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نیبطق رد  تدابع  رمقلاقش ، جارعم ،

باتک تاصخشم 

6-20-6275-964 مهن :  پاچ  لایر :  9000 لایر ؛   300 کباش : 
م4542-71 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

. يزاریشمراکم رصان  نیبطق / رد  تدابع  رمقلاقش ، جارعم ، روآدیدپ :  مان  ناونع و 
.1371 ناوج ، لسن  مق : رشن :  تاصخشم 

. مس  5/16  × 5/11 146 ص ؛. يرهاظ :  تاصخشم 
.1387 مهن : پاچ  تشاددای : 

. سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 
تازجعم 11ق -- . ترجه -  زا  لبق   53 مالسا ، ربمایپ  ص ،)  ) دمحم عوضوم : 

نیبطق رد  تادابع  عوضوم : 
جارعم عوضوم : 
رمقلاقش عوضوم : 

297/43 ییوید :  يدنب  هدر 
BP221/6/م7م6 1371 هرگنک :  يدنب  هدر 

 - 1305 رصان ، يزاریش ، مراکم  هسانشرس : 

همدقم

مینکیم ؟ لاؤس  همه  نیا  ارچ 
« يواکجنک سح   » نیمه نویدم  ار - نآ  همه  یـضعب  هدیقع  هب  و  دوخ - تامولعم  هدـمع  تمـسق  و  هدـش ، هدـیرفآ  واکجنک »  » ًاتاذ ناسنا 

. تسا
فـشک کی  و  هزات ، ربخ  کی  زا  رتشخبتذل  وا  يارب  زیچ  چیه  دـنک ، فشک  دراد  ناکما  هک  اجنآ  ات  ار  ناهج  رارـسا  همه  دراد  لیم  وا 

. تسین روانهپ  ناهج  نیا  هب  طوبرم 
دهدیم هزاجا  وا  لقع  رکف و  هک  اجنآ  ات  دـهاوخیم  و  دزادـنایم ، راـک  هب  ینید  یبهذـم و  لـئاسم  رد  یتح  زیچ  همه  رد  ار  سح  نیا  وا 

. دنک كرد  ارنآ  هب  طوبرم  دئاقع  یگنوگچ  و  یبهذم ، ماکحا  هفسلف  رارسا و 
هک  اجنآ  ات  نیناوق - ماکحا و  دئاقع ، زا  معا  ار - یمالسا » لئاسم   » همه رارسا  میراد  راظتنا  ام  لیلد  نیمه  هب 

8 ص : نیبطق ، رد  تدابع  رمقلا -  قش  جارعم - 
میاهتفایرد یعیبط  مولع  قیرط  زا  شنیرفآ  ناهج  زا  هک  یتامولعم  اب  تمسق  نیا  رد  ام  تامولعم  میراد  راظتنا  زین  و  مینک ، كرد  میناوتیم 

. دنک قیبطت  الماک 
ناهج نیناوق  لمکم  و  دنک ، یئامنهار  یملع  فلتخم  لئاسم  نیا  رد  ار  ام  رکف  هک  تسا  نآ  یعقاو  بهذـم  تساجب ، الماک  ام  راظتنا  نیا 

. تسا تاموهوم  تافارخ و  تسین ، بهذم  دشاب  هتشاد  داضت  شنیرفآ  نیناوق  اب  بهذم  رگا  دشاب ، شنیرفآ 
نآ هب  تقیقح  رد  دراد و  دوخ  ناوریپ  همه  رد  سح  نیا  نتخیگنارب  رد  يرثؤم  مهس  نآرق »  » ام ینامـسآ  گرزب  باتک  دینادیم  ایآ  یلو 
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؟ تسا هدز  نماد 
فلتخم حوطـس  رد  همه - يارب  هک  یئاهلالدتـسا  دـنکیم ، لالدتـسا  یلوـصا » لـئاسم   » همه يارب  دوـخ  هـک  تـسا  نـیا  نآرق  شور  اریز 

. تسا هدننک  رادیب  هدنزومآ و  تامولعم -
شنزرـس یقطنم  ریغ  لدتـسم و  ریغ  دـئاقع  زا  يوریپ  رطاخب  ار  اهنآ  و  دـیامنیم ، ناهرب  لیلد و  هبلاطم  زین  دوخ  نافلاخم  زا  نآرق  هوـالعب 

يواـکجنک و سح  نآرق  میئوگیم  هک  تسا  نیا  و  تسین ، نآ  لـقن  ياـج  اـجنیا  هک  بلاـطم  هنوـگنیا  زا  تسا  رپ  نآرق  تاـیآ  دـنکیم .
. تسا هتخیگنارب  ار  ام  لالدتسا 

زا يرایسب  ای  ینونک  تیحیسم  طیحم  دراو  امش  رگا  یلو 
9 ص : نیبطق ، رد  تدابع  رمقلا -  قش  جارعم - 

. تسا يرگید  عضو  عضو ، دینیبیم  بجعت  لامک  اب  دیشاب  نمؤم  یعقاو و  یحیسم  یکی  الثم  دیهاوخب  دیوش و  رگید  بهاذم 
وگتفگ ثحب و  نآ  هرابرد  دایز  دیشاب و  نمؤم  نآ  هب  دیاب  هاوخان  هاوخ  هک  هدش  هدیچ  امش  ربارب  رد  دئاقع  هلـسلس  کی  دینکیم  ساسحا 

: دینکب دیابن 
، یگناگی نیع  رد  و  دنتسین ، شیب  یکی  دناهناگ  هس  هک  نیا  نیع  رد  نایادخ   » رگید ترابع  هب  تدحو و  رد  ثیلثت  هلئسم  دیسرپب  رگا  الثم 

؟ دجنگیم لقع  هب  هنوگچ  دنتسه ! هس 
! دومن لوبق  ًادبعت  تشاد و  نامیا  نآ  هب  بلق  اب  تفریذپ و  ار  نآ  دیاب  هک  تسا  یبلطم  نیا  تفگ : دنهاوخ  امش  هب 

؟ تسادخ یعقاو  دنزرف  حیسم  یسیع  ایآ  دیسرپب  رگا 
! يرآ دنیوگیم : امش  هب  ًامتح 

!؟ دشاب هتشاد  دناوتیم  یموهفم  هچ  ادخ  يارب  یعقاو  دنزرف  دیهد : همادا  رگا 
! تفریذپ بلق  اب  دیاب  هک  تسا  يرارسا  زا  رگید  نیا  تفگ : دنهاوخ 

؟ تسا هداتسرف  اپود  رشب  نیا  نایم  رد  اغوغرپ ، ناهج  نیا  هب  ار  دوخ  دنزرف  يروظنم  هچ  يارب  ادخ  دینک : لاؤس  رگا  زاب 
دارفا و  دوشب ، رشب  هانگ  ینابرق  هک  نیا  يارب  دنیوگیم :

10 ص : نیبطق ، رد  تدابع  رمقلا -  قش  جارعم - 
! دنوش هدیزرمآ  رشب 

نم و راـکهنگ  حور  رد  يریثأـت  هچ  وا  ندـش  یناـبرق  یهگناو  دزوسب ؟ اـم  شتآ  هب  هک  هدرک  یهاـنگ  هچ  وا  هک  دـیهد  همادا  رگا  بوـخ ،
!؟ تشاد دهاوخ  نآ  شرورپ  لماکت و 

! دینک كرد  لالدتسا  اب  ار  زیچ  همه  دیشاب  هتشادن  راظتنا  دنیوگیم : زاب 
رکف و يداـقتعا  لـئاسم  همه  رد  هتخومآ  اـم  هب  نآرق  اریز  دـش ، میهاوخ  تحاراـن  بجعتم و  رایـسب  اـهثحب  زرط  نیا  زا  ناناملـسم  اـم  هتبلا 

. دنیامنیمن یتحاران  ساسحا  نآ  زا  مه  دایز  دناهتفرگ ، وخ  ثحب  زرط  نیا  هب  نوچ  زورما  نایحیسم  هنافسأتم  اما  میئامن ، لالدتسا 
و تسا ، هداد  ربدـت  رکفت و  هعلاـطم و  ثحب و  قـح  اـم  هب  و  هتـشاد ، ینازرا  اـم  هب  مالـسا  هک  تسا  یگرزب  تـمعن  نـیا  دـینکیم  قیدـصت 

. تسا هتسبن  ام  يور  هب  ار  ناهرب  لالدتسا و  هار  تافارخ  هب  هتخیمآ  بهاذم  نوچمه 
دننکیم لاؤس  نآ  زا  ًارارک  هک  یفلتخم  لئاسم  زا  هلئسم  هس  نآ  رد  و  تسا ، یمالـسا  تیبرت  زرط  نیمه  هدیئاز  رـضاح  باتک  لاح  ره  رد 

: تسا هدش  حرطم 
هنوگچ  دراد  تقیقح  رگا  و  دراد ؟ تقیقح  نیا  ایآ  اهنامسآ ...  هب  ندب  نیمه  اب  مالسا  ربمایپ  رفس  و  جارعم »  » هلئسم - 1

11 ص : نیبطق ، رد  تدابع  رمقلا -  قش  جارعم - 
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؟ تسا راگزاس  زورما  یملع  لوصا  اب 
مولع اب  ایآ  و  دراد ؟ تحص  دوشیم ، لقن  ربمایپ  هداعلا  قراخ  ياهراک  تازجعم و  فیدر  رد  هک  رمقلا » قش   » هلئـسم ایآ  رتمهم  نآ  زا  - 2

؟ دشابیم راگزاس  زور 
کی ره  یهاگ   ) ینالوط رایسب  ياهزور  اهبش و  هک  اجنآ  رد  یبطق ، قطانم  رد  هزور ) زامن و  دننام   ) یمالسا فیاظو  ماجنا  هلئسم  زین  و  - 3

نآ رد  هک  یصاخشا  فیلکت  تسین ، یصاخ  قطانم  هب  دودحم  تسا و  یناهج  نیئآ  کی  مالسا  رگا  هک  نیا  و  دراد ، هام ) شـش  هزادنا  هب 
؟ تسیچ دننکیم  یگدنز  طاقن 

قوف لئاسم  بصعت ، هنوگ  ره  زا  رود  و  یقطنم ، لدتـسم و  الماک  لاح  نیع  رد  و  نشور ، هداس و  یناـیب  اـب  هدـش  شـشوک  باـتک  نیا  رد 
. دریگ رارق  یسررب  دروم 

مراکم  رصان  مق -

هام 1347 نمهب 

13 ص : نیبطق ، رد  تدابع  رمقلا -  قش  جارعم - 

ربمایپ جارعم 

هراشا

15 ص : نیبطق ، رد  تدابع  رمقلا -  قش  جارعم - 
. نوگانوگ تالاؤس  اب  هارمه  هدیچیپ  ثحب  کی  * 

. نایدا ریاس  نایم  رد  جارعم  هدیقع  * 
؟ دیوگیم هچ  جارعم  هرابرد  نآرق  * 

زا نآ  تایئزج  دروم  رد  سپـس  هیـضق و  نیا  تحـص  هرابرد  و  دشاب ، هدینـشن  ص )  ) ربمایپ جارعم »  » هرابرد ینخـس  هک  تسا  یـسک  رتمک 
. دشاب هدرکن  یتالاؤس »  » دوخ

ار نآ  یـضعب  دنباییمن ، نآ  يارب  ياهدننک  عناق  یفاک و  تاحیـضوت  دنامیم و  باوج  نودـب  نانچمه  ياهدـع  يارب  تالاؤس  نیا  یهاگ 
. دندرگنیم نآ  هب  دیدرت  اب  هتخیمآ  توکس  اب  مه  ياهدع  و  دننکیم ، باسح  تافارخ  وزج 

هنوگره زا  ناگدننک  لاؤس  و  دوش ، هداد  ینـشور  حیرـص و  ياهباوج  اهـشسرپ  نیا  هب  ثحب  نیا  رد  دنوادخ ) تساوخب   ) تسا نیا  روظنم 
. دنیآ نوریب  کش  دیدرت و 

16 ص : نیبطق ، رد  تدابع  رمقلا -  قش  جارعم - 
: تسا عوضوم  دنچ  دوش  حرطم  تسا  نکمم  ثحب  نیا  رد  هک  یساسا  تالاؤس  عومجم 

ای دراد ؟ دوجو  جارعم  هلئسم  رب  ینـشور  كردم  مالـسا  گرزب  نادنمـشناد  ياههتفگ  و  ربتعم ، تایاور  و  دیجم ، نآرق  رد  یتسار  ایآ  - 1
؟ تسا شزرا  دقاف  یقطنم  یملع و  ياهثحب  رظن  زا  هک  تسا  هدش  حرطم  یفیعض  تایاور  اهباتک و  رد  اهنت  هلئسم  نیا  هکنیا 

رادهنماد ریس  کی  يدام  ندب  نیمه  اب  ص )  ) مالسا ربمغیپ  هک  تسا  نیا  روظنم  ایآ  هدش ، تباث  یعطق  كرادم  اب  یعوضوم  نینچ  رگا  - 2
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هدوب یناحور »  » جارعم ایآ  رگید ، ترابعب  و  تسا ؟ هداتفا  قافتا  باوخ » ایؤر و   » ملاع رد  نایرج  نیا  ای  هداد ؟ ماـجنا  اهنامـسآ  رد  یئاـضف 
[1 [؟» ینامسج  » ای تسا 

17 ص : نیبطق ، رد  تدابع  رمقلا -  قش  جارعم - 
عقوم نآ  رد  یئاضف  ياهترفاسم  یلعف  لئاسو  یتح  هک  نیا  اب  تسا ، هدوب  یلئاسو  هچ  اب  هدز  ینامـسآ  ریـس  نینچ  هب  تسد  ربماـیپ  رگا  - 3

؟ هتشادن دوجو 
شیپ نامز »  » رظن زا  گرزب  لکـشم  کـی  هدرک  نارکیب  نامـسآ  طاـقن  ماـمت  هب  ترفاـسم  مالـسا  ربمغیپ  مینک  لوبق  رگا  هتـشذگ  نیا  زا  و 

اهنت هن  هک  تسا  دایز  ردقنآ  راک  نیا  يارب  مزال  نامز  اریز  دیآیم ،
. تسین رسیم  مه  مالسا  ربمغیپ  رمع  مامت  اب  هکلب  دنکیمن ، قیبطت  دنیوگیم  ربمایپ  جارعم  هرابرد  هچنآ  اب 

هار رتمولیک  رازه  ًابیرقت 300  هیناث  ره  رد  هک  تسا  رون »  » ریس تعرس  زورما » ملع   » رظن زا  هدام  ناهج  رد  نکمم  ياهتعرـس  نیرتالاب  نوچ 
هب ندیسر  يارب  اهنت  دنک ، زاورپ  اهنامسآ  هب  تسا  رون  ریس  تعرس  لداعم  نآ  تعرـس  هک  یبکرم  اب  یـسک  ًاضرف )  ) رگا دنکیم و  یط  ار 

، یئاضف لصاوف  هب  تبسن  یسمش ، هموظنم  ترایس  دیشاب  هتشاد  هجوت   ) یسمش هموظنم  نوریب  ناگراتس  ینعی  تباوث  ناگراتس  نیرتکیدزن 
دهاوخ لوط  هام  دنچ  لاس و  راهچ  درادن ) ام  زا  يدایز  هلصاف 

18 ص : نیبطق ، رد  تدابع  رمقلا -  قش  جارعم - 
ًابیرقت 9 ترفاسم  نیا  دسرب  دراد ، رارق  متفه  هبترم  رد  نیمز  اب  هلصاف  رظن  زا  هک  ینامی » يارعـش   » هراتـس هب  دهاوخب  الثم  رگا  و  [ 2 .] دیشک

ینعی یبکرم  نانچ  اب  لاس ، اهنویلیم  هکلب  نارازه ، اهدص ، اهنآ  هب  ندیسر  يارب  هک  دنتـسه  یناگراتـس  هتبلا  و  [. 3] دماجنایم لوط  هب  لاس 
. تسا مزال  تقو  رون ، ریس  تعرس  هب  یبکرم 

نادنمـشناد تاـقیقحت  قـبط  اریز  تسین ، شیب  ياهیـضرف  روـن  ریـس  تعرـس  اـب  یبـکرم  ندروآ  تسد  هب  دـش  هراـشا  هـک  روطناـمه  هزاـت 
دیـسر و دهاوخ  رفـص  هب  نآ  مرج »  » هک دوشیم  کچوک  ردـقنآ  دـنک  تکرح  تعرـس  نیا  اب  اضف  رد  یمـسج  رگا  نیتشنیا ) ًاصوصخم  )

! دوشیم لیدبت  يژرنا »  » هب هدام »  » زا رگید  ترابعب 
هک  دیآیم  شیپ  يرگید  لاؤس  هتشذگ  اهنیا  همه  زا  - 4

19 ص : نیبطق ، رد  تدابع  رمقلا -  قش  جارعم - 
؟ تسا هدوب  هچ  دراد ، یئاضف  ياهترفاسم  هک  يرسدرد  همهنیا  اب  اهنامسآ ، هب  ربمغیپ  ریس  زا  روظنم 

نیا اب  دراد ؟ یناکم  لحم و  تسا و  مسج  وا  رگم  دراد ؟ یهاگتـسد  مد  هاگراب و  دـنوادخ  ایآ  هدوب ، ادـخ  هاگراب  هب  نتفای  راب  روظنم  اـیآ 
وا تسا ، رتکیدزن  زیچ  همه  زا  دوخ  ناگدنب  هب  وا  تسوا ، یئاورنامرف  زکرم  روانهپ  ناهج  رسارس  تسه و  اج  همه  رد  وا  مینادیم  همه  هک 

. دزیخرب وا  يوجتسج  هب  اهنامسآ  رد  دهاوخب  یسک  هک  دش  دهاوخن  رود  ام  زا  زگره 
. تفایرد ار  اهنآ  یملع  هدننک  عناق  خساپ  دیاب  دوشیم و  حرطم  جارعم »  » هلئسم رد  هک  تسا  یتالاؤس  نیرتمهم  اهنیا 

***
نایدا ناوریپ  نایم  رد  جارعم »  » يوگتفگ ایآ  مینیبب  دـیهدب  هزاجا  مینک  اهنآ  خـساپ  تالاؤس و  نیا  یـسررب  هب  عورـش  هک  نآ  زا  شیپ  یلو 

؟ دناهدرک وگتفگ  هراب  نیا  رد  هک  دنتسه  یناسک  نیتسخن  ناناملسم  ای  هدوب  زین  رگید 
: دنیوگیم اهنآ  دندقتعم ، یبیجع  تروصب  حیسم  هرابرد  ار  جارعم »  » نایحیسم هک  دهدیم  ناشن  نیدهع  هعلاطم 

20 ص : نیبطق ، رد  تدابع  رمقلا -  قش  جارعم - 
ناگدرم زا  شدوخ  یئوگـشیپ  قباـطم  دوب ! هدـش  نفد  دوب و  هدرم  هک  نیا  زا  سپ  اریز  داـتفا ، قاـفتا  یبیرغ  زیچ  حیـسم  یـسیع  دروم  رد  »

رد و  دـش ، رهاظ  شنادرگاش  رب  دـمآ و  نوریب  ربق »  » زا دوب ، شنفد  ندـش و  بولـصم  زا  سپ  زور  نیموس  هک  هبنـشکی  زور  رد  تساـخرب ،
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وا درک ، دوعـص »  » نامـسآ هب  شنادرگاش  روضح  رد  هاگنآ  دندرک ، تبحـص  وا  اب  هدـید و  هدـنز  ار  وا  يدایز  صاخـشا  زور  لهچ  تدـم 
[«. 4] دنکیم تسیز  ردپ »! يادخ   » دزن رد  اجنآ  رد  نونکا 

نتشگ هدنز  سپس  ندش و  نفد  ندش و  هتشک  زا  سپ  ینعی  یبیجع  تروص  هب  ار  حیـسم  جارعم  نایحیـسم  دینکیم  هظحالم  هک  روطنامه 
! يدبا جارعم  کی  مه  نآ  دننادیم  ندرک  یگدنز  مدرم  نایم  رد  زور  لهچ  و 

اهنآ هچنآ  هک  تسین  نیا  الاب  راتفگ  لقن  زا  روظنم  هتبلا 
21 ص : نیبطق ، رد  تدابع  رمقلا -  قش  جارعم - 

. مینارذگب رظن  زا  حیسم  یسیع  هرابرد  ار  نایحیسم  هدیقع  رکفت و  زرط  هک  تسا  نیا  روظنم  هکلب  مینک ، قیدصت  ام  دناهتفگ 

جارعم نآرق و 

هب مدـق  ام  هارمه  ار  ثحب  نیا  مینکیم  شهاوخ  یمارگ  ناگدـنناوخ  مومع  زا  یلو  میزادرپب ، قوف  هناگراهچ  تـالاؤس  یـسررب  هب  نونکا 
. دنیامرف يراددوخ  تواضق  هنوگره  زا  ثحب  نیا  متخ  مالعا  تاهج و  مامت  یسررب  زا  شیپ  و  دننک ، بیقعت  يرظن  یب  تقد و  اب  مدق 

رد لامجا  روطب  نآرق  زا  هروس  ود  رد  هک  تفگ  دیاب  هن ؟ ای  تسا  هدـش  جارعم  هب  ياهراشا  دـیجم  نآرق  رد  ایآ  هک  لاؤس  نیا  دروم  رد  اما 
: تسا هدش  ثحب  هراب  نیا 

يذلا یـضقالا  دجـسملا  یلا  مارحلا  دجـسملا  نم  الیل  هدبعب  يرـسا  يذلا  ناحبـس   » میناوخیم نینچ  لوا » هیآ   » لیئارـسا ینب  هروس  رد  - 1
رد ار  شدوخ  هدنب  هک  یئادخ  نآ  تسا  هزنم  كاپ و  ریصبلا ؛ عیمسلاوه  هنا  انتایآ  نم  هیرنل  هلوح  انکراب 

22 ص : نیبطق ، رد  تدابع  رمقلا -  قش  جارعم - 
ار ام  تمظع )  ) ياههناشن تایآ و  ات  درب ، تسا  هدش  عقاو  یسدقم  كرابم و  نیمزرس  رد  هک  یصقا » دجسم   » هب مارحلا » دجـسم   » زا یبش ،

.« تسانیب اونش و  وا  دنیبب ،
نآ رد  یثحب  اهنامـسآ  ریـس  هرابرد  هدش و  هراشا  سدقملا » تیب   » هب هکم »  » نیمزرـس زا  تکرح  ینعی  جارعم » همدـقم   » هب اهنت  هیآ  نیا  رد 

. تسین
عقاو بش  کـی  رد  نآ  ماـمت  و  هتفرگ ، تروص  مارحلا  دجـسم  دوخ  زا  لوبزم  ریـس  هک : نیا  نآ  دوشیم و  هدافتـسا  هتکن  دـنچ  هیآ  نیا  زا 

. تسا هدوب  دنوادخ » تمظع  تایآ  هدهاشم   » بیجع رفس  نیا  فده  و  هدش ،
دنوادـخ هک  تسا  نیا  هدـبعب  يرـسا  هلمج  موـهفم  اریز  باوـخ ، رد  هن  هدوـب  يرادـیب  رد  روـبزم  ناـیرج  هک  تسا  نـیا  هـیآ  رهاـظ  ًاـنمض 

، دـشابیم بلطم  نیا  دـیؤم  زین  تسا  عوضوم  تیمها  هناشن  هک  ناحبـس  هملک  اب  هیآ  عورـش  هوـالعب  درب . یترفاـسم  نینچ  هب  ار  شاهدـنب » »
. دوش رکذ  ریبعت  نیا  اب  هک  تسین  یمهم  عوضوم  ندید  باوخ  نوچ 

: دیامرفیم ات 18  تایآ 13  رد  مجن  هروس  رد  - 2
23 ص : نیبطق ، رد  تدابع  رمقلا -  قش  جارعم - 

. يرخا ۀلزن  هآردقلو  »
. یهتنملا ةردس  دنع 
. يوأملا ۀنج  اهدنع 

. یشغی ام  ةردسلا  یشغیذا 
. یغط ام  رصبلا و  غازام 

.« يربکلا هبر  تایآ  نم  يأر  دقل 
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هدـهاشم و یلـصا  تروص  هب  ار  لیئربج )  ) یحو هتـشرف  راب  نیمود  يارب  ص )  ) مالـسا ربمغیپ   » هک تسا  نیا  هیآ  شـش  نیا  دافم  هصـالخ 
ربمغیپ مشچ  و  تفرگ ، تروص  نادـیواج  تشهب  دزن  رد  تاقالم  نیا  و  دوب ) ارح  هوک  رد  یحو  لوزن  زاـغآ  رد  لوا  هبترم   ) درک تاـقالم 

«. دومن هدهاشم  ار  ادخ  تمظع  زا  یگرزب  ياههناشن  تایآ و  و  هدشن ، هابتشا  اطخ و  راچد  هرظنم  نیا  هدهاشم  رد 
دوجوم نئارق  یلو  تسا ، هدشن  اهنامـسآ  رد  تمظع  تایآ  نآ  هدـهاشم  و  تاقالم ، نیا  عوقو  جارعم و  هب  یحیرـصت  تایآ  نیا  رد  هچرگ 

هداد  خر  اهنامسآ  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  ریس  ماگنه  نایرج  نیا  هک  دهدیم  یهاوگ  تایآ  رد 
24 ص : نیبطق ، رد  تدابع  رمقلا -  قش  جارعم - 

نیا ینس  هعیش و  نارـسفم  رثکا  اذل  تفرگ 5 ،] تروص  نادیواج  تشهب  دزن  روبزم ، تاقالم  هک  دـنکیم  حیرـصت  هک  نیا  هلمج  زا  تسا ،
. دناهدرک نایب  تایآ  نیا  لیذ  رد  ار  جارعم  نایرج  حرش  هتسناد و  ربمایپ  جارعم  هب  طوبرم  ار  تایآ 

اطخ و راـچد  ربمغیپ  مشچ  یغط ؛ اـم  رـصبلا و  غازاـم   » هیآ هداـتفا و  قاـفتا  يرادـیب  رد  هثداـح  نیا  هک  نیا  رب  دراد  تلـالد  زین  تاـیآ  نیا 
ياـههناشن تاـیآ و  زا  یتمـسق  يربـکلا  هبر  تاـیآ  نم  يأر  دـقل   » هیآ دـشابیم و  عوضوم  نیا  رب  يرگید  هاوگ  دـشن » ناـیغط  فارحنا و 

رد راگدرورپ  تمظع  راثآ  هدهاشم  يارب  هک  دزاسیم  نشور  الامجا  ار  ینامسآ  ریس  نیا  فده  زین  درک » هدهاشم  ار  ادخ  تمظع  گرزب 
. تسا هدوب  الاب  ناهج 

. دش هراشا  الاب  رد  هک  دوب  نامه  تسا  ام  ثحب  هب  طوبرم  هچنآ  هصالخ  اما  تسا  رایسب  نخس  تایآ ، نیا  ریسفت  رد  هتبلا 
25 ص : نیبطق ، رد  تدابع  رمقلا -  قش  جارعم - 

. تسا هدیدرگ  نایب  لامجا  روطب  دیجم  نآرق  رد  جارعم »  » عوضوم هک  دوشیم  هدافتسا  هزادنا  نیمه  قوف  ياهثحب  زا 
27 ص : نیبطق ، رد  تدابع  رمقلا -  قش  جارعم - 

مالسا نادنمشناد  هدیقعو  ثیدح  رظن  زا  ربمایپ  جارعم 

. ناناملسم نایم  رد  هدیقع  نیا  ریس  طخ  * 
. جارعم هرابرد  ینس  هعیش و  ثیداحا  * 

. دندرک رکف  نآ  يارب  نارظن  هتوک  زا  یضعب  هک  يرارف  هار  درک و  اپرب  ص )  ) ربمغیپ نامز  رد  هلئسم  نیا  هک  یلاجنج  * 
هب میدرک  عورـش  دوشیم ، نآ  فارطا  رد  هک  ینوگانوگ  تـالاؤس  و  ص )  ) مالـسا ربماـیپ  جارعم  هدـیچیپ  هلئـسم  نوماریپ  رد  هک  ار  یثحب 

شنیرفآ تایآ  هدهاشم  يارب  ربمایپ  یئاضف  ریس  جارعم و  عوضوم  هب  هتسبرس  یلک و  تاراشا  دیجم  نآرق  زا  هروس  ود  رد  هک  دیـسر  اجنیا 
. تسا هدش  ناهج  راگدیرفآ  تمظع  ياههناشن  و 
28 ص : نیبطق ، رد  تدابع  رمقلا -  قش  جارعم - 

مود تمسق  و  ءارسا »  » هروس هیآ  نیتسخن  رد  سدقملا ) تیب   ) یصقا دجسم  ات  هکم )  ) مارحلا دجسم  زا  ریس  ینعی  عوضوم  نیا  لوا  تمسق 
. تسا هدیدرگ  نایب  مجنلاو »  » هروس ات 18  تایآ 13  رد  اهنامسآ  هب  ریس  ینعی 

رایسب تروصب  هدیقع  نیا  هکلب  دنراد  يداقتعا  نینچ  دوخ  ربمغیپ  هرابرد  هک  دنتسین  یناسک  نیلوا  ناناملسم  میتخاس  ناشنرطاخ  نمض  رد 
الماک تدـم  کی  يارب  مه  نآ  ربمایپ و  تایح  رد  ار  جارعم  ناناملـسم  رگا  ینعی  دراد  دوجو  ًاـمومع  ناـهج  نایحیـسم  ناـیم  رد  رتظیلغ » »

. دندقتعم دودحمان  تدم  کی  يارب  ناگدرم و  زا  حیسم  ندش  هدنز  زا  سپ  اهنآ  دننادیم ، دودحم 
***

صوصخم مالسا  ربمایپ  یئاضف  ریس  جارعم و  هب  داقتعا  ایآ  مینیبب  مینک و  یسررب  ناناملـسم  نایم  رد  ار  هدیقع  نیا  ریـس  میهاوخیم  نونکا 
رظن زا  هک  یتاداریا  حرط  یملع و  ياهثحب  هب  تبون  ثحب ، نیا  زا  سپ  هتبلا   ) دنراد لوبق  ار  نآ  یگمه  ای  تسا ، ناناملسم  زا  یـصاخ  هدع 

نیبطق رد  تدابع  رمقلاقش ، www.Ghaemiyeh.comجارعم ، ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 47زکرم  هحفص 12 

http://www.ghaemiyeh.com


ترفاسم  نیا  هب  زور  مولع 
29 ص : نیبطق ، رد  تدابع  رمقلا -  قش  جارعم - 

(. دیسر دهاوخ  اهنآ  خساپ  دوشیم و  یئاضف 
فالخرب هک  تسا  نیا  دوشیم  هدافتسا  هدش  فیلأت  مالسا  نادنمشناد  هلیسوب  هک  دئاقع  ثیدح و  ریسفت و  فلتخم  بتک  هعلاطم  زا  هچنآ 

ربمایپ جارعم  هب  هدیقع  دننکیم  روصت  یضعب  دیاش  هچنآ 
. دش دهاوخ  هراشا  ًادعب  هک  یئاهتوافت  اب  دنکرتشم ، هدیقع  نیا  رد  نیملسم  مومع  هکلب  تسین ، ناناملسم  زا  ینیعم  هتسد  صوصخم  مالسا 

تـسناد دیاب  هزادنا  نیمه  یلو  دشکیم  ازارد  هب  اهنآ  همه  رکذ  هک  هدش  لقن  هنیمز  نیا  رد  ننـست  لها  هعیـش و  قیرط  زا  یناوارف  ثیداحا 
گرزب نادنمـشناد  زا  نت  هس  راتفگ  هنومن ، ناونع  هب  دناهدرک ، قیدصت  ار  ثیداحا  نیا  ترهـش »  » ای رتاوت »  » مالـسا ياملع  زا  يرایـسب  هک 

: میروآیم اجنیا  رد  ار  ننست  لها  نادنمشناد  زا  یضعب  راتفگ  سپس  هعیش و  دئاقع  ثیدح و  ریسفت و 
: دیوگیم نینچ  ءارسا »  » هروس لوا  هیآ  لیذ  رد  نایبت »  » مانب دوخ  ریسفت  باتک  رد  یسوط » خیش   » عیشت ملاع  گرزب  رسفم  هیقف و  - 1

30 ص : نیبطق ، رد  تدابع  رمقلا -  قش  جارعم - 
تایآ درب و  نامـسآ  هب  ار  وا  داد  تکرح  سدـقملا  تیب  هب  هکم  زا  ار  شربمایپ  دـنوادخ  هک  یبش  ناـمه  رد  دـندقتعم  هعیـش  نادنمـشناد  »

دجـسم زا  ریـس  ناـمه  دـیآیم  رب  نآرق  زا  هچنآ  یلو  باوخ ، رد  هن  دوب  يرادـیب  رد  نیا  و  داد ، ناـشن  وا  هب  اهنامـسآ  رد  ار  دوـخ  تمظع 
«. ددرگیم مولعم  رابخا  زا  ترفاسم  نیا  هیقب  و  تسا ، سدقملا ) تیب   ) یصقا دجسم  هب  هکم )  ) مارحلا

رد هک  یتانایب  رد  یلو  دـنکیم ، رابخا  هب  دنتـسم  ار  هیقب  نآرق و  هب  دنتـسم  ار  جارعم  لوا  تمـسق  اهنت  روبزم  هیآ  لـیذ  رد  هدربماـن  هچرگ 
تیب زا  اهنامسآ  هب  ریـس  ینعی  جارعم  مود  تمـسق  رب  قبطنم  الماک  هک  دوشیم  هدید  یتاریبعت  هدومن  رکذ  مجنلاو »  » هروس هیآ  شـش  ریـسفت 

ار رابخا  تلالد  وا  تروص  ره  رد  یلو  دنادیم  نآرق  هب  دنتسم  مه  ار  نآ  هداد و  رظن  رییغت  هدیسر  هک  تمسق  نیا  هب  ایوگ  تسا ، سدقملا 
. تسا هتسناد  یعطق  هراب  نیا  رد 

: دیوگیم مجن  هروس  تایآ  لیذ  رد  نایبلا » عمجم   » ریسفت رد  یسربط »  » موحرم ردقیلاع  رسفم  - 2
31 ص : نیبطق ، رد  تدابع  رمقلا -  قش  جارعم - 

درب و اهنامسآ  هب  تایح ، يرادیب و  لاح  رد  مسج ، نیمه  اب  ار  ربمایپ  دنوادخ  هک  تسا  نیا  ام  رابخا  رد  روهشم  باحـصا و  بهذم  رهاظ  »
«. دناهدیقع نیمه  رب  زین  نارسفم  رثکا 

: دسیونیم راونالاراحب »  » مشش دلج  رد  یسلجم »  » همالع ریهش  ثدحم 
هعیـش و رتاوتم  ثیداحا  تایآ و  هک  تسا  یبلاطم  هلمج  زا  اهنامـسآ  هب  اجنآ  زا  سدـقملا و  تیب  هب  مارحلا  دجـسم  زا  مالـسا  ربماـیپ  ریـس  »

لیوأت و ای  لئاسم ، نیا  لاثما  راکنا  و  دراد ، تلالد  نآ  رب  ینس 
« ... تسا نیقی  فعض  ای  يده  همئا  راثآ  زا  عالطا  مدع  زا  یشان  ربمایپ ، ندید  باوخ  ای  یناحور  جارعم  هب  نآ  ریسفت 

: دنکیم هفاضا  سپس 
«. دش دهاوخ  گرزب  باتک  کی  مینک  يروآ  عمج  هدیسر  هلئسم  نیا  هرابرد  هک  ار  يرابخا  میهاوخب  رگا  »

تمسق  هک  دنکیم  لقن  هنیمز  نیا  رد  تسا  ثیدح  دصکی  زا  زواجتم  دیاش  هک  يرایسب  ثیداحا  وا  دوخ  سپس 
32 ص : نیبطق ، رد  تدابع  رمقلا -  قش  جارعم - 

. دشابیم یفاک »  » باتک نآ  زا  یهجوت  لباق 
ننست  لها  اما 

ریسفت رد  اهنآ  نارسفم  زا  يرایـسب  دناهدرک و  یفرعم  روهـشم  ثیداحا  وزج  ار  جارعم  ثیداحا  ننـست ، لها  ریـسفت  ثیدح و  نادنمـشناد 
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. دناهدومن حیرصت  جارعم  هرابرد  تایآ  نیا  لوزن  هب  مجن »  » هروس ای  ءارسا »  » هروس
یعوضوم نینچ  ناکما  رب  یلقع  تالالدتسا  هلسلس  کی  زا  سپ  ءارـسا  هروس  لوا  هیآ  لیذ  رد  دوخ  ریـسفت  رد  فورعم  رـسفم  يزار  رخف 

: دیوگیم
اما تسا و  یفاک  هیآ  نیمه  تلالد  نآرق  رد  اما  تسا  ثیدح  نآرق و  یلقن ) هلدا  رظن  زا   ) جارعم عوقو  رب  هاوگ  هک  دنراد  هدیقع  ناققحم  »

مالـسا ربمغیپ  تکرح  اهنآ  دافم  و  هدش ، لقن  تنـس  لها  حاحـص  بتک  رد  هک  تسا  هروهـشم  تایاور  زا  جارعم  ثیدـح  ثیدـح ، رظن  زا 
«. تسا اهنامسآ  هب  اجنآ  زا  سدقملا و  تیب  هب  هکم  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص 

یضاق   » دننام تنس  لها  نارسفم  نادنمشناد و  زا  ياهدع 
33 ص : نیبطق ، رد  تدابع  رمقلا -  قش  جارعم - 

یفورعم دارفا  زین  ننـست  لها  زا  رـصاعم  ریخا و  نادنمـشناد  نایم  رد  دناهدومن . دییأت  ًاحیرـص  ار  عوضوم  نیا  زین  يرگید  دارفا  و  يواضیب »
داتسا و  رهزالا »  » نادنمشناد زا  هک  جاتلا »  » باتک فلؤم  فصان » یلع  روصنم  . » دناهدرک یقلت  ملـسم  هلئـسم  کی  ناونعب  ار  جارعم  هلئـسم 
باتک رد  بطق » دیس   » رصاعم نادنمشناد  هدنسیون  هدرک و  يروآ  عمج  ار  جارعم  ثیداحا  دوخ  باتک  رد  دشابیم ، رصم  هیبنیز  هاگـشناد 

. تسا هدش  لقن  هنیمز  نیا  رد  یناوارف  ثیداحا  هک  دنکیم  حیرصت  ءارسا  هروس  ریسفت 
طقف ای  هدوب ، ینامـسج  ندب  نیمه  اب  جارعم  ایآ  هک  تسه  یئوگتفگ  تنـس  لها  نارـسفم  نایوار و  نایم  رد  هک  تسا  رکذـت  هب  مزال  یلو 

تایاور بلاغ  و  هتفرگ ، تروص  يرادـیب  رد  و  مسج ، حور و  نیمه  اب  ربمایپ  جارعم  هک  دـندقتعم  نانآ  رثکا  تسا ؟ هتـشاد  یناـحور  هبنج 
: دناهدرک لقن  هشیاع »  » زا یتیاور  رد  یلو  تسا ، ینعم  نیمه  رد  رهاظ  زین  اهنآ 

جرع  نکل  و  ص )  ) هّللا لوسر  دسج  دقف  ام  هّللاو  »
34 ص : نیبطق ، رد  تدابع  رمقلا -  قش  جارعم - 

؛ هحورب
هدش لقن  زین  تسا ) يرـصب  نسح  ًارهاظ  « ) نسح  » زا و  درک » زاورپ  اهنامـسآ  هب  وا  حور  اهنت  تفرن ، ام  نایم  زا  ربمغیپ  ندب  دـنگوس  ادـخب 

«. تسا هتفر  جارعم  هب  دید  باوخ  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ربمایپ  اهآر ؛ ایؤر  مانملا  یف  ناک  : » هک تسا 
: دیوگیم وا  باوخ ، هن  دراد  يرادیب  رد  تحارص  هن  هک  دنراد  یمهبم  ریبعت  زین  بطق » دیس   » دننام رصاعم  دنمشناد  ناگدنسیون  زا  یضعب 
تالکـشم و زا  دناهتـساوخ  هلیـسو  نیا  هب  ایوگ  و  دـندرب !». اهنامـسآ  سدـقملا و  تیب  هب  ار  وا  هک  دوب  يرادـیب  باوخ و  نایم  رد  ربماـیپ  »

! دنرذگب تمالس  هب  هدمآ  دوجوب  ياهدع  نایم  رد  جارعم  هلئسم  هرابرد  هک  یلاجنج 
! تسین هزات  لاجنج  نیا 

هعلاطم تقد  هب  ینـس  هعیـش و  بتک  رد  ار  جارعم  تایاور  ثیداحا و  رگا  هک  تسا  نیا  دریگ  رارق  تقد  دروم  دـیاب  هک  یهجوت  لباق  هتکن 
ربمایپ هک  یماـگنه  تسا ، هدوب  جارعم  هلئـسم  دروم  رد  يداـیز  يادـص  رـس و  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  رـصع  ناـمه  زا  مینیبیم  مینک 

حرش  مدرم  يارب  ار  جارعم  يارجام 
35 ص : نیبطق ، رد  تدابع  رمقلا -  قش  جارعم - 

اجنآ ات  دنتـسناد  ص »  » ربمغیپ دض  رب  غیلبت  مالـسا و  ندیبوک  يارب  ياهلیـسو  ار  نآ  دندمآرب و  راکنا  ماقم  رد  مامت  تدش  اب  نانمـشد  داد 
اب دوب  هتفرن  نامز  نآ  ات  هک  ار  سدقملا  تیب  ياههناشن  مامت  ریزگان  ص »  » ربمایپ دنتـشگرب . دوخ  هدیقع  زا  اهناملـسم » هزات   » زا یـضعب  هک 

. دیدرگ عقاو  همه  باجعا  دروم  دومن و  حیرشت  اهنآ  يارب  تایئزج  همه 
، تشادن ثحب  ورج  ادص و  ورـس  همه  نیا  الاو  هدوبن ، باوخ  کی  عوضوم  جارعم ، عوضوم  الوا »  » هک دیآیمرب  اهوگتفگ  نیا  عومجم  زا 

یسایس هبنج  ًارهاظ  دندیشک  شیپ  ار  یناحور  جارعم  باوخ و  هلئسم  ربمغیپ  نامز  زا  دعب  هک  يرصب  نسح  هشیاع و  دننام  يدارفا  ًایناث »  » و
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رواب هک  ياهلئـسم  نینچ  رد  تشاد  همادا  زین  نامز  نآ  ات  هک  ار  نیفلاـخم  تاـغیلبت  يادـص  رـس و  دناهتـساوخیم  دوخ  ناـمگ  هب  هتـشاد و 
. دنناباوخب دوبن ، یناسآ  راک  همه  يارب  نآ  ندرک 

رکفت زرط  تایاور و  رظن  زا  نیملـسم  نایم  رد  هلئـسم  نیا  یخیرات  ریـس  نتخاس  نشور  روظنم  هب  هتکن  کی  يروآدای  ثحب  نیا  ناـیاپ  رد 
دسریم و رظن  هب  مزال  مالسا  نادنمشناد 

36 ص : نیبطق ، رد  تدابع  رمقلا -  قش  جارعم - 
هدش لقن  جارعم  عوضوم  رد  هک  یثیداحا  : » دیوگیم نایبلا » عمجم   » دوخ ریسفت  باتک  رد  یمالـسا  گرزب  رـسفم  یـسربط » : » هک نیا  نآ 

: تسا هتسد  راهچ  تسا 
(. جارعم عوضوم  لصا  دننام   ) تسا یعطق  رتاوت  مکح  هب  هک  یتایاور  - 1

(. اهنامسآ رد  دنوادخ  تمظع  تایآ  زا  يرایسب  هدهاشم  دننام   ) درادن یلقن  یلقع و  عنام  هنوگ  چیه  اهنآ  لوبق  هک  یثیداحا  - 2
. دومن ریسفت  هیجوت و  ار  اهنآ  ناوتیم  یلو  تسا  هدننز  نآ  رهاظ  هک  یتایاور  - 3

«. تسا اهنآ  ندوب  یگتخاس  رب  ینشور  هاوگ  اهنآ  عضو  و  دشابیم ، لطاب  لوقعمان و  روما  هلسلس  کی  رب  لمتشم  هک  یتایاور  - 4
لقن هنیمز  نیا  رد  یباـتک  ره  رد  يربخ  ره  هک  تسین  ینعم  نیا  هب  جارعم  هلئـسم  لوبق  هدومن  حیرـصت  گرزب  دنمـشناد  نیا  هک  روطناـمه 

دربتسد زا  رگید  لئاسم  زا  يرایسب  دننام  جارعم  هلئسم  هنافسأتم  اریز  مینک ، دییأت  ای  میریذپب  ار  نآ  هدش 
37 ص : نیبطق ، رد  تدابع  رمقلا -  قش  جارعم - 

تـسا تسد  رد  هک  ینـشور  یلقن  یلقع و  كرادم  کمک  هب  دیاب  دناهتـسب ، نآ  هب  یناوارف  ياههیاریپ  و  هدنامن ، نوصم  ثیدـح  نالعاج 
. درک ادج  مه  زا  ار  نآ  تسردان  تسرد و  دومن و  یفارص  ار  ثیداحا  نیا 

«. یلقن هلدا   » رظن زا  جارعم  هلئسم  هرابرد  ثحب  هصالخ  دوب  نیا 
39 ص : نیبطق ، رد  تدابع  رمقلا -  قش  جارعم - 

مولع رظن  زا  ربمایپ  جارعم 

هدرشف روطب  هدش  لقن  ننست  لها  هعیـش و  قرط  زا  هک  یتایاور  نآرق و  تایآ  دافم  رظن  زا  جارعم »  » هلئـسم هرابرد  ار  مزال  ياهثحب  نونکات 
. میاهدومن حرطم 

رظن زا  جارعم   » ینعی دوشیم  بوسحم  نآ  ياهتمـسق  نیرتساسح  هک  ار  هلئـسم  نیا  موس  تمـسق  دـیاب  تاهج  نیا  ندـش  نشور  اـب  نونکا 
. دیئامرفب تالاقم  هلسلس  نیا  همتاخ  زا  سپ  ار  یئاهن  تواضق  میوشیم  روآدای  ًاددجم  میهد ، رارق  یسررب  دروم  مولع »

: تخادرپ اهنآ  خساپ  هب  درک و  حرط  ار  لاؤس  دنچ  دیاب  تاداریا  همه  عفر  يارب  ثحب  نیا  رد 
40 ص : نیبطق ، رد  تدابع  رمقلا -  قش  جارعم - 

؟ تسا ریذپناکما  مولع  رظن  زا  رشب  کی  يارب  یئاضف  رادهنماد  ترفاسم  رگید  ترابع  هب  اهنامسآ و  رد  ریس  ینعی  جارعم  الوصا  ایآ  - 1
؟ دراد یلئاسو  هچ  هب  زاین  دراد  ناکما  رگا  - 2

؟ دشابیم هزادنا  هچ  تسا  مزال  يرفس  نینچ  يارب  هک  ینامز  تدم  - 3
. تسا تبثم  زورما  مولع  رظن  زا  لوا  لاؤس  خساپ 

قباس رد  رگا  تسا ، هتفرگ  دوخ  هب  یلمع  هبنج  نونکات  نآ  زا  یهجوت  لـباق  ياهتمـسق  هکلب  دراد  ناـکما  اـهنت  هن  رـشب ، یئاـضف  ریـس  اریز 
روـصت سوـیملطب »  » هنهک تئیه  نارادـفرط  هک  روـطنآ  اـی  و  درادـن ، یملع  یلقع و  ناـکما  یترفاـسم  نینچ  دـنیوگب  یناـسک  دوـب  نکمم 

ینخس  نینچ  زورما  تسا 6 ،] كالفا  مایتلا  قرخ و  بجوم  اهنامسآ  رد  ناسنا  ریس  دندرکیم 

نیبطق رد  تدابع  رمقلاقش ، www.Ghaemiyeh.comجارعم ، ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 47زکرم  هحفص 15 

http://www.ghaemiyeh.com


41 ص : نیبطق ، رد  تدابع  رمقلا -  قش  جارعم - 
. تسین لوبق  لباق  الصا 

سویملطب تئیه  رد  هک  هرهز  هراتس  ات  هتفاکش و  ار  نامسآ  هنیس  نیشنرس - نودب  یضعب  نیـشنرس و  اب  یـضعب  امیپاضف - ياهکـشوم  اریز 
یلقع  لاحم  هن  دناهتفر ، شیپ  تشاد ، رارق  موس  کلف  رد 

[. 7] دشابن رود  نادنچ  دوش  هدایپ  هام  هرک  رد  ًامسر  ناسنا  هک  زور  نآ  دیاش  و  تسا ، هدمآ  شیپ  یمایتلا  قرخ و  هن  و  هداد ، يور 
هچ ره  یلو  دـشابیم  زیچان  رایـسب  اهنآ  بیجع  لصاوف  اهنامـسآ و  بکاوک و  تمظع  ربارب  رد  تیقفوم  تفرـشیپ و  نیا  هک  تسا  تسرد 

نیرتهب  دناهتفگ  هک  روطنامه  و  تسا . هدروآ  نوریب  یملع  یلقع و  لاحم  رما  کی  تروص  زا  ار  بلطم  تسه 
42 ص : نیبطق ، رد  تدابع  رمقلا -  قش  جارعم - 

. لوا لاؤس  دروم  رد  نیا  تسا ...  نآ  عوقو  عوضوم  کی  ناکما  يارب  لیلد 
هک یناوارف  عناوم  رب  اهنآ  کمک  هب  دیاب  و  تسا ، نوگانوگ  لئاسو  هب  دنمزاین  یئاضف » رفـس   » هک هدرک  فارتعا  دـیاب  مود  لاؤس  دروم  رد 

. دش زوریپ  دراد  دوجو  هار  نیا  رد 
: دشابیم ریز  عنام  شش  رتمهم  همه  زا  و  تسا ، رایسب  عناوم  نیا 

هبساحم کی  اب  نادنمشناد  دش ، زوریپ  نآ  رب  یلئاسو  هب  دیاب  هک  تسا  نیمز  هبذاج  يورین  یئاضف  ياهترفاسم  هار  رـس  رب  عنام  نیتسخن  - 1
رد رتمولیک  رازه  لقاال 40  نآ  تعرس  هک  تسا  مزال  یبکرم  نیمز  هبذاج  هزوح  زا  رارف  و  هبذاج » هرز   » نتفاکش يارب  دناهدرک  تباث  قیقد 

. دشاب هیناث  رد  رتمولیک   11 رگید 2 / ترابعب  و  تعاس ،
تـسد هب  دومن . دـهاوخ  تکرح  یـسمش  هموظنم  تارایـس  يوس  هب  هتفاکـش و  ار  هبذاج  هرز  دوش  هداد  امیپاضف  وان  هب  یتعرـس  نینچ  رگا 

. تسین ناسآ  هداس و  یلو  تسا  نکمم  الماک  نآ  زا  رتشیب  ای  یتعرس  نینچ  ندروآ 
43 ص : نیبطق ، رد  تدابع  رمقلا -  قش  جارعم - 

زا رظن  عطق  تسا  رتمولیک  دـصکی  دودـح  رد  نآ  رطق  هک  نیمز  وج  رد  هکلب  تسا ، [ 8 «] وج  » ءاروام طیحم  رد  اوه  نادـقف  رگید ، عنام  - 2
رگا و  تسین ، سفنت  لباق  ندوب  قیقر  هطـساو  هب  هیقب  تسا ، مکارتم  دراد و  نژیـسکا  یفاک  هزادنا  هب  هک  نیمز  رواجم  ياوه  رتمولیک  دنچ 

. ددرگیم ناقفخ  راچد  يدوزب  نژیسکا  دوبمک  رثا  رب  دورب  رتالاب  نآ  زا  ناسنا 
كاله دنـسرن  وا  هب  رگا  دوشیم و  شوهیب  هیناـث  دـنچ  ضرع  رد  نیمز  حطـس  زا  يرتمولیک  رد 15  يداع  درف  کی  دـهدیم  ناشن  هبرجت 

. دنربب نیمز  زا  دوخ  اب  یئاضف  ياهترفاسم  يارب  ار  مزال  نژیسکا  دنراچان  نایامیپاضف  اذل  دش ، دهاوخ 
باتفآ هک  مسج  زا  یتمـسق  نآ  ینعم  نیا  هب  دراد ، دوجو  اضف  رد  هک  تسا  ياهدنـشک  يامرـس  نازوس و  يامرگ  عوضوم  رگید ، عنام  - 3

درس هزادنا  یب  دباتیمن  نآ  رب  باتفآ  هک  یتمسق  نآ  نازوس و  غاد و  هداعلا  قوف  دباتیم  نآ  رب 
44 ص : نیبطق ، رد  تدابع  رمقلا -  قش  جارعم - 

رد ار  نآ  زا  یتمـسق  رگید  فرط  زا  و  لیدـعت ، ار  باتفآ  نازوس  ترارح  فرط  کی  زا  اـت  درادـن  دوجو  اوه  اـجنآ  رد  اریز  دوب ، دـهاوخ 
. دروآ دوجوب  مسج  فارطا  رد  میالم  ًاتبسن  ترارح  کی  دنک و  هریخذ  دوخ 

« سکیا هعشا  «، » شفنب ءاروام  هعـشا  : » دننام دراد  دوجو  وج  ءاروام  رد  هک  تسا  یگانرطخ  ياههعـشا  رابگرم و  ياهوترپ  رگید ، عنام  - 4
نوریب ياضف  رد  نوچ  اما  درادن ، ندب  مسیناگرا  رب  یـشخبنایز  رثا  دباتب  ناسنا  ندـب  رب  مک  رادـقمب  رگا  اهوترپ  نیا  [. 9 «] یناهیک هعشا   » و

. تسا رابگرم  هدنشک و  ناسنا  يارب  تسا  دوجوم  دایز  هداعلا  قوف  رادقمب  وج 
تردق زا  هدرک و  بذج  دوخ  رد  ار  اهنآ  زا  يدایز  رادقم  هک  تسا  نیا  دنکیم  ام  هب  نیمز  وج  هک  یگرزب  تامدـخ  زا  یکی  تقیقح  رد 

ام هب  نیمز  يور  رد  هچنآ  اذل  دهاکیم ، اهنآ 
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45 ص : نیبطق ، رد  تدابع  رمقلا -  قش  جارعم - 
. دراد یتایح  هبنج  دشابیم و  دیفم  ًابلاغ  هکلب  تسین ، كانرطخ  هجو  چیه  هب  دسریم 

. دنروآ نایز  الماک  ناسنا  تمالس  يارب  و  دننازوسیم ، یتخسب  ار  ندب  تسوپ  دنوشن  فیعض  رگا  شفنب » ءاروام   » ياهوترپ
یتاـعیاض ندـب  یلخاد  مسیناـگرا  هب  دـنکیم و  ذوفن  ناـسنا  ندـب  قاـمعا  رد  تسا  وج  نوریب  رد  هک  یتروص  هب  زین  سکیا »  » تاعـشعشت

. دنکیم لالتخا  داجیا  زین  اهناوختسا  زغم  راک  رد  دزیریم و  مه  هب  ار  نآ  ياهلوبلگ  نوخ و  بیکرت  دناسریم ،
زا ار  ندـب  فلتخم  جوسن  دـنراد و  ویتکاویدار »  » تاشعـشت هباشم  يریثأت  اهنآ  تسا ، رتکانرطخ  رتتخـس و  یلیخ  یناهیک »  » ياـهوترپ رثا 

. دننکیم یشالتم  مه 
دوخ هنیفـس  زا  یتح  دنناوتیم  نآ  اب  هک  دننکیم  نت  رد  یـصوصخم  ياهـسابل  هدنـشک  ياهوترپ  نیا  تارطخ  زا  یئاهر  يارب  نادروناضف 

. دنریگ رارق  تاعشعشت  نیا  شبات  ربارب  رد  دنیآ و  نوریب 
46 ص : نیبطق ، رد  تدابع  رمقلا -  قش  جارعم - 

دروخرب دـنتکرح . رد  نارکیب  ياضف  نیا  رد  دـیدش  رایـسب  یـضعب  فلتخم و  ياهتعرـس  اب  هک  تسا  یباهـش  ناوارف  ماسجا  رگید  عنام  - 5
مینادیم هک  نیا  هچ  دشاب . لسلـسم  ياههلولگ  زا  رتکانرطخ  رترثؤم و  بتارم  هب  تسا  نکمم  ناسنا  ندـب  اب  اهنآ  کچوک  تارذ  زا  یکی 

تعرـس اب  ار  اههلولگ  عاونا  ریثأت  تردق  تهج  نیمه  هب  و  دوب ، دهاوخ  رتدایز  نآ  ریثأت  ذوفن و  ددرگ ، رتشیب  مسج  کی  تعرـس  ردـق  ره 
. اهنآ لکش  سنج و  اب  هن  دننکیم ، يریگهزادنا  اهنآ  ریس 

دناوتیم يداع  دراوم  رد  هک  تسا  یئامیپاضف  صوصخم  ياهـسابل  امیپاضف و  وان  هندـب  صوصخم  نامتخاس  زین  ماسجا  نیا  اب  هزرابم  هار 
. دنک تمواقم  ماسجا  نیا  ربارب  رد 

. تسا ینزو » یب   » هلئسم دراد  دوجو  هار  نیا  رد  هک  يرگید  عنام  هرخالب  - 6
هب نآ  نزو  ددرگ  ربارب  ود  نیمز » زکرم   » زا یمسج  هلصاف  رگا  ینعی  دراد ، سوکعم  تبسن  هلـصاف » روذجم   » اب هبذاج  يورین  هک  مینادیم 

ای ناسنا  ندب  رب  هبذاج » يورین  ریثأت   » زج يزیچ  نزو »  » اریز دنکیم ، ادیپ  لیلقت  مراهچ  کی 
47 ص : نیبطق ، رد  تدابع  رمقلا -  قش  جارعم - 

رفـص هب  سپـس  مرگ و  دـنچ  هب  مک  مک  و  وـلیک ، دـنچ  هب  ناـسنا  ندـب  نزو  هک  میـسریم  یئاـج  هب  بیترت  نیا  هب  و  تسین ، ماـسجا  ریاـس 
زین تعرـس  دوخ  هوالعب  دیامنیمن ، نزو  ساسحا  هاک  رپ  کی  هزادنا  هب  یتح  دـنکیم  ینزو  یب  ساسحا  الماک  یئاضف  رفاسم  دـسریم و 

. تسا ینزو  یب  لماوع  زا  یکی 
. دـشابیم اسرف  تقاط  لکـشم و  يداع  دارفا  يارب  نآ  لمحت  یلو  تسین  كاـنرطخ  هچرگ  ینزو  یب  زا  لـصاح  ياـهیتحاران  ضراوع و 

هدیزرو دـنهد و  ماجنا  یفلتخم  لکـشم و  ياهنیرمت  یئاضف  رفـس  هب  ندز  تسد  زا  شیپ  دـنراچان  ینزو  یب  راثآ  لمحت  يارب  نادروناضف 
. دنوش

هلئسم عناوم  نیا  دوجو  هک  تسین  نانچ  دش  هتفگ  هک  روطنامه  یلو  دراد ، دوجو  اضف  نارفاسم  هار  رس  رب  هک  تسا  ینوگانوگ  عناوم  اهنیا 
رشب زورما  ار  لئاسو  نیا  زا  ياهنومن  دش . زوریپ  اهنآ  رب  مزال  لئاسو  اب  ناوتیم  هکلب  دروآرد ، لحنیال  لاحم و  تروص  هب  ار  یئاضف  رفس 
مهرد يارب  زین  يرگید  لئاسو  قرط و  تسا  نکمم  الماک  تسناد و  اـهنیا  هب  رـصحنم  ار  هلیـسو  دـیابن  تسا  یهیدـب  یلو  دراد  راـیتخا  رد 

نتسکش 
48 ص : نیبطق ، رد  تدابع  رمقلا -  قش  جارعم - 

. دشاب هتشاد  دوجو  عناوم  نیا 
. دیئامرف هجوت  هدنیآ  تاحیضوت  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ربمایپ  جارعم  دروم  رد  اما  زورما ، رشب  یئاضف  ياهرفس  دروم  رد  نیا 
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49 ص : نیبطق ، رد  تدابع  رمقلا -  قش  جارعم - 

؟ دیدرگ زوریپ  عناوم  نیا  رب  ربمایپ  هنوگچ 

هناکدوک  قطنم  کی 
: تفگ دز و  ادص  ارم  ملعم  سالک  رس  رد  زور  کی  تفگیم 

! رادرب نیمز  زا  ار  دوخ  ياپ  کی  - 
مدرک  دنلب  ار  دوخ  ياپ  کی  هلصافالب  نم 

! رادرب مه  ار  دوخ  رگید  ياپ  الاح  - 
! مروخیم نیمز  هب  تسا ... ؟ نکمم  راک  نیا  هنوگچ  - 

!؟ تسا هدرب  جارعم  هب  ار  شربمایپ  ادخ  یئوگیم  روطچ  سپ  - 
هچ  عوضوم  نیا  دوب ، هدرب  راک  هب  شدرگاش  ربارب  رد  یملعم  زور  کی  دنیوگیم  هک  تسا  هناکدوک  قطنم  نامه  نیا 

50 ص : نیبطق ، رد  تدابع  رمقلا -  قش  جارعم - 
تاعالطا هک  یناسک  يارب  هک  دـنکیم  تسرداـن  رکف  زرط  کـی  زا  تیاـکح  تسه  هچ  ره  دـشاب  هتـشاد  تقیقح  هچ  دـشاب و  یگتخاـس 

. دنرواین هچ  دنروایب و  نابز  هب  ار  نآ  هچ  دراد ، یئامندوخ  تسا  دودحم  هلئسم  نیا  صوصخ  رد  اهنآ  یبهذم  یملع و 
***

ندب نیمه  اب  اهنامسآ  هب  رفس  ای  جارعم  میتسناد  الامجا  هدیدرگ و  نشور  هلئسم  نیا  زا  یهجوت  لباق  ياهتمسق  هتشذگ  ياهثحب  هب  هجوت  اب 
. دشابیمن نکمم  ریغ  زین  نآ  هیهت  هک  دراد  مزال  یلئاسو  اهنت  تسین ، لاحم  رما  ینامسج 

هب هک  دوب  ياهفسالف  هیحان  زا  یهاگ  دیدرت  نیا  و  دشیم ، دیدرت  اهنامسآ  هب  رفـس  یلقع  ناکما  هرابرد  هک  دوب  زور  کی  رگید  ترابع  هب 
نآ زا  روبع  نتفاکش و  هک  دنتـسنادیم  هدیچ  مه  يور  زایپ  تسوپ  دننام  و  هدرـشف ، نانچ  ار  هناگ  هن  كالفا  سویملطب »  » تئیه زا  يزوریپ 

یلقع  لاحم  صوصخم ، لالدتسا  قبط  ار  كالفا  ندمآ ) مه  هب  ندش و  هتفاکش  « ) مایتلا قرخ و   » حالطصا هب  و  تشادن ، ناکما 
51 ص : نیبطق ، رد  تدابع  رمقلا -  قش  جارعم - 

. دندرکیم یقلت  لاحم  يرما  اضف  هب  ار  ناسنا  رفس  لیلد  نیا  هب  تشادنپیم و 
یکالفا نانچ  الوصا  دنراد ، زاب  يرفس  نانچ  زا  ار  رشب  دنناوتیمن  رگید  یلایخ  كالفا  نآ  اریز  تسا  دروم  یب  داریا  نآ  رگید  زورما  یلو 

. دشاب مایتلا  قرخ و  ای  لاحم و  نآ  زا  روبع  هک  درادن  یجراخ  دوجو 
روبع هرهز »  » هراتـس رانک  زا  هتـشذگ و  دراـطع »  » و هاـم »  » زا نیـشنرس  نودـب  یئاـضف  ياههنیفـس  یعونـصم و  راـمقا  میتفگ  هک  روطناـمه 

هب هک  نیا  نودب  دـناهدراذگ ، رـس  تشپ  ار  هناگ  هن  كالفا  زا  هرهز ) کلف  دراطع ، کلف  رمق ، کلف   ) کلف هس  بیترت  نیا  هب  و  دـناهدرک ،
هشیمه يارب  اهنآ  مایتلا  قرخ و  ندوب  لاحم  نیرولب و  كالفا  هناسفا  بیترت  نیا  هب  و  دنـشاب ! هدرک  دروخرب  رظن  نیا  زا  یعنام  نیرتکچوک 

. تسا هدش  هدرپس  یشومارف  تسد  هب 
، اوه نادـقف  هبذاج ، لیبق  زا  ینوگانوگ  عناوم  زور  نآ  رد  دـشیم ، دـیدرت  یعیبط  مولع  نادنمـشناد  هیحان  زا  رفـس  نیا  ناـکما  رد  یهاـگ 

هار  رد  نآ ، لاثما  رابگرم و  ياهوترپ 
52 ص : نیبطق ، رد  تدابع  رمقلا -  قش  جارعم - 

هار  نامز  نآ  ات  درکیم و  یئامندوخ  یئاضف  ياهرفس 
: تسا هدش  لح  یملع  قرط  زا  تالکشم  نیا  مامت  زورما  هناتخبشوخ  یلو  دوب ، هدماین  تسد  هب  عناوم  نیا  رب  يزوریپ 
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اب اوه  نادقف  هدش ، هتفاکش  تسا  رتمولیک !  11 رب 2 / غلاب  هیناث »  » رد اهنآ  تعرس  هک  يروآ  ماسرس  ریسلا و  عیرس  ياهکـشوم  اب  هبذاج  هرز 
نامتخاس ای  صوصخم  ياهـسابل  اب  هدنـشک  يامرگ  امرـس و  نینچمه  رابگرم و  ياهوترپ  زا  هدیدرگ ، ناربج  مزال  نژیـسکا  ندرک  هریخذ 

نیمه هب  زین  ار  عناوم  ریاس  هدـش ، يداع  نادروناضف  تسرامم  نیرمت و  اب  ینزو  یب  هلئـسم  هدـمآ ، لمع  هب  يریگولج  امیپاضف  واـن  رادـج 
. دناهتشاذگ رس  تشپ  بیترت 

« زاجعا  » اریز دشابن ، یلقع  لاحم  دیاب  هک  تسا  هزجعم »  » طرش نیتسخن  نیا  و  هتفرگ ، دوخ  هب  یلمع  هبنج  یئاضف  ياهرفس  قیرط  نیا  هب  و 
: هک نیا  نآ  دنامیم و  یقاب  هلئسم  کی  اهنت  اجنیا  رد  دینک ) تقد   ) تفرگ دهاوخن  قلعت  یلقع  لاحم  رما  کی  هب  زگره 

53 ص : نیبطق ، رد  تدابع  رمقلا -  قش  جارعم - 
؟ تشاد رایتخا  رد  ار  لئاسو  نیا  ربمایپ  ایآ 

زورما رگا  یلو  هتفرگ  دوخ  هب  یلمع  هبنج  هتـشذگ - فالخرب  زورما - اهنامـسآ  هب  ترفاسم  هلئـسم  هک  تسا  تسرد  تفگ : دیهاوخ  دبال 
بیجع و رفـس  نآ  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  ایآ  دـنراد ، رایتخا  رد  یلئاسو  دـنوریم  یئاضف  ياهترفاسم  هب  هک  ینادروناـضف 

ینامسآ  راد  هنماد 
!؟ تسا هتشاد  رایتخا  رد  ار  یلئاسو  نینچ  هدوبن ، دناهتفر  زورما  یئاضف  نارفاسم  هک  یکچوک  الماک  هقطنم  هب  دودحم  هک  دوخ 

هیهت یئاضف  هاتوک  ياهترفاسم  يارب  لئاسو  نیا  دومنن ، اهنامـسآ  رد  ریـس  زورما  لئاسو  اـب  وا  ًاملـسم  هن ، تفگ : دـیاب  لاؤس  نیا  خـساپ  رد 
مزال رتلماک  رتزهجم و  بتارم  هب  یلئاسو  يریـس  نانچ  يارب  درادـن ، ار  بیجع  راد و  هنماد  ترفاـسم  ناـنچنآ  تردـق  زگره  تسا و  هدـش 

. تسا هتشاد  رایتخا  رد  ياهلیسو  نانچ  یهلا  يورین  ياکتا  هب  وا  تسا و 
یط  قارب »  » مانب يزومرم  بکرم  اب  ار  زیگناتریح  رفس  نیا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ربمایپ  میناوخیم  یبهذم  تایاور  رد 

54 ص : نیبطق ، رد  تدابع  رمقلا -  قش  جارعم - 
دنناـم یتعرـس  بکرم  نیا  دـناهتفگ  ثیدـح  نارـسفم  زا  یـضعب  تهج  نیمه  هب  تسا و  قرب »  » هداـم زا  قارب   » دیـشاب هتـشاد  هجوـت   ) درک

!( تسا هتشاد  قرب  ریس  تعرس 
دودح 12 رد  هتخاس  ناسنا  زورما  هک  یلئاسو  ریس  تعرـس  رگا  دیامیپب . ار  یئاضف  میظع  لصاوف  تسناوتیم  یناسآ  هب  زومرم  بکرم  نیا 

تـسا هتـشاد  نآ  زا  رتالاب  ای  هیناـث و  رد  رتمولیک  رازه  ینعی 300  رون  ریـس  تعرـس  هب  کیدزن  یتعرـس  بکرم  نآ  تسا  هیناث  رد  رتمولیک 
رد امیپاضف  ياهوان  هک  ار  هاـم  هرک  اـب  نیمز  هلـصاف  تسا  هتـسناوتیم  وا  نیارباـنب  دـیناوخیم ) هدـنیآ  لـصف  رد  ار  عوضوم  نیا  حیـضوت  )

. دیامیپب ندز  مه  رب  مشچ  کی  ینعی  داد ) میهاوخ  هک  یحیضوتب  رتمک  ای   ) هیناث کی  دودح  رد  دننکیم  یط  ار  نآ  يدایز  تاعاس 
رکف تسد و  هتخاس  بکرم  نیا  تشاد  هجوت  دیاب  یلو  تسا . هدوب  هدش  لح  زین  یئاضف  رفس  تالکشم  ریاس  زومرم  بکرم  نیا  رد  ًاملسم 

. تفرگیم همشچرس  وا  نایاپ  یب  تردق  یهلا و  لازیال  يورین  زا  دوبن ، ناسنا 
یگنر  مک  فیعض و  وترپ  هک  دوخ  قالخ  رکف  اب  رشب  رگا 

55 ص : نیبطق ، رد  تدابع  رمقلا -  قش  جارعم - 
نتخاس مهارف  دراذگب ، رـس  تشپ  ًاجیردت  ار  اهنامـسآ  رد  ریـس  تالکـشم  دـناوتب  تسا ، یتسه  ناهج  گرزب  ءدـبم  ياهتنا  یب  تردـق  زا 

. تسا هداس  رایسب  گرزب  ءدبم  نآ  يارب  ياهتفای  لماکت  هلیسو 
، نوگانوگ لئاسم  كرد  زا  معا  دـهدیم  ماجنا  ناسنا  کی  زغم  هک  یئاـهتیلاعف  ماـمت  هک  دزاـسب  یهاگتـسد  دـهاوخب  ًاـضرف )  ) ناـسنا رگا 

لیلحت  هیزجت و  فلتخم ، هرطاخ  اهنویلیم  میظنت  یناگیاب و  ظفح و 
نداد ناشن  يارب  ندب  ياضعا  مامت  هب  مزال  ياهنامرف  ندومن  رداص  دوشیم ، هجاوم  نآ  اب  یگدنز  رد  هک  یعونتم  هداعلا  قوف  تاعوضوم 

مزال رازبا  هنیزه و  دومن و  دـهاوخ  لاغـشا  ار  يدایز  ياضف  هاگتـسد  مجح  ًاملـسم  نوگانوگ ، ثداوح  ربارب  رد  بسانم  ياـهلمعلا  سکع 
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مهم عوضوم  نیا  هک  یلاح  رد  دنشاب ، نآ  میظنت  حالصا و  بقارم  صـصختم  هدع  کی  دیاب  هشیمه  و  دوب ، دهاوخ  روآ  ماسرـس  نآ  يارب 
. تسا هدش  یلمع  زغم  گنر  يرتسکاخ  هداس  هدام  مین  ولیک و  کی  اب  شنیرفآ  ناهج  رد  هدیچیپ  و 

ياهلیسو  نانچ  هیهت  هدنز  ياههنومن  نیا  هب  هجوت  اب  ایآ 
56 ص : نیبطق ، رد  تدابع  رمقلا -  قش  جارعم - 

. تسا لکشم  دنوادخ  يارب  اهنامسآ  رد  ریس  يارب 
رایتخا رد  تعیبط  ياروام  ناهج  زا  هک  یمیظع  يورین  اب  هکلب  هدومیپن  ار  هار  نیا  يداع  رـشب  کی  يورین  اب  ربمایپ  مینادیم  ام  لاـح  ره  هب 

. دروخیمن مشچ  هب  یلحنیال  لکشم  چیه  تمسق  نیا  رد  و  درک ، یط  ار  هار  نیا  يزهجم  الماک  هلیسو  اب  تشاد و 
دناوتیم تسا ) ناتـسرپادخ  اب  ثحب  نیا  رد  نخـس  يور   ) دراد دنوادخ  نایاپ  یب  لازیال و  تردق  هب  نامیا  هک  یتسرپادـخ  درف  چـیه  ایآ 

رد دناوتب  ات  دراذگب  شربمایپ  رایتخا  رد  تسا  نوریب  ام  دودحم  رکف  زا  هک  يزومرم  هلیسو  درادن  یعنام  چیه  دنوادخ  يارب  هک  دنک  راکنا 
دادادخ قالخ و  رکف  اب  دناوتب  هدنیآ  رد  زین  ناسنا  دیاش  مینادیم  هچ  ام  دنیبب !؟ ار  الاب  ناهج  ياهیتفگـش  بئاجع و  دنک و  ریـس  اهنامـسآ 

. دشابن هسیاقم  لباق  ًادبا  زورما  یئاضف  رفس  لئاسو  اب  هک  دزاسب  ياهلیسو  نانچ  زا  يرتهداس  ياههنومن  دوخ 
57 ص : نیبطق ، رد  تدابع  رمقلا -  قش  جارعم - 

نامز لکشم  جارعم و 

نیرخآ لح  هب  لصف  نیا  رد  دش ، نشور  مولع  رظن  زا  مالـسا » ربمایپ  جارعم   » هلئـسم تالکـشم  زا  تمـسق  دنچ  خساپ  هتـشذگ  ياهثحب  رد 
: میزادرپیم کیزیف ) ًاصوصخم   ) مولع رظن  زا  نامز » لکشم   » ینعی ثحب  نیا  لکشم 

. یبرغ دنمشناد  کی  طسوت  لاکشا  حرط 
؟ هتفرگ تروص  یسمش  هموظنم  لخاد  رد  اهنت  جارعم  ایآ 

؟ تساهتعرس نیرتالاب  رون  ریس  تعرس  ایآ 
***

رد ویگرویگ » و - ك -  » یئاپورا فورعم  دنمشناد 
58 ص : نیبطق ، رد  تدابع  رمقلا -  قش  جارعم - 

: دسیونیم نینچ  هدومن  جارعم  هرابرد  هک  یهاتوک  ثحب  نایب  رد  هتشاگن 10 ] مالسا  ربمایپ  یگدنز  خیرات  هرابرد  هک  دوخ  باتک 
. دیآیمن شیپ  یکیزیف  لکشم ) و   ) ثحب درک  زاورپ  اهنامسآ  رد  دوخ  حور »  » اب اهنت  يرادیب  لاح  رد  دمحم  میئوگب  رگا 

رازه ياهیناث 300  تعرـس  دـناوتیم  مسج  ایآ  هک  دوشیم  حرطم  لاؤس  نیا  دومن  زاورپ  اهنامـسآ  هب  یکاخ  مسج  اـب  هک  میئوگب  رگا  اـما 
؟ دیامن لمحت  تسا ، رون  ریس  تعرس  هک  ار  رتمولیک 

، دوش رون »  » هب لدـبم  دوخ  هک  نیا  رگم  دـیامن  لمحت  ار  رتمولیک  رازه  ياهیناث 300  تعرـس  هک  تسین  رداق  هدام  دـیوگیم : کیزیف  ملع 
. دیامن تکرح  رتمولیک  رازه  ياهیناث 300  زا  شیب  یتعرس  اب  دناوتیمن  مه  رون 

دمحم دنیوگیم  یمالسا  ناسیون  خیرات  زا  یضعب  یلو 
59 ص : نیبطق ، رد  تدابع  رمقلا -  قش  جارعم - 

لمعلا سکع  تعرـس  لداعم  یتعرـس  اـب  ار  دوخ  ترفاـسم  دـنک و  تکرح  رون  ریـس  تعرـس  زا  رتعیرـس  یکاـخ  مسج  نیمه  اـب  تسناوت 
. دناسرب ماجنا  هب  دیامن و  زاغآ  هبذاج » يورین  »

ار هتفگ  نیا  بهذم  رظن  زا  مراذگیم  ناناملسم  یبهذم  دئاقع  هب  مارتحا  نوچ  نم  یلو  دنکیمن  لوبق  ار  عوضوم  نیا  کیزیف  ملع  هچرگ 
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دوخ یبهذم  تادقتعمرد  مه  نایحیسم »  » ام مریذپیم ،
لوبق ار  نآ  میتسه  یبهذـم  هدـیقع  ياراد  هک  نیا  مکح  هب  ام  یلو  دریذـپیمن  ار  نآ  یـسانشتسیز »  » ای کیزیف »  » ملع هک  میراد  یلئاسم 

. مینکیم
نامـسآ رد  وا  یگدنز  اهنامـسآ و  هب  وا  دوعـص  گرم و  زا  سپ  یـسیع »  » ندش هدنز  هب  هدیقع  تمـسق  نیا  رد  ویگرویگ »  » روظنم دـیاش  )

(. تسین راگزاس  کیزیف  ملع  اب  یضعب  یسانشتسیز و  اب  نآ  ياهتمسق  زا  یضعب  هک  تسا 
***

- دشاب ملع  فالخ  رب  هچ  رگا  یبهذم - هدیقع  کی  ناونع  هب  ار  جارعم  عوضوم  دیاب  ام  دیوگیم  یحیـسم  دنمـشناد  نیا  هک  روطنامه  ایآ 
؟ میریذپب

60 ص : نیبطق ، رد  تدابع  رمقلا -  قش  جارعم - 
؟ دشاب هتشاد  یشزرا  دناوتیم  یبهذم  نینچ  دنوش  ادج  مه  زا  رگا  و  دنوش ؟ ادج  مه  زا  دنناوتیم  بهذم »  » و ملع »  » ایآ

زا میناوتیمن  هاـگ  چـیه  اـم  تسا ، یفنم  تسا - هتفگ  یحیـسم  دنمـشناد  نیا  هچنآ  فـالخرب  میئوـگیم - اـهلاؤس  نیا  هب  اـم  هک  یخـساپ 
چیه یفارخ  راکفا  اب  یتادـقتعم  نینچ  نایم  ام  مینک ، يوریپ  هتـسب  شوگ  مشچ و  تسا  ملع  ای  لـقع  فـالخرب  نآ  تادـقتعم  هک  یبهذـم 

. میراذگیمن قرف 
هراـبرد اـم  يرآ  تسا . هدرک  يزیر  یپ  ار  یئاهـشناد  مولع و  دوخ  هبون  هب  دـنکیم و  دـییأت  ار  نآ  موـلع  هک  میتـسه  یبهذـم  رادـفرط  اـم 

. مینکیم هماقا  لیلد  دوخ  هدیقع  نیا  يارب  و  میراد ، ار  ینامیا  هدیقع و  نینچ  مالسا » »
تـسا یلئاسم  هتـسد  نآ  اهنت  ثحب  نیا  رد  ملع »  » زا روظنم  هک  نیا  نآ  تشاد و  هجوت  نآ  هب  دـیاب  دروم  نیا  رد  هک  تسا  هتکن  کی  یلو 

. دوش نوگرگد  هدنیآ  تافاشتکا  وترپ  رد  تسا  نکمم  هک  اهیروئت  تارظن و  زا  هتـسد  نآ  هن  هتفرگ ، دوخ  هب  یعطق  هبنج  دـصرد  دـص  هک 
راظتنا دیابن  زگره  ام 

61 ص : نیبطق ، رد  تدابع  رمقلا -  قش  جارعم - 
« یبهذم ملسم  دئاقع   » نایم رد  اهنت  قفاوت  یگنهامه و  نیا  هکلب  ددرگ . قیبطت  یعطق  ریغ  لئاسم  هنوگ  نیااب  یبهذم  قیاقح  میـشاب  هتـشاد 

. میاهتفایرد ود  ره  ار  بهذم  ملع و  شزرا  مینک  تیاعر  ًاقیقد  ار  لصا  نیا  رگا  و  دوب ، دهاوخ  مولع » یعطق  لئاسم   » اب
یـضعب نتـشاد  اب  دنناوتیمن ) مه  ًامتح  و   ) دنناوتن نایحیـسم  الثم  تسا  نکمم  یلو  یمالـسا ، میلاعت  مالـسا و  هرابرد  ام  هدـیقع  تسا  نیا 

ار يداقتعا  نینچ  تافارخ  هب  هتخیمآ  ًانایحا  یقطنم و  ریغ  دئاقع 
یتح و  درکیم ، هزرابم  فلتخم  مولع  نادنمشناد  اب  اهلاس  اسیلک  هاگتـسد  لیلد  نیمه  هب  و  دنـشاب ، هتـشاد  بهذم » ملع و   » هطبار دروم  رد 

. تسا هدش  نایب  ًاحورشم  یطسو  نورق  خیرات  رد  نآ  زیگنا  فسا  يارجام  هک  تخاس ، دوبان  ار  اهنآ  زا  ياهدع 
هّللا یلص  مالـسا  ربمایپ  دروم  رد  جارعم  لکـشم  لح  زا  ار  دوخ  ملع  زا  یبهذم  لئاسم  کیکفت  ندیـشک  شیپ  اب  ویگرویگ »  » رگا نیاربانب 

نیا  میناوتیمن  ام  هتخاس ، رطاخ  هدوسآ  دش ) هتفگ  باتک  زاغآ  رد  هک  یحرشب   ) حیسم ترضح  ای  هلآ  هیلع و 
62 ص : نیبطق ، رد  تدابع  رمقلا -  قش  جارعم - 

. میئامن درط  یلک  هب  ار  نآ  ای  مینک و  ادیپ  هلئسم »  » نیا يارب  ملع  رظن  زا  یحیحص  لح  هار  دیاب  هکلب  میریذپب  ار  قطنم 
***

[. تسا 11 رون  ریس  تعرس  نامه  هدام  ناهج  رد  تعرس  یئاهن  دح  دنیوگیم  زورما  کیزیف  نادنمشناد  زا  يرایسب  هک  تسا  تسرد  هتبلا 
هب هک  دوشیم  هاتوک  يردقب  تکرح  دادتما  رد  نآ  لوط  الوا : دنک  تکرح  اضف  رد  تعرـس  نیا  اب  دـهاوخب  یمـسج  رگا  دـندقتعم  زین  و 

تمواقم  ینعی   ) نآ مرج  ًایناث : [ 12] دسریم رفص 
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63 ص : نیبطق ، رد  تدابع  رمقلا -  قش  جارعم - 
[. 13] دیسر دهاوخ  تیاهن  یب  هب  هک  دوشیم  دایز  يردق  هب  تکرح ) ربارب  رد  نآ 

رتمک نآ  تعرس  ًامتح  دیاب  دیامن و  تکرح  هیناث ) رد  رتمولیک  رازه   300  ) رون ریس  تعرس  اب  دناوتیمن  یمسج  چیه  باسح  نیا  يور  و 
. دشاب رون  تعرسزا 

64 ص : نیبطق ، رد  تدابع  رمقلا -  قش  جارعم - 
( دنتسه یسمش  هموظنم  نوریب  هک  یناگراتس   ) تباوث ناگراتس  نیتسخن  هب  رون  ریـس  تعرـس  لدعم  یتعرـس  اب  دهاوخب  یمـسج  رگا  لاح 

ءاملع هک  ياهبـساحم  قبط  دشاب ، تسا  رتکیدزن  ام  هب  تباوث  ناگراتـس  مامت  زا  هک  امـسیکورپ »  » هراتـس مسج  نآ  فدـه  ینعی  دـنک  رفس 
! دسرب روبزم  هراتس  هب  ات  تسا  مزال  تقو  لاس  راهچ  زا  شیب  دناهدرک  تئیه 

. دنکیم داجیا  بش ) کی  رد  مه  نآ   ) جارعم هار  رد  یگرزب  لکشم  عوضوم  نیا 
***

: دراد دوجو  هار  ود  لکشم  لح  يارب 
؟ هتفرگن تروص  یسمش  هموظنم  لخاد  رد  اهنت  جارعم  ایآ  - 1

لیلد هک  یلاـح  رد  مینادـب ، یـسمش  هموظنم  نوریب  هقطنم  رد  جارعم  رد  ار  ص »  » ربماـیپ ریـسم  هک  دوشیم  هجوتم  یتروص  رد  قوـف  داریا 
، دشاب هتفرگ  تروص  یسمش  هموظنم  تمظع  اب  تارایس  نورد  رد  یئاضف  ریس  نیا  دراد  یعنام  هچ  تسین . تسد  رد  بلطم  نیا  رب  یعطاق 

تروص  نیا  رد 
65 ص : نیبطق ، رد  تدابع  رمقلا -  قش  جارعم - 

. دیدرگ دهاوخ  فرطرب  الماک  لاکشا 
دناهداهنیم نآ  رب  متفه  نامـسآ  مان  امدق  هک  تسا  لحز »  » دوشیم هدید  حلـسم  ریغ  مشچ  اب  هک  یـسمش  هموظنم  تارایـس  نیرترود  اریز 

(. دشابیم دیشروخ  هرک  يرتشم و  خیرم ، هرهز ، دراطع ، ات  ام  هلصاف  زا  شیب  ام  زا  نآ  هلصاف  اریز  )
تکرح رون  ریـس  تعرـس  زا  رتمک  یمک  هک  یبکرم  يارب  هلـصاف  نیا  تسا ، رتمولیک  نویلیم  زا 1400  شیب  یمک  ام  زا  هرایـس  نیا  هلـصاف 

. دشابیم رسیم  یهاتوک  رایسب  تدم  رد  نآ  ندومیپ  هک  تسا  یهاتوک  هلصاف  دنک 
دهاوخ لح  الماک  نامز  لکشم  دشاب  هتفرگ  تروص  یـسمش  هموظنم  تارایـس  نورد  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  جارعم  رگا  نیاربانب 

و تشاد ، دهاوخن  کیزیف  ملع  تایفشک  اب  یتفلاخم  دش و 
« یـسمش هموظنم  تارک   » نیمه اهنامـسآ  یناـعم  زا  یکی  اریز  تسا  یلومعم  قـالطا  کـی  یـسمش  هموـظنم  تارک  رب  اهنامـسآ »  » قـالطا

. دشابیم
هدید  قارب »  » ناونع هب  یبکرم  مان  اهنامسآ  هب  ص »  » ربمایپ رفس  يارب  ینس  هعیش و  ثیداحا  رد  هک  نیا  هجوت  بلاج 

66 ص : نیبطق ، رد  تدابع  رمقلا -  قش  جارعم - 
هک هدوب  نیا  دیاش  يراذگ  مان  نیا  تلع  دـنیوگیم  ثیدـح  ياملع  تسا ، قرب »  » هدام زا  قارب »  » دـش هراشا  ًاقباس  هک  روطنامه  دوشیم و 

. تسا هدرکیم  تکرح  قرب ! دننام  عیرس ، رایسب  روبزم  بکرم 
رادقم هزادنا  هب  وا  مدق  ره  ینعی  هرـصب !» دـم  هاطخ   » هک هدـش  دراو  ثیداحا  زا  ياهراپ  رد  یئاضف  بکرم  نیا  فیـصوت  رد  هک  نیا  رتبلاج 
تـسا مزال  زیچ  ره  ندید  يارب  هک  ینامز  لوط  و  دریگیم ، تروص  رون »  » هلیـسو هب  ءایـشا  تیؤر  هکنیا  هب  هجوت  اب  و  تسا ، هدوب  وا  دـید 

! تسا هتشاد  رون  ریس  تعرس  هب  کیدزن »  » یتعرس روبزم  بکرم  هک  دوشیم  هدافتسا  ثیدح  نیا  زا  تسا ، رون  ریس  تعرس  اب  ربارب 
؟ تساهتعرس نیرتالاب  رون  ریس  تعرس  ایآ  - 2
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تعرس زا  رتالاب  دناوتیمن  یلماع  چیه  تحت  رد  زیچ  چیه   » هک هیرظن  نیا  دهدیم  ناشن  زورما  نادنمشناد  ياههتفگ  رد  هعلاطم  یسررب و 
(. دینک تقد  . ) دشاب یئاهتعرس  زین  رون  تعرس  ءاروام  رد  دوریم  لامتحا  هکلب  تسین ، ملسم  یعطق و  دصرد  دص  دنک » تکرح  رون 

67 ص : نیبطق ، رد  تدابع  رمقلا -  قش  جارعم - 
، تسین ینامز  هب  دنمزاین  ًاقلطم  اههلـصاف  ندومیپ  يارب  جاوما  نیا  دـندقتعم  نادنمـشناد  زا  ياهدـع  هبذاج  زومرم  جاوما  دروم  رد  هلمج  زا 

! دیامیپب ار  ناهج  رساترس  دناوتیم  هظحل  کی  رد  هکلب 
هک دراد  دوجو  تعرـس  کـی  یلو  دـسیونیم ...« : نینچ  دـنکیم و  فارتعا  عوضوم  نیا  هب  ثحب  ناـمه  رد  ویگرویگ )  ) روبزم دنمـشناد 

! دشابیم هبذاج » يورین  جاوما   » ریثأت تعرس  نآ  دنکیم و  رثا  رگید  فرطب  ناهج  رس  کی  زا  هظحل  کی  رد  تسا و  ینآ 
ددرگ جاوما  هب  لدـبم  هدـش و  ادـج  ناهگان  تسا  دیـشروخ  نویلیم  اههد  ياراد  هک  ناشکهک  کـی  ناـهج  ياـهتنا  رد  نآ ، نیمه  رد  رگا 

هک هیناث  نامه  دوبن  روط  نیا  رگا  و  دوشیم ، لداعتم  ناهج  ماظن  هظحل  نیمه  رد  هک  دـهدیم  ناـشن  لـمعلا  سکع  يروط  هبذاـج  يورین 
! ددرگ دوبان  دیاب  مه  ام  يدیشروخ  يایند  دیدرگ  جاوما  هب  لدبم  کیکفت و  ناشکهک  نآ 

ینآ  نآ  لمعلا  سکع  تعرس  تسا و  يروف  ناهج  رسارس  رد  درک  فشک  ار  نآ  نتوین  هک  هبذاج  يورین  نوناق  رثا 
68 ص : نیبطق ، رد  تدابع  رمقلا -  قش  جارعم - 

[. 14 «] دشابیم
تباث ار  تقیقح  نیا  لاح  ره  رد  یلو  تسا ، هبذاج  جاوما  تعرـس  هب  طوبرم  هکلب  تسین  مسج »  » کی تعرـس  هرابرد  نخـس  نیا  هچرگا 

. دراد دوجو  یتعرس  مه  نآ  زا  رتالاب  تسین و  ناهج  رد  اهتعرس  نیرتالاب  نادنمشناد  همه  رظن  زا  رون  ریس  تعرس  هک  دنکیم 
هدرپ زیگناتفگش  گرزب و  تقیقح  کی  زا  هک  دوشیم  هدید  طاسبنا » لاح  رد  ناهج   » ناونع تحت  یثحب  زورما  تئیه  رد  هک  نیا  رگید 

: درادیم رب 
رود مه  زا  يروصت  قوفام  تعرس  اب  اهناشکهک  دشابیم و  طاسبنا  شرتسگ و  لاح  رد  ناهج  تئیه ، نادنمـشناد  تایفـشک  نیرخآ  قبط 

. دنزیرگیم یمولعمان  طاقن  هب  دنوشیم و 
دنناـم  ) دـنوشیم رود  اـم  زا  هیناـث ! رد  رتـمولیک  تعرـس 1200  هب  اـهنآ  زا  یـضعب  تسا : فـلتخم  مـه  اـب  اـهناشکهک  يور  سپ  تـعرس 

اب رگید  یضعب  هلبنس ) ربا  ياهناشکهک 
69 ص : نیبطق ، رد  تدابع  رمقلا -  قش  جارعم - 

(. لیلکا ناشکهک  دننام   ) هیناث رد  رتمولیک  رازه  زا 20  شیب  تعرس 
تعرـس نآ  تسا و  هیناـث ! رد  رتمولیک  رازه  کیدزن 60  هدش ، يریگهزادنا  نادنمـشناد  هلیـسو  هب  نونکات  هک  يور  سپ  تعرـس  نیرتدنت 

. تسا بیجع  روآ و  ماسرس  یتسار  دشابیم و  عاجش »  » ناشکهک هدوت  يور  سپ 
. تسا رتشیب  اهنآ  يور  سپ  دنشاب  رترود  ام  زا  اهناشکهک  ردق  ره  دندقتعم  نادنمشناد  باسح  نیا  يور 

لاـح نیع  رد  اـما  تسین ، نکمم  اـهنآ  يور  سپ  تعرـس  يریگهزادـنا  هک  تسا  فیعـض  ياهزادـنا  هـب  رترود  ياـهناشکهک  روـن  هـچرگ 
يور سپ  تعرـس  يریگهزادـنا  ماجنارـس  ینف  لـئاسو  دوبهب  تفرـشیپ و  اـب  هک  دراد  دوجو  یـشخب  دـیما  دـعاسم و  ياـههنیمز  دـندقتعم 

. دیدرگ دهاوخ  ریذپناکما  رگید  ياهناشکهک 
: دیوگیم موجن  ياهزرم  دنمشناد  هدنسیون  ( Fert Hoyle لیوه درف 

يور  سپ  ياهتعرس  يریگهزادنا   ) يراک نینچ  هاگ  ره 
70 ص : نیبطق ، رد  تدابع  رمقلا -  قش  جارعم - 

دنتسه یئوگشیپ  نیا  يارب  هدامآ  ءانثتـسا  نودب  نامجنم  همه  ًابیرقت  هک  منکیم  رکف  نینچ  نم  دوب ؟ دهاوخ  هچ  هجیتن  دوش  نکمم  رتشیب )
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. دنهدیم همادا  دوخ  شیازفا  هب  نانچمه  يور  سپ  ياهتعرس  هک 
: هک دـنکیم  فسأت  راهظا  یلو  دوشیم . رون » تعرـس  قوفام  ياهتعرـس   » لـماش عوضوم  نیا  هک  دـنکیم  هفاـضا  دـعب  تراـبع  رد  سپس 

(. تاحفص 340 و 324  ) دشابیم دصر  یئاناوت  زا  جراخ  الامتحا »  » زین رون  تعرس  قوفام  ياهتعرس  ات  لماک  یسررب 
دوخ نیا  تسا و  اهناشکهک  طاـسبنا  دروم  رد  رون  تعرـس  قوفاـم  ياهتعرـس  هراـبرد  ثحب  اـجنیا  رد  دـیئامرفیم  هظحـالم  هک  روطناـمه 

نـشور بلطم  نیا  هدـنیآ  تافاشتکا  وترپ  رد  تسا  نکمم  تسین و  ملـسم  عطاق و  هیرظن  کی  رون »  » یئاـهن تعرـس  يروئت  هک  دـناسریم 
تروص نیا  رد  دشاب و  هتـشاد  رون  تعرـس  قوفام  ياهتعرـس  دناوتب  یطئارـش ) ره  رد  هن   ) یـصاخ طئارـش  رد  یکاخ  مسج  یتح  هک  دوش 

. دیدرگ دهاوخ  لح  تسا  هدوب  یسمش  همروظنم  ءاروام  ربمایپ  ریسم  هک  یتروص  رد  یتح  جارعم  هلئسم  رد  نامز  لکشم 
71 ص : نیبطق ، رد  تدابع  رمقلا -  قش  جارعم - 

(. دینک تقد  . ) دشاب هدرک  ریس  بش  کی  رد  ار  اهنامسآ  هنهپ  رسارس  ربمایپ  هک  تشاد  دهاوخن  یعنام  ملع  رظن  زا  و 
73 ص : نیبطق ، رد  تدابع  رمقلا -  قش  جارعم - 

جارعم هرابرد  ثحب  نیرخآ 

؟ تفر جارعم  هب  ربمایپ  ارچ 

. جارعم هلئسم  رد  ناسانشرواخ  بیجع  تافارخ  * 

. درادیمرب هدرپ  تقیقح  نیا  يور  زا  نآرق  * 

. نامسآ بکاوک  هدننک  هریخ  تمظع  جارعم و  * 

هک تسا  هدش  یتافارخ  اب  هتخیمآ  یخیرات  حیحص  ياهنایرج  زا  رگید  يرایـسب  دننام  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  جارعم  نایرج  هنافـسأتم 
. تسا هداد  ناشن  دنسپان  دنرادن  تمسق  نیا  رد  یفاک  تاعلاطم  هک  یناسک  رظن  رد  ارنآ  یلصا  هفایق 

یـصخش ياههقیلـس  ندوزفا  ای  یخیرات ، قیاقح  لقن  رد  يراب  دنب و  یب  رثا  رب  هک  تسا  يدارفا  هدولآ  طحنم و  راکفا  هدـیئاز  تافارخ  نیا 
يارب  زین  یکاپان » ياهتسد   » تسین دیعب  چیه  و  تسا ، هدمآ  رد  تروص  نیا  هب  قیاقح ، نیا  هب 

74 ص : نیبطق ، رد  تدابع  رمقلا -  قش  جارعم - 
. دشاب هدرک  کمک  عوضوم  نیا  هب  اهنآ ، نداد  ناشن  یملع  ریغ  و  یمالسا ، دئاقع  یقیقح  هرهچ  نتخاس  نوگرگد 

رفس نیا  زا  یئاهن  روظنم  هک  ددرگیم  دومناو  نینچ  دوشیم و  هتفگ  جارعم  فده  هرابرد  هک  تسا  بلاطم  ياهراپ  تافارخ ، نیا  هلمج  زا 
! تسا هدوب  شرع  زارف  رب  شصوصخم  یسرک  يالاب  رب  وا  هدهاشم  دنوادخ و  رابرد  هب  نتفای  راب  یئاضف  ریس  هنابش و 

رد یتافارخ  یتح  تسین ، یلاخ  تافارخ  نیا  زا  زین  دنمـشناد ! حالطـصا  هب  و  شیدـناریخ ! ناسانـشرواخ  ياههتـشون  هک  تسا  نیا  بلاـج 
؟ دناهتفرگ یعبنم  هچ  زا  تسین  مولعم  چیه  هک  دوشیم  هدید  ثحب  نیا  رد  اهنآ  تارابع  يالبال 

: دسیونیم نینچ  جارعم  ثحب  رد  نآرق » دمحم و   » باتک هدنسیون  تروپ  نوید  ناج  الثم 
اهنآ زا  ياهتـسد  هک  نایب  نیا  هب  دومن . هدهاشم  یفلتخم  ياهتروص  هب  ار  ناگتـشرف  زا  یعمج  لوا ، نامـسآ  هب  ندش  دراو  زا  سپ  دمحم » »

تاناویح  تروص  هب  نیریاس  و  ناگدنرپ ، تروص  هب  يرگید  هتسد  و  دندوب ، ناسنا  تروص  هب 
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75 ص : نیبطق ، رد  تدابع  رمقلا -  قش  جارعم - 
هدمآ نیمز  زا  ناگتـشرف  همه  دوب ! دیفـس  فرب  دننام  شلاب  رپ و  هک  دومن  هدهاشم  ار  یگرزب  هزادـنا  یب  سورخ  ناگدـنرپ  نایم  فلتخم .

! دننک تعافش  دننکیم  یگدنز  اجنیا  هک  یتاناویح  يارب  ات  دندوب 
نیا ياـههویم  دادیم ، ناـشن  ار  تشهب ) « ) ذـئاذل غاـب   » دحرـس دوب و  اـجنآ  رد  یبوط »  » تخرد هک  دـندش  یلحم  دراو  نیرفاـسم  هرخـالاب 

! دوب یفاک  ینالوط  تدم  رد  تادوجوم  همه  هیذغت  يارب  هک  دوب  گرزب  يردقب  تخرد 
یـسرک  » زا ار  نامـسآ  هک  تسا  ياهطقن  اجنیا  و  دوبن ، روبع  لباق  يریذـپانف  قولخم  چـیه  يارب  هک  دـندروخرب  یعنام  دـس و  هب  اـجنیا  رد 

رتشیب ادخ  شرع  ات  نامک 15 ] ود  هزادنا  هب  هک  تفر  یئاج  ات  تفای و  روضح  هب  برقت  هزاجا  هرخالاب  دنکیم ... ! ادج  لاعتم » دنوادخ 
76 ص : نیبطق ، رد  تدابع  رمقلا -  قش  جارعم - 

[16 ! ...«] تشادن هلصاف 
ربمایپ و  هدرک ، نییعت  اهنامسآ  زارفارب  یـصاخ  یـسرک  دنوادخ  يارب  ترابع  نیارد  یبرغ  هدنـسیون  نیا  دیئامرفیم  هظحالم  هک  روطنامه 

! تسا هدرب  شیپ  بیجع  یسرک  نآ  يرتمود  ات  ًابیرقت  یبیجع  تافیرشت  اب  ار  ص »  » مالسا
ون زا  هک  يربمغیپ  دمحم   » باتک هدنسیون  ياههتشون  دشاب  ریسفت  لباق  ولهپ و  ود  تمـسق  نیا  رد  هدنـسیون  نیا  ياههتـشون  زا  یـضعب  رگا 

: دسیونیم وا  تسا . ریسفت  لباق  ریغ  نشور و  هدرپ و  یب  الماک  تخانش » دیاب 
يرادهاگن لوغشم  ادخ  هک  دیمهفیم  و  دینشیم ! ار  دنوادخ  ملق  يادص  هک  دش  کیدزن  يردق  هب  دنوادخ  هب  ربمایپ  نامـسآ ، نیرخآ  رد 

ربمغیپ ولو  دنیبب  ار  دنوادخ  دناوتیمن  سک  چیه  اریز  دیدیمن . ار  وا  دینـشیم  ار  ادخ  ملق  يادـص  هک  نیا  اب  یلو  دـشابیم ! دارفا  باسح 
یسوم  هک  هنوگ  نامه  تفای ، نامرف  هدزاود  ددرگرب  نیمز  هب  هک  دش  صخرم  دنوادخ  دزن  زا  دمحم  هک  یماگنه  دشاب .

77 ص : نیبطق ، رد  تدابع  رمقلا -  قش  جارعم - 
[. 17] دنک غالبا  ناناملسم  هب  ار  اهنآ  هک  دیدرگ  رومأم  دوب و  هدرک  تفایرد  نامرف  هد 

نتشون ینعی  دوخ  نیگنس  رایسب  هفیظو  ات  هتفرگ ، رظن  رد  اهنامـسآ  زا  یجند  هشوگ  رد  یناما » نما و   » لحم دنوادخ  يارب  زین  هدنـسون  نیا 
! دهد ماجنا  تحار  لایخ  اب  مارآ  لحم  نآ  رد  ار  ناگدنب  لامعا 

هنافـسأتم اما  دـشیم » هدیـشک  ذـغاک  يورب  ژژژق ...   » هک هدینـش  ار  ادـخ  ملق  يادـص  هک  يردـقب  هدرب  شیپ  وا  هاگراب  ات  ار  ربماـیپ  سپس 
اب ار  وا  سپـس  تسا )! هدوبن  هدـهاشم  لـباق  ارچ  دراد  اـپ  تسد و  دراد و  ملق  هک  یئادـخ  تسین  موـلعم   ) دـنیبب تسا  هتـسناوتن  ار  شدوـخ 

! تسا هدروآ  نیمز  هب  هدومن و  صخرم  يو  روضح  زا  نامرف  هدزاود 
لباق ریغ  گرزب و  تاهابتشا  بکترم  یهاگ  ارچ  دنمـشناد ، ققحم و  حالطـصاب  دارفا  نیا  ناگدنـسیون ، نیا  ناسانـشرواخ ، نیا  مینادیمن 

اهنآ تسین  مولعم  الثم  دنوشیم ، یضامغا 
78 ص : نیبطق ، رد  تدابع  رمقلا -  قش  جارعم - 

و ص »  » مالـسا يربمایپ  یگدنز  خـیرات  ناونع  هب  ار  اهنآ  دـناهداد  هزاجا  دوخ  هب  هنوگچ  و  دـناهتفرگ ، اجک  زا  ار  تافارخ  تالئاطال و  نیا 
. دنزاس سکعنم  ناناملسم  دئاقع 

رتاناد ادخ  و  دننک ... !؟ تمدخ  نیملـسم  مالـسا و  خیرات  هب  دناهتـساوخیم  دناهتـشاد و  تین » نسح   » راک نیا  رد  اهنآ  امـش  هدیقع  هب  ایآ 
 ... تسا

درادیم رب  هدرپ  تقیقح  نیا  يور  زا  نآرق 
نیمه یمالـسا  قیاقح  همه  كرد  يارب  و  ص »  » ربمغیپ جارعم  یلـصا  فده  كرد  يارب  هدروخن  تسد  هدنز و  دنـس  نیرتهب  لاح  ره  رد 

. تسا دیجم  نآرق 
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. تسا راگزاس  یقطنم  یملع و  نیزاوم  اب  الماک  هک  یفده  مینک ، طابنسا  نآرق  تایآ  زا  یبوخ  هب  ار  هنابش  ریس  نیا  فده  میناوتیم  ام 
: تسا هدش  هداد  حیضوت  جارعم  فده  هیآ  ود  رد  لاح  نیع  رد  دسریمن ، هیآ  هد  هب  نآرق  رد  جارعم  هب  طوبرم  یلصا  تایآ  هک  نیا  اب 

79 ص : نیبطق ، رد  تدابع  رمقلا -  قش  جارعم - 
هلوح انکراب  يذلا  یصقالا  دجسملا  یلا  مارحلا  دجسملا  نم  الیل  هدبعب  يرسا  يذلا  ناحبـس  : » میناوخیم نینچ  لوا  هیآ  ءارـسا »  » هروس رد 

هنابش  ار  دوخ  هدنب  هک  یئادخ  تسا  هزنم  انتایآ ؛ نم  هیرنل 
«. میهد ناشن  وا  هب  ار  شیوخ  تایآ  ات  درب  میتخاس ، تکرب  رپ  ار  نآ  فارطا  هک  يدجسم  نامه  یصقا ، دجسم  هب  مارحلا  دجسم  زا 

: دیامرفیم مجنلا »  » هروس هیآ 18  رد  هدومن و  یفرعم  الاب  ناهج  رد  دنوادخ  تمظع  راثآ  هدـهاشم  ار  هنابـش  ریـس  نیا  فدـه  هیآ  نیا  رد 
«. دومن هدهاشم  ار  ادخ  گرزب  تایآ  رفس ، نیا  رد  ربمایپ  يربکلا ؛ هبر  تایآ  نم  يار  دقل  »

هدهاشم ای  وا ، ملق  يادص  ندینـش  ای  دـنوادخ ، تنطلـس  هاگراب  هب  نتفای  راب  یئاضف  ریـس  نیا  فدـه  هک  دـیآ  یمرب  یبوخب  هیآ  ود  نیا  زا 
. تسا هدوبن  شلامج 

ره هب  هّللا ؛ هجو  مثف  اولوت  امنیا   » تسه ملاع  بناوج  مامت  رد  اج و  همه  رد  وا  درادن ، یـصاخ  لحم  دنوادخ  ناناملـسم  ام  هدیقع  هب  الوصا 
«. تسامش اب  ادخ  دیشاب  هک  اجک  ره  متنک ؛ امنیا  مکعم  وه  و  تساجنآ ، رد  ادخ  دینک  ور  وس 

80 ص : نیبطق ، رد  تدابع  رمقلا -  قش  جارعم - 
تاومسلا هیسرک  عسو  : » تسا یتسه  ناهج  رساترس  وا  تموکح  یسرک  هکلب  درادن  اهنامسآ  زارفرب  یصوصخم  یسرک  هاگراب و  دنوادخ 

تـسین شنیرفآ  روانهپ  ناهج  هعومجم  زج  يزیچ  یـسرک »  » زا روظنم  ینعی  دشابیم ،» نیمز  اهنامـسآ و  تعـسو  هب  وا  یـسرک  ضرالا ؛ و 
[. 18

راثآ نیا  هدـهاشم  وترپ  رد  ربمایپ  ینارون  بلق  ات  تسا ، هدوب  ـالاب  ناـهج  رد  ادـخ  تمظع  راـثآ  هدـهاشم  ناـمه  جارعم  زا  روظنم  نیارباـنب 
ادـیپ يرتشیب  یگدامآ  ادـخ ، يوس  هب  قلخ  تیادـه  يربهر و  يارب  و  دوش ، رتعیـسو  وا  دـنلب  حور  رکف و  و  ددرگ ، رتینارون  زیگناتریح ،

. دنک

نامسآ بکاوک  هدننک  هریخ  تمظع  جارعم و 

رب تسد  الاب  ناـهج  میظع  تارک  اهنامـسآ و  تمظع  زونه  داد ، ربخ  ربماـیپ  بیجع  رفـس  نیا  زا  و  دـیدرگ ، لزاـن  تاـیآ  نیا  هک  زور  نآ 
مدرم  بلاغ  زور  نآ  تامولعم  دوبن ، نشور  یسک 

81 ص : نیبطق ، رد  تدابع  رمقلا -  قش  جارعم - 
هرقن الط و  زا  یئاهخیم  دننام  هک  ناشخرد  یئاههطقن  نوگلین ، يدبنگ  دندیدیم : دوخ  مشچ  اب  هک  دوب  نامه  هب  دودحم  اهنامـسآ  هرابرد 
هرظنم دادیم و  تنیز  ار  نآ  رتروـن  مک  يرگید  رتهدنـشخرد و  یکی  هـک  اـبیز  کـچوک و  يوـگ  ود  و  هدـش ، هدـیبوک  نآ  درگادرگ  رد 

! ... دروخیم مشچ  هب  دوب  هدیشخب  نآ  هب  یصاخ  هنارعاش 
يارب ربمایپ  رفس  اهنآ  رظن  رد  دیاش  هک  دوب  هدرک  هولج  کچوک  يردقب  یضعب  مشچ  رد  اهیتفگش  تمظع و  همهنآ  اب  نامسآ  زور  نآ  رد 

! دیزرایمن شتمحز  هب  رصتخم  راثآ  نآ  ندید 
رود ملاوع  اهیباحس و  اهناشکهک و  ناگراتس و  هعلاطم  دیدج  لیاسو  فشک  و  یئاضف ، یموجن و  ياهشناد  تفرشیپ  اب  زورما  زورما ...  اما 

تایآ و زا  ياهراپ  يربکلا ؛ هبر  تایآ  نم  يأر  دـقل   ) نآرق ریبعت  نیا  تمظع  ددرگیم و  راکـشآ  الماک  یئاـضف  ریـس  نیا  تیمها  تسد ،
! دوشیم نشور  الماک  دومن ) هدهاشم  ار  دوخ  راگدرورپ  گرزب  ياههناشن 

82 ص : نیبطق ، رد  تدابع  رمقلا -  قش  جارعم - 
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***
هراشا هنومن  ناونع  هب  دیوگیم  اهنامـسآ  تمظع  هرابرد  زورما  نادنمـشناد  تافاشتکا  هچنآ  زا  یکچوک  رایـسب  هشوگ  اجنیا  رد  تسین  دب 

. مینک
: دیوگیم زورما  ملع 

دنشدرگ رد  نآ  تارایـس  رود  هب  هک  رمق  هرایس و 31  و 9  دیـشروخ )  ) زکرم کی  زا  مینادیم  هک  اجنآ  ات  ام  یـسمش  هموظنم  هداوناخ  - 1
یناوارف تاناکما  هداوناخ  نیا  رامقا  تارایس و  ریاس  هب  یکیدزن  رثا  رب  تسا و  هداوناخ  نیا  وزج  ام  ینوکسم  هرک  هک  نیا  اب  هتفای ، لیکشت 

. تسا زیچان  رایسب  یسمش  هموظنم  هداوناخ  ياضعا  ریاس  هرابرد  ام  تاعالطا  زاب  یلو  میراد ، اهنآ  هرابرد  هعلاطم  يارب 
ياهلاس رد  هک  یلئاسو  نامه  اب  میهاوخب  لثملا  یف  رگا  هک  تسا  گرزب  يردقب  ینامسآ  ریقف  کچوک و  حالطـصاب  هداوناخ  نیمه  اریز 

هرایـس  » هداوناـخ نیا  وضع  نیرترود  هب  دوـب ) هار  رد  زور  هنابـش  هس  اـبیرقت  و   ) دروآ دورف  هاـم  رد  ملاـس  ار  هدنتـسرف  هاگتـسیا  کـی  ریخا 
مزال  تقو  لاس !  250 میروآ ، اجب  یمحر  هلص  حالطصاب  مینزب و  يرس  نوتولپ »

83 ص : نیبطق ، رد  تدابع  رمقلا -  قش  جارعم - 
لئاسو ملع ، تفرـشیپ  هک  نیا  رگم  دزرایمن ، شتمحز  هب  دینکیم  قیدصت  دریذپ و  ماجنا  محر  هلـص  هناتـسود و  یـشکرس  نیا  هک  تسا 

. دراذگب ام  رایتخا  رد  يرتزهجم  رتعیرس و 
ام مشچ  هب  زورما  میظع  ياهبوکـسلت  تشپ  رد  نآ  زا  یحبـش  هـک  تـسا  یناوارف  زیگناتفگـش  رظاـنم  ًاملـسم  یـسمش  هموـظنم  تارک  رد 

ياههقلح  خیرم  هرک  بیجع  مظنم و  ياهلاناک  دروخیم ؛
رظانم نیا  زا  همه  تسا ، هدش  هدیشوپ  یهوبنا  میخـض و  ياهربا  تشپ  رد  هشیمه  هک  هرهز  زومرم  هفایق  لحز  زیگنالایخ  ناشخردو و  ابیز 

. تسا هدننک  روحسم 
ياهدـنز ياهدوجوم  اـهنآ  زا  هراـپ  رد  دوریم  لاـمتحا  یتح  دراد و  دوجو  ياهدـنز  تادوجوم  تارک  نیا  زا  یـضعب  رد  يوق  لاـمتحا  هب 

زونه هنافـسأتم  یلو  دـنروخب ،! فسأت  اـم  یندوک  يرکف و  مک  رب  هک  نیمز  هرک  مدرم  زا  رتناـشخرد  يراـکفا  رتیلاـع و  یندـمت  اـب  دنـشاب 
! میرادن تسد  رد  اههنیمز  نیا  رد  یقیقد  تاعالطا 

. تسا زیگنافسا  زیچان و  رایسب  هرهز » خیرم و  هرک   » نامراوید هب  راوید  هیاسمه  زا  ام  تاعالطا  یتح 
84 ص : نیبطق ، رد  تدابع  رمقلا -  قش  جارعم - 

زا هبترم  رازه  دصیـس  نویلیم و  کـی  هک  تسا  یمیظع  هرک  هکلب  تسین ؛ ناـشخرد  يوگ  کـی  دـسریم  رظنب  هک  روـطنآ  دیـشروخ » - » 2
زواجت مه  هجرد  نویلیم  کی  زا  نآ  زکرم  رد  هجرد و  رازه  شـش  دودح  رد  دیـشروخ  حطـس  رد  ترارح  هجرد  دـشابیم : رتگرزب  نیمز 
نارازه هک  دراد  دوجو  نامسآ  رد  یتارک  تسالاب و  ملاع  طسوتم  ای  کچوک  ناگراتـس  زا  یکی  دیـشروخ  اهنیا  همه  دوجو  اب  و  دنکیم ،

!« ناشخرد خـیم  کی  ای   » یلومعم هراتـس  کی  تروص  هب  دـنرود  هداعلا  قوف  ام  زا  نوچ  یلو  دـنرترونرپ  رتگرزب و  اـم  دیـشروخ  زا  هبترم 
! دننکیم یئامندوخ 

زا رتگرزب  یمرج  اب  هراتس  کی  دراد  وجو  ام » ناشکهک   » رد هک  هراتس  دصیس  ره  زا  نادنمـشناد  ریخا  تاقیقحت  قبط  هک  نیا  هجوت  بلاج 
دوشیم تباث  دناهدز  نیمخت  هراتس  نویلیم  رازه  یس  ار  ناشکهک  نارتخا  عومجم  هک  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  و  دشابیم ، دیشروخ  ربارب  ود 

[19 !] دراد دوجو  دیشروخ  زا  رتگرزب  هراتس  نویلیم  ام 150  ناشکهک  نیمه  رد  اهنت 
85 ص : نیبطق ، رد  تدابع  رمقلا -  قش  جارعم - 

رد یبیجع  تعرـساب  ناهج  زورما  یکلف  نادنمـشناد  تاقیقحت  قبط  میتفگ  هک  روطناـمه  هک  نیا  ـالاب  ناـهج  تمظع  زا  يرگید  هتکن  - 3
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امش هک  تعاس  مین  رد  اهنت  ینعی  دوشیم ، رود  امزا  رتمولیک  رازه  تصش  هیناث ! ره  رد  عاجـش »  » ناشکهک هدوت  الثم  تسا . شرتسگ  لاح 
[20 .] تسا هتفرگ  هلصاف  ام  زا  رتمولیک  نویلیم  دصکی  زا  شیب  ناشکهک  نیا  دیتسه ، تاحفص  نیا  هعلاطم  لوغشم 

رد ار  ادـخ  گرزب  ياههناشن  تایآزا و  ياهشوگ  ربمایپ  يربکلا ؛ هبر  تایآ  نم  يأر  دـقل   » ار نآرق  ینعم  رپ  ریبعت  نیا  رگید  راب  اـجنیا  رد 
. میهدیم نایاپ  اج  نیمه  هب  جارعم  هلئسم  هرابرد  ار  دوخ  ثحب  هدش و  روآدای  دید » جارعم  بش 

87 ص : نیبطق ، رد  تدابع  رمقلا -  قش  جارعم - 

رمقلا ّقش 

هراشا

89 ص : نیبطق ، رد  تدابع  رمقلا -  قش  جارعم - 
. هدش هتخیمآ  مه  ام  راعشا  تایبدا و  اب  یتح  هک  تسا  رمقلا » قش   » هلئسم ادص  ورس  رپ  یلاجنج و  لئاسم  زا  رگید  یکی 

: دریگیم رارق  ثحب  دروم  ینوگانوگ  تاهج  زا  هلئسم  نیا 
قوف زاجعا  کی  ياضاقت  هک  نآ  زا  سپ  نافلاخم ، ربارب  رد  دوخ  ياعدا  قدـص  تابثا  يارب  ص »  » مالـسا ربماـیپ  هک  تسا  تسار  اـیآ  - 1

!؟ دومن ادیپ  مایتلا  سپس  تشگ و  مین  ود  دراد  هک  یتمظع  نآ  اب  هرک  نیا  دومن و  هام  هرک  هب  هراشا  دندرک  هداعلا 
نانچ  دندرک  روصت  اهنآ  هک  درک  ذوفن  اهنآ  رکف  رد  نانچ  دومن و  نارضاح  ناهذا  راکفا و  رد  فرصت  راک  نیا  اب  وا  ایآ  - 2

90 ص : نیبطق ، رد  تدابع  رمقلا -  قش  جارعم - 
!؟ تسویپ مه  هب  سپس  هدیدرگ و  تمسق  ود  هب  ینامسآ  هرک  نیا  ًاتقیقح  ای  و  هدش ، ماجنا  یلمع 

و ددرگ ؟ هتفاکـش  مه  زا  يزومرم  يورین  هلیـسو  هب  یگرزب  نآ  اب  ياهرک  هک  تسا  ریذـپناکما  یعوضوم  نینچ  زور  مولع  رظن  زا  اـیآ  - 3
؟ دش دهاوخ  هیجوت  هنوگچ  مایتلا  ددرگ ، هیجوت  نآ  نتفاکش  رگا  هزات 

؟ دوش دیق  مهم  هعقاو  کی  ناونع  هب  ناناملسم  ریغ  خیراوت  بتک  رد  دیابیمن  دشاب ، هداد  خر  یعوضوم  نینچ  رگا  یخیرات  رظن  زا  ایآ  - 4
دروم زین  مالـسا  نادنمـشناد  نایم  رد  ای  تسا ، یعطق  لئاسم  فیدر  رد  رمقلا  قش  هلئـسم  یمالـسا  عبانم  كرادـم و  رظن  زا  الوصا  اـیآ  - 5

؟ تسا وگتفگ  فالتخا و 
***

رارق یسررب  دروم  یمالسا  عبانم  رظن  زا  ار  هلئـسم  نیا  عضو  تسخن  میزادرپب و  ریخا  تمـسق  خساپ  هب  دیاب  زیچ  ره  زا  لبق  مینکیم  روصت 
. میهد

جارعم  هلئسم  نزومه  هلئسم ، نیا  درک ، فارتعا  دیاب  هتبلا 
91 ص : نیبطق ، رد  تدابع  رمقلا -  قش  جارعم - 

یتاروهـشم زا  هکلب  دشابیمن ؛ دـشاب  یمالـسا  دـئاقع  لوصا  راکنا  اب  مزالم  نآ  راکنا  هک  ام  یبهذـم  تایرورـض  فیدر  رد  و  تسین ، مه 
. دندقتعم نآ  هب  ننست ) لها  هعیش و  زا  معا   ) مالسا نادنمشناد  زا  یهجوت  لباق  عمج  هک  تسا 

نآ راثآ  ناگدنـسیون ، ارعـش و  رثن  مظن و  رد  هتـشاذگ و  رثا  ام  یـسراف  یبرع و  تایبدا  رد  یتح  هک  تسا  هزادنا  نآ  ات  هلئـسم  نیا  ترهش 
. دوشیم هدید 

. میئامن یفرعم  مالسا  تایرورض  زا  میهد و  هولج  تسه  هک  رادقم  نآ  زا  شیب  ار  هلئسم  نیا  هک  تسین  نیا  ثحب  نیا  رد  مه  ام  روظنم 

نیبطق رد  تدابع  رمقلاقش ، www.Ghaemiyeh.comجارعم ، ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 47زکرم  هحفص 28 

http://www.ghaemiyeh.com


هن و  یفـسلف ، تالالدتـسا  اب  هن  و  دراد ، تافانم  یملع  تباث  لوصا  نیناوق و  اب  هن  عوصوم  نیا  لوبق  هک  مینک  تابثا  تسا  نیا  روظنم  هکلب 
. یبهذم رگید  عبانم  اب 

رد ثحب  هب  سپـس  میزاس و  نشور  مالـسا » نادنمـشناد  تاملک   » و ثیدـح » « » نآرق  » رظن زا  ار  هلئـسم  نیا  عضو  البق  دـیهد  هزاجا  نونکا 
. میزادرپب نآ  لح  قرط  تاداریا و  تالاکشا و  نوماریپ 

93 ص : نیبطق ، رد  تدابع  رمقلا -  قش  جارعم - 

نآرق رمقلا و  قش 

ۀعاسلا تبرتقا  : » میناوخیم نینچ  تایآ  نیا  رد  تسا ، هدش  هراشا  عوضوم  نیا  هب  رمق »  » هروس مراهچ  ات  مود  هیآ  رد  اهنت »  » دیجم نآرق  زا 
هام هدیدرگ و  کیدزن  زیخاتـسر  رقتـسم ؛ رما  لک  مهئاوه و  اوعبتا  اوبذک و  و  رمتـسم . رحـس  اولوقی  اوضرعی و  ۀیآ  اوری  نا  و  رمقلا . قشناو 

( ار وا  تایآ  ربمایپ و   ) اهنآ تسا ، يدـیدش  رحـس  دـنیوگیم  دـننادرگیم و  يور  دـننیبب  يزاجعا »  » ياهناشن هک  یماگنه  و  دـش ، هتفاکش 
(«. دوشیم شبحاص  ریگنماد  نآ  يازج  و   ) دنامیم تباث  ظوفحم و  يراک  ره  و  دننکیم ، يوریپ  دوخ  ياهسوه  زا  دننکیم و  بیذکت 

هلئسم  رب  تایآ  نیا  تلالد  رد  نادنمشناد  زا  یضعب 
94 ص : نیبطق ، رد  تدابع  رمقلا -  قش  جارعم - 

هلئـسم تسا  نکمم  هکلب  درادن ؛ هزجعم »  » کی ناونع  هب  هام » نتفاکـش   » هلئـسم هب  یطابترا  تایآ  نیا  دندقتعم  دـنراد و  دـیدرت  رمقلا  قش 
زاغآ هک  هدیدرگ  حیرصت  نآرق  زا  يرایسب  تایآ  رد  هک  روطنامه  دشاب  زیخاتسر  راثآ  زا  یکی  هدش  هراشا  نآ  هب  هیآ  رد  هک  رمق  قاقـشنا 

هک یماگنه  تردـکنا ؛...  موجنلا  اذا  تروک و  سمـشلا  اذا   » دـننام تسا  هارمه  یتسه  ناهج  همه  رد  ياهداعلا  قوف  ثداوح  اب  زیخاتـسر 
[21  ...«] دنوش هدنکارپ  ناگراتس  دوش و  کیرات  باتفآ 

: تسا داریا  لباق  تهج  دنچ  زا  ریسفت  نیا  یلو 
نیا رهاظ  دیدش » رمتـسم و  تسا  يرحـس  دنیوگیم  دـننادرگیم و  يور  دـننیبب  ياهناشن  هاگ  ره  و  : » دـیوگیم الاب  تایآ  زا  مود  هیآ  - 1

وا نافلاخم  زا  یضعب  و  تسا ، هدش  ماجنا  ص »  » ربمایپ يوعد  قدص  زا  ياهناشن  زاجعا و  ناونع  هب  رمق  قاقشنا  هلئـسم  هک  تسا  نیا  هلمج 
تسا  یهیدب  دندنام ، یقاب  دوخ  تجاجل  هب  هدشن ، میلست  زین  عوضوم  نیا  ربارب  رد  یتح 

95 ص : نیبطق ، رد  تدابع  رمقلا -  قش  جارعم - 
. دشاب هتشاد  زیخاتسر  ثداوح  اب  یطابترا  دناوتیمن  هلمج  نیا 

لعف لامعتـسا  هچرگ  دراد ، هیآ  نیا  لوزن  زا  لـبق  هثداـح  نیا  عوـقو  رب  تلـالد  تسا و  یـضام  لـعف  دـش ) هتفاکـش  «: ) تقـشنا  » هلمج - 2
رب رهاظ و  فالخ  رب  اهلامعتسا  هنوگ  نیا  ًاملسم  یلو  دوشیم  هدید  تارابع  ریاس  دیجم و  نآرق  رد  أنایحا  زین  عراضم »  » ینعم رد  یـضام » »

. دومن ینعم  عراضم  تروص  هب  ار  یضام  هلمج  ناوتیمن  صاخ  لیلد  نودب  تسا و  هملک  یلصا  ینعم  فالخ 
هکلب تسین ، ۀعاسلا ) طارشا   ) زیخاتسر زاغآ  ثداوح  هب  طوبرم  هیآ  هک  دندقتعم  زین  ننست ) لها  هعیش و  زا  معا   ) مالسا نارسفم  بلاغ  - 3
. تسا قفاوم  ینعم  نیمه  اب  زین  دناهدرک  رکذ  هیآ  يارب  ًابلاغ  هک  یلوزن  نأش  تسا . زاجعا  کی  ناونع  هب  رمقلا و  قش  هثداح  هب  طوبرم 

: دیوگیم فورعم  رسفم  يزار » رخف  »
بجیف قداـصلا  هنع  ربخا  دـقو  هیف ، کـش  ـال  هناـکماو  هیلع ، حاحـصلا  راـبخالا  تلدو  قشنا ، رمقلا  نا  دارملا  نا  یلع  مهرـساب  نورـسفملا 

« مایتلالاو قرخلا   » ثیدح و  هداقتعا ،
96 ص : نیبطق ، رد  تدابع  رمقلا -  قش  جارعم - 

. تاوامسلا یلع  بیرختلا  قرخلا و  زاوج  تبث  دقو  مائللا  ثیدح 

نیبطق رد  تدابع  رمقلاقش ، www.Ghaemiyeh.comجارعم ، ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 47زکرم  هحفص 29 

http://www.ghaemiyeh.com


ناکما دراد ، تلالد  ینعم  نآ  هب  زین  یحیحص  تایاور  دیدرگ و  هتفاکش  هام  هک  تسا  نیا  هیآ  زا  دارم  هک  دندقتعم  نارسفم  مومع  : » ینعی
دیاب نآ  یلقع  ناکما  هب  هجوت  اب  نیاربانب  هداد  نآ  زا  ربخ  وگتـسار  قداص و  ربمایپ  یفرط  زا  و  تسین ، دـیدرت  ياج  زین  عوضوم  نیا  یلقع 

. تفریذپ ار  نآ 
اب اریز  تسا ، یملع  ریغ  ساسا و  یب  یبلطم  سویملطب ) تئیه  نارادـفرط  هدـیقع  قبط   ) كالفا رد  مایتلا  قرخ و  ناکما  مدـع  ناتـساد  اـما 

[22 .«] تسا نکمم  الماک  اهنامسآ  رد  بیرخت  قرخ و  هک  هدش  تابثا  یلقع  یلئالد 
رمقلا قش  هزجعم  هب  طوبرم  ار  هیآ  نیا  نارسفم  : » دیوگیم نایبلا » عمجم   » دوخ فورعم  ریسفت  باتک  رد  يربط »  » موحرم ام  گرزب  رـسفم 

هدیقع  نیا  نافلاخم  فص  رد  هک  ار  یسک  اهنت  وا  دننادیم » هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  مرکا  ربمایپ  نامز  رد 
97 ص : نیبطق ، رد  تدابع  رمقلا -  قش  جارعم - 

. دنشابیم یخلب »  » و نسح »  » و اطع »  » مانب نیرسفم  يامدق  زا  رفن  هس  دنکیم  لقن 
***

دنویپ دشاب ، زیخاتسر  مئالع  هب  طوبرم  هام  ققاشنا  هلئسم  رگا  هک  تسا  نیا  ددرگ  دراو  لوا  ریسفت  نیا  رب  تسا  نکمم  هک  يرگید  لاکشا 
هاـم ددرگیم و  کـیدزن  زیخاتـسر  : » دوشیم نینچ  نآ  عومجم  ینعم  اریز  دوب  دـهاوخ  نشور  رمقلا » قشنا   » و ۀـعاسلا » تبرتقا   » هلمج ود 

« ... دش دهاوخ  هتفاکش 
. دوب دهاوخ  موهفمان  مهبم و  روبزم  هلمج  ود  طابترا  دنویپ و  دشاب  رمقلا ؛» قش   » هزجعم هب  طوبرم  هلمج  رگا  یلو 

: داد خساپ  ناوتیم  هار  ود  زا  ار  داریا  نیا 
مهباسح سانلل  برتقا   ) دنراد تلفغ  نآ  زا  مدرم  ارچ  تسین ، رود  نادنچ  زیخاتسر  تمایق و  هک  دنکیم  دیکأت  نآرق  زا  يرایسب  تایآ  - 1

[23 (] نوضرعم ۀلفغ  یف  مه  و 
98 ص : نیبطق ، رد  تدابع  رمقلا -  قش  جارعم - 

یفرط زا  تسین و  رود  زیخاتـسر  هک  نیا  اب  دوشیم : نینچ  هیآ  موهفم  اریز  ددرگیم ، نشور  قوف  هلمج  ود  طاـبترا  ینعم  نیا  هب  هجوت  اـب 
. دیروآیمن نامیا  دیزرویم و  رارصا  اطخ  هار  ندومیپ  رد  ارچ  دینیبیم  رمقلا  قش  دننام  ینشور  هزجعم 

يارفـس نیرخآ  ناونع  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  مایق  دوخ  هک  دوشیم  هدافتـسا  تایاور  یـضعب  زا  قوف  خـساپ  زا  هتـشذگ  - 2
ترضح نآ  زا  هکنانچ  نیمز ) هرک  يور  رب  ناسنا  رمع  عومجم  هب  تبسن  هتبلا   ) تسا تمایق  زیخاتـسر و  یکیدزن  ياههناشن  زا  یکی  یهلا ،

دوخ تشگنا  ود  هب  هراـشا  و  میتسه ، ود  نیا  دـننام  زیخاتـسر  نم و  هیعبـصا ؛!- یلا  راـشاو  نیتاـهک - ۀـعاسلاو  اـنا  : » دومرف هک  هدـش  لـقن 
«. دومرف

تسا ص »  » ربمایپ هزجعم  هک  رمق  قاقشنا  اب  و  هدش ، هراش  نآ  هب  ۀعاسلا » تبرتقا   » هلمج رد  هک  زیخاتـسر  زور  ندش  کیدزن  بیترت  نیا  هب 
. تشاد دهاوخ  لماک  بسانت 

ات دراد  روهظ  رمقلا » قش  زاجعا   » فورعم ینعم  نیمه  رد  رتشیب  رمق »  » هروس لوا  تایآ  هک  میریگیم  هجیتن  نینچ  قوف  تاـنایب  عومجم  زا 
. رگید یناعم 

99 ص : نیبطق ، رد  تدابع  رمقلا -  قش  جارعم - 

ثیدح عبانم  رد  رمقلا  قش 

. تسا هدش  لقن  نآ  اب  هیآ  طابترا  هرابرد  مه  و  هزجعم ، نیا  عوقو  لصا  هرابرد  مه  یناوارف  تایاور  ننست  لها  هعیش و  ثیدح  عبانم  رد 
: دناهدرک لقن  دوخ  بتک  رد  ریز  نایوار  زا  ار  رمقلا  قش  ثیدح  ننست  لها  ناثدحم 
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کلام  نب  سنا  - 1
نامی  نب  ۀفیذح  - 2

دوعسم نب  هّللادبع  - 3
رمع نب  هّللادبع  - 4

سابع  نب  هّللادبع  - 5
معطم  نب  ریبج  - 6

نبا  » و سنا »  » زا ار  هثداح  نیا  دوشیم  بوسحم  نانآ  ثیدـح  عبانم  نیرتربتعم  هک  دوخ  باتک  رد  تنـس  لها  فورعم  ثدـحم  يراخب » »
. دنکیم لقن  سابع »

رگید هدع  و  تسا ، هدومن  لقن  دوعسم » نب  هّللادبع   » و سنا »  » زا ار  نآ  زین  ننست  هناگراهچ  همئا  زا  یکی  لبنح  دمحا 
100 ص : نیبطق ، رد  تدابع  رمقلا -  قش  جارعم - 

. دناهتخادرپ ثیدح  نیا  لقن  هب  دوخ  بتک  رد  اهنآ  نادنمشناد  زا 
نیا رد  يددعتم  ثیداحا  رگید ، بتک  زا  رایسب  رد  و  يوامسلا ) تازجعملا  باب  مشش  دلج  رد   ) راونالاراحب رد  زین  هعیـش  ثیدح  عبانم  رد 

. تسا هدش  لقن  هنیمز 
. تسا تنس  لها  هعیش و  نایم  روهشم  ثیداحا  زا  لقاال  دوشن  ثیدح  نیا  رد  رتاوت  يوعد  رگا  هصالخ 

يرایسب هک  نیا  اب  تفرگن  داریا  وا  رب  سک  چیه  درک و  لقن  نئادم  دجسم  رد  يریثک  عمج  روضح  رد  ار  ثیدح  نیا  هفیذح » : » دنیوگیم
داریا زا  یلاخ  نخـس  نیا  اما  دـناهدرک ، یقلت  رتاوت »  » عون کی  ار  توکـس  نیا  یـضعب  دـندوب ، هدرک  كرد  ار  ص »  » ربمایپ رـصع  اـهنآ  زا 

. تسین
ثیدح  نومضم  اما 

: تسا نینچ  هصالخ  روطب  دیآیمرب  باب  نیا  تایاور  رثکا  زا  هچنآ 
؛ ناکرشم تساوخرد  هب  و  ص »  » ربمایپ تثعب  زاغآ  رد  »

101 ص : نیبطق ، رد  تدابع  رمقلا -  قش  جارعم - 
«. تشگزاب لوا  لاح  هب  هرابود  دیدرگ و  تمسق  ود  هب  هام  زومرم  يورین  کی  اب  تسویپ ، عوقوب  هزجعم  نیا 

ياههیاریپ هدـنامن و  نوصم  ثیدـح  نالعاج  ناـفابلایخ و  دربتـسد  زا  جارعم  هلئـسم  دـننام  زین  هلئـسم  نیا  هک  دوشیم  روآداـی  ًاـموزل  یلو 
ترـضح نآ  نیتسآ  زا  دمآ و  نیئاپ  هب  هام  زا  یمین  هک  تسا  روهـشم  ماوع  هاوفا  رد  هک  یـساسا  یب  بلطم  دـننام  دناهتـسب ، نآ  هب  یناوارف 

رد بلطم  نیا  تشذگ ،
. دشابیم ماوع  نافابلایخ  زا  ياهراپ  راکفا  هتخاس  ًافرص  هدماین و  ینس  هعیش و  ثیداحا  بتک  زا  کی  چیه 

103 ص : نیبطق ، رد  تدابع  رمقلا -  قش  جارعم - 

زور مولع  رظن  زا  رمقلا  قش 

هراشا

« ملع  » ای تسا  ریذـپناکما  الوصا  ینامـسآ  مارجا  رد  فاکـش  قاقـشنا و  عوقو  هک  دـیآیم  شیپ  ثحب  نیا  رد  لاؤس  نیا  زیچ  ره  زا  لـبق 
.!؟ دنادیم لاحم  ار  نآ  یلکب 
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نآ ياههنومن  اهراب  هکلب  تسین  لاحم  اهنت  هن  ياهثداح  نینچ  عوقو  ناکما و  هک : نیا  نآ  دیوگیم و  تحارص  اب  ملع  ار  لاؤس  نیا  خساپ 
. دشابیم یصاخ  لماوع  هب  دنمزاین  اهتنم  تسا ، هدش  هدهاشم 

. تسا هداد  يور  یئاهراجفنا  اهقاقشنا و  ًارارک  رگید  بکاوک  تارک و  یسمش و  هموظنم  هاگتسد  رد  رگید : ترابع  هب 
104 ص : نیبطق ، رد  تدابع  رمقلا -  قش  جارعم - 

: مینارذگیم یمارگ  ناگدنناوخ  رظن  زا  ریز  رد  تسا  هداد  خر  یسمش  هموظنم  نورد  رد  هک  يدراوم  زا  دروم  دنچ  هنومن  يارب 

: اهدیئورتسآ - 1

و کچوک » تارک   » هب اهنآ  زا  یهاگ  و  دنـشدرگ ، رد  یـسمش  هموظنم  رود  هب  هک  دنتـسه  ینامـسآ  میظع  ياهگنـس  تاعطق  اهدـیئورتسآ 
نیا زا  رتکچوک  یلیخ  ًابلاغ  یلو  دـسریم . رتمولیک  هب 25  نآ  رطق  هک  تسنانچ  یهاگ  یضعب  یگرزب  دننکیم ، ریبعت  زین  تارایـس » هبـش  »

. تسا رادقم 
. دنرادن دوشیم  هراشا  اهنآ  هب  ًادعب  هک  اهباهش »  » هب یطبر  اهنآ  هتبلا 

، هدوب تکرح  رد  يرتشم » رادم   » و خیرم » رادم   » نایم يرادم  رد  هک  دنتسه  یگرزب  هرایس  يایاقب  اهدیئورتسآ »  » دنراد هدیقع  نادنمـشناد 
. تسا هدش  هتفاکش  رجفنم و  یمولعمان  لماوع  رثا  رب  سپس 

هدهاشم  فشک و  دیئورتسآ  رازه  زا 5  شیب  نونکات 
105 ص : نیبطق ، رد  تدابع  رمقلا -  قش  جارعم - 

هدش هبـساحم  دیـشروخ  رود  هب  اهنآ  تکرح  تدم  و  رادقم ، و  مجح ، و  يراذگمان ، دنتـسه  رتگرزب  هک  اهنآ  زا  يدایز  هدـع  و  هدـیدرگ ،
. تسا

رود طاقن  هب  ترفاسم  يارب  یهاگیاپ  ناونع  هب  اهنآ  زا  ناوتیم  دندقتعم  دنلئاق و  یصاخ  تیمها  اهدیئورتسآ  يارب  ناسانشاضف  زا  یـضعب 
. دومن هدافتسا  اضف  تسد 

. تسا ینامسآ  مارجا  رد  قاقشنا  زا  هنومن  کی  نیا 

اهباهش - 2

ریسم یهاگ  و  دنشدرگ ، رد  یصاخ  رادم  رد  دیشروخ  فارطا  رد  يروآ  ماسرس  تعرـس  اب  هک  دنتـسه  ینادرگرـس  زیر  ياهگنـس  اهباهش 
. دنوشیم نیمز  يوس  هب  بذج  دنکیم و  ادیپ  عطاقت  نیمز  هرک  رادم  اب  اهنآ 

غاد و دنراد  هک  يروآ  ماسرـس  تعرـس  نامه  رطاخب  هدرک ، هطاحا  ار  نیمز  هک  یئاوه  اب  دروخرب  تدـش  رثا  رب  کچوک  ياهگنـس  نیا 
سپس  هدرک ، یئامندوخ  نیمز  وج  يالبال  رد  ابیز  ینارون  طخ  کی  تروص  هب  دنوشیم و  لعتشم  هتخورفارب و 

106 ص : نیبطق ، رد  تدابع  رمقلا -  قش  جارعم - 
. دندرگیم دوبان 

تـسا رادـم  ود  مداصت  هطقن  ود  هک  هام  نابآ  هام و  دادرم  رد  اذـل  دراد و  ساـمت  هطقن  ود  رد  نیمز  هرک  رادـم  اـب  اهباهـش  یـشدرگ  رادـم 
. دوشیم هدید  رتشیب  باهش 

. تسا هدش  هتفاکش »  » مه زا  رجفنم و  یمولعمان  ثداوح  رثا  رب  هک  تسا  يراد  هلابند  ياههراتس  يایاقب  اهنیا  دنیوگیم  نادنمشناد 
. تسا ینامسآ  تارکرد  قاقشنا  زا  يرگید  هنومن  مه  نیا 
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یسمش هموظنم  شیادیپ  - 3

هرک رد  هک  تسا  میظع  قاقشنا »  » کی عوقو  هجیتن  یـسمش  هموظنم  شیادیپ  یکلف  نادنمـشناد  زا  رگید  يرایـسب  و  سالپال »  » هدیقع قبط 
ره سپـس  دناهدوب و  يدـحاو  هدوت  زاغآ  رد  دـشابیم  دیـشروخ  هک  نآ  زکرم  تارایـس و  نیا  همه  هک  نیا  هچ  تسا ، هداد  خر  دیـشروخ 

. تسا هدیدرگ  ادج  نآ  زا  ًاجیردت  کی 
107 ص : نیبطق ، رد  تدابع  رمقلا -  قش  جارعم - 

. تسا رظن  فالتخا  یکلف  نادنمشناد  نایم  رد  هدوب ؟ هچ  قاقشنا  یئادج و  نیا  لماع  هک  نیا  رد  اهتنم 
دیشروخ هک  ماگنه  نآ  رد  هک  ینعم  نیا  هب  دنادیم ، دیشروخ  یئاوتـسا  قطانم  رد  زکرم » زا  زیرگ   » يورین ار  یئادج  نیا  لماع  سالپال » »

نیمه دوب و  طاقن  ریاس  زا  شیب  ًاعبط  نآ  یئاوتـسا  هقطنم  رد  شدرگ  نیا  تعرـس  درکیم ، شدرگ  دوخ  رود  هب  دوب و  ینازوس  زاـگ  هدوت 
اضف رد  هدیدرگ  ادج  نآ  زا  یتاعطق  هک  دش  ببس  دروآ و  دوجو  هب  تمـسق  نآ  رد  هبذاج  يورین  زا  شیب  يزیرگ  يورین  شدرگ  تعرس 

دندـمآ راـک  يور  سـالپال  زا  سپ  هک  نادنمـشناد  زا  یعمج  تاـقیقحت  یلو  دـنیآرد . شدرگ  هب  یلـصا  زکرم  رود  هب  دـنوش و  هدـنکارپ 
نیا  لماع  هک  هدش  يرگید  هیضرف  هب  یهتنم 

. دنادیم نآ  یکیدزن  زا  میظع  هراتس  کی  روبع  رثا  رب  دیشروخ  حطس  رد  دیدش  ياهدم  رزج و  عوقو  ار  یئادج 
هرک حطـس  دـتفایم و  قاـفتا  دیـشروخ  هرک  یکیدزن  زا  نامـسآ  میظع  تارک  زا  یکی  ریـسم  شیپ  لاـس  اـهدرایلیم  رد  هـک  ینعم  نـیا  هـب 

هعطق  طوقس  رثا  رب  هک  یجاوما  نوچمه  یمیظع  ياهدم  ورزج  دریگیم و  رارق  نآ  دیدش  هبذاج  ریثأت  تحت  دیشروخ 
108 ص : نیبطق ، رد  تدابع  رمقلا -  قش  جارعم - 

هب يرگید  زا  سپ  یکی  نآ ، زا  یتاعطق  نآ  رثا  رب  ددرگیم ، رهاظ  دیـشروخ  حطـس  رد  دیآیم  دوجو  هب  سونایقا  کی  رد  یمیظع  گنس 
. دنیآیم رد  شدرگ  هب  یلصا  هرک  رود  هب  هدش ، باترپ  جراخ 

هب تسد  راچان  دـننادیمن ، نآ  زا  یتاعطق  رارف  هیجوت  يارب  یفاک  زور  نآ  رد  ار  دیـشروخ  یعـضو  تکرح  اـیوگ  هیـضرف  نیا  نارادـفرط 
. دناهدرک زارد  هیضرف  نیا  يوس 

یئادج نیا  یلـصا  لماع  رد  توافت  اهنت  تسا ، ملـسم  هیرظن  ود  ره  قبط  دیـشروخ  هرک  زا  یـسمش  هموظنم  تارک  ندش  ادج  لاح  ره  رد 
. دناهتفریذپ ینشور  هب  یسمش  هموظنم  تارک  رد  ار  هیزجت  قاقشنا و  عوقو  ناکما  هک  دنکرتشم  تمسق  نیا  رد  ود  ره  نیاربانب ، دشابیم ،
هک تسین  یلاحم  رما  یـسمش - هموظنم  ًاصوصخم  ینامـسآ - تارک  رد  قاقـشنا  عوقو  لـصا  هک  میریگیم  هجیتن  قوف  تاـنایب  عومجم  زا 

. تسا هدش  هداهن  نآ  رب  دراوم  زا  يرایسب  رد  دیدج  تئیه  ساسا  هکلب  دنک ؛ راکنا  ار  نآ  ملع 
تروص  تارک  زا  کی  ره  رد  رما  نیا  تسا  یهیدب  یلو 

109 ص : نیبطق ، رد  تدابع  رمقلا -  قش  جارعم - 
هموظنم تارایـس  یئادج  لماع  دننام  هدـش ، هتخانـش  دوجوم ) ياههیـضرف  قبط   ) دراوم زا  ياهراپ  رد  هک  دراد  یمیظع  يورین  هب  زاین  دریگ 

رد هک  ياهرک  راجفنا  دـننام  تسا ، هدـنام  یقاب  زومرم  تروص  هب  نانچمه  هدـشن و  هتخانـش  دراوم  زا  ياهراـپ  رد  و  دیـشروخ ، زا  یـسمش 
. تسا هدش  میسقت  کچوک  تارایس  هبش  و  اهدیئورتسآ »  » هب هدوب و  شدرگ  رد  يرتشم  خیرم و  نایم  رادم 

سک ره  هک  نیا  هب  هجوت  اب  دراذگب و  دوخ  زا  ار  يرثا  نانچ  تسا  هتسناوت  هک  هدوب  راک  رد  يزومرم  لماع  ًاملسم  زین  رمقلا  قش  دروم  رد 
چیه هک  دوشیم  نشور  هتسناد ، رثؤم  يداع  ریغ  یعیبط و  قوفام  يورین  زا  ار  ص »  » ربمایپ دادمتسا  شقن  هدومن  ناونع  ار  رمقلا  قش  هلئسم 

سک 
، دشابن نآ  نتفریذپ  هب  رـضاح  ملع ، ات  تسا  هداد  ماجنا  ار  راک  نیا  يرـشب  يداع  يورین  نیمه  اب  اهنت  ربمایپ  هک  دـنک  اعدا  تسا  هتـساوخن 

. دوب دهاوخن  ملع  فالخرب  يزیچ  مه  رظن  نیا  زا  نیاربانب 

نیبطق رد  تدابع  رمقلاقش ، www.Ghaemiyeh.comجارعم ، ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 47زکرم  هحفص 33 

http://www.ghaemiyeh.com


تارک  رد  عوضوم  نیا  دشابیم . قاقشنا  زا  سپ  رمق  ءازجا  لماک  مایتلا  هلئسم  نآ  دنامیم و  یقاب  هلئسم  کی  اهنت 
110 ص : نیبطق ، رد  تدابع  رمقلا -  قش  جارعم - 

رادم رد  دناهدش و  ادـج  دیـشروخ  زا  تسخن  هک  راد  هلابند  ياههراتـس  زا  يرایـسب  مینادیم  هک  نیا  هچ  دراد  يرئاظن  زین  یـسمش  هموظنم 
هب رایسب  یضیب ، نیا  سأر  کی  رد  هک  تسا  نانچ  دیشروخ  رود  هب  اهنآ  دننام  یـضیب  رادم  هک  نیا  هب  رظن  دنـشدرگ  رد  نآ  رود  یـصاخ 

دوخ ردام  هب  هشیمه  يارب  هدش و  بذج  نآ  يوس  هب  هدیدرگ  عقاو  دیـشروخ  میظع  هبذاج  ریثأت  تحت  یهاگ  دوشیم ، کیدزن  دیـشروخ 
. دندنویپیم

لماک یگدـنکارپ  بجوم  هک  ياهداعلا  قوف  تروص  هب  قاقـشنا  دـشابن و  دـیدش  یئادـج  لماع  رگا  هک  تسین  رکذـت  هب  دـنمزاین  مه  نیا 
هیجوت لباق  الماک  ءازجا  نامه  هبذاج  ریثأت  تحت  لوا  تروص  هب  اهنآ  ماـیتلا  هدـش و  ادـج  تاـعطق  تشگزاـب  دریگن  تروص  دـشاب  ءازجا 

. تسا
دشاب رتشیب  اهنآ  مرج  ای  و  رتمک ، اهنآ  هلـصاف  ردق  ره  دننکیم و  بذج  نتوین  فورعم  لومرف  قبط  ار  رگیدکی  مسج  ود  ره  مینادیم  اریز 

[. 24] دوب دهاوخ  رتدایز  هبذاج  نیا  رثا 
111 ص : نیبطق ، رد  تدابع  رمقلا -  قش  جارعم - 

. دیدرگ دهاوخ  لح  زین  داریا  نیا  و  دش ، دنهاوخ  هتسویپ  کیدزن و  مه  هب  دوز  یلیخ  هلصاف  ندوب  مک  اب  نیاربانب 
زورما نآ  لصا  هک  نیا  رظن  زا  یکلف  مارجا  هناگ و  هن  كالفا  رد  مایتلا  قرخ و  عانتما  میدـق و  تئیه  رظن  زا  اـما  دـیدج ، تئیه  رظن  زا  نیا 

. مینیبیمن نآ  هرابرد  ثحب  هب  يزاین  هدش  لاطبا 
. دوشیمن هدید  درمشب  لاحم  ار  نآ  ملع  هک  یبلطم  رمقلا  قش  هثداح  رد  هک  میریگیم  هجیتن  نینچ  قوف  تانایب  عومجم  زا 

113 ص : نیبطق ، رد  تدابع  رمقلا -  قش  جارعم - 

خیرات رظن  زا  رمقلا  قش 

رد دراد  هک  یتـیمها  همه  نآ  اـب  تسیاـبیم  تشاد  یتـقیقح  رمقلا  قـش  رگا  هک  تسا  نیا  دـنامیم  یقاـب  هلئـسم  نیا  رد  هـک  يداریا  اـهنت 
زج  ) ناـهج مدرم  همه  دـشاب و  هداد  خر  ياهثداـح  ناـنچ  درک  رواـب  ناوـتیمن  و  تسین ، نینچ  هک  یلاـح  رد  ددرگ ، تبث  ناـهج  خـیراوت 

. دنشاب هدنام  لفاغ  نآ  زا  ناناملسم )
تروص هلئسم  نیا  فلتخم  تاهج  يور  رد  یلیلحت  هیزجت و  دیاب  تسا  تیمها  لباق  هزادنا  هچ  ات  داریا  نیا  دوش  نشور  هک  نیا  يارب  یلو 

: دریگ
مدرم  زا  یمین  نیاربانب  نآ  مامت  رد  هن  تسا  تیؤر  لباق  نیمز  هرک  زا  یمین  رد  هراومه  هام  هک  تشاد  هجوت  دیاب  الوا -

114 ص : نیبطق ، رد  تدابع  رمقلا -  قش  جارعم - 
. دش دنهاوخ  جراخ  باسح  نیا  زا  نیمز  يور 

یب لفاغ و  دـهدیم  خر  ینامـسآ  مارجا  رد  هک  یثداوح  زا  اهنآ  قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  ای  مدرم  همه  زین  هرکمین  نیمه  زا  یمین  رد  ًایناث -
ربخاب ياهثداح  نینچ  زا  دنناوتیم  ناهج  مدرم  مراهچ  کی  اهنت  بیترت  نیا  هب  دنباوخ ، رد  ًاعبط  تساهنآ و  بش  همین  زا  دعب  نوچ  دنربخ ،

. دنوش
. دشاب هدیشوپ  ربا  اب  هام  هرهچ  يربا و  نامسآ  طاقن ، نیا  زا  یهجوت  لباق  تمسق  رد  هک  درادن  یعنام  چیه  ًاثلاث -

يرگید هداعلا  قوف  راثآ  ای  ادـص  ورـس  اب  مأوت  اههقعاص  دـننام  اـی  هک  دـنکیم  بلج  ار  دارفا  هجوت  یتروص  رد  ینامـسآ  ثداوح  ًاـعبار -
هب ار  اهرظن  هتبلا  یتروص  نینچ  رد  ینالوط ، ًاتبـسن  تدم  یک  يارب  مه  نآ  رون ، ندش  مک  اب  هارمه  فوسخ  فوسک و  دـننام  ای  و  دنـشاب ،
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. دنکیم بلج  دوخ 
ادیپ قاقـشنا  هظحل  دنچ  يارب  طقف  نآ  دننام  رون و  ندش  مک  لیبق  زا  رگید  لمعلا  سکع  چیه  نودب  یلبق و  همدقم  نودب  هام  هرک  رگا  اما 

هام  هک  يداع  ياهبش  رد  ام  ایآ  دنکیم ، بلج  دوخ  هب  ار  يرظن  رتمک  دبای  مایتلا  سپس  هدرک ،
115 ص : نیبطق ، رد  تدابع  رمقلا -  قش  جارعم - 

؟ مینکیم يواکجنک  نآ  عضو  رد  میوشیم و  هریخ  نآ  هب  چیه  دشخردیم  نامسآ  رد  لومعم  قباطم 
ینایرج نینچ  زا  دتفیب  نامـسآ  هب  اهنآ  مشچ  ًافداصت  هک  یناسک  ای  دـننکیم و  دـصر  ار  هام  ینامـسآ و  مارجا  هک  ینادنمـشناد  اهنت  يرآ 

. دنزاس ربخاب  ار  رگید  ياهدع  و  دنوش ، ربخاب  تسا  نکمم 
مارجا نامـسآ و  نامز  نآ  مدرم  هک  نیا  صوصخب  دـنکیمن ، هجوت  بلج  دوشیم  روصت  ادـتبا  رد  هک  روط  نآ  ياهثداـح  نینچ  نیارباـنب 

. تشادن تمظع  ردق  نیا  اهنآ  رظن  رد  الاب  ناهج  و  دندرکیم ، یقلت  تیمها  مک  ام  نامز  هب  تبسن  ار  نآ  ثداوح  ار و  یکلف 
و زیچان ، نآ  دادعت  و  یطخ ، اهباتک  مک ، داوساب  دادـعت  دوب . دودـحم  رایـسب  نامز  نآ  رد  نآ  رـشن  یخیرات و  بلاطم  تبث  لئاسو  ًاسماخ -

. دبای راشتنا  ناهج  رسارس  رد  اهنویزیولت  تاعوبطم و  اهویدار و  هلیسو  هب  اسآ  قرب  مهم ، هثداح  کی  هک  دوبن  زورما  لثم 
اهنیبشوخ زا  یضعب  هک  روط  نآ  هتشذگ  خیرات  ًاسداس -

116 ص : نیبطق ، رد  تدابع  رمقلا -  قش  جارعم - 
ياهتیـصخش زا  یکی  تشدرز »  » الثم تسا . مهبم  کیرات و  طاقنزا  ولمم  هکلب  تسین ، راکـشآ  نشور و  تاهج  ماـمت  رد  دـننکیم  روصت 

مهبم کیرات و  تاهج  مامت  زا  زورما  وا  خیرات  اما  دوب ، نامز  نآ  ندمتم  يایند  زا  یمهم  تمسق  وا  ذوفن  زکرم  هک  تسا  یخیرات  فورعم 
! دشابیم کیرات  لوهجم و  وا  دوجو  لصا  یضعب ، هدیقع  هب  یتح  یگدنز ، تاصخشم  ریاس  دلوت و  لحم  تافو ، دلوت ، خیرات  تسا ،

رگا درادن  بجعت  دنـشاب ، انتعا  یب  هزادـنا  نیا  ات  دوخ  هب  طوبرم  خـیراوت  طبـض  ظفح و  دروم  رد  نامز  نآ  ندـمتم  ياهروشک  هک  یئاج 
یـصاخ هقالع  عالطا ، تروص  رد  ياهثداح ، نینچ  طبـض  هب  دـندنارذگیم  ار  یطـسو » نورق   » کیرات نارود  نامز  نآ  رد  هک  ناـیئاپورا 

. دنشاب هدادن  ناشن 
ار یعیـسو  اهیدابآ  اهرهـش و  هک  هداد  خر  كانتـشحو  نافوط  هدـننک و  دوبان  هلزلز  اهدـص  رـشب  خـیرات  لوط  رد  مینادیم  عطق  روط  هب  اـم 

. درادن رطاخ  هب  هدرکن و  طبض  ار  اهنآ  همه  خیرات  هک  یلاح  رد  تسا  هدومن  ناریو 
خیراوت  رد  هثداح  نیا  رکذ  مدع  زا  تاهج  نیا  هب  هجوت  اب 

117 ص : نیبطق ، رد  تدابع  رمقلا -  قش  جارعم - 
. تسناد هثداح  نیا  عوقو  مدع  رب  لیلد  ار  نآ  دومن و  بجعت  ناوتیمن  دایز  یمالسا 

. دوشب نآ  فارطا  رد  تسا  نکمم  هک  ینوگانوگ  تاداریا  و  رمقلا » قش   » هلئسم نوماریپ  رد  ثحب  هصالخ  دوب  نیا 
119 ص : نیبطق ، رد  تدابع  رمقلا -  قش  جارعم - 

دننکیم یگدنز  نیبطق  رد  هک  یناسک  فیاظو 

هراشا

121 ص : نیبطق ، رد  تدابع  رمقلا -  قش  جارعم - 

! هتخادنا رطخ  هب  ار  مالسا  بش  همین  باتفآ 

نیبطق رد  تدابع  رمقلاقش ، www.Ghaemiyeh.comجارعم ، ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 47زکرم  هحفص 35 

http://www.ghaemiyeh.com


لباق ناهج  طاقن  همه  رد  هزور » زامن و   » دـننام نآ  مهم  ياهروتـسد  هک  یلاـح  رد  دـشاب ، یناـهج  نید  کـی  مالـسا  تسا  نکمم  هنوگچ 
!؟ تسین لمع 

یهیدب دسریم ، هام ! شش  هب  مادک  ره  نآ  زور  بش و  لوط  هک  تسه  یطاقن  نیمز ، بونج  لامـش و  بطق  هقطنم  رد  مینادیم  همه  اریز 
. داد ماجنا  ناوتیم  میهدیم  ماجنا  ام  هک  یتروص  هب  ار  هنازور  هناگجنپ  ياهزامن  هن  تفرگ و  هزور  ناوتیم  هن  یطاقن  نینچ  رد  هک  تسا 

. دوشیم ناونع  مالسا » نیئآ  ندوب  یناهج   » دروم رد  رانک  هشوگ و  رد  اهراب  هک  تسا  يداریا  نیا 
122 ص : نیبطق ، رد  تدابع  رمقلا -  قش  جارعم - 

: دوب هدش  حرطم  ریز  تروص  هب  یبیجع  بات  بآ و  اب  داریا  نیا  فورعم ، تالجم  زا  یکی  رد  لبق  يدنچ 
! ... تسا هتخادنا  رطخ  هب  ار  مالسا  بش ، همین  باتفآ  »... 

راذگ ناضمر  هام  رد  هاگ  چیه  دینک  اعد  دیروآیم  اج  هب  تقد  هب  ار  یبهذم  لامعا  ضئارف و  دیتسه و  يداقتعا  كاپ  ناناملسم  امـش  رگا 
نراقم ًابیرقت   ) توا هام  رد  باتفآ  دـینادیم  هک  يروطب  اریز  دـتفین ! دراد  رارق  یبطق  یحاون  رد  هک  يروشک  ره  ای  دـنالنف »  » روشک هب  امش 

« رهزالا  » هاگشناد ياملع  يارب  یجنرغب  هیـضق  هتـشذگ  ناضمر  ياههام  زا  یکی  رد  عوضوم  نیمه  دنکیمن و  بورغ  اجنآ  رد  هام ) دادرم 
 ... دروآ شیپ  رصم 

« توا  » هام رد  اـجنآ  رد  نوچ  و  دـناهتفر ، نیمزرـس  نآ  هب  یفلتخم  لـلع  هب  هک  دـننکیم  یگدـنز  دـنالنف  رد  ناناملـسم  زا  ياهدـع  نونکا 
ور نیا  زا  تسین ، یباسح  ياذغ  کی  فرـص  يارب  یتصرف  نآ ، تبیغ  رد  هک  دنکیم  بورغ  مک  يردـق  هب  ای  دـنکیمن و  بورغ  باتفآ 

: دناهتفرگ رارق  یندشن !» لح  راوشد و  هلئسم  ود   » ربارب رد  دنالنف  ناناملسم 
123 ص : نیبطق ، رد  تدابع  رمقلا -  قش  جارعم - 

یندشن هک  نیا  ( ؟ دننک كاسما  اذغ  ندروخ  زا  ًاقلطم  هام  نیا  رسارس  رد  یلک  روطب  دنریگب و  هزور  ار  ناضمر  هام  همه  ایآ  هک ، نیا  نآ  و 
!؟ دنیامن ضقن  ار  دوخ  یبهذم  فئاظو  نیرتسدقم  زا  یکی  هک  نیا  ای  و  تسا )

یلح هار  زونه  مه  اهنآ  هدرک ، هعجارم  دناهدوب ) ننست  بهذم  عبات  نوچ   ) يرـصم ياهقف  نیدهتجم و  هب  لح  هار  نتفای  يارب  تهج  نیا  زا 
!! دناهتفاین نآ  يارب 

لاؤس ام  زا  هلئـسم  نیا  نوماریپ  رد  هاگهاگ  زین  نونکا  مه  و  تفای ، راشتنا  شیپ  لاس  دنچ  رد  روبزم  هلجم  رد  هک  ینخـس  هصالخ  دوب  نیا 
. دننکیم

125 ص : نیبطق ، رد  تدابع  رمقلا -  قش  جارعم - 

خساپ

یناناملـسم تسا  مزال  هن  و  هتخادنا ، رطخ  هب  ار  مالـسا  دنالنف »  » بش همین  باتفآ  هن  دش  دهاوخ  نشور  هدنیآ  تاحیـضوت  زا  هک  روطنامه 
هفیظو هک  دراد  یترورض  هن  و  دننک ، یشکدوخ  رگید  ترابع  هب  و  دنیامن ، كاسما  اذغ  ندروخ  زا  مامت  هام  کی  دنتسه  طاقن  نآ  رد  هک 

زجاع ياهلئـسم  نینچ  لح  زا  ننـست - لها  هعیـش و  زا  معا  مالـسا - نادنمـشناد  هن  و  دـنیامن ، ضقن  ار  هزور »  » ینعی دوخ  یبهذـم  سدـقم 
. میراذگب لحنیال » جنرغب و   » هلئسم کی  ار  هلئسم  نیا  مان  هک  تسا  حیحص  هن  و  دناهدنام ،

یئاهباتک  رد  ًاحیرص  اهقف »  » ار هلئسم  نیا  خساپ  هکلب 
126 ص : نیبطق ، رد  تدابع  رمقلا -  قش  جارعم - 

اب اـهنآ  میقتـسم  ساـمت  مدـع  ناگدـننک و  داریا  يرود  اـهنتم  دـناهتخاس . نـشور  دناهتـشون ، یمالـسا  فئاـظو  ناـیب  حیـضوت و  يارب  هـک 
. تسا هداد  هولج  لحنیال  لکشم  کی  تروص  هب  اهنآ  رظن  رد  ار  هلئسم  نیا  ینید ، نادنمشناد 
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یئاـمندوخ عوضوم  نیا  زین  یبهذـم  رگید  ياهروتـسد  زا  رایـسب  و  زاـمن »  » دروـم رد  تسین  هزور »  » هب رـصحنم  لکـشم  نیا  تسا  یهیدـب 
. دنکیم

هب زور  نیا  لوط  هک  یطاقن  رد  ای  و  دومن ؟ تعانق  تسا  زور  کی  هفیظو  هک  زامن  تعکر  دـنچ  ندـناوخ  هب  هام  کی  رد  اهنت  ناوتیم  اـیآ 
دوجو رتشیب  زور  هنابـش  کی  لاس  تدـم  مامت  رد  و  تسه ، زین  ههام  شـش  ینالوط  بش  کی  نآ  لابند  هب  و  دـسریم ، مامت  هاـم » شـش  »

!؟ دناوخ زامن  تعکر  اهنت 17  درادن ،
ینالوط ياهزور  ًاـضرف )  ) رگا تسا . هدرمـش  مالـسا  يارب  يرطخ  اـهنت  ار  دـنالنف  بش  همین  باـتفآ  هدنـسیون ، نیا  ارچ  تسین  مولعم  یلو 

رطخ نیا  هکلب  تسین ، مالسا  هب  رصحنم  دنک  دیلوت  يرطخ  رسدرد و  یبطق  رگید  قطانم  ای  دنالنف  لامش 
127 ص : نیبطق ، رد  تدابع  رمقلا -  قش  جارعم - 

دراد دوجو  یمـسارم  بهاذم  مامت  رد  اریز  دوب ، دهاوخ  زین  اهنآ  ریغ  و  نایدوهی ، هزور  زامن و  و  نایحیـسم ، هبنـشکی » زور   » مسارم هجوتم 
. تسا طوبرم  هام  هتفه و  زور و  بش و  هب  هک 

ناگدننک داریا  نوچ  اهتنم  دناهتخاس ، نشور  ار  نآ  خساپ  هدوب و  حرطم  یمالسا  هقف  رد  شیپ  اهتدم  زا  هلئسم  نیا  میتفگ  هک  روطنامه  اما 
دننکیم روصت  دناهتشادن  اهباتک  هنوگ  نیا  اب  يراک  ورس 

[25 .] تسا روط  نیمه  همه  يارب  هدومن ، هولج  هدیچیپ  جنرغب و  ناشدوخ  يارب  هلئسم  نیا  هک  روطنامه 
: دوش هراشا  هتکن  هس  هب  تسا  مزال  لاؤس  نیا  خساپ  عیرشت  زا  شیپ  لاح  ره  هب 

128 ص : نیبطق ، رد  تدابع  رمقلا -  قش  جارعم - 

یبطق قطانم  رد  زور  بش و  ندروخ  مهب 

هکلب تسین ، يوانیدناکسا »  » کلامم طاقن  زا  یـضعب  و  دنالنف »  » روشک هب  طوبرم  اهنت  تعاس  زا 24  شیب  ینالوط و  ياهزور  اهبـش و  - 1
. دنوشیم وربور  یعضو  نینچ  اب  دنراد  رارق  هجرد »  66 رادم 5 /  » زا رتالاب  هک  یطاقن  هیلک 

دنراد رارق  تسا  بونج » بطق   » ای لامش » بطق   » یلصا هطقن  هک  هجرد  رادم 90  66 و  رادم 5 / نایم  هک  یطاقن  مامت  رد  رگید : ترابع  هب 
. دراد دوجو  ینالوط  ياهزور  بش و  لاس ، زا  یتمسق  ای  همه  رد 

هجرد ًابیرقت 70  هک  دـنالنف »  » یلامـش هطقن  الثم  دوشیم . رتشیب  اـهزور  بش و  نیا  لوط  میورب  رتـالاب   66 رادـم 5 / زا  هک  تبـسن  ره  هب  و 
همادا هام  دادرم  لئاوا  ات  دوشیم و  عورش  هام  دادرخ  لئاوا  زا  هک  دراد  هزور !» دنچ  تصش و   » ینالوط زور  کی  هدش  عقاو  یلامـش  ضرع 

دشکیم لوط  هامید  رخآ  ات  هامرذآ  لئاوا  زا  هک  دراد  زین  ههام  ود  بش  کی  دراد و 
129 ص : نیبطق ، رد  تدابع  رمقلا -  قش  جارعم - 

(. دراد رارق  ینالوط  زور  نآ  لباقم  هطقن  رد  لصف  رظن  زا  ینالوط  بش  نیا  تسرد  ینعی  )
دماجنایم لوط  هب  هام  دادرم  طساوا  ات  هام  تشهبیدرا  طساوا  زا  هک  ههام » هس  زور   » کی میـسریم  هجرد  رادم 74  دودح  هب  هک  یماگنه 

هچ ره  بیترت  نیمه  هب  و  تسا . هتفرگ  رارق  نآ  هنیرق  رد  زین  ناتـسمز ، طسو  اـت  زیئاـپ  طـسو  زا  ههاـم ،» هس  بش   » کـی هک  دوشیم  هدـید 
رادـم 90 ینعی  بطق  هطقن  هب  ات  دوشیم  هدوزفا  تسا  ناتـسبات  ناتـسمز و  لـصف  رد  هک  ینـالوط  زور  بش و  نیا  لوط  رب  میوریم  رتـالاب 

. میسریم هجرد 
مادـک ره  هک  دراد  زور  کی  بش و  کی  اهنت  ام ، زور  ياجب 365  لاس  مایا  مامت  رد  هدش ، عقاو  رادـم  نیا  يور  هک  نیمز  هرک  زا  یتمـسق 

. دشابیم هام ! شش  تدم  هب 
6  » بش لوط  و  زور » دـنچ  هام و   6  » لامش بطق  هطقن  رد  زور  لوط  اریز  تسین ، قیقد  الماک  هام  شـش  ددع  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  یلو 
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. تسا نآ  سکع  تسرد  بونج  بطق  هطقن  رد  دشابیم و  مک » زور  دنچ  هام و 

ص129 نیبطق ؛  رد  تدابع  رمقلا -  قش  جارعم - 
هجرد  ات 90   66 رادم 5 / قوفام  رد  هک  ار  یطاقن  هعوم 

130 ص : نیبطق ، رد  تدابع  رمقلا -  قش  جارعم - 
زا یتمـسق  هلمج  زا  هک  تسا  مک  رایـسب  لامـش  بطق  رد  رفـص و  بونج  بطق  رد  طاقن  نیا  هنکـس  دـنمانیم و  یبطق » قطاـنم   » دراد رارق 

. دشابیم هیسور »  » و ژورن »  » و دئوس »  » و دنالنف »  » لامش
اهنیمزرس نیا  تقوم  نانکاس  هک  دنیامنیم  ترفاسم  بونج  لامش و  بطق  قطانم  هب  یملع  تاعلاطم  يارب  نادنمشناد  زا  یئاه  هتسد  ًاریخا 

. دنوشیم بوسحم 
تاروتـسد رظن  زا  وا  مکح  دـیاب  دورب  اجنآ  هب  هاتوک  رفـس  کی  يارب  ای  دـیامن  یگدـنز  اـجنآ  رد  مه  رفن  کـی  رگا  تسین  يدـیدرت  یلو 

. دوش نشور  تسین  نیمز  هرک  زا  یصاخ  هطقن  هب  صوصخم  دراد و  یناهج »  » هبنج هک  یمالسا 
ود رد  اهنت  ود  ره  لوط  اهتنم  دنراد ، دوجو  زور  بش و  لاس ، تدـم  مامت  رد  دـنراد  رارق  هجرد   66 رادـم 5 / زا  رتنیئاپ  هک  یطاقن  رد  اما 

. دوشیم دایز  ای  مک  ًاجیردت  هک  دراد  توافت  مه  اب  مایا  هیقب  رد  يواسم و  زیئاپ ) زاغآ  راهب و  زاغآ   ) لاس زا  زور 
و يواسم ، هشیمه  زور  بش و  لوط  لاس  تدم  مامت  رد  تسا  نیمز  دنبرمک  مکح  رد  هک  اوتسا »  » طخ رد  طقف 

131 ص : نیبطق ، رد  تدابع  رمقلا -  قش  جارعم - 
. درادن دوجو  ود  نیا  نایم  ناتسمز  ناتسبات و  رد  یتوافت  نیرتمک  دشابیم و  تعاس  لداعم 12  مادک  ره 

یبطق قطانم  رد  بش  همین  رهظ و  یئاسانش 

حالطصا هب  و  دنکیمن ، بورغ  باتفآ  هک  یقطانم  رد  تسا  نیا  دراد  ار  موزل  تیاهن  هلئسم  نیا  لح  رد  نآ  هب  هجوت  هک  يرگید  هتکن  - 2
شدرگ  رد  ًامئاد  قفا  رد  باتفآ  دنراد ، بش  همین  باتفآ 

هک دسریم  نینچ  رظن  هب  یلو  دـنکیم  شدرگ  نیمز  هرک  عقاو  رد  هتبلا   ) دـنزیم رود  ار  نآ  قفا  رـساترس  راب  کی  تعاس  ره 24  تسا و 
(. ددرگیم نآ  رود  هب  باتفآ 

مک صرق  هک  دینیبیم  دیـشاب ، اجنآ  رد  دنکیمن  بورغ  دنالنف  روشک  ياهرهـش  زا  یـضعب  رد  باتفآ  هک  هام  کی  نآ  رد  امـش  رگا  ینعی 
رد لماک  رود  کی  هک  دـشکیم  لوط  تعاس  و 24  دـشابیم ، شدرگ  رد  تعاس  هبرقع  دـننام  و  تسا ، قفا  رانک  رد  ًامئاد  باتفآ  گـنر 

اجنآ زا  و  برغم ، فرط  هب  اجنآ  زا  و  بونج ، هب  قرشم  تمس  زا  هتسهآ  هتسهآ  ددرگب ، قفا 
132 ص : نیبطق ، رد  تدابع  رمقلا -  قش  جارعم - 

! ددرگیم زاب  قرش  هطقن  يوس  هب  ًاددجم  و  لامش ، هب 
، تسین ناسکی  تعاس  رد 24  قفا  اب  نآ  هلـصاف  یلو  دوشیم  هدـید  قفا  رانک  رد  ًامئاد  هچرگ  باـتفآ  صرق  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  یلو 

لقادح هب  ات  دیآیم  نیئاپ  قفا  فرط  هب  ور  درک  یط  ار  دوخ  جوا  رثکادح  هک  یماگنه  و  دیآیم ، الاب  و  دریگیم ، جوا  یمک  یهاگ  ینعی 
. دریگیم جوا  ًاددجم  هاگنآ  دسرب ،

(. دینک تقد  . ) دشابیم نآ  رادم »  » هب تبسن  نیمز  روحم »  » هجرد  23 فارحنا 5 / نامه  باتفآ  عضو  رییغت  نیا  تلع 
باـتفآ عقوم  نیا  رد  نوچ  ددرگیم ، بوسحم  اـجنآ  زور  همین  دـسرب  دوـخ  جوا  هطقن  نیرخآ  هب  باـتفآ  هک  یماـگنه  باـسح  نیا  يور 

. دراد رارق  اجنآ  راهنلا  فصن  يور  تسرد 
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لقادح هب  و   ) تفر نیئاپ  الماک  باتفآ  هک  یماگنه  بیترت  نیا  هب  و  تساجنآ . رهظ »  » دـمآ الاب  بوخ  باتفآ  هک  یتقو  رتنـشور  ترابع  هب 
! تسا بش  همین  باتفآ  نامه  مه  عافترا  مک  باتفآ  نآ  و  تساجنآ ، بش » همین   » قباطم تسرد  دیسر ) عافترا 

133 ص : نیبطق ، رد  تدابع  رمقلا -  قش  جارعم - 
زور حالطـصا  هب  دـیآیم و  ـالاب  باـتفآ  هک  یماـگنه  هکلب  تسین ، تخاوـنکی  طاـقن  نـیا  رد  تعاـس  رد 24  اوـه  ینـشور  تسا  یهیدـب 

ياوه دـننام  کیرات و  یمک  اوه  دـسریم  قفا  یکیدزن  هب  دوریم و  نیئاـپ  باـتفآ  هک  یماـگنه  و  دوشیم ، نشور  ـالماک  اوه  تساـجنآ 
بـش زور و  دـننام  هن  یلو  دـنراد  یبش » زور و   » دوخ يارب  مه  اهنآ  باسح  نیا  يور  و  ددرگیم ، نامدوخ  نیعولطلا  نیب  شیم  گرگ و 

. ام
اب دناوتیم  سک  همه  تسا و  هداس  الماک  طاقن  نیا  رد  بش » همین   » و رهظ »  » قیقد تقو  صیخـشت  هک  دـش  نشور  یبوخ  هب  الاب  تانایب  زا 

بـش همین  رهظ و  نآ ، هیاس  ندش  دایز  مک و  زا  دـشاب ) دومع  نیمز  رب  الماک  هک  ینهآ  هلیم  ای  بوچ  هعطق   ) کچوک صخاش  کی  بصن 
! تسا بش  همین  دیسر  رثکادح  هب  هک  یماگنه  و  رهظ ، عقوم  تسرد  دیسر  لقادح  هب  صخاش  هیاس  هک  یماگنه  ینعی  دنهد  صیخشت  ار 

تحار الماک  دراد  دوجو  ینالوط  ياهزور  هک  یماگنه  قطاـنم  نیا  رد  بش  همین  رهظ و  صیخـشت  رظن  زا  ناـمرکف  تفگ : دـیهاوخ  دـبال 
ینالوط  ياهبش  هک  یماگنه  یلو  دش ،

134 ص : نیبطق ، رد  تدابع  رمقلا -  قش  جارعم - 
؟ درک دیاب  هچ  تسا  هدنکفا  هیاس  طاقن  نیا  رب 

ینالوط ياهزور  رد  باتفآ  تکرح  هیبش  زین  قفا  رود  هب  ینالوط  ياهبش  نیا  رد  ناگراتس  تکرح  هک  مینک  مالعا  امـش  هب  هک  میتقوشوخ 
. تساجنآ

ار قفا  رود  اـت  رود  یعمج  هتـسد  همه  هک  دـسریم  رظنب  نینچ  هکلب  دـنراد  بورغ  عولط و  رتـمک  اـجنآ  رد  ناگراتـس  میئوـگب : رتحـضاو 
(. ناگراتس هن  دنکیم  شدرگ  نیمز  عقاو  رد  هتبلا   ) دننکیم شدرگ 

. دنیآیم قفا  فرط  هب  نیئاپ  سپس  دنریگیم و  جوا  یمک  یهاگ  تسین  ناسکی  قفا  رود  هب  مه  اهنآ  تاکرح  اهتنم 
و راهنلا ، فصن  طخ  يور  ًاـمتح  دیـسر  دوخ  عاـفترا  رثکادـح  هب  هک  یماـگنه  مینک  هناـشن  قفا  راـنک  رد  ار  هراتـس  کـی  رگا  هک  يروطب 

. دشابیم بش  همین  تسرد  دیسر  دوخ  عافترا  لقادح  هب  هک  یعقوم  و  تسا ، رهظ  ماگنه  تسرد 
، تسین ناسکی  تعاس  راهچ  تسیب و  رد  اجنآ ، ینالوط  ياهبش  ياوه  یگریت  هک  دیشاب  هتشاد  رود  رظن  زا  زگره  دیابن  مه  ار  عوضوم  نیا 

ياوه  دننام   ) دوشیم نشور  یمک  اوه  یهاگ 
135 ص : نیبطق ، رد  تدابع  رمقلا -  قش  جارعم - 

. دشابیم اجنآ  یعقاو  بش  هک  دوریم  لماک  یکیرات  هب  ور  سپس  و  ددرگیم ، بوسحم  اجنآ  زور  نآ  و  نیعولطلا ) نیب  شیم  گرگ و 
لح تسا  ياهلئسم  یبطق  قطانم  ینالوط  ياهزور  اهبش و  رد  بش » همین   » و رهظ »  » نتخانش هک  میریگیم  هجیتن  تاحیضوت  نیا  عومجم  زا 

. تسین نآ  لاثما  ویدار و  تعاس و  دننام  یصاخ  هلیسو  چیه  هب  دنمزاین  داریا و  لباق  ریغ  هدش و 
تسا  طسو  دح  سایقم 

چیه عوضوم و  چیه  یمالـسا » هقف   » رظن زا  هک : تسا  نیا  دراد  ترورـض  هدنیآ  خساپ  ندش  نشور  يارب  نآ  رکذ  هک  ياهتکن  نیرخآ  - 3
. تسا هدرکن  راذگورف  ار  یعوضوم  چیه  مکح  هک  تسا  عماج  نانچنآ  یمالسا  نیناوق  رگید  ترابع  هب  و  تسین ، مکح  نودب  ياهثداح 

. دشابیم دوهشم  الماک  دنراد  یئانشآ  یهقف  لئاسم  اب  کیدزن  زا  هک  يدارفا  يارب  تسا و  تیعقاو  کی  تسین  اعدا  کی  نیا 
136 ص : نیبطق ، رد  تدابع  رمقلا -  قش  جارعم - 

: دنمسق ود  رب  تاعوضوم  یهتنم 
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، یملع حالطـصا  هب  و   ) تسا هدـش  رکذ  نآ  مکح  ًاحیرـص  یمالـسا  كرادـم  رد  دـنراد و  دوخ  هب  صوـصخم  مکح  هک  یتاـعوضوم  - 1
(. دنشابیم صوصنم 

اهنآ زا  نآ  مکح  دوـش و  عوـجر  یمالـسا  یلک » لوـصا   » و دـعاوق »  » هب دـیاب  هدـشن و  نییعت  نآ  يارب  یـصاخ  مکح  هـک  یتاـعوضوم  - 2
. ددرگ طابنتسا 

اب هدـشن  ینیب  شیپ  ثداوح  لئاسم و  ماـمت  مکح  هک  دراد  دوجو  یـساسا  لوصا  یلک و  دـعاوق  هلـسلس  کـی  مالـسا  رد  هک  نیا  حیـضوت 
ادـیپ یعوضوم  تسین  نکمم  یملع  رظن  زا  هک  تسا  هدرتسگ  عیـسو و  نانچنآ  یلک  لوصاو  دـعاوق  نیا  ددرگیم ، نشور  اهنآ  هب  هعجارم 

(. تسا یلقع  رصح  اهنآ  نایم  رصح  حالطصا  هب  و  . ) دشابن اهنآ  زا  کی  چیه  تحت  رد  جردنم  هک  دینک 
دعاوق و زا  ناوتیم  ار  اهنآ  مکح  ینعی  تسا  مود  مسق  زا  دننکیم  یگدـنز  یبطق  قطانم  رد  هک  یناسک  هفیظو  ینعی  ثحب  دروم  عوضوم 

. دومن طابنتسا  یلک  لوصا 
137 ص : نیبطق ، رد  تدابع  رمقلا -  قش  جارعم - 

نادنمشناد ياهوگتفگ  اهثحب و  میهد و  رارق  یهقف  تالالدتسا  تاحالطـصا و  مخ  چیپ و  رد  ار  یمارگ  ناگدنناوخ  اجنیا  رد  میهاوخیمن 
بلطم  نیا  یلو  میهد ، حرش  قوف  هلئسم  هرابرد  ار  اهقف  و 

: میئامن حیرشت  هداس  الماک  نابز  هب  تسا  هلئسم  نیا  مکح  طابنتسا  هیاپ  هک  ار  یملع  یلک  هدعاق  کی  هک  تسین  نآ  زا  عنام 
زا ءاـحنا  زا  يوحن  هب  هک  یناـسک  تسا و  يداـع  فراـعتم و  دارفا  هب  رظاـن  فرـصنم و  یمالـسا  تاررقم  ماـکحا و  ـالوصا  هک : نیا  نآ  و 

. دنیامن راتفر  يداع  دارفا  شور  هب  دیاب  دننوریب  فراعتم  دودح 
یـسک رـس  يوم  یناشیپ و  رگا  لاـح  دـنیوشب ، هناـچ  اـت  رـس  يوم  هاگنتـسر  زا  ار  دوخ  تروص  دـیاب  وضو  ماـگنه  رد  همه  مینادیم  ـالثم 

یسک نینچ  ًاملـسم  دوش ، عورـش  وا  يوربا  يالاب  زا  هک  دشاب  نیئاپ  يردقب  ای  دیورب و  رـس  طسو  زا  وا  يوم  الثم  دشاب ، فراعتم  فالخرب 
. دیوشب فراعتم  يداع و  دارفا  رادقم  هب  دیاب  هک  دناهداد  يوتف  همه  هکلب  دهد ، رارق  سایقم  ار  دوخ  رس  يوم  هاگنتسر  عضو  دیابن 

138 ص : نیبطق ، رد  تدابع  رمقلا -  قش  جارعم - 
. تسا قمع  مین  بجو و  هس  رد  ضرع ، مین  بجو و  هس  رد  لوط ، مین  بجو و  هس  روهشم  قبط  نآ  هزادنا  رک » بآ   » دروم رد  هک  نیا  ای 

هدیـشک و يردـقب  یـسک  تسد  فک  ناتـشگنا و  رگا  نیاربانب  دـشابیم ، فراـعتم  یلومعم و  ياـهبجو  هب  رظاـن  مکح  نیا  تسا  یهیدـب 
هاگ چیه  دـشاب ، یلومعم  بجو  فصن  وا  بجو  هک  تسا  کچوک  ياهزادـنا  هب  ای  و  یلومعم ، بجو  ربارب  ود  وا  بجو  هک  دـشاب  گرزب 

. دنریگب رظن  رد  ار  طسوتم  دح  دننک و  لمع  يداع  دارفا  قبط  رب  هتسد  ود  نیا  دیاب  هکلب  دهد ، رارق  سایقم  ار  دوخ  بجو  دناوتیمن 
(. دشابیم فراعتم  دارفا  هب  فرصنم  عرش  یلک  نیناوق  ماکحا و  تاقالطا  دنیوگیم  هک  تسا  نامه  نیا  (و 

دننکیم یگدـنز  یبطق  قطانم  رد  هک  ار  یناسک  مکح  ام  ياهقف  درادـن ، ینیعم  باب  هب  صاصتخا  تسا و  یمومع  یلک و  نوناق  کی  نیا 
لمع هلدـتعم » قطانم   » قبط دـیاب  یـصاخشا  نینچ  هک  دـناهدومن  حیرـصت  دوخ  ياواتف  رد  نانآ  زا  ياهدـع  هدرک و  هدافتـسا  هدـعاق  نیا  زا 

. دنیامن
139 ص : نیبطق ، رد  تدابع  رمقلا -  قش  جارعم - 

هدومن طسوتم  دـح  هب  عوجر  دـنفظوم  نآ  نانکاس  تسا ، نیمز  يور  طاقن  فراعتم  فالخرب  قطانم  نیا  رد  زور  بش و  لوط  نوچ  ینعی 
: دنهد ماجنا  نآ ، قباطم  ار  دوخ  یعرش  فئاظو  و 

تعاس هلدـتعم 15  قطانم  رد  برغم ) ات  حبـص  عولط  زا   ) اهزور لوط  طسوتم  دـح  و  هدـش ، عقاو  ناتـسبات  زاغآ  رد  ناضمر  هاـم  رگا  ـالثم 
طـسوتم دح  رگا  تسا ، ناتـسمز  زاغآ  رد  ناضمر  هام  هک  یماگنه  و  دـنریگب ، هزور  تعاس  زور 15  ره  كرابم  هام  رد  دـیاب  اـهنآ  تسا ،
. دنهد ماجنا  باسح  نیمه  قبط  زین  ار  دوخ  زامن  و  دنریگب ، هزور  ار  تعاس  نیمه 12  دیاب  تسا ، تعاس  هلدتعم 12  قطانم  رد  زور 
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یناسآ هب  یهقف  یلک  هدـعاق  کـی  زا  هدـمآ  هدـیچیپ  جـنرغب و  یلیخ  یـضعب  رظن  هب  هک  هلئـسم  نیا  مکح  هک  دـینکیم  هظحـالم  نیارباـنب 
. دنامیمن یقاب  ياههبش  چیه  ياج  ددرگیم و  طابنتسا 

140 ص : نیبطق ، رد  تدابع  رمقلا -  قش  جارعم - 

رتشیب حیضوت  اب  ثحب  یئاهن  هجیتن 

زور الثم  ینالوط  ياهزور  نآ  مامت  دنتـسین  فظوم  یبطق  قطانم  نانکاس  هک  دـش  نشور  الماک  هتکن  نیا  میداد  حیـضوت  الاب  رد  هچنآ  زا 
. دنناوخب ینالوط  زور  نیا  رسارس  رد  زامن  تعکر  دنچ  اهنت  ای  دنیامن ، كاسما  اذغ  ندروخ  زا  ناضمر  كرابم  هام  رد  ار  ههام  کی 

باسح الثم  ههام  کی  ینالوط  زور  نیا  رد  هک  روطنامه  ینعی  دـنیامن ، راـتفر  هلدـتعم  قطاـنم  قفا  قبط  رب  هک  تسا  نیا  اـهنآ  هفیظو  هکلب 
، دننکیم باسح  ار  لاس  هام و  هبنشکی و ...  هبنش و  و  دنریگیم ، رظن  رد  دنراد  زور  بش و  هک  هلدتعم  قطانم  قبط  ار  هام  هتفه و  ياهزور 

. دنیامن نییعت  هلدتعم  قطانم  قباطم  فلتخم  لوصف  رد  دیاب  ار  بش  زور و  لوط  نینچمه 
جوا تیاهن  باتفآ و  تکرح  زا  ياهلیـسو ، چیه  هب  جایتحا  نودـب  قطانم  نیا  رد  یقیقح  رهظ  نتخانـش  میتفگ  ًاحورـشم  هک  روطنامه  هتبلا 

هب  اهنت  ، ) قفا رد  نآ  نتفر  الاب  نتفرگ و 
141 ص : نیبطق ، رد  تدابع  رمقلا -  قش  جارعم - 

فورعم  ثیدح  و  داد ، صیخشت  ناوتیم  هداس ) صخاش  کی  هلیسو 
: نیتولصلا تقو  لخد  سمشلا  تلاز  اذا  »

. دوشیم نآ  لماش  یبوخ  هب  دوشیم » لخاد  رصع  رهظ و  زامن  تقو  تشذگ  راهنلا  فصن  هریاد  زا  باتفآ  هک  یماگنه 
زامن تقو  رخآ  و  داد ، صیخـشت  ناوتیم  عافترا ، لقادـح  هب  دیـشروخ  ندیـسر  و  ضافخنا ، تیاهن  زا  زین  ار  اجنآ  بش  همین  هک  نانچمه 

[. 26] دیآیم تسد  هب  هلیسو  نیا  هب  زین  اشع  برغم و 
عـضو زا  اهنت  يرگید ، هلیـسو  چـیه  هب  جایتحا  نودـب  رگید ، زامن  ود  تقو  ياهتنا  و  هناگجنپ ، ياـهزامن  زا  زاـمن  ود  تقو  زاـغآ  نیارباـنب 

. دیآیم تسد  هب  باتفآ  تکرح 
صخـشم ياهزادـنا  ات  باتفآ  ضاـفخنا  عاـفترا و  هطـساو  هب  اوه  ینـشور  ندـش  داـیز  مک و  زا  زین  بش  زور و  دـش  هتفگ  هک  روطناـمه  و 

ندش  دایز  مک و  زا  نینچمه  و  ددرگیم ،
142 ص : نیبطق ، رد  تدابع  رمقلا -  قش  جارعم - 

. تسا سوسحم  اجنآ  بش  زور و  طاقن  نآ  ینالوط  ياهبش  رد  یکیرات  نازیم 
هک تسا  نیا  ضرف  اریز  تسا ، باـتفآ ) بورغ   ) زور ناـیاپ  و  حبـص ) عوـلط   ) زور زاـغآ  ندروآ  تسد  هب  دـنامیم  یقاـب  هک  يزیچ  اـهنت 

. تسا شدرگ  رد  قفا  رود  درادن و  عولط  بورغ و  اجنآ  رد  رتشیب  ای  هام  کی  نیا  رد  باتفآ 
رد هچنآ  ریظن  ياهداس ، میوقت  اهنآ  رگا  رتهداس ! تراـبع  هب  تسا ، هلدـتعم » قطاـنم   » رد بش  زور و  عضو  هب  عوجر  مه  نآ  صیخـشت  هار 

. دنیامن لمع  نآ  قبط  رب  دنناوتیم  دنشاب  هتشاد  تسد  رد  دوشیم ، رشتنم  ام  ياهطیحم  رد  ناضمر  هام  زاغآ 
نیا برغم  ناذا  اب  دـنریگب و  هزور  دوشیم  شخپ  هلدـتعم  قطانم  يویدار  زا  هک  حبـص  ناذا  اب  دـنناوتیم  اـهنآ  رتنـشور : تراـبع  هب  زاـب  و 
رگید ترابع  هب  دشاب و  قفا  مه  دیاب  ثحب  دروم  صخش  تنوکس  لحم  اب  ویدار  هاگتسیا  لحم  تشاد  هجوت  دیاب  هتبلا   ) دننک راطفا  قطانم 

ياههاگتسیا  زا  دنناوتیم  دنالنف  لامش  نانکاس  الثم  دریگ  رارق  راهنلا  فصن  کی  يور  هطقن  ود 
143 ص : نیبطق ، رد  تدابع  رمقلا -  قش  جارعم - 

(. دننک هدافتسا  هلدتعم  قطانم  رد  دوخ  قفا  مه 
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مزال يروآدای  دنچ 

رد الثم  دـشابیمن ، يواسم ، مه  اب  اهنآ  بش  زور و  و  دنتـسین ، تخاونکی  مه  هلدـتعم  قطاـنم  مینادیم  دـنیوگب : یناـسک  تسا  نکمم  - 1
زا اهنآ  هلصاف   » هب یگتـسب  نیا  تسا و  تعاس  ای 13  رگید 14  یضعب  رد  و  تعاس ، زور 15  لوط  قطانم  نیا  زا  ياهراپ  رد  ناتـسبات  زاغآ 

. دراد اوتسا » طخ 
زور بش و  ياراد  لاس  لوط  مامت  رد  هک  یبطق » ریغ  قطانم   » طسو دـح  رتحیحـص  ای  و   ) هلدـتعم قطانم  طـسو  دـح  هب  هعجارم  اـب  خـساپ -

ینعی  دش . دهاوخ  لح  زین  لکشم  نیا  دنتسه ) فراعتم 
. دنیامن لمع  دراد  رارق  هجرد )  66 نیگنایم 5 / ینعی   ) هجرد  33 رادم 25 / يور  هک  یطاقن  قبط  رب  دنناوتیم  یبطق  قطانم  نانکاس 

بونج زا  و  اقیرفا ،»  » رد شکارم »  » و سنوت »  » زا و  ایـسآ »  » رد قشمد  و  دادـغب ، ناهفـصا  لباک ، رواـشیپ ، ياهرهـش  یکیدزن  زا  رادـم  نیا 
. دنکیم روبع  اکیرما  هراق  رد  هدحتم » تالایا  »

144 ص : نیبطق ، رد  تدابع  رمقلا -  قش  جارعم - 
ویدار ياههاگتسیا  نینچمه  تعاس و  دوجو  اب  ام  رصع  رد  تسا و  نشور  هداس و  هچرگ  روتـسد  نیا  دننک : داریا  یناسک  تسا  نکمم  - 2

؟ تسیچ دارفا  هنوگنیا  هفیظو  دش ، دهاوخ  لاکشا  اب  هجاوم  دنرادن  ویدار  ای  تعاس و  هک  یناسک  يارب  نآ  صیخشت  یلو  درادن  یلاکشا 
لوط اهنت  درادـن و  نآ  ریغ  تعاس و  هب  يزاـین  هنوگ  چـیه  قطاـنم  نیا  رد  بش  همین  رهظ و  ندروآ  تسد  هب  میتفگ  هک  روطناـمه  خـساپ -
تقو نییعت  يارب  لئاسو  نیا  هب  یـسرتسد  هنوگ  چیه  هک  دنـشاب  قطانم  نیا  رد  یناسک  رگا  دشابیم ، نآ  هب  دـنمزاین  هک  تسا  بش  زور و 

رد و  دـنهد ، ماجنا  نآ  قبط  رب  ار  دوخ  فئاظو  دـنیامن و  لمع  دوخ » نامگ  نیمخت و   » هب دـنفظوم  تسا ، ربا  الثم  اوه  هک  نیا  اـی  دـنرادن ،
. ددرگ لصاح  تقو  هب  نیقی  ات  دننک  طایتحا  دیاب  دنناوتب  هک  یتروص 

رد ای  دنشاب ، هتشادن  تقو  صیخشت  يارب  هلیسو  چیه  و  دشاب ، ربا  اوه  و  دوش ، راتفرگ  ینابایب  رد  یـسک  رگا  زین  ام  قطانم  رد  هک  روطنامه 
نیمخت  هب  طایتحا ، ناکما  مدع  تروص  رد  دنک و  طایتحا  دیاب  درب ، رسب  يدرجم  کیرات و  نادنز 

145 ص : نیبطق ، رد  تدابع  رمقلا -  قش  جارعم - 
. دنک لمع  دوخ  نامگ  و 

رهظ و صیخشت  يارب  ياهلیسو  هک  یبطق ، قطانم  رد  تعاس  لوط 24  رد  باتفآ  عافترا  ندش  دایز  مک و  دنسرپب : یناسک  تسا  نکمم  - 3
ًارارک  » دـنکیم شدرگ  قفا  رود  هب  تخاونکی  الماک  هطقن  نیا  رد  باتفآ  اریز  درادـن ، دوجو  لـماک  هجرد  رادـم 90  رد  تسا ، بش  همین 

«. ددرگیم باتفآ  هک  دسریم  رظن  هب  دیامنیم و  شدرگ  دوخ  رود  هب  نیمز  تقیقح  رد  میتفگ 
. درادن یموهفم  بش  همین  رهظ و  تسا  تخاونکی  الماک  قفا  هب  تبسن  باتفآ  عضو  هک  هطقن  نیا  صوصخ  رد  هصالخ 

میراذـگب رتارف  ار  اپ  مه  یمک  رگا  و  تسین ، موهوم  هطقن  کی  تقیقح  رد  هجرد  رادم 90  تشاد  هجوت  دیاب  یلو  تسا ، تسرد  خـساپ -
هک  دشابیم  یکچوک  نیمز  هعطق  هجرد  رادم 90  میئوگب  دیاب 

ار دوخ  فئاـظو  میناوتیم  دوشیم و  ادـیپ  بش  همین  رهظ و  دروخیم و  مهب  باـتفآ  عضو  یتـخاونکی  نیا  میورب  رترود  نآ  زا  یمک  رگا 
. میهد ماجنا  الماک 

قطانم  نانکاس  فیلکت  دوش : لاؤس  تسا  نکمم  - 4
146 ص : نیبطق ، رد  تدابع  رمقلا -  قش  جارعم - 

؟ درک دیاب  هچ  اجنآ  ینالوط  ياهبش  رد  دیدرگ ، نشور  نآ  ینالوط  ياهزور  رد  یبطق 
، دنراد اهزور  رد  باتفآ »  » هباشم یعـضو  تسرد  اهبـش  نآ  رد  ناگراتـس »  » میدش روآدای  زین  ثحب  نیا  تامدقم  رد  هک  روطنامه  خساپ -
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رد قفا  یکیدزن  رد  ناگراتس  نآ  زا  یکی  رگا  دنوشیم ، کیدزن  قفا  هب  یهاگ  دنریگیم و  جوا  یهاگ  دندرگیم ، ًابترم  قفا  رود  هب  ینعی 
. دومن نییعت  اجنآ  یلحم  تقو  هب  ار  بش  همین  رهظ و  ناوتیم  نآ  ضافخنا  عافترا و  رثکادح  زا  دنوش  هتفرگ  رظن 

هب ار  مالـسا  دـنالنف »  » روشک بش  همین  باـتفآ  هن  هک  دوشیم  نشور  یبوخ  هب  میدروآ  ثحب  نیا  رد  هک  یفلتخم  تاحیـضوت  عوـمجم  زا 
هب لحنیال  لشم  کی  تروص  هلئـسم  نیا  هن  و  دش ، دنهاوخ  نادرگرـس  یمالـسا  فئاظو  يارجا  رظن  زا  اجنآ  نانکاس  هن  و  هتخادـنا ، رطخ 

! تسا هتفرگ  دوخ 
نایاپ 

________________________________________

درک ادیپ  ناوتیمن  باوخ » هیبش  یتلاح « ای  باوخ  هلئسم  زج  یلوقعم  ینعم  یناحور  جارعم  يارب  هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  رکذت  (. 1 [ ) 1]
.. دوب دهاوخن  گرم  زج  يزیچ  دشاب  ندب  زا  حور  قلطم  یئادج  ینعم  هب  یناحور  جارعم  رگا  نوچ 

«. سروطنق یکلف « تروص  رد  امسیگورپ » مان « هب  تسا  ياهراتس  هراتس  نیا  (. 1 [ ) 2]
.. دشابیم نکمم  یناسآ  هب  نآ  نتخانش  اذل  تسا و  نامسآ  ناگراتس  نیرتهدنشخرد  ینامی  يارعش  هراتس  (. 2 [ ) 3]

هعجارم دیناوتیم  باب 21  انحوی » لـیجنا « باب 24 و  اقول » لـیجنا « باب 6 و  سقرم » لـیجنا « هب  بلطم  نیا  رتشیب  حیـضوت  يارب  (. 1 [ ) 4]
.. تسا هدش  لقن  دوب » دهاوخ  بیجع  وا  مسا  مان « هب  نییحیسم  ریخا  تاراشتنا  زا  یکی  زا  ًانیع  قوف  ترابع  یلو  دیئامرف ،

، دوب دهاوخن  نیمز  هرک  رد  دشابیم  راکوکین  مدرم  یئاهن  هاگیاج  هک  تشهب  هک  تسا  تسد  رد  تایاور  تایآ و  رظن  زا  ینئارق  (. 1 [ ) 5]
.. تسا رگید  تارک  رد  هکلب 

يور زایپ  تسوپ  تاقبط  دننام  هک  تسا  کلف  هن  زا  ترابع  یتسه  ناهج  هعومجم  دندرکیم  روصت  سویملطب  تئیه  نارادفرط  (. 1 [ ) 6]
هراتـس الـصا  هک  مه  مهن  کـلف  و  تباوث » راـیتخا « رد  متـشه  کـلف  تسا و  هناـگتفه  تارایـس  هب  قلعتم  نآ  کـلف  تفه  هتفرگ ، رارق  مه 

!. دوبن نکمم  نآ  رد  یمایتلا  فاکش و  هنوگ  چیه  هک  دندوب  هدیچ  مه  يور  نانچ  ار  نیرولب  فافش و  كالفا  نیا  درادن ؛
ششوک و اب  ماجنارس  هیئوژ 1969  رد 21  مینادیم  یلو  هدراذگن ، هام  هرک  رد  مدق  رشب  زونه  دش  هتشون  باتک  نیا  هک  زور  نآ  (. 1 [ ) 7]

.. دروآ ناینیمز  يارب  ناغمرا  هب  يرادقم  هرک  نآ  كاخ  زا  یتح  داهن و  هام  هرک  رب  ماگ  ناسنا  نیتسخن  ناوارف  شالت 
هب وج و  ءاروام  نآ  زا  رتـالاب  دـنیوگیم و  نیمز  وج » هتفرگ « ارف  ار  نیمز  هرک  درگادرگ  هک  رگید  ياـهزاگ  اوه و  زا  يرـشق  هب  (. 1 [ ) 8]

 .. دوشیم هدیمان  اضف » رگید « ترابع 
هتخانش الماک  نونکات  نآ  همشچرس  یناهیک  هعشا  یلو  دریگیم  همشچرس  دیـشروخ  زا  سکیا » هعـشا « و  شفنب » ءاروام  هعـشا « (. 1 [ ) 9]

 .. دنوشیم هدنکارپ  اضف  رد  لوهجم  هتخانشان و  عبانم  هلیسو  هب  هک  یکیرتکلا  رادراب  يازجا  زا  دنتسه  یئاهنایرج  اهنآ  تسا ، هدشن 
«.. تخانش دیاب  ون  زا  هک  يربمغیپ  دمحم  باتک « (. 1 [ ) 10]

عقاو نیاتـشنیا  دوخ  دـییأت  دروم  باتک  لصا  هک  کشریب » دـمحا  همجرت « تنراب » نلکنیل  فیلأت « نیاتـشنیاو  ناهج  باتک  رد  (. 1 [ ) 11]
یعیبط نوناق  کی  تیبسن » بیترت « نیا  هب  دنک و  تکرح  رون  زا  رتدنت  دناوتیمن  یلماع  چـیه  تحت  رد  زیچ  چـیه  میناوخیم : نینچ  هدـش 

(. هحفص 65 تساهتعرس ( یئاهن  دح  رون  تعرس  ناهج  رد  رارق : نیدب  دزاسیم  شاف  ار  رگید  یساسا 
دون شتکرح  تعرـس  هک  ياهلیم  دـسیونیم «: نینچ  تکرح  دادـتما  رد  ماسجا  لوط  ندـش  هتـساک  دروم  رد  باتک  ناـمه  رد  (. 2 [ ) 12]
رگا هک  يروطب  دوشیم ، رتعیرـس  لوط  ناـصقن  سپ  نآ  زا  و  دـهدیم ، تسد  زا  ار  دوخ  لوط  فـصن  ًاـبیرقت  دـشاب  روـن  تعرـس  دـصرد 
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(.. هحفص 64 دوشیم ( چیه » دوریم و « نایم  زا  یلکب  هلیم  دوش  رون  تکرح  تعرس  يواسم  نآ  تکرح  تعرس 
نآ تعرـس  اب  تسین و  تباث  هجو  چـیه  هب  كرحتم  مسج  مرج  هک «: تسا  نیا  نیاتـشنیا » تیبسن « هیرظن  لوصا  زا  رگید  یکی  (. 1 [ ) 13]

یتنیاـبم دـش  هتفگ  شیازفا  تروص  رد  لوط  لـیلقت  دروم  رد  هچنآ  اـب  تعرـس  اـب  مرج  شیازفا  ینعی  عوـضوم  نیا  هتبلا  دـباییم ، شیازفا 
هکلب تسین  ینیگنـس » ینعم « هب  مرج  هوالعب  دننکیمن  رییغت  مسج  رگید  داعبا  یلو  تسا  تکرح  دادتما  رد  طقف  لوط  ناصقن  اریز  درادن ،

 ... تسا تکرح  لباقم  رد  تمواقم 
هجیتن نیا  هب  رگید  راب  درادیم  زاربا  گرزب  تیاـهنیب  تمواـقم  تکرح ، لـباقم  رد  دـشاب  گرزب  تیاـهن  یب  شمرج  هک  یمـسج  نوچ  و 

(.. باتک نامه  هحفص 70 و 71  دوش ( رون  تعرس  يواسم  تسین  نکمم  يدام  مسج  چیه  تعرس  هک  میسریم 
«.. تخانش دیاب  ون  زا  هک  يربمایپ  دمحم  باتک « زا  لقن  (. 1 [ ) 14]

هدـیقع هب  هک  یلاـح  رد  دـنک  هدافتـسا  ینداوا  نیـسوق  باـق  ناـکف  یلدـتف  یند  مث  هیآ  زا  تسا  هتـساوخ  ار  بلطم  نیا  اـیوگ  (. 1 [ ) 15]
دییأت ار  ینعم  نیا  زین  مجن  هروس  تایآ  رد  دوجوم  نئارق  دـشابیم و  لیئربج ) یحو ( هتـشرف  اب  ربمایپ  تاـقالم  هب  طوبرم  هیآ  نیا  نیققحم 

 .. دنکیم
 .. موس پاچ  هحفص 37  نآرق  دمحم و  (. 1 [ ) 16]

.. هحفص 125 تخانش » دیاب  ون  زا  هک  يربمغیپ  دمحم  (.» 1 [ ) 17]
.. تسا هدام  ملاع  ياروام  ناهج  هعومجم  زین  شرع » زا « روظنم  دندقتعم  یضعب  (. 1 [ ) 18]

.. دوش هعجارم  موجن » ياهزرم  باتک « هب  (. 1 [ ) 19]
.. دوش هعجارم  موجن  ياهزرم  باتک « هب  (. 1 [ ) 20]

.. ریوکت هروس  (. 1 [ ) 21]
.. دوش هعجارم  هفیرش  هیآ  لیذ  يزار ، رخف  ریبک  ریسفت  هب  (. 1 [ ) 22]

.. هیآ 2 ایبنا ، هروس  (. 1 [ ) 23]
بذجهلصاف روذجم  سوکعم  تبسن  هب  اهمرج و  میقتـسم  تبـسن  هب  ار  رگیدکی  مسج  ود  ره  دیوگیم «: نتوین  فورعم  نوناق  (. 1 [ ) 24]

«.. دنیامنیم
ناـگرزب همه  تـسا و  يوـتف  فورعم  بـتک  زا  هـک  يدزی  قـقحم  همـالع  موـحرم  فیلأـت  یقثوـلا » ةورع  فورعم « باـتک  رد  (. 1 [ ) 25]
 .. تسا هدش  رکذ  ًاحیرص  هلئسم  نیا  مکح  لصف 12 ، هلئسم 10 ، رد  موص » باتک « رد  دناهتشون ، هیشاح  نآ  رب  نیرصاعم  نیرخأتم و 

فصن هک  یعرش  بش  همین  و  تسا ، باتفآ  عولط  بورغ و  نیب  ام  فصن  لداعم  دیآیم  تسد  هب  اجنیا  رد  هک  بش  همین  هتبلا  (. 1 [ ) 26]
.. تسا نآ  زا  لبق  یمک  دشابیم  حبص  عولط  بورغ و  نیب  ام 

زکرم هرابرد 

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

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

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 
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رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

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

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

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

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

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

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

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

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

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

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

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

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

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

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

ناربراک 2333045(0311)
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یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

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

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

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

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

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

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

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

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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