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یمالسا بالقنا  نوماریپ 

همدقم

راتساریو تشاددای 

تسا یمالسا  بالقنا  نوماریپ  يرهطم "  یضترم  دیهش  داتسا  ياه "  هبحاصم  و  اهینارنخـس ،  اهتـشاددای ،  زا  يا  هدیزگ  رـضاح  هعومجم 
دودحم ررکم  ياهتمسق  فذح  راتشون و  هب  راتفگ  لیدبت  دح  رد  شیاریو  حیقنت و  ات  تسا  هدش  ششوک  هعومجم  نیا  تالاقم  میظنت  رد 

 - رتفد نیا  تشادیم ،  روضح  دوخ  ام  دیهش  ملعم  رگا  کش  یب  دوشن  هداد  يرییغت  داتـسا  طسوت  هدش  هضرع  بلاطم  ياوتحم  رد  دنامب و 
رتلماک و بتارمب  یئاوتحم  قایس و  مظن و  اب  دوشیم -  بوسحم  ناملسم  تما  يارب  وا  میظع  ردقنارگ و  يرکف  ثاریم  زا  یئزج  هلزنمب  هک 

راثآ اب  هک  یناگدنناوخ  همه  زا  شیپاشیپ  شزوپ  اب  راتـساریو  تسین  نینچ  هک  غیرد  اما  دـیدرگیم  هضرع  ینونک ،  میظنت  هویـش  زا  رتبولطم 
ناگدـنناوخ دراد  دـیما  اـما  دـنادیم  دوخ  هجوتم  ار  رتفد  نیا  ياـهیتساک  اهـصقن و  یماـمت  تیلوئـسم  دنتـسه ،  سونأـم  گرزب  دیهـش  نیا 

5 هحفص دنناسر  ددم  هعومجم  نیا  یگتساریپ  انغ و  هب  ناشدنمدوس  تارکذت  اب  دنرگنب و  ضامغا  هدیدب  ار  اهیتساک 

هبنش 2/11/57 هس  تایهلا  هدکشناد  رد  ینارنخس 

هدیقع رکفت و  يدازآ 

لوا تمسق 

کی هیهت  میظنت و  تصرف  هک  ما  هدوب  راتفرگ  ردقنآ  ریخا ،  زور  دنچ  رد  صوصخب  مایا و  نیا  رد  هک  مهدـب  حیـضوت  دـیاب  البق  ادـخ  مانب 
هطبار رد  یکی  مدوب ،  هتفرگ  رظن  رد  هتکن  ود  اما  ما  هتشادن  مدوب -  دنمقالع  مه  رایسب  هکنیا  نیع  رد  ار -  هدکشناد  نیا  صتخم  ینارنخس 

یلک روطب  یتلاسر  هچ  دید  دیاب  عبطلاب  تسا و  یمالسا  فراعم  تایهلا و  هدکـشناد  اجنیا  هکنیا  ینعی  تسا ،  ینارنخـس  لحم  تبـسانم  اب 
طبترم لوا  عوضوم  اب  ارهق  هک  مود  عوضوم  یمالـسا  سدـقم  تضهن  نیا  رد  صخالاب  یتلاـسر  هچ  دـشاب و  هتـشاد  هعماـج  رد  تسمزـال 

هدکـشناد نیا  هک  یتلاسر  ینعی  لوا ،  عوضوم  اما  تسا  هدش  حرطم  تدشب  ام  هعماج  رد  مایا  نیا  هک  تسا  هدیقع  يدازآ  هلئـسم  دوشیم ، 
رد هکنیا  تسا  یمالـسا  يژولوئدیا  زا  عافد  ریـسفت و  هیجوت و  هئارا و  هیحان  رد  رتشیب  دـشاب ،  هتـشاد  دـناوتیم  صاخ  روطب  ای  یلک و  روطب 

نالوئسم هدادن  ماجنا  رگا  هدوب و  ینازیم  هچ  هب  هداد  ماجنا  رگا  و  هن ،  ای  تسا   6 هحفص هداد  ماجنا  ار  یتلاسر  نینچ  هدکشناد  نیا  هتشذگ 
تـسا حرطم  نامیارب  هچنآ  میرادـن ،  هتـشذگ  هب  يراک  ثحب  نیا  یط  رد  لقاال  ام  تسین  حرطم  ام  يارب  العف  دـنا ،  هدوب  یناـسک  هچ  نآ 

قحب دیابیم  هدکشناد  نیا  منکیم  رکف  اصخـش  مدرک ،  هراشا  هک  نانچمه  دشاب ؟  هتـشاد  یتلاسر  هچ  دیاب  هدکـشناد  نیا  هدنیآ  رد  هکنیا ، 
دـیتاسا و يراکمه  تمه و  اـب  هدـنیآرد  هک  مراودـیما  و  یمالـسا ،  يژولوئدـیا  زا  عاـفد  اـنایحا  ریـسفت و  حیـضوت و  يارب  دـشاب  يزکرم 

يدازآ اساسا  دید  دیاب  تسا  يدازآ  هلئسم  مود ،  هلئـسم  اما  دریذپب و  ماجنا  یبوخب  تلاسر  نیا  هدکـشناد ،  لوئـسم  دهعتم و  نایوجـشناد 
یناسنا حالطصاب  يدازآ  یکی  دوشیم ،  هتفگ  رظن  رد  ناسنا  يارب  يدازآ  هنوگ  ود  الومعم  دیایم ؟  باسحب  رـشب  يارب  یقح  هچ  تسیچ و 

مود عون  يدازآ  دیاب  مینک ،  ثحب  میهاوخب  امدق  نابز  هب  رگا  اهسوه و  يوه و  يدازآ  تاوهـش ،  يدازآ  ینعی  یناویح  يدازآ  يرگید  و 
 ، تسین یناویح  يدازآ  ناشروظنم  دننکیم ،  ثحب  يدازآ  هرابرد  هک  یناسک  هک  تسا  حـضاو  میمانب  هیوهـش  هوق  هیبضغ و  هوق  يدازآ  ار 

اهدادعتسا نیا  یناویح  ياهدادعتسا  زا  رتالاب  رترب و  دراد  یئاهدادعتسا  ناسنا  دراد  مان  یناسنا  يدازآ  هک  تسا  یسدقم  تیعقاو  نآ  هکلب 
نیمه لاح ،  ره  هب  تساه  هشیدـنا  اهتفایرد و  اهکاردا و  هلوقم  زا  اـی  تسا و  یناـسنا  یلاـع  تـالیامت  اهـشیارگ و  فطاوع و  هلوقم  زا  اـی 
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يراک و هابتـشا  هیام  هک  يدازآ  عون  ود  هرابرد  يرـصتخم  حیـضوت  تسا  مزال  اجنیا  دنوشیم  وا  یلاعتم  ياهیدازآ  اشنم  رترب  ياهدادعتـسا 
هک تسا  رـشب  یناسنا  دادعتـسا  نامه  زا  یـشان  رکفت  يدازآ  هدـیقع  يدازآ  رکفت و  يدازآ  ناـیم  تسا  قرف  دوش  هداد  تسا  هدـش  هطلغم 

يدازآ اما  تسا  يدازآ  نیا  ورگ  رد  رشب  لماکت  تفرشیپ و  دشاب  دازآ  دیاب  امتح  يرشب   7 هحفص دادعتسا  نیا  دشیدنیب  لئاسم  رد  دناوتیم 
هلسلس کی  دیاقع ،  زا  يرایسب  اشنم  تسین  تسرد  حیحص و  رکفت  زا  یشان  يا  هدیقع  ره  هک  دینادیم  دراد  يرگید  تیـصوصخ  هدیقع ، 

رکف ینعی  دیایم  باسحب  هشیدـنا  داقعنا  یعون  سکع  هب  هک  تسین  اشگ  هار  اهنت  هن  انعم  نیا  هب  هدـیقع  تسا  اهبـصعت  اهدـیلقت و  اهتداع و 
نیا لیلدب  رکفت ،  سدقم  هوق  نآ  هک  تسا  اجنیا  رد  تسا و  هدش  دقعنم  هتسب و  دشاب  لاعف  زاب و  هکنیا  ضوع  هب  یتلاح ،  نینچ  رد  ناسنا 

ار تارثا  نیرترابنایز  هکلب  تسین ،  دیفم  اهنت  هن  ریخا  يانعم  رد  هدیقع  يدازآ  دوشیم  ینادنز  ریسا و  ناسنا  نورد  رد  یگتـسباو ،  داقعنا و 
اجنیا هب  یقطنم  روطب  هدرک و  رکف  نوچ  میئوگب  دـیاب  دتـسرپیم  ار  گنـس  کی  هک  یناـسنا  دروم  رد  اـیآ  دراد  لابندـب  هعماـج  درف و  يارب 

؟  مینکن داجیا  تب  شتسرپ  رد  وا  يارب  یتعنامم  میراذگب و  مارتحا  وا  هدیقع  هب  دیاب  سپ  تسا ،  مرتحم  هدیقع  هکنیا  لیلد  هب  زین  هدیسر و 
درک هللا  لیلخ  میهاربا  هک  مینکب  ار  يراک  نامه  ینعی  مینک ؟  دازآ  هدـیقع  نیا  تراسا  زا  ار  وا  رکف  لقع و  هک  مینک  يراـک  دـیاب  هن ،  اـی 

جراخ رهش  زا  مدرم  همه  هک  دایعا  زا  یکی  رد  دندوب  تسرپ  تب  یگمه  تداع ،  قبط  رب  وا  نامز  مدرم  دیا  هدینـش  امـش  مه  ار  شناتـساد 
 ، گرزب تب  زجب  ار  اهنآ  مامت  تفر و  اهتب  غارـس  هب  تشادرب و  ار  شربت  تصرف ،  زا  هدافتـسا  اـب  هکلب  تفرن  نوریب  رهـش  زا  وا  دـندشیم ، 

حالطـصا هب  نیا  هک  دـنک  رکف  دوـخ  اـب  دورب ،  اـجنآ  هب  یـسک  رگا  هکنیا  تین  هب  تخادـنا ،  گرزب  تب  ندرگ  هب  مه  ار  ربـت  درکدرخ و 
تـسا هدنام  اهنت  شدوخ  هدرک و  ریمخ  درخ و  ار  اهتب  یقاب  هدوب  رتدنمورین  همه  زا  نوچ  گرزب  تب  هجیتنرد  دنا و  هدیگنج  مه  اب  اهادـخ 

ندش و رکذتم  ببـس  هشیدنا  نیمه  دـنبنجب و  ناشدوخ  ياج  زا  دـنناوتیمن  اهنیا  دـنیوگیم  ترطف  مکح  هب  مدرم  هک  تسا  نشور  مه  دـعب 
هیـضق لـماع  يوجتـسج  هب  ینابـصع  نیگمـشخ و  دـندید  ناـنچنآ  ار  عضو  دنتـشگرب و  مدرم  هکیتقو  دوشیم  اـهنآ  ندـمآ   8 هحفص دوخب 
میهاربا غارسب  دنتفر  هک  دوب  نیا  تساهراک  نیا  اب  فلاخم  هک  تسه  رهـش  نیا  رد  یناوج  هک  داتفا  ناشدای  وج  سرپ و  نمـض  دنتـساخرب 

باوـج رد  مدرم  هدـنام  هدـنز  هک  تسا  گرزب  تب  نیمه  یعقاو  مرجم  دـینکیم ؟  مهتم  ارم  ارچ  امـش  تـفگ  اـهناب  باـطخ  ع )  مـیهاربا ( 
اهناسنا هک  اریئاهتجاح  هکنیا  یلو  تسین  هتخاس  وا  زا  دروخ  دز و  راک  تسا  روطچ  هک  داد  خساپ  تسین  هتخاس  اهراک  نیا  وا  زا  هک  دنتفگ 

یلا اوعجرف  دـیوگیم « :  دربیم ،  راکب  یئابیز  رایـسب  حالطـصا  نآرق  اجنیا  رد  تسا ؟  هتخاس  وا  زا  دـنک ،  هدروآرب  دـنا  هدـنام  رد  اهنآ  رد 
قطنم صلاخ و  بان و  هشیدـنا  لقع و  ناـسنا  یعقاو  دوخ  نآرق ،  رظن  زا   ( 1 دندرگزاب (  دوخب  اهنیا  هک  دش  ببس  هرظانم  نیا  مهـسفنا ،» 

رد ار  دوخ  دندرگ و  زاب  دوخ  يوس  هرابود  هک  دش  ببـس  رکذت  نیا  دـندوب ،  هدـش  ادـج  ناشدوخ  زا  اهنیا  دـیوگیم  نآرق  تسوا  حـیحص 
جیار يانعمب  هدیقع -  يدازآ  فالخ  رب  درک  ع )  میهاربا (  هک  يراک  ایآ  مینک ؟  ریـسفت  دیاب  هنوگچ  ار  میهاربا  ترـضح  راک  الاح  دنبای 

میهاربا ترضح  رگا  دوب ؟  نآ  یعقاو  يانعمب  هدیقع  يدازآ  تمدخ  رد  هکنآ  ای  دوب ،  دشاب -  دازآ  دیاب  سک  ره  هدیقع  دنیوگیم  هک  نآ 
درکیم زاربا  ار  يزیچ  نامه  تسرد  ینعی  مراذـگیم ،  مارتحا  اهناب  مهنم  سپ  دنتـسه ،  ناسنا  اهنویلیم  مارتحا  دروم  اـهتب  نیا  نوچ  تفگیم 

تشگزاب یگناگیب و  دوخ  زا  حالطـصا  لداعم  ابیرقت  تسا  هدش  حرطم  شیپ  لاس  دصراهچ  رازه و  هک  ینآرق  حالطـصا  نیا  یقرواپ 1 - 
نآ ذخا  ضوعب  هنافساتم  ام  نارکفنـشور  تسا و  هدش  رایـسب  دیکات  نآ  يور  رب  وا ،  ناوریپ  سکرام و  لگه و  راثآرد  هک  تسا  شیوخب 
راک ایآ  تسا ،  جیار  رایـسب  ياهدیقع  نونکا  هک   9 هحفـص دـناهدرک  ذـخا  برغ  زا  ارنآ  باتک ،  نیا  زا  نآ  قیمع  يانعم  كرد  نآرق و  زا 

تسرد مینیبیم  زین  مالسا  خیرات  رد  يدازآ  هب  تمدخ  هن  تسا   ( 1 لهج (  هب  ءارغا  نیا  مالسا  رظن  زا  دوب ؟  هداد  ماجنا  یحیحص  تسرد و 
هب تشاذـگن  یقاب  ار  اهتب  هدـیقع ،  يدازآ  هناـهب  هب  ترـضح  نآ  داد  ماـجنا  هکم  حـتف  رد  ص )  مرکا (  ربمغیپ  ار  ع )  میهاربا (  راـک  ریظن 

نیا تسا ،  هدش  يزلف و  یبوچ و  ياهتب  نیا  ریسا  مدرم  نیا  رکف  هک  تسا  لاس  اهدص  دنمدرم و  يرکف  تراسا  لماع  اهتب  نیا  دید  سکع 
اب دینک  هسیاقم  ار  راتفر  هویش و  نیا  الاح  درک  دازآ  اعقاو  ار  مدرم  تسکش و  مه  رد  ار  اهنآ  مامت  حتف ،  زا  دعب  مادقا  نیلوا  ناونعب  هک  دوب 

هناختب کی  زا  دـیدزاب  شرفـس ،  همانرب  ءزج  ناتـسودنه  رد  دوب  هتفر  اجنآ  هب  ناتـسودنه  زا  رادـید  يارب  هکیتقو  ناتـسلگنا  هاـشداپ  راـتفر 
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شیب مارتحا  هناشنب  وا  اما  دندنکیم ،  ار  دوخ  ياهشفک  دنوش ،  هناختب  نحص  لخاد  دنتـساوخیم  هکیتقو  دنه  مدرم  دوخ  دوب  هدش  هدناجنگ 
هداس يا  هدع  تکرح  نیا  ریسفت  رد  داتسیا  اهتب  لباقم  رد  رت  بدؤم  همه  زا  مه  دعب  دنک و  ار  شیاهـشفک  هدیـسرن  نحـصب  زونه  دح ،  زا 

تـسا رامعتـسا  گنرین  نیا  هکنیا  زا  لفاغ  دراذگیم  مارتحا  مدرم  دیاقع  هب  ردـقچ  رکفنـشور  تلم  کی  هدـنیامن  دـینیبب  دـنتفگیم  شیدـنا 
 ، اهنتـشاذگ مارتحا  هنوگنیا  تسا  هدرک  نارگرامعتـسا  مار  هدیـشک و  ریجنز  هب  ار  دنه  هک  تساه  هناختب  نیمه  هک  دنادیم  هک  يرامعتـسا 
هب راب  رگید  هک  دیایب  نوریب  تافارخ  نیا  راب  ریز  زا  رگا  دنه  تلم  تسا  رامعتسا  هب  تمدخ  تسین ،  هدیقع  هب  مارتحا  يدازآ و  هب  تمدخ 

لباب هب  یتقو  هک  هدوب  يراوگرزب  گرزب و  درم  هچ  شوروک  دندوب  هتـشون  نامدوخ  خـیرات  ياهباتک  رد  هکنیا  ای  داد  دـهاوخن  اهیـسیلگنا 
هک حتاف  کی  رظن  زا  درمـش  مرتحم  ار  اههناختب  مامت  درک   10 هحفـص لهج  هب  ندیناشک  لهج :  هب  ءارغا  یقرواپ 1 -  حتف  ار  اجنآ  تفر و 
هب شوروک  بانج  دوخ  ایآ  روطچ ؟  تیرشب  رظن  زا  یلو  تسا  یلومعم  هشقن  کی  يداع و  يرما  راک ،  نیا  دراد ،  يرگرامعتسا  تسایس 

ندـنام دـنب  رد  يارب  یبوخ  لماع  هتـشاد  هاگن  يربخیب  رد  ار  مدرم  هک  داقتعا  نیا  درکیم  رکف  شوروک  اما  هن ،  اـنیقی  تشاد ؟  داـقتعا  نآ 
هکیروطنامه هک  رکفت  يدازآ  بلطم  هب  میدرگرب  میرذگب  عوضوم  نیا  زا  بوخ  دزن  اهنآ  بیکرت  هب  تسد  هک  دوب  نیا  تساهنآ 

مود تمسق 

دیاب راچان  دشاب ،  هتـشاد  دامتعا  داقتعا و  نامیا و  دوخ  يژولوئدیا  هب  هک  یبتکم  ره  دوش  هابتـشا  دـیابن  رکف  داقعنا  يدازآ  اب  مدرک  ضرع 
يدازآ هشیدـنا و  يدازآ  ولج  درادـن  دوخ  هب  يدامتعا  نامیا و  هک  یبتکم  ره  سکع  هب  دـشاب و  رکفت  يدازآ  هشیدـنا و  يدازآ  رادـفرط 

نیا دننک  يریگولج  ناشراکفا  دـشر  زا  دـنراد و  هگن  يرکف  صاخ  هدودـحم  کی  رد  ار  مدرم  دـنراچان  بتاکم  هنوگنیا  دریگیم  ار  رکفت 
يژولوئدیا ندوب  ریذپ  بیسآ  زا  هک  یتشحو  لیلدب  اهروشک ،  نیا  رد  مینیبیم  یتسینومک  ياهروشک  رد  زورما  ام  هک  تسا  یعـضو  نامه 

يدعب و کی  هجیتن  رد  دنونـشب و  ار  رگید  ياهروشک  يادص  دـنناوتن  مدرم  هک  دوشیم  هتخاس  يروط  اهویدار  یتح  دراد ،  دوجو  یمـسر 
دوجو راکفا  يارب  یتیدودحم  چیه  یمالسا  يروهمج  میژر  رد  هک  منکیم  مالعا  نم  دنیایب  راب  دنهاوخیم ،  نارادمامز  هک  نانچنآ  یبلاق ، 

ناشلیصا تارکفت  اه و  هشیدنا  لصاح  هک  دنـشاب  دازآ  دیاب  همه  دوب  دهاوخن  رثا  ربخ و  اه ،  هشیدنا  هدرک  هزیلاناک  حالطـصاب  زا  درادن و 
ود دازآ  لیـصا ،  ياه  هشیدنا  هضرع  اما  تسا  عونمم  هئطوت  تسا  يراکایر  هئطوت و  ياوس  رما  نیا  هک  مهدیم  رکذت  هتبلا  دـننک  هضرع  ار 

هزرابم داحتا ،  دنیوگیم "  هک  راعش  نیا  امش  رظن  هب  اقآ  دنتفگیم   11 هحفص مدرکیم .  تبحص  تسیسکرام  ناوج  دنچ  اب  شیپ  زور  هس  ای 
دیئوگیم هک  امـش  مدیـسرپ  دشاب  نامیود  ره  كرتشم  راعـش  راعـش ،  نیا  سپ  دنتفگ  درادن  بیع  چـیه  متفگ  دراد ؟  بیع  هچ  يدازآ "  ، 

میژر و اب  هزرابم  ناتروظنم  هزرابم ،  دـیئوگیم  هکیتقو  تسا  نیا  زج  ایآ  یـسک ؟  هچ  اب  هزرابم  دـیئوگیم ،  هزرابم  رد  ایآ  هزرابم ،  داـحتا ، 
مدرم هک  دینکیم  حرطم  مهبم  ترابع  کی  اب  هفافل و  ریز  رد  يروط  ار  ناتراعش  امـش  هک  تسنیا  زج  ایآ  تسا ؟  بهذم  اب  نآ  زا  هتـشذگ 
راعـش نیا  مرـضاح  نم  دینک ؟  لافغا  ار  اهنآ  جیردتب  دعب  دینک و  عمج  اول  نیا  ریز  دیناوتب  دنتـسه ،  بهذم  رادفرط  هک  یئاهنآ  ینعی  ار ، 

زا میوگیم و  حیرص  ار  نیا  تسا  مزینومک  مزیلایرپما و  هیلع  هزرابم  هزرابم ،  زا  نم  روظنم  هک ،  منکیم  مالعا  حیرص  لوا  زا  یلو  میوگب  ار 
 ، دینیـشنیم مه  اب  هک  یتقو  دـیرادن و  داقتعا  ینیمخ  هللا  تیآ  هب  هک  امـش  مینزب  حیرـص  ار  نامیاهفرح  میئایب  مرادـن  یکاـب  مه  سک  چـیه 
؟  دینکیم دنلب  ناتدوخ  تارهاظت  رد  ار  وا  سکع  ارچ  مینکیم ،  هزرابم  وا  اب  نینچ  نیا  دعب  میتسه و  درم  نیا  اب  هلحرم  نالف  ات  ام  دـیئوگیم 

ینعی هدیقع  زاربا  يدازآ  دینزب  ار  ناتدوخ  فرح  مه  امش  دنزیم  حیرص  ار  شفرح  یمالـسا و  يروهمج  دیوگیم  وا  دیئوگیم ؟  غورد  ارچ 
دیئوگب غورد  هدـیقع  يدازآ  مانب  دـیهاوخیم  امـش  هکنآ  لاح  دـیئوگب  دـیتسه  دـقتعم  نآ  هب  اعقاو  ار  هچنآ  ینعی  ارناـت ،  دوخ  رکف  هک  نیا 

ار اـم  ياوـشیپ  سکع  ارچ  مسرپـیم  نم  یلو  دـیروایب  مه  ار  نینل  سکع  سپ  بوـخ ،  رایـسب  تسا  نینل  دـیراد  داـقتعا  وا  هـب  امـش  هـکنآ 
امـش هکیتروص  رد  دوریم  ربهر  نیا  هک  میوریم  ار  یهار  ام  دـیئوگب  مدرم  هب  دـیهاوخیم  عقاو  رد  دـیروایم  ار  ماما  سکع  یتقو  دـیروایم ؟ 

يدازآ يرگ و  قفاـنم  يدازآ  لاـفغا و  يدازآ  اـب  ار  رکف  يدازآ  ارچ ؟  لاـفغا  هـچ ؟  يارب  نـتفگ  غرود  دـیورب  يرگید  هارب  دـیهاوخیم 
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اقآ میئوگیم  مینزیم و  فرح  امـش  اب  میراد  هدنک  تسوپ  كر و  حیرـصام و  هک  روطنامه  مینکب  هابتـشا  دـیابن  هک  ندرک   12 هحفص هئطوت 
بولطم يداـصتقا  میژر  زا  ریغ  اـم ،  هدـنیآ  لآ  هدـیا  يداـصتقا  میژر  تسامـش  لآ  هدـیا  تموکح  زا  ریغ  اـم ،  لآ  هدـیا  تموـکح  میژر 

ار دوخ  نخـس  زین  امـش  تسامـش  ینیب  ناهج  يرکف و  يداـقتعا و  ماـظن  زا  ریغ  اـم ،  ینیب  ناـهج  اـم ،  يرکف  يداـقتعا و  ماـظن  تساـمش 
ارچ امش  رگید  هار  زا  دهاوخیمن  هک  ره  دورب و  هار  نیا  زا  دهاوخیم  هک  سک  ره  ات  میئوگیم  كر  حیرص و  ار  اهفرح  ام  دیئوگب  تحارصب 
زا لوا  هجرد  رد  امش  هک  نآ  لاح  میزاسب ،  يدحاو  راعش  يدازآ  زا  میئایب  دیئوگیم  ارچ  دینزیمن  هدنک  تسوپ  كر و  ار  ناتدوخ  فرح 

يدازآ سپ  تسا  یتسینومک  قانتخا  اهنآ  زا  یکی  هک  یقانتخا  عون  ره  زا  يدازآ  ام  دـینکیم و  دـصق  ار  بهذـم  زا  يدازآ  يدازآ ،  هملک 
 ، تسا دازآ  رکفت  مالسا  رظن  زا  منکیم ،  مالعا  ناملسم  ریغ  ناتسود  نیا  همه  هب  نم  دراد  توافت  ام  بولطم  يدازآ  اب  دیهاوخیم  امـش  هک 

ناتدوخ یعقاو  رکف  هک  یطرـشب  دینک -  زاربا  ار  ناتدوخ  هدیقع  دـیهاوخیم  روج  ره  دیـشیدنیب ،  دیـشیدنیب ،  دـیهاوخیم  هک  روج  ره  امش 
لاس دنچ  هدکـشناد ،  نیمه  رد  نم  درک  دهاوخن  یتعنامم  سک  چـیه  دیـسیونب ،  دیـسیونب ،  دـیهاوخیم  هک  روط  ره  دـینک ،  زاربا  دـشاب - 

دهدب صاصتخا  ار  یسرک  کی  دراد  تیحالص  هک  يا  هدکـشناد  هناگی  مداد ،  رکذت  نآرد  هدکـشناد و  ياروش  هب  متـشون  يا  همان  شیپ 
اعقاو هک  يداتـسا  هکلب  دـنک ،  سیردـت  ناملـسم  داتـسا  کـی  ار  مسیـسکرام  هکنیا  هن  یلو  تسا  تاـیهلا  هدکـشناد  نیمه  مسیـسکرام  هب 

يدرف نانچ  زا  هدـش  یتمیق  ره  هب  دـیابیم  دـشاب  هتـشادن  داقتعا  ادـخ  هب  اصوصخم  و  دـشاب ،  نموم  نآ  هب  دـشاب و  هتخانـش  ار  مسیـسکرام 
نامدوخ قطنم  مینزیم ،  ار  نامیاهفرح  میئایم و  مه  ام  دعب  دنک  سیردت  ار  مسیـسکرام  لئاسم   13 هحفص هدکشناد  نیا  رد  ات  درک  توعد 

نآ رد  دیابن  تسا ،  تایهلا  هدکـشناد  اجنیا  نوچ  هک  درک  رکف  هنوگنیا  دیابن  دریذپب  ار  ام  قطنم  تسین  روبجم  مه  سک  چـیه  میئوگیم  ار 
غورد ولج  دیاب  طقف  تسا  مسیسکرام  هب  دقتعم  هک  يداتسا  طسوت  مهنآ  دوش ،  سیردت  دیاب  مسیـسکرام  ریخ  دوشب  سیردت  مسیـسکرام 
لـصا نالف  هب  هراشا  نآرق  هیآ  نـالف  دـیوگب  دـنکب و  نآرق  هیآ  هب  کـسمت  دـیابن  تسیـسکرام  کـی  رگید  ینعی  تفرگ  ار  يزاـب  هقح  و 
راکفا یمالـسا ،  شـشوپ  ریز  یئاـه  هتـشون  دوشیم  هدـید  یهاـگ  تسا  نآرق  هب  تناـیخ  نیا  میفلاـخم  هویـش  نیا  اـب  اـم  تسا  مسیـسکرام 

نیا راصتخا  هب  يرگیدام ،  هب  شیارگ  للع  باتک  ریخا  پاچ  همدقم  رد  نم  تسا  گرزب  یتنایخ  مه  نیا  دـننکیم ،  غیلبت  ار  یتسیـسکرام 
اهنآ ناگدنسیون  ای  هدنسیون  منادیمن  زونه  اعقاو  نم  نآرق  ریـسفت  هرابرد  دیـسر  متـسدب  یئاه  هوزج  شیپ  يدنچ  ما  هداد  رکذت  ار  بلطم 

لئاسم بوذـجم  بوعرم و  هک  دنتـسه  يدارفا  زا  اـهنیا  هک  مهدـیم  لاـمتحا  هتبلا  دـنهدیم  جرخ  هب  دـمعت  اـی  دـنا  هدـش  لاـفغا  اـعقاو  اـیآ 
یف تسا  هدش  یتسیسکرام  تشادرب  نآرق  تایآ  مامت  زا  ما  هدناوخ  نم  هک  اجنآ  ات  ناگدنـسیون ،  نیا  ياهباتک  رد  دنا  هدش  یتسیـسکرام 

ود بالقنا  تسا  بالقنا  بیغ  بیغ ،  زا  دوصقم  دنـسیونیم :  ناشریـسفت  رد  اهنیا  بیغلاب " »  نونموی  نیذـلا   : " دـیوگیم «  نآرق  لـثملا 
هتشاد راتتـسا  تلاح  دیاب  بالقنا  تسا ،  هدشن  نوگنرـس  مکاح  یتسیلایرپما  ماظن  هک  یتقو  ات  تداهـش  هلحرم  بیغ و  هلحرم  دراد  هلحرم 

14 هحفـص رد  لاسراپ  ات  ام  الثم  تسا  بالقنا  تداهـش  هلحرم  تقونآ  دش  ضوع  میژر  هک  دعب  دشاب  بیغ  حالطـصا  هب  یفخم و  دـشاب ، 
یعقاو فرح  مه  امـش  بوخ  دـینکیم ؟  دانتـسا  نآرق  هب  ارچ  مسرپـیم  بـالقنا  تداهـش  هلحرم  رد  لاـسما  میدوـب و  بـالقنا  بیغ  هلحرم 
هدیقع يدازآ  هب  نیا  درک  یضارتعا  دز و  یفرح  دیابن  سپ  تسا ،  دازآ  هدیقع  هکنیا  مکح  هب  تفگ  دوشیمن  رگید  اجنیا  دینزب  ار  ناتدوخ 
ینعی بیرف  تسا  بیرف  هئطوـت و  لاـفغا و  رما  نیا  تسا  ناناملـسم  سدـقم  باـتک  ندرک  رازبا  نداد و  رارق  هلیـسو  نیا  تـسین ،  طوـبرم 
یباـتک نآرق  دـشاب  دازآ  دـناوتیمن  نـیا  و  نداد ،  رارق  هلیــسو  ار  نارگید  تیثـیح  تمالــس و  نارگید ،  يدازآ  ینعی  نارگید  هـب  تناـیخ 

يزیچ اـی  منکیم  رکف  نم  درادـن  دوـجو  يا  هزجعم  ینامـسآ  باـتک  نیا  رد  دـیوگب  هـک  یـسک  ره  تـسا  مـسجم  یحو  تـسا ،  ینامـسآ 
رد تهج  نیا  تسا و  هدرک  لقن  يدایز  ياه  هزجعم  نآرق  تسین  ناملـسم  الـصا  دیوگیم و  غورد  هکنآ  ای  تسا و  شناد  یب  دـمهفیمن و 

هدافتسا خیرات  ياهباتک  زا  هک  روطنآ  تسا  لیف  باحـصا  ناتـساد  هدش ،  حرط  نآرق  رد  هک  یلئاسم  هلمج  زا  تسین  ثحب  لباق  باتک  نیا 
لقن نآرق  دـعب  دـننک  بارخ  ار  یمیهاربا  دـبعم  نیا  هبعک ،  هناخ  ات  دـننکیم  هلمح  هکم  هب  اهیـشبح  دراد ،  هراشا  مه  نآرق  دوخ  دوشیم و 

یگنس لیجس -  کی  ناشمادک  ره  دندمآ و  رد  زاورپ  هب  رمحا  يایرد  رانک  زا  ناغرم  نیا  داتسرف ،  ار  یئاهغرم  لاعتم  دنوادخ  هک  دنکیم 
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هلبآ هملک  اب  لبا  ینعی  هملک  نیا  هشیر  دنیوگیم  اهیـضعب  دـمانیم و  لیبابا  ار  اهغرم  نیا  نآرق  دنتـشاد  راقنم  هب  هدـش -  گنـس  لگ  ای  یلگ 
دربب موجه  نآ  هب  خلم  هک  یمدنگ  نمرخ  هیبش  نایرکشل  دنتخیر و  ورف  یشبح  نایرکـشل  رـس  هب  ار  اهلیجـس  اهغرم  لاح  ره  هب  تسا  یکی 

هلبآ و هب  اهزابرس  ایآ  تسا ،  هدوب  هچ  رما  تایئزج  هکنیا  اما  تسا  یعطق  الماک  بلطم  ياجنیا  ات  دندش  كاله  دنتخیر و  نیمز  رب  یگمه 
خر زا  دـعب  لاس  لهچ  لیف  هروس  لوزن  نامز  رگید  فرط  زا  تسین  مولعم  یتسردـب  هن ،  اـی  دـندش   15 هحفـص راچد  نآ  هب  هیبش  يزیچ  ای 

روضح هروس  لوزن  نامز  رد  دـنا ،  هدوب  ارجاـم  دـهاش  دوخ  هک  یمدرم  زا  يرایـسب  رطاـخ  نیمه  هب  تسا و  هدوب  هکم  رد  هعقاو  نیا  نداد 
هب ار  وا  دندوب  ربمایپ  نانمشد  هک  دوهش  نآ  بلغا  دوب ،  هدشن  عقاو  دهدیم  حرش  نآرق  هک  روطنآ  يا  هثداح  نینچ  رگا  املسم  دنا و  هتـشاد 

هدوب رارق  نیا  زا  هیـضق  دنـسیونیم ،  اه  هوزج  نیا  رد  هروس ،  نیا  ریـسفت  رد  دنتخادنایم  رابتعا  زا  ار  شفرح  دـندرکیم و  مهتم  یئوگغورد 
یناهج رامعتسا  دعب  دندوب  هزرابم  لاح  رد  یناهج  رامعتـسا  اب  هک  دندرکیم  یگدنز  یبالقنا  هورگ  کی  هکم  رد  ربمغیپ  دلوت  نامز  رد  هک 

ار رامعتـسا  نایرکـشل  دندیرپ و  غرم  لثم  مه  هورگ  نیا  دش ،  رو  هلمح  هکم  هب  نآ  ندرک  دوبان  يارب  درک و  فشک  ار  یبالقنا  هورگ  نیا 
هک ام  درادـن  یطبر  اـمب  تسا  هدـشن  هتـشون  یخیراـت  چـیه  رد  عوضوم  نینچ  هکنیا  دـسیونیم ،  ریـسفت  هدنـسیون  دـعب  دـندرک  راـم  راـت و 
زا یتشادرب  نینچ  هک  تسا  نشور  میدرگرب  نامدوخ  فرح  زا  هدشن  طبض  لکـش  نیا  هب  اجک  چیه  رد  عوضوم  هکنیا  رطاخ  هب  میناوتیمن 
هب یتح  ار  طایتحا  تایآ  ریسفت  رد  يدارفا  دینیبیم  امـش  رگا  هک  مهدیم ،  زردنا  منکیم ،  تحیـصن  ناردارب  نیا  هب  نم  تسین  تسرد  نآرق 

دنهاوخیمن دـنراد و  ناـشدوخ  شیپ  هک  تسا  یئاـهباسح  يور  متـسین -  قفاوم  تهج  نیا  رد  نم  هتبلا  هک  دـنا -  هدـناسر  ساوسو  دـح 
مالـسا تفرگ  شیپ  رد  دـیابن  مه  ار  طارفا  هار  هدـع ،  نیا  لباقم  رد  اما  دنـسیونب  نآرق  تایآ  مانب  دـهاوخیم  ناـشلد  هک  هچ  ره  هدیجنـسن 

قح هدارا  ریخـست  رد  همه  همه و  یهام و  غرم و  بآ و  داب و  ات  هتفرگ  گنـس  زا  شئازجا  همه  اب  شنیناوق و  همه  اـب  ناـهج  همه  دـیوگیم 
 . . ای دیآ و  رد  يرکـشل  تروصب  داب  نیا  ات  دریگب  قلعت  يا  هدارا  تسا  یفاک  دنیایم  باسح  هب  یهلا  دونج   16 هحفص هلزنمب  دنراد و  رارق 
اما دهدیم  رییغت  تسا  هدرک  هدارا  هک  روج  ره  ار  ملاع  عاضوا  دهاوخب  ادخ  رگا  ناحتما  هاگ  دنقح  رکـشل  نامـسآ  نیمز و  تارذ  هلمج  . 

ناکما سپ  دـنراد  تاذـلاب  رارقتـسا  تایدام  هدام و  نوچ  دـنیوگیم  دـنورب  قیاقح  نیا  راب  ریز  دـنهاوخیمن  راکفا  نیا  نابحاص  هنافـساتم 
رشن هک  منکیم  رطخ  مالعا  احیرص  نم  دننکیم  ریسفت  نینچنیا  ار  نآرق  تایآ  دنیایم و  هک  تسا  نیا  دنوشب  جراخ  دوخ  ریـسم  زا  هک  درادن 

تسا رامعتسا  هب  تمدخ  تسین ،  مالسا  هب  تمدخ  يراکفا  نینچ 

موس تمسق 

دنا هتفگ  ررکم  ام  ماما  ربهر و  هکیروطنامه  منک  ضرع  ناریا  هدنیآ  یمالسا  تموکح  هرابرد  مه  یحیـضوت  تسمزال  مضیارع  هلابند  رد 
بیرف يرگ و  هئطوت  هزاجا  ام  اما  تسا  دازآ  دراد ،  مه  یمالـسا  ریغ  هدـیقع  رگا  یبزح  ره  دـندازآ ،  بازحا  یمالـسا  تموکح  رد   ( 1 ) 

ار اهنآ  دنیایم ،  ام  قطنم  گنج  هب  دوخ  قطنم  اب  و  دـنیوگیم ،  احیرـص  ار  ناشدوخ  هدـیقع  هک  يدـح  رد  دارفا  بازحا و  میهدیمن  يراک 
مینک و عافد  نامدوخ  مالـسا  زا  هک  میراد  قح  ام  دـنیوگب  ار  ناشدوخ  دـیاقع  راکفا و  مالـسا ،  ياول  ریز  رد  دـنهاوخب  رگا  اما  میریذـپیم 

منکیمن نامگ  ار  یئوگتفگ  ثحب و  يدازآ  نینچ  دینکن  ار  راکنیا  مالـسا  مانب  میئوگب  میراد  قح  دیوگیمن  يزیچ  نینچ  مالـسا  میئوگب 
غاب لوا  رگید ،  ناربهر  اما  دـنکیم  لمع  ارنامه  دـیوگیم  هک  ار  هچنآ  وا  هک  تسنیا  ناربهر  رگید  اب  اـم  ربهر  قرف  یقرواپ 1 -  یئاج  رد 

رد یک  امـش  درک  ادـیپ  شیارب  ناوـتب  يریظن  رگید   17 هحفـص دـنوشیم .  یلبق  ياهاعدا  همه  رکنم  مه  دـعب  دـنهدیم و  ناشن  خرـس  زبس و 
رد دنیایب  هک  دنهدب  يدازآ  هزادنا  نآ  اه  یبهذم  ریغ  هب  دنراد  یبهذم  تاساسحا  شمدرم  همه  هک  یتکلمم  رد  هک  دیا  هدید  ملاع  خیرات 

زامن دنوش ،  يربمایپ  رکنم  دننک ،  راکنا  ار  ادخ  دننزب ،  دهاوخیم  ناشلد  هک  روطنآ  ار  ناشدوخ  فرح  دننیشنب و  هکم  رد  ای  ربمایپ  دجسم 
زا مالـسا  خیرات  رد  دننک  دروخرب  اهنآ  اب  مارتحا  تیاهن  اب  بهذم  نادقتعم  اما  میرادـن ،  لوبق  ار  اهنیا  ام  دـنیوگب  دـننک و  در  ار  جـح و  و 

هکیسک باوج  رد  مالسا  ردص  رد  رگا  دنامب  یقاب  تسناوت  مالسا  هک  دوب  اهیدازآ  نیمه  لیلدب  مینیبیم و  ناوارف  ناشخرد  ياه  هنومن  نیا 
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اب هک  هدنامیقاب  لیلد  نیاب  مالسا  تشادن  دوجو  یمالسا  رگید  زورما  دیـشکب ،  دینزب و  دنتفگیم  مرادن ،  لوبق  ار  ادخ  نم  تفگیم  دمایم و 
ع قداص (  ماما  باحصا  زا  یکی  لضفم  دیا  هدینش  امش  همه  ار  لضفم  ناتساد  تسا  هدش  هجاوم  فلتخم  راکفا  اب  تحارص  اب  تعاجش و 

تبحص هب  دندرک  عورش  وا  رانک  رد  دندش و  دراو  مه  کلسم  يدام  رفن  ود  تقو  نیا  رد  تشاذگیم ،  زامن  ربمایپ  دجسم  رد  يزور  دوب  ( 
هک هدوب  يا  هغبان  درم  دنتفگ  دندرک و  حرطم  ار  ربمغیپ  هلئسم  ناشیاه  تبحص  نمض  رد  اهنآ  دینشیم  ار  اهنآ  يادص  وا  هک  يروطب  ندرک 

ادخ و هب  وا  دوخ  هتبلا  دوش  دراو  بهذم  هار  زا  هک  تسنیا  لوحت  هار  نیرتهب  هک  هدرک  رکف  دنکب ،  داجیا  شا  هعماج  رد  یلوحت  هتساوخیم 
لوا دنتفگ  اهنآ  هب  ندرک  شاخرپ  هب  درک  عورش  لضفم  هدرک  هدافتـسا  رازبا  کی  ناونعب  بهذم  زا  یلو  تسا  هتـشادن  داقتعا  تمایق  زور 

اهفرح و نیا  وا  روضح  رد  ام ،  هک  ینادب  دـیاب  یتسه  قداص  رفعج  ماما  ناوریپ  زا  رگا  یتسه ؟  یـسک  هچ  عابتا  زا  هورگ و  مادـک  زا  وگب 
اهتنا رد  دـهدیم و  شوگ  تناـتم  اـب  ار  ناـمیاهفرح  همه  هکلب  دوشیمن ،   18 هحفـص ینابـصع  اهنت  هن  وا  مینکیم و  حرطم  ار  اهنیا  زا  رتـالاب 
رکف امش  دنامب  یقاب  تسا  هتسناوت  مالـسا  هک  هدوب  نینچ  نیا  دهدیم  ناشن  ار  اهنآ  ياهاطخ  دنکیم و  نایب  لالدتـسا  اب  ار  اهنآ  همه  خساپ 

دیورب هن ،  نییدام ؟  دوخ  تسا ؟  هتـشادهاگن  هدرک و  سکعنم  یـسک  هچ  ار  نییدام  تاداریا  اـهفرح و  مالـسا ،  خـیرات  لوط  رد  دـینکیم 
دنا هدرک  هضرع  اهیبهذم  هب  ار  اهفرح  نیا  ینامز  اهنآ  ینعی  دنا  هتشادهاگن  یبهذم  ياملع  طقف  ار  نییدام  ياهفرح  هک  دینیبب  دینک  هعلاطم 
رطاخ هب  اهفرح  نیا  مامت  دنا  هدرک  طبـض  ناشدوخ  ياهباتک  رد  ار  راکفا  نآ  دـعب  دـنا و  هتـساخرب  هثحابم  هب  اهنآ  اب  زین  یبهذـم  ياملع  و 

ناونعب امـش  تسین  سرتسد  رد  ای  هتفر و  نیب  زا  بلغا  اهنآ  دوخ  راثآ  الا  تسا و  هدنام  یقاب  ام  نامز  هب  ات  یبهذم  ياملع  باتک  رد  دورو 
دنا هدرک  سکعنم  دوخ  رد  ار  هورگ  نیا  ياهاعدا  تاداریا و  هزادنا  هچ  ات  هک  دینیبب  ار  راحب  تاجاجتحا  ای  یـسربط و  تاجاجتحا  هنومن ، 
نم دهد  همادا  دوخ  تایح  هب  دناوتیم  هک  تسا  فلتخم  راکفا  دیاقع و  اب  هناعاجش  حیرص و  ههجاوم  اب  طقف  طقف و  مالـسا ،  مه  هدنیآ  رد 

زا تسا  نارگید  هدیقع  زاربا  زا  يریگولج  یمالـسا ،  تادقتعم  ظفح  هار  دننکن  لایخ  هک  مهدـیم  رادـشه  مالـسا  نارادـفرط  ناناوج و  هب 
مفساتم اهنآ  اب  نشور  حیرص و  ههجاوم  فلاخم و  راکفا  هب  نداد  يدازآ  تسا و  ملع  نآ  درک و  يرادساپ  دوشیم  ورین  کی  اب  طقف  مالسا 

مدوب هدرکن  ینیب  شیپ  ار  یـصاخ  عوضوم  لبق  زا  هک  مراد  مه  ار  رذع  نیا  لاح  نیع  رد  مرادن ،  تبحـص  همادا  يارب  يرتشیب  تصرف  هک 
تاقبط  19 هحفص اهرـشق و  مامت  هک  هدکـشناد ،  نیا  طقف  هن  دشاب و  قفوم  شدوخ  تلاسر  ماجنا  رد  هدکـشناد  نیا  مراودیما  لاح  ره  رد 

ناریا رد  اهزور  نیا  هک  یئاه  یئامیپهار  دـنیوگیم  ایند  رد  تسا .  هدرک  ادـیپ  یمیظع  ساکعنا  ناهج  رد  اـم  تضهن  دـهعتم  مدرم  فلتخم 
دشاب هتـشادن  ریظن  ایند  رد  دیاش  دوشیم ،  ینیب  شیپ   ( 1 هعمج (  زور  هکیلابقتـسا  نیا  تسا  هقباس  یب  ناهج  خـیرات  رد  دریگیم ،  تروص 

یبالقنا اعقاو  ار  اهنآ  رفن  نویلیم  یـس  القا  روشک ،  کی  تیعمج  نویلیم  جـنپ  یـس و  زا  دـناوتیم  یئورین  هچ  مسرپیم  امـش  زا  نم  ناردارب ، 
دـسر یمن  ناریا  بالقنا  ياپب  لومـش  یگدرتسگ و  تهج  زا  یبالقنا  چیه  دننادیم  دنا  هدـناوخ  ار  ایند  ياهبالقنا  خـیرات  هکیئاهنآ  دـنک ؟ 
نطب رد  یبهذم  تاداقتعا  تاساسحا و  هک  درکیم  روصت  یـسک  رتمک  دیاش  ار  نابلخ  ناردارب  نیا  دینک  هظحالم  هنومن ،  کی  ناونعب  امش 

یتردق و چیه  راب  ریز  دننکیم و  باصتعا  داقتعا  نامیا و  رس  زا  همه ،  بجعت  نایم  رد  اهنیا  تسا  دنمورین  يوق و  ردقنیا  هورگ ،  نیا  حور 
دیدهت دنکیم ،  تفلاخم  هاگتـسد  دنروایب  ار  ماما  دنوشیم  بلطواد  تسا ،  ماما  ندمآ  زا  تبحـص  هکیتقو  اما  دـنوریمن  مه  يدـیدهت  چـیه 
دیورب دیهاوخب  رگا  دیرادن و  یمتـس  چیه  امـش  هک  دنهدیم  رادشه  اهنآ  هب  تلود  فرط  زا  دندرکیم ،  لقن  ناشدوخ  هکیرارق  زا  دنکیم ، 
راچان دینکب  دیهاوخیم  هک  يراک  ره  امش  میوریم ،  ام  مینکیم  تکرح  ام  اهنیا  همه  اب  دنیوگیم  مینکیم  ناتدوبان  مینزیم و  ار  امش  تکار  اب 

مه ار  طخ  نیا  مسا  نانابلخ  دـننک و  یئاشگزاب  یئاوه  طوطخ  مامت  نایم  رد  ار  طخ  کی  دـهدیم  هزاجا  دـنکیم و  ینیـشن  بقع  هاگتـسد 
هب ماما  دورو  زور  یقرواپ 1 -  ریپ -  اهدرمریپ و  لام  طقف  بهذم  دـنیوگیم  هکیئاهنآ  دـنیاجک  یئابیز  مسا  هچ  بالقنا ،  زاورپ  دنتـشاذگ 
 ، دنمراک لیکو و  داتسا ،  وجشناد و  زرواشک ،  رگراک و  يرهش ،  یئاتـسور و  هک  یتضهن  تساه  يرهـش  بونج  اهنز و   20 هحفص نارهت 

دوجوب ار  یبالقنا  نینچنیا  دناوتیم  ورین  مادـک  مالـسا ،  دـننام  یبهذـم  مه  نآ  بهذـم و  زا  ریغ  اساسا  دـنراد  تکرـش  نآ  رد  همه  همه و 
رب رد  ار  ناملـسم  نویلیم  نویلیم  دص  تفه  دنامیمن ،  دودحم  ناریا  هب  بالقنا  نیا  هک  دوشیم  هدنز  ملد  رد  دیما  نیا  جیردتب  نم  دروایب ؟ 
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ریز ار  یمالـسا  ياهروشک  مامت  دوشب و  عورـش  ناریا  زا  یمالـسا  بالقنا  کی  هک  دوب  دهاوخ  ناریا  يارب  يراختفا  هچ  تفرگ و  دـهاوخ 
هب عجار  ینیمخ  هللا  تیآ  هب  رتراک  شیپ ،  زور  دنچ  دـنا  هداد  عالطا  نم  هب  هک  يرارق  زا  تفرگ  دـهاوخ  انئمطم  هک  دریگب ،  شدوخ  ذوفن 

یئانتعا گرزب  درم  نیا  اما  دینکب  ار  ناتدوخ  راک  باسح  امـش  دنراد و  قفاوت  تلود  نیا  يور  رب  تردقربا  ود  ره  هک  درک  راطخا  رایتخب 
هب سیراـپ  هب  ریخا  رفـس  رد  هکیتـقو  زاـب  ما ،  هدرک  لیـصحت  گرزب  درم  نیا  تمدـخ  رد  لاـس  هدزاود  بیرق  هک  نـم  درکن  دـیدهت  نیاـب 

یتـقو درک  هفاـضا  زین  مناـمیا  رب  هکلب  نم ،  تریح  رب  طـقف  هن  هک  مدرک  كرد  وا  هـیحور  زا  یئاـهزیچ  مـتفر ،  ناـشیا  تراـیز  تاـقالم و 
دناوتیمن دوشب  عمج  رگا  ایند  دراد  نامیا  شفدهب  هفدهب ،  نمآ  مدید  نمآ "  ات "  راهچ  متفگ  يدید ؟  هچ  دندیـسرپ  مناتـسود  متـشگرب ، 

هیبش درک  فرـصنم  هار  نیا  زا  ار  وا  ناوتب  درادـن  ناکما  دراد  نامیا  هدرک  باختنا  هکیهارب  هلیبسب ،  نمآ  دـنک  فرـصنم  شفدـه  زا  ار  وا 
هیحور هب  ناشیا  لثم  يدـحا  مراد  غارـس  هکیناتـسود  اقفر و  همه  نایم  رد  هلوقب ،  نمآ  تشاد  شهارب  شفدـهب و  ربمغیپ  هکیناـمیا  ناـمه 

رد ياپ  زا  دـنراد  مدرم  دـنوشیم ،  درـس  دـنراد  مدرم  رتشاوی ،  یمک  اقآ  هک  دـننکیم   21 هحفـص تیحـصن  ناشیاب  درادن  نامیا  ناریا  مدرم 
نخس تحص  زور  هب  زور  هک  مینیبیم  یگمه  ام  مسانشیم و  رتهب  ار  مدرم  نم  دیئوگیم  امـش  هک  دنتـسین  روجنیا  مدرم  هن  دیوگیم  دنیایم ، 

هک میتسین  ام  نیا  ینالف  تفگیم  نمب  ناشیا  یـصوصخ  هسلج  کی  رد  هبرب ،  نمآ  همه  زا  رتـالاب  هرخـالاب  دوشیم و  راکـشآ  رتشیب  ناـشیا 
 ، درادیم رب  مدق  ادخ  هار  رد  دـنکیم و  سح  ار  ادـخ  تیانع  ادـخ و  تسد  هکیمدآ  منکیم  سح  حوضوب  ار  ادـخ  تسد  نم  مینکیم  نینچ 

نآرق دوشیم ،  حرطم  فهک  باحصا  ناتـساد  رد  هک  نانچنآ  ای  دنکیم  هفاضا  وا  ترـصن  رب   « مکرـصنی هللا  اورـصنت  نا  قادصمب «  مه  ادخ 
 ( 1 دوزفا (  ناشنامیا  رب  مه  ادـخ  دـندرک ،  هیکت  دامتعا و  واب  دـندروآ و  نامیا  ناشراگدرورپ  هب  هک  دـندوب  ینادرمناوج  اـهنآ  دـیوگیم 
وا منیبیم  درم  نیا  رد  حوضوب  نم  ار  يدییات  تیادـه و  نینچ  نیا   ( 2 درک (  مکحم  ار  اهنآ  ياهلد  مه  ادخ  دندرک و  مایق  ادـخ  يارب  اهنآ 

اریخا هک  هسنارف  ءابطا  درادن  هار  نآ  رد  سرت  لزلزت و  الصا  هک  تسا  هدرک  تیانع  واب  يوق  یبلق  مه  لاعتم  يادخ  هدرک و  مایق  ادخ  يارب 
نانچنآ یناوج  مه  اریخا  تسا و  یحور  یتحاران  باصعا و  گنج  راچد  تسا  لاس  هدزناپ  لـقاال  هک  ار  هلاـس  دـنچ  داتـشه و  درمریپ  نیا 

هچنآ هتشادرب  مدق  ادخ  هار  رد  هک  وا  تسا  هلاس  تسیب  ناوج  کی  بلق  ریظن  وا  بلق  دنداد  رظن  دندرک ،  هنیاعم  هداد ،  تسد  زا  ار  دنمورب 
اونمآ هیتـف  مهنا  یقرواپ 1 -  ادـخ  يارب  دـینک ،  مایق  ادـخ  يارب  هک  تسا  هداد  هدـعو  نآرق  هتفاـیرد .  هبرجت  هب  تسا  هداد  هدـعو  نآرق  ار 
لمع  22 هحفص  14 فهک -  ضرالا  تاومـسلا و  بر  انبر  اولاقف  اوماـق  ذا  مهبولق  یلع  اـنطبر  و   - 2 13 فهک -   « يدـه مهاندز  مهبرب و 

ادخ يارب  ینیبیمن  ار  ادخ  تیانع  یـشاب ،  تکاس  رگا  ینیبیمن  ار  ادخ  ینیـشنب  تا  هناخ  يوت  رگا  دینیبیم  ار  ادخ  تیانع  تقو  نآ  دـینک ، 
یتح اکیرمآ ،  دیدهت  زا  هدرک ،  تکرح  ادـخ  يارب  ادـخ و  دـیماب  هک  یمدآ  ینیبیم  ار  وا  تیانع  ار و  ادـخ  هک  تسا  تقونآ  نک  تکرح 

میوگب ار  شتایصوصخ  زا  رگید  یکی  گرزب  درم  نیا  دروم  رد  داد  دهاوخن  هار  لدب  یسرت  چیه  دننک ،  شا  همیمض  مه  ار  يوروش  رگا 
يادـخ اب  تعاس  کی  القا  اهرحـس  دـهدیم ،  ار  نیـشتآ  ياه  هیمـالعا  نیا  دنیـشنیم و  اـهزور  هک  يدرم  نیا  دوشن  ناـترواب  امـش  دـیاش  ، 

یلع هرابرد  تسا  ع )  یلع (  هنومن  تسرد  درم  نیا  تسا  لکـشم  شرواب  هک  دزیریم  یئاـه  کـشا  ناـنچنآ  دـنکیم و  زاـین  زار و  شدوخ 
نیا رد  ار  وا  هنومن  ام  دوشیم و  شوهیب  يراز  تدش  زا  تدابع  بارحم  رد  دنزیم و  دنخبل  نمـشد  يور  هب  گنج  نادـیم  رد  هک  دـنا  هتفگ 

مالـسا یقطنم  رادساپ  هک  دهدب  قیفوت  زین  ام  همهب  دیامرفب و  تیانع  تمدـخ  قیفوت  ینالوط و  رمع  ربهر  نیاب  ادـخ  مراودـیما  مینیبیم  درم 
23 هحفص مالسلاو  میشاب 

داوجلا دجسم  رد  ینارنخس 

رکذت

هلمج زا  دـیدرگ و  داریا  تشه  هاـجنپ و  هاـم  نیدرورف  رد  هک  تسا  داوجلا  دجـسم  رد  دیهـش  داتـسا  ینارنخـس  دـنچ  هعوـمجم  هلاـقم  نیا 

یمالسا بالقنا  www.Ghaemiyeh.comنوماریپ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 78زکرم  هحفص 14 

http://www.ghaemiyeh.com


هک هچنآ  اب  راتفگ ،  هعومجم  نیا  رد  هدش  حرط  تاکن  زا  يا  هراپ  هک  اجنآ  زا  دیآیم  باسح  هب  موحرم  نآ  یمومع  ياهسنارفنک  نیرخآ 
تروصب هدیدرگ  رکذ  هتشرف  دجـسم  ياهینارنخـس  رد  هک  ار  يدراوم  اذل  تسا ،  هدوب  كرتشم  دنا ،  هدرک  نایب  هتـشرف  دجـسم  رد  ناشیا 

24 هحفص میا  هدرک  هفاضا  هلاقم  نیا  هب  یقرواپ 

ناریا یمالسا  بالقنا  لماوع  تیهام و 

لوا تمسق 

دهاوخ ثحب  نیا  هچابید  مکح  رد  هک  منکیم  هراشا  نآرق  همیرک  تایآ  زا  هیآ  کی  نومـضم  هب  نخـس  زاغآ  رد  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ  ( 1  « " نوشخا (  مهوشخت و  ـالف  مکنید  نم  اورفک  نیذـلا  سئی  مویلا   : " دـیامرفیم «  هدـئام  هکراـبم  هروس  رد  ناـمحر  دـنوادخ  دوب 
دننک هزرابم  امـش  نید  اب  دنناوتب  هکنیا  زا  دندیماان  اهنآ  دنا  هدش  دیماان  امـش  نید  زا  نارفاک  رگید  نونکا  دـیامرفیم :  ناناملـسم  هب  باطخ 
هروس نیرخآ  وزج  هدئام  هروس  هدـئام  هروس  موس  هیآ  زا  یتمـسق  یقرواپ 1 -  هیحان  زا  رگید  دنا و  هدروخ  یعطق  تسکش  امـش  نانمـشد 
تافو ات  هروس  نیا  تایآ  لوزن  زا  دـننادیم  هروس  نیرخآ  ارنآ  يا  هدـع  یتح  تسا و  هدـش  لزاـن  ص )  مرکا (  ربماـیپ  رب  هک  تسا  یئاـه 

شریزج رد  ناـفلاخم  لـماک  تسکـش  مالـسا و  يزوریپ  زا  سپ  هروس ،  نیا  بیترت  نیا  هب  دـیماجنین  لوطب  هاـم  ود  زا  رتـشیب  مرکا  لوـسر 
باتک لها  زا  يا  هدع  نافطق و  قلطـصم ،  ینب  نزاوه ،  شیرق ،  ریظن  برع  دنمورین  لیابق  رب  هوالع  نافلاخم  تسا  هدیدرگ  لزان  برعلا ، 

و ربیخ ،  نایدوهی  ریـضنلاینب ،  هظیرقینب ،  فیاوط  زا  دـندوب  ترابع  نایدوهی -  اهنیا -  دـیدرگیم  لـماش  زین  ار  ناـیدوهی -  صخـالاب  - 
دیشاب و هتـشاد  سرت  يرگید  زیچ  زا  دیاب  تسا  يزوریپ  زور  هک  زورما  اما  دنکیمن  دیدهت  ار  امـش  يرطخ  اهنآ   25 هحفص رگید .  یهورگ 

نوریب زا  هن  دنکیم  دیدهت  ار  امش  نورد  زا  رطخ  سپ  نیا  زا  هک  تسا  نیا  روظنم  دنا  هتفگ  هیآ  نیا  ریسفت  رد  نیرسفم  تسنم  زا  سرت  نآ 
يانعمب تسا  هدـمآ  هیآ  رد  هک  ندیـسرت "  ادـخ  زا  تسا "  هتفر  نایم  زا  یجراخ  نمـشد  رطخ  اهنت  هکلب  هدـشن  عفر  یلکب  رطخ  هک  ینعی 

 ( ع یلع (  ماما  زا  روثام  ياعد  رد  دـنک  راتفر  ام  اـب  شلدـع  اـب  هکلب  شلـضف ،  اـب  هن  دـنوادخ ،  هکنآ  زا  سرت  تسادـخ ،  نوناـق  زا  سرت 
ملظ چیه  اتقیقح  نآ  رد  هک  هنالداع  ماظن  کی  رد  تسوا  تلادع  زا  سرت  وا  زا  سرت  هکیـسک  يا  هلدـع »  الا  فاخی  نم ال  ای  میناوخیم « : 
ادابم هک  دوب  دـهاوخ  نیا  زا  وا  سرت  دـسرتیم  هک  تسا  تلادـع  يارجا  زا  اـهنت  ناـسنا  دریگیمن ،  تروص  سکچیه  هب  تبـسن  یفاـحجا  و 

هب ینعی  دوخ ،  زا  سرت  هب  ددرگیم  رب  رما  تیاهن  رد  ادـخ  زا  سرت  دـنیوگیم  هک  تسنیا  ددرگ  تازاجم  قحتـسم  هک  دوش  بکترم  یئاطخ 
 ، دیسرتن ینوریب  نمشد  زا  رگید  مصخ ،  تسکش  يزوریپ و  هناتسآ  رد  ناناملسم ،  يا  دیامرفیم  هک  اجنآ  دوخ  مئارج  تافلخت و  زا  سرت 
رب يا  هوزغ  زا  هک  ینارواگنج  هب  باطخ  مرکا  ربمغیپ  هک  فورعم  ثیدح  نآ  اب  انعم  کی  هب  دیـشاب ،  هتـشاد  سرت  نورد  نمـشد  زا  هکلب 

یقاب زونه  رتگرزب  داهج  اما  دـیتشگزاب  رتکچوک  داهج  زا  امـش  دوب :  هدومرف  اجنآ  رد  ربمغیپ  دـنکیم  ادـیپ  طابترا  دومرف ،  ناـیب  دنتـشگیم 
داهجلا اوضق  موقب  ابحرم  یقرواپ 1 -  نوردنا  رد  رتب  ناز  یمـصخ  هدنام  نورب  مصخ  ام  میتشک  ناهـش  يا  دیوگیم :  يولوم   ( 1 تسا ( 

موقب ام  ریغی  هللا ال  نا  دـعر «  هروس  زا  هدزای  هیآ  هارمه  مدرک  توالت  ناتیارب  هک  ياهیآ   26 هحفص ربکالا . »  داهجلا  مهیلع  یقب  رغصالا و 
هک دهدیم  ناشن  مالسا  خیرات  یسررب  مالسا  خیرات  لیلحت  يارب  دنهدیم  لیکـشت  ار  یبسانم  ناینب  ساسا و   ( 1 مهسفناب (»  ام  اوریغی  یتح 

ینانمشد هنخر  بلط و  تصرف  دارفا  هنخر  رثا  رد  دش  ضوع  دوب  هدرک  داجیا  ترضح  نآ  هک  یمالسا  بالقنا  ریـسم  ربمغیپ  تافو  زا  دعب 
بالقنا و نیا  ریسم  دندوب ،  هدرک  لخاد  ناناملسم  فوفص  رد  ار  دوخ  هفایق  لکش و  رییغت  اب  اهدعب  اما  دندیگنجیم ،  مالسااب  زورید  ات  هک 

بالقنا نیا  زا  ات  دش  زاغآ  یئاهـشالت  يرجه ،  لوا  نرق  رخاوا  زا  هک  بیترت  نیدب  دیدرگ ،  ضوع  يدایز  دودح  ات  نآ  ياوتحم  لکش و 
بالقنا هکنیا  هب  دندرک و  ادیپ  داقتعا  هک  نیا  ضوع  هب  ربمایپ  ثاریم  ناثراو  دوشب  ریبعت  یبرع  یموق و  اتیهام  بالقنا  کی  یمالسا  اتیهام 

هک تسا  یهیدـب  تسا  هداد  تسکـش  ار  اهنآ  هدـیگنج و  برع  ریغ  للم  اب  هک  تسا  هدوب  برع  تلم  نیا  هتـشاد و  یبرع  یموق و  یتیهاـم 
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ناونعب امش  هچنآ  هک  دندرک  اعدا  قح  هب  یهورگ  نایرج  نیا  ربارب  رد  دوب  یفاک  یمالـسا  هعماج  نورد  رد  فاکـش  داجیا  يارب  رما  نیمه 
یهورگ رگید  يوس  زا  درادن  بارعا  زا  یلحم  يداژن  یموق و  لئاسم  یقیقح ،  مالسا  رد  اریز  تسین ،  یعقاو  مالسا  دینکیم  حرطم  مالـسا 

نانآ هکنآ  رگم  دهدیمن ،  رییغت  ار  یموق  چیه  تشونرـس  ادـخ  یقرواپ 1 -  رد  تیموق  ياپ  هک  الاح  هک  دـندرک  حرطم  ار  هلئـسم  نیا  زین 
دیابن اـم  ارچ  برع ؟  موق  ارچ  تسا  ناـیم   27 هحفـص دـننک  نوگرگد  تسا  طوبرم  ناشدوخ  ياهراتفر  اـه و  هشیدـنا  هب  هچنآ  ار و  دوخ 

نایم رد  یتسیسار  یتسیلانویـسان و  زورما  حالطـصا  هب  ای  يداژن و  یموق و  ياهگنج  هفطن  بیترت  نیا  هب  میـشاب ؟  هتـشاد  یئاقآ  يرورس و 
ءاروام ماوقا  كرت ،  یناریا ،  برع ،  ياهداژن  نیب  اهعازن  اهلادـج و  زا  لامالام  مالـسا ،  هیلوا  نرق  هس  ود  خـیرات  دـش  هتـسب  ناملـسم  تما 

اب نوچ  اما  دندوب  برع  هکنآ  اب  دندیسر ،  تفالخ  هب  هک  سابع  ینب  دمآ  راک  يور  برع  داژن  هیما ،  ینب  هرود  رد  ادتبا ،  رد  تسا  رهنلا و 
يدنویپ هکنآ  لیلدب  مه  یسابع ،  لکوتم  اهدعب  دنداد  جاور  ار  یسراف  طخ  نابز و  دندرک و  تیوقت  ار  اهیناریا  دنتشاد ،  تیدض  هیما  ینب 

درک طلسم  روما  رب  ار  اهکرت  دنک  صالخ  اهیناریا  رش  زا  ار  شدوخ  تساوخیم  هک  تهج  نآ  زا  مه  و   ( 1 دندوب (  هدرک  ادیپ  كرت  داژن  اب 
ینعی ربمایپ ،  رمع  رخآ  مایا  عاضوا  ریظن  میراد  رارق  یعضو  رد  تسرد  ام  زین  زورما  داد  رارق  كرت  موق  تسد  ریز  ار  اهیناریا  بارعا و  و  ، 

ار وا  ياهورین  دیا و  هدش  زوریپ  ینوریب  نمـشد  رب  هک  الاح  هک  تسا  نیا  زین  ام  هب  نآرق  مایپ  دـش  لزان   « نیذـلا سئی  مویلا  هیآ «  هک  یتقو 
اب لماک  تقد  ینیب و  عقاو  اب  ام  رگا  دیشاب  هتـشاد  سرت  دوخ  زا  دیاب  نونکا  هکلب  دیـشاب ،  هتـشادن  یـسرت  وا  زا  رگید  دیا ،  هدرک  یـشالتم 

 "  » هدـعاق ساـسا  رب  ناـمبالقنا  تسکـش  مـیهد ،  تلاـخد  ار  اـهیهاوخدوخ  تابـصعت و  نآ  رد  میوـشن و  هجاوـم  بـالقنا  یلعف  لـئاسم 
نوره شرسپ  لاسب 227 و  مصتعم  گرم  زا  دعب  یقرواپ 1 -  دـهاوخ  عوقولا  یمتح   « ریغی " هللا ال  نا   " هدـعاق «  ساسا  رب  و   « نوشخاو "
تخت هب  دوب  مزراوخ  ناکرت  زا  يزینک  شردام  هک  ار  رفعج  ماـنب  نوره  ردارب  خاـتیا ،  فیـصاو و  ياـهمانب  كرت  رادرـس  ود  لاسب 232 ، 
نیمه رب  زین  مالـسا  ردـص  تضهن  هک  هنوگنامه  هب  تسرد  دوب ،   28 هحفـص دنداد .  بقل  هللا "  یلع  لکوتملا  ار "  وا  دـندناشن و  تفالخ 

شندروآ تسدب  زا  تبهوم  کی  نتـشاد  هگن  هک  تسا  نیا  دنکیم  قدص  دراوم  زا  يرایـسب  رد  هک  یلـصا  دـش  وربور  تسکـش  اب  ساسا 
داجیا بالقنا  میئوگب  دـیاب  ام  تسا و  رت  هداس  يرادـناهج  زا  يریگ  ناـهج  دـنتفگیم  امدـق  تسین  رتناـسآ  اـنئمطم  رتلکـشم ،  میئوگن  رگا 

شیپ یگدنزاس  طیارش  حالطصا  هب  هک  یتقو  زا  هک  مینیبیم  حوضوب  نامدوخ  بالقنا  نیمه  رد  تسا  رتلهس  نتشادهاگن  بالقنا  زا  ندرک 
عون کی  هداد و  تسد  زا  يدایز  دودـح  ات  تشاد ،  ینوریب  نمـشد  ندـیبوک  لاح  رد  بالقنا  هک  ار  یتردـق  توق و  طاشن و  نآ  هدـمآ ، 

اب هک  دـشیم  هدز  سدـح  لبق  زا  دوبن ،  ینیب  شیپ  لـباق  ریغ  هبقرتم و  ریغ  رما  کـی  هقرفت  نیا  هتبلا  تسا  هدـش  ادـیپ  نآ  رد  هقرفت  تتـشت و 
ناونعب بالقنا  نیا  تیهام  یسررب  هک  دوشیم  مولعم  اجنیا  زا  دوش  فیعـضت  دوب  مدرم  نایم  رد  هک  یگچراپ  کی  تدحو و  نآ  هاش  نتفر 

اهنت مینک  لیلحت  وحن  نیرتهب  هب  ار  شیاه  هبنج  همه  میسانشب و  ار  نامدوخ  بالقنا  دیابیم  ام  دراد  یساسا  ترورض  یعامتجا  هدیدپ  کی 
تسا مزال  درک  میهاوخ  ادیپ  ارنآ  يرادهگن  ظفح و  ناکما  بالقنا و  هب  ندیـشخب  موادت  ناکما  هک  تسا  ندرک  لیلحت  نتخانـش و  نیا  اب 
مدـق نیلوا  رد  میهد و  رارق  یـسررب  دروم  صخا  روطب  ار  ناریا  بالقنا  نآ ،  زا  دـعب  مینک و  حرطم  اهبالقنا  هرابرد  یلک  ثحب  کی  ادـتبا 
يارب دوجوم  مکاح  مظن  هیلع  نیمزرـس ،  کی  ای  هیحان و  کی  مدرم  نایـصع  نایغط و  زا  تسترابع  بالقنا  هچ ؟  ینعی  بالقنا  مینیبب  دیاب 

 ( 1 رگید (  یعـضو  رارقتـسا  روظنمب  مکاـح ،  عضو  هیلع  تسا  ناـیغط  نایـصع و  هلوقم  زا  بـالقنا  رگید  ناـیب  هب  بوـلطم  یمظن  داـجیا 
ره هشیر  هک  دوشیم  موـلعم  بیترت  نیاـب   29 هحفـص دراد > ،  یمدرم  تیهام  بـالقنا  هک  تسا  نیا  اـتدوک  اـب  بـالقنا  قرف  یقرواپ 1 - 

تسین نینچ  اتدوک  یلو  یقرواپ >  بولطم ،  عضو  کی  نامرآ  رگید  و  دوجوم ،  عضو  زا  مشخ  یئاضران و  یکی  تسا ،  زیچ  ود  بالقنا 
دوجوم عضو  دننکیم و  مایق  تسا ،  هعماج  تیرثکا  رب  مکاح  هک  يرگید  تیلقا  لباقم  رد  ورین ،  هب  زهجم  حلـسم و  تیلقا  کی  یمود ،  رد 

هک هچنآ  درادـن  نارگاتدوک  ندوب  حـلاصان  اـی  حـلاص  هب  یطاـبترا  رارقتـسا  نیا  دریگیم و  رارق  یلبق  هورگ  ياـج  دوخ  دزیریم و  مه  رد  ار 
رمع هرود  رد  اهیناریا  ام  دـنرادن  یـشقن  تالاعفنا  لعف و  رد  دنتـسه و  جراخ  باسح  زا  مدرم  تیرثکا  اـتدوک  رد  هک  تسنیا  دراد  تیمها 

رد يدالیم  رد 1952  دـنا  هتـشاذگ  دوخ  لمع  يور  بالقنا  مان  اهنآ ،  ناراکردـنا  تسد  هچ  رگا  میا  هدـید  يدایز  ياهاتدوک  نامدوخ ، 
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نیا نایرج  رد  اما  دـندرک  اتدوک  دوجوم  تموکح  هیلع  دنتـشاد  رارق  رـصانلادبع  لامج  بیجن و  لارنژ  اهنآ  سأر  هک  رـسفا  دـنچ  رـصم ، 
چیه یئوگ  اروکذم ،  ائیش  نکی  مل  ناک  نارسفا ،  نآ  نتفر  اب  هک  دوب  نیا  دنتـساخناپب و  رـصم ،  مدرم  دش ،  روهـشم  بالقنا  هب  هک  اتدوک 

باسح زا  مدرم  مه  دروم  نیا  رد  اما  دندرک ،  اتدوک  ناخاضر  ءایض و  دیـس  لاس 1299  رد  نامدوخ ،  ناریا  رد  تسا  هتـشادن  دوجو  زیچ 
ربتکا بالقنا  هسنارف ،  ریبک  بالقنا  ریظن  یعامتجا  قیمع  تالوحت  زا  يدودعم  زا  ریغ  ریخا ،  نرق  دنچ  رد  رـصاعم  خیرات  رد  دندوب  جراخ 
مظنم يوق و  یـشترا  نیچ ،  بالقنا  رد  ای  هیـسور و  بالقنا  رد  یتح  هزات  تسا  هدشن  عقاو  تشاذگ  نآ  رب  بالقنا  مان  دوشب  هک  يزیچ  و 

رد هک  تسا  یعقاو  ینعم  مامت  هب  بالقنا  کی  ناریا  یمالـسا  بالقنا  اهبالقنا ،  هبـش  اهاتدوک و  نیا  نایم  رد  تشاد  دوجو  مدرم  رانک  رد 
يرایسب زا  بالقنا ،  نیا  یبالقنا  تیهام  مینزب  لاثم  ار  مالـسا  ردص  بالقنا  میناوتب  دیاش  مینک ،  ادیپ  نآ  يارب  يریظن  دشاب  رارق  رگا  عقاو 

ریپ و درم و  نز و  زا  تلم ،  کی  دارفا  تیرثکا  نیمزرس ،  کی  مدرم  هدوت  بالقنا ،  نیا  رد  تسا  رتلیـصا  خیرات ،  رد  لیـصا  ياهبالقنا  زا 
 ، بالقنا لباقم  هطقن  رد  دندیـسر  يزوریپ  هب  دـندرک و  مایق  دـنمتردق  میژر  کی  هیلع  یبالقنا  يا  هیحور  اب  اما  یلاـخ ،  تسد  اـب  ناوج ، 

30 هحفص کی >  رد  هک  یتارییغت  الومعم  داد  رارق  حالصا 

مود تمسق 

کی دراد ،  دوجو  هیرظن  ود  یلک  روطب  اهبالقنا  دروم  رد  مدرم  نامرآ  تخانـش  یئاضران و  لماوع  تخانـش  ینعی  بالقنا  کـی  نتخاـنش 
حور و دشاب ،  هتشاد  یتوافتم  فلتخم و  ياهلکش  تسنکمم  رهاظ  رد  هچ  رگا  ملاع ،  یعامتجا  ياهبالقنا  همه  الـصا  هک  تسا  نیا  هیرظن 

بالقنا هچ  هسنارف ،  ریبک  بالقنا  هچ  مالـسا  ردـص  بالقنا  هچ  ایند ،  رد  اهبالقنا  ماـمت  دـنیوگیم  هیرظن  نیا  ناوریپ  تسا  یکی  ناـشتیهام 
هک دـسریم  رظن  هب  رهاظ  رد  دنتـسین  رتشیب  بالقنا  عون  کی  عقاو  رد  دـنکیم  قرف  ناشاهلکـش  هکنیا  اب  نیچ و  یگنهرف  بالقنا  اـی  ربتکا و 

اهنیا همه  تیهامو  حور  لاح  نیا  اب  اذـهیلع ،  سق  یبهذـم و  بالقنا  رگید  یکی  تسا ،  یـسایس  رگید  تسا و  یملع  الثم  بـالقنا  کـی 
رد هک  تسا  يرامیب  کی  هیبش  تسرد  تهج  نیا  زا  اهبالقنا  تسا  يدام  يداصتقا و  اهبالقنا  مامت  تیمها  حور و  تسین ، رتشیب  زیچ  کی 

توافتم فلتخم و  مئالع  نیا  همه  هک  دمهفیم  کشزپ  بیبط و  کی  اما  دـیهدیم ،  ناشن  یفلتخم  توافتم و  مئالع  راثآ و  فلتخم  دراوم 
 ، دزاسن نوگرگد  مکاح ،  تاماظن  یلـصا و  نامتخاس  داینب و  رظن  زا  ار  هعماج  ینعی  دشابن ،  يداینب  رگا  دهدیم ،  يور  هعماج  یقرواپ > 

هکلب دنتـسین  قداص  عامتجا  دروم  رد  اـهنت  حالـصا  بـالقنا و  دـنمانیم  حالـصا  دروآ  دوجوب  عاـضوا  دوبهب  تهج  رد  یتارییغت  اـهنت  هکلب 
دوشیم رتهب  هتشذگ  هب  تبـسن  درف  کی  یعامتجا  راتفر  یقالخا و  كولـس  عضو  هک  دوشیم  هدید  یهاگ  دننکیم  قدص  زین  دارفا  هرابرد 

رد هبوت  تسین  قباـس  درف  ناـمه  زورما  مدآ  نیا  یئوـگ  هکناـنچنآ  دوـشیم ،  ادـیپ  دارفا  رد  یحور  ینوـگرگد  اـساسا  زین ،  یهاـگ  اـما  و 
هناشن نیا  همه  31 و  هحفص تسا .  راتفر  كولس و  لمع و  زرط  رد  يداینب  ینوگرگد  کی  یحور و  بالقنا  کی  داجیا  ینعمب  حالطـصا 
کیب رما  تیاهن  رد  اهیئاضران  عقاو  رد  اهبالقنا ،  همه  رد  دـنیوگیم  ناـیاقآ  نیا  دـنرادن  رتشیب  هشیر  کـی  دـنفلتخم  رهاـظب  هک  راـثآ  اـه و 

عقاو رد  ایند  ياه  بالقنا  مامت  دنوشیم  یهتنم  نامرآ  کیب  یگمه  زین  اهنامرآ  و  مشخ ،  کیب  یگمه  زین  اه  مشخ  دـندرگیم  رب  یئاضران 
رب هیکت  هلئسم -  نیا  ام  نامز  رد   ( 1 ددرگیم (  رب  تیمورحمب  رخآ  رد  اهبالقنا  همه  هشیر  اهرادروخرب  هیلع  تسا  نامورحم  ياه  بالقنا 

گنهرف زا  مد  دـنیوگیم و  نخـس  یمالـسا  میهافم  زا  هک  مه  یناـسک  یتح  هدرک و  ادـیپ  رایـسب  جاور  اـه -  بـالقنا  یتاـقبط  اـشنم  يور 
یعونب دارفا  نیا  هک  يروطب  دننکیم  هیکت  یگدـش  فاعـضتسا  يرگفاعـضتسا و  نیفعـضتسم ،  هلئـسم  يور  دایز  یلیخ  دـننزیم ،  یمالـسا 

هشیر اه  بالقنا  همه  دننکیم ،  اعدا  لوا  رظن  نادقتعم  هچنآ  فالخب  دنیوگیم ،  مود  هیرظن  ناوریپ  تسا  هدش  هدیـشک  فارحنا  فیرحت و 
لاثم دهاش  کی  و  دشاب ،  يدام  يداصتقا و  رظن  زا  هعماج  ندش  یبطق  ود  اهبالقنا  زا  يا  هراپ  هشیر  تسا  نکمم  هتبلا  درادن  فرـص  يدام 

زا هبطخ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما   ( 2 دومرف (  داریا  تفالخ  زاـغآ  تبـسانمب  هک  يا  هبطخ  رد  تسا  ع )  ریما (  ترـضح  ریبعت  درومنیا  رد 
دوـخ هک  هتکن  نیا  هـتبلا  یقرواـپ 1 -  ینعی  دربیم  ماـن  مولظم -  ندـنام  هنـسرگ  مولظم -  بغـس  و  ملاـظ -  عابـشا  يریـس و  ملاـظ -  هظک 
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رارق ثحب  دروم  دوخ  ياج  رد  دیاب  هک  تسیا  هلئـسم  دـنکیم ،  دایز  ار  اهفاکـش  هک  تسا  دـیلوت  رازبا  رد  تفرـشیپ  لولعم  مه  تیمورحم 
 « مولظم بغس  ملاظ و ال  ۀظک  یلع  اوراقی  نا ال  ءاملعلا  یلع  هللا  ذخا  ام  و  رصانلا ،  دوجوب  ۀجحلا  مایق  و  رـضاحلا ،  روضح  الول  دریگ . . . 
زا املع و  زا  یلاعت  يادخ  هک  يدهع  دوبن  رگا  و  دوش ،  مامت  تجح  ات  دندادیمن  يرای  دندشیمن و  رضاح  هوبنا  تیعمج  نآ  رگا   - . . . 2
نآ میسقت  هعماج و  ندش  یبطق  ود   32 هحفص هیقشقش )  هبطخ  مولظم (  ندنام  هنسرگ  ملاظ و  يریـس  رب  دنوشن ،  یـضار  ات  هتفرگ  نایاناد 

دنکیم و ادیپ  همضاه )  ءوس  همخت (  حالطـصاب  هدرک و  لقث  يروخرپ  تدش  زا  هک  يریـس  هنـسرگ  دارفا  يریثک  ریـس و  دارفا  يدودعمب 
یعامتجا و رظن  زا  هعماج  میسقت  اه ،  بالقنا  هرابرد  مود  رظن  قبط  رب  دبـسچیم  شتـشپ  هب  شمکـش  تیمورحم  تدش  زا  هک  يا  هنـسرگ 

دشاب هتشاد  ضحم  یناسنا  تلصخ  یبالقنا  تسا  نکمم  اسب  تسین  بالقنا  شیادیپ  يرورض  طرـش  هفرم  مورحم و  بطق  ود  هب  يداصتقا 
ای رگید و  ياهناویح  ای  ناسنا  هیلع  هک  تسه  اسب  دنامب  هنسرگ  یلیخ  رگا  مه  ناویح  درادن  ناسناب  صاصتخا  یگنسرگ ،  تهج  هب  نایغط 

دناوتیم یماگنه  بالقنا  دـنا  هتـشاد  یناسنا  تلـصخ  افرـص  اهبالقنا  دراوم  يرایـسب  رد  هکنآ  لاح  دـنکیم  ناـیغط  شبحاـص  هیلع  یتح 
اه مکش  يا  هعماج  رد  تسه  ناکما  نیا  نوچ  يداصتقا  یتیهام  هن  دشاب  هتـشاد  یـسایس  یتیهام  هناهاوخیدازآ و  یتیهام  هک  دشاب  یناسنا 

دوخ و تشونرس  رد  تلاخد  قح  دنهدن ،  يدازآ  قح  مدرمب  یلو  دنربب ،  نیب  زا  یلک  روطب  ای  يدح و  ات  ار  اهیگنسرگ  دننکب و  ریـس  ار 
نینچ رد  دنتـسین  طوبرم  يداصتقا  لماوع  هب  لئاسم  نیا  زا  مادک  چیه  هک  مینادیم  دننکب  بلـس  اهنآ  زا  ار  هدـیقع  راهظا  رظن و  راهظا  قح 

تیهاـم اـب  هن  یبـالقنا  بیترت  نیا  هب  دـنزادنایم و  هارب  بـالقنا  دـننکیم و  ماـیق  هتفر  تسد  زا  قوـقح  نیا  بـسک  يارب  مدرم  يا ،  هعماـج 
یتیهاـم دـناوتیم  بـالقنا  میدرک ،  رکذ  هک  یتیهاـم  عون  ود  رب  هوـالع  دـنروایم  دوجوب  یلاربیل  کـیتارکمد و  یتیهاـم  اـب  هکلب  يداـصتقا 

 ، بتکم نآ  يونعم  ياهشزرا  هب  دنراد و  داقتعا  نامیا و  بتکم  کی  هب  هک  یمدرم  هک  ینعم  نیدب  دشاب  هتـشاد  کیژولوئدیا  يداقتعا و 
 ، دننیبیم نکفارب  ناینب  ياه  هلمح  جامآ  ارنآ  یتقو  دننیبیم و  بیسآ   33 هحفص ضرعم  رد  ار  دوخ  بتکم  هکیتقو  دنتسه ،  هتسباو  ادیدش 

مایق هب  تسد  صقن ،  یب  لماک و  روطب  بتکم  يرارق  رب  ناـمرآ  رد  هدـش و  دراو  بتکم  رکیپ  رب  هک  یئاهبیـسآ  زا  یـضاران  نیگمـشخ و 
نکمم هک  ارچ  درادن ،  یسایس  يدازآ  نتشادن  ای  نتشاد  اب  یطابترا  ای  ناشمکش و  ندوب  هنسرگ  ای  ریس  هب  یطبر  مدرم  نیا  بالقنا  دننزیم 

 ، دنتـسه نآ  نامرآ  وزرآ و  رد  هک  ار  یبتکم  هک  اجنآ  زا  اـما  دنـشاب  هتـشاد  یـسایس  يدازآ  مه  دـشاب و  ریـس  ناشمکـش  مه  ناـنیا  تسا 
لماع هک  میـسریم  هجیتن  نیاب  مینک ،  يدنب  هتـسد  ار  بالقنا  داجیا  لماوع  میهاوخب  رگا  دننکیم  مایق  دنزیخیمرب و  دـننیبیم ،  هتفاین  رارقتـسا 

رادروخرب و و  مورحم ،  هفرم و  بطق  ود  هب  نآ  میـسقت  هعماج و  ندـش  یبطق  ینعی  تسا ،  يدام  يداصتقا و  لماع  عون  زا  ای  اه  مایق  داجیا 
يرثا یتاقبط  ياهفاکـش  نیا  زا  نآ  رد  هک  تسیا  هعماجب  ندیـسر  مه  یمایق  نینچ  نامرآ  اـعبط  ددرگیم  ماـیق  ببـس  هک  تسا  بیـصن  یب 
يالاو ياهـشزرا  زا  یکی  تسا  رـشب  رد  هناهاوخیدازآ  ياه  تلـصخ  دوجو  نآ ،  لماع  اـی  هقبط و  یب  يا  هعماـجب  ندیـسر  ینعی  دـشابن ، 
يدام شزرا  هزادـنا  ره  زا  نتـشادن  رـس  ـالاب  اـقآ  ندوب و  دازآ  ناـسنا ،  کـی  يارب  ینعی  تسوا  یهاوخیدازآ  تیـصوصخ  نیمه  یناـسنا 
هبکبک هبدبداب و  يزور   ( 2 تشاد (  ار  نادمه  ترازو  لغش  هکیتقو  رد  انیس  یلعوب  دنا ،  هتشون  ناروشناد  همان  رد   ( 1 تسا (  رتدنمجرا 
فرص يریگ  ماقتنا  دصقب  یناسنا و  ياه  هبنج  دقاف  مایق ،  هک  تشاد  دهاوخ  دوجو  یطرشب  نامرآ  نیا  هتبلا  یقرواپ 1 -  یهار  زا  ترازو 

وا راشرس  ياهدادعتسا  زورب  عنام  يدایز  دودح  ات  هنافـساتم  هک  تشاد  گرزب  رایـسب  بیع  ود  شغوبن ،  همه  اب  انیـس  یلعوب  دشابن 2 -  ، 
اقافتا تشذگیم   34 هحفـص یبلط و >  تذل  وا  بیع  کی  دنا  هدرک  زاربا  اهفعـض  نیا  زا  ار  دوخ  فسات  همه  وا  زا  دـعب  يامکح  دـیدرگ 

يا متـشاد  یمارگ  درکیم :  همزمز  دوخ  اب  ار  رعـش  نیا  راک  نمـض  سانک  تسا  هاچ  ندرک  یلاخ  لوغـشم  يراوید  رانک  رد  یـسانک  دـید 
اب اباب  نیا  درک  رکف  دوخ  اب  داتفا  هدنخب  دناوخیم  هک  يرعش  سانک و  عضو  ندید  زا  یلعوب  تناهج  لد  رب  درذگب  ناسآ  هک  تنآ  زا  سفن 

سانک داد  روتسد  مدرمش  مرتحم  ار  وت  نم  هک  دراذگیم  تنم  دوخ  سفنرـس  زونه  هزات  هدرک ،  باختنا  شدوخ  يارب  هک  یتسپ  لغـش  نیا 
هتـشادن یمارگ  ار  شدوخ  سفن  وت  هزادـنا  هب  ایند  رد  سک  چـیه  هک  تسنیا  فاصنا  تفگ ،  درک و  وا  هب  ور  دـعب  دـنروایب  شروضحب  ار 
بتارمب دراد  هک  یتـسپ  همه  اـب  نم  لغـش  داد ،  باوـج  تسا ،  ریزو  وا  هک  دـیمهف  درک ،  یلعوـب  هبکبک  هبدـبدب و  یهاـگن  ساـنک  تسا 
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مدازآ و نم  هک  نآ  لاح  يوش ،  مخ  وا  يولج  رد  عوکر  دـحب  اـت  يوریم  هاـشداپ  شیپ  هک  زور  ره  يراـچان  وت  تسا  وت  لغـش  زا  رتفیرش 
زا تیاکح  دروآ ،  نابز  رب  سانک  هک  هچنآ  تفر  دـش و  ادـج  سانک  زا  يراسمرـش  اب  یلعوب  دـنا  هتـشون  مرادـن ،  یـسک  یگدـنب  هب  زاـین 
 ، رابج کی  ربارب  رد  ندـش  مخ  هب  ار ،  یـسانک  هک  تسا  ناسنا  یگدازآ  ترطف  نیا  دراد  رارق  یناسنا  ره  ترطف  رد  هک  دـنکیم  یتیعقاو 

هطقن رد  دشاب  هتـشاد  لابندب  يدام  يایازم  يراک  نینچ  ماجنا  هک  مه  ردق  ره  ولو  دهدیم ،  حیجرت  دوخ  لثم  ناسنا  کی  ای  هاشداپ و  کی 
چیه رگید  دشاب و  ریس  شمکش  دهاوخیم  اهنت  ناویح  تسین ،  حرطم  شیارب  هلئـسم  نیا  هک  دراد  رارق  ناویح  تهج ،  نیا  زا  ناسنا  لباقم 

لاغتـشا زا  ار  وا  ود ،  نیا  دوب و  یهاوخ  ماقم  يرگید  یقرواپ >  دـهدیم .  حـیجرت  رگید  زیچ  ره  هب  ار  یگدازآ  ناسنا  کی  هکنآ  لاـح  ، 
یتلم تکرح  لماع  هک  تسا  یعیبط  رایسب  بیترت  نیاهب   35 هحفص دندش .  ببس  ار  وا  سردوز  گرم  دنتـشاد و  زاب  یملع  لئاسمب  لماک 

ناـفوسلیف و هکنآ  زا  دـعب  تساـهبالقنا ،  لـیبق  نیا  زا  لاـثم ،  ناونعب  هسنارف  بـالقنا  يداـم  يداـصتقا و  لـماع  هن  دـشاب  یـسایس  لـماع  ، 
ار ماـیق  هنیمز  دـندرک ،  نآ  ياهـشزرا  تیرح و  یناـسنا و  تیثـیح  یهاوخ و  يدازآ  يدازآ و  هراـبرد  غیلبت  همهنآ  وـسور  ریظن  یئاـمکح 
یهاوخ و نامرآ  لماع  اهبالقنا ،  داجیا  موس  لماع  دـندرک .  بالقنا  يدازآ  بسک  يارب  دـندوب ،  هدـش  رادـیب  هک  مدرم  دـنتخاس و  هدامآ 

ياهگنج دـیاقع  رهظم  رد  يداصتقا  گنج  هن  دـندیاقع  گنج  اهبالقنا  هنوگنیا  کیژولوئدـیا  احالطـصا  ياـهبالقنا  تسا ،  یبلط  هدـیقع 
مهدزیـس هیآ  رد  دـنکیم ،  هیکت  هتکن  نیا  رب  زین  نآرق  ددرگیم  اپ  رب  نامرآ  هدـیقع و  رـس  رب  هک  تسا  یئاـهدربن  زا  یبوخ  هنومن  یبهذـم 

 ، دربیم مان  نانمؤم  زا  هیآ  هک  اجنآ  تسا  ردب  هوزغ  رد  رافک  اب  ناناملـسم  گنجب  طوبرم  هیآ  تسا  جردنم  یفیرظ  هتکن  نارمع  لآ  هروس 
دق ² دیامرفیم :  هیآ  دنکیمن  ریبعت  هدیقع  گنجب  نارفاک  گنج  زا  هکنآ  لاح  دمانیم  هدیقع  گنج  کیژولوئدیا و  گنج  ار  نانآ  گنج 

هناشن تربع و  داد ،  يور  هورگ  ود  ناـیم  هک  يدروخرب  رد   ( 1 شرفاک (  يرخا  هللا و  لیبس  یف  لتاقت  ۀـئف  اتقتلا  نیتئف  یف  ۀـیآ  مکل  ناک 
دندوب رفاک  رگید  هورگ  نآ  اما  و  دندیگنجیم ،  ناش  هدیقعو  نامیا  يارب  ینعی  ادخ  هار  رد  نانیا  زا  هورگ  کی  دراد ،  دوجو  امش  يارب  يا 

زا نایفـسوبا  لاثما  تیامح  تشادن ،  ینامیا  تیهام  اعقاو  اهنآ  گنج  اریز  دندرکیم ،  دربن  هدیقع  هار  رد  زین  مود  هورگ  هک  دیوگیمن  هیآ 
 ، دنامیمن یقاب  يزیچ  وا  تکوش  تردق و  زا  دوش ،  رقتـسم  يا  هزات  مظن  رگا  تسنادیم  نایفـسوبا  هک  ارچ  دوبن  اهتب  هب  داقتعا  لیلدب  اهتب ، 

نیا اب  ام  تضهن  نونکا   36 هحفص  13 هیآ .  نارمع -  لآ  هروـس  یقرواپ 1 -  شتاداقتعا .  زا  هن  درکیم  عافد  شدوخ  عفاـنم  زا  عقاو  رد  وا 
تیهام ایآ  دراد ؟  یتسیلاربیل  تیهام  اـیآ  دراد ؟  یتاـقبط  تیهاـم  اـیآ  دراد ؟  یتیهاـم  هچ  ناریا  بـالقنا  اـساسا  هک ،  تسوربور  شـسرپ 
تـسا نیا  تیعقاو  دنیوگیم  دراد ،  یتاقبط  يدام و  تیهام  اهبالقنا  مامت  دندقتعم  هک  یئاهنآ  دراد ؟  یمالـسا  يداقتعا و  یکیژولوئدیا و 

ارقف هقبط  اینغا و  هقبط  دنا ،  هداتـسیا  رگیدـکی  لباقم  رد  هقبط  ود  ناریا  رد  ینعی  تسا  هدوب  اه  هفرم  هیلع  نیمورحم  مایق  ناریا  بالقنا  هک 
هتـسدنیا هیبش  اما  دننادیم  ناملـسم  ار  دوخ  هک  مه  يا  هدع  نآ  دیامیپب  ار  ریـسم  نیمه  دیابیم  دنک  ادیپ  همادا  دـهاوخیم  رگا  بالقنا  نیا  و 

ضرالا یف  اوفعضتسا  نیذلا  یلع  نمن  نا  دیرن  و  هیآ «  مکحب  دنیوگیم  اهنیا  دننزب  یمالسا  گنر  هیضق  هب  دننکیم  یعـس  دنـشیدنایم ، 
مه مالسا   ( 1 نورذحی (»  اوناک  ام  مهنم  امهدونج  ناماه و  نوعرف و  يرن  ضرالا و  یف  مهل  نکمن  نیثراولا و  مهلعجن  ۀـمئا و  مهلعجن  و 
رگ فاعـضتسا  رب  هدش  فاعـضتسا  يزوریپ  هدـش و  فاعـضتسا  رگ و  فاعـضتسا  گنج  اه و  هعماج  ندـش  یبطق  ود  ساسا  رب  ار  خـیرات 

تسا اهنآ  زا  هنومن  کی  مه  بالقنا  نیا  دنکیم  ریسفت 

موس تمسق 

ار یهلا  ياهتـضهن  يریگ  تهج  مالـسا  تسا :  نیا  هتکن  نآ  دنا و  هدش  لفاغ  نآ  زا  نایاقآ  نیا  هک  دراد  دوجو  یفیرظ  هتکن  نآرق  رد  اما 
 - یقرواپ 1 يدام  بتکم  فالخ  رب  ینعی  دنادیمن  نیفعضتسم  افرص  ار  بالقنا  ره  تضهن و  ره  هاگتـساخ  اما  دنادیم  نیفعـضتسم  يوسب 

نیمزرس نآ  رد  مینک و  ناشناثراو  نایاوشیپ و  میهن و  تنم  ندوب  هدش  هدرمش  راوخ  نوبز و  نیمزرس  نآ  رد  هک  نانآ  رب  ات  میدرک  هدارا  و 
هروس و 5  تایآ 4  مینایامنب " .  دـندرکیم  رذـح  نآ  زا  هک  هچنآ  زا  ار  ناشهاپـس  ناماح و  نوعرف و  اـهنآ  تسدـب  میهد و  ناشرارقتـسا 
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مالـسا هفرم ،  تاـقبط  هیلع  تسا  اـهنآ  دوس  هب  تسا و  ناـمورحم  شودـب  طـقف  طـقف و  تضهن  الـصا  دـیوگیم  هک   37 هحفص صـصق " 
نایم يریگ و  تهج  نایم  توافت  نیا  كرد  مدع  دنادیمن  نامورحم  شودب  ارصحنم  ارنآ  اما  دنادیم  نامورحم  دوس  هب  ار  ناربمایپ  تضهن 

تاذل اب  ار  اهبالقنا  دننادیم  رثؤم  لیخد و  بالقنا  رد  ار  يدام  لماع  هک  یئاهنآ  تسا  هدش  تاهابتشا  زا  يرایسب  اشنم  بالقنا ،  هاگتـساخ 
هک نآ  لاح  دراد  یعامتجا  تارییغت  رد  يا  هشیر  هکلب  درادن ،  اهناسنا  نامتخاس  رد  يا  هشیر  بالقنا  دـنیوگیم  ینعی  دـننادیم  یعامتجا 

نامورحم ارـصحنم  ار  دوخ  بطاخم  مالـسا  هک  تسا  تهج  نیمهب  دـنکیم  هیکت  اهنآ  تیناسنا  اه و  ناسنا  ترطف  يور  رب  سکعب  مالـسا 
باطخ فرط  زین  رگ  فاعـضتسا  هفرم و  تاقبط  ناـمه  یتح  دنتـسه ،  یعاـمتجا  تاـقبط  اـههورگ و  همه  مالـسا  بطاـخم  دـهدیمن  رارق 
ریجنز لغ و  رد  ناسنا  کی  اه ،  نوعرف  زا  ینوعرف  ره  نورد  رد  يرگ ،  فاعضتسا  ره  نورد  رد  یمالـسا  ینیب  ناهج  رظن  زا  اریز  دنتـسه 
تسا هدیشک  ریجنز  هب  زین  شدوخ  نورد  رد  ار  ناسنا  کی  هکلب  هدیشکن  ریجنز  هب  ار  لیئارسا  ینب  طقف  نوعرف  مالـسا  قطنم  رد  دراد  رارق 

هک مینیبیم  اذـهل  تسا و  ینوریب  نوعرف  نیا  نادـنز  رد  اما  دـنکیم ،  كرد  ار  یهلا  ياهـشزرا  تسا و  یهلا  ترطف  ياراد  هک  یناـسنا  ، 
اب دنوریم ،  اهنوعرف  نورد  رد  هدش  هدیشک  ریجنزب  ناسنا  نآ  غارس  ادتبا  اه ،  توغاط  هیلع  هزرابم  عورش  رد  ناشتوعد و  زاغآ  رد  ناربمایپ 

ناب اجنیا  رد  تیقفوم  هتبلا  دـننک  داجیا  بالقنا  نورد  زا  دـنناوتب  قیرط  نیاب  ات  دـننازیگنارب  مکاـح  نوعرف  هیلع  ار  ناـسنا  نآ  هک  تین  نیا 
لاق و   » 38 هحفص دیامرفیم :  ینورد  ياه  بالقنا  هنوگنیا  صوصخ  رد  نآرق  تسین  دشابن ،  ریجنز  رد  شینورد  ناسنا  يدرف  هک  تبـسن 

تاناکما رظن  زا  هک  اهنامه  زا  نوعرف ،  ءالم  ناـمه  زا  یناـسنا  دـیامرفیم  نمؤم )   - 28 هناـمیا (» . . .  متکی  نوعرف  لآ  نم  نمؤم  لـجر 
راکمه و نوعرف  اب  مکاح و  اب  دنتسه  رگ  فاعضتسا  هقبط  رد  رگرامثتـسا و  هقبط  رد  هک  نیا  رظن  زا  دنربیم و  رـسب  لماک  هافر  رد  یگدنز 

نز دزیخیمرب  وا  زا  تیاـمحب  درواـیم و  ناـمیا  یـسومب  هک ،  دوشیم  ادـیپ  يدرم  يدارفا ،  نینچ  ناـیم  رد  دـنا ،  هشیدـنا  مه  تسدـمه و 
قح يادـن  هب  دوشیم و  رادـیب  ناشنادـجو  قح  نخـس  ندینـش  اب  اما  دـنراد  رارق  مکاح  هقبط  رد  هک  تسا  يدارفا  هنومن  نآ  زا  زین  نوعرف 
رد هک  یناـسنا  نآ  ياـپ  زا  ار  ریجنز  لـغ و  ادـتبا  رد  وا  دـنکیم ،  ماـیق  نوعرف  هیلع  یـسوم  توعد  لوبق  اـب  نوـعرف  نز  دـنیوگیم  کـیبل 

روج و ماظن  لبمـس  مه  دوب و  شرهوش  مه  هک  نوعرف  هیلع  شیناسنا  دوخ  ندرک  دازآ  زا  دـعب  درک و  هراپ  هدـش  هدیـشک  ریجنزب  شنورد 
اهیبطق رگید -  ياهناسنا  هیحان  زا  هک  دنتسه  یئاهناسنا  اهیطبس  دوب  نایطبـس  دوسب  نایطبق  هورگ  زا  يدرف  مایق  مایق ،  نیا  درک  نایغط  ملظ ، 

رد یـسوم  توعد  ارهق  دنا  هدرک  ریـسا  رتمک  هک  نآ  ای  هدیـشکن و  ریجنزب  ار  دوخ  نورد  ناسنا  ناشدوخ  اما  دنا ،  هدـش  هدیـشک  ریجنزب  - 
ربمایپ توعد  هک  روطنامه  تسرد  تشاد ،  يرتشیب  بلطواد  دـندمایم ،  باسحب  هعماج  ناـمورحم  عقاو  رد  هک  اهیطبـس -  ناـشیا -  ناـیم 

زا نیمورحم  لابقتـسا  زین  ام  نامز  رد  دـنتفگ  کـیبل  ناـب  يرتمک  هورگ  هفرم  تاـقبط  زا  دـش و  هتفریذـپ  ناـمورحم  فرط  زا  رتشیب  مالـسا 
رد نوچ  ارهق  تسا و  تلادع  تهج  رد  ینعی  نیفعضتسم  ریخ  تهج  رد  نیفعـضتسم و  دوسب  بالقنا  نیا  اریز  دوب  رتشیب  یمالـسا  بالقنا 

دنمورحم هک  اهنآ  رایتخا  رد  دوش و  هتفرگ  اهنآ  زا  هدش  راکتحا  ياهدع  تسد  رد  هک  یئاه  تمعن  تسا  مزال  تسا  تلادع  رارقتسا  تهج 
رگ خـساپ  مه  ینعی  اـشامت  مه  تسا و  لاـف  مه  هیـضق  دریگب ،  ار  شقح  دـیاب  هک  سکنآ  يارب  هک  تـسا   39 هحفـص یعیبط  دریگب .  رارق 
اپ دیاب  یلو  دیوگیم  خساپ  شترطفب  هتبلا  دهدب ،  سپ  ار  اهتمعن  دیاب  هک  سک  نآ  یلو  تسا  هدش  شبیـصن  يزیچ  مه  تسا و  شترطفب 

نایم رد  تیقفوم  نازیم  لیلد ،  نیمهب  تسرد  تسا و  لکـشم  رایـسب  هزات  مظن  نتفریذپ  درف  نیا  يارب  تهجنیا  زا  دراذـگب  شعماطم  يور 
نیا داجیا  رد  لماع  کی  اهنت  دنیوگیم  دنتسه  یلماع  کت  ریسفت  هب  دقتعم  یهورگ  ام ،  بالقنا  لیلحت  ریسفت و  رد  تسا .  مک  هقبط  نیا 
يا هتـسد  يداصتقا ،  يدام و  افرـص  ار  لماع  هتـسد  کی  دراد  دوجو  فلتخم  رظن  هس  هورگ  نیا  ناـیم  رد  هتبلا  تسا  هدوب  لـیخد  بـالقنا 
رارق يرگید  هورگ  هورگ ،  نیا  لـباقم  رد  دـننادیم  يونعم  يداـقتعا و  طـقف  ار  لـماع  موس  هتـسد  یهاوخ و  يدازآ  اـهنت  ار  لـماع  رگید 

رد دنا و  هتشاد  تلاخد  لقتـسم  تروصب  لماع  هس  ره  بالقنا  نیا  داجیا  نیوکت و  رد  هکلب  هدوبن  یلماع  کت  بالقنا  دندقتعم  هک  دنراد 
رظن تارظن ،  نیا  رانک  رد  اما  دـسریم .  رمثب  دـنکیم و  ادـیپ  موادـت  هک  تسا  لماع  هس  نیا  فالتئا  يراـکمه و  اـب  بـالقنا  نیا  هدـنیآ ، 

هب ناریا  بالقنا  مینک  حیرـشت  ار  ریخا  رظن  ناکما  دح  ات  مینکیم  شـشوک  اجنیا  رد  میتسه  نآ  قفاوم  زین  ام  دوخ  هک  دراد  دوجو  يرگید 
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بالقنا ندوب  هناـگی  دروم  رد  درک  ادـیپ  ناوتیمن  اـیند  رد  يریظن  نآ  يارب  ینعی  تسا  دوخ  هب  صوصخم  بـالقنا  کـی  يرایـسب  فارتعا 
رگیدکی شودب  شود  نآ  رد  لماع  هس  نیا  هک  میرادن  یبالقنا  چیه  ایند  رد  ام  دـنیوگیم  دـندقتعم  لقتـسم  لماع  هس  دوجوب  هک  یهورگ 

دنا و هدوبن  یسایس  اما  میراد  یتاقبط   40 هحفص ياه  تضهن  دنا ،  هدوبن  یتاقبط  یلو  میراد  یـسایس  ياه  تضهن  ام  دشاب  هدرک  تکرح 
دروم رد  ار  ام  رظن  زین  هورگ  نیا  بیترت  نیاب  دنا  هدوب  یلاخ  یبهذم  يونعم و  لماوع  زا  دنا ،  هتشاد  دوجو  لماوع  نیا  ود  ره  رگا  هرخالاب 

نـشور دـیاب  ندوب  یمالـسا  زا  روظنم  اما  تسا ،  هدوب  یمالـسا  بالقنا  نیا  ام  رظن  زا  دـنریذپیم  يوحنب  بالقنا  نیا  ندوب  درفب  رـصحنم 
هورگ دراد  دوجو  مالـسا  رد  هلمج  زا  یلک و  روطب  نایدا  رد  هک  تسا  یتیونعم  نامه  اهنت  مالـسا  زا  دوصقم  دننکیم  رکف  اهیـضعب  ددرگ 

تاریبعت نیا  دوجو  اب  اما  تسا  یعرش  بادآ  تادابع و  ماجنا  ندوب  دازآ  یبهذم و  کسانم  جاور  يانعمب  ندوب  یمالـسا  دنرادنپیم  رگید 
هرابرد اهنت  هن  تقیقح  نیا  تسین  دنـشیدنایم ،  بهذم  هرابرد  اهیبرغ  هک  نانچ  نآ  ضحم ،  تیونعم  مالـسا  هک  تسا  نشور  ام  رب  لقاال  ، 

یمالـسا یبهذم و  یبالقنا  هک  لاح  نامه  رد  مالـسا  ردص  بالقنا  تسا .  قداص  زین  مالـسا  ردص  بالقنا  دروم  رد  هکلب  یلعف ،  بالقنا 
دوب زین  يدام  يداصتقا و  یبالقنا  دوب ،  زین  یـسایس  يونعم و  یبالقنا  هک  لاح  نامه  رد  و  دوب ،  زین  یـسایس  یبالقنا  لاح  نامه  رد  دوب ، 
کی چیه  عقاو  رد  تسا  یمالسا  تامیلعت  نتم  رد  یتاقبط  ياه  فاکش  یعامتجا و  ياهـضیعبت  ندوبن  تلادع ،  یگدازآ ،  تیرح ،  ینعی 
لماـع هب  اـهنت  هن  هک  تسا  هدوب  نیا  رد  زین  اـم  تضهن  تیقفوـم  زار  دنتـسین  مالـسا  زا  نوریب  میدرک ،  هراـشا  اـهناب  ـالاب  رد  هک  يداـعبا  زا 

یف تسا  هداد  رارق  دوخ  رد  اهنآ ،  ياوتحم  ندرک  یمالـسا  اب  زین  ار  یـسایس -  يدام و  رگید -  لـماع  ودـنآ  هکلب  هتـشاد ،  هیکت  تیونعم 
مأوت و قیمع  یتیونعم  اب  هزرابم  نیا  اما  دوشیم ،  بوسحم  مالـسا  یـساسا  میلاعت  زا  یتاقبط ،  ياهفاکـش  ندرک  رپ  يارب  هزراـبم  لـثملا ، 
اب مالسا  خیرات  رد  دروخیم  مشچ  هب  یمالـسا   41 هحفـص تاروتـسد  ماـمت  رد  تیرح  یهاوخ و  يدازآ  حور  رگید  يوس  زا  تسا .  هارمه 

فلتخم بتاـکم  نارود  متــسیب -  نرق  اـی  و  هـسنارف -  ریبـک  بــالقنا  نارود  مهدــفه -  نرق  هـب  یئوـگ  هـک  میوـشیم  وربور  يرهاــظم 
نیا رد  دنکیم  هسیاقم  نینمؤملاریما  مالک  اب  ار  نآ  دنکیم و  لقن  مود  هفیلخ  زا  قادرج  جرج  هک  یناتـساد  تسا .  قلعتم  یهاوخیدازآ - 

دوشیم شیاوعد  ایاعر  زا  یکی  دنزرف  اب  شرسپ  يزور  دوب ،  رصم  مکاح  صاعورمع  هک  یتقو  رد  تسا  روهشم  تسا  یبوخ  هنومن  هنیمز 
 ، دنوریم صاعورمع  شیپ  تیاکـش  يارب  شرـسپ  تیعر و  دنزیم  تیعر  هچب  شوگب  یمکحم  یلیـس  صاعورمع  رـسپ  عازن  نمـض  رد  ، 
وا فرح  هب  ییانتعا  صاـعورمع  میریگب  ماـقتنا  اـت  میا  هدـمآ  اـم  یمالـسا  نیناوق  قبط  هدز و  یلیـس  نم  رـسپ  هب  ترـسپ  دـیوگیم  تیعر 
مود هفیلخ  دزنب  رـسکی  دـنوشیم و  هنیدـم  یهار  یهاوخداد  يارب  شرـسپ  دـنمتریغ و  تیعر  دـنکیم  نوریب  خاک  زا  ار  ود  ره  دـنکیمن و 

قح دـنزیم و  یلیـس  ارم  رـسپ  مکاـح ،  رـسپ  هک  تسا  یمالـسا  لدـع  هچ  نیا  هک  دـنکیم  تیاکـش  تیعر  هـفیلخ  روـضح  رد  دـنوریم 
وا روضح  رد  هک  دـهاوخیم  تیعر  رـسپ  زا  دـعب  دـهدیم ،  ار  شرـسپ  صاعورمع و  راضحا  روتـسد  رمع  دریگیم  ام  زا  مه  ار  یهاوخداد 

ارارحا مهتاهما  مهتدلو  دق  سانلا و  متدبعتسا  یتم  دیوگیم " :  دنکیم و  صاعورمع  هب  ور  هاگنآ  دنک  یفالت  ار  صاعورمع  رـسپ  یلیس 
هک مینیبیم  هسنارف ،  بالقنا  اب  هسیاقم  اب  دناهدش .  هدیئاز  دازآ  ردام  زا  هکنآ  لاح  يا و  هداد  رارق  تدوخ  هدرب  ار  مدرم  لاحب  ات  یک  زا  " 

نیاربانب دوشیم و  هدـیئاز  دازآ  ردام  زا  سک  ره  هک "  داقتعا  نیا  هلمج  زا  دـهدیم  لیکـشت  ار  بالقنا  نآ  حور  رکفت  زرط  نیمه  تسرد 
رد مالـسا  ردص  نادهاجم  یتقو  میناوخیم   42 هحفـص مالـسا  خیرات  رد  زاب  دوریم  رامـشب  هسنارف  بالقنا  یـساسا  لوصا  زا  تسا "  دازآ 

دوخ دزنب  ار  مالسا  هاپس  هدرک  رس  هللادبع  نب  شرهز  لوا  بش  رد  متسر  دنوشیم  وربور  ناریا  هاپس  هدنامرف  دازخرف  متسر  رکشل  اب  هیـسداق 
ناتـساد باتک  رد  ام  ار  ناتـساد  نیا  دوخ  ياجرـس  دـندرگرب  دـنریگب و  یلوپ  هک  تروص  نیاب  دـنکیم ،  حلـص  داهنـشیپ  وا  هب  دـبلطیم و 

هک يزاورپ -  دـنلب  رورغ و  اب  متـسر  مینکیم .  رکذ  دوشیم  طوبرم  ثحب  هب  هک  ارنآ  زا  یتمـسق  اجنیا  رد  و   ( 1 میا (  هدرک  لقن  ناتـسار 
هک یهاگ  دـیدشیم و  دـنمهرهب  ام  ماـعنا  زا  امـش  میدرکیم  یکین  امـشب  اـم  دـیدوب ،  اـم  هیاـسمه  امـش  تفگ :  دوب -  وا  دوخ  صوصخم 

دیسر اجنیا  هب  هک  متسر  نخس  تسا  بلطم  نیا  هاوگ  خیرات  میدرکیم  ظفح  ار  امش  تیامح و  امش  زا  ام  درکیم  دیدهت  ار  امـش  يرطخ 
نآ رگید  اـم  تسا  زورید  زا  ریغ  زورما  هک  ینک  كرد  ار  تیعقاو  نیا  دـیاب  وـت  اـما  تسا ،  حیحـص  یتـفگ  هک  اـهنیا  هـمه  تـفگ :  هرهز 
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هرهز زا  متـسر  دـعب  میراد ...  یترخآ  ياهفدـه  میا ،  هتـشذگ  یئاـیند  ياهفدـه  زا  اـم  میـشاب ،  تاـیدام  اـیند و  بلاـط  هک  میتسین  یمدرم 
 ( نید نآ (  نکر  هیاپ و  ساسا و  دیوگیم :  باوج  رد  هرهز  دهدب و  واب  یتاحیـضوت  ناشدوخ  نید  اهفدـه و  فارطا  رد  هک  دـهاوخیم 

دیوگیم متـسر  تسادـخ  بناج  زا  تسا  هتفگ  وا  هچنآ  هکنیا  دـمحم و  تلاسر  هب  تداهـش  ادـخ و  یگناگی  هب  تداهـش  تسا ،  زیچ  ود 
کی زا  همه  مدرم  هکنیا  رگید  و   ( 2 دوخ (  دننام  یئاهناسنا  یگدنب  زا  ادخ ،  ناگدـنب  نتخاس  دازآ  رگید  هچ ؟  رگید  درادـن  بیع  هکنیا 

ریاس هرهز  سپـس   ( 3 دـنرگید ( . . .  کی  رهاوخ  ردارب و  همه  نیارباـنب  دنتـسه ،  اوح  مدآ و  نادـنزرف  همه  دـناهدش ،  هداز  رداـم  ردـپ و 
نم دابعلا  جارخا  و  هحفص 132 2 -  ناتساد 108 ،  مود ،  دلج  ناتسار ،  ناتـساد  یقرواپ 1 -  رکذ  زا  مضرغ  دنکیم  حیرـشت  ار  فادها 

هک دوـب  هتکن  نیا  نداد  ناـشن  ناتـساد  نیا   43 هحفـص ما »  بـال و  شوخا  اوـح  مدآ و  اوـنب  ساـنلا   - 3 هللا »  شدابع  یلا  داـبعلا  شداـبع 
 ( . 1 دراد (  دوجو  یمالسا  میلاعت  نتم  رد  یتسیلاربیل  تامیلعت 

مراهچ تمسق 

مالسا زا  هدع  کی  هلیسوب  ناریا  رد  دعب  هب  تسیب  هنس  زا  ابیرقت  دوب ،  هتفهن  یمالسا  فراعم  رد  هک  یناسنا  ياهشزرا  زا  میظع  هنیجنگ  نیا 
یتاقبط ياهـضیعبت  اب  مالـسا  تسا ،  تلادع  نید  مالـسا  دش ،  هتفگ  مدرمب  ینعی  دـش  مدرم  یهاگآ  دوخ  دراو  یعقاو  بوخ و  ياهـسانش 

هلمج ناوتیم  هنیمز  نیا  رد  يرگید  هنوـمن  ناوـنعب  یقرواپ 1 -  هوـالع  بیترت  نیا  هب  تسا  يدازآ  تیرح و  نید  مالـسا  تسا ،  فلاـخم 
دبع نکت  و ال  دـیامرفیم :  ترـضح  درک  رکذ  هدـمآ  ترـضح  نآ  همان  تیـصو  رد  هک  ع )  نسح (  ماما  هب  باطخ  ار  ع )  نینمؤملاریما ( 

 ( ع نینمؤملاریما (  هک  ینامرف  رد  تسا .  هدـیرفآ  دازآ  ارت  ادـخ  هک  شاـبن ،  يرگید  هدـنب  زگره  مرـسپ  ارح » ،  هللا  کـلعج  دـق  كریغ و 
نانآ اب  زرورهم و  نانآ  رب  نک ،  مدرم  هدوت  تبحم  هدرپارـس  ار  لد  دیامرفیم :  دسیونیم  رـصم  یلاو  رادناتـسا و  رتشا ،  کلام  هب  باطخ 

رد ای  دـنردارب ،  وت  اب  نید  رد  ای  دـنهورگ ،  ود  رب  نانآ  هچ ،  يزادرپ  نانآ  نتخیر  نوخ  هب  نکفا  راکـش  هدـنرد  نوچ  هک  دابم  شاب ،  مرن 
دننزیم تسد  اوران  هب  هاوخان  هاوخ  ددرگیم و  ضراع  نانآ  رب  یناور  ياه  يرامیب  دـنزیم و  رـس  شزغل  نانآ  زا  اما  ربارب  وت  اـب  شنیرفآ 

 ، هچ رذگرد  ناشاهاطخ  زا  ياشخبب و  نانآ  رب  زین  وت  درذگ ،  رد  تناهانگ  زا  دـیاشخبب و  وت  رب  يادـخ  يرادیم  تسود  هک  ناسنآ  سپ 
 . يرادن وا  رهق  بات  هک  زیوایم  رد  يادخ  اب  تسوت  تسد  ربز  داد  یئاورنامرف  نانآ  رب  ار  وت  هک  سکنآ  ینانآ و  تسرپرـس  تسدربز و  وت 

راذگزاب و نانآ  ضارتعا  يارب  ار  نادیم  دـننک و  هبلاطم  وت  زا  ار  ناشقح  دـنناوتب  ات  هدـب  تماهـش  تئرج و  مدرمب  دـیامرفیم  ماما  دـعب  . . 
هتفرگ نایاناوت  زا  سرت  ینارگنیب و  ناوتان  قح  نانآ ،  نیب  هک  یتما  دومرفیم :  هک  مدینش  ررکم  ص )  ادخ (  لوسر  زا  دیوگیم ،  هاگنآ 

یمالسا گنر  تلادع و  یهاوخیدازآ ،  يربارب ،  ریظن  رگید  میهافم  اهنامرآ و  تیونعم ،  رب   44 هحفص دش .  دهاوخن  راگتسر  زگره  دوشن 
یتضهن ام  ریخا  تضهن  هک  دوب  هدوت  نهذ  رد  میهافم  نیا  ینیزگ  ياـج  لـیلد  هب  تسرد  دـش  نیزگیاـج  مدرم  نهذ  رد  تفرگ و  دوخ  هب 

هن دوب  يرهـش  تضهن  کی  هطورـشم  تضهن  دنک  دـیدرت  یـسک  دـناوتب  تضهن  نیا  ندوب  لماش  رد  منکیمن  رکف  دـش  ریگ  همه  لماش و 
ریغ يرازاب و  زرواـشک ،  رگراـک و  دـنمتورث ،  مورحم و  یئاتـسور ،  يرهـش و  يرهـش ،  مه  دوب  یئاتـسور  مه  تضهن  نیا  اـما  یئاتـسور 

ياههورگ همه  هک  دوب  تضهن  ندوب  یمالسا  لیلدب  نیا  دندوب و  هدرک  تکرش  تضهن  نیا  رد  همه  همه و  یماع ،  رکفنشور و  يرازاب ، 
رگید گرزب  رایـسب  تیقفوم  تسناوت  ام  تضهن  یگنهامه ،  داجیا  نیا  زا  رتالاب   ( . 1 دنتفرگ (  رارق  فص  کی  ریـسم و  کی  رد  فلتخم 

ام تضهن  دوـب  قرـش -  برغ و  كوـلب  ینعی  نآ  معا  ینعمب  برغ -  ربارب  رد  اـم  تـلم  یگتخاـب  دوـخ  ندرب  نـیب  زا  نآ  دـنکب و  بـسک 
اکتا دوخب  اهنت  دیتسیاب و  دوخ  ياپ  يور  رب  دیناوتیم  دوخ  دیراد  لقتـسم  رکف  کی  بتکم و  کی  دوخ  امـش  هک  دـیوگب  مدرمب  تسناوت 

ره دراد  حور  مه  هعماج  تسا ،  حور  ياراد  درف  هک  روطنامه  هک  هدـش  تباث  بلطم  نیا  یـسانش ،  هعماج  ياـملع  رظن  زا  دیـشاب .  هتـشاد 
تـشگنا حور  نآ  يور  رب  دناوتب  یتضهن  رد  یـسک  رگا  دـهدیم  لیکـشت  ار  هعماج  حور  گنهرف  نآ  هک  تسا  یگنهرف  ياراد  يا  هعماج 

همه مهـس  میئوگیمن  هتبلا  یقرواپ 1 -  دروآ .  رد  تکرح  هب  اج  کی  ار  هعماج  مادنا  مامت  تسناوت  دـهاوخ  دـنک ،  هدـنز  ارنآ  دراذـگب ، 
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 . دـناهتفگ رارق  تهج  مه  گـنهامه و  تکرح  کـی  رد  اـههورگ  نیا  میئوـگیم  یلو  تـسین  نـکمم  يزیچ  نـینچ  تـسا ،  هیوـسلا  یلع 
هدرک ادیپ  يرتشیب  تدش  ریخا  لاس  دص  رد  صوصخب  رما  نیا  هتـسویپ و  عوقوب  برغ  قرـش و  یقالت  دروخرب و  هک  تساهتدم   45 هحفص

تراـقح یکچوک و  ساـسحا  دـندید ،  اـهیبرغ  لـباقم  رد  ار  دوخ  یتـقو  صوصخب ،  ناناملـسم  یلک و  روـطب  نیمز  قرـشم  مدرم  تسا 
ادتبا رد  ناخ ،  دمحا  دیس  رس  اهیسیلگنا ،  لوقب  ای  يدنه  ناخ  دمحا  دیس  هک  ما  هتشون  ار  هتکن  نیا  یمالسا ،  ياهتضهن  باتک  رد  دندرک 

توعد ناتـسلگنا  هب  ار  وا  اهیـسیلگنا  درکیم  کیرحت  سیلگنا  يروطارپما  هیلع  ار  مدرم  دوب و  دـنه  رد  یمالـسا  تضهن  نارـس  زا  یکی 
ار دوخ  نانچنآ  دید ،  ار  ریبک  يایناتیرب  هوکـش  اب  عاضوا  نآ  متـسیب و  نرق  لیاوا  میظع  ندمت  نآ  یتقو  اپورا  رد  ناخ  دمحا  دیـس  دندرک 

تمومیق تحت  هکنیا  الا  میرادـن  یهار  اـم  تفگیم  مدرم  هب  دـعب  هب  نآ  زا  دـش  ضوع  شراـکفا  ماـمت  دـنه  هب  تشگرب  یتقو  هک  تخاـب 
دیاب دسرب  تداعـسب  دهاوخب  رگا  یناریا  تفگیم  هدازیقت  درک  ادیپ  ام  هدازیقت  هک  دوب  يرکف  دننامه  تسرد  نیا  میئآ و  رد  ناتـسلگنا 

رد شیپ و  لاس  دص  رد  هکنیا  اب  دیـس  تشاد  رارق  يدابآدسا  نیدلا  لامجدیـس  اهنیا  لباقم  هطقن  رد  دوشب  یگنرف  اپ  كون  ات  رـس  قرف  زا 
اهناب دیاب  درک  رادیب  ار  نیمز  قرـشم  للم  دیاب  هک  داتفا  رکف  نیاب  اجنآ  تفر ،  برغ  هب  هک  یتقو  درکیم  یگدنز  ناناملـسم  طاطحنا  جوا 

رد هک  یقثولا  شورع  هلجم  رد  وا  تشامگ  تمه  راک  نیا  هب  لامج  دیـس  دوخ  درک  ریقحت  اهنآ  لباقم  رد  ار  برغ  دـیاب  داد و  تیـصخش 
هک شک  نامهم  دجسم  ناتساد  هصالخ   ( 1 تسا (  یئابیز  رایسب  ناتساد  هک  هدروآ  ار  شک  نامهم  دجسم  ناتساد  درکیم  رشتنم  سیراپ 

ار هصق  نیا  اپورا  رد  نوچ  منکیم  رکف  هدرک  ریبعت  دبعم  هب  نآ  زا  هکلب  هدربن ،  دجسم  مسا  دوخ  ناتساد  رد  لامج  دیـس  هتبلا  یقرواپ 1 - 
لته و اه و  هناخنامهم  میدق  رد  هک  مینادیم  تسا :  رارق  نیا  زا  هدـمآ  يونثم  رد   46 هحفص دروایب .  ار  دجسم  مسا  هتساوخن  هدادیم  رشن 

نکـسم اـجنآ  رد  تفریم و  دجـسمب  ـالومعم  تشادـن ،  ییانـشآ  تسود و  دـشیم و  یلحم  دراو  یـسک  رگا  هدوبن و  نکاـما  لـیبق  نیا  زا 
دندروایم و نوریب  ار  شا  هزانج  حبـص ،  دیباوخیم  اجنآ  بش  یـسک  ره  هک  دوب  هدش  فورعم  تهج  نیا  زا  شک  نامهم  دجـسم  دیزگیم 

مدرم دباوخب  دجـسم  رد  هک  تفر  تشادـن ،  یئاج  نوچ  دـمآ و  رهـش  نیا  هب  یبیرغ  صخـش  يزور  تسیچ  تلع  تسنادیمن  مه  یـسک 
عاجـش و مدآ  هک  بیرغ  درم  دـنامیمن  هدـنز  دـباوخیم ،  دجـسم  نیا  رد  بش  هک  سک  ره  ورن ،  دجـسم  نیا  هب  هـک :  دـندرک  شتحیـصن 

دجـسم رد  ار  بش  درم  لاـح  ره  هب  دوـشیم  هچ  منیبـب  موریم ،  مسرتیمن و  مه  گرم  زا  مرازیب و  یگدـنز  زا  نـم  تـفگ  دوـب ،  يریلد 
اب درم  دناکرتیم  ار  ریش  ره  هرهز  هک  یبیهم  ياهادص  دش ،  دنلب  دجـسم  فارطا  زا  یبیهم  كانلوه و  ياهادص  بش  ياه  همین  دباوخیم ، 

يراک ره  ایب  مرازیب ،  یگدنز  نیا  زا  نم  مسرتیمن ،  گرم  زا  نم  ولج ،  ایب  یتسه  هک  ره  دیـشک :  دایرف  دـش و  دـنلب  اج  زا  ادـص  ندـینش 
دـش رادیدپ  دجـسم  ياهجنگ  تخیر و  ورف  دجـسم  ياهراوید  دش و  دنلب  یکانمهـس  يادـص  ناهگان  درم ،  دایرف  اب  نکب  دـهاوخیم  تلد 

دنسرتب یـسایس  یکیرات  زا  نوچ  ناهارمگ  هک  تسا  یگرزب  هاگـشتسرپ  نینچ  ریبک  يایناتیرب  دسیونیم :  دوخ  همدقم  نایاپ  رد  لامج  دیس 
یلو هدش ،  دیمون  یگدنز  زا  هک  يدرم  يزور  مسرتیم  دروایم  رد  ياپ  زا  ار  ناشیا  زیگنا  ساره  ماهوا  هاگنآ  دـنربیم و  هانپ  نآ  نوردـب 

1 دنکشب (  مظعا  مسلط  دفاکشب و  اهراوید  سپ  دروآرب ،  يدیمون  دایرف  نآ  رد  هرابکی  دورب و  هاگشتسرپ  نیا  نوردب  دراد  راوتـسا  تمه 
47 هحفص  224 تاحفـص 223 . -  یقثوـلا ،  شورع  یقرواپ 1 -  اـب  هزراـبم  رکف  هک  یناـمز  رد  درک  يراـک  نینچ  لاـمج  دیـس  دوخ  ( . 

نیا راب  نیلوا  يارب  و  درک ،  دنلب  ار  ناتسلگنا  يرگرامعتسا  تسایـس  اب  هزرابم  دایرف  درم  نیا  درکیمن ،  روطخ  يدحا  غامد  رد  ناتـسلگنا 
ياهتلم مامت  يارب  لامج  دیـس  درک  هیکت  ناملـسم  تما  یمالـسا  دوخ  يور  راـب  نیلوا  يارب  و  تفرگ ،  مدرم  زا  ار  یگتخاـب  دوخ  تلاـح 

تمارک و دوخ ،  تفارـش  هک  ینم  هدش  ریقحت  نم  کی  هدش ،  لامیاپ  نم  کی  ارنآ  اما  دوب  لئاق  هناگی  تیوه  کی  شنم و  کی  یمالـسا 
ردص خـیرات  هب  دیـس  هک  دوب  لیلد  نیا  هب  دروآ  دوخ  دای  هب  ار  نم  نیا  دـیاب  هک  دوب  دـقتعم  تسنادیم و  هدرک ،  شومارف  ار  دوخ  خـیرات 
هتبلا دادیم  هیحور  ناملـسم  للم  هب  و  دروایم ،  شدایب  ار  تما  نیا  دوخ  قیرط  نیا  زا  درکیم و  هیکت  مالـسا  گنهرف  ندمت و  هب  مالـسا ، 
رذـب دیـس  لاح  ره  هب  اما  دـشاب ،  هتـشاد  يدایز  ریثات  تسناوتیمن  نامز  نآ  رد  طیارـش ،  ندوبن  هدامآ  لیلد  هب  اـهفرح  نیا  هک  تسا  نشور 

یـسایس عاضوا  هک  روطنآ  مینکیم  هدهاشم  نیعلا  يارب  ار  اهتدهاجم  نآ  هجیتن  هرمث و  نونکا  ام  تشاک و  ار  يدـعب  ياه  مایق  تالوحت و 
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رد یتح  تسا  هتفرگ  اپ  یمالسا  تیوه  يوجتسج  ساسا  رب  یمالسا  ياه  تضهن  یمالـسا ،  ياهروشک  مامت  رد  نالا  دهدیم  ناشن  ناهج 
نیا همه  دـنا  هدرک  دـشر  هب  عورـش  یئاـه  تضهن  نینچ  دوشیم ،  حرطم  یعمج  طاـبترا  لـئاسو  رد  اـهنآ  زا  یمـسا  رتمک  هکیئاـهروشک 

ياهـشزرا رب  هیکت  یمالـسا و  ریغ  ياهـشزرا  همه  درط  ساسا  رب  ینعی  دـنراد ،  یمالـسا  یتیهام  دـیایمرب ،  نئارق  زا  هک  روطنآ  اه  تضهن 
تسا یبالقنا  ینعی   ( 1 دراد (  یمالسا  یتیهام  هک  دشاب  تسرد  هیرظن  نیا  رگا  نامدوخ  بالقنا  دروم  رد  دنراوتـسا .  یمالـسا ،  لقتـسم 

ما هدرک  هفاضا  ار  رگا  دـیق  هکنیا  یقرواپ 1 -  رد  دراد ،  یمالـسا  یتیوه  حور و  یتدیقع ،  یـسایس و  يونعم  يدام و  تاهج  همه  رد  هک 
دهاوخ ریذپ  ناکما  ساسا  انبم و  نیمه  رب  زین  شندیـسر  رمثب  نآ و  موادـت  تروص  نآ   48 هحفـص نیا >  هب  یهورگ  دیاش  هک  لیلد  نیاب 

سپ نیا  زا  ام  بالقنا  ینعی  بالقنا  لیـصا  تیوه  ظفح  تهج  رد  شـشوک  زا  دوب  دـهاوخ  ترابع  ام  زا  کی  ره  هفیظو  بیترت  نیاـب  دوب 
ضحم و هناهاوخیدازآ  هن  دشاب ،  یمالـسا  دیاب  یتاقبط ،  دض  افرـص  هن  دشاب  یمالـسا  دیاب  فلتؤم  كرتشم و  هن  دشاب  یمالـسا  دـیاب  زین 

یبالقنا بالقنا  نیا  هک  درک  تباث  ناوتیم  هنوگچ  مینیب  هب  اما  یـسایس  اهنت  ای  يونعم و  یناحور و  طقف  هن  دـشاب و  یمالـسا  دـیاب  هرخـالاب 
رظن زا  تسا  تضهن  بـالقنا و  نآ  يربهر  تیفیک  یـسررب  بـالقنا ،  تخانـش  ياـههار  زا  یکی  هتـشادن  يرگید  تیوه  هدوب و  یمالـسا 

نآ لابندب  دننک و  باختنا  يربهر  هب  ار  وا  دنهدب و  يأر  وا  هب  مدرم  دعب  دنکب و  ادیدناک  ار  دوخ  یـسک  لوا  زور  هک  دوبن  روطنیا  يربهر 
دندرک شالت  دننکیم -  تیلوئـسم  ساسحا  هک  اهنآ  زا  يدایز -  ياههورگ  هک  تسنیا  تیعقاو  دنک  یـشم  طخ  نییعت  مدرم  يارب  ربهر  ، 

هچ هک  دیریگب  رظن  رد  امـش  دش  باختنا  دوخ  هب  دوخ  ربهر  دندش و  هدنار  بقع  همه  اجیردت  یلو  دـنریگب  هدـهعب  ار  تضهن  يربهر  هک 
ریغ هچ  یمالـسا و  ياههورگ  هچ  نویناحور  ریغ  زا  ای  و  عجارم -  ریغ  ای  عجارم و  زا  هچ  نویناحور -  زا  الثم  فلتخم ،  ياهرـشق  زا  دادعت 

ناناگرزاب نازرواشک ،  اهرگراک ،  وجشناد ،  یماع ،  دارفا  هدرکلیصحت ،  دارفا  تضهن  نیا  رد  دنتشاد  تکرـش  بالقنا  نیا  رد  یمالـسا ، 
 < یقرواپ همه  هک  يربهر  دش ،  باختنا  ربهر  ناونع  هب  رفن ،  کی  اهنت  فلتخم ،  دارفا  نیا  همه  نایم  زا  یلو  دنتشاد  تکرش  همه  همه و 

تضهن کی  تیهام  ناوتیم  هنوگچ  اساسا  هک  درک  مهاوخ  نایب  نخس ،  همادا  رد  دنشاب  هتشادن  داقتعا  تضهن -  ندوب  یمالـسا  هدیقع - 
؟  دوب ربهر  تقادص  لیلدب  ایآ  ارچ ؟  اما  دنتفریذپ  يربهرب  ار  وا  اههورگ   49 هحفص تسا .  یمالسا  ام  تضهن  یلیالد  هچ  هب  تخانش و  ار 
هک مینادیم  هتبلا  تشادن ؟  تقادص  رگید  یسک  دوب و  ینیمخ  ماما  صخـشب  رـصحنم  تقادص  ایآ  یلو  تشاد  تقادص  ربهر  نیا  کشیب 

ربهر ناشیا  زا  ریغ  دندوب و  یعاجـش  درف  ناشیا  اهنت  هکنیا  دوب و  ربهر  تعاجـش  لیلدب  ایآ  دوبن  ناشیا  هب  رـصحنم  تقادص  تسین و  نینچ 
عون کی  زا  ناشیا  هک  دوب  لـیلد  نیا  هب  اـیآ  دـندوب  زین  يرگید  عاجـش  ناـسک  هتبلا  تشادـن ؟  دوجو  يرگید  عاجـش  قداـص و  قیدـص و 

؟  دـندوب تیعطاق  دـقاف  نارگید  دوب و  ربهر  تیعطاـق  لیلدـب  اـیآ  دـندوب ؟  ینیب  نشور  نیا  دـقاف  نارگید  دـندوب و  رادروخرب  ینیب  نشور 
نیا هک  تسین  نینچ  یلو  دوب ،  عمج  ناشیا  رد  هجرد  یلعاب  ایازم  نیا  همه  هک  تسا  تسرد  دوبن  ناشیا  هب  رـصحنم  تیعطاـق  هک  مینادـیم 

يربهر هب  ار  ناشیا  طقف  و  ار ،  ناشیا  دوخب  دوخ  هعماج  هک  دـش  هچ  سپ  دوبن ،  نارگید  رد  رتمک -  شرتسگ  تدـش و  هب  لـقاال  اـیازم - 
؟  تفریذپن يربهر  هب  ناشیا  رانک  رد  ار  يرگید  درف  چیه  درک و  باختنا 

مجنپ تمسق 

ار تیـصخش  خـیرات  اـیآ  هک  تسا  نیا  نآ  دوشیم و  حرطم  خـیرات  هفـسلف  رد  هک  یـساسا  لاؤـس  کـی  هب  ددرگیم  رب  لاؤـس  نیا  خـساپ 
دروم نیا  رد  حیحـص  هیرظن  هک  مینادـیم  الامجا  ار ؟  تضهن  ربهر  ای  دزاسیم و  ار  ربهر  تضهن  اـیآ  ار ،  خـیرات  تیـصخش  اـی  دزاـسیم و 

ربهر رد  تازایتما  ایازم و  هلـسلس  کی  فرط  کی  زا  دیابیم  تسا ،  ربهر  تضهن و  نایم  ینعی  ود ،  نیا  نایم  لباقتم  رثا  کی  هک ،  تسنیا 
ماما دناسریم  يربهر  ماقمب  ار  درف  هک  تسا  طیارـش  نیا  عومجم  دشاب  هتـشاد  دوجو  تضهن  رد  یتایـصوصخ  زین  رگید  فرط  زا  دشاب و 

ناشیا درف  رد  ربهر  کی  يایازم  طیارـش و  اعقاو  هکنیا  رب  هوـالع  هک  دـش  تضهن  نیا  ضراـعم  ـالب  عزاـنمالب و  ربهر  تلع  نیا  هب  ینیمخ 
بـسک يارب  هک  اهنآ  نارگید -  هک  نآ  لاـح  تشاد  رارق   50 هحفـص ناریا  مدرم  ياهزاین  یحور و  يرکف و  ریـسم  رد  ناـشیا  دوب ،  عمج 
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همه اب  ینیمخ  ماما  هک  تسا  نیا  نخـس  نیا  ینعم  دنتـشادن .  رارق  ریـسم  نیا  رد  ناشیا  هزادنا  هب  دـندرکیم -  شالت  تضهن  يربهر  ماقم 
زا دروایم ،  رد  تکرح  هبار  هعماج  دادـیم و  راشف  تشاذـگیم و  تسد  اهنآ  يور  هک  یئاهمرها  رگا  دراد  هک  یـصخش  ياهیرترب  ایازم و 

تـشادن ناکما  دوب ،  نارگید  قطنم  ریظن  دربیم  راکب  ناشیا  هک  یقطنم  رگا  دـندروآیم و  راـشف  نآ  يور  نارگید  هک  دوب  یئاـهمرها  عون 
مدرم رگا  تشادیمن و  ار  یمالـسا  یبهذم و  یئاوشیپ  ناونع  ماما  رگا   ( . 1 دـنک (  بسک  یتیقفوم  هعماج  ندروآ  رد  تکرحب  رد  ناشیا 
دوجو دـنراد  ربمایپ  نادـناخ  اب  ام  مدرم  هک  یقـشع  رگا  دنتـشادن و  مالـسا  اب  یتفلا  سنا و  یئانـشآ و  عون  کـی  ناـشحور  قمع  رد  ناریا 

زا هک  تسا  ع )  نیـسح (  ماما  يادن  ای  و  ع )  یلع (  ترـضح  يادن  ربمایپ و  يادـن  نیا  هک  دـندرک  سح  مدرم  هک  دوبن  رگا  تشادیمن و 
هک دوب  نیا  رد  ربهر  تیقفوم  زمر  دیآ .  دوجوب  ام  تکلمم  رد  تعسو  نیا  هب  یبالقنا  تضهن و  دوب  لاحم  دیآیم ،  نوریب  درم  نیا  ناهد 
زا ماما  درک ،  حرطم  یمالسا  ياهرایعم  اب  ار  ملظ  اب  هزرابم  یلو  درک  هزرابم  ملظ  اب  ناشیا  درب  شیپ  هب  یمالسا  میهافم  بلاق  رد  ار  هزرابم 

ندرک دراو  هلئـسم  رگا  ـالثم  یقرواپ 1 -  هب  نت  دـیابن  ناملـسم  کـی  دورب ،  ملظ  راـب  ریز  دـیابن  ناملـسم  کـی  هک  رکف  نیا  ياـقلا  قیرط 
فرط زا  برغ  قرـش و  بتاکم  ياهرایعم  اب  یبلط  تلادـع  یهاوخیدازآ و  ریظن  یمیهافم  ای  مدرم و  یهاگآ  دوخ  رد  یتاـقبط  ياـهداضت 

زا هدافتـسا  اب  یمالـسا و  ياهرایعم  اب  ار  میهاـفم  نیمه  ناـشیا  هکنآ  لاـح  تشادیمن  اـم  هعماـج  رد  یباـتزاب  دـیدرگیم ،  هضرع  ناـشیا 
ناملسم کی  دهدب ،  قانتخا   51 هحفـص دومن .  دروخرب  اهنآ  اب  یقلت  نسح  اب  زین  هعماج  درک و  هضرع  هعماج  هب  یمالـسا  روراب  گـنهرف 

هزرابم رامثتسا  رامعتسا و  متـس و  ملظ و  اب   ( ، 2 دشاب (  رفاک  ربنامرف  تسد و  ریز  دیابن  نمؤم  دشاب ،  لیلذ  هک  دـهد  هزاجا  دوخ  هب  دـیابن 
اب راد  هنماد  يدج و  تفلاخم  ربهر ،  نیا  یساسا  تامادقا  هلمج  زا  یمالسا .  نیزاوم  اهرایعم و  اب  و  مالسا ،  ياول  تحت  يا  هرزابم  درک ، 

ساسحا هک  دوب  یسک  نیتسخن  دیاش  لامج  دیـس  دشاب  لامج  دیـس  اب  هنیمز  نیا  رد  مدقت  لضف  دیاش  دوب  تسایـس  زا  نید  یئادج  هلئـسم 
نیا وا  هک  دوب  نیا  تسین ،  ادج  نید  زا  تسایـس  هک  دنامهفب  اهنآ  هب  دـیاب  دـنک  داجیا  یتکرح  شبنج و  ناناملـسم  رد  دـهاوخب  رگا  درک 

تسایس نید و  هطبار  ناملسم  ياهروشک  رد  ات  دندرک  يدایز  شالت  نارگرامعتسا  اهدعب  درک ،  حرطم  نیملسم  نایم  رد  تدشب  ار  هلئسم 
دیـس زا  دعب  تسا  تسایـس  زا  نید  یئادج  ینعمب  هک   ( 2 " تیناملع (  ماـنب "  تسیا  هلئـسم  حرط  اهـشالت ،  نیا  هلمج  زا  دـننک .  عطق  ار 
ناپ و  مزیبرع ،  یئارگ ،  یلم  سابل  رد  تیموق و  رب  هیکت  اب  هک  دندش  ادـیپ  يدایز  دارفا  رـصم  رد  صوصخب  یبرع و  ياهروشک  رد  لامج 

 ، درک حرطم  رگید  راب  زاب  ار  هلئـسم  نیمه  تاداسرونا  هک  دیدوب  دهاش  مه  اریخا  دنتخادرپ  تسایـس  زا  نید  یئادـج  رکف  غیلبت  هب  مزیبرع 
دهد ماجنا  اجنآ  رد  ار  دوخ  راک  دیاب  تسا و  دجـسم  لام  نید  هک  درکیم  دیکات  هتکن  نیا  رب  صوصخب  شریخا  ياهقطن  رد  تاداس  رونا 

نل یقرواپ 1 -  هکیروطب  دوب  هدش  حرطم  دایز  لئاسم  نیا  زین  ام  هعماج  رد  دشاب .  هتـشاد  یـسایس  لئاسم  هب  يراک  دیابن  الوصا  بهذـم  ، 
 - 2 دومن .  دهاوخن  زاب  طلست  هار  نامیا  لها  هب  تبسن  نارفاک  يارب  زگره  ادخ   ( 141 ءاسن -  الیبس (»  نینمؤملا  یلع  نیرفاکلل  هللا  لعجی 

کی نابز  زا  یتقو  هک  میدـید  همه  اـما  دـندوب ،  هتفریذـپ  ار  نآ  اـبیرقت  مدرم   52 هحفـص تسا .   Secularism تغل همجرت  هملک  نـیا 
دننکب قبطنم  وا  ياهروتسد  اب  ار  دوخ  یبهذم  بادآ  نیرتکچوک  ات  دننکیم  ششوک  ساوسو  اب  مدرم ،  هک  یـسک  نابز  زا  دیلقت ،  عجرم 

عقاو رد  دیا ،  هدرک  يرود  روشک  تسایس  زا  رگا  هک  دش  باطخ  مدرم  هب  تسین و  ادج  تسایس  زا  نید  هک  دش  نایب  تحارص  لامک  رد  ، 
هلئـسم هک  دیریگب  رظن  رد  ای  دـندرک و  مادـقا  یمومع  جیـسب  یعونب  دـنداتفا و  شوج  بنج و  هب  هنوگچ  مدرم  دـیا ،  هدرک  يرود  نید  زا 

زا هلئـسم  نیمه  یتقو  یلو  تشادـن  مدرم  لاح  رد  يریثات  نادـنچ  لاح  نیا  اب  دوب ،  حرطم  تدـش  اـب  هعماـج  رد  یهاوخ  يدازآ  يدازآ و 
یسایس افرص  عوضوم  کی  يدازآ  هک  دنتفایرد  راب  نیلوا  يارب  مدرم  تسا ،  یبهذم  ینید و  ربهر  هک  یسک  ینعی  دش ،  حرطم  ربهر  نابز 

دیاـب دـنک و  تسیز  دازآ  دـیاب  ناملـسم  رفن  کـی  هک  دـش  نشور  هتکن  نیا  تسا و  یمالـسا  عوـضوم  کـی  نآ  زا  رتـالاب  هـکلب  تـسین ، 
زا یلو  تشادن ،  ینادنچ  تیمها  یسایس  يداصتقا و  ياه  هبنج  زا  هک  دمآ  دوجوب  ناریا  رد  یلئاسم  ریخا  لاس  دنچ  رد  دشاب .  هاوخیدازآ 

تاهابتشا زا  یکی  الثم  دنتشاد  يرثوم  شقن  تضهن  هب  نداد  جوا  رد  لئاسم  نیا  دوخ  دوب و  مهم  یبهذم  رئاعش  رظن  زا  مهنآ  یبهذم  هبنج 
هک دنتفرگ  میمصت  لاس 55  رخاوا  رد  دوب  هدـش  لصاح  ناشیا  رب  هک  يا  هداعلا  قوف  رورغ  لیلدـب  هک  دوب  نیا  میژر  لماوع  گرزب  رایـسب 
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ریثات یسایس  يداصتقا و  رظن  زا  یهاشنهاش ،  ای  دشاب  يرجه  خیرات  هکنیا  دننک  لیدبت  یهاشنهاش  حالطـصا  هب  خیرات  هب  ار  يرجه  خیرات 
میژر ندیبوک  يارب  یبوخ  هلیـسو  درک و  راد  هحیرج  ار  مدرم  یبهذم  فطاوع  تدشب  هلئـسم  نیمه  یلو  تشادـن  مدرم  لاح  رد  ینادـنچ 

ماع لتق  اب  تسا  لداعم  تسا و  مالسا  اب  ینمـشد  ربمغیپ و  اب  ینمـشد  یلمع  نینچ  هک  راعـش  نیا  حرط  اب  هلـصافالب  ربهر  داد  ربهر  تسدب 
رد وحن  نیرتهب  هب  اهنآ  یمالسا  نادجو  کیرحت  زا  دنک و  داجیا  نایـصع  مدرم  رد  دش  قفوم  مدرم ،  نیا  نازیزع  زا  رفن   53 هحفص نارازه 
رد مدرم  هکنیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  و  نآ ،  هوحن  تیفیک و  يربهر و  هلئـسم  یـسررب  اـب  نیارباـنب  دـیامن . يرادرب  هرهب  تضهن  دربشیپ  تهج 

درک و یط  ربهر  نیا  هک  يریسم  لیلحت  یسررب و  اب  و   ( 1 دندرک (  باختنا  ار  ربهر  مادک  دنتشاد  يربهر  تیحالص  هک  يدایز  دارفا  نایم 
تـضهن کی  اعقاو  اـم  تضهن  هک  میـسریم  راکـشآ  نشور و  هجیتن  نیا  هب  دربراـک ،  هب  هک  یقطنم  دومن و  هیکت  اـهنآ  يور  هک  یئاـهمرها 

رد ار  تلادع  یلو  لالقتسا ،  يدازآ و  يوجتسج  رد  رگید  یئوس  زا  دوب و  تلادع  ناهاوخ  یئوس  زا  تضهن  هکنآ  اب  تسا  هدوب  یمالـسا 
يوب گنر و  اب  ار  زیچ  همه  ام  تضهن  رتهب  ترابع  هب  و  درکیم ،  وجتـسج  مالـسا  وترپ  رد  ار  يدازآ  لالقتـسا و  تساوخیم و  مالـسا  هیاس 
ربهر نیا  هک  تشاد  هجوت  دیاب  صوصخ  هب  و  یقرواپ 1 -   (. 2 دوب (  تلم  لیم  تساوخ و  دروم  تهج  نامه  نیا ،  درکیم  بلط  یمالسا 

شباختنا هکلب  دوب ،  هدرکن  ادیدناک  ار  دوخ  وا  درکن و  بوصنم  ار  وا  زین  یسک  دنک و  لیمحت  مدرم  رب  ار  دوخ  دهاوخب  ات  تشادن  يروز 
اب هزرابم  لاـح  رد  هراومه  شیگدـنز  ماـمت  رد  هک  مراد  یتسود  منک ،  رکذ  هنومن  کـی   - 2 تفرگ .  تروص  دوخبدوخ  یعیبـط و  روطب 
مه اهنآ  هک  نیدـهاجم  هب  تبـسن  شـصاخ ،  هیحور  لیلدـب  وا  هتـشادن  غیرد  اـعقاو  لاـم  ناـج و  لذـب  زا  هنیمز  نیا  رد  تسا و  هدوب  میژر 

شیپ نیدهاجم  نامزاس  یتسینوتروپا  حالطـصا  هب  نایرج  هکنیا  زا  دعب  تشاد  یبیجع  شیارگ  هقالع و  دنتـشاد ،  میژر  فلاخم  یعـضوم 
اهنیا هکنیا  دیوگب  دـنکیم  دروخرب  نایرج  نیا  اب  یتقو  هک  دـنکن  مدرک  رکف  دوخ  اب  مدـش  متـسود  نیا  لاح  نارگن  تدـش  هب  نم  دـمآ ، 

اب هک  يا  هسلج  رد  دعب  اما  تسا  هزرابم  مهم  هلئسم  درک و  هزرابم  دیاب  العف  نوچ  تسین  یمهم  هلئسم  دنا ،  هدش  تسیـسکرام  دنا و  هدمآ 
منکیمن شومارف  زگره  هک  تفگ  يا  هلمج  مباوـج  رد  مدرک ،  لاؤـس  ناـمزاس  ندـش  تسیـسکرام  هراـبرد  ار  شرظن  مدرک و  تاـقالم  وا 

هک متفگ  اجنآ  رد  منک  لیمکت  ارنآ  دیابیم  اجنیا  هک  مدرک  هراشا  يا  هتکن  هب  منخس  يادتبا  رد   54 هحفص هک >  تسا  نیا  تقیقح  تفگ 
عـضو دنـشاب و  نیگمـشخ  یـضاران و  مکاح  عضو  زا  مدرم  یتقو  ینعی  تساه  یتحاراـن  اـهیتیاضران و  هلـسلس  کـی  لولعم  یبـالقنا  ره 
فرـص هک ،  تسا  نیا  نآ  منک و  ناـیب  ار  عوضوم  نیا  لـمکم  مهاوخیم  ـالاح  دـیایم  دوجو  هب  بـالقنا  هنیمز  دـننکب ،  وزرآار  یبوـلطم 

 ، دنکن بالقنا  لاح  نیا  اب  دشاب ،  هتشاد  يرگید  عضو  يوزرآ  دشاب و  یضاران  دوجوم  عضو  زا  یتلم  تسا  نکمم  تسین  یفاک  یئاضران 
رد اما  دنتـسه  یـضاران  یمدرم  نینچ  دراد  جاور  تلم  نآ  نایم  رد  يریذپ  ملظ  هیحور  تسا  نیکمت  ار و  هیحور  ياراد  هکنیا  يارب  ارچ ؟ 

تشاد دوجو  وا  رد  راکنا  درط و  هیحور  کی  يرگشاخرپ  هیحور  کی  نآ  رب  هوالع  اما  دوب ،  یضاران  یتلم  رگا  دنا  ملظ  میلست  لاح  نیع 
سح شناوریپ  هب  هک  تسنیا  مالـسا  تایـصوصخ  هلمج  زا  دوشیم .  نشور  اهبتکم  شقن  هک  تساجنیا  دنکیم  بالقنا  تروص  نآ  رد  ، 
مکاح عضو  رگا  ینعی  هچ ؟  ینعی  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  داهج ،  دـهدیم  ار  بولطمان  عضو  یفن  درط و  هزرابم و  يرگـشاخرپ و 
عضو نیا  یفن  درط و  يارب  ار  تدوخ  ششوک  رثکادح  دیاب  وت  ینکب  نیکمت  يوشب و  میلـست  دیابن  وت  دوب ،  یناسنا  ریغ  بولطمان و  عضو 

نیا هک  درکیم  داقتنا  مالـسا  زا  اهنرق  تسا ،  نیکمت  میلـست و  رب  شـساسا  هک  تیحیـسم  يربب .  راکب  لآهدیا  بولطم و  عضو  يرارق  رب  و 
تلادع ام  یقرواپ >  دیاب  دنزب ،  افص  حلص و  زا  مد  دیاب  نید  دشاب  هتشاد  دوجو  داهج  ریـشمش و  دیابن  هک  نید  رد  تسا ؟  ینید  هنوگچ 

دوب یئاه  هیحور  نینچ  اب  میرازیب  یتلادع  نینچ  زا  ام  دشابن  يرثا  ادخ  مان  زا  اما  دشاب  تلادع  دشاب  انب  رگا  میهاوخیم  ادخ  هیاس  رد  مه  ار 
تتروص پچ  فرط  دندز ،  یلیس  وت  تسار  تمـس  هب  رگا  دیوگب   55 هحفـص دش .  تمظع  نیا  اب  یمایق  ندرک  اپ  رب  هب  قفوم  ام  تلم  هک 

 . درادن یقطنم  نینچ  مالسا  هک  نآ  لاح  روایب  شیپ  ار 

مشش تمسق 
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کی ربارب  رد  ناسنا  هک  تسنیا  اهداهج  نیرترب  نیرت و  تلیـضف  اب  ینعی  رئاج »  ماما  دـنع  لدـع  ۀـملک  داهجلا  لضفا  دـیوگیم « :  مالـسا 
مالسا يایند  رد  هسامح  ردقچ  هاتوک  هلمج  نیمه  هک  ما  هتشون  یئاج  رد  نم  دنک  حرطم  لدع  نخس  دنزب و  لدع  زا  مد  رگمتس ،  ياوشیپ 
بتکم نیا  تقو  نآ  دشاب ،  هتـشاد  دوجو  قانتخا  متـس و  ملظ و  هب  تبـسن  مجاهت  رـصنع  ضرعت و  رـصنع  یبتکم  رد  رگا  تسا .  هدـیرفآ 

ینعی تسا ،  هدش  هدیـشاپ  ام  نایم  رد  یفاک  ردقب  رذب  نیا  هناتخبـشوخ  زورما  دراکب  دوخ  ناوریپ  نایم  رد  ار  بالقنا  رذب  تسناوت  دهاوخ 
دای زا  ار  هزرابم  قیرط  ام  دوب و  هدـش  شومارف  ام  نایم  رد  رکنم  زا  یهن  فورعمب و  رما  داهج و  هک  دوب  اهنرق  هکلب  اهلاس و  هک  نآ  زا  دـعب 
مدای یقرواپ 1 -  درک .  زاب  هعماج  رد  ار  دوخ  ياج  دش و  حرطم  هرابود  هلئـسم  نیا  هناتخبـشوخ  ریخا  لاس  دص  نیا  رد   ( 1 میدوب (  هدرب 
رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هب  عجار  متشاد  یثحب  اجنآ  رد  دوب ،  هدش  لیکشت  نیـسدنهم  یمالـسا  نمجنا  تاسلج  هک  یلئاوا  رد  تسه 

مبجعت بابسا  هک  مدرک  دروخرب  يزیگنا  تفگش  هتکن  هب  هعلاطم  نیا  لابند  رد  مدرک و  يا  هعلاطم  ثحب  نیا  هچخیرات  رد  تبسانم  نیا  هب 
هدش هتشادرب  ام  ياه  هلاسر  زا  رکنم  زا  یهن  فورعمب و  رما  هب  طوبرم  لئاسم  ریخا ،  لاس  تسیود  رد  مدش  هجوتم  هک  دوب  نیا  هلئـسم  دش 

سمخ و هزور و  زامن و  هب  طوبرم  ثحاـبم  راـنک  رد  ثحاـبم  نیا  شیپ ،  لاـس  تسیود  زا  لـبق  یـسراف  یبرع و  هلاـسر  رد  هکیتروص  رد 
دـش یقلت  دئاز  ثحب  کی  ناهذا  رد  دوخب  دوخ  داهج ،  رکنم و  زا  یهن  فورعمب و  رما  هرابرد  ثحب  اهدعب ،  ایوگ  اما  تشاد  رارق  تاکز 
رود زا  تسین و  حرطم  رگید  اهثحب  هنوگ  نیا  دـنیوگیم  دـننکیمن و  نآ  لاثما  صاصق و  هرابرد  یثحب  اه  هلاسر  رد  رگید  هک  روطناـمه  و 
يا هتکن  نایم  نیا  رد  اما   56 هحفـص دوب .  هدـش  جراخ  رود  زا  زین  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  داهج و  ثحب  ایوگ  تسا ،  هدـش  جراخ 

رد بالقنا  رذـب  دراد  دـنویپ  بالقنا  اب  مالـسا  هک  متفگ  تسنیا :  هتکن  نآ  دـهدیم و  رارق  یهارود  رـس  رب  ار  اـم  عقاو  رد  هک  دراد  دوجو 
یمالسا و بالقنا  دشاب ،  دیاب  هچ  هدنیآ  هار  هک  دیایم  شیپ  لاؤس  نیا  یبالقنا  ناناملسم  يارب  لیلد  نیمه  هب  تسا و  دوجوم  مالسا  میلعت 

يرارقرب يارب  افرص  هزرابم  بالقنا و  تسا و  یمالسا  ياهشزرا  مالسا و  نآ ،  فده  هک  یهار  ینعی  یمالسا  بالقنا  یبالقنا ؟  مالـسا  ای 
یمالـسا و بالقنا  نایم  يا  هدـع  اما  تسا  هلیـسو  تسین ،  فدـه  هزرابم  هار  نیا  رد  رگید  ناـیب  هب  دریگیم و  ماـجنا  یمالـسا  ياهـشزرا 
زا هچ  ره  دنیوگیم  اهنیا  هزرابم  يارب  تسیا  هلیسو  مالـسا  تسا ،  فده  هزرابم  بالقنا و  اهنآ  يارب  ینعی  دننکیم  هابتـشا  یبالقنا  مالـسا 
درط ارنآ  دـنک ،  رود  هزراـبم  ریـسم  زا  ار  اـم  هک  مالـسازا  هچ  ره  و  مینکیم ،  لوـبق  ار  نآ  دـهدب  رارق  هزراـبم  ریـسم  رد  ار  اـم  هک  مالـسا 

دیحوت ناسنا و  مالسا و  زا  اهریبعت  اهریسفت و  یبالقنا ،  مالسا  یمالـسا و  بالقنا  نایم  تشادرب  فالتخا  نیا  اب  هک  تسا  یعیبط  مینکیم 
ار و هزرابمو  دـنادیم  فدـه  ار  مالـسا  هک  یـسک  نایم  تسا  قرف  دوشیم .  ضقانتم  داضتم و  رگیدـکی  اب  نآرق  تایآ  هعماج و  خـیرات و  و 

لاح رد  دـیاب  هشیمه  نم  هک  تسنیا  شفرح  دـنادیم و  فدـه  ار  هزرابم  هکنآ  اب  یمالـسا ،  ياهـشزرا  يرارقرب  يارب  يا  هلیـسو  ار  داـهج 
هزرابم رـصنع  مالـسا  رد  هکنآ  اب  امـش ،  روصت  فالخ  رب  تفگ  دیاب  هورگ  نیا  باوج  رد  هزرابم  يارب  هدـمآ  مالـسا  الـصاو  مشاب  هرزابم 

دراد دوجو  يرامشیب  تاروتسد  مالسا  رد  درادن  هزرابم  زج  یفده  هدمآ و  هزرابم  يارب  طقف  مالـسا  هک  تسین  ینعم  نادب  نیا  اما  تسه ، 
هعماج و دروم  رد  نویداـم   57 هحفـص هک  تسا  يرکفت  زرط  زا  یـشان  تسا ،  لصا  هزراـبم  هک  رکف  نیا  تسا .  هزراـبم  اـهنآ  زا  یکی  هک 

هشیمه ایند ،  رد  دننکیم  روبع  دادضا  نایم  زا  هدرک ،  یط  یکیتکلاید  جالطصا  هب  ینایرج  تعیبط  خیرات و  نانآ ،  داقتعا  هب  دنراد  خیرات 
یفن لماع  هرورضلاب  خیرات  تعیبط و  رد  يدحاو  ره  ینعی  دباییم  نایرج  یکیتکلاید  لکـشب  دادضا  گنج  تسا و  رارقرب  دادضا  گنج 
یفن دوشیم و  بوسحم  هنهک  رـصنع  هک  زت -  لوا -  دـحاو  نایم  لماع ،  نیا  دـشر  اب  دـهدیم و  شرورپ  شدوخ  نورد  رد  ار  دوخ  هدـننک 

ون و بیکرت  رگید  ینعم  کی  هب  ای  و  ون ،  يزوریپ  اب  گنج  نیا  دریگیم و  رد  گنج  دیایم  باسحب  ون  رـصنع  هک  زت -  یتنآ  نآ -  هدـننک 
زت کی  ناونعب  دوخ  دوب  هدش  لصاح  گنج  زا  هک  يزتنس  دوشیم و  عورش  نایرج  نیا  هرابود  دعب  دسریم و  نایاپب  زتنـس -  داجیا  هنهک - 
رب تشگنا  هک  زیچ  ره  و  هعماـج ،  یگدـنز ،  تعیبط ،  ساـسا  رکفت  زرط  نیا  ساـسا  رب  ون  زا  يزور  ون  زا  زور  زاـب  دوشیم و  لـمع  دراو 

عضو راکنا  تسه ،  هچنآ  راکنا  ینعی  نتشاد ،  ار  زتیتنآ  لکش  هشیمه  ینعی  مه  بوخ  قالخا  گنج  تسا و  گنج  دیراذگب ،  نآ  يور 
دوجوب يا  هزات  عضو  هک  ردقنیمه  تسا  لماکتم  یفرتم و  دنک  هزرابم  دشاب -  دـهاوخیم  هک  هچ  ره  دوجوم -  عضو  هیلع  هک  ره  دوجوم 
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هنهک رصانع  وزج  یقرتم  مدآ  نآ  دعب  هب  نیا  زا  دیایم  دوجوب  دشاب  یلعف  عضو  راکنا  زا  ترابع  هک  يرگید  تلاح  شنورد  رد  اروف  دمآ ، 
هک هچ  ره  هظحل  ره  رد  دوش  فقوتم  مه  دـیابن  دوشیمن و  فقوتم  مه  هظحل  کـی  اـساسا  هزراـبم ،  دورب . نیب  زا  دـیابیم  هک  دـیآیم  رد 

ار مالـسا  ناشدوخ  لوق  هب  دنـشوکیم  هک  هدع  نآ  هک  تسا  رکفت  زرط  نیمه  ساسا  رب  تسوا  اب  مه  تیناقح  دـشاب ،  هتـشاد  هزرابم  هرهچ 
یتاحیضوت اب   ( . 1 دننکیم (   58 هحفـص یفرعم  هزرابم  اج  همه  رد  ار  مالـسا  رایعم  دننکب -  یمالـسا  ار  بالقنا  هکنیا  هن  دننکب -  بالقنا 

 ، مدرک حیرشت  هک  انعم  نامه  هب  یمالـسا  هتبلا  تسا -  یمالـسا  اتیهام  یبالقنا  ام ،  بالقنا  هک  میـشاب  هتفریذپ  رگا  دش ،  هداد  اجنیا  ات  هک 
دهاوخ ظوفحم  هدنیآ  رد  یطرش  هب  بالقنا  نیا  تروص  نیا  رد  یمالـسا  لکـش  بلاق و  رد  اهفده  اهـشزرا و  میهافم و  مامت  عماج  ینعی 

اعقاو و هدنیآ  ياهتلود  ینعی  دهدب  همادا  هشیمه  يارب  ار  یهاوختلادع  ریـسم  امتح  اعطق و  هک  درک ،  دهاوخ  ادیپ  موادت  یطرـش  هب  دـنام و 
يارب دنرادرب و  نایم  زا  اعقاو  ار  اهـضیعبت  دننک ،  مادقا  یتاقبط  ياهفاکـش  ندرک  رپ  يارب  دنرادرب ،  ماگ  یمالـسا  تلادـع  ریـسم  رد  المع 

نامـسآ ات  نیمز  زا  ودنیا  نیب  توافت  هک  اریز  دنا -  هتفگ  نارگید  هک  یموهفم  اب  هن  نآ ،  یمالـسا  موهفمب  يدیحوت  هعماج  کی  يرارقرب 
لتقلا بجاو  مرجم  کی  درف  نیا  رگا  یتح  دوشب  یـسک  هب  یفاحجا  ملظ و  هجو  چـیه  هب  دـیابن  یمالـسا  تلود  رد  دـننک .  شالت  تسا - 

اب یقطنم  اب  یهاگ  یلو  تسا ،  ریدقت  لباق  اهنآ  كاپ  تاساسحا  هکنیا  نیع  رد  هک  مینکب  هلگ  ناوج  ناتـسود  یـضعب  زا  دیاب  اجنیا  دـشاب 
مدوب هتفر  يریزو  تسخن  هب  یتبسانمب  شیپ  زور  دنچ  مالسا  قطنم  اب  ات  دیایم  رد  روج  ساسحا  قطنم  اب  رتشیب  هک  دننکیم  دروخرب  ایاضق 

دنرادن و ندروخ  هلولگ  شزرا  اهیناج  نیا  دـنتفگیم  دـندرکیم و  هلگ  یبالقنا  ياهمادـعا  زا  دـندوب  اجنآ  هک  ینارادـساپ  هک  مدینـش  ، 
زرط نیا  ياهتوافت  یقرواپ 1 -  مالـسا  قطنم  رظن  زا  هک  داد  رکذت  ناوج  ناتـسود  نیا  هب  دیاب  تخادنا .  ایرد  هب  هدنز  هدـنز  ار  اهنآ  دـیاب 

نکمم راتفگ  نیا  رد  اهنآ  همه  رکذ  هک  تسا  دایز  ردقنآ  دـنادیم ،  یمالـسا  ار  بالقنا  هک  يرکفت  اب  یبالقنا -  مالـسا  مالـسا -  زا  یقلت 
هک دراد  یقوقح  مه  زاب  دشاب ،  مک  وا  يارب  مه  مادعا  راب  دص  تازاجم  دشاب و  هتـشک  ار  رفن  نارازه  یـسک  رگا  یتح   59 هحفص تسین . 
 ، دینیبب شلتاق  اب  ار  ترـضح  راتفر  امـش  میزومایم  ع )  یلع (  بتکم  زا  ار  اهقـشمرس  نیرتهب  ام  اه  هنیمز  نیا  رد  دـنوش  تیاعر  دـیاب  اهنآ 
 - بلطملادـبع ینب  دوخ -  نادـنواشیوخ  دوب  هداتفا  رتسب  رد  هک  یتقو  ع )  یلع (  دراد  دوجو  نآ  رد  تبحم  تفأر و  تیناسنا و  زا  یئایند 

هتـشک یلع  دیئوگب  دیزیخرب و  نم  نوخ  ماقتنا  هب  ناناملـسم  نایم  رد  نم  زا  دعب  ادابم  بلطملادبع  ینب  يا  تفگ ،  اهنآ  هب  درک و  عمج  ار 
نمب رتشیب  هبرـض  کی  مه  مجلم  نبا  مدوب ،  رفن  کی  نم  دـناسر  لتق  هب  دـیاب  ار  همه  همه و  راک و  کمک  وا  كرحم  ببـسم و  سپ  دـش 

نیرتکچوک دوب  ریسا  ترضح  هناخ  رد  مجلم  نبا  هک  یتدم  رد  هک  میناوخیم  خیرات  رد  دینزن و  وا  هب  هبرـض  کی  زا  رتشیب  مه  امـش  دزن ، 
 ( . 1 دنامب (  هنـسرگ  ینادنز  ادابم  هک  درک  شرافـس  داتـسرف و  ینادنز  يارب  ار  دوخ  ياذغ  ترـضح  یتح  دشن  وا  هب  تبـسن  يراتفر  دـب 
نیا دیـسر و  دـهاوخن  هجیتن  هب  انئمطم  دورن ،  شیپ  هب  یعامتجا  تلادـع  يرارقرب  ریـسم  رد  ام  بالقنا  رگا  منکیم  دـیکات  نم  یقرواپ 1 - 
نیا رد  هک  تسا  نیا  تشاد  هجوت  نآ  هب  دـیاب  هک  یمهم  هتکن  اما  دریگب  ار  نآ  ياج  يرگید  تیهاـم  اـب  يرگید  بـالقنا  هک  تسه  رطخ 

اب دیاب  بالقنا  نیا  رد  دننکیم  نیمات  راشف  تنوشخ و  اب  نارگید  ار  هچنآ  ینعی  دوش  هداهن  انب  دـیاب  یمالـسا  توخا  رب  راک  ساسا  بالقنا 
ینعی تسا  تیونعم  دراد ،  یمالـسا  تیهام  اعقاو  رگا  ام ،  بالقنا  ناکرا  هلمج  زا  دریگ  ماجنا  يردارب  اضر و  لـیم و  يور  زا  تمیـالم و 

یتاـقبط و ياـه  هلـصاف  اهفاکـش و  ندرک  رپ  يارب  دوخ  یمالـسا ،  توخا  مکح  هب  یناـسنا ،  هفطاـع  مکحب  یحور ،  غوـلب  مکح  هب  مدرم 
یعـشج یندوقی  و  ياوه ،  ینبلغی  نا  تاهیه  نکل  و  دیامرفیم :  ع )  یلع (  شیاوشیپ  هک  تسا  یبتکم  نیا  دـنوشیم  مدـق  شیپ  يداصقتا 

دابکا یثرغ و  نوطب  یلوح  اناطبم و  تیبا  وا  عبـشلاب  هل  دـهع  صرقلا و ال  یف  هل  عمط  نم ال  ۀـمامیلا  وا  زاجحلاب  لعل  ۀـمعطالا و  ریخت  یلا 
اهـشزرا نیا  دوجو  دیدرت  یب  دشاب  قشمرـس  ام  همه  يارب  دیاب  یلدـع ،  نینچ  نیا   60 هحفص همان 45 > )  هغـالبلا -  جـهن  يرح ( » . . . 

داب رود  اما   < یقرواپ تسا .  هتـشادهاگن  توارط  اب  باداش و  ارنآ  هدرک و  ظفح  لاس  دـص  راهچ  رازه و  لوط  رد  ار  اـم  بتکم  هک  تسا 
دیما نان  يا  هدرگ  هب  هک  دنـشاب  یمدرم  همامی  زاجح و  رد  هکیلاح  دـناشک  يراوخـشون  هب  ارم  نیـشتآ  زآ  ددرگ و  زوریپ  نم  رب  سوه  هک 

نم نوماریپ  رد  مروآ و  بش  هب  ار  زور  ماعط  زا  هدیسامآ  هتشابنا و  یمکش  اب  نم  هک  داب  رود  دنشاب  هدیدن  دوخ  هب  ریس  یمکـش  هتـشادن و 
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همه رد  نارگید  رطاخ  هب  يراکادف  هیحور  دیاب  دشاب  قشمرس  ام  همه  يارب  دیاب  يا  هویش  نینچ  دنـشاب . . .  ناگتخوس  رگج  ناگنـسرگ و 
ماما هک  تسنیا  رطاخب  جیسب  نیا  دندرک  مالعا  نکسم  هلئسم  يارب  یمومع  یجیسب  اریخا  ینیمخ ،  ماما  هک  دیدوب  دهاش  امش  دوشب  ادیپ  ام 
میژر رارقتسا  فرص  هب  هکنیا  هن  دناسرب  ماجنا  هب  یمالـسا  ياه  هویـش  اب  ار  شیاهفده  همه  دنامب و  یقاب  یمالـسا  بالقنا  نیا  دهاوخیم 

يردارب مکح  هب  هقالع و  لیم و  اب  ام  مدرم  هکیزور  نآ  دـنک  هدایپ  روزاب  ار  یعاـمتجا  تلادـع  دربب و  شیپ  هب  روز  اـب  ار  اـهراک  دـیدج ، 
تسا هدرک  ادیپ  ار  دوخ  نئمطم  هار  ام ،  بالقنا  هک  تسا  تقو  نآ  دنتخادنا ،  راکب  نامورحم  هافر  تهج  رد  ار  دوخ  تاناکما  یمالـسا ، 

رگم دـنک  هیهت  ون  سابل  دوخ  نادـنزرف  يارب  دـیع  مایا  دوشن  رـضاح  يا  هداوناخ  هک  دوب  دـهاوخ  یعقاو  یبالقنا  ماگنه  نآ  ام ،  بـالقنا  . 
 : دومرف هک  دنک  ادیپ  ینیع  قادصم  ربمایپ  هتفگ  ام ،  نایم  رد  دیاب  دنتسه  ون  سابل  ياراد  ارقف ،  ياه  هداوناخ  دشاب  هدش  نئمطم  البق  هکنآ 

باهتلا اب  دنریگیمن و  مارآ  رگید  ياهوضع  دیآ ،  دردب  نآ  وضع  کی  رگا  هک  تسا  يرکیپ  دننام  لباقتم ،  ياه  تبحم  رد  نینمؤم  لثم 
 ، دـشابن شدوخ  درد  اهنت  درف  ره  درد  هک  دـش ،  دـهاوخ  یمالـسا  هعماج  کی  تقو  نآ  ام  هعماج  دـنهدیم  ناشن  لـمعلا  سکع  درد ،  و 

نینمؤملاریما و ال اذـه  لاـقی  ناـب  یـسفن  نم  عنقا  دـیامرفیم :  وا  تسا  یناملـسم  نینچ  هنوـمن  ع )  یلع (  دـشاب  اهناملـسم  همه  درد  هکلب 
61 هحفص همان 45 > )  هغالبلا -  جهن  رهدلا (  هراکم  یف  مهکراشا 

متفه تمسق 

هملک یعقاو  يانعمب  اهیدازآ  هب  هک  تسا  نیا  ام  یگمه  یمتح  هفیظو  تسا ،  هدوب  هناهاوختلادـع  یتیهام  بالقنا  نیا  تیهام  هک  اـجنآ  زا 
 ( 1 دروخ (  دـهاوخ  تسکـش  اعطق  دروایب ،  دوجوب  ار  قانتخا  هنیمز  یمالـسا ،  يروهمج  تموکح  دوشب  اـنب  رگا  اریز  میراذـگب ،  مارتحا 
هک مشاب  دنـسرخ  نیا  هب  نتـشیوخ  زا  ایآ   < یقرواپ تسا .  نآ  لوقعم  يانعمب  يدازآ  ام ،  روظنم  تسا و  جرم  جره و  زا  ریغ  يدازآ  هتبلا 

ساسا یبالقنا  درم  دراد  یـشزرا  هچ  نیوانع  باقلا و  دیوگیم ،  ماما  مشابن ؟  سفن  مه  مدرم  ياهیراوگان  رد  اما  دـنمانب  نانمؤم  ریما  ارم 
ماما درکن .  تکرـش  مدرم  ياهیتخـس  رد  درک و  شوخلد  اهبقل  نیا  هب  هک  دوب  کچوک  دـیاب  ردـقچ  تسین  شنیوانع  باقلا و  دـنب  ياـپ 

هک مدش  هجوتم  مدش  لوغـشم  دوب  بش  زامن  لوغـشم  هک  ارهز  مردام  هراظن  هب  مدنام و  رادـیب  یبش  یکدوک  نارود  رد  دـیوگیم :  نسح 
اب اما  دنکیم  اعد  هنوگچ  شدوخ  هرابرد  هک  منادـب  متـساوخ  دـنکیم ،  اعد  ار  اهنآ  دربیم و  مان  ار  نیملـسم  کی  کی  شیاعد  رد  مردام 
ای دومرف :  يدرکن  اعد  تدوخ  يارب  یلو  يدرک  اعد  همه  يارب  ارچ  مدرک  لاؤس  وا  زا  ادرف  درکن  اعد  دوخ  يارب  هک  مدـید  بجعت  لاـمک 

اهنت دوخ ،  یـسورع  بش  رد  ارهز  ترـضح  هک  مینیبیم  رگید  ياـج  رد  اـی  و  تدوخ .  دـعب  هیاـسمه  لوا  مرـسپ  رادـلا ، »  مث  راـجلا  ینب 
 . دـنکیم هیدـه  دوب ،  هدرک  کـمک  بلط  وا  زا  هکیریقف  نز  هب  دربیم ،  شرهوش  هناـخ  هب  دوخ  اـب  یـسورع  ساـبل  ناوـنعب  هک  ار  ینهاریپ 

هدامآ یئاهراثیا  نینچ  يارب  ار  دوخ  هک  دیـسر  دهاوخ  رمث  هب  تقو  نآ  ام ،  بالقنا  تسا و  هنوگ  نیا  یمالـسا ،  قالخا  یبالقنا و  هیحور 
رهد هروـس  رد  تسا  هعماـج  دارفا  همه  يارب  يدازآ  جورم  هک  ینید  تـسا ،  يدازآ  نـید  مالـسا   - 1 میهد .  نت  نآ  هب  قوـش  اـب  مینک و 
دازآ شملق  نایب و  رکف و  دیابیم  سک  ره   62 هحفص هیآ 3 > )  رهد -  هروس  اروفک (» . . .  اما  ارکاش و  اما  لیبسلا  هانیدـه  انا  میناوخیم : 
ناشن هتـشذگ  ياه  هبرجت  اقافتا  داد  دـهاوخ  همادا  ار  يزوریپ  حیحـص  هار  ام ،  یمالـسا  بالقنا  هک  تسا  یتروص  نینچ  رد  اـهنت  دـشاب و 
ماـمت مالـسا  ررـضب  رما  نیا  تسا  هدوب  رادروخرب  تین -  ءوس  يور  زا  وـلو  يرکف -  يدازآ  عوـن  کـی  زا  هعماـج  تقو  ره  هک  تسا  هداد 

نابحاص هک  يروطب  دیایب  دوجو  هب  دیاقع  ءارآ و  دروخرب  دازآ  طیحم  ام ،  هعماج  رد  رگا  تسا  هدوب  مالسا  دوسب  تیاهن  رد  هکلب  هدشن ، 
هنیمز نینچ  رد  اـهنت  مینک ،  حرطم  ار  ناـمدوخ  تاـیرظن  ارآ و  لـباقم ،  رد  مه  اـم  دـننک و  حرطم  ار  ناـشیاهفرح  دـنناوتب  فلتخم  راـکفا 

رد شیپ  لاس  دنچ  منک  فیرعت  ناتیارب  يا  هرطاخ  هک  تسین  تبـسانم  یب  اجنیا  دنکیم  دـشر  رتشیب  هچ  ره  مالـسا  هک  دوب  دـهاوخ  یملاس 
درکیم یمالـسا  دـض  یتسیلاـیرتام و  تاـغیلبت  اهـسالک ،  رـس  بترم  روـطب  دوـب ،  تسیلاـیرتام  هـک  اهداتـسا  زا  یکی  تاـیهلا ،  هدکـشناد 

هک متشون  هدکشناد  هب  یمسر  روطب  يا  همان  نم  دش  داجیا  هدکشناد  رد  جنشت  یعون  مک  مک  دندرک و  ضارتعا  لمع  نیا  هب  نایوجـشناد 
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کی تسا ،  تایهلا  هدکشناد  هک  اج  نیمه  رد  تسا  مزال  نم  هدیقعب  هک  مداد  حیضوت  مراد و  رایتخا  رد  رـضاح  لاح  رد  ار  همان  نیا  نیع 
هیآ فهک -  هروس  رفکیلف (»  ءاش  نم  نمؤیلف و  ءاش  نمف  فهک :  هروس  رد  ای  > و  یقرواپ دوشب و  سیسات  کیتکلاید  مسیلایرتام  یسرک 

يراک دنیوگن و  يزیچ  هک  درک  روبجم  ار  مدرم  ناوتیم  تسین  يراد  نید  رگید  دشاب  رابجا  يور  زا  رگا  يرادنید  دیوگیم  مالسا   ( 29
طوبرم لئاسم  هتبلا  دشاب ،  قطنم  لیلد و  يور  زا  دـیاب  داقتعا  دـننک  رکف  هنوگنآ  ای  هنوگنیا  هک  درک  روبجم  ار  مدرم  ناوتیمن  اما  دـننکن ، 

63 هحفـص رابجا .  رب  هن  تسا  داشرا  رب  لصا  لئاسم  هنوگنیا  رد  دنظوفحم  دوخ  ياج  رد  دوخ  طیارـش  اب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هب 
قیرط نیا  دوش  راد  هدـهع  ار  سرد  نیا  سیردـت  دـشاب ،  دـقتعم  کیتکلاید  مسیلاـیرتام  هب  دـشاب و  لـئاسم  نیا  رد  دراو  هک  مه  يداتـسا 

مک هداس و  نایوجـشناد  دـهاوخب  لافغا ،  اوغا و  تروصب  یناهنپ و  يدرف  هکنیا  اما  مقفاوم ،  نآ  اب  نم  تسا و  هلئـسم  اب  دروخرب  حـیحص 
امـش هک  مدرک  داهنـشیپ  راب  دنچ  مه  صخـش  نامهب  نم  دعب  تسین  لوبق  لباق  نیا  دنک ،  غیلبت  ناشیا  رب  دهد و  رارق  ریثات  تحت  ار  هعلاطم 

میناوتیم یـشاب  لیام  مه  رگا  راذگب و  نایم  رد  نم  اب  ار  اهنآ  يراذـگب ،  نایم  رد  عالطا  یب  يوجـشناد  دـنچ  اب  ار  تیاهفرح  هکنآ  ضوعب 
دـیتاسا و زا  دوـشیم  دنـشاب ،  هتـشاد  روـضح  يرتـشیب  تیعمج  دـشاب  مزـال  رگا  یتـح  میهد و  ماـجنا  نایوجـشناد  روـضح  رد  ار  راـک  نیا 

یعون حالطصاب  مینکیم و  حرطم  ار  نامیاهفرح  رفن  ود  ام  يرفن  رازه  دنچ  یمومع  عمجم  کی  رد  درک و  توعد  اههاگشناد  نایوجـشناد 
 ( 1 موش (  رهاظ  نویزیولت  رد  ای  منک و  تبحـص  ویدار  رد  یتمیق  چیه  هب  متـسین  رـضاح  نم  هکنیا  اب  متفگ  واب  یتح  میـشاب  هتـشاد  هرظانم 

نیمه فلاخم  راکفا  اب  دروخرب  تسرد  قیرط  اهنت  نم  داقتعا  هب  و  منک . . .  هرظانم  امش  اب  نویزیولت  ای  ویدار  رد  مرضاح  راکنیا  يارب  یلو 
مداد حیـضوت  هک  روطناـمه  هتبلا  اـما  میا  هداد  تسکـش  ار  یمالـسا  يروهمج  مالـسا و  میریگب ،  میهاوخب  ار  رکف  يولج  رگا  ـالا  تسا و 

ضرف الثم  نداد .  ماجنا  تسردان  تاغیلبت  اـب  مأوت  غورد ،  اـب  مأوت  يراـک  ینعی  لاـفغا  اوغا و  تسا  لاـفغا  اوغا و  زا  ریغ  دـیاقع  دروخرب 
ناونع هب  ار  هدش  فیرحت  ترابع  نیا  دعب  دنک و  هفاضا  ناب  دوخ  ار  یتمـسق  دنک و  فذح  ار  يا  هیآ  ای  يا  هلمج  زا  یتمـسق  یـسک  دینک 

یقرواپ 1 هاوخلد  جیاتن  صقان ،  تاعالطا  نیا  زا  هدافتسا  اب  دعب  دنک و  فذح  ار  یئاهتمسق  یخیرات  لئاسم  زا  هکنآ  ای  دنک  حرطم  تجح 
دـشاب و هتـشاد  ندوب  یملع  ياعدا  لثملا  یف  ای  و  دریگب ،  ار  شدوخ   64 هحفـص دوب .  توغاط  تموکح  نارود  هب  طوبرم  رما  نیا  هتبلا  - 

شورف دیرخ و  مالـسا  رد  هکنیا  دشاب  دازآ  دـیابن  دـناوتیمن و  ناونع  چـیه  هب  ندرک  لافغا  دـشاب  ملع  فیرحت  اساسا  شفرح  هکنآ  لاح 
منک و هصالخ  ار  میاهفرح  بوخ  تسا .  یعاـمتجا  ررـض  نیمه  ساـسا  رب  دوشیمن ،  هداد  مه  شورف  هزاـجا  تسا و  مارح  لالـض  بتک 
یـسایس و لالقتـسا  مینک  ظفح  ار  يدازآ  تلادـع و  هک  دـش  دـهاوخ  نیمـضت  یتروص  رد  اـم  بـالقنا  هدـنیآ  مدرک  ضرع  مریگب  هجیتن 

لالقتـسا هلئـسم  يور  اـجنیا  رد  نم  میراد  هگن  ظوفحم  ار  یبتکم  لالقتـسا  يرکف و  لالقتـسا  یگنهرف ،  لالقتـسا  يداـصتقا ،  لالقتـسا 
يرکف و لالقتسا  هلئسم  يور  یلو  دینادیم  نم  زا  رتهب  امـش  دوخ  ار  لئاسم  نیا  هکنیا  يارب  منکیمن  یثحب  يداصتقا  لالقتـسا  یـسایس و 

تقونآ ام  بـالقنا  مهدـب .  يرتشیب  حیـضوت  مشاـب و  هتـشاد  يرتشیب  هیکت  هک  ملیاـم  یبتکم  لالقتـسا  مدوخ  ریبعت  هب  یگنهرف و  لالقتـسا 
ام رگا  ینعی  مینک  یفرعم  ایندب  تسا ،  هبئاش  نودب  صلاخ و  مالـسا  نامه  هک  ار  نامدوخ  يژولوئدـیا  بتکم و  ام  هک  دـش  دـهاوخ  زوریپ 

دیما میناوتیم  مینک ،  هضرع  نایناهج  هب  تسه  اعقاو  هک  نانچنآ  یگدنمرش  تلجخ و  نودب  ار  نامبتکم  میشاب و  هتـشاد  یبتکم  لالقتـسا 
يزیچ یئاج  ره  زا  هک  دـشاب  نیا  نامـشور  دوش و  تسرد  یطاقتلا  بتکم  کی  مالـسا  مسا  هب  دوش  رارق  رگا  اـما  میـشاب ،  هتـشاد  يزوریپ 

مالـسا زا  میریگب و  مسیلایـسوس  زا  يرگید  زیچ  میریگب و  مسیلایـسناتسیزگا  زا  زیچ  کی  میریگب ، مسیـسکرام  زا  يزیچ  کی  مینک ، ذـخا 
ار رما  نیا  ادـتبا  رد  مدرم  تسا  نکمم  مالـسا ،  تسنیا  میئوـگب  مینک و  تسرد  ینوـجعم  اـهنیا  عوـمجم  زا  مینک و  لـخاد  یئاـهزیچ  مـه 

دنوشیم ادـیپ  يدارفا  دـنامیمن  موتکم  هشیمه  يارب  رما  نیا  یلو  درک ،  ناهنپ  ار  تقیقح  دوشب  دـیاش  تدـم  هاـتوک  رد  هک  اریز  دـنریذپب ، 
دینزیم مالسا  مانب  امش  هک  یفرح  نالف  اقآ  هک  يریگ  هدرخ  هب  دننکیم  عورـش  دعب  دنمهفیم و  ار  تقیقح  هک  قیقحت  رکف و  لها   65 هحفص

همه همه و  یمالـسا  ربـتعم  لوصا  مالـسا و  هقف  ربماـیپ و  تنـس  نآرق و  دـنمولعم ،  یمالـسا  عباـنم  تسین  مالـسا  لاـم  هک  تسا  صخـشم 
امـش ار  اهفرح  نیا  هک  دوشیم  نشور  هسیاقم  اب  تسا ،  صخـشم  دینزیم  مالـسا  مانب  امـش  هک  ار  یئاهفرح  نآ  فرط  نآ  زا  دنا ،  صخـشم 
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هب قوش  اب  هک  صاخـشا  نیمه  هک  دوشیم  نیا  هجیتن  دـیا  هدیـشک  نآ  يور  یمالـسا  شکور  کی  دـعب  دـیا و  هتفرگ  مسیـسکرام  زا  ـالثم 
مالـسا زا  تعرـس  تدش و  اب  تقیقح ،  ندش  مولعم  زا  دعب  دندوب  هتفریذپ  مالـسا  مانب  ار  یتاقتلا  راکفا  نامه  دندوب و  هدروآ  يور  مالـسا 

رگا دنتسه  مالسا  دض  احیرص  هک  یئاهبتکم  زا  مالـسا  يارب  ناشررـض  یطاقتلا  ياهبتکم  نیا  نم  هدیقع  هب  هک  تسا  نیا  دنوشیم  نازیرگ 
دنک كاپ  اه  هیاریپ  نیا  همه  زا  ار  دوخ  دیاب  دهد ،  همادا  ار  شدوخ  هار  هنادنمزوریپ  دهاوخیم  رگا  ام  بالقنا  تسین و  رتمک  دـشابن  رتشیب 

66 هحفص مالسلاو  دنک .  تکرح  تیب -  لها  نآرق و  مالسا  نیتسار -  مالسا  ياهشزرا  يایحا  هار  رد  و 

اهخساپ اهشسرپ و 

لوا شسرپ 

هتـشاد و تکرـش  بالقنا  نیا  رد  مه  یبهذم  یـسایس و  ياهتیلقا  هکنآ  لاح  دیدرب  مان  یمالـسا  بالقنا  کی  ناونعب  بالقنا ،  نیا  زا  امش 
نمض رد  خساپ :  درک ؟  راکنا  ار  اهنآ  مهس  ناوتیم  ایآ  دنا و  هتشاد  یمالـسا  ياهـشیارگ  مه  اهنآ  هک  تفگ  ناوتیم  ایآ  دنا ،  هدوب  میهس 

منکیم ضرع  يرتشیب  لیـصفت  اب  ار  بلطم  نامه  الاح  دشاب ،  لاؤس  نیا  خـساپ  دـناوتیم  هک  مدرک  ضرع  راصتخا  هب  ار  يا  هتکن  مضیارع 
نآ همه  ای  هتشاد و  یمالسا  حور  ءانثتسا  نودب  بالقنا  نیا  رد  ناگدننک  تکرـش  همه  هک  تسین  نیا  هدوب  یمالـسا  بالقنا  هکنیا  يانعم 
لک رد  عومجم و  رد  ار  شیارگ  حور و  ام  هن ،  تسا  هدوب  هزادنا  کیب  ناشیمالسا  شیارگ  دنا ،  هتـشاد  یمالـسا  شیارگ  هک  مه  یناسک 

باسح هب  بـالقنا  نیا  هناوتـسا  هدادـیم و  لیکـشت  ار  تضهن  نیا  حور  هچنآ  میئوگیم  هک  تسا  ساـسا  نیا  رب  میریگیم و  رظن  رد  تضهن 
نآ رد  هک  دیئوگب  دیناوتیمن  مه  زاب  دـیریگب  رظن  رد  مه  ار  مالـسا  ردـص  بالقنا  رگا  امـش  تسا  هدوب  یئارگ  مالـسا  مالـسا و  هدـمایم ، 

يراکمه یبهذـم و  ياهتیلقا  تکرـش  هک  درک  ادـیپ  ناوتیم  يددـعتم  دراوم  مه  اجنامه  رد  دـنا  هتـشاد  تکرـش  نیملـسم  طـقف  بـالقنا ، 
ياهتیلقا دـندوب ،  اهیتشترز  هک  یبهذـم  تیرثکا  رانک  رد  مالـسا  دورو  زا  لبق  ناریا  رد  الثم  دـهدیم  ناشن  اهناملـسم  اب  ار  اهنآ   67 هحفص

دندوب تسدمه  هارمه و  نیملسم  اب  اهتیلقا  نیا  ناریا ،  رد  نیملسم  ياهدربن  رد  دنتشاد  دوجو  اهیونام  اهیحیسم و  اهیدوهی و  لثم  یبهذم 
هکنیا اب  دوشب ،  مکاح  مالـسا  رگا  هک  دندوب  هتفایرد  دندربیم و  جـنر  هداعلا  قوف  مکاح ،  بهذـم  تسد  زا  اهنآ  هک  لیلد  نیا  هب  ارچ ؟  ، 

يرگید نید  ياول  ریز  رد  ندـنام  یقاـب  زا  رتهب  بتارم  هب  مالـسا  ياول  ریز  رد  ندوب  یلو  دـنام ،  دـنهاوخ  یقاـب  یتیلقا  تروص  هب  مه  زاـب 
ياهکمک اهنآ  هب  دـندمآ  نیملـسم  هکیتقو   ( 1 اهیدوهی (  اصوصخم  یناساس  ناریا  رد  یبهذـم  ياهتیلقا  هک  دـهدیم  ناـشن  خـیرات  تسا . 

يدازآ هنوگ  چیه  اهیحیسم  تسد  زا  اهیدوهی  دندوب و  تیرثکا  رد  نایحیـسم  اجنآ  رد  دوب  لاونم  نیدب  عضو  مه  رـصم  رد  دندرک  یناوارف 
رادقم نیا  یلو  دنتـشاد  شقن  نیملـسم  يزوریپ  رد  اهتیلقا  نیا  سپ  دنتفاتـش  نیملـسم  کمک  هب  نایدوهی  ناناملـسم ،  ندمآ  اب  دنتـشادن ، 
مالسا ار  تضهن  حور  اریز  تسا  هدوب  یمالسا -  يدوهی -  كرتشم  تضهن  مالسا  ردص  تضهن  میئوگب  هک  دوشیمن  ببس  نتشاد  شقن 

یبهذـم و ياـهتیلقا  زا  معا  ناملـسم ،  ریغ  ياـهتیلقا  مه  تضهن  نیا  رد  تسا  لاونم  نیمهب  عـضو  مه  اـم  یلعف  تضهن  رد  دادـیم  لیکـشت 
هلئـسم دنتـشادن .  يا  هدننک  نییعت  هدـمع و  شقن  ارهق  ( 2  ) دوب زیچان  ناشتیلقا  هکنیا  لیلد  هب  اهنآ  اما  دنتـشاد  تکرـش  یـسایس ،  ياـهتیلقا 
یقرواپ صوصخب  اهتیلقا ،  يا  هراپ  شقن  یسررب  ددرگیم ،  طوبرم  شسرپ  نیا  مود  تمـسق  هب  تسا و  هجوت  لباق  نایم  نیا  رد  هک  یمهم 

نیا  - 2 اهیتشترز .  تسد  زا  مه  دندربیم و  جنر  ندوب ،  دشر  لاح  رد  هک  یناریا  ياهیحیسم  تسد  زا  مه  هرود  نآ  رد  اهیدوهی  اریز   - 1
زین اههورگ  نیا  نایم  زا  هک  تسین  يدـیدرت  تسا .  تسیلایرتام  ياهتیلقا   68 هحفـص داد .  ناشن  یبوخب  هام ،  نیدرورف  مدنارفر  ار  تیعقاو 

دادعت و   ( 1 ناگدش (  هتشک  نیا  دص  رد  هب  يراک  اجنیا  رد  دنا  هتشاد  تقادص  مه  اهنآ  زا  يرایسب  هدعاقلا  یلع  دنا و  هدش  هتشک  يدارفا 
داجیا یمالـسا  هعماج  رد  یمیظع  جوم  دـیدرگیم ،  دیهـش  ناملـسم  ناوج  کی  هاگره  هک  دراد  تیمها  هتکن  نیا  هب  هجوت  اما  مرادـن  اهنآ 

ینعی میورب  شیپ  ندش  تسینومک  فرطب  ام  دنکن  هک  دشیم  داجیا  ینارگن  نیا  دـشیم ،  هتـشک  تسینومک  کی  یتقو  هکنآ  لاح  درکیم ، 
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هک دوب  حرطم  لاؤس  نیا  هتـشذگ  رد  دمآیم .  باسح  هب  فقوت  لماع  مه  يدح  ات  چیه ،  دوبن  هک  تکرح  لماع  دارفا ،  نیا  ندش  هتـشک 
میژر هک  دوب  لاحم  دوبیم ،  يریخ  جوم  مسیـسکرام  رگا  دـنزب ؟  ندوب  تسینومک  گـنا  زراـبم ،  ناناملـسم  هب  دراد  شـشوک  میژر  ارچ 

زا هک  دوب  نیا  درکیم  هئطخت  یمالسا  تسیـسکرام  بسچرب  اب  ار  ناناملـسم  راک  میژر  هکنیا  تلع  دمانب  تسیـسکرام  ار  زرابم  ناناملـسم 
هعماج رد  اهنآ  ندوب  ناملسم  هک  ار  یجوم  يولج  درکیم  شالت  رگید  يوس  زا  دنک و  راکنا  ار  اهنآ  ندوب  ناملـسم  تسناوتیمن  وس  کی 

ام هعماج  رد  تسیـسکرام  ياههورگ  مهـس  هک  دـهدیم  ناشن  ام  هعماج  ياهتیعقاو  دریگب  اـهنآ  نداد  ناـشن  تسیـسکرام  اـب  درکیم  داـجیا 
 ، نادیهش میوگیمن  یقرواپ 1 -  يارب  یتسیلایرپما  لفاحم  رارـصا  دـهدیم ،  یهاوگ  یبوخب  زین  ام  خـیرات  ار  نیا  تسا  هدوب  یفنم  یمهس 
هب هملک  نیا  قالطا  اـب  مناوتیمن  نم  تسا و  مالـسا  بتکم  هب  قلعتم  دراد ،  هعیـش  گـنهرف  رد  هکیقیمع  ياـنعم  نآ  اـب  هملک  نیا  هک  اریز 

هلاقم هب  دینک  عوجر  دیهش ،  هژاو  دروم  رد  منکب ( .  تنایخ  مدوخ  بتکم  نامیا و  داقتعا و  هب  دنرادن ،  مالسا  بتکم  هب  يداقتعا  هک  اهنآ 
رطاخ نیا  هب  اـم  تضهن  نداد  هولج  یتسینومک   69 هحفص يرهطم . )  یضترم  دیهـش  داتـسا  هتـشون  يدهم ،  بالقنا  مایق و  باتک  زا  مود 

دح ات  بالقنا  تدحو  تدش  زا  ددرگیم و  هتخیگنارب  ام  هعماج  رد  دـیدرت  نظ و  ءوس  جوم  بسچرب ،  نیا  ندزاب  دنتـسنادیم  اهنآ  هک  دوب 
تبثم مه  ار  اهنآ  همه  مهس  و  میریگب ،  رظن  رد  یمهس  تاجتسد ،  اههورگ و  همه  يارب  رگا  یتح  هتشذگ  اهنیا  زا  دوشیم .  هتـساک  يدایز 

مهس زا  ثحب  ایآ  هک  ددرگیم  حرطم  یساسا  هلئسم  نیا  زاب  دنا ،  هتشاد  تقادص  اهنآ ،  ناگدش  هتـشک  يرایـسب  هک  میریذپب  مینک و  ضرف 
چیه هکیروطب  دشاب ،  نآ  ینیچ  هویم  یهد و  هرهب  عقوم  دسرب و  رمثب  لامک  مامتب و  یبالقنا  رگا  هن ؟  ای  دراد  یموهفم  نتـشادن  ای  نتـشاد 
رمث هب  رد  یمهـس  هک  يدارفا  اـههورگ و  هـمه  هـک  دراد  اـج  لاـح  نآ  رد  دـشابن ،  حرطم  يریگ  هرهب  ندـیچ و  هوـیم  زج  يرگید  هلئـسم 

هتشاد مهس  نآ  نداد  شرورپ  نتـشاک و  رد  يدایز  هدع  هک  یتخرد  لثم  تسرد  دننک  هبلاطم  ار  دوخ  مهـس  دنا ،  هتـشاد  بالقنا  ندناسر 
ار هلحرم  کی  هزات  هدش و  زاغآ  یبالقنا  هک  تسا  نیا  تیعقاو  اما  مورب  ات  دیهدب  ارم  مهـس  دـیوگیم  سک  ره  یهد  هویم  عقوم  رد  دـنا و 
یتیلقا و دراد و  دوجو  یتیرثکا  دنا  هتشاد  تکرـش  نآ  رد  هک  مه  یئاههورگ  نایم  رد  دراد ،  شیپ  رد  ار  یلحارم  زونه  تسا و  هدرک  یط 

ریـسم نالف  رد  ار  بالقنا  نیا  هک  تسا  یعدم  یهورگ  دعب  هب  هلحرم  نآ  زا  دـنا و  هتـشاد  رظن  تدـحو  مه  اب  هلحرم  کی  ات  اههورگ  نیا 
دنک ریس  دیاب  رگید  ياهریسم  ای  ریـسم  رد  هکلب  دورب ،  دیابن  ریـسم  نآ  رد  بالقنا  نیا  هن ،  هک  دنیوگیم  نارگید  درب و  داد و  تکرح  دیاب 
هدوب میژر  طوقـس  هک  هلحرم  کی  لزنم و  کی  ات  دندوب و  هارمه  رگیدکی  اب  يدایز  هدـع  بالقنا ،  نیا  عورـش  هطقن  رد  رگید  ترابع  هب 

70 هحفـص ایآ  میـسرپیم  تسا  هدش  ادیپ  اهرظن  فالتخا  هلحرم ،  نیا  ققحت  زا  دعب  اما  دنا ،  هتـشاد  رظن  تدـحو  رگیدـکی  اب  همه  تسا ، 
رمث هب  بالقنا  تسا و  تسرد  زیچ  همه  رگید  درک  طوقس  میژر  هک  ردق  نیمه  ایآ  دنکب ؟  طوقـس  میژر  هک  هدوب  نیا  يارب  طقف  بالقنا 

صخـشم هک  هبنج  نآ  ینعی  یگدـنزاس  هبنج  رگید  یگدـننک و  ناریو  هبنج  یکی  دراد ،  هبنج  ود  یبالقنا  ره  تسا ؟  هداد  هویم  هدیـسر و 
هب ات  زونه  هدرک و  عورـش  هزات  ار  دوخ  مود  هلحرم  یبالقنا  یتقو  دوش  هتخاس  دـیاب  یئوگلا  هچ  ساسا  رب  هنوگچ و  هدـنیآ  هعماـج  دـنکیم 

بالقنا تسا  هنادرخبان  هنالوجع و  مهـس ،  تفایرد  مئانغ و  میـسقت  زا  تبحـص  تسا ،  مزال  يدایز  شالت  دایز و  ناـمز  نآ  ندیـسر  رمث 
یط ار  يریـسم  هک  تسیا  هلفاق  هیبش  بالقنا  يرگیدب  ار  تمـسق  کی  میهدـیم و  امـشب  ارنآ  تمـسق  کی  میئوگب  هک  تسین  رادرب  هیزجت 

زا هدرک و  ضوع  ار  شدوخ  هار  یلکب  ای  دنکب  تکرح  مالسا  ریسم  رد  الثم  دیاب  ای  هار  نآ  زا  ای  دورب و  هار  نیا  زا  دیاب  ای  هلفاق  نیا  دنکیم 
تاـیرظن لوا  زا  هک  مه  یئاـهنآ  میئوگب  هک  تسین  ثحب  نیا  ياـج  یگدـنزاس  هلحرم  رد  دـنکب  تکرح  مسینومک -  ـالثم  يرگید -  هار 

رهن نیا  میئوگب  هک  تسین  بآ  رهن  هیبش  بالقنا  دنریگب  ار  ناشمهس  دیاب  دنا ،  هتشاد  یمهس  میژر  طوقـس  هلحرم  ات  هتـشاد و  یتسینومک 
رما نیا  دنزیرب  ناشدوخ  نیمز  رد  دنورب  ات  میهدیم  هدع  کی  هب  مینکیم و  ادج  یئوج  لکـشب  ار  شتمـسق  کی  اجنیا  زا  هدـمآ ،  اجنیا  ات 
هتبلا و  میهدب ،  فلتخم  ياههورگ  صاخشا و  هب  ار  فلتخم  ياهتمسق  مینک و  هیزجت  ار  تکلمم  میئوگب  هک  تسا  یندش  یتروص  رد  اهنت 

ضقاـنتم ریـسم  ود  رد  تکرح  دروآ  رد  تکرحب  ضقاـنتم  ریـسم  ود  رد  دـحاو  نآ  رد  ار  بـالقنا  ناوـتیمن  تسا .  نکمم  ریغ  راـک  نـیا 
 . بالقنا يدوبان  اب  تسا  يواسم 
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مود شسرپ 

دوشیم و لئاق  يدام  يونعم و  رظن  زا  فلتخم  داعبا  ناـسنا  يارب  دریذـپیم و  ار   71 هحفص ناسنا  تلاصا  مالسا  هک  هلئـسم  نیا  هب  هجوت  اب 
همه هدـنریگرب  رد  تقیقح  رد  دوشیمن و  هدـید  دادبتـسا  رامثتـسا و  ریظن  رگید  تاملک  رد  هک  فاعـضتسا  موهفم  لومـش  هب  هجوت  اب  زین 
نمض رد  خساپ :  دنادیم ؟  فعضتسم  هقبط  زین  ار  اهتضهن  هاگتساخ  نآرق  هک  تفرگ  هجیتن  ناوتیمن  ایآ  تسا ،  ناسنا  حور  فلتخم  داعبا 

رد هعـسوت  یعون  اب  دـنا  هدیـشوک  یهورگ  اما  دنتـسین  نیفعـضتسم  هرورـضلاب ،  اـهبالقنا  هاگتـساخ  نآرق  رظن  زا  هک  مدرک  ضرع  تبحص 
اهنت اهنآ  تسا و  نیمورحم  نآ  زا  يزوریپ  دنیوگیم  هک  اهنآ  هدیقع  اب  هک  دننک  ریـسفت  يروط  ار  ینآرق  تایآ  موهفم  فاعـضتسا ،  موهفم 

يدام هبنج  هب  صاصتخا  هک  دراد  معا  موهفم  کی  فاعضتسا  هک  مهدب  حیضوت  تسا  مزال  دیایب  رد  روج  دنتـسه ،  زرابم  یبالقنا و  هقبط 
نوعرف ینعی  هدش  فاعـضتسا  مه  تسا و  هدوب  رگفاعـضتسا  مه  نوعرف ،  دوخ  ینعم  نیا  هب  و  دوشیم ،  مه  يونعم  هبنج  لماش  هکلب  درادن 

 ، دوب شنورد  هدش  فاعضتسا  تیصخش  نامه  هک  یناسنا ،  يرطف و  تیصخش  کی  تسا -  نم  زا  ریبعت  نیا  هتبلا  تشاد -  تیـصخش  ود 
ضرالا و یف  اوفعـضتسا  نیذلا  یلع  نمن  نا  دیرن  و  هفیرـش « :  هیآ  دشیم  بوسحم  شینوعرف  تیـصخش  هک  یباستکا ،  تیـصخش  کی  و 

نوعرف نورد  رد  هک  یناسنا  لماش  مه  دوشیم و  ع )  یسوم (  موق  لماش  مه  جنپ )  هیآ  صصق -  هروس  نیثراولا (»  مهلعجن  ۀمئا و  مهلعجن 
هیآ يور  هک  یناسک  اـیآ  یلو  میتسین  ریـسفت  هنوگنیا  اـب  فلاـخم  اـم  تسا و  قوف  هیآ  ریـسفت  قیرط  کـی  نیا  تسا  هدـش  هدیـشک  دـنب  هب 

دیابیم هیآ  نیا  هرابرد  دـنریذپیم ؟  ار  ریـسفت  نیمه  مه  دـنهدیم  میمعت  یعامتجا  لـئاسم  هب  ار  هلئـسم  دـعب  دـننکیم و  هیکت  نیفعـضتسم 
ود اب  نآرق  رد  منکیم .  ضرع  ار  نآ  لاـمجا  هب  یلو   72 هحفص دراد  جایتحا  يرتینالوط  تقو  هب  هچ  رگ  هک  دوش  هداد  يرتشیب  حیـضوت 

نامریگتسد بلطم  لصا  ات  میجنـسب  دیاب  رگیدکی  اب  ار  قطنم  ود  نیا  هک  میوشیم  وربور  اهیزوریپ  كالم  دروم  رد  فلتخم  رهاظ  هب  قطنم 
هک تسنیا  دیایمرب ،  هیآ  رهاظ  زا  هچنآ  لقادح  دنکیم  نایب  یگدش  فاعضتسا  ار  يزوریپ  كالم  صـصق ،  هروس  جنپ  هیآ  رد  نآرق  دوشب 
زا مه  يزوریپ  دوشیم ،  ادـیپ  بالقنا  تکرح و  هک  اج  ره  زا  هیآ  نیا  قبط  رب  تسا  بالقنا  كالم  تکرح و  كالم  یگدـش  فاعـضتسا 

يارب دـشاب  یگدـش  فاعـضتسا  تیمورحم و  ایند  ياج  ره  كالم  نیا  بسح  رب  درادـن  یـشقن  نامیا  اـجنیا  رد  سپ  دوشیم  ادـیپ  اـجنامه 
نایاقآ رظن  زا  دنریذپیم  ار  هجو  نیمه  مدرک ،  هراشا  اهنآ  هب  ادتبا  رد  هک  یهورگ  نآ  تسا .  یفاک  يزوریپ  يارب  شبنج و  يارب  تکرح ، 

هدـش هیکت  يرما  رب  اهنآ  رد  هک  میراد  يرگید  تایآ  اما  دراد  هیکت  يداصتقا  يدام -  رما  ینعی  یئانب ،  ریز  رما  کی  يور  اـجنیا  رد  نآرق 
مکنم اونمآ  نیذلا  هللا  دعو  دیامرفیم « :  رون  هروس  زا  هیآ 55  رد  حلاص  لمع  نامیا و  ینعی  تسا  یئانبور  تارـضح ،  نیا  لوقب  هک  تسا 

دـنراد و یگتـسبلد  یهلا  بـتکم  کـی  هـب  و  یهلا -  ناـمیا  دـننامیا -  ياراد  هـک  یئاـهنآ  ضرـالا  یف  مهنفلختـسیل  تاـحلاصلا  اوـلمع  و 
زا دراد  دوجو  يرگید  رایـسب  تاـیآ  هنیمز  نیا  رد  تسا .  هداد  يزوریپ  لالقتـسا و  هدـعو  اـهنآ  هب  ادـخ  تسا ،  بتکم  قباـطم  ناـشلامعا 
نا رکذلا  دعب  نم  روبزلا  یف  انبتک  دقل  و  یقرواپ 1 -  رد  هک  يا  هلئسم   ( 2 نارمع (  لآ  هروس  هیآ 139  و   ( 1 ایبنا (  هروس  هیآ 105  هلمج 

کلم حـلاص -  لمع  ياراد  نم -  راکوکین  ناگدـنب  هتبلا  هک  میتشون  دواد  روبز  رد  تاروت  زا  دـعب  ام  نوحلاصلا »  يدابع  اـهثری  ضرـالا 
تایآ نیا  اب  طابترا   73 هحفـص نینمؤم > »  متنک  نا  نولعالا  متنا  اونزحت و  اونهت و ال  ـال  و   - 2 دش .  دنهاوخ  فرـصتم  ثراو و  ار  نیمز 

يور ای  تسا  یئانب  ریز  زورما  حالطصا  هب  هلئـسم  نیا  يور  تابالقنا ،  رد  خیرات و  تکرح  رد  نآرق  هیکت  ایآ  هک  تسا  نیا  دوشیم  حرطم 
دیاب دننکیم  هیکت  یئانب  ریز  ناشدوخ ،  حالطصا  هب  لئاسم  يور  همه  هدش و  شومارف  یلکب  انبور  هلئـسم  ریخا  ياهلاس  رد  یئانبور ؟  روما 
کی رد  نامیا ؟  يور  رگید  ياج  رد  هدرک و  هیکت  یگدش  فاعـضتسا  يور  اج  کی  رد  هک  تسا  هتفگ  ضقانت  نآرق  ایآ  هک  درک  لاؤس 
دعو قطنم «  نامه  نآرق  قطنم  تسین  راک  رد  ضقانت  ام  هدـیقع  هب  تیمورحم ؟  يارب  رگید  ياج  رد  هدـش و  لئاق  تلاصا  نامیا  يارب  اـج 
یلک لصا  کی  هیآ  نیا  تسا  هدـش  طـلغ  طابنتـسا  صـصق ،  هروس  هیآ 5  زا  هنافـساتم  یلو  تسا  تاـحلاصلا »  اولمع  اوـنمآ و  نیذـلا  هللا 

دنا و هدرک  فذح  ار  هیآ  دعب  لبق و  هک  هدوب  نیا  مه  هابتـشا  نیا  اشنم  دنا  هدرک  طابنتـسا  یلک  لصا  نآ  زا  هکنآ  لاح  دـهدیمن ،  تسدـب 
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اعیـش اهلها  لعج  ضرالا و  یف  الع  نوعرف  نا  دـیامرفیم « :  صـصق  هروس  راهچ  هیآ  رد  دـنا  هدرک  ریـسفت  طلغب  هدـنام ،  یقاب  هک  ار  هچنآ 
نآ مدرم  هدرک و  رابکتسا  ولع و  نیمز  يور  رد  نوعرف  نیدسفملا »  نم  ناک  هنا  مهئاسن  ییحتسی  مهئانبا و  حبذی  مهنم و  ۀفئاط  فعضتسی 

ار نانآ  ياهنز  طقف  دیربیم و  رـس  ار  هورگ  نآ  ياهرـسپ  هدناشک و  فاعـضتسا  هب  ار  مدرم  زا  یهورگ  دوب و  هدرک  هقرف  هقرف  ار  نیمزرس 
ضرالا یف  مهل  نکمن  و  هیآ « :  نآ  لابندب  و  تسا ،  هدمآ   « نمن نا  دیرن  و  هیآ «  هیآ ،  نیا  زا  دعب  دوب  نادسفم  زا  وا  تشاذگیم و  هدـنز 

نیگهودنا دـیهدن و  هار  دوخب  یتسـس  زگره   < یقرواپ هیآ 6 )  صـصق  نورذـحی (»  اوناک  ام  مهنم  اـمهدونج  ناـماه و  نوعرف و  يرن  و 
نا دیرن  و  هیآ «  ینعی   74 هحفص دیشاب .  مدق  تباث  دوخ  نامیا  رد  رگا  دیتسه ،  مدرم  نیرت  هبترم  دنلب  نیرت و  دنمزوریف  امـش  اریز  دیـشابم 

ضرا رد  ولع  نوعرف  تسا :  نینچ  نآرق  ناـیب  عقاو  رد  تسا  لیئارـسا  ینب  نوعرف و  هب  طوبرم  ود  ره  هک  هتفرگ  رارق  هیآ  ود  طـسو  نمن » 
 ، لاح نامه  رد  دراذگیم و  هدنز  ار  اهنز  دربیم ،  رس  ار  اهرسپ  دنکیم ،  نانچ  نینچ و  هک  یلاح  رد  دش و  ضرالا  یف  دسفم  درک و  ادیپ 
رب هک  میدرک  هدارا  ام  میدرکیم  ار  دوخ  راک  مه  ام  درکیم و  ار  دوخ  راک  وا  نافعـضتسم  نامه  رب  میراذـگب  تنم  هک  میدرک  هدارا  مه  اـم 
 ، نامیا کی  تامدقم  میتشاد  ام  دوب ،  لوغشم  نیمز  رد  داسف  هب  وا  هک  یلاح  نامه  رد  میراذگب ؟  تنم  هنوگچ  میراذگ  تنم  نافعضتسم 

دروایب و يا  هزات  باتک  دـنک ،  ادـیپ  شرورپ  نوعرف  هناخ  رد  يایـسوم  هکنیا  يارب  هنیمز  میدرکیم  مهارف  ار  باـتک  کـی  بتکم و  کـی 
هک تسا  ارجم  نیا  زا  بتکم و  نامیا و  نیمه  يورین  ددـمب  تقونآ  دـشیم ،  هدامآ  رورم  هب  دـنوشب  هزات  ناـمیا  نیا  هب  ناگدـنورگ  مدرم 

تسا هیلاح  هلمج   « نمن نا  دیرن  و  هلمج «  هک  دنا  هتفگ  میدق  زا  نیرسفم  لیلد ،  نیمهب  دباییم  ققحت  ام  هدارا  دروخیم و  تسکش  نوعرف 
دنک ینازرا  اهنآ  رب  ات  تسا  هدرک  هدارا  دنوادخ  هک  مه  یتنم  نوعرف و  نامز  نیفعضتسم  نامه  ینعی  اوفعضتسا »  نیذلا  لبق « ،  هب  طوبرم 
نم ـالوسر  مهیف  ثعب  ذا  نینمؤـملا  یلع  هللا  نم  دـقل  دـنکیم « .  داـی  نآ  زا  نارمع  لآ  هروـس  هیآ 164  رد  هک  تـسا  یتـنم  ناـمه  ریظن  ، 

هک دیوگب  دهاوخیمن  نآرق  تسا   « اونمآ نیذلا  هللا  دعو  ياهقادـصم «  زا  یکی  مه  نوعرف  لیئارـساینب و  ناتـساد  نیاربانب   ( 1 مهسفنا ( » 
دشاب ینامیا  هچ  دیاین  هچ  دیایب ،  یتاروت  هچ  دوشن  هچ  دوشب  ثوعبم  يایسوم  هچ  میهدب ،  تاجن  ار  لیئارسا  ینب  هک  هدوب  نیا  ام  میمصت 
یفرح نینچ  نآرق  زگره  دشابن . هچ   75 هحفـص تخیگنارب . اهنآ  دوخ  نایم  زا  یلوسر  هک  تشاذگ  تنم  نامیا  لها  رب  ادخ  یقرواپ 1 - ، 

ات میهد  شرورپ  ار  یسوم  نوعرف ،  هناخ  نطب  رد  هک  قیرط  نیا  زا  نافعضتسم  رب  میتشاذگ  تنم  ام  هک ،  تسا  نیا  نآرق  لالدتـسا  دنزیمن 
هابتـشا سپ  دنک  یئامنهار  تیادـه  تاجن و  هار  هب  ار  لیئارـسا  ینب  هزات ،  بتکم  کی  و  دـیدج ،  نامیا  کی  اب  دوش و  ثوعبم  تلاسر  هب 

ریاس هیآ و  نیا  نایم  یـضقانت  بیترت  نیا  هب  و  دنا ،  هدرک  ادـج  شدـعب  ام  لبق و  ام  تایآ  زا  ار  هیآ  نیا  هک  هدـش  ادـیپ  اجنیا  زا  تارـضح 
 ، تسا لصا  هلزنم  هب  حلاص  لمع  نامیا و  يزوریپ  تساهیژولوئدیا  يزوریپ  دیاقع و  گنج  رب  مالسا  ساسا  تسا .  هدش  ادیپ  نآرق  تایآ 

ادیپ حلاص  لمع  نامیا و  هب  شیارگ  نیفعضتسم  ریغ  زا  رتشیب  نیفعضتسم  هراومه  هک  تسا  دقتعم  نآرق  لاح  نیع  رد  عرف  رگید  نوئـش  و 
یتسـس و هوک  کی  ریز  زا  دیاب  دیایب ،  قح  هار  هب  دهاوخب  رگا  نوعرف  کی  دنا  هدـیباوخ  عنام  اهراورخ  ریز  رد  نیربکتـسم  اریز  دـننکیم 
دـناسریم و وا  هب  ار  دوخ  گنرد  یب  دـنیبب ،  ار  ربمغیپ  ات  درادـن  دوجو  یعناـم  رذوبا  يارب  روطچ ؟  رذوبا  کـی  یلو  دـیایب  نوریب  یتساراـن 

 . دروایم نامیا 

موس شسرپ 

الاح دوشیم ؟  يریگولج  دنا  هتسد  نیا  زا  هک  یبتک  رشن  زا  هک  تسا  انعم  نادب  نیا  ایآ  تسا ،  عونمم  مالسا  رد  لالض  بتک  رشن  دیدومرف 
زورب بجوم  لوا  هقیرط  هک  تسا  تهج  نیا  زا  رما  تیمها  لالض ؟  راثآ  ندرک  رثا  یب  رد  یبتک  رشن  قیرط  زا  هچ  روسناس و  قیرط  زا  هچ 

 . دوشیم لصاح  تدـم  زارد  رد  شرثا  تسا و  یجیردـت  رثا  ياراد  زین  رگید  هقیرط  دـیدرک و  هراشا  ناب  ناتدوخ  هک  دوب  دـهاوخ  قانتخا 
مالـسا دض  نید ،  دض  ولو  هکیئاهباتک  یکی  مدرک  هتـسد  ود  ادتبا  زا  ار  اهباتک  نم  دوب  یفاک  مدرک  ضرع  البق  هچنآ  منکیم  رکف  خساپ : 

رکف کی  هب  حرط و  کی  هب  یـسک  اعقاو  ینعی  دنراوتـسا .  صاـخ   76 هحفـص رکفت  زرط  کی  قطنم و  کی  رب  یلو  دنتـسه ،  ادخ  دـض  و 
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هک يدارفا  یضعب  دنتسه  ینعی  دوشیم  هدید  دایز  اه  هنومن  نیا  زا  درادیم  هضرع  ار  دوخ  رکف  زرط  نآ  باتک ،  نتـشون  اب  هدیـسر و  صاخ 
نیمهب دننکیم  رکف  هنوگنیا  ینعی  دنراد ،  تقادص  ناشدوخ  فرح  رد  یلو  دننزیم  فرح  ربمغیپ  دـض  رب  مالـسا ،  دـض  رب  ادـخ ،  دـض  رب 

 ، هلئـسم تسین  نیا  هلئـسم  اهباتک ،  مود  عون  رد  یلو  حیحـص .  قطنم  ندرک  هضرع  تیادـه و  تسا و  داشرا  هورگ  نیا  اب  هزرابم  هار  لیلد 
هب ایآ  دهدب  تبسن  وا  هب  غورد  اهرازه  دسیونب و  تموکح  سیئر  هرابرد  یباتک  دیایب  یـسک  دینک  ضرف  الثم  تسا  لافغا  غورد و  هلئـسم 

مدرم هب  تنایخ  يراک  نینچ  هک  تسا  یعیبط  دوش ؟  شخپ  مدرم  رد  اهغورد  نیا  میهدـب  هزاـجا  هک  دـنکیم  باـجیا  يدازآ  امـش  داـقتعا 
هدوب طلغ  لیلد  نیاب  يدرک ،  هک  يراک  نـالف  اـقآ  ـالثم  هک  دریگیم  داریا  تموکح  سیئر  راـک  هب  یـسک  تقو  کـی  هلب  دوشیم  بوسحم 

 ، مراد ربخ  نم  اضرف  هک  دفابیم  غورد  دیایم  یـسک  تقو  کی  یلو  دنزب  ار  شدوخ  فرح  دـیایب  دـیاب  مدآ  نیا  هک  تسا  حـضاو  تسا ، 
ار اهنیا  دنتـشاذگ  رارق  لوق و  مه  اب  دندرک و  تاقالم  هطقن  نالف  رد  ریفـس ،  نالف  اب  تموکح  سیئر  بش ،  همین  زا  دعب  تعاس 2  بشید 
وا میراذگب  دیاب  سپ  تسا ،  دازآ  ام  روشک  نوچ  میئوگب  دیاب  اجنیا  رد  الاح  دننک  اپب  بوشآ  مدرم  رد  دـنهاوخیم  هکنیا  يارب  دـنیوگیم 

نیا ام  فرح  میا ! ؟  هدش  روسناس  بکترم  میریگب ،  ار  لافغا  غورد و  يولج  ام  رگا  ایآ  دنک و  شخپ  مدرم  نایم  رد  ار  شدوخ  ياهفرح 
دوشب جئار  مدرم  نایم  رد  غورد  يدازآ  هدیقع ،  رکف و  يدازآ  مان  هب  داد  هزاجا  دیابن  درک و  روسناس  دـیاب  ار  تنایخ  ار و  غورد  هک  تسا 

77 هحفص مالسلاو  . 

یمالسا يروهمج  يامیس  رد  هبحاصم 

یمالسا يروهمج  نوماریپ 

لوا تمسق 

روطـس نیا  مقار  هک  تسا  یمالـسا  يروهمج  مدـنارفر  يرازگرب  زا  شیپ  ياهزور  رد  دیهـش  داتـسا  اب  هبحاصم  ود  عومجم  رـضاح  هلاـقم 
هدکـشناد رد  یکی  ناشیا  سنارفنک  ود  زین  داتـسا و  زا  هدـنامیقاب  ياهتـشاددای  زا  هلاقم ،  نیا  لیمکت  رد  تسا  هتـشاد  ار  اهنآ  ماجنا  راختفا 

مدنارفر يرازگرب  نامز  ندش  کیدزن  اب  اهزور  نیا  داتـسا !  ادخ  مانب   78 هحفص تسا .  هدش  هدافتسا  هتشرف  دجـسم  رد  يرگید  تایهلا و 
اب ات  میدرک  توعد  امش  زا  تبسانم  نیمهب  تسا ،  هدش  حرطم  نارکفنشور  نایم  رد  صوصخب  يرایـسب ،  یکیژولوئدیا  یتدیقع و  لئاسم 

یمالـسا يروهمج  موهفم  زا  نم  لاؤس  نیلوا  ناونعب  دـییوگ .  خـساپ  تـالاؤس  نیا  زا  يا  هراـپ  هب  ینویزیولت  يوـگتفگ  کـی  رد  تکرش 
مدرم و دوخ  تسد  رد  تیمکاح  قح  نتـشاد  رارق  يانعمب  يروهمج  اریز  تسا  مهبم  گنگ و  یموهفم  يرایـسب ،  معزب  هک  منکیم  عورش 

موهفم هک  دسریم  رظنب  بیترت  نیاب  دنکیم و  دیقم  دودحم و  ار  قالطا  نیا  یمالـسا ،  دـیق  هکنآ  لاح  تسا  مدرم  هماع  تموکح  يانعمب 
هچ امش  مسرپیم  هک  تسنیا  دشاب  نآ  ماع  يانعمب  يروهمج  موهفم  اب  ضراعت  رد  یـسارکمد و  نیزاوم  اب  ضراعت  رد  یمالـسا  يروهمج 

هدش بکرم  هملک  ود  زا  یمالسا  يروهمج  درادن  فیرعت  هب  يدایز  جایتحا  يرهطم :  داتسا  دیهدیم ؟  هئارا  یمالسا  يروهمج  زا  یفیرعت 
یمالسا هملک  دنکیم و  صخشم  ار  هدش  داهنشیپ  تموکح  لکـش  يروهمج ،  هملک   79 هحفص یمالـسا .  هملک  يروهمج و  هملک  تسا ، 

يدرف تموکح  لیبق  زا  دـنا  هتـشاد  یفلتخم  ياهلکـش  راضح ،  لاح  رد  هچ  هتـشذگ و  رد  هچ  ایند  ياـهتموکح  هک  مینادـیم  ارنآ  ياوتحم 
دوشیم و هدیمان  یسارک  وتسیرا  هک  ناگبخن  نافوسلیف و  ناصصختم  نامیکح ،  تموکح  ای  تسا  یهاشداپ  تنطلس و  نآ  مان  هک  یثوروم 

قح نآ  رد  هک  یتموکح  ینعی  تسا ،  مدرم  هماع  تموکح  اهتموکح ،  نیا  زا  یکی  اذـهیلع  سق  ناراد و  هیامرـس  ناذـقنتم ،  تموکح  ای 
غولب طرش  طقف  اجنیا  رد  دنـشاب  هدیقع  نآ  ای  هدیقع  نیا  ياراد  هایـس ،  ای  دیفـس  نز  ای  درم  هکنیا  زا  رظن  عطق  تسا ،  مدرم  همه  اب  باختنا 

دوش دیدجت  دیاب  رابکی  لاس  دنچ  ره  ینعی  تسا  تقوم  یتموکح  تموکح ،  نیا  هوالعب  رگید  زیچ  هن  و  تسا ،  ربتعم  یلقع  دـشر  ینس و 
 - دـهدیم هزاجا  ناشیـساسا  نوناق  هک  اجنآ  ات  مراهچ -  موس و  راب  انایحا  ای  مود  راـب  يارب  ار  مکاـح  دـنناوتیم  دـنهاوخب  مدرم  رگا  ینعی 
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متفگ هک  روطنامه  یمالسا  هملک  اما  و  دننک .  باختنا  دننادیم  رتهب  وا  زا  هک  ار  يرگید  صخش  لیامت ،  مدع  تروص  رد  دننک و  باختنا 
لوصا رادم  رد  و  دوش ،  هرادا  یمالـسا  تاررقم  لوصا و  اب  تموکح  نیا  هک  دنکیم  داهنـشیپ  ینعی  دـنکیم  نایب  ار  تموکح  نیا  ياوتحم 

يارب تسا  یحرط  تسا ،  يژولوئدیا  کی  بتکم و  کی  لاح  نیع  رد  نید  کی  ناونعب  مالـسا  هک  مینادـیم  نوچ  دـنک  تکرح  یمالـسا 
يوس زا  تموکح  سیئر  باختنا  نآ ،  لکش  هک  یتموکح  ینعی  یمالـسا  يروهمج  بیترت  نیاب  نآ  نوئـش  داعبا و  همه  رد  رـشب  یگدنز 

تسنیا زا  یشان  دنا  هتـسناد  مهبم  ار  موهفم  نیا  هک  اهنآ  هابتـشا  اما  تسا .  یمالـسا  مه  نآ  ياوتحم  تقوم و  تدم  يارب  تسا  مدرم  هماع 
ناهج و هرابرد  يرکف  لوصا  هلـسلس  کی  هب  مازتلا  مدع  يژولوئدـیا و   80 هحفص کلـسم و  نتـشادن  اب  يواسم  ار  یلم  تیمکاح  قح  هک 

ناهاوخ دش و  دهعتم  مزتلم و  ینید  یمارم و  یکلسم ،  یبزح ،  هب  یسک  رگا  هک  دنرادنپیم  نانیا  دنا  هتـسناد  یگدنز  هرابرد  یملع  لوصا 
یمالسا لوصا  هب  دقتعم  نمؤم و  مدرم  ینعی  دشاب ،  یمالـسا  روشک  رگا  سپ  تسین  تارکمد  دازآ و  دیدرگ  نآ  طباوض  لوصا و  يارجا 

هب تسا  طوبرم  يروهمج  هلئـسم  مدرک ،  ضرع  هک  روطنامه  دـتفایم .  رطخب  یـسارکمد  دـننادب ،  ارچ  نوچ و  یب  ار  لوصا  نیا  دنـشاب و 
نیا دـنریگب و  تسد  رد  ناـشدوخ  ار  دوخ  تشونرـس  دـنراد  قح  مدرم  هکنیا  ینعی  تسا  یـسارکمد  یعون  مزلتـسم  هک  تموـکح  لـکش 

ایآ دنرامـشب  فاعم  بتکم  کی  هب  دهعت  مازتلا و  زا  يژولوئدیا و  کی  بتکم و  کی  هب  شیارگ  زا  ار  دوخ  مدرم  هک  تسین  نیا  اب  مزالم 
ار یبتکم  چـیه  لوصا  دـنکن و  ادـیپ  شیارگ  یبتکم  چـیه  هب  دـشاب و  هتـشادن  یبتکم  دوخ  يارب  يدرف  ره  هک  تسا  نیا  یـسارکمد  ینعم 
رب لوصا ،  نآ  نتسناد  ارچ  نوچ و  یب  یفـسلف و  ای  یقطنم  ای  یملع  لوصا  هلـسلس  کی  هب  داقتعا  ایآ  دیـسرپ  دیاب  نایاقآ  نیا  زا  دریذپن ؟ 

تـسا هعماج  تیرثکا  لوبق  دروم  هک  یلوصا  هب  یمدآ  هک  تسا  نیا  تسا  یـسارکمد  فالخ  رب  هک  هچنآ  اـی  تسا و  یـسارکمد  فـالخ 
؟  دـهدن ار  دوخ  ياه  هشیدـنا  تاداقتعا و  رد  ارچ  نوچ و  هزاجا  يرگیدـب  یلو  دـنادب ،  ارچ  نوچ و  لباق  ار  اهنآ  دـشاب و  هتـشادن  داقتعا 
هن تسا و  هانگ  هن  لوصا ،  نآ  نتـسناد  ارچ  نوچ و  یب  نتـشاد و  مالـسا  لوصا  هب  خـسار  داقتعا  نامیا و  ناریا ،  تلم  عطاق  تیرثکا  يارب 

 ( . 1 دـهدن (  ارچ  نوـچ و  هزاـجا  داـقتعایب ،  تیلقا  هب  ناملـسم ،  تیرثـکا  نیا  هک  تسنیا  دـشاب ،  بیع  هاـنگ و  دـناوتیم  هک  هچنآ  بیع 
دحب يدازآ  ایآ  هک  دروم  نیا  رد  تواضق  اـما  81 و  هحفـص يارب >  لثملا  یف  تسا .  قداص  زین  رگید  عماوج  رد  هدعاق  نیا  یقرواپ 1 - 

رد امـش  دـننادیم .  بتکم  کیب  يداقتعایب  اب  فدارتم  ار  یـسارکمد  هک  تساهنامه  هدـهع  رب  هن ،  ای  تسا  هدـش  هداد  نیفلاخم  هب  یفاـک 
زا یلم  تیمکاـح  قـح  نیا  هک  مینادـیم  تسا و  مدرم  همه  تیمکاـح  هماـقا  ياـنعمب  يروـهمج  تموـکح  هک  دـیدرک  هراـشا  ناتحیـضوت 
هک قلطم ،  يروهمج  ضوعب  یمالسا  يروهمج  هلئسم  ندیشک  شیپ  اب  دینکیمن  رکف  تسا ،  تیطورـشم  بالقنا  دنمـشزرا  ياهدرواتـسد 
ایآ هوالعب  دوش ؟  هتـشاذگ  اپ  ریز  تسا ،  تلم  دارفا  مومعب  قلعتم  هک  تیمکاح  قح  نیا  دوشیم ،  رجنم  یناحور  هقبط  تموکح  هب  لاـملاب 

ياوق دـیوگیم ،  هک  یقرتم  لصا  نیا  تسا ،  حرطم  یمالـسا  تموکح  رد  هک  هیقف  تیالو  مهبم  ثحب  ضوعب  هک  تسین  اور  امـش  رظن  هب 
 ، تیطورشم بالقنا  رد  ناریا  مدرم  هک  تسنیا  امش  لالدتـسا  هصالخ  يرهطم :  داتـسا  دوش ؟  هتفرگ  راکب  تسا ،  تلم  زا  یـشان  تکلمم 
قح نیا  هک  تسین  لوقعم  دنا و  هدروآ  تسدب  ار  تسا -  تلم  زا  یشان  هیئاضق ،  هیرجم و  هننقم و  ياوق  هکنیا  ینعی  یلم -  تیمکاح  قح 
رب نیا  و  اهقف -  دادبتسا  يا  هدع  رگید  نایب  هب  ای  هیقف -  تیمکاح  قح  ینعی  یمالسا  يروهمج  دننک و  ضیوفت  یصاخشا  ای  صخش  هب  ار 

 < یقرواپ تیطورشم  بالقنا  رد  هک  ناریا  تلم  تفگ  دیاب  امش  خساپ  رد  دوشیم .  بوسحم  یعاجترا  یلمع  تسا و  یلم  تیمکاح  دض 
لوصا فالخ  رب  هچنآ  تسین  یـسارکمد  لوصا  فالخ  رب  یتسینومک -  لوصا  نتـسناد  ارچ  نوچ و  یب  ندوب -  تسینومک  اهتـسینومک ، 

ریغ اـب  ترـشاعم  عـنم  و  رکفت ،  هدـیقع و  راـهظا  زا  يریگوـلج  اهتـسینومک -  ریغ  نارگید -  يارچ  نوـچ و  زا  تعناـمم  تسا  یـسارکمد 
تیمکاح قح   82 هحفـص تسا .  نادنمـشیدنا  نارکفتم و  هب  ندادـن  رظن  راهظا  قح  روشک و  رود  هب  نینهآ  راوید  ندیـشک  اهتـسینومک و 

تیاعر اب  دیاب  تکلمم  نیناوق  هک  یساسا  یلصا و  نوناق  کی  بتکم و  کی  ناونعب  مالسا  لوبق  اب  یفانم  ارنآ  زگره  درک ،  بسک  ار  یلم 
احیرص اجنآ  رد  تسا و  هدمآ  مالسا  نوناق  اب  قابطنا  ترورض  یساسا  نوناق  نتم  رد  اذهل  تسنادن و  ددرگ ،  میظنت  نیودت و  نآ  نیزاوم 

رب تراظن  يارب  لوا  زارط  هیقف  جنپ  روضح  ترورـض  ای  درادن و  تینوناق  دـشاب ،  مالـسا  نیناوق  دـض  رب  هک  ینوناق  چـیه  هک  دوشیم  هتفگ 
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هاگچیه دندرک  اپ  رب  ار  تیطورـشم  بالقنا  هک  یناسک  تسا  هتکن  نیمه  نیمات  يارب  تسا ،  جردـنم  یـساسا  نوناق  ممتم  رد  هک  نیناوق ، 
رداک رد  ار  نیناوق  اریز  دنتـسنادن  نوناق  لعج  ندوب و  ننقم  یتح  تیطورـشم و  حور  یـسارکومد و  دـض  رب  ار  اهدـیکات  اهحیرـصت و  نیا 

ناشدوخ هک  ینوناق  يرجم  ای  الاح  دنـشاب  نوناق  يرجم  دوخ  مدرم  هک  تسا  نیا  تسا ،  مهم  هک  هچنآ  دندرکیم .  عضو  یمالـسا  لوصا 
ای دـنا و  هتفریذـپ  ار  وا  بتکم  فوسلیف و  نآ  مدرم  نیا  هدـش و  عضو  فوسلیف  کی  هلیـسوب  اضرف  هک  ینوناق  يرجم  ای  دـنا و  هدرک  عضو 
هک یلم -  تیمکاح  اـب  هجو  چـیهب  يروهمج  نیا  ندوب  یمالـسا  نیارباـنب  تسا .  هدـیدرگ  هضرع  یهلا  یحو  هلیـسوب  هک  ینوناـق  يرجم 

کی رب  هک  دنکیمن  باجیا  یـسارکمد  لوصا  هاگچیه  درادـن و  تافانم  یـسارکمد  اب  یلک  روطب  ای  و  دـیدرک -  هراشا  تیطورـشم  هرودـب 
هن ار  رما  نیا  دننادیم و  نیعم  يژولوئدـیا  کیب  هتـسباو  ار  دوخ  الومعم  بازحا  هک  مینیبیم  ام  دـشابن و  مکاح  یبتکم  يژولوئدـیا و  هعماج 

حور اب  یفانم  ار  يروهمج  ندوب  یمالسا  هک  نانآ  هابتشا  اشنم  اما  دننکیم  مه  راختفا  نآ  هب  هک  دنرامـشیمن  یـسارکمد  لوصا  دض  رب  اهنت 
قوـقح نآ  رد  هک  تسا  مهدـجیه  نرق  یـسارکمد  ناـمه  زوـنه  ناـنآ  لوـبق  دروـم  یـسارکمد  هک  تـسنیا  زا  یـشان  دـننادیم  یـسارکمد 
دوشیم هصالخ  يدام  تشیعم  هار  باختنا  رد  يدازآ  و  كاشوپ ،  نکـسم و  كاروخ و  تشیعم و  هب  طوبرم  لـئاسم  رد  ناـسنا   83 هحفص
تیعبت زا  هزیرغ و  زا  یگتسراو  رد  تیناسنا  جوا  هکنیا  تسا و  یناسنا  قوقح  وزج  مه  نامیا  کیب  یگتـسباو  هدیقع و  بتکم و  هکنیا  اما 

 ، هابتـشا نیا  تسا .  هدـش  هدرپس  یـشومارفب  یلکب  تسا  نامرآ  ناـمیا و  هدـیقع و  هب  یگتـسباو  رد  و  یعاـمتجا ،  یعیبط و  ياـهطیحم  زا 
نینچ تسادخ  هیحان  زا  عیرشت  نوناق و  تیمکاح  هک  تسا  نیا  ینعم  هب  هک  هللاالا  مکحلا  نا  موهفم  زا  اهنآ  تسا  جراوخ  هابتـشا  سوکعم 

نیا لطابلا »  اهب  داری  قح  ۀملک  دومرف « :  اهنیا  هرابرد  ع )  یلع (  تسادخ  زا  مه  تموکح -  ینعم  هب  تیمکاح -  هک  دندرکیم  طابنتسا 
یساسا نوناق  ممتم  لصا و  دنا  هتشادنپ  دبال  دناهدرک و  هابتشا  بتکم  نیودت  عیرشت و  لصا  اب  ار  یلم  تراما  تیمکاح و  لصا  مه  نایاقآ 

 . دنتسه یلم  تیمکاح  تیطورشم و  حور  فالخ  رب  دننادیمن ،  ینوناق  دشاب ،  مالـسا  نیناوق  فالخ  رب  هک  ار  ینوناق  چیه  هحارـصلاب  هک 
عون رب  ناریا  تلم  عطاق  تیرثکا  ار  تیمالسا  رهم  هک  میوگب  دیاب  دیدروآ  نایمب  نخس  تیمکاح  قح  ندش  هتـشاذگ  اپ  ریز  زا  هکنیا  اما  و 

گنهرف هیلع  مایق  دوبن ،  يداصتقا  رامعتـسا  یـسایس و  يالیتسا  هیلع  مایق  کی  اهنت  ناریا ،  تلم  هزرابم  تسا  هدز  تکلمم  نیا  هدنیآ  ماظن 
 ، ددـجت ندـمت ،  مسیلایـسوس ،  یـسارکمد ،  يدازآ ،  هدـنبیرف ،  نیوانع  تحت  هک  دوب  برغ  زا  يور  هلابند  یبرغ و  ياهیژولوئدـیا  اـه و 
رد درک  ناونع  ار  یمالـسا  يروهمج  راعـش  ینویلیم  دـنچ  تارهاـظت  رد  هک  زورنآ  ناریا  تلم  دـشیم  حرطم  گرزب و  ندـمت  تفرـشیپ ، 

یگنهرف نآ  تلم ،  کی  یگنهرف  تیوه  هک  مینادیم  دـنزب  بالقنا  نیا  هب  ار  دوخ  گنهرف  رهم  ینعی  دوخ  رهم  تساوخیم  عقاو   84 هحفص
تحت تلم و  نیا  لـخاد  رد  هچ  رگا  مالـسا  زا  ناگدـیرب  تسا  مالـسا  مدرم  نیا  یلم  تیوـه  تسا و  هدـیناود  هشیر  شناـج  رد  هک  تسا 

رگا لاـح  دـناهدرک .  ادـج  تلم  نیا  تساوخ  حور و  گـنهرف و  زا  ار  دوخ  اریز  دـنا  هدـیرب  نآ  زا  تقیقح  رد  اـما  دنتـسه ،  نآ  تیاـمح 
هشیمه اریز  تسا  لاحم  يرما  یـسارکمد  هک  میئوگب  دیاب  دنک  ضقن  ار  مدرم  تیمکاح  یمالـسا ،  يروهمج  ینعی  مدرم ،  دوخ  هتـساوخ 

رد تسا و  مدرم  دوخ  ياضاقت  نیا  دنک  لیمحت  مدرم  رب  ار  يروهمج  ندوب  یمالسا  دهاوخیمن  سکچیه  تسا  شمدع  مزلتـسم  شدوجو 
ینعی یمالسا  يروهمج  دش  یمالسا  يروهمج  رارقتسا  مدرم ،  تساوخ  راعش و  هک  دش  زیگناروش  تفرگ و  جوا  زور  نآ  زا  تضهن  عقاو 

 . تسنآ يدیحوت  یمالسا و  ياوتحم  تابثا ،  هلاس و  مکاح 2500  میژر  یفن  یفن ،  اما  تابثا  کی  یفن و  کی 

مود تمسق 

رارق تلود  سأر  رد  دوـخ  هیقف  هک  تسین  ینعم  نیا  هب  هیقف  تیـالو  تسا ،  لـیبق  نیمه  زا  دـیدرک  حرطم  هک  مـه  ار  هـیقف  تیـالو  هلئـسم 
يژولوئدـیا کی  ناونعب  ار  مالـسا  مدرم ،  نآ  رد  هک  يروشک  ینعی  یمالـسا ،  روشک  کـی  رد  هیقف  شقن  دـنک  تموکح  ـالمع  دریگب و 

تسرد يارجا  رب  هک  تسنیا  كولوئدیا  هفیظو  مکاح  کی  شقن  هن  تسا  كولوئدیا  کی  شقن  دنتسه ،  دهعتم  مزتلم و  نآ  هب  هتفریذپ و 
رداک رد  ار  اهراک  دوشب و  تلود  سیئر  دهاوخیم  هک  ار  یسک  نوناق و  يرجم  تیحالـص  وا  دشاب ،  هتـشاد  تراظن  يژولوئدیا  حیحـص  و 
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زا ام  مدرم  زین  و  تیطورـشم -  هرود  زورنآ -  مدرم  روصت  دـهدیم .  رارق  یـسررب  تراـظن و  دروم  دـناسرب ،  ماـجنا  اـب  مالـسا  يژولوئدـیا 
روصت راصعا  نورق و  لوط  رد  هکلب  دـنریگ  تسدـب  ار  تکلمم  هرادا  دـننک و  تموکح  اهقف  هک  تسین  دوبن و  نیا  هیقف   85 هحفص تیالو 

ره تیحالـص  دنمالـسا ،  بتکم  هب  هتـسباو  مدرم  تسا و  یمالـسا  هعماـج  کـی  هعماـج ،  هک  اـجنآ  زا  هک  هدوب  نیا  هیقف  تیـالو  زا  مدرم 
نامرف رد  ماما  اذهل  دریگ  رارق  هیقف  دیئات  بیوصت و  دروم  دیاب  هن ،  ای  دراد  ار  یمالسا  یلم  نیناوق  يارجا  تیلباق  هک  رظن  نیا  زا  یمکاح ، 

تیرثـکا فرط  زا  هک  يداـمتعا  يأر  بجوم  هب  و  هیقف )  تیـالو  یعرـش (  قح  بجومب  دـسیونیم :  تقوم  تلود  ریزو  تسخن  هب  دوـخ 
مدرم دوخ  ار  هیقف  اساسا  تسا و  یکیژولوئدیا  تیالو  کی  هیقف ،  تیالو  منکیم  نییعت  ار  تلود  سیئر  نم  هدـش  زاربا  نم  هب  تلم  عطاق 

تـشاد اج  درکیم  نییعت  ار  دوخ  زا  دـعب  هیقف  یهیقف  ره  دوب و  یباصتنا  هیقف  باختنا  رگا  تسا  یـسارکمد  نیع  رما  نیا  دـننکیم و  باختنا 
 . دننکیم باختنا  مدرم  دوخ  تسا  رظن  بحاص  بتکم  نیا  رد  هک  یسک  ناونعب  ار  عجرم  اما  تسا  یسارکمد  فالخ  رما ،  نیا  میئوگب  هک 

ماقم وا  هک  دننکیم  دیئات  مدرم  دوشیم و  یشان  يژولوئدیا  کی  بتکم و  کی  ناونع  هب  مالسا  هب  مدرم  عطاق  یگتسباو  زا  ماما  یعرـش  قح 
تیالو یعرـش و  قح  تقیقح ،  رد  دهد  صیخـشت  یمالـسا  فیاظو  ماجنا  تهج  زا  ار  صاخـشا  تیلباق  دناوتیم  هک  تسا  يرادـتیحالص 

باختنا ار  ربهر  دیئات  دروم  درف  دـیاب  اهنآ  هک  تسا  مدرم  یلم  تیمکاح  قح  نامه  یفرع ،  قح  و  مدرم ،  يژولوئدـیا  رهم  ینعی  یعرش ، 
یمالـسا و تموکح  نایم  امـش  نایب  رد  ایوگ  دـیدرب ،  مان  یناـحور  هقبط  تموکح  زا  هک  اـجنآ  اـما  و  دـنهدب .  داـمتعا  يأر  واـب  دـننک و 

نید مالسا  ایآ  دوشیم ؟  هدافتسا  نویناحور  تموکح  موهفم  یمالسا  هملک  ياجک  زا  مسرپیم  تسا  هدش  هابتـشا  یناحور ،  هقبط  تموکح 
 ، ام نارکفنشور  اعقاو  ایآ  ناسنا ؟  وه  امب  ناسنا  يژولوئدیا  ای  تسا ؟  نویناحور  يژولوئدیا   86 هحفص مالسا  ایآ  تسا ؟  تیناحور  هقبط 

یعادـت ناشنهذ  رد  يدـنوخآ  حالطـصا  هب  يروهمج  دنونـشیم ،  ار  هملک  نیا  ای  دـنوشیم  وربور  یمالـسا  يروهمج  موهفم  اـب  هک  هاـگنآ 
رگا اتقیقح  دنتـسه ؟  اهتـسپ  لغاش  لغاشم و  راد  هدـهع  نویناـحور  هقبط  هک  تسا  نیا  رد  اـه  يروهمج  ریاـس  اـب  شقرف  اـهنت  هک  دوشیم 

زورما فسات .  رازه  ياج  دنا ،  هدزیم  هنوراو  لعن  دناهتسنادیم و  رگا  تسا و  بجعت  ياج  دنا ،  هتشاد  ار  يروصت  نینچ  دنا و  هتـسنادیمن 
ینعی یمالـسا  هعماج  هک  دـنادیم  يروهمج و  میژر  اـب  یمالـسا ،  هعماـج  ینعی  یمالـسا  يروهمج  هک  دـنادیم  ردـقنیا  یناتـسبد  هچب  ره 
يوس هب  یئوا و  زا  تیهام  ناهج  نآ ،  قبط  رب  هک  يدـیحوت ،  ینیب  ناهج  ساسا  رب  يا  هعماج  ینعی  يدـیحوت  هعماـج  يدـیحوت و  هعماـج 

هب ناسنا  ندیـسر  ینعی  دوشیم ،  ریبعت  یلمع  دـیحوت  هب  نآ  زا  هک  تسا  يدـیحوت  يژولوئدـیا  کـی  ياراد  ینیب  ناـهج  نیا  دراد و  یئوا 
هب شیاـه  هماـن  ردـص  رد  ص )  مرکا (  لوـسر  هک  یفورعم  همیرک  هیآ  رد  اـهنیا  يود  ره  هـک  یعاـمتجا ،  یگناـگی  یقـالخا و  یگناـگی 

كرـشن هللا و ال  الا  دبعن  الا  مکنیب  اننیب و  ءاوس  ۀملک  یلا  اولاعت  باتکلا  لها  ای  لق  تسا « :  جردنم  درکیم ،  تبث  ارنآ  ناهج  ياهتیـصخش 
دیحوت  « مکنیب " اننیب و  ءاوس  هملک  یلا  اولاـعت   " هلمج «  نارمع )  لآ  هیآ 63 -   ( ) 1 هللا (»  نود  نم  ابابرا  اضعب  انضعب  ذختی  ائیـش و ال  هب 

هک ار  یعامتجا  یلمع  دـیحوت   « ابابرا " اـضعب  انـضعب  ذـختی  ـال  " و  هلمج «  يدرف و  یلمع  دـیحوت   « هللا " ـالا  دـبعن  ـالا   " هلمج «  يرظن و 
ار ادـخ  زا  ریغ  هک  دـیئایب  تسا ،  يواسم  امـش  ام و  نیب  هک  يا  هملک  يوسب  باـتک ،  لـها  يا  وگب ،  یقرواپ 1 -  يدازآ  اب  تسا  يواـسم 
رد یسارکمد  87 و  هحفـص دریگن .  دوخ  بابرا  ادخ  زا  ریغ  ار  یـسک  ام ،  زا  یـسک  میهدـن و  رارق  وا  کیرـش  ار  يزیچ  مینکن و  یگدـنب 
 ) مدرم زا  يا  هدـع  تموکح  ینعی  دراد ،  یتاـقبط  یموهفم  یمالـسا  يروهمج  دـنرادنپیم  یهورگ  دـهدیم .  ناـشن  شلکـش ،  نیرتلیـصا 

ندرب راکب  دوش ،  هدرب  مان  قلطم  يروهمج  یمالـسا ،  يروهمج  ضوعب  رگا  اـما  تسا  یتاـقبط  يداـم  هفـسلف  تیوقت  نیا  و  نویناـحور ) 
تـسد رد  هن  تفرگ  دـهاوخ  رارق  مدرم  تسد  رد  اعقاو  تموکح  بیترت  نیاب  دـهدیم و  ناـشن  ار  نویناـحور  حاـنج  یفرطیب  هملک  نیمه 

یمالـسا يروـهمج  تموـکح  هکنیا  رب  ینتبم  تسا  یلطاـب  رادـنپ  زا  یـشان  هابتـشا  نیا  مدرک ،  ضرع  هک  روطناـمه  اـما  صاـخ  يا  هـقبط 
اج ره  هکنیا  هن  دـشاب و  یعقاو  لوحت  کـی  ءاـشنم  دـناوتیم  قلطم  روـطب  يروـهمج  هملک  هن  هکنآ  لاـح  تسا  نویناـحور  هقبط  تموـکح 

دوخ تاذ  رد  ایآ  دراد و  یموهفم  هچ  دوخ  تاذ  رد  دیق  نآ  هک  دید  دیاب  دوشیم  ادیپ  داضت  دوش ،  دیقم  يدـنوسپ  يدـیق و  اب  يروهمج 
دنکیمن یتاـقبط  ار  یمالـسا  يروهمج  زگره  نآ  ياوتحم  تاذ و  هب  هجوـت  اـب  مالـسا ،  دـیق  هن  اـی  دراد  یتاـقبط  ياوـتحم  تیدودـحم و 
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يوگباوج دهاوخیم  هنوگچ  یمالـسا ،  يروهمج  تموکح .  ساسا  نیا  رب  تسا  ینوگرگد  لوحت و  رد  امئاد  هنامز  عاضوا  هک  مینادـیم 
طباوض و نامه  دروم  نیا  رد  یمالسا  يروهمج  يوگلا  ایآ  دشاب  یـسایس و  یعامتجا ،  يداصتقا ،  لوحت  لاح  رد  امئاد  هدیچیپ و  لئاسم 

نیا اب  ییورایور  هب  رداق  دـنا  هدـش  هنهک  ام  نامز  ات  اتدـعاق  هک  نیناوق  نیا  ایآ  تسا ؟  هدـش  هضرع  شیپ  لاـس  هک 1400  تسا  یتاررقم 
ار ههبش  نیا  هراومه  هک  تسا  يا  هلئـسم  یمالـسا  نیناوق  طباوض و  ندوب  تباث  نامز و  تالوحت  هلئـسم  يرهطم :  داتـسا  دنتـسه ؟  لئاسم 
رد یتفارظ  اـما  تسا  یتسرد  هلئـسم  لوحت  رییغت و  ناـمز و  هلئـسم  درک  قیفلت  ریغتم  نآ  اـب  ار  تباـث  نیا  ناوتیم  هنوگچ  هک  دـنکیم  داـجیا 
رد امئاد  هک  دراد  ار  يا  هلفاق  مکح  یناـسنا ،  هعماـج  نینچمه  ناـسنا و  درف  دـننامیم  هجوت  یب  نآ  هب  تبـسن   88 هحفـص بلغا  هک  تسنآ 

يور رب  تشگنا  میهاوخب  رگا  نیاربانب  دنتـسین  یتخاونکی  تابث و  نوکـس و  لاح  رد  مادـکچیه  هعماج  درف و  تسا  لزاـنم  یط  تکرح و 
نودب میرادهاگن  تباث  هشیمه  يارب  هدرک ،  فقوت  یهاتوک  تدم  يارب  هک  یلزانم  زا  یکی  رد  ار  رـشب  هعماج  میراذگب و  لزانم  زا  یکی 

هار ایآ  اما  دنکیم  رییغت  لزنم  هار ،  نایم  لزنم و  نایم  تسا  قرف  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  اما  میاهدرک .  لمع  تعیبط  سومان  فالخ  رب  کش 
رگید نایب  هب  دنکیم ؟  رییغت  مهنآ  ایآ  تسا  یلماکت  ریـسم  کی  هک  دنراد  لوبق  همه  هک  یناسنا  هعماج  ریـسم  ایآ  دـنکیم ؟  رییغت  اموزل  مه 

دـیدج و ریـسم  کی  رد  لحارم  زا  يا  هلحرم  ره  رد  تهج و  کـی  رد  يزور  ره  يرـشب  هعماـج  رـشب و  اـیآ  و  تسا ؟  هار  رد  مه  هار  اـیآ 
ناگراتـس ناگراتـس  رادم  هیبش  تسا  یتباث  طخ  رـشب  یلماکت  ریـس  طخ  هن ،  هک  تسنیا  خـساپ  دـنکیم ؟  تکرح  هزات  فدـه  کی  يوسب 

رادـم کی  رد  ناگراتـس  نوچ  هک  درک  لالدتـسا  نینچ  دـیاب  ایآ  تسا  رییغت  لاح  رد  امئاد  اـهنآ  رادـم  اـیآ  یلو  دـنتکرح  لاـح  رد  اـمئاد 
هک تسحـضاو  دوشیم ؟  بوکخیم  هطقن  کی  رد  هراتـس  نآ  دـنکن  رییغت  رگا  دـنک و  رییغت  دـیاب  اترورـض  مه  اهنآ  رادـم  دـننکیم  تکرح 

هلئـسم نیمه  ریظن  دـنکب .  رییغت  اموزل  اترورـض و  اعطق و  مه  هراتـس  رادـم  هک  تسین  نیا  هراتـس  نتـشاد  تکرح  همزال  تسا  یفنم  باوج 
ریغتم ياهتیعقاو  یناسنا ،  لامک  یناسنا ،  ياهـشزرا  ناسنا ،  تیناسنا  ایآ  تسنیا :  یـساسا  لاؤس  تسا  حرطم  تیناسنا  يارب  ناسنا و  يارب 
قرف زور  هب  زور  مه  تیناسنا  ياهرایعم  ایآ  دننکیم  قرف  زور  هب  زور  ندمت  رهاظم  یگدنز و  مزاول  هک  روطنامه  ینعی  دنتسه ؟  یلدبتم  و 

هک يرگید  زیچ  دتفایم و  شزرا  زا  رگید  زور  دیجمت ،  شیاتس و  لباق  دوب و   89 هحفص تیناسنا  رایعم  زور  کی  هک  يزیچ  ایآ  دننکیم ؟ 
رایعم ندوب  هیواعم  ندوب و  هبموچ  هک  دـمآ  دـهاوخ  هدـنیآ  رد  يزور  دـینکیم  رکف  اـیآ  دوشیم ؟  تیناـسنا  راـیعم  دوب ،  یلوا  لـباقم  هطقن 

ریـس طـخ  زا  ندوب ،  رذوبا  هک  تسین  نینچ  دـیدقتعم  هن ،  هکنیا  اـی  تیناـسنا ؟  دـض  راـیعم  ندوب  رذوبا  ندوب و  اـبمومولو  دوشب  تیناـسنا 
ناسنا دیآیم .  دیدپ  نآ  يارب  يرتلماک  ياهرایعم  و  دـنکیم ،  ادـیپ  لماکت  امئاد  ناسنا  تیناسنا  هکلب  دوشب ،  جراخ  هشیمه  يارب  تیناسنا 

رد هک  هنوگنامه  تسرد  دنهار  ياه  هناشن  هلزنمب  هک  دراد  اهرایعم  هلسلس  کی  شدوخ ،  هن  تسا ،  تباث  شلماکت  ریس  طخ  هکنیا  مکحب 
هـشیمه اهرایعم ،  نیا  اه و  هناشن  نیا  دننک و  صخـشم  ار  هار  هک  دنراذگیم  ییاه  هناشن  درادن ،  یتخرد  هوک و  یتح  هک  رب ،  نابایب  کی 
ددـجت مالـسا و  هب  عجار  ما  هدرک  یثحب  میاهباتک ،  زا  یکی  رد  نم  دـننکب .  رییغت  هک  درادـن  یترورـض  لـیلد و  دنتـسه و  راـیعم  هناـشن و 

اجنآ رد   ( . 1 دنکیم (  دروخرب  هنوگچ  اهناکم  اهنامز و  توافتم  تایضتقم  اب  مالسا  هک  ما  هدرک  نشور  ار  هلئـسم  نیا  اجنآ  رد  یگدنز و 
نآ هدـش و  انب  یفـسلف  مهم  لاؤس  کی  ساسا  رب  هن ؟  ای  دراد  ریغتی  تباث و ال  لوصا  یگدـنز  اـیآ  هک  هلئـسم  نیا  اـساسا  هک  ماهدرک  رکذ 
رد ندـمتم  همین  ای  ندـمتم  دوجوم  کی  تروصب  هک  یتقو  زا  ینعی  امب ،  رت  کیدزن  یخیرات  لحارم  رد  لـقاال  ناـسنا  اـیآ  تسنیا :  لاؤس 
 - یقرواپ 1 لیدبت  ناسنا  عون  ایآ  تسا ؟  رگید  هرود  ناسنا  زا  ریغ  ياهرود  ره  رد  ناسنا  ایآ  هن ؟  ای  هدرک  ادیپ  عاونا  لیدبت  تسا ،  هدـمآ 

و دوشیم ؟  رگید  عون  هب   90 هحفص اردص .  تاراشتنا  يرهطم ،  داتسا  هتشون  یگدنز -  ددجت  مالسا و  لصف  مالـسا -  رد  نز  قوقح  ماظن 
ضوع تسا ،  كرتشم  ناویح  اب  لثملا  یف  هک  نیناوق  زا  یـضعب  الا  وا ،  رب  مکاح  نیناوق  همه  ایآ  دشاب ،  ریذپ  ناکما  لیدبت  نیا  رگا  ارهق 

لومـشم دوشیم  لیدـبت  راخب  هب  یتقو  تسامرفمکح و  نآ  رب  تاعیام  نیناوق  تسا  عیام  هک  ماـگنه  نآ  اـت  هک  یبآ  هیبش  تسرد  دوشیم ؟ 
دراو نادنچ  مهاوخیمن  اجنیا  تسا ؟  هدرکن  رییغت  تسا و  هدـنام  تباث  ناسنا  تیعون  خـیرات ،  لوط  رد  هن ،  هکنآ  ای  ددرگیم  اهزاگ  نیناوق 

زا ینعی  درادیم  رب  ماگ  یلماکت  ریسم  رد  شتیعون  ظفح  اب  ناسنا  هک  تسا  نیمه  حیحـص  هیرظن  میوگیم  الامجا  اما  موشب  یفـسلف  ثحابم 
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لیدـبت يرگید  عوـن  هب  وا  هدرکن و  رییغت  تسا  ناـسنا  هک  تهج  نآ  زا  وا  تیعوـن  تسا ،  هدـش  رادـیدپ  نیمز  يور  رد  ناـسنا  هک  يزور 
زا لماکت  تقلخ ،  نوناق  رد  ییوگ  یلو  دنکیم ،  یط  ار  یلماکت  ریسم  کی  تهج  نیا  زا  دنزیمن و  هدزن و  اج  رد  ناسنا  هتبلا  تسا  هدشن 

رییغت ناـسنا  تیعون  هک  اـجنآ  زا  تسا .  هداد  عضوم  رییغت  یعاـمتجا  یحور و  یناور و  هلحرم  هب  یندـب  مزیناـگرا  مادـنا و  مسج و  هلحرم 
وا یگدنز  رب  دزاسیم و  صخـشم  ار  تیناسنا  ریـس  طخ  تسوا ،  لامک  ناسنا و  هب  طوبرم  هک  تباث  لوصا  هلـسلس  کی  راچانب  دنکیمن ، 
 ، لزانم فالتخا  هطـساوب  دـیامیپیم -  ار  فلتخم  لزانم  نآ ،  رد  دـنکیم و  تکرح  يریـسم  نینچ  رد  ناسنا  هک  اجنآ  زا  و  تسا ،  مکاح 
 - صاـخ يا  هویـشب  لزنم  ره  رد  هک  دزاـسیم  ریزگاـن  ار  وا  رما  نیمه  دوب  دـهاوخ  تواـفتم  رگید  لزاـنم  اـب  لزنم  ره  هب  طوـبرم  ماـکحا 

يریسم هکلب  هدشن  عضو  یلزنم  هدیدرگ  روظنم  نید  تاعیرشت  نتم  رد  هک  هنوگنآ  مالـسا  نیناوق  دنک .  یگدنز  لزانم -  رگید  اب  توافتم 
مالـسا تسا  هدـش  هتفرگ  رظن  رد  اهنآ  يارب  مزال  تادـیهمت  تامدـقم و  هدـش و  رکف  مه  لزانم  يارب  لاح  نیع  رد  اما  تسا ،  هدـش  عضو 

اب ار  نیناوق  نیا  تایـصوصخ  تسا  هتفرگ  رظن  رد  يریغتم  عـضو  ریغتم ،  ياـهزاین  يارب   91 هحفـص و  تباث ،  نیناوق  تباث ،  ياهزاین  يارب 
هطبار رد  مالسا  منکیم .  افتکا  یلاثم  رکذ  هب  عوضوم  ندش  نشور  يارب  اجنیا  ما  هدرک  حیرـشت  تفر ،  شرکذ  هک  یباتک  نامه  رد  لامج 

لایخ زگره  نمـشد  هک  يدح  رد  دوخ ،  زا  عافد  مزاول  هیهت  ندوب و  دـنمتردق  ندـش و  دـنمتردق  هب  رگید  ياه  هعماج  اب  یمالـسا  هعماج 
 . تسا هدرک  هیصوت  دنکن ،  مه  ار  هلمح 

موس تمسق 

یعامتجا لصا  نیا  رگناـیب  عقاو  رد   ( 1 مکودـع (»  هللا و  ودـع  هب  نوبهرت  لیخلا  طابر  نم  شوق و  نم  متعطتـسا  اـم  مهل  اودـعا  و  هیآ « : 
هیامر قبس و  ارنآ  هک  تسا  هدش  هیصوت  يزیچ  هب  ص )  ربمایپ (  تنس  ساسا  رب  یمالسا  هقف  رد  هک  مینیبیم  رگید  يوس  زا  تسا .  یمالـسا 

تاقباسم نیا  رد  مرکا  ربمایپ  دوخ  یگنج  روما  رد  نتفاـی  تراـهم  روظنم  هب  يزادـناریت  یناود و  بسا  هقباـسم  رد  تکرـش  ینعی  دـنمانیم 
نامز رد  هچ  نامز  نآ  رد  هچ  تسا ،  هدنز  ون و  هراومه  لصا  کی  مینیبیم  مینک  هجوت   « مهل اودـعا  و  لصا «  هب  رگا  الاح  درکیم .  تکرش 

رظن هب  ینعی  دوش  رازگرب  قباس  تین  نآ  هب  یتاقباسم  نینچ  هک  درادن  یترورـض  رگید  هیامر  قبـس و  مکح  دروم  رد  اما  هدنیآ  رد  هچ  ام و 
مکح درادن و  تلاصا "  هیامر "  قبـس و  هک  تسا  نیا  رما  نیا  لیلد  تسا  هتـشذگ  شنامز  درادن و  قادـصم  رگید  مکح  نیا  هک  دـسریم 
نانآ اب  هزرابم  ماقم  رد  نانمؤم ،  يا  یقرواپ 1 -  صخشم  ار  ریـسم  هک  تسا   « مهل اودعا  و  لام «  تلاصا  تسا ،  لزانم  زا  یکی  هب  طوبرم 

 ( هیآ 60 لاـفنا -  هروـس  دـینک ( .  مهارف  ناـتدوخ  ادـخ و  نانمـشد  ندـناسرت  يارب  یگنج  رازبا  دـیناوتیم  هـچ  ره  دـینک و  اـیهم  ار  دوـخ 
زا دروآ .  رد  ارجا  هلحرمب  يا ،  هزات  ییارجا  تروص  اب  هنامز  طیارـش  هب  هجوت  اب  ار  مکح  نیا  ناوتیم  ناـمز  نیمه  رد  دـنکیم .   92 هحفص

دهد قیبطت  ون  طیارش  اب  ار  دوخ  دناوتب  ات  دهدیم  فاطعنا  مالسا  نیناوق  هب  هک  یئالول  چیپ و  نآ  هزات  میراد و  هللا  ءاشام  یلا  اهلاثم  هنوگنیا 
يرگید لاثم  دراد  زاین  يدایز  نامز  هب  هک  تایئزج  هب  دورو  ضوعب  نم  تسین  دراوم  نیا  هب  رصحنم  دوشب  فلخت  لوصا  زا  هکنآ  نودب  ، 

رد ریبعت  نیاب  هک  مدرم  نایم  رد  تورث  شدرگ  تیفیک  تالدابم و  هب  عجار  میراد  نآرق  رد  یلصا  دوشب .  رتنـشور  عضوم  ات  منزیم  ناتیارب 
رگا ینعی  دوش  ماجنا  هدوهیب  تروصب  دـیابن  اهکولمم  لاقتنا  لقن و  ینعی   ( 1 لطابلاب (  مکنیب  مکلاوما  اولکات  ²ال  تسا :  هدش  نایب  نآرق 
رظن زا  هک  دشاب  یتروصب  دیاب  لاقتنا  لقن و  نیا  دـینک ،  لقتنم  يرگیدـب  ارنآ  دـیتساوخ  دـیا و  هدروآ  تسدـب  عورـشم  یتورث  لام و  امش 
یلوپ اب  دهاوخب  یسک  دینک  ضرف  الاح  دنک  عفر  ار  هعماج  دارفا  یگدنز  لیـصا  ياهزاین  زا  یکی  دشاب و  هتـشاد  يدیفم  لکـش  یعامتجا 
هکنآ يارب  مهنآ  درخب ،  ار  هدرم  هچروم  ینوگ  کی  الثم  هدـیاف  یب  فرـصمیب و  ییـالاک  هدروآ  تسدـب  هنادنمتفارـش  شـالت  رثا  رد  هک 
دنکب هدافتـسا  هدرم  هچروم  زا  دناوتب  ملع  هک  دـیایب  ینامز  دـینک  ضرف  اما  تسا  لطاب  ساسا  زا  نآرق  رظن  زا  هلماعم  نیا  دزیرب ،  رود  ارنآ 

هیقف دهتجم  هک  لیلد  نیاب  ارچ ؟  دوشیم  لیدبت  یحیحص  هلماعم  هب  هدوب  مارح  لطاب و  زورید  ات  هک  هلماعم  نیمه  هک  مینیبیم  تروصنآ  رد 
هلماعم یعرش  بوجو  هب  مکح  نآ ،  ساسا  رب  دهدیم و  صیخشت  نامز  ره  رد  حیحـص  روطب  ار  اولکاتال  هیآ  یلک  مکح  قادصم  یعقاو ، 
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 . دینکن فرص  قح  ان  هب  ار  رگیدکی  لام  یقرواپ 1 -  هدمآ  شیپ  نوخ  شورف  دیرخ و  دروم  رد  هلئـسم  نیمه  ریظن  دهدیم .  نآ  مدع  ای  و 
لطاب هب  لام  لکا  اریز  دوب  لطاب  نوخ  هلماـعم  دـشیمن  ياهدافتـسا  نوخ  زا  هک  هتـشذگ  رد  تسا .   93 هحفص هیآ 188 . )  هرقب -  هروـس  ) 

قادصم نوخ  هلماعم  تفگ  ناوتیمن  رگید  هدمآ ،  رد  تایح  هیام  کی  تروصب  نوخ  ملع ،  تفرـشیپ  رثا  رد  هک  زورما  اما  دشیم  بوسحم 
رییغت یب  اج و  رب  اپ  نانچمه  یلک  مکح  اما  دنکیم  رییغت  یئزج  مکح  قادصم ،  ندش  ضوع  لیلدب  اجنیا  رد  هکلب  تسا  لطاب  هب  لام  لکا 
يزاب ار  یلـصا  شقن  هک  تسا  داهتجا  نیا  دـیدج ،  قیداصم  اب  یلک  ماکحا  قابطنا  رد  ددرگیم .  قبطنم  هزات  قیداـصم  رب  دـنامیم و  یقاـب 
ساسا رب  دـنک و  یـسررب  ار  نامز  تشذـگ  عبات  ریغتم و  یئزج و  لـئاسم  یلک ،  لوصا  زا  فارحنا  نودـب  هک  تسنیا  هیقف  هفیظو  دـنکیم 
طباوض هب  دـیدرک  هراشا  امـش  دـنک .  رداص  ار  بسانم  ماکحا  تسا  هدـش  هضرع  یحو  طسوت  هک  یلـصا  ياهبوچ  راهچ  ماکحا و  ناـمه 

نیا ام  نامز  رد  هکنآ  لاح  دنکیم  صخشم  وحن  نیرتهب  هب  ار  رشب  یگدنز  ریسم  دریگیم و  همشچرس  یحو  زا  هک  یمالـسا ،  ماظن  رد  یلک 
دوجوب مسیلایـسوس -  یـسارکمد و  رـشب -  رکف  خیرات  گرزب  درواتـسد  ود  زا  هناهاگآ  یقیفلت  ناوتب  رگا  هک  تسا  حرطم  تدشب  هلئـسم 

هک تسه  ناکما  نیا  ناملـسم  یقرـش  يارب  صوصخ  هب  دزاـس .  زاـین  یب  یحو  زا  ار  ناـسنا  هک  تفاـی  یمیقتـسم  طارـص  ناوتیم  دروآ ، 
 : يرهطم داتـسا  دزاس .  رتآراک  رتلماک و  رت و  ینغ  هچ  ره  ارنآ  دـناجنگب و  بوچ  راـهچ  نیا  رد  ار  یمالـسا  تیونعم  زا  يرـصانع  دـناوتب 
زا ار  نآ  دـنا  هتـسناوتن  زونه  هک  دراد  دوجو  يراگزاسان -  مهوت  لقاال  ای  يراگزاسان -  یعون  ناـشدوخ  ناـیم  مسیلایـسوس  یـسارکمد و 

مدقت  94 هحفص عمج و  تلاصا  رب  مسیلایـسوس  سکع  رب  تسا و  درف  يدازآ  درف و  قوقح  درف  تلاصا  ساسا  رب  یـسارکمد  دنرادرب  نایم 
رد هزورما  سکعلاب .  دنکیم و  دودـحم  مسیلایـسوس  ار  یـسارکمد  ار و  درف  يدازآ  هاوخان  هاوخ  ینعی  تسا  راوتـسا  درف  قح  رب  عمج  قح 
نآ یـسارکمد  هن  هک  دنراد  فارتعا  مه  نارظنبحاص  مسیلایـسوس و  زا  رگید  یهورگ  دننزیم و  مد  یـسارکمد  زا  اهروشک  زا  یهورگ  ایند 

رگید يوـس  زا  تسا  لیـصا  مسیلایـسوس  رگید ،  بطق  نآ  مسیلایـسوس  هن  تسا و  یعقاو  یـسارکمد  لاربـیل ،  دازآ و  حالطـصا  هب  ياـیند 
هب دوخ  دنـشاب  هتـشاد  مسیلایـسوس  یـسارکومد و  ياعدا  مه  رگا  دنیوگیمن و  ینخـس  مسیلایـسوس  زا  لاربیل  حالطـصاب  ياهروشک  هورگ 

یعون یعدم  هک  زین  نانآ  دنروآیمن و  نایمب  یـسارکمد  هرابرد  یثحب  مه  یتسیلایـسوس  ياهروشک  و  دـنراد ،  ناعذا  نآ  ندوب  اوتحمیب 
یقوقح یفـسلف و  رظن  زا  اعقاو  ایآ  هک  لکـشم  نیا  تسا ژ  هدش  راکـشآ  الماک  هزورما  ناشنخـس  یچوپ  دنتـسه  کیتارکمد  مسیلایـسوس 

هک تسا  یلکـشم  هن ،  ای  دنعمج  لباق  هاگدید  ودنیا  هکنیا  ای  درک و  ادیپ  شیارگ  دیاب  مسیلایـسوس  یـسارکمد و  بطق  ود  زا  کی  مادکب 
دنهاوخیم دنراد و  شیارگ  ود  ره  مسیلایـسوس  یـسارکمد و  هب  هک  دنتـسه  ییاهبتکم  هنیمز  نیا  رد  هتبلا  دوشب  لح  یفـسلف  قیرط  زا  دـیاب 

تلاصا ای  عمج  تلاصا  هلئسم  هب  هک  تسا  یفسلف  قیقد  رایسب  هلئـسم  نامه  رب  ینتبم  ودنیا  قیفلت  یلو  دننک  قیفلت  رگیدکی  اب  ار  رظن  ودنیا 
دوجو کی  عمج ،  تسا و  درف  دراد  تینیع  هچنآ  ایآ  هک  دنتـسه  شـسرپ  نیا  خـساپ  نتفای  لابندـب  بتاکم  نیا  ناوریپ  تسا  فورعم  درف 

ای و  دنکیم -  ادیپ  تیولوا  مسیلایسوس  رب  یسارکمد  باوج ،  ندوب  تبثم  تروص  رد  هک  تسا  یعیبط  هتبلا  هک  دراد -  يرابتعا  یـضرع و 
درف و درادـن ،  یتلاصا  اساسا  درف  دراد و  مدـقت  وا  یـسانشناور  رب  ناسنا  یـسانش  هعماج  تسا  دـقتعم  هک  تفریذـپ  ار  فلاخم  هیرظن  دـیاب 

دوجو اعقاو  هچنآ  مکاح و  یعمج  حور  کی  زا  دنتسه   95 هحفـص یتاساکعنا  یعباوت و  وا  زیچ  همه  ساسحا و  هدارا و  تساوخ و  حور و 
درف هن  هکنیا  نآ  تسا و  راک  رد  مه  یموس  قش  ایآ  اما  دوب .  دهاوخ  مسیلایـسوس  اب  تیولوا  تروصنیا  رد  هک  درف -  هن  تسا  هعماج  دراد 
هکلب تسا ،  يراـبتعا  دوـجو  ياراد  تلاـصا و  دـقاف  عـمج  هن  تسا و  هعماـج  رد  کلهتـسم  وا -  مسج  هن  تـسا  درف  تیـصخش  روـظنم  - 
ققحت و  دراد ،  تیصخش  تلاصا و  مه  عمج  هکنیا  نیع  رد  دراد و  تیـصخش  تلاصا و  درف  نآ  رد  هک  تسا  یعون  هعماج  درف و  بیکرت 

باب رد  ام  هفـسالف  هک  تسا  يا  هتکن  هیبش  نخـس  نیا  و  دریگیم ،  تروص  درف  رد  هعماـج  تیـصخش  ققحت  هعماـج و  رد  درف  تیـصخش 
 ، تیوـنعم هلئـسم  نآ  اـما  و  تسین .  اـجنیا  بلطم  نیا  ثحب  ياـج  هتبلا  و  دـنتفگیم ،  تدـحو  نیع  رد  ترثـک  ترثـک و  نیع  رد  تدـحو 

يرداک هب  يزاین  دننک ،  لح  ار  قیفلت  لکشم  دنناوتب  اضرف  دندش  هجوتم  قیفلت ،  ناهاوخ  بتاکم  ناوریپ  دیدرک  هراشا  امـش  هک  روطنامه 
ینیمـضت هچ  دشاب و  دیاب  یئاضف  هنوگچ  يونعم  یقالخا و  ياضف  نیا  هک  تسنیا  یـساسا  هتکن  نیاربانب  تشاد  دهاوخ  دوجو  تیونعم  زا 
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داقتعا و نامیا و  کی  زا  یئاضف  ای  دروآ ،  دوجوب  ار  نآ  ناوتیم  رگراک  لوپ و  اـب  هک  تسا  رهـش  زبس  ياـضف  دـننام  اـضف  نیا  اـیآ  دراد ؟ 
هنوگچ اـیناث  تساـضف و  نآ  ققحت  نماـض  لـمع و  كـالم  یـشنیب  شیارگ و  عون  هچ  ـالوا  ریخا  تروـص  رد  و  تسا ؟  شنیب  شیارگ و 

تیونعم و ناـیم  دنتـسه ،  يونعم  ياـضف  داـجیا  لابندـب  هک  یقیفلت  بتاـکم  ناوریپ  زا  یهورگ  دروم  نیا  رد  دروآ ؟  دوجوب  ارنآ  ناوـتیم 
نودب بهذـم و  داژن و  گنر و  هب  هجوت  نودـب  یناسنا  يدـید  زا  لئاسم  هب  هک  تسا  اجنآ  تیونعم  دـنیوگیم  دـننکیم و  کیکفت  بهذـم 

نیا نایم  یتوافتم  قوقح  دراذگیم و  قرف  ناوریپ  ریغ  ناوریپ و  نایم  هک  رظن  نآ  زا  بهذم  هکنآ  لاح  دوش و  هتـسیرگن  یبصعت  هنوگچیه 
حور تمالس  دض  تیونعم و  دض  يرامیب و  یعون  بصعت  تسا و  مأوت  بصعت  اب  هک   96 هحفص رظن  نآ  زا  هوالعب  تسا و  لئاق  هتسد  ود 
تسا یمسیناموا  نامه  رظن ،  نیا  بهذم و  ياهنم  اما  تیونعم  اب  مأوت  تخاس  يایند  دیاب  سپ  تسین  تیونعم  داجیا  هب  رداق  تسا  ناور  و 

هب حالطـصا  هب  یـشیارگ  دـش و  یناسنا  یمومع و  يراعـش  هک  ردـق  نیمه  دـنرادنپیم  هورگ  نیا  تسا  نآ  يوجتـسج  رد  زورما  ناهج  هک 
رسیم ناهج  لک  زا  یناحور  يونعم و  يریسفت  اب  زج  يونعم ،  ياضف  داجیا  هکنآ  لاح  تسا  یفاک  تیونعم  داجیا  يارب  تشاد ،  مسیناموا 
هدمآ رد  بآ  زا  یلاخ  وت  اجک  ات  یتسیناموا  ياهراعـش  هک  هداد  ناشن  هبرجت   ( 1 تسین (  یفنم  رما  کی  افرـص  تیناسنا  تیونعم و  تسین 

ناوریپ زا  يرگید  هورگ  تساعدـم .  نیا  رب  یبوخ  دـهاش  ام -  رـصع  رد  مسیناموا  يدانم  نیا  رتراس -  لـپ  ناژ  یلیئارـسا  شیارگ  تسا ، 
نافرع زا  يونعم  رداـک  داـجیا  يارب  دـنهاوخیم  دـنا و  هدرک  ادـیپ  شیارگ  ناـفرع  یقـالخا  یناـسنا و  ياـه  هبنج  هب  یقیفلت ،  بتاـکم  نیا 

 ، دننک ذخا  بهذم  زا  ار  یقالخا  ياه  هیـصوت  لئاسم و  دودح  رد  یتیونعم  ینعی  دـننکب ،  هدافتـسا  یمالـسا  نافرع  صوصخب  بهاذـم و 
بهذم هلیـسوب  یتیونعم  نینچ  رگا  تشاد  هجوت  دیاب  اما  دنهد  رارق  هدافتـسا  دروم  ارنآ  کیژولوئدـیا  ياوتحم  ینیب و  ناهج  هکنآ  نودـب 

هـسیئر ياضعا  ندیرب  ینعم  هب  تسا  مالـسا  ندرک  هلثم  يانعم  هب  نیا  تسین  ندش  هدایپ  لباق  مالـسا  يارب  دـشاب  ندـش  هدایپ  لباق  يرگید 
رگید مالـسا ،  نیا  دوشن  ساسحا  نآ  روضح  یگدنز  نوئـش  همه  رد  دـشاب و  هتـشادن  تایح  هک  یمالـسا  تسنآ  حـبذ  عقاو  رد  مالـسا و 
ثحب هعومجم ،  نیمه  مجنپ  هلاـقم  هب  دوش  عوـجر  یقرواپ 1 -  رکذب  دـیدرک  حرطم  ادـتبا  رد  هک  یلاؤس  خـساپ  رد  اما  و  تسین .  مالـسا 

يریبعت تسا  دنمزاین  زیچ  هس  هب  زورما  تیرـشب  دیوگیم :  لابقا  منکیم ،  افتکا  لابقا  زا  ياهلمج   97 هحفص یمالسا .  بالقنا  رد  تیونعم 
هب ناهج  تخانـش  ما  هتفرگ  نآرق  زا  نم  هک  رگید  ریبعت  هب  ناهج و  زا  تیونعم  اب  مأوت  حیحـص  يریـسفت  ریبعت و  ینعی  ناهج (  زا  یناحور 
 ( دنراذگیم نآ  رب  یـسارکمد  مان  هک  يزیچ  نامه  ینعی  درف (  یناحور  يدازآ  مود   ( ، 1 دراد ( )  یئوا  يوس  هب  یئوا و  زا  تیهام  هکنیا 

عماج و يژولوئدـیا  ینعی  دـنک (  هیجوت  یناحور  يانبم  رب  ار  يرـشب  عامتجا  لماکت  هک  یناهج  ریثات  ياراد  یـساسا و  یلوصا  هرخـالاب  و 
يرگیلاثم دهدیم :  همادا  نینچ  دوخ  نانخـس  هب  لابقا  دنک . )  صخـشم  یلماکت  ریـسم  کی  رد  ار  یگدـنز  مسر  هار و  دـناوتب  هک  یتسرد 

ياهیـسارکمد نایم  رد  هک  تسا  ینادرگرـس  نم "  شیادیپ "  نآ  هجیتن  هدماین و  رد  نآ  تایح  رد  يا  هدنز  لماع  تروصب  زگره  اپورا 
رگید فرط  زا  تسا  نارگناوت  دوسب  ناشیورد  زا  یـشک  هرهب  اهنآ  رـصحنم  راـک  هک  دزادرپیم  دوخ  يوجتـسج  هب  رگیدـکی  اـب  راـگزاسان 

هب دوشیم  نایب  یگدنز  يانفرژ  نیرتینورد  زا  نوچ  هک  دنـشابیم  یحو  رب  ینتبم  ییاهن  ياه  بولطم  لامک  اه و  هشیدنا  کلام  ناناملـسم 
ناج داقتعا  نیا  زا  عافد  يارب  تسا و  يداقتعا  يرما  یگدـنز  یناحور  هدولاش  ناملـسم  درف  يارب  دـهدیم  ینطاب  گنر  نآ  ندوب  يرهاـظ 
کی هن  مهدیم  يأر  یمالـسا  يروهمج  هب  نم  هک  دندومرف  ناشدوخ  ياهینارنخـس  زا  یکی  رد  ماما   ( . 2 دنکیم (  ادـف  یناسآ  هب  ار  دوخ 
لخاد ياـه  هدوزفا  یقرواـپ 1 -  ناـشروظنم  مک  هملک  کـی  هن  دـننکیم  دـیکات  هک  اـجنآ  دـسریم  رظن  هب  مک  هملک  کـی  هن  شیب و  هملک 

 " دنوسپ  98 هحفص . 204 هحفـص 203 -  يروهال -  لاـبقا  هتـشون  مالـسا -  رد  ینید  رکف  ياـیحا   - 2 تسا .  يرهطم  داتـسا  زا  اـهزتنارپ 
تسا هدنیآ  میژر  ياوتحم  ندرک  صخشم  هملک ،  نیا  ندرب  راکب  زا  دصق  هک  دیداد  رکذت  وگتفگ  نیا  يادتبا  رد  امش  تسا و  یمالسا " 
دروم کیتارکمد "  هملک "  ارهاظ  دوشن  هفاضا  يا  هملک  چـیه  دـندومرف  هکنیا  اما  دـش و  دـهاوخ  لـمع  نآ  رداـک  رد  هک  یلوصا  ینعی  ، 

زا ماما  دـصق  ایوگ  دـنربیم و  راکب  ار  یمالـسا  کیتارکمد  يروهمج  هژاو  ياهدـع  اهزور ،  نیا  رد  هک  میدوب  دـهاش  اریز  هدوب ،  ناشرظن 
نیا رد  افطل  دراد ،  دوجو  یمالسا  ياهیدازآ  یبرغ و  یـسارکمد  رد  هک  تسا  یتوافت  هب  نداد  هجوت  کیتارکمد ،  هملک  فذح  رب  دیکات 
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ار ماما  ياه  هاگرظن  مامت  هک  منکب  اعدا  مناوتیمن  هدـنب  يرهطم :  داتـسا  دـینک ؟  صخـشم  ار  اـه  هژاو  نیا  تواـفت  دـیهد و  حیـضوت  دروم 
 . مهدیم حیضوت  ناتیارب  تسه  زین  ماما  رظن  هک  منادیم  ما و  هدیسر  اهنآ  هب  هک  ار  اهرظن  نآ  زا  یضعب  اهنت  مهدب  حیضوت  مناوتیم 

مراهچ تمسق 

یبرغ شنیب  یمالسا و  شنیب  نایم  هک  یتوافت  اب  اهتنم  دراد ،  دوجو  یسارکمد  يدرف و  يدازآ  دیراد ،  هجوت  امش  هک  روطنامه  مالسا  رد 
هملک یمالـسا ،  کیتارکمد  يروهمج  ترابع  رد  هک  دوشیم  نشور  هتکن  نیا  هب  هجوت  اب  مهدیم  حیـضوت  ادـعب  ار  اهنآ  هک  دراد  دوجو 

ار اهیـسارکمد  اهیدازآ و  هلـسلس  کی  یمالـسا  يروهمج  تلود  رد  مدرم  هک  یتقو  هدنیآ  رد  هوالعب ،  تسا ،  دـئاز  وشح و  کیتارکمد 
نیا ندوب  یمالـسا  لیلدـب  هن  اهیـسارکمد  اهیدازآ و  نیا  هک  دـننکب  ریـسفت  روطنیا  دوخ  شیپ  اهیـضعب  تسا  نکمم  دـندروآ ،  تسدـب 

کیتارکمد و ياهداینب  دراد ،  داـینب  ود  اـنبم و  ود  يروهمج  نیا  ینعی  تسا  هدـش  لـصاح  نآ  ندوب  کـیتارکمد  لـیلد  هب  هک  يروهمج 
يروهمج نیا  کیتارکمد  داینب  هب  تسا  طوبرم  دنکیم ،  دایپ  طابترا  یسارکمد  يدرف و  قوقح  يدازآ و  هب  هک  هچنآ  یمالسا و  ياهداینب 
تموکح یمالـسا  هبنج  هب  هک  دراد  دوجو  تـالماعم  تاداـبع و  دـعاوق  هلـسلس   99 هحفـص کی  لـباقم  رد  و  نآ ،  یمالـسا  داـینب  هب  هن  و 

یتقو تسام ،  شیپ  مه  دون  دمآ ،  دص  هکنوچ  فورعم :  عرـصم  قادصمب  الوا  تسین  نینچ  هک  مینک  دـیکات  میهاوخیم  ام  دوشیم  طوبرم 
موهفم ساسا  ایناث  تسنآ  نطب  رد  مه  یـسارکمد  درف و  قوقح  يدازآ و  یعیبط  روط  هب  میرواـیب  ناـیمب  نخـس  یمالـسا  يروهمج  زا  هک 
يداینب هدـمع و  توافت  تسا  حرطم  مالـسا  رد  هک  انعم  نآ  هب  يدازآ  اب  دـنراد  داقتعا  برغ  یعامتجا  ياه  هفـسلف  هک  انعم  نآ  هب  يدازآ 

باب رد  میریگب .  هدـیدان  ار  اهتفارظ  اهیراک و  هزیر  نیا  میناوتیمن  مینک ،  انب  یمالـسا  ياهداینب  ساسا  رب  يروشک  میهاوخیم  هک  اـم  دراد 
ارچ هک  لاؤس  نیا  باوج  رد  اما  دشاب و  دازآ  دیاب  سپ  هدش ،  هدیرفآ  دازآ  ناسنا  دنا  هتفگ  تسیچ ،  قوقح  يدازآ و  اشنم  هشیر و  هکنیا 

ياهشهاوخ تالیامت و  ار  يدازآ  اشنم  هشیر و  برغ  رد  دراد  دوجو  یتوافتم  تارظن  تسین ،  قداص  دنفسوگ  الثم  دروم  رد  خساپ  نیمه 
ناسنا برغ  هفـسالف  رظن  زا  دـنوشیمن  لئاق  هدارا  لیامت و  نایم  یقرف  عقاو  رد  دـنیوگیم ،  نخـس  ناسنا  هدارا  زا  هک  اجنآ  دـننادیم و  ناسنا 

هچنآ دوب  دهاوخ  وا  لمع  يدازآ  اشنم  لیامت  نیمه  دنک ،  یگدنز  نینچنیا  هک  دهاوخیم  اهتساوخ و  هلـسلس  کی  ياراد  تسا  يدوجوم 
ار وا  لـیامت  ناـسنا و  يدازآ  دـناوتیمن  يرگید  بوـچ  راـهچ  هطباـض و  چـیه  تسا  نارگید  لاـیما  يدازآ  دـنکیم  دودـحم  ار  درف  يدازآ 

یعوـن عـقاو  رد  تسا ،  هتفرگ  رارق  یبرغ  یـسارکمد  ياـنبم  هک  میتـسه  دـهاش  مدرک و  ضرع  هـک  ینعم  نـیا  هـب  يدازآ  دـنک .  دودـحم 
يدازآ ناسنا و  يدازآ  نایم  يزیمت  بجوم  دشاب ،  دازآ  ساسا  نیا  رب  دیاب  دراد و  یتساوخ  یلیم و  ناسنا  هکنیا  تسا  هدش  اهر  تیناویح 

هکنیا نیع  رد  و  تسا ،  ناوـیح  تسناـسنا   100 هحفـص هکنیا  نیع  رد  وا  هک  تسنیا  ناـسنا  دروم  رد  هلئـسم  هک  نآ  لاـح  دوشیمن  ناوـیح 
ره هن  و  ناسنا -  یقطنم  رکفت  تسوا  تیناسنا  كالم  هک  دراد  یلاع  یقرتم و  ياهدادعتسا  هلـسلس  کی  یمدآ  تسا  ناسنا  تسا ،  ناویح 

لیامت ییابیز ،  لامج و  هب  لیامت  یقالخا ،  ریخ  هب  لیامت  ییوج  تقیقح  هب  لیامت  ریظن  وا ،  یلاع  تـالیامت  تسا -  رکفت  شماـن  هک  هچ 
يدوجوم ینعی  هدش ،  هدیرفآ  یبطق  ود  دوخ  تشرس  رد  هکنیا  مکحب  رشب  تسا  تیناسنا  ياهکالم  تاصتخم و  زا  اهنیا  قح و  شتسرپ  هب 

تمـسق ود  ره  رد  دـناوتب  هک  تسا  لاحم  تسا ،  نت  و  يولع -  ناـج  ناـج -  اـی  سفن ،  لـقع و  زا  بکرم  نآرق  ریبعت  هب  تسا و  داـضتم 
اب تسا  يواـسم  ناـسنا ،  دوجو  لـفاس  یلاـع و  تمـسق  ود  زا  کـی  ره  ییاـهر  دـشاب  رادروخرب  يدازآ  هجرد  تیاـهنیب  زا  دوخ  يدوجو 
هک دـمآ  دـهاوخ  دوجوب  يزیچ  نامه  مینادـب  یـسارکمد  يدازآ و  ءاشنم  هشیر و  ار  ناسنا  تـالیامت  رگا  رگید .  تمـسق  ندـش  دودـحم 

تیرثکا و تساوخ  تسیچ ؟  رما  تیاهن  رد  نیناوق  عضو  يانبم  اهروشک ،  نیا  رد  میتسه  نآ  دهاش  یبرغ  ياهیـسارکمد  دـهم  رد  زورما 
میمصت لالدتـسا   ( . 1 دوشیم (  ینوناـق  تیرثـکا  رظن  یـسارکمد و  هب  مارتـحا  مکح  هب  يزاـب ،  سنجمه  مینیبـیم  هک  تسا  اـنبم  نیمه  رب 

 ، تسا قـفاوم  يزاـب  سنجمه  اـب  هک  هداد  ناـشن  لـمع  رد  اـم  تلم  تیرثـکا  نوـچ  هک  تسنیا  نوناـق  ناگدـننک  بیوـصت  ناگدـنریگ و 
یمیقتسم طارص  ناسنا  يارب  ایآ  میسرپب  اهنیا  زا  رگا  میروآ  رد  ارجالا  مزال  نوناق  کی  تروصب  ار  رما  نیا  هک  دنکیم  باجیا  یسارکمد 
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يزاب سنجمه  ندش  ینوناق  هنیمز  رد  شیپ  يدنچ  هک  ياهحیال  هب  هراشا  یقرواپ 1 -  هک  دناسرب ،  يونعم  لماکت  هب  ار  وا  هک  دراد  دوجو 
تیاده و ریـسم ،  زا  نداتفین  رود  يارب  هک  دنریذپب  دیاب  دشاب  تبثم  باوج  رگا  ارهق   101 هحفص تشذگ .  ناتسلگنا  ناملراپ  بیوصت  زا 

ناـسنا دوخ  هک  تسناـمه  هار  هکلب  درادـن  دوجو  یمیقتـسم  طارـص  هک  دـندقتعم  اـهنیا  ینعی  دـنهدیم  یفنم  باوـج  تسمزـال ،  تبقارم 
ره تفگ  يوریم ،  اجک  دندیسرپ  دوب  رطاق  راوس  يزور  هک  تسا  نیدلارـصنالم  فورعم  يروئت  ریظن  نیا  دوریم و  دهاوخیم  هک  هنوگنآ 
 . دنکیم باجیا  تیرثکا  ياهتـساوخ  اهلیم و  هک  اجنآ  دوریم ؟  اجک  هب  یبرغ  یـسارکمد  ياهرایعم  هدنراد  هعماج  دشاب  رطاق  لیم  هک  اج 

نیا اما  تسا  ناسنا  يدازآ  ساـسا  رب  یمالـسا  یـسارکمد  دراد  رارق  یمالـسا  یـسارکمد  يدازآ ،  یـسارکمد و  عون  نیا  لـباقم  هطقن  رد 
تسین تاوهش ،  نتشک  ینعمب  تاوهـش  اب  هزرابم  تضایر و  نید  مالـسا  هتبلا   ( . 1 دوشیمن (  هصالخ  تاوهـش  يدازآ  رد  ناسنا ،  يدازآ 

لوـق هب  هـک  یبرغ  فورعم  ياـهروشک  زا  یکی  رد  ماهدینـش  اریخا  یقرواـپ 1 -  ندوـب  طلـسم  ندرک و  ریبدـت  ندرک و  هرادا  نید  هکلب ، 
یط هتفرگ و  تروص  یتارهاظت  هدـش ،  لامعا  یناریا  نازاب  سنج  مه  دروم  رد  هک  یئاـهتازاجم  هیلع  تسه ،  مه  يدازآ  دـهم  ناـشدوخ 

يدازآ طوقـس  اـهیدازآ ،  هنوگنیا  مالـسا ،  رظن  زا  تسا  یـسارکمد  يدازآ و  فـالخ  رب  اـهتازاجم  نیا  هکنیا  هب  تسا  هدـش  ضارتـعا  نآ 
زیچ هب  تاوهـش  تالیامت و  نیمه  زج  هک  دارفا  هنوگ  نیا  دیوگیم  نآرق  تسا  تیناسنا  ندش  ریـسا  تیناویح و  یئاهر  اهنیا  تسا  یناسنا 
مه رما  نیا  لیلد  دناهدرک و  مگ  ار  دوخ  یناسنا  نم  عقاو  رد  دـننیبیم ،  رولبتم  لامعا  هنوگنیا  رد  ار  دوخ  يدازآ  دنـشیدنایمن و  يرگید 

نیذـلاک اونوکت  هیآ و ال  دـناهتخاس  هتفر  تسد  زا  هابت و  زین  ار  دوخ  ادـخ ،  نداد  تسد  زا  اب  اـهنیا  دـناهدرک  شومارف  ار  ادـخ  هک  تسنیا 
شومارف ار  ادـخ  یلکب  هک  دیـشابن  نانآ  دـننام  ناـنمؤم  امـش  و  هیآ 19 . )  رـشح -  نوقـسافلا (»  مه  کـئلوا  مهـسفنا ،  مهیـسناف  هللا  اوسن 

اهیهابت و نیا  هشیر  نآرق  دراد  رظن  نیمه  هب  هراشا  دنملاع  ناراکدـب  تقیقح  هب  نانآ  درب  ناشدای  زا  ار  اهنآ  سوفن  مه  ادـخ  دـناهدرک و 
حیضوت شفارطا  رد  مهاوخب  هک  تسا  نآ  زا  رت  حضاو  بلطم  نیا  تسا  تاوهش  رب   102 هحفص دنادیم .  ادخ  ندرک  شومارف  رد  ار  اهقسف 

نیا هب  دراد  دوجو  یسارکمد  مالـسا  رد  میئوگیم  هکنیا  تسوا  دنلب  تاساسحا  یلاع و  فطاوع  تیناسنا و  رد  ناسنا  لامک  مهدب  يرتشیب 
حیـضوت يارب  اجنیا  دـهدب  ناسنا  هب  تیناـسنا -  نتخاـس  اـهر  تیناویح و  ندرک  دـنب  رد  یعقاو -  يدازآ  دـهاوخیم  مالـسا  هک  تسا  اـنعم 

یعقاو يدازآ  کیمادـک  هک  دـینک  تواضق  ناتدوخ  امـش  منکیم و  هسیاقم  مه  اب  ار  يدازآ  عون  ود  لاـثم  نیا  نمـض  منزیم  یلاـثم  بلطم 
 ، یتسرپ تب  رد  ار  اهتـسرپ  تب  ینعی  تشاذـگ ،  دازآ  ناشداقتعا  رد  ار  مدرم  دـش ،  لباب  دراو  شروک  یتقو  دنـسیونیم  خـیرات  رد  تسا 

درم کی  شروک  یبرغ  رایعم  رد  دشن  لئاق  نانآ  يارب  یتیدودحم  چـیه  تشاذـگ و  دازآ  ار  همه  و  یتسرپ ،  ناویح  رد  ار  اهتـسرپ  ناویح 
میهاربا يارجام  خـیرات  رد  یلو  تسا  هتـشاذگ  مارتحا  مدرم  ياهتـساوخ  تالیامت و  يانبم  رب  يدازآ  هب  وا  اریز  دـیایم  باسحب  هاوخیدازآ 

یئاهریجنز تسین ،  هدیقع  مدرم ،  هنالهاج  دیاقع  هنوگنیا  هک  دوب  دقتعم  شروک  سکع  رب  میهاربا ،  ترـضح  دناهدرک  جرد  مه  ار  لیلخ 
هک یتصرف  نیلوا  رد  هکلب  تشاذـگن  مارتحا  دـئاقع  عون  نیا  هب  اـهنت  هن  وا  تسا  هتـسب  وا  ياـپ  تسد و  هب  رـشب  فیخـس  تاداـع  هک  تسا 
رد ار  رکف  نیا  هار  نیا  زا  تخادـناگرزب و  تب  ندرگ  هب  مه  ار  ربت  تسکـش و  مه  رد  ار  مدرم  نیغورد  ياهدوبعم  اـهتب و  دروآ  تسدـب 

ياهرایعم اب  دنسانشب  ار  شیوخ  يالاو  یناسنا و  دوخ  دندرگ و  زاب  دوخب  نآرق  ریبعت  هب  دنربب و  یپ  اهتب  ندوب  زجاع  هب  هک  درک  اقلا  مدرم 
شلد يراـک  ره  سک  ره  دـیراذگب  دـنیوگیم  اـهنآ  نوـچ  ارچ ؟  تسا ،  یـسارکمد  يدازآ و  لوـصا  دـض  رب  لـیلخ  مـیهاربا  راـک  یبرغ 

ایآ دـیریگب ،  رظن  رد  ار  ص )  مرکا (  لوسر  تسا  یبرغ  زورما  ناسنا  قطنم  زا  ریغ  ءایبنا  قطنم  اما  نیمه  ینعی  يدازآ  دـنکب ،  دـهاوخیم 
درادن طابترا  نم  هب  تفگ  ینعی  داد ؟  ماجنا  لباب  رد  شروک  هک  درک  ار  يراک  نامه  دـش ،  هکم  دراو   103 هحفص ترضح  نآ  هک  یتقو 

هکنآ ای  دنـشاب ،  دازآ  دیاب  سپ  دـناهدرک  باختنا  ار  هار  نیا  ناشدوخ  لیم  هب  ناشدوخ  اهنیا  دـنکب ،  دـهاوخیم  راک  ره  هک  ره  راذـگب  ، 
تسا يزیچنآ  ساسا  رب  یسارکمد  يدازآ و  مالسا ،  هاگدید  زا  تشاد ؟  ینازرا  اهنآ  هب  ار  یعقاو  يدازآ  هلیـسو  نیاب  درک و  درخ  ار  اهتب 

 ، تسا ناسنا  یناسنا  ياهدادعتسا  زا  یشان  قح  تسا ،  ناسنا  وه  امب  ناسنا  قح  يدازآ ،  ینعی  دنکیم ،  باجیا  ناسنا  یناسنا  لماکت  هک 
يانعم برغ  سوماق  رد  هژاو  نیا  هکنآ  لاح  هدش ،  اهر  تیناسنا  ینعی  مالـسا  رد  یـسارکمد  اهنآ .  تالیامت  دارفا و  لیم  زا  یـشان  قح  هن 
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برغ و زا  دیلقت  در  هدوب ،  ماما  رظن  دروم  کیتارکمد  هملک  فذح  رب  دـیکات  رد  هک  يرگید  لیلد  تسا .  نمـضتم  ار  هدـش  اهر  تیناویح 
هن يور  هلابند  نیا  دشاب  هدش  هتخود  برغ  هب  شتلم  مشچ  دهاوخیمن  هک  تسنیا  ماما  لالدتـسا  تسنانآ  ياهرایعم  زا  هناروکروک  دـیلقت 

هملک نیا  ندرب  راکب  ماما ،  رظن  زا  دوشیم  رجنم  وا  تسکـش  هیحور و  فیعـضت  هب  تیاـهن  رد  هکلب  دـنکیمن ،  ناریا  تلم  هب  یکمک  اـهنت 
تسد هکنیا  زا  میزاینیب  میراد و  نامدوخ  گنهرف  رد  ار  يدازآ  رهوگ  ام  اریز  دوشیم  بوسحم  تلم  نیا  لقتسم  هیحور  هب  تنایخ  یعون 

همه اب  دنیوگیم  هک  بالقنا  نیا  ياهیگژیو  درک ؟  لیلحت  ناوتیم  هنوگچ  ار  ناریا  بالقنا  امـش  رظن  هب  مینک .  زارد  نارگید  يوس  هب  بلط 
زاغآ بالقنا  فیرعت  زا  ام  يرهطم :  داتسا  دراد ؟  یموهفم  هچ  بالقنا  نیا  ندوب  یمالـسا  تسیچ ؟  تسا  توافتم  ناهج  رگید  تابالقنا 

104 هحفص بالقنا  مینکیم 

مجنپ تمسق 

هدرب راکب  اج  ره  ار  هملک  نیا  مه  دیجم  نآرق  تسا  یناعم  نیا  ریظن  و  ندـش ،  ور  تشپ و  ای  ندـش  وروریز  ینعم  هب  تغل  لصا  بسح  هب 
رد اهنیا  لاثما  بلقنم و  هغیص  بلقت ،  بیلقت ،  بالقنا ،  هدام  زورما  رد  نآ  جیار  یحالطصا  موهفم  هب  هن  تسا  هدرب  راکب  موهفم  نیمه  هب 
الا دـمحم  ام  و  میناوخیم « :  هیآ  نیا  لوا  تمـسق  رد  ای  و  ( 1  «) ائیـش هللا  رـضی  نلف  هیبقع  یلع  بلقنی  نم  و  هلمج « :  زا  تسا  هدـمآ  نآرق 

 ، دحا گنج  رد  هیآ  نیا  هیآ 144 . )  نارمع -  لآ  هروس   ( ) 2 مکباقعا (»  یلع  متبلقنا  لتق  وا  تام  نافا  لسرلا  هلبق  نم  تلخ  دـق  لوسر 
باطخ هیآ  دش  لزان  دندرک  رارف  ناناملسم  زا  يدایز  هدع  نآ  لابندب  تسا و  هدش  هتـشک  ص )  ادخ (  لوسر  دش  عیاش  هک  ماگنه  نآ  رد 
یمایپ ادـخ  بناج  زا  امـش  يارب  دـمحم  دراد  ندـش  هتـشک  دراد ،  ندرم  تسا ،  هدـمآ  هک  يربمایپ  ص )  دـمحم (  دـیوگیم :  نانمؤم  هب 

هب یمالسا  تکرح  اجنیا  رد  دیدرگرب ؟  بقع  هب  دیاب  امش  ایآ  دوش ،  هتشک  ای  دریمب  ربمغیپ  اضرف  رگا  تسا  هدنز  وا  يادخ  تسا ،  هدروآ 
ینعی نآرق  ریبعت  رد  بالقنا  تسا  بالقنا  ای  بقع و  هب  تشگرب  ینعم  هب  نید  زا  هورگ  نیا  تشگزاـب  تسا و  ولج  هب  تکرح  نآرق  ریبعت 

لآ هروس   ( ) 3 لـضف ( »  هللا و  نم  ۀـمعنب  اوبلقناـف  دـیوگیم « :  رگید  دروم  رد  اـی  ور  تهج  رد  تشپ  نتفرگ و  رارق  تشپ  تهج  رد  ور 
ناهج نیا  زا  هک  دندوب  یناربمایپ  زین  وا  زا  شیپ  هک  ادخ  فرط  زا  يربمایپ  رگم  تسین  ص )  دـمحم (  و   - 2 یقرواپ 1 -   ( 147 نارمع - 

 ، ددرگ زاب  تاداع  نآ  هب  هک  ره  سپ  دیدرگیم ؟  زاب  دوخ  تیلهاج  نیدب  امـش  ایآ  تشذگ  رد  تداهـش  ای  گرم  هب  زین  وا  رگا  دنتـشذگ 
روظنم مه  اـجنیا  رد   105 هحفـص دـناهدروآ .  يور  ادـخ  لضف  تمعن و  هب  ناـنمؤم  زا  هورگ  نآ  سپ   - 3 دناسر .  دهاوخن  يررـض  ادخب 
تسین سدقت  دض  ای  سدقت  موهفم  يواح  نآرق  رد  بالقنا  هملک  هک  دوشیم  نشور  بیترت  نیدب  بوخ  ياهتشگزاب  اما  تسا  تشگزاب 
یفسلف تاحالطـصا  رد  نآ  زا  رتشیب  یهقف و  تاحالطـصا  رد  اهدعب  بالقنا  تسین  سدقت  دض  ای  سدقت  موهفم  يواح  نآرق  رد  بالقنا 

دننکیم و ریبعت  هلاحتسا  هب  نآ  زا  یهاگ  هک  دننادیم  بالقنا  ار  هدننک  كاپ  روما  زا  یکی  تارهطم ،  باب  رد  اهقف  درک  ادیپ  يرگید  ینعم 
دوشیم رتقیـضم  رتدودحم و  مهنیا  زا  بالقنا  ینعم  هفـسالف  حالطـصا  رد  دنروایم  باسحب  ادج  زیچ  ود  ار  بالقنا  هلاحتـسا و  زین  یهاگ 

ایآ هک  دوب  حرطم  هفـسالف  يارب  مه  یثحب  دـشاب  هدـش  ضوع  اموزل  یئیـش  کی  تیهام  تاذ و  هک  دـنیوگیم  ییاج  هب  ار  بالقنا  هفـسالف 
هک ار  نارگایمیک  تایلمع  تهج  نیا  زا  دنتـسنادیم و  نکممان  ارنآ  اهیتیهام "  تلاصا  تسین "  نکمم  اـی  تسا  نکمم  تیهاـم  بـالقنا 
ره هکلب  دنتـسنادیم  نکمم  يرما  ار  تاذ  تیهام و  بالقنا  اهنت  هن  اهیدوجو "  تلاصا  اـما "  دـندرکیم  هئطخت  دوب  تیهاـم  بـالقنا  یعون 

يرگید صاخ  يانعم  ام  نامز  رد  بالقنا  اما  دنتسنادیم .  تیهام  رد  اناف  انآ  بالقنا  ار  لامک  هب  صقن  زا  تکرح  ینعی  يدادتشا  تکرح 
دنمانیم و هروث "  ار "  ریخا  ینعم  هب  بالقنا  اهبرع ،  تسا  خیرات  هفسلف  یـسانش و  هعماج  حالطـصا  کی  هملک  نیا  زورما  تسا  هدرک  ادیپ 

میئوـگب دـیابن  یتـح  تسا ،  ندـش  رگد  ناـمه  تسا  حرطم  یـسانش  هعماـج  رد  هـک  یئاـنعمب  بـالقنا   ( 1 " نویــسولور (  اـهییاپورا " 
ندش لیدبت  ینعی  ندش  رگد  میئوگب  دـیاب  ضوعب  دوشب  رگید  روج  شتیفیک  هنوگ و  هکنیا  ینعی  ندـش  نوگرگد  اریز  ندـش ،  نوگرگد 

انعم نیمه   106 هحفص  Revolution یقرواـپ 1 -  هب  ار ،  ندـش  رگد  نآ  رد  هک  نآرق  هب  عجار  دراد  لاـبقا  يرعـش  رگید .  دوـجوم  هب 
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هچنآ میوگ  شاف  تسکش  ار  نهاک  پاپ و  ياههشقن  تسشن  ملاع  رد  هکنوچ  نآرق  شقن  دیوگیم :  نآ  زا  یتمـسق  رد  تسا .  هدرب  راکب 
دوش رگید  ناهج  دـش  رگید  هک  ناـج  دوش  رگید  ناـج  تفر  ناـج  رد  هکنوچ  تسا  رگید  يزیچ  تسین  یباـتک  نیا  تسا  رمـضم  لد  رد 
هکنآ اب  دروایم  دوجوب  بالقنا  ناهج  رد  هار ،  نیا  زا  دـنکیم و  بلقنم  ار  اهحور  نآرق  دـیوگیم  لابقا  تسا  ریخا  تیب  نیمه  نم  ضرغ 
ناشن هملک  نیا  حور  هب  هجوت  یلو  دوریم ،  راکب  یعامتجا  ياهبالقنا  دروم  رد  اهنت  بالقنا  خیرات ،  هفسلف  یـسانش و  هعماج  حالطـصا  رد 

تقیقح رد  اـه و  هزیگنا  لـلع و  هب  عـجار  دـعب  منکیم و  رکذ  ار  عاوـنا  نیا  راو  تسرهف  اـجنیا  رد  نم  دراد و  یعاوـنا  بـالقنا  هک  دـهدیم 
هب قلعت  ینعی  تسا  يدرف  بالقنا  عاونا  زا  نیا  دوشیم و  ادـیپ  بالقنا  اهناسنا  زا  یخرب  رد  یهاـگ  تفگ  مهاوخ  نخـس  اـهبالقنا  تیهاـم 

دننکیم ادـیپ  یتلاح  یللع  هب  یهاگ  دارفا  زا  یـضعب  هک  دـیاهدید  یناسنا .  یناویح و  تسا ،  مسق  ود  رب  بالقنا  عون  نیا  دراد و  درف  کـی 
 . تسا هنایوج  توهش  هنابلط و  هاج  یفده  فده  نیا  هتبلا  دنتفایم و  هارب  فده  کی  ياتـسار  رد  اهنت  دننکیم و  شومارف  ار  زیچ  همه  هک 
وا زا  ارهاظ  تسا  یناویح  ياهبالقنا  هنوگ  نیا  زا  یبوخ  رایسب  هنومن  يدنجخ  ریما  هب  عجار  یـضورع  هلاقم  راهچ  رد  فورعم  ناتـساد  نآ 

هلظنح ناوید  رد  هک  تیب  ود  زا  دادباوج ،  يدیـسر  تسایر  تراما و  نیا  هب  يدوب  یچکرخ -  هدنبرخ -  کی  هک  وت  دش  روطچ  دنـسرپیم 
زع و یگرزب و  ای   107 هحفص يوجب  ریش  ماکز  نک  رطخ  وش  تسا  رد  ریش  ماک  هبرگ  يرتهم  تسا :  نیا  تیب  ود  نآ  مدناوخ و  یسیغ  داب 

مریمب دیاب  ای  مسرب و  هاج  تمعن و  وزع  هب  دیاب  ای  متفگ  دوخ  اب  مدناوخ  ار  رعش  نیا  یتقو  زا  يورایور  گرم  تنادرم  وچ  ای  هاج  تمعن و 
بالقنا کی  تلاح  نیا  مدیـسر  اجنیا  هب  هکنیا  ات  متخادرپ  شالت  شـشوکب و  متردـق  مامت  اب  هک  درک  ذوفن  نم  رد  ناـنچنآ  قوش  نیا  و  ، 
هفـسالف رظن  دروم  شتیهاـم ،  فشک  رظن  زا  زیچ  ره  زا  لـبق  هک  تسا  قشع  يدرف  ياـهبالقنا  زا  يرگید  هنومن  يدرف  یبـالقنا  اـما  تسا ، 

همه اب  تسا  هداد  صاصتخا  نآ  ماسقا  تیهاـم و  ناـیب  قشع و  هب  ار  یعبـشم  لـصف  اردـصالم  دراد  ياهلاـسر  قشع  باـب  رد  یلعوب  تسا 
بالقنا زا  يرگید  عون  تسا  يدرف  ینورد و  بالقنا  یعون  رما  نیا  هک  دـنراد  لوبق  همه  دراد ،  دوجو  قشع  باب  رد  هک  یفلتخم  تارظن 

تسا درف  مایق  هبوت  تسا  هبوت  دریگب ،  رارق  هعلاطم  دروم  یسانشناسنا  یعامتجا و  یفسلف و  یسانش و  ناور  رظن  زا  تسا  هتسیاش  هک  يدرف 
ناسنا بالقنا  تسا ،  شدوخ  یناد  تاماقم  هیلع  یناسنا  یلاع  تاـجرد  یلاـع و  تاـماقم  ماـیق  ملاـظ  هیلع  تسا  مولظم  ماـیق  شدوخ  هیلع 
قوقح هبلاطم  دوخ  زا  دزیخیم ،  اپب  دوخ  هیلع  دوخ  هک  دسریم  ياهلحرم  هب  یهاگ  ناسنا  هکنیا  تسا  ناویح  وهامب  ناسنا  هیلع  ناسنا  وهامب 

تاـبالقنا لـثم  تسرد  هبوت  تهج  نیا  زا  یـسررب و  لـباق  تسیا  هلئـسم  دـنکیم ،  تازاـجم  ار  دوـخ  دریگیم ،  ماـقتنا  دوـخ  زا  دـنکیم ، 
ار اهنآ  دـنریگیم و  ماقتنا  اهنآ  زا  دـننکیم و  مایق  ملاظ  تیلقا  کـی  هیلع  مولظم  تیرثکا  کـی  مه  یعاـمتجا  تاـبالقنا  رد  تسا  یعاـمتجا 
 - یقرواپ 1  ( . 1 درادن (  دوجو  شریظن  ناویح  رد  هک  تسا  ناسنا  دوجو  رد  زیارغ  اوق و  بیکرت  یعون  هدنهدناشن  هبوت  دننکیم  تازاجم 

رفغتسا درک :  اشنا  ار  رافغتسا  هغیص  دمآ و  ع )  یلع (  تمدخ  هب  يدرم  تسا .  هدومرف  ریـسفت  یعماج  وحن  هب  ار  هبوت  ع )  یلع (  ترـضح 
نوگانوگ عاونا  مه  یعامتجا  ياهبالقنا  اما  دـندوب  يدرف  ياهبالقنا  دروم  رد  همه  مدز  لاثم  هک  اهنیا   108 هحفص هیلا >  بوتا  یبر و  هللا 

سناسنر و ریظن  یگنهرف  یملع و  بالقنا  ای  دش  ادیپ  شیپ  نرق  هس  رد  ناتسلگنا ،  رد  هک  یبالقنا  ریظن  یتعنص ،  بالقنا  هلمج  زا  دنراد . 
ریما دوشیم  بئات  هلمج  نیا  نتفگ  اب  هک  لایخ  نیا  هب   < یقرواپ بالقنا  داد و  خر  تیطورـشم  ردـص  رد  هک  هچنآ  لثم  یبدا  بـالقنا  اـی 
یلیخ دیاب  ناسنا  ياهدرک  هابتشا  رافغتسا  دوخ  اب  ار  رافغتسا  ظفل  وت  تسیچ  رافغتسا  ینادیم  وت  ایآ  دومرف  وا  هب  يدنتو  تدشاب  نینمؤملا 

ییاهراک زا  لماک  ینامیشپ  نآ ،  لوا  طرش  هلمج :  زا  لامک )  ای  ققحت  طرش  دراد (  طرش  دنچ  هبوت  دنک  ادیپ  هبوت  قیفوت  ات  دشاب  یلاعتم 
يدج میمصت  مود  طرش  ینادرگ .  رب  ياهتفریم  لاحب  ات  هک  ییوس  زا  لماک  روطب  ار  تیور  دیابیم  ياهداد .  ماجنا  هتشذگ  رد  هک  تسا 

 ، هتفرگ رارق  ياهدرک -  تیـصعم  هک  یناـمز  رد  وت -  هدـهع  رب  مدرم  زا  هک  یقوقح  هکنیا  موس  طرـش  يدرگنرب .  لوا  تلاـح  هب  هکنیا  رب 
و مجنپ (  طرـش  ینک .  ناربج  دـیاب  ياهدرک  كرت  هک  ار  ادـخ  قوقح  هکنیا  مراهچ  طرـش  ینادرگرب .  شنابحاص  هب  لامک  ماـمت و  دـیاب 

ینکب تازاجم  ار  تدوخ  دوجو  یصاع  ياوق  نآ  ینعی  ینکب  تازاجم  ار  تدوخ  هکنیا  تسا . )  مجنپ  طرـش  نیا  رـس  رب  نم  دهاش  رتشیب 
اب هدش ،  ادیپ  تندب  رد  مارح  ندروخ  هطـساو  هب  تیـصعم و  نامز  رد  هک  یئاهتـشوگ  نیا  دیاب  تسین  ریذپ  ناکما  تازاجم  نودب  بالقنا 
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رد ینک و  ناربج  ارنیا  دیاب  ياهدیشچ و  دایز  ار  فلخت  تیصعم و  تذل  وت  مشـش ،  طرـش  ینک .  بآ  نداد  یتخـس  دوخب  نتفرگ و  هزور 
بئات کی  وت  هک  تسا  تروصنیا  رد  اهنت  يرخب و  ناجب  دـیاب  ار  ندرک  نارگید  تمدـخ  جـنر  يوش ،  لمحتم  ار  تعاط  جـنر  نآ  لباقم 
زورما ام  هک  هچنآ  اب  حلفا  بئات و  نیا  تسا و  هتفر  راکب  حلفا  هملک  بئات ،  هملک  زا  دعب  يددـعتم  تایآ  رد  نآرق  رد  دـش  یهاوخ  یعقاو 

دنک یفن  ار  شدوخ  هتـشذگ  دنک  هبوت  دیاب  لوا  هلحرم  رد  ناسنا  دراد  تقفاوم  تهباشم و  میمانیم  یگدنزاس  هرود  راکنا و  یفن و  هرود 
 . دریگیم تروص  بـالقنا  زا  دـعب  هراومه  حالـصا  دزاـسب  ییون  ياـنب  دـیاب  ندرک ،  بارخ  نیا  لابندـب  دـنک و  تعاـنق  دـیابن  نآ  هب  اـما 

 . . . ام و بالقنا  ریظن  یبهذم   109 هحفص

مشش تمسق 

یفـسلف و حالطـصا  رد  یتح  يوغل و  حالطـصا  رد  بالقنا  هک  تسنیا  منک  هراشا  نآ  هب  دـیاب  بالقنا  يانعم  باـب  رد  هک  یبلطم  نیرخآ 
هک یبرع  زا  یتاغل  هک  دتفایم  قافتا  رایـسب  اما  تسا  ندـش "  یعون "  يانعمب  لاعفنا و  باب  زا  بالقنا  مزال  لعف  عون  زا  تسا  يرما  یهقف 
رد ام  تسا  هدرک  ادیپ  يدعتم  موهفم  یـسراف  رد  هک  بالقنا  هملک  نیمه  هلمج  زا  دـننکیم  ادـیپ  يرگید  موهفم  دـنوشیم  دراو  یـسراف  هب 
رد بالقنا  هنانـسانش  هعماج  حالطـصا  رد  بیترت  نیاب  میربیم  راکب  يدـعتم  لعف  کی  تروصب  ارنآ  ینعی  درک ،  بالقنا  میئوگیم  یـسراف 

یلاعت سدـقت و  نآ  تسه و  هملک  نیا  موهفم  رد  مه  يرگید  ءزج  هوالعب  دـشاب  لیخد  نآ  رد  يدارا  لمع  کی  هک  دوریم  راـکب  يدروم 
ینعی دورب ،  صقن  تمـسب  لامک  زا  هک  ینعم  نیاـب  دوشب  ضوع  ياهعماـج  تسا  نکمم  میئوگیمن  بـالقنا  ار  یندـش  رگد  ره  اـم  تسا 

يرـصنع نیموس  تسا .  جردـنم  لماکت  یبای و  لامک  موهفم  بالقنا  رد  دربیمن  راکب  ار  بالقنا  تغل  یـسک  دروم  نیا  رد  دـنک ،  طوقس 
موهفم لـماع  هس  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اـب  بیترت  نیاـب  تسا  راـکنا  یفن و  رـصنع  دراد ،  دوجو  يزورما  ریبـعت  هب  بـالقنا  حالطـصا  رد  هک 

مکاح عضو  ندرک  نوگژاو  رتهب  یعضو  هب  ندیـسر  يارب  ندرک  بارخ  دوخ  هدارا  اب  ار  یعـضو  زا  دوب  دهاوخ  ترابع  بالقنا  یعامتجا 
و بالقنا ،  مالـسا و  نایم  هطبار  هب  مینکب  ياهراشا  میناوتیم  بـالقنا  موهفم  كرد  اـب  یقرواـپ 1 -   ( . 1 رتیلاـعتم (  یمظن  يرارق  رب  يارب 

هناگی نید  تسا ،  هناگی  يادخ  شتسرپ  دیحوت و  نید  یمالـسا  مینادیم  نوریب  رد  تسا  یبالقنا  نورد و  رد  تسا  یبالقنا  مالـسا ،  هکنیا 
ار یلمع  يرظن و  دیحوت  هب  نتخادرپ  دصق  اجنیا  رد  تسا  درف  اب  عامتجا  عامتجا و  اب  درف  ندش  هناگی  نید  تسا ،  یتسرپ  هناگی  یـسانش و 

دروم رد   110 هحفص تسا > .  راتساوخ  كرش  یئادتبا  یفن  اب  ار  دیحوت  هشیمه  مالسا  هک  تسا  نیا  تسا ،  رظن  دروم  هک  ياهتکن  مرادن 
ياهلکـش هکنآ  اب  هن  ای  دـنراد  توافت  مه  اب  اتیهام  اهبالقنا  نیا  اعقاو  ایآ  هکنیا  نآ  تسا و  حرطم  یـساسا  لاؤس  کی  یعامتجا  ياهبالقنا 

کی لصا و  کی  زا  ار  اهبالقنا  همه  یخرب ،  هک  منکیم  هراشا  اجنیا  رد  الامجا  تسا ؟  یکی  اهنآ  همه  تیهاـم  اـما  تسا  فلتخم  اـهبالقنا 
رد ياهشیر  زین  عضو  نیا  دوخ  و  هدش ،  رامثتسا  رگرامثتسا و  مورحم ،  هفرم و  بطق  ودب  هعماج  میسقت  زا  تسترابع  نآ  هک  دننادیم  هشیر 

دـشر یعون  هک  تسنیا  هیرظن  نیا  همزـال  دراد  رگید  فرط  زا  یعیزوت  يدـیلوت و  طـباور  فرط و  کـی  زا  دـیلوت  رازبا  ینعی  مسجم  راـک 
هشیر اریز  دشاب  هتشاد  دوجو  یقالخا و  یبهذم ،  یگنهرف ،  ییاضق ،  یبدا ،  یفسلف ،  یتعنص ،  زا  معا  یعامتجا  ياهداهن  نایم  گنهامه 

ای یبهذـم  ینایرج  لثملا  یف  هک  درادـن  ناکما  اذـهیلع  دـناشکیم  دوخ  لاـبند  هب  ار  اـهنآ  هک  تسوا  تسا و  مسجم  راـک  اـهداهن  نیا  همه 
رترب رتلماک و  ياهلحرم  رد  اهنایرج  عون  نیمه  اب  ربارب  ای  رتلماک و  دوشیم ،  رادیدپ  دیلوت  رازبا  لماکت  زا  ياهلحرم  رد  هک  يرنه  ای  یفـسلف 
ارهق تسا و  لئاق  یتوافتم  فلتخم و  ياهتیهام  بالقنا  يارب  الوا  هک  تسیا  هیرظن  هیرظن  نیا  لباقم  هطقن  دـشاب .  دـیلوت  رازبا  لماکت  زا 

حیرـص نیا  تسا  جردنم  رفک  یتح  و  نایـصع ،  درمت ،  یمالـسا  دیحوت  موهفم  رد  ادـخ ،  ریغ  یفن  اب  ینعی  یقرواپ >  یتح  اهبالقنا  همه 
 ، هللااب نموی  نم  دیوگیمن و  اهنت  نآرق  هللااب »  نموی  توغاطلاب و  رفکی  نمف  یغلا  نم  دشرلا  نیبت  دق  نیدلا  یف  هارکا  ال  تسا .  نآرق  دوخ 

یفن نایـصع و  تسه ،  مه  یفن  نایـصع  تسین  ضحم  تعاط  میلـست و  مالـسا  توغاط  هب  رفک  اب  دنادیم  مزالم  ار  ادخب  نامیا  نیا  هکلب 
تسا هدیباوخ  یفن  هملک  هملک " ال "  نیا  بالقنا ،  موهفم  رد  میتفگ  هک  روطنامه  ادخ .  ریغ  ياهدوبعم  هب  اهتوغاط  هب  اهاوه ،  هب  تبـسن 
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 . دسریمن یمالـسا  نامیا  هب  دنکن  یط  ار  اهرفک  نآ  ات  ناسنا  هدـیباوخ  تسا ،  راکنا  دوحج و  یعون  هک  رفک  یمالـسا ،  نامیا  موهفم  رد 
ار اهنآ  دنادیمن و  مورحم  هقبط  تسد  رد  ارصحنم  يداصتقا و  ظاحل  زا  ندش  یبطق  ود  زا  یشان  افرـص  ار  یعامتجا  ياهبالقنا   111 هحفص

يارب هکلب  درامشیمن  یعامتجا  طباور  زا  یشان  ضحم و  یعامتجا  ار  اهبالقنا  هشیر  هیرظن  نیا  هوالعب  دروایمن  باسح  هب  زاتشیپ  هقبط  اهنت 
هعماج ندش  یبطق  ود  ءاشنم  هک  تسا  دقتعم  و  تسا ،  لئاق  یساسا  شقن  شیوخ ،  تشرـس  رد  وا  ندوب  یبطق  ود  ناسنا و  تعیبط  تاذ و 

تیولوا ریثات  نیا  اما  دراد  دوجو  یعامتجا  ياهداهن  نایم  لباقتم  ریثات  دنچ  ره  هتشذگ  نیا  زا  تسا .  یمدآ  تشرس  ندوب  یبطق  ود  نیمه 
يژولونکت رظن  زا  رخات  نیع  رد  ياهعماج  تسا  نکمم  ینعی  دنک  دس  ار  اهداهن  ریاس  دـشر  يولج  دـناوتب  هک  تسین  نینچ  درادـن و  قلطم 

ییایفارغج و لئاسم  هب  دراد  یگتـسب  نیا  دنک و  یط  یفـسلف  ای  یقالخا  ای  یبهذم  هبنج  زا  ار  خیرات  زا  هتفرـشیپ  رایـسب  گرزب و  ياهلحرم 
يرازبا و شنیب  يدهم ،  بالقنا  مایق و  باتکرد  ار  لوا  عون  شنیب  ام  رگید  فرط  زا  خـیرات  يونعم  یهلا و  دـعب  هب  فرطکی و  زا  یکیتنژ 
 . تسا یـسانش  هعماج  رب  مدـقم  یـسانشناور  یعون  ياراد  ناسنا  الوا  ریخا :  شنیب  نیا  قبط  میا  هداـهن  ماـن  يرطف  شنیب  ار  مود  عون  شنیب 

توافت باختنا ،  يدازآ و  نیمه  تسا و  رگباختنا  دازآ و  هدارا  ياراد  ناسنا  اثلاث  تسا .  هدش  هدـیرفآ  یبطق  ود  دوخ  تاذ  رد  ناسنا  ایناث 
مدـقت و مادـکچیه  دـنرادروخرب و  لالقتـسا  یعون  زا  ناسنا  یعامتجا  ياـهداهن  اـعبار  تسا .  هدرک  نامـسآ  اـت  نیمز  زا  ار  اـهناسنا  ناـیم 

ياهیقرواپ  112 هحفص رد  ام  دوشیم .  يرگید  طاطحنا  بجوم  داهن  کی  تفرـشیپ  یهاگ  یبسن  روط  هب  درادن و  يرگید  رب  قلطم  تیولوا 
رـس یهاگ  هک  میا  هتفگ  میا ،  هدرک  ثحب  ییوجادخ  ترطف  هرابرد  هلاقم  زاغآ  رد  هک  اجنآ  مسیلائر ،  شور  هفـسلف و  لوصا  مجنپ  دـلج 

زا هتفر  شیپ  يایند  هک  تسین  بیجع  تسین و  رود  چـیه  اذـهیلع  ددرگیم  رگید  هزیرغ  ندـنار  بقع  بجوم  هزیرغ  کـی  عابـشا  هب  یمرگ 
یناور ياهشزرا  طوقس  یقالخا و  طاطحنا  يایند  انیع  تعیبط ،  هدام و  ياهینیریش  اهتنیز و  زا  رادروخرب  يایند  يژولونکت و  ملع و  ظاحل 

حطس ندوب  توافتم  هجیتن  رد  ندوب و  دازآ  هوالعب  ناسنا  ندوب  یبطق  ود  اسماخ  ددرگ .  یلک  طوقس  بجوم  یناور  طوقس  نامه  دشاب و 
تفص ناویح  طحنم  بطق  کی  و  هدیـسر ،  قالخا  هدیقع و  نامیا و  هب  بطق  کی  دوشیم  هعماج  ندش  یبطق  ود  هب  رجنم  اهناسنا  تیناسنا 

يواسم لماکت  اسداس  دـنکیم .  تیادـه  تیناسنا  یعقاو  لامک  يوس  هب  ار  هعماج  هک  تسا  هدیـسر  هدـیقع  نامیا و  هب  بطق  روخآ  رد  رس 
یگتسباو قح و  يوس  هب  خیرات  یلماکت  تکرح  اعباس  یگداتسیا .  دوخ  هب  یگتسباو و  دوخ  هب  ینعی ،  طیحم  رب  طلست  لالقتسا و  اب  تسا 

اجنیا ات  هک  ار  هچنآ  عقاو  رد  تسا  یناسفن  لماوع  یعامتجا و  لماوع  یجراخ و  تعیبط  طلست  زا  یگتـسراو  نامرآ و  نامیا و  هدیقع و  هب 
ياهـشزرا اـیناث  تسا .  ورـشیپ  وج و  لاـمک  تاذـلاب  ناـسنا  ـالوا  درک .  ناـیب  نینچ  هصـالخ  روطب  ناوتیم  میتفگ  مود  عون  شنیب  دروم  رد 

يدرف و رظن  زا  ناسنا  دنوریم .  رامش  هب  خیرات  تاکرح  یلصا  لماع  اهشزرا  نیمه  دنراد و  ناسنا  تشرـس  رد  هشیر  لیـصا و  همه  یناسنا 
یناـسنا لاـمک  يوسب  جـیردتب  ناـسنا  تکرح  و  تیناویح ،  بطق  تیناـسنا و  بطق  تسا ،  دوخ  نورد  رد  بطق  ود  ناـیم  مئاد  يدربن  رد 

تسا طیحم   113 هحفص يور  رب  رتشیب  ریثات  مزلتسم  ینوریب و  طیحم  زا  لالقتـسا  لماکت ،  همزال  هک  تسا  هدش  تباث  دوخ  لحم  رد  تسا 
تیناسنا اریز  تسا ،  تیناسنا  ینورد  طیحم  هلزنم  هب  تیناویح  ینورد -  ینوریب و  طیحم  زا  هتـسراو  ناسنا  ینعی  لماکتم ،  ناسنا  اذهیلع  . 

 . ددرگیم دوخ  هشیدـناو  ناـمرآ  ناـمیا و  هدـیقع و  هب  هتـسباو  ینعی  دوخب ،  هداتـسیا  دوخ ،  هب  هتـسباو  درواـیم -  رد  رـس  تیناویح  نطب  زا 
هک یتروص  ره  لکـش و  رهب  شتبـسن  هک  تسین  ماخ  هدام  ای  یلاخ و  راون  دننام  ناسنا  دراد  مدقت  وا  یـسانش  هعماج  رب  ناسنا  یـسانشناور 
 ، یناسنا لالقتـسا  لامک و  يوس  هب  شتکرح  تسا  رذـب  لاهن و  دـننام  ناسنا  دـشاب  هیوسلا  یلع  دـهدب  وا  هب  یجراـخ  یکیناـکم  لـماوع 

کی هن  خـیرات ،  تعیبـط  تسا  ناـسنا  خـیرات  ناـسنا و  هلمج  نآ  زا  تعیبـط و  ءازجا  تاذ  همزـال  لـماکت ،  یکیناـکم  هن  تسا  یکیماـنید 
رد مه  ناسنا  زین  تسین و  يداصتقا  ناویح  کی  خـیرات  تسا ،  نینچ  زین  ناسنا  تعیبط  تسا و  جودزم  یتعیبط  هکلب  ضحم  يدام  تعیبط 

تـسا لاـمک  يوس  هب  شـشک  تعیبط ،  تاذ  همزـال  هک  رما  نیا  اـب  ناـسنا  ندوب  ياهبذاـج  ود  یـششک و  ود  یتعیبط و  ود  نیا  لاـح  نیع 
ینورد دربن  دنراد  اهناسنا  تشرـس  رد  هشیر  هکلب  تشاد  دنهاوخن  ضحم  یعامتجا  تلـصخ  افرـص  اهبالقنا  بیترت  نیا  هب  درادن .  تافانم 

 ، هدیسر هدیقع  نامرآ و  نامیا و  هب  ياهناسنا  نایم  هک  ددرگیم  ببس  دوشیم ،  یهتنم  رصانع  یخرب  لالقتسا  یگتفای و  لامک  هب  هک  ناسنا 
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هدش ریبعت  لطاب  قح و  نایم  دربن  هب  نآرق  رد  هک  تسا  دربن  نیا  دوش و  ادیپ  يریگرد  هزرابم و  داضت و  تفص ،  ناویح  طحنم  ياهناسنا  و 
هتشاد دوجو  زین  رگید  ياهدربن  هلسلس  کی  یـسایس  دص  رد  دص  هنابلط و  هاج  ياهدربن  یتاقبط و  يدام و  ياهدربن  رب  هوالع  سپ  تسا . 
ماظن اب  یگنهامه  یمومع و  ریخ  كرحم  ینامرآ و  يریگتهج  یناـسنا و  لـالز  هزیگنا  يداـقتعا و  هاـگیاپ  وس  کـی  زا  نآ  رد  هک  دراد  و 

یناوهـش و یناوـیح و  ردـک  ياـههزیگنا  رگید  يوـس  زا  تـسا و  كرحم  لـماع  ترطف ،  هـب  ییوگخـساپ  تـقلخ و   114 هحفص لماکتم 
هافر ارنآ  تیاغ  و  نافعـضتسم ،  ار  تکرح  لماع  يرازبا ،  هیرظن  هصالخ  روطب   ( . 1 هنایوج (  تعفنم  يدرف و  ياهيریگتهج  ياهدقع و 

تهج رد  ار  نادجو  هبرقع  لیامت  و  یناسنا ،  نادجو  یتلاصا  یب  ار  يروئت  ساسا  دـیلوت و  رازبا  لماکت  ارنآ  یلـصا  هشیر  عفانم و  نیمات  و 
ار تیاغ  نیفعـضتسم ،  هب  رـصحنم  ار  لماع  يرطف  هیرظن  اما  دـنادیم  مکاح  یتاررقم  ینوناق و  مظن  ندز  مه  رب  ار  شور  هویـش و  و  عفانم ، 

دنادیمن نادجو  یتلاصا  یب  ار  يروئت  ساسا  یقوقح و  طباور  ندز  مه  رب  ارـصحنم  ار  هویـش  دـیلوت و  رازبا  لماکت  ار  هشیر  يدام و  افرص 
ياهـشزرا انایحا  ار  تیاغ  و  نیفعـضتسم ،  زا  معا  یملع ،  یقالخا ،  يرنه ،  یبهذـم ،  ياهبالقنا  دـننام  تابالقنا  یخرب  رد  ار  لماع  هکلب 

 ، دـنادیم نوناق  هب  لمع  زا  یچیپرـس  زا  يریگولج  انایحا  ار  هویـش  ییوجـشزرا و  یهاوخـشزرا و  هب  ناسنا  تاذـلاب  لیم  ار  هشیر  یناسنا و 
 . تسا لئاق  ترطف  تلاصا و  زین  نادجو  يارب  هکنانچمه 

متفه تمسق 

وگ دـنراد ،  یتاقبط  تیهام  همه  تسا و  یکی  اهبالقنا  همه  تیهام  کی  قبط  هک  دوب  اهبالقنا  دروم  رد  يروئت  ود  هرابرد  نخـس  اجنیا  اـت 
ود دوشیم و  هعماج  ندـش  یبطق  ودـب  رجنم  هک  تسا  يدـیلوت  طباور  دـیلوت و  رما  رد  ینوگرگد  نآ  قبط  رب  و  دـنفلتخم ،  اهلکـش  هکنیا 

تیهام دراو  نونکا  تسا  توافتم  اـهبالقنا  تیهاـم  هک  تسا  یعدـم  رگید  هیرظن  دوشیم  بـالقنا  هب  رجنم  هک  تسا  هعماـج  ندـش  یبطق 
عوجر هنیمز  نیا  رد  رتعماج  رتقیقد و  تاحیضوت  يارب  یقرواپ 1 -  کحم  ناونعب  نآ  زا  میزادرپب و  نآ  لیلحت  هب  میوشب و  ناریا  بـالقنا 
هیرظن ود  نیا  شجنس   115 هحفص اردص .  هسسوم  تاراشتنا  زا  يرهطم ،  دیهـش  داتـسا  هتـشون  ع )  يدهم (  بالقنا  مایق و  باتک  هب  دینک 

لاح دنشاب ،  هتشاد  یشقن  نآ  رد  دیلوت  لماوع  تفرشیپ  هکنآ  نودب  دریگ  تروص  یبالقنا  تسا  نکمم  مود  يروئت  قبط  مینک .  هدافتـسا 
ندش یبطق  ود  یتاقبط و  داضت  زین  تسا و  هتشادن  يریثات  تسا ،  هداد  خر  رگا  ای  هدادن و  خر  دیلوت  لماوع  رد  یتفرشیپ  هک  بیترت  نیا  اب 
شقن ندش  یبطق  ود  رگا  ای  هتـشادن و  یمهم  شقن  هداد  خر  رگا  ای  هدادن و  خر  مولظم  بغـس  ملاظ و  ۀظک  نینمؤملاریما  ریبعت  هب  هعماج و 
تـشاد شقن  هکنآ  دـش  ع )  یلع (  تفالخ  هب  رجنم  هک  یبالقنا  رد  هک  روطنامه  تسا .  هدوبن  مورحم  بطق  شقن ،  هدـننک  اـفیا  هتـشاد ، 

نودب دوب ،  هدش  میـسقت  مورحم  هفرم و  مولظم و  ملاظ و  هب  هعماج  هک  تفرگ  هدهعب  ار  تفالخ  تهج  نآ  زا  یلع  دوخ  دـندوبن  نامورحم 
 ، مود هیرظن  قبط  رب  یتاقبط  يداصتقا و  هشیر  هن  تشاد  یناـسنا  هشیر  یلع  یتسیز  هداـس  دـهز و  دـشاب  نیمورحم  هقبط  رد  وا  دوخ  هکنآ 
 ، یعامتجا لماوع  همه  هکلب  دنشابن  نافعـضتسم  نامورحم و  زاتـشیپ  لماع  هک  یلاح  رد  دهد  خر  یعامتجا  یبالقنا  هک  تسه  ناکما  نیا 

دـشابن تشیعم  نیمات  يارب  یهافر و  تسا  نکمم  فده  تیاغ و  يروئت  نیا  قبط  دنوش .  هدیـشک  نادیم  هب  فانـصا  اه و  هورگ  تاقبط و 
 ، دننک یقلت  رتهب  هافر  هب  ندیسر  يارب  ار  دوخ  تاباصتعا  تارهاظت و  هکنیا  زا  دنشاب  هتشاد  ابا  مورحم  تاقبط  یتح  دشاب و  یکلـسم  هکلب 
اب هک  یئاهمرها  للع و  يروئت  نیا  قبط  دنـشاب  هتـشاد  رظن  رد  یناـمیا  توخا  تاواـسم و  لدـع و  ربارب و  يردارب و  يارب  ارنآ  افرـص  هکلب 

هتخیگنا رب  اـهنآ  یبـالقنا  مشخ  دـیایم و  شبنج  شورخ و  هب  مدرم  تریغ  روش و  نمـشد  فرط  زا  اـی  يربـهر  فرط  زا  اـهنآ  يور  راـشف 
لیبق زا  هعماج  تاساسحا  اـی  یناـسنا ،  ياـهنامرآ  يونعم ،  ياهلآهدـیا  دـیاقع ،  اـب  اـنایحا  تسین و  یهاـفر  يداـم و  ارـصحنم  دوشیم ، 

ياهیرظن ود  قابطنا  نازیم  یـسررب  ناریا و  بالقنا  لیلحت  يارب  تسا .  طوبرم  مأوت و  صاخـشا  لوصا و  هلـسلس  کیب  مارتحا   116 هحفص
راب هک  یئاههورگ  دارفا و  نوماریپ  یسررب   - 1 تخادرپ :  ریز  دراوم  رد  قیقحت  هعلاطم و  هب  دـیاب  بالقنا ،  نیا  رب  مدرک  هراشا  نآ  هب  هک 

هرابرد هعلاـطم   - 3 دناهتـشاد .  هطبار  نآ  دربـشیپ  بـالقنا و  داـجیا  اـب  هک  یللع  یباـیزرا  یباـی و  هشیر   - 2 دنتـشاد .  شودـب  ار  تضهن 
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ربهر و شقن  لیلحت   - 5 دیشخبیم .  تکرح  تایح و  مدرم ،  تضهن  هب  هک  یئاهراعش  یـسررب   - 4 درکیم .  بیقعت  تضهن  هک  یئاهفده 
زا اما  تشادـن .  قلعت  صاخ  رـشق  ای  هقبط  کـی  هب  هک  تهجنآ  زا  تضهن ،  ندوب  ریگارف  یگدرتسگ و  هب  هجوت   - 6 يربهر .  ياهکیتکات 
هب تشگزاب  يارب  شـشوک  تسایـس ،  زا  نید  نتـشاد  هگن  رود  ون ،  رامعتـسا  دادبتـسا و  هلمج ،  زا  ریخا  هلاـس  هاـجنپ  ثداوح  هشیر ،  رظن 
رب ناملسم  ریغ  رصنع  طلست  یتاقبط ،  فاکش  هنامحریب ،  ياهراتشک  یمالسا ،  گنهرف  ردقنارگ  ثاریم  رد  فیرحت  مالسا ،  زا  لبق  هرود 

ياهروشک زا  ندـیرب  هناگیب ،  ياههژاو  اب  هزرابم  مان  هب  یمالـسا  یـسراف و  تایبدا  اب  هزرابم  یمالـسا ،  نیناوق  راکـشآ  ضقن  ناناملـسم ، 
للع نیا  نایم  زا  دـنیایم  باسح  هب  بالقنا  ياـه  هشیر  هلمج  زا  مسیـسکرام و  غیلبت  لیئارـسا ،  ریظن  ناناملـسم  دـض  اـب  دـنویپ  ناملـسم و 

هب طوبرم  دـنراد  ار  مهـس  نیرتشیب  هک  یتمـسق  دنتـسه و  یناسنا  رورغ  ندـش  راد  هحیرج  هب  رظان  یخرب  و  دـنراد ،  يدام  هغبـص  ياهتـسد 
يرگید یبرغ و  مسیلاربیل  زا  یگدروخرس  یکی   117 هحفص هک  رگید  لماع  ود  دیاب  للع  نیا  هب  دنایمالـسا .  فطاوع  ندش  راد  هحیرج 
تمارک ساسحا  ام و  ناملسم  تلم  شیوخ  هب  تشگزاب  یهاگآ و  شقن  هک  تساجنیا  مینک  هفاضا  تسا  یقرـش  مسیلایـسوس  زا  يدیما  ان 

تیوه حور و  تسام  مدرم  یمالـسا  يرادیب  هدمع ،  هلئـسم  دوشیم .  صخـشم  مدرم ،  نیا  يوس  زا  دوخ  هفـسلف  دوخ و  تفایرد  یتاذ و 
یعون یمالـسا  ياهروشک  همه  رد  یلک  روط  هب  ام  نامز  رد  دـش  حرطم  هتـسجرب و  اهدروخرب  نیا  نمـضرد  رگید  راب  ام ،  مدرم  یمالـسا 

يوجتـسج هب  یبرغ  یقرـش و  ياهبتکم  اهرایعم و  زا  یگدروخرـس  اب  ناملـسم  للم  تسا  هدش  ادـیپ  یمالـسا  یگدـمآ  دوخ  هب  يرادـیب و 
دناهدیسر یگتفایزاب  هرود  کی  هب  دناهتشاذگرس و  تشپ  ار  یگتخاب  دوخ  هرود  کی  ناناملسم  دناهتساخرب .  دوخ  لیصا  یعقاو و  تیوه 

ینامیا یب  تیـصخش ،  لزلزت  ینعی  یگتخاب  دوخ  تسا .  هتخیگنارب  هلباقم  هب  ار  برغ  قرـش و  هک  تسا  دلوت  لاح  رد  یموس  ناهج  اذهل 
یگتـسیاش دادعتـسا و  دوخ و  گـنهرف  هب  يداـقتعا  یب  يداـمتعا و  یب  تاذ ،  هب  مارتحا  سح  نداد  تسد  زا  دوخ ،  ندرک  مگ  دوخ ،  هب 

بـسن همانـسانش و  خـیرات و  دوخ و  هب  مارتـحا  سح  ندرک  رادـیب  دوخ ،  ناـمیا  هب  تشگزاـب  ینعی  یگدـمآ  دوخ  هب  لـباقم  رد  و  دوـخ ، 
حرطم ام  تلم  یبای  دوخ  هلئسم  اب  طابترا  رد  هلئسم  نیا  تسین و  ادج  بالقنا  يربهر  لیلحت  زا  بالقنا  نیا  تیهام  لیلحت  دوخ .  یخیرات 
ناشیا فلاخم  بطق  رد  فده  هدیا و  رظن  زا  هکیئاهنآ  یتح  هک  نانچ  نآ  دش ،  قلطم  ربهر  ینیمخ  ماما  دش  هچ  هک  دیـسرپ  دـیاب  دوشیم 
ندوبن اب  ناشیا  ياههیمالعا  ارچ  دـیرفایم ؟  جوم  همهنیا  ماما  نانخـس  ارچ  دنتـشادن  ناـشیا  يربهر  هب  ناـعذا  زج  ياهراـچ  دنتـشاد ،  ياـج 

زا کش  یب  دـشیم ؟  شخپ  روشک  رـسارس  رد  تعرـس  هب  اهگرم  رطخ  اه و  هجنکـش  اهقانتخا و  ندوب  اب  لئاسو و  تاـناکما و   118 هحفص
شزاس تعاجـش و  تحارـص و  تقادـص و  و  مولظم ،  زا  هناتخـسرس  عافد  ملاظ و  ملظ و  اـب  ریذـپان  یگتـسخ  هزراـبم  یگتـشذگ و  ناـج 
ینیمخ ماما  يادن  هکنیا  نآ  و  تسا ،  يرگید  زیچ  یساسا  بلطم  اما  تسا ،  هتشاد  شقن  يربهر  ماقم  هب  وا  باختنا  رد  ربهر  نیا  يریذپان 

ارهز یلع ،  دمحم ،  هسامح  نرق  هدراهچ  لوط  رد  هکیمدرم  تساخیم ،  رب  تلم  نیا  حور  يافرژ  زا  خـیرات و  قامعا  زا  گنهرف و  بلق  زا 
رگید راب  دوب ،  هدش  نیجع  ناشحور  اب  اه  هسامح  نیا  دندوب و  هدینش  ار  رگید  درم  نز و  رازه  اهدص  رذوبا و  ناملس ،  بنیز ،  نیسح ،  ، 
ریقحت هک  دوخ  گنهرف  يامن  مامت  هنیآ  ار  وا  دـندید ،  وا  هرهچ  رد  ار  نیـسح  ار و  یلع  دندینـش  درم  نیا  موقلح  زا  ار  انـشآ  يادـن  نامه 

ار اهنآ  دنادرگ  زاب  نانآ  هب  ار  اهنآ  یمالسا  تیوه  یعقاو و  دوخ  داد  تیصخش  ام  مدرم  هب  وا  درک ؟  هچ  ماما  دنداد .  صیخشت  دوب ،  هدش 
 " ریگ ریش  نآ "  یسراف  هب  هک  عابستسا  مان  هب  دنراد  یحالطـصا  امکح  هفـسالف و  یقرواپ 1 -   ( 1 عابـستسا (  یگتخاب و  دوخ  تلاح  زا 

هجاوم ریـش  اب  شوگرخ  یتقو  الثم  دنوشیم -  وربور  ياهدنرد  تاناویح  اب  یتقو  کچوک  تاناویح  زا  یـضعب  دنیوگیم  دـناهدرک .  همجرت 
هتخاب و دوخ  دنهدیم  تسد  زا  ار  يریگ  میمـصت  تردـق  دوشیم  بلـس  اهنآ  زا  رارف  هدارا  ینعی  دـننکیم  ادـیپ  عابـستسا  تلاح  دوشیم - 
هک دیا  هدینش  ص )  ربمایپ (  نامز  رد  ار  ریقف  یباحص  نآ  ناتـساد  تسا  ندرک  ادیپ  دوخ  هب  نامیا  عابـستسا ،  لباقم  هطقن  دنوشیم  نوتفم 
هب درک  هراشا  تبحـص  نمـض  رد  تفگیم ،  نخـس  عمج  نایم  رد  ربمایپ  دـنک ،  کمک  تساوخرد  اـت  تفر  ترـضحنآ  دزن  رقف  تدـش  زا 

کمک وا  هب  ادخ  دـهدب  ناشن  هتـسیاش  شالت  دـنک و  لکوت  ادـخب  سک  ره  یلو  میهدـیم ،  وا  هب  دـهاوخب  کمک  ام  زا  یـسک  رگا  هکنیا 
وا داد ،  تلم  هب  ربهر  هک  دوب  ياهیده  نیرتگرزب  نیا  درک  جراخ   119 هحفص ربمایپ >  رضحم  زا  دینش  هک  ارنیا  ریقف  یباحص  درک  دهاوخ 
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مالـسا اهنت  هک  درک  مالعا  تحارـص  اب  وا  دـنک  نمؤم  ناشدوخ  هب  ار  اـهنآ  دـنادرگ و  زاـب  اـهنآ  هب  ار  مدرم  هتفر  تسد  زا  ناـمیا  تسناوت 
رجا هرخالاب  ینید و  یعون و  هفیظو  درک ،  حرطم  ار  رکنم  زا  یهن  فورعمب و  رما  درک ،  حرطم  ار  یمالسا  داهج  وا  تسامش  شخب  تاجن 

حبص و ره  دندنارورپیم و  رس  رد  دنشاب  نیسح  ماما  نارای  هرمز  رد  هک  ار  وزرآ  نیا  اهلاس  هک  یمدرم  و  درک ،  حرطم  ار  نادیهش  شاداپ  و 
ار نیـسح  ییوگ  هکنانچنآ  دـندرک  هدـهاشم  ياهنحـص  رد  ار  دوخ  هاگانب  امیظع »  ازوف  زوفاف  مکعم  تنک  ینتیل  ای  دـندرکیم «  رارکت  ماش 
رد ربمایپ  اب  ار  دوخ  تساوخرد  هک  تفرگ  میمصت  راب  نیا  دروآ و  راشف  یگنسرگ  زاب  دعب ،  زور  دمآ .  نوریب  یقرواپ >  دندیدیم .  هنیعب 

هدـش يروط  ره  هک  تفرگ  میمـصت  اجنامه  درم  درک  حرطم  ار  هلئـسم  نامه  عمج  نایم  رد  ربمایپ  هتـشذگ  زور  لثم  مه  زاب  دراذـگب  نایم 
زور دـنچ  ات  تفر  نابایب  هب  ینک  مزیه  مزع  هب  تفرگ و  تناما  هشیت  بانط و  يرادـقم  اه  هیاسمه  زا  تشگرب و  هناخ  هب  دـنک  ادـیپ  يراک 

زا دعب  دروایب  نوریب  ترـسع  یتخـس و  زا  ار  دوخ  یگدنز  تسناوت  درک و  ادیپ  يدمآرد  جـیردت  هب  هکنیا  ات  داد  همادا  ار  راک  نیا  یلاوتم 
ادخ زا  کمک  بلط  یلو  میهدیم ،  وا  هب  دهاوخب  کمک  ام  زا  یـسک  رگا  متفگ  دومرف :  وا  هب  ربمایپ  تفر و  ربمایپ  غارـس  هب  هرابود  یتدم 

ناکما و ورین و  دای  هب  ار  وا  تسناوت  بیترت  نیا  هب  ربمایپ  داد  تتاجن  رقف  زا  درک و  تباـجا  ار  وت  توعد  زین  ادـخ  هک  يدـید  تسا و  رتهب 
دارفا یهاگ  تسا  رارقرب  عضو  نیمه  زین  عماوج  دروم  رد  دنک  راداو  شالت  تکرح و  هب  ار  وا  قیرط  نیا  زا  و  دزادـنایب ،  شدوخ  دادعتـسا 

تـشاد ار  یتلاح  نینچ  هاش  میژر  نارود  رد  ام  دوخ  تلم  دـننکیم  ادـیپ  عابـستسا  یگتخابدوخ و  تلاح  رگید  للم  دارفا  لـباقم  رد  اـهتلم 
ياهتورث ندرک  میدـقت  هناگیب و  يرکون  هب  یتح  هک  یئاج  ات  دـنکیم  شومارف  ار  دوخ  ياهتمارک  مامت  دـتفایم  عابـستسا  لاـح  هب  هک  یتلم 

هـسامح تساه  هنومن  نیا  زا  راشرـس  اهتلم ،  يزوریپ  خیرات  دنروآیم ،  تسدب  ار  دوخ  هب  نامیا  اهتلم  زین  یهاگ  دنکیم  راختفا  وا  هب  دوخ 
ار دوخ  هب  داقتعا  نامیا و  تسناوت  ینیمخ  ماما  تیارد  تمه و  هب  ام  تلم  تسا  یبوخ  رایـسب  دـهاش  هنیمز  نیا  رد  ام ،  نطو  مدرم  روشرپ 
 ، ربیخ كوبت ،  دحا ،  ردب ،  نینح ،  البرک ،  ياههنحـص  ام  مدرم   120 هحفص دیدرگ .  شیزوریپ  نماض  رما  نیمه  دروآ و  تسدب  هرابود 

ریبکت کناب  هرـس  کی  دنزاسب و  وضو  ادخ ،  هب  قشع  همـشچرس  زا  دنزیخ و  اپ  هب  هک  دش  ثعاب  نیمه  دندیدیم و  شیوخ  يولج  رد  ار  و 
درک و ظفح  ار  نآ  ياهدرواتسد  بالقنا و  نیا  ناوتیم  هنوگچ  امش  رظن  هب  لاؤس  نیرخآ  ناونعب  دننزب .  تسا  يرگمتـس  ملظ و  هچ  ره  رب 

؟  دوش هدناشک  بولطمان  عضو  هب  هن  و  ددرگرب ،  لوا  لاح  هب  هن  عاضوا  هک  نانچنآ  دیشخب ،  موادت  نانچ  مه  ار  بالقنا  ریس 

متشه تمسق 

رب میژر  نآ  هتفرن ،  نیب  زا  قباس  میژر  راثآ  زونه  الوا  تسا  یحول  هداس  ندرک  یقلت  هدـش  مامت  ار  راک  هک  تسا  یهیدـب  يرهطم :  داتـسا 
دناهدـنام شیب  مک و  زونه  اهنیا  همه  و  دوب ،  رقتـسم  دـساف  نامزاس  ماظن و  یعون  هنارودزم ،  گـنهرف  یعون  یعاـمتجا ،  ياـهداهن  یعون 
رامعتـسا یئادز ،  گنهرف  یعون  زیچ  ره  زا  لـبق  سپ  دـننکیم  تواـضق  يرهماـیرآ  یهاـشنهاش و  لـئاسم ،  زا  يرایـسب  رد  زونه  اـم  مدرم 

نیا رب  هوالع  دـنادرگ و  زاب  قباس  لاح  هب  ار  عاضوا  اـت  تسا  راـک  رد  یئاهتـسد  اـیناث  تسا .  مزـال  یناـکت  هناـخ  بور و  تفر و  یئادز ، 
زین کـیئال  ياـهمدآ  اـهنیا  هارمه  دـنهد  قوس  مسینومک  يوسب  ار  تضهن  دـنهاوخیم  هک  دـنراد  دوجو  زین  یئارگپچ  ياـههورگ  اهتـسد ، 

هلحرم تیناحور  تردق  اب  هکنآ  زا  سپ  ناریا ،  یلم  تضهن  قارع و  لالقتـسا  تضهن  تیطورـشم و  تضهن  دننام  دـنهاوخیم  هک  دنتـسه 
باتک رد "  دـنریگب  تسدـب  ار  روما  ماـمز  دوخ  دـننک و  ماندـب  دـننزب و  راـنک  ار  نویناـحور  دـندنارذگ ،  ار  میژر  يزادـنارب  ینعی  لوا ، 

یگنوگچ دروم  رد  امـش  لاؤس  نیا  اب  ثحب  نآ  هک  ماهداد  ماجنا  تضهن  تاـفآ  هراـبرد  یثحب  ریخا "  هلاـس  دـص  رد  یمالـسا  ياهتـضهن 
هار نایم  زا  ار  راک  هناگیب ،  ياههشیدـناذوفن  ماهدرک ،  رکذ  اجنآ  رد  هک  یئاهتفآ  هلمج  زا  دراد  میقتـسم  طابترا   121 هحفص بالقنا  ظفح 

يوق اما  تسا  هدـنیآ و . . .  ياهحرط  ماهبا  یطارفا ،  یئارگ  ددـجت  يربهر ،  هاگتـسد  رد  عامطا  هنخر  نابلط ،  تصرف  هنخر  ندرک ،  اـهر 
مالـسا لیـصا  ياهـشزرا  هب  تشگزاب  شیوخ و  يورین  هب  تلم  نامیا  نآ ،  تفرـشیپ  هحلـسا  نیرترثؤم  بـالقنا و  نیا  یعاـفد  هبرح  نیرت 

دوخ دوش و  رادـیب  قرـش  رگا  تسا  ناملـسم  قلخ  يرادـیب  نآ  دراد و  تشحو  زیچ  کی  زا  تسا -  اهتردـقربا  مامت  روظنم  برغ -  تسا 
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نیا هار  دمآ  دهاوخنرب  هتساخ  اپب  هدوت  نیا  میظع ،  يورین  نیا  سپ  زا  مه  یمتا  بمب  یتح  تروص  نآ  رد  دنک ،  فشک  ار  دوخ  یمالـسا 
دیسرپ یئوجشناد  تبحص ،  ندش  مامت  زا  دعب  اهسنارفنک  زا  یکی  رد  تسا .  نامدوخ  يژولوئدیا  گنهرف و  خیرات و  اب  یئانشآ  يرادیب ، 

يراک نینچ  نرق ،  هدراهچ  لوط  رد  ارچ  دروآ ،  دوجوب  یندـمت  دـهد و  تاجن  ار  تلم  دوب  رداـق  يژولوئدـیا  کـی  ناونع  هب  مالـسا  رگا 
 ، مالـسا هک  دننادیمن  امـش  لاثما  امـش و  هک  نیمه  مالـسا ،  خیرات  زا  امـش  نم و  يربخیب  نیمه  لیلد  هب  متفگ  وا  باوج  رد  دادـن ؟  ماجنا 
اب ام  تلم  رگا  تسا  گنهرف  نیا  ندنام  میقع  لماوع  هلمج  زا  هدروآ  دوجوب  نرق  جنپ  یط  رد  ار  رـشب  خیرات  ياهندمت  نیرتمیظع  زا  یکی 
رد رگرامعتـسا  ياهروشک  شالت  مامت  دورب  اهتردـقربا  هطلـس  راب  ریز  نینچ  نیا  دوب  لاحم  دوب ،  هدرکن  طابترا  عطق  دوخ  لیـصا  گنهرف 
هب ناـیرج  رد  هک  دـیدوب  دـهاش  امـش  تسا  شیوـخ  یگنهرف  ياـهثاریم  هب  تلم  کـی  یگنهرف  یگتـسباو  ياهدـنب  ندرک  هراـپ  ندـیرب و 

هنوگ نیا  صوصخ  رد  درب  راکب  یمالـسا  ندـمت  یفن  يارب  ار  ياهدرتسگ  شالت  هچ  میژر  هلاس ،  دـصناپ  رازه و  ود  ياهنـشج  حالطـصا 
هینیـسح هک  نامز  نآ  هتـشذگ  ياهلاس  رد   122 هحفـص تسین .  تبـسانم  یب  هدـمآ ،  شیپ  مدوخ  يارب  هک  يدروـم  رکذ  میژر  ياهـشالت 

پاچ ار  نالعا  اهنآ  دوش و  هداد  اه  همانزور  هب  اهینارنخـس  عوضوم  يدروم  چیه  رد  هک  داتفین  قافتا  دوب ،  هدشن  هدـناشک  لیطعت  هب  داشرا 
باتک نیا  ناتـساد  هک  منک  حیرـشت  منکب و  ینارنخـس  ناریا  رـصم و  ياهیزوس  باتک  دروم  رد  نم  دش  رارق  هک  ياهتفه  ود  رد  زج  دننکن 

 ، دـمآرد اه  همانزور  هک  بش  اـما  دـش  هداد  اـه  هماـنزور  هب  نآ  نـالعا  دوش  ماـجنا  ینارنخـس  دوب  رارق  هک  يزور  تسا  لوعجم  اـهیزوس 
میتسناوتن ام  نامز  نامه  رد  دناهداد  روتـسد  الاب  زا  دنتفگ  میدرک ،  وج  سرپ و  ار  عوضوم  یتقو  دـندوب  هدرکن  پاچ  ار  نالعا  مادـکچیه 

هزاجا هک  دندوب  هدرک  مالعا  اریز  میـسیونب  ار  يزوس  باتک  نایرج  دوب  پاچ  تسد  رد  هک  مالـسا "  ناریا و  لباقتم  تامدخ  باتک "  رد 
دوبان مه  ار  هتشذگ  ياهندمت  هکلب  درکن  يراذگ  هیاپ  ار  یندمت  اهنت  هن  مالسا  هک  درکیم  غیلبت  ام  نایم  رد  اهلاس  میژر  داد  دنهاوخن  پاچ 

امـش فرح  دوب ،  هدرکن  داجیا  یندـمت  چـیه  دوخ  روهظ  ودـب  رد  خـیرات و  لوط  رد  مالـسا  رگا  هک  متفگ  وجـشناد  ردارب  نآ  هب  نم  درک 
گنهرف ندـمت و  نویدـم  ار  دوخ  زورما  ياپورا  هک  اجنآ  ات  میتشاد ،  یگنهرف  یملع و  تدایـس  ناهج  رب  نرق  جـنپ  اـم  اـما  دوبیم  حـیحص 
بتارمب مالـسا ،  یعاـمتجا  ياههفـسلف  هک  تسا  نشور  زور  لـثم  میارب  دـناهدوب  مقیقحت  دروـم  هک  یتاـعوضوم  رد  نم  دـنادیم  یمالـسا 

ندنادرگزاب هفـسلف  نیا  زا  شروظنم  يدوخ و  هفـسلف  مان  هب  دراد  ياهفـسلف  يروهال ،  لابقا  تسا  یبرغ  یگدـنز  ياههفـسلف  زا  رت  یقرتم 
لیـصا ياهـشزرا  يایحا  دوخ و  هب  ناـمیا  هب  یگتـسب  هدـنیآ  رد  اـم  تضهن  يزوریپ  تسا  ناـشدوخ  یمالـسا  دوخ  هب  ناملـسم  ياـهتلم 

نایم زا  یمالـسا  طباوض  ساسا  رب  اهنت  ار  بیاـعم  دـصاقم و  مینک و  لاـبند  یمالـسا  ياـهرایعم  ساـسا  رب  ار  دوخ  هار  رگا  دراد  یمالـسا 
رد دشاب ،  هدنز  ام  رد  یمالسا  رکنم  زا  یهن  فورعم و   123 هحفص هب  رما  داهج و  هیحور  میشاب و  هتشاد  یمالسا  ياوقت  ربص و  میرادرب و 
نآ ندوبن  صلاخ  یمالسا  تضهن  نیا  دنک  يورشیپ  للع  زا  یکی  دینیبب  ار  نیطسلف  تضهن  امـش  دوب  دهاوخ  یعطق  ام  يزوریپ  تروصنآ 

تـضهن رتشیب  هچ  ره  يریگجوا  ثعاب  ناملـسم  ناناوج  تداهـش  نامدوخ ،  تضهن  نیمه  رد  تسا  نآ  رد  یتسینومک  ياههگر  دوجو  و 
نیا دیاقع  زا  هک  مدرم  هک  دوب  نیا  مه  شتلع  دشیم ،  دنک  تضهن  تکرح  دوب  ناملسم  ریغ  دشیم  هتشک  هک  یسک  رگا  لباقم  رد  دشیم و 
راک میژر ،  طوقـس  اب  ادابم  هک  دنتـشاد  ار  ینارگن  نیا  هراومه  دـندوب ،  علطم  يدودـح  ات  هداوناخ و  ناسنا و  ناهج و  هراـبرد  مود  هورگ 

ترفن و نیمه  زا  وا  تخانـش  زرابم ،  ناناملـسم  ندـیمان  تسیـسکرام  رد  میژر  لـیالد  زا  یکی  دـتفیب  راـکفا  نیا  اـههورگ و  نیا  تسدـب 
ءاکتا اهنت  هک  دننک  كرد  ار  تقیقح  نیا  دیاب  ناهج ،  ياجک  ره  رد  ناناملسم  زورما  دوب  اه  هشیدناو  هدیقع  نیا  هب  تبـسن  مدرم  تشحو 

مـسیلایرپما مسینومک و  دزاسیم .  نکمم  ار  رامثتـسا  دنب  دـیق و  زا  یئاهر  هک  تسا  یهلا  تیامح  تیانع و  هب  داقتعا  اهنآ و  دوخ  يورین  هب 
دنیایم و رد  تکرح  هب  هشیر  کی  عطق  يارب  ود  ره  عقاو  رد  اما  دنراد ،  داضت  مه  اب  رهاظ  رد  هچ  رگ  هک  دنتسه  یچیق  کی  هغیت  ود  دننام 
هن یمالـسا  لیـصا  گنهرف  هب  تشگزاب  يادن  هک  هدیـسر  نآ  تقو  نم  نامگ  هب  تسا  هداد  ناشن  یبوخ  هب  رـصاعم  خیرات  ار  تیعقاو  نیا 

ياهریجنز نتـسکش  يادص  هک  دوب  دهاوخن  رود  تروص  نآ  رد  دوش و  زادنانینط  یمالـسا  ياهروشک  رـسارس  رد  هک  ام  هعماج  رد  اهنت 
داتسا دیدرک .  تکرش  هبحاصم  نیا  رد  هکنیا  زا  مرکشتم  داتسا !  میشاب .  ناملسم  للم  هرابود  رادتقا  دهاش  میونشب و  ار  یگدرب  یگدنب و 
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124 هحفص مرکشتم .  يرهطم : 

دیهش داتسا  اب  شورس  رتکد  هبحاصم 

یمالسا يروهمج  نوماریپ 

لوا تمسق 

مه تاعوبطم  رد  اهنآ  زا  ياهراپ  هک  هدش  حرطم  يرایـسب  نوگانوگ و  تالاؤس  یمالـسا ،  يروهمج  فارطا  رد  شورـس :  رتکد  ادخ  مانب 
هتـشاذگ نایم  رد  ناشیا  اـب  تـالاؤس  نیا  نیرتمهم  زا  ياهراـپ  میتشاد  يرهطم  ياـقآ  باـنج  اـب  هک  یئاـهوگتفگ  رد  تسا  هدـیدرگ  جرد 

ای دراد  تافانم  یـسارکمد  اب  یمالـسا ،  يروهمج  ایآ  هک  دوب  نیا  یکی  دـش ،  حرطم  هتـشذگ  تاـسلج  رد  هک  یلئاـسم  هلمج  زا  دـناهدش 
رد هک  ار  يرگید  ياهلاؤس  رـضاح  هسلج  رد  درادیمن ؟  زاب  ندوب  کـیتارکمد  زا  ارنآ  ندز  یمالـسا  يروهمج  رب  يدـیق  اـیآ  و  درادـن ؟ 

تسنیا دراد  تیمها  الاب  لاؤس  دح  ات  هک  يرگید  لاؤس  تشاذگ .  میهاوخ  ثحب  هب  ناشیا  اب  دنتسه ،  حرطم  یمالسا  يروهمج  صوصخ 
ریخم ار  مدرم  ارچ  مینکیم ؟  حرطم  یمالسا  يروهمج  هرابرد  ار  هن  ای  يرآ  ارچ  یمالسا ،  يروهمج  ندوب  کیتارکمد  زا  رظن  فرـص  هک 

هن ای  دنقفاوم  یتموکح  ياهشور  ریاس  ربارب  رد  يروهمج  اب  ایآ  هک  میسرپیمن  ارچ  و  دنیوگب ؟  هن  ای  يرآ  قلطم  يروهمج  هب  هک  مینکیمن 
لاؤـس خـساپ  هب  یتامدـقم  رکذ  زا  دـعب  مـینک و  عورـش  يرگید  هـطقن  زا  ار  بـلطم  تـسا  رتـهب  هـک  مـنکیم  رکف  هدـنب  يرهطم :  داتـسا   ؟

رگا قلطم ؟  بالقنا  ای  دـناهدرک  یمالـسا  بالقنا  دـناهدرک ،  بالقنا  هک  ناریا  مدرم  اـیآ  هک  مینیبب  دـیاب  ادـتبا  میـسرب .  امـش   125 هحفص
رگا اـما  و  تسا ،  قلطم  يروهمج  دـنهاوخیم  مدرم  هک  مه  ار  يزیچنآ  بـالقنا  زا  دـعب  هک  تسا  یعیبط  بوخ ،  دـناهدرک  قلطم  بـالقنا 
لاؤس خساپ  نیاربانب  دشاب  یمالـسا  يروهمج  هرابرد  مه  مدنارفر  لاؤس  دـیابیم  تروص  نآ  رد  دـناهدرک ،  یمالـسا  بالقنا  ناریا  مدرم 

ار یتایرظن  دـعب  مینکب ،  بالقنا  زا  ياهداس  فیرعت  رـصتخم  روطب  لوا  تسمزال  ورنیا  زا  ناریا  بالقنا  تیهاـم  نییعت  هب  ددرگیم  رب  اـمش 
 : شورـس رتکد  میزادرپب .  ناریا  بـالقنا  لـیلحت  هب  رخآ  رد  مینک و  یـسررب  لاـمجا  هب  تسا  حرطم  بـالقنا  هراـبرد  یفـسلف  هبنج  زا  هک 

يرگید مان  نآ  رب  هک  داد  خر  یبالقنا  یئاج  رد  رگا  هکنیا  ینعی  هن ؟  ای  تسا  قداص  بالقنا  ره  دروم  رد  امش  رظن  نیا  هک  مسرپب  مناوتیم 
هک یمدـنارفر  دروم  رد  هک  دـنراد  ار  قح  نیا  اجنآ ،  نارگبالقنا  امـش ،  رظن  هب  تروص  نآ  رد  تشاذـگ ،  ناوتب  یمالـسا  بالقنا  زا  ریغ 

عطاق تیرثکا  هک  يرگید  بالقنا  رگا  دنراد  یقح  نینچ  ناملـسم  يرهطم :  داتـسا  دننک ؟  لمع  قیرط  نیمه  هب  دـنهد ،  ماجنا  دـنهاوخیم 
 - دنهدب ماجنا  دنهاوخیم  هک  يایـسرپ  همه  رد  مدرم  هک  تسا  یهیدب  دـشاب ،  هتـشاد  یـصوصخم  گنر  دناهتـشاد  تکرـش  نآ  رد  مدرم 
 ، ام نینچ  نیا  بالقنا  رد  هک :  دننک  حرطم  نینچ  ار  دوخ  لاؤس  دـنراد  قح  دـناهداد -  لبقزا  یـسرپ  همه  نیا  هب  ار  دوخ  باوج  هکنیاوگ 

منکیم رکف  نینچ  بالقنا ،  فیرعت  دروم  رد  اما  و  درادـن .  بالقنا  ندوب  یمالـسا  هب  صاصتخا  رما  نیا  هن ؟  اـی  يرآ  نینچنیا  يروهمج 
 : شورـس رتکد  هعماج .  رب  طلـسم  مکاح   126 هحفـص مظن  هیلع  هعماج  کی  رد  نایغط  کی  نایـصع و  کی  زا  تسا  تراـبع  بـالقنا  هک 

نکمم درادـن  یـسایس  مظن  هب  صاـصتخا  نیا  تسا و  بـالقنا  دوجوم  مظن  هیلع  یناـیغط  ره  يرهطم :  داتـسا  تسا ؟  یـسایس  مظن  روظنم 
دتم کبـس و  دنزیرب و  مه  رد  ار  مظن  نآ  دننکب و  نایـصع  دوجوم  یبدا  مظن  هیلع  ارعـش  ناگدنـسیون و  ینعی  دـشاب ،  یبدا  یبالقنا  تسا 

 ، تایبدا دش  اپ  رب  یبدا  بالقنا  تشاد .  ضارتعا  تیطورـشم  ردص  یبدا  بالقنا  هب  هک  فورعم  رعاش  نآ  لوق  هب  دنروایب  دوجوب  يرگید 
کی هنومن  سناسنر  دـشاب ،  یملع  ای  یتعنـص و  یبالقنا  تسا  نکمم  هک  هنوگنامه  دـشاب ،  يرنه  یبالقنا  تسا  نکمم  دـش  اـبروش  ملش 

هبنج زا  اهنت  رگا  ار  یبهذـم  بالقنا  هتبلا  دـشاب  یبهذـم  یبالقنا  تسا  نکمم  هتـشذگ  اـهنیا  زا  تسا ،  یملع  یگنهرف و  يرکف ،  بـالقنا 
 ، اهشتسرپ رد  یشور  ياهدع  هکنیا  ینعی  دوشیم ،  ریبعت  مکاح  یبهذم  ماظن  هیلع  یبالقنا  هب  نآ  زا  میهد ،  رارق  هجوت  دروم  ندوب  یبهذم 
نآ ياجب  ار  يرگید  بهذـم  دـنرادیم و  رب  ار  یبهذـم  دـننکیم  ضوع  ارنآ  دـنیایم و  دـعب  دـنراد و  اهتدابع  اه و  ندرک  یناـبرق  اهـشیاین ، 
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ردـص تضهن  ریظن  یبالقنا  یبهذـم  بالقنا  زا  رگا  یلو  دوشب  ادـیپ  یلیدـبت  رییغت و  یعامتجا  ياهداهن  ریاـس  رد  هکنآ  نودـب  دـنناشنیم ، 
یبالقنا دوب ،  یبهذـم  یبالقنا  هک  لاح  نامه  رد  مالـسا  ردـص  بالقنا  دوشیم  ضوع  موهفم  تروصنآ  رد  دـشاب  ناـمرظن  دروم  مالـسا 

هب زین  ياهزات  گنهرف  بالقنا  نیا  دـش  دـیدج  تایبدا  کی  أدـبم  ساسا  نآرق  دوخ  دوب  مه  یبدا  یتح  يداصتقا و  یعاـمتجا ،  یـسایس ، 
هک میـشاب  هتـشاد  یبهذم  یبالقنا  دراد  ناکما  امـش  رظنب  شورـس :  رتکد  دش .  ناهج  رد  يدـیدج  ندـمت  راذـگناینب  درک و  هضرع  ناهج 

دنیوگیم ناسانش  هعماج  هک  معا  يانعمب  بهذم  رد  يرهطم :  داتـسا   127 هحفـص دشابن ؟  هعماج  داعبا  تاهج و  ریاس  رد  بالقنا  اب  هارمه 
حالطـصا هب  دـناهدوب ،  باتک  تعیرـش و  بحاص  هک  تسا  یناربمایپ  روظنم  هتبلا  هن  دـناهدروآ ،  نیتسار  ناربمایپ  هک  یبهذـم  رد  اما  هلب ، 

هجوت مه  یعاـمتجا  مظن  هب  هتخیر ،  مه  هب  ار  دوجوم  یبهذـم  مظن  تسا و  هدـمآ  هک  يربمغیپ  ره  ع )  حون (  ناـمز  زا  مزعلاولوا  ناربماـیپ 
باتکلا مهعم  انلزنا  تانیبلاب و  انلسر  انلسرا  دقل  هک « :  دنکیم  دیکات  هنیمز  نیا  رد  نآرق  صوصخب  تسا  هدوب  نآ  حالصا  یپ  رد  هتـشاد و 
بولطم هنالداع  مظن  کی  رارقتـسا  دوجوم و  دساف  مظن  کی  ندز  مه  رب  ینعی  دیدح )  هروس  هیآ 25 -  طسقلاب (»  سانلا  موقیل  نازیملا  و 

ام لاؤس  نیا  هک  نیا  اب  شورس :  رتکد  تسا .  رتصخشم  رتزرحم و  هیمتخ  مالـسا  رد  رما  نیا  یهتنم  هدوب ،  اهتوبن  اهتلاسر و  همه  فده  ، 
دوخ هب  دوخ  یبهذم  بالقنا  کی  عوقو  سفن  ایآ  هناسانـش  هعماج  هاگدید  زا  مسرپب  مدوب  لیام  نم  یلو  دنکیم  رود  ثحب  زا  يدـح  ات  ار 
امش لاؤس  يرهطم :  داتسا  هن ؟  ای  دشاب  هتـشاد  یفده  نینچ  بهذم  دوخ  هکنیا  زا  رظن  فرـص  تسین ؟  تاهج  ریاس  رد  بالقنا  زا  یکاح 

 ، اهداهن نیا  هن ،  هکنیا  ای  تسا  مه  زا  لقتسم  ناشیاهگرم  دلوت و  دنراد و  لالقتسا  رگیدکی  زا  یعامتجا  ياهداهن  ایآ  هک  تسانبم  نیا  رب 
هک دیآیم  شیپ  لاؤس  نیا  مه  دعب  دشکیم ؟  لابندب  ار  يرگید  یکی  عقاو  رد  و  تسا ،  رارقرب  ياهطبار  اهنآ  نیب  دنرادن و  لقتـسم  دـشر 
قـش هکنآ  ای  عبات  یلیفط و  نارگید  تسا و  لصا  هراومه  یکی  هک  تسا  نیا  دـشکیم ،  لابندـب  ار  يرگید  یکی  میئوگیم  هکنیا  يانعم  ایآ 
هیلع نایصع  نایغط و  ینعی  بالقنا  میتفگ   128 هحفص درک .  مهاوخ  نشور  مضیارع  همادا  رد  ار  لاؤس  نیا  خساپ  تسا ؟  راک  رد  يرگید 

يداصتقا یتیهام  افرص  بالقنا  نیا  ایآ  مینیبب ،  دیاب  لاح  تسا  هدمآ  دوجوب  ینایصع  نایغط و  نینچ  ام  ناریا  رد  هک  دوجوم ،  مکاح  مظن 
ینعی هناسانـش -  هعماج  يانعم  هب  یبهذـم  هتبلا  تسا ؟  یبهذـم  یبالقنا  هکنآ  اـی  تسا ؟  یـسایس  تیهاـم  ياراد  اـهنت  اـی  دراد ،  يداـم  - 

یعبت و حالطـصا  هب  دـناشکب  دوخ  لابند  هب  ار  رگید  ياهداهن  مه  رگا  تسادـج و  هعماج  ياهداهن  ریاـس  زا  شدوخ  تاذ  رد  هک  یبهذـم 
مه ار  يرگید  بلطم  تسا ؟  هداد  لیکـشت  مالـسا  ارنآ  حور  هک  تسا  لماک  هبناج و  همه  یبالقنا  بـالقنا ،  هکنآ  اـی  تسا ،  باـبللادرط 

تسیچ اهبالقنا  هشیر  اشنم و  یلک  روطب  هک  تسا  یـساسا  لاؤس  نیا  نآ  ام و  یلـصا  ثحب  يارب  تسا  ياهمدقم  هک  منک  ضرع  تسمزال 
رب بالقنا  نآرق ،  ریبعت  هب  ینعی  تسین ،  ینثتـسم  تیلولعم  تیلع و  نوناق  هدـعاق و  زا  رگید  یعامتجا  هدـیدپ  ره  ریظن  مه  بـالقنا  اریز   ؟

تسا فورعم  یخیرات  مسیلایرتام  اب  هک  دراد  دوجو  يروهـشم  هیرظن  لاؤس ،  نیا  هب  یئوگخـساپ  رد  دیایب  دوجوب  دیاب  تنـس  کی  ساسا 
مـسیلایرتام هک  منکیم  هفاضا  نم  داصتقا و  زا  یخیرات  یتشادرب  خـیرات و  زا  يداصتقا  یتشادرب  دـناهتفگ :  یخیرات  مسیلایرتام  فیرعت  رد 

تـسه زین  ناسنا  زا  يداصتقا  یخیرات  یتشادرب  تسا ،  داصتقا  زا  یخیرات  یتشادرب  خیرات و  زا  يداصتقا  یتشادرب  هکنیا  رب  هوالع  یخیرات 
هعماج ندش  یبطق  ود  اهبالقنا  هشیر  هک  دیوگیم  هصالخ  روطب  هیرظن  نیا  دشاب .  خیرات  زا  ای  داصتقا و  زا  یناسنا  یتشادرب  هکنیا  نودـب  ، 
لاملاب یعامتجا و  راک  رد  يا  هشیر  مورحم -  هفرم و  هقبط  ود  هب  هعماـج  میـسقت  ندـش -  یبطق  ود  نیا  دوخ  و  تشیعم ،  رظن  زا  تسا  اـه 

 ، دـشاب لماکت  زا  ياهجرد  ره  رد  دـیلوت  رازبا  تسا و  دـیلوت  رازبا  تسا  لماکتم  تاذـل  اـب  هک  هچنآ  ینعی  دراد ،  دـیلوت  زاربا  رد  ياهشیر 
 ، یملع یفسلف ،  یبهذم ،  یقالخا ،  رگید -  لئاسم  دوخ  لابند  هب  یقوقح  طباور  نیا  دنکیم و  داجیا  یـصاخ  یقوقح  طباور   129 هحفص

دیلوت رازبا  هک  اجیردـت  یلو  دـشاب ،  رارقرب  دـیلوت  طباور  نایم  یگنهامه  یعون  تسا  نکمم  هرود  کی  یط  رد  دروایم  دوجوب  يرنه و - 
مدرم هک  تساه  یگدروخ  مهب  نیا  لالخ  رد  دروخب  مه  هب  طباور  نیا  دـیبایم  هجیتن  رد  دوریم  نیب  زا  یگنهامه  نیا  دـنکیم  ادـیپ  لماکت 

هب تیمورحم  دوخ  دـناهدوب و  مورحم  هک  یهورگ  و  دـندرکیم ،  هدافتـسا  قباس  تاماظن  قباس و  عضو  زا  هک  یهورگ  دـنوشیم  تمـسق  ود 
فالتخا رما ،  تیاهن  رد  هرخالاب  دنوش  دـیدج  عضو  رادـفرط  اهنآ  ات  هدـیدرگ  ببـس  تسا و  هداد  يرکفنـشور  ینیب و  نشور  یعون  اهنآ 
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اج همه  زا  شتـسد  هکنیا  تیمورحم و  لیلد  هب  افرـص  دوجوم ،  عضو  زا  یـضاران  بطق  دـنکیم  میـسقت  داضتم  بطق  ود  هب  ار  هعماج  عفانم 
هب ار  وا  دنکیم و  یبالقنا  ار  هقبط  نیا  هک  تسا  تیمورحم  سفن  عقاو  رد  دوشیم  لیدبت  یبالقنا  هقبط  هب  رگید ،  لیلد  هب  هن  تسا و  هاتوک 

تیاهن رد  هرخالاب  تسا و  لاعف  ون و  هدرک ،  لبنت  تسـس و  ار  وا  هافر  هک  رگید  هقبط  فالخ  رب  هقبط ،  نیا  درادـیماو و  نایـصع  ناـیغط و 
دوجو اـیند  تاـبالقنا  رد  هک  یلکـش  تاـفالتخا  مغریلع  هیرظن  نیا  دـید  زا  نیارباـنب  دوشیم و  زوریپ  هنهک  هقبط  رب  ون  هقبط  نیمه  زین  رما 

 ، هناهاوخیدازآ یـسایس و  بالقنا  يرگید  ای  و  یمالـسا ،  یبهذـم ،  بالقنا  یکی  و  سناسنر ،  تسا ،  یملع  بـالقنا  یکی  ـالثم  دراد و 
دنفلتخم اهرهظم  اهلکش و  یفسلف  حالطصا  اب  تسا و  یکی  اهنآ  همه  تیهام  هشیر و  تسا ،  يرگراک  بالقنا  یکی  ای  و  هسنارف ،  بالقنا 

ياهتلـصخ مامت  هک  دیوگیم  هیرظن  نیا  تسا  نآ  لوحت  هتفای و  مسجت  راک  عقاو  رد  تباث  تیهام  نآ  هیرظن ،  نآ  دـید  زا  اه و  تیهام  هن 
دوجو دنمانیم  ترطف  ارنآ  نویهلا -  نارگید -  هک  ار  هچنآ  ناسنا   130 هحفص تشرس  رد  و  تسا .  هعماج  زا  ذوخام  ناسنا  يونعم  يدام و 

رد توص  طبـض  کی  هبعج  نورد  رد  یلاخ  راون  کی  دـننامه  ناسنا  دزاسیم  ینوریب  لماوع  کمکب  هعماج  ار  شنادـجو  ناسنا و  درادـن 
دنکیم طبض  هک  هچنآ  هب  تبسن  قلطم  یفرطیب  یتوافت و  یب  تلاح  دوخ  تاذ  رد  ناسنا  ینعی  تسا  هتفرگ  رارق  اهزاوآ  هلـسلس  کی  لباقم 

طبـض یقیـسوم  دـیزاونب  یقیـسوم  رگا  و  دـنکیم ،  طبـض  نآرق  دـیناوخب ،  نآرق  توص  طبـض  راون  يور  رد  رگا  هک  روطنامه  ینعی  دراد 
درک لوبق  داد و  قح  دـیاب  ساسا  نیا  رب  تسا  ینوریب  لماوع  عبات  درادـن و  یتلاصا  زین  ناسنا  نادـجو  تسا  هیوسلا  یلع  شیارب  دـنکیم و 

تسا ناسنا  یعون  شدوخ  يارب  یلوا  اساسا  رگید  عون  هدش  رامثتـسا  دراد و  رایعم  قطنم و  تواضق و  نادجو و  عون  کی  رگرامثتـسا  هک 
تیهام دـنیوگیم ،  هک  دناهتفرـشیپ  دـح  نیا  ات  یتح  هیرظن  نیا  نابحاص  رگید  تیهام  اب  رگید  ناسنا  یمود  دوخب و  صوصخم  تیهاـم  اـب 
موهفم کی  ناسنا  نایاقآ  دید  زا  دننادیم ،  عون "  کی "  ار  ناسنا  هک  هفـسالف  رظن  فالخ  رب  ینعی  دوشیم  صخـشم  شا  هقبط  رد  ناسنا 

مـسیناموا دـننزیم ،  مسیناـموا  زا  مد  بتکم  نیا  ناوریپ  هکنیا  مغریلع  درادـن  ینعم  بتکم  نیا  رد  مسیناـموا  لـیلد  نیا  هب  تسا و  یعازتـنا 
رتکد درادـن .  ینعم  مسیناموا  ناـسنا ،  نادـجو  تلاـصاو و  ترطف  تیعون و  شریذـپ  نودـب  اریز  تسا  بتکم  نیا  لوصا  فلاـخم  یلکب 

 . دراد رظن  یعامتجا  ناسنا  هب  بتکم  نیا  هک  مییوگب  میناوتب  دیاش  شورس : 

مود تمسق 

لوا هقبط  رد  هک  یناسنا  دـش ،  میـسقت  هیهاملا  فلتخم  نیابتم و  هورگ  ود  هب  هعماج  یتقو  یلو  تسرد ،  یعامتجا  ناـسنا  يرهطم :  داتـسا 
تسا توافتم  فلتخم و  رگیدکی  اب  ناشزیچ  همه  ناسنا  عون  ود  نیا  دوب .  دهاوخ  توافتم  تسا  رگید  هقبط  رد  هک  یناسنا  اب  یلکب  تسا 
راکفا یتح  دیئامرفیم  هکنیا  شورس :  رتکد  درادن .  دوجو  ادبا  اجنیا ،  رد  تیعون  كالم  تسا .  هباشم  ناشیرهاظ  مادنا  اهنت  131 و  هحفص
طباور هب  طوبرم  هک  يراکفا  طقف  ای  دنتسه  نینچ  مه  یفسلف  یملع و  راکفا  ایآ  تسا  راکفا  زا  هتسد  مادک  روظنم  تسا  یگدنز  عون  عبات 

زا یکی  دنتـسه  عامتجا  عبات  ناشندوب  يرابتعا  لیلدـب  يرابتعا ،  راکفا  ام  رظن  زا  يرهطم :  داتـسا  دـناهنوگنیا ؟  دنتـسه  عامتجا  رد  اهناسنا 
تاکاردا يرابتعا و  تاکاردا  نیب  نتشاذگ  قرف  تسا ،  هفسلف  نیا  رخافم  زا  هدش و  هتخانش  یمالسا  هفـسلف  رد  هک  یـساسا  رایـسب  لئاسم 

لوصا زا  اـهنآ  تسین و  يراـج  فیرعت ،  یتح  اـهنیا و  لاـثما  ناـهرب و  یقطنم  ياهلالدتـسا  يراـبتعا  تاـکاردا  رد  هکنیا  تسا و  یقیقح 
رارق لئاسم  رد  دناهدش ،  تالاکشا  هلـسلس  کی  راچد  هدرک و  ریگ  فیرعت  هلئـسم  رد  یئاپورا  هفـسالف  هک  اجنآ  دننکیم و  تیعبت  يرگید 
دوـب بتکم  نیا  هراـبرد  امـش  لاؤـس  اـما  تسین  اـجنیا  بلطم  نیا  ثـحب  ياـج  هـتبلا  هـک  یقیقح  لـئاسم  رد  هـن  تـسا ،  يراـبتعا  يداد و 

 ، حالطـصا هب  هک  ینارگید  اهدـعب ،  هتبلا  یلو  دـننادیم  عاـمتجا  عباـت  مه  ار  یـضایر  لـئاسم  یتـح  راـکفا  همه  بتکم ،  نیا  نارادـمدرس 
مولع ار  اهنآ  ام  هک  یمولع  اب  میئوگیم  یقیقح  مولع  ار  اهنآ  ام  هک  یمولع  ناـیم  دناهتـشاذگ  قرف  دـناهدرک ،  بتکم  نیا  رد  یتاحالطـصا 

هچ خیرات  رد  بتکم  نیا  ناورـشیپ  هکنیا  تسنیا و  هلئـسم  کی  دـنکیم  اضتقا  هچ  دروم  نیا  رد  بتکم  نیا  هکنیا  نیاربانب  میمانیم  يرابتعا 
هنافساتم هک  منکیم  حرطم  یلاؤس  راچان  دوب  تیمها  زئاح  نم  يارب  هک  دیدومرف  یبلطم  نوچ  اجنیا  شورس :  رتکد  رگید .  هلئـسم  دناهتفگ 
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ینامز و هچ  زا  یقیقح ،  تاـکاردا   132 هحفـص زا  يرابتعا  تاکاردا  کیکفت  هکنیا ،  نآ  دـنکیم و  رود  یلـصا  بلطم  زا  ار  ام  يدـح  ات 
 ، کیکفت نیا  هشیر  مراد  عالطا  نم  هک  اجنآ  ات  يرهطم :  داتـسا  تسا ؟  هتفرگ  تروص  یمالـسا  هفـسلف  خیرات  رد  فوسلیف  مادک  طسوت 

نیا مه  یباراف  ایآ  هک  مرادن  دای  هب  نالا  هنافساتم  دوشیم  هدید  یلعوب  راثآ  رد  دنشاب  هدش  هتفاکـش  مه  زا  بوخ  لئاسم  هکنیا  نودب  هتبلا 
نیا هکنیا  یلقع و  حـبق  نسح و  هلئـسم  دـعب  يرظن و  لقع  یلمع و  لقع  هلئـسم  حرط  اـب  لاـح  ره  هب  هن ؟  اـی  تسا  هدرک  حرطم  ار  هلئـسم 

تواضق كالم  دیابن  اهنیا  دوشیمن و  تواضق  روج  کی  اهنآ  هرابرد  تسا و  توافتم  فلتخم  للم  نایم  رد  یلقع  ياهدنسپان  اهدنـسپ و 
هک تسا  نکمم  هتبلا  دوشیم  ادیپ  یقیقح  يرابتعا و  تاکاردا  هلئـسم  هب  هجوت  اجیردت  هک  تسا  نامز  نیا  زا  دنوشب ،  یفـسلف  لئاسم  رد 

عالطا هک  اجنآ  ات  یلو  منکیمن ،  یفن  ارنآ  مرادـن  نآ  زا  یعالطا  نوچ  نم  هک  دـشاب  هتـشاد  مالـسا  لبق  اـم  هرود  رد  ياهشیر  هلئـسم  نیا 
 ، وگتفگ نیا  یلصا  ثحب  صوصخ  رد  اما  تسا و  هدوب  هفـسالف  نیملکتم و  ءارآ  دروخرب  داضت و  لولعم  رتشیب  هلئـسم  نیا  هب  هجوت  مراد 

ناونع هب  اجنیا  رد  دراد  یتاقبط  يدام و  تیهام  اهلکـش  فالتخا  همه  اب  اهبالقنا  همه  خیرات ،  هفـسلف  عون  کی  ساسا  رب  هک  مدرک  ضرع 
یئانـشآ هک  یناـسک  زا  یـضعب  هک  تسا  نیا  هتکن  نآ  تسا و  هدـش  اهیمهفدـب  زا  يرایـسب  اـشنم  هک  منک  هراـشا  يدروم  هب  دـیاب  هضرتعم 

رد تکرح  لماع  مالسا ،  هک  دناهتشادنپ  دناهدید  نیفعـضتسم  دوسب  ار  مالـسا  يریگ  تهج  هک  اجنآ  زا  دنرادن  یمالـسا  لئاسم  اب  يدایز 
هیکت نافعـضتسم  نامورحم و  زا  تیامح  رب  نآرق  رد  هک  همهنیا  دـناهدرک  رکف  اهنیا  دروایم .  باسحب  نافعـضتسم  هراومه  زین ،  ار  خـیرات 

133 هحفـص شودـب  هراومه  ار  اهبالقنا  اهتکرح و  همه  مچرپ  تسا و  لـئاق  ياهقبط  ود  هعماـج  هب  مه  مالـسا  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  هدـش 
 ، مورحم بطق  هدش و  هدیمان  رفاک  نآرق ،  نایب  رد  هفرم  حالطـصا  هب  بطق  هک ،  تسا  نیا  نآرق  زا  هورگ  نیا  ریبعت  دـنادیم .  نیفعـضتسم 

هکنیا دـناهدش  طلخ  هلئـسم  ود  اجنیا  هکنآ  لاح  تسا .  هورگ  نیمه  هب  اهنت  مه  مالـسا  باطخ  و  نمؤم ،  تسا ،  تکرح  لماع  هک  ناـمه 
هچ شبطاخم  دوریم و  یصاخشا  هچ  غارس  هب  تیاده  يارب  هکنیا  تسا و  هلئسم  کی  تسا ،  نیفعضتسم  زا  تیامح  هب  نآرق  يریگ  تهج 

هتشاد و مالـسا  شریذپ  يارب  يرتشیب  یگدامآ  هراومه  نافعـضتسم  نامورحم و  کش  نودب  هتبلا  رگید  هلئـسم  دنتـسه  یئاههورگ  دارفا و 
مه تسا و  ناشلد  يادن  مه  هورگ ،  نیا  يارب  مالـسا  اریز  تسا ،  حـضاو  مه  شلیلد  و  دـهدیم ،  ناشن  یبوخب  مه  خـیرات  ار  نیا  دـنراد ، 
زا مه  دوشیم و  رادروخرب  تلادع  تداعـس  زا  مه  هورگ  نیا  مالـسا ،  ددمب  اشامت  مه  تسا و  لاف  مه  مالـسا ،  اهنیا  يارب  ناشلقع  يادن 
ریز زا  دنراذگب و  دوخ  عفانم  يور  اپ  دیاب  مالـسا ،  يادن  هب  ییوگ  خساپ  يارب  دـنراد  رارق  رگید  هقبط  رد  هک  اهنآ  سکعرب ،  هافر  يداش 

تسا ناسنا  لام  تسین  مالسا  لام  رنه  هتبلا  دراد ؟  يرنه  نینچ  مالسا  ایآ  هک  دید  دیاب  اجنیا  دنیایب  نوریب  داسف  هانگ و  ینیگنـس  اهراورخ 
فاص لالز و  یترطف  نتـشاد  لیلد  هب  لوا  هجرد  رد  دروایم ،  يور  مالـسا  هب  هک  یمورحم  نآ  یتح  دـنکیم  اضتقا  نینچ  یناـسنا  ترطف  ، 
لاـیما طـقف  هن  دـناشکیم ،  نآ  تمـس  هب  ار  وا  یهاوخناـمرآ ،  ترطف  و  دـنکیم ،  بلط  شزرا  کـی  ناونع  هب  ار  تلادـع  وا  هکنیا  تسا و 

رگرامثتسا و مورحم ،  هفرم و  گنج  دراد  دوجو  یتاقبط  گنج  ایند  رد  هک  متـسین  نیا  رکنم  نم  هتبلا  مکـش .  ندرک  رپ  هب  لیم  یناویح و 
زا دراد  گنج  نیا  رد  رگرامثتسا  هک  یشزرا  نامه  اریز  تسین  سدقم  یگنج  گنج  نیا  اما  دوشیم  هدید  ناوارف  ایند  رد  هدش ،  رامثتسا 

نامرآ چیه  تسین  یناسنا  دربن  دربن ،  نیا  زین  وا  يارب  دراد  زین  هدش  رامثتـسا  دـنکیم ،   134 هحفص گنج  شعفانم  يارب  افرـص  هک  رظن  نآ 
یملع ياههزیگنا  اب  یئاهگنج  دنتسه ،  نآ  ببسم  اهیبلط ،  هاج  اهرورغ و  هک  یـسایس ،  ياهگنج  زا  هتـشذگ  تسین  حرطم  نآ  رد  یلاعتم 

هک تسا  یئاهتضهن  سدقم  ياهتضهن  نآرق ،  رظن  زا  اما  دراد  دوجو  ایند  رد  زین  تسا  ناسنا  یئوج  تقیقح  هزیرغ  زا  یشان  هک  یگنهرف  و 
نآ زا  لطاب  تسا  عفانم  هدـننک  نیمات  هک  رظن  نآ  زا  هن  تسا  قح  هک  رظن  نآ  زا  قح  تسا  هدـش  ریگرد  لطاب  قح و  نایم  گنج  اـهنآ  رد 

هتبلا تسا .  هورگ  نآ  ای  هورگ  نیا  عفانم  دـض  رب  هک  رظن  نآ  زا  هن  ناسنا ،  لماکت  تفرـشیپ و  دـشر و  عناـم  چوپ و  تسا و  لـطاب  هک  رظن 
هتـشاد توافتم  لکـش  ود  دـناوتیم  دـحاو  نآ  رد  راک  نیا  ینعی  تسا ،  لامک  یعون  دوخ  قح ،  لابند  هب  نتفر  هک  منکب  ضرع  مه  ار  نیا 
مدیدیم هراومه  مدـمایم ،  باسحب  هچب  کی  زونه  هک  یتقو  زا  هک  منکیم  ضرع  زتنارپ  يوت  الاب  بلطم  حیـضوت  ناونعب  ار  هتکن  نیا  دـشاب 

درک كدف  هلئسم  ریگرد  ار  دوخ  تسادق ،  تمصع و  ماقم  نآ  اب  ارهز  ترضح  ارچ  هک  دوشیم  ادیپ  ههبـش  نیا  دارفا  زا  یـضعب  يارب  هک 
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هیآ 8  ( ) 1 هللا (»  هجول  مکمعطن  امنا  اریـسا  امیتی و  انیکـسم و  هبح  یلع  ماعطلا  نومعطی  و  دـناهتفگ « :  ناشقح  رد  هک  یئارهز  ترـضح 
نتفر دـناهدشن ،  کیکفت  مه  زا  عوضوم  ود  هک  مدـش  هجوتم  اـجنیا  رد  دـعب  درک  دراو  هلئـسم  نیا  رد  ار  دوخ  ترـضح  ارچ  رهد )  هروس 

هک لیلد  نیا  هب  نتفر  و  دـیایم ،  باسحب  یلاع  رایـسب  شزرا  کی  هک  تسا ،  هلئـسم  کی  قح  نآ  نداد  تاجن  رطاخب  بولطم  قح  لاـبند 
میتی ریسا و  ریقفب و  ادخ  یتسود  رب  و  یقرواپ 1 -  هلئسم  مراد  یناویح  هزیگنا  افرص  ینعی  منک ،  ریس  ار  ممکش  مهاوخیم  ماهدنام و  هنسرگ 

هب ار  مدوخ  قـح  نم  تقو  کـی  تسا .  يرگید   135 هحفـص میهدیم . . .  ماعط  امـشب  ادخ  ياضر  يارب  طقف  ام  دنیوگ  دـنهدیم و  ماعط 
شالت مقح  قاقحا  يارب  رگا  اجنیا  دریگیم  روزب  ارم  قح  يرگید  تقوکی  اما  تسا  شزرا  ياراد  یلاـع و  رایـسب  نیا  منکیم  راـثیا  يرگید 

نآ هب  احیولت  هک  یمود  هیرظن  ساسارب  ماهداد  ماجنا  شزرا  دـض  یقالخا و  دـض  راک  کـی  مدرک ،  راـثیا  درادـن  یلاکـشا  میوگب  منکن و 
ناسنا ینعی  تسا  مدـقم  وا  یـسانش  هعماج  رب  ناـسنا  یـسانشناور  اـساسا  تسا ،  حرطم  نآرق  رد  هک  ياهیرظن  ناـمه  ینعی  مدرک ،  هراـشا 

 . یباستکا نادجو  يرطف و  نادجو  دراد ،  نادجو  هنوگود 

موس تمسق 

هداهن وا  تشرـس  رد  شنادـجو ،  یناسنا  ياههشیر  وا و  یناسنا  نادـجو  نیا  یلو  دریگیم  هعماج  زا  ار  شدوخ  نادـجو  زا  یتمـسق  ناـسنا 
شدوخ هعماج  زا  ناسنا  هکنآ  زا  لبق  ینعی   ( 1 یحور (»  نم  هیف  تخفن  و  دنکیم « :  هیکت  رایـسب  عوضوم  نیا  يور  نآرق  هک  تسا ،  هدش 

ناسنا تسا  دشر  هدامآ  يرذب  نوچمه  هبنج  نیا  تسا  دوجوم  هوقلاب  روطب  شدوجو  رد  لاعتم  یئادخ و  یئاروام  هبنج  کی  دریذـپب  ریثات 
هوقلاب روطب  ناسنا ،  تاذ  رد  ینعی  دهاوخیم  ترارح  رون و  شدشر  يارب  هک  تسا  يرذب  دوشب  رپ  نوریب  زا  دهاوخب  هک  تسین  یلاخ  راون 

هبنج هک  هزادـنا  ره  ناویح  مه  تسا و  ناـسنا  مه  تسا  یبـطق  ود  دوجوم  کـی  دوخ  تاذ  رد  ناـسنا  تسه  تفرـشیپ  لـماکت و  دادعتـسا 
نیا یکی  لماکت  صاوخ  زا  هک  دینادیم  دوریم  شیپ  تیناسنا  لالقتسا و  ماقم  تمـس  هب  رتشیب  ناسنا  دوش ،  فیعـضت  درف  کی  رد  یناویح 

وا طلست  رتمک و  وا  رب  طیحم  طلـست  هکنیا ،  ینعی  دنکیم  ادیپ  شهاک  طیحم  هب  شزاین  دوشیم ،  رتلماک  هک  هزادناره  هب  دوجوم  هک  تسا 
کی طلست   136 هحفص رجح . )  هروس  هیآ 29  زا  یتمـسق  ممدـب ( ...  شیوخ  حور  زا  نآ  رد  و  یقرواپ 1 ... -  دوشیم .  رتشیب  طـیحم  رب 

طلـست زین  اهناسنا  ناـیم  رد  ناویح  زا  رتشیب  ناـسنا ،  هاـیگ و  زا  رتشیب  ناویح  طلـست  تسا و  رتشیب  داـمج  کـی  طلـست  زا  طـیحم ،  رب  هاـیگ 
نامرآ هب  ناسنا  يژولوئدیا  هدیقع و  ایآ  شورس :  رتکد  تسا . يداع  ياهناسنا  زا  رتشیب  هدیسر  نامرآ  هب  بلط و  قح  وج و  قح  ياهناسنا 

دص رد  دص  لولعم  هک  تسین  روطنیا  هن ،  يرهطم :  داتسا  دشاب ؟  نآ  میقتسم  لولعم  هک  دزیخیمنرب  یعامتجا  طباور  زا  اترورض  هدیسر ، 
هب رایسب  تسیا و  هناگادج  ثحب  نیا  هتبلا  هک  دننکیم  صخـشم  ار  وا  يژولوئدیا  اهرایعم ،  نآ  هک  دراد  یئاهرایعم  ناسنا  دشاب  طباور  نآ 
یف لتاقت  ۀئف  اتقتلا ،  نیتئف  یف  ۀیآ  مکل  ناک  دق  دوشیم « .  حرطم  هللا  لیبس  یف  ناونعب  نآرق  رد  هک  تسیا  هلئسم  نامه  نیا  دشکیم  ازارد 

هب هتسباو  هدیقع و  هب  هتـسباو  ناسنا  نامیا  هار  رد  نامرآ ،  هار  رد  ینعی  ادخ ،  هار  رد  نارمع )  لآ  هیآ 13 -  شرفاک (»  يرخا  هللا و  لیبس 
طیحم ربج  یعامتجا و  طیحم  ربج  تسا  طیحم  زا  هتـسراو  نامیا ،  هب  هتـسباو  ناسنا  تسا  دازآ  طیحم  ياهربج  دـیق  زا  ارهق  يژولوئدـیا ، 

رد رـس  تفـص ،  ناویح  ناسنا  لباقم  رد  یناـسنا  نینچ  نیا  تسین  طلـسم  وا  رب  سفن  ياوه  بهذـم ،  ریبعت  هب  اـی  تیناویح و  ینعی  ینورد 
رجنم ناسنا ،  یتاذ  ندوب  یبطق  ود  هک  تسا  بیترت  نیا  هب  دهدیم  لیکـشت  يا  هناگادج  فص  رورغم ،  بلط و  هاج  بلط ،  تعفنم  روخآ 

قح و گنج  دنتـسه .  هتفر  ورف  تیناویح  رد  ياهناسنا  هدیـسر و  لامک  هب  ياهناسنا  بطق ،  ود  نیا  دوشیم  مه  هعماـج  ندوب  یبطق  ود  هب 
ياهطیحم زا  یگتسراو  يژولوئدیا و  نامرآ و  هدیقع و  یگتـسباو  يوسب  خیرات ،  لماکت  دهدیم  خر  هورگ  ود  نیا  نایم  رد  هراومه  لطاب 

نیا اب  ياهطبار  ناسنا ،  هک  تسین  نیا  یگتـسراو  نیا  ياـنعم  اـما  تساـهنیا .   137 هحفـص همه  یعاـمتجا و  یعیبـط و  ینورد و  ینوریب و 
هچ ره  تسوا  عبات  طیحم  هکلب  تسین ،  طیحم  عبات  رگید  ناسنا ،  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  یگتسراو  دوشن ،  هابتـشا  تشاد  دهاوخن  اهطیحم 

یملع رظن  زا  دوشیم .  سفن  رب  مکاح  لقع  نامدوخ ،  يامدـق  لوقب  دـبرچیم و  تیناسنا  دوسب  لباقتم  هطبار  هفک  دوشیم ،  رتلماک  ناسنا 
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هچ ره  ناـسنا  اـما  دـنک ،  عطق  تعیبـط  اـب  ار  شا  هطبار  دـناوتیمن  دراد ،  هطبار  تعیبـط  اـب  هراومه  ناـسنا  تسا  هنوگ  نیمه  هب  عضو  مه 
دوشیم مه  رتشیب  هکلب  دوشیمن ،  عطق  اهنت  هن  هطبار  دـسریم  يرتشیب  یملع  لامک  هب  هچ  ره  و  تسا ،  طلـسم  وا  رب  تعیبط  تسا ،  رتلهاج 

 ، دـیتفگ هک  ار  هچنآ  منکیم  نامگ  نم  شورـس :  رتکد  دـنکیم .  ریـس  تعیبط  رب  ناسنا  طلـست  تهج  رد  دـنکیم و  رییغت  نآ  تهج  اهتنم  ، 
؟  یسانش هعماج  ربارب  رد  یسانشناور  ای  دراد  يراتخم  دوخ  یـسانشناور  ربارب  رد  یـسانش  هعماج  ایآ  هک  درک  حرط  لکـش  نیا  هب  دوشیم 
هب تسا  مکاح  مدرم  نیب  هعماج  رد  هک  یطباور  یـسانش و  هعماج  نیناوق  اـیآ  میئوگب ،  نخـس  یملع  ناـبز  هب  میهاوخب  رگا  رگید  ریبعت  هب 

داتـسا تسا ؟  ریذـپ  لیوحت  یـسانش  هعماج  نیناوق  هب  دـیایم  رب  اهناسنا  ناور  زا  هک  هچنآ  سکعلاب  ای  دـنریذپ  لـیوحت  یـسانشناور  نیناوق 
رب امـش  هزاجا  اب  هک  تسنیا  دنکیم  رود  یلـصا  عوضوم  زا  ار  ام  اما  تسا  یـساسح  يرورـض و  رایـسب  ثحب  هکنآ  اب  ثحب  نیا  يرهطم : 

یمالسا بالقنا  کی  بالقنا  نیا  ایآ  هک  لاؤس  نیا  هب  خساپ  ناریا و  یمالسا  بالقنا  تیهام  نییعت  ینعی  یلصا ،  ثحب  رـس  رب  میدرگیم 
رب ار  ناریا  یمالـسا  بالقنا  میهاوخیمن  ام  هکنیا  ینعی  دـشاب ،  ثحب  نیا  يارب  یبساـنم  راـیعم  دـناوتیم  ناریا ،  بـالقنا  دوخ  هن ؟  اـی  تسا 

مینک یسررب  بالقنا  نیا  ساسا  رب  ار  اه  هیرظن  نآ  مقس  تحـص و  میهاوخیم  سکعب  مینک ،  هیجوت  دوجوم   138 هحفص ياههیرظن  ساسا 
 : يرهطم داتـسا  مینکیم .  تست  ارنآ  دعب  میریگیم و  ار  هیـضرف  ادتبا  تسا  نیمه  مه  یملع  شور  اتقیقح  شورـس :  رتکد  مینزب .  کحم  و 

هدرک بآ  رب  شقن  ار  هناسانـش  هعماج  یملع و  حالطـصا  هب  ياهباسح  هتخیر ،  مهب  ار  تالداعم  همه  هک  تسا  هداد  خر  یبـالقنا  ناریا  رد 
دوجو مدرم  نایم  رد  مه  یتالیکـشت  چیه  هکیلاح  رد  دـشاب ،  دـجاسم  نآ  هاگتـساخ  هک  دـهدب  خر  یبالقنا  هک  درکیمن  رواب  یـسک  تسا 

ون هدـیدپ  ار  بالقنا  نیا  مه  اـهیبرغ  هک  مینیبیم  لاـح  ره  هب  دنـشاب  هتـشادن  مه  یبـالقنا  یبزح و  نیرمت  عون  چـیه  مدرم  دـشاب و  هتـشادن 
مدرم راچان  دوب ،  هتـسب  مدرم  يورب  ار  اهرد  همه  قباس  میژر  نوچ  هک  دشاب  لیلد  نیا  هب  دینکیمن  رکف  شورـس :  رتکد  دـننادیم .  يروهظ 

دجـسم قیرط  زا  مدرم  هک  تسا  تسرد  يرهطم :  داتـسا  دننک .  مادـقا  دـننزب و  ار  ناشیاهفرح  دجـسم  قیرط  زا  اهنت  هک  دـندوب  ریزگان  زین 
رب لاؤس  نیا  هب  خـساپ  دنتـشاد و  نتفگ  يارب  یفرح  هچ  مدرم  هک  نیا  یـسررب  هب  دـسریم  نامثحب  راـچانب  اـجنیا  اـما  دـندز  ار  ناـشیاهفرح 
هب یناسک  هچ  ار  بالقنا  نیا  مینیبب  هکنیا  یکی  مینک  لیلحت  میناوتیم  هار  ود  زا  ار  بـالقنا  نیا  ناریا  بـالقنا  تیهاـم  لـیلحت  هب  ددرگیم 

دوب هدرتسگ  بالقنا  ایآ  مدرم ؟  همه  ای  تفرگ  شودب  هقبط  کی  ایآ  دـنتفرگ ؟  شود  هب  یناسک  هچ  ار  بالقنا  نیا  مچرپ  دـندرب ؟  شیپ 
دوخ لابند  هب  ار  اههورگ  ریاس  هک  تشاد  دوجو  اجنیا  رد  زاتـشیپ  هورگ  کی  مینک  ضرف  رگا  ایآ  و  هورگ ؟  کی  هب  تشاد  صاـصتخا  اـی 

دوب و هدرتـسگ  بـالقنا  کـی  بـالقنا  نیا  هک  تسین  تهج  نیا  رد  يدـیدرت  منکیم  رکف  دوـب ؟  هورگ  مادـک  زاتـشیپ  هورگ  نآ  دیـشکیم 
اجیردت دوب و  زوس  ماظن  هک  یـشتآ  یلو  دـش ،  نشور  هطقن  کی  زا  هک  دوب  یـشتآ  تاقبط  139 و  هحفـص اههورگ  همه  لماش  و  ریگارف ، 

همکاح هقبط  تمدخ  رد  یلو  دندمایمن  باسح  هب  همکاح  هقبط  یلصا  لماع  هک  یئاههورگ  یتح  تشاذگ  رثا  یعامتجا  ياهداهن  همه  رد 
ماقم کی  هک  دیـسر  اجنآ  هب  راک  دـنتخادرپ  تیلاعف  هب  بالقنا  تمدـخ  رد  لد  ناج و  زا  زین  اهنآ  شترا ،  نیئاپ  تاقبط  لـیبق  زا  دـندوب ، 
رگید اهنیا  درکیم  لفق  شدوخ  يور  هب  مه  ار  رد  هزات  تفریم و  ظفحتسم  هد  اب  دورب  دوخ  راک  لحم  هب  تساوخیم  هک  یتقو  یشترا  یلاع 
هورگ کی  هب  قلعتم  ار  نآ  دـناوتیمن  سکچیه  هک  دوب  نانچنآ  بالقنا  یگدرتسگ  دنتـشاد .  تشحو  مه  ناـشدوخ  ياههتـشامگ  زا  یتح 

رد هک  مورحم  فعـضتسم و  حالطـصا  هب  ياـههورگ  یتـح  دـندرک  تکرـش  نآ  رد  هناقاتـشم  اـههورگ ،  تاـقبط و  هـمه  دـنادب ،  صاـخ 
اهنیا تسین  دزم  یمک  قوقح و  رطاخب  ام ،  تاباصتعا  ام ،  تارهاظت  دـنیوگب  دنتـشاد  رارـصا  دـندرکیم ،  تکرـش  تاباصتعا  تارهاـظت و 

 ، دوشب ریـس  ناممکـش  هک  تسا  نیا  يارب  طقف  ای  دراد ،  يدام  یهافر و  هبنج  ام ،  بالقنا  دـنیوگب  هک  دنتـسنادیم  راع  گنن و  دوخ  يارب 
 ، بالقنا لیلحت  رگید  هار  دش .  دهاوخ  ریـس  مه  ام  مکـش  دوشیم ،  ریـس  همه  مکـش  تلادع  هیاس  رد  میگنجیم  تلادع  يارب  ام  دنتفگیم 

لیلحت یبوخ  هب  ار  ریخا  هلاس  دص  هکلب  هلاس ،  هاجنپ  خیرات  صوصخب  دیاب  بالقنا ،  ياههشیر  تخانش  يارب  تسا  نآ  ياههشیر  یسررب 
تروص هب  اریخا  هک  دوب ،  رامعتسا  رگید  لماع  دوب  مکاح  ام  هعماج  رب  تدم  نیا  رد  هک  دوب  ینشخ  دادبتـسا  اه ،  هشیر  نیا  زا  یکی  مینک 

ياهفاکش زور  هب  زور  یئاعدا ،  تاحالصا  هلسلس  کی  مغریلع  هک  دندیدیم  انیب  ياهمشچ  هتبلا  یلو  ون -  رامعتسا  دوب -  هدمآ  رد  یئرمان 
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همه تسناوت  140 و  هحفـص تفرگ  رب  رد  ار  رگید  لماوع  همه  هک  ياهدـننک  نییعت  لماوع  نآ  لماع  نیا  رانک  رد  دوشیم  رتشیب  یتاـقبط 
تاررقم دـندیدیم  مدرم  دوب  مدرم  نیا  یمالـسا  فطاوع  ندـش  راد  هحیرج  دـنکب ،  بلقنم  يدـحاو  ریـسم  رد  گنهامه  روطب  ار  تاـقبط 

هک لیلد  نیا  هب  اهنت  یسراف ،  تایبدا  اب  هناگیب ،  ياهتغل  اب  هزرابم  ناونع  هب  هک  دندیدیم  مدرم  ددرگیم  ضقن  دراد  هنوگچ  المع  یمالسا ، 
 ، دشاب يریگ  هجیتن  عقوم  منکیم  رکف  تسا ،  هدنامیقاب  یمک  رایسب  تصرف  هنافـساتم  شورـس :  رتکد  دوشیم . . .  هزرابم  تسا ،  یمالـسا 
هک مدرک  ضرع  صقاـن  یلو  منکیم  عـمج  ار  ثحب  بوـخ  رایـسب  يرهطم :  داتـسا  تسا .  هدـشن  هتخادرپ  تامدـقم  همه  هب  زوـنه  هـچرگ 

هرود خیرات  رد  هک  ابدا ،  دیتاسا  زا  یکی  لوق  هب  دوب  مدرم  ياهورین  هدـننک  گنهامه  یلـصا  لماع  یمالـسا ،  فطاوع  ندـش  راد  هحیرج 
تسد زا  ناریا  دنیوگیمن  مدرم  اما  دندرک ،  ناریو  ار  اج  همه  نالوغم  هک  دنیبیم  مدآ  لوغم  هرود  خیرات  یسررب  رد  دراد ،  صصخت  لوغم 
يارب هک  تسا  يدراوـم  هلمج  زا  نیا  دوـب و  نطو  زا  رتزیزع  ناـمیا ،  مدرم  يارب  ینعی  تفر  نیب  زا  مالـسا  دـنیوگیم  اـج  همه  هـکلب  تـفر 

نآ اه  يدـعت  اـهراشف و  همه  دوجو  اـب  هک  دـیدوب  دـهاش  ناـمدوخ  بـالقنا  نیمه  رد  دـشاب  نکمم  ریغ  دـیاش  راوشد و  شمهف  اـهیبرغ ، 
هک یمهم  رایسب  هلئسم  دوب .  هدش  هتـشون  مدرم  بوبحم  یبهذم  ربهر  هیلع  هک  دوب  ياهلاقم  تخادنا ،  بالقنا  نمرخ  هب  شتآ  هک  یتیربک 

يربهر هلئـسم  منک  ثحب  شا  هرابرد  هسلج  نیا  رد  متـسناوتن  هک  مفـساتم  رایـسب  نم  دراد و  ناریا  بـالقنا  لـیلحت  رد  هدـننک  نییعت  شقن 
رد ینارنخس   "##  141 هحفص مرکشتم .  یلیخ  شورـس :  رتکد  درک .  مهاوخ  حرطم  ارنآ  رگید  تصرف  رد  هللا  ءاشنا  هک  تسا ،  بالقنا 

دجسم رد  دیهش  داتسا  هک  ینارنخس  هن  عومجم  زا  ینارنخس  راهچ  هلاقم  نیا  رد  تاحیضوت   "### ناریا  بالقنا  هدنیآ  هتشرف "  دجسم 
ریاس رد  عوضوم ،  كارتشا  لیلدب  هدنام  یقاب  ياهینارنخس  تسا  هدش  يروآدرگ  دناهدرک ،  داریا  تشه  هاجنپ و  هام  نیدرورف  رد  هتشرف 

ادخ مانب   142 هحفص دناهتفرگ .  رارق  هدافتسا  دروم  نتم  رد  انایحا  ای  همیمض و  ای  تشون  اپ  تروصب  تالاقم 

یعامتجا تلادع   " 1" 

لوا تمسق 

تیونعم و  يدازآ ،  لالقتسا و  یعامتجا ،  تلادع  ینعی  ناریا ،  یمالسا  بالقنا  موادت  ءاقب و  یلصا  نکر  هس  هرابرد  هتشذگ  تاسلج  رد 
 . درک مهاوخ  ناـیب  ار  يرتشیب  تاـکن  یعاـمتجا ،  تلادـع  ینعی  لوا ،  نکر  هراـبرد  بشما  مداد  حیـضوت  راـصتخا  لاـمجا و  هب  یمالـسا 

رخآ رد  هک  تسا  یبالقنا  مدوصقم  داد  خر  یمالسا  میظع  بالقنا  کی  يرجه  لوا  نرق  لوا  همین  نامه  رد  مالـسا  خیرات  رد  هک  مینادیم 
فالخ رب  هک  درک  رارق  رب  تیفارـشا  رب  ینتبم  میژر  کی  مالـسا  ياـیند  رد  راـب  نیلوا  يارب  ناـمثع  تفرگ  تروص  ناـمثع  تفـالخ  هرود 

دوب و هداد  مدرم  هب  تعیب  نامز  رد  هک  یلوق  مغریلع  ار  راک  نیا  وا  دوب و  شدوخ  زا  لبق  يافلخ  هریـس  فـالخ  رب  یتح  یمالـسا و  لوصا 
دـش زاب  نامثع  نامز  رد  یمومع  لاوما  لیم  فیح و  باب  داد  ماـجنا  دـنکن ،  لـمع  هتـشذگ  ياـفلخ  هریـس  فـالخ  رب  دوب ،  هدـش  دـهعتم 

هک متفریذپ  ار  تفالخ  تیلوئـسم  لیلد  نیا  هب  نم  دـیوگیم  دـیامرفیم و  هراشا  نآ  هب  اه  هبطخ  زا  یکی  نمـض  رد  ع )  یلع (  هک  ياهتکن 
هطقن زا  یکی  تسا  نامثع  هرود  تسایـس  ءوس  رثا  هب  هراشا  عقاو  رد  دندوب ،  هدـش  میـسقت  هنـسرگ  هنـسرگ  ریـس و  ریـس  هورگ  ود  هب  مدرم 

وخ تیفارشا  زا  ياهنوگ  اب  تیلهاج  هرود  رد  هک  یـشیوخ  موق و  مهنآ  دوب ،   143 هحفص وا  يزاب  شیوخ  موق و  نامثع  یـساسا  ياهفعض 
شنادنواشیوخ زا  ای  هک  یناسک  هب  ار  یمومع  لاوما  زا  یئاهتمـسق  ینعی  درک  جیار  ار  یعاطقا  حالطـصا  هب  ماظن  الوا  نامثع  دـندوب  هتفرگ 

زورما حالطـصا  هب  داد و  ماجنا  یگرزب  هداعلا  قوف  ياهـششخب  لاملا  تیب  زا  هکنیا  رگید  دیـشخب  شنارادفرط ،  ناتـسود و  زا  ای  دـندوب و 
ات هک  دـندش  ادـیپ  مالـسا  ناـهج  رد  ینادـنمتورث  لاـس ،  هدزاود  هد ،  ضرع  رد  بیترت  نیا  هب  دوب  یموجن  ماـقرا  بسح  رب  شیاـهتخادرپ 
مک مک  دـیخرچیم .  دـشیم و  میـسقت  تیلقا  نامه  ناـیم  رد  تاـماقم  اهتـسپ و  زاـب  مه  یـسایس  رظن  زا  دوب  هدـشن  هدـید  ناـشریظن  ناـمزنآ 

يارب هنیدم  هب  ترجاهم  داقتنا و  ضارتعا و  هب  دندرک  عورـش  مدرم  فلتخم  ياهناتـسرهش  زا  دـش .  عورـش  رانک  هشوگ و  ره  زا  اهـضارتعا 
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فلتخم ياهناتـسرهش  زا  هک  یمدرم  رما  تیاـهن  رد  دیـسرن ،  هجیتـن  هـب  یبـتک  یظفل و  ياهـضارتعا  نوـچ  دوـخ و  یئاـضران  نداد  ناـشن 
نیموس هیلع  هناحلـسم  مایق  هب  تسد  هنیدـم  دوخ  مدرم  يراکمه  اب  دـندوب ،  هدـمآ  ضرتعم  یکاش و  ناونع  هب  رـصم  هفوک و  زا  صخـالاب 

اهنت نامثع ،  تایح  نامز  رد  دـمآ .  رد  اپ  زا  نویبالقنا  تسد  هب  هرخالاب  اما  درک ،  تمواقم  هظحل  نیرخآ  ات  نامثع  دـندز  نیملـسم  هفیلخ 
ار طبار  شقن  هک  دوب  ع )  یلع (  ترـضح  در ،  یهاگ  درکیم و  لوبق  ار  وا  یهاـگ  مه  ناـمثع  دنتـشاد و  لوبق  ار  وا  نویبـالقنا  هک  یـسک 

مدرم ياههتـساوخ  هب  درادرب و  شـشور  زا  تسد  هک  درکیم  تحیـصن  ار  نامثع  هراومه  ع )  یلع (  درکیم  لمع  نامثع  نویبالقنا و  ناـیم 
تـشاد رارق  مکح  نب  ناورم  دـساف  ناـیفارطا  نیا  سأر  رد  دراذـگب  راـنک  دنتـسه  شفارطا  رد  هک  ار  يدـساف  دارفا  دـهدب و  تبثم  باوج 

144 هحفـص دوب و  هدرک  دـیعبت  هنیدـم  زا  جراخ  هب  دوب  هداد  صیخـشت  كاـنرطخ  ار  ناـشدوجو  نوچ  ص )  ربماـیپ (  ار  شردـپ  ناورم و 
هب اهنآ  دـهد  هزاجا  هک  تساوخ  وا  زا  نامثع  رکبوبا ،  نامز  رد  درک  دـنهاوخ  هنتف  داجیا  هک  اریز  دـنیایب  هنیدـم  هب  دـیابن  اـهنیا  دوب  هدومرف 
 ، زین رمع  نامز  رد  دندرگ  رب  مهدیمن  هزاجا  نم  هدرک ،  دـیعبت  ار  اهنآ  ربمایپ  هک  ار  یناسک  تفگ  درکن و  لوبق  رکبوبا  دـندرگ  زاب  هنیدـم 
هب اهنت  هن  دیـسر  تفالخ  هب  نامثع  دوخ  یتقو  هرخالاب  درکن و  لوبق  زین  رمع  دهدب  ار  اهنآ  تشگرب  هزاجا  ات  درک  تساوخرد  وا  زا  نامثع 
هک دوب  صخـش  نیمه  درک و  نییعت  یمالـسا  تموکح  مود  صخـش  ناونع  هب  ار  مکح  ناورم  هکلب  دـنیایب ،  هنیدـم  هب  هک  داد  هزاجا  اهنآ 
زین وا  دـنک  نوریب  ار  ناورم  هک  دوب  هداد  رکذـت  وا  هب  ررکم  ع )  یلع (  نامثع ،  تفالخ  نامز  رد  دوب .  هدـش  اهیئاضران  زا  يرایـسب  ءاشنم 

تساوخ هب  ردقنآ  داد و  جرخ  هب  حماست  للعت و  ردقنآ  درک و  ینکش  دهع  ردقنآ  نامثع  دزیم  شلوق  ریز  هرابود  دعب  دادیم و  لوق  یهاگ 
 ، نامثع ندش  هتشک  زا  دعب  هلـصافالب  دندناسر  لتق  هب  ار  وا  دندرک و  هلمح  شا  هناخ  هب  نویبالقنا  هرخالاب  هکنیا  ات  درک  یئانتعا  یب  مدرم 

مالعا ادـصکی  دـندروآ و  موجه  ع )  یلع (  هناـخ  رد  هب  برع ،  ریغ  برع و  ناوج ،  ریپ و  درم ،  نز و  گرزب ،  کـچوک و  زا  مدرم  همه 
نمض رد  ار  مدرم  توعد  نایرج  ع )  یلع (  ترضح  دریذپب .  ار  تفالخ  دیاب  وا  تسوا و  یمالـسا  تفالخ  قیال  تیـصخش  هناگی  دندرک 
ریظن ماگنه  نآ  رد  ناناملـسم  بالقنا  هک  تسا  نیا  دوشیم  طابنتـسا  یلع  تاـنایب  زا  هک  یبلاـج  هتکن  تسا .  هداد  حرـش  اـههبطخ  زا  یکی 

 ، زین اهنز  هکلب  اهدرم  اهنت  هن  دـندوب  هدرک  بالقنا  زین  نادـنمتورث  هکلب  ارقف  اهنت  هن  ینعی  دوب  یناگمه  بالقنا  کی  ناریا ،  زورما  بالقنا 
دنکیم عانتما  تفالخ  لوبق  زا  ع )  یلع (  دندوب  هدرک  تکرش  بالقنا  رد  همه  همه و  اهیزاجح ،  اهیرـصم ،  اهیناریا ،  هکلب  اهبرع ،  اهنت  هن 
يدارفا صوصخب  تسا  هدش  مامت  راک  هتفر و  نامثع  دننکن  لایخ  تسین  نامثع  نتفر  طقف  هلئـسم  دنامهفب   145 هحفص اهنآ  هب  هکنیا  يارب 
يرییغت یعامتجا  عضو  داینب  رد  تسینانب  ع )  یلع (  ندـمآ  نامثع و  نتفر  اب  دـندرکیم  لایخ  دـندوب  هدـش  دـنم  هرهب  ناـمثع  ناـمز  رد  هک 

ارف ار  اج  همه  میغ  هم و  هدـش و  هریت  رایـسب  اهقفا   ( : " 1 دومرف (  دـندوب  هدـمآ  وا  اب  تعیب  يارب  هک  یمدرم  هب  ع )  یلع (  دوش ،  لـصاح 
اهلقع تسا ،  رات  هریت و  یعامتجا  لئاسم  قفا  هک  زین  نونکا  دوشیم ،  مک  اهدـید  درب  دولآ  هم  ياضف  رد  هک  هنوگنامه  تسرد  تسا  هتفرگ 

هار درک  دهاوخ  هچ  دـنکب و  دـیاب  هچ  دـیایب  یلع  رگا  دـناهدرکن  رکف  یئوگ  یلو  دـیایب ،  یلع  دـنیوگیم  دـنبایب  ار  لئاسم  قمع  دـنناوتیمن 
تداع اهنتفر  ههاریب  هب  مدرم  داد  ناشن  مدرم  هب  ار  مالسا  هار  دیابیم  ون  زا  دناهدرک  شومارف  ار  مالـسا  هار  مدرم  هدنام و  هتخانـشان  میقتـسم 

امـش اب  مریذپب  ار  تفالخ  میوگب و  خـساپ  توعد  نیا  هب  رگا  اما  مراد  فیلکت  کی  اهنت  ماهتفگن ،  خـساپ  امـش  توعد  هب  ات  نم  دـناهدرک 
دندوب و هدرک  لاغشا  ار  اهتـسپ  قاقحتـسا  نودب  هک  یمدرم  هب  دنکیم  هراشا  ترـضح  دعب  منادیم " و  دوخ  هک  درک  مهاوخ  راتفر  نانچنآ 

تـسا هدش  هتفرگ  قح  ان  هب  مدرم  زا  نامثع  نامز  رد  هک  ار  یئاهتورث  مامت  دیوگیم " :  و  دندوب ،  هدروآ  عمج  ار  اهتورث  قاقحتـسا  نودب 
هتکن هب  ترـضح  هاگنآ  دیـشاب "  هداد  رارق  دوخ  نانز  رهم  ار  اهنآ  دیـشاب و  هتفرگ  نز  اهتورث  نآ  اب  هچ  رگا  درک  مهاوخ  هرداصم  ار  همه 

نآ رد  ایوگ  تسین  يرگید  زیچ  رد  هک  تسا  یـشیاجنگ  تیفرظ و  تلادع  رد  ۀعـس  لدعلا  یف  نا  دیامرفیم :  دـنکیم  هراشا  یبیجع  رایـسب 
رد یلع  دنوشیم .  تحاران  یضاران و  ياهدع  دینک ،  لمع  تروص  نیا  هب  امش  رگا  دنتفگیم ،  ترضح  هب  تحیـصن  باب  زا  ياهدع  ماگنه 
 . تسا هدـش  نایب  دـندومرف  داریا  تعیب  ماگنه  رد  هک  ترـضح  نآ  کی  دون و  هبطخ  نومـضم  تمـسق  نیا  رد  یقرواپ 1 -  نیا  ناشباوج 

دـناجنگب و دوـخ  رد  ار  دارفا  همه  اـههورگ و  همه  هک  دـشاب  یفرظ  رگا  ۀعـس »  لدـعلا  نف  نا  هک « :  دوـمرف  ار  فـیطل  مـالک   146 هحفص
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نآ دینکن  لایخ  ینعی  دنکیمن  یضار  ار  وا  ملظ  دشن  یضار  تلادع  اب  یـسک  رگا  تسا  تلادع  فرظ  نآ  دروآ ،  تسدب  ار  همه  تیاضر 
رگا هن  دش  دنهاوخ  یضار  اهنآ  منک ،  باختنا  ار  ملظ  نآ  ياجب  مراذگب و  رانک  ار  تلادع  نم  رگا  دنوشیم  یـضاران  تلادع  زا  هکیناسک 

یـسک عفنب  ار  تلادـع  زرم  هک  تسا  هابتـشا  تسا  تلادـع  ناـمه  زرم ،  دوشیم  رتصیرح  مه  زاـب  وا  منک  ءاـضرا  ار  وا  صرح  مهاوخب  نم 
شلد رد  دنکب  دهاوخیم  هک  ار  يراک  تساوخیمن  دوب  حیرص  وا  تسایس  داد  جرخ  هب  تحارص  نینمؤملا  ریما  دوشب .  یضار  وا  ات  منکـشب 

دوجوم مظن  نیا  هک  دننک  لایخ  دندرک ،  تعیب  ام  اب  دندمآ و  زورما  هک  مدرم  نیا  ات  منزن  یحیرـص  فرح  العف  دیوگب  دراد و  هگن  یفخم 
يانعم یلع  هاگن  رد  مینکیم  ارجا  میهاوخیم  هک  ار  یئاه  همانرب  میدـش  راوس  راک  يور  هک  دـعب  یلو  دوشیم  ظفح  تسه  هک  يروطنامه  ، 

ار امـش  نم  هک  دـینادب  دـینکیم ،  تعیب  نم  اب  زورما  هکیناسک  يادـنکیم  مـالعا  هحارـصلاب  هک  تسا  تهج  نیمهب  تسا  لاـفغا  لـمع  نیا 
دـش زاغآ  ع )  یلع (  تموکح  اب  تفلاخم  لوا  ياهزور  نامه  زا  همانرب  نیا  مـالعا  اـب  تسا . نینچ  نم  یتموکح  هماـنرب  منکیمن ، لاـفغا 
یلو دندوب  ربمایپ  نامز  رد  مالـسا  رازگتمدخ  تیـصخش  ود  ریبز ،  هحلط و  دیدرگ  یلجتم  لمج  گنج  لکـش  رد  یمـسر  تفلاخم  نیلوا 

رد یگرزب  نادنمتورث  تروص  هب  دادیم ،  اهنآ  هب  نامثع  هک  ینالک  ياههوشر  تفالخ و  هاگتسد  صوصخم  عضو  لیلدب  نامثع  هرود  رد 
 ، هد زا  شمهـس  دشیم ،  میـسقت  لاملا  تیب  تقو  ره  هک  ریبز  دراد  ار  ناشلاوما  هرداصم  دصق  یلع  هک  دندیدیم  اهنیا  الاح  دـندوب و  هدـمآ 
 ، دهدیم رانید  راهچ  ای  هس  وا  يارب  دنکیم ،  میسقت   147 هحفص ار  لاملا  تیب  هک  یعقوم  یلع  دیدیم  الاح  دوبن ،  رتمک  رانید  رازه  تسیب 

ودنیا بیترت  نیا  هب  دوب  لاونم  نیمه  هب  عضو  زین  هحلط  يارب  دوبن  لمحت  لباق  ریبز  يارب  هتبلا  هلئـسم  نیا  وا و  مالغ  هب  مه  رادـقم  نامه  و 
لاس تسیب  دودح  دوب ،  نامثع  ناگتسب  زا  هک  هیواعم  دش  اپب  نیفص  گنج  لمج ،  گنج  لابندب  دندرک .  مهارف  ار  لمج  گنج  تامدقم 

ع یلع (  دنک  مکحتـسم  یفاک  هزادناهب  ار  شتموکح  ياههیاپ  دوب  هتـسناوت  تدم  نیا  رد  دوب و  هیروس  هقطنم  قلطم  مکاح  ءاشیام و  لاعف 
ناشیدـنا تحلـصم  دوش  رانک  رب  دـیاب  وا  منک و  ءاضما  ار  هیواعم  غـالبا  ياـپ  متـسین  رـضاح  هجو  چـیه  هب  نم  دوب  هدومرف  تعیب  زا  دـعب  ( 

هیواعم خساپ ،  نیا  لابند  هب  منکیمن و  ار  راک  نیا  زگره  دومرف  دیراد  هگن  راک  رـس  رب  ار  وا  یتدم  هدـش  هک  مه  تقوم  روطب  اقآ  دـنتفگیم 
دش نیا  هجیتن  دینادیم  شیب  مک و  همه  ار  شیارجام  هک  دش ،  اپ  رب  جراوخ  گنج  نیفص  گنج  لابندب  تخادنا .  هار  هب  ار  نیفـص  گنج 
ینآ دوب و  هزرابم  لاح  رد  امئاد  تشاد ،  تلادع  رما  رد  ترضح  هک  یتیساسح  تلع  هب  یلع  تفالخ  هام  دنچ  لاس و  راهچ  تدم  رد  هک 

بارحم رد  شتداهـش  هب  رجنم  هرخالاب  یهاوختلادع  تدش  نیمه  تساوخیم و  تلادع  يارجا  يارب  ار  تموکح  وا  دنتـشاذگیمن  شتحار 
رد ار  تلادـع  رذـب  دـش  قفوم  وا  شبتکم  رظن  زا  اما  دـیایم ،  باسح  هب  وا  یگدـنز  مایا  نیرتخلت  زا  ع )  یلع (  يارب  تفـالخ  هرود  دـش . 

یقاب نانچمه  نامثع  نامز  ماظن  هکیلاح  رد  درکیم  تفالخ  لاـس  تسیب  هاـتوک ،  هرود  نآ  ياـجب  ع )  یلع (  رگا  دراـکب  یمالـسا  هعماـج 
فیدر رد  دشیم  ياهفیلخ  مه  یلع  یمالسا  تلادع  زا  یمـسا  هن  هغالبلا و  جهن  هن  ع ، )  یلع (  هن  دوب  هدنام  یقاب  مالـسا  هن  زورما  دنامیم 

 . هیواعم

مود تمسق 

نتشاذگ حلاصان و  دارفا  نتشادرب  اهتـسپ و  ضیوعت  148 و  هحفـص رییغت  یـسایس و  میژر  رییغت  هک  دزومایم  امب  حوضوب  ع )  یلع (  شور 
رثا درادـن و  يا  هدـیاف  یعامتجا ،  تلادـع  يداصتقا و  تاماظن  رظن  زا  عامتجا  ياـهداینب  هب  ندز  تسد  نودـب  اـهنآ  ياـج  هب  حـلاص  دارفا 
دعب هب  زورما  زا  یلو  دینکب  دینکب ،  دیهاوخیم  يراک  ره  امش  دنکیمن  قبسامب  فطع  هک  نوناق  دنتفگیم  ع )  یلع (  هب  دوب  دهاوخن  شخب 
هتفرگ تروص  نیـشیپ  هفیلخ  نامز  رد  هک  هچنآ  زورما  زا  یلو  بوخ ،  رایـسب  ینکب  تاواـسم  تیاـعر  ینکب ،  تلادـع  تیاـعر  یهاوخیم 

 ، ریخن دومرفیم :  اهتحیصن  حالطصا  هب  نیا  همه  باوج  رد  ع )  یلع (  و  درادن .  امش  تموکح  نارود  هب  یطابترا  تسا و  قباس  لام  تسا 
تـسا تباث  نم  رب  یتقو  دنک  لطاب  دناوتیمن  يزیچ  ار  هنهک  قح  یئیـش »  هلطبی  میدقلا ال  قحلا  نا  دنکیم « ،  قبـس  امب  فطع  یهلا  نوناق 

عضو دروم  رد  منادرگ .  رب  شیلصا  عضوم  هب  ار  قح  دیاب  نم  دنکیمن ،  یقرف  هتشذگ  نآ  يور  زا  اهلاس  ولو  نآ ،  لطاب  تسا و  نیا  قح 
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حرطم یساسا  لاؤس  نیا  درومنیا  رد  تسا  یعامتجا  تلادع  هلئسم  نیمه  لئاسم ،  نیرت  یـساسا  زا  یکی  نامدوخ  یمالـسا  بالقنا  هدنیآ 
هدـع کی  تسا  تواـفتم  رایـسب  یعاـمتجا  تلادـع  دروم  رد  اهتـشادرب  نوچ  میراد ،  یتشادرب  هچ  مالـسا  یعاـمتجا  تلادـع  زا  هک  تسا 

ره دـننکیم و  لـمع  هعماـج  رد  روـج  ره  دنتـسه و  یطیارـش  عـضو و  ره  رد  مدرم  هـمه  هـک  تـسا  نـیا  یعاـمتجا  تلادـع  زا  ناـشروصت 
سابل رگا  الثم  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  یعامتجا  تلادع  هتـسد  نیا  دید  زا  دننک  یگدنز  رگیدـکی  لثم  انیع  دـیاب  اهنیا  دـنراد ،  يدادعتـسا 

نیا دید  زا  دینک  نت  هب  یمـشپ  هچراپ  دیاب  مه  امـش  مشوپیم ،  یمـشپ  هچراپ  زا  سابل  امـش  رگا  دـشاب  ناسکی  دـیاب  همه  سابل  میـشوپیم ، 
هزادـناهب سک  ره  یلو  دـننک  راک  ناشدادعتـسا  هزادـناهب  دـیاب   149 هحفـص همه  دـنوشیم .  يدـنب  هریج  یعوـن  عـقاو  رد  دارفا  همه  هتـسد 

زا مشاب  هتشاد  هلئاع  امش  ربارب  ود  نم  یلو  دشاب ،  امش  راک  دادعتسا  فصن  نم  دادعتـسا  تسا  نکمم  دشاب  هتـشاد  دمآرد  دیاب  شجایتحا 
يور طقف  ینعی  تسا  ضحم  یعامتجا "  یعاـمتجا " ،  تلادـع  زا  تشادرب  نیا  مشاـب  هتـشاد  دـمآرد  امـش  ربارب  ود  دـیاب  نم  تهج  نیا 
دیاب هعماج  دنکیم و  راک  هعماج  دراد ،  دوجو  هعماج  طقف  درادن  یتلاصا  شنیب  نیا  رد  درف  دـنکیمن  رکف  درف  يارب  دـنکیم  رکف  هعماج 
رظن نـیا  دـنکیم  رکف  وا  لالقتــسا  تلاـصا و  درف و  يور  هـک  تـسا  یتـشادرب  یعاـمتجا ،  تلادـع  زا  تـشادرب  رگید  عوـن  دـنک .  جرخ 
دنیبب دنک  ششوک  دیاب  سک  ره  تفرگ  دیابن  ار  اهنآ  یسایس  يداصتقا و  يدازآ  يولج  دراذگزاب و  دارفا  يارب  ار  نادیم  دیاب  دیوگیم : 

ای تسا  رتمک  يرگید  مهـس  هک  تسین  طوبرم  درف  هب  رگید  دهد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  دمآرد  نآ  دشاب و  هتـشاد  دـناوتیم  دـمآرد  ردـقچ 
دارفا یگدـنز  ینغ  دارفا  لاوما  رب  تایلام  نتـسب  قیرط  زا  دـننامن ،  یقاـب  فیعـض  دارفا  هکنآ  يارب  دـیاب  رما  تیاـهن  رد  هعماـج  هتبلا  رتشیب 

درف يدازآ  وس و  کی  زا  یعامتجا  تلادع  ینعی  مهم ،  هلئـسم  ود  نایم  هک  تساجنیا  دنک .  نیمات  دنیاین  رد  اپ  زا  هک  يدح  رد  ار  فیعض 
دوش انب  رگا  تسا  یـسایس  درکلمع  يدازآ  اب  هارمه  يداـصتقا  تیلاـعف  يدازآ  روظنم  اـجنیا  هتبلا  دـیایم  دوجوب  یـضقانت  رگید ،  يوس  زا 

درک و یقلت  نوفدم  دیاب  نآ  زا  یشخب  رد  لقاال  ار  درف  يدازآ  سب ،  دشاب و  حرطم  عمج  طقف  نآ  رد  هک  دشاب  هنوگنآ  یعامتجا  تلادع 
رد دوب .  دـهاوخن  یلمع  دراد ،  راظتنا  لوا  هورگ  هک  یموهفم  اب  یعامتجا  تلادـع  رگید  دـنامب ،  ظوفحم  دـهاوخب  يداصتقا  يدازآ  رگا 

مزینومک يایند  ود  رانک  رد  هنیمز  نیا  رد  تفگ  ناوتب  بیرقت  هب  دـیاش  تسا ،  هدـش  ادـیپ  طسو  دـح  تلاح  کی  هب  شیارگ  زورما  يایند 
دهاوخیم هزات  شیارگ  نیا  دـیمان   ( 1 مزیلایـسوس (  یعون  ار  نآ  ناوتیم  هک  تسا  دـلوت  فرـشرد  یموس  يایند  مزیلاتیپاک ،  150 و  هحفص
رامثتـسا اـب  يواـسم  ار  یتیکلاـم  ره  دریذـپیم و  یلوقعم  دـح  رد  ار  یـصوصخ  تیکلاـم  ور  نیا  زا  و  دراد ،  هگن  ظوفحم  ار  دارفا  يدازآ 

شدوخ هب  سک  ره  راک  لوصحم  هک  اجنآ  زا  اریز  تسا ،  ملظ  یعون  شدوخ  لوا  لکـش  رد  یعامتجا  تلادع  دیوگیم  یتح  دـنادیمن و 
دوخ رما  نیا  دـنریگب ،  وا  زا  تسا  رتشیب  يرگید  جرخ  هکنیا  لیلد  هب  ولو  ار ،  درف  کی  لوصحم  زا  یمین  روز  هب  دـنیایب  یتقو  دراد ،  قلعت 

دوخب ار  امـش  راک  لوصحم  زا  یتمـسق  مشاب و  هتـشامگ  راـکب  ار  امـش  نم  رگا  تسا  طـلغ  شلکـش  ره  رد  رامثتـسا  تسا  یتلادـعیب  نیع 
نیا مهدب  يرگید  هب  مدوخ  جنرتسد  لصاح  لام و  زا  مدوخ  لیم  هب  نم  رگا  اما  تسا  ملظ  نیا  ماهدرک و  رامثتسا  ار  امش  مهدب  صاصتخا 
يراد هیامرـس  دهدیم  شرورپ  ار  رامثتـسا  دوخ  نطب  رد  هک  تسا  موکحم  تهج  نآ  زا  يراد  هیامرـس  تسا  یگتفای  دشر  تیناسنا و  نیع 

 : هک تسا  نیا  دـیدج  شیارگ  نیا  راعـش  بیترت  نیا  هب  دـنکیم .  يربارب  ان  داجیا  رما  نیا  دـهدیم و  صاـصتخا  هیامرـس  هب  ار  هرهب  ماـمت 
میـشاب هدرک  بوکدگل  ار  دارفا  يدازآ  هدارا و  تیـصخش ،  هکنیا  نودب  میریگب  یلکب  ار  رامثتـسا  ولج  میناوتب  ات  مینک  ذاختا  یهار  دیئایب 

هب ار  دوخ  جراخم  دازام  دوخ  نتـشاد ،  ناسنا  درد  یحور و  تفارـش  تیونعم و  مکح  هب  تیناسنا ،  ياقر  مکح  هب  اهناسنا  مینک  شـشوک 
نآ یبرغ  ریبـعت  هک  هشیدـنانیا  میهدـب  نارگید  هب  میریگب و  اـهنآ  زا  روز  هب  ار  ناـشیئاراد  هکنیا  هـن  دـننک  میدـقت  ناـش  دـنمزاین  ناردارب 

اب مزیلایسوس ،  عون  نیا  توافت  یقرواپ 1 -  فالخ  رب  اما  تسا  نآ  ققحت  یپ  رد  هشیمه  مالسا  هک  تسا  يزیچ  تسا  یقالخا  مزیلایـسوس 
 . تسا یقـالخا  یبـالقنا و  کـیتارکمد و  حالطـصا  هب  مزیلایـسوس  نیا  هک  تسا  نـیا  دـمانیم ،  مزیلایـسوس  ار  دوـخ  مـهنآ  هـک  مزینوـمک 
 . تسا هدرک  مولعم  صخـشم و  تقدـب  هعماج  رد  ارنآ  رارقتـسا  هویـش  زین  نآ و  هب  ندیـسر  یلمع  ياهلح  هار  یبرغ ،  بتاـکم   151 هحفص

يردارب توخا و  نازیم  دـندرک  لاؤس  يدرم  زا  ترـضح  تسا  هدـش  لقن  نومـضم  نیا  هب  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  زا  یثیدـح 
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کی الثم  هک  تسا  دح  نیا  هب  ایآ  دومرف :  هجرد  نیرتیلاعب  نوکی »  ام  لضفا  یلع  داد « :  باوج  تسا ؟  دح  هچ  رد  امش  نایم  رد  یمالسا 
ساسحا لوپ  بحاص  درادرب و  دراد  جایتحا  ردقچ  ره  وا  قودنـص  زا  دربب و  تسد  شردارب ،  هزاغم  رد  دیایب  دش  جاتحم  يزور  هک  ردارب 

 ، دنتـسه ات  ود  اهبیج  هکیلاح  رد  هک  تسنآ  العا  دح  العا  دـح  رد  یتفگ  هنوگچ  سپ  دومرف :  تسین  روطنیا  هن ،  تفگ  دـنکن ؟  یتحاران 
مالـسا هک  تسا  یمالـسا  توخا  ناـمه  دـش  رارق  رب  هویـش  نیا  رگا  سکع  هب  دـشاب و  شدوـخ  بیج  ریظن  يرگید  يارب  مادـک  ره  بیج 

همه میئوگب  هکنیا  ای  و  يرادن ،  قح  وت  میئوگب  نوناق  روز  هب  هکنیا  هن  دنـشاب  راوردارب  اهیگدنز  هک  تسنیا  رادفرط  مالـسا  تسا  شلابندب 
دنتـسه تلود  رودزم  ریگب و  قوقح  همه  هک  تسا  رارقرب  یتسینومک  ياهروشک  رد  هک  یعـضو  ریظن  ینعی  دـنروخب  هریج  تلود  زا  دـیاب 

هب اهحور  هکنیا  اهبیج  دعب  دنوش  یکی  رگیدکی  اب  دیاب  اهحور  لوا  دشاب  مدرم  یحور  تکرـش  زا  یـشان  يدام  یگدنز  رد  كارتشا  دـیاب 
هب مه  تلود  ات   ( 1 رپ (  ار  تلود  بیج  دننک و  یلاخ  ار  اهبیج  روزب  هکنآ  ای  دننک  یکی  ار  اهبیج  روز  هب  دـنهاوخب  دنـشاب  یئادـج  تلاح 
نآ تسین  تبـسانم  یب  هک  دوب  هدش  لقن  اهیدئوس  لوق  زا  یبلطم  شیپ  لاس  دـنچ  ياهمانزور  رد  یقرواپ 1 -  شاهریج  هزادنا  هب  سک  ره 

دوـب هداد  باوـج  هچ ؟  ینعی  مسیلایـسوس  دـندوب  هدیـسرپ  يدـئوس  کـی  زا  دوـب  واـگ  تسایـس و  بلطم  ناوـنع  مـنک  لـقن  امـش  يارب  ار 
ینعی مزیلاتیپاک  یهدب .  هیاسمه  هب  ار  یکی  دـشاب ،  هتـشادن  يواگ  تاهیاسمه  یـشاب و  هتـشاد  هدام  واگ  ود  رگا  هکنیا  ینعی  مسیلایـسوس 

اهتـشادرب یعامتجا  تلادع  باب  رد  میتفگ  هکنانچمه  دـهدب .   152 هحفـص کی >  یـشورفب و  ار  یکی  يراد  هدام  واـگ  ود  رگا  هکنیا ، 
؟  دنکیم نایب  مزینومک  هک  دراد  ار  یتشادرب  نامه  مالسا  ایآ  تسیچ ؟  یعامتجا  تلادع  زا  مالـسا  تشادرب  مینیبب  دیاب  اما  تسا  فلتخم 

هنیمز نیا  رد  هللا  ءاشنا  اهنیا  همه  اب  توافتم  تسا  يرگید  زیچ  هکنآ  ای  و  تسا ؟  قفاوم  اهتـسیلاتیپاک  رظن  اب  مالـسا  هنیمز  نیا  رد  هکنآ  اـی 
مالسا هک  تسا  نیا  منک  دیکات  نآ  يور  رب  تبحص  نیا  یط  رد  مهاوخیم  هک  ياهتکن  اما  درک  مهاوخ  تبحص  یلیصفت  هب  دعب  ياهبش  رد 
مالـسا هک  تسا  نیا  تهج  نیا  رد  بتاـکم  ریاـس  اـب  مالـسا  بتکم  ناـیم  هدـمع  تواـفت  دـنادیم  کـفنیال  وزج  ار  تیونعم  هنیمز  نیا  رد 
تاهابم هیام  اعقاو  هک  میراد  یمالسا  ناربهر  يریگ  تهج  نیا  هرابرد  یناوارف  ياههنومن  خیرات  رد  ام  درامـشیم  ساسا  هیاپ و  ار  تیونعم 
يرگید بتکم  چیه  رد  دهدیم ،  ناشن  دوخ  زا  یمالسا ،  تیونعم  اب  نآ  بیکرت  یعامتجا و  تلادع  هنیمز  رد  مالسا  هک  یتیساسح  تسام 

 ، دوب هدرک  يدزد  هک  نز  نیا  اقافتا  دـشیم  تازاـجم  دـیاب  هک  دوب  هدـش  یمرج  بکترم  ینز  هکم ،  حـتف  لاـس  رد  درادـن .  دـننام  ریظن و 
ود ره  ینعی  مزینومک  یهد .  شیازفا  ار  اهواگ  دادعت  امئاد  يوشب و  يرادماد  لوغـشم  دعب  يرخب ،  رن  واگ  یقرواپ >  زا  یکی  هب  هتـسباو 

يراد واگ  ات  ود  وت  رگا  ینعی  مزیزان  دهدیم .  وت  هب  بآ  اب  طولخم  ریش  هساک  کی  حبص  زور  ره  ضوع  رد  دریگیم و  وت  زا  تلود  ار  واگ 
مـسیناریا دوب :  هدرک  هفاضا  یناریا  راـگن  هماـنزور  بلطم  نیا  ریز  دزادـنایم  يزوس  مدآ  هروک  رد  ار  تدوخ  دریگیم و  تلود  ار  ود  ره  ، 
بالضاف ردو  دشودیم  مه  ار  يرگید  ریشو  دنتسرفیم  هاگراتـشک  هب  ار  یکی  دریگیم ،  تلود  ار  ود  ره  يراد  واگ  ات  ود  رگا  هکنیا ،  ینعی 

ار شتـسد  دوش و  ارجا  شاهرابرد  دح  دش  انب  یتقو  دوب  شیرق  لوا  زارط  فارـشا  وزج  گرزب و  ياههداوناخ   153 هحفص دنکیم . یلاخ 
وا زا  دـنتفر و  ربمایپ  غارـس  هب  یعمج  هتـسد  مینک  لـمحت  هنوگچ  ار  گـنن  نیا  ياو  يا  هک :  تساـخرب  نز  نادـناخ  زا  ویرغ  دـننک ،  عطق 
رثا بیترت  ربمایپ  دندیشارت  عیفش  هطساو و  هک  هچ  ره  منکیمن  رظنفرص  زگره  دومرف :  دنک  رظنفرص  نز  تازاجم  زا  هک  دندرک  تساوخرد 

لئاسم هنوگ  نیا  رد  هک  دوب  نیا  شلیلد  دندش ؟  كاله  هتشذگ  ياهتما  ارچ  دینادیم  تفگ :  اهنآ  هب  درک و  عمج  ار  مدرم  ضوع  رد  دادن 
تازاجم دوز  ار  وا  تشادـن  هطـساو  عیفـش و  دوبن و  گرزب  هداوناخ  کـیب  هتـسباو  دوب  هدـش  ریگتـسد  هکیمرجم  رگا  دنتـشاد  اور  ضیعبت 

نم دنکیم  كاله  ار  یماوقا  نینچ  ببس  نیمه  هب  ادخ  درکیمن  راک  نوناق  وا  دروم  رد  تشاد ،  هطساو  عیفـش و  مرجم  رگا  یلو  دندرکیم 
 ، دید شرتخد  ندرگ  هب  يدنبندرگ  يزور  هک  دننکیم  لقن  یلع  هرابرد  ای  و  موش .  لئاق  یضیعبت  سک  چیه  قح  رد  متـسین  رـضاح  زگره 

ینعی ماهتفرگ  هنومـضم "  هیراع  لاملا "  تیب  زا  ارنآ  دادـباوج ،  ياهدروآ ؟  اـجک  زا  ار  نیا  دیـسرپ  تسین ،  وا  لاـم  دـنبندرگ  هک  دـیمهف 
هب ار  نیا  یتشاد  یقح  هچ  وت  دومرف  دـندرک و  رـضاح  ار  لاملا  تیب  لوئـسم  اروف  یلع  مهدـب  سپ  ارنآ  هک  مداد  تنامـض  مدرک و  هیراـع 

نیا زا  ریغ  رگا  مسق  ادـخ  هب  دومرف  دـنادرگ ،  رب  هک  هتفرگ  نم  زا  هیراـع  ناونع  هب  ار  نیا  نینمؤملاریما  اـی  درک  ضرع  یهدـب ؟  نم  رتخد 
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لیـصا مالـسا  نیتـسار  ناـملعم  مسجم و  مالـسا  هک  اـم -  ناـیاوشیپ  همئا و  هک  تسا  یئاهتیـساسح  نیا  مدـیربیم .  ار  مرتـخد  تسد  دوبیم 
همادا دوخ  هار  هب  تیقفوم  اب   154 هحفـص دهاوخیم  رگا  زین  ام  یمالـسا  بالقنا  دنداد  ناشن  دوخ  زا  یعامتجا  تلادع  هنیمز  رد  دناهدوب - 

155 هحفص درادن .  شیپ  رد  هناهاوخ  تلادع  هنایوج و  تلادع  ياهشور  طسب  اه و  هویش  نینچ  لامعا  زجب  یهار  دهد ، 

يدازآ لالقتسا و   " 2" 

لوا تمسق 

تیالو و تحت  تسا و  ریغص  هکیمادام  لفط ،  کی  منک  وگتفگ  نآ  هرابرد  مهاوخیم  بشما  هک  تسا  یعضوم  يدازآ  لالقتسا و  هلئـسم 
يارب دریگب ،  میمـصت  دناوتیمن  شدوخ  يارب  شدوخ  درادن  لالقتـسا  شدوخ  زا  دـنکیم ،  یگدـنز  ردام  ای  گرزب  ردـپ  ردـپ ،  تمومیق 

لالقتـسا هک  يدارفا  رگید  عون  تسا .  یگتـسباو  لالقتـسا و  مدـع  زا  هجرد  کی  و  عون ،  کی  نیا  دریگب  هزاجا  دـیابیم  يراک  ره  ماـجنا 
وا ياج  هب  وا و  يارب  يرگید  ای  هکلب  دریگب ،  میمصت  دوخ  هرابرد  امیقتسم  دناوتیمن  ارهق  دشاب ،  يرگید  هدرب  يدرف  رگا  دنناگدرب  دنرادن 

دراد دوجو  مه  يرگید  دراوم  مدرک  رکذ  هک  يدروم  ود  زجب  تسا  يرگید  هزاجا  هب  لوکوم  شنتفرگ  میمصت  هکنآ  ای  دریگیم ،  میمصت 
 ، اه هداوناخ  زا  يرایسب  رد  لثملایف  دوشیم  بلس  دشاب -  اهنآ  يور  نونجم  ای  ریغص  مان  هکنآ  نودب  دارفا -  زا  لالقتسا  اهنآ  هطـساوب  هک 

هتـشاد دوجو  نیمز  برغم  رد  هک  یلکـش  رد  اصوصخ  یلادوئف ،  حالطـصا  هب  ياهمیژر  رد  دنراد  لالقتـسا  مدع  تلاح  اهتفلک  اهرکون و 
serf - مسیلادوئف مانب  قرـش  رد  هک  هچنآ  اب  برغم ،  رد  یلادوئف  ماظن  عون  یقرواپ 1 -  هب  هتسباو  ناناقهد  ای   ( 2 اه (  فرس   ( 1 تسا ( 
زا یفلتخم  ياهلکـش  رگید ،  دراوم  يرایـسب  دندش و  رکذ  هنومن  ناونعب  هک  دراوم  نیا  دناهدوب . . .  لقتـسم  ریغ  نیمز ،   156 هحفص  < 2

هعماج و هرابرد  تسا ،  حرطم  لالقتـسا  مدـع  لالقتـسا و  هلئـسم  درف  کی  هرابرد  هک  روطنامه   ( . 1 دندارفا (  یگتسباو  لالقتـسا و  مدع 
هب رگید  یتیعر و . . .  بابرا و  هلئـسم  یگدرب ،  هلئـسم  دارفا ،  نایم  رد  ام  ناـمز  رد  تسا  حرطم  ياهلئـسم  نینچ  یلوا  قیرط  هب  زین  روشک 

هدناوخ یقرواپ >  یسایس  هشقن  هب  یهاگن  دراد  جاور  تدش  هب  یگدنب  یئاقآ و  طباور  اهروشک ،  حطس  رد  اما  تسین  حرطم  میدق  لکش 
هک ینعم  نیاب  تسا  هدوب  یگدرب  يدازآ و  نیب  ام  يزیچ  هتشاد ،  دوجو  ایاعر  يارب  برغم  رد  هک  یتلاح  تسا  هتـشاد  یئاهتوافت  دوشیم ، 

نیمه رد  دوبن  لاونم  نیدـب  لاح  نیمز  قرـشم  رد  اما  دـشاب  ادـج  تسناوتیمن  زین  نیمز  زا  لاح  نیع  رد  اـما  هدوبن  کـلام  هدرب  زرواـشک ، 
رگا دـنورب  يرگید  ياجب  هکنآ  ای  دـننامب ،  اجنآ  رد  هک  دـندوب  دازآ  دـندرکیم  يزرواشک  هعرزم  کی  رد  هک  یئاـیاعر  ناـمدوخ ،  ناریا 

بابرا بابرا  درکیم  ساسحا  رگا  یلو  دـنامیم ،  مه  رگید  لاس  دـنچ  دـنامیم ،  وا  دزن  مه  رگید  لاـس  دوب ،  یـضار  شباـبرا  زا  تیعر 
هک دوب  دازآ  وا  دریگب ،  ار  وا  ولج  تسناوتیمن  سک  چـیه  رگید  تسه ،  يراتفرـشوخ  باـبرا  رگید  ياـج  رد  هک  دینـشیم  تسین و  یبوخ 
رد دروآرد  دوخ  مادختـسا  هب  ار  وا  دـنک و  بلج  ار  يرگید  تیعر  تیاـضر  هک  دـشیم  روبجم  ادـعب  هک  دوب  باـبرا  نیا  تفریم و  دورب و 

تـساوخیم انایحا  رگا  دنامب  هدرک ،  راک  هدمآ و  ایندب  هک  یئاجنامه  رد  دبا  ات  شا  هداوناخ  هارمه  هک  دوب  موکحم  زرواشک  نیمز  برغم 
کلام نیناوق  قبط  درکیم  راک  ياضاقت  يرگید  کلام  زا  تفریم و  مه  هنایفخم  رگا  ضرف  رب  دـنتفرگیم و  ار  وا  ولج  دورب  رگید  ياج  هب 

نیمز و لثملایف  رگا  هک  دوب  دایز  ردقنآ  ایاعر  نیا  لالقتـسا  مدع  دهد  لیوحت  شیلبق  بابرا  هب  ار  وا  دیابیم  دریذـپب و  ار  وا  تشادـن  قح 
رد تسا  هورگ  عـمج و  کـی  ءزج  يدرف  یهاـگ  هـتبلا ،   - 1 دـندشیم .  هتخورف  نیمز ،  هارمه  زین  اـهنآ  دـشیم  شورف  دـیرخ و  ياهـعرزم 

عمج رب  يدـحاو  نوناـق  هکنآ  مـکح  هـب  عـمج  هـب  طوـبرم  ياـهراک  رد  اـما  دراد  لالقتـسا  شدوـخ  هـب  طوـبرم  ياـهراک  رد  تروـصنآ 
 . میدرک هراشا  اهنآ  هب  هک  تسا  لالقتـسا  مدع  دراوم  زا  ریغ  تلاح ،  نیا  اما  دریگب  میمـصت  یئاهنت  هب  دـناوتیمن  دـنکیم ،  یئامرفمکح 

امـسا هک  دنراد  رارق  مه  یئاهروشک  لباقم  رد  دنتـسه و  هدنامرف  اقآ و  اهروشک ،  زا  ياهراپ  هک  دهدیم  ناشن  یبوخ  هب  ناهج   157 هحفص
هک مینادیم  میا  هدرک  هبرجت  یبوخ  هب  نامدوخ  هقطنم  رد  ام  ار  رما  نیا  دنراد  رارق  لوا  هتـسد  ياهروشک  هرطیـس  تحت  المع  اما  دنلقتـسم 
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يارب ار  سراف  جیلخ  دـهاوخیم  اکیرما  تسا  رارقرب  اهتردـقربا  نایم  يدـیدش  یـسایس  تازرابم  دـنه ،  سونایقا  رد  زین  سراف و  جـیلخ  رد 
زا ناریا ،  بالقنا  زا  لبق  ات  اکیرما  هنیمز  نیا  رد  دنراد  یتساوخ  دصقم و  نینچ  زین  رگید  گرزب  ياهروشک  الباقتم  دـنک ،  ظفح  شدوخ 

ناریا هک  دوب  نیا  رما  رهاـظ  هتبلا  هاـش و  ماـن  هب  دنتـشاد  يرکون  هقطنم  رد  دـننک ،  راکـشآ  هکنیا  نودـب  اـهنآ  دوـب  رتوـلج  ناـفیرح  ریاـس 
تفن ناریا ،  لوپ  اب  وس  کی  زا  دوب :  رارق  نیا  زا  دندادیم  ماجنا  نایم  نیا  رد  اهیئاکیرما  هک  هچنآ  دـنک  ظفح  ار  شدوخ  تینما  دـهاوخیم 
تباـب هک  ار  یلوپ  مظعا  تمـسق  رگید  يوس  زا  دـندرکیم و  جارختـسا  تشاد ،  تهابـش  رتشیب  تراـغ  هب  هک  یعیـسو  ساـیقم  رد  ار  ناریا 
لکـش هب  ار  ناریا  ضوع  رد  دنتفرگیم و  سپ  ناریا  زا  هرابود  نردم ،  ياههحلـسا  شورف  مسا  هب  دـندرکیم  تخادرپ  ناریا  هب  تفن  دـیرخ 

زین ار  اه  هحلسا  نیا  میراد و  یلم  لقتسم  تسایس  ام  هک  دوب  نیا  مه  هاش  میژر  ياعدا  دندوب  هدروآرد  دوخ  عفانم  ظفاح  هقطنم و  مرادناژ 
موکحم ناریا  هک  میدوب  دهاش  مه  يداصتقا  لالقتسا  هنیمز  رد  یـسایس .  لالقتـسا  هبنج  زا  نیا  مینکیم .  يرادیرخ  نامدوخ  زا  عافد  يارب 

عیانـص هکنیا  هب  دوب  موکحم  دنک  دراو  جراخ  زا  ار  تشوگ و  رکـش و  مدنگ و  ات  دهد  لیلقت  ار  دوخ  يرادماد  يزرواشک و  هکنیا  هب  دوب 
جنپ دون و  یتح  میژر ،  دوخ  ياههمانزور  فارتعا  هب  انب  یئاذغ ،  داوم  هنیمز  رد  دـشاب  هتـشاد  ار  برغ  یلیفط  هدـننک و  فرـصم  ژاتنوم و 

ام هک  هچنآ  میشاب .  هتـشاد  اکتا  دوخ  هب  میناوتب  ام  هک  دوبن   158 هحفـص يدروم  چیه  رد  دشیم و  دراو  جراخ  زا  روشک  تاجایتحا  دصرد 
هنیمز ریاس  رد  هکلب  دندوب  هدرک  هتـسباو  ار  ام  يداصتقا  لئاسم  رد  اهنت  هن  دوب ،  یگدنب  تراسا و  عون  نیرتدـب  میدوب ،  شراچد  قباس  رد 

هب هک  یئاه  هیمالعا  رد  ررکم  سیراپ ،  رد  ناشتماقا  لـیاوا  ناـمه  رد  ماـما   ( . 1 دـندرکیم (  فیلکت  نییعت  ام  يارب  هک  دـندوب  اهنآ  اه ، 
عقاو رثؤم  دح  هچ  ات  نامرف  نیا  هک  مینادـیم  دـندرکیم و  مدـنگ  تشک  صوصخ  هب  يزرواشک و  هب  قیوشت  ار  مدرم  دنداتـسرفیم ،  ناریا 
موس ناهج  ياهروشک  دروم ،  نیا  رد  هنافـساتم  یقرواپ 1 -   ( . 2 دوب (  یتکرب  رپ  رایـسب  لاس  لاسما ،  ادخ ،  فطلب  هک  صوصخب  دش ، 
نیا رب  تسا  يدهاش  منکیم  لقن  ناتیارب  هیلع  هللاۀمحر  ینیما  هللا  تیآ  موحرم  لوق  زا  هک  ار  ارجام  نیا  دنراد  هباشم  یتشونرس  شیب  مک و 

 ، ینیما موحرم  ناگتـسباو  زا  دوب و  هعیـش  هک  دیعـس -  يرون  ناـمز  رد  قارع -  سلجم  ناگدـنیامن  زا  یکی  درکیم  فیرعت  ناـشیا  اعدـم 
نامدوخ یملع  ياهراک  رد  ام  دیا ؟  هدروآ  اجک  زا  ار  یندل  ملع  نیا  الکو  امش  دوب  هدیسرپ  وا  زا  ینیما  موحرم  دوب  هدمآ  ناشیا  تمدخب 

ياههحیال نیا  امـش  هک  تسا  هنوگچ  اما  میراد ،  رظن  تقد  یـسررب و  تقو و  فرـص  هعلاطم و  هب  جایتحا  يدروم  ره  رد  رظنراـهظا  يارب 
عوضوم دوب ،  هداد  باوج  هدنخ  اب  هدنیامن  دـینکیم ؟  در  ای  بیوصت  تعاس ،  هس  ود  ضرع  رد  دـنروآیم  سلجم  هب  هک  ار  مهم  یـسایس 

بناج زا  هدنیامن  کی  تقو  لوا  دوشب  حرطم  تسا  رارق  ياهلئسم  هچ  مینادیمن  الـصا  میوریم ،  سلجم  هب  هک  حبـص  ام  تسا  هداس  یلیخ 
 - لق ال دیوگیم  رگید  یهورگ  هب  يرآ و  دیئوگب  امـش  معن -  لق  دیوگیم  الکو  زا  ياهدـع  هب  باطخ  دـیآیم  سلجم  هب  دیعـس  يرون 

دعب نآ ،  اب  تفلاخم  رد  یناسک  هچ  دننک و  تبحص  هحیال  اب  تقفاوم  رد  دیاب  یناسک  هچ  هک  دوشیم  مولعم  بیترت  نیا  هب  هن  دیئوگب  امش 
میمـصت نآ  هب  تبـسن  دوعق  ماـیق و  کـی  اـب  روتـسد  قبط  میوشیم و  ربـخ  اـب  شیاوتحم  زا  هزاـت  دوـشیم ،  هدروآ  سلجم  هب  هحیـال  هک  مه 
ناشدای مه  ام  هلاس  دص  ياهدرمریپ  یتح  تفگیم  هلاس .  تصـش  درمریپ  کی  دوب ،  هدمآ  نم  ندـید  هب  ناسارخ  زا  یـسک   - 2 میریگیم . 

دریگب میمصت  شدوخ  يارب  شدوخ  دتسیاب ،  دوخ  ياپ  يور  دهاوخیم  يروشک  یتقو  دینیبب   159 هحفص ردقب >  یلاس  چیه  هک  دیآیمن 
دناوتب درکیم  دراو  اکیرما  زا  ار  شمدنگ  هک  یناریا  نیمه  دیاش  لاسما  دنک  هراپ  ار  یگدنب  ياهدنب  دـیق و  هنادرم  تمه  کی  اب  دـناوتیم  ، 
شدوخ ياپ  يور  اه  هنیمز  همه  رد  دـناوتب  اـم  تکلمم  نیمزرـس ،  نیا  مدرم  تمه  اـب  هک  يزور  نآ  تسین  رود  دـسرب و  یئاـفک  دوخ  هب 
یمالسا يروهمج  يدازآ ،  لالقتسا ،  دندادیم ؟  یئانعم  اب  راعـش  هچ  تارهاظت  رد  مدرم  هک  دیایم  ناتدای  دوش .  ریغ  زا  زاین  یب  دتـسیاب و 

یملع رظن  زا  دریگب ،  میمـصت  شدوخ  يارب  شدوخ  یـسایس  رظن  زا  دهاوخیم  دشاب  لقتـسم  دـهاوخیم  تلم  کی  هک  تسا  نیا  هناشن  نیا 
 ، یگنهرف لالقتـسا  دـهاوخیم ،  اهنیا  همه  زا  رتـالاب  دـهدب و  رظن  شدوخ  داـصتقا  يارب  شدوخ  دـنک ،  يزیر  حرط  شدوخ  يارب  شدوخ 
 ، رامعتـسا نوگانوگ  عاونا  نایم  رد  کشیب  دزاسب  گـنهرف  دـنک و  رکف  شدوخ  يارب  شدوخ  دروآ و  تسد  هب  ار  دوخ  یبتکم  يرکف ، 
ار وا  البق  هکنآ  نودب  دننکب ،  رامعتسا  یسایس  يداصتقا و  رظن  زا  ار  یتلم  تسا  نکمم  رگم  تسا  یگنهرف  رامعتـسا  همه  زا  رت  كانرطخ 
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دننک نیب  دب  تسا  شدوخ  لام  هچنآ  هب  ار  وا  دننک  بلس  ار  وا  يرکف  تیصخش  دیاب  درف  زا  یشک  هرهب  يارب  دنشاب  هدرک  يرکف  رامعتـسا 
دوجوب یگدز  ددـجت  ماـن  هب  یتلاـح  مدرم  رد  دـیبایم  دـنزاسب  دوشیم  هضرع  رگ  رامعتـسا  هیحاـن  زا  هک  هچنآ  ره  هتفیـش  ار  وا  ضوع  رد  و 
تاـیبدا هب  ار  اـهنآ  دـیابیم  دـیایب  ناشـشوخ  هناـگیب  موسر  بادآ و  زا  اـما  دـنوشب ،  رفنتم  ناـشدوخ  موـسر  بادآ و  زا  هکیروـطب  دـنروایب 
یقرواپ ضوع  رد  دننک و  نیبدب  ناشدوخ  یگنهرف  یملع و  رخافم  نادنمشناد و  هب  ناشدوخ ،  ياهباتکب  ناشدوخ ،  هفـسلف  هب  ناشدوخ ، 

عضو زین  قطانم  ریاس  رد  هدوبن و  ناسارخ  صتخم  طقف  مراد  عالطا  نم  هک  اجنآ  ات  هلئسم  نیا  میـشاب و  هتـشاد  بوخ  لوصحم  لاسما ،  < 
لقن الـضف  نایاقآ  زا  یکی  یقرواپ 1 -   ( . 1 دننک (  نارگید  ياهباتک  هفـسلف و  تایبدا و  روسحم   160 هحفص تسا . هدوب  لاونم  نیمههب 
يارب نارهت  هاگـشناد  رد  يزور  دـش ،  روتانـس  دـعب  دوـب و  گـنهرف  ریزو  ناـمز  نآ  رد  هـک  یـصخش  ناـخاضر  هرود  رخاوا  رد  درکیم ، 

ردق دیاب  امش  تفگیم  نایوجشناد  هب  دوب  ناخاضر  هرود  یگنهرف  ياهتیلاعف  زا  لیلجت  مه  شنخس  ياوتحم  درکیم  ینارنخـس  نایوجـشناد 
یکشزپ تایبدا ،  ریظن  نوگانوگ  ياههتشر  هاگشناد  نیا  رد  دیهاوخیم  امش  دینادب  تسا  هدروآ  دوجوب  ناتیارب  هک  ار  یندمت  تلود و  نیا 

نداد ناشن  يارب  دعب  میا ؟  هتشاد  هچ  هتـشذگ  رد  ام  دینادیم  ایآ  اما  دش  دیهاوخ  صـصختم  اه  هنیمز  نیا  رد  هللا  اشنا  دیناوخب و  ار  مولع  و 
دروآ و نوریب  ار  لیبق  نیا  زا  یلامر و  يریگرام و  يرگوداج و  هب  طوبرم  یفارخ  ياـهباتک  زا  یکی  هتـشذگ  ياـههرود  یگنهرف  طـیارش 

ترازو مایا  نامه  رد  اقافتا  هک  درکیم  لقن  ام  تسود  دـناوخ  نایوجـشناد  يارب  ازهتـسا  رخـسمت و  لیبس  رب  ار  باتک  بلاـطم  زا  يرادـقم 
رارق تاررقم  قبط  دـش  هقباسم  نیا  هدـنرب  مدوب  هتـشون  نم  هک  ار  ياهلاقم  قافتا  نسح  زا  دوب و  هتـشاذگ  هقباسم  هب  ار  یعوضوم  گنهرف 

هتسناوت دنوخآ  کی  هک  دشیمن  مرواب  تفگ  متـسه  ملع  لها  سابل  رد  هک  درک  بجعت  دید  ارم  یتقو  منک  تاقالم  ریزو  ياقآ  اب  هک  دش 
یـسانشناور يواکناور و  ياههیرظن  نیرخآ  اب  دوب ،  امـش  هلاقم  رد  هک  ار  یبلطم  نالف  هک  داد  حیـضوت  دعب  دسیونب  ار  هلاقم  نیرتهب  دشاب 

ار بلطم  نیا  یئوگب  یناوتیم  الاح  تساکیرما  ای  اپورا  هدرک  لیـصحت  هلاقم  نیا  هدنـسیون  میدرکیم  رکف  ام  و  دنکیم ،  تقباطم  زورما 
 ، متفگ وا  هب  تینابـصع  اب  مه  دعب  مدناوخ  شیارب  ار  ثیدح  تسا و  ثیدـح  کی  نومـضم  نیا  متفگ  باوج  رد  ياهدرک ؟  لقن  اجک  زا 
ارچ یتفگیم ؟  اهوجشناد  هب  هاگشناد ،  رد  زور  نآ  هک  دوب  هچ  تافرخزم  نآ  نم ؟  ای  يرتلـضاف  ياهتـسشن  اج  نیا  رد  هک  وت  ریزو !  ياقآ 
رد رگا  ایآ  دوب ؟  هدش  هتـشون  باتک  نآ  رد  هک  تسا  یئاهنآ  دوشیم ،  سیردـت  ام  میدـق  سرادـم  رد  هچنآ  ایآ  ینکیم ؟  تنایخ  تتلم  هب 
هک یهقف  هک  يرادن  ربخ  وت  ایآ  دیشاب ؟  هتشاد  تایبدا  هدکـشناد  اساسا  دیتسناوتیم  زورما  امـش  دشیمن ،  سیردت  تایبدا  ام  میدق  سرادم 

للم رظن  زا  دوشیم ،  سیردـت  اجنآ  رد  هک  یلوصا  ای  و  دـنکیم ؟  يربارب  ایند  ياـهبتکم  نیرتگرزب  اـب  دوشیم ،  سیردـت  سرادـم  نیا  رد 
یلعوب تاراشا  ام  ياههزوح  رد  دننکیم ؟  ادیپ  تهابش  نآ  هب  دنراد  رما  تیاهن  رد  برغ  ياههفـسلف  هک  تسا  دیدج  ملع  کی  هتفرـشیپ ، 

یفسلف و یملع و  باتک  اه  دص  يراصنا و  یضترم  خیش  راثآ  یناسارخ و  دنوخآ  هیافک  يراوزبس و  یجاح  هموظنم  اردصالم و  رافـسا  و 
دروم هباشم  روطب  فلتخم  ياـهروشک  رد  نونف  مولع و  زورما ،  ياـیند  رد   161 هحفـص اهنیا >  همه  وت  دوشیم .  سیردت  لوا  زارط  یهقف 

ياهمـسر هار و  اهیژولوئدیا و  اهبتکم و  اب  مولع  اما  تسوا  هب  قلعتم  یـصاخ  ملع  هک  دنک  اعدا  دناوتیمن  یتلم  چیه  دریگیم و  رارق  هدافتـسا 
هتشاد يأر  رکف و  لالقتـسا  و  لقتـسم ،  یبتکم  دوخ  زا  هک  یتلم  ره  دننکیم  ادج  ار  ناشباسح  اهتلم  هک  تسا  اجنیا  دنراد  توافت  یگدنز 
راچان دریگب  هناگیب  زا  ار  شبتکم  دهاوخب  دـشاب و  هتـشادن  بتکم  هک  یتلم  ره  دراد و  تایح  قح  دورن ،  هناگیب  ياهبتکم  راب  ریز  دـشاب و 

هب هورگ  ام  تکلمم  رد  دنا  هدروآ  ام  رـس  رب  هتـشذگ  رد  هک  تسا  یئالب  نامه  هنافـساتم  نیا ،  داد  دهاوخ  هناگیب  یگدنب  یگدرب و  هب  نت 
زا ار  اـهیبرغ  بتکم  دـیاب  اـم  دـنیوگیم  هتـسد  کـی  دناهتـسد  ود  تسین -  مک  مـه  ناشدادـعت  هـک  هتخاـب -  دوـخ  نارکفنـشور  حالطـصا 

 . مسینومک میریگب -  یبرغ  رگید  ياهکولب  زا  ار  بتکم  دیاب  ام  دنیوگیم  رگید  ياهدع  و  مسیلاربیل -  میریگب -  دازآ  ياهروشک 

مود تمسق 

ار مسینومک  لوصا  زا  یتمـسق  اهنیا  دناهدش  دقتعم  یطاقتلا  بتکم  کی  هب  هک  دناهدش  ادیپ  مه  یموس  هورگ  هناتخبدـب  ریخا ،  ياهلاس  رد 
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یمالـسا گـنهرف  صاـخ  تاحالطـصا  اهـشزرا و  میهاـفم  اـب  ار  لـصاح  دـعب  دـناهدرک و  بیکرت  مسیلایـسناتسیزگا  یناـبم  زا  یـضعب  اـب 
هب شیارگ  اـب  اـم  مهدـیم ،  رادـشه  اـجنیا  رد  نم  تسین .  نیا  زج  تسا و  نیا  مالـسا  باـن  لیـصا و  بتکم  دـنیوگیم  تقوـنآ  دـناهتخیمآ 
یب ناوج  یعمج  هب  ياهتفرگ و  هدـیدان  ار  یقرواپ >  دـهاوخیم .  لاح  میهدـیم .  تسد  زا  ار  نامدوخ  یبتکم  لالقتـسا  هناـگیب  ياـهبتکم 

نامه زا  هکنیا  تسا  ملسم  هچنآ  لاح  ره  رد  یتسرد .  تفارـش و  یهز  یتسار  دنهدیم  سرد  لیطابا  تشم  کی  هزوح  رد  یئوگیم  عالطا 
شیاجب دنربب و  نیب  زا  ناش  هتـشذگ  اب  ار  اهنآ  طابترا  دننک و  نیبدـب  دوخ  گنهرف  هب  ار  ام  نادـنزرف  ادـتبا  زا  هک  دوب  نیا  رب  هشقن  نامز ، 

اب یطاقتلا .  بتکم  کی  ای  مسیلایـسناتسیزگا  اـی  دـشاب  مزینومک  بتکم  نآ   162 هحفـص دننک . داجیا  ناشیا  رب  برغ  اب  ياهزات  ياهدـنویپ 
تسا یگرزب  رطخ  مالعا  نیا  دوب  میهاوخ  انف  هب  موکحم  راچان  هب  دیسر و  میهاوخن  یگنهرف  لالقتـسا  هب  رکفت  زرط  نیا  اب  اههویـش و  نیا 

هب ای  میوش ،  قحلم  هورگ  نیا  هب  ای  دیاب  میرادن  ياهراچ  میتفگیم  تروص  نآ  رد  بوخ  میتشادیمن ،  یلقتسم  بتکم  رگا  ام  منکیم  نم  هک 
مینکیم رکف  هک  تساـم  یگتخاـب  دوخ  زا  نیا  میراد  ار  يریغب  دـنمزاین  ریغ  لقتـسم و  بتکم  نینچ  هک  تسنیا  رـس  رب  درد  یلو  هورگ  نآ 

یسک هک  میا  هدید  تارک  هب  نامدوخ  هعماج  رد  میهدب .  رارق  هدافتـسا  دروم  ار  نارگید  يالاک  میهدب و  تسد  زا  دیاب  میراد  هک  ار  هچنآ 
زا هتخیرگ  هتـسج و  هکلب  هدـیمهفن ،  یبوخب  مه  ار  قطنم  ناـمه  هک  تسنیا  بلطم  عقاو  هزاـت  تسا و  کـیتکلاید  قطنم  هتفیـش  لـثملا  یف 

قطنم ناـمه  مه  مالـسا  قطنم  هک  دـنکیم  اـعدا  مدآ  نیمه  دـعب  تسا  هتفرگ  ياـج  شنهذ  رد  يزیچ  هدروخ و  شـشوگب  راـنک  هشوگ و 
دنیبیم يرگید  ای  دزاسیم و  دوبان  دنکیم و  هشیر  زا  ار  وا  مالـسا  ار و  وا  نید  کیتکلاید  قطنم  دنک  هجوت  هکنیا  نودـب  تسا ،  کیتکلاید 
نودب تسا  داصتقا  مه  مالـسا  يانبریز  دیوگیم  راو  یطوط  قمعت و  نودب  مه  وا  تسا  داصتقا  انب  ریز  دـنیوگیم  هک  هدـش  دـم  ایند  رد  هک 

هدـش انب  نآ  ساسا  رب  مالـسا  هک  یتیونعم  تسا ،  تیونعم  هنوگره  درط  وحم و  تسا ،  داصتقا  اـنب  ریز  هک  نخـس  نیا  ینعم  دـمهفب  هکنیا 
یمالـسا ياهرایعم  طباوض و  اب  هکنآ  نودـب  مه  وا  تسا ،  جـیار  عیاش و  زورما  تیکلام ،  اب  هزراـبم  دـنیبیم  يرگید  هتخاـب  دوخ  اـی  تسا 

مهاوخیمن نم  تسا  یصاصتخا  تیکلام  رکنم  مه  مالسا  دشاب ،  هتشاد  دوجو  دیابن  یصاصتخا  تیکلام  اقآ  دیوگیم  دشاب  هتشاد  یئانشآ 
 ، رطخ زورب   163 هحفص دشاب ،  هتـشاد  لابند  هب  گرزب  يرطخ  یلمع ،  ای  يراک  رگا  یلو  تسا ،  راک  رد  یتین  ءوس  دراوم  نیا  رد  میوگب 

دیایب یـسک  مه  دعب  دشاب ،  هدش  هتخیر  نیزنب  ینامتخاس  رد  رگا  دیریگب  رظن  رد  دشابن  ای  دشاب  راک  رد  تین  ءوس  هک  درادـن  یطبر  رگید 
هک یتقو  دـهدیمن  خر  یتوافت  هعجاف  لصا  رد  زاب  دـنک ،  هدافتـسا  شراگیـس  ندرک  نشور  يارب  ار  تیربک  رگا  یتح  دـشکب ،  یتیربک  و 
هب دهدیم .  خر  راجفنا  دوشیم و  لعتشم  زاگ  میدز  هک  تیربک  دشاب ،  هتشادن  دوجو  مه  یتین  ءوس  ولو  دشاب ،  لاعتشا  لباق  زاگ  زا  رپ  اضف 

ار نامدوخ  لقتسم  بتکم  رگا  ام  مراد  هیکت  دایز  یبتکم  لالقتسا  صخالاب  و  لالقتـسا ،  هلئـسم  يور  رب  نم  هک  تساهینارگن  نیمه  لیلد 
 ، میروآ تسدـب  ار  يداصتقا  لالقتـسا  یـسایس و  لالقتـسا  هک  ضرف  نیا  اب  یتح  میا و  هدرک  طقاس  ار  میژر  هکنیا  اـب  یتح  مینکن ،  هئارا 

میهدـب ناشن  دـیاب  اـم  میناـسرب .  رمث  هب  ار  بـالقنا  تسناوت  میهاوخن  دروخ و  میهاوخ  تسکـش  میباـین ،  تسد  یگنهرف  لالقتـسا  هب  رگا 
هچ نیا  تسین  جاتحم  هتـسباو و  ناشمادـکچیه  هب  قرـش و  ینیب  ناهج  اب  هن  تسا و  قبطنم  برغ  ینیب  ناـهج  اـب  هن  یمالـسا ،  ینیب  ناـهج 

دنـسریم هک  نآرق  تایآ  هب  اهیـضعب ،  دـنهدب .  قیبطت  هناگیب  ياهینیب  ناهج  اب  دـنهاوخیم  ار  یمالـسا  ینیب  ناهج  یتح  هک  تسا  يراـمیب 
مه البق  ار  هتکن  نیا  دننک  قبطنم  یقرـش  ای  یبرغ  بتاکم  زا  یکی  اب  ارنآ  هدش  یبیترت  رهب  هکنیا  ات  دـننکیم  هیجوت  لیوات و  ار  اهنآ  ردـقنآ 
نیا هک  میوگیم  احیرص  نم  دننک  ریسفت  ریبعت و  ارنآ  یقیرط  هب  دننکیم  شالت  دیایم ،  هتـشرف  کلم و  مسا  ات  اهیـضعب ،  هک  ماهتفگ  ررکم 

هچ امـش  دـیبای  رد  ارنآ  ات  دـینک  هدـهاجم  شـشوک و  دـیاب  دـیا  هدـشن  لئان  ینآرق  میهاـفم  نیا  كرد  هب  زونه  امـش  رگا  تساـطخ  شور 
تلاسر زا  یمین  نید  الصا  دوبن  لئاسم  نیا  رگا  تسا  نآرق  رخافم  زا  اهنیا  تسا  هدش  رکذ  هزجعم  اههد  نآرق  رد  دیهاوخن ،  هچ  دیهاوخب 

تـسا هدمآ  نید  درادن .  ناربمایپ  ندمآ  هب  يزاین  هک  یـسح  رما  دـنک  عیـسو  ار  ام  دـید  ات  تسا  هدـمآ  نید  دوب  هداد  تسد  زا  ار  شدوخ 
دنکب هدافتـسا  يونعم  نیناوق  زا  دناوتب  هک  دربب  الاب  اجنآ  ات  ار  ناسنا  شزرا   164 هحفص دهاوخیم  نید  دنک .  داجیا  ام  يارب  بیغ  هب  نامیا 

نآ رب  هزجعم  مان  دنکب ،  فرـصت  لخد و  يدام  نیناوق  رد  هک  هاگنآ  يدام  قوفام  نیناوق  دزادـناراکب ،  يدام  نیناوق  دـض  رب  ارنآ  یتح  و 
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هزجعم هب  نآرق  رد  ات  دـنراد ،  یتسیاـبرد  ور  ياهدـع  اـیوگ  منادـیمن  نم  تسا  هدـش  رکذ  هزجعم  دـهاوخب  ناـتلد  اـت  نآرق  رد  میراذـگیم 
رد ایرد  عقوم  نآ  رد  هک  تسنیا  دوصقم  دنیوگیم  یسوم ،  يارب  ایرد  نتفاکش  هب  دنسریم  ات  ندرک  ریبعت  لیوات و  هب  دننکیم  عورش  دنسریم 
هک تسنیا  دوصقم  دـش ،  اهدژا  یـسوم  ياصع  رگا  تسا  هدرک  ادـیپ  دـم  تلاح  ایرد  نوعرف  ندـش  قرغ  نامز  رد  و  هدوب ،  رذـج  تلاـح 

حیرص راکنا  ینانخس  نینچ  يانعم  دیعلب  ار  نانآ  ياهقطنم  اهدژا ،  نوچ  درک و  هبلغ  اهنآ  غیلبت  حالس  رب  یسوم ،  نایب  هوق  قطنم و  تردق 
هتـشاذگ نیا  رب  ار  انب  میا ،  هدادن  رارق  اوشیپ  ار  نآرق  ام  هک  تسنیا  شیانعم  میرادن ،  رکف  رد  لالقتـسا  ام  هک  تسنیا  شیانعم  تسا  نآرق 

هک یناسک  میوگیم ،  تحیـصن  ناونعب  نم  مینک .  ریـسفت  هیجوت و  اهنآ  ساسا  رب  ار  نآرق  تایآ  دعب  میریذـپب و  ار  رگید  ياهبتکم  هک  میا 
دننک دراو  مالسا  رد  ار  بتکم  نآ  زا  يرـصانع  ای  دنهد و  قیبطت  رگید  بتاکم  اب  ار  مالـسا  بتکم  دنهاوخیم  ینعی  دننکیم  رکف  نینچ  نیا 
لماع ای  یـسایس  رامعتـسا  لماع  هک  اهنآ  تمدخ  زا  رامعتـسا ،  هب  اهنیا  تمدخ  دنتـسه  رامعتـسا  تمدـخ  رد  دـننادن  هچ  و  دـننادب ،  هچ  ، 

تارطخ نیا  هب  هجوت  اب  ور و  نیا  زا  رتمیظع  رتشیب و  تلم  هب  ناـشتنایخ  تبـسن  نیمهب  تسا و  رتشیب  بتارمب  دنتـسه ،  يداـصتقا  رامعتـسا 
کیژولوئدیا یبتکم و  لالقتسا  ظفح  میشاب ،  هتشاد  رظن  دم  دیابیم  هکیلئاسم  نیرتیساسا  هلمج  زا  هدنیآ ،  رد  یمالسا  بالقنا  ظفح  يارب 

165 هحفص تسا .  نامدوخ 

یمالسا بالقنا  رد  تیونعم   " 3" 

لوا تمسق 

هک هلئسم  نیا  دیـشاب  هدرک  تقد  رگا  میوگب  نخـس  تیونعم  نکر  ینعی  یمالـسا  بالقنا  ناکرا  زا  نکر  نیموس  هرابرد  مهاوخیم  بشما 
هک یئاهبتکم  ناوریپ  اهبتکم و  یتح  درادن  فلاخم  رکنم و  تسین ،  ءاقب  لباق  دـشاب  هتـشاد  یتیونعم  هنوگچیه  هکنآ  نودـب  يرـشب  هعماج 

تسا دنمزاین  تیونعم  زا  یعون  هب  هعماج  هک  دنراد  فارتعا  دننکیم ،  ریسفت  يدام  ارنآ  تاکرح  هعماج و  ار و  ناهج  دننکیم و  رکف  يدام 
تفگ ناوتیم  تسیچ ؟  نآ  لیـصحت  هار  تسا و  یتیونعم  هچ  تسا  نییدام  یتح  همه ،  لوبق  دروم  هک  تیونعم  نیا  زا  دوصقم  مینیبب  دـیاب 

رگا تسا ،  روما  زا  هلـسلس  کـی  ندوبن  نآ ،  زا  روظنم  ینعی  تسا  یفنم  موـهفم  کـی  دـنراد ،  لوـبق  ارنآ  همه  هک  دـح  نیا  رد  تیوـنعم 
یبهذـم یتح  ياهقطنم و  يداژن ،  بصعت  دنـشابن ،  وجدوس  هاوخدوخ و  تسرپ ،  دوخ  هک  دنـسرب  ياهلحرم  هب  نآ  دارفا  یناسنا و  هعماـج 

دارفا تروصنآ  رد  دشابن ،  اهدیق  نیا  رگا  تیونعم  زا  یقلت  نیا  ساسا  رب  دنیایم  باسح  هب  تیونعم  ناونع  هب  اهیتسین  نیا  دنـشاب ،  هتـشادن 
دراد دوجو  یبلاج  هتکن  اجنیا  رد  دوریم .  نیب  زا  یلکب  تینم "  درک و "  دـنهاوخ  یگدـنز  اـم "  تروصب "  راوردارب  همه  يرـشب  هعماـج 
تاذ رد  رـشب  دـنیوگیم  درک ؟  داـجیا  ار  یفنم  تیوـنعم  نیا  ناوـتیم  هنوـگچ  هک  مینک  لاؤـس   166 هحفــص رکفت  زرط  نـیا  ناوریپ  زا  رگا 

یهاوـخدوخ و سپ  میـسرپب  رگا  تسا  کـیرنژ -  سکراـم ،  ریبـعت  هب  اـی  و  یعاـمتجا -  دوـجوم  کـی  درادـن و  ار  تافـص  نیا  شدوـخ 
رد لک " و  کی "  تروصب  ادتبا  رـشب  تسا  تیکلام  رد  اهنیا  همه  هشیر  تفگ  دـنهاوخ  دوشیم ؟  ادـیپ  اجک  زا  یتسرپدوخ  یئوجدوس و 

تینم و دش ،  ادیپ  تیکلام  هک  یتقو  زا  اما  درکیمن ،  وت  نم و  ساسحا  دوبن  لئاق  نارگید  دوخ و  نایم  يزرم  درکیم  یگدنز  تدحو  کی 
تیکلام دش .  دهاوخ  امرفمکح  میدرک -  هک  یفیرعت  اب  هتبلا  زین -  تیونعم  میربب ،  نایم  زا  ار  تیکلام  میناوتب  رگا  دـش و  ادـیپ  زین  تینانا 

 ، نم هزاغم  نم ،  لیبموتا  نم ،  هناخ  دنیوگب  مدرم  یتقو  دـشاب  هتـشاد  قلعت  ناسنا  هب  یگدـنزاس  یگدـنز و  ياهرازبا  ءایـشا و  هکنیا  ینعی 
هب هک  یتقو  دوبن ،  راک  رد  اهقلعت  نیا  یتقو  دروایم  رد  رگیدکی  زا  ادج  یئاه  نم  تروصب  ار  اهنآ  اهناسنا ،  هب  ءایـشا  قلعت  نیا  نم  هیامرس 
مان هن  تسا ،  نایم  رد  یئادـخ  مان  هن  قالخا ،  عون  نیا  رد  بیترت  نیا  هب  دوب .  دـهاوخ  راـک  رد  تیونعم  دوب ،  راـک  رد  اـم "  نم "  ضوع 

دحتم رگیدـکی  اب  اهناج  دورب ،  نیب  زا  تینانا  تینم و  هکنیا  ینعی  یقالخا  تیونعم  نامیا  نید و  ربماـیپ و  ماـن  هن  هعیبطلا ،  ءارواـم  بیغ و 
قلعت ار  اهتینم  ءاشنم  ام  رگا  دـیوگیم  هک  دراد ،  دوجو  مه  یفلاخم  رظن  رظن ،  نیا  لـباقم  رد  دـیایب .  راـک  رد  تدـحو  داـحتا و  دـنوش و 
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میداد و ماجنا  تورث  دروم  رد  ار  راک  نیا  اضرف  تسین  ریذپ  ناکما  دراوم  همه  رد  اهقلعت  نیا  یفن  تیکلام و  یفن  مینادب ،  ناسنا  هب  ءایشا 
هعماج کـی  درک ؟  میهاوخ  هچ  دراوم  ریاـس  اـب  دوبن ،  راـک  رد  نم  دـمآرد  نم ،  لـیبموتا  نم ،  هناـخ  رگید  هک  دـمآرد  یتروص  هب  عضو 

 ، بزح لـک  ریبد  اـی  ربهر و  دراد ،  ربهر  هب  جاـیتحا  بزح  لـثملا  یف  دراد   167 هحفص یتوافتم  فلتخم و  بتارم  هلـسلس  اهتـسپ و  عبطلاب 
یتوافتم لغاشم  اهتـسپ و  تلود ،  دروم  رد  اـی  دـنتوافتم و  دوخ  تاـجرد  بتارم و  باـسحب  مه  رگید  دارفا  تسا  رفن  کـی  هاوخاـن  هاوخ 

دـنتفایم و ولج  تیبوبحم  تیفورعم و  ترهـش و  رظن  زا  دارفا ،  زا  یـضعب  زاب  اه ،  هعماج  نیرتیکارتشا  رد  یتح  بیترت  نیاب  تسا ،  حرطم 
دنشاب و یکارتشا  دیاب  زین  رهوش  نز و  ایآ  تسا  یگداوناخ  لئاسم  دروم  رد  رتمهم ،  نیا  زا  دننامیم  یقاب  یمانمگ  هیواز  رد  رگید  یـضعب 

روطب تسین  ریذپ  ناکما  نیا  هک  مینادـیم  دوش ؟  یهتنم  یـسنج  هب  دـیاب  یلام  كارتشا  هکنیا  ینعی  دـشابن ؟  راک  رد  نم  رهوش  و  نم ،  نز 
هب هک  دراد  دوجو  یئاهقلعت  لاح  ره  رد  دـهدیم ،  تینانا  ناسنا  هب  دـنکیم و  هیزجت  ار  ناسنا  ناسنا ،  هب  ءایـشا  قلعت  هفاضا و  رگا  هصالخ 
امش ریبعت  هب  ار -  تیونعم  دنکیم و  هیزجت  ار  ناسنا  هک  هچنآ  دنیوگیم ،  لوا  رظن  نافلاخم  رگید  يوس  زا  تسین .  یندش  عطق  يور  چیه 

هک ینورد  یگتسباو  هقلع و  نآ  ینعی  ءایشا ،  هب  ناسنا  قلعت  تسا  ءایـشا  هب  ناسنا  قلعت  هکلب  تسین  ناسنا  هب  ءایـشا  قلعت  دریگیم ،  وا  زا  - 
دش مهاوخ  ادج  رگید  ياهناسنا  زا  هک  تسا  تقونآ  مدش ،  هتسباو  هناخ  نیا  هب  نم  رگا  دننکیم  ریبعت  نآ  زا  ایند  تبحم  هب  نید ،  نابز  رد 

فاضم و هک  اـجنآ  رگید  تراـبع  هب  هناـخ  نیا  هدرب  هدـنب و  نم  هناـخ  نیا  هب  هتـسباو  نم  ینعی  هناـخ  نم  موشیم  نم  هناـخ  ياـجب  عقاو  رد 
شا هیلا  فاضم  هلیـسوب  دوش ،  عقاو  فاضم  رگا  دوشیمن و  هیزجت  هکت و  هکت  دوش ،  عقاو  هیلا  فاـضم  رگا  ناـسنا  تسا ،  ياهیلا  فاـضم 
نیب زا  ار  ءایـشا  هب  تبـسن  ناسنا  تیکولمم  دـیاب  مینک ،  بلـس  ءایـشا  زا  ار  ناسنا  تیکلاـم  هکنیا  ضوعب  سپ  دوریم  نیب  زا  دوشیم و  درخ 
نیا مینک .  داجیا   168 هحفـص وا  يارب  نورب  زا  یتارییغت  افرـص  هکنآ  هن  مینک ،  حالـصا  نورد  زا  لوا  هجرد  رد  ار  ناسنا  دیاب  ینعی  میربب 

هب ناسنا  ندرک  هدنب  هار  زا  هک  تسنیا  خساپ  درب ؟  نیب  زا  ار  ءایشا  هب  تبسن  ناسنا  تیکولمم  ناوتیم  هلیـسو  هچ  اب  هک  دوشیم  حرطم  لاؤس 
یگدنب هکنیا  نیع  رد  ادخ  یگدنب  دراد .  یتاذ  قشع  وا  هب  ناسنا  تسوا و  هدنروآ  دیدپ  هک  یتقیقح  هب  تسوا ،  ترطف  ءزج  هک  یتقیقح 

رما کـی  هب  یگتـسباو  دـنکیم ،  کـچوک  دودـحم و  ار  ناـسنا  هک  تسا  دودـحم  رما  کـی  هب  یگتـسباو  اریز  تـسین  یگتـسباو  تـسا ، 
هک دابم  راد  بات  فلز  نآ  زا  ظفاح  صـالخ  دـیوگیم :  ظـفاح  تسا  تیدودـحم  مدـع  یگتـسراو و  نیع  رد  نآ ،  هب  هیکت  دودـحمان و 
زا ناسنا  یئاهر  رد  ار  تیونعم  ینافرع ،  تایبدا  رد  هک  دننادیم  دنتسه ،  انشآ  ام  ینافرع  تایبدا  اب  هک  اهنآ  دنناراگتسر  وت  دنمک  ناگتسب 
ریز هک  منآ  تمه  مـالغ  دـیوگیم :  ظـفاح   ( . 1 ناسنا (  هب  تبـسن  تیکولمم  زا  ءایـشا  یئاهر  رد  هن  دننادیم  ءایـشا  هب  تبـسن  تیکولمم 

ار ناسنا  تسا  داش  وا  رهم  هب  ملاع  همه  زا  رطاخ  هک  يراسخر  هام  هب  رطاخ  قلعت  رگم  تسا  دازآ  دریذـپ  قلعت  گنر  هچ  ره  دوبک ز  خرچ 
هب طباور  نیا  هک  داد  رظن  هنوگنیا  دیابن  مه  ینوریب  طباور  رد  لاح  نیع  رد  ددرگ  زاغآ  نورد  زا  يدازآ  اب  دـیاب  راکنیا  درک و  دازآ  دـیاب 

ءایشا یلجال »  کتقلخ  کلجال و  ءایـشالا  تقلخ  مدآ  نبای  یقرواپ 1 -   ( . 2 دنشخبیمن (  رثا  نورد  رد  دنشاب  هک  یتروص  لکـش و  ره 
يرثا اهنآ  نورد  رد  دشاب  هک  یعضو  ره  هب  نوریب  يردان ،  رایسب  دارفا  يارب  تسا  نکمم  هتبلا   - 2 ادخ .  يارب  ناسنا  تسا و  ناسنا  يارب 

رد تلادع  دشاب و  هتشادن  ینوناق  یماظن و  چیه  ناسنا ،  هب  ءایشا  قلعت  دوش  انب  رگا   169 هحفص درادن .  تیلک  هدعاق  نیا  اما  دراذگن ،  اجب 
هب باطخ  شیاه -  همان  زا  يرایـسب  رد  مالـسا  ربمایپ  هک  نآرق  هیآ  نیا  اجنیا  دروخیم  مهب  دیدرت  یب  مه  ینورد  هطبار  ددرگن  تیاعر  نآ 

ۀملک یلا  اولاعت  باتکلا  لها  اـی  لـق  تسا « .  تقد  هجوت و  هتـسیاش  تشونیم ،  درکیم -  توعد  مالـسا  هب  ار  اـهنآ  هک  یئاـهروشک  نارس 
لها يا  هیآ 64 )  نارمع -  لآ  هروس  هللا (  نود  نم  ابابرا  اضعب  انـضعب  ذـختی  ائیـش و ال  هب  كرـشن  هللا و ال  الا  دـبعن  الا  مکنیب  انیب و  ءاوس 
رارق کیرش  وا  اب  ار  يزیچ  میتسرپن و  ار  اتکی  يادخ  زجب  هک  مینک ،  يوریپ  تسا  ناسکی  امش  ام و  نایم  هک  قح  هملک  نآ  زا  دیئایب  باتک 

هک هچنآ  تمـسب  ار  يرگید  یـسک  هک  تسا  تروص  نیا  هب  توعد  الومعم  مینکن . . .  میظعت  تیبوبر  هب  ادـخ  ياـجب  ار  یخرب  میهدـن و 
دیئاـیب سراـف  مدرم  ياهک  دـنکیم  توعد  برع  تلم  تقو  کـی  سراـف ،  یکی  برع و  یکی  تلم  ود  هکنیا  لـثم  دـناوخیم  دراد ،  دوخ 

گنر هک  تسا  نخـس  کی  دـیوگیم ،  نآرق  اما  دـیئایب  رد  ام  گنر  هب  دـیریگب و  ار  ام  ناـبز  دـیئایب  هک  تسنیا  شروظنم  میوش و  دـحتم 
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مه تسام و  قلاخ  مه  هک  یئادخ  تسادخ  نخـس  نآ  و  بتکم ،  ای  تلم  کی  گنر  هن  صاخ ،  هورگ  کی  گنر  هن  درادـن  ار  سکچیه 
هک ینیناوق  ددرگیم  زین  امش  لماش  دوشیم ،  ام  لماش  هک  یلکش  نامه  هب  شفطل  تسا  امب  شتمحر  دننامه  امـش  هب  شتمحر  امـش .  قلاخ 

تاذ زج  دیئایب  هک  تسنیا  يواستم  نخـس  نآ  دنکیم  تموکح  ناسکی  امـش  رب  ام و  رب  دـنکیم  ادـیپ  نایرج  نیناوق  نآ  ساسا  رب  تقلخ 
 . مییآرد وا  ناگدرپس  رس  هقلح  رد  مینک و   170 هحفص دازآ  اهر و  یتیکولمم  ره  زا  ار  دوخ  امش  مه  ام و  مه  دیئایب  میتسرپن  ار  ادخ 

مود تمسق 

هک درادن  یتیمها  رگید  دوش و  حالصا  نورد  طقف  هک  تسیفاک  مالـسا  رظن  زا  ایآ  ینعی  تسا ؟  هدرک  تعانق  نازیم  نیمه  هب  مالـسا ،  ایآ 
یضعب هکنیا  تسا ،  هدش  حرطم  زین  نوریب  حالصا  نورد ،  حالصا  رس  تشپ  هلـصافالب  هک  مینیب  یم  دشاب ؟  دهاوخیم  لکـش  ره  هب  نوریب 

زا يرایـسب  هب  یهتنم  هک  ار  اهناسنا  تیکولمم  تیکلام و  هطبار  میهدـن و  رارق  دوخ  قوفام  هدـنامرف و  بر و  ار  رگید  یـضعب  اهناسنا  ام  زا 
يرکف و یحور و  ماـظن  مه  دـحاو ،  نآ  رد  دـیاب  اـم  نآرق ،  رظن  زا  ینعی  مینک  بارخ  میربـب و  نـیب  زا  ددرگیم  رگید  یناـسنا  ریغ  طـباور 

شیپ زا  راک  دوش  هجوت  فرط  کی  هب  اـهنت  رگا  ار ،  ینوریب  طـباور  یعاـمتجا و  ماـظن  مه  مینک و  تسرد  ار  ناـمدوخ  يونعم  یقـالخا و 
ار دوخ  یتقو  ناـسنا  تاـیآ 6 و 7 )  قلع -  هروس  ینغتـسا ( »  هآر  نا  یغطیل  ناـسنالا  نا  تسا « :  هدوـمرف  هنیمز  نیمه  رد  نآرق  دوریمن 

دیکات ینید  تاروتـسد  رد  همه  نیا  ارچ  دـنکیم  بارخ  زین  ارنآ  دراذـگیم و  رثا  شنورد  رد  رما  نیا  دـنیبیم ،  زیچ  همه  ياراد  ینغتـسم و 
هار زا  هک  ار  يدـمآ  رد  دـشابن و  یـسک  جاـتحم  ناـسنا  دـشاب و  هتـشاد  فاـفک  هک  تسنیا  اهیگدـنز  نیرت  هنادنمتداعـس  هـک  تـسا  هدـش 

ياهلیـسو لکـشب  تفرگ و  دوخ  هب  یئوج  دوس  هبنج  تورث  لام و  هک  ردـقنیمه  اریز  دـشاب ؟  یفاک  شیارب  هدروآ ،  تسدـب  هنادـنمتفارش 
ینوریب لماع  نیا  ریثات  زا  دنناوتیمن  ینورد  طباور  رگید  دـهد ،  هولج  تیمها  اب  گرزب و  ار  دوخ  نآ  کمک  هب  ناسنا  هکنآ  يارب  دـمآرد 
ناکما ایآ  مینیبب  نخـس ،  زاغآ  هب  میدرگرب  بوخ  دنوشیم .  هدیـشک  داسف  هب  زین  اهنآ  نآ ،  راشف  تحت  دـننامب و  یقاب  اربم  رانک و  رب  يوق 

هک یقمع  نآ  ندـش  ادـیپ  نودـب  دـننکیم ،  ریبعت  مسیناـموا "  هب "  نآ  زا  تسا و  بتاـکم  بلغا  لوبق  دروم  هزورما  هک  یتیونعم  نآ  دراد 
دوشب ارگناسنا  نایاقآ ،  نیا  ریبعت  هب  ای  يونعم و  دوجوم  کی  ناسنا  تسا  نکمم  ایآ  ددرگ ؟  داـجیا  دـننکیم ،   171 هحفص داهنشیپ  نایدا 
نودب داعم ،  ءادـبم و  هب  نامیا  نودـب  ادـخ ،  هب  نامیا  نودـب  تیونعم  ایآ  دـنکب ؟  يونعم  ریـسفت  ار  ناهج  ار و  دوخ  دـشاب  رداق  هکنآ  یب 

یفنم اهلاؤس  نیا  همه  خساپ  تسه ؟  ریذپ  ناکما  اساسا  تسا -  رثؤم  مکاح و  يدام  ریغ  يوترپ  وا  رد  هکنیا  و  ناسنا -  تیونعم  هب  نامیا 
یکتم یعقاو  یتـیونعم  هب  هتفرگ ،  رارق  یمالـسا  يژولوئدـیا  هیاـپ  رب  نوچ  هک  تسا  نیا  یکی  اـم ،  بـالقنا  تایـصوصخ  هلمج  زا  تسا . 

رد تسا  هدیـسر  تاـبثا  هب  شایگتـسکشرو  نـالطب و  هک  مینیبیم  دـننکیم و  داهنـشیپ  تارـضح  هـک  تـسد  نآ  زا  یتـیونعم  هـن  تـسا ، 
یتـسرپ دوخ  یهاوخدوخ و  یتـیونعم و  یب  درادـن ،  دوجو  تیکلاـم  یگتخاـس ،  تیونعم  عون  نیا  نارادـفرط  ياـعدا  هب  هک  یئاـهروشک 
نیلاتـسا ینینچنیا ،  یتسیناموا  ياهبتکم  ناگدـش  هدرورپ  زا  بلاج  هنومن  کی  تیکلام  رادـفرط  ياهروشک  رد  هک  تسا  جـیار  ردـقنامه 

نآ رد  نایاقآ  ياـعدا  هب  هک  ياهعماـجرد  هک  تسنیا  زا  ریغ  تفاـی ؟  دـشر  هعماـج  مادـک  رد  طـیحم و  هچ  رد  نیلاتـسا  اـیآ  مسرپیم  تسا 
دروم رد  دهدیم ،  یبلط  هاج  یهاوخدوخ و  یتسرپ و  دوخ  ناسنا  هب  يدرف  تیکلام  هک  دشاب  تسرد  زت  نیا  رگا  تشادن ؟  دوجو  تیکلام 

دوب هنوگچ  دیئوگب ؟  دیناوتیم  هچ  ددعتم ،  ياههناخ  هن  تشاد و  یکالما  تکلم و  هن  تشاد و  دوجو  شمانب  یتیکلام  دنس  هن  هک  نیلاتسا 
نیرتوـخ هدـنرد  نیرت و  هاوـخدوخ  هلمج  زا  بتاـکم  نیا  نادـقتعم  فارتـعا  هب  تساـهبتکم ،  نیمه  ناگدـش  تیبرت  زا  هـک  صخـش  نـیا 

ترهـش ياهدوت  مان  اب  هک  یئاهنآ  ینعی  صاخ ،  هورگ  کی  زا  ریغ  زورما ،  ياهتـسینومک  نایم  رد  دشیم ؟  بوسحم  نیمز  يور  ياهناسنا 
172 هحفـص هنومن  دـننادیم .  مزیـشاف  اب  فدارتم  ار  مزینیلاتـسا  دـننکیمن و  هاگن  ناسنا  کـی  مشچ  هب  نیلاتـسا  هب  اـههورگ  ریاـس  دـنراد ، 

دنوشیم تفای  اجنآ  رد  کچوک  نیلاتسا  اهرازه  اههد و  دوشن ،  ادیپ  گرزب  نیلاتسا  کی  رگا  لقاال ،  تسین ،  مک  عماوج  نیا  رد  نیلاتـسا 
ياهنیلاتـسا نیا  دوجو  سپ  دوشیم ،  ادـیپ  تیکلام  بلـس  لابند  هب  اربج  تیونعم ،  رگا  هک  دـنامیم  یقاب  یـساسا  لاؤس  نیا  بیترت  نیا  هب 

یمالسا بالقنا  www.Ghaemiyeh.comنوماریپ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 78زکرم  هحفص 70 

http://www.ghaemiyeh.com


هن تسمزال ،  یعامتجا  تلادع  دنکیمن  تیافک  یئاهنت  هب  تیکلام  بلـس  ار  رـشب  تیونعم  درد  درک ؟  هیجوت  ناوتیم  هنوگچ  ار  کچوک 
هک تسنیا  مالـسا  قطنم  دوب  دـهاوخ  لزلزتم  مه  تیونعم  هیاـپ  دـشابن ،  رارق  رب  یعاـمتجا  تلادـع  ياهعماـج  رد  رگا  اریز  تیکلاـم  بلس 

رامیب رازه  نارازه  دـشاب  هتـشادن  دوجو  تلادـع  هک  ياهعماج  رد  درک  رارق  رب  هعماجرد  دـیابیم  رگیدـکی  اب  مأوت  تلادـع ،  اب  ار  تیونعم 
 ( ع یلع (  ریبعت  هب  هعماج  رگا  ینعی  راجفنا  دـیلوت  یناور  ياههدـقع  دـنکیم و  یناور  ياههدـقع  داجیا  اهتیمورحم  دـنیایم  دوجوب  یناور 

کی دروآ  دهاوخ  هارمه  هب  دساف  یلات  اهدص  هکلب  دنامیمن ،  یقاب  لاونم  نیمه  هب  عضو  دوش  میسقت  ریس  ریسو  هنسرگ  هنـسرگ  هورگ  ودب 
نخـس تـیمورحم .  زا  یـشان  ياـهیتحاران  راـچد  رگید ،  هورگ  دـنوشیم و  ینیب و  گرزب  دوـخ  نـعرفت ،  ریظن  ییاـهیرامیب  راـتفرگ  هورگ 

ار تلادـع  هلئـسم  هک  روطنامه  دـیاب  نامدوخ  هدـنیآ  هعماج  رد  ام  منک  هراظن  نم  نافیرح و  دـنروخیم  هک  دـید  مناوتیمن  میوگب  تسرد 
دراد دوجو  ناسون  یعون  الومعم  يرشب  ياههعماج  رد  هنافساتم  مینک .  حرط  ار  تیونعم  هلئـسم  زین  تدش  نامهب  مینکیم ،  حرطم  تدشاب 
هعماج رد  دـنریگیم  شیپ  رد  ار  لادـتعا  قیرط  رتمک  دـننکیم و  ناسون  طـیرفت  طارفا و  تلاـح  ود  نیب  بلغا  رـشب  ءاـنبا  هک  ینعم  نیا  هب  ، 
هرابرد اما  دناهتفگ ،  نخـس  دایز  تیونعم  هرابرد  مینیبیم   173 هحفـص مینک  هاگن  شیپ  لاس  هاجنپ  ياههتـشون  اه و  هتفگ  هب  رگا  نامدوخ 

هک هدش  دم  ایوگ  یلو  دوشیم  هتفگ  نخـس  تلادع  هرابرد  هدش  ادیپ  لوحت  هک  الاح  دناهتفگ  مک  رایـسب  ای  دناهتفگن و  نخـس  ای  تلادـع 
یمالـسا بالقنا  کی  هن ،  تسا  بالقنا  دـض  دوش ،  هتفگ  نخـس  تیونعم  هرابرد  رگا  هکنیا  لثم  دوشن  هتفگ  نخـس  دایز  تیونعم  هرابرد 

هدـید یهاـگ  هنافـساتم  میا  هدرک  مورحم  هدـنرب  شیپ  لـماع  کـی  زا  ار  ناـمدوخ  بـالقنا  مینک ،  شوـمارف  ار  تیوـنعم  رگا  تسین  نینچ 
 ، تسا تیونعم  هک  هچنآ  دوشیم ،  هتـشون  نآرق  هرابرد  هک  یئاهریـسفت  زا  یـضعب  رد  و  يزورما ،  ياههتـشون  زا  یـضعب  رد  هک  دوشیم 

تاملک اهراب  اهراب و  نآرق  رد  دـننکیم  نیودـت  یبالقنا  گنهرف  مالـسا  يارب  ناشدوخ  باسح  هب  راک  نیا  اب  دـنکیم و  تیدام  هب  ریـسفت 
ملاع مینکیم ،  یگدـنز  نآ  رد  هک  یئایند  نیا  زا  دـعب  هک  هدوب  نیا  دوصقم  اج  همه  رد  کش  نودـب  تسا و  هتفر  راـکب  تماـیق  ترخآ و 

هک اج  ره  اذـل  تسا  نآرق  فعـض  دوشیم ،  هدرب  مسا  يرگید  ملاـع  زا  نآرق  رد  هکنیا  ناـیاقآ  نیا  رظن  هب  اـیوگ  اـما  دراد  دوجو  يرگید 
ار نآرق  تیونعم  ياههیاپ  دنهاوخیم  دارفا  نیا  هزرابم  ره  ماجنارس  راک ،  ره  ماجنارـس  تسا  ماجنارـس  دوصقم  دنیوگیم  هدمآ  ترخآ  مسا 

کی زا  الوا  یلو  تسا  ریذپ  ناکما  تلادع  تیونعم ،  نودب  دننکیم  روصت  دننکیم  رکف  تلادـع  يور  رب  افرـص  هنافـساتم  دـنربب و  نایم  زا 
نآرق رظن  زا  تسین  هتخاس  يراک  تلادـع  لاب  زا  تیونعم  لاب  نودـب  رگید ،  يوس  زا  تسین و  لیوات  هیجوت و  لـباق  نآرق  رد  تیونعم  وس 

یگدنز تسا  ناسنا  حور  يونعم  هبنج  تیوقت  يارب  تسا  هدش  هیکت  نآ  يور  رب  مالـسا  رد  هک  تادابع  همهنیا  تسا  لماکت  هیاپ  تیونعم 
یثلث نم  یندا  موقن  کنا  ملعی  کبر  نا  دـیوگیم « :  نآرق  لاح  نامه  رد  زاب  دراد  هک  ياهلغـشم  يراتفرگ و  همهنآ  اب  دـینیبب ،  ار  ربماـیپ 

 ( هیآ 20 لـمزم -  هروس  مکیلع (  باـتف  هوصحت  نل  نا  ملع  راـهنلا  لـیللا و  ردـقی  هللا  کـعم و  نیذـلا  نم  ۀـفئاط  هثلث و  هفـصن و  لـیللا و 
و بش ،  زا  یثلث  لقاال  و  نآ ،  فصن  دودح  یهاگ  ینکیم ،  مایق  تدابع  هب  ار  بش  ثلث  ود  دودح  رد  وت  هک  تسا  هاگآ  ادخ   174 هحفص
 ، زیخرب تدابع  يارب  ار  بش  زا  یتمـسق  هک :  دـنکیم  دـیکات  شربمایپ  هب  ادـخ  ای  و  دـننکیم . . . ]  نینچ  زین  دنتـسه [  وت  اـب  هک  یهورگ 

مینیبیم ار  وا  یعامتجا  تلادـع  رگا  ع ، )  یلع (  ترـضح  دروم  رد  ای  و   ( . 1 یـسرب (  دومحم  ماقم  هب  ات  ناوخب ،  بش  زامن  نک ،  دـجهت 
ادـخ فوخ  زا  نآ  مینیبب  مه  ار  شیاهندرک  شغ  بش  لد  رد  نآ  دـیاب  مینکیم ،  هدـهاشم  ار  شیاهنتخیر  قرع  اهندز و  لیب  اهندرکراک و 

هیجوت و ناوتیمن  ار  لئاسم  نیا  نآرق  تایآ  حیرـص  مه  اهنآ  دنتـسه و  مالـسا  خـیرات  تایعقاو  اهنیا  مینک  هراظن  مه  ار  شیاهندـش  شوهیب 
سایقم هب  یعامتجا  تلادـع  رانک  رد  هدـنیآ  رد  ام ،  بالقنا  تسا  نآرق  هب  تنایخ  لـئاسم  نیا  يداـم  ریبعت  ریـسفت و  هنوگره  درک  لـیوات 

هیآ 79 ارسا -  هروس  یقرواپ 1 -  میا .  هدید  همئا  ربمایپ و  رد  هک  هنومن  نآ  زا  یتیونعم  دراد ،  لماش  هدرتسگ و  یتیونعم  هب  زاین  یمالسا ، 
175 هحفص

یمالسا بالقنا  تیناحور و   " 4" 
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لوا تمسق 

هب طوـبرم  یکی  تسا ،  ثحب  لـباق  هبنج  ود  زا  هلئـسم  نیا  منک .  ثحب  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  تیناـحور و  هراـبرد  مراد  رظن  رد  بـشما 
یبالقنا نینچنیا  تیناحور  نایاقآ ،  زا  یضعب  لوق  هب  هک  هدش  روطچ  هتـشاد و  یمهـس  هچ  بالقنا  نیا  رد  تیناحور  هکنیا  نآ  هتـشذگ و 
تمـسق هب  رظان  رتشیب  بشما  ثحب  ناریا .  یمالـسا  بالقنا  هدـنیآ  رد  تیناحور  شقن  اب  هطبار  رد  رگید  دـمآرد و  راک  زا  یبالقنا  دـش و 

هدرپ یب  كر و  دنتسه و  حیرص  دوخ  دیاقع  راهظا  رد  هک  یئاهنآ  هچ  پچ ،  حالطصا  هب  ياههورگ  لوا  تمـسق  هرابرد  دوب  دهاوخ  مود 
دنتشونیم دوخ  تاوزج  اه و  هیرشن  اه و  هتشون  رد  دناهدیشک  دوخ  راکفا  يور  رب  یمالـسا  شـشوپ  کی  هک  یئاهنآ  هچ  دنیوگیم و  نخس 

 - ینآرق لوصا  ساـسا  رب  دـنتفگیم  مود  هتـسد  هتبلا  هک  مسیـسکرام -  لوصا  ساـسا  رب  اریز  دوشب  یبـالقنا  تیناـحور  درادـن  ناـکما  هک 
دنتـشاد هدـیقع  اهنآ  شنیب  نیمه  ساسا  رب  دریگیم  ماجنا  مکاح  هفرم و  هقبط  هیلع  اهنآ  تیمورحم  لیلدـب  مورحم و  هقبط  هیحان  زا  بالقنا 

هقبط هب  هتسباو  خیرات  لوط  رد  تیناحور  هک  اجنآ  زا  دریگ و  تروص  بالقنا  مکاح  هقبط  هب  هتسباو  ياههورگ  هیحان  زا  درادن  ناکما  هک 
 ، هتفرگ دوخب  یبالقنا  هیحور  تیناحور  هک  دـینیبیم  زورما  رگا  دـنک و  بالقنا   176 هحفـص هقبط  نیمه  هیلع  دناوتیمن  تسا ،  هدوب  مکاح 
 : هک هدناوخ  تیناحور  شوگ  رد  هک  تسا  مکاح  هقبط  نیا  عقاو  رد  تسا  شدوخ  تیدوجوم  ظفح  يارب  مکاح  هقبط  هسیـسد  افرـص  نیا 

ياهیرـشن رد  یتح  ار  ام  مه  ینک و  ظفح  ار  تدوخ  مه  بیترت  نیا  هب  ینک و  زمرت  ار  بالقنا  یناوتب  عقوم  هب  ات  ریگب  دوخب  یبالقنا  هرهچ 
روظنم ار -  اهنیا  لوگ  دوب  هداد  رادشه  مدرم  هب  هک  مدناوخ   ( 1 دوب (  هدش  رشتنم  یفخم  هورگ  کی  فرط  زا  شش  هاجنپ و  دنفسا  رد  هک 

هک اه  یـضعب  دش  رورت  ارآمزر  هک  یلاس  دننک !  ظفح  ار  وا  دنهاوخیم  دـناهتخاس و  هاش  هاگتـسد  اب  اهنیا  اریز  دـیروخن  تسا -  تیناحور 
باسح هب  تسایـس  هنحـص  نامرهق  هرود  نآ  رد  هک  ار  ارآ  مزر  رگید  يوس  زا  دندرکیم و  هاگن  ینیبدب  دـیاب  ار  یتکرح  ره  ار و  زیچ  همه 

هشقن مهنیا  دنتفگیم  مه  ار  وا  ندروخ  ریت  یتح  تسا و  ارآ  مزر  تسایس  تسه  ياهشقن  ره  دنتفگیم  دنتسیرگنیم ،  باجعا  هدید  هب  دمایم 
رگا دنرادن  ارآ  مزر  هرود  ياهینیبدب  نآ  زا  یمک  تسد  اهنداد  جرخ  هب  بصعت  عون  نیا  رد  مه  ام  نارکفنشور  زا  یـضعب  تسا !  شدوخ 

نویناحور اهیبهذم و  تسدب  ناریا  بالقنا  يزوریپ  هک  دوشیم  هجوتم  دشاب  هدرک  هعلاطم  ار  نارکفنشور  حالطصا  هب  نیا  تایرشن  یسک 
رایـسب ادـتبا  رد  هک  دوب  نیا  تشادـن ،  عوقو  ناکما  یبالقنا  نینچ  اهنآ  ياهرایعم  اب  هک  اجنآ  زا  تسا و  هدرک  هدز  تهب  تدـشب  ار  اهنیا  ، 

 - یقرواپ 1 تسا !  ارآ  مزر  دوخ  راک  مهنیا  دـنیوگب  هکنیا  هصالخ  دـننک و  لیوات  هیجوت و  هدـش  وحن  ره  هب  ار  عوضوم  ات  دـندرک  شالت 
 ، ادخ هن  ناونع "  تحت  مراهچ  هرود  هرامـش 15 ،  ناریا "  ناناقهد  نارگراک و  تسینومک  بزح  ناگرا  نافوت "  همانهام  هب  دوش  عوجر 

يردقب تیعقاو  یلو   177 هحفص  57 نمهب .  صوصخب  بـالقنا و  ناـیرج  رد  ناـقرف "  هورگ "  تایرـشن  هیلک  هب  ناـمرهق " و  هن  هش ،  هن 
دوخ شیپ  اهنآ  میریذـپیم  ار  تیناحور  يربهر  دـنیوگب  هکنیا  زج  دـندیدن  ياهراـچ  اـهنآ  نیرت  پچ  یتح  اـه ،  هورگ  ماـمت  هک  دوب  يوق 
شیپ زا  يراک  میتسناوتن  میتشاد  ییاهحرط  یتالیکشت و  میدرک و  تسرد  بزح  میدز و  بالقنا  زا  مد  لاس  اههد  هک  ام  ارچ  دنـشیدنایم 

گرزب نارادمتـسایس  يارب  هک  دندنک  ناریا  رد  ار  هلاس  میژر 2500  کی  هشیر  نانچنآ  مک ،  تاناکما  نیا  اب  اهدـنوخآ  نیا  یلو  میربب ، 
 ، داصتقا تسایس و  رانک  رد  يروکد  ناونعب  ار  تیناحور  یناریا  ناسانش  هعماج  مه ،  ناریا  دوخ  رد  یتح  دوب  ینیب  شیپ  لباق  ریغ  مه  ایند 

تـضهن رد  تیناحور  شقن  تابثا  هب  مرادن  دصق  بشما ،  تبحـص  رد   ( . 1 دندوبن (  لئاق  ینادـنچ  تیمها  نآ  يارب  دـنروایم و  باسحب 
رد تیناـحور  شقن  تضهن و  هدـنیآ  هب  عـجار  رتـشیب  مهاوـخیم  هسلج  نیا  رد  تسین  نآ  رکنم  سکچیه  هک  تسا  یتـهج  نـیا  مزادرپـب ، 
وزج لبق  اهلاس  هک  یبهذم  ریغ  ناگدنـسیون  زا  یکی  یقرواپ 1 -  نشور  هب  يدایز  کمک  هک  یمهم  لاؤس  میوگب  نخـس  بالقنا  موادـت 

دوب و هتشون  يا  هلاقم  تالجم  زا  یکی  رد  لبق  يدنچ  دش ،  ادیپ  لوحت  شتارظن  رد  يدایز  دح  ات  اهدعب  دوب و  هدوت  بزج  ياهگولوئدیا 
تـضهن تـضهن و  نـیا  ناـیم  ياهسیاـقم  هدنـسیون ،  هلاـقم  نآ  رد  دوـب  هدرک  لـیلحت  ياهناـفرط  یب  اتبـسن  دـید  اـب  ار  ناریا  یلعف  تـضهن 

اهنآ ینعی  تساهکیئال -  ندرگ  هب  یلبق  تضهن  ود  رد  تسکـش  هانگ  هک  دوب  هدش  رکذـتم  هدروآ و  لمعب  تفن  ندـش  یلم  تیطورـشم و 
 ، ورین ود  تضهن ،  ود  نیا  زا  مادـک  ره  ادـتبا  رد  دـنرادن -  ینادـنچ  یبهذـم  تـالیامت  دوشیمن و  هتخیگنا  ناشبهذـم  زا  ناشتـسایس  هک 
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بقع ار  اهیبهذـم  هک  دـنداتفا  رکف  نیا  هب  اهکیئال  يرادرب ،  هرهب  عقوم  رد  یلو  دـنداتفا ،  هارب  مه  اـب  اـهکیئال  يورین  اهیبهذـم و  يورین 
نییعت يورین  ود  اهنت  دـندرکیم  رکف  نارکفنـشور ،  بلغا  زین  یلعف  بـالقنا  رد  دـش  اهتـضهن  نیا  يود  ره  تسکـش  ببـس  نیمه  دـننزب و 

رد يرگید  يورین  دنک  ینیب  شیپ  تسناوتیمن  سکچیه  یـسایس  يورین  يرگید  يداصتقا و  يورین  یکی  دراد ،  دوجو  هعماج  رد  هدننک 
يزوریپ هب  ار  بالقنا  هرخالاب  هک  تسنامه  تسا و  رتراد  هشیر  رتدـنمتردق و  رگید  ياهورین  همه  زا  هک  دـشاب  هتـشاد  دوجو  هعماـج  نطب 

رـشتنم لبق  يدنچ  هک  ياهوزج  رد  دراد ؟  یتردق  نینچ  ناریا  رد  تیناحور  ارچ  هک  تسنیا  دنکیم  عوضوم  ندـش   178 هحفص دناسریم . 
رتشیب یحالصا  نانخس  ننست  ياملع  نویناحور و  نایم  هکنیا  اب  ماهتفگ  اجنآ  رد  ننست  عیـشت و  تیناحور  نایم  مدرک  ياهسیاقم   ( 1 دش ( 
قیمع یحالصا  تکرح  کی  دنتسناوتن  اهنآ  یلو  تسا ،  هدش  هئارا  رتشیب  اهنآ  بناج  زا  یحالصا  ياهحرط  هدش و  ناونع  هعیش  ياملع  زا 
هدرک يربهر  ار  یئاهتکرح  لاس  دص  نیا  لوط  رد  دناهدز  فرح  اه  هنیمز  نیا  رد  رتمک  هکنیا  اب  هعیـش  ياملع  سکع ،  رب  دنروایب  دوجوب 
کی اـهنیا . . .  لاـثما  یحیـسم و  تیناـحور  هب  دـسر  هچ  اـت  تسا  هتـشادن  دوجو  تنـس  لـها  ناـیم  رد  یتـح  ناشمادـکچیه  ریظن  هک  دـنا 

هب هک  ناریا  تیطورـشم  تضهن  رد  ورـشیپ  تیناحور  شقن  مانب  هتـشون  یباتک  راگلآ ،  دماح  مانب  تسا  هدش  ناملـسم  ارهاظ  هک  یئاکیرما 
هدش نشور  یبوخب  باتک  نیا  رد  هدش  زاغآ  راجاق  هرود  لوا  زا  باتک  نیا  رد  یخیرات  عیاقو  شراگن  هتبلا  تسا  هدش  همجرت  مه  یـسراف 

ياهتضهن يربهر  راک  رد  نیطالـس و  اب  هزرابم  ریگرد  هراومه ،  هعیـش  ياملع  هیراجاق ،  هرود  لاس  هاـجنپ  تسیود و  لوط  رد  هک  تسا 
هدوب ناریا  طیحم  هب  ندوبن  انـشآ  لیلد  هب  هتبلا  مهنآ  و  دراد -  مه  یکچوک  ياهفعـض  هطقن  هکنیا  اـب  باـتک  نیا  دـنا  هدوب  نیطالـس  دـض 
هعیـش تیناحور  هک  دـنکیم  راکـشآ  ار  هتکن  نیا  یبوخب  هدـش و  هتـشون  هناـضرغیب  هناـفرطیب و  هک  تسا  یباـتک  عومجم  رد  یلو  تسا - 
دهاـش دوخ  هک  ناریا  تفن  ندـش  یلم  تضهن  نیمه  رد  تسا  هدرکیم  تکرح  ماـیق و  مدرم  دوسب  هراومه  هدوب و  مدرم  راـنک  رد  هراوـمه 
یمیظع شقن  هچ  مالـسا  نایئادف  يراکمه  یناشاک و  هللا  تیآ  يراسناوخ و  هللا  تیآ  موحرم  يربهر  هب  تیناحور  هک  میدید  میدوب ،  نآ 

هملک  179 هحفص اردص .  تاراشتنا  يرهطم -  داتـسا  ریخا -  هلاس  دص  رد  یمالـسا  ياهتـضهن  یقرواپ 1 -  ذوفن  تردق و  رگا  دنتـشاد ، 
زاتشیپ يورین  اهنت  تیناحور  دش  زاغآ  فرط  نیا  هب  دادرخ  هدزناپ  زا  هک  يرگید  تضهن  رد  دوشب  یلم  ناریا  تفن  هک  دوب  لحم  دوبن  اهنیا 

ام يارب  تسا ،  هتـشذگ  هب  طوبرم  همه  لئاسم  نیا  اما  دـنک .  رب  هشیر  زا  ار  داسف  لـصا  تسناوت  هک  دـش  لـمع  دراو  مه  یقیرط  هب  دوب و 
هدرک نانچ  نینچ و  تیناحور  هک  مینکب  شوخلد  مرگرس و  نیا  هب  ار  نامدوخ  میئوگب و  نخس  بالقنا  هتـشذگ  زا  امئاد  هک  تسین  یفاک 
هکنآ طرـش  هب  دراد  تیناـحور  هب  يداـیز  زاـین  بـالقنا  نیا  هدـنیآ ،  رد  مینکب  رکف  هدـنیآ  يارب  دـیابیم  نونکا  تشذـگ  هتـشذگ ،  تسا 

دنچ ار  دوخ  شالت  دیابیم  تیناحور  دـیآ  رب  یبوخب  دراد  هک  یئاهتیلوئـسم  هدـهع  زا  دـنک و  كرد  یبوخب  ار  شدوخ  فیاظو  تیناحور 
دیبوک مه  رد  ار  مکاح  ياهتردق  دیابیم  تسا  مالـسا  ردص  ریظن  ام  بالقنا  يادتبا  دوشب  ربارب  دـنچ  دـیابیم  شغیلبت  هلمج  زا  دـنک و  ربارب 

لکـشب ع )  نیـسح (  ماما  نامز  ات  مکاح  تردـق  هیلع  ور و  رد  ور  هزرابم  مالـسا ،  ردـص  رد  تسا .  هزراـبم  داـهج و  هرود  هرود ،  نونکا 
مالـسا يایند  رد  تسا ،  همئا  ریاـس  هرود  هک  موس  مود و  ياـهنرق  صوصخب  لوا و  نرق  رخاوا  زا  اـما  تفاـی  همادا  هدرتسگ ،  ياـهدروخرب 

اهریـشمش مک  مک  ناملـسم ،  يایند  ورملق  طسب  اب  مالـسا و  هب  فلتخم  للم  ندیورگ  اب  هک  ینعم  نیا  هب  دوشیم  ادیپ  یـصاخ  ینوگرگد 
دنتساوخیم علو  روش و  اب  مدرم  یمالسا  ياهنیمزرس  همه  رد  دش  هتفرگ  راکب  هزات  یحالس  ناونع  هب  اهباتک  ضوع  رد  دش و  هتشاذگ  رانک 

ربارب دـنچ  نآرق  كرد  مهف و  يارب  ناشقـشع  ناناملـسم ،  هزات  هار ،  نیا  رد  دـنمهفب  دـنناوخب و  دنـسانشب و  ار  هزات  نید  ینامـسآ  باتک 
 . دناوخب ناشیارب  اهتنا  ات  ادتبا  زا  ار  نآرق  دناوتب  دنادب و  نآرق  تئارق  هک  دنتـشگیم  یـسک  لابند  هب  مدرم  اج  همه  رد  دوب  اهناملـسم  رگید 

هتشاذگ ثیدح  زا  هدافتسا  رب  ار  ریسفت  يانب  هک  صوصخ  هب  دش  اهثدحم  اهرسفم و  رازاب  قنور  ثعاب  نآرق  هب  يروآ  ور   180 هحفص نیا 
دایز یلیخ  الاک  کی  ياضاقت  یتقو  هک  تسا  یعیبط  ثیدح  لعج  دـیدرگ ،  یفارحنا  نایرج  کی  شیادـیپ  ببـس  هجوت  نیا  دوخ  دـندوب 
هتکن نیا  هک  ار  يدرجورب  هللا  تیآ  موحرم  دنک  تمحر  ادخ  دوشیم  زاب  مه  یبلقت  يالاک  يارب  نادیم  دوبن ،  یفاک  ردق  هب  هضرع  دـش و 
دالب یـصقا  هب  دـشیم و  دـنلب  هنیدـم  زا  یـسک  لـثملا  یف  هک  دوب  روطنیا  عضو  ماـیا  نآ  رد  دومرفیم :  ناـشیا  تسا  ناـشیا  ياـهراگدای  زا 
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یفاک هلمج  ود  یکی  نیمه  هدرک  تاقالم  ار  ربمایپ  تسا  ربمایپ  هباحـص  زا  دـنتفگیم  تسیک ؟  نیا  دندیـسرپیم  اجنآ  درکیم  رفـس  ناسارخ 
همه بوخ  تسا  هدینـش  ربمایپ  كرابم  ياهبل  زا  شدوخ  هک  دننکب  ار  یثیدح  بلط  وا  زا  دـنریگب و  ار  مدآ  نیا  رود  رفن  رازه  اههد  ات  دوب 
دنچ اهنت  ربمایپ  زا  دندوب و  هدش  ناملسم  ربمایپ  رمع  رخآ  لاس  اهنآ  زا  يرایسب  هکلب  دندوبن ،  ربمایپ  اب  یلاوتم  ياهلاس  هک  مه  هباحـص  نیا 
لعج هب  ناشدوخ  زا  مک  مک  دندوب  نامیالا  فیعض  هک  یئاهنآ  دشیم  ببـس  مدرم  لابقا  موجه و  یلو  دنتـسنادیم ،  هصق  دنچ  ای  ثیدح و 

زا دـندش  ادـیپ  زین  يرگید  يرکف  ياهنایرج  یفارحنا ،  ناـیرج  نیا  زجب   ( 1 دندرکیم (  هدافتـسا  ءوس  مرگ  رازاب  زا  دنتخادرپیم و  ثیدـح 
هب مالـسا ،  موجه  لباقم  رد  اهنیا  رگید  بهاذم  هب  هتـسباو  دـندوب  يدارفا  دوب  هتفای  هار  اهنآ  نایمب  مالـسا  هک  یماوقا  نایم  رد  هکنیا  هلمج 
زا هتـسد  نآ  یتح  لـئاسم -  ماـسقا  عاونا و   ( 2 نامز (  نآ  رد  اه  هشیدـناو  راکفا  زاربا  يدازآ  لـیلد  هب  دنتـساخرب  دوخ  بهاذـم  زا  عاـفد 
زا ضرغ  دـصق و  اـب  هک  تسا  یتاـفیرحت  ياوـس  رما  نیا  هتبلا  یقرواپ 1 -  یمالـسا  ياههشیدـناساسا  اب  حیرـص  تفلاخم  رد  هک  یلئاسم 
 . تشاد تهابش  ام  ینونک  عضو  هب  رایسب  هک   - 2 تفرگیم .  تروص  دوب ،  مالسا  يدوبان  ناشفده  هک  اهنآ  يادیپان  ادیپ و  ياهتسد  قیرط 

 . تسا یبوخ  رایسب  هنومن  دوب  ع )  قداص (  ماما  باحصا  زا  هک  لضفم  ناتساد  دروم ،  نیا  رد  دیدرگ  حرطم  دنتشاد -  رارق   181 هحفص

مود تمسق 

تلاسر و ماجنا  ینعی  درکیم ،  ع )  نیـسح (  ای  و  ع )  یلع (  ای  و  ص )  ربمایپ (  هک  دـنکیم  ار  راک  نامه  دوخ  نامز  رد  ع )  قداص (  ماما 
رد یلو  دوب  وا  هتـسدوراد  دیزی و  مالـسا  یلـصا  هلئـسم  ع )  نیـسح (  ماما  نامز  طیارـش  رد  دوخ  ناکم  نامز و  طیارـش  هب  هجوت  اب  هفیظو 
هک ار  يولع  ياهتضهن  تشاد و  تکرـش  نآ  رد  هنالاعف  روطب  دوخ  ماما  هک  هنامز -  ردلق  اب  هزرابم  موزل  رب  هوالع  ع )  قداص (  ماما  نامز 
هک تسا  حضاو  دوب  حرطم  زین  یفارحنا  ياهبتکم  يرکف و  ياههلحن  اب  هزرابم  هلئسم  دومرفیم -  دیئات  الماک  دندوب ،  تین  صولخ  يور  زا 
رد دنکیم  حرطم  ار  یمالک  یفـسلف و  ياهثحب  دیاقع و  راکفا و  داضت  دوخ ،  هارمه  هب  يدازآ  دـسریم و  هار  زا  يدازآ  بالقنا ،  لابند  هب 
اب یئورایور  رد  قداص  ماما  هفیظو  تسا .  ملق  باتک و  سرد و  بسانم ،  هحلـسا  اجنیا  دربیمن ،  شیپ  زا  يراک  ریـشمش  رگید  ماـگنه  نیا 

و کیلوتاک )  قیلثاج (  سوجم و  دوهی و  بهاذم  ات  هتفرگ  یفـسلف  یهقف و  یمالک ،  فلتخم  ياههقرف  زا  نوگانوگ -  ياههشیدناهمهنآ 
هب ار  حیحـص  بتکم  تسار و  هار  دزیخرب و  هزرابم  هب  ههبج  نیا  رد  هک  دوب  نیا  قداص  ماما  تلاسر  دوب ؟  هچ  يداـم -  يرهد و  بتاـکم 

دوب دنمشناد  يدرم  دوخ  هک  نومام  ماگنه  نآ  رد  دراد  دوجو  زین  ع )  اضر (  ترضح  نامز  رد  قداص ،  ماما  عضو  ریظن  دهدب  ناشن  تما 
اب هرظانم  هب  ار  اهنآ  دادیم و  لیکشت  نوگانوگ  بهاذم  قرف و  یبهذم  یملع و  گرزب  ياهتیصخش  لاجر و  تکرـش  اب  یگرزب  تاسلج  ، 

يارب مدرک  ضرع  هک  اهنیا  همه  تسا .  رگنـشور  هدـنزومآ و  رایـسب  تاسلج  نیا  رد  ع )  اـضر (  ماـما  تاـثحابم  درکیم  توعد  رگیدـکی 
یلصا ددرگ ،  بعـص   182 هحفـص راوشد و  لـطاب  زا  قح  تخانـش  هک  دوش  هنوگنآ  هناـمز  عاـضوا  یتـقو  هک  دوب  هتکن  نیا  ندرک  نشور 

ای قداص و  ماما  نامز  رد  ع )  نیـسح (  ماما  رگا  تسا  اهفیرحت  اهفارحنا و  اب  هزرابم  میقتـسم و  طارـص  ندادـناشن  ینید  ربهر  هفیظو  نیرت 
رازاب نآ  رد  هک  ياهدنیآ  نینچ  زین  ام  تضهن  يارب  دندرک .  لمع  راوگرزب  ود  نآ  هک  درکیم  لمع  هنوگنامه  دیدرت  یب  دوبیم ،  اضر  ماما 

هب جایتحا  تیناحور  دنک  زیهجت  ار  دوخ  هتشذگ ،  ربارب  اههد  تیناحور  تسمزال  ور  نیا  زا  تسا  ینیب  شیپ  لباق  دشاب ،  غاد  راکفا  هضرع 
هب هتـشذگ  زا  رتشیب  بتارمب  هک  دـنراد  رارق  مدرم  نویناحور  ربارب  رد  دراد  هدـش  باسح  مظنم و  راـک  هماـنرب و  هب  جاـیتحا  دراد ،  تیوقت 

ار دوخ  تسا ،  هداتفین  هار  هب  میظع  لیـس  نیا  ات  دتفیب و  هراچ  رکف  هب  تعرـسب  دیاب  تیناحور  دنراد  جایتحا  داشرا  یئامنهار و  تیادـه و 
تیناحور و هعماج  مروظنم  تسا  هدمآ  دوجوب  يدودح  ات  نارهت  رد  هناتخبـشوخ  تالیکـشت ،  تدـحو و  دـنک .  هدامآ  نآ  اب  هلباقم  يارب 
لصتم و رگیدکی  هب  تیناحور  همه  دنک و  ادیپ  میمعت  ناریا  رـسارس  رد  هنومن  نیا  مراودیما  نم  هدش  لیکـشت  هک  تسا  تیناحور  ياروش 

باسح هب  تیناحور  ياههاگیاپ  نیرتهب  هلمج  زا  دـجاسم  دـننک .  زیهجت  یهجو  نیرتهب  هب  ار  دوخ  قیرط  نیا  زا  دـنناوتب  دـنوشب و  طـبترم 
ات هک  تسا  نیا  رما  نیا  لیلد  کی  تسا ،  هدش  تولخ  دجاسم  بلغا  بالقنا ،  زا  دـعب  هک  دـهدیم  ناشن  دـجاسم  عضو  هب  یهاگن  دـنیایم 
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مدرم هک  دـشیم  حرطم  یلئاـسم  ناـمه  اـهنآ  رد  دـندادیم  ماـجنا  ار  دوخ  یبـالقنا  شقن  وحن  نیرتـهب  هب  دـجاسم  بـالقنا  يزوریپ  زا  لـبق 
زا شیب  دجـسم  يایحا  ترورـض  نونکا  دندرکن  گنهامه  رییغت  نیا  اب  ار  دوخ  دجاسم ،  بالقنا ،  يزوریپ  زا  دعب  اما  دندوب  شراتـساوخ 

یمالـسا و بزح  دنـشاب  هتـشاد  یبهذم  ياههمانرب  مه  نویزیولت  ویدار و  دجـسم  رانک  رد  تسمزال  هتبلا  دوشیم  ساسحا  رگید  نامز  ره 
ياهـشزومآ تامیلعت و  دـیابیم  اـهنوناک ،  نیا  قیرط  زا  مدرم  دـنیایب .  دوجوب  دـیاب  مه   183 هحفص یبهذم  یـسایس و  تامیلعت  ياهنوناک 

نیا لیطعت  هعجاف  نیا  زا  يریگولج  هار  دـیایم  دوجوب  هعجاف  تقونآ  دـنریگب ،  ار  دجـسم  ياج  اـهداهن ،  نیا  همه  رگا  اـما  دـننیبب  یـسایس 
تیناحور شود  هب  یلصا  شقن  هدمع و  مهس  نایم  نیا  رد  دننک و  رظن  دیدجت  دوخ  عضو  رد  دیاب  هک  دندجاسم  نیا  هکلب  تسین ،  اهداهن 
نویناحور شود  يور  مه  زاب  دیابیم  دورب ،  شیپ  هب  هنادنمزوریپ  نانچ  مه  دسرب و  هجیتن  هب  دهاوخب  هدـنیآ  رد  رگا  ناریا  بالقنا  تسا . 

نرق کی  دتفیب ،  نارکفنـشور  حالطـصا  هب  تسد  هب  دوش و  هتفرگ  تیناحور  تسد  زا  يرادمچرپ  نیا  رگا  دشاب  هتـشاد  رارق  تیناحور  و 
هورگ نیمه  مه  زاب  تیاهن  رد  یمالـسا ،  لیـصا  گـنهرف  لـماح  اریز  دوشیم  خـسم  یلک  هب  مالـسا  درذـگب ،  هک  لـسن  کـی  چـیه ،  هک 

رد تیناحور  نامزاس  نتشاد  هاگن  تباث  درب  نیب  زا  ارنآ  هکنیا  هن  درک  حالصا  ار  تیناحور  تسمزال  لیلد  نیا  هب  دنتسه  دهعتم  نویناحور 
هک ماهتفگ  ماهدرک و  رارکت  اـهراب  اـهراب و  هک  تسا  لاـس  هد  دودـح  ار  بـلطم  نـیا  دـش  دـهاوخ  یهتنم  نآ  ضارقنا  هـب  زین  یلعف  عـضو 
 ، دـینزن تخرد  نیا  بیکرت  هب  تسد  دـیوگیم  هک  یـسک  اما  درک  هزرابم  شیاـهتفآ  اـب  دـیاب  تسا و  هدز  تفآ  تخرد  کـی  تیناـحور 
هک زین  یـسک  نآ  دـنربب  نیب  زا  ار  تخرد  اهتفآ ،  هک  دوشیم  ثعاب  نیا  دـینکن و  هزرابم  مهنآ  ياـهتفآ  اـب  هک  تسا  نیا  شنخـس  ياـنعم 

سکچیه رگید  دوش ،  هدـنک  تخرد  نیا  رگا  اریز  دوشیم  بکترم  یگرزب  هابتـشا  دـنک ،  هشیر  زا  دـیاب  ار  تخرد  نیا  الـصا  دـیوگیم 
 . دراد تیناحور  هدنیآ  اب  يدایز  دنویپ  ناریا ،  یمالسا  بالقنا  هدنیآ  بیترت  نیا  هب  دراکب  نآ  ياج  هب  يدیدج  لاهن  ات  دوب  دهاوخن  رداق 

ياهتکرح ءاشنم  خیرات  لوط  رد  تسا  هتـسناوت  هعیـش  تیناحور  هکنیا  میوگیم  خساپ  اجنیا  رد  مدرک  حرطم  منخـس  يادـتبا  رد  هک  یلاؤس 
هعیش تیناحور  گنهرف  صاخ  یگژیو  لوا  لیلد   184 هحفص دراد .  هدمع  لیلد  ود  دناهتـسناوتن ،  رگید  ياهتیناحور  یلو  دوشب ،  گرزب 

و ع )  یلع (  شور  زا  هـک  تـسا  یگنهرف  نـیا  تـسا  نـیرفآ  بـالقنا  از و  تـکرح  هدـنز و  گـنهرف  کـی  یعیـش  گـنهرف  دوـخ  تـسا 
تسیود تمصع  تماما و  هرود  هیداجس و  هفیحـص  دراد  اروشاع  دوخ  خیرات  رد  هک  تسا  یگنهرف  نیا  دنکیم ،  هیذغت  وا  ياههشیدنازا 

هک هعیـش -  تیناحور  هکنیا  مود  لیلد  دـنرادن  دوخ  رد  یئاز  تکرح  رـصانع  نینچ  رگید  ياـهگنهرف  زا  کـی  چـیه  دراد  هلاـس  هاـجنپ  و 
هک یباتک  نامه  رد  راگلآ  دماح  لوقب  تسا  هدوب  مکاح  ياهتردق  اب  داضت  شساسا  ادتبا  زا  تسا -  هدش  يراذگ  هیاپ  هعیـش  همئا  تسدب 

یعامتجا رظن  زا  ادـخ و  هب  یکتم  يونعم  رظن  زا  هعیـش  تیناحور  تسا  هاشداپ  تیناقح  راکنا  رب  هعیـش  تیناحور  ساسا  تشذـگ  شرکذ 
هدوب مکاح  هاگتسد  هب  هتسباو  ادتبا ،  نامه  زا  ننست  تیناحور  الثم  لباقم ،  رد  اما  تسا  هدوبن  تلود  وزج  هاگچیه  تسا و  مدرم  هب  یکتم 

 ، دروآ تسدب  مه  ار  مظعا  یتفم  تمس  لاح  نیع  رد  دش و  بوصنم  نوراه  تاضقلا  یضاق  تمس  هب  فسویوبا  هک  نامز  نامه  زا  تسا 
زا هـک  هدـبع  دـمحم  خیـش  ریظن  يدارفا  اـم  دوـخ  ناـمز  رد  دـشاب  هتـشاد  تسناوـتیمن  مدرم  ناـیم  رد  یهاـگیاپ  رگید  هـک  دوـب  صخــشم 

مدرم الا  دنکیم و  رداص  غالبا  شمسا  هب  سابع  ویدخ  ياقآ  هک  دنکیم  ادیپ  رابتعا  یتقو  تسا  رصم  ننـست  لها  نویناحور  نارکفنـشور 
غالبا شمسا  هب  دیاب  رصانلادبع  لامج  ار  يرصم  گرزب  حلـصم  توتلـش ،  دمحم  خیـش  ای  دنرامـشیم و  رابتعا  یب  ار  وا  ندوب  یتفم  رـصم 
رگید دارفا  نیا  هک  تسا  صخـشم  دـشاب  شرـس  يـالاب  رـصانلادبع  لاـمج  سکع  دـیابیم  دنیـشنیم  شقاـتا  يوت  هک  یتقو  دـنک و  رداـص 

زا يزاین  یب  ساسا  رب  ادتبا  زا  هعیش  تیناحور  اما  دننک  مایق  مکاح  تردق  هیلع  تسناوت  دنهاوخن  دنـشاب و  هتـشاد  یمدرم  هاگیاپ  دنناوتیمن 
اهنآ هاگرد  هب  یناشیپ  دنسوبب و   185 هحفص ار  اهنآ  ناتسآ  دندوب  روبجم  ناگرزب  نیطالـس و  هشیمه  دش و  يراذگ  هیاپ  مکاح  ياهتردق 

وـضع هاگچیه  اهنآ  هک  تقیقح  نیا  تسا و  لالقتـسا  دـنک ،  يربهر  ار  اـهبالقنا  هتـسناوت  تیناـحور  هکنیا  رگید  رـس  سپ   ( . 1 دنیاسب ( 
نیا دیاب  مه  هدنیآ  رد  دناهدادیمن  هار  ناشاهناخ  هب  ار  اهنآ  سکع  دناهتفرگیمن ،  غالبا  اهنآ  زا  دـناهدوبن  یتلود  ریغ  یتلود و  ياههاگتـسد 

یتلود ياهتسپ  نویناحور  یمالسا  يروهمج  رد  یتح  متسین  قفاوم  نم  هک  دناهدومرف  احیرص  ماما  دنامب  ظوفحم  تیناحور  يارب  اهـشزرا 
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دنریذپب یتلود  راک  دیابن  نویناحور  اما  تواضق  یملعم ،  يداتسا ،  لیبق  زا  تسا ،  تیناحور  تیحالص  رد  اهراک  زا  یـضعب  هتبلا  دنریذپب 
لوقعم قیرط  کی  دیاش  دنشاب  هتشاد  تبقارم  تراظن و  تلود  تیلاعف  رب  دیاب  اهنآ  دننک  داشرا  ارنآ  دنتـسیاب و  تلود  رانک  رد  دیاب  اهنآ  ، 

دیاب تیناحور  دنک  لمع  تلود  زا  لقتـسم  دیابیم  هک  تسا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هریاد  نامه  سیـسات  تراظن ،  نیا  لامعا  يارب 
حالـصا تسمزال  اما  دننامب ،  ظوفحم  دیاب  اهتبیـصم  رکذ  اه و  هضور  دنامب  ظوفحم  دیاب  تعامج  تماما  دـشاب  اشوک  دـجاسم  ظفح  رد 
تیعجرم لوا  ياـهلاس  مدوـب ،  مق  رد  هک  یناـمز  یقرواپ 1 -  ددرگ .  هتـساریپ  فذـح و  اهنآ  زا  اـهغورد  اـهلعج و  تاـفیرحت و  دـنوش و 

هوجو تباب  لوپ  يدایز  غلبم  نارهت ،  نیدـتم  فورعم و  ياهیرازاب  زا  یکی  يزور  فیرـشلا ،  هماـقم  هللا  یلعا  يدرجورب  هللا  تیآ  موحرم 
ذغاک هکت  دوب  هداتسرف  اقآ  تمدخ  دمآیم  مق  هب  هک  یصخش  هلیسو  هب  دوب و  هتشون  ذغاک  هکت  کی  يور  هلاوح  کی  لکش  هب  ار  هیعرش 
لاـیخ امـش  دـیتسرفن ،  اـم  يارب  تاـهوجو  عون  نیا  زا  رگید  دـندومرف  دـنتخادنايرانک و  هب  ارنآ  ناـشیا  دـنداد ،  هللا  تیآ  تسدـب  هک  ار 

نیا دریگب  رارق  نیهوت  دروم  نینچ  نیا  هک  تسا  نیا  زا  رت  مرتحم  رتفیرـش و  رتزیزع و  تیناحور  دـیراذگیم  تنم  امرـس  دـیراد  دـینکیم 
ات درک  يراز  سامتلا و  ردقنآ  دمآ و  مق  هب  یهاوخرذع  يارب  ناگرزاب  نآ  مه  دعب  دهدیم  ناشن  انغتسا  دح  نیا  ات  هک  تسا  یعیـش  ربهر 

ششوک اب  دیابیم  دراد و  هدهعب  یـساسا  یـشقن  بالقنا  موادت  ظفح و  رد  تیناحور  هکنیا  رخآ  نخـس   186 هحفص دش .  هتفریذپ  شرذع 
187 هحفص مالسلاو  دهدب .  همادا  اهنآ  تیاده  هب  نانچمه  مدرم  تکرح  لوا  فص  رد  دنکب و  ظفح  ار  دوخ  هتسیاش  ناکم  هبناج ،  همه 

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 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 
هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د) يرگـشدرگ و ... یبهذـم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدـعب ، هس  ياـه  هاگـشیامن 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 78زکرم  هحفص 76 

http://www.ghaemiyeh.com


تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com
تالاوس هب  ییوگ  خـساپ  هناـماس  یملع  یناـبیتشپ  يزادـنا و  هار  يا و) هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  شیاـمن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ،

یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،
ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،

ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،
لاـس لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هسلج ي) رد  هدـننک  تکرش 

خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 
: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :
سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25  www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com

هکنیا هجوت  لـباق  هتکن  ناربراـک 2333045(0311 ) روما  شورف 09132000109  یناـگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311)
هب ور  مجح  يوگباوج  یل  هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب 

یلصا بحاص  مرک  لضف و  هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعـسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و 
ناگمه لماش  ار  ینوزفازور  قیفوت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاق )  ) هناخ نیا 

-5331-6273  : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامـش  هللااشنادـنیامن . يرای  ار  اـم  مهم  رما  نیا  رد  ناـکما  تروص  رد  اـت  دـیامنب 
دزن ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53 ابش :  باسح  هرامش  3045-1973و 
 -: مالسلا هیلع  نیسح  ماما  زا  شدنس ، هب  جاجتحالا -  یتدیقع  يرکف و  راک  شزرا  دیس  دجـسم  نابایخ  ناهفـصا –  هبعـش  تراجت  کناب 

یمهـس وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  ام  مولع  زا  تسا و  هدرک  ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره 
. مرتراوازس وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدننک  کیرش  راوگرزب  هدنب  يا  : » دیامرفیم وا  هب  دنوادخ  دنک ، شتیاده  داشرا و  ات  دهد 
هک ار  هچنآ  اـهتمعن ، رگید  زا  دـیهد و  رارق  خاـک  رازه ، رازه  تسا ، هداد  داـی  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف 

مادک : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا : هیلع  يرکسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریسفتلا  دینک .» همیمـض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال 
هارمگ هدارا  یبصان  يدرم  ای  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وت  دراد و  ار  فیعـض  ییاونیب  نتـشک  هدارا  يدرم  يرادیم : رتتسود  ار  کـی 
هاـگن نادـِب ، ار  دوـخ  اوـنیب ، نآ  هک  ییاـشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وـت  اـّما  دراد ، ار  اـم  ناوریپ  زا  فیعـض  اوـنیب و  ینمؤـم  ندرک 
نمؤم نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] [ .»؟ دنکـشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ  لاعتم ، يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و 

ره ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب 
زیت ياهریـشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، هدرک  هدـنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دـنک ، داـشرا  ناـمیا ، هب  رفک  زا  دـنک و  هدـنز  ار  وا  هک 

يرجا دنک ، تباجا  وا  دناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیز : دنـسم  دشکب .»
«. دراد هدنب  ندرک  دازآ  دننام 
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