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تقوم جاودزا 

[ يرهطم یضترم  هاگدید  زا   ] تقوم جاودزا 

باتک تاصخشم 

يزاریش مراکم  رصان  هللا  تیآ  يرهطم -  یضترم  : فلوم

همدقم

نیا هب  هک  يداقتعا  هقالع و  همه  اب  دوشیم - یمالـسا  لیاسم  رد  هک  ییاهههبـش  داجیا  تاکیکـشت و  زا  دارفا ، زا  يرایـسب  فـالخ  رب  نم 
هک ماهدرک  هدهاشم  هبرجت  هب  دوخ  رمع  رد  مدقتعم و  اریز  موشیم  لاحشوخ  ملد  هت  رد  هکلب  موشیمن ، تحاران  هجو  چیه  هب  مراد - نید 

قنور هولج و  يزارفارـس و  يدنمورین و  اب  هدـش ، عقاو  ضرعت  هلمح و  دروم  رتشیب  هک  اهههبج  زا  ههبج  ره  رد  ینامـسآ  سدـقم  نییآ  نیا 
و نیقی ، همدقم  کش  دنکیم . کمک  نآ  ندش  نشور  هب  کیکشت  کش و  هک  تسا  نیمه  تقیقح  تیصاخ  تسا . هدش  راکشآ  يرتشیب 
هک دشاب  سب  نیا  هدیاف  ار  ام  راتفگ  هک ...« : دنکیم  لقن  یلازغ  لمعلا  نازیم  هلاسر  زا  رادـیب  هدـنز  هلاسر  رد  تسا . قیقحت  ناکلپ  دـیدرت 
ره و  دنکیمن . لمات  تسرد  دنکیمن  کش  هک  یـسک  تسا و  قیقحت  هیاپ  کش  اریز  دنکفایم  کش  هب  یثوروم  هنهک و  دیاقع  رد  ار  وت 

داریا دنهدب و  رانیمس  دنسیونب و  دنیوگب و  دیراذگب  دربیم ». رسب  یناریح  يروک و  رد  یـسک  نینچ  دنیبیمن و  بوخ  درگنن ، تسرد  هک 
هاگدـید زا  مالـسا  ناشخرد  نیناوق  زا  یکی  دـندرگ . یمالـسا  قیاقح  ندـش  نشور  هلیـسو  دـنهاوخب  دوخ  هکنآ  نودـب  هکنآ  ات  دـنریگب ،
جاودزا تقوم . مئاد و  دریگب : تروص  دـناوتیم  وحن  ود  هب  جاودزا  هک  تسا  نیا  تساـم - روـشک  یمـسر  بهذـم  هک  يرفعج - بهذـم 

، دـنکیم زیامتم  مه  زا  ار  ودـنیا  لوا  هجرد  رد  هچنآ  دـنراد . فالتخا  یتمـسق  رد  دنتـسه و  یکی  مه  اب  راثآ  زا  ياهراـپ  رد  مئاد  تقوم و 
دننک دیدمت  دـندوب  لیام  رگا  تدـم  نایاپ  زا  سپ  دـننک و  جاودزا  مه  اب  تقوم  روط  هب  دـنریگیم  میمـصت  درم  نز و  هک  تسا  نیا  یکی 

ره هب  هاوخلد  روط  هب  هک  دنراد  يرتشیب  يدازآ  طیارـش ، ظاحل  زا  هکنیا  رگید  دنوشیم . ادج  مه  زا  دندوبن  لیام  رگا  دـننکیم و  دـیدمت 
تاجایتحا نکـسم و  سابل و  هنازور و  جراخم  رادهدـهع  دـیاب  درم  هاوخان  هاوخ  مئاد  جاودزا  رد  الثم  دـندنبیم . نامیپ  دـنهاوخب  هک  وحن 

; ددرگیم دــقعنم  نـیفرط  ناـیم  هـک  يدازآ  دادرارق  هـب  دراد  یگتــسب  تقوـم  جاودزا  رد  یلو  دوـشب ، بیبـط  وراد و  لــیبق  زا  نز  رگید 
هاوخان هاوخ  نز  مئاد ، جاودزا  رد  دنک . هدافتـسا  درم  لوپ  زا  دهاوخن  نز  ای  دوشب  جراخم  نیا  لمحتم  دـناوتن  ای  دـهاوخن  درم  تسانکمم 

هب هتــسبتقوم  جاودزا  رد  اـما  دــنک ، تعاـطا  هداوناـخ  حــلاصم  دودــح  رد  ار  وارما  دریذــپب و  هداوناـخ  سیئر  ناوـنع  هـب  ار  درم  دــیاب 
تقوم جاودزا  رد  اما  دنربیم ، ثرا  رگیدکی  زا  هاوخان  هاوخ  رهوش  نز و  مئاد ، جاودزا  رد  ددرگیم . دقعنم  اهنآ  نایم  هک  تسايدادرارق 

« دازآ  » دویق دودح و  ظاحل  زا  تقوم  جاودزا  هک  تسا  نیا  رد  مئاد  جاودزا  اب  تقوم  جاودزا  يرهوج  یلـصا و  توافت  سپ  تسین . نینچ 
ار ناـمز  دـشخبیم و  نیفرط  هب  يدازآ  یعون  تقیقح  رد  زین  نآ  ندوب  تقوم  یتـح  تسا ; نیفرط  دادرارق  هدارا و  هب  هتـسباو  ینعی  تسا ،

دیلوت ندش و  رادهچب  زا  دنرادن  قح  يرگید  تیاضر  بلج  نودب  نیجوز  زا  مادـک  چـیه  مئاد ، جاودزا  رد  دـهدیم . رارق  اهنآ  رایتخا  رد 
تسا رگید  يدازآ  یعون  زین  نیا  تقیقح ، رد  درادن . ترورـض  رگید  فرط  تیاضر  بلج  تقوم  جاودزا  رد  یلو  دننک ، يریگولج  لسن 

مئاد جاودزا  زا  یشان  دنزرف  اب  دیآیم ، دوجو  هب  هک  يدنزرف  ینعی  دوشیم  دیلوت  جاودزا  نیا  زا  هک  يرثا  تسا . هدش  هداد  نیجوز  هب  هک 
رکذ مدـع  تقوم  جاودزا  رد  هک  توافت  نیا  اب  تقوم ، جاودزا  رد  مه  تسا و  مزال  مئاد  جاودزا  رد  مه  رهم ، درادـن . یتواـفت  هنوگ  چـیه 

ردام و مئاد ، دـقع  رد  هک  يروط  نامه  دوشیم . نییعت  لـثملا  رهم  تسین ، لـطاب  دـقع  مئاد  جاودزا  رد  تسا و  دـقع  نـالطب  بجوم  رهم 
هک يروـط  ناـمه  و  تـسا ، نـینچ  زین  عـطقنم  دـقع  رد  دـندرگیم ، مرحم  مارح و  هـجوز  رب  جوز  رــسپ  ردــپ و  و  جوز ، رب  هـجوز  رتـخد 
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اب ياـنز  هک  يروـط  ناـمه  تسا . مارح  نارگید  رب  زین  تقوـم  هجوز  يراگتـساوختسا  مارح  نارگید  رب  مئاد  هجوز  ندرک  يراگتـساوخ 
دعب مئاد  هجوز  هک  يروط  نامه  دوشیم . يدـبا  تمرح  بجوم  زین  تقوم  هجوز  اب  يانز  دوشیم  يدـبا  تمرح  بجوم  ریغ ، مئاد  هجوز 
هدع هک  توافت  نیا  اب  دراد  هگن  هدع  دیاب  نآ  ندیـشخب  ای  تدم  ندش  مامت  زا  دعب  زین  تقوم  هجوز  دراد  هگن  هدع  یتدـم  دـیاب  قالط  زا 
زیاج رهاوخ  ود  نایم  عمج  مئاد  جاودزا  رد  زور . جـنپ  لـهچ و  اـی  تبون  ود  مئاد  ریغ  نز  هدـع  تسا و  هناـهام  تداـع  تبون  هس  مئاد  نز 

نوناق تسا و  هدـمآ  هعیـش  هقف  رد  عطقنم  حاکن  ای  تقوم  جاودزا  ماـن  هب  هک  يزیچ  نآ  تسا  نیا  تسین . اور  زین  تقوم  جاودزا  رد  تسین ،
نیا مان  هب  ام  مدرم  هکنیا  اما  و  میتسه . تایصوصخ  نیا  اب  نوناق  نیا  رادفرط  ام  هک  تسا  یهیدب  تسا . هدرک  نایب  ار  نآ  نیع  زین  ام  یندم 
اهنآ لکش  هکلب  دریگیمن  ار  اههدافتـسا  ءوس  نآ  يولج  نوناق  نیا  وغل  درادن . نوناق  هب  یطبر  دننکیم ، هدرک و  ییاههدافتـسا  ءوس  نوناق 

هب مینک ، هاگآ  حالـصا و  دـیاب  ار  اهناسنا  هک  اجنآ  دـیابن  ام  دزیخیمرب . نوناق  وغل  دوخ  زا  هک  يدـسافم  اهدـص  هوالعب  دـنکیم  ضوع  ار 
نونکا مینادـب . لوؤسم  ار  نیناوق  مینک و  هئربت  ار  اهناسنا  میتفیب ، ینوناق  داوم  ناج  هب  ابترم  اهناسنا  حالـصا  رد  تقایل  هضرع و  مدـع  لـیلد 

لوـق هب  تقوـم - جاودزا  اـیآ  دـشاب . هدوـب  تقوـم  جاودزا  نوناـق  ماـن  هب  ینوناـق  هک  تـسه  یترورـض  هـچ  مـئاد  جاودزا  ندوـب  اـب  مینیبـب 
رد تسا ، هدوب  مزال  مه  رگا  تقوم  جاودزا  ایآ  دراد ؟ تافانم  رشب  قوقح  هیمالعا  حور  اب  نز و  یناسنا  تیثیح  اب  زور -» نز   » ناگدنسیون

یسررب ناونع  ود  تحت  ار  بلطم  نیا  ام  درادن ؟ تقفاوم  نآ  اب  رضاح  نامز  ياضتقا  طیارش و  یگدنز و  اما  تسا  هدوب  مزال  نهک  نارود 
تقوم . جاودزا  بیاعم  دسافم و  ب . تقوم . جاودزا  زورما و  یگدنز  فلا . مینکیم :

تقوم جاودزا  زورما و  یگدنز 

هراشا

ناوتیمن ار  يرتخد  ای  رـسپ  لیلد  نیمه  هب  دـنکیم . دـیلوت  نیجوز  يارب  يرتشیب  فیلکت  تیلوؤسم و  مئاد  جاودزا  میتسناد  ـالبق  هکناـنچ 
هلـصاف هک  تسا  نیا  دـیدج  رـصع  تیـصاخ  دـشاب . مئاد  جاودزا  هدامآ  دریگیم  رارق  هزیرغ  راشف  تحت  هک  یعیبط  غولب  لوا  زا  هک  تفای 

غولب لیاوا  نینس  رد  هچب  رسپ  کی  میدق  هداس  نارود  رد  رگا  تسا . هدرک  رتدایز  هلئاع  لیکشت  تردق  یعامتجا و  غولب  اب  ار  یعیبط  غولب 
قفوم رـسپ  کی  تسین . ریذپ  ناکما  ادبا  دیدج  نارود  رد  دمآیمرب ، دشیم  هتـشاذگ  وا  هدهع  هب  رمع  رخآ  ات  هک  یلغـش  هدهع  زا  یعیبط 

هدنارذگ هاگشناد  روکنک  رد  ای  لاس و  رخآ  ناحتما  رد  ندش  در  ریخات و  نودب  ار  هاگشناد  ناتسریبد و  ناتسبد و  هک  لیـصحت  نارود  رد 
ات دشکیم  لوط  مه  لاس  راهچ  هس  اعطق  دشاب . هتـشاد  يدمآرد  دناوتیم  دعب  هب  نیا  زا  ددرگیم و  لیـصحتلا  غراف  یگلاس  رد 25  دشاب ،
ار لیـصحت  نارود  هک  قفوم  رتخد  کی  تسا  نینچمه  ددرگ . مئاد  جاودزا  هدامآ  دـنک و  هیهت  دوخ  يارب  يرـصتخم  ناماس  رـس و  دـناوتب 

دنک . یط  دهاوخیم 

یسنج نارحب  غولب و  هرود  زورما و  ناوج 

امـش هب  دـینکب ، جاودزا  هب  فـیلکت  تسا  هدیـسر  دوـخ  جوا  هب  وا  یـسنج  روـش  هـک  ار  هلاـس  هدـجه  لـصحم  رـسپ  کـی  زورما  رگا  اـمش 
دـنورب و مئاد  جاودزا  راـب  ریز  نس  نیا  رد  هقبط  نیا  تسین  نکمم  ـالمع  هلاـس . هدزناـش  لـصحم  رتـخد  کـی  تسا  نینچمه  دـندنخیم .

دنریذپب . دنکیم - داجیا  ناشهدنیآ  نادنزرف  هب  تبسن  رگیدکی و  هب  تبسن  اهنآ  يارب  يدایز  فیاظو  هک  ار - یگدنز  کی  تیلوؤسم 

؟ تقوم جاودزا  ای  یسنج  مسینومک  ای  تقوم  تینابهر  کیمادک ؟

رد ام  یگدـنز  عضو  هکنیا  رطاخ  هب  تسا  رـضاح  تعیبط  ایآ  مینکب ؟ يراتفر  هچ  هزیرغ  تعیبط و  اـب  لاـح ، نیا  اـب  اـیآ  مسرپیم : امـش  زا 
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غراف ام  ات  دزادـنیب و  ریخات  هب  ار  غولب  نارود  مینک  جاودزا  یگلاس  هدـجه  یگلاس و  هدزناش  نینـس  رد  هک  دـهدیمن  هزاـجا  زورما  ياـیند 
تخس ار  دوخ  دننک و  یط  ار  تقوم » تینابهر   » هرود کی  دنرضاح  ناناوج  ایآ  درادرب ؟ تسد  ام  رس  زا  یسنج  هزیرغ  میاهدشن  لیصحتلا 

، دریذـپب ار  تقوم  تینابهر  ددرگ  رـضاح  یناوج  اضرف  دوش ؟ ادـیپ  مئاد  جاودزا  تاناکما  هک  ینامز  ات  دـنهد  رارق  تضایر  راشف و  تحت 
دوشیم و ادـیپ  یـسنج  هزیرغ  لاـمعا  زا  تعناـمم  رثا  رد  هک  یکاـنرطخ  نیگمهـس و  یناور  ضراوع  داـجیا  زا  تسا  رـضاح  تعیبـط  اـیآ 

اهر دوخ  لاح  هب  ار  ناناوج  هکنیا  ای  دـنامیمن : یقاب  رتشیب  هار  ود  دـنک ؟ رظن  فرـص  تسا  هتـشادرب  هدرپ  اـهنآ  يور  زا  زورما  يواـکناور 
هطبار رـسپ  اههد  اب  میهد  هزاجا  رتخد  کی  هب  و  دریگرب ، ماـک  رتخد  اهدـص  زا  میهد  هزاـجا  رـسپ  کـی  هب  میرواـین ; دوخ  يور  هب  مینک و 
هزاجا ایواستم »  » رتخد رسپ و  هب  نوچ  میریذپب ;و  ار  یـسنج  مسینومک  المع  ینعی  دنک ، نینج  طقـس  راب  نیدنچ  دشاب و  هتـشاد  عورـشمان 

نز هک  تسا  نیا  نارکفهتوک  زا  يرایسب  رظن  زا  رشب  قوقح  هیمالعا  حور  اریز  میاهدرک ، داش  دوخ  زا  ار  رشب  قوقح  هیمالعاحور  میاهداد ،
ایآ دـننک . طوقـس  ایواستم »  » هرخالاب مه و  يوزاب  هب  وزاـب  رگیدـکی و  شود  هب  شود  دـننک  طوقـس  مه  هرد  منهج  هب  تساـنب  رگا  درم  و 

دنهاوخ هداوناخ  نز  یگدنز و  درم  مئاد  جاودزا  زا  سپ  لیصحت ، نارود  رد  يدحیب  ناوارف و  طباور  نینچ  اب  ینارتخد  نارـسپ و  نینچنیا 
. دـشابن رفن  ود  هجوز  دـحاو  نآ  رد  هک  دـنکیم  دودـحم  ار  نز  لوا  هجرد  رد  تقوم  جاودزا  تسا . دازآ  تقوم و  جاودزا  مود  هار  دوـب ؟

دنک ادیپ  صاصتخا  ینیعم  درم  هب  ینز  ره  هک  یتقو  تسه . هاوخان  هاوخ  زین  درم  ندش  دودحم  مزلتسم  نز  ندش  دودحم  هک  تسا  یهیدب 
نارود رتخد  رـسپ و  بیترت  نیدب  دنـشاب . يرتشیب  ددع  فرط  کی  زا  هکنآ  رگم  دنکیم ، ادیپ  صاصتخا  ینیعم  نز  هب  مه  يدرم  ره  ارهق 
یسنج مسینومک  هطرو  رد  هکنآ  نودب  دنشاب و  هدرک  لمحت  ار  نآ  ضراوع  تقوم و  تینابهر  هکنآ  نودب  دننارذگیم  ار  دوخ  لیـصحت 

دنشاب . هداتفا 

یشیامزآ جاودزا 

مه اب  دنراد  لایخ  هک  يدرم  نز و  تسا  نکمم  الوصا  دیآیم . شیپ  زین  رگید  طیارش  رد  درادن ، لیصحت  مایا  هب  صاصتخا  ترورض  نیا 
مه اب  یتقوم  تدم  يارب  یشیامزآ  جاودزا  ناونع  هب  دننک ، ادیپ  لماک  نانیمطا  رگیدکی  هب  تبسن  دناهتسناوتن  دننک و  جاودزا  مئاد  روط  هب 

هکنیا مسرپیم : امـش  زا  نم  دنوشیم . ادـج  مه  زا  هن  رگا  دـنهدیم و  همادا  دـندرک  ادـیپ  رگیدـکی  هب  لماک  نانیمطا  رگا  دـننک ; جاودزا 
يارب دـننادیم  يرورـض  مزال و  تلود  تبقارم  رظن و  تحت  يرهـش  ره  زا  نیعم  لحم  رد  ار  راکدـب  ناـنز  زا  هدـع  کـی  دوجو  ناـییاپورا 

باـسح هب  اـههداوناخ  يارب  یگرزب  رطخ  دنتـسین  مـئاد  جاودزا  هـب  رداـق  هـک  ار  يدرجم  نادرم  دوـجو  هـک  تـسا  نـیا  زج  اـیآ  تـسیچ ؟
دنروآیم ؟

تقوم جاودزا  هیرظن  لسار و 

هک میربیم  یپ  میـشیدنیب  تسرد  رگا  عقاو  رد  دـیوگیم ...« : قالخا  ییوشاـنز و  باـتک  رد  یـسیلگنا  فورعم  فوسلیف  لـسار  دـنارترب 
رـصع هحوبحب  رد  یکل  ار  هدـیقع  نیا  هک  یماگنه  دـننکیم . ظفح  ار  ام  نارتخد  نانز و  یکاپ  یگداوناخ و  نوناـک  تیموصعم  شحاوف 

هب ار  یکل  هدـیقع  ياطخ  دنتـسناوتن  زگره  اما  دـننادب ، ار  نآ  تلع  دوخ  هکنآ  یب  دـندش  هدرزآ  تخـس  نویقـالخا  درک ، زاربا  اـیروتکیو 
دوجو ءاشحف  رگید  دندرکیم  يوریپ  ام  تامیلعت  زا  مدرم  رگا   » هک تسا  نیا  ناشقطنم  مامت  اب  روبزم  نویقالخا  لاح  نابز  دنناسر . توبث 

نادرم و رطخ  ییوج  هراـچ  یگنرف  لومرف  تسا  نیا  دـنکیمن .» ناـشفرح  هب  هجوت  یـسک  هک  دـننادیم  یبوخ  هب  ناـشیا  اـما  تشادیمن »
دوش و هتسب  راک  هب  یگنرف  لومرف  نیا  رگا  ایآ  تسا . هدرک  داهنـشیپ  مالـسا  هک  یلومرف  دوب  نآ  دنتـسین و  مئاد  جاودزا  هب  رداق  هک  ینانز 

هدیـسر دوخ  یناسنا  تیثیح  یعقاو و  ماقم  هب  نز  تقو  نآ  دـنوش ، هداد  صاـصتخا  یعاـمتجا ! هفیظو  نیا  ياـفیا  هب  تخبدـب  نز  یهورگ 
هدرک زاب  یبرجت  جاودزا  ناونع  تحت  یلـصف  دوخ  باتک  رد  امـسر  لـسار  دـنارترب  تسا ؟ هدـش  داـش  رـشب  قوقح  هیمـالعا  حور  تسا و 
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هتـشاد يدایز  قیاقح  هدهاشم  تصرف  ماقم  نیا  رد  هدوب و  روند  هاگداد  رومام  يدامتم  نایلاس  هک  يزدـنیل  یـضاق  : » دـیوگیم يو  تسا .
دش هدهاشم  اریز  داد ، تسد  زا  اکیرما ) رد   ) ار دوخ  یمسر  تسپ  هنافساتم  دوش . هداد  یتقافر » جاودزا   » مان هب  یبیترت  هک  دنکیم  داهنشیپ 

یعاسم لذب  زا  ناتـسوپ  هایـس  دـض  هقرف  اهکیلوتاکوا و  لزع  يارب  تسا . ناناوج  تداعـس  رکف  رد  يراکهانگ  سح  داجیا  زا  شیب  وا  هک 
یـسنج طباور  رد  یتابث  داجیا  نآ  زا  روظنم  تسا و  هدرک  دـنمدرخ  راـک  هظفاـحم  کـی  ار  یتقاـفر  جاودزا  داهنـشیپ  دـندرکن . يراددوخ 

زا هکلب  تسین ، یلامتحا  لافطا  ظاحل  زا  طقف  لوپ  ترورض  تسا . لوپ  نادقف  جاودزا  رد  یـساسا  لاکـشا  هک  هدش  هجوتم  يزدنیل  تسا .
جاودزا هب  ترداـبم  دـیاب  ناـناوج  هک  دریگیم  هجیتـن  بیترت  نیا  هب  و  تسین . هدـنزارب  نز  بناـج  زا  تشیعم  نیماـت  هک  تسا  ظاـحل  نیا 

ناوج نز  هک  مادام  ایناث  دوب . دـهاوخن  لسن  دـیلوت  جاودزا  زا  روظنم  الوا  تسا : توافتم  يداع  جاودزا  اب  ظاـحل  هس  زا  هک  دـننک  یتقاـفر 
يارب یجرخ  کمک  قحتـسم  قالط  تروص  رد  نز  اثلاث  دوب . دـهاوخ  رـسیم  نیفرط  تیاضر  اـب  قـالط  هدـشن  هلماـح  هدرواـین و  يدـنزرف 
دوبهب رد  يدایز  ریثات  تفریذپیم  ار  نآ  نوناق  رگا  مرادن و  يزدنیل  تاداهنـشیپ  ندوب  رثؤم  رد  يدیدرت  چیه  نم  دوب ... دهاوخ  كاروخ 

تیاکح اما  دراد  یقرف  كدنا  یمالسا  تقوم  جاودزا  اب  هچ  رگ  دنمانیم  یتقافر » جاودزا   » ار نآ  لسار  يزدنیل و  هچنآ  درکیم ». قالخا 
عاـمتجا تاـجایتحا  همه  هب  یفاو  يداـع  مئاد و  جاودزا  اـهنت  هک  دـناهدرب  یپ  هتکن  نیا  هب  لـسار  يزدـنیل و  دـننام  ینارکفتم  هک  دـنکیم 

يرـشب تاـجایتحا  عـفر  يارب  ییاـهنت  هب  مئاد  جاودزا  تیاـفک  مدـع  نآ و  دوـجو  ترورـض  تقوـم و  جاودزا  نوناـق  تاصخـشم  تـسین .
جاودزا مینیبـب  مینک ، هعلاـطم  ار  هکـس  فرط  نآ  حالطـصا  هب  میهاوخیم  نونکا  تفرگ . رارق  یـسررب  دروم  رـضاح ، رـصع  رد  صخـالاب 

لـئاسم و تاـعوضوم و  ماـمت  ناـیم  رد  مهدرکذـت : ار  یبـلطم  مهاوخیم  اتمدـقم  دـشاب . هتـشاد  رب  رد  تسا  نکمم  ییاـهنایز  هچ  تقوـم 
موسر ننس و  دیاقع و  مولع و  خیرات  رد  ثحب  هزادنا  هب  ياهنیمز  عوضوم و  چیه  دراد ، هتشاد و  دوجو  رشب  يارب  هک  رظن  راهظا  ياههنیمز 

رد اقافتا  تسا و  هتفابن  هوای  تاعوضوم  نیا  هزادـنا  هب  رـشب  یعوضوم  چـیه  رد  تهج  نیمه  هب  تسین و  هدـیچیپ  گنگ و  يرـشب  بادآ  و 
نافرع و هفـسلف و  رد  یتاعالطا  یـسک  رگا  لاثم  باب  زا  تسا . هتـشادن  رظن  راهظا  توهـش  تاعوضوم  نیا  هزادـنا  هب  مه  یعوضوم  چـیه 
- تساهنآ ياههتفگ  نیع  ای  اهیجراخ و  زا  سابتقا  ابلاغ  هک  ار - زورما  ياههتشون  زا  ياهراپ  هاگنآ  دشاب و  هتشاد  یمالـسا  مالک  فوصت و 

همه لئاسم  هنوگ  نیا  رد  رظن  راهظا  يارب  ناشبانذا  عابتا و  نیقرـشتسم و  هک  تسا  نیا  لثم  میوگیم . هچ  نم  هک  دمهفیم  دشاب ، هدـناوخ 
مان هب  یمالـسا  نافرع  رد  هک  ياهلاـسم  فارطا  رد  ـالثم  دنـسانشب . دـنمهفب و  اـقیمع  ار  لـئاسم  نآ  دوخ  هکنیا  رگم  دـننادیممزال  ار  زیچ 

تسیچ و دوجو  تدـحو  هکنیا  نآ  تسا و  یلاخ  زیچ  کـی  ياـج  طـقف  ! تسا هدـشن  هدز  هک  اـهفرح  هچ  تسا  فورعم  دوجو » تدـحو  »
یتقو نم  دناهتشاد ؟ دوجو  تدحو  زا  يروصت  هچ  يزاریش  نیهلاتملا  ردص  یبرع و  نیدلا  ییحم  لیبق  زا  یمالسا  نافرع  رد  نآ  نانامرهق 
دوجو تدـحو  هلاسم  دای  هب  رایتخا  یب  مدـناوخ  عطقنم  حاکن  هرابرد  ار  زور  نز  هلجم  هرامـش  دـنچ  رد  جردـنم  ياهرظن  راهظا  یخرب  هک 

هتبلا تسا . هدوب  راذگنوناق  روظنم  دهدیم و  لیکشت  ار  نوناق  نیا  حور  هک  يزیچ  نامه  زج  تسا  هدمآ  نایم  هب  اهفرح  همه  مدید  مداتفا ;
نیا رگا  اعطق  دوبن . روط  نیا  دوب  یبرغ » هفحت   » کـی رگا  تسا و  يرهمیب  دروم  هزادـنا  نیا  تسا  یقرـش » ثاریم   » کـی نوچ  نوناـق  نیا 
مود همین  طیارش  اب  مئاد  جاودزا  هب  جاودزا  ندرک  رصحنم  هک  دوشیم  هداد  اهرانیمس  اهـسنارفنک و  زورما  دوب  هدمآ  نیمز  برغم  زا  نوناق 
دنک یگدنز  دازآ  دشاب و  دازآ  دهاوخیم  زورما  لسن  دوریمن ، مئاد  جاودزا  دویق  همهنیا  راب  ریز  زورما  لسن  دنکیمن ، قیبطت  متـسیب  نرق 
نیا هک  نونکا  لیلد  نیمه  هب  و  دوریمن ... دـشاب  هدرک  رایتخا  باختنا و  اصخـش  ار  شدودـح  دویق و  همه  هک  دازآ  جاودزا  راب  ریز  زج  و 

هک دوشیم  ینیب  شیپ  دننکیم ، داهنـشیپ  یتقافر » جاودزا   » ناونع تحت  ياهلاسم  لسار  دنارترب  لاثما  یناسک  هدش و  دـنلب  برغ  زا  همزمز 
عافد مئاد  جاودزا  زا  میوشب  روبجم  هدنیآ  رد  ام  دراذگب و  رس  تشپ  ار  مئاد  جاودزا  دوش و  لابقتسا  هتساوخ  مالسا  هک  هزادنا  نآ  زا  شیب 

مینک . غیلبت  و 

تقوم جاودزا  بیاعم  دسافم و 
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هراشا

ییوشانز نامیپ  هک  لوا  زا  نیجوز  دشاب . ماود  رب  دیاب  جاودزا  هیاپ  تسا : رارق  نیا  زا  هدش  رکذ  عطقنم  حاکن  يارب  هک  يدـسافم  بیاعم و 
تقوم جاودزا  اذـه  یلع  دـنکن . روطخ  اـهنآ  هلیخم  رد  ییادـج  روصت  دـننادب و  رگیدـکی  هب  قـلعتم  هشیمه  يارب  ار  دوـخ  دـیاب  دـندنبیم 

دراو یتقو  داریا  نیا  یلو  تسا  یتسرد  بلطم  رایسب  دشاب ، ماود  رب  دیاب  جاودزا  هیاپ  هکنیا  دشاب . نیجوز  نایم  يراوتـسا  نامیپ  دناوتیمن 
هب رداق  نیفرط  هک  یماگنه  کش  نودب  مییامن . خوسنم  ار  مئاد  جاودزا  مینک و  مئاد  جاودزا  نیشناج  ار  تقوم  جاودزا  میهاوخب  هک  تسا 

نامیپ دنـشاب  رگیدـکی  هب  قلعتم  هشیمه  يارب  دـنراد  میمـصت  دـناهدرک و  ادـیپ  رگیدـکی  هب  تبـسن  لماک  ناـنیمطا  دنتـسه و  مئاد  جاودزا 
طیارـش و همه  رد  هک  تسا  هدوبن  رداق  ییاهنت  هب  مئاد  جاودزا  هک  تسا  هدش  عیرـشت  تهج  نآ  زا  تقوم  جاودزا  دـندنبیم . مئاد  جاودزا 
ای دندرگ و  فلکم  تقوم  تینابهر  هب  ای  دارفا  هک  تسا  هدوب  نیا  مزلتـسم  مئاد  جاودزا  هب  راصحنا  دـنکب و  ار  رـشب  تاجایتحا  عفر  لاوحا 

یگـشیمه مئاد و  ییوشانز  کی  هنیمز  شیارب  هک  اجنآ  يرتخد  اـی  رـسپ  چـیه  هک  تسا  یهیدـب  دـنوش . قرغ  یـسنج  مسینومک  هطرو  رد 
دنـشابیم بهذـم  هعیـش  هک  یناریا - نارتخد  نانز و  فرط  زا  تقوم  جاودزا  دـنکیمن . مرگرـس  یتقوم  رما  کـی  اـب  ار  دوخ  تسا  مهارف 

نیا باوج  دنکیم . درط  ار  نآ  زین  هعیـش  مدرم  دوخ  یمومع  راکفا  سپ  دناهتـسناد . دوخ  يارب  ریقحت  یعون  ار  نآ  تسا و  هدشن  لابقتـسا 
ولج دـیاب  نوناق  دـناهدرک و  هنیمز  نیا  رد  نارـسوه  نادرم  هک  تسا  ییاههدافتـسا  ءوس  دولوم  نانز  نایم  رد  هعتم  تیروفنم  الوا  هک  تسا 

- دوش لابقتسا  مئاد  جاودزا  هزادنا  هب  تقوم  جاودزا  هکنیا  راظتنا  ایناث  درک . میهاوخ  ثحب  اههدافتـسا  ءوس  نیا  هرابرد  ام  دریگب و  ار  اهنآ 
یطلغ اجیب و  راظتنا  تسا - مئاد  جاودزا  يارب  فرط  کی  ای  نیفرط  ناکما  مدـع  ای  یگداـمآ  مدـع  تقوم  جاودزا  هفـسلف  هک  یتروص  رد 
تیثیح فالخ  ; تسا یـشورف  مدآ  یعرـش  زاوج  مدآ و  نداد  هیارک  یعون  اریز  تسا ، نز  مارتحا  تیثیح و  فالخ  رب  عطقنم  حاکن  تسا .

الوا تسا . رتبیجع  همه  زا  داریا  نیا  دهد . رارق  وا  رایتخا  رد  ار  دوخ  دوجو  دریگیم  يدرم  زا  هک  یهجو  لباقم  رد  هک  تسا  نز  یناسنا 
دوشیم بجوم  جاودزا  تدم  تیدودحم  ایآ  دراد و  هیارک  هراجا و  هب  یطبر  هچ  میتفگ ، شیپ  هلاقم  رد  هک  یتاصخشم  اب  تقوم  جاودزا 

هراجا هیارک و  دشاب  هتـشاد  یعطق  نیعم و  رهم  دـیاب  امتح  نوچ  ایآ  دریگب ؟ دوخ  هب  هیارک  هراجا و  لکـش  جراخ و  جاودزا  تروص  زا  هک 
هناگادـج رهم  هلاسم  هرابرد  اـم  تسا ؟ هتفاـی  زاـب  ار  دوخ  یناـسنا  تیثیح  نز  درکن ، نز  راـثن  يزیچ  درم  دوب و  رهم  نودـب  رگا  هک  تسا ؟

تقوم و جاودزا  هک  تسا  هدرک  میظنت  ار  دوخ  داوم  ساسا  نامه  رب  زین  یندم  نوناق  دناهدرک و  حیرـصت  اهقف  اضق  زا  درک . میهاوخ  ثحب 
ظافلا اب  دـیاب  ود  ره  دـنجاودزا و  ود  ره  دنـشاب ; هتـشاد  دـیابن  دـنرادن و  مه  اب  یتوافت  هنوگ  چـیه  دادرارق  تیهام  ظاـحل  زا  مئاد  جاودزا 

هچ یک و  زا  ایناث  تسا . لطاب  دـنناوخبهیارک  هراجا و  صوصخم  ياههغیـص  اب  ار  عطقنم  حاکن  رگا  دـنریگب و  تروص  جاودزا  صوصخم 
ریزو تسخن  زا  تلود  نادـنمراک  مامت  اهـسانشراک ، اهکـشزپ و  مامت  اـهربراب ، اـهطایخ و  ماـمت  تسا ؟ هدـش  خوسنم  مدآ  هیارک  یخیراـت 

یـصوصخب درم  اب  دوخ  هدارا  رایتخا و  هب  هک  ینز  اثلاث  دنتـسه . ياهیارک  ياهمدآ  اههناخراک  نارگراک  مامت  هبتر ، نود  دنمراک  ات  هتفرگ 
ياهیارک نز  دیهاوخیم  رگا  تسا . هدرکن  یناسنا  تفارـش  تیثیح و  فالخ  رب  يراک  تسین و  ياهیارک  مدآ  ددنبیم  تقوم  جاودزا  دقع 

نز دـینیبب  ات  دـینزب  يرادربملیف  ياهیناپمک  هب  يرـس  دـینک و  رفـس  اکیرماو  اـپورا  هب  دـینیبب ، ار  نز  یگدرب  دـیهاوخیم  رگا  دیـسانشب ، ار 
شورف ضرعم  هب  ار  نز  یسنج  ياهرنه  نز ، هنانز  راوطا  نز ، ياهتـسژ  نز ، تاکرح  روبزم ، ياهیناپمک  هنوگچ  دینیبب  هچ . ینعی  ياهیارک 

اجنآ رد  دینیبب  دیزادرپیم . ار  ياهیارک  ياهنز  ياهب  هراجا  تقیقح  رد  دیرخیم ، اهرتائت  اهامنیـس و  يارب  امـش  هک  ییاهطیلب  دنراذگیم .
زوـمر دـیاب  فیرـش ! هدوـمزآ و  راـک  ناصـصختم  رظن  تحت  اهتدـم  دـهدیم . ییاـهراک  هچ  هب  نت  دریگب  یلوـپ  هکنیا  يارب  تخبدـب  نز 

نایرتشم هکنیا  يارب  دـهد  رارق  يروآرد  لوپ  هسـسؤم  کی  رایتخا  رد  ار  دوخ  تیـصخش  حور و  ندـب و  دزوماـیب ، ار  یـسنج  تاـکیرحت 
دزم هکنیا  يارب  تسا و  هدروآ  تسد  هب  یتفارـش  هچ  نز  دـینیبب  دـینزب ، اـهلته  اـههراباک و  هب  يرـس  دـنک . ادـیپ  هسـسؤم  نآ  يارب  يرتشیب 

ياهیارک نز  دهد . رارق  نانامهم  رایتخا  رد  ار  دوخ  تفارـش  تیثیح و  همه  دیاب  هنوگچ  دنک  رت  رپ  ار  رادـلوپ  نالف  بیج  دریگب و  يزیچان 
اهنآ زآ  صرح و  هعسوت  تفرشیپ و  هلیسو  ار  دوخ  تزع  فرش و  دنوشیم و  گرزب  ياهیگدنشورف  رودزم  ریجا و  هک  دنتسه  اهنکنام  نآ 
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یعنـصت اهنآ  بلغا  هک  راوطا - نارازه  اب  يداصتقا ، هسـسؤم  کی  يارب  يرتشم  بلج  يارب  هک  تسا  ینز  نآ  ياهیارک  نز  دنهدیم . رارق 
هک تسیک  دـنکیم . غیلبت  یتراجت  يالاک  کی  عفن  هب  دوشیم و  رهاـظ  نویزیولت  هحفـص  يور  تسا - يرودزم  هفیظو  ماـجنا  رطاـخ  هب  و 

هلیسو نز  تیصخش  هرخالاب  نز و  ندب  حور و  نز ، راکتبا  رنه و  نز ، زاوآ  نز ، یـسنج  هبذاج  نز ، ییابیز  نیمز ، برغم  رد  زورما  دنادن 
يوس هب  ار  یناریا  بیجن  فیرش و  نز  هتسنادن - ای  هتسناد  - امش هنافساتم  و  تساکیرما ؟ اپورا و  يراد  هیامرس  تمدخ  رد  يزیچان  ریقح و 

بوسحم ياهیارک  نز  دـنک  جاودزا  تقوم  روط  هب  درم  کی  اب  دازآ  طیارـش  اـب  ینز  رگا  ارچ  منادیمن  نم  دـیناشکیم . یتراـسا  نینچنیا 
هرجنح اهنآ  یـسنج  تالیامت  ءاضرا  يارب  درم و  رازه  صیرح  نامـشچ  لباقم  رد  ینیـشن  بش  ای  یـسورع  کی  رد  ینز  رگا  اما  دوشیم ،

ار نادرم  ولج  هک  مالـسا  ایآ  دوشیمن . بوسحم  ياهیارک  نز  دراد  تفایرد  ینیعم  دزم  ات  دنزب  قلعم  عون  کی  رازه و  دنک و  هراپ  ار  دوخ 
هدرک عنم  نآ  زا  قازترا  نآ و  هب  نداد  نت  زا  ار  وا  هاـگآ و  تراـسا  نیا  هب  ار  نز  دوخ  تسا و  هتفرگ  نز  زا  اـهيرادرب  هرهب  هنوـگ  نیا  زا 

درم هک  ییاهماد  دوش و  رادـیب  هاگآ و  یتسرد  هب  نز  يزور  رگا  متـسیب ؟ نرق  مود  همین  ياپورا  ای  تسا  هدروآ  نییاـپ  ار  نز  ماـقم  تسا ،
هناگی درک  دهاوخ  قیدصت  تقو  نآ  درک و  دهاوخ  مایق  اهبیرف  نیا  مامت  هیلع  دسانشب ، هدرک  یفخم  هتـشاذگ و  وا  هار  رـس  رد  متـسیب  نرق 

زا يژاترپر  هحفص 8  هرامـش 87  رد  زور  نز  هلجم  تسین . رود  يزور  نینچ  هتبلا  و  تسا ، نآرق  وا  يوگتـسار  يدـج و  یماح  هاگهانپ و 
نیا تسا . هداد  حرـش  ار  ياهراچیب  نز  یتخبدـب  تسا و  هدرک  هیهت  ياهیارک » نز   » ناونع تحت  اـضر  ماـن  هب  يدرم  هیـضرم و  ماـن  هب  ینز 

هب نز  تسا و  هدـش  يوریپ  « داهنـشیپ لهچ   » لومرف زا  راب  نیلوا  يارب  ینعی  هدـش ، زاغآ  نز  يراگتـساوخ  زا  اـضر  تاراـهظا  قبط  ناتـساد 
. دشاب هتشاد  دناوتیمن  نآ  زا  رتهب  ینایاپ  ددرگ ، زاغآ  درم  زا  نز  يراگتساوخ  زا  هک  یناتساد  تسا  یهیدب  تسا . هتفر  درم  يراگتـساوخ 
وا و زا  دـهد و  رارق  دوخ  مئاد  هجوز  ار  وا  دـهاوخیم  هکنیا  ناونع  هب  ار  ینز  بلقلا ، یـسق  نارـسوه و  يدرم  هیـضرم  تاراـهظا  قبط  اـما 

دروم تسا  هدرک  هغیـص  هکنیا  مان  هب  ار  وا  دشاب ، هتـساوخ  تخبدب  نز  هکنآ  نودب  هدرک و  لافغا  دـنک  یتسرپرـس  تیامح و  وا  نادـنزرف 
یب ربخ و  یب  ینز  یـسق ، يدرم  لطاب . تسا  يدـقع  دـشاب ، حیحـص  تاراـهظا  نیا  رگا  تسا . هداد  رارق  ییاـنتعایب  سپـس  ییوجماـک و 

تیبرت دـیاب  دـنوش ، تازاجم  اهاضر  لاثما  هکنیا  زا  لبق  دوش . تازاجم  دـیاب  هداد و  رارق  زواجت  دروم  ار  یفرع  یعرـش و  نوناق  زا  عـالطا 
يربخیب و يدرم و  تواسق  زا  هک  یتیانج  دـنوش . هدـیناهاگآ  اههیـضرم  دـیاب  دـنوش  تیبرت  ای  تازاجم  اـهاضر  هک  نآ  زا  لـبق  دـنوش و 
ار دوخ  غیت  زین  دعب  دـهدیم و  اضر  هب  بناج  هب  قح  هفایق  زور  نز  هلجم  هک  دراد  نوناق  هب  یطبر  هچ  تسا ، هتفرگ  همـشچرس  ینز  تلفغ 

ریز زا  ارچ  تشاذگیم ؟ مارآ  ار  ربخیب  لفاغ و  هیضرم  بلقلا  یسق  ياضر  دوبیمن ، تقوم  جاودزا  نوناق  رگا  ایآ  دنکیم ؟ نوناق  هجوتم 
لافغا ار  هراچیب  نانز  دینکیم و  نامتک  ار  درم  نز و  یعرـش  فیاظو  قوقح و  دـینکیم ، یلاخ  هناش  درم  نز و  ندـیناهاگآ  تیبرت و  راب 

دیبوکب ؟ ار  وا  هاگهانپ  هناگی  دیهاوخیم  وا  دوختسد  اب  دینکیم و  یفرعم  وا  نمشد  ار  نز  يوگتسار  یماح و  نوناق  هناگی  هدرک 

تاجوز ددعت  عطقنم و  حاکن 

هب عجار  تسا . موکحم  عطقنم  حاکن  سپ  تسا ، موکحم  تاجوز  ددعت  تسا و  تاجوز  ددعت  هزاجا  یعون  لاح  ره  هب  نوچ  عطقنم  حاکن 
هناگادج و ادخ  يرای  هب  تاجوز  ددـعت  دوخ  هب  عجار  ثحبم و  نیمه  هلابند  رد  هدـش ، عیرـشت  يدارفا  هنوگ  هچ  يارب  عطقنم  حاکن  هکنیا 

درک . میهاوخ  ثحب  لصفم 

تقوم جاودزا  رد  نادنزرف  تشونرس 

تـسا نیا  عطقنم  حاکن  همزال  دنیآیم . دوجو  هب  ادعب  هک  تسا  یناکدوک  يارب  یبسانمان  هنایـشآ  درادـن ، ماود  هکنیا  رظن  زا  عطقنم  حاکن 
تـسا يداریا  داریا  نیا  دننامب . مورحم  هنایـشآ  هناخ و  هب  مرگلد  يردام  نابرهم و  يردپ  تیامح  زا  تسرپرـس و  یب  هدنیآ ، نادـنزرف  هک 

هلاقم رد  دـشاب . يداریا  ثحب و  ياج  منکیمن  نامگ  میداد  هک  یتاحیـضوت  اـب  یلو  تسا ، هدرک  هیکت  نآ  يور  رایـسب  زور  نز  هلجم  هک 
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نودب نیجوز  زا  کی  چیه  مئاد  جاودزا  رد  تسا . لسن  دیلوت  هب  طوبرم  مئاد  جاودزا  تقوم و  جاودزا  ياهتوافت  زا  یکی  هک  میتفگ  شیپ 
جاودزا رد  دـندازآ . فرط  ود  ره  هک  تقوم  جاودزا  فـالخ  رب  دـنک ، یلاـخ  هناـش  لـسانت  راـب  ریز  زا  دـناوتیمن  يرگید  تیاـضر  بلج 

نیا دوشب و  دوخ  یگلماح  عنام  دیآ  دراو  درم  عاتمتـسا  هب  ياهمطل  هکنآ  نودـب  دـناوتیم  یلو  دوشب  درم  عاتمتـسا  عنام  دـیابن  نز  تقوم ،
دننک و دنزرف  دیلوت  دنـشاب  لیام  تقوم  جاودزا  رد  نیجوز  رگا  اذـه  یلع  تسا . هدـش  لح  الماک  زورما  ینتـسبآ  دـض  لیاسو  اب  عوضوم 

هجوز دنزرف  نایم  یقرف  یعیبط  هفطاعرظن  زا  هک  تسا  یهیدب  دننکیم . دنزرف  دیلوت  دنریذپب ، ار  هیتآ  دنزرف  تیبرت  يرادهگن و  تیلوؤسم 
هک هنوگ  نامه  دـنکیم ، روبجم  فلکم و  ار  اهنآ  نوناق  دـنک  عانتما  دوخ  هفیظو  زا  ردام  ای  ردـپ  اضرف  رگا  تسین و  تقوم  هجوز  اـب  مئاد 

دنیامن و دنزرف  دیلوت  هک  دنـشابن  لیام  رگا  و  ددرگ ، نادنزرف  قوقح  ندش  عیاض  عنام  دنک و  تلاخد  دیاب  نوناق  قالط  عوقو  تروص  رد 
يریگولج اسیلک  مینادیم  هکنانچمه  دننکیم . يریگولج  دنزرف  ندمآ  دوجو  هب  زا  تسا  هزیرغ  نیکـست  طقف  تقوم  جاودزا  زا  ناشفدـه 

دقعنم هفطن  رگا  اما  درادن  یعنام  دنوشب  دنزرف  شیادـیپ  عنام  لوا  زا  نیجوز  رگا  مالـسا  رظن  زا  یلو  دـنادیم  عورـشمان  رما  ار  ینتـسبآ  زا 
دنیوگیم هعیـش  ياهقف  هکنیا  دهدیمن . ار  نآ  ندرک  مودعم  هزاجا  هجو  چیه  هب  مالـسا  دمآ ، دوجو  هب  دـنزرف  نیوکت  یلوا  هتـسه  دـش و 

دننکیم . نایب  ار  روظنم  نیمه  تسا ، هزیرغ  نیکست  عاتمتسا و  تقوم  جاودزا  فده  تسا و  لسن  دیلوت  مئاد  جاودزا  فده 

تاداقتنا

ای حاکن  نوناق  عوضوم  : » دیوگیم الوا  تسا . هداد  رارق  دـقن  دروم  ار  عطقنم  حاکن  زور  نز  هلجم  هرامش 87  رد  داهنشیپ » لهچ   » هدنسیون
لثم دنهدب . لیصفت  حرش و  نآ  صوصخ  رد  دناهتسناوتن  جاودزا  نوناق  ناگدنـسیون  یتح  هک  تسا  هدننک  تحاران  يروط  عطقنم  جاودزا 

يدنب مهرس  یتارابع  ظافلا و   1077 ، 1076 داوم 1075 ، بجوم  هب  رهاظ ، ظفح  يارب  طقف  هک  دـناهدوب  یـضاران  ناشدوخ  راک  زا  هکنیا 
دقع اساسا  هک  دـناهدوب  یـضاران  ناشدوخ  راک  زا  يروط  هعتم )  ) عطقنم حاکن  هب  طوبرم  ینوناق  داوم  ناگدـننک  میظنت  دناهتـشذگ . هدرک 

ار یندم  نوناق  صقن  نیا  ناشدوخ  هدنـسیون  ياقآ  سپـس  دناهدادن »... حیـضوت  ار  نآ  طیارـش  تافیرـشت و  دـناهدرکن و  فیرعت  ار  روبزم 
ترجا و ذـخا  ربارب  رد  درجم  نز  هکنیا  زا  تسا  ترابع  روبزم  حاکن  : » دـنیوگیم دـننکیم و  فیرعت  ار  عطقنم  حاـکن  دـننکیم و  ناربج 
عتمت و توهـش و  ياضق  يارب  ار  شدوخ  هقیقد  دـنچ  ای  تعاس و  دـنچ  ول  نیعم و  مولعم و  ینامز  تدـم و  رد  صخـشم  نیعم و  دزمتـسد 

ظافلا هعیـش  هقف  بتک  رد  روبزم  حاکن  دـقع  لوبق  باجیا و  يارب  : » دـنیوگیم هاـگنآ  دراذـگیم ». درم  راـیتخا  رد  یـسنج  لاـمعا  يارجا 
رب تلالد  هک  یظفل  ره  هب  راذگنوناق  رظن  زا  هکنیا  لثم  هدرکن و  هجوت  هراشا و  اهنآ  هب  یندـم  نوناق  هک  تسا  هدـش  رکذ  صوصخم  یبرع 

نوناق فلا . هدنـسیون : ياقآ  رظن  زا  دوشیم .» عقاو  دـشاب  مه  یبرع  ریغ  ول  دـیامن و  نتفرگ ) دزمتـسد  هراـجا و  موهفم  ینعی   ) ـالاب دوصقم 
لباقم رد  ار  دوخ  نز  هک  تسا  نیا  عطقنم  حاکن  تیهام  ب . تسا . هدادن  حیـضوت  ار  نآ  طیارـش  هدرکن و  فیرعت  ار  عطقنم  حاکن  یندـم 
يارب دـنکب ، نز  ندـش  عقاو  هراجا  دروم  موهفم  رب  تلالد  هک  یظفل  ره  یندـم  نوناق  رظن  زا  ج . دـهدیم . هراجا  يدرم  هب  ینیعم  دزمتـسد 
تقد اب  دـننک و  هعلاطم  ار  یندـم  نوناق  رگید  راب  کی  منکیم  توعد  هدنـسیون  ياـقآ  زا  نم  تسا . یفاـک  عطقنم  حاـکن  لوبق  باـجیا و 

ياهتمـسق رد  هیهت و  یندـم  نوناق  زا  هخـسن  کی  تسهروط  ره  منکیم  شهاوخ  زور  نز  هلجم  ناگدـنناوخ  زا  نینچمه  دـننک و  هعلاـطم 
لوا تسین : شیب  مه  هداس  هلمج  هس  تسا و  عطقنم  حاکن  صوصخم  حاکن » باتک   » زا مشـش  لـصف  یندـم ، نوناـق  رد  دـننک . تقد  لـیذ 

هکنیا موس  دوش . نیعم  الماک  دیاب  عطقنم  حاکن  تدم  هکنیا  مود  دـشاب . هدـش  عقاو  ینیعم  تدـم  يارب  هک  تسا  عطقنم  یتقو  حاکن  هکنیا 
لهچ  » مرتحم هدنسیون  تسا . هدش  هتفگ  ثرا  رهم و  هب  طوبرم  ياهلصف  رد  هک  تسا  نامه  عطقنم  حاکن  رد  ثرا  رهم و  هب  طوبرم  ماکحا 

هـس نیا  اهنت  تسا و  مئاد  حاکن  هب  طوبرم  همه  تسا  هدـش  هتفگ  لصف  جـنپ  رد  حاکن  باتک  لوا  زا  هچنآ  هک  تسا  هدرک  لایخ  داهنـشیپ »
هچنآ ای  هدام 1069 و  دننام  تسا  هدش  حیرـصت  هک  اجنآ  زج  لصف ، جـنپ  نآ  داوم  مامت  هکنیا  زا  لفاغ  تسا ، طوبرم  عطقنم  حاکن  هب  هدام 

هب لوبق  باجیا و  هب  دوشیم  عقاو  حاکن  : » دیوگیم هک  هدام 1062  الثم  عطقنم . مئاد و  حاکن  نایم  تسا  كرتشم  تسا ، قالط  هب  طوبرم 
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ای دقاع  يارب  هک  یطیارش  تسا . طوبرم  حاکن  ود  ره  هب  تسین ، مئاد  حاکن  صوصخم  دیامن » جاودزا  دصق  رب  تلالد  احیرـص  هک  یظافلا 
تـسا نیا  يارب  تسا ، هدرکن  فیرعت  ار  عطقنم  حاکن  یندـم  نوناق  رگا  تسا . حاکن  ود  ره  هب  طوبرم  زین  تسا  هرک  رکذ  نیجوز  ای  دـقع 

ره یندم  نوناق  تسا . هتـسناد  فیرعت  زا  ینغتـسم  تسا و  هدرکن  فیرعت  زین  ار  مئاد  حاکن  هکنانچمه  تسا  هتـشادن  فیرعت  هب  يزاین  هک 
. عطقنم حاکن  رد  هاوخ  مئاد  حاکن  رد  هاوخ  تسا ، هتـسناد  یفاک  دـقع  يارب  دـنکب  تیجوز  عوقو  جاودزا و  رب  تلـالد  هک  یحیرـص  ظـفل 
هچ  ) حاکن دقع  تحـص  يارب  هیارک ، هراجاو و  دتـس  داد و  هضواعم و  لیبق  زا  دشاب  هتـشاد  تیجوز  زا  ریغ  يرگید  موهفم  یظفل  رگا  یلو 

- نوناق یعقاو  ناسانـشراک  لضاف و  تاضق  زا  ياهدع  رگا  هک  موشیم  دـهعتم  هتـشون  نیا  بجوم  هب  نم  تسین . یفاک  عطقنم ) هچ  مئاد و 
مه زا  نم  تسا ، دراو  دش  هداد  حرش  الاب  رد  هک  یندم  نوناق  رب  هدراو  داریا  هک  دنداد  صیخـشت  دندایز - يرتسگداد  رد  هناتخبـشوخ  هک 

منکیم . يراددوخ  زور » نز   » ياههتشون ریاس  داقتنا  زا  نونکا 

ارسمرح هلأسم  تقوم و  جاودزا 

هراشا

هدرک و هیهت  اههمانـشیامن  اهملیف و  شیارب  دـشکیم و  وا  خر  هب  دراد و  تسد  رد  نیمز  قرـشم  هیلع  نیمز  برغم  هک  ییاـههژوس  زا  یکی 
افلخ زا  یخرب  یگدنز  تفای . نآ  زا  ناوتیم  يدایز  ياههنومن  نیمز  قرشم  خیرات  رد  هنافساتم  هک  تسارـسمرح  لیکـشت  هلاسم  دنکیم ،
کی یتسرپ  اوه  ینارـسوه و  لمکا  متا و  رهظم  يزاس  ارـسمرح  دوریم و  رامـش  هب  ارجام  نیا  زا  یلماک  هنومن  نیمز ، قرـشم  نیطالـس  و 

فعض و هطقن  هک  ارسمرح  لیکـشت  نتـسناد  زاجم  اب  تسا  يواسم  تقوم  جاودزا  ندرمـش  زاجم  دنیوگیم  ددرگیم . دادملق  یقرـش  درم 
لکش و ره  هب  هک  یتسرپاوه  ینارسوه و  ندرمش  زاجم  اب  تسا  يواسم  هکلب  تسا ، نیمز  برغم  ربارب  رد  نیمز  قرشم  یگدنکفارـس  هیام 

زاوج تسا . هدش  هتفگ  تاجوز  ددعت  هرابرد  بلطم  نیا  نیع  تسا . یهابت  طوقـس و  لماع  تفرـشیپ و  قالخا و  یفانم  دـشاب  تروص  ره 
ثحب نونکا  درک و  میهاوخ  ثحب  هناگادج  تاجوز  ددعت  هرابرد  ام  دناهدرک . ریـسفت  ارـسمرح  لیکـشت  زاوج  ناونع  هب  ار  تاجوز  ددعت 

زا ارسمرح  لیکشت  لماع  هک  رظن  نیا  زا  یکی  درک : یسررب  دیاب  تهج  ود  زا  ار  هلاسم  نیا  تقوم . جاودزا  هب  میهدیم  صاصتخا  ار  دوخ 
ایآ هکنیا  مود  هن ؟ ای  تسا  هتـشاد  يریثات  نیمز  قرـشم  ياهارـسمرح  لیکـشت  رد  تقوم  جاودزا  نوناق  ایآ  تسا ؟ هدوب  هچ  یعامتجا  هبنج 

ای ددرگ  مهارف  نادرم  زا  ياهدع  يارب  يزاسارسمرح  ینارـسوه و  هلیـسو  انمـض  هک  تسا  هدوب  نیا  تقوم  جاودزا  نوناق  عیرـشت  زا  روظنم 
هن ؟

يزاس ارسمرح  یعامتجا  للع 

ینعی تسا ; نز  فافع  اوقت و  يزاسارـسمرح  لماع  نیلوا  تسا : لماع  ود  نداد  تسد  هب  تسد  لولعم  ارـسمرح  شیادـیپ  لوا . شخب  اما 
نادرم اب  دنراد  یسنج  هطبار  یـصوصخب  درم  اب  هک  یلاح  رد  دهدن  هزاجا  نانز  هب  هک  دشاب  يروط  دیاب  طیحم  یعامتجاو  یقالخا  طیارش 

دوخ دزن  ار  نانز  زا  یهورگ  هک  دنیبیم  رصحنم  ار  دوخ  هراچ  نکمتم  شایع  نارسوه  درم  طیارش  نیا  رد  دنشاب . هتـشاد  طابترا  زین  رگید 
نز درامـشن و  مزـال  نز  رب  ار  اوقت  فاـفع و  یعاـمتجا ، یقـالخا و  طیارـش  رگا  هک  تسا  یهیدـب  دـهد . لیکـشت  ییارـسمرحهدروآ  درگ 

اج و همه  ینارسوه  هلیسو  دننک و  ینارـسوه  ینز  ره  اب  هظحل  ره  دنناوتب  نادرم  دهد و  رارق  يدرم  ره  رایتخا  رد  ار  دوخ  ناسآ  ناگیار و 
تفگنه و هنیزه  اـب  لـیوط  ضیرع و  ییاهارـسمرح  لیکـشت  تمحز  نادرم  هنوـگ  نـیا  زگره  دـشاب ، مـهارف  یطیارـش  ره  رد  تـقو و  ره 

قرغ یکی  دشابن ، رارقرب  یعامتجا  تلادع  هک  یماگنه  تسا . یعامتجا  تلادع  ندوبن  رگید ، لماع  دنهدیمن . دوخ  هب  عیـسو  تالیکـشت 
رسمه نتشاد  هلئاع و  لیکـشت  زا  نادرم  زا  يدایز  هورگ  دشاب ، یگراچیبو  سالفا  رقف و  یتشک  یتشک  راتفرگ  يرگید  تمعن و  ایرد  ایرد 
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هلیـسو رارقرب و  یعامتجا  تلادع  رگا  ددرگیم . مهارف  يزاسارـسمرح  يارب  هنیمز  دباییم و  شیازفا  درجم  نانز  ددع  دـننامیم و  مورحم 
ینارـسوه و یـشایع و  هنیمز  دنکیم و  ادیپ  صاصتخا  ینیعم  درم  هب  ینز  ره  ارهق  دشاب ، مهارف  همه  يارب  رـسمه  باختنا  هلئاع و  لیکـشت 

رـسمه نتـشاد  زا  غلاـب  نادرم  همه  هکنیا  دوـجو  اـب  هـک  تـسا  رتداـیز  نادرم  زا  ردـقچ  ناـنز  هدـع  رگم  ددرگیم . یفتنم  يزاسارـسمرح 
نیا خیرات  تداع  دنامب ؟ یقاب  ارسمرح  لیکشت  ناکما  يرادلوپ  نکمتم و  درم  ره  يارب  لقا  يدرم و ال  ره  يارب  مه  زاب  دنشاب ، رادروخرب 

حیضوت زا  اما  دهد  حرش  وم  هب  وم  ار  اهنآ  ياهترشع  اهشیع و  دهد ، ناشن  ار  نیطالس  افلخ و  ياهرابرد  ياهارسمرح  تشذگرس  هک  تسا 
اهنآ هب  یعامتجا  طیارش  دناهداد و  ناج  اهنآ  رصق  ياپ  رد  هک  نانآ  ياهنتفر  روگ  هب  وزرآ  اهترسح و  اهیماکان و  اهتیمورحم و  حیرـشت  و 
کی یعیبط  قح  عقاو  رد  دناهدربیم ، رـسب  اهارـسمرح  رد  هک  ینانز  اهدـص  اههد و  دـیامن . توکـس  تسا  هدادیمن  رـسمه  باختنا  هزاجا 

رما نز  يارب  اوقت  فافع و  ینعی  ددرگ ; مودعم  لماع  ود  نیا  رگا  املسم  دناهتـسیز . درجم  رمع  رخآ  ات  هک  دناهدوب  هراچیب  مورحم و  هدع 
ياـهیراومهان رگید  فرط  زا  ددرگ و  نکمماـن  تقوـم ) اـی  مـئاد  زا  مـعا   ) جاودزا رداـک  رد  زج  یـسنج  یباـیماک  دوـش و  هدرمــش  مزـال 

لیکـشت ددرگ ، مهارف  لهات  قح  ینعی  يرـشب  قح  نیرتیعیبط  زا  هدافتـسا  ناکما  غلاب  دارفا  همه  يارب  دورب و  نایم  زا  یعامتجا  يداصتقا ،
رد يریثات  نیرتکچوک  تقوم  جاودزا  نوناق  هک  دـهدیم  ناشن  خـیرات  هب  رـصتخم  هاگن  کی  دوب . دـهاوخ  عنتمم  لاـحم و  يرما  ارـسمرح 

بهذم وریپ  مادک  چیه  دنراد ، ترهش  ناونع  نیا  هب  همه  زا  شیب  هک  ینامثع  نیطالس  یـسابع و  يافلخ  تسا . هتـشادن  ارـسمرح  لیکـشت 
رارق راک  هناهب  ار  نوناق  نیا  دناهتسناوتیم  هکنآ  اب  بهذم  هعیش  نیطالس  دنشاب . هدرک  هدافتـسا  تقوم  جاودزا  نوناق  زا  هک  دناهدوبن  هعیش 

یعامتجا صاخ  عاضوا  لولعم  ارجام  نیا  هک  دـناسریم  دوخ  نیا  دناهدیـسرن . ینامثع  نیطالـس  یـسابع و  ياـفلخ  هیاـپ  هب  زگره  دـنهد ،
تهج نیا  رد  درک ، دـیدرت  دوشب  رگا  يزیچ  ره  رد  مود . شخب  اما  تسا ؟ ینارـسوه  نیماـت  يارب  تقوم  جاودزا  عیرـشت  اـیآ  تسا . رگید 
نایدا بلاغ  ناوریپ  نایم  رد  هک  اجنآ  ات  دـناهدرک ، مایق  یتسرپ  اوه  ینارـسوه و  دـض  رب  امومع  ینامـسآ  ناـیدا  هک  درک  دـیدرت  ناوتیمن 

اوه اب  هزراـبم  مالـسا  ملـسم  حـضاو و  لوصا  زا  یکی  تسا . هدـمآرد  هقاـش  ياهتـضایر  لـمحت  تروص  هب  یتسرپ  اوه  ینارـسوه و  كرت 
تـسا نیا  شفده  هک  یـسک  ینعی  قاوذ »  » مدآ مالـسا  رد  تسا . هداد  رارق  یتسرپ  تب  فیدر  رد  ار  یتسرپاوه  میرک  نآرق  تسا . یتسرپ 

قالط هب  عجار  هک  اجنآ  ام  تسا . هدـش  یفرعم  دـنوادخ  ضوغبم  نوعلم و  دـهد ، رارق  شـشچ »  » ییوجماک و دروم  ار  نوگانوگ  نانز  هک 
تینابهر تضایر و  هک  تسا  نیا  هب  رگید  عیارش  یخرب  زا  مالـسا  زایتما  درک . میهاوخ  لقن  ار  بلطم  نیا  یمالـساكرادم  مینکیم  ثحب 

ءاضتقا دودح  رد  دیاب  هریغ ) یسنج و  زا  معا   ) زیارغ مامت  مالسا  رظن  زا  دنادیم . حابم  زیاج و  ار  یتسرپاوه  هکنیا  هن  درامشیم ، دودرم  ار 
کی لکـش  هـب  ار  اـهنآ  دـنزب و  نـماد  ار  زیارغ  شتآ  ناـسنا  هـک  دـهدیمن  هزاـجا  مالـسا  اـما  ددرگ . ءاـضرا  عابـشا و  تعیبـط  جاـیتحا  و 

مینادـب هک  تسا  یفاک  دریگب ، دوخ  هب  یتلادـعیب  ملظ و  ای  یتسرپ  اوه  گنر  يزیچ  رگا  ور  نیا  زا  دروآرد . یحور  ریذـپان  ناـیاپشطع 
يزاسارسمرح یـشایع و  هلیـسو  هک  تسا  هدوبن  نیا  تقوم  جاودزا  نوناق  ننقم  فده  هک  تسین  دیدرت  ياج  تسین . مالـسا  روظنم  قباطم 

زا هک  یناوارف  بیغرت  قیوشت و  دزاـس . مهارف  كدوک  هدـع  کـی  نز و  کـی  يارب  يردـبرد  یتخبدـب و  هلیـسو  تسرپ و  اوه  مدرم  يارب 
داد . مهاوخ  حیضوت  بیرق  نع  هک  دراد  یصاخ  هفسلف  تسا ، هدش  تقوم  جاودزا  رما  هب  نید  همئا  فرط 

زورما يایند  رد  ارسمرح 

ارـسمرح زورما  يایند  تسا . هدرک  خوسنم  ار  ارـسمرح  مسر  زورما  يایند  تسا . هدرک  هچ  ارـسمرح  لیکـشت  اب  زورما  ياـیند  مینیبب  نونکا 
هدرب نایم  زا  ار  یعامتجا  ياهیراومهان  لماع  ایآ  لماع ؟ مادک  اما  تسا . هدرب  نایم  زا  ار  نآ  دوجو  لماعو  دنادیم  دنسپان  يراک  ار  يراد 
هدرک يرگید  راک  ریخ ، تسا ؟ هدرب  نایم  زا  ار  يزاسارـسمرح  هنیمز  هار  نیا  زا  دـناهدروآ و  جاودزا  هب  ور  ناـناوج  همه  هجیتن  رد  تسا و 

اوقت و تسا . هداد  ماـجنا  درم  سنج  هب  هار  نیا  زا  ار  تمدـخ  نیرتـگرزب  هدرک و  هزراـبم  نز  ياوـقت  فاـفع و  ینعی  لوا  لـماع  اـب  تسا ;
يراک زورما  يایند  دوشیم . هدرمش  عنام  درم  يارب  دنکیم ، اهبنارگ  زیزع و  ار  وا  دهدیم و  شزرا  نز  هب  هک  تبـسن  نامه  هب  نز  فافع 
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برغ ندمت  تکرب  زا  نرق  نیا  درم  يارب  درادـن . تمحز  جرخ و  همهنآ  اب  ارـسمرح  لیکـشت  هب  يزاین  نرق  نیا  شایع  درم  هک  تسا  هدرک 
هتـشاد تردق  لوپ و  یکمرب  ییحی  نب  لضف  دیـشرلا و  نوراه  هزادنا  هب  هک  دنادیمن  مزال  دوخ  يارب  نرق  نیا  درم  تسارـسمرح . اج  همه 

کی نتشاد  نرق ، نیا  درم  يارب  دهد . رارق  يرادربهرهب  دروم  فلتخم  ياهگنر  فلتخم و  ياهعون  رد  ار  نز  سنج  اهنآ  هزادنا  هب  ات  دشاب 
هک دنک  مهارف  ار  نز  سنج  زا  يرادرب  هرهب  یـشایع و  هلیـسو  نانچنآ  ات  تسا  یفاک  دـمآ  رد  ناموت  رازه  هس  ود  یهام  يراوس و  لیبموتا 

نرق نیا  درم  يارب  ارـسمرح  ياج  هب  ار  دوخ  یگدامآ  رتشیپ  زا  اههفاک  اهناروتـسر و  اـهلته و  تسا . هدـیدن  باوخ  رد  مه  دیـشرلا  نوراـه 
اهلکش رد  هقوشعم  ود  تسیب و  دحاو  نآ  رد  هک  دنکیم  اعدا  تحارص  لامک  اب  نرق  نیا  رد  یلاوتوک  لداع  دننام  یناوج  دناهدرک . مالعا 

زج يرادارـسمرح  زا  يزیچ  یبرغ  ندـمت  تکرب  زا  نرق  نیا  درم  نرق ! نیا  درم  يارب  رتـهب  نیا  زا  هچ  تـسا . هتـشاد  فـلتخم  ياـههفایق  و 
شیع عیـسو  تاناکما  درادرب و  كاخ  زا  رـس  بش » کی  رازه و   » نامرهق رگا  تسا . هدادن  تسد  زا  رـسدرد  تمحز و  تفگنه و  جراخم 

زا و  دش ، دـهاوخن  تمحز  جرخ و  همهنآ  اب  ارـسمرح  لیکـشت  هب  رـضاح  هجو  چـیه  هب  دـنیبب ، ار  زورما  نز  یناگیار  ینازرا و  ترـشعو و 
تاجوز و ددعت  درک  دهاوخ  مالعا  گنردیب  درک و  دهاوخ  رکشت  دناهدرک  فاعم  يرادارـسمرح  تمحز  زا  ار  وا  هک  نیمز  برغم  مدرم 

زورما زورید و  يزاب  نیا  هدنرب  دیسرپب  رگا  دنکیم . داجیا  تیلوؤسم  فیلکت و  نانز  ربارب  رد  نادرم  يارب  اهنیا  اریز  یغلم ، تقوم  جاودزا 
رواـب و شوخ  دوجوم  نآ  تسا ، هتخاـب  ار  يزاـب  زورما  مه  زورید و  مه  هک  نآ  میوگب  دـیاب  هنافـساتم  تسیک ؟ هدـنزاب  سپ  دـش ، موـلعم 

تسا . فورعم  نز  سنج  مان  هب  هک  تسا  یلدهداس 

تقوم جاودزا  زا  هفیلخ  عنم 

متـسین لیام  هجو  چـیه  هب  نم  دنرامـشیمن . زاجم  ار  نآ  یمالـسا  یهقف  ياههتـشر  ریاس  تسا ; يرفعج  هقف  تاـصتخم  زا  تقوم  جاودزا 
عامجا قافتا و  ناناملـسم  منکیم . هلاسم  نیا  هچخیرات  هب  يرـصتخم  هراشا  طقف  اجنیا  رد  موشب . ینـس  هعیـش و  زادنا  رب  مالـسا  عازن  دراو 

رود دوـخ  نارـسمه  زا  ناناملـسم  هک  اهرفـس  زا  یخرب  رد  مرکا  لوـسر  تسا و  هدوـب  زاـجم  تقوـم  جاودزا  مالـسا  ردـص  رد  هـک  دـنراد 
هفیلخ هک  تسا  ناناملـسم  قافتا  دروم  نینچمه  و  تسا . هدادیم  تقوم  جاودزا  هزاجا  اهنآ  هب  دـندربیم ، رـسب  یتحاراـن  رد  دـنداتفایم و 
نامز رد  زیچ  ود  : » تفگ نینچ  دوخ  روهـشم  فورعم و  ترابع  رد  مود  هفیلخ  درک . میرحت  ار  عطقنم  حاکن  دوخ  تفـالخ  ناـمز  رد  مود 
لها زا  یهورگ  جـح .» هعتم  اهنز و  هعتم  میامنیم : تازاـجم  ار  اـهنآ  بکترم  منکیم و  مـالعا  عونمم  ار  اـهنآ  زورما  نم  دوب ، اور  ربمغیپ 

زا نآ  تیعونمم  مالعا  عقاو  رد  هفیلخ  عنم  دوب و  هدرک  عونمم  رمع  رخاوا  رد  شدوخ  مرکا  ربمغیپ  ار  عطقنم  حاکن  هک  دنراد  هدیقع  ننـست 
هیجوت دـنکیم . نایب  ار  بلطم  نیا  فالخ  تسا ، هدیـسر  هفیلخ  دوخ  زا  هک  یترابع  مینادیم  هکنانچ  یلو  تسا . هدوب  مرکا  ربمغیپ  فرط 

هک دنک  نغدق  ار  عوضوم  نیا  داد  قح  دوخ  هب  تقو  نآ  زا  هفیلخ  دناهدرک . نایب  ءاطغلا  فشاک  همالع  هک  تسا  نامه  بلطم  نیا  حیحص 
بسح هب  دوخ  تارایتخا  زا  دناوتیم  يرما  یلو  مکاح و  ره  ; تسا نیملـسم  رما  یلو  تارایتخا  هزوح  رد  لخاد  هلاسم  نیا  درکیم  روصت 

هچنآ قبط  ینوناق . یعرش و  یهن  هن  دوب  یسایس  یهن  هفیلخ  یهن  رگید ، ترابع  هب  دنک . هدافتسا  روما  هنوگ  نیا  رد  نامز  رصع و  ياضتقم 
یمالسا هتفای  تعسو  هزات  روشک  راطقا  رد  هباحـص  ندش  هدنکارپ  زا  ار  دوخ  ینارگن  تماعز ، هرود  رد  هفیلخ  دوشیم ، هدافتـسا  خیرات  زا 

اب اهنآ  ینوخ  جازتما  زا  یلوا  قیرط  هب  دوب ; هنیدم  زا  اهنآ  ندش  هدنکارپ  عنام  دوب  هدنز  ات  درکیمن ; ناهنپ  ناملـسم  هزات  للم  اب  طالتخا  و 
و دروآیم ، رامش  هب  هدنیآ  لسن  يارب  يرطخ  ار  نآ  دوب و  یضاران  دنک  رثا  اهنآ  رد  اقیمع  یمالـسا  تیبرت  هک  نآ  زا  لبق  ناناملـسم  هزات 

هفیلخ نامرف  هک  دوب  نیا  دنتفر  هفیلخ  میرحت  نیا  راب  ریز  تقونآ  نیملـسم  هکنیا  تلع  و  دوبن . شیب  یتقوم  رما  تلع  نیا  هک  تسا  یهیدـب 
نانچ ربمغیپ  دیوگب  تقو  هفیلخ  دوبن  نکمم  الا  و  مئاد ، نوناق  کی  ناونع  هب  هن  دندرک  یقلت  یتقوم  یسایس و  تحلـصم  کی  ناونع  هب  ار 

يافلخ هریـس »  » یـصوصخب تانایرج  رثا  رد  اهدعب  یلو  دنریذپب . ار  وا  نخـس  مه  مدرم  مهدیم و  روتـسد  نینچ  نم  تسا و  هداد  روتـسد 
. تفرگ دوخ  هب  یلـصا  نوناق  کی  لکـش  هک  دیـشک  اجنآ  هب  بصعت  راک  دش و  یقلت  تباث  همانرب  کی  لوا ، هفیلخ  ود  صخالاب  نیـشیپ ،
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یهن کی  ناونع  هب  هفیلخ  تسا . دراو  هفیلخ  دوخ  رب  هک  تسا  نآ  زا  شیب  تسا  دراو  ام  تنـس  لها  ناردارب  رب  اـجنیا  رد  هک  يداریا  اذـهل 
یهیدب دنهدب . تیدـبا  لکـش  نآ  هب  تسیابیمن  نارگید  درک ، میرحت  ار  عطقنم  حاکن  ام - نرق  رد  وکابنت  میرحت  ریظن  تقوم - یـسایس و 

ایآ هک  تسین  نیدب  رظان  مه  و  دوبن ، ای  دوب  حیحص  لصا  زا  هفیلخ  تلاخد  ایآ  هک  تسین  نیدب  رظان  ءاطغلا  فشاک  همالع  هیرظن  هک  تسا 
نیدب رظان  افرص  هکلب  هن ، ای  دنک  نغدق  تقوم  تدم  يارب  ول  دناوتیم و  نیملسم  یعرش  یلو  هک  تسا  یلئاسم  ءزج  تقوم  جاودزا  هلاسم 
فرط زا  فلاخم  لـمعلا  سکع  اـب  هجاوم  تهج  نیمه  هب  دوب و  ناونع  نیا  ماـن و  نیا  اـب  تفرگ  تروص  زاـغآ  رد  هچنآ  هک  تسا  تهج 

هک دش  ببـس  وا  يرادروشک  شور  تریـس و  زا  يوریپ  رد  مدرم  بصعت  هفیلخ و  تیـصخش  ذوفن و  لاح  ره  هب  دـیدرگن . نیملـسم  مومع 
، دروآیم دوجو  هب  اهیتحاران  نآ  لیطعت  تسا و  مئاد  جاودزا  لمکم  هک  تنـس  نیا  دریگ و  رارق  یـشومارف  نایـسن و  قاحم  رد  نوناـق  نیا 
كورتم و یمالـسا  تنـس  نیا  هکنیا  رطاخ  هب  دنتـسه - نیبم  نید  نارادـساپ  هک  راـهطا - همئا  هک  دوب  اـجنیا  دـنامب . كورتم  هشیمه  يارب 

نایب رد  زگره  نم  هک  یتاعوضوم  زا  یکی  دومرفیم : مالسلا  هیلع  قداصرفعج  ماما  دندرک . ناوارف  قیوشت  بیغرت و  ار  نآ  دوشن  شومارف 
دش ماوت  عطقنم  حاکن  عیرشت  یلوا  تمکح  اب  يوناث  تمکح  تحلـصم و  کی  هک  دوب  اجنیا  و  تسا . هعتم  عوضوم  درک  مهاوخن  هیقت  نآ 
هب دـناهدرک  عنم  راک  نیا  زا  ار  رادـنز  نادرم  راهطا  همئا  هک  اجنآ  هدـنب  نیا  رظن  هب  تسا . هکورتم » تنـس   » کـی ءاـیحا  رد  شـشوک  نآ  و 

ماما هکنانچمه  تسا ، هدشن  عضو  دنرادن  یجایتحا  هک  ینادرم  يارب  نوناق  نیا  دـنیوگب  دناهتـساوخ  تسا ، نوناق  نیا  یلوا  تمکح  رابتعا 
هب و  تسا ». هدرک  زاینیب  نآ  زا  ار  وت  دـنوادخ  هکنآ  لاح  راـک و  هچ  هعتم  حاـکن  اـب  ار  وت  : » دومرف نیطقی  نب  یلع  هب  مالـسلا  هیلع  مظاـک 

ياراد هک  یسک  اما  و  تسا . هدرکن  زاینیب  راک  نیا  زا  يرسمه  نتشاد  اب  ار  وا  دنوادخ  هک  تساور  یـسک  يارب  راک  نیا  : » دومرف يرگید 
ار دارفا  مومع  هک  اجنآ  اما  و  دـشاب ». هتـشادن  دوخ  رـسمه  هب  یـسرتسد  هک  دـنزب  راک  نیا  هب  تسد  دـناوتیم  یماگنه  طقف  تسا ، رـسمه 

يارب نادنمزاین  قیوشت  بیغرت و  اهنت  اریز  تسا  هدوب  هکورتم » تنـس  ءایحا   » ینعی نآ  يوناث  تمکح  رطاخ  هب  دناهدرک ، قیوشت  بیغرت و 
هچنآ لاح  ره  هب  درک . هدافتسا  ناوتیم  هعیش  تایاور  رابخا و  زا  حوضو  روط  هب  ار  بلطم  نیا  تسا . هدوبن  یفاک  هکورتم  تنس  نیا  ءایحا 

هب قیوشت  بیغرت و  زا  راهطا  همئا  روظنم  نوناق و  نیا  عیرـشت  عضو و  زا  لوا  راذگنوناق  دوصقم  روظنم و  زگره  هک  تسا  نیا  تسا  ملـسم 
نانز ياهدـع  يارب  یگراچیب  هلیـسو  اـی  ناتفـص و  ناویح  يارب  يزاـس  ارـسمرح  یتسرپ و  اوه  ینارـسوه و  هلیـسو  هک  تسا  هدوبن  نیا  نآ 

دننک . مهارف  تسرپرسیب  نادنزرف  هدش و  لافغا 

یلع زا  یثیدح 

وبا دـمحم  خیـش  فیلات  هیـصخشلا  لاوحالا  باتک  رد  : » دـسیونیم زور  نز  هلجم  هرامش 87  رد  داهنـشیپ » لهچ   » هدنـسیون يودهم  ياقآ 
نینچنیا ار  تراـبع  نیا  يودـهم  ياـقآ  ةراـجحلاب ». هتمجر  ـالا  نصحم  وه  عتمت و  ادـحا  ملعا  ـال  تسا : هدـش  لـقن  نینمؤملاریما  زا  هرهز 

مهاوـخ شراسگنـس  هتخاـس و  يراـج  وا  رب  ار  نصحم  ياـنز  دـح  تسا ، هدرک  هعتم  یلها  اـن  صخـش  منادـب  هاـگ  ره  : » دـناهدرک هـمجرت 
هعیش و بتک  رد  ترضح  نآ  زا  هک  یتایاور  همهنیا  ارچ  میشاب ، میلست  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  راتفگ  لباقم  رد  ام  تسانب  رگا  الوا  .« درک

یمولعم دنـس  تسا و  ننـست  لها  ياملع  زا  یکی  نآ  لقان  هک  تیاور  کی  نیا  هب  میراذـگب و  رانک  هدـش  تیاور  هعتم  باب  رد  هعیـش  ریغ 
زج يدحا  درکیمن ، میرحت  ار  هعتم  تسجیمن و  تقبس  رمع  رگا  : » هک تسا  نیا  نینمؤملاریما  شزرا  رپ  رایسب  نانخس  زا  میبسچب ؟ درادن 
; درکیمن ادیپ  انز  هب  رابجا  هزیرغ  رظن  زا  سک  چیه  دوب ، هدشن  میرحت  هعتم  رگا  ینعی  درکیمن .» انز  تسا  فرحنم  ناشتـشرس  هک  يدارفا 

نیا الاب  ترابع  ینعم  ایناث  دـنهدیم . حـیجرت  ینوناق  لمع  رب  ار  نوناق  فالخ  لمع  هراومه  هک  دـندشیم  لمع  نیا  بکترم  یناسک  اـهنت 
هب هک  ار  نصحم »  » هملک يودهم  ياقآ  ارچ  منادیمن  نم  منکیم .» راسگنس  ار  وا  تسا ، هدرک  هعتم  يرادنز  صخش  منادب  هاگ  ره  : » تسا

و دننک . عطقنم  حاکن  دـنرادن  قح  رادـنز  دارفا  هک  تسا  نیا  تیاور  دوصقم  اذـه  یلع  دـناهدرک . همجرت  لها » ان   » تسا رادـنز  درم  ینعم 
رظن نآ  دشاب ، هتشاد  یلصا  رگا  تیاور ، نیا  سپ  دوب . وغل  نصحم » وه  و   » دیق دریگب ، هعتم  درادن  قح  سک  چیه  هک  دوب  نیا  دوصقم  رگا 

تقوم www.Ghaemiyeh.comجاودزا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 22زکرم  هحفص 17 

http://www.ghaemiyeh.com


عیرشت دنتسین  ناشدزن  ناشنارسمه  هک  يدارفا  ای  درجم  دارفا  ینعی  نز  هب  دنمزاین  نامدرم  يارب  هعتم  نوناق  : » دیوگیم هک  دنکیم  دییات  ار 
نآ . تمرح  رب  لیلد  هن  تسا  تقوم  جاودزا  زاوج  رب  لیلد  تیاور  نیا  سپ  تسا .» هدش 

[ يزاریش مراکم  هللا  تیآ  هاگدید  زا   ] تقوم جاودزا 

باتک تاصخشم 

تقوم جاودزا 

، تسا هنوـگ  ود  جاودزا ، بیترت  نیا  هب  تسا ، هدـش  فورعم  هعتم »  » ناوـنع هـب  یمالـسا  هـقف  رد  هـک  تـسا  یعورـشم  رما  تقوـم  جاودزا 
جاودزا اب  جاودزا  نیا  ددرگیم . نییعت  نیفرط  قفاوت  اب  نآ  تدـم  هک  تقوم  جاودزا  تسا و  دودـحمان  نآ  نامز  تقو و  هک  مئاد  جاودزا 

نیا زا  هک  ینادنزرف  هب  طوبرم  ماکحا  و  عنام ، هنوگ  ره  زا  نز  ندوب  یلاخ  هیرهم ، هلاسم  هلمج  زا  دراد  تهابش  لئاسم  زا  يرایسب  رد  مئاد 
تاملـسم ءزج  ام  دزن  همه  اهنیا  ییادج ، زا  دعب  هدع  نتـشادهگن  درادن ، یتوافت  چیه  مئاد  جاودزا  نادنزرف  اب  هک  دنوشیم  دلوتم  جاودزا 

دوجو مئاد  تقوم و  دـقع  نایم  ییاهتوافت  هتبلا  شیاـهیگژیو . ماـمت  اـب  تسا ، جاودزا  عون  کـی  هعتم )  ) تقوم دـقع  رگید  ریبعت  هب  تسا ،
ردپ زا  اهنآ  نادنزرف  یلو   ) دنربیمن ثرا  رگیدمه  زا  رـسمه  ود  و  تسین ، بجاو  رهوش  رب  نز  هقفن  تقوم  دقع  رد  هک  نیا  هلمج  زا  دراد 

نهوتآف نهنم  هب  متعتمتـسا  امف  : » دـیامرفیم هک  میاهتفرگ  دـیجم  نآرق  زا  ار  مکح  نیا  ام  لاح  ره  هب  دـنربیم .) ثرا  رگیدـکی  رداـم و  و 
حیرصت گرزب ، نارسفم  فورعم و  ناثدحم  زا  يرایـسب  [ . 1 «. ] دیزادرپب دیاب  ار  اهنآ  رهم  دـینکیم ، هعتم  هک  ار  ینانز  ۀـضیرف ، نهروجا 

قوف هیآ  دـهدیم  ناشن  هک  هدـش  لقن  هیآ  نیا  لیذ  رد  يدایز  تایاور  يربط  ریـسفت  رد  تسا . تقوم  دـقع  هراـبرد  هیآ  نیا  هک  دـناهدرک 
ننس  » و روثنملا ،» ردلا   » ریـسفت رد  [ . 2 . ] دـناهداد تداهـش  نآ  هب  ص )  ) ربماـیپ هباحـص  زا  يریثک  هورگ  تسا و  تقوم  جاودزا  هب  طوبرم 

زین رگید  ناوارف  بتک  و  ملـسم » حیحـص   » و دمحا » دنـسم   » و يراخب » حیحـص   » رد [ . 3 . ] تسا ناوارف  هنیمز  نـیا  رد  تاـیاور  زین  یقهیب »
[4 . ] دراد دوجو  زین  نآ  فلاخم  تایاور  دنچ  ره  دوشیم ، هدید  تسا  ص )  ) مرکا ربمایپ  رصع  رد  تقوم  دقع  دوجو  رب  لیلد  هک  یتایاور 

یعمج هک  یلاح  رد  تسا ، هدش  خسن  مکح  نیا  سپس  هدوب  ص )  ) ربمایپ رـصع  رد  هعتم  حاکن  هک  دندقتعم  تنـس  لها  ياهقف  زا  یعمج  . 
انا هللا و  لوسر  دـهع  یلع  اتناک  ناـتعتم   » ثیدـح تسا ، هدرک  خـسن  ار  نآ  رمع »  » هدوب و ص )  ) ربماـیپ رمع  رخآ  اـت  مکح  نیا  دـنیوگیم 
اهنآ رب  مدرک و  میرحت  ار  اهنآ  نم  تشاد و  دوجو  ص )  ) ربمایپ رـصع  رد  هعتم  ود  جـحلا ، ۀـعتم  ءاسنلا و  ۀـعتم  : امهیلع بقاعم  اـمهمرحم و 
مکح نیا  رد  هک  تـسین  کـش  [ . 5 . ] تسا ینعم  نیا  هاوگ  تسا ») جـح  زا  یـصاخ  عوـن  هک   ) جـح هعتم  ناـنز و  هعتم  ! منکیم تازاـجم 

و ص )  ) ربمایپ نامز  رد  نآ  خسن  هب  دقتعم  یضعب  تسا ، رظن  فالتخا  رگید  ماکحا  زا  يرایـسب  دننام  تنـس  لها  تاور  نایم  رد  یمالـسا 
، دراد دوجو  یهقف  لئاسم  رد  تافالتخا  هنوگ  نیا  و  دننکیم ، راکنا  ار  نآ  یلکب  یکدنا  هورگ  مود و  هفیلخ  نامز  رد  نآ  خسن  هب  یـضعب 

خـسن ترـضح  نآ  تلحر  زا  دعب  هدشن و  خسن  ص )  ) ربمایپ رـصع  رد  دنیوگیم  دنراد و  رظن  قافتا  نآ  تیعورـشم  رد  هعیـش  ياهقف  یلو 
ياهترورـض زا  یتمـسق  يوگخـساپ  دوشن ، عقاو  هدافتـسا  ءوس  دروـم  رگا  تقوـم  جاودزا  میدـقتعم : اـم  لاـح  ره  هب  تسا . نکمم  ریغ  نآ 

ای یلیـصحت  ای  يداصتقا ، يراجت و  ياهراک  رطاخ  هب  هک  ینارفاسم  ای  دنتـسین ، مئاد  جاودزا  هب  رداق  هک  تسا  یناناوج  دروم  رد  یعامتجا 
رد اشحف  هعـسوت  يارب  ار  هار  تقوم  جاودزا  اب  هزرابم  لیبق و  نیا  زا  رگید  يدراوم  دـننامیم و  رود  دوخ  هداوناخ  زا  یتدـم  رگید  تاـهج 

لماوع رگید  يوس  زا  هتفر و  الاب  یفلتخم  للع  هب  یمئاد  جاودزا  نس  هک  ام  نامز  رـصع و  رد  اصوصخم  دـنکیم ، زاب  اـههورگ  نیا  ناـیم 
رارکت رگید  راـب  دـش . دـهاوخ  هدوـشگ  نیقی  هب  اـشحف  يارب  هار  دوـش ، هتـسب  هار  نیا  رگا  . تسا ناوارف  رایـسب  تاوهـش ، هدـننک  کـیرحت 

یگدوـلآ هب  ار  ناـنز  و  نداد ، رارق  نازابـسوه  تسد  هچیزاـب  ار  نآ  و  یمالـسا ، مکح  نیا  زا  هدافتـسا  ءوـس  هنوـگ  ره  اـب  اـم  هک  مینکیم 
ءوس زا  دیاب  هکلب  دوش ، نوناق  لصا  زا  يریگولج  بجوم  دیابن  نوناق  زا  نازابـسوه  یـضعب  هدافتـسا  ءوس  یلو  میفلاخم ، ادیدش  ندناشک ،
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ددرگ . يریگولج  هدافتسا 

یقرواپ

هیآ 24. ءاسن ، هروس  [ 1]
هحفص 9. دلج 5 ، يربط ، ریسفت  [ 2]

هحفص 206. دلج 7 ، یقهیب ، ننس  هحفص 140- دلج 2 ، روثنملا ، ردلا  [ 3]
باب  » ناونع تحت  هحفص 1022  دلج 2 ، ملسم ، حیحـص  هحفص 16 و  دلج 7 ، يراخب ، حیحص  هحفص 436- دلج 4 ، دمحا ، دنـسم  [ 4]

. تسا هدمآ  هعتملا » حاکن 
هدمآ رگید  بتک  زا  يرایـسب  هحفص 206 و  دـلج 7 ، یقهیب ، ننـس  رد  اوتحم  رظن  زا  نآ  هیبش  یتارابع  ای  ترابع  نیمه  هبثیدـح  نیا  [ 5]
ربمایپ رصع  رد  لالح و  مالسا ، عرش  رد  هعتم »  » هک دنکیم  لقن  اهدنـسم  حاحـص و  بتک  زا  ثیدحجنپ  تسیب و  ریدغلا ، هدنـسیون  تسا ،
(. هحفص 332 دلج 3 ، ریدغلا ،  ) درک یهن  نآ  زا  شرمع  رخاوا  رد  وا  سپس  هدوب ، لومعم  رمع  نامز  زا  يرادقم  لوا و  هفیلخ  و  (ص )

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 
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 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25

ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 

لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
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.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 
ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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