  زا  معا  نارگید - تیلوئـسم  میهاوخ  یمن  تسین . ام  یگدنز  لوئـسم  نامدوخ  زج 
یم هچ  ره  هک ، میزومایب  دـیاب  مکی . هراچ  هار  اما  دـنکیمن . لـح  ار  یلکـشم  نارگید  شود  رب  تیلوئـسم  نتخادـنا  هک  میزرو  یم  رارـصا 

يارب هک  تسا  يرنه  يزرو "  تفع   " سپ میرو ! َا  تسد  هب  تسا - تیدودـحم  اب  هتخیمَا  هک  يدام -  يایند  نیا  رد  میناوت  یمن  میهاوخ ،
زین ارگلادـتعا  تعیرـش  هاوخ ، نامرَا  ارگعقاو و  ینید  ناونع  هب  مالـسا  مود . تسا . رت  هتـسیاب  هتـسیاش و  ام  ناـناوج  يارب  هدیدنـسپ و  همه 

هداوناخ مرگ  نوناک  لیکشت  جاودزا و  ار  لح  هار  نیرت  یساسا  هکلب  ار : یـسنج  مسینومک  هن  دنک و  یم  زیوجت  ار  تینابهر  هن  اذل  تسه :
ِۀینابهرلِاب یلاعَت  هللا  ینَلِـسُری  َْمل   ? هّللا : لوسر  لاـق  : " تسا هدـش  هتـسناد  یهلا  داـینب  نیرت  بوبحم  جاودزا  ینید ، میلاـعت  رد  هک  دـناد  یم 
تیناـبهر هب  ارم  لاـعتم  دـنوادخ  »1" ؛ حاـکنلا یتئـس  نِم  ینتـسب و  نَنًـستَْیلَف  یترطف  بحَا  نَـمَف  ۀحمـسلا ... ِۀلهـسلا  ِۀـیفنحلاب  ینثََعب  نـکلو 

ار ام  نیئآ  ترطف و  هک  سک  ره  سپ  تخیگنارب ... تسا  يراوگرزب  تشذگ و  اب  ریگناسَا و  هک  یتسرپاتکی  نید  ساسارب  هکلب  داتـسرفن ،
غولب دشن و  نکمم  مئاد  جاودزا  رگا  موس .  " تسا . جاودزا  نم  نیئآ  تنـس و  هلمج  زا  دنک و  يریگوگلا  نم  تنـس  رب  دـیاب  دراد  تسود 

، هلحرم هس  ره  رد  ام  هک  تساجنَا  لکشم  تسا . هدومن  ررقم  ار  تقوم  جاودزا  ناونع  هب  يرارطضا  لح  هار  دیماجنا ، یم  نارحب  هب  یسنج 
زرم دـح و  یب  شرتسگ  هعماج ، ندوب  ناوج  هلمج  زا  فلتخم - لیالد  هب  هعماج ، یقالخا  یگنهرف و  ياضف  اریز  میاه : دـش  لضعم  راـچد 

فافع و لاذـتبا - جاور  يدـح  ات  ندوب و  نما  ان  هصالخ  ناـن و  َا  تالکـشم  ناـناوج و  زا  نالوئـسم  تلفغ  یگنهرف ، مجاـهت  اـه ، يدازآ 
زین اه - هناسر  لیابوم و  هراوهام ، تنرتنیا ، زا  معا  نردـم - يژولونکت  هنافـسأتم  و  تسا . هتخاـس  لدـبم  تخـس  یناـحتما  هب  ار  ینمادـکاپ 

اه هویـش  نیرت  ناسَا  اب  يوبن  ینَارق و  میلاعت  رد  هک  جاودزا - رگید  يوس  زا  دننز . یم  نماد  سردوز  غولب  هب  هک  دنا  هدش  یناطیـش  يرازبا 
، یمشچ مه  مشچ و  ناوارف و  تافیرشت  اب  هنافـسأتم  دوب - رهوش  نز و  نیب  سدقم  نامیپ  کی  تفرگیم و  تروص  تافیرـشت  زا  رود  هب  و 
هب دریگیم و  تروص  يرگن  هدـنیآ  یهاگآ و  زا  رود  هب  ینابایخ و  هنافـسأتم  دادرارق و  کـی  ص 494 . ج 5 ، یفاک ، عورف  تروص 1 . هب 
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جاودزا دـنناوت  یمن  نارتخد ، دایز  هیرهم  رطاخ  هب  هک  یناناوج  زا  ردـق  هچ  دـماجنا . یم  قالط  ییادـج و  هب  اـهنَا  زا  يرایـسب  لـیلد  نیمه 
دلوت خیرات  دادعت  هب  ، ) نیگنـس هیرهم  لیلد  هب  هک  دننک  یم  هظحالم  ار  یناوج  نارـسپ  تیعـضو  نوچ  دنهن ، شیپ  یمدق  یتح  ای  دـننک و 

، ناوارف یتافیرشت  ياههنیزه  تخادرپ  نیگنس و  تیلوئسم  ساسحا  زج  یسنج ، یفطاع و  یبای  ناماس  هداوناخ و  لیکـشت  زا  لبق   ( نارتخد
رد نادنواشیوخو ، ناتسود  یمشچ  مه  مشچ و  ماهوا  تاینهذ و  راتفرگ  هک  دنتسه  يدایز  نارتخد  نارسپ و  دن ! اه  دربن  جاودزا  زا  ياهرهب 

نانز نیرتهب  "1" ؛ َارهَم نهلقَا  یتُما ... ِءاسن  ُلضفَا  : " دومرف مالـسا ?  یمارگ  لوسر  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دـنا ! هدـنام  او  هیزیهج ، هلئـسم 
ره زا  هدامآ  یتالمجت و  یگدـنز  دـنا و  هدـش  تامّهوت  راچد  زین  ناناوج  یخرب   " تسا . كدـنا  نانَا  هیرهم  هک ... دنتـسه  ناـنَا  نم ، تما 

، یناوج زیارغ  هک  یلاح  رد  دـننکیم ، يراددوخ  مه  جاودزا  زا  تسین ، دوجوم  َالعف  نوچ  دـنناهاوخ و  یگدـنز  عورـش  نامه  رد  ار  تهج 
يارب توهـش  جوا  رد  هک  تسا  ینامرآ  ثحب  کی  مه  فافع  رگید ... هار  زا  دـشن ، عورـشم  هار  زا  رگا  دوش و  یمن  شرـس  تاـمهوت  نیا 

رد میشاب  هتشاد  عقوت  دیابن  دزادنا !؟ يدام  ای  يونعم  تکاله  هب  ار  نانَا  ات  تسا  ناناوج  راظتنا  رد  یتبیصم  هچ  سپ  تسین . روسیم  ناگمه 
، تسا تخس  رما  نیا  دنچره  درب ؟ رسب  ردام  ای  ردپ  رانکرد  ار  لوا  لاس  دنچ  ناوت  یمن  ایَا  میـشاب . هتـشاد  ار  زیچ  همه  یگدنز  ناوا  نامه 

مینادـب دـیاب  میدـش ، ادـخ  رهق  شتَا  قحتـسم  میداتفا و  هانگ  هب  میدرکن و  جاودزا  رگا  تسا . ریذـپ  ناکما  ارادـم  لمحت و  یکدـنا  اب  یلو 
لئ اسو  . 1 تسا !؟ یگرزب  یتخبدـب  هچ  نیا  و  تسا ! رتراوگان  رایـسب  نَا  لمحت  رت و  تخـس  رایـسب  هک  دوب  میهاوخ  یباذـع  شتَا  راتفرگ 

ياههناشن زا  یکی  ” ؛ 1“ اهتنؤم ُةدِش  اهموُش  نِم  اهتنؤم و  ُۀّـفِخ  ِةأرَملا  ِۀـکَرب  نِم   ? : ” مرکا ربمایپ  ص 78 . جو 14 ، ص 10  ج 15 ، هعیشلا ،
نیگنس شجاودزا ، هنیزه  ای  وا  یگدنز  هنیزه  هک  تسا  نَا  نز ، یمدق  دب  ياههناشن  زا  تسا و  وا  یگدنز  هنیزه  ندوب  کبـس  نز ، تکرب 
نارود رد  دریگب !؟ رارق  هجوت  دروم  دیابن  تافیرـشت  نودـب  ناسَا و  جاودزا  رد   ? مرکا ربمایپ  ياهدـیکأت  اه و  قیوشت  همه  نیا  ایَا  دـشاب .“

هب ام  هعماج  دش . یم  عورش  نامیا  یـشوخ و  اب  هارمه  یگدنز  دش و  یم  هتفریذپ  هیرهم  ناونع  هب  نَارق  هیآ  دنچ  میلعت  یهاگ  مالـسا  ردص 
هرهب هانگزا و  يرود  فافع و  ظفح  ردق  نَا  یمالسا ، گنهرف  رد  دنک . لح  ار  دوخ  تالـضعم  ینارون ، گنهرف  نیا  وترپ  رد  دیآ و  دوخ 

جاودزا گنج  ْههبج  رد  یتح  هتـشاذگرانک و  هب  ار  تامهوت  همه  طلغ و  ياهتنـس  همه  ناناملـسم  هک  تسا  مهم  یهلا ، فطل  زا  يدـنم 
هب هک : رعاش  تسا  هدورس  شوخ  هچ   2. درک جاودزا  دیعس  نبدلاخ  مان  هب  مالسا  ناگدنمزر  زا  یکی  یگنج  هقطنم  رد  هک  نانچ  دندرکیم ؛
زا هک  وا  زا  سرپب  دیهاوخن  رهوگ  یکاپ  زا  ریغ  هب  دیهاوخن  رز  میس و  داماد ، زا  هک  تیصو  ار  ربمغیپ  دشاب  یم  هک  تحیـصن  مراد  اهرتخد 
لئ اسو  تسا 1  نیما  زوسلد و  هک  ناز  مغروخم  تسا  نید  اوـقت و  اـب  داـماد  رگا  يراد ؟ هچ  ناتـسب  رز و  میـس و  زا  هن  يراد ؟ هچ  ناـمیا 
رگا دش ، دهاوخ  لح  جاودزا ، تالکشم  ماش .) نیمزرـس  رد  نیداجنا  گنج  ص 71( ج 4 ، دعـس ، نبا  تاقبط   2 ص 11 . ج 15 ، هعیشلا ،

دوجو دننام  طلغ  ياهبصعت  لیـصحت ، همادا  رذع  هداوناخ ! دنب  دیق و  زا  يداز  َا  يدام ، ياهدوبمک  ، ، يدنـسپ لکـشم  لیلد  هب  دشاب  رارق 
قطنم و مادـک  میناـمب ، مورحم  ترخآ  اـیند و  تداعـس  زا  مینک و  هدولآ  ار  دوـخ  نماد  میتـفیب و  هاـنگ  هب  رت و ... گرزب  ردارب  اـی  رهاوـخ 
ار دوخ  فافع  ینمادکاپ و  یناوج و  طاشن و  تسردان  ياههناهب  یهاو و  ياهرذع  نیا  اب  تسین  هتسیاش  دریذپ  یم  ار  هناهب  نیا  تینالقع 
رد طاشن  فافع و  ظفح  تیمها  لیلد  هب  اما  تسا ؛ یعقاو  اـه  نَا  زا  یخرب  تسا و  یعونـصم  تالکـشم  نیا  زا  يرایـسب  مینک . شودـخم 

ثیداحا نَارق و  فلتخم  تایَا  ساسا  رب  دـشاب و  روحم  تلیـضف  تسا  فظوم  یمالـسا  تلود  هتبلا  مییَا . قیاف  اـهنَا  رب  دـیاب  جاودزا ، هیاـس 
رد دـیاب  یتلود  نینچ  دـنک . شالت  تایونعم  یقالخا و  لیاضف  دـشر  كاپ و  طـیحم  داـجیا  يارب  تراـهط ، تمـصع و  تیب  لـها  يوبن و 
هن رگم  دزاس ؛ فرطرب  ناکما  دح  رد  ار  لاغتشا و ... نکسم ، هلئسم  رد  نانَا  تالـضعم  دراد و  رب  یـساسا  ياهماگ  ناناوج  جاودزا  تهج 

!؟)  ِرَْکنْملا ِنَع  اْوَهَن  َو  ِفوُْرعَْملِاب  اورمَأ  َر  َةاکزلا  اَُوت  َا  َو  َةالـصلا  اوماقَا  ِضْرَْألا  ِیف  ْمُهانکَم  ْنِإ  َنیِذَّلا  دیامرف (: یم  میرک  نَارق  هک  تسا  نَا 
مهم دامن  تاکز  هک  یعامتجا  تلادع  ققحت  تایونعم و  زامن و  يراداپرب  تهج  رد  دیاب  دنبای  رادتقا  هاگره  ینامیا  هعماج  نانموم و  سپ 

هب رما  زین  تایونعم و  زامن و  يراداپرب  همدقم  طرـش و  شیپ  هک  تسا  نَا  زج  رگم  دـننک . شالت  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تسا و  نَا 
ره هب  رگا  اما  هیَا 40 . (، 22) جح . 1 تسا !؟ هعماج  لکو  ناناوج  يزرو  فافع  كاپ و  طـیحم  يارب  يزاـسرتسب  رکنم ، زا  یهن  فورعم و 
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ای میدش و  دوخ  ینه  ماهوا ذ  میلست  يا ، هناهب  رذع و  ره  هب  رگا  و  میتشادن ، ار  فافع  یسنج و  هزیرغ  لمحت  يارب  هتـسیاش  هدارا  نَا  لیلد 
ءاشحف . 2 هغیص ؛)  ای  هعتم  تقوم ( جاودزا   01 دنام : یم  یقاب  رگید  هار  ود  دش ، بلس  ام  زا  مئاد  جاودزا  ناوت  هک  دوب  يدح  هب  تالکشم 

هعماج و دنکیم ؟ زیوجت  ار  مادک  عرش  دیوگیم ؟ هچ  لقع  دیـسرپ : دیاب  اجنیا  رد  عورـشمان . طباور  تقافر و  یـسنج و  دازَا  رازاب  داسف و  و 
یعرف و هار  کـی  ناونع  هب   " تقوم - جاودزا  هدوـب و"  صخـشم  هنیمز  نیا  رد  عرـش  لـقع و  روتـسد  ددنـسپ ؟ یم  ار  مادـک  اـم  گـنهرف 

مرگ نوناک  نوناق ، نیا  زا  هدافتـسا  ءوس  اب  دننک و  یـشایع  دنهاوخب  هک  لهأتم  نادرم  يارب  رطخ و  نودب  زاب و  هداج  هن  تسا ؛ يرارطـضا 
نیا زا  نانز  ای  نادرم  هدافتسا  ءوس  هلمج  زا  فلتخم - لیالد  هب  تفگ : دیاب  هنادنمگوس  دنهد . رارق  یـشاپورف  ضرعم  رد  ار  دوخ  هداوناخ 

لابقتـسا نَا  زا  ام  هعماج  یمومع  گنهرف  تقوم ، جاودزا  هب  تبـسن  تایعقاو  اب  قبطنمریغ  تسردان و  مهف  نانمـشد و  تاغیلبت  زین  نوناـق و 
اسب هچ  تسا ، نینچ  امش  ناوج  هک  دنیوگب  يردام  ردپ و  هب  رگا  دناد -!! یم  عورـشمان  طباور  تقافر و  زا  رتدب  ار  نَا  یتح  هکلب  دنکیمن ؛
!؟... دننکیم و دایرف  داد و  دنتسه ، تقوم  جاودزا  ددص  رد  ندنام ، كاپ  يارب  نانَا  رسپ  ای  رتخد  دنونشب  رگا  اما  تسا و ... ناوج  دنیوگیم :

میرحت تشاد و  یمنرب  دـندرک - زیوجت  شربمایپ  ادـخ و  هک  ار -  تقوم  جاودزا  نوناق  اوران  هب  مود ، هفیلخ  رگا  دومرفن :  ? یلع ماـما  رگم 
زیارغ تایحور و  ناسن و  ترضح ا  نَا  ایآ  دش ؟ یمن  نماد  هدولَا  یـسک  راکهابت ، تخبدب و  هشیر و  یب  رورـش و  ياهناسنا  زج  درکیمن ،
صن تایاور و  همه  نَا  تسین . يولع  دـیاب  هک  نانچ  نَا  ام  هعماـج  گـنهرف  هنافـسأتم  تسناد ؟ یمن  ار  وا  تحلـصم  تخانـش و  یمن  ار  وا 

مه ای  مئاد و  جاودزا  نیزگیاـج  تقوم  جاودزا  ؟4  تسین نیا  يارب  نَا ، ياهباوث  اـه و  تلیـضف  تقوم و  جاودزا  دروم  رد  نَارق 1  حیرص 
هدولَا ار  نامدوخ  دوبن ، رـسیم  ام  يارب  یلیلد  ره  هب  مئاد  جاودزا  طیارـش  ای  تصرف و  میدـش و  راچان  رگا  هکلب  دـشاب ؛ وا  رانکرد  فیدر و 

نانیدـتم همه  نادنمـشناد و  عجارم ، هفیظو  تسا . تقوم  جاودزا  نَا  هدیـشیدنا و  ام  فاـفع  طـفح  يارب  يرگید  هار  سدـقم  عرـش  مینکن .
صاخ طیارـش  رد  یعرف و  يرارطـضا ، هار  نیا  هک ، مینادب  دیاب  هراومه  اما  دننک . جیورت  نَا  حیحـص  لکـش  هب  ار  تقوم  جاودزا  هک  تسا 

رب انب  نانَا  رظن  هب  اما  دنرادن  ردپ  هزاجا  موزل  رب  راکشَا  ياوتف  هچرگا  دیلقت ، عجارم  زا  يرایسب  هک  تسا  يرورض  هتکن  نیا  نتـسناد  تسا .
رتخد رسپ و  طباور  رد  هک  تسا  يرایسب  ياههدافتـسا  ءوس  تهج  هب  نیا  تسا . مزال  تقوم  مئاد و  دقع  يارب  ردپ  هزاجا  یبوجو ، طایتحا 

تـشادهب شرتسگ  ظفح و  يارب  هنومن  ناونع  هب  تسا . هتـسیاب  هتـسیاش و  دراوم  زا  يرایـسب  رد  ییاه  طایتحا  نینچ  تیاعر  هدش و  هدـید 
َا هک  یلاح  رد  دنوش ؛ یم  هنیـسکاو  دارفا  یگمه  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  صاخ  يرامیب  زورب  لامتحا  رازه ، هد  رد  راهچ  دودـح  رگا  هعماج ،

ریبادت نالوئسم  دراد ، دوجو  زین  هدافتسا  ءوس  لامتحا  هک  يدراوم  رد  یتح  تسا . رتالاب  رایـسب  رتخد ، رـسپ و  طباور  رد  اه  يراجنهان  رام 
یم هضرع  هناخوراد  رد  کشزپ  هخـسن  نودب  دازآ و  روط  هب  نارامیب و  يارب  راد  نیئدک  صرق  لاثم  روط  هب  دننکیم . ینیب  شیپ  ار  یمزال 

دندرک هعجارم  اه  هناخوراد  هب  دوخ  دایتعا  فرصم  يارب  تیلوئسم  دهعت و  یب  ياه  دع  دندید  یتقو  اما  درک : یمن  یتعنامم  یـسک  و  دش ،
رد هلئسم  نیا  هیبش  دش و  تخس  اضاقت  هضرع و  طیارش  دننکیم ، هدافتسا  صرق  نیا  زا  درگلو  ناداتعم  هکلب  دنمزاین ، نارامیب  هن  عقاو  رد  و 

هیآ 27. (، 64  ) اسن . 1 تسا . هداد  خر  زین  تقوم  جاودزا 

تقوم جاودزا  راثآ  یسررب 

صخش کی  عیشت  یفرعم  يارب  هاگ  راهطا ? همئا  نامز  رد  هک  ییاج  ات  تسا   ” تقوم جاودزا   ” تیعورـشم عیـشت ، بهذم  ملـسم  لوصا  زا 
) زا درمـشن ، لالح  ار  هعتم  هک  یـسک  : ” دـیامرف یم   ? قداص ماما  دـهد " 1 . یم   ( تقوم جاودزا  هعتم ( تیعورـشم  هب  يار  وا  : " دـنتفگیم

تسود نم  : " دومرف یم  شیوخ  بطاخم  هب  اهراب  دمَا ، یم  نایم  هب  تقوم  جاودزا  زا  نخس  هک  ینامز  ترضح  نَا   02 " تسین ام  نایعیش )
لابند هب  یناوارف  دیاوف  تقوم ، جاودزا  جاور  تسا . هعماج  رد  نَا  جاور  يانعم  هب  تنس ، يایحا  . 3 " ینک ایحا  ار  ادخ ? لوسر  تنس  مراد 

رد درامـش . یم  يرورـض  ار  نَا  يایحا  هک  تسا  ناوارف  يردـق  هب  تاکرب  راـثَا و  نیا  تسا . سدـقم  عراـش  رظن  دروم  بولطم و  هک  دراد 
يدامتم ياهلاس  ات  لیـصحت ، همادا  لاغتـشا و  دننام  یتالکـشم  تسا . هدـمَا  رد  هعماج  يارب  لضعم  کی  تروص  هب  جاودزا  یلعف  عماوج 
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2 2  . ح ص 158 ، ج 53 ، اون ر ، الار  احب  یعیبط 1 . يژولویزیف  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  تسا . هدومن  یلمعریغ  ناوج  کی  يارب  ار  جاودزا 
وا تسا و  هتفاین  يرییغت  ناسنا ، ندب  ص 306 . ج 103 ، ونالار ر ، احب  هلمج : نآ  زا  . 3 باب 29 . ج 101 ، ص 92 ، ج 53 ، اون ر ، الار  احب 

یعامتجا تیعقوم  ندش  مهارف  ات  یـسنج  غولب  نیب  هلـصاف  ام  هعماج  رد  دسر . یم  یـسنج  غولب  هب  یناوجون  نیزاغَا  ياهلاس  رد  نانچمه 
؟" رادرب تسد  دوخ  یعیبظ  ياههتساوخ  زا  مزال ، طیارش  ندوبن  تلع  هب  : " تفگ هزیرغ  نیا  هب  ناوت  یم  ایَا  تسا . لاس  هدزیـس  هب  کیدزن 

ییاسراپ تینابهر و  دنا : هدرک  دیکأت  هطبار  نیمه  رد  لساردنا ، رترب  یبرغ  رّکفتم  رنهاب و  یتشهب ، يرهطم ، دیهـش  نوچ  ینازرو  شیدـنا 
هطرو رد  ندـش  قرغ  زین ، عرـش  لقع و  تسین . ریذـپ  ناـکما  ًاـبلاغ  هدـنفوت - دـنمورین و  جاوما  نآ  اـب  هزیرغ - نیا  نتفرگ  هدـیدان  قلطم و 

، یلمع نکمم و  هار  اهنت  هک  دوش  یم  نشور  لمأت  یکدـنا  اـب  درک ؟ دـیاب  هچ  لاـح  دـنریذپ . یمن  ار  يراـبو  دـنب  یب  یـسنج و  مسینومک 
هک ارچ  دناهدیـسر . هجیتن  نیا  هب  زین  لساردنارترب - يرذنیل و  یـضاق  دننام : یبرغ - نارکفنـشور  زا  یخرب  یتح  تسا ؛ تقوم "  جاودزا  "

رتارف فرح "   " هلوقم زا  اپ  اما  تسا : یساسا  هچرگا  نکسم  لاغتـشا و  لکـشم  عفر  دننام  ییاهداهنـشیپ  درادن . دوجو  يرگید  لوقعم  هار 
جاودزا هدـمع  یلـصا و  بظاخم  هکنیا : هجوت  لباق  هتکن  تسین . تقوم  جاودزا  زج  یهار  نَا ، ندـش  یلمع  نامز  ات  دور  یم  دراذـگیمن و 

رت نشور  ترابع  هب  " و  لهأتم - نادرم  لاهنون و  درجم  نارتخد   " هن دنشاب - یم  هداد "  تسد  زا  رسمه  نانز  درجم "و"  نارـسپ  ، " تقوم
ماکحا زا  یـشخب  رـصتخم  تروص  هب  اج  نیا  رد  دنکیمن . دـیدهت  ار  نانآ  يرطخ  دـنراد و  یـسنج  ياضرا  عون  نیا  هب  زاین "  " هک یناسک 

مـسق ود  دنوش - یم  لالح  رگیدکی  رب  درم  نز و  نَا  هطـساو  هب  هک  جاودزا - دـقع  دوش . یم  نایب  تقوم  جاودزا  یقوقح  نیناوق  یعرش و 
ریغ دقع   ” دشاب توف ) ای  خـسف  قالط ، نَا  نایاپ  و  دوشن ( نیعم  نآ  رد  ییوشانز  تدـم  هک  تسا  نَا  مئاد ”  دـقع  . ” مئاد ریغ  مئاد و  تسا :

رتشیب ای  هام  کی  اـی  زور  کـی  اـی  تعاـس  کـی  تدـم  هب  ار  نز  درم ، لاـثم  يارب  دوش ، نیعم  نآ  رد  ییوشاـنز  تدـم  هک  تسا  زَا  مئاد ” 
يارب هک  تسا  عطقنم  یتفو  حاکن  : " تسا هدمآ  یندم  نوناق  هدام 1075  رد  دنمان . یم   ” هعتم ، ” دوش دقع  مسق  نیا  هب  هک  ینز  دـنکدقع ،
یفاک درم  نز و  ندوب  یـضار  اهنت  دوش و  هدناوخ  هغیـص  دـیاب  مئاد - ریغ  هچ  مئاد و  هچ  ییوشانز - رد  " دـشاب . هدـش  عقاو  ینیعم ، تدـم 
نوناق هدام 1076  رد  دناوخب 1 . نانآ  فرط  زا  هک  دـننک  یم  لیکو  ار  يرگید  ای  دـنناوخ ، یم  درم  نز و  دوخ  ای  ار  دـقع  هغیـص  تسین و 
بجوم دقع  رد  رهم  رکذ  مدع   ” عطقنم حاکن  رد  : ” دیوگیم زین  هدام 1095  دشاب . نیعم  ًالماک  دیاب  عطقنم ، حاکن  تدم  تسا : هدم  َا  یندم 

لطاب دـقع  دـش ،”  نیعم  هک  يرهم  هب   ” ای مولعملا "  رهملا  یلع  : ” دـیوگن یلو  دوش ؛ يراـج  تقوم  دـقع  هغیـص  رگا  ینعی ، تسا ؛ نـالطب 
. تسا هدشن  يراج  يدقع  الصا  ایوگو  تسا 

تقوم دقع  هغیص 

نز دندرک : صخـشم  مولعم و  ار  رهم  تدم و  هکنآ  زا  دعب  دنناوخب ، یبرع  نابز  هب  ار  مئاد  ریغ  دقع  هغیـص  دـنهاوخب  درم  نز و  دوخ  رگا 
درم نز و  دوـخ  رگا   02  ” ُتلبق : ” دیوگیم هلـصاف  نودب  درم  دعب  و  مولعملا ”  رهملا  یلع  ۀـمولعملا  ةدـملا  یف  یـسفن  کتجَؤْر  : ” دـیوگیم

تسا حیحص  دنناوخب  ار  هغیص  هک  ینابز  ره  هب  نامه  هر 2 . ینیمخ  ماما  لئاسملا  حیضوت   1 دنناوخب ، حیحص ) یبرع ) هب  ار  هغیص  دنناوتن 
ار دوخ  : " دیوگب درم  هب  نز  لاثم  يارب  دنامهفب ! ار  تِلبَق ”   ” و  ” تْجَّوز  ” يانعم هک  دنیوگب  ار  یظفل  دیاب  اما  ؛ دنریگب لیکو  تسین  مزال  و 

هغیـصرد رگا  هکنَا  هجوت  لباق  هتکن  مدرک .“ لوبق  : ” دـیوگب هلـصافالب  درم  امل و  هدـش  نیعم  رهم  هب  " دـش ،  نیعم  تدـم  رد  مدومن  وت  نز 
و دوش ، یم  مئاد  دقع  هب  لیدبت  ّتقوم  دقع  دش ه ،“ نیعم  تدم  رد   ” ای ۀمولعملا ”  ةدملا  یف  : ” دنیوگن دننکن و  رکذ  ار  تدم  ّتقوم ، دقع 
، جاودزا عون  نیا  رد  تسا 2 . حیحـص  دشابن ، مه  ندرب  تذل  يارب  هچ  رگا  ّتقوم ، جاودزا  ددرگیم 1 . لطاب  دـقع  اهقف ، یخرب  رظن  رب  انب 

ّتقوـم جاودزا  هک  ینز  دزادرپـب 3  ار  نز  هقفن  درم  هک  دـشاب  هدـش  طرـش  دـقع  رد  هکنَا  رگم  تسین ؛ درم  ءهدـهع  رب  نز  جراـخم  هقفن و 
مارح نتفر  نوریب  دور ، یم  نیب  زا  رهوـش  قـح  نتفر  نوریب  هطـساو  هب  رگا  یلو  دورب ؛ نوریب  هناـخ  زا  رهوـش  نذا  نودـب  دـناوت  یم  هدرک ،
نایاپ ییوشانز  نیا  هب  مدیـشخب ،”  ار  تدم   ” نتفگ اب  ینعی ، دـشخبب ؛ ار  تدـم  دـناوت  یم  رهوش  نایاپ ، زا  لبق  تّدـم و  يانثا  رد  تسا 4 

رسپ رتخد و  www.Ghaemiyeh.comطباور  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 65زکرم  هحفص 44 

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


لئاسملا حیضوت  . 5 هر . ینیمخ  ماما  لئاسملا  حیضوت   4 یندم . نوناق  . 3 هر . ینیمخ  ماما  لئاسملا  حیضوت  . 2 2  . ج هعمللا ، حرش  . 1 5 دهد
هر 0 ینیمخ  ماما 

: يرورض هتکن  دنچ 

جاودزا ناـیاپ  زا  سپ  دـناوت  یمن  نز  . 2 دـشاب . تقوم  يرگید  مئاد و  یکی  هچ  دـشاب ، درم  ود  رـسمه  دـناوت  یمن  نامز ، کـی  رد  نز  . 1
یمن نز  هک  یتدم  . 3 دشاب 1 . هسئای "   " نز ای  دشاب  هتفرگن  تروص  یکیدزن  لمع  هکنَا  رگم  دـیَا ؛ رد  يرگید  دـقع  هب  هلـصافالب  تقوم ،

، ینعی تسا : ضیح "  ود   " ءاهقف زا  یخرب  داقتعا  هب  تقوم "  جاودزا  هدـع  . " دـنیوگیم هدـع "   " نامز دـنک ، رایتخا  يرگید  رهوش  دـناوت 
ضیح دیاب  أتعیبط  هک  تسا  یلاس  نس و  رد  هکنیا  اب  نز  رگا  دوش و  هناهام  تداع  راب  ود  جاودزا ، تدم  نایاپ  زا  دعب  دـنک  ربص  دـیاب  نز 

ار ینم  هچ  رگا  دوش ) یم  قحلم  درم  هب   ، ) دنزرف بَسَن ”  تقوم “، دقع  رد  . 4 تسا . زور  وا 45  هدع  دوش ، یمن  ضیح  یللع  هب  یلو  دوش ،
، تیبرت . 5 دـشاب . درم  دـنزرف  لـفط ، هک  تسه  نَا  لاـمتحا  یلیـالد  هب  نوچ  : 2( دـشاب هدوـمن  لزع  جالطـصا  هب  دـشاب و  هتخیر  نوریب  رد 
1199 هدام رد  درادن . یتوافت  تسا و  مئاد  جاودزا  زا  لصاح  دـنزرف  دـننام  تقوم ، جاودزا  زا  لصاح  دـنزرف  هقفن  و   ( تناضح یتسرپرس (

جاودزا هک  ینز  . 6 تسا . هتشاذگن  مئاد  ریغ  مئاد و  جاودزا  دنزرف  نیب  یقرف  و  تسا ”  ردپ  هدهع  رب  دالوا  هققن  : ” تسا هدم  َا  یندم  نوناق 
رگید ياهتذل  ناوت  یم  طقف  رهوش  تسا و  حیحـص  طرـش  دقع و  دنکن ، یکیدزن  وا  اب  رهوش  هک  دنک  طرـش  دقع  رد  رگا  هدرک ، تقوم 
دننام جاودزا ( يارب  یعنام  دـیوگب : نز  رگا  . 7 دنک 3 . یکیدزن  دـناوت  یم  رهوش  دوش ، یـضار  یکیدزن  هب  ًادـعب  نز  رگا  یلو  دربب ؛ وا  زا 

هلئسم 2423. ینیمخ ،  ماما  لئاسملا  حیـضوت  . 3 ص 105 . ج 2 ، هعمللا ، حرش  . 2 ج 2 . هعمللا ، حرش  . 1 ندوب )  هدع  رد  نتـشاد و  رهوش 
ار وا  هتفگ  دناوت  یم  قیقحت  نودب  تسا - قداص  دوخ  هتفگرد  نز  دهد  لامتحا  هک  یتروص  رد  درم - تسا : مزال  طیارـش  ياراد  درادن و 

. دنناد یم  طرش  ار  یلو  نذا  وا ، جاودزا  يارب  اهقف  رتشیب  دشاب ، هدیشر 2  هرکاب و  رتخد  رگا  . 8 دریذپب 1 .

تقوم جاودزا  دیاوف  راثآ و 

انز زا  يریگشیپ  . 1

رد لمع ، نیا  هک  ارچ  دوش ؛ یمن  هدیشک  انز  ياوران  لمع  يوس  هب  زگره  دشاب ، نکمم  ّتقوم  جاودزا  رسمه ، نودب  نز  ای  درم  يارب  رگا 
، دناد یم  تشز  هک  ار  يراتفر  ناسنا  یعیبط  روط  هب  تسا و  تشز  رایسب  یلمع  هانگ و  یگنهرف ، فرع و  ره  قباطم  یکلـسم و  نید و  ره 

دوخ هک  درو  َا  یم  يور  يزیچ  نآ  هب  دباین ، يرگید  هار  دـنمورین ، ینورد و  یتساوخ  هب  ییوگ  خـساپ  يارب  رگا  ير  َا  دوش . یمن  بکترم 
یهن تقوم  جاودزا  زا  مود  هفیلخ  رگا  تسا " : هدـمآ  قداص ?  ماـما  یلع ? و  ماـما  زا  فورعم  یثیدـح  رد  تسا !!  هاـگَا  نَا  یتشز  هب  زین 

هک تسا  یسک  اجنیا  رد  نَا  زا  دارم  تسا و  تخبدبو  تسپ  ناسنا  يانعم  هب  یقـش ”  . ” 3 " یقـش رگم  درکیمن ؛ انز  سک  چیه  دوب ، هدرکن 
! دور یم  مارح  هار  غارس  هب  عورشم ، لالح و  هار  دوجو  اب 

یگدنب نامیا و  طفح  . 2

صیخشت تردق  ینعی   2 اتفتـس . ا  ینارکل ، لضاف  هللا  ۀیآ   1 هدنرادزاب ، لماوع  زا  یکی  لاعتم و  دـنوادخ  یگدـنب  عنام  نیرت  یلـصا  هانگ ،
رد ناهانگ  نیرت  جیار  زا  تسا . کین  قالخا  قح و  شریذپ  زا   11  . ص باب 1 ، ج 21 ، هعیشلا ، لئاسو  . 3 دشاب . هتشاد  ار  دوخ  تحلصم 

حیاصن و شریذپ  زا  هتـشاد ، زاب  ادخ  دای  زا  ار  وا  درجت ، نارود  یـسنج  تاناجیه  تسا . یـسنج  هزیرغ  زا  یـشان  دسافم  ناوج ، رـشق  نایم 
یم نَا  تدـش  زا  لقا  ای ال  هدرب  نیب  زا  ار  تاناجیه  نیا  تقوم  جاودزا  دـنکیم ! عنم  شراتفر  لامعا و  رد  نَا ، زورب  یقـالخا و  ياـههظعوم 
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رح خیـش  موحرم  ددرگیم . ایهم  هنـسح  قالخا  شریذـپ  هنیمز  دـسر و  یم  ارف  ییوجادـخ  ترطف  هب  تشگزاب  نامز  هک  تساـجنیا  دـهاک .
تسا تقوم  جاودزا  یمالسا  ياهتنس  زا  یکی  هک  دنکیم  لقن  دروم  نیا  رد  ار  یناوارف  تایاور  هعیشلا 1  لی  اسو  سیفن  باتکرد  یلماع 

. دوش اهر  تنس  نیا  هک  دندیدنسپ  یمن  همئا ?  ?و  ادخ لوسر  و 

ناگدنوش هعتم  یلام  زاین  عفر  قیرط  زا  اشحف  عفد  . 3

، دهد یم  تسد  زا  ار  دوخ  رـسمه  ینز  یتقو  تسا . یلام  زاین  رقف و  اشحف  داسف و  هب  نانز - صوصخ  هب  دارفا - ندرَوا  ور  لماوع  زا  یکی 
ياهيدنمزاین دـنناوتب  دارفا ، نیا  همه  هک  تسین  نینچ  اما  دـنکیم . نیمأت  ار  شیوخ  یگدـنز  هنیزه  شالت ، راک و  اب  دراوم  زا  يرایـسب  رد 

زاغآ اـهاطخ  اـه و  شزغل  زا  یـضعب  هک  تسا  اـجنیا  دـننک ! ربص  يرادـن  نیا  رب  دـنرو و  َا  تسد  هب  ياهنادـنموربَا  هار  زا  ار  دوخ  یگدـنز 
، تقوم جاودزا  اب  دارفا ، هنوگ  نیا  هک  تسین  رت  هنالقاع  رت و  هدیدنسپ  ای  َا  لاح  دوش . یم  اشحف  داسف و  باقرغ  راتفرگ  صخـش  ددرگیم و 
. هعتملا باوبا  زا  باب 12  حاکنلا ، باتک  رد   1 دننک !؟ کمک  هعماج  ینمادکاپ  هب  دنناشکن و  یگدولَا  هب  ار  دوخ  یلام ، زاین  عفر  رب  هوالع 

تافارحنا نامرد  يریگشیپ و  . 4

سنجمه دننام  یلامعا  یلو  )! ( دیَا یمن  باسح  هب  فارحنا  يژولوسکـس  ملع  رد  اما  دوش ، یم  بوسحم  هانگ  بهاذـم  رد  هچ  رگا  انز " "
، یمـسج كانرطخ  راثَا  ندوب  اراد  رب  هوالع  تافارحنا -  نیا  یعرـش .)  تمرح  رب  هوـالع  دوش ( یم  بوسحم  فارحنا  انمتـسا و ... يزاـب ،
رد هک  تسا  نشور  تسا . جاودزا  رما  رد  ریخأـت  نَا ، لـیلد  نیرت  هدـمع  دـیآ و  یم  رامـش  هب  يزورما  عـماوج  تاـفَا  زا  یناور - یـسنج و 

دوخ اب  ار  مئاد  جاودزا  تالکـشم  هک  تسا  ّتقوم  جاودزا  هدـمَا ، دوجو  هب  تسب  نب  تافارحنا و  نیا  زا  تاـجن  هار  اـهنت  دوجوم ، طـیارش 
. درادن

یسنج هدافتسا  ءوس  زا  يریگشیی  . 5

. دراد دوجو  رـشب  عون  دارفا  همه  رد  دوش و  یم  مارم - گنهرف و  ره  اب  گنر و  هریت و  ره  زا  دارفا - اه و  ناسنا  مامت  لـماش  یـسنج  هزیرغ 
سلدنا  ” یمالسا روشک  دنتـسه . هدوب و  يدادادخ  تمعن  نیا  زا  هدافتـسا  ءوس  رکف  هب  هراومه  نایوجدوس ، نازودنارز و  نارگرامعتـسا و 

ناهج ياهروشک  مدرم  يرامعتسا ، ياهتلود  زورما  تشگ ! لیدبت  ایناپسا “  ” نیـشن یحیـسم  روشک  هب  دش و  نوگنرـس  هویـش  نیمه  اب  ”، 
لاس زین  اـم  روشک  نانمـشد  دـنرب ! یم  ار  هدافتـسا  رثکادـح  هدـمَا ، دوجو  هب  تلفغ  زا  هدومن و  قرغ  داـسف  رد  ار ، دوخ  مدرم  یتح  موس و 
دارفا نیب  نیا  رد  مینک . یم  داـی  یگنهرف "  مجاـهت   " ناونع تحت  نَا  زا  هک  دـنیوج  یم  دوس  اـم  هب  ندز  هبرـض  يارب  هبرح  نیا  زا  تساـه 

یم ناـن  قـیرط  نیا  زا  هـک  سکع و ... مـلیف ، گرزب  ياهتکرـش  رایـسب  هـچ  دـنریگیم ! یهاـم  دوـلَا  لـگ  بآ  زا  زین  يرایـسب  يوـجدوس 
دیدرت نودب  دنتسه . داسف  ناتسوب  نیا  یمـس  ياهجراق  زین  اشحف  ياهدناب  داسف و  زکارم  اهناسنا !! تفارـش  تفع و  تمیق  هب  هتبلا  ؛ دنروخ

نامجاهم يارب  ییاپ  ياج  زگره  دـشاب ، هتـشاد  جاور  تقوم  جاودزا  رگا  دنـشاب  تلیـضف  ینمادـکاپ و  هب  دـنب  ياپ  مدرم  هک  ياهعماج  رد 
تسا تقوم  جاودزا  يایحا   " یگنهرف ، مجاهت   " اب هلباقم  هار  نیرترثوم  عقاو  رد  دنام . یمن  یقاب  ینمادکاپ  تفع و  نارگادوس  یگنهرف و 

. تسا ندیبوک  نواه  رد  َبا  اهراک ، ریاس  تنس ، نیا  نودب  و 

تازاجم تدش  زا  يریگشیپ  . 6

هب مالـسا - تسا . عورـشمان  لمع  نیا  ياهرفیکزا  راسگنـس و ... ریـشمش ، اب  لتق  هنایزات ، تسا . انز “  ” دح مالـسا ، دـیدش  اکحا م  زا  یکی 
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عیرـشت ماقم  رد  ندرک ( راسگنـس  تسا . هداد  رارق  رـشب  يورارف  یـسنج ، هزیرغ  ياضرا  يارب  زین  یحیحـص  ياههار  تاروتـسد - نیا  مغر 
مئاد جاودزا  هب  رداق  هک  یناوج  هب  ناوت  یمن  سپ  دشاب ، مهارف  زین  حیحـص  ياضرا  طیارـش  نَا ، رب  مدـقم  ای  هارمه  هک  دراد  ناکما  یتقو  (

زا رادقم  نَا  يارجا  تروص  ره  رد  دز !! شیور  رس و  رب  هنایزات  دش ، شزغل  اطخ و  بکترم  هک  هاگنَا  نکن و  تقوم  جاودزا  تفگ : تسین 
. تسا يریگشیپ  لباق  تقوم  جاودزا  جاور  اب  هدرک ، بجاو  ار  نَا  تیاعر  دنوادخ  هک  مه  یهلا  دودح 

اه تیانج  شهاکو  ناوناب  تینما  مارتحا و  طفح  . 7

تروص نارتخد  نانز و  اب  یتسیاشان ، راجنهان و  ياهدروخرب  دوخ  روشک  رانک  هشوگ و  رد  زاب  یعامتجا ، ياهتیدودـحم  مامت  دوجو  اب 
دارفا زا  یخرب  یهاـگ  یتـح  تسا . رطخرپ  ياـهراتفر  هنوـگ  نـیا  زا  ییاـه  هنوـمن  رگید ، دروـم  اـه  هد  یناـبایخ و  ياـهتمحازم  دریگیم .

هب دیارج  هحفص  رب  مادم  هک  نارتخد - نانز و  لتق  رابخا  دننز . یم  لتق  تیانج و  هب  تسد  هتشاذگ و  رتارف  تمحازم  دح  زا  ار  اپ  راکهزب ،
یـسنج هزیرغ  توهـش و  نایغط  لولعم  أتدـمع  اه ، تیاـنج  اـه  تمحازم  نیا  تسا . بلطم  نیا  هاوگ  درازَا - یم  ار  لد  دروخ و  یم  مشچ 

نیا هب  زاب  دوب ، رـسیم  تاوهـش  هیلخت  زیاج و  تقوم  جاودزا  رگا  یتسار  هب  دـنک . یم  یناج  ای  محازم  کـی  هب  لیدـبت  ار  یناـسنا  هک  تسا 
زورما هک  نارتخد  تینما  مارتحا و  ناناوج ، ناور  حور و  نتفرگ  مارَا  هجیتن  رد  تقوم و  جاودزا  اب  نیاربانب  دـندز ؟ یم  تسد  لامعا  هنوگ 

. ددرگیم طفح  تسا ، یشکرس  ناوج  و  كاپان ! مشچ  ره  عمطم 

تقوم جاودزا  رد  هانگ  ساسحا  مدع  . 8

طباور جاودزا و  نیا  نیب  ییاه  توافت  درادن - اشحف  داسف و  اب  یتوافت  جاودزا  نیا  هک  دـنیوگیم - تقوم  جاودزا  نافلاخم  هحنَا  فالخرب 
یگتفـشَا نادجو و  باذع  راچد  یگدول ، َا  ره  زا  دعب  دـننکیم و  رفنت  هانگ و  ساسحا  نیفرط  عورـشمان ، طباور  رد  دراد . دوجو  عورـشمان 

تحت دارفا ، هنوگ  نیا  یهاگ  ناصـصختم  زا  یخرب  هتفگ  قبط  تسا . یبهذم  راتخاس  ياراد  هک  ام  هعماج  صوصخ  هب  دـنوش ! یم  یحور 
اب ییانـشآ  تروـص  رد  هکلب  درادـن : یـساسحا  نینچ  اـهنت  هن  تقوـم  جاودزا  رد  درف  اـما  دـنوش . یم  غارفتـسا  راـچد  رفنت " سح  ریثأـت " 

هدـمآ قداص ?  رفعج  ماما  زا  یتیاور  رد  هلمج  زا  دـیامن . باوث  لماکت و  ساـسحا  دوخ  رد  دـناوت  یم  تقوم  جاودزا  هب  طوبرم  ثیداـحا 
: دـیامرف یم  یلاعت - كرابت و  دـنوادخ - دـمحم ! يا  تفگوا  هب  لیئربج ?  دـش ، هدرب  نامـسَا  هب  ربماـیپ ? هک  یتقو  جارعم  بش  رد  تسا :

ص 13. باب 2 ، ج 21 ، هعیشلا ، لئ  اسو  . 1 . 1،" مدیشخب ار  وت  تما  زا  ناگدننک  هعتم  نم  عطق ، روط  هب  انامه  "

یسنج طباور  رد  تیدودحم  لامعا  ناکما  .9

قفاوت اب  نز  تقوم  جاودزا  رد  اما  تسا : لماک  یـسنج  طابترا  يارب  درم  تساوخرد  هب  خـساپ  نز ، یعرـشفیاظو  زا  یکی  مئاد  جاودزا  رد 
درم اب  دـشاب  هتـساوخ  رهوش  نودـب  ینز  رگا  لاثم  ناونع  هب  دـنک . یلاخ  تیلوئـسم  نیا  راب  ریز  زا  هناش  دـناوت  یم  دـقع )  ماگنه  رد  درم (

 - تقوم دقع  هغیص  يارجا  اب  دناوت  یم  دشاب ؛ اهر  مزال  ششوپ  یتخـس  زا  لاح  نیع  رد  دشاب و  هتـشاد  دمَا  تفر و  ترـشاعم و  یمرحمان 
قفاوـت نودـب  یتـح  جاودزا - نیا  رد  درم  نز و  ناگدنـسیون ، زا  يرایـسب  هـتفگ  رب  اـنب  دـنک 1 . داجیا  تیمرحم  یکیدزن - مدـع  طرـش  هب 

. دننک يریگولج  هفطن  داقعنا  زا  دنناوت  یم  نیفرط -

عورشمان نادنزرف  دلو  داز و  شهاک  . 10

یعورـشم حیحـص و  هار  رگا  دوش . یم  راکـشَا  وا  راتفر  لامعا و  رد  اهنَا  راثَا  دـهد و  یم  ناـشن  ار  دوخ  نکمم ، قیرط  ره  هب  ناـسنا  زیارغ 
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یعورـشم حیحـص و  هار  رگا  دوش . یم  راکـشَا  وا  راتفر  لامعا و  رد  اهنَا  راثَا  دـهد و  یم  ناـشن  ار  دوخ  نکمم ، قیرط  ره  هب  ناـسنا  زیارغ 
ياضرا يارب  یحیحـص  هار  رگا  تسا . نینچ  زین  توهـش  ءهزیرغ  دهد ! یم  خـساپ  ار  دوخ  ياهزاین  عورـشمریغ ، تسردان و  هار  زا  دـشابن ،

. تسا عورشمان  دنزرف  هلمج  نَا  زا  هک  درَوا  یم  راب  هب  ار  یموش  جیاتن  راثَا و  دوش و  یم  هدیـشک  ههاریب  هب  ناسنا  دشاب ، هتـشادن  دوجو  نآ 
حیحص ار  دوخ  يورارف  ناسنا  رگا  هک  یلاح  رد  دراد . دوجو  فعض - ای  تدش  اب  كرابمان - هدیدپ  نیا  عماوج ، مامت  رد  فسات  لامک  اب 

. دوب دهاوخ  ینوناق  عورشم و  دیَا ، دوجو  هب  مه  يدرف  رگا  درو . َا  یم  يور  نَا  هب  دنیبب  عورشم  و 

ناتاوج ياهدادعتسا  اه و  تصرف  نتفر  رده  زا  يریگولج  . 11

یم هتفگ  تیمرحم ”  هغیـص   ” نآ هب  هناماوع ، فرع  رد  هک 1 . یناسک  تسا . ناناوج  ینادرگرـس  جاودزا ، رد  ریخات  ياهدمایپ  نیرتدـب  زا 
نس و ياـضتقم  هب  ییوـس  زا  دـنرادن و  دوـخ  تاـساسحا  فـطاوع و  يارب  یمرگ  هاـگهانپ  دـنا و  مورحم  دـنزرف  نز و  تـمعن  زا  دوـش .!!
حیرفت و هعلاطم ، مرگرس  مادم  ار  دوخ  ایَا  دننکب ؟ هچ  دراذگیمن : ناشمارَا  ياهظحل  دشک و  یم  هنابز  ناشنورد  رد  توهـش  شتَا  ناشلاس ،

یتناما یناوج ، ییالط  نارود  هیام و  نارگ  رمع  درذگیم . یگدوهیب  تلاطب و  هب  ناناوج  تقو  نیرتشیب  درک ، فارتعا  دـیاب  دـننک ؟ شزرو 
یلدنـص يور  رب  نتـسشن  اـه و  كراـپ  اـه و  ناـبایخ  رد  ندز  هسرپ  هن  وا ؛ يوس  هب  ریـس  يوـنعم و  لـماکت  يارب  لاـعتم  دـنوادخ  زا  تسا 

رگا دشاب !؟ اهدم  اه و  لدم  نیرتدـیدج  ندیـشوپ  اه و  کیتوب  نیرتیو  ياشامت  ناناوج ، دـیفم  راک  دـیاب  یک  ات  اه ! مویداتـسا  اهامنیس و 
ياهدادعتـساو دـنوش  یمن  یگدوهیبو  تلاـطب  راـچد  دـننک ، شوماـخ  دوخ  نورد  رد  ار  هزیرغ  شتَا  حیحـص ، هار  زا  دـنناوتب  اـم  ناـناوج 

تقوم جاودزا  زج  يزیچ  یلعف - طیارـش  هب  هجوت  اب  نآ - یلمع  حیحـص و  ياههار  زا  یکی  دـسر  یم  رظن  هب  ددرگیمن . عیاـض  يدادادـخ 
تسین 1.

درم نز و  يوس  زا  ییادج  نامز  باختتا  . 12

. دنک قالط  هب  مادق  ًالقتـسم ا  درادـن  قح  هاگ  چـیه  نز  تسا و  درم  تسد  هب  اهنت  قالط  قح  یحلاصم - دوجو  لیلد  هب  مئاد - جاودزا  رد 
رد یلو  دنک ، تاعارم  ار  نتفرگ - دهاش  هناهام و  تداع  زا  نز  ندوب  كاپ  دننام  یطیارش - دیاب  تفرگ ، قالط  هب  میمـصت  هاگره  زین  درم 

اجنَا زا  نیا  رب  هوالع  دنک . مولعم  ار  تدم  نایاپ  حالطـصا  هب  ییادـج و  نامز  دـقع  ماگنه  رد  دـناوت  یم  درم ، نوچمه  نز  تقوم  جاودزا 
(. مناد جاودزا  رد  ییادج  فالخ  رب  تسین ( شکمشک  یتحاران و  اب  هارمه  دریگیم ، تروص  یلبق  قفاوت  اب  تقوم ، جاودزا  رد  ییادج  هک 

. تسا مئاد  جاودزا  غولب و  نامرد  نارود  يارب  روظنم   1.

یمئاد نکسم  هب  زاین  مدع  . 13

رد تسا . نکسم  نتشادن  جاودزا ، رد  ناناوج  ریخأت  یلصا  للع  زا  یکی  هک  ییاج  ات  تسا  نکسم  هیهت  جاودزا ، تالکشم  نیرت  هدمع  زا 
تدـم هاـتوک  ًـالومعم  هک  تقوم - جاودزا  رد  دـشاب . یمن  تسا - مزـال  مئاد  جاودزا  رد  هک  هنوگ  نَا  نکـسم - هب  جاـیتحا  تقوم  جاودزا 

ره ای  لته  رد  ار  تاعاس  نیا  دنناوت  یم  درم  نز و  دنتسه - مه  رانک  رد  ار  زور  هنابـش  زا  یـصاخ  تاعاس  طقف  نیجوز  دریگیم و  تروص 
. دننک يرپس  يرگید  بسانم  ياج 

نالک دمآرد  هب  زاین  مدع  . 14

هزادنا نامه  درم  تسین . تسا - ناناوج  جاودزا  تالکشم  نیرت  هدمع  زا  هک  یفکم - دم  َارد  یمئاد و  لغـش  هب  يزاین  تقوم ، جاودزا  رد 

رسپ رتخد و  www.Ghaemiyeh.comطباور  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 65زکرم  هحفص 48 

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


. دشاب هتشاد  هداوناخ  کی  هرادا  دح  رد  يدمآرد  َامتح  تسین  مزال  تسا و  یفاک  دزادرپب ، ار  نز  هیرهم  دناوتب  هک 

یناور شمارآ  لوصح  . 15

نانچ یسنج ، هزیرغ  زا  لصاح  یمارَا  ان  دنکیم . یناور  هدقع  داجیا  تسا و  یحور  كوش  کی  دنامب ، خساپ  نودب  هک  یـسنج  ناجیه  ره 
یمارَا ان  هب  یپ  وا  ِیمـسج  یمارَا  ان  هب  هجوت  اب  صخـش  کـی  نشـسشن  هوحن  زا  دـناوت  یم  رهاـم  سانـش  ناور  کـی  یتح  هک  تسا  قیمع 

مدـع تروص  رد  وجـشناد ، کـی  هک  میراد  يدراوم  لاـثم  ناونع  هب  اـی  و  دربـب ! وا  ندوـب "  درجم   " هب یپ  رگید  تراـبع  هب  يو و  یـسنج 
ندرک بوکرـس  اـب  دنتـسین  روبجم  هتفرگ ، مارآ  ناـناوج  هعماـج ، رد  تقوـم  جاودزا  جاور  اـب  ! 1 دناوخب سرد  دـناوت  یمن  دوخ ، ياـضرا 

، ناهیک هم  انزور  . 1 تسا . تقوم  جاودزا  دیاوف  نیرت  مهم  زا  نآ ، جیاتن  یناور و  شمارَا  هجیتن  رد  دنوش . هجنکـش  دوخ ، یـسنج  ياهزاین 
ص 7. ، 137 رهم ،  7

تقوم جاودزا  نادقتنم  لیالد 

يارب هـک  دـننکیم  روـصت  ار  يرادـلوپ  درمریپ  هـشیمه  هدـع  نـیا  دـنا . هتـسناد  هدافتـسا  ءوـس  يارب  یهار  ار  جاودزا  عوـن  نـیا  ياهدـع  . 1
هداوناخ هب  انتعا  یب  اب  هک  يراد  نز  درم  ای  دزاس ، یم  اهر  ار  وا  شتاوهـش ، ياـضرا  زا  دـعب  دـنک و  یم  هغیـص  ار  يرتخد  ینارذگـشوخ ،

َا همه  هک  تسا  ینتفگ  لاکـشا  نیا  باوج  رد  دریگ و !!.. ماکو  دـنک  ریـسا  ار  وا  دـناوتب  هک  تسا  ییوراـبیز  کـی  لاـبند  هب  زور  ره  شا ،
عورـشم و قح  کی  هک  یگدننار -  قح  لاثم  يارب  دنریگرارق . هدافتـسا  ءوس  دروم  دـنناوت  یم  یقوقح ، ياهسیـسات  ینوناق و  ياهيداز 
هب یلام  یناج و  تراسخ  ندمَا  دراو  هب  رجنم  یتح  دریگیم و  رارق  هدافتسا  دروم  لکش  نیرتدب  هب  يا ، دع ه  يوس  زا  تسا - اه ي  دیدنسپ 

داهن نیا  زا  اه ي  دع  رگا  سپ  تسین . نینچ  هک  یلاح  رد  تسا ؟!  دیلپ  هدـیهوکن و  یگدـننار  قح  تفگ : ناوت  یم  ای  َا  دوش ! یم  نارگید 
ینوناق ياههاگزیرگ  ای  دارفا  نیا  دوخ  هب  داریا  هکلب  دـنک ؛ یمن  دراو  نَا  لصا  هب  ياهشدـخ  رما  نیا  دـننک ، تسردان  يرادرب  هرهب  یقوقح 

هب عقاو  رد  دوش ، یم  هغیص  هک  ینز  دننک  دومن  او  دنراد  یعس  هراجا ، هیارک و  هب  تقوم  جاودزا  هیبشت  اب  رگید  ياهدع  . 2 تسا . دراو  و ...
نز نأش  فالخ  هچنَا  تسا  ینتفگ  خـساپ  رد  دـنناد . یم  وا  زا  هدافتـسا  ءوس  نز و  نأش  فـالخ  ار  نیا  دـیَا و  یمرد  شیوخ  جوز  هراـجا 

: دریگرارق یـسنج  يرادرب  هرهب  دروم  يا - هطباـض  چـیه  نودـب  یقوقح و  قح و  چـیه  نودـب  ییـالاک - نوچمه  نز  هک  تسا  نیا  تسا ،
ایَا لاح  درذگیم ! نیمز  قرـشم  رد  راب  دنب و  یب  یلابا و  دارفا ال  دزن  رد  هک  هچنَا  ای  دتفا و  یم  قافتا  برغ  يایند  رد  هک  هچنآ  َاقیقد  ینعی ،

تقوم جاودزا  شقوقح ، ظفح  اب  عورـشم  ینوناق و  روط  هب  وا  هکنیا  ای  تسا  نز  نأـش  فـالخ  نتفرگرارق ، هدافتـسا  ءوس  دروم  نینچ  نیا 
یم هک  یلاح  رد  دنـشاب ؟ یکی  دقع  ود  نیا  هک  دوش  یم  لیلد  نیا  ایآ  دشاب ، هراجا  دـقع  ِهیبش  يدراوم ، رد  دـقع  نیا  هک  ضرف  هب  دـنک ؟
درم طقف  تقوم  جاودزا  رد  دننکیم  نامگ  نافلاخم  هکنیا  رگید  هتکن  دنراد . توافت  رگیدکی  اب  فاصوا  زا  یـضعب  رد  دقع ، ود  نیا  میناد 

نز هک  روط  نامه  تسا و  فرط  ود  هب  طوبرم  يدنم  هرهب  نیا  هک  یلاح  رد  درب ؛ یمن  ياهرهب  چیه  اجنیا  رد  نز  درب و  یم  هرهب  هک  تسا 
یم هداوناخ  لیکـشت  تهج  رد  يّدس  ار  عطقنم  حاکن  هعتم و  رگید  دـع ه ا ي  . 3 تسا . زین  یقوقح  ياراد  دراد ، یفیلاکت  درم  لـباقم  رد 

یمئاد لیکـشت  يارب  ناـش  هزیگنا  دنـشاب ، هتـشاد  يرگید  هب  یـسرتسد  تلوهـس  هب  ناـشیاهزاین ، ياـضرا  يارب  رگا  دارفا  هـک  ارچ  دـنناد :؛
تقوم جاودزا  تسا و  مئاد  جاودزا  هب  بیغرت  قیوشت و  تسا ، راتـشون  نیا  رظن  روظنم  هچنَا  تفگ ؛ دیاب  خساپ  رد  دوش ا . یم  مک  هداوناخ 

هار زا  تشاد و  یسنج  ياضرا  هب  زاین  نز  ای  درم  یطیارش  رب  انب  رگا  هک  يروط  هب  تسا . هدش  دیکأت  يرارطضا  یعرف و  هار  کی  ناونع  هب 
رود هب  هانگو  يرابو  دنب  یب  ياهنایز  اه و  یگدولآ  زا  دنک و  مادقا  عورـشم  روط  هب  تقوم و  جاودزا  قیرط  زا  دوبن ، نکمم  مئاد  جاودزا 

.90 ص 75 - تقوم ، جاودزا  یقوقح  يامنرود  يداه ، لیعامسا   01 دنامب .
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طباور ماکحا  مود : شخب 

ذذلت هبیر و 

؟ تسیچ عجارم  ياههلاسر  رد  ذذلت “  ” و هبیر ”   ” زا دوصقم  شسرپ 18 .

ود نیا  زا  یکی  اب  يرگید  هب  هاگن  رگا  تسا . یسنج  تذل  نامه  ذذلت “  ” زا روظنم  تسا و  مارح  هانگ و  هب  نداتفا  سرت  هبیر ،”   ” زا روظنم 
هب دسرتب  هکن  َا  یب  دنک ؛ یم  هاگن  نز  هب  ندرب  تذل  تهج  هب  اهنت  ناسنا  یهاگ  ددرگیم . مارح  سدقم  عرش  رظن  زا  دشاب ، هارمه  هصخشم 

مارح باکترا  همدـقم  دریگ و  ماجنا  یهانگ  نَا  لابند  هب  هک  تسا  نَا  سرت  هکلب  تسین ؛ تّذـل  يور  زا  هاـگن  یهاـگو  دوش  هدیـشک  هاـنگ 
نَا هاـنگ  تروص  نیا  رد  دـشاب ؛ هدـش  داـی  ناونع  ود  اـب  مأوـت  نز  هب  هاـگن  هک  تسا  نکمم  یهاـگ  تسا . مارح  هاـگن  عوـن  ود  نیا  ددرگ .

1 تسا . رتدیدش 

هدیشر رتخد 

هک دنیوگیم  يرتخد  هب  هدیشر ، رتخد  عجارم : همه  دسر ؟ یم  دح  نیا  هب  ینـس  هچ  رد  ًالومعم  تسیچ ؟ هدیـشر  غلاب  رتخد  زا  روظتم  شسرپ 19 .
یسنج هزیرغ  ریثات  تحت  اهنت  جاودزا  رما  رد  دهد و  صیخشت  یبوخ  هب  ار  شیوخ  یگدنز  تحلصم  تعفنم و 

،) ج 2 ابعلا د ، ۀی  اده  یفاص ، م 27 ؛ حاکنلا ،) ةورعلا ( یلع  تاقیلعت  ير ، ون  مراکم ، لض ، اف  ماما ،  825 ؛  س ج 1 ، تاءاتفتس ، ا  مراکم ،  1
ادـیپ توافت  فلتخم  صاخـشا  رد  رما  نیا  دریگن . رارق  دوخ  هفطاـع  و  )م 12 . حاکنلا ،) نیحلاصلا ج 2 جاـهنم  ین ، اتـسیس  م 27 ؛  ( حاکنلا

1 درک . نییعت  نانَا  يارب  ار  یصاخ  نس  درادن  ناکما  دنکیم و 

زییمت نس 

؟ تسا ینس  هچ  ششوپ ، هاگن و  ماکحا  رد  هچب  رتخد  رسپ و  رد  زییمت  نس  . 20 شسرپ

2. تسا زیمت  نس  دورب ، وا  رد  توهش  کیرحت  لامتحا  هدیمهف و  فلاخم  سنج  هاگن  رد  ار  دب  بوخ و   ( رسپ ای  رتخد  هچب ( هک  ینامز 

تیم رحم  ياههار 

) بسن دنوش : یم  مرحم  رگیدکی  هب  هار  هس  زا  درم  نز و  دنوش ؟ مرحم  رگیدکی  اب  دـنناوت  یم  هار  دـنچ  زا  رـسپ ، رتخد و  یلکروط  هب  شسرپ 21 .
عاضر يدنواشیوخ ،) 

نَا رد  ییوشاـنز  تدـم  هک  تسا  نَا  مئاد  دـقع  تقوم . یمئاد و  تسا : مسق  ود  رب  هقف  رد   ( جاودزا موس ( هار  جاو . دز  و ا  ندر ) وخریـش  ) 
، هام کی  زور ، کی  تعاس ، کی  تدـم  هب  ار  نز  لاثم  يارب  دوش . نییعت  نَا  رد  ییوشاـنز  تدـم  هک  تسا  نَا  تقوم  دـقع  دوشن و  نییعت 
س 505 و ج5 ، هاجنلا ، طارـص  يزیربت ،  1 3. دوش یم  هتفگ  هغیـص  هعتم و  دوش ، دـقع  مسق  نیا  هب  هک  ینز  دـننکدقع . رتشیبو  لاس  کـی 
ج 2، یقثولا ، ةورعلا  م 2431 ؛ لئاسملا ، حیضوت  ير ، ون  433 2 ؛ م 2435 ، عج ، ارم  لئ  اسملا  عیضوت  . 2 عجارم . همه  رتفد  506 و 502 و 

ماظع تاـیآ  دـیلقت ( راوگرزب  عجارم  زا  یخرب  هتبلا  . 3 هاگن . تی ، اـس  يا ، هنماـخ  م 2444 و  لئاسملا ، حیـضوت  دیحو ، م 35 ؛ حاـکنل )  (ا 
بجاو طایتحا  دشاب ، رـشیب  ود  نآ  زا  یکی  ای  رهوش  نز و  یعیبط  رمع  زا  تقوم  دقع  تدـم  رگ  هک ا  دـندقتعم   ( مراکم يزیربت و  دـیحو ،

دقع نیا  دیامرف  یم  ناتـسیس  هللا  ۀیآ  دن و  اه  دومرف  اوتف  تروص  هب  تحهب  هللا  ۀیآ  دنزاس و  يراج  نَا  رب  ار  مئاد  دقع  ماکحا  هک  تسا  نآ 
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لطاب تقوم 

يردارب رهاوخ و  هغیص 

هب يزیچ  مالسا  رد  ایآ  دنشاب ؟ هتشاد  مه  اب  عورشم  طباور  ناوج  ود  هکدراد  دوجو  جاودزا - زج  هب  ینوناق - یعرـش و  هار  چیه  ایآ  شسرپ 22 .
؟ دراد دوجو  يردارب  رهاوخ و  هغیص  مان 

1 تسین . عورشم  مرحمان ، اب  يردارب  رهاوخ و  هغیص  تسا و  ّتقوم - ای  مئاد  روط  هب  جاودزا - هار  اهنت  ریخ ، عجارم : همه 

نودب میناوت  یم  میوشن ؛ هدیشک  هانگ  هب  دوشن و  لکـشم  راچد  یعرـش  رظن  زا  نامطباور  هکنآ  يارب  میتسه ، درجم  راکمه  رفن  ود  ام  شسرپ 23 .
؟ میناوخب تیمرحم  هغیص  رتخد ، ردپ  هزاجا 

2. دتفیب رابتعا  زا  رتخد  يردپ  دج  ای  ردپ  نذا  دوش ، یمن  ثعاب  یلیصحت  يراک و  طباور  عجارم : همه 

ردپ تفلاخم 

هجوت دیاب  تسا ( مزال  وا  تیاضر  مه  زاب  ایآ  دشاب ، اهنآ  جاودزا  فلاخم  رتخد  ردپ  یلو  دنشاب ؛ وفک  مه  يرـسپ  رتخد و  هک  یتروص  رد  شسرپ 24 .
؟)  دراد جاودزا  هب  زاین  تسا و  هدیشر  غل و  اب  رتخد  تشاد 

ر. دوـش ( یمن  لـی  دـبت  مئاد  دـقع  هـب  تـسا و  ًاـفرع - ًاعرـش و  رـسپ - رگا  يزیربـت :) یفاـص و  يا ، هنماـخ  تـجهب ، زج  هـب   ) عـجارم هـمه 
، ماما  2 عجارم . همه  رتفد : س 01008 1  ج 2 ، تَاءاتفتس ،  1 مر ، اکم  هعتملا و  دقع  یف  نیحلاصلا ، جاهنم  يزیربت ، دـیحو ، یناتـسیس ، ك:

باتک نیحلاصلا ، جاهنم  ش 16 ؛ تقوم ، دقع  تی ، اس  یناتـسیس ، س 86 ؛ ءاتفتـسا ، يا ، هنماخ  س 10 ؛ دـقع ، يایلو  ج 3،ا  تآءاتفتسا ، 
س تآءاتفتسا ، يزیربت ، س 761 ؛ ج 1 ، تآءاتفتـسا ،  مراکم ، س 1 131 ؛ ج 2 ، ماکح ، الا  عماج  یفاـص ، م 67 ؛ دـقعلا ، ءایلوا  حاکنلا ،
1 تسین . مزال  ردـپ  هزاجا  دـشاب ، رتخد  ياتمه  وفک و  يرون . اۀـیآ هللا  رتفد  م 385 و  عج ، ارم  لئاسملا  حیـضوت  تجهب ، لـضاف و  479 1 ؛

مزال ردـپ  هزاـجا  دـشاب ، وا  تحلـصم  هب  جاودزا  هدوب و  رتخد  ياـتمه  وفک و  ًاـفرع - أعرـش و  رـسپ - رگا  يزیربت : تجهب و  ماـظع  تاـیآ 
ردـپ هزاجا  دوشن ، ادـیپ  رین  يرگید  وفک  دـشاب و  رتخد  ياتمه  وفک و  ًافرع - ًاعرـش و  رـسپ - رگا  یفاص : ياهنماخ و  ماظع  تایآ   2. تسین

3. تسین مزال 

4. تسا مارح  راک  نیا  يَرا ، عجارم : همه  تسا ؟ هانگ  جاودزا ، روظنم  هب  رسپ  رتخد و  نیب  تبحم  قشع و  راهظا  ایآ  شسرپ 25 .

؟ دراد یمکح  هچ  تسا - هدرکن  دقع  زونه  هک  دوخ - دزمان  اب  شدرگ  هب  نتفر  حیرفت و  شسرپ 26 .

5. تسین زیاج  هدشن ، هدناوخ  یعرش  دقع  هک  ینامز  ات  عجارم : هعه 

تقوم دقع  بوجو 

؟ دوش یم  بجاو  وا  يارب  تقوم  جاودزا  ایآ  دتفا ، یم  هانگ  هب  مئاد ، جاودزا  طیارش  دوبن  رسمه و  نتشادن  هطساو  هب  یسکرگا  شسرپ 027 

م 2373؛ لئاسملا ، حیـضوت  يرون ،  01 6. تقوم روط  هب  دـنچ  ره  دوش ؛ یم  بجاو  وا  رب  جاودزا  دـشاب ، هتـشاد  ناـکما  رگا  عـجارم : همه 
لئاسملا حیضوت  یناتسیس ، م 1 ؛ دقعلا ، ءایلوا  ةورعلا ، یلع  تاقیلعت  مراکم ، لضاف و  ماما ، م 2 ؛ دقعلا ، ءایلوا  ج 2 ، دابعلا ، ۀی  اده  یفاص ،
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اجنلا ة، طارص  س 456 1 و  آء ت ، اتفتس  ا  يزی ، ربت  م1377 ؛ عج ، ارم  لئاسملا  حیضوت  تجهب ، .2 دیحو . هللا  ۀیآ  رتفد : م2377 ؛ عجارم ،
.4 س 1260 . ج 2 ، ماکح ، الا  عماج  م 2 و  دقعلا ، ءایلوا  ج 2 ، ابعلا د ، ۀی  ادـه  یفاص ، س 54 ؛ ءاتفتـس ، ا  يا ، هنماخ  . 3 س 1130 . ج 2 ،
س 1095 و ج 2 ، آء ت ، اتفتسا  مراکم ، 0 5 عجارم . همه  رتفد : س 49 0 1 و 75 0 1 و  ج 2 ، آء ت ، اتفتسا  مراکم ، تی ؛ اس  یناتـسیس ،

عجارم 0 همه  رتفد : م 2 و 4 و  حاکنل ، باتک ا  ج 2 ، یقثولا ، ةورعلاو  س 824  ءاتفتسا ، يا ، هنماخ  . 6 عجارم . همه  رتفد :

عو رشمان  هطبار 

وا اب  مناوت  یم  ناشیا  ردپ  نذا  نودب  ای  آ  هدیدرگ !!  ناشیا  یتفع  یب  بجوم  هک  متـشاد  عورـشمان  هطبار   ( هدیـشر يرتخد ( کی  اب  شسرپ 28 .
؟ منک جاودزا 

دج ای  ردـپ  هزاجا  اب  دـیاب  یناتـسیس : تجهب و  ماظع  تایآ   1 تسین . مزال  هزاـجا  اـجنیا  رد  يرَا ، یناتـسیس :) تجهب ، زج  هب  عجارم ( همه 
2. دشاب يردپ 

تق وم  جاودزا  تیعو  رشم 

؟ تسا هدمآ  تقوم  جاودزا  هراب  رد  ياهیآ  دیجم  نآرق  رد  ایآ  شسرپ 29 .

ینانز و  3" ؛  ( ۀَضیِرَف نُهَروُجا  َّنُهوتَاَف  ّنُْهنِم  ِِهب  ْمتْعَتْمَتْـسا  اَمَف  دومرف ( : هراشا   ( تقوم دـقع  هعتم ( تیلح  هب  ءاسن  هروس  رد  لاعتم  دـنوادخ 
نارـسفم همه  ننـست و  لها  نارـسفم  رتشیب  یهاوگ  هب  " دـیزادرپب . ار  ناـشرهم  تسا  تسا  بجاو  دـینک . یم  تقوم ) جاودزا  هعتم ( هک  ار 

یم نییبت  ریـسفت و  هعتم  هب  ار  نَا  هک  هدش  دراو  هیآ  لیذ  رد   ? تیب ! لها  زا  یناوارف  تایاور  تسا . تقوم  جاودزا  هب  طوبرم  هیَا  نیا  هعیش ،
جاودزا يانعم  هب  عرـش ، حالطـصا  رد  یلو  تسا ، يریگ  هرهب  يانعم  هب  تغل  رد  هدش - هتفرگ  نَا  زا  متعتمتـسا "   " هک  " هعتم - ةژاو   " دنک

قافتا هدیدرگ و  لالح  عورشم و  تلاسر  رـصع  زاغَا  رد  تقوم  جاودزا  هک  هدم  َا  ربمایپ ? زا  ینوارف  تایاور  هیَا ، زا  هتـشذگ  تسا . تقوم 
: دنا یعدم  نافلاخم  اهتنم  دندرکیم . لمع  نآ  هب  مالسا  زاغَا  ناناملسم د ر  یتح  تسا و  هدوب  نَا  زاوج  رب  ینس  هعیـش و  نادنمـشناد  مومع 
م دقعلا ، ءایلوا  ةورعلا ، یلع  تاقیلعت  س 916 و  تآءاتفتسا ج 2 ، مراکم ، س 84 ؛ ءاتفتسا ، يا ، هنماخ  میرحت 1 . خسن و  اهدعب  مکح  نیا 

یلع تاقیلعت  ماما ، س 1466 ؛ تاءاتفتسا ، يزیربت ، س 1440 ؛ ج 1 ، لئاسملا ، عم  اج  لضاف ، ج 3 م1237 ؛ نیحلاصلا ، جاهنم  دیحو ، 2 ؛
م 69 حاکنل ، ج 2،ا  نیحلاصلا ، جاهنم  یناتسیس ، . 2 یفاص . هللا  ۀیآ  رتفد : م 2372 و  لئاسملا ، حیضوت  يرون ، م 24 ؛ دقعلا ، ءایلوا  ةورعلا ،

قح مالـسا - ربمایپ  زج  سک - چیه  هک  تسا  یهیدـب  هتبلا  تسا . هدـش  هیآ 24 . ( ، 4) ءاسن . 3 م 1891 . لئاسملا ، حیـضوت  تجهب ، و 70 ؛
مود هفیلخ  فورعم  هلمج  هکنیا  بلاج  دنک . خسن  ار  ماکحا  زا  ياهراپ  ادخ  نامرف  هب  دـناوت  یم  هک  تسا  وا  اهنت  درادـن و  ار  ماکحا  خـسن 

هدوب و ملـسم  مکح  لصا  لاح  ره  هب  تسا ؛ هدرک  مارح  ار  رما  نیا  دوخ  وا  هدشن و  خسن  مکح  نیا  هک  دنک  یم  تلالد  حیرـص  روط  هب  ، 1
2. درادن دوجو  نَا  خسن  رب  ياهدننک  عناق  لیلد  چیه 

؟ تسیچ تقوم  جاودزا  هرابرد  دیلقت  حجارم  رظن  . 30 شسرپ

طیارـش و اـب  رگا  هک  تسا  یهقف  ملـسم  ماـکحا  زا  یکی  ّتقوم  جاودزا  دـنیوگیم : تقوم  جاودزا  هراـبرد  دـیلقت  راوگرزب  عـجارم  یماـمت 
3. تسا زیاج  لالح و  دوش ، ماجنا  یعرش  نیزاوم  تیاعر 

یسراف هغیص 
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؟ دوش هدناوخ  یبرع  ات  دنریگب  لیکو  دیاب  هکنیا  ای  دنناوخب ، یسراف  هب  ار  جاودزا  ءهغیص  ناشدوخ  دنناوت  یم  درم  نز و  ایآ  شسرپ 31 .

یم دنناوخب ، حیحـص  یبرع  تروص  هب  ناشدوخ  دـنناوت  یمن  رگا  دـیحو : يرون  مراکم ، یفاص ، یناتـسیس ، يا ، هنماخ  ماما ، ماظع  تای  آ 
ار تلبق " تجوز "و"   " يانعم هک  دنیوگب  ار  یظفل  نابز ، نامه  رد  دیاب  یلو  دننکارجا ؛ ار  هغیص  يرگید  نابز  ره  ای  یـسراف و  هب  دنناوت 
 ": جحلا ۀعتم  ءاسنلا و  ۀعتم  امهیلع  بقاعم  اهمرحم و  انا  هللا و  لوسر  دـهع  یلع  تناک  ناتعتم  . "1 4. دنریگب لیکو  تسین  مزال  دنامهفب و 
زا یـصاح  عون  هک  عتمت ( جـح  نانز و  هعتم  منک  یم  تاراجم  اهنآ  رب  مدرک و  مارح  ار  اهنآ  نم  هک  دوب  مالـسا ?  ربمایپ  نامز  رد  هعتم  ود 

.4 م 2 . حاکنل ، باتک ا  ج 2 ، یقثولا ، ةورعلا  س 178 و  ءاتفتس ، ا  يا ، هنم  اخ   2 ءاسن . زا  هیَا 24  لیذ  هنومنریسفت ، ك : 2 ر . تسا .)  جح 
س ءاتفتس ، ا  يا ، هنم  اخ  م 2366 و  لئ ، اسملا  حیضوت  ير ، ون  م 2434 ؛ لئ ، اسملا  حیض  وت  دیح ، و  م 0 237 ؛ عج ، ارم  لئ  اسملا  حیض  وت 

مه یبرع  نابز  ندناوخ  رب  ییاناوت  دـنچ  ره  تسا ؛ زیاج  يرگید ، نابز  ره  ایو  یـسراف  نابز  هب  حاکن  دـقع  ندـناوخ  تجهب : هللا  ۀـیآ  . 40
، دـنناوخب حیحـص  یبرع  تروص  هب  ناشدوخ  دـنناوت  یمن  رگا  لضاف : يزیربت و  ماظع  تایآ   1. تسین مزال  نتفرگ  لیکو  دنشاب و  هتـشاد 

نابز هب  ناشدوخ  دنناوت  یم  تسین ، نکمم  رگا  دنریگب و  لیکو  دـیاب  بجاو - طایتحا  ربانب  دـشاب - نکمم  ناشیارب  لیکو  نتفرگ  هچنانچ 
ار تـلبق " "و"  تـجوز ،  " ياـنعم هـک  دـنیوگب  ار  یظفل  ناـبز ، ناـمه  رد  دـیاب  یلو  دـننکارجا ؛ ار  هغیـص  يرگید  ناـبز  ره  اـی  یـسراف و 
هب مدرک  وت  رـسمه  ار  دوخ  : " دیوگب رتخد  تسخن  رهم ، نییعت  زا  سپ  هک  تسا  نیا  یـسراف  نابز  هب  مئاد  دـقع  هغیـص  هرـصبت .  2. دنامهفب

". مدرک لوبق  ار  جاودزا  نیا  : " دیوگب درم  سپس  " هدش . نییعت  رهم 

؟ تسا لکش  هچ  هب  نآ  تیفیک  ، دنناوخپ تقوم  دقع  هغیص  ناشدوخ  دنهاوخب  يرسپ  رتخد و  رگا  شسرپ 032 

ِیف یسْفَن  کتْجَؤَز  : " دیوگب رتخد  تسخن  رتخد ،)  ردپ  هزاجا  دننام  دقع ( طیارش  تیاعر  دقع و  تدم  رهم و  نییعت  زا  سپ  عجارم : همه 
تقوم مئاد و  دقع  قرف  هرـصبت . " َجیوْزَّتلا . ُْتِلبَق  : " دیوگب رـسپ  ینالوط ) هلـصاف ( نودب  نَا  زا  سپ  ِمُوْلعَْملا "و  ِرْهَْملا  یَلَع  ِۀَموْلعَْملا  ِهَدْملا 

. ددرگیم نـییعت  رهم  طـقف  مـئاد  دـقع  رد  یلو  دوـش  یم  نـییعت  زین  تدـم  رهم ، رب  هوـالع  تقوـم  دـقع  رد  ینعی  تـسا ؛ تدــم  نـییعت  رد 
م 2370. عجارم ، لئاسملا  حیضوت  .. 2 م2370 . عج ، ارم  لئاسمل  حیضوت  تجهب ، .1

انز تقوم و  دقع 

؟ تسیچ رد  انز  اب  تقوم  دقع  قرف  شسرپ 33 .

عون مئاد  جاودزا  هک  روط  ناـمه  تسا ؛ جاودزا  عون  کـی  تقوم  هغیـص  . 1 تسا : لیذ  حرـش  هب  انز  تقوم و  دـقع  ياهتوافت  زا  یـضعب 
انز اـما  تسا . تدـم  هیرهم و  دـقع ، هغیـص  رکذ  نَا  هلمج  زا  هک  دراد  ار  دوخ  صاـخ  ماـکحا  طیارـش و  ود  ره  تسا و  جاودزا  زا  يرگید 
ای ردپ و  هزاجا  هرکاب ، رتخد  هب  تبسن  تَقوم  جاودزا  رد  . 2 دریگیم . تروص  يراک   ( دقع هغیص  ندناوخن  لثم  طیارش ( نیا  هب  هجوت  نودب 

جاودزا رد  . 3 دریذپ . یم  تروص  اه  يراکناهنپ  تاساسحا و  زا  رود  هب  هداوناخ و  عالطا  اب  راک  نیا  هجیتن  رد  تسا ؛ مزال  وا  يردـپ  دـج 
تیلوئسم درم  تقوم ، جاودزا  رد  . 5 درادن . دوجو  نوناق  نیا  انز  رد  یلو  دراد ؛ هگن  هدع  دقع ، تدم  ندش  مامت  زا  دـعب  دـیاب  نز  تقوم ،

.6 درادن . دوجو  رما  نیا  عورـشمان  لمع  رد  هک  یلاح  رد  دریذپ ؛ یم  یلامتحا  ندش  راددنزرف  تهج  زا  ار  طابترا  نیا  عباوت  تسا و  ریذـپ 
، دوش یم  هداد  خساپ  ینوناق ، دـنم و  ماظن  یتروص  هب  یـسنج  ياضرا  دریگیم و  لکـش  طباوض "   " ساسارب طباور "  تقوم "  جاودزا  رد 

. تسا ینوناقریغ  درادن و  دوجو  ياهطباض  انز  رد  هک  یلاح  رد 

یب دنوش ، رگیدکی  رسمه  هکنیا  دصق  هب  دنکرتخد ، تسد  رد  ار  يرتشگنا  رسپ  لاثم  ناونع  هب  تسا ؟ زیاج  زین  یتاطاعم  حاکن  دقع و  ایآ  شسرپ 34.
1 دنناوخب . هغیص  دیاب  تسین و  تسرد  یتاطاعم ، جاودزا  عجارم : همه  دنناوخب ؟ دقع  هغیص  هکنآ 
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یلع تاقیلعتلا  مراکم ، لـضاف و  يرون ، ماـما ، س 249 1 ؛ ج 2 ، ماکح ، الا  عماج  یفاـص ، س 1479 ؛ ج 1 ، ةاـجنلا ، طارـص  يزی ، ربت  . 1
. دیحو یناتسیس و  يا ، هنماخ  تجهب ، رتفد : م 1 ؛ هماکحا ، دقعلا و  باب  ةورعلا ،

هاگ آدوخان  هاگن 

یه مرحمان  نارتخد  هب  ناسنا  مشچ  هاگآدوخان  ًاعبط  دوش ، یم  رازگرب  مه  اب  رسپ  رتخد و  نایوجـشناد  ياهسالک  هکنیا  هب  هجوت  اب  شسرپ 35 .
؟ تسیچ دشاب  تذل  دصق  نودب  هک  یتروهع  رد  نآ  مکح  دتفا :

1 درادن . لاکشا  دشاب ، تذل  دصق  نودب  هاگَا و  دوخان  رگا  عجارم : همه 

مرحمان اب  یملع  يوگو  تفگ 

؟ درا لاکشا د  دشاب ، سرد  يارب  ای  ریخ و  تین  هب  هک  مرحمان  درم  اب  نز  ندرک  تبحص  ایآ  شسرپ 36 .

، دبای همادا  رگا  فلاخم  سنج  اب  وگو  تفگ  هرصبت . دن ا ر د 20  لاکشا  دشاب ، هانگ  هب  نداتفا  سرت  تذل و  دصق  نودب  رگا  عجارم : همه 
. دوش لرتنک  تسا  مزال  ور  نیا  زا  دنک . یم  داجیا  ار  هقالع  هنیمز  لومعم  روط  هب 

؟ دنک تبحص  هنادرم  دهد و  رییغت  ار  دوخ  يادص  دیاب  َامتح  مرحمان ، درم  اب  ندرک  تبحص  ماگنه  رد  نز  ایآ  شسرپ 37 .

عم اج  لـضاف ، ص 036 1 ؛ تاءاتفتـس ج 2 ،  1 مراـکم ، نحل 1 . دـیابن  یلو  تسین ؛ مزـال  راـک  نیا  ریخ ، لـضاف :) زج  هـب  عـجارم ( هـمه 
ج 1، اء ت ، اتفتـس  ا  ير ، ون  م 27 ؛ حاکنلا ،) هلیسولا ج 2 (، ریرحت  ماما ، 27 ؛ حاکنلا ) ج 2 (، یقثولا ، ةورعلا  س 1324 ؛ ج 2 ، لئاسملا ،
س 0 170 و 1702 و 1703؛ ج 2 ، ماکح ، الا  عم  اج  یف ، اـص  2433 ؛ عج ، ارم  لئ  اسملا  حیـضوت   2429 ؛  م لئاسملا ، حییضوت  ص 484؛
م لئاسملا ، حییـضوت  تجهب ، س 52 ؛ رظن ،)  ج 3 (، اء ت ، اتفتـسا  ماما ،  02 يا . هنماخ  هللا  ۀـیآ  رتفد : م 2442 ؛ لئاسملا ، حیـضوت  دیحو ،
اء اتتفتس   1 يرون ، ص 1673 ؛ ج 2 ، ماکح ، الا  عم  اج  یفاص ، 1622 ؛ تاءاتفتس ، ا  يزی ، ربت  س 819 ؛ ج 1 ، تاءاتفتسا ، مراکم ، 1936 ؛
م  ( حاکنلا ج 2 (، یقئولا ، ةورعلا  س 145 1 ؛ تاءاتفتـس ، الا  ۀبوج  ا  يا ، هنماخ  1718 ؛ ج 1 ، لئاسملا ، عماج  لـضاف ، س 656 ؛ ج 2 ، ت ،
1 دنک . کیرحت  ار  درم  هک  يروط  هب  دیامن ، كزان  زین  ار  دوخ  يادص  دـیحو . هللا  ۀـیا  رتفد : س 20 و 19 ؛ ، sistani.org، یناتسیس 3 ؛

کیرحت ار  درم  هک  يروط  هب  دیامن ، كزان  زین  ار  دوخ  يادص  دیابن  بجاو  طایتحا  ربانب  یلو   Y تسین مزال  راک  نیا  ریخ ، لضاف : هللا  ۀیآ 
2. دنک

فلاخم سنج  اب  تچ 

؟ دراد یمکح  هچ  یلومعم ، ياهتبحص  ندرک  لدب  در و  فلاخم و  سنج  اب  ندرک  تچ  شسرپ 38 .

3. تسین زیاج  دشاب ، هتشاد  دوجو  هانگ  هب  ندش  هدیشک  هنتف و  فوخ  هک  یتروص  رد  عجارم : همه 

4. تسین زیاج  دشاب ، مارح  هب  نداتفا  سرت  رگا  عجارم : همه  دییامرفب ؟ میعالطا ، یب  وا  تیسنج  زا  هکار  صخش  اب  ندرک  تچ  مکح  یثسرپ 39 .

مرحمان اب  يراگن  همان 
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؟ دراد یمکح  هچ  تچ ، ای  لیمیا و  قیرط  زا  یناوهش  لئاسم  حرط  مرحمان و  اب  يراگن  همان  . 4. شسرپ

ا ،) ج 2 ابعلا د ، ۀـی  ادـه  یف ، اـص   01 5. دراد لاکـشا  تسا ، داـسف  هنیمز  ندـمَا  مهارف  هنتف و  داـجیا  ثعاـب  هک  یلیاـسم  حرط  عجارم : همه 
م 39؛ حاکنلا ،)  ج 2 (، ةورعلا ، یلع  تاقیلعت  ماما ، مر و  اکم  يرون ، م 29 ، حاکنل ،)  1 ج 3 (، نیحلاصلا ، جاهم  یناتسیس ، م 29 ؛ حاکنل ،)
؛ تی اس  یناتسیس ، . 3 م 39 . حاکنلا ،) ج 2 (، ةورعلا ، یلع  تاقیلعت  لـضاف ، . 2 يا . هنماخ  تجهب و  يزی ، ربت  دـیحو ، ماـظع  تاـی  ا  رتفد :

. عجارم همه  رتفد  س 127 ؛ هقرفتم ، تالاوس  ج 3 ، تاءاتفتسا ، ماما ، .5 عج . ارم  همه  رتفد   4 . . عجارم همه  رتفد : تی ، اس  يزیربت ،

مرحمان هب  ندرک  مالس 

مارح هب  نداتفا  سرت  تذل و  دصق  نودـب  رگا  عجارم : همه  تسا ؟ زیاج  مرحمان ، درم  هب  نز  مرحمان و  نز  هب  درم  ندرک  مالـس  ایآ  شسرپ 41 .
. درادن لاکشا  دشاب ،

. دشاب ناما  رد  هانگرد  شزغل  زا  ات  دنکن  مالس  وا  هب  تسا  رتهب  دشاب ، ناوج  رتخد  فلاخم  سنج  رگا  هرصبت .

مرحمان اب  یخوش 

؟ دراد یمکح  هچ  مرحمان  اب  ندرک  یخوش  شسرپ 42 .

2. تسین زیاج  دتفیب ، هانگ  هب  هک  دسرتب  ای  دشاب  یسنج )  ) تذل دصق  اب  رگا  عجارم : همه 

نای وجشناد  طالتخا 

دولَا هانگ  هاگن  رگا  یفاص :) تجهب ، زج  هب  عجارم ( همه  دراد ؟ یلاکشا  نارتخد ، نارـسپ و  نیب  طالتخا  یهاگـشناد  طیحم  رد  ایآ  شسرپ 43 .
ادج يارب  ياهمانرب  یمالسا ، ياهروشک  نالووسم  هک  تسا  راوازس  َنا  دوجو  اب  یلو  درادن ؛ لاکـشا  دشابن ، مارح  هب  نداتفا  سرت  دوشن و  ماجنا 

30 دننک میظنت  نارتخد  نارسپ و  یلیصحت  زکارم  نتخاس 

،) ج 2 یقثوـلا ، ةورعلا   01 4. تسین زیاج  تسا ، داسف  ضرعم  رد  رـسپ ، رتخد و  طالتخا  هکنیا  هب  هجوت  اـب  یفاـص : تجهب و  ماـظع  تاـیآ 
1، يا هنماخ  . 3 س 0 172 . ج 1 ، لئاسملا ، عم  اج  لـض ، اـف  و 39 ؛ م 31  حاـکنل ،) ا  ،) ج 2 یقثوـلا ، ةورعلا   02 و 41 . م 39  حاـکنلا ،) 

نانز یعامنجا  فیاظو  ج 3 (، تاءاتفتسا ، ماما ، س 813؛ ج 1 ، تاءاتفتس ،  1، مراکم س 1592 ؛ تاءاتفتس ،  1، يزیربت س 638 ؛ ءتفتس ،
ۀیآ  : رتفد س 656 1 و 657 1 و 658 1 و  ج 2 ، ماکحالا ، عماج  یفاص ، . 4 یناتسیس . لضاف و  دیحو ، يرون ، ماظع  تایآ  رتفد  س 19 ؛ (، 

. تجهب هللا 

طلتخم نشج 

؟ دراد یمکح  هچ  دنا ، طلتخم  اهرسپ  رتخد و  نآ  رد  هک  هاگشناد  رد  مسارم  اه و  نشج  يرازگرب  شسرپ 44 .

لماک باجح  ناوناب  رگا  یلو  درادن ؛ لاکشا  هسفن  یف  طیحم  کی  رد  اهرـسپ  رتخد و  عامتجا  لصا  یفاص :) تجهب و  زج  هب  عجارم ( همه 
رد نانَا  عامتجا  دریگ ، ماجنا  نَا  دننام  مارح و  یقیسوم  لیبق  زا  يرگید  تامرحم  دنشاب و  هتـشاد  دولَا  هانگ  هاگن  نایاقَا  دننکن و  تیاعر  ار 

داسف ضرعم  رد  تاعامتجا  هنوگ  نیا  رد  رـسپ ، رتخد و  طالتخا  هکنیا  هب  هجوت  اب  یفاـص : تجهب ، ماـظع  تاـیآ   1 تسین . زیاج  لـحم  نَا 
2. تسین زیاج  تسا ،
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یبهذم لکشت  رد  تکرش 

هب تسا  نکمم  هک  منکیم  ساسحا  حقاوم  یضعب  رد  دنتسه ! طلتخم  نآ  رد  نارسپ  نارتخد و  هک  مراد  تیلاعف  یبهذم  لکـشت  کی  رد  شسرپ 45 .
؟ تسیچ فیلکت  ، متفیب هانگ 

حاکنلا ج 2 (، یقثولا ، ةورعلا   01 3. تسین زیاج  اه  لکـشت  نیا  رد  روضح  دشاب ، نیب  رد  هدـسفم  هانگ و  هب  نداتفا  سرت  رگا  عجارم : همه 
س 813 و ج 1 ، اء ت ، اتفتسا  مراکم ، س 1592 و 1594 : اء ت ، اتفتسا  يزیربت ، س 646 و 638 و 626 ، ءاتفتس ، ا  يا ، هنماخ  م 49 ؛ (، 

عماج یفاص ، . 2 يرون . لضاف و  دـیحو ، یناتـسیس ، ماظع  تایآ  رتفد  س 19 ، نانز ،)  یعامتجا  فیاـظو  ج 3 (، تاءاتفتـسا ، ماما ، 805 ؛
س 805 ج 1 ، تاءاتفتسا ، مراکم ، س 627 ؛ ءاتفتس ، ا  يا ، ۀنماخ  . 3 تجهب . هللا  ۀیَا  رتفد  س 656 1 و 1657 و 658 1 و  ج 2 ، ماکحالا ،
س اء ت ، اتفتسا  يزی ، ربت  س 1664 ، ج 2 ، ماکح ، الا  عم  اج  یفاص ، س 19 ؛ نانز ،) یعامتجا  فیاظو  ج 3 (، تاءاتفتسا ، ماما ، و 813 ،

قشع ، ( sistani.org، یناتسیس س 674 و 656 ؛ ج 2 ، اء ت ، اتفتس  ا  يرون ، س5 75 1 ؛ ج 1 ، لئاسملا ، عم  اج  لضاف ، 1592 و 1594 :
. تجهب دیحو و  ماظع  تایآ  رتفد  س 5 ؛ )، 

رسپ رتخد و  يودرا 

؟ دننک ترفاسم  یتحایس  یحیرفت و  ياهودرا  هب  كرتشم ، روط  هب  دنناوت  یم  رسپ  رتخد و  نایوجشناد  ایآ  شسرپ 46 .

1 دوش . بانتجا  نَا  زا  دیاب  تسا ، هدسفم  ثعاب  نارسپ  نارتخد و  طالتخا  هکنیا  هب  هجوت  اب  عجارم : همه 

درم نز و  تولخ 

، دننک جاودزا  رگیدکی  اب  دنهاوخ  یم  هک  يرـسپ  رتخد و  ایآ  لاثم  روط  هب  تسا ؟ زیاج  ناکم  کی  رد  مرحمان  رفن  ود  ندرک  تولخ  ایآ  شسرپ 47 .
؟ دننک تبحص  هدنیآ  لئاسم  دروم  رد  رگیدکی  اب  تولخ  هتیبرد و  قاتا  رد  دنناوت  یم 

اجنآ رد  ناشندـنام  دـنتفیب ، مارح  هب  هک  دنـسرتب  نان  َا  دوش و  ناکم  نَا  دراو  دـناوت  یمن  یـسک  رگا  يرون : ياهنماخ و  ماما ، ماظع  تاـی  آ 
دنهدن و داسف  لامتحا  دنچ  ره  تسا ؛ مارح  اجن  َا  رد  نان  َا  ندنام  دوش ، ناکم  نَا  دراو  دناوت  یمن  یسک  رگا  یفاص : هللا  ۀیآ   2. تسا مارح 

بجاو طایتحا  ربانب  دوش ، ناکم  نَا  دراو  دناوت  یمن  یـسک  رگا  مراکم : هللا  ۀیآ   3. دنزادرپب نَا  دننام  يرورض  یملع و  ياهوگو  تفگ  هب 
ماظع تایآ   4. دنزادرپب نَا  دننام  يرورـض و  یملع و  ياهوگو  تفگ  هب  دنهدن و  داسف  لامتحا  دـنچ  ره  تسا ؛ مارح  اجنَا  رد  نانَا  ندـنام 

، ير ون  م 2445 ؛ عجارم ، لئاسملا  حیـضوت  . 2 عجارم . همه  رتـفد  رد 1 . اهن  َا  ندـنام  دورب ، داسف  لامتحا  رگا  دـیحو : یناتـسیس و  تجهب ،
م 2445. عج ، ارم  لئاسملا  حیضوت  م 2445 4 . عجارم ، لئاسملا  حیضوت  . 3 س 627 . ءاتفتـسا ، يا ، هنماخ  م 1 244 و  لئ ، اسملا  حیضوت 

نَا دراو  دـناوت  یمن  یـسک  رگا  يزیربت : لضاف ، ماظع  تایآ   1 دوش . دراو  دناوتب  رگید  سک  هک  دـشاب  يروط  دـنچ  ره  تسا : مارح  اجنآ 
2. تسا مارح  اجنَا  رد  ناشندنام  دورب ، داسف  لامتحا  هک  یتروص  رد  دوش ؛ ناکم 

یلغش طابترا 

؟ دراد لاکشا  ینامهیم ، ای  يراکمه و  ماگنه  رد  رسپ  رتخد و  نیب  یمیمص  طابترا  ایآ  شسرپ 48 .

یلغـش طابترا  اما  تسا . نایم  رد  هانگ  هب  نداتفا  سرت  نوچ  ؛ تسین زیاـج  رـسپ  رتخد و  نیب  یتسود  یفاـص :) تجهب و  زج  هب   ) عجارم همه 
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4 تسین . زیاج  يرآ ، یفاص : تجهب ، ماظع  تایآ   3. درادن لاکشا  ددرگ ، تیاعر  نآ  رد  عرش  نیزاوم  دوشن و  هدسفم  ثعاب  رگا 

یص وصخ  سیردت 

ریاس دننام  ومعرتخد  یفاص :)  تجهب و  زج  هب  عجارم ( همه  دراد ؟ یمکح  هچ  سرد ، تیوقت  يداتسا و  دح  رد  ومع  رتخد  اب  ترشاعم  شسرپ 49 .
یسرد تیوقت  يارب  دنچ  ره  ( ؛ تسین زیاج  وا  اب  ترشاعم  طابترا و  دشاب ، نیب  رد  هدسفم  هانگ و  هب  نداتفا  سرت  رگا  سپ  تسا . مرحمان  امش  رب  نانز 

50( دشاب

. تجهب هللا  ۀیآ  رتفد  م 2454 ؛ لئاسملا ، حیضوت  دیحو ، م 2445 ؛ عج ، ارم  لئاسملا  حیـضوت   6. تسین زیاج  یفاص : تجهب و  ماظع  تاـیآ 
ماظع تایَا  رتفد : .4 تسا . هدـمَا " فلاـخم  جـن ! نشاد  تسود   " ناونع رد  هک  یعباـنم  زا  هدافتـسا  اـب  م 2445 . عجارم ، لـئاسملا  حیـضوت 

. یفاص تجهب و  ماظع  تایآ  رتفد : .6 تسا . هدمآ  درم " نز و  تولخ  ناونع "  رد  هک  یعبانم  زا  هدافتسا  اب  .5 یفاص . تجهب و 

فلاخم سنج  نتشاد  تسود 

؟ دراد یمکح  هچ  مراد ، تسود  ار  وت  نم  دیوگب  هکدح  نیا  رد  فلاخم  سنج  هب  یتسود  راهظا  شسرپ 50 .

1 تسا . نایم  رد  هانگ  هب  نداتفا  سرت  نوچ  تسین ؛ زیاج  راک  نیا  عجارم : همه 

رازاب یسکات و  رد  در  وخرب 

؟ تسیچ فیلکت  اجنیا  رد  دنکیم ، دروخرب  رگیدکی  هب  درم  نز و  هیلقن  لیاسو  هاگشیامن و و  رازاب ، رد  یهاگ  شسرپ 51 .

نداتفا سرت  رگا  یلو  تسین ؛ مارح  سابل  يور  زا  رگیدـکی  اب  درم  نز و  ندـب  سامت  ای  هدـش و  دای  ياهناکم  رد  ددرت  لصا  عجارم : همه 
نَا زا  دیاب  دوش ، ادیپ  اکتا  راشف و  یندـب ، سامت  رد  رگا  هرـصبت .  2. تسین زیاج  ددرگداسف ، توهـش و  کیرحت  ثعاب  ای  دـشاب و  هانگ  هب 

. دوش زیهرپ 

ار راک  نیا  رگا  و   ( نادرم اب  نانز  یتح  دننکیم ( هحفاصم  رگیدکی  اب  دووخرب  ماگنه  هکدـشاب  نیا  رب  مسر  یطیحم ، ای  هقطنم  رد  هاگره  شسرپ 52 .
تـسد عجارم : همه  تسیچ ؟ ضرف  نیا  اب  درم  نز و  نداد  تسد  مکح  دوش ؛ یم  بوسحم  لباقم  فرط  هب  تبـسن  بدا  هئاسا  تناها و  دـننک ، كرت 

دوش و ظفح  دیاب  ینید  رئاعشو  تسین  زیاج  مرحمان  نز  اب  نداد 

هنماخ ا س 1 ؛ تجم ، س 1 و 5 و  قشع ،)  ، ) sistani.org یناتسیس ، . 1 3. دور یم  نیب  زا  بدا  هئاسا  رب  لمح  یعرـش ، مکح  میهفت  اب 
س 645 و 1 49؛ ءاتفتسا ، يا ، هنماخ  . 2 عجارم . همه  رتفد  س 1661 ؛ ج 2 ، ماکح ، الا  عماج  یفاص ، س 779،0 64 و 1 65 ؛ ءاتفتسا ، ي ،
، یقثولا ةورعلا  س 152 1 ، ج 2 ، اجنلا ة ، طارص  يزی ، ربت  س 031 1 ، ج 1 ، تاءاتفتسا ، يرون ، س 665 1 ؛ ج 1 ، اء ت ، اتفتـسا  مراکم ،
، تاءاتفتسا يزیربت ، س 515 ؛ ءاتفتسا ، يا ، هنماخ  . 3 یفاص . یناتـسیس و  لضاف ، تجهب ، دیحو ، ماظع  تایآ  رتفد : م 47 ؛ حاکنلا ،) ،) ج 2

س 655؛ ج 2 ، تاءاتفتسا ، يرون ، س 1606 ؛

؟ در یمکح د ا  هچ  نآ ، دننام  شکتسد و  هلیسو  هب  مرحمان  نز  اب  نداد  تسد  شسرپ 53 .

ار تسد  دیابن  بجاو ، طایتحا  ربانب  یلو  درادن ؛ لاکشا  دشاب ، هانگ  هب  نداتفا  سرت  تذل و  دصق  نودب  رگا  يا : هنماخ  ماما و  ماظع  تایآ 
هانگ هب  نداتفا  سرت  تذـل و  دـصق  نودـب  رگا  دـیحو : مراکم و  یفاص ، یناتـسیس ، يزیربت ، تجهب ، ماظع  تایآ   1 دـنهد . راشف  تسد  رب 
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تسد هب  ار  تسد  تسا  رتهب  یلو  ؛ درادن لاکشا  دشاب ، هانگ  هب  نداتفا  سرت  تذل و  دصق  نودب  رگا  لضاف : هللا  ۀیآ   2. درادن لاکشا  دشاب ،
راشف تسد  هب  ار  تسد  دـیابن  یلو  درادـن ؛ لاکـشا  دـشاب ، هانگ  هب  نداـتفا  سرت  تذـل و  دـصق  نودـب  رگا  يرون : هللا  ۀـیآ   3. دنهدن راشف 

4. دنهد

نز شش  وپ 

؟ دشاب هنوگچ  دباب  نانز  يارب  ندب  ششوپ  شسرپ 54 .

5. دناشوپب مرحمان  درم  ربارب  رد  چم ) ات  اه  تسد  تروص و  يدرگ  زج  هب  ار ( دوخ  يوم  ندب و  مامت  دیاب  نز  یفاص :) زج  هب   ) عجارم همه 
حیض ا وت  تجهب ، س 1717 ؛ ج 1 ، لئاسملا ، عماج  لضاف ، س 1660 ؛ ج 2 ، ماکحألا ، عماج  یفاص ، س 818 ؛ ج 1 ، تاءاتفتسا ، مر ، اکم 

ماظع تای  َا  رتفد  م 20 ؛ حاکنلا ،) ج 2 (، هلیسولاریرحت ، ماما ، م 16 ؛ حاکنلا ،)  ،) ج 2 نیحل ، اصل  جاهنم ا  ین ، اتـسیس  م 1934 : لئ ، اسمل 
، مراکم س 1606 ، تاءاتفتـس ، ا  يزی ، ربت  . 2 س 479 . ءاتفتـس ، ا  يا ؛ ۀنم  اخ  م 0 2 ؛  حاـکنل ،)  ا  ج 2 (، ۀلیـسولاری ، رحت  مام ، 1 ا  دیحو .
م حاکنلا ،)  ج 2 (، ابعلا د ، ۀی  اده  یف ، اص  م 16 ؛ حاکنلا ،)  ج 3 (، نیحلاصلا ، جاهنم  یناتسیس ، م 40 ؛ حاکنلا ،)  ةورعلا (، یلع  تاـقیلعت 
ا ةورعلا (، یلع  تاـقیلعت  ير ، ون  م 040 4 . حاـکنل ،)  ا  ج 2 (، ةورعلا ، یلع  تاقیلعت  لض ، اـف  - 3 تجهبو . دـیحو  ماظع  تای  رتفد آ  20 ؛
، يزیربت س 568 ؛ ءاتفتـس ، ا  يا ، هنماـخ  رتسلا ،)  ةورعلا (، یلع  تاـقیلعت  مراـکم ، يرون و  ین ، اتـسیس  ماـما ، لـضاف ، . 5 م 40 . حاـکنل ،) 

يوم ندب و  مامت  دیاب  نز  یفاص : هللا  ۀـیآ  دـیحو . تجهب و  ماظع  تایآ  رتفد  م 2435 ؛ عجارم ، لئاسملا  حیـضوت  س 1611 و  تاءاتفتسا ،
1 دناشوپب . زین  ار  تروص  تسد و  دیاب  بجاو ، طایتحا  ربانب  دناشوپب و  مرحمان  ربارب  رد  ار  دوخ 

؟ دراد یمکح  هچ  تسا - ادیپ  نآ  رد  نز  ندب  ياهیگتسجرب  هک  - هدننک کیرحت  گنت و  ياهسابل  ندیشوپ  شسرپ 55 .

2. دناشوپب داشگو  بسانم  يوتنام  ای  رداچ  اب  ار  نانَا  دیاب  تسین و  زیاج  روکذم ) ضرف  رد  اه ( سابل  عون  نیا  ندیشوپ  عجارم : همه 

نز رطع 

3. تسین زیاج  دوش ، مرحمان  هجوت  بلج  ثعاب  رگا  عجارم : همه  دور ؟ نوریب  لزنم  زا  دنزب و  رطع  هک  تسا  زیاج  نز  يارب  ایآ  شسرپ 56 .

نارتخد شیارآ 

؟ دراد یمکح  هچ  نارتخد  يارب  شیارآ  شسرپ 57 .

، یف اص   1 4. دنناشوپب مرحمان  زا  ار  تروص  دیاب  یلو  تسین ؛)  هدنبیز  دـنچ  ره  درادـن ( لاکـشا  نانَا  يارب  هسفن  یف  راک  نیا  عجارم : همه 
اتسیس س 1729 ؛ ج 2 ، ماکح ، الا  عم  اـج  یف ، اـص  و 156 ؛ س 153  ج 2 ، تاءاتفتـسا ، راکم م ، . 2 س 1696 . ج 2 ، ماکح ، الا  عم  اـج 

س 485؛ ج 1 ، اء ت ، اتفتـسا  يروـن ، س 27 ؛ باـجح ،)  اـکحا م  ، ) ج 3 اء ت ، اتفتـسا  ماـما ، س 5 ؛ باــجح ،(  ، ( sistani.org، ین
رتفد س 1590 ؛ تاءاتفتـسا ، يزی ، ربت  و 1367 ؛ س 1364  تاءاتفتـس ، الا  ۀـبوجا  يا ، هنماخ  س 1708 ؛ ج 1 ، لئاسملا ، عم  اـج  لـضاف ،

س 6 61 تاءاتفتس ، ا  يزی ، ربت  ص 797 ؛ ج 1 ، اءاتفتسا ت ، مراکم ، س 667 ؛ تاءاتفتس ، ا  يا ، هنم  اخ  . 3 تجهب . دیحو و  ماظع  تایآ 
ناونع رد  هک  یعبانم  زا  هدافتـسا  اب  . 4 لضاف . ماما و  تجهب ، یفاص ، دـیحو ، ماظع  تاـیَا  رتفد  س1033 ، ج 1 ، اء ت ، اتفتـسا  ير ، وـن  1 ؛

. تسا هدمآ  “ هرهچ شیارآ  ”
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ربا و گنر 

تنیز رگا  دـیحو : لضاف ، يا ، هنماخ  ماما ، ماظع  تایآ  تسا ؟ بجاو  مرحمان  زا  نآ  ندـناشوپ  هدوب و  تنیز  وربا  ندرک  گنر  اـیآ  شسرپ 58 .
1 تسا . بجاو  مرحمان  زا  َنا  ندناشوپ  دوش ، بوسحم 

عونمم تنیز  ءزج  يرون : مراکم ، یتاتـسیس ، ماظع  تاـیآ   2 تسا . بجاو  مرحمان  زا  نَا  ندـناشوپ  یفاص : يزیربت ، تجهب ، ماـظع  تاـیآ 
3. تسین بجاو  مرحمان  زا  نَا  ندناشوپ  دوش و  یمن  بوسحم 

ردپ هزاجا 

؟ تسا لطاب  ناشدقع  دنناوخب ، دقع  هزاجا  نودب  رگا  تسا و  بجاو  يردپ  دج  ای  ردپ  هزاجا  هرکاب ، رتخد  اب  جاودزا  رد  ایآ  شسرپ 59 .

تایآ  4. تسا لطاب  دقع  وا  هزاجا  نودب  دشاب و  رتخد  يردپ  دج  ای  ردپ  هزاجا  اب  دیاب  يرآ ، يرون : یتاتـسیس ، يزیربت ، ماما ، ماظع  تایآ 
، دنناوخب دقع  هزاجا  نودب  رگا  یلو  دشاب ، يردپ  دج  ای  ردـپ  هزاجا  اب  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  یفیلکت ، رظن  زا  لضاف : تجهب ، ماظع 

دقع هزاجا  نودب  رگا  دشاب و  وا  هزاجا  اب  دیاب  بجاو ، طایتحا  رب  انب  دیحو : مراکم و  یفاص ، يا ، هنماخ  ماظع  تایآ  تسین 50  لطاب  دقع 
. ینیمخ ماما  رتفد  س 1707 ؛ ج 1 ، لئاسملا ، عم  اج  لضاف ، هاگن ؛ تی ، اس  يا ، هنماخ  . 1 6. تسا لطاب  دقع  بجاو ، طایتحا  رب  انب  دنناوخب 
س 1 و 17 و تنیز ،)  ،) sistani.org یناتسیس ، . 3 يزیربت . تجهب و  ماظع  تایآ  رتفد  س 683 1 ؛ ج 2 ، ماکح ، الا  عماج  یفاص ، . 2
س 4 دقعلا ، ءایلوا  ج 3 ، تاءاتفتسا ، ماما ،  04 س 542 و 491 . ج 1 ، اء ت ،  اتفتسا  امت  يرون ، س 802 : ج 1 ، اء ت ، اتفتسا  مراکم ، 18 ؛
، تجهب  . 5 يرون . رتـفد  م 70 ؛ حاـکنلا ، ج 2 ، نیحلاصلا ، جاـهنم  یناتـسیس ، و 1556 ؛ و 2 151  ص 1547  تاءاتفتـسا ، يزیربت ، و 27 ؛
.6 م 1 . دقعلا ، ءایلو  ایف  لصف  حاکنلا ، ج 2 ، ةورعلا ، یلع  تاقیلعت  س 1438 و  ج 1 ، لئاسملا ، عم  اج  لضاف ، م 1891 ؛ لئاسملا ، حیضوت 

، نجلاصلا جاهنم  دیح ، و  م 2 ؛ دقعل ، اءایل  ا و  ةورعلا ، یلع  تاقیلعت  مر ، اکم  س 798 ؛ ءاتفتس ،  1 هنم ا ي ، اخ 

هرکاب ریغ  رتخد 

جاودزا رد  ایآ  شزرو ،)  يزاب و  اب  ًالثم  هکلب  عورشمان ؛ هار  زا  هن  هتبلا  دشاب ( هداد  تسد  زا  یک  دوک  نارود  رد  ار  شتراکب  رتخد  رگا  شسرپ 060 
؟ تسا طرش  ردپ  هزاجا  وا ، اب 

1 دراد . ار  هرکاب  رتخد  مکح  رتخد  نیا  عجارم : همه 

لقتسم رتخد 

؟ دنک جاو  دز  شردپ ا  هزاجا  نودب  دناوت  یم  تسا ، لقتسم  دراد و  يدمآرد  هک  يرتخد  ایآ  شسرپ ا 6 .

يردپ دج  ای  ردـپ  هزاجا  اب  دـیاب  ماما   2 دـشاب . رتخد  يردـپ  دـج  ای  ردـپ  هزاجا  اب  هک  تسا  نَا  بجاو  طایتحا  ماـما :) زج  هب  عجارم (  همه 
3. دشاب رتخد 

؟ تسا ردپ  هزاجا  هب  زاین  جاودزا  يارب  ایآ  تسا : هدنام  یقاب   ( هزیشود هرکاب ( زونه  دراد و  لاس  یس  زا  شیب  هک  يرتخد  شسرپ 62 .

، لضاف ماما ،  01 یفاص . رتفدو  م1237  ج 3 ، دـنکیمن 40 5 . طقاس  ار  يردـپ  دـج  ای  ردـپ  نذا  رابتعا  رتخد ، نس  ندوب  ـالاب  عجارم : همه 
ا ج 2 ، نجلاصلا ، جاهنم  یناتـسیس ، م 1237 ؛ ج 3 ، نیحلاصلا ، جاهنم  دـیحو ، م 2 ؛ دـقعلا ، ءایلو  ا  ةورعلا ، یلع  تاقیلعت  مراـکم ، يرون و 
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م 1891؛ لئاسملا ، حیـضوت  تجهب ، س 84 ؛ ءاتفتـسا ، يا ، هنماخ  م 1237 ؛ دـقعلا ، ءایلوا  نیحلاصلا ، جاـهنم  يزی ، ربت  م 70 ؛ دقعلا ، ءایلو 
م 2440 و لئاسملا ، حیضوت  دیحو ، م1237 ؛ ج 2 ، نیحلاصلا ، جاهنم  يزی ، ربت  م 2376 ؛ عج ، ارم  لئاسملا  عیضوت  . 2 یفاص . هللا  ۀیآ  رتفد 

. عجارم همه  رتفد  . 4 م2376 . عج ، ارم  لئاسملا  عضوت  . 3 س 835 . ءاتتفتسا ، يا ، هنماخ 

؟ درک جاودزا  يو  اب  ردپ - نذا  نودب  ناوت -  یم  ایآ  دنراد ؛ جاودزا  هب  یبلق  تیاضر  مردام  ردپ و  دیوگب : رتخد  رگا  شسرپ 63 .

1 تسین . یفاک  یبلق  تیاضر  تسا و  مزال  راهظا  ردپ ، نذا  رد  عجارم : همه 

رسپ هزاجا 

؟ تسا ردپ  هزاجا  هب  زاین  رسپ ، جاودزا  رد  ایآ  شسرپ 64 .

هب ار  وا  تقفاوم  تسا ، رتهب  نَا  دوجو  اب  یلو  تسین ؛ ردـپ  تیاضر  هزاـجا و  هب  زاـین  تسا ، هدیـسر  دـشر  غولب و  دـح  هب  رگا  عجارم : همه 
2. دروآ تسد 

یم بوسحم  رسپ  نآ  یعرش  رسمه  مرحم و  رتخد  نآو ! تسا  تسرد  دوش ، بلج  ردپ  تیاضر  ًادعب  هک  یترو  رد صـ دقع ، ۀغیـص  ایآ  شسرپ 65 .
؟ دوش

تسا 30 حیحص  دقع  دهد ، هزاجا  ار  نَا  یهاگَا  زا  دعب  رتخد  ردپ  دوش و  تیاعر  دقع  طیارش  رگا  عجارم : همه 

يراگتساوخ هاگن 

؟)  دوخ صاخ  طیارش  تیاعر  اب  هتبلا  دنک (  هاگن  يراگتساوخ  ماگنه  نز ، ندب  هب  دناوت  یم  هزادنا  هچ  ات  درم  شسرپ 66 .

ج ةاجنلا ، طارص  س 457 1 و  تاءاتفتسا ، يزی ، ربت  دنچ 1 . ره  دنک : هاگن  رتخد  ندـب  هب  دـناوت  یم  لضاف : يا ، هنماخ  ماما ، ماظع  تایآ 
اتفتسا راکم م ، س 87 ؛ ءاتفتسا ، يا ، هنماخ  س 19 ؛ دقعلا ، ءایلوا  ج 3 ، اء ت ، اتفتسا  ماما ، س33 ؛ تقوم ، تی ، اس  یناتسیس ، س؛826  ، 1

هنماخ . 3 1  . م دقعلا ، ءایلوا  حاکنلا ، باتک  ج 2 ، یقثولا ، ةورعلا   2 يرون . یفاص و  دـیحو ، لضاف ، تجهب ، رتفد : س 917 و  ج 2 ، اء ت ،
، دقعلا ءایلوا  ج 3 ، تاءاتفتس . ا  ماما ، س 1547 ؛ تاءاتفتسا ، يزیربت ، ص 272 1 ؛ ج 2 ، ماکح ، الا  عم  اج  یفاـص ، س 92 ؛ ءاتفتس ، ا  يا ،
ا رتفد : م 1 و  دقعل ، اءایلوا  ةورعلا ، یلع  تاقیلعت  لضاف ، م 1891 و  لئاسملا ، حیضوت  تجهب ، م 2372 ؛ لئاسملا ، حیضوت  يرون ، س 4 و 
ندرگ و دننام  ندب (  زا  يرادقم  وم و  اهاپ ، تروص و  تسد و  هب  اهنت  هک  تسا  بحتـسم  طایتحا  دـیحو . مراکم و  یناتـسیس ، ماظع  تای 
زا يرادـقم  وم و  اهاپ ، تروص ، تسد و  هب  دـناوت  یم  اهنت  مراکم : یناتـسیس و  يزیربت ، تجهب ، ماـظع  تاـیآ   1 دنک . افتکا   ( هنیـس يالاب 

30 دنک افتکا  چم  ات  اه  تسد  تروص و  هب  اهنت  بجاو ، طایتحا  رب  انب  یفاص : هللا  ۀیآ  دنک 20  هاگن  رتخد   ( هنیس يالاب  ندرگ و  دننام  ندب (
زا دناوتن  رگا  دنک و  هاگن  رتخد   ( هنیـس يالاب  ندرگ و  دننام  ندب (  زا  يرادـقم  وم و  اهاپ ، تروص ، تسد و  هب  دـناوت  یم  يرون : هللا  ۀـیآ 

4. تسا زیاج  ندب  مامت  هب  هاگن  دبای ، یهاگآ  سابل  يور  زا  ندب ، ریاس  تایصوصخ 

شیب وا ، رس  ياهوم  تسد و  هایس ، هتخت  يور  بلاطم  نتشون  ماگنه  رد  دنکیمن و  تیاعر  ار  یعرش  باجح  تسا و  باجح  دب  ام  داتـسا  شسرپ 067 
؟ تسیچام فیلکت  دوش ، یم  رهاظ  هزادنا  زا 

ره وا ، هب  هاگن  تجهب : هللا  ۀیآ   5. دراد لاکـشا  تذل ، دصق  نودب  دنچ  ره  وا  هب  هاگن  يرون : لضاف و  یفاص ، يا ، هنماخ  ماما ، ماظع  تایآ 
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م 26 و حاکنل ، ا  ج 2 ، ةورعلا ، یلع  تاقیلعت  لـضاف ، م 28 ؛ حاکنلا ، ج 2 ، هلیسولاریرحت ، ماما ،  01 تسین . زیاج  تذل ، دصق  نودب  دـنچ 
، يزیربت م 28 ؛ حاکنلا ، ج 2 ، نیحلاصلا ، جاهنم  یناتسیس ، م 26 ؛ حاکنل ، ا  ةورعلا ، یلع  تاقیلعت  مراکم ، س 525 2 . ءاتفتسا ، يا ، هنم  اخ 

یلع تاقیلعت  يرون ، . 4 ج 2 . ابعلا د ، ۀـی  ادـه  یفاص ،  3 م 944 1 . لئاسملا ، حیـضوت  تجهب ، م 28 ؛ حاـکنلا ، س 1580 ، تاء ، اتفتـس  ا 
س 6 51 و 582؛ ءاتفتسا ، ياهنماخ ، م 27 ؛ حاکنلا ،)  یقثولا (، ةورعلا  یلع  تاـقیلعت  ير ، ون  لـضاف و  ماـما ، . 5 م 26 . حاـکنل ، ا  ةورعلا ،
زا رگا  دـیحو : مراکم و  یفاص ، یناتـسیس ، يزیربت ، ماظع  تاـی  آ  تجهب . هللا  ۀـیآ  رتفد : و  م 27 ؛ حاـکنلا ،)  ج 2 (، دابعلا ، ۀـیاده  یفاص ،

یلاکـشا مارح - هب  نداتفا  سرت  تذـل و  دـصق  نودـب  وا - هب  هاگن  دـنک ؛ یمن  ءانتعا  دـننک ، باجح  هب  رما  ار  هک ا و  تسا  یکاب  یب  ناـنز 
1 درادن .

؟ تسیچ فیلکت  دتفا ، یم  نانآ  هب  نام  مشچ  میورب و  نابایخ  هچوک و  هب  میروبجم  زین  ام  دنیآ و  یم  نوریب  نانز  هک  یعضو  اب  شسرپ 68 .

یب نانز  هب  هاگن  هرصبت .  2 درک . بانتجا  هتـسویپ ) و  يدمع ( هاگن  زا  دیاب  یلو  تسین ؛ مارح  نانَا  يوم  ندب و  هب  یقافتا  هاگن  عجارم : همه 
. تسا هدمَا  باجح "  یب  هب  هاگن   " رد هک  دراد  یصاخ  مکح  راب  دنب و 

اه ییابیز  هب  هاگن 

تسا و مارح  راک  نیا  ایآ  دربب ؛ تذل  نز  هرهچ  هب  ندرک  هاگن  زا  درب ، یم  تذـل  ناتـسلگو  غاب  ندـید  زا  هکروط  نامه  ناسنا  رگا  شسرپ 069 
؟ دیآ یم  باسح  هب  تذل  دصق  قادصم 

، يزیربت م 2434 ؛ عجارم ، لئاسملا  حیضوت  یناتـسیس ، . 1 3. تسین زیاج  دراد ، یـسنج  تذـل  هبنج  نوچ  اـه  هاـگن  هنوگ  نیا  عجارم : همه 
 (، حاکنلا ،) یقثولا ةورعلا  یلع  تاقیلعت  039 1 و  س 029 1 ، تاءاتفتسا ج 2 ، مراکم ، م 1232 ؛  ( حاکنلا ،) نیحلاصلا جاهنم  یلع  هقیلعتلا 

اج یفاص ، س 1324 ؛ ج 2 ، لئاسملا ، عم  اج  لضاف ، س 036 1 ؛ ج 2 ، تاءاتفتس ، ا  مراکم ، . 2 م 2443 . لئاسملا ، حیضوت  دیحو ، م 27 ؛
ا ير ، ون  م 27 ؛ حاکنلا ،)  ،) ج 2 هلیـسولا ، ریرحت  ماما ، م 27 ؛ حاـکنلا ،)  ، ) ج 2 یقثوـلا ، ةورعلا  و 1703 ؛ س 1702  ج 2 ، ماـکحالا ، عم 
، تاءاتفتس ا  مراکم ، .3 يا . هنماخ  تجهب و  دیحو ، ماظع  تایآ  رتفد : م 26 ؛ ج 3 ، نیحلاصلا ، جاهنم  یناتسیس ، س 484 ؛ ج 1 ، تاءاتفتس ،

. عجارم همه  رتفد : س 1274 و  ج 5 ، ةاجنلا ، طارص  يزیربت ، س 799 و  ج 1 ،

یشزومآ ملیف  سکع و 

؟ دراد یمکح  هچ  تسا ، يرورض  نایوجشناد  يارب  نآ  شزومآ  هک  یکشزپ  ياهباتکرد  دوجوم  نایرع  ياهسکع  هب  ندرک  هاگن  شسرپ 70 .

هب هاـگن  هک  تسا  ییاـج  هلاـسم  ضرف  هرـصبت .  1 در . دـن ا  لاکـشا  دـشاب ، مارح  هب  نداـتفا  سرت  تذـل و  دـصق  نودـب  رگا  عـجارم : همه 
. دشاب يرورض  نایوجشناد  يارب  شزومَا  تهج  هدش ، دای  ياهسکع 

لذتبم ملیفو  سکع 

یمکح هچ  دوشن - ناسنا  کیرحت  بجوم  هک  یتروص  رد  دننکیم -  يزاب  نآ  رد  ناملـسم  ریغ  نانز  رتشیب  هک  لذتبم  ياهملیف  هب  هاگن  . 71 شسرپ
؟ دراد

هانگ باکترا  همدقم  زیگنارب و  توهش  لومعم  روط  هب  اه  ملیف  هنوگ  نیا  ندید  هکنیا  هب  هجوت  اب  یناتسیس :) يزیربت و  زج  هب   ) عجارم همه 
هعماج رد  داسف  جیورت  ای  مارح  رب  توهـش  کیرحت  بجوم  هک  ییاه  ملیف  هب  هاگن  يزیربت : هللا  ۀـیآ   2 تسا . مارح  اهنَا  هب  هاگن  دـشاب ، یم 
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ج 1، لئاسملا ، عماج  لـضاف ، س 789 ؛ ج 1 ، تاءاتفتـس ، ا  مراکم ، س 3 131 ؛ تاءاتفتـس ، الا  ۀبوجا  يا ، هنماخ  . 1 3. تسین زیاج  دشاب ،
ص 31، یکشزپ ، تاءاتفتسا  ماکحا و  تجهب ، س 1707 ؛ ج 2 ، ماکح ، الا  عماج  یفاص ، س 931 ؛ ج 1 ، تاءاتفتسا ، يرون ، س 2093 ؛

عماج یفاص ، س 1187 ؛ تاءاتفتسا ، ۀبوجا  يا ، هنماخ  . 2 دیحو . یناتسیس و  ماظع  س 49 و 50 ؛ رظن ،) ج 3 (، تاءاتفتسا ، ماما ، س 12 ؛
: رتفد س 778 و 782  ج 1 ، تاءاتفتسا ، مراکم ، س 1729 و 1731 ؛ ج 1 ، لئاسملا ، عماج  لـضاف ، س 1717 و 1605 ؛ ج 2 ، ماکح ، الا 

هللا ۀـیآ  س 1129 . ج 5 ، اـجنلا ة ، طارــص  و 1605 و  س 1603  تاءاتفتــس ، ا  يزی ، ربـت   3 دـیحو . تجهب ، ماما ، يرون و  ماـظع  تاـیآ 
1 تسین . زیاج  نانز  هب  هاگن  بجاو  طایتحا  ربانب  دشاب ، زین  هانگ  هب  نداتفا  سرت  تذل و  دصق  نودب  رگا  یتاتسیس :

امیسو ادص  ياه  ملیف 

؟ دراد یمکح  هچ  دنوش ، یم  شخپ  امیس  ادص و  زا  دوش و  یمن  تیاعر  باجح  اهنآ  رد  هک  یجراخ  یناریا و  ياهملیف  هب  هاگن  شسرپ 72 .

2 درادن . لاکشا  دوشن ، یقالخا  تافارحنا  دسافم و  ثعاب  دشاب و  هانگ  هب  نداتفا  سرت  تذل و  دصق  نودب  رگا  عجارم : همه 

ییوشانز کیرحت  ملیف 

؟ دننک هاگن  لذتبم  سکس و  ياهملیف  هب  دنناوت  یم  یسنج ، کیرحت  يارب  رهوش  نز و  ایآ  شسرپ 73 .

ییاه ملیف  هب  هاگن  يزیربت : هللا  ۀیآ   3. تسین زیاج  یسنج ، لذتبم و  ياهملیف  هلیسو  هب  توهش  کیرحت  ریخ ، يزیربت :) زج  هب   ) عجارم همه 
.2 س 4 ؛ ملیف ،)  ،) sistani.org یناتسیس ، . 1 4. تسین زیاج  دوش ، یم  هعماج  رد  داسف  جیورت  ای  مارح و  رب  توهش  کیرحت  ثعاب  هک 
س 1726 ج 1 ، لئاسملا ، عم  اج  لضاف ، س 775 و 772 ؛ ج 1 ، تاءاتفتسا ، مراکم ، س 1194 و 1206 ؛ تاءاتفتس ، الا  ۀبوج  ا  يا ، هنماخ 
س 15 و رظن ،) ، ) ج 3 تاءاتفتسا ، ماما ، م 2 ؛ هقرفتم ،)  لئاسملا (، حیضوت  تجهب ، س 0 45 و 452 ؛ ج 1 ، تاءاتفتس ، ا  يرون ، و 1727 ؛
س ملیف ،) ،( sistani.org یناتسیس ، س 1708 و 1719 : ج 2 ، ماکح ، الا  عماج  یف ، اـص  س 1081 و 1603 ؛ تاءاتقتسا ، يزیربت ، 19 ؛
ج تاءاتفتسا ، يرون ، س 1329 : ج 2 ، ماکح ، ألا  عم  اج  یفاص ، س 1203 ؛ تاءاتفتس ، الا  ۀبوج  ا  يا ي ، هنماخ  . 3 دیحو . هللا  ۀیآ  رتفد  8 ؛
، ةاجنلا طرص  يزی ، ربت  . 4 مراکم . لضاف ، ماما ، تجهب ، دیحو ، ماظع  تایآ  : رتفد س 3 ؛ ملیف ،)  ) sistani.org یناتسیس ، س 554 ؛ ، 2

س 894 و 895. جو 1 ، س 129 1  ج 5 ،

ملیف اب  توهش  ياضرا 

یمکح هچ  دشاب ، رثوم  مارح  باکترا  زا  يریگولج  رد  دنک و  شکورف  ناسنا  توهش  زا  يرادقم  زیگنا ، توهش  ياهملیف  هدهاشم  اب  رگا  شسرپ 074 
؟ تسا زیاج  روظنم  نیا  هب  نآ  هدهاشم  ایآ  دراد ؟

، يا هنماخ  . 1 1 دوش . یمن  رگید  مارح  باکترا  زوجم  هدش ، دای  هیجوت  تسین و  زیاج  زیگنارب ، توهـش  ياهملیف  نیا  هب  هاگن  عجارم : همه 
همه رتفد : س 4 ؛ ریوــصت ،)   ، ) sistani.org یناتسیس ، س 1129 ؛ ج 5  ةاـجنلا ، طارـص  يزی ، ربت  س 1192 ؛ تاءاتفتـسالا ،  ۀـبوج  ا 

. عجارم

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
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	پرسش 4. آيا ممنوع بودن ارتباط دختر و پسر موجب عدم شناخت قبل از ازدواج و سرانجام جدابي نمي شود؟

	مخالفت خانواده
	پرسش 5. به ازدواج با كسي سخت علاقه مندم: ولي خانواد هام مخالفت ميكنند! چگونه با او ارتباط برقراركنم و حرف دلم را به او بگويم و خانواد ه ا م را راضي سازم؟

	اطمينان به همديگر
	پرسش 6. مي خواستم بدانم از لحاظ اخلاقي، رابطه پسر و دختر چگونه بايد باشد؟ چگونه يك دختر مي تواند با همجنس خود دوست باشد؛ ولي با وجود سلامت اخلاقي و اجتماعي، اجازه ندارد با يك پسر دوست شود؛ يعني چرا جامعه، از نظر اخلاقي اين رابطه را- حتي اگر طرفين هيچگونه نظر سوء به هم نداشته باشند و فقط در حد انچه جامعه و اسلام مي پذيرند با هم رابطه برقراركنند- مطرود مي داند. اگر دختر از خودش و طرف مقابل اطمينان كامل داشته باشد و هيچ يك از طرفين از جاده عصمت و تقوا دور نشوند، ارتباط چه صورت دارد؟

	دوستي و دين د اري
	پرسش 07 اگر دوست شدن با يك دختري، باعث شودكه او با حجاب و سنگين شود و دست ازكارهاي خود بردارد، آيا شرعي است كه اين كار را انجام دهم؟

	از من ميخواهد مدتي با او دوست باشم
	پرسش 8. دختري هستم 24 ساله، چند وقت پيش با پسري آشنا شدم. او اهل.. است: در رشته... به تحصيل اشتغال دارد. اوكه سه سال از من كوچك تر است، پسري مومن و فهميده مي نمايد و درباره آيند ها ش افكار خوبي دارد. او از من مي خواهد مدتي كه اينجا هستم، با او دوست باشم. از تجربههاي زندگي ام برايش بگويم. به يكديگر در مشكلات كمك كنيم و بعد از تمام شدن درس از همديگر جدا شويم؛ او خيلي به من محبت ميكند و احساس ميكنم به من علاقه دارد. به قول خودش، ميگويد: چيزي را آسان به دست نياوردم كه آسان از دست دهم. من اين جور روابط راكه پايانش جدايي است، دوست ندارم؛ امَا وقتي با او هستم، احساس خوشبختي ميكنم. البته ته دلم ناراضي ام. احساس شرم و گناه و عذاب وجدان دارم. از حركات و حرف هايش مي فهمم كه بي رحم نيست و ديگرن را نمي رنجاند: اما چرا چنين ميكند، نمي دانم. او حتي براي ديدنم، مرا صيغه كرده تا روابط ما سالم باشد. او ميگويد: وقتي با تو هستم، كمتر گناه ميكنم. تو باعث مي شوي ثواب كنم و بيشتر به خدا نزديك شوم. گاه فكر ميكنم شايد مي خواهد با اين حرف ها مرا امتحان كند. اگر عاقبت اين جور روابط ازدواج باشد، حاضرم پايش بايستم تا درسش تمام شود و از حريم خودم هم تجاوز نميكنم. هميشه از خدا مي خواستم زودتر ازدواج كنم تا در اين جامعه آلوده نشوم. حال خداوند كسي را سر راهم قرار داده كه من واقعاَ او را مرد زندگي مي بينم. ادم ها وقتي ازدواج ميكنند، نصف دينشان كامل مي شود و ديگر به خود اجازه هر كاري نمي دهند. خواهش ميكنم راهنمايي ام كنيد. نمي دانم چه كنم.

	چطور فراموشش كنم؟!
	پرسش 9. مشاور عزيز سلام. اميدوارم ثانيههاي زيباي زندگي را بلندتر از ساعتهاي زشت آن احساس كنيد. دختري نوزده ساله هستم كه خصوصيت روحي عجيبم اين است كه به هيچ كس دل نمي بندم: حتي به خانواده خودم تا جايي كه اگر مدتي انها را نبينم جاي خالي انها را احساس نميكنم؟ اما از پنج ماه پيش با شخصي آشنا شدم كه وجودش به من آرامش مي دهد و با حضور او، مي توانم روزهاي تلخ زندگي را بهتر سپري كنم؟روزهاي اول حضورش را براي تنوع زندگي جالب مي ديدم: اما بعد از مدت كوتاهي به او وابسته شدم و هر روز اين وابستگي بيشتر از روز قبل مي شود در اين مدت به همه چيز فكركرد هام: به باهم بودن و جدا شدن از هم؛ اما در اين مدت به هيچ نتيجهاي نرسيد ها م ا ما نمي توانيم با هم ازدواج كنيم؛ چون از اول با هم در اين مورد صحبت كردهايم كه شرايط ما براي ازدواج مساعد نيست و هر دو نيز قبول كرد هايم. از طرفي فكر جدايي من را هر روز بيشتر عذاب مي دهد؛ به هيچ صورت نمي توانم خودم را قانع كنم كه او را فراموش كنم و اين مسئله روي درسهاي من اثر منفي گذاشته است:

	د ر پي هواي عشق
	پرسش 10: مي خواستم اين مطلب را بنويسم، اما ترسيدم كه مبادا در آينده مشكلي برايم پيش آيد. از آنچه كه مي خواهم بگويم، واقعأ خودم شرم دارم، ولي تمام چوبي كه مي خورم به خاطر سادگي و ناداني خودم است.

	اشتباهم كجا بو د ؟
	پرسش11. دختري نوزده ساله و دانشجوي ترم اول كامپيوتر هستم؛ مي خواهم كمي صادقانه با شما حرف بزنم. دلم نمي خواهد فكركنيد دارم از خودم تعريف ميكنم. من تا قبل از ورود به دانشگاه با هيچ پسري ارتباط نداشته ام. اوايل كه مي خواستم به دانشگاه بروم، از محيط آن كمي مي ترسيدم و بعدكم كم عادت كردم. دركلاس ما بچههاي مختلفي هستند..؛: اوايل خيلي خوب ميگذشت و بنده هم هيچ قصدي در هيچ كدام از بچه ها نمي ديدم؛ چون خودم در اقوام و فاميل از ماجراهاي دوستهاي خياباني كاملَ خبر داشتم و هميشه مواظب بودم مباداكاري كنم كه ا بروي خودم و خانواد ه ا م برود... يك ماه كه از شروع كلاس هايمان گذشت، كم كم با بچه ها خو گرفتم و سلام و احوال پرسي با آنها برايم عادي شد. در اين بين با دختري دوست شدم كه او به راحتي با پسرها سلام و عليك داشت... مدتي بعد سلام كردن به پسران هم شروع شد. آنها هم به ما سلام ميكردند. يك روزكه با دوستم از دانشگاه بيرون مي رفتيم، صدايي از پشت سر، مرا جلب كرد. كسي من و دوستم را صدا ميكرد. ايستاديم؛ نزديك آمد وگفت: خانم مي خواهم با شما حرفي بزنم. اول كمي عقب نشيني كردم؛ ولي بعد گفتم: بفرماييد. گفت: نمي شود؛ بايد تنها با شما حرف بزنم. كمي از دوستم فاصله گرفتم وگفتم بفرماييد.

	نگاه استاد
	پرسش 12. دختري 26 ساله و دانشجوي سال دوم رشته زبان انگليسي هستم. چندي قبل دركلاس كامپيوتر با نگاههاي مداوم استادمان روبه رو شده، به او علاقه مند شدم. من قبل از اين حتي با پسر عمو و پسرخاله هايم هم جز سلام كردن، صحبتي نميكردم و آدمي خجالتي بودم؛ اما در ارتباط و صحبت با اين استاد و نگاههاي مستقيم او اصلاً خجالت نميكشيدم و فكر ميكردم كه همسر مورد علاقه ام را پيدا كرد ها م. با پايان كلاس كامپيوتر، من همواره به فكر او بودم و به همين دليل در درسهاي دانشكده ناموفق بودم. اكنون مضطرب و پريشان خاطر هستم. يك جزوه از درسهاي استاد نزد من است و جرأت نگاه به آن را ندارم. با اينكه فردي معتقد، مذهبي و مفيد به ظواهر شرع و عبادات بودم، اكنون سرخورده شد ها م و احساس ياْس، نوميدي و شكست دارم. بارها از خدا خواسته ام كه فكر او از سرم بيرون برود؛ اما دعايم مستجاب نشد. اكنون عبادات را فقط به خاطر رفع تكليف انجام مي دهم. از شما تقاضاي راهنمايي دارم؛ زيرا وضعيتي بسيار بحراني دارم.

	روابط د ختر و پسر
	پرسش 12. مدت ها است اين مسئله فكرم را مشغول كرده است كه با جامعهاي كه هر روز را در آن به شب مي رسانم، چه كنم؟ اتفاقاتي كه در دانشگاه مي افتد و روابط پسران و دختران كه بسياري از اوقات زشت و ناپسند است، ناشي از بيفرهنگي است يا بي ايماني؟ نمي دانم ناشي از چيست؛ ولي در جامعه ماكه اسلامي است، واقعا غير قابل تحمل است و عرف جامعه سنتي ما چنين حركات و روابطي را نمي پسندد. خودشان استدلال ميكنند در اسلام گفته شده است دو نفركه يكديگر را دوست داشته باشند، به هم محرم اند! با اين استدلال بدون هيچ گونه عقد رسمي يا صيغه، با هم قدم مي زنند و يا حتي گاهي اوقات، به قول خودشان براي شناخت بيشتر، بدون اطلاع خانواده ها در خلوت باهم صحبت ميكنند. آيا در احكام ديني چنين چيزي وجود دارد؟ به نظر شما، وظيفه ما در اين موقعيت چيست و چه بايد بكنيم؟

	ارتباط د ر تشكل هاي مذهبي
	پرسش 14. توي انجمن اسلامي، جلسات با جوي صميمي و تقريباً دوستانه ولي محترمانه برگزار مي شود، ولي من خيلي آدم با ظرفيتي نيستم ! زود جوگير مي شوم و بعضي وقت هاكنترلم از دست مي رود و شايد از مرزهاي حيا ميگذرم؟ به خاطر همين نمي دانم شركت در اين جلسات برايم مفيد است يا نه؟

	پيش ما مي مانديد!
	پرسش 15. مهم ترين ماجراي زندگي ام را برايت تعريف ميكنم: اگر پسندت افتاد، اميد دارم كه آن را چاپ كنيد و توصيه ها و سفارشهاي خوبتان را نيز برايم درج بفر ما ييد.

	ما چه كنيم؟ا
	پرسش 16. در هر محفل ديني كه شركت ميكنيم يا از هر عالم ديني كه مي پرسيم و يا دركتاب ها و مقالات مذهبي مي خوانيم؛ ارتباط بين دختر و پسر بسيار خطرناك و حرام مي دانند و ما را از آن برحذر مي دارند. اينك سوال من به عنوان يك دانشجوي جوان اين است كه ما چه كنيم؟ از يك طرف جواني و اوج غرايز جنسي و از سوي ديگر نامناسب بودن فضاي اخلاقي و فرهنگي جامعه كه اين غرايز را شعله ورتر ميكند و..؟ عرضه و تفاضاكه از نظر ديني نامشروع است؟ ازدواج رسمي به لحاظ مشكلات اقتصادي، تحصيلي، شغلي و... تقريباً در وضعيت و سن كنوني ناممكن است؟ پس ما چه كنيم؟ آيا بايد با سركوب غرايز، رهبانيت پيشه كنيم و يا آنكه تسليم شرايط شويم وگناه آن را تقصير مسئولان و پدر و مادران و بزرگ ترها بيندازيم. خلاصه اينكه من جوان دانشجو، در اين بحبوحة غرايز جنسي چه كنم؟ ما معتقديم كه اسلام، ديني كامل، پويا، جامح و پاسخگوي همة زمان ها است، آيا در اين دين براي ما هم تدبيري انديشيده است؟ آيا راه مشروعي براي ماكه هم آلوده به گناه نشويم و هم از فشارهاي غرايز جنسي رهايي يابيم وجود دارد؟
	بررسي آثار ازدواج موقت
	صيغه عقد موقت
	چند نكته ضروري:
	آثار و فوايد ازدواج موقت
	1. پيشگيري از زنا
	2. حفط ايمان و بندگي
	3. دفع فحشا از طريق رفع نياز مالي متعه شوندگان
	4. پيشگيري و درمان انحرافات
	5. ييشگيري از سوء استفاده جنسي
	6. پيشگيري از شدت مجازات
	7. حفط احترام و امنيت بانوان وكاهش جنايت ها
	8. عدم احساس گناه در ازدواج موقت
	9.امكان اعمال محدوديت در روابط جنسي
	10. كاهش زاد و ولد فرزندان نامشروع
	11. جلوگيري از هدر رفتن فرصت ها و استعدادهاي جواتان
	12. اتتخاب زمان جدايي از سوي زن و مرد
	13. عدم نياز به مسكن دائمي
	14. عدم نياز به درآمد كلان
	15. حصول آرامش رواني

	دلايل منتقدان ازدواج موقت


	بخش دوم: احكام روابط
	ريبه و تلذذ
	پرسش 18. مقصود از “ريبه “ و “تلذذ” در رسالههاي مراجع چيست؟

	دختر رشيده
	پرسش 19. متظور از دختر بالغ رشيده چيست؟ معمولاً در چه سني به اين حد مي رسد؟ همه مراجع: دختر رشيده، به دختري ميگويند كه منفعت و مصلحت زندگي خويش را به خوبي تشخيص دهد و در امر ازدواج تنها تحت تاثير غريزه جنسي

	سن تمييز
	پرسش20. سن تمييز در پسر و دختر بچه در احكام نگاه و پوشش، چه سني است؟

	راههاي محر ميت
	پرسش 21. به طوركلي دختر و پسر، از چند راه مي توانند با يكديگر محرم شوند؟ زن و مرد از سه راه به يكديگر محرم مي شوند: نسب( خويشاوندي )، رضاع

	صيغه خواهر و برادري
	پرسش 22. آيا هيچ راه شرعي و قانوني- به جز ازدواج- وجود داردكه دو جوان روابط مشروع با هم داشته باشند؟ آيا در اسلام چيزي به نام صيغه خواهر و برادري وجود دارد؟
	پرسش 23. ما دو نفر همكار مجرد هستيم، براي آنكه روابطمان از نظر شرعي دچار مشكل نشود و به گناه كشيده نشويم؛ مي توانيم بدون اجازه پدر دختر، صيغه محرميت بخوانيم؟

	مخالفت پدر
	پرسش 24. در صورتي كه دختر و پسري هم كفو باشند؛ ولي پدر دختر مخالف ازدواج آنها باشد، آيا باز هم رضايت او لازم است( بايد توجه داشت دختر با لغ و رشيده است و نياز به ازدواج دارد )؟
	پرسش 25. آيا اظهار عشق و محبت بين دختر و پسر به منظور ازدواج، گناه است؟ همه مراجع: اَري، اين كار حرام است.4
	پرسش 26. تفريح و رفتن به گردش با نامزد خود- كه هنوز عقد نكرده است- چه حكمي دارد؟

	وجوب عقد موقت
	پرسش 027 اگركسي به واسطه نداشتن همسر و نبود شرايط ازدواج دائم، به گناه مي افتد، آيا ازدواج موقت براي او واجب مي شود؟

	رابطه نامشر وع
	پرسش 28. با يك دختري( رشيده )رابطه نامشروع داشتم كه موجب بي عفتي ايشان گرديده !! آ يا بدون اذن پدر ايشان مي توانم با او ازدواج كنم؟

	مشر وعيت ازدواج مو قت
	پرسش 29. آيا در قرآن مجيد آيهاي در باره ازدواج موقت آمده است؟
	پرسش30. نظر مراجح تقليد درباره ازدواج موقت چيست؟

	صيغه فارسي
	پرسش 31. آيا زن و مرد مي توانند خودشان صيغهء ازدواج را به فارسي بخوانند، يا اينكه بايد وكيل بگيرند تا عربي خوانده شود؟
	پرسش 032 اگر دختر و پسري بخواهند خودشان صيغه عقد موقت پخوانند،كيفيت آن به چه شكل است؟

	عقد موقت و زنا
	پرسش 33. فرق عقد موقت با زنا در چيست؟
	پرسش 34.آيا عقد و نكاح معاطاتي نيز جايز است؟ به عنوان مثال پسر انگشتري را در دست دختركند، به قصد اينكه همسر يكديگر شوند، بي آنكه صيغه عقد بخوانند؟ همه مراجع: ازدواج معاطاتي، درست نيست و بايد صيغه بخوانند. 1
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