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!؟ تسا مرحم  رهاوخ  رهوش  هب  نز  رهاوخ  12ایآ 

باجح يارب  یساسا  نوناق  یلک و  هدعاق ي  13کی 

اهمناخ زا  یخرب  13یگقیلسدب 

یسانشاندوخ 14نانز و 

اهنیرتهب باختنا  لماک ، 14ششوپ 

ناملسم هتخیهرف ي  يوناب  کی  زا  میسرت  14فیرعت و 

یگدرب تمالع  یباجح  یب  یگدازآ و  تمالع  لماک  باجح  14رداچ و 

نامیا اب  هدازآ و  نانز  رس  رب  فرش  تزع و  راختفا ، جات  17رداچ ؛

نانز یخرب  نتشاذگ  خاش  ای  رتش  18ناهوک 

نارگر امعتسا  لمعل  اروتس  د  یباجح ، 19یب 

ینید یناسنا  هعماج ي  رکیپ  رد  يرسم  ناطرس  یباجح  19یب 

: دندنوادخ بضغ  نعل و  دروم  نانز  20نیا 

باجحدب نانز  زا  لاؤس  20کی 

هانگ شرتسگرد  یباجح  یب  رثا  ناناوج و  21مایپ 

تیلهاج نامز  هب  تشگزاب  یباجح  22یب 
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دنراذگن ماهتا  لحم  رد  ار  دوخ  24اهمناخ 

!؟ تسین باجح  هب  تفع  ایح و  دنیوگ  یم  هک  24نانآ 

لاثم بلاق  رد  تفع  24ایح و 

اهرکف زرط  نیا  رب  تواضق  25یبایزرا و 

ثحب دروم  نانز  اب  لاثم  نیا  25هسیاقم ي 

مالک 26هجیتن ي 

روشکزا جراخ  ناملسم  يوناب  کی  27همان ي 

دوش یمن  شوماخ  نآ  کیرحت  اب  هزیرغ  27شتآ 

دناشوپ یمار  تابویع  لماک ، باجح  28ایح و 

دنروآ یمرد  اهدرم  لکش  هب  ار  دوخ  هک  28ینانز 

ناسنا فّرعم  نیلّوا  سابل ، يرهاظ و  29هفایق ي 

ییاشگ هدقع  هلیسو ي  ای  هدننز  فلج و  30سابل 

شرسمه باجح  هب  درم  30تقد 

شتما نانز  يارب  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلص  ) ادخ لوسر  31هیرگ ي 

يراب دنب و  یب  یباجح و  یب  32تارضم 

32هراشا

: دوش یم  میسقت  تمسق  ود  هب  زین  لوا  شخب  ددرگ . یم  مدرم  مومع  هعماج و  هجوتم  هک  ییاهررض  مود : شخب  دوش . یم  نآ  بکترم  لماع و  هجوتم  هک  ییاهررض  لوا : شخب 

مود شخب  تارضم  33اما 

اهینتفگو اهینتسناد  زا  33یخرب 

وا ندب  ندش  وم  رپ  نز و  34یگنهرب 

یبابیز یعونصم  لیاسو  رازاب  قنور  نایرع و  همین  35نانز 

هسمال سح  شهاکو  36یگنهرب 

يرابو دنب  یب  یباجحدب و  بابسا  37للع و 

یعامتجادسافم بابسا  للع و  همه ي  38أشنم 
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لاؤس دنچ  هب  یلامجا  خساپ  ینایاپ و  38شخب 

لاسدرخ نارتخد  ششوپ  - 1 38یلاؤس

دننک یم  لامدگل  ار  ناشدنزرف  تیصخش  هک  يردام  40ردپ و 

درادن گرزب  کچوک و  درم ، کیرحت  رد  ثنؤم  40سنج 

یسورع مسارم  رد  اهمناخ  یخرب  تیعضو  - 2 41لاؤس

یصاقر صقر و  42لاؤس 3 -

يرامعتسا یناطیش و  هرخسم ؛ کحضم ؛ لاؤس  42کی 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  43هرابرد 
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هزیرغ لرتنکو  ناوج  ۀخسن 

باتک تاصخشم 

رشن تاصخشم  یناهفصایئاطع  فلوم م ع  هزیرغ  لرتنک  ناوج و  هخسن  روآدیدپ :  مان  ناونع و  یناهفصاییاطع م ع 1327 - هسانشرس : 
 1 لاـیر ج .  3000 9648158118 ؛ : هرود کـباش :  مس . ج .12×16/5  يرهاـظ :  تاصخـشم  مالـسلاهیلع 1385 . سابع  ترـضح  مق  : 
ج.2  لاـــیر :   3000 مــجنپ ؛ ) پاـــچ  ج.2 ، :) لایر 6000 مـجنپ )6-12-8158-964 ؛  پاــچ  ج.1 ، :) لایر 6000 9648158134 ؛ 

4000 5  9648158320 ؛  لایر  ج .  7000 4  9648158312 ؛  لایر ج .  4000 9648158304 ؛   : 3 لایر  ج .  4000 9648158126 ؛ 
پاچ ج.1( تشادداـی :  . 1379 لیبسلـس 1380 -  یلبق  پاـچ  تشادداـی :  لوا ) پاـچ   ) ج.1 لایر  3000 9648158339 ؛    6 لاـیر ج .
مراهچ پاچ   ) ج 2 تشاددای :  (. 1385 مجنپ : پاچ   ) ج.1 و 2 تشاددای :  مجنپ 1385 .) پاچ  ج 1( تشاددای :  ناتسمز 1384 .) مراهچ :

(. 1383 لوا : پاچ   ) ج.1 تشاددای :  (. 1385 لوا : پاچ   ) 5و6 ج . تشاددای :  ناتسبات 1385 .) لوا :  پاچ  ج.3و4 (  تشاددای :  (. 1385
ج  .- باجح ششوپ و  ج 5 . .- رسپ رتخد و  طابترا  ج 4 .  .- برغ ناغمرا  زدیا ، ج 3 . . .- ج 2 ج 1 -. . تاجردـنم :  همانباتک . تشاددای : 

یـسانشناور عوضوم :  مالـسا  یبهذـم --  ياههبنج  هزیرغ --  عوضوم :  مالـسا  ناناوج و  عوضوم :  یپسور - اب  تقوم  رـسمه  تواـفت  . 6
م887-85 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/483 ییوید :  يدنب  هدر  BP230/165/ع6ن5 1385  هرگنک :  يدنب  هدر  یمالسا 

اه یب  رغ  هاگدید 

ترگرام  1 دـمآ . دـهاوخ  نا  لاـبند  هب  زیچ  همه  مـیریگب ، تـسد  رد  ار  اـه  نز  باـجح  رگا  : ... يوـسنارف سانـش  هعماـج  نوناـف  ستنارف 
بسک دوخ ، تیافکو  دادعتسا  ندرب  راک  هب  لیـصحت و  قیرط  زا  دنراد  قح  نانز  هک  تسا  نیا  نانز  يدازآ  زا  دوصقم  رگا  سوکرام ... :
يدازآ نانامرهق  هناتخبدـب  یلو  تسا . نانآ  ملـسم  ّقح  انعم  نیا  تروص  نیارد  دـنروآ ؛ تسد  هب  ار  تایح  ياهترورـض  ات  دـننک  تشیعم 

دیاب ناملسم  نانز  هکاجنآ  زا  دنشوپب . یتفع  یب  سابل  دنشاب و  دازآ  عامتجا  رد  نادرم  اب  شزیمآ  رد  ناملسم  نانز  هک  دنراد  رارصا  نانز ،
یسانش هعماج  یسررب  . 1 هکلب --------------------  تسین ، ثحب  لباق  هلئـسم  نیا  دنناشوپب ، یمومع  عماجم  رد  ار  دوخ  ياهندب 
دـصاقم يارب  هک  يا  هزات  ياهدـم  هدـنبات . یلعرون  رتکد  همجرت ي  نوناف ، ستنارف  هتـشون ي  ریازجلا  بالقنا  مجنپ  لاس  ای  بـالقنا  کـی 

همه هلیـسو ي  هب  هتفر  مه  يور  یبرغ  ياهـسابل  زا  سابتقا  تسا . ثحب  دروم  تسا  تنـس  نارق و  فلاـخم  دـنوش و  یم  یحارط  یفلاـخم 
، نوناـق بجوم  هب  هک  تسا  هدرک  طارفا  يردـق  هب  هراـب  نیا  رد  هیکرت  روشک  دوش ؛ یم  قـیوشت  امـسر  یمالـسا ! حالطـصا ) هب   ) ياـهتلود

سابل هب  اهنآ  ندرک  لیدـبت  یناملـسم و  سوسحم  ياه  هناشن  ندرب  نایم  زا  رد  شـشوکو  تسا ...  هدرک  يرابجا  ار  یبرغ  سابل  ندیـشوپ 
ابع رداچ و  ریز  زا  هداد ، بیرف  ار  ناملـسم  نانز  دـیاب  اـیناتیرب : تارمعتـسم  ریزو   1، تسا هدومن  مالـسا  فلاخم  ِموسر  تاداـع و  یبرغ و 

نایم رد  ات  دـنتفیب ، نانآ  لابند  هب  هک  مینک  کـیرحت  ار  ناـناوج  دـیاب  میدرک ، نوریب  اـبع  رداـچ و  زا  ار  ناـنز  هکنآ  سپ ز  دیـشک . نوریب 
هحفـص ي201. سوکرام ، ترگراـم  برغربارب ، رد  مالـسا  شقن  - 1  ----------------------- 2 .... دبای جاور  داسف  ناناملـسم 

ص 39. هدنراگن ، فیلأت  تافارتعا 2، - 02

راتفگشیپ

نیدبیالو ّنهجورف  نظفحیو  ّنهراصبأ  نم  نضـضغی  تانمؤملل  لق  و  میرکلا : هباتک  مکحم  یف  میکحلا  هّللا  لاق  میحّرلا  نمحّرلا  هّللا  مسب 
یلإ اوبوت  ّنهتنیز و  نم  نیفخیام  ملعیل  ّنهلجراب  نبرضیال  و  ّنهتنیز ... نیدبیال  ّنهبویج و  یلع  ّنهرمخب  نبرضیل  اهنم و  رهظام  الا  ّنهتنیز 
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زا ار  شیوخ  جورف  دـنناشوپب و  مرحمان  زا  ار  ناشنامـشچ  وگب  نامیا  اب  ناـنز  هب  دـمحم ! يا   1 نوحلفت . مکّلعل  نونمؤملا  اهّیا  اـعیمج  هّللا 
هیا رون ، هروس ي  - 1 هنیس و ----------------------  ندرگ و  رـس و  دنزاسن . رهاظ  ار  دوخ  تنیز  دنیامن و  ظفح  مارح  باکترا 

هک تروص  نیا  هب  دشابن ؛ زیمآ  کیرحت  ناشنتفر  هار  زین  و  دنناشوپب ... ... رداچ  هعنقم و  هلیـسو ي  هب  ار  دوخ  ندب  ياه  یگتـسجرب  ي31 .
! نینمؤم يا  امـش  و  دنوش . هاگآ  نانآ  یفخم  ياهتنیز  زا  هکدـنزاسن  هجوتم  ار  نارگید  ادـص ، رـس و  داجیا  اب  دـنبوکن و  نیمز  رب  ار  اهماگ 
هب ام  نکیل  تسا ؛ یـسررب  ثحب و  لباق  فلتخم  داعبا  زا  هیآ  نیا  دیوش . راگتـسر  دیاش  دـیدرگ ، زاب  ادـخ  بناج  هب  دـینک و  هبوت  ناتمامت 

؛ هداد رارق  باطخ  دروم  ار  نامیا  اب  نانز  هیآ  نیا  هیا 1 - مهم  تاکن  مینک . یم  هدنـسب  ناآ  مهم  تاکن  تسرهف  هب  راصتخا  زاجیا و  ظاحل 
جراخ و نینمؤم  هگرج ي  زا  دشاب ، انتعا  یب  تامرحم  باکترا  باجح و  هب  تبسن  دریگب و  هدیدان  ار  هیآ  نیا  لمعلاروتسد  هک  ینز  ینعی 

دنا فّلکم  فطوم و  زین  اهنز  دـنناشوپب ، مرحمان  زا  ار  ناشنامـشچ  دـنا  فظوم  اـهدرم  هک  هنوگناـمه  - 2 تـسا . نوریب  ناـمیا  هریاد ي  زا 
نیا هب  دـیاب  اهدرم  هکنیا  امک  دـنیامن ، زیهرپ  تفع  اب  یفانم  لمع  عون  ره  باـکترا  زا  دـیاب  ناـنز  - 3 دنناشوپب . مرحمان  زا  ار  ناشنامـشچ 

ات هن  ترورـض ، دـح  رد  تروص  چـم و  ات  تسد  رگم  دـنیامن ، یفخم  مرحمان  دـید  زا  ار  دوخ  ياهتنیز  دـیاب  نانز  - 4 دـننک . لمع  هفیظو 
ناهنپ الماکار  دوخ  ندب  ياه  یگتـسجرب  مامت  وتنام  ابع و  رداچ ، هعنقم ، هلیـسو ي  هب  دیاب  نانز  - 5 هنیس و ... ندرگو و  شوگانب  شوگ ،

دوخ هب  ار  نامرحمان  هب  هجوت  یبوکیاپ و ... اب  دـنورن و  هار  زیمآ  کیرحت  تروص  هب  مرحمان  لباقم  رد  روبع  ماـگنه  دـیاب  ناـنز  - 6 دننک .
رد یتاهابتـشا  مّلـسم  روط  هب  ناوج  اـی  ریپ  درم ، اـی  نز  زا  معا  یناـسنا  ره  اریز  تسا ؛ هدـننکراودیما  هیآ  رخآ  هلمج ي  - 7 دنیامنن . بلج 

، میا هدرکرداص  نینمؤم  يارب  ام  هک  اهلمعلاروتـسد  نیا  اب  دـیامرف  یم  دـنوادخ  اذـل  هدـش ؛ بکترم  ار  یناهانگ  دراد و  هتـشاد و  یگدـنز 
یم هاگآ  یهلا  فیلکت  نیا  زا  هک  نونکا  دنا ، هدـش  بکترم  ار  یناهانگ  هیآ  نیا  زا  یهاگآ  زا  لبق  هکدنـشاب  ینادرم  ای  نانز  تسا  نکمم 

محرا دـنوادخ  هکلب  میا ؛ هتـشگ  مورحم  دـنوادخ  ترفغم  تمحر و  زا  میا ، هدـش  هاـنگ  نیا  بکترم  اـم  نوچ  هکدنـشابن  دـیما  اـن  دـنوش ،
زا دنیامن ، هبانا  هبوت و  هدرک ، تمادن  راهظا  دوخ  قباس  درکلمع  زا  دنناوت  یم  اذل  هتـشاذگزاب ؛ ار  ناگدنب  تشگ  زاب  هار  تسا و  نیمحارلا 

عطق و روط  هب  دـیوش و  راگتـسر  دـیاش  دـیامرف  یم  هکنیا  اما  و  - 8 دندرگ . راگتـسر  دیاش  دنوش ، کیدزن  ادـخ  هب  دنـشکب و  تسد  هانگ 
فیاظو یهلا و  فیلاکت  ماجنا  هلیـسو ي  هب  ناـسنا  يراگتـسر  هک  ور  نآ  زا  تفگ  ناوت  یم  دـش ؛ دـیهاوخ  راگتـسر  دـیامرف  یمن  مّلـسم 

زا تسا  نکمم  ای  دوش . هانگ  نآ  بکترم  ًاددـجم  زور  دـنچ  زا  سپ  دـنک و  هبوت  یهانگزا  ناـسنا  تسا  نکمم  دـیآ ؛ یم  تسد  هب  هلوحم 
ملاس و حیحـص و  ار  دوخ  دناوتن  هبوت  نیا  زا  سپ  ای  و  دریگب . ار  وا  يراگتـسر  يولج  هکدوش  بکترم  يرگید  هانگ  دنک و  هبوت  هانگ  نیا 

رگا يدومرف  وت  هک  دنک  ضارتعا  ادخ  هب  دناوت  یمن  تقو  نآ  دش و  دهاوخن  راگتـسر  تروص  نیا  رد  دناسرب ؛ دـصقم  هب  یگدولا  نودـب 
همه ي زا  ًایناث  ینکـشن ، ار  هبوت  ًالوا  هک  تسا  نیا  شباوج  سپ  مدشن . راگتـسر  ارچ  مدرک  هبوت  نم  يوش و  یم  راگتـسر  ًاعطق  ینک  هبوت 

یضرت ّبحتامب و  انقّفو  ّمهّللا  دش . یهاوخ  راگتسر  تروص  نآ  رد  دشابن ؛ تلامعا  همان ي  رد  يا  هریبک  هانگ  ینک و  هبوت  ناهانگ 

نز ششوپ  هرابرد ي  یلامجا  خساپ 

بسانمان راجنهان و  تیعـضو  هب  ثحابم  نمـض  رد  نارـسپ ، نارتخد و  طابترا  لاؤس  هب  خساپ  رد  ناوج  هخـسن ي  مراهچ  دلج  رد  هچ  رگا 
هخـسن ي زا  دـلج  نیا  رد  نکیل  میدومن ؛ هیالگ  نانآ  هدـننز ي  فلج و  هفایق ي  شـشوپ و  هوحن ي  زا  میدرک و  هراـشا  اـهمناخ  زا  یخرب 
، نآ تیفیک  نز ، باجح  هرابرد ي  فلتخم  طاقن  زا  اریز  میزادرپب . نز  ششوپ  باجح و  هلئـسم ي  هب  لقتـسم  روط  هب  میراد  دصق  ناوج 
هرابرد ي يدایز  رایسب  تالاقم  اهباتک و  هک  اجنآ  زا  دنا ... هدومن  لدتسم  دنتسم و  باوج  تساوخرد  هدش و  لاوس  نآ و ... بوجو  تلع 

لدتسم دنتسم و  تروص  هب  ار  یهلا  هضیرف  نیا  ات  دنا  هدیـشک  ناوارف  ياهتمحز  مرتحم ، زّزعم و  نیققحم  نیفلؤم و  هدش و  هتـشون  باجح 
هداد عاجرا  دشاب  یم  قیقحت  فیلأت و  اه  هد  لماش  هک  اهباتک  نآ  هب  ار  نادنم  هقالع  اذل  دـنهد ؛ رارق  مومع  سرتسد  رد  یـسررب و  ثحب و 

مالـسا تاعادـبا  زا  باجح  دوش  هتـسناد  دـیاب  هکنیا : لوا  مینکیم . هدنـسب  نآ  یلامجا  یبایزرا  هب  خـساپ ، زا  شـسرپ  ندوبن  یلاخ  يارب  و 
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لماک شنیناوق  تسا و  ینامـسآ  نایدا  همه ي  دمآرـس  مالـسا  نوچ  هکنیا : مود  تسا . هدوب  بجاو  ینامـسآ  نایدا  ماـمت  رد  هکلب  هدوبن ؛
نز يارب  باـجح  هضیرف ي  اـهناآ  هلمج ي  زا  هک  تسا ؛ هتفرگ  رظن  رد  ار  ناگدـنب  حالـص  ریخ و  یمکح ، ره  رد  و  تـسا ؛ نیناوـق  نـیرت 

هجیتن نیا  هب  نز  یکیزیف  راتخاس  رد  یملع  ياهشهوژپ  تسا . هدیسر  لماک  تابثا  هب  خیرات  هعماج و  لقع ، ملع ، رظن  زا  نآ  موزل  و  تسا .
تیصخش تمظع و  نتفرالاب  ثعاب  نز  باجح  هک  هداد  ناشن  یخیرات  هبرجت ي  تسا . تایرورـض  زا  نز  يارب  باجح  هک  تسا  هدیـسر 

یم نیمأت  باجح  هلیـسو  هب  نز  یناسنا  تمارک  تزع و  هک  دـنا  هدیـسر  تقیقح  نیا  هب  نامز  ره  يالقع  لـقع و  نینچمه  ددرگ . یم  يو 
نانآ دعبام  لبقام و  نوطالفا و  طارقس و  دننام  خیرات  لوط  رد  هفسالف  نادنمشناد و  میرذگب ، هک  یهلا  ءایلوا  ءایبنا و  زا  هرخالاب  و  ددرگ .

ریخ و دـشاب و  شـشوپ  اب  هکدـنک  یم  اضتقا  نز  یحور  تالاح  یکیزیف و  راتخاس  هک  دـنا  هتفاـی  تسـسد  راـکنا  لـباقریغ  تقیقح  نیا  هب 
، دـشاب نایرع  همین  ای  نایرع  باجح ، یب  رگا  هک  هدـش  هدـیرفآ  يا  هنوگ  هب  وا  اریز  تسا ؛ لماک  شـشوپ  رد  وا  یعامتجا  يدرف و  حـالص 
هلئـسم ي  » باتک هب  دـنناوت  یم  نادـنم  هقـالع   ) ددرگ یم  شدوخ  ریگنماد  دوش ، هعماـج  هجوتم  هکنآ  زا  لـبق  نآ  ياهررـض  موش و  راـثآ 

یکـشزپ یملع و  رظن  زا  هکدـننک  هعجارم  هنیمز  نیمه  رد  رگید  ياهباتکو  داژن  كاـپ  رتکد  دیهـش  باـجح »  » يرهطم و دیهـش  باـجح ،»
یبایزرا کی  دنک  یم  حرطم  اجنیا  رد  هدـنراگن  هک  یبلطم  اهنت  دـنا ). هدرک  تابثا  نز  يارب  ار  نآ  ترورـض  هدومن و  یـسررب  ار  باجح 

. تسا باجح  عون  زا  یلامجا 

قطنم اب  صخشتم و  لقاع ، نانز  هجوت  لباق 

نانز يارب  تیاور  کی  نیمه  مینکرظن ، فرـص  تسا  هدیـسر  ام  هب  باجح  هرابرد ي  هک  نیموصعم  تایاور  نآرق و  تاـیآ  ماـمت  زا  رگا 
هللا یّلـص   ) هّللا ُلوسر  یناسک  لاق : دـیز  نب  ۀـماسا  نع  دزاس : یم  رادـیب  تلفغ  باوخ  زا  ار  نانآ  تسیفاک و  قطنماب  تیـصخشاب و  لقاع ،

ُسَبلتال کلام  هلآ :) هیلع و  هللا  یّلـص   ) هّللا لوسر  لاـقف  یتأرما ، اـُهتوَسَکف  ّیبلکلا  ۀـیحِد  َُهل  يدـهأ  اّـمم  َْتناـک  ۀـفیثک  ۀـّیطُبق  ( هلآ هیلع و 
دیز نب  ۀماسا   1. اهماظع مجح  فصت  نأ  فاخأ  ّیناف  ًۀـلالِغ  اهتَحت  لعجت  نأ  اهُرم  لاقف : یتأرمإ ، اُهتوَسَک  هّللا  لوسر  اـی  تلقف : ۀـّیطبُقلا ؟

یناتک سابل  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلـص  ) ادـخ لوسر  دـیوگ : یم  تسا ) هدوب  ( هلآ هیلع و  هللا  یّلـص   ) ادـخ لوسر  مزالم  باحـصا  زا  یکی  هک  )
هب ار  سابل  نآ  مه  نم  دیـشخب ؛ نم  هب  ار  نآ  عقاو  رد  دـیناشوپ و  نم  هب  دوب  هدرک  هیدـه  ترـضح  نآ  هب  یبلک  هیحد  هک  كزان  فیرظ و 

سابل نآ  ارچ  دیـسرپ  دـش و  ایوج  ار  ساـبل  نآ  ندیـشوپن  تلع  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلـص   ) ادـخ لوسر  زور  دـنچ  زا  سپ  مدـناشوپ . مرـسمه 
هداد ترـسمه  هب  ار  سابل  هک  لاح  دومرف : ترـضح  هاگنآ  مدناشوپ . مرـسمه  هب  ار  نآ  هللا  لوسر  ای  مدرک  ضرع  !؟ یـشوپ یمن  ار  یناتک 

ییاهنت هب  ار  سابل  نآ  رگا  مسرت  یم  انامه  دـشوپب ؛ داشگو  میخـض  یـسابل  نآ ، ریز  رد  دـشوپ ، یم  ار  نآ  هاـگره  نک  رما  ار  وا  سپ  يا ،
ار ترـسمه  ریخا « هلمج ي  تریغاب  نادرم  تفع و  اب  نانز  هب  ثیدح  نیا  ياه  هزومآ  دنایامنبار . شندب  يدنب  ناوختـسا  مجح و  دشوپب ،
ص ج 2 ، رابخالا ، یقتنم  حرـش  یناکوش ، داطوالا  لـین  .1 ادـخ ----------------------  لوـسر  ندرکن  توکـس  و  نـک » ... رما 

. - رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تیمها  لوا : هتکن ي  دـنامهف : یم  اـم  هب  ار  لـیذ  تاـکن  هماـسا  خـساپ  رد  هلآ ) هـیلع و  هللا  یّلـص  . ) 129
هب هک  يراکزا  مدرم  نداد  زیهرپ  تسار - . هار  هب  يو  تیادـه  داشرا و  هلیـسو ي  هب  ناملـسم  ردارب  رهاوخ و  هب  ندرک  تبحم  يزوسلد و 

یلعف نیا  دیـشوپ و  یم  ار  امن  مادنا  سابل  نآ  هماسا  نز  داد ، یمن  ار  رکذـت  نیا  ترـضح  نآ  رگا  ینعی  . ) دوش یم  رجنم  تیـصعم  هانگ و 
ششوپ عون  زا  ( هلآ هیلع و  هللا  یّلـص   ) ادخ لوسر  هک  ینامز  اریز   ) هنامرتحم رکذت  کی  اب  منهج  شتآ  زا  مدرم  نداد  تاجن  دوب - ). مارح 

باذع و هب  هجوت  ًاعطق  دوش ، نایامن  شندب  مجح  مسرت  یم  دیامرف : یم  دیامن و  یم  یتحاران  زاربا  مرحمان  درم  هب  نآ  شیامن  نز و  ندـب 
شرهوش يارب  هناخ  رد  ار  سابل  نآ  هّللاءاش  نا  دـننام - : یناطیـش  تاهیجوت  زا  يدـج  زیهرپ  مود : هتکن  تسا .) هتـشاد  نآ  يورخا  باقع 

. - میوش ایوج  نآ  هدافتـسا ي  تیفیکزا  میرادن  هفیظو  رگید  دوب ، سابل  نداد  ام  هفیظو ي  درک - . تحـص  رب  لمح  دیاب  سپ  دشوپ ، یم 
طوبرم اـم  هب  دـنک - ! تظاـفح  شـسومان  زا  دـیاب  شدوخ  تسا و  ینـالف  نز  دـشوپ  یم  ار  ییاذـک  ساـبل  هکنآ  تسا ، طوبرم  هچ  اـم  هب 
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رد هاوخ  مداد ، شدوخ  هب  ار  سابل  نآ  دوب و  ریخ  راـک  نم  ّتین  شلمع - . دـنادیم و  شدوخ  دـنراذگیم ، دوخ  ربق  رد  ار  سک  ره  تسین ،
زا کـلذ  ریغ  یلا  و  مینک . تلاـخد  مدرم  یلخاد  روـما  رد  هک  طوـبرم  هچ  اـم  هب  مارح - . ریـسم  رد  اـی  دـنک  هدافتـسا  نآ  زا  لـالح  ریـسم 

عـضوم اب  دش و  ایوج  ار  سابل  نایرج  تشاذگ و  اپریز  ار  یناطیـش  تاهیجوت  نیا  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلـص   ) ادخ لوسر  یناطیـش . تاهیجوت 
مادنا هدهاشم ي  درک  هجوتم  ار  وا  تخیگنارب و  ار  وا  بصعت  تریغ و  ودرکرادیب  ار  هماسا  ریمضداد  ناشن  دوخ  زا  هک  یـشنکاو  يریگ و 
رگنایب ثیدح  نیا  موس : هتکن ي  دنیبب . ار  مرحمان  نز  ندـب  ياه  یگتـسجرب  یتح  دـیابن  مرحمان  درم  تسوا ؛ رهوش  صوصخم  شرـسمه 
شندب ياه  یگدمآرب  مادنا و  دـهاوخب  شرـسمه  زا  هکوحن  نیدـب  تسا ؛ درم  فیاظو  فیلاکت و  زا  سومان  ظفح  هک  تسا  تقیقح  نیا 

یب ناشنارسمه  شـشوپ  باجح و  هب  تبـسن  هک  ینادرم  زا  هتـسد  نآ  دیآ  یمرب  ثیدح  نیا  زا  مراهچ : هتکن ي  دناشوپب . نامرح  ـ مان زا  ار 
اشن دوخ  زا  یشنکاو  نیرتمک  دنوش ، رهاظ  یمومع  عماجم  رد  يا  هفایق  سابل و  عون  ره  اب  ناشنانز  هک  یماگنه  و  دنراگنا ، لهس  توافت و 

یکاندرد باذع  میخو و  بقاوع  رظتنم  دیاب  دنا ؛ هدرک  لمع  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلـص  ) لوسر ادـخ و  روتـسد  فالخرب  نوچ  دـنهد ؛ یمن  ن 
دیقم نیدتم و  فیفع ، بیجن ، ینز  دنوادخ  هک  ار  ینادرم  زا  هتسد  نآ  دنک  یم  موکحم  حضاو  روط  هب  ثیدح  نیا  مجنپ : هتکن ي  دنشاب .

هانگ هب  ار  نانآ  دننک  ینادردق  رکشت و  ناشنانز  زا  دنشاب و  ادخ  نونمم  هک  نیا  ضوع  رد  نانآ  یلو  هدرک ، نانآ  بیصن  لماک  ِباجح  هب 
هفازگ خـساپ  رد  مشـش : هتکن ي  دـننکدمآ . تفر و  مرحمان  لباقم  رد  هدـننز  هفایق ي  ساـبل و  اـب  هکدـنهاوخ  یم  ناـنآ  زا  دـنراد و  یماو 

« تسین تابجاو  باجح و  ءزج  ندب  ياه  یگتـسجرب  ندناشوپ  تسوا و  هرـشب ي  ندـناشوپ  نز ، باجح  زا  روظنم  : » دـنیوگب هک  ینایوگ 
لوط رد  هکنیا  امک  ( ؛ تسین راگزاس  یمالسا  نیزاوم  اب  هک  ساسا  یب  نهوم و  عورـشمان ، طوبرمان ، فازگ ، تسا  یفرح  نیا  مییوگ ، یم 

اکیرما ای  سیلگنا  هدناشن ي  تسد  دنوخآ  کی  هدنیآ  رد  تسا  نکمم  هتبلا  دنا ، هدزن  یفرح  نینچ  مه  يرابرد  ياهدنوخآ  یتح  نرق   14
مالسا ردص  زا  اهقف  ياواتف  زین  باجح و  هب  قلعتم  تایاور  تایآ و  ریاس  تیاور و  نیمه  دانتـسا  هب  هکلب  دهدب ). ییاوتف  نینچ  دوش و  ادیپ 

. تسا هدش  یم  بوسحم  باجح  ءزج  نز ، ندب  ياه  یگتسجرب  ندناشوپ  نونک ، ات 

راولش ندیشوپ  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلص   ) مرکا ربمغیپ  شرافس 

تَوَهَف رامح  یلع  ةارما  تّرم  ذا  ٍرَطَم ،  ِنْجَد و  موی  یف  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  عم  عیقبلا  یف  ًادعاق  تنک  مالّـسلا :) هیلع   ) یلع نع 
رفغا مهللا  لاـق : ٌَۀلِوْرَـسَتُم  اـّهنأ  َهَّللا ، لوـسر  اـی  اولاـق : ههجوـب ، هلا  هـیلع و  هـّللا  یّلـص  یبـّنلا  َضَرْعاـف  ةارملا ، ِتَطَقـسف  ٍةدـهو  یف  راَـمحلا 

یلع نایقتم  يالوم  زا   1 نجرخ . اذإ  مکئاسن  اهب  اونّصح  مکبایث و  رتسا  نم  اّهنإف  تالیوارسلا  اوذختا  ساّنلا ، اهّیأ  ای  ًاثالث - تالورـستملل -
راوس هک  ینز  ًاقافتا  مدوب ، هتسشن  عیقبرد  ( هلآ هیلع و  هللا  یّلص   ) ادخ لوسر  اب  یناراب  يربا و  زور  کی  دومرف : هک  هدش  لقن  ( مالّـسلا هیلع  )

 ---------------- سپ داتفا . ورف  رس  زا  زین  نز  نآ  داتفا و  ورف  دروخرب و  يا  هلاچ  هب  غالا  ناهگان  تشذگ ، یم  اجنآ  زا  دوب  غالا  رب 
كراـبم تروص  ( هلآ هیلع و  هللا  یّلـص   ) مرکا یبـن  هحفـص ي 78 . ج 2 ، سارف ، یبـال  رطاوخلا - هیبـنت  ماّرو - هعوـمجم ي  - 1 ------- 

ترضح نآ  كرابم  مشچ  دشاب و  هدیـشوپن  راولـش  شیاهـسابل  ریز  نز  نآ  دیاش  هکنیا  ظاحل  هب  . ) دومن هجوتم  رگید  فرط  هب  ار  شیوخ 
نز نیا  هللا ، لوسر  ای  دنتفگ : ترـضح  نآ  هب  باطخ  دندوب  هیـضق  نیا  رظان  هک  نایفارطا  دوش ) هانگ  هب  هدولآ  دتفیب و  مرحمان  نز  ندـب  هب 

هجوتم رگید  فرط  هب  ار  كراـبم  تروص  امـش  ارچ  دوبن ، ادـیپ  شندـب  زا  ییاـج  غـالا  زا  نداـتفا  ورف  ماـگنه  ینعی  . ) دوب هدیـشوپ  راوـلش 
راولـش نانز  ایادخ ، دومرف : راب  هس  يدنـسرخ  يور  زا  دش و  لاحـشوخ  ربخ  نیا  ندینـش  زا  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلـص   ) ادخ لوسر  دـیدومن ).

دروم دـنیآ  یم  نوریب  راولـش  اب  لزنم  زا  جورخ  ماگنه  هکار  ینانز  ادـنوادخ ، امرفب ، وفع  ار  شوپ  راولـش  نانز  اهلاراب ، ياشخبب ، ار  شوپ 
نیا انامه  دییامن . ظفح  دوخ  يارب  ار  اهنآ  دینک و  نت  هب  ار  اهراولـش  دـندومرف : مدرم  مومع  هب  باطخ  زین  و  هد . رارق  دوخ  شـشخب  وفع و 

اب ثیدح ا - نیا  ياه  هزومآ  دییامن . تسارح  ظفح و  راولش  اب  لزنم  زا  جورخ  ماگنه  ار  ناتنانز  و  امش ، يارب  تسا  سابل  نیرتهب  اهراولش 
زا نز  نآ  لاح  نیع  رد  هدوبن ، امن  مادـنا  گنت و  هاتوکزورما ، ياهـشوپور  وتناـم و  یخرب  دـننام  تسا و  خارف  دـنلب و  یبرع ، ساـبل  هکنیا 
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، لزنم زا  جورخ  ماگنه  هک  نمادکاپ  ایحاب و  فیفع ، بیجن ، نز  ره  هب  تسا  يرادشه  ثیدـح  نیا  - 3 تسا . هدوبن  لفاغ  راولش  ندیشوپ 
ترپ ییاج  زا  فداصت ، ندرک ، شغ  ندروخ ، نیمز  دـننام  دـهد ؛ خر  يا  هثداح  وا  يارب  تسا  نکمم  هکدـهدب  ار  لامتحا  نیا  هظحل  ره 
سابل راولـش و  اب  دراوم  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  و  سوبوتا و ... یـسکات ، هزاغم ، رد  يـال  رد  ساـبل  زا  یتمـسق  اـی  رداـچ  ندرک  ریگ  ندـش ،

نیا ثیدح  نیا  رگید  هزومآ ي  - 3 دنامب . ظوفحم  شا  هداوناخ  دوخ و  تیثیح  وربآ و  يا ، هثداح  زورب  تروص  رد  ات  دیا  نوریب  دنموربآ 
جورخ ماگنه  ار  ناتنانز  زین  و  امش ، يارب  تسا  سابل  نیرتهب  هکدیرادهگن  دوخ  يارب  ار  اهراولـش  نیا  دیامرف  یم  مدرم  مومع  هب  هک  تسا 

نآ هدومرف و  نییعت  ار  لماک  ششوپ  باجحاب و  نانز  شاداپ  راکـشآ  روط  هب  ثیدح  نیا  - 4 دیراد . ظوفحم  راولش  هلیسو ي  هب  لزنم  زا 
هلئسم ي ینعی  دیآ ؛ یم  تسد  هب  مکح  تیمومع  سانلا ،) اهیأ  ای  هلمج ي« زا  - 5 دهد . یم  رارق  شیوخ  وفع  دروم  ار  نانآ  دنوادخ  هکنیا 
-6 دوش . یم  ناملـسم  ریغ  ناملـسم و  زا  معا  مدرم ، مومع  لاح  لماش  هکلب  تسین ؛ ناناملـسم  صوصخم  طقف  لماک ، شـشوپ  باـجح و 
زا ییاج  داد و  خر  يراوگان  هثداح ي  ناملسم  ریغ  ای  ناملسم  ینز  يارب  دندید  رگا  هک  تسا  اهدرم  هب  قلعتم  ثیدح  نیا  رگید  هزوما ي 

. دنامب ظوفحم  هانگ  هب  ندش  هدولآ  زا  ناشنامشچ  ات  دنیامنب  رگید  بناج  هب  ار  دوخ  هجوت  دنوشن و  هریخ  وا  هب  دش ، نایامن  شندب 

!؟ تسا مرحم  رهاوخ  رهوش  هب  نز  رهاوخ  ایآ 

ای لاق : هّللا و  لوسر  اـهنع  ضرعأـف  قاـقر ، باـیث  اـهیلع  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) هّللا لوسر  یلع  تلخد  رکب  یبا  تنب  ءامـسأ  نإ  هشیاـع ،
ءامسأ شرهاوخ )  ) هک هدرک  لقن  هشیاع   1. هیفکو ِهِهجو  یلإ  راشأ  اذه و  ّالإ  اهنم  يری  نأ  ُحلْـصَی  مل  ضیحملا  ِتَغََلب  اذا  ةارملا  ّنإ  ءامـسأ 

درک و ضارعا  وا  هب  هاگن  زا  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلص  ) ادخ لوسر  سپ  تشاد . نت  رب  یکزان  فیرظ و  سابل  هک  یلاح  رد  دش  دراو  ربمغیپ  رب 
هحفص ج 3 ، میظعلادـبع ، نیدـلا  یکزل  فیرــشلا ، ثیدـحلا  نـم  بیهرتـلا  بیغرتـلا و  - 1 دوـمرف ------------------------ :
دومرف هراشا  و  تمسق ، نیا  زج  دوش ، هدید  شندب  تسین  هتسیاش  دیسر ، هناهام  تداع  غولب و  نس  هب  نز  هک  یماگنه  ءامسا ! يا  ي95/3 .

هب يروط  ره  تسا ، ربمغیپ  نز  رهاوخ  نوچ  هک  طلغ  رادنپ  هشیدنا و  نیا  اب  هشیاع  رهاوخ  رت  نشور  ترابع  هب  چم . ات  اهتـسد  تروص و  هب 
ار شندـب  ياه  يدـنلب  یتسپ و  داد و  یم  شیامن  ار  شمادـنا  هک  فیرظ  سابل  اب  تسین ؛ يا  هلئـسم  دـنک  دـمآ  تفر و  شرهاوخ  هناخ ي 
ار وا  يا  هظحالم  چیه  نودب  دید و  بسانم  ار  تیعقوم  ترضح  نآ  یلو  دش ، دراو  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلـص  ) مرکا ربمغیپ  رب  درک ، یم  رهاظ 
زا یتسه و  نم  نز  رهاوخ  وت  هک  تسا  تسرد  ءامـسا ، يا  دومرف  تخاـس و  راکـشآ  ار  شرادـنپ  ندوب  طـلغ  دومن و  تیادـه  شهوکن و 
نم هب  نانزریاس  هکروط  نامه  يرادن ؛ یتوافت  چـیه  نانز  ریاس  اب  تیمرحم  مدـع  ظاحل  زا  نکیل  يوش ؛ یم  بوسحم  نم  یببـس  ناگتـسب 

زا ثیدح ا - نیا  ياه  هزومآ  یناشوپب . الماکار  دوخ  ییامنب و  ار  یهلا  تمرح  نیا  تیاعر  دیاب  زین  وت  دنناشوپب ، ار  دوخ  دیاب  دنمرحمان و 
مادنا تسا  فظوم  دیسر ، غولب  نس  هب  ینز  ره  هکدوش  یم  هدافتسا  یبوخ  هب  دید ، هناهام  تداع  هک  ینز  ره  هب  نآ  میمعت  مکح و  قالطا 

ياه يدنلب  یتسپ و  نتخاس  ناهنپ  باجح و  دوش  یم  مولعم  مکح  میمعت  قالطا و  زا  - 2 دناشوپب . مرحمان  زا  ار  شندب  ياه  یگتسجرب  و 
هب باطخ  ثیدـح  نیا  هزومآ ي  نیموس  - 3 دنناشوپب . ار  دوخ  دنفظوم  زین  ناملـسم  ریغ  نانز  هکلب  تسین ، ناملـسم  نانز  صوصخم  ندب 

نوریب جیهم  بسانمان و  عضو  اب  يدرخبان  لهج و  رثا  رد  ینز  دید  رگا  دـنک و  هدافتـسا  ءوس  یتیعقوم  ره  زا  دـیابن  درم  ینعی  تسا ؛ اهدرم 
بقاوع مارح و  هب  التبا  زا  ار  دوخ  دیالاین و  هانگ  هب  ار  شکاپ  نامـشچ  دنک و  محر  شدوخ  هب  تسا  فظوم  هکلب  دوش ؛ هریخ  وا  هب  هدـمآ 

. دناشوپب رهاوخ  رهوش  لباقم  رد  ار  دوخ  تسا  فظوم  نز  رهاوخ  هک  دناسر  یم  لماک  حوضو  هب  ثیدح  نیا  - 4 دنک . ظفح  نآ  راوگان 
هب یکدوک  نامز  رد  غولب و  زا  لبق  هکاـجنآ  زا  هدوب و  یناوجون  غولب و  نس  رد  ءامـسا  تیاور ، نیا  رودـص  ناـمز  رد  تفگ  ناوت  یم  - 5
رد درادن  یعنام  تسا و  دازآ  هشیمه  يارب  هدرک  نامگ  هدش ، یمن  عقاو  ضارتعا  ضارعا و  دروم  هتـشاد و  دمآ  تفر و  شرهاوخ  هناخ ي 

. تسا هدش  عقاو  ادخ  لوسر  ضارتعا  دروم  هک  هتفر  شرهاوخ  هناخ ي  هب  یلومعم  روط  هب  اذل  دشاب و  باجح  یب  رهاوخ  رهوش  لباقم 
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باجح يارب  یساسا  نوناق  یلک و  هدعاق ي  کی 

( هلآ هیلع و  هللا  یّلص   ) ادخ لوسر   1. نیمّیلال ۀّیل  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلص   ) لاقف رمتخت  یه  هملس و  ما  یلع  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلص   ) یبنلا لخد 
هدـش گرزب  يردـق  هب  و   ) دوب هدـیچیپ  شرـس  رب  رود  ود  ار  دوخ  گرزب  يرـسور )  ) دنبرـس وناب  نآ  هک  یلاـح  رد  هملـس  ما  رب  دـش  دراو 

رود کی  ار  تدنبرـس  ، هملـس ما  دومرف : ترـضح  درک ). یم  بلج  دوخ  هب  ار  نارگید  مشچ  هدمآرد و  اهدرم  همامع ي  تروص  هب  هکدوب 
ناهنپ ار  ترس  ياهوم  مامت  همامع  نیا  اب  وت  هچرگا  هملس  ما  دنیامرفب : دنتـساوخ  ترـضح  رت  نشور  ترابع  هب  رود . ود  هن  چیپب  ترـس  هب 

ناملـسم نز  کی  هتـسیاش ي  راک  نیا  ینکیم و  هجوت  بلج  رگید  تهج  زا  هک  يا  هدومن  گرزب  ار  دوخ  رـس  يردـق  هب  نکیل  يا ، هدرک 
داطوالا لین  - 1 دزاس ---------------------- . هریخ  دوخ  هب  ار  نادرم  مشچ  هکدـشاب  يروط  شرادرک  راتفر و  سابل ، هک  تسین 

هدـعاق کی  هدیـسر ، ام  هب  باجح  هنیمز ي  رد  هک  یتایاور  تاـیآ و  عومجم  ثیدـح و  ود  نیا  زا  لاـح  ره  هب  ص 130 . ج 2 ، یناکوش ،
شوپور ای  وتنام   ) یناونع مسا و  ره  اب  یسابل  عون  ره  هکنیا : نآ  دیآ و  یم  تسد  هب  نز  ششوپ  صوصخ  رد  یـساسا  نوناق  کی  یلکی و 

ار ندب  ياه  یگتسجرب  مادنا و  هک  امن ) ندب  ياهـسابل  یمامت  كزان و  باروج  يروت ، رداچ  نماد ، زولب و  راولـش ، تک و  هاتوکو ، گنت 
یلیخ دیاب  هدش و  هانگ  بکترم  اعطق  قوف  ياهـسابل  زا  کی  ره  هدنـشوپ ي  تسین و  زیاج  دزاس ، هریخ  دوخ  هب  ار  نادرم  مشچ  دـنایامنب و 
ياه یگتـسجرب  هک  دشاب  خارف  دنلب و  يردق  هب  هک  یـسابل  شـشوپ و  عون  ره  لباقم ، رد  دـشاب . یهلا  باذـع  راظتنا  رد  ای  دـنک  هبوت  دوز 

ددرگ و یم  بوسحم  باجح  ساـبل  نآ  دـنک ، هجوت  بلج  هک  دـشاب  هتـشادن  يرویز  رز و  نیرتمک  زین  دـناشوپب و  لـماکروط  هب  ار  ندـب 
. دشاب یمیظع  شاداپ  راظتنا  رد  دیاب  هدرک و  لمع  دوخ  هفیظو ي  هب  نآ  هدنشوپ ي 

اهمناخ زا  یخرب  یگقیلسدب 

تقد دوخ  ياه  شنیزگرد  دنتـسه و  هقیلـساب  قوذ و  شوخ  اهمناخ  تسا  فورعم  هک  هدش  عوضوم  نیا  واکجنک  هدـنراگن  تسا  یتدـم 
هب تبون  یتقو  ارچ  مناد  یمن  کلذـعم  دـننک . باختنا  ار  اه  نیرتدنمـشزرا  نیرت و  عماـج  نیرت ، لـماک  نیرتهب ، همه ، ناـیم  زا  دـننک  یم 

چیه هک  هدزبرغ  ناـنز  زا  دوخ ، تیـصخش  هب  هجوـت  نیرتـمک  نودـب  هتـسب و  ار  ناشنامـشچ  دـسر ، یم  ییارگ  تیـصخش  ینید و  لـئاسم 
شنیزگ نیا  یتـقو  دـنوش . یم  رـضاح  یموـمع  عماـجم  رد  هدـننز  تشز و  هفاـیق ي  اـب  هدرک و  يوریپ  دنتـسین ، لـئاق  دوـخ  يارب  یـشزرا 

اجکو هدـش  هچ  اـهمناخ  زا  هورگ  نیا  هقیلـس ي  قوذ و  هک  متفر  ورف  رکف  نـیا  رد  مدرک ، هدـهاشم  ناـنز  یخرب  زا  ار  دنـسپان  هتـسیاشان و 
تـشز هدز و  رانک  ار  اه  نیرتهب  ییارگ ، تیـصخش  یناـسنا و  تمارک  صوصخ  رد  ناـنآ  زا  یخرب  ارچ  دـنقوذ ؛ شوخ  ًاـعقاو  رگا  هتفر ...
تناتم راقو و  تمصع ، تفع ، ایح ، هکار  تبثم  ياهوگلا  نانآ  زا  یخرب  ارچ  دنا ؛ هقیلـس  اب  اهمناخ  همه ي  رگا  دنا !؟ هدیزگرب  ار  اه  نیرت 

همه ي هک  تسا  روط  نیا  اعقاو  رگا  دنریگ !؟ یم  وگلا  اوتحم و ... یب  زغم ، کبس  دارفا  زا  هدومن و  اهر  هدنکفا ، وترپ  ناشدوجو  رسارس  رب 
هب صاخ  یتهبا  تلالج و  راقو ، یمالسا ، باجح  هکار  يا  همرتحم  ناوناب  اهنآ  زا  یخرب  ارچ  سپ  دننک ؛ یم  باختنا  ار  اه  نیرتهب  اهمناخ 
هب یمک  ارچ  دنا ؛ هقیلـساب  ًاعقاو  اهرتخد  رگا  دنا !؟ هتخادرپ  رـس و ... کبـس  نانز  زا  هناروکروک  دیلقت  هب  هتفرگ و  هدـیدان  تسا  هداد  اهنآ 

عماجم رد  تمـصع  رداچ  اـب  هک  يراـقواب  هتـسیاش و  نارتخد  زا  دـنریگ و  یمن  رظن  رد  ار  شیوخ  یناـسنا  تیعقوم  دنـشیدنا و  یمن  دوخ 
دیلقت هب  دـنریگ و  یمن  وگلا  دـنوش ، یم  عقاو  صاـخ  ماـع و  مارتحا  مارکا و  دروم  ناـشباجح  رطاـخ  هب  دـننک و  یم  دـمآ  تفر و  یمومع 

بابـسا للع و  يوج  تسج و  رد  اهمناخ  یفنم  شنیزگو  اه  یگقیلـس  جک  نیا  هدهاشم ي  اب  دنا . هتخادرپ  راب  دنب و  یب  نانز  زا  تسردان 
قادـصم ناوناب  زا  هورگ  نیا  هک  متفای  تسد  هجیتن  نیا  هب  صحفت  قیقحت و  زا  سپ  مدـمآرب و  هدزبرغ  ياـهمناخ  یهارمگ  فارحنا و  نیا 

ار تبثم  ياهوگلا  هدـنام و  زجاع  تسرد  حیحـص و  هار  تخانـش  زا  يرواباندوخ ، یتخانـشاندوخ و  رثا  رد  هک  دنتـسه  لیذ  ثیدـح  زراب 
. دنا دش ه  راتفرگ  داسف  ماد  هب  اتسار  نیا  رد  دنا و  دیورگ ه  یفنم  ياهوگلا  هب  هدومن و  كرت !
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یسانشاندوخ نانز و 

، مکحلاررغ - 1  -------------------------- 1. لهجأ هریغب  ناک  هسفن  لهج  نم  دـنا : هدومرف  مالّـسلا ) هیلع  ) یلع ناـنم  ؤمریما 
. تسا رت  هرهب  یب  رت و  نادان  نارگید  تخانش  هب  تبسن  دسانشب ، ار  نتشیوخ  هتسناوتن  تسا و  نادان  دوخ  هب  تبـسن  هک  نآ  هملک ي 960 .
دـنک و كرد  ار  دوخ  يداقتعا  یعامتجا و  يدرف و  تیعقوم  تسناوتن  دـش و  ناوتان  لیلع و  دوخ  تخانـش  زا  ناسنا  یتقو  نخـس  رگید  هب 
رت ناوتان  رت و  نادان  روما  قیاقح  هب  ندرب  یپ  نارگید و  تخانش  زا  ًاعبط  صخش  نیا  دهد ؛ ماجنا  ار  شا  هفیظو  تیلوئسم و  اتـسار  نیا  رد 

تافارحنا مامت  أشنم  نیاربانب  ددرگ . هارمگو  فرحنم  دسانـشن و  ههار  جکزا  ار  تسار  هار  دوش  یم  ثعاب  وا  ینادان  نیمه  و  دوب ، دـهاوخ 
یعامتجا و يدرف ، تیعقوم  هب  لهج  یتخانـشاندوخ و  اهمناخ ، ییارگیفنم  یباجحدـب و  اـی  یباـجح  یب  هلمج  زا  رـشب و  ياـه  یهارمگ  و 

. دشاب یم  دوخ  يداقتعا 

اهنیرتهب باختنا  لماک ، ششوپ 

رفن کی  مییامن ، هعلاطم  ار  نونکات  مالسا  ردص  زا  دیلقت  عجارم  ياواتف  زین  مینک و  یـسررب  ار  نز  باجح  هب  طوبرم  تایاور  تایآ و  رگا 
نیرتهب ابع  رداچ و  دـنا  هدومرف  ًامامت  هکلب  تسین ؛ مزال  ای  تسین ، بوخ  نز  باجح  ناونع  هب  ابع  اـی  رداـچ  دـشاب  هتفگ  هک  میباـی  یمن  ار 

ار وا  مادنا  مامت  هک  دشاب  يروط  نز  ششوپ  ًالک  ای  شوپور و  وتنام ، سابل ، رگا  دنا  هدومرف  مه  يدودعم  هدع ي  نز . يارب  تسا  باجح 
. درادن یعنام  دشابن ، نایامن  شندب  ياه  یگتسجرب  دناشوپب و  لماک  روط  هب 

ناملسم هتخیهرف ي  يوناب  کی  زا  میسرت  فیرعت و 

فیرعت و ماقم  رد  هک  هدوب  حرطم  نینچ  خـیرات  لوط  رد  تسین  شراوید  هک  غاب  نآ  رد  هویم  دـسرن  راهنز  ابیز  خر  ناـشوپب  راـیغا  ناـه ز 
اب نیتم و  راقواب ، تمـصع ، اب  تسه  ینز  ای  دوب  ینز  ینـالف  دـنتفگ : یم  گنـسنارگو  هدـنزرا  دوجو  کـی  هب  وا  میـسرت  نز و  زا  دـیجمت 
لح تجاح ؛ ندمآرب  ضیرم ؛ يافـش  هرابرد ي  هک  ینامحر  ياهباوخ  رد  زین  تسین و  ادـیپ  شتروص  یتح  هکدراد  یباجح  نانچ  تهبا ؛

باقن دوب و  هدناشوپ  ار  شمادنا  تمـصع  رداچ  هک  یلاح  رد  نیتم  راقواب و  ینز  مدید  باوخ  رد  دنیوگیم  دننیب ، یم  يراتفرگ  لکـشم و 
ایآ یلو  ینامحر ؛ باوخ  دـنیوگ  یم  ار  نیا  دـش ... هدروآرب  نم  تجاح  تفگ و  نانچ  نینچ و  دـش و  دراو  نم  رب  تشاد ، هرهچرب  تفع 

مدید باوخ  ملاع  رد  دوش ، هتفگ  هک  باجحدـب و )... ای  باجح و  یب  نانز  زا  یتح   ) دـیا هدینـش  ای  هدـناوخ  ار  هیـضق  نیا  سکع  نونکات 
یم تلاجخ  ًالوا ؛ دنیبب  یباوخ  نینچ  اعقاو  یـسک  رگا  دش . هدروآرب  متجاح  و  دـمآ و ... نم  دزن  هدرک ... كزب  نایرع ، همین  ای  نایرع  ینز 

هب ار  وا  دندنخ و  یم  وا  هب  باجحدب  باجح و  یب  نانز  نامه  یتح  دنک ، فیرعت  یسک  يارب  رگا  ًایناث ؛ دنک  فیرعت  نارگید  يارب  دشک 
ره هب  يوشن . راتفرگ  ناطیـش  ماد  هب  شاب  بظاوم  هدب و  هقدص  هدوب ، یناطیـش  باوخ  نیا  دنیوگیم  شباوخ  ریبعت  رد  دـنریگیم و  رخـسمت 

یفنم ياهوگلا  زا  هدومن و  اـهر  ار  تبثم  ياـهوگلا  هدـش و  هقیلـس  جـکاهمناخ  زا  یخرب  ارچ  مبجع  رد  نم  تقیقح  نیا  هب  هجوت  اـب  لاـح 
. دننک یم  يوریپ 

یگدرب تمالع  یباجح  یب  یگدازآ و  تمالع  لماک  باجح  رداچ و 

هّللا ناکو  نیذؤیالف  نفرعی  نأ  یندأ  کلذ  ّنهبیبالج  نم  ّنهیلع  نیندـی  نینمؤملا  ءاسن  کتانب و  کجاوزال و  لق  یبّنلا  اهّیا  ای  یلاعت : هلوق 
هنمؤم و ناـنز  هب  تنارتخد و  ناـنز و  هب  ربماـیپ  يا  هیآ ي59 . بازحا ، هروـس ي  - 1  ------------------------ 1. ًامیحر ًاروفغ 

ندـناشوپ  ) هویـش نـیا  دـنناشوپب ، ناـشیاهرداچ  اـب  ار  دوـخ  ناـبیرگ  ناوـسیگ و  دـنریگب و  مـه  هـب  ار  ناـشیاهرداچ  فرط  ودوـگب  هدازآ 
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یحور و یمسج ، رازآ  تیذا و  ضرعت و  دروم  دنوش و  هتخانش  هدازآ  هنمؤم و  نانز  هک  تسا  رتراکشآو  رتکیدزن  هنیس ) وسیگ و  ، تروص
لوزن نأش  زا  هکنانچ  تسا . نابرهم  ناگدنب  هب  تبسن  ناهانگ و  هدنشخب  دنوادخ  انامه  دنشاب . هتشاد  لماک  تینما  دنریگن و  رارق  یـضرع 
هدوب لیذ  رارق  هب  مالـسا  ردـص  رد  نانز  تیعـضو  دـیآ ؛ یم  تسد  هب  باجح  صوصخ  رد  هلوقنم  تاـیاکح  هدراو و  تاـیاور  هیآ و  نیا 

رگا ینعی  هدـش ؛ یم  بوسحم  نانآ  یگدرب  تمالع  نیمه  دـنا و  هدوب  باـجح  یب  هنهربرـس و  دـیرخرز ، نازینک  هدرب و  ناـنز  - 1 تسا :
هکنیا نودـب  دـنکیم ، دـمآ  تفر و  مدرم  نیب  باجح  یب  يرتخد  ای  نز  دـید  یم  دـش و  یم  دراو  يا  هداوناخ  اـی  لـحم  رد  یبیرغ  صخش 

رداچ نیمه  دـنا و  هدوب  باجح  رداچ و  اب  هدازآ  ِنانز  - 2 تسا . دیرخرز  زینک  هدرب و  وا  دش  یم  هجوتم  دـسرپب  یـسکزا  ار  وا  لاح  حرش 
هدازآ نانز  ندرک  رس  هب  رداچ  - 3 تسا . هدازآ  تسین و  هدرب  وا  دندیمهف  یم  شرداچ  ششوپ  زا  ینعی  تسا ؛ هدوب  نانآ  یگدازآ  فرعم 

ناشرداچ يولج  هدوب و  نوریب  ناشیاهوم  زا  یتمـسق  نامدوخ ) نامز  راگنا  لهـس  لهاج و  نانز  زا  یخرب  دـننام   ) هک هدوب  تروص  نیا  هب 
تمالع هراک ، همین  رداچ  نیمه  لاح  نیع  رد  - 4 تسا . هدش  یم  هدید  ناشیاه  هنیس  یگدمآرب  ندرگ و  ولگ ، ریز  هک  يروط  هب  هدوب ، زاب 
تراسج ضرعت و  تئرج  يدحا  هک  تسا  هداد  یم  نانآ  هب  یتهبا  تبیه و  نانچ  هدـش و  یم  بوسحم  هنمؤم  نانز  يراوگرزب  یگدازآ و 

یم رارق  شابوا  لذارا و  تناها  دروم  دـندش و  یم  هتخانـش  دوز  ناشیباجح  یب  رطاخ  هب  نازینک  هدرب و  ِناـنز  - 5 تسا . هتشادن  ار  اهنآ  هب 
ناکما تروص  رد  هتخادرپ و  نانآ  اب  کلتم  یخوش و  هب  هدـش و  نازینک  محازم  تریغ ، یب  تاولا و  شابوا ، یلابا ، ـال  نادرم  - 6 دنتفرگ .

دندرک و هدـهاشم  ار  رداچ  ریگمـشچ  تانـسحم  تبثم و  راثآ  نازینک  یتقو  - 7 دـنا . هداد  یم  رارق  یـسنج  زواجت  يدـعت و  دروم  ار  نانآ 
نانآ هب  یـصاخ  لامج  لالج و  تبیه ، تهبا ، رداچ  دنتـسه و  مدرم  مومع  مارتحا  مارکا و  دروم  ناـشباجح  رطاـخ  هب  هدازآ  ناـنز  دـندید 

کیرحت و نانآ  یهاوخ  تزع  ییوج و  يرترب  یبلط ، تیصخش  یشنم ، گرزب  سح  دوش ؛ نانآ  محازم  دنکیمن  تئرج  سک  چیه  هداد و 
يرطف لابقتسا  نیا  - 8 دندروآرد . هدازآ  نانز  تئیه  هب  هتخاس و  ناهنپ  رداچ  ریز  ار  دوخ  ینطاب ، لیم  اب  شوجدوخ و  روط  هب  دش و  رادیب 

ناـسکی ار  ود  ره  رهاـظ  بسح  رب  دورب و  نیب  زا  زینک  هدازآ و  نز  نیب  زیاـمت  هجو  دـش ، ثعاـب  باـجح  رداـچ و  زا  نازینک  شوجدوخ  و 
کی هب  اهنز  همه ي  نوچ  دـندش ، یم  نازینک  محازم  هک  تریغ  یب  تاولا و  یلابا ، ـال  راـب ، دـنب و  یب  نادرم  ساـسا  نیمه  رب  - 9 دیامنب .
هعماج شمارآ  هدز ؛ مه  رب  ار  یمومع  مظن  لمع  نیا  دنوش و  مه  هدازآ  نانز  محازم  نینچمه  هک  داتفا  یم  قافتا  دندوب ، هدمآرد  تروص 

سومان تریغاب و  نادرم  بصعت  راد و  هکل  ار  نانز  تفع  تمارک و  تزع ، هدومن ؛ مومـسم  فوخم و  ار  يدازآ  ياضف  هتخاس ؛ بهتلم  ار 
خـساپ رد  دنتفرگ  یم  رارق  باقع  هذخاؤم و  دروم  ریگتـسد و  هدازآ  نانز  هب  نیـضرعتم  نیمحازم و  یتقو  - 10 تخیگنا . یمرب  ار  تسود 

ان بجوم  هک  مدرم  سیماون  اب  شابوا  لذارا و  دروخرب  ینابایخ و  نیمحازم  هلئسم ي  - 11 تسا و ... زینک  نیا  میدرک  نامگ  ام  دنتفگ  یم 
هب هجوت  اب  - 12 درک . یم  دیدهت  ار  هعماج  یعامتجا  لضعم  کی  تروص  هب  دوب ، هدـش  هنمؤم  هدازآ و  نانز  يارب  تشحو  سرت و  ینما و 

كرابت و دنوادخ  - 13 تسا . هداد  هئارا  قوف  هیآ ي  رد  ار  یعامتجا  مهم  لکـشم  نیا  لح  هار  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  روبزم ، تاـکن 
تنایـص هب  ار  نانآ  هدـش و  هتخیهرف  هدازآ و  هنمؤم  نانز  هجوتم  دـهد ، رارق  باقع  هذـخاؤم و  دروم  ار  شابوا  لذارا و  هکنیا  زا  لبق  یلاعت 

نانز هب  زین  تنارتخد و  نانز و  هب  ربمایپ ، يا  دومرف : هدومن و  توعد  لـماک  باـجح  رداـچ و  هلیـسو ي  هب  دوخ  تسارح  ظـفح و  سفن و 
دـنریگب و مه  هب  ار  ناـشرداچ  فرط  ود  مرحماـن  لـباقم  رد  دـمآ ، تفر و  رازاـب و  هچوکرد و  رورم  روبع و  ماـگنه  وـگب  هدازآ  هنمؤـم و 
-14 دوشن . نانآ  محازم  ضرعتم و  یـسکو  دنا  هدازآ  دوش  مولعم  ات  دنناشوپب  لماکروط  هب  ار  دوخ  هنیـس ي  ندرگ و  تروص و  ناوسیگ ،

نانز هب  دومرف  هکلب  نک ؛ ریزعت  هذـخاوم و  ار  ناـنآ  ریگب و  ار  یناـبایخ  نیمحازم  يولج  نکمم  قیرط  ره  هب  ربماـیپ  يا  هدومرفن ، دـنوادخ 
ینعی دنوشن ؛ نادرم  کیرحت  ثعاب  ندرگ و ... تروص ، وسیگ ، نداد  ناشن  یباجحدب و  یباجح و  یب  اب  دـننک و  لماک  ار  ناشباجح  وگب 
رداچ زا  شوجدوخ  ینطاب و  لیم  هب  نازینک  هک  نونکا  رت  نشور  ترابع  هب  نادرم . سپـس  دنتـسه ، نانز  لوا  هعماج  داـسف  هنتف و  هیاـم ي 

هوحن ي اـب  وگب  هدازآ  ناـنز  هب  تسین ؛ یقرف  هدرب  هدازآ و  نز  نیب  ارهاـظ  دـنا و  هدروآرد  هدازآ  ناـنز  تئیه  هب  ار  دوخ  هدرک و  لابقتـسا 
هدیشوپ ًالماک  نانآ  هنیس ي  تروص و  رس و  هکدنریگب  ور  نانچ  ینعی  دننک ؛ یفرعم  ار  دوخ  یگدازآ  نتفرگ ، ور  نتخادنارـس و  هب  رداچ 
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مدرم هک  تسا  هنمؤم  نانز  یفرعم  هار  نیرتراکـشآ  نیرتکیدزن و  نیرتهب ، صوصخم ؛ تئیه  تبیه و  لماک و  باجح  نیا  ددرگ . ناهنپ  و 
اریز دـیرخرز ؛ زینک  هن  تسا  تیـصخشاب  هنمؤم و  ینز  وا  هدرب ؛ هن  تسا  هدازآ  ینز  وا  دـنوش  هجوتم  نانآ  نتفرگور  باجح و  هوحن ي  زا 
نیا هیآ 2- نیا  ياه  هزومآ  دنوشن . نانآ  محازم  ضرعتم و  دنسرتب و  شابوا  لذارا و  بیجنان و  دارفا  دوش ، یم  ثعاب  لماک  باجح  نیمه 

( لماک باجح   ) مکح نیا  يارجا  تروص  رد  تسا . هداد  رارق  نانز  يور  شیپ  رد  ار  یگدازآ  تزع و  تمارک ، تیصخش ، ظفح  هار  هیآ 
یهلا مکح  نیا  هب  ینز  رگا  دوجو  نیا  اب  ددرگ . یم  دودـسم  شابوا  لذارا و  یناـبایخ و  نیمحازم  يور  هب  اـشحف ... داـسف ، تمحازم ، هار 

ضیرم شدوخ  دوش  یم  مولعم  دـهد ؛ هولج  نازینک  زا  رت  تسپ  ار  دوخ  یباجح  یباـب  دـنکن و  اـنتعا  تسا ، وا  حالـص  ریخ و  هب  ًاـمامت  هک 
ای باجح  یب  ینز  رگا  - 2 تسا . هتخاس  مهارف  نارگید  دوخ و  يارب  ار  اشحف  داسف و  تمحازم و  تامدقم  ًالمع  هک  دراد  لکشم  تسا و 

شنزرـس تمالم و  ار  شدوخ  دیاب  لوا  تفرگ ، رارق  شابوا  لذارا و  ینابایخ و  نیمحازم  ضرعت  تناها و  دروم  دـمآ و  نوریب  باجحدـب 
یعیبط و روط  هب  ار  مرحمان  تسد  مشچ و  هکدهد  یم  نز  هب  صاخ  یتزع  تبیه و  تهبا ، رداچ  - 3 دریگب . داریا  نیمحازم  هب  سپس  دنک ،
یبلط و تیصخش  سح  يرطف و  لیامت  ساسا  رب  باجح  رداچ و  زا  نازینک  شوجدوخ  لابقتسا  - 4 دزاس . یم  رود  دوخ  زا  تمحز  نودب 
رد ار  یفارشا  یتاقبط و  ماظن  روما ، هیقب ي  دننام  هداهن و  جرا  رداچ  زا  ار  نازینک  لابقتسا  زیزع  مالـسا  - 5 تسا . هدوب  نانآ  ییوج  يرترب 

؛ دنرادن ار  نآ  زا  هدافتـسا  قح  نازینک  تسا و  فارـشا  هدازآ و  نانز  صوصخم  رداچ  دومرفن  دنکرب و  نب  خیب و  زا  زین  باجح  صوصخ 
نیا - 6 دومن . ررقم  هبجحم  نانز  يارب  یمیظع  شاداپ  هتشاذگ و  دازآ  باجح  باختنا  رد  ار  نانآ  هداهن و  جرا  ار  نانآ  يرطف  لیامت  هکلب 
یب راب و  دنب و  یب  یلابا و  نز ال  زا  هتخیهرف  هدازآ و  هنمؤم ، نز  تخانش  هار  نیرتهب  لماک ، باجح  رداچ و  هک  دناسر  یم  حوضو  هب  هیآ 

يوحن هب  یناکم  نامز و  ره  رد  یناعم  نیا  و  یهورگ . ای  درف  هب  هتخورف  دوخ  هدناشن و  تسد  لیلذ ، ریـسا ، ینعی  هدرب ؛ - 7 تسا . گنهرف 
دوبمک سفن ، فعـض  يدرخبان ، لهج ، رثا  رد  تخب  نوگن  نانز  زا  یخرب  هک  هدرکزورب  تروص  نیا  هب  ام  نامز  رد  ًالثم  دـبای . یم  ققحت 

یم يوریپ  نانآ  طحنم  گنهرف  رکف و  زا  هتخورف و  یبرغ  راب  دـنب و  یب  تخب و  نوگن  نانز  هب  ار  نتـشیوخ  یتخانـشاندوخ ، تیـصخش و 
راب و دنب و  یب  نانز  لیامـش  لکـش و  هب  ار  دوخ  هدز و  رانکار  یناسنا  تمارک  تلاصا و  هک  هتفر  شیپ  اجنآ  ات  يرکف  یگدرب  نیا  دننک و 

یب یگدازآ و  تمالع  لماک  باجح  رداچ و  دـیوگیم  راکـشآ  حیرـص و  روط  هب  هیآ  نیا  - 8 دـنرو . یمرد  برغ  گنهرف  یب  یلابا و  ـال 
نازینک و هفایق ي  لکـش و  هب  ار  دوخ  دیآ و  نوریب  باجحدـب  ای  باجح  یب  هک  ینز  - 9 تسا . نز  یگدرب  تمالع  یباجحدـب  یباجح و 
هدرک و رس  هب  ابع  ای  رداچ  هک  ینز  - 10 ار . يرگید  هن  هدرب  لاؤس  ریز  ار  دوخ  تیناسنا  تمارک و  تیصخش ، یگدازآ ، دروآرد ؛ ناگدرب 
هب ای  دوش ، یم  هدید  شا  هنیس  ندرگ و  تروص و  مامت  هک  يروط  هب  هتـشاذگ  زاب  ار  شنابیرگ  هتـشاذگ و  نوریب  ار  شناوسیگزا  یتمـسق 

، باجح هویـش ي  نیا  هدومرف  وا  هب  باطخ  دنوادخ  هک  تسا  هفیرـش  هیآ ي  نیبطاخم  زراب  قادصم  دهد ؛ یم  ناشن  ار  شیاهتـسد  يوحن 
ار شندب  ياه  یگتسجرب  اهتسد و  ناوسیگ ؛ تروص ، رس و  مامت  دیاب  هنمؤم  نز  هکلب  تسین ؛ تیصخشاب  هدازآ و  نز  هدنبیز ي  هتسیاش و 

تمحازم ضرعت و  عون  ره  زا  دـنربب و  يو  يراوگرزب  تیـصخش و  هب  یپ  وا  يرهاظ  عضو  هدـهاشم ي  زا  مدرم  ات  دـناشوپب  لماک  روط  هب 
نایدا مامت  رد  هک  تسا  یهلا  ماکحا  هلمج  زا  باجح  میا  هتفگررکم  هکنانچ  مالـسا  زا  لبق  نایناریا  باجح  رداـچ و  - 11 دشاب . ناما  رد 

هک اجنآ  زا  رت  نشور  ترابع  هب  دنک . یم  دییأت  حوضو  هب  ار  مکح  نیا  قوف  هیآ ي  ینمـضت  تلالد  تسا و  هدوب  جیار  لومعم و  ینامـسا 
دعب تیلهاج و  رصع  زا  لبق  هکددرگ  یم  راکشآ  تقیقح  نیا  هداد ، تبسن  تیلهاج  نامز  هب  ار  يرابودنب  یب  یباجح و  یب  هفیرش  هیآ ي 
هدرک یم  تیاعر  ار  شیوخ  باجح  تفع و  ایح ، تمایق  ادـخ و  هب  نمؤم  نمادـکاپ و  نانز  تسا و  هدوب  لومعم  جـیار و  باـجح  نآ ، زا 
رداچ دوش ) یم  بوسحم  ینامـسآ  نایدا  زا  رابخا  یخرب  بسح  رب  هدوب و  نایناریا  ام  ناکاین  داقتعا  هک   ) تشترز نییآ  رد  هکنیا  امک  دنا ؛

هب لین  يارب  دش و  هریچ  نانز  رب  یناویح  تالیامت  یـسنج و  هزیرغ ي  خیرات ، زا  یعطقم  رد  نکیل  تسا . هدوب  لومعم  موسرم و  باجح  و 
رب دـندش . رـضاح  یمومع  عماجم  رد  تـالارویز ... شیارآ و  اـب  باـجح و  یب  هدومن و  كرت  ار  یهلا  هضیرف ي  نیا  یناطیـش ، تـالیامت 

بظاوم دـنک  یم  شرافـس  نانآ  هب  هداد و  رادـشه  تیـصخش  اب  هنمؤم و  هدازآ و  نانز  هب  باطخ  یلاعت  كراـبت و  دـنوادخ  ساـسا  نیمه 
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یباجح یب  اب  دیشابن و  دندش  باجح  یب  رابودنب و  یب  دنتفرگ و  هدیدان  ار ، یهلا  نوناق  هک  تیلهاج  رصع  نانز  تروص  هب  ار  دوخ  دیشاب 
هدنزرا مهم و  رایسب  مایپ  یقالخا  دسافم  حالصا  رد  نانز  شقن  هیآ و  مایپ  - 12 دیربن . لاؤس  ریز  ار  دوخ  تیصخش  تمارک و  تزع ، دوخ 
یلاعتم هتخیهرف و  یناسنا  هعماج ي  کی  داجیا  یقالخا و  دسافم  زا  هعماج  حالـصا  نانز و  یگدـنزاس  شقن  تسا ، نآ  لماح  هیآ  هک  يا 

هن هدرمش  مهم  رما  نیا  لوئـسم  ار  نز  ار -* !  درم  هن  هداد  رارق  باطخ  دروم  ار  نز  ددرگ -* : یم  فوشکم  لیذ  نیوانع  تحت  هک  تسا 
نز هب  باـطخ  قوـف  هیآ ي  رت  نشور  تراـبع  هب  ار !  يدرم  نز و  ره  هـن  هتـسناد  لوئـسم  ار  دـهعتم  رادـم و  نـید  هدازآ ، نز  ار -* !  درم 

سنج وت  يزاـس * . یم  دوخ  نوتفم  بوذـجم و  ار  يا  هدـننیب  ره  هک  یتـسه  گـنر  شوخ  یلگ  ناـسب  وت  يا ، هناـحیر  وـت  دـیوگیم -* :
یم رون  دـنریگرارق  مه  رانکرد  یتقو  هک  تبثم  یفنم و  يانعم  هب  فلاخم  هکلب  یلک ؛ نیابت  ییورایور و  يانعم  هب  فلاـخم  هن  یفلاـخم و 
درم هک  هداد  رارق  وت  تاذ  رد  ناـهج  راگدـیرفآ  ار  هبذاـج  هوق ي  نیا  و  یباذـج ، وـت  دـنراذگ -* . یم  دوـخ  زا  یناوارف  راـثآ  دـننیرفآ و 
ماظن رد  ینک ، رواب  یسانشب و  ار  تدوخ  رگا  وت  دبای -* . شرتسگ  مدآ  ینب  لسن  دنکادیپ و  هداوناخ  لیکشت  هب  لیم  ددرگوت و  بوذجم 
یتسه یشتآ  وت  هدروخ . ینتسسگان  دنویپ  وت  دوجو  هب  ناسنا  لسن  موادت  هک  يروط  هب  يراد ؛ یگنـسنارگ  گرزب و  رایـسب  شزرا  تقلخ 

ار ادیپان  تمیق  نارگ  ءایشا  ینک و  نشور  ار  اه  یکیرات  يزاس و  رونم  رتمولیک  نیدنچ  ات  ار  دوخ  فارطا  يوش و  رو  هلعـش  یناوت  یم  هک 
یحور و جالعلا  بعـص  ضارما  راذـگ  مهرم  نیفرحنم و  ناهارمگ ، رگتیادـه  ییاـمن و  راکـشآ  ار  ناـهنپ  ياـه  ییاـبیز  يزاـس و  ادـیوه 

راید هب  ار  تادوجوم  نیرتنارگ  ءایشا و  نیرتهب  یناشکب و  شتآ  هب  ار  ییایند  يوش و  رو  هلعش  یناوت  یم  هکنیا  امک  یشاب . نادرم  یمسج 
نادرم یمـسج  یحور و  ضارما  نایغط  ثعاب  ییامن و  طقاس  یتسه  زا  ار  یقتم  نمؤم و  ناناوج  نادرم و  زا  يرایـسب  ینک و  لـقتنم  مدـع 

، هنارادـم نید  ینالقع ، دروخرب  تکرح و  کی  اب  یناوت  یم  هک  یتسه  وت  نیا  تسا . وت  رایتخا  رد  قیرط  ود  زا  کـی  ره  باـختنا  يوش و 
اب یناوت  یم  هک  یتسه  وت  نیمه  زین  و  یهد . قوس  قلطم  لامک  هب  يرادزاب و  یهاـبت  اـشحف و  داـسف و  زا  ار  يا  هعماـج  یناـسنا ، یقطنم و 

گنت و سابل  ندیـشوپ  ای  هنیـس ... ندرگ ، تسد ، نداد  ناشن  مالک ، کی  هراشا ، کـی  کمـشچ ، کـی  نزوماـن ، نوزوم و  تکرح  کـی 
مادعا نادـنز و  قالـش ، هبرـض ي  ياپ  ات  هدـناشک و  اشحف  داسف و  بالجنم  هب  ار  ناناوج  نادرم و  یناطیـش ، ياهراوطا  ادا و  و  امن ، مادـنا 

هار هب  ار  دـساف  هزره و  نادرم  یـشاب و  لماک  باجح  تفع و  ءایح ، اب  یناوت  یم  هکنیا  اـمک  یـشاب ؛ خـیرات  گـنن  هکل ي  ینک و  يربهر 
اب یناوت  یم  هک  یتسه  وت  نیا  یـشاب . خـیرات  نیّرز  گرب  ییامن و  تیادـه  هناـصلاخ  تیدوبع  ناـفرع و  زرم  اـت  ییاـمن و  تیادـه  تسار 
زا ار  نادرم  زا  يرایـسب  یهد و  میلعت  نارگید  هب  ار  ایح  تمـصع و  تفع ، المع  یـشاب و  ریخ  ملعم  دوخ ، دروخرب  راتفگ و  رادرک ، راتفر ،
وت نیا  یهد . قوس  اشحف  داسف و  هب  ار  يا  هعماج  یـشاب و  رـش  ملعم  یناوت  یم  هک  یتسه  وت  نیمه  زینو  یـشخب . تاـجن  تکـاله  ضرعم 

ظاـحل زا  هن  یمک و  ظاـحل  زا  هن  يدـمآرد ، راـکزا  بوخ  هحلاـص و  هنمؤم ، رگا  مالّـسلا ) مهیلع  ) موصعم ناـماما  هدومرف ي  هب  هک  یتسه 
رتـالاب وت  شزرا  تمیق و  زاـب  دـنراذگب ، وت  رب  هک  يداـم  شزرا  تمیق و  نیرتـالاب  ینعی  دوش . یمن  رّوصت  وت  يارب  یتـمیق  شزرا و  یفیک 

و یشزرا . یبو  تسپ  كاخ ، یتشم  هزادنا ي  هب  یفیک  یمک و« ظاحل  زا  يدمآرد ؛ راک  زا  رادرکدب  بابان و  دساف ، هچنانچ  دوب و  دهاوخ 
هچنآ نم  تساوت . رایتخا  باختنا و  ورگ  رد  میدرک  ناـیب  باـتک  نیا  رگید  ياـج  رد  هیآ و  ماـیپ  رد  هکاـهتبثم  یفنم و  نیا  ماـمت  هرخـالاب 
لمع اب  دـنیامن و  باختنا  ار  اه  نیرتهب  یناسنا  قطنم  حیحـص و  ریبدـت  اب  دـننک و  رکف  هنالقاع  مراودـیما  متفگ ، اهمناخ  اب  دوب  غـالب  طرش 

. دنروآ تسد  هب  ار  لوسر  ادخ و  تیاضر  شیوخ 

نامیا اب  هدازآ و  نانز  رس  رب  فرش  تزع و  راختفا ، جات  رداچ ؛

زا معا  ثنؤم  سنج  هکنیا  اب  دنیوگب : دـیآ و  شیپ  لیذ  لاؤس  شوهزیت  جنـس و  هتکن  ناهوژپ  شناد  زا  یخرب  يارب  تسا  نکمم  اجنیا  رد 
تلع هچ  هب  ارچ و  دوجو  نیا  اب  دنتـسه ، ناسکی  اهدرم  جییهت  کیرحت و  رد  هنانز  تافـص  هبذاج و  ظاحل  زا  هدازآ ؛ زینک و  رفاکو ؛ نمؤم 
تسا نیا  درومب  اجب و  ًالماک  ِلاؤس  نیا  خساپ  هدومن !؟ شرافس  لماک  باجح  رداچ و  هب  ار  هدازآ  هنمؤم و  نانز  یلاعت  كرابت و  دنوادخ 
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، فیرظ رایـسب  هتکن ي  مینک . یم  هراشا  اهنآ  زا  یکی  هب  هک  تسا  یمهم  تاکن  نمـضتم  هدازآ ، نانز  هب  باـجح  رداـچ و  صاـصتخا  هک 
هب ناـهج  راگدـیرفآ  دزن  رد  ناـسنا  تمیق  شزرا و  ماـمت  هک  تسا  نیا  دـیآ  یم  تسد  هب  هفیرـش  هیآ ي  زا  هک  يا  هدـنزرا  مهم و  قـیقد ،

توبن دیحوت ، هب  ناسنا  داقتعا  نامیا و  هچ  ره  ماقم .. ناونع و  لانم ، لام و  هب  هن  تسا  تمایق  لوسر و  ادـخ و  هب  وا  داقتعا  نامیا و  بسانت 
. دوب دهاوخ  رت  هدنزرا  رت و  یلاع  دنوادخ  دزن  رد  وا  یگتـسیاش  تلزنم و  ماقم و  هزادنا  نامه  هب  دـشاب ، رتمکحم  رت و  يوق  رتشیب ، داعم  و 

ایآ دندیسرپ : یم  كرشم  رفاک و  نانز  هب  هاگن  صوصخ  رد  مالّسلا ) مهیلع  ) موصعم ناماما  زا  ترتع  نآرق و  ناوریپ  یتقو  ساسا  نیمه  رب 
هزیرغ و کیرحت  بجوم  رگا  دندومرف : یم  خساپ  رد  هن !؟ ای  تسا  زیاج  هکرـشم  هرفاک و  نانز  ناوسیگ  مادنا و  حراوج ، ءاضعا و  هب  هاگن 

ینعی دـنرادن . یماـقم  شزرا و  دـنوادخ  دزن  رد  دنتـسه و  تاـناویح  دـننام  ناـنآ  اریز  درادـن ؛ یعناـم  تسین و  مارح  دوـشن  هاـنگ  هب  ـالتبا 
هب ار  وا  دوش و  کیرحت  شا  هزیرغ  دنک و  هاگن  غالا و ... دنفـسوگ ، واگ ، دننام  یناویح  ياضعا  مادـنا و  هب  ینمؤم  ناسنا  رگا  هکروطنامه 
زا رگا  اما  دراد . ار  مکح  نیمه  زین  هکرشم  هرفاک و  نز  هب  هاگن  دیامن ؛ زیهرپ  دیاب  ًادج  دنک و  هاگن  ناویح  نآ  هب  تسا  مارح  دزادنیب  هانگ 

. تسین وا  ندرک  هاـگن  رد  یعناـم  چـیه  دـهد ، یمن  خر  شدوجو  رد  یلوحت  نیرتمک  ناویح  نآ  مادـنا  حراوج و  اـضعا و  هب  ندرک  هاـگن 
اضعا مادنا ، هب  ندرک  هاگن  زا  يدرم  رگا  هکدنراد  ار  ماقم  نیمه  دنا ) هدوب  نیکرـشم  رافکزا و  الومعم  هک   ) نازینک هرفاک و  نانز  نیاربانب 

هتـسراو و ياهناسنا  هک  هنمؤم  هدازآ و  نانز  فالخ  رب  تسین . نانآ  هب  ندرک  هاگن  رد  یعنام  دوش ، یمن  جییهت  کیرحت و  نانآ  ناوسیگو 
ناکمالا یتح  هکدنا  هشیدنا  نیا  رد  هدیزگرب و  ار  لامک  هار  تمایق ، لوسر و  ادخ و  هب  ناشنامیا  رطاخ  هب  دـنوش و  یم  بوسحم  هتـسیاش 

نیا هک  هتـسناد  یمظع  ماقم  نیا  قیال  هتـسیاش و  ار  نانآ  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  اذلو  دنیامن . رتکیدزن  کیدزن و  قلطم  لامک  هب  ار  دوخ 
نانآ تفارـش  تمارک و  تزع ، قیرط  نیا  زا  ات  دـنزب  هدازآ  هنمؤم و  نانز  رـس  رب  ار  لماک  باـجح  رداـچ و  ینعی  تفارـش ، راـختفا و  جاـت 

باجح رداچ و  زین  و  دـنوشن . یعقاو  راب  دـنب و  یب  یلابا و  دارفا ال  شوخ  تسد  دـننامب و  نوصم  دولآرهز  دـیلپ و  نامـشچ  زا  ظوفحم و 
. دشاب ینلع  راکشآ و  راب  دنب و  یب  یلابا و  نانز ال  هحلاص و  هتسیاش و  نانز  نیب  قرف  ات  داد  صاصتخا  هنمؤم  هدازآ و  نانز  هب  ار  لماک 

نانز یخرب  نتشاذگ  خاش  ای  رتش  ناهوک 

لکـش و هب  ار  دوخ  دنـشوپ و  یم  هنادرم  سابل  نانز  نامزلارخآ ، رد  هک  هدـمآ  نینچ  یحو  نادـناخ  ياه  ییوگـشیپ  محالم و  تایاور  رد 
رتش ناهوک  دننام  ار  ناشرـس  يوم  نانز  دنزاس ... یم  نانز  هفایق ي  لکـش و  هب  ار  دوخ  اهدرم  روط  نیمه  دـنروآ و  یمرد  نادرم  هفایق ي 

تهب و هب  ار  ناگدنونـش  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلـص   ) ادـخ لوسر  نامز  رد  رابخا  هنوگ  نیا  دـننک . یم  دـمآ  تفر و  یمومع  عماجم  رد  هتـسب ،
تریح هدازآ ، نمؤم و  نادرم  نانز و  ینعی  دوش !؟ یم  نینچ  ًاعقاو  اـیآ  هللا  لوسر  اـی  دندیـسرپ  یم  بجعت  يور  زا  تخادـنا و  یم  تریح 

دوخ دشوپب و  هنادرم  سابل  هکدهد  یم  تسد  زا  ار  دوخ  تمارک  تلاصا و  هزادنا  نیا  ات  هدازآ  ناملسم و  نز  ًاعقاو  ایآ  هک  دندش  یم  هدز 
زا یخرب  هک  مینیب  یم  تسویپ و  عوقو  هب  ادـخ  لوسر  ییوگ  تقیقح  لاس ، زا 1400  سپ  نونکا  دروآر !؟ نادرم د  لیامش  لکـش و  هب  ار 
یم دوخ  يارب  گرزب  یخاش  ای  هتـسب و  رتش  ناهوک  تروص  هب  ار  ناشرـس  يوم  هدیـشوپ و  هنادرم  سابل  ناملـسم ، مسا  رهاـظ و  هب  ناـنز 

تروص هب  ارم  يداد و  یم  خاش  نم  هب  تسیاب  یم  وت  نم ، راگدـیرفآ  قلاخ و  يا  هکدـننک  یم  ضارتعا  ادـخ  هب  ناشلمع  نیا  اب  دـنزاس و 
اب منک و  یم  تسرد  خاش  مدوخ  يارب  مرـس  ياهوم  اب  مدوخ  يدادـن ، خاش  نم  هب  وت  هک  ـالاح  سپ  يدرک ، یم  قلخ  راد  خاـش  تاـناویح 

يرتخد ای  نز  نخـس ، رگید  هب  مزاس ... یم  هریخ  دوخ  هب  ار  ناناوج  نادرم و  مشچ  مور و  یم  رازاب  هچوک و  هب  امن  مادـنا  هنادرم و  ساـبل 
، تیـصخش دوش ؛ یم  رهاظ  یمومع  عماجم  رد  یمالـسا  باجح  رداچ و  نودـب  دـنک و  یم  تسرد  خاش  تروص  هب  ار  شرـس  ياهوم  هک 
هک هنوگنامه  اریز  تسا . هداد  هولجرت  گنن  رت و  تسپ  دیرخرز  نازینک  ناگدرب و  زا  ار  دوخ  هداهن و  اپ  ریز  ار  یگدازآ  تزع و  تمارک ،

هدازآ هنمؤم و  نانز  صوصخم  هکار  رداچ  ینطاب  لیم  اب  شوجدوخ و  روط  هب  مالـسا  ردص  رد  دیرخرز  نازینک  هدـش ، نایب  هیآ  حرـش  رد 
یگدـنز مالـسا  روشکرد  هتفای و  شرورپ  ناملـسم  ردام  نماد  رد  هک  ینز  اما  دـندروآرد . هدازآ  نانز  تئیه  هب  ار  دوخ  دـندیزگرب و  دوب 
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يوم امن و  مادنا  گنت و  سابل  اب  باجح و  یب  رگا  ؛ تسا دنم  هرهب  مالّسلا ) مهیلع  ) تراهط تمـصع و  تیب  لها  تمعن  ناوخ  زا  دنکیم و 
. تسا رت  شزرا  یب  رت و  تسپ  مالسا  ردص  نازینکزا  بتارم  هب  دیآ ، نوریب  نانچ  نینچ و  رس 

نارگر امعتسا  لمعل  اروتس  د  یباجح ، یب 

رب یبای  تسد  يزوریپ و  هار  اـهنت  برغ ، ناـهج  یلکروط  هب  تارمعتـسم و  ترازو  هدـش ، لـقن  نآ  دـننام  تاـفارتعا و  باـتکرد  هکناـنچ 
عـضاوم رد  هکنیا  امک  دـنهد ... جاور  نانآ  نیب  رد  ار  اشحف  داـسف و  هکدـنا  هدـید  نیا  رد  ار  ناناملـسم  رب  تموکح  یمالـسا و  ياـهروش 

هب تارمعتـسم  ترازو  ياه  لمعلاروتـسد  هلمج  زا  زین  میتفرگ و  ناناملـسم  زا  اشحف  داـسف و  شرتسگ  اـب  ار  ایناپـسا  اـم  دـنا  هتفگ  فلتخم 
... شیارآ و اب  باجح و  یب  ار  نانآ  تشادرب و  ناملسم  نانز  رس  زا  ار  ابع  رداچ و  وسکی  زا  دیاب  هکدوب  نیا  دوخ  نارازگراک  نیرومأم و 

اـشحف داسف و  هب  هداتفا و  نارتخد  نانز و  لابند  هب  هکدومن  جییهت  کیرحت و  ار  ناناوج  دـیاب  رگید  يوس  زا  و  دـیناشک ؛ نابایخ  رازاب و  هب 
دوجو اب  دوش ) هعجارم  هدـنراگن  فیلأت  تافارتعا  باتک  هب  . ) میربب لواپچ  امغی و  هب  ار  نانآ  يدام  ياه  هیامرـس  میناوتب  ات  دـنوش  لوغـشم 

راوخ هریج  رومأم و  هناهاگآ  هتـسناد و  ای  - 1 دنتـسین : جراخ  لاح  ود  زا  باجحدـبای  باجح  یب  نانز  تفگ  ناوت  یم  لمعلاروتـسد ، نیا 
يدرخباـن و لـهج و  رثا  رد  هکنیا  اـی  - 2 دوش . یمن  رتـهب  رتـالاب و  نیا  زا  یـشورف  نطو  یـشورفدوخ و  اتـسار ، نیا  رد  دننارگرامعتـسا و 

. دنکیم يرای  ار  نانمشد  شرادرک  راتفر و  اب  هتخیر و  نمشد  بایسآ  هب  بآ  دوخ ، یباجح  یب  ای  یباجحدب  اب  یتخانشاندوخ 

ینید یناسنا  هعماج ي  رکیپ  رد  يرسم  ناطرس  یباجح  یب 

زک وت  رار  ـــ دـنامن ق ار  اهوضع  رگد  راگزور  دروآ  درد  هب  يوضع  وچ  دـنرهوگ  کی  شنیرفآ ز  رد  هک  دـنرکیپ  کـی  ياـضعا  مدآ  ینب 
مک شیدـنا ، جـک  صقان ، لیلع ، ینید  ِیناسنا  هعماج ي  دارفا  زا  يدرف  رگا  ینعی  ـی  مدآ دـنهن  تماـن  هک  دـیاشن  یمغ  یب  نارگید  تنحم 

هعماـج زا  يوضع  هک  اـجنآ  زا  دوب ، روسج  كاـب و  یب  ییارگ  فلخت  ینکـش و  نوناـق  هاـنگ ، باـکترا  رد  دوب و  فرحنم  دـساف و  درخ ،
هکنانچ دزاس . یم  التبم  ار  هعماج  هرکیپ ي  شدوخ  دـح  رد  هدومن و  تیارـس  يرگید  هب  شـضارما  زا  کـی  ره  ًاـعبط  دوش ، یم  بوسحم 

نآ هب  جاتحم  دـنمزاین و  یتاهج  زا  ار  کی  ره  ینعی  هداد ؛ رارق  رگیدـکی  لـمکم  ار  درم  نز و  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  میا  هتفگ  ررکم 
، رگیدـکی تاجاح  ندروآرب  نمـض  دـنوش و  دـنم  هرهب  رگیدـکی  زا  عورـشم  ییالقع و  ملاس ، حیحـص ، طابترا  قیرط  زا  ات  هدـیرفآ  رگید 

دوجو رد  ار  تافص  نیا  هداد و  نز  هب  یـصاخ  تحالم  تفوطع و  تفارظ ، تفاطل ، تیباذج ، هکنیا  هلمج  زا  دنزاسب . ار  یناسنا  هعماج ي 
. دیامن مادقا  نآ  ریطخ  تیلوئسم  لوبق  هداوناخ و  لیکـشت  هب  دوش و  کیرحت  نز  هدهاشم ي  اب  درم  هک  هدومن  دیدش  يوق و  يردق  هب  نز 

تمارکو تزع  نیمأت  هعماج و  تمالس  ظفح  یقالخا و  زواجت  يدعت ، عون  ره  زا  يریگشیپ  یـسنج و  جرم  جره و  زا  يریگولج  يارب  اذل 
دریگب و هدیدان  ار  یهلا  نوناق  نیا  ینز  رگا  تروص  نیا  رد  تسا . هدومن  دـیکا  شرافـس  لماک  باجح  تفع و  ایح ، هب  ار  وا  نز ، یناسنا 
رتدیدش و شجییهت  کیرحت و  اذل  تسا ، درم  ربارب  نیدنچ  نز  دوجو  رد  یـسیطانغم  هوق ي  هکاجناآ  زا  دیآ ، نوریب  لماک  باجح  نودب 

رـسمه هب  هک  ینامز  ات  دوش ، کیرحت  دنیبب و  ار  یباجح  یب  ای  باجحدـب  نز  رگا  هدرک  جاودزا  هک  يدرم  ساسا  نیمه  رب  تسا ؛ رتعیرس 
هب اسب  هچ  دتفا و  یم  گنج  هب  شباصعا  دنیبب  ار  نز  نآ  بزع ، ناوج  نز و  یب  درم  رگا  و  تسا . تحاران  برطـضم و  دـسرب  دوخ  لالح 

نیا یحور  یمـسج و  ياه  یتحاران  عینـش و  لمع  نیا  یناب  ثعاب و  و  دوش . راتفرگ  تسا ، هریبک  ناـهانگ  زا  هک  ییاـضرادوخ  ءانمتـسا و 
رت و هدـننز  رتاـبیز و  شا  ییارآ  دوـخ  رت ، هـنهرب  شندــب  هـچ  ره  تـسا . هدوـب  باـجح  یب  یلاـبا و  ـال  رابودــنب و  یب  نز  ناـمه  ناوـج ،

یتحاران هزرل و  ندب  دوب و  دهاوخ  رت  هدرتسگ  شنایغط  رتدیدش و  شنافوط  رت ، يوق  شدابدنت  هزادنا  نامه  هب  دشاب ، رتدایز  شتالآرویز 
هعماج رد  دیریگب  رظنرد  کلذ ، عم  دنک . یم  هطاحا  ار  درم  ياپ  ات  رس  ددرگ ، یم  بوسحم  يرامیب  سرتسا و  یعون  هک  یحور  یمسج و 

لباقمرد تشگزاب  نامز  ات  لزنم  زا  ندمآ  نوریب  ماگنه  زا  هروکذـم ، فاصوا  اب  باجح  یب  ای  باجحدـب  نز  کی  رادـم ، نید  یناسنا  ي 
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لقان رادـم  نید  هعماـج ي  رد  باـجح  یب  اـی  باجحدـب  نز  نیارباـنب  دـهد . یم  باذـع  ار  ناـنآ  دریگ و  یم  رارق  ناوج  درم و  رفن  دـنچ 
مسج باذع  هشعر و  دنک و  یم  تیارس  ناناوج  هژیو  هب  نادرم و  هب  یلاعفنا  لعف و  چیه  نودب  هک  تسا  يرثالا  عیرس  يرـسم و  بورکیم 

، تسا نیموصعم  تایاور  نآرق و  تایآ  زا  هتفرگرب  هک  قوف  بلاطم  هب  هجوت  اب  مـالک  هجیتن ي  دـنادرگ . یم  یلوتـسم  ناـنآ  رب  ار  حور  و 
شیارآ و اب  باجح و  یب  هتفرگ و  هدـیدان  ار  یناسنا  تمارکو  تزع  هداهن و  اپ  ریز  ار  تفع  ایح و  یناـسنا  ینید  هعماـج ي  رد  هک  یناـنز 

دوبمک فلتخم  تاهج  زا  اعقاو  دنا و  لیلع  رامیب و  کش ، نودب  دیدرت و  یب  دـنهد ، یم  هئارا  مرحمان  هب  ار  دوخ  امن  مادـنا  هدـننز و  سابل 
نانز زا  هورگ  نیا  یعامتجا . تیعقوم  تیصخش و  ظاحل  زا  مه  تمایق و  هب  نامیا  نید و  ثیح  زا  مه  تیارد ، لقع و  ثیح  زا  مه  دنراد ؛
يور زا  ای  دشاب  لهج  يور  زا  يوهس ؛ ای  دشاب  يدمع  ناشلمع  هکدنتسه  یناطرس  لولس  يرسم و  سوریو  ناسب  ینید ، یناسنا  عماوج  رد 

لزلزتم بهتلم و  برطـضم و  ضیرم ، ار  ینید  هعماج ي  هرکیپ ي  - 1 دنـشاب : یم  لیذ  ياه  یگدولآ  ثعاب  دنهاوخن  ای  دنهاوخب  ییاناد ؛
. دنهد یم  شرتسگ  هعماج  رسارس  هب  نکمم  قیرط  ره  هب  هتفاتش و  نانآ  يرای  هب  نیطایش  تسا ، یناطیـش  ناشلمع  هکاجنآ  زا  دننادرگیم و 

ثعاب - 3 دنزاس . راتفرگءانمتسا  عینش  لمع  ییاضرادوخ و  زوسنامناخ  يالب  هب  تسا  نکمم  ار  بزع  ناناوج  دش  هتفگ  هک  هنوگنامه  - 2
یم مدرم  زا  يرایـسب  یگداوناخ  تافالتخا  ثعاـب  - 4 دـنوش . یم  نادرم  یحور  یمـسج و  یتحاران  هزیرغ و  کیرحت  باـصعا و  گـنج 

-6 دـندرگ . یم  ناویح  ناسنا و  نیب  یتوافت  یب  یناویح و  طحنم و  گـنهرف  هعاـشا ي  ثعاـب  - 5 تسین . اجنیا  شحرـش  ياج  هک  دنوش 
. دنوش یم  یمومع  حطس  رد  نارسپ  نارتخد و  یتیصخش  یب  یتفع ، یب  ییایح ، یب  هعاشا ي  ثعاب 

: دندنوادخ بضغ  نعل و  دروم  نانز  نیا 

اهیلا سانلا  رظنی  یتح  سوبلم  نسحأب  اهتیب  نم  تجرخ  ۀنـسح و  ۀنیزب  تنّیزت  ةأرمأ  نم  ام  ۀمطاف  ای  هلآ :) هیلع و  هللا  یّلـص  ) هّللا لوسر  لاق 
هیلع و هللا  یّلص  ) ادخ لوسر   1 راّنلا . یلإ  اهب  رمؤیو  تومت  یّتح  هّللا  بضغ  یف  تناک  نیضرالا و  عبـس  تاومّـسلا و  ۀکئالم  هللااهنعل و  ّالا 
ابیز و سابل  اب  دـیارایب و  ابرلد  ابیز و  ياهتنیز  اب  ار  دوخ  هک  ینز  ره  همطاف ! يا  دـنا : هدومرف  ( اهیلع هللا  مالـس  ) ارهز همطاـف  هب  باـطخ  ( هلآ

ییحی بادالاو . مکحلا  یفرابخالا  باهشلا  یطخ  هخسن ي  - 1 ات --------------------------  دوش  جراخ  شا  هناخ  زا  باّذج 
دنتسرف و یم  نیرفن  نعل و  وا  رب  نیمز  هقبط ي  تفه  اهنامـسآ و  هکئالم ي  دنوادخ و  دننک ؛ هاگن  ار  وا  مدرم  ص35 . ینارحب ، دمحم  نب 

جیهم سابل  اب  هک  ییاهمناخ  نآ  مناد  یمن  نم  هدنراگن ؛ شتآ . لخاد  ورب  دوش : رما  وا  هب  دریمب و  هک  ینامز  ات  تسا  دنوادخ  مشخ  دروم 
تمایق هب  رگا  دنوش ، یم  بزع  ناناوج  نادرم و  هزیرغ ي  جییهت  کیرحت و  ثعاب  دـننک و  یم  دـمآ  تفر و  یمومع  عماجم  رد  شیارآ  و 

!؟ دنا هدرک  هدامآ  ثیداحا  هنوگنیا  يارب  یخساپ  هچ  دنراد  داقتعا  گرم  زا  سپ  ملاع  و 

باجحدب نانز  زا  لاؤس  کی 

يراتفگ هب  يراتـشون  زا  ار  تباتک  ریـسم  دـیهد  هزاجا  ناملـسم ، صّخـشتم  هتخیهرف و  هدازآ ، ياهمناخ  دیـسر ، اـجنیا  هب  ثحب  هک  نونکا 
یناـسنا تمارک  تّزع و  بهذـم و  نید ، تاروتـسد  زا  اـم  یلک  روط  هب  مییوـگب  مییاـمنب و  باجحدـب  ناـنز  زا  لاؤـس  کـی  میهد و  رییغت 

لاؤس نیا  هب  كاپ  نادجو  فاصنا و  يور  زا  تسا  دـیما  میـسرپ ؛ یم  امـش  زا  ات  راهچ  ات  ود  ود  یقطنم و  لاؤس  کی  مینک و  یم  رظنفرص 
سنج ود  هک  هدـید  نیا  رد  ار  ناسنا  شنیرفآ  تحلـصم  یلاعت  كراـبت و  دـنوادخ  میا  هتفگ  ررکم  هک  روط  ناـمه  دـیهد . خـساپ  یقطنم 

هوق ي دـهد و  ثنؤم  سنج  هب  ار  شعباوت  هبذاـج و  هوق  هکدومرف  ررقم  نینچ  مدآ ، ینب  لـسن  موادـت  يارب  دـنیرفایب و  ار  ثنؤـم  رکذـم و 
هداوناخ لیکـشت  هب  دوش و  جـییهت  کیرحت و  نز  هدـهاشم ي  اب  درم  یتاذ  یعیبط و  تروص  هب  ات  دـیامرف  اـطع  درم  هب  ار  شعباوت  هعفاد و 
هدـیقع تمایق  خزرب و  ربق ، گرم ، هب  امـش  هکنیا  تسا :* : نیا  راب  دـنب و  یب  باـجح و  یب  ناـنز  زا  نم  لاؤس  دوجو  نیا  اـب  دـنک . مادـقا 
تفارش تمارک ، تزع ، امش  هکنیا  دیسانش * ؛ یمن  ار  دوخ  هدرکن و  كرد  شنیرفآ  ماظن  رد  ار  دوخ  تلزنم  ماقم و  امش  هکنیا  دیرادن * ؛
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امن و مادنا  سابل  ندیـشوپ  ییارآدوخ و  اب  دیناد  یمن  دیمهف و  یمن  هکنیا  دـینک * ؛ یم  رکف  ضحم  تیناویح  هب  هداهن و  اپ  ریز  ار  یناسنا 
ناناوج نادرم و  لاؤس - کلذ : عم  دـینک ؛ یم  داجیا  درم  دوجو  رـسارس  رد  يدـیدش  نافوط  هچ  نادرم  جـییهت  کـیرحت و  ناـیرع و  همین 
ناناوج قح  رد  امش  هک  یتیانج  ملظ و  نیا  دنـشاب !؟ هتـشادن  يزیرگو  هراچ  هار  دنزوسب و  امـش  شتآ  زا  دیاب  هک  دنراد  یهانگ  هچ  بزع 

؛ یتیانج ملظ و  هچ  تقلخ  ماظن  رد . ینعی  هدش !؟ انعم  یکین  لدع و  هب  یـسوماق  هچ  رد  برغ  طحنم  گنهرف  زا  ریغ  دیراد ، یم  اور  بزع 
هک ینارفعز  بوغرم و  جـنرب  هرب و  باـبکرفن  کـی  هکدوش  یم  رتروآ  جـنر  رتـالاب و  نیا  زا  ییوـخ  تشز  يدـیلپ و  هچ  یگیاـمورف ؛ هچ 

دراذگب و درادن  نآ  هب  یسرتسد  وحن  چیه  هب  هک  هدز  یطحق  هنـسرگ و  ناسنا  هماش ي  دید و  ضرعم  رد  هدرک ، نیگآرطع  ار  يا  هطوحم 
، یناطیـش ياـهگنرین  هلیح و  اـب  تسا  نکمم  هکدـینکن  شوـمارف  ار  هتکن  نیا  لاـح  نیعرد  دـهد !؟ هجنکـش  باذـع و  ار  وا  حور  مـسج و 

تافاکم ًاعیرـس  تسین و  هیجوت  لباق  تعیبط  ماقتنا  تسد  نکیل  دینک  هیجوت  ار  یناطیـش  تالیامت  يوحن  هب  هداد و  بیرف  ار  دوخ  نادـجو 
نآ هوک *****  هدنام  اج  هب  ُفرب  تفر  یمه  هوکوچ  شک  متس  فرب و  وچ  رگمتـس  تعیبط  مکح  هب  هکدینادب  ار  نیا  دهد . یم  ار  امش 

تسد زا  دوخ  فیرح  یبیرفب  يوحن  هب  هکًاضرف  تسا *****  رـشحم  زور  زور  ره  دوب  انیب  رگ  هدید  لمع  تافاکم  رازاب  تسا  مرگ  ردق 
دوخ مادـنا  اضعا و  نداد  ناشن  یباجح و  یب  اب  هکنیا  رطاخ  هب  دـیرادن  هدـیقع  مه  تمایق  خزرب ، ربق ، هب  رگا  ینک !؟ یم  هچ  تعیبط  ماقتنا 
یلیخ دیا  هداد  هجنکش  ار  نانآ  حور  مسج و  دیا و  هدش  ناناوج  هژیو  هب  اهدرم  هزرل ي  ندب  باهتلا و  بارطضا ، سرتسا ، ثعاب  اهدرم  هب 
لحم دـیاب  هک  هناـخ  هب  تشگزاـب  ماـگنه  تشاد و  دـیهاوخن  شوخ  زور  هکنیا  هلمج  زا  دـید ؛ دـیهاوخ  ار  شیازـس  اـیند  نیمه  رد  عـیرس 

هتخادرپ و هناخ  لها  اب  فالتخا ... عازن و  اوعد و  هب  يزیچ  كدنا  رـس  رب  دـشاب ، امـش  حور  مسج و  شیاسآ  یتحار و  شمارآ ، تنوکس ،
زا نم  لاح  ره  هب  دشکب . باذع  ناتحور  مسج و  دزرلب و  ناتندب  دـیاب  تعیبط  مکح  هب  دـیا  هدـنازرل  ار  نارگید  ندـب  هک  هزادـنا  نامه  هب 
رد ات  دنیامن  لاسرا  هدـنراگن  يارب  بوتکم  تروص  هب  تسیچ )؟ ناناوج  نادرم و  هانگ   ) ار لاؤس  نیا  خـساپ  مهاوخ  یم  باجح  یب  نانز 

. مینک باتک  همیمض ي  يدعب  ياهپاچ 

هانگ شرتسگرد  یباجح  یب  رثا  ناناوج و  مایپ 

یم برط  شیع و  هب  بش  ار  وت  دییوگب : باجح  یب  نانز  هب  دنا  هتفگ  اراکشآ  هک  هدیسر  ام  هب  ناناوج  هیحان ي  زا  يدایز  ياهمایپ  همان و 
التبم هریبک  هانگ  هب  باجحدـب  باجح و  یب  نانز  يرهاظ  عضو  هدـهاشم  رثا  رد  ام  دـنا  هتفگ  دور و  یم  بش  هچ  اـم  رب  هک  یناد  هچ  دور 
یناوج مینک . یم  هدنسب  اهنآ  زا  هنومن  کی  رکذ  هب  بلاطم  رارکت  هب  مالک  هلاطا ي  زا  زیهرپ  بلاطم و  تهباشم  رطاخ  هب  نکیل  میا ... هدش 

حرش رد  هتفای ، تاجن  ناوج و ... هخـسن ي  لوا  دلج  تاروتـسد  هب  لمع  قیرط  زا  هدوب و  طوقـس  ضرعم  رد  هک  ظوفحم ) تاصخـشم  اب  )
تارمن نیرت  یلاع  هشیمه  هک  يروط  هب  مدوب ؛ رادروخرب  يا  هژیو  تواکذ  شوه و  زا  لیـصحت  نارود  رد  نم  تفگ : نینچ  شیوخ  لاـح 

زا مدز و  تسد  ییاضرادوخ  ءانمتسا و  عینـش  تشز و  لمع  هب  بابان  نئاخ و  قیفر  ییامنهار  اب  هکنیا  ات  هدوب .. نم  هب  قلعتم  سرد  سالک 
هدـهاشم ي اب  هکدرکالتبم  ارم  اجنآ  ات  زوس  نامناخ  يالب  نیا  تفای . شهاـک  مسرد  تارمن  دـش و  مکاـح  نم  رب  یلوزن  ریـس  دـعب  هب  نآ 

طـسوت هرخالاب  مدش ... یم  لوغـشم  دوخ  هب  ثنؤم  سنج  زا  یمالک  ندینـش  رثا و  نیرتکچوک  ندـید  اب  زین  ابیز و  رظانم  هدام و  تاناویح 
نامز ماما  اقآ  تیانع  ادخ و  فطل  هب  نآ  ياهلمعلاروتـسد  ماجنا  اب  مدش و  ییامنهار  ناوج  هخـسن ي  باتک  هب  دهعتم ، نمؤم و  قیفر  کی 
نینچ ییاضرادوخ  يـالب  هب  شیـالتبا  فیکو  ّمکزا  لّـصفم  حرـش  زا  سپ  ناوج  نیا  متفاـی . تاـجن  فیرـشلا ) ) هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  )

هب هکدـینک  شرافـس  نانآ  هب  ار  هتکن  نیا  دیـسیون  یم  ناـناوج  يارب  هک  ییاـهباتکرد  تسا  نکمم  رگا  منکیم  اـضاقت  امـش  زا  نم  تفگ :
زیهرپ دوش  یم  شخپ  نز  يادص  اب  تساکراون  ویدار و  قیرط  زا  هک  ییاهناتساد  ای  هدرکراک  اهنآ  رد  نز  هک  ییاهملیف  ندید  زا  یلکروط 

هنتف نیا  راتفرگ  مدوخ  نم  تسا و  زیگنا  هنتف  كانرطخ و  رایسب  هک  دننک  زیهرپ  راوید  تشپ  زا  مرحمان  نز  يادص  ندینش  زا  یتح  دنیامن ،
هب ارم  دـش و  یم  هریچ  نم  رب  یناطیـش  رکف  مدینـش  یم  مدـید  یمن  ار  وا  هک  ییاج  زا  ار  ینز  يادـص  رگا  هک  يروط  هب  ما ؛ هدـش  داـسف  و 
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هـضرع نیموصعم  تایاور  نآرق و  هب  ار  ناوج  نیا  هیـضق ي  یتقو  هدـنراگن  ناوج  راـتفگ  ناـیاپ  تشاد . یماو  ییاـضرا  دوخ  دـیلپ  لـمع 
ضرم و هبلق  یف  يذلا  عمطیف  لوقلاب  نعضختالف  دومرف : ربمغیپ  نانز  هب  باطخ  دنوادخ  هک  دوش  یم  رهاظ  ینآرق  هزجعم ي  نیا  مینکیم ،
هروـس ي - 1 مـکار و --------------------------  دوـخ  يادـص  مرحماـن ، درم  اـب  دونـش  تـفگ و  ماـگنه   1. افورعم ًـالوق  نلق 
رد دنک و  عمط  امـش  رد  هدرکرامیب ، ار  شبلق  ناطیـش  هک  هدنونـش  ادابم  دینکم . كزان  فیرظ و  نییاپ و  الاب و  دایز ، هیآ ي 33 . بازحا ،
یم اهدرم  هب  باطخ  رگید  هیآ ي  رد  و  دییوگب . نخس  يداعو  لومعم  تروص  هب  هکلب  دیوش ؛ هانگ  بکترم  وا  مه  امـش و  مه  اتـسار  نیا 
مزال يرورض  ياهراک  ماجنا  رد  هاگ  ره   1 ... ّنهبولق مکبولقل و  رهطأ  مکلذ  باجح  ءارو  نم  نهولئـساف  ًاعاتم  نهومتلأس  اذإ  و  دیوگ ... :

ياهلد باجح ، هدرپ و  تشپ  زا  دتـس  داد و  هکدـیهد  ماجنا  باجح  هدرپ و  تشپ  زا  دـیروآ ، لمع  هب  يدتـس  داد و  مرحمان  نانز  اب  دـشاب 
و دنوش . یم  مرحمان  نادرم  هب  لیامتم  نانز  هن  نانز و  هب  لیامتم  اهدرم  هن  دنادرگ و  یم  رت  هزیکاپ  یناطیـش  راکفا  زا  ار  نانزو  نادرم  امش 

زیچ نیرتهب  دنا : هدومرف  هدش ، لقن  اهیلع ) هللا  مالس   ) ارهز همطاف  يربک ، هقیدص ي  ناهج ، ود  نانز  رورس  زا  هک  يروهـشم  تیاور  رد  زین 
 ---- تقد و دروم  ار  نانز  هب  طوبرم  تایاور  تایآ و  مامت  هک  یماگنه  دنیبن . ار  وا  يدرم  چیه  دـنیبن و  ار  يدرم  هک  تسا  نآ  نز  يارب 

یم ناـناوج  ياـهزاین  اـب  ار  باـجح  یب  ناـنز  میهد و  یم  رارق  یـسررب  هـیآ ي54 . بازحا ، هروـس ي  - 1 -------------------- 
ار زیچ  همه  دـنرادن و  داقتعا  تمایق  خزرب و  ربق ، ملاع  هب  باجح  یب  نانز  رگا  هک  میبای  یم  تسد  راکنا  لباق  ریغ  تقیقح  نیا  هب  میجنس ،
باجح و یب  لاح  نیع  رد  دـنراد و  داقتعا  گرم  زا  سپ  ملاع  هب  رگا  اما  چـیه ... هکدـنناد  یم  یناویح  تالیامت  ایند و  نیمه  هب  رـصحنم 

يارب یباوج  هچ  دنوش ، یم  هعماج  رد  اشحف  داسف و  شرتسگ  ناناوج و  یگدولآ  ثعاب  دنیآ و  یم  نوریب  راجنهان  عضو  اب  راب و  دنب و  یب 
هاـنگ هب  هدـش و  رثأـتم  نز  يادـص  ندینـش  زا  بزع  ناوج  کـی  یتقو  رت  نشور  تراـبع  هب  دـنا !؟ هدرک  هیهت  خزرب  ملاـع  ربـق و  لوا  بش 

هنیـس و ندرگ ، رـس و  هک  یماـگنه  دوـش ؛ یم  هریچ  وا  رب  يدـیدش  ناـفوط  هچ  دـینک : رکف  دـنز  یم  تـسد  ییاـضرادوخ - ینعی  هریبـک -
ياهراوطا ادا و  هک  یماگنه  دریگ ؛ یمار  شدوجو  رـسارس  يدابدنت  هچ  دنک !؟ اشامت  امن  مادـنا  سابل  تنیز و  شیارآ و  اب  ار  وا  ناوسیگ 

باجح صوصخ  رد  هک  یتایاور  تایآ و  هب  دانتـسا  اـب  نیارباـنب  دـشاب !؟ رگ  هراـظن  ار  يراـب  دـنب و  یب  تریـسدب و  نز  كّرحم  جـیهم و 
رادرک و راتفر و  تنؤم و  سنج  هب  طوبرم  هعماج ، یسنج  تافارحنا  یقالخا و  دسافم  قافتا  هب  بیرق  رثکا  تفگ : ناوت  یم  میدش  رکذتم 

ّتقد اب  رگا  مه  نآ  دنز ، یم  رـس  اهدرم  هیحان ي  زا  ًانایحا  هک  یمکرایـسب  دـصرد  نآ  تسا و  نادرم  اب  نانز  دنـسپان  بسانمان و  دروخرب 
ار نانآ  هب  تراسج  تئرج  اهدرم  دنـشاب ، باجح  ایح و  اب  فیفع ، ملاـس ، هعماـج  ناـنز  رگا  ینعی  ددرگ . یمرب  ناـنز  درکلمع  هب  میرگنب 

هیبشت متفگ و  ترمق  ترظن  سَک  ِدب  مشچ  زا  دـسر  ادابم  ات  ترمق  نوچ  ُخر  نکفیم ز  راهنز  هدرپ  باجح  هرابرد ي  يا  هدورـس  دـنرادن .
ناوتن یبوـخ  وـت  هک  شکم  توربا  هب  همرـس  نزم ، هرهچ  رب  هزاـغ 1  ترگد  رب  منُک  دـننام  هک  تسین  سَک  وت  نوچ  کـنآ  زا  مدرک  اـطخ 

ياپ نورب  هناخ  زا  رتمک  ترکـش  نوچمه  هتفگ ي  دوشب  نازرا  مسرت  شیوخ  کچوک  نهد  اب  وگم  رایـسب  هلذـب  ترتبوخ  نیا  زا  تخاس 
 -- ترظن هاگنز و  دتفا  لد  هب  اهسوه  هک  تسس  تیاپ  دوشن  رازاب  رویز  رز و  ياشامت  ترذگ ز  دتفا  مکرازاب  هب  نابایخ و  هب  ردام  یب  هنب 

رد دنکف  اه  یسوهلاوب  نیمه  هک  سوه  رادهگن  ار و  رظن  رادهگن  سپ  باخرس . هنوگلگ ، هز : اغ  - 1 ------------------------ 
ترتشیب نیا  زا  نم  میوگب  هچ  یناد  وت  دوخ  تسوا  تفع  رگم  هن  رتخد  تنیز  نیرتهب  ترطخ 

تیلهاج نامز  هب  تشگزاب  یباجح  یب 

حالطصا هب   1 ... هلوسر هّللا و  نعطا  ةوکزلا و  نیتا  ةولـصلا و  نمقا  یلوالا و  ۀـّیلهاجلا  جّربت  نجّربتال  نکتویب و  یف  نرق  و  میکحلا : هللا  لاق 
يرورض ریغ  ياهراک  يارب  دیـشاب و  شیوخ  ياه  هناخ  مزالم  دیامرف : یم  هدازآ  هنمؤم و  نانز  هب  باطخ  هیآ  تیـصوصخ ، ءاغلا  اب  یهقف 

اپ رب  ار  زامن  دییامنم ، اهدرم  هب  شیارآ  رویز و  رز و  اب  باجح و  یب  ار  دوخ  نیـشیپ ،)  ) تسخن تیلهاج  رـصع  نانز  دننام  دییاین و  نوریب 
هروس ي - 1 دییامن ---------------------------- . تعاطا  ار  شلوسر  ادـخ و  و  دـیزادرپب . ار  شیوخ  لاوما  تاکز  دـیراد و 

هزیرغ لرتنکو  ناوج  www.Ghaemiyeh.comۀخسن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 45زکرم  هحفص 22 

http://www.ghaemiyeh.com


تیلهاـج ناـمز  صوصخ  رد  نآرق  نیرـسفم  هکنیا : نآ  و  تسا : مزـال  هتکن  کـی  هب  هجوت  هیآ ، هب  لالدتـسا  زا  لـبق  هـیآ ي 33 . بازحا ،
نیب نامز  دنا : هتفگ  یخرب  تسا . مالّـسلا ) امهیلع  ) حون ترـضح  مدآ و  ترـضح  نیب  نامز  دنا : هتفگ  یخرب  دـنراد . رظن  فالتخا  تسخن 

هک تسا  مالـسا  زا  لبق  نامز  روظنم  دـنا : هتفگ  یهورگ  تسا . هلآ ) هیلع و  هللا  یّلـص  ) دـمحم ترـضح  و  مالّـسلا ) هیلع   ) یـسیع ترـضح 
اما دراد . دوجو  يدعب )  ) مود تیلهاج  نامز  صوصخ  رد  رظن  فالتخا  نیا  زین  دـنک و  یم  دـییأت  ار  لوق  نیمه  تایاور  تایآ و  زا  یخرب 

راتفر مینادب  ات  میراد  نامز  نآ  نانز  لمع  هب  راک  هکلب  میرادـن  نآ  عوقو  نامز  هب  يراکًالعف  ام  نیـشیپ ،- تسخن - تیلهاج  صوصخ  رد 
رد اـما  و  دـننکن . لـمع  تیلهاـج  رـصع  ناـنز  دـننام  وگب  تناـنز  هب  دـنک  یم  شرافـس  شربمغیپ  هب  دـنوادخ  هک  هدوب  هچ  ناـنآ  رادرک  و 

هدـنز ار  تسخن  تیلهاج  رـصع  مدرم  گنهرف  رادرک و  راتفر ، هک  يا  هعماج  ره  تفگ  ناوت  یم  يدـعب ؛)  ) مود تیلهاج  ناـمز  صوصخ 
گنهرف ندمت و  هک  تیلهاج  رصع  رد  نیشیپ - تسخن - تیلهاج  رصع  رد  نانز  لمع  اما  و  دوش . یم  مود  تیلهاج  ناونع  لومـشم  دنک ،

تفر و یم  رامش  هب  هعماج  یلـصا  روحم  یناویح  زیارغ  یـسنج و  تالیامت  دوب و  هتـسبرب  تخر  مدرم  نیب  زا  ینید  ياه  هشیدنا  یناسنا و 
دندییارآ و یم  تالارویز  عاونا  اب  ار  دوخ  رصع  نآ  نانز  دوب ؛ هداد  تسد  زا  ار  دوخ  موهفم  انعم و  یناسنا  تمارک  تفارـش و  تفع ، ایح ،

يرتشم قیفر و  تسود و  قیرط  نیا  زا  دیاش  دـندرک ؛ یم  دـمآ  تفر و  مدرم  نیب  زاب ... ندرگ  رـس و  باّذـج و  بلاج و  ياه  هراوشوگ  اب 
سدقم نییآ  دـش و  تلاسر  هب  ثوعبم  ءایبنالا  متاخ  كرابم  دوجو  یتقو  ساسا  نیمه  رب  دـنربب . يرتشیب  دوس  دـنزادنا و  ماد  هب  ار  يرتهب 
یناـسنا حور  تیوقت  اـب  داد و  تاـجن  ندوب  يروآدوس  یتراـجت و  يـالاک  ضحم و  تیناویح  زا  ار  هنمؤم  هدازآ و  ناـنز  دروآ ؛ ار  مالـسا 

هکداد نانآ  هب  یتلزنم  ماقم و  تفارـش و  تزع ، نانچ  باجح ، تفع و  ایح ، هب  قیوشت  جـیورت و  تماـیق و  نید و  هب  نداد  شیارگو  ناـنآ 
هصخاش ي تمالع و  نیرت  هدنزرا  نیرتایوگ و  نیرتهب ، ار  باجح  تمصع و  تفع ، ایح ، نیمه  تشادن و  دوجو  تیرشب  خیرات  لوط  رد 
ماقم و تیـصخش و  دـیامرف : یم  نامیا  اب  هتخیهرف و  نانز  هب  باطخ  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  نیارباـنب  درک . یفرعم  هنمؤم  هدازآ و  ناـنز 
تقد و تیاهن  هدرک ، ینازرا  امش  هب  زیزع  مالسا  هک  یتمارکو  تزع  نیا  تسارح  ظفح و  رد  دیسانشب و  شنیرفآ  ماظن  رد  ار  دوخ  تلزنم 
هک ار  یتفارش  تّزع و  نیا  دیوشن و  یناویح  تالیامت  داب  دنت  یسنج و  هزیرغ ي  نافوط  راچد  دیشاب  بظاوم  دیروآ و  لمع  هب  ار  ششوک 

شیوخ یناسنا  تلزنم  ماقم و  دینکرواب و  ار  دوخ  ینعی  دیهدن . تسد  زا  ناگیار  هب  يدرخبان  لهج و  يور  زا  هدرک  هیده  امـش  هب  مالـسا 
راتفر هویـش ي  نیا  هک  دیهدن  رارق  نامرحمان  دید  ضرعم  رد  هدننز  سابل  تنیز و  شیارآ و  اب  باجح و  یب  ار  دوخ  زگره  دیـسانشب و  ار 

هک نونکا  هیآ  نیمه  زا  برغ «  طحنم  گنهرف   » هژاو ي هشیر  تیناسنا . هن  دندیشیدنا  یم  تیناویح  هب  ًامامت  هک  تسا  تیلهاج  رصع  نانز 
هتفگ ام  هب  هک  میهد  یخساپ  یلامجا  تروص  هب  ار  لاؤس  نیا  هدرمـش و  تمینغ  ار  تصرف  دراد  اج  دمآ ، نایم  هب  هفیرـش  هیآ ي  نیا  رکذ 

اوتحمرپ و ینغ ، گنهرف  عوضوم ، بسانت  هب  دـیآ  یم  شیپ  گنهرف ؛ قالخا و  ثحب  اـج  ره  دوخ  تاـفیلأت  ماـمت  رد  امـش  دـنیوگ : یم  و 
تبـسن تروص  نیا  رد  دینک . یم  یفرعم  دـساف و ... تسپ ، دـیلپ ، یهاگو  طحنم  ار  برغ  گنهرف  و  هدومن ... حرطم  ار  مالـسا  زاس  ناسنا 

َطَطَح شدرفم  یبرع و  طاطحنا »  » و طحنم » ،» ظفل مینادب  تسا  يرورـض  خـساپ ، زا  لبق  تسا ؟ یـساسا  هچ  رب  برغ  ناهج  هب  تاملک  نیا 
ار ییالقع  حیحص و  ریسم  زا  فارحنا  هلمج  کی  رد  ندمآ و  دورف  لزنت و  یگداتفا ؛ طوقـس ؛ داسف ؛ تسپ ؛ هدزاو ؛ زیچان ؛ یناعم : هب  تسا 
نادنمـشناد و قاـفتا  هب  بیرق  رثـکا  ًـالوا : دـینک : هجوت  لاؤـس  خـساپ  هب  دـش ، هتـسناد  ظـفل  نیا  یناـعم  هک  نوـنکا  دـنیوگ . یم  طاـطحنا 
، نـالان برغ  دوـجوم  گـنهرف  عـضو و  زا  1 و  هدرب راـک  هب  ناـشدوخ  هراـبرد ي  رّرکم  روـط  هب  ار  هژاو  نـیا  برغ  فـصنم  نادنمـشیدنا 
؛ دـیآ یم  تسد  هب  فافـش  روط  هب  لاؤس  نیا  خـساپ  دوش ، تقد  نآ  یلامجا  ریـسفت  قوف و  هیآ ي  هب  هچنانچ  ًاـیناث : دـنتحاران . یـضاران و 
زا یهلا و  نایدا  مامت  رد  باـجح  - 1 دـیآ : یم  تسد  هب  لاؤس  باوج  میراذـگ  یم  مه  رانکرد  ار  لیذ  ياـنعم  عوضوم و  ود  یتقو  ینعی 

ناشربمغیپ ادخ و  مکح  هب  دیاب  دنتسه و  یحیـسم  ًارثکا  برغ  ناهج  هکاجنآ  زا  - 2 تسا .  هدوب  مالّسلا ) هیلع  ) حیسم ترـضح  نید  هلمج 
، یگدزاو ینعی  طاطحنا  هار  هدش و  جراخ  نید  ریسم  زا  هتشاذگ و  اپ  ریز  ار  یهلا  نوناق  نیا  خیرات  زا  يا  ههرب  رد  نکیل  دنشاب ؛ باجح  اب 

باـتک هب  تقیقح  نیا  زا  یهاـگآ  يارب  - 1 ضیـضح ----------------------  هب  تیناـسنا  هلق ي  زا  هدـیزگرب و  ار  داـسف  یتسپ ،
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، هکنیا هجیتن  دـنتفرگ . دوخ  هب  ار  تیلهاج  ناونع  هدرک و  طوقـس  تیناویح  دوش . عوجر  نآ  ذـخأم  داتـسا و  هدـنراگن و  فیلأـت  تاـفارتعا 
ار تیلهاج  رصع  طحنم  گنهرف  هتـشادن و  ساپ  هداد  نانآ  هب  دنوادخ  هکار  تزع  تفارـش و  تمارک ، ناشنانز  هژیو  هب  برغ  ناهج  نوچ 

قالطا هکنیا  امک  تسا . ینآرق  هژاو ي  کی  تسا و  درومب  اجب و  ًالماک  نانآ  هب  طاطحنا  هژاو ي  قالطا  اذل  دنتـشاد ؛ هگن  هدـنز  نانچمه 
ناملسم ییاتسور ، ای  يرهش  یبرغ ، ای  یقرـش  زا  معا  يا  هعماج  ره  رب  داسف  یتسپ و  يدیلپ ، یگدزاو ، ینعی  نآ  یـسراف  یناعم  زا  کی  ره 

. تسا دیجم  نآرق  زا  هتفرگرب  درومب و  اجب و  ًالماکدنیزگرب  ار  تیلهاج  رصع  گنهرف  هک  ناملسم  ریغ  ای 

دنراذگن ماهتا  لحم  رد  ار  دوخ  اهمناخ 

هک یـسک  دنا : هدومرف  ( مالّـسلا هیلع  ) یلع نانمؤمریما   1. هب نظلا  ءاـسا  نم  نمولی  ـالف  هب  ۀـمهتل  هسفن  ضرع  نم  مالّـسلا :) هیلع   ) یلع لاـق 
 -- مهتم هانگو  تیصعم  هب  ار  وا  دندش و  نیبدب  وا  هب  تبـسن  دندرب و  دب  نامگ  وا  هب  مدرم  هچنانچ  دهد ، رارق  ماهتا  هاگیاج  رد  ار  شدوخ 

نم هب  ارچ  هک  دـیاین  شدـب  مدرم  نامگ  زا  دوشن و  تحاران  دـندومن ، هملک ي1228 . مکحلاررغ ، - 1 ----------------------- 
لها نمؤم ، صخـش  کی  ینعی  تسا . هداد  رارق  ماهتا  لحم  رد  ار  شدوخ  هکدـنک  شنزرـس  تمالم و  ار  شدوخ  دـیاب  هکلب  دـنا ؛ نیبدـب 
دننام هاـنگ  زکارم  زا  دـیاب  - 1 دـشاب : هتـشاد  لماک  تیانع  لـیذ  ياهدـیابن  اهدـیاب و  هب  تسا  فظوم  تفع  باـجح و  اـیح ، هزور ، زاـمن ،

یناونع چیه  تحت  دیامن و  زیهرپ  عورـشمان  لفاحم  اه و  هناخرامق  اه و  یتراپ  سکا  اه ، یتراپ  اهوکـسید ، رمخ ، برـش  صقر و  سلاجم 
یب زامن ، یب  یلابا ، ال  راب ، دـنب و  یب  دـساف ، صاخـشا  ای  صخـش  تیـصعم و  هانگ و  لـها  زا  دـیاب  - 4 دـنکن . دـمآ  تفر و  زکارم  نآ  رد 

، راتفر دیلقت  هدننز و  فلج و  ياهـسابل  ندیـشوپ  زا  دیاب  - 3 دشاب . هتـشادن  سامت  نانآ  اب  یناونع  چیه  هب  دنیزگ و  يرود  ًادـج  باجح ...
یشزرا ياهرایعم  اهکالم و  هب  تسا  فظوم  - 4 درواین . رد  نانآ  لیامش  لکش و  هب  ار  دوخ  دزیهرپب و  تیـصعم  لها  ياهراوطا  رادرک و 

نیا دوش ، بکترم  ار  اهدیابن  دنکن و  هجوت  اهدیاب  هب  رگا  و  دیامن . زیهرپ  بسانمان  ياهراوطا  رادرک و  راتفر و  زا  دراذگب و  مارتحا  هعماج 
یتسار هب  رگا  دنرامـش و  یم  هانگ و ... لها  رجاف ، قساف ، يدرف  ار  وا  مدرم  دریگ و  یم  رارق  هعماج  صاخ  ماع و  ماـهتا  دروم  هکدـنادب  ار 

هب رومأـم  مدرم  هکاـجنآ  زا  دراد ، تسلاـجم  هدوارم و  تیـصعم  لـها  اـب  ًارهاـظ  نوچ  تسین ؛ هاـنگ  نآ  لـها  تسا و  یبوـخ  مدآ  شدوـخ 
هدش نیبدب  وا  هب  تبـسن  مدرم  ارچ  هکدوش  تحاران  دـیابن  تروص  نیا  رد  دـننک . یم  مهتم  ار  وا  دوخ  تادـهاشم  بسح  رب  اذـل  دـنرهاظ ؛

. تسا هداد  رارق  ماهتا  ضرعم  رد  ار  دوخ  هتشاذگن و  مارتحا  یعامتجا  ياهشزرا  هب  ارچ  هکدنک  تمالم  ار  دوخ  دیاب  هکلب  دنا ؛

!؟ تسین باجح  هب  تفع  ایح و  دنیوگ  یم  هک  نانآ 

لاثم بلاق  رد  تفع  ایح و 

هدرک و نییعت  شیاـمه  نیا  يارب  یـسیئر  روشک ، لـک  ياورناـمرف  دوـش و  رازگرب  روـشک  لـک  ناـنز  زا  یـشیامه  تسا  رارق  دـینک  ضرف 
ار دوخ  گنسنارگ  تارهاوج  زا  هعطق  کی  شروعش  تخانش و  دح  رد  یمناخ  ره  هداد  روتسد  هک  نیا  هلمج  زا  هداد ؛ وا  هب  یلمعلاروتسد 
هب ناسانـشراک  رظن  یبایزرا و  قبط  ًانمـض  مییامن . تبث  شبحاص  مان  هب  هزوم  رتفد  رد  میراذـگب و  روشک  تارهاوج  هزوم ي  رد  ات  درواـیب 

هعطق هس  هب  میدرک  يروآ  عمج  ار  تارهاوج  یتقو  شیامه  نایاپ  رد  داد . میهاوخ  شبحاص  هب  یـشاداپ  هزیاج و  کی ، ره  شزرا  روخارف 
. دـشاب یم  شبحاص  روعـش  كرد و  هزادـنا ي  دـح و  رگنایب  زین  کی  ره  توافتم و  رکفت  زرط  هس  رگنایب  هک  میروخ  یمرب  هنیـس  كـالپ 

هدوسرف سم  ای  یبلح  نیا  میـسرپ  یم  شبحاص  زا  تسا . يداع  ریغ  هدوسرف و  سم ، ای  هدز  گنز  یبلح  تروص  هب  گرزب و  لوا ؛ كالپ 
. ما هدرک  يزاساج  سم  ای  یبلح  بلاق  رد  ار  نآ  هک  تسا  رایع  مامت  بان و  يالط  هکلب  تسین ؛ یبلح  نیا  دیوگ ، یم  خـساپ  رد  تسیچ !؟

تـسین مهم  رهاظ  دشاب ، بوخ  تسرد و  دیاب  نطاب  لصا و  نم  هاگدـید  زا  دـیوگ : یم  باوج  يدرک !؟ ار  راک  نیا  ارچ  میـسرپ  یم  وا  زا 
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زا تسا . يداع  ریغ  لاح  نیع  رد  قارب و  ناشخرد ، بان  يالط  تروص  هب  نیگنـس و  گرزب ، مود ؛ كـالپ  درادـن . بیع  دـش ، يروط  ره 
زا تسا و  هدز  گنز  نهآ  هکلب  تسین ؛ الط  شمامت  هن  دـیوگ : یم  خـساپ  رد  تسا !؟ بان  يالط  كالپ  نیا  مامت  میـسرپ : یم  شبحاـص 

مدرم راظنا  رد  ات  ما  هدز  الط  بآ  ار  نآ  رهاظ  ما ، هداوناخ  دوخ و  يوربآ  ظفح  يارب  منک ، تکرش  هسلج  نیا  رد  متـساوخ  یم  هک  ور  نآ 
مامت ای  رایع  مک  يالط   ) تسا یلومعم  يداع و  تروص  هب  رهاظ  نزو و  رظن  زا  مه  هزادـنا و  رظن  زا  مه  موس ؛ كالپ  مشکن و ... تلاـجخ 

ای نازرا  دب ، ای  بوخ  متـشاد ، ار  نیمه  نم  هک  تسا  نیا  تقیقح  دیوگیم : خساپ  رد  شبحاص  میوش و  یم  ایوج  نآ  فیکو  مکزا  رایع .)
.... نارگ و

اهرکف زرط  نیا  رب  تواضق  یبایزرا و 

زرط هس  نیا  میهاوخب  يو  زا  میریگب و  تواضق  هرواشم و  هب  ار  یلاع  روعـش  كرداب و  هدیمهف ، هتخیهرف ، دنمـشیدنا ، نز  کی  رگا  کنیا 
رفن نز  ياعدا  تفگ : دهاوخ  باوج  رد  وا  تسا ، راگزاس  حیحص  قطنم  میلس و  لقع  اب  کیمادکدیوگب  دنک و  یبایزرا  ام  يارب  ار  رکفت 

قطنم لقع و  تمعن  زا  تسا و  هناوید  هکدوش  یم  مولعم  دیوگیم ؛ تسار  رگا  غورد ؛ ای  دـیوگیم  تسار  ای  تسین ؛ جراخ  لاح  ود  زا  لوا :
هن تشاذـگدید  ضرعم  رد  تسه  هک  هنوگنامه  ار  یتمیق  ءایـشا  هکدـنک  یم  مکح  حیحـص  قطنم  میلـس و  لقع  اریز  تسا ؛ مورحم  ملاس 
هب دـیاب  دراد و  یناور  لکـشم  هراچیب  نیا  سپ  داد . هولج  شزرا  یب  تروص  هب  دومن و  ناهنپ  تفاثک  ای  هدز  گنز  یبلح  ریز  ار  نآ  هکنیا 

یبـلح نیمه  زج  يزیچ  تقیقح  رد  وگغورد و  رّوزم و  رگ ، هلیح  زاـب ، هقح  تسا  ینز  ینعی  دـیوگ ؛ یم  غورد  اـی  دوـش . یفرعم  کـشزپ 
سم اـی  هدز  گـنز  نهآ  شزرا  دـهد و  هولج  تیمها  یب  دـنک و  ثول  ار  ـالط  شزرا  دـهاوخ  یم  غورد  ياـعدا  اـب  هتـشادن و  هدز  گـنز 

؛ تسا مدرم  هماع ي  ماهتا  دروم  تروص  ود  ره  رد  رکفت  زرط  نیا  سپ  دهد . هولج  نآ  زا  رت  مهم  هکلب  بان ؛ يالط  فیدر  رد  ار  هدوسرف 
نکیل ؛ هدرب راک  هب  گنرین  یعون  هتخاس و  ناهنپ  ار  تقیقح  هچ  رگا  مود : رفن  وگغورد . زاب و  هقح  ای  تسا و  روعش  كرد و  یب  هناوید ، ای 
هزادنا نیمه  هب  سپ  تسا . هدومن  ظفح  ار  رهاظ  هتخانش و  تیمسر  هب  هداهن و  جرا  الط  هب  تبـسن  ار  مدرم  هاگدید  یعامتجا و  ياهـشزرا 

دناد و یم  دوخ  تسا  راکهبت  دساف و  شنطاب  رگا  هللااب  ذوعن  تسا و  شاداپ  رکـشت و  ریدقت و  لباق  هداهن ، جرا  یعامتجا  ياهـشزرا  هب  هک 
رد تسه  هکروـط  ناـمه  ار  نطاـب  رهاـظ و  اریز  دراد ؛ سفن  تمالـس  تقادـص و  موـس : رفن  دراد ... ییازـس  هچ  هدرک و  هچ  هک  شیادـخ 

. تسا رت  لقاع  رت و  ملاس  رت ، فصنم  همه  زا  موس  رفن  سپ  هداد ؛ رارق  مومع  دید  ضرعم 

ثحب دروم  نانز  اب  لاثم  نیا  هسیاقم ي 

: شیامه سیئر  نایناهج . راگدیرفآ  یهلا ، سدقا  تاذ  قلطم : ياورنامرف  نیقفانم و ... نیکرـشم ، رافک ، لباقم  رد  ناملـسم  نانز  شیامه :
. مالسا مرکم  لوسر  تاشیامرف  دیجم و  نآرق  لمعلاروتسد : هلآ .) هیلع و  هللا  یّلص   ) دمحم ترضح  تبترم  یمتخ  ترضح  كرابم  دوجو 
ینیشنمه و هملاکم و  زا  لبق  لماک  ششوپ  باجح و  يرهاظ : شجنس  هلیسو ي  رایعم و  تباجن و ... تمصع ، تفع ، گنـسنارگ : رهاوج 
. رمع لوط  رد  لامعا  همان ي  تبث : رتفد  گرم . زا  سپ  دـیواج  یگدـنز  رمع و  لوط  روشک : تارهاوج  هزوم ي  فرط . نطاب  هب  ندرب  یپ 
، گرم ماگنه  رد  دوش ؛ یم  عقاو  مدرم  مارتحا  زازعا و  مارکا ، دروم  ایند  نیمه  رد  هدرک و  لمع  شفیلکت  هب  هک  يدح  رد  شاداپ : هجیتن و 
، هدرمـش يرـسرس  ار  نآ  هدرک و  ییانتعا  یب  لمعلاروتـسد  نیا  هب  هک  يدـح  رد  تشاد و  دـهاوخ  کین  شاداپ  تمایق ، خزرب و  ربق ، ملاع 

باقع گرم ، زا  سپ  ملاوع  گرم و  ماگنه  رد  هدنکفارس و  نامیشپ و  رمع  رخآ  رد  تسا و  نامیا  لها  شنزرـس  تمذم و  تمالم ، دروم 
گنـسنارگ يرهوگ  بان و  يالط  هلزنم ي  هب  نز  يارب  ایح » تمـصع و  تفع ،  » رت نشور  ترابع  هب  دوب . دـهاوخ  وا  راـظتنا  رد  باذـع  و 

باـجح و ـالط (  نیا  راـیع  صیخـشت  شجنـس و  هلیـسو ي  تسا . یـسانشادخ » یـسانشدوخ و   » رهوگ ـالط و  نیاأـشنم  ندـعم و  . 1 تسا
میهفت نهذ و  بیرقت  يارب  طقف  تاـهیبشت  اـه و  لاـثم  زا  يرایـسب  تسا  رکذ  ناـیاش  - 1 تسا --------------------- . شـشوپ )
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ره شزرا  اریز  تسین ؛ یتمیقءیـش  ره  ای  الط و  اب  هسیاقم  لباق  تمـصع  تفع و  اـیح ، ینعی  يربارب ؛ ناونع  هب  هن  دور ، یم  راـک  هب  بلطم 
شا یعقاو  ياـنعم  هب  تباـجن  تفع و  اـیح ، شزرا  اـما  تسا ؛ شورف  دـیرخ و  لـباق  دودـحم ، هرخـالاب  دـشاب ، داـیز  دـنچ  ره  یتمیق  ءیش 

رتتسم تسا  فافع  ایح و  باجح ، هدرپ ي  رد  رتتسم  تسا  بالگو  رطع  میمش  لگ ، گرب  رد  تسا . شورف  دیرخ و  لباق  ریغ  دودحمان و 
، تفع هچ  ره  دوب و  دـهاوخ  رت  قیمع  رت و  نوزفا  شتمـصع  تفع و  اـیح ، دـشاب ؛ رت  قیمع  رتشیب و  وا  یـسانشادخ  یـسانشدوخ و  هچ  ره 

هتسد هسیاقم ي  دوب . دهاوخ  رت  هدش  باسح  شرادرک  راتفر و  رت و  لماک  رت و  قیقد  شباجح  دشاب ، رت  لماکو  رتشیب  شیایح  تمـصع و 
نم دیوگ  یم  ضارتعا  ماقم  رد  دوش و  یم  رـضاح  یمومع  عماجم  رد  جیهم  هدننز و  عضو  اب  باجح و  یب  ای  باجحدب  هک  ینز  لوا - ي 

زا نانز  زا  هورگ  نیا  تسا . هدرک  هضرع  بان  يالط  ياج  هب  ار  هدز  گنز  ینهآ و  هنیـس ي  كالپ  هک  تسا  ینز  دـننام  مراد ؛ تفع  ایح ،
فارحنا راچد  يدرخبان  لهج و  رثا  رد  دنناد و  یمن  ار  باجح  تفع و  ایح و  موهفم  انعم و  هکنیا : لوا  دنتـسین : جراخ  لیذ  تروص  دـنچ 

نآ اب  یناور  لکـشم  رثا  رد  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  روعـش  كرد و  هکنیا : مود  دنیوگ . یم  هچ  دننک و  یم  هچ  دنناد  یمن  هدش و  يرکف 
نکیل تسا ؛ اـجب  ناشروعـش  كرد و  مه  دـنناد و  یم  ار  قوـف  یناـعم  مه  هکنیا : موـس  دـننز . یم  ار  فرح  نیا  دـنیآ و  یم  نوریب  عـضو 

ینید و ياهـشزرا  دـنهد و  هولج  نوگژاو  ار  قیاقح  دـنهاوخ  یم  ناشفرح  راک و  نیا  اـب  هدـش و  هراـّما  سفن  سوه و  يوه و  شوختـسد 
ياهشزرا هعماج و  هب  نئاخ  نانز ، زا  هورگ  نیا  دنریگب . ءازهتسا  هرخـسم و  داب  هب  ار  مدرم  هاگدید  تخانـش و  دننک و  لامیاپ  ار  یعامتجا 

هب دنا و  هراکدب  دساف و  نطاب  رد  هللااب  ذوعن  هکدنتسه  ینانز  مود : هتسد ي  دنریگب . رارق  تیاکش  ضارتعا و  دروم  دیاب  هک  دنتـسه  یناسنا 
اب هدز  گنز  نهآ   ) دنیآ یم  نوریب  لماک  شـشوپ  باجح و  اب  هدرک و  ظفح  ار  دوخ  رهاظ  یلو  دنتباجن ؛ تفع و  ایح ، زا  يراع  یلکروط 
هب دـناشوپ . یم  دنـسانش  یمن  ار  يو  هک  یناسکراظنا  رد  ار  وا  ياـه  یتشز  اـه و  بیع  يرهاـظ ، باـجح  نیمه  و  باـن .) يـالط  شکور 
هب فرط  اب  ینیـشنمه  هملاکم و  اب  نآ  هزادنا ي  دح و  هک  تسا  يونعم  ینطاب و  یناسفن ، رما  کی  تباجن  تفع و  ایح ، رت : نشور  ترابع 

تّدش مدع  ای  دوجو  زا  هدشن و  رارقرب  ینیشنمه  دونـش و  تفگ و  نیا  هک  ینامز  ات  هدومرف : زیزع  مالـسا  ساسا ، نیمه  رب  دیآ . یم  تسد 
رایعم كالم و  يو  یعامتجا  ینید و  ياهشزرا  تیاعر  يرهاظ و  هفایق ي  دیاب  دنتسین ، هاگآ  لباقم  فرط  تباجن  تفع و  ایح ، فعـض  ای 

دوش و یم  یبایزرا  هدز ) گنز  نهآ   ) وا ياه  يراکهبت  دسافم و  سانـشراک ، رظن  قبط  وا ، هزیاج ي  شاداپ و  اما  و  دـنریگ . رارق  دروخرب 
نداد رارق   ) هداهن جرا  ار  یعامتجا  ینید و  ياهـشزرا  هدرک و  ظفح  ار  رهاظ  هکنیا  يارب  دـنهد و  یم  منهج  باقع  باذـع و  نآ ، هباثم  هب 

ار دوخ  هک  ینانز  موس : هتسد ي  دریگ . یم  کین  شاداپ  هزادنا  نیمه  هب  هدمآ ، نوریب  باجح  اب  و  هدز ) گنز  نهآ  يور  رب  الط  شکور 
زا هورگ  نیا  باجح  فیک  مک و  دـش ، هراشا  البق  هک  هنوگنامه  دـنهد . یم  هولج  رایع ) مامت  اـی  راـیع  مک  يـالط   ) دنتـسه هک  هنوگناـمه 

هزادنا نامه  هب  دنـسانشب ، رت  قیمع  رتشیب و  ار  ادـخ  دوخ و  هچ  ره  دراد ؛ نانآ  یـسانشادخ  یـسانشدوخ و  فیکو  مک  هب  یگتـسب  اهمناخ 
. دوب دهاوخ  رت  قیقد  رت و  لماک  نانآ  ششوپ  باجح و  دشاب ، رتشیب  ناشتفع  ایح و  هچ  ره  تسا و  رتشیب  ناشتباجن  تمصع و  تفع ، ایح ،

مالک هجیتن ي 

عـضو اب  هک  باجحدـب  ای  باجح  یب  نانز  هک  میدیـسر  هجیتن  نیا  هب  ثیدـح  لیذ  هسیاقم ي  لاـثم و  ماـهتا و  دراوم  زا  زیهرپ  ثیدـح  زا 
يا دنیوگیم  ای  تسین ، باجح  هب  تفع  ایح و  دنیوگ  یم  دنوش ، یم  هجاوم  مدرم  ضارتعا  اب  هک  یماگنه  دنیآ و  یم  نوریب  جیهم  هدننز و 
دنا هدـیمهفن  ار  باجح  تفع و  ایح ، موهفم  انعم و  ای  نانآ  نک و ... كاپ  ار  تلد  ورب  ای  دـشاب ، بیجن  تفع و  ایح و  اب  ناسنا  تاذ  شاک 

نوریب بسانمان  عضو  اب  ًادماع  ًاملاع و  دنناد و  یم  یبوخ  هب  ار  اهنیا  موهفم  انعم و  ای  دننز ، یم  ار  فرح  نیا  یهاگآ  ان  لهج و  يور  زا  و 
دیاقع هشیدنا و  زا  یهاگآ  دونش و  تفگزا و  سپ  هچنانچ  و  دنراد ... یناسفن  ضرم  یناطیـش و  هزیگنا ي  ًاعطق  تروص  نیا  رد  دنیآ ؛ یم 

نانآ تفرعم  یـسانشادخ و  یـسانشدوخ ، ینعی  دنوش ؛ یم  بوسحم  موس  هتـسد ي  ءزج  ًاعبط  دنرادن ، یناطیـش  هزیگنا ي  دش  مولعم  نانآ 
تروص نیا  رد  دسر ... یمن  هدیـسرن و  دنیوگ  یم  هچنآ  دنا و  هدرک  لمع  هچنآ  زا  شیب  ناشکرد  لقع و  تسا و  زیچان  فیعـض و  رایـسب 
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. دنوش لماع  انشآ و  دوخ  فیلکت  هب  ات  درب  الاب  ار  نانآ  تخانش  تفرعم و  حطس  هک  درک  يراکدیاب 

روشکزا جراخ  ناملسم  يوناب  کی  همان ي 

، تسا تـشهب  هتخاـبلد ي  قشاـع و  هـک  نآ   1. تاوهّـشلا نع  الـس  ۀـنجلا  یلا  قاتـشا  نم  دـنا : هدومرف  مالّـسلا ) هیلع  ) یلع نایقتم  يـالوم 
-1 هـب -------------------------  ندیــسر  هار  رد  دــنز و  یم  اـپ  تـشپ  اـهنآ  هـب  دــنک و  یم  شوـمارف  ار  یناـسفن  تـالیامت 

همان نمض  روشکزا  جراخ  ناملسم  يوناب  کی  دنیب . یم  تحار  ناسآ و  ار  یتمحز  جنر و  ره  لمحت  بولطم ، هملک ي 928 . مکحلاررغ ،
: دـیا هدومرف  اـهمناخ  باـجح  صوصخ  رد  امـش  منک و  یم  دـیلقت  یلاـعبانج  زا  نم  هدومن : راـهظا  دـیلقت  راوگرزب  عـجارم  زا  یکی  هب  يا 

لمع ادتبا  منک . یم  راک  لزنم  زا  جراخ  رد  متسه و  دنمراک  نم  تسا ... نیفک  هجو و  ناکمالا  یتح  ندب و  مامت  ندناشوپ  بجاو  طایتحا 
مدومن و مزج  ار  شیوخ  مزع  لاـح  نیع  رد  درک . لـمع  ناوت  یم  هنوگچ  هک  دیـسر  یم  رظن  هب  راوشد  لکـشم و  يراـک  طاـیتحا ، نیا  هب 

زور دنچ  زا  سپ  یلو  دیسر  یم  رظن  هب  لکشم  تخـس و  یلیخ  ادتبا  رد  هک  نیا  دوجو  اب  مهد . ماجنا  ار  یهلا  هضیرف ي  نیا  مدش  ممـصم 
تهبا و باـجح ، هب  نم  ندوـب  دـیقم  هک  نیا  نمـض  تسا . ناـسآ  لهـس و  یلیخ  يداـع و  رما  کـی  هکلب  تـسین ، تخـس  اـهنت  هـن  مدـید 

مدنسرخ لاحشوخ و  یلیخ  نونکا  مه  دنوش . یم  لئاق  نم  يارب  یـصاخ  مارتحا  هدرکربارب و  دنچ  مراک  طیحم  رد  ارم  يرهاظ  تیـصخش 
نیطایش ياه  هسوسو  اب  زین  ساسا و  یب  نهوم و  تاهیجوت  اب  دومن و  يرای  یهلا  هضیرف ي  نیا  ماجنا  رد  ارم  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هک 

هک منک  ضرع  مه  ار  هتکن  نیا  ًانمـض  مدـشن ... مورحم  نآ  گرزب  شاداپ  یهلا و  هضیرف ي  نیا  ماجنا  زا  مدرک و  هزرابم  ینورب  ینورد و 
باجح اب  ًامامت  هک  مدوب  رواب  نیا  رب  مدرک و  یم  روصت  ینامـسآ  ياه  هتـشرف  دـننام  ار  نانآ  هکدوب  نیا  یناریا  نانز  هب  تبـسن  نم  نامگ 

یمالـسا هتفای ي  لماکت  ندمتم و  هعماج ي  کی  رد  هک  نانآ  لاح  هب  اشوخ  متفگیم  و  دـننک ، یم  دـمآ  تفر و  یمومع  عماجم  رد  لماک 
هب ناوارف  تالکـشم  دوجو  اب  اذل  منیبب . کیدزن  زا  ار  نانآ  منک و  رفـس  ناریا  هب  متـشاد  وزرآ  لایخ  رکف و  نیمه  اب  دـننک و  یم  یگدـنز 

باجح هب  تبـسن  دوخ ، یعامتجا  یـسایس و  ینید ، تیعقوم  هب  یهاگآ  مدع  رثا  رد  اهمناخ  زا  یخرب  مدید  فس  ات  لامکاب  مدمآ و  ناریا 
نانآ هرابرد ي  ایند  مدرم  دـنراد و  یباتزاب  هچ  ناریا  زا  جراخ  رد  اهمناخ  هژیو  هب  یناریا  هعماج ي  دـنناد  یمن  هنافـسأتم  دـنراگنا و  لـهس 

. دنرامش یم  ناهج  مدرم  نیرت  ندمتم  نیرت و  یقرتم  ار  نانآ  دنراد و  یتبثم  تارظن  هچ 

دوش یمن  شوماخ  نآ  کیرحت  اب  هزیرغ  شتآ 

یفطیراّنلاکریخلاب یفطی  هّنکل  راّنلاب و  یفطیال  راّنلاکرّشلاب  یفطیال  رّشلا  ینب  ای  دومرف : شدنزرف  هب  میکح  نامقل  دد  رگ  یمرو  هلعش  هکلب 
ناوت یمن  شتآ  اـب  ار  شتآ  هک  هنوگ  ناـمه  دومن ، فرطرب  ناوت  یمن  یهاـبت  داـسف و  اـب  ار  یهاـبت  داـسف و  هک  نادـب  مدـنزرف !  1 ءاملاب .
هجوت اب  دنیـشن . یمورف  بآ  اب  شتآ  ياه  هلعـش  هک  هنوگنامه  تخاس ، فرطرب  یبوخو  ریخ  اب  دیاب  ار  یتشز  داسف و  هکلب  درک ؛ شوماخ 

ياه هفایق  امن و  مادنا  بسانمان ، سابل  اب  هدش و  عقاو  هزیرغ  راشف  تحت  هک  اهمناخ  زا  هتسد  نآ  فیرش ، ثیدح  نیا  هتـشذگ و  بلاطم  هب 
هداتفا و ساره  لوه و  هب  هدرک و  مگار  شیاپ  تسد و  هتفرگ و  شتآ  شا  هناـخ  هک  تسا  یـسک  دـننام  ناـشلاثم  دـنیآ ؛ یم  نوریب  هدـننز 
رترو و هلعش  شتآ  هک  دنک  یم  يراک  یگدزباتش  ساره و  لوه و  رثا  رد  دوش و  یم  لسوتم  يا  هلیـسو  ره  هب  شتآ  ندرک  شوماخ  يارب 
اب ار  ینورب  ینورد و  نیطایـش  هراـّما و  سفن  یـسنج ، هزیرغ ي  رـش  دـیامرف : یم  قوف  ثیدـح  رت  نشور  تراـبع  هب  دوش . یم  رت  هدرتسگ 

-1 اب ---------------------  دیاب  هکلب  تخاس ؛ بوکنم  بوکرـس و  ناوت  یمن  جّیهم )... هفایق ي  سابل و   ) ناشدوخ دـننام  يّرش 
نیاربانب دومن . بوکرـس  شیالآ ) یب  رویز و  رز و  نودـب  لماک  باـجح   ) یبوخ ریخ و  ینعی  شبیقر  ص 231 . ج 2 ، ماّرو ، هعوـمجم ي 

راشف یـشوهدم و  رثا  رد  تسا  نکمم  دـنک ، یم  دـمآ  تفر و  یمومع  عماـجم  رد  شیارآ ... اـب  باجحدـب و  اـی  باـجح  یب  هک  ینز  نآ 
زین ادـخ و  نامرف  فالخرب  شرادرک  راـتفر و  هک  اـجنآ  زا  نکیل  دربب ؛ تذـل  شدوخ  لاـیخ  هب  دـشابن و  دوخ  هجوتم  یتعاـس  دـنچ  هزیرغ 
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یب باصعا ، گنج  اب  یمـسج  ظاحل  زا  ددرگ  یمرب  شتنوکـس  لحم  هب  یتقو  هدوب ، یناسنا  قطنم  یمالـسا و  هعماـج ي  فرع  فـالخرب 
. ددرگ یم  التبم  میتفگ  ًالبق  هک  یتارضم  ریاس  هب  نینچمه  نمزم و  دردرس  يرگشاخرپ ، یقالخادب ، رکف ، تتـشت  رطاخ ، شیوشت  یباوخ ،

رگا یلو  چـیه ، هکدرادـن  گرم  زا  سپ  ناهج  دـنوادخ و  هب  يداـقتعا  رگا  دوش ؛ یم  رثأـتم  شتادـقتعم  بسح  رب  یحور  ظاـحل  زا  زین  و 
( هدـش هانگ  بکترم  راکـشآ  تروص  هب  هدرک و  یچیپرـس  یهلا  نامرف  زا  دوخ  رایتخا  هدارا و  اب  نوچ   ) دراد تمایق  زور  ادـخ و  هب  ناـمیا 
هجنکـش ي ار  وا  بترم  رما  نیمه  مدرک و  ناـنچ  نینچ و  ارچ  هکدریگ  یم  رارق  هماّوـل  سفن  تمـالم  دروـم  دـمآ ، دوـخ  هب  هکنیا  زا  دـعب 

یبآ ربص  هب  زوس  تقاط  يرادـن  شتآ  نآ  رد  زیت  نکم  خزود  شتآ  نآ  دوخ  هب  زیهرپب  يو  زا  تسا  شتآ  توهـش  وچ  دـهد . یم  یحور 
زیر ورف  شتآ  نآ  رب 

دناشوپ یمار  تابویع  لماک ، باجح  ایح و 

زا وا  یتشز  بیع و  دناشوپب ، ار  وا  ایح  سابل  هک  یسک   1. هبیع سانلا  نع  یفخ  هبوثءآیحلا  هاسک  نم  دنا : هدومرف  مالّسلا ) هیلع  ) نانمؤمریما
نیا اب  تسین . صقن  بیع و  یب  یقولخم  چـیه  تسا و  قولخم  ناسنا ، هک  تسین  هدیـشوپ  شناد  درخ و  لها  رب  دـنام . یم  ناهنپ  مدرم  رظن 

تابویع دراد . دوبمک  هیحان  کی  زا  تهج و  کی  زا  یناسنا  ره  هکلب  تسین ؛ تخاونکی  ناسکی و  اهناسنا  همه ي  رد  اهدوبمک  هک  توافت 
ناوت یمن  دننیب و  یم  همه  تسا ، راکـشآ  هکدنتـسه  ییاهدوبمک  مسق : کی  دومن . میـسقت  مسق  هس  هب  ناوت  یم  ار  ناسنا  یندـب  صقاون  و 
. -- تسا ناهنپ  مدرم  مومع  رظن  زا  یلو  دنناد ، یم  وا  یمئاد  نیرشابم  ناسنا و  دوخ  طقف  هک  دنتـسه  ییاهدوبمک  مود : مسق  درک . یفخم 

، دنوش یم  هجوتم  نف  ناداتـسا  هربخ و  لها  هکدنتـسه  ییاهدوبمک  موس : مسق  هملک ي853 . مکحلار ، رغ  - 1 ------------------ 
زا يرایـسب  میتفگ  لبق  تاحفـص  رد  هک  هنوگنامه  نکل  درامـش ؛ یمن  صقن  بیع و  ار  نآ  ای  تسین  نآ  هجوتم  ناسنا  دوخ  هک  یلاـح  رد 
هب نیارباـنب  تسا . نآ  تبثم  راـب  زا  رتـشیب  نآ  نتفگ  یفنم  راـب  اریز  تفگ ؛ دـیابن  هک  تسا  ییاهینتـسناد  هلمج  زا  ناوناـب  صقاون  بویع و 

هراشا تفگ  ناوت  یم  هکاهنآ  زا  یکی  هب  هدومن و  زیهرپ  اهنآ  رکذ  زا  نارتخد  هژیو  هب  هعماج  رارسا  ظفح  یمالسا و  قالخا  تیاعر  ظاحل 
ادتبا ار  تفص  نیا  دروآرد و  اهدرم  لیامش  لکـش و  هب  ار  دوخ  دراد  تسود  یلیخ  هک  تسا  نز  نتـشاد  هنادرم  تافـص  نآ  و  مینک ؟ یم 

. دهد یم  زورب  هنادرم  سابل  ندیشوپ  هلیسو ي  هب 

دنروآ یمرد  اهدرم  لکش  هب  ار  دوخ  هک  ینانز 

ءاسنلا نم  تاهبـشتملا  نعلوءاسنلاب  لاجرلا  نم  نیهّبـشتملا  نعل  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلـص   ) هّللا لوسر  لاـق  لاـق : مالّـسلا ) هیلع  ) رفعج یبأ  نع 
هب ار  دوخ  هک  ییاهدرم  رب  داتـسرف  نیرفن  نعل و  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلـص   ) ادخ لوسر  دنا : هدومرف  مالّـسلا ) هیلع  ) رقاب دمحم  ماما   1. لاجرلاب

ینانز درک  نیرفن  نعل و  نینچمه  ص 1 34 . ج 76 ، راحبلا ، - 1 دنروآ ------------------------ . یمرد  نانز  لیامش  لکش و 
لکـش و هب  ار  دوخ  دنـشوپب و  هنادرم  سابل  دنراد  یم  تسود  هک  ینانز  تیاور  نیا  قبط  دـنهد . یم  هولج  اهدرم  تروص  هب  ار  دوخ  هکار 

عقاو یحو  نادـناخ  ادـخ و  لوسر  نیرفن  نعل و  دروم  وسکی  زا  دـنرب ؛ یم  جـنر  دـنتحاران و  دوخ  ندوب  نز  زا  دـنروآرد و  اهدرم  لیامش 
یم بوسحم  صقان  لیلع و  ضیرم ، يواکناور  یملع و  رظن  زا  دننک  یم  لمع  شیوخ  تعیبط  فالخرب  نوچ  رگید  يوس  زا  دـنا و  هدـش 

لیلع و ضیرم ، مه  نآ  دروآ  یمرد  نانز  لیامـش  لکـش و  هب  ار  دوخ  درب و  یم  جنر  دوخ  ندوب  درم  زا  مه  يدرم  رگا  هکنیا  امک  دنوش .
دوخ دوجوم  تیسنج  زا  اسب  هچ  هنانز و  تافص  اهدرم  زا  یخرب  دنراد و  هنادرم  تافـص  اهمناخ  یخرب  رت ؛ نشور  ترابع  هب  تسا . صقان 
یم هجوتم  هربخ  لها  یلو  دنادن ، بیع  ار  نآ  دشابن و  هجوتم  صخـش  دوخ  دیاش  هکدنتـسه  یـصقاون  بویع و  هلمج  زا  اه  نیا  دنتحاران ؛

ادا و اهدروخرب ، راتفگ ، رد  اهتلاح  نیا  لاح  ره  هب  تسا . جراخ  ام  یلعف  لاجم  زا  نآ  حیرشت  هکدنهاگآ  نآ  راوگان  ياهدمایپ  زا  دنوش و 
یم زاربا  يرهاظ  هفایق ي  سابل و  هلیـسو ي  هب  لوا  هلحرم ي  رد  ًالثم  دـنک . یم  زورب  يرهاظ  لیامـش  لکـش و  سابل و  باختنا  اـهراوطا ،
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یم ناشن  ندروآرد ، اهدرم  لیامش  لکش و  هب  ار  دوخ  هنادرم و  سابل  ندیشوپ  اب  ار  تفص  نیا  دراد ، هنادرم  تافـص  هک  ینز  ینعی  دوش ؛
یم شیامن  هب  ار  دوخ  ریمضلا  یفام  ود  ره  تقیقح  رد  دروآ ؛ یمرد  نارتخد  هفایق ي  هب  ار  دوخ  دراد ، هنانز  تافـص  هک  يدرم  زین  دهد و 
دوخ یلعف  تیـسنج  زا  نانآ  زا  يرایـسب  هک  دور  یم  شیپ  اجنآ  ات  تفـص  نیا  دنزاس و  یم  رهاظ  ار  دوخ  یناهنپ  صقن  بیع و  دنراذگ و 

روخرد یتافـص  ار  يدوجوم  ره  هک  هتخاس  راوتـسا  ساسا  نیا  رب  ار  یتسه  ماظن  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هک  یتروص  رد  دنرب ؛ یم  جـنر 
لاخ و ّطخ و  فلز و  نوچ  ناهج  تسا . هتسناد  فالخ  يرما  ار  نآ  لیدبت  رییغت و  هدومرف و  اطع  تقلخ  ماظن  رد  شهاگیاج ، دادعتسا و 

نآ لماک  درم  هکنیا  اـمک  دـشاب ، اراد  ار  هناـنز  تافـص  ماـمت  هک  تسا  نآ  لـماک  نز  تسوکین  شیوخ  ياـج  هب  يزیچ  ره  هک  تساوربا 
هجیتن ي دنـشاب . دنـسرخ  رختفم و  یـضار ، هدومرف ، اطع  نانآ  هب  دـنوادخ  هچنآ  هب  ود  ره  و  دـشاب . اراد  ار  هنادرم  تافـص  ماـمت  هک  تسا 

ثعاب اسب  هچ  دنـشاب  هناخ  رتخد  رگا  دراد و  یفنم  راب  اهمناخ  ياه  صقن  زا  نارگید  ندش  هاگآ  هکاجنآ  زا  قوف  تاکن  هب  هجوت  اب  مالک :
رت نشور  ترابع  هب  تسا . لماک  باجح  صقاون ، نتـشاد  ناهنپ  يارب  هلیـسو  نیرتهب  دوش ، ردـپ  هناخ ي  رد  ندـنام  نانآ و  جاودزا  ریخأت 

تعاطا و نیمه  دـیآ ، نوریب  لماک  باجح  اب  ادـخ  نامرف  زا  تعاطا  ناونع  هب  دـنک و  دـنوادخ  یهاون  رماوا و  میلـست  ار  دوخ  یمناخ  رگا 
زا يرایـسب  ظفح و  وا  تیـصخش  یعامتجا و  تیعقوم  باجح  هلیـسو ي  هب  زین  و  دراد . یم  ناهنپ  مدرم  رظن  زا  ار  وا  تابویع  وا ، يربنامرف 

. دوش یم  لح  شتالکشم 

ناسنا فّرعم  نیلّوا  سابل ، يرهاظ و  هفایق ي 

هنیآ هک  هنوگناـمه  ینعی  تسا . نمؤم  هنیآ ي  نمؤـم   1. نمؤملا ةارم  نمؤملا  دـنا : هدومرف  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلـص  ) ادـخ لوسر  لقن ، بسح 
يارب زین  نمؤم  ناسنا  دراد ؛ یماو  صقاون  بویع و  نتخاس  فرطرب  حالـصا و  هب  ار  وا  دـنک و  یم  سکعنم  ار  ناسنا  ياه  ییابیز  یتشز و 

ار ناـسنا  فرط  کـی  ییاـبیز  یتـشز و  دـحاو  ِنآ  رد  هنیآ  هک  تواـفت  نیا  اـب  تسا ، هنیآ  ناـمه  هلزنم ي  هب  دوخ  یناـمیا  رهاوخ  ردارب و 
شناملـسم رهاوخ  ردارب و  راتفگ  رادرک و  راتفر ، تالاح ، مامت  دحاو  نآ  رد  نمؤم  اما  تسا ، تکاس  تاهج  ریاس  زا  دـنک و  یم  سکعنم 

ناونع هب  هدنراگن  دییامرفب  هزاجا  رگا  ثیدـح  نیا  هب  هجوت  اب  دـنک . یم  نایب  ار  شتادـهاشم  مامت  تساوخرد ، تروص  رد  دـنیب و  یم  ار 
لوا فرح  ناسنا ، یفرعم  رد  سابل  يرهاظ و  هفایق ي  میوگب  نانآ  هب  منک و  سکعنم  نانآ  يرهاظ  هفایق ي  زا  ار  یمدرم  ياهتشادرب  هنیآ ،

ج راحبلا ، - 1 کی -------------------------  ره  رگیدـکی ، هب  سانـشان  رفن  ود  هفراعم ي  تاقالم و  ماگنه  ینعی  دـنز ؛ یم  ار 
ساسا رب  دـنکیم و  زادـنارب  ار  وا  يرهاظ  هفایق ي  سابل و  لوا  لباقم ، فرط  مهف  كرد و  لقع ، هب  ندرب  یپ  زا  لبق  نانآزا  ص 268 . ، 74

. دسر یم  نآ  هب  دونش  تفگ و  قیرط  زا  هکدزادرپ  یم  وا  مهف  كرد و  لقع ، تخانش  هب  سپس  دیامن ، یم  يریگ  عضوم  يرهاظ  تخانش 
مارتحا هب  سلجم  لها  دوش ، دراو  یلفحم  سلجم و  رد  دشوپب و  ار  نیصخشتم  نیمرتحم و  سابل  هلبا )  ) هیفس رفن  کی  رگا  ساسا  نیمه  رب 

. تسا هدوب  دروم  یب  اج و  یب  ناشمارتحا  دنوش  یم  هجوتم  دوشگ ، نخس  هب  بل  هک  هاگنآ  و  دننکیم ... لیلجت  يو  زا  دنزیخ و  یم  اپرب  وا 
مارتحا وا  هب  اهنت  هن  دوش  دراو  نیمرتحم  ناگرزب و  لفحم  رد  هدـننز و ... فلج ، ساـبل  اـب  سانـشان  يدنمـشناد  فوسلیف و  رگا  لـباقم  رد 

رتخد و  ) ناناوج زا  هتسد  نآ  قوف  لاثم  ثیدح و  هب  هجوت  اب  کنیا  نیشنب . اجنامه  دننک  یم  هراشا  وا  هب  ریقحت  باب  زا  هکلب  دنراذگ  یمن 
دنوش یم  رضاح  یمومع  عماجم  رد  فراعتمان  يداع و  ریغ  بسانمان و  ياهـسابل  اه و  هفایق  اب  دننز و  یم  پیت  ناشدوخ  لوق  هب  هک  رـسپ )

ییابیز ییاذک ، هفایق ي  نآ  سابل و  نآ  هکدننادب  ار  تیعقاو  نیا  تسا  مزال  دـنا ، هدـش  پیت  شوخ  لگـشوخ و  یلیخ  دـننک  یم  نامگ  و 
مـشچ لفاحم  رباعم و  رد  دـندید  رگا  دـهد و  یم  هولج  بسانمان  یتروص  هب  ار  نانآ  بیکرت  لیامـش و  لکـش و  هتخاس و  ناـهنپ  ار  ناـنآ 

، يزغم کبس  يروحم ، دوخ  ءوس ، تاغیلبت  لاح  نیع  رد  ینعی ... دراد  ار  شدوخ  صاخ  موهفم  انعم و  هاگن  نیا  هدش  هریخ  نانآ  هب  یسک 
نانآ ياه  يدنسپان  اه و  یتشز  سک  چیه  هتفرگ و  ربرد  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هنیآ ي  ِمامت  بکرم ، لهج  ینیب و  گرزبدوخ 
رتخد  ) ناناوج امـش  هکنیا  مالک  هجیتن ي  تسین . اجنیا  شرکذ  ياج  هک  دننز  یم  ییاهفرح  ناشبایغ  رد  یلو  دناسر ؛ یمن  ناشعالطا  هب  ار 
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فرعم زیچ  ره  زا  لبق  سابل  هک  ارچ  دیروآ ؛ لمع  هب  ار  تقد  تیاهن  لدم و ... عون ، گنر ، ثیح  زا  سابل  باختنا  رد  تسیاب  یم  رـسپ ) و 
يدرف و تیـصخش  هکدینک  باختنا  ار  یـسابل  هفایق و  وگلا ، نیاربانب  دشاب و  یم  امـش  هشیدنا ي  كرد و  لقع ، رگنایب  امـش و  تیـصخش 

. دربن لاوس  ریز  ار  امش  یعامتجا 

ییاشگ هدقع  هلیسو ي  ای  هدننز  فلج و  سابل 

ار دوخ  هک  یـسک   1. تالاهجلا لالّـضلا و  یف  طَبَخو  ةاجَنلا  لیبس  نع  َدـَُعب  هسفن  فرعی  مل  نم  دـنا : هدومرف  مالّـسلا ) هیلع  ) یلع ترـضح 
 ------------------ اه ینادان  یهارمگ و  رد  هتفر و  ههاریب  هداد ، تسد  زا  ار  تریصب  هداتفا ، رود  تاجن  تیاده و  هار  زا  هتخانـشن 

ناسنا يونعم  يدام و  لماکت  یقرت و  ثعاب  فلتخم  داعبا  زا  یـسانشدوخ  نخـس : رگید  هب  دـتفا . یم  هملک ي1372 . مکحلاررغ ، - 1 -- 
یتخانـشاندوخ هکنیا  امک  ددرگ ؛ یم  کیدزن  قلطم  لامک  هب  هزادـنا  ناـمه  هب  دسانـشب ، رت  قیمع  رتشیب و  رتهب ، ار  دوخ  هچ  ره  دوش ؛ یم 

هدنراگن دـهد . یم  قوس  تلاهج  یهارمگ و  هب  ار  وا  دراد و  یم  زاب  قیاقح  تخانـش  زا  ار  ناسنا  دوش و  یم  يرکف  دومج  دوکر و  ثعاب 
اـهدروخرب و دـندش  یم  رـضاح  یمومع  عماـجم  رد  بساـنمان  هدـننز و  فلج ، ساـبل  اـب  هک  ینارتخد  نارـسپ و  اـب  فلتخم  ياهرهـش  رد 
و دیا ؟ هدرک  تسرد  دوخ  يارب  تسیچ  گنن  راع و  تشز و  هفایق ي  نیا  ما : هتفگ  نانآ  هب  حیرـص  فافـش و  یلیخ  ما و  هتـشاد  یتارظانم 
هک ما  هتـشاد  نانآ  اب  هنیمز  نیا  رد  يدونـش  تفگ و  دیوش »...؟ مدرم  يامن  تشگنا  هک  دیا  هدمآ  نوریب  هدننز  هفایق ي  سابل و  نیا  اب  ارچ 
هب مه  نم  دننک !! هاگن  ام  هب  مدرم  هک  مییآ  یم  نوریب  هفایق  سابل و  نیا  اب  ًالـصا  ام  هکنیا : نآ  دوب و  هلمج  کی  اهنت  نانآ  باوج  لصحام 
اب هک  یناسکدش  مولعم  اهدونـش  تفگ و  عومجم  زا  یلو  تسین . اجنیا  شرکذ  ياج  هک  مداد  ار  ناشدوخ  بسانم  باوج  نانآ  زا  کی  ره 

نیا قوف  تیاور  قبط  تسا . یناور  لکـشم  تیـصخش و  دوبمکرثا  رد  ًامامت  دـنیآ ، یم  نوریب  یعیبطریغ ... فراعتمان ، ياه  هفایق  ساـبل و 
لیلع و يردق  هب  هشیدنا  لقع و  ثیح  زا  هدنام و  زاب  تقیقح  تخانـش  زا  دـنا ، هتخانـشن  ار  دوخ  یناسنا  يالاو  ماقم  هکاجنآ  زا  اه  هراچیب 
هلیـسو ي ار  هدـننز  تشز و  هفایق ي  سابل و  دنرامـش و  یم  زاـیتما  تیـصخش و  یعون  دوخ  يارب  ار  نارگید  هاـگن  هک  دـنا  هتـشگ  ناوتاـن 

. دنا هداد  رارق  هدقع  ندوشگ 

شرسمه باجح  هب  درم  تقد 

ناهنپ تسارح ، ظـفح ، دـنا : هدومرف  مالّـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح   1. اهلامجل مودا  اـهلاحل و  معنا  ةارملا  ۀنایـص  مالـسلا :) هیلع  یلع ( لاـق 
یتقو دهد . یم  شرتسگ  ار  وا  تیباذج  ییابرلد و  ییابیز ، تسوا و  يارب  یتخبشوخ  تمعن و  نیرتهب  مرحمان  زا  نز ، نتشاد  رود  ندرک و 

هب هکدـینامهف  شرـسمه  هب  المع  داد و  هئارا  رهوش  هب  ار  شیاه  ییابرلد  اه و  ییابیز  مامت  درک و  ناـهنپ  یمرحماـن  درم  ره  زا  ار  دوخ  نز 
لـصف 44، مکحلار ، رغ  - 1 وا ----------------------  هـب  شرــسمه  هکدرکرواــب  درم  نآ  و  دــنک ، یمن  رکف  وا  زا  ریغ  يدرم 
وا بلق  رد  نانچ  دـهد و  یم  شیازفا  شرهوش  بلق  رد  ار  وا  قشع  تبحم و  رهم ، یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  دزرو ؛ یم  قشع  تمکح 10 .
رب تسا . ندربرـس  هب  قوشعم  راـنکرد  لزنم و  هب  تشگزاـب  راـک و  نداد  ناـیاپ  رکف  رد  یمه  لزنم ، زا  جورخ  ماـگنه  هکدریگ  یم  ياـج 
زا رهوش  يرود  يدرسلد و  یلیم ، یب  ثعاب  المع  دنک و  یم  لمع  دوخ  هاوخلد  هب  هدادن و  تیمها  رهوش  ياه  هتساوخ  هب  هک  ینز  فالخ 

ياج رد  هک   ) ناوناب هجوت  لباق  مهم و  هتکن ي  دزاس . یم  لیام  رگید  ياج  هب  ار  رهوش  دوخ ، ياـهتفلاخم  اـب  دوش و  یم  یگدـنز  هناـخ و 
بترم تسا و  ساسح  قیقد و  یلیخ  شرسمه  ششوپ  باجح و  هب  تبسن  يدرم  دیدید  هاگره  هکنیا  هدش ) ثحب  لصفم  حورـشم و  دوخ 

هبار تمادـنا  دـشابن ؛ كزان  ترداچ  ناشوپب ؛ ًالماکار  تیاهتـسد  دـشابن ؛ ادـیپ  تیاهوم  ریگب ؛ بوخ  ار  تتروص  : » دـهد یم  رکذـت  وا  هب 
ینالف ددرگ ؛ نایامن  تمادنا  زا  یتمسق  دور و  سپ  ترداچ  تسا  نکمم  هظحل  ره  اریز  شوپم ، هاتوکو  گنت  يوتنام  ناشوپب ؛ لماکروط 

اب يرادن  قح  نک ؟ افتکا  لقادح  هب  دوب  مزال  رگا  نزم و  فرح  مرحمان  اب  راد ؛ ناهنپ  وا  رظن  زا  ار  دوخ  شاب و  بظاوم  تسا ، نارچ  مشچ 
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یم قشع  وا  هب  تبـسن  دراد و  تسود  یلیخ  ار  شرـسمه  هکور  نآ  زا  هرخالاب  و  ینک »...؛ دمآ  تفر و  مرحمان  لباقم  رد  شیارآ  تنیز و 
هک تسا  هدیقع  نیا  رب  دنک ، یم  تظافح  شـسومان  زا  هنوگنیا  هک  يدرم  دـننیبب . ار  وا  مادـنا و ... اهتـسد و  نارگید  تسین  رـضاح  دزرو ،

کیرـش وا  رد  نارگید  دـیابن  وحن  چـیه  هب  هدـش  وا  صوصخم  هک  يزیچ  هداد و  رارق  وا  صوصخم  ار  نز  نیا  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ 
دنادب و ار  شرهوش  ردق  یلاع ، دح  رد  دیاب  يدرم  نینچ  رـسمه  لاح  ره  هب  دشاب . نز  نآ  اب  ندز  فرح  ندرک و  هاگن  اب  هچ  رگا  دـنوش ؛
دـبای و شیازفا  شرهوش  بلق  رد  وا  تبحم  رهم و  اـت  دـیامن  لابقتـسا  شرهوش  تارکذـت  زا  یفـصولادیاز  يدنـسرخ  ییور و  هداـشگ  اـب 
ار شرـسمه  دهد و  یمن  تیمها  نادنچ  قوف  روما  رد  يدرم  دـیدید  رگا  اما  و  دـیامن . لصاح  رهوش  تیاضر  اب  ار  ترخآ  ایند و  تداعس 

رگا نینچمه  درادـن . شرـسمه  هب  يا  هقالع  نادـنچ  دوش  یم  مولعم  دـنک ؛ لمع  دـهاوخ  یم  شلد  يروط  ره  هک  هتـشاذگ  دوخ  لاـح  هب 
یلیخ ار  شرهوش  نز  نآ  هکدـینادب  تخاـس ، هدروآرب  ار  وا  ياـه  هتـساوخ  داد و  تبثم  باوـج  شرهوـش  ياـه  هتـساوخ  هب  ینز  دـیدید 

هب هک  ینز  نآ  اما  دـهد . یم  شیازفا  رهوش  لد  رد  ار  شیوخ  تبحم  رهم و  هظحل  ره  وا ، ياه  هتـساوخ  هب  تبثم  باوج  اب  دراد و  تسود 
هب يا  هقالع  نادنچ  دوش  یم  مولعم  دـنک  یم  لمع  دوخ  هقیلـس ي  لیم و  اب  قباطم  دـهد و  یم  یفنم  باوج  رهوش  عورـشم  ياه  هتـساوخ 

... درادن شرهوش 

شتما نانز  يارب  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلص  ) ادخ لوسر  هیرگ ي 

یّلـص ) ادخ لوسر  تمدخ  ( مالّـسلا اهیلع  ) همطاف اب  نم  يزور  دنا : هدومرف  مالّـسلا ) هیلع  ) یلع ترـضح  هیجارعم ) ثیدح  رد  ، ) لقن بسح 
! هللا لوسر  ای  داب  امـش  يادف  مردام  ردپ و  متفگ : نم  دنکیم . هیرگ  يدیدش  روط  هب  ترـضح  نآ  مدـید  میدـش ، بایفرـش  هلآ ) هیلع و  هللا 

باذـع رد  متما  ناـنز  مدـید  متفر  جارعم  هب  هک  یبـش  یلع ! يا  دومرف : ترـضح  هدرک ؟ ناـیرگ  ار  امـش  يزیچ  هچ  دـینک ؟ یم  هیرگ  ارچ 
رد هکدشاب  یم  متما  نانز  لاح  هب  نم  هیرگ ي  نیا  مداتفا و  نانآ  دای  هب  نونکا  مدش و  تحاران  نانآ  لاح  هدهاشم ي  زا  دنراتفرگ . دیدش 

دوب نازیوآ  شنابز  هب  مدید : ار  ینز  دیشوج . یم  شرس  زغم  دوب و  نازیوآ  شرـس  ياهوم  هب  مدید : ار  ینز  دنا ؛ هدش  یعقاو  دیدش  باذع 
زا دروخ و  یم  ار  شندـب  تشوگ  هک  مدـید : ار  ینز  دوب . نازیوآ  شیاهناتـسپ  هب  مدـید : ار  ینز  دـنتخیر . یم  شقلح  رد  ناـشوج  بآ  و 

: مدید ار  ینز  دندوب . طلـسم  وا  رب  اهبرقع  اهرام و  دندوب و  هتـسب  شتـسد  ود  هب  ار  شیاپ  ود  مدید : ار  ینز  دوب . رو  هلعـش  شتآ  شریز ...
هب هعطق  هعطق  یسیپ  هروخ و  زا  شندب  دش و  یم  جراخ  شا  ینیب  ياهخاروس  زا  شرس  زغم  دوب و  شتآ  زا  یتوبات  رد  لال  روکو و  رک  هک 

ینز درک . یم  عطق  نیشتآ  یچیق  اب  ار  شندب  هک  مدید : ار  ینز  دوب . شتآ  زا  يرونت  رد  نازیوآ ، ياپ  اب  هک  مدیدار : ینز  دیـسر . یم  رظن 
كوخ و دننام  شرـس  هک  مدید : ار  ینز  دوب . شدوخ  ياه  هدور  هدعم و  ندروخ  لوغـشم  تخوس و  یم  شتروص  اهتـسد و  هک  مدید : ار 

لخاد شربد  زا  شتآ  دوب و  گس  تروص  هب  هک  مدید : ار  ینز  دوب . هدرک  هطاحا  ار  وا  نوگانوگ  باذع  نارازه  دوب و  غالا  دننام  شندـب 
: درک ضرع  مالّسلا ) اهیلع  ) ارهز همطاف  هاگنآ  دنتخا . ون  یم  وا  رب  نیشتآ  ياهزرگ  اب  ناگتشرف  و  دیدرگ ، یم  جراخ  شناهد  زا  دش و  یم 

هداد رارق  اهنآ  رب  ار  كاندرد  ياهباذـع  نیا  دـنوادخ  هک  دنتـشاد ، يرادرک  راتفر و  هچ  نانز  نآ  هک  نک  هاـگا  ارم  منامـشچ ، رون  مزیزع ،
مرحمان زا  ار  شرس  يوم  هکدوب  ینز  دوب ؛ نازیوآ  شرـس  ياهوم  هب  هک  ینز  نآ  مرتخد ، دومرف : هلآ ) هیلع و  هللا  یّلـص  ) ادخ لوسر  دوب !؟

مخز درکیم ؛ دنلرغ  دز ؛ یم  قن  بترم  . ) داد یم  رازآ  ار  شرهوش  نابز ، اب  هک  دوب  ینز  دوب ؛ نازیوآ  شنابز  هب  هک  ینز  نآ  دیناشوپ . یمن 
يریخ وت  زا  نم  تفگ  یم  رهوـش  هب  درک ؛ یم  کبـس  ار  وا  نارگید  نادـنزرف و  لـباقم  رد  درک ؛ یم  شاـخرپ  شرهوـش  هب  دز ؛ یم  ناـبز 

هب . ) درکیم عاـنتما  دـیبلط  یم  ار  وا  شرهوش  هاـگره  هک  دوب  ینز  دوب ؛ نازیوآ  شیاهناتـسپ  هب  هک  ینز  نآ  مدـش )... تخبدـب  نم  مدـیدن ؛
؛ دوب نازیوآ  شیاهاپ  هب  هک  ینز  نآ  داد ). یمن  تبثم  باوج  شرهوش  یسنج  ياهزاین  هب  و  تفر ؛ یم  هرفط  ساسا  یب  یهاو و  ياه  هناهب 
تنیز و مدرم  يارب  هک  دوب  ینز  دروخ ؛ یم  ار  شندب  تشوگ  هک  ینز  نآ  دوب . هتفر  نوریب  هناخ  زا  شرهوش  تیاضر  نودب  هک  دوب  ینز 
اب دـنک  تکرـش  یمومع  سلجم  رد  دور و  نوریب  لزنم  زا  تساوخ  یم  یتـقو  اـما  درک  یمن  تنیز  شرهوش  يارب  ینعی  درک ، یم  شیارآ 
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مه هب  ار  شیاـهاپ  تسد و  هک  ینز  نآ  دروخ . یم  ار  شدوـخ  تشوـگ  گرم  زا  سپ  ملاـع  رد  ینز  نینچ  دوـب ، لـماک  شیارآ  تنیز و 
لسغ زا  درک و  یمن  زیهرپ  تساجن  زا  داد و  یمن  تیمها  یکاپان  یکاپ و  هب  هکدوب  ینز  دندوب ؛ ّطلسم  وا  رب  اهبرقع  اهرام و  دندوب و  هتسب 

نیا شباذـع  ینز  نینچ  دـناوخ ، یمن  درمـش و  یم  کبـس  ار  شزامن  درک ، یمن  تفاظن  عقوم  هب  دـیزرو ، یم  غیرد  ضیح و ... تباـنج و 
هب هانپ   ) دوب ینز  دوب ؛ لال  روک و  رک ، هک  ینز  نآ  دـنزادنا . یم  وا  ناج  هب  ار  اهبرقع  اهرام و  دـندنب و  یم  ار  شیاـهاپ  تسد و  هک  تسا 

هکدوب ینز  درکیم ؛ یچیق  ار  شندـب  تشوگ  هک  ینز  نآ  دوـب . هتخادـنا  شرهوـش  ندرگ  هب  هدـیئاز و  اـنز  زا  يا  هچب  هک  میرب ) یم  ادـخ 
هدعم و ندروخ  هب  لوغـشم  تخوس و  یم  شندب  تروص و  هک  ینز  نآ  دوب . یکی  نماد  رد  زور  ره  و  داد ، یم  هئارا  اهدرم  هب  ار  شدوخ 

غالا دننام  شندب  كوخ و  دننام  شرس  هک  ینز  نآ  دیناسر . یم  مه  هب  ار  نادرم  نانز و  مارح ، ياههار  زا  هک  دوب  ینز  دوب ؛ شیاه  هدور 
نیچ نخـس  تسا  شتآ  نوچ  گـنج  صخـشود  ناـیم  دوـب . نارگید  هکرعم ي  روآ  شتآ  ینعی  دوـب ، وـگغورد  نیچ و  نخـس  نز  دوـب ؛

. دوب ناوخ  هزاوآ  ینز  دـش ؛ یم  جراخ  شناهد  زا  لخاد و  شربد  زا  شتآ  دوب و  گس  تروص  هب  هک  ینز  نآ  تسا  شک  مزیه  تخبدـب 
و دوش . تحاران  دـیآ و  مشخ  هب  شرهوش  هکدـنکب  يراکو  دـشاب  یـضاران  وا  تسد  زا  شرهوش  هک  ینز  نآ  رب  ياو  دومرف : ناـیاپ  رد  و 
ار دوخ  هک  تسا  ینانز  هرابرد ي  اهنخس  فرح و  نیا  همه ي   1. دشاب دنسرخ  یـضار و  وا  تسد  زا  شرهوش  هک  ینز  نآ  لاح  هب  اشوخ 

لزنم زا  جورخ  ماگنه  هشیمه  نانز ، نیا  دـسر  یم  رظن  هب  يرورـض  نیاربانب  دـنراد و ... داـقتعا  گرم  زا  دـعب  ناـهج  هب  دـنناد و  ناـسنا م 
هابت ار  دوخ  هدنیآ ي  ات  دنـشاب  بظاوم  دنناشوپب و  مرحمان  زا  ار  دوخ  دـنریگب و  رظن  رد  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلـص   ) ادـخ لوسر  تاشیامرف 

هچ دناد  یم  ادخ  دنتـسین  دقتعم  تمایق  هب  دـننک و  یم  رکف  دوخ  تیناویح  هب  طقف  هدرک و  شومارف  ار  دوخ  تیناسنا  هک  ینانز  اما  دـننکن .
. دنیامن هبوت  دنوش و  رادیب  تلفغ  باوخ  زا  هکنیا  رگم  دیآ . یم  ناشرس  هب 

يراب دنب و  یب  یباجح و  یب  تارضم 

هراشا

، راحبلا - 1 درک ------------------------ : میـسقت  شخب  ود  هب  ناوت  یم  ار  يرابودـنب  یب  یباجحدـب و  یباـجح ، یب  تارـضم 
ص310. ج8 ،

شخب ددرگ . یم  مدرم  مومع  هعماج و  هجوتم  هک  ییاهررـض  مود : شخب  دوش . یم  نآ  بکترم  لماع و  هجوتم  هک  ییاهررـض  لوا : شخب 
: دوش یم  میسقت  تمسق  ود  هب  زین  لوا 

تارضم نیوانع  ییابقع  يداقتعا و  يونعم ، یناحور ، ياهررـض  مود : مسق  نآ  بکترم  لماع و  ییایند  ینامـسج و  ياهررـض  لوا : مسق 
زا رگا  یگلاس   35 نس 30 - رد  هک  يروـط  هـب  سردوز  يریپ  - 2 توهـش . شتآ  ندش  رو  هلعـش  هزیرغ و  نایغط  ییایند 1 - ینامـسج و 
یب ییایح ، یب  ییوررپ ، رّسجت ، - 4 يرگشاخرپ و ... یگلصوح ، مک  - 3 دیامن . یم  هلاس   50 تروص 40 - هب  دنکن  هدافتسا  ییایمیش  داوم 

هب تشگزاب  زا  سپ  ندب  یگدیبوکو  یگتـسخ  ساسحا  - 5 مدرم . ریاس  لزنم و  جراخ  هب  سپـس  نانیـشنمه ، لزنم و  لها  اـب  لوا  ییاورپ ؛
. اذغ هب  یلیم  یب  ییاهتشا و  یب  دراوم  یخرب  رد  - 7 تسین .) اجنیا  شحرـش  ياج  هک  .. ) مادنا هشعر ي  هزرل و  دراوم  یخرب  رد  - 6 لزنم .

ياهلایخ رطاـخ و  شیوشت  - 3 یناور . یحور و  یگتفـشآ  بارطـضا و  باهتلا ، نارحب ، يداـقتعا ا - يونعم و  یحور - تارـضم  نیواـنع 
باذـع ندرک  مهارف  - 4 دراوم ) یـضعب  رد  ... ) سوباک یناطیـش و  ياـهباوخ  ندـید  یحور و  تلاـسکو  یباوخ  یب  - 3 یناطیـش . لطاب و 

ادخ لباقم  رد  یگدنمرش  یگدنکفارس و  - 6 لالح . مارح و  تمایق و  ادخ و  هب  يداقتعا  یب  - 5 تمایق . خزرب و  ربق ، ملاع  يارب  كاندرد 
-9 روما . زا  یخرب  رد  اـی  روـما  همه ي  رد  دوـبمکو  تراـقح  ساـسحا  - 8 خـم . ندرکراک  مظنمان  راکفا و  ّتتـشت  - 7 یحو . نادـناخ  و 
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یـشوخ هظحل  دـنچ  رطاخ  هب  هماّول  سفن  ینورد و  نادـجو  لباقم  رد  یگدنکفارـس  - 10 یناـسنا . حور  فیعـضت  یناویح و  حور  تیوقت 
یطاشن و یب  یحور ، تلاسک  یگدرسفا ، - 12 رتالاب . ناهانگ  هب  ندز  تسد  هانگ و  باکترا  رد  ییاورپ  یب  بلق و  تواـسق  - 11 بذاک .

فرع یهلا و  نوناق  هب  ییانتعا  یب  ینکـش و  نوناق  رد  بلق  تواسق  - 13 دایتعا و ... هب  ندش  لسوتم  ماجنارس  یگدنز و  نتـسناد  انعم  یب 
... دسر یم  یکانرطخ  ياج  هب  راک  دهدب  همادا  دوشن و  رادیب  تلفغ  باوخ  زا  دوز  رگا  و  هعرشتم .

مود شخب  تارضم  اما 

، هداوناخ رد  نآ  ءوس  راثآ  نیرتمهم  نیلوا و  - 1 ددرگ : یم  مدرم  مومع  هعماج و  هجوتم  یباجحدب  ای  یباجح  یب  زا  هک  ییاهررـض  ینعی 
ملاس ياضف  نتخاس  هدولآ  - 3 دزاس . یم  التبم  ار  نارگید  هدولآ ، سوریو  دننام  دنک و  یم  زورب  يو  یگدـنز  طیحم  ناگتـسب و  هفیاط و 

هچ دناد  یم  ادخ  هک   ) ناناوج ندب  رد  بارطضا  لزلزت و  هشعر ، داجیا  - 3 زیگنا . لد  رطع  شوخ و  يوب  بلاق  رد  کلهم ، مس  هب  هعماـج 
فرحنم هارمگ و  - 4 دننازرل .) یم  ار  ناناوج  ندب  دنیآ و  یم  نوریب  هدننز  هفایق ي  سابل و  اب  هک  تسا  ینانز  راظتنا  رد  یکاندرد  باذـع 

هداوناخ نیب  عازن  فالتخا و  داجیا  - 6 هعماج . حطس  رد  نآ  شرتسگو  اشحف  داسف و  زا  یلمع  جیورت  - 5 نامیالا . فیعض  نادرم  نتخاس 
اهنآ شراـگن  زا  هک  يرگید  دراوـم  و  هعماـج . رد  نز  تیعقوـم  نتخادـنا  هرطاـخم  هب  ینما و  اـن  داـجیا  - 7 یـشاپورف . قالط و  زرم  ات  اـه 

ثحب و دراو  رگا  ینعی  اه ؛ ینتفگان  اه و  ینتسناد  لوا : هتسد ي  دنوش : یم  هتـسد  هس  ریـسفت  حرـش و  ثیح  زا  قوف  تامیـسقت  میروذعم .
رد باتک  نوچ  مییوگب  رگا  دنام و  یم  یقاب  مولعمان  لوهجم و  نانچمه  عوضوم  مییوگن  رگا  هک  میـسر  یم  ییاج  هب  میوش  اهنآ  یـسررب 

ضیرم ناشبولق  نآرق  هدومرف ي  هب  هک  ربخ  یب  ادـخ  زا  نابلط  تصرف  هدافتـسا ي  ءوس  دروم  تسا  نکمم  دریگ ، یم  رارق  مومع  سرتسد 
، یمالک یهقف ،  ) یـصصخت ياه  ینتفگ  اه و  ینتـسناد  مود : هتـسد ي  دش . میهاوخن  اهنآ  ثحب  دراو  یلکروط  هب  اذـل  دوش و  عقاو  تسا ،
اب دوش و  یم  مک  هدـیاف ي  مـالکی و  هلاـطا  بجوم  دـنرادن  تیمومع  نوـچ  هک  دنتـسه  یکـشزپ ) ناور  یکـشزپ و  يژوـلویزیف ، یفـسلف ،

ییاه ینتفگو  اه  ینتـسناد  موس : هتـسد ي  مینک . یم  رظن  فرـص  زین  هتـسد  نیا  طسب  حرـش و  زا  اذـل  تسین ؛ راـگزاس  اـم  ییوگراـصتخا 
. میوش یم  رکذتم  ار  اهنآ  زا  یخرب  راصتخا  تیاعر  ظاحل  هب  نکیل  دنشاب ، یم  ناگمه  مهف  روخ  ردو  دنراد  تیمومع  هکدنتسه 

اهینتفگو اهینتسناد  زا  یخرب 

ره تحت  دوخ  یناسفن  تالیامت  هب  هک  نآ   1 تافالا . یلا  تعّرست  تاوهّشل  یلا  عّرست  نم  دنا : هدومرف  نانمؤم  ریما  هزیرغ  لرتنکو  باجح 
تالیامت ینعی  تسا . هتفرگ  تعرس  يراتفرگو  الب  يوس  هب  وا  تفرگ ، تعرس  سفن  ياه  هتساوخ  يارجا  رد  داد و  يرآ  باوج  یطیارش 

روگ و بل  ات  سفن و  نیرخآ  ات  هکلب  دریگب ؛ مارآ  دوش و  عناق  تبثم ، خساپ  راب  ود  ای  کی  اب  هک  تسین  يزیچ  یسنج  هزیرغ ي  یناسفن و 
يدیدج ياضاقت  ةذل  دیدج  لکل  باب  زا  زور  ره  دیوگ و  یم  دیزم  نم  له  دـهد و  یم  همادا  دوخ  ياه  هتـساوخ  هب  ربق  هناخ ي  رد  یتح 

هنوگنامه اریز  دشاب ؛ هدیـشوپ  ًالماک  هکدنک  یم  اضتقا  نز  یکیزیف  راتخاس  رـسپ ) رتخد و  تقافر  خساپ  رد   ) دش هراشا  البق  هکنانچ  دراد .
هملک مـکحلاررغ ، - 1 ناـسنا -------------------  ندـب  میا ، هدرک  ناـیب  تقوـم ،) رـسمه  اـب  یپـسور  نز  تواـفت   » ثحب رد  هـک 

فیفخ و درم  دوجو  رد  روما  نیا  دـنک . یم  زورب  يو ، تالاعفنا  لعف و  تالاح و  بساـنت  هب  هکدراد  یتاحـشرت  هلاـه و  ترارح ، ي926 .
تسا و رت  هدرتسگ  رت و  يوق  وا  یـسیطانغم  هوق ي  تسا و  درم  زا  شیب  وا  ندب  رد  ینیمز  داوم  هک  نیا  تهج  هب  نز  رد  اما  تسا ، فیعض 
رد فیفخ و  شـسابل  دراد  تسود  یلیخ  اذل  دوب ؛ دهاوخ  رتزیگنارب  ساسحا  رت و  قیمع  رتشیب ، بتارم  هب  یناوج  نارحب  غولب و  نارود  رد 

خساپ یناسفن  تالیامت  هب  هک  يدرم  ای  نز  ره  قوف ، تیاور  دانتسا  هب  لاح  ره  هب  دشاب . شـشوپ  نیرتمک  اب  ای  سابل  نودب  ناکما  تروص 
تیناسنا زا  هدومن و  تیوقت  ار  دوخ  یناویح  يورین  هزادنا  نامه  هب  دزاس ، هدروآرب  ار  نآ  ياه  هتـساوخ  یطیارـش  ره  تحت  دهدب و  تبثم 

تـسا فظوم  دشاب  شیوخ  ترخآ  ایند و  تمالـس  تداعـس و  رکف  هب  هک  یناسنا  نآ  سپ  دوش . یم  کیدزن  تکاله  هب  هتفرگ و  هلـصاف 
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دوخ يارب  ناشخرد  يا  هدـنیآ  ؛  دـنک و اضرا  ار  دوخ  لالح ، عورـشم و  هار  زا  دروآرد و  نید  لـقع و  لرتنک  تحت  ار  یناـسفن  تـالیامت 
دریگب و هدیدان  ار  یهلا  هضیرف ي  نیا  دوش و  انتعا  یب  لماک  باجح  ششوپ و  هب  تبـسن  هک  ینز  ره  رت : نشور  ترابع  هب  دنیبب . كرادت 

ثعاب دنک و  یم  نایغط  شا  هزیرغ  هزادـنا  نامه  هب  دـیآ ، نوریب  هدـننز  سابل  بسانمان و  عضو  اب  یناطیـش  ياهـسوه  يوه و  زا  يوریپ  هب 
هچ ره  دزاـس . یم  كـاله  راـتفرگ و  یهلا  تیـصعم  هاـنگ و  ماد  هـب  ار  وا  ماجنارـس  دوـش و  یم  يو  مـسج  حور و  هجنکــش ي  باذـع و 

. دوب دهاوخ  رت  تخس  رتشیب و  شترخآ  ایند و  هجنکش ي  باذع و  رتدب ، رتشیب و  شیباجحدب 

وا ندب  ندش  وم  رپ  نز و  یگنهرب 

یم هدوزفا  مالسا  رمع  هب  هک  يزور  ره  مینیب  یم  اذل  هدش ؛ عضو  ناسنا  تحلصم  حالص و  هب  تمکح و  يور  زا  مالسا  ماکحا  هکاجنآ  زا 
هزات زا  رت  هزات  زور  ره  دنیامن ، یم  روغ  یهلا  ماکحا  تخانش  رد  ناهج  ناروشناد  دنک و  یم  ومن  دشر و  ناسنا  شهوژپ  شناد و  ددرگ و 

هچ کلذ  عم  تسایرد . زا  يا  هرطق  هوبنا و  زا  یکدنا  اهندرب  یپ  نیا  دنرب و  یم  یپ  مالسا  یگنـسنارگ  تمظع و  هب  هدرک و  فشکار  يرت 
، تزع يدرخباـن ، لـهج و  رثا  رد  هکلب  میا ؛ هتخانـش  ار  زیزع  مالـسا  هن  میا و  هدرک  رواـب  هتخانـش و  ار  دوخ  هن  ناناملـسم  اـم  هکدرکدـیاب 

ریز ار  دوخ  تیناسنا  تیـصخش و  يروآون  دـم و  ناونع  تحت  میریگ و  یم  هدـیدان  هداد  ناسنا  هب  مالـسا  هک  ار  یتمارک  لالج و  تمظع ،
هب ار  شمادـنا  ناشخرد و  فافـش ، فاص ، فیطل ، فیرظ ، ار  نز  هرـشب ي  يدام و  دوجو  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  ًالثم  میرب . یم  لاؤس 
ات دیامنب  گنـشق  ابیز و  ار  دوخ  درم  بلق  ریخـست  بذج و  بلج ، يارب  هک  هداد  رارق  نینچ  ار  شتعیبط  زین  سپـس  هدیرفآ  صاخ  یتروص 
هب اهتبهوم  نیا  زا  تسارح  ظفح و  يارب  سپـس  دوش . مدآ  ینب  لسن  ءاقب  هداوناخ و  لیکـشت  هب  درم  جـییهت  کیرحت و  ثعاب  قیرط  نیا  زا 

نکیل دشاب . هتـشاد  موادت  دنامب و  ظوفحم  ملاس و  حیحـص و  نانچمه  وا  ياهیگژیو  تازایتما و  ات  دـناشوپب  الماکار  دوخ  هداد  روتـسد  وا 
دوخ هدارا ي  لیم و  اب  هتفرگ و  هدـیدان  ار  یهلا  مکح  نیا  هناروکروکدـیلقت  یتخانـشاندوخ و  يروابان ، يدرخباـن ، رثا  رد  ناـنز  زا  یخرب 
ملع رد  لاس  زا 1400  سپ  نونکا  رت  نشور  ترابع  هب  دنوش . یم  هراوقدب  تخیردـب و  بیکرتدـب ، تشز ، هفایقدـب ، هک  دـننک  یم  يراک 
ندش وم  رپ  وم و  شیور  ثعاب  نز  مادنا  اضعا و  ندوب  هنهرب  یباجح و  یب  هک  هدیدرگراکشآ  تقیقح  نیا  ناسنا  ندب  حیرشت  یکشزپ و 

یموتانآ حیرـشت و  ياهباتک  رد  تقیقح  نیا  ددرگ . یم  يو  مادنا  ندش  هراوقدب  تخیردب و  اضعا و  ندـش  لش  یبرچ ، ندـش  دایز  ندـب ،
باتک ندـناوخ  هب  اهمناخ  قیوشت  تداهـش و  ملع و  يـالاو  ماـقم  هب  نداـهن  جرا  يارب  نکیل  هدـش ؛ ناـیب  حورـشم  لـماکروط و  هب  ناـسنا 

لقن ار  نآ  زا  زارف  دنچ  ددرگ ) روشحم  شنیرهاط  دادجا  اب  شکاپ  حور  تسا  دیما  هک   ) داژنکاپ اضر  دیس  رتکد  راوگرزب  دیهش  باجح » »
مه هب  شیاـهنار  ییاـبیز  بولـسا  رتمیخـض و  یبرچ  دوش ، وم  رپ  شیاـهاپ  دوش  یم  ببـس  شنار  یگنهرب  دـمهفن  نز  اـت  مینک ...-* . یم 

دـیور و یم  وم  دـنک ، هنهرب  ار  شنار  وزاب و  نز  رگا  هک  هدـش  هتـسناد  نیا  و  درادـن ...-* ... ناـکما  شیارب  درم  تساوخ  زا  رارف  دروخب ،
هک مروایب  يدانـسا  كرادـم و  زا  یتسرهف  هک  مدوب  نیا  رب  شیپ  زور  دـنچ  ات  ص 86 ...-*  ددرگیم ... هراوقدب  دوش و  یم  هتـشابنا  یبرچ 

متفگ مدید  هدـش  جرد  هتـشون و  سب  زا  اما  درب . یم  ارقهق  هب  ار  نز  ییابیز  اهـشیارآ و ... اهگنر ، اهردوپ ، هک  دوب  بلطم  نیا  يایوگ  همه 
هب تسا  نارتخد  ناوسن و  هرابرد ي  هک  اهنآ  ًاصوصخم  تالجم  اه و  همانزور  قلطم  مان  تشون و  دـنهاوخ  مه  زاب  و  تسین . رادرب  لـیطعت 

يارب ردـقچ  عاضوا  دـننک  نیقی  ات  دـنیامنب  یهاگن  ار  نیوانع  دـنناوخب و  ار  اهرتیت  ناگدـنناوخ  ات  میامن  یم  اـضاقت  دنـس  سردآ و  ناونع 
رارق یلماوع  همه  سار  رد  ناـنز  ندـش  هنهرب  دنـسیون  یم  همه  یباـجح  یب  نارادـفرط  هک  هدـش  روـش  یخرب  تهج  کـمن و  یب  یـضعب 
هدـش هتـشون  درم  نز و  يواست  ناکما  مدـع  هرابرد ي  باتک  هچنآ  ارم و  باتک  یـسک  رگا  درب - * ... یم  ارقهق  هب  ار  نز  ییابیز  هکدراد 

اـهگنر و هب  یگدوـلآ  ـالتبا و  تلع  هب  ار  نز  درم  ؛ نز هب  درم  دـیوگب و  درم  هب  نز  هکدزادرپـب  یبلاـطم  ندـناوخ  هب  اـهنت  دراذـگب و  راـنک 
یگنادرم راقو و  ینارچ ... مشچ  یتسیدم و  یفلج و  اب  هکدنکیم  مهتم  ار  درم  نز  و  دـناوخ ، یم  هدـش  خـسم  تشز و  یگنهرب ، اهردوپ و 

ار بلطم  یمالـسا  تایاور  ینآرق و  تایآ  دـناشوپب ؛ ار  دوخ  تسا  مزال  نز  رب  ص 88  دـهد ... یم  ناشن  کبـس  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ 
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هّحـص بلطم  نیا  رب  زین  ملع  دـنا و  هتـسناد  مارح  ار  نآ  كرت  و  بجاو ، یبنجا  ربارب  رد  صاخ  يوحن  هب  ار  نز  ندـناشوپ  هتفرگ و  يدـج 
ظفاح رظن  دروم  كاـشوپ  اریز  تسوا ، قح  قاـقحا  نیا  هکلب  تسا ؛ هدـشن  عییـضت  یمالـسا  كاـشوپ  نتـشاد  زا  نز  قح  دراذـگ -* . یم 
عدار هنوگچیه  زاس  مهارف  یمالسا  باجح  نتشاد  تسا و  لد  رامیب  نادرم  یگزره  سوماق  اب  يو  یبذاج  ِسومان  نیب  لئاح  نز و  ییابیز 

مه هب  ببـس  درـس  ای  مرگ  طیحم  ربارب  رد  نز  یگنهرب  كاشوپ : اب  شطابترا  نز و  ییابیز  دـشاب . یمن  یگنانز  قوقح  هب  ندیـسر  ِعناـم  و 
يراومهان و هب  لدـبم  ار  تالـضع  تفارظ  تفاطل و  یفاص ، هدـش ، هطوبرم و ... تمـسق  ياهوم  تسوپ و  ریز  ياه  یبرچ  لداـعت  ندروخ 

یمالـسا باجح  هکنیا  هصالخ  ص 96  تشاد . دـهاوخ  مداد  حرـش  هک  يرگید  ناوارف  یتشادـهب  ياهنایز  دزاس و  یم  اهنآ  ندـش  هنادرم 
نیا یکـشزپ  شهوژپ  نیا  تقد  لباق  مهم و  رایـسب  تاـکن  ص 98  تسا . عامتجا  طاـطحنا  وا و  یگدولا  شیازفا  ییاـبیز و  شهاـک  عناـم 

هتکن ي دنچ  هب  هنومن  باب  زا  نکیل  تسا ؛ جراخ  ام  ثحب  لاجم  زا  العف  هک  تسا  یسررب  ثحب و  لباق  فلتخم  داعبا  زا  یکشزپ  شهوژپ 
زا مالـسا  ماکحا  ماـمت  هک  تسا  تقیقح  نیا  رگناـیب  یکـشزپ  شهوژپ  نیا  لوا : هتکن ي  مینک . یم  هراـشا  دراد  تیمومع  هک  مهم  رایـسب 

ناـنز و هب  تسا  یمهم  رادـشه  یکـشزپ  قـیقحت  نیا  مود : هتکن ي  تسا . ناـسنا  تحلـصم  عـفن و  هب  ًاـمامت  هدـش و  عـضو  تمکح  يور 
ياهدمایپ مادنا و  ندـش  هراوقدـب  تخیردـب و  هلمج  زا  دراد ؛ يدنـسپان  میخو و  بقاوع  هچ  ینایرع  همین  یباجح و  یب  هک  ناوج  نارتخد 

رد ار  دوخ  اهتـسد و ... فلتخم  ءاـحنا  هب  هک  ینارتـخد  ناـنز و  زا  هتـسد  نآ  هب  تسا  يرادـشه  یملع  شهوژپ  نیا  موـس : هتکن ي  رگید .
رد دیاب  دنوش  یم  یهلا  تیـصعم  نیا  بکترم  هک  یناسک  ینعی  دنزرو ؛ یم  غیرد  اهنآ  ندیناشوپ  زا  دنهد و  یم  رارق  بناجا  دـید  ضرعم 

ار دوخ  نارتخد  هک  یناردام  هب  تسا  يرادشه  شهوژپ  نیا  مراهچ : هتکن ي  دنشاب . مه  نآ  راوگان  ياهدمایپ  اهتسد و  ندش  وم  رپ  راظتنا 
يدنـسپان و یتشز و  هب  ار  ناشدـنزرف  ياه  ییابیز  ینادان ، ای  سوه و  يوه و  يور  زا  دـهد و  یم  شرورپ  نایرع  همین  هنهرب و  یکدوکزا 

تقلخ ماظن  رد  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هک  تسا  تقیقح  نیا  رگنایب  یکـشزپ  قیقحت  نیا  مجنپ : هتکن ي  دـنیامن . یم  لیدـبت  یتخیردـب 
نیا همه ي  دشاب و  تخیر  شوخ  هراوق و  شوخ  ابیز ، شمادنا  زین  دشاب و  ناشخرد  یلقیـص و  فاص ، نز  هرـشب ي  هک  هدرکررقم  نینچ 

. تسا هتسناد  نز  صقاون  بویع و  زا  ار  وا  یتخیردب  یگراوقدب و  يردک ، ییوم ، رپ  هک  نیا  امک  تسا . هتـسناد  نز  تانـسحم  ءزج  ار  اه 

. ار اه  يدنسپان  اه و  یتشز  هن  دروآ  مهارف  دوخ  يارب  ار  اه  یبوخ  دنکیم  یعـس  ناکمالا  یتح  يا  هدیمهف  لقاع و  نز  ره  تروص  نیا  رد 
رد هدرک  ینازرا  وا  هب  دنوادخ  هک  ییاهتبهوم  زا  نز  تسارح  ظفح و  هار  اهنت  هکدناسر  یم  حوضو  هب  یملع  شهوژپ  نیا  مشش : هتکن ي 

. دبای یم  ققحت  لماک  ششوپ  باجح و  هیاس ي 

یبابیز یعونصم  لیاسو  رازاب  قنور  نایرع و  همین  نانز 

رثا رد  هریغ  یبرغ و  ياهروشکرد  نایرع  همین  باجح و  یب  نانز  هک  تسا  نیا  یکـشزپ  شهوژپ  نیا  دّیؤم  هدنز و  دـهاش  متفه : هتکن ي 
، امندـب یلیامـش  لکـش و  دنـسرن  دوخ  هب  زور  دـنچ  رگا  هک  يروط  هب  دـنا ، هدـش  التبم  قوف  صقاون  تابویع و  هب  ینایرع  همین  یگنهرب و 

لیاسو اه و  غیت  اه ،  گنر  اهدامپ ، اهردوپ ، عاونا  هب  بترم  یندب  بیع  هیلب و  نیا  عفر  يارب  اذلو  دننک  یم  ادیپ  هدننک  زئمـشم  زیمآرفنت و 
دنتـسه هعلاطم  لها  هک  یناسک  دنهد . هولج  بوخ  ار  دوخ  يامندب  هفایق ي  تعاس  دنچ  ای  زور  دنچ  دیاش  ات  دنوش  یم  لسوتم  یعونـصم 

صاخ یقنور  ار  یعونـصم  ییاـمنابیز  لـیاسو  رازاـب  ناـنز ، نیمه  هک  دـنا  هدـش  فقاو  تیعقاو  نیا  هب  دـننیب  یم  ار  تـالجم  دـیارج و  و 
نیا هب  نانآ  نتخاس  التبم  نانز و  ندرک  باجح  یب  يارب  ار  يا  هدرتسگ  تاغیلبت  هچ  هطوبرم  ياـه  هناـخراک  مینیب  یم  اذـلو  دـنا  هدیـشخب 

ار اهنآ  زا  یخرب  هک  درادربرد  ار  یقیقد  فیرظ و  تاکن  یملع  شهوژپ  نیا  هک  نیا  ینایاپ  هتکن ي  دنا . هتخادـنا  هار  هب  راوگان  هدـیدپ ي 
نمجنا هب  رصحنم  هک  تسا  ییاه  ینتفگان  اه و  ینتـسناد  هلمج  زا  رگید  یخرب  میا و  هدش  رکذتم  لامجا  روط  هب  هتـشذگ  نیوانع  لیذ  رد 

هب هدومن و  رظن  فرـص  اهنآ  نایب  زا  یلکروط  هب  اذل  دومن ، حرطم  دریگ  یم  رارق  مومع  سرتسد  رد  هک  یباتکرد  دیابن  تسا و  یملع  ياه 
دوش هتفگ  تسا  نکمم  اجنیا  رد  نآ  باوجو  یملع  قیقحت  نیا  هب  یحطس  داریا  کی  میدرک . هدنسب  دوب  مومع  حطس  رد  حرط  لباق  هچنآ 
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ودب زا  هک  میـسانش  یم  هدید و  ار  يدارفا  نوچ  درادـن ؛ ّتیلکدوش  یم  نز  ندـش  تخیردـب  ندـش و  وم  رپ  ببـس  یگنهرب  هک  فرح  نیا 
یمن هماع  حلاصم  ضقان  دنرامـش و  تشگنا  دودعم و  ردان ، رایـسب  دارفا  نیا  ًالو : هکنیا ا  باوج  دنا ... هدمآ  ایند  هب  ومرپ  ولامـشپ و  دـلوت 
دنروآ یمرد  لیبس  شیر و  ناشلیم  مغر  یلع  هتـساوخان و  دوخ  هکدنتـسه  هدوب و  نانز  نارتخد و  زا  یخرب  رت : نشور  تراـبع  هب  دـنوش .
دناوت یمن  یعیبـط  ریغ  نز  کـی  نیا  نکیل  دـنوش . یم  لـسوتم  یعونـصم  لـیاسو  عاونا  هب  دـنباذع و  رد  يرهاـظ  بیع  نیا  عفر  يارب  هک 

ریغ ًاـیناث : تسا . هدـیدرگ  عضو  هماـع  حـلاصم  رب  یهلا  ماـکحا  هکلب  دـنک ؛ ضقن  ار  رگید  نز  رازه  نارازه  یعیبـط  مکح  دوش و  كـالم 
نآ رد  هبرـشا  همعطا و  هب  یهجوت  یب  یمظن و  یب  اریز  دوش ؛ یم  وا  هیذـغت ي  يرادراب و  ناـمز  رداـم و  هب  طوبرم  دارفا  نیا  ندوب  یعیبط 

یمالـسا قالخا  بادآ و  هب  بدؤم  زوسلد و  ردام  ینعی  ددرگ ؛ یم  رهاظ  تدالو  زا  سپ  هک  دراذـگ  یم  رثا  نینج  يور  ساـسح ، نارود 
زا يرایسب  فرصم  زا  ساسح  نارود  نآ  رد  دروآ و  لمع  هب  دوخ  هبرشا ي  همعطا و  رد  ار  ّتقد  تیاهن  هفطن  داقعنا  ودب  زا  تسا  فظوم 

عون ره  درکن و  تیاعر  ار  یمالـسا  قـالخا  بادآ و  نیا  هچناـنچ  دروآ و  اـیند  هب  یلومعم  یعیبط و  يدـنزرف  اـت  دـیامن  زیهرپ  اـهیکاروخ 
دنوش یم  ای  هدش  هدیئاز  ومرپ  ولامـشپ و  هک  یناسک  نیاربانب  دیئاز . دهاوخ  يداع  ریغ  يدـنزرف  ًاعبط  دومن  فرـصم  ار  يا  هبرـشا  همعطا و 

ای دوش  یم  لیاز  یلکروط  هب  ای  نامز  رورم  رد  درادن و  ینادنچ  دشر  يدازردام  ییوم  رپ  ًاثلاث : دنجراخ . ام  ثحب  قفا  زا  دنتسه  ییانثتـسا 
دـشر بترم  دیور و  یم  ینایرع  همین  یگنهرب و  رثا  رد  غولب  یناوجون و  رد  هک  ییاهوم  فالخ  رب  دـبای ؛ یم  شهاک  دایز  رایـسب  دـح  رد 
همین یگنهرب و  ياهدـمایپ  ـالبق  هکناـنچ  ًاـعبار : دـیآ . یمرد  زیگنا  ترفن  كانتـشحو و  تروص  هب  دوشن  لـیاز  عـقوم  هب  هچناـنچ  هدرک و 

ًاددـجم  ) درادرب رد  زین  رگید  یتارـضم  اهدـمایپ و  هکلب  دوش ، یمن  وا  يوـم  ندـییور  رد  رـصحنم  نآ  ياهررـض  میداد ، حرـش  ار  یناـیرع 
هک هدـش  ررقم  نینچ  تقلخ  ماـظن  رد  هک  تسا  نیا  رب  لـیلد  نیرتهب  نادازون  زا  یخرب  ندوب  هداـعلا  قراـخ  نیمه  ًاـسماخ : دوش .) هعجارم 
ریغ نآ  فالخرب  دشاب و  ابرلد  باذج و  شا  هرـشب  بسانت  هب  شمادـنا  دـشاب و  ناشخرد  یلقیـص و  فاص ، فیطل ، فیرظ ، نز  هرـشب ي 

زا ًاعطق  دنک ، هولج  یعیبط  ریغ  شمادنا  هکدـنک  يراکدوخ  رایتخا  لیم و  اب  هک  ینز  نیاربانب  دوش . یم  بوسحم  بویعم  صقان و  یعیبط ،
. دنک هعجارم  کشزپ  ناور  هب  دیاب  دراد و  دوبمک  كرد  لقع و  ثیح 

هسمال سح  شهاکو  یگنهرب 

فعض درم ، نز و  ندب  رد  دوجوم  ياهتوافت  هلمج  زا  میا  هدش  رکذتم  ناوج و )... هخسن ي  دلج 6   ) تقوم رسمه  ثحب  رد  هک  هنوگنامه 
رد تسا و  درم  هسمال ي  سح  زا  رت  فیعـض  وا  هسمال ي  سح  هک  هدـش  هدـیرفآ  نینچ  نز  تعیبط  ینعی  دـشاب . یم  نز  هسمـال ي  سح 

ضرعم رد  یهجوت و  یب  كدنا  اب  هک  هدش  هدیرفآ  فیطل  فیرظ و  يردق  هب  یگناخ  لگ  دننام  نز  هرـشب ي  نوچ  مینک  یم  هفاضا  اجنیا 
رد تسا  فظوم  هناخلگ  نیا  نابغاب  اذل  دیآ ، یمرد  یعیبط  ریغ  تروص  هب  هداد و  تلاح  رییغت  اعیرـس  نتفرگرارق  یجراخ  رون  داب و  اوه ،
یم نآ  رطع  تفارظ و  تفاطل و  نداد  تسد  زا  یگدوسرف و  بجوم  هک  يراـکره  زا  دـیامن و  تسارح  ظـفح و  لـگ  نیا  زا  شناوت  دـح 

ضرعم رد  ار  دوخ  فیطل  فیرظ و  مادـنا  بترم  هدرکن و  تیاعر  ار  یمالـسا  باـجح  نز  یتقو  ساـسا  نیمه  رب  دـیامن . يریگولج  دوش 
یمک هسمال ي  سح  نآ  دـهد و  یم  تسد  زا  ار  دوخ  یعیبط  تفاطل  تفارظ و  هدـش و  لعفنم  ًاعبط  تشاذـگ ، دازآ و ... ياوه  داب و  رون ،

یب مورحم و  یهلا  تبهوم  نیا  تذل  زا  نامز  رورم  رد  هنادرخبان  هنالهاج و  لمع  نیا  هجیتن ي  رد  دبای و  یم  شهاک  نانچمه  تشاد  هک 
هسمال و سح  زا  لماکت  تسارح  ظفح و  یمالـسا  شـشوپ  باجح و  هدـنزرا ي  مهم و  رایـسب  عفانم  زا  یکی  نیاربانب  ددرگ . یم  بیـصن 

هنیمز نیا  رد  دـنناد و ... یم  نف  لـها  هک  تسا  نیرفآ  حرف  شخب و  تذـل  رایـسب  بساـنم  ناـکم  ناـمز و  رد  هـک  دـشاب . یم  نآ  تیوـقت 
نیا بلطم  اذـل  ددرگ ، یم  رجنم  اه  ینتفگان  نتفگ  کیراب و  ياهاج  هب  اهنآ  لقن  هک  دراد  دوجو  یناوارف  ياـهلاثم  اـهتیاکح و  اهناتـساد ،

اب یـسامت  چـیه  شرمع  لوط  رد  هدیـشوپ و  هشیمه  هک  يرتخد  ای  نز  لاثم : اما  میهد . یم  همتاخ  یعاـبر  کـی  لاـثم و  کـی  اـب  ار  ناونع 
شناهد رد  بآ  دزرل ؛ یم  شندـب  نانچ  هتفرگ ؛ ار  وا  قرب  ییوگ  دـسرب  وا  هب  مرحمان  تسد  هکدـهد  خر  یقافتا  هچنانچ  هتـشادن ، مرحمان 
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ادـیپ یعیبط  ریغ  تلاح  زور  دـنچ  ات  هکلب  تعاس  دـنچ  ات  دـتفا و  یم  هرامـش  هب  شـسفن  ددرگیم و  نوزفا  شبلق  شپط  دوش ؛ یم  کـشخ 
وا دوجو  رد  يرثا  نیرتمک  تسا و  یعیبط  وا  يارب  اهدادـخر  هنوگ  نیا  تسه  هدوب و  ساـمت  رد  مرحماـن  اـب  بترم  هک  ینز  اـما  دـنکیم ...

يوگم چیه  رگ  تفگ  « فلا  » هک متفگ  تسا  سرتسد  ار  وت  رگا  امن  میلعت  تسا  سوه  ّینَُدل  ملع  ارم  تفگ  لد  یعابر ؛ اما  دراذگ ... یمن 
تسا سب  فرح  کی  تسا  سَک  رگا  هناخ  رد 

يرابو دنب  یب  یباجحدب و  بابسا  للع و 

گنهرف نیا  شنیزگو  شیارگ  بابسا  نیوانع و  دراداج  دیتسناد ، یلامجا  روط  هب  ار  یباجح  یب  یباجحدب و  تارـضم  نیوانع  هک  نونکا 
كولس ریس و  هوحن ي  هداوناخ و  گنهرف  -2 تمایق . ادخ و  هب  داقتعا  مدع  نامیا و  فعـض  ای  ینامیا  یب  - 1 دینادب . زین  ار  طلغ  طحنم و 

اب ارچ  ییوگب  نانآ  زا  یخرب  هب  یتقو  ینعی  یگدنام ؛ بقع  - 4 مزال . تیصخش  نتشادن  تراقح و  هدقع ي  - 3 رداموردپ . يامن  وشن و  و 
ینید يرواباندوخ  یتخانشاندوخ ، ینادان ، - 5 دراد ... دوبمک  هراچیب  نآ  دوش  یم  مولعم  هک  دهد  یم  یباوج  يا ، هدـمآ  نوریب  عضو  نیا 
دیلقت - 9 تیبرت . میلعت و  داتـسا و  ملعم و  - 8 تنوکـس . لحم  هسردم و  طیحم  - 7 لمع . تبقاع  هب  لهج  يریبدـت و  یب  - 6 یعامتجا . و 

-11 طلغ . رادـنپ  ههاریب و  زا  یبلط  ییابیز  - 10 صخـشتم . تبثم و  ياهوگلا  ياج  هب  یفنم  راـجنهان و  ياـهوگلا  زا  يوریپو  هناروکروک 
هب لهج  - 13 بسانمان . طلغ و  قیرط  زا  تیـصخش  زاربا  - 12 حیحص . رکفت  بلس  یـسنج و  هزیرغ ي  نایغط  جاودزا و  طیارـش  يراوشد 

. ایند هباشون ي  نیرتهب  ناونع  هب  هدنـشک  ّمس  ندیناشون  یگنهرف و  مجاهت  - 14 نآ . يایازم  تانـسحم و  زا  یهاگآ  مدع  باجح و  ماکحا 
دن ــ کد ــ یلپار هداز  یمدآ  دـب  تبحـص  هک  نیـشن  مک  نادـباب  رکفنـشور . تسود  باقن  رد  اناد  نمـشد  ای  نادان  تسود  باـبان ، قیفر  - 15

-17 سدقم . هژاو ي  نیا  موهفم  انعم و  رد  تقد  نودـب  ییارگرکفنـشور  دن 16 - ــ کدـیدپانر ــ با ه ي  ــ کل ار  يد  ــــ نلب ـن  یا با بـه  ــــ تفآ
-18 طلغ . هبـساحم ي  اب  ای  هدـشن  باسح  ياه  هرظانم  اه ، هبحاصم  شخپ  و  هراوهام و ... نویزیولت ، ویدار ، تالجم ، اه ، همانزور  اهملیف ،

يدازآ ریسفت  هب  لهج  - 19 فلتخم . ياهگنهرف  رد  تقد  نودب  باتک و  باسح و  نودب  ییوجشناد  يزومآ و  شناد  ياهودرا  يرازگرب 
هدودحم ي زا  جراخ  رصح و  دح و  یب  غیلبت  - 20 يراب . دنب و  یب  جرم و  جره و  هب  طلغ  ریسفت  اب  سدقم  هژاو ي  نیا  زا  هدافتـسا  ءوس  و 
-21 تسین . راـگزاس  ناـنز  یکیزیف  راـتخاس  عبط و  اـب  هک  يروما  یتح  روما ، همه ي  رد  ناـنز  ندرک  تکرـش  هراـبرد ي  سدـقم ، عرش 
ره هب  مادـقا  یعامتجا و  فلتخم  ياه  هصرع  رد  دورو  هب  روشکرـسارس  ردریگارف  تروص  هب  نانز  نارتخد و  صیرحت  بیغرت و  عیجـشت ،

تـسیاب یم  هک  يراب  دنب و  یبراب  تبکن  میخو و  بقاوع  زا  نارـسپ  نارتخد و  ندوبن  هیجوت  - 22 دـشابن . نانآ  اب  بسانتم  هچ  رگا  يراک ،
هب نداد  زردنا  دـنپ و  رادـم  زا  ناردام  ناردـپ و  ندومن  جراخ  - 23 دریگب . تروص  یـصصخت  هتـشر و  ره  رد  دـیتاسا  نیملعم و  قیرط  زا 

هدومرف هب  هک  یکیتنژ  راثآ  هیثرا و  - 25 مهم . رما  نیا  هب  ییانتعا  یب  مارح و  هار  زا  قازترا  یعضو  راثآ  - 24 مومسم . تاغیلبت  اب  نادنزرف 
ار نامه  یتشاک  هچ  ره   ) دنزرف رد  نآ  ساکعنا  هتشذگرد و  ردام  ردپ و  درکلمع  هقباس و  - 36 تسا . رثؤم  لسن  نیدنچ  ات  نیموصعم  ي 

گرزب دوخ  رورغ و  - 38 هدـننک . فرحنم  تالجم  اهباتک و  هب  نتخادرپ  امنهار و  نودـب  مظن و  یب  هعلاـطم ي  - 37 درک .) یهاوخ  ورد 
رد ردام  ردپ و  یتوافت  یب  اهدادعتسا و  توافت  - 39 نارگید . ییامنهار  هب  هجوت  مدع  دنا و  هدناوخ  هک  یسرد  سالکدنچ  رطاخ  هب  ینیب 

هکنیا رخآ  دروم  حیـضوت  راوـشد . تخـس و  طیارـش  نداد  رارق  هلیـسو ي  هب  تاـجوز  ددـعت  زا  دـیدش  تعناـمم  - 30 شنیرفآ . زمر  نـیا 
، دوش یم  نیدتم  نمؤم و  ياه  هداوناخ  ریگنماد  هک  يا  هدیدع  تالکـشم  ناسنا و  يرطف  ياهزاین  هب  یهجوت  نیرتمک  نودب  ناراذگنوناق 

هدرک کمک  يراب  دنب و  یب  داسف و  شرتسگ  هب  رما  نیمه  دنا و  هدرک  عضو  تاجوز  ددعت  هیلع  هدـیدع  طیارـش  ریگ و  اپ  تسد و  نیناوق 
نانز زا  يرایسب  زین  و  دنروذعم . رهوش  ياهزاین  ندروآرب  زا  دنا و  ضیرم  اهمناخ  زا  يرایـسب  هک  اجنآ  زا  رت  نشور  ترابع  هب  دنک . یم  و 

زا لوقعمان  ياه  هناهب  قمُح و  ءایح  رثا  رد  زین  رگید  يا  هدع  و  دـنرادن . رهوش  هب  نداد  خـساپ  هب  لیامت  رگید  للع  ای  جازم  يدرـس  رثا  رد 
نسم نارتخد  هقلطم و  هدرم ، رهوش  يرایسب  هدع ي  اهمناخ ، زا  هورگ  نیا  تازاوم  هب  نینچمه  و  دنور . یم  هرفط  رهوش  تالیامت  هب  خساپ 
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، نانز زا  هورگ  ود  نیا  لـباقم  رد  دـنراد . رهوش  هب  مربم  زاـین  دـننکیم و  یگدـنز  نمادـکاپ  نمؤم و  بیجن ، ياـه  هداوناـخ  رد  هک  دنتـسه 
یمن راوشد  تخس و  طیارش  نامه  رطاخ  هب  نکیل  دنتسه ؛ هجاوم  ناشنارسمه ) یلیم  یب  یـضیرم و   ) قوف تالکـشم  اب  هکدنتـسه  ینادرم 
نوناق یلابا و  نز ال  ای  درم  دنچ  یتقو  نیاربانب  دـنوش ... یم  مارح  بکترم  اذـل  دـنریگب ؛ موس  ای  مود  نز  ینوناق  یمـسر و  روط  هب  دـنناوت 

هدـیدان ار  مالـسا  تحلـصم  ریخ و  اپارـس  ماکحا  میا و  هداد  رارق  نازیم  كالم و  ار  دـنا  درک ه  هدافتـسا  ءوس  تاـجوز  ددـعت  زا  هک  نکش 
اـشحف داسف و  هکدور  یمن  راظتنا  نیا  زج  میدومن ، هصاخ  تحلـصم  يادـف  ار  هماع  تحلـصم  هدومن و  دودـحم  ار  مالـسا  نوناـق  هتفرگ و 

. دبای شرتسگ 

یعامتجادسافم بابسا  للع و  همه ي  أشنم 

ارچ هکنیا  زورما و  مدرم  اب  زور  نآ  مدرم  هسیاقم ي  لاح و  هتـشذگ و  راصعا  رد  یعامتجا  دـسافم  زا  یبایزرا  قیقد و  هبـساحم ي  کی  اب 
یم تسد  هب  هدـننک  نارگن  لاح  نیع  رد  مهم و  هجیتن ي  کی  هتفای ، شرتسگ  یعیبطریغ  لوقعمان و  تروص  هب  اشحف  داسف و  ام  ناـمز  رد 

یهلا هضیرف ي  نیا  هزورما  یلو  هدوب  لومعم  جیار و  مومع  حطـس  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هتـشذگ  راصعا  رد  هکنیا  نآ  دـیآ و 
دوب یلغش  سابل و  ره  رد  هبترم و  ماقم و  ره  رد  یناملسم  ره  هکدوب  نینچ  هتشذگرد  رت  نشور  ترابع  هب  تسا . هدش  هدرپس  یـشومارف  هب 
دوخ نیریـش  خلت و  تایبرجت  رطاخ  نیمه  هب  و  دننک ، تیاده  ار  نارگید  ناکمالا  یتح  دندوب  دـیقم  نیرّمعم ، موق و  ناگرزب  صوصخ  هب 

هن رـضاح  رـصع  رد  یهلا  شخب  تایح  هضیرف ي  نیا  رثأـت  فسأـت و  لاـمکاب  نکیل  دنـشاب . دوخ  بظاوم  اـت  دـنتخومآ  یم  ناـناوج  هب  ار 
یـسکرگا هک  هتفر  شیپ  اجنآ  اـت  هعماـج  یتخب  نوگن  نیا  هتـسویپ و  يدزیا  تمحر  هب  یلکروط  هب  هکلب  هدـش ؛ قنور  یب  گـنرمکاهنت و 

نیا اب  اـم  دروخرب  یتقو  نیارباـنب  دوش . یمن  تیاـمح  ییاـج  زا  دریگ و  یم  رارق  ناـیفارطا  ماـهتا  دروم  دـیامنب ، نآ  ندرک  هدـنز  هب  مادـقا 
نونک ات  تقلخ  ردص  زا  نیموصعم  یهلا و  ءایلوا  ءایبنا و  مامت  ادخ و  هدومرف ي  فالخرب  ام  كولس  ریـس و  تسا و  نینچ  یهلا  هضیرف ي 

صخـش ناکم و  نامز و  هب  دـیقم  هک  ار  شخب  تایح  هضیرف ي  نیا  اـم  یتقو  تشاد . ناوت  یم  نیا  زا  رتهب  يراـظتنا  هچ  دریگیم ، تروص 
يراکفالخ مالّـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  مارتحا  هب  اهبهذـمال  یتح  نایدوهی و  نایحیـسم ، هک   ) مینکیم مرحم  لوا  زور  هد  هب  دودـحم  تسین 

، یماقم لغـش و  ره  رد  یناملـسم  ره  رگا  هک  یتروص  رد  دور . یم  تسه  هک  نیا  زا  رتهب  يراـظتنا  هچ  دـنهد ؛) یم  شهاـکار  دوخ  ياـه 
تقادص و اب  دـید  دوخ  ناملـسم  رهاوخ  ردارب و  زا  هکار  یفالخ  بیع و  ره  دـنادب و  شخب  تایح  هضیرف ي  نیا  ماجنا  هب  فّلکم  ار  دوخ 

تقو نآ  دـننک ، تیاـمح  دـییات و  ار  وا  زین  نارگید  دـیوگب و  وا  هب  لاـجنج و ... وـه و  زا  رود  هب  هناـمرتحم و  یناـیب  هویـش و  اـب  تـبحم و 
. دمآ دهاوخ  دوجو  هب  یتوکلم  يونعم و  ياضف  کی  دش و  دهاوخ  فرطرب  یعامتجا  دسافم  دصرد   80  - هک 70 دید  دیهاوخ 

لاؤس دنچ  هب  یلامجا  خساپ  ینایاپ و  شخب 

یلاؤس هک  مهد  یمن  لامتحا  میا ، هدش  رکذتم  باتک  نیا  رد  هک  ییاهلاثم  تایاکح و  تایاور ، تایآ و  عومجم  هب  لماک  تقد  هجوت و  اب 
ررکم اه  شـسرپ  یخرب  نوچ  لاح  نیع  رد  دـشاب ؛ هدـنام  خـساپ  یب  نز  يالاو  ماقم  تسارح  ظفح و  تمـصع و  تفع ، ایح ، اب  هطبار  رد 

دانتـسا اب  ار  هحورطم  تالاؤس  زا  کی  ره  دشاب  انب  رگا  مییوگب  دیاب  یلامجا  خساپ  زا  لبق  میهد . یم  خساپ  لامجا  تروص  هب  هدـش  لاؤس 
یم اجنیا  رد  ام  هچنآ  ینعی  دش ؟ دهاوخ  لقتـسم  یباتک  اهنآ  زا  کی  ره  میهد ، خـساپ  ( مالّـسلا مهیلع   ) نیموصعم تایاور  نارق و  تایآ  هب 

. تسا نآ  هدرشف ي  زا  يا  هجیتن  میروآ 

لاسدرخ نارتخد  ششوپ  - 1 یلاؤس

لاؤس هنهرب  رـس  يراولـش و  باروج  نیتسآ و  یب  هاتوک و  نهاریپ  اب  ندـمآ  نوریب  غولب و  زا  لبق  نارتخد  شـشوپ  هرابرد ي  داـیز  رایـسب 
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ود هب  يرارکت  بلاطم  اب  مالکی  هلاطا  زا  زیهرپ  ظاحل  هب  اذل  تسا ؛ هدمآ  باتک  نمـض  زین  لاؤس  نیا  خساپ  هک  اجنآ  زا  خـساپ : دـنا . هدرک 
نایرع همین  ار  شرتخد  هک  يردام  تشذگ  باجح  ثحب  رد  هکنانچ  یملع : خساپ  اما  مینکیم . افتکا  نید  ملع و  هاگدید  زا  یلامجا  خساپ 
ندـب دوش  یم  ببـس  هکنیا : لو  ا  دـنز . یم  شدـنزرف  یگدـنز  هب  کلهم  هبرـض ي  دـنچ  شعورـشمان  هنالهاج و  راک  نیا  اب  دروآ  نوریب 

شرتخد ندرک  تیبرت  نایرع  همین  هنهرب و  اـب  هکنیا : مود  دوش .. ردـکو  ولامـشپ  ومرپ ، دـشاب  یلقیـص  فیطل و  فیرظ ، دـیاب  هک  شرتخد 
دوخ هتخاـبلد ي  ار  رهوش  دـناوتن  یکیزیف  رطن  زا  دـهدب و  تسد  زا  ار  قوف  ياهتیباذـج  رهوش  هناـخ ي  هب  نتفر  زا  لـبق  وا  دوش  یم  ببس 

ياهزاین زا  هکار  شا  هسمـال  هوق ي  دوش  یم  ثعاـب  هدز و  وا  هقرخ ي  هب  شتآ  شرتخد ، ندرک  تیبرت  ناـیرع  همین  اـب  هکنیا : موس  دـنک .
ثحب هب  هنیمز  نیا  رد  رتشیب  تاعالطا  يارب  . ) ددرگ مورحم  هسمال  هوق  ياهتذـل  زا  هدـنیآ  رد  دـبای و  شهاک  دایز  دـح  رد  تسا  نز  مربم 

هاگدید زا  هلئسم  نیا  خساپ  هک  اجنآ  زا  یبهذمو : یعرـش  خساپ  اماو  دوش ) هعجارم  مشـش  دلج  رد  تقوم  رـسمه  دلج و  نیمه  رد  باجح 
تیبرت هرابرد ي  هک  تیاور  هیآ و  اههد  زا  یتسرهف  هب  ًالعف  تسا ، یلاـخ  باـتک  نیا  هلـصوح ي  زا  تسا و  هدرتسگ  مالـسا  سدـقم  عرش 

. میراذگ یم  ناتدوخ  هدهع ي  رب  ار  تواضق  مینک و  یم  هدنسب  هدیسر  ام  هب  لافطا  ناور  حور و  رد  تمـصع  تفع و  ایح ، داجیا  دالوا و 
رد دـنا : هدومرف  مالّـسلا ) مهیلع  ) موصعم ناماما  - 1 تسا : هدـش  نایب  لیذ  نیوانع  مالّـسلا ) مهیلع   ) نیموصعم تاـیاور  نآرق و  تاـیآ  رد 

دیراداو و زامن  هب  یگلاس   7 زا 6 - ار  ناکدوک  دنا : هدومرف  مالّـسلا ) هیلع   ) اضر ماما  - 3 دـیوشن . هنهرب  لاس  درخ  ناکدوکو  لافطا  لباقم 
نارتخد دنا : هدومرف  رگید  تایاور  رد  - 3 هعیشلا ) لئاسو  . ) يدناوخن ار  تزامن  ارچ  دییوگب  ای  يا ... هدناوخ  ار  تزامن  دیسرپب  مه  یهاگ 

ار اه  هچب  باوخ  رتسب  دنا : هدومرف  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلـص  ) ادخ لوسر  - 4 دینک . عنم  مرحمان  درم  يوناز  يور  رب  نتـسشن  زا  ار  هلاس   6 - 5
. دـناشنن وناز  رب  ار  وا  دـسوبن و  ار  هلاس   6 رتخد 5 - مرحماـن  درم  دـنا : هدومرف  زینو  - 5 دـینک . ادـج  یگلاس ) هد  زا  لبق   ) یگلاس  6 زا 5 -

ياهدرم دندروآ و  سلجم  هب  ار  یکچوک  رتخد  دنتـشاد ، روضح  فرـش  مالّـسلا ) هیلع   ) اضر ماما  هک  یـسلجم  رد  - 6 قالخالا ) مراکم  )
؟ دراد لاس  دنچ  رتخد  دندیسرپ  دیسر  ترضح  نآ  هب  تبون  نوچ  دندیـسوب . یم  هدناشن و  وناز  رب  ار  وا  تبحم  باب  زا  سلجم  رد  رـضاح 

دیاب نس  نیمه  زا  یمرحمان  مرحم و  مارح و  لالح و  ینعی  دیناشنن . دوخ  يوناز  يور  دیسوبن و  درکدر و  ار  وا  ترـضح  لاس . جنپ  دنتفگ 
ار نانز  هلاس  تفه  رسپ  زین  دنـسوبن و  ار  هلاس   6 نارتخد 5 - نارـسپ ، دندومرف : هک  تسا  رگید  ثیدح  رد  - 7 دوش . هتخومآ  ناکدوک  هب 

عامج دنیب  یم  ار  امـش  تسا و  هراوهگ  رد  هک  يا  هچب  لباقم  رد  دندومرف : هلآ ) هیلع و  هللا  یّلـص  ) ادـخ لوسر  - 8 نیقتملا ) ۀیلح  . ) دسوبن
رد - 10 دیزومایب . هلاس  ناکدوک 7  هب  ار  یمرحمان - مرحم و  مارح - لالح و  دـندومرف : ( مالّـسلا هیلع  ) قداص ماما  - 9 كردتسم ) . ) دینکن

لافطا لباقم  رد  دنا : هدومرف  ( مالّسلا هیلع   ) قداص ماما  - 11 دباوخن . شردام  اب  هنهرب  روط  هب  هلاس   6 رتخد 5 - دنا : هدومرف  رگید  ثیدح 
؛ حبـص ناذا  زا  لبق   ) ساسح تقو  هس  دیزومایب  هلاس   6 نادنزرف 5 - هب  دومرف : یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  - 12 دیوشن . رتسبمه  ناکدوک  و 

تایآ هعومجم ي  زا  هرخالاب  و  - 13 دنیاین . امش  باوخ  قاتا  هب  ادص  رس و  یب  هزاجا و  نودب  هک )... بش  باوخ  تقو  لوا  رهظ ؛ کیدزن 
تخرد هتـساوخ  زیزع  مالـسا  هکدـیآ  یم  تسد  هب  دنمـشزرا  مهم و  هتکن ي  نیا  هدیـسر 1 ، ام  هب  دالوا  تیبرت  هراـبرد ي  هک  یتاـیاور  و 

، هدـش هدرمـش  تاقولخم  فرـشا  هک  ار  تیناسنا  يانبریز  دزاس و  روراب  یکدوک  تیلوفط و  یگراوخریـش و  نامز  زا  ار  ناسنا  تیـصخش 
کی دننام  هدوشگن  نخس  هب  نابز  تسا و  هراوهگرد  هکار  یلفط  دومرف  لبق  لاس  اذل 1400  دزاس . راوتسا  مکحم و  یکدوکو  هراوهگرد 

. ------------------- دراذگ یم  وا  رب  یبولطمان  رایـسب  رثا  هکدیوشن  رتسبمه  وا  مشچ  لباقم  رد  دیروآ و  باسح  هب  لماک  ناسنا 
هدیمهف هزات  یملع ، ياهتفرشیپ  همه  نیا  اب  نرق  زا 14  دعب  نونکا  میا . هدرک  لقن  نارسمه » يارب  باتکرد «  ار  اهنآ  زا  یخرب  هک  - 1 --- 

هجیتن ي دمهف . یم  دهد و  یم  صیخـشت  دوش و  یم  هجوتم  ار  اهزیچ  یلیخ  نکیل  دنزب ؛ فرح  دـناوت  یمن  هچ  رگا  راوخریـش  هچب ي  دـنا 
میسر یم  تبثم  هجیتن ي  نیا  هب  ناکدوک ، لافطا و  تیبرت  هرابرد ي  نیموصعم  تاشیامرف  هب  لماک  تقد  هجوت و  اب  نیموصعم  تاشیامرف 

تیـصخش دروآ ، نوریب  هنهرب  رـس  يراولـش و  باروج  اب  نایرع و  همین  ای  هدـننز  فلج ، سابل  اب  ار  شا  هلاس   6 رتخد 5 - يرداـم  رگا  هک 
دوش یم  مولعم  هکنیا : لوا  دـیآ : یم  تسد  هب  مهم  هتکن ي  ود  وا  لمع  نیا  زا  هدـشن و  لئاق  وا  يارب  یـشزرا  هدرک و  لامیاپ  ار  شدـنزرف 
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سابل و میا  هتفگ  ررکم  هک  هنوگنامه  اریز  تسا . هدرک  كرد  ار  شیوخ  یناـسنا  تمارک  تیـصخش و  هن  هتخانـش و  ار  دوخ  هن  رداـم  نآ 
یلیخ يردام  نینچ  هدـش  تباث  ناسانـش  ناور  رظن  زا  مود : هتکن ي  تسا . دارفا  یگداوناخ  گنهرف  تیـصخش و  رادومن  يرهاظ  هفاـیق ي 

هلیـسو ي هب  ار  شا  هدـقع  اذـل  دـسرت ؛ یم  مدرم  ضارتعا  نوناـق و  زا  نکیل  دـیآ ؛ نوریب  ناـیرع  همین  باـجح و  یب  شدوخ  دراد  تسود 
. دراذگ یم  روهظ  هصنم ي  هب  ار  شریمضلا  یف  ام  هدوشگ و  شدنزرف 

دننک یم  لامدگل  ار  ناشدنزرف  تیصخش  هک  يردام  ردپ و 

هویم و اذغ ، ندروخ  عقوم  دننک و  یم  تکرـش  یمومع  سلاجم  رد  یتقو  اه  هداوناخ  هنوگ  نیا  هدـش  هدـید  رایـسب  هک  نیا  بلاج  هتکن ي 
هچ مه  وا  دنراذگ و  یم  هچب  يولج  هدرک و  ینیریش  هویم و  اذغ ، زا  رپ  ار  یگرزب  باقـشب  هچب ، تیفرظ  هب  هجوت  نودب  دوش ، یم  ینیریش 
زا یـشنکاو  وا  ياه  یتیبرت  یب  اه و  یبدا  یب  لباقم  رد  مه  شردام  ای  ردـپ  دروآ و  یمنرد  دوخ  زا  هک  ییاـه  یبدا  یب  اـه و  يزاـب  سول 

نارگید ضارتعا  دروم  هک  یماگنه  دـنوش !! یم  مه  لاحـشوخ  نادـنخ و  وا  تکازن  زا  یلاخ  ياهراکزا  اسب  هچ  دـنهد و  یمن  ناشن  دوخ 
دیاب درک ، درخ  دیابن  نارگید  راظنا  رد  ار  هچب  تیـصخش  دنیوگ : یم  خساپ  تسا !؟ ندرک  بدا  تیبرت و  عون  هچ  نیا  هک  دـنوش  یم  عقاو 
لئاق وا  يارب  یشزرا  نیرتمک  هلاس   13 ًاضعب 10 - هلاس و   8 رتخد 7 - ندروآ  نوریب  ماگنه  ردام  ردپ و  نیمه  اما  داد ... . تیـصخش  وا  هب 

؛ دننک یم  لامدگل  ار  وا  یعامتجا  يدرف و  تیـصخش  دنروآ و  یم  نوریب  نایرع  همین  یهاگ  هدننز و  تشز و  سابل  اب  ار  وا  دـنوش و  یمن 
یماگنه و  دروآ . یمن  الاب  ار  شرـس  یگدنمرـش  تلاجخ و  زا  دنهد  ناشن  وا  هب  هدنیآ  رد  دنرادرب و  ار  وا  یگدنز  ملیف  رگا  هک  يروط  هب 

هچب نیا  دـنیوگ : یم  يا ؟ هدروآ  نوریب  عضو  نیا  اب  نس  نیا  رد  ار  رتخد  نیا  ارچ  هک  دـنوش  یم  عقاو  ضارتعا  دروم  ردام  ردـپ و  نیا  هک 
تیصخش ياراد  دمهف و  یم  یگلاس   4 نس 3 - رد  هچب  کی  هک  تسا  قطنم  نیا  ایآ  دـمهف ! یمن  يزیچ  دوش ، یمن  شرـس  يزیچ  تسا ،

مکش يارب  ینعی  تسا ؟ كدوکزونه  دمهف و  یمن  یگلاس   11 ای 10 - نس 8-7  رد  هچب  نامه  یلو  دوش ؛ درخ  شتیـصخش  دیابن  تسا و 
رد اما  دـنامب ؛ ظوفحم  دـیاب  شتیـصخش  دـمهف و  یم  ار  زیچ  همه  تسین و  هچب  تسا و  گرزب  دـنک  یم  نیمأت  ار  وا  تیناویح  هک  يرورپ 

رهاظ نایرع و ).. همین   ) راب تلاجخ  هدـننز و  عضو  اب  تسا ، ناسنا  صوصخم  هک  ،... تمـصع ، تفع ایح ، قالخا ، بادآ ، یعاـمتجاروما و 
تیبرت تیصخش و  زاربا  لحم  هناخ و  جراخ  رد  روضح  تیعضو  نیا  دمهف . یمن  يزیچ  تسا و  روعـش  یب  كرد و  یب  تسا ، هچب  ندش ؛
رـضاح اهنت  هن  نیـضرتعم  لباقم  رد  رکفت  زرط  نیا  ناگدـنراد  ینعی  تسا ؟ ربخ  هچ  ناشیاه  هناخ  نورد  رد  هکدیجنـسب  لاح  تسا ؛ ناـنآ 

تیـصخش لامکو و  مهف  دنرـضاح  دوخ  عرـش  فالخ  راک  هیجوت  يارب  هکلب  دنیامن ؛ یهاوخرذع  دننک و  فارتعا  دوخ  هابتـشا  هب  دنتـسین 
رتخد نیا  تشاد  راظتنا  ناوت  یم  تیبرت  گنهرف و  نیا  رکفت و  زرط  نیا  اب  یناردام  نینچ  زا  ایآ  دـننک . لامدـگل  ار  ناشدـنزرف  یعاـمتجا 
غولب نس  زا  سپ  رتخد  نیا  رگا  زین  و  دیآرد !؟ راکزا  دوب  ناریا  مالسا و  راختفا  هیام ي  هک  هر ))  ) نیما مناخ   ) یناریا يوناب  کی  هدنیآ  رد 
دیاب ای  دـننک  تمالم  مهتم و  ار  وا  دـنراد  قح  لیماف  ردام و  ردـپ و  نیا  ایآ  دورب ، دـیابن  هک  ییاجنآ  تفر  دـش و  قیفر  ینابایخ  نارـسپ  اـب 

، دوش یم  هدید  ناشلزنم  زا  جراخ  رد  مدرم  زا  هچنآ  هکدینادب  ار  یلک  هدعاق ي  نیا  لاح  ره  هب  دـنیامن !؟ تمالم  شنزرـس و  ار  ناشدوخ 
یم یمومع  شیامن  هب  دننک و  یم  رهاظ  تسه  هکروط  نآ  ار  دوخ  تاذ  تیهام و  هک  تسا  نانآ  یگداوناخ  تیصخش  گنهرف و  رادومن 

. دنراذگ

درادن گرزب  کچوک و  درم ، کیرحت  رد  ثنؤم  سنج 

اذـلو درادـن  فلاـخم  سنج  کـیرحت  بذــج و  رد  يریثأـت  هنوـگچیه  لاـسدرخ ؛ اـی  کـچوکرتخد  هکدــننک  یم  رکف  دارفا  زا  یــضعب 
گرزب کچوک و  درم ، جـییهت  کیرحت و  رد  ثنؤم  سنج  هک  یلاح  رد  دـنروآ ؛ یم  نوریب  هدـننز  عضو  اب  ناـیرع و  همین  ار  ناـشنارتخد 

رما نیا  دـیدشت  رد  نارتخد  ندوب  نایرع  همین  دـنا و  هداتفا  اشحف  داسف و  ماد  هب  لاـسدرخ  نارتخد  تیور  اـب  هک  ینادرم  اـسب  هچ  درادـن و 
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ییاـبرلد و دراوـم  یخرب  رد  تسین و  لـگزا  رتـمک  ییاـبرلد  ییاـبیز و  رد  لـگ  هچنغ ي  رتاـبیز  تراـبع  هـب  تـسا . هتـشاد  ییازـسب  شقن 
. تسا نادرم  کیرحت  جییهت و  زا  هدنرادزاب  لماع  اهنت  بسانم  لوقعم و  ششوپ  نیاربانب  دشاب . یم  زین  لگزا  رتشیب  شتیباذج 

یسورع مسارم  رد  اهمناخ  یخرب  تیعضو  - 2 لاؤس

: ًالوا خـساپ - تسا . هدـش  لاؤس  نآ  دـننام  يدولوم و  ياهنـشج  یـسورع و  مسارم  رد  اه  مناـخ  زا  یخرب  رادرکو  راـتفر  هراـبرد ي  ررکم 
رگا میا ، هتفگ  باتک  نیا  ياج  ياج  رد  هک  هنوگنامه  ًایناث : تسا . لـئاسم  نیمه  يوگخـساپ  رظاـن و  رخآ  اـت  لوا  زا  باـتک  نیا  بلاـطم 
حطس هب  دارفا  رادرک  راتفر و  ششوپ ، سابل و  عون  يرهاظ ، تیعضو  هک  دیبای  یمرد  حضاو  روط  هب  دینک  هعلاطم  تقد  اب  ار  باتک  ًاددجم 
نامه هب  دشاب  رت  هدنزرا  ناشیگداوناخ  یعامتجا و  تیعقوم  رتالاب و  نانآ  یهاگآ  حطس  هچ  ره  ددرگ ؛ یمرب  نانآ  یسانشدوخ  یهاگآ و 

بجوم هک  ار  يراکره  دـننز و  یمن  ار  یفرح  ره  دنـشوپ ، یمن  ار  یـسابل  ره  اذـلو  دـنرت ؛ صخـشم  رتراقواب و  رت ، نیتم  رت ، نیزو  هزادـنا 
رت فیعـض  رت و  نییاپ  ناشیگداوناخ  گنهرف  یهاگآ و  حطـس  هچ  ره  هکنیا  امک  دنهد . یمن  ماجنا  دوش  یم  نانآ  تیـصخش  ندمآ  نییاپ 

دننک یم  نامگ  یتخانـشاندوخ ، ینادان و  رثا  رد  هکنیا  بلاج  و  دنهد . یم  ماجنا  رتشیب  دنـسپان  بسانمان و  ياهراک  هزادنا  نامه  هب  دشاب ،
دیهاوخ تقو  نآ  دنزادرپب ، ناشیاهراک  دیجمت  فیرعت و  هب  ناشدوخ  حطس  مه  لهاج و  رفن  دنچ  رگا  صوصخ  هب  دننک ، یم  یبوخ  راک 

نیزو و ساـبل  اـب  مالّـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماـما  سلجم  رد  رت -*  نشور  تراـبع  هب  دـنهد . یم  زورب  دوخ  زا  ییاـهراوطا  ادا و  هچ  هکدـید 
بدؤم نیگنـس و  راقواب و  ندرک و  تکرـش  ینید  لفاحم  دجـسم و  رد  تسین -* . مهم  نادنچ  نتـسشن ، رقؤم  ندرک و  تکرـش  هنامرتحم 

، ندرک تیاـعر  ار  یمالـسا  قـالخا  بادآ و  ندومن و  تکرـش  هتـسراو  ياهتیـصخش  ناـگرزب و  سلجم  رد  تسین -* . مهم  یلیخ  ندوـب 
قفو سلجم  نآ  اب  ار  شدوخ  تسا  راچان  هدننک  تکرـش  صخـش  تسین و  هدامآ  نآ  ریغ  يارب  يا  هنیمز  نوچ  تسین ؛ هجوت  لباق  نادـنچ 

سلاجم و رد  . *- تسا مهم  ندوب  دنموربآ  رخاف و  سابل  اب  ندرک و  تکرـش  نآ  دـننام  يدولوم و  یـسورع و  سلجم  رد  هکلب  دـهد -* .
، ندومن زیهرپ  یناسنا  تکازن  زا  جراخ  ياهراکزا  نتفرگ و  رظن  رد  ار  یناـسنا  قـالخا  بادآ و  ندرک و  تکرـش  رورـس  نشج و  لـفاحم 

ندرک ظفح  ار  یناسنا  تفارـش  تزع و  تهبا ، تبیه و  ندوب و  نیتم  راقواب و  نتفر و  رورـس  نشج و  سلاجم  رد  تسا . دنمـشزرا  مهم و 
ناـسنا نکیل  تسا ؛ هداـمآ  یناـسنا  بدا  عرـش و  فـالخ  مارح و  ياـهراک  يارب  هنیمز  سلاـجم  هنوـگنیا  رد  اریز  تسا ؛ شزرا  اـب  مـهم و 

یب لـفاغ و  یناـسنا  تـالامکزا  هکار  نارگید  هکلب  دـنز ؛ یمن  تسیاـشان  ياـهراک  هب  تسد  اـهنت  هن  رادـم ، نید  تیـصخشاب و  هتخیهرف ،
مارح باکترا  زا  ار  نانآ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  اب  دهد و  یم  تاجن  طوقـس  هاگترپ و  زا  هتفرگ  ار  ناشتـسد  هتخاس و  هاگا  دنربخ 

تیناسنا يالاو  ماقم  هب  نیلهاج  اه و  هتخانـشاندوخ  زا  یخرب  تسا  نکمم  اجنیا  رد  دراد  یناکم  هتکن  رهو  ییاج  نخـس  ره  دراد . یم  زاـب 
هاگن مه  یعرش  رظن  زا  دندرگب ؛ دهاوخ  یم  ناشلد  یعضو  ره  اب  فلاخم  سنج  دوجو  نودب  نز  يدادعت  دراد  لاکـشا  هچ  رگم  دنیوگب :
اهراـک یلیخ  هک  نیا  هلمج  زا  داد ، خـساپ  ناوت  یم  يددـعتم  ياـهلاثم  اـب  ار  فرح  نیا  هکنیا : باوـج  تسا ؟ عناـمالب  سنج  مه  ندـب  هب 
یناکم ای  نامز  رد  راک  نامه  هک  یتروص  رد  درک . لمع  روط  نآ  دـیاب  ًاموزل  هکلب  درادـن  لاکـشا  اـهنت  هن  یناـکم  ناـمز و  رد  هک  تسه 

لاؤس ریز  ار  دوخ  تیـصخش  روعـش و  لقع ، دوش  لمع  نآ  بکترم  هکره  دوش و  یم  بوسحم  دنـسپان  تسیاـشان و  تشز ، حـیبق ، رگید 
هنهرب شندب  هیقب ي  تروع  زا  ریغ  هب  ناسنا  هکدنک  یم  اضتقا  نینچ  تسا  وشو  تسـش  تفاظن و  لحم  هک  یمومع  مامح  ًالثم  تسا ؛ هدرب 

... نایرع و همین  تسین ، فلاخم  سنج  هک  ییاج  رد  مامح و  ریغ  رد  یهورگ  رگا  یلو  درادن ؛ لاکـشا  مه  سنجمه  ندب  هب  هاگن  دـشاب و 
ره ینعی  دراد . یناکم  هتکن  ره  ییاج ، نخس  ره  تفگدیاب  نیاربانب  دنا ... هدرب  لاؤس  ریز  ار  دوخ  تیصخش  كرد و  روعش ، لقع ، دنـشاب 

ياج هن  تسا و  ناسنا  تیـصخش  یفرعم  ياج  یـسورع  سلجم  داد ؛ ماجنا  نامز  ره  اج و  ره  رد  ناوت  یمن  ار  یلاکـشا  نودب  زیاج و  راک 
. یتیصخش یب  يرابودنب و  یب 
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یصاقر صقر و  لاؤس 3 -

1 ،... هیلا عامتـسالا  نع  و  هروضح ، نع  و  هلک ، بعللا  نع  صقرلا و  فدلاب و  برـضلا  نع  یهن  هنأ  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلـص   ) هّللا لوسر  نع 
عنم زیگنا  توهـش  ياه  يزاب  زا  یلکروط  هب  ندیـصقر و  ندز و  کـبنت  زا  ار  شیوخ  تما  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  ) ادـخ لوسر  لـقن  بسح 
اهنآ يادـص  هب  نداد  شوگ  زا  دریگ و  یم  ماجنا  نآ  رد  قوف  تاـیعنم  هک  یلفاـحم  سلاـجم و  رد  روضح  زا  ار  دوخ  تما  زین  دـندومرف و 
تقد هجوت و  اب  دنا . هدرک  لاؤس  نآ  دننام  يدولوم و  ياهنشج  یـسورع و  سلاجم  رد  یـصاقر  صقر و  هرابرد ي  ًارارک  دندومرف .... عنم 

تمارک و دـنک و  راد  هشدـخ  ار  ناسنا  تیـصخش  هک  يراک  ره  زا  زیزع  مالـسا  هکدـیآ  یم  تسد  هب  یلک  هدـعاق ي  نیا  قوف  تیاور  رد 
-1 تسا ---------------------- . هداد  هدـعو  باـقع  هذـخاوم و  هب  ار  نآ  لـماع  هدوـمرف و  یهن  دربـب ، لاؤـس  ریز  ار  وا  تفارش 

ریقحت ثعاب  وهل و  وغل ، هکاجنآ  زا  یصاقر  صقر و  نیاربانب  ثیدح 14 . ،ب 79 ، هب بستکیام  باوبا  ةراجتلا ، باتک  ، لئاسولا كردتسم 
نیا ياج  ياج  رد  هک  هنوگنامه  یعامتجا  یقالخا و  هاگدـید  زا  اما  و  تسا . عونمم  مارح و  مالـسا  هاگدـید  زا  دوش  یم  ناـسنا  ریغـصت  و 

هکنانچ ار - شیوخ  یناسنا  تلزنم  ماقم و  هک  ره  ینعی  دارفا ؛ كرد  تخانش و  هب  دراد  یگتـسب  یـصاقر  صقر و  میا ، هدش  رکذتم  باتک 
ریقحت ثعاب  هک  نارگید - راظنا  رد  ندیـصقر  اب  دـنز و  یمن  راک  نیا  هب  تسد  زگره  دسانـشب ، هدومرف -  ررقم  یلاعت  كراـبت و  دـنوادخ 

. درب یمن  لاؤس  ریز  ار  دوخ  تیصخش  تمارک و  تّزع ، تسوا - يزغم  کبس  هدنهد ي  ناشن  دوش و  یم  يو 

يرامعتسا یناطیش و  هرخسم ؛ کحضم ؛ لاؤس  کی 

ای تسا  مارح  زین  شرهوش  يارب  نز  ندیـصقر  ایآ  تسا  مارح  مالـسا  رد  صقر  هکنیا  هب  هجوت  اب  دوش : یم  هدیـسرپ  هدینـش و  هدید ، ًاریخا 
ار نآ  ندوب  يرامعتـسا  دـیاش  یناطیـش و  ندوب و  هرخـسم  دـنرگنب  لاوس  نیا  هب  يرگنفرژ  تقد و  اب  رگا  لقعت  رکفت و  لها  تسا ؟ زیاـج 

شرهوش يارب  دشاب  هتشادن  روضح  ثلاث  صخش  هک  ییاج  تولخ و  رد  نز  هکنیا  رّوصت  ًالوا : دننیبب . رهظ  طسو  رد  نابات  دیشروخ  دننام 
زاوآ ندز و  فک  نودب  زین  دنمارح و  ارثکا  هک  یقیسوم  تالآ  لامعتسا  نودب  ندیصقر  اریز  دشاب ؛ یم  هرخسم  کحضم و  یلیخ  دصقرب 

ادـخ و زا  ار  وا  نانچو  دراد  یماو  یبوکیاپ  صقر و  هب  ار  فرط  هک  تسا  یقیـسوم  تالآ  لامعتـسا  نیا  ینعی  دـبای ؛ یمن  ققحت  ندـناوخ 
زا ام  رگا  ًایناث : تسین . هجوتم  شدوخ  دوش و  یم  عورـشمان  ياهراک  بکترم  تلاح  نآ  رد  ًاضعب  هک  دزاـس  یم  دوخ  یب  لـفاغ و  تماـیق 

يارب دـناوت  یم  یقیـسوم  تالآ  لامعتـسا  نودـب  ینز  هک  میریذـپب  هتـسب  شوگ  مشچ و  مینکرظن و  فرـص  یناسنا  قطنم  لقعت و  رکفت و 
، رداـم ردـپ ، يارب  نآ  ياـشفا  هک  تسا  شاـف  حرطم و  یلئاـسم  رارـسا و  رهوش  نز و  نیب  یتـقو  هک  تسا  نیا  شباوج  دـصقرب ؛ شرهوش 

هلئـسم حرط  تسا ؛ نز  رایتخا  رد  درم  دوجو  رـسارس  درم و  رایتخا  رد  نز  دوجو  ياپارـس  ینعی  تسین ؛ زیاج  مراحم  ریاس  رهاوخ و  ردارب ،
نیا يارب  ییاـج  تسا و  رهوش  نز و  نیب  رارـسا  زا  رّخأـتم  هبتر ي  رد  صقر  نوـچ  تسا . ... هرخـسم و کحـضم و  یفرح  ًاـعقاو  صقر  ي 

بلج و يارب  دـناوت  یم  نز  هرهاـط ، ترتـع  نآرق و  هدومرف ي  هب  هکدـشاب  رهوش  کـیرحت  يارب  رگا  صوصخ  هب  دـنام  یمن  یقاـب  لاؤس 
هنوگ نیا  ندوب  يرامعتـسا  دـیاش  ندوب و  یناطیـش  ًاـثلاث : دـهد ... زورب  دوخ  زا  ار  يراوطا  ادا و  عوـن  ره  وا  بلق  ریخـست  رهوـش و  بذـج 

هب هطـساو  دنچ  اب  هک  تسا  كریز  اناد و  نانمـشد  هیحان ي  زا  ای  لئاسم  هنوگنیا  حرط  هکنیا : لوا  تسین . جراخ  تروص  دـنچ  زا  تالاؤس 
هرخـسم هب  ار  یمالـسا  لئاسم  قیرط  نیا  زا  هک  تسا  نیا  ناشفده  دـنراد و  یماو  املع  زا  یبلط  خـساپ  هب  ار  نانآ  دوش و  یم  ءاقلا  نینمؤم 

هب يا  هظحل  هک  تسا  كرد  یب  نادان و  ناتـسود  هیحاـن ي  زا  اـی  هکنیا : مود  هچ  هچ و  هکدـننک  اـنرک  قوب و  رد  رـس  تشپ  رد  دـنریگب و 
نیا هکنیا : موس  دنبایب ... ینشور  هب  ار  شباوج  هک  دنا  هدیجنسن  تسا  حرطم  رهوش  نز و  نیب  هک  يرارسا  اب  ار  صقر  هدرکن و  رکف  هلئـسم 

رد دـنریگب و  اـملع  زا  ار  نز  صقر  يارب  یعرـش  زوجم  يوحن  هب  هکدوش  یم  حرطم  ییاـمن  ناـسنا  ياهناطیـش  هیحاـن ي  زا  لـئاسم  هنوگ 
... دنربب یناطیش  هرهب ي  نآ  زا  دنناد  یم  ناشدوخ  میروذعم و  اهنآ  نایب  زا  ام  هک  يدراوم 

هزیرغ لرتنکو  ناوج  www.Ghaemiyeh.comۀخسن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 45زکرم  هحفص 42 

http://www.ghaemiyeh.com


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 

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 
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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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