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زاغآرس

ناسنا نیناوق ، نآ  وترپ  رد  ات  دندومن  تردابم  ینیناوق  عضو  هب  مارآ ، طاشناب و  ایوپ ، يا  هعماج  داجیا  يارب  يرـشب  ملاع  ناگتخیهرف 
نیناوق نیا  ۀلمج  زا  یگدننار  ییامهنهار و  نیناوق  هک  .دنربب  شیوخ  یگدنز  رمع و  زا  ار  تذل  هرهب و  نیرتشیب  نیرتهب و  دنناوتب  اه 

.تسا

شخب يداش  نیناوق  نیا  رگا  و  دـشاب ؛ ام  شمارآ  شیاسآ و  هافر ، یتحار ، ۀلیـسو  لـیبموتا ، هک  دـهد  یم  ار  ناـکما  نیا  نوناـق  نیا 
.دش یم  لیدبت  ناسنا  يارب  رابگرم  ياه  حالس  نیرت  فوخم  زا  یکی  هب  لیبموتا  دندوبن ،

مینک یم  جاودزا  ام  تفگ  دیاب  مینک ؟ یم  جاودزا  ارچ  تسا و  یمهم  ۀلأسم  جاودزا ، رما  ور  هچ  زا  هک  دیا  هدیـشیدنا  لاح  هب  ات  ایآ 
یگدنز هک  یفده  .میا  هدرک  داجیا  ار  نیناوق  نآ ، هب  ندیـسر  يارب  هک  یفده  .میـسرب  تسا ، رـشب  ۀـنیرید  يوزرآ  هک  شمارآ  هب  ات 

.یهام يارب  بآ  نودب  یگدنز  هک  هنوگنامه  تسا ، لاحم  ناسنا  يارب  نآ  نودب 

سنج زا  ینارـسمه  هک  تسا  نیا  وا  ياه  هناشن  زا  و  دـیامرف : یم  نایب  نینچ  نیا  ار  جاودزا  ياـسآ  هزجعم  مهم و  رثا  اـناد ، دـنوادخ 
يارب تسا  ییاه  هناشن  نیا  رد  و  داد ؛ رارق  تمحر  تّدوم و  ناتنایم  رد  دیبایب و  شمارآ  نانآ  رانک  رد  ات  دیرفآ ، امـش  يارب  ناتدوخ 

.دننک (1) یم  رکفت  هک  یناسک 

رد اه  يرامیب  هنوگنیا  نازیم  هک  دـنا  هداد  ناشن  تاقیقحت  .میـشاب  ناما  رد  یـسنج  یحور و  ياه  يرامیب  زا  ات  مینک  یم  جاودزا  اـم 
.دننک یم  شرافس  رایسب  جاودزا  هب  فلتخم  نایدا  ورنیا  زا  تسا ؛ نیلهأتم  زا  شیب  درجم  ياه  ناسنا 

7 ص :

هیآ 21. مور ، - 1
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تیقفوم و هب  مینک و  یط  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  تفرشیپ  یقرت و  ياه  هلپ  رگیدکی ، يرای  اب  مه و  رانک  رد  ات  مینک  یم  جاودزا  ام 
ار دوخ  تداعس  تفرشیپ و  هک  یناروآ  مان  ناگرزب و  دنتسین  دندوبن و  مک  .میبای  تسد  تسا ، اه  ناسنا  یمامت  يوزرآ  هک  يزورهب 

.دنناد یم  شیوخ  ناسر  يرای  نابرهم و  زوسلد و  نارسمه  نویدم 

یگدـنز رد  دـنکن و  اهر  ار  ام  هاگ  چـیه  هک  یتسود  میـشاب ؛ هتـشاد  دوخ  يارب  افواب  قیدـص و  نابرهم ، یتسود  ات  مینک  یم  جاودزا 
یسک .دشاب  ام  تالکشم  زاس  هراچ  نیما و  يرواشم  هک  یتسود  .دشاب  ام  رارسا  مرحم  هک  یتسود  .دشاب  نامیارب  ینئمطم  هاگ  هیکت 

.میشاب هتشاد  تسود  ار  رگیدکی  لد  ناج و  زا  هک 

هتشاد تسود  نتـشاد و  تسود  رـشب ، یـساسا  زاین  نیا  و  میناشچب ؛ میـشچب و  ار  قشع  ياراوگ  نیریـش و  دهـش  ات  مینک  یم  جاودزا 
.تفای میهاوخن  ار  اهبرپ  ۀنیجنگ  نیا  شمارآ ، ندشن ، هدروآرب  تروص  رد  هک  يزاین  .میزاس  هدروآرب  ار  ندش 

مینک تیبرت  نانچ  ار  نانآ  و  مینیبب ؛ هصالخ  نانآ  دوجو  رد  ار  دوخ  ياهوزرآ  لامآ و  و  میوش ؛ دـنزرف  بحاص  ات  مینک  یم  جاودزا 
.دندرگ نامراختفا  ثعاب  هک  دنبای  تسد  یبتارم  هب  ات 

ناطیش دنمک  زا  ار  دوخ  و  مینک ؛ انب  تشهب  هب  ندیسر  يارب  یلپ  میناوتب  میشاب و  مرخ  شوخ و  ایند ، رفس  رد  ات  مینک  یم  جاودزا 

8 ص :
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هک دروآرب  دایرف  ناطیـش  دنک ، جاودزا  دوخ  یناوج  هرود ي  رد  هک  یناوج  ره  دـیامرف : یم  نینچ  نیا   � ربمایپ هراب  نیا  رد  .میناهرب 
.درک (1) ظفح  نم  دنزگ  زا  ار  دوخ  نید  وا ! رب  ياو 

هک درب  دـهاوخ  رـس  هب  ام  رانک  رد  دـنز و  یم  دـنخبل  ام  هب  یناـمز  یتخب  شوخ  یباـیماک و  يزورهب ، روش ، يداـش ، قشع ، شمارآ ،
هب رای و  زا  ندرب  لد  یگنوگچ  هناقـشاع و  راتفر  هک  دیاب  مینادب و  ار  يربلد  زار  .مینک  راتفر  دوخ  رادلد  رای و  اب  دیاب  هنوگچ  مینادب 

.میدنب راک  هب  میزومایب و  ار  يربلد  نییآ  نیبام  یف  قشع  موادت  يارب  هصالخ ، روط 

نییآ میریگارف و  ار  يربلد  زار  دـیاب  میا ، هدـنارورپ  شیوخ  رـس  رد  جاودزا  زا  لبق  ات  هک  ییاهوزرآ  اهایؤر و  هب  نتفاـی  تسد  يارب 
شخب و يداش  نیـشنلد ، مارآ ، یگدـنز  کی  نتـشاد  زا  ار  نامنادـنزرف  رـسمه و  دوخ و  هک  تسا  هاـگنآ  میدـنب ؛ راـک  هب  ار  يربلد 

.میزاس یم  دنم  هرهب  ییایؤر 

.دبلط یم  يرایـسب  نامز  رارـسا  نیا  ةرابرد  ندز  ملق  هچ  رگا  .تخادرپ  اهزار  نیا  هب  دیاب  اما  .تسا  رایـسب  هراب  نیا  رد  نخـس  لاجم 
: دنرارق نیا  زا  نییآ ، نیا  زا  يا  هصالخ 

9 ص :
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ندوب وگتسار  یتسار و  - 1

ۀناخ زا  دامتعا  نتفر  نورب  يژک و  ندمآ  دورف  اب  .تسا  ییوشانز  یگدنز  یلصا  ۀیاپ  نوتـس و  دامتعا ، تسا و  دامتعا  قلاخ  یتسار ،
طاشن و روش و  شمارآ و  هک  یقـشع  .دشاپ  یم  ورف  مه  زا  دوش ، هدینـش  قشع  ۀمغن  نآ  رد  دـیاب  هک  نانآ  ۀناقـشاع  هبلک ي  قاشع ،

لاس نارازه  رگا  هک  دنک  یم  اپرب  نانآ  يارب  یـسودرف  نانچ  و  دروآ ؛ یم  ناغمرا  هب  نانآ  ۀعماج  نادـنزرف و  نانآ و  يارب  ار  يداش 
لوغـشم هاگآراک  ود  دننام  درم  نز و  دورب ، نیب  زا  دامتعا  رگا  .دندرگ  یمن  ریـس  نآ  یتسم  زا  دنـشونب ، قشع  زا  رگیدـکی  رانک  رد 

طرـش هک  ارچ  .دوش  یم  یگتفـشآ  راچد  اهنآ  یگدنز  دننک و  یم  هاگن  مرجم  دید  هب  مه  هب  ود  ره  .دنوش  یم  رگیدکی  زا  وجتـسج 
.دوش تباث  نآ  سکع  هکنآ  رگم  دنتسه ، مرجم  سیلپ  هاگدید  زا  همه  .تسا  کش  ندوب ، سیلپ  لوا 

تدناوخ (1) یم  یتسار  يوس  داد  تدنا  _ هر یت ب_ _ سار ری  تف غ_ گ_

طقف دـنک و  یم  ناریو  شناـنکاس  يور  رب  ار  نآ  هدروآ و  رد  هزرل  هب  ار  قاـشع  ۀـبلک  هناـمحر  یب  رگناریو ، يا  هلزلز  دـننام  کـش 
.دراذگ یم  راگدای  هب  زورما  ناقراف  زورید و  قاشع  يارب  هودنا  مغ و  زا  ییایند 

تسد تسا ، هداهن  رایغا  ورگ  رد  لد  يو  دیاش  هک  نیا  رسمه و  هب  کش  لیلد  هب  هک  ینارسمه  دنرایـسب  .تسا  تنایخ  قلاخ  کش ،
نانآ هک  یتروص  رد  دنتخاس ؛ هدولآ  ار  شیوخ  نماد  دندز و  ماقتنا  هب 

10 ص :

.يونعم يونثم  - 1
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رپ رپ  ار  نآ  ياه  لگ  کیاکی  دیآ و  یم  دورف  ناهگان  هب  یگدنز  غاب  رب  هک  تسا  ینازخ  کش ، .دنتشاد  کش  اهنت  دنتشادن و  نیقی 
.دیامن یم  ناریو  ار  قشاع  ۀناشاک  هنامحر  یب  دنک و  یم  رود  بوبحم  لگ  زا  ار  قشاع  لبلب  .دزاس  یم 

رگید یسک  هب  نم  زا  ریغ  هب  مرسمه  دیاش  هک  لایخ  مهو و  نیا  .تسا  کش  لیلد  هب  نارسمه  یگتسکشلد  اه و  ییادج  زا  يرایـسب 
.تسا هتسب  لد 

روس (1) یتسار  درآ ، متام  يژک  هک  _م  يو تسار گ_ منیشن  ای ت_ا ك_ج  ب_

مکحتـسم اهنآ  نیب  یهلا ، ۀیطع  نیا  قشع ، ات  دنتـسه ، رگیدکی  بوبحم  صاخ و  هجوت  دروم  هک  دنـشاب  هتـشاد  نیقی  دیاب  نارـسمه 
ناشنایم قشع  هب  ًانیقی  دربب ، یپ  يرگید  ییوگژک  تقادص و  مدع  هب  نارسمه  زا  یکی  رگا  .دوش  نانآ  ۀناخ  ةدنخرف  نامهم  ددرگ و 
تقادـص مدـع  فشک  زا  سپ  يو  .تسناد  دـهاوخ  غورد  ۀـیاپ  رب  تسـس و  ار  دوخ  ۀناقـشاع  طـباور  یماـمت  درک و  دـهاوخ  کـش 

.دنک نوریب  لد  زا  ار  دامتعا  هک  دهد  یم  قح  دوخ  هب  رسمه ،

، شاب راودیما  وا  هب  يدید ، تقادص  تتـسود  رد  نوچ  دـنیامرف : یم  نینچ  نیا  ییوگ  تسار  تقادـص و  تیمها  ةرابرد   ( (ص ربمایپ
.دنبم (2) يدیما  وا  هب  هنرگو 

11 ص :

.يرویبا يرونا  - 1
ح 1998. ص227 ، هحاصفلا ، جهن  - 2
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افج دنـسپان و  یگنرکی ، تقادص و  مدـع  .دزاس  یم  حورجم  درـس و  ار  هداوناخ  مرگ  نوناک  هک  تسا  يدابدـنت  ییوگژک ، غورد و 
دنکش یم  مه  رد  ار  قشع  ینامسآ  دنویپ  نانچنآ  غورد  .دراد  هارمه  هب  يریذپان  ناربج  تراسخ  یگدنز  ۀمادا  يارب  تسا و  هناراک 

تقادص و ییانـشآ ، ۀـلحرم  يادـتبا  زا  دـیاب  تبوقع ، نیا  زا  يریگولج  يارب  .دوب  دـهاوخن  شا  يزاسزاب  يارای  ار  یـسک  رگید  هک 
ناهنپ نودـب  تسا ، رـسمه  قح  نآ  نتـسناد  تسا و  درم  نز و  یگدـنز  رد  هک  یقیاقح  مامت  دریگ و  رارق  درف  شنم  شور و  یتسار 

مک یگدنز و  رد  لالتخا  ثعاب  دنشابن ، مه  رابنایز  مهم و  هچ  رگا  ناهنپ ، قیاقح  ندش  راکشآ  هک  ددرگ  هضرع  يرگید  هب  يراک ،
دوخ ۀتساوخ  هب  یـسک  ره  تسا  نکمم  هچ  رگا  تقادص ، یتسار و  ياج  هب  قیاقح ، ندرک  ناهنپ  غورد و  اب  .دوش  یم  تبحم  ندش 

.دمآ دهاوخ  یپرد  یناریو  ددرگ ، راکشآ  تقیقح  هک  ینامز  اما  دزاس ، شیوخ  ۀتفیش  ار  دوخ  لباقم  فرط  دسرب و 

هدرکن ناـیب  يو  يارب  ار  قیاـقح  هدـش و  دراو  ییوگ  ژک  يژک و  رد  زا  وا  اـب  يرگید  هک  دوش  هجوـتم  نارـسمه  زا  یکی  هک  یناـمز 
هب مه  رگا  دنک و  یگدنز  يدامتعا ، یب  درد  اب  دـناوتن  ددرگ و  درـسلد  نادـنزرف  كرتشم و  یگدـنز  هب  تبـسن  تسا  نکمم  تسا ،

یگدنز ۀمادا  هب  روبجم  راچان 

12 ص :
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اما دهد ، همادا  شیوخ  كرتشم  یگدنز  هب  روجنر  بلق  هتـسکش و  لد  اب  وا  هک  تسا  نکمم  .درک  دهاوخن  یگدنز  هناقـشاع  دشاب ،
یگدنز کیرـش  ارچ  هک  دیـشیدنا  دهاوخ  دوخ  اب  نیقی  هب  درادن ! تراسا  رد  یگدنز  زج  يا  هراچ  هک  دوب  دـهاوخ  يریـسا  دـننامه 

! تسا هداد  هقح  غورد و  اب  ار  وا  یتسار  تقادـص و  یگنرکی ، ییابیز ، یبوخ ، خـساپ  هدوبن و  تسار  ور  وا  اب  شنینزاـن  رـسمه  شا ،
.دور یم  تسد  زا  یناسآ  هب  یلو  دیآ  یم  تسد  هب  یتخس  هب  دامتعا 

زا تسا  يرد  نآ  هک  یتسار ؛ هب  داب  امـش  رب  دـیامرف : یم  نینچ  نیا   � ربمایپ ییوگ ، تسار  یتسار و  تکرب  ریخرپ و  تارثا  ةراـبرد 
.تشهب (1) ياهرد 

(2) مدیشک یناشیر  نآ پ_ مر  مدید ب_ه ج_ بوشآ  یسب  مدرک  يژک 

13 ص :
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تقافر - 2

یحور هجنکـش  نیرتدـیدش  نیرت و  تخـس  نیا  تسا  يدارفنا  لولـس  رد  مرجم  ندادرارق  تازاـجم ، نیرتدـیدش  اـه ، هاگتمادـن  رد 
تقاط باذع  نیا  زا  ییاهر  يارب  یتح  هدش و  یناور  یحور و  تالالتخا  راچد  درف  دـبای ، همادا  رگا  هک  تسا  درف  کی  يارب  یناور 

ندیـسر شیوزرآ  اهنت  ناشورخ ، يایرد  يور  رب  هدز  نافوط  کی  دننام  هک  يدرف  نینچ  يارب  .دـنک  یـشکدوخ  تسا  نکمم  اسرف ،
.دناسر دیما  حبص  هب  ار  اه  بش  بش و  هب  وا  اب  ار  اهزور  هک  تسا  یتسود  رانک  رد  ندوب  تسا ، نافوط  زا  ییاهر  دیما و  لحاس  هب 

ناـهاوخ تسا و  یعاـمتجا  يدوـجوم  ناـسنا  هک  لـیلد  نیا  هب  تـسا ؟ نازرل  ناـساره و  یـسنوم  یب  ییاـهنت و  زا  ناـسنا  ور  هـچ  زا 
نیا زا  .دنـشاب  وا  ياهدرد  راوخ  مغ  وا و  ياه  ییاهنت  سنوم  ات  تسافو  اـب  یناتـسود  زا  يرادروخرب  نارگید و  اـب  طاـبترا  يرارقرب 

.تسا هدش  یهن  ندیباوخ ، هناخ  رد  ییاهنت  هب  ندروخاذغ و  اهنت  ندرب و  رس  هب  اهنت  ییاهنت و  زا  تایاور ، زا  یخرب  رد  هک  تسور 

.تسا نابرهم  يرسمه  مدمه و  تسود و  نتفای  یسنوم و  یب  ییاهنت و  زا  ناسنا  ییاهر  تاجن و  جاودزا ، جیاتن  نارازه  زا  یکی 

مرضح (1) سینا  ییوت  مرضح ، رد  رو  مرفس  قیفر  ییو  ت_ مرف ، رد س_ گ_ر 

14 ص :
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رگیدکی تشگنا  رد  تسا ، ینامـسآ  دـنویپ  کی  زا  يا  هناشن  هک  ار  جاودزا  ۀـقلح  فعـش ، روش و  دـص  اب  نز  درم و  هک  ماگنه  نآ 
تبرغ ساسحا  هاگره  هک  دنا  هتفای  دوخ  يارب  ییافصاب  نابرهم و  تسود  دنیارآ ، یم  قشع  ۀناشن  هب  ار  دوخ  تسد  دنهد و  یم  رارق 

رد لسع  نداهن  اب  اهنآ  .دنتـسین  اهنت  هک  دوش  یم  يروآدای  اهنآ  هب  شیوخ ، تسد  هب  یهاگن  اب  دـنک ، مارآان  ار  ناشلد  یـسک  یب  و 
ینابرهم اب  هتفرگ ، هرهب  مه  ناتـسلگ  زا  قشاع ، ةدـنرپ  ود  دـننام  و  دـنیامن ؛ یم  مه  میدـقت  ار  هناقـشاع  راـتفر  نیلوا  رگیدـکی ، ماـک 

رهم یتسود و  هنارعاش ، نینچ  مه ، هب  ناشیاهلد  ندز  هرگ  رگیدکی و  ناتـسد  نتفرگ  اب  .دنناوخ  یم  ارف  يدبا  یتسود  هب  ار  رگیدکی 
.دنیامن یم  نایب  رگیدمه  هب  ار  شیوخ  قشع  تبحم و  و 

شیوخ يویند  رفـس  رد  دشاب و  هتـشاد  دوخ  يارب  رفـس  قیفر  ات  درخ ، یم  ناج  هب  ار  ییوشانز  ییایؤر  ینامـسآ و  دـنویپ  درم  نز و 
.دوشن وا  حور  باذع  ثعاب  ییاهنت ، یسک و  یب  ساسحا 

نیا دـیاش  دـشابن ، يربخ  یتسم  قشع و  روش و  زا  رگید  دـنکن و  اهر  ار  ناسنا  نابیرگ  ییاهنت  ساسحا  نانچمه  جاودزا  زا  دـعب  رگا 
هب رـسمه  کی  هاگن  دیابن  شرـسمه  هب  درف  هاگن  .تسا  هدش  هدرپس  یـشومارف  هب  ار  تقافر  ییالط  لصا  هک  تسا  يا  هناشن  راز  لاح 

هب هناقشاع  نارسمه  ات  دشاب ، تسود  هب  تسود  کی  دید  دیاب  هکلب  دشاب ، رسمه 

15 ص :
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یگدنز کی  زا  ار  دوخ  دنرادن و  رگیدکی  هب  تبسن  ار  يا  هنارعاش  ابیز و  هاگدید  نینچ  هک  ینارـسمه  دنرایـسب  هچ  .دننک  هاگن  مه 
يربلد نییآ  نیناوق  زا  نوناق  نیا  ندرک  هدایپ  اب  .دـنبای  یمن  تاجن  ییاهنت  سوباک  زا  هاـگ  چـیه  ناـنآ  .دـنا  هتخاـس  مورحم  ییاـیؤر 

! دیشخبب شیوخ  یگدنز  هب  يا  هزات  ناج  دیزاس و  هدنکآ  قشع  بان  شوخ و  رطع  زا  ار  دوخ  ۀناخ  ياضف  رتهب  رت و  شیب  هچره 

رضح (1) رای  مه  يدرگ و  مرفس  قیفر  مه  زور  سنوم  مه  یشاب و  نم  بش  سینا  مه 

هاگن وا  هب  رگید  يا  هنوگ  راب  نیا  دینک و  زاب  هراب  ود  هتـسب و  ار  ناتنامـشچ  دـیاب  دـینادب ، دوخ  تسود  ار  دوخ  رـسمه  هک  نیا  يارب 
ار وا  دیدرک و  هاگن  وا  هب  دـیدج  يرظنم  زا  هک  لاح  .دـیرگنب  نابرهم  نینزان و  یتسود  دـید  هب  هکلب  رـسمه ، دـید  هب  هن  وا  هب  .دـینک 
تقافر و ماقم  هب  ندیـسر  يارب  دـیاب  رهوش  نز و  .دـیوش  ناـبز  مه  ناـج و  کـی  لدـکی و  وا  اـب  دـیناوت  یم  دـیتسناد ، دوخ  تسود 

چیه .دنادن  يرگید  زا  رترب  ار  دوخ  مادک  چیه  دنراپـس و  یـشومارف  هب  رگیدکی  هب  تبـسن  ار  دوخ  ياه  یتساک  تازایتما و  یتسود ،
نز و نایم  رد  .دشاب  تبحم  رهم و  یلدکی و  یتسود و  تقافر و  زا  نخـس  دـیاب  اهنآ  نایم  دنـشاب و  هتـشادن  تیمکاح  ساسحا  کی 

یگدنز کی  نتشاد  يارب  هنیزگ  نیرتهب  ار  يرالاس  قشع  يربلد ، زار  .دشاب  رالاس  قشع ، دیاب  رهوش 

16 ص :
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هعجارم يربلد  زار  باتک  هب  دناوت  یم  يرالاس  قشع  بتکم  يریگارف  يارب  یمارگ  تسود  امـش  و  دنک ؛ یم  یفرعم  امـش  هب  ییایؤر 
.دییامن

رگیدـکی و راـثن  ار  دوخ  یتـسود  رهم و  دـنزرو و  قشع  مه  هب  دـیاب  دنتـسه و  هار  قـیفر  تسود و  ود  هک  دـننادب  دـیاب  رهوـش  نز و 
دنهاوخن هتـسخ  لولم و  هدزلد و  هاگ  چیه  ندوب ، مه  رانک  رد  زا  هک  تسا  هاگنآ  .دنزاس  باریـس  یتسود  نیرز  ماج  زا  ار  رگیدـمه 

رد هک  دنتسه  فعش  روش و  قرغ  هنوگنامه  دنرب ، رس  هب  مه  رانک  رد  طاقن  نیرتزبس  رـس  رد  ناهج  ياه  خاک  نیرتهب  رد  رگا  دش و 
، تسا ندوب  تسود  رانک  رد  يو ، ۀتساوخ  لاصو و  تسود ، يوزرآ  اهنت  دنرگیدگی و  تسود  نانآ  هک  ارچ  .دنـشاب  رقحم  يا  هبلک 

نیا  � ربمایپ ییوشانز ، یگدنز  رد  يدام  تالکـشم  اه و  یتساک  ندیدن  رد  یتسود  رثا  ةرابرد  .دـشاب  دـهاوخ  یم  هک  اجکره  لاح 
.دنرادب (1) تسود  ار  رگیدکی  هک  سک  ود  يارب  تسین  گنت  ییاج  چیه  دیامرف : یم  نینچ 

.دیامن تسس  ار  اهنآ  دنویپ  تسناوت  دهاوخن  زیچ  چیه  دوش ، مکاح  نارسمه  نیب  تقافر  یتسود و  رگا 

كاب (2) مرادن  نانمشد  زا  یتسود  وت  مرگکاله  دصق  دننک  یم  را  من  _م_ شد راز  ه_

17 ص :

ح1917. ص219 ، هحاصفلا ، جهن  - 1
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تبحم زاربا  رد  تعاجش  - 3

یـشوخ و کیرـش  اهزار ، مرحم  روای ، رای و  ام ، رانک  رد  هشیمه  .تسا  ایند  نیا  رد  ام  ۀیامرـس  ییاراد و  نیرتاهبرپ  ام ، زیزع  رـسمه 
، دـشاب یم  یگدـنز  لگ  هک  نامرـسمه  قح  رد  رگا  .تسا  ام  تسود  نیرتهب  ام و  رفـسمه  لد ، ۀـناخ  یگـشیمه  ناـمهم  یـشوخان ،

ییوجلد یهاوخرذع و  هب  نابز  مخ و  ینامیشپ  ۀناشن  هب  رـس  هدز و  نیمز  رب  بدا  يوناز  دیابن  ایآ  دز ، رـس  ام  زا  هاگآدوخان  ییاطخ 
؟ مینک زاب 

سفن دـنناوت  یم  هک  دنتـسه  ناریلد  اهنت  هک  ارچ  .تسا  تعاجـش  يوالد و  یکاب ، یب  ۀـناشن  بوبحم ، زا  ییوجلد  یهاوخ و  شزوپ 
یم یفرعم  نینچ  نیا  ار  مدرم  نـیرت  عاجـش   � ربماـیپ .دـنیامن  زاـب  یبلط  شزوپ  دوخ و  ياـطخ  فارتعا  هب  بل  هدز و  سپاو  ار  دوخ 

.دیآ (1) بلاغ  شیوخ  سفن  ياوه  رب  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرت  عاجش  دیامرف :

شیوخ رسمه  اب  راو  راّیع  میهد و  رارق  دوخ  شور  شنم و  ار  تعاجش  دوخ ، یگدنز  دیما  هناگی  اب  هناقـشاع  هناتـسود و  یگدنز  رد 
زورب زا  يریگولج  مهم  اما  .تسا  اطخلازیاج  ناسنا  .میدرگن  مورحم  يا ، هظحل  يارب  یتح  قشع ، زاون  حور  میسن  زا  ات  مینک  یگدنز 

راگزور دب  زا  رگا  .مینادن  لاحم  تخس و  ار  ییوجلد  یهاوخ و  شزوپ  میتشگ ، هابتشا  راچد  هاگآدوخان  رگا  .تسا  هابتشا  اطخ و 

18 ص :
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زا یهاوخدوخ ، رورغ و  تعاجـش ، اب  میدومن ، نیگمغ  ار  شکاپ  لد  میدـش و  راچد  دوخ  رـسمه  قح  رد  ییاطخ  تلفغ ، يور  زا  و 
هک میـسوبب  ییوـجلد  ۀـناشن  هب  ار  شزیزع  تسد  هدرک ، مخ  ینامیـشپ  ۀـناشن  هب  ار  رـس  میبـلطب و  شزوـپ  وا  زا  .مـینک  ییوـجلد  يو 

.میوش یم  هدیشخب  نیقی  هب  .دنتسه  شیاشخب  لباق  زین  اهاطخ  نیرتگرزب 

ییاطخ (1) مدرک  اطخ  مدرک  اطخ  ییاطخ  كرت  يا  تفگ  شزوپ  هب 

خر ناشرسمه  ناشیا و  نیب  هک  یمهافتءوس  نیرخآ  نیلوا و  رد  يرفعج  همالع  نیمز ، قرشم  گرزب  فوسلیف  ام ، نامز  يانیـس  نبا 
شزوپ دنتفر ، دوخ  رـسمه  يوس  هب  سپـس  دـندرک و  توکـس  هقیقد  هد  همالع  بانج  دـش ، لدـب  در و  اهنآ  نایم  ییوگم  وگب  داد و 

دوخ رسمه  تسد  دوش و  یم  مخ  نیمز  قرـشم  گرزب  فوسلیف  هکنیا  .دندیـسوب  ار  شیوخ  قوشعم  تسد  دندش و  مخ  دندیبلط و 
ناشیا زا  هک  دیاب  تسا و  مرتحم  ناملاع ، ناگرزب و  نایم  رد  يراد  رسمه  یقـشاع و  قشع و  مسر  هک  تسا  نیا  ناشن  دسوب ، یم  ار 

.تخومآ (2) ار  یگدنز  هار 

نامرد (3) تسین  ندومن  شزوپ  زج  هب  نامیپ  رهم و  نآ  _ر م_ن ب_ش_ك_ن_م  گا

19 ص :

.یجواس ناملس  - 1
ص220 هشیدنا ، نادواج  - 2

.یناگرگ دعسا  نیدلارخف  - 3
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رد تسا  نکمم  يزیچ  هچ  لاح  .میراد  یم  شتـسود  هک  تسا  یـسک  هب  ییاراد  نیرت  شزرا  اـب  میدـقت  تعاجـش ، رهاـظم  زا  یکی 
بلق قشع و  میدقت  .ریخ  ًانیقی  دنتسه ؟ اهزیچ  نیرتدنمـشزرا  تایدام  کلم و  لوپ ، الط ، ایآ  دشاب ؟ ام  يارب  نیرتدنمـشزرا  یگدنز 

.تسا يروالد  یکاب و  یب  ۀناشن  تبحم ، میدقت  .دبلط  یم  تعاجش  هک  تسا 

ییاراد و زا  نتـشذگ  ناسنا ، يارب  راک  نیرت  تخـس  .دـشاب  تخـس  دـنچ  ره  دـنرادن ، همهاو  سرت و  يراک  چـیه  ماجنا  زا  ناروالد 
یناسک دنتـسه  مک  .دوب  دهاوخ  رت  تخـس  نآ  ندیـشخب  نآ و  زا  ندنک  لد  دـشاب ، رت  شیب  ییاراد  نآ  شزرا  هچره  تسا و  لاوما 

، همهاو سرت و  نودب  هناعاجـش ، هناکاب و  یب  دوخ ، رـسمه  اب  دروخرب  رد  .دنرذگ  رد  شیوخ  تورث  لام و  زا  هناعاجـش  دـنناوتب  هک 
زا هناقشاع  راک  نیا  .میراد  میدقت  يو  هب  دشاب ، یم  نارک  یب  فاص و  لد  نامه  هک  ار  شیوخ  ییاراد  هیامرس و  نیرترب  نیرتالاب و 

ار مدرم  نیرت  عاجش    یلع ترـضح  ور  نیا  زا  دنایامن  یم  رت  عاجـش  رت و  باذج  مه  رظن  رد  ار  اهنآ  نارـسمه ، فرط  ود  ره  بناج 
.دناد (1) یم  اهنآ  نیرت  هدنشخب 

ناترـسمه هب  دـیتسناوت  یم  هک  تسا  یعاتم  نیرتالاب  نیا  .دـیا  هدومن  میدـقت  ناترـسمه  هب  ار  شیوخ  ییاراد  تورث و  نیرتالاب  امش 
جنگ نینچ  شیاشخب  ییاناوت  امش  زج  سک  چیه  دیشخب و 

20 ص :

ح9164. ص2679 ، ج6 ، همکحلا ، نازیم  - 1
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.دیشاب یم  درف  نیرت  تعاجش  امش  ناترسمه  هاگدید  رد  نیاربانب  درادن ، ناترسمه  هب  ار  ییاهبرپ 

یتسار نتفرگ ، لد  نداد و  لد  تسا : دتس  داد و  جاودزا  هک  ارچ  .تسوا  لد  ندروآ  تسد  هب  هار  رـسمه ، هب  قشع  شیاشخب  لذب و 
مهم همه  زا  و  ندید ؛ يروبـص  ندرک و  ربص  ندید ، يرای  ندرک و  يرای  ندید ، تشذگ  ندرک و  تشذگ  ندـید ، یتسار  ندرک و 

.ندش عقاو  قشع  دروم  ندیزرو و  قشع  رت 

تسین وت  ياج  ناج  سنوم  يا  نم  گنت  لد  زج 

يراد (1) وا ج_ا  رد  ار ك_ه  _ي  لد دنسپ  ت_ن_گ م_

21 ص :

.رایرهش - 1
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شیاشخب - 4

فالتخا يدراوم  رد  مه  اب  اـه  ناـسنا  اریز  تسا ، یعیبط  هلأـسم  نیا  .دـشاب  هداد  خر  وگم  وگب  تسا  نکمم  یجوز  ره  یگدـنز  رد 
رهوـش نز و  هکنیا  .دـشاب  یم  تواـفتم  فـلتخم ، لـیاسم  هب  تبـسن  دارفا  شرگن  تسا و  تواـفتم  اـه  تـیبرت  .دـنراد  رظن  هدـیقع و 
يرهم یب  دروم  ار  رگیدکی  هاگ  چـیه  هک  هشیپ  ادیـش  رهوش  نز و  اهنت  .دوش  یم  بوسحم  يداع  يرما  دنـشاب ، هتـشاد  رظن  فالتخا 

، ناشراوگرزب رـسمه   و  یلع ترـضح  قـح ، رب  ریما  دـندرک ، یگدـنز  هناتـسم  هراوـمه  دـندرزاین و  ار  رگیدـکی  لد  دـندادن و  رارق 
.دنتسه   همطاف ترضح 

ناـسنا هـتبلا  .دــننک  یم  اـفج  اـطخ و  رگیدــکی  قـح  رد  دــهد و  یم  خر  یتاـفالتخا  ترودــک و  نارــسمه  یگدــنز  رد  یهاــگ 
رگید دنـشخبن ، ار  رگیدـکی  یهاـتوک  نارـسمه ، رگا  .اـهایؤر  رد  هن  دـنک ، یم  یگدـنز  تیعقاو  رد  ًاـساسا  هکنیا  تساـطخلازیاج و 

.دنام یمن  یقاب  يا  هداوناخ 

هک يا  هقـالع  قشع و  تبحم ، یماـمت  اـب  یلو  تسا ، هداد  هدـیده  اـم  هب  ار  شنارک  یب  بلق  ینعی  ییاراد  نیرتدنمـشزرا  اـم  رـسمه 
هجوتم رگید ، دروم  يرایسب  تلفغ و  مهافتءوس ، سرتسا ، هودنا ، مغ و  نوچ  یلیالد  ربانب  تاقوا  یهاگ  هک  نیا  ناکما  دراد ، دوجو 
شزوپ میرذـگرد و  مه  ياـطخ  زا  هناقـشاع  دـیاب  عقاوم  نیا  رد  .دراد  دوجو  مینک ، اـفج  وا  قـح  رد  هدوـبن ، شیوـخ  دنـسپان  راـتفر 

.میزومایب دیاب  هک  تسا  يربلد  مسر  هار و  نیا  .مییامن  لوبق  ار  رگیدکی 

22 ص :

يربلد www.Ghaemiyeh.comنییآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 103زکرم  هحفص 29 

http://www.ghaemiyeh.com


؛ دوش یمن  مک  شتبحم  رهم و  زا  يا  هرذ  دنک ، افج  روج و  شقح  رد  دنزرف  هک  مه  هچنآ  ره  ردام ، .تسا  ردام  دننام  قشاع ، رسمه 
، دنزب ردام  رهم  رپ  ناتسد  رب  يا  هسوب  یهاوخرذع ، ییوجلد و  مسر  هب  دربب و  شیوخ  ییافو  یب  یـساپسان و  هب  یپ  دنزرف  هک  ینامز 

.تسا قشاع  ردام  هک  ارچ  .درذگ  یم  رد  وا  مرج  اطخ و  زا  يو 

مورحم شیوخ  تبحم  رهم و  زا  ار  رگیدکی  هک  تسانعم  نیدـب  نیا  دـننک ، یـشوپ  مشچ  رگیدـکی  ياطخ  زا  دـنناوتن  نارـسمه  رگا 
هچ رگا  درذگ ، یم  رد  قوشعم  ياطخ  زا  قشاع  .تسا  هدیـسر  نایاپ  هب  اهنآ  قشع  هک  دـندرگ  یم  ساسحا  نیا  ثعاب  دـنا و  هتخاس 

.تسا یقشاع  قشع و  مسر  هار و  نیا  .دشاب  كاندرد 

ییاطخ (1) یمرج و  همه  اب  ینم  بوبحم  ییافج  يروج و  هم  مأو ب_ا ه_ قاتش ت_ م_

يور زا  ناـسنا  هک  دـیآ  یم  شیپ  هاـگ  .تسین  قلطم  ور  چـیه  هب  و  تساـه ؛ يدـب  اـه و  یبوخ  زا  یبیکرت  ناـسنا  هک  میناد  یم  همه 
نایم رد  هلأـسم  نیا  .تسا  شیاـشخب  تیناـسنا ، مسر  .دـبلط  یم  شزوپ  سپـس  دوش و  یم  بکترم  يرگید  قح  رد  ییاـفج  تلفغ ،

وا زا  ییاطخ  قافتا ، زا  رگا  .دنک  یمن  افج  دمع  هب  شیوخ  لگ  قح  رد  نابغاب  هک  دننادب  دیاب  اهنآ  یلو  .دهد  یم  خر  زین  نارـسمه 
یم زاب  يو  هب  ار  یباداش  یگدنزرـس و  دـنک و  یم  ییوجلد  هدرک ، تبقارم  اه  لگ  زا  هرابود  دوخ ، ياـطخ  ندـیمهف  زا  سپ  دزرس ،

.دنارگ

23 ص :

.يدعس - 1
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مرج نیرتدب  نیرت و  گرزب  رگا  هک  تسا  شیوخ  ناگدنب  قشاع  نانچنآ  وا  .میزومایب  راگدرورپ  بتکم  زا  دیاب  ار  قشع  سرد  هتبلا 
ارچ .دریذپ  یم  ار  وا  شزوپ  .دـهد  یم  رارق  شیوخ  شیاشخب  رهم و  دروم  ار  رگ  نایـصع  ةدـنب  هنانابرهم  دنزرـس ، يو  زا  ییاطخ  و 

تـشذگ سپ  : » شیاشخب دروم  رد  نابرهم  رگ  شیاشخب  دنوادخ  دـیامرف  یم  ابیز  هچ  .دراد  یم  تسود  رایـسب  ار  شناگدـنب  وا  هک 
هب هناقـشاع ، راتفر  نیا  .دزاس  یم  نادنچ  دص  نارـسمه  لد  رد  ار  هقالع  قشع و  تبحم و  رهم و  ندوشخب ،  (1)« .وکین یتشذگ  نک ،
زا دنناوت  یم  ناتـسود  دیراد و  یم  تسود  ار  يو  هک  دـنک  یم  تابثا  ار  هلأسم  نیا  ریظن  یب  رـسمه  افواب و  بوبحم  نابرهم ، تسود 

ناشن مه  هب  ار  دوخ  تبحم  یتسود و  رگیدکی ، زا  هنایوجلد  ياهدروخرب  رد  رهوش  نز و  .دنرذگرد  شیوخ  ناتسود  يافج  روج و 
ینامز ره  رد  شیاشخب ، نداد  رارق  شور  شنم و  اب  .دـنک  یم  نیریـش  ار  ناشماک  نیفرط ، بناـج  زا  تشذـگ  ینیریـش  دـنهد و  یم 

.ددرگ یم  زاب  هتفر ، تسد  زا  شمارآ 

تسا رنه  لضف و  شیاشخب و  وت  شیک  ترطف و 

یشیک (2) وکین  ترطف و  وکن  هک  سک  نآ  ییوت 

24 ص :

هیآ 85. رجح ، - 1
.یناهارف کلامملا  بیدا  - 2
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ۀیآ   داجـس ماما  .دـندرگن  يروآدای  هتـشذگ ، ياه  تلع  هک  تسا  رتهب  هچ  هناـخ ، طـیحم  اـه و  لد  رب  شمارآ  يرارقرب  زا  سپ  هتبلا 
.تسا (1) شنزرس  نودب  تشذگ  دوصقم ، دیامن : یم  ریسفت  نینچ  نیا  ار  وکین » یتشذگ  نک ، تشذگ  سپ  »

25 ص :

ص13200. ص3827 ، ج8 ، همکحلا ، نازیم  - 1
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یشوپ بیع  - 5

هب ار  سابل  تفاـی و  تسد  هچراـپ  عارتخا  هب  ناـمز  رذـگ  رد  يو  .تسا  هدوب  دوخ  مسج  ندـناشوپ  هب  لـیام  خـیرات  زاـغآ  زا  ناـسنا 
ییابیز هب  لیدبت  ار  وا  ياه  ییابیزان  هکلب  دناشوپ ، یم  ار  ناسنا  بویع  اهنت  هن  سابل  .درک  عادبا  دوخ  ششوپ  يارب  يزورما  تروص 
.دنک یم  رتشیب  ناقشاع  لد  رد  ار  قشع  دزاس و  یم  نادنچ  ود  ار  ییابیز  ابیز ، سابل  .دشخب  یم  وا  هب  یصاخ  ةولج  راقو و  هدومن ،

یکزان (1) یبوخ و  وت ِز  نشور  مادنا  دوش  یم  رادید  هما پ_ دننا گ_ل ِز ج_ م_

بویع و نایب  هک  تسور  نیا  زا  .دـننادب  نارگید  میهاوخ  یمن  هک  میراد  شیوخ  راتفر  دوخ و  رد  ییاه  صقن  اه و  یتساک  ام  ۀـمه 
تلاجخ و دور و  یم  نایم  زا  تسیاشان  لمع  نیا  اب  دارفا  يوربآ  هک  ارچ  .تسا  یندوشخبان  گرزب و  هاـنگ  نارگید ، ياـه  یتساـک 

.دراذگ یم  ياج  هب  هودنا  مغ و 

هارمه تسود و  یگدنز  رد  هک  دشاب  یم  ام  نابرهم  رـسمه  دراد ، ام  ياه  یتساک  زا  ربخ  هک  یـسک  اهنت  نابرهم ، راگدیرفآ  زا  دـعب 
نآ زا  ار  تسود  یگتـسکشرس  ییوربآ و  یب  هک  هنوگنامه  دـنناد ، یم  دوخ  نآ  زا  ار  تسود  راقو  تزع و  وربآ و  ناتـسود  .تسام 

اب تسا و  هاگآ  ام  بویع  اه و  یتساک  رب  ام ، یگدنز  کیرش  .دناد  یم  دوخ 

26 ص :

يا هغارم  يدحوا  - 1
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رد هک  دنناد  یم  اهنآ  .دننک  یم  تباث  رگیدـکی  هب  ار  قشع  درم  نز و  هک  تساهنآ  نتفرگ  هدـیدان  بویع و  نیا  نتخانـش  نتـسناد و 
.دزاس یم  لماک  ار  ناشیا  دنک و  یم  ناربج  ار  ناشیاه  یتساک  ندوب ، مه  رانک 

قلاخ .دننک  نادنچ  دص  ار  اه  ییابیز  دنناشوپب و  ار  رگیدکی  ياه  یتشز  رگیدکی ، تماق  رب  رخاف  ابیز و  یسابل  دننام  دیاب  درم  نز و 
امـش سابل  امـش  نانز  میناشوپب : ار  رگیدمه  ياه  یتشز  بویع و  مینک و  ظفح  ار  رگیدکی  يوربآ  هک  دنک  یم  شرافـس  اه  ییابیز 

.نانآ (1) سابل  امش  دنتسه و 

تسین یشوپ  تیع  وچ  یلامک  طاسب  نیرد 

راد (2) __ _غ م يرد ق_ب_ا  یسا ، نا ل_ب_ _ت_ سود ِز 

كانرطخ چیپرپ و  ياه  هندرگ  زا  ات  دنایامن  یم  ار  تداعـس  هار  دـنک و  یم  راومه  ار  یناحور  لماکت  ریـسم  قشع ، وترپ  رد  جاودزا 
ياه ییابیزان  اه و  یتساک  شیوخ ، رسمه  قیفر و  کمک  اب  مه  تسد  رد  تسد  .دیـسر  دوصقم  لزنم  هب  تمالـس  هب  ناوتب  یگدنز 

! مینک لیدبت  هدننک  هریخ  ياه  ییابیز  هب  نارگایمیک  نوچ  ار  دوخ 

، تزع وربآ ، دوخ ، يارب  هناقـشاع ، راتفر  نیا  اب  دنهد و  یم  ناشن  ار  رگیدـکی  ياه  یبوخ  تالامک و  اه و  ییابیز  قشاع ، نارـسمه 
هوکش

27 ص :

هیآ 187. هرقب ، - . 1
يزیربت بئاص  - 2
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ار ناشرـسمه  بویع  رگا  و  تسه ؛ زین  نانآ  تزع  راختفا و  ناشرـسمه ، هوکـش  وربآ و  هک  دـنناد  یم  کین  نانآ  .دـنرخ  یم  راقو  و 
دـنا و هتخاس  لوجخ  نیگمغ و  ار  شیوخ  نابرهم  رای  نینچمه  دـنا و  هتـساک  شیوخ  هوکـش  راقو و  زا  دـنیامن ، وگزاـب  راـیغا  يارب 

.دنا هدرک  نکمم  رگید ، فرط  يارب  ار  لثم  هب  هلباقم  هکنیا 

؟ دشاب راختفا  هوکـش و  لامک ، نسح ، ییابیز ، یـسک ، دوجو  مامت  تسا  نکمم  ایآ  .تسین  لماک  قلطم  روط  هب  سک  چـیه  هک  هتبلا 
يارب .دراد  ییابیز  لامک و  هک  هنوگنامه  دراد ، یبویع  یناسنا  ره  .دنـشاب  یم  موصعم  هدراهچ  دنوادخ و  راخ ، تیع و  یب  لگ  اهنت 

ندـناشوپ رـسمه و  بویع  نتفرگ  هدـیدان  هتبلا  میراگنیب ! هدـیدان  ار  دوخ  رـسمه  بویع  دوخ ، یناهنپ  بویع  ندرک  هولج  گـنرمک 
یقرت تفرـشیپ و  ناهاوخ  دنراد ، تسود  ار  رگیدکی  لد  ناج و  زا  هک  يرهوش  نز و  .تسین  يو  هب  ندومنن  دزـشوگ  ینعم  هب  اهنآ ،

، مه يرای  کمک و  اب  رگیدکی ، ياه  یتساک  بویع و  حیحـصت  هب  دیاب  اهنآ  .دنتـسه  زین  رگیدکی  یبایماک  يزورهب و  تداعـس و  و 
ناشن هزادـنا  کی  هب  ار  ییابیز  یتشز و  هنیآ  .دـنا  هنییآ  ناسب  رهوش  نز و  .دـننک  راختفا  لامک و  ییابیز و  هب  لیدـبت  ار  اه  ییابیزان 

قح دـنناسرن ، يرای  کـمک و  اـهنآ ، ندومن  فرطرب  يارب  دـننکن و  دزـشوگ  مه  هب  ار  رگیدـکی  بویع  رهوش  نز و  رگا  .دـهد  یم 
ترضح .دنا  هدرواین  اج  هب  ار  یتسود 
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تسوت و یمیمـص  تسود  وا  دـهد ، ناشن  وت  هب  ار  وت  بویع  هک  ره  دـیامرف : یم  نایب  نینچ  نیا  ار  تسود  ياه  هن  اشن  زا  یکی    یلع
.تسوت (1) نمشد  وا  دراد ، هگن  یفخم  وت  زا  ار  اهنآ  هک  ره 

رنه و هب  زاین  اه ، یتشز  اه و  یتساک  نایب  .دوش  یم  یتخاران  يروخلد و  ثعاب  اهنآ ، ندرک  فرطرب  يارب  اه  بیع  نایب  یهاـگ  هتبلا 
لوا .دوش  عقاو  لباقم  فرط  لوبق  دروم  لماک  روط  هب  ات  درک  تیاعر  ار  یطیارـش  دـیاب  اهنآ  نتـشاذگ  نایم  رد  يارب  .دراد  تراـهم 

ساسحا هدومن ، نایب  يو  يارب  هناقـشاع  ار  يو  تالامک  یبوخ و  اه ، ییاـبیز  نامرـسمه ، بویع  اـه و  یتساـک  ناـیب  زا  لـبق  هکنآ ،
ره رد  .دوش  تقد  بسانم  ناکم  باختنا  رد  دیاب  .مییامن  نایب  هنانابرهم  یمالک  اب  ییوکین  رـسمه  نینچ  رانک  رد  ندوب  زا  ار  شیوخ 

.دوش باختنا  مهم  نیا  يارب  هناقشاع  مارآ و  تولخ ، یناکم  دیاب  .دومن  دزشوگ  يو  هب  ار  رـسمه  بویع  ناوت  یمن  یطیحم  ناکم و 
نآ طیارـش  هک  تسا  یناکم  باوخ ، قاتا  هنومن  ناونع  هب  .دشاب  نارـسمه  رانک  رد  موس  رفن  ناونعب  قشع ، اهنت  هک  هناقـشاع  یتولخ 

طیحم رتـشیب  هچره  دـینک  میظنت  يا  هنوگ  هب  ار  نآ  یباـختنا  ياون  ترارح و  هجرد  باوـخ ، قاـتا  روـن  .تسا  دارفا  دوـخ  تسد  رد 
.دوش نادنچ  ود  امش  زردنا  دنپ و  يراذگرثا  ات  دیهد  جرخ  هب  هقیلس  دوخ  نتسارآ  ندیشوپ و  سابل  رد  .دوش  رتابیز  رت و  هناقشاع 
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رـس هب  یمـسج  یناور و  یحور و  تلاح  نیرتهب  رد  وا  هک  دییامن  باختنا  ناترـسمه  هب  ندناسر  يرای  زردنا و  دنپ و  يارب  ار  ینامز 
شتآ هک  تسا  یماگنه  يداهنـشیپ ، ياه  نامز  نیرتهب  زا  یکی  .دـشابن  يو  رد  درد  مغ و  یتحاراـن و  بارطـضا ، هنوگ  چـیه  درب و 

دنپ و نتفریذپ  ةدامآ  یـسک  ره  هک  تسا  تلاح  نیا  رد  .دشاب  هدـش  زیربل  تبحم  رهم و  زا  رو و  هلعـش  فرط  ود  ره  دوجو  رد  قشع 
.تسا راتفر  رد  لوحت  رییغت و  داجیا  زردنا و 

، شخب شمارآ  ابیز ، باذج ، نیشنلد ، نیریش ، دیاب  نایب  .تسا  هدننک  نییعت  رایسب  لباقم  فرط  هب  اه  یتساک  ندومن  نایب  یگنوگچ 
هب دوشن ، نایب  ییوکین  هب  زردنا  رگا  .دنتسه  وکین  راتفگ  ۀتفیش  اه  ناسنا  ۀمه  هک  ارچ  دشاب ؛ هناقفشم  هناتسود و  هناقـشاع ، هنامرحم ،

اویش و نیریش و  نایب  ةوحن  اب  رتهب  هک  نیا  يارب  .دش  دهاوخن  هدهاشم  رسمه  راتفر  رد  يرییغت  هجیتن  رد  تشاد و  دهاوخن  يرثا  نیقی 
.دییامن هعجارم  يربلد  زار  باتک  هب  دیوش ، انشآ  باذج 

، تسا سک  هناخ  رد  رگا  دنا : هتفگ  هشیمه  تسا و  میهف  ناسنا ، هک  ارچ  .دیزیهرپب  زردـنا  دـنپ و  رارکت  زا  دراد ، ناکما  هک  ییاج  ات 
طیارـش نامه  اب  زاب  دشن ، هدهاشم  یلوحت  رگا  درذگب و  ینامز  تدم  دـیهد  هزاجا  دـشاب ، رارکت  هب  زاین  رگا  تسا ! سب  فرح  کی 

هب هتشذگ ،

30 ص :

يربلد www.Ghaemiyeh.comنییآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 103زکرم  هحفص 37 

http://www.ghaemiyeh.com


نامز نیاربانب  .تسا  لکـشم  یهاگ  اهنآ  رییغت  دنا و  هدوب  صخـش  هارمه  اه  لاس  اهراتفر ، یخرب  هتبلا  .دـیهد  همادا  ناترـسمه  يرای 
.دیریگب رظن  رد  ار  لوحت  رییغت و  داجیا  يارب  یفاک 
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ییابیکش - 6

هک ابرلد  نز  نآ  رگید  يوس  رد  داهرف ؛ نوچ  دراد ، رارق  هتخابلد  يدرم  نآ  يوس  کی  .تسا  ینامـسآ  هیوس و  ود  يدنویپ  جاودزا ،
يارس هصق  درم ، نز و  زج  یسک  تسین  رارق  تسین و  یلایخ  ناتساد  ییایؤر و  يا  همان  یگدنز ، .دشاب  یم  كرتشم  یگدنز  نیریش 

يرهوش نز و  ره  يابیز  نیریش و  يوزرآ  نتسیز ، هناقـشاع  داهرف ، نیریـش و  دننامه  .دشاب  ناجیه  روشرپ و  هناتـسم و  یگدنز  نیا 
امـش یگدـنز  نادواج  نکاس  یتخب ، کین  .دـنراد  شیپ  رد  راوشد  ینـالوط و  یهار  گرزب  يوزرآ  نیا  هب  ندیـسر  يارب  هک  تسا 
دیما اب  هک  دنتسه  ینارسپ  نارتخد و  .دیزاس  هارمه  دوخ  اب  هدروآ و  گنچ  هب  ار  شخب  تاجن  ریسکا  نیا  ییابیکش ، رگا  دوب  دهاوخ 

؛ دنا هدرک  زاغآ  ار  دوخ  كرتشم  یگدنز  قشع ، زا  راشرس  دنا و  هتفرگ  نشج  ار  ناشسدقم  دنویپ  رگیدکی  رانک  رد  فعش  روش و  و 
یقاب يزیچ  کشخ  یناتسراخ  زج  نانآ ، یگدنز  يافصاب  زبسرس و  ناتسوب  زا  هدییاپن و  يرید  نانآ  فعـش  روش و  هک  سوسفا  یلو 

.تسا هدش  نانآ  بیصن  قشع  يراوگوس  هدیدرگ و  لیدبت  قارف  هایس  هب  نانآ ، لاصو  دیفس  سابل  تسا و  هدنامن 

ییانـشآ و يادـتبا  رد  تسا ؟ هنوگنیا  ارچ  .دـتفا  یم  قافتا  جاودزا  لوا  لاس  هس  رد  ناوج ، ياه  جوز  نایم  رد  قالط  راـمآ ، قباـطم 
، بادآ راتفر ، اب  دنتسه  توافتم  صخش  ود  رهوش ، نز و  جاودزا ،
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لاحم يرکفت  دشاب ، هدیدنسپ  هتسیاش و  یتیصخش  داعبا  ياراد  ٌالماک  دیاب  ام  رـسمه  هک  رکف  نیا  .دوخ  ةژیو  تایـصوصخ  قالخا و 
نیا هانپ  رد  تفای و  تسد  لماک  ییانـشآ  هب  ییابیکـش ، اب  ناوت  یم  یلو  .تسین  لـماک  یـسک  چـیه  هک  ارچ  .تسا  ینتفاـین  تسد  و 

.دومن فرطرب  ار  يرگید  دوخ و  صیاقن  بویع و  ییانشآ ،

ار (1) ابیکش  تسا  ترصن  هک  اریز  ییاب  هب ش_ك_ي_ _ا  هرا سر ب_ه ك_ ب_

، ناش يرحس  ةراتس  ناش ، یگدنز  غورف  ناشدیما ، ۀقر  اب  رگا  هک  دنا  هدرک  وخ  شیوخ  قالخا  بادآ و  راتفر و  اب  نانچ  دارفا  یخرب 
زج يا  هجیتن  هک  ار  دوخ  تایـصوصخ  زا  هتـسد  نآ  هک  دهاوخب  نانآ  زا  ناشرـسمه ، نینزان  ناشقـشع ، هناگی  ناشیاه ، بش  باتهم 

راتفر تاداع و  قالخا و  بادآ و  اهنآ  ياج  هب  هداهن و  يرانک  هب  درادـن ، ناش  یگدـنز  نانآ و  يارب  یگدنکفارـس  یگتـسکشرس و 
، دروآ یم  ناـغمرا  هب  ناشنادـنزرف  رـسمه و  ناـنآ و  يارب  ار  وربآ  لـالج و  هوکـش و  تزع و  راـختفا و  هـک  ار  يا  هدیدنـسپ  اـبیز و 

نینهآ ةدارا  اب  هک  یگرزب  ياه  ناسنا  هک  ارچ  .دنیامن  تباجا  ار  ناشرـسمه  ۀناتـسود  ۀتـساوخ  هک  تسا  تخـس  ناشیارب  دننیزگرب ،
.دنردان دنیامیپب ، هلاسدص  هر  هبش  کی 

، یناهگان لوحت  يارب  يو  هب  یفاـک  ناـمز  ندادـن  رـسمه و  دنـسپان  راـتفر  بادآ و  كرت  يارب  نتـشادن  ییابیکـش  هک  تسناد  دـیاب 
هار یبات  یب  تسا و  تاجن  هار  ییابیکش  هک  نیا  ةرابرد  .دراد  لابند  هب  ار  یگدنز  یهابت  تیاهن  رد  يریگرد و  ترودک ، فالتخا ،

نینچ نیا    یلع ماما  الب ،
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.دنادرگ (1) كاله  ار  وا  یبات  یب  دهدن ، تاجن  ییابیکش  هک  ار  یسک  دیامرف : یم 

ناوت یم  رتهب  دبای و  یم  شیازفا  زغم  ناوت  شمارآ ، رد  .دشاب  یم  تالکشم  ياشگ  هرگ  شمارآ ، تسا و  شمارآ  قلاخ  ییابیکش ،
دنـسپان راتفر  ندومن  فرطرب  يارب  شمارآ  رد  .درک  زاب  تالکـشم  زا  هرگ  دومن و  هدافتـسا  رکفت  تیاـهن  یب  تردـق  زا  دیـشیدنا و 

ار دوخ  لکـشم  رواشم ، کی  اب  .دیربب  هرهب  نارگید  رکفت  زا  دیناوت  یم  دربن ، ییاج  هب  هار  امـش  ۀشیدنا  رگا  دـینک و  رکف  ناترـسمه 
ۀجیتن هک  ناداتسا  رگید  ای  يو  ياه  باتک  هب  تشادن ، ناکما  رواشم  هب  یسرتسد  رگا  و  دییامن ؛ تروشم  يو  اب  دیراذگب و  نایم  رد 
دیناوتب هنیزه ، نیرتمک  اب  نامز و  نیرتمک  رد  هنوگچ  هک  دـیریگب  ارف  دـییامن و  هعجارم  تسا ، نانآ  تاعلاطم  تاقیقحت و  تارکفت ،
هتسیاش هدیدنسپ و  تاداع  بادآ و  راتفر و  قالخا و  اب  ار  ناترسمه  دوخ و  تسیاشان  دنسپان و  یتیصخش  ياه  یگژیو  زا  هتسد  نآ 

.دوش رتشیب  فرط  ود  ره  يارب  یگدنز  قایتشا  ات  دینک ، نیزگیاج 

(2) راک دشک  ییاوسر  هب  يربص  یب  را ِز  دو ي_ _ي ب_ تدا ب_ا ش_ك_ي_ب_يا س_ع_

هتـشاد لآ  هدیا  يرـسمه  دیوش و  لآ  هدیا  ات  دـیوشن ، دـیماان  شالت  زا  دـینک و  ییابیکـش  سوسفا ، ندرک و  لغب  مغ  يوناز  ياج  هب 
.دیشاب

34 ص :

تمکح 189. ص669 ، هغالبلا ، جهن  - 1
.ییاتفج یلاله  - 2

يربلد www.Ghaemiyeh.comنییآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 103زکرم  هحفص 41 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13592/AKS BARNAMEH/#content_note_34_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13592/AKS BARNAMEH/#content_note_34_2
http://www.ghaemiyeh.com


.دنامب (1) هار  هب  مشچ  يزارد  نامز  دنچ  ره  دهد ، یمن  تسد  زا  ار  يزوریپ  ابیکش ، دیامرف : یم  نینچ    یلع ماما  هراب  نیا  رد 

هراومه درب و  یم  جـنر  دوخ  تسیاشان  راتفر  موسر و  قالخا و  بادآ و  زا  تسا و  يزورهب  تداعـس و  تفرـشیپ و  ناهاوخ  ناـسنا ،
هب زاین  دوخ ، رد  لوحت  رییعت و  داجیا  يارب  تسا ، هدرک  وخ  شیوخ  یتیصخش  ياه  یگژیو  اب  نوچ  یلو  دشاب ؛ یم  لوحت  راتـساوخ 

رتهب یهارمه  روای و  تسود و  هچ  و  دیامیپب ؛ ار  تداعس  هار  يو ، یهارمه  يرای و  اب  ات  دراد  ابیکش  روبص و  افواب و  يروای  یهارمه 
.رسمه زا  رتروبص  رتافواب و  رت و  نابرهم  و 

یتیـصخش ياه  یگژیو  زا  ار  دوخ  رگیدکی ، کمک  هب  دیناسر و  شا  يرای  ات  تسا  هدرک  دـنلب  امـش  يوس  هب  زاین  تسد  ناترـسمه 
هب ار  ناترسمه  نیسحت و  هب  ار  ناگمه  دیزاس و  افص  اب  ابیز و  یناتـسجنران  ناتـسراخ ، زا  ات  دینک  يرای  مه  هب  .دیهد  تاجن  دنـسپان 

ناهاوخ هک  دنتـسه  یقیقح  قاشع  اهنت  .دییامن  تباث  ناتقـشع  هناگی  هب  ار  دوخ  دح  یب  قشع  نینچ  دـیراد و  او  ینادردـق  دـیجمت و 
.دنشاب یم  قوشعم  یبایماک  يزورهب و 

بیکش ربص و  زا  رتهب  ییاود  ار  قشاع  تسین 

شدیامرف (2) یمه  مناد  نینچ  _ا ، ناد دو  گ_ر ب_
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يرادافو - 7

یشوخان اه و  یشوخ  رد  و  دشابن ؛ هار  همین  قیفر  هک  یتسود  اب  ییانشآ  .تسا  ییانشآ  يارب  ییایؤر  يا  هسلج  يراگتـساوخ ، ۀسلج 
.دنامب ام  دوجو  عمش  رانک  رد  هناورپ  دننام  اه ،

شاب (1) ناتسلگ  هبامرگ و  هناخ و  فیرح  شاب  نامیپ  تسرد  یقیف  قی ش_ _ فر _ر  گا

زا يا  ینهذ  روصت  هچ  هکنیا  .دـنیوگ  یم  نخـس  رگیدـکی  يارب  دوخ  ياهوزرآ  لامآ و  زا  درم  نز و  ییانـشآ ، ياـهزور  نیلوا  رد 
یم دنـسرخ  ای  تحاران و  ار  ناشیا  هک  یلیاسم  زا  .دنراد  كرتشم  یگدـنز  دربشیپ  يارب  یتاراظتنا  هچ  دـنراد و  دوخ  ةدـنیآ  رـسمه 

اب ددـنب و  راک  هب  يربلد  نییآ  دـنادب و  يربلد  زار  ناش  هدـنیآ  رـسمه  هک  دـننک  یم  وزرآ  ناهن  رد  هتبلا  دـنیوگ و  یم  نخـس  دزاس ،
.دزاس تبحم  رهم و  قشع و  زا  لامالام  ار  شیوخ  رسمه  بلق  دنیرفایب و  قشع  شیوخ ، راتفر 

اپ هب  قشع  روش  نانآ  ینامـسآ  فاص و  لد  رد  دوش و  یم  نیزم  رونم و  قشع ، رون  تبحم و  رطع  هب  ییانـشآ  نایرج  هک  ماـگنه  نآ 
هک تسا  نینچ  نیا  و  دننکن ؛ شومارف  ار  دوخ  ياه  نامیپ  دهع و  هک  دندنب  یم  دـهع  قشع ، روش  زا  تسمرـس  درم  نز و  ددرگ ، یم 

هتـساوخ نتفرگ  رظن  رد  یـصخش و  ياه  هتـساوخ  نداهن  رانک  ندش و  یکی  دهع  ییوشانز ، دهع  .دهن  یم  دوجو  ۀـصرع  هب  اپ  قشع 
.دیامرف هزاجا  راگزور  تسد  هک  ینامز  ره  ات  تسا ، ندوب  مه  اب  دهع  .تسا  كرتشم  ياه 
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ندوب و ریلد  دـهع  .تسا  ندوب  مه  راـنک  رد  ناـبرهم  تسود  ود  نوچ  ییوگژک و  يژک و  زا  زیهرپ  ییوگ و  تسار  یتـسار و  دـهع 
ظفح يرد و  هدرپ  زا  يرود  يراد و  هدرپ  دـهع  .تسا  اهافج  اهاطخ و  زا  یـشوپ  مشچ  اـهافج و  اـهاطخ و  تاهابتـشا و  هب  فارتعا 

ندرکن غیرد  دهع  .تسا  ندوب  رارـسا  مرجم  يرادزار و  دـهع  .تسا  ندوب  روبـص  ییابیکـش و  ربص و  دـهع  .تسا  رگیدـکی  يوربآ 
نیرتهب ار  رگیدمه  دهع  .تسا  ندومن  راتفر  رگیدمه  اب  داد  لدع و  اب  فاصنا و  تیاعر  دهع  .تسا  هناقـشاع  فطاوع  تاساسحا و 

ندروآرب هبناج و  همه  تیامح  دـهع  .تسا  اه  یـشوخان  اه و  یـشوخ  رد  ندوب  کیرـش  دـهع  .تسا  نتـسناد  نیرتالاو  نیرترب و  و 
تیولوا ار  رگیدکی  دهع  .تسا  رگیدمه  هب  ندوب  نیب  شوخ  ینیبدب و  کنیع  نتـشادرب  دهع  .تسا  رگیدکی  ياه  هتـساوخ  اهزاین و 

يریذپ فاطعنا  ندومن و  ارادم  دهع  .تسا  شـشک  تیباذج و  داجیا  دهع  .تسا  یگتـشذگدوخ  زا  راثیا و  نتـسناد و  یگدنز  ۀیلوا 
ياعدا ندوب  غورد  ةراـبرد    یلع ترـضح  .تسا  اه  نامیپ  اه و  دـهع  یماـمت  هب  ندوب  اـفو  اـب  دـهع  .تسا  رگیدـکی  اـب  دروخرب  رد 

رادافو دوخ  نامیپ  دهع و  هب  هک  یـسک  یتسود  هب  دیامرف : یم  نینچ  تسین ، رادافو  شیوخ  ياه  نامیپ  دهع و  هب  هک  یـسک  یتسود 
.نکم (1) دامتعا  تسین ،

، تسا هتسب  شیوخ  رسمه  اب  هک  ییاه  نامیپ  دهع و  هب  هک  یسک 
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کش يو  قشع  تبحم و  رهم و  یتسود و  ياعدا  هب  تبسن  هک  دراد  قح  شرـسمه  دریگ ، شیپ  رد  ییافو  یب  هار  دشاب و  توافت  یب 
هارمه قیفر و  رمع  کی  تسا  رارق  هک  میا  هتسب  نامیپ  یـسک  اب  اریز  .مینکن  شومارف  ار  دوخ  ياه  نامیپ  دهع و  هک  تسا  مهم  .دنک 

هب انامه  یـشومارف ، هک  مینادب  .تسا  ندوب  وا  اب  ام  یگـشیمه  يوزرآ  هک  یـسک  .دشاب  ام  دـنبلد  رـسمه  رواشم و  رای و  راکمه و  و 
ابیز هچ  و  نامربلد ! نینزان  هناگی  اب  ییافو  یب  ینکـش و  ناـمیپ  تسا  تشز  هچ  .تسا  تبحم  رهم و  قشع و  یتسود و  ندیـسر  اـهتنا 

.یتسود (1) زا  سپ  ییافو  یب  تسا  تشز  هچ  :  یلع ماما  ناقشاع ، ةوسا  دیامرف  یم 

دشاب شوخ  افج  كرت  نم ، شک  قشاع  كرت 

دشاب (2) شوخ  افو  تسود  زا  هک  شوک  افو  هب 

راظتنا دوخ  رـسمه  زا  ناوت  یم  هنوگچ  .دـننامب  رادافو  شیوخ  ياه  ناـمیپ  هب  فرط  ود  ره  دـیاب  تسا و  هیوسود  ییوشاـنز ، ناـمیپ 
هب زاین  .میهدب  رطاخ  تینما  رگیدکی  هب  دهع ، هب  يافو  ةرابرد  میشابن ؟ دنبیاپ  اهنآ  هب  دوخ  هکیلاح  رد  تشاد ، نامیپ  دهع و  هب  يافو 

تابثا ورگرد  یحور ، یفطاـع و  تینما  .دـشک  یم  رپ  یگدـنز  زا  يداـش  شمارآ و  نآ ، نادـقف  رد  تسا و  یـساسا  يزاـین  تینما ،
.تسا يرادافو 

يادف ار  دوخ  یتسه  مامت  بوبحم ، هناگی  تسد  رد  تسد 
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، دنامن رادافو  شیوخ  ياه  نامیپ  دهع و  هب  يرسمه  رگا  لاح  .رگیدکی  هب  ام  دامتعا  شیازفا  يرادافو و  دیما  هب  مینک ، یم  رگیدکی 
وا هاگ  چیه  هک  نیا  يو و  تبحم  رهم و  قشع و  يو و  یتسود  هب  دناوت  یم  هنوگچ  دنک ؟ دامتعا  يو  هب  دناوت  یم  شرسمه  هنوگچ 
یب رـسمه  نینچ  رانک  یتلاح  نینچ  رد  دنک ؟ دامتعا  تخاس ، دنهاوخن  شیوخ  لد  نامهم  ار  یـسک  وا  زج  تخاس و  دهاوخن  اهر  ار 

، اه نامیپ  دهع و  هب  يرادافو  اب  .دنک  یم  یلوتـسم  صخـش  دوجو  مامت  رب  ار  بارطـضا  هرهلد ، سرت ، ینماان ، ساسحا  ندوب ، ییافو 
! میزاس شیوخ  ۀناتسم  هبلک  نکاس  ار  يداش  شمارآ و 

متشون هچنآ  یناوخب  مریمب ، تافج  رد  نوچ 

ار (1) افو  فرح  هدید  نوخ  زا  وت  نا  _ت_ سآ ب_ر 
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نازیزع رگید  رسمه و  نایم  لداعت  داجیا  - 8

ۀیاس رد  زوسلد و  يردام  رهم  رپ  ناماد  رد  ار  ام  و  میهن ؛ یکاخ  هرک  نیا  رب  اپ  ام  هک  دومن  هدارا  اناد  دنوادخ  .دوبن  یکی  دوب و  یکی 
راگدـیرفآ نوچ  و  دـنتخاس ؛ هدروآرب  ار  ام  یحور  یمـسج و  ياـهزاین  ماـمت  ناـج  لد و  زا  رداـم ، ردـپ و  .دادرارق  راکادـف  يردـپ 

مینامن و اهنت  شیوخ  ۀـناکدوک  ياه  يزاب  رد  ات  دومن  اطع  يردارب  رهاوخ و  ام  هب  دـید ، ام  رد  ار  يزاب  مه  سنوم و  هب  زاـین  میکح ،
رد .میدش  غلاب  ام  دنتفر و  دندمآ و  يرگید  زا  سپ  یکی  اه  لاس  اه و  لصف  .میـشاب  هتـشاد  رانک  رد  نابرهم  يروای  رای و  هدنیآ ، رد 

هتشاد تسود  نتشاد و  تسود  هب  ام  زاین  ناج و  مسج و  تمالس  ناور و  حور و  شمارآ  يارب  نامـسآ ، نیمز و  کلام  ماگنه ، نیا 
و میشچب ؛ ار  یگدنز  شوخ  تذل  میزومایب و  ار  قشع  يو  رانک  رد  ات  دومن  هیده  افواب  نابرهم و  يرسمه  ام  هب  فطل ، رس  زا  ندش ،

! نابرهم راگدیرفآ  ناسحا  فطل و  همه  نیا  مییام و  لاح 

یم نایب  لباق  ریغ  ياه  ییابیز  میرگنب  هک  فرط  ره  هب  میا و  هتفرگ  رارق  گنراگنر  ابیز و  ياه  لگ  زا  ولمم  یناتـسلگ  ناـیم  رد  اـم 
جات ردپ ، دراد : صاخ  ییوب  گنر و  لگ  ره  هک  ارچ  .تسا  رتوبـشوخ  رت و  فیطل  رت و  ابیز  لگ  مادک  هک  تفگ  ناوت  یمن  میبای و 

شیاسآ هدید و  رون  بلق و  توق  ردام ، .تسام  راکددم  هاگ و  هیکت  وربآ ، ، راختفا رس ،
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راگدای يداش و  مغ و  کیرش  تسود و  رهاوخ ، ردارب و  .تسام  ییاهنت  سنوم  نابرهم و  يروای  افواب و  يرای  رـسمه ، .تسام  ناج 
.میا هعومجم  نیا  دیشروخ  ام  دنتـسه و  ام  یگدنز  ناشکهک  ياه  هرایـس  دننام  نازیزع  نیا  لاح  .دنتـسه  ام  یکدوک  شوخ  نارود 

، رـسمه ردام ، ردپ ، .دزاس  دنم  هرهب  شیوخ  تبحم  رهم و  رپ  رون  زا  ار  همه  دنک و  یناشفا  وترپ  اه  هرایـس  مامت  يارب  دـیاب  دیـشروخ 
ام قح  نیا  دـنراد و  زاین  اـم  يزوسلد  و  هرواـشم ، يراـی ، تیاـمح ، مارتحا ، یتسود ، قشع ، تبحم ، رهم ، هب  ناـگمه  رهاوخ ، ردارب ،
قح ام  تبحم  رهم و  زا  نانآ  يدنم  هرهب  هک  هنوگنامه  میدرگ ، دنم  هرهب  دوخ  یگدنز  غورف  رپ  ناگراتس  تبحم  رهم و  زا  هک  تسا 

.تسا نانآ  یعیبط 

ردارب هتخاس و  ام  راثن  ار  شنارک  یب  بلق  ینعی  شیوخ  یتسه  نیرتالاب  رـسمه ، دنا و  هدرک  ام  يادف  ار  شیوخ  یناوج  ردام ، ردپ و 
ناسنا هک  سوسفا  یلو  .زین  ام  دنتسه ، ام  رادتسود  ناتسود و  اهنآ  .دنا  هتخاسن  هرهب  یب  شیوخ  تیامح  زا  ار  ام  هاگ  چیه  رهاوخ ، و 

.تسا ساپسان  راک و  شومارف 

هب ار  دوخ  ۀتـشذگ  ناتـسود  اـه و  یتسود  دنـشچ ، یم  ار  قشع  ياـمرگ  دـندنب و  یم  لد  دوخ  رـسمه  هب  هک  یناـمز  زا  دارفا ، یخرب 
فیعـض و یلاـهن  نوچ  هک  ناـمز  نآ  .دـننک  یم  شومارف  دـندوب ، ناوتاـن  هک  ار  دوخ  یکدوک  اـهنآ  .دنراپـس  یم  یـشومارف  ۀـطرو 

ردپ و دندوب و  هدننکش 
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، دندش رت  گرزب  اهنآ  هچنآ  ره  دندیشک و  اه  یتخس  اه و  تلالم  دندومن ، راگزور  يالبرپ  ياه  نافوط  رپس  هناقشاع  ار  دوخ  ردام ،
یمن هاگ  چـیه  ار  شیوخ  رـسمه  يرادافو  راثیا و  قشع ، تبحم ، رهم ، رگید ، یهورگ  .دـندش  رت  هدـیمخ  رت و  هدوسرف  ردام  ردـپ و 

هک هاگنآ  .دنیب  یمن  ار  بآ  هاگ  چیه  هک  سوسفا  اما  درب ، یم  هرهب  نآ  زا  تسا و  روانـش  بآ  رد  هک  دنتـسه  یهام  دننام  اهنآ  .دننیب 
.دنا داد ه  تسد  زا  ار  ینابرهم  تسود  هچ  هک  دنوش  یم  هجوتم  هزات  دزاس ، یم  ادج  ناشرای  زا  ار  نانآ  راگزور  تسد 

زیزع و هداوناخ ، هک  هنوگنامه  هک  دنا  هدشن  مهم  نیا  هجوتم  نانآ  هک  ارچ  .دنـشاب  یم  یـسک  یب  ییاهنت و  هب  موکحم  هورگ  ود  نیا 
ردپ تسا ، ناج  شخب  شمارآ  بلق و  توق  مشچ و  رون  رسمه  هک  هزادنا  ره  و  تسا ؛ اهبرپ  زیزع و  زین  رـسمه  دنـشاب ، یم  ردقنارگ 

زا ار  شیوخ  يردـپ  ةداوناخ  یتسود  مه  هورگ ، ود  نیا  .دنتـسه  ام  نابیتشپ  راوخ و  مغ  رواـی و  راـی و  زین  رهاوخ  ردارب و  رداـم و  و 
هنایم اریز  .دندرگ  یمن  دنـسرخ  دونـشخ و  ناشیا  تسد  زا  ناشنازیزع  زا  کی  چیه  و  ار ؛ ناشرـسمه  یتسود  مه  دـنهد و  یم  تسد 

، لداعت داجیا  يور و  هنایم  تیمها  ةرابرد  .دـننک  داجیا  لداـعت  ناـشنازیزع ، رگید  رـسمه و  نیب  دـنناوت  یمن  دنتـسین و  لدـتعم  ور و 
.ینیب (1) یم  وردنک  ای  وردنت  ار  نادان  دنیامرف : یم  نینچ    یلع ترضح 
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و تسا ؛ هاگآ  شیوخ  رـسمه  تلزنم  هاگیاج و  هب  مه  دسانـش و  یم  ار  ردام  ردـپ و  مارتحا  هاگیاج و  مه  لدـتعم ، ور و  هنایم  ناسنا 
دنک و یمادا  یبوخ  هب  ار  شنازیزع  زا  مادـک  ره  قوقح  قح و  دـنک و  یم  كرد  یبوخ  هب  ار  رهاوخ  ردارب و  تیعقوم  هاگیاج و  مه 

يابیز ياه  لـگ  نیا  ۀـمه  يوب  گـنر و  رطع و  زا  دـیاب  یم  قشاـع ، دـنمرنه و  ناـسنا  دراد و  ییوب  گـنر و  یلگ  ره  هک  دـناد  یم 
يو زا  اهنآ  ۀمه  دبات و  یم  شا  هداوناخ  درفا  ۀمه  هب  يو ، تبحم  رهم و  رون  هک  تسا  تروص  نیا  رد  .ددرگ  دنم  هرهب  شا  یگدنز 

شنازیزع زا  مادـکره  هک  دـناد  یم  ور  هنایم  ناسنا  .ددرگ  یم  رارقرب  یتسود  حلـص و  ناشیا  ناـیم  دنـشاب و  یم  دونـشخ  دنـسرخ و 
.دیامن راذگاو  يرگید  هب  ار  مادک  چیه  هاگیاج  دیابن  دراد و  ار  شدوخ  صاخ  نأش  تلزنم و  ماقم و  هاگیاج و 

روش (1) رش و  رپ  خزود  زا  یهر  ات  رومالاریخ  دش  هک  وش  طسوا  هار 

43 ص :
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يرادزار .9

ۀنیـس هک  دنکاندرد  ردقنآ  اه  هصغ  مغ و  زا  یخرب  .درادـن  رایـسب  هودـنا  درد و  لمحت  بات  تسا و  دودـحم  ناسنا  ۀنیـس  شیاجنگ 
ار هدنشک  كاندرد و  هودنا  نتشادهگن  دوخ  رد  بات  رگید  هنیـس ، هکنانچ  .دننک  یم  ناشوج  ناشورخ و  ناشفـشتآ ، ناسب  ار  ناسنا 

دنچ ره  یبآ  هعرج ي  دیاش  ات  تسا  هریخ  وس  ره  هب  هناسمتلم  هک  دوش  یم  نازوس  ریوک  رد  يا  هنـشت  دننام  صخـش  دـشاب ، هتـشادن 
لد ةدقع  دبایب و  ینیما  رای  دیاش  ات  درگن  یم  بوخ  شیوخ  نوماریپ  هب  لاح  نیا  رد  .دـیامن  فرطرب  ار  دوخ  یگنـشت  دـبایب و  زیچان 

تسا نیا  جاودزا  لیالد  زا  یکی  .دزاس  مارآ  درـس و  ار  ام  شا  هدیدفت  ۀنیـس  ناراب  دننامه  يو  ناسحا  تمحر و  فطل و  دیاشگب و 
ام رارسا  مرحم  رادزار و  هک  یسک  .میشاب  هتشاد  یسنوم  شیوخ  ییاهنت  ياه  هظحل  يارب  میوشن و  یسک  یب  نابایب  راتفرگ  رگید  هک 

.تساهزار ندش  کیرش  يارب  نابرهم  يرای  نتفای  جاودزا ، .دزاس  یم  راوشد  تخس و  ار  ندیشک  سفن  یهاگ  هک  يرارسا  .دشاب 

ناج سنِا و  نایم  ردنا  ناج ، سنُا  يارب  زا 

وک (1) درد  مه  مد و  مه  تشرس و  مه  قیفر  کی 

44 ص :
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دیماان اقب  ۀمادا  زا  ار  ام  دومن و  رات  هریت و  بش ، دننام  ار  ام  نشور  غورف و  رپ  یگدـنز  الب ، نافوط  هک  هاگنآ  ره  ات  مینک  یم  جاودزا 
دنم هرهب  شیوخ  ناسحا  فطل و  زا  ار  ام  هتفیش ، یقـشاع  ناسب  وا  ات  میناسرب  نام  یگدنز  لگ  هب  ار  دوخ  ادیـش  یلبلب  نوچ  تخاس ،

رب یمهرم  هناـبیبط  مـالک  هنارحاـس و  شزاون  اـب  دـشخب و  تاـجن  هودـنا  مغ و  زا  ار  اـم  دراپـس و  اـم  مـالک  هب  ناـج  شوـگ  دزاـس و 
.دراذگب نامیاهدرد 

هنابـش و ياه  سوباک  زا  ات  مییوگ  یم  نخـس  شیوخ  بوبحم  اب  مییاـشگ و  یم  لد  رارـسا  ۀچقودنـص  میراد و  یم  رب  ناـبز  زا  رهُم 
، تسا هدیدرگ  خلت  تخس و  ام  يارب  هک  يراگزور  ات  میزاس ، یم  شاف  نامرسمه  دزن  شیوخ  ّرِس  .میبای  ییاهر  هنازور  ياه  تلالم 
اب .میشابن  نامرمع  نتفر  جارات  هب  نامدوجو و  نمرخ  ندش  دیپس  دهاش  رتشیب  ات  مینز  یم  رانک  نورد  رارـسا  زا  هدرپ  .دوش  نیریـش  و 

راگن هک  میراد  راظتنا  میبایزاب و  ار  یهلا  ياهب  نارگ  ۀیطع  نیا  شمارآ ، ات  مییوگ  یم  نخـس  شیوخ  زا ؛ دوخ  لاح  هدیروش  رـسمه 
.دور یم  راظتنا  یقشاع  ره  زا  هک  یفطل  .دهاکب  ام  هودنا  مغ و  زا  درادرب و  نامشود  زا  يراب  ات  دراپسب  شوگ  ام  مالک  هب  ام 

مهن (1) مهرم  اه  مخز  نآ  رس  رب  مهد  یفطل  ار  وت  تفگ  ارم  قح 

45 ص :
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رگا تسا ، هدروآ  هانپ  ام  هب  ناج  مسج و  يافـش  يارب  هتخانـش و  شیوخ  لد  بیبط  هناگی  رارـسا و  مرحم  ار  ام  نامرـسمه  هک  لاـح 
رد .میروایب  اج  هب  ار  يرادزار  يراد و  تناما  مسر  میشاب ، وا  مرحم  هناگی  هشیمه  يارب  دشاب و  يدبا  يو  يانمت  نیا  هک  میراتساوخ 

(1) .تسا ندرپس  زار  ساسا  يرادزار ، دیامرف : یم    یلع ماما  هراب  نیا 

يو هب  تسناد ، یم  مرحم  نیما و  ار  يرگید  رگا  وا  .تسا  هتخاـس  ـالمرب  ار  شیوخ  ّرـس  هتـسناد و  رادزار  نیما و  ار  اـم  اـم ، ةدادـلد 
نارـسمه ةدننک  اوسر  نامز  رذگ  .میزاس  المرب  رایغا  يارب  ار  دوخ  رـسمه  زار  هک  تسا  ییافو  یب  لامک  نیا  سپ  .درک  یم  هعجارم 

يارب تسا ، هداـهن  اـم  دزن  رد  تناـما  هب  هک  ار  شیوخ  رـسمه  رارـسا  زورما  رگا  .تسا  نارـسمه  ییاـفو  یب  ةدـننک  ـالمرب  اـفو و  یب 
یم هنوگچ  تفگ و  وا  هب  دـیاب  هچ  زور  نآ  رد  .دوش  یم  يرهم  یب  نیا  ۀـجوتم  وا  هک  دیـسر  دـهاوخ  يزور  مییامن ، وگزاب  نارگید 

؟ درک هاگن  يو  نامشچ  رد  ناوت 

ییادرف دـینادب  دـیزاس ، یم  شاـف  ار  وا  رـس  دـینک و  یم  زاـب  ناترـسمه  زار  ندرک  راکـشآ  هب  بل  شیوخ ، تسود  يارب  زورما  رگا 
شاـف نارگید  دزن  ار  امـش  رارـسا  ماـقتنا ، يارب  تسا  نکمم  زور ، نآ  رد  .دوـش  یم  زورما  نمـشد  زورید ، تسود  هک  دـمآ  دـهوخ 

نادنزرف و رسمه و  امش و  يوربآ  راقو و  تزع ، هوکش ، هک  تسا  هاگنآ  .دزاس 

46 ص :
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نانچنآ امش  يرهم  یب  زا  شلد  هک  هتسکشلد  یقشاع  و  گرزب ؛ يافج  کی  دینام و  یم  امـش  هاگنآ  .دور  یم  جارات  هب  نات  یگدنز 
! دراد یم  او  شورخ  شوج و  هب  ار  ایرد  بآ  دنهد ، رارق  ایرد  رد  ار  نآ  رگا  هک  تسا  هدیدرگ  زادگ  زوس و  رپ 

بارطـضا و سرتـسا و  زا  رود  هب  شمارآ و  اـب  هارمه  هشیمه  شرـسمه ، دوـجو  هک  تـسا  نـیا  يا  هـشیپ  قشاـع  رـسمه  ره  يوزرآ 
ياـهراشف رثا  رد  هک  هاـگره  اـت  .دوب  ینیما  بوـخ و  رادزار  دـیاب  وزرآ  نیا  هب  ندیـسر  يارب  .دـشاب  یبـصع  ياـهراشف  تاـناجیه و 

مارآ دوجو  هک  یهودـنا  مغ و  زا  دباتـشب و  دوخ  مرحم  رـسمه و  دزن  هب  يو  تفرگ ، ارف  ار  درف  دوجو  بارطـضا ، سرتسا و  یبصع ،
شمارآ هب  دـیوگب و  شیوخ  لد  زار  دـنک و  تبحـص  يو  اب  تسا ، هدومن  ینافوط  ار  شدوجو  مارآ  يایرد  هتخاس و  مطالتم  ار  يو 

يا هیدـه  نیرترب  نیرتهب و  نیا  داد و  ماجنا  دوخ  رـسمه  قح  رد  ناوت  یم  هک  تسا  یناـسحا  فطل و  نیرت  گرزب  نیا  .دـبای  تسد 
.تسین يرورض  مزال و  ناسنا  دوجو  يارب  نآ  دننامه  زیچ  چیه  هک  یشمارآ  .درک  هیهت  يو  يارب  ناوت  یم  هک  تسا 

(1) يراد هدرم  لد  ارچ  نم  اب  وگب  يراد  هدرپ  رد  ناهن  يزار  _ر  گا

47 ص :
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اه هیالگ  اه و  هتساوخ  تاساسحا ، نایب  - 10

یب یگدنز  هک  یناد  یم  بوخ  وت  مراد .  تسود  مرسمه ، مزیزع ،

.درادن ییانعم  میارب  وت 

همغن نم  يارب  هک  يا  هراتس  کت  نآ  نم  ییاهنت  رد  هشیمه  وت 

.یهد یم  رس  قشع 

.مدیشچ ار  قشع  تذل  متفای و  ار  شمارآ  وت  رانک  رد  نم ، رای 

مدش هدنخ  مدب  هیرگ  مدش ، هدنز  مدب  هدرم 

مدش (1) هدنیاپ  تلود  نم  دمآ و  قشع  تلود 

راوشد تخس و  نم  رب  ار  یگدنز  راگزور  تسد  هک  هاگره 

هب ندیسر  تکرح و  ییاناوت  رگید  منک  یم  ساسحا  نم  دزاس و  یم 

با ذج  ششک و  رپ  ياه  هاگن  نیا  مرادن ، ار  يزورهب  تفرشیپ و  هلق 

دزاس و یم  نشور  نم  لد  رد  ار  دیما  رون  يا  هقر  اب  نوچ  هک  تسوت 

.دشخب یم  نم  هب  ون  یمزع 

یب ساسحا  نم  دنزاس  اه  ارم ر  ایند  مدرم  مامت  رگا  میابرل ، ربلد و د 

.مرادرب رد  ینابرهم  وت  نوچ  رخآ  درک ، مهاوخن  ییاهنت  یسک و 

اب هک  یتسه  وت  نیا  نم  ياهشورخ  شوج و  اه و  يداش  رد 

دوجو اب  یشخب و  یم  ون  یناج  ارم  هناناج  مزب  شی  وخ  یهارمه 

.يزاس یم  افص  اب  ارم  هبلک  شیوخ  رطعم  ینارون و 

نم تسد  افو  اب  یتسود  نوچ  هک  یتسه  وت  نیا  اهدرد  اهمغ و  رد 

48 ص :
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هب نوریب و  مغ  هایس  نیمزرس  زا  ارم  ناود  ناود  يریگ و  یم  ار  هداتفا 

.يرب یم  يداش  رون و  نیمزرس 

تزع هوکش و  راختفا و  يارب  زا  هک  تسا  نیا  رب  ایند  مدرم  مسر 

.مزان یم  وت  هب  اهنت  نم  دنزان و  یم  یسک  هب  شیوخ 

متشگ اون  گرب و  یب  متشگ  ادگ  هکناز  رگ 

مزان (1) یم  وت  قشع  زا  ناهاشنهش  هلمج  رب 

نآ راب  رازه  نارازه  يزور  نم ، تسود  نم ، رای  نم ، رسمه 

ساپس دو  من  نم  تمسق  ار  نیرتابیز  وت  هک  ار  ینابرهم  راگدیرفآ 

ار دوخ  زیگنا  لد  تاساسحا  ناسنا  هک  تسا  بوخ  رایسب.میوگ  یم 

تباث وا  هب  ار  شیوخ  یگدادلد  دیامن و  نایب  شنینزان  رسمه  هب  تبسن 

ربمایپ .دنک  نینچ �  نیا  دنک و  یم  هناقشاع  راتفر  نیا  هب  رما 

شتسود هک  دییوگب  وا  هب  دیراد ، یم  تسود  ار  یسک  نوچ  دیامرف : یم 

.دزاس (2) یم  اجرباپ  ار  تبحم  رادیاپ و  ار  یتسود  راک ، نیا  هک  دیراد 

هب ناترسمه  يارب  هناقفشم  هنازوسلد و  ار  دوخ  ياه  هتساوخ 

تباجا ار  امش  ياه  هتساوخ  ًامتح  وا  دییامن  نایب  ریذپلد  تروص 

! تسامش قشاع  ادیش و  هتفیش و  هتسبلد و  وا  هک  ارچ  .دیامن  یم 

اداتفا راگن  هفرط  یکی  هب  مراک  ادایرف  او  قشعِز  ادایرف  او 

اداب (3) اداب  هچره  قشع  نم و  هنرو  اداد  اداد  هتسکش  نم  داد  رگ 

49 ص :
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ح 19 ص 220 ،  هحاصفلا ، جهن  - 2
ریخلاوبا دیعسوبا  - 3
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زا هتسد  نآ  هب  تبسن  ار  دوخ  یتیاضران  تیاکش و  هلگ و  نینچمه 

یمالک اب  دوش ، یم  امش  شجنر  ببس  هک  ناترسمه  ياهراتفر  اهراک و 

شالت امش  قشع  هب  وا  دییامن !  نایب  هناتسود  هناقشاع و  نیشنلد و 

تسود وا  هک  ارچ  دوشن .  امش  یتحاران  ثعاب  رگید  هک  دومن  دهاوخ 

ترضح هراب  نیا  رد  دنیبب .  رورس  يداش و  قرغ  هشیمه  ار  امش  دراد 

.تسا (1) یتسود  تایح  ۀیام  ندرک ، ندرک  هلگ  دیامرف : یم 

50 ص :
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دوخابرسمه نتسناد  ربارب  .11

زین ار  نابرهم  رسمه  زاین  هتساوخ و  دوخ ، ياه  هتساوخ  رب  هوالع  هکنیا  ینعی  .ندید  رای  رانک  رد  ندیدن و  اهنت  ار  دوخ  ینعی  جاودزا 
يدنم هرهب  ینعی  جاودزا  .هناخلگ  رد  رس  رب  ام »  » يولبات بصن  هناخ و  رد  رس  زا  نم »  » يولبات نتشادرب  ینعی  جاودزا  .میرامـشب  مهم 

ره يارب  تیقفوم  يزورهب و  تفرـشیپ و  ینعی  جاودزا  .مادک  چیه  يارب  یخلت  هودنا و  مغ و  ود و  ره  يارب  اه  یـشوخ  اه و  تذل  زا 
ره ینعی  .ندوب  مه  رانک  رد  رگیدکی و  هب  ندرب  هانپ  ییاهنت و  زا  رارف  ینعی  جاودزا  .مادـک  چـیه  يارب  يزور  هیـس  تسکـش و  ود و 

.دنسپب زین  ترسمه  يارب  يدنسپ ، یم  دوخ  يارب  هچ 

يدنسپن شیوخ  يارب  زک  یجنر  دنسپم  سک  هب 

یناوتن (1) شندرب  دوخ  هک  يراب  هنم  سک  شود  هب 

نیا تازاـیتما  اـه و  تذـل  زا  دـیاب  دراد و  قح  زین  نز  دوش ، دـنم  هرهب  نآ  زا  دـیاب  دراد و  قح  جاودزا  ناـمیپ  زا  درم  هک  هنوگناـمه 
.دسر یم  نایاپ  هب  یتسود  هتخیر  ورف  یتسود  قشع و  نامیپ  نیا  هنرگو  ددرگ ؛ دنم  هرهب  یتسود  ۀماندهع 

اه و یشوخان  اه و  تذل  اه و  یشوخ  رد  دیاب  دنتسه و  یگدنز  هار  ناقیفر  هک  دوشن  ناششوما  رف  هک  دشاب  ناشدای  درم  نز و 
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هکنآ دـیما  هب  دـنا ، هداد  مه  تسد  هب  تسد  ریذـپلد  ابیزو و  گنراگنر  ياهوزرآ  زا  ییایند  اب  اهنآ  دـننامب .  مه  راـنک  رد  اـه  یخلت 
رد ار  رگیدکی 

زورما  . دندرک یم  افج  ناشیا  رب  دندوب و  مکاح  نانز  رب  نادرم  هتـشذگ  رد.دنناسر  يرای  تفرـشیپ ، یقرت و  ياه  هلق  هب  ندیـسر  هار 
بتکم اهنت  و  يرالاس ؛ نز  هن  دشاب و  يرالاس  درم  هن  هک  میراودیماو  دننک  یم  رارکت  ار  مید  هابتشا ق  نانز  ام ، راگزور  رد  زین 

مکاح ار  قشع  هک  ینز  درم و  دشاب .  قشع  ییوشانز  یگدنز  رب  مکاح 

يارب ریما  نیرتهب  قشع ، تسا .  افـص  اـب  اـپ ك و  يا  هناـخلگاهنآ  ۀـناخ  دنتـسه .  تخبـشوخ  دـنیامن ، شیوخ  كرتشم  یگدـنز  رب 
یم دوـخ  يارب  هچنآ  ره  هک  دـیامن  یم  مکح  ، رگداد لداـع و  ریما  ناوـنع  قـشع ب ه  .دـشاب  یم  نارـسمه  یتـسود  ورهم  نـیمزرس 

هک دنک  مکح م ي  قشع  شاب .  راتساوخ  ناهاوخ و  زین  ترسمه  نینزان  يارب  يدنسپ ، یم  یهاوخ و 

هنوگنامه دشاب ، فرط  ود  ره  يارب  دیاب  تسه ، یتذل  یشوخ و  رگا 

ار یخلت  جنر و  مه  رانک  رد  دیاب  ود  ره  دشاب ، یجنر  یخلت و  رگا  هک 

.دنرادرب دوخ  هار  زا 

نخس (1) نیا  ونشب  دنسپم و  یسک  رب  نتشیوخرب  نآ  وت  يدنسپن  هچ  ره 

رب ندات  سیا  یبایماک و  يزورهب و  هب  نتفای  تس  یسک د  ره  يوزرآ 

ام رسمه  تسا و  یناسنا  ره  يوزرآ  نیا  تسا .  تیقفوم  راختفارپ  ۀلق 

هنوگنامه سپ  تسا .  يراختفا  يداش و  نینچ  هب  ندی  سر  ناهاوخ  مه 

زا دناسر و  یم  يرای  وزرآ  نیا  هب  یبای  تسد  يارب  ار  ام  وا  هک 
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یتسود و مسر  زین  ام  دیامن ، یمن  یهاتوک  يرای  تیامح و  هنوگ  چیه 

يزوریپ يزورهب و  هب  ندیسر  يارب  ار  وا  هدروآ ، اج  هب  افو  رهم و 

دوخ تسود  يارب  تسود  هک  تسا  يراک  نیرتمک  نیا  مینک .  يرای 

.دهد یم  ماجنا 

هب اهنت  دشاب  رارق  رگا  .دبات  یمنرب  ار  یهاوخدوخ  قشع  بتکم 

میشیدنیب و شیوخ  ياهزاین  اهوزرآ و  اه و  هتساوخ  دوخ و 

 ، دشابن مهم  ام  يارب  نامرسمه  ياهزاین  اهوزرآ و  اه و  هتساوخ 

لدع و هب  درف  هک  هاگنآ  دش ؟ دهاوخ  هچ  ام  ۀناقشاع  نامیپ  ماجنارس 

اهوزرآ و اه و  هتساوخ  دیامن و  راتفر  رسمه  اب  فاصنا  تیاعر  داد و 

، اه تذل  زا  ار  يو  يدنم  هرهب  دنک و  هولج  مهم  شیارب  يو  ياهزاین 

 ، كرتشم نامیپ  ياه  هرهب  یمامت  تازایتما و  اه ، تفرشیپ  اه ، یشوخ 

هداد ناشن  شیوخ  رسمه  هب  ار  نآ  هتخانش و  ار  قشع  دنادب ، وا  قح 

ظفح الب  نافوط  دنزگ  زا  ار  دوخ  جاودزا  نامیپ  هشیمه  يارب  تسا و 

یگدنز راشرس  تمعن  زا  ار  نادنزرف  رسمه و  دوخ و  هدومن ، 

یلع ترضح  تسا .  هتخاس  دنم  هرهب  شخب  تذل  شوخرس و   

.دشخب (1) یم  ماود  ار  یتسود  تبحم و  نتشاد ، فاصنا  دیامرف : یم 

مناشفا تیاپ  رد  ناج  هک  مراد  نآ  مزع  اراگن 

مناتسب (2) فاصنا  وت  نیریش  بل  زا  هسوب  هب 
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.تسا نیرتهب  امش  يارب  امش  رسمه  - 12

زا ییاهر  مدمه و  هب  زاین  دنـسر و  یم  ییوشانز  مهم  نیگنـس و  تیلوئـسم  شریذپ  يارب  یفاک  دشر  هب  رـسپ  رتخد و  هک  ماگنه  نآ 
رد یـسک  ره  .دنوش  تخبـشوخ  يو  رانک  رد  دنبایب و  دوخ  يارب  لآ  هدیا  يرـسمه  ات  دننک  یم  شالت  دنبای ، یم  دوخ  رد  ار  ییاهنت 
اب دـنبای و  یم  ار  رگیدـکی  نز  درم و  هـک  تـسا  ینهذ  ياـهریوصت  نآ  قـبط  رب  و  دراد ؛ لآ  هدـیا  رـسمه  زا  يریوـصت  دوـخ ، نـهذ 

.دننک یم  جاودزا  رگیدکی 

رگید نادرم  نانز و  هب  هجوت  زا  دنراد و  لوذبم  رگیدـکی  هب  ار  دوخ  هجوت  دـیاب  درم  نز و  جاودزا ، نامیپ  رـسمه و  باختنا  زا  سپ 
نیرترب نیرتـهب و  ار  رگیدـکی  دـیاب  اـهنآ  هک  تساـنعم  نیا  هب  هکلب  تسین ، ییاـفو  یب  ياـنعم  هب  نارگید  هب  هجوـت  هـتبلا ، .دـنزیهرپب 

.دنزیهرپب رگید  نادرم  نانز و  اب  شیوخ  رسمه  ۀسیاقم  زا  دننادب و  دوخ  باختنا 

راهبون (1) زا  رتشوخ  یسب  هام  يد  هب  را  نی ن_گ_ _ نزا يا ن_ يور ت_و  ار  م_

یناسک .دننار  نابز  رب  ینخس  رایغا  زا  وا  ربارب  رد  دشیدنیب و  ناشیابرلد  رسمه  زا  ریغ  یـسک  هب  درادن  قح  درم  نز و  جاودزا ، زا  دعب 
یم یگدـنز  شیوخ  بوبحم  اب  هناقـشاع  دـنراذگ و  یم  مارتحا  شیوخ  باـختنا  هب  دـننیزگ ، یمرب  رـسمه  قشع  رکف و  يور  زا  هک 

يراددوخ نارگید  اب  شیوخ  رسمه  ندومن  هسیاقم  زا  اهنآ  .دننک 
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یگدـنز رد  قشع  رثا  دروم  رد  .دنتـسه  قشاع  ناشیا  اریز  .تسا  رـسمه  صخـش  نیرترب  نیرتهب و  نیرتاـبیز ، اـهنآ  يارب  .دـننک  یم 
رک شیاه  یتشز  ندینـش  زا  وا  شوگ  تسا و  روک  قوشعم  ياه  بیع  ندـید  زا  قشاـع  مشچ  دـیامرف : یم    یلع ترضح  ییوشانز ،

.تسا (1)

تسا (2) هل  کیرشال  هک  ییوک  رد ن_ تسا  هم  کیرش  وگم  ار  دوخ  يور 

یم   یلع ماما  .تسا  هدرک  نایاپ  یب  باذع  جنر و  راتفرگ  هشیمه  يارب  ار  دوخ  دنیامن ، یم  هسیاقم  نارگید  اب  ار  شرسمه  هک  یسک 
.دوشن (3) نیگهودنا  دشاب ، دونشخ  شیوخ  تمسق  هب  هک  یسک  دنیامرف :

راکشآ یسک  ناهن  رگا  اسب  هچ  .تسین  وا  تایـصوصخ  مامت  ةدنهد  ناشن  درف  رهاظ  تسا ؟ هسیاقم  يارب  یبوخ  لیلد  دارفا  رهاظ  ایآ 
! دیتسین مه  انشآ  یصخش  نینچ  اب  هک  دییامن  ساپس  ار  دنوادخ  لد  ناج و  زا  ددرگ ،

ناسنا هنوگچ  دناد ؟ یم  ابیز  كاپ و  لماک و  ار  دوخ  ناهنپ  ادیپ و  تسا ، يرهاظ  شرایعم  دراد و  هجوت  دارفا  رهاظ  هب  هک  یسک  ایآ 
؟ دشاب صقن  بیع و  یب  شرسمه  دراد  راظتنا  دراد ، ییاه  یتساک  عبطلاب  هک 
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رد نامرـسمه  زا  ابیز  يریوصت  رگا  .دنریگ  یم  همـشچرس  ینهذ  ریواصت  نآ  زا  ام  ياهراتفر  میتسه و  شیوخ  ینهذ  ریوصت  عبات  ام 
رد ار  نامرای  نینزان  زا  ریوصت  نیرتابیز  نیرتهب و  دـیاب  نیاربانب  .دوب  دـهاوخ  هناقـشاع  يو  اب  مه  ام  ياهراتفر  میـشاب ، هتخاـس  نهذ 

.دشاب یم  ام  یگدنز  یصخش  نیرترب  نیرتهب و  وا  هک  میسرب  رواب  نیا  هب  میراذگ و  شیامن  هب  نامنهذ  ۀناخراگن 

اتمه (1) لثم و  کیرش و  هبش و  یب  _ي  بو نا خ_ رد ج_ه_ يا ح_س_ن ت_و 

لابند هدرک ، اهر  ار  يو  تسا  رتهب  هک  دسر  یم  رواب  نیا  هب  مک  مک  دـهد ، همادا  نارگید  اب  شرـسمه  ندومن  هسیاقم  هب  یـسک  رگا 
! دشاب رت  باذج  یصخش 

رد نارـسمه  ییابیز  هک  دوش  یم  ثعاب  هسیاقم  .تسا  رگیدکی  يارب  اهنآ  ندوبن  باذج  لیلد  هب  نارـسمه ، ياه  تنایخ  زا  يرایـسب 
یـششک هبذاج و  هنوگ  چیه  نارـسمه  هک  دسر  یم  ارف  يزور  دبای ، همادا  دنـسپان  ابیزان و  راک  نیا  رگا  و  دوش ؛ گنر  مک  مه  مشچ 

هب شیوـخ ، یحور  ياـهزاین  ندوـمن  هدروآرب  يارب  دـنوش و  یم  ـالتبم  یحور  نارجه  هب  اـهنآ  تروـص  نـیا  رد  .دـنرادن  مـه  يارب 
.دنروآ یم  يور  یساپسان  تنایخ و 
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تکارش - 13

مغ نم ، یشوخ  نم ، رهاوخ  ردارب و  نم ، ردام  ردپ و  نم ، ییابیز  نم ، ملع  نم  تورث  .تسوا  وا ، متسه و  نم  نم ، جاودزا ، زا  شیپ 
زا سپ  .دـشاب  یم  نینچ  نیا  زین  وا  تسا و  نم  لاـم  نم و  نآ  زا  همه  همه و  .نم  يزورهب  یباـیماک و  نم ، ياـهوزرآ  نم ، هودـنا  و 
رد نانچنآ  دنتـسین و  ادـج  مه  زا  رگید  ام »  » .دوش یم  لصاح  ام » «، » نم  » ود عومجم  زا  هک  ارچ  .دوش  یم  انعم  یب  نم » ، » اما جاودزا 
رس هب  ام »  » دوجو رد  حور  کی  یلو  تسادج ، رگیدکی  زا  اهنآ  ینامـسج  ياهدبلاک  طقف  هک  دنقرغ  رگیدکی  تبحم  رهم و  قشع و 

.رکیپ (1) دنچ  رد  دنحور ، کی  ناتسود  دیامرف : یم  ندش  یکی  ةرابرد    یلع ترضح  .درب  یم 

ود (2) ناشدبلاک  حور و  کی  ود  ره  ود  ناشورخ  هلب و  ود ي_ك ق_ ه_ر 

یم جاودزا  هک  یسک  .دریگن  شیپ  رد  ییافو  یب  هار  دزرون و  تنایخ  هک  یـسک  .تسا  افواب  نیما و  یکیرـش  اب  یهلا  ینامیپ  جاودزا 
مسر نتخومآ  .دنادب  ار  يراد  کیرش  تکارش و  مسر  دیاب  دنک 
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نآ زا  دیزاس و  دوخ  نآ  زا  دـبا  ات  ار  اهبرپ  ۀناقـشاع  تکارـش  نیا  ات  دوش  یم  ثعاب  نآ ، نتـسب  راک  هب  يزاون و  کیرـش  تکارش و 
هیامرـس و کیرـش و  رـسمه ، هک  تسا  هتکن  نیا  نتـسناد  مسر ، نیلوا  .دـینک  یگدـنز  شوخلد  داشلد و  هشیمه  يارب  و  دـیرب ؛ هرهب 

شمارآ تکارش ، نیا  ةدیاف  .میراد  یم  شمیدقت  رگیدکی  هب  هک  تسا  ام  قشع  ام ، ياه  هیامرس  .دشاب  یم  ام  دوخ  اب  ربارب  دننامه و 
رد تکارش  .دنهن  یم  رگیدکی  يوس  هب  ور  هک  تسا  زاین  نیا  ندش  هدروآرب  يارب  تسا و  لیلد  نیمه  هب  رسمه  هب  ناسنا  زاین  .تسا 
راب هکنیا  هن  دننک ، یهارمه  ار  رگیدکی  هزادـنا  کی  هب  درم  نز و  هودـنا ، مغ و  رد  مه  يداش و  رد  مه  هک  تسانعم  نیدـب  یگدـنز 

.دشاب يرگید  نآ  زا  یشوخ  يداش و  اهنآ و  زا  یکی  شود  رب  یگدنز  یتخس  مغ و 

ادج (1) ناشیا  زا  دوبن  ینارماک  طاشن و  رد  کیرش  نارای  اب  رای  دشاب  هود  _ نا رد غ_م و 

، شیوخ ۀقالع  صـصخت و  رب  انب  مادـکره  دوخ ، فادـها  هب  ندیـسر  تکرـش و  تفرـشیپ  يارب  اکرـش  یتکرـش ، تکارـش و  ره  رد 
اهنآ يارب  هک  یفادها  .دنناسر  یم  هدش  میسرت  فادها  هب  ار  تکرش  مه  کمک  اب  دنریگ و  یم  هدهع  رب  ار  تکرـش  راک  زا  یتمـسق 

هقالع صصخت و  ساسا  رب  دیاب  درم  نز و  تسایند ، تکارـش  نامیپ  نیرترب  نیرتالاب و  هک  ییوشانز  تکارـش  نامیپ  رد  .تسا  مهم 
نیگنس تیلوئسم  زا  يا  هشوگ 
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.دندنب راک  هب  كرتشم  ياهوزرآ  هب  ندیسر  يارب  ار  دوخ  شالت  مامت  دنریگ و  هدهع  رب  ار  ینامسآ  نامیپ  نیا 

زا کی  ره  ياه  تیلوئـسم  تسا ، درم  نز و  یعقاو  یـساسا و  ياهزاین  تقلخ و  قیاقح  رب  ینتبم  یگنهرف  هک  یمالـسا ، گنهرف  رد 
ماـمت نیمأـت  هیامرـس و  لوـپ و  ندروآ  تسد  هب  راـک و  بسک و  هناـخ و  زا  نوریب  تیلوئـسم  هک  تسا  هدـش  ناـیب  نـینچ  درم  نز و 

، تفرشیپ يداش ، حیرفت و  شیاسآ ، تینما ، نکسم ، كاشوپ ، كاروخ ، دروخ و  نوچمه  هناخ ، لها  یناحور  ینامـسج و  ياهزاین 
وا زاونلد ، يرای  لاصو  هب  ندیـسر  يارب  درم  زاین  .تسا  زاین  ۀمـشچرس  درم  زان و  نوناک  نز  هک  ارچ  .تسا  درم  ةدهعرب  همه  همه و 

ییابیز موادت  ظفح و  يارب  .تسا  لگ  دننامه  نز ، .دشاب  نارگ  هک  دـنچره  درخب ، ار  شیوخ  شکلد  رای  زان  هک  دراد  یم  نآ  رب  ار 
دـنک و يو  راثن  ار  شیوخ  یتسه  مامت  هناقـشاع ، هک  ینابغاب  .تسا  يرورـض  افواب  نابرهم و  ینابغاب  دوجو  لگ ، زورفلد  توارط  و 
هب ار  شیوخ  بیرفلد  يابیز  لگ  يا ، هدادلد  نابغاب  چیه  .دوش  دنم  هرهب  لگ  یهارمه  یمدـمه و  تمعن  زا  يراکادـف  نیا  ربارب  رد 

.دراد یم  نوصم  ثداوح  دنزگ  زا  ار  وا  دراپس و  یمن  نافوط  داب و 

تتسم مشچ  يادف  هب  نم  لد  رگا  تسکشب 

(1) ییوبس رگا  دنکش  تمال ، یم س_ س_ر خ_ّم 

59 ص :

.يزاریش نامزلا  حیصف  - 1
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نوریب تیلوئسم  هچنآ  ره  .دزاس  یم  هدرمژپ  ار  نز  ۀنوگ  لگ  دوجو  هک  تسا  نیگمهس  نافوط  داب و  دننام  هناخ ، زا  نوریب  تیلوئسم 
یم نادنچ  دـص  ار  وا  ییابیز  غورف و  هناخ ، لها  رب  تسایر  و  هناخ ، تیلوئـسم  لباقم  رد  دـهاک ، یم  نز  ییابیز  غورف و  زا  لزنم ، زا 
نز تسا و  شیوخ  نادـنزرف  رـسمه و  ياورناـمرف  درم ، .تسا  ییاورناـمرف  اـه  ناـسنا  زا  کـی  ره  يارب  دـیامرف : یم   � ربمایپ .دزاس 

.تسا (1) هناخ  ياورنامرف 

رد اب  اهنت  میتشادن و  لماک  روط  هب  نآ  زا  شیپ  هک  میبای  تسد  یتذل  شمارآ و  هب  ات  میدنب ، یم  هناتـسم  یتکارـش  نامیپ  جاودزا ، اب 
.میبای تسد  شخب  ناج  زورف و  ناج  تذل  نیا  هب  میناوت  یم  هک  تسا  رگیدکی  هب  ندناسر  يرای  ندوب و  مه  رانک 

60 ص :

ح4102 ص422 ، هحاصفلا ، جهن  - 1
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هبناج همه  تیامح  - 14

ییاه ناسنا  ود  ره  ناترسمه ، امش و  .دبای  تسد  تیقفوم  هب  دناوت  یمن  يرای ، تیامح و  نودب  ییاهنت و  هب  یسک  هک  تسا  راکشآ 
تیقفوـم و يزورهب و  تفرـشیپ و  هب  ندیـسر  اـهوزرآ و  نیا  هب  نتفاـی  تسد  و  اـبیز ؛ گـنراگنر و  ياـهوزرآ  اهدـیما و  اـب  دـیتسه 

.دنهد رارق  دوخ  ۀبناج  همه  تیامح  تحت  ار  رگیدکی  دیاب  رسمه  ود  و  تسا ؛ لاحم  ییاهنت  هب  یبایماک 

هیکت هک  تسا  يرـسمه  زا  يدـنم  هرهب  نز ، کی  يارب  يزورهب  و  تسا ؛ نابرهم  ینز  نتـشاد  رانک  رد  درم ، کـی  يارب  یتخبـشوخ 
هنوگنیا رگا  هک  .دزاسن  هرهب  یب  هناقـشاع  يرای  هناناج و  تیامح  زا  ار  يو  شرـسمه  هک  دراد  راـظتنا  ینز  درم و  ره  .دـشاب  وا  هاـگ 

ینماان ثعاب  تسا و  رـسمه  قح  رد  ملظ  یگدـنز ، رد  تیامح  مدـع  .درادـن  دوجو  هبیرغ  کی  ناسنا و  رـسمه  نایم  یتوافت  دـشاب ،
.نادب (1) دوخ  تسود  ار  يو  دنکن  غیرد  وت  زا  دیآ  یم  رب  شتسد  زا  یکمک  ره  هکنآ  دنیامرف : یم    قداص ماما  .ددرگ  یم  حور 

لد مشچ  رب  وا  ند پ_يا  _ اه ن_ ند ، _ يد ار  را  ي_

نتشاد (2) يرای  مشچ  نارای  دوبن ِز  بجع  نیا 
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ح1030. ص3025 ، ج6 ، همکحلا ، نازیم  - 1
.یناهفصا افص  - 2
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وا هک  یناسک  دوخ و  ناتسود  یسک  ره  .دنیرفآ  یم  ار  ترفن  ای  قشع  هک  تسام  راتفر  نیا  دینکن : شومارف  ار  يربلد  زار  نیا  زگره 
، دـنا هدوـبن  وا  رگیراـی  هک  یناـسک  هب  تبـسن  هک  هنوگناـمه  دراد ، تسود  لد  ناـج و  زا  دـنا ، هداد  رارق  ناـسحا  فـطل و  دروـم  ار 

رارق دوخ  لـباقم  فرط  تبحم  قـشع و  دروـم  هراوـمه  دـنراد  تسود  هک  يدرم  نز و  .دراد  ترفن  یهاـگ  يدونـشخان و  ساـسحا 
.دنزاسن مورحم  یفطاع  تیامح  زا  ار  رگیدکی  دننک و  تبقارم  ار  دوخ  راتفگ  راتفر و  دیاب  دنریگ ،

يرای مش  دراد چ_ _ت و  سراود _ي_ ما يد  _ حوا

دشابن (1) شرای  سک  چیه  یشابن ، وا  رای  وت  رگ 

رد دوخ  اما  دـشاب ، هتـشاد  يرگید  زا  هبناج  همه  يرای  تیامح و  راظتنا  یکی  هک  تسا  یـساپسان  ییافو و  یب  یهاوخدوخ و  لاـمک 
تیامح يرای و  زا  تسد  رـسمه  نامز ، رورم  هب  هک  دوش  یم  ثعاـب  رما ، نیا  ماـجنا  رد  یهاـتوک  دـنک ! یهاـتوک  هفیظو  نیا  ماـجنا 

.دزیرگ یم  نارسمه  زا  زین  تیقفوم  یبایماک و  رود و  كرتشم  یگدنز  زا  یتخبشوخ  هک  تسا  ماگنه  نیا  رد  .درادرب 

تفاین يراک  یقشاع  زج  ملد  تشذگب و  رم  ع_

تفاین (2) يرای  یلو  نارای ، زا  تشاد  يرای  مشچ 

62 ص :

.يا هغارم  يدحوا  - 1
.يراوزبس یهاش  ریما  - 2
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رسمه قحرب  ياهزاین  ندومن  هدروآرب  - 15

اهزاین و نیا  ندـش  هدروآرب  يارب  اناد  راگدـیرفآ  .تساهنآ  ندـش  هدروآرب  هب  جاتحم  تایح ، ۀـمادا  يارب  هک  دراد  ییاهزاین  ناـسنا 
ار شیوخ  ياهزاین  دـناوتب  اهنآ  ۀلیـسو  هب  ات  تسا  هداد  رارق  ناسنا  رایتخا  رد  ار  یناـسک  ایـشا و  ناـسنا ، تاـیح  ۀـمادا  ندـش  نکمم 

ناشدنزرف یحور  یمسج و  ياهزاین  اه و  هتسوخ  مامت  قشع ، رس  زا  هک  دنشاب  یم  ردام  ردپ و  ناسنا ، رگیرای  نیلوا  .دیامن  فرطرب 
ردام و ردپ و  تبحم  رهم و  رپ  ناماد  رد  دنزرف  .دنامب  ناشدنبلد  دنزرف  تروص  یگـشیمه  نامهم  دنخبل ، ات  دنزاس ، یم  هدروآرب  ار 
ردپ و هک  ییاهزاین  نتخاس  هدروآرب  يارب  دیـسر ، یلقع  یمـسج و  دـشر  هب  هک  یماگنه  دـنک و  یم  دـشر  نانآ  يرای  تیامح و  اب 

هتساوخ اهزاین و  رگیدمه  هب  ندناسر  يرای  اب  وا و  رانک  رد  ات  دنک  یم  باختنا  يرسمه  دشاب ، یمن  نانآ  ییوگخـساپ  هب  رداق  ردام 
بلاط درم  رشب ، خیرات  يادتبا  زا  .دنروآ  تسد  هب  ار  نادواج  ریسکا  نیا  شمارآ ، دنزاس و  هدروآرب  ار  رگیدکی  قحرب  اج و  هب  ياه 
يارب و  دشاب ؛ یم  رای  ۀمـشرک  زان و  رادیرخ  هک  تسوا  .دور  یم  شیوخ  دـنبلد  دـیاب  بوبحم  يراگتـساوخ  هب  تسا و  هدوب  لاصو 

ار شیوخ  رسمه  ینامسج  ياهزاین  مامت  دیاب  درم  .تسین  نآ  ياهب  ناج ، زج  هک  یقشع  .دزادرپب  ار  قشع  ياهب  بوبحم ، هب  ندیسر 
.تیاکش تنم و  چیه  یب  دزاس ، هدروآرب  وا  تلزنم  نأش و  روخ  رد  یلاع و  يا  هنوگ  هب 
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هدرمژپ يو  دوش ، یهاتوک  لگ ، ياهزاین  ندومن  هدروآرب  رد  رگا  تسوا و  يابیز  لگ  رـسمه ، تسا و  ناـبرهم  یناـبغاب  دـننام  درم ،
ياهزاین هک  تسا  نیا  یقـشاع  قشع و  مسر  .دنک  یم  هدرمژپ  زین  ار  وا  ددرگ و  یم  نابغاب  هودنا  ثعاب  لگ ، یگدرمژپ  .دش  دهاوخ 

هک تسا  نآ  یقیقح  تسود  دـیامرف : یم  نینچ  نـیا    یلع ترـضح  ناقـشاع ، ماما  هراب  نیا  رد  .دییامن  هدروآرب  ار  ناترـسمه  قحرب 
زا هدنکآ  شا  یگدـنز  هک  تسا  نآ  راتـساوخ  دـشاب و  شیوخ  لگ  توارط  ياقب  ناهاوخ  نابغاب  رگا   (1) .دزاس هدروآرب  ار  تزاین 
هک ییاج  ات  اهزاین  نیا  نتخاس  هدروآرب  يارب  هدرک ، ییاسانـش  ار  دوخ  لگ  ینامـسج  قحرب  یعیبط و  ياهزاین  دشاب ، شوخ  ۀـحیار 

تروص نیا  رد  .تسا  هداد  رارق  نز  قحرب  ياهزاین  نتخاس  هدروآرب  رومأم  ار  درم  نابرهم ، راگدـیرفآ  .دـنک  یم  شـالت  دـناوت ، یم 
ظفح لزنم  طیحم  یباداش  ییابیز و  توارط و  یلدمه ، يرای و  اب  تخاس و  دـهاوخن  اهر  یفطاع  رظن  زا  ار  شرـسمه  هاگ  چـیه  نز 
چیه دوشن ، اضرا  ییوشانز  یگدنز  رد  رگا  هک  تسا  یسنج  زاین  دننک ، هجوت  نآ  هب  دیاب  نارـسمه  هک  ییاهزاین  زا  یکی  .ددرگ  یم 

هب یـساسا ، زاین  نیا  ندش  هدروآرب  يارب  يدـیلک  رثؤم و  ياهراک  هار  هب  ندرب  یپ  يارب  .دنـسر  یمن  شمارآ  هب  رـسمه ، ود  زا  کی 
.دینک هعجارم  ییوشانز  طباور  لصف  يربلد ، زار  باتک 

(2) درادن ملا  _ن ع_ يا يدا  زا ش_ هره  دشابن ب_ نز  ناتسبش  رد  نوچ  ار  درم 

64 ص :

ح241 ص79 ، ج1 ، همکحلا ، نازیم  - 1
.یناهارف کلامملا  بیدا  - 2
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، ادیـش لبلب  ود  ناسب  دنزاس و  هدروآرب  ار  مه  یفطاع  یحور و  ياهزاین  رگیدکی ، هب  ندـناسر  يرای  اب  هک  دـنراد  هفیظو  درم ، نز و 
تذـل زا  دـنیاین ، تسد  شمارآ  هب  مه  رانک  رد  درم  نز و  رگا  .دـنبای  تسد  شمارآ  هب  ات  دـنیامن  تباجا  ار  رگیدـمه  ياه  هتـساوخ 

، یحور ياه  يرامیب  ياهدومن  زا  یکی  .دـندرگ  ـالتبم  زین  یحور  ياـه  يراـمیب  هب  تسا  نکمم  هتـشگن ، رادروخرب  یگدـنز  ياـه 
.دتفا یم  قافتا  یمارآان  زا  لصاح  یگدرسفا  رثا  رد  هک  تسا  یشکدوخ  يرگید  دنازوس و  یم  ار  رشب  نامناخ  هک  تسا  دایتعا 

هب دوخ  ینوناق  رسمه  رانک  رد  دنناوت  یمن  هک  یناسک  .تسا  رگیدکی  هب  نارـسمه  تنایخ  یگدنز ، رد  شمارآ  مدع  جیاتن  رگید  زا 
زور هب  نانآ  هایس  بش  اهنت  هن  هکنآ  زا  لفاغ  .دنراپس  یم  يرگید  قشع  هب  لد  دننک و  یم  وجتـسج  رایغا  رد  ار  نآ  دنـسرب ، شمارآ 

ار شمارآ  دیشروخ  يابیز  يور  زگره  دنام و  دنهاوخ  هدنامرد  ریـسا و  کیرات ، بش  رد  هشیمه  يارب  هکلب  دیـسر ، دهاوخن  نشور 
دتفا و یم  قافتا  لتق  تیانج و  اسب  هچ  دباین ، تسد  شمارآ  هب  ًانیقی  مه و  زاب  درم  نز و  دبای و  همادا  هلأسم  نیا  رگا  .دـید  دـنهاوخن 

.ددرگ یم  رات  هریت و  هشیمه  يارب  نانآ ، يارب  یگدنز 

متشاد يراک  تسود  اب  نم  هک  زور  نآ  مّرخ 

متشاد (1) يراگزور  يدا  وا ب_ه ش_ لا  _ صو ب_ا 

65 ص :

.يولهد ورسخ  ریما  - 1
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ار نآ  یهاوخدوخ ، تلفغ و  رثا  رب  رگا  دوش و  یم  افوکش  نامنادنزرف  ام و  ياهدادعتسا  هک  تسا  یناور  یحور و  شمارآ  ۀیاس  رد 
ار شمارآ  هک  تسا  نیا  مهم  ۀـتکن  اـما  .تفاـی  میهاوخن  تسد  میراد ، ار  نآ  یگتـسیاش  هک  ییاـه  هاـگیاج  هب  مینک ، غیرد  دوـخ  زا 

نیا مینکن : شومارف  ار  يربلد  زار  زگره  هک  تسا  نیا  هار  نیرت  مهم  میهد ؟ هیده  نام  هداوناخ  دوخ و  هب  میروآ و  تسد  هب  هنوگچ 
هک میا  هدومن  نایب  لماک  روط  هب  ار  نیرفآ  قشع  ياهراتفر  يربلد ، زار  باتک  رد  ام  .دـنیرفآ  یم  ار  ترفن  ای  قشع  هک  تسام  راـتفر 

و دیهد ؛ هیده  شیوخ  ةداوناخ  دوخ و  هب  دیروآ و  تسد  هب  ار  قشع  دـیزومایب و  ار  اهراتفر  نآ  باتک ، نآ  هب  هعجارم  اب  دـیناوت  یم 
.دیزاس دوخ  یگدنز  رد  ناور  حور و  شمارآ  ریسکا  ار  نآ 

يدابق جات  نوچ  دبات  یمه  هک  یم  نازیداش  ۀیامر  رآ ز س_ شی  یقا پ_ يا س_

(1) يداش رد  دیل  تسهو و ك_ رد ك_ لف  _ قتلعل ۀنو  لگ و گ_ يوب  اب  هک  هداب  ناز 

66 ص :

.ریخلاوبا دیعسوبا  . 1 - 1
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تبثم ۀشیدنا  - 16

یم زیوجت  ییاهوراد  امـش  يارب  هنیاعم ، زا  سپ  يو  دـینک و  یم  هعجارم  کشزپ  هب  ًانیقی  دـینک ؟ یم  هچ  دـیدش  يراـمیب  راـچد  رگا 
یم فرـصم  تسا ، هدومن  زیوجت  کشزپ  هک  ار  ییاهوراد  ارچ  هک  تسا  نیا  شـسرپ  لاح  .دـنبای  تسد  لـماک  يدوبهب  هب  اـت  دـنک 
يو هب  زگره  هنرگو  میرادرواـب ، ار  وا  تسا و  تبثم  يو  يدـمآراک  ملع و  کـشزپ و  هـب  تبـسن  اـم  رکفت  هشیدـنا و  نوـچ  مـینک ؟

ماجنا يراک  دنناوت  یمن  يرامیب  يارب  ایند  ناکشزپ  نیرترب  نیرتهب و  هک  تساجنیا  رد  هلأسم  نیا  فیرظ  ۀتکن  .میدرک  یمن  هعجارم 
دوخ رسمه  ام  ارچ  مینک : یم  حرطم  يرگید  شسرپ  .دشاب  نیب  شوخ  اهنآ  هب  تبسن  هتشاد و  رواب  ار  اهنآ  صخش  هکنآ  رگم  دنهد ،

؟ مینیزگ یم  رب  شیوخ  یگدنز  کیرش  ناونع  هب  ار 

راکفا و يو و  هب  تسا و  تبثم  مه  هب  تبـسن  ام  تینهذ  هک  ارچ  میهن ، یم  رگیدـکی  ورگ  رد  لد  میدـنب و  یم  دـهع  دوخ  رـسمه  اـب 
ام و ینهذ  ریوصت  عبات  ام  هاگدـید  .دـشاب  یم  ام  هاگدـید  عبات  نارگید ، اب  اـم  راـتفر  عون  .میتسه  نیب  شوخ  يو  راـتفر  تیـصخش و 

نیا زا  هدش  قلخ  ینهذ  ریوصت  دشاب ، تبثم  یسک  هب  تبـسن  ام  نهذ  هشیدنا و  رکفت و  رگا  .تسام  ۀشیدنا  ساکعنا  ام  ینهذ  ریوصت 
هارمه یهاگن  صخش  نیا  هب  ام  هاگن  دوب و و  دهاوخ  دنسپلد  باذج و  ابیز و  تبثم ، هشیدنا ،

67 ص :
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، الاو هاگدید  نیا  زا  هتفرگرب  راتفر  دوب و  دهاوخ  مارتحا  دامتعا و  اب 

هب تبسن  ام  رکفت  رگا  دوب .  دهاوخ  هدیدنسپ  بوخ و  يراتفر 

رد يو  زا  ابرلد  باذج و  ابیز و  يریوصت  دشاب ، تبثم  نامرسمه 

.ددنب یم  شقن  ام  نهذ 

یفرط زا  باج  مد ح_ هدی  تشادر س_پ_ _ي ب_ فر زا ط_ را م_ن ن_ق_با  دوش ن_گ_ ب_گ_

_ي (1) فر زا ط_ _ت_با  فآ یفر و  زا ط_ ها  _ مد _ يد تشگ پ_ ور  هچ  تمایق ِز  تسین  رگ 

میهاوخن یبوخ  رظن  میشاب ، هتشاد  يو  هب  تبسن  یفنم  رکفت  هشیدنا و  اما  دشاب ، نیرتابیز  نیرترب و  نیرتهب و  ام ، رسمه  رگا  نینچمه 
قشاع لآ و  هدیا  يرسمه  نتـشاد  ناشرـسمه و  رد  رییغت  داجیا  يارب  نارـسمه  یهاگ  .میـشاب  داش  شرادید  زا  میناوت  یمن  تشاد و 
یفاک .تسا  ناشرسمه  هب  تبسن  نانآ  ۀشیدنا  دنک ، رییغت  دیاب  هچ  نآ  هکنیا  زا  لفاغ  .دننک  یم  هعجارم  اهریگلاف  اه و  لامر  هب  هشیپ 

تبثم و ۀشیدنا  رثا  ةرابرد    یلع ماما  .ددرگ  یم  هدهاشم  هداعلا  قراخ  تارییغت  هاگنآ  دوش ، هتشادرب  نامـشچ  زا  ینیبدب  کنیع  تسا 
.دنیب (2) ینابرهم  یتسود و  نانآ  زا  دشاب ، نامگ  شوخ  مدرم  هب  هکره  دیامرف : یم  ینیب  شوخ 

دیاب دنتسه ، ییوشانز  یگدنز  رد  قشع  ياقب  ناهاوخ  هک  یناسک 

68 ص :

ریخلاوبا دیعسوبا  - 1
ح9510. ص761 ، مکحلاررغ ، - 2
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موادت هشیدـنا  نیا  هب  دنـشاب و  هتـشاد  نهذ  رد  دوخ  رـسمه  زا  ییابیز  ینهذ  ریوصت  تبثم و  ۀـشیدنا  هتـساوخ ، نیا  هب  ندیـسر  يارب 
.تسا شمارآ  قلاخ  یـسح  دامتعا ، ساسحا  و  دوش ؛ یم  دامتعا  دیدجت  ثعاب  رـسمه ، كرتشم و  یگدـنز  هب  ینیب  شوخ  .دنـشخب 

.تشاد دهاوخن  هودنا  یگدرسفا و  زج  يا  هجیتن  ددرگ و  یم  گنرمک  زین  قشع  دوش ، گنرمک  سح  نیا  رگا 

درادن (1) ام  رای  شوخ  يوب  درادن  ام  راگن  گنر  لگ ،

هب تبسن  یفنم  ۀشیدنا  .دنکن (2) مورحم  زوسلد  تسود  زا  ار  وت  ینامگدب ، دـننک : یم  شرافـس    نسح ماما  ناشدنزرف  هب    یلع ماما 
رد درد ، هودنا و  مغ و  بارطضا ، سرتسا ، دریگ و  یم  ناسنا  زا  تسا ، یگدنز  ماود  تایح و  ۀیام  هک  ار  شمارآ  نارگید ، رسمه و 

یحور و ياه  يرامیب  ردـخم ، داوم  هب  ندروآ  ور  رـسمه ، زا  ییادـج  شا  هجیتن  یمارآاـن  نیا  دوش و  یم  نیزگیاـج  دوجو  رـسارس 
یم   قداص ماما  ناور ، حور و  شمارآ  اـب  تبثم  ۀـشیدنا  ینیب و  شوخ  ۀـطبار  ةراـبرد  .دوب  دـهاوخ  یمـسج  ياـه  يراـمیب  یناور و 

.دور (3) شیپ  تراک  دریگ و  مارآ  تلد  نآ  اب  ات  ریگ ، يا  هرهب  ینیب  شوخ  زا  دیامرف :

69 ص :

..يولهد ورسخ  ریما  - 1
ح 11. ص 3401 ،  ج 7 ، همکحلا ، نازیم  - 2

ح11574. ص3401 ، ج7 ، همکحلا ، نازیم  - 3
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هب نوچ  دیامرف : یم   � ربمایپ .دش  نایب  تقادـص  نوناق  رد  لماک  روط  هب  هک  تسا  تیانج  تنایخ و  ییادـج ، ببـسم  نامگ  کش و 
(1) رادنپم ! تقیقح  ار  نآ  يرب ، یم  نامگ  يزیچ 

هانگ و دیاش  درگن ، یم  کش  دیدرت و  ةدید  هب  ام  هب  تسا و  نامگدب  ام  هب  ام  رـسمه  رگا  .تسا  لمع  کی  ۀجیتن  لمعلا ، سکع  ره 
، ییوشانز یگدـنز  رد  .دوش  نیبدـب  ام  هب  تبـسن  وا  هک  میا  هدرک  يراک  شیوخ  ياهراتفر  اهراک و  اب  دـیاش  .تسام  بناج  زا  اطخ 
رد ام  شور  شنم و  رگا  یگدـنز ، قیاقح  ندـناشوپ  ییوگژک و  يژک و  .تسا  یتسار  تقادـص و  لـصا ، نیلوا  نوناـق و  نیرت  مهم 
يو تبثم  ۀـشیدنا  هک  تسا  ماگنه  نآ  درب و  یم  یپ  ام  ندوبن  گنر  کی  هب  ام  رـسمه  دوز  ای  رید  دریگ ، رارق  نامرـسمه  اب  دروخرب 

اهراک و ۀـمه  هب  دوب و  دـهاوخن  نیب  شوخ  رگید  ددرگ و  یم  شودـخم  شنهذ  يابیز  ریوصت  هاـگنآ  .دوش  یم  یفنم  اـم  هب  تبـسن 
هدروآ ام  لد  ام و  رـس  رب  ار  الب  نیا  هک  سک  نآ  دنک  یم  رییغت  شا  هناقـشاع  راتفر  .درگن  یم  دـیدرت  کش و  ةدـید  هب  ام  ياهراتفر 

وا هب  هک  ار  یـسک  دیابن  دهد ، رارق  ینامگدب  تمهت و  هاگیاج  رد  ار  دوخ  هک  ره  دـیامرف : یم    یلع ترضح  .میتسه  ام  دوخ  تسا ،
.دنک (2) شنزرس  درب ، یم  دب  نامگ 

70 ص :

ح 2 ص 229 ،  هحاصفلا ، جهن  - 1
ح 1 ص 3393 ،  ج 7 ، همکحلا ، نازیم  - 2
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لوا تیولوا  هداوناخ ، - 17

دیما هب  نونجم  .دزادنیب  نانآ  هب  یمـشچ  هشوگ ي  يو  هکنآ  دیما  هب  دـنزیر ، یم  شیوخ  بوبحم  ياپ  رد  دـنراد  هچنآ  ره  ناقـشاع 
.تفرگ تسد  هب  هشیت  نیریش ، لاصو  دیما  هب  داهرف  .تخیوآ  ندرگ  رب  ار  قشع  قوط  دیناهر و  لقع  یگدنب  زا  ار  دوخ  یلیل ، رادید 
نتخاـس هدروآرب  جاودزا ، زا  دـعب  ناـسنا  ۀتـساوخ  نیرت  مهم  .تسا  ناـسنا  رـسمه  یگدـنز ، رد  صخـش  نیرتـمهم  جاودزا ، زا  سپ 

یم راک  هب  زاغآ  خسار  یمزع  اب  حبص  زور  ره  نادرم  اتـسار ، نیا  رد  .دشاب  یم  شیاهوزرآ  هب  يو  ندناسر  رـسمه و  ياه  هتـساوخ 
لوغشم نادنزرف  تیبرت  تیریدم و  هب  لزنم  رد  هاگماش  ات  هاگحبص  زین  نانز  .دنباتش  یم  راگزور  گنج  هب  زرابم  کی  دننام  دننک و 

يالاب بتارم  هب  ندیسر  يارب  دنهد و  یم  همادا  شیوخ  لیـصحت  هب  هناقاتـشم  نینچ  نیا  اه  ناسنا  هک  تسا  یلیلد  هچ  هب  .دندرگ  یم 
شالت یلام  تیعضو  دوبهب  هشیمه  دنتـسه و  هداوناخ  یلام  تعیـضو  زادنا و  سپ  نارگن  هشیمه  نادرم  ارچ  دننک ؟ یم  شالت  یملع 
.میتسه شالت  راک و  دـنمزاین  ام  ۀـمه  دنـشاب ؟ یم  دوخ  رـسمه  دوخ و  تیقفوم  يزورهب و  تفرـشیپ و  یپ  رد  نانز  ارچ  دـننک ؟ یم 

هرهب رادقم  هب  ار  ناسنا  شزرا  یگرزب و  اریز  میشاب ، یم  رنه  شناد و  ملع و  يریگارف  دنمزاین  ام  ۀمه  .دریم  یم  شالت ، نودب  ناسنا 
هب جایتحا  دوخ ، ياه  هتـساوخ  هب  ندیـسر  ندرک و  یگدـنز  رتهب  يارب  ام  ۀـمه  .میناد  یم  هتـسباو  رنه  شناد و  ملع و  زا  يو  يدـنم 

یلام تاناکما  تورث و 
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.میشاب یم  یبایماک  يزورهب و  هب  ندیسر  یقرت و  تفرشیپ و  ناهاوخ  و  میراد ؛

و نم »  » رب ینالطب  طخ  جاودزا ، هک  دنک  شومارف  دیابن  زگره  اما  .دنک  زاورپ  جوا  هب  دیاب  دـهاوخ و  یم  تسا و  هدـنرپ  دـننام  ناسنا 
« نم  » يارب و  نم »  » نآ زا  تیقفوم  هب  ندیـسر  لیـصحت و  همادا  تفرـشیپ ، يداش ، حیرفت و  راک ، جاودزا ، زا  شیپ  ات  .تسا  ام »  » ۀـیاپ

دوخ یگدنز  رد  گرزب  رییغت  نیا  ناهاوخ  هک  میدوب  نامدوخ  نیا  و  تسام ؛ نآ  زا  و  ام »  » يارب اهنیا  ۀمه  جاودزا ، زا  دعب  اما  تسا ،
.میدش

رـسمه و يزورهب  شیاسآ و  هافر و  تفرـشیپ و  ياتـسار  رد  یگدنز  فادـها  مامت  دـنک و  یم  رییغت  یگدـنز  ریـسم  جاودزا  زا  سپ 
ار كرتشم  یگدـنز  نیریـش  تذـل  تسین و  قفوم  ییوشانز  یگدـنز  دوشن ، لصاح  یلوحت  نینچ  نیا  رگا  .دریگ  یم  رارق  نادـنزرف 

.دنک یمن  كرد  یسک 

دننک یم  رییغت  فادها  جاودزا  زا  سپ  نکیل  دشاب ، یم  نامدوخ  صخش  يزورهب  تفرـشیپ و  یگدنز ، رد  فده  جاودزا ، زا  لبق  ات 
رارق درم  نز و  شود  رب  نازیم  کی  هب  هداوناخ  ندیناسر  ماجنا  هب  تیلوئسم  .دشاب  هداوناخ  يزورهب  تفرشیپ و  دیاب  دیدج ، فده  و 
سک نآ  دنوادخ ، دزن  ناگدنب  نیرت  بوبحم  دـنیامرف : یم   � ربمایپ .دننک  شالت  رگیدکی  تیقفوم  ياتـسار  رد  دـیاب  ود  ره  دراد و 

.دشاب (1) رتدنمدوس  شا  هداوناخ  هب  هک  تسا 

72 ص :

ص 32 ج 5 ، فیراعم ، فراعم و  - 1
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، ناتـسود اب  دـمآ  تفر و  يداش و  ترفاسم ، حـیرفت ، هتبلا  .دراد  يداش  يزاب و  حـیرفت ، هب  زاـین  شیوخ  شمارآ  ظـفح  يارب  ناـسنا 
کی تذـل  نیرت  شخب  تذـل  يزاب و  نیرت  شخب  يداش  حـیرفت و  نیرتهب  .دریگب  نانآ  زا  ار  هداوناخ  هافر  يداش و  شمارآ ، دـیابن 

یم وا  رـسمه  رـسمه ، کی  تسود  نیرتهب  .درب  رـس  هب  شنادـنزرف  رـسمه و  رانک  رد  ار  شیوخ  تاقوا  هک  تسا  نآ  نابرهم  رـسمه 
.دشاب

تسد هب  مری  _تن گ_ ماد مت ، _ فا _ت  ردنا پ_يا _م  هاو خ_

منک (1) یم  مگ  اپ  تسد و  يداش  ِز  مدید ، ار  وت  نوچ 

هب دینیزگرب ! ار  هداوناخ  دیاب  لقع  مکح  هب  دینک ؟ یم  باختنا  ار  مادک  دـینک ، باختنا  ار  یکی  هداوناخ  راک و  نایم  دـشاب  رارق  رگا 
ینالوط تدم  هب  هداوناخ  زا  يرود  مزلتسم  اما  دش ، داهنشیپ  امش  هب  نشور  يا  هدنیآ  دایز و  يدمآرد  اب  یلاع  لغـش  رگا  لاثم ، روط 

تسا و لوپ  تورث و  ندروآ  تسدب  يارب  راک  اریز  دیریذپن ! ار  نآ  زگره  دـیدوب ، دـنم  هرهب  بوخ  ًاتبـسن  يراک  زا  مه  امـش  و  دوب ،
دمآرد اب  دـناوت  یم  ناسنا  هکیلاح  رد  دریگب ، هداوناـخ  زا  ار  يداـش  شمارآ و  هک  یلغـش  اـما  .يداـش  هاـفر و  شمارآ ، هب  یباـیتسد 

نیرت مهم  نیلوا و  .دـنک  بلـس  شا  هداوناخ  دوخ و  زا  ار  يداش  شمارآ و  تسین  اور  دـنارذگب ، راـگزور  شا  یگـشیمه  لومعم و 
يارب درم  نز و  هک  يزیچ 
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زا رگیدـکی و  زا  نارـسمه  يرود  ثعاـب  دـیابن  يراـک  ياـه  هلغـشم  و  تـسا ؛ هداوناـخ  دـننک  یم  شـالت  نآ  تیقفوـم  ماکحتـسا و 
هتـشاد دوجو  دـمآرد  دـیاب  هداوناخ  ياـقب  يارب  هچ  رگا  .تسا  رت  مهم  ناـسنا  لغـش  زا  هداوناـخ  تروص ، ره  رد  .دوش  ناشنادـنزرف 

ار یـسک  تمایق  رد  اسب  دنیامرف : یم   � ربمایپ .تسین  هداوناخ  ندش  هدیـشاپورف  يارب  یبسانم  لیلد  رتشیب ، دمآرد  بسک  یلو  دـشاب ،
.هدوب (1) نابرهم  شا  هداوناخ  هب  يو  هک  دیرب  تشهب  هب  ار  وا  دیامرفب  دنوادخ  .دشاب  هتشادن  يا  هنسح  هک  دننک  رضاح 

مه (2) نم  دنراد و  یم  تسود  سک  همهمد  __ م __ را ه __ نا و ي __ بر ه_ __ ي_ق م __ فر
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یصخش تعفنم  رب  هداوناخ  عفانم  نتشاد  مدقم  - 18

ياه ناسنا  اما  .تساه  هتساوخ  اهوزرآ و  نآ  هب  ندیسر  اهنآ  فده  دنتسه و  شیوخ  عفانم  اهوزرآ و  لابند  هب  اه  ناسنا  زا  يرایـسب 
گرزب نادرم  نانیا  .دنـسرب  ناشیاه  هتـساوخ  اهوزرآ و  هب  نارگید  ات  دنـشوپ  یم  مشچ  شیوخ  ياه  هتـساوخ  اهوزرآ و  زا  گرزب ،

هب دوخ  ناج  زا  هک  مه  ام  زیزع  نادیهش  .دنتـسه  ینادرم  دار  نینچ  زراب  ۀنومن  یتسه ، نامـسآ  ناشخرد  ةراتـس  هدراهچ  .دنراگزور 
اهوزرآ و زا  ام ، يارب  ام و  رطاخ  هب  هک  یناسک  لد  ناـج و  زا  اـم  ۀـمه  .دنتـسه  دارفا  هتـسد  نیا  زا  زین  دنتـشذگ  نید  نطو و  رطاـخ 
اه شالت  هاگ  چیه  نینچمه  .مینک  یمن  شومارف  ار  نانآ  تشذگ  راثیا و  هاگ  چیه  میراد و  تسود  دنتشذگ ، شیوخ  ياه  هتـساوخ 
اه هتساوخ  هب  ام  هکنیا  يارب  اهنآ  هک  میناد  یم  مینک و  یمن  شومارف  دنا ، هدیشک  ام  يارب  ام  نابرهم  ردام  ردپ و  هک  ییاه  یتخـس  و 

ياهوزرآ دوخ و  رب  ار  اـم  ياـهوزرآ  اـم و  دـندرپس و  یـشومارف  هب  ار  دوخ  ياـه  هتـسوخ  اـهوزرآ و  میـسرب ، شیوخ  ياـهوزرآ  و 
یم نادنزرف  رسمه و  دوخ و  یبایماک  يزورهب و  ناهاوخ  نیشنلد و  مارآ و  یگدنز  کی  ناهاوخ  رگا  مه  ام  .دنتشاد  مدقم  شیوخ 

.میشاپب تبحم  قشع و  رذب  هکنآ  رگم  میسر ، یمن  گرزب  درواتسد  نیا  هب  میروآ و  تسد  هب  ار  اهنآ  ياه  لد  دیاب  میشاب ،

راثیا يراکادف و  یگتشذگ ، دوخ  زا  لها  دیاب  ییوشانز  یگدنز  رد 
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یم نادنچود  ار  هقالع  قشع و  راک  نیا  .تشاد  مدـقم  شیوخ  ياه  هتـساوخ  اهوزرآ و  رب  ار  رـسمه  ياه  هتـساوخ  اهوزرآ و  دوب و 
.يزاس (1) یم  شیوخ  ةدنب  ار  نارگید  یگتشذگدوخ ، زا  راثیا و  اب  دیامرف : یم  :  یلع ترضح  .دزاس 

رطاخ هب  هکنیا  لثم  .دـنوش  یم  بوسحم  يراکادـف  مه  کچوک  ياهراک  یخرب  هکلب  دـشاب ، ناج  تخادرپ  تسین  مزـال  يراکادـف 
لغش و رییغت  راتـساوخ  ام  رـسمه  رگا  هکنیا  ای  .مینک  یـشوپ  مشچ  دوخ  کچوک  ياهوزرآ  یـضعب  زا  رـسمه ، ياهوزرآ  زا  یـضعب 

ناتـسود .میریذـپب  يو  لد  يارب  ار  نآ  دـنز ، یمن  ام  لغـش  یگداوناخ و  یگدـنز  هب  یتراسخ  رییغت  نیا  رگا  دـشاب  یم  اـم  تیلاـعف 
لیلد نآ  درک و  ناـیب  ناتـسود  زا  یکی  اـب  هطبار  عطق  يارب  یلیلد  نامرـسمه  رگا  مینک و  باـختنا  كارتـشا  هب  ار  دوـخ  یگداوناـخ 

.میزرون تجاجل  صخش  نآ  اب  هطبار  ظفح  يارب  دوب ، یقطنم 

راثیا (2) ناج  ادف و  رس  منکن  را  ملیخب  يرتزیزع  نم  ناج  زا  نم و  رس  زا  وت 

ندیـشوپ ترفاسم ، يارب  ریـسم  نییعت  ًالثم  .دزاس  یم  نادـنچود  ار  قشع  يراکادـف ، زین  رت  تیمها  یب  رایـسب  لـیاسم  دروم  رد  یتح 
، تسا نآ  راتساوخ  ام  رسمه  هک  يا  یگتسارآ  عون  .میرادن  يا  هقالع  نآ  هب  نادنچ  دوخ  یلو  تسام ، رسمه  ۀقالع  دروم  هک  یسابل 

دروم ياذغ 
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! دنک یمن  داجیا  یلکشم  اهنآ  زا  نتشذگ  هک  تسد  نیا  زا  يدراوم  هقالع و 

تسام (1) راثیا  ام  شیپ  رد  ام  ناج  ام  ناج  نای  _ت م_ قش دو ع_ ت_ا ب_
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تیباذج - 19

ساسحا اجنآ  رد  هک  ییاه  ناکم  رد  دـشاب ، ریذـپ  ناکما  شیارب  ییاـج  اـت  ورنیا  زا  .دراد  ییاـبیز  هب  لـیم  يرطف ، تروص  هب  ناـسنا 
دنیاشوخ دارفا  یضعب  يارب  اه  ناکم  یضعب  ور  هچ  زا  .درب  یم  تذل  نآ  رد  ندوب  زا  دوش و  یم  رضاح  دنک ، یم  فعـش  شمارآ و 

هک یعمش  ینارون  وترپ  دننام  .دنک  یم  بذج  ار  ناشحور  دراد و  تیباذج  اهنآ  يارب  اه  ناکم  نآ  هک  دشاب  نیا  لیلد ، دیاش  تسا ؟
ایـشا و اه ، ناکم  اه ، ناسنا  هب  راـیتخا  یب  هک  تسا  ساـسحا  اـب  فیطل و  حور  ياراد  ناـسنا  .دـناوخ  یم  شیوخ  يوس  هب  ار  هناورپ 

.دوش یم  لیام  اهنآ  تمس  هب  دهد و  یم  ناشن  تبثم  شنکاو  ششکرپ ، باذج و  ياهزیچ 

نز هک  تسا  نیا  رکذ  لباق  مهم و  لیالد  زا  یکی  .دهد  یم  خر  جاودزا  لوا  لاس  هس  رد  اه  قالط  نیرتشیب  ام  روشک  رد  رامآ ، ربانب 
نز و یتدم  زا  سپ  .دنهد  یم  تسد  زا  مه  هب  تبـسن  ار  زیگناروش  هدننک و  هریخ  تیباذـج  نآ  رگید  نامز ، تشذـگ  زا  سپ  درم  و 
و درب ؛ یمن  تذـل  شرـسمه  يالاب  دـق و  هب  نتخادـنا  مشچ  ندرک و  هاگن  زا  مناـخ  سورع  رگید  .دـنوش  یم  يرارکت  مه  يارب  درم 
رب مه  زا  لد  دندوب و  فعش  روش و  قرغ  مه  قشع  زا  هک  يرهوش  نز و  .تسین  يربخ  شرسمه  هب  درم  زاین و  رپ  ياه  هاگن  زا  رگید 

ییابیز و .تسا  هتفرگ  شیپ  رد  دوخ  هار  هتشادرب و  شیوخ  لد  کی  ره  یتدم  زا  سپ  دندنک ، یمن 

78 ص :

يربلد www.Ghaemiyeh.comنییآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 103زکرم  هحفص 88 

http://www.ghaemiyeh.com


رسمه اب  هنوگچ  هک  دینادن  اما  دیشاب ، مه  نیرتورابیز  امش  رگا  .تسین  مهم  مه  هشیمه  اما  تسا ، تیباذج  لیالد  زا  یکی  یگتسارآ 
هک دننادب  دیاب  نارسمه  .دنام  دهاوخن  ناترـسمه  لد  رد  قشع  زا  يرثا  رگید  يدوز  هب  دیراد ، هگن  هزات  ار  قشع  ات  دینک  راتفر  دوخ 

دایز دوش ، هتـسسگ  ای  تسـس  اهنآ  دنویپ  نیا  هک  نیا  لامتحا  دـنریگنارف ، ار  ییوشانز  یگدـنز  تراهم  يرادرـسمه و  شزومآ  رگا 
.تسا

، لیبموتا اب  یگدننار  .دراد  شزومآ  هب  زاین  يراتفر  ره  ددرگن ؟ شوماخ  درس و  نامیاه  لد  رد  قشع  شتآ  ات  مینک  راتفر  هنوگچ  اما 
راشرس رـسمه و  اب  ندرک  راتفر  هنوگچ  يربلد ، زار  باتک  رد  ام  .تسا  حیحـص  شزومآ  دنمزاین  يرگید  زیچ  ره  شزرو و  يزپشآ ،
يادیش هتفیش و  هشیمه  يارب  ار  ناترـسمه  هک  ینیرفآ  قشع  ياهراتفر  .میهد  یم  شزومآ  امـش  هب  ار  ندش  تبحم  رهم و  قشع و  زا 
هراومه یگنوگچ  يارب  .دـنیرفآ  یم  ار  ترفن  ای  قشع  هک  تسام  راتفر  نیا  دـییامرفن : شومارف  زگره  ار  يربلد  زار  .دزاس  یم  اـمش 

تـسا یهار  يربلد ، زار  دینادب  دییامن و  هعجارم  يربلد  زار  باتک  هب  ندنام ، قشاع  هنوگچ  ندرک و  يربلد  هراومه  ندوب و  باذـج 
ناریا ۀـشیپ  قشاع  مدرم  راختفا  هک  قشع  .تسا  هدـش  یبرغ  ياهدـتم  نیزگیاج  يرـالاس  قشع  باـتک ، نیا  رد  .قشع  نتخومآ  يارب 

.تسا نیمز 
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ارادم - 20

، ناشیا .دیـسر  دهاوخن  اهنآ  هب  یـسک  ندوب ، قشاع  ندوب و  لماک  رد  هک  دنتـسه  یجوز    ارهز ۀمطاف  ناشیا  رـسمه   و  یلع ترضح 
اه ناسنا  ۀیقب  دنتـسه ، ناسنا  مسج  رد  ینایرپ  هک  ناشیا  زا  ریغ  هب  .دـنا  هدوب  رود  هب  اطخ  بیع و  ره  زا  هک  دنتـسه  ینارـسمه  هناگی 

دوجو هب  كرتشم  یگدنز  رد  یلکشم  دیابن  تاداریا ، اه و  یتساک  اما  .میتسین  يرب  هلأسم  نیا  زا  زین  ام  .دنراد  یصیاقن  اه و  یتساک 
دیاب درم  نز و  .دشاب  هتشاد  دوخ  یگدنز  زا  ار  تذل  نیرتهب  دناوت  یم  ناسنا  تالکشم ، ربارب  رد  فاطعنا  ندرک و  ارادم  اب  .دنروایب 

شناتـسد اسب ، هچ  دنراد و  مه  راخ  شیاه  لگ  هک  دناد  یم  هکنآ  اب  دزرو ، یم  قشع  دوخ  ياه  لگ  هب  نابغاب  .دنـشاب  نابغاب  دننام 
.تسا (1) یبایماک  دیلک  ارادم ، یمرن و  دیامرف : ¬ یم نینچ  نیا    یلع ماما  دشاب ! هدش  یمخز  راخ  هب  اه ، لگ  شزاون  ماگنه  هب 

اب ندـمآ  رانک  ندومن و  ارادـم  يریذـپ ، فاطعنا  .دـنیامن  فرطرب  ار  رگیدـکی  ياـه  یتساـک  بویع و  مه  يراـی  هب  دـیاب  درم  نز و 
.میناسر يرای  يو  هب  اه  ¬ یتساک بویع و  نآ  عفر  يارب  دـیاب  هکلب  میریذـپب ، ار  اهنآ  هک  تسین  ینعم  نیا  هب  رـسمه  ياه  ¬ یتساک

ندوب لداعتم  ان  تروص ، ییابیزان  ًالثم  .داد  رییغت  ناوت  یمن  ار  طیارش  یضعب  هتبلا 
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! مینکزاب ار  دوخ  ياه  مشچ  دراوم ، نیا  هب  تقد  اب  جاودزا  زا  شیپ  دـیاب  هک  ...و  جالعال  ياه  يرامیب  بسن ، لـصا و  تماـق ، دـق و 
! تسام باختنا  درخ و  بیع  يانعم  هب  رسمه ، هب  نتسب  بیع  .میراذگب  مارتحا  دوخ  باختنا  هب  زین  جاودزا  زا  سپ 

فاطعنا و لها  هک  یناتخرد  .دنـشاب  ریذپ  ¬ فاطعنا هک  دنراد  یگداتـسیا  بات  یناتخرد  نیگمهـس ، ياه  ¬ نافوط اب  ییورایور  رد 
صاخ و طیارش  اب  ار  دوخ  میناوتن  میشابن و  فاطعنا  ارادم و  لها  رگا  مه  ام  .دننکش  یم  مهرد  دنشابن ، ارادم  شمرن و  يراگزاس و 

.دوش یم  ام  رد  یگدرسفا  یگدروخرس و  ثعاب  هلأسم  نیا  میوش و  یم  هتسکشلد  يدوز  هب  مینک ، راگزاس  دوخ  رسمه  ةژیو 

دنک یم  افج  زاب  نم  هب  رای 

دنک (1) یم  افو  ارادم و  كرت 

.میتسین انثتسم  رما  نیا  زا  زین  ام  رسمه  ام و  .تسا  یبویع  ياراد  یـسک  ره  تسین و  لماک  قلطم  روط  هب  ناسنا  چیه  هک  تفریذپ  دیاب 
ساسا ندرک ، ارادم  هک  میوش  لماک  مه  رانک  رد  میراگنب و  هدـیدان  ار  رگیدـکی  بویع  ایؤر ، رد  یگدـنز  مهوت و  ياج  هب  نیاربانب 

.يوش (2) دنم  هرهب  نانآ  یتسود  زا  ات  نکارادم  مدرم  اب  دنیامرف : یم    یلع ماما  .تسا  یتسود 
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رخآ نخس 

یقـشع .تسا  ییوشانز  ياه  ¬ یگدنز رد  قشع  داجیا  ياه  هار  نداد  ناشن  يربلد ، زار  يربلد و  نییآ  باتک  ود  شراگن  زا  فدـه 
ایند و نتخاس  هابت  يارب  نیا  دریگ و  یم  رب  رد  ار  ناسنا  ناور  هودـنا ، مغ و  دزاسن ، مارآ  ار  لد  دـشابن و  مکاـح  یگدـنز  رب  رگا  هک 
يربلد و نییآ  تیمها  هب  ندرب  یپ  يارب  .دوش  یم  نآ  یـشاپورف  ثعاب  هداوناخ ، رد  قشع  نادـقف  .تسا  یفاک  ییاـهنت  هب  وا  تبقاـع 

: تسا یفاک  ریز ، لیاسم  هب  یهاگن  يربلد ، زار 

ياه یگدـنز  نانچنآ  ریخا  ياه  ¬ لاس رد  .تسا  شرتسگ  هب  ور  ام  ۀـعماج  رد  زور  هب  زور  هایـس ، نوعاط  نیا  هنافـسأتم  قـالط : - 1
ام و یگدنز  هک  يا  هلأسم  نیرت  مهم  .دـنا  ¬ هدـیمان قالط  كالوک  ۀـهد  ار  یلعف  ۀـهد  هک  تسا  هداد  رارق  موجه  دروم  ار  ییوشانز 

.دزاس یم  هابت  ار  نامنادنزرف 

زا ییاـهر  يارب  دنتـسه و  سرتسارپ  شنترپ و  یگدـنز  ياراد  دـنوش ، ¬ یم ردـخم  داوم  قـالتاب  ریـسا  هک  يدارفا  رتشیب  داـیتعا : - 2
شمارآ زگره  درم  نز و  دـشابن ، قـشع  ییوشاـنز ، یگدـنز  رد  رگا  .دـنروآ  ¬ یم هاـنپ  ردـخم  داوـم  هـب  یحور ، ةدنـشک  ياـهدرد 
یگدنز بارطـضا  سرتسا و  زا  ییاهر  يارب  هک  ینارهوش  نز و  دنتـسین  مک  تسا و  شمارآ  قلاخ  قشع ، هک  ارچ  .تشاد  دـنهاوخن 

.دنا ¬ هدومن هایس  وید  نیا  لاگنچ  ریسا  ار  دوخ  و  هدروآ ¬ يور  ردخم  داوم  هب  شیوخ ، شنترپ  ییوشانز 
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ینارهوش نز و  دنتـسین  مک  .تسین  لمحت  لباق  سک  چیه  يارب  سرتسارپ  شنترپ و  یگدـنز  یلکلا : تابورـشم  هب  ندروآ  يور  - 3
هب ور  وب ، گـنر و  شوـخ  يافـص  اـب  لـگ  نیا  قـشع ، يوراد  هب  ندروآ  يور  از و  سرتـسا  لـماوع  عـفر  يارب  شـالت  ياـج  هب  هک 

.دش دهوخ  رتشیب  رتشیب و  نانآ  یگدنز  سرتسا  زور  هب  زور  هک  نیا  زا  لفاغ  .دنروآ  ¬ یم یلکلا  تابورشم 

أـشنم سرتسا  رپ  شنت و  رپ  یگدـنز  کی  نتـشاد  ناکـشزپ ، ناور  ناکـشزپ و  تاقیقحت  رباـنب  یحور : یمـسج و  ياـه  يراـمیب  - 4
...و یگدرـسفا  ناطرـس ، نوـخ  راـشف  ناوختـسا ، یکوـپ  یبـلق ، ياـه  يراـمیب  دـننام  یمـسج ، یحور و  ياـه  يراـمیب  زا  يرایــسب 

.دشاب ¬ یم

رهوش نز و  يارب  ایند  دوش ، رتدایز  زور  هب  زور  شنترپ ، ییوشانز  یگدـنز  کی  سرتسا  یبصع و  ياهراشف  هاگره  یـشکدوخ : - 5
هب مادقا  یناور  یحور و  ياهراشف  زا  ییاهر  يارب  تشحو  ۀناخ  نیا  نینکاس  هک  نیا  ناکما  ددرگ و  یم  رات  هریت و  نانآ  نادنزرف  و 

.تسین مک  دننک ، یشکدوخ 

تسودو نتـشاد  تسود  هب  ار  حور  یـساسا  زاین  دنزروب و  قشع  رگیدمه  هب  دنناوتن  رهوش  نز و  هاگره  اشحف : داسف و  تنایخ و  - 6
.دنهن نارگید  ورگ  رد  لد  دنروآ و  رایغا  هب  ور  تسا  نکمم  مهم ، زاین  نیا  نتخاس  هدروآرب  يارب  دنزاس ، هدروآرب  ندش  هتشاد 
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ار دوخ  رـسمه  دـنناوت  یمن  دـنزو ، ¬ یم قشع  مه  هب  دـنراد و  تسود  لد  ناـج و  زا  ار  رگیدـکی  هک  ینارهوـش  نز و  تیاـنج : - 7
تبحم رهم و  درادن و  یهاگیاج  نانآ  یگدنز  رد  قشع  هک  ینارـسمه  اما  تسا ؛ قشع  ةزجعم  نیا  .دنرازایب  ار  وا  ای  دننیبب و  نیگمغ 

تسا نکمم  یلالمرپ  یگدنز  نینچ  زا  ییاهر  يارب  دزادنا و  ¬ یم هیاس  نانآ  یگدنز  رب  ترفن  موش  ۀیاس  تسا ، گنرمک  نانآ  نیب 
.دننزب تیانج  هب  تسد 

يارب ار  اه  ¬ یتخـس اه و  جـنر  مامت  تسا و  قالخ  قفوم و  ملاس ، ینادـنزرف  نتـشاد  يدرم ، نز و  ره  يوزرآ  نادـنزرف : یهاـبت  - 8
تفرشیپ دشر و  رتسب  دیاب  دوخ  نادنزرف  يزورهب  تیقفوم و  يارب  درم  نز و  .دننک  یم  لمحت  ابیز  گرزب و  يوزرآ  نیا  هب  ندیسر 

نهذ تردـق  هک  تسا  شمارآ  رد  .تسا  ناور  حور و  شمارآ  تفرـشیپ ، طرـش  نیرت  یـساسا  هار  نـیا  رد  .دـنیامن  مـهارف  ار  ناـنآ 
ناور هک  تسور  نیا  زا  .دیـسر  یباـیماک  تیقفوـم و  هب  درب و  هرهب  هشیدـنا  یهاـنتمان  ناوـت  زا  ناوـت  ¬ یم رتـهب  دـبای و  یم  شیازفا 

يردام ردپ و  .تسا  رتالاب  اه  ¬ هچب یـشوه  بیرـض  دشاب ، مکاح  قشع  رهوش  نز و  نیب  هک  ¬يا  هناخ ره  رد  هکدـندقتعم  ناسانش 
، دنتـسه سرتسا  رپ  شنترپ و  یگدـنز  کـی  بحاـص  دنـشاب و  - یم هرهب  ¬ یب شمارآ  تبحم و  اـب  مأوت  هناقـشاع و  یگدـنز  زا  هک 

ياه يرامیب  یلکلا ، تابورشم  دایتعا ، هب  التبم  ناشنادنزرف  هکنیا  ناکما 
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داتشه رامآ ، ربانب  .تسا  دایز  دنوش ، ...و  تیانج  يراک و  هزب  مرج و  بابان ، ناتـسود  اشحف ، داسف و  یـشکدوخ ، یحور ، یمـسج و 
رپرپ هدرمژپ و  نینچ  نیا  ناشناردام ، ناردـپ و  یگدـنز  رد  یتسود  تبحم و  رهم و  قشع و  دوبن  رطاخ  هب  هعماج  ناراـک  هزب  دـصرد 

.دنا هدش 

رد هدش  نایب  فیارظ  يربلد و  نییآ  باتک  رد  هدش  حرطم  ثحابم  تیمها  هک  تسا  یفاک  دش ، نایب  هک  ییاه  تبیـصم  ایالب و  مامت 
، هدومن مکاح  شیوخ  ییوشانز  یگدـنز  رد  ار  یهلا  هیطع  نیا  قشع ، هک  دـیاب  سپ  .دوش  راکـشآ  هدـنناوخ  يارب  يربلد  زار  باتک 

نیریش شوخ و  بوخ و  یگدنز  کی  نتشاد  زا  ار  نامنادنزرف  رـسمه و  دوخ و  ات  مینک  یگدنز  هناقـشاع  داهرف  نیریـش و  نوچمه 
.میشاب هتشاد  ییازسب  مهس  ناریا ، نامزیزع  روشک  يدنلب  رس  تفرشیپ و  رد  میزاسن و  هرهب  یب 
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عبانم تسرهف 

میرک نآرق   1-

پاچ هیمالسالا ، بتکلاراد  يدلج ، 8 ینیلک ، خیش  یفاکلا ،  2-

.يرمق  1381

، هیمالسالا بتکلاراد  يدلج ،  110 یسلجم ، همالع  راونالار ، احب   3-

.يرمق پاچ 1380 

، مجنپ پاچ  ثیدحلاراد ، يرهش ، ير  ناوج ، همان  تمکح   4-

.یسمش  1386

1382 مود ، پاچ  رصع ، ماما  يراصنا ، يدهم  مکحلاررغ ،  5-

.یسمش

، هرذ رشن  يدلج ، 9 هاوخیداعم ، دیجملادبع  باتفآ ، گنهرف   6-

.یسمش  1372 لوا ، پاچ 

پاچ نخس ، يدلج ، 8 يرونا ، نسح  نخس ، گرزب  گنهرف   7-

.یسمش  1381 لوا ،

، متسیب پاچ  ریبک ، ریما  يدلج ، 6 نیعم ، دمحم  نیعم ، گنهرف   8-

.یسمش  1382

پاچ ثیدحلاراد ، يدلج ،  15 يرهش ، ير  همکحلا ، نازیم   9-

.یسمش  1384 مجنپ ،

، نایاسراپ یتشد ، دمحم  همجرت  یضر ، دیس  هغالبلا ، جهن   10-

.یسمش  1382
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پاچ نایاسراپ ، نایدمحا ، میهاربا  همجرت  هحاصفلا ، جهن   11-

.یسمش  1382 مود ،

یملعالا هسسؤم  يدلج ،  20 یلماعرح ، خیش  هعیشلا ، لئاسو   12-

.يرمق پاچ 1427  تاعوبطملل ،
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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