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فافع رویز 

باتک تاصخشم 

یمالـسا باـجح  رب  هدراو  تاهبـش  تالاکـشا و  هب  خـساپ  فاـفع  رویز  روآدـیدپ :  ماـن  ناوـنع و   - 1341 راتـس ، هاوختیاده  هسانـشرس : 
لایر 964-  20000 کباش :  271 ص . يرهاظ :  تاصخشم  . 1385 باتفآ ،  حیرض  دهشم : رشن :  تاصخشم  هاوختیاده  هراتس  هدنسیون 

ناسارخ شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا  یلبق  پاچ  تشاددای :  اپاف  یـسیون :  تسرهف  تیعـضو  مود ) پاچ  لایر (  30000 429-080-1 ؛ :
هب هماـنباتک  تشادداـی :  . 1388 مود : پاـچ  تشادداـی :  ناسارخ 1374 . ناتـسا  یمالـسا  داشرا  گنهرف و  لـک  هرادا  یـشرورپ  تنواـعم 
 : هرگنک يدـنب  هدر  باـجح  عوـضوم :  یمالــسا  باـجح  رب  هدراو  تاهبــش  تالاکــشا و  هـب  خـساپ  رگید :  ناوـنع  سیوـنریز  تروـص 

م5407-85 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/636 ییوید :  يدنب  هدر  BP230/17/ه4ز9 1385 

رشان همدقم 

زا روخارف  هب  زین  ینیدریغ  ياه  هشیدنا  بتاکم و  رد  هیصوت و  نادب  ینامسآ  نایدا  مامت  رد  هک  تسا  یگنهرف  مهم  تاعوضوم  زا  باجح 
تسا یبّرخم  هدش و  باسح  بیرف ، رهاظ  ياه  هشیدنا  زورب  دهاش  رایسب  فسأت  اب  یمالسا - هعماج  هزورما  تسا . هدما  نایم  هب  نخـس  نآ 

نیا نتسسگ  مه  زا  رد ، شالت  رگید ، ناوارف  ياه  ییاناوت  یعامتجا و ... یـسایس ، یغیلبت ، یگنهرف ، تاناکما  يریگراک  هب  زیهجت و  اب  هک 
اـه و شزرا  دـض  لاـقتنا  رد  یلاـناک  هک  هدوـبن  یـشیدناون  دروآ  هر  اـهنت  هن  زین  نادرم  ناـنز ، یباجحدـب  دـنراد . یعاـمتجا  رواـب  لـصا و 

لوصا ّتیعماج  يایوگ  هک  مالـسا  نادـیواج  روشنم  تسا . یمالـسا  هعماج  هب  یلوصا  رواب  نیا  ِنانمـشد  هدـش ي  هتکید  ياه  يراـجنهبان 
یقالخا و ياه  يرابودـنب  یب  تافارحنا و  دـسافم ، اب  ههجاوم  رد  مکحم  يژد  ناونع  هب  ار  یگدیـشوپ  باـجح و  تسا ، یناـسنا  یـشزرا 

یب هک  تسین  یکش  تسا . هدومن  هیصوت  بیغرت و  مهم  نیا  هب  امومع  ار  یناسنا  یشزرا  هعماج  اصوصخ و  ار  ناناملـسم  یفرعم و  یـسنج 
، یعامتجا یناسنا ، ياه  شزرا  یـشاپورف  هنیمز ي  یعامتجا ، ياه  ترـشاعم  رد  یناسنا  ياه  شزرا  لوصا و  نیا  تیاـعر  مدـع  یلاـبقا و 
هب ناوارف  مامتها  ینامسآ ، نایدا  نیرت  عماج  ناونع  هب  مالسا  دروآ . دهاوخ  مهارف  ار  رگید  یشزرا  لصا  اههد  یتیصخش و ... یگداوناخ ،

، یحو موصعم  نیرـسفم  نابز  اب  نایب و  صوصخ  نیا  رد  ار  مزال  نقتم و  ياهدومنهر  هتـشاد و  هعماج  درف و  رد  یـشزرا  هوقلاب  تاـناکما 
هب لوصو  و  لماکت ، هنیمز ي  دناوت  یم  یهلا  روشنم  نیا  هب  لمع  هجوت و  دنمدرخ ، ناشیدـنا  دازآ  داقتعا  هب  تسا . هتخاس  راکـشآ  ایوگ و 

اـه 0 يرازگربخ  زا  معا  يربخ  ياـه  هاـگنب  قاـفتاب  بیرق  تیرثـکا  هک  تسا  فساـت  یـسب  ياـج  دروآ . مهارف  ار  ناـسنا  یهلا  تـالامک 
هک تسا  یناسنا  ياه  تلیـضف  نانمـشد  ناداّیـش و  زا  فیط  نیا  رابخا  رد  یگنهرف ، تاسـسؤم  اه و  نوناک  و  اه و ... هراوهام  تاـعوبطم ،

اههد یمالـسا و  باجح  شـشوپ و  رد  لّلعت  کش و  دیدرت ، عقاو  رد  دـننک و  یمن  راذـگورف  یـشالت  چـیه  زا  ناینب ، نیا  ندز  مهرب  يارب 
ار رواب  نیا  هدـمآ و  رد  ادـص  هب  تساه  لاس  هک  تسا  يرطخ  گنز  نیا  و  تسا . یناهج  نومیمان  نمجنا  نیا  هرمث  هنادرخباـن و ... هیجوت 

ساسحا ناوج  لسن  لباقم  رد  هک  یمیظع  تلاسر  هب  هجوت  اب  باتفآ  حیرـض  یتاراـشتنا  يرنه و  یگنهرف ، هسـسؤم  تسا . هدرب  لاؤس  ریز 
صوصخ رد  تاهبـش  تالاکـشا و  يروآ  عمج  هب  نانمـشد ، يرکف  ياهدنفرت  هلیح و  زا  ناناوج  یهاگآ  روظنم  هب  ات  دـش  نآ  رب  درک  یم 

زین و  اه ، تقیقح  تسرد  كرد  يارب  دوخ  مهـس  هب  اه  شـسرپ  هلـسلس  نیا  هب  خساپ  حرط و  اب  تسا  دیما  دـیامن . مادـقا  یمالـسا  باجح 
باتفآ حیرض  یتاراشتنا  يرنه و  یگنهرف ، هسسؤم  هللاءاش  نإ  میشاب . روجام  هّللادنع  هتشادرب و  ماگ  حیحص  شنیب  اب  ناناوج  نتخاس  انشآ 

یمالسا باجح  ششوپ و  ياه  ترورض  هفسلف و 

هراشا
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، دشاب نایمدآ  یبلط  عونت  هزیرغ ي  زا  هتساخرب  هک  یننفت  افرص  یلمع  یگدیشوپ ، سابل و  هب  شیارگ  ناشیدنا ، هداس  یخرب  رادنپ  مغر  هب 
نیا رد  هک  دراد ؛ یناوارف  يداقتعا  یناور و  یحور و  یگداوناخ ، یعاـمتجا ، يدرف ، حـلاصم  اـه و  تمکح  رد  هشیر  هکلب  تسین  هدوبن و 
نید ناملاع  یمالـسا و  نادنمـشیدنا  تایرظن  ارآ و  رب  هیکت  اـب  یملع و  ینید و  نوتم  رد  قیقحت  عبتت و  دددـم  هب  اـت  میـشوک  یم  راتـشون 

هب ار  یمالـسا  شـشوپ  و  معا ، روط  هب  ار  ندیـشوپ  سابل  ياه  ترورـض  اه و  تمکح  زا  يا  هراپ  ینیع ، تادـهاشم  تایبرجت و  و  سانش ،
. مینک نایب  صخا  روط 

تسا اه  ناسنا  تاصاصتخا  زا  ندیشوپ  سابل  - 1

رب سابل  هتـشاد و  روتـسم  ار  نتـشیوخ  یکاخ ، هرک ي  يور  رب  یگدنز  زاغآ  شنیرفآ و  ودب  زا  هک  یناویح  اهنت  تاناویح  یمامت  نایم  رد 
رد هک  ماگنه  نآ  اوح ، شرسمه  رشبلاوبا و  مدآ ؛ هک  دنا  هیرظن  نیا  دیؤم  زین  ینید  نوتم  ریاس  میرک و  نآرق  تسا . هدوب  ناسنا  هدومن ، نت 
هک دـهد  یم  ناشن  یـسانش ، ناتـساب  یخیرات و  تاقیقحت  دنتـشاد . نت  رب  ساـبل  نیمز ، يور  رب  طوبه  زا  سپ  دـندرب و  یم  رـس  هب  تشهب 
درک اعدا  ناوت  یم  بیترت  نیدـب  دـنا . هتـشاد  نت  رب  هریغ  تاناویح و  تسوپ  ای  ناتخرد ، گرب  زا  سابل  یعون  هراومه  زین ، نیتسخن  نایمدّا 
ینأش ار  ندیشوپ  سابل  ناوت  یم  و   » هدوب سابل  ندیـشوپ  یمدآ ، ياه  یگژیو  زا  یکی  و  تاناویح ، ریاس  اب  ناسنا  زیامت  هوجو  زا  یکی  هک 
نامه دراد ».  هتـشاد و  شرتسگ  يزورما  ییایفارغج  هنهپ ي  ردـق  هب  هقباس و  رـشب  خـیرات  لوط  هزادـنا ي  هب  هک  تسناد  یناسنا  نوئـش  زا 

عوـمجم زا  تسا . هدوـب  وا  هیلوا ي  ياـهزاین  زا  زین  ندیـشوپ » ساـبل  ، » هدوـب ناـیمدآ  يارب  يرورـض  يزاـین  ندـیزگ » نکـسم   » هک هنوـگ 
امرگ و امرـس و  زا  ار  وا  هک  نیا  یکی  تسا : یمدآ  زاین  هس  يوگ  خـساپ  مک  تسد  سابل ، هک  هدـش  ملـسم  هدـمآ ، لمع  هب  هک  یتاـقیقحت 

راقو ییابیز و  یگتسارآ و  وا  هب  هرخالاب  و  دنک ، یم  کمک  وا  هب  مرش  تفع و  ظفح  تهج  رد  هکنیا  رگید  دنک ، یم  ظفح  ناراب  فرب و 
هناخ سابل ، تسناد . یسکره  لوا » هناخ ي   » ناوت یم  ار  نآ  درک ، هیبشت  وا  نکـسم  هب  ظاحل  کی  زا  ناوت  یم  ار  یمدآ  سابل  .» دشخب یم 
ناوت یم  هک  تسا  رارق  نیا  زا  شا و  هناخ  رد  دـعب  و  دراد ، تنوکـس  دوخ  سابل  رد  تسخن  درف  ره  نوچ  تسا ، ناـسنا  رت  یـصاصتخا  ي 

- یگنهرف یگنهرب  یگنهرب و  گنهرف  لداع - دادـح  یلعمالغ   1 میـشود ».  هب  هناخ  میراد ، نت  رب  هک  یـسابل  تهج  هب  اـم  همه ي  تفگ 
ص 6. عبنم - نامه   2 ص 5 .

تسا نایمدآ  يرطف  هتساوخ ي  ششوپ  سابل و  - 2

ای ندوب  يرطف   » رایعم تسا . شیوخ  یناسنا  لیـصا  ترطف  هب  یتشگزاب  ییارگ  باجح  دراد و  یمدآ  ترظف  رد  هشیر  یگدیـشوپ  هب  لـیم 
ار وا  دناسر و  يرای  ریسم  نیا  رد  ار  یمدآ  هک  یشیارگ  هتساوخ و  ره  تسا » . یهلا  لامک  ریسم  اب  نَا  قابطنا  مدع  ای  قابطنا  یلمع ، ندوبن 
. تسا رادروخرب  یگژیو  نینچ  زا  دیدرت  یب  ییارگ ، باجح  تسا و  يرطف  یـشیارگ  دـهد ، قوس  یهلا » برق   » لامک و هبترم ي  يوس  هب 

امهل تدب  هرجـشلا  اقاذ  املف   » هفیرـش ي هیآ ي  هب  تشهب ، رد  اوح  مدآ و  یگدنز  هرهچ ي  میـسرت  تقلخ و  نایرج  نییبت  رد  میرک ، نارق 
یلع دـننام 1   ) ناشاه یتشز  دـندرک ، لوانت  تخرد  نآ  زا  نوچ  ینعی ..«  دـسر . یم  هّنجلا »  قرو  نم  امهیلع  نافـصخی  اقفط  اـمهتآوس و 

هک دندش ، نآ  رب  دیدرگ و  راکـشآ  ناهنپ ) ياه  یتشز  رگید  تروع و  ص 173 . یمالسا - یسانش  ناور  ناینب  ترطف » - » يدمحا رغـصا 
دوجو هب  اوح  مدآ و  رد  هعونمم  هویم ي  ندروخ  هک  یلوحت  نیتـسخن  ناـیب ، نیا  بجوم  هب  دـنناشوپب ». ار  دوـخ  تشهب  ناـتخرد  گرب  زا 

« یگنهرب  » تقیقح اب  فافع ، »  » و رتس »  » مرح نآ  رد  ار  اه  نآ  هک  دوب  نیا  شنیرفآ ، ماظن  رد  نآ  تمکح  هفـسلف و  زا  رظن  فرـص  دروآ ،
نم نافـصخی  اقفط  : » هک دـندومن  دوخ  ندیـشوپ  هب  عورـش  تشهب ، ناتخرد  گرب  اب  هلـصافالب  و  امهتآوس » امهل  تدـب   » هک درک  ور  هبور 

یمالسا نیرکفتم  میرک و  نآرق  نیرـسفم  فالتخا  دروم  زابرید  زا  هک  نآ ، یتسیچ  هعونمم و  هویم ي  رـس  رب  ثحب  اجنیا  رد  هّنجلا ». قرو 
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دوخ هب  هراـب  کـی  ار  اوح  مدآ و  ود ) نآ  مادـنا  زا  ساـبل  نتخیر  ورف  و   ) نآ ندیـشچ  هک  تسا  نیا  روظنم  هکلب  تسین . تسا ، هتفرگ  رارق 
ربارب رد  شیوخ ، ییادخ  ترطف  ساسارب  دـنیامن و  ساسحا  ار  دوخ  یگنهرب »  » زیچ ره  زا  لبق  ود  نَا  هک  تسا  هدـیدرگ  بجوم  هد و  روآ 

، ود نآ  ناس  مه  تکرح  اوح و  مدآ و  نامز  مه  یهاگآدوخ  . » دـنناشوپب ار  دوخ  ياهیتشز  ینعی  دـنهد ؛ ناشن  بساـنم  لـمعلا  سکع  نآ 
زین تایاور  رد  دنرادن ».  رگیدکی  رب  يزایتما  چـیه  دـنرگید و  کی  ياپ  مه  اتمه و  تباب ، نیا  زا  نز  درم و  هک  تسا  تقیقح  نیا  يایوگ 

- دوب ترخآ  ياهزور  زا  زور  فصن  هک  تشهب - رد  هاتوک  فقوت  کی  زا  یـسپ  اوح  و  ع )  ) مدآ : » هک تسا  هدـش  لقن  ساـبع  نبا  لوق  زا 
اطع ناشیا  هب  تشهب  زا  هک  ار  یچوق  تفج  تشه  زا  یکی  درک  رما  دنوادخ  دـندوب . نایرع  هنهرب و  دـندرک ، طوبه  نیمز  رد  هک  یماگنه 

و مدآ ، يارب  هبج )  ) دنلب هماج ي  کی  نآ  ياه  هدیبات  زا  ع )  ) مدآ يرای  تسد  اب  تشر و  ار  نآ  مشپ  اوح  سپـس  دـننک . حـبذ  دوب ، هدرک 
تاجن نآ  یگدنمرش  یگنهرب و  زا  دیدرگ و  هدیشوپ  نیتسخن  ياه  ناسنا  ندب  هلیسو  نیدب  دش . هتفاب  اوح  تهج  يرـسور  نهاریپ و  کی 
يرطف  » يرما تفع ، ایح و  مرش و  رهاظم  زا  یکی  ناونع  هب  شـشوپ  باجح و  هک  دهد  یم  ناشن  یگداس  هب  یخیرات  تیعقاو  نیا  دنتفای ». 

ياتـسار ردد  ناسنا  اـجره  خـیرات ، لوط  رد  و  تسا ، مهم  يرورـض و  هعماـج ، درف و  ناور  حور و  تمالـس  نیمأـت  يارب  هدوب و  یعیبط » و 
و یناطیـش ، ياه  تیبرت  رثا  رب  هاگره  تسا .  هتـسب  راـک  هب  ار  نآ  و  هدرک ، ساـسحا  ار  نآ  تیمها  هتـشاد ، رارق  شیوخ  ییادـخ » ترطف  »
زا ار  شـشوپ  ساـبل و  یمدا  هتفاـین ، شـشخرد  ولـالت و  تصرف  ترطف ، رهوگ  یناـسفن ، ياـهاوه  هبلغ ي  و  یتوغاـط ، طـلغ  ياهـشزومآ 

هناقاتشم راب ، رگید  تسا ، هدیشخب  ینشور  ار  ناج  نیمزرـس  و  هتفرگ ، نتـسج  یهلا  ترطف  قرب  هک  هاگ  نآ  اما  تسا . هداهن  ورف  نتـشیوخ 
هک تسا  يرصم  هشیپرنه ي  نانز  زا  يدایز  عمج  تعجر  يرطف ،» تشگزاب   » نیا زراب  هنومن ي  تسا . هتفاتش  شـشوپ  باجح و  بناج  هب 
یم مالعا  ناهگان  تسا ، نانآ  زا  يدیدج  ياه  شقن  هئارا ي  راظتنا  رد  زور  ره  امنیس  ياه  هدرپ  هک  یلاح  رد  تورث و  ترهـش و  جوا  رد 

نیدنچ يوگتفگ  نتم  دنا . هتفرگ  هرانک  یگ  هشیپرنه  رنه و  هصرع ي  زا  و  دنا ، هداد  حیجرت  لذـتبم  رنه  رب  ار  باجح » تمارک   » هک دـننک 
هب ناگدنناوخ  هب  تسا . هدناسر  پاچ  هب  لوا  لاس  13 و 12 و 11 )  ) ياه هرامش  رد  نز » مایپ   » هلجم ي ار  يرصم  تاعوبطم  اب  نانآ  زا  نت 

مالـسا و هرگنک ي  تالاقم  هعومجم  يدازآ  باجح و  یبحاـص - ملـسم   1 دوش . یم  هیـصوت  اه  هبحاـصم  نیا  هعلاـطم ي  نارهاوخ ، هژیو 
ص 247- نز - مالـسا و  هرگنک ي  تالاقم  هعومجم  يدازآ  باجح و  یبحاص - ملـسم   3 هیآ ي 22 . فارعا -  2 . 246 ص 247 - نز -

ص 18. یبنلا - هریس  دلج 1 - دعس - نبا  تاقبط   4 . 246

تسا تعاط  هلیسو ي  تمارک و  تمعن ، سابل ، - 3

ناسنا نطاب  رب  سابل  ریثات  - 4

اپ و تسد و  هیاـس ، بحاـص  و  دـنا ، هیاـس  ینطاـب  تـالاح  زا  يرایـسب  تسوا ، نطاـب  رب  ینز  شقن  راکردـنا  تسد  هراومه  یمدآ  رهاـظ  »
دیهاوخ لد  رد  ار  شرمث  دـینک ، تشک  دوخ  تسوپ  رد  يرذـب  ره  تسا . یمدآ  يرهاـظ  روما  ریاـس  نخـس و  توص و  هاـگن و  تکرح و 

یمدآ نطاب  يریذپریثأت  نیمه  هیاپ ي  رب  تخیگنا ».  دهاوخ  ینطاب  گنهآ  دوش ، رادومن  یمدآ ، حراوج  رب  هک  يراتفگ  ای  راتفر  ره  دیچ .
ياه همانرب  و  هدـش ، یمدآ  رهاظ  یهد  ناـماس  یهد و  تیبرت  هب  يا  هژیو  ماـمتها  تیاـنع و  مالـسا ، یتیبرت  ماـظن  رد  هک  تسا  وا  رهاـظ  زا 

هب وا ، نطاب  ینورد و  تالاح  ناسنا ، رهاظ  نورب و  حالـصا  هیاس ي  رد  ات  تسا ، هتـشگ  میظنت  دارفا  ینوریب  يرهاـظ و  روما  يارب  یـصاخ 
دیاب میروآ ، دیدپ  یـسک  نطاب  رد  یلوحت  رییغت و  میهاوخب  هاگره  : » هک تسا  یتیبرت  لصا  کی  دوخ  نیا  و  دریذپ . ناماس  دـیآ و  حالص 

ساـبل ندرک ، هاـگن  رگا  رگید ، تراـبع  هب  میروآ . مهارف  يو  دوـخ  يارب  ار  راـک  نیا  ناـکما  اـی  میزادرپـب ، يراـک  تسد  هب  وا  رهاـظ  رد 
یبولطم نیعم و  ياه  يریگ  میمصت  راکفا و  تاساسحا ، هدننازیگنارب ي  دنوش ، میظنت  بولطم  هنوگ ي  هب  يرهاظ  روما  ریاس  و  ندیـشوپ ،

یف تایلک .»  » اب هن  دوش ، یم  گرزب  تایئزج »  » اب ناسنا  یمالـسا : تیبرت  میلعت و  نارظن  بحاص  زا  یکی  ریبعت  هب  دش ».  دنهاوخ  نورد  رد 
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، دنتسین مهم  نادنچ  يرهاظ  ياهراتفر  رگید  ندیشوپ و  سابل  نتفر و  هار  ای  تسین و  یمهم  هلأسم ي  ندروخ  دییوگب ، تسا  نکمم  لثملا 
تایئزج نیمه  رد  بدا  تیاعر  دیامن . یم  خر  تیبرت  اهراتفر  نیمه  رد  ندیـشوپ و  سابل  نتفر و  هار  ندروخ و  نیمه  رد  هک  یتروص  رد 

ام دـنرادرب و  رد  ار  یتـیبرت  لـماوع  نیرت  يوق  یئزج ، دراوم  نیمه  ددرگ . یم  یگدـنز  هعومجم ي  رد  بلق و  سفن و  رد  لوـحت  ثعاـب 
عوضخ عوشخ و  تلاح  یمدآ  رد  تسا  نکمم  سابل  عون  کـی  میناد .  یم  رثوم  تیـصخش » تشرـس و   » تخاـس رد  ار  لـئاسم  نیا  یتح 

«. رکذـت  » لماع يرگید  سابل  و  دوش ، تلفغ »  » هیام ي تسا  نکمم  یـسابل  دزیگنارب . ار  رورغ  ربک و  تلاح  يرگید ، سابل  و  دروآدـیدپ ،
اتـسار نیمه  رد  تسا ، هدش  سابل  گنر  هزادنا و  سنج و  عون و  باختنا  رد  تقد  هب  ینید  میلاعت  تایاور و  رد  هک  يررکم  ياه  هیـصوت 

کبرقی لب  یلاعت  هّللا  نع  کلغـشی  الام  کسابل  ریخ  و  : » دیامرف یم  سابل  عون  نیرتدـب  نیرتهب و  نایب  رد  ص )  ) دـمحم لآ  قداص  تسا .
ار وت  هک  دشاب ، يا  هلیسو  هکلب  دیامنن ، لفاغ  تزیزع  دنوادخ  زا  ار  وت  هک  تسا ، یسابل  وت ، سابل  نیرتهب  و  هتعاط . » هرکذ و  هرکش و  نم 
و لماک ، فراع  زا  ینافرع  ینایب  اب  ار  ثحبم  نیا  ددرگ . تسود  هاگرد  هب  وت  بّرقت  هیام ي  و  دهد ، رارق  عیطم  رکاذ و  و  رکاش ، هدنب ا ي 

نآ هچ  نانچ  و  دومرف ...« : هک  مناـسر  یم  لاـمک  هب  نطاـب ، رب  ساـبل  ریثأـت  صوصخ  رد  هیلع ) هّللا  مالـس   ) ینیمخ ماـما  لـصا ، کـلاس و 
لاعفا كورت و  مامت  و  هیّداعریغ ، هیّداع و  تانکـس  تاکرح و  عیمج  و  رهاظ ، تایه  تسا ، تاریثات  هکلب  ریثأت ، رهاظ  رد  ار  ینطاب  بتارم 

زا ار  کلاس  ادـخ ، ناگدـنب  زا  یکی  هب  تراقح  يور  زا  هاگن  کی  اب  دوش ، هاگ  هک  بیجع ! سب  یتاریثأت  ینطاـب ) بتارم  ، ) اـه نآ  رد  ار 
فیعـض و ام  هراچ ي  یب  ياه  بلق  نوچ  و  دـیامنب . دـناوتن  زارد  ياه  لاس  هب  ار  نآ  ناربج  و  دـنک ، باترپ  نیلفاـس  لفـسا  هب  یلعا ، جوا 
رد یتح  هک  تسا  مزال  سپ  دهد ؛ یم  تسد  زا  ار  دوخ  تنوکس  دیآ و  یم  رد  هزرل  هب  یمیالم  میسن  اب  نونجم ، دیب  نوچ  و  تسا ، ناوتان 

یهاگن يرقاب - ورسخ   1 مینکب . ار  بلق  يراد  هاگن  هدومن ، هیبلق  تالاح  هظحالم ي  تسا ، سابل  ذاـختا  اـه  نآ  زا  یکی  هک  يداـع ، روما 
4 تیبرت . هـلجم ي  یموـلظم - یلعبجر   3 فرـصت . لخد و  یکدـنا  اب  ص 69  عبنم - ناـمه   2 و 22 . ص 23  یمالـسا - تیبرت  هب  هراـبود 
مکحم و سب  ییاـه  ماد  ار  ناطیـش  سفن و  نوـچ  و  هـقیقحلا . حاـتفم  هعیرـشلا و  حاـصم  زا  لـقن  هـب  ص 61 - دلج 4 - یمالـسا - نافرع 
اه نآ  لباقم  رد  دوخ ، عسو  قاطن  تردـق و  هزادـنا ي  ات  راچان  تسا ، جراخ  ام  تقاط  زا  نآ  هب  هطاحا ي  هک  تسا ، قیقد  سب  یتالیوست 

، رهاظ رد  ار  نطاب  هک  دش ، حضاو  هک  نآ  زا  سپ  مییوگ : سپ  مییامن . دـییأت  قیفوت و  بلط  تالاح ، همه ي  رد  یلاعت  قح  زا  هدرک و  مایق 
ریثأت حور  رد  هک  هچ  نآ  زا  سابل ، تأیه  و  هدام ، باختنا  رد  دـیاب  یناـحور ، یقرت  و  قح ، بلاـط  ناـسنا  تسا ؛ ریثأـت  نطاـب ، رد  رهاـظ  و 

لیوست هک  دوشن  نامگ  دنک و  زارتحا  دیامن ، یم  ییایند  ار ، حور  ههجو ي  دنک و  یم  لفاغ  قح  زا  جراخ و  تماقتـسا  زا  ار  بلق  درادب و 
سردنم سابل  يارب  ار  ناسنا  هک  دیآ  یم  شیپ  هاگ  هکلب ، تسا  نییزت  لمجت و  ابیز و  رخاف  سابل  رد  طقف  هراما ، سفن  سیلدـت  و  ناطیش ،

لومعم و فالخرب  راتفر ) و   ) یشم قلطم  هکلب  ترهـش ، سابل  زا  دیاب  ناسنا  تهج ، نیا  زا  دیامن و  طقاس  رابتعا  هجرد ي  زا  شزرا ، یب  و 
امن تشگنا  هجوت و  بلاج  نآ ، شرب  تایه و  تمیق و  نیگنس  نآ ، سنج  هدام و  هک  رخاف ، ياهسابل  زا  هچ  نانچ  دیامن . زارتحا  فراعتم ،

لادـتعا زا  دزغل و  یم  نّیعت ، زایتما و  هلمجلا  یف  درجم  هب  تسا . تابث  یب  تخـس  فیعـض و  رایـسب  ام  بلق  اریز  دـنک . زارتحا  دـیاب  تسا ،
يراع و ّتیمدآ ، لامک  سفن و  تزع  تیناسنا و  فرش و  لحارم  مامت  زا  هک  یفیعـض  هراچ ي  یب  ناسنا  دشاب  اسب  هچ  دوش . یم  فرحنم 

نیدنچ اب  هک  نآ  ای  هدرک ، دیلقت  بناجا  زا  نآ  تخود  شرب و  رد  هک  یمـشپ ، ای  یمـشیربا  هچراپ ي  عرز  هس  ود ، هطـساو ي  تسا ، يرب 
يزیچ هب  ار  يدوجوم  چیه  هدرک و  هاگن  زان ، ربک و  تراقح و  رظن  هب  ادخ ، ناگدنب  رب  تسا  هدومن  لیصحت  ار  نآ  یشورف  فرـش  گنن و 

دوخ فرش  رابتعا و  هیام ي  ار  دنفسوگ  سابل  و  مرک ، تالوضف  هک  تیفرظ ، یکچوک  و  سفن ، فعض  لامک  زا  زج  تسین  نیا  هدرمشن و 
مدآ یـشاب ! ناکم  نوک و  هصالخ ي  و  ناکما ، ملاع  رخف  دـیاب  وت  یتسه ! يا  هیام  یب  فیعـض  قولخم  ردـقچ  ناسنا ، هراچیب  يا  درادـنپ .

« ریفـص دننز  یم  شرع  هرگنک ي  ار ز  وت  ! » یـشاب تارهاب  تایآ  زا  دـیاب  يا ، هداز  هفیلخ  وت  یـشاب ! تافـص  امـسا و  ملعم  دـیاب  يا ، هداز 
راختفا نیا  ا  ینک ؟ یم  یـشورفراختفا  نآ  اب  يا و  هدومن  بصغ  ار  هراچ  یب  تاناویح  تاسوبلم  تالوضف و  تشم  کی  فلخان ، تخبدـب 

یم ربکت  زاـن و  نارگید  راـختفا  اـب  و  ینک ؟ یم  رخف  نارگید  ساـبل  اـب  ارچ  تسا . هاـبور  باجنـس و  رتـش و  دنفـسوگ و  مشیربا و  مرک  زا 
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شوپ نت  دیابن  ار  یسابل  ره  دوب و  ساسح  قیقد و  دیاب  سابل ، باختنا  رد  مییوگ : یم  هک  تسا  اهرثأت  ریثأت و  نیمه  هیاپرب ي  ییامن ». ..!؟
حور و رب  ار  بولطم  ریثأت  هک  دیشوپ  دیاب  ار  یسابل  دومن . ار  دوخ  ناور  حور و  هظحالم ي  دیاب  شـشوپ ، شنیزگ  رد  دینادرگ و  شیوخ 

زیهرپ تدش  هب  راب ، تیـصعم  ازفارورغ و  ازربک و  ياه  سابل  و  نیرفآ ، تواقـش  روآ ، تلفغ  ياه  سابل  ندیـشوپ  زا  دهنب و  ياجرب  نطاب 
.185 ص 6 - توکلم - رد  زاورپ  هر -)  ) ینیمخ ماما   1 دومن .

تسوا گنهرف  فّرعم  سکره  سابل  - 5

رد دشوپ ، یم  نت »  » رب درف  ره  هک  یسابل  تیفیک  عون و  تسوا . ندیشیدنا »  » هوحن ي رگ  ناشن  سکره ، ندیشوپ » سابل   » هنوگ ي هوحن و 
ياهراتفر دریگ و  یم  ناـمرف  رـس »  » زا نت »  » هراومه هک  ارچ  دـنارورپ . یم  رـس »  » رد هک  تسا  يرکفت  هوحن ي  عون و  اـب  میقتـسم  طاـبترا 

ملاع هب  وا  شرگن  زرط  اب  دنک  یم  نت  رب  سکره  هک  یسابل  مییوگ  یم  يور  نیا  زا  تسا . دارفا  ینورد » ياهرواب  » زا هتفرگ  تأشن  ینورب ،
، گنهرف کی  هب  نادقتعم  نایم  رد  یتح  تسوا و  ینورد  داقتعا  رگ  نایب  یناسنا ، ره  يرهاظ  ششوپ  دراد و  یناوخ  مه  بسانت و  مدآ ، و 
« لمع  » و هدـیقع »  » رد يرگ  یلابا  هناـشن ي ال  ساـبل ، رد  يرگ  یلاـبا  ـال  دز . سدـح  شـسابل  يور  زا  ار  سکره  داـقتعا  نازیم  ناوت  یم 

عون هعماج  ره  رد  . » تسا یتدـیقع  ینید و  ینابم  هب  دـّبعت  دـّیقت و  هناـشن ي  ندیـشوپ ، ساـبل  هوحن ي  رد  دـّبعت  دـّیقت و  سکعرب  و  تسا ،
ياه شزرا  ینیب و  ناهج  عبات  تسا  هعماج  نآ  یمیلقا  یعامتجا و  يداصتقا و  طیارـش  عبات  هک  نآ  رب  هوالع  نادرم ، نانز و  سابل  تیفیک 

یشنیب هچ  یتسه  هب  تبسن  هک  نیا  هب  هتـسب  فلتخم ، عماوج  تسا .... ینیب  ناهج  نآ  هنییآ ي  نّیبم و  یتح  هعماج و  نآ  گنهرف  رب  مکاح 
، رهـش نتخاس  رد  یـصاخ  بولـسا  کبـس و  دننادب ، مکاح  ناهج  رب  ار  ییاه  شزرا  هچ  دنـشاب و  لئاق  یگدنز  يارب  ییانعم  هچ  هتـشاد و 

دراو هبیرغ  یجراخ و  کی  یتقو  هک  تسا  يوق  يا  هزادنا  هب  گنهرف  سابل و  هطبار ي  تشاد . دنهاوخ  نآ  ریاظن  سابل و  ندیـشوپ  هناخ ،
یم تبحـص  رگید  کی  اب  دوخ  سابل  اب  اه  ناسنا  ییوگ  تسوا . سابل  ناـمه  دناسانـش ، یم  ار  وا  هک  یتمـالع  نیتسخن  دوش ، یم  یطیحم 

قلعت یگنهرف  هچ  ییایند و  هچ  هب  ما و  هدـمآ  اجک  زا  متـسیک ، نم  هک  دـیامن  یم  یفرعم  ار  دوخ  شیوخ ، سابل  نابز  اـب  سکره  دـننک و 
دوخ نوماریپ  ناهج  هب  تسا  یفاک  اعدا  نیا  تابثا  يارب  وا . دوخ  هقیلـس ي  سپـس  تسوا و  هعماج ي  گنهرف  عبات  ناسنا ، سابل  مراد . ...

، دنلب اه  نآ  همه ي  هک  تسا  نیا  فالتخا ، ددعت و  نیع  رد  یقرـش ، عماوج  یموب  ياه  سابل  كارتشا  هجو  دـید  میهاوخ  مینکفیب ، يرظن 
لماک تسد  کی  يازجا  دادعت  تخود ، زرط  گنر ، هچراپ ، عون  هتبلا ، تسا . هارمه  راتسد  هالک و  دنبرس ، اب  ًامومع  نابـسچریغ و  داشگ ،

، يا هقطنم  لاوحا  عاضوا و  عبات  هک  اه  توافت  نیا  دوجو  اـب  اـما  دـنتوافتم ، مه  اـب  اـه  نآ  رگید  تایـصوصخ  زا  يرایـسب  هرخـالاب  و  نآ ،
یبرغ و عماوج  رد  تسا . ... سوسحم  اه  نآ  همه ي  رد  يزراب  وحن  هب  دـش ، هتفگ  هک  یکرتشم  هجو  نیا  دنتـسه ، يداـصتقا  یعاـمتجا و 

هجو کی  اما  دـبای ، یم  لوحت  رییغت و  لاـس  زا  لـصف  ره  زاـغآ  رد  اـصوصخم  و  تسا ، عونتم  فلتخم و  اـه  ساـبل  هک  نیا  اـب  هدز ، برغ 
تسا امن ) ندب  و   ) ندب هب  هدیبسچ  هاتوک ، گنت ، هنانز - هچ  هنادرم و  هچ  یبرغ - زورما  ناسنا  سابل  هک  نیا  نآ  و  تسا ، راک  رد  كارتشا 

رارق یبرغ  گنهرف  لماک  هطلـس ي  ذوفن و  تحت  زونه  هک  تسا  یماوقا  یتنـس  یموب و  ياه  سابل  لباقم  هطقن ي  تسرد  طاحل  نیا  زا  و 
، یعامتجا لاوحا  عاضوا و  تسین . هدوبن و  یگدنام  بقع  لهج و  زا  یشان  یبرغ ، یقرش و  ياه  ندمت  سابل  لکش  توافت  دنا . ... هتفرگن 
و میدق ، رد  اوه  يدرس  ای  و  یبرغ ، ناسنا  يراکرپ  میدق و  رد  مدرم  يراک  یب  دنشاب . توافت  اشنم  دنناوت ، یمن  زین  ییایفارغج  يداصتقا و 

دیاـب تسا ...  رت  هیبـش  یخوـش  هب  اـه  نیا  زورما و ... رد  نآ  ینارگ  دوـبمک و  میدـق و  رد  هچراـپ  ینازرا  یناوارف و  زورما ، رد  نآ  یمرگ 
ینیب و ناهج  اب  بسانتم  زین  برغ  زورما  ساـبل  دراد و  ار  یـسابل  ناـنچ  ياـضتقا  هک  تسا  قرـش  یـشزرا  ماـظن  ینیب و  ناـهج  نیا  تفگ :
هقیلس ي لوصحم  افرص  ناوتب  ار  نآ  هک  تسین  یحطـس  هداس و  يرما  نآ ، عون  لکـش و  سابل و  هلأسم ي  تسا . ... یبرغ  زورما  گنهرف 
همه ي رد  تواقت  نیا  تسا و  نامـسآ  ات  نیمز  زا  اه  نآ  توافت  هک  تسا  ینیب  ناـهج  ود  گـنهرف و  ود  هلأـسم ي  هلأـسم ، تسناد . دارفا 

ناسنا ات  تسا و  گنهرف  کی  رییغت  دمایپ  هراومه  سابل ، رییغت  دوش ... . یم  رگ  هولج  وا  سابل  رد  هلمج  زا  ناسنا و  هب  طوبرم  یلـصا  روما 
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هب تسرد  دنک . یمن  نت  هب  ار  نانآ  سابل  دریذپن ، ار  موق  کی  گنهرف  ات  دنک . عادو  دوخ  سابل  اب  دناوت  یمن  دنکن ، عادو  دوخ  گنهرف  اب 
هورگ نآ  زا  مه  دزاس ، یهورگ  هب  هیبش  ار  دوخ  هک  ره  مهنم » وهف  موقب  هّبـشت  نم   » هک تسا  هدـمآ  اـم  ثیداـحا  رد  هک  تسا  لـیلد  نیمه 
مالعا نآ  اب  تسا و  هدرک  بصن  دوخ  دوجو  هناـخ ي  رد  رـس  رب  وا  هک  تسا  یمچرپ  تسوا ، دوجو  روشک  مچرپ  ناـسنا  ره  ساـبل  تسا .

یّلم و ّتیوه  هب  ار  دوخ  داقتعا  دوخ ، مچرپ  هب  مارتحا  يرادافو و  اب  یتلم  ره  هک  نانچ  مه  دنک . یم  تیعبت  گنهرف  مادک  زا  هک  دنک  یم 
نآ اب  بسانتم  سابل  دـشاب ، هتـسبلد  دـقتعم و  اه  شنیب  اه و  شزرا  هلـسلس  کـی  هب  هک  ماداـم  زین  ناـسنا  ره  دـنک ، یم  زاربا  دوخ  یـسایس 

. درک دهاوخن  رد  هب  نت  زا  ار  اه  شنیب  اه و  شزرا 

یبرغ گنهرف  اب  یبرغ  سابل  هطبار ي 

برغ گنهرف  ینیب و  ناهج  اب  يا  هطبار  هچ  زورما ، برغ  ياـمن ) ندـب  و   ) هاـتوک گـنت و  ساـبل  میـسرپب  هک  تسا  نآ  ماـگنه  کـنیا  ... 
ندمت رد  ناسنا  دراد . ندمت  نآ  رد  ناسنا ، يانعم  اب  یمیقتسم  هطبار ي  ندمت  ره  رد  تسا و  ناسنا  نوئش  زا  ینأش  ندیشوپ ، سابل  دراد ؟

یگدـنز هیـشاح ي  هب  تیونعم  دـیزگ . تلزع  اسیلک  رد  دـش و  بیاـغ  یگدـنز  هنحـص ي  زا  ادـخ  هک  یندـمت  رد  تسیچ ؟ یبرغ  دـیدج 
درادن و تلاصا  سدقت ، تیونعم و  رگید  نآ  رد  هک  هدش  يدام  يدنب  ناوختـسا  کی  یبرغ ، ندمت  گنهرف و  يدنب  ناوختـسا  و  هدیزخ ،

یقرف چـیه  ناسنا  ندـمت ، نیا  رد  دوش و ... نیمز  رد  ادـخ  هفیلخ ي  دـناوتب  و  دـشاب ، یهلا » حور   » لماح هک  تسین  يدوجوم  رگید  ناسنا 
هک یگنهرف ، نینچ  رد  جیه ... ! رگید  دریم و  یم  و  دنک ، یم  یگدنز  تعیبط  رد  یلاس  دـنچ  مه ، وا  درادـن ... ناویح  اب  يدوجو  يداینب و 

همه ي دنکب ؟ دـناوت  یم  هچ  ناسنا  دـنک ، یمن  توعد  دوخ  هب  ار  وا  یتشهب ، جـیه  تسین و  ناسنا  راظتنا  رد  یگرم  زا  یـسپ  يادرف  حـیه 
ندوب و يارب  يرگید  لاجم  تصرف ، نیا  رد  زج  هک  وا  تسا و  گرم  ات  دلوت  هاتوک  هلصاف ي  نیمه  دراد ، ندومج »  » ارب ي وا  هک  یتصرف 

دنک بسک  دوخ  يارب  ار  زایتما  نیرتشیب  دسر ، رد  گرم  دیآ و  رد  ادص  هب  هقباسم  نایاپ  توس  هک  نآ  زا  لبق  تسا  راچان  درادـن ، ندـنام 
اب ندمت  نیا  رد  زیچ  همه  رابتعا  شزرا و  دیامن . يریگ  هرهب  تسا ، روآ  تذل  شخب و  تذـل  تعیبط  نیا  رد  هچ  نآ  ره  زا  دـناوت  یم  ات  و 
یم هک  ییاهزیچ  زا  یکی  دشخبب و  تذـل  تسا ، يدام  یناویح  ًاساسا  هک  یناسنا  هب  دـناوت  یم  ردـق  هچ  هک  دوش  یم  هدیجنـس  كالم  نیا 
ارچ دنکب و  ار  هدافتسا  رثکادح  دوخ ، ینامسج  یعیبط و  زیارغ  همه ي  زا  دیاب  ناسنا  نیا  تسا ... ... ناسنا » نت  ، » دشخبب تذل  وا  هب  دناوت 

يّدـج تروص  هب  وا  هعماـج ي  یگدـنز و  رد  مسج ، تعیبط و  زا  رترب  یتـقیقح  مادـک  دـنک ؟ دودـحم  ار  وا  دـهاوخ  یم  زیچ  هچ  دـنکن ؟
تسا و دازآ  ًالوصا  ناسنا ، دور ؟ رتارف  تقیقح  نآ  غارـس  هب  دوش و  لئاق  يّدـح  دوخ ، ینامـسج  ياه  ییوج  ماک  يارب  وا  ات  دراد  روضح 
ار وا  زرم  ّدح و  یب  يدازآ  نیا  ات  درادن  دوجو  ملاع  رد  یتقیقح  جـیه  دـنکن ، داجیا  یتیدودـحم  وا  يدازآ  يارب  یعامتجا ، یگدـنز  رگا 

يدودحم تصرف  رد  وا  و  تسوا ، تذـل  ياهروخـشبآ  نیرتمهم  زا  یکی  نت »  » نیا و  تسین ، يرگید  زیچ  نت »  » زج ناسنا  دزاس . دودـحم 
« اقـستسا درـس و  بآ  تسا و  نابایب   » يرآ دوش . دنم  هرهب  دناوت  یم  ات  تذـل ، نیا  هلمج  زا  اه و  تذـل  همه ي  زا  دـیاب  دراد ، گرم  ات  هک 

نآ یـشخب  تذل  هزادنا ي  هب  نآ  شزرا  هک  دوش ، یم  ییالاک  نز  و  دـنک . یم  دادـیب  يا  هعماج  نینچ  رد  یـسنج  هزیرغ ي  هک  تسا  نیا 
راگدرورپ ياـقل  هب  هک  دـنک  ادـیپ  یلاـعت  اـج  نادـب  اـت  دـناوت ، یم  یتح  تسا و  یهلا  راد  تناـما  هک  تسین  یناـسنا  نآ  رگید  نز ، تسا .

« نت ، » هعماج نیا  رد  و  ندـمت ، نیا  رد  نز  رگا  تسوا و  نت  شزرا  هزادـنا ي  هب  وا ، شزرا  و  تسا ، نت »  » طقف وا  هن ، دـبای . تسد  شیوخ 
رد وا  یتسه  تیدوجوم و  همه ي  دراد ؟ یـشزرا  هچ  رگید  وا  دـننیبن ، ار  وا  رگا  دـنام ؟ یم  یقاب  هچ  وا  يارب  دراذـگن ، شیامن  هب  ار  دوخ 

سپ مشیدنا ، یم  نم  : » دوب هتفگ  لبق  لاس  دصراهچ  زا  شیب  تراکد ، رگا  دننک . یبایزرا  يرادیرخ ، هاگن  اب  و  دننیبب ، ار  وا  هک  تسا  نیا 
نز متسه »!! سپ  دننک ، یم  هاگن  ارم  : » دیوگب دیاب  راچان  هدز ، برغ  يزورما  ياه  هعماج  همه ي  برغ و  زورما  هعماج ي  رد  نز  متسه ،»
یم دوخ  نامـشچ  يوزارت  هفک ي  ود  رد  ًامئاد  ار  وا  درم ، هک  تسا  ءیـش  کـی  نز  مشچ .»  » همه نز ، ربارب  رد  درم  تسا و  مسج »  » طـقف

وا دوجو  رد  يزار  زمر و  تسا و  یلاخ  تیونعم  زا  تسا و  چوپ  كوپ و  ناسنا  نآ ، رد  هک  یگنهرف  نینچ  رد  دنک . یم  یبایزرا  دـجنس و 
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را صرح  هب  ییانس : . 1 دشاب ؟ هتشاد  دناوت  یم  یلکـش  هچ  سابل  مشچ ، تسد و  تسا و  مسج  نت و  نامه  تسه ، هچ  ره  و  تسین ، هتفهن 
، تسین نت  ششوپ  يارب  يا  هلیسو  سابل  هک  تسادیپ  اقستسا  درس و  بآ  ناتسبات و  دوب و  نابایب  مدرک  دب  هک  نم  زا  ریگم  مدروخ  یتبرش 

نوچ مه  ات  دـشاب  گنت  دـیاب  وا  سابل  تسوا ، مسج  شیاـمن  هب  نز  تیـصخش  هک  ییاوه  لاـح و  نینچ  رد  تسا . نآ  شیارآ  يارب  هکلب 
! دناشوپن ار  وا  نت  رتشیب  هچره  ات  دشاب ، هاتوک  دیاب  دزاسن ، وحم  ار  وا  ینامـسج  تایـصوصخ  دوش و  هدیـشک  وا  مسج  يور  یکزان  باعل 
ار رگید  یضعب  و  بلاق »  » ار دوخ  مادنا  زا  یـضعب  نآ ، کمک  اب  ات  دنک  یم  نت  هب  سابل  و  تسوا ، مود » تسوپ   » هک نت  هناخ ي  هن  سابل ،

راک رد  هراومه  هزات ، ياهدـم  نارکتبم  تقیقح  رد  تسا و  یـسنج  یـسانش  ناور  دـنک ، یم  نییعت  ار  ساـبل  لدـم  هچ  نآ  دریگب ! باـق » »
سنج نآ  رد  ار  قایتشا  رثکادح  و  سنج ، نیا  رد  ار  هبذاج  هولج و  رثکادح  دـنناوتب  ات  دنتـسه ، یگدیـشوپ  یگنهرب و  نایم  تبـسن  میظنت 

هک تسین  یفداصت  تسهزین . نادرم  سابل  هک  تسا ، مسج » مشچ و   » هطبار ي عبات  هک  تسین  نانز  ساـبل  اـهنت  نیا  دـنیامن . داـجیا  رگید ،
یبرغ و مه  نیا  تسا ، نت  بلاق  حالطصا  هب  و  نت ، هب  هدیبسچ  هزادنا  نیا  میشوپ ، یم  زورما  ام  همه ي  هک  یبرغ ، هنادرم ي  راولش  تک و 
هب دزاس و  یم  گنت  هزادنا  نیا  ار  نادرم  سابل  یتح  هک  تسا  نت  ندـنایامن  هب  لیم  نیا  تسا . برغ  رد  تیـسنج  هلأسم ي  زا  یـشان  ًاقیقد 

.« دنابسچ یم  نت 

یمالسا گنهرف  اب  یمالسا  ششوپ  سابل و  هطبار ي 

باسح و یمدآ  نوکـس  تکرح و  ره  يارب  گنهرف  نیا  رد  تسین . اـهرو  هلی  هداـهناو و  دوخ  هب  يدوجوم  ناـسنا  یمالـسا ، گـنهرف  رد 
هب هجوت  یب  اهر و  هلی و  ندیـشوپ ، سابل  رد  دناوت  یمن  زگره  یمالـسا  گنهرف  رد  دـقتعم ، ناسنا  تسه . روتـسد  همانرب و  ًاعبط  و  باتک ،

ساسارب و  دشوپ ، یم  سابل  نید  نامرف  قبط  رب  هراومه  یقیقح ، ناملسم  کی  يور  نیا  زا  دشاب . دوخ  ینید  ياهروتـسد  روغث و  دودح و 
یم شیاریپ  شیارآ و  ار  دوخ  رهاـظ  تروص و  رـس و  یتح  دـیوگ و  یم  نخـس  دنیـشن و  یم  دور و  یم  هار  ینید  ياـهدومنهر  میلاـعت و 

نیاربانب تسادـیوه . شحراوج  ءاضعا و  یمامت  سابل و  رهاـظ و  تروص و  رـس و  زا  هراومه  شناـمیا ، ياـه  هناـشن  یقیقح ، نمؤم  دـنک .
ناسنا . » دـیامنب راتفر  نامیا ، تمعن  زا  ناگرهب  یب  راّفک و  ناـنوچ  شیوخ ، نت  شیارآ  ساـبل و  رد  دـناوت  یمن  هاـگ  چـیه  یناـسنا ، نینچ 
ییامن ندب  هب  اهنت  هک  دنیب  یم  نآ  زا  رتریطخ  ار  دوخ  هفیظو ي  دوش و  هتخانش  شمسج  هب  هک  دناد  یم  نآ  زا  رت  فیرش  ار  دوخ  مالـسا ،
هـضرع ار  نت  هک  دـنک  یمن  نت  هب  ساـبل  نآ  يارب  مالـسا ، رد  هلمج  زا  يونعم و  ياـه  شنیب  همه ي  رد  ناـسنا  دزادرپـب . مسج  شیارآ  و 

درب تسد  زا  ار  نت  هک  تسا  يژد  راوـید  هلزنم ي  هب  تسا . میرح  کـی  وا  يارب  ساـبل  دـشوپب . ار  دوـخ  اـت  دـشوپ  یم  ساـبل  هکلب  دـنک ،
کیرحت تردـق  رب  هک  نآ  هن  دـنک ، مک  ار  یـسنج  کیرحت  هک  تسا  نآ  يارب  سابل  دـنک . یم  ظـفح  ار  وا  تمارک  دراد و  یم  ظوفحم 

ار شیوخ  نت  هک  دـنیب  یمن  نآ  رد  ار  دوخ  لامک  مالـسا ، ناسنا  تسوا . لوا » هناخ ي   » هکلب تسین . ناـسنا  مود » تسوپ   » ساـبل دـیازفیب .
شیوخ يادخ  هب  ار  دوخ  ناج  دـشورفب ، قلخ  هب  ار  دوخ  نت  هک  نآ  ياج  هب  هکلب  دـشورفب ، دزادـنا و  هار  هب  دـنک و  نییزت  ییالاک  نوچ 
هاگرد هب  برقت   » قح و شتـسرپ  يارب  يا » هلیـسو   » ار نآ  هکلب  درامـش ، یمن  فدـه »  » ار ندیـشوپ  سابل  ناملـسم ، ناـسنا  دـشورف » . یم 
شوخ ار  دوبعم  هک  دیارآ  یم  ار  دوخ  دـشوپ و  یم  هنوگ  نآ  ددنـسپ و  یم  قح »  » هک دـشوپ  یم  یـسابل  يور ، نیا  زا  دـناد . یم  تسود »

ام شنیب  گنهرف و  رادومن  هک  دومن ، نت  رب  دـیاب  یـسابل  مییوگ : یم  هک  تسا  سابل  گنهرف و  گنتاگنت  هطبار ي  نیمه  هیاپ ي  رب  دـیآ .
يرادافو و رهظم  ام و  یگنهرف  لالقتـسا  رگ  شیامن  هک  یـسابل  دـشاب . هتـشاد  نامنامیا  داقتعا و  اـب  لـماک  یگنهاـمه  بساـنت و  دـشاب و 

. دشاب نام  یگدازآ  تیّرح و  مچرپ  نامنامرآ و  هدیقع و  هب  ام  یگدرپسرس 

تسوا ینورد  تیصخش  فرعم  سکره  سابل  - 6

، سکره رهاـظ  هـچ  دز . سدـح  وا  رهاـظ  ساـبل و  يور  زا  ناوـت  یم  زین  ار  درف  ره  تیــصخش  نازیم  شنیب ، شرگن و  هوـحن ي  رب  هوـالع 
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زا : » هک تسا  قداص  مه  سابل  دروم  رد  لثم  نیا  تساه . نآ  ینورد  تالاح  هدـییاز ي  دارفا ، ینوریب  ياـهراتفر  تسوا و  نطاـب  هاـگولج 
یم شقن  رهاظ  رد  تسا ، یمدآ  نطاب  رد  هچ  نآ  : » هک تسا  ملـسم  یتیبرت  لصا  کـی  نیا ، اریز  تسوا ». رد  هک  دوارت  نورب  ناـمه  هزوک 

رهاـظ رب  دـهد ، خر  یمدآ  نطاـب  رد  يرییغت  رگا  تسـشن . دـهاوخ  تسوپ  رب  نآ  گرب  خاـش و  دیـشاپب ، لد  رد  هک  يرذـب  ره  و  دـنیرفآ »
ياه سابل  ندیشوپ  زا  تیـصخشاب  فیرـش و  ياه  ناسنا  اهداضت ، ینوگ و  هنوگ  همه ي  اب  اه ، گنهرف  همه ي  رد  دش ».  دهاوخ  رادومن 

یم عانتما  ندش  امن  تشگنا  زا  تدش  هب  دندنم ، هرهب  هتفای ، دشر  لداعتم و  یتیـصخش  زا  هک  نانیا  دنراد . زیهرپ  کبـس ، هدننز و  فلج و 
نوردـنا رد  يا  هنوگ  هب  هک  يدارفا  سکعرب  دـنراد و  یم  ساپ  فراعتم  نیگنـس و  ياـه  ساـبل  ندیـشوپ  اـب  ار  شیوخ  تنازو  دـنزرو و 

فلج و ياه  ساـبل  ندیـشوپ  اـب  اـت  دنـشوک  یم  دـنیامن ، یم  یناور  دوبمک  صقن و  یعون  و  ینیب ، مکدوخ  تراـقح و  ساـسحا  شیوخ 
ياهدوبمک هدراذگ و  شوپرـس  شیوخ ، صیاقن  رب  هار  نیا  زا  هدومن و  بلج  دوخ  هب  ار  نارگید  هجوت  ندـش ، امن  تشگنا  فراعتمریغ و 

هچره ات  دنـشوک  یم  دنرادنپ ، یم  ندب  ار  دوخ  تیدوجوم  مامت  دنا و  هرهب  یب  نورد » ياه  ییابیز   » زا هک  اه  نآ  دـنیامن . ناربج  ار  دوخ 
نینچ زا  ار  دوخ  دنا ، هدرب  يرت  نوزفا  هرهب ي  حور » ییابیز   » و ینطاب » لامج   » زا هک  نانآ  اما  دـنراذگب . شیامن  هب  ار  دوخ  مسج  رت  شیب 

زا دهد  یم  ربخ  هراسخر  گنر   » هک دنشاب  هدینش  ار  رعش  عارـصم  نیا  ناگدنناوخ  زا  يرایـسب  دیاش  دننیب . یم  زاین  یب  ییاه  يرـس  کبس 
لاـح عضو و  رییغت  زا  دوش ، یم  ادـیپ  ناـسنا  هرهچ ي  رد  یعیبـط  روط  هب  هک  یگنر  رییغت  هک  تسا  هدوب  نیا  رعاـش ، دوـصقم  ریمـض ». ّرس 
ییاه گنر  نآ  هکلب  هراسخر ، یعیبط  گنر  اهنت  هن  مییوگب ؛ میور و  رتارف  رعاـش  دوصقم  زا  يردـق  میناوتیم  اـم  دـهد . یم  ربخ  وا  ینورد 

ینورد و لاوحا  اب  دنراد ، هرهچ  رب  نانز  هک  یشیارآ  عون  دهد . یم  ربخ  دوخ  ریمض  ّرس  زا  زین  دننز ، یم  هراسخر  هب  یعونصم  روط  هب  هک 
دوخ يارب  هک  یـسابل  هزادنا ي  لکـش و  ندب و  همه ي  شیارآ  هکلب  هرهچ ، شیارآ  اهنت  هن  دراد و  میقتـسم  طابترا  نانآ  یناور  تالیامت 
دارفا کت  کت  تیـصخش  فّرعم  هک  تسا  هعماج  گنهرف  ریثأت  تحت  اهنت  هن  سابل  دهد . یم  ربخ  نانآ  ریمـض  ّرـس  زا  دننک ، یم  باختنا 
يـالاو ياـه  شزرا  هک  يا  هعماـج  رد  دراد . دوجو  يوق  یطاـبترا  زین  هعماـج  یموـمع  گـنهرف  دارفا و  تیـصخش  ناـیم  هتبلا  تسه و  زین 

ًارهق دشاب ، هتشادن  ینوریب  ياه  هولج  اه و  هاگ  شیامن  زا  لقتسم  ییانعم  تیثیح و  ناسنا ، نورد  ملاع  دشاب و  رابتعا  یب  یناسنا ، يونعم و 
هعماج نینچ  رد  دارفا  هک  تسادـیپ  دریگ و  یم  لکـش  يو  هرابرد ي  نانآ  رظنراهظا  نارگید و  هجوت  هیاپ ي  رب  یلک  هب  ناسنا  تیـصخش 

یب تارییغت  دم و  دننک . داجیا  نّیعت  صّخشت و  یعون  دوخ  يارب  دننک ، یم  نت  هب  هک  یسابل  اب  هلمج  زا  هلیسو و  ره  اب  دننک  یم  یعـس  يا 
نورد زا  هک  ینیکرچ  هدـقع ي  نآ  دراد ... ... دارفا  ناور  ریمـض و  رد  يا  هنیمز  نینچ  دـهد  یم  خر  سابل  رد  ابترم  هک  یلیلد  یب  رامش و 

صّخشم ندش و  امن  تشگنا  هب  لیم  نامه  یکی  تسا . رایـسب  دّدعتم و  و  دنک ، یم  زابرـس  لذتبم ،)  ) سابل عون  لکـش و  تروص  هب  ناسنا 
روهظ سابل  رد  زین  نارگید  اب  تباقر  تداسح و  ییامندوخ و  هب  لیم  تسا ، تورث  لام و  نازیم  مالعا  رخافت و  رگید  یکی  تسا و  نتشگ 
دروم رد  اه  يرواد  زا  يرایسب  ساسا ، نیمه  رب  تسا ». ...  رثؤم  سابل  عون  باختنا  رد  زین  نارگید  رب  هطلـس  هب  لیم  یبلط و  هاج  دنک . یم 

يدارفا يرهاظ  شـشوپ  سابل و  یتح  هکلب  درف ، دوخ  رهاظ  سابل و  اهنت  هن  دریذـپ . یم  تروص  اه  نآ  رهاظ  تأیه  ساـبل و  يور  زا  دارفا 
يارب یهاـگ  نادرم  . » دنتـسه وا  تیـصخش  فرعم  زین  نادرگاـش و ... نادـنزرف و  رـسمه ، لـیبق  زا  دـنراد ، رارق  يو  ذوفن  هزوح ي  رد  هک 

تیمها عقاو  رد  زین  دـشوپ ، یم  هک  یـسابل  دوخ و  نز  نداد  ناشن  اب  و  دـننک ... یم  هدافتـسا  دوخ  نارـسمه  سابل  زا  یبلط  هطلـس  رخافت و 
ساـبل و رد  ار  شیوخ  ياوقت  دـیقت و  اـی  يرابودـنب ، یب  يرورپ و  سوه  یبـلط و  عوـنت  هیحور ي  و  دـننامهف »...  یم  نارگید  هب  ار  دوـخ 

يرهاظ شـشوپ  شیارآ و  سابل و  هدهاشم ي  اب  اسراپ ، هنمؤم و  ییوناب  هتفگ ي  هب  دنراذگ . یم  شیامن  هب  شیوخ  دـنزرف  نز و  شیارآ 
یتح و   ) دوخ سابل  هوحن ي  عون و  شنیزگ  رد  نیاربانب  درب . یپ  اه  نآ  نارهوش  تیـصخش  تـالاح و  تاـیحور و  هب  ناوت  یم  اـه ، مناـخ 

سابل اب  میراذگ و  یم  شیامن  هب  ار  شیوخ  ینورد  تافـص  تیـصخش و  دوخ ، سابل  اب  هچ  تشاد ، اور  ّمات  یتقد  دـیاب  دوخ ) هداوناخ ي 
ص 45- عبنم - نامه  لداع - دادح   1 میهد . یم  رارق  نارگید  يرواد  تواضق و  ضرعم  رد  ار  دوخ  مییوگ و  یم  نخـس  نارگید  اب  دوخ 

ص 45. عبم - نامه   2 . 43
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تادابع رد  سابل  ریثات  شقن و  - 7

، دیامن یم  دیکأت  ار  هطباض  زرم و  دح و  نتـسب  راک  هب  تیاعر و  و  موکحم ، ار  شـشوپ  رد  يرابودـنب  یب  هک  ینقتم  لیالد  زا  رگید  یکی 
هلأسم ي هب  ّجح ، زامن و  نوچ  یگرزب  تادابع  طیارش  بادآ و  زا  یمهم  شخب  دراد . تدابع  رد  ناسنا  يرهاظ  شـشوپ  هک  تسا  يریثأت 

سابل تیمک  تیفیک و  اب  یمیقتسم  دنویپ  تادابع ، هنوگ  نیا  نالطب  تّحص و  هک  ییاج  ات  تسا ، هتفای  صاصتخا  يرهاظ  ششوپ  سابل و 
قح هاگرد  رد  یمدآ  لامعا  ریاس  یلوبق  دـیلک  تسه و  زین  نآ  شریذـپ  همزال ي  هک  زاـمن  مهم  هضیرف ي  تحـص  طیارـش  زا  یکی  دراد .
هک يا  هنوگ  هب  تسا . سابل  هب  طوبرم  ماکحا  تیاعر  تسا ، بابرالا  ّبر  هاگرد  هب  بّرقت  هیامرـس ي  و  یلاعت ، یّقرت و  ناـبدرن  و  یلاـعت ،

هزادـنا ي هب  مه  میظع ، هضیرف ي  نیا  رد  لاحره  هب  تسا . هتفای  صاصتخا  رازگزامن  سابل  هب  هیلمع  ياـه  هلاـسر  رد  هلأـسم  هب 80  بیرق 
دح رد  دیاب  رازگزامن  سابل  هزادـنا ي  هزادـنا : فلا - نآ . ندیـشوپ  تیقیک  گنر و  هب  مه  نآ و  عون  سنج و  هب  مه  هدـش و  هجوت  سابل 

نیتروع شـشوپ  نادرم  يارب  دوب . دـهاوخ  لطاب  زامن  دـشاب ، رت  مک  رتم  یتناـس  کـی  ردـق  هب  ولو  دـح ، نآ  زا  یکدـنا  رگا  دـشاب ، ینّیعم 
دید ضرعم  رد  هک  ییاج  رد  كزوق ، ات  اهاپ  جـم و  ات  اه  تسد  تروص و  يدرگ  زج  هب  ندـب  ماـمت  ندـناشوپ  ناـنز  يارب  تسا و  بجاو 

دنک و یم  هاگن  ذّذلت » هبیر و  دصق   » هب مرحمان  رگا  تسا و  بجاو  مه  اهاپ  ندناشوپ  دشاب  مرحمان  دـید  ضرعم  رد  رگا  و  دـشابن ، مرحمان 
، دشاب ادـیپ  زامن  ماگنه  رد  نز  زا  ییومرات »  » رگا نیاربانب  تسا . مزال  مه  تروص  اه و  تسد  ندـناشوپ  تسا  تنیز »  » ياراد وضع  نآ  ای 

هیـصوت نانز  هب  یتح  دـشاب . هدرازگ  یناوارف  یّبحتـسم  لامعا  راکذا و  ینالوط و  ياه  هدجـس  اب  ار  زامن  نآ  دـنچره  تسا ، لطاب  وا  زاـمن 
کش ندش ، لددود  هبیر : . 3 دنناشوپب . ار  اه  چم  تروص و  زا  رت  شیب  یکدنا  دیاب  هفیظو  ماجنا  هب  نیقی  نانیمطا و  لوصح  يارب  هک  هدش 

رازگزامن سنج : ب - ندرب . تذـل  ای  ذذـلت  یناوخ  نوخ  يراوگ و  شوخ  مارح و  رد  عوقو  هنتف و  زا  سرت  ینعم  هب  اـج  نیا  رد  دـیدرت . و 
لطاب وا  زامن  دـشاب ، تشوگ  مارح  ناویح  ای  رادرم ، يازجا  زا  رازگزامن  ساـبل  هچ  ناـنچ  اذـل  دـشاب ، هتـشاد  نت  رب  یـسابل  ره  دـناوت  یمن 

شسابل رد  تشوگ  مارح  ناویح  زا  ییوم  رات  یلو  دشاب  لوغشم  تدابع  زامن و  هب  حبـص ، هب  ات  بش  رـس  زا  یـسک  رگا  يور  نیا  زا  تسا .
لاح همه  رد  نادرم  يارب  صلاخ ، مشیربا  فابالط و  ياه  سابل  ندیـشوپ  نینچ  مه  تسا . لطاب  شیاهزامن  یمامت  دنادب ) مه  وا  و   ) دشاب

ساـبل تیفیک : ج - دراد ). لـمأت  لـباق  يا  هتکن  دوـخ  نیا  و  . ) تسا زیاـج  ناـنز  يارب  اـما  تـسا . مارح  زاـمنریغ ، رد  هـچ  زاـمن و  رد  هـچ 
یـسک رگا  دشابن . مه  يرگید  بوصغم  لام  دشابن و  هناگ  هدزای  تاساجن  زا  کی  حیه  هب  هدولآ  ینعی  دشاب . حابم  كاپ و  دیاب  رازگزامن 

هرطق رگا  دوش و  یمن  عقاو  قح  هاگرد  لوبقم  یتدابع  نینچ  دشاب ، یبصغ  لاوما  زا  شـسابل  همکد ي  کی  یتح  اما  دنک ، تدابع  اه  لاس 
ندناوخ زامن  هنهرب  ندب  اب  دراوم  يا  هراپ  رد  یتح  دروخ و  دهاوخ  نالطب  رهم  وا  زامن  تدابع و  دشاب  رازگزامن  سابل  رب  راردا )  ) لوب يا 

. دراد ریثأت  زامن  شاداپ  نازیم  رد  زین  سابل  تفاظن  گنر و  سابل : گنر  د - دـنا . هداد  حـیجرت  اه  سابل  هنوگ  نیا  رد  ندـناوخ  زاـمن  رب  ار 
ندیشوپ سابل : عون  ه -ـ دهد . یم  شهاک  ار  زامن  باوث  و  تسا ، هورکم  دراد  تروص  شقن  هک  یسابل  و  نیکرچ ، هایس و  سابل  ندیـشوپ 

سابل راوخ و  بارش  سابل  كزان ، ياه  سابل  نوچ  رگید  يا  هراپ  ندیشوپ  ابع و  همامع و  نوچ  تسا ، بحتسم  زامن  رد  اه  سابل  يا  هراپ 
اپ شیپ  رهاظ  هب  هلأسم ي  رد  اه  ینیبزیر  اـه و  تقد  نیا  یتح  و  اذـه ... یلع  سق  و  تسا . هورکم  دـنک  یمن  زیهرپ  تساـجن  زا  هک  یـسک 

نیب تدابع  نیرت  هوکـشرپ  یمالـسا و  میظع  هرگنک ي  نیا  ّجـح ، تسا . هتـشگ  لامعا  سابل  همکد ي  ندوب  هتـسب  اـی  زاـب  نوچ  يا  هداـتفا 
گنر و اب  صاخ  تسا ، مارحا »  » ینعی سابل ، تیفیک  میظع ، تدابع  نیا  مهم  رایـسب  کسانم  لامعا و  زا  یکی  دـیرگنب ! ار  یمالـسا  للملا 

لمع یس  هب  بیرق  نآ  زا  ندمآ  نوریب  هظحل ي  ات  نآ  ندرک  نت  هب  هظحل ي  زا  هک  یـششوپ  دوخ  صاخ  ياه  یگژیو  تیفیک و  هزادنا و 
نیا رد  يزمر  هچ  یتسار  ددرگ . یم  زاب  یمدآ  رهاـظ  شـشوپ و  هب  زاـب  نآ  دروم  هد  هب  بیرق  دادـعت  نیا  زا  ددرگ و  یم  مارح  مرحم »  » رب

هضیرف ي ماجنا  يارب  یـسک  رگا  هک  تسا ؛ هتفرگ  رارق  گرزب  تدابع  نیا  تحـص  طرـش  هک  تسا  هتفهن  ینوریب  شـشوپ  رهاـظ و  بادآ 
ار رهاظ  سابل  شـشوپ و  بادآ  اهنت  اهنت و  اما  دـنک ، لمحت  اسرف  ناج  تالکـشم  همه  نآ  اـب  ار  ناتـسبرع  زوس  تقاـط  ياـمرگ  نآ  جـح 
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ياهزمر زار و  زا  رپ  ناهج  میناد !؟ یم  هچ  ام  دروخ !؟ دـهاوخن  تحـص  دـییأت و  رهم  شتدابع  لمع و  درواین ، اـج  هب  عرـش  ناـمرف  قبطرب 
. دنتسین تمکح  زا  یلاخ  اهدومنهر ، اه و  ینیبزیر  نیا  هک  میناد  یم  ردق  نیمه  اما  دنا ، هدادن  شناد  زا  یکدنا  زج  ام  هب  تسا و  ناوارف 

یگدنز ياه  هبنج  ریاس  رد  دّبعت  زاس  هنیمز  سابل ، رد  دّبعت  - 8

هک دـید  ار  يا  هدرب  تفر . ناشورف  هدرب  رازاب  هب  يا  هدرب  دـیرخ  يارب  یـسک  دوب ، لومعم  یـشورف  هدرب  هک  شیپ  ناراـگزور  رد  دـنیوگ ،
خـساپ یهدـب ؟ ماجنا  یناوت  یم  يراک  هچ  مرخب ، ار  وت  نم  رگا  دیـسرپ : وا  زا  تفر و  رت  کـیدزن  دـنا . هداـهن  وا  رب  لومعم  زا  شیب  یتمیق 
یسابل هچ  دیسرپ : راب  رگید  یهد . نم  هب  وت  هک  ییاذغ  ره  دینش : خساپ  يروخ ؟ یم  ییاذغ  هچ  دیسرپ : یهد . نامرف  وت  هک  يراکره  داد :

خساپ زا  درم ، قایس . نیمه  زا  ییاه  خساپ  هنوگ و  نیمه  رب  ییاه  شسرپ  ینک و ... ياطع  وت  هک  یـسابل  ره  هک : دمآ  خساپ  یـشوپ !؟ یم 
هدنب نم  هک  نیا  هن  رگم  تسین ، یتفگش  جیه  ياج  تفگ : خساپ  رد  هدرب  دومن ، زاربا  ار  شیوخ  یتفگش  یتقو  دمآ . تفگش  هب  هدنب  ياه 

تفرورف و هشیدـنا  رد  خـساپ  نیا  زا  درم ، تسا ... شیوخ  يالوم  ضحم  عیطم  وا  تسین ، یتساوخ »  » دوخ زا  هک  ار  هدـنب  ـالوم !؟ وت  و  ما ،
و مشون ، یم  مهاوخ ، یم  دوخ  ار  هچ  نآ  اما  میادـخ ، هدـنب ي  منک  یم  اعدا  تسا  يرمع  هک  نم  لاح  هب  ياو  تقگ : شیوخ  اـب  هاـگ  نآ 
هویـش ي  » و یگدنب » بادآ   » هدرب نیا  زا  دـیاب  مهد و ... یم  ماجنا  دـهاوخ  یم  ملد  هک  يراکره  و  مشوپ ، یم  مدنـسپ  یم  دوخ  ار  هچ  نآ 
كاشوپ و تساخرب ، تسـشن و  تانکـس ، تاکرح  راـتفر ، لاـمعا و  عیمج  رد  هک  تسا  یـسک  یقیقح » دـبع   » يرآ تخومآ !! تیدوبع »
شـشوپ و ناـمه  هک  روما ، نیرت  ناـسآ  رد  هک  سک  نآ  يور  نیا  زا  دـشاب . شیوخ  يـالوم  ضحم  عیطم  رادرک ، راـتفگ و  و  كاروـخ ،
« یگدنب حور   » نیقلت يارب  ینیرمت  ار  نآ  و  دشاب ، هتشاد  مشچارف  ار  شیوخ  راگدرورپ  نامرف  و  دزرو ، دّبعت  تسا ، شیوخ  رهاظ  شیارآ 

نآ دـیامن و  یم  مهارف  دوخ  یناگدـنز  ياه  هبنج  داعبا و  ریاـس  رد  تیدوبع  يارب  ار  هنیمز  جـیردت  هب  دـهد ، رارق  شیوخ  دوجو  قمع  رد 
روما رد  هک  تسین  مولعم  جیه  درواین ، اج  هب  یگدنب  بادآ  دراذگورف و  تیدوبع  طرـش  ناسآ ، هداس و  رهاظ  هب  هلأسم  نیا  رد  هک  یـسک 

هک یـسابل  ندیـشوپ  زا  ناناملـسم ...! يا  نانز ! يا  نادرم ! يا  ، » سپ دزاس . شیوخ  قیفر  ار  یقیفوت  نینچ  یناگدـنز  رگید  هوجو  رگید و 
رد تسا ، الوم  بوبحم  هک  دـیهد  رارق  یعون  زا  تداـبع  تقو  هب  صوصخ  هب  تقو ) همه   ) ار دوخ  ساـبل  دـیزیهرپب و  ددنـسپ ، یمن  ـالوم 

! دیشابن رت  مک  هدرب  کی  زا  سابل  قالخا و  راک و  اذغ و  رد  وا ، ترضح  سدقم  هاگشیپ 

یناور شمارآ  باجح و  - 9

، شندروآ تسد  هب  یپ  رد  دنک و  یم  دای  زین  لد  دنیب  یم  هدید  هک  ار  هچ  نآ  تسوا . هدید ي » » ياه یندید  ورگ  رد  هراومه  یمدآ  لد » »
زا یـشان  یمدآ ، ینورد  یگتفـشآ  یلاح و  ناشیرپ  هاگ  و  حور ، ياـه  يزادرپ  لاـیخ  زا  يرایـسب  دـنک . یم  ارجا  هماـنرب  دزیر و  یم  حرط 
یم رد  دابآ  اجکان  زا  رـس  هدـیرپ و  رگید  يا  هخاش  هب  يا  هخاش  زا  لایخ  نار  سوه  هدـنرپ ي  هاگن ، کی  اب  هاگ  تسوا ، ینیع  تادـهاشم 

اـج و هباـن  تـالایخ  دـنب  دـیق و  زا  لد  اـت  دـننز  هدـید  رب  و  دـنزاسب ، شین  دـالوپ  يرجنخ  دـنا ، هتـساوخ  یخرب  هک  هدوبن  تهج  یب  دروآ .
توافت و یب  رـصب ، عمـس و  زا  روتـسم  روما  اه و  هدینـشان  اه و  هدیدان  لباقم  رد  یمدآ  لد  فرط ، نآ  زا  ددرگ . دازآ  هدوسآ و  باوصان ،

یم هدومزآ ، سک  همه  هداس و  هبرجت ي  نیا  هیاپرب ي  تسا . هدـیمرآ  شیوخ  هاگیاج  رد  تکاس  هدوسآ و  لایخ  هدـنرپ ي  تسا و  لفاغ 
نینچ هک  يا  هعماـج  ره  رد  درادد و  یپ  رد  ار  نادرم  لاـیخ  یگدوـسآ  یناور و  شمارآ  وا ، يراد  باـجح  نز و  یگدیـشوپ  هـک  میوـگ 

نیا خساپ  رد  هر )  ) يرهطم یضترم  دیهـش  داتـسا  دوب . دهاوخ  رت  مهارف  دارفا  یلاعت  تداعـس و  هنیمز ي  دوش ، مکاح  یـشیاسآ  شمارآ و 
مرحمریغ زا  ار  شدوخ  نز  دـیاب  ارچ  دـشاب ؟ حرطم  مرحماـن  مرحم و  هلأـسم ي  دـیاب  ارچ  دراد ؟ یترورـض  هچ  نز  شـشوپ  : » هک شـسرپ 

شمارآ ینعی  تسا ؛ یناور  تیصاخ  شتیصاخ ، نیلوا  : » دیوگ یم  دراد ؟ يا  هدیاف  هچ  تسیچ و  بلطم  نیا  ّرـس  زمر و  دناشوپب ؟ شدوخ 
هریاد ي زا  جراخ  رد  نانز  ینعی  یمالـسا - دودـح  نیمه  رد  فافع  هدوب - فافع  ساسارب  درم  نز و  طباور  هک  يا  هعماج  ره  رد  یناور .
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تذـل لاـبند  جاودزا  هریاد ي  زا  جراـخ  رد  مه  نادرم  دـندرکن و  مهارف  ار  نادرم  جـییهت  هلیـسو  دـنددوبن و  اـمندوخ  ارآدوـخ و  جاودزا ،
هک يا  هعماج  ره  رد  تسا و  ملاس  مارآ و  اه  حور  اه و  بلق  دـندوبن ، هسمالریغ  هسمال و  تسد ، مشچ ، هلیـسو ي  هب  ییوج  ماـک  ییوج و 
زا درم  نز و  یتقو  ریخ ، دـنتفگ : اه  یگنرف  زا  یهورگ  تسا . یناور  ياه  یتحاران  یعامتجا ، یتحاراـن  نیلوا  تسا ، تلاـح  نیا  سکعرب 

کی زا  رت  مک  هتشذگ و  نرق  کی  نیمه  هبرجت ي  یلو  دیآ . یم  دوجو  هب  یناور  ياه  هدقع  یناور و  ياه  یتحاران  دنشاب ، رود  رگیدکی 
دارفا رد  باـهتلا  دـشاب  رت  شیب  یـسنج ، لـئاسم  رد  يدازآ  هک  هزادـنا  ره  هب  تسا ، سکعرب  هلأـسم  هک  درک  تباـث  ًـالماک  هتـشذگ ، نرق 
هزیرغ مه  و  یبلط ، ملع  هزیرغ ي  یبلط ، هاج  هزیرغ ي  لثم  رگید ، هزیرغ ي  دـنچ  دـننام   ) ناسنا یـسنج  هزیرغ ي  تسا . رت  شیب  رتدایز و 
ياراد ندروخ ، لثم  دنراد ، ینامسج  تیفرظ  افرص  هک  يزیارغ  . دراد مه  یحور  تیفرظ  هکلب  درادن ، ینامـسج  تیفرظ  افرـص  تدابع ) ي 

یم مه  زاب  دـنیوگب  رگا  دـناوت . یمن  رت  شیب  نآ  زا  دروخب ، اذـغ  دـناوت  یم  دودـحم  رادـقم  کی  ناسنا  دنتـسه . يدودـحم  تیفرظ  کی 
شیب هچ  ره  دـندودحمان ، یحور و  تیفرظ  ياراد  اه  نیا  ( ؟ روط هچ  یبلط  هاج  روط ؟ هچ  تیکلام  یلو  تسا ، تازاـجم  شیارب  یهاوخ ؟

ياه ترشاعم  يدازآ  درم و  نز و  نایم  میرح  ندوبن  تسا ».  روطنیمه  مه  ناسنا  یسنج  هزیرغ ي  يوش ) یم  رت  هنـشت  يروایب ، تسدب  رت 
تـساوخ کی  یحور و  شطع  کی  تروص  هب  ار  سکـس  ياضاقت  دشخب و  یم  ینوزف  ار  یـسنج  ياه  باهتلا  اه و  ناجیه  رابودـنب ، یب 

یم رت  شکرس  دوش ، تعاطا  رتشیب  هچره  تسا . تفـصایرد » قیمع و« دنمورین ، يا  هزیرغ  یـسنج ، هزیرغ ي  دروآ . یم  رد  یندشن  عابـشا 
یم دای  تورث  نادنمزآ  زا  هک  يروط  نامه  خیرات  دوش . یم  رترو  هلعـش  دنهدب  كاروخ  نآ  هب  رت  شیب  هچره  هک  شتآ  نوچ  مه  ددرگ ،
هدش یم  رت  صیرح  دـنا ، هدرک  یم  عمج  رتشیب  هچره  دـنا و  هدوب  تورث  لوپ و  ندروآدرگ  یپ  رد  رّوا  تریح  يزآ  صرح و  اب  هک  دـنک 

نایورابیز کلمت  فرصت و  سح  رظن  زا  هجو  چیه  هب  زین  اه  نیا  دنک . یم  دای  زین  یـسنج  لئاسم  هنیمز ي  رد  ینادنمزآ  زا  نینچ  مه  دنا ،
ریظن . ) دنا هدوب  نینچ  دنا ، هتـشاد  هدافتـسا  تردق  هک  یناسک  همه ي  عقاو  رد  اهارـس و  مرح  نابحاص  دنا ، هدـشن  فقوتم  يدـح  کی  رد 
دالوا بحاص  نانز  ناگویب و  ناگزیشود و  دش . یمن  ریـس  لیم  نیا  زا  هاگ  جیه  لاح  نیا  اب  تشاد  مرح  رد  نز  رازه  هس  هک  زیورپورـسخ 

. تسا هدرک  لماک  هجوت  نیشتآ  هزیرغ ي  نیا  فرگش  تردق  هب  مالسا  لاحره  هب  دروآ )... یم  دوخ  مرح  هب  دنداد  یم  ناشن  اجره  رد  ار 
هب ار  نز  درم و  هک  يا  هزیرغ  ندوب  كانرطخ  هرخالاب  و  نز ، اب  تولخ  ندوب  كانرطخ  هاگن ،»  » ندوب كانرطخ  هرابرد ي  يدایز  تایاور 
مه هنیمز ، نیا  رد  تسا و  هدیـشیدنا  هزیرغ  نیا  ندرک  مار  لیدعت و  يارب  يریبادـت  مالـسا  تسا . هدـش  دراو  دـهد ، یم  دـنویپ  رگید  کی 

هاگن هب  طوبرم  تسا ، هدومرف  ررقم  درم  نز و  يارب  هک  یکرتشم  هفیظو ي  کی  تسا . هدرک  نیعم  فیلکت  نادرم ، يارب  مه  ناـنز و  يارب 
رگیدـکی هب  توهـش  زا  ولمم  ياه  هاـگن  دـیابن  دـننک ، ینارچ  مشچ  دـیابن  دـنوش ، هریخ  رگید  کـی  هب  دـیابن  درم  نز و  هک  تسا ..: ندرک 

ندب هک  تسا  نیا  نآ  تسا و  هدومرف  ررقم  نانز  صاخ  مه  ار  هفیظو  کی  دننک . هاگن  رگید  کی  هب  ندرب  تذل  دـصق  هب  دـیابن  دـنزودب ،
لکش و چیه  اب  تروص و  چیه  هجو و  چیه  هب  دنزادرپن . ییابر  لد  يرگ و  هولج  هب  عامتجا  رد  و  دنراد ، هدیـشوپ  هناگیب  نادرم  زا  ار  دوخ 

تسا هابتشا  تسا . ریذپ  کیرحت  هداعلا  قوف  رشب  حور  دننک . مهارف  ار  هناگیب  نادرم  کیرحت  تابجوم  هک  دننکن  يراک  يا  هناهب  گنر و 
درم و زا  معا  رـشب  هک  روط  نامه  دریگ . یم  مارآ  سپ  نآ  زا  تسا و  یـصاخ  دح  هب  دودحم  رـشب  حور  يریذپ  کیرحت  مینک  نامگ  هک 

نینچ زین  یسنج  هیحان ي  رد  ددرگ ، یمن  عابشا  دوش و  یمن  ریس  ماقم  هاج و  کلمت  زا  تورث ، بحاصت  ماقم و  تورث و  هیحان ي  رد  نز ،
ریـس سوه  زا  یلد  جـیه  هرخالاب  نانآ و  بلق  بحاصت  نادرم و  ندرک  هجوتم  زا  ینز  جـیه  و  نایورابیز ، بحاـصت  زا  يدرم  جـیه  تسا .
هاوخ دودـحمان  ياضاقت  یفرط  زا  و  دـنریگب ). ار  سفن  دودـحمان  ياه  هتـساوخ  يولج  اوقت  نامیا و  تردـق  اب  هک  ناـنآ  رگم  . ) دوش یمن 

هب رجنم  دوـخ  هبوـن ي  هب  اـهوزرآ  هب  نتفاـین  تسد  تیمورحم . ساـسحا  یعوـن  هب  تـسا  نورقم  هـشیمه  تـسا و  یندـشان  ماـجنا  هاوخاـن 
ظفح هب  نادرم  دـّیقت  و  یگدیـشوپ ، باجح و  هب  نانز  دـّیقت  هک  تسا  نینچ  نیا  و  ددرگ .  یم  یناور  ياـه  يراـمیب  یحور و  تـالالتخا 

ص دلج 2 - نآرق - اب  ییانشآ  يرهطم - داتـسا   1 دوش . یم  یناور  ياه  يرامیب  یحور و  تالالتخا  نینچ  زورب  عنام  رـشب » ضغ   » هاـگن و
. صیخلت اب   84 ص 88 - باجح - هلاسم ي  يرهطم - داتسا   2 . 94 - 95
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یگداوناخ دنویپ  ماکحتسا  ببس  باجح  - 10

دحاو عامتجا ، دـحاو  نیرت  لیـصا  تسا و  ییوشانز  دـنویپ  هتفای ، ترورـض  تقلخ  نوناق  هیاپ ي  رب  هک  اهدـنویپ  نیرت  سدـقم  دـیدرت  یب 
هاگ شرورپ  هداوناخ  دراد . ینتسسگان  قیمع و  يدنویپ  هداوناخ  نوناک  تداعس  تمالس و  اب  هعماج  ره  تمالس  تداعس و  تسا . هداوناخ 

یفطاع یحور و  ياهزاین  هک  تسا  یهاگیاج  اهنت  نیدلاو  تفوطع  رهمرپ و  ناماد  هداوناخ و  مرگ  نوناک  تسا . هعماج  ناگدنزاس  یلصا 
دوش و یم  هداهن  انب  دارفا  یتیـصخش  ياه  هیاپ  نیتسخن  هک  تسا  هسردم  نیا  رد  دزاس . یم  هدروآرب  بولطم  وحن  هب  ار  نادـنزرف  يرکف  و 

یم رگید  کـی  يوس  هب  ار  درم  نز و  هک  يا  هبذاـج  نیرت  يوق  . » دوش یم  هداد  شزومآ  یناـسنا  ياـه  شزرا  یقـالخا و  لـیاضف  ياـبفلا 
« هثدـحم  » تلع مه  یـسنج  هبذاج ي  تسا . یـسنج  هبذاج ي  دـننک ، يرپس  مه  رانک  رد  ار  يرمع  هک  دـنک  یم  راداو  ار  اه  نآ  دـناشک و 

يارب يروحم  ناونع  هب  هراومه  ات  دزاس  یم  هتسباو  رگیدکی  هب  ار  رهوش  نز و  هک  تسا  هبذاج  نیا  تسا . نآ  هیقبم »  » تلع مه  هداوناخ و 
نایم هبذاج  دشاب و  رثؤم  هداوناخ  داینب  يراوتسا  تمالس و  ظفح  رد  يا  هنوگ  هب  هک  یلماع  ره  دننک ».  یم  شالت  دوخ ، نادنزرف  یگدنز 

زا و  دیامن ، دیدهت  ار  انب  نیا  ماکحتـسا  تمالـس و  يوحن  هب  هک  يا  هدـیدپ  ره  تسا و  هدیدنـسپ  بولطم و  دـهد ، شیازفا  ار  رهوش  نز و 
يراوتـسا تمالـس و  لماوع  نیرت  مهم  زا  یکی  هک  تسین  يدـیدرت  و  تسا ، دنـسپان  روفنم و  دـهاکب ، رهوش  نز و  نایم  شـشک  هبذاج و 

تذـل نز  رگا  اریز  تسا . نز  يزرو  تفع  یمالـسا و  شـشوپ  باجح و  تیاعر  رهوش ، نز و  نایم  هبذاج ي  شیازفا  اه و  هداوناخ  ناینب 
باجح ظفح  رد  دناشکن و  رازاب  هچوک و  هب  هدربن و  نوریب  یگداوناخ  طیحم  زا  ار  یسمل ) يرصب و  یعمس و  زا  معا   ) دوخ یـسنج  ياه 

هبذاج رپ  شخب و  مارآ  ملاس و  یطیحم  هب  ار  هناخ  طیحم  دزادرپب ، شیوخ  رهوش  هجوت  بلج  بذج و  هب  افرـص  و  دـشوکب ، دوخ  تفع  و 
معا دوخ  یـسنج  ياه  هبذاج  اه و  تذل  دنکن و  تیاعر  هناخ  زا  نوریب  رد  ار  شـشوپ  باجح و  هک  ینز  لباقم ، رد  درک و  دهاوخ  لیدبت 

طباور یگریت  یگدیـشاپ و  مه  زا  يارب  یلماـع  هتـسنادن  اـی  هتـسناد  ینز ، نینچ  دـناشکب ، رازاـب  هچوـک و  هـب  ار  يرـصب و ... یعمـس و  زا 
، نز هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  ًارثکا  دـیآ  یم  دوجو  هب  رهوش  نز و  نیب  هک  ییاه  يراگزاسان  دوش . یم  نارگید  اـسب  هچ  دوخ و  یگداوناـخ 

درـس شرهوش  زا  مک  مک  هتـشگ و  هتخاب  لد  هتفیرف و  مه  وا  هداتفا و  وا  هب  یـسک  مشچ  هناخ  زا  نوریب  رد  هدرکن و  تفع  باجح و  ظفح 
مـشچ رثا  رب  وا  تسا ، رهوش  هیحان ي  زا  هداوناخ  یگدیـشاپ  مه  زا  نیا  مه  یهاگ  و  دهد . شقالط  ات  هدـیدرگ  رهوش  رازآ  ثعاب  هدـش و 

یم درس  شرسمه  هب  تبسن  هناخ ، نوریب  رد  امندوخ ) باجحدب و  باجح و  یب  ًالومعم   ) ياه نز  نارتخد و  هب  هدولآ  ياه  هاگن  ینارچ و 
ییادج و قالط و  بجوم  هدش و  يراگزاسان  هشیر ي  نیمه  دـناسر و  یم  فرـصم  هب  هناخ  نوریب  رد  ار  شیاه  تبحم  اه و  تذـل  دوش .

تسا مزال  كاپ  نادنزرف  هداوناخ و  رد  ملاس  طیحم  ندروآدوجو  هب  هداوناخ و  نوناک  يرادیاپ  ظفح و  يارب  ور  نیا  زا  ددرگ ... یم  عازن 
هداوناـخ ي میکحت  رد  مه  دوخ ، باـجح  اـب  اـه  نز   » هک تسین  يدـیدرت  هنوگ  چـیه  ياـج  لاـح  ره  هب  دوـش .  تیاـعر  باـجح  تفع و 

تسا ظاحل  نیا  هب  دوخ ، یـصخش  هداوناخ ي  میکحت  رد  اه  نآ  شقن  نارگید ». هداوناخ ي  میکحت  رد  مه  دنراد و  شقن  دوخ  یـصخش 
شقن اما  تسا . رثؤم  هداوناخ  میکحت  رد  ینانیمطا  دامتعا و  نینچ  ًاعطق  دـننک و  یم  بلج  دوخ  یکاـپ  هب  ار  رهوش  داـمتعا  ناـنیمطا و  هک 

یگداوناخ ییوشانز و  هدودـحم ي  زا  جراخ  تاعّتمت  زا  اهدرم  هاگره ، هک  تسا  ظاحل  نیدـب  نارگید  ياـه  هداوناـخ  میکحت  رد  اـه  نآ 
هتشاد هجوت  دیاب  مه  هتکن  نیا  هب  دننام . یم  رتراوتـسا  اه  هداوناخ  هجیتن ، رد  دنراد و  هجوت  رت  شیب  دوخ  نارـسمه  هب  ًاعبط  دنـشاب ، مورحم 

، دباین لزلزت  هداوناخ  ناینب  دـنهاوخ  یم  هک  اه  نآ  نیاربانب  نآ . یفاک  طرـش  هن  تسا و  هداوناخ  ماکحتـسا  مزال  طرـش  باجح  » هک میـشاب 
تاعاتمتـسا و نتفاـی  صاـصتخا  دـسیون ...« : یم  هنیمز  نیمه  رد  يرهطم  یـضترم  دیهـش  داتـسا  دـننک ». هجوـت  زین  رگید  طیارـش  هب  دـیاب 
رت شیب  لاصتا  بجوم  دزاس و  یم  مکحم  ار  يرهوش  نز و  دـنویپ  عورـشم ، جاودزا  رداک  رد  یگداوناخ و  طیحم  هب  یـسنج  ياهذاذـتلا 

رسمه هک : تسا  نیا  یگداوناخ ، رظن  زا  عورشم ، رسمه  ریغ  زا  یسنج  یبای  ماک  عنم  شـشوپ و  هفـسلف ي  دوش . یم  رگید  کی  هب  نیجوز 
زا ینوناق  رسمه  یبای ، ماک  يدازآ  متسیس  رد  هک  یلاح  رد  دور ؛ یم  امش  هب  وا  ندرک  تخب  شوخ  لماع  یناور  ظاحل  زا  صخـش  ینوناق 
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يراذـگ هیاپ  ترفن  ینمـشد و  ساسارب  یگداوناخ  نوناک  هجیتن  رد  دور و  یم  رامـش  هب  ناب  نادـنز  محازم و  بیقر و  کی  یناور  ظاـحل 
- هرقب  ) ّنهل سابل  متنا  مکل و  سابل  ّنه  دـیوگ : یم  دـنک و  یم  هیبشت  رگید  کی  سابل »  » هب هداوناـخ  رد  ار  رهوش  نز و  نآرق  .« » دوش یم 
زا سابل  تفاـی . میهاوخ  ینعمرپ  اـبیز و  هداـعلا  قوف  ار  نآ  مینک  تقد  هیبشت  نیا  رد  رگا  تسا . نز  ساـبل  رهوش  رهوش و  ساـبل  نز  ( 187
رود دـناشوپ و  یم  نارگید  زا  ار  نت  نت ، هب  یکیدزن  نیع  رد  سابل  نیمه  هاگ  نآ  و  تسا ، رت  مرحم  رت و  کـیدزن  ناـسنا  نت  هب  زیچ  همه 
ظفح بجوم  ود  نآ  زا  کیره  لاح  نیع  رد  دـنا و  کـیدزن  رگید  کـی  هب  دـنا . نینچ  رگید  کـی  هب  تبـسن  زین  رهوش  نز و  دزاـس . یم 
نینچ ناوت  یم  دش  هتفگ  نونکات  هچ  نآ  زا  دـنک ».  یم  ظفح  یتفع  یب  یگنهرب و  زا  ار  ناسنا  سابل  هک  روط  نامه  تسا ، يرگید  تفع 

تـسا یگداوناخ  لزلزت  لماوع  نیرت  برخم  زا  یباجح  یب  و  یگداوناخ ، طباور  میکحت  لماوع  نیرترثؤم  زا  باـجح  ، » هک تفرگ  هجیتن 
ص 46. مالسا - رد  نز  ششوپ  يدراهتشا - يدمحم  ص 32 . نآرق -) رد  نز  باجح  هلاقم ي   ) يدازآ باجح و  یتشهب - دمحا  رتکد  .« 

ص 57. عبنم - نامه  یتشهب - رتکد  ص 72 . یگنهرب - گنهرف  لداع - دادح 

نز يدازآ  باجح و  - 11

یبرغ و شنیب  رد  تسا  نکمم  تسین . يا  هطباض  نوناق و  هدعاق و  جیه  هب  يدنب  ياپ  مدـع  دـنب و  دـیق و  ره  زا  ندوباهر  يانعم  هب  يدازآ 
يوه و دـنب  رد  تراـسا  تسا . تراـسا »  » نیع يدازآ »  » هنوگ نیا  یهلا  شنیب  رد  اـما  دوش ، هئارا  يدازآ  زا  یموهفم  نینچ  هناـیارگ  برغ 

باوخ دروخ و  يارب  اهنت  یمدآ  رگ . هسوسو  ناطیـش  هراما و  سفن  نادنز  رد  ندنام  سوبحم  يراتفرگ و  و  یناویح ، تاوهـش  اه و  سوه 
نیا زا  رت  میظع  سب  يدصقم  فده و  يارب  هکلب  مینک ، هیجوت  ریـسفت و  روما  هنوگ  نیا  اب  هطبار  رد  ار  وا  يدازآ  ات  هدشن  قلخ  توهـش  و 

نتشادرب يانعم  هب  يدازآ  یهلا ، شنیب  رد  يور  نیا  زا  تسا . هداهن  دوجو  هصرع ي  هب  اپ  تسا ، بولطم » لامک  هب  ندیـسر   » نامه هک  اه 
نامه هک  قح » برق   » اب هطبار  رد  يدازآ  شنیب ، نیا  رد  تسا . یمدآ  یقیقح  بولطم و  لاـمک  هب  لـین  هار  رـس  رب  یعدار  عناـم و  هنوگره 

رد یمدآ  زاورپ  عنام  هک  تسا  يدنب  دیق و  ره  زا  ندوباهر  يانعم  هب  یقیقح  يدازآ  دـبای و  یم  موهفم  انعم و  تسا ، یمدآ  یقیقح  لامک 
یم يرای  یلعا  دوصقم  دعاوق و  زا  يا  هعومجم  هب  يدـنب  ياپ  یموهفم ، نینچ  همزال ي  هک  هتبلا ، دـص  و  تسا . قح  برق  یهانتیال  ياضف 

هداوناخ میکحت  رد  مه  دوخ ، باجح  اب  اه  نز   » هک تسین  يدـیدرت  هنوگ  چـیه  ياج  لاح  ره  هب  تس . اه  نآ  هلمج ي  زا  باجح  دـهد و 
ظاحل نیا  هب  دوخ ، یـصخش  هداوناـخ ي  میکحت  رد  اـه  نآ  شقن  نارگید ». هداوناـخ ي  میکحت  رد  مه  دـنراد و  شقن  دوخ  یـصخش  ي 

اما تسا . رثؤم  هداوناخ  میکحت  رد  ینانیمطا  دامتعا و  نینچ  ًاـعطق  دـننک و  یم  بلج  دوخ  یکاـپ  هب  ار  رهوش  داـمتعا  ناـنیمطا و  هک  تسا 
ییوشاـنز و هدودـحم ي  زا  جراـخ  تاـعّتمت  زا  اـهدرم  هاـگره ، هک  تـسا  ظاـحل  نیدـب  نارگید  ياـه  هداوناـخ  مـیکحت  رد  اـه  نآ  شقن 

دیاب مه  هتکن  نیا  هب  دننام . یم  رتراوتـسا  اه  هداوناخ  هجیتن ، رد  دـنراد و  هجوت  رت  شیب  دوخ  نارـسمه  هب  ًاعبط  دنـشاب ، مورحم  یگداوناخ 
هداوناخ ناینب  دنهاوخ  یم  هک  اه  نآ  نیاربانب  نآ . یفاک  طرـش  هن  تسا و  هداوناخ  ماکحتـسا  مزال  طرـش  باجح  » هک میـشاب  هتـشاد  هجوت 

نتفاـی صاـصتخا  دـسیون ...« : یم  هنیمز  نیمه  رد  يرهطم  یـضترم  دیهـش  داتـسا  دـننک ». هجوـت  زین  رگید  طیارـش  هـب  دـیاب  دـباین ، لزلزت 
بجوم دزاس و  یم  مکحم  ار  يرهوش  نز و  دـنویپ  عورـشم ، جاودزا  رداک  رد  یگداوناـخ و  طـیحم  هب  یـسنج  ياهذاذـتلا  تاعاتمتـسا و 

نیا یگداوناخ ، رظن  زا  عورشم ، رـسمه  ریغ  زا  یـسنج  یبای  ماک  عنم  شـشوپ و  هفـسلف ي  دوش . یم  رگید  کی  هب  نیجوز  رت  شیب  لاصتا 
، یبای ماک  يدازآ  متسیس  رد  هک  یلاح  رد  دور ؛ یم  امش  هب  وا  ندرک  تخب  شوخ  لماع  یناور  ظاحل  زا  صخش  ینوناق  رسمه  هک : تسا 

ترفن ینمشد و  ساسارب  یگداوناخ  نوناک  هجیتن  رد  دور و  یم  رامش  هب  ناب  نادنز  محازم و  بیقر و  کی  یناور  ظاحل  زا  ینوناق  رسمه 
سابل متنا  مکل و  سابل  ّنه  دیوگ : یم  دـنک و  یم  هیبشت  رگید  کی  سابل »  » هب هداوناخ  رد  ار  رهوش  نز و  نآرق  .« » دوش یم  يراذـگ  هیاپ 

. تفای میهاوخ  ینعمرپ  ابیز و  هداعلا  قوف  ار  نآ  مینک  تقد  هیبشت  نیا  رد  رگا  تسا . نز  سابل  رهوش  رهوش و  سابل  نز  ( 187 هرقب -  ) ّنهل
دناشوپ یم  نارگید  زا  ار  نت  نت ، هب  یکیدزن  نیع  رد  سابل  نیمه  هاگ  نآ  و  تسا ، رت  مرحم  رت و  کیدزن  ناسنا  نت  هب  زیچ  همه  زا  ساـبل 
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راگن همانزور  هدنـسیون و  یجراعت » هدنه   . » دـنا کیدزن  رگید  کی  هب  دـنا . نینچ  رگید  کی  هب  تبـسن  زین  رهوش  نز و  دزاس . یم  رود  و 
یم ناعذا  تحارـص  هب  وسرپسا »  » راگنربخ اب  يا  هبحاصم  رد  تسین ، قفاوم  باجح  اـب  مه  دوخ  هک  هسنارف  هدرک ي  لیـصحت  یـشکارم و 
 .« دنک یم  يراددوخ  شا  هرهچ  ندناشوپ  زا  هک  دراد  باجح  یب  نز  کی  زا  يرت  شیب  تکرح  تیلاعف و  يدازآ  هبجحم  نز  کی  : » دنک

یتیصخش و  دازآ ، یتیصخش  نایم  تسا و  ینعم  یب  يدازآ  نآ ، نیا و  هنارادیرخ ي  هاگن  صیرح و  نامـشچ  هب  یگتـسباو  رد   » لاحره هب 
هتخاب ار  دوخراکیپردوت  يا  نا  ــ هدو مشچ  هد  ُـ هیب هدرکزاـب  نارگید  يارب  زا  وا  ـت  نیز  .« » تسا میظع  يا  هلـصاف  نارگید  هاـگن  هب  دنتـسم 
باجح ایآ  یناحور - رایرهش  رتکد   2 ص 37 . رویرهش 71 - هرامش ي 6 - نز - مایپ  هلجم ي   1 يولوم » « » هتخانشن دوخ  وت ز  ار  نارگید 

ص 48. دراد !؟ ترورض 

تسا متس  زا  نز  تاجن  باجح ؛ - 12

هب هن  نز  زا  و  دـنا ، هتفرگ  رارق  يرادرب  هرهب  دروم  نادرم  عتمت  یمرگرـس و  هلیـسو ي  کی  ناونع  هب  نانز  ًابلاغ  خـیرات  لوط  رد  هنافـسأتم 
يرو هرهب  يارب  نادرم  تسا . هدـش  هتـسیرگن  فرـصم  دروم  يالاک  کی  مشچ  هب  هکلب  تیرـشب ، هرکیپ ي  زا  یمین  ناـسنا و  کـی  ناونع 

هنهرب ي ندب  وا و  خیرات ، لاس  نارازه  لوط  رد  نادنمروز  نارگ و  متـس  دنا و  هتـساوخ  نایرع  هنهرب و  ار  وا  نز ، سنج  زا  رت  شیب  هچره 
، الاو ياه  شزرا  يدوبان  اهزغم و  ریدخت  اه و  هدارا  ندرک  تسس  ناناوج و  ندرک  باوخ  يارب  يراک  يا  هبرح  هلیسو و  هباثم ي  هب  ار  وا 

ملظ عون  ود  زا  ار  نز  درک ، هئارا  یبلاـطم  یمیلاـعت و  تفگ و  نخـس  نز  هراـبرد ي  هک  يزور  نآ  مالـسا  اـما  دـنا ...« . هتفرگ  تمدـخ  هب 
تشاذگن مود . عون  زا  مه  لوا و  عون  زا  مه  درک ، جراخ  راب  ریز  زا  دیشخب و  تاجن  نانز ) زا  هنوگ  ءیش  هدافتسا ي  نادرم و  ییوگروز  )

هب شرتخد و  هب  شنز ، هب  شیوخ  هداوناخ ي  لخاد  درادن ، قح  درم  روط  هچ  هک  دارفا  نیب  دوب  بجعت  هیام ي  ًالصا  دنک ، ملظ  نز  هب  درم 
رد هک  ار  تنـس  نیا  داتـسیا و  اجبان  ياه  عقوت  نیا  لباقم  رد  عطاق  روط  هب  مالـسا  دهاوخب . تمدخ  اهنآ  زا  دنزب و  تشز  فرح  شرهاوخ 

هنیمز نیا  رد  ام  یمالـسا  تاررقم  درک ، عونمم  ار  نآ  تسکـش و  درک ، یم  دومناو  درم  هبناج ي  کـی  شیاـسآ  هلیـسو ي  ًافرـص  نز  نآ 
. ... دش عنام  یلک  روط  هب  مه  ار  مود  عون  ملظ  درم  نز و  ترشاعم  عون  ندرکدودحم  نوناق و  نداد  رارق  اب  تسا . نشور  حیرـص و  رایـسب 
دیاب هعماـج  رد  مه و  اـب  درم  نز و  هطبار ي  تسا ، درم  نز و  نیب  تاـطابترا  هلاـسم ي  نیمه  زورما  عضو  رد  درم  نز و  یلـصا  هلئـسم ي 

ًالماـک مالـسا  دروخرب  اـب  هلئـسم  نیا  هب  تبـسن  زورما  اـیند  دروـخرب  تسا . حرطم  هطبار  نیمه  رد  مه  باـجح  هلئـسم ي  دـشاب ؟ هنوـگچ 
نامز نآ  رد  مالسا  تسا . لماک  هبناج و  همه  ياه  لالدتـسا  رب  هیکت  اب  یعطق و  نشور ، حیرـص ، دروم  نیا  رد  مالـسا  رظن  تسا ؛ توافتم 

، درادن دوجو  رگید  یملظ  نینچ  نیا  مییوگب  ام  هک  تسین  يروج  نیا  تسه . ایند  رد  مه  زورما  ملظ ، نیا  تسا . هتفرگ  ار  ملظ  نیا  يولج 
دیاب ت و  ــ ـسه یملظ  نینچ  ـن  یا نا  ـ کما ـت ، ـسه درم  ـس  نج نز و  سنج  رد  يرطف  تایـصوصخ  ات  دوب . دهاوخ  هشیمه  و  تسه ، زورما 
ندوب ءیش  متس  زا  ار  نز  باجح ، نوناق  ندرکررقم  اب  مالسا  تعیرش  تسا .  مالـسا  مکح  نیا  دوشب و  هتفر  ـش گـ یولج عطاق  تروص  هب 
يایند رد  هک  یناسک  نآ  و ..«  دـیناشن . شیوخ  یناسنا  عیفر  هبترم ي  ماقم و  رب  ار  وا  دیـشخب و  تاـجن  ندومن ، وا  اـب  هنوگءیـش  راـتفر  و 
باجح دنتسه » . نز  هب  نارگ  متس  تقیقح  رد  دنتسه  نز  قوقح  رشب و  قوقح  راد  فرط  هک  دننک  یم  اعدا  یبرغ  هارمگ  لفاغ و  لهاج ،

(. ع  ) ارهز ترضح  تدالو  تبسانم  هب  ینارنخس  يا ، هنماخ  هللا  تیآ  ترضح  يا . هنماخ  هللا  تیآ  ترضح  ینارنخس  يدازآ -

یعامتجا ياه  تیلاعف  باجح و  - 13

تیلاعف هنحـص ي  رد  هچیزاب ) ناونع  هب  يرهاظ و  يروص و  يا  هنوگ  هب  هن   ) يدـج روط  هب  دـنا  هتـساوخ  ناـنز  هاـگره  عماوج  همه ي  رد 
یگنهرب ییارآدوخ و  دنا و  هدرک  كرد  اتسار  نیا  رد  یـساسا  زاین  ود  ناونع  هب  ار  یگدیـشوپ »  » و یگداس » ، » دنوش دراو  یعامتجا  ياه 

شیوخ يدـج  تیلاعف  راک و  عناـم  ناونع  هب  تسا ، هدوب  هزره  نادرم  ینیرفآ  تمحازم  يرورپ و  سوه  ینارچ و  مشچ  زاـس  هنیمز  هک  ار 
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و هعرزم ، هناخ و  رد  نانآ  يدج  تیلاعف  راک و  و  ییاتسور ، نانز  یگدیشوپ  یگداس و  دنا . هتشاد  زیهرپ  نآ  زا  تدش  هب  هداد و  صیخشت 
هدرک و كزب  نانز  اب  ار  تسا  يدـج  شالت  راک و  اب  هارمه  هک  اـه ، هناـخراک  اـه و  هاـگراک  رد  هدیـشوپ  شوپ و  هداـس  ناـنز  روضح  زین 

یبایزرا دروم  ار  هورگ  نیا  دیفم  راک  هرمث ي  هجیتن و  دـینک . هسیاقم  یتلودریغ  یتلود و  تاسـسؤم  تارادا و  رد  هنهرب  همین  باجحدـب و 
هنحـص رد  هنالاعف  روضح  يارب  هک  تسا  یلقع  یفرع و  لصا  کی  نیا  ًالوصا  اجک »؟ نآ  اجک و  نیا   » هک دـیبایرد  نیقی  هب  ات  دـیهد ، رارق 

یعیبطریغ یعیبط و  ياه  بیـسآ  ربارب  رد  ندـب  تظفاحم  يارب  مزال  یگدیـشوپ  یگداس و  ياراد  هک  ار  راک  سابل  دـیاب  لمع ، راـک و  ي 
يدـج و تیلاـعف  راـک و  اـب  هدرک ، شیارآ  عـضو  رـس و  قرب و  قرز و  رپ  رخاـف و  ياـه  ساـبل  ندیـشوپ  نینچ  مه  دوـمن و  نت  رب  تـسا ،
اه نیا  دنزادرپب و  راک  ماجنا  هب  یتمحازم  رس و  درد  چیه  یب  حور و  شمارا  تحار و  لایخ  اب  دنهاوخ  یم  اه  نآ  دراد . تافانم  شخبرمث 

بلج دوخ  هب  ار  اه  نآ  هجوت  هدز و  مه  رب  ار  نارگید  حور  یتحار  لایخ و  شمارآ  ییامندوخ ، يرـس و  کبـس  يزاّنط و  اب  دـنهاوخ  یم 
هرهب تاذاذتلا و  هاگیاج  هداوناخ  طیحم  رگا  و  دیـشوپ ، راک » سابل   » نادیم نیا  رد  دورو  يارب  دیاب  تسا ، راک  نادیم  عامتجا  رگا  دـنیامن .

عامتجا اهنت  هن  دوش  سکعرب  رگا  هچ ، درک . هریخذ  اج  نآ  يارب  ار  ییارآدوخ  ییامندوخ و  يرگ و  هوشع  دیاب  تسا  یسنج  ياه  ییوج 
رکیپ رس و  اب  راک  نادیم  رد  روضح  ددرگ . یم  ینابرق  زین  هداوناخ  دوش ، یم  هتساک  نآ  راک  يورین  هدزاب  ییآراک و  زا  دروخ و  یم  همطل 

؛ دیتسه تیلاعف  راک و  لوغشم  هک  ینادرم  همه ي  يا  هک : نیا  زج  دشاب ، هتشاد  دناوت  یم  ییانعم  هچ  هبذاجرپ  ياه  سابل  هدرک و  شیارآ 
، نانز ياه  تیلوئسم  زا  يا  هراپ  دییامن ...« ! لوغشم  یناوهش  یسنج و  روما  هب  ار  ناتنهذ  رکف و  و  دینک ! اشامت  ارم  دیشکب و  راک  زا  تسد 
، شتمظع تیـصخش و  دریگ و  یم  شود  رب  ار  اه  تیلوئـسم  هنوگ  نیا  راب  دشاب ، هتـشاد  باجح  رگا  نز  دراد . یگتـسب  اه  نآ  باجح  هب 

ياه تیلوئـسم  هب  دیآ و  یمنرب  اه ، تیلوئـسم  هنوگ  نیا  ماجنا  هدهع ي  زا  دردب ، نت  زا  ار  باجح  سدـقم  هماج ي  رگا  اما  دور . یم  الاب 
ار دوخ  يورین  دنشاب و  تمدخ  أشنم  عامتجا ، هنحص ي  رد  نانز  هک  تسا  هتساوخ  مالسا  دوش ... . یم  دراو  همطل  زین  شیرسمه  يردام و 

ياه تیلوئسم  زا  ملع ، لیصحت  تسا . هدومن  نیعم  عامتجا  هنحص ي  رد  وا  سابل  ناونع  هب  ار  باجح  يور  نیا  زا  دنراذگن  لطاب  لطاع و 
، نانز نامیاز  یحارج و  ملع  دنریگارف . دـیاب  نانز  ًامتح  هک  تسه  یمولع  دراد . زاین  دارفا ، صـصخت  شناد و  هب  هعماج  تسا . یناسنا  ره 
هنارتـخد و سرادـم  نز و  ناراـمیب  يارب  نز ، نار  نخـس  نز و  ملعم  نز و  بیبـط  یلک  روـط  هب  اـهدرم . اـت  تسا  رت  هدـنبیز  اـه  نز  يارب 

تراهم اه و  صصخت  مولع و  نیا  بسک  رد  دنشاب  دنب  ياپ  یمالسا  باجح  هب  هک  ینانز  ایآ  تسا . مزال  ًالماک  هنانز ، لفاحم  یـسلاجم و 
رگا نز ، تسین ؛ نیا  زا  ریغ  بلطم  زین  اه  تیلاعف  ریاس  رد  دنا ؟ هدز  زابرس  یمالـسا  باجح  زا  هک  ینانز  ای  دنرت ، قفوم  مزال  براجت  اه و 

ادف ار  دوخ  تمدخ  مه  ار و  دوخ  مه  هک  دنادب  دـیاب  دوش ، رهاظ  نایرع  مین  تروص  هب  یعامتجا  ياه  تیلوئـسم  ماجنا  نیح  رد  دـهاوخب 
طیحم هب  مه  دنا و  هدز  همطل  یگداوناخ  یگدنز  هب  مه  هجیتن ، رد  دنا . هدرک  طولخم  مه  اب  ار  راک  توهش و  برغ ، قرـش و  تسا . هدرک 

يا هنوگ  هب  دیاب  یعامتجا ، يداصتقا و  یـسایس و  فلتخم  داعبا  رد  اه  يزیر  همانرب  هداوناخ . مه  دراد و  تسادق  راک  مه  تمدـخ . راک و 
رگراـثیا و دنمـشناد ، هدـنزاس ، ناـنز  : » هک نیا  رخآ  نخـس  و  هداوناـخ ».  طـیحم  هب  هن  دوش و  دراو  يا  همطل  راـک  طـیحم  هب  هن  هک  دنـشاب 

نانز ریاس  زا  بتارم  هب  یعامتجا  كولـس  یگدنز و  رد  و  دنرود ، هب  اه  يرـس  کبـس  نیا  زا  عماوج  مامت  رد  انثتـسا  نودـب  رازگ  تمدـخ 
راظنا رد  نارگید  زا  رت  مک  دنـشوپ و  یمن  فلج  ياه  سابل  تسین . نیریاس  ندرک  بلج  ریـسا  اـه  نآ  غلاـب  تیـصخش  هتـسیز و  رت  هداـس 

هار رد  دوخ  يربهر  ناوت  زا  راثیا  رهم و  يراد و  نتشیوخ  اب  غلاب  دیـشر و  نادرم  هک  نانچ  دنقفوم . یگدنز  رد  ًامومع  دننک و  یم  شیارآ 
.36 عبنم - نامه  یناحور - رایرهش  رتکد  ص 38-40 . عبنم - نامه  دننک ».  یم  هدافتسا  اه  ناسنا  ریاس  شیوخ و  یگدنز  یلاعت 

نز تیصخش  تمرح و  ظفاح  باجح ؛ - 14

مشچ و زا  رود  هب  ینتفاـین و  تسد  مکحم و  یـششوپ  رد  ار  جرارپ  تمیق و  يذ  ءایـشا  هک  هدوـب  راوتـسا  نـیا  رب  تـقلخ  سوماـن  هراوـمه 
، هدومن يراد  هاگن  فدص  نوچ  ریذپانذوفن  یـششوپ  رد  ار  گنـس  نارگ  ياهدـیراورم  تسا . هدومن  تظفاحم  سکان  سکره و  سرتسد 
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، شیوخ دادادـخ  ترطف  زا  رثأتم  تعیبط  زا  دـیلقت  هب  زین  نایمدآ  تسا . هتخاس  هدـنکارپ  اـجره  رد  روفو  هب  ار  شزرا  یب  ياـه  گنـس  اـما 
ار تمیقرپ  ياهرهوگ  هراومه  دنا ؛ هدومن  يراد  ساپ  رایغا ، سرتسد  زا  رود  راوتـسا و  نما و  یهاگیاج  رد  ار  دوخ  دـنمجرا  ياه  ییاراد 
نز تسا . هتخاس  اهر  رابنا  هشوگ ي  رد  ار  نآ  لاثما  زایپ و  ینیمز و  بیـس  و  هتـشاد ، هاـگن  اهوتـسپ  رد  اـه و  قودنـصواگ  اـه و  هبعج  رد 

ظفح هزره  نادرم  دولآ  سوه  ياه  هاگن  ریت  زا  ار  نتشیوخ  دهد و  یم  رارق  باجح  تمرحرپ  مرح  رد  ار  دوخ  رکیپ  هک  هاگ  نآ  ناملـسم 
یـششوپ رد  ار  شیوخ  یگناـنز  دـنمجرا  رهوگ  و  باـجح » فدـص   » رد ار  تباـجن » تفع و  گنـس  نارگ  دـیراورم   » عقاو رد  دـنک ، یم 

یناسنا تیـصخش  رابتعا و  تمرح و  رب  بیترت  نیدـب  دـیامن و  یم  ظفح  ناـگدولآ  سوه  ینارچ  مشچ  ناـمرحمان و  درب  تسد  زا  نئمطم 
نیا دهد ، یم  رارق  سکان  سکره و  ياشامت  دید و  ضرعم  رد  ار  شیوخ  مادـنا  یتحار  هب  هک  سک  نآ  سکعرب ، و  دـیازفا . یم  شیوخ 

. دـهد یم  داب  رب  ار  شیوخ  یناسنا  تیـصخش  یگنانز و  تمرح  دـنک و  یم  لامیاپ  تسرپ  توهـش  ناکوخ  ياـپ  ریز  ار  لیدـب  یب  رهوگ 
دروم مه  نآ   ) دریگ یم  رارق  نارگید  يانتعا  هجوت و  دروم  شا  يرهاظ  تایـصوصخ  ینامـسج و  ییاه  ییابیز  رطاـخ  هب  اـهنت  ینز  نینچ 
لامک دـیابن  زگره  ینامـسج  ياه  یگژیو  شا ،) یناسنا  تیـصخش  راـبتعا  هب  هن  دـنرگن ، یم  وا  هب  توهـش  هدـید ي  هب  هک  یناـسک  هجوت 
رهاوظ عاعشلا  تحت  نانز ، یعقاو  ياه  شزرا  اهدادعتسا و  هک  تسین  تسرد  . » دهد رارق  عاعشلا  تحت  ار  نز  يونعم  تیـصخش  یناسنا و 

نز تمرح  تیصخش و  ظفح  هار  اهنت  نیاربانب  ددرگ ».  اه  نآ  تیصخش  شزرا و  رایعم  كالم و  ینامسج ، رهاوظ  دریگ و  رارق  ینامسج 
یگدـنز هب  دـنوش  یم  راچان  اهدرم ، دوش . یم  يوق  شا  یگداوناخ  هاگیاپ  دروآ ، يور  باجح  هب  وا  رگا  تسا . باـجح  هب  نددرَوا  يور 

هب ار  وا  دـهن ، جرا  ار  دوخ  باجح  رگا  دنـشاب ) راداـفو  اـه  نادـب  و  . ) دـننک هجوت  اـعقاو  دوخ ، نارـسمه  هب  دـنهن و  جرا  دوخ  یگداوناـخ 
لغاشم رد  دناوت  یم  هک  تسا  تقو  نآ  دور و  یمن  رده  هب  شیعقاو  ياهدادعتـسا  دنرامگ و  یمن  ریمن ، روخب و  یقوقح  اب  تسپ  لغاشم 

لامک هک  تسا  نیا  رد  نز  تیـصخش  ّولع  . » دروآ تسد  هب  قیفوت  تسا ، حرطم  اه  باـجح  یب  يارب  هچ  نآ  زا  رت  شیب  بتارم  هب  یلاـع ،
هب ناوتان و  يردام ، ظاحل  هب  صقان و  يرـسمه ، ظاحل  هب  هک  ینز  دـنک . زارحا  دوخ  يارب  ار  یعامتجا  لامک  يردام و  لامک  يرـسمه و 

دنمجرا باتک  رد  یلمآ  يداوج  هللا  تیآ  ترضح  هنازرف  میکح  تسا ».  هرهب  یب  تیصخش  ّولع  زا  تسا ، هچیزاب  هبعلم و  یعامتجا  ظاحل 
نیب لامک  جرادم  هب  ریـس  يارب  داعبا ، زا  يدـعب  ره  یـشخب و  ره  رد  دـیوگ ...« : یم  نینچ  هنیمز  نیا  رد  لامج » لالج و  هنییآ ي  رد  نز  »

فافع هشیدـنا و  باجح و  لامک و  نیب  نآرق  هک  هنوگ  نامه  ینعی  دـشاب ، هنوگ  نآرق  اه  هشیدـنا  دـیاب  اـهتنم  تسین . یتواـفت  درم  نز و 
ّنهاریال لاجرلا و  نیریـال  نا  هک : تسا  نیا  رد  نز  تمظع  ینعی  مینک . عمج  باـجح  باـتک و  نیب  یمالـسا  ماـظن  رد  زین  اـم  دومن ، عمج 

: دـیامرف یم  دـیوگ ، یم  نخـس  باجح  هراـبرد ي  یتقو  میرک  نآرق  دـننیبن ). ار  وا  مه  هناـگیب  نادرم  و  دـنیبن ، ار  هناـگیب  نادرم   ) لاـجّرلا
، اذل دـنرگنن ، یناویح  دـید  زا  ار  وا  نامرحمان  هک  ینز  يارب  ندـش  لئاق  تمرح  ندراذـگ و  مارتحا  هوحن ي  کی  زا  تسا  ترابع  باجح 
. دنا هرهب  یب  تمرح  نیا  زا  ناملسمریغ  نانز  هک  تسا  نیا  نآ  تلع  و  دناد ، یم  زیاج  یهابت  دصق  نودب  ار  ناملسمریغ  نانز  هب  ندرکرظن 
( هللاذاعم  ) تسا نکمم  دشاب ، زجاع  یشزرا  لوصا  صیخشت  زا  یسک  رگا  لاح  ص 55 . عبنم - نامه  ص 53 . عبنم - نامه  یتشهب - رتکد 
ام الا  ّنهتنیز  نیدبی  الو  : » دیامرف یم  دنک ، یم  وگزاب  ار  باجح  موزل  هلاسم ي  یتقو  میرک  نآرق  هک  نیا  لاح  دنادب ، دنب  کی  ار  باجح 
رب ار  ناشیاه  هعنقم  تسا و  ناـیامن  ارهق  هچ  نآ  رگم  دـنزاسن ، راکـشآ  ار  ناـشیاه  تنیز  و  ّنهبویج » یلع  ّنهرمخب  ّنبرـضیل  اـهنم و  رهظ 
هک نیا  يارب  ینعی  نیذؤی » الف  نفرعی  نیا  یندا  کلذ  : » دیامرف یم  نایب  نینچ  ار  باجح  ترورـض  هفـسلف ي  تلع و  دننکفیب . ناشنابیرگ 
مرح باجح  يرآ  دـنراد ».  تمرح  دنتـسه و  هعماج  فافع » تمرح و  مسجت   » نانآ هک  ارچ  دـندرگن ، عقاو  تیذا  دروم  دـنوشن و  هتخانش 

نز یمـسج  ياه  یگژیو  اهنت  هن  هک  تسا  فافع  رتس و  زا  یمرح  تسا . هاگیاپ  کی  هحلـسا و  کی  تسا ، مایپ  کی  تسا . فاـفع  رتس و 
نآ دـشخب ، یم  ندوب  رـسمه  قوشعم  ندوب ، رهاوخ  ندوب ، رداـم  تیفرظ  وا  هب  هک  يرهوـگ  نآ  ار ، ندوـب  نز  ینامـسآ » رهوـگ   » هکلب ار 

لامک تعـسو و  ار  نآ  و  دراد ، یم  هگن  دوخ  میرح  رد  دننک ... یم  ادیپ  یتسه  ینعم و  شرانک  رد  اه  شزرا  نیرت  یندوتـس  هک  يرهوگ 
رد دیجمت  نیسحت و  هفافل  رد  هاگ  هک  ییاهریقحت  نیهوت و  دنک . یم  ظفح  هدافتـسا  ءوس  ریقحت و  نیهوت و  عون  ره  دنزگ  زا  دشخب و  یم 

فافع www.Ghaemiyeh.comرویز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 130زکرم  هحفص 28 

http://www.ghaemiyeh.com


، یتسیلایرپما يراد و  هیامرـس  یـسانش  هعماج  کمک  هب  هاگ  و  ینابایخ ، ناشایع  نابز  رب  هاگ  و  هزره ، نادنمرنه  نارعاش و  ياه  هراپ  قرو 
يارب نز و  يارب  ششوپ ، نیا  اب  مالسا  اما  دنا . هدرک  شوخ  لد  اهریقحت  نیا  هب  هناحول  هداس  نانز  يا  هراپ  ددرگ و  یم  لیلحت  فیصوت و 

رد دهاوخ ، یمن  هدـنبیرف  رهاظ  دـهاوخ ، یمن  يرهاظ  ییابیز  نز ، زا  هک  مالـسا  رخآ  دـنک ... یم  یفرعم  ار  يرگید  ياهرایعم  وا  نتخانش 
، ییوگ قح  مالسا ، هب  تخانش  داقتعا ، ادخ ، هب  نامیا  وا  زا  اما  هن ! هن ! دهاوخ ، یمن  یگنانز  یسنج و  یمسج و  ياه  یگژیو  وا  زا  عامتجا 
رد نز  یلمآ - يداوج  هللا  تیآ  ترـضح  دبلط .  یم  يوقت  حـلاص و  لمع  نامیا ، وا  زا  مالک  کی  هب  یناسنا و  كاپ  فطاوع  ییوج ، قح 

. فرصت لخد و  یکدنا  اب  ص 607 - ناملسم - نز  باجح  مایپ  درونهر - ارهز  ص 426 . مالسا -

ینطاب تراهط  حور و  یکاپ  رب  باجح  ریثات  - 15

باجح و ًاصخـشم  هک  مییوگ  یم  اج  نیا  رد  دـهن . یم  ریثأت  وا  نورد  نطاـب و  رب  یمدآ  ساـبل  رهاـط و  یلک  روطب  هک  دـش  هتفگ  رت  شیب 
یمدآ ینطاب  تراهط  حور و  یکاپ  ظفح  رد  فرگش  سب  يریثأت  یسنج  ياه  شزیمآ  تاطابترا و  رد  دودح  تیاعر  یمالـسا و  شـشوپ 

تاراذـق هاـنگ و  هب  یگدولآ  زا  يریگ  شیپ  لـماع  رت  قیقد  تراـبع  هب  تراـهط و  لـماع  ناوـنع  هب  نآرق  هک  ییاـهروحم  زا  یکی  . » دراد
زا يا  هدمع  شخب  اریز  تسا ، درم  نز و  نیب  شزیمآ  تیدودحم  باجح و  هلأسم ي  تسا ، هدادرارق  دیکأت  دروم  یحور  ياه ) یگدولآ  )

ناسنا رب  دوش و  شکرـس  هچ  نانچ  دـنمورین ، هزیرغ ي  نیا  دراد و  یـسنج  بذاجت  توهـش و  رد  هشیر  یحور  ياـه  یگدولآ  ناـهانگ و 
ریغ نآ  لیدعت  لرتنک و  هک  هنوگ  نامه  درب . یم  ورف  تیناویح  طوقس و  لماوع  نیرت  کلهم  زا  یکی  هطرو ي  رد  ار  يو  ددرگ ، یلوتسم 

ناوارف دیکأت  باجح و  یلک  ماکحا  نایب  نمض  دیجم  نآرق  تسه . زین  یقالخا  لیاضف  زا  يرایسب  اشنم  تسا ، لسن  ياقب  لماع  هک  نآ  زا 
باجح ءارو  نم  ّنهولئـساف  اعاتم  ّنهومتلاـس  اذا  و  : » تسا هدومرف  حیرـصت  زین  نآ  ياـهدروآ  تسد  جـیاتن و  هب  یـسنج  طـباور  لرتنک  رب 

نادرم و امش  بولق  يارب  نیا  دیهاوخب ، باجح  هدرپ ي  سپ  زا  دیهاوخ ، نانز )  ) اه نآ  زا  يزیچ  هاگره  و  ّنهبولق » مکبوقل و  رهطا  مکلذ 
اوـظفحی مهراـصبا و  نم  اوّـضغی  نینمؤـملل  لـق  : » دـیامرف یم  رگید  هیآ ي  رد  و  (. 52 بازحا - . ) تسا رت » هزیکاـپ  ( » ناـنز  ) ناـشیا بولق 

نیا هک  دنراد  روتسم  ار  شیوخ  تروع  و  دنشوپورف ، مارح  هاگن  زا  مشچ  هک  وگب  ار  نمؤم  نادرم  ( 30 رون - .« ) مهل یکزا  کلذ  مهجورف 
رد ار  نآ  تحلصم  تهج و  تروع ، رتس  مارح و  هاگن  زا  مشچ  ندیـشوپ  یلک  مکح  نایب  زا  دعب  هیآ  نیا  رد  تسا . رت » هزیکاپ   » نانآ يارب 

هتفر راک  هب  قوف  هیآ ي  ود  رد  لیـضفتلا ) لعفا  هغیـص  « ) یکزا  » و رهطا »  » هک نآ  لیلد  دـیاش  تسا . هتـسناد  رت  شیب  تراهط  یگزیکاـپ و 
ندرکدودسم قوف و  ماکحا  تیاعر  اب  تسا . یـسنج  فارحنا  زاغآ  هظقن ي  ماگ و  نیلوا  تروع  فشک  مارح و  هاگن  هک  دشاب  نآ  تسا ،

، دراد یپ  رد  ار  یقالخا  لیاذر  ناهانگ و  زا  يرایـسب  هک  نآ ، ناـیغط  یـشکرس و  زا  یـسنج ، شـشک  راـهم  مدـق و  نیلوا  رد  فارحنا  هار 
کلذ  » هلأسم ي هیآ  نیا  رد  نآرق  : » دیوگ یم  رون  هروس ي  هیآ ي 30  ریسفت  رد  يرهطم  دیهش  داتسا  تسا ».  نامرد  نیرتهب  يریگ  شیپ 

هک تسا  نیا  بلطم  نیا  هفـسلف ي  هچ ؟ ینعی  تسامـش . حور  ندوب  كاپ  يارب  زاب  روتـسد  نیا  دـیوگ : یم  دـنک ، یم  نایب  ار  مهل » یکزا 
لاغتشا رطاخ و  لاغتشا  تابجوم  دنک ، یم  اضتقا  یسنج  هزیرغ ي  ياضرا  تعیبط  هک  يا  هزادنا  نآ  زا  شیب  مدرم  رد  دهاوخ  یمن  مالـسا 

زا ناشتروع  هشیمه  هک  نیا  لیلد  هب  مدرم  دشیدنا . یمن  مه  شا  هرابرد  دنیب  یمن  ناسنا  هک  ار  هچره  دنک . مهارف  ار  توهش  جییهت  نهذ و 
يرگید تروع  هرابرد ي  یـسک  هک  دتفا  یمن  قاقتا  تقو  جـیه  یگنرف ) تنـس  رد  هن  یمالـسا  تنـس  رد  هتبلا   ) تسا هدیـشوپ  رگید  کی 

، ناـسنا هشیدـنا ي  ناـسنا ، بلق  ناـسنا ، زغم  ناـسنا ، رکف  تسین . هجوت  دروـم  زگره  ینعی  هنع » لوـفغم   » تسا يرما  نیا  الـصا  دـشیدنیب .
بلق هک  نیا  يارب  دشیدنیب . هراب  نیا  رد  هک  درادن  یترورـض  دـشیدنیب و  لئاسم  روط  نیا  هرابرد ي  هک  تسا  نیا  زا  رت  هّزنم  رت و  سّدـقم 

تسا و روج  نیا  سک  نالف  تروع  هک  دیـشیدنین ، لئاسم  روج  نیا  هرابرد ي  هک  دـشاب  كاپ  امـش  ياـهزغم  امـش  ياـهرکف  امـش ، ياـه 
هجیتن تهج  نیا  زا  مه  ردق  هچ  و  تسا ، هداد  تروع  رتس  هب  روتـسد  مالـسا  دـشابن ، يزیچ  نینچ  زگره  تسا و  روج  نیا  يرگید  تروع 
ًاـساسا هراب  نیا  رد  هک  هتـشاد ، هگن  نیا  زا  رترب  یلاع و  كاـپ و  هشیمه  ار  شدوخ  عاـبتا  رکف  نهذ و  هک  تسا ، نیمه  هجیتن  تسا . هتفرگ 
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دوش و یم  هدش و  جیار  اپورا  يایند  رد  ًاجیردت  هک  يدنـسپان  رایـسب  رایـسب  ننـس  هلمج  زا  دننک . یمن  رکف  هراب  نیا  رد  ًالـصا  و  دشیدنیب ،
قیوشت ار  نیا  لسار  دنارترب  ریظن  يدارفا  دنک . یم  ادـیپ  جاور  دراد  مه  رگید  ياهاج  رد  و  تسا ، جـیار  یلیخ  اپورا  لامـش  رد  ًاصوصخم 

« تیبرت رد   » مه شباتک  مسا  هتـشون و  تیبرت  رد  هک  یباتک  رد  لسار  تسا . تروع  رتس  اب  هزرابم  تروع و  فشک  هلأـسم ي  دـندرک ، یم 
نیا ًاصوصخم  دنامب ، ظوفحم  هیضق  نیا  دیاب  هک  دراد  رارصا  نآرق  دورب . نایم  زا  تروع  رتس  هلأسم ي  ًاساسا  دیاب  هک  دراد  رارـصا  تسا ،

، هبرجت لقع و  دـییأت  نآرق و  دـیکأت  خـیرات و  تداهـش  هب  و  نوعنـصی .» امب  ریبخ  هللا  ّنا  مهل  یکزا  کلذ  : » دـیامرف یم  دـعب  هک  يا  هملک 
هب يریثات  نارگید  صخـش و  دوخ  حور  یکاپ  ینورد و  تراهط  شرتسگ  داجیا و  رد  هک  تسا  یلماوع  هلمج  زا  نانز  شـشوپ  باـجح و 

- مالسا رادساپ  هلجم ي  دننآ . تیاعر  باجح و  باختنا  زا  ریزگان  دنـشیوخ ، نطاب  تراهط  تمالـس و  نیمأت  یپ  رد  هک  نانآ  دراد و  ازس 
ص 42. ش 124 -

درب یم  الاب  ار  نز  شزرا  باجح  - 16

شزرا و نم  هک  دنک : یم  مالعا  شیوخ  سدـقم  لمع  نیا  اب  دـهد ، یم  رارق  باجح  راصح  رد  ار  شیوخ  رکیپ  هک  هاگ  نآ  ناملـسم  نز 
نم مهدرارق . تّفع  یب  نازرو  سوـه  ياـشامت  ضرعم  رد  ناـبایخ  هچوـک و  رد  ار  دوـخ  نت  هک  مناد  یم  نآ  زا  رترب  ار  شیوـخ  هبترم ي 

ناتـسد رد  شزرا  یب  ییالاک  نانوچ  تسین  رـضاح  يور  نیا  زا  مناد ، یم  یهلا  تناما  راب  لماح  و  نیمز ، يور  رب  ادـخ  هفیلخ ي  ار  دوخ 
فرـشا ار  نتـشیوخ  نم  مهد . رارق  ناتـسرپدوخ  ياـه  هاـگن  هدولآ ي  ياـهریت  جاـمآ  ار  دوخ  و  موش ، تسد  هب  تسد  ناـتمه  تسپ  دـیلپ 

رس رب  نازرا  ار  ما  یگنانز  تباجن  ءایح  تفع و  ریظن  یب  رهوگ  هک  موش  یمن  یضار  زگره  مناد و  یم  یهلا  تمارک  هب  مرکم  تاقولخم و 
تمرح یکاپ و  نابساپ  نم  منک . یم  رس  هب  رداچ  يور  نیا  زا  مشیوخ ، یتاذ  تمارک  تفارـش و  طفاح  نم  میامن . جارح  نزرب  يوک و  ره 

، مهن یم  ناربمایپ  ياپ  ياج  اپ  متسه و  اه  ناسنا  گرزب  ّیبرم  نم  مراد . یم  هدیشوپ  مرحمان  زا  ار  نتـشیوخ  ببـس  نیدب  مشیوخ ، ییادخ 
ارم نادرم  مهاوخ  یمن  نم  منک . یمن  هدولآ  نامرحمان  هاگن  هب  تسا  گرزب  ياه  ناسنا  هاگشرورپ  هک  ار  شیوخ  كاپ  نماد  ببس  نیدب 

كاپ و مشاب  یناسنا  مهاوخ  یم  نم  هن ! هن ! دننک . یبایزرا  ما  یگدنبیرف  نازیم  هب  ارم  رابتعا  شزرا و  نازیم  و  دنرگنب ، توهـش  هدید ي  هب 
تیبرت ار  نایتشهب  متـسیاب و  تشهب  يور  رب  یتسار  هب  مهاوخ  یم  ندوب ، ردام  یهلا  ياه  شزرا  همه ي  اب  مشاب  ردام  مهاوخ  یم  فیرش .

« نتـساوخ  » نیا همه ي  يارب  تریـس . كاپ  اسراپ و  بوخ و  نز  کی  یمالـسا ، فاصوا  اه و  یگژیو  مامت  اب  مشاـب  نز  مهاوخ  یم  منک .
سرتسد زا  يزیچ  هزادـنا  ره  هک  تسا  یملـسم  لصا  نیا  مراد . یم  روتـسم  باجح  رد  ار  شیوخ  نت  منک و  یم  رـس  هب  رداچ  هک  تساـه 

يزیچ نآ  زا  رت  نوزفا  یسب  یـشزرا  ردق و  دشابن ، رّـسیم  یناسآ  هب  دشاب و  رت  لکـشم  شندروآ  تسد  هب  ندیـسر و  دشاب و  رترود  مدرم 
هرابرد هک  اج  نآ  دیهش  داتسا  دنتسین . ینثتسم  هدعاق  نیا  زا  زین  یسنج  ياهزاین  تسا و  ینتفای  تسد  روفو  یناسآ و  یتحار و  هب  هک  دراد 

: دـنک یم  رظنراهظا  نینچ  صوصخ  نیا  رد  اه  نآ  در  نوگانوگ و  ياه  هیرظن  یـسررب  زا  سپ  دـنک ، یم  ثحب  باجح  شیادـیپ  للع  ي 
یثحب یلک  روط  هب  درک . وجو  تسج  دـیاب  نز  دوخ  يزیرغ  هنارهام ي  ریبدـت  کی  رد  ار  باجح )  ) هدـیدپ نیا  هشیر ي  اـم  هدـیقع ي  هب  »

اج نیا  رد  درم ، زا  دوخ  شـشوپ  رتس و  هب  لیامت  تسا  هلمج  نآ  زا  فاـفع و  و  ءاـیح ، لـیبق  زا  یـسنج  قـالخا  هشیر ي  هراـبرد ي  تسا 
ماهلا عون  کی  اب  نز  دوخ  هک  تسا  يریبدـت  شـشوپ  رتس و  فافع و  ءایح و  هک  تسا  نیا  اـه  نآ  نیرت  قیقد  تسا . هدـش  زاربا  یتاـیرظن 

دوخ هب  صوصخم  سح  کی  اب  يرطف و  شوه  اب  نز  تسا . هدرب  راک  هب  درم  ربارب  رد  دوخ  تیعقوم  ظـفح  دوخ و  ندرک  اـهب  نارگ  يارب 
روز هدهع ي  زا  دنک ، مرن  هجنپ  درم  اب  یگدنز  نادیم  رد  دهاوخب  رگا  دنک و  يربارب  درم  اب  دناوت  یمن  یمسج  ظاحل  زا  هک  تسا  هتفایرد 

هک تسا ، هداهن  درم  دوجو  رد  تقلخ  هک  تسا  هتفای  يزاین  نامه  رد  ار  درم  فعـض  هطقن ي  رگید  فرط  زا  و  دـیآ ، یمنرب  درم  يوزاب  و 
هدش هدیرفآ  هدننک  لابند  هدنریگ و  رن  سنج  تعیبط ، رد  تسا . هداد  رارق  تیبولطم  تیقوشعم و  رهظم  ار  نز  و  بلط ، قشع و  رهظم  ار  وا 

یگدنبیرف يربلد و  يارب  ینیشن  بقع  و  نادرم ، رد  فرصت  يارب  هلمح  زا  تسا  ترابع  ییوج  تفج  بادآ  : » تنارود لیو  لوق  هب  تسا ،
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نآ دـیاب  هک  تسا  يا  هزیاج  نوچ  مه  درم  يارب  نز  تسا ، یمجاهت  تبثم و  شلمع  تسا ، يراکـش  یناویح  یگنج و  ًاعبط  درم  نانز . رد 
هب لسوتم  هک  روط  نامه  تسناد ، دوخ  ربارب  رد  ار  درم  فعـض  هطقن  تفای و  درم  ربارب  رد  ار  دوخ  عقوم  ماـقم و  نز  هک  یتقو  دـیابرب ». ار 

؛ دـش زین  درم  سرتـسد  زا  دوخ  نتـشاد  هگن  رود  هب  لـسوتم  دـنک ، بحاـصت  ار  درم  بلق  هار  نآ  زا  هک  دـش  لـمجت  ییارآدوخ و  روـیز و 
درم درب . الاب  ار  دوخ  عقوم  ماـقم و  هجیتن  رد  دـنک و  رتزیت  ار  وا  بلط  قشع و  شتآ  تسیاـب  هکلب  دـنک  ناـگیار  ار  دوخ  دـیابن  هک  تسناد 

تّزع و هشیمه  درم  تسا . رفنتم  وا  یناـگیار  میلـست و  زا  نز و  لاذـتبا  زا  شیوخ  حور  قمع  رد  دور ، یم  روـصت  ادـتبا  هچ  نآ  فـالخرب 
قشع و و  فرط ، کی  زا  قارف  نتفاین و  تسد  نایم  تسا  يا  هطبار  یلک  روط  هب  تسا . هدوتـس  دوخ  هب  تبـسن  ار  نز  ییانتعا  یب  انغتـسا و 
، رگید فرط  زا  ییابیز  رنه و  نایم  فرط و  کی  زا  زوس  قشع و  نایم  تسا  يا  هطبار  هک  ناـنچ  مه  رگید . فرط  زا  ییاـهب  نارگ  زوس و 

یم لسار  دـنارترب  دـبای . یم  ومن  دـشر و  قشع  هنیمز ي  رد  ییابیز  رنه  و  دفکـش ، یم  اه  نتفاین  تسد  اه و  قارف  هنیمز ي  رد  قشع  ینعی 
، دـشاب راوشد  نانز  لاصو  هک  تسا  رتهب  یلیخ  تفاـی و  تسد  ناوتب  ناـنز  هب  یناـسآ  هب  هک  تسا  فسأـت  هیاـم ي  رنه  طاـحل  زا  : » دـیوگ
زا ددرگ ». یم  رتاهب  نارگ  زیزع و  میباین  مییوجب و  هچ  نآ  : » دـیوگ یم  هفـسلف  تاّذـل  رد  تنارود  لـیو  ددرگ ». نکممریغ  هک  نآ  نودـب 

دوخ يزاس  ملیف  لغـش  نف و  بسح  هب  هلجم  نآ  لوق  هب  هک   ) كاکچیه درفلَا  زا  ناـنز  تـالجم  زا  یکی  هک  تسا  ینخـس  رت  بیجع  همه 
نیدب دشاب ، کیرتنآرپ  ناجیهرپ و  یملیف  لثم  دیاب  نز  مدـقتعم  نم  ، » دـیوگ یم  وا  دـننک ، یم  لقن  دراد ) ناوارف  براجت  نانز  هرابرد ي 

رب هتـسویپ  نانز  دـیاب  دراداو . يرتدایز  رّوصت  لّیخت و  يورین  هب  ار  درم  دوخ ، فشک  يارب  دـهد و  ناشن  رت  مک  ار  دوخ  تیهاـم  هک  ینعم 
.« دـهدب تمحز  دوخ  هب  رت  شیب  اه  نآ  فشک  يارب  درم  دـنراذگب  دـنهد و  ناشن  ار  دوخ  تیهام  رت  مک  ینعی  دـننک ، راـتفر  هویـش  نیمه 

تسا هتشاد  ناوارف  ریثأت  زار  کی  تروص  هب  دوخ  ندرک  یفخم  دوخ و  ندب  شـشوپ  هب  وا  لیامت  رد  نز ، طسوت  تقیقح  نیا  كرد  ًاعطق 
نآ زا  درم  ربارب  رد  دوخ  عقوم  ماقم و  ظفح  يارب  نز  هک  تسا  هدوب  يزومرم  لیاسو  زا  یکی  درم  دوخ و  ناـیم  نز  نتـشاد  هگن  میرح  .« »
ره نز  هک  تسا  هدرک  دـیکات  ًاـصوصخم  مالـسا  دـنک . هدافتـسا  هلیـسو  نیا  زا  هک  تسا  هدرک  قیوشت  ار  نز  مالـسا  تسا . هدرک  هدافتـسا 

هدنه  .« » دوش یم  هدوزفا  شمارتحا  رب  دراذگن  درم  يارب  شیامن  ضرعم  رد  ار  دوخ  دنک و  تکرح  رت  فیفع  رتراقواب و  رت و  نیتم  هزادنا 
هنهک ياـه  تنـس  هب  ار  ناـنآ  اـت  دـندرک  لـیمحت  ناـنز  رب  ار  باـجح  نادرم  اـیآ  هک : وسرپـسا  راـگنربخ  لاؤـس  نیا  خـساپ  رد  یجراـعت »
هیاپ رب  دننک ».  راداو  نانآ  هب  نتـشاذگ  مارتحا  هب  ار  نادرم  ات  دنتـشاد  شقن  باجح  باختنا  رد  دوخ  نانز  بلغا  : » دیوگ یم  دننادرگزاب ؟
هدرک كزب  یکـسورع  ناس  هب  ار  دوخ  هک  تسین  نادب  نز  رابتعا  شزرا و  هک : دیامن  یم  خر  ینـشور  هب  تقیقح  نیا  روکذم ، بلاطم  ي 

یجرا ردق و  درادب ، رود  نامرحمان  هاگن  سرریت  زا  ار  نتـشیوخ  رتشیب  نز  ردق  ره  هکلب  دـهد ، رارق  سکان  سکره و  ياشامت  ضرعم  رد 
هب زین  ( 59 بازحا - « ) نیذؤی الف  نفرعی  نا  یندا  کلذ  همیرک ي ..«  هیآ ي  دیازفا . یم  شیوخ  تمـشح  تمارک و  رب  دبای و  یم  رت  نوزفا 
الاب نز و  تیـصخش  زمر  نازاب ، سوه  هدولآ ي  ياه  تسد  راـظنا و  سرتسد  زا  ناملـسم ، ناـنز  تینوصم  : »... هک دراد  هراـشا  لـصا  نیا 

، نازاب سوه  هدید ي  لد و  دنراد ، روتسم  باجح  فافع و  زا  یششوپ  رد  ار  دوخ  نانآ ، یتقو  اریز  دشاب ...، یم  هعماج  رد  وا  رابتعا  نتفر 
هک تسا  یلاح  رد  نآ  دـنهد و  یمن  هار  دوخ  هب  ار  هبوجحم  هفیفع و  نانز  میرح  هب  يدـعت  تراسج  تارج و  ددرگ و  یم  عطق  اـه  نآ  زا 

شزرا زا  لمع  نیا  اب  دـهد ، رارق  نارگید  عمط  دـید و  ضرعم  رد  ار ، دوخ  لامج  نسح و  عاتم  دـنک و  هضرع  دـیارایب و  ار  دوخ  نز ، رگا 
.95 ص 05 1 - باجح - هلأسم ي  يرهطم - داتـسا  تسا ».  هدناسر  لقادح  هب  ار  دوخ  ياهب  هدیـشک و  لاذتبا  هب  ار  دوخ  هتـساک ، شیوخ 

ص 216. نز - صخش  باجح و  ماقم  يدازا - باجح و  تالقم  هعومجم ي  ص 27 . ش 6 - س 1 - نز - مایپ  هلجم ي  عبنم . نامه 

تسا یهلا  یقح  ادخ و  تناما  باجح  - 17

هنادازآ درف  ات  تسین  يدرف  یصخش و  قوقح  زا  یمالسا  شـشوپ  باجح و  تیاعر  ناشیدنا ، هداس  نانیب و  هتوک  رادنپ  روصت و  فالخرب 
زا یقح  باجح  هکلب  دوش ، رهاظ  هعماج  رد  تشاد  لیامت  هک  یتأیه  ره  اب  و  دشوپب ، سابل  تساوخ  هک  هنوگره  يدـنب  دـیق و  جـیه  یب  و 
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هب نادرم  زین  نانز و  دزن  دـنوادخ  هک  تسا  یتناما  تباجن ، رهوگ  تفع و  هیامرـس ي  هک  ارچ  تسا  نادرم  ناـنز و  ندرگ  رب  ادـخ  بناـج 
زین نادرم  دـنراد ، لوذـبم  تناما  نیا  ظفح  رد  ار  تمه  تقد و  تیاهن  یتسیاب  هک  دنتـسه ، یهلا  نانیما  نانز  ساسا  نیا  رب  هداهن ، تعیدو 

تـسا نیا  تسه ، دارفا  یـضعب  تینهذ  رد  هک  يا  ههبـش  . » دنـشاب راکددم  رای و  یهلا ، تناما  نیا  زا  تسارح  یناب و  هاگن  رد  ار  نانآ  دیاب 
و تسا ، هدومن  داجیا  وا  يارب  رهوش  هب  یگتـسباو  هداوناخ و  هک  تسا  يراصح  و  تسا ، تیدودحم  نز  يارب  باجح  دـننک  یم  لایخ  هک 

دیاب نز  هک  تسا  نیا  میرک  نَارق  شنیب  رد  باجح  نییبت  ههبـش و  نیا  لح  هار  تسا . نز  تیدودـحم  فعـض و  هناشن ي  باجح  نیاربانب 
نز باجح  مدرک ، رظن  فرـص  مدوخ  قح  زا  نم  دـیوگب  ات  تسین ، وا  دوخ  هب  طوبرم  اهنت  وا  باجح  هک  دـنک  كرد  ًالماک  ار  هلأسم  نیا 

، نز باجح  دـنهدب ، تیاضر  هداوناخ  ياضعا  ات  تسین ، هداوناـخ  لاـم  نز  باـجح  ما ، یـضار  نم  دـیوگب  درم  اـت  تسین ، درم  هب  طوبرم 
شرسمه دش و  هدولآ  يرادرسمه  نز  رگا  دنتسه ، التبم  یبرغ  نوناق  هب  هک  ییاه  شخب  برغ و  ناهج  رد  دینیب  یم  اذل  یهلا . تسا  یقح 

، دراد نز  دوخ  هب  صاصتخا  هن  نز  تمرح  تسین . نینچ  نیا  مالسا  رد  اما  دننک . یم  مالعا  هموتخم  ار  هدنورپ  اه  نآ  نیناوق  داد ، تیاضر 
تمرح نوچ  دوب ، دـهاوخن  یـضار  نآرق  دـنهدب ، تیاضر  رگا  اه  نیا  همه ي  دـشاب ، یم  شنادـنزرف  ردارب و  هژیو ي  هن  و  رهوش ، لام  هن 
هفطاع مایپ  و  دشاب ، ّتقر  ملعم  هک  دـیرفآ ، هفطاع  هیامرـس ي  اب  ار  نز  ناحبـس  يادـخ  تسا و  حرطم  هَللا  ّقح  ناونع  هب  نز  تیثیح  نز و 

یم التبم  يداسف  نامه  هب  دـنتفر ، توهـش  هزیرغ ي  لابند  هب  دـندومن و  كرت  ار  هفطاع  ّتقر و  سرد  نیا  يا  هعماج  ياضعا  رگا  دروایب .
ره دیوگ : یم  میرک  نآرق  هک  نیا  زا  مداد . تیاضر  باجح  نتـشادن  هب  نم  دیوگب  درادن  قح  یـسک  اذل  درک . روهظ  برغ  رد  هک  دـنوش 

چیه هب  تسا و  هّللا » ّقح  نز  تمصع   » هک دوش  یم  مولعم  دینک ، ارجا  یگدولآ  ربارب  رد  ار  یهلا  ّدح  امش  دنشاب ، مه  یـضار  رگا  یهورگ 
نآرق رظن  زا  هّللا » نیما   » ناونع هب  نز  دنتـسه . یهلا » تناما  نیما   » نز دوخ  ًاصوصخ  هعماج و  ياضعا  همه ي  ًارهق  درادـن . طاـبترا  یـسک 

هب وت  ارم ، قح  نیا  دوـمرف : داد و  نز  هب  تسوا  دوـخ  قـح  هک  ناحبـس  يادـخ  ار  تیثـیح  تمرح و  نیا  ار و  ماـقم  نیا  ینعی  تسا ، حرطم 
ات تسا . هدومن  عوضخ  ناریا  ربارب  رد  ناهج  دینیب . یم  ناریا  رد  امـش  هک  دـیآ  یم  رد  یتروص  هب  هعماج  هاگ  نآ  نک  ظفح  تناما  ناونع 

نامه زا  ام  نانمـشد  هک  نیا  اب  دادن . ماجنا  دـشاب  تمحر  تفار و  ّتقر و  هفطاع و  فالخرب  هک  يراک  و  دومن ، ربص  ناریا  هظحل  نیرخآ 
مکاح وا  رد  نآرق  هک  يا  هعماج  . » دـندومن عورـش  ار  اه  یماظنریغ  ناهانگ و  یب  هناـمحر ي  یب  راتـشک  ینوکـسم ، قطاـنم  هب  هلمح  لوا 

هچ دنتـسه . اـهردام  نآ  و  دـنهد ، یم  لیکـشت  هفطاـع  ناـملعم  ار  هعماـج  زا  یمین  هک  تسا  نیا  شّرـس  تسا و  هفطاـع  هعماـج ي  تـسا ،
زاسراک لئاسم  همه ي  رد  ّتقر  تفار و  و  دهد ، یم  ّتقر  تفار و  سرد  هداوناخ  لوصا  مینادن  هچ  مینادـب و  هچ  میهاوخن ، هچ  میهاوخب ،

.424 ص 26 - لامج - لالج و  هنییآ ي  رد  نز  یلما - يداوج  هللا  تیا  ترضح  تسا ». 

تسا عامتجا  ظفح  يراوتسا و  ببس  باجح  - 18

تمالـس تلاصا و  ظفح  رد  ار  باجح  ریثأـت  نیا  زا  شیپ  دـنبای . یم  شرورپ  اـه  هداوناـخ  رد  دارفا  و  دوش ، یم  لیکـشت  دارفا  زا  عاـمتجا 
عون ياقب  عامتجا و  ظفح  يراوتسا و  ببس  ششوپ  باجح و  هب  دّیقت  هک : مییوگ  یم  دیکأت  باب  زا  اج  نیا  رد  میدش . رکذتم  اه  هداوناخ 
ریاـس نوچ  مه  درم  نز و  ناـیم  نیمز ، يور  رب  یمدآ  لـسن  موادـت  يرـشب و  عماوج  ظـفح  يارب  میکح  دـنوادخ  هک  نیا  هچ ، تسا . رـشب 

و تسا ؛ دوهشم  ظاحل  نیا  زا  تاناویح  ریاس  ناسنا و  نایم  یساسا  توافت  کی  یلو  تسا . داد  رارق  یـسنج  هبذاج ي  شـشک و  تاناویح 
مایا ات  یناوج  ناوفنع  زا  هکلب  تسین . یعطقم  یلـصف و  تاناویح  ریاس  فـالخ  رب  درم  نز و  ناـیم  یـسنج  باذـجنا  بذـج و  هک  نیا  نآ 

تیبرت و میلعت و  هب  مدآ  ینب  نادـنزرف  زاین  زین  توافت  نیا  زمر  تسا . لعتـشم  باذـجنا  بذـج و  نیا  رونت  رمع  ناـیاپ  یتح  تسا و  يریپ 
يارب تسا  یترورـض  درم ، نز و  نایم  یمیاد  باذـجنا  بذـج و  نیا  تسا . رما  نیا  هب  تاناویح  ریاـس  ياـه  هچب  زاـین  مدـع  و  یتسرپرس ،

هب كدوک  هک  تسا  نیدلاو  رمتسم  يراک  مه  تیاده و  تفوطع و  يزرورهم و  هیاس ي  رد  هداوناخ و  دهم  رد  اهنت  هک  نیا  هچ  نادنزرف .
زا هک  دنک  روهظ  ناونع  ره  هب  يا  هدیدپ  رگا  لاح  ددرگ . یم  هعماج  لاح  هب  دیفم  لداعتم و  یناسنا  دبای و  یم  شرورپ  حیحـص  يا  هنوگ 
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مهارف هداوناخ  طیحم  زا  جراخ  رد  ار  شعون ) ره  زا   ) یـسنج ياه  يرو  هرهب  تاعّتمت و  هنیمز ي  و  دهاکب ، باذـجنا  بذـج و  نیا  نازیم 
هجیتن رد  دنهد . یمن  دنزرف  تیبرت  يردام و  ردپ و  تمحزرپ  نیگنس و  تیلوئـسم  شریذپ  هب  نت  یتحار  هب  نادرم  نانز و  دیرت  یب  دیامن ،

یناور و ياهدوبمک  ناـبایخ و  هچوک و  رد  ندرکاـهر  ژاـتروک و  نینج و  طقـس  تروص  هب  هچ   ) ناـکدوک ریم  گرم و  ترثک  رب  هوـالع 
هک یهاگ  شرورپ  یهاگراوخریـش و  تسرپرـس  یب  درگلو و  نادرگرـس و  ناکدوک  زا  يا  هعومجم  ار  ادرف  عامتجا  داحآ  یفطاـع و ،)...

زگره و  دنتـسین ، رادروخرب  اه  نآ  يراکادف  تمدخ و  تفوطع و  رهم و  زا  دنـسانش  یم  رگا  ای  و  دنـسانش ، یمن  دوخ  يارب  يردام  ردپ و 
ار اه  شزرا  اه و  تلیضف  همه ي  هحتاف ي  یتسیاب  یعامتجا  نینچ  رد  داد . دنهاوخ  لیکشت  دنا و ... هدربن  ییوب  اه  شزرا  اه و  تلیضف  زا 

تاذاذتلا یمـسج و  ياه  سامت  اه و  هاگن  هکلب  تسین ، یـسنج  شزیمآ  هب  دودحم  یـسنج  ياه  يرو  هرهب  هک  میناد  یم  کین  و  دـناوخ .
یپ رد  ار  اهدـمایپ  نامه  دـشاب ، دوجوم  اه  يرو  هرهب  نیا  ناکما  هداوناخ  طیحم  زا  جراـخ  رد  رگا  و  دنتـسه ، عّتمت  یعون  دوخ  زین  یعمس 

زا هداوناخ  طیحم  زا  جراخ  رد  ار  اه  يرو  هرهب  تاعّتمت و  هنوگ  نیا  هنیمز ي  اهنت  هن  یمالـسا ، شـشوپ  باجح و  هب  دّیقت  تشاد . دـهاوخ 
، ینوناق یعرـش و  رهوش  نز و  نایم  یمیاد  باذـجنا  بذـج و  هجیتن  رد  دـنک و  یم  رـصحنم  ییوشانز  طیحم  هب  ار  نآ  هکلب  درب ، یم  نیب 
تداعـس و ببـس  هک  دنبای  یم  شرورپ  لداعتم  ملاس و  يدارفا  اه  نآ  يراکادف  يزرورهم و  يراک و  مه  هیاس ي  رد  و  ددرگ ، یم  رارقرب 
زا رتراوتـسا و  ار  عامتجا  شـشوپ ، تیاعر  يراد و  باجح  هک  تسا  نینچ  نیا  دوب و  دـنهاوخ  دوخ  هعماج ي  لـماکت  یّقرت و  يزورهب و 

باجح تفع و  ظفح  هب  یگتسب  زین  عامتجا  ماکحتسا  يرادیاپ و   : » ناگدنسیون زا  یکی  ریبعت  هب  دیامن . یم  يریگولج  نآ  یگدیـشاپورف 
جیهم زیگنا و  توهـش  رظانم  ناناوج  ياه  هدـید  ربارب  رد  رگا  دـنهد ، یم  لیکـشت  ناـناوج  ار  عاـمتجا  هورگ  نیرت  مهم  هک ، نآ  هچ  دراد .
لاّعف يورین  هک  دش  دهاوخ  نآ  هجیتن  دوب . دـهاوخ  داسف  يوس  هب  ناناوج  نداد  قوس  يارب  يوق  یلماع  رظانم  نیمه  دـیدرت  نودـب  دـشاب ،
دراو یتخس  هبرض ي  قالخا  داصتقا و  تفرـشیپ و  تیلاعف و  راک و  هب  ماجنارـس  ددرگ ، فرـص  وغل  لطاب و  ياه  هار  رد  ناناوج  عامتجا و 

دمحا رتکد  هلاـقم ي  زا  یتشادرب  دـش ».  دـهاوخ  عاـمتجا  لزلزت  یگدیـشاپ و  مه  زا  یگتفرورف و  هبرـض ، نیا  همزـال ي  و  دـمآ ، دـهاوخ 
ص47. مالسا - رد  نز  ششوپ  يدراهتشا - يدمح  مـ مالسا .) رد  نز  باجح   ) ناونع تحت  یتشهب 

تریغ ایحاب و  باجح  هطبار ي  - 19

دورف میلست  رس  قح  ربارب  رد  مارتحا  لامکاب  ناسنا  هک  تسا  ینعم  نیدب  ایح  تسا ، ایح »  » تفص نایمدآ  رد  یقالخا  کین  تافص  زا  یکی 
نیا رب  يددـعتم  تایاور  رد  دـشاب . هتـشاد  زیهرپ  شیوخ  راگدرورپ  الوم و  میظعت  رطاخ  هب  ینایـصع  ینامرفان و  هنوگره  ماجنا  زا  دروآ و 
هدرک یفرعم  اه  یبوخ  همه ي  دیلک  ار  نآ  هک  ییاج  ات  هدش ، دیکأت  يونعم  یحور و  لماکت  بابسا  زا  یکی  ناونع  هب  هدیدنـسپ  تلـصخ 
ینماد كاپ  تفع و  ببس  ار  ایح  و  مهایحا » سانلا  لقعا  : » هتسناد اه  نآ  نیرتایحرپ  ار  مدرم  نیرتدنمدرخ  و  ریخ .» لک  حاتفم  ءایحلا  : » دنا

یمرش و یب  دنا و  هتشاد  بوسحم  يزروایح  اب  يواسم  ار  يراد  نید  همه  زا  رتالاب  و  ءایحلا » هفعلا  ببس  : » دنا هدرمشرب  يراد  نتـشیوخ  و 
، هچ تسا . نشور  یهیدـب و  رایـسب  مرـش  ایح و  اب  یگدیـشوپ  باجح و  هطبار ي  هلءایحال .» نمل  نید  ال  : » ینید یب  رب  ارب  ار  ار  ییایح  یب 
و باجح ، تیاعر  دزیخ ، یمرب  یمرـش  یب  زا  یگنهرب  هک  نانچ  مه  تسا و  هدوب  نانآ  يزروایح  نایمدآ  يروتـسم  یگدیـشوپ و  أشنمرس 

نانچ دنا . هتسناد  یمدآ  يرطف  یتاذ و  تافص  زا  ار  ایح  مرـش و  ًالوصا  و  تسا . وکین  تلـصخ  نیا  زا  يدنم  هرهب  هناشن ي  زین  یگدیـشوپ 
هلئسم ي هک  تسا  نیا  یساسا  رایسب  لاح  نیع  رد  فیرظ و  رایسب  هتکن ي  کی  دسیون : یم  هنیمز  نیا  رد  دهعتم ، ناگدنسیون  زا  یکی  هک 

طقف دیابن  و  درک ، یسررب  درف  یعامتجا  یگدنز  حلاصم  ظاحل  زا  هرس  کی  دیابن  ار  نآ  رب  مکاح  طباوض  یگنهرب و  یگدیشوپ  تیسنج ،
زین وا  ینورد  یتاذ و  تلـصخ  کی  ناونع  هب  مرـش ، ساسحا  تیمها  هب  دـیاب  هکلب  دیـشیدنا ، یمدآ  نوماریپ  هعماـج ي  نوریب و  ياـیند  هب 
دوخ اه ي  مادنا  زا  یضعب  مک  تسد  دراد  رارصا  هک  تسا  یناویح  اهنت  ناسنا  تسا و  ناسنا  صوصخم  تافص  زا  یکی  مرش  درک . هجوت 

« لامک  » ناسنا يارب  تسا ، تاناویح  اب  ناسنا  ياـه  تواـفت  هلمج  زا  هک  نتـشاد ، نادـجو  نتـشاد و  قطنم  نتفگ ، نخـس  رگا  دـناشویب . ار 
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بوسحم لاـمک  تسا ، ناـسنا  صاـخ  زین  نآ  هک  یگنهرب  زا  زیرگ  و  مرـش » ساـسحا   » ارچ دـشخب ، یم  شزرا  وا  هب  دوش و  یم  بوـسحم 
، مینک شومارف  دیابن  ار  زیمآزار  میظع و  يایند  کی  یگدیشوپ ، ای  یگنهرب  یسنج و  هزیرغ ي  هلأسم ي  رد  هک  تسا  نیا  تقیقح  دوشن ؟
رد هتکن  نیمه  هب  هراشا  رد  تسا . یـشیرتا  سانـش  ناور  بیبط و  کی  هکزتراوش  دـلاوسا  روسفورپ  تسا . ناسنا  دوخ »  » نامه اـیند ، نآ  و 
زا یکی  مرش  هک  دنک  یم  تباث  زین  یسانش  ناور  لیلحت  هیزجت و  یـسانش ، مدرم  رب  هوالع  : » دسیون یم  دوخ  یـسنج  یـسانش  ناور  باتک 

، دهدن زورب  مرش  دوخ  زا  هک  تسا  هدشن  هتخ  انـش  دشاب ، هدوب  يودب  مه  ردق  ره  يا ، هیلوا  هلیبق ي  چیه  تسا . رـشب  عون  هدمع ي  تافص 
تیامح دروم  هک  یتاعوضوم  تعسو  رب  دارفا ، دشر  لالخ  رد  نینچ  مه  و  رشب ، دشر  نارود  یط  رد  دنراد . مرش  زین  کچوک  ياه  هجب  و 

هیرظن نیا  هیاپ ي  رب  تسا » ... هدش  هدراذگ  مرش  هدهع ي  رب  هک  تسا  یصوصخم  هفیظو ي  تیامح ، دوشیم . هدوزفا  دریگ  یم  رارق  مرش 
هچره دـنک ؛ یم  دـییأت  ار  نآ  نوگانوگ  ینـس  لحارم  رد  نایمدآ  راتفر  تـالاح و  هدـهاشم ي  یگدـنز و  هبرجت ي  هک  هناسانـش  ناور  ي 
نیمه هب  تسرد  و  دوب ، دـهاوخ  رت  نوزفا  ایح  مرـش و  تفـص  زا  وا  يرو  هرهب  نازیم  دـشاب ، رادروخرب  يرت  شیب  لماکت  دـشر و  زا  ناسنا 

يداع و ناتفـص ، كدوک  ناکدوک و  رظن  رد  هک  تاـکرح  لاـمعا و  زا  يرایـسب  ماـجنا  زا  لـماک  دیـشر و  دارفا  مینیب  یم  هک  تسا  لـیلد 
هرهب ردـقره  ببـس  نیمه  هب  ًاقیقد  دـننک و  یم  ساسحا  نتـشیوخ  رد  يونعم  باجح  یعون  دـنراد و  زیهرپ  زین  مرـش و  دـیآ ، یم  یلومعم 

ار یگدیـشوپ  میکح ، راگدیرفآ  نوچ  تسا و  رادروخرب  يرت  نوزفا  باجح  یگدیـشوپ و  زا  دشاب ، رتدایز  ایح  تفـص  زا  یناسنا  يدـنم 
هداهن تعیدو  هب  وا  دوجو  رد  و  هتخاس ، نیرق  وا  ترطف  اب  درم  هب  تبـسن  ار  يرت  شیب  ياـیح  بجح و  تسا ، هتـسناد  رت  مزـال  ناـنز  يارب 
تریغ تسا . یسررب  حرط و  لباق  اتسار  نیمه  رد  زین  تریغ »  » هلاسم ي تسا .» درم  يایح  ربارب  هد  نز  يایح   » تایاور دانتـسا  هب  هک  تسا 

ندوب و صخشم  يارب  شنیرفا  هک  تسا  ینابساپ  یعون  تریغ  : » يرهطم دیهش  داتسا  ریبعت  هب  تسا . سومان  زا  تظافح  ینابـساپ و  انعم  هب 
نارگید اب  شرسمه  شزیمآ  زا  يریگولج  رد  يا  هداعلا  قوف  تیساسح  درم  هک  نیا  ّرس  تسا ، هداهن  رشب  دوجو  رد  اه  لسن  ندشن  طلتخم 

هب هقالع ي  ساسحا  دـننام  ساـسحا  نیا  دـنک ، ظـفح  هدـنیآ  لـسن  رد  ار  بسن  اـت  تسا  هداد  وا  هب  یتیرومأـم  تقلخ  هک  تسا  نیا  دراد ،
دنزرف هب  رـشب  طرفم  هقالع ي  رگا  دراد ، ردام  ردپ و  يارب  هنیزه  تمحز و  جنر و  ردق  هچ  دـنزرف  هک  دـنناد  یم  سک  همه  تسا . دـنزرف 

ینابـساپ تظافح و  هشیمه  ار  رذـب  لحم  هک  دوب  یمن  درم  رد  مه  تریغ  سح  رگا  درک . یمن  لسن  ظفح  لسانت و  هب  مادـقا  يدـحا  دوبن ،
وا ردپ  تسناد  یمن  يدنزرف  چیه  تخانـش و  یمن  ار  دوخ  دنزرف  يردپ  چیه  دـش ، یم  عطق  یلک  هب  رگید  کی  اب  اه  لسن  هطبار ي  دـنک ،

یبوخ هب  تریغ  باـجح و  هطبار ي  فیرعت  نیا  هیاـپ ي  رب  دزاـس .  یم  لزلرتـم  ار  رـشب  ندوب  یعاـمتجا  ساـسا  هطبار ، نیا  عطق  تسیک ؛
هک یبلط  تصرف  نازرو  سوه  نامرحمان و  دید  زا  ار  نانز ) ریاس  هکلب  و   ) دوخ نانز  ات  دنـشوک  یم  دـنم  تریغ  نادرم  ددرگ . یم  نشور 

نیا هک  تسا  نیا  ناـشّمغ  ّمه و  همه ي  دـنمتریغ  ناـنز  و  دـنراد ، هگن  رود  هب  دـننارگید  سوماـن  زا  هدافتـساءوس  ینارچ و  مـشچ  یپ  رد 
يرثؤم بابسا  زا  باجح  هک  نیا  هچ  ریغال ! تسا و  روسیم  یگدیشوپ  باجح و  وترپ  رد  مهم  نیا  و  دنراد ، ساپ  یبوخ  هب  ار  یهلا  تناما 

تریغ ياه  هناشن  زا  دوخ  تسا و  رت  لهس  تریغ  هصیـصخ ي  لامعا  و  رت ، ناسآ  سومان  زا  تسارح  ینابـساپ و  نآ  هیاس ي  رد  هک  تسا 
ص 63. باجح - هلاسم  دور . یم  رامش  هب  يدنم 

هعماج یقالخا  تمالس  هدننک ي  نیمضت  باجح  - 20

باجح تمس  هب  شیارگ  هعماج  رد  هک  نازیم  ره  هب  دراد . هعماج  یقالخا  یحور و  تمالس  رب  میقتسم  يریثأت  نانز  باجح  یگدیشوپ و 
باجح و زا  هزادـنا  ره  سکعلاب  و  دور ، یم  یکاپ  تمالـس و  هب  ور  یقالخا  رظن  زا  هعماج  نازیم  نامه  هب  دـشاب ، هتـشاد  ینوزف  تدـش و 

یگدیشوپ باجح و  رگید ، يریبعت  هب  دتفا . یم  هرطاخم  هب  هعماج  یقالخا  تمالـس  هزادنا  نامه  هب  دنوش ، نادرگ  يور  تفع  شـشوپ و 
هنماد ي دبای ، شرتسگ  ییارگ  باجح  يراد و  باجح  گنهرف  ردقره  ینعی  دراد . سکع  تبسن  یقالخا  ياه  يرامیب  دسافم و  اب  نانز ،

ياه يرامیب  دریگ ، یتساک  یگدیـشوپ  باجح و  هب  شیارگ  ردـق  ره  دوش و  یم  رت  دودـحم  رت و  هاتوک  یقالخا  ياه  فارحنا  دـسافم و 
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ار هعماج  قالخا  تمالـس  هچره  و  دوش . نک  هشیر  دنز ، یم  همطل  هعماج  قالخا  تمالـس  هب  هچره  دیاب  هراومه  دبای . یم  ینوزف  یقالخا 
حالـصا میمرت و  يارب  هدـید و  بیـسآ  تدـش  هب  هعماج  قالخا  تسین ، باـجح  هک  یعماوج  رد  زورما  ددرگ . تیوقت  دـنک ، یم  نیمـضت 

هعماج ي دیـسر ، يزوریپ  هب  یمالـسا ، بالقنا  هک  یتقو  زا  درادن . دوجو  باجح  نیداینب  شزرا  هب  تشگزاب  زج  يا  هراچ  هعماج ، قالخا 
شزرا راد  ساپ  مه  دنـشاب و  نادیهـش  نوخ  راد  ساپ  باجح ، رگنـس  رد  هک  دندیـشوک  یّقرتم ، نّیدـتم و  نانز  درک و  ایحا  ار  باجح  ام 

یقالخا و دسافم  زا  هتفای  تدـش  باجح ، هب  هعماج  شیارگ  هک  یتبـسن  نامه  هب  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  یبالقنا . یقالخا و  يالاو  ياه 
مراکم مّمت  تثعب ال  ینا  : » دومرف ص )  ) مرکا ربمایپ  تسا ، مالسا  هیلاع ي  فادها  زا  هعماج ، قالخا  تمالس  تسا . هدش  هتـساک  یعامتجا 

یم نشور  ار  هتکن  نیا  مالـسا ، گرزب  ربهر  هنامیکح ي  نایب  نیا  رد  تقد  مدـش . ثوعبم  قالخا ، مراکم  ندرک  مامت  يارب  نم  قالخالا »
باجح زاس ، هنیمز  مهم  لماوع  زا  یکی  ًاعطق  دوش . هدافتـسا  اه  هنیمز  همه ي  زا  دـیاب  هعماج ، قالخا  مراـکم  ندرک  ماـمت  يارب  هک  دزاـس 

حیرـص و ـالماک  هنیمز ، نیا  رد  زین  تاـیاور  تسا و  عوـضوم  نیا  هـب  رظاـن  مـیرک ، نآرق  رد  يددـعتم  تاـیآ  تـهج ، نـیمه  هـب  تـسا و 
هعماج فافع  راد  ساپ  هک  دـنراد  هفیظو  دوخ ، مهـس  هب  همه  دـننک و  شالت  دـیاب  همه  هعماج ، فافع  ندـشنراد  هحیرج  يارب  تسایوگ .

هک هتبلا  تسا و  دارفا  همه ي  یعامتجا  فیاظو  زا  یکی  هعماج ، فاـفع  زا  يراد  ساـپ  تفگ : دوش  یم  هک  تسا  ظاـحل  نیمه  هب  دنـشاب .
رگا دنهد و  یم  تأرج  يرابودنب ، یب  یگزره و  يارب  ار  نادرم  هک  دنرابودنب  یب  ياه  نز  اریز  تسا . رت  نیگنس  دعب ، نیا  رد  نانز  مهس 

، تسا هعماج  هداوناخ و  سومان  نز  دیامن . تنایخ  دوخ  هاگن  رد  یتح  هک  دـهد  یم  تارج  دوخ  هب  يدرم  رت  مک  دـشابن ، رابودـنب  یب  نز 
هداوناخ ي ياضعا  هب  وس  کی  زا  نز ، دراد . یگتسب  شـسومان  تمـصع  تفع و  یکاپ  هب  هعماج ، هداوناخ و  يدنلبرـس  تّزع و  تفارش و 
وا و نادـنزرف  یکاپ  هنیمز ي  وا و  ردام  ردـپ و  یکاپ  ناـشن  نز ، یکاـپ  دراد . یگتـسب  دوخ  رـسمه  نادـنزرف و  هب  رگید  يوس  زا  و  دوخ ،

دننارورپ یم  فافع  لها  دوخ ، نماد  رد  دـنفافع و  رهظم  باجح ، اب  نانز  تسوا . هعماج ي  یتح  ناردارب و  نارهاوخ و  تاهابم  راـختفا و 
، دوخ هداوناخ ي  ياضعا  يارب  دنتسین ، هتسارآ  فافع ، رهوگ  هب  هک  ینانز  اما  دنراختفا . بجوم  دوخ  ناسک  نیدلاو و  نادنزرف و  يارب  و 
هب مه  یعامتجا  فافع  ظفح  دنیامن . لقتنم  دوخ  نادنزرف  هب  ار  فافع  ياهبرپ  ثاریم  دـنناوت  یمن  زگره  دنتـسه و  یگدنکفارـس  بجوم 

جاور هعماج  رد  ار  یگزره  يرابودـنب و  یب  دوخ ، یناطیـش  دـصاقم  هب  لین  يارب  دـنهاوخ  یم  هک  ییاه  نآ  دراد . یگتـسب  ناـنز  فاـفع 
یب یپسور و  نز  يدادـعت  تیعمج ، کـی  ندیـشک  نجل  هب  يارب  تسا  یفاـک  دـننک . یم  دوخ  تسد  هچیزاـب ي  هبعلم و  ار  ناـنز  دـنهد ،

، یمالـسا باجح  شریذپ  اب  نز  دـنزاس . یلومعم  يداع و  مدرم ، نایم  رد  ار  تارکنم  اه و  یتشز  دـنک و  ادـیپ  هار  اه  نآ  نیب  رد  رابودـنب 
قنور و ار  تلیـضف  یکاپ و  قالخا و  اریز  دـنک ؛ یم  هعماج  هرخالاب  اه و  ناوج  اه و  هداوناـخ  هب  ار  تمدـخ  نیرت  هدـنزرا  نیرت و  گرزب 

 . دشخب یم  جاور 

تسا ییازج  نیناوق  هلمج  زا  نیناوق و  ریاس  تیاعر  همزال ي  باجح  تیاعر  - 21

( ضعبب رفکن  ضعبب و  نمؤن   ) يا هراپ  زا  یچیپرـس  نیناوق و  زا  يا  هراپ  هب  نداهن  ندرگ  مالـسا  تسین ، اور  نیناوق  رد  ندش  لئاق  کیکفت 
تلادـع هب  طوبرم  نیناوق  رگا  لثملا  یف  تسا . ریثأت  یب  ای  و  تسین ، نکمم  ای  نیناوق  زیمآ  ضیعبت  يارجا  ًالوصا  تسا . هتفریذـپن  زگره  ار 

و دـنلانب ، مکـش  يریـس  زا  دنـشاب و  لوغـشم  لاوما  لواپچ  تراغ و  هب  هعماـج  رد  یهورگ  هراومه  و  مینکن ، ارجا  هعماـج  رد  ار  یعاـمتجا 
. تسا ریثأت  یب  هنالداع و  ان  تقرس  ّدح  يارجا  و  قراس ، تازاجم  نوناق  تیاعر  دنشاب ، جنر  رد  یگنسرگ  زا  دنوش و  تراغ  رگید  یعمج 

لتق زا  يرایسب  یتح  یقالخا و  یسنج و  میارج  زا  يا  هراپ  أشنمرـس  هک  میناد  یم  یگمه  تسا . قداص  عضو  نیمه  مه  باجح  هرابرد ي 
هتـشگن و نک  هشیر  یباجح  یب  هک  مادام  تسا و  نابایخ  هچوک و  رد  نانز  يرگ  هوشع  ییامندوخ و  رد  اـه و ... عازن  اـه و  تیاـنج  اـه و 

نیبکترم تازاجم  هدیاف و  یب  یباجح ، یب  هدییاز ي  ییانج  یقالخا و  یـسنج ، میارج  هنوگ  نیا  اب  هزرابم  هدـشن ، ریگارف  باجح  گنهرف 
مهارف يو  يارب  مه  جاودزا  ناکما  تسا  یـسنج  هزیرغ ي  توهـش و  جوا  رد  هک  ار  یناوج  ناوت  یم  هنوگ  هچ  تسا . ریثأت  یب  زین  اـه  نآ 
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، دوش یم  هجاوـم  هدرک  كزب  هنهرب ي  همین  باجحدـب و  نارتـخد  ناـنز و  اـب  هاگـشناد و ... هرادا و  ناـبایخ و  هچوـک و  رد  یتـقو  تسین ،
هانگ هب  یـسنج  هزیرغ ي  راشف  تحت  رگا  یناوج  نینچ  مییاـمنب . یـسنج  ياـه  یگدولآ  زا  زیهرپ  ینماد و  كاـپ  فاـفع  اوقت و  هب  توعد 
نیا هک  نآ  زا  لبق  دـسرب . رظن  هب  هنالداع  ان  اـسب  هچ  و  تسین ، زاـسراک  نادـنچ  وا  رب  ّدـح »  » ندرک يراـج  دوش ، هدولآ  اـنز  نوچ  یگرزب 

هوشع ییامندوخ و  زا  ار  نانز  میرادزاب . زیگنا  سوه  بسانمان و  عضو  رـس و  اـب  ندـمآ  نوریب  زا  ار  ناـنز  دـیاب  مینک  عنم  اـنز  زا  ار  ناوج 
ناوتن مه  لیپ  اب  دش  رپ  وچ  هنرگو  تفرگ  همـشچرس  زا  دـیاب  ار  بآ  . » دـننامب ملاس  كاپ و  هعماج  ناناوج و  ات  دـیرادزاب ، يزاّنط  يرگ و 

. میقتـسمریغ روط  هب  رگید  یخرب  يارجا  دراد و  باجح  نوناق  يارجا  اب  میقتـسم  یطاـبترا  نیناوق  زا  يا  هراـپ  يارجا  لاـحره  هب  تفرگ ».
، دیامن ارجا   ً اقیقد ار  یهقف  تاریزعت  دودح و  و  دنک ، هدایپ  رثؤم  لماک و  روط  هب  ار  مالسا  نیناوق  دهاوخب  یمالـسا  تموکح  رگا  نیاربانب 

تایح نیناوق  مالـسا و  تیناّقح  هک  یناناملـسم  و  دـیامن . یمازلا  ار  باجح  تیاـعر  و  دزاـس ، نک  هشیر  ار  یباـجح  یب  هک  تسا  ریزگاـن 
ناـنآ زا  رگید ، يا  هراـپ  هب  یهجوت  یب  ینید و  تارّرقم  میلاـعت و  زا  يا  هراـپ  هب  دـنب  ياـپ  هک  دـننادب  دـیاب  زین  دـنا  هتفاـیرد  ار  نآ  شخب 

. دزاس یمن  ناشدیاع  ار  یشاداپ  تسین و  هتفریذپ 

حلاص يا  هعماج  داجیا  يارب  یترورض  باجح  - 22

نـشور دراد ، یپ  رد  یباجحدب  یباجح و  یب  هدیدپ ي  هک  یناوارف  ياه  نایز  دسافم و  هب  هجوت  اب  هژیو  هب  دش و  هتفگ  نونکات  هچ  نآ  زا 
هک تسا  رـسیم  نکمم و  یتروص  رد  اهنت  یفارحنا ، یگدولآ و  هنوگره  زا  رود  هب  و  ملاس ، حـلاص و  يا  هعماـج  ندـنکفا  یپ  هک  دوش  یم 

یـششوک شالت و  هنوگره  تروص ، نیا  ریغ  رد  ددرگ . ارجا  یمالـسا  شـشوپ  باـجح و  نوناـق  هلمج  زا  نآرق و  ینارون  ماـکحا  یماـمت 
یب مالـسا  هک  نیا  هن  رگم  دـیامن . یم  هدوهیب  و  تسا » ندـیبوک  نواه  رد  بآ  ، » یمومع تیعـضو  هب  نداد  ناماس  هعماج و  حالـصا  يارب 

رد دـهاوخ  یم  اه و  لد  تراهط  یکاپ و  أشنم  ار  باجح  تیاعر  لباقم ، رد  و  دـناد ، یم  داسف  هنتف و  بجوم  ار  نز  ییامندوخ  یباجح و 
تاجن یقالخا  ياه  يرامیب  كانلوه  هطرو ي  رد  نداتفا  زا  درادـب و  ظوفحم  داسف  هنتف و  نیا  زا  ار  یمالـسا  هعماج ي  باـجح ، هیاـس ي 

اـه و هاـگن  رثا  رد  اریز  دـیراد ، هگن  رود  رگید  کـی  زا  ار  ناـنز  نادرم و  : » دـنا هدومرف  مالـسا  ردـق  نارگ  لوسر  هک  ناـنچ  مه  دیـشخب ؟
ناناوج و یقالخا  فارحنا  ببـس  باـجح  یب  ناـنز  يزیگنا  سوه  هک  نیا  هن  رگم  درادـن ». ناـمرد  هک  دوش  یم  ادـیپ  يدرد  اـه  تاـقالم 
دشر و تصرف  نانز  باجح  تفع و  هیاس ي  رد  یناسنا  ياه  شزرا  لیاضف و  زا  يرایـسب  هک  نیا  هن  رگم  دوش ؟ یم  هعماج  نازاس  هدـنیآ 

یب هدـیدپ ي  نتخاس  نک  هشیر  نودـب  حـلاص » يا  هعماـج   » نتخاـس هک  میدـقتعم  قح  هب  ساـسا ، نیا  رب  هن ؟... رگم  دـنبای ؟ یم  شرتسگ 
ار یمالـسا  هلـضاف ي  هنیدم ي  حلاص و  هعماج ي  داجیا  يالاو  نامرآ  هک  یمالـسا  تموکح  تسین و  نکمم  زگره  یباجحدب  یباجح و 
رد ار  یمالـسا  باجح  دـهد و  رـشن  ار  یگدیـشوپ  باجح و  گنهرف  یتسیاب  تسا ، هداد  رارق  شیوخ  تمه  ههجو ي  راک و  هحولرس ي 

یکاـپ لد و  تراـهط  هب  هک  ار  ناـنز  یباـجح  یب  ییاـمندوخ و  ناوت  یمن  يدازآ ، هناـهب ي  هب  هک  نیا  هچ  دـیامن . یمازلا  شدوـخ  ورملق 
. تشاذگ دازآ  دناسر ، یم  نایز  هعماج 

یسانش ناور  هاگدید  زا  یگدیشوپ  باجح و  ترورض  - 23

سپ يرشب  نیون  شناد  هکلب  درمش ، یم  مزال  يرورض و  نانز  يارب  ار  شـشوپ  باجح و  تیاعر  هک  تسین  ینید  ماکحا  نید و  اهنت  نیا 
، دقتعم نارادنید  يارب  هچرگ  تسا 0  هدز  دـییأت  تحـص و  رهم  نآ  ترورـض  موزل و  رب  هدرب و  یهلا  نوناق  نیا  تیناقح  هب  یپ  اه  نرق  زا 

کچوک دسرب ، عرش  نامرف  فالخ  يا  هجیتن  هب  يرشب  دیدج  مولع  هک  نیا  ضرف  هب  سب و  تسا و  لمع  رایعم  كالم و  عرش  نامرف  اهنت 
زیچ همه  هک  دارفا  زا  هتسد  نآ  يارب  اما  دیآ ، یمن  دراو  نانمؤم  دزن  رد  نوناق  نآ  تحلصم  تمکح و  تیناقح و  هب  داقتعا  رد  یللخ  نیرت 

یناور هشیر ي  نانز  یگدیـشوپ  هک  تسا  هداد  ناشن  یـسانش  ناور  تاقیقحت  دننادب  هک  تسا  بلاج  دننیب ، یم  یبرجت  مولع  کنیع  اب  ار 
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ای نید  گنهرف ، زا  رظن  فرـص  دـسیون : یم  هنیمز  نیا  رد  ناسانـش  ناور  زا  یکی  تسا . يرورـض  نانآ  یناور  غولب  دـشر و  يارب  و  دراد ،
اب دشاب ، رثؤم  نارگید  یقالخا  تمالس  رد  هک  نآ  زا  شیب  رایسب  دراد و  یمدآ  ناور  رد  قیمع  يا  هشیر  نانز  يروتـسم  یعامتجا ، طیحم 

شـشوپ رد  توافت  تلع  هک  یناسک  تسا . يرورـض  نانآ  یناسنا  لماک  تیوه  نییعت  یناور و  غولب  يارب  تسا و  گنهامه  ناـنز  ترطف 
نیا زا  دـنناد ، یم  نانز  تراـسا  زا  يا  هناـشن  اـی  و  درم ، نز و  قوقح  يربارباـن  لـیلد  اـی  نادرم  ییوج  يرترب  زا  یناـشن  ار  ناـنز  نادرم و 

هناماوع تاغیلبت  فالخرب  هدـش و  ادـج  رگید  کی  زا  يا  هلحرم  رد  ناـنز  نادرم و  یناور  غولب  تایرورـض  هک : دـنا  هدرک  تلفغ  تقیقح 
یهجوت یب  هنافساتم  دراد . ناسنا  ترطف  رد  هشیر  دددرگ و  یمزاب  نانآ  یناور  دشر  هلحرم ي  توافت  هب  نانز  يارب  بسانم  »س  شـشوپ »

زاب تیوه  نییعت  یناسنا و  غولب  هلحرم ي  هب  دـشر  زا  ار  نانآ  دـنک و  یم  نانز  هجوتم  ار  تراـسخ  نیرت  شیب  همه  زا  لـبق  تقیقح  نیا  هب 
ترورـض باجح  اـیآ  دسانـش .  یمن  تسایـس  دوس و  زا  ریغ  یتحلـصم  اـیوگ  هنارگادوس ، عفاـنم  یـسایس و  ضارغا  نیمأـت  اـما  دراد . یم 

رب هیکت  اـب  دراد »؟ ترورـض  باـجح  اـیآ   » ناونع تحت  دوخ  باـتک  رد  روبزم  هدنـسیون ي  . 8 ص 9 - یناـحور - رایرهـش  رتکد  دراد -؟
ار يدنمـشزرا  تاقیقحت  هتخادرپ و  یـسانش  ناور  هاگدید  زا  یگدیـشوپ  هلأسم ي  یـسررب  هب  یملع ، هدرتسگ ي  تایبرجت  اه و  شیامزا 

اهزاین دشر ، زا  هلحرم  ره  رد  كدوک  هک  دنک  یم  دیکأت  هدرک و  يدنب  میـسقت  هلحرم  جنپ  هب  ار  یمدآ  دشر  لحارم  يو  تسا . هداد  هئارا 
، دوشن هدروآرب  یحیحـص  يارجم  زا  هزادـنا و  هب  كدوک  یناور  ياهزاین  هلحرم  ره  رد  هچ  ناـنچ  هک  دراد  یـصوصخم  ياـه  هتـساوخ  و 

نآ تالاح  هدوب و  هلحرم  نامه  ياهزاین  يوجو  تسج  رد  رمع  تدـم  نایاپ  ات  ینعی  هدـش  تیـصخش » فقوت   » هضراع ي راـچد  كدوک 
دیاش هک  دراد  دوجو  یلماک  ًابیرقت  هباشت  ییادـتبا  هلحرم ي  هلحرم  راهچ  رد  ناراد  ناتـسپ  رثکا  ناـسنا و  ناـیم  دـهد .  یم  زورب  ار  نارود 

يراذگ مان  یلـسانت » ناهن  نارود  ای  کیرحت  هلحرم ي   » هک مراهچ  هلحرم ي  رد  و  دـیمان . یمیهب » دـشر  راودا   » ار هلحرم  راهچ  نیا  ناوتب 
دوش یم  راکشآ  شیوخ  نوماریپ  طیحم  ینوریب و  ءایشا  اب  دروخرب  ای  یعامتجا  كولس  هوحن ي  رد  نارتخد  اب  نارـسپ  راتفر  توافت  هدش ،

دنریگ یم  هنایوج  هزیتس  رهاظ  هب  یمجاهت و  تلاح  هلحم  نیا  رد  نارسپ  تسا . هلحرم  نیمه  باجح  رثا  یسانشزاب  رد  هلحرم  نیرت  مهم  و 
« بذج  » تلاح نارسپ ، فلاخم  تهج  رد  تسرد  نارتخد  اما  دنهد . یم  زورب  دوخ  زا  نارگید  رب  قوفت  طلست و  يارب  يراکـشآ  لیامت  و 
زا ندرک و .. شیارآ  ابیز ، ياـه  ساـبل  ندیـشوپ  هب  هقـالع  دـنهد . یم  زورب  دوخ  زا  ار  نارگید  هجوت  بلج  تردـق  دـنراد و  شریذـپ »  » و

ریـسا هشیمه  هدـش و  لیدـبت  هدـنریگ  ًالماک  یتادوجوم  هب  هلحرم  نیا  رد  تیـصخش » فقوت   » رثا رب  نارتخد  تسا . هرود  نیا  ياه  یگژیو 
تیوه نییعت  غوـلب و  لـماکت  هلحرم ي   » هک مجنپ  هلحرم ي  هب  هدـنامن و  هلحرم  نیا  رد  درف  هک  یتروـص  رد  یلو  دـننارگید . هجوـت  بلج 

هب اهنت  هار ، نیا  رد  یتایح  يورین  تقو و  مامت  فرـص  ناگمه و  بذج  يارب  لیامت  ياج  هب  دنک ، دوعـص  تسا  هدش  يراذگ  مان  یناسنا »
هلحرم نیا  رد  نانز  دنک . یم  یگدنزاس  فرص  ار  دوخ  یحور  یمـسج و  ياه  ییاناوت  هیقب ي  هدرک و  هجوت  رهوش - ای  دزمان  درم - کی 

یلو دننک . یم  دودـحم  ار  نارگید  هجوت  بلج  بذـج و  هب  لیامت  لاح  نیمه  رد  هتفای ، ندـنارورپ  ییاناوت  یگدـنریگ ، تردـق  رب  هوالع 
( نادـنزرف رـسمه و  هب   ) ندـیزرو قشع  يردام و  يارب  زکرمت  تردـق  زا  نانز  ات  دوش  یم  بجوم  مراـهچ  هلحرم ي  رد  تیـصخش  فقوت 
همه ي بحاصت  ناگمه و  رب  طلـست  هب  لیامت  تسا . نارگید  هجوت  بلج  دنب  رد  ًامئاد  هک  دنوش  لدبم  يدوجوم  هب  َأفرـص  هدنام و  زجاع 
و نادرم ، زا  هنانز  راوطا  نانز ، رد  نارگید  بذج  يارب  تراسا  ناگمه و  يارب  ییارآدوخ  و  نادرم ، رد  يریذپانذوفن  یّقش و  هلک  نانز و 

ترورض هک  یماگنه  هک : دنک  یم  دیکأت  نایاپ  رد  مرتحم  هدنـسیون ي  تسا .  یناور  غولب  مدع  زا  یناشن  یگمه  نانز ، زا  هنادرم  ياهادا 
هک درک  نشور  دـیاب  لقادـح  دوش ، یم  غیلبت  نز  تراسا  زا  يا  هناشن  ناونع  هب  یـسایس  ضارغا  ببـس  هب  ای  و  ینادان ، يور  زا  ای  باـجح 
زا ییاـهر  و  یمیهب ، سفن  هلحرم ي  زا  جورخ  يارب  باـجح  هب  شیارگ  هک : نیا  هجیتـن  دـیوگ .  یم  نیا  زا  ریغ  یبرجت  یملع و  تـقیقح 

- عبنم نامه  تسا . دـیفم  يرورـض و  یناسنا  تیوه  لماکت  غولب و  هلحرم ي  هب  نداهن  ماگ  نارگید و  هجوت  بلج  بذـج و  يارب  تراسا 
ص 480 عبنم - نامه  ص 23-33 . عبنم - نامه  ش 13 .

یناسنا لماکت  دشر و  يارب  ینیرمت  ترورض و  یگدیشوپ ، باجح و  - 24
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تسراـمم و نیرمت و  راکتـشپ ، هدارا و  تمه و  رب  نوزفا  یلاـعت  یّقرت و  ناـبدرن  نیرب  ياـه  هلپ  رب  نداـهن  ماـگ  لـماکت و  ریـسم  ندوـمیپ 
یمن روسیم  ترارم  جنر و  نودـب  زگره  یبای ، ماک  جـنگ  حالف و  رهوگ  ندروآ  فک  هب  دـیدرت  یب  دـبلط . یم  ار  تمحز  اب  ماوت  یتضایر 

. یهاو ياه  هناهب  هب  هن  دنهد ، یم  ناوارف  ياه  تقشم  جنر و  لمحت  شالت و  شـشوک و  ياهب  هب  ار  يزرو  کین  تداعـس و  تشهب  دوش .
ریسم تخسرس  عناوم  هراومه  اه ، ییوج  تذل  یبلط و  تحار  يدام ، یگدنز  قرب  قرز و  نورد و  رگ  هسوسو  ناطیش  یناسفن و  ياهاوه 

، دروکر طاطحنا و  لماوع  همه ي  اب  هبناج  دـنچ  ریگ و  یپ  يا  هزرابم  عناوم  نیا  عفد  عفر و  يارب  دنـشاب . یم  ناسنا  یگتـسراو  لـماکت و 
لماکت و هار  ّدـس  هک  تسا  یلماوع  هلمج  زا  ناـنز ، رد  نارگید  هجوت  بلج  ییارآدوخ و  ییاـمندوخ ، یگنهرب ، تسا . يرورـض  مزـال و 

ندز مد  نافرع و  تیونعم و  قیرط  رد  ندز  ماگ  و  يراگتـسر ، حالف و  ماب  رب  ندـمآرب  زا  ار  اه  نآ  هتـشگ و  نانآ  يونعم  یحور و  یلاـعت 
اه و نآ  دوخ  رد  مه  ار  یـشومارفادخ  یـشومارفدوخ و  تلفغ و  اه و  سوه  يوه و  رابغ  درگ و  دراد و  یم  زاب  تقیقح  كاپ  ياضف  رد 
دـیحوت و ياضف  رد  زاورپ  لاب  رپ و  تاوهـش  شتآ  ندومن  رو  هلعـش  اب  و  دزاس ، یم  رات  هریت و  ار  تکرح  ریـسم  دزیگنا و  یمرب  نادرم  رد 

نیا ندناریمورف  رابغ و  درگ و  نیا  ندـناشنورف  يارب  دـنازوس . یم  نانز  نادرم و  هورگ  ود  ره  رد  ار  یحور  كولـس  ریـس و  ّقح و  نافرع 
يرما نانز  یگدیشوپ  لامک ، هداج ي  رد  تکرح  يارب  و  رادغ ، ناطیش  ماد  زا  زیرگ  هراما و  سفن  دنب  زا  ندش  اهر  زوس و  نامناخ  شتآ 

نتـشیوخ ییاـسراپ و  هکلم ي  بسک  ناطـش و  سفن و  رب  ّطلـست  يارب  تسا  ینیرمت  دوخ ، هک  نیا  نمـض  دـیامن . یم  یتاـیح  يرورض و 
رظن رد  اب  : » دوش یم  هدروآ  ًالصفم  تیمها  تهج  هب  هک  تسا  هتشون  ییایوگ  زغمرپ و  بلاظم  هنیمز  نیا  رد  ناسانـش  ناور  زا  یکی  يراد .

تالکـشم و دـیاب  ناوجون  نارتخد  نارـسپ و  یناسنا ، تیوه  نییعت  هلحرم ي  رد  تیـصخش  لماکت  غولب و  نارود  یناور  ياـهزاین  نتفرگ 
زا ییاهر  نارتخد ) يارب  ًاصوصخ   ) اهزاین نیا  زا  یکی  دـنوش . دازآ  سفن  هلحرم ي  رد  فقوت  زا  ات  دـننک ، راومه  دوخ  رب  ار  ییاه  نیرمت 

هجوـت و بلج  هـب  زاـین  ینعی : هداـس  ناـبز  هـب  لاـعف ، یگدـنریگ  یگدـنریگ و  تـسا ». لاـعف  یگدـنریگ  هـلحرم ي  رد  تیـصخش  فـقوت 
زاغآ مدرم  زیمآ  نیهوت  راتفر  هب  تبسن  دیدش  يریذپریثأت  تیـساسح و  زا  یگتـسباو  نیا  نایفارطا ، شنکاو  هب  ندوب  هتـسباو  ییامندوخ و 

يدوخ هب  یناور  لکشم  نیا  هک  تسا  نشور  دراد . دادتما  ندوب  لوبقم  باذج و  يارب  باسح  دح و  یب  یمئاد و  شـشوک  ات  دوش و  یم 
هشیدـنا و رد  ندوب  یحطـس  یناسنا ، لئاسم  ریاس  هب  تبـسن  یتوافت  یب  یگناگیبدوخ ، زا  يرـسکبس ، تراسا ، لوبق  شنرک ، قاـفن ، دوخ ،

دیپس اب  دروآ . دـهاوخ  ناغمرا  هب  ار  يریذـپان  نایاپ  جـنر  هودـنا و  يریپ  یلاس و  نایم  راـگزور  رد  يدوز  هب  یگنت و  لد  ساـسحا  لـمع ،
یمرگ و لد  زا  اریز  دریذـپ ، یم  نایاپ  زین  نانز  هنوگ  نیا  یتاـیح  هریخذ ي  ییوگ  هرهچ ، رب  یطخ  ره  ندشراکـشآ  و  وم ، راـت  ره  ندـش 

یخزود دمآ  حبـص  هاگ  هب  واک  یخرلگ  نیز  ناصقان  يارذحلا  مغ ! هچ  ار  نارگادوس  اما  تسا . هدـنامن  یقاب  يزیچ  یگدـنز ، يارب  دـیما 
صخشم يا  هویش  نوگانوگ  عماوج  رد  لکشم  نیا  اب  هلباقم  يارب  يولوم  راک  نایا  دو پـ ـ شرها وا طـ دود  راکـشآ  شقوذ  ناهنپ و  شـشتآ 

هدوب یتعنـص  ياـهروشک  رد  ناـنز  زا  يرایـسب  تیقفوم  دـیلک  هک  تفرعم  ملع و  بسک  هب  ناـناوج  قیوشت  هلمج  زا  دوـش . یم  داـهن  شیپ 
ًالثم ای  تسین . یفاک  هابت ، ياه  هنومن  هئارا ي  يرابودـنب و  یب  ناغلبم  نارگادوس و  میظع  تاغیلبت  ربارب  رد  هزیگنا  نیا  هنافـسأتم  اما  تسا .

درم و نودـب  هداوناخ ي   ) هداوناخ لقتـسم  لیکـشت  لیامت  تروص  رد  نادرم و  هب  ندـش  کیدزن  زا  زیهرپ  نانز ، ياه  ناـمزاس  زا  یـضعب 
نتفگ و نخـس  تشرد  هنادرم ، ياه  سابل  ندیـشوپ  نیگنـس ، ياه  شزرو  هب  ار  دوخ  ناراداوه  هیـصوت و  ار  مرپسا ) کناب  زا  ندشرادراب 

جراخ یناوهش  عاتم  تروص  زا  ار  نانآ  دنهد و  لیلقت  نادرم  هجوت  ندرک  بلج  هب  ار  نانز  یگتسباو  ات  دننک ، یم  قیوشت  نتفر  هار  هنادرم 
ضراعت ببس  هب  هدوزفا و  هتشذگ  تالکشم  رب  یلکشم  ابلاغ  هنادرخبان  ياه  هیصوت  نیا  هنافسأتم  دنروآ ! راب  یلقتـسم  ياه  ناسنا  هدرک و 

ياه تلـصخ  هک  نآ  زا  هتـشذگ  دوش .  یم  بجوم  ار  يرت  هدرتسگ  تراسا  یتح  یحور و  رتدـیدش  ياه  نارحب  نز ، یناور  ياهداینب  اـب 
زا یکی  : » دنا هدرک  هیصوت  يا  هویش  زین  يدیحوت  نایدا  اه ، هیصوت  نیا  ربارب  رد  دنک . یم  لحمضم  یگنادرم  رد  ار  هنانز  فیرظ  یعیبط و 

نارتـخد و تـسا ». يروتـسم  یگدیــشوپ و  ناـهنپ ، دـیق  نـیا  زا  يدازآ  یمیهب و  سفن  هـلحرم ي  زا  نز  دـشر  يارب  اـه  شور  نیرترثؤـم 
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یم ار  نارگید  هجوت  بلج  ندوـب  یـصاصتخا »  » تقیقح رد  هداوناـخ ، هدودـحم ي  زا  ریغ  هب  شیوـخ  نتـشاد  هاـگن  روتـسم  اـب  ناـناوجون 
میکحت ار  سدقم  داهن  نیا  دننک و  هدافتـسا  هدـنزاس  روط  هب  هداوناخ  هدودـحم ي  رد  تیباذـج  یگدـنریگ و  نیا  زا  زین  ًادـعب  ات  دـنزومآ ،

یگدنریگ بذج و  نآ  ياضتقا  هک  مراهچ  هلحرم ي  ماخ ، اما  یعیبط  تساوخ  ربارب  رد  تسا  یلیدـعت »  » تقیقح رد  نیرمت » » نیا دنـشخب .
هارمه راشف  لمحت  جنر و  لوبق  اب  ًاتعیبط  هک  تسا  یناتـسمز  درـس  حبـص  کی  رد  هسردم  هب  نتفر  دننامه  نارتخد » یگدیـشوپ  . » دشاب یم 
يارـس نیا  مسر  هک  نانچ  تسا و  يرورـض  نانز  اهدعب  رتخد و  ناناوجون  هدنزاس ي  شخب و  یلاعت  ياهورین  نتفرن  رده  يارب  اما  تسا ؛

یتلیـضف بسک  رنه و  تعنـص ، ملع ، بلط  هار  رد  سکره  ددوش ». یمن  مهارف  تمحز  لوبق  شـشوک و  نودب  یتبهوم  حیه  ، » تسا جنپس 
ناگرزب همه ي  یناگدنز  تشذگ ». تقوم  یناسفن  ياه  تساوخ  زا  دیاب  تفرعم  ياه  هلق  حتف   » يارب هک  دناد  یم  یبوخ  هب  هدراذگ  مدـق 

قیقحت هب  ینالوط  ياهزور  اه و  بش  یـسک  ات  دنک . یم  تیاکح  هدنزاس  تضایر  جنر و  لمحت  يراد و  نتـشیوخ  اوق و  زکرمت  نیمه  زا 
نیا زج  یهار  زین  یناحور  تایح  هدودحم ي  رد  دش . دـهاوخن  کشزپ  دـهدن ، نت  هنابـش  ياه  یباوخ  یب  نارامیب و  هنیاعم ي  هعلاطم و  و 

یناحور تایح  هب  تاناویح  ریاس  زا  نایمدآ  زایتما  هک  میتفریذپ  یم  يزور  ام  هرخالاب  شاک  يا  یعـسام .» ّالا  ناسنالل  سیل  ، » درادن دوجو 
تیبرت عون  ره  ینونک  ییایند  رد  ارچ  دراد . تضایر  جـنر و  لمحت  تبقارم و  هب  جایتحا  زین  یمدآ  لد  تمالـس  یناحور و  تاـیح  تسا و 

عیانـص خرچ  ندناخرچ  ترورـض  هک  دراد  یحور  یب  مظن  رد  هشیر  رما  نیا  دیاش  دیآ ؟ یم  باسح  هب  جـنر  شریذـپ  هباثم ي  هب  یناسفن 
نتشیوخ یمالسا ، گنهرف  يدیحوت و  بهاذم  یقرش و  يایـسآ  نهک  ياه  گنهرف  رد  تسا ... . هدرک  لیمحت  يزورما  عماوج  رب  گرزب 

بلاغ گنهرف  رد  رگا  کش  نودب  دهد . یم  تاجن  اه  تراسا  دـیق  زا  ار  ناسنا  هک  تسا  يدارا  هنادازآ و  یباختنا  سفن  بیذـهت  يراد و 
زا ییاهر  هزادـنا ي  هب  لقادـح  نارگید  بذـج  بلج و  ایر و  غورد و  یهاوخدـب و  يرگ ، متـس  عمط ، دـسح ، تراـسا  زا  ییاـهر  ینونک 

سابل مرف  هزادنا و  عون ، گنر ، زاسدـم  نالف  رگا  ارچ  یتسار  تشاد . يرگید  یگدـنز  نونکا  تیرـشب  تشاد ، شزرا  شـشوپ »! تراسا  »
ارچ دروآ ؟ یمن  نایم  هب  تراسا  زا  یمان  سک  جـیه  دـنک ، لیمحت  میظع  تاغیلبت  اب  سپـس  باختنا و  ناهج  رـسارس  رد  ار  نز  اـه  نویلیم 

یـشورف نت   » نیا رب  یـسک  دـنک ، يرادرب  هرهب  يزودـنادوس  الاک و  شورف  يارب  هعماج  يادرف  ناردام  ياه  ییابیز  زا  یناپمک  نـالف  رگا 
زیگنا مغ  یتیلوئـسم  یب  ییافو و  یب  ای  اهنت  نانز  تسرپرـس و  یب  ناکدوک  اه ، ییادـج  كانتـشحو  مقر  ارچ  دروخ ؟ یمن  هودـنا  نردـم »

ناوت یم  ار  اه  نارحب  نیا  زا  ییاه  هنومن  تسین . لکـشم  نادنچ  تالاؤس  نیا  هب  خساپ  دنک ؟ یمن  رثأتم  نادنچ  ار  یـسک  نیجوز  زا  یکی 
جوا یتقو  تراسا  لاجنج  ارچ  درک . هدهاشم  هتـشذگ ، ههد ي  رد  نز  يدازآ  نالوارق  شیپ  زا  یکی  (greer  ) ریرگ امریا  ياه  هتشون  رد 

زا و  دـنناشوپ » یم   » هزره ياه  هاگن  زا  ار  دوخ  ینماد ، كاپ  فافع و  ظفح  ترطف و  مکح  هب  یناور و  ياهزاین  رب  انب  ناـنز  هک  دریگ  یم 
دنر رایـسب  ای  یحطـس و  رایـسب  مدرم  ای  ار  لاجنج  نیا  تسین . لکـشم  نادنچ  زین  لاؤس  نیا  هب  خساپ  دننک ؟ یم  ظفح »  » هنارادـیرخ مشچ 

دنتخود نامـشچ  هک  یموق  نآ  ملاظ  درگن .  یم  الاک »  » مشچ هب  ناـنز  هب  یـسک  هچ  ناـیم  نیا  رد  دـینک  تواـضق  امـش  و  دـنزیگنا ، یمرب 
رد یتح  تسا . هدوب  توافتم  خیرات  لوط  رد  نادرم  نانز و  ششوپ  يرشب  عماوج  مامت  رد  هک ..«  نیا  هجیتن  دنتخورفا  یملاع  اه  نخـسزو 

نادرم نانز و  هناگادج ي  ياهزاین  نآ  یـساسا  للع  زا  یکی  دایز  لامتحا  هب  تسا . صخـشم  اراکـشآ  توافت  نیا  زین  لیابق  نیرت  يودـب 
زا نارتخد ، يارب  یگدیشوپ  یگدنزاس و  يراد و  نتـشیوخ  نارـسپ و  يارب  لمحت  ربص و  یگدنزاس و  راثیا ، تشذگ ، نتخومآ  تسا ... .

بجوم لیاضف  نیا  نادقف  دوش . نیمأت  یناوجون  نارود  رد  دـیاب  هک  تسا  یمیهب  سفن  هلحرم ي  زا  دـشر  يارب  یـساسا  ياهزاین  هرمز ي 
یم يریگولج  تسا  يرـشب  ندـمت  ساسا  هک  یناسنا  ياه  شزرا  نیرت  گرزب  دـشر  زا  هدـش و  هدـنیآ  نادرم  نانز و  ّتیـصخش » فّقوت  »

هچ دید  دیاب  نونکا  دنتسین . دوخ  تالکـشم  هدودحم ي  زا  جورخ  هب  رداق  زگره  هک  دزاس  یم  ینامـسج  زیارغ  ریـسا  ییاه  ناسنا  و  دنک ،
حالطـصا هب  یناور و  یمـسج و  ياهورین  ییامنهار  نداد و  تهج  تسا ... يرورـض  هلحرم  نیا  زا  دـشر  يارب  ییاه  تیلاعف  اـه و  نیرمت 

رارکت اب  دشاب و  یم  مزال  ءانثتـسا  نودب  دوش ) یم  هدناوخ  سفن  تیبرت  هک  غولب  زا  دعب  دشر  و   ) دشر نوگانوگ  راودا  رد  اه  نآ  تیبرت » »
ار نایراتفر »  » بتکم یلـصا  هنیمز ي  هک  تسا  يدـح  هب  لـمع »  » ینعی شور  نیا  رثا  تیمها و  دـشاب . یم  هارمه  تمحز  لوبق  نیرمت و  و 
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مزال لمع  رارکت و  تسرامم و  نیرمت و  اب  هشیمه  تبثم  هدیدنسپ و  لیاضف  بسک  زین  یگدنز  نوگانوگ  لحارم  رد  دهد . ... یم  لیکشت 
ضحم هب  سپ  دیسر . دهاوخن  ییاج  هب  سک  جیه  تمحز  لمحت  جنر و  لوبق  نودب  هک  دنراد  قفاوت  ناگمه  تقیقح  نیا  رد  تسا . هدوب 

هرمز ي زا  زین  نانز » یگدیـشوپ  . » دـناوخ هدوهیب  بولطمان و  ار  نآ  ناوت  یمن  تسا  هدوب  تمحز  لوبق  اب  مأوت  اـی  روآ  جـنر  یلمع  هک  نا 
لوبق شریذـپ و  يارب  یلقع  لـلع  اـه و  هنیمز  اـب  ییانـشآ  یمـسج ، یحور و  تیبرت  يارب  لـمع »  » نیرمت و راـنک  رد  تسا . لاـمعا  نیمه 
ضرف هب  تسا و  ناـهنپ  يرـشب  دودـحم  دـید  زا  یهلا  ماـکحا  یعقاو  تـمکح  هـچرگا  تـسا ... . يرورـض  شور  کـی  ذاـختا  و  مـکح » »
تسج یناسفن  هبقارم ي  هبساحم و  یبهذم و  كولـس  رد  ار  نآ  قیاقح  دیاب  هکلب  تسین ، هتفای  تیرـشب  هچ  نآ  رد  دودحم  ندشراکـشآ ،

هتقگ نخـس  یلقع  هنیمز ي  زا  رگا  اج  نیا  رد  میا . هداهن  ندرگ  بهذـم  ماکحا  هب  راوتـسا  اما  میقتـسمریغ  لیالد  هب  ًامومع  اـما  درک ، وجو 
يوریپ رد  یصخش  عفانم  نیمأت  هزیگنا ي  هب  ماکحا و  زا  يوریپ  رد  ار  دنوادخ » زا  تعاطا   » ینعی هزیگنا » نیرترب   » میهاوخ یمن  زگره  میا ،

 ... «. میهد لّزنت  ماکحا  زا 

نز تیباذج  باجح و  - 25

. ددرگ یم  ناشنارـسمه  يارب  هژیو  هب  نانآ  تیباذـج  نایم  شیازفا  ثعاب  هداوناخ  طیحم  زا  جراخ  رد  یگدیـشوپ  باجح و  هب  نانز  دـّیقت 
و دـتفین ، هدرک  كزب  نایرع و  همین  نز  هب  شمـشچ  هناخ  طـیحم  زا  جراـخ  رد  درم  یتقو  باـجح ، اـب  هعماـج ي  رد  وس ، کـی  زا  هک  ارچ 
هب ار  نز  ییابیز ، لیثمت  رد  مالسا  یمارگ  لوسر  رگید ؛ يوس  زا  و  درادنپ . یم  ناهج  نز  نیرت  باذج  ار  دوخ  نز  دورن ، يو  لابند  شلد 

نوچ یـششوپ  رد  هک  ینامز  ات  لگ  هک  ناس  نامه  هک  تسا  نیا  هیبشت  نیا  يانعم  کـی  هناـحیر » هئرملا  : » دـندومرف هیبشت  یلگ  هخاـش ي 
یباداش توارط و  هوالع  هب  و  دنام ، یم  ظوفحم  زین  ثداوح  ریاس  نانیچ و  لگ  درب  تسد  زا  تسا ، روتـسم  نارذگهر  راظنا  زا  گربساک 

ماسقا عاونا و  ضرعم  رد  تخادرپ ، ییامندوخ  هب  نیرباع  راذگهر  رد  دمآ و  رد  هب  شـشوپ  نیا  زا  هاگره  یلو  دنک ، یم  ظفح  ار  شیوخ 
هداد فک  زا  ار  شیوخ  یباداش  توارط و  هک  دیاپ  یمن  يرید  تفرگدـهاوخ و  رارق  یعیبطریغ  یعیبط و  ياه  بیـسآ  تافآ و  ثداوح و 

راگدـیرفآ هک  تسا  يدوجوم  زین  نز  دـهن . یم  ماگنه  هبان  ندـشرپرپ  یگدرمژپ و  رد  ور  لـماوع  ریاـس  ندـش و  تسد  هب  تسد  رثا  رب  و 
مادام تسا . لگ  يا  هخاش  ص )  ) ربمایپ ریبعت  هب  تسا و  هداهن  تعیدو  هب  وا  رد  ار  هنوگ  لگ  ياه  ییابیز  اه و  تفارظ  اـه ، تفاـطل  میکح 

ظفاحم ششوپ و  نیا  هک  هاگ  نآ  اما  دراد ، یم  ساپ  زین  ار  شیوخ  ّتیباذج  ًاعبط  یباداش و  توارط و  دریگ ، رارق  باجح  شـشوپ  رد  هک 
یطاشن یب  یگدرمژپ و  هب  یناوج  ناوفنع  رد  اسب  هچ  دوش و  یم  زارد  اه  لگ  نیا  يوس  هب  رگزواجت  ياه  تسد  دـهنورف ، نتـشیوخ  زا  ار 

دنچ ات  یقرش ، نانز  : » دسیونیم كاکچیه  درفلآ  لوق  زا  هنانز ، تالجم  زا  یکی  زا  لقن  هب  يرهطم  یضترم  همالع  دیهش  داتسا  دیارگ . یم 
هبذاـج ي هلأـسم  نیمه  دـندومن و  یم  باذـج  دوـخ  هبدوـخ  دـندرب ، یم  راـک  هب  هک  دـنب  يور  باـقن و  باـجح و  رطاـخ  هب  شیپ ، لاـس 
باجح و دـنداد ، ناشن  دوخ  زا  یبرغ  نانز  اب  يربارب  يارب  اهروشک  نیا  نانز  هک  یـشالت  اب  جـیردت  هب  اـما  داد . یم  اـه  نآ  هب  يدـنمورین 

دوخ داتسا  هاگ  نآ  دش ». یم  هتساک  مه  وا  یسنج  هبذاج ي  نآ  هارمه  تفر و  نایم  زا  دوب  هدش  هدیشک  یقرـش  نز  رب  زورید  هک  یـششوپ 
هیام تسا  يروجهم  : » هک تسا  حیحـص  مه  نآ  سکع  اما  تسا ، حیحـص  نیا  يروجهم ) هیام ي  تسا  یقاتـشم  : ) دنیوگ یم  : » دیازفا یم 
نیا ییاپورا  نادنمشناد  تاملک  رد  تسا . قشع  ءالخ  دراد ، دوجو  اکیرما  اپورا و  يایند  رد  هک  ییاه  ءالخ »  » زا یکی  زورما  یقاتشم .» ي 

دـیدش و رایـسب  تاساسحا  روش و  قشع و  نادرم ، نانز و  زورما  يرابودـنب  یب  يدازآ و  یناـبرق  نیلوا  هک  دروخ  یم  مشچ  هب  داـیز  هتکن 
نیمه تسه ، زین  ناـنآ  تیباذـج  زمر  هک  ار  یتـشهب  لآ  هدـیا  ناـنز  ياـه  یگژیو  زا  یکی  میرک  نآرق  رد  دـنوادخ  دوـخ  تـسا ».  یلاـع 

رد ناهنپ  هدیـشوپ و  ییاهدیراورم  دـننامه  نونکملاؤلؤللا » لاثماک  : » دـنک یم  رکذ  نانآ  ندوب  هدروخن  تسد  تیبوجحم و  یگدیـشوپ و 
اج نآ  رد  ناجرملا . توقایلا و  ّنهناک  ّناج  ـال  مهلبق و  سنا  ّنهثمظی  مل  فرّظل  تارـصاق  ّنهیف  : » دـیامرف یم  رگید  ییاـج  رد  و  فدـص .

.« دنناجرم توقای و  ییوگ  هدیسرن ، اه  نآ  هب  یّنج  سنا و  چیه  تسد  نآ  زا  شیپ  هک  دنتسه  ایحاب  ابیز و 
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تسا لقع  مکح  باجح  - 26

یگدیشوپ باجح و  تیاعر  هک  میبای  یم  رد  میلس  لقع  هب  هعجارم  اب  یعامتجا ، یقالخا و  يداقتعا ، ینید ، ياه  ترورض  زا  رظن  فرص 
یمدآ لقع  تسا . دنـسپان  هدیهوکن و  يرما  ییامندوخ  یگنهرب و  یباجح و  یب  لباقم  رد  و  حودـمم ، هدیدنـسپ و  يرما  لقع  هاگرظن  زا 

يو یلاـعت  دـشر و  يارب  یلماـع  دـناوتب  هچ  نآ  ره  روـفنم و  دودرم و  تسا ، یناـسنا  لاـمک  دـشر و  عناـم  هچ  نَا  ره  هک ؛ دـنک  یم  مکح 
ياهدادعتـسا اوق و  لاـمعا  زکرمت و  یتـسرپ ، سفن  يزیگنا ، توهـش  يرورپ ، سوه  دـیدرت  یب  دـشاب . بوبحم  لوبقم و  دوش ، بوـسحم 

یمسج روما  هب  اهنت  و  نورب ، ملاع  نتشیوخ و  دوجو  تقیقح  قلخ و  تیاغ  زا  تلفغ  نارگید ، رظن  هجوت و  بلج  ریس  رد  یناور  یحور و 
دشر و مهم  عناوم  زا  تسا ، نانز  ییامندوخ  ییارآدوخ و  یباجح و  یب  جیاتن  راثآ و  زا  هک  نتشگ و .. لوغشم  شیوخ  يرهاظ  يدام و  و 
اب هزرابم  هداوناخ و  صاخ  هدودـحم ي  هب  اه  نآ  ندومن  دودـحم  تاوهـش و  زیارغ و  لیدـعت  لرتنک و  لباقم  رد  دنتـسه و  یناسنا  لاـمک 
هب دـّیقت  هار  رـس  رب  اهنت  هن  میلـس  لقع  هک  مییوگ  یم  ساسا  نیا  رب  تسا . یناسنا  لامک  یمدآ و  لوقعم  تایح  همزال ي  ناطیـش ، سفن و 

رادساپ باجح  هک  یلاح  رد  دنکن ؟ مکح  هنوگ  هچ  و  دنک . یم  مکح  مه  نا  تیاعر  موزل  هب  هکلب  دنیب ، یمن  یعنام  یگدیشوپ  باجح و 
میلـس لقع  زا  يرادروخرب  هناشن ي  يزروایح  هک  میدـناوخ  یتیاور  رد  و  تسوا . يایح  ییاسراپ و  ناـشن  هعماـج و  نز و  یکاـپ  تّفع و 

اب ار  اه  نآ  حـبق  نسح و  دـناوت  یم  لقع  تسا و  رادروخرب  یتاذ ، حـبق  نسح و  زا  رـشب  یفیلکت  لاعفا  هک  تسا  نیا  اـم  داـقتعا  تسا ..« .
نیمه هب  و  تسا . یتاذ  حـبق  نسح و  ياراد  ناسنا ، ياهراک  ریاس  دـننام  مه  یباجح  یب  باجح و  دـنک . ییاسانـش  باستکا  هب  اـی  ههادـبل 

زا ار  اه  شزرا  دـض  مینک و  يراد  ساپ  اه  شزرا  زا  هک  تسا  هفیظو  تسلا ، شزرادـض  کی  یباجح  یب  شزرا و  کـی  باـجح  تهج ،
مه تسا و  رـضم  درف  يارب  مه  اه ، یتشز  اه و  شزرادـض  دـیفم و  هعماج  هداوناخ و  درف و  يارب  اه  ییاـبیز  تانـسحم و  ًاـعظق  میربب . نیب 

ص 28. يدازآ - باجح و  یتشهب - رتکد  هعماج ».  هداوناخ و  يارب 

تسا ناملسم  نز  تمواقم  رگنس  هزرابم و  رهظم  باجح  - 27

رفک هیلع  نادرم  شوداشود  و  هداهن ، ماگ  هزرابم  نادیم  رد  دمآراک ، رثؤم و  رصنع  کی  ناونع  هب  تسا  هتساوخ  هک  هاگ  نآ  ناملـسم  نز 
شروی ریذپانریخـست ، رگنـس  نیا  زا  و  هدـیزگرب ، شیوخ  هزرابم ي » رگنـس   » ناونع هب  ار  باـجح  ریزگاـن  دـیامن ، راـکیپ  دادـیب  متـس و  و 
باجح لماک  تیاعر  اب  دربن ، ياه  نادیم  رد  مالسا  ردص  ناملسم  نانزریش  روضح  تسا . هدیزاغآ  متس  رفک و  رب  ار  شیوخ  هنانامرهق ي 

اه نآ  سأر  رد  نارگید و  هّیرافغ و  یلیل  بیبح ، ما  میکح ، ما  هبیسن ، بلطملادبع - رتخد  هفیص  نوچ  ینانز  تساعدا .  نیا  دیؤم  یمالسا 
هب نامدوخ  یمالـسا  ناریا  نیمه  رد  میورن ، رود  ياـج  دـن . هدوب ا  ناـنز  هورگ  نیا  هلمج ي  زا  س )  ) ارهز همطاـف ي  يربک و  هجیدـخ ي 

نیلوا ناونع  هب  ار  رداچ  دندومن ، رابکتـسا  توغاط و  اب  راکیپ  مزر و  مزع  هک  هاگ  نآ  موب  زرم و  نیا  هدازآ ي  نانز  میدـید  شیوخ  مشچ 
تینیع موادـت و  ار  نَا  يزوریپ  ّدحرـس  اـت  هتـشاد و  هاـگن  مرگ  ار  هزراـبم  رونت  باـجح  رگنـس  رد  روـضح  اـب  هدـیزگرب و  شیوـخ  حـالس 

یم نادرمریلد  يرای  هب  دربن  ياه  نادیم  رد  ای  هک  دندوب  رـس  هب  رداچ  نانزریـش  اهنت  نیا  زین  سدـقم  عافد  لاس  تشه  لوط  رد  دندیـشخب .
يارب شیوخ  ناردارب  نارـسمه و  نادنزرف و  قّوشم  دنتخادرپ و  یم  ناگدنمزر  زیهجت  تاکرادت و  هیهت ي  هب  ههبج  تشپ  رد  ای  دنتفاتش و 
بآم برغ  هنهرب ي  همین  هدرک و  كزب  نانز  هرطاخ ي  دای و  رپ  ياهزور  نامه  رد  هک  یلاح  رد  دـندوب . گنج  ياه  ههبج  يوس  هب  نتفر 

يدرگلو و هب  اه و ... نابایخ  رد  ای  اهامنیـس و  نلاس  رد  ای  اه و  كراپ  هشوگ ي  رد  دندیـشک  یم  كدـی  زین  ار  یّقرت  يدازآ و  ياعدا  هک 
هب هزرابم  حالـس  ینز  اجره  ایند  رـساترس  رد  هزورما  هک  نیا  همه  زا  رت  مهم  دـندوب و  لوغـشم  ینارذـگ  شوخ  ییامندوخ و  ینز و  هسرپ 

يرصم ینانبل ، يریازجلا ، زرابم  نانز  نآ  دهاش  دشوپ . یم  نت  رب  یگنج ، هرز  هباثم ي  هب  ار  یمالـسا  باجح  نآ  زا  لبق  دریگ ، یم  تسد 
نانز تشون : هسرپ » يد   » یـشیرتا همانزور ي  دـییامرف : هجوت  ربخ  نیا  هب  تسا . ینیطـسلف  زرابم  نانز  نآ  رگید  نشور  هاوگ  و  تسا . و ...
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نانز هویـش ي  هب  هزغ  راون  نانز  ریخا  ياه  هتفه  رد  هدروآ ، يور  یمالـسا  ياه  شزرا  باـجح و  هب  باتـش  اـب  هزغ  راون  نکاـس  ینیطـسلف 
ياـه شیارگ  زا  درک  رـشتنم  دوـخ  زورید  هرامـش ي  رد  هک  هزغراوـن »  » زا هژیو  یـشرازگ  یط  هماـنزور  نـیا  دنـشوپ . یم  باـجح  یناریا 

هیلک رد  هک  دیازفا  یم  يو  دهد ، یم  ربخ  یمالسا  باجح  ندیشوپ  ندش و  یبهذم  يوس  هب  هزغراون  ناملسم  نانز  هدرتسگ ي  باتـشاب و 
هدـنمزر ي» نز   » کی لوق  زا  یـشیرتا  همانزور  نیا  دوش . یمن  هدـید  زین  باجح  نودـب  نز  کـی  یتح  هزغراون ، قطاـنم  ياـه  ناـبایخ  ي 

ياه نیمزرـس  رد  هضافتنا  مایق  زاغآ  زا  هزغراون  نانز  دسیون : یم  هدرک  زاغآ  ار  دوخ  تازرابم  لاس 1982  زا  هک  یناهت »  » مان هب  ینیطسلف 
هب ار  هزغراون  ناوناب  هیداحتا ي  تسایر  هک  یناهت » . » دـنا هدـش  یتسینویهـصدض  تمواقم  یـسایس و  ياه  هصرع  دراو  نیظـسلف ، یلاغـشا 
هب گنس  باترپ  مرج  هب  ار  ینیطسلف  ناملسم  هزیشود ي  کی  یتسینویهص  میزر  نازابرـس  هک  تخاس  شاف  راب  نیتسخن  يارب  دراد ، هدهع 

دیکأت یناهت  دـندروآ . دـیدپ  شا  هداوناخ  يو و  يارب  ار  يراجنهان  عضو  دـندرک و  ییوجزاب  هنهرب  نایرع و  ندـب  اـب  نارگ  لاغـشا  يوس 
و تمواقم » رهظم  باجح   » هزورما اما  دوب ، يرادازع  هناـشن ي  دـنلب  ياـه  نهاریپ  باـجح و  ندیـشوپ  زین  هتـشذگ  رد  هچرگ  تسا : هدرک 

. تسا هزغراون  رد  نانز  ینید  دیدش  ياه  شیارگ 

رامعتسا ربارب  رد  راوتسا  يّدس  باجح  - 28

تلم نآ  شـشوپ  سابل و  رییغت  ینعی  تلم ، نآ  گنهرف  هیـال ي  نیرت  ینوریب  رییغت  یتّلم ، ره  رب  طلـست  يارب  نارگرامعتـسا  راـک  نیتسخن 
هدرپسرس يدایا  لماوع و  قیرط  زا  ات  دندیـشوک  یم  اهروشک  هب  دورو  يارب  نارگرامعتـسا  هک  میناوخ  یم  رامعتـسا  خیرات  رد  تسا . هدوب 

ياـه هماـنرب  ریاـس  هاـگ  نآ  هدوـمن ، شیوـخ  گـنر  مه  رهاـظ  ساـبل و  ظاـحل  زا  ار  روـشک  نآ  مدرم  تسخن  دوـخ  هدروـخ ي  بیرف  اـی 
نارگرامعتـسا عورـشمان  روـضح  هناـگیب و  هطلـس ي  هیلع  هزراـبم  هب  هک  یناـسک  ناـیم  نیا  رد  دـنروآرد . ارجا  هـب  ار  شیوـخ  يرامعتـسا 

نآ جّورم  هکلب  دنداد و  هناگیب  هطلـس ي  هب  نت  هک  یناسک  و  دننک ، نت  رب  ار  هناگیب  سابل  دـندشن  رـضاح  هک  دـندوب  اه  نامه  دنتـساخرب ،
دهاش نیرتزوما  سرد  نیرتایوگ و  دوخ  ام ، روشک  رـصاعم  خـیرات  دـندرک . نت  رب  ار  هناگیب  سابل  همه  زا  لبق  هک  ندوب  اه  نامه  دـندوب ،

نیا رد  وج  هطلـس  ناگناگیب  ياـه  هشقن  يارجا  رومأـم  برغ  هدرپسرـس ي  لـماع  ناونع  هب  نوعلم  ناـخاضر  هک  هاـگ  نآ  تسا ، اـعّدا  نیا 
نادرم رـس  رب  يراذـگ  هالک  و  نانز ، باـجح » فشک   » نیگنن لـمع  هب  تسخن  هناـملاظ ، هطلـس ي  نیا  ندومن  مهارف  يارب  دـش ، نیمزرس 

نادرمریلد و اما  دـناشوپ . اه  نآ  رب  یبرغ  سابل  تخاس و  هنهرب  ار  شیوخ  ناگتـسب  نارتخد و  رـسمه و  سکره  زا  لبق  دـیزرو ، ترداـبم 
مهم نیا  رـس  رب  ار  شیوخ  ناج  یخرب  دندرک و  یگداتـسیا  زین  سابل  رییغت  ربارب  رد  دندوبن  هناگیب  هطلـس  شریذپ  هب  رـضاح  هک  ینانزریش 

یگنهرب یباجح و  یب  هتشاد ، تیقفوم  تفرـشیپ و  رامعتـسا  اجره  تسه ؛ هدوب و  لاونم  نیمه  هب  عضو  زین  یقرـش  عماوج  ریاس  رد  دنداهن .
. تسا هدوب  رتدـیدش  یّلم  یموب و  سابل  شـشوپ و  هب  دـنب  ياپ  هتفریذـپ ، تروص  رامعتـسا  ّدـض  رب  یتمواقم  اجره  رد  و  تسا . هدومن  خر 
، دوب عونمم  رگراعتـسا  رب  هک  ار  يدیدج  قفا  دوش ، یم  هتخادنا  رود  هک  يرداچ  ره  : » دسیون یم  ریازجلا  بالقنا  باتک  رد  نوناف  ستنارف 
، یباجح یب  هرهچ ي  ره  ندید  زا  سپ  و  دـهد ؛ یم  ناشن  وا  هب  ًامامت  تسا ، هدـش  نایرع  هک  ار  يریازجلا  ندـب  دـیاشگ و  یم  وا  ربارب  رد 

هضرع رگلاغشا  مارآ  ان  روسج و  هاگن  هب  هک  يا  هرهچ  ره  دتفا و  یم  هک  يرداچ  ره  دوش . یم  ربارب  هد  رگلاغشا ، ندش  رو  هلمح  ياهدیما 
هتفریذـپ رگلاغـشا ، بناج  زا  ار  سوماـن  کـته  هدرک و  زاـغآ  نتـشیوخ  دوجو  راـکنا  هب  ریازجلا  هک  تسا  ینعم  نیا  نادرگرب  ددرگ ، یم 

دوخ هبدوخ  دوش ، یمن  هدید  دوخ  دنیب و  یم  ار  نوریب  هک  ینز  : » دسیون یم  ییادزرامعتـسا  رد  باجح  شقن  هنیمز ي  رد  هاگ  نآ  تسا ».
وا دناوت  یمن  لباقم ، فرط  و  تسا ؛ هفرط  کی  ندید ، نیا  : » دنک یم  رکذ  نینچ  ار  نآ  لیلد  و  دنک » یم  لیمحت  رامعتسا  رب  ار  یتیمورحم 

ص41. ریازجلا - بالقنا  نوناف - ستنارف  دنک » . یمن  هضرع  ار  دوخ  و  ددرگ ، یمن  میلست  دوش ، یمن  هدید  هک  ینز  و  دنیبب ؛ ار 

تسا ایلوا  شرافس  ادهش و  تّیصو  باجح  - 29
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رابتالاو نادیهش  تسا . نام  هدهع  رب  ناشنامرآ  زا  تسارح  تیلوئسم  و  نامشود ، رب  ناشهار  موادت  تلاسر  مینادیهـش ؛ نوخ  نارادساپ  ام 
فده کی  زورما ، هب  ات  لیباه  زا  ادخ  هار  نادیهش  یمامت  هک  نیا  رتالاب  نونکات و  مالسا  زاغآ  زا  نادیهش  یمامت  هکلب  یمالـسا و  بالقنا 

ام تسا . هدوب  یناسنا  هعماـج ي  رد  یهلا  تاروتـسد  لـماک  يارجا  ادـخ و  نید  هبناـج ي  همه  تیمکاـح  نآ  و  دنتـشادن ، شیب  ناـمرآ  و 
زا میرـشب . خیرات  لوط  رد  یهلا  ءایبنا  ءایلوا و  هلمج ي  ریذـپان  یگتـسخ  تازرابم  تادـهاجم و  دیهـش و  همه  نآ  نوخ  راد  ثاریم  زورما 

تیاـعر دـندروخ ، لد  نوـخ  دـنداد و  نوـخ  نآ  تیمکاـح  ارجا و  يارب  نادرم  گرزب  نیا  هک  یهلا ، ياهروتـسد  نیناوـق و  نآ  هلمج ي 
نارهاوخ و هب  نآ  رد  هک  یناوخ  یم  ار  بالقنا  گنج و  يادهش  زا  يدیهش  رت  مک  همان ي  تیصو  تسا . هدوب  یمالسا  ششوپ  باجح و 

اهراوید رد و  رب  زونه  تسام ، ردق  نارگ  نادیهـش  راگدای  هک  روشرپ ، راعـش  نیا  دشاب . هدـشن  شرافـس  باجح  هب  موب  زرم و  نیا  ناردام 
تقیقح کـی  هک  تسین  فرـص  رعـش  کـی  نیا ، و  تسا » نم  نوخ  یخرـس  زا  رت  هدـنبوک  وت  رداـچ  یهایـس  مرهاوخ  : » هک دنـشخرد  یم 
ششوپ باجح و  ظفح  هار  رد  راید  نیا  دیشر  هدازآ و  نادرم  نانز و  زا  يرایـسب  هک  نیا  همه  زا  رت  مهم  تسا . یملـسم  تیعقاو  نشور و 

شیوخ ناج  ماجنارـس  دندیـشک و  اه  ترارم  دنداد و  جرخ  هب  اه  تدهاجم  تلم  نیا  سومان  تفع و  تمرحرپ  میرح  زا  عافد  یمالـسا و 
عمج نآ  یط  هک  دنراد  دای  هب  ام  مدرم  زا  يرایسب  زونه  ار  دهشم  داشرهوگ  دجسم  كاندرد  نینوخ و  يارجام  دنداهن . مهم  نیا  رس  رب  ار 

و ، » دندش حورجم  هتـشک و  دنداتـسیا و  هحلـسا  ربارب  رد  یلاخ  تسد  اب  یناخاضر  باجح  فشک  اب  تفلاخم  رد  نادرم  نانز و  زا  يریثک 
ار دوخ  یمالسا  ششوپ  باجح و  اما  دنهدب ، تسد  زا  ار  دوخ  ناج  دندش  رـضاح  دنـشوپن ،» یبرغ  سابل  اما  دنـشوپب  نفک  دندش  رـضاح 
، دـنرادرب نانز  رـس  زا  ار  رداـچ  دندیـشوک  اوق  ماـمت  اـب  وا  نارودزم  ناـخاضر و  . » دـنهدن تسد  زا  دوب ، ناـش  یگدازآ  تفع و  رهظم  هک 
. دننک هراپ  دنشکب و  وا  رس  زا  ار  يرسور  رداچ و  دننک و  لابند  ار  وا  دندید  رداچ  اب  ار  ینز  اجک  ره  دندوب  فظوم  نامز  نآ  ياه  نابساپ 
هّپت ي يور  دوب ) هدرک  دیهـش  ار  سردـم  هک  ناـمه   ) تقو ینابرهـش  سیئر  رمـشاک ، ناـشکچوک  رهـش  رد  هک  درک ، یم  فیرعت  یتسود 

یم روتسد  اه  نابساپ  هب  دید  یم  تکرح  رد  رداچ  اب  ار  ینز  رود  زا  ات  درک . یم  هاگن  نیبرود  اب  داتسیا و  یم  رهش  هیـشاح ي  رد  یعفترم 
هّصغ و تدش  زا  اه  نآ  دنتشادرب و  ار  ناشرداچ  نارومأم  هک  ینانز  رایسب  هچ  دننک . هراپ  ار  شرداچ  دنریگب و  ار  وا  دنزاتب و  بسا  اب  داد 
هک ام  ياه  گرزبردام  ناردام و  رایسب  هچ  و  دندرک ، نینج  طقس  بارطـضا  لوه و  زا  هک  ینانز  رایـسب  هچ  دندرم  دندرک و  قد  یتحاران 

هنوگ نیا  يارب  یتح  ات  دنتخاس ، مامح  هناخ  رد  دنتـسناوت ، رگا  دـندماین و  نوریب  هناخ  زا  يروتاتکید  تشحو و  ياه  لاس  نآ  همه ي  رد 
شا هناخ  رد  ار  یمّمعم  مرتحم  درمریی  زاریش  رد  لاس 1346  دودح  رد  دوخ  نم  دنشابن . هناخ  زا  نتفر  نوریب  هب  راچان  زین  يرورـض  دراوم 

هب زین  هرخالاب  و  دوب ، هتـشاذگن  نوریب  شا  هناخ  زا  ار  دوخ  ياپ  نامز ، نآ  ات  یباجح ، یب  زاـغآ  زا  ینعی  لاس 1314  زا  هک  مدرک  تاقالم 
مارح دوخ  رب  وا  دوب ، هدـناشک  هچوک  هب  ار  نانز  مسج  ناخاضر  هک  نآ  زا  سپ  هک  ارچ  تسبرب . تخر  ناهج  زا  ات  تفرن  نابایخ  هچوک و 

، دش هتخیر  نیمز  رب  یخرس » ياه  نوخ  «، » هایس رداچ   » نیا ظفح  يارب  ردارب ! رهاوخ و  يرآ  درب ».  هچوک  هب  ار  دوخ  مشچ  هک  دوب  هتشاد 
نیرتوکین هب  تناما  نیا  زا  ات  میـشوکب  تسام ، ناتـسد  رد  باـجح »  » ینعی ناـنآ  ردـق  نارگ  ثاریم  مینادیهـش و  نآ  ناـثراو  اـم  کـنیا  و 

یگنهرب گنهرف  لداع - دادح  رتکد  مینک . ّتیصو  میهد و  شرورپ  نآ  زا  تسارح  ینابساپ و  يارب  زین  ار  نانآ  و  مینک . يرادساپ  یهجو 
ص 48. یگنهرف - یگنهرب  و 

تسا یمالسا  بالقنا  فادها  زا  باجح  تیاعر  - 30

اب زورما ، هدزرفک ي  يایند  هدک ي  تملظ  رد  نآرق  ینارون  ماکحا  هب  ندیشخب  تیمکاح  فده  اب  ام ، ّتلم  یمالـسا  دنمهوکـش  بالقنا 
زاغآ هیلع ) هللا  مالـس   ) ریبک ینیمخ  نأشلا ، میظع  دـئاق  هنوگربمایپ ي  ياه  يربهر  و  اـم ، زراـبم  تّما  ياـه  يرگراـثیا  اـه و  یناـشف  ناـج 

زا ار  شیوخ  بیـشن  زارفرپ و  مخ و  چیپرپ و  هار  یلاعتم ، سدـقم و  فدـه  نیمه  نتـشاد  رظن  رد  اب  يدامتم  ياه  لاس  لوط  رد  و  تشگ ،
تخس و هار  نیا  رد  ام  ّتلم  داهن . رس  تشپ  دندومن ، داجیا  نآ  هار  رس  رب  ادخ  نید  نانمشد  هک  يرکیپ  هوک  عناوم  تالکشم و  هوبنا  نایم 
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نیا هب  لین  يارب  ار  شیوخ  نادـنزرف  نیرتزیزع  دومن ؛ لمحت  ناوارف  ياه  هجنکـش  دیـشک و  اه  ترارم  دروخ ، اه  لد  نوخ  اـسرف ، تقاـط 
ناج هب  الاو  دصقم  نیا  ققحت  دـیما  هب  ار  يرامـش  یب  یماظن  يداصتقا و  یـسایس ، تالکـشم  دومن و  هاگ  نابرق  هناور ي  سدـقم  فدـه 

ریخ و شیارجا  تیاعر و  هک  يا  هضیرف  تسا . نانز  یگدیـشوپ  هضیرف ي  باجح و  مکح  یهلا ، ماکحا  نیناوق و  نیا  هلمج ي  زا  دیرخ .
دهم  » رد هک  دوب  نیا  بالقنا  زا  ام  تلم  فدـه  نیاربانب ، . » یپ رد  رامـش  یب  ياه  نایز  شکرت  ییانتعا و  یب  و  درادرب ، رد  یناوارف  تکرب 
مدرم مالـسلا ، مهیلع  یحو  تیب  لها  بتکم  دیآ و  رد  ارجا  هب  مالـسا  زاس  ناسنا  ماکحا  دریگ و  لکـش  نیتسار  یمالـسا  تموکح  عّیـشت »

فطل و هب  هک  لاح  دنهد ». لیکشت  هنومن » یمالسا  هعماج ي   » کی و  دنوش ، هتشرف  زا  رترب  هک  دهد  شرورپ  شزومآ و  نانچ  نآ  ار  ناریا 
یهلا مکح  نیا  يارجا  جـیورت و  رد  هک  دور  یم  راظتنا  هتفای ، ققحت  یمالـسا  تموکح  بلاق  رد  الاو ، فدـه  نیا  قح ، نارک  یب  تمحر 

بالقنا فادها  شخب  ققحت  مهم  هضیرف ي  نیا  تیاعر  اب  ناملسم  نادرم  نانز و  دوش و  هتـشاد  اور  هتـسیاش  روخ و  رد  ییانتعا  مامتها و 
هب شـشوپ  رد  یتالابم  یب  یباجحدـب و  یگنهرب و  اب  هدزن و  اپ  تشپ  بـالقنا  ياـه  ناـمرآ  فادـها و  هب  ـالمع  هدرکاـن  يادـخ  دنـشاب و 

! دنیامنن یجک  نهد  بالقنا  يالاو  فادها 

تسام تّلم  تیرثکا  هتساوخ ي  باجح  َتیاعر  - 31

مالـسا نیبم  نید  هب  دـقتعم  ناملـسم و  اـم  تلم  تیرثکا  تسا . تلم  تیرثـکا  قح  هب  هتـساوخ ي  تیاـعر  هب  فظوم  یمالـسا  تموکح  و 
يروهمج ماظن  هب  هناهاگآ  باختنا  کـی  رد  اـم  تلم  زا 98 % شیپ  نیا ، رب  هوالع  مالـسا . ماکحا  مامت  يارجا  هب  دـقتعم  ًاـعطق  و  دنتـسه ،

رد یمالـسا  یهلا  ماکحا  قیقد  يارجا  ناهاوخ  ام  مدرم  قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  هک  تسا  نیا  لمع  نیا  موهفم  دنداد . تبثم  يار  یمالـسا 
یندوشخبان یمرج  دشاب ، مه  یعورشم  قح و  رب  هتـساوخ ي  یتقو  هژیو  هب  تلم  تیرثکا  هتـساوخ ي  هب  ییانتعا  یب  دنتـسه . نیمزرـس  نیا 

شـشوپ باجح و  تیاعر  دـناشوپب و  لـمع  هماـج ي  تلم  هفاـیقرتم ي  یبلق و  هتـساوخ ي  نیا  هب  تسا  فظوم  یمالـسا  تموکح  تسا .
زا ار  مدرم  باـجح ، ندومن  يراـبجا  : » دـنیوگب شنم  لاربیل  ناـیامن  یبـالقنا  يا  هدـع  تسا  نکمم  دـیامن . یمازلا  هعماـج  رد  ار  یمالـسا 

. دیراذگب یـسرپ » همه   » هب دـیرادن  رواب  رگا  دزاس . یم  رتدونـشخ  ار  تلم  تیرثکا  سکعرب ، هک  یتروص  رد  دزاس » یم  یـضاران  بالقنا 
ندرگ رب  سکره  زا  شیب  و  دنتـسه ، تلم  نیا  غارچ  مشچ و  هک  نادیهـش  نادـناخ  ياه  لد  درد  هب  تقیقح  نیا  كرد  يارب  تسا  یفاـک 

هتـشذگ نیا  زا  دیبایرد . نادرم  نانز و  زا  يا  هراپ  يرهاظ  تیعـضو  زا  ار  اه  نآ  يدونـشخان  ات  دـیهد ؛ ارف  شوگ  دـنراد ، قح  بالقنا  نیا 
دنناـم یمالـسا  تموکح  ار ؟ مدرم » تحلـصم   » اـی درادـب  روظنم  ار  مدرم » تیاـضر   » ینوناـق ره  يارجا  رد  دـیاب  یمالـسا  تموـکح  رگم 

هکلب دـیامن ! مالعا  دازآ  ینوناق و  ار  نآ  دـنهاوخ ، یم  ار  يزاب  سنج  مه  شتلم  نوچ  هک  تسین  ناتـسلگنا  یقرتم  حالطـصا  هب  تموکح 
یـضاران دارفا  يا  هراـپ  ولو  دراذـگب  ارجا  هلحرم ي  هب  قح ، ياـضر  دروـم  تسا  مدرم  ترخآ  اـیند و  حالـص  هب  ار  هچ  نآ  تسا  فـظوم 

! دیاین شوخ  ار  دنچ  یناسک  و  دنشاب ،

تسا اوقت  هناشن ي  دنوادخ و  نامرف  باجح  - 32

دنوادخ نامرف  اهنت  دومن ، یمن  باجیا  ار  باجح  تیاعر  یترورـض  حـیه  رگا  و  دوبن ، نز  یگدیـشوپ  رد  یتحلـصم  تمکح و  حـیه  رگا 
. تسا اوقتاب  ناگدنب  يارب  هزیگنا  نیرترب  هراومه  دنوادخ  تعاط  اریز  دزیگنارب . هضیرف  نیا  قیقد  تیاعر  هب  ار  دقتعم  نانمؤم  ات  دوب  یفاک 

رات ییاهب ، جـیه  هب  تسین  رـضاح  زگره  هدومن ، شناج  شقن  ار  الوم  تبحم  رهم  و  هدروآ ، قح  یگدـنب  تعاـط و  ربمچ  رد  رـس  هک  ینز 
. دراذـگب یقاب  مرحمان  دـید  ضرعم  رد  ار  شیوخ  ياضعا  زا  يوضع  الوم ، نامرف  فالخرب  اـی  و  دـنایامنب ، هناـگیب  هب  ار  شیوخ  زا  ییوم 

تعاط يرادرب و  نامرف  تلاح  زا  رت  شخب  تذل  رت و  نیریـش  تلاح  نیمادک  دنوادخ ، نیتسار  هدـنب ي  اسراپ و  نمؤم  ناسنا  يارب  یتسار 
يور نیا  زا  ندـیود » رـس  هب  نم  زا  هراشا ، کی  هب  وت  زا  « ؛ ادوبعم هک ؛ دراد  یمرب  دایرف  ناج  قمع  زا  هراومه  یناـسنا  نینچ  تسا . يرازگ 
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هدنکفا ندرگ  رب  ادـخ » تعاط  قوط   » و تسد ، رب  عرو » اوقت و  دـنب  تسد   » شوگ و رد  قح  ياضر  میلـست و  هراوشوگ ي  هک  ینز ، نینچ 
یمن اور  نآ  قیقد  تیاعر  رد  ار  یتسـس  روصق و  نیرت  مک  و  تسا ، ریذـپ  لد  ناج و  زا  نیریـش  دهـش  نانوچ  ار  باجح  هضیرف ي  تسا ،
گنر اب  اورپ ، یب  نارورپ  سوه  ربارب  رد  شیوخ  تنیز  مسج و  نتشاذگ  شیامن  هب  و  ییامن ، ندب  ییارآ و  نت  ياج  هب  ینز ، نینچ  دراد .

هرهب ي ار  ناوضر  تشهب  هنادواـج  يرگادوـس  نیا  رد  و  دراد ، یم  هضرع  ـالوم  هب  ار  شیوـخ  ناـج  هللا » هغبـص   » هب شیوـخ  حور  يزیمآ 
ناشیاه هعنقم  دیاب  « » ّنهبویج یلع  ّنهرمخب  ّنبرضیلو  : » هک هدینـش  ناج  شوگ  اب  ار  ادخ  تایآ  نیا  ناملـسم  نز  يرآ  دزاس . یم  شیوخ 

زا يور  نیا  زا  دنناشوپب »! ار  ناشمادـنا  ياپارـس  داشگ  ياه  سابل  اب  دـیاب  ّنهبیبالج » نم  ّنهیلع  نیندـی  !«. » دـننکفیب ناشیاه  نابیرگ  رب  ار 
نیدـبیال : » هک تسا  هدـناوخ  ادـخ  باتک  رد  وا  تسا . رفنتم  تدـش  هب  امن و ... ندـب  نابـسچ و  گنت و  ياه  سابل  ندیـشوپ  یباجحدـب و 

شیوخ ياهرویز  اه و  ییابیز  همه ي  اذل  تسا . نایامن  نآ  زا  ًارهق  هچ  نآ  رگم  دننکن  راکـشآ  ار  ناشیاه  تنیز  اهنم » رهظ  ام  الا  ّنهتنیز 
« ّنهراصبا نم  نضـضغی  : » هک هدینـش  ادخ  نابز  زا  و  دـیامن . یم  هریخذ  شیوخ  یعرـش  رـسمه  يارب  اهنت  هدیـشوپ و  نامرحمان  دـید  زا  ار 

هار نتفگ و  نخـس  رد  و  دـنزود . یمن  مرحمان  هناگیب و  هب  مشچ  زگره  ببـس  نیدـب  دـندنبورف ! نامرحمان  اه و  مارح  زا  ار  دوخ  ناگدـید 
« لوقلاب نعـضخی  ال   » و دییوگب ، نخـس  یکین  هب  ًافورعم » ًالوق  نلق  : » هک دیامن  یم  ار  شیوخ  بوبحم  دوبعم و  نامرف  هظحالم ي  زین  نتفر 
و دوش .» مولعم  ناشیاه  تنیز  ات  دنبوکن  نیمز  رب  ار  ناشیاهاپ  ...«، » ّنهلجراب ّنبرضیال   » دنهدن و جرخ  هب  هوشع  عوضخ و  نتفگ  نخس  رد 

نز و  هیلهاجلا .» جّربت  نجّربت  ال  : » دومرف هک  تسا  رازیب  زین  متـسیب  نرق  ياربک  تیلهاـج  کبـس  هب  يرـس  کبـس  ییاـمندوخ و  جّربت و  زا 
زگره تسا ، هداد  خوسر  شلد  يافرژ  رد  ار  اوقت  هکلم ي  و  هدینـش ، ار  دنوادخ  ددعتم  ررکم و  ياهرادـشه  اه و  نامرف  نیا  هک  ناملـسم 

ییاـسراپ و یگدـنب و  ناـشن  ناملــسم و  نز  یگدازآ  تـفع و  فرــش و  رهظم  هـک  شیوـخ  یمالــسا  شــشوپ  باـجح و  زا  يا  هـظحل 
زین نآ  رـس  رب  ار  شناـج  اـسب  هچ  و  دـنک ، یم  یناـبهگن  يرادـساپ و  نیریـش  ناـج  نوچ  نآ  زا  دزرو و  یمن  تلفغ  تسوا ، يراـگزیهرپ 

. دراذگب

تسادخ نید  يرورض  باجح  - 33

يرگید ناوارف  حـلاصم  ساسارب  زین  و  نآرق ، رد  دـنوادخ  حیرـص  نامرف  يانبم  رب  هژیو  هب  دـش ، يروآدای  هک  یحلاصم  همه ي  هیاپ ي  رب 
نید يرورض  تسا . هتـشگ  حرطم  نید  يرورـض  ناونع  هب  هکلب  بجاو و  رما  کی  ناونع  هب  باجح  تسا ، ناهنپ  رـشب  دودحم  دید  زا  هک 

هب نآ  راکنا  و  تسا ، نید  لـصا  هب  مازتلا  داـقتعا و  همزـال ي  نآ  هب  مازتلا  داـقتعا و  هدـش و  بوسحم  نید  کـفنیال  ءزج  هک  تسا  يزیچ 
زا هک  ییاتفتـسا  رد  تسا . رفک  هب  موکحم  دـش ، رکذ  هک  ییانعم  نیمه  هب  نید  يرورـض  رکنم  دـماجنیب . ص )  ) ادـخ ربمایپ  ای  ادـخ  راکنا 

رکنم تسا و  مالسا  ياه  ترورض  زا  باجح  ایآ  لاؤس : تسا : هدمآ  نینچ  هدش ، هیلع ) هللا  مالـس   ) ینیمخ ماما  بالقنا  ریبکربهر  رـضحم 
: دومرف خساپ  رد  ناشیا  و  دـنراد ؟ یمکح  هچ  دـننک  یم  ییانتعا  یب  یمالـسا  هعماج ي  رد  هژیو  هب  یهلا  روتـسد  نیا  هب  هک  یناسک  نآ و 
هک نیا  رگم  تسا ، رفک  هب  موکحم  يرورض  رکنم  دراد و  ار  يرورـض  رکنم  مکح  نآ  رکنم  و  تسا ، تایرورـض  زا  باجح  مکح  لصا  »

.« تسین لوسر  ای  ادخ  رکنم  دشاب ، مولعم 

تسالبرک ناسر  مایپ  و  س )  ) يربک هقیدص  ردقنارگ  ثاریم  باجح   – 34

تسا تقیقح  نیا  رگنایب  س )  ) ارهز همطاف ي  تیونعم  رون و  رسارس  یگدنز  دوب . باجح  مکح  هب  نانآ  نیرتدنب  ياپ  ملاع ، نانز  نیرترب 
قاقحا يارب  دش  روبجم  شترـضح  هک  هاگ  نآ  یتح  دوب . ساسح  قیقد و  رایـسب  یهلا  مکح  نیا  تیاعر  يدنب و  ياپ  رد  ربمایپ  تخد  هک 
شـشوپ باجح و  تیاعر  رد  يروصق  نیرت  مک  زگره  دراذـگب ، هزرابم  نادـیم  رد  ماگ  هنانامرهق ، تیـالو  میرح  زا  عاـفد  شیوخ و  قح 
یناگدنز خیرات  رد  دوب . اّربم  یتاریـصقت  روصق و  نینچ  هب  شیالآ  زا  ملاع  ود  یب  یب  نآ  موصعم  كاپ و  نماد  ًالـصا  و  دـیزرون ، شیوخ 
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ار نتـشیوخ  ًاروف  س )  ) همطاـف دـیبلط ، هزاـجا  هناـخ  هب  دورو  يارب  ترـضح  نآ  زا  ییاـنیبان  درف  يزور  هک : میناوخ  یم  هناـگی  يوناـب  نآ 
خـساپ رد  دـنیب ؟ یمن  ار  وت  تسانیبان و  درم  نیا  هک  نآ  لاـح  يدـناشوپ و  ار  نتـشیوخ  ارچ  دومرف : ودـب  ص )  ) ادـخ ربماـیپ  درک . روتـسم 

یم ع )  ) نینمؤـملاریما دـیامن . یم  مامـشتسا  ارم  هحیار ي  مشاـبن  هدرپ  رد  رگا  منیب و  یم  ار  وا  هـک  نـم  دـنیب  یمن  ارم  وا  رگا  درک : ضرع 
هب میدـنام . همه  ام  تسیچ ؟ نز  يارب  زیچ  نیرترب  درک : لاؤس  ام  زا  باحـصا  نایم  رد  دجـسم و  رد  ص )  ) ادـخ لوسر  زور  کـی  دـیوگ :
هک تسا  نآ  نانز  يارب  زیچ  نیرتهب  لاجّرلا ». ّنهاریال  لاجّرلا و  نیریال  نا  ءاسنلل  ریخ  : » داد خساپ  مدیسرپ و  س )  ) همطاف زا  مدمآ و  هناخ 

و تسا » نم  نت  هراپ ي  همطاف  : » دومرف مدرب  ربمایپ  دزن  ار  س )  ) ارهز خـساپ  یتقو  ار . اه  نآ  هناگیب  نادرم  هن  و  دـننیبب ، ار  هناگیب  نادرم  هن 
نیا س )  ) همطاف دـندنام . زجاع  خـساپ  زا  باحـصا  تسا ؟ رت  کیدزن  ادـخ  هب  یلاـح  هچ  رد  نز  دیـسرپ : باحـصا  زا  ربماـیپ  رگید  يزور 
رگم  ) دورن نوریب  هناخ  زا  دـشاب و  دوخ  هناخ ي  رد  هراومه  هک  تسا  نآ  ادـخ  هب  نز  تالاح  نیرت  کیدزن  درک : ضرع  دینـش ، ار  بلطم 
دروخ یم  ار  هربقم  گرم و  نایم  هلـصاف ي  هصغ ي  همه  نیا  اب  دـیدن ، یمرحمان  حـیه  تایح  لوط  رد  ار  ترـضح  نآ  یمهم .) رما  يارب 

نز دننام ، تخت  ياه  توبات  نیا  دومرف : ءامـسا  هب  يزور  دشاب . ادیپ  راگزور  نآ  دننام  تخت  ياه  توبات  يور  زا  شندب  مجح  دنکن  هک 
توبات مدوب  هک  هشبح  رد  تفگ : ءامسا  دش . یمن  صخـشم  نآ  يور  زا  مدآ  مادنا  هک  دوب  یتوبات  شاک  دننک . یم  زیامتم  مه  زا  ار  درم  و 

دـش و دنـسرخ  س )  ) ارهز داتفا . یم  يا  هچراپ  نآ  يور  رب  تفرگ و  یم  ياج  نآ  رد  رکیپ  هک  يروط  هب  دـنلب ، ییاه  هبل  اـب  مدـید  ییاـه 
راکـشآ ار  درم  نز و  نایم  توافت  دـنک و  یمن  صخـشم  ار  ندـب  مجح  یبوخ ! زیچ  هچ  دومرف : وا  هب  تسـشن و  شنابل  رب  تیاضر  دـنخبل 

و ع )  ) تیب لها  نانز  زین  البرک  زادـگ  ناج  هثداح ي  رد  هدـب . ياج  نآ  رد  ارم  گرم ، زا  سپ  زاسب و  يزیچ  نینچ  نم  يارب  دزاـس . یمن 
هک يا  هنوگ  هب  دنداد . یم  ناشن  دوخ  زا  ششوپ  باجح و  هلاسم ي  هب  تبسن  دیدش  رایسب  یتیساسح  اروشاع ، نادیهش  نوخ  ناناسر  مایپ 

بئاصم همه ي  زا  نتفرگرارق ، نامرحمان  رظن  رد  نارتخد و  رس  یگنهرب  تبیـصم  زادگ ، حور  میظع و  ياه  تبیـصم  نآ  همه ي  نایم  زا 
دورف رتش  زا  تشذگ ، یم  هاگ  لتق  زا  هک  هاگ  نآ  ع )  ) ءادهـشلادیس رتخد  نوتاخ ، هنیکـس  تسا . هدـمآ  رت  نیگنـس  رت و  تخـس  اه  نآ  رب 

زا دیلانن ، نانز  ناکدوک و  رکیپ  رب  نادرمان  ياه  هنایزات  شراب  زا  وا  تخادرپ . لد  درد  هب  كانزوس  دمآ و  ردـپ  رـس  یب  دـسج  رب  دـمآ و 
دایرف دید  ار  شزیزع  ردپ  و  ع )  ) ماما رهطم  رـس و  یب  ندب  هک  نیمه  درکن . هیوم  نابایب  رد  یگراوآ  زا  اه و  هنوگ  رب  اه  یلیـس  ندمآدورف 

رب بئاصم  همه ي  زا  تبیصم  نیا  سپ  هفوشکملا ». انسور  یلا  رظنا  اتبا  ای  : » دنا هدرک  هنهرب  ار  ام  ياهرـس  هنوگچ  نیبب  ناج ! ردپ  دروآرب :
هک نیا  شرـس و  ندش  هنهرب  ربارب  رد  تلاسر  توبن و  نادناخ  زا  يرتخد  لمعلا  سکع  دوب  نیا  تسا . هدوب  رتروآدرد  رتزادگ و  ناج  وا 
هب ار  نآ  زیچره  زا  لبق  هک  دوب  راوگان  وا  رب  ناـنچ  نآ  ناـگناگیب  ربارب  رد  شرـس  ندـش  هنهرب  دـید . دـنهاوخ  هناـگیب  نادرم  ار  شیاـهوم 

مّدـقم دـش ، یم  هدـش و  ناگدـنامزاب  ناگتـشک و  هجوتم  هک  يدـعب  یلبق و  ياه  يراـتفرگ  همه ي  رب  ار  نآ  یتح  و  دـناسر ، ردـپ  ضرع 
نت رب  شـشوپ  رداچ و  هک  نیا  اب  دوشگ ، نخـس  هب  ناـبز  يربک  بنیز  ع )  ) یلع روـالد  رتخد  هک  هاـگ  نآ  زین  دـیزی  سلجم  رد  و  تشاد .

يور نیا  زا  دوب . هدمآ  كاندرد  نیگنس و  رایسب  وا  رب  نابایخ ، هچوک و  رد  نامرحمان  ياشامت  ضرعم  رد  نتفرگرارق  تبیصم  اما  دنتشاد ،
اقلط دـنزرف  يا  دومرف : دـیزی  هب  باطخ  درک ، هراشا  هلأسم  نیمه  هب  نایفـس ، یبا  لآ  تایانج  زا  یتیاـنج  ره  رکذ  زا  لـبق  نخـس  زاـغآ  رد 

نانمـشد هارمه  يدروآرب و  هدرپ  زا  ار  ادـخ  لوسر  نارتـخد  اـما  يراد  یم  هاـگن  هدرپ  سپ  رد  ار  دوخ  نازینک  ناـنز و  وت  ناگدـشدازآ ) )
ناگدیزگرب نآ  تریـس و  كاپ  ناگنازرف  نآ  يرآ  يداد ...  رارق  يا  هیامورف  کیدزن و  رود و  ره  هاگن  ضرعم  رد  ار  نانآ  يداد و  چوک 

رات ندشراکشا  هک  يا  هنوگ  هب  دنتشاد  هجوت  تقد و  تیـساسح و  شیوخ  تفع  شـشوپ و  باجح و  هب  تبـسن  نینچ  نیا  تشرـس  کین 
زا ار  مهم  نیا  هودنا  مغ و  تبیـصم و  ياسفناو  نآ  رد  دـندیبات و  یمنرب  يا  هناهب  ییاهب و  جـیه  هب  نامرحمان  ربارب  رد  ار  شیوخ  زا  ییوم 

دنرگ هراظن  یلعا  توکلم  رد  نانآ  میتسه و  تفع  یکاپ و  نارادساپ  نآ  ناراد  ثاریم  ام ، یمالسا  نهیم  نانز  ام و  کنیا  و  دندربیمن . دای 
ياه هوسا  نانآ  مینک . یم  تسارح  ناشنازیزع  دوخ و  ياه  نوخ  اه و  ترارم  اـه و  جـنر  هرمث ي  ردـق و  نارگ  ثاریم  نیا  زا  هنوگچ  هک 

. اه نآ  راتفر  مارم و  هار و  هب  ناگدنیوج  یسأت  ام  دنتّفع و  تلیضف و  یکاپ و 
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دسافم زا  يرایسب  زورب  عنام  باجح  - 35

دنایامن یم  رت  نشور  ار  شیوخ  شزرا  هاگ  نآ  زیچره  اهدادضاب » ءایشالا  فرعت  : » هک دیا  هدینـش  ای  هدناوخ  ًامتح  ار  هنامیکح  نخـس  نیا 
هفـسلف و باب  رد  نونکات  هچ  نآ  رب  هوالع  تسین . انثتـسم  هدـعاق  نیا  زا  زین  شـشوپ  باجح و  هلاسم ي  دوش . هسیاقم  شدوخ  دـض  اب  هک 

یتسیاب یهلا ، مکح  نیا  تحلـصم  ترورـض و  شزرا و  رت  لماک  رتهب و  كرد  يارب  داتفا ، روکذـم  باجح  یگدیـشوپ و  ياـه  ترورض 
دسافم داد . رارق  هجوت  دروم  دوش ، یم  هعماج  درف و  هجوتم  نآ  تیاعر  مدع  مکح و  نیا  نادقف  رثا  رد  هک  ار  یناوارف  ياه  نایز  دسافم و 
یهاگن هدـنیآ  لصف  رد  يور  نیا  زا  سب ! دنتـسه و  يریگ  شیپ  لباق  باجح  نوناق  هب  يدـنب  ياپ  هیاس ي  رد  اهنت  هک  ییاـه  تراـسخ  و 
تداعس یپ  رد  هک  یناناوج  هژیو  هب  بلط و  قح  نانز  نادرم و  هک  دیما  نادب  یباجحدب ، یباجح و  یب  تاّرـضم  راب و  نایز  راثآ  هب  میراد 
شـشوپ باجح و  تنیز  هب  شیوخ  شیارآ  یهلا و  هنامیکح ي  مکح  نیا  هب  نداهن  ندرگ  اب  دـنا ، شیوخ  ياـبقع  اـیند و  یتخب  شوخ  و 

یکاپ شمارآ و  زا  راشرس  يا  یگدنز  دنناهراو و  ششوپ  رد  لاذتبا  یباجح و  یب  ریذپان  ناربج  تامطل  تامدص و  زا  ار  دوخ  یمالـسا ،
ءاش هللا) نا  . ) دنریگ شیپ  رد  یتخب  شوخ  تلیضف و  و 

ششوپ رد  لاذتبا  یباجح و  یب  ءوس  ياهدمایپ  اهنایز و 

هراشا

، رهاظ شـشوپ  يارب  طباوض  دودـح و  نییعت  و  مالـسا ، رد  باجح  مکح  عیرـشت  مهم  ياه  هفـسلف  زا  یکی  هک  میدرک  هراـشا  زین  رت  شیپ 
هک تسا  یـسایس و ... یعامتجا ، یگداوناخ ، يداصتقا ، یقالخا ، یمـسج ، یناور ، ياه  نایز  زا  يرایـسب  زورب  زا  تعناـمم  يریگ و  شیپ 
زا يا  هراپ  هب  میشوک ، یم  راتشون  زا  شخب  نیا  رد  اذل  دوش . یم  هعماج  درف و  ریگ  نماد  ششوپ  رد  لاذتبا  یباجحدب و  یگنهرب و  رثا  رد 

یهلا مکح  نیا  تیاعر  رد  یهاگآ  هن  تلاهج و  رس  زا  هک  یناسک  يارب  دشاب  يرادشه  ات  مییامن  هراشا  هدیدپ  نیا  راب  نایز  تاعبت  راثآ و 
رد یـشابرادیب  گناب  زین  و  ددرگ ، نادـقتعم  رت  نوزفا  يدـنب  ياپ  رت و  شیب  تفرعم  تریـصب و  هیام ي  زین  و  دـنزرو ، یم  لامها  یتسس و 
رد هک  دینیبب  و  دیروآ ، یم  شیوخ  هعماج ي  نادنزرف  هداوناخ و  رـس  رب  هچ  دوخ  تسد  اب  هک  دیرگنب  ناه ! هک  دـشاب ، نازرودانع  شوگ 
یب  » هژاو ي هاگ  ره  راتشون  نیا  رـساترس  رد  هک  تسا  يرورـض  زین  هتکن  نیا  رکذ  رکذت : دیناد . یمن  دوخ  دیراتفرگ و  ینازوس  منهج  هچ 

سابل ندیشوپ  هاوخ  تسا  یمالسا  شـشوپ  تیاعر  رد  یتالابم  یب  عون  ره  ینعی  نآ  ّماع  يانعم  نامدوصقم ، میرب ، یم  راک  هب  ار  باجح »
ظیلغ و ياه  شیارآ  زا  هدافتـسا  هاوخ  و  دزاـس ، یم  رادومن  ار  ندـب  ياـه  یگتـسجرب  هک  نابـسچ  گـنت و  اـی  اـمن ، ندـب  كزاـن و  ياـه 

بلج ار  مرحمان  هجوت  دشاب و  زیگنا  توهش  هک  یششوپ  راتفر  تکرح و  ره  هصالخ  فلج . ياه  سابل  ای  هناخ  زا  جراخ  رد  دنت  ياهرطع 
هدـنیآ لوصف  رد  ار  شلیـصفت  هک  ار ، لامجا  نیا  تسا . ّبترتم  نآ  رب  فعـضو  تّدـش  اب  راثآ  نیا  دریگ و  یم  رارق  هریاد  نیا  رد  دـیامن ،

نانز ای  بالقنا و  زا  شیپ  هجوتم  ًاروف  اه  نهذ  باجح ،» یب   » هژاو ي ندینـش  ای  ندید  اب  ات  میدروآ  اج  نیا  رد  باب ، نیا  زا  دید ، دیهاوخ 
زا ار  دوخ  دـنک  یمن  قدـص  اه  نآ  رب  هژاو  نیا  هک  نیا  مهوت  هب  یخرب  ای  میوشن و  لفاغ  شیوخ  نوماریپ  طـیحم  زا  دوشن و  یبرغ  عماوج 

. دننادن ناما  رد  نآ  ياهدمایپ  تارضم و 

یناور یمسج و  ياه  يرامیب  ببس  یباجح  یب  - 1

یگتفشآ یلاح و  ناشیرپ  لماع  یباجح  یب  یگنهرب و  تسا ،  يدرف  ناور  حور و  شمارآ  هیام ي  باجح  یگدیـشوپ و  هک  هزادنا  نامه 
یحور تردق  زا  يا  هلحرم  هب  هک  ینادرم  ربا  رگم  . ) تسا اه  نآ  هدـید ي  عیطم  دـنب و  رد  الومعم  اه  مدَا  لد  تسا . یناور  یحور و  ياه 

ياه ناسنا  زا  نخس  مودعملاک . ردانلا  دنرداون و  اه  نیا  دنک ، یمن  لیم  یبناج  جیه  هب  ناشتـساوخ  هدارا و  یب  ناشاه  لد  هک  دنا  هدیـسر 
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ناوج ینز  هنهرب ي  ندرگ  رس و  هب  ای  هدرک  شیارآ  هرهچ ي  هب  هاگآدوخان  ولو  یمدآ  ناگدید  هاگ  ره  ءایلوا ) هن  تسا  یلومعم  يداع و 
شراهم ات  تسین  وا  تسد  رد  لایخ  نانع  اریز  ، ) دراد یپ  رد  ار  يرورپ  لایخ  یحور و  یگتفشآ  يرکف و  لاغتشا  هک  نیا  رب  هوالع  دتفیب ،

اه هنحـص  نیا  رگا  هژیو  هب  دزاس و  هدروآرب  ار  لد  هتـساوخ ي  دناوتیمن  یعامتجا  یفرع و  ای  يداقتعا  عناوم  رطاخ  هب  هک  اج  نآ  زا  دزاس )
مهارف ار  یشراوگ و ... تالالتخا  ییاهتشا و  مک  باصعا ، فعض  یناور ، ياه  يرامیب  هب  التبا  تابجوم  ددرگ ، رارکت  اه  یلوغـشم  لد  و 

رد یسنج  بالقنا  تروص  هب  دشاب ، هتـشاد  رارق  ناسنا  دید  ضرعم  رد  زیگنا  توهـش  رظانم  هک  یعقاوم  رد  یـسنج » هزیرغ ي  . » دروآ یم 
ياه يرامیب  بلق ، زغم و  هب  رّرکم  ياه  كوش  ندـشدراو  ظاحل  زا  دوشن  اضرا  رگا  و  رارکت ، رظن  زا  دوش  اـضرا  اـبترم  رگا  هک  دـیآ ، یم 

مزیناگرا رد  يدـب  راثآ  دوشن  اضرا  عقوم  هب  دـیآرد و  بالقنا  نایلغ و  لاـح  هب  هک  يا  هزیرغ  سپ  دروآ . یم  دوجو  هب  ار  جـالع  لـباقریغ 
هدش اضرا  نودب  یـسنج » تاکیرحت   » راتفرگ یتدم  هک  یناسک  رد  ناکـشزپ ، ناور  تسا . ریذپان  نامرد  ًابلاغ  هک  دـهن ، یم  ياج  هب  ندـب 

رد يراوشد  فلا - هلمج : زا  دـنا  هدرک  هظحالم  روفو  هب  زین  ار  يرگید  ياـه  یتحاراـن  ینت ) ناور   ) یبصع ياـه  یتحاراـن  رب  هوـالع  دـنا 
درد رـس  هدعم و - شلام  درد و  یمومع ه -ـ یگتفوک  یگتـسخ و  فعـض و  بلق د - شپت  نتفرالاب  بلق ج - فارطا  رد  درد  سفنت ب -

 . یغامد يرکف و  یگتسخ  ییاهتشا ي - مک  یباوخ و  یب  یمارآان ط - يرارق و  یب  فیـصوت ج - لباقریغ  تارطخ  زا  هرهلد  ساره و  ز -
مینک ناـمگ  هک  تسا  هابتـشا  تسا . ریذـپ  کـیرحت  هداـعلا  قوـف  رـشب  حور  دـسیون ...« : یم  هنیمز  نیا  رد  يرهطم  یـضترم  دیهـش  داتـسا 

زا ماقم  تورث و  هیحان ي  رد  رشب - هک  روط  نامه  دریگ . یم  مارآ  سپ  نآ  زا  تسا و  یـصاخ  ّدح  هب  دودحم  رـشب  حور  يریذپ  کیرحت 
بحاـصت زا  يدرم  جـیه  تسا . نینچ  زین  یـسنج  رما  رد  ددرگ ، یمن  عابـشا  دوش و  یمن  ریـس  ماـقم  هاـج و  کـلمت  زا  تورث و  بحاـصت 

ياضاقت یفرط  زا  و  دوش . یمن  ریـس  سوه  زا  یلد  حـیه  هرخالاب  نانآ و  بلق  بحاصت  نادرم و  ندرک  هجوتم  زا  ینز  جـیه  و  ناـیورابیز ،
هبون ي هب  اهوزرآ  هب  نتفاین  تسد  تیمورحم ، ساـسحا  یعون  اـب  تسا  نورقم  هشیمه  و  تسا ، یندـشان  ماـجنا  هاوخاـن  هاوخ و  دودـحمان 

شتلع تسا ؟ هدـش  دایز  یناور  يرامیب  همه  نیا  برغ  يایند  رد  ارچ  ددرگ . یم  یناور  ياـه  يراـمیب  یحور و  تـالالتخا  هب  رجنم  دوخ 
سلاجم لفاحم و  اهرتائت و  اهامنیـس و  تـالجم و  دـئارج و  هلیـسو ي  هب  هک  تسا  یـسکس  ناوارف  تاـکیرحت  یـسنج و  یقـالخا  يدازآ 
يرامیب  » هعماج رد  یباجح  یب  هک : تسا  نیا  ام  ياعدا  لاحره  هب  دوش ».  یم  ماجنا  اه  هچوک  اـه و  ناـبایخ  یتح  یمـسرریغ و  یمـسر و 

سوه هاوخان  هاوخ  دهد ، یم  رارق  درم  هاگدید  رد  ار  دوخ  امن » نایرع   » هتـسارآ رکیپ  اب  نز  یتقو  اریز  دـنک ، یم  داجیا  یناور » یمـسج و 
راشف رکف و  یناشیرپ  دوش  یمن  اضرا  هتخیگنارب ، سوه  نیا  ینوناق ، ای  یفرع  ای  یعرش  عناوم  رطاخ  هب  نوچ  دزیگنا و  یمرب  ار  درم  یسنج 

دـنز و یم  مـه  هـب  ار  یمدآ  لداـعت  رارکت ، تروـص  رد  و  دزاـس ، یم  رادـیب  ار  یماـکان  تـیمورحم و  ساـسحا  دــنک ، یم  داـجیا  یحور 
ناسانش ناور  زا  یضعب  ًاریخا  دوب : هدش  هتـشون  يدنه  ياه  همانزور  زا  یکی  رد  هک  نانچ  دوش . یم  یناور  ياه  يرامیب  بجوم  ماجنارس ،

ار مدآ  یحور  يرکف و  لداعت  دزاسن ، عابشا  دنک و  کیرحت  ار  یسنج  لیم  هچ  نآ  ندید  رایسب  : » هک دنا  هدیسر  هجیتن  نیا  هب  ناکـشزپ  و 
یناور و يرامیب  هب  ماجنارـس  دنک  یم  بلـس  يو  زا  ار  یگدنز  زا  تیاضر  دراذـگ ، یم  ءوس  رثا  شباصعا  زغم و  يور  رب  درب ، یم  نیب  زا 
ص 88- باجح - هلاسم ي  یناوج .؟؟؟ زا  لـقن  هب  - 36 ص 37 - تیاه - مشچ  يارب  وگتـسار - رقابدمحم  دزاس ».  یم  شراچد  یمـسج 

.87

هداوناخ داهن  يارب  ششوپ  رد  يرابودنب  یب  ياه  نایز  - 2

هراشا

ماکحتـسا و زا  سدـقم  داهن  نیا  ردـقره  تسا . هعماج  داهن  نیرت  ییانب  ریز  نیرت و  یـساسا  هداوناخ  داهن  هک  دـش  هراشا  نیـشیپ  لـصف  رد 
ملاس و يا  هعماـج  نتخاـس  دروآ . یم  یپ  رد  ار  هعماـج  رت  نوزفا  يراوتـسا  تمالـس و  دـشاب ، رادروخرب  يرت  شیب  تمالـس  يراوتـسا و 
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تراسخ نیرت  شیب  هک  مییازفا  یم  اج  نیا  رد  تسین . نکمم  زگره  یمیمص  راوتـسا و  مکحم و  ياه  هداوناخ  نتـشاد  نودب  تخب  شوخ 
یب رثا  رد  هک : تفگ  دیاب  هودـنا  فسأت و  لامک  اب  و  دوش ، یم  هداوناخ  داهن  هجوتم  شـشوپ ، رد  يرابودـنب  یب  یباجح و  یب  هیحان ي  زا 
نیا تاّرضم  ریاس  اب  هسیاقم  لباق  يور  حیه  هب  هک  ددرگ  یم  لیصا  داهن  نیا  هجوتم  يریذپان  ناربج  ياه  تراسخ  ششوپ ، رد  يرابودنب 

نازیم شیازفا  هجیتن  رد  هداوناخ و  ناـینب  یگتخیـسگ  و  ییوشاـنز ، دـنویپ  ندـش  تسـس  نوچ  یبولطماـن  ضراوع  تسین . موش  هدـیدپ ي 
روط هب  راتـشون  زا  شخب  نیا  رد  تسا . شـشوپ  رد  لاذتبا  یباجح و  یب  راوگان  ياهدـمایپ  زا  یگمه  یهابت و ... داسف و  شرتسگ  قالط ،

: دوش یم  هراشا  هداوناخ  داهن  يارب  هدیدپ  نیا  ياه  نایز  ءوس و  راثآ  زا  يا  هراپ  هب  راصتخا 

تسا قالط  نازیم  شیازفا  ببس  یباجح  یب  فلا -

هزیرغ ي دنک . یم  یـشالتم  ار  هداوناخ  داینب  کیرحت ، رد  يرابودنب  یب  و  تسا ، کیرحت  رد  يرابودـنب  یب  شـشوپ ، رد  يرابودـنب  یب  »
رد یـسنج  هزیرغ ي  شقن  درذـگ  یم  نامز  هچره  جاودزا  زا  سپ  اما  تسا . هداوناخ  ندـمآدوجو  هب  جاودزا و  مهم  للع  زا  یکی  یـسنج 

دیاب اج  نیمه  دوش . یم  رت  شیب  هداوناخ  ياـقب  رد  يراداـفو  مهاـفت و  قشع ، شقن  نآ  ياـج  هب  و  دوش ، یم  رت  مک  هداوناـخ  ماود  ظـفح 
یم ار  هداوناخ  تخرد  هشیر ي  یباجح  یب  مالک  کـی  رد  تسا و  یگداوناـخ  یگدـنز  تفآ  ییاـمندوخ  یناـیرع و  یـسابل ، یب  : » تفگ
دیاب هداوناخ  هک  تسا  هدش  لصاح  هجیتن  نیا  ناهج ، یعامتجا  ياه  مارم  همه ي  رد  هکلب  مالسا  رد  اهنت  هن  میدید ، هک  نانچ  دناکـشخ ».

نآ تیبرت  اب  دننک و  انب  شیوخ  نادنزرف  يارب  يریذپ  لد  نایشآ  ات  دنشاب ، رگید  کی  رادافو  هتـسب و  لد  دیاب  درم  نز و  دنامب و  ظوفحم 
لاـح رد  هراومه  يدرم  نز و  ره  تسا ، مکاـح  نآ  رب  یگنهرب  هک  يا  هعماـج  رد  اـما  دـننک . میـسرت  ار  شیوخ  هعماـج ي  هدـنیآ ي  اـه ،

ار سوه  شتآ  هسیاقم  نیا  هک  تسا  نیا  دنازوس  یم  ار  هداوناخ  هشیر ي  هچ  نآ  درادـن . هچ  نآ  اب  دراد  هچ  نآ  هسیاقم ي  تسا ، هسیاقم 
اب هدرک و  یگدـنز  دوـخ  رهوـش  راـنک  رد  لاـس  یـس  اـی  تسیب  هک  ینز  دـنز . یم  نماد  رهوـش  دوـجو  رد  ًاـصوصخم  و  رهوـش ، نز و  رد 
زا ار  دوخ  یگتفکـش  شا  هرهچ  راهب  كدنا  كدنا  هک  تسادـیپ  تسا ، هدوب  کیرـش  وا  يداش  مغ و  رد  هدـیگنج و  یگدـنز  تالکـشم 

ناهگان تسا ، شیوخ  رسمه  يرادافو  ینابرهم و  قشع و  جاتحم  تخس  هک  یلاح  نینچ  رد  دراذگ ، یم  نازخ  رد  يور  دهد و  یم  تسد 
تـسد هب  يا  هسیاقم  تصرف  وا  رـسمه  هب  دوخ ، بسانمان  شـشوپ  اب  هسردم ، هرادا و  رازاب ، هچوک و  رد  دسر و  یم  هار  زا  يرت  ناوج  نز 

همه ي و  تسا . هداد  داب  رب  زین  ار  دوخ  یناوج  هک  ینز  دیما  نتفرداب  رب  هداوناخ و  ساسا  یناریو  يارب  دوش  یم  يا  همدقم  نیا  دهد و  یم 
ناوج و نانآ  زورما  رگا  هک  دـنناد  یم  دـبال  و  دـسرن ، يریپ  یلاس و  ناـیم  هب  هک  تسین  یناوج  جـیه  هک  دـنناد  یم  دـبال  ناوج  نارهاوخ 
هک دننک  داجیا  ار  يرطخ  نامه  نانآ  يادرف  هداوناخ ي  يارب  دنناوتب  هک  دنتـسه  یناناوج  مه  زاب  نانآ ، یتوارط  یب  يادرف  رد  دنتوارطاب ،
PARTAB. NEW زا  لـقن  هب  . 14 ص 15 - س.م.م . باـجح - نوماریپ  یثحب  دـننک ».  یم  داـجیا  اـه  هداوناـخ  يارب  زورما  ناـنآ  دوخ 
اب هک  دـهد  یم  ناشن  دنتـسم  یعطق و  ياـهرامآ   . 6 9 ص 70 - یگنهرف - یگنهرب  یگنهرب و  گـنهرف  لداـع - دادـح  رتکد  . DEHLI

هدـید هچ  ره   » هک ارچ  تسا . هتفر  الاب  موادـم  روط  هب  ایند  رد  ییوشانز  یگدـنز  یگتخیـسگ  مه  زا  قالط و  ناـهج ، رد  یگنهرب  شیازفا 
نیا هب  دور و  یم  نآ  لابند  هب  دـشاب  یتمیق  ره  هب  دـهاوخب ، شکرـس ، ياـه  سوه  ینعی  اـج  نیا  رد  لد ،»  » هچ ره  و  داـی » دـنک  لد  دـنیب ،
یم تیاعر  یمالـسا  رگید  طیارـش  تسا و  باجح  هک  یطیحم  رد  دـیوگ . یم  عادو  يرگید  اـب  ددـنب و  یم  يربلد  هب  لد  زور  ره  بیترت 
دازآ رازاـب   » رد یلو  تسا . رگید  کـی  صوـصخم  ناـشفطاوع  قـشع و  ناـشتاساسحا و  و  دـنراد ، رگید  کـی  هـب  قـلعت  رـسمه  ود  دوـش 

ییوشانز نامیپ  تسادق  رگید  دنا ، هدمآ  رد  یـسنج  شزیمآریغ  هلحرم ي  رد  لقا  یکرتشم ال  يالاک  تروص  هب  نانز  ًالمع  هک  یگنهرب »
قبط دننام .  یم  تسرپرس  یب  ناکدوک  دوش و  یم  یشالتم  تعرـس  هب  توبکنع  رات  نوچ  مه  هداوناخ  دشاب و  هتـشاد  دناوت  یمن  یموهفم 

رد قالط  کی  اکیرمآ  هدحتم  تلایا  رد  تسا : هدوب  حرش  نیا  هب  لاس 1919  رد  روشک  دنچ  رد  جاودزا  هب  قالط  تبسن  يرامآ  ياه  هداد 
يازا رد  قالط  کی  دئوس  رد  جاودزا ، يازا 24  رد  قالط  کی  ناملآ  رد  جاودزا ، يازا 21  رد  قالط  کی  هسنارف  رد  جاودزا ، يازا 7/6 
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اکیرمآ 66/3 هدـحتم ي  تالیا  رد  قالط : کی  ربارب  رد  لاس 1960  رد  هک  يروط  هب  هتفاـی ، شیازفا  زور  هب  زور  تبـسن  نیا  جاودزا .  33
رد ینعی  . » دنا هتشاد  جاودزا ، ناتسلگنا 17/14  رد  جاودزا و  دئوس 6/5  رد  جاودزا  ناملآ 36/11  رد  جاودزا   11 هسنارف 40 / جاودزا د ر 
ات دئوس  رد  و  ربارب ، ود  زا  رت  مک  هسنارف  رد  و  ربارب ، ود  زا  شیب  جاودزا  اب  هسیاقم  رد  قالط  دادعت  ناملآ  اکیرمآ و  رد  لاس  هلصاف ي 41 

يدالیم قباطم 1984  یسمش  يرجه  لاس 63  رد  دـیارج  زا  یخرب  هتـشون ي  ساسا  رب  تفای . » شیازفا  ربارب  ات 7  ناتـسلگنا  رد  ربارب و   6
هب اه  جاودزا  زا  موس  کی  ناتـسلگنا ، رد  ناهیک 3/7/63 ،) . ) تسا هتفرگ  تروص  اـکیرمآ  رد  قـالط  رازه   2 جاودزا ، رازه  لباقم 6  رد 
رد یلو  دـشاب ، یم  لبق  اه  لاس  هب  طوبرم  قوف  ياهرامآ  هچ  رگا  لیام ) یلید  همانزور  زا  لقن  هب  تاعالطا 8/12/63  . ) دماجنا یم  قالط 

ناور زا  یکی  تسا . هتـشاد  شقن  قالط  شیازفا  رد  يریگمـشچ  روط  هب  یباجح  یب  داـسف و  هراومه  هک  تیعقاو  نیا  رگ  ناـیب  لاـح  نیع 
یگنهرف نینچ  زا  هک  ینادرم  ناـنز و  : » دـنک یم  نییبـت  نینچ  ار  یگداوناـخ  طـباور  يدرف و  ناور  رب  یگنهرب  گـنهرف  ءوس  رثا  ناـسانش 

لوـبق قـشع و  يزرورهم ، يارب  یلاـجم  هدیــشچن و  ار  یعقاو  تـبحم  مـعط  ًاـتعیبط  دـنریذپ ، یم  ریثأـت  ییاـمندوخ ) یگنهرب و  گـنهرف  )
بلج و تردـق  لاوز  زا  هشیمه  ینانز  نادرم و  نینچ  تسین . یندـش  شوماخ  يزوریپ  يارب  اه  نآ  روآ  جـنر  شطع  دـنرا . دـن  تیلوئـسم 

ناهاش هلمج  دراد . رارق  نآ  رعق  رد  نک  هاچ  هک  تسا  یهاچ  نیا  دنساره و  رد  يریپ  راگزور  زا  تدش  هب  و  دنا ، یـضاران  نارگن و  ذوفن ،
ياه هداوناخ  زا  دـصرد  زا 63  شیب  نوـنکا  هک  تسا  لـیلد  نیمه  هب  دـیاش  دـندوخ  هتـشک  هتـشک ي  ناـقلخ  هلمج  دـندوخ  هدرب  هدرب ي 
ردام ردپ و  رانک  رد  هداوناخ  راهچ  نادنزرف  اهنت  هداوناخ  هد  ره  زا   ) نیمزرـس نآ  رد  ینعی  دنتـسه ، يدـلاو  کت  ياه  هداوناخ  ییاکیرمآ 

، تشذگ كرتشم  یگدنز  همزال ي  اریز  ردام ). اب  ای  دننک  یم  یگدـنز  ردـپ  اب  ای  رگید  هداوناخ ي  شـش  نادـنزرف  دـننک و  یم  یگدـنز 
زج يرنه  هک  هعماج ، رد  هدـش  هضرع  ياه  هنومن  اه و  لآ  هدـیا  اـب  یلئاـصخ  نینچ  تسا و  یناـسنا  تبحم  يزرورهم و  تیلوئـسم ، لوبق 
هن و  نانز ، همه ي  بحاصت  يارب  تسا  یناکم  هن  یگداوناخ  یگدـنز  تسا . ضراـعت  رد  درادـن ، نیریاـس  هجوت  بلج  نارگید و  رب  ذوفن 

یلاس و نایم  راگزور  هنافـساتم  اما  درک . دـهاوخ  مهارف  یتصرف  ًاتقوم  ییادـج  قالط و  ریزگاـن  نادرم ، همه ي  هجوت  بلج  يارب  یلاـجم 
ترهـش يرهاظ  یگتـسارآ  هرهچ و  ییابیز  هب  هک  ینانز  ًاصوصخ  امنیـس و  نارگیزاب  بلاـغ  تشاد . دـهاوخ  لاـبند  هب  يراـب  هودـنا  يریپ 

نآ دوجو  تلیضف  اهنت  زا  اریز  دنوش  یمن  رهاظ  ناساکع  ناراگنربخ و  نیبرود  ربارب  رد  هدش و  یفخم  راظنا  زا  یلاس  نایم  مایا  رد  دنراد ،
ترورـض باجح  ایآ  یناحور - رایرهـش  رتکد  دـندنمزاین .  یناوج  ياه  لاس  نیبوذـجم  هب  ییوگ  مه  نانیا  تسا و  هدـنامن  یقاب  يرثا  اه 

.35 ص 36 - دراد ؟

جاودزا هب  یگقالع  یب  ببس  یباجح  یب  ب -

لحارم رد  هچرگ  تسا . هداوناـخ  لیکـشت  جاودزا و  هب  شیارگ  مهم  لـلع  زا  یکی  یـسنج  هزیرغ ي  رما  ودـب  رد  میناد  یم  هک  ناـنچ  مه 
ییوشانز یگدنز  ياقب  شیادیپ و  رد  مهم  لماع  کی  ناونع  هب  نآ  ریثأت  شقن و  اما  دریذپ ، یم  شهاک  جیردت  هب  هزیرغ  نیا  شقن  يدعب 

نز هک  تسا  هبذاج  نیا  تسا . نآ  هیقبم »  » تلع مه  هداوناخ و  هثدحم »  » تلع مه  یسنج  هبذاج ي  یـضعب  داقتعا  هب  تسا . راکنا  لباقریغ 
يا هعماج  رد  دننک .  شالت  دوخ ، نادنزرف  یگدـنز  يارب  يروحم  ناونع  هب  دوش  یم  ثعاب  دزاس و  یم  هتـسباو  رگید  کی  هب  ار  رهوش  و 

جاودزا هب  شیارگ  لماع  هک  یـسنج ، ياه  تذل  زا  يرایـسب  دراد ، جاور  یـسنج  يرابودنب  یب  نآ  عبت  هب  شـشوپ و  رد  يرابودنب  یب  هک 
ياه تذل  زا  یـضعب  . » دهاک یم  دارفا  رد  جاودزا  هب  شیارگ  هقالع و  نازیم  ور  نیا  زا  دریگ ، یم  رارق  دارفا  سرتسد  رد  یتحار  هب  تسا ،

یباجح یب  هیاس ي  رد  دـیآ ، تسد  هب  تمحز  راظتنا و  اب  ییوشانز » هناخ ي  ناهن   » رد دـیاب  هک  یـسمل  ًانایحا  يرـصب و  یعمـس ، یـسنج 
. ». دراگن یم  نینچ  هنیمز  نیا  رد  دیهـش  داتـسا  دـهاک ».  یم  ییوشانز  قوش  جاودزا و  تیمها  زا  دوش و  یم  ییاج  همه  ناگیار و  ناسآ ،
زونه ام  تسا ، دوز  الاح  هک : دـنهد  یم  باوج  دوش ، یم  داهن  شیپ  نانآ  هب  تقو  ره  دـننازیرگ و  جاودزا  زا  زورما  ناـناوج  هک  نیا  تلع 

ياهوزرآ نیرت  نیریـش  زا  یکی  میدـق  رد  هک  نآ  لاح  و  تسا . نیمه  دـننک  یم  یلاخ  هناش  نآ  راب  ریز  زا  رگید  نیوانع  هب  ای  و  میا ، هچب 
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زا مک  ار  فافز  بش   » ددرگ ناوارف  نازرا و  همه  نیا  نز  يـالاک  اـپورا ، ياـیند  تکرب  هب  هک  نآ  زا  شیپ  ناـناوج ، دوب . جاودزا  ناـناوج 
کی نیجوز  لیلد  نیمه  هب  تفرگ و  یم  ماجنا  يدنموزرآ  راظتنا و  نارود  کی  زا  سپ  میدق  رد  جاودزا  دنتـسناد . یمن  یهاشداپ » تخت 

نآ يارب  یلیلد  عیسو ، یحطس  رد  عورشمان  ياه  ییوج  ماک  لیلد  هب  زورما  یلو  دنتسناد ، یم  دوخ  تداعـس  یتخب و  کین  لماع  ار  رگید 
تیدودحم فیلکت و  هفیظو و  کی  تروص  هب  ار  جاودزا  نارتخد ، نارـسپ و  رابودـنب  یب  دازآ و  ياه  ترـشاعم  درادـن . دوجو  اه  قایتشا 

ناناوج رب  روز  لامعا  اب  دننک ) یم  داهن  شیپ  دئارج  زا  یخرب  هک  نانچ   ) ًانایحا یقالخا و  ياه  هیـصوت  اب  ار  نآ  دـیاب  هک  تسا  هدروآ  رد 
طباور هک  یعامتجا  اب  دنک  یم  دودحم  ینوناق  جاودزا  رداک  یگداوناخ و  طیحم  هب  ار  یسنج  طباور  هک  هعماج  نآ  توافت  درک . لیمحت 

تیمورحم و زاغآ  مود  عامتجا  رد  و  تیمورحم ، راظتنا و  ناـیاپ  لوا  عاـمتجا  رد  جاودزا  هک : تسا  نیا  دوش  یم  هداد  هزاـجا  نآ  رد  دازآ 
دزاس یم  مزلم  ار  اه  نآ  دهد و  یم  همتاخ  رسپ  رتخد و  يدازآ  نارود  هب  جاودزا  نامیپ  یسنج ، دازآ  طباور  متسیس  رد  تسا . تیدودحم 

باجح و یتشهب - دـمحا  رتکد  دـشخب .  یم  ناـیاپ  ناـنآ  راـظتنا  تیمورحم و  هب  یمالـسا  متـسیس  رد  دنـشاب و  راداـفو  رگید  کـی  هب  هک 
ناوج یسنج ، دازآ  متـسیس  رد  هک  تسا  حضاورپ  و  . 89 ص 90 - باجح - هلاسم ي  ص 21 . باجح - نوماریپ  یثحب  ص 32 . يدازآ -
نیرفآ تیدودـحم  شیارب  هک  یجاودزا  هب  هجیتـن  رد  تسا و  نازیرگ  تیدودـحم  زا  شیوخ  یعیبـط  تشرـس  یناویح و  عـبط  ياـضتقا  هب 

هب یتـحار  هب  هزره  درم  هجیتـن  رد  دـه و  یم  رارق  ناـمرحمان  دـید  ضرعم  رد  ار  دوـخ  سوماـن  باجحدـب  نز  تسا ..« . هقـالع  یب  تـسا ،
تجاح هب  ندیسر  يارب  لکشم  هک  نیا  يارب  و  درادن ، شیارب  ینادنچ  شزرا  نز  یتلاح  نینچ  رد  دسر و  یم  دوخ  عورـشمان  هتـساوخ ي 

يا هقـالع  جاودزا  هب  ناـناوج  نینچ  نیا  هک  دوش  یم  ثعاـب  بلطم  نیمه  دوش ، صخـشم  شیارب  نز  شزرا  اـت  تسا ، هدرکن  سمل  دوـخ 
تسد هب  ناوتب  یناوارف  هب  ار  هزات  يریش  زور  ره  هک  یتقو  تفگ : ینک ؟ یمن  جاودزا  ارچ  دندیـسرپ : ییاپورا  یناوج  زا   ... « » دنهدن ناشن 

.« مینک هیهت  واگ  ارچ  دروآ 

تسا یگداوناخ  طباور  يدرس  ببس  ششوپ  رد  يرابودنب  یب  ج -

زور ره  هک  يدرم  اریز  دـنک . یم  مک  ار  ییوشانز  یگدـنز  يافـص  فطل و  دـناسر و  یم  نایز  یگداوناخ  طباور  میکحت  هب  یباجح  یب  »
، دهد ناشن  رت  باذج  شدوخ  نز  زا  ار  اه  نآ  بلغا  یسنج ، يدنـسپ  عونت  ّسح  دتفا و  یم  امندوخ  هدرک  شیارآ  نز  اه  هد  هب  شمـشچ 
شوه و دـناوت  یمن  دوش و  یم  هتخیگنارب  نانآ  يوس  هب  شا  یـسنج  سوه  ًاعبط   » تسین رادروخرب  مه  ینید  ياوقت  يونعم و  تیبرت  زا  »و 

رادروخرب رایع  لماک  یـسنج  یحور و  شمارّا  زا  وا  رانک  رد  اذـل  دزاس ، زکرمتم  تسا  هدـش  هنهک  هک  دوخ  رـسمه  رد  اـهنت  ار  شـساوح 
، یـسانش ناور  دش . دهاوخن  ماوت  تبحم  فطل و  اب  دیاب  هک  نانچ  نارهوش  نز و  هنوگ  نیا  ییوشانز  یگدنز  هک  تسا  یعیبط  دوش ، یمن 

ناتساسحا رگید ، نانز  هب  تبـسن  دیراد  ییابیز  نز  نینچ  هک  امـش  دیـسرپ : تشاد ، ییابیز  نز  هک  سیراپ  نکاس  يوسنارف  ناوج  کی  زا 
رت شیب  مدوخ  نز  زا  ناش  یگنانز  هبذاج ي  هک  منک  یم  ساسحا  موش  یم  وربور  هک  اـمندوخ  ناـنز  بلغا  اـب  داد : خـساپ  تسا ؟ هنوگچ 

مبیـصن مدوخ  نز  اب  شزیمآ  زا  مهاوخ  یم  هک  ار  یـسنج  تذل  نآ  تسا و  رگید  نانز  لابند  مساوح  شوه و  ًابلاغ  تهج ، نیمه  هب  تسا 
دوـخ نز  هب  یقرـش  ناملـسم  نادرم  هک  ییاـفو  رهم و  نآ  اذـل  دنتـسه . نم  نوـچ  یبرغ  نادرم  همه ي  هک  تسا  نیا  تـقیقح  دوـش ، یمن 

ار ییامن  نایرع  هدرک ي  كزب  نز  شدوخ  نز  زج  یمالـسا ، باجح  تکرب  زا  یقرـش  ناملـسم  اریز  میراد  مه  قح  و  میرادن . ام  دـنراد ،
ياه هناسفا  رد  درادـنپ ... یم  ناهج  نز  نیرت  باذـج  ار  شدوخ  نز  اذـل  دوش ، هدز  شدوخ  نز  زا  دور و  وا  لابند  هب  شلد  اـت  دـنیب  یمن 

خـساپ رد  هجار  دیـسرپ ، ار  نیا  زار  شا  هکلم  يزور  دـنیبب . ار  هتـسارآ  ناوج  ناـنز  تساوـخ  یمن  هک  دوـب  يا  هجار  تسا : هدـمآ  يدـنه 
يدنسپون و سح  فرط  کی  زا  اریز  یتفین ، ممـشچ  زا  یـشاب و  زیزع  مرظن  رد  هشیمه  يارب  وت  مهاوخ  یم  هک  تسا  نیا  شتـسار  تفگ :

یتخاون کـی  یگنهک و  زا  یگدز  لد  رگید ، فرط  زا  دـنایامن و  یم  نم  هب  بذاـک  ییاـبیز  هبذاـج و  اـب  ار  ناـنز  زا  یـضعب  یبـلط ، عونت 
وت شیپ  هک  ملد  و  یتفیب ، نم  مشچ  زا  وت  دوش  یم  بجوم  تهج  ود  نیا  دـهد و  یم  ناشن  نم  هب  نانز  زا  رت  مک  ار  وت  هبذاج ي  ییابیز و 
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تیباذج و هک  ییوگ  یم  تدوخ  تفگ : هکلم  دوش . مک  مراد  وت  اب  هک  یتذل  سنا و  نآ  دور و  رگید  نانز  لابند  هب  تسا  وت  رایتخا  رد  و 
، مدآ هک  يدراوم  زا  تفگ : هجار  دنک !؟ رثا  هجار  صخش  رد  غورد  زیچ  ارچ  سپ  تسا ، بذاک  شیامن  کی  نم ، زا  رگید  نانز  يرتابیز 

یـسنج سوه  شوه و  راد ، نادـیم  هک  نیا  يارب  تسا . دروم  نیمه  دوش ، یم  عقاو  شریثأـت  تحت  مه  زاـب  یلو  دـناد  یم  غورد  ار  يزیچ 
نانز هک  يا  هعماج  رد  هنایماع  لثملا  برـض  ود  نیا  متـسه » ... هک  شرارف  درم  متـسین ، كانرطخ  نادـیم  نیا  زرابم  درم  نم  نوچ  تسا و 

و تسا » زاغ  هراومه  هیاسمه  غرم   : » هک تسا ، قداص  ًالماک  دـنراد ، تداع  مرحمان  نادرم  هجوت  بلج  ییاـمندوخ و  ییارآدوخ و  هب  نآ 
ون  : » هک نیا  رگید  و  دراد . یپ  رد  ار  نانآ  نایم  طباور  يدرـس  عبطلاب  شیوخ و  نانز  زا  نادرم  یتیاضران  يدونـشخان و  هراومه  نیارباـنب 
هب نادرم  ربارب  رد  يدیدج  شیارآ  مرف  سابل و  لدـم  اب  هدرک  كزب  نانز  زور  ره  هک  نیا  هچ ، رازآ » لد  دوش  یم  هنهک  رازاب  هب  دـمآ  هک 

يدرس يرهطم  دیهش  داتسا  هنازرف ، دنمشیدنا  دش . دهاوخ  شیوخ  نارـسمه  زا  نادرم  یگدز  لد  ببـس  نیمه  و  دنزادرپ ، یم  ییامندوخ 
ات نارـسپ  هک  دوش  یم  بجوم  لوا  دازآ ، طباور  متـسیس  دـنک ..« : یم  ناـیب  هنوگ  نیا  یعماوج  نینچ  رد  ار  یگداوناـخ  طـباور  یتسـس  و 
هب ور  اه  نآ  طاـشن  روش و  یناوج و  ياـهورین  هک  یماـگنه  طـقف  و  دـننز ، زابرـس  هداوناـخ  لیکـشت  جاودزا و  زا  تسا  نکمم  هک  ییاـج 

یتفلک يراک و  تمدخ  يارب  ًانایحا  و  نداز ، دـنزرف  يارب  طقف  ار  نز  عقوم  نیا  رد  و  دـننک ، جاودزا  هب  مادـقا  دـهن ، یم  یتسـس  فعض و 
صلاخ و قشع  کی  هیاپ ي  رب  هداوناخ  هک  نیا  ياج  هب  ددرگ  یم  ببس  دنک و  یم  تسس  ار  دوجوم  ياه  جاودزا  دنویپ  ًایناث  و  دنهاوخب .

بلـس لماع  بیقر و  مشچ  هب  سکعرب  دنادب ، دوخ  تداعـس  لماع  ار  دوخ  رـسمه  رهوش ، نز و  زا  کی  ره  و  دشاب ، راوتـسا  قیمع  تبحم 
دیوگب دـهاوخ  یم  يرتخد  ای  رـسپ  یتقو  دـنمانب . نابنادـنز  ار  رگید  کی  تسا  هدـش  حالطـصا  هک  ناـنچ  و  دـنیبب ، تیدودـحم  يدازآ و 

اجک ره  دوـب  دازآ  جاودزا  زا  لـبق  هک  نیا  يارب  تـسیچ ؟ يارب  ریبـعت  نـیا  ما . هـتفرگ  نابنادـنز  مدوـخ  يارب  دـیوگ  یم  ما ، هدرک  جاودزا 
کی رگا  تسا ، هدش  دودحم  اه  يدازآ  نیا  جاودزا  زا  سپ  یلو  تسا . وربا  تمـشچ  يالاب  دیوگب  هک  دوبن  سک  جـیه  دورب ...، دـهاوخب 
طباور هک  تسا  حـضاو  دـنک . یم  ضارتـعا  وا  هب  و ... يدوـب ؟ اـجک  هک  دریگ  یم  رارق  شرـسمه  هذـخاؤم  دروـم  دـیاب  هناـخ  هب  رید  بش 

. تسا نانیمطا  لباقریغ  تسس و  درس و  هزادنا  هچ  ات  یمتسیس  نینچ  رد  هداوناخ 

یگفطاع یب  یباجح و  یب  د -

تمعن نیا  زا  هک  يدـنزرف  تسا . دـنزرف  مسج  حور و  هاـگ  شرورپ  رداـم  رهم  رپ  نماد  تسا . تـبحم  رهم و  نوناـک  و  هفطاـع ، رهظم  نز 
هب زین  هدنیآ  رد  دمآ و  دهاوخ  راب  لداعتمان  صقان و  ددرگن ، باریـس  تبحم  هفطاع و  لالز  زا  شناج  ماک  یتلع  ره  هب  ای  و  دـشاب ، مورحم 

دراوم يا  هراپ  رد  هک  نیا  نمض  نانز  يرابودنب  یب  یباجح و  یب  دوب . دهاوخ  هعماج  لاح  هب  رـضم  هکلب  و  رابرـس ، دئاز و  يوضع  ناونع 
ار نانآ  یفطاع  ياهزاین  ردام ، دوجو  اب  یتح  يرایسب ، دراوم  رد  تسه ، ردام  دوجو  نادنزرف  تیمورحم  لماع  قالط ) ییادج و  تلع  هب  )
و دروآ ، یم  دورف  هتـسیاش  رـسمه  کی  ای  ردام  کی  ماقم  زا  ار  نز  یهاگ  ییامندوخ  قوش  یباـجح و  یب  هک ، ارچ  دزاـس . یمن  هدروآرب 

نتفر نوریب  ماگنه  : » دـیوگ یم  یباجح  یب  زا  تّمذـم  نمـض  باجح  یب  نز  کی  رهوش  هک  نانچ  دـناریم . یم  وا  رد  ار  يرداـم  فطاوع 
هب ملد  هک  نم  تشاد . عانتما  شندرب  زا  منز  یلو  دورب ، وا  اب  هک  تخیر ، یم  کشا  دز و  یم  اپ  تسد و  ناـم  ههاـم  هچب 18  هناخ ، زا  منز 

هاگـشیارآ زا  نآلا  ینیب  یمن  رگم  تفگ : و  دـش ، تحاران  منز  يربب ؟ دوخ  اب  مه  ار  وا  رگا  دوش ، یم  هچ  مناـخ  متفگ : تخوس  هچب  لاـح 
مک و  دـنز »! مه  هب  ار  معـضو  رـس و  هک  مریگب  لغب  رد  ار  هچب  ییوگ ، یم  وت  مور ، شدرگ  هب  یتعاس  هک  ما  هدیـشوپ  ون  سابل  ما و  هدـمآ 

ردام ریش  اب  هیذغت  ینعی  ناشقوقح ، نیرت  یعیبط  زا  ار  دوخ  ناکدوک  ییامندوخ ، يرهاظ و  ییابیز  ظفح  رطاخ  هب  ًافرص  هک  ینانز  دنتـسین 
زین ار  كدوک  یفطاع  ياهزاین  دنک  یم  دراو  هک  یمـسج ، ياه  نایز  رب  هوالع  هک  کشخ ، ریـش  ندروخ  هب  ار  نانآ  و  دـننک ، یم  مورحم 
یم اه و ...  نابایخ  رد  ینز  هسرپ  هب  دوخ  هدرک و  اهر  هناخ  رد  ار  هراچیب  كدوک  اـه  تعاـس  اـی  دـننک و  یم  راداو  دزاـس ، یمن  هدروآرب 

. دزادرپ
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تسا یسنج  طباور  رد  يرابودنب  یب  ببس  ششوپ ، رد  يرابودنب  یب  - 3

هتـشاد يا  هطباض  دح و  دیاب  و  دشاب ، يا  هزادنا  لکـش و  ره  هب  دناوت  یمن  نانز  ًاصوصخم  هعماج و  دارفا  سابل  هک  نیا  رب  ام  رگید  لیلد  »
تاقیقحت تسا . یـسنج  هزیرغ ي  کیرحت  رد  يرابودنب  یب  بجوم  ًاتیاهن  سابل  شـشوپ و  رد  يرابودـنب  یب  ًالوصا  هک  تسا  نیا  دـشاب ،

ياه كرحم  هب  تبسن  نادرم  هک  تسا  هدرک  تباث  درم  نز و  یحور  یمسج و  ياه  توافت  باب  رد  یـسانش  ناور  يژولویزیف و  یملع و 
ناور زا  یکی  دنراد ». يرت  شیب  تیساسح  یـسمل  ياه  كرحم  لباقم  رد  نانز  سکعرب  و  دننانز ، زا  رت  ساسح  زیگنا ، توهـش  یمـشچ 

رد درم  فعـض  هطقن ي  نیا  دـنراد . رت  شیب  تیـساسح  یناوهـش  ییانیب  ياه  كرحم  هب  غلاـب  نادرم  : » دـسیون یم  هنیمز  نیا  رد  ناـسانش 
یـسکس ياه  ملیف  تالجم و  اه ، سکع  هیهت ي  هلمج  زا  نوگانوگ ، ياه  تروص  هب  دروخ و  یم  مشچ  هب  هراومه  شا  هرمزور  یگدـنز 

تحت لیاوا و  نامه  زا  تیـساسح  توافت  نیا  دنراد . يرتشیب  تیـساسح  یـسمل  ياه  كرحم  هب  نانز  دریگ . یم  رارق  يرادرب  هرهب  دروم 
يا و هطباض  جـیه  نتفریذـپن  ینعم  هب  نت ، شـشوپ  رد  يرابودـنب  یب  هک  میتفگ  ساـسا  نیا  رب  دریگ » ... یم  لکـش  اـه » نژوردـنا   » ریثأـت

هتـشادن دوجو  يدودـح  هدـعاق و  یـسنج  هزیرغ ي  کیرحت  يارب  يا ، هعماج  رد  رگا  و  تسا . یـسنج  هزیرغ ي  کیرحت  رد  یتیدودـحم 
ياضرا مزلتـسم  هطباض ، یب  کیرحت  نوچ  دشاب ، هتـشادن  دوجو  يا  هطباض  مظن و  هدعاق و  زین  دارفا  یـسنج  طباور  رد  دیاب  راچان  دـشاب ،

نیا ایآ  دشاب ؟ هتفریذپ  ار  یـسنج  هزیرغ ي  هطباض ي  یب  ياضرا  هک  میـسانش  یم  ار  هعماج  مادک  تسا و  یـسنج  هزیرغ ي  هطباض ي  یب 
ره رد  یناویح  ره  سپ  دوب  یم  هطباض  نودـب  یـسنج  هلأسم ي  رگا  مینادـب  ات  تسین  یفاـک  اـیفارغج  ضرع  خـیرات و  لوط  رد  هبرجت  همه 

مولعم صخـشم و  یناویح  ره  تفج  زین  یناویح  هعماج ي  رد  هک  تسا  نیا  هن  رگم  تخیمآ ؟ یم  رد  رگید  ناویح  ره  اب  اجک  ره  ناـمز و 
ریاس زا  یـسنج  طباور  تیدودحم  هک  يوانیدناکـسا ، هریزج ي  هبـش  ياهروشک  دـئوس و  كرامناد و  لیبق  زا  ییاهروشک  رد  ایآ  تسا ؟

داجیا یحور  یناور و  شمارآ  دـیاب  اتدـعاق  هک  اهروشک  نیا  رد  هک  تسین  تفگـش  ایآ  تسا ؟ هدـشن  لح  لکـشم  تسا ، رت  مک  کلامم 
طباور رد  يرابودـنب  یب  شـشوپ و  رد  يرابودـنب  یب  نایم  لاحره  هب  تسا » ... ؟ رت  شیب  اهروشک  ریاس  زا  یـشکدوخ  رامآ  دـشاب ، هدـش 

، دـنا هدـش  رهاظ  هعماج  رد  رت  هنهرب  اه  نز  ردـقره  ینعی  تسه . رارقرب  یمیقتـسم  هطبار ي  یـسنج ، میارج  یباجح و  یب  ناـیم  یـسنج و 
هیاپ ي رب  تسا . هتفای  شهاک  یسنج  تافارحنا  میارج و  دنا ، هدوب  رت  هدیشوپ  نانز  هزادنا  ره  سکعرب  و  هتـشاد ، شیازفا  یـسنج  تافلخت 

یسنج میارج  دصرد  زین  يریسمرگ  قطانم  رد  هتشاد و  شیازفا  لاس  لوصف  ریاس  هب  تبسن  امرگ  لصف  رد  یسنج  میارج  تاقیقحت ، یخرب 
اه نز  يریسدرس ، قطانم  رد  امرـس و  لصف  رد  هک  تسا  نیا  اه ، توافت  نیا  للع  زا  یکی  اعطق  تسا . هدوب  يریـسدرس  قطانم  زا  رت  نوزفا 

لـصف رد  یلو  دـبای . یم  شهاک  یـسنج  میارج  رت و  مک  یـسنج  تاکیرحت  تلع  نیمه  هب  و  دـنوش ، یم  جراخ  هناخ  زا  رت  مک  ارارطـضا 
تاـکیرحت و  رت ، مهارف  بساـنمان  شـشوپ  اـب  هنارابودـنب و  یب  روهظ  لزنم و  زا  جورخ  يارب  هنیمز  سکعرب  يریـسمرگ ، قطاـنم  اـمرگ و 

. دوب دهاوخ  رت  ناوارف  مه  نا  هب  طوبرم  میارج  یسنج و  يرابودنب  یب  هجیتن  رد  و  رتشیب ، مه  یسنج 

تسا عورشمان  نادنزرف  اشحف و  شیازفا  ببس  یباجح  یب  - 4

هب يزاـین  مینک ، یم  رکف  هک  تسا  یباـجح  یب  ياهدـمایپ  نیرت  كاـندرد  زا  عورـشمان ، نادـنزرف  شیازفا  اـشحف و  هنماد ي  شرتسگ  »... 
یمن درادـن . نایب  هب  یتجاح  هک  تسا  نایع  ردـق  نآ  تسا . نایامن  ًـالماک  یبرغ  عماوج  رد  اـصوصخم  نآ  لـیالد  درادـن و  راـمآ  ماـقرا و 

نآ رد  برخم  یسایس  لیاسم  نیگنن و  رامعتسا  مییوگ  یمن  تسا ، یباجح  یب  ارـصحنم  عورـشمان ، نادنزرف  اشحف و  یلـصا  لماع  مییوگ 
و اشحف »  » هک نیا  هب  هجوت  اب  و  دوش . یم  بوسحم  یباجح  یب  یگنهرب و  هلأسم ي  نآ  رثؤم  لماوع  زا  یکی  مییوگ  یم  هکلب  تسین ، رثؤم 

یم رت  نشور  هلاسم  نیا  كانرطخ  داعبا  دنتـسه ، هدوب و  یناسنا  عماوج  رد  اه  تیانج  عاونا  همـشچرس ي  عورـشمان » نادنزرف   » رتدـب نا  زا 
میونش یم  هک  یماگنه  و  دیآ ، یم  ایند  هب  عورشمان  دازون  رازه  دصناپ  رامآ ، قبط  لاس  ره  رد  ناتسلگنا  رد  میونـش  یم  هک  یماگنه  دوش .
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هب هکلب  یبهذـم ، یقالخا و  لئاسم  رطاخ  هب  هن  دـنا ، هدرک  رطخ  مالعا  روشک  نآ  تاماقم  هب  هطبار  نیا  رد  سیلگنا  نادنمـشناد  زا  یعمج 
نآ ياپ  ییانج  ياه  هدنورپ  زا  يرایسب  رد  هک  يا  هنوگ  هب  دنا ، هدروآ  دوجو  هب  هعماج  تینما  يارب  عورـشمان  نادنزرف  هک  یتارطخ  رطاخ 

یتیمها جـیه  هک  اه  نآ  يارب  یتح  اشحف  شرتسگ  هلأسم ي  هک  میناد  یم  و  میرب ، یم  یپ  الماک  هلأسم  نیا  تیمها  هب  تسا ، ناـیم  رد  اـه 
یناسنا عماوج  رد  ار  یـسنج  داسف  هنماد ي  هک  زیچره  نیارباـنب  تسا . نیرفآ  هعجاـف  دنتـسین ، لـئاق  یقـالخا  ياـه  هماـنرب  بهذـم و  يارب 

 . تسا هعماـج  ناـیز  هب  مینک ، باـسح  هک  هنوگره  ار  نآ  ياهدـمایپ  دوش و  یم  بوـسحم  هعماـج  تینما  يارب  يدـیدهت  دزاـس  هدرتـسگ 
یبوخ هب  برغ  يایند  رد  هک  نانچ  تسا . عیسو  دعب  کی  رد  عورشمان  طباور  يرابودنب و  یب  یباجح ، یب  راثآ  زا  یکی  هک  تسین  یکش  »

نینج طقس  نآ  لابند  هب  لسن و  ندش  هدولآ  راثآ ، نآ  زا  یکی  تسین . هدیشوپ  یسک  رب  عورشمان  طباور  راب  تبکن  راثآ  و  دوش ، یم  هدید 
هب ور  ایند  رد  زور  هب  زور  راثآ  نیا  یمالـسا ، شـشوپ  تّفع و  تیاعر  مدـع  رثا  رب  هنافـسأتم  هک  تسا ، ینوناقریغ  عورـشمان و  نادـنزرف  و 
زا رت  شیب  بتارم  هب  دوش  یمن  تیاعر  یمالـسا  شـشوپ  هک  ییاهروشک  رد  عوضوم  نیا  دـهد ، یم  ناشن  رامآ  هک  نانچ  تسا و  شیازفا 

، هتفای راشتنا  اکیرمآ  یعامتجا  تاقیقحت  هرادا ي  فرط  زا  هک  یـشرازگ  قبط  ددرگ . یم  تیاعر  یمالـسا  شـشوپ  هک  تسا  ییاـهروشک 
، یعامتجا تالکـشم  نیرت  گرزب  زا  یکی  دـیدرت  نودـب  تسا . هتفاـی  شیازفا  ربارب  لبق 47  لاس  هد  هب  تبـسن  ینوناـقریغ  نادازون  دادـعت 

دعاـسمان هنیمز ي  دوجو  رثا  رب  و  هدـش ، يراذـگ  هیاـپ  فارحنا  ساـسارب  ناـشتقلخ  لـصا  هک  تسا  یتسرپرـس  یب  نادـنزرف  نینچ  دوجو 
هیاپ ي نوچ  و  دنتـسین ، یعیبط  امّلـسم  ینادنزرد  نینچ  تسا . يّدـج  هّجوت و  لباق  رایـسب  یناور  رظن  زا  اه  نآ  تارطخ  اه ، نآ  رد  يونعم 

قداص ماما  دنهانگ .» هویم ي   » اریز دنلیامتم ، ینکـش  نوناق  هانگ و  هب  يدایز  دودح  ات  هدش ، يزیر  یپ  ینکـش  نوناق  ساسارب  ناشیدوجو 
يراتفردب نید و  ندرمش  کبس  هانگ و  هب  لیامتم  انز  دنزرفرد   .« » رضحملاءوس نیّدلاب و  فافختسالا  مارحلا و  یلا  نحی  هنا  : » دومرف (ع )

تسا نیا  رگنایب  هدش ، رشتنم  یبرغ  عماوج  رد  عورـشمان و ... نادنزرف  اشحف و  داسف و  نازیم  زا  هک  یکانتـشحو  ياهرامآ  تسا ».  مدرم  اب 
اپ تسد و  اشحف  داسف و  زا  ینازوس  منهج  رد  یـسنج ، يرابودـنب  یب  هب  شیارگ  ینامـسآ و  میلاعت  هب  یهجوت  یب  رثا  رد  زورما  يایند  هک 

هشوگ هب  اهنت  دور . یم  ورف  هد  داب  رب  داینب  نفع و  بالجنم  نیا  رد  شیپ  زا  شیب  زور  ره  و  دبای ، یمن  زاب  دوخ  يارب  يرارف  هار  دنز و  یم 
، هناشاک هناخ و  نودب  هدـش و  درط  اه  هداوناخ  زا  لاس  ریز 20  ناوج  نویلیم  ناهج 90  رد  زورما  : » دـییامرف هجوت  ماقرا  رامآ و  نیا  زا  يا 

هعماج لیوحت  ینویلیم  دئوس 7  رد  عورـشمان  كدوک  هنالاس 27000  نیا  رب  هوالع  دننک ! یم  یگدـنز  اه  نابایخ  رد  نادرگرـس  ناریح و 
یم دلوتم  هک  يدازون  ره 4  زا  اکیرمآ  رد  دنوش . یم  رادراب  روشک  نیا  رد  عورـشمان  روط  هب  جاودزا  زا  لبق  نارتخد  % 70 دوش ، یم  هداد 

یتنطلـس جلاک  تاقیقحت  تسا ». هدش  دلوتم  اکیرمآ  رد  عورـشمان  كدوک  زا 597000  شیب  لاس 1979  رد  تسا . عورـشمان  یکی  دنوش 
ات 19 ناوجون 13  نارتخد  طسوت  نینج  طقس  نازیم  هتـشذگ ، لاس  یط 20  رد  هک  دـهد  یم  ناشن  سیلگنا  نامیاز  روما  هب  طوبرم  لئاسم 
رد هتـشذگ ، لاـس  رد  تاـقیقحت  ساـسارب  نینچ  مـه  و  : » دـسیون یم  زمیاـت  هماـنزور  تـسا . هتفاـی  شیازفا  ربارب  راـهچ  سیلگنا  رد  هلاـس 
ریز ناوجون  نارتخد  هب  قلعتم  مقر  نیا   1  / ابیرقت 3 هک  تسا ، هتفرگ  تروص  ینوناق  روط  هب  نینج  طقـس  دروم  زلیو 173900  ناتسلگنا و 

یمن زواجت  رفن   11200 زا دندرک ، نینج  طقس  هک  هلاس  ات 19  نانز 15  دادعت  لاس 1969  رد  هک  دوزفا  همانزور  نیا  تسا ». هدوب  لاس   20
نویلیم کی  رب  غلاب  اکیرمآ  هدحتم ي  تالایا  هلاس ي  کی  ياهژاتروک  نازیم  تفای . شیازفا  رفن  رازه  هب 37  لاس 1988  ات  مقر  نیا  درک ،
هبساحم قبط  رب  دشاب . یم  هدرکن  رهوش  نارتخد  هب  طوبرم  نآ  دازآ و 50 % طباور  عورشمان و  تابسانم  هب  طوبرم  نآ  هک 65 % تسا  هرقف 

یلاس اکیرمآ  سرادـم  رد  دـنا . هدـش  هتـشک  ژاـتروک  هلیـسو ي  هب  هدـنز  كدوک  نویلیم  هد   1970 لاـس 1960 - ضرع 10  رد  قوــف  ي 
هک دریگ  یم  ماجنا  ییانج  ژاـتروک  رازه  ندنل 50  رد  اهنت  هنالاس  دـهد  یم  ناشن  رامآ  دریگ . یم  ماجنا  ژاتروک  رازه ) دـصناپ   ) 500000

. اذه یلع  سق  تسا و ... عورشمان  دازآ و  طباور  نتشاد  هب  طوبرم  اه  نآ  ناگزیشود و 40 % هب  طوبرم  نآ  % 50

ینیرفآ هثداح  تیانج و  شیازفا  ببس  ششوپ  رد  يرابودنب  یب  - 5
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یباجح و یب  زا  تایانج و ... لتق و  یگداوناخ ، يدرف و  ياه  عازن  اه و  يریگرد  راـب ، گرم  ثداوح  زا  يرایـسب  همـشچرس ي  دـیرت  یب 
، داتفا باجح  یب  ینز  هب  یـسورع و ... ینامهم و  سلجم  رد  ای  نابایخ  هچوک و  رد  يدرم  هاـگن  یتقو  ددرگ . یم  زاـغآ  ناـنز  ییاـمندوخ 
زا ینانچ  نآ  ياه  نتفگ  نخـس  نتفر و  هار  اهراوطا و  ادا و  و  وس ، کی  زا  ناوج  نز  هدرک ي  شیارآ  تروص  رـس و  ناـیرع و  همین  ندـب 

دز و راـب ، گرم  ثداوح  بجوم  هداـس  رهاـظ  هب  ياـه  هاـگن  نیمه  هجیتن ، رد  دـیامن ، یم  رت  ینـالوط  رتدـنت و  ار  درم  هاـگن  رگید ، يوس 
: دینک هجوت  ثداوح ، هنوگنیا  زا  اهراورخ  هنومن ي  تسا  یتشم  اهنت  هک  لیذ  رامآ  هب  ددرگ . یم  راتشک  تشک و  و  رامـش ، یب  ياهدروخ 

لتق هب  رجنم  نآ  هرقف ي  هک 380  داد  خر  لیبموتا  فداصت   2766 ینارچ ، مشچ  نانز و  ییاـمندوخ  رثا  رد  كرویوین  رد  لاس 1962  رد  »
نانوی هک  شیپ  لاس  دنچ  «. » دیدرگ لیکشت  ینارچ  مشچ  نز و  ییامندوخ  رثا  رد  لتق  عازن و  هدنورپ ي  هرقف  هاگداد 5000  رد  و  دیدرگ ،

نز ندید  هک  درک  فارتعا  شدوخ  دوب  رـصقم  هک  يا  هدـننار  تشاد و  هتـشک  هس  هک  مدـید  ار  لیبموتا  ود  فداصت  مدوخ  مشچ  هب  مدوب 
- هایـس دیپس و  هلجم ي  زا  لقن  هب  ص 38 - تیاه - مشچ  يارب  تسا .» هدروآ  دوجو  هب  ار  هثداـح  نیا  هدرک و  ترپ  ار  شـساوح  ییاـبیز 

. كردم نامه  ص 16 . باجح - نوماریپ  یثحب  م . م . س .

تسا یعامتجا  ياه  تیلاعف  عنام  يراک و  مک  لماع  یباجح  یب  - 6

زا عناـم  رگید  يوس  زا  و  دزاـس ، یم  دوکر  فقوت و  راـچد  ار  نادرم  ییاراـک  يورین  ییوس  زا  عاـمتجا ، رد  نز  هنارابودـنب ي  یب  روضح 
ییارآدوخ شّمغ  ّمه و  همه ي  راک  لحم  نابایخ و  هچوک و  رد  هک  ینز  دوش . یم  یعامتجا  تیلاعف  راک و  هب  يو  دوخ  يدـج  نتخادرپ 

لاب تغارف  زگره  هک  تسا  سابل و ...  شیارآ و  نوگانوگ  ياه  لدم  ماسقا  عاونا و  لوغـشم  شنهذ  رکف و  نانچ  نآ  تسا ، ییامندوخ  و 
زاب هجیتن  رد  نادرم و  هجوت  بلج  رطاخ و  یگتفـشآ  لماع  ییوس  زا  و  دبای ، یمنزاب  راک  هب  يدج  نتخادرپ  يارب  ار  مزال  يرکف  زکرمت  و 
لاب تغارف  ساوح و  زکرمت  بلق و  روضح  رابرپ  يدج و  شالت  راک و  ماجنا  همزال ي  ددرگ . یم  بولطم  تیلاعف  راک و  زا  اه  نآ  ندنام 

ینارچ مشچ  هب  دنـشاب ، تیلاعف  راک و  مرگرـس  رطاخ ، شمارآ  اب  دـیاب  هک  ار  ینادرم  ارآدوخ ، امندوخ و  باـجح و  یب  ناـنز  اـما  . » تسا
ياهورین زا  يرادقم  تهج  نیدب  و  دـناشک ، یم  یـسنج  روما  هب  راک  زا  هدـش  هک  مه  یکدـنا  ار  نانآ  ساوح  شوه و  و  دـننک ، یم  راداو 

الماک ار  شـساوح  شوه و  لزنم  زا  جراخ  رد  اـبلاغ  ینز  نینچ  دریگ ». یم  ماـجنا  صقاـن  مه  ییاـهراک  دوش و  یم  عیاـض  عاـمتجا  لاـعف 
ناشلد و  دهد ، ناشن  نادرم  هب  ار  شا  هنانز  ياه  ییابیز  هک  تسه  مه  نیا  رکف  رد  اریز  دزاس ، یمن  یگدـنز  ياه  تیلاعف  راک و  فوطعم 

، دـیآ یم  نایم  هب  یمالـسا  یگداـس  شـشوپ و  زا  تبحـص  هاـگره  هک  تسا  تفگـش  . » دـسرب ندـش  هقوشعم  تذـل  هب  و  دـنک ، راکـش  ار 
یم امش  هلب  هک  دنیاشگ  یم  ینار  نخس  هب  نابز  یفرصم ، يراد  هیامرـس  رودزم  ياهوداپ  ای  دنبرغ ، هاگآان  ناگتفیـش  ای  ابلاغ  هک  نافلاخم 

زا یمین  دیا  هتفرگن  يدـج  ار  نز  تیـصخش  دـیزاس و  سوبحم  هناخ  رد  ار  وا  و  دـینک ، مورحم  هعماج  رد  لاعف  روضح  زا  ار  نز  دـیهاوخ 
کی ناونع  هب  دیاب  نز  یمالسا  رکفت  رد  نوچ  اقافتا  تفگ : دیاب  خساپ  رد  دیا . هدنار  نوریب  یعامتجا  راک  هنحص ي  زا  ار  روشک  تیعمج 
هعماج کی  رد  نز  روضح  هچره  درادرب . ییامندوخ  لـمجت و  زا  تسد  تسا  مزـال  دوش ، عاـمتجا  دراو  يدـج  رایـسب  یتروص  هب  ناـسنا 

مه ار  دوخ  و  دزادرپب ، دوخ  هب  رت  مک  درف  هک  تسا  نیا  ندوب  یعاـمتجا  همزـال ي  تسا . رت  هدرک  شیارآ  رت و  هنهرب  نز  دـشاب ، رت  ینّنفت 
رارق رگا  دوش و  داجیا  ام »  » دورب و نایم  زا  نم »  » هک تسا  نیا  ندـش  عامتجا  دراو  همزال ي  دـنک . قرغ  هعماـج  ياـیرد  رد  يا  هرطق  نوچ 

صخـشم و نم »  » کی رت  شیب  هچره  دوخ  زا  هک  دنک  یعـس  شیوخ ، يوم  يور و  ندـب و  سابل و  هب  هجوت  اب  يدرم  ره  ینز و  ره  دوش ،
. دیروآ دای  هب  ار  جح  تسا . شیوخ  مغ  رد  هک  هعماج  مغ  رد  هن  ددنویپب و  عامتجا  هب  دـهاوخ  یمن  وا  دوش  یم  مولعم  دزاسب ، امن  تشگنا 

نیمه هب  تسرد  دـنوش و  ام »  » دـنرادرب و دوخ  ندوب  نم  زا  تسد  اه  نم »  » همه ي یهلا  تقیقح  باتفآ  شبات  وترپ  رد  تسا  رارق  اـج  نآ 
لمجت و شیارآ و  تنیز و  زا  تسد  دیاب  نادرم  نانز و  ّجح  رد  تسا . دـننامه  هداس و  رایـسب  سابل  هک  دنـشوپب ، مارحا »  » دـیاب همه  لیلد 
زیامتم و هعماج  زا  ار  درف  هک  هزادـنا  نامه  هب  سابل  هک  دـینیب  یم  دـنزاسب . هنومن  هعماج ي  کی  ادـص ، کی  لد و  کـی  دـنرادرب و  نّنفت 
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هدز برغ  یبرغ و  نز  شیارآ  سابل و  رد  هک  ننفت  عونت و  همه  نیا  دنک . یم  ادج  هعماج  زا  ار  وا  هزادـنا  نامه  هب  دـنک ، یم  امن  تشگنا 
سکول و ءیـش  کی  ناونع  هب  هکلب  هدـشن ، دراو  يدـج  تروص  هب  یبرغ  هعماج ي  رد  نز  هک  تسا  نآ  هناـشن ي  اـقیقد  دوش ، یم  هدـید 

روضح يدازآ و  هناـشن ي  هچ  نآ  ینعی  تسا . هدـش  توعد  هعماـج  هب  تسا ، يدـج  ياـهراک  هیـشاح ي  رد  وا  ياـج  هراومه  هک  یتـنیز 
هتفرگن يزاب  هب  يدـج  وحن  هب  ار  نانآ  زگره  هعماج  هک  نیا  رب  تسا  لیلد  اقیقد  دوش ، یم  یقلت  هعماج  رد  نانز  هنوگ  نیا  لاـعف  يدـج و 

تسا هدوب  نونکات  هک  یعون  نامه  زا   ) هرادا کی  لباقم  رد  زور  کی  ام ، هعماج ي  نیمه  رد  امش  تسا . هتفرگ  يزاب  هب  اعقاو  هکلب  تسا ،
هناخراک کی  لباقم  رد  زین  زور  کی  و  دنیآ ، یم  نوریب  یشیارآ  هچ  اب  ینادرم  نانز و  هچ  هک  دینیبب  دیتسیاب و  دشاب ) دیابن  سپ  نیا  زا  و 

هلاسم ي هک  اج  نآ  دینیب ؟ یم  یتوافت  هچ  دینک . هاگن  دنا  هدـش  هعماج  دراو  يدـج  تروص  هب  هک  يرگراک  نادرم  نانز و  هب  و  دـیتسیاب ،
هک اج  نآ  و  تسا . شیوخ  عضو  رـس و  هشیدـنا ي  رد  سکره  و  تسا ، رگ  هولج  ییامندوخ  لمجت و  نّنفت و  تسین ، نایمرد  يدـج  راک 
ود ره  توافت  تسین ، هناخراک  هرادا و  نایم  اهنت  تواـفت ، نیا  دـنرت . هیاریپ  یب  رت و  هداـس  نادرم  ناـنز و  تسا ، دـیلوت  راـک و  زا  تبحص 

لمجت و اب  دنهاوخ  یم  نانز  نادرم و  یکی  رد  هک  تسا  نیمه  هعرزم  و  هناخزابرـس ، ناتـسرامیب ، هسردـم ، زا  معا  يدـج  ینّنفت و  طیحم 
يرآ دنزاس . وحم  هعماج  رد  ار  دوخ  یگیاریپ ، یب  یگداس و  اب  دنهاوخ  یم  يرگید  نآ  رد  و  دـننک ، دوخ  وحم  ار  هعماج  ییامن ، تشگنا 
يارب هکلب  نادرم ، سوه  يارب  هن  نانز ، دهاوخ  یم  هک  اج  نآ  زا  یمالسا  يروهمج  تسا و  رت  هدیـشوپ  نز  دشاب ، رت  يدج  هچره  هعماج 

مه یقح  هب  نخـس  و   ) تسا نیا  ام  نخـس  لاحره  هب  دـهاوخ . یم  هدیـشوپ  هداس و  ار  نانآ  دـنوش ، هعماـج  دراو  قلخ  تمدـخ  رد  ادـخ و 
هک هچ  نآ  سکعرب  دنک . یم  فیعـض  ار  عامتجا  تیلاعف  راک و  يورین  عامتجا ، هب  هناخ  طیحم  زا  یـسنج  تاعّتمت  ندـیناشک  هک : تسه )

یباـجح و یب  تسا ،» عاـمتجا  دارفا  زا  یمین  يورین  ندرک  جـلف  بجوم  باـجح  : » دـنا هتفگ  دـنا و  هدرک  يریگ  هدرخ  باـجح  نیفلاـخم 
طیحم ندرک  هدولآ  تسا ، عامتجا  يورین  ندرک  جلف  بجوم  هچ  نآ  تسا . عامتجا  يورین  ندرک  جلف  بجوم  یـسنج  دازآ  طباور  جیورت 

نانز جـّیهم  كرحم و  ياه  هفایق  اب  هریغ  هناخراک و  هرادا و  رازاب و  نابایخ و  رد  يدرم  رگا  ایآ  تسا . یناوهـش  ياه  ییوج  تذـل  هب  راک 
زا دـیرادن ، رواب  رگا  دوشن ؟ وربور  يرظانم  نینچ  اب  هک  یطیحم  رد  ای  دوش  یم  تیلاـعف  راـک و  مرگرـس  رتهب  دـشاب ، هجاوم  هدرک  شیارآ 

، دبای نایرج  یبوخ  هب  اهراک  تسا  لیام  تخس  هک  يا  هردا  ای  تکرش  ای  هسسؤم  ره  دیـسرپب . دننک  یم  راک  اه  طیحم  نیا  رد  هک  یناسک 
.« دینک قیقحت  دیرادن  رواب  رگا  دنک . یم  يریگولج  اه  شزیمآ  عون  نیا  زا 

یشزومآ یلیصحت و  تفا  لماوع  زا  یباجح  یب  - 7

یشزومآ یلیـصحت و  تفا  اه ، تیلاعف  دوکر  زراب  ياه  هنومن  زا  یکی  شـشوپ و  رد  لاذتبا  یباجحدب و  راوگان  ءوس و  ياهدمایپ  زا  یکی 
کی رد  رگا  اضرف  ای  دننک و  لیصحت  يا  هناگادج  طیحم  رد  يرسپ  رتخد و  رگا  ایآ  یتسار  هب  تسا . رسپ  رتخد و  نازومآ  شناد  نایم  رد 

هتـشادن یـشیارآ  هنوگ  جیه  دـنناشوپب و  ار  دوخ  ندـب  تسا ) لومعم  ام  ياه  هاگـشناد  رد  نونکا  هک  نانچ  نآ   ) دـنناوخ یم  سرد  طیحم 
یم شوگ  داتـسا  نخـس  هب  دننک و  یم  رکف  دنناوخ و  یم  سرد  رتهب  دـنیامن ، بانتجا  هجوت و ... بلاج  ياه  سابل  ندیـشوپ  زا  و  دنـشاب ،

بلاج راد و  لدـم  ياه  سابل  اب  هدرک  شیارآ  رتخد  کی  يرـسپ  ره  رانک  یتقو  ای  دـنراد ، قیقحت  هعلاـطم و  راـک و  هلـصوح ي  و  دـنهد ،
مک دـنناوخ ، یم  سرد  مه  اـب  رـسپ  رتخد و  نآ  رد  هک  یـسرادم  هداد ، ناـشن  یتیبرت  نادنمـشناد  تاـعلاطم  » ؟ دـشاب هتـسشن  نادرم  هجوت 
ياه شالت  دهدیم ، ینوزف  ار  نارتخد  تیلوغـشم  یباجحدب  اریز » . » تسا هدش  هدهاشم  یبوخ  هب  تیلوئـسم  مدع  یگداتفا و  بقع  يراک ،
ياه تصرف  زا  يدایز  تقو  و  دهد ، یم  قوس  عونتم  ياهدم  زا  دیلقت  رس و  يوم  شیارآ  نوگانوگ  ياه  لدم  تخانـش  يوس  هب  ار  نانآ 

هرابرد نتفگ  نخس  هب  زین  نانآ  تقو  زا  يدایز  رادقم  دیامن ، یم  سابل  تروص و  رس و  ياه  یگتسارآ  اه و  شیارآ  فورـصم  ار  هعلاطم 
طاـبترا درذـگ ، یم  بولطماـن  قیرط  هب  نارگ و  تمیق  هب  ولو  شیارآ ، مزاول  هسبلا و  هیهت ي  یـسرتسد و  هقیرط ي  روـما و  هنوـگ  نیا  ي 

هرابرد اه  یگژیو  نیا  اب  یعمجم  نینچ  رد  هک  تسا  مولعم  و  دوش ، یم  داجیا  روما  هنوگ  نیدب  دنم  هقالع  نازومآ  شناد  اب  هناتسود ، ياه 

فافع www.Ghaemiyeh.comرویز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 130زکرم  هحفص 56 

http://www.ghaemiyeh.com


تایـصوصخ گنر و  سابل و  دـم  شیارآ و  عون  نانآ ، یمالک  ياه  طابترا  اـه و  ثحب  رد  اـیآ  ینعی  دوش ؟ یم  تبحـص  يدراوم  هچ  ي 
شیارآ عون  دنچ  تسا  نکمم  ار  دوخ  رس  ياهوم  زور  کی  رد  هک  يرتخد  یسرد ؟ ثحابم  هب  نتخادرپ  ای  دراد ، ياج  رت  شیب  نآ  رگید 
نکمم دننک ، یم  يرپس  ار  غولب  ینارحب  نارود  هک  زومآ  شناد  نارـسپ  ییوس  زا  دشاب ؟ هتـشاد  هعلاطم  يارب  یتصرف  دـناوت  یم  ایآ  دـنک ،

ندید قایتشا  هب  و  دـنروآ ، مهارف  فاصوا  نیا  اب  يرتخد  يارب  یتمحازم  دـیاش  ات  دـننزب ، هسرپ  اه  نابایخ  اه و  هچوک  رد  اه  تعاس  تسا 
نآ تسا  كانرطخ  راب و  نایز  هچ  و  دنور ، ورف  هشیدـنا  رد  رادـید  زا  سپ  اه  تعاس  هدرک و  اهر  ار  هعلاطم  سرد و  ینارتخد  نانچ  يور 
دوخ هب  يرت  شیب  تقو  اـه  نتـسارآ  اـسب  هچ  نآ ، سپ  زا  و  دـشاب ، هتـشاد  یپ  رد  زین  ار  اـه  یتسود  اـه و  هبتاـکم  اـه ، تمحازم  هک  هاـگ 
قیرط نیا  هب  و  دراد . یم  ناشلوغشم  اه  تعاس  رظن ، دروم  رتخد  اب  ددجم  دروخرب  طابترا و  یگنوگچ  رد  لمات  ییوس  زا  دهد . صاصتخا 

هدناوخان  » ماجنارـس فده و  یب  هدروخرـس و  يدارفا  هجیتن  رد  و  دهد ، یم  تسد  زا  ار  دوخ  تلزنم  ردق و  نانآ  شیپ  رد  هعلاطم  سرد و 
یملع یحور و  لـماکت  تفر و  شیپ  ناـهاوخ  هـک  ینارداـم  ناردـپ و  نیارباـنب  دـنیآ . یم  رد  بآ  زا  یتـسه » هاـگراک  زا  دوـصقم  شقن 

. دنهدب دوخ  نادنزرف  هب  ار  ندرک  هاگن  بادا  ششوپ و  هلأسم ي  اب  طابترا  رد  مزال  ياه  شزومآ  یتسیاب  دنتسه ، شیوخ  نادنزرف 

یتسرپ دم  یباجح و  یب  يداصتقا  ياه  نایز  - 8

هن نایبرغ  برغ و  زا  دیلقت  هب  نانز  نارتخد و  هک  تسا  نیا  یمالسا  ششوپ  زرم  زا  جورخ  فافع و  راصح  نتسکش  روآ  فسأت  حیاتن  زا  »
فرـصم و  هدـننک ، فرـصم  هناگی  هکلب  دنتـسه ، شخبرمث  ياه  تیلاعف  دوکر  ناناوج و  قالخا  طاطحنا  رومأم  برغ  فرط  زا  ایوگ  اهنت 
یمالسا ششوپ  میرح  زا  نانز  ندروآ  نوریب  يارب  برغ  رامعتسا  ارچ  مینک ، یم  كرد  هک  تسا  اج  نیا  دنـشاب . یم  برغ  ياهالاک  زاس 

دوس لیـصحت  هجیتن  رد  رت و  نازرا  هیلوا ي  داوم  ندروا  تسد  هب  رت و  شیب  رازاب  داجیا  يارب  برغ  يراد  هیامرـس  ماظن  .« » دنک یم  شالت 
اب و  فلتخم ، موـلع  نادنمـشناد  کـمک  اـب  زور  ره  هک  تسور  نیا  زا  و  دراد . فرـصم  رازاـب  رت  نوزفا  هچره  شرتـسگ  هب  زاـین  رت ، شیب 

دـیآ و یم  رب  اه  نآ  هب  ییوگ  خـساپ  ددـص  رد  دوخ  هدرک و  داجیا  بذاک  ياهزاین  یناسنا  عماوج  رـشب و  ینورد  تالاح  يور  رب  هعلاطم 
هکلب نز ، راک  تردق  یندب و  يورین  زا  هن  اما  دومن ، نز  دوجو  زا  یشک  هرهب  رد  یعس  دوخ  دیلپ  فادها  هب  یبای  تسد  يارب  نایم  نیا  رد 
هدارا اه و  هشیدنا  ریدخت  ریخـست و  رد  وا  يرگ  نوسفا  تردـق  زا  و  شتیثیح ، تفارـش و  نتـشاذگورگ  زا  و  وا ، ییابیز  هبذاج و  يورین  زا 
شقن يافیا  رد  هلیسو  نیدب  ات  دوب  نانز  فافع  باجح و  نتشادرب  نایم  زا  رما  نیا  دیلک  هاش  هدننک و  فرـصم  رب  فرـصم  لیمحت  رد  اه ،
شقن یتسیاب  هک  هدش ) خسم   ) نانز بیترت  نیدب  دشاب . رت  قفوم  رتدازآ و  یشیارآ و ... یفرـصم و  ياهالاک  غیلبت  هعاشا و  رد  ینعی  دوخ ،

« نردـم ینازینک   » عیطم و مار و  ییاه  هدرب  هب  دـننک ، يزاب  ار  هعماج  دارفا  یقالخا  یحور و  يرکف و  ناراتـسرپ  شقن  و  ناملعم ، نایبرم و 
رد یـشیارآ و 00  لیاسو  سابل و  فلتخم  ياهدـم  ندراذـگ  شیامن  هب  ییامندوخ و  ییارآدوخ و  ناشرنه  نیرت  مهم  هک  دـندش  لیدـبت 

نانز زا  يدادعت  : » دنفسا 54 خروم 13  زیخاتـسر  همانزور ي  رگ  شرازگ  تیاکح  هب  دوب . اه و ... هراباک  اـهراب و  اـه و  ناـبایخ  هچوک و 
لنوت شقن  نانز  نیا  دنیایم . رد  مادختـسا  هب  اهراب  رد  رادلوپ  درجم و  نادرم  بلج  يارب  انطاب  نوسراگ و  ای  تمدخ  شیپ  ناونع  هب  ًارهاظ 

عفر زا  سپ  دـنرب ». یم  راـب  عاـمط  وجدوس و  بحاـص  قودنـص  هب  ربـخ ، یب  اـج  همه  زا  يرتـشم  بیج  زا  ار  لوپ  هک  دـنراد ، ار  یطاـبترا 
هب اهالاک  نیا  فرصم  هتشاد و  يدوعص  ریس  دش ، یم  فرص  یـشیارآ  مزاول  ندومن  دراو  دیرخ و  تباب  هک  يزرا  نازیم  ناریا  رد  باجح 

مزاول دیرخ  تباب  هک  يزرا  یناخاضر ) باجح  فشک  زا  دـعب  لاس  ود  طقف   ) لاس 1316 رد  هک  يروط  هب  تسا  هتفر  الاب  يدـعاصت  روط 
اهالاک 0 0 5 عون  نیا  تباب  یجراخ  زرا  لاس 355 1  رد  ینعی  دعب  لاس   40 دوب . لایر  نویلیم  کی  دودح  دش ، جراخ  روشک  زا  یـشیارآ 

مزاول صوصخم  هاگشورف  نارهت 180  رد  اهنت  دوب . یلخاد  تادیلوت  رب  دازام  رامآ  نیا  هتبلا  هک  تسا  هدیسر  لایر  نویلیم  ینعی 535  ربارب 
زا لقن  هب  يرهطم  یـضترم  دیهـش  داتـسا  دش .  یم  غلاب  زور  رد  لایر  رازهدص  هب  اه  نآ  طسوتم  شورف  نازیم  هک  تشاد ، دوجو  یـشیارآ 

، کـیتام لـیبق  زا  شیارآ  مزاول  داوـم و  وـلیک  رازه  لاـس 210  کـی  فرظ  رد  اـهنت  : » دـسیون یم  هخروم ي 5/9/47  تاـعالطا  هماـنزور 
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. تسا هدوب  مرک  عاونا  نآ  مرگولیک  رازه  رادقم 181  نیا  زا  تسا . هدش  دراو  اه  مناخ  فرصم  يارب  مشچ  هیاس ي  ردوپ ، مرک ، باخرس ،
لوپمآ  228 0 يرغال ، نوباص  ددـع   228 0 بل ، زور  ددـع  و 4 0 46  تروـص ، ردوـپ  نیجود  یطوـق و 0 250  تدـم 1650  نیا  رد  )

نز يرآ  درک ».) هفاـضا  نآ  هب  زین  ار  مشچ  طـخ  مشچ و 2400  هیاس ي  ددـع  دیاب 3100  هتبلا  تسا . هدـش  هداد  دورو  هزاجا ي  یـشیارآ 
، دوش یم  هیهت  يراد  هیامرـس  يایند  رد  هک  یلیاسو  اب  تعاس  ره  زور و  ره  نامز » تایـضتقم   » و مدقت »  » و ددجت »  » هناهب ي هب  دیاب  یناریا 

دهاوخب یناریا  نز  رگا  دـشاب . ییاپورا  ياه  هناخراک  يارب  یقیال  هدـننک ي  فرـصم  نینچ  دـناوتب  ات  دراذـگ  شیامن  ضرعم  رد  ار  دوخ 
ناراد هیامرس  يارب  یقیال  هدننک ي  فرـصم  هن  دیارایب ، نانز  یـصاصتخا  سلاجم  رد  روضح  يارب  ای  ینوناق و  رـسمه  يارب  طقف  ار  دوخ 
دوکر داجیا  نانآ و  هدارا ي  فعض  ناناوج و  قالخا  طاطحنا  زا  تسا  ترابع  هک  ار  شرگید  تیرومأم  هفیظو و  هن  و  دوب ، دهاوخ  یبرغ 

یباجحدب و يداصتقا  ءوس  ياهدمایپ  زا  یشخب  اهنت  دمآ ، الاب  رد  هچ  نآ  داد .  دهاوخ  ماجنا  برغ  رامعتـسا  عفن  هب  یعامتجا ، تیلاعف  رد 
زکارم یملع و  تاسـسؤم  تاـجناخراک و  تاردا و  حطـس  رد  يراـک  مـک  زا  یـشان  يداـصتقا  ياـه  ناـیز  رگا  دوـب ، شـشوپ  رد  لاذـتبا 

لدم رییغت  ضیوعت و  یتسرپدم و  زا  یـشان  ياه  هنیزه  یناوهـش ، یـسنج و  ياه  ییوج  تذـل  لفاحم  هب  شالت  راک و  لیدـبت  يداصتقا و 
يریذپان ناربج  ياه  تراسخ  روآ و  ماسرس  ياه  هنیزه  هچ  هک  دید  میهاوخ  میراذگب ، مه  رانک  ار  هریغ  تروص و  رس و  شیارآ  سابل و 

یبرغ ناملآ  رد  داصتقا  ملاع  کی  : » دـنیوگ یم  دوش . یم  هدـش و  هعماج  هجوتم  موش  هدـیدپ ي  نیا  هیحان ي  زا  يداـصتقا  دـعب  رد  طـقف 
طقف دنتفگ : خساپ  رد  دوشن ؟ نانز  یئارآدوخ  فرـص  روشک ، لوپ  تقو و  همه  نیا  ات  درک  دـیاب  هچ  دیـسرپ : نانز  زا  یهورگ  زا  قباس ) )

86 ص 87 - یباجحدب - داسف و  لماوع  یقازر - دمحا  نادرم ».  همه ي  ندرکانیبان  زا  تسا  ترابع  نآ  راک و  کی 

نز یعقاو  شزرا  تیصخش و  ندش  لامیاپ  یباجح و  یب  - 9

رد ار  دوـخ  مادـنا  نت و  هک  ینز  دـنک ...، یم  تسپ  سنج »  » کـی ـالاک و  کـی  دـح  اـت  ار  وا  درب و  یم  نیب  زا  ار  نز  شزرا  یگنهرب  »... 
اب دـهاوخ  یم  تقیقح  رد  دـشک ، یم  رازاب  هچوک و  هب  دوش  یم  طوبرم  وا  تیـسنج  هب  هک  ار  هچ  نآ  دراذـگ و  یم  ناگمه  دـید  ضرعم 

دنک یم  مالعا  بیترت  نیدـب  وا  عقاو  رد  شیوخ . تیناسنا »  » رب هیکت  اب  هن  دـنکزاب ، هعماج  رد  دوخ  يارب  ییاج  شیوخ  یگناـنز »  » رب هیکت 
دوخ ریـسا  همه  زا  لبق  ینز ، نینچ  وا . ییآراک  تقایل و  هشیدنا و  هن  و  ندوب ، ناسنا  هن  تسوا ، ندوب » نز   » تسا لصا  وا  يارب  هچ  نآ  هک 

ياهوزرآ لاجم  وا  هب  هشیدنا  نیا  و  تسا ، هزاغم  نیرتیو  نویساروکد  رییغت  نییزت و  رکف  رد  امئاد  هک  تسا  هیبش  يراد  هزاغم  هب  وا  تسا ،
ياه شزرا  هجیتن  رد  دراد و  یناوهـش  هبنج ي  دوشب ، وا  هب  هک  یهجوت  هنوگره  دـشاب ، هتـشادن  باجح  نز  رگا  دـهد ». یمن  ار  رت  گرزب 
نیب زا  يرهاظ  هبذاج ي  نیا  هک  نیمه  تسا و  هجوت  دروم  دراد ، يرهاظ  يا  هبذاج  ات  تهج ، نیمه  هب  ددرگ و  یم  شومارف  مه  وا  یعقاو 

لیـصحت هک  ینز  زا  مدـناوخ  يا  همان  تالجم ، زا  یکی  رد  بالقنا ) زا  لبق   ) شیپ لاس  دـنچ  دـنک . یم  یناشیرپ  تبرغ و  ساـسحا  تفر ،
یم هجوت  ممادنا ! رهاوظ  هب  دننک ، هجوت  مصّصخت  شناد و  هب  هک  نیا  زا  لبق  منک ، ادیپ  یلغش  هک  متفر  اجک  ره  هب  دوب : هتـشون  هک  هددرک 

حرطم تسه ، هک  هنوگ  نامه  دراذگ  یمن  دـناشوپ و  یم  ار  نز  کی  تیـصخش  یعقاو  ياه  شزرا  نینچ  نیا  یباجح ، یب  يرآ  دـندرک .
. تسا ناوارف  تیمها  زئاـح  یباـجح  یب  ياهدـمایپ  زا  یکی  ناونع  هب  وا » تیـصخش  طوقـس   » و نز » لاذـتبا   » هلأـسم ي لاـحره  هب  . » دوـش
وا زا  رت  نوزفا  ياه  ییامندوخ  رت و  شیب  شیارآ  ياضاقت  زور  هب  زور  تسا ، یعیبط  دـهاوخب ، هنهرب  مادـنا  اب  ار  نز  هعماج ، هک  یماگنه 

ناهج بلج  يارب  یلماوع  راظتنا و  ياه  قاـتا  روکد  اـهالاک و  غیلبت  هلیـسو ي  شا  یـسنج  هبذاـج ي  قیرط  زا  ار  نز  هک  یماـگنه  دراد و 
شزرا یب  يالاک  کی  ای  کسورع ، کی  دحرـس  اـت  نز  تیـصخش  يا  هعماـج  نینچ  رد  دـنهدب ، رارق  اـه  نیا  دـننام  ناحایـس و  نادرگ و 

ییاـبیز و یناوـج و  وا  راـختفا  اـهنت  دوـش و  یم  هدرپـس  یـشومارف  تسد  هـب  یلک  هـب  وا  یناـسنا  يـالاو  ياـه  شزرا  و  دـنک ، یم  طوـقس 
راک بیرف  هدولآ ي  تشم  کی  شکرس  ياه  سوه  عابشا  يارب  دش  دهاوخ  يا  هلیسو  هب  لدبم  بیترت  نیا  هب  و  دوش ، یم  شا  ییامندوخ 
شا ییاناد  یهاگآ و  ملع و  شا ، یقالخا  ياه  یگژیو  اب  دـناوت  یم  نز  کـی  هنوگچ  يا  هعماـج  نینچ  رد  تفـصوید ! ياـهامن  ناـسنا  و 
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ار دوخ  نازیم  نامه  هب  دشاب ، رادروخرب  ینورد  ياه  ییابیز  يونعم و  تیـصخش  زا  نز  ردق  ره  ددرگ » !؟ ییالاو  ماقم  زئاح  دنک و  هولج 
یکاپ و زمر  باجح  هک  هنوگ  نامه  و  دنیب ، یم  زاین  یب  ییارآ  نت  ییامندوخ و  ینامسج و  يرهاظ و  ياه  ییابیز  نتشاذگ  شیامن  هب  زا 
ییارآ و نت  رد  ار ، شیوخ  شزرا  و  دـنک ، یمن  ساـسحا  يدوـبمک  دوـخ  رد  رگید  ینز  نینچ  و  تسا ، ناملـسم  نز  تیـصخش  یباـیزاب 

ياهدومن هب  هک  یباجحدـب  تیـصخش و  دـقاف  نانز  لباقم  رد  دـناد . یمن  زیگنا ، سوه  تاکرح  گـنراگنر و  ياـه  ساـبل  ییاـمندوخ و 
ياه هیامرـس  زا  هک  دنتـسه  ینانز  رـشق  نآ  زا  دـنزادرپ ، یم  رت ، کیـش  سابل  شفک و  رت و  بلاج  تالآرویز  عّونت و  لّمجت و  يرهاـظ و 

تیـصخش شطع  دـننک و  یم  ناربج  هنوگ  نیدـب  ار  شیوخ  دوبمک  نانیا ، تسا . موهفمان  نانآ  يارب  يونعم ، لامج  دـنمورحم و  يونعم ،
هناشن ي نانز ، رد  نارگید  هجوت  بلج  ییامندوخ و  هب  دـیدش  لیم  زین ، یـسانش  ناور  هاگدـید  زا  دـنناشن .  یم  ورف  قیرط  نیا  زا  ار  یباـی 
یگدـنریگ و هلحرم ي  رد  نارتـخد  ناـنز و  یناور  دـشر  فـقوت  رب  ینـشور  لـیلد  یمیهب و  سفن  هـلحرم ي  رد  نز  تیـصخش » فـقوت  »
هب دیاب  هک  تسا  يا  هلأسم  نیرت  مهم  نیا  و  تسا ..». یناسنا  لماک  تیوه  نییعت  هلحرم ي  هب  ندیـسر  دـشر و  زا  عنام  و  لاعف ، یگدـنریگ 
رد ار  یناور  دـشر  و  هدرک ، يریگولج  یعیبـط  يراد  نتـشیوخ  زا  ناـنز ، طـسوت  نادرم  هجوت  بلج  ریذـپان  ناـیاپ  لـیامت  درک . هجوت  نآ 

قیوشت و فلتخم  نیواـنع  هب  تیـصخش » فقوت   » نیا يرـشب  عماوج  رثـکا  رد  زورما  هنافـسأتم  دـنک . یم  فقوتم  یمیهب » سفن   » هلحرم ي
نیرتدب زا  نانآ و ... یگدنز  ندرک  لا  هدیا  نویزیولت و  ای  امنیس  هدرپ ي  رب  شورف  هوشع  رابودنب و  یب  نانز  ندرک  هضرع  دوش . یم  غیلبت 

، یغیلبت ياـه  ناـمزاس  هـک  تـسا  ینتفگ  دــنراد . یم  زاــب  یناور » غوـلب   » هـلحرم ي هـب  دــشر  زا  ار  نارتـخد  هـک  دنتــسه  ییاــه  هنوـمن 
تیـصخش فقوت  نیا  زا  یعون  هب  کیره  یـشزرو و ... ياه  نیـشام  اـهروتوم و  ناگدـنزاس  نازاسدـم ، یـشیارآ ، مزاول  ناگدـننکدیلوت 

یم دوخ  تادـیلوت  شورف  هب  نادرم  ناـنز و  ذوفن  بلج و  شطع  زا  هدافتـسا  اـب  دـنزودنا و  یم  ار  دوس  نیرتـالاب  هعماـج ، دارفا  زا  يریثک 
یم ور  یشیارآ  مزاول  اه و  سابل  عاونا  دیرخ  يوس  هب  جایتحا  نودب  هدارا و  الب  دنتسه ، یتیصخش » فقوت   » نینچ ریسا  هک  ینانز  دنزادرپ .

 . دنزاس رت  هدامآ  نآ  نیا و  بلج  يارب  دنهد و  نیکست  ار  دوخ  ات  دننک ،

ینطاب یگدولآ  یقالخا و  یلیاذر  اشنم  یباجح  یب  یتسرپدم و  - 10

لیاذر زا  يا  هراپ  دـشر  دـلوت و  اشنم  یمدَا  يرهاظ  شـشوپ  سابل و  اسب  هچ  هک  نیا  و  تشگ ، هراشا  نطاـب  رب  رهاـظ  ریثاـت  هب  زین  رت  شیپ 
«، یتسرپدم  » و دروآ ، یم  قالخا » رد  لاذـتبا  «، » سابل رد  لاذـتبا   » هک مینک  یم  دـیکأت  زین  اج  نیا  رد  ددرگ . وا  نورد  نطاب و  رد  یقالخا 

، يزوس نامیا  یقالخا  ياـه  يراـمیب  راـچد  شیوخ  شـشوپ  رهاـظ و  تأـیه  ببـس  هب  هک  يدارفا  رایـسب  هچ  دراد . یپ  رد  ار  یتسرپاوه » »
ماد رد  درادن ، یتسرپاوه  زج  يا  أشنم  هک  یتسرپدـم  رطاخ  هب  هک  یناسک  رایـسب  هچ  دـندرگ و  یم  ایر و ... بجع و  رورغ و  ربک و  نوچ :

سابل ندیشوپ  زا  ار  يو  نمؤم ، بولطم  سابل  ياه  یگژیو  نایب  ماگنه  ص )  ) دمحم لآ  قداص  دنیآ . یم  راتفرگ  یصاعم  دسافم و  عاونا 
بجعلا و یلا  اهیف  کلمی  الو  : » دیامرف یم  دنک و  یم  عنم  دیآ ، یم  دیدپ  اه  نآ  زا  ربکت و ... ایر ، بجع و  نوچ  یقالخا  لیاذر  هک  ییاه 

هاـنگ هب  ار  وـت  هک  دـشابن  یـسابل  تساـبل ، .« » بلقلا یف  هوـسقلا  هثّروـم  نیّدـلا و  تاـفآ  نم  اـهناف  ءـالیخلا  هرخاـفملا و  نیّزتـلا و  ءاـیرلا و 
بجوم نید و  تافآ  زا  اه  نیا  مامت  هک  دـنک ، هدولآ  ربکت ، یـشورفرخف و  نارگید ، رب  تاـهابم  نداد ، ناـشن  هتـسارآ  اـیر ، يدنـسپدوخ ،

ماـما دـنراد . هارمه  هب  ار  یئوس  ياهدـمایپ  تیـصاخ و  نینچ  اـه  ساـبل  زا  يا  هراـپ  هک  دوش  یم  مولعم  تیاور  نیا  زا  تسا ». یلد  گـنس 
تنیزرپ تمیقرپ و  سابل ، سنج  هدام و  هک  روط  نامه  هلمجلاب  دـیامرف ...« : یم  نینچ  یمدآ  نطاب  رب  سابل  ریثأت  نایب  همادا ي  رد  نافراع 

يارب تسا  ّدبال  و  ربکت ، زا  تسا  ّدبال  دشوپب ، یلاع  سابل  هک  یسک  دومرف : ریما  ترضح  تهج  نیا  زا  تسا ، ریثأت  سوفن  رد  ار  نآ  ندوب 
بناجا هب  هیبش  ار  دوخ  سابل  هک  نآ  هطـساو ي  هب  ناسنا  هک  دوش  هاگ  هک  تسا  يراثآ  نآ  تخود  شرب و  زرط  تأیه و  رد  شتآ ، ربکتم 

. ددرگ وا  بوبحم  اه  نآ  نانمشد  ددرگ و  رفنتم  رجزنم و  لوسر  ادخ و  ناتسود  زا  و  اه ، نآ  هب  تبسن  دنک  ادیپ  هنالهاج  تیبصع  هدومن ،
، هک ددومرف  یحو  ءایبنا  زا  یکی  هب  یلاعت  كرابت و  يادخ  تسا : دراو  ع )  ) قداص ترـضح  زا  تیاور  بسح  هب  هک  تسا  تهج  نیا  زا  و 
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، دیوش نم  نمـشد  ات  نم ، نانمـشد  نوچ  مه  دینکن ، یـشم  و  نم ، نانمـشد  نوچ  مه  دیروخن  و  ارم ، ءادـعا  سابل  دیـشوپن  وگب  نینمؤم  هب 
هدام و رد  هچ  ار  تسپ  یلیخ  ياه  سابل  تسا ، ریثأت  سوفن  رد  ار  رخاف  یلیخ  ياه  سابل  هک  روط  نامه  دـننم و  نمـشد  اه  نآ  هچ  ناـنچ 

اریز دـشاب ، رخاف  ياه  سابل  نآ  زا  رتالاب  بتارم  هب  نیا  داسف  هک  دـشاب  اسب  هچ  و  تسا ، ریثأت  سوفن  رد  لکـش ، تایه و  رد  هچ  و  سنج ،
نارگید و  هدیـشوپ ، سابرک  نشخ و  سابل  دوخ  هک  نیا  هب  دـید  زاتمم  عون  زا  ار  دوخ  هک  نیمه  قیقد ، رایـسب  تسا  يدـیاکم  ار  سفن  هک 

هیام ي ار  دوخ  هب  طوبرم  ریغ  یـضرع  نیا  و  دنک ، یم  تلفغ  دوخ  هب  بح  هطـساو ي  هب  دوخ  بیاعم  زا  دنا ، هدیـشوپ  فیطل  مرن و  سابل 
زا ار  دوخ  دناد و  رود  قح  سدـق  تحاس  زا  ار  نیریاس  ادـخ و  ناگدـنب  رب  ربکت  و  دـنک ، باجعا  دوخ  هب  هک  دـشاب  اسب  درامـش و  راختفا 

سابل زرط  تأیه و  هک  دـشاب  اـسب  روط  نیمه  و  دوش ...« . گرزب  دـسافم  رگید  و  اـیر »  » هب ـالتبم  اـسب  هچ  دـناد و  هللادـبع  صّلخ  نیباوت و 
ص 187. توکلم - رد  زاورپ  هر -)  ) ینیمخ ماما   1  « 1 دنک ...  دسافم  هب  التبم  ار  ناسنا 

دراد یپرد  ار  نادرم  ینارچ  مشچ  نانز ، یباجح  یب  - 11

هدارا و مک  نادرم  اهنت  هن  و  دزورفا ، یم  نادرم  نوردـنا  رد  ار  سوه  شتآ  هناخ ، زا  نوریب  رد  نز  زیگنا  توهـش  هنارابودـنب و  یب  روضح 
يوق و نانچ  نآ  یسنج  هبذاج ي  اریز  دوش ؛ زین  نانمؤم  زا  يا  هراپ  شزغل  ببس  اسب  هچ  هکلب  دراد  یماو  ینارچ  مشچ  هب  ار  هدیقع  تسس 

روضح دراد . یم  او  شزغل  هب  ار  یلیپ »  » ره هک  تسا  یلِگ »  » یـسنج هزیرغ ي  دـهد . یمن  ناکت  اج  زا  ار  یـسک  رت  مک  هک  تسا  دـنمورین 
، دوخ يرهاظ  لیامـش  لکـش و  سابل و  ینابز  یب  نابز  اب  اه  نآ  نتفگ  کل » تیه   » و رازاب ، هچوک و  رد  باجحدـب  هدرک و  شیارآ  نانز 

ربارب رد  مه  هنوگ  فسوی  ات  دنـشاب ، هدیـسر  بر » ناهرب  دوهـش   » هلحرم ي هب  فسوی  نوچ  هک  نیا  رگم  دـنک ، یم  هسوسو  ار  یناوج  ره 
نیا زا  دنـشاب !؟ ّقیدـص  فسوی  دـنناوت  یم  ام  ناناوج  زا  دـصرد  دـنچ  یتسار  هب  دنهدرـس . هّللاذاعم »  » دایرف زیگنا  توهـش  رظانم  همه  نیا 

همدقم ي و  انز ، هریبک ي  هانگ  زا  يا  هلحرم  يا و  هبعش  دوخ  هک  مارح ، هاگن  ینارچ و  مشچ  زادنارب  نامناخ  کلهم و  يرامیب  هک  تساج 
یب دـمایپ  لولعم  و  تسا ، يرگید  ددـعتم  یناور  یمـسج و  ياه  يرامیب  اشنمرـس  و  بلق » هتاما   » ببـس و  رگید ، رایـسب  ناـهانگ  رد  دورو 

ياهریت زا  دولآرهز  يریت  ار  نآ  تایاور  ناسل  رد  هک  یکاـنرطخ  يراـمیب  دـیآ . یم  دـیدپ  نادرم  رد  تسا ، ناـنز  ییاـمندوخ  یباـجح و 
رب ار  وا  ینامسج  تمالس  یناور و  شمارآ  و  دیآ ، یم  دورف  نارچ  مشچ  بلق  رب  دیوپ و  یمن  اطخ  هار  زگره  هک  دنا  هدرک  یفرعم  ناطیش 

تیلاعف راک و  زا  و  دـیامن ، یم  لزلزت  راچد  ار  وا  یگداوناخ  یگدـنز  دراپـس . یم  انف  داـب  رب  ار  وا  یتخب  کـین  تداعـس و  دـنز و  یم  مه 
یم تسد  زا  ار  لیـصحت  همادا ي  يارب  مزال  ياه  هزیگنا  هک  دزاس  یم  راتفرگ  ینیـشتآ  ياه  قشع  ماد  رد  ار  ناـناوج  هاـگ  دراد و  یمزاـب 

شـشوپ تیاعر  رد  هک  نانآ  هژیو  هب  نارهاوخ  همه ي  تیانع  تربع و  يارب  اج  نیا  رد  دنرب . یم  هانپ  نآ  لاثما  ردـخم و  داوم  هب  دـنهد و 
هعماج ي ناناوج  زا  یمیظع  رـشق  هنادنمدرد ي  دایرف  تقیقح  رد  ار  ناوج  کی  همان ي  زا  یـشخب  دنه ، یم  جرخ  هب  یتالابم  یب  یمالـسا 
هک دیا  هدرک  رکف  جیه  دینک !؟ یم  هچ  ام  اب  دیناد  یم  نایور ! يرپ  يا  امش  ناگتـشرف ، يا  امـش  دینک ! محر  ام  هب  : » مینک یم  لقن  تسام ،

بلق و هنوگ  هچ  دزیر ؟ یم  مه  هب  ار  ام  باصعا  هنوگ  هچ  دوش ، یم  رهاظ  ام  ياه  مشچ  لباقم  هنهرب  امش ، بیرف  لد  كزان و  مادنا  یتقو 
دصرد دون  هک  دیرادن  لوبق  ایآ  دنک ؟ یم  نامدوبان  دراد و  یم  زاب  نام  تمدخ  راک و  سرد و  زا  هنوگ  هچ  دزادنا ؟ یم  راک  زا  ار  ام  رکف 

، صاخ تفارظ  تفاطل و  اب  ار  امـش  هک  يدرم  دـیرادن ، لوبق  ایآ  دروآ ؟ یم  راب  اه  یگنهرب  اه و  یگدرپ  یب  نیمه  عامتجا  رد  ار  تایانج 
تسد زا  ار  دوخ  هولج  غورف و  هدییاز و  مکش  دنچ  هتشاذگ و  رس  تشپ  ار  یناوج  دهع  هک  دوخ  راد  هناخ  نز  هب  رگید  دنیبب  شیارآ  قرغ 

تلم روشک و  رب  دینک ، مّحرت  ام  هب  كاپ  موصعم  ره  يدونـشخ  رطاخ  هب  تیناسنا ، رطاخ  هب  ادـخ ، رطاخ  هب  يراب  دـنک ..؟ یمن  انتعا  هداد ،
دوخ مادنا  ندناشوپ  اب  دینک ، کمک  ام  هب  مه  امش  میـشاب . بدا  یب  محازم و  درگلو ، هزره ، یناناوج  میرادن  تسود  ام  دینک ! محرت  دوخ 

مومسم ياهریت  هناسوهلاوب و  ياه  ینارچ  مشچ  زا  ار  ناتدوخ  فیطل  مادنا  دینکن ، دعاسم  ام  یگ  هزره  يارب  ار  طیحم  دینک . کمک  ام  هب 
، مییایب امـش  غارـس  هب  ام  دیراذگب  ام . ياه  يزاب  سوه  هلیـسو ي  هبعلم و  هن  دیـشاب  ام  تیـصخشاب  نارهاوخ  دـیناشوپب ، هنانئاخ  ياهرظن  و 

فافع www.Ghaemiyeh.comرویز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 130زکرم  هحفص 60 

http://www.ghaemiyeh.com


رارق ام  راـیتخا  ضرعم  رد  نازرا  ار  دوخ  هک  نیا  هن  میدرگ ، امـش  دوجو  تمعن  نادردـق  اـت  میرواـیب  تسد  هب  تمحز  اـب  نارگ و  ار  اـمش 
نهیم و ناردارب   » امـش راد  هگنادخ  امـش - رب  ادخ  مالـس  تشاد ». دیهاوخن  ار  یگدنز  نز  شزرا  ام  يارب  امـش  تروص  نیا  رد  هک  دیهد ،

 « امش بهذم 

قح ههبج  تمواقم  نتسکش  مهرد  يارب  رابکتسا  رامعتسا و  هبرح ي  ششوپ  رد  يرابودنب  یب  - 12

هراشا

و شیوخ ، يرابکتسا  عورشمان و  فادها  هب  لین  يارب  بلط  هطلس  وگروز و  ياه  تردق  هراومه  يرـشب ، بیـشن  زارفرپ و  خیرات  لوط  رد 
دنا هتسج  هرهب  یقالخا  داسف  یـسنج و  يرابودنب  یب  یناطیـش  هبرح ي  زا  اه  ناسنا  ندناشک  یگدنب  هب  و  اه ، شزرا  يدوبان  خسم و  يارب 
ياه هنومن  خیرات  تسا . هدوب  هنهرب  رابودنب و  یب  حـیقو و  نارتخد  نانز و  زا  هدافتـسا  نانآ  رازبا  نیرتزاسراک  نیرت و  مهم  نایم  نیا  رد  و 

. دوش یم  هراشا  یخیرات  هنومن ي  دنچ  هب  لاثم  ناونع  هب  هک  تسا  هدومن  تبث  دوخ  رد  ار  يرشبدض  ياهدنفرت  هنوگ  نیا  زا  یناوارف 

ع)  ) یسوم ترضح  نایهاپس  تسکش  ببس  یباجح  یب  فلا -

دـیحوت و مچرپ  و  هدـش ، زوریپ  نارگ  متـس  رب  جـیردت  هب  دوخ  ریگ  یپ  ياه  شالت  اـب  وا  هدـمآ ، ع )  ) نارمع نب  یـسوم  ياـه  ناتـساد  رد 
رهش نآ  حتف  نارگمتس و  یبوکرس  زج  یهار  هیکاطنا  تلم  تاجن  يارب  یسوم  تسا . هدروآرد  زازتها  هب  نیمز  طاقن  یصقا  رد  ار  تلادع 

. درک راپسهر  هیکاطنا  يوس  هب  ار  هاپس  نآ  و  داد ، لیکشت  بلاک »  » و عشوی »  » یهدنامرف هب  یهاپس  رما  نیا  يارجا  يارب  دید ، یمن  هموح  و 
عمج تسناد ، یم  ار  مظعا  مسا  هک  اروعاب  معلب  دوخ  دنمـشناد  درگ  هب  هیکاطنا  هدش  لافغا  ربخ و  یب  اج  همه  زا  نادان و  مدرم  زا  يا  هدع 

هاج یتسرپاوه و  رثا  رب  دعب  یلو  درک ، در  ار  داهن  شیپ  نیا  ادتبا  رد  معلب  دنک . نیرفن  ار  شهاپس  و  ع )  ) یسوم ات  دنتـساوخ  وا  زا  و  هدش ،
اج نآ  رد  دندوب و  ادیپ  نآ  يالاب  زا  ع )  ) یسوم هاپـس  هک  دور  یهوک  رـس  هب  ات  دش  دوخ  غالا  رب  راوس  داد . اه  نآ  هب  تبثم  باوج  یبلط ،

. دـش هتـشک  هک  دز  شا  هنایزات  تابرـض  اب  ردـق  نآ  یتح  تفرن ، شیپ  هب  غالا  درک  هچره  داتـسیا ، تکرح  زا  شغالا  هار  رد  دـنک ، نیرفن 
شدای هب  دـنک  نیرفن  دروآ و  نابز  هب  ار  مظعا  مسا  ات  درکرکف  هچره  اج  نآ  رد  یلو  تفر  هوک  يـالاب  هب  هداـیپ  درک و  اـهر  ار  نآ  سپس 

اج نآ  زا  تشگ . دوخ  یناسفن  ياه  سوه  بولغم  تخـس  دوب ... هدروخ  گنـس  هب  شریت  هک  وا  تشگرب . یگدنکفارـس  لامک  اب  دماین ...
ره تسکـش  يارب  هراومه  نارگرامعتـسا  هک  درک ، داهن  شیپ  هیکاـطنا  مدرم  هب  ار  یهار  یـسوم ، هاپـس  یبوکرـس  يارب  دوب ، دنمـشناد  هک 

نتفرگ یـسنج و  فارحنا  اـشحف و  هعاـشا ي  هار  زا  هیکاـطنا  مدرم  دوـب : نیا  داـهن  شیپ  هار و  نآ  دـننک . یم  هدافتـسا  هار  نـیمه  زا  یتـلم 
اه نآ  و  دنیارایب ، شیارآ  لیاسو  اب  ار  مادنا  شوخ  هرهچابیز و  نانز  نارتخد و  دندرگ . لمع  دراو  نارتخد  نانز و  فیطل  ندب  زا  ششوپ 

یسوم هاپس  نازابرس  زا  یسک  هاگره  هک  درک  شرافس  دننک و  ع )  ) یسوم هاپس  دراو  شورف  دیرخ و  ناونع  هب  زاین  دروم  سانجا  هارمه  ار 
هاپـس هک  دیـشکن  یلوط  دنداد ، ماجنا  ار  راک  نیمه  اه  نآ  دنوشن . وا  عنام  دنک ، اه  نز  نارتخد و  نآ  اب  ینار  توهـش  دـصق  تساوخ  (ع )

راک دنتفرگرارق . یسنج  فارحنا  هاگترپ  رد  هتفر ، هتفر  هدرک ، شیارآ  نانز  نایرع  همین  رکیپ  هب  دوخ  دولآ  سوه  ياه  هاگن  اب  ع )  ) یسوم
منک یم  لایخ  تفگ : و  دروآ ، ع )  ) ترضح نآ  روضح  هب  ینز  ع )  ) یسوم هاپس  زا  تمسق  کی  هدنامرف ي  هک  دیـشک  اج  نیا  هب  ییاوسر 

هب ار  نز  نآ  درک . مهاوخن  ارجا  ار  وت  روتـسد  زگره  دـنگوس  ادـخ  هب  تسا ، مارح  نز  نیا  اـب  ندـش  رتـسب  مه  هک  تسا  نیا  امـش  رظن  هک 
مه زا  ع )  ) یسوم رکشل  دیدرگ ، دایز  نوعاط  یتبراقم و  ياه  يرامیب  دش ، تسـس  اه  هدارا  یتسرپ ، توهـش  رثا  رب  مک  مک  درب و ... همیخ 

تسا نشور  دندرک . طوقس  نیگنن  عضو  اب  و  دنداتفا ، هایس  كاخ  هب  ع )  ) یسوم هاپـس  زا  رفن  رازه  تسیب  دنا ؛ هتـشون  هک  اج  نآ  ات  دیـشاپ 
شـشوپ موزل  هفـسلف ي  تسا ، یخیرات  تیعقاو  کی  هک  ناتـساد  نیا  تسا .  یمتح  یگراچیب  تسکـش و  یعـضو  نینچ  نداد  خر  اـب  هک 
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ص 372. ج 13 - راونالاراحب - دنک . یم  مسجم  یبوخ  هب  ار  نانز  يارب 

ایناپسا رد  ناناملسم  تسکش  ببس  یباجح  یب  ب -

یبالقنا ياه  تکرح  اب  هزرابم  يارب  ون  رامعتسا  هبرح ي  یباجح  یب  ج -

يا هبرح  دنا  هتسناوتن  کیتکات ، هویش و  رییغت  مغر  یلع  یناطیش  ياه  تردق  نارگرامعتـسا و  زونه  روکذم ، یخیرات  ياه  هنومن  رب  هوالع 
اب هزراـبم  هلباـقم و  يارب  یناطیـش  هبرح  نیا  زا  زین  هزورما  يور  نـیا  زا  دـنیامن ، نآ  نیزگیاـج  ناـنز  یگنهرب  یباـجح و  یب  زا  رت  يراـک 

نهد نیوانع  تحت  نکیل  دـننک ، یم  هدافتـسا  اه  تلم  رب  شیوخ  هنارباج ي  هطلـس ي  شرتسگ  ملاع و  رـساترس  رد  یبالقنا  ياه  تکرح 
يارب يوسنارف  نارگرامعتسا  دنناشوپ . یم  لمع  هماج ي  شیوخ  موش  دوصقم  نیا  هب  نز و ... يواست  يدازآ و  نوچ  یبیرفرهاظ  نکرپ و 

تمواقم دادعتسا  میرب و  موجه  يریازجلا  هعماج ي  دوپ  رات و  هب  میهاوخب  رگا  : » هک دندوب  هدیسر  هجیتن  نیا  هب  یمالسا  ریازجلا  رب  طلـست 
زیچ همه  میریگب ، تسد  رد  ار  اه  نز  : » دنتفگ یم  تحارص  اب  اه  نآ  میهد ؛ رارق  هطلـس  تحت  ار  اه  نز  ادتبا  دیاب  میرادرب ، نایم  زا  ار  نآ 
نانز قیوشت  ، » ار یمالسا  کلامم  رب  هطلس  ياه  هار  زا  یکی  مهدجه  نرق  رد  ناتسلگنا ، ياه  هرمعتسم  ترازو  دمآ ». دهاوخ  نَا  لابند  هب 

زین اـم  روـشک  رد  یمالـسا  زوـس  متــس  زیتـسرفک و  بـالقنا  يزوریپ  زا  یــسپ  و  دـیامن . یم  یفرعم  رداـچ » ندرکاـهر  یباـجح و  یب  هـب 
رهاظم نیرت  تشز  زا  یکی  هک  ار ، يرابودـنب  یب  هب  قیوشت  ناناوج و  نایم  رد  اشحف  داسف و  هب  ندز  نماد  یناـهج ، رابکتـسا  نارادـمدرس 
میشاب شوه  هب  دننک . یم  هیصوت  دوخ  ناسوساج  هب  یمالـسا ، بالقنا  اب  هلباقم  ياه  هار  زا  یکی  ناونع  هب  تسا  یگنهرب  یباجحدب و  نآ 

ششوپ و هلأسم ي  مینک ! لمع  میشیدنیب و  رت  قیقد  رترایشه و  یکدنا  ناردارب ! نارهاوخ ! دوشن ! رارکت  رابرگید  ایناپسا  خلت  هبرجت ي  هک 
. تسا هدید  ام  يارب  یکانفوخ  ياه  باوخ  دراد و  اه  هشقن  اه  لدم  اهدم و  تشپ  رد  نمـشد  میراگنین ! يرـسرس  هداس و  ار  رهاظ  شیارآ 

مهرد يارب  يا  هدولآ  ِي  هبرح  هباثم ي  هب  ام  زا  ادابم  میشاب ! ادخ  نید  يدوبان  يارب  ناتفـص  ناطیـش  تسد  هچیزاب ي  هبعلم و  مه  ام  دنکن 
( ادابم نینچ  زگره  ! ) دنربب هدافتسا  يزورما  هتفرگ ي  تملظ  يایند  رد  تیاده  غارچ  نیا  ندرک  شوماخ  یهلا و  بالقنا  نیا  نتسکش 

نز هب  ملظ  یباجح : یب  - 13

یباجح و یب  هک  نانآ  میناد . یم  نز  قح  رد  متس  یعون  ار  نآ  هکلب  میرمش ، یمن  نانز  يارب  یتلیـضف  ار  یگنهرب  یباجح و  یب  اهنت  هن  ام 
، دنهد رارق  شیوخ  ياه  یتسرپ  توهش  اه و  ییوج  تذل  هلیسو ي  ار  وا  دنهاوخ  یم  ای  دندنسپ ، یم  نانز  يارب  ار  ییامندوخ  یگنهرب و 

یب هک  مییوگ  یم  يور  نیا  زا  دـنیوجب ، هرهب  شیوخ  يداصتقا  یـسایس و  دـصاقم  هب  لین  يارب  وا  هنانز ي  ياه  تفاطل  وا و  رکیپ  زا  اـی  و 
اه یبلط  عونت  تمدـخ  رد  يرازبا  ءیـش و  کی  ناونع  هب  هکلب  ناسنا ، کی  ناونع  هب  هن  نز  اب  نآ  رد  هک  یملظ  تسا . نز  هب  ملظ  یباجح 
یم نادرم  ياه  یتسرپایند  اه و  یـشایع  لاـمیاپ  نز  یناـسنا  یهلا و  قوقح  نآ  رد  هک  یملظ  دوش . یم  راـتفر  نادرم ، ياـه  ییوجدوس  و 

دادادـخ ياه  ییابیز  و  دریگ ، یم  رارق  سوهلاوب  نادرم  هنارادـیرخ ي  هناصیرح و  ياه  هاـگن  فدـه  ًاـمئاد  ناـنز  سدـقم  میرح  و  دوش ،
یبرغ ندمت  هارمگ  لفاغ و  لهاج ، يایند  رد  هک  یناسک  دریگ ...« . یم  رارق  الاک  شورف  يزودنا و  تورث  يارب  يا  هلیسو  هعماج ، ناردام 

هب ار  وا  نز ، يدازآ  راعـش  بلاق  رد  اریز  دنتـسه ، نز  هب  نارگمتـس  تقیقح  رد  دنتـسه ، رـشب  قوقح  نز و  قوقح  زا  يراد  فرط  یعّدـم 
تـشادرب زین  و  تسا ، هدـش  نز  هب  یبرغ  ّطحنم  گنهرف  رد  هک  یملظ  ام  داقتعا  هب  دـنا . هدرک  لیدـبت  هزره  نادرم  ذاذـتلا  يارب  يا  هلیـسو 

راک هنحـص ي  رد  اهنت  هن  اه ، یبرغ  تسا . هقباس  یب  خـیرات  نارود  مامت  رد  دراد ، دوجو  برغ  یبدا  یگنهرف و  راثآ  رد  نز  زا  هک  یطلغ 
اه و ملیف  اه ، ناتساد  يرنه ، راثآ  رد  نز  هب  اه  نآ  شرگن  دنا و  هدرک  ملظ  نز  هب  زین  تایبدا  رنه و  هصرع ي  رد  هکلب  یتعنـص ، تیلاعف  و 
رد نازرا  يرگراک  و  زاب ، لدو  تسد  هدننک ، فرـصم  يدوجوم  ار  نز  اه  یبرغ  تسا . تیعقاو  نیمه  هدننک ي  سکعنم  ناشیاه  یـشاقن 
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ندـش و فرـصم  يارب  يا  هلیـسو  اهنت  هن  نز  برغ ، يداصتقا  ماظن  رد  دـناد .  یمن  شزرا  نز  يارب  ار  اه  نیا  مالـسا  اـما  دـنریگ . یم  رظن 
شیب روتکارت  کیتسال  هک  نیا  يارب  دوش . یم  رگید  زیچ  ره  رت ، شیب  هچره  فرصم  يارب  يا  هلیـسو  هک  دوش ، یم  دوخ  ندرک  فرـصم 

نانز نایم  زا  دیاب  گرزب  ياه  هاگشورف  رد  ناگدنـشورف  همه ي  دشاب . نآ  رانک  رد  نز  کی  نایرع  همین  ریوصت  دیاب  دسرب ، شورف  هب  رت 
هب و  دریگ . یم  رارق  اهادیدناک  غیلبت  هلیـسو ي  نز  سکـس  يراذگ ، نوناق  سلاجم  یتاباختنا  ياه  غیلبت  رد  یتح  و  دنوش ، باختنا  ناوج 

ربهر تسا ».  يراد  هیامرس  نیمه  تسد  حالس  نیرت  هدنرب  لاح  نیع  رد  و  برغ ، يراد  هیامرس  ینابرق  نیرت  مولظم  نز  : » تفگ دیاب  قح 
هدش ملظ  نانز  هب  هیحان  ود  زا  خـیرات  لوط  رد  دـنرادیم ...« : رب  هدرب  متـس  نیا  زا  هنوگ  نیا  يا  هباطخ  یط  بالقنا  هنازرف ي  دنمـشیدنا و 

رد فلتخم ، عماوج  رد  خـیرات  فلتخم  راودا  رد  یمـسج  بیکرت  ظاحل  زا  اهدرم  نوچ  تساـهدرم ، يدـنمتردق  هیحاـن ي  زا  یکی  تسا :
يّدـعت ییوگروز و  ملظ و  دروم  ابلاغ  نانز  و  دـنا ، هدوب  اه  نز  زا  رت  يوق  نییاپ ، الاب و  تاـقبط  زا  داوس ، یب  داوساـب و  فلتخم  ياهرـشق 

کتک دنوش و  یم  متـس  دـنریگ و  یم  رارق  ملظ  دروم  ناشنارهوش  هلیـسو ي  هب  هک  ییاه  نز  اپورا  رد  الاح  نیمه  دـنا . هتفرگ  رارق  نادرم 
دوجو لیاوا  زا  مه  نیا  هک  تسا  يرت  هدـیچیپ  هنارگادوس و  ملظ  ییوگروز و  نآ ، مود  عون  دنتـسین . مک  دـنوش  یم  تناها  دـنروخ و  یم 

هن درم ، عتمت  هلیسو ي  کی  ناونع  هب  نز ، زا  هک  تسا  نیا  نآ ، دراد و  دوجو  زاب  یهجو  نیرتدیدش  لکش و  نیرتدب  هب  هک  نآلا  ات  هتشاد 
هک دوب  نیا  دوش ... . یم  هدافتـسا  عاتم  کی  الاک و  کی  ناونع  هب  هکلب  رهوش ، نز و  هداوناـخ و  کـی  هرفن  ود  هعومجم ي  زا  وضع  کـی 
ات یلقع  يرکف و  یقالخا و  دّیقت  چیه  هظحالم ي  نودب  دنربب ، یتذـل  کی  هک  نیا  يارب  عاتمتـسا ، يارب  ای  ینار  توهـش  يارب  هدـع  کی 

. تسا یگرزب  ملظ  کی  مه  نیا  دنداد ... رارق  ناشدوخ  عاتمتـسا  هلیـسو ي  ار  نز  و  دنتفر ، شیپ  دیـشک ، ناشلیم  اجره  دنتـسناوت و  اجره 
... دـنا هدرک  نز  هب  هک  تسا  یخیرات  ياـه  تناـها  وزج  نیا  و  دـنا ، هتـشادن  اور  درم  سنج  هب  یتناـها  نینچ  تسا . هدـشن  درم  هب  ملظ  نیا 
نز هب  تبسن  ایند  رد  ملظ  نیا  هک  مینیب  یم  ام  دوش ، یم  هتفگ  نز  قوقح  زا  عافد  هرابرد ي  هک  هچ  نآ  همه ي  مغر  یلع  زورما  هنافـساتم 

تسا و هتـشاد  یقالخا  یناوهـش و  ياه  هشیر  دوش ، یم  حرطم  نز  يدازآ  ناونع  هب  هچ  نآ  کـش  نودـب  دوش ... یم  رت  شیب  زور  هب  زور 
ات دـنک ، ییامندوخ  رت  شیب  اـت  دـنراذگ ، یم  دازآ  دـننک و  یم  دازآ  ار  نز  دراد . دوجو  ددرگ ، یمرب  مود  عون  ملظ  هب  هک  ییاـهزیچ  نآ 
هک نیا  يارب  هن  دـنهد ، یم  نادـیم  نز  هب  تسا ؟ يدازآ  هچ  نیا  دـننک ، هداـمآ  درم  عورـشمان  ياـه  يرادرب  هرهب  يارب  ار  هنحـص  رت  شیب 
زا یکی  هک  هنانز ، تقلخ  صاخ  هبنج ي  نآ  هک  نیا  يارب  هکلب  دنک ... راکشَا  دناسر ، یم  لامک  هب  ار  وا  هک  ار  رشب  هتفهن ي  ياهدادعتسا 

 ... « دریگب رارق  نادرم  يرادرب  هرهب  دروم  طلغ  روط  هب  عورشمان و  ینوناقریغ و  لکش  هب  تسا ، تعیبط  مهم  ياهزار 

نز يارب  يروآ  تمحز  ینیرفآ و  عمط  یباجح و  یب  - 14

یب شیوخ  شیارآ  شـشوپ و  رد  هک  ینز  ًالوصا  دـندنبب ، عمط  وا  رد  نار  سوه  نادرم  ات  ددرگ  یم  ثعاب  نز  ییامندوخ  یباـجح و  یب 
سابل و نابز  اب  دور ». یم  هار  راد ، نابز  دنک و  یم  شیارآ  راد ، نابز  دـشوپ ، یم  سابل  راد ، نابز  : » دیهـش داتـسا  ریبعت  هب  تسا و  تالابم 
، دنا هداتسیا  نیمک  رد  نابایخ  هچوک و  رس  رب  هک  يا  هزره  ناناوج  و  نار ، توهش  وجدوس و  نادرم  هب  شیوخ  راتفر  شیارآ و  شـشوپ و 

یم عنم  راتفگ  رد  عوضخ  نحل و  رد  يریگ  هوشع  زا  ار  ناملسم  نانز  هک  نآ  لیلد  میرک  نآرق  دینک و ... بیقعت  دیرگنب و  ارم  دیوگ : یم 
مرن و نانخـس  کش  یب  هک  ارچ  ( » ضرم هبلق  یف  يّذـلا  عمطیف  لوقلاب ، نعـضخت  ـالف  . ) دـنک یم  رکذ  لدراـمیب  نادرم  يزرو  عمط  دـنک ،

هیآ نیا  حیرـص  قوطنم  دتفا .» یم  رثؤم  دنراد ، داسف  هب  شیارگ  بذج و  هنیمز ي  هک  ییاه  بلق  رد  نز  کی  يابر  لد  فیطل و  كزان و 
تمحز نانآ  يارب  و  دندنب ، یم  عمط  نانآ  رد  لدرامیب  نادرم  اعطق  دننک ، هشیپ  ییامندوخ  يرگ و  هوشع  ناملسم  نانز  رگا  هک  تسا  نیا 

رکذ ناقـساف  تیذا  رازآ و  زا  ندنام  ناما  رد  ار  نآ  هفـسلف ي  دهد ، یم  ناملـسم  نانز  هب  شـشوپ  نامرف  هک  اج  نآ  رد  دننک و  یم  داجیا 
ار ینارتخد  ناـنز و  اـهنت  رورپ ، سوه  هزره و  ناـناوج  هک  دـنک  یم  دـییأت  ار  تیعقاو  نیا  زین  ینیع  تادـهاشم  نیذؤی ) ـالف  دـنک ...(  یم 

نیا هچ  دنشاب ، هتشاد  بسانمان  یعضو  رـس و  يرهاظ ، شیارآ  شـشوپ و  ظاحل  زا  هک  دننیرفآ  یم  تمحازم  ناشیارب  و  دننک ، یم  بیقعت 
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هدش هدید  تردن  هب  اما  تسا . اه  ینیرفآ  تمحز  اه و  يزرو  عمط  هنوگ  نیا  يارب  يا  هناشن  زّوجم و  دوخ  لذتبم  بسانمان و  شـشوپ  هک 
رود یمالسا  ششوپ  باجح و  هک  ارچ  دنشاب . هتـشاد  یعمط  مشچ  شوپ  هداس  راقواب و  هدیـشوپ و  نانز  هب  یلابا  دارفا ال  زا  هورگ  نیا  هک 

. دـنبای یمن  دوخ  رد  ار  ندـیرفآ  تمحازم  ندـش و  کیدزن  تأرج  رـس  کبـس  دارفا  هنوگ  نیا  هک  دروآ ، یم  نز  يارب  یتمـشح  یتناـب و 
: تفگ یم  دوخ  تسود  اب  هک  مدینـش  تشادن ، يدنب  ياپ  داقتعا و  یمالـسا  باجح  هب  نادنچ  مه  دیاش  هک  یناوج  رتخد  نابز  زا  اصخش 

نیا زا  دننک ». یم  تسرد  تمحز  شیارب  و  دریگ ، یم  رارق  ناناوج  هاگن  جامآ  هراومه  هک  ارچ  تسا ، بّذـعم  یگنر  ياه  سابل  رد  مدآ  »
تینما یکاـپ و  فاـفع و  بلاـط  هک  ینارتخد  ناـنز و  و  دنتـسه ، دوخ  نادـنزرف  يزورهب  یتـخب و  کـین  یپ  رد  هک  ییاـه  هداوناـخ  يور 

هدیجنسن ي راک  نیا  اب  اریز  دنزیهرپب . زیگنا  سوه  ياه  شیارآ  زیمآ و  کیرحت  ياه  سابل  ندیـشوپ  زا  يدج  روط  هب  یتسیاب  دنـشیوخ ،
هب راک  رگا  هزات  دننیرفآ ، یم  عمط  تمحز و  زین  دوخ  يارب  دـنروآ ، یم  مهارف  ار  ناناوج  یهارمگ  داسف و  هنیمز ي  هک  نیا  نمـض  دوخ ،

ياه هکبـش  ماد  رد  ندـمآ  راتفرگ  اه ، تمحازم  اهزیرگ و  بیقعت و  نیا  زا  يرایـسب  یپ  رد  دوبن ، یفرح  درک  یم  ادـیپ  همتاـخ  اـج  نیمه 
یشکدوخ هاگ  و  هناخ ، زا  رارف  یگدروخرـس ، یماکان و  ماجنارـس  و  ناوج ، رتخد  تّزع  فرـش و  هیامرـس ي  سومان و  نتفر  داب  رب  داسف ،

رد هک  يزوس ، نامناخ  تالکشم  هب  بابش  ناوفنع  رد  هک  ینارتخد  قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  تسا . رگید  ریذپان  جالع  لکشم  نارازه  و ...
دنا هدوب  یناسک  نایم  زا  دنا ، هدش  راچد  یمولعمان  هاگ  كاندرد و  تشونرـس  هب  و  دـنا ، هدـش  راتفرگ  دـش  هراشا  اه  نآ  زا  يا  هراپ  هب  الاب 

هک یناسنا  ارچ  یتسار  درواین . ناشرسرب  هک  اهالب  هچ  یتالابم  یب  نیمه  و  دنا ، هدوب  تالابم  یب  شیوخ  يرهاظ  شیارآ  ششوپ و  رد  هک 
تسد اب  و  دراپسب ، رذگدوز  ینآ و  ياه  سوه  يوه و  تسد  هب  ار  شیوخ  رایتخا  نانع  تسا ، هتـشاد  ینازرا  ودب  ار  لقع  تمعن  دنوادخ 
سابل اب  يا  هناهب  ره  هب  ار  شیوخ  ناوج  نارتخد  هک  یناردام  ناردپ و  دیامن . مهارف  ار  دوخ  یهارمگ  ینما و  ان  تمحز و  بابسا  شیوخ 

نایم رد  ار  شیوخ  دـنب  لد  زیزع و  دـنزرف  راـک  نیا  اـب  هک  دـننادب  دـیاب  دنتـسرف ، یم  ناـبایخ  هچوک و  هب  هدرک  شیارآ  هاـگ  بساـنمان و 
یـشیدنارود نیدلاو  اما  دور . یمن  اه  نآ  لاگنچ  زا  ییاهر  تمالـس و  دیما  زگره  هک  دنا  هدرک  اهر  يرورپ  سوه  ماشآ و  نوخ  ناگرگ 

یبایماک يزورهب و  تمالس و  تقیقح  رد  دنراد ، زیهرپ  هناخ  زا  جراخ  هب  شیوخ  نارتخد  لماک  ششوپ  نودب  يرورضریغ و  نتفر  زا  هک 
هن دنا ، هدرک  لمع  دوخ  نادـنزرف  لابق  رد  شیوخ  هفیظو ي  هب  هورگ  نیا  اهنت  هک  تفگ  ناوت  یم  دـنا و  هدرک  نیمـضت  ار  شیوخ  دـنزرف 

. نیشیپ هجوت  یب  هورگ  نآ 

تسا یناور  يرامیب  ییامندوخ ، هب  لیم  یباجح و  یب  - 15

تشپ ار  دشر  زا  یفلتخم  ياه  هرود  لحارم و  شیوخ  لماکت  ریـسم  رد  یمدآ  یـسانش ، ناور  هاگدید  زا  دش  هراشا  مه  رت  شیپ  هک  نانچ 
يارجم زا  بولطم و  وحن  هب  اهزاین  نیا  هرود  ره  رد  هچ  نانچ  دبلط . یم  ار  يا  هژیو  ياهزاین  دشر ، نارود  زا  هلحرم  ره  و  دراذگ ، یم  رس 

تسا دشر  زا  هلحرم  نآ  ياهزاین  بلط  رد  رمع  نایاپ  ات  هدش و  تیصخش » فقوت   » یناور يرامیب  راچد  صخش  دوشن ، هدروآرب  یحیحص 
هـضراع راچد  تسا ، لاعف  یگدنریگ  یگدنریگ و  هلحرم ي  نامه  هک  دشر ، مراهچ  هلحرم ي  رد  نارتخد  هچ  نانچ  هک  دـش ، هتفگ  زین  و 

یملع تقیقح  نیا  هیاپ ي  رب  دنام . یم  یقاب  رمع  نایاپ  ات  اه  نآ  رد  نارگید  هجوت  بلج  ییامندوخ و  هب  لیم  دندرگ  تیصخش  فقوت  ي 
: دـسیون یم  هنیمز  نیا  رد  ناـمروشک  ناسانـش  ناور  زا  یکی  تسا . یناور  يراـمیب  زا  یکاـح  یگنهرب  ییاـمندوخ و  هب  لـیم  مییوـگ  یم 
« یمیهب سفن   » رد بوسر  یکدوک و  نارود  لاعف  یگدـنریگ  یگدـنریگ و  صیاصخ  ظـفح  ناـنز ، رد  تیـصخش  فقوت  دراوم  زا  یکی  »

ياهدادعتسا همه ي  دوش  یم  بجوم  و  دعلب ، یم  ار  نانز  ییاناوت  تردق و  مامت  هک  تسا  يرامیب »  » یعون تقیقح  رد  هضراع  نیا  تسا .
نودـب نایاپ ، یب  شطع  نیا  زا  یـشان  لاصیتسا  اوزنا و  دوش . فرـص  نارگید  بلج  يارب  يروص  ییاـبیز  يرهاـظ و  یگتـسارآ  رد  ناـنآ 

نانز هب  دنوادخ  بهاوم  دراد . رب  رد  ار  یگدنز  رگید  قیاقح  هب  هجوت  مدع  يزرورهم و  تردق  نادـقف  یگدروخرـس و  نامرح و  انثتـسا ،
تفرعم مک  ناغلبم  نیمه  سپـس  و  دوش ، کیدزن  یعامتجا  تایح  رد  دوخ  شقن  نایاپ  هب  نز  نآ  نایاپ  اب  هک  تسین  يرهاظ  ییاـبیز  اـهنت 
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لاعتم دـنوادخ  ياضر  بلج  یناسنا و  یقالخا و  لیاضف  تـالامک و  بسک  هب  ناـنز  شزرا  دـنرذگب . وا  راـنک  زا  اـنتعا  یب  يرابودـنب  یب 
نیا اـب  هلباـقم  يارب  ددوب . دـنهاوخ  ناـنز  يزاـب  نیا  هدـنزاب ي  نیرت  گرزب  هنافـسأتم  نارگید . هجوت » بلج   » رب هدوـهیب  رارـصا  هن  تسا ،

يردام تلیـضف  و  داد ، رارق  هجوت  دروم  ار  یگدنزاس  رنه و  ملع و  بسک  و  درک ، زیهرپ  بذاک  ياه  لآ  هدیا  زا  دیاب  تیـصخش » فقوت  »
تسا ینیرمت  يراد  نتشیوخ  نیا  لوبق  نانز و  یگدیشوپ  داهن . تلیضف  نآ  روخرد  یجرا  ار  تسرپرـس  یب  ناکدوک  ای  دوخ ، نادنزرف  رب 

یناشیپ رب  ار  دوخ  تکـش  شیپاشیپ  نادرم ، نانز و  ندرک  ناسمه  ریظن  رگید  ياـه  هیـصوت  غلاـب . لـماک و  ناـسنا  صیاـصخ  بسک  يارب 
لوزن  » ناونع هک  يرگید  تروص  هب  یهاـگ  یناور  يراـمیب  نیا  تسا ».  هتـشاذگ  ياـج  رب  يرگید  قـیمع  تاـعیاض  زین  نوـنک  و  تشاد ،

ای یعامتجا و  ای  يداصتقا  ياه  نارحب  زا  یـشان  یناور  دـیدش  راشف  تحت  غلاب  درف  هاـگ  هک  اـنعم  نیدـب  دـنک . یم  زورب  دراد  تیـصخش »
یگدـنریگ هلحرم ي  هب  یناور  دـیدش  راشف  رثا  رب  غلاب  لماک و  ینز  هچ  نانچ  دـنک ، یم  لوزن  دـشر  رت  ییادـتبا  لحارم  هب  یگداوناـخ و 

رامـش هب  نآ  ياه  هناشن  مئالع و  زا  نارگید  هجوت  بلج  ییامندوخ و  هب  لیم  هک  تشاد  دـهاوخ  یپ  رد  ار  یـضراوع  مه  زاب  دـنک ، لوزن 
دروخرب ییامندوخ » فارحنا   » ای مسینویس » یب  یـسکا   » ناونع هب  یناور  فارحنا  عون  کی  هب  یناور  بتک  رد  اه ، نیا  رب  هوالع  دور .  یم 

 ) نایامن دوخ  دـنهد ، رارق  نارگید  ياشامت  ضرعم  رد  ار  دوخ  ندـب  زا  ییاه  تمـسق  ای  همه  دـنراد ، یعـس  نآ  هب  ناـیالتبم  هک  مینک  یم 
هرابرد ي ناواک  ناور  دـنرب . یم  یـسنج  تذـل  نارگید  هب  نآ  نداد  ناشن  دوخ و  تخل  مادـنا  نتخاس  ناـیامن  زا  ( exhibitionistes
هزیرغ ي ار  ییامندوخ  فارحنا  همـشچرس ي  رلدآ ،» درفلا   » نوچ مه  اـه  نآ  زا  یـضعب  دـنا . هدرک  یناوارف  ثحب  نآ  شیادـیپ  هزیگنا ي 

نآ يارب  زین  یـضعب  هتبلا  دـنناد . یم  یگتفیـشدوخ »  » ار نآ  لـلع  زا  یکی  دـیورف »  » نوچ مه  رگید  یـضعب  و  یبـلط ، قّوفت  یهاوخدوخ و 
طاقن هلیـسو  نیدب  ات  دشوپ  یم  امن  ندـب  هاتوک و  هدنبـسچ و  گنت و  سابل  هک  ینز  ای  درم  نیاربانب ، دـنا .  هدرک  رکذ  یـسنج  ياه  هزیگنا 

کیرحت تابجوم  رطن  نیا  زا  ات  هدیـشوپ  گنر  مرف و  رظن  زا  صوصخم  ياه  سابل  هک  ینز  ای  درم  دهد ، هولج  رتهب  ار  دوخ  ندـب  كرحم 
رایتخا رد  ار  دوخ  مادـنا  هنادازآ  یناسنا  ياهدـنب  دـیق و  هیلک ي  هب  ندز  اپ  تشپ  اب  هک  یناسک  هرخالاب  و  دزاس ، مهارف  ار  اـه  نارچ  مشچ 

راچد یناور  كانرطخ  ضـصرم  هب  هک  دننادب  دنـسانشب و  ار  دوخ  دیاب  اه  نیا  ریاظن  و  دـنهد ، یم  رارق  اه  نارچ  مشچ  یناوهـش  ناگدـید 
تشاد دهاوخ  یپ  رد  يراوگان  ضراوع  دنیاینرب ، نآ  نامرد  ددص  رد  رگا  هک  دنا  هتشگ 

تسا درم  یتریغ  یب  ناشن  نز ، یباجح  یب  - 16

درم تسا . مالسا  یعامتجا  تیبرت  رد  راکنا ، لباقریغ  لوصا  زا  ناشنادنزرف ، تشونرس  رد  یگداوناخ و  طباور  رد  درم ، نز و  لباقتم  ریثأت 
دنیامن و ناربج  ار  اه  فعض  دنشوکب و  رگید  کی  حالصا  رد  لباقتم ، ياه  يراک  مه  یعاسم و  کیرشت  اب  دنناوت  یم  وس  کی  زا  نز  و 
، ناشنادـنزرف هب  تبـسن  یبرم  یلو و  ناونع  هب  اه  نآ  رگید  يوس  زا  و  دـنیامن . هیـصوت  قح  هب  ار  رگید  کی  قحلاـب » اوصاوت   » قادـصم هب 
درم و هچرگ  تسام ، ینونک  ثحب  عوضوم  هک  باجح ، هلاسم ي  رد  دـنراد . نانآ  یقالخا  تیوه  نداد  لکـش  رد  يرت  يّدـج  تیلوئـسم 

شقن نز ، یگدـنز  رد  درم  ءاـسنلا » یلع  نوماّوق  لاـجّرلا   : » قادـصم هب  هک  ور  نآ  زا  اـما  دـنراد ، دوخ  هب  صتخم  فـیلکت  مادـکره  نز ،
، درم تیلوئسم  تبقارم و  زا  یمالسا ، تایاور  رد  اذل  ددرگ . یم  حرطم  رت  يدج  نز ، فافع  زا  يرادساپ  رد  وا ، تیلوئـسم  دراد ، ّتیمّویق 

دهاوش یـسومان ، تریغ  هنیمز ي  رد  و  دروخ . یم  مشچ  هب  يرایـسب  ياه  هنومن  رـسمه ، شـشوپ  عون  اهدمآ و  تفر و  اه و  ترـشاعم  رد 
هللا مغرا  هنمریغا و  انا  ًارویغ و  میهاربا  یبا  ناک  ص :)  ) هّللا لوسر  لاق  دـینک : هجوت  تیاور  ود  نیا  هب  لاـثم  يارب  دراد . دوجو  يا  هدـنزرا 

ار ینمؤم  نآ  ینیب  دنوادخ  مرتدنمتریغ و  وا  زا  نم  دوب و  دنمتریغ  میهاربا ، مردـپ  دومرف : ص )  ) مرکاربمایپ نینمؤمل . نم ا  راغیال  نم  فنا 
شبلق درادن ، تریغ  هک  يدرم  بلقلا » سوکنم  وهف  لجّرلاریغی  مل  اذا  : » دیامرف یم  رگید  ثیدـح  رد  و  دـلامب . كاخ  هب  درادـن  تریغ  هک 

زا نینچ  مه  ادخ و  ناربمایپ  تلـصخ  زین  و  ییادـخ ، تلـصخ  کی  تریغ  مینکیم : هظحالم  هک  روط  نامه  تسا .  هدـش  خـسم  هنوگژاو و 
ار یقالخا  ترطف  هتـشگ ، راچد  یناسنا ، ياه  شزرا  خـسم  هب  هک  تسا  یناسک  هژیو ي  یتریغ ، یب  رگید  فرط  زا  تسا . نانمؤم  لاـصخ 
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یتح دنرادن و  یعانتما  ابا و  دوخ ، سیماون  هب  یبنجا  نادرم  رظن  بلج  زا  نانیا  دنا . هتـشگ  ادخ  نیرفن  تنعل و  بجوتـسم  هداد و  تسد  زا 
اوقت و فافع و  دور و  ورف  یصخش  تاوهش  بادرگ  رد  رت  شیب  هچره  هک  دراد  ار  تلاح  نیا  ناسنا  دننز .  یم  نماد  نانآ  داسف  هب  دوخ ،

دروم اه  نآ  نارـسمه  هک  نیا  زا  ناتـسرپ  توهـش  ددرگ . یم  ناوتاـن  شدوجو  رد  تریغ »  » ساـسحا دـهدب ، فک  زا  ار  یقـالخا  هدارا ي 
اب هک  يدارفا  سکعرب ، دـننک . یم  عافد  ییاهراک  نینچ  زا  دـنرب و  یم  تذـل  ًانایحا  دـنرب و  یمن  حـنر  دریگب ، رارق  نارگید  ياه  هدافتـسا 

و دننک ، یم  دوبان  دوخ  دوجو  رد  ار  یتسرپ  هدام  عمط و  زآ و  صرح و  ياه  هشیر  و  دننک ، یم  هزرابم  یناسفن  تاوهش  اه و  یهاوخدوخ 
یم رادیب  نانآ  رد  عون  هب  تمدخ  سح  و  دننک ، یم  قلخ  هب  تمدخ  فقو  ار  دوخ  و  دـندرگ ، یم  تسود » ناسنا   » ناسنا و ینعم ، مامت  هب 
زین نارگید  سوماـن  هب  تبـسن  یتـح  دارفا  هنوگ  نیا  دـندرگ . یم  رت  ساـسح  دوخ  نارـسمه  هب  تبـسن  و  رترویغ »  » یـصاخشا نینچ  دوش ،
یم ناشدوخ  سومان  عامتجا  سومان  دریگرارق . زواجت  دروم  عامتجا  سومان  هک  دـهد  یمن  هزاجا  ناشنادـجو  ینعی  دـندرگ . یم  ساـسح 

يارب ارچ ؟ دـنک . یمن  انز  رویغ  فیرـش و  ناسنا  کی  زگره  ینعی  ّطق » رویغ  ینز  اـم  : » دـیامرف یم  دراد ، یبیجع  هلمج ي  ع )  ) یلع دوش .
هک روط  نامه  رویغ  ناسنا  هعماج . تراهط  یکاپ و  هب  تبـسن  تسا  یناسنا  تیـساسح  کی  یناسنا و  تفارـش  ناـسنا  کـی  تریغ  هک  نیا 

ناـسنا نیمادـک  یتسار  دوش .  هدولآ  مه  عاـمتجا  سوماـن  نماد  دوش  یمن  یـضار  ددرگ ، هدولآ  شدوخ  سوماـن  نماد  دوش  یمن  یـضار 
ییامن ندب  كزان و  ياه  سابل  هدرک و  شیارآ  هرهچ ي  اب  شرتخد  ای  رهاوخ و  ای  رـسمه  هک  دنک ، لمحت  دناوت  یم  يرویغ ، دنمتفارش و 

زا رورپ  سوه  ناناوج  هزره و  نادرم  دوش و  رهاظ  نابایخ  هچوک و  رد  هنهرب  همین  ندب  اب  و  دنک ، یم  بلج  دوخ  هب  ار  نامرحمان  هجوت  هک 
يربخ تفارش  تریغ و  تلیـضف  زا  و  دنا ، هدناوخ  ار  یناسنا  لیاضف  همه ي  هحتاف ي  هک  هدز  بورغ  برغ  رد  دننک !؟ هراظن  ار  وا  وس  ره 

دهاش و دیاب  ارچ  ناملـسم  دـنمتریغ  نادرم  ناریـش و  هشیب ي  عیـشت و  دـهم  رد  اما  تسا . یلومعم  يداع و  یـسب  ییاهراتفر  نینچ  تسین ،
یب یتریغ و  یب  نفع  راز  نجل  رد  ناس  هچ  ناشفلخان  نادنزرف  دننیبب  ات  ام  دنمتریغ  ناکاین  ناردپ  دنیاجک  میـشاب !؟ اهراتفر  لیبق  نیا  رظان 

اه نآ  دنیاجک  دنا !؟ هداد  داب  رب  نایبرغ  برغ و  زا  هناروکروک  ياهدیلقت  ياهب  هب  ار  ناشردق  نارگ  ثاریم  و  دنلول ، یم  هنوگ  مرک  یتمه 
هجنکـش و ره  هک  ینادرم  گرزب  نآ  دـنیاجک  دریگن !؟ رارق  نامرحمان  دـید  ضرعم  رد  ناشـسومان  اـما  دورب ، ناشرـس  دـندوب  رـضاح  هک 

بحاص نآ  دـنیاجک  دـندیبات !؟ یمن  رب  ار  شیوخ  نارتخد  نارهاوخ و  نانز و  رـس  زا  رداچ  نتـشادرب  اما  دنتـشاد ، لمحت  باـت  ار  يرازآ 
زورب للع  زا  یکی  شیوخ  نارسمه  هب  تبسن  نادرم  يرهم  یب  یتریغ و  یب  زین  هناسانـش  ناور  هاگرظن  زا  دنیاجک !؟... دنمتفارـش !؟ ناتریغ 

هب رگید  ياه  ناسنا  زا  يرایـسب  دـننامه  غلاب  نانز  رد  تیـصخش  لوزن  دـش . هراشا  نادـب  رت  شیپ  هک  تسا ، تیـصخش » لوزن   » هضراع ي
زا يرت  ییادـتبا  هلحرم ي  هب  نز  هدرک و  زورب  یحور  تالکـشم  اب  دروخرب  تروص  رد  هک  تساـه  نآ  ناور » رد  لومعم  لـالتخا   » تلع

رظن زا  یلاح  نینچ  رد  تسا . تیـصخش  لوزن  نیا  للع  زا  یکی  نارهوش ، یهجوت  مک  يدرـس و  یتوافت ، یب  دنک . یم  لوزن  یناور  دـشر 
دامتعا مدع  اب  هلباقم  يارب  نز  دـنک . یم  عوجر  مراهچ  هلحرم ي  اصوصْح  یمیهب و  سفن  لحارم  زا  یکی  هب  ًابلاغ  هدرک و  طوقـس  یناور 
ینامسج شیامن  شیارآ و  هب  دوخ  ندوب  نز  تیلوبقم و  تابثا  يارب  تیقفوم ، مدع  تروص  رد  و  دنک ، بلج  ار  رسمه  هب  تبسن  تینما  و 

یتّیمح یب  یهجوت و  یب  رگید  ترابع  هب  دـنک . بسک  عامتجا  زا  تسا ، هدرکن  تفایرد  رـسمه  زا  هک  ار  يریثأت  ات  دزادرپ ، یم  راـظنا  رد 
، رهم دروم  یفاک  هزادنا ي  هب  یملاس  نز  رگا  دش . دهاوخ  نانز  تیـصخش  لوزن  يرابودنب و  یب  هب  یهتنم  دراوم  زا  يرایـسب  رد  نارهوش 

ص 38. كردم - نامه  یناحور - رایرهش  رتکد  دوب .  دهاوخن  نارگید  دییأت  هب  جاتحم  دریگ ، رارق  رهوش  ینادردق  هجوت و 

تسا رود  هب  فاصنا  زا  تسأ و  یعامتجا  بدا  فالخ  ششوپ ، رد  يرابودنب  یب  - 17

هدارا هدیقع و  هب  مارتحا  يارب  دنرادن ، يداقتعا  یمالسا  ششوپ  هب  هک  یناناملسمریغ  یتح  دنک  یم  اضتقا  يدرف  فاصنا  یعامتجا و  بدا 
مارتحا تیاعر و  هک  هنوگ  ناـمه  دـنیامن . باـنتجا  شـشوپ  رد  لاذـتبا  یباـجح و  یب  هب  رهاـظت  زا  ناـمروشک ، ناملـسم  مدرم  تیرثکا  ي 

بدا و زا  درف  یگرهب  یب  رب  لیلد  نآ  هب  ندز  اپ  تشپ  تسا و  دارفا  یعامتجا  بدا  یگنهرف و  دـشر  ناـشن  یگدـننار  ییاـمنهار و  نیناوق 
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هب شبهذم  نید و  ملـسم  ماکحا  ءزج  شـشوپ  باجح و  هک  يا  هعماج  رد  یباجحدب  هب  رهاظت  تسا ، ینورد  فاصنا  یعامتجا و  كولس 
دنناملسمریغ هداوناخ  دنچ  ام  یگیاسمه  رد  تفگ : یم  یصخش  . » تسا یعامتجا  بدا  فاصنا و  نادقف  رب  ینـشور  لیلد  دور ، یم  رامش 

نانآ زا  یکی  هب  يزور  دندش ! باجحاب  یگمه  هبترم  کی  مدـید  دـش ، هک  بالقنا  دـندوب . ام » گرم  شکم   » ياه باجح  یب  نآ  زا  هک 
نم هک  اجک  زا  تفگ : يو  درک . ناملـسم  ار  امـش  هّلل  اءاشام  هک  یمالـسا  بالقنا  رب  نیرفآ  متفگ : دوب ، هدـمآ  ام  لزنم  هب  يراک  يارب  هک 

يارب اما  مرادن ، هدیقع  باجح  هب  مه  نم  تسا ، تسرد  داد : خساپ  دـنرادن ، هدـیقع  باجح  هب  هک  ناملـسمریغ  متفگ : ما ؟ هدـش  ناملـسم 
نآ ارچ  سپ  دوب ، یمالـسا  هعماج ي  کی  ام  هعماج ي  مه  بالقنا  زا  لبق  متفگ : منک . یم  تیاعر  ار  باجح  یمالـسا ، هعماج ي  مارتحا 
نم یباـجح  یب  اذـل  دنتـساوخ ، یم  ار  یباـجح  یب  شنادرم  تلود  هک  مدوب  یتـلود  عباـت  نم  زور  نآ  تفگ : مناـخ  دـیدوبن ؟ نینچ  تقو 

یمالسا نوچ  دنهاوخ . یمن  ار  یباجح  یب  شنادرم  تلود  هک  متـسه  یتلود  عبات  زورما  اما  دش . یمن  باسح  ما  هعوبتم  تلود  اب  تفلاخم 
میژر اـت  تشذـگ  دوـخ  زیچ  همه  زا  هک  مه  یبـالقنا  تلم  نیا  دـهاوخ ، یمن  ار  باـجح  یب  دروآ ، دوـجو  هب  ار  یبـالقنا  تلود  نـیا  هـک 

هک يرامـش  تشگنا  تیلقا  هک  دراد  اضتقا  فاصنا  لقع و  نیاربانب  دهاوخ . یمن  ار  یباجح  یب  دنک ، لیدبت  یمالـسا  میژر  هب  ار  یتوغاط 
هب دیاب  هک  یننـس  دننکن ، نانآ  یعامتجا  ننـس  فالخ  هب  رهاظت  دیاب ) ، ) دنتـسین قفاوم  نیرفآ  بالقنا  تیرثکا  نیا  هدیقع ي  هتـساوخ و  اب 

یناروتسر ایلاتیا  رد  تفگ : یم  دوب ، هدش  دراو  باجح  اب  هک  اه  مناخ  نیمه  زا  رگید  یکی  دوش . ارجا  یمالسا  هعماج ي  رد  مالـسا  مکح 
زا یکی  دراو  دازردام  تخل  ناروتـسر ، نآ  نایرتشم  زا  یکی  رگا  لاح  ددرگ !! دازردام  تخل  دیاب  دوش ، دراو  دـهاوخب  سکره  هک  تسا 

، تسا ناریا  یمالسا  روشک  اج  نیا  تسین ، ایلاتیا  اج  نیا  دنیوگ ، یمن  وا  هب  و  دننک ؟ یمن  شموکحم  همه  ایآ  دوش ، ناریا  ياه  ناروتـسر 
اهامـش منک ، یگدنز  مدوخ  کلـسم  مارم و  قبط  مشاب و  دازآ  مهاوخ  یم  نم  دیوگب : صخـش  نآ  رگا  دش ؟ ناروتـسر  دراو  تخل  دـیابن 

؟ دنریگ یم  ار  شیولج  هدـش  هک  مه  روز  هب  ای  دـنراذگ ، یم  دازآ  ار  وا  ناریا  تموکح  ناریا و  تلم  تروص ، نیا  رد  ایآ  دـینکن ، مهاگن 
نتفر ناروتسر  هب  تخل  دننام  یلعف ، ناریا  رد  مه  ناملسمریغ  نز  ییامندوخ  یباجح و  یب  متـسه ، یحیـسم  نز  کی  هک  نم  هدیقع ي  هب 

ص 38. كردم - نامه  یناحور - رایرهـش  رتکد  دنریگب ».  ار  شیولج  دنراد  قح  ناریا  یمالـسا  تموکح  تلم و  هک  تسا  ییایلاتیا  نآ 
ص 42. م . م . س . باجح - هرابرد ي  یثحب 

تسا راّفک  هب  هّبشت  برغ و  زا  هناروکروک  دیلقت  ششوپ ، رد  لاذتبا  - 18

مدـع یچوپ و  یتیوه و  یب  ناشن  يدـیلقت  نینچ  تسا . دورطم  مومذـم و  هراومه  نارگید  راتفگ  راتفر و  زا  لیلد  یب  هناروکروک و  دـیلقت 
هراچ دنک و  دیلقت  شطیحم  دارفا  ردام و  ردپ و  زا  دـیاب  تسا ، غلابان  كدوک و  هک  ینامز  ات  یناسنا ، ره  . » تسا درف  يرکف  یحور و  غولب 
هیکت دوخ  لقع  رکف و  هب  شیوخ ، هب  طوبرم  ياهراک  روما و  رد  دیاب  دیـسر ، دـشر  غولب و  نس  هب  هک  ینامز  نیا  یلو  درادـن . نیا  زج  يا 

، دـلقم صخـش  اریز  تسوا . تیناسنا  ماـقم  زا  ناـسنا  طوقـس  هجرد ي  تیاـهن  هناروکروک ، دـیلقت  دزیهرپب . هناروکروک  دـیلقت  زا  دـنک و 
یم یهت  هیام و  یب  هتخورف و  دوخ  دراذـگ و  یم  نارگید  رایتخا  رد  ار  دوخ  لمع  راـکتبا  دـنک و  یم  شومارف  ار  دوخ  یناـسنا  تیـصخش 
مه دنوادخ  دندرک ، شومارف  ار  دوخ  يادخ  اه  نآ  نوچ  مهسفنا » مهاسناف  هللا  اوسن  : » تسا هدومرف  مدرم  نیا  هرابرد ي  دنوادخ  هک  دوش 
ابآ زا  هناروکروک  دیلقت  رطاخ  هب  ار  هتشذگ  ماوقا  يددعتم ، دراوم  رد  میرک  نآرق  تهج  نیدب  درب » ناشدای  زا  ار  ناشیا  یناسنا  تیصخش 

يرهاظ ششوپ و  هک  ینانز  نادرم و  زا  يرایسب  زا  رگا  دنک . یم  تمالم  تّمذم و  ناشناکاین  لوقعمریغ  دنـسپان و  ياه  تنـس  دادجا و  و 
هنوگ نیا  ار  شیوخ  تروص  رس و  ارچ  ای  و  دیشوپ ؟ یم  سابل  هنوگ  نیا  ارچ  هک : دوش  هدیسرپ  دنراد ، یمالسا  ماظن  تانوئش  اب  بسانتمان 
نیا اکیرما ، ای  اپورا  رد  ییامنیـس  هراتـس ي  نامهب  ای  یبرغ ، هشیپرنه ي  نالف  دـنیوگب : هک  نیا  زج  دـنرادن ، یخـساپ  دـینک ؟ یم  شیارآ 

، دندنسپ یم  ار  نیا  ناگدز  برغ  نایبرغ و  زورما  هک  نیا  ای  تسا و  هداد  شیارآ  هنوگ  نیا  ار  شیوخ  هرهچ ي  رـس و  و  دشوپ ، یم  هنوگ 
شیوخ یناسنا  تیـصخش  و  یلم ، یمالـسا - تیوه  تروص ، رـس و  مرف و  سابل و  باختنا  نیا  رد  هک  نیا  زا  لفاغ  دنناد . یم  زور » دم   » و
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هدـمآ يونثم  رد  هک  نانچ  مه  دـنا ، هدـش  ررـضتم  تخـس  رباربان  يادوس  نیا  رد  و  دـنا ، هدـش  هناگیب  هدرپسرـس ي  هناهاگآ  ان  و  هتخاب ، ار 
هرهچ ي رس و  نتـسارآ  ندیـشوپ و  سابل  زرط  نیا  رگید ، ییوس  زا  اداب ) دیلقت  نیارب  تنعلدصود  يا  داد  داب  رب  ناشدیلقت  ار  قلخ  : ) تسا

سکره مهنم » وهف  موقب  هّبـشت  نم  : » دـنا هدومرف  ییاج  رد  تسا . هدـش  عنم  نآ  زا  تدـش  هب  یمالـسا  تایاور  رد  هک  تسا  راّفک  هب  هّبـشت 
ار دوخ  هک  یـسک  انریغب » هّبـشت  نم  اّنم  سیل  : » دـنا هدومرف  رگید  ییاـج  رد  و  دوش . یم  بوسحم  اـه  نآ  زا  دزاـس ، یهورگ  هیبش  ار  دوخ 
، ندیباوخ ندروخاذغ ، نتفر ، هار  سابل ، هرهچ ، مسا ، هک  تسا  یسک  یعقاو  ناملسم  تسین . یقیقح  ناملـسم  دروآرد ، ناملـسمریغ  هیبش 

بادآ گـنهرف و  مـالک  کـی  رد  رگید و  روـما  اهدـص  ندــیدنخ و  و  ندز ، فرح  ترــشاعم ، بادآ  لزنم ، ثاـثا  لزنم و  تخاـس  زرط 
هک یـسک  دشاب . رافک  هب  هیبش  شراتفر  سابل و  هفایق و  هک  نیا  هن  دشاب ؛ هدش  ذخا  ع )  ) موصعم ناماما  و  ص )  ) ادخ لوسر  زا  شیعامتجا 

یهاگ و  دراد ، شیارگ  نانا  هب  رادقم  کی  هک  دوش  یم  رما  نیا  هدنهد ي  ناشن  دروآ ، یم  رد  رفاک  دحلم و  ياه  ناسنا  لکـش  هب  ار  دوخ 
لحار فراع و  ماما  زا  رت  شیپ  هک  نانچ  مه  دروآ . یمرد  رفک  زا  رـس  و  دنک ، یم  ضوع  ار  وا  هدیقع ي  سابل ، رد  دیلقت  نیمه  تاقوا  زا 

هدـش هک  مه  یکدـنا  دزاس ، یم  هیبش  ناگناگیب  هب  ار  شیوخ  رهاـظ  شـشوپ  ساـبل و  هک  نآ  هطـساو ي  هب  ناـسنا  هاـگ  هک  میددرک  لـقن 
و ص )  ) ربمایپ ادخ و  ناتـسود  زا  لباقم  رد  و  دنک ، یم  ادیپ  هنالهاج  بصعت  اه  نآ  هب  تبـسن  ددرگ و  یم  رادـیدپ  شلد  رد  نانآ  تبحم 

ضغب رافک و  هب  تبسن  ّبح  نیا  میالع  راثآ و  زورما  هک  نانچ  دندرگ . يو  بوسحم  اه  نآ  نانمـشد  ددرگ و  یم  رّفنتم  رجزنم و  نانمؤم 
يادـخ دومرف : ص )  ) دـمحم لا  قداص  هک  تسا  ببـس  نیدـب  تسا و  ناـیامن  نز  درم و  زا  دارفا  هنوگ  نیا  هرهچ ي  زا  نینمؤم  هب  تبـسن 
کلسم هب  و  دیروخن ، ارم  نانمـشد  ماعط  دیـشوپن و  ارم  نانمـشد  سابل  : » وگب نانمؤم  هب  هک  دومرف  یحو  شناربمایپ  زا  يربمایپ  هب  لجوزع 

تسا ینطاب » هّبشت   » يارب يربعم  همدقم و  يرهاظ » هّبشت   » يرآ تفرگ ». دیهاوخ  رارق  نانآ  زج  مه  امش  هک  دنیامنن ، كولـس  نم  نانمـشد 
هراپ هک  تسا  يراب  تّفخ  هقباسم ي  هچ  نیا  سپ  میزاـس !؟ یم  هیبش  ودـب  ار  دوخ  میراد ، رت  تسود  ار  سکره  هک  تسا  نینچ  هن  رگم  و 

رد شیوخ  رهاظ  تأیه  تروص و  رس و  شیارآ  سابل و  ظاحل  زا  رافک ، هب  هّبشت  رد  ام  هعماج ي  ناناوج  نادرم و  نارتخد و  نانز و  زا  يا 
!؟ دنا هتفرگ  شیپ 

یکشزپ هاگدید  زا  یباجح  یب  تارطخ  ءوس و  راثآ  - 19

ملع هاگدـید  زا  تسا ، یباجح  یب  هدـیدپ ي  دـیلپ  نومیمان و  ياهدروآ  تسد  زا  هک  یعامتجا  يداصتقا و  یقالخا ، ياه  نایز  رب  هوـالع 
اه نآ  زا  يا  هراپ  هب  راو  تسرهف  اج  نیا  رد  هک  دراد  یپرد  يراوگان  میخو و  بقاوع  موش  هدـیدپ ي  نیا  زین  يدرف  تشادـهب  یکـشزپ و 

18 و 19 و  ) ياهدـلج ربمایپ » نیرخآ  هاگـشناد و  نیلوا   » باتک هژیو  هب  هنیمز  نیا  رد  لصفم  بتک  هب  دـنناوت  یم  نابلاط  دوش و  یم  هراشا 
یبرچ بوژ  ینیم  : » دـسیون یم  اه  یبرغ  یگنهرب  دروم  رد  هر )  ) داژن كاـپ  رتکد  تخل : ياـه  نار  ندـش  قاـچ  - 1 دـنیامن . هعجارم  ( 20

-2 درب ». یم  ورف  راولـش  هب  رابجا  هب  ار  نارتخد  هدـیناشوپ و  نیئوم  سابل  ار  اـهاپ  و  دزادـنا ، یم  هراوق  زا  هدرک و  میخـض  ار  اـه  نار  ياـه 
دایدزا هنانز 5 - تاحشرت  شیادیپ  هناثم 4 - باهتلا  - 3 تسا . رت  شیب  ربارب  ات 5  نانز 3  رد  گنس  نیا  ارفص : يا  هسیک  گنـس  شیادیپ 

دروآ و یم  راشف  ندرگ  ياه  نایرـش  رب  گنت  هقی ي  - 6 دراد . لابند  هب  ار  يدب  رایـسب  بقاوع  دوخ  نیا  هک  یـسنج ، یعیبطریغ  تالیامت 
هعجارم هب  ار  صخش  هک  دنک ، یم  ادص  دنز و  یم  توس  شوگ  دوش ، دراو  یلـصا  ياج  هب  هدرـشف  گنت و  ياج  زا  نوخ  دوش  یم  ثعاب 
ندییور : » دـیامرف یم  ع )  ) قداص ماما  دـنوش . یمن  عوضوم  هجوتم  مه ، ناکـشزپ  اه  تدـم  تاقوا  زا  یهاگ  دزاس . یم  روبجم  کشزپ  هب 

رب گنت ، سابل  - 7 تسا ». ماذج  زا  ندنام  ناما  رد  ثعاب  دنک ، یم  شدرگ  ندب  رد  یتحار  هب  نوخ  هک  ینامز  نینچ  مه  و  ینیب ، رد  يوم 
یمن دروآ ، راشف  ناتـسپ  ای  هنیـس  رب  گنت  ساـبل  رگا  - 8 دوش . یم  یتسوپ  ياه  يرامیب  هب  ـالتبا  ببـس  دروآ ، راـشف  هک  ندـب  زا  هطقن  ره 
راشف تسوپ  هب  رگا  تساه و  بورکیم  لـقان  گـنت  ساـبل  - 9 دوش . یم  یعیبـط  هیوهت ي  عناـم  دـسرب و  اـه  هیر  هب  یبوخ  هب  اوه  دراذـگ 

هب ار  یتـنوفع  اـی  لـمد  دـهدب و  دـشر  دروا ، دوجو  هب  ار  یبورکیم  هجیتـن  رد  درادرب  تسا  تسوپ  ظـفاحم  هک  ار  یبرچ  دـناوت  یم  دروآ ،

فافع www.Ghaemiyeh.comرویز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 130زکرم  هحفص 68 

http://www.ghaemiyeh.com


یب ناـنز  رد  نآ  ضراوع  یگدروخامرـس و  - 11 دـشاب . یم  ءانمتـسا  لماوع  زا  یکی  و  کیرحت ، ثعاب  گـنت  ساـبل  - 10 دروآ . دوجو 
مود و تسد  یجراخ  هسبلا ي  دنشوپب ، زور » دم   » هک نیا  يارب  رسپ ) رتخد و   ) ناناوج زا  يا  هراپ  - 12 تسا . رت  شیب  باجحدب  باجح و 

تسا زدیا »  » ریذپان نامرد  كان و  لوه  يرامیب  همه  زا  رت  كانرطخ  و  - 13 دنسر . یم  رظن  هب  كوکشم  هدولآ و  هک  دنرخ  یم  ار  مدنچ 
نویلیم ناج  و  درب ، یم  ورف  گرم  ماک  رد  ار  ناسنا  نارازه  هنازور  تسا و  یـسنج  يرابودـنب  یب  یباجح و  یب  ياهدروآ  تسد  ءزج  هک 

. دنکیم دیدهت  ملاع  طاقن  یصقا  رد  ار  ناسنا  اه 

رمع هیامرس ي  عییضت  ببس  ششوپ ، رد  لاذتبا  یباجح و  یب  - 20

يزیچ رگید  دورب ، فک  زا  رگا  هک  گنـس  نارگ  يا  هیامرـس  تسا . ناهج  نیا  رد  یمدآ  ییاراد  نیرتدنمجرا  رمع ، لیدـب  یب  هیامرس ي 
لین یمدآ و  ندش  هنوگادخ  يونعم و  یلاعت  یحور و  یلاعت  زاس  هنیمز  دناوت  یم  شا  هظحلره  هک  يرمع  دنام . یمن  یقاب  شبحاص  يارب 
نیا جرا  ردـق و  نانیبدوخ  هک  سوسفا  غیرد و  نارازه  اما  دروآزاب . ناوتن  ـالط  زا  يراورخ  اـب  ار  شا  هیناـث  ره  ددرگ و  يدـبا  تداعـس  هب 
هنیآ يور  رد  ور  شیارآ و  زیم  ياپ  رد  ار  شیوخ  هیامنارگ ي  رمع  زا  اه  تعاس  نایامندوخ  ناتـسرپدم و  و  هتـسنادن ، ار  اهبرپ  هیامرس ي 

لوغـشم روما  هنوگ  نیا  هب  ار  ناـشنهذ  رکف و  اـه  تعاـس  و  دـنیامن ، یم  شیوخ  تروص  ورـس  شیارآ  ییارآ و  نت  فرـص  ینیبدوخ ، ي 
زور زا  يدایز  ياه  تعاس  و  دنزادرپ ، یم  وگتفگ  هب  رهاظ و ... نتـسارآ  هوحن ي  سابل و  لدم  گنر و  هرابرد ي  نآ  نیا و  اب  ای  هدومن و 

شیارآ مزاول  سابل و  ياه  لدـم  ماسقا  عاونا و  ياشامت  هب  اه و ... هزاغم  اه و  کیتوب  نیرتیو  تشپ  رد  دـننز و  یم  هسرپ  اه  نابایخ  رد  ار 
یم هک  یـسفن  ره  و  باحّـسلاَرم » ّرمت  هصرفلا  : » دنرذگدوز يراهب  ربا  نانوچ  رمع  ییالط ، ياه  تصرف  هک  نیا  زا  لفاغ  دنتـسیا . یم  و ...

زا لفاغ  گرم .» يوس  هب  تسا  یماگ  یمد  ره  « » هلجا یلا  هاطخ  ءرملا  سقن  : » دنباتش یم  رتولج  شیوخ  گرم  يوس  هب  ماگ  کی  دنشک ،
هیناث ندومن  يرپس  هوحن ي  يوگ  خـساپ  دـیاب  تمایق ، هرطاخمرپ ي  هنحـص ي  رـشحم و  يارحـص  رد  دورو  هظحل ي  نیتسخن  رد  هک  نیا 

نآ سپ  تسا ، ءایشا  نیرتزیزع  وت  رمع  دنا : هتقگ  ناگرزب  دنشاب . دوخ  یناوج  طاشن و  مایا  ندناسر  رس  هب  تیفیک  شیوخ و  رمع  هیناث ي 
، دـناد یمن  هصغ  مغ و  هیام ي  ار  ییاراد  دـنزرف و  ماقم و  لاـم و  نداد  تسد  زا  ع )  ) نینمؤملاریما ـالوم  نک ! ءایـشا  نیرتزیزع  فرـص  ار 

دنوادـخ هک  ار  يرمع  تسا  حیحـص  ایآ  « » هصغ هصرفلا  هعاضا   » هک درامـش  یم  یقیقح  هودـنا  هصغ و  ار  رمع  تصرف  ندرک  عیاض  هکلب 
تلاطب هب  دزیگنا ، یمرب  ار  دـنوادخ  مشخ  بضغ و  هک  یهار  رد  تسا ، هداد  رارق  اه  ناسنا  ام  رایتخا  رد  شیاه  تمعن  همه  نیا  اب  ناحبس 

تّفع تدابع و  هار  رد  میناوت  یم  ام  هک  ار  یناوج  رمع و  دیاب  ارچ  مینکب !؟ ادخ » تیـصعم   » فرـص ار  ادخ » تمعن   » دیاب ارچ  مینارذگب »؟
بلج تسا  تداعـس  نیرتالاب  هک  ار  وا  ياضر  و  مینک ، فرـص  گرزب  يادخ  ناگدنب  هب  تمدـخ  و  يّدام ، يونعم و  تالامک  لیـصحت  و 

رمع راهب  و  دنهاتوک ، سب  اه  تصرف  هک  مییآ ! دوخ  هب  یکدنا  مینک ؟ فرـص  مدرم  هعماج و  هب  تنایخ  ناطیـش و  يربنامرف  هار  رد  مینک ،
. رادیاپان

تسا نمشد  هب  یتمدخ  شوخ  بالقنا و  هب  یجک  نهد  نادیهش و  نامرآ  هب  ندز  اپ  تشپ  ششوپ ، رد  لاذتبا  - 21

ای هتـسناد  هک  دننادب  دیاب  دنریگ ، یم  هدیدان  شیوخ  يرهاظ  شـشوپ  رد  ار  یعرـش  ماکحا  دودـح و  يا  هزیگنا  تلع و  ره  هب  هک  یناسک 
بالقنادـض بایـسآ  هب  بآ  و  هتـشادرب ، ماگ  بالقنا  مالـسا و  نانمـشد  ياه  هتـساوخ  ریـسم  رد  ًالمع  هتـساوخان ، ای  هتـساوخ  و  هتـسنادن ،

نامرآ هب  شیوخ  ياوران  لمع  نیا  اب  و  دـنا ، هتخاس  دونـشخ  ار  اکیرما  اه  نآ  سار  رد  نورب و  ياه  کناطیـش  نورد و  ناطیـش  و  هتخیر ،
و دـنا ، هدز  اپ  تشپ  تسا ، میرک  نآرق  تاروتـسد  هب  يدـنب  ياپ  هعماج و  رد  یمالـسا  ماکحا  لماک  تیمکاح  انامه  هک  نادیهـش  يـالاو 
هب ار  نیتسار  نویبالقنا  حور  بلق و  دنا و  هتساخرب  تفلاخم  هب  نآ  اب  و  هدومن ، یجک  نهد  دوخ  تلم  یمالسا  هوکشرپ  بالقنا  هب  تبـسن 
ام تلم  هب  هرابود  یتاـیح  غورفرپ ، بـالقنا  نیا  هک  ارچ  دـنا ، هتـشگ  تمعن  نارفک  یـسانشانردق و  یعون  بکترم  عقاو  رد  و  هدروآ ، درد 
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داد و تاجن  داسف  فارحنا و  یتسپ و  یتسین و  هطرو ي  زا  ار  ام  ناناوج  نانز و  و  دنادرگزاب ، نانآ  هب  ار  نانز  یعقاو  تیصخش  و  دیشخب ،
يدولآ تیانج  راتفر  لامعا و  نینچ  هب  تسد  ًانایحا  یـسایس ، ياه  هزیگنا  يور  زا  هناهاگآ و  هک  یناسک  دیـشخب . فرـش  تزع و  نانآ  هب 

ياهدمایپ هک  نیا  رب  هوالع  دـش . دـهاوخ  نانآ  دوخ  ریگ  نماد  سکره  زا  لبق  لامعا  هنوگ  نیا  نایز  ررـض و  هک  دـننادب  دـیاب  دـننز ، یم 
دهاوخ نانآ  راظتنا  رد  زین  دنوادخ  بضغ  يورخا و  باذـع  دیـشچ ، دـنهاوخ  ایند  نیمه  رد  ار  نآ  یگداوناخ و ... يدرف ، یناور ، راوگان 

، دوب هدش  باجح  دـنب  ياپ  هک  ناملـسمریغ ، ياه  مناخ  زا  یکی  :» دـنریگب سرد  ناملـسمریغ  مناخ  نآ  زا  تسا  بوخ  دارفا  لیبق  نیا  دوب .
دوجو هب  ار  بـالقنا  نیا  اـم  نوچ  دـنتفگ : یم  نویبـالقنا  هیـسور ، یتسینومک  بـالقنا  رد  درک : یم  ناـیب  نینچ  ار  شا  يدـنب  ياـپ  لـیلد 

هچ دـنهاوخب ، هچ  ،» دـنوش اـم  هدـیقع ي  هتـساوخ و  عباـت  هیـسور ، تلم  همه ي  دـیاب  و  تسا ، اـم  لاـم  هعماـج  رب  تیمکاـح  قح  میدروآ ،
نویبـالقنا ياـه  هتـساوخ  يادـف  ار  دوخ  یبهذـم  موسر  بادآ و  دـندش  روبجم  هراـچیب ، مدرم  هک  ییاـج  اـت  دـش ، مه  ناـنچ  و  دـنهاوخن »

هب ار  یمالـسا  بالقنا  نیا  ات  دنتـشذگ ، دوخ  زیچ  همه  زا  مالـسا  رطاخ  هب  هک  ناملـسم  نویبالقنا  مه  ناریا  بالقنا  رد  دنزاس . تسینومک 
ماـظن تسا و  ناـنآ  لاـم  هعماـج  رب  تیمکاـح  قح  ًاـعبط  دـنهد ، یم  لیکـشت  مه  ار  ناریا  تلم  هدـمع ي  تیرثـکا  نوچ  دـندروآ ، دوجو 

، دـنهاوخ یم  نانا  هک  تسا  یماظن  فالخ  یباجح ، یب  نوچ  دوش و  هدایپ  هعماج ، رد  دـیاب  دـنهاوخب ، نانآ  هک  ار  یعاـمتجا  یترـشاعم و 
هک مه  یناسک  و  دشاب ».  هتـشادن  هاوخ  دشاب ، هتـشاد  هدیقع  یمالـسا  باجح  هب  هاوخ  دوش . رهاظ  عامتجا  رد  باجح  یب  ینز  جـیه  دـیابن 
زا شیب  دنیوشب و  ناگدید  زا  تلفغ  رابغ  و  دنیآ ، دوخ  هب  یکدنا  دیاب  دـنراد ، تلفغ  مهم  نیا  زا  یهجوت  مک  یهاگآ و  ان  يور  زا  انایحا 

يدوس زگره  ینامیـشپ  و  تسا ، رید  ادرف  هک  دـنیامنن ، يویند  رذـگدوز  يا و  هظحل  ياـه  سوـه  يادـف  ار  شیوـخ  دـیواج  تداعـس  نیا 
دنیامن و یم  تحاران  رطاخ و  هدرزآ  دوخ  زا  ار  یناسک  هچ  شیوخ  لذتبم  شـشوپ  تاکرح و  لامعا و  اب  هک  دنـشیدنیب  يا  هظحل  درادن .

!؟ دندونشخ نامداش و  نانآ  رادرک  زا  یناسک  هچ  لباقم ، رد 

يراد هیامرس  برغ و  تایح  همادا ي  يارب  یترورض  یتسرپدم ، ششوپ و  رد  لاذتبا  - 22

هدوب دوخ  تادیلوت  يارب  رت  شیب  هچره  فرصم  رازاب  دنمزاین  شیوخ ، يداصتقا  یسایس و  تایح  همادا ي  يارب  برغ  يراد  هیامرس  ماظن 
، دشاب هتشاد  دوجو  اضاقت  مود : دشاب . هتشادن  دوجو  یسایس  تاروظحم  هک  نیا  لوا : تشاد : یـساسا  طرـش  ود  رما  نیا  ققحت  یلو  تسا .

روظنم هب  هدش و  لسوتم  یسایس  یماظن ، تردق  هب  لوا  طرش  ققحت  يارب  دشاب . هتشاد  رادیرخ  موس  ناهج  رد  هدش ، دیلوت  ياهالاک  ینعی 
زرط رکفت و  زرط  تاداع و  لـیمحت  اـب  هدومن و  قیمعت  رظندروم  ياـهروشک  رد  ار  یگدز  برغ  یگنهرف و  یگتـسباو  مود ، طرـش  ققحت 

ییوج هرهب  اب  اتسار  نیا  رد  دنیامن .  داجیا  اضاقت  دوخ  ياه  هناخراک  تاعونـصم  تادیلوت و  يارب  دندیـشوک  یبرغ  ياه  بلاق  یگدنز و 
ياه تیباذـج  اه و  تفارظ  اه و  تفاطل  زا  ات  دندیـشوک  نوگانوگ ، مولع  ناصـصختم  تاـیرظن  یملع و  ياـهرازبا  یغیلبت و  تاـناکما  زا 

نتشادرب نایم  زا  يور  نیا  زا  دنیوجب ، هرهب  یبرغ  ياهالاک  فرصم  رت  شیب  هچره  شطع  داجیا  دوخ و  تاعونصم  غیلبت  يارب  نز ، سنج 
نیـشام هک  بلط  نوزفا  و  رثاکت »  » رب ینتبم  ماظن  نیا  . » دوب اهراک  نیرت  يرورـض  زا  اه  نآ  يارب  ناملـسم  ياهروشک  رد  یمالـسا  باجح 

غاد ار  فرـصم  دیلوت و  رازاب  ات  دنک  یم  هدافتـسا  ناسنا  زیارغ  اهورین و  همه ي  ناهج و  تاناکما  اوق و  همه ي  زا  تسا ، ملاع  هدـنکم ي 
هک تساج  نیا  و  دریگ ، یم  رارق  صیرح  بلط و  ینوزف  ماظن  نیا  مادختـسا  رد  تسا ، ناسنا  رد  یعیبط  ییورین  هک  تیـسنج »  » دزاس و رت 
هیآ يونعم  ياه  گنهرف  رد  هک  درم  نز و  سنج  فالتخا  تیـسنج و  هلاسم ي  دوش . یم  رت  نانچ  نآ  میتفگ ، نیا  زا  شیپ  هک  ناـنچ  نآ 

يونعم گنهرف  رد  هچ  نآ  دوش . یم  يراد  هیامرس  داصتقا  ناکد  قنور  رازاب و  یمرگ  هیام ي  تسا ، دنوادخ  تمکح  فطل و  هناشن ي  و 
هچره نتخورفارب  يارب  يا  هلیسو  تیونعم ، زا  رود  ناسنا  تسد  رد  اهیلا ) اونکستل   ) تسا هدش  هتـسناد  نوکـس  شمارآ و  هیام ي  یمالـسا 

دـنک و فرـصم  دـیاب  هک  تسا  يا  هلیـسو  تسا ، يداصتقا  ماـظن  نینچ  موکحم  هک  هعماـج  نیا  رد  نز  دوش . یم  یـشهاوخ  رونت  رت  شیب 
مسج طقف  هک  نز  دسانش .  یمن  تیمسر  هب  ار  يرگید  شزرا  چیه  هملک ، ود  نیا  زا  ریغ  هب  برغ  تیونعم  زا  یلاخ  داصتقا  دوش . فرصم 
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رارق رگا  یتسار  هب  دنک . یم  نییعت  ار  وا  سابل  لکـش  هک  تسا  دیاب »  » نیا و  دـشاب ، هدـنوش  فرـصم  هدـننک و  فرـصم  دـیاب  نت ، تسا و 
عیانـص نابحاص  فیلکت  دنادن ، دوخ  مسج  هرهچ و  هب  ار  دوخ  تیـصخش  رگید  نز  دنیـشنب و  يدام  ندمت  ياج  هب  يونعم  گنهرف  دـشاب 

یـسابل دـیاب  اـهنت  هن  ارگ ) برغ  نادرم  زین  و   ) هدز برغ  یبرغ و  نز  دـش !؟ دـهاوخ  هچ  دـم  ناـحارط  شیارآ و  مزاوـل  ناگدـنزاس  میظع 
ناشورف و هچراپ  نازاسدم و  رازاب  ات  دنک ، ضوع  دم  هناهب ي  هب  ار  دوخ  سابل  امئاد  دـیاب  هکلب  دـشاب ، زادرپ  ندـب  امن و  ندـب  هک  دـشوپب 

ربهر دروآ !؟ دـهاوخ  رد  شخرچ  هب  ار  عیانـص  نیا  خرچ  زیچ  هچ  رگید  دـشابن ، ییاـمندوخ  هلیـسو ي  ساـبل  رگا  و  دـنامب ، غاد  ناـطایخ 
یگنهرف ناحارط  زومرم  ياه  تسد  نامه  هک  نز  لـماکت  تداعـس و  نانمـشد  : » دـیامرف یم  هنیمز  نیا  رد  بـالقنا  شیدـنارود  نیبزیت و 

زور هب  زور  اپورا  رد  نالا  دینیبب ! امـش  دننک . یم  لمع  فلتخم  قرط  زا  دننک . یم  لمع  هبناج  همه  دننک ، یم  لمع  هدـیچیپ  دنـشاب ، برغ 
ياپورا صوصخ  هب  اهروشک ، یـضعب  رد  دننکن . حرطم  ار  يا  هزات  هشقن ي  کی  یحرط و  کی  هک  تسین  يزور  دـنور . یم  شیپ  دـنراد 
ییاهزیچ درم ! نز و  یسنج  داسف  شرتسگ  رد  دیدج  ياه  گنهآ  اه و  شقن  ترثک  زا  تسا  ییاغوغ  يوانیدناکسا ، ياهروشک  یلامش ،

نیا ایند  میناوخب ، میشک  یم  تلاجخ  اهام  دیوگب  یسک  رگا  اعقاو  ینعی  تسا . روآ  مرش  نانز ، نادرم و  يارب  شندینـش ، نتفگ و  انیقی  هک 
ناور نیـصصختم  دننک ، یم  شفرـص  لوپ  دنراد  دنا ، هدید  تیرـشب  يارب  یباوخ  دب  دور . یم  شیپ  داسف  طاطحنا و  تمـس  هب  دراد  روج 
دنراد ایند  همه ي  يارب  اه ، نیا  يارب  طقف  هن  هیـضق ، تشپ  رد  یتاـعالطا  ياـه  هاگتـسد  اهرادـم ، تسایـس  نوگاـنوگ ، ناـحارط  ساـنش ،
کی زورما  ملاع  نادنمتردق  یناهج و  رابکتـسا  يارب  نیا  دننک . رتدنت  رتزیت و  یه  ار ، درم  نز و  توهـش  شتآ  نیا  ات  دـننک ، یم  یحارط 

 .« تسا ترورض  کی  گرزب  ناراد  هیامرس  يارب  دنراد ، جایتحا  نآ  هب  تسا ، ترورض 

تسوا ماد  ناطیش و  نامرف  یباجح ، یب  - 23

هزره و ناـنز  یـسنج و  ياـه  شزغل  ماد  هدـینارتسگ ، ناـنا  هار  رـس  رب  مدآ  نادـنزرف  راکـش  يارب  رادـغ  ناطیــش  هـک  یماد  نیرتدـنمورین 
نیرتهب ار  نانز  ص ،)  ) ادخ لوسر  و  دنا ، هدرک  یفرعم  ناطیـش  ياه  ماد  ار  نانز  تایاور  زا  يا  هراپ  رد  رگا  تسا . راب  ودنب  یب  يامندوخ 
هتـسناد ءاسنلا » نم  لاجّرلا  یلع  ّرـضا  هنتف  يدـعب  كرتام  ، » نادرم يارب  هنتف  نیرتزیگنا  نایز  و  ءاسنلا » سیلبا  حالـس  قثوا   » ناطیـش حالس 

سوه ییامندوخ و  يرگ و  هوشع  اب  هک  دنتـسه  ي  دـقعلا » یف  تاـثافن   » رگ و هسوسو  ناـنز  هورگ  نآ  هکلب  تسین ، ینز  ره  دوصقم  دـنا ،
نآرق دـنک . یم  طقاس  یـسنج  ياه  یگدولآ  و  یتسرپ ، توهـش  لـیو  هاـچ  رد  هدرک و  رد  هب  یتسار  اوقت و  هداـج ي  زا  ار  نادرم  يرورپ 

نم مکیوبا  جرخا  امک  ناطیـشلا  مکّننتفیال  مدآ  ینب  ای  : » دـه یم  رارق  باطخ  دروم  هنوگ  نیا  ار  ناگدازیمدآ  هنوگراذـنا ، ینحل  اـب  میرک 
رعا .« ) نونمؤیال نیذـّلا  ءایلوا  نیطایـشلا  انلعج  ِانا  مهنورتال ، ثیح  نم  هلیبق  وه و  مکیری  ّهنا  امهتاوس ، اـمهیریل  امهـسابل  اـمهنع  عزنی  هّنجلا 

ناشنت زا  ار  ناشـسابل  دنار ، نوریب  تشهب ، زا  ار  امـش  ردام  ردپ و  هک  نانچ  نآ  دبیرفب ، ار  امـش  ناطیـش ، ادابم  مدآ ! نادنزرف  يا  فا 27 )
هک دـننیب  یم  يا  هنوگ  هب  ای  ییاج و  زا  ار  امـش  وا ، هب  هتـسباو  هورگ  وا و  املـسم  دـنایامنب . اه  نآ  هب  ار  ناشتروع  بیع و  اـت  دروآ ، نوریب 

مالک ینارون  هیآ ي  نیا  هیاپ ي  رب  دنروآ . یمن  نامیا  هک  میداد  رارق  یناسک  تسرپرـس  ءایلوا و  ار  نیطایـش  ام  دینیب . یمن  ار  اه  نآ  امش ،
هتکن ي تسا . تّفع  تلیـضف و  یکاپ و  تشهب  زا  اه  نآ  جورخ  نینمؤم و  فارحنا  يارب  ناطیـش  ياه  ماد  زا  یباجح  یب  یگنهرب و  قح ،

دید زا  ار  دوخ  نامیا  یب  ناتفـص  ناطیـش  و  تسا ، یئرمان  یـسب  ناطیـش  ماد  نیا  هک  دـنک  یم  دـیکأت  هیآ  نیا  رد  هک  تسا  نیا  تقد  لباق 
یب نز و ... يربارب  يدازَا و  نوچ  یحالصلارهاظ  ياه  شـشوپ  ریز  هنایذوم و  یـسنا ، نیطایـش  زورما  هک  نانچ  دنراد . یم  یفخم  نامدرم 

. دننز یم  نماد  يو  یگنهرب  یباجح و 

اوقت دوبمک  نامیا و  فعض  ناشن  ششوپ ، رد  یتالابم  یب  - 24

و دـیامنب ، ار  الوم  یهن  رما و  هظحـالم ي  شیوخ ، تانکـس  تاـکرح و  همه ي  رد  هک  دـنک  یم  مکح  یمدآ  هب  نیتسار  داـقتعا  ناـمیا و 
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نیا زج  ییانعم  زین  ییاسراپ  اوقت و  دـهنن . ورف  بدا  طرـش  یلاح  چـیه  رد  و  دـنیبب ، رـضاح  باـبرالا  ّبر  رـضحم  رد  ار  نتـشیوخ  هراومه 
مک هرهب ي  ییاسراپ  زا  عبطلاب  نامیا و  تمعن  زا  هک  نانآ  بیاغ . تسوا  یهن  اجره  دـشاب و  رـضاح  تسادـخ ، رما  اجره  هدـنب  هک  درادـن 

راگدرورپ نامرف  اج ، هبان  ياهدـیلقت  اه و  یمـشچ  مه  مشچ  و  هعماج ، رب  مکاح  ّوج  یطیحم و  طیارـش  ریثأـت  تحت  اـسب  هچ  دـنراد ، يرت 
ار ادـخ  ماکحا  تیاعر  شیوخ  يرهاظ  بادآ  شـشوپ و  رد  دـنیآ و  راتفرگ  رذـگدوز  ياه  سوه  ماد  رد  و  هتـشاگنا ، هدـیدان  ار  شیوخ 

شیب يا  هوای  تسین » مهم  نادـنچ  رهاظ  دـشاب ، كاپ  لد  : » هک دـنا  هتخاـس  شیوخ  راعـش  دارفا  يا  هراـپ  هک  هناـماوع  نخـس  نیا  دـنیامنن .
لامعا و هتخاس ي  یمدآ  لد  ًالـصا  و  تسین ، رهاظ  یکاـپ  اـب  طاـبترا  یب  لد  یکاـپ  دـش ، هتفگ  رت  شیپ  هک  هنوگ  ناـمه  هک  ارچ  تسین ،
زا ار  میقتـسم  طارـص  رد  تماقتـسا  زین  لد  دـشابن ، قح  نامرف  قبط  هدـعاق و  هب  ینوریب  راتفر  رادرک و  هاگ  ره  و  تسوا ، ینوریب  تاـکرح 

جیردـت هب  و  دوش ، یم  عورـش  تیمها  مک  کچوک و  رهاظ  هب  روما  زا  كدـنا و  يا  هیواز  زا  تافارحنا  هشیمه  هوالع  هب  دـهد . یم  تسد 
« ینوریب لمع   » و ینورد » نامیا   » یعیـش رکفت  رد  الوصا  دـنام . یمن  یقاب  یتشگزاب  هار  رگید  هک  اـج  نآ  اـت  دـبای  یم  يرت  خارف  هنماد ي 
هک نآ  ناسکی و  ینامیا  یب  اب  حـلاص  لمع  نودـب  نامیا  و  دوش ، یم  بوسحم  نامیا  لـیلد  حـلاص  لـمع  و  دنتـسه ، لـباقتم  ریثأـت  ياراد 

نامیا ققحت  هک  دنا  هتفگ  ام  هب  تسین . شیب  ینابز  هقلقل ي  شنامیا  دیامن ، یم  راتفر  رافک  ناسمه  لمع  رد  یلو  دـیامن  یم  نامیا  ياعدا 
بادآ شـشوپ و  رد  یتالابم  یب  يور ، نیا  زا  دراد . یگتـسب  زین  ینوریب  حراوج  اضعا و  اب  لمع  هب  ینورد ، رواب  یناـبز و  رارقا  رب  هوـالع 

نیمزرـس رد  ار  قح  تفرعم  غارچ  هک  سک  نآ  اریز  دـیآ . یم  رامـش  هب  يراکزیهرپ  اوقت و  ناصقن  لیلد  هدـیقع و  یتسـس  ناـشن  يرهاـظ 
شیوـخ هب  ندرگ  گر  زا  ار  ادـخ  و  دـنیب ، یم  یلاـعت  قـح  رظنم  یئرَم و  رد  ار  نتـشیوخ  هراوـمه  تریـصب  روـن  اـب  و  هتخورفارب ، شناـج 

راتفر شـشوپ و  راتفگ و  رادرک و  بقارم  تخـس  دـناد ، یمن  خـساپ  یب  ار  شیوخ  تاکرح  لاـمعا و  زا  يا  ّهرذ  و  دـبای ، یم  رت  کـیدزن 
یم هک  تسور  نیا  زا  دـناد . یم  یـضاق  و  مکاـح »  » ار دـهاش » : » هک ارچ  تسا ، شیوخ  ینورد  ياهرادـنپ  اـه و  هسوـسو  یتـح  ینوریب و 

. دراذگ یم  شیامن  هب  زین  ار  شیوخ  ییاسراپ  داقتعا و  نازیم  شیوخ  رهاظ  تأیه  ششوپ و  اب  سک  ره  مییوگ :

تسا ادخ  تمرح  نوناق و  نتسکش  یباجح ، یب  - 25

بوسحم هعماج  نآ  ياضعا  يرکف  غولب  یگنهرف و  دشر  هناشن ي  تاررقم ، هب  يدنب  ياپ  نیناوق و  هب  ندراذـگ  تمرح  يا  هعماج  ره  رد 
رت مک  تاررقم  ضقن  ینکـش و  نوناق  نازیم  دنـشاب ، رادروخرب  يرت  نوزفا  یتیـصخش  دـشر  يرکف و  لماکت  زا  دارفا  ردـق  ره  ددرگ . یم 

نوزفا رایـسب  یتاذ  تمرح  تسادق و  هک  یهلا  نیناوق  هب  دسر  هچ  دنک ، یم  قدـص  يرـشب  نیناوق  دروم  رد  یتح  نخـس  نیا  دوب . دـهاوخ 
لفون رد  دندرب ، یم  رس  هب  هسنارف  رد  گرزب  درم  نآ  هک  ینامز  میناوخ ، یم  هر )  ) لحار ماما  یناگدنز  تارطاخ  رد  دنتـسه . اراد  ار  يرت 

ار يدنفـسوگ  هر ،)  ) ماما ترـضح  تماقا  لحم  رد  يزور  دوب . هدـش  عنم  هاگراتـشک  زا  جراخ  رد  تاناویح  حـبذ  نوناق ، قبط  رب  وتاـشول ،
 . مروخ یمن  تشوگ  نیا  زا  هدش ،» تموکح  نوناق  زا  فلخت  نوچ  : » دندومرف دندوب ، رفک  راید  رد  هک  نآ  اب  ماما  ترـضح  دندرک ، حـبذ 

( رفک راید  رد  ولو   ) تاررقم نداهن  اپ  ریز  ادخ ، حـلاص  دـبع  لماک و  ناسنا  نآ  هک  تسا  تقیقح  نیا  رگ  ناشن  زومآ ، سرد  تیاکح  نیا 
یمالسا هعماج ي  تاررقم  ءزج  اهنت  هن  یمالـسا  شـشوپ  باجح و  تیاعر  دید . یم  شیوخ  یناسنا  تیـصخش  نداهناپریز  هیاپ ي  مه  ار 

مکح نیا  يارجا  هب  تبـسن  هک  سک  نآ  تسا . میرک  نآرق  یقرتم  نیناوق  زا  ینوناـق  و  یهلا ، ماـکحا  زا  یمکح  هکلب  دـیآ ، یم  رامـش  هب 
: هک هتفرگرارق  یناسک  هرمز ي  رد  و  هتـسکش ، ار  ادـخ  مالک  تمرح  هداـهن و  اـپ  ریز  ار  ادـخ  نوناـق  تقیقح  رد  دزرو ، ییاـنتعا  یب  یهلا 

«. هقاثیم دعب  نم  هَللادهع  نوضقنی  »

ددرگ یم  یمالسا  ماظن  بالقنا و  هب  ینیبدب  ببس  ششوپ ، رد  لاذتبا  - 26

هب ناشتشپ  ملاع  طاقن  یـصقا  رد  نازرابم  نویبالقنا و  یمامت  تسا . یتیگ  نابلط  قح  نامورحم و  یمامت  دیما  هطقن ي  ام  یمالـسا  بالقنا 
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زاغآ متـس  رفک و  دض  رب  یـشروش  هتـساخرب و  دادیب  هیلع  یـضارتعا  دایرف  ملاع  ياجک  ره  رد  و  تسا ، مرگ  بالقنا  نیا  غورفرپ  هلعش ي 
رارق شیوخ  هزرابم ي  تکرح و  قشمرـس  ار  یمالـسا  بـالقنا  و  هتخود ، اـم  ربهر  تلم و  روشک و  هب  ار  ناشمـشچ  یگمه  تسا ، هتـشگ 

ّما قح  هب  هزورما  یمالسا  ناریا  و  دنناد ، یم  ناریا  یمالسا  ماظن  ار  شیوخ  ياهوزرآ  لامآ و  هلبق ي  ایند  متـس  تحت  ناناملـسم  دنا . هداد 
رد لیصا  مالسا  شخب  ققحت  ماظن ، بالقنا و  نیا  ناهج ، هاگآ  رادیب و  ناناملسم  یمامت  رظن  رد  و  دیآ ، یم  رامش  هب  مالـسا  ناهج  يرقلا 
لد هرهچ ي  رد  ار  یـصقن  جیه  و  دندنـسپ ، یمن  ماظن  نیا  نماد  رب  ار  یگنن  هکل ي  جـیه  زگره ، نانآ  دـشاب . یم  یلعف  هدزرفک ي  يایند 

اب ناردارب  باجحدـب و  هدرک و  كزب  نانز  و  دـنوش ، ام  روشک  دراو  يا  یقلت  روصت و  نینچ  اب  رگا  لاح  دـنروآ . یمن  بات  بالقنا  زیگنا 
رگا ایآ  دـنیامن ؟ یم  یمالـسا  ماظن  بالقنا و  دروم  رد  یتواضق  هچ  دـننک ، هدـهاشم  نابایخ  يوک و  رد  ار  یمالـساریغ  شـشوپ  تاـیه و 

بالقنا ماظن و  لصا  هب  تبـسن  و  دوش ، یمن  لدب  سأی  هب  ناشدیما  دننک ، هدهاشم  ادخ  ماکحا  يارجا  هار  رد  یتسـس  روصق و  ام  زا  يزور 
اه نآ  سأر  رد  مالـسا و  بالقنا و  نانمـشد  هک  تسا  يزیچ  ًاـقیقد  نیا  دـش و  دـهاوخ  نینچ  اـعطق  دـندرگ ؟ یمن  نادرگ  يور  نیبدـب و 

هنازیتـس و ملظ  هبرجت ي  اـهنت  نیا  و  دـیامن ، وـحم  اـیند  مدرم  ناـهذا  رد  ار  یمالـسا  بـالقنا  ییوـگلا  شقن  اـت  تـسا ، نآ  یپ  رد  اـکیرما 
لیاوا : » دـییامرف هجوت  بالقنا  نازوسلد  زا  یکی  نابز  زا  خـلت  تیعقاو  نیا  هب  دـیامن . هجاوم  تسکـش  اب  ار  رـصاعم  ناـهج  يرابکتـسادض 

ماقم ناریا و  بالقنا  هب  عجار  ًالبق  هک  دـندوب  نم  اب  مه  يدـنه  دـهعتم  ناملـسم  رفن  دـنچ  متـشگ ، یمرب  ناریا  هب  دـنه  زا  هک  دوب  بـالقنا 
همه راختفا  مشچ و  ینـشور  بجوم  ناریا  بالقنا  : » دنتفگ یم  دندوب و  ام  بالقنا  رگ  شیاتـس  و  میدوب ، هدرک  وگو  تفگ  مه  اب  يربهر 

عورـش دش و  نوگرگد  ناش  هرهچ  داتفا ، هریغ  دـنمراک و  ياه  مناخ  زا  یـضعب  هب  ناشمـشچ  هک  هاگدورف  رد  تسا ». ناهج  ناناملـسم  ي 
بالقنا تسا  نیمه  تفگ : نم  هب  باطخ  درک ، یم  ییاذک  ياه  مناخ  هب  هراشا  هک  یلاح  رد  یکی  بالقنا . زا  داقتنا  تّمذـم و  هب  دـندرک 

دنامب ظوفحم  ناتدوخ  يوربآ  مه  ات  دیدنبب  نایجراخ  يور  هب  ار  ناتروشک  ياهزرم  امش  تسا  بوخ  تفگ : یم  يرگید  امش !؟ یمالسا 
، امـش بالقنا  دمهف  یم  دنیبب ، ار  ناتهاگدورف  عضو  نیا  و  دشاب ، هتـشاد  مالـسا  اب  ییانـشآ  كدـنا  سکره  هک  ارچ  مالـسا . يوربآ  مه  و 

میراد ضارتعا  امش  هب  ناملسم  ناونع  هب  ام  تفگ : یم  يرگید  دوب ) هاگدورف  یناریا  ياه  مناخ  عضو  شروظنم  . ) تسین یمالـسا  بالقنا 
امندوخ هتسارآ ي  نانز  نیا  دشاب ، امش  تموکح  نیمه  سار  رد  مالسا  ربمایپ  رگا  ایآ  دیرب ؟ یم  ار  مالـسا  يوربآ  مالـسا ، مان  هب  ارچ  هک 

رد هک  امش  بالقنا  تفگ : یم  يرگید  دراد . راک  یب  هدناوخ ي  سرد  نادرم  هک  يروشک  مه  نآ  دنک !؟ یم  یمالـسا  تلود  دنمراک  ار 
یضعب شدوخ  ورملق  رد  یتقو  هدیدرگ ، روهشم  یمالسا ، تموکح  کی  هب  هک  ناتتموکح  هدش و  یفرعم  یمالسا ، بالقنا  ناهج ، رسارس 

نایز هب  ار  مالسا  نیناوق  زا  یضعب  مه  ناناملسم  دوخ  تفگ : دنهاوخن  ناهج  مدرم  ایآ  دنکن ، ارجا  ار  باجح )  ) مالسا يرورـض  نیناوق  زا 
يولج هک  دنهاوخب  ناشتموکح  زا  دنتسناوت  یم  ناهج ، ناناملسم  یقاب  نونکات  رگا  تفگ : یم  يرگید  دنناد !؟ یم  ارجا  لباقریغ  هعماج و 

یمالسا بالقنا  هب  ناریا ، هب  دورو  زا  لبق  ام  دنتفگ : سپس  تسب ؟ دهاوخن  ار  نانآ  ناهد  امش ، ناریا  عضو  نیا  ایآ  دنریگب ، ار  یباجح  یب 
اب و  تسا ، نآ  نابهگن  بالقنا و  نیا  راگدیرفآ  یبیغ ، يورین  هک  دوب  هدرک  دـقتعم  ار  ام  بالقنا  هرابرد ي  مه  امـش  راتفگ  میدـیزان ، یم 

ناریا و هب  تبـسن  ام  زیچ  همه  ناتهاگدورف ، عضو  نیا  ندـید  ناریا و  هب  دورو  اب  هک  سوسفا  اـما  میدوب ، ناریا  تراـیز  قاتـشم  يربص  یب 
هـسلج رد  دوب ، هدمآ  ناریا  یمالـسا  يروهمج  هب  ناتـسکیجات  لها  ناملـسم  نایوج  شناد  زا  یکی  شیپ  يدنچ  دش .  نوگرگد  شبالقنا 

. دومن دیجمت  فیرعت و  یمالسا  بالقنا  زا  ناتسکیجات ، ناملسم  یلعف  عاضوا  نوماریپ  ینانخـس  نمـض  ناتـسود ، زا  یعمج  روضح  اب  يا 
، مهد رّکذت  ناردارب  هب  مهاوخ  یم  نایاپ  رد  ار  يا  هتکن  : » تشاد راهظا  يدنم  هلگ  اب  تشاد ، نتساخرب  مزع  یتقو  هسلج ، نایاپ  رد  اذه  عم 

ینادرم نانز و  اب  نیـشیپ ، تارّوصت  تاراـظتنا و  مغر  یلع  میوش  یم  ناریا  یمالـسا  يروهمج  دراو  هک  یماـگنه  هنافـساتم  هک  نیا  نآ  و 
درادن و بسانت  یمالـسا  گنهرف  اب  هجو  جـیه  هب  دنـشوپ ، یم  هک  ییاه  سابل  لدـم  عون و  تروص و  رـس و  شیارآ  هک  میوش  یم  هجاوم 

ياهاج رد  یبرغ  ناگـشیپرنه  زا  هک  ییاه  سکع  اـی  و  دـهد ، یم  ناـشن  تشز  ار  یمالـسا  يروهمج  هرهچ ي  هک  نیا  نمـض  هصیقن  نیا 
هک تسا  نیا  ناردارب  هب  نم  هیـصوت  تسا ، يدوخ  لیـصا  گـنهرف  زا  ینادرگ  يور  زا  يا  هناـشن  دوـش ، یم  هتخورف  اـی  بصن و  فـلتخم 
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توکـس زج  یخـساپ  تسـشن و  ام  یناشیپ  رب  مرـش  قرع  دیـسر  اج  نیا  هب  هک  يو  نانخـس  دنـشیدنیب »... يا  هراـچ  هار و  هلأـسم  نیا  يارب 
ات تسین ، دودـحم  تروشک  یتـح  اـی  یگداوناـخ  طـیحم  تدوخ و  هب  اـهنت  وت ، ندیـشوپ  ساـبل  ناملـسم ، ردارب  رهاوخ و  يرآ  میتشادـن .
زا يرایـسب  رایعم  و  دراد ، یگدرتسگ  ملاع  طاـقن  نیرترود  اـت  نآ  یفنم  اـی  تبثم  ریثأـت  عاعـش  هکلب  یـشوپب ! ساـبل  یتساوخ  هک  هنوگره 

! میبایرد ار  شیوخ  ریطخ  تیعقوم  ماقم و  و  مینک ، لمع  رترایشه  یکدنا  سپ  دریگ . یم  رارق  بالقنا  مالسا و  هرابرد ي  اه  تواضق 

ام رصع  يرامیب  یگنهرب ، - 27

زیگنا و تفگـش  ياه  تفرـشیپ  نوگانوگ  ياه  شناد  مولع و  هصرع ي  رد  رـشب  هک  نیا  اب  تسا . یبیجع  يایند  ًاـعقاو  متـسیب  نرق  ياـیند 
هرود نیا  رد  نوگانوگ  ياه  تمعن  زا  رشب  يرو  هرهب  هک  نیا  اب  تسا و  هتفرگ  تمدخ  هب  ار  يرامـش  یب  تاناکما  هدومن و  يروآ  تریح 
رشب تسا .  هتشگ  رت  شیب  تمعن  یلو  هب  وا  یـساپسان  تمعن و  نارفک  تبـسن  نیمه  هب  اما  تسا ، نیـشیپ  ياه  هرود  زا  رت  نوزفا  بتارم  هب 

زا هدومن و  شیوخ  یمیهب  سقن  هلیوط ي  روخآ و  ینادابآ  ریمعت و  فرـص  ار  تاـناکما  تصرف و  تمعن و  همه  نیا  زورما ، نیب  کـیدزن 
یم تسد  یبیرغ  بیجع و  ياهراک  هب  نیزورما ، تقیقح  ترطف و  زا  رود  هدـش و  اهر  رـشب  تسا . هتـشگ  يراع  یـشیدنارود  ینیبرخآ و 

وزرآ مدآ  اه  نآ  ندـید  اب  هک  يروآ ، تریح  ياهراک  دراد .  یماو  یمگردرـس  یگنم و  یجیگ و  هب  ار  ینیب  تقیقح  ناسنا  ره  هک  دـنز ،
تایآ نیا  گنرد  یب  اه ، نآ  هدـهاشم ي  اب  هک  ییاهراک  دـشاب . تلاذر  یتسپ و  همه  نیا  رگ  هراظن  ات  دوب  هدازن  ردام  زا  شاـک  دـنک  یم 
لفـسا هاـنددر  ّمث  « » ماـعنالا لـکأت  اـمک  نوعّتمتی  نولکأـی و  « » ّلـضا مه  لـب  ماـعنالاک  کـئلوا  : » هک ددـنب  یم  شقن  نهذ  رد  قـح  نشور 

دوجو تقیقح  زا  نانچ  نآ  هدربورف . یتسرپدوخ  ینیبدوخ و  روخآ  رد  رـس  رـشب  زورما ، هدزرفک ي  هدز و  کلف  ياـیند  نیا  رد  نیلفاـس .»
یب هتفرگ ، ار  وا  ناج  جور و  نماد  هک  ییاسرف  ناج  ضارما  زا  هک  هدرپس ، یـشومارف  تسد  هب  ار  نآ  هرـس  کـی  و  هتـشگ ، لـفاغ  شیوخ 
راز نجل  رد  ار  دوـخ  رت  شیب  هظحل  ره  زور و  ره  ناـمرد ،»  » يارب یـشالت  وپاـکت و  جـیه  یب  و  يدرد »  » ساـسحا چـیه  یب  و  تسا ، ربـخ 
ریگ هـمه  ياـه  يراـمیب  زا  یکی  دــیاب  قـح  هـب  ار  يرورپ  نـت  ییاـمندوخ و  یگنهرب و  دــنک . یم  قرغ  یتسوداــیند  یتـسرپ و  توـهش 

لالحمـضا هب  هدـناسوپ و  هدرک و  یهت  نورد  زا  ار  اه  نآ  و  هدرب ، ورف  نایمدآ  ناـج  نوردـنا  رد  رـس  هروخ  نوچ  هک  تسناد  يرادریگاو 
و تروص ، رس و  شیارآ  مرف  يارب  هک  ار  یتاناکما  رکف و  لوپ و  تقو و  مرازه  کی  هک  ینیب  یم  ار  يرامش  یب  ياه  مدآ  تسا . هدناشک 

حالصا يارب  دننک ، یم  جرخ  فرص و  روما ، خنس  نیا  زا  اهرازه  میوگب  هچ  فیک و ... گنر  نهاریپ و  همکد ي  سابل و  لدم  گنر و  ای 
!؟ رت کلهم  نیا  زا  يرامیب  مادـک  دراذـگ و  یمن  هیام  دـهد و  یمن  اـهب  شیوخ  ترخآ  تشیعم  نیمأـت  و  شیوخ ، دوجو  تقیقح  حور و 

تدریم یمه  تسا : هدورـس  رعاش  هک  هنوگ  نامه  دـهد ، یم  داب  رب  ار  یمدآ  يدمرـس  تداعـس  يدـبا و  تایح  هک  ییاسرف  ناج  يراـمیب 
نودـب : » دـسیون یم  باجح » هلاسم ي   » باتک همدـقم ي  رد  يرهطم  همالع  دیهـش  داتـسا  يرورپ  نت  هک  ینآ  دـنب  رد  وت  يرغالزا  یـسیع 

ام ًاـضرف  دـش . دـهاوخ  هتخانـش  يراـمیب »  » کـی ناوـنع  هب  هدـیدپ  نیا  دوز  اـی  رید  تـسا . اـم  رـصع  يراـمیب  یگنهرب »  » هدـیدپ ي کـش 
اه نآ  مالعا  راظتنا  هب  ام  رگا  یلو  درک . دـنهاوخ  مالعا  ار  هدـیدپ  نیا  تیهاـم  یبرغ  نازاـت  شیپ  دوخ  مینک ، دـیلقت  برغ  زا  هناروکروک 

هدرک دنلب  ار  یناسک  هچ  دایرف  و  هدیسر ، اجک  هب  برغ  رد  یگنهرب  راک  دینیبب  دیهاوخ  یم  رگا  دشاب . هدش  رید  یلیخ  مسرت  یم  مینیـشنب ،
ار نیمز  يور  مدرم  لاـس  لـهچ  شدوـخ  لوـق  هب  هک  شرتـخد ، هب  ار  ناـهج  فورعم  ناگـشیپرنه  زا  یکی  هماـن ي  زا  تمـسق  نـیا  تـسا 

یم هیرگ  مه  يوش  هدرم  هک  تسا  ییازع  هچ  ازع  : » دروآ یم  دای  هب  ار  نامدوخ  هنایماع ي  فورعم  لثم  همان  نیا  دیناوخب . تسا ، هدنادنخ 
دنک یم  دـیکأت  تفر .» هنحـص  يور  هب  نایرع  تخل و  ناوت  یم  رنه  رطاخ  هب  طقف  ، » دـهد یم  هزاجا  شرتخد  هب  هک  نآ  زا  سپ  وا  دـنک ».
دیاش مدرمریپ و  نم  تسا . ام  رـصع  يراـمیب  یگنهرب  : » دـسیون یم  دـشاب ، رنه  ترورـض  يارب  هنحـص و  يور  رد  ارـصحنم  یتخل  نیا  هک 

تـسیند ب  يراد . یم  تسود  ار  شنایرع  حور  هک  دـشاب  یـسک  نآ  زا  دـیاب  وت  نایرع  نت  نم  نامگ  هب  اما  منزب . روآ  هدـنخ  ياه  فرح 
لاـح ره  هب  درک . دـهاوخن  رتریپ  ارت  لاـس  هد  نیا  سرتـن  یگدیـشوپ ، نارود  لاـم  دـشاب ، شیپ  لاـس  هد  لاـم  هراـب  نیا  رد  وت  هشیدـنا  رگا 
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.14 ص 15 - باجح - هلاسم ي  . 1 يوشب » ... اه  یتخل  هریزج ي  هعبت ي  هک  یشاب  یسک  نیرخآ  وت  مراودیما 

( ردخم داوم  زا  رتدب  یباجح  یب   ) رّدخم داوم  اب  یباجح  یب  هسیاقم ي  - 28

یب دراد ، یحور  یمسج و  ياه  نایز  ردخم  داوم  رگا  تسا ؟ يرگید  زا  رتدب  کی  مادک  ردخم  داوم  اب  یباجح  یب  هسیاقم ي  رد  یتسار 
یباجح یب  ددرگ ، یم  تیلاعف  راک و  عنام  و  تسس ، ار  اه  هدارا  ردخم  داوم  رگا  دراد . یپ  رد  یناور  یمسج و  ياه  تراسخ  مه  یباجح 

. دروآ یم  راب  هب  يداصتقا  ياهررض  زین  یباجح  یب  دراد ، یپ  رد  يداصتقا  ياه  نایز  ردخم  داوم  رگا  تسا . نینچ  زین  نانز  ییامندوخ  و 
هلمج زا  رگید و  نوگانوگ  میارج  دسافم و  زاس  هنیمز  زین  یباجح  یب  تسا ، يرگید  ددـعتم  میارج  دـسافم و  زاس  هنیمز  ردـخم  داوم  رگا 

هب دایتعا  هک ، نیا  تسخن  تسا . دوجوم  یعامتجا  هدـسفم ي  ود  نیا  نایم  یـساسا  تواـفت  ود  اـما  تسا و .. ردـخم  داوم  هب  ندروآ  يور 
راجزنا ترفن و  دروم  ددرگ و  یم  یقلت  شزرادض  کی  ناونع  هب  داتعم ، درف  دوخ  یتح  هداوناخ و  ناگتـسب ، هعماج ، رظن  رد  ردـخم  داوم 

و دور ، رامـش  هب  رنه  شزرا و  کی  ناونع  هب  هداوناخ  ياضعا  رظن  رد  اسب  هچ  ناـنز  يرگ  هوشع  ییارآدوخ و  یباجحدـب ، اـما  تسا . همه 
رد دارفا  زا  يرایسب  هک  تسا  نیا  مود  رت  یـساسا  توافت  اما  دنک . یمن  هانگ  ساسحا  نتـشیوخ  رد  تهج  نیا  زا  امندوخ  باجحدب و  درف 

يارب مه  یعنام  جیه  و  دشاب ، مهارف  ردخم  داوم  نت  نیدـنچ  رگا  هک  ینعم  نیدـب  دـنراد ، تیموصعم  یعون  تینوصم و  ردـخم  داوم  ربارب 
یگنهرب و یباجح و  یب  ایآ  اـما  دـنهد . یمن  ناـشن  نادـب  یلیاـمت  نیرت  کـچوک  زگره  دارفا  زا  يرایـسب  دـشابن ، دوجوم  نآ  زا  هدافتـسا 

ساسحا شیوخ  رد  یلزلزت  نیرت  کـچوک  هدرک  شیارآ  هنهرب و  همین  ناـنز  ندـب  ندـید  اـب  هک  تسیک  تسا !؟ نینچ  زین  نز  ییارآدوخ 
نیرت مک  دنامب و  راوتـسا  مدق و  تباث  یـسنج  هزیرغ ي  توهـش و  سفن و  ياهدابدـنت  ربارب  رد  هک  تسا  يا  هنئمطم  سفن  مادـک  دـنکن ؟

، اهب ّمه  هب و  تمه  دقل  و  : » هک دنک  یم  تیاکح  وا  دروم  رد  نآرق  هک  دوبن  موصعم  هدازربمغیپ  نآ  رگم  دشاب ؟ هتـشادن  یـشزغل  شبنج و 
هن رگم  و  درک !؟ یم  ار  وا  دصق  دید ، یمن  ار  شراگدرورپ  ناهرب  رگا  مه  فسوی  درک و  ار  فسوی  دصق  نز  نآ  ّهبر » ناهرب  يار  نا  الول 

، ود نآ  زا  یکی  دنچره  دنا ، هتـسناد  عونمم  مارح و  تولخ  قاتا  کی  رد  ار  هناگیب  درم  نز و  ندنام  یقاب  ام ، یمالـسا  تایاور  رد  هک  نیا 
رتزاسرطخ ردخم  داوم  زا  نز  ییامندوخ  یباجح و  یب  : » میوگب رگا  دیامن  یمن  اج  هبان  چیه  يور  نیا  زا  دشاب . خسار  ًاتقیقح  شنامیا  رد 

.« تسا

. ددرگ یم  يدوخ  ياه  تنس  گنهرف و  زا  ناوج  رشق  يریگ  هلصاف  ببس  تسا و  یگنهرف  مجاهت  زا  يا  هولج  ششوپ ، رد  لاذتبا  - 29

خـسم . » تسوا یخیرات  هنیـشیپ ي  هب  یکتم  یتلم  ره  گنهرف  دوش ، یم  هصـالخ  نآ  گـنهرف  رد  تلم  کـی  تیدوجوم  تیوه و  یماـمت 
رب ون ، رامعتـسا  نارود  رد  هک  تسا  یعیاجف  هلمج  زا  نآ ، یخیرات  هنیـشیپ ي  گنهرف و  اب  تلم  کی  دنویپ  ياهدنب  نتـسسگ  و  یگنهرف »

هقلح یبآمرکون و  یچوپ ، یتیوه و  یب  هک  ارچ  دراد . رارق  یناهج  نابلط  هطلس  راک  روتـسد  رد  نونکا  مه  هدما و  اه  تلم  زا  يرایـسب  رس 
زا داد . دهاوخن  هناگیب  گنهرف  هطلـس  هب  نت  زگره  دـنک ، ظفح  ار  شیوخ  یگنهرف  لالقتـسا  یتلم  هک  مادام  دراد و  یپ  رد  ار  یـشوگ  هب 

ناوج رشق  ندرکادج  فرص  هژیو  هب  یگنهرف و  ههبج ي  فوطعم  رابکتـسا ، برغ و  يایند  یگنهرف  نارادمدرـس  شالت  یمامت  يور  نیا 
رایـسب تّدـح  تدـش و  زا  یمالـسا  بالقنا  اب  طابترا  رد  هئطوت  نیا  تسا . هتـشگ  شیوخ  ینید  یموب و  ياه  تنـس  گنهرف و  زا  هعماج ،

يداصتقا یـسایس و  عزانمالب  هظلـس  هب  وس  کـی  زا  یمالـسا  بـالقنا  زادـناربرفک  نیگمهـس و  جوم  هک  ارچ  تسا . رادروخرب  يرت  نوزفا 
نیا زا  تسا . هدادرارق  يدج  دیدهت  راشف و  تحت  یتیگ  رساترس  رد  ار  هطلس  گنهرف  رگید  يوس  زا  و  دیـشخب ، نایاپ  هقطنم  رد  رابکتـسا 

. تسا هدومن  زاـغآ  یگنهرف  ههبج ي  زا  ار  شیوخ  هنادرم ي  ناوجاـن  موجه  یـسایس ، ياـه  هئطوت  عاوـنا  تسکـش  یماـکان  زا  سپ  يور 
عونتم و ياـهرازبا  زا  هار  نیا  رد  و  دـندیمان . یگنهرف » ماـع  لـتق  نوخیبش و   » ار نآ  ّقح  هب  بـالقنا  مظعم  ربهر  هک  زوس  ناـمیا  یمجاـهت 

نماد يارب  دوخ ، نیصصختم  هناسانش ي  هعماج  هناسانـش و  ناور  تایرظن  هیاپ ي  رب  و  دیوج ، یم  هرهب  نوگانوگ  ياه  کینکت  اب  هدیجیپ 
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شـشوپ رد  لاذـتبا  لک  رد  یباجحدـب و  یباجح و  یب  دزیر . یم  همانرب  حرط و  ام ، هعماج ي  ناوج  رـشق  یقالخا  فارحنا  داسف و  هب  ندز 
لاح نیع  رد  نیرت و  تشز  زا  یکی  دوخ  دوش ، یم  جـیورت  ناناوج  ناـیم  رد  هتفرـشیپ  یملع  یغیلبت و  تاـناکما  ناـمه  زا  هدافتـسا  اـب  هک 

لیـصا ياه  تنـس  گنهرف و  زا  اـم  ناـناوج  يریگ  هلـصاف  ببـس  رگید  يوس  زا  و  نمـشد ، یگنهرف  مجاـهت  ياـه  هولج  نیرت  كاـنرطخ 
هعماج هتـشذگ  لسن  دارفا  و  دنراد ، یم  رب  ار  رداچ »  » و يرـسور »  » هک ینارتخد  نانز و  نیب  يراوید  عقاو  رد  اریز  . » دوش یم  نام  یمالـسا 

یب فرحنم ، ار  اه  نیا  نیـشیپ ، لسن  وس  کی  زا  ددرگ . یم  مهارف  نیـشیپ ، كاپ  لسن  زا  نانا  نتفرگ  هلـصاف  تامدـقم  و  دوش ، یم  داـجیا 
، دـنرادنپ یم  یتافارخ »  » و لهاج »  » و عجترم »  » و هدداتفا » بقع   » ار دوخ  ناگرزب  نانیا  رگید  يوس  زا  و  دـنک ، یم  یقلت  بهذـمال  نید و 
اب هارمه  هک  دوش  یم  بجوم  ینیبدب  وج  نیا  دبای . یم  شیازفا  نانز  هعماج ي  نایم  یعامتجا  ياه  شنت  رت و  شیب  اه  لسن  هلـصاف ي  اذل 

ناس نیدـب  دـنوش و  راد  هدـقع  دوخ  ناگرزب  یگدـنز  هویـش ي  رکفت و  زرط  اه و  شزرا  لک  ربارب  رد  ارگ  برغ  نارتخد  باـجح ،»  » عفر
زا رارف  ای  هلباقم و  ددص  رد  هجیتن  رد  هدـید و  یگداوناخ  یعامتجا و  ياه  شزرا  اه و  شیارگ  اه و  شنم  اب  لباقت  ضراعت و  رد  ار  دوخ 

ص 81. نیشیپ - كردم  یقازر - دمحا  دنیآرب » ... قوف  ياهرایعم  اه و  تنس 

تسا ترطف  زا  فارحنا  ششوپ ، رد  لاذتبا  یگنهرب و  - 30

نآ زا  دـنیب ، یم  دوخ  یحور  یلاعت  يونعم و  لماکت  عنام  ار  ییاـمن  ندـب  یباـجح و  یب  نوچ  یمدآ ، بلط  یلاـعت  يوج و  لاـمک  ترطف 
، امن قح  هنیآ ي  نیا  كانبات  هرهچ ي  و  دریمورف ، اه  سوه  يوه و  دابدنت  اب  ترطف  شخب  ینشور  غارچ  هاگره  اما  تسا . رازیب  نازیرگ و 
، هدـیدپ نیا  هک  اج  نآ  زا  ددرگ و  یم  وحم  اهرظن  زا  نآ  یتشز  تحابق و  دوش ، هدـناشوپ  طلغ و ...  ياه  شزومآ  ءوس و  تیبرت  راگنز  اب 
، دنتـسین نازیرگ  نآ  زا  اهنت  هن  تسا ، یناسنا  ترطف  زا  نافرحنم  یناسفن  ياـه  شهاوخ  هدـنروآرب ي  و  یناویح ، ياـه  هتـساوخ  رگعابـشا 

غارچ نآ  دـتفاورف و  ترطف  هرهچ ي  زا  هدرپ  هاگان  راـگزور ، ثداوح  شکاـشک  رد  هاـگره  دنرامـش و  یم  بوبحم  شزرا و  ار  نآ  هکلب 
ناـنوچ هتـشگ و  راسمرـش  مداـن و  شیوخ  دولآ  حـبق  زیمآ و  هاـنگ  هتـشذگ ي  زا  دـبایزاب ، ار  شیوخ  دادادـخ  غورف  ینـشور و  راـب  رگید 
حیجرت اه  ناشن  مان و  همه ي  رب  ار  شیوخ  يرطف  شـشوپ  یمالـسا و  باجح  رگید  راـب  کـی  تفر ، ناـشرکذ  رت  شیپ  هک  یناگـشیپرنه 

. دنیامن یم  زاغآ  ار  ترطف  هب  سدقم  یتعجر  هداد ،

یقطنم یب  یباجح و  یب  - 31

يارب یلوقعم  ناهرب  هدننک و  عناق  لیلد  جـیه  دـننز ، یم  نماد  شـشوپ  رد  لاذـتبا  یباجح و  یب  هدـیدپ ي  هب  يا  هزیگنا  ره  هب  هک  یناسک 
یخرب طقف  هک  یفنم  تاعبت  ءوس و  راثآ  همه  نیا  اب  هدیدپ  نیا  هب  ارچ  هک  دوش  هدیـسرپ  دارفا  هنوگ  نیا  زا  رگا  دـنرادن . شیوخ  لمع  نیا 

ياه خساپ  هئارا ي  زج  دینک !؟ یم  شیارآ  و  دیور ، یم  هار  و  دیـشوپ ، یم  سابل  هنوگ  نیا  ارچ  دننز ؟ یم  نماد  میدرمـشرب ، ار  اه  نآ  زا 
نتفگ يارب  يرگید  فرح  مناوج و »... نوچ  «، » تسا زور  دـم  نوچ  «، » دـهاوخ یم  ملد  مراد و  تسود  نوچ  : » لیبق زا  لوقعماـن ، مهبم و 

. دشاب حیبق  لمع  نیا  يارب  يزّوجم  دنناوت  یمن  اه  خساپ  نیا  زا  کی  جیه  میلس  لقع  رظن  رد  دیدرت  یب  و  دنرادن .

ششوپ رد  لاذتبا  یباجح و  یب  لماوع  للع و 

هراشا

هزیگنا ي اه  نآ  زا  یخرب  هک  دـنا  هدوب  لیخد  میهـس و  یباجح  یب  هدـیدپ ي  شرتسگ  شیادـیپ و  رد  يددـعتم  فلتخم و  لماوع  للع و 
نیا رد  ددرگ . یمزاب  يدرف  یناور و  لماوع  هب  رگید  یخرب  يداصتقا و  يانبم  زین  يا  هراپ  و  یگنهرف ، هشیر ي  يا  هراپ  و  هتشاد ، یـسایس 
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. دوش یم  هراشا  لماوع  نیا  زا  کی  ره  هب  راصتخا  روط  هب  لصف 

یجراخ رابکتسا  رامعتسا و  فلا -

يارب نوگانوگ و  عماوج  للم  رب  شیوخ  عورـشمان  تیمکاـح  لـیمحت  يارب  يرابکتـسا  وج و  هطلـس  ياـه  تردـق  رـشب ، خـیرات  لوط  رد 
ءوس یمدآ  دنـسپ  ییابیز  بلط و  عونت  تعیبط  زا  تسا ، هدوب  اه  نآ  يرابکتـسا  تایح  همزـال ي  هک  ناـنآ  یموب  یلم و  گـنهرف  يدوباـن 
نیا رد  دنا ، هدومن  مهارف  شیوخ ، يرابکتسا  گنهرف  هعـسوت ي  شریذپ و  يارب  ار  هنیمز  اشحف  داسف و  هب  ندز  نماد  اب  هدومن و  هدافتـسا 

عماوج رد  دـنا . هتفرگ  رارق  نانآ  هدـننک ي  هارمگ  زیمآ و  هئطوت  ياهریت  جامآ  هک  دـنا  هدوب  ییاه  هورگ  نیرت  یلـصا  نانز  ناناوج و  نایم 
. دور یم  رامـش  هب  ناناملـسم  نایم  رد  یباجح  یب  جـیورت  لـماوع  نیرت  مهم  نیتسخن و  زا  یبرغ ، نارگرامعتـسا  ياـه  هئطوت  زین  یمالـسا 

کلامم رد  شیوخ  ناسوساج  فیاـظو  حرـش  لمعلاروتـسد و  ناونع  هب  هک  یباـتک  رد  مهدـجه ، نرق  رد  ریپ  راـتفک  تارمعتـسم  تارزو 
ببس دوخ  هک  نانز ، باجح  هب  دیکأت  : » ار ناناملـسم  تفرـشیپ  للع  مالـسا و  يدنمورین  توق و  طاقن  زا  یکی  تسا ، هدرک  هیهت  یمالـسا 
دوبان يارب  ییاه  هیـصوت  باتک  نیمه  زا  يرگید  لـصف  رد  هاـگ  نآ  درامـش . یم  رب  ددرگ ،»  یم  عورـشمان  طـباور  داـسف و  زا  يریگولج 

نیا اه  نآ  هلمج ي  زا  هک  دیامن ، یم  دوخ  ناسوساج  هب  نانآ  ندرک  فیعـض  ناوتان و  ناناملـسم و  ییاناوت  يدـنمورین و  بابـسا  نتخاس 
ندرکاهر یباجح و  یب  هب  ناملـسم  ناـنز  اـت  میروآ  لـمع  هب  هداـعلا  قوف  شـشوک  دـیاب  ناـنز  یباـجح  یب  هلأـسم ي  رد  . » تسا هیـصوت 

ًاقلطم هدش و  لوادتم  سابع ، ینب  نارود  زا  نز  یگدیشوپ  هک  مینک  تباث  یخیرات  لیالد  دهاوش و  دانتسا  هب  دیاب  دنوش . قاتشم  رداچ ،*» »
شود هب  شود  یگدنز ، نوئـش  مامت  رد  مالـسا  ردص  نانز  و  دنا ، هدـید  یم  باجح  نودـب  ار  ربمایپ  نارـسمه  مدرم  تسین . مالـسا  تنس 

هب ار  ناناوج  هک  تسا  نآ  ام  نارومأم  هفیظو ي  تفر ، نایم  زا  یعیـسو  تاغیلبت  اب  نز  باجح  هک  نآ  زا  سپ  دـنا . هتـشاد  تیلاعف  نادرم ،
ناملسمریغ نانز  تسا  مزال  دنهد . شرتسگ  یمالسا  عماوج  رد  ار  داسف  هلیـسو  نیدب  و  دننک ، قیوشت  نانز  اب  یـسنج  طباور  يزاب و  قشع 

هچ وت  و  دراد !؟ اجک  رد  هشیر  هدـیدپ  نیا  مرهاوخ ! ینیب  یم  دـننک ».  دـیلقت  نانآ  زا  ناملـسم  نانز  ات  دـنوش  رهاظ  باجح ، نودـب  ًالماک 
هدوب راک  لوا  نیا  هزات  يا !؟ هداد  تبثم  خساپ  اه  نآ  یناطیش  ياه  هتساوخ  هب  هنارایـشهان  هچ  و  يا ، هدش  اه  نآ  تسد  هچیزاب ي  هنایـشان 

ار هتفرشیپ  تاناکما  و  هتشاذگ ، رس  تشپ  ار  هلاس  دصیس  هبرجت ي  زورما  اه  نآ  تسا و  رت  شیپ  لاس  دصیس  هب  طوبرم  نخـس  نیا  تسا ،
ریگاپ تسد و  نوچ  یفلتخم  ياه  هناهب  هب  دنناوتب  هک  اج  نآ  ات  دننز . یم  نماد  هئطوت  نیا  هب  هناثیبخ  هنازومرم و  هچ  و  دـنراد ، يور  شیپ 

ناـنز و نز و ... قوقح  زا  عاـفد  نز ، يواـست  يدازآ و  نوچ ، يراد  قرب  قرز و  نیواـنع  تحت  و  و .. ندوـب ، یتشادـهبریغ  رداـچ ، ندوـب 
یم همانرب  مه  ام  يرداچ  نانز  يارب  دزاب ، گنر  ناشیانح  نیا  هک  اج  نآ  و  دـننک ، یم  جراخ  یمالـسا  رداـچ  باـجح و  زا  ار  اـم  نارتخد 

نایامن نآ  رد  نانز  مادنا  ات  دننک ، یم  هضرع  رازاب  هب  نآ  زا  رت  كزان  ياه  باروج  و  دننک ، یم  دـیلوت  یقارب  كزان و  ياهرداچ  دـنزیر ،
نابایخ حطس  رد  نماد  زولب و  اب  ندمآ  نوریب  ام ، هعماج ي  رد  یتقو  دیامن . بلج  دوخ  هب  ار  هناگیب  نادرم  مشچ  رود  زا  و  دشاب ، رتابیرف  و 

هدیشوپ نماد  زولب و  ییوگ  دوش ، یم  هدیـشوپ  یتقو  و  دراد ، دوخ  رب  وتنام  مان  طقف  هک  دنزود ، یم  ییاهوتنام  دشابن ، فراعتم  زاجم و  اه 
زا ات  دـنراد ، لوغـشم  دوخ  هب  ار  وت  هعماج ي  ناناوج  وت و  ات  دـننک ، یم  هضرع  ار  رت  هزات  یگنر  دـیدج و  یلدـم  زور  ره  هصـالخ  دـنا و 

هلحرم ي هب  رت  هنایذوم  رت و  هدـیچیپ  زور  ره  اه  هئطوت  نیا  و  ینامب ! لفاغ  ملاع  طاقن  یـصقا  رد  تناـشیک  مه  تلم و  روشک و  تشونرس 
عیزوت هیهت و  ملیف  دننک و  یم  پاچ  هلجم  باتک و  دریذپ . یم  ماجنا  نالک  ياه  يراذگ  هیامرس  زین  هار  نیا  رد  دوش و  یم  هتـشاذگ  ارجا 

برغ و یتاـغیلبت  ياـه  هاـگنب  ياـه  هیـصوت  هب  هک  زگره »! مرتـخد  نودـب   » يارتـفا بذـک و  اپارـس  باـتک  ملیف و  رد  لـثملا  یف  دوـش  یم 
، يدیدرت حیه  یب  هصالخ  دریگ . یم  رارق  هئطخت  رخسمت و  دروم  ادیدش  رداچ  اصوصخم  یمالـسا و  باجح  تسا ، هدش  هیهت  مسینویهص 
لمجت و دـصق  هب  یناـهج ، رابکتـسا  رامعتـسا و  شـشوپ ،! رد  لاذـتبا  یباـجح و  یب  موش  هدـیدپ ي  جـیورت  لـماوع  نیرت  یلـصا  زا  یکی 

. تسا ناهج  رب  هطلس  گنهرف  تیمکاح 
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يراد هیامرس  ماظن  دشر  ب -

هک دش  نآ  بجوم  یعمج ، رامعتـسا  يریگ و  هرهب  ياه  هنیمز  هیلک ي  رد  يداصتقا  ياه  تباقر  اب  ماوت  مکاح ، يراد  هیامرـس  ماظن  دـشر 
هدام و زج  ایند ، هک  تسین  دیدرت  لباق  دوشب . رامثتـسا  دازآ ، يداصتقا  دشر  رد  و  دازآ ، تراجت  رد  تاغیلبت ، هلیـسو ي  کی  ناونع  هب  نز 

ناونع هب  نز ، تیـصخش  زا  دومن . یم  هدافتـسا  يداصتقا ، دشر  يارب  اه ، شزرا  همه ي  زا  درک و  یمن  رکف  ار  يرگید  زیچ  دیلوت ، دمآرد 
تمدـخ هب  قیرط  زا  زج  فرـصم ، دـیدج  ياهرازاب  داجیا  درک . هدافتـسا  فرـصم ، دـیدج  ياهرازاب  داـجیا  اـهالاک و  رد  غیلبت  هلیـسو ي 

یب هدیدپ ي  ساسارب  ات  دروآ  دوجو  هب  هدننکرامثتسا  يایند  ار  یباجح  یب  هدیدپ ي  دوبن . ریذپ  ناکما  نانز ، تیـصخش  شزرا و  نتفرگ 
، فرـصم دیدج  ياهرازاب  داجیا  تهج  رد  شزرا ، یب  يراجت  يالاک  کی  ناونع  هب  ار  وا  دزاس و  درخ  ار  نز  تیـصخش  دـناوتب  یباجح ،

ياهورین همه ي  زا  هک  دش  بجوم  يراد ، هیامرس  يایند  رد  راک  رازاب  شرتسگ  تعنص و  نوزفازور  دشر  رگید ، يوس  زا  و  دهد . طوقس 
گرزب عنام  اما  دـش . هدـناشک  رازاب  هب  نانز  راک  يورین  دوب . نانز  راک  يورین  هعماج ، رد  یناهنپ  ياهورین  زا  یـضعب  دوشب . هدافتـسا  راک ،

رد نانز  قالخ  يورین  یباجح ، یب  هدـیدپ ي  يارب  يزاس  هنیمز  نز و  باجح  ندـیرد  اب  دوب ، نز  باـجح  نز ، زا  رامثتـسا  يریگ و  هرهب 
فرـصم  » يارب يا  هلیـسو  ناونع  هب  نز  زا  تساوـخ  یم  نوـچ  يراد  هیامرـس  ماـظن  رت : هاـتوک  یتراـبع  هب  تفرگ .  رارق  رامثتـسا  تمدـخ 

مالسالا و هجح  دناشک . نابایخ  رازاب و  عامتجا و  هب  هنهرب  و  درک ، جراخ  هناخ  باجح و  زا  ار  وا  اذل  دربب ، هرهب  ندش » فرصم   » و ندرک »
ص 68. يدازآ - باجح و  نز ) ياه  شزرا  ظفح  باجح و  هلاقم ي   ) یناجنز دیمع  نیملسملا 

یلخاد نیدبتسم  ج -

نیا زا  تسا . هتسج  ددم  یلخاد » دادبتسا   » زا هراومه  یقرش ، عماوج  رد  دوخ ، هنابلط ي  هعسوت  ياه  هشقن  يارجا  يارب  یجراخ » رامعتسا  »
رـصنع هس  يراج  نرق  زاغآ  رد  ناملـسم ، یقرـش  عماوج  رد  یبرغ  لذتبم  گنهرف  رهاظم  ریاس  یباجح و  یب  هدیدپ ي  جـیورت  يارب  يور 

: دننک مالسا  نیزگ  ياج  ار  برغ  گنهرف  و  دنزادرپب ، ییادز  مالـسا  هب  ناتـسناغفا ، هیکرت و  ناریا و  رد  نامز  مه  هک  دندرکرومأم  ار  دیلپ 
مالسا و رب  يدیدش  تابرـض  مادکره  رفن ، هس  نیا  هیکرت  رد  كروتاتآ  لامک  ناتسناغفا 3 - رد  ناخ  هللا  ناما  ناریا 2 - رد  ناخ  اضر  - 1
1 924  ) يرمق لاس 1343  رد  وا  دروآ ، دوجو  هب  هیکرت  رد  ار  دبتـسم  هماـکدوخ و  میژر  کـی  كروتاـتآ ، لاـمک  دـندرکدراو . عاـمتجا 

ياه همانرب  زا  دـشاب ، مالـسا  هرابرد ي  ای  ینامثع ، يروطارپما  اه و  كرت  هتـشذگ ، خـیرات  هب  طوبرم  هک  يزیچره  داد : روتـسد  يدـالیم )
همه ي رب  ار  یبهذمال ) « ) کیئال  » متسیس و  دومن ، ارجا  ار  تسایـس » زا  نید  ییادج   » تسایـس درگ . فذح  هیکرت  سرادم  یمامت  یـسرد 
، درک موسرم  اج  همه  رد  ار  باجح  فشک  داد و  رارق  همانرب  ءزج  ار  درم  نز و  يارب  سابل ، رد  لکـش  داحتا  درک . مکاح  روشک ، عاـضوا 

دیلپ رـصنع  تسا . عونمم  روشک  نیا  ياه  هاگـشناد  رد  شـشوپ  باجح و  هک  اج  نآ  ات  تسا ، ریـسم  ناـمه  رد  هیکرت  رد  زین  نونکا  مه  و 
ربارب رد  یلو  دـنک ، مالـسا  گـنهرف  نیزگ  ياـج  ار  برغ  گـنهرف  تفرگ ، میمـصت  هک  دوب  ناتـسناغفا  روتاـتکید  ناـخ ، هللا  ناـما  رگید ،

تیامح اب  ناریا  رد  هک  دوب ، ناخ  اضر  دیلپ ، رـصنع  نیموس  درواین . تسد  هب  یقیفوت  نادنچ  دروخ و  تسکـش  ناغفا ، ناناملـسم  تبالص 
رومام و ناخ  اضر  تسج .  هرهب  مالـسا  گنهرف  ندـیچرب  و  برغ ، گنهرف  شرتسگ  يارب  فلتخم  لماوع  زا  و  دـمآ ، راک  يور  سیلگنا 
زا و  دـناسرب ، تّزع  جوا  هب  ّتلذ ، ضیـضَح  زا  رتدوز  هچره  ار  ناریا  ، » تشاد هـفیظو  هـک  دوـب  سیلگنا  رگرامعتـسا  تـلود  هدرپـسرس ي 
رب و  دـنک ، لکـشلادحتم  ار  نادرم  سابل  روز  هب  دوب  فظوم  تیرومام  نیمه  يارجا  یپ  رد  و  دـیامن »! تیادـه  یقرت  هار  هاش  هب  یهارمگ 

مالعا یسمش  لاس 1314  يد  زور 17  رد  هار  ناـی  رد  ا  درادرب .  ناـنز  رـس  زا  زین  ار  رداـچ  دراذـگب و  يولهپ » هـالک   » اـه نآ  همه ي  رس 
. دومن مـالعا  یلم  نشج  زور  باـجح ، فشک  زور  ناونع  هب  ار  يد  زور 17  يولهپ ، اضردمحم  شرـسپ  و  دومن ، يرابجا  باجح  فشک 

ینار نخس  نشج و  سلاجم  ناوناب ، باجح  نتشادرب  يارب  : » دننک یم  فیصوت  هنوگ  نیا  ار  موش  هعقاو ي  نیا  رصاعم  خیرات  ياه  باتک 
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تیرثکا تشادن و  يدایز  تفرـشیپ  یلو  دیدرگ . یم  رارقرب  اهرهـش  ریاس  رد  جیردت  هب  سپـس  ناریا و  لامـش  ياهرهـش  نارهت و  رد  ادتبا 
رد اه  تخد  هاش  هکلم و  قافتا  هب  هاش  هک  هام 1314  يد  زور 17  ات  دنتسیرگن ، یم  رّفنت  رظن  اب  هکلب  دندرک ، یمن  یلابقتسا  اهنت  هن  مدرم ،

سمـش و كولملا و  جات  هکلم  یمود  هاشاضر و  یلوا  هک  یتنطلـس ، لیبموتا  ود  زور  نیا  رد  دنتفای . روضح  یتامدقم  يارـس  شناد  نشج 
هک مج  دومحم  يارب  ار ، هناقمحا  مادقا  نیا  هفـسلف ي  ناخ ، اضر   . » دندش ارـس  شناد  دراو  باجح  نودـب  دـندوب ، نآ  رد  يولهپ  فرـشا 
لاس ود  درب !؟ نیب  زا  دوش  یم  روط  هچ  ار  اهروچقاچ  رداچ ، نیا  : » دـنک یم  حیرـشت  نینچ  هتفرگ ، ماجنا  وا  هنیباک ي  رد  باجح » فشک  »
رود ار  باـجح  هچیی و  هک  مدـید  ار  اـه  نا  ياـه  نز  و  متفر ، هیکرت  هب  یتـقو  زا  هتـشاد ، لوغـشم  دوخ  هب  ارم  رکف  عوـضوم  نیا  هک  تسا 

: دـیامن یم  لیلحت  نینچ  همادا  رد  و  تسا . هدـمآ  مدـب  دوب ، يرداچ  نز  هچره  زا  رگید  دـننک ، یم  راک  اهدرم  شود  هب  شود  و  هتخادـنا ،
زا و  دز ، رتشن  نآ  هب  طایتحا  اب  دـیاب  هک  درک  ادـیپ  ار  لمد  کی  مکح  تسرد  تسام . تفرـشیپ  یقرت و  نمـشد  روچقاچ ، رداچ و  الـصا  »

بلج روظنم  هب  شتخب ، نوگن  هداوناخ ي  دوخ و  هک  وا  باجح » فشک   » روتـسد ناـخ و  اـضر  رـساجت  يرجت و  لاـحره  هب  درب »!؟ شنیب 
هدرتسگ ي تمواقم  دنچره  دوب . ریثأترپ  رایسب  هدیدپ  نیا  شرتسگ  شیادیپ و  رد  دندوب ، مدق  شیپ  هار  نیا  رد  بابرا ، دنیآ  شوخ  رظن و 
و تسا ، رایسب  نیـسحت  شیاتـس و  روخ  رد  دهـشم ، داشرهوگ  دجـسم  يارجام  زیگنارورغ  هسامح ي  هژیو  هب  نآ ، ربارب  رد  ناملـسم  تلم 

. دنک عافد  دوخ  یهلا  گنهرف  تیونعم و  زا  دشوک  یم  ناج  ياپ  ات  هک  تسا  یتلم  راختفا  دنس 

يرامعتسا ياه  کلسم  د -

لماوع زا  زین  دندمآ ، دوجو  هب  یمالسا  گنهرف  يدوبان  نتـسکش و  مهرد  دصق  هب  هک  تیئاهب ، تیباب و  هتخاس ي  رامعتـسا  ياه  کلـسم 
هرابرد ي وا  هک  تسا  یحیرـصت  باب ، نییآ  نیناوق  ماـکحا و  زا  یکی  دـنا . هدوب  یقـالخا  یـسنج و  يرابودـنب  یب  یباـجح و  یب  جـیورت 
« فسوی هروس ي  ریـسفت   » باتک رد  باجح » عفر   » ینعی وا  روتـسد  نیا  تسا و  هدرک  نانز  زا  باجح » عفر   » و درم » نز و  قوقح  يواست  »

مه هب  تسا  لالح  نز  هچ  دنـشاب و  درم  هچ  دـنبای ، شرورپ  ام  ناوریپ  نایم  رد  هک  یناـسک  : » دـیوگ یم  باـتک  نیا  رد  تسا . هدرک  ناـیب 
هب هک  تسا ، هداد  هزاجا  نمؤم  نادرم  هب  نایب  باتک  رد  ادخ  هک  وگب  : » دیوگ یم  يرگید  ياج  رد  دنیوگب »... نخـس  و  دـننک ، هاگن  رگید 

تـسود ادخ  هچ  نآ  هب  دیابن  یلو  دننک . هاگن  دوخ  هقالع ي  دروم  نادرم  هب  دنتـساوخ  رگا  هک  هدـش  نذا  مه  نانز  هب  و  دـننک ، هاگن  نانز 
زا یکی  دنـشاب ».  هنوگ  نآ  زین  تشهب  رد  دـنراد  تسود  هک  دنـشاب ، دازآ  نانچ  نآ  نادرم  نانز و  دـهاوخ  یم  ادـخ  دـننک . هاـگن  درادـن ،
هرق یلصا  مان  نیعلا .» هرق   » هب فورعم  تسا  ینز  تسا ، هتشاد  يدایز  ریثأت  یسنج  يرابودنب  یب  یباجح و  یب  جیورت  رد  هک  باب »  » ناوریپ

هتفگ ي قبط  دوب . دوخ  يومعرسپ  نز  و  ثلاث » دیهش   » هب فورعم  یقتدمحمالم  ردارب  ینیوزق ، قداصالم  جاح  رتخد  جات و  نیرز  نیعلا ،
، هقف دننام : ینید  مولع  رد  هک  دوب  یتشر  مظاک  دیس  نادرگاش  زا  ایوگ  لامج و  نسح و  تیاهن  رد  هک  دوب  ینز  نیعلا  هرق  خیراوتلا ، خسان 

نامیا وا  هب  دش و  باب » دیـس   » تانایب تاملک و  هتفیـش ي  وا  تشاد . تسد  يرعـش  نونف  یبرع و  وحن  فرـص و  ثیدـح ، ریـسفت ، لوصا ،
رد درمش و  هانگ  ار  نانز  یتنس » باجح   » تفرگ و قالط  شرهوش  زا  ور ، نیا  زا  دوب ، هدیدرگ  باب  بصعتم  نانمؤم  نادیرم و  زا  دروآ و 

سورع هلجح ي  نوـچ  ار  دوـخ  سلجم  نز  نیا  دـنک ! جاودزا  درم  هن  اـب  ناـمز  کـی  رد  نز  کـی  هک  تـسناد  یم  زیاـج  ترتـف  هرود ي 
دای خزود  تشهب و  زا  ادتبا  ناظعاو  نوچ  و  تسشن ، یم  ربنم  رب  هدرپ  یب  و  تسارآ ، یم  تشهب  سوواط  دننام  ار  دوخ  و  داد ، یم  شیارآ 

يراک زامن  هزور و  تسا ، هدـش  طـقاس  هیعرـش  فیلاـکت  زورما  تسا ؛ ترتف » ماـیا  » راـگزور نیا  ناراـی  يا  تفگ : یم  هاـگ  نآ  درک . یم 
میهـس کیرـش و  رگید  کی  اب  ار  ناتلاوما  نانز و  هکلب  دـیرادن ، اور  دوخ  رب  فیلکت  تمحز  زورما  نیارباـنب ، تسا ...! هناـقمحا  هدوهیب و 

هرق يا  : » تسا هتـشون  نیعلا  هرق  هب  باـطخ  باـتک ، ناـمه  رد  باـب »  ...« » دوب دـهاوخن  یباـقع  روما  نیا  رب  ترتف  هرود ي  رد  هک  دـیزاس ،
زا یتشهب  ناروح  تروص  هب  و  دـنیارایب ، ار  دوخ  و  دنـشوپب ، ریرح  ياه  سابل  یتشهب ، ناروح  دـننام  هک  دـش ، هداد  هزاـجا  ناـنز  هب  نیعلا !
هک تیئاهب ، يرامعتسا  طحنم و  کلسم  دننیشنب » ...  اه  یلدنـص  رب  باجح  نودب  و  دنوش ، دراو  نادرم  نایم  و  دنیآ ، نوریب  ناشیاه  هناخ 
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فـشک  » هب و  دومن ، یم  شالت  یـسنج  داسف  يرابودـنب و  یب  جـیورت  رد  شیوخ ، نابابرا  ناـمرف  تساوخ و  هب  اـنب  زین  دوب  تیباـب  همادا ي 
، رهاوخ دننام : نانز  همه ي  ردپ ، نز  زج  هب  هّللاءاهب  هدش و  مک  دودحم و  رایسب  اهب  نیئآ  رد  یسنج  مراحم  هکبش ي  . » دز تسد  باجح »

هدرک نایب  نینچ  سدـقا »  » رد ار  دراوم  نیا  مکح  وا  تسا ». هتـسناد  لالح  جاودزا  يارب  ار  هلاـخ  همع و  ردارب ، رتخد  رهاوخ ، رتخد  رداـم ،
!... « مینک رکذ  ار  ناوج  نارسپ  مکح  هک  مینک  یم  ایح  ام  دش ، مارح  ناتناردپ  نانز  اب  نادرم ، امش  جاودزا  طقف  : » تسا

هدز برغ  نارکف  نشور  ه -

ربارب رد  اه  نآ  زا  یخرب  دـندوب . ام  هعماج ي  رد  یبرغ  لذـتبم  گنهرف  حـیورت  رد  رثؤم  لـماوع  زا  برغ ، زا  رثأـتم  يرکف  نشور  ناـیرج 
یگنرف اپ  نخان  ات  رـس  قرف  زا  دیاب   » ياوتف هک  دـندش  ینیب  مکدوخ  یگتخابدوخ و  راچد  نانچ  نآ  برغ  یتعنـص  يدام و  ياه  تفرـشیپ 

ششوپ و زین  راتفر و  تاکرح و  یمامت  رد  دنددرک  یعس  دننامن ، بقع  ندمت  هلفاق ي  زا  هک  نیا  يارب  يور  نیا  زا  دندرک . رداص  ار  دش »
، دـننک شیارآ  اه  نآ  نوچ  مه  و  دنـشوپب ، سابل  اه  نآ  لثم  دـنورب ، هار  اه  نآ  نوچ  دـنروآ . رد  ار  نایبرغ  يادا  شیوخ  يرهاظ  شیارآ 

یعامتجا یگنهرف و  هنیمز ي »  » دـندومن و مهارف  ناـخاضر  ریظن  ییاـهروتاتکید  ار  برغ  روضح  یـسایس  هنیمز ي  هک ؛ نیا  هصـالخ  و ...
شیوخ اب  هناگیب  دنتشادد . قلطم  ینیب  شوخ  برغ  هب  و  دنتخانش ، یمن  ار  مالسا  نانآ  دندرک . نیمأت  اه  هدز  برغ  ار  یبرغ  سابل  شریذپ 

هب زا  لبق  و  یبرغ ، سابل  رد  نتفرورف  زا  لبق  هک  دـندوب  يرـشق  نامه  دودـعم  رـشق  نیا  عقاو  رد  دـندوب . هناگیب  هتـسب ي  لد  هتـسب  مشچ  و 
نآ دوجو  رد  هک  دوب  يا  هتـسوپ  نیرت  ینوریب  نیرخآ و  سابل  رییغت  و  دندوب ، هتفریذـپ  ار  گنهرف  نآ  برغ ، گنهرف  مچرپ  نتفرگ  تسد 

میلست لابند  هب  مدرم  زا  يرایسب  نیمز  قرشم  همه ي  رد  داتفین ، قافتا  ام  هعماج ي  رد  اهنت  تیمها  مک  رهاظ  هب  رما  نیا  درک . یم  رییغت  اه 
مک کچوک  هعطق ي  ارهاظ  تاوارک  تسا ) یبرغ  دوخ  هتبلا  هک   ) نادرم سابل  رد  دـندرک . نت  هب  یبرغ  هماج ي  برغ ، گـنهرف  ربارب  رد 

هجیتن ي یبرغ  ساـبل  شریذـپ  رگا  تسا . یگنهرف  میظع  لوحت  کـی  هناـشن ي  تقیقح  رد  نیمز  قرـشم  رد  نآ  لوبق  اـما  تسا ، یتیمها 
رد یقرش  سابل  تایصوصخ  زا  هنومن  کی  یتح  هک  تسا  هدشن  هدید  نونکات  ارچ  تسین ، قرشم  یگتخابدوخ  برغ و  یگنهرف  هطلس ي 
زا دـعب  لبق و  ياه  لاس  رد  ام ، هعماج ي  رد  تسا . یحول  هداس  هناشن ي  لیاسم  نیا  نتـشاگنا  هداس  دـبای ؟ جاور  هتفریذـپ و  نیمز  برغم 
نآ ًاقیقد  دـنتفریذپن ، هک  اه  نآ  و  دـندوب ، هتفریذـپ  ار  یبرغ  گنهرف  هک  دـندوب  یناسک  نامه  دـنتفریذپ ، ار  سابل  رییغت  هک  اـه  نآ   1314

اه نامه  و  دندوب ، هدروخن  ار  قوقح » يواست   » و يدازآ »  » و یقرت »  » حالطـصا هب  لوگ  و  دندوب ، هتفریذپن  ار  گنهرف  نآ  هک  دـندوب  ییاه 
بهذم و نید و  اب  دناعم  هاگ  و  هدرپسرـس ، هتخابدوخ و  هورگ  نیا  رب  هوالع  دندرک ».  تمواقم  يردلق  روز و  همه  نآ  ربارب  رد  هک  دندوب 

یبالقنا سانش و  مالـسا  ار  دوخ  و  دندیـشک ، یم  كدی  مه  ار  یمالـسا »  » بقل ًاقافتا  هک  نارکف  نشور  زا  یمود  هورگ  یمالـسا ، گنهرف 
جیورت رد  هک  دـندومن  یم  ییاهرظنراهظا  هاگ  برغ ، هب  لیامتم  ناـناوج  دـنیاشوخ  يارب  و  برغ ، گـنهرف  ریثأـت  تحت  دنتـسناد ، یم  زین 

رب يدـنب  زورما  تسا ، نینچ  نیا  زین  رداچ  : » دـیوگ یم  نایرج  نیا  دارفا  نیرت  هجوم  زا  یکی  دوبن . ریثأت  یب  یباجح ، یب  یبرغ و  گـنهرف 
غالک  » مان اب  ار  يرداچ  رگید ، ياج  رد  و  دـنیب ». یم  زیمآ  تراقح  تشز و  نز  يارب  ار  نآ  ام  نرق  حور  دوش ، یم  یقلت  نز  ياپ  تسد و 

دوخ هناشنم ي  لاربیل  ياهرواب  هیاپ ي  رب  هک  تسا ، ناگرزاب » سدنهم   » نایرج نیا  زا  يرگید  درف  دننک . یم  رخـسمت  یگناخ » ياه  هایس 
هرامش 16216 تاعالطا  همانزور ي  رد  دهد . یم  اوتف  یباجح » یب  تیاعر   » يارب یمالسا  يروهمج  رد  ناملسمریغ  نانز  يدازآ  موزل  هب 
« باجح  » مان هب  يا  هلأسم  اه  نآ  بهذـم  رد  هک  نیا  اب  مه  اـه  ّتیلقا  اـیآ  دیـسرپ : یم  يو  زا  یتشدرز  ّتیلقا  زا  یـصخش  هک  تسا  هدـمآ 

رگید اه و  ینمرا  اه و  یتشدرز  دروم  رد  باجح »  : » دیوگ یم  خساپ  رد  ناشیا  و  دننک ؟ تیاعر  ار  یمالـسا  باجح  دـیاب  درادـن ، دوجو 
متـساوخ نم  دوب : هتفگ  يو  هب  باطخ  دوب ، هدرک  يرتشیب  يدازآ  ساسحا  اوتف  نیا  زا  هک  هدـننک  لاؤس  و  دوش !... يرابجا  دـیابن  اه  تیلقا 

مه ناـشیا  و  میریذـپب . میناوت  یمن  مه  ارهاـظ  میرادـن ، لوبق  ار  باـجح »  » اـبلق یتـقو  اـم  نوچ  دـینک  حرط  سلجم  رد  ار  هلأـسم  نیا  اـمش 
اهراتـشون و رد  روفو  هب  هنارکف ، نشور  ياهاوتف  شامق  نیا  زا  میوگ . یم  نم  دشاب  هتـشاد  رثا  فرح  رگا  مشچ ! دـندومرف : هنادـنمتواخس 
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دیتاسا زا  يا  هراپ  هنارکف ي  نشور  ياهرظنراهظا  تشز ، هدیدپ ي  نیا  جیورت  زا  رگید  ياه  هنومن  تفای . ناوت  یم  نایاقآ  نیا  ياهراتفگ 
. تسه هدوب و  یمالسا  يروهمج  هاگشناد  سرد  ياه  سالک  رد  یهاگشناد  يارگ  برغ 

دناعم بالقنادض و  ياه  کهورگ  اه و  نایرج  و -

يارب دـندیبات ، یمنرب  ار  ادـخ  نید  تیمکاح  و  مالـسا ، بات  ملاع  باتفآ  مولظ  راو  شافخ  هک  بالقنادـض ، ياه  کهورگ  اـه و  ناـیرج 
یناهج رابکتـسا  اب  ماگ  مه  وس و  مه  یهلا ، ماظن  نیا  ندومن  طقاس  دوخ  ماخ  لایخ  هب  یمالـسا و  بـالقنا  مالـسا و  اـب  تیدـض  هلباـقم و 

هلمج زا  نوگانوگ ، ياه  هویش  هب  ات  دندیـشوک  اتـسار  نیمه  رد  دنداد و  رارق  شیوخ  راک  روتـسد  رد  ار  یقالخا » یگنهرف و  ياه  هئطوت  »
هرهب اب  و  یـسنج ، داسف  ياه  هنال  هب  یمیت  ياه  هناخ  لیدبت  ییوئدیو و ... یقالخادض  ياهراون  ریثکت  لذـتبم ، ياه  سکع  عیزوت  پاچ و 

رظن رد  دـنروآ . مهارف  ناناوج  رد  ار  يرابودـنب  یب  یباـجح و  یب  لاذـتبا و  داـسف و  هب  شیارگ  هنیمز ي  هدروخ ، بیرف  نارتخد  زا  ییوج 
یقلت بالقنا  مالـسا و  اب  هزرابم  دومن  نیرت  ینیع  ناونع  هب  لذـتبم ، شـشوپ  یباجح و  یب  هب  رهاظت  و  یمالـسا » باجح   » اب تفلاخم  نانآ 

یب یباجح و  یب  زا  راکشآ  تیامح  نمـض  دوخ  هرامـش ي 37  رد  تیرثکا )  ) قلخ نایئادف  نامزاس  ناگرا  راک »  » هیرـشن ي اذل  دـش ، یم 
هیلع هزرابم  شرتسگ  داد ! شرتسگ  نآ  یعامتجا  يدرف و  داعبا  مامت  رد  ار  یلیمحت  باجح  هیلع  هزرابم  هک  دراد  اج  دـسیون ..«: یم  یتفع 
ادـیپ طابترا  اهقف ، تموکح  کیژولوئدـیا  ياهداینب  اب  يریذـپان  کیکفت  روط  هب  هک  تسا  تیمها  زئاح  زین  ور  نیا  زا  یمالـسا )  ) باجح

سابل و هنادازآ ي  باختنا   » حرط بیوصت  اب  زین  نیقفانم  کهورگ  تسا .» هیقف  تیالو  میژر  هیلع  یـسایس  هزرابم ي  ًامیقتـسم  و  دنک ، یم 
اب زین  و  تارهاظت ، شیپاشیپ  رد  یبرغ  نانز  لیامـش  لکـش و  اب  کهورگ  نیا  هب  هتـسباو  نارتخد  ناـنز و  تکرـش  و  ناـنز » يارب  شـشوپ 

کیتوب یخرب  هاگآ و  ان  نارـسپ  نارتخد و  نایم  رد  لذتبم  میالع  اه و  سکع  هب  شّقنم  ياه  سابل  و  وئدـیو ، یقیـسوم و  ياهراون  شخپ 
زا مودـعم  رایتخب  روپهاش  نابلط و  تنطلـس  توعد  دنتـسه . هدوب و  شـشوپ  رد  لاذـتبا  یباجح و  یب  داسف و  جـیورت  لماوع  زا  ـالمع  اـه ،
هب یتمدخ  شوخ  ریـسم  رد  رگید  یماگ  زین  نابایخ  هچوک و  رد  یبرغ  لذتبم  شیارآ  شـشوپ و  سابل و  هب  رهاظت  يارب  شیوخ  ناراداوه 

هچوک و رد  لذتبم  ششوپ  بسانمان و  عضو  رس و  اب  هک  یناسک  زا  يا  هراپ  لاحره  هب  دوب . یمالسا  بالقنا  مالسا و  اب  ینمـشد  و  بابرا ،
بالقنا ماظن و  لصا  هب  هلیسو  نیدب  و  دنراد ، یمالـسا  بالقنا  مالـسا و  اب  تجاجل  دانع و  رـس  هک  دنتـسه  یناسک  دنوش ، یم  رهاظ  رازاب 

. دنیامن یم  یجک  نهد 

سابل ششوپ و  ماکحا  اب  ییانشآ  ان  یهاگآ و  مدع  ز -

رد اه  نآ  یتّقد  یب  و  مرحمان ، مرحم و  و  یمالـسا ، شـشوپ  باجح و  دودـح  ماکحا و  اب  ناملـسم  ياه  هداوناخ  زا  يا  هراپ  زا  ییانـشآ  ان 
یباجحدـب و هدـیدپ ي  زورب  للع  زا  رگید  یکی  یباجح و ... یب  تاّرـضم  و  باـجح ، ترورـض  تیمها و  زا  يربخ  یب  زین  و  هلاـسم ، نیا 
هک دنناد  یمن  زونه  لثملا  یف  دنـسانش و  یمن  ار  مرحمان  مرحم و  قیقد  زرم  زونه  هک  ییاه  هداوناخ  دنتـسین  مک  تسا . شـشوپ  رد  لاذتبا 
یم مرحم  ار  سکعلاـب  رهاوـخرهوش و  اـی  رهوـشردارب  اـی  و  دنتـسین ، مرحم  ییاد ، هلاـخ و  نادـنزرف  اـی  و  هداز ، همع  ومعرتـخد و  اـی  رـسپ 
وگو تفگ  هب  مه  رانک  رد  هنهرب  يور  رس و  اب  یگداوناخ  تاطابترا  و  اه ، تساخرب  تسـشن و  اهدمآ و  تفر و  رد  يور  نیا  زا  دنرادنپ ،
همین ندب  يور و  رس و  اب  اذل  تسین  مرحم  ییادرسپ  هک  متـسناد  یمن  نونکات  نم  تفگ : یم  ییوجـشناد  رهاوخ  دننیـشن ، یم  هدنخ و ... و 

سلاجم لفاحم و  هنوگ  نیا  رد  هک  نیا  يارب  دـنرت  رـشتم ع  رـشق  زا  حالطـصا  هب  هک  يا  هراـپ  و  متـشاد ! تفر  دـمآ و  وا  روضح  رد  هنهرب 
يدرم لباقم  فرط  هک  نیا  زا  لفاغ  دـننک ، یم  داجیا  تیمرحم  رگید  مه  نایم  يا  هغیـص  ندـناوخ  اـب  دـندرگب  رت  هنهرب  رتدازآ و  یلیماـف 

ان نیا  رب  دوش . یمن  تسرد  راک  يرهاظ  يروص و  لـمع  کـی  اـب  نیـشیپ و  یناـسفن  ياـه  سوه  ناـمه  یـسنج و  زیارغ  همه ي  اـب  تسا 
رظنم رد  هچوک و  رد  باروج  نودب  ياپ  اب  هک  ینیب  یم  ار  ناوخزامن  ناملسم و  نانز  زا  يرایـسب  دوزفا : دیاب  مه  ار  اه  یتقد  یب  یهاگآ ،
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مه مرحمان  زا  نآ  ندـناشوپ  تسین ، بجاو  جـم  ات  اپ  ندیـشوپ  زامن  رد  هک  هنوگ  نامه  دـننک ، یم  روصت  ایوگ  دـنوش ، یم  رهاظ  مرحماـن 
ماگنه دور و  یم  نابایخ  هب  يزبس و ... نان و  دـیرخ  يارب  يرـسور  نودـب  ای  رداـچ و  ریز  رد  هاـتوک  نیتسآ  نهاریپ  اـب  اـی  تسین و  بجاو 

نانز هک  تسا  هدش  هدهاشم  اهراب  دوش . یم  نایامن  مه  اهوم  یهاگ  ندرگریز و  ای  جنرآ و  يالاب  ات  راد  هزاغم  ییاونان و  هب  لوپ  تخادرپ 
مرح هکربتم ي  ياه  نحـص  رد  ای  دننک و  یم  ادیپ  روضح  دجـسم  رد  یتح  امن  ندـب  یهاگ  كزان و  ياه  باروج  ندیـشوپ  اب  يدجـسم 

ار اه  یهجوت  مک  اه و  یتقد  یب  نیا  زا  يرایـسب  ياه  هنومن  دزاس و ... یم  وضو  مرحمان  درم  نت  اهدـص  ناگدـید  ربارب  رد  ع )  ) اضر ماـما 
راتفر و حالصا  ددص  رد  ًانیقی  دوش ، هداد  نانز  نادرم و  زا  هتسد  نیا  هب  مزال  ییانـشآ  یهاگآ و  يزور  رگا  دیدرت  یب  درمـشرب . ناوت  یم 

ءوس بقاوع  زا  يربخ  یب  و  باجح ، ششوپ  هلأسم ي  ترورض  تیمها و  مهف  مدع  اه ، نیا  رب  هوالع  دمآ . دنهاوخ  رب  شیوخ  شـشوپ و 
یم مهمریغ  هداس و  يرسرس و  ار  هلأسم  نیا  يرایـسب  ناسک  دنز . یم  نماد  هلأسم  نیا  هب  هدش و  تلع  رب  دیزم  دوخ  یباجح ، یب  راوگان  و 

اب ههجاوم  هاگ  هک  نیا  زا  لفاغ  دـنراد ، یمن  لوذـبم  یفاک  تقد  مه  نآ  تیاعر  رد  اذـل  دـنرادن ، هجوت  نآ  راب  نایز  تاعبت  هب  دـنرادنپ و 
نیمه رد  بالقنا  مظعم  ربهر  تسا . هتشگ  موصعم  كاپ و  یناوج  فارحنا  ببـس  زیمآ ، کیرحت  شـشوپ  کی  ای  هدرک  شیارآ  هرهچ ي 

اه مناخ  زا  یلیخ  تسا . هدـشن  لح  هلاسم  نیا  تسا ، مولعمان  هدـع  کی  يارب  لقادـح  اـی  مه و  اـم  دوخ  يارب  زونه  دـیامرف ...« : یم  هنیمز 
، دـنرادن یفرح  تسین . نشور  ناشیارب  باجح  هلأسم ي  یلو  دـنراد  هدـیقع  مه  بالقنا  هب  دنتـسه ، ناملـسم  دنتـسه ، نیدـتم  هک  دنتـسه 

يارب هیـضق  میرادن ، یماهبا  ام  دوش . هداد  خساپ  اه  نیا  هب  دیاب  تسا . هلأسم  اه  نآ  نهذ  رد  باجح  اعقاو  اما  دننک ، یم  تیاعر  ار  باجح 
نـشور همه  يارب  دوشب ، يرگ  نشور  نآ  نوماریپ  دوـش و  حـضاو  یتسیاـب  نیا  بوـخ  یلو  رگید ، ياـه  یلیخ  يارب  تسا و  نشور  اـهام 
ص 25 يدازآ - باجح و  مراد ».  متشاد و  رارصا  شیور  دایز  هدنب  هک  تسا  یگنهرف  راک  مه  نیا  مزال . تسا  يراک  نیا  و  دوشب ،

تسردان تیبرت  میلعت و  ح -

یتح هک  يا  هنوگ  هب  نآ ، اب  اه  هداوناخ  زا  يا  هراپ  نتفرگوخ  یهاش و  متـس  میژر  هایـس  نارود  زا  هدـنام  راـگدای  هب  یبرغ  تیبرت  ملیعت و 
جیورت لماوع  هلمج  زا  دوخ  دنرمـش ، یمن  مهم  نادنچ  ار  شـشوپ  رد  لاذـتبا  یباجح و  یب  مه  تدابع  زامن و  لها  ياه  هداوناخ  يا  هراپ 

ياه لاس  یتح  غولب و  نس  هب  کیدزن  نارتخد  رگا  هک  نیا  هب  داقتعا  لیبق : زا  یتیبرت ، لـیاسم  باـب  رد  طـلغ  ياـهرواب  تسا . هدـیدپ  نیا 
هک ار  يرداچ  نانز  دیـشاب ، هدید  روفو  هب  دیاش  ! ) دزاس یم  يا  هدقُع  ار  وا  میراداو ، باجح  تیاعر  رداچ و  ندیـشوپ  هب  ار  غولب  هیلوا ي 

مرتحم مناخ  یـسرپب ، وا  زا  رگا  دراد ، نتـشیوخ  هارمه  هنهرب  همین  گنراگنر و  ياه  سابل  اب  یکـسورع  نوچ  هک  ار  باجحدـب  یکرتخد 
العف وا  دـیوگ : یم  خـساپ  رد  یهد ؟ یم  رارق  نامرحمان  دـید  ضرعم  رد  هنوگ  نیا  ار  ناترتخد  ارچ  باجح ، اب  دیناملـسم و  دوخ  هک  امش 
دیاب و  تسا ، ناوج  ـالعف  هک  نیا  اـی  دوش و  یم  يا  هدـقع  میوش ، شعناـم  رگا  دـشوپب ، اـه  ساـبل  هنوگ  نیا  زا  دراد  تسود  و  تسا ، هچب 

هدـش و شیارآ  هرهچ ي  اـب  ناوج  رتخد  رگا  هک  نیا  جاودزا و  هلأـسم ي  صوصخ  رد  اـضاقت  هضرع و  نوناـق  هب  داـقتعا  دربب و )... تذـل 
، دنکن هضرع »  » دوخ ر ا رگا  دشرت .» یم  » هنایماع حالطـصا  هب  دنام و  یم  ردام  تسد  يور  دیاین ، نوریب  ابیز  هفایق ي  باّذـج و  ياه  سابل 

رسپ تسود  نتشاد  یتح  یسورع و  نشج و  سلاجم  رد  نارتخد  روضح  هک ؛ نیا  هب  داقتعا  تشاد . دهاوخن  دوجو  وا  يارب  مه  ییاضاقت » »
ناناوجون ناکدوک و  هب  یتسیاب  هک ، نیا  هب  داقتعا  دـیآ . یم  رامـش  هب  شزرا  تسا ، اه  نآ  ندـش » یعامتجا  » زا يا  هناـشن  وا  اـب  هبتاـکم  و 

. دـیامن زورب  لئاسم  هنوگ  نیا  رد  اه  نآ  يریگ  میمـصت  تردـق  ات  دـننک و ... شیارآ  و  دنـشوپب ، دـنهاوخ  یم  هک  هنوگره  ات  داد ، يدازآ 
هاگ ای  دجـسم و  ای  هسردـم و  رد  لثملا  یف  تسا ، یـصاخ  ناکم  ای  نامز  هب  دودـحم  رداچ  ندیـشوپ  باجح و  تیاعر  هک  نیا  هب  داـقتعا 

رازاب و یـسورع و  ینامهم و  سلاجم  هب  نتفر  تقو  اما  درک . رـس  رداچ  تشاد و  باجح  یتسیاـب  ازع و ... سلاـجم  تراـیز و  هب  فّرـشت 
، تساه یمیدـق  اه و  گرزبردام  لام  باجح  رداچ و  هک  نیا  هب  داقتعا  تسین . يرورـض  مهم و  نادـنچ  حـیرفت و ... كراـپ و  ناـبایخ و 

یتابوسر اهدومن و  شامق ، نیمه  زا  طلغ  رواب  اه  هد  تشاداو و ... رداچ  باجح و  تیاعر  هب  ناوت  یمن  ار  يزورما  ناوج  نارتخد  نانز و 
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شقن هژیو  هب  یتیبرت و  تسرد  ای  طلغ  ياهرواب  داجیا  رد  هداوناـخ  شقن  دـیدرت  یب  تسا و  یبرغ  ّطـحنم  تیبرت  میلعت و  زا  هدـنام  اـج  هب 
. تسا هدننک  نییعت  رثؤم و  یسب  شیوخ  نادنزرف  هب  باجح  شزومآ  رد  ردام »  » ییوگلا

یبهذم ياه  تیلقا  ط -

نایئاپورا اب  یبهذم  یگنهرف و  رظن  زا  و  دنرادن ، یمالسا  باجح  ششوپ و  هب  يداقتعا  روشک ، لخاد  رد  نایدا  ریاس  ناوریپ  هک  اج  نآ  زا 
، هتسناد دوخ  دوس  هب  روشک  رد  ار  یبرغ  ياه  شزرا  گنهرف و  خوسر  ذوفن و  هوالع  هب  و  دنراد ، هتشاد و  يرت  شیب  یگتسب  مه  ساسحا 
زا مه  يا  هناعطاق  دروخرب  ییوس  زا  و  دـنروآ ، یم  تسد  هب  ناملـسم  تیرثکا  راشف  ربارب  رد  یهاگهانپ  بیترت  نیدـب  دـننک  یم  ناـمگ  و 

نابایخ و هچوک و  رد  بسانمان  يرهاظ  هنهرب و  همین  يور  رـس و  اب  اه  تیلقا  نیا  ناوریپ  اذل  دریذـپ ، یمن  تروص  طبریذ  نالوئـسم  يوس 
لامع زا  دوخ  اه ، تیلقا  نیا  هب  هتـسباو  دارفا  زا  یخرب  هتبلا  دـننز . یم  نماد  ار  یباـجح  یب  داـسف و  هتـشگ و  رهاـظ  یمومع  نکاـما  ریاـس 

هب سیلگنا  تارمعتـسم  ترازو  مـیدرک ، لـقن  رت  شیپ  هـک  ناـنچ  مـه  دنتـسه ، لاذـتبا  داـسف و  هـب  ندز  نـماد  يارب  رامعتـسا  رابکتـسا و 
ناملسمریغ نانز  یتسیاب  ، » ناملـسم ناناوج  نانز و  نایم  رد  اشحف  داسف و  یباجح و  یب  جیورت  يارب  هک  دنک  یم  هیـصوت  دوخ  ناسوساج 

تیلقا نیا  نارهت ، یماظتنا  ییاضق و  عجارم  زا  یتاشرازگ  هب  انب  .« » دننک دیلقت  نانآ  زا  ناملـسم  نانز  ات  دنوش ، رهاظ  باجح  نودـب  الماک 
بذـج و  یتنـس ، مسارم  يایحا  هنادرم و  هنانز و  كرتشم  سلاجم  لیکـشت  یلکلا و  تابورـشم  عیزوت  دـیلوت و  رد  يا  هدرتسگ  روط  هب  اه 

 .« دنا هتشاد  تسد  نارتخد  طسوت  هاگآ  ان  ناناوج 

یقالخا يداقتعا و  فعض  ي -

، دنتـسه تیمها  زئاح  رثؤم و  رایـسب  یباجح ... یب  یتفع و  یب  داسف و  جاور  شیادیپ و  رد  دوخ  مهـس  هب  کیره  هدش  دای  لماوع  دـنچره 
یبهذـم و لیـصا  ياه  شزرا  نامیا و  فعـض  تیونعم و  دوبن  ای  دوبمک  روکذـم ، لـماوع  شیور  شیادـیپ و  هزیگنا ي  نیرت  گرزب  یلو 

ياه شـشوپ  هب  نت  زگره  دـشاب ، راوتـسا  ناناوج  نانز و  نادرم و  ياه  لد  رد  ازج ، زور  ادـخ و  هب  نامیا  ياه  هیاـپ  رگا  تسا .  یقـالخا 
زا يا  هراپ  رد  یتدـیقع  ینامیا و  ياه  هیاپ  يراوتـسا  ان  یتسـس و  دـنهد . یمن  دوخ  نامیا  ینید و  گنهرف  تانوئـش  اـب  فلاـخم  لذـتبم و 
رب دهد . یم  قوس  بسانمان  شیارآ  ششوپ و  يوس  هب  ار  نانآ  هناروکروک ، ياهدیلقت  اه و  یمـشچ  مه  مشچ  هجیتن  رد  و  نانز ، نادرم و 

یناسفن ياهاوه  هبلغ ي  یتسرپ ، توهش  ییارگ ، لمجت  یبلطایند ، یهاوخدوخ ، دوزفا ، دیاب  مه  ار  یقالخا  فعـض  یتدیقع ، فعـض  نیا 
یباجح و یب  هب  شیارگ  لماوع  زا  دـندرگ ، یم  راد  هشیر  دـیدشت و  نوگانوگ  لماوع  اب  زور  هب  زور  هک  یقالخا  لیاذر  ریاـس  لـقع و  رب 

. تسا ییارآ  نت  ییامندوخ و 

تاعوبطم ییامنیس و  ياه  ملیف  ینویزیولت و  ياه  همانرب  ياه  يزومآدب  س -

شیامن هب  اب  ییامنیـس ، ياه  ملیف  یخرب  زین  یلخاد و  ياه  لایرـس  یتح  یجراخ و  ياه  لایرـس  هژیو  هب  ینویزیولت  ياه  همانرب  زا  يا  هراپ 
لیبق نیا  حبق  رت ...، ینانچ  نآ  زور  دم  راد  لدم  ياه  سابل  ینانچ و  نا  ياه  شیارآ  اب  باجحدب  باجح و  یب  نارتخد  نانز و  نتـشاذگ 
ياه شیارآ  یتسرپدـم و  هب  شیارگ  هنیمز ي  مک  مک  هدرب و  نایم  زا  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  هب  هعماج  دارفا  رکف  نهذ و  رد  ار  دراوم 

شزرا اه و  هویـش  یجیردت  یئرمان و  يا  هنوگ  هب  دنروآ و  یم  مهارف  ناملـسم  نارـسپ  نارتخد و  نانز و  نایم  رد  ار  یباجح  یب  لذـتبم و 
نادرم ناـنز و  زا  يرایـسب  ناتــسود ، زا  یکی  لوـق  هـب  دـنهد . یم  خوـسر  هعماـج  رکف  حور و  رد  ار  هناـبآم  برغ  یبرغ و  یگدـنز  ياـه 

مدع دـننیزگ . یمرب  یلخاد  تادـیلوت  یتح  ینویزیولت و  ياه  همانرب  نایم  زا  ار  دوخ  تروص  رـس و  شیارآ  سابل و  ياه  لدـم  دنـسپدم ،
نداد بیترت  زیمآ ، کیرحت  تاکرح  لامعا و  یلخاد ، ینویزیولت  ياه  لایرـس  رد  درم  نز و  طباور  رد  یمالـسا  ماکحا  بادآ و  هب  دـّیقت 
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لـسن يوگلا  ناونع  هب  ینمـض ، روط  هب  نارتخد  نانز و  لیبق  نیا  بولطمان  ياه  هرهچ  حرط  و  باجحدـب ، نارتخد  نانز و  اب  اـه  هبحاـصم 
يروهمج يامیـس  رد  هک  درذـگ  یم  يزور  بش و  رت  مک  هک ، تسا  يراذـگریثأت  یفنم و  دراوم  هلمج ي  زا  رگید ، دروم  اه  هد  ناوج و 

زا بناج و  هب  قح  يا  هفایق  اب  هدش ، ضارتعا  یباجحدب  مناخ  هب  نابایخ  رد  یتقو  هک  هداتفا  قافتا  رایسب  دوشن . هتشاذگ  شیامن  هب  یمالسا 
باجح یب  رتدب و  دیراذگ  یم  شیامن  هب  یمالـسا  يروهمج  نویزیولت  رد  هک  یمناخ  نالف  زا  هک  نم  تسا  هتـشاد  راهظا  تردـق  عضوم 
باذج همانرب ي  کی  نونکات  تسا ، هعماج  هب  التبم  لئاسم  زا  یکی  درم ) نز و  زا  معا   ) ششوپ باجح و  هلأسم ي  هک  نیا  اب  متسین !!؟ رت 
شخپ هیهت و  امیـس  رد  هن  ادص و  رد  هن  دشاب ، نآ  هب  قیوشت  جیورت و  رد  ای  و  هدیدپ ، نیا  طباوض  دودح و  تیمها و  رگ  نایب  هک  دـیقم  و 
تراسج تارج و  دوخ  هب  لاـح  هب  اـت  دزادرپ ، یم  هعماـج  لـئاسم  نیرت  هداـتفا  اـپ  شیپ  هب  هک  ویدار  حبـص  مالـس  هماـنرب ي  تسا . هدـشن 
یگدننار ییامنهار و  تاررقم  نیناوق و  زا  رت  مک  باجح ، هلاسم ي  تیمها  ایآ  تسا . هدادن  ار  یعامتجا  لضعم  هدیدپ و  نیا  هب  نتخادرپ 

باـجح و گـنهرف  دـیهاوخ  یم  هنوگ  هچ  لاـح  دوش !؟ یم  هیـصوت  نآ  هب  ینویزیولت  هاـگ  ییویدار و  ياـه  هماـنرب  رد  زور  ره  هک  تسا 
، اه نیا  رب  هوـالع  دـییامنن »! غیلبت  ار  یباـجح  یب  شک ، شیپ  باـجح  جـیورت   » یتسود لوق  هب  دوش ؟ ریگارف  یمومع و  یمالـسا ، شـشوپ 
، تسا هدش  زاب  رشن  پاچ و  رازاب  هب  ناشیاپ  روشک  یگنهرف  نالوئسم  لهاست  حماست و  تکرب  هب  ریخا  لاس  دنچ  رد  هک  ییاه  همان  نیگنر 

هرهچ مامت  گنرراهچ  ياه  سکع  پاچ  اب  لباقم  رد  هدرب و  لاؤس  ریز  ار  یمالـسا  باجح  تالاقم ، رتسوپ و  سکع و  حرط و  پاـچ  اـب 
لاذـتبا یباجح و  یب  یفنم ، ياه  هرهچ  لیبق  نیا  اب  درگزیم و ... هبحاصم و  نداد  بیترت  ینانچ و  نآ  ياه  هشیپرنه  باجحدـب و  ناـنز  ي 

. دنیامن یم  غیلبت  جیورت و  ار  ششوپ  رد 

یناور یلماوع  ع -

. دراد یناور  ياـهدوبمک  اـه و  يراـمیب  رد  هشیر  لذـتبم ، شـشوپ  یباـجح و  یب  هدـیدپ ي  زا  یـشخب  هک  دـش  هـتفگ  نیـشیپ  لوـصف  رد 
للع و زا  ییاـمندوخ ،» فارحنا   » اـی مسینویم » یب  یـسکا   » یناور يراـمیب  اـی  و  تیـصخش » لوزن   » اـی تیـصخش » فقوت   » نوچ یـضراوع 

یم تردابم  امن  ندب  لذتبم  ياه  سابل  ندیـشوپ  هب  هک  یناسک  زا  يرایـسب  دنور . یم  رامـش  هب  هدـیدپ  نیا  روهظ  زورب و  رد  رثؤم  لماوع 
دروم تقد  هب  اه  نآ  ینورد  تالاح  تایحور و  یگدـنز ، رگا  دراد ، دوجو  اه  نآ  رد  ییامن  ندـب  ییامندوخ و  هب  دـیدش  لـیم  دـنزرو و 
لمعلا سکع  هک  دـنرب ، یم  جـنر  ییاـهدوبمک  زا  شیوـخ  ناور  قـمع  رد  اـه  نآ  هک  دـش  دـهاوخ  موـلعم  دریگ ، رارق  شواـک  هعلاـطم و 

هب لیم  یبلط ، تحار  لـیبق : زا  یتـالیامت  دـنک . یم  ادـیپ  هولج  نارگید  هجوت  بلج  ییاـمندوخ و  یباـجح و  یب  تروص  هب  نآ  یجراـخ 
دیدـشت بجوم  هک  تسا  ییاـه  هزیگنا  هلمج  زا  یگدرک ، مگدوخ  یگتخاـبدوخ و  تیـصخش ، دوبمک  تراـقح و  ساـسحا  ییاـمندوخ ،
یطیرفت ای  یطارفا  ياه  تبحم  یفطاع ، یتیبرت و  ییاسران  رطاـخ  هب  هک  یناـسک  ددرگ . یم  شـشوپ  رد  لاذـتبا  یباـجح و  یب  هب  شیارگ 

یم هلمج  زا  دـننز ، یم  تسد  يراـک  ره  هب  هصیقن  نیا  ناربـج  يارب  دـنیامن ، یم  تیـصخش  دوبمک  تراـقح و  ساـسحا  شیوـخ  رد  و ...
: دیامرف یم  ع )  ) يداه ماما  دنیامن . بلج  دوخ  هب  ار  نارگید  هجوت  بسانمان  ياه  شیارآ  فراعتمریغ و  ياه  سابل  ندیشوپ  اب  ات  دنشوک 

نیا هب  شیارگ  ببـس  یجراخ  ياهوضع  صقن  یهاگ  دینادم ». نمیا  دـنک ، یتسپ  تراقح و  ساسحا  دوخ  رد  هک  یـسک  رـش  زا  ار  دوخ  »
نادنواشیوْح ناتسود و  رازآ  رخـسمت و  دروم  نآ ، لاثما  تروص و  هفایق و  یتشز  ای  و  وضع ، صقن  رطاخ  هب  هک  يدارفا  ددرگ . یم  هدیدپ 

زیمآ و تنوـشخ  تاـکرح  لاـمعا و  هب  تسد  نارگید ، زا  ییوـج  ماـقتنا  هاـگ  و  صقن ، نـیا  رب  ندراذـگ  شوپرـس  يارب  دـنریگ ، یم  رارق 
زا یکی  شیپ  يدـنچ  دـنروآ . یم  يور  داسف  دراوم  ریاس  فراـعتمریغ و  ياـه  شـشوپ  یباـجح و  یب  هب  هلمج  زا  دـننز و  یم  یکاـنرطخ 

رطاخ هب  شدوخ  فارتعا  هب  هک  داد  یم  لیکـشت  يرتخد  ار  نآ  یلـصا  هتـسه ي  هک  دوب  هداد  داـسف  هکبـش ، کـی  فشک  زا  ربخ  دـیارج ،
هتکن ي دوب . هدـناشک  داـسف  يداو  هب  ار  وا  ماجنارـس  دوب و  هتفرگ  رارق  ناتـسود  هداوناـخ و  رخـسمت  دروم  تسد  هیحاـن ي  زا  وضع  صقن 

یعیبـط دـح  رد  نآ ، عـفر  هار  رد  شـالت  صقن و  ساـسحا  هچرگ  هک : تسا  نیا  دوـش  هراـشا  نادـب  دـیاب  ثحب  نـیا  ناـیاپ  رد  هـک  یمهم 
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رگا هک  نیا  یکی  تشاد . رود  رظن  زا  دیابن  ار  بلطم  ود  اما  یناسنا ، لماکت  تکرح و  يارب  تسا  یلماع  دوخ  تسا و  بولطم  هدیدنسپ و 
هک ار  يراثآ  هک  ددرگ ، یم  تراقح » هدقع ي   » كانلوه يرامیب  هب  لیدـبت  دـنکادیپ  تدـش  هتفرگ و  دوخ  هب  طارفا  تلاح  ساسحا ، نیا 

يدام و روما  رد  ًافرص  صقن ) ساسحا  اعبط  و  ، ) نارگید دوخ و  نایم  هسیاقم ي  رگا  هک  نیا  مود  دراد . یپ  رد  میدرک  هراشا  نادب  الاب  رد 
ياه لدـم  اهدـم و  ضیوعت  رییغت و  رد  ریذـپان  نایاپ  هقباسم ي  کی  دریذـپ ، تروص  لزنم  لیاسو  شیارآ و  شـشوپ و  لـیبق  زا  يرهاـظ 

زا تلفغ  ببس  و  دنمان ، یم  یمشچ » مه  مشچ   » ار نآ  هنایماع  جالطصا  رد  هک  ددرگ  یم  زاغآ  نآ  لاثما  لزنم و  روکد  شیارآ و  سابل و 
: هک دنا  هدرک  هیـصوت  ام  هب  ام  ناگرزب  هک  تسا  هدوب  تقیقح  نیمه  هب  تیانع  اب  ددرگ . یم  یحور  تالامک  بسک  يونعم و  ياه  شزرا 
همدـقم ي هراومه  صقن  ساسحا  هک  ارچ  ناریقف ! ناتـسدریز و  اب  يدام  روما  رد  و  دـینک ، هسیاقم  دوخ  زا  رترب  اب  ار  دوخ  يونعم  روما  رد 

ناور ياه  يروئت  زا  يریگ  هرهب  اب  برغ  يراد  هیامرـس  ياـیند  هزورما  هک  درک  ناـعذا  دـیاب  فسأـت  لاـمک  اـب  اـما  تسا . لاـمک  دـشر و 
شیارآ و شـشوپ و  يرهاظ و  روما  رد  ناوج  نارتخد  نانز و  صوصخب  هعماج  دارفا  یمامت  نایم  ریذـپان  نایاپ  يا  هقباسم  دوخ ، ناـسانش 
هب نانز  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ، هدروآ  رد  تراقح » هدـقع ي   » تروص هب  ار  نآ  دوخ  بذاک  تاـغیلبت  اـب  تسا و  هدز  نماد  ار  لدـم  دـم و 

نیا هنادرم ا  راتفر  تاکرح و  هنادرم و  يادـص  دـیلقت  هنادرم ، ياـه  ساـبل  ندیـشوپ  اـب  اـت  دنـشوک  یم  و  دنتـسه ، ندـش  هنوگدرم  لاـبند 
هک دنراد  یم  ناعذا  دز و  دـییأت  رهم  تیعقاو  نیا  رب  زین  ناسانـش  هعماج  ناسانـش و  ناور  دـنیامن . ناربج  يا  هزادـنا  ات  ار  یحور  ییاسران 

يرگید راک  یتاذ  يا  هصیقن  کی  ناربج »  » زج دنراد ، ساوسو  هغلابم و  عونتم  ياه  گنر  باختنا  سابل و  ضیوعت  رد  هک  ینادرم  نانز و 
فرحنم و لکش  مه  يور  هدایز  و  تسا ، يور  هدایز  هغلابم و  یعون  ندز ، فرح  رد  طارفا  ریظن  مه ، سابل  ندیشوپ  رد  طارفا  دننک . یمن 
، فلتخم ياه  تنیز  اه و  سابل  ندیـشوپ  اب  ات  دـشوک  یم  دـشابن ، نادرم  هجوت  دروم  هک  ینز  تسا . تراقح  سح  زا  يا » هدرک  مگ  یپ  »

یلفط راتفر  هیبش  تسرد  لـمع  نیا  دزاـس . فرحنم  شیوخ  يروص  صیاـقن  زا  ار  نارگید  هجوت  اـنایحا  هدرک و  ار  دوخ  ییاـبیزان  ناربج 
. مود دلج  یسانش - مرج  ینابم  زا  لقن  هب  ذخام - نامه  دنک .  بلج  دوخ  هب  ار  نیدلاو  ای  هیاد  هجوت  دایرف  داد و  اب  دهاوخ  یم  هک  تسا 

یعامتجا يداصتقا و  لماوع  ف -

اه یـشایع  دنراد ، رایتخا  رد  ار  هدروآداب  ياه  تورث  هک  يدرد  یب  نیهفرم  یبلط  نوزفا  رثاکت و  فرـصم ، يوگلا  نادقف  لیبق  زا  یلئاسم 
ناگدـننکدیلوت و ناراد و  کیتوب  هنایوجدوس ي  تیلاعف  روشک ، زا  جراـخ  هب  یپرد  یپ  ياـهترفاسم  هورگ ، نیا  ياـه  ینارذـگ  شوخ  و 
نکسم و دوبمک  لکشم  ینیشن ، هیشاح  اهرهش ، هب  نایئاتسور  هیور ي  یب  ياه  ترجاهم  وس و  کی  زا  لذتبم و ... ياه  سابل  ناگدنشورف 

شیارگ هنیمز ي  رگید ، يوس  زا  یگداوناخ و ... ياه  نارحب  لیصحت ، تدم  ندش  ینالوط  يراکیب و  جاودزا و  لکشم  ینیشن ، نامتراپآ 
لوا هتـسد ي  لـماوع  رگید : يریبعت  هب  تسا . هدروآ  مهارف  ار  صخا  روط  هب  شـشوپ  رد  لاذـتبا  و  ّمعا ، روط  هب  يرابودـنب  یب  داـسف و  هب 

رد نآ  ياه  هولج  نیرت  تشز  اه و  یباجح  یب  نیرت  شیب  هک  تساه  يرهـش  لامـش  نایم  رد  یباجح  یب  هدیدپ ي  جـیورت  دـشر و  ببس 
. تساه يرهش  بونج  نایمرد  هدیدپ  نیا  جیورت  دشر و  ببس  مود  هتسد ي  لماوع  و  دروخ . یم  مشچ  هب  اه  نآ  نایم 

یمالسا باجح  ششوپ و  دودح 

هراشا

رد يددـعتم  تایآ  زاس ، ناسنا  باـتک  نیا  رد  تسا . یبقع  اـیند و  رد  یتخب  کـین  تداعـس و  لزنم  رـس  هب  ناـسنا  تیادـه  باـتک  نآرق ،
زین راصتخا و  تیاعر  يارب  تسا . هدمآ  نادرم  نانز و  طابترا  طالتخا و  هوحن ي  یمالـسا و  شـشوپ  باجح و  ماکحا  دودح و  اب  طابترا 

هجوت و يارب  و  تسا !؟ هدـش  یمالـسا  باجح  تیاعر  نآرق  ياجک  رد  دنـسرپ  یم  هاگ  هگ  یعالطا  یب  يور  زا  هک  یناسک  یهاگا  يارب 
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دودـح و نایب  هب  تایاور  زین  تایآ و  نیا  رب  هیکت  اب  سپـس  باجح ، هب  طوبرم  تایآ  هب  میراد  یهاتوک  هاگن  ادـتبا  نانمؤم ، رت  شیب  تقد 
طابترا رد  ناملسم  نارهاوخ  ناردارب و  هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  رکذ  میزادرپ . یم  نآ  هب  طوبرم  لئاسم  یمالسا و  باجح  طیارش  روغث و 

ام دوصقم  اج  نیا  رد  دـنیامن . یم  لمع  نادـب  و  هدومن ، هعجارم  شیوخ  دـیلقت  عجرم  ياوتف  هب  نآ ، هب  طوبرم  لئاسم  شـشوپ و  نازیم  اـب 
. تسا نیرسفم  تایرظن  ارآ و  رب  هیکت  اب  مه  نآ  ششوپ ، لئاسم  زا  تایلک  نایب  افرص 

رون هروس ي  تایآ 31 و 30  لوا : هتسد ي  تایآ 

هراشا

نم َنْضُضْغَی  تانموملل  لق  و  (« » 30 هیآ  ) نوغَنصی امب  ریبخ  هللا  نا  مهل  یکزا  کلذ  مهجورف  اوظفحی  مهراصبا و  نم  اوّضغی  نینمؤملل  لق  »
ّنهئابآ وا  َّنهتلوعبل  ّالا  َّنهتنیز  َنیدبیال  َّنهبویج و  یلع  َّنهرمخب  نبرضیلو  اهنم  رهظ  ام  ّالا  َّنهتنیز  َنیدبیال  ًنهجرف و  نظفحی  َّنهراصبا و 

ریغ َنیعباتلا  وا  َّنهنامیا  تکلم  ام  وا  َّنهئاسن  وا  َّنهتاوخا  ینب  وا  َّنهناوخا  ینب  وا  ّنهناوخا  وا  َّنهتلوعب  ءاـنبا  وا  َّنهئاـنبا  وا  َّنهتلوعب ، ءاـبآ  وا 
هللا یلا  اوبوت  َّنهتنیز و  نم  نیفخی  ام  ملعیل  َّنهلجراب  نبرـضیال  ءاسنلا و  تاروع  یلع  اورهظی  مل  نیذـّلا  لفطلا  وا  لاـجّرلا  نم  هبرـالا  یلوا 

نامرحمان هب  هاگن  زا  ار  دوخ  ياه  مشچ  وگب  نامیا  اب  نادرم  هب  هیآ ي 30 :  همجرت ي  هیآ ي 31 »)  ) نوحلفت مکّلعل  نونمؤملا  اهّیا  اعیمج 
هیآ همجرت ي  تسا . هاگآ  دیهد  یم  ماجنا  هچ  نآ  زا  دنوادخ  تسا . رت  هزیکاپ  اه  نآ  يارب  نیا  دـننک ، ظفح  ار  دوخ  جورف  و  دـنریگورف ،

زج ار ، دوخ  تنیز  دـننک و  ظفح  ار  شیوخ  ناماد  دـنریگورف و  دولآ  سوه  هاگن  زا  ار  دوخ  ياه  مشچ  وگب  تنامیا  اب  ناـنز  هب  و  ي 31 :
تنیز و  دوش ) هدناشوپ  نآ  اب  هنیس  ندرگ و  ات   ) دننکفا دوخ  هنیـس ي  رب  ار  دوخ  ياه  هعنقم  و  دنیامنن . راکـشآ  تسا ، رهاظ  هک  رادقم  نآ 
نارسپ ای  ناشناردارب  ای  ناشنارسمه  نارسپ  ای  ناشنارسپ ، ای  ناشنارهوشردپ  ای  ناشناردپ  ای  ناشنارهوش  يارب  رگم  دنزاسن  راکـشآ  ار  دوخ 

ای دنرادن ، نز  هب  یلیامت  هک  یبویعم  نادرم  دارفا و  ای  ناشنازینک )  ) ناشناگدرب ای  ناشـشیک  مه  نانز  ای  ناشنارهاوخ  نارـسپ  ای  ناشناردارب 
هتسناد ناشیناهنپ  تنیز  ات  دننزن  نیمز  هب  ار  دوخ  ياهاپ  نتفر  هار  ماگنه  اه  نآ  دنتسین . هاگَا  نانز  هب  طوبرم  یسنج  روما  زا  هک  یناکدوک 

رد لوزن : ناش  دیوش . راگتـسر  ات  نانمؤم ، يا  دیدرگ  زاب  ادخ  يوس  هب  یگمه  و  دسر ) شوگ  هب  دـنراد  اپرب  هک  لاخلخ  يادـص  و   ) دوش
وربور ینز  اب  دوخ  ریـسم  رد  راصنا  زا  یناوج  هک : تسا  هدـش  لقن  نینچ  ع )  ) رقاب ماما  زا  قوف  تایآ  زا  هیآ  نیتسخن  ناش  رد  یفاک  باتک 

( دـش یم  نایامن  اه  نآ  هنیـس ي  زا  یتمـسق  ندرگ و  اعبط  دـنداد و  یم  رارق  اه  شوگ  تشپ  ار  دوخ  يرـسور  نانز  ناـمز  نآ  رد  و   ) دـش
اب ناـنچ  مه  ناوـج  تشذـگ ، نز  هک  یماـگنه  تخود ، وا  هب  ار  دوـخ  مـشچ  و  درک ، بـلج  دوـخ  هـب  ار  ناوـج  نآ  رظن  نز  نآ  هرهچ ي 
رـس تشپ  هب  نانچ  مه  زاب  دش و  یگنت  هچوک ي  دراو  هک  نیا  ات  داد ، همادا  ار  دوخ  هار  هک  یلاح  رد  درک ، یم  هقردب  ار  وا  دوخ  نامـشچ 

یماگنه تفاکش ! ار  تروص  دوب  راوید  رد  هک  يا  هشیش  هعطق  ای  ناوختسا و  يزیت  دروخ و  راوید  هب  تروص  ناهگان  درک ، یم  هاگن  دوخ 
دوخ اب  دش ) تحاران  تخـس  ! ) هتخیر شا  هنیـس  سابل و  هب  و  تسا ، يراج  شتروص  زا  نوخ  دید  دمآ و  دوخ  هب  ناوج  تشذـگ ، نز  هک 

: دومرف داتفا ، وا  هب  ص )  ) ادخ لوسر  مشچ  هک  یماگنه  منک ، یم  وگزاب  ار  ارجام  نیا  مور و  یم  ربمایپ  تمدخ  نم  دنگوس  ادخ  هب  تفگ 
نینمؤملل لق   ) دروآ ار  قوف  هیآ ي  دـش و  لزان  ادـخ  یحو  کیپ  لـیئربج ، ماـگنه  نیا  رد  درک ، لـقن  ار  ارجاـم  ناوج  و  تسا ؟ هدـش  هچ 

: دوش یم  هراشا  اه  نادب  بیترت  هب  هک  تسا  بلطم  دنچ  رب  لمتشم  روبزم  تایآ  مهراصبا .)...  نم  اوّضغی 

ینارچ مشچ  اب  هزرابم  فلا -

هریخ هاگن ، نداد  شهاک  يانعم  هب  رـصب » ضغ   » و تسا . ناـصقن  ندرک و  مک  ینعم  هب  لـصا  رد  زخ ) نزو  رب   ) ضغ هداـم ي  زا  اوضغی » »
، دندنبورف ار  دوخ  ياه  مشچ  دیاب  نانمؤم  دیوگ  یمن  هیآ  نیاربانب  تسا . ندـنکفین  یلالقتـسا  رظن  حالطـصا  هب  ندرکن و  اشامت  ندـشن و 
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نز اب  هک  یماگنه  یتسار  هب  ناسنا  رگا  هک  روظنم  نیا  هب  تسا ، یفیطل  ریبعت  نیا  و  دننک ، هاتوک  مک و  ار  دوخ  هاگن  دیاب  دـیوگ  یم  هکلب 
هعماـج ي رد  هژیو  هب  تسین . نکمم  وا  يارب  نا  دـننام  نتفر و  هار  همادا  ددـنبب ، یلک  هب  ار  دوخ  مشچ  دـهاوخب  دوش  یم  وربور  یمرحماـن 

ياه مشچ  دشاب  رارق  رگا  دننز ، یم  هسرپ  اه  نابایخ  رد  نّنفت  يور  زا  افرـص  يرورـض ، مهم  راک  نتـشاد  نودب  یناوارف  نانز  هک  يزورما 
هنحـص نآ  و  تسا ، هتـساک  شیوخ  هاگن  زا  ییوگ  درگنب ، ار  دوخ  ياپ  يولج  دزادنا و  نییاپ  ار  دوخ  مشچ  مادـم  یتسیاب  ددـنبب ، ار  دوخ 

، دنریگورف ار  دوخ  نامشچ  زیچ  هچ  زا  دنک  یمن  حیرـصت  نآرق  تسا . هدرک  فذح  یلک  هب  دوخ  دید  هقطنم ي  زا  تسا  عونمم  هک  ار  يا 
، تاـیآ قایـس  هب  هجوت  اـب  اـما  دـنریگرب ، مشچ  تسا ، مارح  اـه  نآ  هب  هاـگن  هچ  نآ  ماـمت  هدـهاشم ي  زا  ینعی  دـشاب ، موـمع  رب  لـیلد  اـت 

نانز هب  ندرک  هاگن  روظنم  هک  دوش  یم  نشور  هیآ ، لوزن  ناش  زین  هدـمآ و  نایم  هب  باجح  هلأسم ي  زا  نخـس  هک  دـعب  هیآ ي  اصوصخم 
. تسا مرحمان  نانز  هب  هاگن  قلطم  هکلب  تسین ، باجحدـب  هنهرب و  نانز  هب  ندرکن  هاگن  اـهنت  دارم  هک  نیا  رگید  هتکن ي  و  تسا . مرحماـن 

ینعم ظفح  يارب  ام  تسا و  تروع  زا  هیانک  اج  نیا  رد  جرف » . » تسا ینماد  كاپ  و  جرف »  » ظـفح هلأـسم ي  ناـمه  هیآ  رد  روتـسد  نیمود 
هک دیآ  شیپ  یخرب  يارب  شسرپ  نیا  تسا  نکمم  هاگ  هک  اج  نآ  زا  میراذگ . یم  نآ  ياج  هب  ار  ناماد »  » هملک ي یسراف  رد  نآ  ییانک 
اه نآ  يارب  نیا  دـیامرف : یم  هیآ  ناـیاپ  رد  هدرک ، یهن  تسا ، گـنهامه  يرایـسب  لد  تساوـخ  توهـش و  اـب  هک  ار  راـک  نیا  مالـسا  ارچ 
هاگ و  دننکفا ، یم  مرحمان  نانز  هب  هناهاگآ  دولآ و  سوه  هاگن  هک  یناسک  هب  راطخا  ناونع  هب  سپس  مهل .) یکزا  کلذ  ، ) تسا رت  هزیکاپ 
رد نوعنـصت .) امب  ریبخ  هللا  ّنا  « ) تسا هاگآ  املـسم  دیهد ، یم  ماجنا  هچ  نآ  زا  دنوادخ   » دیوگ یم  دننک ، یم  دادملق  يرایتخا  ریغ  ار  نآ 
زا و   ) دـنریگورف ار  دوخ  ياه  مشچ  وگب  نامیا  اب  نانز  هب  و  : » دـیوگ یم  و  دزادرپ ، یم  هنیمز  نیا  رد  ناـنز  فیاـظو  حرـش  هب  دـعب  هیآ ي 
هب و  نهجورف ) نظفحی  نهراصبا و  نم  نضـضغی  تانمؤملل  لق  و  . ) دنیامن ظفح  ار  دوخ  ناماد  و  دننک ) يراددوخ  مرحمان  نادرم  هب  هاگن 
زا هچ  نارگید ، هاگن  زا  تروع  ندیناشوپ  و  دـشاب ، یم  مارح  زین  نانز  رب  تسا ، مارح  نادرم  رب  هک  هنوگ  نامه   » ینارچ مشچ  بیترت » نیا 

. تسا بجاو  نادرم  دننامه  زین  نانز  يارب  نز  زا  هچ  درم و 

ششوپ دودح  ب -

ام ّالا  ّنهتنیز  نیدبی  الو  .« ) تسا رهاظ  اتعیبط  هک  رادـقم  نآ  زج  دـنزاس  راکـشآ  ار  دوخ  تنیز  دـیابن  اه  نآ  دـیامرف : یم  هیآ  همادا ي  رد 
اما تسا ، بجاو  لوا  عون  ندیـشوپ  راکـشآ . ياه  تنیز  و  ناهن ، ياه  تنیز  تسا : عون  ود  نانز  ياه  تنیز  هیآ ، نیا  ساسارب  اهنم ) رهظ 

مرحمان زا  ار  دوخ  يوم  ندـب و  دـیاب  نانز  هیآ ، نیا  قبط  هک  دـنراد  رظن  قافتا  اـملع  نارـسفم و  همه ي  تسین . بجاو  مود  عون  ندیـشوپ 
نیا هب  و  دوشن ، نایامن  ناشمادنا  دنچره  دنزاس . راکـشآ  تسا  ناهنپ  الومعم  هک  ار  ییاه  تنیز  دنرادن  قح  نانز  هیآ ، نیاربانب  دـنناشویی ،
رهاظ زا  نآرق  هک  ارچ  تسین  زاجم  دنشوپ ، یم  رداچ  ای  يداع  ياه  سابل  ریز  رد  هک  یصوصخم  یتنیز  ياه  سابل  ندرک  راکـشآ  بیترت 

نارـسفم ناـیم  رد  تسیچ ؟ اـهنم ) رهظ  اـم  ـالا   ) راکـشا ياـه  تنیز  زا  دوـصقم  هک  نیا  اـما  تسا . هدرک  یهن  ییاـه  تنیز  نینچ  نتخاـس 
هب یخرب  رتشگنا و  همروس و  هب  یخرب  دندرک و  ریسْعت  ور ، سابل  رهاط و  ياه  سابل  هب  ار  راکـشآ  ياه  تنیز  یخرب  تسه . رظن  فالتخا 

هدیشوپ دیاب  نز  ندب  همه ي  دنیوگ : یم  هتسناد و  ندب  لماش  ار  تنیز  ینـس  هعیـش و  ياملع  زا  يرایـسب  اما  جم و ... ات  اه  تسد  هرهچ و 
هتـسارآ ياه  تسد  هدش و  شیارآ  تروص  فشک  اما  تسین . بجاو  هیآ  قبط  رب  هک  یعیبط » هداس  تسد  تروص و  ندناشوپ   » رگم دوش 

هلأسم ي اب  مرحمان ، نز  ياه  تسد  تروص و  هب  هاگن  ندوب  مارح  هلأـسم ي  هک  تشاد  رود  رظن  زا  دـیابن  زین  ار  بلطم  نیا  تسین .  زیاـج 
، دشاب بجاو  چم ) ات  تسد  ود  تروص و   ) هب نیفکو  هجو  شـشوپ  هاگره  تسا . هلأسم  ود  نز ، يارب  اه ، تسد  تروص و  ندیـشوپ  موزل 

هجو هب  رظن  تسا  نکمم  تسین ، همزالم  فرط  نآ  زا  یلو  دوب ، دـهاوخ  مارح  مه  تسد ) ود  هرهچ و   ) نیفکو هجو  هب  مرحماـن  رظن  اـمتح 
هجو هب  درم ، رظن  رگا  هک : تسا  نیا  تسا  ملـسم  هچ  نآ  لاـح  ره  هب  دـشابن . بجاو  نز  يارب  نآ  ندیـشوپ  یلو  دـشاب ، مارح  نز  نـیفکو 

، دشابن راک  رد  تذل  ءوس و  رظن  هبیر و  دصق  هدوبن و  زیمآ  کیرحت  هک  تسا  یتروص  رد  دشاب ، زیاج  چـم ) ات  تسد  ود  هرهچ و   ) نیفکو
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هاگن تسا ، فـالتخا  دروم  هک  نیفکو  هجو  زا  ریغ  هک : نیا  تسا  ملـسم  هچ  نآ  زاـب  و  دوب . دـهاوخ  مارح  اـقلطم  تروص  نیا  ریغ  رد  هک 
زیاج درم  ندب  رب  زین  نز  هاگن  و  دشابن ، راک  رد  یلیامت  هبیر و  دصق  رگا  یتح  دـشاب ، یم  مارح  زین  مرحمان  يوم  ندـب و  همه ي  رب  ندرک 

. دشابن بجاو  درم  رب  ندب  مامت  ندیشوپ  هچرگ  تسین ،

ششوپ تیفیک  ج -

َّنهرمخب نبرـضیلو   ) دنهد رارق  شیوخ  نابیرگ  هنیـس و  يور  رب  ار  دوخ  ياه  هعنقم  دیاب  اه  نآ  » دهد یم  روتـسد  نانز  هب  هیآ  همادا ي  رد 
اب نانز  هک  دوش  یم  هتفگ  يزیچ  هب  الومعم  یلو  تسا . شـشوپ  ینعم  هب  لصا  رد  باجح ) نزو  رب  « ) راـمخ  » عمج رمخ » .( » َّنهبویج یلع 

نامه تسا . نابیرگ  ندرگ و  رس و  ندیـشوپ  دوصقم  درادن ، یتیـصوصخ  يرـسور  هتبلا  هعنقم ) يرـسور و   ) دنناشوپ یم  ار  دوخ  رـس  نآ 
یمن ار  هنیـس  ندرگ و  رود  دوب و  زاب  ناشیاه  ناـبیرگ  هک  ییاـه  نهاریپ  ـالومعم  برع  ناـنز  دـش ، رکذ  هیآ  لوزن  نأـش  رد  ـالبق  هک  روط 

اه شوگ  ارهق  دنتخیوآ ، یم  رـس  تشپ  زا  ار  دوخ  يرـسور  هنماد ي  و  تسا ) لومعم  مه  زورما  هک  نانچ  مه   ) دندرک یم  نت  هب  دیناشوپ ،
يرـسور زادنارـس و  دیاب  ناملـسم ، نانز  هک  تسا  نیا  هیآ  روتـسد  دـش . یم  نایامن  ندرگ  هنیـس و  يولج  اه و  هراوشوگ  اه و  شوگانب  و 

هتفگ مالسا  ياهقف  دنشاب ، هدیشوپ  نامرحمان  دید  زا  و  ددرگ ، هدیشوپ  هدش  دای  ياه  تمـسق  ات  دننکفیب  دوخ  نابیرگ  ندرگ و  هب  ار  دوخ 
زا اـهنت  تسا و  هدـماین  ناـیم  هب  یتبحـص  نآ  زا  اریز  تسین . بجاو  نز  رب  تروـص  ندیـشوپ  هک  درک  هدافتـسا  ناوـت  یم  هیّا  نـیا  زا  دـنا :

. تسا هدش  تبحص  نابیرگ  رس و  ششوپ 

زاوج دراوم  د -

یم مان  دـنزاس ، راکـشآ  ار  دوخ  ناهنپ  تنیز  دـنریگب و  ار  دوخ  باجح  اج  نآ  رد  دـنناوت  یم  نانز  هک  ار  يدراوم  مکح  هیآ  همادا ي  رد 
ناردپ ای  - 3 ناشناردپ . ای  - 2 ناشنارهوش . يا  رب  - 1 دروم : هدزاود  رد  رگم  دننک ، راکـشَا  ار  دوخ  تنیز  دـیابن  نانز  دـیامرف : یم  درب و 

ای - 9 ناشنارهاوخ . نارـسپ  ای  - 8 ناشناردارب . نارـسپ  ای  - 7 ناشناردارب . ای  - 6 ناشنارهوش . نارـسپ  ای  - 5 ناشنارـسپ . ای  - 4 ناشنارهوش .
لیم هک  یلهباو  هیفـس  دارفا   ) دـنرادن نز  هب  یلیاـمت  هـک  یناـیلیفط  ناریپ و  اـی  - 11 ناشنازینک .)  ) ناشناگدرب اـی  - 10 ناشـشیک . مه  نانز 

هک یتنیز  تشاد  هجوت  دـیاب  هتبلا  دنتـسین . هاگآ  یـسنج ) روما   ) نانز تاروع  زا  هک  یناـکدوک  اـی  - 12 درادـن .) دوجو  اه  نآ  رد  یـسنج 
... ردارب و ردپ و  دننام  رگید  مراحم  يارب  هک  یتنیز  اما  درادن . يزرم  دح و  تسا و  ندب  هیلک ي  تسا ، زیاج  رهوش  يارب  شندرکراکشآ 
رس ینعی  نآ ، زا  رت  نییاپ  و  نجنرب ) ياپ   ) لاخلخ و  نییاپ ، هب  دنبوزاب  الاب و  هب  دنب  ندرگ  ياج  تایاور ؛ قبط  تسا  زیاج  شندرک  راکشآ 
يا هدسفم  لامتحا  هک  طیارـش  يا  هراپ  رد  هتبلا  . ) دناشوپن دراذگب و  زاب  دناوت  یم  ار  نییاپ  هب  چـم  زا  اهاپ  اه و  تسد  اهوزاب و  ندرگ و  و 

(. تسین زیاج  مه  رادقم  نیا  ندرکراکشآ  دوش ، هداد 

عونمم کیرحت  یلماوع  هنوگره  ه -ـ

؛ دنک هجوت  بلج  نانآ ، تالآرویز  يادص  هکدشابن  یعون  هب  اهدـمآ ، تفر و  رد  هک  دـهد  یم  رکذـت  ناملـسم  نانز  هب  هیآ ، همادا ي  رد 
يادـص اپ و  تالآرویز  ندروخ  مهب  و   ) ناشیاه لاخلخ  يادـص  ات  دـنبوکب ، نیمز  رب  نانچ  ار  دوخ  ياهاپ  نتفر  هار  ماگنه  هب  نانز  دـیابن 

یم نانز  ندب  رد  رویز ، هک  اج  نآ  زا  اما  درادـن  یتیعونمم  تالآرویز ، ندروخ  مه  هب  هک  تسا  یهیدـب  دـسر ! شوگ  هب  ناشیاه ) شفک 
نیمه دراد ، ناناوج  اصوصخ  نادرم ، هیحور ي  رد  هک  يریثأت  لیلد  هب  ور ، نیا  زا  دناشک ، یم  نانز  رکف  هب  ار  نادرم  نآ ، يادص  دشاب و 

هب طوبرم  لئاسم  رد  يا  هزادنا  هب  مالـسا  هک  دهد  یم  ناشن  رما  نیا  تسا . هدیدرگ  عونمم  رّهطم  عرـش  رد  زیمآ ، کیرحت  تاکرح  رادقم 
، ندیـشوپ سابل  عون  زا  معا  يراک ، ره  الوصا  دـهد . یمن  ار  يراک  نینچ  هزاـجا  یتح  هک  تسا ، فاکـشوم  ریگ و  تخـس  یمومع  تفع 
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هزیگنا اب  دوخ و  يوس  هب  هناگیب  درم  رظن  بلج  دصق ) نودب  یتح  ای  و   ) نآ زا  دصق  دهد و  یم  ماجنا  نز  هک  یتکرح  ره  تنیز و  شیارآ 
هیحان زا  نینچ  مه  و   ) تسا عونمم  مارح و  دراذگب ، ءوس  رثا  هعماج  تفع  دارفا و  هیحور ي  رد  و  دـشاب ، یناطیـش  تالامت  سفن  ياوه  ي 

ملیف و  زیمآ ، کیرحت  ياه  سکع  رـشن  دـننام  دـنز ، یم  نماد  ناـناوج  توهـش  هب  هک  ار  یفلتخم  لـماوع  یلوا ، قیرط  هب  هتبلا  و  درم .) ي 
لئاسم هنوگ  نیا  زا  دیاب  یمالسا  طیحم  کش  نودب  و  هدومن ، مالعا  زاجمریغ  عونمم و  یسنج  ياه  ناتـساد  اه و  نامر  هدننکاوغا و  ياه 

دنت و ياهرطع  لامعتـسا  دننام  ددرگ ، یم  نادرم  هجوت  بلج  بجوم  هک  يزیچ  ره  هک  دیمهف  ناوت  یم  روتـسد  نیا  زا  دشاب . اّربم  كاپ و 
و تسا . عونمم  هجوت ، بلاج  گنر  لدـم و  اب  ياه  سابل  رادادـص و  ياه  شفک  ندیـشوپ  هرهچ و  رد  رظن  بلاج  ياه  شیارآ  نینچ  مه 

کیراب هاوگ  نیا  و  ددرگ . مرحمان  نادرم  هجوت  بلج  جـییهت و  کیرحت و  بجوم  هک  دـنکب  يراک  دـیابن  ترـشاعم  رد  نز  یلک  روط  هب 
. تسا هنیمز  نیا  رد  مالسا  ینیب 

تشگزاب هبوت و  و -

هاگآ و ان  ياه  ناسنا  روتـسد ، نیا  هیاـپ ي  رب  تسا . مالـسا  شوغآ  ادـخ و  يوس  هب  یمومع  تشگزاـب  هبوت و  زا  نخـس  هیآ ، ناـیاپ  رد  و 
اوقت و لوصا  تیاعر  اب  دنیامیپب و  تشگزاب  هار  هتشگ و  نامیشپ  شیوخ  دولآ  هانگ  هتـشذگ ي  زا  رگا  زاب ، سوه  هارمگ و  نانز  نادرم و 
و تسا . زاب  نانآ  يور  رب  هراومه  یهلا  تفوطع  مالسا و  رهمرپ  شوغآ  دنریگب ، هتشذگ  ناربج  حیحـص و  شور  ذاختا  رب  میمـصت  فافع 

. دنشچ یم  ار  نآ  تبوقع  هتخاس و  دوخ  يارب  هک  ییاه  نادنز  زا  اه  نآ  تاجن  يراگتسر و  حالف و  هار  تسا  نیمه 

رون هروس ي   58 تایآ 60 - مود : هتسد ي  تایآ 

هراشا

، دـنک یم  نایب  صوصخ  نیا  رد  ار  یفیرظ  تاکن  و  هدـش ، لزان  تفع  شـشوپ و  باجح و  هلأـسم ي  باـب  رد  هک  تاـیآ  زا  یمود  هورگ 
رتخد هچ   ) ناتناکدوک زین  ناگدرب و   » هک دـیامرف  یم  نامیا  اب  نادرم  نانز و  هب  باطخ  تایآ  نیا  رد  تسا . رون  هروس ي  ات 60  تایآ 58 
زامن زا  لبق  - 1 دنریگب : هزاجا  امش  زا  تقو  هس  رد  امـش ) ياه  قاتا  هب  دورو  ماگنه   ) دیاب دنا ، هدیـسرن  غولب  دح  هب  زونه  هک  رـسپ ) هچ  و 
يارب یصوصخ  تقو  هس  نیا  اشع . زامن  زا  دعب  و  - 3 دـیروآ . یم  نوریب  ار  دوخ  یلومعم  ياه  سابل  هک  یماگنه  زور  مین  رد  و  - 2 رجف .

يایلوا هجوتم  روتـسد  نیا  تسا  یهیدـب  دـنوش ». دراو  نذا  نودـب  هک  تسین  یهانگ  اه  نآ  رب  امـش و  رب  تقو ، نیا  ریغ  رد  اـما  تساـمش ،
، دنشاب یهلا  فیلاکت  لومشم  ات  دنا ، هدیـسرن  غولب  ّدح  هب  زونه  اه  نآ  هک  ارچ  دننک ، همانرب  نیا  ماجنا  هب  راداو  ار  اه  نآ  هک  تسا ، لافطا 
، دنـسرب غولب  نس  هب  امـش  لافطا  هک  یماگنه  : » هک دیازفا  یم  دعب  هیآ ي  رد  دنتـسه . ناردام  ناردـپ و  اج  نیا  رد  بطاخم  لیلد  نیمه  هب 

.« دنتفرگ یم  هزاجا  دندوب ، اه  نآ  زا  شیپ  هک  یصاخشا  هک  هنوگ  نامه  دنریگب ، هزاجا  امش  زا  لاح  همه  رد  دیاب 

نآ هب  هجوت  مدع  دسافم  نتساوخ و  هزاجا  هفسلف ي  فلا -

رکف ناشیدنا  هداس  زا  یـضعب  هچ  نآ  فالخرب  دوش . یم  تیاعر  رت  مک  زورما  هنافـسأتم  دنچره  تسا  یمالـسا  بدا  عون  کی  هلاسم  نیا 
هک تسا  هدـش  تباث  دـنوش ، یمن  کیراب  روما  نیا  رد  زین  ناراک  تمدـخ  و  دـنروآ ، یمن  رد  لئاسم  نیا  زا  رـس  ناکدوک  هک  دـننک ، یم 

دروخرب و  ناردام ، ناردپ و  يراگنا  لهـس  هاگ  و  دنراد ، تیـساسح  هداعلا  قوف  هلاسم  نیا  يور  نالاس ) گرزب  هب  دـسر  هچ  ات   ) ناکدوک
اب دوخ  ام  تسا . هدـش  یناور  ياه  يرامیب  هاگ  یقالخا و  تاـفارحنا  همـشچرس  دـننیبب ، ار  نآ  تسیاـب  یمن  هک  ییاـه  هرظنم  هب  ناـکدوک 

شزیمآ لاـح  رد  ناـنآ  هدـهاشم ي  و  رما ، نیا  هب  نارداـم  ناردـپ و  یهجوت  یب  رثا  رب  ناـشدوخ  فارتعا  هب  هک  میا  هدرک  دروخرب  يدارفا 
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رد لتق  زرم  ات  ردام  ردپ و  دیدش  توادع  هک  دندوب  هدیـسر  یناور  هدقع ي  و  یـسنج ، کیرحت  زا  يا  هلحرم  هب  نآ  تامدقم  ای  یـسنج ،
یمالـسا مکح  نیا  تمظع  شزرا و  هک  تساج  نیا  دـندوب ! هتفر  شیپ  راحتنا  زرم  ات  دـیاش  زین  اه  نآ  دوخ  و  دوب ، هدـش  ادـیپ  اـه  نآ  لد 

تسا و هدرک  ینیب  شیپ  دوخ  ماکحا  رد  شیپ  نرق  هدراهچ  زا  دنا ، هدیـسر  نآ  هب  زورما  نادنمـشناد  هک  ار  یلئاسم  هک  دوش ، یم  راکـشآ 
يدج ار  لئاسم  نیا  هک  مینک  هیـصوت  ناردام  ناردپ و  هب  میناد  یم  مزال  اج  نیمه  رد  زین  و  تسا . هدومرف  رما  اه  نآ  ماجنا  هب  ار  نیملـسم 

، ددرگ یم  نادنزرف  کیرحت  ببـس  هک  يرگید  ياهراک  زا  نینچ  مه  دنهدب و  دورو  هزاجا  نتفرگ  هب  تداع  ار  دوخ  نادـنزرف  دـنریگب و 
رظن زا  روما  نیا  دـننادب  دـننک و  زیهرپ  دراد  ناکما  هک  اج  نآ  ات  دـنباوخ ، یم  زیمم  ياـه  هچب  هک  یقاـتا  رد  درم  نز و  ندـیباوخ  هلمج  زا 

نا مکایا و  : » دومرف هک  میناوخ  یم  ص )  ) مرکاربماـیپ زا  یثیدـح  رد  هک  نیا  بلاـج  تسا . رثؤم  اـه  نآ  تشونرـس  رد  هداـعلا  قوف  یتیبرت 
 ! دینک یسنج  شزیمآ  درگن ، یم  امش  هب  هراوهگ  رد  یکدوک  هک  یلاح  رد  ادابم  مهیلا » رظنی  دهملا  یف  یبصلاو  هتئرما  لجرلا  عماجی 

هدروخ لاس  نانز  باجح  ب -

جاودزا هب  دـیما  هک  يا ) هتـسشنزاب  و   ) هداتفاراک زا  نانز  : » دـیامرف یم  و  دـنک ، یم  نایب  ار  هدروخ  لاس  نانز  باجح  مکح  هیآ ي 60  رد 
نیمز رب  ار  دوـخ  نیئور )  ) ياـه ساـبل  هک  تسین  ناـنآ  رب  یهاـنگ  تسین ) نیرفآ  هدـسفم  زاـس و  هنتف  ناـنآ  یباـجح  یب  اـعبط  و   ) دـنرادن

.« تساونـش اناد و  ادـخ  تسا و  رتهب  اـه  نآ  يارب  دـنناشوپب  ار  دوخ  رگا  و  دـننکن ، ییارآدوخ  مدرم  ربارب  رد  هک  نیا  طرـش  هب  دـنراذگب ،
عیمس هللاو  نهل  ریخ  نففعتسی  نا  هنیزب و  تاجربتم  ریغ  نهبایث  نعـضی  نا  جانج  نهیلع  سیلف  احاکن  نوجریال  یتالا  ءاسنلا ، نم  دعاوقلاو  )

و دـنرادن ، جاودزا  هب  يدـیما  رگید  هک  يا  هدروخ  لاس  نانز  نآ  رد  هک  تسا  باجح  یلک  مکح  زا  انثتـسا  کـی  عقاو  رد  هیآ  نیا  میلع .)
رد هک  ار  دوخ  يور  ياه  سابل  هک  دنزاجم  دوش ، یمن  عقاو  یسنج  رظن  زا  درم  بولطم  رگید  تسین و  نیرفآ  هدسفم  نانآ  یباجح  یب  زین 

ییارآدوخ و هک  نیا  نآ  و  تسا ، یطرـش  هب  طورـشم  نتـشادرب  نیا  هتبلا  دـنرادرب . هدـش  ریبعت  يرـسور  اـی  رداـچ  هب  تاـیاور  زا  يا  هراـپ 
هک یتنیز  ياه  سابل  نینچ  مه  دراد و  روتـسم  دنناشوپب ، تسا  بجاو  مه  نارگید  رب  هک  ار  دوخ  یناهنپ  ياه  تنیز  و  دـننکن ، ییامندوخ 

راقو تناتم  تسا و  رتهب  دـننک ، تیاعر  ار  شـشوپ  نانز  ریاس  دـننام  اه  نآ  رگا  اه  نیا  همه ي  اب  اما  دـننکن . نت  رد  دـنک  یم  هجوت  بلج 
فافع و بناج  نز  ردقره  مالسا  رظن  زا  هک  دیمهف  ناوت  یم  هلمج  نیا  زا  نهل ) ریخ  نففعتـسی  نا  و  . ) دراد یپ  رد  اه  نآ  يارب  يرت  شیب 

يانعم رد  هیآ  نیا  دـسیون : یم  هیآ  نیا  هرابرد ي  هیلع ) هّللا  همحر   ) ییابطابط همالع ي  تسا . رت  هدیدنـسپ  دـنک  تاـعارم  رت  شیب  ار  رتس 
باجح یب  دنناوت  یم  هک  نسم  نانز  الا  تسا  بجاو  باجح  ینز  ره  رب  هک  تسا  نیا  شیانعم  باجح و  مکح  مومع ،  زا  تسا  ییانثتسا 

، یشوپدوخ زا  تسا  هیانک  نهل ) ریخ  نففعتسی  نا  و  : ) هلمج ي و  دنشاب . هتشادن  ییامندوخ )  ) جّربت همشرک و  هک  یتروص  رد  هتبلا  دنشاب ،
هک تسا  یمکح  لیلعت  میلع ) عیمـس  هللاو   ) هلمج ي تسا و  ندوب  هنهرب  زا  رتهب  دـنناشوپب  ار  دوخ  رگا  زین  هدروخ  لاـس  ناـنز  نیمه  ینعی 
هب تساـناد  دـنراد و  ار  شتـساوخ  رد  دوـخ  ترطف  هب  ناـنز  هک  ار  هچ  نآ  تساونـش ، دـنوادخ  هک  تـسا  نـیا  شیاـنعم  و  هدرک ، عیرـشت 

 . دنجاتحم نآ  هب  هک  یماکحا 

بازحأ هروس ي  تایآ 32 و 33  موس : هتسد ي  تایآ 

هراشا

يا (« » بازحا 32  ) افورعم الوق  نلق  ضرم و  هبلق  یف  يذـلا  عمطیف  لوقلاب  َنعـضخت  الف  َّنتیقتا ، نا  ءاسنلا  نم  دـحاک  َّنتـَسل  یبنلا  ءاسن  اـی  »
عوضخ اب  زیگنا ، سوه  يا  هنوگ  هب  نیاربانب  دینک  هشیپ  يراگزیهرپ  اوقت و  دیتسین ، یلومعم  نانز  زا  یکی  نوچ  مه  امـش  ربمایپ ! نارـسمه 

.« دییوگب هتسیاش  نخس  دننک و  عمط  امش  رد  نالدرامیب  هک  دییوگم  نخس  شمرن  و 
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تسا ناناملسم  همه ي  لماش  مکح  فلا -

یم ناملـسم  نانز  همه ي  لماش  تسا و  ّماع  مکح  کی  نیا  دـیدرت  یب  اما  دـنا  هتفرگ  رارق  باـطخ  دروم  ربماـیپ  ناـنز  هچرگ  هیآ  نیا  رد 
صخـش هب  هک  نیا  لـثم  تسرد  تسا . ربماـیپ  ناـنز  ییوگلا  شقن  هژیو  هب  رت ، شیب  دـیکأت  ناونع  هب  ربماـیپ  ناـنز  رب  تاـیآ  هیکت  و  دوش ،

تسا نیا  روظنم  هکلب  تسا ، زاجم  نارگید  يارب  نتفگ  غورد  هک  تسین  نیا  شموهفم  وگم ! غورد  يدنمشناد ، هک  وت  مییوگب  يدنمشناد 
. دریگ یمرارق  نارگید  قشمرس  وا  هک  نیا  هچ  دنک ، زیهرپ  راک  نیا  زا  رت  يدج  رتدکؤم و  تروص  هب  دیاب  ملاع  درم  کی  هک 

عونمم نیرفآ  عمط  هناعضاوتم و  راتفگ  ب -

رداص تفع  هنیمز ي  رد  روتسد  نیتسخن  داد ، تیصخش  اه  نآ  هب  و  هدامآ ، تیلوئـسم  شریذپ  يارب  ار  اه  نآ  هک  لبق ، همدقم ي  لابند  هب 
هب نیاربانب  : » دیامرف یم  ددرگ . نشور  دوخ  هب  دوخ  هطبار  نیا  رد  رگید  لئاسم  ات  دور  یم  کیراب  هتکن  کی  غارس  اصوصخم  و  دنک ، یم 
(. ضرم ِهبلق  یف  يذلا  عمطیف  لوقلاب  نعضخت  الف  ! ) دننک عمط  امش  رد  نالدرامیب  هک  دییوگن  نخس  زیمآ  عوضخ  زیگنا و  سوه  يا  هنوگ 
اب دـنراد  یعـس  هک  تیـصخش ، مک  ناـنز  نوچ  مه  هن  دـییوگب  نخـس  یلومعم  روط  هب  کـشخ و  يدـج و  نتفگ ، نخـس  ماـگنه  هب  هکلب 
یب دییوگب . نخس  دنکفا ، یم  هانگ  رکف  هب  ار  نار  توهش  دارفا  هک  تسا  یصوصخم  راوطا  ادا و  اب  مأوت  هاگ  هک  هدننک  کیرحت  تاریبعت 
يرآ دتفا . یم  رثؤم  دنراد  داسف  هب  شیارگ  بذج و  هنیمز ي  هک  ییاه  بلق  رد  نز  کی  يابر  لد  فیطل و  كزان و  مرن و  نانخـس  کش 

هملاکم ي کی  اسب  دراد . مّلـسم  ریثأت  هناعـضاوتم ، ياه  هژاو  ندربراک  هب  هرخـالاب  هملاـکم و  تاـفراعت ، مالـس و  عون  نز ، کـی  دروخرب 
فارحنا رت  شیب  دنیرفایب . لمعلا  سکع  ناهد ، بل و  تاکرح  مالک و  گنهآ  دنک و  داجیا  هنخر  بطاخم  بلقرد  دـناوت  یم  هداس  ینفلت 

ندز فرح  نیگنس  هک  یلاح  رد  دسر . یم  كانرطخ  هطقن ي  هب  لالد  جنغ و  نتفرگ و  مرگ  اب  دوش و  یم  زاغآ  هملاکم  کی  زا  ادتبا  اه ،
اب ناملـسم  نانز  دروخرب  اذل  دنک . یم  دـیما  عطق  لیامت  عمط و  زا  هک  دزیر  یم  فرط  تسد  يور  ار  یکاپ  بآ  ندرکدروخرب ، يدـج  و 
رد هملاکم  دوشن ، هدافتـسا  تافراعت  رد  دراد  سنا  تبحم و  گنر  هک  ییاـه  هژاو  زا  دـشابن ، عضاوت  عوضخ و  اـب  ماوت  تسیاـب  یم  نادرم 

ياضر دروم  هک  يا  هتسیاش  تروص  هب  دیاب  امـش  : » هک دهد  یم  حرـش  هنوگ  نیا  ار  روتـسد  نیمود  هیآ ، نایاپ  رد  و  دشاب . ترورـض  دح 
تیفیک هب  هراشا  لوقلاب ) َنعخت  الا  هلمج  تقیقح  رد  افورعم ) الوق  نلق  و  .« ) دییوگب نخـس  دشاب ، تلادع  قح و  اب  ماوت  شربمایپ و  ادخ و 
َنجّربت ـالو  َنکتویب  یف  نرق  و  : » بازحا هروس ي  هیآ ي 33  نخـس . ياوتحم  هب  هراشا  افورعم ) الوق  نلق  و   ) هلمج ي و  دراد ، نتفگ  نخس 
.« دیوشن رهاظ  دینکن و  ییامندوخ  شیارآ و  نیتسخن ، تیلهاج  راگزور  دننامه  و  دینامب ، دوخ  ياه  هناخ  رد  و  ....« » یلوالا هیلهاجلا 

نز نما  میرح  هناخ  ج -

تیلهاج نوچ  مه  دـینامب و  دوخ  ياه  هناخ  رد  امـش  . » دـنک یم  نایب  نینچ  تسا  تفع  تیاـعر  هنیمز ي  رد  هک  ار  روتـسد  نیموس  سپس 
« راقو  » هدام ي زا  َنرَق » . » دیهدن رارق  نارگید  ياشامت  ضرعم  رد  ار  دوخ  تنیز  لیاسو  مادنا و  و  دیوشن » رهاظ  تیعمج  نایم  رد  نیتسخن ،
« جرب  » هدام ي زا  و  تسا ، مدرم  ربارب  رد  ندشراکـشآ  ینعم  هب  جّرَبَت » . » تساـه هناـخ  رد  نتفرگرارق  زا  هیاـنک  و  تسا ، ینیگنـس  ینعم  هب 
اب هدوارم  شزیمآ و  زا  زیهرپ  زّرحت و  ناـمه  هک  مکح ، نیا  یقـالخا  هبنج ي  تسا . ندـشرهاظ  هـمه  ناگدـید  ربارب  رد  هـک  هدـش  هـتفرگ 

نیرتهب هک  هدمآ  يرایـسب  تایاور  رد  هک  هنوگ  نامه  دوش . یم  نانز  مومع  لماش  درادن و  ص )  ) ربمایپ هب  صاصتخا  تسا ، هناگیب  نادرم 
هدرمـش رتالاب  عماجم  دـجاسم و  رد  روضح  زا  بتارم  هب  هناخ  رد  ناوج  نانز  زامن  باوث  یتح  تسوا ، هناـخ ي  نز  يارب  یگدـنز  طـیحم 

ربمغیپ و نانز  ندرک  ینادنز  روتـسد  نیا  زا  دوصقم  و  دشاب . مورحم  یعامتجا ، تیلاعف  زا  نز  هک  تسین  ینعم  نادب  نیا  هتبلا  تسا و  هدش 
ار نانآ  درب و  یم  رفس  هب  دوخ  اب  ار  دوخ  نانز  ص )  ) مرکاربمغیپ هک  تسا  هاوگ  تحارص  هب  مالسا  خیرات  اریز  تسین ، هناخ  رد  ینز  جیه 
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نآ دوشن . نوریب  هناـخ  زا  ییاـمندوخ  روظنم  هب  نز  هک  تسا  نآ  روتـسد ، نیا  زا  ددوصقم  هکلب  دومرف . یمن  عنم  هناـخ  زا  ندـش  نوریب  زا 
رـس هب  شیارآ  زیم  ياپ  رد  اه  تعاس  اه ، نابایخ  رد  ندز  هسرپ  ییامندوخ و  هناخ و  زا  نتفر  نوریب  يارب  نانز  زا  يا  هدع  زورما  هک  نانچ 

! دنسر یم  شیوخ  سابل  عضو و  و 

بازحأ هروس ي  تایآ 59 و 60  مراهچ : هتسد ي  تایآ 

هراشا

هللا ناک  َنیذؤی و  الف  َنفرعی  نا  یندا  کلذ  َّنهبیبالج  نم  َّنهیلع  نیندی  نینمؤملا  ءاسن  کتانب و  کجاوزال و  لق  یبنلا  اهیا  ای  : » هیآ ي 59
کیدزن دوخ  هب  ار  شیوخ  اـه ) شوپور   ) ياـه باـبلج  هک  وگب  نینمؤم  ناـنز  هب  تنارتـخد و  نارـسمه و  هب  ربـمغیپ ! يا  اـمیحر .» اروفغ 

هیآ نیا  رد  تسا . نابرهم  هدنزرمآ و  ادخ  تسا و  رتهب  دـنریگنرارق ، تیذا  دروم  دـنوش و  هتخانـش  تفع  هب  هک  نیا  يارب  راک  نیا  دـنزاس 
. دنریگب محازم  دارفا  و  نایوج ، هدسفم  تسد  زا  ار  یکسمتسم  هناهب و  هنوگره  هک  دهد  یم  روتسد  نامیا  اب  نانز  هب  تسخن 

َنیذؤی الف  َنفرعی  نا  یندا  کلذ  هلمج  موهفم  فلا -

نوـچ هک : نیا  تسخن  دـنرادن : مه  اـب  یتاـفانم  هک  دراد  دوـجو  رظن  ود  نارّـسفم  ناـیم  رد  تسیچ  ندـش » هتخانـش  » زا روـظنم  هک  نـیا  رد 
ناناوج نیا  تاقوا  زا  یهاگ  دـندش ، یم  نازینک  محازم  رباعم  اـه و  هچوک  رد  دـش ، یم  کـیرات  اوه  هک  بش  لـیاوا  نیقفاـنم  زا  یهورگ 

هب اذل  تسا . زینک  میتشادنپ  تسا و  نز  دازآ  میدمیهفن  ام  هک  دندش  یم  یعدم  دعب  دندش و  یم  زین  دازآ » نانز   » ضّرعتم دساف ، محازم و 
صیخـشت نازینک  الماک ا ز  ات  دنوشن ، جراخ  هناخ  زا  لماک  سابل  نودب  تقیقح  رد  ینعی  بابلج »  » نودب هک  دـش  هداد  روتـسد  دازآ  نانز 

یب راگنا و  لهس  باجح  ندیشوپ  رد  ناملسم  نانز  هک  تسا  نیا  فده  هک : نیا  رگید  دنریگنرارق . تیذا  تمحازم و  دروم  دنوش و  هداد 
زا ییاه  تمـسق  ابلاغ  هک  دنتـسه  یلابا  اورپ و ال  یب  نانچ  نآ  باجح  نتـشاد  نیح  رد  هک  رابودـنب  یب  نانز  زا  یـضعب  لثم  دنـشابن ، انتعا 

نوریب هناخ  زا  نیگنـس  هدیـشوپ و  نز  یتقو  اریز  دـننک . یم  بلج  شیوخ  هب  ار  هزره  دارفا  هجوت  هنوگ  نیدـب  تسا و  نایامن  اه  نآ  ندـب 
، لوا لامتحا  هب  انب  دـنوش . اه  نآ  ضرعتم  دـننک  یمن  تارج  محازم  دـساف و  دارفا  دـنک ، تیاعر  ار  ینماد  كاـپ  فاـفع و  بناـج  دور و 

ناناوج بیقعت  رازآ و  دروم  سپ  زینک ! هن  دندازآ ، هک  دوش  یم  هتخانش  هلیسو  نیدب  هک : تسا  نیا  یندا )...  کلذ   ) روبزم هلمج ي  ینعم 
، دنشاب یم  فیفع  بیجن و  نانز  هک  دنوش  یم  هتخانـش  هلیـسو  نیدب  هک : تسا  نیا  هلمج  ینعم  مود ، لامتحا  هب  انب  یلو  دنریگ . یمن  رارق 
و روک ، عمط  مشچ  تسا ، فافع  میرح  اج  نیا  هک  دوش  یم  مولعم  اریز  دنـشوپ ، یم  مشچ  دـندنبب  عمط  اه  نآ  هب  هک  نیا  زا  نـالدرامیب  و 

نانچ نآ  دیاب  ناملـسم ، نز  هک  تسا  نیا  تسا ، ینادواج  تقیقح  کی  دوش و  یم  هدافتـسا  هیآ  زا  هک  یبلطم  تسا ! هاتوک  تنایخ  تسد 
نیا رد  و  دوش ، هتخانـش  تفـص  نیا  اب  دشاب و  ادیوه  نآ  زا  یکاپ  ینیگنـس و  راقو و  فافع و  مئالع  هک  دنک ، دـمآو  تفر  مدرم  نایم  رد 

روطخ ناش  هّلیخم  رد  اه  نآ  زا  یـشک  هرهب  رکف  دـندرگ و  یم  سویأم  اه  نآ  زا  دـندرگ ، یم  راکـش  لابند  هک  نـالدرامیب  هک  تسا  تقو 
یم ضارتعا  اه  نآ  هب  هک  یتقو  دندرگ . یم  نایرع  تخل و  کبس و  فلج و  نانز  ضّرعتم  هشیمه  درگلو  ناناوج  هک  مینیب  یم  دنک . یمن 

. دیآ یمن  نوریب  عضو  نیا  اب  دهاوخن  ار  اهزیچ  نیا  شلد  رگا  دنیوگ : یم  دنوش ؟ یم  محازم  ارچ  هک  دوش 

« بابلج  » موهفم ب -

نآ يارب  ار  يددعتم  یناعم  تغل  بابرا  نارـسفم و  تسیچ ؟ بابلج »  » يانعم هک  نیا  رد  تسا . بابلج »  » عمج روبزم  هیَا ي  رد  بیبالج » »
ادر و - 2 دن . اش  وپ  یم  ار  اه  هنیـس  ندرگ و  رـس و  تسا و  رتدـنلب  يرـسور  زا  هک  یگرزب  هچراپ ي  و  رداچ )  ) هفحلم - 1 دنا : هدرک  رکذ 
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-4 دناشوپ . یم  ار  ندـب  همه ي  هک  تسا  ابع  ای  رداچ  بابلج  زا  روظنم  - 3 دشوپ . یم  درف  نییاپ  هب  ات  الاب  زا  ار  ندب  رسارس  هک  یـششوپ 
یم رـس  رب  ار  نآا  نز  هک  دـنا  هتفگ  هعنقم  ار  نآ  یخرب  ه ـ تسا . رت  هاتوک  ادر  زا  رتداشگ و  يرـسور  زا  هک  تسا  يداشگ  ساـبل  باـبلج 
نیا دیآ ، یم  تسد  هب  عوضوم  نیا  رد  قیقحت  زا  هچ  نآ  يرگید . یناعم  دنا و  هتفگ  ندب  هیلک ي  يارب  ششوپ  نهاریپ و  یخرب  و  دزادنا .

و دوش . یم  هدیـشوپ  رگید  ياه  سابل  يور  و  تسا ، بابلج  زا  رت  کـچوک  هک  هعنقم ) « ) راـمِخ  » زا ریغ  تسا ، يزیچ  باـبلج »  » هک تسا 
نیا ملـسم  ردق  اما  دبای . یم  روهظ  رگید  عون  ای  رداچ و  یهاگ  ابع ، تروص  هب  یهاگ  دـنک . یم  قرف  تداع  فرع و  بسحرب  نآ  تیفیک 

هک نیریز  ياه  سابل  و  اهرویز ، ياه  تیبذاج  و  مادنا ، ياه  ییابیز  هک  يا  هنوگ  هب  نابـسچ  گنت و  هن  دنلب  داشگ و  تسا  یـسابل  سابل ،
رارق نئمطم  یظافح  رد  ار  دوخ  نآ  هلیـسو ي  هب  دـناوت  یم  نز  ددرگ و  یم  روتـسم  نآ  نورد  رد  دراد ، رظن  بلاج  ياـه  گـنر  ـالومعم 

نآ هک  یتروص  رد  ندب ، ياه  ییابیز  مادنا و  شـشوپ  فرـص  هک  تفرگ  هجیتن  ناوتب  دیاش  اج  نیا  زا  و  دنکن . هناگیب  رظن  بلج  هک  دهد 
هک تسا  مزال  یـششوپ  هکلب  تسین ، یفاک  ناملـسم  نز  يارب  دهد  ناشن  زیمآ  کیرحت  وحن  هب  ار  مادنا  مجح  ای  دنک ، رظن  بلج  شـشوپ 

یـضعب هک  ییاهوتنام  اه و  يرـسور  هب  نیاربانب  دناشوپب . زین  ار  رویز  سابل و  ياه  تیبذاج  مادـنا و  مجح  ندـب ، ياضعا  راتتـسا  رب  هفاضا 
. داد یمالسا » باجح   » ناونع ناوت  یمن  تسا  زیمآ  کیرحت  رظن و  بلاج  ندب ، هب  یگدنبسچ  گنر و  ظاحل  زا  دنشوپ و  یم  نانز 

( دننک کیدزن  « ) نیندی  » موهفم ج -

ار نآ  تسرد  ات  دنزاس  کیدزن  شیوخ  ندـب  هب  ار  رداچ  و  بابلج »  » نانز هک  تسا  نیا  هیآ  رد  دـننک » کیدزن  «، » نیندـی  » لعف زا  روظنم 
مه . ) ددرگ راکـشآ  ریز  ياه  سابل  اه و  تنیز  و  دور ، رانک  هاگ  یب  هاگ و  هک  يروط  هب  دنراذگب ، دازآ  ار  نآ  هک  نیا  هن  دراد ، ظوفحم 
اهر تیـصاخ  یب  رثا و  یب  ار  نآ  نک ! روج  عمج و  ار  نآ  نکم ! اهر  ار  نآ  هک  تسا  نیا  دوصقم  تسا ) عیاش  زورما  هنافـسأتم  هک  ناـنچ 

افرـص عون  کی  تسا : هدوب  روج  ود  دـنا ، هدـنکفا  یم  رـس  رب  هک  گرزب  ياه  شوپور  زا  نانز  هدافتـسا ي  ناشوپب . نآ  اب  ار  دوخ  نکن و 
افرص اه  نآ  نتشاد  رداچ  هک  مینیب  یم  ار  يرداچ  ناوناب  یضعب  رضاح  رصع  رد  هک  نانچ  مه  تسا ، هتـشاد  یمـسر  یتافیرـشت و  هبنج ي 
دهد یم  ناشن  ناشندرکرـس ، رداچ  عضو  دننک . یم  اهر  ار  نآ  دنناشوپ ، یمن  ار  دوخ  ندـب  ياج  چـیه  رداچ  اب  دراد . یتافیرـشت  هبنج ي 
رگید عون  دنرادن . یعانتما  ابا و  دنریگب ، رارق  اه  مشچ  يرادرب  هرهب  دروم  هک  نیا  زا  و  دنتسین ، هناگیب  نادرم  اب  ترشاعم  زا  زیهرپ  لها  هک 
فافع لها  دهد ، یم  ناشن  هک  دـنک  یمن  اهر  ار  نآ  دریگ و  یم  دوخ  هب  ار  دوخ  ياه  هماج  تبقارم  اب  نانچ  نز  تسا : لوا  عون  سکعرب 

. دزاس یم  سویأم  ار  نالد  كاپان  دنک و  یم  داجیا  یشاب  رود  دوخ  هب  دوخ  تسا . ظافح  و 

سیماون نامحازم  ناقفانم و  هب  راطخا  د -

: دـیامرف یم  دـهد و  یم  راطخا  ادـیدش  مدرم  سیماون  نامحازم  نالدرامیب و  ناـقفانم و  هب  بازحا ) هروس ي  هیآ ي 60  ، ) دـعب هیآ ي  رد 
ناشیا هیلع  ار  وت  ام  دـنرادنرب ، تسد  دوخ  ياـهراک  زا  دـنروآ ، یم  دوجو  هب  ینارگن  رهـش  رد  هک  یناـسک  نـالدرامیب و  ناـقفانم و  رگا  »

دوش و یم  هدافتسا  ثحب  دروم  هیآ ي  زا  يا  هتکن  تسیز ». دنهاوخ  وت  ترواجم  رد  یمک  تدم  طقف  تقو  نآ  رد  و  تخیگنارب ، میهاوخ 
يدیدش تخس و  تازاجم  قحتـسم  مالـسا  نوناق  رظن  زا  دندرگ ، یم  نانز  محازم  اه  نابایخ  اه و  هچوک  رد  هک  يدارفا  هک  تسا  نیا  نآ 

يارب ار  يرت  تخس  تازاجم  دیاب  هکلب  تسین ، یفاک  اه  نآ  رس  ندیـشارت  و  ندرک ، بلج  يرتنالک  هب  ار  اه  نآ  لاثم  روط  هب  دنـشاب . یم 
يارب ردـقره  هعماج  تسا . یمالـسا  كاپ  هعماـج  زا  دـیعبت  دـیآ ، یم  تسد  هب  هیآ  نیا  زا  هچ  نآ  لقادـح  تفرگ . رظن  رد  دارفا  هنوگ  نیا 
تـسا قداص  زین  نآ  سکع  و  دوش ، یم  لئاق  يرتدیدش  تازاجم  نانئاخ  يارب  تهج  نامه  هب  دشاب ، لئاق  يرتشیب  مارتحا  یکاپ  فافع و 

.

فافع www.Ghaemiyeh.comرویز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 130زکرم  هحفص 93 

http://www.ghaemiyeh.com


تایآ يدنب  عمج  يریگ و  هجیتن 

هراشا

لئاسم یمالـسا و  شـشوپ  باجح و  هب  طوبرم  ماکحا  راوگرزب ، ياـهقف  ياـهاوتف  زین  دـش و  هداد  حیـضوت  ًارـصتخم  هک  یتاـیآ  ساـسارب 
. درک يدنب  هتسد  لیذ  نیوانع  تحت  ناوت  یم  ار  نآ  هب  طوبرم 

نآ دودح  هاگن و  فلا -

هراشا

مارح و ًاقلطم  چـم  اـت  تسد  ود  تروص و  يانثتـسا  هب  مرحماـن  نز  هب  درم  هاـگن  اـهقف  ياوتف  نتم  رون و  هروس ي  و 30  تاـیآ 31  قبط  رب 
رد و  تسا ، مارح  دشاب  تذل  دصق  هب  رگا  تروص ، يدرگ  اه و  تسد  هب  ندرک  هاگن  و  دشابن . ای  دشاب  تذل  دـصق  هب  هاوخ  تسا ، عونمم 
نز ندب  هب  هاگن  هک  دننک ، یم  نامگ  یخرب  تسا . نآ  كرت  رد  طایتحا  دنکن ، باجیا  مه  یترورـض  دشابن و  تذل  دـصق  هب  هک  یتروص 

نودـب یتح  ار  اه  تسد  تروص و  هب  ندرک  هاگن  ای  و  هن ، دـصق  نودـب  تسا و  مارح  دـشاب ، راک  رد  توهـش  تذـل و  دـصق  رگا  مرحمان ،
مرحمان درم  هب  نز  ندرک  هاگن  هک  دـنرادنپ ، یم  يا  هراپ  فرط  نآ  زا  تسین . نینچ  هک  یتروص  رد  دنرمـش ، یم  زاجم  ترورـض  باجیا 

تروص و زج  هب  هناگیب ، درم  ندـب  هب  مه  نز  ندرک  هاگن  اـهقف  ياوتف  زین  رون و  هروس ي  هیآ ي 31 ، قبط  رب  هک  یتروص  رد  تسا . زیاـج 
اب ماوت  هاگن  ره  یلک  روط  هب  تسا . هدش  مارح  بکترم  درگنب  اه  تسد  تروص و  هب  تذـل  دـصق  اب  هچ  رگا  و  دـشاب ، یم  مارح  اه  تسد 

دیاش اه  نز  یخرب  . » تسا مارح  رگید  نز  هب  نز  ای  درم  هب  نز  ای  رگید  درم  هب  درم  ای  مرحمان  نز  هب  درم  هیحان ي  زا  هچ  توهـش ، تذل و 
ای ندرک  هاگن  زا  اهدرم  طقف  تسا ، عونمم  رگا  دننک ، یم  رکف  دننک ، هاگن  اه  نز  هب  هک  دنتسین  زاجم  اهدرم  طقف  هک  دننک  لایخ  روط  نیا 

زیاج رگا  دـنک ، یمن  قرف  چـیه  هک  نآ  لاح  و  درادـن ، درم  هب  تبـسن  یتیعونمم  نینچ  نز  و  دـن ، هدـش ا  عنم  هبیر  ذذـلت و  اب  ندرک  هاـگن 
مه نز  يارب  تسا ، عنمم  درم  يارب  هک  دـح  نامه  رد  ینعی  تسا . زیاج  ود  ره  يارب  تسا ، زیاـج  رگا  و  تسین . زیاـج  ود  ره  يارب  تسین ،

هاگن دیابن  ذذلت  يور  زا  ای  دـتفیب  نز  هب  شمـشچ  دـیابن  هک  تسا  درم  طقف  هن ، هک  دـننک  یم  لایخ  الومعم  یلو  تسا . عنم  دـح  نامه  رد 
روط نیا  دـنک ! یم  هاگن  درم  هب  هک  تسا  نز  وا  اریز  درادـن  یلاکـشا  درک  زادـنارو  روجره  اـی  داـتفا  درم  هب  شمـشچ  رگا  نز  یلو  دـنک .
دیاش یلو  دـنراد ، هجوت  هلأسم  نیا  هب  اه  مناـخ  زا  یـضعب  هتبلا  تسین . لـئاق  درم  نز و  ناـیم  هاـگن  هلأـسم ي  رد  یقرف  چـیه  نآرق  تسین ،

، تسا مرحم  اقلطم  نز  هب  نز  دننک ، یم  لایخ  هک  تسا  نیا  تسا ، هجوت  دروم  رت  شیب  هک  مود  بلطم  دـنهّجوت . یب  نآ  هب  نانآ  زا  یلیخ 
ره ندـب  مامت  هب  تبـسن  نز  یلو  تسا  مرحمان  رگید  درم  تروع  هب  تبـسن  هک  تسا  درم  طـقف  تسا ، مرحم  مه  نز  تروع  هب  یتح  ینعی 
هب دروم  نیا  رد  تسین  مرحم  مه  رگید  نز  تروع  دروم  رد  نز  تسین ، روط  نیا  هک  نآ  لاح  تسا . مرحم  وا  تروع  هب  تبـسن  یتح  نز ،

 .« تسین مرحم  مه  رهاوخ  هب  رهاوخ  زین  تسین و  مرحم  سکعلاب  شیوخ و  رتخد  هب  ردام  یتح  صوصخ 

تایاور رد  مارح  هاگن  ياه  نایز  تمرح و 

هراشا

تهج اج  نیا  رد  هک  تسا ، هدـش  دراو  نآ  موش  ياهدـمآ  یپ  رگید و  کی  هب  مرحمان  نز  درم و  هاگن  تمرح  باب  رد  يددـعتم  تاـیاور 
مارح هاگن  سیلبا »  ماهـس  نم  مومـسم  مهـس  ُهرظنلا  : » دومرف ص )  ) مرکاربمایپ دوش . یم  هراشا  اه  نآ  زا  يا  هراـپ  هب  ناگدـنناوخ  یهاـگآ 
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تثروا هرظن  نم  مکو  : » دـنک یم  هفاضا  ع )  ) قداص ماما  نومـضم  نیمه  اب  يرگید  تیاور  رد  تسا . ناطیـش  ياـهریت  زا  نیگآرهز  يریت 
یف عرزت  هرظنلا  دعب  هرظنلا  : » دـیامرف یم  رگید  یتیاور  رد  دوش . ینالوط  هودـنا  ترـسح و  ببـس  مارح  هاگن  کی  اسب  هچ  هلیوط »  هرـسح 

هک تسا  یفاک  دشاپ و  یم  ار  توهش  مخت  بلق  رد  دریذپ  یم  تروص  لوا  هاگن  زا  سپ  هک  یهاگن   « » هنتف هبحاصل  یفک  هوهـش و  بلقلا 
هدرک و یفرعم  يرازآدوخ  عون  کی  ار  ینارچ  مشچ  مارح و  هاگن  ع )  ) یلع نینمؤملاریما  دیامن . راچد  یگرزب  هنتف ي  هب  ار  هاگن  بحاص 
هدرک و هدرزآ  ار  دوخ  رطاخ  دـنک ، ینارچ  مشچ  سکره  هتارـسح » تماد  هتاـظحل  تعباـتت  نم  هرطاـخ  بعتا  هرظاـن  قلطا  نم  :» دـیامرفیم

انز ، » دـنا هدومرف  یفرعم  مارح  هاگن  ار  مشچ ، ياـنز  ًـالوصا  و  درب . یم  رـس  هب  ترـسح  رد  هشیمه  دـشاب ، نیا  شتداـع  هتـسویپ  هک  یـسک 
. دنا هتسناد  انز  زا  يا  هلحرم  ار  ینارچ  مشچ  مارح و  هاگن  و  هرظنلا »  نینیعلا 

مارح هاگن  راب  نایز  تارثا 

هراشا

« یتـسرپ هاـگن  ، » تـسه مـیارج  يا  هراـپ  باـکترا  أــشنم  هـک ، ار  یناور » ياــه  يراــمیب   » یــسنج و تاــفارحنا  زا  یکی  ناسانــش  ناور 
« سومـسیش یت  یف   » مان هب  ار  يرامیب  نیا  زا  يرگید  عون  دنا و  هدرک  رکذ  دنرب ، یم  تذل  ندـید  زا  هک  یناسک  ینعی  ( voyeurtum)

يرامیب نیا  دنا .  هدومن  یفرعم  دنرب ، یم  تذل  ءایـشا  سابل و  ای  ندـب  تمـسق  کی  ندـید  زا  هک  یناسک  ینعی  ( fvcfetischismus)
یمزاب رگید  ياهراک  تسرد  ماجنا  زا  هدومن و  شوشم  ار  یمدآ  راکفا  - 1 اه : نآ  هلمج ي  زا  هک  دراد  يراوگان  ياهدمآ  یپ  كانرطخ 

ياه يرامیب  راچد  دوش  یمن  اـضرا  تاـکیرحت  نیا  نوچ  هدـش و  کـیرحت  شیناوهـش  ياوق  شیوخ ، مارح  ياـه  هاـگن  اـب  درف  - 2 دراد .
ًارثکا دـنا ، هدـش  اـضرا  نودـب  یـسنج  تاـکیرحت  راـتفرگ  یتدـم  هک  یناـسک  رد  ناکـشزپ  ناور  ددرگ . یم  يرگید  ینت  ناور  یبصع و 

بلق د) شپت  نتفرالاب  بلق ج ) فارطا  درد  سفنت ب ) رد  يراوشد  فلا ) دـنا . هدرک  هدـهاشم  ار  لیذ  ینت  ناور  یبصع و  ياه  یتحاران 
یب فیـصوت ج ) لباقریغ  تارطخ  زا  هرهلد  ساره و  درد ز ) رـس  هدـعم و ) نتفر  شلام  درد و  یمومع ه )ـ یگتفوک  یگتـسخ و  فعض و 

راک و هعلاطم و  هب  تبسن  یتبغر  یب  يدرس و  لد  یغامد و  يرکف و  یگتسخ  یی س ) اهتـش  مک ا  یب ي ) وخ ا  یب  یمارآ ط ) ان  يرارق و 
یم انز »  » عورـشمان و طباور  هلمج  زا  رگید  تافارحنا  ناهانگ و  زا  يرایـسب  زاس  هنیمز  يرامیب  نیا  روکذـم ، دراوم  رب  هوالع  - 3 لیصحت .

زا یفنم  هتیسیرتکلا  نادرم و  زا  تبثم  یکیرتکلا  یئرمان  جاوما  هک  دن  هدرک  تباث  ییاه  شیامزآ  هلیـسو ي  هب  یناملآ  نادنمـشناد  ددرگ .
لابند هب  تافارحنا و  نیرت  شیب  هدمآ ، لمع  هب  هک  یتاقیقحت  ساسارب  دننک . یم  بذـج  ار  رگید  کی  نآ  قبط  رب  دوش و  یم  عطاس  نانز 

داسف و هلحرم ي  نیرت  هنالیذر  هک  اج  نا  ات  ددرگ ، یم  زاغآ   » مارح هاگن   » کی زا  یعاـمتجا  یمـسج و  یناور و  زوس  ناـمناخ  تارثا  نآ 
تفع ددرگ و  یم  عیاش  یتبراقم  ضارما  ماسقا  عاونا و  دشاپ ، یم  مه  زا  اه  هداوناخ  دریگ 0  یم  همشچرس  عورشمان  هاگن  کی  زا  زین   » انز «

. تسا رگید  يوس  زا  یباجح  یب  ییامندوخ و  وس و  کی  زا  نانز  نادرم و  ینارچ  مشچ  ءوس  تاعبت  زا  همه  اه  نیا  دور و ... یم  دابرب  اـه 
ص تمح - دیعـس  رتکد  يرفیک  یکـشزپ  ناور  امرف ! تیانع  تاجن  افـش و  ار  نایالتبم  ظوفحم و  يرامیب  نیا  هب  التبا  زا  ار  اـم  ادـنوادخ !

.89

هاگن ظفح  يورخا  يویند و  راثآ  فلا . 

تاریخ دراد ، هاگن  مرحمان  زا  ار  دوخ  هاگن  هراما ، سفن  ياه  هسوسو  اب  ناما  یب  داهج  میاد و  ياه  تبقارم  اـب  یناوج  رگا  رگید ، يوس  زا 
ترـضح لالج  لامج و  هدهاشم ي  یناسنا و  نینچ  يور  هب  توکلم  ندـشزاب  اه  نآ  نیرت  مک  هک  ددرگ  یم  شبیـصن  یناوارف  تاکرب  و 

یم ودب  ینامیا  شمارآ و  تینما و  ادخ  دـنک ، كرت  دـنوادخ ، ياضر  رطاخ  هب  ار  مارح  هاگن  سکره  : » دومرف ع )  ) قداص ماما  تسا . قح 
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نامـسآ يوس  هب  ار  شمـشچ  و  دـتفیب ، يا  هناـگیب  نز  هب  شهاـگن  سکره   : » دومرف يرگید  ثیدـح  رد  دـبایرد ». ار  شمعط  هک  دـشخب 
زا ار  شهاگن  سکره  : » دومرف ع )  ) یلع ماما  دروآ ».  یم  رد  وا  جیوزت  هب  ار  ینیعلاروح  دنوادخ  گنرد  یب  دهن ، مه  رب  هدید  ای  دـنادرگب 
 .« هدومرف تنامـض  ار  تشهب  دـنک ، ظفح  مرحمان  زا  ار  شمـشچ  هک  یـسک  يارب  ( » ص  ) ربماـیپ ددرگ «.  وکین  شفاـصوا  دریگورف ، مارح 

و دـیآ ».  یم  لیان  یهلا  لالج  تمظع و  هدـهاشم ي  هب  لد  دوش ، هدیـشوپ  ورف  یهلا  ياه  مارح  زا  مشچ  هاگره  : » دومرف ع )  ) قداص ماـما 
لوسر هک  نیا  رخآ  نخـس  و  دینیبب ».  ار  ملاع  ياه  یتفگـش  بیاجع و  ات  دیـشوپورف ، مارح  زا  ار  ناتناگدید  : » دـندومرف ص )  ) مرکاربمایپ

یهلا ياه  مارح  زا  هک  تسا  یمـشچ  اـه  نآ  زا  یکی  مشچ ، دـنچ  زج  هب  دـننایرگ ، اـه  مشچ  همه ي  تماـیق  زور  : » دـندومرف ص )  ) ادـخ
- هعیرشل حابصم ا  ص63 . هحاصفلا - جهن  ص 73 . ج 10 - همکحل - نا ا  زیم  ص 139  ج 14 - هعیشل - لیاسو ا  تسا ».  هدش  هدیشوپورف 
رد : » هک مینک  یم  هدنسب  كدنا  نیمه  هب  اج  نیا  رد  رگید . رتاوتم  ددعتم و  تایاور  و  ص 450 . نیظعاول - هضور ا  كردم . نامه  ص 9 .

 .« تسا سب  فرح  کی  تسا ، سک  رگا  هناخ 

یمالسا باجح  ششوپ و  دودح  ب -

هراشا

: دشاب یگژیو  هس  ياراد  دیاب  ناملسم  نز  شـشوپ  باجح و  هک  تفگ  ناوت  یم  اهقف ، يارآ  تایاور و  تایآ و  رد  تقد  اب  یلک ، روط  هب 
اه یگتسجرب  مامت  مود : دناشوپب . ار  تروص ) يدرگ  چم و  ات  اه  تسد  زج  هب   ) اپ نخان  ات  رـس  قرف  زا  ندب  ياضعا  مامت  هک  نیا  تسخن :

کیرحت دنکن و  بلج  دوخ  هب  ار  مرحمان  هجوت  موس : دشاب . صخـشمان  نز  ندب  مجح  هک  يروط  هب  دـناشوپب ، ار  ندـب  يدـنلب  یتسپ و  و 
زا رتالاب  رتم  یتناس  دنچ  ای  وم ، رات  دنچ  ولو  دشاب ، راکـشآ  نز  ندـب  زا  یتمـسق  نآ  رد  هک  یـسابل  ره  لوا : یگژیو  ساسارب  دـشابن . زیمآ 

یمن ار  ندرگ  ای  هناچ  ریز  زا  یتمسق  هک  ییاه  يرسور  تسادیپ ، اه  نآ  ریز  رد  ندب  هک  یکزان  ياه  باروج  اه و  سابل  و  اهاپ ، ای  چم و 
ار نآ  لاثم  نساب و  هنیـس و  ياه  یگتـسجرب  هک  ییاه  سابل  مود : یگژیو  ساسارب  تسا . جراخ  یمالـسا  باجح  هریاد ي  زا  دناشوپ و ...
هدودـحم ي زا  ندوب  زیمآ  جـییهت  تروص  رد  دـهد ، یم  ناشن  ار  اپ  ياه  هچیهاـم  مجح  هک  یمیخـض  ياـه  باروج  یتح  و  دـهد ، ناـشن 

سابل لدم  گنر و  ای  كرحم و  زیمآ و  هوشع  راتفگ  ای  راتفر و  ششوپ و  عون  ره  موس ؛ یگژیو  ساسارب  و  تسا . نوریب  یمالـسا  باجح 
هریاد ي زا  مارح و  ددرگ ، یم  جـییهت  کیرحت و  مرحمان و  رظن  بلج  ببـس  هک  تالآرویز  تنیز و  ندرکراکـشآ  ای  رطع و  شیارآ و  ای 

يدرمریپ هب  تبسن  ار  راتفگ  راتفر و  شـشوپ و  سابل و  ندوب  زیمآ  کیرحت  جییهت و  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  تسا . جراخ  یمالـسا  باجح 
هیآ ي هب  تیانع  اب  هکلب  تسین ، شجنس  لباق  يداع  دارفا  هب  تبسن  یتح  دجنـس ، یمن  تسا ، یـشوماخ  هب  ور  وا  رد  یـسنج  هزیرغ ي  هک 

كالم هک  دـیمهف  ناوت  یم  دـنک ، یم  عنم  نارورپ  سوه  نالدرامیب و  يارب  نیرفآ  عمط  زیمآ  عوضخ  راتفگ  زا  ار  ربماـیپ  ناـنز  هک  نآرق ،
نیا رب  تسا . شجنـس  لباق  رورپ  سوه  لدرامیب  ناوج  دارفا  نینچ  هب  تبـسن  نز  شیارآ  راتفر و  راتفگ و  ای  شـشوپ  ندوب  زیمآ  کیرحت 

هچیهام هب  شمشچ  رهطم ، مرح  هب  فرشم  ياه  هلپ  زا  نتفرالاب  ماگنه  هک  ینامز  دهشم ، قباس  ياملع  زا  یکی  هک  میونش  یم  یتقو  ساسا 
رگم دیوگ : یم  دوخ  هب  اج  نامه  دبای ، یم  جیهم  ار  نآ  يریپ  ّنس  رد  وا  هدیـشوپ و  اوماک  زا  یمیخـض  باروج  هک  دـتفا  یم  ینز  ياپ  ي 

تیلاعف يرادیب و  جوا  رد  هک  ار  یناوج  تیعقوم  دیاب  منک ، رداص  ار  اه  باروج  هنوگ  نیا  ندیـشوپ  تمرح  مکح  دیاب  مدرگنرب ، هناخ  هب 
همه ي اـیآ  هک : دوش  هداد  خـساپ  لاؤس  نیا  هب  تسا  مزـال  اـج  نیمه  میهد . رارق  هجوت  دروم  تسا  يریذـپ  کـیرحت  یـسنج و  هزیرغ ي 

مالـسا رد  الوصا  تفگ : دـیاب  خـساپ  رد  دوش ؟ یم  نیمأت  یمالـسا  باجح  ندرکرـس  هب  رداچ  اب  طقف  هک  نیا  ای  دـنباجح ؟ یب  اه  ییوتنام 
ره تسا  یمالـسا  باجح  قادصم  دـشاب ، اراد  ار  نیـشیپ  هناگ  هس  ياه  كالم  هک  یـسابل  ره  تسین ، كالم  هریغ ) رداچ و  ای  وتنام   ) مسا
هک دیدرک  ادیپ  ییوتنام  رگا  دهدن ، ناشن  ار  ندب  ياه  یگتـسجرب  هک  دـیدرک  ادـیپ  ییوتنام  رگا  لاح  . دـشاب هتـشاد  دـهاوخ  یم  هک  یمان 

لدم گنر و  هک  دیدرک  ادیپ  ییوتنام  رگا  دیامن ، راکشآ  ار  هنیس  زا  یـشخب  ای  ریز  ياه  سابل  اه و  تنیز  هک  دشابن  زاب  يردق  هب  نابیرگ 
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رس تشپ  ای  ولج  زا  رس  ياهوم  هک  دوش  هدیشوپ  يرسور  هعنقم  وتنام ، هارمه  رگا  دنکن ، بلج  دوخ  هب  ار  نالدرامیب  نامرحمان و  هجوت  نآ 
يرـسور و وتنام ، هارمه  رگا  دـشاب ، هدـشن  عمج  نآ  ریز  رد  رتش  ناهوک  نوچ  اهوم  ص )  ) ادـخ لوسر  ریبعت  هب  و  دـیاین ، نوریب  نآ  ریز  زا 

ناشن ار  اپ  مجح  تسوپ و  هک  ییاه  باروج  وتنام ، اب  هارمه  رگا  دـناشوپب ، ار  هنیـس  هناچ و  ریز  ندرگ و  مامت  هک  دوش  هدیـشوپ  يا  هعنقم 
و دنکن ، بلج  ار  مرحمان  هجوت  اه  نآ  قت  قت  يادص  گنر و  هک  دوش  هدیشوپ  ییاه  شفک  وتنام ، اب  هارمه  رگا  دوشن ، هدیـشوپ  دهد ، یم 
« باجح اب  » سدـقم ناونع  نآ  هدنـشوپ ي  هب  تسا و  یمالـسا  باجح  قادـصم  تاصخـشم  نیا  اب  ییوتنام  نینچ  يرآ ؛ رگید ...  ياهرگا 
ای يرـسور  رداچ  ریز  هک  يرـس  هب  رداچ  میناد  یمن  یمالـسا  باجح  ياراد  ار  يرـس  هب  رداـچ  ره  اـم  مه  روط  نیمه  و  دـنک . یم  قدـص 

، دوش یم  نایامن  دنبولگ و .. هراوشوگ و  هناچ و  ریز  ندرگ  رس و  ياهوم  مامت  رداچ  ندش  هتـسب  زاب و  ای  تکرح و  ره  رد  و  درادن ، هعنقم 
شندـب ياه  یگتـسجرب  مامت  نآ  ندرک  هتـسب  زاب و  راب  ره  اب  هک  هدیـشوپ  ینابـسچ  گنت و  ياه  سابل  رداچ  ریز  رد  هک  يرـس  هب  رداـچ 

درب یم  الاب  دنک و  یم  روجو  عمج  ردق  نآ  ار  دوخ  رداچ  هدیشوپ و  امن  ندب  كزان و  ياه  باروج  هک  يرس  هب  رداچ  دوش ، یم  راکـشآ 
دنک یم  بلج  دوخ  هب  ار  نامرحمان  هجوت  يرتم  دص  دنچ  زا  شرداچ  قرب  هک  يرس  هب  رداچ  دشاب ، نایامن  اپ  قاس  ياه  هچیهام  امتح  هک 

. تسا رهاظ  رود  زا  نآ  ریز  ياه  سابل  مامت  هک  تسا  كزان  ردق  نآ  شرداچ  هک  يرـس  هب  رداچ  تسا ، ادـیپ  نآ  ریز  رد  شندـب  مجح  و 
ات رداچ  ریز  زا  تسد  ندـمآ  نوریب  ره  اب  هک  هدیـشوپ  يداشگ  نیتسآ  يوتنام  ای  هاتوک و  نیتسآ  نهاریپ  رداچ  ریز  رد  هک  يرـس  هب  رداچ 
ار نآ  ریز  ياه  سابل  مادـنا و  ات  دـنک ، یم  هتـسب  زاب و  ار  نآ  اـج  یب  اـجره و  هظحل و  ره  هک  يرـس  هب  رداـچ  دوش . یم  ناـیامن  وا  جـنرآ 

هکل ار  يرداچ  نانز  دوخ ، یتالابم  یب  اب  نوچ  هزات  و  تسیذ ، یمالـسا  باجح  ياراد  زگره  يرـس  هب  رداچ  نینچ  هصـالخ  دـنایامنب و ...
تیاعر تسین ، كالم  مسا  سپ  تساه . باجح  یب  یخرب  هانگ  زا  رت  نوزفا  شهاـنگ  دراد ، یمن  هاـگن  ار  رداـچ  تمرح  و  دـنک ، یم  راد 

. دشاب هتشاد  دوخرب  هک  یمان  ره  لاح  تسا ، رایعم  یمالسا  باجح  طباوض 

یباجح یب  باجح و  قیقد  زرم 

ياهزرم دـشاب ، هدرک  يریگولج  دوش ، یم  یکاپ  فاـفع و  میرح  نتـسکش  هب  رجنم  هک  يا  هدـسفم  هنوگره  زورب  زا  هک  نیا  يارب  مالـسا 
هورکم مارح و  ای  بحتسم  بجاو و  ناونع  هب  ار  يددعتم  تاروتـسد  و  تسا ، هدرک  نییعت  نانز  نادرم و  طالتخا  طابترا و  يارب  ار  یقیقد 

هچ اـه  یهجوت  یب  نیمه  رثا  رب  و  دوش ، یم  هجوت  اـه  نآ  هب  رت  مک  هزورما  هنافـسأتم  هک  یتاروتـسد  تسا . هدومن  ررقم  طاـبترا  نیمه  رد 
نیا رد  تایاور  يا  هراپ  هب  ناگدـنناوخ ، رت  شیب  هجوت  تقد و  ییانـشآ و  تهج  اج  نیا  رد  تسا . هدـماین  راـب  هب  هک  یتراـسخ  دـسافم و 

زان و اب  مرحمان  اب  ندرک  تبحـص  ماگنه  نز  تسین  زیاـج  - 2 تسین . زیاـج  درم  نز و  نداد  تسد  هحفاـصم و  - 1 دوش . یم  هراـشا  هنیمز 
مه يرگید  و  تسین ، اج  نآ  رد  یـسک  هک  یتولخ  لـحم  رد  مرحماـن  نز  درم و  ندـنام  - 3 دنزب . فرح  كزان  ای  دیوگب  نخـس  همـشرک 

یهن ادیدش  مرحمان  نز  اب  یخوش  زا  - 4 دنشاب . تدابع  لوغشم  ودره  هچرگا  تسا ؛ مارح  عونمم و  دنک ، دش  دمآ و  اج  نآ  هب  دناوت  یمن 
اهدمآو تفر  نیا  رد  نم  مداد ، یم  دای  نآرق  تئارق  وا  هب  نم  و  دمآ ، یم  نم  دزن  یمرحمان  نز  هفوک ، رد  دیوگ : یم  ریصبوبا  تسا ، هدش 

رد سکره  : » دومرف درک و  شنزرـس  ارم  مدـش ، بای  فرـش  ع )  ) رقاب ماما  روضح  هنیدـم  رد  دـعب  مدرک ، یخوش  هملک  کی  وا  اب  راب  کی 
نز اب  رگید  هک  نک  هبوت  : » دومرف متخادـنا ، نییاـپ  ار  مرـس  تلجخ  زا  نم  دـنک » یمن  ییاـنتعا  وا  هب  دـنوادخ  دوش ، هاـنگ  بکترم  تولخ 

دنلوغـشم یخوش  دنخب و  وگب و  هب  اه  تعاس  نآ ، ریغ  راک و  طیحم  رد  هک  ار  ینانز  نادرم و  دیروایب ، رظن  رد  لاح  ینکن ». حازم  مرحمان 
هک یسک  دومرف : ص )  ) ربمایپ - 6 درک . یهن  نز  ود  نیب  نتفر  هار  زا  ص )  ) مرکاربمایپ - 5 دنراد ؟ دوخ  فالخ  راک  نیا  يارب  یخساپ  هچ 
نم  : » دومرف یم  ع )  ) نینمؤملاریما - 7 دونـشب . مرحمان  نز  ار  وا  سفن  يادص  ات  دباوخ  یمن  یلحم  رد  دراد ، نامیا  تمایق  زور  ادـخ و  هب 

مرحمان نز  رس  تشپ  هب  ندرک  هاگن  - 8 دیایب »! مشوخ  اه  نآ  يادص  زا  مسرت  یم  نوچ  ناوج ، نانز  هب  رگم  منک ، یم  مالس  سک  همه  هب 
: مدیسرپ ع )  ) قداص ماما  زا  دیوگ : یم  ریصب  وبا  مان  هب  ع )  ) قداص ماما  باحـصا  زا  یکی  دشاب . یم  هورکم  تسا ) باجح  رد  هک  نیا  اب  )
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يدرم هک  دـیراد ، تسود  امـش  زا  کی  چـیه  ایآ  دومرف : ماما  تسا ؟ اور  اـیآ  دـنک ، یم  هاـگن  ار  وا  رـس  تشپ  يدرم  دـنک ، یم  روبع  ینز 
هاگن یتح  - 9 هاوخب . زین  نارگید  يارب  يراد ، تسود  دوخ  يارب  ار  هچ  نآ  سپ  دومرف : هن . متفگ : دـنک ؟ هاـگن  هنوگ  نیا  ار  امـش  رـسمه 

ریش لابند  رد  مدنزرف ! يا  : » دیوگ یم  دوخ  دنزرف  هب  ع )  ) دوواد ترـضح  - 10 تسا . عونمم  هدش ، ادـج  مرحمان  زا  هک  يوضع  هب  ندرک 
اطخ هب  زگره  هک  تسا  يریت  و  تسا ، نم  يوق  نامک  ندرک  هاگن  تسا : هتفگ  نیعل  ناطیش  هک  ورم ! هار  نز  رـس  تشپ  یلو  نک ، تکرح 

(. تسا هورکم   ) تسشن دیابن  شیاج  رب  تسا ، مرگ  اج  نآ  هک  ینامز  ات  تسا ، هتفر  سپـس  هتـسشن ، یناکم  رد  ینز  رگا  - 11 دیوپ ». یمن 
هک ینز  هب  ار  شندـب  ای  تسد  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  وا  يارب  دـننکورف ، امـش  زا  یکی  رـس  رب  نینهآ  ینزوس  رگا  دومرف : ص )  ) ربمغیپ - 12
ریغ يارب  ار  دوـخ  هک  ینز  - 14 تـسا . هدرک  یهن  اـیلوا  هزاـجا  نودـب  نز ، رب  درم  دورو  زا  ص )  ) مرکا لوـسر  - 13 دـنزب . تسین ، لالح 

اه بسا  رب  اه  نز  - 15 تسادخ . تنعل  لومـشم  دنک ، یم  تعجارم  هک  یتقو  ات  دور ، نوریب  هناخ  زا  دنک و  شیارآ  وب و  شوخ  شرهوش 
یتیاور هب   ) هلاس هد  ناکدوک  یتقو  هک  دهد  یم  یبحتسم  روتـسد  مالـسا  - 16 دش . دهاوخ  داسف  جـییهت و  بجوم  راک  نیا  دـنوشن ، راوس 

لاس شش  هک  یمرحمان  رتخد  ندرک  لغب  ندیسوب و  - 17 دنشاب . ردارب  رهاوخ و  هچرگ  دنباوخن ، رتسب  کی  رد  دندش ، هلاس ) شـش  رگید 
نابایخ طسو  نز  تسا  هورکم  - 18 دسوبب . ار  ینز  تسین  زیاج  تشذگ  یگلاس  تفه  نس  زا  یتقو  رسپ  زین  و  تسا . عونمم  دراد  رت  شیب 

. دهد ناشن  ناملسمریغ  نز  هب  ار  دوخ  ندب  هک  تسین  اور  ناملـسم  نز  يارب  - 19 دورب . هار  راوید  رانک  زا  تسا  بحتـسم  و  دنک ، تکرح 
-21 دنتـسه . ادـخ  بضغ  لومـشم  زور  بش و  دـننک ، نادرم  هیبش  ار  دوخ  هک  یناـنز  و  دـنزاس ، یم  ناـنز  هیبش  ار  دوخ  هک  ینادرم  - 20

مدرم هب  هتفرگ  تسد  هب  هناـیزات  هک  یهورگ  یکی  مرگنب : اـه  نآ  هب  مهاوخ  یمن  دنـشتآ ، لـها  هک  دـنهورگ  ود  : » دـندومرف ص )  ) ربماـیپ
يوس هب  ار  نادرم  و  دنلیامتم ، تاوهش  هب  تایراع »  » دنا هنهرب  سابل ) یکزان  رثا  رب   ) یلو دنا  هدیـشوپ  هک  ینانز  رگید  دنناسر و  یم  تیذا 

، دنوش یمن  تشهب  دراو  اهنت  هن  اه  نیا  دنهد ، یم  یصوصخم  یگدمآرب  رتش ، ناهوک  نوچ  مه  ناشرس  ياهوم  هب  دننک ، یم  بذج  دوخ 
شیپ زا  هنومن  ود  اهب ، نارگ  ثیدح  نیارد  حیـضوت : دـننک ». یمن  مامـشتسا  دـسر ، یم  ماشم  هب  رود  یهار  زا  هک  زین  ار  تشهب  يوب  هکلب 

ياه باروج  اه و  سابل  هک  نیشیپاملع  زا  يا  هراپ  هک  تایراع » تایساک  » ریبعت یکی  تسا . هتفهن  ص )  ) ادخ لوسر  تازجعم  اه و  ییوگ 
« تایراع تافـشاک  ، » لصا رد  ترابع  نیا  الامتحا  دـنتفگ ، یم  ریبعت ، نیا  حیـضوت  حرـش و  رد  دـندوب ، هدـیدن  ار  ام  راگزور  نانز  كزان 
و تسا . مهف  لباق  یتحار  هب  ام  راگزور  مدرم  يارب  اـما  هنهرب !؟ مه  دـشاب و  هدیـشوپ  مه  یـسک  هک  تسا  نکمم  هنوگچ  اریز  تسا ، هدوب 
رد - 22 دـننک . یم  عمج  دوخ  ياـه  يرـسور  هعنقم و  ریز  رد  رتـش  ناـهوک  لکـش  هب  ار  دوخ  ياـهوم  مینیب ، یم  ناوارف  هک  یناـنز  رگید 

هعجارم درم  کشزپ  هب  يراچان  تروص  رد  رگا  و  تسا . مارح  درم  کـشزپ  هب  نز  هعجارم  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  نز  کـشزپ  هک  یتروص 
ار وا  دیابن  دنک  هجلاعم  دناوتب  ندز  تسد  اب  رگا  و  دنزب . تسد  وا  ندـب  هب  دـیابن  دـنک ، هجلاعم  دـناوتب  ندرک  هاگن  اب  رگا  کشزپ  و  درک ،

. دنک هاگن 

مرحمان مرحم و  ج -

هراشا

رب هنافسأتم  هزورما  تسا . مرحمان  مرحم و  هلأسم ي  دوب ، هدش  هراشا  نادب  نیشیپ  تایآ  رد  هک  باجح ، هلأسم ي  اب  طبترم  لئاسم  زا  یکی 
هب مرحمان  مرحم و  ياهزرم  دودـح و  یهاشنهاش ، یبرغ و  طـحنم  گـنهرف  زا  اـه  هداوناـخ  یفنم  ياـه  يریذـپریثأت  طـلغ و  تاـمیلعت  رثا 

وگب تساخرب ، تسشن و  دمآو و  تفر  طالتخا و  مه  اب  يزرم  دح و  جیه  یب  نادرم  نانز و  اه و  هداوناخ  دوش و  یم  هداهن  اپ  ریز  یتحار 
هدـهاشم یناوارف  نادرم  نانز و  یمومع ، هیلقن ي  لیاسو  نکاما و  رد  دـنراد . نداد و ... تسد  لیبق  زا  یندـب  ياه  سامت  هاـگ  و  دـنخب ، و 

ای هتـسشن ، رگید  مه  رانک  هناش ، هب  هناش  تسا ، سامت  رد  رگید  کی  اب  ناشیاه  ندـب  هک  یلاح  رد  يداع  ًالماک  یتروص  هب  هک  دـنوش  یم 
شیوخ هار  مرحمان  نادرم  ندب  هب  دوخ  ندب  ندیلام  اب  غولش  اتبسن  ياه  ناکم  رد  یعرش  لئاسم  هب  هجوت  یب  يرایسب  نانز  و  دنا . هداتـسیا 
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، دننک ظفح  مرحمان  نادرم  اب  دروخرب  سامت و  زا  ار  دوخ  هک  درک  یم  باجیا  نانز  يایح  مرش و  هتشذگ  رد  رگا  دنریگ .. یم  شیپ  رد  ار 
هنوگ نیا  رد  دیاب  هک  دنتـسه  اوقتاب  راد و  نید  نادرم  نیا  دنا ، هدیرد  ار  ایح  هدرپ ي  نانز  زا  يا  هراپ  برغ  گنهرف  تکرب  هب  هک  هزورما 

هب قح  يا  هفایق  اب  دوش ، یـضارتعا  هلاسم  نیا  هب  هاگره  هک  نیا  بلاج  و  دـنیامن . تظفاحم  مرحمان  نانز  زا  ار  شیوخ  غولـش  ياـه  ناـکم 
ای و  داد ، رییغت  ناوت  یم  هلمج  کی  اب  ار  ادـخ  مکح  ییوگ  دراد ؟ یلاکـشا  هچ  میردارب ، رهاوخ و  ام  همه ي  هک  دـنراد  یم  راهظا  بناج 
رت شیب  هجوت  تهج  اـج  نیا  رد  درک !؟ جـالع  نانخـس  هنوگ  نیا  اـب  دوش  یم  ار  توهـش  شکرـس  هزیرغ ي  یمدآ و  هراـما  سفن  هک  نیا 

رسمه 2- - 1 دنوش : یم  بوسحم  مرحم  ریز  نانز  نادرم ؛ يارب  یلک ، روط  هب  مینک ، یم  رکذ  ار  مراحم  نآ ، قیقد  تیاعر  و  ناگدنناوخ ،
نز رسمه و  ردام  همع 7 - هلاخ و  رهاوخ 5 - نارتخد  رهاوخ و  وا 4 - ياه  هون  نادنزرف و  رتخد و  - 3 رتالاب . هچره  گرزبردام و  ردام و 

. دنوش یمن  بوسحم  مرحم  رسمه  رهاوخ  ردارب و  نز  ومع و  ییاد و  هلاخ و  همع و  نارتخد  نیاربانب  ردارب . نارتخد  ردپ 10 - نز  رسپ 9 -
ومع و ردارب و  نارسپ  ردارب و  وا 4 - ياه  هون  دنزرف و  دادجا 3 - ردپ و  رهوش 2 - - 1 دنور . یم  رامـش  هب  مرحم  لیذ  دارفا  زین  نانز  يارب 

همع ومع و  نارسپ  رهوش و  ردارب  نیاربانب  نازینک . ناملسم 11 - نانز  رهاوخ 10 - نارسپ  - 9 داماد )  ) رتخد رهوش  رهوش و  ردپ  ییاد 7 -
. دنوش یمن  بوسحم  مرحم  رهاوخ  رهوش  ییاد و  هلاخ و  و 

نادرم رهاظ  ششوپ و 

هراشا

ثحب نادرم  ششوپ  دودح  زا  ثحبم  نیا  بسانت  هب  تسا  مزال  نایاپ  رد  میا ، هتفگ  زاب  ار  نانز  یمالسا  باجح  شـشوپ و  دودح  نونکات 
: تسا ثحب  لباق  تهج  دنچ  زا  نادرم  رهاظ  ششوپ و  میشاب . هتشاد  یهاتوک 

يرهاظ ششوپ  سابل و  فلا - 

ادـتبا رد  ندـب ، ياـه  تمـسق  ریاـس  ندـناشوپ  نیارباـنب  دـنناشوپب ، نارگید  زا  ار  دوخ  تروع  هک  تسا  بجاو  نادرم  رب  هزادـنا ، تهج  زا 
ات طقف  هک  یـسابل  ای  تروش  اب  یـسک  رگا  لثملا  یف  دشاب . هدش  عنم  اه  نآ  ندـناشوپن  تسا  نکمم  يرگید  لیالد  هب  یلو  تسین ، بجاو 

« ترهـش سابل   » هک ظاـحل  نیا  زا  یکی  تسا . هدـش  زاـجمریغ  یلمع  بکترم  تهج  دـنچ  زا  دوش ، رهاـظ  ماـعالم  رد  دـناشوپب ، ار  ناوناز 
هک یسابل  یمالسا ، گنهرف  رد  .» تسا عونمم  نادرم  يارب  مه  نانز و  يارب  مه  ترهش  سابل  ندیـشوپ  مالـسا  رد  اریز  دوش . یم  بوسحم 
عنم ترهـش  سابل  ندیـشوپ  زا  تدش  هب  ناملـسم  نادرم  نانز و  تسا و  هدش  هدیمان  ترهـش  سابل  دوش ، هدیـشوپ  ندـشامن  تشگنا  يارب 
یم افتکا  باب  نیا  زا  ثیدـح  ود  رکذ  هب  ام  هک  هرهـشلا » هیهارک   » مان هب  تسا  یباب  لّمجتلاو » ّيزلا   » باـتک رد  یفاـک  عورفرد  دـنا . هدـش 

هک سب  نیمه  ناسنا  يراوخ  تلذ و  رد  هرشت » هباد  بکری  وا  هرهـشی  ابوث  سبلی  نا  ایزخ  ءرملاب  یفک  : » دیامرف یم  ع )  ) قداص ماما  مینک :
دنا هدرک  تیاور  ع )  ) یلع نب  نیسح  ترضح  زا  نینچ  مه  دزاس . امن  تشگنا  روهشم و  ار  وا  هک  دوش  راوس  یبکرم  ای  دنک ، نت  هب  یسابل 
يا هماج  وا  رب  تمایق  رد  ادخ  دنک ، نت  هب  سابل  ندشروهـشم  يارب  سکره  رانلا » نم  ابوث  همیقلا  موی  هللا  هاسک  هرهـشی  ابوث  َسَِبل  نم  : » هک

، تسین لومعم  دشوپب  ار  نآ  دهاوخ  یم  هک  یـسک  يارب  نآ  تخود  ای  گنر  ای  هچراپ  هک  یـسابل  عون  ره  الوصا  و  دـناشوپ . یم  شتآ  زا 
هچرگ هک  نیا  حیـضوت  دوش . یم  بوسحم  هانگ  رد  يراـک  مه  مثا » رب  تنواـعم   » هک رظن  نیا  زا  رگید  دوش . یم  بوسحم  ترهـش  ساـبل 

چم زا  رتالاب  اهاپ  چـم و  زا  رتالاب  اه  تسد  هب  نز  ندرک  هاگن  فرط  نآ  زا  نوچ  اما  تسین ، بجاو  نادرم  رب  ناوزاب و ... ای  اهاپ  ندـناشوپ 
هاگن و  مثا )  ) هانگ هنیمز  دوخ  لمع  نیا  اب  تسا ، هدش  رضاح  هعماج  رد  تروش  ای  هاتوک  نیتسآ  نهاریپ  اب  هک  يدرم  سپ  تسا ، مارح  و ...

تنواعم  ) اریز تسا . هدـش  مارح  بکترم  هدومن و  يرای  کمک و  ار  وا  هانگ  نیا  رد  حالطـصا  هب  و  دروآ ، یم  مهارف  ار  نانز  یخرب  مارح 
نامه دوش ، یم  بوسحم  رافک  هب  هّبـشت  هک : نیا  موس  ناودـعلاو » مثالا  یلع  اونواعتال  : » تسا عونمم  نآرق  حیرـص  شیاـمرف  قبط  مثا ) رب 
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تیعبت و هب  دشابن و  ینید  تاروتسد  يانبمرب  هک  یشنم  یـشم و  یتح  شـشوپ و  عون  ره  یمالـسا  گنهرف  رد  تشذگ ، رت  شیپ  هک  هنوگ 
، دزاس یموق  هیبش  ار  دوخ  سکره  هنم » وهف  موقب  هّبـشت  نم  : » هک تسا  هدمآ  ام  ثیداحا  رد  تسا . عونمم  دریذـپ ، تروص  رافک  زا  دـیلقت 

قداص ماما  و  انریغب » هّبشت  نم  اّنم  سیل  : » وم د رف  ص )  ) ربم ایپ  هک  تسا  جراخ  نیملسم  هگرج ي  زا  یسک  نینچ  تسا و  هورگ  نآ  زا  مه 
یئادـعا لکآم  اولکأت  الو  یئادـعا ، سبالم  اوسبلتال  نینمؤملل  لق  : » هک درک » یحو  دوخ  ناربمایپ  زا  يربماـیپ  هب  دـنوادخ  : » هک دومرف  (ع )

تروص نیا  رد  هک  دیروخم ، ار  نانآ  ياه  یکاروخ  دیشوپن و  ارم  نانمشد  ياه  یندیشوپ  وگب  نانمؤم  هب  یئادعا » وه  امک  یئادعا  مّکناف 
یشیارآ ششوپ و  عون  ره  هکلب  هاتوک و ... نیتسآ  ياه  سابل  اهنت  هن  دنتسه ». نم  نمـشد  نانآ  هک  نانچ  مه  دیتسه ، نم  نمـشد  مه  امش 

زین و  دنتسه ، الط  سنج  زا  هک  یتالآرویز  فابالط و  ياه  سابل  ندیـشوپ  سنج : تهج  زا  تسا . هدش  عنم  دشاب  رافک  هّبـشت  قادصم  هک 
ای ندرگ و  رد  الط  ریجنز  ای  تسد و  رب  الط  رتشگنا  ای  هقلح  هک  ینادرم  نیاربانب  تسا . مارح  نادرم  رب  صلاخ  مشیربا  ياه  سابل  ندیشوپ 

. دنتسه مارح  باکترا  لاح  رد  دنیامن ، یم  هدافتسا  اه  نآ  زا  هک  یمادام  دنراد ، چم  يور  الط  تعاس 

شیر ندیشارت  ب -

هراشا

هک نیدهتجم  اهقف و  یمامت  تسا . شیر  ندیشارت  هلأسم ي  ددرگ ، یمرب  نادرم  يرهاظ  تأیه  لکـش و  هب  هک  یتاعوضوم  زا  رگید  یکی 
هدادن و حیرص  ياوتف  دروم  نیا  رد  هک  ینادهتجم  اهقف و  ریاس  و  دنا ، هتسناد  مارح  ار  شیر  ندشارت  دنا ، هداد  حیرص  ياوتف  دروم  نیا  رد 

ناـمه هب  اـی  فلکم  صخـش  هک  تسا  نیا  بجاو  طاـیتحا  ياـنعم  تسا . نآ  كرت  رد  بجاو  طاـیتحا  هک : دـنا  هتفگ  دـنا ، هدرک  طاـیتحا 
طقف هک  مه  حیرـص  ياوتف  و  دیامن ؛ هعجارم  يدـعب  دـهتجم  حیرـص  ياوتف  هب  ای  و  دـنک ، كرت  ار  شیر  ندیـشارت  و  دـیامن ؛ لمع  طایتحا 

ماکحا تیاعر  هب  دـنب  ياپ  دـهاوخب  یفلکم  رگا  نیاربانب  دـنا . دادـن ه  ار  شیر  ندیـشارت  زاوج  ياوتف  اهقف  زا  کـی  حـیه  و  تسا ، تمرح 
. دیامن كرت  ار  شیر  ندیشارت  دیاب  راچان  دشاب ، یعرش 

نادرم راقو  تنیز و  شیر 

هب دـنوش و  یم  هداد  زایتما  نانز  زا  نآ  هلیـسو  هب  و  تسا ، نادرم  رویز  راـقو و  تنیز و  شیر ، هک : دوش  یم  هدافتـسا  تاـیاور  راـبخا و  زا 
ات شروکذ  نادنزرف  و  ع )  ) مدآ ترـضح  شدوخ  ربمایپ  هب  ار  نآ  دنوادخ  تسا ، نآ  هاوگ  دنمـشیدنا  حیحـص و  لقع  هک  یحلاصم  رطاخ 

ص)  ) ربمایپ هک  دـنک  یم  لقن  یتیاور  دوعـسم  نبا  زا  ج 16  راونالاراحب ، رد  یـسلجم  همالع  هک  نانچ  تسا . هداد  صاصتخا  تماـیق  زور 
اما تفگ : مدآ  كایب » هللا و  تایح   » مدآ يا  تفگ : دمآ و  مدآ  روضح  هب  لیئربج  دش ، هتفریذپ  ادخ  فرط  زا  ع )  ) مدآ هبوت  یتقو  : » دومرف
رکذ تایاور  یـضعب  رد  دزاس ، نادنخ  ارت  ادخ  ینعی  كایب  ( ؟ تسیچ كایب »  » یلو ارت ) درادب  هدـنز  ینعی   ) مناد یم  ار  هّللا » تایح   » ینعم

هدجـس هب  سپـس  دوب ). هدیدنخن  لاس  دص  تدم  شدنزرف ، ندـش  هتـشک  زا  سپ  هک  نیا  اب  دـیدنخ  عقوم  نیا  رد  مدآ  ترـضح  هک  هدـش 
، دـید هایـس  شیر  بحاص  ار  دوخ  دـش ، هک  حبـص  ازفیب ! متنیز  لاـمج و  رب  اراـگدرورپ  درک : ضرع  تشادرب  هدجـس  زا  رـس  یتقو  تفر ،

نآ هب  تماـیق  زور  اـت  وت  نادـنزرف  وت و  هک  یتـنیز  لاـمج و  تسا  نیا  تفگ : ) لـیئربج  اـی   ) تفگ دوخ  هب  دز  دوـخ  شیر  هب  ار  شتـسد 
همادا تمایق  زور  ات  شروکذ  نادنزرف  مدآ و  يارب  ادخ  فرط  زا  هک  تمارک  لامج و  دوش ، یم  هدافتسا  ثیدح  نیا  زا  دیا . هدش  هتـسارآ 

. دوش یم  ریبعت  نساحم »  » هب نآ  زا  یسراف  رد  ابلاغ  درم ، يارب  شتنیز  باسح  هب  هک  تسا ، شیر  زا  ترابع  دراد ،

شیر ندیشارت  تمرح  یهقف  هلدا 

هراشا
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. دنا هدرک  لالدتـسا  نیملـسم  هریـس ي  عامجا و  لقع و  تایاور و  نآرق و  زا  لیلد  دنچ  هب  دنناد ، یم  مارح  ار  شیر  ندیـشارت  هک  یناسک 
تایاور ای  نآرق  ياجک  رد  دنـسرپ : یم  هاگ  هک  یناسک  یهاگآ  يارب  اـما  تسین ، یلالدتـسا  لـصفم  ثحب  اـج  نیا  رد  اـم  دوصقم  هچرگ 

: دوش یم  هراشا  هلدا  نآ  زا  يا  هصالخ  هب  تسا ؟ هدش  عنم  شیر  ندیشارت 

نآرق زا  - 1

مهّنینمالو و مهّنلـضال  : » هک دـنک  یم  وگزاب  ار  ناطیـش  لوق  نارق  هک  تسا  ءاسن  هروس ي  هیآ 118  یکی  تسا ، هدـش  لالدتـسا  هیآ  ود  هب 
یم وزرآ  رد  مزادنا و  یم  یهارمگ  هب  ار  رـشب  امتح  دـیوگ : یم  ناطیـش  ینعی  هللا » قلخ  ّنّریغیلف  مّهنرمالو  ماعنالا ، ناذآ  ّنکتبیلف  مّهنرمال 

. دـنهد رییغت  ار  ادـخ  شنیرفآ  تقلخ و  هک  منک  یم  رما  ار  نانآ  دنفاکـشب و  ار  ناـیاپراچ  ياـه  شوگ  مهد  یم  ناـمرف  ناـنآ  هب  و  منکفا ،
زین شیر  ندیشارت  و  تسا . مارح  ناطیـش و  نامرف  ادخ  تقلخ  ندادرییغت  هیآ ، نیا  قبط  رب  تسا . هلمج  ریخا  تمـسق  یلـصا  لیلد  دهاش و 

، نتفرگ نخان  ندرک ، هنتخ  لثم  دشاب ، هداد  نامرف  هزاجا و  دوخ  عراش  هک  نیا  رگم  تسا ، مارح  یتقلخ  رییغت  ره  و  تسادخ . تقلخ  رییغت 
هداد هزاجا  عراش  هک  يدراوم  هلمج  زا  مه  شیر  ندیشارت  و  تسا . هداد  نامرف  هزاجا و  عراش  دوخ  هک  يدراوم  ریاس  رس و  يوم  ندیشارت 

يوریپ فینح  میهاربا  نییآ  زا  ینعی  افینح » میهاربا  هّلم  عبتاو  » هک تسا  هیآ  نیا  مود  هیآ ي  تسا . مارح  تقلخ و  رییغت  سپ  تسین ، دشاب ،
هک ار  زیچ  هد  دنوادخ  هک : تسا  هدش  لقن  ع )  ) قداص ماما  لوق  زا  تایاور  رد  و  تسا . بجاو  میهاربا  شور  زا  يوریپ  هیآ  نیا  قبط  نک !

ندب رد  نآ  زیچ  حنپ  و  رس ، رد  نآ  يات  حنپ  هک  تسا  هداد  روتسد  هفینح »  » ياه نامرف  ناونع  هب  میهاربا  رب  تسا ، یگزیکاپ  یکاپ و  رهظم 
، ندـب يوم  هلازا ي  شیر ، ندراذـگ  لـیبس ،) ياـهوم  يداـیز   ) براـش نتفرگ  زا : تسا  تراـبع  تسا  رـس  رد  هک  يزیچ  حـنپ  نآ  تسا ،

ياهوم ندودز  تبانج ، لسغ  نخان ، نتفرگ  هنتخ ، زا : تسا  ترابع  تسا  ندب  رد  هک  زیچ  جنپ  نآ  و  اه ، نادـند  يال  هیلخت ي  كاوسم و 
یخرب تسا ، نکمم  دـش . دـهاوخن  خـسن  تمایق  زور  اـت  تسا ، یمیهاربا  نییآ  ءزج  فینح »  » ماـن هب  اهروتـسد  نیا  بآ . اـب  ریهطت  ندـب و 

لسغ روتسد  رما  هد  نیا  نمض  رد  هک : دنا  هداد  خساپ  تسا . بحتسم  مه  نیا  سپ  دنتسه ، بحتـسم  اه  نیا  زا  يا  هراپ  هک  دننک ، لاکـشا 
يا هنیرق  هک  مادام  دراد ، بوجو  رد  روهظ  و  تسا ، رما  لعف  هک  عّبتاو »  » لعف روتـسد و  هوـالع  هب  تسا . بجاو  هک  هتفرگرارق  مه  تباـنج 

« هبانجلاو هعمجلل  لسغا   : » دـنیوگ یم  الثم  هک  هدـش  دراو  نیا  دـننامه  یمالـسا  هقف  رد  هک  نیا  نمـض  تسا . یقاب  دوخ  روهظ  رب  دـشابن ،
. تسا بجاو  يرگید  بحتسم و  یکی  هک  نیا  اب  روایب ! اج  هب  تبانج  هعمج و  لسغ 

تایاور زا  - 2

قلح  :» دومرف ربمایپ  هک  دنک  یم  لقن  ع )  ) یلع زا  ع )  ) داجـس ماما  دوش : یم  هراشا  هنومن  ود  هب  طقف  هک  تسا  ددعتم  هنیمز  نیا  رد  تیاور 
تیاور دـنک .  هلثم  هک  یـسک  داـب  رود  ادـخ  تمحر  زا  تسا ، هلثم » » ماـسقا زا  شیر  ندیـشارت  هللا » هنعل  هیلعف  لـثم  نم  هلثملا و  نم  هـیحللا 
نامرد هب  نمی » هاشداپ   » ناذاب ياه  هداتـسرف  یتقو  هک :  تسا  نینچ  نآ  هصالخ ي  تسا  هدـش  لقن  یخیرات  بتک  رد  هک  يرگید  لـصفم 

هدیـشارت ار  دوخ  ياه  شیر  دندیـسر ، ادخ  لوسر  روضح  هب  دندش و  هنیدـم  دراو  ناریا  هاشداپ  روضح  هب  ربمایپ  ندرب  يارب  زیورپورـسخ 
هک هدرک  رما  امش  رب  یـسک  هچ  امـش  رب  ياو  دومرف : تسناد و  دنیاشوخان  ار  اه  نآ  هفایق ي  ندید  ربمایپ  دنتـشاد ، لیبس )  ) براش دندوب و 

ّصق یتحیل و  ءافعاب  ینرما  یبر  نکل  : » دـندومرف ص )  ) ربمایپ يرـسکام . راـگدرو  رپ  دـنتفگ : دـیراذگب ؟ براـش  دیـشارتب و  ار  اـه  شیر 
شیر ندیـشارت  تیاور ، ود  نیا  رب  هوالع  منک . هاـتوک  ار  مبراـش  مراذـگب و  ار  دوخ  شیر  هک  هدرک  رما  ارم  نم  راـگدرورپ  یلو  یبراـش »

ترابع ندرک  هلثم  دـنا . هتفرگرارق  تنعل  تمذـم و  دروم  دـنزاس ، نانز  هب  هیبش  ار  دوخ  هک  ینادرم  تایاور  رد  هک  تسا  ناـنز » هب  هّبـشت  »
. ندب ياضعا  ریاس  ینیب و  شوگ و  ندیرب  زا  تسا 
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عامجا لیلد  - 3

. تسا یعامجا  شیر  ندیشارت  تمرح  هک  دنا  هدرک  اعدا  اطغلا ، فشاک  موحرم  داماد و  ققحم  ییاهب و  خیش 

اه نآ  هب  خساپ  یمالسا و  ششوپ  باجح و  رب  هدراو  تالاکشا  اهداریا و  مجنپ :  لصف 

اه نآ  هب  خساپ  تالاکشا و  اهداریا و 

و نادناعم ، نافلاخم و  يوس  زا  تالاکشا  نیا  زا  يا  هراپ  تسا . هدش  حرطم  باجح  شـشوپ و  هلأسم ي  اب  طابترا  رد  يددعتم  تالاکـشا 
هوحن زا  زین  تاداقتنا  يا  هراپ  تسا و  هتشگ  حرطم  ههبـش ، عفر  دصق  هب  نابلط و  تقیقح  بناج  زا  يا  هراپ  و  ناهاگآ ، ان  يوس  زا  يا  هراپ 

زا ثحب  ماگنه  نیـشیپ  لوصف  نمـض  رد  تالاکـشا  نیا  زا  یـشخب  هچرگ  تسا . هلاسم  نیا  اب  اه  هداوناـخ  نالوئـسم و  مدرم و  دروخرب  ي 
همه ي ناکمالا  یتح  ات  میـشوک  یم  لصف  نیا  رد  تسا ، هدـش  هداد  خـساپ  یمالـسا  شـشوپ  باجح و  دودـح  اهررـض و  اه و  ترورض 

هلأسم رگم  دنیوگ : یم  دارفا  زا  يا  هراپ  لاکشا : میهد . خساپ  اه  نادب  هدرک و  حرط  ار  رکذلا  قوف  هورگ  هس  ره  يوس  زا  هدراو  تالاکشا 
؛ دوش یم  عضو  هطباض  نوناق و  یتح  دوش ، یم  یـسررب  ثحب و  نآ  اـب  طاـبترا  رد  همه  نیا  هک  دراد ، تیمها  ردـق  هچ  رهاـظ  ساـبل و  ي 
رد راتـشون ، نیا  لـبق  لوـصف  رد  هک  هچ  نآ  همه ي  خـساپ : تـسا . یمدآ  نورد  نطاـب و  مـهم  درادـن ، یتـیمها  نادـنچ  شـشوپ  رهاـظ و 

قوف رابتعا  شزرا و  ياراد  هلأسم  نیا  هک  تسا  تقیقح  نیا  رگ  نایب  دـش ، رکذ  شـشوپ  هلاـسم ي  یفنم  اـی  تبثم و  ياهدـمایپ  صوصخ 
هتفگ اج  نآ  رد  هچ  نآ  رب  هوالع  اما  دوش ، یم  نشور  لبق  بلاطم  هعلاطم ي  داریا ،  نیا  خـساپ  عقاو  رد  تسا . يزاس  تشونرـس  هداـعلا و 

نآ هب  عجار  يددـعتم  تایآ  رد  میرک ، نآرق  رد  دـنوادخ  هک  سب  نیمه  هلأسم  نیا  تیمها  شزرا و  باـب  رد  مییازفا : یم  اـجنیا  رد  دـش ،
زا هراومه  میرک  نارق  هک  نیا  هب  تیانع  اـب  تسا . هتفگزاـب  ار  نآ  یفنم  تبثم و  راـثآ  ماـکحا و  روغث و  دودـح و  هدروآ و  ناـیم  هب  نخس 

نیا تیمها  دـندش ، یم  حرطم  ار  زاـس  تشونرـس  یلک و  مهم و  لـئاسم  هتـسویپ  دراد و  اـبا  مهمریغ  هداـتفا و  اـپ  شیپ  روـما  هـب  نـتخادرپ 
ناش یصوصخ  یگدنز  هب  یهاگن  رگا  هک  دوش  یم  حرطم  اهناسک  بناج  زا  لاکشا  نیا  هوالع  هب  دوش . یم  نشور  شیپ  زا  شیب  عوضوم 

هداتفا ي اپ  شیپ  هلاسم ي  نیمه  هب  ار  شیوخ  تاناکما  رکف و  لوپ و  تقو و  زا  یمیظع  شخب  ناشدوخ  هک  دید  دـیهاوخ  دیـشاب ، هتـشاد 
نآ دوخ  تروص  رس و  شیارآ  مرف  اه و  همکد  لکش  هزادنا و  یتح  سابل و  لدم  گنر و  اب  طابترا  رد  هداد و  صاصتخا  ششوپ  رهاظ و 

شیوخ يورخا  يونعم و  یملع و  مهم  لئاسم  اب  طابترا  رد  ار  نآ  دـصرد  کی  طقف  رگا  هک  دـنهد  یم  جرخ  هب  یـساوسو  تقد و  ناـنچ 
یم دـیلان ، یم  اه  مناخ  زا  يا  هراپ  تسد  زا  هک  یلاح  رد  یـشافک ، درمریپ  دـش . یم  فرطرب  تالکـشم  زا  يرایـسب  دـندومن ، یم  لاـمعا 

اب هطبار  رد  ردـق  نآ  دـنیامن ، یم  هعجارم  دوخ  شفک  فیک و  هب  يا  همکد  ای  خـیم  ندـیبوک  يارب  یتقو  اه  مناـخ  نیا  زا  يا  هراـپ  تفگ :
خـساپ نیا  و  دنرادن ! نیا  زا  رت  مهم  يا  هلأسم  چیه  ییوگ  هک  دنهد  یم  جرخ  هب  ساوسو  دننک و  یم  ثحب  نآ  هزادنا ي  لدـم و  گنر و 

هب لقع  عرـش و  دومرف ...« : هک  مینک  یم  لیمکت  ثیدـح » لهچ   » فیرـش باتک  رد  هر )  ) ناـفراع ماـما  زا  یناـفرع  یقـالخا و  یناـیب  اـب  ار 
و دـنک ، راـتفر  عرـش  تاـبولطم  قفاوم  هک  تسا  نآ  زا  تراـبع  یعرـش  ناـسنا  تسا و  ناـسنا  صخـش ، نیا  هک  دـننک  مکح  رهاـظ  بسح 

نیا كورت و  لاعفا و  مامت  رد  تانکـس و  تاکرح و  عیمج  رد  دـنکب  راوگرزب  نآ  هب  یـسأت  دـشاب و  ص )  ) مرکا لوسر  رهاـظ  شرهاـظ ،
لهچ هر )  ) ینیمخ ماما  ادـخ ».  ناگدـنب  زا  کیره  رودـقم  تسا  يرما  ندرکرورـس ، نآ  لـثم  ار  رهاـظ  هک  اریز  نکمم ، سب  تسا  يرما 

ص8. ثیدح -

تسا هعماج  رد  نز  روضح  عنام  باجح 

نیا لوا  تفگ : دیاب  هورگ  نیا  خساپ  رد  تسوا . ياوزنا  بس  و  هعماج ، رد  نز  روضح  عنام  باجح  تیاعر  هک  دننک  یم  لاکـشا  يا  هدع 

فافع www.Ghaemiyeh.comرویز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 130زکرم  هحفص 102 

http://www.ghaemiyeh.com


ملاس روضح  هدننک ي  نیمـضت  هکلب  تسین ، هعماج  رد  نز  روضح  عنام  اهنت  هن  باجح  دش ، هتفگ  لبق  ياه  شخب  رد  هک  روط  نامه  هک :
یم درم  نز و  هک  تسا  زرم  دـح و  یب  ياه  طـالتخا  زا  زیهرپ  باـجح و  تیاـعر  هیاـس ي  رد  اـهنت  تسا . هعماـج  رد  وا  يوق  يّدـج و  و 

ام دوب ، مزال  هتـشذگ  رد  رگا   : » هک نیا  مود  دـنزادرپب . تیلاعف  راک و  هب  رثؤم  يدـج و  يروط  هب  لاب و  غارف  لاـیخ و  شیاـسآ  اـب  دـنناوت 
دوخ مشچ  اب  اریز  تسین . لالدتسا  هب  يزاین  چیه  یمالسا  بالقنا  زا  دعب  زورما  مینک ، راومه  دوخ  رب  ار  عوضوم  نیا  رد  لالدتسا  تمحز 

اه و ییامیپهار  رد  اـه ، هاـگراک  رد  اـه ، هرادا  رد  دنرـضاح ، اـج  همه  رد  یمالـسا  باـجح  ظـفح  اـب  هک  مینیب  یم  ار  یناـنز  هورگ  هورگ 
 ... اه و هاگـشناد  رد  نیحورجم ، يارب  یکـشزپ  ياه  تبقارم  رد  اـصوصخم  و  یتشادـهب ، زکارم  اـه و  ناتـسرامیب  رد  یـسایس ، تارهاـظت 

يارب تسا  ینکش  نادند  خساپ  یعامتجا  یسایس - ياه  هنحـص  همه ي  رد  باجح ، اب  نانز  يدج  تیلاعف  روضح و  هک  نیا  نخـس  هاتوک 
هفـسالف میا . هتفرگ  رارق  نآ  عوقو » » ربارب رد  زورما  میتفگ ، یم  یعـضو  نینچ  ناکما »  » زا نخـس  قباـس  رد  اـم  رگا  و  اـهداریا ، نیا  همه ي 

رظن رد  ار  نامدوخ  هعماج ي  نیمه  درادـن . نایب  هب  زاـین  هک  تسا  یناـیع  نیا  تسا و  نآ  عوقو  يزیچ  ناـکما  رب  لـیلد  نیرتهب  دـنا : هتفگ 
یعامتجا ياه  تیلاعف  رد  تشاد ، جاور  یگنهرب  یباجح و  یب  هک  بالقنا  زا  شیپ  ام  هعماج ي  ناـنز  اـیآ  هک  دـیهدب  فاـصنا  دـیروآ و 

ياه تیلاعف  رد  رت  شیب  رـس  هب  رداچ  باجح و  اب  نانز  ایآ  زورما  هعماج ي  نیمه  رد  و  زورما ؟ ای  دنتـشاد ، يرت  هدـنزاس  تبثم و  روضح 
اب هزرابم  نادیم  رد  رت  يدج  رت و  شیب  هورگ  ود  نیا  زا  کی  مادک  امندوخ ؟ باجح و  یب  باجحدـب و  نانز  ای  دـنراد ، روضح  یعامتجا 
رد رـضاح و  رابکتـسا  هیلع  دربن  ياـه  نادـیم  رد  بـالقنا و  زا  یـسپ  ثداوح  رد  هورگ  مادـک  تسا ؟ هتـشاد  روضح  هتـشذگ  روفنم  میژر 

نیا موس  ص 428 . عبنم - نامه  دـیامیپب ؟ ار  لامک  یقرت و  لحارم  بتارم و  لمع ، ملع و  تسا  هتـسناوت  هتـسد  مادـک  تسا ؟ هدوب  هنحص 
هناـگیب نادرم  اـب  یـشوداشود  اهدـنخب و  وگب و  طـالتخا و  اـب  هارمه  هنارابودـنب ، یب  روضح  دارم  رگا  تسیچ ؟ روضح » » زا دوـصقم  هک : 

عقاو دیفم  ندوبرثا و  أشنم  هعماج ، رد  روضح »  » زا روظنم  رگا  اما  تسا . يرگ  ناریو  یفنم و  روضح  نینچ  عنام  يراد  باجح  اعطق  دشاب ،
رد هک  ییاه  ناسنا  نتخاس  دـنمورب و  نادـنزرف  تیبرت  هناخ و  هرادا ي  ایآ  میرذـگب  هک  نیا  زا  . » تساج هباـن  ییاـعدا  نینچ  تسا ، ندـش 
هک اه  نآ  دوش ؟ یمن  بوسحم  تیلاعف  راک و  دـنروآرد ، تکرح  هب  ار  هعماج  میظع  ياه  خرچ  شیوخ  ياناوت  ناوزاب  اـب  دـنناوتب  هدـنیآ 
یب تکرحرپ  دابآ و  ملاس و  عامتجا  کی  نتخاسرد  تیبرت ، هداوناخ و  شقن  زا  دـننک ، یمن  بوسحم  تبثم  راک  ار  نز  میظع  تلاسر  نیا 

هناخراک تارادا و  دصق  هب  ار  هناخ  حبص  لوا  یبرغ ، نادرم  نانز و  دننامه  ام  درم  نز و  هک  تسا  نیا  هار  دننک ، یم  نامگ  اه  نآ  دنربخ .
معط و  دندنبب ، اه  نآ  يو  رب  ار  رد  و  دنراذگب ، قاتا  رد  ای  دنراپـسب و  اه  هاگراوخریـش  هب  ار  دوخ  ياه  هچب  و  دننک ، كرت  نآ  دننام  اه و 

مهرد ار  اه  نآ  تیصخش  لمع  نیا  اب  هک  نیا  زا  لفاغ  دنناشچب . اه  نآ  هب  دنتسه ، يا  هتفکـشان  هچنغ ي  هک  نامز  نامه  زا  ار  نادنز  خلت 
هک نیا  مراهچ  تخادنا ».  دنهاوخ  رطخ  هب  ار  هعماج  هدنیآ ي  هک  دنروآ  یم  راب  یناسنا  فطاوع  دقاف  حور و  یب  یناکدوک  دنبوک و  یم 

دیوگ یمن  مالسا  باجح  تسین ... وا  يرطف  ياهدادعتـسا  نتخاس  عیاض  نز و  يورین  نتفر  رده  بجوم  يور  چیه  هب  یمالـسا  باجح  : »
هک تسا  نیا  میتفگ  هک  نانچ  مالـسا  رد  باجح  يانعم  تفرگ . ار  وا  ياهدادعتـسا  زورب  يولج  درک و  سوبحم  هناـخ  رد  ار  نز  دـیاب  هک 
هب دـشاب . صلاخ  تیلاعف  راک و  يارب  عامتجا ، طیحم  دـبای و  صاصتخا  عورـشم  رـسمه  هب  یگداوناخ و  طیحم  هب  دـیاب  یـسنج  تاذاذـتلا 

یمن هزاجا  مه  درم  هب  دـنک و  مهارف  ار  نادرم  کیرحت  تابجوم  دور ، یم  نوریب  هناـخ  زا  یتقو  هک  دـهد  یمن  هزاـجا  نز  هب  تهج  نیمه 
. دشاب یم  زین  عامتجا  راک  يورین  تیوقت  بجوم  هکلب  دنک ، یمن  جلف  ار  نز  راک  يورین  اهنت  هن  یباجح  نینچ  دنک ، ینارچ  مشچ  هک  دهد 

زیم هنیآ و  ياپ  تعاس  دـنچ  نتفر ، نوریب  کی  يارب  ای  دورب  دوخ  راک  لابند  نیگنـس  هداـس و  روط  هب  نز  هک  تسارتهب  عاـمتجا  يارب  اـیآ 
، ار ناناوج  دزاس و  دوخ  هجوتم  ار  نادرم  راکفا  هک  دشاب  نیا  شیعـس  مامت  تفر ، نوریب  هک  مه  ینامز  و  دـنک ، فلت  ار  دوخ  تقو  تلاوت 
هناهب ي هب  بجع ! دنک ؟ لیدبت  هدارا  یب  نارچ و  مشچ  زاب و  سوه  یتادوجوم  هب  دنشاب ، عامتجا  میمصت  تیلاعف و  هدارا و  رهظم  دیاب  هک 

جلف ار  درم  نز و  دارفا  مامت  يورین  دـنهاوخ  یم  يرابودـنب  یب  یباجح و  یب  اب  تسا ، هدرک  جـلف  ار  عامتجا  دارفا  زا  یمین  باجح  هک  نیا 
رد دـش ... دـهاوخ  ینارچ  مشچ  درم  راک  و  نتفر ، نوریب  يارب  تلاوت  زیم  ياپ  رد  تقو  فرـص  ییارآدوخ و  هب  نتخادرپ  نز ، راک  دـننک .
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ادیپ ینز  دننک ، یم  تیاعر  ار  یمالسا  لوصا  هک  نیدتم  تخـس  دارفا  نایم  رد  اهاتـسور و  رد  زج  قطنم ، یب  یبام  ددجت  ِلاوحا  عاضوا و 
ص باجح - هلاسم ي  يرهطم - داتسا  دوشب ».  يداصتقا  ای  یگنهرف  ای  یعامتجا  دیفم  ياه  تیلاعف  فرـص  اعقاو  وا  يورین  هک  دینک  یمن 

.106 - 108

تسا ریگاپو  تسد  رداچ 

نیا لوا  : هک تفگ  دیاب  اعدا  نیا  خساپ  رد  تسا . ریگاپو  تسد  رداچ  هلب  هکدننک  یم  حرطم  تروص  نیا  هب  ار  روبزم  لاکشا  رگید  یخرب 
رهظم ار  رداچ  میناد و  یم  یمالـسا  باجح  عون  نیرت  لماک  نیرتهب و  دـش ) رکذ  هک  یطیارـش  اب  هارمه   ) ار رداچ  ندیـشوپ  ام  هچرگ  هک :

ششوپ ینعم  هب  هکلب  تسین ، رداچ  ینعم  هب  هشیمه  یمالـسا  باجح  دش ، هتفگ  هک  هنوگ  نامه  اما  میناد ، یم  ناملـسم  نز  یکاپ  تفع و 
هک اج  نآ  و  رتهب ! هچ  تسا ، ریذـپ  ناکما  رداچ  اب  هک  اج  نآ  لاح  دـشاب  یم  دـش ، هراشا  رت  شیپ  هک  يا  هناگ  هس  طباوض  تیاـعر  نز و 

نیرت لکـشم  نیرت و  مهم  اهراز  جـنرب  رد  هک  ینامز  اصوصخم  ام ، ییاتـسور  زرواشک و  نانز  دوش . یم  تعانق  يرگید  شـشوپ  هب  دـشن 
نتشاد اب  ییاتسور  نز  کی  هک  دنا  هداد  ناشن  هتفگ و  خساپ  اهرادنپ  نیا  هب  المع  دنراد ، هدهعرب  ار  جنرب  لوصحم  تشادرب  تشک و  راک 

نیا هوالع  هب  دوش ».  شراک  عنام  شباجح  هک  نآ  یب  دـنک ، یم  راک  درم  زا  رتهب  رت و  شیب  یتح  دراوم  زا  يرایـسب  رد  یمالـسا  باـجح 
يوق روضح  اب  ام ، رـس  هب  رداچ  ناملـسم و  نانز  اریز  رداـچ ، ندیـشوپ  راـب  ریز  زا  ندرک  یلاـخ  هناـش  يارب  تسا  يا  هناـهب  افرـص  نخس ،

یللملا و نیب  عماجم  رد  روضح  ات  هتفرگ  هرادا  هاگـشناد و  هسردـم و  ات  هناخ  زا  یعامتجا ، ياه  تیلاـعف  ياـه  هنحـص  یماـمت  رد  شیوخ 
یحور و یلاعت  لامک و  نامـسآ  رد  وا  زاورپ  يوکـس  هکلب  تسین ، نز  ياپو  تسد  رب  يدـنب  اهنت  هن  رداچ  هک  دـنا  هدرک  تاـبثا  یناـهج ،

تسا يدهاش  یمالسا  ياروش  سلجم  ینعی  روشک  یمـسر  داهن  نیرت  مهم  رد  گنج و  ههبج و  رد  ام  يرداچ  نانز  روضح  تسا . يونعم 
دـم و ضیوعت  ییارآ و  نت  لوغـشم  ارگ ، برغ  بام  یگنرف  نانز  هک  هاـگ  نآ  هک  دـننادن  ناـمروشک  ناـنز  زا  یخرب  دـیاش  اـعدا . نیا  رب 

ناـنز نیمه  زا  يا  هراـپ  دـندیلول ، یم  شیوـخ  یناوـیح  زیارغ  راز  نـجل  رد  هنوـگ  مرک  و  دـندوب ، شیوـخ  رهاـظ  شیارآ  ساـبل و  گـنر 
هشیپرفک ي میژر  اب  هزرابم  يارب  یکیرچ  تامیلعت  یماظن و  نونف  شزومآ  لوغـشم  ریگاپو ، تسد  حالطـصا  هب  رداچ  نیمه  اـب  يرداـچ ،
زورما و دـنتفای و  ءاقترا  یمالـسا  بالقنا  نارادـساپ  هاپـس  نوچ  یماظن  یناگرا  یهدـنامرف ، حطـس  ات  نانآ  زا  یخرب  دـندوب و  یهاشنهاش 
و  :» هک دنا  هدناشوپ  لمع  هماج ي  قح  هیآ ي  نیا  هب  یمزر  نونف  يریگدای  اب  نارهاوخ  جیسب  رد  روضح  اب  يرداچ  نانز  نیمه  زین  زورید 

یمیش يارتکد  لیصحتلا  غراف  نز  نیلوا   » نانخـس زا  یـشخب  مه  اب  اعدا  نیا  یگیاپ  یب  هب  ندرب  یپ  يارب  هّوق .» نم  متعطتـسا  ام  مهل  اوّدعا 
هچ لخاد و  هچ  دوش ، اه  هرگنک  سلاجم و  دراو  دوخ  باجح  ظفح  و  رداچ »  » اب دـناوت  یم  مناخ  کی  : » مینک یم  رورم  ار  ناریا » رد  یلآ 
هک دنمهف  یم  دنـسانش و  یم  ار  رداچ » » روط نیمه  هبجحم و  مناخ  اه  نآ  لمع ، نیا  اب  دـنک . راک  هاگـشیامزآ  رد  یتح  روشک و  زا  جراخ 
هک نیا  هب  هجوت  اب  : » دیوگ یم  باجحاب  نایجراخ  دروخرب  هوحن ي  هرابرد ي  يو  دنک ». یمن  داجیا  ناوناب  يارب  یتیدودحم  مادـک  جـیه 
اب يرهاوخ  هک  دوب  بیجع  یلیخ  لوا  هلهو ي  رد  مدش ، یم  رـضاح  رداچ  هعنقم و  راولـش ، وتنام ، دینیب ؛ یم  امـش  هک  باجح  نیمه  اب  نم 

ناگدننک تکرش  زا  یکی  یتح  دشاب . یم  شتاقیقحت  اه و  یسررب  هجیتن ي  هک  دهد ، هئارا  يا  هلاقم  دوش و  رـضاح  نوبیرت  تشپ  باجح 
لوصا لبمـس  ار  رداچ » » ینعی تسا ، یمالـسا  ناـیارگداینب  ناـیارگ و  لوصا  لـثم  ناـشیا  دوب  هتفگ  تشاد ، نم  داتـسا  اـب  هک  یتبحـص  رد 

رد نانز  راک  عنام  ینید  ياـه  شزرا  هب  مازتلا  باـجح و  اـیآ  هک  لاؤس  نیا  خـساپ  رد  نینچ  مه  ناـشیا  دـنناد ». یم  ییارگداـینب  ییارگ و 
اب ناملسم  نز  کی  هک  دوب  رما  نیا  تابثا  لیـصحت ، همادا ي  يارب  نم  ياه  هزیگنا  نیرت  مهم  زا  یکی  دیاش  : » دیوگ یم  دوش ؟ یم  هعماج 

مولع ياه  هتـشر  رد  اهنت  هن  هتخادرپ و  راک و ... لیـصحت و  هب  نادرم  شود  هب  شود  دـناوت  یم  یعرـش ، نیزاوم  تیاعر  باـجح و  ظـفح 
دنک یمن  داجیا  وا  يارب  یتیدودحم  هنوگ  چیه  باجح  دشاب و  قفوم  یکشزپ و ... هیاپ ، مولع  یسدنهم ، ینف  ياه  هتـشر  رد  هکلب  یناسنا ،

هب نتفر  هناخ و  زا  ندمآ  نوریب  زج  هب  امـش  دینک ؟ یگلمع  ییاّنب و  ای  دیریگب و  تسد  هب  لیب  گنلک و  دـیهاوخ  یم  رگم  هک : نیا  مود  .« 
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رداچ و نتشاد  اب  ییاتسور  نز  ددنبب ! ار  امـش  ياپو  تسد  رداچ  ات  دیرادن  يرگید  راک  سرد ، سالک  رد  نتـسشن  هسردم و  ای  راک  لحم 
نیا ضرف  هب  هک : نیا  رخآ  نخـس  و  دریگ .  یمن  ار  وا  ياپ  تسد و  رداچ  ار و  ارحـص  مه  دنک و  یم  هرادا  ار  هناخ  مه  يرـسور )  ) دقراچ

 « نتـشاد تمحز  » رگم ا و  تسا ؟ دنـسپان  يراد  تمحز  راک  ره  رگم  دشاب ، نیرفآ  تمحز  ریگاپو و  تسد  رداچ  یـضعب ، هتفگ ي  هب  هک 
یم هتخاس  دبای و  یم  دـشر  تالکـشم  تامحز و  اه و  یتخـس  رد  اهنت  یمدآ  الـصا  تسین ! نینچ  زگره  ندوب » مومذـم   » اب تسا  يواسم 

تقلخ هک  ارچ  دنشاب ، یقیقح  یعقاو و  ینعم  هب  ناسنا  دنناوت  یمن  دنشاب ، هتـشادن  ار  اه  یتخـس  تالکـشم و  لمحت  بات  هک  نانآ  دوش و 
بوذ و راد ، تمحز  ياه  تیلاعف  اه و  یتخس  هروک ي  رد  یمدآ  دوجو  رهوگ  دبک .» یف  ناسنالا  انقلخ  دقل   : » تسا جنر  یتخس و  رد  وا 

رگا تسا ، یناویح  زیارغ  هراما و  سفن  هتساوخ ي  فالخرب  نوچ  یهلا  فیلاکت  همه ي  الوصا  دوش . یم  بان  هدودز و  شیاه  یـصلاخان 
مادـقا ماـیق و  نیمه  هیاـس ي  رد  زین  یناـسنا  ره  لاـمک  شزرا و  دـنراد و  تمحز  دوش ، هتـسیرگن  اـه  نآ  هب  یناـسفن  ياـهاوه  کـنیع  اـب 

، نآ هب  يدنب  ياپ  لمحت و  هک  تسا  يراد  تمحز  روما  زا  دـشاب ، نینچ  رگا  زین  رداچ  دوش . یم  رادـیدپ  یناسفن  ياه  شهاوخ  فالخرب 
ص 192. ج 2 - ینید - ياه  شسرپ  هب  خساپ  ینادمه - يوسوم  تسا . يرورض  یمدآ  یلاعت  دشر و  يارب 

يدازآ باجح و 

رد خـساپ : تسا . نز  زا  يدازآ  بلـس  باجح  ندرک  يراـبجا  دراد ، تاـفانم  يدازآ  اـب  تسا و  نیرفآ  تیدودـحم  باـجح  دـنیوگ : یم 
هکلب درادـن ، تافانم  نز  یقیقح  يدازآ  اب  اهنت  هن  باجح  هک : میتفگ  دـش و  ثحب  يدازآ  باجح و  هلأسم  اـب  طاـبترا  رد  زین  شیپ  لوصف 
نورد نورب و  ياه  ناطیـش  ماد  رد  تراسا  زا  تاجن  اه و  سوه  يوه و  دنب  دیق و  زا  ندـشاهر  نامه  هک  نز ، یگدازآ  یقیقح و  يدازآ 
مییوگ یم  رت  شیب  لیـصفت  زین  دـیکات و  باب  زا  اج  نیا  رد  سب ! تسا و  ریذـپ  ناکما  یگدیـشوپ  يراد و  باجح  هیاس ي  رد  اهنت  تسا ،

مدرم هب  هنوگ  نیا  ارگ ، برغ  یبرغ و  لفاحم  يوس  زا  هزورما  تسا . هدش  یتاروصت  نینچ  ثعاب  يدازآ  زا  طلغ  ریـسفت  هک : نیا  لوا  هک :
شرگن شنیب و  رد  نز  يدازآ  تسا و  یعامتجا  یقالخا و  دویق  هب  مازتلا  مدـع  اـی  تـالیامت ، ياـضرا  ياـنعم  هب  يدازآ  هک  دوش  یم  اـقلا 

ره هب  ار  یعامتجا  یگداوناخ و  تابـسانم  ات  درک  رارقرب  هطبار  ناوتب  سکره  اب  اـی  دیـشوپ ، ساـبل  ناوتب  لکـش  ره  هب  هک  نیا  ینعی  ناـنآ 
همه ي اریز  دومن ، ریبـعت  تـالیامت » ياـضرا   » هب ناوـت  یمن  ار  يدازآ  هک : تفگ  دـیاب  یلو  داد . بیترت  تسا ، هقـالع  دروـم  هک  تروـص 

تداعس بجوم  هن  تالیامت  ياضرا  دنتسه . اضرا  لباق  لادتعا  دح  رد  زین  یساسا  تالیامت  دنتسین ، يرورـض  یـساسا و  ناسنا ، تالیامت 
نیا رد  مینادب ، تالیامت  ياضرا  زا  ترابع  ار  يدازآ  ام  رگا  يرآ  دنک . یم  نیمأت  یعمج  تایح  رد  ار  ناسنا  یتخب  شوخ  هن  تسا و  درف 

هن تسا و  راگزاس  ناسنا  نأش  اب  هن  يدازآ  زا  انعم  نیا  یلو  تسا ، راگزاسان  اـنعم  نیا  هب  يدازآ  اـب  باـجح  هک  مینک  لوبق  دـیاب  تروص 
نافوسلیف زا  يا  هراپ  دوشیم . انعم  قح » برق   » اب طابترا  رد  يدازآ  حیحـص  موهفم  دـش ، هتفگ  رت  شیپ  هک  نانچ  و  دـشاب . یم  ققحت  لـباق 

هتخیمآ مهرد  ار  لقع  نامیا و  هک  تسا ، عماج  تلیضف  کی  اوقت  مالسا ، رد  اما  دنناد . یم  لقع  زا  يوریپ  زا  ترابع  ار  يدازآ  یعامتجا ،
روـما نیرتدنـسپان  نیرت و  تشز  هک  یهلا ، تاـیّهنم  زا  يراددوـخ  تسا و  رماوا  نیرت  هدیدنـسپ  هک  یهلا ، رماوا  زا  تعاـطا  يارب  ار  درف  و 

یم هّزنم  لیاذر  زا  دزاس و  یم  هتـسارآ  یـساسا  لیاضف  هب  ار  وا  تسا و  ناسنا  ناش  روخرد  هک  یعقاو  يدازآ  سپ  دزاس . یم  هداـمآ  تسا 
هجوـت دروـم  اوـقت ، اـب  هطبار  رد  ار  نآ  هچ  مینادـب و  لـقع  زا  يوریپ  ياـنعم  هب  هـچ  ار  يدازآ  تـسا . ینید  ياوـقت  تیاـعر  ناـمه  دـنک ،

دییأت دروم  هک  دـنک  یم  مهارف  یطیارـش  نز  يارب  هکلب  دزاس ، یمن  دودـحم  ار  نز  يدازآ  اهنت  هن  باـجح ، تروص  ود  ره  رد  میهدرارق ،
هار يراوطا  ره  اب  دیآ و  نوریب  یـسابل  ره  اب  نز  هک  تسا ، يرابودـنب  یب  يدازآ  زا  روظنم  رگا  اما  تسا .  رتراگزاس  اوقت  اب  دـشاب و  لقع 

، تسا هداوناخ  تحلـصم  ندـب و  نامتخاس  یعامتجا و  قالخا  ذـفالخرب  هک  ار  يدازآ  نینچ  مالـسا  ددـنخب ، دـیوگب و  سکره  اب  دورب و 
يدازآ هک : نیا  مالک  هصالخ ي  دناد ».  یم  نز  تناتم  راقو و  تیـصخش و  ندرک  بوکدـگل  يارب  يا  هلیـسو  ار  نآ  هکلب  هدادـن ، هزاجا 

رد وا  یقطنم  تکراشم  رد  وا و  یتیبرت  فیاظو  يارجا  رد  وا ، تامولعم  حطـس  ندربالاب  رد  وا ، ینـالقع  يرکف و  تردـق  شرورپ  رد  نز 
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و ناشیا ، رد  اوقت  هلاسم ي  شرورپ  نانز ، تمرح  ظفح  نآ  ساسا  هک  یمالـسا  باجح  تسا . ریذـپ  ققحت  یعاـمتجا ، روما  لـصف  لـح و 
لوقعم رثؤم و  تکرش  هکلب  دزاس ، یمن  دودحم  ار  نانز  يدازآ  اهنت  هن  تسا ، لیاذر  زا  زیهرپ  یقالخا و  لیاضف  ظفح  رد  نانز  هب  کمک 
مومذم هجیتن  رد  يدازآ و  بلس  یتیدودحم ، عون  ره  هک : نیا  مود  دنک .  یم  لیهست  یعامتجا  یتیبرت و  یملع ، ياه  تیلاعف  رد  ار  اه  نآ 

ییاـمنهار و تاررقم  نیناوـق و  لـثملا  یف  تسا . يرـشب  هعماـج ي  تفرـشیپ  ندـمت و  همزـال ي  اـه  تیدودـحم  زا  يا  هراـپ  هکلب  تسین .
، تسا يدازآ  فالخ  هدایپ ، نیرباع  هیلقن و  لیاسو  رورم  روبع و  لرتنک  هک  دـیوگب  دوش و  ادـیپ  یـسک  رگا  دـیریگب ! رظنرد  ار  یگدـننار 

ارچ دنک ؟ فقوت  دیاب  ارچ  دشاب ، نشور  زمرق  غارچ  یلو  دشاب ، تولخ  مه  شریـسم  دشاب و  هتـشاد  يروف  يراک  یـسک  تسا  نکمم  اریز 
؟ ارچ دننک ؟ موکحم  ار  وا  همه  دوش  یمن  ثعاب  یتالاؤس  نینچ  نیا  حرط  ایآ  دنـشاب ؟ هتـشادن  لماک  يدازآ  اهدمآ  تفر و  رد  یتح  دارفا 
. دروا دهاوخ  هوتـس  هب  ار  عامتجا  کیفارت  تاعیاض  تافداصت و  جرم و  جره و  دـشابن ، یکیفارت  يدازآ  تیدودـحم  نیا  رگا  هک  نیا  هچ ،
هعماج ي کی  نتخاس  همزال ي  و  تسا ، هدش  یـشان  یعامتجا  یعیبط و  ياهزاین  زا  هک  تسا  هنالداع  مظن  تیدودـحم و  کی  زین  باجح 

ياهزاین طقف  رگید  دراوم  زا  يرایسب  رد  راک و  نوناق  رد  یعامتجا ، نیمأت  نوناق  رد  هداوناخ ، نوناق  رد  رگا  تسا . هنومن  ملاس و  حلاص و 
مه یمالـسا ، باجح  نوناق  رد  دراد ، شقن  یعامتجا  ياهزاین  یعامتجا  نیناوق  تازاجم و  نوناق  لثم  ینیناوق  رد  اـی  و  تسا ، رثؤم  یعیبط 

میظنت يارب  هنالداع  مظن  کی  ناونع  هب  ار  باجح  نوناق  مالـسا  یعامتجا . طباور  زا  هتـساخرب  ياـهزاین  مه  تسا و  رثؤم  یعیبط  ياـهزاین 
رد مییوگ : یم  ام  دـندومرف ...« : بالقنا  دنمـشیدنا  مظعم و  ربهر  هک  هنوگ  نامه  لاـح  ره  هب  تسا .  هداد  رارق  اـهزاین  ساـسارب  طـباور و 

دوشب و هجوت  درم  نز و  تعیبط  هب  تسا  یفاـک  دوش و  تیاـعر  دـیاب  دودـح  نیا  تسا و  يدودـح  کـی  درم  نز و  هطبار ي  ترـشاعم و 
نوناق و دنب  دـیق و  اج  همه  ینوناق ! روما  دودـح و  همه  لثم  دوش ، هدرمـشرب  هدـمآ  دـیدپ  دودـح  نیا  نتـشادرب  هیحان ي  زا  هک  يدـسافم 

یتیلوئسم نوچ  دنوشب  رت  لاحشوخ  اه  یضعب  تسا  نکمم  دوشب ، هتشادرب  رگا  و  دروآ ، یم  دوجو  هب  ار  ییاه  تیدودحم  اه  بوچراهچ 
مه نز  تسا ، اه  تیدودـحم  اه  نیا  تسا ، روط  ناـمه  مه  اـج  نیا  تسا . هعماـج  ررـض  هب  تیاـهن  رد  اـما  دـنرادن . یتیعونمم  و  دـنرادن ،
موس تسا .  هعماج  عفن  هب  اهتنم  دنشابن ، مه  دونشخ  دارفا  زا  یضعب  تسا  نکمم  دراد و  ییاه  تیدودحم  مه  درم  دراد ، ییاه  تیدودحم 

ینادنز نیب  تسا  قرف  . » دـشاب يدازآ  فلاخم  ات  تسین ، وا  ياپ  تسد و  نتـسب  نز و  ندرک  ینادـنز  يانعم  هب  یمالـسا  باجح  هک :  نیا 
سوبحم مالـسا  رد  دـشاب . هدیـشوپ  دوش ، هجاوم  هناگیب  درم  اب  دـهاوخ  یم  یتقو  هک ، نیا  هب  وا  نتـسناد  فظوم  نیب  هناخ و  رد  نز  ندرک 

اب دروخرب  ترـشاعم و  رد  ات  هدـش ، هداهن  نز  هدـهع ي  رب  هک  تسا  يا  هفیظو  مالـسا  رد  باجح  درادـن . دوجو  نز  ندرکریـسا  نتخاس و 
هک تسا  يزیچ  هن  تسا و  هدش  لیمحت  وا  رب  درم  هیحان ي  زا  هن  هفیظو  نیا  دنک . تاعارم  ندیشوپ  سابل  رد  ار  یـصاخ  تیفیک  دیاب  درم ،

رگا دوش . یم  بوسحم  تسا ، هدرک  قلخ  شیارب  دنوادخ  هک  وا  یعیبط  قوقح  هب  زواجت  ای  دـشاب و  هتـشاد  تافانم  وا  تمارک  تیثیح و  اب 
شمارآ هک  دنورب  هار  يروط  دننک و  ذاختا  ار  یصاخ  شور  ترشاعم  رد  هک  دزاس  دیقم  ار  درم  ای  نز  یعامتجا ، حلاصم  يا  هراپ  تیاعر 

یفانم ار  نآ  و  دـیمان ، ناوت  یمن  یگدرب »  » ای ندرک » ینادـنز   » ار یبلطم  نینچ  دـنربن ، نیب  زا  ار  یقـالخا  لداـعت  دـننزن و  مهرب  ار  نارگید 
زا یکی  شـسرپ  هـب  هر )  ) ماـما هـک  یخـساپ  اـب  ار ، روـبزم  داریا  هـب  خـساپ  تـسناد ».  تسناوـت  یمن  درف  يدازآ » » لـصا یناـسنا و  تیثـیح 

ماما زا  تالاؤس  نمـض  رد  نیدراـگ » » یـسیلگنا هماـنزور ي  راـگنربخ  دروگاـت ، تبازلا  مناـخ  مینک : یم  لـیمکت  تسا ، هداد  ناراـگنربخ 
ماما دنشاب ؟ هتشاد  باختنا  قح  یبرغ  سابل  باجح و  نیب  هنادازآ ، روط  هب  دوب ، دنهاوخ  رداق  اه  نز  ایآ  دیـسرپ : سیراپ ، رد  هر )  ) ینیمخ

ینونک هبرجت ي  دـندازآ و  ینیزاوم ، تیاـعر  اـب  دوخ  شـشوپ  نینچ  مه  و  تشونرـس ، تیلاـعف و  باـختنا  رد  ناـنز  : » دـنداد خـساپ  هر ) )
 .« دنا هتفای  دیوگ ، یم  مالسا  هک  یششوپ  رد  ار  دوخ  يدازآ  زا  شیب  نانز  هک  تسا  هداد  ناشن  هاش  میژر  دض  ياه  تیلاعف 

ددرگ یم  نایغط  ببس  تیعونمم ،

هلصاف نانز  نادرم و  نایم  هک  رظن  نیا  زا  دوش و  یم  نادرم  رد  یسنج  شطع  شیازفا  ثعاب  نز  یگدیشوپ  باجح و  دنیوگ  یم  لاکـشا :
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. ددرگ یم  نایغط  ببـس  تیعونمم  هک  نیا  ای  و  عنم » ام  یلع  صیرح  ناـسنالا   » هک دـنک ، یم  رتدـنمزآ  ار  نادرم  صیرح  عبط  دـنکفا ، یم 
، یـسنج هزیرغ ي  هلاسم ي  دور و  یم  نیب  زا  دراد ، دوجو  هک  یعلو  صرح و  نیا  دوشب  دازآ  طباور  دوش و  هتـشادرب  اـه  تیدودـحم  رگا 
. تسا روما  نیا  هب  لوغـشم  شرکف  اه  تعاس  ناوج  کی  ام  ناوج  هعماـج ي  رد  هک  یلاـحرد  دوش  یم  يداـع  برغ  زورما  عضو  دـننامه 

درم نز و  تیمورحم  ینعم  هب  نز ، يارب  مالسا  رد  ششوپ  هک :  نیا  لوا  مینک : یم  هصالخ  شخب  دنچ  رد  ار  لاکـشا  نیا  هب  خساپ  خساپ :
تیعقاو زا  یکی  ناسنا و  زیارغ  زا  یکی  یـسنج ، هزیرغ ي  .» ددرگ راجفنا  رت و  شیب  شطع  بجوم  هک  تسین  یـسنج  هزیرغ ي  ياضرا  زا 

فالخ ار  هزیرغ  نیا  زا  يدنم  هرهب  زگره  هتفرگن و  هدیدان  ار  یـسنج  هزیرغ ي  هلمج  نآ  زا  ار و  یتیعقاو  چیه  مالـسا  تسوا . دوجو  ياه 
تسا حرطم  یسنج  هزیرغ ي  باب  رد  یمالسا  تعیرـش  رد  هک  اه  تیعونمم  اه و  تیدودحم  همه ي  تسا . هتـسنادن  تیونعم  تیناحور و 

ظفح نارذـگهر  ياج  یب  کیرحت  هنایزات و  زا  ار  نآ  دـنز و  يراسفا  ماجل و  هزیرغ ،  شومچ  بسا  هب  دـناوتب  درف  هک  تسا  تهج  نادـب 
مالسا دناسر .  بیـسآ  زین  نارگید  هب  دبوکورف و  نیمز  هب  هکلب  دناسرن ، دصقم  هب  ار  راوس  اهنت  هن  دنک ، مر  راو  هناوید  بسا  ادابم  ات  دنک ،

. دـنک یم  يریگولج  نآ  باـسح  یب  اـج و  یب  کـیرحت  زا  ببـس  نیمه  هب  نآ . لـیطعت »  » هن تسا ، یـسنج  هزیرغ ي  لیدـعت »  » راد فرط 
یناوهـش و روما  هب  یگدولآ  زا  ار  عامتجا  طیحم  دشاب و  ییوشانز  طیحم  هناخ و  هب  دودحم  یناوهـش  یـسنج و  لئاسم  دهاوخ  یم  مالـسا 
، دوش دازّا  طباور  دوش و  هتشادرب  یتیدودحم  هنوگره  یلک  هب  رگا  دنیوگ  یم  هک  یناسک  خساپرد  هک : نیا  مود  دهاوخ . یم  كاپ  یسنج 

ياهروشک تساه  لاـس  تفگ : دـیاب  دوش ، یم  يداـع  یـسنج  هزیرغ ي  هلاـسم ي  دور و  یم  نیب  زا  دراد ، دوجو  هک  یعلو  صرح و  نیا 
ایآ دنا ، هتفر  شیپ  زین  يدایز  دودح  ات  یـسنج ، لئاسم  زا  مرـش  نتـشادرب  تیدودحم و  عفر  رد  اهروشک  یـضعب  و  دنا ، هدرک  زاغآ  یبرغ 

سابل عضو  حضتفم و  یـسکس  تالجم  نآ  اب  دـئوس  ای  كرامناد و  ناملآ ، ای  ناتـسلگنا  رد  الثم  تسا ؟ هدـش  لح  نانآ  يارب  هلأسم  اعقاو 
لح یـسنج  هزیرغ ي  هلأسم ي  تسا و  هتـسشنورف  یـسنج  شطع  ایآ  یگدرپ ، یب  یگنهرب و  ینانچ و  نآ  ياـه  ملیف  راـنک  رد  ندیـشوپ ،

، هنایزات اب  هک  تسا  یبسا  دننام  اقیقد  یـسنج  هزیرغ ي  دنا . هتخانـشن  ار  یـسنج  هزیرغ ي  دنراد ، يا  هدیقع  نینچ  هک  یناسک  تسا ؟ هدش 
. دنک یم  مر  بسا  درذگب ، دح  زا  هنایزات  دـشابن و  راک  رد  يرایعم  رگا  اما  تسا ، مزال  هاگ  هگ  هنایزات  نیا  دود ، یم  دوش و  یم  کیرحت 

یم اما  تسا ، هتخاس  رتراکـشآ  ار  یـسنج  هزیرغ ي  كرحم  ياضعا  زور  هبزور  سابل ، رد  هچ  ریوصت و  رد  هچ  نیمز  برغم  تساه  لاـس 
ژاریت دوـش و  یم  رت  شیب  سکـس  هب  مدرم  موـجه  تسا و  هدـش  رت  هتخورفارب  هزیرغ  نیا  شتآ  زور  هـبزور  هیـضرف ، نـیا  فـالخرب  مـینیب 

، نیمز برغم  رد  هک  نیا  نآ  تسه و  هتکن  کی  يرآ  ددرگ . یم  رتدوسرپ  هتـشر  نیا  تراجت  دور و  یم  رتالاب  یـسکس  بتک  تـالجم و 
سپس دراد و  یگزات  هولج  نآ  یحابص  دنچ  ددرگ ، یم  راکشآ  تیسنج  زا  يا  هزات  هولج ي  دور  یم  رانک  هک  فافع  مرـش و  زا  هدرپ  ره 

هک تسا  نیا  هتکن  اما  دوب ، لح  هلأسم  دش  یم  مامت  اج  نیمه  هب  هقباسم  رگا  دوش . یم  يداع  اتبـسن  دهد و  یم  تسد  زا  ار  دوخ  هبذاج ي 
و دـشاب ، رتدـیدش  هک  دـیآ  یمرب  يا  هزاـت  کـیرحت  یپ  رد  ناـسنا  دـش ، يداـع  رارکت  رثا  رد  کـیرحت ، زا  عوـن  کـی  هک  نیا  ضحم  هـب 
رتدـیدج و ياه  شور  عارتخا  فشک و  ددـصرد  امئاد  لیلد  نیمه  هب  دـنا و  هدـیمهف  یبوخ  هب  ار  هتکن  نیا  زین  کیرحت  رازاـب  نارگادوس 
، دننک یم  داهن  شیپ  ار  ییاه  هیضرف  نینچ  یسنج ، هزب ي  رغ  هلأسم ي  لح  يارب  هک  یناسک  گرزب  تاهابتـشا  زا  یکی  دنتـسه . رتدیدش 

یم ینعی  تسا ، یـسنج  هزیرغ ي  مه  نآ  دراد و  هزیرغ  کی  هعماج  رد  ناسنا  هک  دننک  یم  ضرف  نینچ  لایخ  ملاع  رد  نانآ  هک  تسا  نیا 
ادـج ار  هلأسم  نیا  ناوت  یمن  عقاو  ملاع  رد  هک  نآ  لاح  دـننک و  لح  یعامتجا  لماوع  ریاس  زا  ازجم  هداس و  تروص  هب  ار  هلاسم  دـنهاوخ 

اب یـسنج  هزیرغ ي  اهنت  هن  تفرگ . رظنرد  دوش ، یم  ناراد  هیامرـس  دیاع  یـسنج  هزیرغ ي  کیرحت  زا  هک  يدمآرد  يداصتقا و  لئاسم  زا 
زا هک  اه  نآ  همه ي  ناراد و  هیامرـس  دوش ، شوماخ  دـهاوخب  زاین  نیا  هلعـش ي  مه  اضرف  رگا  هکلب  دور ، یمن  نایم  زا  رت  شیب  کـیرحت 

ار شیوخ  رازاب  دیدج ، ياهدـنفرت  اه و  هلیح  اب  هراومه  دوش و  شوماخ  شتآ  نیا  تشاذـگ  دـنهاوخن  دـننک ، یم  دـمآرد  بسک  هار  نیا 
ات رظن  نـیا  زا  یـسنج  هزیرغ ي  دـنزاس . یم  رت  هنـشت  ار  ناـنآ  ناگنـشت  هـب  روـش  بآ  ندـناشون  اـب  دـننک و  یم  رتزیت  ار  نآ  شتآ  مرگ و 

نیا هک  تسا  نیا  نیئوره  كایرت و  لثم  يداوم  هب  ناداتعم  قایتشا  تلع  هک  دنک  روصت  یسک  تسا  نکمم  تسا . دایتعا  هب  هیبش  يدودح 
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رادـقم هب  ار  نیئوره  دـیاب  داـیتعا  ندرک  نک  هشیر  يارب  نیارباـنب  دریگ ، یم  رارق  ناداـتعم  سرتسد  رد  مک  رادـقم  هب  تسا و  باـیان  داوم 
رثا رد  داتعم  هک  دـش  دـهاوخ  نیا  شا  هجیتن  لمع  رد  اما  دـسر ، یم  رظن  هب  هنالقاع  ارهاظ  هیـضرف  نیا  داد . رارق  ناداتعم  سرتسد  رد  دایز ،

رادـقم ندـش  هئـشن  يارب  دوش و  یم  يداع  وا  يارب  دایز  ریداقم  دـهد و  یم  تسد  زا  نیئوره  هب  تبـسن  ار  دوخ  تیـساسح  دایز  فرـصم 
نیا دیآ و  یم  مزال  رت  شیب  مه  زاب  يرادقم  هرابود  دوش و  یم  يداع  يدنچ  زا  سپ  زین  رتدایز  رادقم  نآ  درک و  دـهاوخ  بلط  يرتدایز 

، مینیب یم  برغ  يایند  رد  زورما  هک  نانچ  دـهد .  یم  تسد  زا  ار  دوخ  ناج  داتعم  هرخالاب  هک  دـنک  یم  ادـیپ  همادا  اج  نآ  ات  یبلط  نوزفا 
ددرگ و یم  رترو  هلعـش  رت و  نوزفا  زور  هبزور  هکلب  هتفرگن ، یتساـک  اـهنت  هـن  یـسنج  هزیرغ ي  شطع  اـه ، تیدودـحم  نتـشادرب  یپ  رد 

نز یسنج  دازآ  طباور  رب  هوالع  عماوج  نیا  رد  دیآ . یم  رب  هزیرغ  نیا  عابشا  يارب  دیدج  ياه  هار  فشک  یپ  رد  رـشب  بلط  عونت  تعیبط 
اهر رـشب  ریذپان  يریـس  عبط  هزات  هتفرگ و  دوخ  هب  ینوناق  هغبـص  هتفای و  يا  هدنیازف  دشر  يزاب  سنج  مه  هب  شیارگ  اشحف ، ّدح  رد  درم  و 
نآ هدومرف ي  هب  تسا . هدروآ  يور  غرم و ... گس و  لیبق  زا  یتاناویح  اـب  یـسنج  هطبار ي  يرارقرب  هب  هدرکن و  هدنـسب  مه  نیا  هب  هدـش ،
زاب دیایب ، وا  تسد  هب  لاحم  ضرف  هب  رهش  کی  ياه  نز  رگا  تعباتم ) تروص  رد   ) هک تسا  يروط  ناسنا  رد  هیوهـش  هوق ي  : » لدانرب ریپ 
یم درادـن ، هچ  نآ  هشیمه  تسا و  رگید  تکلمم  هجوـتم  دـش ، شبیـصن  تکلمم  کـی  زا  رگا  تسا و  رگید  ياهرهـش  ياـه  نز  هجوـتم 

يوزرآ هب  ناسنا  تسا و  نازورف  زاب  توهـش  رونت  نیا  دوجو  اب  تسا ، ماخ  یلایخ  تسا و  یـضرف  دش  هتفگ  هک  اه  نیا  هک  نیا  اب  دهاوخ .
، دناریم یم  ار  یعقاو  ینعم  هب  قشع  دویق ، نتشادرب  رگید ، زیارغ  یخرب  یـسنج و  هزیرغ ي  دروم  رد   : » هک نیا  موس  تسا ».  هدیـسرن  دوخ 

لـسار هک  نیا  دبای ». یم  شیازفا  عونت  هب  لیم  سوه و  ددرگ ، رت  شیب  هضرع  هچره  دروم  نیا  رد  دنک . یم  رابودنب  یب  هزره و  ار  تعیبط 
هرابرد ي درک ،» دنهاوخن  هاگن  دش و  دنهاوخ  هتـسخ  مدرم  یتدـم  زا  سپ  دوشب ، زاجم  تفع  یفانم  ياه  سکع  شخپ  رگا   : » دـیوگ یم 

کی زا  ینعی  تسین . قداص  اه  یتفع  یب  قلطم  دروم  رد  یلو  تسا ، قداص  صوصخلاـب  یتفع  یب  عون  کـی  صوصخلاـب و  سکع  کـی 
شتآ و هک  ینعم  نیدـب  هکلب  دوش ، نآ  نیـشناج  فافع  هب  لیامت  هک  ینعم  نیدـب  هن  یلو  دوش ، یم  ادـیپ  یگتـسخ  یتفع  یب  صاـخ  عون 

ییوشانز  » باتک رد  لسار ، دوخ  تسین . یندش  مامت  زگره  اضاقت  نیا  دـنک و  یم  اضاقت  ار  رگید  یعون  دـشک و  یم  هنابز  یحور  شطع 
ترارح دبای ، یم  نیکست  اضرا  اب  هچ  نآ  تسا . یمسج  ترارح  زا  ریغ  یـسنج ، لئاسم  رد  یحور  شطع  هک  دنک  یم  فارتعا  قالخا » و 
تروص هب  تاوهـش  ندـش  رو  هلعـش  ببـس  یـسنج ، لـئاسم  رد  يدازآ  هک  درک  هجوت  دـیاب  هتکن  نیدـب  یحور . شطع  هن  تسا ، یمـسج 
یعیبط ياه  تجاح  میراد . غارس  برع  یناریا و  یمور و  ياهارس  مرح  نابحاص  رد  هک  ییاهزآ  صرح و  عون  زا  ددرگ ، یم  زآ  صرح و 
تیفرط هک  نیمه  اه  تجاح  عون  نیا  رد  ندـیباوخ . ندروخ ، لـثم : تسا ؛ یحطـس  دودـحم و  ياـه  تجاـح  عون  کـی  تسا : مسق  ود  رب 

یلو ددرگ . لدبم  راجزنا  رفنت و  هب  تسا  نکمم  یتح  دور و  یم  نیب  زا  مه  ناسنا  تبغر  ددرگ ، عفترم  ینامـسج  تجاح  عابـشا و  هزیرغ 
ود ياراد  یـسنج  هزیرغ ي  یبلط . هاج  یتسرپ و  لوپ  دننام : تسا  ریذـپ  ناجیه  تفـصایرد و  قیمع و  یعیبط ، ياهزاین  زا  رگید  عون  کی 

هبنج ي زا  هزیرغ  نیا  تسین . نینچ  رگید  کـی  هب  سنج  ود  یحور  لـیامت  رظن  زا  یلو  لوا  عوـن  زا  یمـسج  ترارح  رظن  زا  تـسا : هـبنج 
شطع یبلط و  عونت  رظن  زا  یلو  تسا ، یفاک  درم  عابـشا  يارب  جاودزا  تروص  رد  نز  ود  ای  نز  کـی  رظن  نیا  زا  تسا . دودـحم  یمـسج 
يدرم رگا  تسین . یندش  اضرا  دوش ، یم  هدـیمان  سوه  هک  شطع  زا  عون  نیا  تسین .) نینچ   ) دـیآ دوجو  هب  تسا  نکمم  هک  ینآ  یحور 
کیره هب  تبون  راب  کی  یلاس  هک  دشاب  هتـشاد  زیورپورـسخ  دیـشرلا و  نوراه  يارـس  مرح  ریظن  ییارـس  مرح  اضرف  دـتفایب ، ارجم  نیا  رد 

. ما هدش  ریس  تسا ، سب  دیوگ  یمن  دش . دهاوخ  نآ  بلاط  تسه ، رگید  يورابیز  کی  ناهج  طاقن  یـصقا  رد  هک  دونـشب  رگا  زاب  دسرن ،
تالتما له  مّنهجل  لوقن  موی  : » دیامرف یم  نآرق  رد  ادـخ  تسا ، رتدایز  لابند  هب  مه  زاب  دوش ، هداد  نآ  هب  هچره  هک  دراد  ار  منهج  تلاح 

مشچ لابند  هب  مه  لد  دوش و  یمنریـس  نایورابیز  ندید  زا  زگره  مشچ  يدشریـس ؟ يدشرپ ؟ مییوگ  یم  منهج  هب  دیزم » نم  له  لوقت  و 
لثم تسرد  دوش ، دراو  هار  نیا  زا  دهاوخب  یـسک  رگا  و  درادـن ، ناکما  یناوارف  هار  زا  اضرا  ندرکریـس و  تالاح ، هنوگ  نیا  رد  دور . یم 

لولعم اهنت  ار  یناوهـش  تاساسحا  هراّما و  سفن  ناـیغط  هک  یناـسک  دـنا  هدرک  هابتـشا  دـنک . ریـس  مزیه  اـب  ار  شتآ  دـهاوخب  هک  تسا  نا 
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یم تاوهـش  ندشرو  هلعـش  نایغط و  ببـس  اه  تیمورحم  هک  روط  نامه  دنا . هتـسناد  اه  تیمورحم  زا  یـشان  ياه  هدـقع  اه و  تیمورحم 
ار هکـس  فرط  نآ  دـیورف »  » لاثما ددرگ ، یم  تاوهـش  شتآ  ندـشرو  هلعـش  نایغط و  ببـس  زین  قلطم  میلـست  تعاـطا و  يوریپ و  ددرگ ،
دح رد  هزیرغ  ياضرا  یکی  تسا : مزال  زیچ  ود  هزیرغ  شمارآ  يارب  ام ، هدیقع ي  هب  دنا . هدنام  لفاغ  هکـس  فرط  نیا  زا  و  دـنا ، هدـناوخ 

ناجیه تابجوم  یسمل  يرصب و  یعمس و  فلتخم  لیاسو  هب  عامتجا  هک  نیا  نآ . جییهت  زا  يریگولج  رگید  و  یعرـش ) و   ) یعیبط تجاح 
ناوت یمن  هلیـسو  نیدب  زگره  دش . دـهاوخن  رـسیم  دـنک ، مارآ  ار  هدـش  هناوید  هزیرغ ي  اضرا  اب  دـهاوخب  هاگ  نآ  دـنک و  مهارف  ار  هزیرغ 

هدوزفا نآ  زا  یـشان  تایانج  یناور و  ضراوع  نارازه  اب  هزیرغ ، ییاضران  مطالت و  بارطـضا و  رب  هکلب  درک ، داـجیا  تیاـضر  شمارآ و 
. دراد زین  یگدوسرف  يریپ و  سردوز و  ياه  غولب  ریظن  يرگید  میخو  ضراوع  یـسنج  هزیرغ ي  باسح  یب  جـییهت  کیرحت و  دوش . یم 

يزیچ هب  ناسنا  دراد 0  زین  حیضوت  هب  دنمزاین  یلو  تسا  یحیحـص  بلطم  هنم » عنم  ام  یلع  صیرح  ناسنالا   : » دنیوگ یم  هک : نیا  مراهچ 
هاگ نآ  دننک و  رادیب  یـصخش  دوجو  رد  ار  يزیچ  يانمت  دوش . کیرحت  نآ  يوس  هب  مه  دوش و  عونمم  نآ  زا  مه  هک  دزرو ، یم  صرح 

فرط هک  دیورف ، دوب . دهاوخ  رت  مک  نادب  تبـسن  مه  علو  صرح و  دوش  هضرع  رت  مک  ای  دوشن  هضرع  يرما  رگا  اما  دـنزاس . عونمم  ار  وا 
شدوخ ياطخ  هار  زا  ار  نآ  دیاب  هک  درک  داهنـشیپ  اذل  تسا ، هتفر  اطخ  هک  دش  هجوتم  دوخ  دوب ، یـسنج  هزیرغ ي  يدازآ  تخـسرس  راد 

نم دش . دیعصت »  » راد فرط  حالطصا  هب  تخاس و  فطعنم  هریغ  یشاقن و  ریظن  يرنه  یملع و  لئاسم  هب  درک و  فرحنم  يرگید  ریـسم  هب 
دارفا هتشذگ  رد  ندرکدودحم ؟ قیرط  زا  زج  ایآ  دنک . یم  داهن  شیپ  ار  نآ  هار  هچ  زا  تسا  دیعـصت  راد  فرط  هک  دیورف  ياقآ  مناد  یمن 
شتلع تسا و  جیار  اه  یقرش  نایم  رد  طقف  يزاب ، سنج  مه  ینعی  یسنج ، فارحنا  دنتفگ  یم  دوخ  زا  رتربخ  یب  نایوجشناد  هب  ربخ ، یب 

اه ییاپورا  نایم  رد  تشز  لمع  نیا  جاور  دش  مولعم  هک  دیشکن  یلوط  اما  تسا . باجح  دایز و  دویق  رثا  رب  نز ، هب  نتشادن  یـسرتسد  مه 
يرکف تیلوغشم  دنرت ، هدیشوپ  اتبسن  نانز  هک  ام  هعماج ي  رد  دنیوگ : یم  هک  نیا  رخآ  نخـس  و  تسا .  اه  یقرـش  زا  رت  شیب  هجرد  دص 

. دـشاب نینچ  رگا  اضرا  اما  هدز ) برغ  یبرغ و  عماوج  اب  هسیاقم  رد  هژیو  هب  ، ) دـشاب نینچ  هک  میرادـن  لوبق  ام  تسا . رت  نوزفا  زین  ناناوج 
اه جـییهت  تاکیرحت و  رگا  دـش ، هتفگ  هک  هنوگ  ناـمه  دراد . يرگید  ياـج  رد  هشیر  هلأـسم  نیا  هکلب  تسین  ناـنز  یگدیـشوپ  نآ  تلع 

تاطابترا رد  ار  یمالسا  تاروتسد  هداوناخ  دارفا  رگا  دراذگ . یمن  ياجرب  ار  یبولطمان  ریثأت  نینچ  اه  تیعونمم  نز و  یگدیـشوپ  دشابن ،
، هداوناخ میرح  رد  اه  هداوناخ  ایآ  هک  تسا  نیا  ام  لاؤس  دیآ . یمن  شیپ  یلکـشم  نینچ  دیدرت  یب  دـننک ، تیاعر  یگداوناخ  یـصخش و 

هولج مالـسا  دننک ؟ یم  يراددوخ  زیمآ  کیرحت  ياهراتفگ  اهراتفر و  تاکرح و  زا  دننک و  یم  تیاعر  ار  یمالـسا  ماکحا  تاروتـسد و 
هناـخ ي ناـهن  رد  شیوـخ و  یعرـش  ینوناـق و  رـسمه  يارب  رگم  هدرک  عـنم  رـسک ، هـمه  يارب  اـج و  هـمه  رد  ار  نز  ییاـمندوخ  يرگ و 

مادـنا ندـب و  ياـه  یگتـسجرب  هلاـخ و  همع و  رداـم ، رهاوخ ، هدرک ي  شیارآ  اـنایحا  هنهرب و  همین  ندـب  هناـخ  رد  هک  یناوج  ییوشاـنز .
ردپ نایم  ییوشانز  یـسنج و  ياهراتفگ  اهراتفر و  زا  یخرب  عماس  دهاش و  انایحا  هک  یناوجون  كدوک و  دنیب ، یم  ار  نانآ  زیمآ  کیرحت 

نارتخد اب  یلیماـف ، تاـطابترا  رد  هک  یناوج  دـیآ ، یم  مهارف  وا  سردوز  غولب  زورب  هنیمز ي  نوگاـنوگ  روص  هب  تسا و  شیوخ  رداـم  و 
رد هک  یناوج  دراد ، وگو  تفگ  تساخرب و  تسشن و  هنادازآ  دنتسه  مرحم  هک  نیا  روصت  هب  ناگتـسب  ریاس  هلاخ و  ییاد و  همع و  ای  ومع 

نانز ییامن  ندب  ییارآدوخ و  دهاش  هک  یناوج  تسا ، مرحمان  مرحم و  نانز  یـصاقر  يرگ و  هوشع  دهاش  یـسورع و ... نشج و  سلاجم 
رتخد ای  رـسپ  تسود  هک  دـنا  هدرک  نیقلت  يو  هب  ناگتـسباو  انایحا  ردام و  ردـپ و  هک  یناوج  تسا ، سلاجم  لفاحم و  رد  مرحمان  مرحم و 

هک یناوج  تسا ، ندوب  ندـمتم  هناشن ي  ندیـصقر  انایحا  مرحمان و  هب  نداد  تسد  سلاجم  رد  تسا و  ندـش  یعاـمتجا  هناـشن ي  نتـشاد 
درم نز و  ناگدنناوخ  لذتبم  ياه  هنارت  مارح و  ياه  همغن  هب  ندرپس  شوگ  لقادح  ای  ییوئدیو و  زیمآ  کیرحت  لذتبم و  ياه  ملیف  انایحا 

رب هبلغ  اب  دزیهرپب و  مارح  هاگن  زا  هک  هدرکن  تیبرت  هنوگ  نیا  ار  وا  هداوناخ  هک  یناوج  دزادرپ ، یم  لذـتبم و ... ياه  سکع  ياشامت  اـی  و 
وا هب  یگداوناخ  طلغ  موسر  اما  تسا ، یـسنج  هزیرغ ي  يرادیب  توهـش و  جوا  رد  هک  یناوج  ددنب ، ورف  مشچ  مرحمان  زا  نتـشیوخ  سفن 

ياضف نآ  زا  هک  یناوج  نینچ  هک ،... یناوج  دـنک ، یمن  مهارف  ار  وا  تقوم  جاودزا  هنیمز ي  لقادـح  ای  دـهد و  یمن  ار  جاودزا  هزاـجا ي 
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، دـنوشن وا  رت  شیب  کـیرحت  ببـس  اـمندوخ  باجحدـب و  هدرک و  كزب  ناـنز  رگا  اـعطق  دـهن ، یم  رازاـب  هچوک و  هب  اـپ  یگداوناـخ  زاـب 
تسا هدرک  هیصوت  ار  نانز  یگدیشوپ  رگا  مالـسا ، ددرگ . یم  وا  یلوغـشم  لد  تیمورحم و  ببـس  دهد و  یم  جنر  ار  وا  نانز  یگدیـشوپ 

رد مه  ردام  ردـپ و  يارب  هدرک ، صخـشم  هدـعاق  مه  ندرک  هاـگن  يارب  هدرک ، عضو  ار  مرحماـن  مرحم و  نوناـق  مه  دارفا  تاـطابترا  يارب 
هیـصوت تنـس و  نیا  ماجنا  هب  ناوارف  ياه  قیوشت  دراد . روتـسد  مه  جاودزا  يارب  هدرک ، نییعت  هفیظو  ناشدـنزرف  یـسنج  لئاسم  اـب  هطبار 

هک غیرد ! اما  تسا . هلأسم  نیمه  ياتـسار  رد  یگمه  رگید ، یقـالخا  میلاـعت  تقوم و  جاودزا  عیرـشت  جاودزا ، رما  لیهـست  هب  ررکم  ياـه 
، دنیب یم  باذع  جنر و  رد  ار  نتشیوخ  ثیح  نیا  زا  یناوج  رگا  نیاربانب  دنیامن . یم  هجوت  نیرفآ  تداعس  میلاعت  نیا  هب  رت  مک  ناناملـسم 

دیامن خیبوت  ار  نانآ  دنادب و  رـصقم  لوئـسم و  ار  شیوخ  ردام  ردپ و  دنک و  وجو  تسج  اج  نآ  رد  ار  هشیر  و  ددرگرب ، هداوناخ  هب  دـیاب 
!؟ دیا هدومن  تیبرت  هنوگ  نیا  ارم  ارچ  هک 

!؟ نانز طقف  ارچ 

هداهن نادرم  شود  رب  یفیلکت  نینچ  ارچ  دـنا ، هدـش  شـشوپ  باـجح و  تیاـعر  هب  فظوم  نارتخد  ناـنز و  طـقف  ارچ  دنـسرپ ، یم  یخرب 
خساپ تسین ؟ ضیعبت  کی  دوخ  نیا  ایآ  تسا ؟ هتشگ  بجاو  نانز  رب  اما  هدشن ، بجاو  نادرم  رب  ندرگ  رـس و  يوم  ندناشوپ  ارچ  هدشن ؟
نـشور مه  نآ  لیلد  تسین و  نانز  شـشوپ  نازیم  تدـش و  هب  اـما  داد ، یتاروتـسد  نادرم  رهاـظ  شـشوپ و  يارب  مه  مالـسا  هک : نیا  لوا 

صوصخم ییارآدوخ  ییامندوخ و  هب  لیم  هک  تسا  نیا  تسا ، هتفای  نانز  هب  صاـصتخا  شـشوپ  روتـسد  مالـسا  رد  هک  نیا  تلع  . » تسا
یچراکـش یـسح  عون  نیا  زا  ییارآدوخ  هب  نز  لیم  یچراکـش . نز  تسا و  راکـش  درم  اـه ، لد  اـه و  بلق  بحاـصت  رظن  زا  تسا . ناـنز 

نیا دنرب . راک  هب  هدننک  کیرحت  ياه  شیارآ  امن و  ندب  ياه  سابل  نادرم  هک  درادـن  هقباس  ایند  ياج  جـیه  رد  دوش . یم  یـشان  وا  يرگ 
نیاربانب دزاس . ریـسا  دوخ  هقالع ي  ماد  رد  دنک و  هتخاب  لد  ار  درم  دـنک و  يربلد  دـهاوخ  یم  دوخ  صاخ  تعیبط  مکح  هب  هک  تسا  نز 

 .« تسا هدـیدرگ  ررقم  نانآ  يارب  مه  شـشوپ  روتـسد  و  تسا ، نانز  صوصخم  ياه  فارحنا  زا  یگنهرب ، و  ییاـمندوخ )  ) جّربت فارحنا 
گنهرف حور  اب  دنـشوپ ، یم  ام  نادرم  هزورما  هک  ییاه  ساـبل  زا  يرایـسب   ،» درادـن ناـنز  هب  صاـصتخا  شـشوپ  رد  لاذـتبا  هک :  نیا  مود 

زا دنک و  رییغت  یمالسا  تیونعم  بدا و  زا  ماهلا  اب  مه  ام  نادرم  سابل  هک  تسا  نیا  قح  تسین و  یمالسا  عقاو  رد  دراد و  تافانم  یمالسا 
درم هک  هزادنا  نآ  دـهد ، یم  ناشن  یملع  ياه  هبرجت  تاقیقحت و  هکروط  نامه  لاح  نیع  رد  اما  دـیآ . رد  هب  یبرغ  يدـیلقت  تروص  نیا 

یـسنج یـسانش  ناور  رد  هنیمز  نیمه  رد  دوش . یمن  کیرحت  درم  هدهاشم ي  زا  نز  دوش ، یم  کیرحت  نز  نت  مادـنا و  هب  ندرک  هاگن  زا 
ار درم  هاگن  مه  اه  توافت  هنوگ  نیا  تسین .  نینچ  نز  رد  تسا ، كرحم  درم  يارب  نز  ندب  حطس  یمامت  هک  یلاح  رد  هک  هدش  تباث  زین 
نز ندـید  زا  درم  هک  نانچ  نآ  دـنوش و  یمن  هدـنک  اج  زا  مرحمان  نادرم  ندـید  زا  نانز  ار ...» .  نز  یثسـشوپ  مه  دـنک و  یم  رتدودـحم 

و دوب ، یم  درم  زور  کـی  يارب  وـلو  نز ، دوـب  نکمم  رگا  دوـش . یمن  راـیتخا  یب  بوذـجم و  ددرگ ، یم  راـیتخا  یب  بوذـجم و  مرحماـن 
لباقم رد  ردـق  نآ  درم  يرآ ، درک . یم  كرد  سوملم  روط  هب  ار  درم  نز و  نیب  تواـفت  تقو  نآ  تشگ ، یمرب  شیلبق  تقلخ  هب  هراـبود 

رگا تفگ : یم  يدرم  ددرگ . یم  هشعر  راچد  یهاگ  هک  دوش  یم  دوخ  یب  ردـق  نآ  دـشاب ، ابیز  نز  رگا  اـصوصخم  تسا و  ساـسح  نز 
رد درم  سنج  يرآ ، نانز . اب  دروخرب  رد  تسا  يرایـسب  نادرم  عضو  نیا  دـیآ و  یمرد  هزرل  هب  مندـب  دـتفیب  ابیز  ناوج و  ینز  هب  ممـشچ 

تـسا یماکحا  زا  یکی  باجح ، هلاسم ي  دوش . یمن  ینورد  ناروک  راچد  دهد و  یمن  تسد  زا  ار  دوخ  لقع  نز ، ردق  هب  زیچ  جـیه  ربارب 
يورین زا  هک  یتروص  رد   ) ابیز نز  کی  ندـید  اـب  هک  تسا  درم  ددرگ . یمرب  نادرم  تیعـضو  هب  يداـیز  دودـح  اـت  نآ  عیرـشت  تلع  هک 

تسیاشان ياهراک  هب  تسد  ای  هتـشگ و  رامیب  ماجنارـس  و  دتفا ، یم  كاروخ  باوخ و  زا  دوش و  یم  هراچیب  دشابن ) رادروخرب  يوق  نامیا 
نادرم هب  صاصتخا  نز ، ششوپ  هلأسم ي  تهج  نیمه  هب  دوش . یم  هقالع  یب  دراد  هناخ  رد  هک  يرـسمه  هب  تبـسن  لقادح  ای  و  دنز ، یم 

هیلمع ياه  هلاسر  رد  دناشوپب . ار  دوخ  دیاب  تسا ، زیگناداسف  شیگنهرب  دـنک  ساسحا  رگا  زین  دوخ  مراحم  ربارب  رد  هکلب  درادـن ، مرحمان 
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. دـشاب هتـشادن  یپ  رد  يداسف  نانآ  هب  ندرکرظن  هک  تسا  یتروص  رد  مرحم  نانز  ریاـس  هلاـخ و  همع و  رداـم و  رهاوخ و  هب  رظن  زاوج  زین 
زاب اهنت  هک  دـشاب  يدـح  هب  ییابیز  تدـش  رد  ینز  رگا  اما  تسا . یلومعم  نادرم  ربارب  رد  یلومعم ، ناـنز  هراـبرد ي  اـه  نیا  همه ي  هتبلا 

تسا راوازس  دنک ، یم  هقالع  یب  دوخ  رـسمه  هب  تبـسن  ار  نانآ  ای  دزادنا و  یم  سوه  هب  ار  مراحم  یتح  یبنجا و  نادرم  شتروص ، ندوب 
اه نآ  ندناشوپن  هچ  نانچ  ار ، چم ) ات  اه  تسد  تروص و   ) نیّفکو هجو  ندـناشوپ  هر ،)  ) ماما هک  نانچ  مه  دـناشوپب ».  يور  زین  اه  نآ  زا 

صاخ عضو  رطاخ  هب  افرـص  نانز  رد  باجح  نتفای  صاصتخا  نیاربانب ، دـنا . هتـسناد  بجاو  دروآ ، راـب  هب  هعماـج  رد  نز  يارب  ار  يداـسف 
، تسه درم  تقلخ  رد  هک  زار  نیا  هتبلا  دـنراد . نانآ  ربارب  رد  نادرم  هک  تسا  یعـضو  رطاخ  هب  يدایز  دودـح  ات  هکلب  تسین ، ناـنآ  دوخ 

تـسد ود  تروص و  ندـناشوپ  ایآ  تسیچ و  باجح  هراـبرد ي  عجارم  ياوتف  هک  نیا  زا  رظن  فرـص  نیارباـنب ، تسین . تمکح  زمر و  یب 
مغ رد  و  تفع ، فاصنا و  هن ، ای  دنناد  یم  زیاج  ار  هناگیب  نز  تروص  هب  درم  ندرکرظن  ایآ  هک  نیا  زا  رظن  فرص  هن و  ای  تسا  بجاو  مه 
هب ای  لاح   ) هدش وا  بوذجم  هتفیـش و  دـنک ، یم  هاگن  وا  هب  هک  يدرم  داد ، صیخـشت  نز  رگا  هک  دـنک  یم  اضتقا  ندوب ، کیرـش  عون  مه 

نیا دـناشوپب و  ار  دوخ  يور  دـیاب  تسا ) تبوزع  راشف  رد  بزع و  یناوج  درم و  هک  نیا  رطاخ  هب  ای  تسا و  ابیز  رایـسب  وا  هک  نیا  رطاـخ 
یضار هک  دوب  نیا  لمع  نآ  دش و  ریخ  هب  تبقاع  شریخ ، لمع  کی  تکرب  هب  راکدب ، ینز  لیئارسا ، ینب  رد  هک  دریگب  رظن  رد  ار  ناتساد 

وت هک  درک  تحیصن  دوب ، هدمآ  يو  هناخ ي  رد  هب  وا  قیوشت  سیلبا و  سیبلت  هب  هک  ار  مرتحم  درم  نآ  ددرگ و  هدولآ  هانگ  هب  يدباع  دشن 
دننادب نارهاوخ  نارتخد و  یهد ! داب  رب  ار  تا  هلاس  نیدـنچ  تامحز  همه ي  هانگ ، کی  رطاخ  هب  تسا  فیح  یتسه ، هشیپ  تدابع  يدرم 

رگا اما  تشاد .  دنهاوخ  میظع  يرجا  یلاعت  يادـخ  دزن  دـنرادب ، زاب  هانگ  کی  زا  ار  یناوج  سفن ، نایغط  زا  يراددوخ  اب  رگا  انئمطم  هک 
مالـسا نیناوق  ! » تسا تلادع  نیع  نیا  دـبلط و  یم  ار  دروخرب  هوحن ي  رد  توافت  تاساسحا ، تایحور و  رد  توافت  اتعیبط  دـشابن ، نینچ 

يا هفیظو  چـیه  درم  يارب  و  دوش ، لئاق  نز  يارب  ار  فیلاکت  نیا  همه ي  دـیاب  یم  ّالاو  تسا ، هدـشن  انب  درم  نز و  نایم  ضیعبت  هیاـپ ي  رب 
. تسا نز  صوصخم  نآ  كالم  هک  تسا  تهج  نیا  زا  تسا ، هتفای  صاـصتخا  نز  هب  شـشوپ »  » هفیظو ي هک  مینیب  یم  رگا  درادـن . ررقم 
. درم هب  هن ،  هدـن ! رارق  شیامن  ضرعم  رد  ار  دوخ  دـنیوگب :  دـیاب  ناـنز  هب  رطاـخ  نیمه  هب  تسا . یگتفیـش  رهظم  درم  لاـمج و  رهظم  نز 
رد یتح  . ) دـنور یم  نوریب  لزنم  زا  نانز  زا  رت  هدیـشوپ  نادرم  المع  تسا ، هدـشن  ررقم  نادرم  يارب  ندیـشوپ  روتـسد  هک  نیا  اب  نیاربانب ،
هب رد  شیب  نز  لیامت  سکعرب  و  ییامندوخ ، هب  هن  تسا ، ینارچ  مشچ  ندرک و  هاگن  هب  درم  لـیامت  اریز  دـنرت ) هدیـشوپ  نادرم  زین  هناـخ 

ینارچ مشچ  هب  لیامت  دـنک و  یم  ییامندوخ  هب  کیرحت  رت  شیب  ار  نز  ینارچ  مشچ  هب  درم  لیامت  ینارچ . مشچ  هب  هن  تسا  ییاـمندوخ 
داتـسا تسا ».  نانز  ناصتخم  زا  جربت »  » تهج نیمه  هب  دـنراد و  ییامندوخ  هب  لیامت  رتمک  نادرم  نیاربانب ، دراد . دوجو  ناـنز  رد  رت  مک 

هفیظو ي ناونع  هب  ششوپ  و  تسا ؛ هدشن  فلکم  درم  دناشوپب و  ار  دوخ  هک  تسا  هدش  فلکم  نز  ارچ   » هک شـسرپ  نیا  خساپ  رد  دیهش 
هب تبـسن  درم  نز و  هک  نیا  نآ  و  تسا ، نشور  حضاو و  رما  نیا  ّرـس  : » دـیوگ یم  نینچ  « درم هفیظو ي  ناونع  هب  هن  تسا ، هدـش  رکذ  نز 

مشچ و مجاهت  دروم  هک  تسا  نز  نیا  ینعی  دـنراد . یهباشمریغ  عضو  مه  تقلخ  عضو  رظن  زا  و  دـنرادن ، هباـشم  تاـساسحا  رگید  کـی 
، دـنروط نیا  ملاـع  رد  هداـم  رن و  سنج  یلک ، روـط  هب  نز . مجاـهت  دروـم  درم  هـن  تـسا ، درم  ندـب  هـمه ي  تـسد و  حراوـج و  اـضعا و 

مجاهت دروم  هک  يدوجوم  ناونع  هب  هدام  سنج  و  تسا ، هدـش  قلخ  هدـنریگ »  » تقلخ رد  رن  سنج  درادـن ، ناسنا  درم  نز و  هب  صاصتخا 
سنج تسا ... رن  سنج  هشیمه  دور ، یم  يرگید  سنج  غارس  هب  هک  نآ  دینک ، هاگن  امـش  هک  مه  یناویح  ره  رد  دریگ ، یم  رارق  رن  سنج 
ناسنا رد  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  دورب و  رن  سنج  غارـس  هب  وا  هک  تسین  تروص  نیا  هب  یلو  تسا ، رن  سنج  بلاط  هک  نیا  نیع  رد  هدام 

يداع و رایـسب  رما  کی  رتخد  زا  رـسپ  ندرک  يراگتـساوخ  دنک . يراگتـساوخ  ار  رتخد  و  دنک ، هبطخ  دورب ، دـیاب  هک  تسا  رن  سنج  مه ،
یم درم  نز و  قوقح  يواست  زا  مد  هدـش  قیمحت  میوگب  ای  هتـسنادن ، هک  یناسک  ریخا  ياه  لاس  رد  تسا . يرطف  یعیبط و  رایـسب  رما  کی 
جیه تسا و  اه  نآ  یلـسانت  تالآ  رد  طقف  طقف و  نز  درم و  سنج  توافت  دننک  یم  لایخ  دننک و  یم  هابتـشا  هباشت  اب  ار  يواست  و  دـننز ،
نیا زا  دعب  هن ، دنورب ؟ اهرتخد  يراگتساوخ  هب  دیاب  اهرسپ  ارچ  هدش ! يدب  تداع  بجع  نیا  دنسیون :  یم  تسین ، راک  رد  يرگید  توافت 
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ار تقلخ  نوناق  رگا  تسا ، تقلخ  نوناق  اب  هزرابم  نیا  هک :  نیا  لوا  دنورب ! اهرـسپ  يراگتـساوخ  هب  مه  اهرتخد  هک  دشاب ، روج  نیا  مسر 
سنج شزرا  هلیـسو  نیا  هب  هک  تسا  يرما  کی  شدوخ  نیا  هک :  نیا  مود  دـیناوت . یم  مه  اج  نیا  دـیدرک ، ضوع  نارادـناج  همه ي  رد 

درم اب  نز  عضو  اساسا  دروایب ... تسد  هب  ار  وا  تیاضر  دیاب  تسا و  بلاط  هک  هدش  قلخ  يا  هنوگ  هب  رن  سنج  ینعی  تسا ، هتفر  الاب  هدام 
یمن ییارآدوخ  اـب  زگره  درم  دـنک . یم  ییارآدوـخ  درم  بلج  يارب  هک  تسا  نز  نیا  لـیلد  نیمه  هب  تسا و  تواـفتم  تقلخ  لـصا  رد 

رد فیطل . فیرظ و  تسا  يدوجوم  نز  دنرگید . کی  اب  ماوت  دوجوم  ود  شیارآ  نز و  رویز ، نز و  دنک . بلج  دوخ  هب  ار  نز  رظن  دناوت 
داجیا هنتف  دنهاوخ  یم  یتقو  تسا و  شیارآ  ییابیز و  لامج و  رهظم  رت و  فیرظ  هشیمه  هدام  سنج  مه ) ناسناریغ  رد  یتح   ) یـسنج ره 
يرظن بلج  هک  نآ  تسا ، تّوق  تنوشخ و  رهظم  هک  نآ  هب  هن  هدـن ! ناـشن  ار  تدوخ  دـنیوگب  دـیاب  تسا  لاـمج  رهظم  هک  نآ  هب  دوـشن ،

دنا و هدروآ  ور  يرگید  راک  هب  زورما  يایند  رد  نکن ! مهارف  یهارمگ  تیاوغ و  بابسا  دنیوگ : یم  دنک ، یم  رظن  بلج  هک  نآ  هب  درادن .
دهاوخ گنـس  هب  ناشرـس  رخآ  دـشاب و  هتـشاد  ماود  هک  تسین  يرما  میوگ ، یم  نیقی  عطق و  روط  هب  نم  هک  تسا ، يزیچ  کـی  نیا  هتبلا 

یم ششوک  اهدرم  اهرسپ و  سکعرب  و  ییامندرم ،»  » يارب دننک  یم  ششوک  اه  نز  هک  نیا  دنک . یم  دروخرب  تقلخ  سومان  هب  دروخ و 
اهرـسپ هیحان ي  رد  مه  رت  شیب  تسا و  رـشب  رذگدوز  هناکدوک ي  ياه  سوه  نآ  زا  یکی  ییامنرتخد ،»  » و ییامن » نز   » تهج رد  دـننک 

تـسا يرما  کی  نیا  تسا ... رذـگدوز  هدـیدپ ي  کی  نم  رظن  زا  تسام و  ناـمز  صوصخم  هدـیدپ ي  کـی  رگید  نیا  دوش . یم  هدـید 
 ... . ترطف لوصا  تقلخ و  فالخرب 

؟ رابجا روز و  ارچ 

اب ناخاضر  رگا  درک . زومآ  شناد  رس  رداچ  دوش  یمن  دیدهت  اب  دوش ؟ یم  هددافتسا  روز  زا  باجح  ندرک  یمومع  يارب  ارچ  دنیوگ : یم 
نارتخد يارب  ار  باجح  هفـسلف ي  ارچ  دـینک . باجحاب  ار  نانز  روز  اـب  دـیناوت  یم  مه  امـش  درادرب ، ناـنز  رـس  زا  ار  رداـچ  تسناوت  روز 
شـشوپ باجح و  ندرک  یمومع  يارب  هک  میدقتعم  مه  ام  خـساپ : دـینک ؟ یم  باجح  تیاعر  هب  مزلم  ار  اه  نآ  طقف  دـینک و  یمن  وگزاب 

یباجح و یب  دسافم  تارـضم و  یمالـسا و  باجح  ياه  ترورـض  ایازم و  نایب  یگنهرف و  راک  شور ، نیرت  یـساسا  نیرتهب و  یمالـسا ،
تسا یشاقن و ... ینار ، نخس  باتک ، رتسوپ ، همان ، شیامن  ملیف ، شخپ  هیهت و  نوچ  ین  وگانوگ  ياه  هار  زا  باجح  نوماریپ  تاهبش  عفر 
هنیمز نیا  رد  نونکاـت  هک  دـشاب  نیا  نخـس  نیا  زا  ناـتروظنم  رگا  تسا . اتـسار  نیمه  رد  یکچوـک  ماـگ  تسامـش ، يور  شیپ  هچ  نآ  و 

، تسا هدمآ  رد  شراگن  هب  هنیمز  نیا  رد  يددعتم  تالاقم  بتک و  هک  ارچ  تساوران ، ینخس  هدشن ، نایب  باجح  هفـسلف ي  هدشن و  يراک 
هدمآ رد  ریرحت  هتشر  هب  باجح  هرابرد ي  طقف  هک  ار  هلاقم  باتک و 62  دلج  تسرهف 145  نز ) مایپ  هلجم ي   ) هنانز تالجم  زا  یکی  هک 

. دنیامن بسک  يرت  نوزفا  ياه  یهاگآ  هنیمز  نی  رد ا  دنلیام  هک  دشاب  یناسک  يارب  یبوخ  يامنهار  دناوت  یم  هک  هدناسر ، پاچ  هب  دـن ، ا 
رد بتک  نیرتهب  زا  یکی  هدش ، هتـشاگن  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  شیپ  ياه  لاس  هک  يرهطم ، دیهـش  داتـسا   « باجح هلاسم ي   » باتک

رگا اما  تسا . هدرک  نایب  ار  نآ  هب  طوبرم  لئاسم  ریاـس  یمالـسا و  باـجح  دودـح  هفـسلف و  یلالدتـسا ، يا  هویـش  اـب  هک  تسا  هنیمز  نیا 
، تسا یتسرد  فرح  فرح ، نیا  . » میا هدـیقع  مه  امـش  اب  مه  ام  تسا و  اج  هب  ینخـس  تسین ، یفاک  اهراک  نیا  هک  تسا  نیا  ناتدوصقم 
لیلد و اب  ار  یمالسا  ششوپ  موزل  تیناقح و  میاوتن  و  مینکن ، یلالدتسا  میشاب و  هتشادن  یقطنم  یمالسا  ششوپ  هلأسم ي  رد  ام  رگا  ینعی 
هچ ییاهنت  هب  روز  زا  مینک ، ادیپ  هار  مدرم  لد  هشیدنا و  رد  میناوتن  رگا  دش . میهاوخ  راچد  ناخاضر  تشونرس  هب  ارهق  مینک ، تباث  ناهرب 

دناوت یمن  یناهرب  چیه  یقطنم و  چیه  هک  دنتسه  يا  هدع  هراومه  يا  هعماج  ره  رد  هک  درک  میهاوخن  شومارف  هتبلا  تسا و  هتخاس  يراک 
یمن هصالخ  یعامتجا  ای  یگنهرف  لماوع  رد  اهنت  یباجح ، یب  لماوع  للع و  اـم  هعماـج ي  رد  هزورما  دـنادرگرب ».  ناشریـسم  زا  ار  ناـنآ 

زا جراخ  اما  لخاد ، رد  ای  روشک و  ياهزرم  زا  جراخ  یناسک  ینعی  دراد ، یـسایس  ياه  هزیگنا  رد  هشیر  هدیدپ  نیا  زا  یـشخب  هکلب  دوش ،
مالسا و هیلع  يا  هبرح  ناونع  هب  هدیدپ  نیا  زا  دنراد ، یمالسا  ماظن  بالقنا و  مالسا و  اب  تیّدض  تموصخ و  رس  هک  ام ، یتدیقع  ياهزرم 
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تـسازس غیت   » ظفاح لوق  هب  هک  ارچ  تفگ ، ناوت  یمن  يرگید  نابز  چیه  هب  روز  نابز  اب  زج  نانیا  اب  دـننک . یم  هدافتـسا  یمالـسا  بالقنا 
لماوع اب  نآرق ، مکح  هب  هعماج ، یقالخا  تمالـس  یکاپ و  ظفح  يارب  تسا  فظوم  یمالـسا  تموکح  دـنک .» یمن  نخـس  مهف  ار  هکره 
هضرع ار  دوخ  ناهرب  لیلد و  دیاب  ام  نآ ، زا  لبق  مه  یلیخ  روز و  زا  لبق  اما  دیامن . دروخرب  تدش  هب  هعماج  هدننک ي  هدولآ  زیگناداسف و 

، اتـسار نیا  رد  هک  تسا ، هعماج  ناـملعم  ناـیبرم و  هژیو  هب  روشک ، یغیلبت  یگنهرف و  ياـهداهن  هفیظو ي  مهم  نیا  هک  هتبلا  دـص  و  مینک ،
ص 58. نیشیپ - لداع - دادح  هللاءاش ) نا  . ) دیامن لومعم  ار  مزال  تامادقا  هتشاد و  مشچارف  ار  شیوخ  ریخ  تلاسر 

! دشاب كاپ  دیاب  لد 

دنتـسه و اه  ییوتنام  زا  رتدب  اه  يرداچ  زا  يا  هراپ  هنرگو  دشاب ، كاپ  دـیاب  لد  تسین ، ینماد  كاپ  یکاپ و  كالم  باجح  دـنیوگ : یم 
نیا رد  میدیشک . دقن  هب  نیشیپ  ياه  شخب  رد  ار  دشاب » كاپ  دیاب  لد   » هک نخـس  نیا  خساپ : دنهد و ... یم  ماجنا  راک  همه  رداچ  ریز  رد 
ادـخ ینامرفان  هب  زگره  دـشاب ، كاپ  یتسار  هب  لد  رگا  تسین . جراوج  اضعا و  ریاس  یکاـپ  اـب  طاـبترا  یب  لد ، یکاـپ  هک  مییازفا  یم  اـج 

ره هک  مییوگ  یمن  ام  نیا ، رب  هوالع  تسا . هدولآ  رامیب و  شلد  عطق  روط  هب  دنک ، یم  ادخ  ینامرفان  هک  یـسک  نیاربانب  دهد ، یمن  نامرف 
تـسین نیا  اهنت  بتارموذ ) تسا  يرما  هک   ) ینماد كاپ  یکاپ و  هک  مییوگ  یم  اما  زگره ! تسا . هدولآ  یـسومان  تهج  زا  یباجحدـب  نز 

ندیـشوپ اب  ینز  رگا  دیامن . یم  دادـملق  یتّفع  یب  زا  يا  هبترم  يا و  هنوگ  ار  یباجح  یب  میرک  نآرق  ددرگن . اشحف  داسف و  راچد  ینز  هک 
رد یـسنج  هزیرغ ي  کیرحت  ببـس  شیارآ ، رطع و  لامعتـسا  رـس و  ياهوم  نتـشاذگ  نوریب  اب  ای  زیمآ  کیرحت  امن و  ندـب  ياـه  ساـبل 

مرجم و راـک و  هاـنگ  دوش ، درم  یگدول  ببـس آ  رگید ، تروص  ره  هب  اـی  دراداو و  ینار  توهـش  ینارچ و  مشچ  هب  ار  وا  ددرگ و  یناوج 
هانگ رگم  تسا . ندوبدساف  زا  رتدب  یـسب  ینیرفآداسف  تسا و  نیرفآداسف  اما  دـشابن ، دـساف  شدوخ  تسا  نکمم  وا  دوب . دـهاوخ  كاپان 

. مشچ يانز  اما  تسا ، انز  مه  مارح  هاگن  » هک دومرفن :  ص )  ) دمحم لآ  قداص  رگم  دبای ؟ یم  ققحت  یـسنج  شزیمآ  اب  اهنت  انز » هریبک ي«
یمرحمان ماشم  هسوب و  ای  هاگن  ضرعم  رد  ار  دوخ  هک  ینز  تسا و  نینچ  زین  مرحمان  ندییوب  تسا و  انز  زا  يا  هبعـش  زین  مرحمان  ندیـسوب 

، دنت نلکدا  رطع و  ندیلام  اب  هدرک و  شیارآ  يور  رـس و  اب  زیمآ و  کیرحت  ياه  سابل  اب  هک  ینز  تسا ». هتـشگ  انز  راچد  زین  دـهد  رارق 
يرادیب جوا  رد  هک  یناوج  يا  دیوگب : دهاوخ  یم  هک  نیا  زج  دـیوگب !؟ دـهاوخ  یم  هچ  دوخ  راک  نیا  اب  دوش ، رهاظ  نابایخ  هچوک و  رد 

هزیرغ ي شتآ  رد  اما  ربب ! تذـل  نک و  مامـشتسا  ارم  يوب  رگنب ، ارم  هتـسارآ ي  ابیز و  هرهچ ي  ارم و  یتسه ، یـسنج  هزیرغ ي  تیلاـعف  و 
یمالـسا هقف  رد  نز  ندـب  همه ي  هن  رگم  تسا . ندرکن  انز  رد  ینماد  كاپ  تفع و  رگم  اه  نیا  همه ي  رب  هوـالع  زاـسب ! زوسب و  یـسنج 

زا یشخب  عقاو  رد  دنایامن ، یم  هناگیب  هب  ار  شیوخ  يوم  ندرگ و  هک  ینز  تسا . نز  تسد  رد  رهوش  تناما  دیآ و  یم  باسح  هب  تروع 
تهج زا  هک  ینز  نینچ  مییوگ  یم  ام  لاح  ره  هب  تسا . هدـیزرو  تنایخ  رهوش  تناما  هب  هتـشاذگ و  شیامن  ضرعم  هب  ار  شیوخ  تروع 

رد اما  ددرگن . کیرش  نارگید  هانگ  رد  دوشن و  زین  یعامتجا  یگدولآ  ببس  لماک ، ششوپ  تیاعر  اب  هک  رتهب  هچ  تسین ، هدولآ  یسومان 
نیا رب  لیلد  اما  دنشاب . نماد  هدولآ  رس ، هب  رداچ  نانز  زا  يا  هراپ  تسا  نکمم  هک  مینک  یمن  راکنا  مه  ام  هدولآ ، یلو  يرداچ  نانز  دروم 

، دنریگب رامآ  دشاب  رارق  رگا  زگره ! تسا . يرما  نینچ  ببس  ندوب  يرداچ  ای  دنا و  هدولآ  اه  يرداچ  همه ي  سپ  مییوگب ، هک  دوش  یمن 
ینعم هب  يرداچ  ، ) اه يرداچ  نایم  رد  دنهد و  یم  لیکشت  باجحدب  باجح و  یب  نانز  ار  هدولآ  نانز  زا  ییالاب  دصرد  هک  دید  دیهاوخ 

دوخ هانگ  رب  ندراذگ  شوپرـس  هلیـسو ي  ار  رداچ  و  دـنکاپان ، تقیقح  رد  اه  نیا  دنـشاب ، مه  رگا  تفای  یهاوخ  ار  یـسک  رت  مک  یعقاو )
مه رداچ  زا  هکنیا  دیشک و  یمن  یگراکدب  هب  ناشتیعضو  هنرگو  دنرادن  هتشادن و  یمالسا  ششوپ  لاح  همه  رد  اه  نیمه  دنا و  هداد  رارق 

تفگ دیاب  دنیامن و  یم  هدافتسا  دوخ  ییاسانش  مدع  هانگ و  ششوپ  ناونع  هب  هکلب  دننک ، یمن  هدافتـسا  مرحمان  زا  ندب  شـشوپ  ناونع  هب 
ظفح رد  یمالـسا  شـشوپ  شقن  اب  ار  يا  هلأسم  دـیابن  دـنا . هدـیدزد  یتفع  یب  يارب  زین  ار  رداچ  نیا  هک  دـنراد ، مان  تّفع  نادزد  اه ، نیا 

یم كدـی  زین  ار  ییورود  قافن و  هانگ  رگید ، ناهانگ  رب  هوالع  اه  نیا  تسین .  هدیـشوپ  ناهاگآ  رب  هک  نانچ  تخیمآرد ، قالخا  تّفع و 
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نانز ندومن  راد  هکل  زین  نآ و  ندومن  رابتعا  یب  رداچ و  ندومن  ثول  يارب  رداچ ، هب  داقتعا  یب  هدولآ و  نانز  زا  يا  هراـپ  الـصا  دنـشک و 
هک تشاد  رود  رظن  زا  دیابن  زین  ار  هتکن  نیا  ما . هدینـش  ای  ما  هدید  ار  ییاه  هنومن  اصخـش  دوخ  هک  دننک ، یم  رـس  هب  رداچ  ادمعت  يرداچ ،

ناسنا ریاس  نوچ  یناسنا  مه  وا  هکلب  زگره ! تسا ، نوصم  یهابتـشا  اطخ و  ره  زا  دنک ، رـس  هب  رداچ  ینز  رگا  هک  تسا  هتفگن  سک  چـیه 
يا هراپ  هک  نیا  صوصخ  رد  اما  دتفارد . هابتشا  هانگ و  هب  ساّنخ  ناطیـش  هراّما و  سفن  ياه  هسوسو  ریثأت  تحت  تسا  نکمم  هک  تسا  اه 

اه شوپوتنام  زا  يا  هراپ  مییوگ :  یم  میراد و  لوبق  مه  ام  دنتـسه ، اه  ییوتنام  زا  يا  هراپ  زا  رت  باجحدـب  ای  رت  باجح  یب  اه  يرداچ  زا 
هک یلاح  رد  طلغ ، تامیلعت  رطاخ  هب  هک  يرـس  هب  رداـچ  ناـنز  دنرایـسب  تساـه .  يرداـچ  زا  يا  هراـپ  زا  رت  لـماک  تبـسن  هب  ناـشباجح 
رد هک  دنا  هدیشک  رـس  هب  يرداچ  طقف  هعنقم ، يرـسور و  نودب  هدرک و  نت  هب  هاتوک  نیتسآ  ياه  نهاریپ  هدیـشوپ و  كزان  ياه  باروج 
ات اه  تسد  ندرگ و  رـس و  هریغ  هدـننار و  راد و  هزاغم  هب  طیلب  لوپ و  هئارا ي  نیـشام و  زا  ندـش  هدایپ  راوس و  تساـخرب و  تسـشن و  ره 
یم میخـض  ياه  باروج  راولـش و  داشگ و  يوتنام  دـنلب و  هعنقم ي  هک  اه  ییوتناـم  زا  يا  هراـپ  دوش و  یم  ناـیامن  هنیـس  جـنرآ و  يـالاب 

باجح یب  ار  یشوپوتنام  ره  و  میناد ، یمن  باجحاب  ار  يرس  هب  رداچ  ره  ام  دنتسه .  نانآ  زا  رت  هدیشوپ  رت و  باجحاب  بتارم  هب  دنـشوپ ،
تسا يا  هلیسو  لذتبم  ششوپ  یباجحدب و  ور  نیا  زا  دریگ ، رارق  نارگید  هجوت  دروم  دراد  لیم  ناوج  دنیوگ : یم  لاکشا : میرمـش . یمن 

هب ار  دوخ  ياه  ییاـبیز  هک  دراد  تسود  غولب  نارود  رد  رتخد  یـسانش ، ناور  ملع  جـیاتن  قبط  رب  هک  نیا  اـی  و  نارگید . هجوت  بلج  يارب 
روط نیمه  زین  ار  لیـصا  تالیامت  هوالع  هب  تسین . لیـصا  یلیامت  ره  هک :  نیا  لوا  خساپ : دزاس . نایامن  دوخ  فلاخم  سنج  رب  قیرط  ره 
لامک هک  حیحـص  يریـسم  رد  دومن و  لیدـعت  ار  نآ  دـیاب  هکلب  درک ، اهر  دوخ  لاـح  هب  ناوت  یمن  باـتک  باـسح و  یب  رکیپ و  رد و  یب 
دروم هک  دنراد  لیامت  دوخ  نینـس  زا  یلحارم  رد  ناناوج  هک  میراد  لوبق  مه  ام  هک : نیا  مود  درک . تیاده  دشاب ، هتـشاد  یپ  رد  ار  یمدآ 

رگم هک  تسا  نیا  لاؤس  اـما  ددرگ . یم  دارفا  لاـمک  تفرـشیپ و  هنیمز ي  هک  دراد  یتـمکح  دوخ  رما  نیا  هک  دـنریگ ، رارق  نارگید  هجوت 
روما رد  تفرـشیپ  هار  زا  دناوت  یمن  ناوج  ایآ  تسا ؟ لذتبم  شیارآ  شـشوپ و  ییامن و  ندـب  یباجح و  یب  نارگید ، هجوت  بلج  هار  اهنت 

تاقباسم ای  نآرق و  ظفح  تئارق و  یملع ، تاـقباسم  رد  ماـقم  ندروآ  تسد  هب  اـب  اـی  وکین ، راـتفر  قـالخا و  قیرط  زا  اـی  يونعم  یملع و 
یتسد و ياهرنه  یساکع و  یـسیون و  همان  شیامن  يزاس و  ملیف  یـسیون ، هلاقم  یـسیون ، هصق  دورـس ، یـشاقن ، یحارط ، یطاطخ ، يرنه ،
هب رـصحنم  اهنت  تسا و  عیـسو  رایـسب  هجوت  بلج  نادیم  دوش ؟ نارگید  هجوت  بلج  ثعاب  یـشزرو ، تاقباسم  ای  يزودلگ و ... یطایخ و 

شیامن هب  اب  دنـشوک  یم  دـنا ، هرهب  یب  ینورد  ياه  ییابیز  زا  تسا و  گنل  ناشتیمک  رکید  ياه  نادـیم  رد  هک  نانآ  تسین . ییامن  ندـب 
ایآ ییاهب ؟ هچ  هب  یناسک و  هچ  هجوت  بلج  هک : نیا  موس  دننک . بلج  دوخ  هب  ار  نارگید  هجوت  یمـسج ، ینورب و  ياه  ییابیز  نتـشاذگ 
زا فرط  نآ  زا  و  دننک ، یم  بلج  دوخ  هب  ار  هفطاع  یب  نار و  سوه  هزره و  ناناوج  هجوت  اهنت  یباجحدب  اب  هک  دـنناد  یم  ناوج  نارتخد 

؟ دنرادن یشزرا  نیرت  مک  دننک و  یم  طوقـس  نیب ، تقیقح  دنمروعـش و  هاگآ و  مدرم  تریـس و  كاپ  ناناوج  و  وکین ، حلاص و  دارفا  رظن 
و دـنرگن ، یم  ناسنا  هب  توهـش  هدـید ي  اب  هک  نار ، سوه  درگلو  هزره  ناوج  نیدـنچ  هجوت  بلج  يارب  هک  دراد  ار  نآ  شزرا  اعقاو  ایآ 

ایآ دزابرد ؟ ار  دوخ  تباجن  هیامرـس ي  تفع و  رهوگ  ناوج  رتخد  دنتـسین ، لئاق  یـشزرا  چـیه  يو  يارب  توهـش  تذـل و  عابـشا  زا  سپ 
ار شیوخ  تفع  رهوگ  هک  نیا  زا  سپ  دندمآ و  راتفرگ  دساف  ناناوج  هجوت  رذگدوز و  ياه  سوه  ماد  رد  هک  ینارتخد  رابفسا  تشونرس 
دنیآ و دوخ  هب  ناوج  نارتخد  ات  تسین  یفاک  دـندرب ، هانپ  رارف  یـشکدوخ و  هب  اسب  هچ  دـندش و  اهر  راسمرـش  هانپ و  یب  دـنداد ، تسد  زا 
زا یلحارم  رد  نارتخد  هناسانـش ، ناور  تاقیقحت  قبط  رب  هک  تسا  تسرد  هک : نیا  مراـهچ  دـنیامن ؟ راـتفر  دـنریگب و  میمـصت  رت  هنـالقاع 

غولب لماکت  هلحرم ي  زا  شیپ  یلحارم  رد  اهنت  ار  لیم  نیا  دوجو  تاقیقحت  نیا  هک  تسناد  دیاب  اما  دـنراد ، ییامندوخ  هب  لیم  دوخ  نینس 
، یناسنا تیوه  نییعت  هلحرم ي  رد  هک  دنک  یم  دیکأت  نینچ  مه  دنک و  یم  دـییأت  یمیهب » سفن   » لحارم رد  ینعی  یناسنا ، تیوه  نییعت  و 
هب دودحم و  ار  نارگید  هجوت  بلج  ای  بذج  هب  لیامت  لاح  نیمه  رد  دـنبای ، یم  ندـنارورپ » » ییاناوت یگدـنریگ ، تردـق  رب  هوالع  نانز 

هیقب ي هدرک و  هجوت  رهوش ) ای  دزمان   ) درم کی  هب  اهنت  هار ، نیا  رد  یتایح  يورین  تقو و  مامت  فرص  ناگمه و  بذج  يارب  لیامت  ياج 
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هلحرم ي زا  شیپ  لحارم  رد  تیـصخش » فقوت  » يرامیب هب  التبا  اما  دننک . یم  یگدـنزاس  فرـص  ار  دوخ  یحور  یمـسج و  ياه  ییاناوت 
هب افرـص  هدـنام و  زجاـع  ندـیزرو  قشع  يرداـم و  يارب  زکرمت  تردـق  زا  ناـنز  اـت  دوش  یم  بجوم  تیـصخش » لوزن   » اـی غوـلب  لـماکت 

هدارا و تردق  ياضتقا  هب  دیاب  نارتخد  مه ، هلحرم  نامه  رد  هوالع  هب  تسا .  نارگید  هجوت  بلج  دنب  رد  ًامئاد  هک  دـنوش  لدـب  يدوجوم 
یتبثم ياهریسم  حیحـص و  رتسب  رد  ار  لیم  نیا  هدرک و  هزرابم  شیوخ  یناسفن  تالیامت  اب  هداد ، رارق  نانآ  نورد  رد  دنوادخ  هک  یباختنا 

، ییارآدوخ ییامن و  ندب  زا  ریغ  يرگید  قرط  زا  دنهاکب و  نآ  شـشوج  نایلغ و  هبلغ و  هار  زا  نآ  لیدعت  اب  ات  دنـشوکب ، دننک و  تیاده 
رتکد ياقا  فیلأت  یسانش - ناور  هاگدید  زا  یگدیشوپ  یسررب  دراد ؟ ترورض  باجح  ایآ  باتک  هب  دنیامن . عابـشا  ار  نآ  لوقعم  دح  رد 

. دییامن هعجارم  یناحور  رایرهش 

اضاقت هضرع و 

رـسپ رتخد و  دیهاوخ  یم  يروط  هچ  دنیوگ : یم  دنناد و  یم  اضاقت  هضرع و  نوناق  عبات  ار  یباجحدب  ییامن و  ندـب  رگید  یخرب  لاکـشا :
دوخ يرتخد  رگا  هدناود ؟ هشیر  ام  یگدنز  ءزجءزج  رد  اضاقت  هضرع و  طیارش  هک  یلاح  رد  دنوش ، ینثتـسم  اضاقت  هضرع و  هطبار ي  زا 
نیا خساپ  رد  خساپ : دوش . یم  مورحم  ییوشانز  یگدنز  عقوم  هب  لیکـشت  زا  اذل  دور  یمن  وا  يراگتـساوخ  هب  هک  یـسک  دنکن ، هضرع  ار 
الاک کی  نز  مالـسا ، يونعم  گنهرف  رد  هک :  نیا  لوا  تفگدیاب : دـنرگن ، یم  يداصتقا  دـید  اب  سک  همه  زیچ و  همه  هب  هک  دارفا  هنوگ 
راتفر الاک  کی  دننام  وا  اب  دنراد و  نز  زا  يا  یقلت  نینچ  یبرغ  طحنم  گنهرف  رد  رگا  دشاب . الاک  هلدابم  هب  طوبرم  نیناوق  عبات  ات  تسین ،
کی نز  مالـسا ، یلاعتم  گنهرف  رد  اما  میتسه . نآ  دهاش  زورما  هک  نانچ  مه  دـنک ، قدـص  وا  دروم  رد  ینوناق  نینچ  دـیاش  دـنیامن ، یم 

اـضاقت هضرع و  ات  تسین  الاک  کی  نز  . ) دنا هدش  لئاق  نآرق  گنهرف  رد  ناسنا  يارب  هک  یتاذ  تمارک  تفارـش و  همه ي  اب  تسا ، ناسنا 
هاـگن ضرعم  رد  ییـالاک  ناـنوچ  ار  وا  هـک  دـنناد ، یم  نآ  زا  رتـالاو  رترب و  رایـسب  ار  نز  هـبترم ي  شزرا و  و  دـنک ) قدـص  وا  دروـم  رد 

تروـص امـش ) ریبـعت  هب   ) اـضاقت هضرع و  نوناـق  هیاـپ ي  رب  هک  ییاـه  جاودزا  هک : نیا  مود  دـنهد . رارق  نار  سوـه  نادرم  هنارادـیرخ ي 
ناـمز رد  هک  هدوـب  ینارچ  مشچ  رثا  رد  صقاـن ، ياـه  جاودزا  % 60 دهد ، یم  ناشن  تاقیقحت  تسا ، هتـشادن  یـشوخ  ماجنارـس  هتفریذـپ ،

دوب دهاوخ  لزلزتم  داینب و  تسس  رایـسب  دوش ، هداهن  ناینب  يرهاظ  روما  هیاپ ي  رب  هک  ییانب  تسا . هدش  ییادج  قالط و  هب  لدبم  یهاتوک 
نآ اما  دنام ، دهاوخ  رادیاپ  دشاب ، هدشن  يو  نیزگیاج  رتابیز  ینز  و  تسا ، رادروخرب  یناوج  ياه  تفارظ  اه و  ییابیز  زا  نز  هک  مادام  و 

هطبار ي نآ  داد ، تسد  زا  ار  تمعن  نیا  راـگزور  ثداوح  يراـمیب و  تلع  داـهن و  یگدرمژپ  يریپ و  نازخ  رد  ور  یناوج  راـهب  هک  هاـگ 
هاگن کی  یپ  رد  هک  هناقشاع ، حالطصا  هب  ياه  جاودزا  زا  يرایسب  راب  مغ  تشونرس  دیارگ . یم  یتسـس  يدرـس و  هب  نیرید  هناقـشاع ي 

نز ناناوج ، نادرم و  زا  هورگ  مادـک  هک : نیا  موس  تسا . اعدا  نیا  دـیؤم  نیرتهب  هتفریذـپ ، تروص  نز  ییاـمن  ندـب  يرگ و  هوشع  درم و 
هورگ هک  تسادیپ  حلاص ؟  اوقت و  تلاصا و  ياراد  دارفا  ای  یلابا ، نار و ال  سوه  دارفا  دـننیزگ ؟ یمرب  نابایخ  رد  ار  دوخ  هقالع ي  دروم 

اـضاقت دـشاب و  رت  مک  ییالاک  هضرع ي  هچره  اضاقت ، هضرع و  نوناق  نامه  قبط  هک : نیا  مراهچ  داب ! نانامه  ینازرا  ینانز  نینچ  و  لوا .
نوناق نیا  نایرج  هب  اضرف  رگا  نیاربانب  رتنازرا . شتمیق  رت ، ناوارف  الاک  نآ  هچره  تفر و  دهاوخ  رتالاب  الاک  نآ  ياهب  شزرا و  رت ، نوزفا 
یخرب رگا  لاکـشا : دنبایب . يرت  شیب  شزرا  ات  دننک ، هضرع  رت  مک  ار  دوخ  نارتخد ، دیاب  میـشاب ، لئاق  جاودزا  درم و  نز و  هلئـسم ي  رد 

ام دنوشن ، دراو  اه  سابل  هنوگنیا  رگا  دنیوگ : یم  ای  و  دریگ ؟ یمن  ار  راد  لدـم  لذـتبم و  ياه  سابل  دورو  يولج  تلود  ارچ  دنـسرپ : یم 
فظوم تلود  هک  تسا  تسرد  خـساپ : میریگ ! یم  رارق  رخـسمت  دروم  میـشوپن  ار  اه  سابل  هنوگ  نیا  رگا  هک  نیا  اـی  و  میـشوپ ، یمن  مه 

تاطابترا و تعـسو  تعرـس و  هب  هجوت  اب  هک  تفریذـپ  دـیاب  اما  دریگب . ار  لذـتبم  ياـه  ساـبل  دـم و  دورو  دـیلوت و  هیهت و  يولج  تسا ،
تارطخ تاّرـضم و  هب  ایند  همه ي  هک  نیا  اب  دیریگب ! رظن  رد  ار  ردـخم  داوم  تسین . نکمم  يراک  نینچ  المع  زورما ، ناهج  رد  تاناکما 

دبای و یم  يرت  هدرتسگ  هنماد ي  زور  هب  زور  هدش ، لامعا  ینیب و  شیپ  نا  اب  هزرابم  يارب  هک  یتادـیهمت  همه ي  اب  و  دـنراد ، فارتعا  نآ 
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مادعا هخوج ي  هب  قح  هب  ار  گرم  نارگادوس  یللملا و  نیب  نایچقاچاق  ینویفا ، هدام ي  نیا  اب  هزرابم  يارب  یمالسا  ماظن  هاگره  ییوس  زا 
رارق رگا  لاح  دوش . یم  هتفرگ  هدیدان  رشب  قوقح  یمالسا  ناریا  رد  هک  ، دوش یم  دنلب  رـشبدض  ناعفادم  ِرـشب  قوقح  او  دایرف  دراپـس ، یم 

ماکحا فیاظو و  ماجنا  رد  ام  هچرگ  دـش . دـهاوخ  اپ  هب  ییاغوغ  هچ  دوش ، دروخرب  اهدـم  اه و  سابل  هنوگ  نیا  ناگدـننکدراو  اـب  دـشاب ،
دنتسه یعاّمط  وجدوس و  دارفا  يا  هعماج  ره  رد  هراومه  هوالع  هب  میهنب . یعقو  نارگید  دنیآدب  ای  دنیآ  شوخ  هب  دیابن  يور  چیه  هب  یهلا 

ار هدافتـساءوس  تیاهن  ام  ناناوج  زا  يا  هراپ  يربخ  یب  تلفغ و  زا  اه  نآ  دنـشیدنا . یمن  يزیچ  چیه  هب  شیوخ  یـصخش  عفانم  هب  زج  هک 
نانمـشد يوس  زا  نایرج  نیا  هک  تشاد  هجوت  دیاب  هژیو  هب  دنراد ، یم  هضرع  ار  يدیدج  لدـم  گنر و  دـم »  » مان هب  زور  ره  دـننک و  یم 

راشف و نیاربانب  دـش ) هراشا  مه  رت  شیپ  هک  نانچ  . ) تسا هتفرگ  دوخ  هب  هدـش  تیادـه  هتفای و  ناـمزاس  هبنج ي  يداـیز  دـح  اـت  بـالقنا 
هدیـسر يرکف  غولب  یگنهرف و  دشر  زا  يا  هلحرم  هب  دیاب  ام  تسا ، مزال  دوخ  ياج  رد  هچرگ  تسین . لح  هار  اهنت  اهزرم  نتـسب  دـیدهت و 

تسا و داـیز  رازاـب  رد  بساـنمان  ياـه  ساـبل  هک  تسا  تسرد  . » میوشن ناشورفدـم  نازاسدـم و  میلـست  هتـسب ، شوگ  مشچ و  هک  میـشاب 
سابل نآ  دوخ ، يایند  عفانم  يارب  روشک  لخاد  رد  دارفا  زا  یخرب  دننک و  یم  روشک  دراو  اشحف ، هعاشا ي  يارب  ار  اه  نآ  مالسا  نانمـشد 
هفیظو هداد و  روعش  لقع و  ام  هب  گرزب  دنوادخ  هک  تسا  نیا  تسا ، مهم  هچ  نآ  یلو  دننک ؛ یم  دیلوت  ای  دنـشورف و  یم  ار  ییاذک  ياه 

هک ناملسم  درم  نز و  کی  تسا . هدومن  صخشم  نیعمجا ) مهیلع  هللا  تاولـص   ) تیب لها  ثیداحا  فیرـش و  نآرق  هلیـسو ي  هب  ار  ام  ي 
ببـس هک  ییاهزیچ  ندـیرخ  زا  دـننک . يرادـیرخ  تسا ، ناشترخآ  نید و  حالـص  هب  هک  ار  هچ  نآ  دـیاب  دـنور ، یم  رازاب  هب  دـیرخ  يارب 

هشیمه ي رد  تفگ : دـیاب  میریگ » یم  رارق  رخـسمت  دروم   : » دـنیوگ یم  هک  نیا  اما  دـننک ».  بانتجا  دوش ، یم  ناشنادـنزرف  وا و  فارحنا 
دروم تسرپدوخ ، ناـبلطایند  يوس  زا  دـنا ، هدوب  یناـسنا  طـباوض  لوصا و  هب  دـنب  ياـپ  هک  ییاـه  ناـسنا  تسا . هدوب  هنوـگ  نیمه  خـیرات 
يوس زا  هک  دـیراد  غارـس  ار  ادـخ  یلو  ای  ربمایپ  مادـک  دـینک ، هعلاطم  ار  اـیبنا  تشذگرـس  دـنا . هتفرگ  رارق  ازهتـسا  شنزرـس و  تمـالم و 

قح تسا . نیمه  قح ، هار  ندومیپ  یتخـس  تسا . هتفرگن  رارق  تمهت  رخـسمت و  شنزرـس و  تمـالم و  دروم  شیوخ  ناـمز  ناـهاوخدوخ 
ام نیا  رب  هوالع  دنشچب . ار  ندش  عقاو  قح  بوبحم  ینیریش  ات  دنشاب ، هتشاد  ار  دولآ  نعط  خلت  ياهریت  نیا  همه ي  لمحت  بات  دیاب  نابلط 
زا میناسرب . ماجنارس  هب  میهد ، یم  صیخشت  شیوخ  يایند  نید و  حالص  هب  هک  ار  هچ  نآ  دیاب  میرادروخرب ، روعش  لقع و  تمعن  زا  دوخ 
ایآ مشاب . نانآ  تساوخ  رظن و  عبات  هک  میتسین  نارگید  هدـنب ي  ام  زگره ! ار  مدرم  ناهد  اما  تسب  نوت  یم  ار  هزاورد  هک  دـنا  هتفگ  میدـق 
ریت زا  يزور  دنچ  هک  نیا  رطاخ  هب  نارگید و  دـنیآ  شوخ  رطاخ  هب  ار  شیوخ  هدـنیآ ي  تشونرـس و  نادواج و  تداعـس  ام  هک  دزرا  یم 

لمحت و یکدـنا  طقف  دـنرذگدوز ، یعطقم و  لئاسم ، هنوگ  نیا  اه ، نیا  همه ي  رب  هوالع  میهد ؟ داب  رب  مینامب ، ناما  رد  نالهاج  رخـسمت 
، دینامب راوتـسا  شیوخ  هار  هدیقع و  تیناقح  رب  امـش  رگا  دـنا . یناف  ارذـگ و  هک  دـنبآ ، يور  ياه  فک  همه  اه  نیا  دـبلط ، یم  تمواقم 
«. دشاب شغ  وا  رد  هک  ره  دوش  يور  هیـس   » هاگ نآ  و  دـیادز ، یم  ار  اه  یکیرات  دـنک و  یم  عولط  تقیقح  دیـشروخ  هک  دـیاپ  یمن  يرید 

، یقالخا يونعم و  یملع و  ياه  هنیمز  رد  دوخ  ياه  یگتسیاش  اه و  تیلباق  زورب  اب  ات  دنشوکب  دیاب  دقتعم  ناملسم و  ناناوج  نیارب  هوالع 
نوریب یعفادـت  تلاح  زا  ات  دنـشوکب  دـیاب  نمؤم  دـقتعم و  ناناوج  هک ، نیا  رخآ  نخـس  دـنزیگنارب و  شیوخ  هب  تبـسن  ار  نارگید  مارتحا 

ینابیتشپ تیامح و  هب  زاین  هتبلا  هک  شیوخ ، یگنهرف  تیلاعف  شالت و  اب  نانآ  هک  ینعم  نیدب  دنریگب . شیوخ  هب  یمجاهت  تلاح  هدـمآ و 
ياپ دوش و  یقلت  شزرادض  ناونع  هب  لذتبم  سابل  ندیشوپ  هک  دننک  ضوع  يا  هنوگ  هب  ار  هعماج  هسردم و  وج  دراد ، یگنهرف  ياهداهن 

بـالقنا يزوریپ  هیلوا ي  ياـه  لاـس  رد  هک  هنوگ  ناـمه  دوش . رگ  هوـلج  شزرا  ناوـنع  هب  یمالـسا  ننـس  بادآ و  اـه و  شزرا  هب  يدـنب 
ص 185. دنادب - نز  کی  دیاب  هچنآ  این . يدمحم  هللادسا  هللا ) ءاش  نا  . ) میدوب نآ  دهاش  یمالسا 

نز رامثتسا  باجح و 

خساپ هچرگ  خساپ : نادرم . طسوت  نز  رامثتـسا  يارب  يا  هلیـسو  تسا و  نز  یگدرب  رـصع  هب  طوبرم  باجح  دنیوگ :  یم  یخرب  لاکـشا :
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یب هنهرب و  ار  وا  دـننک ، یـسنج  يداـم و  یـشک  هرهب  نز  زا  دـنهاوخ  یم  هک  ناـنآ  هک  دـش  هتفگ  هدـش و  هداد  شیپ  لوـصف  رد  داریا  نیا 
يارب اما  میتسناد . یـشک  هرهب  متـس و  نیا  راب  ریز  زا  وا  تاجن  ار  یگدیـشوپ  و  نز ، رب  متـس  یعون  ار  یباجح  یب  و  دـنهاوخ ، یم  باجح 

رد هک  دـنناد  یم  همه  تـسا ؟ هدوـب  درم  هدرب ي  یمالـسا  ناریا  رد  نز  اـجک  یک و  مییوـگ :  یم  دیهـش  داتـسا  ناـبز  زا  رت  شیب  حیـضوت 
شیاسآ هلیسو ي  هدوب و  نز  تمدخ  رد  یمالسا  هفیظو ي  مکح  هب  درم  دشاب ، درم  تمدخ  رد  نز  هک  نآ  زا  شیب  ناملسم  ياه  هداوناخ 

ای هدوبن ، اه  هداوناخ  نآ  رد  یمالـسا  حور  هک  هتفرگ  رارق  ملظ  ریقحت و  تناها و  دروم  ییاه  هداوناخ  رد  نز  تسا . هدرک  یم  مهارف  ار  وا 
ياه طیحم  رد  سکعرب ، میوگ :  یم  نم   « دنک تساخرب  تسـشن و  نادرم  اب  هک  تشادن  قح  نز   : » دنیوگ یم  ابجع ! تسا . هدوب  فیعض 

صرح هراومه  هک  تسا  درم  نیا  دنک . يرادرب  هرهب  هناگیب  نز  زا  اه ، تساخرب  تسشن و  رد  تشادن ، قح  هک  دوب  درم  نیا  یمالسا  كاپ 
نز وا و  نایم  یلئاـح  هدوبن  لـیام  دوخ  عبط  هب  درم  هاـگ  جـیه  دـهد . رارق  دوخ  ییوج  ماـک  ینارچ و  مشچ  هلیـسو ي  ار  نز  هک  دزرو  یم 
هک زورما  نز . هدش  هلیسو  هتخاب و  هک  نآ  تسا و  هدوب  درم  هدوب ، هدنرب  هک  نآ  هتفر  نایم  زا  لئاح  نیا  هک  تقو  ره  و  دشاب ، هتشاد  دوجو 

دـصاقم نیرت  فیثک  تمدخ  رد  ار  نز  دنربب ، نایم  زا  ار  لئاح  نیا  هریغ  يواست و  يدازآ و  هدنبیرف ي  ياه  مان  اب  دـنا  هدـش  قفوم  نادرم 
ار دوخ  یتراجت ، هسـسؤم ي  کی  رد  درم ، کی  يداـم  عفاـنم  نیماـت  يارب  هک  دروخ  یم  مشچ  هب  زورما  نز ، یگدرب  دـنا . هتفرگ  شیوخ 

نیا دشورف . یم  قوقح  زاغ  ردنچ  ءازا  رد  ار  دوخ  فرـش  دیآ و  یم  رد  نکنام » » تروص هب  دیارآ و  یم  درم  يرتشم  بلج  يارب  ملق  دص 
یم همه  درادـن . یموهفم  نز  یهد  هرهب  درم و  یـشک  هرهب  زج  دـننک ، یم  ار  نآ  يوزرآ  هدـنیوگ  نیا  لاثما  هک  اه ، تساـخرب  تسـشن و 

یمالسا هعماج ي  رد  هاگ  چیه  تسا ، هدوبن  نایمرد  نز  زا  درم  یشک  هرهب  عوضوم  هک  كاپ  ياه  طیحم  رد  اه  تساخرب  تسشن و  دنناد ،
نز و نایم  میرح  شـشوپ و  هرابرد ي  دوخ  تاروتـسد  رد  مالـسا  ایآ   :» هک لاؤس  نیا  حرط  اب  همادا  رد  سپـس  داتـسا  تسا .  هدوبن  عونمم 
رد باجح  هک  تسا  نیا  ملـسم  ردق  : » دـهد یم  خـساپ  نینچ  دـهد »؟ رارق  درم  تمدـخ  رد  يداصتقا  ظاحل  زا  ار  نز  تسا  هتـساوخ  درم ،
اب مالسا  تسا . هدرک  هزرابم  نآ  اب  تخس  هکلب  دنک ، يداصتقا  یـشک  هرهب  نز  زا  درم  هتـساوخن  زگره  مالـسا  تسین ، روظنم  نیدب  مالـسا 

نیا درادـن . نز  زا  يداصتقا  هدافتـسا ي  قح  هنوگ  جـیه  درم  هک  تسا  هدرک  مالعا  تسین ، هشقاـنم  لـباق  هجو  چـیه  هب  هک  یّماـت  تیعطاـق 
، دشاب لیام  رگا  نز  تسوا ، دوخ  هب  قلعتم  مالسا  رظن  زا  نز  راک  تسا . مالسا  یعطق  تاملـسم  زا  دراد ، يداصتقا  لالقتـسا  نز  هک  هلأسم 

ندادریـش رد  یتح  دنک . روبجم  ار  وا  درادن  قح  درم  دهاوخن ، رگا  و  دـه ، یم  ماجنا  یناجم  دوش ، یم  راذـگاو  يو  هب  هناخ  رد  هک  يراک 
یغلبم لباقم  رد  ار  دوخ  دـنزرف  دـهاوخب  نز  رگا  ینعی  تسین . وا  ترجا  قح  طوقـس  بجوم  وا  تیولوا  دراد ، تیولوا  هک  نیا  اب  لفط  هب 

. دنک تیاعر  ار  نز  تیولوا  دیاب  ردپ  دهدب ، ریش  تسا  رضاح  غلبم  نیمه  هب  مه  يا  هناگیب  نز  و  دهدب ، ریش  هام  رد  لایر  رازه  کی  اضرف 
نز دراپـسب . دریگ ، یم  يرت  مک  ترجا  هک  يا  هیاد  هب  ار  لـفط  دراد  قح  درم  دـنک ، یم  هبلاـطم  يرت  شیب  غلبم  نز  هک  یتروص  رد  طـقف 
مه شدمآرد  دنک و  باختنا  دوخ  يارب  دشابن ، جاودزا  قوقح  محازم  هداوناخ و  هدننکدساف ي  هک  ردق  نیمه  يراک ، عون  ره  دـناوت  یم 

، درک یم  زیوجت  درم  يارب  ار  نز  يراگیب  تشاد ، نز  يداـصتقا  رامثتـسا  هب  رظن  باـجح ، رد  مالـسا  رگا  تسوا . دوخ  هب  قلعتم  ارـصحنم 
عضو نز  رامثتسا  لالقتسا و  روظنم  هب  ار  باجح  رگید  فرط  زا  دوش و  لئاق  يداصتقا  لالقتسا  نز  يارب  فرط  کی  زا  هک  تسین  لوقعم 

 . تسا هتشادن  يروظنم  نینچ  مالسا  سپ  دنک .

ییابیز تفاظن و  مدع  اب  رداچ  هطبار ي 

اب رداچ  شـشوپ  باجح  تیاعر  هک :  نیا  لوا  خـساپ : دراد . تافانم  ییابیز  تشادـهب و  تیاعر  اب  رداـچ  ندیـشوپ  دـنیوگ : یم  لاکـشا :
هب مالـسا  هک  دنناد  یم  دننک ، یم  رـس  هب  رداچ  مالـسا  مکح  هب  هک  یناملـسم  نانز  درادن . یتافانم  هنوگ  چیه  تفاظن  تشادـهب و  تیاعر 

يارب ار  نز  شیارآ  تنیز و  ییوس  زا  نامیالا .» نم  هفاظّنلا   » هتـسناد نامیا  ياه  هناشن  زا  ار  یگزیکاپ  هدرک و  قیوشت  یگزیکاپ  تفاـظن و 
هدیدنسپان هورکم و  رهوش  يارب  ار  نز  ندرک  باضخ  تنیز و  شیارآ و  كرت  زین  تسا و  هدرک  رما  ار  نآ  هب  هدومن و  نیـسحت  شرهوش 
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هماج هدـیلوژ و  شیاهوم  هک  یلاح  رد  دـید  ار  یـصخش  ص )  ) مرکا ربمغیپ  دـشاب . انیبان  شرهوش  ای  دنـشاب و  هدروخلاـس  دـنچره  هدرمش 
مه و  تسا . نید  وزج  دنوادخ  ياه  تمعن  زا  ندرب  هر  ـ هب عتمت و  ینعی  هعتملا » نیّدلا  َنم  : » دومرف دومن ، یم  لاحدب  دوب و  نیکرچ  شیاه 

لیمج و هللا  ّنا  : » دومرف ع )  ) نینمؤملاریما تسا . فیثک  نیکرچ و  صخش  هدنب ، نیرتدب  ینعی  هروذاقلا » دبعلا  سئب   : » دومرف ترـضح  نآ 
يا هدـنب  هک  دراد  یم  تسود  تسابیز و  دـنوادخ  : » دومرف ع )  ) قداص ماما  دراد . تسود  ار  ییاـبیز  تساـبیز و  دـنوادخ  لاـمجلا » ّبحی 
نآ رثا  دیاب  درک ، تیانع  امش  هب  یتمعن  دنوادخ  رگا  دراد ». یم  نمشد  ار  رقف  هب  رهاظت  ار و  رقف  سکعرب ،  دیامن و  ابیز  دیارایب و  ار  دوخ 

صخش هماج ي  هک  نیا  هب  دومرف : ددرگ ؟ نایامن  ادخ  تمعن  رثا  هنوگ  هچ  دنتفگ : ترضح  نآ  هب  ددرگ . نایامن  امـش  یگدنز  رد  تمعن 
اه غارچ  بورغ  زا  شیپ  یتح  دنک ، بوراج  ار  هناخ  نوریب  دنک ، دیفـس  چگ  اب  ار  دوخ  هناخ ي  دنک ، لامعتـسا  شوخ  يوب  دشاب ، فیظن 

شیپ لاسرازه  راگدای  هک  یفاک » » دننام میراد  تسد  رد  هک  ییاه  باتک  نیرت  یمیدق  رد  دیازفا . یم  قزر  تعـسو  رب  هک  دنک ، نشور  ار 
نغور شوخ و  يوب  ندربراک  هب  وم و  ندرک  هناش  ندرک و  هاتوک  هب  مالـسا  دراد . دوجو  لمّجتلا » ّيّزلا و  باب   » ناونع تحت  یثحب  تسا ،

سابل و یگدولآ  زا  تدش  هب  یمالسا ، ماکحا  بادآ و  هب  دیقم  نانز  هک ؛ نیا  همه  زا  رتالاب  و  تسا . هدرک  دیکا  ياه  شرافس  رس  هب  ندز 
تقد و نینچ  هک  یتروص  رد  دـنیامن ، یم  زیهرپ  دـنا ، هدـش  یفرعم  هقف  رد  هک  یتاـساجن  عاوـنا  هب  دوـخ  یگدـنز  هناـخ و  شرف و  ندـب و 

مدـع رداچ ، باجح و  راب  ریز  زا  ندرک  یلاـخ  هناـش  يارب  هک  یناـسک  نیمه  هک :  نیا  موس  دوش . یمن  هدـید  دـّیقمریغ  ناـنز  رد  يزیهرپ 
هک ار  ییایمیـش  داوـم  ماـسقا  عاوـنا و  هناـگیب ، نادرم  يارب  مه  نآ  ییاـمندوخ  ییارآ و  نت  يارب  دـننک ؛ یم  هناـهب  ار  تفاـظن  تشادـهب و 

یتشادهب ياه  نایز  زا  یشخب  هک  دنشوپ  یم  ار  ییاه  سابل  دنلام و  یم  شیوخ  يوم  ندب و  هرهچ و  هب  دراد ، مسج  رب  یبولطمان  تاریثأت 
یکوکـشم صخـشمان و  تیعـضو  هک  ار  یجراخ  مدنچ  مود و  تسد  ياه  سابل  نانآ ، زا  یخرب  یتح  میتفگزاب و  شیپ  لوصف  رد  ار  نآ 

اج نیا  رد  تسین  دـب  دنـشوپ . یم  زور  دـم  سابل  ناونع  هب  دـننک و  یم  يرادـیرخ  دـنوش  یم  هضرع  وجدوس  يا  هدـع  يوس  زا  و  دـنراد ،
زور نآ  هنانز ي  تالجم  زا  یکی  زا  دیهش  داتـسا  هک  ار  ییابیز  تشادهب و  راد  فرط  باجح و  یب  دَدجتم  نانز  نیمه  زا  یکی  تیعـضو 
یم لدبم  یباسح  تسرد و  کقلد  کی  هب  باوخ  عقوم  رد  منز  : » دـنک یم  تیاکـش  هنوگ  نیا  شنز  زا  يدرم  دـیناوخب : تسا  هدرک  لقن 
نیا رد  دشوپ . یم  باوخ  سابل  دعب  ددنب . یم  شرس  هب  گرزب  يروت  هالک  کی  دوشن  بارخ  شیاهوم  هک  نیا  يارب  باوخ  عقوم  ددرگ .

، دـنادرگ یمرب  ار  شیور  یتـقو  دـیوش . یم  نک  كاپریـش  اـب  ار  شتروص  میرگ  دنیـشن و  یم  تلاوت  زیم  هنییآ ي  يولج  هک  تسا  عـقوم 
یم وربا  یب  هدرک  كاپ  ار  وربا  دادم  نوچ  هدیشارت و  ار  شیاهوربا  درادن . ار  قباس  لکـش  الـصا  اریز  تسین ، نم  نز  وا  منک  یم  ساسحا 

دـهد و یم  روفاک  يوب  دـنز  یم  شتروص  هب  كورچ  نیچ و  يارب  هک  یمرک  اریز  دـسر ، یم  ماشم  هب  یبولطماـن  يوب  شتروص  زا  دوش .
یم هار  قاتا  رد  يا  هقیقد  دنچ  تسا . راک  همدـقم ي  هزات  نیا  یلو  دـش ، یم  متخ  اج  نیمه  هب  راک  شاک  دزادـنا . یم  ناتـسربق  دای  هب  ارم 
الاب یلاقتم  هسیک ي  راهچ  اب  تفلک  روایب ! ار  اه  هسیک  دـیوگ  یم  دـنز و  یم  ادـص  ار  هناخ  تفلک  هاگ  نآ  دـنک ، یم  روج  عمج و  دور و 
زارد هدـش و  روکینام  شیاپ  تسد و  ياه  نخان  نوچ  ددـنب . یم  خـن  اب  ار  نآ  خـیب  دـنک و  یم  وا  ياـپ  تسد و  هب  ار  اـه  هسیک  دـیآ . یم 

یم بیترت  نیمه  هب  دـنک و  یم  هسیک  رد  ار  دوخ  ياپ  تسد و  دنکـشن ، اـنایحا  دوشن و  شـشدنچ  دریگن و  فاـحل  هب  هک  نیا  يارب  تسا .
نآ ناگناگیب ، هناخ  زا  جراخ  يارب  و  دـنا ، هنوگ  نیا  رهوش  دزن  هناخ و  رد  هک  تسا  باجح  یب  ناـنز  زا  يرایـسب  تیعـضو  نیا  دـباوخ ». 
شا ینوناق  یعرـش و  رـسمه  يارب  اهنت  نز  ياه  تیباذج  اه و  تفارظ  اه و  ییابیز  دـهاوخ  یم  مالـسا  اما  دـنیارآ . یم  ار  نتـشیوخ  هنوگ 

یهاـتوک رهوش  يارب  دوخ  تنیز  شیارآ و  رد  هک  ار  ینز  هتـسناد و  بحتـسم  ار  رهوـش  يارب  نز  ندرک  شیارآ  رطاـخ  نیمه  هب  دـشاب و 
رد یگداوناخ و  طیحم  هب  رگید  عون  هچ  یعمـس و  يرـصب و  هچ  یـسنج ، تاذاذتلا  عاونا  دهاوخ  یم  مالـسا  تسا . هدومن  شهوکن  دنک ،
هب ار  اه  تذل  اه و  ییابیز  نیا  دنهاوخ  یم  نارگید  اما  دشاب . تیلاعف  راک و  يارب  ارـصحنم  عامتجا  دـبای ، صاصتخا  ینوناق  جاودزا  رداک 

دارفا یگدنز  : » دنیوگ یم  هک  یناسک  خساپ  اج  نیمه  زا  دنیامن . یسنج  ياه  ییوج  تذل  هب  هدولآ  ار  راک  طیحم  دنـشکب و  هعماج  حطس 
نز هک  دیوگ  یم  مالـسا  رگا  اریز  دوش . یم  نشور  تسا » هدننک  هتـسخ  درادن و  عونت  یمالـسا ، باجح  هب  دـیقم  ناملـسم  یهللا و  بزح 
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دشوپب و عونتم  گنراگنر و  ابیز و  ياه  سابل  شرهوش  يارب  دیاب  هک  دیوگ  یم  مه  وس  نآ  زا  دراذگب ، اپ  هعماج  هب  هدیشوپ  هداس و  دیاب 
درم نز و  ییوشانز  یگدنز  نانیا ، هتفگ ي  فالخرب  لیلد  نیمه  هب  اقیقد  دنرادن و  مه  اب  یتافانم  هنوگ  چـیه  ود  نیا  و  دـنک و ... شیارآ 

اـه و ییادـج  اـه و  قـالط  ـالومعم  هک  تسا  نیمه  نآ  هناـشن ي  تـسا ، رادروـخرب  يرت  نوزفا  تیباذـج  ینیریـش و  عوـنت و  زا  ناملـسم 
یقالخا تافارحنا  تسا و  یلابا  رابودـنب و ال  یب  ياه  هداوناخ  زا  رت  مک  رایـسب  بتارم  هب  اه  هداوناخ  هنوگ  نیا  رد  یگداوناخ  تاـفالتخا 

هب دـیقم  ناملـسم و  ياه  هداوناخ  تسا ، دارم  هناگیب ، نادرم  يارب  هناـخ و  زا  جراـخ  رد  یگنراـگنر  عونت و  رگا  اـما  رت . مک  بتارم  هب  زین 
. دنرازیب مه  نآ  زا  و  دنرادن ، تاعونت  مسق  نیا  زا  یمالسا  بادآ 

؟ باجح مه  زامن  لاح  رد 

رب یهلا  ماکحا  همه ي  هفـسلف ي  هک : نیا  لوا  خساپ : مینک ؟ تیاعر  ار  باجح  دـیاب  مه  ییاهنت  نیع  رد  زامن و  لاح  رد  ارچ  دنـسرپ : یم 
هاگرد هب  لاح  نیرتهب  اب  زامن  رد  نز  هتـساوخ  دنوادخ  تسا . نز  لاح  نیرتهب  باجح  تفگ ، ناوتب  دـیاش  هک : نیا  مود  تسین . نشور  ام 

تسا و یلاعت  قح  هاگشیپ  رد  بدا  عضاوت و  لامک  ناشن  هوالع  هب  ددرگ . لمع  نیرت  سدقم  اب  ماوت  شزاین  زار و  زامن و  دروآ و  يور  وا 
دیاب ندـب  مامت  چـم  ات  اپ  تسد و  تروص و  يدرگ  زج  هب  و  دـشاب ، ادـیپ  دـیابن  نز  زا  ییوم  رات  یتح  زاـمن ، لاـح  رد  هک  نیا  هب  هجوت  اـب 

هک تسا  یلمع  نیقلت  کی  زور ، هنابـش  کی  رد  تقو ) هس  لقادح  ای  و   ) تقو جنپ  رد  هناگ و  جـنپ  ياهزامن  هب  هجوت  اب  دـنامب و  هدیـشوپ 
زا رگید  یکی  ناوناب و  يارب  زامن  سالک  زا  يرگید  سرد  زین  نیا  ددرگ و  یم  تداع  وا  يارب  ششوپ  نیا  دنیب و  یم  شـشوپ  نیرمت  نز 

رگا هک  نیا  دـننام  تسا ، هدـمآ  زاـمن  لاـح  رد  شـشوپ  اـب  هطبار  رد  هک  يرگید  تاروتـسد  هب  هجوت  اـب  هژیو  هب  تسا . زاـمن  یتیبرت  راـثآ 
رب انب  دـیاب  دونـشب ، ار  وا  يادـص  رگا  دـناشوپب و  زین  ار  اه  تسد  تروص و  دـیاب  زامن  رد  درگن ، یم  ار  وا  هبیر  ای  تذـل  يور  زا  یمرحمان 

دایز عوکر  رد  هک  نیا  لیبق  زا  یبابحتسا  تاروتسد  ای  دنک و  هتسهآ  ار  شیادص  اشع  برغم و  حبـص و  ياهزامن  رد  یتح  بجاو  طایتحا 
زا زیهرپ  ناملسم و  نز  ندیزرو  تفع  يراد و  باجح  يارب  دنتـسه  ینیرمت  یگمه  دنک و ... عمج  الماک  ار  دوخ  دوجـس  رد  دوشن و  مخ 

. زیمآ کیرحت  راتفگ  راتفر و  تکرح و  هنوگره 

؟ یکشم سابل  ارچ 

رد هک  دـننک  یم  اعدا  مه  یهاگ  دـنهد و  یم  رارق  رخـسمت  دروم  هایـس » غالک  » ریبعت اب  ار  یکـشم  يابع  رداچ و  ندیـشوپ  یخرب  لاکـشا :
رداچ و دیاب  نانز  ارچ  سپ  تسا ، هورکم  هایـس  سابل  ندیـشوپ  هک  نآ  هن  رگم  هک  دنـسرپ  یم  ای  و  هدوبن ، جیار  يزیچ  نینچ  مالـسا  ردص 
نامیا و اب  نانز  فراعتم  هک  یکشم  يابع  رداچ و  ندیشوپ  اقافتا  تفگ  دیاب  دارفا  هنوگ  نیا  عالطا  تهج  : » خساپ دنشوپب . هایـس  يرـسور 

هاگ چـیه  دنتـشذگ و  یم  ترـضح  نآ  يولج  زا  شوپابع  نانز  ررکم  هدوب ، مسر  مه  ردـق  یلاع  ربمایپ  رـصع  رد  تسام  نامز  راـگزیهرپ 
رامش هب  نانز  يارب  یصقن  ناونع  هب  ار  نآ  تسه و  تایاور  رد  هایـس » غالک   » ریبعت نیمه  اضق  زا  و  تسیچ »؟  هایـس  يابع  نیا  دومرف  یمن 

يرگ و هوشع  یبآم و  سوواـط  سکعرب  هکلب  دـنرادن ، ییارآدوخ  يرگ و  هولج  ناـگناگیب  رظن  رد  ناملـسم  ناـنز  ارچ  هک  دـنا  هدرواـین 
ناگناگیب رظن  رد  ییامن  ندب  يرگ و  هولج  هب  نز  تیـصخش  تمرح و  اریز  تسا  هدش  عقاو  تّمذم  دروم  نامرحمان  لباقم  رد  یگنراگنر 

لزان َّنهیبالج » نم  َّنهیلع  نیندی   » هیآ ي نوچ  هک  هدرک : لقن  هملس  ّما  زا  ننس  رد  دوادوبا ، تفرگ . هدرخ  وا  رب  ار  یـشوپ  هایـس  ات  تسین ،
نانز هراومه  هشیاع  دوب ».  نایامن  هایس  ياه  غاز  نابرغ و  دننام  یهایس  رداچ   » ابع و نانآ  رس  رب  و  دندمآ ، نوریب  هناخ  زا  راصنا  نانز  دش ،
دننام هک  دـشن ، هدـید  نانآ  زا  رفن  کی  دـش ، لزان  رون  هروس ي  تایآ  هک  نیمه  راصنا ! ناـنز  اـبحرم  : » درک یم  شیاتـس  نینچ  ار  راـصنا 

یناسک خساپ  اج  نیمه  زا  تسا ».  هتسشن  ناشرس  يور  غالک  ییوگ  دندیشوپ ، یم  یکشم  ياه  يرسور  اب  ار  دوخ  رس  دیایب . نوریب  قباس 
رد عامتجا و  رد  یتقو  نز  دـهاوخ  یم  مالـسا  دوش : یم  نشور  دـینک ؟ یم  راداو  نارادازع  ساـبل  ندیـشوپ  هب  ار  اـم  ارچ  دـنیوگ : یم  هک 
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دازآ یگداوناخ  طیحم  رد  اما  دنکن . بلج  دوخ  هب  ار  نامرحمان  هجوت  هک  دشوپب  نیگنـس  یـسابل  دوش ، یم  رهاظ  مرحمان  نادرم  هاگدـید 
دودحم ار  دوخ  ياه  ییابیز  اه و  یبیرفلد  دـشوپب و  باّذـج  عونتم و  گنراگنر و  ياه  سابل  هک  تسا  هدرک  فظوم  ار  وا  الـصا  تسا و 

نیا لوا  تفگدیاب : دنا  هدیشک  شیپ  ار  هایـس » سابل  ندیـشوپ  تهارک   » هناهب ي رذع و  هک  یناسک  خساپ  رد  اما  دیامن . هداوناخ  طیحم  هب 
هدومرف هک  درادـن  لاکـشا  نآ  زا  یطخت  دـنک  باجیا  يرتهب  تحلـصم  هاگره  تسین ... زاوج  مدـع  تمرح و  يانعم  هب  ندوب  هورکم  هک : 

یم هایس  رداچ  باجح و  هب  یتقو  اما  تسین  یفرح  میوش ، یم  بکترم  هورکم  اه  هد  زور  رد  امـش  نم و  هوالع  هب  زیاج » ِهورکم  ّلک  : » دنا
یکی نیمه  اهنت  میا و  هدرک  زیهرپ  تامّرحم  تاهورکم و  همه  زا  یتسار  هب  رگا  میدرگ ! یم  تاـهورکم  زا  زیهرپ  لـها  عرـشتم و  میـسر ،

هورکم یمالسا  هقف  رد  هایـس  سابل  ندیـشوپ  هک  تسا  تسرد  اریز  تسین . هورکم  مه  نیا  هک  منک  یم  ضرع  ناتتمدخ  تسا ، هدنام  یقاب 
زا نانز ، يارب  شفک  رداچ و  وتنام و  هعنقم و  یلوا  قیرط  هب  و  نادرم ، يارب  شفک  هماّمع و  ابع و  هک  دینادب  تسا  بوخ  اما  هدـش  هدرمش 
هک يزیگنا  هنتف  یگنر و  ياه  سابل  ندیشوپ  نایم  دشاب  ریاد  رما  هاگره  تهارک ، ضرف  هب  انب  هک : نیا  مود  تسا . هدش  ءانثتـسا  مکح  نیا 

خساپ رد  و  دراد . ناحجر  هایس  سابل  ندیشوپ  اعطق  تسا ، هورکم  هک  یهایس  ياه  سابل  ندیشوپ  نایم  و  دنک ، یم  بلج  ار  مرحمان  هجوت 
نادرم دمآ  تفر و  لحم  رازاب و  هچوک و  رد  یتقو  رگا  تفگ ، دیاب  دراد ؟ یلاکشا  هچ  رداچ  ریز  رد  یگنر  سابل  دنیوگ : یم  هک  یناسک 

بلج نآ  ریز  یگنر  ياه  سابل  هک  دـنکن  هتـسب  زاب و  ار  دوخ  رداچ  مادـم  نانز  زا  يا  هدـع  کبـس  هب  دوش ، یم  رهاظ  مرحماـن  ناـناوج  و 
گنر هب  یتیساسح  رگا  الوصا  درادن ، یعنام  چیه  دهد و ... ناشن  ار  ریز  ياه  سابل  هک  دشابن  كزان  يا  هزادنا  هب  رداچ  رگا  دنک و  هجوت 

، تسین یتفلاخم  تروص  نیا  ریغ  رد  دوشن ، مرحمان  نادرم  کیرحت  اعبط  هجوت و  بلج  ثعاب  هک  تسا  تباب  نیا  زا  تسه  ساـبل  لدـم  و 
. دنک یم  قرف  عضو  یطیحم  طیارش  هب  هجوت  اب  یتیبرت و  تاظحالم  يا  هراپ  رطاخ  هب  هسردم  طیحم  رد  هتبلا 

؟ رداچ ارچ 

هک میا  هتفگ  هداد و  خساپ  شـسرپ  نیا  هب  رت  شیپ  ام  خساپ : دوش ؟ یم  هصالخ  رداچ  رد  طقف  یمالـسا  باجح  رگم  دنـسرپ : یم  يا  هدع 
دشاب هتشاد  دیدرگ ، نایب  زین  راتـشون  نیا  رد  هک  ار  یطباوض  طیارـش و  هک  یـسابل  ره  دوش . یمن  هصالخ  رداچ  رد  یمالـسا  باجح  ریخ !

رد ار  يا  هرطاخ  نایاقآ  زا  یکی  تسا . یمالـسا  باجح  عون  نیرت  لماک  نیرتهب و  رداچ  هک  میدقتعم  اما  تسا . یمالـسا  باجح  قادصم 
قیفر نم  اب  یشکارم  یـسنوت و  ینیطـسلف و  رفن  دنچ  هبیط  هنیدم ي  رد  اهرفـس  زا  یکی  رد  تسا ...« : بلاج  هک  دنک  یم  لقن  هنیمز  نیمه 

نآ ثحب  زور  کی  دندرک .  یم  تبحص  يرد  ره  زا  دندش و  یم  عمج  میدوب ، هدرک  لزنم  هک  يا  هناخ  نامهیم  يولج  رد  اهرصع  دندش .
جیه دنتفگ : قافتا  هب  نانآ  همه ي  تسا ، رتراقواب  رت و  نیگنـس  نانز  يارب  يا  هفایق  يز و  مادـک  هک  دـش ، نانز  ّيز  نیرتهب  هرابرد ي  اه 
لاح ره  هب  مینک .  یم  نانآ  رد  راقو  مارتحا و  ساسحا  مینیب ، یم  رداچ  اب  ار  یناریا  نانز  یتقو  ام  و  تسین ، ناریا  رداچ  زا  رتراقواب  یـسابل 

رد ددرگن و  داسف  ثعاب  دزادـنین و  سوه  هب  ار  یـسک  نارذـگهر  نامرحمان و  اـب  دروخرب  رد  هک  تسا  نیا  تسا ، مزـال  نز  يارب  هچ  نآ 
هچره يرگید ، زیچ  ای  شوپور  هعنقم و  دشاب و  يرسور  دشاب ، رداچ  وا  ششوپ  مان  لاح  دشابن ، ترهـش  سابل  امن و  تشگنا  سابل  نمض 
دّدجتم يایند  رد  و  دنناد ، یم  مالـسا  ردص  ربمایپ و  نامز  هب  طوبرم  ار  رداچ  یمالـسا و  باجح  هک  یناسک  خساپ  رد  دـشاب . دـهاوخ  یم 

هک درک  یم  باجیا  ص )  ) ربمایپ راگزور  رد  هک  ییاه  تمکح  نامه  لیالد و  نامه  تفگ : دیاب  دنرمش ، یمن  یلمع  مزال و  ار  نآ  زورما 
هک دنک  یم  باجیا  يرتدیدش  وحن  هب  هکلب  تسه و  مه  زورما  اه  نامه  دنشاب ، هتشاد  یمالسا  باجح  دننک و  رس  هب  رداچ  ناملـسم  نانز 

ییاریگ و نانآ ، ياه  سابل  عون  مه  ربمایپ و  رـصع  رد  نانز  تفارظ  ییاـبیز و  مه  اـعطق  هک  ارچ  دنـشاب ، یمالـسا  باـجح  هب  دـیقم  ناـنز 
هنوگ نیا  يرورـض و  مزال و  مه  تسا و  یلمع  مه  رـضاح  رـصع  رد  رداچ  تسا و  هتـشاد  مرحماـن  نادرم  يارب  يرت  مک  رایـسب  تیباّذـج 

. میا هدروآ  ناتسلگنا  هک  نانچ  تسا ، یمالسا  کلامم  رد  يرامعتسا  تاغیلبت  تائاقلا  زا  هنافسأتم  اهاعّدا 
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نز قوقح  باجح و 

هتشاد اور  نز  هب  تبسن  مالسارد  هک  یملظ  ضیعبت و  دنیوگ : یم  هداد و  طابترا  مالسا  رد  نز  قوقح  اب  ار  باجح  هلأسم ي  دارفا  يا  هراپ 
... قاـقنا و رد  رهوش  هزاـجا ي  موزل  يرادووه ، جـنر  تاـجوز و  ددـعت  تسا ، نادرم  تسد  هب  هک  قـالط  قح  هید ، نازیم  هلمج  زا  هدـش ،

هدز و یباجح  یب  هب  تسد  دوخ ، هتفر ي  داب  رب  تیـصخش  ناربج  يارب  هدومن و  ینیب  مکدوخ  تراقح و  ساـسحا  ناـنز  هک  هدـش  ثعاـب 
تیـصخش هک  مینک  نشور  دیاب  ادتبا  تسخن : شخب  مینک  یم  هصالخ  شخب  دنچ  رد  ار  لاکـشا  نیا  هب  خـساپ  خـساپ : دـننک . ییامندوخ 

یب هن ؟ ای  هتفر  داب  رب  مالسا  رد  نز  تیصخش  ایآ  هک  مینک  تواضق  هاگ  نآ  ات  تسا ؟ يزیچ  هچ  ورگ  رد  یناسنا  ره  تیـصخش  و  تسیچ ،
هک دنتـسه ، یندش  لیاز  یناف و  يرابتعا ، يروما  اه  نیا  تسین . وا  ییاراد  ماقم و  لام و  ای  هفرح  ای  لغـش  هب  یناسنا  ره  تیـصخش  دـیدرت 

راکفا و تاکلم و  تافـص و  هعومجم ي  هب  یناسنا  ره  یقیقح  تیـصخش  دـنریگب . رارق  ناسنا  تیـصخش  كـالم  دـنناوت  یمن  هاـگ  چـیه 
زاـس یگدـنز  بتکم  رد  هک  مییوگ  یم  فیـصوت  نیا  اـب  تسوا . يونعم  یحور و  يـالاو  ياـه  شزرا  تاـیقالخا و  تاداـع و  فطاوع و 

هک یهلا  یناسنا و  ياه  شزرا  رظن  زا  ود ، نیا  زا  کی  چیه  دـنا و  هدـش  لئاق  یناسکی  تیـصخش  ناسنا  ناونع  هب  درم  نز و  يارب  مالـسا ،
تیصخش نیگنس  هفک ي  مالسا  هک  دننک  یم  روصت  نینچ  یضعب  هاگ  درادن . يرترب  يرگید  رب  دنتسه ، یناسنا  تیـصخش  یقیقح  كالم 

تـسا یقوقح  ياه  توافت  زا  يا  هراپ  اهنآ  هابتـشا  أشنم  دیاش  دنرادن . ییاج  نادـنچ  مالـسا  همانرب ي  رد  نانز  هداد و  رارق  نادرم  يارب  ار 
یعیبط طیارـش  یعامتجا و  تیعقوم  اب  هک  اه  توافت  هنوگ  نیا  زا  رظن  عطق  کش  نودب  یلو  دراد . یـصاخ  هفـسلف ي  لیلد و  مادکره  هک 

. درادـن دوجو  يونعم  تمواقم  یناسنا و  ياه  هبنج  رظن  زا  درم ، نز و  نایم  یقرف  هنوگ  چـیه  مالـسا ، ياه  همانرب  رد  دراد ، طابترا  اـه  نآ 
، ناملسم نانز  ناملـسم و  نادرم  هیلک ي  انامه  : » دنک یم  نایب  نینچ  ار  نانز  نادرم و  هناگ ي  هد  فاصوا  هک  بازحا  هروس ي  هیآ ي 35 
، رباص نانز  رباص و  نادرم  وگ ، تسار  نانز  وگ و  تسار  نادرم  تعاط ، لها  نانز  تعاط و  لها  نادرم  نامیا ، اب  نانز  ناـمیا و  اـب  نادرم 

نادرم راد ، هزور  نانز  راد و  هزور  نادرم  زاون ، نیکـسم  هاوخریخ و  نانز  زاون و  نیکـسم  هاوخریخ و  نادرم  عشاخ ، نانز  عشاـخ و  نادرم 
شزرمآ و اه  نآ  همه ي  يارب  دنوادخ  دننک ، یم  ادخ  دای  رایسب  هک  ینانز  دننک و  یم  ادخ  دای  رایـسب  هک  ینادرم  فیفع ، نانز  تفعاب و 

یـساسا نانمؤم و  ياه  یگژیو  نایب  ماگنه  هب  اریز  تسا ، تیعقاو  نیا  رب  ینـشور  لیلد  هیآ  نیا  يرآ ، تسا . هتخاس  اـّیهم  یمیظع  شاداـپ 
ود ره  يارب  دـهد و  یم  رارق  وزارت  کی  هفک ي  ود  نوچمه  رگید ، کی  رانک  رد  ار  درم  نز و  یلمع ، یقالخا و  يداقتعا و  لـئاسم  نیرت 

یمن اه  نآ  یحور  توافت  نوچ  مه  ار  نز  درم و  یمـسج  توافت  رگید ، ریبعت  هب  دوش . یم  لئاق  توافت  نیرت  مک  نودب  ناسکی  یـشاداپ 
نیناوق یضعب  رد  ییاهدمایپ  راثآ و  تسا و  يرورض  یناسنا  هعماج ي  ماظن  همادا ي  يارب  توافت  نیا  هک  تسا  یهیدب  درک و  راکنا  ناوت 

ریز شیپ ، نورق  رد  یحیـسم  نیییناحور  زا  یعمج  نوچ  مه  ار ، یناسنا  تیـصخش  زگره  مالـسا  یلو  دـنک . یم  داـجیا  درم  نز و  یقوقح 
 : منیاوخ یم  هیآ ي 95  لحن  هروس ي  رد  اذـل  تسین . لئاق  ود  نیا  نایم  رد  یناسنا  حور  رظن  زا  یتواـفت  هنوگ  چـیه  هکلب  درب  یمن  لاؤس 

یحلاـص لـمع  سکره  نوملعی » اوناـکام  نسحاـب  مهرجا  مهَّنیزجنل  هبیط و  هویح  هنییُحنلف  نمؤم  وه  یثنا و  وا  رکذ  نم  اـحلاص  لـمع  نم  »
شاداپ ار  ناشرادرک  یهجو  نیرتوکین  هب  میـشخب و  یم  وکین  هزیکاپ و  یتایح  ار  وا  ام  دشاب ، نمؤم  هک  یلاح  رد  نز  ای  درم  زا  دهد  ماجنا 

هک زورما ، یتح  هتـشذگ و  نیناوق  زا  يرایـسب  فالخرب  درم . يارب  هک  هدـش  لئاق  ار  يداصتقا  لالقتـسا  نامه  نز  يارب  مالـسا  میهد . یم 
فص رد  هک  يدنمشناد  نانز  هب  طوبرم  یـصاخ  شخب  هب  یمالـسا  لاجر » ملع  » رد لیلد  نیمه  هب  دنتـسین . لئاق  يداصتقا  اقلطم  نز  يارب 
لبق برع  خیرات  هب  رگا  تسا . هدرک  دای  یندشان  شومارف  ياه  تیـصخش  ناونع  هب  اه  نآ  زا  هک  مینک  یم  دروخرب  دـندوب ، اهقف  تاور و 

یهاگ یتح  دندوب و  مورحم  یناسنا  قوقح  نیرت  ییادتبا  زا  هنوگ  هچ  هک  مینک ، یسررب  هعماج  نآ  رد  ار  نانز  عضو  میدرگرب و  مالسا  زا 
هک میرگنب  زورما  يایند  رد  نز  عضو  هب  رگا  دندرک و  یم  روگ  هب  هدنز  ار  اهنآ  دـلوت  زا  سپ  و  دـندش ، یمن  لئاق  اه  نآ  يارب  تایح  قح 

تمدـخ هچ  مالـسا  هک  درک  میهاوخ  قیدـصت  هدـمآرد ، ندـمت  یعدـم  ياه  ناـسنا  زا  یهورگ  تسد  رد  هدارا  یب  کـسورع  تروص  هب 
زا هتـساخرب  هک  اه  توافت  نیا  دـش ، هراـشا  هک  هنوگ  ناـمه  مود : شخب  دراد !؟  اـه  نآ  رب  یمیظع  قح  هچ  هدرک و  نز  سنج  هب  یگرزب 
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متس ملظ و  ای  ضعبت  رب  لیلد  يور  چیه  هب  و  دراد ، یّصاخ  هفسلف ي  لیلد و  مادکره  تسا ، درم  نز و  یعامتجا  تیعقوم  یعیبط و  طیارش 
کی زا  ریغ  يربارب  یتخاون . کی  هباشت » تسا و« يربارب  يواست » .» تسا قوقح  هباـشت  زا  ریغ  قوقح  يواـست  . » تسین درم  اـی  نز  سنج  رب 

مالـسا یلو  تسا ، هدشن  لئاق  درم  نز و  يارب  یتخاون ، کی  روج و  کی  قوقح  مالـسا  هک  تسا  نیا  تسا ، ملـسم  هچ  نآ  تسا . یتخاون 
تیاعر زین  درم  نز و  هرابرد ي  ار  اه  ناسنا  تاواسم  لصا  مالسا  تسین . لئاق  نانز ، هب  تبـسن  نادرم  يارب  یقوقح  حیجرت  زایتما و  زگره 

رب لیلد  یهباشت  ره  ـالوما  تسا ». فلاـخم  اـه  نآ  قوقح  هباـشت »  » اـب تسین ، فلاـخم  درم  نز و  قوقح  يواـست »  » اـب مالـسا  تسا . هدرک 
یناـسنا قوقح  زا  دـنناسنا و  ود  ره  درم  نز و  مالـسا  رظن  زا  دـش . یم  بوسحم  ملظ  هباـشت  دراوـم ، يرایـسب  رد  تسین ، تلادـع  تیاـعر 

رد درم ، يرگید  تسا و  نز  یکی  هک  نیا  لـیلد  هب  درم ، نز و  هک  تسا  نـیا  تـسا ، حرطم  مالـسا  رظن  زا  هـچ  نآ  دـندنم . هرهب  يواـستم 
تسا و هتـساوخن  تخاون  کی  ار  اه  نآ  تعیبط  تقلخ و  تسین . روج  کی  اه  نآ  يارب  ناهج  دنتـسین . رگید  کی  هباشم  يداـیز  تاـهج 

لیلد اه  توافت  نیا  دنشاب . هتشادن  یهباشم  عضو  اه ، تازاجم  فیلاکت و  قوقح و  زا  يرایـسب  ظاحل  زا  هک  دنک  یم  باجیا  تهج  نیمه 
اب تسا ، هتـساوخ  تقلخ  نوناق  لامک . صقن و  هن  تسا ، بسانت »  » درم نز و  ياه  توافت  تسین . سنج  ود  نیا  زا  یکی  لامک  ای  صقن  رب 

نوناق زا  فارحنا  نتـسیز  دّرجم  و  دـنا ، هدـش  هتخاس  كرتشم  یگدـنز  يارب  اعطق  هک  درم  نز و  ناـیم  يرت  شیب  بساـنت  اـه  تواـفت  نیا 
مکحم ار  درم  نز و  یگداوناخ  دـنویپ  هک  تسا  هدروآ  دوجو  هب  نیا  يارب  ار  اه  تواـفت  نیا  تقلخ  نوناـق  دروآ . دوجو  هب  تسا ، تقلخ 

، دوخ تسد  هب  هک  تسا  هدرک  داجیا  روظنم  نیا  هب  ار  اـه  تواـفت  نیا  تقلخ  نوناـق  دزیرب . رتهب  ار  اـه  نآ  تدـحو  هدولاـش ي  دـنک و  رت 
تافالتخا روظنم  هیبش  يروظنم  هب  ار  درم  نز و  ياه  توافت  تقلخ  نوناق  دـنک . میـسقت  درم  نز و  نایم  ار  یگداوناـخ  فیاـظو  قوقح و 

عـضو رد  ار  تارقف  نوتـس  تسد و  اـپ و  شوـگ و  مشچ و  زا  کـیره  تقلخ ، نوناـق  رگا  تـسا ، هدرک  داـجیا  ندـب  کـی  ياـضعا  ناـیم 
هب تبـسن  یکی  هب  هتـشاد و  ضیعبت  رظن  هدرک و  یم  هاـگن  اـه  نآ  هب  مشچ  ود  اـب  هک  تسا  تهج  نآ  زا  هـن  تـسا ، هداد  رارق  یـصوصخم 

ص يرهطم - داتسا  مالـسا - رد  نز  قوقح  ماظن  باتک  زا  هتفرگرب  ص 313-14 . ج 17 - هنومن - ریسفت  تسا ».  هتـشاد  اور  افج  يرگید 
. فرصت لخد و  یکدنا  اب  ات 205   153

درم نز و  ياه  یگنوگود 

رت نشخ  درم  رتدق ، هاتوک  نز  تسا و  رتدقدنلب  درم  رت ، مادنا  کچوک  نز  تسا و  رت  مادنا  تشرد  طسوتم  روط  هب  درم  یمسج : ظاحل  زا 
دشر تسا و  رت  عیرـس  نز  یندب  دشر  رت ، فیطل  رت و  كزان  نز  يادص  تسا و  رت  نشخ  رت و  تفلک  درم  يادص  رت ، فیرظ  نز  تسا و 

نز زا  وا  یندب  يورین  درم و  ینالـضع  دشر  دـنک . یم  دـشر  رتعیرـس  رـسپ  نینج  زا  رتخد  نینج  دوش  یم  هتفگ  یتح  رت ، یئطب  درم  یندـب 
دسر یم  غولب  هلحرم ي  هب  درم  زا  رتدوز  نز  تسا . رت  شیب  درم  تمواقم  زا  اه  يرامیب  زا  يرایـسب  لباقم  رد  نز  تمواقم  تسا ، رت  شیب 

گرزب نز  طسوتم  زغم  زا  درم  طسوتم  زغم  دیآ ، یم  نخس  هب  رسپ  زا  رتدوز  رتخد  دتفا . یم  راک  زا  لثم  دیلوت  رظن  زا  مه ، درم  زا  رتدوز  و 
شیب ياوه  سفنت  هب  رداـق  درم  هیر ي  تسا .  رت  گرزب  درم  زغم  زا  نز  زغم  ندـب ، عومجم  هب  زغم  تبـسن  نتفرگ  رظنرد  اـب  یلو  تسا ، رت 

كرحترپ و ياـهراک  راکـش و  شزرو و  هب  درم  لـیم  یناور : ظاـحل  زا  تسا . رت  عیرـس  درم  بلق  نابرـض  زا  نز  بلق  نابرـض  تسا ، يرت 
رترگاغوغ رتزواجتم و  درم  تسا . یمزب  هنادوج و  حلـص  نز ، تاساسحا  یگنج و  هنازراـبم و  درم ، تاـساسحا  تسا . نز  زا  شیب  شبنج 

لیلد نـیمه  هـب  دــنک و  یم  زیهرپ  دوـخ  هراـبرد ي  نارگید و  هراـبرد ي  تنوـشخ  هـب  لــسوت  زا  نز  رت ، تکاــس  رت و  مارآ  نز  تـسا و 
زا دوخ  ندرک  باترپ  راد ، گنفت ، هب  نادرم  دـنرت . نشخ  ناـنز  زا  یـشکدوخ  تیفیک  رد  نادرم  تسا ، رت  مک  نادرم  زا  ناـنز  یـشکدوخ 
رت ناشوج  درم  زا  نز  تاساسحا  اه . نیا  لاثما  كایرت و  روآ و  باوخ  صرق  هب  ناـنز  دـنوش و  یم  لـسوتم  عفترم  ياـه  ناـمتخاس  يور 

ریثأـت تحت  رت  عیرـس  رتدوز و  تسه  شـسرت  اـی  هقـالع  دروم  هک  يروـما  دروـم  رد  نز  ینعی  تسا ، رت  ناـجیهلا  عیرـس  درم  زا  نز  تسا ،
هقالع فلتخم  ياهدم  شیارآ و  لامج و  رویز و  تنیز و  هب  اعبط  نز  تسا . نز  زا  رت  جازمدرـس  درم  دریگ و  یم  رارق  شیوخ  تاساسحا 
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رت یتافیرشت  رتوسرت و  رت و  فرحرپ  رت ، یبهذم  رت ، طاتحم  درم  زا  نز  تسا . درم  زا  رت  تابث  یب  نز  تاساسحا  درم . فالخرب  دراد  دایز 
هناهاگآ ان  هجوت  هداوناخ و  هب  نز  هقالع ي  تسا ، رادومن  وا  رد  یکدوک  نارود  زا  تاساسحا  نیا  تسا و  هنارداـم  نز  تاـساسحا  تسا .

رد یلو  دـسر  یمن  درم  ياپ  هب  ینالقع  کشخ  لـئاسم  یلالدتـسا و  مولع  رد  نز  تسا . درم  زا  رت  شیب  یگداوناـخ  نوناـک  تیمها  هب  وا 
زار نامتک  تردـق  رت  شیب  نز  زا  درم  درادـن . درم  زا  یمک  تسد  تسا  طوبرم  تاساسحا  قوذ و  اب  هک  لئاسم  ریاـس  یـشاقن و  تاـیبدا ،
نانز زا  شیب  زار  نامتک  زا  یشان  يرامیب  هب  نادرم  يالتبا  لیلد  نیمه  هب  دنک و  یم  ظفح  دوخ  نورد  رد  ار  هدننک  تحاران  رارسا  دراد و 

. دوش یم  لسوتم  شغ  هب  انایحا  هیرگ و  هب  اروفو  تسا ، رت  بلقلا  قیقر  درم  زا  نز  تسا ،

رگید کی  هب  تاساسحا  رظن  زا 

دشاب هدرک  باختنا  هدیدنسپ و  ار  وا  هک  دراد  یم  تسود  ار  ینز  درم  تسا . درم  تبحم  دنب  رد  نز  تسا و  نتشیوخ  توهش  هدنب ي  درم 
نز صخش  دهاوخ  یم  درم  دشاب . هدرک  مالعا  البق  ار  دوخ  یتسود  دشاب و  هدرک  كرد  ار  وا  شزرا  هک  دراد  یم  تسود  ار  يدرم  نز  و 

يالاب زا  دهاوخ  یم  درم  دوش . طلـسم  وا  رب  وا  لد  هار  زا  دنک و  رخـسم  ار  درم  لد  دهاوخ  یم  نز  دریگب و  رایتخا  رد  دـنک و  بحاصت  ار 
ار وا  دـهاوخ  یم  نز  دریگب و  ار  نز  دـهاوخ  یم  درم  دـنک . ذوـفن  درم  رب  درم  بلق  نورد  زا  دـهاوخ  یم  نز  دوـش و  طلـسم  وا  رب  نز  رس 

یم دوخ  يارب  اهزیچ  نیرتاهب  نارگ  ار  درم  تیامح  نز  يربلد . ییابیز و  نز  زا  درم  دهاوخ و  یم  يریلد  تعاجـش و  درم  زا  نز  دنریگب .
. یکیرحت یلاعفنا و  نز  توهش  تسا و  یمجاهت  ییادتبا و  درم  توهش  دوش ، طلسم  دوخ  توهـش  رب  تسا  رداق  درم  زا  شیب  نز  درامش .

ماـظن زا  تسا  يا  هناـشن  تیآ و  تسا . یـسانشادخ  دـیحوت و  سرد  تسا . تقلخ  ياـهراک  هاـش  نـیرت  بـیجع  زا  یکی  اـه  تواـفت  نـیا 
رد دـیاب  هک  يرگید  هتکن ي  موس : شخب  تسین . یفداصت  تقلخ  نایرج  هک  نیا  زا  تسا  يزراب  هنومن ي  ناهج ، هناربّدـم ي  هناـمیکح و 

يواست هک  نیا  نآ  دراد و  یپ  رد  يرگید  هعیاض ي  درم  نز و  یناس  مه  هباشت و  زین  یسانش  ناور  هاگدید  زا  هک  نیا  درک ، هفاضا  اج  نیا 
: ».. دیوگ یم  هنیمز  نیا  رد  رصاعم  سانـش  ناور  مورف  کیرا  دناریم . یم  ار  قشع  دنز ، یم  مد  نآ  زا  زورما  ناهج  رد  هک  هباشت  يانعم  هب 
هلمج نآ  زا  تسیرگن ، دیدرت  کش و  اب  دیاب  دوش ، یم  هدرب  مان  نآ  زا  رشب  تفرشیب  ناونع  هب  هک  اه  تیقفوم  زا  یخرب  هب  تروص  نیا  رد 

زین نیا  دـهد . بیرف  ار  ام  دـیابن  يواست  نیا  هب  قایتشا  تبثم  ياه  هبنج  اما  متـسین . نانز  يواست  فلاـخم  نم  املـسم  تسا . ناـنز  يواـست 
نانآ اب  رگید  اریز  دنربارب ، نادرم  اب  نانز  تسا . هدـش  يرادـیرخ  یفازگ  ياهب  نینچ  هب  يربارب  اه ، توافت  ندرب  نایم  زا  يارب  تسا  یهار 

هک هدیقع  نیا  تسا . یمومع  لوبق  داقتعا و  دروم  المع  درادن و  تیسنج  حور  هک  تسا  يرگ  نشور  هفسلف ي  ضرف  نیا  دنرادن . یتوافت 
ینتبم توافت  نیا  رب  هک  زین  قشع »  » نآ اـب  ماـگمه  تسا و  يدوباـن  لاـح  رد  دـنراد ، رارق  فلاـخم  بطق  ود  رد  یـسنج  رظن  زا  درم  نز و 

. دنوش یم  ناس » مه  ،» دـنیآ لیان  يربارب  بسک  هب  نراقتم ، بطق  ود  رد  هک  نآ  ياج  هب  نانز  نادرم و  تسا . نتفر  نایم  زا  لاح  رد  تسا ،
تـسا دنمزاین  تیرـشب  زا  يدارفا  هب  اریز  دنک ، یم  زیوجت  تسا  هدـنامن  یقاب ن  يرثا  درف  زا  نآ  رد  هک  ار  يربارب  نینچ  رـصاعم  هعماج ي 

هک نانچ  نا  دراداو ، یناگمه  زواـجت  هب  كاکطـصا  لاکـشا و  نودـب  ار  اـه  نآ  اـت  تسا ، يرگید  دـننامه  کـیره  متا ، تارذ  دـننام  هک 
تادیلوت زورما  هک  نانچ  مه  دننک . یم  يوریپ  دوخ  ياهوزرآ  زا  هک  دنشاب  هتشاد  نیقی  نمض  رد  دننکب و  تعاطا  نامرد  کی  زا  یگمه 

هنومن قباطم  و  ناس » مه   » ياه ناسنا  هب  زین  ینیـشام  یعامتجا  دهد ، یم  نوریب  تخاون  کی  ناسکی و  جاتحیام  سانجا و  ینیـشام ، میظع 
 .« دنا هداد  يربارب  مان  نادب  هچ  نآ  تسا  نیا  دراد . زاین 

قوقح توافت  هفسلف ي  مراهج : شخب 

هـصالخ روط  هب  شخب  نیا  رد  هک  دراد ، يا  هناّربدم  هنامیکح و  لیلد  هفـسلف و  روکذم ، ياه  توافت  زا  کیره  دش  هتفگ  هک  هنوگ  نامه 
. دنیامن هعجارم  هدش ، فیلأت  هنیمز  نیا  رد  هک  یبتک  هب  دنناوت  یم  لیصفت  نابلاط  دوش ، یم  هراشا  نادب 
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هید نازیم 

: خـساپ تسا ؟ درم  شزرا  فـصن  نز  شزرا  هک  تسین  ینعم  نادـب  نیا  اـیآ  تسا ؟ درم  هید ي  فـصن  نز  هید ي  نازیم  ارچ  دنـسرپ : یم 
افرـص هید  هلأسم ي  مینک ؟ یبایزرا  اه  هید  رد  ار  زایتما  ات  تسوا ، یندـب  ياهب  هب  ناسنا  شزرا  رگم  تسین . شزرا  نییعت  كـالم  هید  لوا :

هید دـشابن ، درگلو  ياه  گس  ءزج  رگا  گس ، يارب  تعیرـش  رد  هک  نانچ  مه  تسین . ناسنا  یبایزرا  كالم  تسا و  يداـصتقا  رما  کـی 
مهم درادـن . بهذـم  لوصا  اب  یطابترا  و  تسا ، یهقف  باسح  کی  هید ، تسا . هدـش  لـئاق  يا  هید  زین  ناـسنا  نت  يارب  تسا ، هدـش  نییعت 

هید ي صـصختم ، ناسنا  کی  هید ي  دیلقت ، عجرم  هید ي  دنتـسه ، ناسکی  هید  رظن  زا  دارفا  نیرت  هداس  اب  یمالـسا ، ياه  تیـصخش  نیرت 
رازبا کی  اهنت  و  تسین ، اه  شزرا  نییعت  لماع  هید  هک  نیا  لیلد  هب  تسا . یکی  مالـسا  رد  هداس  رگراک  کی  هید ي  اب  رکتبم ، ناسنا  کی 

لوا هک :  نیا  مالک  هصالخ ي  مکیقتا .» هَللادنع  مکمرکا  ّنا   » هک تسا  هدـش  حیرـصت  نادـب  نآرق  رد  هک  تسا  نامه  شزرا  رایعم  تسا .
رد هاوخ  دـشاب و  رکتبم  ای  سدـنهم ، ای  بیبط ، ای  هیقف ، ای  دـیلقت ، عجرم  کـی  لـکیه  رد  هاوخ  رازبا  نیا  تسین و  شیب  يرازبا  نت  هک ، نیا 

و دور ، یم  نیب  زا  هن  ناسنا  ناج  و  تسا ، یمدآ  ناج  هب  قلعتم  یبایزرا  مود : تسا . كرتشم  شا  هید  نت ، نیا  دـشاب ، هداس  رگراک  لکیه 
رازبا اب  دش  نشور  هچ  نانچ  مه  ندب  تسا و  ندب  دـنیب ، یم  بیـسآ  هچنآ  هکلب  دوش . عقاو  هید  دروم  هجیتن  رد  ات  دوش  یم  عقاو  لوتقم  هن 

یتروص رد  تسا . هدش  ریبعت  اهب » نوخ   » هب هید  زا  یـسراف  رد  هک  هدمآ  شیپ  اج  نآ  زا  لاکـشا  نیا  هک : نیا  موس  دوش .  یم  میوقت  يدام 
اج نآ  زا  دوب و  هدش  وا  ناگتـسب  هداوناخ و  هجوتم  لوتقم  لتق  هیحان ي  زا  هک  تسا  يا  يداصتقا  تراسخ  ناربج  افرـص  هید  هلأسم ي  هک 

نوزفا يداصتقا  تراسخ  درم  کی  ندش  هتشک  اب  اعطق  تسا ، هدش  هداهن  نادرم  شود  رب  هداوناخ  یگدنز  جراخم  مالـسا  تعیرـش  رد  هک 
هکلب دزادرپ ، یمن  ار  یـسک  جراخم  نز  هک  اج  نآ  زا  یلو  تسا . نز  هید ي  ربارب  ود  وا  هید ي  اذل  تسا ، هدش  وا  هداوناخ ي  هجوتم  يرت 

اذل تسا ، هدش  هداوناخ  هجوتم  يرت  مک  نازیم  هب  يداصتقا  تراسخ  يو  ندش  هتشک  اب  اعطق  دشاب ، یم  رهوش  هدهع ي  رب  وا  دوخ  جراخم 
يداصتقا لئاسم  رد  ندـب  رگا  اذـل  تسا ، یندـب  هنبج ي  هب  طوبرم  هید  هلاـسم ي  نوچ   » نیا رب  هوـالع  تسا . درم  هید ي  فصن  وا  هید ي 

اه نآ  هید ي  دـنراد  يداصتقا  یهدزاب  اه  نز  زا  رت  شیب  الومعم  يداصتقا  لئاسم  رد  اهدرم  نوچ  تسا و  رت  شیب  وا  هید ي  دوب ، رت  يوق 
 .« دشاب نز  زا  رتدنمشزرا  درم  مالسا  رد  هک  تسین  انعم  نادب  نیا  تسا و  رت  شیب  زین 

قالط قح 

هک شسرپ  نیا  خساپ  رد  اما  دنامب . راوتسا  مکحم و  جاودزا  نامیپ  تسا  لیام  مالسا  تسا . ضوغبم  روفنم و  تخس  مالـسا ، رظن  زا  قالط 
رد هچ  نآ  درادن . رارق  وا  هار  رـس  ینوناق  عنام  دهد ، قالط  ار  دوخ  نز  دـهاوخ  یم  يدرم  یتقو  ارچ  تسا و  درم  تسد  هب  قالط  قح  ارچ 

ار وت  نم  دیوگب : درم  هک  تسا  نیا  نز  کی  يارب  ریقحت  تناها و  ياهتنم  مالـسا  رظن  زا  : » هک نیا  تفگ  ناوت  یم  راصتخا  روط  هب  اج  نیا 
ارابجا دناوت ، یم  نوناق  درادهگن . درم  نآ  هناخ ي  رد  ار  نز  نآ  رابجا  روز و  هب  دـهاوخب  نوناق  هاگ  نآ  مراد ، رفنت  وت  زا  مرادـن ، تسود 

هگن تیزکرم  تیبوبحم و  ماقم  ینعی  ییوشاـنز ، طـیحم  رد  دوخ  یعیبط  ماـقم  رد  ار  نز  تسین  رداـق  یلو  دراد ، هگن  درم  هناـخ  رد  ار  نز 
هبترم ي ماقم و  رد  ار  درم  تسینرداق  اما  دـنکب . هریغ  هقفن و  تخادرپ  نز و  زا  يراد  هگن  هب  روبجم  ار  درم  تسا  رداق  نوناـق  دـنک . يراد 
هقالع ي تبحم و  هلعـش ي  هک  نامز  ره  ور  نیا  زا  دراد . هگن  يزکرم  هطقن ي  کـی  رد  نادرگ »  » هطقن کـی  تروص  هب  راکادـف و  کـی 

نز بناـج  زا  هلعـش  نیا  رگا  هک  نیا  نآو  دـیآ  یم  شیپ  يرگید  شـسرپ  اـج  نیا  تسا . هدرم  یعیبط  رظن  زا  جاودزا  دوش ، شوماـخ  درم 
، تسه هک  يزیچ  اهنت  فرط . کی  هن  نیفرط  هقـالع ي  هب  تسا  هتـسباو  یگداوناـخ  تاـیح  هک  تسا  نیا  باوج  روط ؟ هچ  دوش  شوماـخ 
هب هدنهد  خساپ  ار  نز  هک  تسا  هداد  رارق  تروص  نیا  هب  ار  نیجوز  قئالع  تعیبط  تسا . توافتم  تهج  نیا  رد  درم  نز و  یـسانش  ناور 
وا هب  تبسن  درم  کی  مارتحا  هقالع و  هب  لمعلا  سکع  تروص  هب  هک  تسا  نامه  نز  رادیاپ  لیصا و  تبحم  هقالع و  تسا . هداد  رارق  درم 
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رد ار  نیفرط  تبحم  دـیلک  تعیبـط ، تسوا . هب  هتـسباو  نز و  هب  درم  هقـالع ي  لولعم  درم ، هب  نز  هقـالع ي  ور  نیا  زا  دـیآ . یم  دوجو  هب 
هب تبسن  دراد و  یم  تسود  ار  وا  زین  نز  دنامب ، رادافو  وا  هب  تبـسن  درادب و  تسود  ار  نز  رگا  هک  تسا  درم  تسا ، هداد  رارق  درم  رایتخا 

یعیبط خسف  دـیلک  تعیبط  تسا . درم  ییافو  یب  لمعلا  سکع  نز  ییافو  یب  تسا و  رترادافو  درم  زا  نز  عطق  روط  هب  دـنام . یم  رادافو  وا 
یم هقالع  یب  درس و  زین  ار  وا  نز ، هب  تبسن  دوخ  ییافو  یب  یگقالع و  یب  اب  هک  تسا  درم  نیا  ینعی  تسا ، هداد  درم  تسد  هب  ار  جاودزا 
یب ور  نیا  زا  دنک . یم  رتزیت  ار  نآ  انایحا  هکلب  درادن  درم  هقالع ي  رد  يریثأت  دوش ، عورش  یگقالع  یب  وا  زا  رگا  هک  نز  فالخرب  دنک .

یـشوماخ يدرـس و  دوش . یمن  نیفرط  یگقـالع  یب  هب  رجنم  نز  یگقـالع  یب  یلو  دوش ، یم  نیفرط  یگقـالع  یب  هب  رجنم  درم  یگقـالع 
همین یضیرم  تروص  هب  ار  نآ  درم  هب  نز  هقالع ي  یـشوماخ  يدرـس و  ام  تسا ، یگداوناخ  تایح  نایاپ  جاودزا و  گرم  درم ، هقالع ي 

اب دناوت  یم  دشاب  رادافو  لقاع و  رگا  درم  دوش ، عورش  نز  زا  یگقالع  یب  هک  یتروص  رد  دراد . افـش  دوبهب و  دیما  هک  دروآ  یم  رد  ناج 
هگن نوناق  روز  هب  ار  دوخ  هدـیمر ي  بوبحم  هک  تسین  تناها  درم  يارب  راک  نیا  دـنادرگزاب و  ار  نز  هقـالع ي  یناـبرهم ، تبحم و  زاربا 

رابجا روز و  هب  دوخ  هتخاب  لد  یماح و  ظفح  يارب  هک  تسا  لـمحت  لـباقریغ  تناـها و  نز  يارب  یلو  دـنک ، مار  ار  وا  جـیردت  هب  اـت  دراد 
طرـش تروص  هب  دـناوت  یم  نز  تسین . هتـسب  نز  يارب  تسا ، زاب  درم  يارب  هک  روط  نامه  قالط  هار  نیا ، رب  هوالع  دوش . لـسوتم  نوناـق 

رد نیا ، رب  هالع  دـنک . هدافتـسا  نآ  زا  موزلادـنع  دـشاب و  هتـشاد  ظوفحم  دوخ  يارب  ار  قالط  ّقح  درم  بناج  زا  تلاـکو  هب  دـقعلا  نمض 
ار نز  دـناوت  یم  یعرـش  مکاح  دـنک ؛ يراددوخ  زین  قالط  زا  دـنک و  یلاخ  هناش  نز  هب  تبـسن  دوخ  تادـهعت  ماـجنا  زا  درم  هک  يدراوم 

. دییامن هعجارم  روکذم  باتک  زا  مهد  شخب  هب  رت  شیب  حیضوت  يارب  مالسا - رد  نز  قوقح  ماظن  زا  هتفرگرب  دهد »...  قالط 

تاجوز دادعت 

نز قوقح  ماـظن  باـتک  رد  يرهطم  دیهـش  داتـسا  تسا ؟ نز  هب  ملظ  يرادووه  جـنر  لـمحت  درم و  يرـسمه  دـنچ  تاـجوز و  دّدـعت  اـیآ 
نز هب  ملظ  اهنت  هن  درم ، يارب  يرسمه  دنچ  تاجوز و  دّدعت  : » تسا نینچ  نآ  هدیکچ ي  هک  دراد  هنیمز  نیا  رد  یلـصفم  ثحب  مالـسارد ،
دهد یم  ناشن  تاقیقحت  هک : نیا  حیضوت  رادرـسمه . نانز  نادرم و  هدهع ي  رب  تسا  یفیلکت » ، » نز قوقح  زا  تسا  یقح »  » هکلب تسین ،

تاـفلت اریز  تسا ، نشور  مه  نآ  تلع  تسا . رت  شیب  جاودزا  هداـمآ ي  نادرم  هدـع ي  زا  جاودزا  هداـمآ ي  ناـنز  هدـع ي  هراوـمه  هـک 
، اه ندـنام  راوآ  ریز  اه ، طوقـس  اه ، ندـش  قرغ  اه ، گنج  زا  یـشان  تافلت  تسا . هدوب  نز  سنج  تاـفلت  زا  رت  شیب  هراومه  درم  سنج 

نادرم زا  رت  شیب  اه  يرامیب  ربارب  رد  نز  تمواقم  هک  دـهد  یم  ناشن  یملع  تاقیقحت  هوالع  هب  تسا ، درم  سنج  هجوتم  اه و ... فداصت 
یم ییوس  زا  تسا . هتـشاد  ینوزف  جاودزا  هدامآ ي  نادرم  هدع ي  رب  یبسن  روط  هب  جاودزا  هدامآ ي  نانز  هدـع ي  ببـس  نیمه  هب  تسا ،

تحت یمان و  چیه  هب  ّقح  نیا  زا  ار  يرشب  چیه  تسا . يرشب  قوقح  نیرت  لیـصا  نیرت و  یعیبط  زا  هداوناخ  لیکـشت  لهأت و  ّقح  هک  میناد 
زا نانز  زا  يدایز  هورگ  ًالمع  دشاب ، جاودزا  ینوناق  تروص  اهنت  يرـسمه  کت  دشاب  رارق  رگا  لاح  درک . مورحم  ناوت  یمن  یناونع  چـیه 

طیارـش اب  هتبلا   ) تسا تاجوز  ددـعت  زیوجت  نوناق  اب  اهنت  نیاربانب  دـننام . یم  مورحم  جاودزا  لهأت و  ّقح  ینعی  دوخ  یناـسنا  یعیبط ، قح 
يرای ار  اه  نآ  قح  نیا  قاـقحا  رد  هک  تسا  رادرـسمه  نادرم  ناـنز و  هفیظو ي  ددرگ و  یم  اـیحا  یعیبط  قح  نیا  هک  دراد ) هک  یـصاخ 

یعامتجا تفع  یگداوناخ و  طباور  رب  یبولطمان  ریثأت  تاجوز  دّدعت  زیوجت  مدـع  تروص  رد  نانز  هدـع ي  ینوزفا  نیا  هوالع  هب  دـنیامن .
رد تیعقاو  نیا  دـییات  رب  يرایـسب  لیالد  هدرتسگ  بلاـج و  تاـعلاطم  اـب  گـناتنیتوگ  وا  رـسمه  دروکیـس و  روسفورپ  هک  يروط  هب  دراد ،
رت شیب  رهوش  یب  نانز  یبسن  هدـع ي  نوعاط و .. گنج ، زا  معا  نوگانوگ  لیالد  هب  هاـگره  : » دـنا هداد  هئارا  داـیز » رایـسب  ناـنز   » باـتک

یتقو دش . دهاوخ  نادرم  نانز و  یتفع  یب  نایغط و  يرابودنب و  یب  هب  رجنم  رما  نیا  هدرک و  هجوت  نانز  هب  رت  مک  نادرم  نارهوش و  دوش ،
یقالخا لوصا  باجح و  یمومع ، تفع  هدش ، رت  شیب  نانز  هب  تبـسن  نارهوش  هجوت  ددرگ ، یم  نادرم  زا  رت  مک  رهوش  یب  نانز  هدع ي 

ّتقد و اب  هک  تسا  اقیرفآ  اپورا و  ایـسآ ، زا  ییاهروشک  خـیرات  لاـس  رب 2500  ینتبم  هدرتسگ  هعلاطم  نیا  . » تسا هدش  نیمـضت  جـیورت و 
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. تسا هتفرگ  رارق  نارظن  بحاص  همه ي  دییأت  دروم  هدش و  يروآ  عمج  دایز  هلصوح ي 

ثرا رد  توافت 

ناسکی درم  نز و  ثرا  دراوم  زا  يرایسب  رد  هک : نیا  تسخن  هک : تفگ  دیاب  تسا ؟ درم  زا  رت  مک  نز  ثرا  ارچ  هک  لاؤس  نیا  باوج  رد 
هک تسین  نینچ  نیاربانب  دـنرب ، یم  ثرا  ناسکی  درم  نز و  زا  معا  ّتیم ، يرداـم  ناـشیوخ  موق و  زین  ّتیم و  رداـم  ردـپ و  هلمج  زا  تسا ،

تسا نیا  بلطم  نایب  دراد ، یللع  دراد  دوجو  ثرا  رد  توافت  دراوم ، یضعب  رد  مه  رگا  هک : نیا  مود  دربب . ثرا  نز  زا  شیب  هشیمه  درم 
همه دهد و  هداوناخ  لیکشت  دیاب  رـسپ  هک ، تسا  نیا  تسا  ملـسم  هچ  نآ  دراد ، رـسپ  کی  رتخد و  کی  ّتیم  هک  میریگب  رظن  رد  رگا  هک 

هک دیامن  یم  باختنا  يرسمه  رتخد ، اما  دنک . تخادرپ  دیاب  وا  زین  ار  رسمه  هقفن ي  رهم و  هدوب و  وا  هدهع ي  هب  زین  هداوناخ  هنیزه ي  ي 
اما دنراد  هدهع  هب  اهدرم  ار  اهدمآرد  هچرگ  هک  دنیب  یم  دنک ، یـسررب  بوخ  ناسنا  رگا  اذل  دنک . یم  تفایرد  هنیزه  رهم و  شرـسمه  زا 
هک تسا  نآ  يارب  نیا  دومرف : هطبار  نیمه  رد  نادـحلم  زا  یکی  خـساپ  رد  ع )  ) قداـص ماـما  هوـالع  هب  تسا .  اـه  نز  هب  طوبرم  فرـصم 

، دمعریغ تایانج  یضعب  رد  تسا و  هدرمش  مزال  درم  رب  وا  عفن  هب  ار  هقفن  رهم و  هوالع  هب  هتـشادرب و  نز  هدهع ي  زا  ار  يزابرـس  مالـسا ،
مک درم  زا  ثرا  رد  نز  مهس  ور  نیا  زا  تسا ، فاعم  نارگید  اب  تکرش  هید و  تخادرپ  زا  نز  دنزادرپب ، هید  دیاب  یناج  نادنواشیوخ  هک 

هلاسم ي هب  رابکتـسا  برغ و  یتاغیلبت  ياه  هاگنب  تاغیلبت  تانیقلت و  زا  رود  هب  فاصنا و  هدـید ي  اب  رگا  هک  نیا  هصـالخ  تسا . هدـش  رت 
هفک هک  دسر  یم  رظن  هب  رما  ودب  رد  هکلب  هدشن ، هتـشاد  اور  نز  رب  یـضیعبت  ملظ و  هنوگ  جیه  هک  دـید  میهاوخ  میرگنب  درم  نز و  قوقح 

تنیز نکـسم ، كاروخ ، كاشوپ ، زا  معا   ) نز یگدـنز  نیگنـس  جراخم  دزادرپب ، رهم  نز  هب  دـیاب  درم  هک  ارچ  تسا ، رت  نیگنـس  نز  ي 
هید دـیاب  نادـنواشیوخ  بناج  زا  دـمعریغ  لتق  ِي  هلاسم  رد  تسا ، درم  هدـهع ي  رب  يزاب  رـس  هفیطو  دزادرپب ، ار  نادـنزرف  و  تـالآ و )...

يدمآرد رگا  نز  دـهد . ماجنا  ار  يراک  نینچ  وا  دوخ  هک  نیا  رگم  هدـب  نم  هب  ار  بآ  هساک ي  نیا  دـیوگب : نز  هب  درادـن  قح  دزادرپب و 
داتـسا ریبعت  هب  و  دزادرپب . وا  هب  دیاب  یطیارـش  اب  دنک  دزم  هبلاطم ي  ناشدنزرف  هب  ندادریـش  يارب  رگا  دراد ، قلعت  شدوخ  هب  دـشاب  هتـشاد 

ار نز  مزال  دح  زا  شیب  مالسا  هک  دهد  رارق  هلمح  دروم  تهج  نآ  زا  لئاسم ، نیا  رد  ار  مالسا  نوناق  یـسک  رگا  يرهطم : یـضترم  دیهش 
داریا هب  دناوت  یم  رتهب  تسا ، هدروآرد  نز  يارب  يرجا  دزم و  یب  راک  تمدـخ  تروص  هب  ار  وا  هدیـشک و  راب  ریز  ار  درم  هدرک و  شزاون 

هک تسا  نیا  تقیقح  دریگب . داریا  نوناق  نیا  رب  نز  تیاـمح  ماـن  هب  نز و  ماـن  هب  هک  نیا  اـت  دـهدب ، یتروص  رـس و  گـنر و  بآ و  دوخ 
مالسا درم . راد  بناج  هن  تسا ، نز  راد  بناج  هن  مالسا  دنک . عضو  نوناق  نز  هیلع  درم و  عفن  هب  ای  درم ، هیلع  نز و  عفن  هب  هتساوخن  مالسا 

رظن رد  ار  تیرـشب  هعماج ي  تداعـس  هرخالاب  دـنبای و  شرورپ  اه  نآ  نماد  رد  دـیاب  هک  ینادـنزرف  نز و  درم و  تداعـس  دوخ  نیناوق  رد 
تعیبط نیناوق  دعاوق و  هک  دنیب  یم  نیا  رد  تداعس  هب  ار  تیرشب  هعماج ي  اه و  نآ  نادنزرف  درم و  نز و  لوصو  هار  مالسا  تسا . هتفرگ 

هوحن ي رب  تالاکـشا  تاداـقتنا و  يا  هراـپ  دوشن .  هتفرگ  هدـیدان  هدـمآ  دوجو  هب  تقلخ  ربدـم  اـناوت و  تسد  هب  هک  یلاوـحا  عاـضوا و  و 
هک نیا  زا  داقتنا  هلمج  زا  تسا . هدـش  داهن  شیپ  زین  ییاه  لح  هار  هاگ  هدـش و  دراو  هلأسم  نیا  اب  اه  هداوناخ  نالوئـسم و  مدرم و  دروخرب 

ناملعم يریگراک  هب  دنـشاب ، یفاک  هزادنا ي  هب  نز  ناملعم  هک  ییاهاج  رد  اعطق  دـنیامن ؟ سیردـت  هنارتخد  سرادـم  رد  درم  ناملعم  ارچ 
یتسیاب دننک ، هدافتسا  درم  ناریبد  زا  دنشاب  روبجم  نز ، ملعم  دوبمک  رارطضا و  باب  زا  هاگره  اما  تسین . یعرـش  هنارتخد  سرادم  رد  درم 

هب هـلمج  زا  دـنیامن . هدافتــسا  سرادـم  هنوـگ  نـیارد  نـسم  ناـکمالا  یتـح  لـهاتم و  دـهعتم و  دارفا  زا  هدوـمن و  تـقد  دارفا  باـختنا  رد 
هدش داقتنا  شـشوپ  هب  طوبرم  تاررقم  يارجا  رد  فلتخم  ياهرهـش  ای  رهـش  کی  فلتخم  سرادم  رد  هیور  تدـحو  مدـع  یگنهامهان و 
هاـگ تواـفتم ، یطیحم  طیارـش  هک  تشاد  رود  رظن  زا  دـیابن  هتبلا  دـنیامن ، زیهرپ  یـصخش  قیالـس  لاـمعا  زا  دارفا  تـسا  مزـال  هـک  تـسا 

ود نیا  مییوگ : یم  خـساپ  رد  يرهاظ ؟ باجح  ای  تسا  رترب  ینطاب  باجح  هک : دـنا  هدیـسرپ  یخرب  دـبلط . یم  ار  یتواـفتم  ياـهدروخرب 
هراپ تسا . رادیاپان  ینطاب  باجح  نودب  يرهاظ  باجح  تسین و  شیب  ییاعّدا  رهاظ  باجح  نودـب  ینطاب  باجح  دـنرگید ، کی  لمکم 
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باـتک و ینارگ  نویزیولت - ییامنیـس و  ياـه  هماـنرب  ییاریگ  مدـع  یحیرفت - یـشزرو و  تاـناکما  دوبمک  هک : دـنا  هدرک  رظن  راـهظا  يا 
هدافتـسا ي ءوس  نشخ - ياـهدروخرب  جاودزا - لیـصحت و  همادا ي  لکـشم  يراـک - یب  ناـناوج - هیحور ي  نس و  اـب  ندوـب  بساـنتمان 

لماوع زا  ص )  ) يدمحم بان  مالسا  ندرک  یفرعم  دب  هصالخ  نالوئـسم و  یخرب  هاگ  ناگدنیوگ و  لمع  لوق و  رد  یگناگود  نارومأم -
باجح هلأسم ي  هک  دنا  هدرک  دیکأت  میزادنین و  ناناوج  ندرگ  هب  ار  تاریـصقت  همه ي  تسا . لاذـتبا  اشحف و  داسف و  هب  ناناوج  شیارگ 

طرـش هب  اما  دنیامن  شکورف  اه  سوه  هک  دوش  یم  ثعاب  باجح  هک  دـنا  هدرک  دـییأت  و  دـینکن - هاگن  یعامتجا  لئاسم  ریاس  زا  دّرجم  ار 
لکـشلادحتم سابل  ندیـشوپ  حرط  سرادم ، رد  هک  دنا  هداد  داهن  شیپ  ای  دوش و  تیاعر  سک  همه  دروم  رد  اج و  همه  رد  الماک  هک  نآ 

یم بلج  اه  نآ  هب  ار  ناریگ  میمـصت  نالوئـسم و  هجوت  تسا و  لمأت  تقد و  یـسررب و  ثحب و  لباق  اـه  نآ  همه ي  هک  دـنیامن . ارجا  ار 
. مالسلاو مییامن .

تائاتفتسا

هّللا هیآ  ترـضح  دراد ؟ تروص  هچ  نامرحمان  راظنا  رد  هناخ و  زا  نوریب  رد  اه  مناخ  يارب  امن  ندـب  كزان و  ياـه  باروج  ندیـشوپ  - 1
. دـیامن بانتجا  دـنک  مرحمان  هجوت  بلج  هک  یـسابلره  زا  دـناشوپب و  مرحمان  زا  ار  دوخ  ندـب  تسا  بجاو  نز  رب  یلاـعت ، همـساب  یکارا :
، نامرحمان زا  ندب  ندیناشوپ  يا : هنماخ  هّللا  هیآ  ترـضح  ملاعلا . هّللا  تسا و  مارح  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  یناگیاپلگ : هّللا  هیآ  ترـضح 
ای رداچ  زا  رـس  ياهوم  نتـشاذگ  نوریب  - 2 دـنک . یمن  تیاـفک  بجاو  یعرـش  باـجح  يارب  ییاـه  باروج  نینچ  تسا و  بجاو  نز  رب 

بجاو نز  رب  یلاعت ، همـساب  یکارا : هللا  هیآ  ترـضح  دراد ؟ تروص  هچ  ناهرحمان  دـید  رد  یمومع و  راظنا  رد  اـه  مناـخ  يوس  زا  هعنقم 
، یلاعت همساب  يا : هنماخ  هّللا  هیآ  ترضح  ملاعلا . هللا  تسا و  مارح  یناگیاپلگ : هللا  هیآ  ترـضح  دناشوپب . مرحمان  زا  ار  دوخ  ياهوم  تسا 
هک ییاه  نآ  ای  هناـخ و  زا  نوریب  رد  اـه  مناـخ  ندرک  شیارآ   - 3 تسا . بجاو  مرحمان  ربارب  رد  رـس  يوم  مامت  ندیـشوپ  تسین و  زیاـج 

، یلاعت همساب  یکارا : هللا  هیآ  ترضح  دراد ؟ یتروص  هچ  وجشناد  ای  لصحم و  ای  دنمراک و  ياه  مناخ  الثم  دنتسه ، سرد  راک و  لوغـشم 
: يا هنماخ  هّللا  هیآ  ترـضح  ملاعلا . هللا  تسین و  زیاج  یناگیاپلگ : هّللا  هیآ  ترـضح  دـناشوپب  مرحمان  زا  ار  دوخ  تنیز  تسا  بجاو  نز  رب 

بلج هدننز و  ياه  گنر  رد  سابل  ندیـشوپ  - 4 دناشوپب . مرحمان  ربارب  رد  تسا  بجاو  یلو  درادـن  لاکـشا  شیارآ  لصا  یلاعت ، همـساب 
یم مرحمان  بلج  هک  سابل  ره  ندیـشوپ  یلاعت ، همـسب  یکارا : هللا  هیآ  ترـضح  دراد ؟ تر  وص  هچ  اه  مناخ  يارب  عامتجا ، رد  هدـننکرظن 

: يا هنماخ  هّللا  هیآ  ترضح  ملاعلا . هللا  تسا و  مارح  دشاب  توهـش  جّیهم  هک  نآ  ضرف  اب  یناگیاپلگ : هّللا  هیآ  ترـضح  تسا . مارح  دنک ،
رظن و بلج  ثعاب  هک  یلکـش  ای  گنر  باختنا  زا  دـیاب  یلو  تسیفاک  دـناشوپب  مرحمان  زا  ار  نز  ندـب  هک  یـسابل  هنوگره  یلاعت ، همـساب 

دنب ندرگ  ای  رتشگنا  زا  معا  الط  تالآ  تنیز  نینچ  مه  نایاقآ و  يوس  زا  شیر  ندیـشارت  - 5 دنیامن . يراددوخ  تسا  ندش  امن  تشگنا 
هدافتسا ي یلاعت ، همـساب  طوحالا . یلع  تسا  مارح  یلاعت ، همـساب  یکارا : هللا  هیآ  ترـضح  دراد ؟ تروص  هچ  نایاقآ  يارب  دنب ، تسد  و 

هّللاو تسا . مارح  نییزت  شیر و  ندیـشارت  درم  يارب  یناـگیاپلگ : هللا  هیا  ترـضح  دـشاب . روکذـم  وـحن  ره  هب  تـسا  مارح  درم  يارب  ـالط 
شیر زاوج  ببـس  دارفا  یعامتجا  صاخ  تیعقوم  لغـش و  طوحالا و  یلع  تسا  مارح  یلاعت ، همـساب  يا : هنماـخ  هللا  هیآ  ترـضح  ملاـعلا .

. دوش یمن  یشارت 

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 
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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 
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 
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. 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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