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هدنزاس ینافوط  ابیز و  ینارحب  غولب ،

باتک تاصخشم 

عمتجم یگنهرف  روما  مامتها  هب  داجس ؛ ربکا  فیلات  هدنزاس /  ینافوط  ابیز و  ینارحب  غولب : روآدیدپ : مان  ناونع و  ربکا  داجـس ، هسانـشرس :
 - 81  - 5588  - 600  - 978 لایر  8000 کباش : 56 ص . يرهاظ : تاصخشم  ترتع 1389 . رطع  مق : رشن : تاصخشم  ناهفـصا . هیمطاف 

غوـلب عوـضوم : غوـلب  عوـضوم : سیوـنریز . تروــص  هـب  نـینچمه  53 ؛ ص . هماـنباتک : تشادداـی : اــپیف  یــسیون : تـسرهف  تیعــضو  : 1
: ییوید يدنب  هدر  س3ب8 1389   / QP84 / 4 هرگنک : يدنب  هدر  یگنهرف  روما  ناهفصا . هیمطاف  عمتجم  هدوزفا : هسانش  یـسانشناور ) )

2132630 یلم : یسانشباتک  هرامش   661  / 612

همّدقم

شقن سّدقم  داهن  نآ  رد  ادتبا  دارفا ، يدوجو  يهلکاش  هدوب و  یتیبرت  داهن  نکر و  نیرتمهم  هداوناخ  هک  اجنآ  زا  میحّرلا  نمحّرلا  هللا  مسب 
هدـنلاب و ياهداوناخ  داجیا  تهج  رد  ردام  ردـپ و  هژیو  هب  هداوناخ  دارفا  شزومآ  دـنیامنیم  شقن  ءافیا  ناکرا ، ریاـس  سپـس  دریذـپیم و 

دومن تیبرت  سفن  هب  یکّتم  نّیدتم و  روابدوخ ، هتـسیاش ، لداعتم ، ینادنزرف  طیحم  نآ  رد  ناوتب  دـنوادخ  يرای  هب  ات  تسیرورـض  لداعتم 
هب تایبرجت  زا  هطبار  نیا  رد  هدومن ، هئارا  هناگادـج  نیواـنع  تحت  ار  دـننادب  هطبار  نیا  رد  دـیاب  اـهردام  ردـپ و  هچنآ  زا  ياهصـالخ  اذـل 

ناگدنناوخ راکفا  ریونت  تهج  هدش  ناونع  تالکشم  لئاسم و  زا  ییاههنومن  هدرک  هدافتـسا  هداوناخ  شزومآ  ياهسالک  رد  هدمآ  تسد 
میلعت بابرا  يوس  زا  هدش ، ناونع  بلاطم  مدـقتعم  هتخادرپ و  غولب  ّتیمها  اب  ساّسح و  ثحابم  هب  راتـشون  نیا  رد  ددرگیم . رکذ  یمارگ 

هب انب  اهبنارگ  راثآ  نآ  هعلاطم  هیهت و  دیاش  نکیل  هدـمآرد  ریرحت  يهتـشر  هب  یملع  لّصفم و  تروص  هب  راوگرزب  ناگدنـسیون  تیبرت و  و 
لیلق لمع  نیا  تسا  دـیما  ددرگ . رـصتخم  تروص  هب  دـنچ  ره  نانآ  یهاگآ  مدـع  ثعاب  رما  نیا  دـشابن و  یمارگ  ءایلوا  ناوت  رد  یلیـالد 

. دیامرف تیانع  ار  نامراتفگ  هب  لمع  قیفوت  ام  هب  دریگ و  رارق  نیملاعلا  ّبر  هاگرد  لوبقم 

ناسنا رمع  فلتخم  ياههرود 

غولب

ناسنا رمع  فلتخم  ياههرود 

هیلع و هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  (. 1 « ) نِینِس َْعبَس  ٌریِزَو  َو  َنِینِس  َْعبَس  ٌْدبَع  َو  َنِینِس  َْعبَس  ٌدِّیَس  َُدلَْولا  : » ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  ُلوُسَر  َلاق 
، ریزو مّوس  لاس  تفه  رد  رادربنامرف و  عیطم و  هدنب ، مّود  لاس  تفه  رد  تساقآ و  دّیـس و  لّوا  لاس  تفه  رد  دنزرف  دندومرف : ملـس  هلآ و 
، یناوج یناوجون ، یکدوک ، یلاسدرخ ، دناهدرک : میسقت  فلتخم  ياههرود  هب  ار  ناسنا  رمع  ياهلاس  نادنمشناد  تسا . رواشم  لوئسم و 

مه هب  اـههرود  نیا  هچ  رگا  تسیناوـجون  غوـلب و  نارود  نارود ، نیا  نیرتساّـسح  نـیرتمهم و  و  یلاـسنهک . اـی  يدـنملاس  و  یلاـسنایم ،
. دزاسیم ادج  لحارم  ریاس  زا  یّلک  هب  ار  ّنس  زا  هلحرم  نیا  هک  يروط  هب  هدوب  زراب  رایسب  غولب  نارود  تالوحت  تارییغت و  یلو  دناهتسویپ 
رو هلعـش  زورما  زورید ، رتسکاـخ  ریز  شتآ  تسهدـش  هجاوم  میظع  یلّوحت  بیجع و  ینارحب  اـب  زورما  زورید ، شوماـخ  مارآ و  كدوـک 

تسینارحب ینارود  نیدلاو  يارب  مه  ناوجون و  يارب  مه  نارود ، نیا  دنکیم و  يرپس  ار  دوخ  دشر  نارود  نیرتتخس  ناوجون  هتشگ و 
نیا رد  دـشر  اریز  تشاد ، دـهاوخ  لابند  هب  ار  یناربج  لباق  ریغ  كانرطخ و  بقاوع  اسب  هچ  دوشن  دروخرب  عقوم  هب  بوخ و  نآ  اـب  رگا  و 
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تسینومروه و دشر  غولب  نارود  رد  ینالضع و  یبصع ، دشر  یکدوک ) یلاسدرخ و   ) لبق نارود  رد  دراد  توافت  لحارم  ریاس  اب  هلحرم 
ادیپ یبیجع  عیرـس و  ینامـسج  دشر  ناوجون  دوب . دهاوخ  هرظتنم  ریغ  ردام  ردپ و  ناوجون و  يارب  دراد  هک  یتعرـس  هب  هّجوت  اب  دـشر  نیا 
لباق شیارب  رگید  دـناهدرک  هیهت  وا  يارب  لبق  هام  شـش  هک  یـسابل  ًالثم  دـننادیم  هاتوک  ياهسابل  نارود  یـضعب  ار  نارود  نیا  دـنکیم 

نیا يهمه  دـهدیم . تسد  زا  ار  دوـخ  یلبق  تلاـح  ادـص  يریذـپ و  تلاـح  اـهوم  هدرک  رییغت  شتروـص  يرهاـظ  لکـش  تسین ، هدافتـسا 
ندیشک خر  هب  ناوجون و  ندرک  شنزرس  اب  زین  هاگآان  نیدلاو  زا  یضعب  یفرط  زا  دراذگیم و  رثا  ناوجون  ناور  حور و  رد  اهینوگرگد 

هدوب و هداوناخ  زا  یگدیرب  ناوجون ، يارب  شاهجیتن  هک  دهدیم  مه  تسد  هب  تسد  همه  دنهدیم و  ناشن  لمعلا  سکع  هلصاح  تارییغت 
رد ناشدـنزرف  هکنیا  زا  لـبق  یمارگ  نیدـلاو  نیارباـنب  تسا . نازیرگ  هناـخ  زا  درب و  رـس  هب  دوخ  نـالاسمه  اـب  ار  تاـقوا  دراد  لـیم  رتشیب 

تهج نیا  رد  زین  ار  ناوجون  دـنوش . قفوم  ات  دـنرگنب  تیعقاو  کی  ناونع  هب  غولب  هب  دـنوش و  هیجوت  دوخ  دـیاب  دریگ  رارق  غولب  يهناتـسآ 
زا یگدامآ ، نیا  نداد  دـنهدب و  ار  مزال  یگدامآ  رـسپ  رتخد و  زا  معا  ناوجون ، هب  دـیاب  دـشر  هلحرم  نیا  هب  دورو  زا  لـبق  دنـشاب  اـمنهار 

دروم نیرواشم  ای  ردام  غولب ، عورـش  زا  لبق  هام  دـنچ  تسا  مزال  تسا . ّتیمها  زئاـح  رایـسب  تروص  هچ  هب  عقوم و  هچ  یـسک ، هچ  قیرط 
يارب یتشادـهب  تاکن  حیـضوت  هژیو  هب  دـننک  نایب  ار  يرورـض  لئاسم  اهرـسپ  يارب  دامتعا  دروم  نیرواشم  ای  ردـپ  اهرتخد و  يارب  دامتعا 

فلتخم دارفا  رد  غولب  ناـمز  زاـغآ و  هکنیا  تلاـجخ و  مرـش و  يهلأـسم  هب  هّجوـت  اـب  ًانمـض  تسا . رادروـخرب  ياهژیو  ّتیمها  زا  نارتـخد 
يزاس هدامآ  شزومآ و  هنوگ  ره  دیاب  نیاربانب  دنراد . ماگنه  هب  غولب  یضعب  سررید و  غولب  یضعب  سردوز ، غولب  یـضعب  تسا ، توافتم 
دهاوخ داسف  یلات  هدرک ، هزیگنا  داجیا  ـالتبم ، ریغ  دارفا  يارب  عمج  رد  لـئاسم  هنوگ  نیا  ناـیب  دـشاب و  يّدـج  یلیخ  يدارفنا و  تروص  هب 

دوشیم ضراع  وا  رب  تلاجخ  مرـش و  رثا  رد  هک  یلامتحا  ياههدـنخ  ناوجون و  لمعلا  سکع  هب  تبحـص ، نیح  رد  دـیاب  اـمنهار  تشاد .
وا زا  هتفای  لماکت  ناـسنا  کـی  ناونع  هب  دـنوادخ  مک  مک  تسهتفرگ و  رارق  لـماکت  يهناتـسآ  رد  هک  دوش  هیجوت  ناوجون  دـنکن و  هّجوت 
هب یمارگ  نیدلاو  هکنیا  رتبوخ  هچ  دوش و  نایب  اج  نیمه  ناوجون ، يارب  فیلکت  يهلئـسم  تسا  ماگنه  هب  بوخ و  هچ  دراد و  یتاراظتنا 

. دنریگب ناشدنزرف  غولب  يارب  یلّصفم  شنج  ّدلوت ، ياهنشج  يرازگرب  تهج  فارـسا ، اب  مأوت  درومیب و  ًاضعب  ياهـشاپ  تخیر و  ياج 
ار يو  یبهذـم  ّتیـصخش  دـنیامن و  بصن  ابیز  ياهباق  اب  ناوجون  قاتا  ياج  ياج  رد  هتـشاگن و  شوخ  طـخ  اـب  ار  یهلا  فیلکت  تاـیآ 

باطخ دروم  ناوجون  زورما  زا  تسا  ّتیـصخش  دـشر  هکلب  تسین  مسج  دـشر  زا  نخـس  رگید  اجنیا  رد  هک  ارچ  دـنهد  شرورپ  اج  نیمه 
ار شقولخم  تسد  دـشر ، ساّـسح  هلحرم  نیا  رد  ناـسنا  قلاـخ  دـنک و  تعاـطا  ار  وا  یهاون  رماوا و  تسا  فّلکم  هتفرگ و  رارق  دـنوادخ 

زورما زا  ددرگیم  فّرشم  یتسه  قلاخ  هاگشیپ  هب  هکلب  تسین  فّلکم  ناوجون  تسا و  فّرـشت  هک  تسین  فّلکت  فیلکت و  سپ  دریگیم 
همه زا  ناوجون  یناور  یگدـیرب  جوا  رد  هک  نیا ، زا  رتالاب  یتّذـل  هچ  دریگیم و  لکـش  تعاطا ، رما و  بلاق  رد  قولخم  قلاـخ و  يهطبار 

متسیک نم  هرخالاب  هک  دنامیم  یهار  ود  رس  رب  زین  دوخ  گرزب و  هن  دننادیم و  هّچب  هن  ار  وا  اهرتگرزب ، هک  ینامز  رد  سک و  همه  زیچ و 
ِهَّللا ِرْکِذـِب  ـالَأ  : » هک دـیاشگیم  ّتبحم  فطل و  شوـغآ  ناـبرهم  يادـخ  ماـگنه  نیا  رد  تسا  رو  هطوـغ  سرت ، ینارگن و  رد  متـسیچ و  و 

ِمْوَْیلا َو  ِهَّللِاب  َنَمآ  ْنَم  َنیِئباَّصلا  َو  يراصَّنلا  َو  اوُداه  َنیذَّلا  َو  اُونَمآ  َنیذَّلا  َّنِإ  . » دباییم شمارآ  اهلد  ادـخ  دای  اب  اهنت  (. 2 « ) ُبُولُْقلا ُِّنئَمْطَت 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  هب   ) هک یناسک  (. 3 « ) نُونَزْحَی ْمُه  َو ال  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَخ  َو ال  ْمِهِّبَر  َْدنِع  ْمُهُرْجَأ  ْمُهَلَف  ًاِحلاص  َلِمَع  َو  ِرِخْآلا 
ادخ و هب  هاگ  ره  هیلع ) هللا  مالـس  ییحی  ترـضح  ناوریپ   ) نائباص يراصن و  دندیورگ و  دوهی  نیئآ  هب  هک  یناسک  دـندروآ و  نامیا  ملس )

اهنآ يارب  یهودنا  یـسرت و  هنوگ  چیه  و  تسا ، مّلـسم  راگدرورپ  دزن  ناشـشاداپ  دنهد  ماجنا  حـلاص  لمع  دـنروآ و  نامیا  زیخاتـسر  زور 
ماجنا هتـسیاش  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  یناـسک  ًامّلـسم  (. 4 « ) ًاّدُو ُنمْحَّرلا  ُمَُهل  ُلَعْجَیَـس  ِتاـِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اوـُنَمآ  َنیذَّلا  َّنِإ  . » تسین

زا هودنا  سرت و  دریگیم ، مارآ  لد  دنوادخ  هب  نامیا  يهیاس  رد  يرآ  دـهدیم . رارق  اهلد  رد  اهنآ  يارب  یتّبحم  نامحر  دـنوادخ  دـنداد 
هب نامیا  نامه  تسا . دـنمزاین  نآ  هب  ًادـیدش  غولب  نارحب  رد  ناوجون  کی  هچنآ  دریگیم و  ياـج  اـهلد  رد  ناـسنا  ّتبحم  دوریم و  نیب 

لامعا ماجنا  ّسح  هتـشاد و  زاـب  یـصاعم  هب  باـکترا  زا  ار  وا  هداد و  ناـنیمطا  شمارآ و  وا  هب  مه  اـت  تسوا  هب  ّتبحم  راـهظا  دـنوادخ و 
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دروآ دوجو  هب  وا  رد  ار  هحلاص 

غولب نارود  تاّیصوصخ  زا  یضعب  تسرهف ] ]

مـالعا یبـلط ، صخـشت   ] تسوبی یقاـچ  اـپ  درد  تروص  شوج  اـی  هنکآ  هیوناـث  تافـص  زورب  غولب  زا  یـشان  یحور  یمـسج و  تـالّوحت 
بادآ و هب  تبـسن  ینامرفان  ییامندوخ ، ییوج و  تفلاخم  لالقتـسا ، مـالعا  یبلط ، صخـشت  غولب ، نارود  تاّیـصوصخ  زا   … لالقتـسا ] 
رد ًاصوصخ  نتسناد و  همه  زا  رتبّرجم  ّلک و  لقع  ار  دوخ  نیدلاو ، تاّیبرجت  هب  دامتعا  مدع  دوجو ، زاربا  یعامتجا ، یگداوناخ و  موسر 

تّذل یلیخ  اهنآ  يارب  یناور  رظن  زا  راک  نیا  دـشاب و  هنهرب  ناشندـب  دـنراد  لیم  تسا . يرگ  هوشع  ییارآدوخ و  هب  لیم  ناوجون  نارتخد 
اب ندرک  تبحـص  ماگنه  دنـشاب . فلاخم  سنج  اب  يزاب  مه  دـنراد  لیم  رتشیب  دـنربیمن  تّذـل  ناسنج  مه  اب  ندرک  يزاب  زا  تسا . شخب 

ادـیپ یجنر  دوز  یهاوخدوخ و  ّتینابـصع ، عون  کی  تسا ، هتخیمآ  تّذـل  اـب  تلاـح  نیا  دـنوشیم و  ناـجیه  بارطـضا و  راـچد  نارـسپ 
نآ هب  يدـعب  ياهثحب  رد  هک  تسیـسنج  هشیدـنا  نارود  نیا  تاّیـصوصخ  نیرتمهم  زا  دـنراد و  لیم  اّلقت  شوج و  بنج و  هب  دـننکیم ،

. تخادرپ میهاوخ 

غولب ّنس 

زاغآ ام  روشک  رد  دراد  یگتـسب  داژن  یگداوناخ و  طیحم  یعاـمتجا ، طـیحم  هیذـغت ، اوه ، بآ و  لـیبق  زا  یلماوع  هب  یمـسج )  ) غولب ّنس 
دشاب رتدوز  تسا  نکمم  یضعب  رد  غولب  (. 5  ) دشابیم یگلاس  یلا 13  نس 12  زا  نارتخد  غولب  یگلاس و  یلا 15  ّنس 14  زا  نارسپ  غولب 

نتخادرپ ددص  رد  هک  دراد  یلماوع  للع و  مه  نآ  دنیوگیم و  سررید  غولب  نآ  هب  هک  دـشاب  رترید  یخرب  رد  سردوز و  غولب  نآ  هب  هک 
. میتسین تمسق  نیا  رد  نآ  هب 

غولب زا  یشان  یحور  یمسج و  تالّوحت 

هراشا

ار ناوجون  رما  يادتبا  رد  هک  تسینم  لازنا  مالتحا و  اب  اهرـسپ  رد  هناهام و  تداع  اهنادمخت و  لماکت  دشر و  اب  نارتخد  رد  غولب  عورش 
ّدق و دشر  اب  اهرتخد  رد  یسنج  دشر  تسیگنانز و  تداع  نیلّوا  عورش  اهرتخد  رد  یسنج  دشر  تمالع  دنکیم . بارطـضا  سرت و  راچد 

یـسنج دشر  دشاب  دایز  اهنآ  ياهناوختـسا  دشر  رتدنلب و  اهنآ  ّدق  رتشیب ، اهنآ  نزو  هک  ییاهرتخد  دراد . طابترا  اهناوختـسا  دشر  نزو و 
دروآیم دوجو  هب  رتخد  رد  یعوبطمان  ساسحا  رما  نیا  تسهارمه و  يزیرنوخ  اب  یگنانز  تداع  عورـش  ددرگیم . رهاـظ  رتدوز  اـهنآ  رد 

دوبمک و ساسحا  یـضعب  دـشاب  یناور  لماوع  لولعم  دـناوتیم  درد  نیا  هک  دـننکیم  درد  ساـسحا  یتلاـح  نینچ  رد  اـهرتخد  زا  یـضعب 
، شزومآ ماگنه  دـیاب  تسا  سرت  مرـش و  اب  هارمه  نارتخد  يارب  لّوا  لحارم  رد  یگدـعاق  ساسحا  دـنیامنیم . اهرـسپ  لباقم  رد  تراقح 

دنراذـگب يرتالاب  يهلحرم  هب  اپ  رطاخ  شمارآ  اب  هدومن و  لّمحت  شمارآ  اب  ار  یگدـعاق  ات  هدروآ  دوجو  هب  نارتخد  رد  ار  مزال  یگدامآ 
دننکیم هانگ  ساسحا  نارتخد  نآ  اب  ندش  هجاوم  اب  دنکیم و  زورب  لکـشم  تروص  هب  یلماکت  یعیبط و  هدـیدپ  نیا  تروص  نیا  ریغ  رد 
ساسحا نیا  ردقنآ  تفرگ و  دنهاوخ  رارق  هذخاؤم  دروم  ردام  ردپ و  يوس  زا  هدرکن  یهانگ  يارب  هک  دهدیم  جـنر  ار  اهنآ  هلئـسم  نیا  و 

روهظ دروآیم . هارمه  هب  ار  یشکدوخ  گرم و  یّتح  یگدرـسفا و  ینارگن ، بارطـضا ، هرهلد ، سرت ، دارفا  یخرب  رد  هک  دوشیم  دیدشت 
هنوگ و…  هناچ ، اهبل ، تشپ  رد  وم  شیور  اههچیهام ، يورین  شیازفا  تالـضع ، ندش  میجح  اههناش ، ندش  نهپ  اب  زین  اهرـسپ  رد  غولب 

لابند هب  ار  يرطاخ  ياههغدغد  اهرـسپ  يارب  ًاصوصخ  یـسنج  يرادیب  تسا . هارمه  یـسنج  يرادیب  و  ادـص ) ندـش  هگر  ود   ) ادـص رییغت 
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هب زین  دراوم  یضعب  رد  دنشاب و  یسنج  یناوتان  راچد  هدنیآ  رد  دیاش  هک  دنربیم  رـس  هب  ینارگن  شیوشت و  رد  یلیخ  هکنیا  هلمج  زا  دراد 
لاؤس دنچ  ره  اریز  دـنبای  ییاهر  ینارگن  نیا  زا  ات  دوش  هتفگ  خـساپ  اهنآ  هب  حیحـص  قیرط  هب  دـیاب  تسا  حرطم  اهنآ  يارب  لاؤس  تروص 
. دنکیم لوغشم  دوخ  هب  ار  شنهذ  هدوب ، روآ  لالم  رایسب  نآ  نوماریپ  رکف  ناوجون  يارب  نکیل  دشاب  راد  هدنخ  دیاش  یحطس و  یلیخ 

تروص شوج  ای  هنکآ 

ره زا  شیب  ناوجون  هک  یناـمز  تسرد  هدرک و  داـجیا  تمحازم  ناوجون  يارب  هک  تسیتالکـشم  زا  یکی  یناوج  رورغ  اـی  تروص  شوج 
ّتلع دریگیم . ارف  ار  وا  هنیـس  تشپ و  تروص ، ددرگیم و  رادـیدپ  زین  لکـشم  نیا  تسا  ساّسح  دوخ  ییابیز  رهاظ و  عضو  يور  تقو ،

رتخد و رد  دوشیم و  دـیدشت  هناهام  تداع  زا  لبق  نارتخد  رد  تسا . نآ  هب  كاـخ  درگ و  دورو  تسوپ و  یبرچ  ددـغ  داـیز  ّتیلاـعف  نآ 
تفاظن اب  نآ  زا  يرادقم  هکلب  درادن  نامرد  وراد و  هب  زاین  هک  دوشیم  رتشیب  تاناحتما  لصف  رد  ًاصوصخ  ینارگن  بارطضا و  ماگنه  رسپ 

زا ینارگن  بارطـضا و  ندرک  فرطرب  اب  مه  يرادقم  نیریـش و  برچ و  ییاذغ  داوم  فرـصم  زا  زیهرپ  يراک ، تسد  مدع  تشادـهب و  و 
. دباییم شهاک  ای  هتفر  نیب 

اپ درد 

هب ار  لیبق  نیا  زا  يدرد  ره  یتسیابن  هتبلا  دوریم  نیب  زا  جیردت  هب  هدمآ و  دیدپ  یناوختـسا  ینالـضع  دـشر  یگنهامهان  ّتلع  هب  درد  نیا 
. دشاب هتشادن  مسیتامُر  لثم  يرگید  ّتلع  ات  درک  یسررب  کشزپ  هب  هعجارم  اب  هکلب  تشاذگ  غولب  باسح 

یقاچ

، دـشر زا  هلحرم  نیا  رد  نارتخد  زا  یخرب  ًاـصوصخ  تسیقاـچ  ددرگیم  ضراـع  ناوجون  رب  غولب  نارود  رد  هک  تالکـشم  زا  رگید  یکی 
خرس ياههّکل  داجیا  مکـش و  تسوپ  ندش  هدیـشک  ثعاب  ًاضعب  هک  دننکیم  ادیپ  نزو  هفاضا  ياهظحالم  لباق  رادقم  لاس  ود  یکی  فرظ 
هدراو ياهبیسآ  یبصع و  تالالتخا  بترمان ، عفد  يروخ ، دب  يروخرپ ، نآ  لماوع  للع و  هلمج  زا  ددرگیم  نگل  ياههرانک  رد  گنر 
تهج رد  هکلب  دریگ  رارق  رخـسمت  اـی  ریقحت و  دروـم  دـیابن  ناوـجون  یتلاـح  نینچ  رد  تسا  تـّیمها  زئاـح  هـچنآ  تـسا . یلخاد  ددـغ  رب 

. ددرگن تیبثت  ناوجون  رد  تلاح  نیا  ات  دنیامن  مادقا  نیدلاو  دیاب  نآ  زا  يریگولج 

تسوبی

یتالکشم نانآ  يارب  تسا  نکمم  نآ  نتفای  همادا  دنراد و  مرش  نآ  ندرک  ناونع  زا  هدوب و  لکشم  راچد  عفد ، اب  هطبار  رد  ناناوجون  رثکا 
هب هعجارم  اب  ای  دنیآرب  هراچ  ددص  رد  دـندش  لکـشم  هّجوتم  هکنیا  زا  سپ  دـننک و  ّتقد  رایـسب  هطبار  نیا  رد  دـیاب  نیدـلاو  دـیامن . داجیا 

. دوب دهاوخ  رثؤم  زین  هویم  تاجیزبس و  فرصم  ًانمض  دنزادرپب . ناوجون  نامرد  هب  دیامن  لیهست  ار  عفد  هک  ییاهاذغ  هیهت  ای  کشزپ و 

غولب ناورد  یناور  تالالتخا 

ار یتالکـشم  لومعم  قیرط  هب  نآ  ياضرا  مدع  و  یفطاع ، دـعب  رد  هژیو  هب  تالیامت  تاساسحا و  زا  تسا  ُرپ  ناوجون  هک  تسا  صخـشم 
اب هدش و  ریگ  هشوگ  يوزنم و  زین  یضعب  هدرک  زورب  یـشوهیب  ًاضعب  يرامیب و  هب  رهاظت  تروص  هب  لکـشم  نیا  نارتخد  رد  دنکیم  داجیا 

تـسا نکمم  دنیاینرب  نآ  عفر  ددـص  رد  دـننکن و  دروخرب  عقوم  هب  بوخ و  لئاسم  نیا  اب  نیدـلاو  هچنانچ  دـننکیم و  هطبار  عطق  نارگید 
وا لباقم  رد  هدرـسفا  رامیب و  لیبق  زا  یتاملک  ندرب  راک  هب  زا  دـننک  یعـس  دـیاب  نیدـلاو  ددرگ . یناور  تالکـشم  یگدرـسفا و  هب  لیدـبت 
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راگیس و هب  نآ ، زا  تاجن  يارب  هکلب  دیامنیم  يراددوخ  کشزپ  هب  هعجارم  زا  هکنیا  رب  هوالع  تاملک  نیا  ندینش  اب  اریز  دنزرو  بانتجا 
یصصخت عوضوم و  ّتیساسح  هب  هّجوت  اب  دنیوج و  ددم  هاگآ  هربخ و  دارفا  زا  یعقاوم  نینچ  رد  دیاب  ردام  ردپ و  دربیم . هانپ  رّدخم  داوم 

. دننکن یمادقا  هنارسدوخ  نآ  ندوب 

( يرادیب رد  باوخ   ) اهایؤر

اههشیدـنا و راـکفا ، ماـمت  دزاـسیم  اـبیز  ییاـیند  دوخ  يارب  تسا  رو  هطوغ  اـیؤر  ملاـع  رد  نکیل  رادـیب ، رهاـظ  هب  هرود  نیا  رد  ناوـجون 
هب وزرآ ، لایخ و  ایند  کی  اب  تساهنت  ياهنت  نکیل  تسام  اب  مینکیم  رّوصت  هتـسشن و  ام  نایم  رد  دـنیبیم  ایؤر  نآ  رد  ار  دوخ  ياهوزرآ 

ًاصوصخم دراد  هّجوت  نآ  هب  هن  دنیبیم و  هن  ار  نآ  زا  ياهملک  ًالصا  اّما  دریگیم  شدوخ  نامـشچ  لباقم  ار  باتک  ندناوخ  سرد  يهناهب 
، دـننکیم رّوصت  هتـشادنپ و  فلاـخم  سنج  شـشک  يارب  باّذـج  هدـنبیرف و  اـبیز و  ياهراتـس  نوچ  ار  دوخ  اـیؤر ، ملاـع  نیا  رد  نارتخد 

هداد ناشن  لمعلا  سکع  هلصافالب  نوچ  دننزن  مه  هب  ار  اهنآ  يایؤر  دننک  ّتقد  دیاب  ردام  ردپ و  تسا . هدرکن  قلخ  اهنآ  زا  رتابیز  دنوادخ 
رـس زیچ  همه  دننیبیم  دنوشیم و  جراخ  هتخاس  دوخ  ینتـشاد و  تسود  بوخ و  يایند  زا  هک  اریز  دنـشکیم  دایرف  دـنوشیم و  یبصع  و 

باوخ و همه  هدماین  دوجو  هب  اج  چـیه  رد  يرییغت  چـیه  هناخ و  نامه  هناخ  ردـپ  نامه  ردـپ ، تسا  ردام  نامه  ردام ، تسا  شدوخ  ياج 
يزابجل ییوج و  هزیتس  يرگـشاخرپ ، للع  زا  یکی  و  دـنوشیم ، رادـیب  نیریـش  باوخ  زا  هک  يدارفا  لـثم  تسرد  تسهدوبن  شیب  یلاـیخ 

. دشابیم نیمه  زین  اهنآ 

یناوجون غولب و  نارود  يهتسجرب  ياهزاین 

یندب تارییغت  اب  يراگزاس  هب  زاین 

یلیخ نآ  يهدهاشم  اب  ناوجون  ددرگیم و  رادیدپ  وا  رد  غولب  نامز  هک  تسیندـب  یناهگان  تارییغت  ناوجون  رطاخ  ياههغدـغد  زا  یکی 
روط هب  شتماـق  دریگیمن  تلاـح  شیاـهوم  هدـش ، بولطماـن  شاهرهچ  ّتیعـضو  هدـمآ ، دوجو  هب  وا  تسوپ  رد  یتارییغت  دوشیم . نارگن 

ار شیاپ  يولج  ییوگ  دنکیم و  دروخرب  دوخ  فارطا  ءایـشا  اب  هتـشگ ، نوزومان  شتاکرح  هدـش ، دـنلب  اهاپ  هیحان  رد  ًاصوصخ  یناهگان 
یهاـگ دزیریم ، درادرب  دـهاوخیم  ار  یبآ  فرظ  دـنکیم  نیمز  رب  شقن  ار  وا  هدرک  ریگ  مـه  رد  دراوـم  یـضعب  رد  شیاـهاپ  دـنیبیمن ،

ناوجون تسد  ردام  ردپ و  دیاب  ساّسح ، عطقم  ّتیعقوم و  نیا  رد  ما ؟ هدـش  نینچ  نیا  نم  ارچ  دـیوگیم  دوخ  اب  دتـسیایم و  هنییآ  لباقم 
یعیبط و تارییغت  نیا  مامت  هکلب  هدـشن  ضراع  وا  رب  یلکـشم  اهنت  هن  دـننامهفب  وا  هب  دـننک و  شراگزاس  هلـصاح  تارییغت  اب  دـنریگب و  ار 
ار دوخ  غولب  نارود  هک  تسا  نیا  نیدـلاو  زا  یـضعب  فعـض  نیرتگرزب  یـسنج ) تیبرت   ) فلاخم سنج  هب  زاین  تسوا . لـماکت  يهمزـال 
هب هقالع  یسنج و  يورین  يرادیب  دنهّجوتیب . وا  ياهزاین  هب  تبسن  دننکیمن و  كرد  ار  ناوجون  تیعقوم  لیلد  نیمه  هب  هدرک و  شومارف 

يارب هشیمه  فلاخم  سنج  هب  ناوجون  هّجوت  دنشاب  هتشاد  هّجوت  دیاب  ردام  ردپ و  تسا . شنیرفآ  رارسا  زا  یعیبط و  يرما  فلاخم ، سنج 
ینیعم صخـش  هب  ًابلاغ  وا  شیارگ  لیلد  نیمه  هب  تسا و  ّتبحم  یبلطرهم و  يزرورهم و  هب  زاین  زا  یـشان  رتشیب  هکلب  تسین  ییوج  تّذـل 
تسد اهنآ  رظن  بلج  يارب  ًاضعب  دهد و  ناشن  هقالع  مه  اهنآ  يهمه  هب  هدرک و  هّجوت  رفن  دنچ  هب  نامز  کی  رد  تسا  نکمم  هکلب  تسین 

ناوتیمن ار  فلاخم  سنج  هب  شیارگ  یسنج و  هشیدنا  دنشاب  هتشاد  هّجوت  دیاب  ردام  ردپ و  نینچمه  دنزب . هناقمحا  هرخسم و  ياهراک  هب 
ّتیلوفط و نارود  یـسنج  تیبرت  يارب  نامز  نیرتمهم  داد  تبثم  تهج  نآ  هب  عقوم  هب  حیحـص و  شزومآ  اب  ناوتیم  نکیل  درک  بوکرس 

ریذپ تیبرت  دبع و  تسا ، دربیم ، رـس  هب  یـسنج  یـشوماخ  رد  ناوجون  هک  ینامز  رد  تسرد  یگلاس ، ات 12  ّنس 6  زا  ینعی  غولب  زا  لـبق 
كدوک رد  سردوز  یـسنج  يرادیب  ثعاب  ات  دـننک  تیاعر  دـیاب  ار  لئاسم  زا  یلیخ  ردام  ردـپ و  نارود  نآ  رد  َنِینِـس ) َْعبَـس  ٌدـْبَع   ) تسا
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لبق رد  هشیر  دوشیم  یگداوناخ  ياهییاوسر  تافارحنا و  ثعاب  دیآیم و  دوجو  هب  غولب  نامز  رد  هک  یتالکـشم  بلغا  دـیاش  دـنوشن و 
نکیل تسیعیبط  يرما  ندـیزرو  قشع  نتـشاد و  تسود  دـننک  زاـغآ  ار  شزومآ  نیدـلاو  ّتیلوفط  نارود  رد  دـیاب  نیارباـنب  دراد . غولب  زا 

هب قشع  شرورپ  دشابیم ، نیدلاو  فیاظو  زا  تسهدیدنسپ  لوبقم و  ياهقالع  قشع و  عون  هچ  ندرک و  ّتبحم  نتـشاد و  تسود  يهقیرط 
یکدوک نارود  نامه  زا  دیاب  وا  دنک  تیوقت  ار  دنزرف  نز و  هب  قشع  ناوجون  رد  دـناوتیم  نهیم  هسردـم و  ردارب ، رهاوخ و  ردام ، ردـپ و 

ییوشانز و یگدنز  رد  دیاب  ار  قشع  رولبت  وا  دـشاب . شردام  ردـپ و  نیب  لباقتم  مارتحا  اب  هارمه  ّتیمیمـص  ّتبحم و  یعقاو ، قشع  دـهاش 
تـسیعقاو قشع  ییوشانز و  رد  طقف  یـسنج  تالیامت  یگدنز و  ياهتّذل  یتخبـشوخ و  هک  دزومایب  دیاب  دبایب . رهوش  نز و  نیب  يهطبار 

. تسا نیمه  یسنج  تیبرت  زا  فده  رگید و  سک  چیه  هن  دزیرب  شاهدنیآ  رسمه  ياپ  هب  دیاب  ار  شتّبحم  قشع و  مامت  هک  دزومایب  دیاب  وا 
لیکـشت هب  لیامت  هکنیا  هن  هداوناخ ، نآ  نادـنزرف  تسا  حوریب  درـس و  رهوش  نز و  نیب  يهطبار  هک  ییاـههداوناخ  هدـش  هدـهاشم  رایـسب 

دنهد جاودزا  هب  نت  هک  یتروص  رد  دـنوشیم و  یـسنج  فارحنا  راـچد  ًاـضعب  هکلب  دـنهدیمن  ناـشن  دوخ  زا  رـسمه  شنیزگ  یگدـنز و 
اوُُغْلبَی َْمل  َنیذَّلا  َو  ْمُُکناْمیَأ  ْتَکَلَم  َنیذَّلا  ُمُْکنِذْأَتْـسَِیل  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای  : » دـیامرفیم میرک  نآرق  رد  دـنوادخ  تشاد . دـنهاوخن  یتّیقفوم 
ْمُْکیَلَع َْسَیل  ْمَُکل  ٍتارْوَع  ُثالَث  ِءاشِْعلا  ِةالَص  ِدَْعب  ْنِم  َو  ِةَریهَّظلا  َنِم  ْمَُکباِیث  َنوُعَضَت  َنیح  َو  ِرْجَْفلا  ِةالَص  ِْلبَق  ْنِم  ٍتاَّرَم  َثالَث  ْمُْکنِم  َُملُْحلا 
نامیا هک  یناسک  يا  (. 6 « ) میکَح ٌمیلَع  ُهَّللا  َو  ِتایْآلا  ُمَُکل  ُهَّللا  ُنِّیَُبی  َِکلذَک  ٍضَْعب  یلَع  ْمُکُضَْعب  ْمُْکیَلَع  َنُوفاَّوَط  َّنُهَدَْعب  ٌحانُج  ْمِْهیَلَع  َو ال 

حبص و زامن  زا  شیپ  دنریگب : هزاجا  امش  زا  دیاب  تقو  هس  رد  دناهدیسرن ، غولب  ّدح  هب  هک  ناتناکدوک  نینچمه  امش و  ناگدرب  دیا ! هدروآ 
نیا زا  دعب  اّما  تسامـش  يارب  یـصوصخ  تقو  هس  نیا  ءاشع ، زامن  زا  دعب  دیروآیم و  نوریب  ار  یلومعم )  ) ياهسابل هک  یماگنه  زورمین 

تمدخ رگیدکی  هب  ّتیمیمص  افـص و  اب   ) دیدرگب رگیدکی  درگ  رب  و  دنوش ) دراو  نذا  نودب  هک   ) تسین نانآ  امـش و  رب  یهانگ  تقو  هس 
، نآ زا  دـعب  يهیآ  همیرک و  يهیآ  نیا  رد  تسا . میکح  اناد و  دـنوادخ  دـنکیم و  ناـیب  امـش  يارب  ار  تاـیآ  دـنوادخ  هنوگ  نیا  دـییامن )

هّجوتم غلابان ، دنزرف  هکنیا  هتکن  کی  دوشیمن . یهّجوت  نادب  زورما  هنافسأتم  هک  دراد  دوجو  یفیرظ  یگداوناخ  یتیبرت و  یقالخا ، تاکن 
تمحازم هزاجا  نودـب  اهنآ  يارب  دـیابن  ماگنه  نیا  رد  دـنراد و  تولخ  هب  زاین  زور  هنابـش  زا  یتاقوا  رد  رداـم  ردـپ و  هک  دوشب  بلطم  نیا 

توارط و يهدنرادهگن  هک  اهنآ  نیب  يهناقشاع  یمیمـص و  يهطبار  ددرگ  ثعاب  نادنزرف  دوجو  دیابن  دننادب  مه  ردام  ردپ و  درک . داجیا 
تولخ یتاقوا ، رد  نارگید  مشچ  زا  رود  هب  یعرش و  یقالخا و  لئاسم  تیاعر  اب  هکلب  دیارگ  يدرـس  هب  دورب و  نیب  زا  تسیگدنز  یمرگ 

يارب نآ  زا  دـعب  يهیآ  غلاـبان و  دارفا  يارب  همیرک  يهیآ  رد  رگید  يهتکن  و  تسا . یگدـنز  سرد  زین  نادـنزرف  يارب  نیا  دنـشاب و  هتـشاد 
لقن ًاـنیع  ار  روکذـم  يهیآ  لـیذ  دـلج 14  هنوـمن  ریـسفت  زا  یتمـسق  هطبار ، نیا  رد  هک  تسا  نـتفرگ  هزاـجا  ناذـیتسا و  هلئـسم  غلاـب  دارفا 

زین دنتـسه  ردام  ردپ و  دزن  ًاّبترم  هک  غلابان  ناکدوک  یّتح  دنوشن  دراو  هزاجا  نودب  تقو ، ره  رد  دنفّظوم  زین  غلاب  ناکدوک  مینکیم … ( :
تحارتسا هب  ناردام  ناردـپ و  هک  رهظ  ماـگنه  ءاـشع و  زاـمن  زا  دـعب  حبـص و  زاـمن  زا  لـبق   ) تقو هس  رد  لـقاال  هک  دـنوش  هداد  شزومآ 

نآرق هکنیا  اب  دوشیم و  تیاعر  رتمک  زورما  هنافـسأتم  دـنچ  ره  تسیمالـسا  بدا  عون  کی  نیا  دـنوشن . دراو  هزاـجا  نودـب  دـنزادرپیم )
نیا نوماریپ  هک  دوشیم  هدینش  هدید و  رتمک  زین  ماکحا  نایب  اهینارنخس و  اههتـشون و  رد  تسا ، هدرک  نایب  قوف  تایآ  رد  ار  نآ  ًاحیرص 

رگ هتفرگ !؟ رارق  یهّجوتیب  تلفغ و  دروم  نآرق  یعطق  مکح  نیا  لیلد ، هچ  هب  تسین  مولعم  دوش و  ثحب  نآ  يهفـسلف  یمالـسا و  مکح 
دروم نآ  تایئزج  دوش و  هتفگ  نخس  نآ  زا  دیاب  زاب  مینادب  بحتسم  ار  نآ  ًاضرف  رگا  یّتح  تسا  مکح  نیا  تیاعر  بوجو  هیآ  رهاظ  هچ 

زین ناراکتمدخ  دنروآیمن و  رد  لئاسم  نیا  زا  رس  ناکدوک  هک  دننکیم  رکف  ناشیدنا  هداس  زا  یـضعب  هچنآ  فالخ  رب  دریگ . رارق  ثحب 
دنراد و ّتیساسح  هداعلا  قوف  هلئـسم  نیا  يور  نالاسگرزب ) هب  دسر  هچ  ات   ) ناکدوک هک  تسهدش  تباث  دنوشیمن ، کیراب  روما  نیا  رد 

تافارحنا يهمـشچرس  دـنیبب  ار  نآ  تسیاـبیمن  هک  ییاـههرظنم  هب  ناـکدوک  دروخرب  رد  نارداـم  ناردـپ و  يراـگنا  لهـس  دوشیم  هاـگ 
ناردـپ و یهّجوتیب  رثا  رب  ناشدوخ ، فارتعا  هب  هک  میدرک  دروخرب  يدارفا  اـب  دوخ  اـم  تسا . هدـش  یناور  ياـهيرامیب  هاـگ  یقـالخا و 

دندوب هدیسر  یناور  يهدقع  یسنج و  کیرحت  زا  ياهلحرم  هب  نآ  تامّدقم  ای  یسنج  شزیمآ  لاح  رد  نانآ  هدهاشم  رما و  نیا  هب  ناردام 
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تـساجنیا دندوب . هتفر  شیپ  راحتنا  زرم  ات  دیاش  زین  اهنآ  دوخ  دوب و  هدش  رادیب  اهنآ  رد  لتق ! ّدح  رـس  رد  ردام  ردپ و  دـیدش  توادـع  هک 
زا مالـسا  نیبـم  نید  دناهدیـسر ، نآ  هب  زورما  نادنمـشناد  هک  ار  یلئاـسم  هک  دوـشیم  راکـشآ  یمالـسا  مکح  نیا  تـمظع  شزرا و  هـک 

نیا هک  مینک  هیـصوت  ناردام  ناردـپ و  هب  تسا  مزال  اج  نیمه  رد  زین  و  تسا . هدرک  ینیب  شیپ  دوخ  ماکحا  رد  ار  نآ  شیپ  نرق  هدراـهچ 
کیرحت ببس  هک  يرگید  ياهراک  زا  نینچمه  دنهدب و  تداع  دورو ، ماگنه  نتفرگ  هزاجا  هب  ار  دوخ  نادنزرف  هتفرگ و  يّدج  ار  لئاسم 

نیا دننادب  دننک و  زیهرپ  دراد  ناکما  هک  اجنآ  ات  دنباوخیم  زیمم  ياههّچب  هک  یقاطا  رد  درم  نز و  ندـیباوخ  هلمج  زا  ددرگیم  نادـنزرف 
ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  یثیدـح  رد  هکنیا  بلاـج  تـسا . ّرثؤـم  اـهنآ  تشونرـس  رد  هداـعلا  قوـف  یتـیبرت  رظن  زا  روـما 

هراوهگ رد  یکدوک  هک  یلاح  رد  ادابم  (. 7 « ) اَمِْهَیلِإ ُرُْظنَی  ِدْهَْملا  ِیف  ُِّیبَّصلا  َو  ُهَتَأَْرما  ُلُجَّرلا  َعِماَُجی  ْنَأ  َو  ْمُکاَّیِإ  : » دـندومرف هک  میناوخیم 
 …. دینک یسنج  شزیمآ  درگنیم  امش  هب 

لالقتسا ندروآ  تسد  هب  هناکدوک و  ياهدیق  یگتسباو و  زا  ییاهر  هب  زاین 

نیب وا  دـهدیم  جـنر  رایـسب  ار  يو  رما  نیمه  تسین و  صخـشم  شرداـم  ردـپ و  يارب  دـشر  زا  هلحرم  نیا  رد  ناوجون  ّتیعقوم  هنافـسأتم 
اهرتگرزب هگرج  رد  ار  وا  زونه  ردام  ردپ و  شلیم ، فالخ  رب  دیآیمن و  شـشوخ  رگید  ندوب  كدوک  زا  وا  هدـنام ، یناوجون  یکدوک و 

دـشاب ارچ  نوچیب و  رادربنامرف  عیطم و  دبع  دنراد  عقوت  هدرک  روصحم  هناکدوک  ياهدنب  دیق و  رد  ار  وا  دـنهاوخیم  زونه  دـناهتفریذپن و 
هناکدوک ياهدنب  دیق و  زا  دهاوخیم  هکنیا  رب  هوالع  ناوجون  نِینِـس .» َْعبَـس  ٌریِزَو  َو   » دش هراشا  يوبن  فیرـش  ثیدـح  رد  هک  یتروص  رد 

نکمم دورب  ردپ  یّتح  راب  ریز  درادن  تسود  يداصتقا  لئاسم  رد  دتـسیاب  دوخ  ياپ  يور  دنک و  یگدنز  لقتـسم  دراد  لیم  دبای  یـصالخ 
لباقم رد  نکیل  دریگب  لوپ  ردام  زا  تسا  رـضاح  ًاضعب  دنک  زاربا  ردپ  هب  دوشن  رـضاح  دنارذگب و  ار  دوخ  روما  لوپ  نودب  زور  دنچ  تسا 

ردام ردپ و  هداوناخ و  اب  دراد  تسود  مه  دریگب  لوپ  شیارب  ات  دنکیم  هطـساو  ار  ردام  دراوم ، یخرب  رد  دنک و  ظفح  ار  دوخ  رورغ  ردپ 
دوخ زا  اهنآ  اب  دروخرب  رد  یلو  تساهنآ  هب  یکّتم  دنمقالع و  نیدلاو  هب  یلیخ  هکنیا  نمـض  تسا . لالقتـسا  ناهاوخ  مه  دنک و  یگدـنز 
زورب ثعاب  درازآیم و  ار  وا  حور  تاضراعت  نیا  دوجو  تسین و  دنمقالع  اهنآ  هب  هک  دنکیم  لمع  ياهنوگ  هب  دـهدیم و  ناشن  یتحاران 

. تسین ردام  ردپ و  دنیاشوخ  هک  هدش  يو  زا  يراتفر 

تسود ترشاعم و  هب  زاین 

اریز درب  رس  هب  دوخ  ياهلاس  ّنس و  مه  اب  دراد  تسود  رتشیب  ناوجون  تسا . غولب  نارود  ياهزاین  زا  رگید  یکی  یبای  تسود  ترشاعم و 
راتفر ترـشاعم و  بادآ  ناوجون  هکنیا  رگید  ّمهم  يهتکن  دـننک و  رارقرب  طابترا  وا  اـب  دـنناوتیم  رتهب  دـننکیم و  كرد  ار  وا  رتشیب  اـهنآ 

یناتسود نتفای  رد  ار  وا  دیاب  هکلب  دنـشاب  تهج  نیا  رد  وا  عنام  دیابن  ردام  ردپ و  دنکیم . نیرمت  ناتـسود  اب  دمآ  تفر و  رد  ار  یعامتجا 
روضح هاتوک  یتّدـم  يارب  اهنآ  عمج  رد  هداد و  بیترت  یناـمهم  وا  ناتـسود  يارب  یّتح  یلیمحت و  تروص  هب  هن  هتبلا  دـننک  کـمک  قیـال 

، ناتـسود اب  ترـشاعم  تازایتما  زا  یکی  دـننادب  دنـشاب و  رگ  هراظن  سوسحم  ریغ  تروص  هب  رود  زا  هتـشاذگ  اهنت  ار  اهنآ  سپـس  دـنبای و 
تالکشم ددرگیم  ثعاب  رما  نیمه  دنراتفرگ و  وا  لکشم  هب  هک  دباییم  ار  يرگید  دارفا  اریز  تسا  ناوجون  ینارگن  بارطضا و  شهاک 

. دراذگ رس  تشپ  ار  ینارحب  نارود  نیا  تمالس  اب  دنک و  هولج  ناسآ  یعیبط و  شیارب  غولب  نارود 

ندرک هولج  ّمهم  ییامندوخ و  هب  زاین 

. تسا ندرک  هولج  مهم  ییاـمندوخ و  هب  زاـین  تسا ) كاـنرطخ  دوشن  هّجوـت  غوـلب  نارود  رد  نآ  هب  هک  یتروـص  رد  و   ) ّمهم ياـهزاین  زا 
دباـی تسد  لـیم  نیا  هب  تسناوت  حیحـص  هار  زا  رگا  دـنک  هولج  مهم  نارگید  مشچ  رد  دـهد و  ناـشن  ار  دوخ  دراد  لـیم  ًادـیدش  ناوجون 
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حیحـص ریغ  هار  زا  ناوجون  اسب  هچ  دننک  یهّجوتیب  ّمهم  رما  نیا  هب  تبـسن  ردام  ردپ و  هژیو  هب  نایفارطا  رگا  نکیل  دوب  دـهاوخن  یلکـشم 
درآرب نزور  زا  رس  يدنب  شرد  درادن  يروتسم  بات  ور  يَرپ  هک : ارچ  دنکیم  يرگ  هولج  يرگید  تروص  هب  هدش  دراو 

غولب ياههولج  نیرتمهم 

هتـسخ و ار  ناوجون  داـضتم ، تاـساسحا  تاـناجیه و  هیوناـث ، تافـص  زورب  تسین  یطاـشن  اـب  بوخ و  نارود  ناوجون  يارب  غوـلب  نارود 
مدـع هلمج : زا  دـش  دـهاوخ  رگناـیامن  وا  راـتفر  رد  بارطـضا  يرارقیب و  نیا  دوشیم و  وا  بارطـضا  يرارقیب و  ببـس  هدرک و  سویأـم 

، يزابجل يرگشاخرپ ، یفرح ، رپ  تارّرقم ، زا  رارف  اهرتگرزب ، تمرح  تیاعر  مدع  ینکش و  ّتنس  یگتخلـش ، حالطـصا  هب  مظن و  تیاعر 
چیه نودـب  تقو  ندـنارذگ  یبلطاوزنا ، يریگ ، هشوگ  يرارقیب ، یگلـصوحیب ، ییارگدـُم ، یپ ، رد  یپ  ياـهیبای  تسود  ییوج ، هزیتس 

زا کی  ره  هک  یبلط  لالقتـسا  نتـشیوخ و  هب  هقالع  یتسرپدوخ ، ییامندوخ ، يزاورپدنلب ، ساوسو ، ادـص ، رـس و  داجیا  هب  هقالع  فدـه ،
. تسین رّسیم  نآ  هب  نتخادرپ  رصتخم  نیا  رد  هک  دبلطیم  عماج  لقتسم و  یثحب  لئاسم  نیا 

غولب نارود  رد  ردام  ردپ و  فیاظو 

غولب هب  یهاگآ  فلا :

ردپ و تسا . نابیرگ  هب  تسد  نآ  تالکشم  اب  دزوسیم و  غولب  شتآ  ياههلعش  نایم  رد  وا  تسینارحب  رایسب  ناوجون  يارب  غولب  نارود 
مسج و رد  هک  نآ ، زا  یـشان  تارییغت  غولب و  لئاسم  هب  تبـسن  ات  اهنآ  دـنراد  هدـهع  رب  ینیگنـس  فیاظو  ساّسح  نارود  نیا  رد  زین  ردام 
كرد و ار  يو  هدرک  رارقرب  طابترا  ناوجون  اب  دنناوتیمن  دننادن ، ار  ددغ  اهنومروه و  شقن  دـنباین و  یهاگآ  هدـش  داجیا  ناوجون  ناور 

داجیا دـننادب  دـیاب  ردام  ردـپ و  مشکیم  هچ  ینادـب  هک  اـت  ریگب  شتآ  دوشیمن  اـشامت  هب  نتخوس  ساـسحا  دـننک . سمل  ار  شتالکـشم 
یتاذ و یعیبط و  ياهلئـسم  دـشابیم  غولب  زراب  ياههولج  زا  هک  فلاخم ، سنج  هب  لیامت  یـسنج و  يرادـیب  نآ  لابند  هب  هیوناث و  تافص 

ندید زا  مرتخد ، رد  هیوناث  تافـص  ندمآ  دیدپ  زا  سپ  تشاد  راهظا  درک و  هعجارم  نم  هب  يردپ  هنافّـسأتم  تسا . ناسنا  لسن  ءاقب  ثعاب 
تبـسن ار  ساسحا  نیمه  دوخ  تاعجارم  رد  ناردام  زا  یـضعب  ای  منک  هاگن  وا  هب  مناوتیمن  هدش  نز  کی  وا  منیبیم  یتقو  دیآیم  مدـب  وا 

نیا ناسنا ، دشر  يهرود  نیرتابیز  هب  تبسن  دننک و  دروخرب  هنوگ  نیا  غولب ، يهلئسم  اب  ردام  ردپ و  رگا  دننکیم . زاربا  ناوجون  نارسپ  هب 
هب هک  دننک  دراو  وا  یتّیصخش  رکیپ  رب  ینیگنس  تابرض  دیاش  هک  هدرک  وربور  یگرزب  لکشم  اب  ار  دوخ  ناوجون  دنشاب  هتـشاد  ار  هاگدید 
زج ياهیدـه  ناوجون ، يارب  هاگدـید  نیا  اـیآ  دـیراد ؟ يراـظتنا  هچ  هتفرگ  شتآ  ناوجون  زا  امـش  دوـب . دـهاوخن  ریذـپ  ناربـج  هجو  چـیه 

لاؤس زا  ناوجون ، نیا  نورد  دننادب  دیاب  ردام  ردـپ و  تشاد ؟ دـهاوخ  لابند  هب  يزیچ  یـشکدوخ  یگدرـسفا و … و  بارطـضا ، ینارگن ،
، دزیریم دوخ  رد  هتفرگ ، ناوجون  زا  ار  اـهلاؤس  نیا  حرط  نادـیم  دـناهدروآ  دوجو  هب  اـهنآ  هک  يدروـمیب  ياـیح  بْجُح و  تساـغوغ و 

هدرک هراشا  اهلاؤس  زا  ياهنومن  هب  اجنیا  رد   … دوشیم و . رگنایـصع  دـنکیم ، داجیا  تنوشخ  دـنزیم ، دایرف  هدـش ، برطـضم  نارگن و 
ایند نیا  هب  مندـمآ  زا  فدـه  متـسیک - ؟ نم  مینکیم - : توعد  اـهنآ  يارب  باوج  ندرک  هداـمآ  قّـمعت و  هب  ار  یمارگ  نارداـم  ناردـپ و 
- ؟ تسیچ غولب  متسین - ؟ دازآ  ارچ  هچ - ؟ ینعی  تعاطا  تسیک - ؟ ادخ  تسیچ - ؟ نید  تفر - ؟ مهاوخ  اجک  هب  تیاهن  رد  تسیچ - ؟

يرامیب هب  ایآ  تسا - ؟ هدش  هداجیا  یلکـشم  نم  يارب  ایآ  تسا - ؟ غولب  ضراوع  زا  یعیبط و  نم  مسج  رد  هدمآ  دیدپ  ياهرییغت  نیا  ایآ 
یـسک ایآ  دنوشیمن - ؟ رازیب  نم  زا  نارتخد  لئامـش  لکـش و  نیا  اب  ایآ  دندنخیمن - ؟ نم  هب  اهرـسپ  ایآ  ما - ؟ هدش  التبم  هنیـس  ناطرس 
راکفا نیا  رتشیب  و  دش … - ؟ دهاوخ  هچ  مدروخ  تسکش  رگا  موشیم - ؟ زوریپ  یسنج  روما  رد  ایآ  دوشیم - ؟ نم  اب  جاودزا  هب  رضاح 
دنزرف ياهلاؤس  هنوگ  نیا  یقطنم  يوگخساپ  هجو  نیرتهب  هب  دیاب  ردام  ردپ و  دراد . همادا  دنزرف  نیلّوا  ّدلوت  یّتح  جاودزا و  ات  اهلاؤس  و 
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. دنشاب دوخ 

ناوجون اب  ندرک  رارقرب  طابترا  ب :

تـسود نیرتهب  هک  ییاههداوناخ  دندنمتداعـس  ردقچ  تسا ، ناوجون  اب  ندرک  رارقرب  طابترا  نارود  نیا  رد  ردام  ردـپ و  فیاظو  رگید  زا 
رارقرب ناوجون و  تخانـش  يهیاس  رد  رگم  دیآیمن  تسد  هب  نیا  دشاب و  شردام  رتخد ، ناوجون  تسود  نیرتهب  شردـپ و  رـسپ ، ناوجون 

هک هتفگ  كرت  ار  هناخ  یتقو  ناردپ  یـضعب  تسا . هدش  گنر  مک  رایـسب  طابترا  نیا  ام  زورما  يهعماج  رد  هنافّـسأتم  وا . اب  طابترا  ندرک 
هک دناهدرک  راک  راتفرگ  ریـسا و  ار  دوخ  ردقنآ  تسا . باوخ  رد  دنزرف  مه  زاب  هک  دندرگ  یمرب  هناخ  هب  یماگنه  باوخ و  رد  ناشدنزرف 

رـسمه و دوخ و  تحارتسا  هدمآ و  هناخ  هب  هنازور  هداتفا  بقع  ياهراک  زا  يراب  هلوک  اب  مه  یـضعب  تسا . نیمه  تقلخ  زا  فده  ییوگ 
هب دـنزب ؟ فرح  هک  اب  ناوجون  درک !!!؟ رارقرب  طابترا  ناوجون  اب  ناوتیم  مه  هنوگ  نیا  ایآ  دـننکیم . لاغـشا  هنوگ  نیا  زین  ار  ناشدـنزرف 

يارب نامشالت  رگم  میوریم !!؟ اجک  هب  ام  تفر ؟ دهاوخ  اجک  هب  تسیک ؟ وا  يوگخساپ  دنک !؟ لاؤس  یـسک  هچ  زا  دربب ؟ هانپ  یـسک  هچ 
ام دنزرف  ایآ  تسا ؟ نیا  تداعـس  هار  ایآ  دنبلطیم ؟ ار  يرگید  زیچ  نادـنزرف ، تداعـس  زج  ناردام  ناردـپ و  ایآ  تسیچ ؟ يارب  تسیک و 

ناردام ناردپ و  تسا !! ردپ  زا  مرتخد  کی  ای  مرسپ  کی  ندینش  يهنشت  وا  دهاوخیم ؟ گنف  گند و  هارمه و  نفلت  تاناکما ، لوپ ، طقف 
هب رگا  یهلا  لدع  هاگشیپ  رد  تمایق  يادرف  دیهد . تاجن  ار  دوخ  هتشذگن  ناترـس  زا  بآ  ات  دیوش  رادیب  هدشن  رید  ات  دیئآ  دوخ  هب  یمارگ 

نایناج رگا  تسا ؟ نکمم  ریغ  رما  نیا  ایآ  دش ؟ دهاوخ  هچ  دنهد  رارق  تبوقع  لاؤس و  دروم  ار  ناردام  ناردـپ و  راکهزب ، نادـنزرف  ياج 
هّجوت نم  هب  رگا  دیشک . هار  نیا  هب  ارم  وت  درکلمع  يدوب ، نم  يزور  هیس  لماع  وت  هک  دنبـسچب  ار  ردام  ردپ و  نماد  تمایق  يادرف  خیرات ،
دیئایب سپ  دنراد ؟ یباوج  هچ  یـضرف  همکاحم  نیا  رد  ناردام  ناردـپ و  ایآ   … مه !!!  نم  نونکا  يدادیم ، رارق  متّبحم  دروم  يدرکیم ،

مه ایند  نیا  زا  سپ  نامیارب  دنامیم و  یقاب  ام  زا  هک  یکرت  ام  اهنت  دینادب  میراذگب . تقو  نادواج  ياههیامرس  نیا  يور  هتـشذگ  زا  شیب 
هیلع و هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ثیدح  رد  هچنانچ  تسا . هتـسیاش  حلاص و  دنزرف  دوب  دهاوخ  ام  لامعا  يهمان  ندـنام  حوتفم  ثعاب  دـیفم و 

هتـسب دروم  هس  رد  زج  اهنآ  لمع  يهدـنورپ  دـنوریم  ایند  زا  مدآ  دـالوا  هک  یماـگنه  دومرف : هک  تسهدـش  هراـشا  نآ  هب  ( 8  ) ملـس هلآ و 
(3 . ) دراذـگب راـگدای  هب  دوـخ  زا  وا  هک  یملع  ( 2 . ) هنـسحلا ضرق  هسردم ، هینیـسح ، دجـسم ، نتخاس  لثم  هّیراج  يهقدص  ( 1 : ) دوشیم

. دشاب وا  يوگاعد  هک  یحلاص  دالوا 

لئاسم حرط  يارب  ناوجون  عیجشت  نداد و  تصرف  ج :

دراذگ نایم  رد  نانآ  اب  تعاجش  تحارـص و  لامک  اب  ار  دوخ  تالکـشم  لئاسم و  يهیلک  دنهد  تصرف  ناوجون  هب  دیاب  ناردام  ناردپ و 
يهمان زا  یتمـسق  اجنیا  رد  دش . دـهاوخ  هچ  تسین  مولعم  دربیم و  هانپ  نارگید  هب  دـماین  دـیدپ  ناوجون  يارب  تصرف  ّتیعقوم و  نیا  رگا 

ناـیم رد  نم  اـب  يراد  لد  رد  هچ  ره  وـت  مراد  تسود  نـم  : … مـینکیم . رکذ  شرتـخد  هـب  باـطخ  ار  يرهطم  یـضترم  هللا  تـیآ  دـیهش 
يدحا اب  نم  هک  یـشاب  لیام  رگا  دنکیمن و  قرف  دشاب  هک  یبلطم  ره  يهرابرد  ياهنیمز و  ره  رد  يروضح ؛ ای  همان  يهلیـسو  هب  يراذـگب 
تاـکن هماـن ، رطـس  هس  نیا  رد  دوشیمن . يراـج  نم  ملق  ناـبز و  هب  زگره  غورد  هک  ینادیم  تدوخ  وـت  مراذـگیمن  مراذـگن ، ناـیم  رد 

بلج ناوجون ، عیجـشت  لـئاسم ، تالکـشم و  حرط  يارب  ناوجون  هب  نداد  تصرف  هلمج : زا  تسهتفهن  یـساّسح  فـیرظ و  رایـسب  یتـیبرت 
. تخادرپ میهاوخ  نآ  هب  ردام  ردپ و  فیاظو  رگید  رد  هک  تقادص ، ناوجون و  يارب  ندوب  رارسا  مرحم  ناوجون و  دامتعا 

ندوب رارسا  مرحم  د :

نایم رد  ردام  ردـپ و  اب  هک  ياهنامرحم  لـئاسم  درک  ساـسحا  ناوجون  رگا  دنـشاب  ناوجون  روبـص  گنـس  زار و  مرحم  نیما ، رداـم  ردـپ و 
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گرزب يرطخ  دوخ ، هک  دربیم  هانپ  هطبار  نیا  رد  يدارفا  هب  درک و  دـهاوخن  حرطم  اهنآ  اب  ار  یلکـشم  چـیه  رگید  هدـش  ءاـشفا  هتـشاذگ 
اب هطبار  رد  يرعـش  هب  ار  یمارگ  يهدـنناوخ  هّجوت  اجنیا  رد  تسا . اهنآ  هاوخرطاخ  هک  درک  دـنهاوخ  تیادـه  یهار  هب  ار  ناوجون  تسا و 
لب وت ، يایند  وچ  ین  ییایند  ارم  تسه  مرداـم  مییاـمنیم . بلج  تسا ، یحور  یمـسج ، تالکـشم  ناوجون و  تاراـظتنا  رگناـیب  هک  غولب 

ییادص ره  ادص  فارطا  همه  زا  دسریم  اپب  تساربک  رشحم  ملد  رد  میاوآ  دونـش  یـشوگ  تسین  میاغوغ  نورب  تسا و  نورد  زا  ییاغوغ 
نم ردام  لد ، هدـید  نک  زاب  يدـیدیم  ارم  وت  تقیقح  هب  يدینـشب  نم  لد  زار  شاک  دـنار  مشیوخ  ز  شیپ ، مور  اـت  دـناوخ  مشیوخ  يوس 

هب نم  موریم  راک  هچ  رهب  ماهدمآ  اجک  زا  ملوئسم  نم  هدش ، لئاس  حور  ملوغـشم  دوخ  هب  هدرک  نم  رکف  نخـس  زار و  دوخ  هداز  زا  ونـشب 
مک تدنبلد  لد  زار  نک  شوگ  تدنزرف  رب  هدـب  لد  ياهظحل  وج  ملاح  نم  لد  نورد  زا  وگب  تسیچ  نم  تقلخ  زا  فدـه  راب  رخآ  اجک 
دوخ ات ز  شیوخ  زا  زج  همه  مزیرگیم ز  شیرپ  رورغم و  متـسم و  شکرـس و  مدش  هتـسر  رگد  زیچ  همه  زا  مدش  هتـسخ  رگد  فرح  نزب 
نوچ ردام  متسد  وت ، ریگ  ایب  ناه  مدیِک  هدومنن  ناطیـش  هک  ای  مدیـص  هدرکن  داّیـص  هک  ات  رورغ  خاک  هدشن  ناریو  هک  ات  روفنم  متـشگن  زین 
منخس مه  ممدمه  مزار  مه  ییوت  تسه  مرواب  شیر  لد  رب  مشکب  یفطل  تسد  شیپ  ردام  یمدق ، کی  ایب  ناه  ردام  متـسه  وت  دنزرف  هک 

(9  ) ردام مرود  وت  شیوخ  زا  نکن  ردام  مروبص  گنس  وت  شاب  مزاس  مه 

نانآ راتفر  راکفا و  ربارب  رد  لمع  تّدش  تنوشخ و  ییوخدنت ، زا  يریگولج  ه :

زیهرپ ًاّدج  یناوجون  غولب و  ساّسح  نارود  رد  ًاصوصخ  لمع ، تّدش  تنوشخ و  ییوخدنت ، زا  دنـشاب  هتـشاد  ّتقد  دیاب  ناردام  ناردـپ و 
. دروآ دهاوخ  لابند  هب  زین  ار  ياهدیدع  تالکشم  هکلب  درک  دهاوخن  لح  ار  یلکشم  اهنت  هن  اهدروخرب  هنوگ  نیا  اریز  دننک 

یهاوخرذع هب  ناوجون  ندرکن  روبجم  و :

. دننزب لفاغت  لهاجت و  هب  ار  دوخ  دیاب  تسا  دـنیاشوخان  اهنآ  يارب  هک  غولب  نامز  رد  ناوجون  راتفر  زا  یـضعب  لباقم  رد  ناردام  ناردـپ و 
راتفر ردام  ردـپ و  رگا  اّما  ددرگیم . نامیـشپ  لـجخ و  دوخ  لـمع  زا  هدـش ، رداـم  ردـپ و  يهناـمیرک  دروخرب  هّجوتم  ًاـضعب  زین ، ناوجون 
باوج دروم  کی  يارب  تسا  نکمم  دنیامن  یهاوخرذع  هب  روبجم  ار  وا  هاگ  دنهد و  ناشن  ّتیـساسح  هتـشاذگ و  نیب  هّرذ  ریز  ار  ناوجون 

قوس يزابجل  یگریخ و  هب  ار  ناوجون  دوب و  دهاوخ  يو  هتـشذگ  راتفر  زا  رتدیدش  بتارم  هب  هک  تشاذگ  دـهاوخ  یئوس  رثا  نکیل  دـهد 
. دهدیم

ردام ردپ و  نیب  رظن  تدحو  ز :

هّجوتم ناوجون  هک  یتروص  رد  دنـشاب . يرگید  دـّیؤم  مادـک  ره  هتـشاد و  رظن  تدـحو  ناوـجون  كدوـک و  تیبرت  رد  دـیاب  رداـم  ردـپ و 
. دیامنیم هدافتسا  ءوس  اهتصرف  زا  هتفرگ  یهام  دولآ  لِگ  بآ  زا  عیرس  ددرگ  ردام  ردپ و  نیب  فالتخا 

ردام ردپ و  رد  لعف  لوق و  تدحو  ح :

فـص يهکرابم  يهروس  رد  دنوادخ  ددرگن . ضراعت  راچد  ناوجون  ای  كدوک  ات  دشاب  هتـشاد  یناوخمه  دیاب  ردام  ردـپ و  راتفر  راتفگ و 
هدروآ نامیا  هک  یناسک  يا  (. 10 « ) َنُولَعْفَت ام ال  اُولوُقَت  ْنَأ  ِهَّللا  َدـْنِع  ًاتْقَم  َُربَک  َنُولَعْفَت *  ام ال  َنُولوُقَت  َِمل  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای  : » دـیامرفیم

تحیـصن و رگا  دـینکن . لمع  هک  دـییوگب  ینخـس  تسا  مشخ  بجوم  رایـسب  ادـخ  دزن  دـینکیمن ؟ لمع  هک  دـییوگیم  ینخـس  ارچ  دـیا 
، تیبرت رد  ّرثؤم  دارفا  همه  ردام و  ردپ و  لعف  یّتح  درادن  ياهجیتن  چیه  دشاب  هتشادن  دوجو  اهنآ  دوخ  درکلمع  رد  ردام ، ردپ و  يهظعوم 
« مُِکتَنِْـسلَأ ِْریَِغب  ِساَّنلا  َةاَعُد  اُونوُک  : » دیامرفیم هک  تسا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  رابرهگ  مالک  زین  نآ  دّیؤم  تسا و  رتّرثؤم  اهنآ  فرح  زا 
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ّقح رد  مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  ترـضح  ياعد  زا  ینارون  ياهزارف  ناـیب  اـب  دیـشاب . ناـبز  ریغ  يهلیـسو  هب  مدرم  يهدـننک  توعد  (. 11)
ِیف ِیل  ْدُدـْما  یَِهلِإ  ْمِِهب  یِعاَْـتمِِإب  ِیل و  ْمِهِحالْـصِِإب  َو  يِدـْلُو  ِءاَـقَِبب  َّیَلَع  َّنُم  َو  َّمُهَّللا  : » مـشخبیم ماـتخ  نـسُح  دوـخ  راتـشون  هـب  نادـنزرف 

ْمِهِسُْفنَأ ِیف  ْمِِهفاَع  َو  ْمُهَقاَلْخَأ ، َو  ْمُهَناَیْدَأ  َو  ْمُهَناَْدبَأ  ِیل  َّحِصَأ  َو  ْمُهَفیِعَـض ، ِیل  ِّوَق  َو  ْمُهَریِغَـص ، ِیل  ِّبَر  َو  ْمِِهلاَجآ ، ِیف  ِیل  ْدِز  َو  ْمِهِراَمْعَأ ،
، ََکل َنیِعیِطُم  َنیِعِماَس  َءاَرَُـصب  َءاَیِْقتَأ  ًاراَْربَأ  ْمُْهلَعْجا  َو  ْمُهَقاَزْرَأ  يِدَـی  یَلَع  َو  ِیل  ْرِرْدَأ  َو  ْمِهِْرمَأ ، ْنِم  ِِهب  ُتِینُع  اَم  ِّلُک  ِیف  َو  ْمِهِحِراَوَج  ِیف  َو 
اَم یَلَع  ًانْوَع  ِیل  ْمُْهلَعْجا  َو  ِیل ، ًاْریَخ  َِکلَذ  ْلَعْجا  َو  ًاروُکُذ ، ًادَالْوَأ  ْمُهَعَم  َْکنُدـَل  ْنِم  ِیل  ْبَه  َو  ْمِهِِّرب  َو  ْمِِهبیِدْأـَت ، َو  ْمِِهتَِیبَْرت  یَلَع  یِّنِعَأ  … 

. ناشیا زا  نم  ندرب  هرهب  هب  نم و  يارب  ناشیا  ندینادرگ  هتـسیاش  هب  منادنزرف و  ندنام  هب  امرف  اطع  تمعن  نم  هب  ایادخ  راب  (. 12 « ) َُکْتلَأَس
زاس دنمورین  ار  ناشناوتان  هد و  شرورپ  نم  يارب  ار  ناشدْرُخ  امن و  رایـسب  ار  ناشیگدنز  تّدم  نادرگ و  زارد  نم  يارب  ار  ناشرمع  ایادخ 

هد یتسردنت  مشوکیم  ناشیا  راک  زا  هچ  ره  رد  ناشمادنا و  اهناج و  رد  رادب و  ملاس  نم  يارب  ار  اهنآ  يوخ  قلُخ و  ار و  ناشیا  ییاهنت  و 
ناگدنونــش و ناــیانیب و  ناراــکزیهرپ و  ناراــکوکین و  زا  ار  ناــشیا  نادرگ و  ناوارف  نـم  تـسد  هـب  نــم و  يارب  ار  ناــشیاه  يزور  و 

« َنیَملاْعلا ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو  . » امرف يرای  ناشیا  ندرک  یکین  بیدأت و  شرورپ و  رد  ارم  هد … و  رارق  تدوخ  نارادربنامرف 

ذخآم عبانم و  تسرهف 

تیآ نآرق : یعوضوم  ریسفت  ( 3  ) يزاریش مراکم  هللا  تیآ  رظن  ریز  هنومن : ریسفت  ( 2  ) يزاریش مراکم  هللا  تیآ  يهمجرت  دیجم : نآرق  ( 1)
همحر یسلجم  يهماّلع  موحرم  نیقتملا : ۀیلح  ( 6  ) هّیداجس يهفیحص  ( 5  ) یتیآ رتکد  ياقآ  يهمجرت  هغالبلا : جهن  ( 4  ) یلمآ يداوج  هللا 

رظن زا  دنزرف  تیبرت  ( 9  ) بطق دّمحم  مالسا : رد  یتیبرت  شور  ( 8  ) هیلع هللا  همحر  یکراشف  يهماّلع  موحرم  هعیرّـشلا : بادآ  ( 7  ) هیلع هللا 
اب نیدـلاو  راـتفر  يهوحن  ( 11  ) یعناـص ردفـص  رتـکد  موـحرم  مالـسا : رظن  زا  جاودزا  تشادـهب  ( 10  ) يرهاـظم نیـسح  هللا  تیآ  مالـسا :
اب راتفر  ( 13  ) هیلع هللا  همحر  یفسلف  یقت  دّمحم  خیـش  جاح  نیملـسملا  مالـسالا و  ۀجح  موحرم  كدوک : ( 12  ) درگناهج هللادی  نادنزرف :

(16  ) یمئاـق یلع  رتـکد  نارتـخد : یناوـجون  ياـیند  ( 15  ) نایدّـمحم دوـمحم  رگید : يدـّلوت  غوـلب  ( 14  ) يدـمتعم ارهز  رتـکد  ناـناوج :
يرّهطم دیهش  يهماندای  داتسا : یمّلعم  ياههولج 

تشونیپ

قبط نارتخد  یعرش  غولب  هتبلا  ( - 5 . ) 96 میرم /  ( - 4 . ) 62 هرقب /  ( - 3 . ) 28 دعر /  ( - 2 . ) 476 ح 27627 ۀعیّشلا 21 /  لئاسو  ( - 1)
( - 8 . ) 295 راونألاراحب 100 /  ( - 7 . ) 58 رون /  ( - 6 . ) تسا یگلاس  رد 10  ندش  دراو  لاس و  ّنس 9  ندش  مامت  هعیش  عجارم  رثکا  يواتف 

(12 . ) راونألا ص 46 ةاکشم   – 309 راونألاراحب 67 /  ( - 11 . ) 2 و 3 فص /  ( - 10 . ) هدنسیون زا  رعش  ( - 9 . ) 22 ح 65 راونألاراحب 2 / 
یِعاَْتمِِإب ِیل و  ْمِهِحالْصِِإب  َو  يِْدلُو  ِءاَقَِبب  َّیَلَع  َّنُم  َو  َّمُهَّللا  : » زا تسا  ترابع  نآ  لماک  نتم  هتبلا  هیداّجس ص 120 ؛ يهفیحص  زا  یتمسق  - 

َو ْمُهَناَـیْدَأ  َو  ْمُهَناَدـْبَأ  ِیل  َّحِـصَأ  َو  ْمُهَفیِعـَـض ، ِیل  ِّوَـق  َو  ْمُهَریِغـَـص ، ِیل  ِّبَر  َو  ْمِِهلاَـجآ ، ِیف  ِیل  ْدِز  َو  ْمِهِراَـمْعَأ ، ِیف  ِیل  ْدُدـْما  یَِهلِإ  ْمِِـهب 
ًاراَْربَأ ْمُْهلَعْجا  َو  ْمُهَقاَزْرَأ  يِدَـی  یَلَع  َو  ِیل  ْرِرْدَأ  َو  ْمِهِْرمَأ ، ْنِم  ِِهب  ُتـِینُع  اَـم  ِّلُـک  ِیف  َو  ْمِهِحِراَوَـج  ِیف  َو  ْمِهِـسُْفنَأ  ِیف  ْمِِهفاَـع  َو  ْمُهَقـالْخَأ ،

ْمِِهب ْدُدْـشا  َّمُهَّللا  َنیِمآ  َنیِـضِْغبُم ، َو  َنیِدـِناَعُم  َِکئاَدـْعَأ  ِعیِمَِجل  َو  َنیِحِـصاَنُم ، َنیِّبُِـحم  َکـِئاَِیلْوَِأل  َو  َکـَل ، َنیِعیِطُم  َنیِعِماَـس  َءاَرَُـصب  َءاَـیِْقتَأ 
یَلَع ْمِِهب  یِّنِعَأ  َو  ِیتَْـبیَغ ، ِیف  ْمِِهب  ِینِفْکا  َو  يِرْکِذ ، ْمِِهب  ِیْحَأ  َو  يِرَـضْحَم ، ْمِِهب  ْنِّیَز  َو  يِدَدَـع ، ْمِِهب  ْرِّثَـک  َو  ِيدََوأ ، ْمِِـهب  ْمـِقَأ  َو  يِدُـضَع ،
یِّنِعَأ َو  َنِیئِطاَخ  َو ال  َنیِِفلاَُخم  َو ال  َنیِّقاَع  َو ال  َنیِـصاَع  َْریَغ  َنیِعیِطُم ، ِیل ، َنیِمیِقَتْـسُم  َنِیِلبْقُم  َنِیبِدَح  َّیَلَع  َو  َنیِّبُِحم ، ِیل  ْمُْهلَعْجا  َو  ِیتَجاَح ،

َو َُکْتلَأَس  اَم  یَلَع  ًانْوَع  ِیل  ْمُْهلَعْجا  َو  ِیل ، ًاْریَخ  َِکلَذ  ْلَعْجا  َو  ًاروُکُذ ، ًادَالْوَأ  ْمُهَعَم  َْکنَُدل  ْنِم  ِیل  ْبَه  َو  ْمِهِِّرب ، َو  ْمِِهبیِدَْأت ، َو  ْمِِهتَِیبَْرت  یَلَع 
ًاّوُدَـع اََنل  َْتلَعَج  َو  َُهباَقِع ، اَنَْتبَّهَر  َو  اَـنَتْرَمَأ  اَـم  ِباََوث  ِیف  اَـنَْتبَّغَر  َو  اَـنَْتیَهَن  َو  اَـنَتْرَمَأ  َو  اَـنَتْقَلَخ  َکَّنِإَـف  ِمیِجَّرلا ، ِناَْـطیَّشلا  َنِم  ِیتَّیِّرُذ  َو  ِینْذِـعَأ 
اَُننِمُْؤی اَنیِسَن ، ْنِإ  یَْسنَی  َو ال  اَْنلَفَغ ، ْنِإ  ُلُفْغَی  ال  اَِنئاَمِد ، َيِراَجَم  ُهَْتیَرْجَأ  َو  اَنَروُدُص ، ُهَْتنَکْـسَأ  ُْهنِم ، ِْهیَلَع  اَنْطِّلَُـست  َْمل  اَم  یَلَع  اَّنِم  ُهَتْطَّلَـس  اَنُدیِکَی ،
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اََنل ُبِْصنَی  َو  ِتاَوَهَّشلِاب ، اََنل  ُضَّرَعَتَی  ُْهنَع ، اَنَطَّبَث  ٍحـِلاَص  ٍلَـمَِعب  اَـنْمَمَه  ْنِإ  َو  اَْـهیَلَع ، اَنَعَّجَـش  ٍۀَـشِحاَِفب  اَـنْمَمَه  ْنِإ  َكِْریَِغب  اَُـنفِّوَُخی  َو  َکـَباَقِع ،
َِکناَْطلُِـسب اَّنَع  ُهَناَْطلُـس  ْرَْهقاَف  َّمُهَّللا  اَنَّلِزَتْسَی  َُهلاَبَخ  اَنِقَت  اَّلِإ  َو  اَنَّلُِـضی ، ُهَْدیَک  اَّنَع  ْفِرْـصَت  اَّلِإ  َو  اَنَفَلْخَأ ، اَناَّنَم  ْنِإ  َو  اََنبَذَک ، اَنَدَعَو  ْنِإ  ِتاَُهبُّشلِاب ،

ِینْعَنْمَت َو ال  یِِجئاَوَح ، ِیل  ِْضقا  َو  ِیلْؤُس ، َّلُک  ِینِطْعَأ  َّمُهَّللا  َکـِب  َنیِموُصْعَْملا  ِیف  ِهِدـْیَک  ْنِم  َِحبُْـصنَف  َکـَل  ِءاَعُّدـلا  ِةَْرثَِکب  اَّنَع  ُهَِسبَْحت  یَّتَح 
َو ُْهنِم  ُتْرَکَذ  اَم  ِیتَرِخآ  َو  َياَْینُد  ِیف  ِینُِحلُْـصی  اَم  ِّلُِکب  َّیَلَع  ُْنْنما  َو  ِِهب ، ِینَتْرَمَأ  ْدَق  َو  َْکنَع  ِیئاَعُد  ْبُجَْحت  َو ال  ِیل ، اَهَْتنِمَـض  ْدَق  َو  ََۀباَجِْإلا 

ِبَلَّطلاـِب َنیِحِْجنُْملا  َكاَّیِإ ، ِیلاَؤُِـسب  َنیِِحلْـصُْملا  َنِم  َکـِلَذ  ِعـیِمَج  ِیف  ِیْنلَعْجا  َو  ُتْرَرْـسَأ  َْوأ  ُْتنَلْعَأ  َْوأ  ُْتیَفْخَأ  َْوأ  ُتْرَهْظَأ  َْوأ  ُتیِـسَن ، اَـم 
ُقْزِّرلا ُمِْهیَلَع  ِعَّسَوُْملا  َكِّزِِعب ، َنیِراَـجُْملا  َکـْیَلَع ، ِةَراَـجِّتلا  ِیف  َنیِِحباَّرلا  َکـِب ، ِذُّوَعَّتلاـِب  َنیِدَّوَعُْملا  َکـْیَلَع  ِلُّکَوَّتلاـِب  َنیِعُونْمَْملا  ِْریَغ  َکـَْیلِإ 
ِءـالَْبلا َنِم  َْنیَفاَـعُْملا  َو  َِکلْدَِـعب ، ِْملُّظلا  َنِم  َنیِراَـجُْملا  َو  َکـِب ، ِّلُّذـلا  َنـِم  َنـیِّزَعُْملا  َکـِمَرَک ، َو  َكِدوُِـجب  ِعِـساَْولا  َِکلْـضَف ، ْنـِم  ُلـالَْحلا 

ِباَوَّصلا َو  ِدْـشُّرلا  َو  ِْریَْخِلل  َنیِقَّفَوُْملا  َو  َكاَْوقَِتب ، ِءاَـطَْخلا  َو  ِلـَلَّزلا  َو  ِبُونُّذـلا  َنِم  َنیِموُـصْعَْملا  َو  َكاَـنِِغب ، ِْرقَْفلا  َنِم  َْنیَنْغُْملا  َو  َکـِتَمْحَِرب ،
َکِقِیفْوَِتب َِکلَذ  َعیِمَج  اَنِطْعَأ  َّمُهَّللا  َكِراَوِج  ِیف  َنِینِکاَّسلا  َِکتَیِـصْعَم ، ِّلُِکل  َنیِکِراَّتلا  َِکتَرْدُِقب ، ِبُونُّذلا  َْنَیب  َو  ْمُهَْنَیب  ِلاَحُْملا  َو  َِکتَعاَِطب ،

يِْدلُِول َو  یِسْفَِنل  َُکْتلَأَس  يِذَّلا  َْلثِم  ِتاَنِمْؤُْملا  َو  َنِینِمْؤُْملا  َو  ِتاَِملْسُْملا  َو  َنیِِملْسُْملا  َعیِمَج  ِطْعَأ  َو  ِریِعَّسلا ، ِباَذَع  ْنِم  اَنْذِعَأ  َو  َِکتَمْحَر ، َو 
اَِنق َو  ًۀَنَسَح  ِةَرِخْآلا  ِیف  َو  ًۀَنَسَح ، اَْینُّدلا  ِیف  اَِنتآ  َو  ٌمیِحَر  ٌفُوَءر  ٌروُفَغ  ٌّوُفَع  ٌمِیلَع  ٌعیِمَس  ٌبیُِجم  ٌبیِرَق  َکَّنِإ  ِةَرِخْآلا ، ِلِجآ  َو  اَْینُّدلا  ِلِجاَع  ِیف 

«. راَّنلا َباَذَع 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 
هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د) يرگـشدرگ و ... یبهذـم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدـعب ، هس  ياـه  هاگـشیامن 
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تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com
تالاوس هب  ییوگ  خـساپ  هناـماس  یملع  یناـبیتشپ  يزادـنا و  هار  يا و) هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  شیاـمن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ،

یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،
ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،

ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،
لاـس لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هسلج ي) رد  هدـننک  تکرش 

خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 
: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :
سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25  www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com

هکنیا هجوت  لـباق  هتکن  ناربراـک 2333045(0311 ) روما  شورف 09132000109  یناـگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311)
هب ور  مجح  يوگباوج  یل  هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب 

یلصا بحاص  مرک  لضف و  هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعـسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و 
ناگمه لماش  ار  ینوزفازور  قیفوت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاق )  ) هناخ نیا 

-5331-6273  : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامـش  هللااشنادـنیامن . يرای  ار  اـم  مهم  رما  نیا  رد  ناـکما  تروص  رد  اـت  دـیامنب 
دزن ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53 ابش :  باسح  هرامش  3045-1973و 
 -: مالسلا هیلع  نیسح  ماما  زا  شدنس ، هب  جاجتحالا -  یتدیقع  يرکف و  راک  شزرا  دیس  دجـسم  نابایخ  ناهفـصا –  هبعـش  تراجت  کناب 

یمهـس وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  ام  مولع  زا  تسا و  هدرک  ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره 
. مرتراوازس وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدننک  کیرش  راوگرزب  هدنب  يا  : » دیامرفیم وا  هب  دنوادخ  دنک ، شتیاده  داشرا و  ات  دهد 
هک ار  هچنآ  اـهتمعن ، رگید  زا  دـیهد و  رارق  خاـک  رازه ، رازه  تسا ، هداد  داـی  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف 

مادک : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا : هیلع  يرکسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریسفتلا  دینک .» همیمـض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال 
هارمگ هدارا  یبصان  يدرم  ای  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وت  دراد و  ار  فیعـض  ییاونیب  نتـشک  هدارا  يدرم  يرادیم : رتتسود  ار  کـی 
هاـگن نادـِب ، ار  دوـخ  اوـنیب ، نآ  هک  ییاـشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وـت  اـّما  دراد ، ار  اـم  ناوریپ  زا  فیعـض  اوـنیب و  ینمؤـم  ندرک 
نمؤم نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] [ .»؟ دنکـشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ  لاعتم ، يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و 

ره ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب 
زیت ياهریـشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، هدرک  هدـنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دـنک ، داـشرا  ناـمیا ، هب  رفک  زا  دـنک و  هدـنز  ار  وا  هک 

يرجا دنک ، تباجا  وا  دناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیز : دنـسم  دشکب .»
«. دراد هدنب  ندرک  دازآ  دننام 
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