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تایاور رد  تاجن  هار  ناهانگ و  بقاوع 

باتک تاصخشم 

شیاریو هدوسآ ؛ نیسح  دمحم  فیلات  تایاور /  رد  تاجن  هار  ناهانگ و  بقاوع  روآدیدپ :  مان  ناونع و  نیسحدمحم  هدوسآ  هسانـشرس : 
0-464-397-964-978 لایر :   78000 کباش :  599 ص . يرهاظ :  تاصخشم  ام 1388 . لیلد  مق : رشن :  تاصخشم  یمالسا . نیـسح 

( -- مالـسا  ) هاـنگ عوضوم :  سیونریز . تروـص  هب  نینچمه  599 ؛ [ - 597 . ] ص همانباتک : تشاددای :  اـپاف  یـسیون :  تسرهف  تیعـضو 
( -- مالسا  ) هانگ شـشخب  عوضوم :  ثیداحا  مالـسا -- )  ) هانگ شـشخب  عوضوم :  ینآرق  ياههبنج  مالـسا --)  ) هانگ عوضوم :  ثیداحا 

 : ییوید يدنب  هدر  گ9 آ5 1388   / BP141/5 هرگنک :  يدنب  هدر  راتـساریو  نیسح 1345 -  یمالسا  هدوزفا :  هسانـش  ینآرق  ياههبنج 
1685110 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/218

راتفگ شیپ 

الَف َْنفَْرُعی  نا  ینْدا  ِکلذ  َّنِِهبِیبالَج  ْنِم  َّنِْهیَلَع  َنِینْدـُی  َقِینِمْؤُْملا  ِءاِسن  َو  ِکتاَنب  َو  کِـجاوْزال  ْلـق  ُِّیبَّنلا  اَـهیا  اـی   ) ِمیحرلا ِنمْحَّرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
ار ریوخ  ياه  هعنقم  اهرداچ و  اه - بابلج  وگب  نانموم  نانز  تنارتخد و  نارـسمه و  هب  ربماـیپ  يا  (. "1 ( ) امیِحَر اروُفَغ  ُهّللا  ناکَو  َْنیَذُؤی 
، دـنریگن رارق  اهزاب - سوه  رازآ - ضرعت و  دروم  دـنوش و  هتخانـش  تیرح - فافع و  هب  هک - نیا  يارب  راک  نیا  دـنزاس  کیدزن  دوخ  هب 
هب شخب  تمحر  میحر - هدـنزرمآ و  هراومه  دـنوادخ  دنکرافغتـسا  هبوت و  هدزرـس  نان  زا آ  یهاتوکو  اطخ  نونکات  رگا  تسا و  رتکیدزن 

رادنپ اب  یخرب  تسا . رادروخرب  ییالاو  تیمها  زا  هک  تسا  یمالـسا  مهم  فیرظ و  تاعوضوم  زا  ناوناب  تفع  باجح و  تسا " . نانمؤم 
عقاو رد  هک  لطاب  راعـش  نیا  اب  دنتـسین و  لئاق  نآ  يارب  یترورـض  ای  دـنناد و  یم  نانز  يدازآ  نتخاـس  دودـحم  ار  تفع  باـجح و  طـلغ 
بلس ددص  رد  تسا ، یتسه  زیگنا  تفگـش  قولخم  نیا  نز ، نتخاس  هارمگ  يارب  نیطایـش  كانرطخ  هدنبیرف و  سواسو  نامه  زا  هتفرگرب 

اب ییوناـب  ره  رگا  یتسار  هب   10 . 59 ءهی ا  (، 33  ) با زح  ا  . 1 دنتـسه . یقیقح  شمارآ  يدازآ و  زا  يو  نتخاـس  مورحم  یعقاو و  تـلزنم 
یعیاجف جیاتن و  هچ  زین  نآ  سکع  دراد و  رب  رد  ار  يرایسب  عفانم  هچ  بسانم  باجح  اب  ماوت  ایح  تفع و  دوجو  هک  دشیدنیب  لمات  تقد و 

هدیدرگ ررقم  وا  تنایـص  یتمالـس و  ظفح و  يارب  اهنت  اهنت و  یمالـسا  باجح  نوناق  هک  دـبای  یمرد  هجو  نیرتهب  هب  دوخ  دراد ، لابند  هب 
ایح و زا  نز  نتخاس  رود  ددـص  رد  نآ  یپ  رد  دوش و  یم  حرطم  ناـنز  يدازآ  ناونع  تحت  هک  يا  هدـنبیرف  نیغورد و  ياهراعـش  تسا و 

هداوناخ مرگ  نوناک  یگدیـشاپ  مه  زا  یناویح ، یـسنج  ياه  يریگ  هرهب  ییوجدوس ، تمرح ، کته  زج  يزیچ  دنتـسه ، باـجح  تّفع و 
ظوفحم دوش  یم  رهاظ  دب  شـشوپ  اب  ای  شـشوپ  نودب  هدراذـگرانک و  ار  ایح  تفع و  هک  ینز  يدازآ  ایآ  یتسار  هب  درادـن . لابند  هب  و ...

رهوـگ نز  هک  ارچ  تسا ، یفنم  باوـج  ًاـعطق  دوـب ؟ دـهاوخ  رادروـخرب  یفاـک  شمارآ  يداز و  زا آ  نز  یعـضو  نـینچ  اـب  اـیآ  و  تـسا ؟
، دـنکن تنایـص  دوـخ  دنمـشزرا  دوـجو  زا  یبوـلطم  دـح  رد  دـنکن و  ظـفح  ار  دوـخ  يدادادـخ  ياـه  ییاـبیز  رگا  هک  تـسا  يردـقنارگ 
ار وا  سپس  هتسج ، هرهب  ذیذل  ۀمعط  نیا  زا  ار  یتاظحل  ات  دنتسه ، وا  راکش  ددصرد  هشسشن و  يو  نیمک  رد  يرایسب  محر  یب  نایچراکش 

يرایـسب دنتـسم  تانایرج  تایاکح و  دسر و  یم  شوگ  هب  ایند  رانک  هشوگزا و  هک  تسا  يرایـسب  تاشرازگ  اعدم  نیا  لیلد  دنزاس . اهر 
هک یکاندرد  تیاکح  هک  دشابن  يزور  دیاش  و  دیآ ، یم  درد  هب  یتشرـس  كاپ  ناسنا  ره  بلق  اهنآ  ندناوخ  اب  هدـمآرد و  شراگن  هب  هک 

توافت یب  شیوخ  باجح  شـشوپ و  هب  تبـسن  هک  ینز  سپ  دروخن . مشچ  هب  دیارج  رد  هدوب  تفع  ایح و  هب  یهجوت  یب  نیمه  نآ  اشنم 
رارق ناتـسرپ  توهـش  راکـش  رطخ  ضرعم  رد  ار  شدوخ  عقاو  رد  هداهن  يرانک  ار  ناملـسم  يوناب  کی  روخ  رد  هتـسیاش و  تفع  هدـنام و 

رایسب هچ  دش . دهاوخ  يو  ریگنماد  ینارگن  بارطـضا و  هدش و  مورحم  زین  شمارآ  زا  دریگب  رارق  رطخ  ضرعم  رد  هک  یـسکو  تسا  هداد 
نآ زا  اهنت  هن  هدـش و  راگنا  لهـس  دوخ  تنایـص  ظفح  شـشوپ و  هب  تبـسن  بیرف  رهاـظ  ياهراعـش  رثا  رب  هک  ینمادـکاپ  ناـنز  نارتخد و 
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رگید هک  دندرب  یپ  دوخ  هابتـشا  هب  یتقو  زین  يرایـسب  هدش و  یکانرطخ  ياه  هسیـسد  واهالب  راتفرگ  هکلب  دـنتفاین ، يربخ  نیغورد  يدازآ 
. دـنداد تسد  زا  ار  شیوخ  زیزع  ناج  دـندش و  مورحم  مه  تایح  تمعن  زا  ًاضعب  هک  نیا  اـی  تشادـن و  دوجو  ناـنآ  يارب  یتشگزاـب  هار 

تهج هب  لاعتم  يادـخ  تسا و  ینید  بجاو  کـی  نآ ، یلقع  بوجو  رب  هوـالع  تفع  باـجح و  تیاـعر  بوجو  هک  درک  شومارف  دـیابن 
هچنآ انیقی  و  تسا . هدومرف  دیکات  نا  رب  زین  يرایسب  تایاور  تایآ و  رد  تسا و  هدرمش  بجاو  ار  نآ  ناوناب  يارب  نآ  ترورـض  تیمها و 
نایز ررض و  نآ  كرت  دراد و  یمدآ  يارب  يرایـسب  دیاوف  هک  تسا  نآ  شتمکح  درمـش  یم  بجاو  دوخ  ناگدنب  يارب  نابرهم  يادخ  ار 

یم مقر  ترخآ  ایند و  رد  صخـش  يارب  ار  یموش  بقاوع  یهلا  مکح  نیا  هب  تبـسن  ییانتعا  یب  اـی  یهاـتوک و  دوجو  نیا  اـب  سپ  رایـسب ،
يزوـسلد نیارباـنب  دوـمرف . یم  غـالبا  ار  نآ  مـکح  دوـخ  ناــبرهم  يادــخ  دوـب  یم  شخب  رمث  ناوناــب  يارب  نآ  ریغ  رگا  یهگناو  دــنز .

يزیچ دننک ، یم  یفرعم  نانآ  قوقح  عفادـم  نانز و  يدازآ  نابیتشپ  ار  دوخ  رهاظ ، تروص 12  رد  هک  یسنا  ینج و  نیطایـش  ءهناراکبیرف 
رامـش هب  نارگید  راکـش  يارب  یبوخ  رازبا  همعط و  دـش  هارمگ  نز  کی  رگا  هک  نآ  هچ  تسین ، هاگان  نانز  تکـاله  يارب  موش  هشقن  زج 

نیرتهب هک  گنهرف  اب  ناوناب  یلو  دنوش ، یم  نیطایش  ذیذل  ءهمعط  هک  دنتـسه  رکف  یب  لقعلا و  فیعـض  ياه  ناسنا  هشیمه  هتبلا  دور . یم 
زا ار  نانآ  دناوت  یمن  نیغورد  ياهراعش  نیطایش و  سواسو  هدوب و  راوتـسا  یهوک  نوچمه  دنناد ، یم  ادخ  گنهرف  ار  گنهرف  نیرترب  و 

نارتخد نانز و  زوسلد  يرهاوخ  نابرهم و  يردام  نوچمه  هک  تسا  مزـال  فیرـش  هنموم و  ناوناـب  رب  هتبلا  دزاـس . فرحنم  حیحـص  ریـسم 
هب ار  ناش  یگدـنز  تلزنم و  ماقم ، تیثیح ، هک  لطاب  گنهرف  يوس  هب  ندـیتلغرد  زا  ار  نانآ  هتخاس ، رایـشوه  تبحم  تفار و  اـب  ار  لـفاغ 

ندومن رایـشوه  اب  یهلا  هوق  لوح و  هب  میراد  یعـس  رثا  نیا  رد  تسا . ینید  یناـسنا و  يا  هفیظو  هک  نیا  هچ  دـنراد ، زاـب  دزادـنا  یم  رطخ 
بقارم شیپ  زا  شیب  هک  نآ  اـت  هتخاـس  هاـگ  آ   (( یباجحدـب یتّـفع و  یب  كاـنرطخ  بقاوع   )) یخرب زا  ار  ناـنآ  یمارگ  نارتـخد  ناـنز و 
ضرعم رد  امن  تسود  نانمشد  يذوم و  ناراکبیرف  نیطایش و  سواسو  ماهوا و  رطاخب  ار  دوخ  دنشاب و  شیوخ  ماقم  تلزنم و  تیـصخش ،

نآ زا  مورحم  ياه  لُگ  یمامت  يارب  ار  تفع  باجح و  ياهب  نارگ  رهوگ  ظفح  لاعتم  دنوادخ  زا  یلاعت . هللاءاش  نا  دنهدن ، رارق  تکاله 
هدوسآ نیسح  دمحم  ق  /1427ه . بج رملا  بجر  مالَسلاو - هالصلا - مهیلع  تیب - لها  مرح  مق - میراتساوخ .

تایاور تایا و  رد  یباجحدب  یتفع و  یب  بقاوع  لوا : شخب 

راب تکاله  سواسو  اهراعش ،

هراشا

لابند هب  يزیچ  یهابت  يزور و  هیـس  زج  هک  تسا  یناسفن  ياه  هتـساوخ  تاوهـش و  زا  يوریپ  یباجحدـب  یتّفع و  یب  ناملـسم ، يوناب  يا 
تایاور رد  تسا و  هداد  ار  مزال  ياهرادشه  ناسنا  هب  ناطیـش  زا  يوریپ  هب  تبـسن  يددعتم  دراوم  رد  میرک  نارق  رد  لاعتم  يا  دخ  درادن .
ترـضح نایمدآ  مامت  ردپ  ناطیـش و  نایرج  یتسه  راگدیرفآ  تسا . هدـش  حیرـصت  تاوهـش  زا  يوریپ  تارطخ  هب  زین  یناوارف  ثیداحا  و 

َو َْتنَأ  ْنُکْسا  ُمَدآ  ای  َو  : » دش قفوم  مه  تیاهن  رد  تخادرپ و  وا  ءهسوسو  هب  ییابیز  ناونع  هچ  اب  ناطیـش  هک  دیامرف  یم  وگزاب  ار  ع)  ) مدآ
ْنِم امُْهنَع  َِيرُوو  ام  امَُهل  َيِدـُْبِیل  ُناْطیَّشلا  اَمَُهل  َسَوْسَوَف  نیِملاَّظلا  َنِم  انوُکَتَف  َةَرَجَّشلا  ِهِذـه  ابَْرقَت  َو ال  اُمْتئِـش  ُْثیَح  ْنِم  الُکَف  َۀَّنَْجلا  َکُجْوَز 

َنیحِـصاّنلا َنَِمل  امَُکل  ینا  امهمـساقو   َ نیدـِلاْخلا َنِم  انوُکَت  َْوأ  ِْنیَکَلَم  انوُکَت  ْنَأ  ـَّالِإ  ِةَرَجَّشلا  ِهِذـه  ْنَع  اـمُکُّبَر  اـمُکاهَن  اـم  َلاـق  َو  اـمِِهتآْوَس 
اَمُْکِلت ْنَع  امُکَْهنَأ  َْمل  َأ  امُهُّبَر  امُهادان  َو  ِۀَّنَْجلا  ِقَرَو  ْنِم  امِْهیَلَع  ِنافِـصْخَی  اقِفَط  َو  اـمُُهتآْوَس  اـمَُهل  ْتَدـَب  َةَرَجَّشلا  اَـقاذ  اَّمَلَف  ٍروُرُِغب  امُهَّالَدَـف 
دیهاوخ هکاج  ره  زا  و  ریگ ، تنوکـس  غاـب  نآ  رد  شیوخ  تفج  اـب  وت  مدا  يا  و  ( "1  ) نیبُم ٌّوُدَـع  امَُکل  َناْطیَّشلا  َّنِإ  امَُکل  ْلـُقَأ  َو  ِةَرَجَّشلا 

وع زا  ار  هچنآ  ات  درک  هس  وسو  ار  ود  نآ  ناطیـش ، سپ  دش . دیهاوخ  ناراکمتـس  زا  هک  دـی  وشم  کیدزن  تخرد  نیا  هب  یلو )  ، ) دـیروخب
يارب زج  درکن ، عنم  تخرد  نیا  زا  ار  امـش  ناتراگدرورپ  تفگو : دـنادرگ ، نایامن  نانآ  يارب  دوب ، هدـنام  هدیـش  وپ  ناـشیا  رب  ناـشیاهتر 
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سپ متسه . امـش  ناهاوخریخ  زا  اعطق  نم  هک : درکدای  دنگوس  ود  نآ  يارب  و  دیوش . نانادواج  هرمززا  زا  ای  دیدرگ  هتـشرف  ود  ادابم  هکنآ 
هب و  دش ، راکشآ  نانآ  رب  ناشیاه  یگنهرب  دندیشچ ، عونمم  تخرد  نآ  هویم  زا  ود  نوچ آ ن  سپ  دیناشک ، طوقـس  هب  بیرف  اب  ار  ود  نآ 
عنم تخرد  نیا  زا  ار  امـش  رگم  دز : رب  گناب  ود  نآرب  ناشر  اگدرورپ  و  دندرکزاغ ، وخ د آ  رب  تشهب  ناتخرد ) ياه   ) گرب ندینابـسچ 

هنوگچ ناطیش  هک  نک  تقد  بوخ  ناملسم ، يوناب  يا  تسا " . راکشآ  ینمشد  امش  يارب  ناطیش  تقیقح  رد  هک  متفگن  امش  هب  مدرکن و 
سرد هفیرـش  ءهیآ  نیا  دومن ؟ هدافتـسا  یباذج  هدنبیرف و  ياهراعـش  تاملک و  هچ  زا  داد و  بیرف  ار  ع)  ) مدآ ترـضح  نایمدآ  مامت  ردـپ 

تلع هب  هدومرف  عنم  یلاعت - كرابت و  يادـخ - ار  هچنآره  دـننادب  ات  تسا  یگدـنز  لحارم  مامت  رد  اـه  ناـسنا  ماـمت  يارب  یگرزب  رایـسب 
دوخ ناگدنب  هک  دنکیم  اضتقا   17 . 22 تای 19 - ا  (، 7  ) فارعا .1 یتسه .  قلاخ  لضف  فطل و  تسا و  رـشب  دوخ  يارب  نآ  ندوب  راب  نایز 

هچ هک  یتسار  هب  دیواج !!! یگدنز  ندش !!!!  هتشرف  دنزاس . یتخبدب  تکاله و  راچد  ار  دوخ  ادابم  ات  دیامن ، هاگآ  تافارحنا  بقاوع  زا  ار 
رد دوب ؟ هچ  بلطم  تقیقح  اما  تسا ، اه  ناسنا  زا  يرایسب  يوزرآ  اهتنُم  دراد و  تسود  ار  نآ  یـسک  ره  تسا و  هدنبیرف  ریذپلد و  رایـسب 

تکاله نتخاس و  دوبان  ینعی  موش ، یتین  گرزب و  سب  یتداسح  نآ  دوب و  هتفهن  رگید  یفده  گرزب ، هدعو  ابیز و  ظافلا  نیا  هدرپ  تشپ 
: زومرم فادها  سواسو و  نامه  ياتسار  رد  تشاد و  رارق  يدبا 

! نانز يدازآ 

ریبعت رد  هک  روطنامه  دراد . ینوناـق  هماـنرب و  يزیچ  ره  يارب  دـنکیمن و  لوبق  زین  ار  يدازآ  ره  اـما  تسین ، ناـنز  يدازآ  فلاـخم  مالـسا 
هب تاقوا  يرایـسب  تسین و  شخب  رمث  لُگ  يارب  قلطم  يدازا  هک  تسا  یهیدـب  تسا ، هدـش  داـی  لُـگ  ناونع  هب  نز  زا  یلع ع  ناـنمومریما 

. دماجنا یم  نا  ندش  رپرپ 

! دنک یم  ینادنز  ار  نانز  باجح 

بانتجا نا  زا  دیاب  سپ  درو ، یمرد ا  نادرم  تراسا  هب  ار  نانز  زین  جاودزا  تسج ، يرود  نا  زا  دیاب  دنکیم و  ینادنز  ار  نانز  باجح  رگا 
زین ار  يدعب  راعش  دوخ  موش  فده  رد  تیقفوم  زا  سپ  دننکیم ، حرطم  ار  ریذپلد  رهاظ  هب  مومسم و  ياهراعـش  نینچ  هک  نانآ  اعطق  دننک !
مه دنتـسه و  هراـچ  یپ  رد  زین  نادرم  يارب  هک  تسا 18  هدیـسر  يدـح  هب  نانآ  يداز  زا ا  عافد  يزوسلد و  هکنانچ  درک ، دـنهاوخ  حرطم 

یتحار هب  یناطیـش  ياهراعـش  نیا  رد  لمات  مدـع  یتقد و  یب  رثا  رب  مه  يرایـسب  دـنناسر ! یم  ینوناق  بیوصت  هب  حرطم و  ار  يزاـب  سنج 
. دندیسر تکاله  هب  يرایسب  تسا و  هتفهن  یگرزب  بئاصم  عیاجف و  سواسو ، نیا  هدرپ  سپ  رد  هک  نیا  زا  لفاغ  دنوش ، یم  هارمگ 

! دنتسه مه  دب  ياه  يرداچ  تسین ، باجح  رد  نز  یکاپ 

يادـخ الثم  باجح  اب  مناخ  کی  رگا  رگید ؟ فیاظو  رگید  تانوئـش  ظفح  تسا و  یعرـش  ۀـفیظو  کی  یمالـسا  شـشوپ  هک  دـنلفاغ  ایا 
هب تبـسن  ار  شا  هفیظو  وا  درادـن . باـجح  هب  یطبر  نیا  هتبلا  دریگیم و  رارق  هذـخاوم  دروم  دـنکن  هبوـت  دوـش و  یهاـنگ  بکترم  هدرکاـن 

نیا دنامب ، توافت  یب  شیوخ  يایح  باجح و  هب  تبسن  مناخ  کی  هچنانچ  یلو  تسین ، وا  هجوتم  یباقع  نا  تبابزا  هداد و  ماجنا  باجح 
راظتنا رد  یتخـس  تبوقع  درادـنرب  دوخ  یتالابم  یب  زا  تسد  دـنکن و  هبوت  رگا  تسا و  هدومن  زین  هانگ  هب  رهاظت  هانگ ، باکترا  رب  هوـالع 
راظتنا دنراد  یمالـسا  يرهاظ  عضو  هک  نان  زا ا  ير ، ا  دراد . ار  دوخ  طیارـش  تسا و  ظوفحم  دوخ  هاگیاج  رد  يا  هفیظو  ره  سپ  تسوا .

یب ای  یباجحدب  زاوج  رب  یلیلد  باجحاب ، مناخ  يدادعت  ندوب  دب  سپ  دنیامن . تاعارم  يرتهب  وحن  هب  ار  نوئش  رگید  هک  دور  یم  يرتشیب 
. تسین یباجح 
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، دنشاب باجحدب  دنهاوخ  یم  نانز  یخرب 

، تسا هتسشن  دوخ  هاگیاج  رد  درف 19  ره  دنچ  ره  هک  دنتـسه  یتشک  کی  ناراوس  دـننام  عامتجا  کی  دارفا  تسا !؟ طوبرم  هچ  یـسک  هب 
رگا الثم  داد . دهاوخن  ار  راک  نیا  هزاجا  وا  هب  يدحا  دوش ، یم  زین  نارگید  هجوتم  نا  نایز  ررـض و  هک  دهد  ماجنا  يراک  دهاوخب  رگا  اما 

وا هدرک و  دروخرب  وا  اب  تدش  اب  نارگید  اما  تسوا ، یـصخش  هاگیاج  ولو  دنک ، خاروس  یتشک  رد  ار  دوخ  یـصاصتخا  هاگیاج  دـهاوخب 
ولو دـشکب ، شتا  هب  ار  شا  هزاغم  يدرف  هچنانچ  ای  دـنک . یم  رطخ  راچد  زین  ار  نارگید  تشونرـس  هک  ارچ  دـننک ، یم  عنم  راـک  نیا  زا  ار 

هب شتا  ءهلعـش  هک  ارچ  دـنیا ، یمرب  نا  ندرک  شوماخ  ددـص  رد  هداتفا و  وپاکت  هب  هقطنم  دارفا  مامت  اما  دـشاب ، هدرک  ار  راـک  نیا  شدوخ 
یلحم رد  ای  نابایب و  رد  ینز  رگا  دش . دنهاوخ  یناوارف  تراسخ  راچد  دننکن  راهم  ار  شتا  رگا  دنکیم و  تیارـس  زین  هزاغم  نا  ناگیاسمه 

رهاظ اما  دراد ؟ یطبر  هچ  یـسک  هب  هک  دـشاب  دراو  داریا  نیا  تسا  نکمم  دوش ، رهاظ  هدـننز  عضو  اب  دـهاوخب  دـنیب  یمن  ار  وا  یـسک  هک 
یم يرگید  دسافم  ناناوج و  کیرحت  بجوم  تسا و  زیگنا  هدسفم  اعطق  هک  عامتجا  رد  زیما  کیرحت  وحن  هب  ای  هدننز و  عضو  اب  وا  ندش 
زین يرایسب  دسافم  هدش و  عامتجا  داسف  هنتف و  بجوم  رما  نیا  هک  ارچ  دهد ، یمن  وا  هب  زین  عامتجا  هکلب  نید ، اهنت  هن  ار  یقح  نینچ  دوش ،
اَّلِإ َّرُـضَت  َْمل  ًاّرِـس  ُدـْبَْعلا  اَِهب  َلِمَع  اَذِإ  َۀَیِـصْعَْملا  َّنِإ  دـندومرف « : (ص ) مرکا ربمایپ  ناشراوگرزب  دـج  زا  لقن  هب  (ع) قداص ماـما  در . رب د ا  رد 
یلو دنز ، یم  ررـض  وا  هب  طقف  دنک ، هانگ  ناهن  رد  ناسنا  هک  یماگنه  ًاملـسم  ۀَّماَْعلِاب » ْتَّرَـضَأ  ِْهیَلَع  ْرَّیَُغی  َْمل  َو  ًۀَِـیناَلَع  اَِهب  َلِمَع  اَذِإَف  اَهَِلماَع 
ءهمه هب  هانگ  نآ  دنرادن  زاب  شراکزا  ار  وا 20  دریگن و  رارق  شنزرـس  شهوکن و  دروم  دوش و  بکترم  مدرم  نیب  رد  اراکـشا  هک  ینامز 

و ( 1 . "  ) بِهل َوادَع ه ا  َلها  ِهب  يدَتْقی  َو  ِهلا ،  ِنیِد  ِهلمِعب  لُِذی  ُهنا  ِکلذ  َو  دـنیامرف : یم  قداص ع  ماما  سپـس  دـنز . یم  ررـض  هعماج  دارفا 
عورشم ریغ  لمع  نیا  رد  دنوادخ  نانمشد  هب  هدومن و  راوخ  ریقحت و  ار  یهلا  نید  دوخ ، راکـشا  هانگ  رثا  رد  وا  هک  تسا  تهج  نا  زا  نیا 

. " تسا هدرک  ادتقا 

!؟ تسیچ باجح  دشاب ، كاپ  دیاب  لد 

تابجاو مامت  تسناوت  دـیاب  هکلب  تشاذـگرانک ، ار  باجح  دـیاب  اهنت  هن  اعدا  نیا  اـب  سپ  تسا  نینچ  رگا  هرخـسم !  کحـضم و  ییاـعدا 
هک تسا  نشور  در .! دن ا  یترو  رـض  جح و ... تاکز ، سمخ ، نتفرگ ، هزور  ندناوخ ، زامن  دـشاب ، كاپ  لد  تشاذـگ ! رانک  زین  ار  رگید 

نیرت لماع  لمع  رد  هسدقم  راونا  نآ  دنرـشب ؟ دارفا  نیرترب  نیرتهب و  نیرت ، كاپ  هک  دنتـسه  ع )  ) تراهط تمـصع و  نادـناخ  ام  يوگلا 
رما تاـمرحم  كرت  تاـبجاو و  ماـجنا  هب  زین  ار  شیوخ  ناوریپ  دـندرکیمن و  یهاـتوک  هار  نیا  رد  يا  هرذ  دـندوب و  یهلا  ماـکحا  هب  مدرم 
َناَک َْول  : " دندومرف هک  تسا  تیاور  (ع ) یلع نینمؤملاریما  زا  درادن . يدؤس  چیه  لمع  نودب  نامیا  هک  دـنتخومآ  یم  نانآ  هب  دـندرکیم و 

لالح و زامن ، هزور ، رگید  دوب ، ینابز  ظفل  مالک و  طقف  نامیا  رگا  ( "2"  ) ٌماَرَح َال  َو  ٌلاَلَح  َال  َو  ٌةاَلَص  َال  َو  ٌمْوَص  ِهِیف  ْلِْزنَی  َْمل  ًاماَلَک  ُناَمیِْإلا 
نینچ نینمؤم  رب  دش و  یمن   21 ثیدح 2 . نمض  ص 33 ، ج 2 ، یفاک ، . 2 ثی 35 . دح  ص 78 ، ج 97 ، را ، ونال  اراـحب  لزان 1 . یمارح 

(1  . "  ) ٍلَمَع ِالب  ُلْوَق  نامیالا  َلاَـق : نَم  َنوْعلَم  نوُْعلَم  : " تسا هدـمآ  (ع ) قداـص ماـما  زا  یثیدـح  رد  و  دـیدرگ " . یمن  بجاو  ییاـهراک 
شلد یسک  تسا  نکمم  هنوگچ  دشاب " . یم  لمع  نودب  ظافلا  راتفگ و  زا  ترابع  نامیا  دی : وگب  هک  یسک  تسا  نوعلم  تسا ، نوعلم  "

تـسا كاپ  شیاعدا  قباطم  زین  وا  رادرک  لامعا و  هک  دنیوگیم  كاپ  لد  يدرف  هب  اقافتا  دشابن ؟ كاپ  شرادرکو  لامعا  یلو  دشاب ، كاپ 
رد ار  وت  نم  دیوگب : يدرف  هب  یسک  رگا  تسا . زیم  آرخسمت  بذک و  ییاعدا  راتفر ، لامعا و  رد  نآ  روهظ  نودب  ندوب  كاپ  ياعدا  الا  و 

ار یـسک  نینچ  ياعدا  یگمه  دـنکن ، ییانتعا  وا  هب  اـه  یتخـس  اـه و  يراـتفرگ  رد  دریگن و  یغارـس  وا  زا  هاـگچیه  اـما  مراد ، تسود  لد 
لمع نودب  و  یکاپ ، لد  ياعدا  نتشاد  ِفرـص  ناملـسم ، يوناب  کی  هک  تفریذپ  ناوت  یم  ای  لاح آ  دنمان . یم  وگغورد  ار  يو  بذک و 

یعقاو و ياهوگلا  زا  هک  دنتـسه  یناسک  یعقاو  نالد  كاـپ  اـعطق  دـنادب ؟ ادـخ  وریپ  رادتـسود و  ار  دوخ  یهلا ، تاروتـسد  فیاـظو و  هب 
يوناب گرزب  تمایق ، ات  ناوناب  یمامت  يارب  وگلا  هوسا و  نیرترب  تسا . قباـطم  ناـشرادرک  اـب  ناـنآ  ياـعدا  دـنزومآ و  یم  سرد  یقیقح 
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يوناب گرزب  تمایق ، ات  ناوناب  یمامت  يارب  وگلا  هوسا و  نیرترب  تسا . قباـطم  ناـشرادرک  اـب  ناـنآ  ياـعدا  دـنزومآ و  یم  سرد  یقیقح 
ار دوخ  وا  اب  راتفر  رادرک و  رد  اما  دـشاب ، ناشیا  یتسود  یعدـم  ییوناب  تسا  نکمم  هنوگچ  هاـگنآ  دـشاب ، یم  (س) ارهز ترـضح  یتسه 

ارـس ود  يوناب  نآ  نتـسیز  هنوگچ  رد  لمات  نیرت  کچوک  اـب   22 ثی 1 . دـح  ص 19 ، ج 66 ،  ونـال ا ر ، اراـحب  . 1 دـهد !؟ هولج  هناگیب 
هک یلاح  رد  تشاد ، رارق  باجح  تفع و  ایح و  ۀـجرد  نیرتـالاو  نیرتهب و  نیرترب ، جوا  رد  لـمع  رد  هک  دـنبای  یمرد  یبوخ  هب  ناـگمه 

نیطایـش هار  ورهر  هدروخ و  بیرف  یگداس  هب  ناوناب  هک  دوش  ثعاب  دـیابن  راب  تکاله  سواسو  نیا  سپ  تسا . یتسه  يوناب  نیرت  كاـپ 
اب داهن ، ماگ  ریـسم  نآ  رد  سک  ره  هک  دراد  هدنـشک  رهز  نوچمه  خلت  ینطاب  اما  شخب ، تذل  باّذج و  يرهاظ  نانآ  هار  هک  ارچ  دنوش ،

. دیامن یم  هزجعم  نوچ  شتاجن  تسین و  وا  يارب  يراظتنا  تکاله  زج  رگید  هتفر و  اهدژا  ماک  هب  دوخ  ياپ 

لُگ نیمکرد  تارطخ 

هراشا

رپ فیرظ و  رایـسب  يریبعت  (- 1  ) تسا هدـش  دای  ُلـگ  ناونع  هب  وت  زا  (ع ) یلع نینمؤملاریما  ناـیقتم  يـالوم  ریبعت  رد  ناملـسم ، يوناـب  يا 
هتسشن لگ  نیمکرد  يرایسب  تارطخ  نادب  و  نک ، زیهرپ  دوش  یم  تندش  رپرپ  ثعاب  هچنا  زا  سانشب و  بوخ  ار  دوخ  هاگیاج  سپ  انعم -

: هکارچ تسا ،

تسا ینتشاد  تسود  ابیز و  لُگ ، . 1

یسرتسد درخبان  دارفا  ناکدوک و  رگا  تسین . تخاونکی  یتسود  نیا  اما  دنراد ، یم  تسود  ار  وا  همه  هک  تسا  نیا  لگ  ياه  یگ  ژیو  زا 
اهنآ هب  مه  یسک  رگا  دنزیر . یم  رود  هدومن و  رپرپ  ار  نآ  سپس  هدرک  جیرفت  يزاب  ءهلیسو  کی  ناونع  هب  نآ  اب  یتعاس  دننک  ادیپ  نآ  هب 

تـسا نیا  تقیقح  تسا ! هدـش  تمحازم  داجیا  نانآ  يارب  ارچ  هک  دـش  دـهاوخ  دـنلب  نانآ  دایرف  دـینک ، یم  نینچ  ارچ  هک  دـنک  ضارتعا 
مزال تروص  هب  لُگزا  هچنانچ  اّما  تسا . يزاب  ءهلیـسو  کی  دحرد  اهنت  لگ  هب  تبـسن  نانآ  دـید  رکف و  تسین و  نیا  زا  شیب  نانآ  كرد 

َو ۀـناَْحیَر  َةارَْملا  ناَف   )) ندـش دوبان  زا  هجیتن  رد  دیـسر و  دـهاوخن  نآ  هب  درخبان  دارفا  ناکدوک و  تسد  رگید  دوش  تنایـص  يرادـهگن و 
هکدنتـسه عامتجا  ناتـُسب  ياه  لگزین  نارتخد  نانز و  دنام . دهاوخ  ظوفحم  نوصم و   24 ص405 . هغ ، البلا  جهن   .... " ٍۀـناَم َرْهَِقب  ْتَْسَیل 

هدافتـسا ینارذـگ  شوخ  حـیرفت و  ۀلیـسو  ناونع  هب  اهنت  اهنآ  زا  هک  دـش  دـنهاوخ  ینادرخباـن  ناـمه  راـتفرگ  دـنرادن  نوصم  ار  دوخ  رگا 
تیـصخش ارچ  هک  دوش  ضارتعا  دارفا  نیا  هب  رگا  لاح  تخاس . دنهاوخ  دوبان  رپرپ و  ار  نانآ  يوربآ  تیثیح و  هجیتن ، رد  دومن و  دنهاوخ 

هب تبـسن  نانآ  یعقاو  شنیب  فده و  هک  ارچ  دش ، دهاوخ  دنلب  ناشدایرف  نادرخبان  نامه  دننام  دینکیم ؟ راد  هّکل  ار  ناسنا  کی  تیثیح  و 
یلاح رد  دنتـسه  نانز  يدازآ  تخـسرس  وریپ  اعدا  رد  هک  نیا  بلاج  تسین و  توهـش  شتآ  ندـناباوخورف  ییوج و  ماک  زج  يزیچ  نانز 
تفع باجح و  شـشوپ و  زا  هک  ینارتخد  نانز و  سپ  دـهد . یم  ربخ  ناـش  موش  دـصاقم  زا  ناـشرادرک  لاـمعا و  دـنیوگیم و  غورد  هک 
ناـنآ يارب  تسا  نکمم  هظحل  ره  هک  دـنهد  یم  رارق  زاـب  سوـه  دارفا  نادرخباـن و  ضرعت  ضرعم  رد  ار  دوـخ  عـقاو  رد  دـنک  یم  يرود 
باتک هک  يروط  هب  دوش ، یم  هدـش و  تیاکح  نآ  زا  خـلت  هعقاو  تیاکح و  اهدـص  تسا و  ریذـپانراکنا  بلطم  نیا  دـننیرفایب . يا  هعجاف 

. تسا هدش  هتشاگن  نآ  هراب  رد  لقتسم  ياه 

دراد صاخ  يرادهگن  هب  زاین  لُگ  . 2

دوز یلیخ  دریگ ، رارق  تاـمیالمان  ضرعم  رد  رگا  دراد و  تبقارم  يرادـهگن و  هـب  هژیو  زاـین  هـک  تـسا  نـیا  لـگ  ياـه  یگژیو  رگید  زا 
تاهج زا   25  ! تایاور ثیداحا و  رد  اذل  دنراد ، یتفـص  نینچ  اقیقد  زین  نارتخد  نانز و  دوش . یم  هدرمژپ  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  توارط 
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تسود هدومن و  دروخرب  نانآ  اب  بولطم  وحن  هب  هدش  هتساوخ  اهنآ  نارهوش  نیدلاو و  زا  تسا و  هدش  شرافـس  نانآ  هب  تبـسن  نوگانوگ 
هلا یَّلّـص  ِءاِیبنالا  ِقالْخا  نم  : " تسا هدـمآ  قداص  ماما  زا  یتیاور  رد  دـنروآ . لـمع  هب  تبقارم  ناـشیا  زا  هتـسیاش  روط  هب  دـنرادب و  ناـش 
یم مالـسا ?  یمارگ  ربمایپ  و  تسا " . نانز  نتـشاد  تسود  داب - نانآرب  ادـخ  دورد  هک  ناربمایپ - قـالخا  زا  ( "1 . "  ) ِءاَـسِّنلا ُّبُح  ْمِهیَلَع 

دومن ار  نانز  شرافس  لیئربج ?  ردق  نآ  ( "2 : "  ) ٍۀَنَِّیب ٍۀَـشِحاَف  نِم  اَّلا   ِ اَُهقاَلَط یِغَْبنَیال  ُهَّنا   َ ُتنَنََظ یَّتَح  هارَْملِاب  لیئربج ?  یناصوَا  : " دـنیامرف
ُّنُظا ام  : " تسا هدـش  تیاور  زین  قداص ?  ماما  زا  و  تسین " . هتـسیاش  اکـشآ ر  ياشحف  رثا  رب  زج  نانآ  قـالط  مدرب  ناـمگ  هک  ییاـج  اـت 
ناـنز هب  وا  تبحم  هک  نآ  رگم  دریگ ، ینوزف  يدرم  ناـمیا  رب  منکیمن  ناـمگ  ( "3 ، "  ) ِءاسِّنِلل ًابُح  َدادزا  اَِّلا  ًاریخ  ناـمیالا  ِیف  ُدادزَی  ًـالُجَر 
نیرتو ـ کین امش  نیرتهب  ( "4 . "  ) هلْهال ْمُکُْریَخ  اَنَا  َو  ِهلْهَِال ، ْمُکُْریَخ  ْمُکُریَخ  : " دومرف هک  تسا  تیاور  ادخ ?  لوسر  زا  و  دوش " . یم  رتشیب 
مراکم . 2 ثیدح 1 . ص 320 ، ج 5 ، یفاک ، . 1  ! متسه " نات  نیرتهب  دوخ  هداوناخ  هب  تبسن  نم  تسا و  شیوخ  ءهداون  اخ  هب  تبـسن  امش 

نیز ماـما  زا  26 و  ثیدح 4908 . ص 555 ، ج 3 ، هیقفلا ، هرـضحیال  نم  . 4 ثیدح 2 . ص 320 ، ج 5 ، یفاـک ، . 3 ص 216 . قالخالا ،
َو َّزَع  ِهَّللا  َنِم  ٌۀَمِْعن  َِکلَذ  َّنَأ  َمَْلعَتَف  ًاْسنُأ  َو  ًانَکَـس  ََکل  اَهَلَعَج  َّلَج  َو  َّزَع  َهَّللا  َّنَأ  َمَْلعَت  ْنَأَف  ِۀَـجْوَّزلا  ُّقَح  اَّمَأ  َو  : " تسا هدـش  تیاور  نیدـباعلا 

دنوادخ ینادب  هک  تسا  نآ  نز  قح  ( 1 .... "  ) اَهَمَحَْرت ْنَأ  َْکیَلَع  اََهل  َّنِإَف  َبَجْوَأ  اَْهیَلَع  َکُّقَح  َناَک  ْنِإ  َو  اَِهب  َُقفْرَت  َو  اَهَمِرُْکتَف  َْکیَلَع  َّلَج 
شمارتحا سپ  وت ، رب  ادـخ  بناـج  زا  تسا  یتمعن  نز  هک  ینادـب  نینچ  مه  هداد و  رارق  وت  سنا  شمارآ و  نوکـس و  بجوم  ار  وا  لاـعتم 

نب نسح  یـش . اب  نابرهم  فوئر و  يو  هب  تبـسن  هک  تسا  نآ  نز  قح  یلو  تسا ، رتالاب  نز  رب  وت  قح  هچ  رگا  اـمن ، ارادـم  يو  اـب  نک و 
ْدََقل َو  ِءاَـسِّنلا ، ِۀَّفِع  ِیف  ُدـیِزَی  اَّمِم  َۀَِـئیْهَّتلا  َّنِإ  ْمَعَن . َلاَـقَف : َْتبَـضَتْخا ؟ َكاَدـِف  ُْتلِعُج  ُْتلُقَف : َبَضَتْخا ، ِنَسَْحلا ?  اـَبَأ  ُْتیَأَر  : » دـیوگیم مهج 
َوُهَف َلاَق : َال ، ُْتُلق : ٍۀَِـئیْهَت ؟ ِْریَغ  یَلَع  َْتنُک  اَذِإ  ِْهیَلَع  َكاََرت  اَم  یَلَع  اَهاَرَت  ْنَأ  َكُّرُـسَی  َأ  َلاَـق : َُّمث  َۀَِـئیْهَّتلا ، َّنِهِجاَوْزَأ  ِكْرَِتب  َۀَّفِْعلا  ُءاَـسِّنلا  َكَرَت 

ثعاب ییارآدوخ  دومرف : دی ! رک د  باضخ  موش ، تیادـف  متفگ : وب د . هدرک  باضخ  هک  مدـید  ار  نسحلاوبا ?  ماما  ترـضح  ( 2 « ) كاَذ
یم شوخ  ایآ  دوم : رف  سپـس  دـننک . كرت  ار  دوخ  تفع  مه  نانز  تسا  نکمم  دوش  كرت  نتـسارآ  رگا  ددرگ و  یم  نانز  تفع  داـیدزا 

.2 ص 621 . ج 2 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  . 1 یشاب ؟ هتـساراین  ار  دوخ  وت  دنیب و  یم  ار  وت  وا  هک  يا  هوحن  نامه  هب  ینیبب  ار  ترـسمه  يراد 
َلایِْعلا ُمُدْخَی  ال  : " تسا ... تیاور  ادخ ?  لوسر  تسا . نیمه  يارب  نم  راک  نیا  دومرف : هن . متقگ :  27 ثیدح 50 . ص 567 ، ج 5 ، یفاک ،

هک يدرم  ای  تداهش و  ءهتـسیاش  ای  راتفگ و  تسار  صخـش  اهنت  ( 1 . "  ) ِةَرِخالا َو  اَْینُّدلا  َْریَخ  ِهب  ُهّللا  ُدـیُِری  ٌلُجَر  ْوا  دیهَـش ، ْوا  قیِّدِـص ، الا 
هک تسا  تیاور  قداص ?  ماما  دـنکیم . تمدـخ  نادـنزرف ) رـسمه و   ) لایع هب  دـنادرگ ، شبیـصن  ترخآ  اـیند و  ریخ  هد  ومرف  هدارا  ادـخ 

دنوادخ دهد ، ماجنا  هجو  نیرتهب  اب  شلایع  هب  تبسن  ار  دوخ  یبوخ  سک  ره  ( 2 . "  ) ِهِرْمُع ِیف  شُهلا  َداز  ِِهلْهِاب  ُهُِرب  َنُسَح  ْنَم  : " دومرف ...
(3 .... "  ) ِِهلایِع یلَع  ْمُکُغَبْـسا  ِهّللا  َدـْنِع  ْمُکاضْرَا  َّنا  : " دومرف ... هک  تسا  تیاور  زین  نیدـباعلا ? نیز  ماما  دـناد . رگ  دایز  ار  شرمع  لاعتم 

تهج هب  تسا  هدومرف  هیـصوت  زین  تسا . رتدونـشخ  وا  زا  لاعتم  دـنوادخ  دـنک ، مهارف  ار  شا  هچب  نز و  شیاـسآ  ۀلیـسو  رتشیب  هک  یـسک 
ناونع هب  دـنهدن . تبثم  باوج  دوش  یم  نانآ  تکاله  هب  رجنم  هک  یبولطمان  ياه  تساوخرد  هب  نانآ  تمرح  تنایـص و  تمالـس ، ظـفح 

ج 13، لئاس ، ولا  كردتسم  . 1 دندومرف : ترضح  نآ  هک  دنک  یم  تیاور  ادخ ? لوسر  زا  قداص ?  ماما  مینک : یم  لقن  ار  یتیاور  هنومن 
ِهِهجَو یَلَع  ُهَللا  ُهَّبَکَا  ُهَتاَْرما  َعاَطَا  نَم   "28 ثیدح 24 . ص 69 ، نامه ، . 3 ثیدح 269 . ج8 ص 219 ، یفاک ، . 2 ثیدح 14706 . ص 49 ،

یم منهج  رد  تروص  اب  ار  وا  دنوادخ  دنک  تعاطا  شنز  زا  يدرم  رگا  ( "1 . "  ) َقاَقِّرلا َباَیِّثلا  َو  َلاَق ...: ُۀَعاطا ؟ کِلت  اَم  َو  َلِیق : ِراَّنلا . ِیف 
هک تسا  حـضاو  رپ  كزاـن " . ساـبل  ندیـشوپ  رد  تقفاوم ) تع و  اـطا  : ) دـندومرف ترـضح  يزیچ ؟ هچ  رد  تعاـطا  دـش : لاوس  دـنکفا .

ندید درجم  هب  یلابا  دارفا ال  هک  هدش  هدهاشم  رایـسب  دراد 0  ییازس  هب  رثا  نانآ  ظفح  رد  تسا و  تیمها  اب  رایسب  ناوناب  سابل  شـشوپ و 
هانگ هب  رهاظت  ۀنیمز  دوش  یم  بجوم  رما  نیا  هک  دنا ، هدرک  تمحازم  داجیا  يو  يارب  هدرکن ، هدافتسا  بسانم  سابل  ششوپ و  زا  هک  ینز 
یم هک  مدینـش  یلع ? نینمؤملاریما  زا  دـیوگیم : هتابن  نب  غبـصا  دـیآ . دوجو  هب  زین  يرگید  رایـسب  دـسافم  دوش و  مهارف  یمومع  راظنا  رد 

، ِنَتِْفلا ِیف  ٌتاَـلِخاَد  ِنیِّدـلا ، َنِم  ٌتاَـجِّرَبَتُم ، ٌتاَـیِراَع ، ٌتاَفِـشاَک  ٌةَوِْسن  ِۀَـنِمْزَْألا  ُّرَـش  َوُه  َو  ِۀَـعاَّسلا  ِباَِرْتقا  َو  ِناَـمَّزلا  ِرِخآ  ِیف  ُرَهْظَی  : " دومرف
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هک تمایق - کیدزن  ناـمزلارخآ و  رد  ( "2 "  ) تاَدـِلاَخ َمَّنَهَج  ِیف  ِتاَمَّرَحُْمِلل ، ٌتاَّلِحَتْـسُم  ِتاَّذَّللا ، َیلِإ  ٌتاَعِرْـسُم  ِتاَوَهَّشلا ، َیلِإ  ٌتاَِلئاَم 
ییارآدوخ اب  هناخ  زا  و  دنا ) هدیـشوپن  ایوگ  تسا  كزان  ردق  نآ  اما  دنراد  سابل  دنتـسه  هنهرب  هک  هدیـش  وپ  ینانز  تساهنامز - نی  رتدـب 

مارح دنب و  اتـش  رد  یناسفن  تاذل  يوک  هب  دنراد و  لیامت  تاوهـش  هب  دنا و  هدش  دراو  اه  هنتف  رد  هتفر و  نوریب  نید  زا  نانیا  دنیآ ، نوریب 
، هیقفلا هرضحیال  نم  . 2 ثیدح 3 . ص 517 ، ج 5 ، یفاک ، . 1 دش " . دنهاوخ  راتف  رگ  يدبا  باذع  هب  خزود  رد  دـنناد و  یم  لالح  ار  اه 

تایاورو تایآ  رد  نانآ  يدنمتداعس  ناوناب و  تنایـص  تهج  يرایـسب  یمالـسا  فیرظ  ياه  همانرب   29 ثیدح 4374 . ص 0 39 ، ج 3 ،
دیریگب و رارق  دوخ  ياه  هناخ  رد  ( "1 ...( ) یلوُْألا ِۀَِّیلِهاْجلا  َجُّرَبَت  َنْجَّرَبَت  َو ال  َّنُِکتُوُیب  یف  َنْرَق  َو  : ) دیامرف یم  دیجم  نآرق  دوش . یم  تفای 

ءهیآ رد  و  دـی " . وشن  رهاظ  مدرم  نایم  رد  دـندش - یم  جراخ  لزنم  زا  یی  امندوخ  روظنم  هب  نانز  هک  نیتسخن - تیلهاـج  نارود  دـننامه 
َو َْنیَذُْؤی  الَف  َْنفَْرُعی  ْنَأ  ینْدَأ  َِکلذ  َّنِِهبِیبَالَج  ْنِم  َّنِْهیَلَع  َنینُْدی  َنینِمْؤُْملا  ِءاِسن  َو  َِکتاَنب  َو  َکِجاوْزَِأل  ُْلق  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  ای  : ) تسا هدـمآ  رگید 
هب ار  شی - وخ  ياه  هعنقم  اهرداچ و  اه - بابلج  وگب : نانمؤم  ناـنز  تنارتخد و  نارـسمه و  هب  ربم  اـیپ  يا  ( "2 ( ) امیحَر ًاروُفَغ  ُهَّللا  َناک 

، دـنریگن رارق  اهزاب - سوه  رازآ - ضرعت و  دروم  دـنوش و  هتخانـش  تیرح - فاـفع و  هب  هک - نیا  يارب  راـک  نیا  دـنزاس  کـید  زن  دوخ 
تمحر میحر - هدـنزرمآ و  هراومه  دـنوادخ  دـننک ) رافغتـسا  هبوت و  هدزرـس  نانآ  زا  یهاـتوک  اـطخ و  نونکاـت  رگ  تسا و ا  رت  کـیدزن 

َو اْهنِم  َرَهَظ  ام  ـَّالِإ  َّنُهَتَنیز  َنیدـُْبی  ـال  َو  َّنُهَجوُُرف  َنْظَفْحَی  َو  َّنِهِراـْصبَأ  ْنِم  َنْضُـضْغَی  ِتاـنِمْؤُْمِلل  ْلـُق  َو  : ) زین و  تسا " . ناـنموم  هب  شخب -
َْوأ َّنِِهناوْخِإ  َْوأ  َّنِِهَتلوُُعب  ِءاْنبَأ  َْوأ  َّنِِهئاْنبَأ  َْوأ  َّنِِهَتلوُُعب  ِءابآ  َْوأ  َّنِِهئابآ  َْوأ  َّنِِهَتلوُُعِبل  ـَّالِإ  َّنُهَتَنیز  َنیدـُْبی  ـال  َو  َّنِِهبُویُج  یلَع  َّنِهِرُمُِخب  َْنبِرْـضَْیل 

یلَع اوُرَهْظَی  َْمل  َنیذَّلا  ِلْفِّطلا  َِوأ  ِلاجِّرلا  َنِم  ِۀـَبْرِْإلا  ِیلوُأ  ِْریَغ  َنیِعباَّتلا  َِوأ  َّنُُهناْمیَأ  ْتَکَلَم  اـم  َْوأ  َّنِِهئاـِسن  َْوأ  َّنِِهتاوَخَأ  یَنب  َْوأ  َّنِِهناوْخِإ  یَنب 
بازح 01 ا  ( 3  ) نوُِحْلُفت 0 ْمُکَّلََعل  َنُونِمْؤُْملا  اَهُّیَأ  ًاعیمَج  ِهَّللا  َیلِإ  اُوبُوت  َو  َّنِِهتَنیز  ْنِم  َنیفُْخی  ام  َمَْلُعِیل  َّنِِهلُجْرَِأب  َْنبِرْـضَی  َو ال  ِءاسِّنلا  ِتارْوَع 
نادرم هب  دولآ  سوه  هاگن  زا  ار - دوخ  ياه  هدـید  وگب : ناـمیا  اـب  ناـنز  هب   "30 ۀیآ 31 . (، 24  ) ون ر . 3 . 59 هیآ نامه ، . 2 33 هیآ (، 33)

هکرادـقم نآ  زج  ار  دوخ  تنیز  دـننک و  ظـفح  ار  شی  وـخ  ناـماد  دـن و  ریگورف  تسا - مارح  اـهن  هب آ  ندرک  رظن  هک  هچ  نآ  مرحماـن و 
هنیس ندرگو و  هناچ  ریز  اه و  شوگات  دنزادنیب - وخ د  ءهنیس  نابیرگ و  رب  ار  شی  وخ  ياه  شوپرس  دنیامنن و  راکـشآ  تسا  رهاظ  اتعیبط 

ای ناشنارـسمه  رـسپ  ای  ناشنارـسپ  ای  ناـشنارهوش  ردـپ  اـی  ناـشنارهوش  يارب  رگم  دـنزاسن ، راکـشا  ار  دوخ  تنیز  و  دوش - هدیـشوپ  نآاـب 
نز هب  یلیامت  هک  هیفـس  دارفا  ای  نازینک - - ناشناگدرب ای  ناشـشیک  مه  نانز  ای  ناـنآرهاوخ  نارـسپ  اـی  ناـشناردارب  نارـسپ  اـی  ناـشناردارب 

تنیز ات  دـننزن  نیمز  هب  ار  دوخ  ياهاپ  نتفر  هار  ماگنه  ناـنز  و  دنتـسین . هاـگآ  ناـنز  هب  طوبرم  یـسنج  روما  زا  هک  یناـکدوک  اـی  دـنرادن 
ات نانموم  يا  دیدرگزاب  دنوادخ  يوس  هب  یگمه  و  دسر - نامرحمان  شوگ  هب  دـنراد  اپ  رب  هک  لاخلخ  يادـص  و  دوش - هتـسناد  ناشناهنپ 

(1 ( ) نِِهبُوُلق َو  ْمُِکبُولُِقل  ُرَهْطَأ  ْمُِکلذ  ٍباـجِح  ِءارَو  ْنِم  َّنُهُولَئْـسَف  ًاـعاتَم  َّنُهوُُمْتلَأَـس  اذِإ  َو  : )... دـیامرف یم  نینچمه  و  دـی " . وـش  راگتـسر 
رت هزیکاپ  ار  نانآ  امش و  ياهلد  روتسد ، نیا  دیبلطب . هدرپ  سپ  زا  دیبلط  یم  ربم  ایپ  نارسمه  زا  تیراع ) ناونع  هب   ) ار یعاتم  هک  یماگنه  "

زان و اب  ناد )) رم  اب  ( )) 2  ) ٌضَرَم ِِهْبلَق  یف  يذَّلا  َعَمْطَیَف  ِلْوَْقلِاب  َنْعَضَْخت  الَف  : )... دیامرف یم  هیصوت  نینچ  رگید  ءهیآ  رد  و  دراد " . یم  هگن 
هب ار  نآ  یحو  لقع و  هک  يا  هتـسیاش  کـین و  نخـس  دـنک و  عمط  امـش ) رد   ) لدراـمیب هک  دـیی  وگن  نخـس  زیگنا  سوه  نخـس  یم و  رن 
درم نز و  ندرک  تبحص  زا  زین  یمالسا  تایاور  رد   31 . 32 ءهیآ نامه ، . 2 هیآ 53 . (، 33  ) با زح  ا  . 1 دیی " . وگب  تسا  هتخانش  تیمسر 

يرایسب زا  دوش . مهارف  تیصعم  هانگ و  يارب  هنیمز  ادابم  ات  تسا ، هدش  عنم  نتفگ  نخس  باذج  ای  و  ترورـض ، نودب  رگیدکی  اب  مرحمان 
نآ زا  يا  هنومن  تسا . هدوب  مزال  ریغ  يوگتفگ  اب  نآ  عورش  هک  میبای  یمرد  هدمآ  دوجو  هب  عورشمان  طباور  رثا  رب  هک  یعیاجف  تایانج و 

َو : " دندومرف یهانم  ثیدح  رد  هک  دـننک  یم  لقن  ادـخ ?  لوسر  زا  دوخ  یمارگ  ناردـپ  زا  قداص ? ماما  میراد : یم  نایب  الیذ  ار  تایاور 
هک نیا  زا  دومرف  یهن  و  ( "1 . "  ) ْهنِم اََهل  َّدـُب  َال  اَّمِم  ٍتاَِملَک  ِسْمَخ  ْنِم  َرَثْکَأ  اَْهنِم  ٍمَرْحَم  ِيذ  ِْریَغ  َْوأ  اَهِجْوَز  ِْریَغ  َدـْنِع  ُةَأْرَْملا  َمَّلَکَتَت  ْنَأ  یَهَن 

همانرب زا  يرایـسب  هک  سوسفا  رازه  سوسفا و  اما  دیوگب " . نخـس  هملک  جنپ  زا  شیب  ترورـض  ماگنه  هب  مرحم  ریغ  رهوش و  ریغ  دزن  نز 
تسا و هدیدرگ  درم  نز و  ياهدروخرب  اه و  ترـشاعم  كالم  دارفا  هقیلـس  دوش و  یم  یقلت  هتـشذگ  خیرات  هنهک و  نید  تاروتـسد  اه و 
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. میتسه هدوب و  نید  تاروتسد  ناکرات  عامتجا و  يارب  ءوس  راثآ  اهدص  دهاش  هجیتن  رد 

تسا ساسح  فیرظ و  لُگ  . 3

مزال ياه  تبقارم  رگا  رگید  يوس  زا  اما  دنکیم ، بذج  دوخ  هب  ار  ناگمه  هک  تسا  نآ  صاخ  تیساسح  تفارظ و  لگ ، یگ  هژیو  رگید 
32 ص6 . ج 4 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  . 1 دریگیم . رارق  يدوبان  فلت و  ضرعم  رد  هدش و  تامیالمان  راتفرگ  دوز  یلیخ  دیاین  لمع  هب  نآزا 

تاهج همه  زا  نز  يارب  میکح  دنوادخ  هک  تسا  تهج  نادب  نیا  تسا و  یصاخ  تیساسح  تفارظ و  ياراد  تسا و  نینچ  زین  نز  سنج 
اب ماوت  هناخ ، يوناب  رانک  رد  هداوناخ  کی  یگدـنز  هدوب و  وا  شمارآ  نوکـس و  ثعاب  دریگ و  ياج  درم  لد  رد  ات  تسا  هداد  رارق  هبذاج 

ْمُکَْنَیب َلَعَج  َو  اْهَیلِإ  اُونُکْسَِتل  ًاجاوْزَأ  ْمُکِـسُْفنَأ  ْنِم  ْمَُکل  َقَلَخ  ْنَأ  ِِهتایآ  ْنِم  َو  دیامرف ( : یم  لاعتم  يادخ  دشاب . یباداش  تیمیمـص و  افص و 
دیرفایب یتفج  ناتدوخ  سنج  زا  امـش  يارب  هک  تسا  نآ  یهلا  فطلا  تایآ  زا  و  ( "1  ) َنوُرَّکَفَتَی ٍمْوَِقل  ٍتایَآل  َِکلذ  یف  َّنِإ  ًۀَـمْحَر  َو  ًةَّدَوَم 

ءهلدا درخ  اب  مدرم  يارب  زین  رما  نیا  رد  انامه  دومرف ، رارقرب  ینابرهم  تفارامـش و  نایم  دـیریگ و  سنا  مه  اب  هتفاـی و  شمارآ  وا  رب  رد  هک 
هب ور  دـنا  هدـش  مورحم  رداـم  تمعن  زا  هک  ییاـه  هداوناـخ  ناتـسوب  هک  میا  هدوب  دـهاش  حوضو  هب  تسا " . راکـشآ  قـح  تمکح  ملع و 

ساسح تفارظ و  اب  زین  وا  يادـص  یتح  نز و  دوجو  یعیبط  روط  هب  نیاربانب  دـنا . هد  اد  تسد  زا  ار  یباداـش  توارط و  هداـهن و  یگدرمرپ 
هدرب راک  هب  تسردان  هار  رد  تایصوصخ  نیمه  هچنانچ  اما  تسا ، يرورض  شخب و  رمث  رایـسب  دوخ  هاگیاج  رد  اه  یگژیو  نیا  هک  تسا 

فادـها يارب  ناتفـص  ناطیـش  نایوج و  دوس  هک  تسور  نیا  زا  دـنک . یم  عامتجا  هداوناخ و  صخـش و  هجوتم  ار  یـشخب  نایز  راثآ  دوش 
سپ دنتفر . یم  رامش  هب  اهالاک  نیرت  بوغرم  زا  ارس  همغن  هدنزاون و  نازینک  زین  هتشذگرد  دننک و  یم  هدافتسا  اورپ  یب  نانز  زا  دوخ  موش 
نیا اـت  تسا  مزـال  یقیقد  ياـه  هماـنرب  نآ ، صاـخ  ياـه  یگژیو  فیرظ و  دوـجوم  هـی 21 . ا  (، 30  ) مور نیا 1 . تنایـص  ظـفح و  يارب 
نانز دوش  یم  ثعاب  نز ، تفارظ  ظفاح  لماع  ای  تفع  باجح و  دوشن . هدـناشک  ءوس  دراوم  هب  هتفر و  راک  هب  دوخ  ياج  رد  تایـصوصخ 

باجح و تمعن  زا  هک  یناوناب  دـنربب . هرهب  نانآ  زا  دوخ  موش  فادـها  يارب  دـنناوتن  زین  نایوج  دوس  دـننامب و  ناما  رد  تافآ  يرایـسب  زا 
راک هب  یناطیش  دراوم  رد  ای  دنهدب و  تسد  زا  ار  دوخ  ریذپلد  تیـساسح  تفارظ و  نآ  هک  دنوش  یم  ثعاب  دوخ  دنا ، هدنام  مورحم  تفع 

زا دوخ  ناـنز  صاـخ  ياـه  یگژیو  هک  دـنامن  هتفگاـن  دـش . دـهاوخ  اـهنآ  ریگناـبیرگ  ترخآ  اـیند و  رد  نآ  موش  دـمایپ  نیقی  هب  هکدـنرب 
هک ارچ  دریگیم ، رارق  زین  یهجوت  یب  يرهم و  یب  دروم  دـنامب  مورحم  تافـص  نیا  زا  هک  ییوناب  تسا و  یتسه  ناهج  قلاخ  ياهراکهاش 

تارمث هداوناخ  هناخ و  هاگیاج  رد  هک  شزرا  اب  تفص  کی  زا  ار  نز  دور و  یم  نیب  زا  یتالابم  یب  رثا  رد  صاخ  تیساسح  تفارظ و  نیا 
. دزاس یم  مورحم  دراد ، يرایسب 

(1  ) سوه اوه و  زا  وریپ ي  تارطخ 

شزغل و . 1 دراد . رب  رد  يرایسب  تافآ  تارطخ و  هک  تسا  سوه  اوه و  زا  يوریپ  - قیداصم زا  یباجحدب  یتفع و  یب  ناملـسم ، يوناب  يا 
(2 « ) ةَْرثَع َُهل  ُلاقتـُست  ِتاَوَهَّشلا ال  ُبِکاَر  ? : » َلاَق َو  هاَنُم » ُهَّوُدَع  یَطْعا  ُهاَوَه  َعاَطا  ْنَم  : » دومرف هک  تسا  هدـش  تیاور  داوج ? ماما  زا  طوقس 

تـسا راوس  تا  وهـش  بکرم  رب  هک  یـسک  ومرف د : زین  و  تسا . هدرو  آرب  ار  دوخ  نمـشد  يوزرآ  دـنک ، يو  ریپ  سفن  ياوـه  زا  هک  نآ  "

َو كاّیا  : " دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  نینموملاریما ? زا  یتخبدب  ره  هب  ندـش  هدیـشک  . 2 تسین " . هتفریذپ  شطوقـس  شزغل و  زا  زگره 
رگید ناونع و  نیمه  دـننام   ) دراد دوجو  ینیوانع  تمـسق  دـنچ  رد  هک  دـنامن  هتفگان  . 1 ( 3  . "  ) ٍۀَـنِْحم لُک  َیلا  ُدوُقی  ُهناَـف  يَوَْهلا ، ۀَـعاَط 

قیداصم هک  گرزب ) ناهانگ  ضرعم  رد  هانگ ، لابو  لامعا ، رگ و  رد  تسپ ، تفـص  مارح ، ياه  هاگن  ییایح ، یب  زا : دنترابع  هک  ینیوانع 
اورپ و یب  نادرم  لماش  و  تسین ، نآ  هب  رـصحنم  دـشاب و  هنوگ  نآ  ( هنومن  ) قیداصم زا  یکی  اـهنت  یباجحدـب  یتفع و  یب  دراد و  يرایـسب 

لها مدرم ، سیماوـن  يارب  تمحازم  داـجیا  ینارپ ، کـلتم  ینارچ ، مشچ  سوـه ، اوـه و  ور  هلاـبند  ـالتبم  هک  دوـش  یم  زین  هاـنگ  هب  هدوـلآ 
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ثی دح  مـکحل ص 306 ، ار  رغ  . 3 ثی 1 1 . دـح  ص 78 ، ج 67 ، را ، راونلاراـحب  . 2 دنتـسه . یقیـسوم و ... انغ و  بعل ، وهل و  سلاـجم 
ِةَوْهَّشلا ُۀَعاَط  : " دومرف نید و  ندش  هابت  . 3 دراد " . یم  لیسگ  یتخـس  تنحم و  ره  يوس  هب  هکزیهرپب  سفن  ياوه  يوریپ  زا   "35 . 7029

نآ هک  تسا  هدش  تیاور  قداص ?  ماما  زا  نمـشد و  تعاط  رد  . 4 دنک " . یم  هابت  ار  نید  توهش ، زا  يرادربنامرف  ( "1 . "  ) َنیدلا ُدِسُْفت 
نمشد زا  نیقی  هب  دََرب ، نامرف  شیوخ  سفن  ياوه  زا  هک  نآ  ( "2 « ) هَّوُدَع َعاَطا  ْدَقَف  ُهاَوَه  َعاَطا  نَم  : » دومرف بدنُج  نب  هللادبع  هب  ترـضح 
اَهُْکُلم َو  ْکلُه ، ُمَظْعا  ِةَوْهَّشلا  ُۀَـبَلَغ  : " دومرف هک  تسا  تیاور  نینمؤملاریما ? زا  هدـننک و  كـاله  نیرتگرزب  . 5 تسا " . هدرب  ناـمرف  دوخ 

زین تاعبت  ریسا   06 تسا . ییاو  رن  امرف  نیرت  رزب گ  نآ  ندروآ  رد  رایتخا  رد  يدوبان و  يرتگرزب  توهش  یگریچ  ( "3  . "  ) ٍْکُلم ُمَظْعا 
ص 344. ج 1 1 ، لئاس ، ولا  كردتسم  . 1 تسا ». نآ  اهدمایپ ي  دنب  ریسا  توهـش ، هارمه  ( » 4 . "  ) ِتاَِعبَّتلا ُریِسا  ِتاَوَهـشلا  ُنیِرَق  : " دومرف

ُۀَبَلَغ الا  يَوقَتلا  ُدِـسُْفت  ـال  : " دومرف اوقت و  یهاـبت  .7 نامه . . 4 ص 345 . ج 11 ، ناـمه ، . 3 . 13661 ثیدح ص 112 ، ج12 ، ناـمه ، . 2
. " َلْقعلا ُدِسُْفت  يَوَهلا  ُۀَعاَط  : " دومرف لقع و  ندش  دساف  .8 تسا " . يراگزیهرپ  ءهدننک  هابت  لماع  اهنت  توهش ، یگریچ  ( "1 . "  ) ِةَوْهَّشلا
رف ( "3 . "  ) يِدُرت يَوَهلا  ُۀَـعاَط  : " دومرف تکاله و  .9 دـناشک . یم  يدـم ) راکان آ   ) داسف هب  ار  لـقع  سفن ، ياوه  زا  يرادربناـم  رف  ( "2)

هانگءهمه ( "4 . "  ) ِۀَـیاَوَْغلا ُّلُک  يَوَْهلا  ِۀَـعاَط  ِیف  : " دومرف یهارمگ و  هانگ و  ماـمت   . 10 دـنک " . یم  كاله  سفن ، يا  وه  زا  يراد  ربناـم 
(. ٌتاَفآ ُتاَّذَللا  ، ) ٌتِالتاَق ُتا  َوَهشلا  : " دومرف زین  یگدز  تفآ  تکاله و  . 11 تسا " . هتفهن )  ) سفن ياوه  زا  يرادربنامرف  رد  یهارمگو 

ج 11، لئاسولا ، كردتسم  . 1 دنتسه " . ترخآو  ایند  ناج و  مسج و  ( تفآ عورشم (  ان  یطارفا و  يا  اه  تذل  دننالتاقاه . توهش  ( "5"  )
كردتسم . 5 ثیدح 7037 . ص 307 ، نامه ، . 4 ثیدح 7011 . ص 306 ، نامه ، ثی 816 3 . دح  ص 64 ، مکحل ، ار  رغ  . 2 ص 345 .

ُتْوَْملا اًلیِوَط َو  ًانْزُح  َْتثَرْوَأ  ٍۀَعاَس  ِةَوْهَـش  ْنِم  ْمَک  َو  : " دومرف ِ ... ترـسح و  رمع  کی  . 1 2 ثیدح 13217 ، ص 343 ، ج 1 1 ، لیاسولا ،
و  ) اوسر ار  ایند  گرم ، و  دراذگ . ياجرب  يزارد  هودـنا  هک  تعاس  کی  ینار  توهـش  اسب  و  ( "1  ) ًاحَرَف ٍُّبل  يِِذل  ْكُْرتَی  ْمَلَف  اَْینُّدلا  َحَـضَف 

يَوَهلا َْنَیب  ِلْقعلا  ُباَهَذ  :» دومرف لقع و  نتفر  . 13 تسا " . هتشاذگن  يداش  يدرخ  بحاص  چیه  يارب  هدرک و  الم )  رب  ار  نآ  يرابتعا  یب 
يدم آراکان  .14 درب " . یم  نیب  زا  ار  هشیدنا )  ) لقع نآ  هب  نداد  نت  و   ) توهـش سفن و  ياوه  نیب  ندش ) نادرگ  رـس  ( "  ) 2 .« ) ِةَوْهَّشلا َو 

لقعدقاف . 15 تسا " . لقع  يدـمآر  اکان  لماع  ود  بضغ  توهـش و  ( "3  « ) ِبضغلا َو  ِةَوهّـشلا  یِعاَوَد  َنیَنب  ِلقعلا  ُلاََوز  : » دومرف لـقع و 
ج یفاک ، . 1 دوب " . دهاوخن  دوخ  لقع  کلام  دنکن ، راهم  ار  دوخ  توهش  هک  نآ  ( "4 .« ) ُهَلقع ِکلمَی  َْمل  ُهَتَوْهَش  ِکلمَی  َمل  نَم  : » دومرفو
لقع و نمشد  . 16 38 ص 212 . نامه ، . 4 ص 212-211 . نامه ، . 3 ص 211 . ج 11 ، لئاس ، ولا  كردتسم  . 2 ثیدح 1 . ص 451 ، ، 2

ُلْـصا َو  ِتاَوَهَّشلا ، َنِم  يَوَْهلا  ُةَُّوق  َو  ِلِطاَْبلا ، ُنیِرَق  َو  قَْحلا ، ُِفلاَـخُم  َو  ِلـْقْعلا ، ُّوُدَـع  يَوَْهلا  َو  : " دومرف هک  تسا  تیاور   ? قداـص ماـما  زا 
نمـشد سفن ) ي   ) اوه و  ( "1 . "  ) یِهالَْملا ِیف  ِضؤَْخلا  َو  ِنَنـسلِاب ، ِۀناَِهتْـسالا  َو  ِِضئاَرَْفلا ، ِنَع  ِۀَْـلفَْغلا  َو  ِماَرَْحلا ، ِلْکا  ْنِم  يَوَْهلا  ِتاَـمالَع 

و يراوخ ، مارح  یتـس ) رپ   ) اوه ءهناـشن  لـصا  تسا و  تاوهـش  زا  يوریپ  رد  يوه  ناوت  توق و  تسا . لـطاب  نیرقو  قـح  فلاـخم  لـقع ،
نینموملاریما زا  دـنپ و  زا  هرهب  یب  . 17 تسا " . بعل  وهل و  رد  ندـش  قرغ  اه و  تنـس  تابحتـسم و  نتـشاگنا  زیچاـن  و  ضیارف ، زا  تلفغ 

اهزردناو دنپ  زا  دشاب ، هتسباو  تاوهـش  هب  هک  یبلق  ( "2 . "  ) ِتاَوَهَّشلِاب قلَعَتُم  ٌْبلَق  ِتاَـظِْعلِاب ، ٍعفَْتنُم  ُْریَغ  : " دومرف هک  تسا  هدـش  تیاور  ?

ییاهر تراسا  دنب  زا  هک  تسا  يریـسا  توهـش ، هدنب  ( "3 « ) ُهُرـسَا کَْفنَی  ریِـسا ال  ِةَوْهَّشلا ، ُْدبَع  : » دومرف يدبا و  ریـسا  8 ا . دربن " . يدوس 
ص 345. نامه ، . 2 ثی 12770 . دح  ص 212 ، ج 1 1 ، لیاس ، ولا  كردتسم  . 1 درادب " .)  تسد  توهـش  یگدنب  زا  هک  نآ  رگم   ) دباین

شناور توهش ، وریپ )  ) نیشنمه ( "1 . "  ) ِلـقْْعلا ُلُوْلعَم  ِسْفَّنلا  ُضیِرَم  ِةَوْهَّشلا ، ُنیِرَق  : " دومرف یناور و  يراـمیب  . 19 ص 346 . نامه ، . 3
اه ي تذـل  ءهتفیرف  هک  نآ  ( "2  . "  ) هکالَه اَِهب  ناَکالا  ِتاَّذَّللاـِب ، َيِرَغ  نَم  َّلَـق  : " دومرف تکـاله و  . 20 تسا " . لـیلع  شلقع  راـمیب و 

َِرثُؤی یَتَح  ُدـْبَْعلا  ِکلْهَی  َْنل  : " دومرف يدوبان و  . 21 دش " . دهاوخ  كاله  اه  تذل  نامه  ءهلیـسو  هب  نیقی  هب  دوش ، یطارفا )  عورـشمان و  )
تکاله و رب  يراـی  . 22 دراد " . مدـقم  شنید  رب  ار  دوخ  توهـش  هک  دوش  یم  ياله  ادـخ )  ي   ) هدـنب یناـمز  ( "3 . "  ) ِِهنیِد یَلَع  ُهَتَوـْهَش 
رب ار  نآ  نیقی  هب  دنک ، تعاطا  شتاوهـش  رد  ار  وخ د  سفن  هک  نآ  ( "4 . "  ) اَِهتَکَلَه یَلَع  اهناَعَا  ْدَقَف  اَِهتَوْهَـش ، ِیف  ُهَسْفَن  َعاَطا  ْنَم  : " دومرف
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زا رترا  وخ  توهش  هد  رب  ( "5 . "  ) قِّرلا كُولْمَم  ْنِم  ُّلَذا  ِةَوهْـشلا ، كُولْمَم  : " دومرف راوخ و  هدرب  . 23 تسا " . هد  رک  يرای  دوخ  كـاله 
. نامه . 5 ص 347 . نامه ، . 4 . 347 ص 346 - نامه ، . 3 نامه . . 2 ص 346 . ج 11 ، لئ ، اس  ول  كر ا  دتسم  . 1 تسا " . تراسا  هد  رب 

یی ایح  یب  تارطخ 

هراشا

. تسا موش  راثآ  بقاوع و  ياراد  زین  ییایح  یب  تسا و  ییایح  یب  یعون  یباجحدب  یتّفع و  یب  ناملسم ، يوناب  يا 

تبیغ زاوج  . 1

. درادن تبیغ  درادن  مرش  هک  ره  ( 1 . "  ) َُهل َۀَبیِغالَف  َءاَیحلا  َباَْبلِج  یَْقلا  ْنَم  : " دندومرف هک  تسا  هدش  تیاور  ادخ ? لوسر  زا 

نامیا ایح و  نتفر  . 2

ُهَِعبَت اَمهُدَـحا  َبَهَذ  اذإَف  ٍدِـحاَو ،  ٍنرَق  ِیف  ناَنوُْرقَم  ناَمیالا  َو  ُءاَـیَحلا  : " دـندومرف هک  تسا  هدـش  تیاور   ? قداـص ماـما  اـی  رقاـب  ماـما  زا  و 
، لئاسولا كردتسم  .1 دش " . دهاوخ  ناور  وا  لابند  هب  زین  يرگید  دورب  اهنآ  زا  یکی  نوچ  هکدـنهارمه  ود  امیا ن  ایح و  ( "2 . "  ) ُُهبِحاَص

ثیدح 10010. نامه ، .2 ثیدح 10012 . لیذ  ج8 ص 461 ،

اهب یب  راوخ و  . 3

هاگره ( "1 . "  ) ُهناَز الا  ُّطَق  یَش  ِیف  ُءاَیَحلا  ناَکالَو  ُهناَش ، الا  ُّطَق  ٍءیَـش  ِیف  ُشحُفلا  ناَکاَم  : " دومرف ادخ ? لوسر  دبوگیم : کلام  نب  سنا 
هوکـش يدنمجرا و  ار  نا  دوش ، نیرق  ار  يزیچ  ایح  هاگره  دزاس و  رادقم  یب  راوخ و  ار  نآ  دنک ، یهارمه  ار  يزیچ  یمرـش  یب  مانـشد و 

: دـنیامرف یم  یلع ?  نانمؤم  ریما  ددرگیم . ناسنا  بیـصن  ینمادـکاپ  تّفع و  قیفوت  هک  تسایح  مرـش و  ءهیاس  رد  تسا  یهیدـب  دـشخب " .
ایح مرش و  ( "3 « ) ءایَْحلا ِۀَّفِعلا  ُبَبَـس  : » دومرف و  دراد " . یم  زاـب  تشز  ياـهراکزا  ار  ناـسنا  اـیح  ( "2 . "  ) ِحیبَقلا ِلْعِْفلا  ِنَعُّدُـصَیُءایحلا  "

ایح و رادـقم  هب  تشز  ياهراکزا  يراددوخ  ( "4 . « ) ُۀَّفِْعلا ُنوُکَت  ِءایَحلا  ِرْدَـق  یلَع  دومرف « : و  تسا " . ینمادـکاپ  تفع و  ببـس  لماع و 
، نامه . 3 ثی 5454 . دح  ص 257 ، مکحل ، ار  رغ  . 2 ثیدح 10015 . ج8 ص 462 ، لئاسولا ، كردتسم  . 1 تسا " . ریذـپ  ناکما  مرش 

ثیدح 5414. ص265 ، نامه ، . 4 ثیدح 5444 .

رسمهریغ يارب  تنیز  شیارآ و  تارطخ 

هراشا

. تسا یکانرطخ  راثآ  بقاوع و  ياراد  تسین و  زیاج  رسمه  ریغ  يارب  رطع  لامعتسا  تنیز و  شیارآ و  ناملسم ، يوناب  يا 

منهج شتآ  رد  نتخوس  . 1

اَهَقِرُْحی ْنَأ  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  یَلَع  ًاّقَح  َناَک  ْتَلَعَف  ْنِإَـف  اَـهِجْوَز  ِْریَِغل  َنَّیَزَتَت  ْنَأ  یَهَن  َو  : » هک تسا  هدـش  لـقن  ادـخ ?  لوسر  زا  یهاـنم  ربخ  رد 
نینچ هب  مادقا  ینز  رگا  دندومرف : دـندرک و  یهن  نارـسمه  ریغ  يارب  دوخ  ندومن  تنیز  شیارآ و  زا  ار  ناوناب   ? مرکا ربم  ایپ  ( "1 « ) راَّنلِاب

. " دنازوس یم  منهج  شتآ  رد  ار  وا  دنوادخ  نیقی  هب  دیامنب  يراک 
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تکاله . 2

. ِلاَْملا ِعْمَج  َو  ِْملِْعلا  كَرت  ِیف  ِیتَما  ِلاَجِر  كالِه  َو  ُقاَقرلا ، ُباَیثلا  َو  ُبَهَّذلا  ِنیَرَمْحالا : ِیف  ِیتَّما  ِءاِسن  كالَه  : " دندومرف مالـسا ?  ربمایپ 
تالآرویز الط و  ماف : خرـس  ود  رد  نم  تما  انز ن  تکاله  ص 3" . ج 1 ، مارو ، هعومجم  . 2 ص6 . ج 4 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  . 1 ( 2"  )

. " تسا لام  نتخودنا  يزودنا و  شناد  كرت  رد  نم  تما  نادرم  تکاله  تسا و  كزان  سابل  ندیشوپ  و 

زامن یلوبق  مدع  . 3

یَّتَح ٌةاَلَـص  اَْهنِم  ْلَبُْقت  َْمل  ٍّقَح  ِیف  ٌطِخاَس  اَْهیَلَع  اَهُجْوَز  َو  َْتتَاب  ٍةَأَْرما  اَـمُّیَأ  دـندومرف : قداـص ? ماـما  دـیوگیم : بـالج  ورمع  یبا  نب  دـعس 
هب ار  بش  هک  ینز  ره  ( "1  ) اَِهَتباَنَج ْنِم  اَِهلْـسُغَک  اَِهبیِط  ْنِم  َلِسَتْغَت  یَّتَح  ٌةاَلَـص  اَْهنِم  ْلَبُْقت  َْمل  اَهِجْوَز  ِْریَِغل  ْتَبَّیَطَت  ٍةَأَْرما  اَمُّیَأ  َو  اَْهنَع  یَـضْرَی 

رهوش ریغ  يارب  ار  دوخ  هک  ینز  ره  دنکیمن و  لوبق  ار  وا  زامن  دنوادخ  دشاب ، نیگمـشخ  قح  هب  وا  رب  شرهوش  هک  یلاح  رد  دروآ  حـبص 
. " دنک لسغ  زین  راک  نیا  يارب  تبانج  ِلسغ  دننامه  هک  نیا  ات  دنک ، یمن  لوبق  ار  وا  زامن  دنوادخ  دزاس  وبش  وخ 

تنعل لومشم  . 4

یَّتَح ُنَْعُلت  َیِهَف  اَهتَیب ، ْنِم  ْتَجَرَخ  َُّمث  ّْتبَیطَت  ٍةاَْرما  ُّيا  : " دـن وم د  رف  هک  دـنکیم  تیاور  ادـخ ? لوسر  زا   ? قداص ماما  زا  حـیبص  نب  دـیلو 
رارق ناحلاص )  ناگتشرف و   ) تنعل دروم  دوش  جراخ  هناخ  زا  دنک و  وبـش  وخ  ار  دوخ  هک  ینز  ره  ( "2 . "  ) ْتَعَجَر اَم  یَتَم  اَهتَیب  َیلا  َعِجَْرت 

44 ثیدح 2 . ، 519 ص 518 - نامه ، . 2 ثیدح 2 . ص 507 ، ج 5 ، یفاک ، . 1 ددرگرب " . لزنم  هب  هک  ینامز  ات  دریگیم 

تکاله رطخ  . 5

َلاَق َو  ِۀَحاَّرلا  یَلَع  ِباَضِْخلا  ِشْقَن  َو  ِصَـصُْقلا  َو  ِعِزاَنَْقلا  ِنَع  یَهَن  َنِینِمْؤُْملا ع  َریِمَأ  َّنِإ  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور   ? قداص ماما  زا  ینوکس 
ندراذـگو رـس  يوم  ند  رک  هاـت  وک  زا  نینم ? وملاریمااـنامه  ( "1  «) ِباَضِْخلا ِشْقَن  َو  ِصَـصُْقلا  ِلَِبق  ْنِم  َلِیئاَرْـسِإ  ِیَنب  ُءاَِـسن  ْتَکَلَه  اَـمَّنِإ 

لیئارسا ینب  نانز  دومرف : دومن و  يریگولج  تسد ( فک  رب   ( انح ندومن  شقن  و  دنیوگ ) یم  فلز  یـسر  اف  ابز ن  رد  هک   ) نآ زا  یتمـسق 
. " دندش كاله  انح (  اب   ( تسد فکرب  ندز  شقن  فلز و  ندراذگ  رثا  رب 

نید فعض  . 6

ندب ، ) میخض سابل  هب  داب  امـش  رب  ( "2 ... "  ) ُُهنیِد َّقَر  ُُهبؤَث  َّقَر  نَم  ناَف  ِباَیثلا  َنِم  ِقیِفَّصلاـِب  مُْکیَلَع  : " دـنیامرف یم  یلع ع  نینمؤملاریما  و 
. " تسا ریذپ ( هنخر   ( فیعض كزان و  شسابل  نوچمه  زین  شنید  تسا ، كز  ان  شسابل  هک  یسک  ره  اریز  دش ،) ابن  امن 

ادخ بضغ  مشخ و  دروم  . 7

ثیدح ص 389 ، ج 4 ، هعیـشلا ، لئاسو  . 2 ثیدح 1 .  ، 5 20 ص 519 - نامه ، . 1 دـندومرف : نانز  زا  یکی  هب  باطخ  ادـخ ص  ربمایپ  و 
ْتَلَعَف اذإ  َو  اَِهْلَعب ، ِْریَغ  ٍلُجَِرل  اَهَمَدَـق  َو  اَهَمـصعِم  َرِهُظت  نا  ٍةاَْرمال  ُّلِحَی  ال  ُءالْوَح ، اَی  ِکِجْوَز . ِْریَِغل  ِکَتَنیِز  يِدـْبت  ال  ُءالؤَح ، اَـی   » 45 . 5478
يارب ار  دوخ  تنیز  ءالوح ، يا  ( "1 « ) امِیلا اباَذَع  اََهل  دَعا  َو  ِهَّللا  ُۀَِـکئالَم  اَْهتَنََعل  َو  اَْهیَلَع  ُهَّللا  َبِضَغ  َو  ِهِطَخَـس  َو  ِهَّللا  ِۀَـنَْعل  ِیف  لََزت  َمل  َِکلَذ 

: دش یلمع  نینچ  بکترم  رگا  و  دزاس ، راکشآ  مرحمان  يارب  ار  شیاپ  چم و  تسین  زیاج  نز  يارب  ءالوح ، يا  نکن . راکـشآ  ترهوش  ریغ 
دـننکیم و تنعل  ار  وا  مه  یهلا  ناگتـشرف  دوش . یم  گرزب  دـنوادخ  بضغ  مشخ و  راچد  دـنکیم و  تنعل  ار  وا  هشیمه  ناحبـس  دـنوادخ 
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. دوش یم  هدامآ  تمایق  زور  رد  وا  يارب  یکاندرد  باذع 

یتسپ نالذخ و   . 8

درف تر ) اقح  هدـقع   ) یتسپ نالذـخ و  رد  ( 2 . ) هُرَهْـشَی ابَْوث  َسَبلَی  نا  ًایزِخ  ِءْرَْملاـِب  یفَک  دـندومرف : هک  تسا  تیاور  قداـص ?  ماـما  زا  و 
.2 ص 242 . ج 14 ، لئاس ، ولا  كردتسم  . 1 دنک .) بلج  ار  نارگید  هجوت   ) دد رگروهشم  نآ  ۀلیسو  هبات  دشوپ  یم  یسابل  هک  سب  نیمه 

ثیدح 2. ص 445 ، ج6 ، یفاک ،

مارح ياهاگن  تارطخ 

هراشا

مشخ دروم  الا  و  یناشوپب ، هداد  هزاجا  سدقم  عراش  هک  يرادقم  هب  زج  نامرحمان  هب  هاگن  زا  ار  دوخ  مشچ  دیاب  زین  وت  ناملسم ، يوناب  يا 
. يوش یم  عقاو  لاعتم  يادخ  بضغ  و 

: ادخ تخس  بضغ  . 1

اَْهنِم ٍمَرْحَم  ِيذ  ِْریَغ  َْوأ  اَهِجْوَز  ِْریَغ  ْنِم  اَهَْنیَع  ْتَأَـلَم  ٍلـَْعب  ِتاَذ  ٍةَأَْرما  یَلَع  ِهَّللا  ُبَضَغ  َّدَتْـشا  : " دـندومرف هک  تسا  ثیدـح  ادـخ ? لوسر  زا 
ِیف اََهبِّذَُعی  ْنَأ  َدَْعب  ِراَّنلِاب  اَهَقِرُْحی  ْنَأ  ِهَّللا  یَلَع  ًاّقَح  َناَک  ُهَْریَغ  ُهَشاَِرف  ْتَأَطْوَأ  ْنِإَف  ُْهتَلِمَع  ٍلَمَع  َّلُک  َّلَج  َو  َّزَع  ُهَّللا  َطَبْحَأ  َِکلَذ  ْتَلَعَف  ْنِإ  اَهَّنِإَف 

دنوادخ تروص  نیا  رد  ددرگ ، یم  رو  هلعش  دزودب  رهوش  زا  ریغ  هب  ار  دوخ  نامـشچ  هک  يراد  ره  وش  نز  رب  یهلا  مشخ  ( "1  . "  ) اَهِْربَق
ا. دـناز " . وسب  شتآ  هب  منهج  رد  ار  وا  ربق ، باذـع  زا  دـعب  هک  تسادـخرب  دـهد  نت  انز  هب  رگا  دـنکیم و  دوبان  ار  وا  بوخ  لاـمعا  ءهمه 

ثیدح 9 2550 47 ۀعیشلالئاسو ج20 ص 232 

ادخ نعل  لومشم  . 2

دنک و مرحمان  هب  اگن ه  هکار  یسک  دنوادخ  ( "1 . "  ) ِْهَیلا َروُْظنَْملا  َو  َرِظاَّنلا  ُهَّللا  َنََعل  : " دندومرف هک  تسا  تیاور  یلع ?  نینموملاریما  زا  و 
. " تسا هدرک  تنعل  دننک ، هاگن  ودب  هک )  دشاب  هتشاد  يراتفر   ) نانچ هک  نآ 

هنتف ضرعم  رد  . 3

زا دعب  اگن ه  ( "2 . "  ) ءهْنِتف اَِهبِحاَِصل  اَِهب  یَفَک  َو  َةَوْهَّشلا  ِْبلَْقلا  ِیف  ُعَرْزَت  ِةَرظَّنلا  َدَْعب  ُةَرظَّنلا  : " دندومرف هک  تسا  تیاور  قداص ?  ماما  زا  و 
. " دناشکب هنتف  هب  ار  هدننیب  هک  تسا  یفاک  نیمه  دن و  اشفا  یم  بلق  رد  ار  توهش  مخت  هاگن 

ناطیش ياه  ماد  . 4

ج 14، لئاسولا ، كردتسم  . 1 دنتسه " . ناطیش  ياه  ماد  اه ، مشچ  ( "3 . "  ) ناَْطیَّشلا ُِدئاَصَم  ُنُویُْعلا  : " دـنیامرف یم  یلع ? نینمؤملاریما  و 
!48 ثی 5560 . دح  ص 260 ، مکحلا ، ررغ  . 3 ثیدح 4970 . ص 18 ، ج 4 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  . 2 ص 271 .

ییوج گرم  . 5
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. " تسا هدناوخارف  ار  شیوخ  گرم  دزاس ، دازآ  ار  دوخ  مشچ  ءهشوگ  هک  نآ  ( "1 . "  ) ُهَْفتَح َبَلَج  ُهَفرَط  َقَلطا  ْنَم  : " دندومرف و 

اه هنتف  گنهاشیپ  . 6

. " تساه هنتف  ءهمه  گنه  اشیپ  مارح ، اگن ه  ( "2 . "  ) ِنَتِْفلا ُِدئاَر  ُظْحَّللا  : " دندومرف زین 

فسات ترسح و  . 7

. " دوش یم  دایز  شسوسفا  دزاس  اهر  ار  هاگن  هک  یسک  ( "3 . "  ) هُفَسَا َُرثَک  ُهَفْرَط  قَلطَا  ْنَم  : " دندومرف نینچمه 

ینال وط  تمادن   . 8

ًةَرْـسَح َْتثَرْوَأ  ٍةَرْظَن  ْنِم  ْمَک  َو  ٌموُمْـسَم  َسِیْلبِإ  ِماَهِـس  ْنِم  ٌمْهَـس  ُرَظَّنلا  دندومرف : هک  هدرک  تیاور  قداص ?  ماما  زا  شردپ  زا  هبقع  نب  یلع 
. " دشاب هتشاد  یپ  رد  ینالوط  تمادن  ترـسح و  هک  یهاگن  اسب  و  تسا ، سیلبا  نیگارهز  ياهریت  زا  يریت  مارح ) هاگن  رظن و  ( ) 4  ) ًۀَلیِوَط

ص 559، ج5 ، یف ، اک  . 4 ثی 5554 . دح  ص 260 ، مکحلا ، رغ ر  . 3 ص 271 . ج 14 ، لئاس ، ولا  كردتسم  . 2 ثیدح 5556 . نامه ، . 1
49 ثی 12 . دح 

هنتف رد  عوقو  . 9

ُعَرَْزت اَهَّنِإَف  َةَرِظَّنلا  َو  ْمُکاَّیِإ  َو  َلاَق - ْنَأ  َیلِإ   - ِِهباَحْصَِأل ُلوُقَی  ُحیِـسَْملا ع  َناَک  دندومرف : یم  هک  مدینـش  قداص ?  ماما  زا  دیوگیم : نانـس  نبا 
، دیزیهرپب مارح )  ) هاگن زا  و  دومرف ...: یم  شباحصا  هب  حیسم ?  ترـضح  ( "1 . ) رَبَْخلا ًۀَْـنِتف  اَِهبِحاَِصل  اَِهب  یَفَک  َو  َةَوْهَّشلا  اَِهبِحاَص  ِْبلَق  ِیف 

. " تسا هدنسب  نیمه  شبحاص  ندنکفا  هنتف  هب  يارب  دناشفا و  یم  توهش  رذب  دوخ  بحاص  لد  رد  اریز 

ترخآ تخس  باذع  . 10

. " َعِجْرَی َو  َبوتی  نا  الاِراَّنلا  َنِم  ِۀَـماَیِْقلا  َمْوَی  ُهَْنیَع  ُهّللا  َءالَم  ٍماَرَح  ْنِم  ُهَْنیَع  َءـالَم  نَم  : " دـندومرف هک  تسا  هدـش  تیاور  ادـخ ? لوسر  زا  و 
هک نآ  رگم  دنکیم ، رپ  خزود  شتآ  زا  ار  وا  مشچ  تمایق  زور  دنوادخ  دنک ، رپ  مارح  زا  ار  دوخ  مشچ  نز ) درم و  زا  معا   ) سک ره  ( "2)
ثی 3. دح  ص 32 ، ج 101 ، راونالا ، راحب  . 2 ثیدح 16684 . ص 270 ، ج 4 1 ، لئاسولا ، كردتسم  . 1 دنک " . تشگزاب  دیامن و  هبوت 

تسپ تفص 

هدـش و عقاو  یهن  دروم  زین  رما  نیا  هک  دـننکیم  فلاخم  سنج  هیبش  ار  دوخ  دـمع  هب  ناباجحدـب  ناـتفع و  یب  یخرب  ناملـسم ، يوناـب  يا 
َنِم َنیِهِّبَـشَتُْملا  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َنََعل  دومرف : هک  تسا  هدـش  تیاور  قداص ? ماـما  زا  دنتـسه . ادـخ ?  ربماـیی  نیرفن  لومـشم  یناـسک  نینچ 

َلِمَع َنیِح  ٍطُول  َمْوَق  ُهَّللا  َکَلْهَأ  اَمَّنِإ  َو  ًاضَْعب  ْمُهُـضَْعب  ُحِْـکنَی  ِیتاَّللا  َو  َنُوثَّنَخُْملا  ُمُه  َو  ِلاَـجِّرلِاب  ِءاَـسِّنلا  َنِم  ِتاَهِّبَـشَتُْملا  َو  ِءاَـسِّنلِاب  ِلاَـجِّرلا 
ار دوخ  هک  ینانز  و  دننک ، نانز  دـنن  امه  ار  دوخ  هک  ینادرم  دومرف  نعل  ادـخ ? لوسر  ( "1  ) ًاضَْعب َّنُهُـضَْعب  ِیتْأَی  ِلاَجِّرلا  ِلَمَع  َْلثِم  ُءاَسِّنلا 

طول موق  دومرف ):  ) دنزیمآ و یمرد  رگیدکی  اب  هک  دنتسه  ینانز  زین  و  ناتفص ) نز  نازاب ، سنجمه   ) ناثنخم نانیا  دومرف : نادرم و  دننامه 
، لامعالا باقع  لامعالا و  با  وث  . 1 دندرکیم " . یـسنج  یی  وجماک  رگیدکی  زا  نادرم  دننام  نانز ، هکدرک  كاله  ور  نآ  زا  دنوادخ  ار 

ثیدح 10. ص 612 ،
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رازآ ضرعمرد 

هراشا

زین ششوپ  هفسلف  رد  هچنانچ  يوش ، عقاو  نایوجدوس  رازآ  تیذا و  ضرعم  رد  دوش  یم  ثعاب  یباجحدب  یتفع و  یب  ناملـسم ، يوناب  يا 
ایح و هب  ناـنز  هک  تسا  رت  کـیدزن  شـشوپ ، نیا  (. "1 ... ! ) َْنیَذُؤی ـالَف  َْنفَْرُعی  نَا  یَندَا  کـِلذ  دـیامرف ...( : یم  میرک  نآرق  تسا . هدـمآ 

یم ادـیپ  ینارـسوه  دارفا  هعماج  نایم  رد  هک  تسا  یعطق  یهیدـب و  رما  نیا  دـنوشن " . عقاو  نالها  ان  تیذا  دروم  دـنوش و  هتخانـش  فافع 
يارب ار  تمحازم  نیرتشیب  دارفا  نیا  هک  هدـش  هدـهاشم  ارارک  دنتـسه و  ناوناـب  تیذا  رازآ و  یبوجدوس و  يارب  تصرف  یپ  رد  هک  دـنوش 

رد نارتخد  نانز و  نیمه  زا  يرایـسب  هتبلا  دنتـسین . رادروخرب  یبوخ  تفع  باجح و  زا  رهاظ  رد  هک  دنروآ  یم  دوجو  هب  ینارتخد  نانز و 
نادرخبان لعف  هب  یـضار  دـنهد و  یم  ناشن  دوخ  زا  يدـیدش  لـمعلا  سکع  دارفا  نیا  یقـالخا  ریغ  ياـه  تکرح  ینارپ و  کـلتم  لـباقم 

يا هناهب  . 59 ءهیآ (، 33  ) بازح ا  هدـش و 1 . درخ  یب  دارفا  نانارـسوه و  کیرحت  بجوم  دوخ  نانآ  يرهاظ  بساـنمان  عضو  اـما  دنتـسین ،
یلو دـشاب ، یم  دوخ  ياهالط  بقارم  لماک  تظافح  تقد و  اـب  یکی  هک  میریگب  رظن  رد  ار  شورف  ـالط  ود  رگا  دوش . یم  تمحازم  يارب 
رارق ناگمه  دید  رد  يا  هنوگ  هب  ار  دوخ  تارهاوج  تسا و  راگنا  لهس  اهنآ  ظفح  هب  تبـسن  دروآ و  یمن  لمع  هب  یفاک  تبقارم  يرگید 

، تسا یلوا  رگرز  ندید  نایز  زا  رتشیب  بتارم  هب  تسوا  هجوتم  هک  ینایز  ررض و  انیقی  دیامن ، یم  ناسآ  نآ  هب  ندز  دربتسد  هک  دهد  یم 
تیاعر دـننک . رود  دوخ  رـس  زا  مه  ار  تقرـس  رکف  ناـقراس  زا  يرایـسب  دوش  یم  بجوم  اـهنآ  زا  تبقارم  تنایـص و  ظـفح و  هک  نیا  هچ 

نانارـسوه هک  تفرگ  دـهاوخ  رارق  یطیارـش  رد  نز  دوش  تیاعر  یبساـنم  دـح  رد  رگا  تسا و  نینچ  زین  يزرو  تفع  بساـنم و  باـجح 
مالـسا هب  باجح ، هفـسلف  زا  یهاگآ  اب  هک  یحیـسم  يوناـب  کـی  هراـب  رد  ار  یناتـساد  دـننارورپن . دوخ  رـس  رد  زین  ار  تمحازم  رکف  یتح 

: میناوخ یم  ار  تسا  هدیورگ 

دش ناملسم  هک  یحیسم  هزیشود 

تاروتسد و زا  مناد و  یم  ار  یلئاسم  مالسا  زا  نم  تفگو : دمآ  نم  دزن  یحیسم  ءهزیشود  کی  يزور  دسیون : یم  مالـسا  ياملع  زا  یکی 
ادیپ شیارگ  مالسا  هب  زونه  نآ ، تاروتـسد  زا  یکی  رطاخ  هب  یلو  مدنم ، هقالع  نآ  هب  مشاب و  یم  تفگـش  رد  تسا  یقرتم  هک  نآ  نیناوق 
عناق ارم  دیناوتب  امـش  رگا  ما ، هدینـشن  يا  هدننک  عناق  خساپ  هنافـساتم  هک  ما  هدومن  ثحب  ناناملـسم  زا  يا  هدـع  اب  نآ  هراب  رد  و  ما ، هدرکن 

. تسا باجح  روتسد  تفگ : یحیسم  هزیشود  تسا ؟ مادکروتسد  نآ  مدیسرپ : دش . مهاوخ  ناملسم  هدش و  فرشم  مالسا  نید  هب  دیزاس ،
لاوس دیوگیم ، ملاع  نآ  تسا . هعماج  رد  یگدنام  بقع  ببـس  و  نانز ، یقرت  دشر و  عنام  باجح  هک  دـنک ، داقتنا  داریا و  درک  انب  سپس 

رد ار  اهب  نارگ  تارهاوج  ریاس  الط و  ناشورف  رهاوج  ارچ  متفگ : يرآ . تفگ : دیا ؟ هتفر  ناشورف  رهاوج  رازاب  هب  نونکات  امـش  ایآ  : مدرک
نیا رد  دسرن . اهنآ  هب  ناراکتنایخ  نادزد و  تسد  هک  نیا  رطاخ  هب  داد : خساپ  دـننک ؟ یم  لفق  ار  نآ  برد  هداد و  رارق  يا  هشیـش  نیرتیو 

وا زا  تسیاب  یم  تسا ، تارهاوج  الط و  دننام  مه  نز  فیطل  سنج  نوچ  تشاد : راهظا  یحیـسم و  هزیـشود  هب  درکور  ینید  ملاع  نآ  اج 
رب يا  هظفحم  دـننام  ناـنز  يارب  زین  باـجح  دوش ، یم  يراد  هاـگن  فدـص  زا  يا  هچقودنـص  رد  دـیراورم  هک  ناـنچ  مه  دوش ، تظفاـحم 
اه ییابیز  ندوب  نایامن  رطاخ  هب  دنریگیم و  رارق  تازواجت  تارطخ و  ضرعم  رد  هتـسویپ  دنـشابن  شـشوپ  رد  نانز  رگاو  تسا ، تارهاوج 
زا سپ  مدادرکذت . هک  تسا  تهج  نیا  هب  مالسا  رد  باجح  روتسد  مرتخد ...، يرآ  دنوش . یم  عقاو  نیدسفم  يدعت  رازآ و  دروم  هتـسویپ 
امش مدوب ... هدینـشن  هنوگنیا  لاح  هب  ات  نم  تفگ : ناشخرد  يا  هرهچ  اب  سپـس  و  درک ... يرکف  یحیـسم  هزیـشود  نآ  بلطم ، نیا  ندینش 

مالسا و  درک ، يراج  نابز  رب  ار  نیتداهش  هسلج ، نامه  رد  یحیسم  هزیـشود   54 مریذپ . یم  ار  مالسا  نونکا  و  يدرک ، نایب  بلاج  رایـسب 
(1 . ) تفریذپ ار 
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تینوصم ای  باجح  هراب  رد  ناوناب  یخرب  تاراهظا 

هراشا

حیرصت نادب  هفیرش  ۀیآرد  هک  باجح - مهم  ياه  هفسلف  زا  یکی  هب  دنتسه ، یکچوک  رایسب  ياه  هنومن  اهنت  هک  تاراهظا  نیا  ءهعلاطم  اب 
. مینکیم ادیپ  يرتشیب  یهاگا  تسا - هدش 

: وجشناد ز - ق ، مناخ ن ،

ءهلئـسم هکلب  درادن ، هدولآ  ِهاگن  عنم  رد  يدابز  رثا  دشاب ، يرـسور  وتنام و  ای  داشگ ، سابل  تروص  هب  هک  یباجح  نآ  مراد  هدـیقع  هدـنب  "

کی ار  باجح  رداـچ و  دوخ ، يارب  نم  ینعی  دوش . یم  وا  هجوت  بلج  فلاـخم و  سنج  کـیرحت  ثعاـب  هک  تسا  هرهچ  تروص و  مهم 
يا هدولآ  ياه  هاگن  ینادرم  ای  يدرم  موش  یم  هجوتم  هک  یتقو  صوصخ  هب  مناد ، یم  مرحمان  درم  اـب  ییوراـیور  رد  شخب  تاـجن  لـماع 
نم هب  تیاضر  اب  ماوت  تینما  ساسحا  کی  دشابن ، اهنآ  تیور  سرریت  رد  متروص  ات  مریگیم  رت  مکحم  ار  مرداچ  هک  عقوم  نآ  رد  دـنراد .

رد مراد ، نوصم  شا  هدننک  مومـسم  هدولآ و  هاگن  زا  ار  دوخ  مه  مراذـگب و  ماکان  ار  وا  متـسناوت  مه  هک  نیا  رطاخ  هب  و  دـهد ، یم  تسد 
ام رگا  : » هک تسا  نیا  منک  هیـصوت  مناوت  یم  ینید  فیفع  نارهاوخ  يارب  دـسر و  یم  مرظن  هب  هچ  نآ  منک .... یم  شمارآ  ساـسحا  دوخ 
ار رت  لـماک  باـجح   55 . 17 ص 14 - تسا ، تداعـس  باـجح  مرهاوـخ  هک 1 . رتـهب  هچ  مـینیزگیمرب ، دوـخ  تینوـصم  يارب  ار  باـجح 

هتشاد نادرم  هدولآ  ياه  هاگن  زا  نز  تینوصم  رد  یمهم  شقن  دناوت  یم  رداچ  ور  نیا  زا  میـشاب » . هتـشاد  يرتشیب  تینوصم  هک  مینیزگرب 
(1 . "  ) دشاب

: راد هناخ  فلا - مناخ ب ،

هداد و تسد  زا  رتشیب  سامت  رد  ار  دوخ  یحور  تفاطل  نآ  اذـل  دراد  یبنجا  درم  اب  میقتـسم  طابترا  نوچ  باجح  یب  نز  لاح ، ره  هب  " ... 
. دوش یم  ءاقلا  وا  هب  هنادرم  تایصوصخ  تالاح و  عون  کی  دنک و  ظفح  دناوت  یمن  یصاعم  ترثک  رثا  رد  ار  دوخ  ینمادکاپ  تفع و  نآ 

شدنزرف رـسمه و  يارب  طقف  ار  دوخ  تاساسحا  فطاوع و  دنیب و  یم  یمارآ  رد  ار  دوخ  حور  هشیمه  شباجح  ءارو  رد  باجحاب  نز  اما 
رد نز  باجح  دراد . مرـش  عقاوم  زا  یـضعب  رد  زین  دوخ  رـسمه  زا  هک  يروط  هب  دزاس ، یم  دوخ  ۀشیپ  ار  ءایح  دنک و  یم  زاربا  فوطعم و 

لباقم رد  تسا  يا  هدنرب  غیت  نز  باجح  هتفر . هناشن  وا  هب  يدرم  ره  سوه  ُرپ  نامـشچ  زا  هک  هدولآ  ياهریت  لباقم  رد  تسوا  رگنـس  عقاو 
هتـساوخ هک  یبـنجا  درم  هدولآ  تسد  لـباقم  رد  رادراـخ  ياـه  میـس  زا  تسا  يراوید  نز  باـجح  و  ترطف . تسپ  يوـگ  کـلتم  درم  ره 

ص 293- باجح ، ششوپ و  زا  ییاهناتـساد  . 1 ( 2 .... "  ) تسوا حور  شمارآ  شیاسآ و  دـهم  نز  باجح  هرخالاب  و  دـیالایب . ار  شنماد 
ص 298-297. نامه ، . 2 ص 227-225 . ،ج3 ، مالسارد یتسیزهب  نیئآ  : زا لقن  هب   295

: اکیرمآ زا  ییامام  صصختم  ث - مناخ ب ،

ناـبایخ و رد  لاـیخ ، شیاـسآ  شمارآ و  ساـسحا  یلیخ  هک  تسا  نیا  منکیم  ساـسحا  دوخ  رد  نتفرگ  باـجح  زا  نونکا  ار  هچ  نآ  " ... 
دوخ نتفرگ  باجح  زا  منیب ، یم  ظوفحم  ار  دوخ  يرامـش  یب  مرـش  یب  نادرم  نیگآ  رهز  ياه  هاگن  زا  هکنیا  زا  میاـمن و  یم  تاـعامتجا 
يارب شلوبق  نم  فرط  زا  باجح  تیاعر  ناتسود ، ترشاعم  نمض  هداوناخ و  رد  زونه  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  موش و  یم  دنسرخ  رایـسب 
هکلب منیب  یمن  تحاران  ار  دوخ  یلیماف ، نیرشاعم  زا  يا  هدع  نیب  رد  ندوب  اهنت  دوجو  اب  اهنت  هن  دروم  نیا  رد  نم  یلو  تسا . لکـشم  اهنآ 
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هکلب منیب  یمن  تحاران  ار  دوخ  یلیماف ، نیرشاعم  زا  يا  هدع  نیب  رد  ندوب  اهنت  دوجو  اب  اهنت  هن  دروم  نیا  رد  نم  یلو  تسا . لکـشم  اهنآ 
نتفرگ باجح  هب  لـیلد ، اـب  ارم  هک  يزوسلد  نیقّوشم  نیببـسم و  زا  نینچ  مه  مریذـپب و  هناـهاگآ  ار  نآ  داد  قیفوت  هک  لاـعتم  دـنوادخ  زا 

نونمم و رایـسب  " وا ) هب  هدولآ  ياه  هاگنو  نز - كاپ  هاگن   " یتامدـقم ءهیرـشن  و  !؟ هاگن " کی  ياـهب   " باـتک هلمج  زا   ) دـندومن توعد 
یتروص ره  هب  متـسه  ددص  رد  دزوس و  یم  وا  لاح  هب  ملد  منیب ، یم  باجح  یب  یهاگ ، ان آ  رثا  رد  هک  ار  ینز  یتقو  نونکا  مرازگـساپس .

هب نارگید و  رظن  بلج  یتسرپدـُم و  زا  يوریپ  اب  هک  تسین  نیا  رد  طقف  دوخ  نداد  ناشن  ندـمتم  هک  مزاـس  هجوتم  ار  وا  دوش ، نکمم  هک 
ياـه ینارچ  مشچ  اـه و  ینما  اـن  هجوتم  جراـخ ، رد  هچ  ناریا و  رد  هچ  هتـشذگرد ، نم  يوش . هوـلج  ندرک ، شیارآ  يا  هدـننز  تروـص 

بجوم هک  ار  يراوگان  تاـقافتا  اـسب  هچ  هدوب و  بلق  كاـپ  ناـنز  نارتخد و  زا  يا  هدـع  باذـع  بجوم  ردـقچ  هک  مدوب  ناـنز  هب  نادرم 
دیما هب  تسا . جراخ  رصتخم  نیا  هلـصوح  زا  نآ  یلیـصفت  حرـش  هک  مدینـش  یم  ای  مدید  دش ، یم  اه  یلیخ  يوربآ  نتفر  تمرح و  کته 

(1 . "  ) ددرگرارقرب ناهج  رد  تینما  تهج  ره  زا  هک  يزور 

: هاگشناد سردم  فلا - مناخ س ،

کلتم ناراب  دریگرارق و  یسکان  سک و  ره  دنـسپ  دروم  هک  دشاب  نییاپ  متیـصخش  ردق  نآ  مور  یم  هار  هک  هچوک  رد  متـساوخ  یمن  " ... 
هاگن اه و  کلتم  اه و  نداتفارـس  لابند  درک . تحار  دوب  هعماج  رد  هک  اه  ینما  ان  نیا  زا  يرایـسب  زا  ارم  باـجح ، دـیآ . دورف  مرـس  هب  اـه 

مدرکیم تسپ  هدولآ و  ياه  هاگن  نآ  زا  يزاین  یب  تینما و  ساسحا  هیلوا ، باجح  نآ  باختنا  اب  دـش . رتمک  یلیخ  یلیخ  روجان و ... ياه 
یم ملاح  لماش  يدنوادخ  تاقیفوت  نآ ، لیمکت  نتفرگ و  باجح  اب  دندوب .... هدش  تیمها  یب  میارب  اهنآ  مدوب و  تحار  دوخ  یفرط  زا  و 

هک نآ  اب  هتفای ، یتحار  هب  ار  مولع  قیاقح و  درک . ادیپ  ینیریـش  توالح و  فیاظو ، ریاس  هزور و  زامن و  دوب ، هدش  فاص  هار ، ییوگ  دش .
قیاقح مولع و  كرد  رد  مهس  نیرتشیب  شالت ، یکدنا  اب  ینعی  ( !؟ اجک جیاتن  همه  نآ  اجک و  زیچان  یعس  یلو  متـشگیم  اهنآ  لابند  ارهاظ 

، كاپان دـصاقم  هب  هدولآ  تسپ و  ياه  هاگن  اه و  یتشز  همه  نآ  لباقم  رد  متفای  یم  روضح  هک  هعماـج  رد  یفرط  زا  دـش ....) یم  مبیـصن 
(2 . "  ) درکیم ظفح  ارم  ناتفص ، ناطیش  تالمح  نیا  زا  هک  متفای  یم  یهرز  لماح  ار  دوخ 

: همّلعم ق - مناخ ل ،

، دشابن ییامندوخ   58 ص 309-308 . نامه ، . 2 . 305 ص 304 - نامه ، سوه و 1 . يوه و  وریپ  دشاب و  ملاس  اترطف  رگا  نز  منکیم  رکف 
زور کی  دـشاب . هبترم  نیرت  نییاپ  رد  باجح  نیا  رگا  یتح  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  مرحمان  درم  وا و  نیب  یلئاح  باجح و  هک  دراد  تسود 

ار غرم  مخت  ود  رگا  : " هک دروآ  ار  لاثم  نیا  دوب  باجح  دروم  رد  هک  ملعم  لاؤس  ربارب  رد  میاه  یـسالک  مه  زا  یکی  ینید  ناتـسریبد  رد 
ربارب رد  رتدوز  هدنک  تسوپ  غرم  مخت  نآ  دـشاب ، تسوپ  نودـب  يرگید  تسوپ و  اب  یکی  هک  یلاح  رد  میهد  رارق  اوه  نایرج  ضرعم  رد 

رد دنشاب  ملاس  ۀقئاذ  ياراد  هک  يدارفا  امّلسم  دراد و  رارق  نآ  ءهتـسوپ  ربز  رد  هک  یغرم  مخت  نآ  ات  دوش ، یم  دساف  بارخ و  اوه  نایرج 
باـجح نودـب  نز  رگا  تسا ، روط  نیمه  مه  نز  دـشاب " . تسوـپ  اـب  هک  دـنور  یم  یغرم  مخت  نآ  غارـس  هب  غرم ، مخت  ود  نیا  باـختنا 

ۀمه منک  یم  رکف  نم  دـهد ... یم  تسد  زا  ار  دوخ  یکاپ  افـص و  نآ  رتدوز  دراد ، دوجو  هعماـج  رد  هک  یفلتخم  لـماوع  ربارب  رد  دـشاب ،
لایما و رطاخ  هب  یخرب  اما  دـنناد ، یم  هعماج  رد  ار  باجح  ندرک  تیاعر  زا  یـشان  دـیاوف  نانآ  قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  لقا  ای ال  ناـنز و 

ناغمرا هب  باجح  تیاعر  هک  يا  هدـیاف  نیرتشیب  نیرتهب و  دـننک . تیاعر  ار  نآ  هک  دنتـسین  رـضاح  ناشدوخ  ياه  ییامندوخ  اه و  سوه 
تیبرت يارب  صوصخ  هب  دراد ، جایتحا  ادـیدش  نآ  هب  نز  هک  يزیچ  ناـمه  ینعی  تسا . نز  يارب  یحور  شمارآ  ظـفح  اـنامه  دروآ ، یم 

(1  ......) بارطضا هرهلد و  مدع  يارب  روط  نیمه  تسا و  مزال  نادنزرف 

: ینید ریبد  خ - مناخ ن ،

تایاور رد  تاجن  هار  ناهانگ و  زا 59بقاوع  هحفص 25 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


ار وا  هک  يدج  تارطخ  زا  يراوتـسا ، ص 311-310 . نامه ، مکحم و 1 . هاگیاپ  رد  ار  نز  دوخب  دوخ  هک  تسا  شـشوپ  باـجح و  " ... 
کی نز  زا  دریگیم و  رب  رد  زین  ار  شحور  قامعا  ات  هکلب  ار  وا  مسج  اهنت  هن  هک  یتارطخ  دـیامن . یم  يرادـهگن  ظـفح و  دـنکیم ، دـیدهت 
یتسپ ره  هب  نت  دـش ، یقلت  شزرا  یبو  اوتحم  یب  دوجوم  نارگید  دوخ و  رظن  رد  نز  هک  ینامز  دزاس و  یم  شزرا  یب  اـنعم و  یب  دوجوم 

عامط ره  عمط  زا  ار  نز  ششوپ ، باجح و  دنک .... یم  هراّما  دنبرد  ریـسا  درف  ره  ياه  سوه  تاوهـش و  يادف  ار  دوخ  دهد و  یم  یتلذ  و 
نز و یحور  تمالس  دناکشخ و  یم  ار  يرـشب  هعماج  درم و  یتح  نز و  ياه  یتخبدب  ۀشیر  دراد و  یم  هگن  ناما  رد  راّکم ، ره  رکم  زا  و 

همین ياه  ندـب  هب  دولآ  سوه  ياه  هاگن  هک  ار  هعماج  درف و  یهابت  داسف و  هفطن  دـنک و  یم  نیمـضت  ار  هعماج  هداوناخ و  طیحم و  یکاـپ 
درم یتح  نز و  يرهاظ ، باجح  زا  لبق  هک  تسا  نیا  درک  شومارف  دیابن  هک  هچ  نآ  هتبلا  درب .... یم  نیب  زا  لیکـشت ، ودـب  زا  تسا  نایرع 

باجح زا  هک  یتبثم  دیفم و  راثآ  نآ  الا  دنشاب و  دوخ  تین  لد و  بقارم  همه ، زا  لبق  دنـشاب و  رادروخرب  یبلق  ینطاب و  باجح  زا  یتسیاب 
نیا باجح ، دـیفم  شقن  سپ  دوش ، یم  مک  شتارثا  ای  دـمآ  دـهاوخن  تسد  هب  ینطاب  یبلق و  باـجح  نودـب  تسا ، رظن  دروم  شـشوپ  و 

و یناسنا ، ۀیلاع  ياهدادعتـسا  اه و  شیارگ  ياراد  تسا و  ناسنا  لوا ، ۀلهو  رد  دـشاب ، حرطم  يزیرغ  دـُعب  زا  هک  نیا  زا  لبق  نز  هک  تسا 
دنک حرطم  یناسنا  يونعم و  دُعب  زا  ار  نز  عامتجا ، رد  نز ، يارب  ششوپ  نداد  رارق  اب  هک  دهاوخ  یم  نز  يارب  ار  نیمه  زین  سدقم  عراش 

ص 317-315. نامه ، . 1 ( 1  ) 0 دنک ... افوکش  ار  نز  یتوکلم  يونعم و  تیصخش  قیرط ، نیا  زا  و 

: وجشناد ز - مناخ م ،

ار نز  يرگید  عون  هب  دوخ  مه ، صقان  باجح  اریز  دـیازفا ... یم  نز  ینما  اـن  رب  یعون  هب  یباـجح  عون  ره  لـماک ، باـجح  زا  ریع  هب  " ... 
باجح هک : دنیوگیم  دنـشاب ، هتـشاد  ناشباجح  عون  يارب  یهیجوت  دـنهاوخ  یم  ای  دـنرادن و  یلماک  باجح  هک  یناسک  دـنکیم . رت  بلاج 

رد نوگانوگ ، لغاشم  رد  يرایسب ، باجحاب  ناوناب  رد  اما  تسا . ریگاپ  تسد و  یترابع  هب  و  دشاب ، دناوت  یم  یعامتجا  ياه  تیلاعف  عنام 
یبوخ هب  عوضوم  نیا  فالخ  ملعم و )... هاگـشناد ، سردـم  کشزپ ، لیبق : زا  ، ) تواـفتم یعاـمتجا  ياـه  تیلاـعف  فلتخم و  ياـه  تمس 

رثوم اه  تیلاعف  نیا  رد  دح  نیا  ات  هزادنا و  نیا  هب  دنتسناوت  یمن  دوبن ، حرطم  اهنآ  يارب  باجح  ۀلئسم  رگا  هک  تسا  لهس  ددرگیم . تابثا 
یحور و يونعم و  بتارم  رظن  زا  ـالمع  دـننک ، یم  ار  باـجح  میرح  تاـعارم  هک  يا  درک ه  لیـصحت  ءهنموم  ناـنز  هوـالع  هب  و  دنـشاب ...

دوخ هک   ) ار یباجحدب  یملع ، یلقع و  تازایتما  نامه  اب  طیارـش و  نآ  رد  هک  یناوناب  ات  دـندرگیم  لئان  يرتشیب  تایقرت  هب  هیکزت  يوقت و 
نآ رد  اریز  دنا ، هتخاس  هشیپ  دوخ  يارب  دراد ) تافانم  اضر " میلست و   " ماقم اب  هدوب و  یهلا  رماوا  هب  یشکرس  نید و  میرح  زا  درمت  یعون 
دوخ هتفر ، رامـش  هب  تیـصعم  هب  نادرم  ندـناشک  رد  يرثوم  لـماع  دـننک و  بلج  دوخ  هب  ار  زاـب  سوه  نادرم  رظن  دـنناوت  یم  رتهب  لاـح 

، نامه . 1 ( 1 .... "  ) دـننامب مورحم  اوقت ) مدـع  تلع  هب   ) يونعم یحور و  تایقرت  زا  هجیتن  رد  دـنور و  رامـش  هب  نارگید  یـصاعم  کیرش 
ص 319-318.

لامعاورگر د 

، دشاب شیوخ  لامعا  يوگباوج  دـیاب  دـید و  دـهاوخ  ار  دوخ  لامعا  هجیتن  یناسنا  ره  میرک  نارق  تایآ  حیرـص  قبط  ناملـسم ، يوناب  يا 
ُرُدْصَی ٍِذئَمْوَی  دی : امرف  یم  یلاعت - كرابت و  يادـخ - تسوت . ریگنابیرگ  نآ  ءهجیتن  دـش و  دـهاوخ  لاؤس  وت  باجح  تّفع و  زا  ًانیقی  سپ 

هب مدرم  تماــیق )  ) زور نآ  رد  ( "1  *) ُهَرَی ارَـش  ٍةَّرَذ  َلاْقثِم  ْلَـمْعَی  ْنَم  َو  ُهَرَی * ًاْریَخ  ٍةَّرَذ  َلاـْقثِم  ْلَـمْعَی  ْنَمَف  ْمَُهلاـمْعَأ *  اْوَُرِیل  ًاتاتْـشَأ  ُساَّنلا 
رش ای  ریخ  راک  يا  هرذ  نزو  مه  سک  ره  سپ  دوش . هداد  ناشن  اهنآ  هب  ناشل  امعا  ات  دنوش  یم  جراخ  ربق  هدنکارپ ا ز  ياه  هورگ  تروص 

سک ره  دنیب و  یم  ار  نامه  تقیقح )  ) ار نآ  دهد  ماجنا  ریخ  راک  يا  هرذ  نزو  مه  سکره  سپ  دـنیب . یم  ار  نآ  تقیقح )   ) دـهد ماجنا 
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ُهَیْعَس َّنَا  َو  یعَس  ام  الا  ِن  اسنِالل  َْسَیل  نَا  َو   ) هیآ 6-8 62 و (، 99  ) هل زلز  . 1 دنکیم " . هدهاشم  ار  نآ  دهد  ماجنا  دب  راک  يا  هرد  نزو  مه 
لُک  ) زین دش " . دهاوخ  هدهاشم  يدوز  هب  وا  شالت  تسا و  هدرک  ششوکو  یعـس  هک  هچ  نآ  رگم  ناسنا  يارب  تسین  ( "1  ( ) يُری َفْوَس 

ْتَلِمَع ام  َوًارَـضُْحم  ٍْریَخ  ْنِم  ْتَلِمَع  ام  ٍسْفَن  لُکُدِـجَت  َمْوَی   ) و تسا " . شی  وخ  لاـمعا  ورگرد  یناـسنا  ره  ( "2 (. ) ۀَنیهَر ْتَبَسَکاِمب  ٍسْفَن 
تـسا هدرک  لمع  هچ  نآ  سک  ره  هک  يزور  ( "3 ( ) ِدابِْعلِاب ٌفئُوَر  ُهّللا  َو  ُهَسْفَن  ُهّللا  ُمُکُرِّذَُحی  َو  ادـیَِعب  ًادَـما  ُهَْنَیب  َو  انَْنَیب  َّنا  َول  ُّدََوت  ٍءوُس  ْنِم 

ِمْوَِیل َطْسِْقلا  َنیِزاوَْملا  ُعَضَن  َو   ) نینچمه دشاب ". يدایز  هلـصاف  شتـشز  لمع  وا و  نایم  دراد  تسود  دبای و  یم  رـضاح  دـب  بوخ و  راکزا 
یم زیخاتسر  زور  رد  ار  داد  ياهوزارت  و  ( "4  (. ) َنیبِساح اِنب  یفَکَو  اِهب  اْنیَتا  ٍلَدْرَخ  ْنِم  ٍۀَّبَح  َلاْقثِم  َناک  نا   ِ َو ًائیَـش  ٌسْفَن  ُمَلُظت  الَف  ِۀَـمایِْقلا 

سرباسح ام  هک  تسا  یفاکو  میروآ  یم  ار  نآ  دشاب  یلدرخ  هناد  نزومه  لمع )   ) رگا و  دنیب ، یمن  متس  يزیچ  رد )  ) سک چیه  هب  میهن ،
63 . 47 ءهیا (، 21  ) ءایبنا . 4 ۀیا 30 . (، 3  ) نارمع لآ  . 3 . 38 ءهیا (، 74  ) رثدم . 2 . 40 ۀیا 39 - (، 53  ) مجن . 1 میشاب " .

هانگ لابو 

دهاوخ هک  یتایاور   . دراد یپ  رد  ترخآو  ایند  رد  ار  ییوس  راثآ  هانگو  تسا  هانگ  قیداصم  زا  یباجح  دـبو  یتفع  یب  ناملـسم  يوناب  يا 
ْنِم اَم  دومرف « :  یم  مردپ  : دـندومرف  ? قداص ماما   : دـیوگ یم  دـیز  نب  هحلط  بلق  یهابت  .1 تسا :  هانگ  راثآ  زا  ییاه  هنومن  رگناـیب  دـمآ 

ار بلق  هانگ  نوچ  يزیچ  چیه  ( 1 «) ُهَلَفْسَأ ُهاَلْعَأ  َرِّیَُصیَف  ِْهیَلَع  َِبْلغَت  یَّتَح  ِِهب  ُلاََزت  اَمَف  َۀَئیِطَْخلا  ُِعقاَُوَیل  َْبلَْقلا  َّنِإ  ٍۀَئیِطَخ  ْنِم  ِْبلَْقِلل  َدَْسفَأ  ٍءْیَش 
دیارگ یم  نییاپ  هب  شیالاب  سپ  ددرگ  یم  بلاغ  نآ  رب  هانگ  هکنیا  ات  دزرو  یم  رارـصا  نآ  ربو  دوش  یم  هانگ  بکت  رم  بلق   . دنکن دساف 
دیوگ یم  ملاس  نب  ماشه  تاءآلتبا  .1 دنک .  یمن  رثا  نآ  رد  هظعومو  قح  نخـس  هک  تسا  هاگنآ  وددرگ  یم  طوقـس  راتفرگو  نوگنرـس  )

َو ٍْبنَِذب  اَّلِإ  ٍضَرَم  َال  َو  ٍعاَدُص  َال  َو  ٍۀَبْکَن  َال  َو  ُبِرْضَی  ٍقْرِع  ْنِم  َْسَیل  ُهَّنِإ  اَمَأ  ثیدح 1 64 «  ص268   ، ج2  ، یفاک .1 دندومرف :  قداص ? ماما  :
ُرَثْکَأ ُهَّللا  وُفْعَی  اَم  َو  َلاَق  َُّمث  َلاَق : ( 1 «) ٍرِیثَک ْنَع  اوُفْعَی  َو  ْمُکیِْدیَأ  ْتَبَسَک  اِمبَف  ٍۀَبیِـصُم  ْنِم  ْمَُکباصَأ  ام  َو  ِِهباَتِک «: ِیف  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  ُلْوَق  َِکلَذ 
تسا یهانگ (  تهج  هب  رگم  دیاین ، شیپ  یضرم  رسدرد و  دروخن و  گنـس  هب  ییاپ  دبنجن و  ناماسبان )   ) یگر چیه  ( "2  «) ِِهب ُذِخاَُؤی  اَّمِم 

هب دس  رب  امـش  رب  یتبیـصم  هنوگ )   ) ره و  : " دیامرف یم  هک - تسا  بلطم  نیا  دی  وم  لجوزع - يادخ - نخـس  و  هدش )  بکترم  ناسنا  هک 
هک هچنآ  زا  درذـگیم  نآ  زا  ادـخ  هچنآ  و  دومرف : ماـما ?  سپـس  درذـگ " . یمرد  يرایـسب  زا  ادـخ )  ) و تسامـش ، دوـخ  درواتـسد  ببس 

ُلُجَّرلا ََبنْذَأ  اَذِإ  دندومرف : هک  مدینش  قداص ?  ماما  زا  دیوگیم : ریصبوبا  بلق  یگـشیمه  یهایـس  . 3 تسا " . رتشیب  رایـسب  دنکیم  هذخاوم 
، دنک یهانگ  یسک  هاگره  ( "3  ) ًاَدبَأ اَهَدـَْعب  ُحـِْلُفی  اَلَف  ِِهْبلَق  یَلَع  َِبْلغَت  یَّتَح  َْتداَز  َداَز  ْنِإ  َو  ْتَحَْمنا  َباَت  ْنِإَف  ُءاَدْوَس  ٌۀَـتُْکن  ِِهْبلَق  ِیف  َجَرَخ 
. دوش بلاغ  شلد  رب  ات  دبای  شیازفا  یهایـس  نآ  دیازفیب  هانگرب  رگا  دوش و  وحم  دنک  هب  وت  رگا  سپ  دیآ ، دی  دپ  یهایـس  ءهطقن  شلد  رد 
.4 65 ثیدح 13 . ص 271 ، نامه ، . 3 ثیدح 3 . ص 269 ، ج 2 ، یفاک ، . 2 هی 30 . ا  (، 42  ) ير وش  . 1 دوشن " . راگتـسر  زگره  سپس 

اَهُؤاَضَق ِِهنْأَش  ْنِم  ُنوُکَیَف  َۀَجاَْحلا  َهَّللا  ُلَأْسَی  َْدبَْعلا  َّنِإ  : " دندومرف َ هک  دـنکیم  تیاور  رقاب ? ماما  زا  ملـسم  نب  دـمحم  ندـشاور  تجاح  عنام 
َضَّرَعَت ُهَّنِإَف  اَهاَّیِإ  ُْهمِرْحا  َو  ُهَتَجاَح  ِضْقَت  اـَل  ِکَـلَْمِلل  َیلاَـعَت  َو  َكَراَـبَت  ُهَّللا  ُلوُقَیَف  ًاـْبنَذ  ُدـْبَْعلا  ُِبنْذـُیَف  ٍءیَِطب  ٍْتقَو  َیلِإ  َْوأ  ٍبیِرَق  ٍلَـجَأ  َیلِإ 

هدنب نآ  سپـس  دوش ، هدرو  آرب  دـیاب  رید  ای  دوز  هک  دـهاوخ  یم  یتجاح  ادـخ  زا  هدـنب  انامه  ( "1 "  ) یِّنِم َناَمْرِْحلا  َبَجْوَتْسا  َو  یِطَخَِـسل 
ار وا  نکم و  اور  ار  شتجاح  دیامرف : یم  ناگدنب  زاین  ندروآرب  لکوم  ءهتـشرف  هب  یلاعت - كرابت و  يادـخ - دوش و  یم  یهانگ  بکترم 

ماما زا  هرارز  یگشیمه  یتخبدب  . 5 تشگ " . نم  يوس  زا  تیمورحم  راوازـس  تفرگرارق و  نم  مشخ  ضرعم  رد  اریز  راد ، مورحم  نآ  زا 
َبَهَذ َباَت  ْنِإَف  ُءاَدْوَس  ٌۀَـتُْکن  ِۀَـتْکُّنلا  ِیف  َجَرَخ  ًاْبنَذ  ََبنْذَأ  اَذِإَف  ُءاَْضَیب  ٌۀَـتُْکن  ِِهْبلَق  ِیف  َو  اَّلِإ  ٍدـْبَع  ْنِم  اَـم  دـندومرف " : هک  هدـش  تیاور  رقاـب ? 

ُلْوَق َوُه  َو  ًادـَبَأ  ٍْریَخ  َیلِإ  ُُهبِحاَص  ْعِجْرَی  َْمل  َضاَیَْبلا  یَّطَغ  اَذِإَف  َضاَیَْبلا  َیِّطَُغی  یَّتَح  ُداَوَّسلا  َِکلَذ  َداَز  ِبُونُّذـلا  ِیف  يَداَمَت  ْنِإ  َو  ُداَوَّسلا  َِکلَذ 
66 هیا 14 . (، 83  ) نیففطم . 2 . 14 ثیدح ص 271 ، ج 2 ، یفاک ، . 1 ( 3 (. "  ) 2  ) َنُوبِسْکَی اُوناک  ام  ْمِِهبُوُلق  یلَع  َنار  َْلب  اَّلَک   : َّلَج َو  َّزَع  ِهَّللا 
دورب و یهایس  نآ  دنک  هبوت  رگا  سپس  دوش ، ادیپ  نآ  رد  یهایـس  اخ ل  دنک ، هانگ  نوچ  هک  تسا  يدیفـس  ءهطقن  شلد  رد  يا  هدنب  ره  "
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نآ بحاص  رگید  دش ، هدیش  وپ  يدیفس  نوچ  و  دناشوپب ، ار  يدیفـس  يور  ات  دریگ  ینوزف  یه  ایـس  نآ  دهد ، همادا  هانگ  هب  نانچمه  رگا 
رم هک  هچنآ  هکلب  تسا ، نینچ  هن  : " دـیامرف یم  هک  دراد  حیرـصت  رما  نیمه  هب  لـجوزع - يادـخ - دـیام  رف  دـیارگن و  ریخ  هـب  زگره  لد 

: دومرف هک  مدینش  قداص ?  ماما  زا  دیوگ : یم  ینئادم  ورمع  وبا  تمعن  نتفرگزاب  . 4 تسا " . هتسب  ناش  ياهلد  رب  راگنز  دندش  یم  بکت 
(4 "  ) َۀَمِقَّنلا َِکلَِذب  ُّقِحَتْسَی  ًاْبنَذ  ُْدبَْعلا  َثِدُْحی  یَّتَح  ُهاَّیِإ  اَهَُبلْسَیَف  ٍۀَمِْعِنب  ِْدبَْعلا  یَلَع  َمِْعُنی  اَّلَأ  ًاْمتَح  ًءاَضَق  یَضَق  َهَّللا  َّنِإ  : " دندومرف ُ  یم  مردپ 

یهانگ هدـنب  هک  یناـمز  رگم  دریگن ، زاـب  وا  زا  هدومرف  تمحرم  يا  هدـنب  هب  ار  یتمعن  هک  هدومرف  ررقم  دوخ ، یمتح  ياـضق  هب  دـنوادخ  "

ماما زا  شردـپ  زا  راسی  نب  لیـضف  نب  مساق  نب  دـمحم  سردوز  ياـه  گرم  . 7 دد " . رگ  رفیک  قحتـسم  نآ  ببـس  هب  هک  دوـش  بکترم 
ُشیِعَی ْنَّمِم  ُرَثْـکا  ناَـسْحالِاب  ُشیِعَی  ْنَم  َو  ِلاَـجالِاب ، ُتوُـمَی  نَّمِم  ُرَثْـکا  ِبونذـلِاب  ُتوُـمَی  ْنَم  : " دـندومرف هـک  دـنک  یم  تـیاور  قداـص ?

لیذ ص 327 ، ج 11 ، لئاسولا ، كردتم  . 5 ثیدح 22 . ج 2 ص273 ،  یفاک ، . 4 ثیدح 20 . ص273، ج 2 ، یفاک ، . 3 ( 5 . ) ِراَمْعالِاب
ناـسحا تهج )   ) هب هک  ناـن  دنتـسه و آ  لـجا  هب  ناـگدرم  زا  شیب  دـنریم ، یم  هاـنگ  باـکترا ) لـیلد   ) هـب هـک  ناـن  آ  ثیدح 13167" .

? رقاب ماما  زا  راسی  نب  لیـُضف  الب   . 8 دنراد " . زارد  رمع  یعیبط  روط  هب  هک  دنتـسه  یناسکزا  شیب  دننام ، یم  هدـنز  زارد ) ير  سگزور  )
هب رگم  دسرن  هدـنب  هب  ییالب  عچیه  ( "1 . "  ) ُرَثْکا ْهنَع  ُهَّللا  وُفْعَی  اَم  َو  ٍْبنَذـِب ،  الا  َدـْبَْعلا  ُبیُِـصت  هَبْکَن  ْنِم  اَم  : " دـندومرف هک  دـنکیم  تیاور 
نَا كاـّیا  : " دـندومرف هک  تسا  هدـش  تیاور  نینموملاریما ?  زا  يراوـخ و  . 9 تسا " . رتشیب  درذـگیم  نآ  زا  ادـخ  هچنآو  یهاـنگ ، ببس 

ناهانگ باکترا  ندرمش  ناس  زا آ  ( "2 . "  ) ِهَّللا َطَخَس  ِةَرِخالا  ِیف  ُکبِسْکَت  َو  ءهَّلِذ ، اَیندلا  ِیف  كوُسْکَت  اهنإَف  یِصاَعَْملا ، َبوُکُر  َلِهْسَتْسَت 
: دن دومرف  تخسرفیک و  . 10 دـنکیم " . مهارف  وت  يارب  ار  ادـخ  مشخ  ترخآ  رد  هدـناشوپ و  تمادـنا  رب  يراوخ  ءهماج  ایند  رد  هکزیهرپب 

هانگرب رارصا  زا  ( "3 . "  ) ِِمثاَْملا دَـشا  ْنِم  اهنآَف  ِروُجُْفلاـِب ، َةَرَهاَـجُْملا  َو  كاَّیا  ِِمئاَرَْجلا ، ِمَظْعا  َو  ِِرئاَـبَْکلا  ِرَبْکا  ْنِم  ُهناَـف  َراَرْـصالا ، َو  كاَّیا  "

ص ج 11 ، لیاسولا ، كردتسم  .2 ثیدح 4 . ص 269 ، ج 2 ، یفاک ، تسا و 1. گرتس  ياـه  مرج  زا  گرزب و  ناـهانگزا  دوخ  هکزیهرپب 
ناج و لام و  رد  يراـتفرگ  . 11 تسا " . ناه  انگ  نیرت   ) رفیک  ( تخـس هک  زیهرپب  ناـه  اـنگ  هب  رهاـظت  زا   68 ص 368 . ناـمه ، . 3 . 339

ِۀَعیِّشلا َنِم  اَم  دندومرف " : هک  دنک  یم  تیاور  نینمؤملاریما ?  زا  شدنمجرا  ناردپ  زا  قداص ?  ماما  زا  ملسم  نب  دمحم  ریـصب و  وبا  دنزرف 
َو َّلَج  َو  َّزَع  َهَّللا  یَْقلَی  یَّتَح  ِهِسْفَن  ِیف  اَّمِإ  َو  ٍدـَلَو  ِیف  َْوأ  ٍلاَم  ِیف  اَّمِإ  ُُهبُونُذ  اَِهب  ُصَّحَُمت  ٍۀَِّیلَِبب  یَلَْتُبی  یَّتَح  ُتوُمَیَف  ُْهنَع  ُهاَْنیَهَن  ًاْرمَأ  ُفِراَُقی  ٌدـْبَع 
زا ار  وا  هک  دزادرپب  يراک  هب  ام (  ( نایعیش زا  یـسک  هاگره  ( "1 "  ) ِِهتْوَم َْدنِع  ِْهیَلَع  ِِهب  ُدَّدَُـشیَف  ِِهبُونُذ  ْنِم  ُءْیَّشلا  ِْهیَلَع  یَْقبََیل  ُهَّنِإ  َو  ٌْبنَذ  َُهل  اَم 
انگ ندش  كاپ  ببس  اتدنک  یم  راتف  رگ  ییالب  هب  شدوخ  ای  شنادنزرف ، شلام  رد  ار  وا  ادخ  هک  نیا  رگم  درم ، دهاوخن  ، میا هتشاد  زاب  نا 

- سانلا قحزج  شناه ـ  انگ  بیترت  نیدـب  دوش و  یم  هتفرگ  تخـس  وا  رب  شگرم  ماگنه  هب  ، دـنامب وا  رب  هانگزا  يزیچ  رگا  دوش و  وا  ناه 
رگنایب نیوانع  یخرب  میدرک  هراشا  زین  ـالبق  هچناـچ  . 2 ثیدح 384 1 . ص 53 ، ج 2 ، لئ ، اس  ولا  كردتـسم  .1 ( 2  . "  ) دوـش یم  كاـپ 

هک دشاب ، یم  هانگ  موش  دـمایپ  ءهراب  رد  یتایاور  هک  هانگ ) لابو   ) تمـسق نیا  هلمج  زا  دراد  ییاه  هنومن  قیداصم و  هک  تسا  یلک  ناونع 
رد یموش  بقاوع  نینچ  دنکن  بانتجا  نآ  زا  هدرکن و  هبوت  ًاروف  صخـش  رگا  هدوب و  هانگ  قیداصم  زا  یقادصم  زین  یباجحدب  یتفع و  یب 

69 دوب . دهاوخ  وا  راظتنا 

گرزب ناهانگ  ضرعمرد 

هراشا

یم انز  نوچ  يرتگرزب  ناهانگ  هب  ندـیتلع  هب  رجنم  دراوم  يرایـسب  رد  تفع  باجح و  هب  ییانتعا  یب  هک  شاب  هاگآ  ناملـسم ، يوناـب  يا 
. دراد یپ  رد  ار  یمیخو  بقاوع  هک  ددرگ 

كاندرد باذع  . 1
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ُئِطُوت ُةَأْرَْملا  ُمهنم  ، ٌمِیلَأ ٌباَذَع  ْمَُهل  َو  ْمِهیِّکَُزی  َال  َو  ِۀَماَیِْقلا  َمْوَی  ُهَّللا  ُمُهُمِّلَُکی  َال  ٌۀَثاََلث  : " دـندومرف َ  قداص ? ماما  دـیوگیم : ملـسم  نب  دـمحم 
نیمکرد كاندرد  باذع  و  دزاس ، یمن  كاپ  هانگ  یگدولآ  زا  ار  نانآ  دیوگ و  یمن  نخـس  هفیاط  هس  اب  دـنوادخ  ( "1 . "  ) اَهِجْوَز َشاَِرف 

. " دهد هار  وخ د  رب  شرهوش  رتسب  رد  ار  یبنجا  يدرم  هک  تسا  ینز  هفیاط  هس  نیا  ءهلمج  زا  تساهنآ ،

تخس باذع  . 2

ص 600، لامعالا ، باقع  لاـمعالا و  باوث  . 1 دومرف : دوخ  نارای  هب  نینموملاریما ?  دندومرف : قداص ?  ماما  دـبوگیم : لاله  نب  قاحـسا 
َال ِیتَّلا  َْکِلتَف  اَهَجْوَز  ُهُمِْزُلتَف  ِهِْریَغ  ْنِم  ٍدـَلَِوب  ِیتْأَتَف  اَهِجْوَز  َشاَِرف  ُئِطُوت  ٌةَأَْرما  َیِه  َلاَق  یََلب  اُولاَق  اـَنِّزلا  ِرَبْکَأـِب  ْمُکُِربْخُأ  اـَل  َأ   "  َ 70 ثیدح 5 .

سپـس منک ؟ هاگ  اـنز آ  نی  رتگرزب  زا  ار  امـش  دـیهاوخ  یم  ( "1  ) مِیلَأ ٌباَذَـع  اََهل  َو  اَهیِّکَُزی  َال  َو  ِۀَـماَیِْقلا  َمْوَی  اَْـهَیلِإ  ُرُْظنَی  اـَل  َو  ُهَّللا  اَـهُمِّلَُکی 
، دهد تبـسن  دوخ  رهوش  هب  ار  وا  دروایب و  يدنزرف  وا  زا  دـهد و  هار  شی  وخ  رهوش  رتسب  هب  ار  یبنجا  درم  هک  تسا  ینز  لمع  نآ  دومرف :

باذـع دزاسن و  گاپ  ار  وا  شه  انگزا  دـنکفین و  يو  رب  تمحر  رظن  تماـیق  زور  دـیوگن و  نخـس  وا  اـب  ادـخ  هک  دـشاب  ینز  نآ  وا  سپ 
. " دشاب ایهم  وا  يارب  كاندرد 

رمع یهاتوک  یتسدگنت ، ییورب ، یب آ  . 3

ِیتَّلا اَّمَأَف  ِةَرِخْآلا  ِیف  ٌثاَلَث  َو  اَْینُّدلا  ِیف  ٌثاَلَث  ٍلاَصِخ  َّتِس  ِهِیف  َّنِإَف  اَنِّزلا  َو  ْمُکاَّیِإ  َنیِِملْسُْملا  َرَـشْعَم  دندومرف « : ادخ ? لوسر  دیوگیم : هفیذح 
ِیف َدُولُْخلا  َو  ِباَسِْحلا  َءوُس  َو  ِّبَّرلا  َطَخَـس  ُبِجُوی  ُهَّنِإَف  ِةَرِخْآلا  ِیف  ِیتَّلا  اَّمَأ  َو  َرُمُْعلا  ُصُْقنَی  َو  َْرقَْفلا  ُثِرُوی  َو  ِءاَهَْبلِاب  ُبَهْذَـی  ُهَّنِإَف  اَْینُّدـلا : ِیف 

زیهرپب انز  زا  ناناملسم ، هورگ  يا  ( "3 (. « ) 2  ) َنوُِدلاخ ْمُه  ِباذَْعلا  ِیف  َو  ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  َطِخَس  ْنَأ  ْمُهُـسُْفنَأ ( ْمَُهل  َْتلَّوَس  ُِّیبَّنلا ? َلاَق  َُّمث  ِراَّنلا .
رمع و  درو ، یتسدـگنت آ  و  دربب ، ار  وربآ  تسا : ایند  رد  هک  هس  نآ  اما  ترخآ ، رد  هس  ایند و  رد  هس  تسا : نآ  رد  تلـصخ  شـش  هکدـی 

356 ص 357 ـ  ج 1 ، لاصخ ، . 3 80 ءهی ا  (، 5  ) هدئ ام  . 2 ثیدح 6 . ، 601 ص 600 - لامعالا ، باقع  لامعالا و  باوث  . 1 دنک . هات  وکار 
: دومرف ربمایپ ?  سپس  تسا . شتآ  رد  ندنام  دیواج  و  باسح ، رد  يریگتخـس  و  ادخ ، مشخ  تسا : ترخآ  رد  هچنآ  اما  71 و  ثیدح 2 .
، تفرگ مشخ  اشیا ن  يا  رب  ادـخ  هجیتن )  رد   ) هک :" دومرف توالت  ار  هیآ  نیا  سپـس  تسار . ایب  نانآ  يارب  ار  انز )  هانگ   ) ناش سفن  ياوه 

. " دننام یم  باذع  رد  هتسویپ  و 

قزر ندش  سبح  . 4

مورحم ثعاب  هک  تسا  یناـهانگ  زا  اـنز  ( "1 . "  ) اـَنزلا َقْزِّرلا  ُسِبَْحت  ِیتَّلا  ُبُونذـلا  : " دـندومرف هک  تسا  هدـش  تیاور  قداـص ?  ماـما  زا 
. " دوش یم  قزر  زا  ندنام 

نید تکرب و  ندش  دوبان  . 5

زا و  ( "2 . "  ) َنیدلا ِکلُْهی  َو  َۀَکَرَْبلا  ُقَحمَی  ُهناَف  اَنِّزلا ، َو  كاَّیا  َو  : " دندومرف ... هک  دنک  یم  تیاور   ? نسحلاوبا ترضح  زا  دبوس  نب  یلع 
. " دنک یم  وبان د  ار  نید  درب و  یم  نیب  زا  ار  تکرب  هک  زیهرپب  انز 

رایسب یموش  . 6

َو َطَـخَّسلا  ُبِّرَُقی  َو  ِءاَـهَْبلِاب  ُبَهْذَـی  َو  َقْزِّرلا  ُعَطْقَی  َو  َرُمُْعلا  ُُرتـْبَی  َو  َْرقَْفلا  ُثِرُوی  َو  َهْجَْولا  ُدِّوَُـسی  یَنِّزلا  َّنَأ  َِيُور  َو  تسا " : هدـمآ  تیاور  رد 
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ج 76، را ، ونال  اراحب  و 1 . دوش . یم  رقف  بجوم  و  دنک ، یم  غورف ) یب   ) هایـس ار  هرهچ  انز  هک  یتسرد  هب  ( "3 ٌٌ "  ) مُوئْشَم ٌلوُذْخَم  ُُهبِحاَص 
رمع  72 ثی 16851 . دح  ص 330 ، ج 14 ، لئاس ، ولا  كردتـسم  . 3 . 6 ثیدح ص 42 5 ، ج 5 ، یفاک ، . 2 ثی 18 . دـح  لی  ذ  ص 23 ،
راوخ اکانز ر  ناسنا  ددرگیم و  ادخ )   ) مشخ ندش  کیدزن  بجوم  دیامن ، یم  رادقم  یب  ار  ناسنا  و  درب ، یم  ار  يزور  و  دنکیم ، هاتوکار 

. " تسا موش  و 

اهرهش ندش  یلاخ  رقف و  . 7

کشخ ار  زبسرس ) دابا و  ي   ) اه نیمز  رـس  دراد و  یپ  رد  رقف  انز  ( "1 . "  ) َعقالَب َراَیدلا  ُعَدَی  َو  َْرقَْفلا ، ُثِرُوی  اَنزلا  : " دندومرف  ? ادـخ لوسر 
. " دنکیم

یناهگان گرم   . 8

.. " ةاجَْفل ُتْوَم ا  َُرثَک  يِدـَْعب  ْنِم  اَنزلا  َرَهَظ  اَذا  ? ِهَّللا : ِلوُسَر  ِباَتِک  ِیف  اَنْدَـجَو  : " دـندومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  رقاب ? ماـما  زا  هزمح  وبا 
. " دوش ناوارف  یناهگان  گرم  دبای ، جاور  دوش و  ریگارف  انز  نم  زا  سپ  نوچ  دوب :  هتشون  هک  میتفای  ادخ ? لوسر  باتکرد  ( "2)

هلزلز شی  ادیپ  . 9

(3 .... "  ) َُۀلَْزلزلا ِتَرَهَظ  اَنِّزلا  اَشَف  اَذا  : " دندومرف ... هک  درک  تیاور  میارب  قداص ?  ماما  زا  ام  باحصا  زا  یکی  دیوگیم : ییحی  نب  ناوفص 
ثیدح 4978. ص 0 2 ، ج 4 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  . 1 دوش " . یم  رایسب )  ) رهاظ هلزلز  وش د ) راکشا  عی و  اش   ) دبای جاور  انز  هک  ینامز  "

73 ثیدح 3 . ص 448 ، نامه ، . 3 ثیدح 2 . ص 374 ، ج 2 ، یفاک ، . 2

ترخآ تخس  ياه  هجنکش  اه و  باذع 

رد تساهنآ . راظتنا  رد  یکانتـشحو  تخـس و  ياه  باذـع  دنتـسین ، دوخ  یعرـش  فیاظو  دـنب  ياپ  هک  یناـنز  نادـب  ناملـسم ، يوناـب  يا 
َكاَِدف َُهل  ُْتلُقَف  ًادیِدَش  ًءاَُکب  یِْکبَی  ُُهتْدَجَوَف  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  یَلَع  ُۀَمِطاَف  َو  اَنَأ  ُْتلَخَد  دـندومرف « : هک  تسا  هدـمآ   ? نینموملاریما زا  یتیاور 

َّنُهَنْأَش ُتْرَْکنَأَف  ٍدیِدَش  ٍباَذَع  ِیف  ِیتَّمُأ  ْنِم  ًءاَِسن  ُْتیَأَر  ِءاَمَّسلا  َیلِإ  ِیب  َيِرْـسُأ  َۀَْلَیل  ُِّیلَع  اَی  َلاَقَف  َكاَْکبَأ  يِذَّلا  اَم  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  یِّمُأ  َو  ِیبَأ 
ُۀَقَّلَعُْملا اَّمَأ  َلاَقَف  َّنُُهلَمَع  َناَک  اَم  ِینِْربْخَأ  ِیْنیَع  َةَُّرق  َو  ِیبِیبَح  ُۀَمِطاَف  َْتلاَقَف  َلاَق  ْنَأ  َیلِإ  َّنَُهلاَح  َرَکَذ  َُّمث  َّنِِهباَذَع  ِةَّدِـش  ْنِم  ُْتیَأَر  اَِمل  ُْتیَکَبَف 
ُعِـضُْرت َْتناَک  اَهَّنِإَف  اَْهیَیْدَِثب  ُۀَقَّلَعُْملا  اَّمَأ  َو  اَهَجْوَز  يِذُْؤت  َْتناَک  اَهَّنِإَف  اَِهناَِسِلب  ُۀَقَّلَعُْملا  اَّمَأ  َو  ِلاَجِّرلا  َنِم  اَهَْرعَـش  یِّطَُغت  َال  َْتناَک  اَهَّنِإَف  اَهِرْعَِـشب 

اَهَّنِإَف اَهِدَـسَج  َمَْحل  ُلُکَْأت  َْتناَک  ِیتَّلا  اَّمَأ  َو  اَهِجْوَز  ِنْذِإ  ِْریَِغب  اَِهْتَیب  ْنِم  ُجُرَْخت  َْتناَک  اَهَّنِإَف  اَْهیَلْجِِرب  ُۀَـقَّلَعُْملا  اَّمَأ  َو  ِِهنْذِإ  ِْریَِغب  اَهِجْوَز  ِْریَغ  َدَالْوَأ 
َْتناَک ِباَیِّثلا َو  َو  ِءوُضَْولا  َةَرِذَق  َْتناَک  اَهَّنِإَف  ُبِراَقَْعلا  َو  ُتاَّیَْحلا  اَْهیَلَع  ُطَّلَُـست  َو  اَْهیَلْجِر  َیلِإ  اَهاَدَی  ُّدَُشت  ِیتَّلا  اَّمَأ  َو  ِساَّنِلل  اَهَنََدب  ُنِّیَُزت  َْتناَک 

ِیف ُهُقِّلَُعتَف  اَنِّزلا  َنِم  ُدـَِلت  َْتناَک  اَهَّنِإَف  ُءاَسْرَْخلا  ُءاَّمَّصلا  ُءاَیْمَْعلا  اَّمَأ  َو  ِةاَلَّصلِاب  ُنیِهَتْـسَت  َْتناَک  َو  ُفَّظَنَتَت  َال  َو  ِْضیَْحلا  َو  ِۀـَباَنَْجلا  َنِم  ُلِـسَتْغَت  اـَل 
َو اَهَنََدب  َو  اَهَهْجَو  ُقِرُْحت  َْتناَک  ِیتَّلا  اَّمَأ  َو  ِلاَجِّرلا  یَلَع  اَهَسْفَن  ُضِْرعَت  َْتناَک  اَهَّنِإَف  ِضیِراَقَْملِاب  اَهَمَْحل  ُضِْرقَت  َْتناَک  ِیتَّلا  اَّمَأ  َو  اَهِجْوَز  ُِقنُع 

َْتناَک ِیتَّلا  اَّمَأ  َو 75  ًَۀباَّذَک  ًۀَماَّمَن  َْتناَک  اَهَّنِإَف  ِراَمِْحلا  َنََدب  اَُهنََدب  َو  ٍریِْزنِخ  َْسأَر  اَهُسْأَر  َناَک  ِیتَّلا  اَّمَأ  َو  ًةَداَّوَق  َْتناَک  اَهَّنِإَف  اَهَءاَْعمَأ  ُّرَُجت  َیِه 
َو اَهَجْوَز  ْتَبَـضْغَأ  ٍةَأَْرمِال  ٌْلیَو  َلاَق ع  َُّمث  ًةَدِـساَح  ًۀَـحاََّون  ًۀَْـنیَق  َْتناَک  اَـهَّنِإَف  اَـهِیف  ْنِم  ُجُرَْخت  َو  اَـهُِربُد  ِیف  ُلُخْدـَت  ُراَّنلا  َو  ِْبلَْکلا  ِةَروُص  یَلَع 

ضرع ناشیا  هب  تسی . رگیم  تخـس  هک  میدید  ار  وا  میدش و  دراو  ادخ ص  لوسر  رب  همطاف  نم و  ( "1 «) اَهُجْوَز اَْهنَع  َیِضَر  ٍةَأَْرمِال  َیبوُط 
تما نانز  متفر ، نامس  هب آ  هک  جارعم  بش  رد  یلع ، ای  دندومرف : ترـضح  دییرگیم ؟ هچ  زا  هللا ، لوسر  ای  تیادف  هب  مردام  ردپ و  مد : رک 

شیاهوم آ هب  هک  مدـید  ار  ینز  متـسیرگ . اهنآ  باذـع  تدـش  زا  مدرک و  بجعت  اهنآ  تلاـح  زا  سپ  مدـید ، دـیدش  باذـع  رد  ار  وخ د 
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مدید ار  ینز  و  دش . یم  هتخیر  شقلح  رد  منهج  غاد  بآ  هتخیوآ و  شنابز  هب  هک  مدید  ار  ینز  و  دیـش . وج  یم  شرـس  زغم  هدش ، هتخیو 
هک مدـید  ار  ینز  و  دیـشکیم . هلعـش  شریز  زا  شتآ  دروخ و  یم  ار  دوخ  ندـب  تشوگ  هک  مدـید  ار  ینز  و  دوب . هتخیوآ  شناتـسپ  هب  هک 
زا یتوبات  رد  لال ، روکو و  رک  مدید  ار  ینز  و  دندوب . هدیدرگ  طلـسم  وا  رب  اه  برقع  اهرام و  دوب و  هدش  هتـسب  شیاه  تسد  هب  شیاهاپ 

یـسیپ هروخ و  ضرم  زا  شندب  دمآ و  یم   76 ثی 75 . دح  ، 31 0 ج8 ص 309 - ونال ا ر ، ار  اـحب  نوریب 1. وا  ینیب  زا  شرـس  زغم  شتآ 
یچیق اب  بقع  ولج و  زا  وا  ندب  تشوگ  هک  مدید  ار  ینز  و  دوب . نازیوآ  شیاهاپ  هب  شتآ  زا  يرونت  رد  هک  مدید  ار  ینز  و  دوب . هراپ  هراپ 

هک مدید  ار  ینز  و  دروخ . یم  ار  دوخ  ياه  هدور  تخوس و  یم  شی  اه  تسد  تروص و  هک  مدید  ار  ینز  و  دش . یم  هدیرب  نیـشتآ  ياه 
دش یم  لخاد  شتـشپ  رد  شتآ  گس ، تروص  هب  مدید  ار  ینز  و  دوب . باذع  عون  رازه  رازه  وا  رب  غالا و  ندب  شندب  يوخ و  رـس  شرس 

بیبح دومرف : ردپ  هب  باطخ   ? همطاف ترـضح  دندیبوک . یم  نیـشتآ  ياهز  رگاب  ار  شندب  رـس و  هکیالم  دـمآ و  یم  نوریب  شناهد  زا  و 
يا دـندومرف : ربمایپ ?  تسا ؟ هد  ومرف  ررقم  نانآ  يارب  ار  یباذـع  نینچ  دـنوادخ  هک  هدوب  هچ  نانز  نآ  شور  لمع و  نم ، مشچ  رون  نم ،

یخرب هنافساتم  ( 1 . ) دـیناش وپ  یمن  مرحماـن  نادرم  زا  وسیگ  هک  دوب  نیا  يارب  دـند ، وـب  هتخیوآ  ناوـسیگزا  ار  وا  هک  نز  نآاـما  مرتـخد .
یلاح رد  دشاب ! نوریب  رس  يوم  زا  يرادقم  دنک  یم  اضتقا  دم  العف  هک  نیا  نامگ  هب  دنا  هدرک  شومارف  ار  وم  شـش  وپ  موزل  ۀلاسم  ناوناب 

راثآ بقاوع و  تسا و  هانگ  هب  رهاـظت  قیداـصم  زا  هک  نیا  نمـض  تسا ، بج  مرحمان و 1  لباقم  رد  ناوناب  رـس ،  يوم  ماـمت  شـشوپ  هک 
تیذا شنابزاب  ار  شرهوش  هک  نیا  تلع  هب  وب د  نازیوآ  اـبز ن  هب  هک  ینز  نآ  77 و  دز . دهاوخ  مقر  نآ  دمعتم  بکت  رم  يارب  ار  یموش 

دوب نازیوآ  شیاـهاپ  هب  هک  ینز  و  درک . یم  يراددوخ  شرهوش  اـب  یگباوخمه  زا  دوب ، نازیوآ  شن  اتـسپ  ود  هب  هک  ینز  نآ  و  درک . یم 
هک ینز  و  تسارآ . یم  مدرم  يارب  ار  شدوخ  دروخ ، یم  ار  شندـب  تشوگ  هک  ینز  و  دـش . یم  جراـخ  هناـخ  زا  شرهوش  هزاـجا  نودـب 
زا دوب و  سجن  سابل  اب  تفرگ و  یم  وضو  تساجن  لاح  رد  دـندوب ، طلـسم  وا  رب  اه  برقع  اهرام و  دوب و  هتـسب  شیاهاپ  هب  شیاه  تسد 
انز هار  زا  وب د ، لـال  وک ر و  رک و  هک  ینز  و  درک . یم  یتسـس  زاـمن  رد  ومن د و  یمن  فیظن  ار  دوخ  درک و  یمن  لـسغ  ضیح  تباـنج و 
رب ار  شدوخ  دـندرک ، یم  ادـج  یچیق  اـب  ار  ندـب  تش  وـگ  هک  ینز  نآ  و  تخا . دـن  یم ا  شره  وـش  ند  رگ  هب  ار  وا  دـش و  یم  راد  هچب 

هطـساو وا  هک  دوب  نیا  لـیلد  هب  دروخ ، یم  ار  شیاـه  هدور  هکیلاـح  رد  تخوس  یم  ندـب  تروـص و  هک  ینز  و  رک د . یم  هض  رع  نادرم 
ینز نآ  اما  و  دوب . وگ  غورد  رایسب  نیچ و  نخس  دوب  غالا  تدب  شندب  كوخ و  رس  شرس  هک  ینز  و  دوب . رگیدکی  هب  مارح  ود  ندناسر 

 ? ادخ لوسر  دعب   78 تسا . هدوب  دوسح  ناوخ و  هزاوآ  دش ، یم  جراخ  شناهد  زا  لخاد و  شتشپ  رد  شت  دوب و آ  گس  تروص  هب  هک 
دیما  01 ( 1 . "  ) دشاب یضار  وا  زا  شرهوش  هک  ینز  نآ  لاح  هب  اشوخ  دنک و  كانبضغ  یضاران و  ار  شرسمه  هک  ینز  رب  ياو  دندومرف :

نیع رد  لاعتم  يادـخ  دـننادب : هدـش و  هبنتم  دـنا  هدـش  قوف  ناهانگزا  یهانگ  هب  هد  ولآ  نونک  ات  هللااب - ذاـیعلاو  هک - یناـنز  یماـمت  تسا ،
، يویند باذـع  رب  هوـالع  دـننکن  هبوت  ًاروف  ناـنآ  رگا  و  دـشاب ، یم  زین  تخـس  بضغ  مشخ و  ياراد  تسا ، میرک  ناـبرهم و  رایـسب  هکنیا 

چیه درادـن و  ار  اه  باذـع  نیا  هب  ندـش  راتفرگ  شزرا  یموهوم  تذـل  چـیه  سپ  دوب . دـهاوخ  ناشراظتنا  رد  زین  ترخآ  تخـس  باذـع 
ایند رد  مه  دننکیمن ، یچیپرـس  ادـخ  تاروتـسد  زا  دنتـسه و  دوخ  نامیا  نید و  بقارم  هک  یناوناب  ًاعطق  دـهد . یمن  راک  نیدـب  نت  یلقاع 

دنهاوخ نادواج  تداعـس  نامحر  تشهب  رد  تسا  يدبا  یگدنز  هاگیاج  هک  ترخ  يارـس آ  رد  مه  دوب و  دـهاوخ  دنمتداعـس  بوبحم و 
زین دـنوشن ، ناـهانگ  نآ  کـیدزن  رگید  هدرک و  هبوت  یتـسار  نکل  دـندش  هدولآ  هدروخ و  ار  نیطایـش  لوگ  هک  ناـنآ  نینچ  مه  و  تفاـی .

81 هللاءاشنا . دومن . دهاوخ  ناشدنمتداعس  ارس  ود  رد  هدیشخب و  ار  ناشناهانگ  ادخ  هدش و  نابرهم  راگدرورپ  بوبحم 

یباجحدب یتفع و  یب  بقا  وع  راب ه  رتشیب د ر  یسررب  مود : شخب 

اتروک ژ)  ) نینج طاقسا 
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یباجحدـب یتفع و  یب  دـسافم  زا  رگید  یکی  نوگانوگ  تـالآ  اـب  نآ  ندرک  هعطق  هعطق  و  ژاـتروک )  ) نینج طاقـسا  ناملـسم ، يوناـب  يا 
دـنریگیم و رارق  زواجت  دروم  هدـش و  اورپ  یب  دارفا  ۀـمعط  باجحدـب  ای  تفع و  یب  نانز  يداـیز  دراوم  رد  رایـسب  تاـشرازگ  قبط  تسا .

شاف دیلپ  تشز و  لمع  نآ  زار  هکنیا  يارب  دنوش و  یم  رادراب  عورشمان  هار  زا  هجیتن  رد  دریگیم ، رارق  دربتسد  دروم  ناشمارتحا  تفارش و 
زور هب  زور  هدوب و  كانلوه  تسا ، رایـسب  یباجح  یب  هک  یبرغ  ياهروشک  رد  ژاتروک  رامآ  . دننک طقـس  ار  نینج  دـندرگیم  راچان  دوشن ،

طقـس رامآ  ندـنل  رد  میناوخ : یم  دوش  یم  رود  نادـنچ  هن  ياه  لاـس  هب  طوبرم  هک  هطبار  نیا  رد  ار  یهاـتوک  شرازگ  . تسا شیازفا  رد 
. تسا هدیدرگروطسم  رازه  هب 0 20  روبزم  رامآ  لاس 1971  رد  و  دیـسر ه ، رازه  هب 92  رازه  زا 50  لاس 1970  ات  لاس 9 6 19  زا  نینج 

لاس ره  رد  يوروش  رد  تسا و  دوب ه  نینج  طقـس  دازون ، ات 143  دازون 46  ره 200  رد  هک  يروط  هب  هتفای  شیازفا  هسنارف  رد  تبـسن  نیا 
قحلم زا : لـقن  هب   66 ص 65 - باجح ، شـشوپ و  زا  ییاهناتـساد  . 1 ( 1 . ) تسا رتدـب  هک  لاـح  دراد و  دوجو  نینج  طقـس  نوـیلیم  شش 

82 ص 38 . باجح ، شقن  لاس 972 1 م و  راهنلا : ینانبل  همانزور 

یشکدوخ ینا و  ور  ياه  يرامیب  لماوع  زا  یکی 

. تسا دوهـشم  یبوخ  هب  یناور  ياه  يرامیب  نوزفازور  شیازفا  دوش ، یمن  تیاعر  باجح  نوناق  هک  ییاـهروشکرد  ناملـسم ، يوناـب  يا 
کینیلک هب  وجشناد  زا 800  شیب  هنالاس  هاگشناد  نیا  رد  طقف  دیوگیم : نسینوکسیو  هاگشناد  یناور  تمسق  ریدم  کلاهرومیـس  روسفرپ 

لـسن یحور  عضو  زا  اکیرمآ  ياههاگـشناد  ناسانـش  ناور  رثکا  هکلب  مناراـکمه ، نم و  اـهنت  هن  دـننک . یم  هعجارم  یناور  ياـه  يراـمیب 
تبقاع یلو  دنز  یم  دنخبل  ام  هب  راک  لوا  رد  ینامسج  ياه  تذل  دیوگ : یم  سبمکا  ساموت  ( 1 . ) دنا هدش  تشحو  راچد  اکیرمآ  دیدج 

نازیم هدنهد  ناشن  زین  برغ  رد  اه  یـشکدوخ  كانتـشحو  رامآ  ( 2 . ) دـنک یم  ناـمکاله  هدرب و  ورف  اـم  حور  رد  ار  دوخ  دولآرهز  شین 
رفن رازه  هنالاس د ه  ناملآ  رد  ییاکیرمآ  روهـشم  سانـش  ناور  یگنراک  لید  ءهتـشون  رب  انب  دشاب . یم  برغ  رد  دوجوم  یناور  تالالتخا 

ص 36. یتخبشوخ ، يوجتـسج  رد  زا : لقن  هب  نامه ، . 2 ربماتپس 1967 . ص 45 ، : sciencediyest هلجم زا : لقن  هب  ،ص69  نامه . 1
هب تـسد  رفن  هنالاس 35000  زین  هسنارفرد  دـنا . هتفاـی  تاـجن  هک  دنتـسه  يرفن  زا 13000  ادـج  مقر  هتبلا اdن  دـنا . هدرک  یـشکدوخ   84

شیامن هب  نیاربانب  ( 2 . ) دـیآ یمرب  یـشکدوخ  ددـص  رد  اکیرمآ  رد  رفن  کی  هقیقد  ره  رد  وکـسنوی  رامآ  قبط  ( 1 . ) دننز یم  یـشکدوخ 
ضارما هدوب و  از  يرامیب  هکلب  ددرگ ، یم  بوسحم  یناور  يرامیب  کی  تمالع  اـهنت  هن  ناـنز  رد  شیوخ  ياـهرویز  اـی  مادـنا  نتـشاذگ 

اه و یئابیز  شیامن  اب  هک  تسا  ینورد  هدقع  تراقح و  یعون  رگنایب  راک  نیا  هک  نیا  نمـض  ( 3 . ) دومن دهاوخ  داجیا  نارگید  رد  یناور 
باـختنا ساـبل و  ضیوعت  رد  هک  ینادرم  ناـنز و  دـنیوگ : یم  هراـب  نیا  رد  ناسانـش  ناور  دنـشاب . یم  نآ  ناربـج  ددـص  رد  شـشوپ  عون 

ریظن مه  ندیـش  وپ  سابل  رد  طارفا  اریز  دـننک . یمن  يرگید  راک  یتاذ  ءهصیقن  کی  ناربج  زج  دـنراد ، ساوسو  هغلاـبم و  عونتم  ياـهگنر 
تراـقح سح  زا  هدرک "  مگ  یپ  فرحنم و"  لکـش  مه  يور  هداـیز  تسا و  يور  هداـیز  ءهغلاـبم  یع  وـن  تسا و  ندز  فرح  رد  طارفا 

هدرک و ار  دوخ  ياهییابیزان  ناربج  فلتخم  ياه  تنیز  اه و  سابل  ندیـش  وپ  اب  اـت  دـش  وک  یم  دـشابن  نادرم  هج  وت  دروم  هک  ینز  تسا .
هب نامه ، . 2 ص 182 . یگدنز ، نیئآ  زا : لفن  هب  ص 70  نامه ، . 1 ( 4 . ) دزاس فرحنم  شیوخ  يروص  صئاقن  زا  ار  نارگید  هجوت  انایحا 
مرج یناـبم  زا : لـقن  هب   91 ص 90 - ناـمه ،  4 ص 52 . باـجح ، ۀفـسلف  زا : لـقن  هب  ناـمه ، . 3 . 548 ءهرامـش اهیندـناوخ ، هلجم  زا : لقن 

ج 2. یسانش ،

زواجت شرتسگ 

دیآ و یمرد  يداع  تروص  هب  مک  مک  دنک  ادیپ  جاور  یگنهرب  گنهرف  رگا  دـننک  یم  نامگ  نارکف  هتوکزا  یـضعب  ناملـسم ، يوناب  يا 
ره زا  فنع  هب  زواجت  plaintruthح  ءهتـشون هب  انب  دنک : یم  وگزاب  ار  نآ  سکع  تسرد  اهرامآ  نیا  دنوش ؟ یمن  کیرحت  دارفا  رگید 
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دروم اپورا  رد  كدوک  رازه  اههد  لاس  ره  کـیوزوین  ییاـکی  رمآ  ءهلجم  ءهتـش  ون  قبط  تسا . هدیـسر  هقیقد  هب 14  هرقف ، کـی  هقیقد   34
نآ رد  برغ  گنهرف  یلو  دنتسه ، ناملسم  نآ  مدرم  هک 98 % هیکرت  رد  اهنت  ( 1 . ) دنریگیم رارق  رگید  ياه  هدافتسا  ءوس  یسنج و  زواجت 

ینوناـق ریغ  زکرم  و 565  هدوب ، دوـجوم  یمـسر  ءاـشحف  زکرم  روشک 605  نآ  لـک  ینابرهـش  راـمآ  قبط  هکنآ  اـب  هد ، رک  ادـیپ  شرتسگ 
هب ص 71  نامه ، . 1 ( 2 . ) دن هتف ا  رگرارق  یـسنج  زواجت  دروم  رتخد   209 هتفرگ ، رارق  بیقعت  دروم  هراکدـب  نز  فشکءاشحف و 13671 
رد يریگرامآ  قبط  . 22/1/68 ش 13586 . ناهیک ، زا : لقن  هب   72 ص 71 - نامه ، . 2 رذآ 65 . هرامش 67 ، یشترا ، هداوناخ  ۀلجم  زا : لقن 

زا %11 شیب  دنتـسه . نارگن  رایـسب  مئاد  روط  هب  هشیمه و  دـنریگرارق . زواجت  دروم  الامتحا  هکنیا  زا  هلاس  ات 30  نانز 14  ناتسلگنا 41 % 
زواجت هدنهد  رادشه  ياه  ریژآ  زا  نانز  % 4 تف . رگ  دنهاوخ  رارق  زواجت  دروم  لاس  زا  يزور  کی  لاح  ره  هب  هکدندقتعم  یسیلگنا  نانز 

نماد نانز  اکی 91 % رمآ  رهش  رد 43  يریگراـم  قبط آ  و  ( 1 . ) دـنا هدـید  وخ د  زا  عافد  اه ي  سالک  نانز  دننکیم و 7 %  هدافتسا  یسنج 
نوصم تادـیدهت  نیا  زا  نانآ  زا  اهنت 9 % رامآ  نبا  قبط  دـنراد . رارق  یـسنج  زواجت  دـیدهت و  ضرعم  رد  زور  ره  ناـی  رع  همین  هاـت و  وک 

یتفع و یب  گنهرف  هک  دنک  یم  تباتث  یبوخ  هب  دشاب ، یم  خـلت  عیاقو  نیا  زا  یکچوک  رایـسب  ۀـشوگ  اهنت  هک  اهراما  نیا  ( 2 . ) دنا هدنام 
، یمالـسا يروهمج  زا : لقن  هب  ص 72  ناـمه ، . 1 نآ . ندـش  يداع  بجوم  هن  تسا  فنع  هب  زواـجت  کـیرحت و  لـماع  دوخ  یباجحدـب 

ص 37. باجح ، ۀفسلف  زا : لقن  هب  ص 100  نامه ، . 2 . 23/9/64

عامتجا هداون و  اخ  رد  تالکشم  زورب 

هراشا

نارحب بجوم  دراوم  يرایـسب  رد  دیارگ و  يدرـس  هب  اه  هداوناخ  مرگ  نوناک  دوش  یم  بجوم  یباجحدب  یتفع و  یب  ناملـسم ، يوناب  يا 
تیبوبحم زا  ینانز  نینچ  دننک و  جاودزا  ایح  اب  نانز  اب  دنهد  یم  جیجرت  نادرم  هک  تسا  یعطق  تباث و  رما  نیا  ددرگ . یم  زین  عامتجا  رد 

- تنارود لیو  دنا : هدرک  فارتعا  نادب  زین  یجراخ  نادنمـشناد  هک  نانچ  دنرادروخرب ، عامتجا  هداوناخ و  هناخ و  رد  زین  ییالاو  مارتحا  و 
لابند هب  ناوج  نادرم  دنتسین . باذج  نادرم  يارب  رذگدوز ، دراوم  رد  زج  ایح ، مرـش و  یب  انز ن  : " دی وگ  یم  برغ - فوسلیف  خر و  وم 

یل اع  تقر  فطل و  کی  زا  ایح - تفع و  هنافیرظ - يراددوخ  نیا  هکدننکیم  سح  دننادب  هک  نآ  نودـب  دنـشاب و  یم  ایح  زا  رپ  نامـشچ 
: دی وگیم  مه  نورام  نازیروا  مناخ   87 ص 168 . هفسلف ، تاذل  زا : لقن  هب  ص 249  نز ، تیصخش  یسانش  بیسآ  . 1 ( 1 . "  ) دهدیم ربخ 
. دشاب يربلد  فطل و  لامک ، ياراد  فافع ، یگداس و  نیع  رد  عبطلا و  میلـس  بوبحم و  هشفنب  دننام  هک  تسا  يرتخد  بلاط  اترطف  درم  "

درم مارتحا  سیدقت و  دروم  دشاب  هک  تلاح  ره  هب  اج و  ره  تسوا ، ۀتـسی  اش  نز "   " مان هدوب و  هلـضاف  تاکلم  تافـص و  ياراد  هک  ینز 
اذل دنوش ، رهاظ  مرحمان  لباقم  رد  يدنسپان  عضو  اب  نانآ  نارتخد  نانز و  هک  دنتسین  یضار  ناملـسم  نادرم  انئمطم  ( 1 . "  ) دوش یم  عقاو 

هب ور  هداوناخ  مرگ  نوناک  دوش و  یم  هدیـشک  توادع  هنیک و  یظفل و  يریگرد  هب  راک  درادن ، يریثات  درم  رکذـت  هک  يرایـسب  دراوم  رد 
قالط و هب  راک  یهجوت  یب  نیمه  تلع  هب  مه  يدراوم  رد  دـیآ . یم  رد  نآ  ياضعا  يارب  یمنهج  نوچمه  یتدـم  زا  سپ  هداهن و  يدرس 
. دوش تالکشم  بجوم  زین  رگید  ياه  هداوناخ  يارب  دناوت  یم  نز  کی  تسردان  يرهاظ  عضو  قوف  بلطم  رب  هوالع  دماجنا . یم  ییادج 

نینچ ندـید  اب  هک  دـنراد  دوجو  مه  نامیالا  فیعـض  دارفا  نانآ  نایم  رد  دنتـسین و  رادروخرب  یلاع  ياوقت  زا  هعماج  کی  دارفا  مامت  انیقی 
هب اسب  هچ  اذل  دنرادن ، ار  نانز  نآ  هدنبیرف  رهاظ  هک  ارچ  دـنک ، یم  هولج  شزرا  یب  رادـقم و  یب  نانآ  رظن  رد  ناش  نارـسمه  رگید  ینانز 

رـسمه رگید  هدش و  تفع  یب  نز  نآ  هجوتم  درم  هشیدـنا  رکف و  وا ، هب  لهاتم  نادرم  هجوت  بلج  نز و  کی  بسانم  شـشوپ  مدـع  رطاخ 
کی عقاو  رد   88 ص 152 . دیدج ، رصع  رد  نز  زا : لقن  هب  نامه ، تسا و 1 . یگرزب  تیانج  دوخ  نیا  هک  دیامن ، شومارف  مه  ار  شیوخ 

. دـهد ماجنا  هتـساوخن  ای  هتـساوخ  وا  نتخاس  كاله  ناسنا و  کی  ندرک  هارمگرد  ار  ناطیـش  کی  راـک  اـقیقد  تسا  نکمم  تفع  یب  نز 
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هداوناخ ندـش  لزلزتم  عورـشمان و  طباور  بجوم  دـنک  ادـیپ  جاور  يرـشب  عامتجا  کی  رد  کیرحت  شیارآ و  ییامندوخ و  رگا  نیارباـنب 
عامتجا هک  دوش  یم  بجوم  رما  نیا  دبای و  یم  شرتسگ  قالط  هدیـشاپ و  مه  زا  يرایـسب  ياه  هداوناخ  هجیتن  رد  دوش ، یم  يرایـسب  ياه 

رد درم  نز و   ) فالتخا یلـصا  لماع  دـیوگیم : فورعم  سانـش  هعماج  یـسکنیماک  جروج  دوش . یناربج  لباق  ریغ  ياـه  نارحب  راـچد  زین 
: مینک یم  هراشا  قالط  بولطمان  ياهدمآ  شیپ  زا  یخرب  هب  کنیا  ( 1 . ) دشاب یم  عورشمان  طباور  قالط )

مئارج شیازفا  فلا -

يارب يرتشیب  ءهنیمز  ياراد  تسرپرـس  یب  ناکدوک  نانز و  هداوناخ  یـشاپورف  اب  اریز  تفای ، دنهاوخ  شیازفا  زین  مئارج  قالط ، شیازفا  اب 
ناراکهزب % 90 نارگـشهوژپ ، يرامآ  ياه  شرازگربانب  دنـشاب . یم  یقالخا  داسف  يراکهزب و  یلکلا ، تابورـشم  ردـخم و  داوم  هب  دایتعا 

ۀلجم زا  لقن  هب  ص 81  باجح ، ششوپ و  زا  ییاهناتساد  . 1 ( 2 . ) دنا هتس  اخرب  هدیشاپ  مه  زا  ياه  هداوناخ  نایم  زا  هلاس  ات 25  ناوج 14 
ص 85 داسف ، لماوع  زا : لقن  هب   82 ص 81 - نامه ، . 2 . 12 ءهرامش ص 31 ، نئوژ 1965 ، تئجپ ،

تسرپ رس  یب  ناکد  وک  ب -

نیا و  دنتـسین ، رادروخرب  نیدلاو  زا  کی  چیه  تیامح  زا  تسرپرـس  یب  عورـشمان و  ناکدوک  قالط ، شیازفا  عورـشمان و  طباور  جاور  اب 
درط اه  هدا  وناخ  زا  لاس  ریز 20  نا  وج  نویلیم  ناهج 90  رد  زورما  هرشتنم ، رامآ  ربانب  تسا . هدومن  لکـشم  راچد  ار  برغ  هزورما  هلاسم 

دیازت شیازفا و  هب  ور  امیاد  برغ  رد  عورشمان  ناکدوکرامآ  هنافـساتم  دننکیم . یگدنز  اه  نابایخ  رد  ناریح  هناشاکو  هناخ  نودب  هدش و 
عورشمان كدوک  زا 0 0 5970  شیب  لاس 1979  رد  اهنت  تسا . عورـشمان  یکی  دنوش . یم  دـلوتم  هک  يدازون  ره 4  زا  اـکیرمآ  رد  تسا .

(1 .) دوش یم  هداد  لی  وحت  هعماج  هب  عورشمان  كدوک  هنالاس 27000  ینویلیم  دئوس 7  رد  تسا . هدش  دلوتم  اکیرمآ  رد 

قالط زا  یشان  یناور  ياه  يرامیب  ج -

ییاکی رمآ  نز  قالط  زا  سپ  هک  يدوجو  اب  کیوزوین : ءهلجم  ۀتـش  ون  هب  دندرگیم . لمحتم  ار  نایز  نیرتشیب  هقلطم  نانز  قالط ، عوقو  اب 
ناوت یم  ار  يداش  نیا  دنتسین و  ماکداش  لاس  نایم  هچ  ناوج و  هچ  ییاکیرمآ  ياه  هقلطم  یلو  دنکیم ، سح  دازآ  زا  رتدازآ  ار  نتـشیوخ 

، نامه نانآ 1 . نایم  رد  یشکدوخ  حطس  شیازفا  ای  لکلا و  هب  ندرب  هانپ  زا  ای  سانشناور  واکناور و  هب  نانز  تاعجارم  نوزفازور  نازیم  زا 
نایم یـشکدوخ  نازیم  دوش و  یم  یلکلا  یکی  هقلطم  نز  اهچ ر  ره  زا  ومن د . تف  اـیرد  ص 85 90  داسف ، لماوع  زا : لـقن  هب  ص 83-82 

ش 105. زور ، نز  ءهلجم  زا : لقن  هب  ص83  نامه ، . 1 ( 1 . ) تسا راد  رهوش  نانز  ربارب  هس  اهنآ 

موشءهشقن

هراشا

لیذ رظن  راهظا  دـننکدوبان . ار  وت  اـت  تسا  نارگرامعتـسا  موش  ياـه  هشقن  زا  یباجحدـب  یتفع و  یب  هک  شاـب  هاـگآ  ناملـسم ، يوناـب  يا 
ناوناب باجح  تفع و  اـیح و  بلـس  ددـص  رد  هنوگچ  دراد  یم  ناـیب  هک  تسا  ناتـسلگنا  ینعی  ریپ ، رامعتـسا  حرط  زا  يا  هشوگ  رگناـشن 
قاتشم رداچ ، ندرکاهر  یباجح و  یب  هب  ناملسم  نانز  ات  میروآ  لمع  هب  هداعلا  قوف  شـشوکدیاب  نانز  یباجح  یب  ءهلئـسم  رد  : " دنتـسه
مالـسا تنـس  اقلطم  هدش و  لوادـتم  سابع  ینب  نارود  زا  نز  یگدیـشوپ  هک  مینک  تباث  یخیرات  لیالد  دـهاوش و  دانتـسا  هب  دـیاب  دـنوش .
تیلاعف نادرم  شود  هب  شود  یگدنز ، نوئـش  مامت  رد  مالـسا  ردص  نانز  دنا و  هدـید  یم  باجح  نودـب  ار  ربمایپ  نارـسمه  مدرم  تسین .
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طباور يزاب و  قشع  هب  ار  ناناوج  هک  تسا  نآ  ام  نارومام  هفیظو  تفر ، نایم  زا  یعیـسو  تاغیلبت  اب  نز  باجح  هکنآ  زا  سپ  دـنا . هتـشاد 
. دننکدیلقت نآ  زا  ناملسم  نانز  ات  دنوش  رهاظ  باجح  نودب  الماکدیاب  ناملسم  ریغ  نانز  دنراداو و  ناملسم  ریغ  نانز  اب  عورشمان  یـسنج 

یب خـیرات  رب  يدـمآرد   " نیعلا هرق  زا : لقن  هب  ص 180  تَنـس ، نارق و  هاگدـید  زا  باجح  . 1 دـنراد : یم  راهظا  نینچ  رگید  ياج  ( 1"  )
دیدرت نانآ  هدیقع  رد  هک  هار  نیا  زا  مینک ، تسس  مالـسا  اب  ار  ناناملـسم  ءهطبار  دیاب  هدش  هکروط  ره  92" و  " ص 40 . ناریا رد  یباجح 

داد بی  رف  ار  ناملسم  نانز  دیاب  و  تسا .... یبلط  جرم  جره و  یگداتفا ، بقع  ینما ، ان  نید  مالسا  هک  مینک  مهتم  ار  مالـسا  مینک و  داجیا 
یمالـسا ءهمانرب  کی  سابع و  ینب  يافلخ  زا  تسا  تداع  کی  باجح  هک  نایب  نیا  اب  دیـشک ، نوریب  یبرع ) رداچ   ) ابع رداـچ و  ریز  زا  و 

زا ار  نانز  هک  نآ  زا  سپ  دـندرکیم . تکرـش  نادرم  اب  يراک  ره  رد  مالـسا  ردـص  نانز  دـندید و  یم  ار  ربمایپ  ناـنز  مدرم ، اذـل  تسین و 
نیا دربشیپ  يارب  دبای و  جاور  داسف  ناناملـسم  نایم  رد  ات  دنتفیب  نانا  لابند  هک  مینک  کیرحت  ار  ناناوج  دـیاب  میدروآ ، نوریب  ابع  رداچ و 

ار مدرم  ءهیحور  تسا  مزال  دـنریگب .... دای  نانآ  زا  ناملـسم  نانز  ات  میروآ ، نوریب  باجح  زا  ار  ناملـسم  ریغ  نانز  لوا  تسا  مزـال  هشقن 
رکنم و زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دهد و  ماجنا  دهاوخب  هک  یلمع  ره  دشاب  دازآ  هکره  هک  يروط  هب  میروایب ، راب  يدیق  چیه  نودب  دازآ و 
ار سک  چیه   ) و دوخ ) نید  هب  یسوم  دوخ ، نید  هب  یسیع   ) هکدوش غیلبت  نانچ  نانآ  نایم  رد  تسا  مزال  زین  دشابن و  بجاو  ماکحا ، میلعت 

نوناف ستنارف  ( )) 1 . "  ) تسین مدرم  ءهمه  يارب  و  تسا ، ناطلـس  صوصخم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  و  دـنراذگیمن ) يرگید  ربق  رد 
رد دوب و  باجح  ندرب  نیب  زا  يارب  شالت  داد ، تروص  ریازجلا  رد  هسنارف  هک  یگنه  رف  دض  مادقا  نیلوا  : " دـیوگیم فورعم  هدنـسیون  (( 
اما تفر ، ورف  يریازجلا  موقلح  هب  رتـشیب  رگرامعتـسا  لاـگنچ  رک د ، ناـی  رع  رتـشیب  ار  يریازجلا  نز  ندـب  هچ  ره  دـش و  قـفوم  راـک ، نیا 

نادنمـشیدنا لکتورپ "   " رد و  ( 2 . "  ) دـیدرگ زاغآ  زین  رامعتـسا  عماطم  هیلع  هزرابم  تفایزاب و  ار  دوخ  تیـصخش  يریازجلا  نز  اددـجم 
لقن هب  ص 48 ، فافع ، می  رح  . 2 . 116 ص 112 - یمالسا ، ياهروشک  رد  سیلگنا  سوساج  رفمه ، رتسم  تارطاخ  . 1 تسا : هدمآ  دوهی 

. دـیاشگب ار  ام  هرطیـس  هار  ات  دوش  ناریو  اج  همه  رد  قـالخا  هک  مینک  يراکدـیاب  اـم   93 باجح . یب  ریازجلا  لـصف : ریازجلا ، گـنج  زا :
یسدقم زیچ  چیه  رگید  ناوج ، رظن  رد  هکدوش  یم  ماجنا  المرب  اراکشآ و  نانچ  درم  نز و  یـسنج  طباور  يدوز  هب  تسام و  زا  دیورف " "

(1 . ) دزیر یم  ورف  قالخا  هک  تسا  تروص  نآ  رد  ددرگ ، شیوهش  زئارغ  عابشا  وا  فده  تمه و  هتسویپ  دشاب . هتشادن  موهفم 

سلدنا رد  نانآملسم  تسکش 

ناـیم رد  يرابودـنب  یب  اـشحف و  داـسف و  نداد  جاور  ناـنآ  تردـق  نتـسکش  ناناملـسم و  ندرب  نـیب  زا  رد  نمــشد  رازبا  نیرتـهب  زا  یکی 
تفع یب  نآ  ناکرا  زا  یکی  هک  داسف  جـیورت  اب  سلدـنا  رد  ناناملـسم  هلاس  تردـق 800  میناوخ  یم  خـیرات  رد  هک  روط  نامه  تساهنآ .

فرصت هب  لاس 711 م  رد  دوش  یم  هدـیمان  ایناپـسا "  " زورما هک  سلدـنا "  . " تسکـش مهرد  تسا ، هدوب  نانمـشد  طسوت  اه  نز  نتخاس 
. دندناسر شناد  ندـمت و  جوا  هب  ار  ایناپـسا  ناناملـسم  تسیز ، یم  یئاطـسو  نورق  شحوت و  تلاح  رد  اپورا  هکنآ  اب  دـمآرد . ناناملـسم 

يدابآ ندمت و  بارعا ، زا  لبق  ایناپسا  نایحیـسم  نامز  رد  دسی : ون  یم  هراب  نیا  رد  يوسنارف  فو  رعم  دنمـشناد  نوب "  ولواتـس  وگ  رتکد  "

نیمزرـس نیا  رد  دوخ  تاحوتف  نایاپ  اب  نراـقم  بارعا  دروخ . یمن  مشچ  هب  روشک  نآ  رد  دنتـشاد  توگ  نایـشحو  هک  رادـقم  ناـمه  زج 
عرز تشکریز و  ار  تاوم  عرزی و  مل  ياه  نیمز  دنتـسناوت  لاـس  زا 100  رتمک  یناـمز  رد  هدز و  يداـبآ  نارمع و  تاحالـصا و  هب  تسد 

ۀفسلف زا : لقن  هب  ص 201  باجح ، ششوپ و  زا  ییاهناتساد  دنزاسب و 1 . ون  زا  دوب  هدمآرد  هناریو  تروص  هب  هک  ییاهرهـش  هدروآرد و 
... دـنزاس رارقرب  رگید  ياهروشک  اب  یجراخ  اـطابترا ت  یفرط  زا  دـننکانب و  اـجنآ  رد  مهم  یلاـع و  رایـسب  ياـهانب   94 ص 93 . باجح ،
هک نآ  اـت  دوب  هدـیدرگ  ندـمت  ملع و  دـهم  تدـم  نیا  رد  ایناپـسا  دنتـشاد و  تسد  رد  ار  تردـق  ایناپـسا  رد  لاـس  دودح 800  ناناملـسم 

ناناملسم تموکح  نارادمامز  فالتخا  رثا  رد  هرخالاب  يرابودنب و  یب  یلکلا و  تابورـشم  جاور  یباجح و  یب  داسف و  راشتنا  اب  نانمـشد 
حیسم نید  لوبق  هب  راداو  روز  هب  ار  ناناملسم  تسخن  نیملسم ، تموکح  طوقس  زا  دعب  نوبولواتـسوگ : رتکد  هتـشون  قبط  دید . رگ  طقاس 
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حیـسم نید  هب  اعقاو  اه  نیا  هک  نیا  ءهناهب  هب  داد ، ار  نایحیـسم  هزات  نیا  ندـنازوس  روتـسد  دـیاقع ، شیتفت  ياـه  همکحم  سپـس  دـندرک ،
دوجو اب  ار  ایناپـسا  دنتـسناوتن  لاـس  نـیا 800  رد  دـندرک  هـچ  ره  نایحیـسم  ( 1  ) 00 .. دـندرک ترجاـهم  هب  راداو  ار  هیقب  دـنا و  هدـماینرد 

ماع لـتق  دـندنار و  ایناپـسا  زا  هداد و  تسکـش  ار  ناناملـسماشحف  هار  زا  یحیـسم  نارادـمامز  هرخـالاب  اـت  دـنریگب ، سپ  نینوخ  ياـهگنج 
يو کمک  هب  هدش و  تسدمه  رامع " نب  قارب   " مان هب  ناملـسم  نئاخ  نارـسفا  زا  یکی  اب  یحیـسم  نارادمامز  تفرگ . تر  وص  نیملـسم 

ناناوج رایتخا  رد  دند و  رک  دراو  لزان  نازرا و  ياه  تمیق  اب  ایناپـسا  ياهرهـش  رد  روفو  دـح  هب  ار  یلکلا  تابورـشم  . 1 دند : رکر  اکود 
ار ناملـسم  ناناوج  بذـج  هار  اـهنآ  هب  دـندرکاه و  رهـش  دراو  هورگ  هورگ  ار  ییاـپورا  ياـبرلد  زاـنط و  نارتخد  . 2 دنداد . رارق  ناملـسم 
يدوبان و تامدـقم  درک  تیارـس  نارادـمامز  هب  داسف  یتقو  درک و  هنخر  ناـناوج  راـیتخا  رد  یمومع  رباـعم  رد  هنادازآ  دـنداد و  شزومآ 
: زا لـقن  هب  ص 268-267  ناـمه ، . 2 ص 70 . باجح ، ءهفـسلف  زا : لـقن  هب   186 ص 185 - ناـمه ، . 1 ( 2 . ) دش مهارف  نیملـسم  طوقس 

ص 182. کمشچ ، هاگن و  مشچ ،

رامعتسا فادها  ءهصالخ 

ریقحت . 1 دـنکیم : نایب  نینچ  هصـالخ  روط  هب  ار  رامعتـسا  فادـها  هریغ  نانمـشد و  تاـفارتعا  هب  هجوت  اـب   (( باـجح ءهفـسلف   )) هدنـسیون
يژولونکت و ینابم  میلعت  ياج  هب  فرـصم  ددجت و  گنهرف  رودـص  . 2 برغ . لذـتبم  گنهرف  لیمحت  موس و  ناهج  ياهروشک  یگنهرف 
. يداصتقا رامعتسا  هملک  کی  رد  يدیلوت و  ياهالاک  فرـصم  رازاب  ءهیهت  . 4 ییوجماک . هب  لاغتـشا  رثا  رد  يرکف  دومج  داجیا  . 3 مولع .

کی رد  رابکتـسا و  عفانم  هیلع  هزراـبم  هنوگ  ره  كرحت و  زا  يریگولج  . 6 یگنهرف . ۀطلس  قی  رط  زا  یسایس  طلـست  يارب  يزاس  هنیمز  . 5
هتشذگ رد  يرایسب  نمؤم  نانز  نادرم و  هک  دننادب  ناوناب  دیاب  زین  ار  هتکن  نیا  ( 1 . ) نآ يداصتقا  عبانم  ناهج و  رب  هبناج  همه  طلست  هملک 

. دندومن ادخ  میدقت  ایح  تفع و  باجح و  ظفح  هار  رد  ار  شیوخ  زیزع  ناج  هک  اج  نآ  ات  دندرک  یگداتـسیا  موش  ياه  هشقن  نیا  لباقم 
لاس 1354 عیبر  هعمج 0 1  زور  حبـص  دهـشم  رد  : " میناوخ یم  هطبار  نیا  رد  ار  داش  رهوگ  دجـسم  نایرج  هب  طوبرم  یهاـتوک  شرازگ 
اب دجـسم  رد  مدرم  عیبر  هبنـش 11  دندش . یمخز  هتـشک و  رفن  دـنتخ و 100  اس  قرفتم  ار  مدرم  یـسمش  ریت 1314  اب 20  فداـصم  يرمق 

دجسم يالاب  نیگنس  ياه  لسلسم  دندوب . رضاح  هدز و  رداچ  داش  رهوگدجـسم  طسو  نانز  دندش ، عمج  عافد  يارب  ساد  لیب و  قامچ و 
: دنی وگ  دندرکریگتسد . ار  رفن  دنتشکار و 500  رازه   5 یلا دش 2  زاغآ  هلمح  بش  ياه  همین  رد  دندوب . دجـسم  لخاد  رودزم  يا  هدـع  و 

ۀـسفلف زا : لقن  هب  ص 203-202  ناـمه ، . 1 ( 2 . "  ) دوب باـجح  فشک  هب  ضارتـعا  تاره و ... اـظت  نیا  دـندرب و  ار  هزاـنج  نویماـک   56
96 ص 45 . داش ، رهوگ  مایق  زا : لقن  هب   181 ص 180 - تنس ، نارق و  هاگدید  زا  باجح  . 2 ص 93 . باجح ،

باجح هب  دهعت  زا  تفگش  یناتساد 

هلا ۀـیآ  موحرم   ) گرزب ياملع  زا  یکی  یباجح : یب  هرود  رد  باجح  یعقاو  دـنب  ياپ  نموم و  يوناب  کی  زا  تفگـش  یناتـساد  زین  نیا  و 
هب هک  نآ  يارب  سدقم  دهشم  رد  یناتسیس ) دهتجم  دومحم  دیـس  موحرم  یناتـسیس و  یلع  دیـس  جهلا  ۀیآ  ردپ  یناتـسیس  دهتجم  رقاب  دیس 
یم زاغآ  رهش  دجاسم  زا  يدجسم  رد  هتفه  ره  هعمج ، لهچ  رد  اروشاع  ترایز  متخ  دوش  بایفرـش  هجرف - هّللا  لجع  نامز - ماما  رـضحم 

هک يدجـسم  نآ  کیدزن  يا  هناخ  زا  هک  مدرک  هدـهاشم  ار  يرون  عاعـش  ناهگان  نیرخآ ، ياه  هعمج  زا  یکی  رد  دـندومرف : ناشیا  دـنک .
نآ برد  هب  رون  نآ  لابند  هب  متـساخرب و  ياج  زا  داد ، تسد  نم  هب  یبیجع  لاح  دـیبات ، یم  مدوب  اروشاع  تراـیز  هب  لوغـشم  نآ  رد  نم 

مدرک هدـهاشم  دـندرک  زاـب  ار  رد  یتـقو  مدز ، رد  دـیبات . یم  یبـیجع  رون  هناـخ  نورد  زا  دوب ، يا  هناریقف  کـچوک و  ءهناـخ  متفر ، هناـخ 
هک مدرک  هدـهاشم  ار  يا  هزانج  قاتا  نآ  رد  دنتـشاد و  فیرـشت  هناخ  نآ  ياه  قاـتا  زا  یکی  رد  هجرف - هّللا  لـجع  رـصع - یلو  ترـضح 

هنوگنیا ارچ  : " دندومرف نم  هب  ترـضح  مدرک ، مالـس  نازیر  کشا  مدـش و  دراو  نم  یتقو  دـندوب . هدیـشک  نآ  يور  رب  دیفـس  يا  هچراپ 
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: دندومرف دعب  میایب .  امـش  لابند  نم  ات  دـندرک ) هزانج  نآ  هب  هراشا   ) دیـشاب نیا  لثم  يوش ؟ یم  لمحتم  ار  اه  جـنر  يدرگیم و  نم  لابند 
ا. ( 1 ! ) دـنیبب ار  وا  مرحماـن  اداـبم  هدـماین ،  نوریب  هناـخ  زا  لاـس  تفه  يوـلهپ ) ناـخ  اـضر   ) یباـجح یب  هرود  رد  هک  تسا  ییوناـب  نیا  "

ص 48. فدص ، رهوگ  زا : لقن  هب   248 ص 247 - باجح ، ششوپ و  زا  ییاهناتساد 

یمالسا ریغ  ياه  ندمت  رد  درم  نز و  طبا  ور  زا  يریوصت 

جره دنب و  دیق و  یب  يدازآ  رثا  رد  هک  تسا  یبرغ  عماوج  نانز و  تخس  تالکـشم  بئاصم و  زا  يا  هشوگ  اهنت  نیا  ناملـسم ، يوناب  يا 
، دوش یم  رجنم  یمالـسا  عماوج  نارتخد  نانز و  یتفع  یب  یباجحدب و  هب  هک  یمهم  روما  زا  یکی  دنا : دش ه  راتفرگ  نادـب  یـسنج  جرم  و 

ندش نانآ  هیبش  يوریپ و  نیا  دنرب  یم  نامگ  يدارفا  نینچ  تسا . ندمتم  هتفرـشیپ و  حالطـصا  هب  ياهروشک  گنهرف  زا  نانآ  طلغ  دیلقت 
نامه گرزب  ياه  نارحب  زا  یکی  هک  ارچ  تسین ، شیب  یلایخ  نیا  هک  یلاح  رد  دوش ! یم  نانآ  گنهرف  حطس  ژیتسرپ و  نتفر  الاب  بجوم 

رکذ هب  اهنت  اج  نیا  رد  دـشاب . یم  ناشدوخ  شنیب  ساـسا  رب  درم  نز و  نیب  عورـشمان  طـباور  یعاـمتجا و  يدرف و  رایـسب  دـسافم  عماوج ،
رد دـش  رـشتنم  ندـنل  رد  هک  یـشرازگ  ساسا  رب  : " مینک یم  هدنـسب  دوش  یم  رود  نادـنچ  هن  ياه  لاس  هب  طوبرم  هک  نآ ، زا  ییاه  هنومن 
رد هک  یجنس  رظن  نیرت  هزات  ساسارب  ( "1 . "  ) دنا هدش  دلوتم  عورشمان  طباور  هجیتن  رد  یـسیلگنا  ناداز  ون  زا  يدالیم 30 .% يراج  لاس 

ناراکمه تسدالاب و  ناریدم  یـسنج  باعرا  یهاوخ و  جاب  فدـه  راک  طیحم  رد  رفن  راهچ  ییاکی ، رما  نز  هد  ره  زا  هدـش  ماجنا  اکیرما 
یـسررب رامآ و  هرادا  زا : لـقن  هب  ، 70 / 21/9 خروم ناهیک ، ءهماـنزور  زا : لـقن  هب  ص 22 ، فاـفع ، میرح  . 1 ( 2 . "  ) دـن ریگیم  رارق  دوـخ 

یتلود ویدار  شرازگ  هب  رظن 98"  ساسارب  ، 70 خیرات 9/8 / یمالـسا ، ير  وهمج  همانزور  زا : لقن  هب  ص 34  نامه ، . 2 ایناتیرب . تیعمج 
. تسا دـنمراک  ياه  مناخ  يارب  یـسنج  ياه  تمحازم  يالاب  نازیم  زا  یکاح  یـسیلگنا ، راشتنالاریثک  همانزور  هس  رد  تاقیقحت  سیلگنا ،

تروص هب  نونکا  اه  تمحازم  نیا  اهنآ ، هدـیقع  هب  دـنتفگ  دـندوب ، هتف  رگ  رارق  تدـنپیدنیا "   " ءهمانزور لاوئـس  دروم  هک  ناـنز  زا   % 52
ناراکمه ای  هتف  رگرارق  تیذا  در  وم  یلکـش  هب  نانز   % 50 دسی : ون  یم  زین  ناهج "  رابخا   " همانزور تسا . هدـمآرد  گرزب  لکـشم  کی 

دنمراک نانز  زا  رفن  نویلیم  دودح 18  ياه 979 1 و 980 1 ، لاس  رد  اکی  رما  رد  ( "1 . "  ) دنا هدرک  تمحازم  داجیا  نانآ  يارب  اهنآ ، درم 
زا يا و 30 % هفرح  لـغاشم  يـالاب  ياـه  هدر  ناـنز  زا  یمین  زا  شیب  ( 2 . ) دـنا هتفرگرارق  یـسنج  ياهرازآ  تیذا و  دروم  راک ، ماـگنه  هب 

ربور و راک ، طیحم  رد  ناشناراکمه  ناریدـم و  ياـه  تمحازم  اـب  اـکیرما  رد  ناـن  آ  ناتـسلگنا و77 % رد  يرتفد  يرادا و  روما  ناـنکراک 
لئاسم آ دنا ، هتفرگ  تمدـخ  هب  تارادا  رد  ار  نانز  نادرم ، هک  یماگنه  زا  اکیرما  هعماج  رد  کیزوین : ءهلجم  ءهتـش  ون  هب  ( "3 . "  ) دنتسه

نانز هورگ  هک  نانچ  مه  تسه . هدوب و  تیعقاو  کی  دننارذگیم ، هنوگ  نیا  ار  یگدنز  هک  نانز  زا  يریثک  هدع  يارب  یـسنج ، هدـنهد  راز 
زین راـک  طـیحم  رد  ناـنز  رازآ  دـیدهت و  لاـفغا ، زا  یکاـح  ییاـه  شرازگ  هتفاـی ، شیازفا  تعرـس  هـب  هتـشذگ  ءهـهد  رد  راـک  يورین  رد 

وـشکزا حوطـس  یمامت  رد  حلـسم و  ياهورین  اـه ، جـلاک  هطوحم  رد  تسا  ینوزف  هب  ور  مه  زور  هب  زور  هک  لـئاسم  نیا  تسا . هتفرگـالاب 
نز ره 10  زا  هتـشذگ  لاس  یط  دش ، رـشتنم  ندنل  رد  هک  قیقحت  کی  ساسارب  ( "4 . "  ) دراد وجو د  اه ، تکرـش  ات  هتفرگ  يراجت  ياـهر 

کیوزوین 3. هلحم  زا : لقن  هب  نامه ، . 2 سیلگنا . یتلود  ویدار  زا : لقن  هب  نامه ، . 1 سا . یب  یس  نویزیولت  هکبش  زمیات و  يدناس  یجنس 
21 خیرات زور ، نز  زا : لقن  هب  ص 35 ، نامه ، . 4 زمیات . يدناس  همان  هتفه  زا : لقن  هب  ، 70 / 28/9 خیرات ناهیک ، همانزور  زا : لقن  هب  نامه ،

نت کی  نز ، ره 10  زا  رضاح  لاح  رد  تسا و  هتفرگرارق  فنع  هب  زواجت  دروم  نز  کی  یسیلگنا ،  99 کیوزوین . هلجم  زا : لقن  هب   /6/69
هک یـسیلگنا  نانز  زا  یمک  دادعت  اهنت  دهد ، یم  ناشن  يراج  قیقحت  جیاتن  دـنک .... عافد  وخ د  زا  ات  دراد  یم  هگن  حالـس  دوخ  اب  هراومه 

قیقحت دنام . یم  یقاب  هدشن  شرازگ  زواجت ، درا  وم  زا  يدایز  رامـش  دنهد و  یم  شرازگ  سیلپ  هب  ار  هعقاو  دنریگ ، یم  رارق  زواجت  دروم 
ماگنه رد  هدایپ  دـمآ  تفر و  زا  رفن   9 یسیلگنا ، نز  ره 10  زا  دیوگیم : تسا ، هتفرگ  تروص  یناپمکءهلجم "   " ءهلیـسو هب  هک  هدـش  دای 
ماگنه دزادنا و  رطخ  هب  ار  دوخ  ناج  تسا  رضاح  یسیلگنا ، نز  نت  ره 10  زا  نت  کی  اهنت  دـنراد و  تشحو  رباعم ، اه و  نابایخ  رد  بش 
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ندش راوس  زا  دنا  هتفرگ  رارق  لاوس  دروم  هک  یسیلگنا  نز  نت  ره 10  زا  نت   9 قیقحت ، نیا  ساسا  رب  وش د . هناور  شا  هناخ  هب  هدایپ  بش ،
نما ان  بش  ماگنه  سوبوتا  رد  ندش  راوس  دننک ، یم  رکف  یسیلگنا  نانز  زا  تبسن  نیمه  دودح  دنـسرت و  یم  یکیرات ، ماگنه  رد  ورتم  هب 

قاقحا نز و  يدازآ  هراب  رد  زورما  ندمت  هک  ییاهادصورس  مغر  یلع  : " دنـسیون یم  ناملـسم "  هداوناخ   " باتک نیفلوم  و  ( 1 . "  ) تسا
یتخبـشوخ هک  يرطخ  ناونع  هب  نانچمه  هعماج  اب  درم و  اب  نا  ءهطبار  سنج و  نز ، ءهلئـسم  دهد  یم  رـس  درم  اب  وا  يواست  يو و  قوقح 

. تسا هدش  وا  تیناسنا  خسم  نز و  یتخبدب  رب  یتلع  اهادص  رـس و  نیمه  دوخ  دراد و  دوجو  دـنک ، یم  دـیدهت  ار  هعماج  هداوناخ و  نز و 
دوـخ عوـمجم  رد  هک  تسا  يرابفـسا  تیعـضو  رگناـیب  انتـشحو ك و  قیاـقح  ياـی  وـگ  مینکیم  هدـهاشم  هزور  همه  هک  یماـقرا  زورما و 

دوخ مهف  كرد و  رد  ات  دراد  یماو  ار  ندمت  نیا  ناسنا  دیآ و  یم  رامـش  هب  هانگ  بالجنم  رد  طوقـس  دمآرد  شیپ  رطخ و  ریژآ  نوچمه 
رام يرس آ  کی  نای  رج  رد  ار  هدنناوخ  هک  نیا  يارب  دروآ ؛ لمع  هب  یساسا  رظن  دیدجت  اهنآ  نایم  یعامتجا  طباور  سنج و  درم ، نز ، زا 

خیرات 22/6/68. یمالـسا ، يروهمج  همانزور  زا : لقن  هب  ص 38 ، نامه ، ار 1 . هنیمز  نیا  رد  اه  یـسررب  جـیاتن  هداد و  رارق  قثوم  اقرا م  و 
يدام ندمت  وترپ  رد  هک  يزیگنا  تشحو  یهابت  كانفـسا و  تیعـضو  نیا  زا  يا  هبنج  هک  يرام  يرـس آ  کی  ًالی  ذ  مینک ، دزـش  وگ   100

: مینک یم  هـضرع  دـنز ، یم  نـماد  گرم  یگداوناـخ و  فـالتخا  عورـشمان و  نادـنزرف  اـنز ، قـالط ، یگداوناـخ ، تالکـشم  هـب  رـصاعم 
نز طس 35  وتم  روط  هب  ینعی  دندرک ، كرت  ار  هناخ  نپاژ  رد  هتـشذگ  لاس  رد  راد  هناخ  نز   12713 دسیون : یم  سبقلا  یتی  وکءهمانزور 

شیازفا هب  ور  دـننکیم  اـهر  ار  نادـنزرف  هناـخ و  هدرک و  رارقرب  هطبار  ناـش  نارـسمه  زج  ینادرم  اـب  هـک  يراد  هناـخ  ناـنز  زور .... ره  رد 
ای ناـنز  هراـب  رد  هعلاـطم  وجتـسج و  شراـک  كروی و  وین  رد  نآ  رقم  هک  یتاـیه  زورما  : " میناوخ یم  يرگید  شرازگ  رد  ( 1 ... "  ) تسا
رد هک  هدش  نشور  هتشاد  لاس 1952 م . هب  هک  یی  اه  تیلاعف  لابند  هب  کنیا و  هکدرک  مالعا  دـنا ، درک ه  كرت  ار  هناخ  هک  تسا  ینادرم 

(2 . "  ) دنا هتخیرگ  شیوخ  رـسمه  زا  درم  رازه  داتفه  دـنا  هدرکرارف  شی  وخ  نارـسمه  زا  هک  نز  اهنت 35  ربارب  رد  اکیرما  هدـحتم  تالایا 
لاس رد  تساراد و  ار  هنایلاس  قالط  تبث  مقر  نی  رتالاب  ییاپورا  ياهروشک  نایم  رد  اـیناتیرب  : " تسا هدـمآ  عمتجملا "   " یتیوکءهلجم رد 

کنیا دوجوم  اقرا م  یهاوگ  هب  تسا و  هدوب  رازه  مقر 146 نیا  نآ  زا  شیپ  لاس  رد  هک  یلاح  رد  هدـش  تبث  نآ  دروم  رازه  هتشذگ 170 
ءهجدوب هک  تلود  یلام  ياه  کمک  یعامتجا و  تامدـخ  ياه  همانرب  قیرط  زا  هتـسویپ  عوقو  هب  هک  ییاه  قـالط  لاـبند  هب  رفن  رازه   700

،2569 ءهرامـش سبقلا ، زا : لـقن  هب  ص 22ـ21  ناملـسم ، ءهداوناـخ  . 1 ( 3 . "  ) دـننکیم اـعم ش  رارما  هداد ، صاـصتخا  دوـخ  هـب  ینیگنس 
.3 مراهچ . پاچ  ص 257 ، نوناقلا ، هقفلا و  نیب  ةارملا  یعابـسلا ، یفطـصم  روتکدـلا  زا : لقن  هب  ص 22  نامه ، . 2 هبنشراهچ 11/7/79 .
رد : " دـسیون یم  ییاکیرما  اـضق ت  زا  یکی   101 ص 27 . مهد ، لاـس  ، 439 ءهرامـش عمتجملا ، یتیوکءهلجم  زا : لـقن  هب  ص 23  نامه ،

کی جاودزا  هرقفود  ره  يازا  هب  تشاد و  وجو د  اه  جوز  نایم  ییادـج  دروم  کی  جاودزا  ره  يازا  هب  لاس 1922 م . هب  روند "  " كرهش
مکاکیرما ياهرهش  ءهمه  تفگدیاب  هکلب  دوش ، یمن  دودحم  روند  رهش  هب  اهنت  اه  تلاح  نیا  هتبلا  دش و  هاگداد  میدقت  قالط  تساوخرد 

: هک تسا  هدم  آ  روم ) یتلاب   ) ناکش زپ  زا  یکی  شرازگرد  ( "1 . "  ) دنراد تهباشم  كرهش  نیا  اب  دروم  نیا  رد  یبیرقت  روط  هب  شیب و  و 
زا رتمک  ناکرتخد  اب  انز  هب  طوبرم  یگمه  هک  هدش  حرطم  اه  اگداد ه  رد  لاس  کی  اهنت  لوط  رد  تیاکش  رازه  کی  زا  شیب  رهش  نیا  رد 

ناوـنع هب  ار  یگـشحاف  اـکیرما ، رد  هک  ین  اـنز  عـمج  : " هک تسا  هدـش  حرطم  زین  يرگید  شرازگرد  و  ( 2 . "  ) دـنا هد  وب  اـس ل ، هدزاود 
وخ یم  رگید  شرازگ  رد  و  ( 3 . "  ) دوش یم  هدروآ  رب  نترازه  دـصناپ  ات  دـصراهچ  نیب  يزیچ  لقادـح  دـنا  رک د ه  باختنا  دوخ  ءهفرح 
نز ناگدنیامن  زا  یکی  نانخس  نمض  رد  ( 4 . "  ) دـن ریگ  یم  رارق  يدزد  يریگ و  ناگو  رگ  در  وم  نت  رتخد 9  هدزاود  ره  نایم  زا  : " مینا

یبرع ءهنایم  رواخ  رد  نز  عاضوا  هراب  رد  یتاقیقحت  دوب  هتفای  تیروماـم  لاس 1957 م . هب  هک  يدـئ  وس  رموه "  " رتکد مان  هب  للم  نامزاس 
سپـس دهد و  رارق  نز  یللملا  نیب  لاس  ار  لاس  نیا  دهاوخب  هک  تسا  هشیدـنا  نیا  رد  اهزور  نیا  يدـئ  وس  نز  : " تسا هدـمآ  دـهد  ماجنا 

، نامه وا 1 . دریگ . سپ  نز  زا  ار  شیوخ  هدش  لامیاپ  قوفح  درم  نا  یط  هکدریگب  رظن  رد  درم  یللملا  نیب  لاس  ناونع  هب  ار  يرگید  لاس 
زا نیدلا ، ناسنالا و  زا : لقن  هب  نامه ، . 4 ص 24 . نامه ، . 3 ص 101 . نامه ، . 2 ص 111 . باجحلا ، يدو ، وملا د  یلعالا  وبا  زا : لقن  هب 
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ار وا  هدمآ و  لیان  اهنادب  هک  تسا  ییاه  يدازآ  رد  يدـئوس  نز  یتخبدـب  درک : هفاضا   102 ص 98 . دـیح ، وتلاراد  یب  رع  تاراشتنا  يرس 
یم جنر  یناورو  یبصع  ياه  يرامیب  زا  اه  يدئوس  زا  % 25 دی : وگیم  نینچمه  وا  تسا . هدناسر  يزیگنا  تشحو  كانرطخ و  تیعضو  هب 

يدئ وس  نز  هک  تسا  ییاه  يدازآ  زا  یـشان  اهنیا  ءهمه  دراد و  صاصتخا  اه  يرامیب  نیا  ءهجلاعم  هب  دئوس  یلم  دـم  آرد  زا  دنرب و 40 %
يداـم ندـمت  وـترپ  رد  ناـسنا  یتخبدـب  زا  هدرپ  هک  يرگید  ياـه  شرازگ  زا  یکی  رد  ( 1 . "  ) تسا رادروـخرب  نآ  زا  ینوـنک ، لکـش  رد 

هب کنیا  هک  یگداوناخ  یگدیـشاپ  مه  زا  هک  هتـشاد  مالعا  یگداوناخ  تامدخ  ییاکیرما  نمجنا  : " تسا هدمآ  نینچ  دراد  یمرب  رـصاعم 
کی زا  شیب  ییادـج  ثعاب  قالط  هلاس  همه  هکنیا  هچ  دـهد ، یم  لیکـشت  ار  یعاـمتجا  لکـشم  نیرت  مهم  هدیـسر  ییـالاب  عویـش  ءهجرد 

هـس هب  عورـشمان  نادنزرف  دادعت  هتـشاد و  دوجو  شیپ  لاس  دـص  رد  هک  تسا  ینآ  زا  شیب  راب  تفه  نآ  ینونک  نازیم  هدـش و  رفن  نویلیم 
!! ". دنی یم آ  ایند  هب  اکی  رمآ  هدحتم  تالایا  رد  عورـشمان  كدوک  نویلیم  هنایلاس 4  تسا و  هدیسر  هدوب  لاس 1938 م . رد  هچ  نآ  ربارب 

یگداوناخ ياه  لتق  میارج  تبـسن  هک  هدش  حیرـصت  لاردـف  قیقحت  رتفد  شرازگ  رد  هک  دـیناد  یم  ایآ  : " میناوخ یم  يرگید  شرازگرد 
؟ تسوا نیدلاو  ای  هب  دنزرف  لتق  هب  طوبرم  یگداوناخ  میارج  زا  هک 15 % نیا  و  تسا ؟... شیوخ  رهوش  تسد  هب  نز  لتق  هب  طوبرم  رتشیب 
ییاکیرما و هدرک  جاودزا  نانز  زا  هکدوب 60 %  يا ! هجیتن  دمآ ، لمع  هب  وکسنوی  رظن  ریز  ًاریخا  هک  ییاه  یهاوخ  رظن  زا  یکی  رد  ( "2"  )

لیلد هب  هک  ناتـسلگنا  رد  قـالط  نازیم  هک  میناوخ  یم  يرگید  شرازگرد  دـننکیم . يدـیما  اـن  یتخبدـب و  یتیاـضران ، ساـسحا  ییاـپورا 
- لاـس تسا : هدوب  ریز  حرـش  هب  فلتخم  ص 25 . ناـمه ، . 2 ص 24 . ناـمه ، ياه 1 . لاـس  رد  هتفرگ  تروص  نارـسمه  زا  یکی  تناـیخ 
9970 ............................................................................................................. قـــــــــــالط 1938 دروـــــــــــم  دادـــــــــــعت 

29096 ........................................................................................................... 1950
27870 .......................................................................................................... 1960
60134 ......................................................................................................... 1969
70575 ......................................................................................................... 1970
110017 ....................................................................................................... 1971
109822 ...................................................................................................... 1972

HOSPITAL TO DAY یـسیلگنا  هلجم   115084 ..................................................................................................... 1973
نینچ ار  یعامتجا  روما  يرادهب و  ترازو  یکـش  زپ  لوؤسم  ءهنایلاس  شرازگ  زا  يا  هصالخ  وخ د  لیرو 1975 م . هرامش ا  ۀلاقم  رس  رد 

وتم هد ، رکن  جاودزا  یناردام  زا  ناکدوک  ین 84 % وناق  ياهژاتراک  ترثکو  يرادراب  دض  ياه  صرق  یناوارف  مغر  یلع  تسا ... : هدرو  آ 
وم شش  لاس ، نس 11  اب  يرتخد  رد  يرادراب  دروم  کی  1973 م . لاس رد  هک  نیا  هدش  نشور  هک  يریطخ  مهم و  هلئـسم  دن !! وش  یم  دل 

لاح 166000 نیع  رد  یگلاـس و  نس 14  رد  دروـم  یگلاس و 255  نس 13  رد  دروـم  و 38  لاـس ، نس 12  اـب  ینارتخد  رد  يرادراـب  در 
: " تسا هتـشاد  قلعت  هد ، رکن  جاودزا  نانز  ژاتروک  هب  دروم  ینعی 0 0 830  نآ ، زا  یمین  هک  هتـشاد  دوجو  لاس  نامه  رد  ینوناق  ژاتروک 

یبرغ ياهرهش  رثکا  رد  هک : تسا  نیا  هیسور  یتسینومک  ءهعماج  رد  كانرطخ  هلئسم   "104 ص 27 . نامه ، . 1 رگید : یشرازگرد  و  ( 1)
جاودزا در  وم  ره 100  نایم  زا  قالط  تلاح  در  وم  وکسم 49  رد  ًالثم  دیآ . یم  دوجو  هب  قالط  تلاح  کی  یجاودزا  ره  يازا  هب  هیـسور 

لاس 5 197 رد  هک  یکش  زپ  هرگنکرد  دسر . یم  % 9/72 هب تبسن  نیا  کسندافام  ءهقطنم  رد  دتفا ، یم  قافتا  دنزرف  نیتسخن  دلوت  زا  سپ 
شیازفا ینعی  یعامتجا ، كانرطخ  لکشم  نیا  رب  هبلغ  يارب  يروف  ریبادت  هک  دش  نآ  ناهاوخ  هرگنک  دش ، لیکشت  وکسم  هاگـشناد  رد  م .

لیلجت یسررب و  رد  : " دنسیون یم  همادا  رد  ناملـسم "  هداوناخ   " باتک نیفلوم  ( 1 . "  ) دوش ذاختا  دلوت  تبـسن  شهاکزین  قالط و  نازیم 
هداوناخ و يرگناریو  هب  اهنت  نآ  رثا  هک  میـسر  یم  هجیتن  نیا  هب  اـپورا ، يداـم  ندـمت  وترپ  رد  نآ  شزرا  نز و  هاـگیاج  یـسنج و  طـباور 

یتح هکلب  دوش ، یمن  دودحم  هریغ  میارج و  ینوزف  یناور و  بارطضا  یشاپورف و  هداوناخ و  تنوشخ  عورشمان و  نادنزرف  قالط و  دراوم 

تایاور رد  تاجن  هار  ناهانگ و  زا 59بقاوع  هحفص 39 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


رد فرط  ود  ره  هک  یـسنج  یناویح  ياه  یی  وجماکو  یگدز  نارحب  ياه  تلاـح  رثا  رب  زین - درم  نز و  یمـسج  تمالـس  رب  يراـمیب  نیا 
رکدیکات هتکن  نیا  رب  يرامآ ، یکـشزپ و  زکارم  ناکـشزپ و  تاشرازگ  در . ذگیم ا  ریثات  دـننکیم - بیقعت  هدیـشاپ  ورف  ِیلهاج  ندـمت  نیا 

هدمآ يوسنارف  کشزپ  تبریل  رتکد  زا  یـشرازگرد  نی : هد ا  رک  باختنا  ار  ریز  ياه  شرازگ  هلمج  زا  دنکیم ؟ زـش د  وگ  ار  نآ  رطخ  هد ،
هنایلاس اکی  رما  رد  دنوش و  یم  گرم  راچد  یلسانت ، ياههاگتسد  هب  طوبرم  ياه  يرامیب  رثا  رب  هسنارف  رد  رفن  رازه  هلاس 300  همه  تسا :

جیار انز  رثا  رب  يرامیب  نیا  هک  تسا  يرو  آدای  هب  مزال  دـنریم . یم  دـنا  هدرب  ثرا  هب  هک  يرامیب  نیمه  رثا  رب  كدوکرازه  ات 40  نیب 30 
هدز نیمخت  : " دسی ون  یم  باجحلا "   " دوخ باتک  يدود د ر  وملا  یلعالاوبا  داتـس  105 ا  ص 29 . نامه ، . 2 نامه . . 1 ( 2 وش د(" . یم 

هنالاس یمـسر  ياه  ناتـسرامیب  رد  هک  میناوخ  یم  ایناتی  رب  فراعملا  ةریاد  رد  دـنراچد و  يرامیب  نیا  هب  اه  ییاکی  رما  هک 90 % دوش  یم 
هژیو ناتسرامیب  دادـعت 650  دـنوش و  یم  يرتسب  هجلاعم  يارب  كازوس  هب  ـالتبم  رتشیب  رازه  یتبراقم و 160  رامیب  رازه  دـص  کی  دادـعت 

ناکـشزپ هب  ناگدننک  هعجارم  لک  نازیم  زا  یمـسر  ياه  ناتـسرامیب  نیا  رب  هوالع  هدرک و  ادـیپ  صاصتخا  اه  يرامیب  هنوگ  نیا  ءهجلاعم 
رب هوالع  تسا . كازوس  يراـمیب  هژیو  نایم 89 % نآ  زا  یلـسانت و  ياههاگتـسد  هب  طوبرم  ياه  يرامیب  هب  قلعتم  دـصرد  یمسر 61  ریغ 

نیلوؤسم درو  آرب  نیرتمکو  دـنوش  یم  كاله  هدرب ، ثرا  هب  یتبراقم  ياه  يرامیب  قی  رط  زا  اهنت  كدوکرازه  ات 40  نیب 30  هنالاس  اهنیا 
قفتم نانز  ياه  يرامیب  ناصـصختم  دنراچد و  ضرم  نیا  هب  لهاتم  ای  درجم  زا  معا  ناوج  تیعمج  هک 60 % تسا  نیا  كازوس  دروم  رد 

. " دنتسه يرامیب  نیا  راچد  اهنآ  هک 75 %  هدش  مولعم  هتفرگرارق  یحارج  لمع  در  وم  نانآ  یلسانت  ياضعا  هک  ینانز  نایم  رد  هکدنلوقلا 
ییاپورا ندـمت  هژیو  هب  یمالـسا و  ریغ  ياـه  ندـمت  هاـنپ  رد  هداوناـخ  تیعـضو  درم و  نز و  طـباور  زا  تسا  يریوصت  هصـالخ  نیا  ( "1)

يروئت نیا  نازیر  همانرب  هکار  جرم  جره و  نیا  دزات و  یم  لعن  اهچ ر  یسنج  جرم  جره و  دنب و  دیق و  یب  يدازآ  تمـس  هب  هک  يرـصاعم 
(2 . "  ) دننکیم مه  یملع  ریسفت  یفسلف و  هیجوت  دنا ، یعدم  اه 

مالسا هب  اپ  ورا  نانز  ندرو  يور آ 

هراشا

هب یعامتجا  یقالخا و  ياه  نارحب  زا  ییاهر  يارب  دـنا ، هدوب  مورحم  تفع  باجح و  تمعن  زا  هک  ینانز  زا  يرایـسب  ناملـسم ، يوناب  يا 
: انا ییایلاتیا  يرازگربخ  ندنل و  زمیات  شرازگ  هب  : " تسا نآزا  یکچوک  ءهنومن  اهنت  میناوخ  یم  ریز  رد  هچنآ  دـنروآ و  یم  يور  مالـسا 

ناملـسم نانز  هب  هسنارف  فلتخم  تاماقم  راشف  دـنرو .... یم آ  يور  مالـسا  هب  یعامتجا  یقالخا و  ياه  نارحبزا  ییاهر  يارب  اپورا  ناـنز 
اه و ضیعبت  دـننام  يرایـسب  یتیوه  یب  تالکـشم  اب  ییاپورا  نانز  یبرع ، ياـه  يرازگربخ  فارتعا  هب  هک  تسا  هتفاـی  شیازفا  یلاـح  رد 
. دنیآ یمرب  نارحب  نیا  عفر  یپ  رد  مالسا  باختنا  اب  دنتسه و  ور  هبور  تسین  نآ  ییوگخساپ  هب  رداق  هعماج  هک  یسنج  ياه  هدافتسا  ءوس 
دوخ و یعقاو  شقن  زا  نتفرگ  هلـصاف  اـب  یبرغ  ناـنز  زورما  هک  درک  فارتعا  دروم ، نیا  رد  حورـشم  شرازگ  کـی  یط  اـیلاتیا  يرازگرخ 
زا ناهج  فلتخم  طاقن  رد  مالـسا  انا ، شرازگ  هب  انب  دـنریگ . یم  رارق  رخـسمت  دروم  هدرک و  تراـقح  ساـسحا  فلاـخم  سنج  زا  دـیلقت 
هک ییاپورا  نانز  هب  ندیمـشخب  تی  وه  لماع  ینونک و  نارحب  رپ  يایند  رد  یگدـنز  ددـجم  يایحا  يارب  یمتـسیس  هب  هتفر و  رتارف  اـهزرم 

یـسیلگنا نانز  لح  هار  اهنت  مالـسا  هب  ندرو  يور آ  هکدرک  فارتعا  يرازگربخ  نیا  تسا . هدش  لیدبت  دنا  درک ه  مگار  دوخ  تیـصخش 
تاعوبطم هک  تسا  يدـح  هب  ییاپورا  ياهروشک  رد  هدـش  ناملـسم  هزات  نانز  رامآ  شیازفا  تسا . یـسنج  ياـه  ضیعبت  زا  ییاـهر  يارب 

لیـصحت نز  رازه  تسیب  زا  شیب  ریخا  لاس  ود  رد  اهنت  هکدرک  دـیکات  دوخ  شرازگرد  انا  دنتـسین . تیعقاو  نیا  فذـح  هب  رداـق  زین  یبرغ 
اب يددعتم  ياه  شرازگرد  زین  ندنل  زمیات  ءهمانزور  دنا . هدیورگ  مالسا  هب  برغ  رب  مکاح  یسنج  ضیعبت  زا  تاجن  يارب  یـسیلگنا  هدرک 

ياهاسیلکو یحیـسم  فلتخم  ياه  هقرف  نایم  فالتخا  هک  یلاح  رد  تش : ون  ناـنز  ناـیم  رد  هژیو  هب  برغ ، رد  مالـسا  شرتسگ  هب  هراـشا 
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هب يا  هرظتنم  ریغ  روط  هب  دـنهد  یم  لیکـشت  نانز  ار  اهنآ  رثکا  هک  سیلگنا  مدرم  زا  يرایـسب  دوش ، یم  رت  قیمع  زور  ره  اـهن  هب آ  طوبرم 
ءوس نیرتدـیدش  تحت  ییاپورا  نانز  زا  يرایـسب  هک  تسا  یلاح  رد  ییاپورا  يربخ  عبانم  نیا  تافارتعا  دـنرو .... یم آ  يور  مالـسا  نید 

هب هدنهد  ناکت  شرازگ  کی  رد  يدالیم  ءهتشذگ  لاس  ربتکا  رد  لگیپشا  یناملآ  هی  رشن  دنریگیم . رارق  یعامتجا  یـسنج و  ياه  هدافتـسا 
کـچ و يراـجم ، رتـخد  نز و  زا 400  هدافتـسا  ءوس  اب  ناـملآ  رد  اـشحف  جـیورت  تاسـسؤم  هکدرکدروآرب  ناـملآ  ییاـنج  هریاد  زا  لـقن 
. دننکیم بسک  دم  آرد  كرام  در  ایلیم  هنالاس 70  دنا ، هدرک  ترجاهم  وخ د  ياهروشک  زا  رقف  زا  یی  اهر  دیما  هب  هک  يراغلب  یکاولسا و 

ءهیاپ رب  نآ  رد  هکدنتسه  یمتسیس  لابند  هب  نونکا  دنتسه  تیانج  نیا  یلصا  فده  هک  ییاپورا  نانز  یعامتجا ، مولع  ناسانـشراک  رظن  هب 
هب ار  دوخ  شیارگ  تلع  ییاپورا  ياهروشک  رد  ناملسم  نانز  رثکا  ندنل ، زمیات  شرازگ  هب  دنک . اه  ضیعبت  نیا  عفر  هب  مادقا  یهلا  لوصا 

هفسلف و اب  هطبار  رد  ناملسم  هزات  ناوناب  یخرب  تاراهظا  هب  شخب  نیا  نایاپ  رد  ( 1 . "  ) دنا هدرک  رکذ  نآ  نیناوق  ند  وب  لماک  مالسا  نید 
: مییامن یم  هراشا  باجح ، تفع و  ترورض 

یناملآ ناملسم  هزات  يوناب  کی  تاراهظا 

ناملـسم هداوناخ  کی  ام  یگیاسمه  رد  ناملآ  رد  هک  تسا  رارق  نیا  زا  مالـسا  هب  مفرـشت  يارجام  تسا . هینباز  نم  یلبق  مسا  ادـخ ، مان  هب 
اهنآ ۀناخ  هب  نم  هک  یتقو  میتشاد . دمآ  تفر و  مه  اب  دـندوب و  تسود  نم  اب  هسردـم  رد  اهنآ  نارتخد  دـن . رک د  یم  یگدـنز  هیکرت  لها 

یمالسا دجسم  رد   4/12/1990 خیرات رد  مدش . انـشآ  مالـسا  اب  هدـش و  اهنآ  بذـج  مک  مک  دـنناوخ . یم  زامن  اهن  مدـید آ  یم  متفر  یم 
يد 1372 هبنـشراهچ 15   ) ناهیک ءهمانزور  زا : لقن  هب  ، 177 ص 175 - نیحصان ، تیحـصن و  . 1 متفای . فرشت  مالـسا  نید  هب  كروبماه 

تمحز تسا  هتفرگ  رظن  رد  نز  يارب  مالـسا  هک  یباجح  يوگلا  دـینکیمن  رکف  ایآ  دـش ) لاؤس  ناشیا  زا  بجر 1414 ( .) اب 22  فداصم 
نآ هانپ  رد  ات  ددرگیم  یهاگهانپ  نمام و  ظافح و  لابند  هب  هناگیب  نمشد و  بیـسآ  زا  تینوصم  يارب  يدوجوم  ره  دنداد ): خساپ  ( ؟ دراد

مواقم تخـس و  یتسوپ  نورد  هنوگچ  هکدینکیم  هدهاشم  دیریگب ، رظن  رد  ار  تشپ  كال  کی  رگا  امـش  دـنک . شمارآ  تینما و  ساسحا 
تشگنا ار  وا  ات  ددرگیم  یظفاحم  لابند  ناسنا  هک  یتقو  دشابن . هنوگنیا  ناملسم  نز  ناسنا و  ارچ  دشاب . نمیا  نمشد  دنزگزا و  ات  دور  یم 

تمحز و اهنت  هن  نم  يارب  باجح  دـیامن . باختنا  ار  باـجح  هکرتهب  هچ  دـنک ، ظـفح  نارگید  هب  هجوت  بلجزا  ار  وا  دـنکن و  ریغ  ياـمن 
ار مباجح  هدیقع و  هک  مددص  رد  تسا و  هتفرگ  همـشچرس  ما  هدیقع  زا  هک  تسا  ریذـپان  هشدـخ  ملـسم و  لصا  کی  هکلب  تسین ، لیمحت 

شزرا تسا و  یـشزرا  کی  باجح  هک  متفایرد  مدـش و  دراو  باجح  رد  هک  مدوب  نم  نیا  مهدـب . حیـضوت  هتـشاد و  زاربا  ناـگمه  يارب 
.1 ( 1 . ) متفرگ میمصت  روط  نیا  مدوخ  نم  دشاب . هدش  لیمحت  نم  رب  باجح  هکنیا  هن  دوش ، یم  ینازرا  نم  هب  باجح  رانکرد  رگید  ياه 

110 ص 35 . باجح ، نارادساپ  زا : لقن  هب   121 ص 120 - باجح ، شش و  وپ  زا  ییاهناتساد 

ییاکیرما ناملسم  هزات  يوناب  کی  تاراهظا 

ناملسم هکنیا  زا  لبق  مدش . گرزب  اکیرما  ءهعماج  دسافم  نایم  رد  یعامتجا ، طیارش  نیرتدب  رد  مدوشگ و  ناهج  هب  مشچ  اکیرما  رد  نم 
تالکشم اب  اکیرما  رد  مدش ) انشآ  مالـسا  اب  دعب  ناناملـسم و  اب  رودارود  هک  ینامز  ات  تیلوفط  زا   ) ما هتـشذگ  رمع  تدم  لوط  رد  مدرگ 

سامت رثا  رد  مدش . وربور  تساکیرما ، صوصخم  اهنآ  زا  یخرب  هک  برغ  ندمت  ياه  یتشز  جیابق و  راوگان و  ثداوح  رایسب و  یعامتجا 
ناملـسم سدـنهم  کی  اب  نایم  نیا  رد  مدـش ... انـشآ  مالـسا  اب  اکیرما  نکاس  یناریا  ناوناب  زا  یخرب  اب  يدـعب  تاطابترا  يروضح و  ياه 
باجحاب دیاب  هک  مدش  هجوتم  مالسا ، هراب  رد  يرتشیب  ًاتبسن  تاعالطا  بسکزا  سپ  و  دیدرگوا ، اب  جاودزا  هب  رجنم  هک  مدش  انـشآ  یناریا 

هب دساف  اوتحم و  یب  حور و  یب  ۀـعماج  نیا  نار  توهـش  نادرم  زا  هک  صوصخ  هب  دومن ، عناق  ارم  درک ، حرطم  مرهوش  هک  یلیالد  مشاب و 
اب هدید و  ندمتم  ًارهاظ  نایشحو  نیا  رتهب ، ای  نادرم  نیا  ربارب  رد  دوخ  تظفاحم  ءهلیـسو  نیرتهب  ار  باجح  هک  دوب  نیا  مدوب . هدمآ  هوتس 
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لامک ریـسم  رد  مَدَق  هک  مدرک  ساسحا  جاودزا  زا  دعب  زور   ) مشاب هتـشاد  باجح  متـساوخ  هک  یتقو  زا   111 مدرک . لوبق  رطاخ  تیاـضر 
هتشون مک  مسیونب ، هچ  ره  اکیرما  رد  ًاصوصخم  نز ، ندب  ندش  هدیشوپ  یلکروط  هب  باجح و  تبثم  دیفم و  تارثا  هراب  رد  ما )... هتشادرب 
نادرم ندرک  دساف  رد  ندب ) ياهاج  زا  یلیخ  ای  دشاب  هنهرب  ءاضعا  زا  یضعب  ای  یتمسق   ) نز ندش  هنهرب  بولطمان  تارثا  زا  سکعرب  ما و 

اب ار  امـش  هکنیا  يارب  اما  ما . هتفگ  مک  میوگب  هچ  ره  هعماج ، رد  نز  شـشوپ  مدع  زا  یـشان  ياه  نایز  هرخالاب  ناشدوخ و  ندش  دـساف  و 
دنک و انـشآ  اکیرما  ءهعماج  ضیرم  حور  اب  رت  عیرـس  ار  امـش  ات  مزادرپب ، اج  نیا  رد  یلئاسم  هب  مهد  یم  جـیجرت  مزاس ، انـشآ  ایاضق  حور 

تعنـصرظن زا  هدرک  دشر  تیناسنا و  زا  هدنام  بقع  ءهعماج  نیا  رد  شترورـض  بتارم  باجح و  شقن ! تیمها و  هراب  رد  ناتدوخ  هاگنآ 
ًالماکو یعیبط  روط  هب  دنشاب ، هتـشاد  يرتشیب  شـشوپ  هدناشوپ و  ار  دوخ  اوه  يدرـس  تهج  هب  دنروبجم  مدرم  هک  ناتـسمز  رد  دیربب : یپ 
ياهدم زا  يوریپ  هب  اوه  يامرگ  رب  هوالع  نانز  هک  ناتسبات  رد  نکل  دوش ، یم  رتمک  نانز  هب  تبسن  فنع  هب  زواجت  اکیرم  رد ا  سوسحم ،
ياضعا امرگ  ءهناهب  هب  هدومن و 112  کبـس  ار  دوخ  سابل  تسا  نکمم  هچ  ره  ات  دنتـسه  يا  هناهب  لابند  زین  دوخ  هدننک ، دـساف  فلِج و 

اج نآ  ات  و  دبای ، یم  شیازفا  زین  نانز  هریپ  یتح  نانز ، هب  تبـسن  فنع  هب  زواجت  دنهد ، رارق  اهدرم  دید  ضرعم  رد  ار  دوخ  ندـب  ساسح 
ندرک دازآ  اب  اکیرما  نانز  هک  تسا  نآ  شتلع  دنریگیم . رارق  راک  تیانج  نادرم  ۀلمح  دروم  زین  اه  هبهار  لصف  نیا  رد  هک  دور  یم  شیپ 

یم مهارف  ار  اهنآ  کیرحت  تابجوم  هدـش و  رهاظ  نادرم  نایم  رد  نایرع ، همین  ای  نایرع  تروص  هب  اهدـمآ ، تفر و  رد  ناشندـب  ياـضعا 
حور تمالس  ینعی  ددرگیم . فنع  هب  زواجت  هب  رجنم  دنور و  یم  شیپ  نونج  دح  رس  هب  ات  بولطمان  تاناجیه  نیا  زا  یخرب  رد  هک  دننک ،

هدیـشوپ ار  دوخ  هک  ینانز  نیب  رد  ًانیقی  هک  یلاح  رد  دراد ، يراکنا  لباقریغ  میقتـسم و  ءهطبار  نز  شـشوپ  تیفیک  عون و  اب  هعماج  درم و 
راثآ و هب  المع  ینعی  دنک . یمن  ادیپ  تدش  زیمآ  نونج  دح  نیا  هب  ات  ای  درادن و  دوجو  ای ... یلصف  يرامیب  نیا  ناناملـسم ، اصوصخم  دنا ،

(1  ) 0 ما ... هدرب  یپ  نز  رد  باجح  مدع  دوجو و  جیاتن 

یسیلگنا ناملسم  هزات  يوناب  کی  تاراهظا 

ج مالـسا ، رد  یتسیزهب  نیئآ  زا : لقن  هب   292 ص 291 - نامه ، یکی 1 . باجح  مدش ، فرـشم  مالـسا  سدقم  نید  هب  اجنیا  هک  ینامز  زا 
نیناوق اب  یلک  روط  هب  ات  مدومن  یعـس  ادتبا  نامه  زا  اذل  ما . هدروآ  تسد  هب  مالـسا  زا  هک  تسا  یـشزرا  اب  ياهزیچ  زا   113 ص 219 . ، 3

ات هتفریذپ و  ار  نآ  باجح ، ءهلئسم  كرد  هعلاطم و  زا  سپ  هجیتن  رد  موش . انشآ  دوش ، یم  نانز  لاح  لماش  هک  ینیناوق  ًاصوصخم  مالـسا 
روصت هلیـسونیدب  و  مدوب ) هدـش  هجاوم  نآ  اب  مک  یلیخ  باجح ، نتـشاد  زا  لبق  نامز  رد  هک  یـساسحا   ) مدومن تینما  ساسحا  يدودـح 
تیمها وا  يوزاب  رهاظ و  هزادـنا  هب  نآ  رد  نز  تیـصخش  هک  يا  هعماج  زا  نینچ  مه  ملاـظ و  ياـیند  دـنزگزا  ار  دوخ  مناوت  یم  هک  مدرک 

هک دوبن  رداق  یلکـشم  چـیه  یلو  مدوب ، هدربن  یپ  دوب  هدـش  داجیا  نم  رد  هک  ینورد  تینما  شزرا  هب  الماک  هکنیا  اب  میامن . ظفح  درادـن ،
هدش هتساک  نم  یتحار  كرحت و  زا  یکدنا  باجح ، ندیشوپ  زا  سپ  هک  نیا  دوجو  اب  دیامن . ضوع  باجح  هراب  رد  ارم  میمصت  هدیقع و 

رد مدومن  هراشا  هک  روط  نامه  دـیامن . هولج  مهم  نم  يارب  تسناوت  یمن  عوضوم  نیا  باجح ، زا  لبق  تالکـشم  اـب  هسیاـقم  رد  یلو  دوب 
رتشیب لقادح  ای  نانز و  مامت  تسا . هدنامن  یقاب  يرگید  زیچ  رهاظ ، یلاخ  ۀتـسوپ  کی  زج  نانز  يارب  مدوب ، هدش  دلوتم  نم  هک  يا  هعماج 

، دـنرادن رگید  يا  هراچ  یلو  تسا  هدرو  آرد  اپ  زا  ار  اـهنآ  تراـسا ، نیا  هک  نیا  اب 114  دنا و  هتـشگ  دوخ  رهاظ  ریـسا  هک  دنناد  یم  نانآ 
ساـبل راـتفر و  هک  مدـید  یم  دوخ  ءهبوـن  هب  نم  درا . دـن  دوـجو  اـهنآ  يارب  رگید  یهار  برغ ) عاـمتجا  روـظنم   ) یعاـمتجا نینچ  رد  اریز 

ساـسحا متفر  یم  ناـبایخ  هب  یتـقو  رداـچ ، ندیـشوپ  زا  لـبق  دـنک . یم  فرحنم  دوخ  تسار  ریـسم  زا  ار  زیچ  همه  برغ ، ناـنز  ندیـشوپ 
دننام هک  مدش  یم  ینارگاشامت  هجوتم  ندز  مدق  ماگنه  رد  یتح  مشاب . یم  اههاگـشورف  نآ  رد  هدش  هضرع  ياهالاکزا  یکی  هک  مدرکیم 

... مدومن روصحم  باجح  رد  ار  دوخ  نم  لیالد  نیا  هب  و  دندومن ، یم  نییعت  اهب  نانز  يارب  دوخ  یناسفن  ذئاذل  ءاضرا  روظنم  هب  رادـیرخ ،
ص 214. ج 3 ، مالسا ، رد  یتسیزهب  نییآ  : زا لقن  هب  ص 303-301  نامه ، . 1 ( 1  ) 0

تایاور رد  تاجن  هار  ناهانگ و  زا 59بقاوع  هحفص 42 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


طوبرم تایاکح  اهدص  زا  ییاه  هنومن  لقن  هب  کنیا  ناملسم ، يوناب  يا 

هراشا

موش و تشونرـس  راچد  ناملـسم ، يوناب  کی  روخ  رد  يایح  تفع و  ندراذگ  رانک  رثا  رد  هک  میزادرپ  یم  ینمادـکاپ  نانز  نارتخد و  هب 
: یشاب شیوخ  يایح  تفع و  بقارم  شیپ  زا  شیب  دشاب و  یتربع  ات  دندش ، راب  تکاله  كانرطخ و 

سوه ماد  رد  يرتخد 

هب مادقا  یمولعمان  تلع  هب  دشاب  یم  هاگشناد  رخآ  لاس  يوجشناد  هک  ناشرتخد  دندومن  راهظا  هعجارم و  یماظتنا  يورین  هب  يرهوشو  نز 
ندش صخشم  صوصخ  رد  ام  ششوکو  تفای  تاجن  یمتح  گرم  زا  ناکشزپ  شالت  اب  یهلا  فطل  هب  هناتخبشوخ  هک  هدرک  یـشک  دوخ 

ردپ و روضح  نودـب  مناخ  رتخد  اب  دـش  رارق  میراد . کمک  هب  زاین  هنیمز  نیا  رد  تسا و  هدـنام  هجیتن  یب  یـشکدوخ  رد  نامرتخد  هزیگنا 
نانیمطا لوصح  زا  سپ  يو  دومن . هعجارم  هرادا  هب  هتفاـی و  دوبهب  يرادـقم  رتخد  يزور  دـنچ  زا  سپ  دوش . هتخادرپ  وگو  تفگ  هب  رداـم 

انشآ وجشناد  يرسپ  اب  هاگـشناد  رد   118 دومن : هیـضق  نایب  ندرک و  تبحـص  هب  عورـش  دش  دهاوخن  وگزاب  شا  داوناخ ه  يارب  بلاطم  هک 
تلاجخ مرش و  لاح  نیع  رد  هدنب و  ینطاب  لیم  مغر  یلع  رسپ و  نآ  رارصا  هب  دمآ ، تفر و  یتدم  زا  سپ  متخیر . یتسود  حرط  مدشا ا و 
كرتشم سکع  دـنچ  يراگدای  هرطاخ و  تهج  مینک  جاودزا  مه  اب  هدـنیآ  رد  میهاوخ  یم  نوچ  هک  نیا  ناونع  تحت  و  یبیرف ) دوخ  اـب  )

متشاد زین  یفلتخم  ناراگتساوخ  یفرط  زا  تسین و  بسانم  كرتشم  یگدنز  يارب  ناوج  نیا  مدش  هجوتم  طابترا  هام  دنچ  زا  سپ  میتفرگ .
هکدنداد رارق  راشف  تحت  ارم  هدش و  كوکشم  نم  ياهراتفر  هب  مک  مک  مردام  ردپ و  مدرکیم . در  ار  اهنآ  تیحالص ، نتشاد  دوجو  اب  هک 

مهد همتاخ  تاطابترا  نیا  هب  مهاوخ  یم  مرادن و  ار  امش  اب  جاودزا  دصق  نم  متفگرسپ  نآ  هب  زور  کی  ینک ؟ یم  دروخرب  هنوگ  نیا  ارچ 
تراگزور ای  ینک و  جاودزا  نم  اب  دیاب  ای  تشاد  راهظا  یخاتـسگ  لامک  اب  ناوج  نآ  اما  دنادرگرب . ار  اه  سکع  هک  مدرک  اضاقت  وا  زا  و 

نالعا نم  هب  شودـخم و  ار  شدوخ  هرهچ  هدومن و  يرادربریوصت  اه  سکع  يور  زا  يو  شکمـشک ، زور  دـنچ  زا  سپ  منکیم . هایـس  ار 
نانچ ارم  لاوحا  عاضوا و  عوضوم  نیا  درک . مهاوخ  تسپ  ناـگیاسمه  ماوقا و  يارب  ار  ریواـصت  نیا  تفلاـخم ، همادا  تروص  رد  هک  درک 

ناکشزپ ور  نیا  زا  مدرکیم ! يراددوخ  قیاقح  نایب  زا  وربآ  سرت  زا  یلو  مدش ، فلتخم  ياه  هاگنامرد  ناتـسرامیب و  هناور  هک  هدرک  داح 
اه و سکع  ندنادرگرب  رب  ینبم  بناج  نیا  ياه  تساوخرد  ندنام  هجیتن  یب  زا  سپ  ًاتیاهن  دندش . هجاوم  لکـشم  اب  يرامیب  صیخـشت  رد 
هب متیثیح - وربآ و  ظفح  یبصع و  یناور و  راشف  ارجام و  نیا  زا  ییاهر  يارب  تفرعم ، یب  ناوج  نآ  یپ  رد  یپ  تادیدهت  اب  ندـش  هجاوم 

صرق يدایز  دادعت  ندروخ  هب  مادقا  یـشک  دوخ  دصق  هب  یماظتنا - يورین  زا  نتفرگ  کمک  ای  رظن  بحاص  دارفا  اب  ندرک  تروشم  ياج 
(1  . ) مدومن

رفولین تشذگرس 

یتقو دوب . هبناج  ود  ساسحا  نیا  متشاد و  یساسحا  نینچ  هک  دوب  یتدم  دراد . تسود  ارم  میومع  رـسپ  مدیمهف  هک  دش  زاغآ  یتقو  ارجام 
ار میومع  رسپ  نم  دنتـساوخ  یمن  اهنآ  دوبن . ما  هداوناخ  دنیاشوخ  نیا  درک و  یم  یهارمه  ارم  وا  متـشگیمرب ، ای  متفر و  یم  هسردم  هب  هک 

يراگتـساوخ ما  داوناخ ه  زا  ارم  میومع  رـسپ  دوش . رتمک  میاهردارب  ردپ و  ياه  يریگتخـس  دیاش  ات  مدرک  لیـصحت  كرت  راچان  هب  منیبب .
هنایفخم اهبش  هک  متشاذگرارق  وا  اب  منیبب  ار  میومع  رسپ  مناوتن  دوب  هدش  ثعاب  هک  لیصحت  كرت  زا  دعب  دندرک . تفلاخم  اهنآ  یلو  درک ،

ات بش  تعاس 10  زا  نم  دنتفر ، یم  باوخ  هب  ما  هداوناخ  ياضعا  هک  نیا  زا  دعب  بشره  هک  دوب  نیا  مورب . وا  شیپ  موش و  جراخ  هناخ  زا 
ما داوناخ ه  هک  نیا  ات  تشاد  همادا  همانرب  نیا  یهام  دنچ  متفر . یم  تشاد  تنوکـس  ام  ءهناخ  یکیدزن  رد  هک  میومع  رـسپ  شیپ  حبـص   4
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مقر میارب  ار  يدـیدج  تشونرـس  رارف  نیا  مدرکرارف و  رتکد  بطم  زا  مه  نم  دـندرب و  رتکد  شیپ  هنیاعم  يارب  ارم  هک  دوب  نیا  دـندیمهف .
هدنیآ هب  هک  نآ  نودب  نابایخ  رانک  تفای . مهاوخن  یـصالخ  . 224 ص 225 - نز ، تیصخش  یسانش  بیسآ  زگره  نآ  یهایـس  زا  هک  دز 
بکار يادص  درو و  دوخ آ  هب  ارم  یتلکیـس  روتوم  فقوت  يادص  مدوب .... هداتـسیا  تسه  مراظتنا  رد  یتشونرـس  هچ  منادب  مشیدـنیب و  ما 

. مربـب هاـنپ  یـسک  هب  دـیاب  هک  متـسناد  یم  ار  نیا  طـقف  مشاـب ، هتـشاد  يریگ  میمـصت  تردـق  هک  نآ  نودـب  " وش . راوس   " تفگیم هک  نآ 
هب ارم  جریا  مدرپس . تشونرـس  تسد  هب  ار  مدوخ  متـسه ، تکرح  لاح  رد  ما و  هدش  راوس  روتوم  كرت  مدید  هک  مدـمآ  دوخ  هب  یماگنه 

، دـشاب اهنت  نم  اب  هک  نیا  يارب  جریا  مدـش . انـشآ  دوب  هدرکرارف  هناخ  زا  نم  دـننام  زین  وا  هک  میرم ، اب  اـجنآ  رد  درب . دوخ  يدرجم  ءهناـخ 
لاونم نیمه  هب  یهام  کی  داتـسرف .... دنتـشاد  يدرجم  ۀناخ  زین  نانآ  هک  دـیمح  زرمارف و  ریما ، داوج ، مساق ، شناتـسود  ءهناخ  هب  ار  میرم 

: تفگ نم  هب  اهرتخد  زا  یکی  زور  کی  دـندرو . یمرد آ  لوپ  فالخ  ياههار  زا  شناتـسود  جریا و  داد . یم  جریا  ار  مجراخم  تشذـگ .
رپ د ا دـهاوخن  ار  تجراخم  يدایز  تدـم  جریا  يروایبرد و  ار  تجراخم  تدوخ  دـیاب  هک  دیـشک  دـهاوخن  لوط  يداـیز  تدـم  رفولین  "

ياه ناروتـسر  رد  میتفر ، یم  امنیـس  میدرکیم ، حـیرفت  اهزور  تشاد ؟ رب  رد  يدایز  جراخم  میدرکیم ، یگدـنز  اـم  هک  هنوگ  نآ  تخ " .
هک دیبلط  یم  ار  يدایز  دمآرد  همه  اهنیا  دوب و  مه  هناخ  هیارک  میدیشوپ ، یم  ون  کیـش و  سابل  زور  ره  میدروخ و  یم  اذغ  تمیق  نارگ 

ءهنیزه زا  یتمـسق  اهنآ  هک  دوب  نیا  دـندرکیم . نیمات  ردـخم  داوم  شورف  یپاـق و  فیک  لـثم  فـالخ  ياـههار 121  زا  شناتـسود  جریا و 
لحم رگید ، ياهدرم  اب  دوخ  تاـقوا  ندـنارذگ  هار  زا  دـندوب  اـهنآ  اـب  هک  ینارتخد  دـندوب . هتـشاذگ  اـهرتخد  دوخ  هدـهع  هب  ار  یگدـنز 

هک یهار  زا  دیاب  ای  مزادرپب .... دوخ  ار  ما  یگدنز  جراخم  هک  دوب  نم  تبون  هام  کی  تشذگزا  دـعب  الاح  دـندوب و  هدرک  ادـیپ  يدـمآرد 
ار یپاق  فیک  ینعی  مود  هار  متفر . یم  یپاق  فیک  هب  اهرـسپ  اب  هک  نیا  ای  مدرکیم و  نیمات  ار  مجراخم  دندرو  یمرد آ  لوپ  اهرتخد  رگید 
سرت و هرهلد و  مشکب ، مدز  یم  مدـق  ناـبایخ  راـنکرد  هک  ار  يدرم  فیک  اـت  مدرکزارد  ار  متـسد  یتقو  لوا  راـب  يارب  مدرک .... باـختنا 

يرپس روط  نیمه  یهام  دنچ  دعب ،... زور  میدش . يراوتم  هجیتن  نودب  موش و  قفوم  هک  دش  نآ  عنام  میاهتسد  فعـض  ینورد و  بارطـضا 
نیا ممهفب  موش و  هجاوم  تسب  نب  اـب  يزور  مدرک  یمن  رکف  مدیـشیدنا . یمن  نآ  تبقاـع  هب  مدوب و  فـالخ  ياـهراکرد  قرغ  نم  دـش و 

یهایـس نآ  نایاپ  هک  تسا  یهار  تسا ، تمادن  ینامیـشپ و  نآ  رخآ  هک  تسا  یهار  تسا ، يدوبان  یهابت و  قامعا  هب  مور  یم  هک  یهار 
ندرو آرد  يارب  هک  دش  رارق  میداتفا . هار  روتوم  ود  اب  میورب ، لامش  هب  حیرفت  يارب  میتفرگ  میمـصت  زرمارف  مساق و  جریا ، اب  يزور  تسا .

رگیدـمه اب  دـندوبر و  ار  وا  فیک  زرمارف  مساق و  میدرک ، باختنا  راک  نیا  يارب  ار  یـصخش  مینک . یپاق  فیک  هار  نیب  رد  رفـس  جراـخم 
سیلپ یفخم  نیرومام   122 فیک ، ندوبر  ماگنه  هک  نیا  زا  لفاغ  میدرک ، تکرح  دایز  تعرس  اب  لامـش  هداج  يوس  هب  میدش و  يراوتم 

رد هک  میدوزفا  روتوم  تعرس  هب  میدرکن و  هجوت  دنداد ، تسیا  روتـسد  دندش  کیدزن  ام  هب  یتقو  دنتـسه . ام  بیقعت  رد  دنا و  هدید  ار  ام 
ردپ و هب  دندرب . سیلپ  هرادا  هب  دندرک و  ریگتسد  ار  نامرفن  راهچ  ره  درک و  دروخرب  نابایخ  رانک  لودج  هب  روتوم  زیرگ ، بیقعت و  نیمه 

لاس دنچ  هزادنا  هب  اهنآ  هام  دنچ  لوط  رد  ما . دوب ه  رود  نانآ  زا  هک  تسا  يدایز  ياه  لاس  راگنا  مدید  ار  اهنآ  یتقو  دنداد . عالطا  مردام 
ار اهنآ  نم  ما . هدوب  دوخ  ینارذـگ  شوخ  رد  قرغ  نم  دـنا و  هدیـشک  يرجز  هچ  مرداـم  ردـپ و  مدـیمهف  هک  دوب  اـجنیا  دـندوب . هدـش  ریپ 
. دندوب هتـشگن  نم  لابند  هکاهاجک  هدیـشک و  ییاه  یتخـس  هچ  تدم  نیا  رد  دـندوب ، هدرکن  شومارف  ارم  اهنآ  یلو  مدوب ، هدرک  شومارف 
رس یسردوز  يریپ  درگو  هدیمخ  ار  وا  هک  هتشاد  دوخ  لد  رد  یمغ  هچ  مردپ  دوب و  هدرک  هیرگ  هدیباوخن و  مردام  حبص  ات  هکاه  بش  هچ 

یمن تشادن .... يدوس  رگید  هک  دمآ  مغارس  هب  تمادن  ینامیشپ و  مدرب و  یپ  دوخ  هابتـشا  هب  هک  دوب  اجنیا  دوب . هدناشوپ  ار  وا  تروص  و 
تسد زا  تفارش  متسناوت  یم  روظچ  دوبن ، یندش  ناربج  هابتشا  نیا  زگره  دوب ... ؟ ناربج  لباق  نم  هابتـشا  ایآ  منکب ، دیاب  راک  هچ  متـسناد 

نم یناـشیپ  رب  هک  یگنا  نیا  دوـب ؟ یندودز  هنوـگچ  مدوـب  هتـشاذگ  ما  هداوناـخ  ناـماد  رب  نم  هک  یگنن  نیا  منک ؟ ناربـج  ار  دوـخ  ءهتفر 
لمع و مادـک  اب  منک ؟ يریگولج  ما  هداوناخ  دوخ و  ندـش  امن  تشگنا  زا  متـسناوت  یم  روط  هچ  دـش ؟ یم  كاپ  يزیچ  هچ  اب  دوب  هدروخ 

يزاسزاب ار  ما  هداوناخ  هدـش  هل 123  رورغ  متـسناوت  یم  هنوگچ  منک ؟ لدـب  يدنلبرـس  هب  ار  اهنآ  یگدنکفارـس  متـسناوت  یم  یکین  راـک 
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هنوگچ هبیرغ ، دارفا  شیپ  اه  بش  نارذگ  اب  مشاب ؟ نیبشوخ  دوخ  هدـنیآ  هب  متـسناوت  یم  هنوگچ  مدوب  هدـش  بکترم  هک  يراتفر  اب  منک ؟
زج هب  هک  تسد  نیا  زا  لاؤـس  نارازه  دـنک ؟ باـختنا  دوـخ  یگدـنز  کیرـش  ناوـنع  هب  دـشاب و  هتـشاد  تـسود  ارم  تسناوـت  یم  یـسک 

(1 . ) متشادن نآ  يارب  یخساپ  نتخیر  کشا  نتسیرگ و 

حول هداس  ءهنامس 

نم يارب  یعنام  دـهدب و  نم  هب  يرتشیب  يدازآ  متـشاد  راظتنا  زین  مردام  زا  دـنک و  كرد  ارم  لاح  هک  متـشگیم  یتبحـص  مه  لاـبند  هب  ... 
زا اهنت  هاگهگ  مردام ، ياه  تساوخرد  هب  ندرکن  هجوت  ندرک و  رهق  اب  لاح  ره  هب  منارذـگب . ار  متقو  مهاوخ  یم  روط  ره  ات  دـنکن  داجیا 

همادا وا  اب  ما  یتسود  یتدم  مدش . انـشآ  مثیم  اب  كراپ  رد  هک  نیا  ات  میتفر ، یم  كراپ  هب  شدرگو  حـیرفت  يارب  مدـمآ و  یم  نوریب  هناخ 
اب ینفلت  سامت  قیرط  زا  مه  یهاگو  میدـنارذگیم  مه  اب  اه  نابایخ  اه و  كراپ  رد  ار  یتعاس  میدـید و  یم  كراپ  رد  ار  رگیدـمه  تفای ،

اهرسپ هب  الوصا  رگید و  زیچ  هن  دوب  رسپ  تسود  کی  نم  يارب  طقف  وا  مدرکیم . رپ  ار  متقو  زا  یتمسق  قیرط  نیا  زا  مدرکیم و  تبحـص  وا 
تـسد هب  مردام  یتیاضران  یتحاراـن و  اـب  هک  لـمع  يدازآ  نیا  زا  هکلب  متـشادن ، نآ  بقاوع  هب  مه  یهجوت  مدرکیم و  هاـگن  دـید  نیا  اـب 

ینامرفان يو ، یتحاران  نیرتشیب  هکلب  مدوبن ، مردام  يارب  یکمک  اهنت  هن  دـنک ... ادـیپ  همادا  متـشاد  تسود  مدرب و  یم  تذـل  مدوب  هدروآ 
متساوخ یم  تقو  ره  متفر و  یم  نوریب  هناخ  زا  متـساوخ  یم  تقو  ره  مدوب ، . 23 ص 17 - يرارف ، نارتخ  د  هدش 1 . رسدوخ  هک  دوب  نم 

یم دوبن . ریثات  یب  نم  راتفر  رد  مه  يداصتقا  تالکشم  دوبن . نم  راتفر  رد  یعنام  زاسراک و  ما  هداوناخ  ياهدیدهت  حیاصن و  متشگیمرب و 
مهدن هزاجا  موشن و  رگید  ناسک  ای  مردام و  رابرس  منک و  یگدنز  لقتسم  مشاب ، هتـشاد  هیکت  دوخ  هب  متـسیاب ، مدوخ  ياپ  يور  متـساوخ 

. مدمآ نوریب  هناخ  زا  دیرخ  ءهناهب  هب  يزور  مدرک . یم  لح  یعون  هب  ار  لکـشم  نیا  دـیاب  نم  دـننک . هاگن  نم  هب  تراقح  دـید  اب  نارگید 
دـندوب و هتـسشن  نآ  لخاد  هلاـس  اـت 23  ناوج 20  رـسپ  هس  درک . زمرت  میاـپ  ولج  ینیـشام  هک  مدوب  هداتـسیا  یـسکات  رظتنم  ناـبایخ  راـنک 
. مدش راوس  دمآ  یمن  مدب  عونت  زا  هک  مه  نم  موش ، راوس  هک  دنتساوخ  نم  زا  دش . یم  شخپ  نآ  لخاد  زا  دنلب  يادص  اب  يدنت  یقیـسوم 

یتفلاخم مه  نم  دندرب و  يا  هناخ  هب  ارم  دش  هک  بش  لوغشم . ینارذگ  شوخ  حیرفت و  شدرگ و  هب  اه  نابایخ  رد  میدوب و  مه  اب  بش  ات 
یمرگرـس حیرفت و  طقف  اهنآ  اب  ندوب  زا  نم  فده  یلو  دنراد ، ار  نم  هب  ضرعت  دصق  اهنآ  هک  مدش  هجوتم  تشذـگ ، هک  یتعاس  مدرکن .

تـسد زا  ار  مفرـش  رهوگ  نم  هک  دـیایب  يزور  نانچ  هک  دـش  یمن  مرواب  مدوب و  هدرکن  رکف  اهنآ  موش  دـصق  هب  ًالـصا  رگید ؟ زیچ  هن  دوب 
يراکو دوب  هدـش  رید  رگید  مدوب ، هدـش  راتفرگ  يا  هصمخم  دـب  رد  اما  دوش ، نارگید  سوه  اوه و  ءهچیزاب  ما  یگداوناخ  رورغ  مهدـب و 
هتشاذگ ماگ  نآ  نورد  دوخ  ياپ  اب  هک  ماد  نیا  زا  تاجن  متشادن و  يرارف  هار  دوب ، هداد  متسد  راک  نم  کبس  راتفر  دوبن . هتخاس  یسکزا 

يزیچ اهنت  هب  دندوبن و  رادرب  تسد  دنشاب و  هتـشادن  نم  اب  يراک  هک  مدرک  یم  سامتلا  هیرگ ، اب  اهنآ  رفن  هس  ره  هب  دوب . نکمم  ریغ  مدوب 
لد رد  يریثات  چـیه  نم  راز  ناشیرپ و  تلاح  دیـسرن . ییاج  هب  زین  منتـساوخ  کمک  دایرف  دوب . نم  ياه  يراز  هیرگ و  دنتـشادن  هجوت  هک 

دوشب دیابن  هک  هچنآ  هرخالاب  دوب . هدرک  هنخر  اهنآ  دوجو  رد  ناطیش  دندوب ، دوخ  یناطیش  هتساوخ  ياضرا  لابند  هب  تشادن و  اهنآ  گنس 
حبـص ات  ارم  اهنآ  تسین . ریبدت  ار  هدرک  دوخ  مدوب ، هدروآ  دوخ  رـس  رب  مدوخ  هک  دوب  ییالب  نیا  تشادن ، هدیاف  نم  تمواقم  رگید  دـش ؟

زا یتالاؤس  هچ  مردام  مدرگرب  رگا  متسناد  یم  دوب ، هدش  مامت  میارب  زیچ  همه  متـشادن ، ار  هناخ  هب  تشگزاب  يور  دنتـشاد ، هگن  دوخ  دزن 
ثعاب هناخ  هب  نتـشگرب  هب  نم  یتبغر  یب  مهدب ؟ هک  متـشاد  یباوج  هچ  مرـش  زج  هدمآ ؟ مرـس  رب  هچ  ما و  هدوب  اجک  بش  هک  دـنکیم  نم 
تذل حیرفت و  تابجوم  مشاب و  اهنآ  رایتخا  رد  دـننکیم  هدارا  هک  نامز  ره  ات  دـنراد  هگن  ناشدوخ  دزن  ارم  هکدـنیآ  قوشرـس  اهنآ  هکدـش 

ارم هک  دوب  نیا  دنهدب ، متسد  زا  یتحار  هب  دنتـساوخ  یمن  دندوب و  هدروآ  تسد  هب  تحار  یلیخ  هک  مدوب  يا  همعط  میامن . مهارف  ار  اهنآ 
رکف هب  ًالصا  مه  نم  دندرکیم . مهارف  زین  ار  میاذغ  منکرارف و  ادابم  هک  دندرکیم  لفق  میور  هب  ار  رد  اهزور  دندرک و  ینادنز  هناخ  نآ  رد 
هدمآ مرس  رب  هک  ییالب  اب  دوب  ملسم  دراد ؟ هگن  ارم  دوب  رضاح  یـسک  هچ  مورب ؟ هک  متـشاد  ار  اجک  مورب ؟ متـساوخ  یم  اجک  مدوبن ، رارف 
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راک هچ  مدرکیم  رکف  زور  ره  تشذـگ ، بیترت  نیمه  هب  يا  هتفه  کی  تشادـن . دوجو  مردام  اهرهاوخ و  ردارب ، دزن  تشگزاب  ناکما  دوب 
تسود متـشادن ، يدایز  نس  دوب و  ملاس  نونکا 15  دوب ، هدش  گنت  مردام  يارب  ملد  مریگب ؟ مناوت  یم  یتسرد  میمـصت  هچ  منکب و  دـیاب 

هک دوب  نیا  تسا ، نم  سپاولد  نارگن و  مردام  هک  متـسناد  یم  منک . ساسحا  دوخ  رـس  رب  ار  وا  يردام  رهم  مشاـب و  مرداـم  شیپ  متـشاد 
هدـش نئمطم  دوب . هدـش  مک  اـهرد  ندرک  لـفق  دروم  رد  مه  رفن  هس  نآ  ياـه  يریگتخـس  زا  مرداـم . شیپ  هناـخ  مدرگرب  متفرگ  میمـصت 

مه نم  دوب . هداد  اهنآ  هب  ار  نانیمطا  نیا  مدوب  اهنآ  اب  هک  يا  هتفه  کی  مرب . رـسب  هناخ  نآ  رد  مشاب و  اهنآ  اب  متـسه  یـضار  نم  هکدندوب 
رفن هس  نآ  زا  وا  متفگ و  مردام  هب  ار  نایرج  مامت  متشگرب . هناخ  هب  هدرک و  رارف  بسانم  تصرف  کی  رد  مدرک و  هدافتـسا  اهنآ  دامتعا  زا 

نوناک رد  بیدات  هام  ود  هب  نم  دـندش و  موکحم  قالـش  هبرـض  دـص  هب  رفن  هس  نآ  دـندرب ، هاگداد  هب  ار  نامرفن  راهچ  ره  درک . تیاـکش 
هک یقافتا  زا  مه  ار  نابز  مخز  شنزرس و  دش و  لوا  ياهزور  لثم  مردام  ياه  يریگتخـس  مدمآ  هناخ  هب  هک  نوناک  زا  تیبرت . حالـصا و 

دوب نیا  دیـسر  منهذ  هب  هک  یهار  مدرک . یم  ناربج  ار  مهابتـشا  صالخ و  ار  مدوخ  يروج  کی  دـیاب  دوب . هدوزفا  نآ  هب  دوب  هداتفا  میارب 
يرتخد اب  دش  یم  رضاح  یسک  هچ  اما  تفای . دهاوخ  مایتلا  مدوب  هتشادرب  هک  یحور  ياه  مخز  يدودح  ات  منک ، جاودزا  یسک  اب  رگا  هک 
لیکشت يا  هداوناخ  میآرد و  وا  يرسمه  هب  منک و  ادیپ  ار  ما  هقالع  دروم  درف  متساوخ  یم  دنک ؟ جاودزا  روآ  مرـش  ۀقباس  نآ  اب  نم  نوچ 

نیا هب  مدـش  يراوتم  هناخ  زا  هراـب  ود  هک  دوب  نیا  منک . ادـیپ  كراـپ  ناـبایخ و  هچوکرد و  ار  يدرف  نینچ  مناوت  یم  مدرک  یف  رکف  مهد .
اب تسین  رضاح  سک  چیه  هک  مدیمهف  هزات  مدوب و  وا  اب  يزور  دنچ  مدش . انشآ  مان ... هب  یصخش  اب  مسرب ، دوخ  یبلق  هتـساوخ  هب  هک  دیما 

دعب دننک ... هدافتـسا  ءوس  وا  زا  ات  دنهاوخ  یم  همه  درادن ، لابند  هب  ار  دوخ  هداوناخ  تیامح  هک  يرتخد  دـنک ، جاودزا  يرارف  رتخد  کی 
دهاوخ جاودزا  نم  اب  دـش و  دـهاوخ  ادـیپ  یـسک  هک  دوخ  ماخ  لایخ  هب  نم  دـشن . وا  زا  يربخ  رگید  تفر و  درک و  اهر  ارم  زور  دـنچ  زا 

يارب یلیلد  چـیه  داسف ... بالجنم  رد  رتشیب  نتفر  ورف  رگید و  یگتـسکشرس  کی  زاـب  یلو  متفریذـپ ، یم  ار  دارفا  یتسود  یتحار  هب  درک 
وا هب  ار  دوخ  تشذگرـس  مدـش . انـشآ  اب ... هک  مدز  یم  هسرپ  اه  نابایخ  رد  یهاـگهانپ  نودـب  مدوخ . يرـس  هریخ  زج  هب  دوبن ، نآ  رارکت 

میدش و ریگتسد  نیرومام  طسوت  دعب  اما  مدرب . رـس  هب  شردام  وا و  دزن  يا  هتفه  کی  دنک . جاودزا  نم  اب  داد  لوق  درک و  لوبق  وا  متفگ ،
(1  ) 0 .. ای و  دنک ؟ یم  لمع  دوخ  لوق  هب  ایآ ... هک  نیا  راظتنا  رد  نم  میتسه و  هاگداد  میمصت  رظتنم  مه  نالا 

میرم یگدنز  ناتساد 

نیـشام راوس  رفاسم  ناونع  هب  داد . هزاجا  درک و  لوبق  مه  وا  مورب ، اهنآ  ءهناخ  هب  مرهاوخ  ندید  يارب  هک  متفرگ  هزاجا  مردپ  زا  يزور  ... 
ياراد هک  درک  یفرعم  دیما  مان  هب  ار  دوخ  وا  میدرک  تبحـص  يرد  ره  زا  درکزاب . نم  اب  ار  تبحـص  رـس  هدننار  هار  نیب  رد  مدش . یناکیپ 

: مداد  128 . 30 ص 25 - نامه ، باوج 1 . منکیم ؟ راکچ  هک  درک  لاؤس  نم  زا  دنکیم . راک  یشزرو  هاگـشاب  کی  رد  دشاب و  یم  رـسمه 
وا داهنـشیپ  نیا  زا  نم  دنک و  ادـیپ  راک  نم  يارب  ناوناب  تمـسق  رد  دـنک  یم  راک  هک  یهاگـشاب  رد  دـناوت  یم  هک  تفگوا  متـسه . راکیب 

نیا زا  ار  دوخ  مهاکب و  دوخ  رب  هدراو  یبصع  ياهراشف  زا  مناوت  یم  راـک  رـس  هب  نتفر  راـک و  ندـش  ادـیپ  اـب  هک  مدـش  لاحـشوخ  رایـسب 
هک نیا  زا  لبق  دـهاوخ  یم  هک  تفگ  هار  نیب  رد  میآرد . ناشیرپ  تالایخ  رکف و  ییاهنت و  مغ  زا  ندـش  مرگرـس  اب  منک و  صالخ  ییاهنت 
هب میدیـسر  شا  هناخ  لباقم  هک  یعقوم  مدرک . لوبق  مه  نم  درادرب ، شا  هناخ  زا  ار  دوخ  یـشزرو  ياه  سابل  كاس و  هار  رـس  دناسرب  ارم 

ناویل ود  نم  درک و  تسرد  یتبرش  دیما  دوبن ، هناخ  رد  یسک  مدش . وا  ءهناخ  دراو  مدرک و  لوبق  زین  نم  موش ، لخاد  هک  درک  فراعت  نم 
دیاش تفگ  دیما  مدوب . هدیسرت  یلیخ  مدرک ، مرـس  رد  ینیگنـس  هجیگرـس و  ساسحا  اه  تبرـش  ندروخ  زا  دعب  مدروخ . ار  تبرـش  نآ  زا 

تبحص نیب  رد  اریز  متـسه ، يرارف  رتخد  کی  نم  هک  درک  یم  رکف  وا  دوش . یم  بوخ  تلاح  نک ، تحارتسا  یمک  هدمآ ، نییاپ  تراشف 
دوب و هداتـسیا  نم  لباقم  نهاریپریز  اب  دـیما  ینامب . یناوت  یم  اـجنیا  یهاوخ  یم  هک  تقو  ره  اـت  تفگیم : نم  هب  هک  مدینـش  وا  زا  شیاـه 

یتعاس دنچ  هک  مدـش  هجوتم  مدـمآ  شوه  هب  یتقو  مدـیمهفن . يزیچ  رگید  هک  منک  تحارتسا  هک  تساوخ  نم  زا  تشادرب و  ار  میرـسور 
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منت هب  بترمان  ار  نآ  هرابود  یـسک  راگنا  هک  مدـش  میاه  ساـبل  هجوتم  داد . یم  ناـشن  ار  رهظ  زا  دـعب   5/2 تعاس نوچ  ما  هدوب  اـجنآ  رد 
129 هدرک .... زواجت  نم  هب  دیما  مدش  هجوتم  متفر و  ییوشتسد  هب  هک  دوب  نیا  متشاد ، عوهت  تلاح  دردرس و  یمک  مه  زونه  دشاب . هدرک 
هک تفگ  هنیاعم  زا  دـعب  رتکد  متفر ، نانز  رتکد  دزن  مدرکیم . ساسحا  دوخ  مکـش  رد  ار  ییاهدرد  ارجاـم ، نیا  زا  یتدـم  تشذـگزا  دـعب 

متسناوت یم  هنوگچ  ار  عوضوم  نیا  تشذگ . نم  رب  هنوگچ  مناد  یمن  مدیمهف . یمن  الصا  ار  دوخ  لاح  زور  نآ  مشاب . یم  رادراب  الامتحا 
(1 ( ...؟ منک حرطم  متسناوت  یم  روطچ  ما  داوناخ ه  اب  مراذگب ، نایم  رد  یسک  اب 

یتس کی د و  بقاوع 

رد يو  زا  مهدب . قالط  ار  وا  مهاوخ  یم  مراد و  تیاکش  مرـسمه  زا  تشاد : راهظا  هعجارم و  یماظتنا  يورین  هب  بارطـضا  تلاح  اب  يدرف 
وجشناد هک  ینامز  رد  امش  رـسمه  تفگ : ینفلت  یـسامت  یط  یـسانشان  درف  شیپ  يدنچ  تشاد : مالعا  دش ، لاوس  عوضوم  نیا  تلع  هراب 

يایوج مرـسمه  زا  اذـل  دوب ، لمحت  لباق  ریغ  هدـننک و  نارگن  رایـسب  نم  يارب  بلطم  نیا  تسـسا . هتـشاد  یتسود  هظبار  رفن  کی  اـب  هدوب 
نیا يو  نانخـس  زا  نم  تشادرب  هک  درک ، طابترا  هب  هراشا  اتیاهن  دـیزرو و  عانتما  خـساپ  نداد  زا  فلتخم  نیوانع  هب  وا  اما  مدـش ، تقیقح 

زا سپـس  متفرگ . کمک  داب  هب  ار  وا  نتـشک  دصق  هب  ور  نیا  زا  دنک . یم  فیرعت  ناشیا  هک  تسا  يزیچ  نآ  زا  رتشیب  اهن  طباور آ  هک  دوب 
دصق هک  مدش  انشآ  نایوجشناد  زا  یکی  اب  مدوب  وجشناد  هک  ینامز  رد  تشاد : راهظا  يو  دش ، لاوس  عوضوم  یگنوگچ  هراب  رد  وا  رسمه 
یبصع يدرف  هک  مرهوش  تسا و  هداد  عـالطا  مرهوش  هب  يدرف  ار  عوضوم  نیا  تفرگن و  ماـجنا  یللع  هب  اـنب  هک  میتـشاد  ار  مه  اـب  جاودزا 

روما صوصخ  رد  فارتعا  نتفرگ  دصق  تسا و  هدنازوس  ار  مندب  هدرک و  غاد  ار  يا  هلیم  یتح  هدرک و  نم  متـش  برـض و  هب  مادقا  تسا ،
زا تیاکح  هک  رـسپ  رتخد و  عورـشمان  ءهناتـسود  طابترا  يرآ ، دـهدب . قالط  ارم  دـناوتب  قیرط  نیا  زا  هک  هتـشاد  ار  قالخا  تفع و  یفانم 

لیکـشت زا  دعب  اهنآ  زا  یـضعب  تسا  نکمم  یتح  هکدراد  یکانرطخ  خلت و  راثآ  دنک ، یم  اه  لد  بوبحم  اب  سنا  حیحـص و  طابترا  مدع 
ص33ـ35. نامه ، . 1 ( 1 !) دنلفاع نآ  زا  نارسپ  نارتخد و  زا  يرایسب  هنافساتم  اما  دنکزورب ، یگداوناخ  دنویپ 

لتق باکترا  یناهنپ و  طابترا 

سیلپ داد . ربخ  یلاسنایم  درم  دـسج  ندـش  ادـیپ  زا  تفرگ و  سامت  یـسیلپ  ياـه  تیروف  زکرم  اـب  يدرم  مج ، ماـج  راـگنربخ  شرازگ  هب 
قیقحت رد  ناهاگ  آراک  دوب . هدیسر  لتق  هب  هنانز  باروج  اب  هک  دندرک  هدهاشم  ار  يا  هلاس  درم 52  دسج  هثداح  لحم  هب  مازعا  اب  یهاگآ 
لوتقم اب  نم  تفگ : شتاراـهظا  رد  لـتق  هب  مهتم  نز  تسا . هتـشاد  یناـهنپ  طاـبترا  يا  هلاـس  نز 38  اـب  يو  دـندرب  یپ  لوتقم  ناتـسود  زا 
متساوخ یم  وا  زا  تقو  ره  دروا . دوجو  هب  يدایز  تالکشم  میارب  درک و  هدافتسا  ءوس  اهدمآ  تفر و  نیا  زا  وا  اما  متشاد ، یناهنپ  طابترا 

یسانش بیـسآ  . 1 ( 1 . ) مناـسرب لـتق  هب  ار  وا  متفرگ  میمـصت  نـیا  رباـنب  داد : هـمادا  يو  درک . یم  دـیدهت  ارم  دـهد ، ناـیاپ  ناـمطابترا  هـب 
131 . 139 ص 140 - نز ، تیصخش 

هئطوت کی  ماد  رد  امندوخ  نز  گرم 

زرط هب  مرـسمه  تشاد : راهظا  هعجارم و  یماظتنا  يورین  هب  دوب  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  لرتنک  هک  يا  هنوگ  هب  ینارگن  تلاح  اب  یناوج  درم 
هراپ هراپ  شیاه  سابل  هک  یلاح  رد  یمناخ  دندومن ، هدهاشم  رضاح و  هثداح  لحم  رد  عیرس  نیرومام  تسا . هدش  هتـشک  لزنم  رد  یعیجف 

هجوتم نیرومام  اتیاهن  دش ، زاغآ  يرادرب  رثا  نینچ  مه  يو و  رهوش  ناگیاسمه و  زا  تاقیقحت  تسا . هدمآرد  اپ  زا  دراک  تابرـض  اب  هدش 
صوصخ نیا  رد  تسا . هتفرگیم  تروص  ییاه  تمحازم  لوتقم - نز - نیا  يارب  لحم  ناناوج  زا  یکی  طسوت  لبق  اه  تدم  زا  هک  دـندش 

زا سپ  يو  هک  هداد  رارق  ییوجزاـب  تحت  تشادزاـب و  نونظم  ناونع  هب  ار  روکذـم  ناوج  نیروماـم ، سوسحم  ریغ  ياـه  یـسررب  زا  سپ 
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راهظا دراد و  یمرب  تقیقح  يور  زا  هدرپ  کمک ، تهج  نیرومام  زا  دادمتـسا  يراز و  هیرگ و  اب  هدش و  میلـست  ررکم  ياه  ییوگ  غورد 
هدـهاشم اب  نم  هکدومن  یم  دـمآ  تفر و  لحم  رد  یبسانمان  عضو  اب  يرهاظ  ظاحل  زا  نز  نیا  هک  دـیدرگزاغآ  اج  نآ  زا  ارجام  دراد : یم 

رد مدش و  یم  ور  هبور  وا  دیدش  تفلاخم  اب  هک  متشاد  ار  يو  اب  طابترا  يرارقرب  دصق  رضاح و  وا  هار  رـس  راب  نیدنچ  هدش و  کیرحت  وا 
ماج ءهمانزور  زا  سابتقا  یفانم 01  لمع  ماجنا  دصق  هدش و  لزنم  دراو  راوید  زا  نم  دـیدرگ  جراخ  لزنم  زا  شرهوش  هکزور  کی  تیاهن 

هب هک  هظحل  نآ  رد  دـش . ریگرد  نم  اب  هدومن و  تمواقم  يو  هک  متـشاد  تفع   132 هرامش 1771 . متفه ، لاس  ریت 1385 ، هبنش 31  مج ،
لخاد اذـل  داد ، تسد  نم  هب  نونج  تلاـح  يا  هظحل  مدـش ، هجاوم  تیعـضو  نیا  اـب  یتـقو  مدرک  یمن  رکف  وا  هب  یـسرتسد  زج  زیچ  چـیه 

(1 . ) مدرو آر  ياپ د  زا  هبرض  دنچ  اب  ار  وا  متشادرب و  يدراک  هدش و  هناخزپشآ 

عورشمان یتس  ود 

فرح یتخـس  هب  هدیرب و  هدیرب و  هک  یلاح  رد  هدیباوخ و  ناتـسرامیب  تخت  يور  دـنز . یم  جوم  كرتخد  هاگن  رد  سرت  تشحو و  زونه 
مه اب  تساوخ  نم  زا  يزور  نیمه  يارب  مدرک . ادیپ  هقالع  وا  هب  مدش و  تسود  دماح  مان  هب  یناوج  رـسپ  اب  لبق  یتدم  دیوگیم : دـنز ، یم 
ریغ داهنـشیپ  نم  هب  وا  میدیـسر  تولخ  يا  هقطنم  هب  یتقو  میداتفا ، هار  هب  میدش و  دـماح  روتوم  راوس  مدرکن . یتفلاخم  میورب ، شدرگ  هب 

زا اهنآ  دندیسر . رس  مه  رگید  ناوج  ناهگان 5  هک  میدوب  هرجاشم  لوغشم  ام  مدش و  ریگرد  وا  اب  فرح  نیا  ندینـش  زا  نم  درک . یقالخا 
، نم يولگ  نداد  راشف  اب  تشاد  دصق  اهنآ  زا  یکی  اما  مدرک ، تمواقم  نانآ  ربارب  رد  نم  دندوب . هدرک  بیقعت  ار  ام  هک  دندوب  وا  ناتـسود 

لاح زا  ابیرقت  نم  دنرک . رارف  اهرـسپ  همه  دیـسر و  رـس  سیلپ  تشگ  عقوم  نیمه  رد  دنـسرب . ناشدوخ  دیلپ  فده  هب  ات  دـنک  شوهیب  ارم 
تاظحل نآ  رد  مدوب . يرتسب  ناتسرامیب  تخت  يور  هک  مدمآ  دوخ  هب  یتقو  . 148 ص 149 - نز ، تیصخش  یسانش  بیسآ  . 1 مدوب . هتفر 

نیا رد  دیاب  دیوگیم ... : میارج  هنوگ  نیا  هراب  رد  یعامتجا - سانش  بیسآ  یلیعامسا - دیجم  مدوب .... هدرک  تشحو  هدیـسرت و  تدش  هب 
رهاظ هعماج  رد  بسانمان  شـشوپ  سابل و  اب  هک  ینارتخد  نانز و  هداد  ناشن  تاـقیقحت  تشاد . هجوت  زین  ناـینابرق  طیارـش  هب  میارج  هنوگ 

یقطنم و ریغ  ياـه  یتـسود  هداوناـخ  مشچ  زا  رود  هب  دـننک و  یمن  تیاـعر  ار  اـه  میرح  یخرب  هبی  رغ  نادرم  اـب  دروـخرب  رد  دـنوش ، یم 
دیاب زین  وخ د  ناوج  نارتخد  نانز و  دـسر  یم  رظن  هب  دـنراد و  رارق  ندـش  ینابرق  ضرعم  رد  نارگید  زا  رتشیب  دـننکیم ، رارقرب  یلوقعماـن 

(1 . ) دنهدن يدعت  هزاجا  یسک  هب  هکدننک  مهارف  يا  هنوگ  هب  ار  طیارش  دنشاب و  ناش  فارطا  بقارم 

كاندرد تبقاع 

زا یهورگ  هلـصافالب  شرازگ  نیا  مالعا  زا  سپ  داد . ربخ  نز  کـی  دـسج  فشک  زا  تفرگ و  ساـمت  یماـظتنا  يورین  ناروماـم  اـب  يدرف 
هک دندش  هجاوم  دوب ، هتخوس  الماک  هک  ناوج  ینز  دـسج  اب  دـنتفر و  دوب  ینابایب  تولخ و  هقطنم  کی  هکدـسج  فشک  لحم  هب  نارومام 

ندش اهر  لحم  يرتمولیک  کی  رد  نارومام  زا  یهورگ  تشاد  همادا  دسج  فشک  لحم  رد  وجتسج  هک  یطیارش  رد  دوبن . ییاسانـش  لباق 
همیمض مج ، ماج  همانزور  هب 1 . هجوت  اب  دندرک و  فشک  یـصخش  لیاسو  سابل و  يرادقم  نآ  یـسرزاب  اب  ادیپ و  هنانز  فیک  کی  دسج 

نز 26 تیوه  بیترت  نیا  هب  تسا . لوتقم  هب  قلعتم  فیک  نیا  هک  دنتفای  نانیمطا  دوجوم  دهاوش  ریت 1385 . هبنشراهچ 28  ءهرامش 1769 ،
ذغاک کی  نیمیـس  فیکزا  تاقیقحت  همادا  رد  دـش . هدوشگ  هدـیچیپ  ِییانج  هدـنورپ  نیا  ياه  هرگ  زا  یکی  شاـف و  نیمیـس  ماـن  هب  هلاـس 

اب نارومام  دـش و  ییاسانـش  نفلت  بحاص  تیاهن ، رد  دوب . هدـش  هتـشون  یـسانش  ان  درف  نفلت  هرامـش  نآ  يور  هک  دـندرک  ادـیپ  تشاددای 
اب نونظم  دندوب  هدرب  یپ  ناهاگ  آراک  دـندش . نونظم  یناوج  درم  هب  ماجنارـس  هک  نیا  ات  دـندرک  ادـیپ  زین  ار  لوتقم  رهوش  يو ، زا  قیقحت 
رد نونظم  دننک . یم  ریگتسد  ار  يو  هتـشاد ، شقن  ناوج  نز  لتق  رد  دایز  لامتحا  هب  يو  هک  هیـضرف  نیا  اب  تسا ، هتـشاد  ییانـشآ  نیمیس 

مدش انشآ  نیمیس  اب  یقافتا  روط  هب  لبق  یتدم  نم  تفگ : يو  درک . فارتعا  نیمیس  لتق  هب  دوشگ و  تقیقح  نایب  هب  بل  ییوجزاب  نایرج 
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زا سپ  اما  دشاب ، طابترا  رد  نم  اب  دوب  هدش  رـضاح  زین  لیلد  نیمه  هب  درکیم و  یتیاضران  زاربا  دوخ  رهوش  زا  وا  دـش . زاغآ  ام  ییانـشآ  و 
هک نم  دنک . یم  شاف  ار  زیچ  همه  مرادنرب  شرس  زا  تسد  منکن و  شیاهر  رگا  هک  درک  دیدهت  ارم  دش و  نامیشپ  دوخ  راک  نیا  زا  یتدم 

تولخ هقطنم  هب  ار  شدسج  متشک و  ار  وا  هثداح  زور  مدرک و  یحارط  ار  يو  لتق  هشقن  ماجنارـس  متـشاد  ساره  تدش  هب  عوضوم  نیا  زا 
.1 ( 1  .: ) موش یمنریگتسد  زگره  مرب و  یم  نیب  زا  ار  اه  خنرس  مامت  مراک  نیا  اب  مدرکیم  روصت  مدز و  شتآ  ار  نآ  سپس  مدرک و  لفتنم 

135 نامه . زا  سابتقا 

رتخد کی  يارب  یماد  نیغ  ورد  قشع 

یناوج 20 اب  هسردم  ریسم  رد  ینوناق ، یعرش و  لئاسم  یخرب  تیاعر  مدع  ۀطـساو  هب  دوب ، مه  یبوخ  بیجن و  اتبـسن  رتخد  هک  هزئاف  مناخ 
. دـش انـشآ  دوب  هدـمآرد  ترپسا  لکـش  هب  یبلاج  تانیئزت  اب  هک  گنر  مرک  ناکیپ  لیبموتا  هاگتـسد  کی  ياراد )  ) اـب پیت  شوخ  هلاـس و 
هب شبلق  داتفا  یم  مالغ  نامشچ  رد  شهاگن  ات  هک  يا  هنوگ  هب  دوب ، هزئاف  فرط  زا  تلاجخ  مرـش و  اب  ماوت  یکدزد  ياه  هاگن  راک  يادتبا 

يوس زا  لیمج و  يادـخ  يارآ  لد  لامج  زا  تلفغ  زا  یـشان  وس  کی  زا  هک  ییاه  ینارچ  مشچ  نامه  درک ، یم  قرع  دـیپت و  یم  تدـش 
داسف و یسنج و  تافارحنا  ماد  رد  نداتفا  تیاهن  رد  ندروخ و  بیرف  یساسا و  روما  زا  ندش  هتشادزاب  نهذ و  ندش  لوغـشم  ءهشیر  رگید 
هب رظن  يدام و  ياه  هبذاج  رهاوظ و  بیرف  تشاد ، بیرف  ساـسحا  اـب  ماوت  یـصاخ  ینارگن  ور  نیا  زا  تساـهنآ ، زا  یـشان  ياـه  یتخبدـب 

. تشاذگ نایم  رد  شیاه  یسالک  مه  زا  یکی  اب  ار  رصتخم  يارجام  نیا  تلاجخ ، مرش و  اب  يو  يو . تیـصخش  زا  تلفغ  مالغ و  صخش 
نیمه و  یلطعم " ؟ ارچ  هدم ، ششوخ آ  وت  زا  هناوید ! یلما  یلیخ  : " تفگو دیدنخ  دوب ، تروشم  تیحالص  دقاف  اوقت و  یب  يرتخد  هکوا 

ماگ هب  ماگو  جـیردت  هب  ناطیـش  ياه  بیرف  اه و  هسوسو  هک  اج  نآ  زا  دز . مقر  ار  هزئاف  یتخبدـب  ءهیاپ  هدـنبیرف  ساسا و  یب  ءهلمج  دـنچ 
اب یتدم  زا  سپ  دش !. لدب  همان  نمـض  رد  هناقـشاع  فراعتمان و  تالمج  تاملک و  ندـش  لدـب  در و  هب  اه  هاگن  مک  مک  دریگیم  تروص 
ار مالغ  اه  هچوکزا  یکی  رد  دش ، جراخ  ناتسریبد  زا  هیقب  زا  رترید  هزئاف  ًادمع  هک  هسردم  زا  جورخ  ماگنه  زور  کی  هاتوک ، همان  نیدنچ 

ناگیاسمه ای  ناتسود  ادابم  هکنیا  زا  سرت  دیسرت ؟ یم  هک  نیا  مغر  یلع  دناسرب . ار  وا  ات  دوش  لیبموتا  راوس  درک  شهاوخ  يو  زا  هکدید 
رد هکنیا  نودـب  تخادـنا و  هدرپ  وا  رگن  تبقاع  نیب و  تیعقاو  لقع  ناگدـید  رب  هدرک و  هبلغ  وا  رب  سوه  ینورد و  لیم  اـما  دـننیبب ، ار  وا 

داجیا هزئاف  رد  یبیرغ  ساسحا  سای ، زیگنا  لد  رطع  یقیـسوم و  راون  دـش . راوس  دـنک  لماتو  رکف  یمک  نآ  كانرطخ  بقاوع  راثآ و  هراب 
هدایپ طایتحا  اب  دش ، لدب  در و  رگید  کی  نفلت  ياه  هرامـش  هک  دعب  رت  فرط  نآ  نابایخ  دـنچ  تشذـگیم ، یتخبدـب  تاظحل  دوب . هدرک 

شقاتا هب  دمآ و  دوخ  هب  دوز  اما  دش ، هچاپ  تسد  دنازرل و  ار  وا  نت  لزنم ، رد  شردام  هاگن  نیلوا  تفر . لزنم  فرط  هب  تعرـس  اب  دـش و 
سورد و ًاـصوصخ  شیاـهراک  هب  تشاد و  زکرمت  رتـمک  دوـب ، هدرک  لوغـشم  ار  وا  دـمآ  یمن  شنهذ  هب   ً الـصا ًاـقباس  هک  يراـکفا  تفر .
وا رکف  زا  يا  هظحل  دید و  یم  هتـسباو  رتشیب  مالغ  هب  ار  دوخ  زور  ره  يو  دـش و  یم  يرپس  يدـنت  هب  نامز  دوب . هدـش  هجوت  یب  شفیلاکت 

دوب و هدـناوخ  شیاهایؤر  ءهتـشرف  ار  وا  هک  مالغ  يابیز  نانخـس  اه و  هتـشون  دوب . هدرک  تف  ایرد  وا  زا  وداـک  دـنچ  مه  ًاریخا  دوبن . لـفاغ 
... يابیز هناخدور  رانکرد  هک  ار  شدوخ  ياـبیز  سکع  دوب . هدیـشخب  هزئاـف  هب  يا  هژیو  رورغ  تسناد ، یم  شقـشاع  بلق  ییاـهنت  سنوم 

هدـنبیرف عقاو  رد  اما  ابیز ، رهاظ  هب  نانخـس  خـساپ  رد  زین  یتالمج  تشاذـگ و  یتکاپ  لخاد  دوب  هیبش  رتشیب  لاتـسپ  تراک  هب  دوب و  هتفرگ 
بـش زا  یتاعاس  ات  دروآ ، موجه  شنهذ  هب  یفلتخم  راکفا  و  دـش ، نامیـشپ  ناهگان  دـهدب . وا  هب  هسردـم  ریـسم  رد  ادرف  هک  تشون  مـالغ 

درک مهاوخ  جاودزا  وا  اب  يدوز  هب   " هک تسیاشان  هیجوت  نیا  اب  داد و  نیقی  هب  ار  شیاج  دیدرت  کش و  ماجنارـس  یلو  درب ، یمن  شباوخ 
تخادنا زابسوه  نایچراکش  ماد  هب  ار  يرایـسب  هک  ییاه  یبیرف  دوخ  تاهیجوت و  نامه  داد ، بیرف  ار  دوخ  تسین "  ینارگن  چیه  ياج  و 

مک مک  هک  شردـپ  يادـص  اب  دوبر . ار  شنامـشچ  باوخ  هک  دوب  تالایخ  راکفا و  نیمه  رد  تخاس . هاـبت  ار  ناـشراگزور  یگدـنز و  و 
نآ زور  مامت  رد  تفر ، هسردم  هب  هناحبـص  ندروخ  نودب  هلجع و  اب  دوب ، هدـش  شرید  تشگ ، رادـیب  باوخ  زا  دـش  یم  ینابـصع  تشاد 
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سیردت زا  تسین و  سرد  سالک  رد  شـساوح  الـصا  هک  دش  یم  هجوتم  دـمآ و  یم  دوخ  هب  ناهگان  هکدوب  هدـش  لوغـشم  شرکف  نانچ 
و يا !؟ هتفر  اجک  يا !؟ هدش  ییاوه  مناخ  هزئاف  دنتفگیم : هدز و  وا  يولهپ  هب  شیاه  یسالکمه  یهاگ ، تسا . هدربن  يا  هرهب  چیه  ناملعم ،

هناخ فرط  هب  داد و  يو  هب  ار  همان  سکع و  هزئاف  دیـشکیم . ار  شراظتنا  قباس  لثم  مالغ  هسردـم  یلیطعت  ماـگنه  دنتـشذگیم . شراـنک  زا 
یسک هچ  هکردام  لاوس  خساپ  رد  دندرک و  تبحص  یتدم  تشادرب ، ار  یشوگو  دیود  دز ، گنز  نفلت  لزنم ، هب  ندیسر  ضحم  هب  تفر .
درـس زور  کی  هک  نیا  ات  دش . یم  هتـسباو  مالغ  هب  رتشیب  زور  ره  تشذـگ و  لاونم  نیمه  هب  یتدـم  اه . یـسالکمه  زا  یکی  تفگ  تسا ،
هزئاف ناهگان  دندش ، جراخ  لحم  زا  هک  یماگنه  دنتفر . ناتسرامیب  هب  ناگتسب  زا  یکی  تدایع 138  يارب  شردام  ردپ و  قافتا  هب  ناتسمز 

شردامو ردـپ  روضح  اب  دـنیبب و  ار  وا  مالغ  دـنکن  هک  دیـسرت  تدـش  هب  تسا . هدرک  كراپ  یکیتوب  يور  هبور  هک  دـید  ار  مالغ  نیـشام 
بجعت لامک  اب  دنتفر  رت  کیدزن  هک  يرادـقم  درک ، روج  عمج و  ار  دوخ  دوب ، هدرک  لوه  یلیخ  دوش . اوسر  دـنکب و  یکوکـشم  تکرح 

هک یلاـح  رد  رفاو  ناـجیه  طاـشن و  ههقهق و  اـب  هک  دـید  دوـبن ، لـفاغ  وا  رکف  زا  يا  هـظحل  هـکار  شیاـهوزرآ  درم  اـهایؤر و  درم  مـالغ ،
يور ییوگ  ایند  درک . هدـهاشم  دوب ، سابل  باختنا  لوغـشم  شا  هناش  هب  هناش  سول  باجحدـب و  رایـسب  يرتخد  تشاد و  بل  هب  يراگیس 

یشوخ لاح  هزئاف  هک  دندش  هجوتم  نایفارطا  هک  يا  هنوگ  هب  دومن ، ادیپ  راجزنا  رفنت و  تلاح  دوب ، هدش  رات  شنامـشچ  دش ، بارخ  شرس 
یلیخ دوب ، هدیسر  رخآ  هب  ایند  ایوگ  تفر ، شقاتا  هب  وا  دن ! دیـسر  لزنم  هب  ات  دنتـشذگ  نآ  زا  یگداس  هب  شنیدلاو  هنافـساتم  یلو  درادن ،
حبـص دوب ! هدروخ  یبیرف  بیجع  دشابن ، هدنز  رگید  تساوخ  یم  شلد  دیباوخ ، هدروخن  ماش  تشادن ، ندز  فرح  ۀلـصوح  دوب ، تحاران 

نیگنس زا  فسأت  بجعت و  ياج  ردقچ  اما  تفر ، هسردم  هب  هناحبص  ندروخ  نودب  هدش و  رادیب  باوخ  زا  یگدرـسفا  ینارگن و  تلاح  اب 
یلو دوب ، رطخ  رادشه و  ریژآ  ءهلزنم  هب  هک  ناشرتخد  یعیبط  ریغ  تالاح  همه  نیا  هدهاشم  اب  هک  شردام  ردـپ و  تلفغ  باوخ  نیا  ندوب 

رد ناتـسریبد ، یلیطعت  ماگنه  دیـشک ، لوط  لاس  کی  ایوگ  دش  لیطعت  هسردـم  هک  رهظ  ات  دـندماین . دوخ  هب  هدـشن و  رادـیب  لاح  نیع  رد 
زا هشیمه  فالخ  رب  روخلد  رایـسب  هتخورفارب و  يا  هرهچ  اب  دـنیبب  ار 139  وا  مالغ  هک  يا  هنوگ  هب  دـید ، ار  مالغ  نیـشام  یگـشیمه  لحم 
اب مالغ  سامت ، نیرخآ  رد  دادن . هجیتن  هزئاف  ءهیحان  زا  نفلت  عطق  اب  ینفلت  ررکم  ياه  سامت  دوب . هدیاف  یب  مالغ  رارـصا  تشذگ . وا  رانک 

يادص زونه  دوبن و  سامت  عطق  هب  یـضار  ًابلق  هک  مه  هزئاف  دـنک . شوگوا  نخـس  هب  هظحل  کی  طقف  هک  درک  شهاوخ  رارـصا  سامتلا و 
ءهناراکبیرف غورد و  نانخس  دشن و  عقاو  رثوم  اما  تشاد ، هیجوت  رد  یعس  مالغ  ادتبا  درک . شوگ  داد ، یم  بذاک - شمارآ - يو  هب  مالغ 

دیدهت هب  راک  ماجنارس  دش . لسوتم  شاخرپ  يدنت و  تلاح  هب  هناسمتلم  نحل  زا  زین  مالغ  جیردت  هب  هزئاف  يرگـشاخرپ  اب  دوب . هدیاف  یب  وا 
فرط یـسک  هچ  اب  هک  یمهف  یم  مدرک ، تسپ  تردـپ  يارب  ار  تیاـه  هماـن  سکع و  هک  یماـگنه  : " دوب نیا  وا  ءهلمج  نیرخآ  دیـسر و 

نیا راظتنا  ًالصا  دز ، شکـشخ  هلمج  نیا  ندینـش  اب  هزئاف  دوب . هدیـسر  رفـص  ریز  هجرد  هب 30  اوه  يامد  ناـهگان  هک  نیا  لـثم  یتسه " ؟
یلیخ تفگ : تمحز  اـب  دورب ، شوه  زا  دوب  کـیدزن  تسـشن ، شیناـشیپ  يور  يدرـس  قرع  هدـش و  کـشخ  شناـهد  تشادـن ، ار  نخس 
رخآ داهنـشیپ  دز . یم  فرح  هزئاف  دنک و  یظفاحادخ  تساوخ  یم  رهاظ  هب  درکیم و  نفلت  عطق  هب  دـیدهت  هک  دوب  مالغ  نیا  الاح  يدرمان .

ییارد هابتشا  زا  مینک و  تبحص  زورید  ءهیـضق  هب  عجار  مه  اب  ات  ایب  سردآ ... هب  یهاوخ  یم  ار  تیاه  همان  سکع و  رگا  هکدوب  نیا  مالغ 
هلیح ناناوج  ۀبرح  نیرتهب  هک  ینخـس  نامه  مراد ! تسود  ار  وت  مه  زونه  نم  هک  نادب  اما  ورب ، ریگب و  ار  تکرادـم  یتفریذـپن  رگا  مه  و 

تقادص و نتشاد  تهج  هب 140  دنلفاغ و  ربخ  یب  ادخ  زا  نادرم  هنوگنیا  ءهیحور  زا  هک  ینارتخد  نتخادنا  ماد  هب  يارب  تسا ، زابسوه  رگ 
یم ار  زیمآ  تبحم  باذج و  رهاظ  هب  ینانخـس  نینچ  بیرف  دوز  یلیخ  ندوب ، بوبحم  هب  دنمزاین  یگنانز و  راشرـس  فطاوع  تاساسحا و 

اه هد  و  اج ...، یب  کش  هابتشا و  لامتحا  ءوس ، تالامتحا  ناشیرپ ، ياهرکف  دندرک . عطق  یظفاحادخ  نودب  فرط  ود  ره  ار  نفلت  دنروخ .
هک یـسک  نامه  شکیدزن ، تسود  يارب  ار  ارجام  هسردـم  رد  ادرف  دوب . هدرک  هلمح  هزئاف  فیطل  فیرظ و  مسج  هب  هروخ  لثم  رگید  رکف 
اب درک و  تنایخ  يو  هب  لوا  تروشم  رد  هک  یسرتنادخ  بابان و  تسود  نامه  ینعی  درک ، حرطم  دوب  هتفگوا  هب  ار  مالغ  اب  دروخرب  نیلوا 

بآ هک  یتسین  دـنق  تفگو « : دومن  تنایخ  وا  هب  ًاددـجم  دومن ، راتفرگ  تخـس  ار  وا  نیرفآ ، بیغرت  لاح  نیع  رد  زیمآ و  هرخـسم  نانخس 
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هک دـنمهفب  رگا  هزات  دورب . تردام  ردـپ و  شیپ  تیوربآ  هک  تسا  نیا  زا  رتهب  ریگب . ار  تکرادـم  نک و  شرخ  ترارق و  رـس  ورب  يوش ،
نآ زا  رت  گنرز  ار  دوخ  دـندز و  یم  نارتخد  زا  يرایـسب  هک  يا  هدیجنـسن  ماخ و  نانخـس  نیمه  هیبش  يوش »  یم  هراچیب  تلاـح ، هب  ياو 

ۀیامرـس دندش و  بلط  توهـش  نایچراکـش  ءهمعط  دوخ ، نافنـص  مه  زا  يرایـسب  زا  لبق  لاح  نیع  رد  اما  دنتفیب ، ماد  رد  هک  دنتـسناد  یم 
ترـشاعم ملاسان  ناتـسود  هنوگ  نیا  اب  رگید  هتـشگرادیب و  هزئاف  هک  دوبن  یفاـک  يو  لوا  بیرف  تناـیخ و  اـیآ  یتسار  هب  دـنتخاب . ار  دوخ 

ینارگن دوب ، مرت  رخآ  تاناحتما  هناتـسآ  رد  دوب . هدش  لصأتـسم  ددرم و  هودنا ، مغ و  زا  ییایند  اب  هزئاف  دیامنن !؟ تروشم  دشاب و  هتـشادن 
و كاروخ ! باوخ و  زا  ار  وا  رت  مهم  همه  زا  شیاهایؤر  نتفر  دابرب  رگید و  فرط  زا  اه  همان  سکع و  ینارگن  فرط ، کـی  زا  تاـناحتما 
هک نیا  دوب و  شیوربآ  رکف  رد  تشاد . هقالع  وا  هب  رتمک  شلد  رد  دـید . یمن  كاپ ! موصعم و  ار  مـالغ  هرهچ  رگید  دوب . هتخادـنا  طاـشن 
داد ار  وا  خساپ  يدرس  اب  هزئاف  دز ، نفلت   ً اددجم مالغ  دعب  زور  دبای . تاجن  هکلهم  نیا  زا  دنوش  هجوتم  شا  هداوناخ  هک  نآ  نودب  هنوگچ 
هب تقادص  اب  هزئاف  دورب . مالغ  غارس  هب  جراخ و  هناخ  زا  يا  هناهب  هب  تعاس 30/6  رهظ  زا  دعب  دش  رارق  تبحص  هقیقد  دنچ  زا  دعب  اتیاهن  و 
اب لقا  ای ال  هسردم و  نالوئسم  ناریبد و  زا  یکی  اب  ار  دوخ  لکـشم  نیا  شاک  يا  تفر ، یمن  شاک  يا  اما  درک ، تکرح  رارق  لحم  تمس 
یم هزئاف  هار  رـس  رب  ناهنپ  ماد  زا  تیاکح  هک  مالغ  ياهدیدهت  اه و  غورد  اه و  بیرف  نآ  شاک  يا  تشاذـگیم ، نایم  رد  یماظتنا  يورین 

لزنم هک  هاگ  هدـعو  هب  هک  نیمه  يو  درب . یم  یپ  مالغ  تیـصخش  تقیقح و  هب  هدرک و  رادـیب  لـماک  روط  هب  ار  وا  ءهتفخ  نادـجو  درک ،
، دنـشک یم  ار  شراظتنا  وا  هارمه  هب  مالغ  يایح  مرـش و  یب  ناتـسود  زا  رفن  نیدنچ  هک  درک  هدـهاشم  دیـسر ، دوب  مالغ  رهاوخ  ینوکـسم 

هرهب اه و  ییوج  ماک  ِطرـش  دـیق و  یب  يدازآ  يارب  یگرزب  دـس  هک  ترخآ  گرزب  هاگداد  یهلا و  تبقارم  زا  تلفغ  اب  هک  یناسک  نامه 
تفع و هریاد  زا  جورخ  بجوم  دـنچ  ره  دیـشچ ، یتذـل  يزیچ  ره  زا  دوب و  شوـخ  دـیاب  دـنیوگیم : تسا ، یناوـیح  ياـه  تذـل  زا  يریگ 
(1 ...! ) دش یم  دیابن  هک  هچنآ  دش  تشگراتفرگ و  هدش  هدیـشک  ماد  رد  هزئاف  ماجنارـس  دشاب . نارگید  سومان  میرح  هب  زواجت  تیناسنا و 

.162 ص 157 - نز ، تیصخش  یسانش  بیسآ   01

تارطاخ ءهچرتفد 

رارق وا  رایتخا  رد  ار  دوخ  تارطاخ  ءهچرتفد  زور  کی  ات  میدرکیم  دمآ  تفر و  مه  اب  یتدم  مدش و  انـشآ  يرـسپ  اب  هسردـم  ریـسم  رد  ... 
نفلت زور  کی  لاس  ود  تشذـگزا  سپ  دـیدرگ . عطق  وا  اـب  مطاـبترا  هک  نیا  اـت  مریگب ، سپ  ار  نآ  مدرک  شومارف  یتدـم  زا  سپ  مداد و 
نمض نم  منک . تاقالم  امـش  اب  دیاب  تسا و  نم  دزن  امـش  تارطاخ  ۀچرتفد  درک : راهظا  يدرف  متـشادرب  ار  یـشوگ  دمآرد ، ادص  هب  لزنم 

ار هیضق  یهدن  تبثم  باوج  رگا  هک  درک  دیدهت  مک  مکو  تفرگیم  سامت  بقرم  فلتخم  ياهزور  رد  اما  مدومن ، عطق  ار  نفلت  تفلاخم ،
مرادـن و كاروخ  باوخ و  هک  تسا  هتفه  ود  داد : همادا  دوب  هدـش  عمج  شنامـشچ  رد  کشا  هک  رتخد  مهد . یم  ربخ  ترداـم  ردـپ و  هب 

یم تلاجخ  مناوخب ، سرد  مناوت  یمن  مراد و  رارق  تاناحتما  لصف  رد  هک  نیا  نمض  منارگن  برطضم و  تسا ، هدش  بلس  نم  زا  شمارآ 
کمک ياضاقت  هنازجاع  هک  يو  میوگب . مردام  ردپ و  هب  هک  مرادن  مه  تارج  مراذگب و  نایم  رد  طبر  يذ  نیلوئسم  اب  ار  قافتا  نیا  مشک 

هک دوب  يا  هلاـس  هدـجیه  ناوج  وا  دـش . ریگتـسد  لـحم  نآ  رد  تشاذـگرارق و  رـسپ  نآ  اـب  یماـظتنا  يورین  شزومآ  هلیـسو  هب  درک ، یم 
، نامه . 1 ( 1 . ) دریگب سامت  رتخد  نآ  اب  هک  دوب  هدومن  بیغرت  کیرحت و  ار  وا  هداد و  رارق  شرایتخا  رد  شتـسود  ار  تارطاـخ  ءهچرتفد 

143 ص 164 .

فنُع هب  واجت ز  زا  سپ  لتق 

مجنپ هبنـشجنپ  زور  داد . رارق  تیانج  کی  ربارب  رد  ار  سیلپ  دـش و  هدیـشک  نوریب  ییالیو  ءهناخ  کی  هاچ  لخاد  زا  یـسانشان  نز  دـسج 
نفعت يوب  ساسحا  بالضاف و  متسیس  رد  لالتخا  هب  دروخرب  اب  رهـش ... رد  نابایخ ... یلاوح  رد  يا  هناخ  نانکاس  لاس 1383  هام  رویرهش 
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نز کی  دسج  دندرک  هدهاشم  همه  دش  هیلخت  هاچ  یتقو  دندش . هاچ  هیلخت  وصخم ص  ياهوردوخ  مازعا  راتـساوخ  یتکرـش  اب  سامت  رد 
هب دـسج  فشک  يارجام  تسا . روانـش  بالـضاف  لخاد  تشاد ، اپ  هب  يزیت  كون  ياه  شفک  دوب و  هدرک  نت  هب  گنر  هایـس  يوتناـم  هک 

بحاص هک  دش  صخشم  تیانج ، نیا  عوقو  یگنوگچ  ۀنیمز  رد  سـسجت  قیقحت و  زا  سپ  دش . شرازگ  ییانج  روما  يرتسگداد  سیلپ و 
رایتخا رد  ار  نآ  هناخ ، دـیرخ  اب  شیپ  هاـم  راـهچ  دـنا و  هدـش  نکاـس  اـجنآ  رد  شیپ  هاـم  کـی  زا  شا  هداوناـخ  هارمه  هب  ییـالیو  ءهناـخ 
ینابرق هدوب  يزاسزاب  لاح  رد  هناخ  هک  ینامز  تیانج  نالماع  داد  یم  ناشن  نیتسخن  یسررب  دوش . يزاسزاب  ات  دندوب  هداد  رارق  نارگراک 

شیوخ و سوه  یباجحدب و  ینابرق  مولظم  نز  نیا  ایآ  یتسار  هب  ( 1 . ) دنا هتشک  ار  وا  ینابایخ  نز  هب  زواجت  زا  سپ  هدناشک و  اجنآ  هب  ار 
ءهمانزور زا : لـقن  هب  ص 163  نامه ، . 1 دـیریگب . تربع  هشیدـناو  لقع  نابحاص  يا  سپ  تشگن !؟ یناج  نادرم  هدـش  کـیرحت  توهش 

هبنشکی 8/6/83 144 هرامش 2897 ، ناریا ،

! یتسه لُّمُا  وت 

فسا ینالوط و  ارجام  دراد  یم  ناونع  وا  دش ، لاوئس  دناب  نآ  رد  روضح  تلع  صوصخرد  يو  زا  ریگتـسد و  داسف  دناب  کی  رد  يرتخد 
هسردم رد  درک : عورش  هنوگ  نیا  هام 85 145  داد  رم  لوا  همین  هرامش 6 ، دیدج ، هرود  یگتفه ، شرازگ  هلجم  زا  سامتقا  تسا و 01  راب 

شناد زا  یـضعب  راجنهان  ياهراتفر  دـهاش  سرد  سالک  هسردـم و  طیحم  رد  اما  مدـمآ ، یم  رامـش  هب  هداـس  بوجحم و  هناـخ  طـیحم  و 
اب طابترا  نابایخ و  رد  ندز  هسرپ  فلتخم ، ياه  یتراـپ  رد  تکرـش  هناـخ ، هسردـم و  زا  جراـخ  لـئاسم  زا  زور  ره  ناـنآ  مدوب و  نازومآ 
زا هدناماو  یتسه " و"  لما  وت   " هلمج زا  نوگانوگ  ياه  کلتم  اب  متـسج  یم  يراز  یب  نانآ  زا  هک  نم  دندرکیم . وگو  تفگ  نارـسپ و ...

یضعب هب  بارطضا  سرت و  اب  هارمه  نانآ  قافتا  هب  راب  دنچ  هتشاذگ و  رثا  نم  رد  اهنآ  ياه  فرح  مک  مک  مدیدرگیم . هجاوم  یعامتجا " 
یتارییغت شیوخ  يرهاظ  تیعـضو  رد  نامز  رورم  هب  متفر . دوب  یلابا  دارفا ال  ددرت  لحم  بلغا  هک  يراـجت  ياـه  عمتجم  اـه و  ناـبایخ  زا 

رس همادا ، رد  هتخیر و  یتسود  حرط  يرسپ  اب  موش ، جراخ  ندوب  لما  حالطصا  هب  تلاح  زا  منامن و  بقع  مناتسود  زا  هک  نیا  يارب  مداد و 
تاطابترا رثا  رد  طبترم و  داسف  دـناب  کی  اب  تیاهن  رد  مدـش و  قالخاو  تفع  یفانم  لـئاسم  هب  هدولآ  مدروآرد و  يدرجم  ياـه  هناـخ  زا 

تخیر و یم  کشا  بترم  تشادن . رارق  مارآ و  هظحل  کی  یبوجزاب ، قیقحت و  لحارم  یمامت  رد  هدربمان  متشگ . يرامیب  راچد  عورـشمان 
تقوم و ینارذگ  شوخ  ندروآ  تسد  هب  اوقت و  یب  رتخد  دنچ  کیرحت  رثا  رد  ار  دوخ  دنموربآ  مارآ و  یگدنز  ارچ  هک  دروخ  یم  هطبغ 

146 ص 321 . نز ، تیصخش  یسانش  بیسآ  . 1 ( 1 . ) تسا هداد  تسد  زا  بذاک 

لتق زیمآ و  کیرحت  ره  اظ 

زا سپ  هدرک ، هدافتسا  تصرف  نیا  زا  نامهم  درم  تفر . نوریب  يراک  يارب  هناخ  بحاص  راهن ، فرص  زا  سپ  دوب ، هتفر  ینامهم  هب  يدرم 
ماجنا ار  عینش  تشز و  تیانج  نیا  ارچ  هک  دوب  هدش  لاوس  وا  زا  يریگتسد  زا  دعب  تشک . ار  وا  نابزیم ، رـسمه  اب  تفع  یفانم  لمع  ماجنا 
ياهوم اـبیز و  يا  هرهچ  فلِج و  ياـه  ساـبل  اـب  ار  یمناـخ  هک  مدوب ، یـسورع  سلجم  رد  هتـشذگ  بش  نم  تفگ : خـساپ  رد  وا  يداد ؟

(1 . ) متفرگ میمصت  نینچ  ماجنارس  متخیر و  یتسود  حرط  منک . لرتنک  ار  دوخ  متسناوتن  رگید  مدش ، وا  ۀتخابلد  مدید و  ینانچنآ 

لتق مارح و  یتسود 

اب هک  مدوب  بذَع  یناوج  تفگ : يدش ؟ بکترم  ار  یتیانج  نینچ  ارچ  هک  دش  لاؤس  وا  زا  دندرک . ریگتسد  دوب  لتق  هب  مهتم  هک  ار  یناوج 
زا ییاهناتساد  دروـخ 1 . یمرب  يداـیز  باجحدـب  نارتـخد  هب  ممـشچ  اـج  نآ  رد  مدـش . هاگـشناد  دراو  متفرگ و  ار  مملپید  تمحز  رازه 
اب دندز ، یم  مدق  هاگشناد  سالک  طایح و  رد  ییابیز  نآ  اب  هک   147 نز ، تیصخش  رگنایب  باجح  زا : لقن  هب  ص 73  باجح ، ششوپ و 
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فیاطل اب  متخیر و  یتسود  حرط  اهنآ  اب  مک  مک  مدوب ، بذع  ناوج و  مه  نم  دنتـشادن . ار  يزیچ  جیه  تیاعر  الـصا  دندیدنخ و  یم  مه 
تشاد راهظا  زور  کی  میدوب ، تسود  مه  اب  هک  اه  تدم  زا  دعب  منک . جاودزا  امـش  اب  مهاوخ  یم  هک  مداد  بیرف  ار  اهنآ  زا  یکی  یلیحلا 

هرجاشم هب  نامراک  زور  کی  هک  نیا  ات  مداد  یم  ادرف  زورما و  لوق  وا  هب  دوبن  بسانم  معـضو  هک  نم  يریگب . ارم  دیاب  ما و  هلماح  نم  هک 
(1 . ) تسا هدرم  وا  ما و  هدرک  هفخ  ار  وا  مدش  هجوتم  مدمآ  دوخ  هب  یتقو  هدش ، زیوالگ  وا  اب  دیشک . يزیورب  و آ 

هداون اخ  ما  دهنا 

شرهوش هک  يدوجو  اب  شدـنزرف  راـهچ  رهوش و  اـب  وا  درک . یم  یگدـنز  قـالخا  شوخ  اـبیز و  ینز  مرتحم ، ياـه  هداوناـخ  زا  یکی  رد 
ناشیا ءهناخ  کیدزن  دـن . رک د  یم  يرپس  ار  راگزور  لماک  مهافت  اـب  تبحم و  رهم و  رپ  ّوج  کـی  رد  دوب  رت  گرزب  وا  زا  لاـس  نیدـنچ 

همغن تاـملک و  اـب  مک  مک  درک . یم  عمط  وا  رد  هتخود و  مشچ  دوب ) باـجح  یب  هک   ) نز نآ  ییاـبیز  هب  هشیمه  هک  دوب  یثـیبخ  بساـک 
هنوگچ یتسه ، نس  مکو  ابیز  ینز  وت   148 ص 75 . باجح ، ششوپ و  زا  ییاهناتساد  . 1 تفگوا : هب  داد و  بیرف  ار  وا  يا  هناقـشاع  ياه 
بیرف رسمه  راشف  تحت  نز  نآ  رهوش  هک  نیا  ات  درک ... یم  همزمز  وا  شوگرد  هتسویپ  یهد !؟ یم  نت  لاس  گرزب  درم  نیا  اب  یگدنز  هب 

ار يا  هداوناخ  مرگ  نوناک  یباجح ) یب   ) بیترت نیا  هب  دـنک . جاودزا  بساک  ناوج  درم  نآ  اب  اـت  دـهد  شقـالط  دـش  روبجم  شا  هدروخ 
(1 . ) تخاس هراوآ  عیاض و  ار  اهنآ  نادنزرف  تیاهن  رد  ییادج و  رسمه  ود  نایم  مدهنم و 

ردپ تسد  هب  رتخد  لتق 

هک وا  دنـسپان  راتفر  رطاخ  هب  یلو  متـشادن  ار  مرتخد  نتـشک  دـصق  نم  دـیوگیم : دوب  هدـناسر  لـتق  هب  باوخ  رد  ار  دوخ  رتخد  هک  يردـپ 
دراو هدمآ و  هناخ  هب  مدوبن  دـنب  میاهاپ  يور  یتسم  تدـش  زا  هک  یلاح  رد  مدرب و  هانپ  بورـشم  هب  راچان  دوب  هدـش  نم  يزیروربآ  ثعاب 
انـشآ ناوج  نیا  اب  دوب  هلاس  هدراهچ  مرتخد  هک  یعقوم  مدیمهفن ... يزیچ  رگید  دندوب و  هدـیباوخ  میاه  هچب  رتخد و  رـسمه ، مدـش . قاطا 

زا تسد  وا  یلو  مدرک  ضوع  ار  ما  هناخ  مدـمآ  هوتـس  هب  وا  ياه  تمحازم  زا  یتقو  دـندرک . یم  تاقالم  یناـهنپ  مهاـب  بترم  اـهنآ  دـش .
. تسا دنزرف  نز و  ياراد  هک  مدش  هجوتم  اما  مروآرد ، وا  دقع  هب  ار  مرتخد  متفرگ  میمـصت  مدید  نینچ  یتقو  تشادنرب . شیاه  تمحازم 
: تفگ رادرب ! مرتـخد  بیقعت  زا  تسد  متفگوا : هب   149 ص 22 . نز ، یمالـسا  تیـصخش  زا  یتاکن  زا : لقن  هب   166  - ص 167 نامه ، . 1

يوربآ نوـچ  یهدـب . ار  شا  هـیرهم  ناـموت  دـصناپ  دازرهـش و  هـکنیا  رب  طورـشم  مهدـب  قـالط  ار  مـنز  وا  اـب  جاودزا  رطاـخ  هـب  مرـضاح 
هدیمهف ار  بلطم  نیا  مه  مرتخد  دنک . يزاب  قشع  مرتخد  اب  دـهاوخ  یم  طقف  وا  هک  مدـیمهف  دـعب  مدـش ، رـضاح  دوب  رطخ  رد  میگداوناخ 

رگید درک . ادـیپ  هطبار  ناوج  اب  تشاذـگرانک و  ار  سرد  مه  زاب  اـما  دـهد ، همادا  دوخ  سرد  هب  دـنک و  شومارف  ار  وا  هک  داد  لوق  دوب و 
لتق هب  اوخ ! رد  ار  شرتخد  یخالس  دراک  اب  ماجنارس  و  مدوب ... امن  تشگنا  متفر  یم  اجک  ره  دندرک و  یم  مشنزرس  منایانشآ  ناتـسود و 

(1 . ) دیناسر

شوپ فلج  رد  ام  زا  هلاس  رسپرارف 15 

ياه سابل  نابایخ  هب  نتفر  ماگنه  مرداـم  تفگدوخ : رارف  تلع  هراـب  رد  يو  دـش . ریگتـسد  دوب  هدرک  رارف  هناـخ  زا  هک  يا  هلاـس  رسپ 15 
بـسانم سابل  نیا ، زا  دعب  متـساوخ  مردام  زا  لبق  زور  دـنچ  نم  دـننکیم . ناراب  کلتم  ارم  منالاس  مه  ببـس  نیمه  هب  دـشوپ و  یم  فلج 

ص نامه ، . 1 دز . مکتک  ًالصفم  مه  مردپ  درب و  مردپ  شیپ  ار  متیاکش  درک و  مراثن  ازـسان  دنچ  نم  تساوخ  هب  هجوت  ياج  هب  اما  دشوپب ،
ناردپ و ۀمه  درک ؟ یگدنز  تیبرت  یب  ردام  ردپ و  نیا  اب  دوش  یم  دـییوگب  امـش  لاح   150 ص 183 . یشکدوخ ، زا : لقن  هب   243 - 241

یکاش رسپ  ردام  ردپ و  یتقو  منامام ... ندیـشوپ  سابل  زا  تخبدب  نم  دنباذع و  جنر و  رد  ناشنارتخد  نارـسپ و  ندیـشوپ  سابل  زا  ناردام 
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بسانم مه  هلاس   18 نارتخد 17 - يارب  هک  دـشوپ  یم  یـسابل  دراد  لاس  دودـح 45  رد  هک  ردام  اریز  تسوا ، اب  قح  دـش  مولعم  دـندمآ 
شور اب  زور  هب  زور  دنریگیم و  رارق  نایوگ  کلتم  ءهلمح  دروم  نابایخ  هچوکرد و  هک  دنتسه  فلج  ناگزیشود  اه و  نز  نیمه  تسین ...

(1 . ) ناگدننک یشکدوخ  نایناتسرامیت و  ناینادنز ، رب  نآ  زا  سپ  دنیازفا و  یم  نیمحازم  لیخ  رب  دوخ 

ربق نایمرد  هایسرام 

هلئسم دمآ و  یناوج  میدوب ، یلیبدرا  سنوی  دیس  نیملسملا  مالـسالا و  ۀجح  موحرم  رـضحم  رد  يزور  دومرف : یم  دهـشم  ياملع  زا  یکی 
ار وا  تروص  متـساوخ  هتفرگ  ار  ردام  هزاـنج  مدـش و  ربق  دراو  هک  یماـگنه  مدرک و  نفد  شیپ  زور  ود  ار  مرداـم  نم  تفگو : دیـسرپ  يا 

هزاجا ایآ  هداتفا ، ربق  نایم  مبیج  زا  هدوب  نآ  رد  ییاه  کچ  لوپ و  يرادقم  كرادم و  دانـسا و  هک  یکچوک  فیک  مراذـگب ، كاخ  يور 
همان هک  درک  اـضاقت  و  میرادرب ؟  151 ص 158 . یـشکدوخ ، زا : لقن  هب   246 ص245 - نامه ، ار 1 . كرادم  ات  مینک  ربق  شبن  دـیهد  یم 

رد كرادـم  دـیناد  یم  هک  ار  ربق  زا  تمـسق  ناـمه  دومرف : ناـشیا  دـنهدب . ربـق  شبن  هزاـجا  اـهنآ  هک  دنـسیونب  ناتـسربق  نیلومـسم  هب  يا 
، میدید یلیبدرا  ياق  لزنم آ  رد  هرابود  ار  ناوج  نآ  زور  دنچ  زا  دعب  تشون . وا  يارب  يا  همان  دیرادرب و  ار  كرادم  دیفاکشب و  تساجنآ 

هرابود هک  نآ  زا  دعب  دادن ، باوج  دوب و  برطضم  كانمغ و  وا  دیدیسر ؟ هجیتن  هب  دیداد و  ماجنا  ار  ناتراک  امش  ایآ  دندیـسرپ : وا  زا  اقآ 
ورف مردام  ناهد  رد  ار  شناهد  هدز و  هقلح  مردام  ندرگرود  یکیراب  هایـس  رام  مدید  مدرک  شبن  ار  ربق  نم  یتقو  تفگ : دـند  رک  رارـصا 
راک ای  آ  دندیـسرپ : وا  زا  مدـناشوپ ! ار  ربق  هراـبود  مدیـسرت و  نم  هک  دوب  كاـن ! تشحو  هرظنم  ناـنچ  دـنز ، یم  شین  ار  وا  بترم  هدرب و 
یب مرحمان  اب  طابترا  رد  وا  اریز  درک ، یم  نیرفن  ار  وا  مردپ  هشیمه  یلو  مرادن ، رطاخ  هب  يزیچ  نم  تفگ : دز ؟ یم  رـس  تردام  زا  یتشز 

شـشوپ و رد  تفگیم و  نخـس  وا  اب  اورپ  یب  دـش و  یم  وربور  مرحمان  درم  اب  زاب  يور  رـس و  اب  تشادـن و  باجح  يریگور و  دوب و  اورپ 
شنزرـس باقع و  دروم  هشیمه  تهج  نیا  زا  دـیدنخ و  یم  درکیم و  یخوش  نامرحمان  اب  درک . یمن  ار  یمالـسا  نیناوق  تیاـعر  باـجح 

ص 55. فدص ، رهوگ  زا : لقن  هب   251 ص 250 - نامه ، . 1 ( 1 . ) دوب

همتاخ

یناد و یم  اهیلع - هلا  مالـس  ارهز - ءهمطاـف  هرهاـط ، ۀـقیدص  ترـضح  یتسه  ناـهج  يوناـب  گرزب  وریپ  ار  دوخ  وت  ناملـسم ، يوناـب  يا 
هجرد نیرت  یلاع  نیرتالاب و  رد  ًالمع  نأشلا  میظع  يوناب  نآ  نادـب  سپ  تشاد ، دـهاوخن  نایز  زج  یلـصاح  لـمع ، نودـب  یناـبز  يوریپ 

دهاوخن هدرکن و  ادیپ  تسد  هجرد  نیدب  ًادبا  هدنیآ  رد  هچ  هتشذگرد و  هچ  ییوناب  چیه  هک  يروط  هب  تشاد ، رارق  ایح  باجح و  تفع و 
رورم ار  وا  بتکم  زا  یـسرد  کنیا  دوب . دـهاوخ  رت  کـیدزن  یتسه  يوناـب  گرزب  نآ  هب  درادرب  مدـق  هار  نیا  رد  رتشیب  هک  نآ  اـما  درک ،

َِکلَِذب اَنِییَعَف  ِءاَسِّنِلل  ٌْریَخ  ٍءْیَـش  ُّيَأ  ِینوُِربْخَأ  َلاَقَف  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َْدنِع  اَّنُک  دـندومرف « : هک  تسا  هدـش  لقن  یلع ?  نانموم  ریما  زا  مینکیم :
ٌْریَخ ُُهفِرْعَأ  یِّنَِکل  َو  َْتلاَقَف  ُهَفَرَع  َال  َو  ُهَِملَع  اَّنِم  ٌدَـحَأ  َْسَیل  َو  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  اََنل  َلاَق  يِذَّلِاب  اَُهتْرَبْخَأَف  َۀَـمِطاَف ع  َیلِإ  ُْتعَجَرَف  اَْنقَّرَفَت  یَّتَح  اَنُّلُک 

َال ْنَأ  َّنَُهل  ٌْریَخ  ِءاَسِّنِلل  ٌْریَخ  ٍءْیَـش  ُّيَأ  اَنَْتلَأَس  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  ُْتلُقَف  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َیلِإ  ُْتعَجَرَف  ُلاَجِّرلا  َّنُهاَرَی  َال  َو  َلاَجِّرلا  َْنیَرَی  اـَل  ْنَأ  ِءاَـسِّنِلل 
َۀَمِطاَف َّنِإ  َلاَق  َو  ِهَّللا ص  َلوُسَر  َِکلَذ  َبَجْعَأَف  ُۀَـمِطاَف  ُْتلُقَف  يِدـْنِع  َْتنَأ  َو  ُهْمَْلعَت  ْمَلَف  َكَرَبْخَأ  ْنَم  َلاَقَف  ُلاَجِّرلا  َّنُهاَرَی  اـَل  َو  َلاَـجِّرلا  َْنیَرَی 

، تسناد یمن  ار  نآ  باوج  باحصا  زا  یـسک  تسا ؟ رتهب  نانز  يارب  يزیچ  هچ  دندومرف : هک  میدوب  ادخ ?  لوسر  دزن  ام  ( 1  ) یِّنِم ٌۀَعَْضب 
ثیدح 2505. ص 467 ، ج 20 ، هعیشلا ، لئاسو  . 1 مدرک . هاگآ  دجسم  ءهیـضق  زا  ار  يو  مدمآ و  همطاف ?  دزن  نم  میدش و  قرفتم  سپس 
هب نم  دننیبن " . ار  يو  مه  نادرم  دـنیبن و  ار  نادرم  هک  تسا  نآ  نانز  يارب  زیچ  نیرتهب  : " مناد یم  ار  نآ  باوج  نم  دـنتفگ : ناشیا   153

تسا نیا  نانز  يارب  زیچ  نیرتهب  تسیچ ؟ نانز  يارب  زیچ  نی  رتهب  دیدرک  لاوس  ام  زا  امـش  مدرک : ضرع  ترـضح  هب  متـشگرب و  دجـسم 
؟ يدوب نم  شیپ  وت  هک  یلاح  رد  داد ؟ وت  هب  ار  ربخ  نیا  یـسک  هچ  دـندومرف : ربمایپ ? ( 1 . ) دننیبن ار  نانآ  زین  نادرم  دـننیبن و  ار  نادرم  هک 
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زا يرگید  سرد  زین  نیا  و  تسا . نم  نت  هراپ  همطاف  دندومرف : دم و  شوخ آ  همطاف ?  نخس  نیا  زا  ار  ادخ ? لوسر  همطاف ? مداد : باوج 
اَلَف ُْتغََلب  اَم  َیلِإ  َْنیَرَت  َال  َأ  ٍْسیَمُع  ِْتِنب  َءاَمْـسَِأل  َْتلاَقَف  ًادیِدَش  ًاضَرَم  ُۀَـمِطاَف ع  ْتَضِرَم  دـیوگیم « : سابع  نبا  تسوا . تفع  ایح و  بجح و 

ْتَعِّطُقَف ٍۀَبْطَر  َِدئاَرَج  َیلِإ  ْتَلَسْرَأَف  ِهِینیِرَأَف  َْتلاَق  ِۀَشَبَْحلِاب  ُعَنُْصی  ُْتیَأَر  اَمَک  ًاشْعَن  ُعَنْـصَأ  ْنَِکل  َو  يِرْمََعل  َال  َْتلاَقَف  ٍرِهاَظ  ٍریِرَـس  یَلَع  ِینِیلِمَْحت 
.1 ( 1 «) اًْلَیل اَهاَّنَفَدَـف  اَهاَْنلَمَح  َُّمث  ٍذـِئَمْوَی  اَّلِإ  ًۀَـمِّسَبَتُم  اَُهْتیَأَر  اَم  َو  ْتَمَّسَبَتَف  ُشْعَّنلا  َناَک  اَم  ُلَّوَأ  َوُه  َو  ًاشْعَن  ِریِرَّسلا  یَلَع  ْتَلَعَج  َُّمث  ِقاَوْسَْألا  َنِم 

درم نز و  نیب  عورشمان  طباور  تافارحنا و  عورش  رد  یمهم  نکر  دش ، ثحب  نآ  هب  عجار  ًالامجا  زین  هتـشذگ  ثحابم  رد  هک  هاگن  ۀلیـسم 
زا ناملـسم  نانز  رگا  دشاب . هدشن  عورـش  زیاج  ریغ  ياه  هاگن  زا  نآ  يادتبا  هک  دشابن  درم  نز و  نیب  یقالخا  فارحنا  چیه  دیاش  و  تسا ،
رب هوـالع  مرحماـن ، اـب  ندـش  هجاوم  عقوم  رد  ناملـسم  يوناـب  ره  ینعی  دـنناشوپب ، لـمع  ءهماـج  نآ  هب  دـنریگ و  تربع  ینارون  سرد  نیا 

هدـیدن ار  درم  ًالـصا آ ن  ییوگ  هک  يا  هنوگ  هب  دـنکفین ، رظن  وا  حراوج  اضعا و  هب  اـی  دوشن و  هریخ  وا  تروص  هب  ًادـبا  بساـنم  باـجح 
وا لیامـش  لکـش و  هجوتم  ًادـبا  مرحمان  دـش ، هجاوم  يدرم  اب  ترورـض  تلع  هب  ای  دـتفیب  وا  هب  يدرم  هاگن  رگا  هک  دـشاب  يروط  تسا و 

مهم و رایـسب  یـسرد  نیا  و  تسا . هدـیدن  ار  وا  ًادـبا  درم  ییوگ  هک  دـشاب  يا  هنوگ  هب  دـیاب  وا  دروخرب  شـشوپ و  باـجح و  ینعی  دوشن ،
یفانم لئاسم  هشیر  دور  یم  دـیما  دـنیامن  تیاعر  هتـسیاش  وحن  نیا  هب  اهنآ  یماـمت  رگا  هک  تسا  ناملـسم  تاوناـب  یماـمت  يارب  يرورض 

ياه متس  اه و  ملظ  رثا  ردا  همطاف ?  ترـضح   "154 دوش . هدنک  ناناملـسم  ءهعماج  زا  هشیمه  يارب  نآ  زا  یـشان  یتخبدب  نارازه  تفع و 
هنوگچ هک  ینیب  یمن  ای  آ  دـندومرف : سیمع  تنب  ءامـسا  هب  تفای ، تدـش  ناشیا  يراـمیب  یتقو  دـندش . راـمیب  تفـالخ  ناگدـننک  بصغ 

مدوخ ناج  هب  درک : ضرع  ءامـسا  دـیراذگن . دـنکن  ناهنپ  ار  مندـب  مجح  هک  یتخت  يور  رب  ارم  گرم ، زا  سپ  ما ؟ هتـشگرغال  فیعض و 
داتـسرف ءامـسا  هاگنآ  هد ، ناشن  نم  هب  ار  نآ  دـندومرف : ترـضح  مزاس . یم  هشبح  ياه  توبات  هیبش  یتوباـت  نم  دیـشابن . نارگن  دـنگوس ،

دوب یتوبات  نیلوا  نآ  دش و  توبات  دننامه  ات  درک  بصن  يا  هتخت  يور  دیرب و  ار  اهنآ  سپس  دندروآ ، امرخ  تخرد  هزات  ءهخاش  يرادقم 
نآ ات  ربمایپ ? تلحر  زا  دعب  ار  ترـضح  نآ  نم  دیوگیم : ءامـسا  دندز . دنخبل  دید  ار  نآ  ات  همطاف ?  ترـضح  دش . هتخاس  مالـسا  رد  هک 

تفای یهاـگآ  هک  هاـگنآ  و  میدرک " . نفد  هنابـش  ناـشدوخ  تیـصو  قبط  تداهـش  زا  سپ  ار  ترـضح  نآ  مدوب و  هدـیدن  مسبتم  ماـگنه 
َۀَمِطاَف َغََلب  اََّمل  : » دش رهاظ  نینچ  دهن ، نادیم  هب  اپ  درک  اضتقا  نید  زا  عافد  ترورـض  هتفرگ ، زین  كدـف  بصغ  رب  میمـصت  تفالخ  بصاغ 
اَُهتَیْـشِم ُمِرْخَت  اَم  اََهلُویُذ ، ُأَطَت  اَهِمْوَق  ِءاَِسن  َو  اَِهتَدَـفَح  ْنِم  ٍۀَُـمل  ِیف  ْتَلَْبقَأ  َو  اَهَراَمِخ  َْتثَال  َكَدَـف ، اَهِْعنَم  یَلَع  ٍرَْکب  ِیبَأ  ُعاَمْجِإ  ُماَـلَّسلا  اَْـهیَلَع 

ٌۀَْطیَر اَهَْنَیب  َو  ْمُهَْنَیب  َْتبِرُضَف  ِراَْصنَْألا  َو  َنیِرِجاَهُْملا  َنِم  َساَّنلا  َدَشَح  ْدَق  َو  ٍرَْکب  ِیبَأ  یَلَع  ْتَلَخَد  یَّتَح  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َۀَیْـشِم 
155 ص 211 . ج 16 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  . 2 ثی 3458 . دح  ، 221 ص 220 - ج 3 ، ۀعیشلا ، لی  اسو  . 1 ( 2 ، ....« ) ُءاَْضَیب
رد ار  دوخ  دندیـشوپ و  ار  دوخ  دـنلب  ءهعنقم  تسا ، هتفرگ  كدـف  بصغ  رب  يدـج  میمـصت  رکبوبا  هک  دیـسر  ربخ  همطاف ?  هب  هک  نوچ  "

ات  ) دـندوب هـتف  رگ  ار  شفارطا  ناـشیا  ناـکیدزن  زا  ناوناـب  یهورگ  هکدـنداتفا  هار  هـب  یلاـح  رد  دـندیچیپ و  يرـساترس ) شــشوپ   ) رداـچ
نتفر هار  دننامه  وا  نتفر  هار  دندروآ و  یم  مدق  ریز  ار  دوخ  رداچ  نماد  دنتـشاد  یم  رب  مدـق  هک  یماگنه  و  دوشن ) هتخانـشزاب  شترـضح 

دش هدز  نادرم  نانز و  نایم  يا  هدرپ  سپ  دند ، وب  هد  ومن  عامتجا  راصنا  نی و  رجاهم  هک  یلاح  رد  دندش  دراو  رکبوبا  رب  ات  وب د ، ربمایپ ? 
میتشاد نایب  هکروط  نامه  ناملسم ، يوناب  يا  دنتخادرپ و " .... هبطخ  داریا  هب  ارهز ?  ترضح  طیارـش  نیا  رد  درک . ادج  مه  زا  ار  نانآ  و 

ار نیا  دزاس . تهارمگ  يوحن  هب  تسا  ددص  رد  دوب و  دـهاوخن  لفاغ  زین  وت  زا  تسا و  نایمدآ  ترخآ  ایند و  نداددابرب  ددـص  رد  ناطیش 
یب اب  دـش ، هدروخ  بیرف  نانز  نارتخد و  نآ  ریگناـبیرگ  هک  یکاـندرد  عیاـجف  يدـناوخ - یعقاو  ياـه  ناتـساد  رد  هک  ناـنچ  نادـب ـ  زین 

کیرحت بسانمان و  عضو  رس و  عورـشمان ، یتسود  مرحمان ، اب  يرورـض  ریغ  نتفگ  نخـس  هلمج  زا  ینید  نیمارف  هب  ییانتعا  یب  یتالابم و 
عـضو ای  شیارآ و  اب  ندش  رهاظ  یبنجا ، اب  یتسود  مرحمان ، اب  يرورـض  ریغ  ندش  مالک  مه  سپ  نآ !... ماجنارـس  دش و  عورـش  زیمآ و ...

، یقیسوم هب  نداد  شوگ  هوشع ، تفارظ و  اب  نتفگ  نخـس  رـس ، يوم  ندراذگ  نوریب  مامتان ، شـشوپ  زیم ، کیرحت آ  تاکرح  بسانمان ،
ناربج تاراسخ  تسا  نکمم  دزاس ، یم  هابت  ار  ناسنا  ترخآو  تسا  هانگ  هک  نیا  رب  هوالع  لذـتبم و ... زیمآ و  کیرحت  ياه  ملیف  ندـید 
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ار دوخ  زیزع  تاـیح  یناگدـنز و  سپ   156 تخاس !!! راـتفرگ  ار  يرایـسب  هک  ناـنچ  مه  دـنز ، مقر  تیارب  اـیند  نیمه  رد  زین  ار  يریذـپان 
دزن رد  دشاب  رتشیب  وت  باجح  ایح و  تفع و  هچره  نادب  و  نکم ، ینابرق  رذگدوز  ياه  یـشوخ  جوپ و  ماهوا  یناطیـش و  تالیخت  ياپرد 

، ندـش هرخـسم  تمیق  هب  دـنچ  ره  دـشاب ، دوبعم  بوبحم  ناسنا  هکرتالاب  نیا  زا  یـشزرا  هچ  دوب و  یهاوخ  رت  بوبحم  یتسه  ناهج  قلاخ 
هابت ار  دوخ  يایند  مه  تروص  نیا  رد  هک  نیا  هچ  دشاب ، گنهرف  یب  دارفا  يوس  زا  ندش  هتشاگنا  لما  هداتفا و  بقع  ندروخ ، نابز  شین 

نونکات هک  تسا  يردـقنارگ  نانز  نارتخد و  اب  رخآ  نخـس  و  هدادـن ا ي . تسد  زا  ار  نآ  نادـیواج  تاـمعن  ترخآ و  مه  يا و  هتخاـسن 
یتشگزاب هار  تسا و  هتشذگراک  زا  راک  دننک  نامگ  دیاش  دندوب و  راگنا  لهس  ناملـسم  يوناب  کی  فیاظو  بسانم و  باجح  هب  تبـسن 
يریگشیپ نایز  ررض و  زا  ًاروف  دیاب  عرش  لقع و  مکح  هب  هک  ارچ  تسا ، دودرم  هابتـشا و  ًالماک  ییاهرادنپ  نینچ  هک  دننادب  نانیا  دنرادن .

زا دوش . یم  نیموصعم ?  سدقم  بلق  تحارج  یتحاران و  بجوم  هسدقم  نکاما  رد  ًاصوصخ  ماع  ألم  رد  نانآ  عضو  نیا  دـننادب  و  درک ،
: متفگ دنتحاران . تسا ، حورجم  ناشندب  هک  مدید  باوخ  رد  اض ? اما م ر  ترـضح  بش  کی  تفگ : هک  تسا  هدش  لقن  ناگرزب  زا  یکی 
دنیآ و یم  اج  نیا  هب  عضو  نیا  اب  هک  ییاه  نز  نیا  زا  دندومرف : ترـضح  دیحورجم ؟ ارچ  سپ  دـندرکن ، مومـسم  ار  امـش  رگم  ناج ، اقآ 
اب دنور و  یم  رازاب  هب  دی  رخ  يارب  دنراذگیم و  مدق  راب  فسا  عضو  نیا  اب  نابایخ  رازاب و  يوت  دنور و  یم  هار  باجحدب  دـنرادن و  رداچ 

ناج هب  يریت  ناشلمع  نیا  اب  هک  دنناد  یمن  اهنآ  و  متحاران ، دـنزادنا ... یم  نوریب  ار  ناشیاه  فلز  و  دـننکیم ... دـنخب  وگب و  اهراد  هزاغم 
یم دراو  مندـب  هب  هک  تسا  يا  هزین  دـشاب  نوریب  هک  یفلز  ره  تساـهنآ . لاـمعا  زا  ینیب  یم  هک  ییاـه  مخز  نیا  ماـمت  دـنزادنا و  یم  نم 
هنگ ناگدنب  تسا و  هدنشخب  نابرهم و  رایـسب  نایملاع  يادخ  هتبلا   157 . 284 ص 283 - باجح ، ششوپ و  زا  ییاهناتـساد  . 1 ( 1 . ) دوش
هراب نیا  رد  لاعتم  يادـخ  دـهد . یم  رارق  شیوخ  ترفغم  تمحر و  دروم  ار  اهنآ  لوبق و  ار  ناـنآ  ءهبوت  دـننک  هبوت  یتسار  هب  هک  يراـک 

(1  (. ) ُمیِحَّرلا ُروُفَْغلا  َوُه  ُهنا  اعیِمَج  َبُونذلا  ُرِفْغَی  َهّللا  نا  نِهلا  ِۀَمْحَر  ْنِم  اوُطَنْقَت  ْمِهِـسُفنا ال  یلَع  اُوفَرْـسا  َنیِذَّلا  َيِدابِع  ای  ُْلق  : ) دـیامرف یم 
یم ار  ناهانگ  همه  ادخ  تقیقح ، رد  دی . وشم  دیم  ون  ادخ  تمحر  زا  دیا ، هتـشاد  اور  يور  هدایز  نتـشیوخ  رب  هک  نم  ناگدـنب  يا  وگب : "

دننام هانگزا  هدننک  هبوت  ( "2 . "  ) َُهل َبنذ  ْنَمَک ال  ِْبنَّذلا  َنِم  ُِبئاتلا  : " دندومرف ادخ ?  لوسر  و  تسا " . نابرهم  هدنز  رم  وا آ  هک  دزرمآ ،
ُْدبَْعلا َباَت  اَذِإ  : " ومرف د ُ  هک  هدرک  تیاور  قداص ? ماما  زا  هراب  نیا  رد  بهو  نب  ۀـیواعم  و  دـشاب " . هتـشادن  هاـنگ  چـیه  هک  تسا  یـسک 

َیلِإ یِحُوی  َو  ِبُونُّذـلا  َنِم  ِْهیَلَع  اَبَتَک  اَم  ِْهیَکَلَم  یِْـسُنی  َلاَـق  ِْهیَلَع  ُُرتْسَی  َْفیَک  َو  ُْتلُقَف  ِةَرِخآـْلا  َو  اَْینُّدـلا  ِیف  ِْهیَلَع  َرَتَسَف  ُهَّللا  ُهَّبَحَأ  ًاـحوُصَن  ًۀـَبَْوت 
ُدَهْـشَی ٌءْیَـش  َْسَیل  َو  ُهاَْقلَی  َنیِح  َهَّللا  یَْقلَیَف  ِبُونُّذلا  َنِم  ِْکیَلَع  ُلَمْعَی  َناَک  اَم  یُِمتْکا  ِضْرَْألا  ِعاَِقب  َیلِإ  یِحُوی  َو  َُهبُونُذ  ِْهیَلَع  یُِمتْکا  ِهِحِراَوَج 
ثیدح ، 431 ص 430 - ج 2 ، یفاک ، . 3 ص 126 . ج 12 ، لیاس ، ولا  كردتسم  . 2 . 53 ءهیا (، 39  ) رمز . 1 ( 3 "  ) ِبُونُّذلا َنِم  ٍءْیَِـشب  ِْهیَلَع 

رب هنوگچ  مدرک : ضرع  دنک . یـش  وپ  هدرپ  وا  رب  ترخآ  ایند و  رد  و  درادب ، تسود  ار  وا  دنوادخ  دنک  حوصن  هب  وت  هدـنب  نوچ   "158 . 1
ندب ياضعا   ) حرا وج  هب  دربب و  ناشدای  زا  دنا  هتشون  شیارب  وا  رب  لکوم  ءهتـشرف  ود  هک  ناهانگ  زا  هچ  ره  دومرف : دنک ؟ یـش  وپ  هدرپ  وا 

هک ناهانگ  هچنآ  راد  ناهنپ  دیامرف : یحو  هد ) رک  هانگاهاج  نآ  رد  هک   ) نیمز ياه  هعطق  هب  و  دینک ، ناهنپ  ار  وا  ناهانگ  دیامرف : یحو  وا 
، اهلاراب درادن " . دوجو  دهد  یهاوگوا  دض  رب  هکیزیچ  هکدور  یم  ادـخ  رادـید  هب  یلاح  رد  يا  هدـنب  نینچ  سپ  تسا ، هد  رکوت  يور  رب 
دـمحم و قحب  نیملاعلا  بر  ای  نیما  امرفب ، تیانع  نآ  زا  مورحم  نارتخد  نانز و  ءهمه  هب  ار  بوخ  باـجح  تفع و  اـیح و  گرزب  تمعن 

. نیملاعلا ّبر  رهل  دمحلا  نا  اناوعد  رخآ  نیرهاطلا و  هلا 

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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