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؟ مینک نییبت  رتخد  نادنزرف  يارب  ار  باجح  124هنوگچ 
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؟ میشاب هتشاد  ییایحاب  نادنزرف  هنوگچ 

باتک تاصخشم 

 - 1355 دمص ، روپ ، دمحم  هاش  هسانشرس : 

شهوژپ تاعلاطم و  هسسوم  يارب ] [ ؛ روپدمحم هاش  دمص  هدنسیون  میشاب /؟ هتشاد  ییایحاب  نادنزرف  هنوگچ  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
.نشور هار  تیریدم 

.1395 (ع ،) ءایبنا ثاریم  مق : رشن :  تاصخشم 

.م 14/5×21/5 س  .ص ؛  69 يرهاظ :  تاصخشم 

1-3-96458-600-978: لایر  150000 کباش : 

اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

تلاجخ عوضوم : 

Bashfullness عوضوم : 

ناناوجون نیدلاو و  عوضوم : 

Parent and teenager عوضوم : 

یسانش ناور  ناناوجون --  عوضوم : 

Adolescent psychology عوضوم : 

تفع عوضوم : 

Chastity عوضوم : 

باجح عوضوم : 

(Hijab (Islamic clothing عوضوم : 

مالسا یبهذم --  ياه  هبنج  تلاجخ --  عوضوم : 

Bashfulness - Religious aspects-- Islam عوضوم : 
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یقالخا تیبرت  عوضوم : 

Moral education عوضوم : 

یگداوناخ تیبرت  عوضوم : 

Domestic education  : * عوضوم

یمالسا قالخا  عوضوم : 

Islamic ethics عوضوم : 

نشور هار  تیریدم  شهوژپ  تاعلاطم  هسسوم  هدوزفا :  هسانش 

خ3 ش26 1395  / BF575 هرگنک :  يدنب  هدر 

155/232 ییوید :  يدنب  هدر 

4548727 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

: باتک شرافس  تهج  سامت  هرامش 

09197704270

http://www.inraheroshan.ir
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تسرهف

همدقم 13

لوا شخب 

تسیچ ءایح 

17 تسیچ ؟ ءایح  يانعم 

18 تسا ؟ هنوگچ  تلاجخ  ءایح و  هطبار 

19 ءایح .....  فلتخم  داعبا 

ءایح 19 يدرف  دُعب 

ءایح 27 یعامتجا  دُعب 

؟28 میهد شزومآ  رسپ  نادنزرف  هب  ار  ءایح  هب  هتخیمآ  یعامتجا  ياهراتفر  هچ 

37 ..؟ میهد شزومآ  رتخد  نادنزرف  هب  ار  ءایح  هب  هتخیمآ  یعامتجا  ياهراتفر  هچ 

42 ءایح ..  یهلا  دُعب 

45 تسا ؟ هنوگچ  فافع  ءایح و  هطبار 

46 تسا ؟ هنوگچ  فافع  يروحم  تیصخش  يراتخاس و  يوگلا 
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رکف 46 رد  تفع  لوا ؛ هلحرم 

مالک 47 رد  تفع  مود ؛ هلحرم 

ندینش 49 رد  تفع  موس ؛ هلحرم 

هاگن 50 رد  تفع  مراهچ ؛ هلحرم 

ششوپ 53 رد  تفع  مجنپ ، هلحرم 

ییارآدوخ 54 تنیز و  رد  تفع  مشش ؛ هلحرم 

مرحمان 55 اب  طباور  رد  تفع  متفه ؛ هلحرم 

مود شخب 

؟ تسیچ یتمالس  هلصاف 

59 تسا ؟ ییانعم  هچ  هب  یتمالس  هلصاف 

60 میهد ؟ حرش  نامنادنزرف  يارب  ار  یتمالس  هلصاف  هنوگچ 

61 .........ندب یصوصخ  ءاضعا 

.یهد هزیگنا  قیوشت و 

موس شخب 

؟ تسیچ تناتم 

67 هچ ...... ؟ ینعی  تناتم 

69 تسا . ؟ يدراوم  هچ  لماش  میشاب ، هتشاد  تناتم  اهنآ  رد  دیاب  هک  يروما 

70 تاساسحا .......... 

70 ییارگتذل ......... 

72 ییابیز ......  ۀئارا 
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مراهچ شخب 

؟ تسیچ باجح 

79 ......................؟ تسیچ باجح 

80 باجح ...............  داعبا 

80 تسیچ ؟ باجح  دربراک 

81 ( . اهمناخ باجح  لیالد  ( ؟ تسا هنوگچ  باجح  هنماد 

82 تسا ؟ هنوگچ  فلتخم ، ياهناکم  رد  باجح 

مجنپ شخب 

ردام اب  ینخس 

87 ردام اب  ینخس 

مشش شخب 

باجح نوماریپ  تیمها  اب  تالاؤس 

101 تسیچ . ؟ ام  روشک  يزورما  هعماج  رد  یباجحدب  لیالد 

108 تسیچ .؟ یبرغ  گنهرف  نایلوتم  طسوت  ناریا ، رد  یباجحدب  غیلبت  للع 

110 تسیچ ؟ يرهاظ  ششوپ  باجح و  رب  دیکأت  للع 

113 مینک ؟ نییبت  رسپ  نادنزرف  يارب  ار  باجح  هنوگچ 

113 مینک ؟ نییبت  رتخد  نادنزرف  يارب  ار  باجح  هنوگچ 

114 ..ینایاپ نخس 

عبانم 117

7 ص :
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هدنسیون نخس 

.تسا میشاب »؟ هتشاد  ءایحاب  نادنزرف  هنوگچ   » باتک زا  دلج  کی  دیراد ، ور  شیپ  هک  یباتک  مرتحم ؛ هدنناوخ 

تاداهنـشیپ هئارا  لاثم و  رکذ  اب  دزادرپیم و  هدـش  دای  عوضوم  هب  يدربراک  هداس و  ًالماک  هک  تسا  يوحنهب  رـضاح  باتک  شراـگن 
.دناسریم يرای  زیزع  نیدلاو  هب  فلتخم 

.تسا هدش  هتفرگ  رظن  رد  نادنزرف  یلیصحت  فلتخم  عطاقم  تیسنج و  شراگن ، لحارم  مامت  رد  تسا  رکذ  هب  مزال  هتبلا 

.تسا هدش  هیهت  ناتسریبد  هرود  ياهتنا  ات  ییادتبا  هرود  زا  نادنزرف  ییامنهار  تهج  رد  نیدلاو  هدافتسا  يارب  هعومجم  نیا  ياهباتک 

.دنشابیم یلقتسم  بلاطم  ياراد  عوضوم  رظن  زا  فده ، تیعمج  ندوب  كرتشم  دوجو  اب  هعومجم  نیا  ياهباتک  هتبلا 

: زا دنترابع  اهباتک  نیا  نیوانع 

؟ میشاب هتشاد  ءایحاب  نادنزرف  هنوگچ  - 

؟ مینک تیوقت  تیبثت و  نامنادنزرف  تیصخش  رد  ار  یناسنا  ياهرواب  هنوگچ  - 

9 ص :
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؟ میشاب هتشاد  غولب  نارود  رد  یلداعتم  نادنزرف  هنوگچ  - 

؟ میشاب هتشاد  لیصحت  رد  یقفوم  نادنزرف  هنوگچ  - 

؟ میشاب هتشاد  قالخ  شوهاب و  نادنزرف  هنوگچ  - 

؟ مینک كرد  ار  دوخ  نادنزرف  هنوگچ  - 

یهاگآدوخ - 

نادـنزرف و یگدـنز  زا  فلتخم  تاعوضوم  يریگارف  نمـض  نیدـلاو  ات  یـشزومآ  تسا  ياهعومجم  اـهباتک  نیا  تفگ  ناوتب  دـیاش 
.دنوش انشآ  زین  يدربراک  وحنهب  دنزرف  تیبرت  مهم  ثحابم  اب  نآ ، عونتم  ياهشخب  اب  ییانشآ 

.تسا نم  يوزرآ  زیزع ، نایناریا  همه  يزارفارس  تیقفوم و 

10 ص :
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يرازگساپس

.دشیمن ماجنا  نم  نارایتسد  ناراکمه و  کمک  نودب  اهباتک  هعومجم  نیا  نیودت  شراگن و 

.مرکشتم رایسب  دندرک ، شیاریو  رظن  تقد  اب  يدنبهتسد و  ار  بلاطم  هدومن و  يزاسهدایپ  ارم  ياهینارنخس  هک  ییازخ  هیناه  مناخ  زا 

.مرازگساپس نآ  یحارط  پاچ و  يارب  باتک  يزاسهدامآ  تباب  یمرک  همطاف  مناخ  زا  نینچمه 

نیـسحریما و منادنزرف  زا  و  دوب ؛ نم  قوشم  اهباتک  هعومجم  نیا  دربشیپ  رد  درک و  نم  راثن  هک  یتبحم  قشع و  همه  يارب  مرـسمه  زا 
یگدـنز رد  قشع  نایرج  يارب  نم  ياـههناهب  ودـنیا ، .مرکـشتم  دـندوب ، اـهباتک  نیا  شراـگن  يارب  نم  یلـصا  هزیگنا  هک  نیـسحیلع 

.دنتسه

روپدمحم هاش 
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همدقم

� .ُرَخآلا َِعفُر  امُهُدَحأ  َِعفُر  اذإف  ًاعیمج  انُِرق  نامیإلا  ُءایَحلا و  �

(1) .دورب مه  يرگید  تساخرب  نایم  زا  یکی  رگا  دنرگیدکی  نیرق  نامیا  ءایح و 

یگدـنلاب دـشر و  دـشاب ، رتـمکحم  نآ  ناـینب  هچره  هک  تـسوا  هداوناـخ  ناـسنا ، شرورپ  شمارآ و  هاـگیاج  نیرتیلـصا  نیتـسخن و 
قـالخا و هفطاـع ، مارتحا ، تبحم ، نوناـک  ینعی  هداوناـخ  نیارباـنب ، .دوب  دـهاوخ  رتـشیب  نآ  ياـضعا  نیب  رد  تاـساسحا  فطاوع و 

.دـش دـنهاوخ  يریذـپانناربج  یناور  یحور و  ياهنارحب  راـچد  هداوناـخ  ءاـضعا  یماـمت  دوش ، لزلزتم  یلیلد  ره  هب  رگا  هک  تیونعم 
.تسا عامتجا  اب  ندش  هتخیمآ  نتخومآ و  لحم  هداوناخ  طیحم  نینچمه 

زا يروصت  هچ  دشاب ، هتـشاد  طابترا  نارگید  اب  هنوگچ  دـشیدنیب و  هنوگچ  هک  دزومآیم  هداوناخ  طیحم  رد  راب  نیلوا  يارب  يدرف  ره 
ار دوخ  یناور  یحور و  تاـیح  هکنیا  اـهتنا  رد  دریذـپب و  وگلا  هنوگچ  هک و  زا  دـشاب ، هتـشاد  دوخ  نوماریپ  زا  يروـصت  هچ  دوـخ و 

.دهد همادا  هنوگچ 

ات دـنراد  زاین  نینچمه  دنتـسه و  بیـسآ  زا  نوصم  ملاس و  طابترا  دـنمزاین  یعامتجا ، طباور  ریاس  هداوناخ و  رد  دارفا  نیا ، رب  هوالع 
غراف اهنآ  یناسنا  تیصخش 
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یگدنز دوخ ، ياهدادعتـسا  اب  بسانتم  دـنناوتب  ات  دریگ  رارق  شریذـپ  مارتحا و  دروم  هریغ ، تالیـصحت و  لغـش ، سنج ، تیموق ، زا 
.دنشاب هتشاد  ار  شیوخ  ۀقالع  دروم 

داـهن نیا  هکارچ  دوـمن ؛ هسیاـقم  هداوناـخ  اـب  ناوـتیمن  ار  یعاـمتجا  هاـگیاج  داـهن و  چـیه  هک  میباـییمرد  هدـش ، رکذ  تاحیـضوت  اـب 
رد .دوب  دهاوخ  ندمت  تفرـشیپ  گنهرف و  هاگتـساخ  ملاس ، ۀـعماج  ملاس و  ۀـعماج  ملاس ، ةداوناخ  .تسا  هعماج  شخب  نیرتتیمهارپ 
زین هداوناخ  زا  تبقارم  اذل  ناسنا ! ياتمه  هَن  تسا  ناسنا  تمدخ  رد  يدام  تاناکما  تسا و  تلیـضف  تایقالخا  تیاعر  ملاس ، ۀعماج 

؛ تسا نادنچود  یتیمها  ياراد  دوخ 

يرادهگن ظفح ، رد  تسا ، ریظنیب  ردقنارگ و  يرهوگ  ياراد  رگا  هک  دـنادیم  ضرف  دوخ  رب  ینیبعقاو ، ناسنا  درخ و  بحاصره  هتبلا 
.دشابن ریگناسآ  لهس و  نآ  تشادساپ  هب  تبسن  دشوکب و  نآ  ءاقترا  و 

هب نتخادرپ  تیاعر و  هک  مینک  هراشا  يدراوم  دنچ  زا  یکی  هب  ات  میاهدیشوک  رضاح  بوتکم  رد  هدش ، هداد  تاحیـضوت  هب  هجوت  اب 
نورد تابثاب  نما و  طیارـش  داجیا  هداوناخ ، زا  تبقارم  یلـصا  قیداصم  زا  .دـش  دـهاوخ  هداوناخ  تشادوکن  تظفاحم و  بجوم  نآ 

.دراد هداوناخ  ءاضعا  رگید  یحور  یمسج و  تمالس  نادنزرف و  تیبرت  رد  ياهژیو  تیمها  عوضوم  نیا  اذل  تسا ؛ هداوناخ 

هب میمانیم و  ءایح  ار  هداوناخ  نوناک  تیوقت  تنایص و  ناسنا و  تیـصخش  تمالـس  ظفح  ياههفلؤم  نیرتمهم  زا  یکی  روظنم ، نیدب 
رارق صاخ  هجوت  دروم  یهلاریغ ، يداقتعا  ياهکلـسم  یتح  یهلا و  نایدا  ماـمت  رد  هکارچ  .میزادرپیم  نآ  یـشاوح  يروحم و  حرش 

، تسا هتفرگ 

رد و  هللاءاشنا ؛)  ) میزاس مهارف  ار  مرتحم  نیدـلاو  تیاضر  تابجوم  یلمع ، یملع و  ياهراکهار  هئارا  اب  میاـهدومن  شـالت  نینچمه 
.داد میهاوخ  خساپ  زین  صوصخ  نیا  رد  یتالاؤس  هب  همادا 
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؟ تسی ءای چ_ :ح_ لوا _ش  خب

؟ تسیچ ءایح  يانعم 

هـشیر و  يداراریغ ، ناسنا و  دوجو  يارو  تسا  یلماع  سرت  اـما  تسا ، درخ  نآ  هشیر  دراد و  يدارا  ینورد و  عبنم  هاـگیاج و  ءاـیح 
.تسا لهج  ًاتدمع  نآ 

ات دش  نایب  هداس  تروصهب  ءایح  زا  ینعم  نیا  .درادیمزاب  يراک  ماجنا  زا  ار  ام  هک  تسا  اهناسنا  يارب  ینورد  لماع  ورین و  کی  ءایح 
هک دـننادیم  ینعممه  سرت  اب  ار  ءایح  یهورگ  هک  دوشیم  هدـهاشم  تاقوا  یهاگ  اما  .میـشاب  هتـشاد  نهذ  رد  ءاـیح  زا  یتسرد  روصت 

دوجو يارو  تسا  یلماع  سرت  اما  تسا ، درخ  نآ  هشیر  دراد و  يدارا  ینورد و  عبنم  هاـگیاج و  ءاـیح  هکارچ  تسین ؛ نینچ  عقاورد 
.تسا لهج  ًاتدمع  نآ  هشیر  و  يداراریغ ، ناسنا و 

اب هک  دوب  ءایح  زا  يدرف  یفیرعت  فیراعت ، نیا  .دـیدرگ  هراشا  نآ  هب  هک  تسا  رایـسب  درکراک  ینعم و  رد  هژاو  ود  نیا  فالتخا  اذـل 
.مییامن هئارا  زین  ءایح  زا  یعامتجا  فیرعت  تسا  مزال  عامتجارد  ءایح  تیعوضوم  ناسنا و  ندوب  یعامتجا  هب  هجوت 
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: مینکیم فیصوت  هنوگنیا  ار  ءایح  یعامتجا ، حالطصا  رد 

ظفح ار  درف  تیـصخش  ات  دوشیم  ناسنا  تاکرح  راتفر و  راتفگرد ، تناتم  راقو و  بجوم  هک  تسا  یـصاخ  یناور  تلاح  کی  ءایح 
.دیامن

؟ تسا هنوگچ  تلاجخ  ءایح و  هطبار 

شزرا يدارا  ءایح 

صقن يدارا  ریغ  تلاجخ 

؟ دراد دوجو  یتلاجخ  صخش  ءایحاب و  صخش  نیب  ياهطبارهچ  امش  رظن  هب 

تسا يرما  تلاجخ  هک  تسا  نیا  توافت  نآ  دنتـسه و  یـساسا  توافت  کی  ياراد  دنراد ، هک  ییاهتهابـش  مغریلع  تلاجخ  ءایح و 
نینچ دوخ  لقادـح  ای  درادـن ، دـهد  ماجنا  ار  يراک  هکنیا  ییاناوت  هدارا و  تقیقحرد  دـشکیم ، تلاـجخ  هک  يدرف  ینعی  يداراریغ ؛

.ددرگیم یناور  یگتفشآ  یعون  راچد  اذل  درادنپیم ؛

روضح رد  ندرک  تبحـص  ییاناوت  تردق و  ینعی  دشکیم ، تلاجخ  رفن  دـنچ  لباقم  رد  ندرک  تبحـص  زا  هک  يدرف  لاثم ، ناونعهب 
باسحهب درف  یناوتاـن  لـماع  تسا و  شزرادـض  یعون  ندوب  یتلاـجخ  هکلب  تسین ، دنمـشزرا  اـهنتهن  هصخاـش  نیا  .درادـن  ار  عمج 

.دیآیم

.دوش یم  یقلت  شزرا  ًاعطق  هنادماع  يراد  نتشیوخ  نیا  دنکیم ، لرتنک  ار  دوخ  يدارا  تروصهب  ینعی  دنکیم  ءایح  درف  یتقو  اما 

يارب رـضاح  صاخـشا  زا  يروخلد  یتحاراـن و  مغریلع  هناتـسود  یلیماـف و  عـمج  کـی  رد  تبحـص  ماـگنه  یـصخش  لاـثم  روـط  هب 
هن دـیامنیم ، لیمحت  دوخ  هب  رایتخا  لامکاب  يدارا و  تروصهب  ار  مرـش  ءایح و  نیا  دـنکیم و  هدافتـسا  هنامرتحم  تاملک  زا  نیبطاخم 

ناوتیم هتبلا  تسا ؛ يدارا  ًـالماک  دنمـشزرا و  تفـص  کـی  نتـشیوخ  لرتـنک  ییاـناوت  یناوتاـن ! سرت و  يور  زا  اـی  راـبجا  تروصهب 
: دومن ینعم  هنوگنیا  ار  تلاجخ 
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نآ راثآ  تسا و  هدـش  لیمحت  وا  هب  يراک  ماجنا  ةدارا  رد  ناسنا  فعـض  یتحاران و  رطاخ  هب  هک  ینورد  تسا  یتلاح  رییغت  تلاـجخ 
روـطهب دـناوتن  هک  نیا  زا  دـسرتب  ناـسنا  هـک  تـسا  نـیا  زین  تلاـح  رییغت  نآ  تـلع  ددرگیم و  ناـیامن  وا  راـتفر  هرهچ و  رد  ًـالومعم 

.دهدب تسد  زا  ار  دوخ  يوربآ  دیآرب و  راک  هدهع  زا  ياهتسیاش 

سفنهب دامتعا  هیحور و  هک  تسا  تلاح  نیا  رد  .دـنیامن  هرخـسم  ای  هدومن و  ضرف  یناوتان  درف  ار  وا  تسا  نکمم  نارگید  نیارباـنب 
هب دراد و  ناسنا  ةدارا  رد  هشیر  هک  تسا  ندش  عنام  يراددوخ و  عون  کی  ءایح  اما  .دـباییم  شهاک  تدـشهب  هدـش و  نوگرگد  درف 

.ددرگیمزاب وا  یتیصخش  یحور و  ییاناوت 

یتلاجخ مینادـیم و  نیـسحت  لباق  تبثم و  يرما  ار  يدرف  ره  ندوب  ءایح  اب  هک  تفرگ  هجیتن  نینچ  ناوتیم  هدـش ، هداد  تاحیـضوت  اـب 
.مینکیم یقلت  ناسنا  يارب  یتیصخش  صقن  کی  ار  ندوب 

داـعبا ياراد  دوـخ  اـم ، هرمزور  ياـهراتفر  رد  ءاـیح  روـهظ  ناـسنا و  ینورد  يرادنتــشیوخ  ناـمه  اـی  ءاـیح  تیاـعر  ساـسا ، نـیارب 
ینعمرپ و هژاو  نیا  ءاـیح ، دربراـک  اـب  رتـشیب  رتـهب و  اـت  مینکیم  هراـشا  نآ  یلـصا  شخب  هس  هب  لـصف  نیا  رد  هک  تـسا  ینوگاـنوگ 

.میوش انشآ  یناسنا ، راتفر  صخاش 

ءایح فلتخم  داعبا 

ءایح يدرف  دعُب  . 1

هراشا

.شیوخ زا  ءایح  ینعی  تسا ؛ يدرف  دعب  ءایح ، دُعب  نیلوا 

هنادرخباـن يرطفریغ و  روما  هب  نآ  ندومن  هدوـلآ  زا  دـشابن ، لـئاق  یتـمارک  شزرا و  شیوـخ  تیـصخش  يارب  هکیماـگنه  اـت  ناـسنا 
هدرکن و زین  ار  اهناسنا  رگید  لاعتم و  دنوادخ  روضح  هظحالم  زگره  دنکن ، ءایح  شیوخ  زا  یـسک  رگا  عقاو  رد  دنکیمن ؛ يراددوخ 

.تشاد دهاوخن  ییابا  هانگ  ملظ و  ماجنا  زا 

وربآ و بقارم  هجو  چیه  هب  هک  دنوشیم  تفای  يدارفا  هنافسأتم  ساسا  نیارب 
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تیصخش هب  اهنتهن  تسیاشان ، ياهراتفر  اب  هاگ  مالک و  اب  دارفا  نیا  .دنهدیم  ماجنا  ار  ياهدیجنسن  ياهراک  دنتسین و  دوخ  تیصخش 
هگن رود  یصاخشا  نینچ  زا  ار  دوخ  مینکیم  داهنشیپ  اذل  .دنوشیم  زین  نایفارطا  نایز  نارـسخ و  بجوم  هکلب  دننزیم ، بیـسآ  شیوخ 

.دیشاب شیوخ  تلزنم  بقارم  دیراد و 

.تسا هدش  دای  ءایح  عون  نیرتوکین  ناونعهب  شیوخ  زا  ءایح  ینید ، نوتم  رد  لیلد ، نیمه  هب 

شیوخ يدرف  قوقح  هب  ار  نارگید  زواجت  هنیمز  مینزن و  بیـسآ  ناـمدوخ  تیـصخش  هب  اـت  دوب  بقارم  ناوتیم  هنوگچ  هنوگچ !؟ اـما 
!؟ میزاسن مهارف 

: میراپسب رطاخهب  ار  تاکن  نیا  میدنمشهاوخ  لاؤس ، نیا  هب  خساپ  رد 

.میشابن شزرایب  تسپ و  روما  لابند  هب  * 

.میشابن تلاطب  لها  مینکن و  فلت  مزالریغ  روما  رد  اردوخ  تقو  * 

.میهدب تیمها  میهدیم  ماجنا  هک  ییاهراک  تیفیک  هب  * 

.مینک يراددوخ  میرادن ، ارنآ  ماجنا  ییاناوت  هک  ییاهراک  لوبق  زا  * 

.میشاب هتشاد  عقوت  دوخ  زا  میشابن و  عقوتم  نارگید  زا  * 

.میشاب هتشاد  لماک  یهاگآ  هعماج  هداوناخ و  رد  دوخ  تیمها  شقن و  هب  * 

.میهد رارق  یگدنز  لوا  تیولوا  ار  دوخ  نادنزرف  رسمه و  هب  طوبرم  لئاسم  * 

يرایـسب دننارذگیم و  دوخ  نالاسمه  رانک  رد  هسردم و  ياضف  رد  ار  دوخ  تقو  رتشیب  ام  نادنزرف  هکنیا  هب  هجوتاب  یمارگ ، نیدـلاو 
نآ رد  ات  دـنوش  انـشآ  یتاکن  اب  تسا  مزال  دـنریگیمارف ، هسردـم  رداک  نیملعم و  زا  هسردـم  طـیحم  رد  ار  یتیبرت  یمیلعت و  روما  زا 

ار یحیحـص  راتفر  دوخ  نس  اب  بسانتم  ءایح  يدرف  دـعب  رد  ات  دنـشاب ، هتـشاد  ءایح  هب  هتخیمآ  هنالوئـسم و  يراتفر  نامتفگ و  طیحم 
روظنم هب  نیدـلاو ، رتشیب  ییانـشآ  يارب  ار  هسردـم  هب  طوبرم  يدرف  ياـهراتفر  عون  نیا  زا  ییاهلـصفرس  روظنم  نیدـب  .دـشاب  هتـشاد 

ات مییامن  یم  دیق  نادنزرف ، هب  شزومآ 
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.دشاب رادروخرب  یبولطم  طیارش  زا  نازومآشناد  نیب  ءایح  ظفح  تیاعر و  رظن  زا  هسردم  طیحم 

هیوس ود  تالماعت  نیا  زا  يدراوم  هب  اذل  هیوس ؛ ود  هفرط و  ود  تسا  یلماعت  هسردم ، عامتجا  رد  يدرف  ءایح  ظفح  تسا  یهیدب  هتبلا 
: دیئامرف هجوت 

اهیسالکمه ندرکن  هرخسم 

رد فالتخا  نیا  عقاوم  یضعب  رد  .دنتـسه  توافتم  یعامتجا  يدرف و  ییاناوت  رظن  زا  هدوبن و  تسدکی  هسردم  طیحم  رد  ام  نادنزرف 
شزومآ نادنزرف  هب  دیاب  سپ  .دننک  تیاضر  ساسحا  دوخ  زا  رگیدکی ، ندرک  هرخـسم  اب  اههچب  ات  دش  دهاوخ  ياهناهب  اهیدـنمناوت 

ًانمـض .نارگید  ندرک  هرخـسم  اب  هن  دـننک ، تیاضر  ساسحا  هسردـم ، ءایلوا  نیـسحت  بسک  اهراک و  نداد  ماجنا  تسرد  اب  هک  داد 
دهاوخ کیدزن  ةدنیآ  رد  ام  یلامتحا  هابتشا  هب  نارگید  هجوت  بلج  ندش و  ساسح  بجوم  اهیـسالکمه  ناتـسود و  ندرک  هرخـسم 

! دش

ندرکن نیهوت 

یگدـنز کبـس  رد  فالتخا  لیلدـهب  تاـفالتخا ، نیا  یهاـگ  اذـل  یعیبط ؛ تسا  يرما  نازومآـشناد  راـتفر  رد  تواـفت  رظنفـالتخا و 
دنمزاین نارگید ، اب  رثؤم  طابترا  نتشاد  .دنکیم  شاخرپ  تینابصع و  هب  راداو  ار  ام  نادنزرف  هدش و  اهنآ  نیب  شیاس  ببس  اههداوناخ 

.دنراد یکدنا  هرهب  ياهبرجت  نینچ  زا  مک ، نس  تلعهب  ام  نادنزرف  هک  تسا  یعیبط  تسا و  هبرجت 

ار بساـنمان  تاـملک  ندرب  راـکهب  نیهوت و  قح  اـما  دـیوش ، ینابـصع  دـیراد  قح  امـش  میهد : شزومآ  نامنادـنزرف  هب  میناوتیم  اذـل 
قاـفتا زگره  ییاـضف ، نینچ  رد  دـنک و  نیهوت  امـش  هب  دـهدیم  هزاـجا  دوخ  هب  زین  امـش  یـسالکمه  تروصنیا ، رد  هکارچ  .دـیرادن 

.داد دهاوخن  خر  امش  يارب  یبسانم 
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کی زین  هسردـم  دـنراد و  ینوگانوگ  ياهتیـصخش  هک  تسا  یفلتخم  صاخـشا  دارفا و  ياراد  هعماج  داد  یهاگآ  نادـنزرف  هب  دـیاب 
تسا هعماج  زا  مهم  شخب 

هب هدومن و  يرادنتـشیوخ  درک ، نیهوت  اهنآ  هب  یلیلد  ره  هب  اـهنآ  تسود  اـی  یـسالکمه  هک  یعقاوم  رد  دـینک  دزـشوگ  نادـنزرف  هب 
عوضوم زا  ار  هسردم  نیلوئـسم  درکن ، یهاوخرذع  یـسالکمه  نآ  هک  یتروص  رد  دنهدب  یهاوخرذع  تصرف  هدننکنیهوت  صخش 

هک تسا  یفلتخم  صاخـشا  دارفا و  ياراد  هعماج  داد  یهاگآ  نادنزرف  هب  دیاب  .دننکن  دروخرب  یطاخ  درف  اب  ًاصخـش  دـنیامن و  علطم 
نیهوت هب  هدولآ  ِنخـس  ای  راتفر  دنهد  هزاجا  دیابن  اذل  تسا ؛ هعماج  زا  مهم  شخب  کی  زین  هسردم  دنراد و  ینوگانوگ  ياهتیـصخش 

ياهراتفر زا  هنومن  کی  هب  .دنـشاب  یطاخ  صخـش  يوگخـساپ  دیاب  ریبدت  يرادنتـشیوخ و  اب  هکلب  دنزب ، همطل  اهنآ  ناور  حور و  هب 
: دییامرف هجوت  تسا  هدومن  هراشا  نآ  هب  همحرهیلع  يدعس  هک  هدیدنسپ 

مانـشد نالف  دنتفگ  تسا ؟ تلاح  هچ  نیا  تفگ  .هتخادـنا  غامد  رب  فک  هدـمآرب و  مه  هب  دـید  ار  ییامزآروز  نالدـبحاص  زا  یکی  »
»!؟ درآیمن ینخس  تقاط  درادیمرب و  گنس  نم  رازه  هیامورف  نیا  تفگ  .شداد 

ینز هچ  يدرم  هچ  هیامورف  سفن  زجاع  درذگب  يدرم  يوعد  یگجنپرس و  فال 

(1) ینهد رب  ینزب  یتشم  هک  تسین  نآ  يدرم  نک  نیریش  ینهد  دیآرب  تسد  زا  ترگ 

نارگید تبحص  رد  تلاخد  مدع 

، ندرک نیهوت  یشاحف و  هک  دیدرگ  صخشم  هدش ، هئارا  تاحیضوت  رد 
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صوصخ نیا  رد  .درک  دـهاوخ  دـنیاشوخان  ار  یعامتجا  يدرف و  طباور  هدـش و  ءایح  فیعـضت  بجوم  هک  تسا  ییاهاضف  هلمج  زا 
ناتـسود رگید  تبحـص  رد  هک  تسا  نیا  هسردـم ، طیحم  رد  رگیدـکی  هب  نازومآشناد  نیهوت  لیالد  زا  یکی  هک  تسا  رکذـهب  مزال 
نیاربانب دریگیم ، ماجنا  هزاجا  نودب  تلاخد  نیا  هک  ییاجنآ  زا  .دنیامنیم  يریگ  ههبج  نیفرط ، زا  یکی  عفن  هب  هدومن و  تلاخد  دوخ 

.دش دهاوخ  مهارف  ًاعیرس  اهنآ  نیهوت  ای  يریگرد  هنیمز 

تسرد و راـتفر  دوخ ، ۀـبرجت  اـب  نیدـلاو  نوچمه  اـم  غلاـبان  ناـکدوک  میرادـن  راـظتنا  زگره  اـم  هک  دـییامرفب  تقد  یمارگ ! ءاـیلوا 
هب ار  نامنادنزرف  زاین  دروم  یقالخا  یتیبرت و  تاروما  میناوتب  ناوت ، دح  رد  هک  میراد  عقوت  نامدوخ  زا  اما  دنیامن ؛ هئارا  ار  یحیحص 

.میشاب اشوک  اهنآ  یناسنا  صیاصخ  ِشرورپ  رما  رد  میهد و  شزومآ  اهنآ 

نامدوخ زا  اما  دنیامن ؛ هئارا  ار  یحیحـص  تسرد و  راتفر  دوخ ، ۀبرجتاب  نیدـلاو  نوچمه  ام  غلابان  ناکدوک  میرادـن  راظتنا  زگره  ام 
ِشرورپ رما  رد  میهد و  شزومآ  اـهنآ  هب  ار  نامنادـنزرف  زاـین  دروم  یقـالخا  یتیبرت و  تاروما  میناوتب  ناوت ، دـح  رد  هک  میراد  عقوت 

.میشاب اشوک  اهنآ  یناسنا  صیاصخ 

یخوش روظنمهب  نارگید  ناتسود و  لیاسو  نتشادرب  زا  ندرک  يراددوخ 

حیرفت گنز  ناونع  هب  زین  ار  اـهنآ  تحارتسا  تعاـس  یتح  هک  تسا  هسردـم  رد  اـه  هچب  یگدـنز  ناـکرا  زا  یکی  حـیرفت  یخوش و 
، دشاب دوخ  لیاسو  لابندهب  ياهقیقد  دنچ  رظندروم  درف  هکنیا  زومآ و  شناد  کی  لیاسو  نتشادرب  یطیحم ، نینچ  رد  اذل  .میسانشیم 

.دوش نازومآ  شناد  رگید  حیرفت  ببس  دناوتیم 
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هک ینازومآ  شناد  دنتـسه  هدوبن و  ناسکی  هلئـسم  نیا  هب  نازومآشناد  همه  شنکاو  هک  تسا  نیا  اهراتفر  هنوگنیا  رد  مهم  هتکن  اـما 
نازومآشناد رگید  اب  هکنیا  ای  هدرک  یکاته  نارگید  هب  هنافـسأتم  عقاوم ، هنوگنیا  رد  دنتـسین و  هیقب  اب  یناسکی  لـمحت  هناتـسآ  ياراد 

.دنوشیم ریگرد 

دهاوخ زین  ناتـسود  نیب  يروخلد  بجوم  هدـشن و  یقلت  یخوش  ًالوصا  اهراتفر  هنوگنیا  هک  میزومایب  نامنادـنزرف  هب  ًاـمتح  نیارباـنب 
.دش

نارگید هابتشا  ندیشخب 

لباقم فرط  اـما  دـننکیم ، یهاوخرذـع  دوخ  یـسالکمه  زا  هدـش و  نیگمرـش  دوخ  طـلغ  راـتفگ  اـی  راـتفر  زا  اـههچب  عقاوم  یـضعب 
دهاوخ يدعب  طلغ  ياهراتفر  يارب  ياهناهب  عوضوم  نیا  .دنک  ریقحت  ار  وا  هتفرگ و  ماقتنا  دنکیم  یعـس  هتفریذپن و  ار  وا  یهاوخرذع 

وا ناتـسود  ات  دریذپب  ار  نارگید  یهاوخرذع  هدوب و  نابرهم  دوخ  ياهیـسالکمه  اب  هشیمه  میهد  شزومآ  دوخ  نادنزرف  هب  اذل  دش ؛
.دنریذپب ار  وا  یهاوخرذع  مزال ، عقاوم  رد  زین 

: دنکن دروخرب  نارگید  اب  ًاصخش  زومآشناد  دوخ  هتشاذگ و  نایرج  رد  ار  هسردم  ءایلوا  لکشم ، ندمآ  دوجو  هب  تروص  رد 

زارتمه تیلوئـسم  هاگیاج  رظنزا  اهنآ  نیب  طابترا  اذـل  یـشزومآ ؛ رداک  نیملعم و  نازومآشناد ، زا  تسا  يا  هعومجم  هسردـم  طیحم 
نیب تالکـشم  لـماش  زین  لکـشم  نیا  هدـمع  .دـش  دـهاوخ  نیرفآلکـشم  هاـگیاج ، فـالتخا  نـیا  كرد  مدـع  یعقاوـم  رد  هدوـبن و 

.تسا نازومآشناد 

هـسردم نیلوئـسم  هدـهع  هب  ار  راک  نیا  دـننکن و  مادـقا  ًاصخـش  دوخ ، تالکـشم  لح  يارب  ات  داد  دای  نازومآشناد  هب  دـیاب  نیارباـنب 
.دنراذگب

24 ص :

؟ میشاب هتشاد  ییایحاب  نادنزرف  www.Ghaemiyeh.comهنوگچ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 133زکرم  هحفص 35 

http://www.ghaemiyeh.com


هسردم نیناوق  ندومن  تیاعر 

.مینک بسک  یعامتجا  مارتحا  میناوتیم  نیناوق ، نیا  تیاعر  تروص  رد  دراد و  ار  دوخ  هب  طوبرم  نیناوق  یناکم  ره 

میناوتیم نیناوق ، نیا  تیاعر  تروص  رد  دراد و  ار  دوخ  هب  طوبرم  نیناوق  یناکم  ره  هک  دـیهد  حیـضوت  اه  هچب  يارب  زیزع ! نیدـلاو 
بجوم هسردـم ، نیناوق  رگید  سـالک و  رد  روضح  ناـمز  هسردـم ، زا  جورخ  دورو و  تعاـس  سپ  .مینک  بسک  یعاـمتجا  مارتـحا 

دنشاب و ناسکی  نوناق  لباقم  رد  همه  هک  تسا  يرورض  راک  نیا  يارب  دنکیم و  رتناسآ  ار  هسردم  هرادا  هدش و  اهراک  رد  یگنهامه 
طیارـش رد  هدرکان  يادخ  ات  .دـنهدن  ناشن  دوخ  زا  یفنم  لمعلاسکع  ای  دـننکن  ضارتعا  نوناق  يارجا  هب  تبـسن  دـننک و  ارجا  ار  نآ 
ءاـیلوا اـب  زومآـشناد  يریگرد  زورب  هنیمز  دراوم  زا  يرایـسب  رد  یحور  طیارـش  نیا  هکارچ  دـنریگن ؛ رارق  یحور  رظن  زا  يدـعاسمان 

.دشاب نیرفآ  لکشم  تسا  نکمم  هاگ  هدومن و  مهارف  ار  هسردم 

دینکن تواضق  دوز 

.دشاب یگدنز  رد  يدرف  ره  تیقفوم  لماع  دناوتیم  یلاسگرزب  رد  هک  تسا  ییاهتلصخ  زا  ربص ،

ور هبور  ییاه  مهافت  ءوس  هاگ  تالکـشم و  لئاسم ، اب  نازومآ  شناد  هک  تسا  یهیدـب  تسا و  نازومآشناد  یگدـنز  لحم  هسردـم 
تواضق شزومآ  دراوم  نیا  زا  یکی  دوش ؛ هتخومآ  زومآشناد  هب  دراوم  نیا  رد  حیحـص  لـمعلا  سکع  دـیاب  نیارباـنب  .دـش  دـنهاوخ 

.دننک تواضق  دوز  لئاسم ، هرابرد  دیابن  هجو  چیه  هب  هکنیا  تسا و  حیحص 

دنهد ناشن  لمعلا  سکع  عیرس  اه  هچب  هک  دوشیم  بجوم  ندرک  تواضق  دوز 
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یتسرد لباقم  رد  تخومآ  اهنآ  هب  ینابرهم  اب  دیاب  اذل  دش ؛ دهاوخ  رتشیب  زین  اهنآ  ياطخ  دشاب ، رتعیرـس  اهنآ  لمعلا  سکع  هچره  و 
داعبا همه  اـت  دـننک  ربص  دـنهد و  هزاـجا  دـننکن ، تواـضق  دوز  دوخ ، ياـه  یـسالکمه  ناتـسود و  راـتفر  اـی  تبحـص  یتسرداـن  اـی 

.دوش نشور  اهنآ  يارب  نامز ، تشذگ  ای  ندرک  لاؤس  اب  یعوضومره 

زورب يارب  یکدوک ، زا  دیاب  نیاربانب  دشاب ؛ یگدنز  رد  يدرفره  تیقفوم  لماع  دناوتیم  یلاسگرزب  رد  هک  تسا  ییاهتلصخ  زا  ربص ،
.درک شالت  يزاسهنیمز و  نادنزرف ، ۀیحور  رد  هدیدنسپ  تلصخ  نیا  تیوقت  و 

دننکن یخوش  ناملعم  اب 

هب دیاب  يزاب ، حیرفت و  زا  اههچب  ندرکن  مورحم  نمـض  هک  میتخادرپ  هسردـم  رد  حـیرفت  یخوش و  هلأسم  هب  هتـشذگ ، ياهتمـسق  رد 
ناریا گـنهرف  رد  .دـیاین  شیپ  يروخلد  یتمرحیب و  هنیمز  هدرکاـن ، يادـخ  اـت  دـننکن  یخوش  دوخ  نیملعم  اـب  زگره  تخومآ  اـهنآ 

.دننادیم بجاو  زومآشناد  رب  ار  وا  میرکت  مارتحا و  هدومن و  یقلت  ناسنا  ره  مود  ردپ  ار  ملعم  نیمز ،

هک دـنیامرف  تقد  مرتحم  نیدـلاو  .ددرگ  زومآشناد  یگدـنز  رد  يدایز  تاکرب  بجوم  دـناوتیم  عوضوم ، نیا  تیاعر  تیمها و  اذـل 
( صاخـشا رگید  ماوقا و  نیدلاو ،  ) نالاسگرزب رگید  هب  تبـسن  عوضوم  نیا  تیاعر  بجوم  دناوتیم  نیملعم ، اب  یخوش  مدـع  نیرمت 

.دشاب زین 

هسردم رد  نادنزرف  سرد  قالخا و  نتشاد  تیولوا 

.دـننکیم یگدنزرـس  ساسحا  هسردـم  رد  شرورپ  شزومآ و  نایلوتم  نازومآشناد و  تسا و  ریذـپلد  داش و  یطیحم  هسردـم  طـیحم 
هلصاف دوخ  یلصا  هفیظو  زا  ًاتقوم  نآ  نایلوتم  هدش و  ياهیـشاح  روما  ریگرد  تسا  نکمم  يرگید  نامزاس  ره  دننام  زین  هسردم  هتبلا 

طوبرم روما  یطیارش ، ره  رد  هک  میزومایب  دوخ  نادنزرف  هب  سپ  دنریگب ؛
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.دننکن درادن ، اهنآ  هب  زین  یطابترا  هک  هتساوخان  یشاوح  ریگرد  ار  دوخ  دنیامن و  تیاعر  ار  سرد  قالخا و  هب 

نالاسمه رگید  اب  وا  طابترا  تمالـس  نماض  هدش و  وا  تیـصخش  تمارک  ظفح  بجوم  زومآشناد  طسوت  هدش  حرطم  دراوم  تیاعر 
میلعت یـشقن  نازومآشناد  رگید  اب  وا  لماعت  دنزرف و  يدرف  ءایح  عوضوم  رد  نیدلاو  شقن  نیاربانب  دش ؛ دهاوخ  هسردـم  نیلوئـسم  و 

.دزومایب ار  شیوخ  زا  تظفاحم  دنزرف  ات  تسا ، هنوگیبرم  هدنهد و 

اب نیدـلاو  اـم  تـسا  دـیما  .دـیدرگ  ناـیب  باـب  نـیا  رد  زین  ییاـهراکهار  دـش و  هداد  حیـضوت  ترورــض  ردـقهب  ءاـیح ، يدرف  دـُعب 
تیبرت و رد  یـسوملم  بولطم و  روطهب  نادـنزرف ، اـب  هطبار  نسح  ظـفح  نمـض  میناوـتب  هدـش ، هئارا  یلمع  ياهـشور  يریگراـکهب 

.داد میهاوخ  حرش  زین  ار  ءایح  دعب  نیا  زا  يدراوم  هتخادرپ و  ءایح  یعامتجا  دُعب  هب  تمسق  نیا  رد  .میشاب  یعاس  اهنآ  شزومآ 

ءایح یعامتجا  دعُب  . 2

هراشا

تسا رابجا  سرت و  اب  هتخیمآ  هکارچ  .دشاب  ءایح  زا  هجرد  نیرتنییاپ  دیاش  ءایح  زا  مسق  نیا  .تسا  نآ  یعامتجا  هجو  ءایح ، مود  دُعب 
هک نیا  زا  سرت  ناـنآ و  دزن  رد  دوـخ  يوربآ  نداد  تسد  زا  سرت  مدرم و  ندـش  ربـخ  اـب  میب  زا  یمدآ  هک  تـسا  نـینچ  نآ  ینعم  و 

.دنکیم يراددوخ  تشز  يراک  ماجنا  زا  دوشب ، مدرم  نیب  يراسمرش  راچد 

زا ار  ناسنا  یعونهب  نوچ  لاح  نیا  اب  اما  درک ، بوسحم  الاو  یـشزرا  یقالخا و  لاـمک  کـی  ناونعهب  ناوتیمن  ار  ییاـیح  نینچ  هتبلا 
.دنکیم مهارف  ار  درف  تیصخش  ظفح  هنیمز  لاح  ره  هب  اما  رابجا ، هب  دنچ  ره  درادیمزاب ، یعامتجا  یلقعریغ و  روما  هب  باکترا 

ندش هتسارآ  راتفر و  حالصا  يارب  یبسانم  رتسب  ءایح  یعامتجا  دعب 
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.دوریم رامش  هب  بولطم  ًاعرش  ًالقع و  یتفص  نینچ  تسا و  یقالخا  لیاضف  هب 

: دندومرف  � یلع نینمؤملاریما  ترضح  صوصخ  نیا  رد 

�ِ هّللا َنِم  _ح_ِي  َتسَی َمل  ِسا  _ّ نلا َنِم  _ح_ي  َتسَی َمل  نَم  �

(1) .دنکیمن ءایح  زین  ادخ  زا  دنکیمن ، ءایح  مدرم  زا  هک  یسک 

؟ میهد شزومآ  هدومن و  لقتنم  دوخ  نادنزرف  هب  هنوگچ  ار  ءایح  یعامتجا  دعب  نیدلاو  ام  مینادب  دیاب  لاح 

بلاطم يزاسادـج  رد  یکیکفت  اذـل  هدوب ، كرتشم  رـسپ  رتخد و  نادـنزرف  نیب  تاعوضوم  میتخادرپ  نآ  هب  هک  ءایح  يدرف  دـعب  رد 
حرطم دراوم  ات  میدش  نآ  رب  کی  ره  صاخ  تائاضتقا  رـسپ و  رتخد و  نادنزرف  تیـسنج  هب  هجوت  اب  تمـسق  نیا  رد  اما  مدشن ، لئاق 
.دنوش دنمهرهب  نآ  زا  دوخ  دنزرف  تیسنج  هب  هجوت  اب  زین  یمارگ  نیدلاو  ات  مییامن  نایب  هدش  کیکفت  تروص  هب  لئاسم  رد  ار  هدش 

هتبلا درادیم ؛ نوصم  عامتجا  یلامتحا  ياهبیسآ  لباقم  رد  ار  وا  هدش و  یعامتجا  دعب  رد  دنزرف  ءایح  شیازفا  بجوم  يریگهرهب  نیا 
فیاـظو تاراـیتخا و  هدودـحم  تسین ، ناـشیا  يزاـس  هاـگآ  ءاـیح  فـلتخم  داـعبا  رد  نادـنزرف  يزاسدـنمناوت  همزـال  تسا  یهیدـب 

.مییامنیم حرطم  خساپ  شسرپ و  بلاقرد  یعامتجا  دعب  رد  ار  دراوم  نیا  زا  یضعب  اذل  تساهنآ ؛

؟ میهد شزومآ  رسپ  نادنزرف  هب  ار  ءایح  هب  هتخیمآ  یعامتجا  ياهراتفر  هچ  . 1

هراشا

؛ تسا يرورض  لیذ  تاکن  هب  هجوت  لاؤس  نیا  هب  خساپ  رد 
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يراککتک مدع  ندرکن و  یشاحف 

يوزاب روز  نداد  ناشن  يریگرد و  هار  زا  ار ، دوخ  نالاسمه  اب  یطابترا  تالکـشم  زا  یـضعب  یناوجون  یکدوک و  نینـس  رد  اهرـسپ 
.دنناسرب یمسج  بیسآ  رگیدکی  هب  ای  هدش  لدبودر  اهنآ  نیب  زین  یبسانمان  تاملک  تسا  نکمم  نیب  نیا  رد  هک  دننکیم  لح  دوخ 

درادـن قح  اما  دـنزب ، دایرف  یهاگ  دوش و  ینابـصع  تسا  نکمم  یناـسنا  ره  هک  دـننک  دزـشوگ  ناـکدوک  هب  دـیاب  نیدـلاو  ورنیا ، زا 
اب دنتـسناوتن  هکیتروص  رد  تسا و  وگتفگ  تالکـشم ، لحهار  نیرتهب  دـییوگب  دوخ  نادـنزرف  هب  .دـنک  يراککتک  هدرک و  یـشاحف 
ات دنهد  هئارا  اهنآ  هب  ار  يرگید  ياهراکهار  ات  دنهاوخب  تروشم  کمک و  اهرتگرزب  زا  دیاب  دننک ، لح  ار  دوخ  تالکشم  وگوتفگ 

.دننک لح  رتهداس  ار  دوخ  تالکشم  ای  لکشم  دنناوتب 

هتسارآ سابل  زا  هدافتسا 

مظن و زا  ًالومعم  رتخد  نادنزرف  هب  تبسن  رسپ  نادنزرف  اما  میربیم ، تذل  نآ  زا  همه  تسابیز و  دنیاشوخ و  يرما  یگتـسارآ  هچرگا 
، ورنیا زا  .دـشاب  ناـیاقآ  هب  تبـسن  نارتـخد  اـهمناخ و  يوق  یـسانشابیز  سح  نآ  لـیلد  دـیاش  هک  دـنرادروخرب  يرتـمک  یگتـسارآ 

نآ هب  یتیبرت  رما  کی  هدید  هب  دینادن و  وا  فعـض  رب  لیلد  ار  رـسپ  نادـنزرف  يارب  رهاظ  یگتـسارآ  هب  طوبرم  روما  ندومن  دزـشوگ 
ار ییایحمک  هنیمز  دناوتیم  نآ  تیاعر  مدع  هدوب و  یگتسارآ  رهاظم  زا  ندیـشوپ  سابل  یگنوگچ  عون و  صوصخ ، نیا  رد  .دیرگنب 

.دیامن مهارف 

!!! هتکن

: هک دییامن  دزشوگ  دوخ  دنزرف  هب  ییاهنترد  یمارآ و  هب  ار  لیذ  تارکذت 

.دنک ضیوعت  ار  دوخ  سابل  افخ  رد  * 
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.دیامن ضیوعت  ار  نآ  ًاعیرس  دوخ ، سابل  ندش  خاروس  ای  یگراپ  تروص  رد  * 

.دنکن هدافتسا  امنندب  ای  گنت  سابل  زا  * 

.دنشاب وا  هداوناخ  ءاضعا  زا  دنچره  دشوپن ؛ ار  دوخ  فلاخم  سنج  سابل  * 

.دنکن یمظنیب  دراذگب و  مامح  دبس  رد  طقف  وشتسش ، يارب  ار  دوخ  ریز  ياهسابل  * 

.دوشن هریخ  نارگید  سابل  هب  هدومن و  هدافتسا  بسانم  سابل  زا  ایرد ، ای  رختسا  دننام  یحیرفت  نکاما  رد  * 

هزاجا بسک  اب  نارگید  یصوصخ  میرح  هب  ندش  دراو 

رد یتایآ  هک  تسا  لاعتم  دنوادخ  دیکأت  دروم  مهم و  يردقهب  هتکن  نیا  شزومآ  نارگید و  میرح  هب  دورو  هزاجا و  بسک  عوضوم 
.دراد دوجو  میرک  نآرق  رد  صوصخ ، نیا 

﴾ َنوُرَّکَّذَت مُکَّلََعل  مَُکل  ٌریَخ  مُِکلذ  اِهلهَا  یلَع  ِلَس  اوُمّ اوُِسنأَتسَت َو  یّتَح  مُِکتُوُیب  َریَغ  ًاتوُیب  اُولُخدَت  اُونَماء ال  َنیذَّلا  اَهُّیَا  ای  ﴿

دیهاوخ و هزاجا  دیهد و  ییانشآ  ات  دیوشن ، لخاد  هدزرس ] ، ] تسین امش  ياههناخ  هک  ییاههناخ  هب  دیاهدروآ ! نامیا  هک  یناسک  يا 
(1) .دیریگ دنپ  هک  دشاب  تسا ، رتهب  امش  يارب  نیا  .دینک  مالس  نآ  لها  رب 

شیوخ ناکدوک  طسوت  نآ  يارجا  بقارم  دیهد و  شزومآ  رکذت و  نادنزرف  هب  يدج ، اما  تناتم ، اب  ار  عوضوم  نیا  زیزع ! نیدـلاو 
زا یشان  بیسآ  هکارچ  .دیشاب 
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.دوب دهاوخ  ناربجلباقریغ  یعوضوم  نینچ  تیاعر  مدع 

: لاثم

: دییامرف تقد  لیذ  رد  یشزومآ  ياهراتفر  عون  نیا  زا  دروم  دنچ  هب 

.دوخ ردارب  رهاوخ و  قاتا  یتح  دنوش ؛ نارگید  قاتا  دراو  هزاجا  بسک  اب  * 

.دننکن هاگن  یسک  یصخش  لیاسو  دمک و  لخاد  لوپ ، فیک  هب  هزاجا  نودب  * 

.دننکن هعجارم  شیوخ  ردام  یتح  یمناخ ، چیه  یتسدفیک  هب  عالطا  نودب  * 

.دننزن تسد  دوخ ، ناکیدزن  یتح  نارگید ، لاتیجید  لیاسو  رگید  ای  هنایار ، هارمه ، نفلت  هب  * 

ندرک یهاوخرذع 

لئاسم و ندمآ  دوجوهب  زا  عقومهب ، یهاوخرذع  اب  .تسا  یهاوخرذع  عامتجا ، رد  ءایح  ظفح  يارب  بسانم  رایـسب  ياههار  زا  یکی 
نادـنزرف هب  تسا  هتـسیاش  نیاربانب  دـش ؛ دـهاوخ  يریگولج  دوشیم ، یـشاحف  ياضف  یهاگ  رطاخ و  شجنر  هب  رجنم  هک  یتالکـشم 

.دیهد شزومآ  ار  تسرد  یهاوخرذع  دوخ 

هتکن

: دوش ارجا  تبون  هب  ریز  لحارم  حیحص ، یهاوخرذع  يارب 

«. دیشخبب  » هملک نتفگ  یهافش و  یهاوخرذع  * 

« .منک تحاران  ار  امش  متشادن  تسود  : » دیوگب هد  تحاران ش_ درف  هب  * 

رد دـهد و  هدـید  تراـسخ  درف  لـیوحت  هیهت و  ار  نآ  ًاـنیع  يزیچ ، ندرب  نیب  زا  تروص  رد  دـنک و  ناربـج  ًاـمتح  ار  دوـخ  هابتـشا  * 
.دراذگب ياجهب  دوخ  زا  تبثم  هرطاخ  کچوک ، دنچره  ياهیده  هیهت  اب  هتفرن ، نیب  زا  يزیچ  هک  یتروص 

ار وا  لباقم  فرط  هک  دوش  نئمطم  دنک و  بلط  تیلالح  لباقم  درف  زا  * 
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.درادن لد  رد  يو  زا  یترودک  هدیشخب و 

هرطاخم هب  يرگید  طیحم  ره  ای  هسردـم و  عامتجا ، ناتـسود ، عمج  رد  ار  یـسک  يوربآ  قحاـن  هب  هدرکاـن ، يادـخ  هکیتروص  رد  * 
.دیامن ششخب  بلط  هدومن و  رارقا  دوخ  هابتشا  هب  دارفا  نامه  روضح  رد  تسا ، هتخادنا 

قوقح تیاعر  رد  ار  وا  نینچمه  هدومن و  تیوقت  ار  ام  دـنزرف  یتسودـناسنا  سح  دـناوتیم  نالاسنهک ، ًاصوصخ  دارفا ، لاح  تیاـعر 
.دیامن تدعاسم  ناگدروخلاس 

تسا يرورض  نادنزرف  هب  ناگدروخلاس  ًاصوصخ  نارگید  قوقح  تیاعر  شزومآ 

.دوشیم هدیدنسپ  بوخ و  ياهراتفر  ندش  هدید  بجوم  هک  تسا  نیا  ءایح  صاوخ  زا  یکی 

سح دـناوتیم  نالاسنهک ، ًاصوصخ  دارفا ، لاح  تیاعر  .دـش  دـهاوخ  زین  ءاـیح  زورب  بجوم  هدیدنـسپ  ياـهراتفر  تفگ  ناوتیم  سپ 
رد دوخ  ياج  ندیـشخب  .دیامن  تدعاسم  ناگدروخلاس  قوقح  تیاعر  رد  ار  وا  نینچمه  هدومن و  تیوقت  ار  ام  دنزرف  یتسودـناسنا 

.تسا ناگدروخلاس  قوقح  تیاعر  قیداصم  زا  الاک و ...  لمح  رد  کمک  ناگدروخلاس ، هب  يرهش  راطق  سوبوتا و 

دنراد اهنآ  اب  لاس  ود  زا  شیب  ینس  فالتخا  هک  يدارفا  اب  نادنزرف  ندرکن  یخوش 

دارفا اب  هن  نکیل  دش ؛ دهاوخ  تبحم  بسک  بجوم  تسا و  يدیفم  راک  نارگید ، رخسمت  ریقحت و  نودب  ندرک  یخوش  ندوب و  داش 
بجوم هتکن ، نیا  تیاـعر  مدـع  تروص  رد  هدوب و  تواـفتم  دارفا  لاـس  نس و  هب  تبـسن  یخوـش  كرد  هک  ارچ  دوـخ ! زا  رتـگرزب 

یکیزیف دروخرب  یتح  ای  يروخلد  عقاوم  یضعب  رد  شجنر و 
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.دش دهاوخ 

دراوم زا  يرایـسب  رد  نادـنزرف  هب  هتکن  نیا  شزومآ  .مینکن  یخوش  دوخ  زا  رتـگرزب  اـب  هک  تسا  مهم  رایـسب  هتکن  نیا  تیاـعر  اذـل 
.دش دهاوخ  یعامتجا  دعب  رد  اهنآ  ءایح  تیصخش و  ظفح  بجوم 

فلاخم سنج  اب  ندرکن  یخوش 

دوخ نادنزرف  هب  دیاب  نکیل  .دش  ناکدوک  يداش  يزاب و  عنام  لیلدـیب  دـیابن  زگره  یعیبط و  تسا  يرما  رگیدـکی  اب  ناکدوک  يزاب 
هکارچ .دش  دهاوخ  شجنر  بجوم  هدوبن و  هتـسیاش  سنجمهریغ ، اب  یخوش  ًایناث  تسا ؛ توافتم  یخوش  اب  يزاب  هک  میهد  شزومآ 
یخوش زا  زین  یتوافتم  ياهتـشادرب  تایحور ، نیا  ندوب  توافتم  هب  هجوت  اـب  دنتـسه و  یفلتخم  تاـیحور  ياراد  اـهرتخد ، اهرـسپ و 

ساسحا هداس  یلومعم و  رهاظ  هب  تبحـص  کـی  زا  تسا  نکمم  دنتـسه و  یـساسح  هیحور  ياراد  اـهمناخ  رتخد  ًاـصوصخ  دـنراد ،
يرما اهمناخ  رتخد  اب  ندرک  یخوش  هک  مییوگب  ناناوجون  ناکدوک و  هب  ساسا  نیارب  .دنـشاب  هتـشاد  ندـش  ریقحت  ای  ندـش  هرخـسم 

.دنهد ماجنا  ار  راک  نیا  تسین  هتسیاش  هدوب و  دنسپان 

هبیرغدارفااب نتشادن  هدوارم 

.دننکن دامتعا  درم ، هچ  نز  هچ  اههبیرغ ، هب  زگره  دییوگب  دوخ  نادنزرف  هب  یمارگ ! نیدلاو 

دارفا لباقم  رد  اهنآ  زا  تیدج  اب  دننادیم و  نادنزرف  زا  تبقارم  هب  دیقم  ار  دوخ  یگدـنز ، کبـس  رکفت و  عون  ره  اب  نیدـلاو  هچرگا 
زگره دـننکن و  هدوارم  سانـشان  دارفا  اـب  هک  دوش  هتفگ  زین  نادـنزرف  دوخ  هب  هک  تسا  بوـخ  رایـسب  اـما  دـننکیم ، تبقارم  سانـشان 

دنوشن هارمه  اهنآ  اب  ای  هتفریذپن و  اهنآ  زا  ار  يزیچ  ای  هیده  یکاروخ ،
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.دیاین شیپ  اهنآ  يارب  يراوگان  قافتا  هدرکان ، يادخ  ات 

.دننکن دامتعا  درم ، هچ  نز  هچ  اههبیرغ ، هب  زگره  دییوگب  دوخ  نادنزرف  هب  یمارگ ! نیدلاو 

دشاب يزاب  لوغشم  هناخ  زا  نوریب  تقورید ، ات  اهنت ، دیابن  ام  دنزرف 

زا صوصخ  نیا  رد  دـننارذگب و  لزنم  زا  نوریب  رد  يزاـب  هب  ار  دوخ  تاـقوا  رتـشیب  دـنراد  تسود  یکدوک  نارود  بسحرب  اـههچب 
زا لبق  نیدلاو ، زا  یکی  روضح  مدع  تروص  رد  دینک  دزشوگ  اهنآ  هب  تسا  مزال  .دننکیم  هدافتـسا  هچوک  ًاصوصخ  یفلتخم  نکاما 

.دننک تعجارم  لزنم  هب  دیشروخ  بورغ 

ناتدوخ صخش  طقف  دیشروخ ، بورغ  زا  دعب  ًاصوصخ  ار  دوخ  دنزرف  زا  تبقارم  هفیظو  منکیم  شهاوخ  هنازجاع  یمارگ  نیدلاو  زا 
نیا دشاب  دیفم  دناوتیم  هک  يرگید  هتکن  .دننکن  يزاب  تولخ ، ياهناکم  رد  دینک  شرافـس  دوخ  نادنزرف  هب  دیـشاب و  هتـشاد  هدهعهب 

ياهیزاب ای  یلامتحا  رطخ  زا  اهنآ ، هدـهاشم  اب  ات  دـندنبن  ار  قاتا  برد  هناـخ  طـیحم  رد  يزاـب  ماـگنه  هب  دـیهاوخب  اـهنآ  زا  هک  تسا 
.دینک يریگولج  اهنآ  كانرطخ 

دنشاب هتشادن  هدوارم  دننکیم ، یمارتحایب  شیوخ  نیدلاو  هب  هک  یناسک  اب  نادنزرف 

.دنرادن مه  یبسانم  راتفر  راتفگ و  اذل  دنتسین ؛ رادروخرب  یتسرد  تیبرت  بدا و  زا  فلتخم ، لیالد  هب  هنافسأتم  هک  دنتسه  یناکدوک 
کی دنهدیمن و  ناشن  دوخ  زا  یبسانم  لمعلاسکع  ًالومعم  يراک ، تساوخرد  ای  نارگید  تفلاخم  اب  ههجاوم  نامز  رد  ناکدوک  نیا 

.دننکیم یمارتحایب  زین  دوخ  نیدلاو  هب  یهاگ  یتح  اذل  دنهدیم ؛ زورب  دوخ  زا  ار  يراتفگ  ای  يراتفر  ییایحیب  عون 

رارکت يریگدای و  بجوم  رگا  یتح  ام ، دنزرف  طسوت  اهدروخرب  نیا  هدهاشم 
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ام دـنزرف  دزن  راـتفر  نیا  ندـش  يداـع  بجوـم  نینچمه  هدوـب و  ییادزحبق  بجوـم  دوـشب ! تسا  نکمم  هک  دوـشن  تشز  لـمع  نآ 
یتیبرت تامحز  هدرکان ، يادخ  ات  دیناسرب  لقادح  هب  ناکدوک  هنوگنیا  اب  ار  دوخ  نادنزرف  طابترا  مینکیم  داهنـشیپ  نیاربانب  .ددرگیم 

.دورن نیب  زا  هرابکی  هب  امش 

دنشاب هتشادن  روضح  نارگید  یکیزیف  يریگرد  تیعقوم  رد  نادنزرف 

.مییامن هدافتسا  نکمم  تروص  نیرتهب  هب  دوخ  ناوت  زا  میشوکیم  یگمه  اذل  تسا ؛ دودحم  اهناسنا  همه  يدنمناوت 

نیا هلمج  زا  تسا ؛ فلتخم  ياهناکم  رد  ام  روضح  هب  طوبرم  ياهتیدودحم  مینکیم ، میـسرت  دوخ  يارب  هک  ییاهتیدودـحم  هلمج  زا 
زین نابایخ  هچوک و  رد  هاگیب  هاگ و  هک  دوشیم  نایامن  رگیدـکی  هب  دارفا  ییایحیب  اهیراجنهان و  زا  یـضعب  هک  تسا  یتیعقوم  اـهناکم 

(. ینابایخ ياوعد   ) دومن هراشا  تکازنیب  دارفا  یکیزیف  یظفل و  يریگرد  هب  ناوتیم  هک  میتسه  نآ  دهاش 

هدهاشم تروص  رد  مییوگب  اهنآ  هب  هتشاد و  هگن  رود  اهطیحم  نیا  زا  ار  دوخ  نادنزرف  رودقملایتح ، تسا  هتـسیاش  صوصخ  نیا  رد 
.دنوشن یتیبرت  بیسآ  راچد  ات  دنیامن  كرت  ار  طیحم  رتدوز  هچره  دننکن و  يواکجنک  زگره  یقافتا  نینچ 

درومیب ياه  يرادزار  مدع 

زار ناونعهب  ار  نارگید  تبحص  اهراتفر و  دنتسه ، دامتعا  لباق  نارگید  يارب  هکنیا  دوخ و  یگرزب  نداد  ناشن  يارب  نادنزرف  یهاگ 
.دنیامنیم يراددوخ  شیوخ ، نیدلاو  هب  اهنآ  ندومن  وگزاب  زا  دننکیم و  یقلت 

ماگنه رد  نیدلاو  زیمآتبحم  هناتسود و  راتفر  ًانمض  دننکن ؛ یفخم  دوخ  نیدلاو  زا  ار  زیچچیه  میزومایب  دوخ  نادنزرف  هب  تسا  بوخ 
تاهابتشا هدهاشم 
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.تشاد دهاوخ  ردام  ردپ و  هب  ناکدوک  دامتعا  هب  تبسن  ینایاش  کمک  اهنآ ، راتفر  حیحصت  نادنزرف و 

دامتعا هب  تبـسن  ینایاش  کمک  اهنآ ، راتفر  حیحـصت  نادـنزرف و  تاهابتـشا  هدـهاشم  ماگنه  رد  نیدـلاو  زیمآتبحم  هناتـسود و  راتفر 
.تشاد دهاوخ  ردام  ردپ و  هب  ناکدوک 

نتفگ هن  رنه  نادنزرف و 

زین یهاتوک  ًالومعم  ریـسم  نیا  رد  دـنرگیدکی و  ندرک  داش  تبحم و  لابندـهب  هشیمه  دوخ ، کـین  تشرـس  ساـسارب  اـم  ناـکدوک 
یبوخ و زا  راشرـس  يایند  نیا  .دـننکیم  رهق  رگیدـکی  اب  یتشآ  دـصق  هب  ییوگ  هتـشاذگ و  راـنک  ار  اهترودـک  دوز  یلیخ  دـننکیمن ؛

ماجنا كانرطخ  راتفر  میهدـب  دای  ناکدوک  هب  هک  تسا  نیا  نآ  ظفح  ياههار  زا  یکی  .درک  تیوقت  دومن و  ظفح  دـیاب  ار  یناـبرهم 
.دنوش لئاق  توافت  تقامح ، تعاجش و  نیب  دنهدن و 

نآ تبقاع  هب  دراد ، ار  يراک  ماجنا  ياضاقت  اهنآ  زا  یـصخش  ای  تسود  هکیماگنه  دـیهاوخب  اهنآ  زا  عوضوم ، نیا  رتهب  كرد  يارب 
نداد ناشن  يارب  دریگن و  هدهعهب  ار  نارگید  تسیاشان  ياهراک  تیلوئـسم  زگره  .دـنک  هاگآ  هتـساوخ  نآ  زا  ار  امـش  ای  دـشیدنیب و 
هولج مرتحم  يدرف  نارگید ، تیـصخش  هب  مارتحا  دوخ و  تیـصخش  ظفح  اب  هکلب  دنکن ؛ دـیلقت  ار  نارگید  طلغ  راتفر  دوخ ، یگرزب 

.دریگ رارق  هجوتدروم  هدومن و 

نیمز ناریا  گنهرف  اب  ریاغم  ياهگنهرف  رد  هدش  هیهت  يداش  ياهگنُج  هراوهام و  ياه  همانرب  هدهاشم  مدع 

نداد شوگ  هدهاشم و  هار  زا  یکدوک ، هرود  رد  ًاصوصخ  ناسنا ، رد  يریگدای 
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طـسوت لمع  نآ  رارکت  ارجا و  هب  هدوب و  رتقیمع  دشاب ، زین  يزیرغ  ياهتیباذـج  هئارا  اب  هارمه  يریگدای  نیا  رگا  لاح  .دریگیم  لکش 
.دنکیم کمک  صخش  نامه 

؛ دـنراد لیخت ) ناجیه - هزیرغ -  ) يراجت هبنج  للملانیب ، حطـس  رد  هدـش  هیهت  ياهملیف  هراوهام و  ياههمانرب  ةدـمع  هکنیا  هب  هجوتاب 
نیرتتیمهاـمک زا  ءاـیح  ثحب  اتـسار ، نیا  رد  تسا  یعیبـط  دـننکیم و  هدافتـسا  دوـخ  ياـههمانرب  تیباذـج  يارب  اـهمرها  همه  زا  اذـل 

يزیرغ روما  ۀمجه  ربارب  رد  ار  دوخ  عافدیب  كاپ و  دنزرف  زگره  لوئـسم ، نیدلاو  هک  تسا  حضاو  نیاربانب  .دوب  دهاوخ  تاعوضوم 
.دنهدیمن رارق  اهنآ  يوجدوس  تاسسؤم  برغ و  دنب  دیقیب و  گنهرف  یسنج  و 

.دریگیم لکش  نداد  شوگ  هدهاشم و  هار  زا  یکدوک ، هرود  رد  ًاصوصخ  ناسنا ، رد  يریگدای 

؟ میهد شزومآ  رتخد  نادنزرف  هب  ار  ءایح  هب  هتخیمآ  یعامتجا  ياهراتفر  هچ  . 2

هراشا

هب اذل  تسا ؛ هدافتـسا  لباق  زین  رتخد  نادنزرف  يارب  يرثکادح  ای  یلقادح  ياهدربراک  اب  رـسپ ، نادنزرف  تهج  هدـش  هراشا  ياهراتفر 
زا یـضعب  هب  یـصاصتخا  روـطهب  مـینکیم و  داـی  اـهنآ  زا  رـسپ  رتـخد و  نادـنزرف  كرتـشم  روـما  ناوـنعهب  میاـهتخادرپن و  نآ  رارکت 

.تشاد دهاوخ  رتخد  نادنزرف  نیب  رد  ار  يرتشیب  دربراک  هک  دومن  میهاوخ  هراشا  اهشزومآ 

: نتشاد هدیشوپ  ابیز و  سابل 

هتکن اما  دوش ، وا  يرهاظ  ییابیز  بجوم  دـیاش  دـناشوپیم ، ار  ندـب  زا  یمک  تمـسق  هک  یـسابل  ای  امنندـب  كزاـن و  ساـبل  ندیـشوپ 
مهم ندیـشوپ  سابل  ۀـقیرط  رد  زین  يرگید  تاکن  ای  دنتـسه ، دوخ  كدوک  سابل  ندومن  ابیز  هب  فظوم  طقف  نیدـلاو  هک  تساجنیا 

طیحم ندش  نماان  بجوم  لزنم ، هناخ و  زا  نوریب  سابل  نیب  یتوافتیب  تسا !؟
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؛ داد دهاوخ  رارق  ریثأت  تحت  ندیشوپ  سابل  هوحن  صوصخ  رد  دعب ، ياهلاس  رد  ار  وا  راظتنا  ًانمض  .دش  دهاوخ  ام  رتخد  دنزرف  يارب 
.دینک باختنا  هدیشوپ  ابیز و  ار  وا  سابل  اذل 

: اهرسپ هب  تبسن  اهرتخد  اب  ندش  يزابمه  نداد  حیجرت 

.دش دهاوخ  ناکدوک  تیصخش  شرورپ  دشر و  بجوم  يزاب 

؛ دش دهاوخ  وا  تیـصخش  شرورپ  دشر و  بجوم  يزاب  هکارچ  .تسا  ناکدوک  یگدـنز  شخب  نیرتمهم  يزاب ، هک  دـش  هراشا  ًالبق 
دوشن و تبقارم  زوسلد  نیدـلاو  طـسوت  دـیفم  مهم و  ياـضف  نیمه  رگا  اـما  .دـینکن  مورحم  يدادادـخ  قـح  نیا  زا  ار  وا  زگره  سپ 

.دش دهاوخ  وا  حیحص  یعامتجا  تیبرت  زا  عنام  هدیدرگ و  يزاب  ندش  رثامک  بجوم  دوخ  ددرگن ، لیدعت 

ًالثم .دربب  تذـل  ندرک  يزاب  زا  رتشیب  ات  دـنک  يزاب  دوخ  سنجمه  اب  میهاوخب  دوخ  دـنزرف  زا  یگلاسراهچ ، ياهتنا  رد  تسا  بوخ 
نیا .دننک  يزاب  اهرتخد  دننام  دنناوتیمن  دنتـسین و  دلب  بوخ  ار  هنارتخد  ياهیزاب  اهرـسپ ، هک  دیهد  حیـضوت  دوخ  رتخد  دـنزرف  يارب 

تاکن نیمه  تیاعر  .دومن  دـهاوخ  رتشیب  نارتخد  اب  يزاب  هب  تبـسن  ار  دوخ  تبغر  هدـش و  وا  ینهذ  هسیاـقم  بجوم  امـش  حیـضوت 
.دش دهاوخ  امش  دنزرف  ءایح  تمالس  نماض  هداس ، کچوک و 

: دوخ زا  هناروهتم  ياهراتفر  ندرک  رود 

ياهشور زا  تسا  نکمم  اتسار  نیا  رد  دنتسه و  شیوخ  نالاسمه  هورگ  هب  دوخ  تابثا  لابندهب  یهاگ  یناوجون ، نینـس  رد  نارتخد 
، هکورتم قطانم  هب  دورو  لماش : كانرطخ  ياهراتفر  نیا  .تسا  هناهاگآان  ًالماک  هدوبن و  يدمع  هتبلا  هک  دننک  هدافتـسا  زین  تسردان 

هبورخم هراکهمین و  ياهنامتخاس  هب  دورو 
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نیا ماجنا  زا  دـیاب  اذـل  دوب ؛ دـهاوخ  ناربجلباـقریغ  زین  نآ  یمـسج  یحور و  تاراـسخ  تسا و  كاـنرطخ  رایـسب  هک  دـشاب  دـناوتیم 
.دییامن يراددوخ  ًادج  تامادقا 

: تولخ تاعاس  طیحم و  رد  يزاب  دمآوتفر و  نتسناد  دنسپان 

روضح اهنآ  يزاب  لحم  رد  زین  نیدـلاو  ام  دوخ  هک  تسا  یناکم  نامز و  نارتخد ، ًاـصوصخ  ناـکدوک ، يزاـب  يارب  طیارـش  نیرتهب 
.میشاب هتشاد 

.دومن هدافتسا  بولطم  طیارش  رثکادح  زا  دیاب  دوبن ، ریذپناکما  رما  نیا  یلیلد  ره  هب  رگا  لاح 

لزنم زا  نوریب  تولخ ، تاـعاس  رد  دـننک و  يزاـب  مومع  دـمآوتفر  ناـکم  رد  لزنم و  کـیدزن  میهاوخب  دوـخ  نادـنزرف  زا  نیارباـنب 
.میشاب شیوخ  كدوک  راتفر  يزاب و  دهاش  هلصاف ، اب  یتح  ناکما ، تروص  رد  تسا  هتسیاش  .دنشابن 

: دوخ باوخ  لحم  هب  نداد  تیمها 

! دینک راتفر  اهسسنرپ  دننام  ًامتح  اهمناخ ! رتخد  دننک ، راتفر  اههدازهاش  دننام  دنهاوخیمن  اهرسپ  رگا 

يارب ترفاسم ، اـی  اـهینامهیم  لزنم ، رد  ار  یناـکم  ره  دـنهدب و  تیمها  دوخ  باوخ  لـحم  هب  میهاوخب  رتخد  نادـنزرف  زا  تسا  رتهب 
.دنشابن تالابمیب  عوضوم  نیا  هب  تبسن  دننکن و  باختنا  ندیباوخ 

اهنآ هب  تبسن  ار  دوخ  يریگتخس  لیلد  دنهاوخیم  امش  زا  هدومن و  هسیاقم  دوخ  اب  ار  نارـسپ  باوخ  لحم  باوخ و  هوحن  اهنآ  یهاگ 
: هک دیهد  حیضوت  دوخ  رتخد  نادنزرف  هب  دینک ؛ نایب 
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! دینک راتفر  اهسسنرپ  دننام  ًامتح  امش  دننک ، راتفر  اههدازهاش  دننام  دنهاوخیمن  اهرسپ  رگا 

: نارتخد هنانز  ياهتبحص 

اـهراتفر و لـباقم  رد  هک  تسا  یعیبط  هداد و  زورب  یتحارهب  ار  دوخ  تاـساسحا  ورنیا  زا  بلقلاـقیقر ، تسا و  ناـبرهم  رتـخد  دـنزرف 
.داد دهاوخ  زورب  ار  یفطاع  یساسحا و  ياهلمعلاسکع  دوخ  زا  هتشاد و  يریذپرثا  یگداس  هب  زین  اهراتفگ 

.دشاب هتشاد  شیوخ  ردام  اب  طقف  ار  هنانز  یصوصخ و  راتفگ  اهراتفر و 

دیاب وا  هک  تسا  نیا  دـسریم  رظنهب  مهم  هچنآ  .ردام  ردـپ و  لباقم  رد  هاگ  تسا و  رهاوخ  ردارب و  لـباقم  رد  هاـگ  اـهلمعلاسکع  نیا 
تالاؤس لئاسم و  یناوجون  هرود  رد  ًاصوصخ  دـشاب و  هتـشاد  شیوخ  ردام  اب  طقف  ار  هنانز  یـصوصخ و  راتفگ  اـهراتفر و  دزوماـیب 

.دراذگ نایم  رد  ردام  اب  ار  دوخ 

هب ار  تالاؤس  نآ  هب  خساپ  تشاد ، ءایح  مرـش و  ساسحا  مناخ  رتخد  هک  دنتـشاد  یتالاؤس  وا  زا  هداوناخ  ءاضعا  رگید  ای  ردـپ و  رگا 
ءایح و ظفح  بجوم  نینچمه  هدش و  ردام  اب  رتخد  یلدمه  یکیدزن و  ببـس  تدم  ینالوطرد  راتفر  نیا  .دـهد  عاجرا  شیوخ  ردام 

.تسین رتخد )  ) دنزرف تیبرت  زا  ردپ  يزاسادج  ینعمهب  حیضوت  نیا  تسا  یهیدب  دوشیم ؛ مناخ  رتخد  ندوب  بوجحم 

مارتحا ردپ ، اهنآ و  نیب  هشیمه  هک  دنوش  تیبرت  يوحنهب  رتخد  نادنزرف  هکنیا  دشابیم و  ردام  هب  مناخ  رتخد  هنانز  روما  ندرپس  هکلب 
.دشاب رارقرب  ءایح  و 

یماـظن راعـشا  ناوید  زا  نونجم  یلیل و  ناتـساد  زا  تیب  دـنچ  هب  اـهمناخ ، رتـخد  طـسوت  ءاـیح  تیاـعر  زا  یبدا  هنومن  کـی  ناونعهب 
: مییامنیم هراشا  يوجنگ 
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تیا _ کح نیدب  ردپ  یلیل ز 

تیاهن یب  هکنانچ  دی  _ جنر

تشادیم هآ  هتفهن  هدرپ  رد 

تشادیم هاگن  ردپ  هدرپ ز 

نوریب هدرپ  ردپ ز  تفر  نوچ 

نوگلگ هیرگ  وا ز  سگرن  دش 

دنار نوخ  هدید  ود  هر  نادنچ ز 

دناشنب رابغ  نآ  دوخ  هار  زک 

هتکن

(: درادن رسپ  رتخد و  هب  صاصتخا  دنتسه و  ماع  هتکن  هس  نیا   ) نیدلاو ةژیو  یتیبرت  مهم  هتکن  هس 

نیا دنتسه ؛ رگیدکی  يدوجو  هفـسلف  هکلب  تسین ؛ مههب  هتـسباو  یتح  ای  لمکم  هطبار  یعامتجا ، تیبرت  بدا و  ءایح و  نیب  هطبار  . 1
لگ زا  ار  ییابیز  بآ و  زا  ار  تبوطر  میناوتب  هک  تسا  نیا  دـننام  مینک ، ادـج  ناسنا  کی  بدا  زا  ار  ءایح  اـم  رگا  هکنیا : ینعی  هتکن 

.مینکیم یقلت  ءایحاب  یناسنا  ار  بدؤم  ناسنا  ًاعطق  مینادیم و  ءایح  نیع  ار  بدا  ینعم  اذل  میناوتیمن ! هتبلا  هک  مینک ، ادج 

لیلحت دوخ  نادنزرف  يارب  ار  مدرم  راتفر  نوگانوگ  ياههبنج  عامتجا ، رد  نارگید  زا  دب  ای  بوخ  ياهراتفر  هدـهاشم  تروص  رد  . 2
لاثم ناونعهب  دنتـسه ؛ یگدـنز  طیحم  رد  یبوخ  ياهراتفر  دـهاش  اـم  نادـنزرف  یهاـگ  تفگ : دـیاب  عوضوم  نیا  حیـضوت  رد  مینک ؛

تدـعاسم شلیبـموتا  ندرک  نشور  يارب  ار  ياهدـننار  دارفا ، زا  يدادـعت  اـی  دـهدیم و  روبع  ناـبایخ  زا  ار  لاـسنهک  یمناـخ  يدرف ،
ات دروآ  مهارف  اهنآ  يارب  ار  یبسانم  رایسب  یتیبرت  ياهتصرف  دناوتیم  امش  تاحیـضوت  نادنزرف و  طسوت  اهراتفر  نیا  ةدهاشم  .دننکیم 

یشزومآ هاگراک  کی  دننام 
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.دنربب هرهب  نآ  زا 

نیدلاو ياهراتفر  زا  یضعب  میهاوخب  دوخ  نادنزرف  زا  میناوتیم  عورش ، يارب  .مینک  انـشآ  يراتفر  صخاش  ياهوگلا  اب  ار  نادنزرف  . 3
دـشوپب و سابل  هناخ  زا  نوریب  رد  ردام  زا  نتفرگ  تروشم  اب  میهاوخب  دوخ  رتخد  دـنزرف  زا  هنومن  ناونعهب  .دـننک  رارکت  نیرمت و  ار 

.دش دهاوخ  یصخشتم  يوناب  شردام  نوچمه  زین  وا  يدوزهب  هکارچ  دنک ، راتفر  اهرتگرزب  دننام 

زا هدافتسا  هتبلا  .دشاب  هتشاد  یبسانم  ششوپ  دیامن و  هدافتسا  یمسر  سابل  زا  ینامهیم ، رد  ردپ  نوچمه  میهاوخب  زین  رـسپ  دنزرف  زا 
تمــــصع و تیبــــلها  � و  مرکا ربماــیپ  یلمع  ةریـــس  ًاـــصوصخ  تــسا ، بساـــنم  هدـــنزاس و  رایـــسب  زین  لـــماک  ياـــهوگلا 

(. مهیلعهللامالس ) تراهط

رد دناهتـسناوت  هک  يدارفا  نیرتهب  .دنتـسه  تبحم  بلاط  هشیمه  هتـشاد و  یتسودابیز  سح  يدادادـخ  ترطف  بسحرب  اـم  نادـنزرف 
� و مرکا ربمایپ  ًاـصوصخ  یهلا و  ناربماـیپ  دـنزاس ، هارمه  ار  تبحم  ییاـبیز و  دوخ  راـتفر  رد  دنـشیدنیب و  اـبیز  دوخ  راـتفگ  رکف و 

.دنتسه ناشیا  موصعم  تیبلها 

.میهد شزومآ  دوخ  نادنزرف  هب  ار  یحیحص  بلاج و  ياهقفا  ناشیا ، ياهراتفر  ندناوخ  هریس و  ياهباتک  هیهت  اب  میناوتیم  نیدلاو  ام 
همـالع یبنلاننـس  باـتک  و  هـیلع ) هللا  هـمحر  ) يرهطم دیهـش  داتــسا  ناتــسار  ناتــساد  باـتک  هـب  ناوـتیم  داهنــشیپ  کـی  ناوـنع  هـب 

.دومن هراشا  هیلع ) هللا  همحر  ) ییابطابط

یلاع و ياهزارف  ياراد  ءایح  زا  دـعب  نیا  مییامنیم ؛ هراشا  زین  نآ  یهلا  دـعب  هب  ءایح  یعامتجا  يدرف و  دـعب  هب  نتخادرپ  زا  دـعب  لاح 
.مییامن تیبثت  ار  دوخ  تیناسنا  هاگیاج  یهلا  رضحم  رد  میناوتب  ات  تسا  یصخاش 

: ءایح یهلا  دعُب  . 3

هراشا

.تسا دنوادخ  زا  ءایح  انامه  ءایح ، هبترم  نیرتالاو  نیرتالاب و 
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زا ءایح  زا  مسق  نیا  .تسا  دنوادخ  زا  ءایح  انامه  ءایح ، هبترم  نیرتالاو  نیرتالاب و  .تسا  لاعتم  دـنوادخ  زا  ءایح  ءایح ، زا  موس  دـُعب 
تـسد نادب  نانآ  یقیقح  ناوریپ  یبتارم  رد  و  مالـسلامهیلع ) ) نیموصعم یهلا و  ءایبنا  زج  هک  تسا  رادروخرب  ینأش  تمظع و  نانچ 

نینچ نوچ  دباییم و  راگدرورپ  تمظعاب  رـضحم  رد  ار  دوخ  هظحل  ره  دسرب ، ءایح  زا  هجرد  دُعب و  نیا  هب  هک  یـسک  دننکیمن و  ادیپ 
.تسا ءایح  اب  هتخیمآ  روضح  ساسحا  نیا  زا  رثأتم  وا  راتفگ  راتفر و  یمامت  تسا ،

راتفر تبحص و  رد  یگتـسیاشان  يدب و  نیرتکچوک  .تسا  دنمدوس  شراتفگ  یمامت  تکرب و  ریخ و  شلامعا  رـسارس  یناسنا  نینچ 
.تسا دنمدرخ  هتسیاش و  ناسنا  کی  زا  یصخاش  بیترت  نیا  هب  .درادن  هار  وا 

ایهم هداوناخ  رد  ار  ام  شمارآ  دشر و  هنیمز  دناوتیم  دارفا  نیا  اب  ام  ترشاعم  دنـشاب و  ام  ناتـسود  نیرتهب  هلمج  زا  دنناوتیم  دارفا  نیا 
.دنتسه نیما  ینارواشم  هدوب و  ام  هاوخریخ  هشیمه  تسودادخ ، ناتسود  .دزاس 

دوهـشم دـیاب  ام  یگدـنز  زا  يدراوم  هچ  رد  لاعتم ، دـنوادخ  زا  ءایح  اب  بسانتم  یعامتجا  ياهراتفر  هک  تسا  نیا  مهم  لاؤس  لاـح 
؟ ددرگ مهارف  یهلا  رئاعش  میظنت  هنیمز  ات  دشاب 

: مینکیم هراشا  یلمع  لاثم  دنچ  هب  شسرپ  نیا  هب  ییوگخساپ  يارب 

.میهدب شوگ  یهلا  تایآ  هب  مینک و  توکس  میرک ، نآرق  ندش  هدناوخ  نامز  رد  - 1

رد زین  ار  نارگید  میـشابن و  يرگید  راک  لوغـشم  مینک و  راتفر  مسارم  اب  بسانتم  یبهذـم ، مسارم  ای  تاداـبع  يارجا  ماـگنه  رد  - 2
.تعامج زامن  ماگنه  رد  ًاصوصخ  مینک ؛ يرای  هدش ، دای  روما  ماجنا 

ار نارگید  لاوحا  ناضمر ، كرابم  هاـم  رد  لاـثم  ناونعهب  .مییاـمن  تیاـعر  ار  یمومع  ياـضف  تاـئاضتقا  لاـس ، صاـخ  ماـیا  رد  - 3
نیا تیاعر  مینکن و  يراوخ  هزور  هب  رهاظت  میرادن ، ار  ندوب  رادهزور  قیفوت  هک  یتروص  رد  هدومن و  تیاعر 
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.مییامن دزشوگ  زین  دوخ  نادنزرف  هب  ار  روما 

، یشیدناهداس ای  یهجوتیب  رس  زا  میزاسن و  مهارف  ار  نارگید  ای  دوخ  حیرفت  هدنخ و  بابسا  ینید ، نوتم  ای  ناگرزب  زا  هدافتسا  اب  - 4
.میزاسن مهارف  ار  تاسدقم  هب  یمارتحایب  تابجوم 

راکهب رد  تسا  نکمم  یـشومارف  ای  هلجع  بسحرب  عقاوم ، یـضعب  رد  .مینک  دای  یکین  هب  ار  نید  ناگرزب  لاـعتم و  دـنوادخ  ماـن  - 5
نیا هدومن و  تقد  دـیاب  اذـل  .مینک  یهاتوک  هتـساوخان  مهیلع ،) هللاامالـس  ) تراهط تمـصع و  تیبلها  مارتحا  تیاعر  باـقلا و  ندرب 

.میناسرب لقادح  هب  ار  هتساوخان  ياطخ 

یگدـنز دوشیم  بجوم  یهلا  مارح  لالح و  تیاعر  لالح و  يزور  بسک  .میـشاب  لئاق  هژیو  تیمها  لالح ، يزور  بسک  يارب  - 6
هب هک  میدنـسپن  زگره  دـنک ، ملظ  ام  هب  یـسک  میدنـسپیمن  هک  هنوگنامه  .مینک  تیاـعر  ار  نارگید  قوقح  هتـشاد و  ياهنادنـسپادخ 
هن دننک و  ملظ  نارگید  هب  هن  هک  تساوخ  اهنآ  زا  داد و  شزومآ  زین  دوخ  نادـنزرف  هب  ناوتیم  ار  یتیبرت  هتکن  نیا  .مینک  ملظ  نارگید 

.مینک هاگآ  ناشقوقح  هب  ار  دوخ  نادنزرف  تسا  مزال  هتکن ، نیا  شزومآ  يارب  .دوش  ملظ  اهنآ  هب  دنهد  هزاجا 

تبغر شیازفا  بجوم  هتکن  نیا  تیاعر  .میـشاب  بترم  زیمت و  مییامن و  هدافتـسا  بسانم  سابل  زا  دوخ ، تادابع  ماجنا  ماگنه  رد  - 7
زامن ماگنه  رد  ًاصوصخ  ار  ام  زکرمت  تداـبع ، تامدـقم  هب  نتخادرپ  بادآ و  تافیرـشت و  تیاـعر  ًانمـض  .دـش  دـهاوخ  تداـبع  هب 

.داد دهاوخ  شیازفا 

ندـش مهارف  بجوم  ناـسنا  ياهتلـصخ  زا  یـضعب  .مینادـن  نارگید  زا  رترب  ار  دوخ  هدوـمن و  تیاـعر  ار  مدرم  یعاـمتجا  قوـقح  - 8
دوز ندـش ، ینابـصع  دوز  ربـکت ، زا : دـنترابع  اهتلـصخ  نیا  زا  یـضعب  .دوش  تخـس  اـم  رب  یهلا  دودـح  تیاـعر  اـت  دوشیم  یطیارش 

هتـسناد و رتهب  نارگید  زا  ار  دوخ  هدرکان ، يادـخ  اـت  تسا  یفاـک  میـشاب ، هتـشاد  ار  اهتلـصخ  نیا  زا  کـی  ره  رگا  ندرک ؛ تواـضق 
دنوادخ
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.مینک یضاران  دوخ  زا  ار  لاعتم 

!!! هتکن

عوضوم نیا  زا  يریگـشیپ  روظنمهب  دـیوش ، قوـف  دنـسپان  ياهتلـصخ  زا  یکی  راـچد  يزور  تسا  نکمم  دـینکیم  ساـسحا  هچناـنچ 
: تسا مزال  هتکن  دنچ  تیاعر 

.میشاب هتشاد  بل  رب  دنخبل  هشیمه  * 

.مینک یتسدشیپ  ندرک  مالس  رد  * 

.میشاب نابرهم  مدرم  اب  * 

.میشاب عضاوتم  مدرم  هب  تبسن  * 

؟ تسا هنوگچ  فافع  ءایح و  هطبار 

نآ يدربراک  حیـضوت  تغل و  رد  فافع  .دراد  روضح  زین  فافع  یگـشیمه  ۀـملک  ءایح  هژاو  راـنک  رد  دیرـضحتسم ، هک  روطناـمه 
تیـصخش تمالـس  ظفح  يانعم  هب  یترابعهب  درخ و  لقع و  رب  يزیرغ )  ) یناسفن ياههتـساوخ  تالیامت و  هبلغ  زا  دوخ  ظـفح  ینعی 

ات مینکیم  لرتنک  ار  دوخ  تالیامت  هتـشاد و  نوصم  يزیرغ  ياهـشهاوخ  هبلغ  زا  ار  دوخ  لقع  فافع ، تفـص  نتـشاد  اب  ینعی  تسا ؛
.مییامن ظفح  ار  نامحور  مسج و  تمالس  میناوتب 

بوکرـس اب  هن  ینعی  تسا ؛ طیرفت  طارفا و  هنوگره  زا  رود  هب  ترـشاعم  راتفر و  رد  لادـتعا  ياـنعمهب  فاـفع  دیـشاب  هتـشاد  داـی  هب 
زا رود  هب  هدیدنـسپ و  لدـتعم ، هنـالقاع ، يراـتفر  هکلب  دـینک ؛ میرح  کـته  يردـهدرپ و  هن  دـیبایب و  شیارگ  يدوـمخ  هب  ناـتلایما 

لایما موجه  ربارب  رد  ار  دوخ  تفع  ات  دـنکیم  کمک  ام  هب  ءایح  صخاـش  اتـسار ، نیا  رد  .دیـشاب  هتـشاد  هدـش  لرتنکریغ  تاـساسحا 
.مییامن تظفاحم  لرتنک و  يزیرغ 
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درخ و لـقع و  رب  يزیرغ )  ) یناـسفن ياههتـساوخ  تـالیامت و  هبلغ  زا  دوـخ  ظـفح  ینعی  نآ  يدربراـک  حیـضوت  تغل و  رد  فاـفع 
نوصم يزیرغ  ياهشهاوخ  هبلغ  زا  ار  دوخ  لقع  فافع ، تفص  نتـشاد  اب  ینعی  تسا ؛ تیـصخش  تمالـس  ظفح  يانعم  هب  یترابعهب 

.مییامن ظفح  ار  نامحور  مسج و  تمالس  میناوتب  ات  مینکیم  لرتنک  ار  دوخ  تالیامت  هتشاد و 

؟ تسا هنوگچ  فافع  يروحم  تیصخش  يراتخاس و  يوگلا 

هراشا

تیـصخش يراتخاس و  لدـم  میـشاب ، رادروخرب  راـک  نیا  يارب  یلمع  هماـنرب  کـی  زا  هکنیا  دوخ و  فاـفع  رتهب  تیریدـم  روظنم  هب 
لدم نیا  زا  هدافتسا  .میشاب  هتشاد  ار  يرتنما  مارآ و  یگدنز  يداهنشیپ ، لدم  نیا  زا  هدافتـسا  اب  تسا  دیما  .میهدیم  هئارا  ار  يروحم 

.دهد شیازفا  اهنآ  زا  ار  نادنزرف  يریذپوگلا  دناوتیم  ًاعطق  نیدلاو ، طسوت 

رکف رد  تفع  لوا ؛ هلحرم  . 1

.دش دهاوخ  نامراتفر  راتفگ و  همدقم  ام  راکفا 

.میهدن هار  نامنهذ  رد  ار  نارگید  قوقح  رد  هلخادـم  هنوگره  نظءوس و  تداسح ، .میـشاب  دوخ  راکفا  بقارم  ینعی  رکفت  رد  تفع 
مینک و تیاعر  ار  نارگید  یـصخش  میرح  نامنهذ  رد  یتح  نیاربانب  دـش ؛ دـهاوخ  نامراتفر  راتفگ و  همدـقم  ام  راکفا  دـشاب  نامدای 

هکارچ .مینکن  رکف  يزیچ  ره  هب  هک  میزوماـیب  میـشیدنین و  دوشیمن ، بوسحم  اـم  قوقح  ةدودـحم  رد  هچنآ  هب  میـشاب و  شیدـناتبثم 
.دوشیم ام  راتفر  راتفگ و  رد  یفنم  تارییغت  بجوم  راکفا  زا  یضعب 

46 ص :

؟ میشاب هتشاد  ییایحاب  نادنزرف  www.Ghaemiyeh.comهنوگچ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 133زکرم  هحفص 57 

http://www.ghaemiyeh.com


﴾ ...ٌمِثا ِّنَّظلا  َضَعب  َنِا  ِّنَّظلا  َنِم  ًاریثَک  اُوِبنَتجا  اُونَماء  َنیذَّلا  اَهُّیَا  ای  ﴿

(1) ...تسا هانگ  اهنامگ  زا  ياهراپ  هکارچ  دیزیهرپب ، اهنامگ  يرایسب  زا  دیاهدروآ ! نامیا  هک  یناسک  يا 

مالک رد  تفع  مود ؛ هلحرم  . 2

تیصخش یگنوگچ  ۀصخـشم  یگمه  نارگید ، راتفر  هب  ضارتعا  یتح  نداد و  رظن  ات  هتفرگ  یـسرپلاوحا  زا  میروآیم ، نابز  هب  هچنآ 
روما هب  طوبرم  فیخس  نانخس  ییوگازـسان و  رخـسمت ، تمهت ، غورد ، تبیغ ، لیبق  زا  یتاعوضوم  هب  دورو  مدع  اب  نیاربانب  .تسام 

.میشاب اهوگتفگ  عون  نیا  هدنونش  ات  مینکن  مهارف  زین  ار  یطیارش  هتبلا  میراذگب و  مارتحا  نارگید  دوخ و  میرح  هب  یسنج و ... 

، مالـسا نیبم  نید  رد  هک  دـسریم  رظنهب  هنوگنیا  مالّـسلامهیلع )  ) تیب لها  یلمع  هریـس  نینچمه  یمالـسا و  فراعم  نوتم  هب  هجوتاب 
:� مرکا ربمایپ  .تسا  هدش  دادملق  یسنج  یتفعیب  زا  رتدب  بتارم  هب  تبیغ 

َُهل َرِفغَی  یّتح  َُهل  ُرَفُغی  ِهَبیَغلا ال  َبِحاص  َّنإ  و  ِهیلَع ، ُهّللا  َباَتَف  ُبُوتَی  َُّمث  ِینزَی  َلُجَّرلا  َّنَأـِل  َلاـق : َفیَک ؟ اُولاَـق َو  اـنِّزلا ، َنِم  ُّدَـشَأ  ُهَبیِغلا  �
� ُُهبِحاص

رگتبیغ اما  و  دریذپیم ، ار  شاهبوت  ادخ  دیامنیم و  هبوت  سپس  دنکیم و  انز  درم  دومرف : هنوگچ ؟ دنتفگ  تسانز ، زا  رتدب  ندرک  تبیغ 
(2) .دشخبب ار  وا  هدنوش  تبیغ  هک  ینامز  ات  دوشیمن  هدیزرمآ 
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بقارم دیتسه ، مناخ  رگا  اما  دنیوگب و  نخـس  هنامرتحم  دنزیهرپب و  دوخ  ناسنج  مهریغ  اب  یخوش  زا  نایاقآ  تسا  هتـسیاش  ًاصوصخ 
.دشاب هجوتبلج  زا  رود  هب  نیتم و  هک  دیشاب  دوخ  تبحص  نحل 

راقواب مینک ، تبحص  مکحم  بوخ و  تسا ! نارگید  يوربآ  شورف  لحم  هک  مینکن  تکرـش  ییوگتفگ  ياهرازاب  رد  میـشاب  بقارم 
.مینک هدافتسا  زیمآمارتحا  تاملک  زا  میشاب و  بدؤم  و 

.مینک هدنمرش  ار  وگغورد  كاته و  صخش  هتسیاش ، راتفر  هنینأمط و  اب  میناوتیم  دراوم  زا  يرایسب  رد 

ینابـصع تهجنیدـب  دـناهدرک ؛ ام  راثن  ار  یتمهت  ای  دـناهداد  ام  هب  ار  ییاوران  تبـسن  غورد ، هب  يدارفا  ای  درف  میوشیم  هجوتم  یهاگ 
ام مالک  تفع  ندش  رادهکل  بجوم  يرادنتشیوخ ، مدع  تینابصع و  نیا  .مینکیم  هدافتسا  اهنآ  هب  باطخ  یبسانمان  ظافلا  زا  هدش و 

حالصا بجوم  مینک و  هدنمرش  ار  وگغورد  كاته و  صخش  هتسیاش ، راتفر  هنینأمط و  اب  میناوتیم  دراوم  زا  يرایـسب  رد  .دش  دهاوخ 
.میوش وا  راتفگ  راتفر و 

: تسین فطل  زا  یلاخ  نآ  هب  هجوت  هک  تسا  هدومن  نایب  ناتسلگ  رد  ار  یبلطم  يدعس  نیدلا  حلصم  خیش  صوصخ  نیا  رد 

! « نک لجخ  شحالص  هب  اتفگ  تسا ، هداد  یهاوگ  نم  داسف  هب  نالف  هک  مدرک  هلگ  خیاشم  زا  یکی  شیپ  »

لاجم دباین  نتفگ  وت  صقن  هب  لاگسدب  ات  شاب  شور  وکین  وت 

(1) لامشوگ دروخ  برطم  تسد  زا  یک  میقتسم  دوب  طب  رب  گنهآ  وچ 
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؟ لاؤس

؟ دشاب هتشاد  اهوگو  تفگ  رد  یهاگیاج  هچ  دیاب  یخوش 

یسک اب  دنرادن  تسود  دارفا  یـضعب  دنچره  .مینادیم  دوخ  یمومع  گنهرف  زا  یتمـسق  ار  نآ  هدوب و  انـشآ  یخوش  اب  ام  زا  يرایـسب 
ناوتیم لیذ  تاکن  تیاعر  اب  .دنربیم  تذل  نآ  زا  مدرم  هدمع  اما  دنک ، یخوش  اهنآ  اب  یـسک  دـنرادن  تسود  هکنیا  ای  دـننک  یخوش 

! تسا یبوخ  زیچ  یخوش  تفگ 

؛ دشاب هنابدؤم  * 

؛ دشابن مانشد  * 

؛ دشابن غورد  * 

؛ دشابن نارگید  ندرک  هرخسم  * 

؛ دشابن تمهت  تبیغ و  * 

.دوشن یسک  شجنر  بجوم  * 

ندینش رد  تفع  موس ؛ هلحرم  . 3

يایند .دراد  یـساسا  شقن  نارگید  ام و  نیب  طابترا  يرارقرب  رد  سح  نیا  تسا و  يرادینـش  سح  اـم  يدادادـخ  ياـهتمعن  زا  یکی 
شزرا يزیچ  ره  هک  مینادب  مینک و  هدافتسا  بسانم  تسرد و  یهلا  تمعن  نیا  زا  دیاب  نیاربانب  دومن ؛ روصت  ناوتیمن  ار  ندینش  نودب 

.درادن ار  ندش  هدینش 

ندینـش زا  هک  تساور  سپ  دـش  دـهاوخ  اـم  رکف  ندـش  هدولآ  بجوم  فیخـس  نانخـس  اـی  هداـتفا و  اـپ  شیپ  روـما  هب  نداد  شوـگ 
.مینکن فرص  لطاب  روما  هب  ار  دوخ  ردقنارگ  تقو  مینکن و  ایهم  ار  دراوم  نیا  ندش  مهارف  ۀنیمز  میشاب و  رود  ینینچنیا  تاعوضوم 

يارب ییاونـش  تمعن  زا  نینچمه  میهد و  شوـگ  ناتـسود  هداوناـخ و  ءاـضعا  دـننام  دوـخ  کـیدزن  دارفا  تبحـص  هب  تـسا  هتـسیاش 
هب تبحم  شیازفا  ای  يریگدای و 
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ار یلدمه  سح  میناوتیم  هدـش ، هاگآ  اهنآ  تالکـشم  اهتیقفوم و  زا  نامنازیزع  ياهتبحـص  هب  نداد  شوگ  اب  .مینک  هدافتـسا  نارگید 
امش یناور  مطالت  ای  یحور  شمارآ  رب  امش  ياه  هدینـش  هکارچ  .دیـشاب  دیونـشیم  هچنآ  بقارم  نیاربانب  میهد ؛ شیازفا  رگیدکی  رد 

.دوب دهاوخ  راذگریثأت 

دیاب هکلب  درادن ؛ نداد  شوگ  شزرا  دنـسپان ، یخوش  هدوهیب و  مالک  ییوگدب ، تمهت ، تبیغ ، دـننام  اههدینـش  زا  يرایـسب  نیاربانب 
رد هک  ار  یسلاجم  دیناوتیم  راکهار  کی  ناونعهب  میشاب ؛ هتشاد  دوخ  ةداوناخ  ءاضعا  ًاصوصخ  دیفم و  نانخـس  ربارب  رد  اونـش  شوگ 

.دییامن كرت  دراد  دوجو  هدش  دای  دراوم  اهنآ 

هاگن رد  تفع  مراهچ ؛ هلحرم  . 4

.تسا لد  ةزاورد  مشچ 

لیاسو هناخ ، لخاد  هب  هزاجا  بسک  نودب  .مینکیم  ناملد  دراو  ار  يزیچ  هچ  نامهاگن  اب  تشاد  هجوت  دـیاب  .تسا  لد  ةزاورد  مشچ 
هب دولآبـضغ  زیمآریقحت و  ياههاگن  .دـینکن  هاگن  تشاددای و ...  رتفد  سکع ، هارمه ، نفلت  زا  معا  نارگید  یـصخش  تاعالطا  اـی  و 
هب ملظ  شرتسگ  بجوم  راک ، نیا  اب  هکارچ  دینیبن ؛ ار  یقالخاریغ  ياهملیف  اهـسکع و  یطیارـش  چیه  تحت  .دیـشاب  هتـشادن  نایفارطا 

.مینک بانتجا  يرورضریغ  هریخ و  هاگن  زا  مرحمان ، هب  نامهاگن  لرتنک  اب  دش و  دیهاوخ  نارگید  قوقح 

لباقم رد  ًاصوصخ  .تسا  هتشاد  لابند  هب  ار  یخلت  تشونرـس  هدز و  مه  هب  ار  دارفا  یناور  شمارآ  هک  يدروم  یب  ياه  هاگن  اسب  هچ 
؛ دـشابن یمارتحایب  یتحاران و  اب  هارمه  هاگ  چـیه  هک  دیـشاب  دوخ  هاگن  بقارم  دنتـسه ، ام  دزن  قوقح  بحاـص  هک  يدارفا  نیدـلاو و 

.دینک دروخرب  هداشگ  يور  تبحم و  اب  هارمه  هکلب 
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! یمارگ نیدلاو 

نکیل .دـشاب  هدافتـسالباق  يدربراک و  نارـسپ  نارتخد و  نایاقآ ، اهمناخ ، يارب  هک  تسا  هتفای  شراگن  يوحن  هب  باـتک  نیا  بلاـطم 
نایاقآ و يارب  هک  هاگن ) رد  تفع   ) رـضاح ثحب  دننام  تشاد ، دـهاوخ  يرتشیب  دربراک  درم  ای  نز  تیـسنج  يارب  نآ  دراوم  یـضعب 

.دراد يرتشیب  دربراک  اهرسپ  اقآ 

.دننکیم هتساوخ  بلط  ندرک ، هاگن  اب  دنوشیم و  هتسبلد  ندید ، اب  نادرم 

.تسا لد  هزاورد  مشچ  هک  مدومن  رکذ  مالک ، يادتبا  رد  .دنشاب  هتشاد  ياهژیو  هجوت  ثحب  نیا  هب  نایاقآ  مینکیم  هیصوت  ور  نیا  زا 
، دنکیم هاگن  يزیچ  هب  یتقو  ینعی  دوشیم ؛ زکرمتم  هدش و  هتخیگنارب  وا  تاساسحا  هدمع  ندید ، اب  هک  تسا  ياهنوگهب  درم  تیسنج 

؛ دنشخب یم  قمع  نآ  هب  دننکیم و  کمک  وا  هدهاشم  هب  زین  تاساسحا  رگید 

: دییامرف تقد  رهاطاباب  یتیب  ود  هب  .دننکیم  هتساوخ  بلط  ندرک ، هاگن  اب  دنوشیم و  هتسبلد  ندید ، اب  نادرم  اذل 

دای دنک  لد  دنیب  هدید  هچره  هک  دایرف  ودره  لد  هدید و  تسد  ز 

دازآ ددر  لد گ_ ات  هدید  رب  منز  دالو  ششین ز ف_ يرجنخ  مزاسب 

مشچ اهزیچ  يرایسب  رب  دیاب  رکف ، شمارآ  بلق و  یتحار  يارب  اذل  دنکیم ؛ انمت  لد  دنیبب ، مشچ  هچنآ  ره  هک  تسا  نیا  رعـش  روظنم 
.دننکن هاگن  يا  هرظنم  ره  هب  هک  میهد  شزومآ  رکذت و  دوخ ، ناناوجون  ًاصوصخ  نامنادنزرف ، هب  تسا  بوخ  درکن ! هاگن  تسب و 
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.دنتسه ریذپبیسآ  رایسب  یفطاع  یسنج و  رظن  زا  غولب ، ًاصوصخ  یناوجون و  نارود  رد  ام  نادنزرف 

ردـپ ًاصوصخ  نیدـلاو ، اذـل  .دنتـسه  ریذپبیـسآ  رایـسب  یفطاع  یـسنج و  رظن  زا  غولب ، ًاـصوصخ  یناوجون و  نارود  رد  اـم  نادـنزرف 
نامـشچ بقارم  یـساسحا ، يرکف و  شمارآ  رطاخهب  دهاوخب  وا  زا  هتـشاد و  ياهنامیمـص  يوگوتفگ  دوخ  رـسپ  اب  دناوتیم  هداوناخ ،

رد تفع  عوضوم  راتفگ ) زا  يادج  شزومآ   ) یلمع شزومآ  اب  دناوتیم  نینچمه  .دیامن  تیاعر  ار  دوخ  ناگدید  تفع  دشاب و  دوخ 
.دهد شزومآ  نادنزرف  هب  ار  هاگن 

.دریگ یمارف  وا  زا  ار  راتفر  نیا  هک  تسا  یهیدب  دیامن ، هدهاشم  فیفع  نیدتم و  یصخش  ار  دوخ  ردپ  یتقو  هداوناخ  رسپ 

يوگلا ار  وا  راتفر  هدوب و  ردپ  هدیدنسپ  راتفر  عبات  دراوم  هدمع  رد  نکیل  دشاب ، هتـشاد  مه  ییاطخ  نس  ءاضتقا  هب  تسا  نکمم  لاح 
.دهدیم رارق  دوخ  درکلمع 

.دریگ یمارف  وا  زا  ار  راتفر  نیا  هک  تسا  یهیدب  دیامن ، هدهاشم  فیفع  نیدتم و  یصخش  ار  دوخ  ردپ  یتقو  هداوناخ  رسپ 

هجوت نینچمه  بلطم و  ریونت  تهج  .تسا  رثؤم  رایـسب  هاگن  رد  تفع  عوضوم  رد  ردپ ، ًاصوصخ  نیدـلاو ، راتفر  یگنوگچ  نیاربانب 
.میوشیم روآدای  همحر  هیلع  يدعس  ناتسلگ  زا  ار  لیذ  تیاکح  عوضوم ، نیا  هب  صاخ 

؛ متفگ شتفاطل  هب  يراب  .يدرک  نارکیب  لمحت  يدرب و  ناوارف  روج  هداتفا  المرب  شزار  هدش و  التبم  یـسک  هب  مدید  ار  يدنمـشناد  »
املع ردق  قیال  ینعم  نینچ  دوجو  اب  تسین ، یّتلز  رب  یتبحم  يانب  یتلع و  روظنم  نیا  تّدوم  رد  ار  وت  هک  مناد 
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هک تحلـصم  نیرد  اهراب  رادب ، مراگزور  نماد  زا  باتع  تسد  رای  يا  تفگ  .ندرب  نابدایب  روج  ندـینادرگ و  مهتم  ار  دوخ  دـشابن 
تسا رتناسآ  نداهن  هدهاجم  رب  لد  دنیوگ : امکح  وا و  ندید  زا  ربص  هک  یمه  دیآ  رتلهـس  وا  يافج  رب  ربص  مدرک و  هشیدنا  ینیب  وت 

«(1) .نتفرگرب هدهاشم  زا  مشچ  هک 

.نتفرگرب هدهاشم  زا  مشچ  هک  تسا  رتناسآ  نداهن  هدهاجم  رب  لد 

ششوپ رد  تفع  مجنپ ؛ هلحرم  . 5

دهاوخ شیاـمن  هب  ار  اـم  تیـصخش  یگنوگچ  عاـمتجا ، ناتـسود و  ماوـقا ، هداوناـخ ، عـمج  رد  اـم  ندیـشوپ  ساـبل  روـضح و  هوـحن 
فرع فالخ  ای  امنندـب  ناسنا  شـشوپ  هچره  .دراد  ییازـسهب  مهـس  نارگید  مجاـهت  زا  ناـمقوقح  تظاـفح  رد  نیارباـنب  تشاذـگ ؛

.دنیامن رارقرب  يرتیمیمص  طابترا  ام  اب  اورپیب  دنهدیم  هزاجا  دوخ  هب  راجنههبان  دارفا  دشاب ، عامتجا 

يارب یمومع  عماجم  رد  سابل  نیناوق  بادآ و  فلتخم ، عماجم  رد  یعامتجا  تانوئـش  تیاعر  یناسنا و  تمارک  ظفح  روظنم  هب  اذـل 
تسا هدیدرگ  ياهژیو  دیکأت  اهنآ ، رتشیب  يریذپبیسآ  تیباذج و  تلع  هب  نانز  شـشوپ  رب  هراومه  هتبلا  هدش و  حرطم  نانز  نادرم و 

.تسا هدش  دای  باجح  ناونعهب  نآ  زا  یهلا  نایدا  رد  هک 

دهاوخ شیاـمن  هب  ار  اـم  تیـصخش  یگنوگچ  عاـمتجا ، ناتـسود و  ماوـقا ، هداوناـخ ، عـمج  رد  اـم  ندیـشوپ  ساـبل  روـضح و  هوـحن 
.تشاذگ
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ییارآدوخ تنیز و  رد  تفع  مشش ؛ هلحرم  . 6

هراشا

هک دـشاب  ییابیز  ةدـننیرفآ  دـنکیم  یعـس  دوخ  دراد و  تسود  ار  ییابیز  ناسنا  ینعی  تسا ؛ ییابیز  رد  تذـل  ناسنا ، تاذـل  زا  یکی 
وکین رایـسب  يراک  بسانم  طیارـش  ناکم و  نامز ، بلاـق  رد  يرـشب  زاـین  نیا  هب  ییوگخـساپ  تسا و  يرطف  یعیبط و  سح  نیا  هتبلا 

ار ام  یگداوناخ  یـصخش و  یگدنز  ًاعطق  دش و  دهاوخ  یعامتجا  راجنهان  راتفر  بجوم  رکذلاقوف  تاکن  تیاعر  مدـع  نکیل  .تسا 
.دومن دهاوخ  لکشم  راچد  نامفارطا  طیحم  رد 

دوخ یگدنز  زا  يرتشیب  شمارآ  تینما و  اب  هک  میزادرپب  دوخ  ياهزاین  هب  يوحنهب  لیذ  تاکن  تیاعر  اب  تسا  هتسیاش  ساسا  نیارب 
.میربب تذل 

نینچمه میشاب ، نادنزرف  يارب  یبسانم  يوگلا  ات  دنکیم  کمک  ام  هب  نآ  هنازور  نیرمت  مشـش و  ات  کی  هلحرم  زا  وگلا  نیا  شیامیپ 
یلاسگرزب رد  دـش و  دـهاوخ  اهنآ  رد  زین  ءاـیح  يرادنتـشیوخ و  شیازفا  بجوم  یناوج  یناوجون و  نینـس  رد  وگلا  نیا  زا  هدافتـسا 

.دومن دهاوخ  دنمناوت  ءایح  تیاعر  هب  تبسن  ار  ام  نادنزرف 

! یمارگ نیدلاو 

رکذت و طیارـش ، ندوب  مهارف  تروص  رد  ات  ددرگیم  دیق  ناناوج  ناناوجون و  زا  یـضعب  راجنهان  ياهراتفر  صوصخ  رد  دنچ  یتاکن 
.میشاب رمثرمثم  ادخ  لضف  هب  هدومن و  هدافتسا  تاعوضوم  نیا  زا  نآ  یشخبرثا 

!!! نایاقآ يارب  یتاکن 

دنلب وربا ، نتـشادرب  نینچمه  دینکن و  هدافتـسا  ناوناب  صوصخم  یتنیز  مزاول  زا  دیـشاب و  هتـشادن  هنانز  شیارآ  دـیتسه ، اقآ  هچنانچ 
ار ام  زگره  دنمدرخ ، فیرش و  ياهناسنا  تسین ! درم  کی  هدنبیز  الط ، رتشگنا  دنبندرگ و  زا  هدافتسا  نخان ، ندرک 
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.درک دنهاوخن  نیسحت  هنانز ، ياهراتفر  ای  امنندب  گنت و  ياهسابل  ندیشوپ  رطاخ  هب 

!!! اهمناخ يارب  یتاکن 

.تسامش ییابیز  نیسحت  هدهاشم و  يارب  درف  نیرتبسانم  امش ، رسمه  ًاصوصخ  مراحم ،

یناسنا تیـصخش  شزرا و  امـش  دشاب  ناتدای  .دـیراذگن  شیامن  هب  مرحمان  نادرم  ربارب  رد  ار  دوخ  تنیز  دـیتسه ، مناخ  هچنانچ  اما 
ناگمه دیراذگن ! شیامن  هب  کسورع  کی  دـننام  ار  دوخ  باذـج ، یتنیز و  ياهـسابل  ندز و  كال  ندرک ، شیارآ  اب  سپ  دـیراد ؛
.دیهدن وا  هب  ار  قح  نیا  درادن ، ار  امـش  ندـید  تقایل  يدرف  یتقو  ات  دنـشاب و  هتـشاد  ار  امـش  ياهییابیز  ندـید  قح  ناسکی  هب  دـیابن 

.تسامش ییابیز  نیسحت  هدهاشم و  يارب  درف  نیرتبسانم  امش ، رسمه  ًاصوصخ  مراحم ،

: مرحمان اب  طباور  رد  تفع  متفه ؛ هلحرم  . 7

هب انب  هک  ارچ  .تسا  رگیدـکی  هب  درم  نز و  زاین  بسحرب  هبذاج  نیا  هک  دراد  دوجو  درم  نز و  نیب  هبذاج  شیارگ و  یعیبط ، روط  هب 
: میرک نآرق  هدومرف 

﴾ َنُورَّکَفَتَی ٍموَِقل  ٍتایَأل  َِکلذ  یف  َّنِا  ًهَمحَر  ًهَدَوَم َو  مُکَنَیب  َلَعَج  اهَیِلا َو  اُونُکسَِتل  ًاجاوزَا  مُکِسُفنَا  نِم  مَُکل  َقَلَخ  نَا  ِهتایاء  نِم  ﴿َو 

ینابرهم یتسود و  ناتنایم  دـیریگ و  مارآ  ناشرانک  رد  ات  دـیرفآ  امـش  يارب  ینارـسمه  ناـتدوخ  زا  هک  نیا  وا  ياـههناشن  هلمج  زا  و 
(1) .تسا ییاههناشن  دنشیدنایم  هک  یمدرم  يارب  تمعن ]  ] نیا رد  يرآ  .داهن 
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رد دوش و  هتخیـسگ  ماجل  تاساسحا ، فطاوع و  هچنانچ  اما  .دنکیم  مهارف  زین  ار  هداوناخ  لیکـشت  جاودزا و  ۀنیمز  شیارگ  نیا  اذـل 
تسا یعیبط  دشاب ، امرفمکح  یناسفن  ياه  هتساوخ  ۀبلغ  زیارغ و  ءاضرا  یناسنا ، تاطابترا  لیـصحت و  راک ، ياجهب  یعامتجا  طیحم 

تیریدم طباور  .دیدرگ  دهاوخ  ام  ریگ  نماد  یناوارف  تالکـشم  هلیـسونیدب  دش و  دهاوخ  رود  هعماج  زا  تینالقع  يدنمدرخ و  هک 
زین ار  ام  هعماج  یعامتجا  یگدـنز  رد  لالتخا  دارفا ، رد  یناور  یحور و  تامطالت  داجیا  هداوناخ و  داهن  یـشاپورف  رب  هوالع  هدـشن ،

.دروآ دهاوخ  دوجو  هب 

.مینک تیاعر  مرحمان  اب  هطبار  رد  ار  تنیز  ششوپ و  رادینش ، راتفگ ، هاگن ، رکف ، رد  تفع  تسا  هدیدنسپ 

طابترا هنوگره  زا  مینک ؛ تیاعر  مرحمان  اب  هطبار  رد  ار  تنیز  شـشوپ و  رادینـش ، راتفگ ، هاگن ، رکف ، رد  تفع  تسا  هدیدنـسپ  اذـل 
.دیزیهرپب مرحمان ، اب  نداد  تسد  لیبق  زا  یکیزیف 

يوحن هب  ار  دوخ  شـشوپ  دـشاب و  نارگید  کیرحت  زا  رود  هب  هنارقوم و  هک  دیـشاب  زین  ناتنتفر  هار  بقارم  یتح  دـیتسه ، مناـخ  رگا 
لد ضیرم  اما  مک ، دنچره  يدارفا  دنتسه  هنافسأتم  امش !! تیسنج  هن  دریگ و  رارق  هجوتدروم  امش  یناسنا  تیصخش  ات  دینک  باختنا 

.دنزودب امش  تمس  هب  ار  دوخ  یناطیش  ياههاگن  يا  هناهب  نیرتکچوک  اب  هک 

اب تفرگ و  دهاوخ  طباور  رد  ار  تیناسنا  ياج  تیسنج  مرحمان ، اب  هطبار  رد  فافع  تیاعر  مدع  تروص  رد  هک  دیشاب  هتشاد  دای  هب 
هک دیآیم  دوجو  هب  نیفرط  یفطاع  ياوق  یـسنج و  هزیرغ  نیب  یگدـینتمهرد  قشع ، لقع و  ياج  هب  زیارغ  تاساسحا و  ندـش  مکاح 
مقر امش  يارب  ار  يریذپان  ناربج  یناور  یحور و  ياهتراسخ  هدرکان ، يادخ  هدوبن و  ریذپناکما  نآ  کیکفت  عقاوم ، زا  يرایـسب  رد 

.دز دهاوخ 
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؟ تسی _ي چ_ تمالس هل  _ صاف : مود _ش  خب

؟ تسا ییانعم  هچ  هب  یتمالس  هلصاف 

.تسا فلاخم  سنج  اب  طابترا  رد  نتشادهگن  دح  يانعم  هب  یتمالس  هلصاف 

تسا يوحنهب  نتـشاد  هگن  دح  نیا  تسا ؛ فلاخم  سنج  اب  طابترا  رد  نتـشادهگن  دح  یتمالـس ، هلـصاف  زا  روظنم  یمارگ ! نیدلاو 
رد لقعت  ءایح و  تیمکاح  یتمالس ، هلـصاف  .دوش  ظفح  ناتلباقم  فرط  امـش و  سفن  تزع  تیـصخش و  ناور ، حور و  تمالـس  هک 

.تسا ملاس  یطابترا  يرارقرب  يارب  شالت  فلاخم و  سنج  اب  طباور 

یعامتجا قوقح  زا  یکی  تیاعر  دناوتیم  نینچمه  تسا ؛ دوخ  نارگید و  میرح  هب  نتشاذگ  مارتحا  ینعمهب  یتمالـس  هلـصاف  تیاعر 
.دوش فیرعت  زین  دارفا 

میشاب هتشاد  دوخ  تیـصخش  نوماریپ  ءایح  سنج  زا  یئرمان  یظفاحم  میناوتیم  نآ ، نتخاس  یلمع  هژاو و  نیا  يریگراکهب  اب  نیاربانب 
.مینزن بیسآ  زین  نارگید  تیصخش  هب  ًایناث  و 
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؟ میهد حرش  نامنادنزرف  يارب  ار  یتمالس  هلصاف  هنوگچ 

هک دوب  دهاوخ  نیا  ام  دنزرف  ساسحا  دیهد  حرش  اهنآ  لرتنک  تبقارم و  هچیرد  زا  ناناوجون  ناکدوک و  يارب  ار  یتمالس  هلصاف  رگا 
ینکـشراجنه روهت ، هب  ار  دنزرف  دش و  دهاوخ  سوکعم  راک  نیا  ۀجیتن  اذل  دشاب ؛ دوخ  بقارم  دیاب  تسا ، رتفیعـض  نارگید  زا  نوچ 

، عامتجا رد  هک  میهد  حرش  هنوگنیا  ناوجون  كدوک و  يارب  ار  یتمالـس  هلـصاف  دیاب  نیاربانب  .دنکیم  راداو  تیـصخش  لزلزت  هب  ای  و 
یحور بیسآ  ام  هب  هداد و  زورب  دوخ  زا  یتسردان  راتفر  تسا  نکمم  ام ، تیصخش  هب  هجوت  نودب  هک  دنوشیم  تفای  یلدرامیب  دارفا 

هگن رود  درف  نآ  زا  ار  دوخ  یتمالـس ، هلـصاف  تیاعر  اب  يدنیاشوخان ، قافتا  ره  زورب  زا  لبق  میناوتیم  ام  سپ  دننک ؛ دراو  یمـسج  ای 
.میراد

رد اهنآ  ام و  نیب  لئاسم  هدـمع  زا  مینکیم و  یگدـنز  مه  راـنک  میربیم و  تذـل  دوخ  ردارب  رهاوخ و  اـب  یمیمـص  طاـبترا  زا  اـم  همه 
روطنیا همعرسپ  ای  هلاخرتخد و  صوصخ  رد  اما  مینیشنیم ، مه  رانک  مینکیم و  تبحـص  هناتـسود  رایـسب  میتسه ، علطم  هداوناخ  طیحم 

.تسا توافتم  رگیدکی  رانک  نتسشن  هلصاف  یتح  رگیدکی و  لئاسم  زا  ندوب  علطم  تیمیمص ، رادقم  تسین ؛

- ردارب رهاوخ و  اـب  امـش  راـتفر  نیب  تواـفت  ردـقچ  .دـینک  هسیاـقم  دوخ  همعرـسپ  هلاـخرتخد و  اـب  ار  هبیرغ  ًـالماک  درف  کـی  لاـح 
.مییوگیم یتمالس  هلصاف  ار  راتفر  رد  توافت  نیا  تیمک  تیفیک و  رادقم ، دراد !؟ دوجو  هبیرغ  درف  کی  همعرسپ و  هلاخرتخد و 

.دوشن راد  هحیرج  ای  کیرحت  نیفرط  فطاوع  هکیوحنهب  يرگید ، دوخ و  قوقح  دودح و  تیاعر  ینعی  یتمالس  هلصاف 

يارب یتمالس  هلصاف  حیضوت  يارب  دیناوتیم  ریز  ياهلاثم  زا  یمارگ  نیدلاو 

60 ص :

؟ میشاب هتشاد  ییایحاب  نادنزرف  www.Ghaemiyeh.comهنوگچ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 133زکرم  هحفص 71 

http://www.ghaemiyeh.com


: دینک هدافتسا  دوخ  ناوجون  نادنزرف 

: لاثم

هب تفرگ و  میهاوخ  هلـصاف  دور  زا  يردـق  ًاعطق  میوش ، نکاس  یبآ  رهن  راـنک  میورب و  ناتـسهوک  هب  شدرگ  حـیرفت و  دـصق  هب  رگا 
ود نیا  هک  تسانعم  نیا  هب  هکلب  تسین ؛ ام  فعـض  يانعمهب  دوخ ، زا  تبقارم  عون  نیا  .دـش  میهاوخن  کـیدزن  زین  هوک  ياـههاگترپ 

! دنتسه كانرطخ 

هک مینک  شومارف  ار  هتکن  نیا  دیابن  اما  میشاب ، هتشاد  طابترا  دوخ  فلاخم  سنج  اب  میوشیم  روبجم  ام  هک  دمآ  دهاوخ  شیپ  یعقاوم 
.میوش لوغشم  دوخ  راکهب  هدومن و  كرت  ار  درف  نآ  نامراک ، مامتا  زا  دعب 

قوقح دودح و  تیاعر  ینعی  یتمالـس  هلـصاف  نیاربانب : .میـشاب  هتـشاد  ترورـض  زا  رتشیب  طابترا  فلاخم  سنج  اب  هک  درادن  یلیلد 
.دوشن رادهحیرج  ای  کیرحت  نیفرط  فطاوع  هک  يوحنهب  يرگید ، دوخ و 

ندب یصوصخ  ءاضعا 

حرـش دوخ  دنزرف  يارب  نینچمه  دننک و  انـشآ  یتیـسنجِدوخ  هب  تبـسن  ار  دوخ  دنزرف  یگلاس  هس  نس  زا  تسا  مزال  یمارگ  نیدلاو 
مـشچ اپ و  تسد ، نینچمه  دیـشاب ؛ نآ  بقارم  دیاب  دیراد و  شفک  امـش  .دیـشاب  نآ  بقارم  دیاب  دیراد و  يزاببابـسا  امـش  هک  دنهد 
دنزرف هب  هلحرم  نیا  زا  دعب  دیهد و  شزومآ  دوخ  دنزرف  هب  ار  ندب  ءاضعا  زا  تبقارم  هوحن  اذـل  دـینک ؛ تبقارم  نآ  زا  دـیاب  دـیراد و 

سکچیه دهد و  ناشن  یسک  هب  ار  نآ  دیابن  هاگچیه  هک  دشابیم  ندب  رد  یصوصخ  ءاضعا  ياراد  یناسنا  ره  هک  دیهد  یهاگآ  دوخ 
.دنک سمل  ای  هدهاشم  ار  یکدوک  چیه  یصوصخ  وضع  دیابن  مه  وا  هتبلا  دنیبب ؛ ار  نآ  هک  دهاوخب  وا  زا  دیابن  مه 
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وا یـصوصخ  وضع  هب  درادـن  قح  یـسک  زین  ماوقا  ناتـسود و  نایم  رد  نینچمه  ای  يزاب  لحم  كراپ و  رد  هک  دـیهد  یهاـگآ  وا  هب 
.رختسا رد  یتح  دنشاب ؛ هدیشوپ  هشیمه  دیاب  یصوصخ  ءاضعا  دنزب و  تسد 

تلاجخ دسرتب و  هکنآ  نودب  هلصافالب  دیوگب و  هن  دنلب  يادص  اب  ًامتح  دنک ، سمل  ار  وا  یصوصخ  وضع  تشاد  دصق  یسک  رگا  و 
.دهد عالطا  دوخ  ردام  ردپ و  هب  ار  عوضوم  دشکب ،

دینک دزشوگ  دوخ  دنزرف  هب  رکذلاقوف  بلطم  شزومآ  زا  دعب  .هنیس  یلـسانت و  تلآ  نساب ، هیحان  زا  دنترابع  ندب  یـصوصخ  ءاضعا 
ردپ و دننام  هکارچ  دننیبب ؛ ار  نآ  هکنیا  ای  دننک  سمل  ار  اهنآ  ندب  یـصوصخ  ءاضعا  دـنناوتیم  ناراتـسرپ  ناکـشزپ و  نیدـلاو ، طقف 
ار اهنآ  یـصوصخ  وضع  دـیابن  نایفارطا  مدرم و  هیقب  رفن ، دـنچ  نیا  زجهب  اما  .دـنراد  ار  اهنآ  هب  کـمک  دـصق  هدوب و  ناـبرهم  رداـم 

.دننک هاگن  نآ  هب  ای  هدرک  سمل 

هداد شزومآ  دیاب  زین  رـسپ  نادنزرف  هب  هدوبن و  رتخد  دنزرف  صتخم  ندب  یـصوصخ  ءاضعا  شزومآ  مینکیم  دیکأت  زیزع  نیدـلاو  هب 
.دوش

یهد هزیگنا  قیوشت و 

.دش دهاوخ  راتفر  هب  لیدبت  ًامازلا  اهیریگدای  نیا  تسا و  تذل  اب  هارمه  دیفم  بلاطم  يریگدای  یلاسگرزب  يایند  رد 

قیوشت و هب  ینادنچ  زاین  اذـل  دـش ، دـهاوخ  رادروخرب  زین  نآ  عبانم  زا  دـهد و  ماجنا  ار  تسا  دـیفم  وا  يارب  هچنآ  دـنادیم  لاسگرزب 
ار اهراتفر  نیا  دنشوکیم  نیدلاو  نیاربانب  دنتسین ، هاگآ  دیفم  ياهراتفر  صاوخ  زا  نالاسگرزب  فالخرب  ناکدوک  اما  درادن ، بیغرت 

.دنزاس هاگآ  اهراتفر  نیا  تبثم  تاعبت  هب  تبسن  ار  اهنآ  هداد و  شزومآ  اهنآ  هب 

دشاب نادنزرف  تسرد  ياهراتفر  قیوشت  اب  هارمه  يزاس  هاگآ  نیا  رگا  لاح 
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بیغرت نینچمه  .دیدرگ  دهاوخ  اهنآ  تبثم  تاداع  هب  لیدـبت  رورم  هب  تفای و  دـهاوخ  شیازفا  زین  تسرد  ياهراتفر  رارکت  لامتحا 
.دش دهاوخ  اهراتفر  هنوگنیا  یمک  شیازفا  بجوم  ءایح  اب  هتخیمآ  ياهراتفر  هب  نادنزرف 

! یمارگ نیدلاو 

ياهراتفر هدهاشم  اب  ناناوجون  ناکدوک و  ینعی  تسا ؛ نادنزرف  يریذـپوگلا  تبثم  ياهراتفر  نیا  يارب  نادـنزرف  بیغرت  هار  نیرتهب 
لـصا ود  زا  مینکیم  هیـصوت  یمارگ  نیدلاو  هب  اذل  دننکیم ، رارکت  ار  اهراتفر  نآ  دـنزومآیم و  اهنآ  زا  نیدـلاو  طسوت  ءایح  اب  هتخیمآ 

.دیشابن لفاغ  نادنزرف  بیغرت  قیوشت و 

.ماوقا ناتسود و  عمج  رد  ناوجون  كدوک و  نیسحت  * 

.كدوک هب  هیده  * 

.یمرگرس حیرفت و  طیارش  يزاسهنیمز  * 

.ینتشاد تسود  يالاک  هیهت  * 

.دنیامن تیاعر  رتهب  رتشیب و  ار  ءایح  هب  طوبرم  تاروما  ات  دومن  قیوشت  ار  ناکدوک  ناوتیم  نآ  طسوت  هک  تسا  يدراوم  اهنیا 

؟ لاؤس

؟ دوشیمن بوسحم  نداد  زپ  ناتسود  ماوقا و  لیماف و  عمج  روضح  رد  نادنزرف  قیوشت  ایآ 

دینادب صخشتم  يدرف  ار  دوخ  ریقحت و  ار  یصخش  امـش  هک  دنکیم  قدص  ینامز  یـشورفرخف  نداد و  زپ  ریخ ، تفگ  دیاب  خساپ  رد 
.دینک وگزاب  ار  روصت  نیا  ناتراتفر  ای  راتفگ  اب  و 

هک لاعتم  يادخ  زا  رکشت  نینچمه  تسوا و  زا  رکشت  عقاو  رد  تسا  دنبیاپ  ءایح  هب  هک  يدنزرف  دروم  رد  ندرک  تبحص  هکنآ  لاح 
امش هب  ار  يدنزرف  نینچ 
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نآرق رد  لاعتم  دنوادخ  .دومن  تبحـص  یهلا  تامعن  دروم  رد  ناوتیم  اذـل  تسا ؛ یهلا  تمعن  ًاعطق  دـنزرف  نیا  .تسا  هدومرف  تیانع 
: دیامرفیم میرک 

﴾ ثِّدَحَف َّکِبَر  ِهَمِعِنب  اّمَا  ﴿َو 

(1) .وگزاب ار  تراگدرورپ  تبهوم  و 

هکارچ دشاب ؛ رتاشوک  دوخ  زا  تبقارم  هب  تبـسن  ءایح  اب  دـنزرف  دوشیم  بجوم  یتح  هتـشادن و  نداد  زپ  اب  یطابترا  عوضوم  نیا  اذـل 
.دنرگن یم  وا  هب  ياهژیو  هاگن  اب  وا  نایفارطا 
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؟ تسی تنا چ_ _ تم : موس _ش  خب

؟ هچ ینعی  تناتم 

.دش میهاوخ  هتخانش  نیتم  يدرف  ناونعهب  میشاب ، هتشاد  لرتنک  دوخ  تینابصع  سرت و  یطارفا ، یلاحشوخ  رب  میناوتب  رگا 

، میشاب هتشاد  لرتنک  دوخ  تاساسحا  تاناجیه و  رب  میناوتب  رگا  .رذگدوز  ياهسوه  تاناجیه و  لرتنک  يرادنتـشیوخ و  ینعی  تناتم 
؛ دش میهاوخ  لیدبت  هابتـشارپ  لوجع و  یـصخش  هب  اذل  تشاد ؛ میهاوخن  یبسانم  لمعلاسکع  یگدنز  هرمزور  لئاسم  لباقم  رد  ًاعطق 

.میشاب راذگریثأت  دوخ  نایفارطا  ناتسود و  نیب  رد  میناوتیمن  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  یعامتجا  تیصخش  نامز  رورم  هب  سپ 

تیمها دنهدیم ، لیکشت  ار  ام  يراتفر  ياهاطخ  هدمع  هک  یتاساسحا  هب  مینکیم  داهنشیپ  راوگان ، دماشیپ  نیا  زا  يریگولج  روظنمهب 
: زا دنترابع  تاساسحا  نیا  .مینک  هدافتسا  يرتشیب  يرادنتشیوخ  تردق  زا  نارگید ، نیب  رد  اهنآ  نتخاس  رهاظ  هب  تبسن  هداد و 
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یطارفا یلاحشوخ  - 

سرت - 

تینابصع - 

.دش میهاوخ  هتخانش  نیتم  يدرف  ناونعهب  میشاب ، هتشاد  لرتنک  دوخ  تاساسحا  نیا  رب  ياهتسیاش  وحنهب  میناوتب  رگا 

: دنیامرفیم راقو  تناتم و  حیضوت  باب  رد  هداعسلا  جارعم  باتک  رد  هیلع ) هللااهمحر   ) یقارن دمحا  الم  موحرم 

زا شیپ  تانکـس  تاکرح و  رادرک و  راتفگ و  رد  نآ  نوکـس  سفن و  نانیمطا  زا  تسا  ترابع  نآ  تسا و  راقو  هلجع  تفـص  دض  »
زا سپ  ندومن  لمأت  دروآ و  اجهب  ریبدـت  رکف و  قفاوم  هب  راک  نآ  زا  یئزج  ره  ات  نآ  زا  دـعب  دـنک و  اهنآ  زا  یکی  رد  عورـش  هک  نآ 

.دنمان تئانا  ینأت و  ار  نآ  زا  دعب  لمأت  دنیوگ و  فقوت  ار  عورش 

.تسا راقو  هلجع  تفص  دض 

قالخا زا  هکلب  تسا  تاکلم  لیاضف  تافـص و  فیارـش  زا  تسا و  یلد  رپ  سفنتوق و  ۀجیتن  نآ  تسا و  ود  ره  نیا  لماش  راقو  سپ 
رد دننکیم و  حدم  تفص  نیا  اب  ار  ادخ  ناگدیزگرب  ءایبنا و  ثیح  نیا  هب  دسر و  تفص  نیا  تفارش  هب  هک  تسا  یتفص  مک  - هنـسح

فیرش و تفص  نیا  دننام  ار  یمدآ  یتفـص  چیه  مدرم  رظن  رد  دناهتفگ و  هنیکـسلا  بحاص  راقولا و  بحاص  ناربمغیپ ، رورـس  حدم 
(1)« دنکیمن زیزع 
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! یمارگ نیدلاو 

.دننادب دنمشزرا  تفص  کی  هک  تیدودحم ، کی  هن  ار  تناتم  راقو و 

هچره هک  دوش  يروآدای  اهمناخ  رتخد  هب  ًاصوصخ  دوش و  هداد  شزومآ  نادـنزرف  هب  راتفر  راـتفگ و  رد  راـقو  تفـص  تسا  هتـسیاش 
.درک دهاوخ  تفایرد  ار  يرتشیب  مارتحا  دشاب ، رتدوهشم  مناخ  کی  راتفر  رد  تناتم  راقو و 

تبحـص زیچ  همه  دروم  رد  نتـشاد ، روضح  اج  همه  .دـننادب  دنمـشزرا  تفـص  کی  هک  تیدودـحم ، کی  هن  ار  تناتم  راـقو و  اذـل 
.تسین یناریا  يوناب  کی  تلزنم  ماقم و  هتسیاش  ندوب  همه  اب  ندرک و 

: دنکیم تیاکح  يزاریش  يدعس 

نآ يارب  تفگ : هدروآ ، قشع  تسا و  هتفرگ  تسود  ار  وا  یـسک  هک  ماهدینـشن  تسباتفآ ، هک  یبوخ  نیدب  دـنتفگ  ار  یلد  بحاص  »
« .بوبحم تسا و  بوجحم  هک  ناتسمز  رد  رگم  دید  ناوتیم  زور  ره  هک  تسا 

سب دنیوگ  هک  نادنچ  هن  نکیلو  تسین  بیع  ندش  مدرم  رادید  هب 

(1) سک ندینش ز  دیابن  تمالم  ینک  تمالم  ار  نتشیوخ  رگا 

؟ تسا يدراوم  هچ  لماش  میشاب ، هتشاد  تناتم  اهنآ  رد  دیاب  هک  يروما 

هراشا

هراشا یـساسا  روحم  هس  هب  خـساپ ، رد  دومن !؟ ظفح  ار  دوخ  ندوب  نیتم  دـیاب  يروما  هچ  رد  هک  دـمآ  دـهاوخ  شیپ  لاؤس  نیا  لاح 
: مییامنیم
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: تاساسحا

.دنراد روضح  دوخ  نادنزرف  ياهیماکان  اهیداش و  مامت  رد  هک  دنتسه  نیدلاو  طقف 

اما دـش ، ینابـصع  ناوتیم  .تسین  ناـسکی  همه  دزن  ساـسحا  نآ  دادـنورب  ةویـش  اـما  دـنوشیم ، ینابـصع  اـی  لاحـشوخ  اـهناسنا  ۀـمه 
.دومن لرتنک  ار  دوخ  يداش  زاربا  دش و  داش  ناوتیم  دومن ؛ لرتنک  ار  دوخ  تینابصع 

لمعلاسکع ام  تاساسحا  همه  هب  نایفارطا  تسین  رارق  هک  دوش  هداد  حیـضوت  نادنزرف  يارب  تسا  بوخ  یتیبرت  بلطم  کی  ناونعهب 
مه نارگید  میدوب ، تحاران  ام  رگا  دنشاب و  لاحشوخ  ام  هزادنا  هب  زین  اهنآ  میتسه ، لاحـشوخ  ام  نوچ  تسین  رارق  ًالثم  دنهد ؛ ناشن 

! دنشاب تحاران  ام  هزادنا  هب 

یتحاران و زا  یـشخب  رد  نایفارطا  هک  تسانعم  نیا  هب  هکلب  دنوشیم ! لاحـشوخ  ام  یتحاران  زا  نارگید  هک  تسین  انعم  نادب  نیا  هتبلا 
.دنراد روضح  دوخ  نادنزرف  ياهیماکان  اهیداش و  مامت  رد  هک  دنتسه  نیدلاو  طقف  و  دنراد ، رارق  ام  یلاحشوخ 

نیا دـنیوگب ؛ دوخ  ياهتیقفوم  ای  اهتـسکش  زا  دـننک و  وگزاـب  نارگید  لـباقم  رد  ار  دوخ  لـئاسم  همه  اـم  نادـنزرف  تسین  مزـال  اذـل 
.تسین رتدامتعا  لباق  نیدلاو  زا  نادنزرف  يارب  سکچیه  دراد و  یمیمص  دامتعا و  لباق  ًالماک  يدارفا  هب  زاین  اهوگوتفگ 

: ییارگتذل

.تسناد يراک  ره  ماجنا  يارب  یفاک  لیلد  ارنآ  ناوتیمن  اما  دـشاب ، فلتخم  ياهراک  ماـجنا  يارب  اـم  لـیلد  هدـمع  دـیاش  ندرب  تذـل 
ندش لامیاپ  بجوم  هدومن و  ور  هبور  لکـشم  اب  ار  نارگید  اما  دـشاب ، هتـشاد  یـصخش  تذـل  تسا  نکمم  تامادـقا  یخرب  هکارچ 

یهاتوک تدم  يارب  تسا  نکمم  تاقوا  یهاگ  یتح  ای  ددرگ  اهنآ  قوقح 
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ای مینک و  یگدنز  يداع  تروصهب  میناوتن  ار  ینالوط  تدم  رذگدوز ، تذل  ناجیه و  مامتا  زا  دعب  اما  میـشاب  هتـشاد  تذل  ساسحا 
.مینک دراو  دوخ  ةدنیآ  یگدنز و  هب  یگرزب  تاراسخ 

: دشاب ظوفحم  نآ  یلصا  تیصاخ  ود  هک  میهد  تلاخد  دوخ  یگدنز  روما  رد  ياهنوگهب  دیاب  ار  تذل  نیاربانب 

.مینزن بیسآ  نامقوقح  دوخ و  هب  - 1

.مینزن بیسآ  اهنآ  قوقح  نارگید و  هب  - 2

: دینک تقد  ریز  ياهلاثم  هب 

: لاثم

اب ار  نابایخ  تسا  نکمم  تذـل ، سح  داجیا  يارب  اذـل  .دـنوشیم  ناجیه  راچد  دـنربیم و  تذـل  الاب  تعرـس  اـب  یگدـننار  زا  يدارفا 
نینچ تفگ  ناوتیم  سپ  دنناسریم ؛ بیسآ  زین  دوخ  هب  دنرادن و  نارگید  قوقح  هب  یهجوت  دارفا  نیا  .دننادب  یکی  ینارلیبموتا  تسیپ 

.دننکیمن یگدننار  نیتم  هنافسأتم  يدارفا 

: لاثم

، ندوب مه  رود  زا  تسا  یعیبط  نیاربانب  .دنیامن  مادقا  اهراک  رگید  ای  دیرخ  يارب  یهورگ  تروصهب  دنراد  تسود  صاخشا  یـضعب 
زورب رد  هناتـسود  عمج  نیا  رگا  لاح  .دـننک  یخوش  مه  اب  یتح  ای  دوش و  لدـبودر  اـهنآ  نیب  زیمآـتبحم  تـالمج  هدوب و  لاحـشوخ 

رد ندوب  نیتم  رب  ار  ندوب  مه  اب  تعاـس  دـنچ  تذـل  دنـشاب و  هتـشادن  دوخ  رب  یلرتنک  چـیه  ندـیدنخ ، لـیبق  زا  شیوخ  تاـساسحا 
بذـج دوخ  هب  ار  رادنتـشیوخان  دارفا  هدـش و  لکـشم  راچد  نارگید  اب  دوخ  یعامتجا  طباور  یگنوگچ  رد  دـنهد ، حـیجرت  عامتجا 

! دننکیمن راتفر  نیتم  اهنآ  مییوگب  میناوتیم  سپ  .دنیامنیم 
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: ییابیز هئارا 

تذـل ییابیز  ندـید  زا  میتسه و  ییابیز  ناهاوخ  يرطف ، روطهب  اهناسنا  اـم  همه  .دراد  تسود  ار  ییاـبیز  تساـبیز و  اـم  راگدـیرفآ 
هب شیارگ  نیمه  رگا  لاح  .مینکیم  ضرف  ار  یتلیـضف  دوخ  يارب  میلاـبیم و  دوخ  هب  میـشاب ، ییاـبیز  قلاـخ  میناوتب  هکنیا  زا  میربیم و 

.تشاد دهاوخ  ار  ییابیزان  ۀجیتن  دریگ ، ماجنا  لقعت  نودب  هدشن و  لرتنک  نآ  زورب  ییابیز و 

یعیبط تسا و  هدش  هدیرفآ  ابیز  رایـسب  یمـسج ، ظاحل  هب  مه  یناور و  - یحور تایقلُخ  ۀـنیمز  رد  تقلخ  ةوحن  ظاحل  هب  مه  ناسنا ،
.دوش انشآ  زین  نآ  لوقعم  بسانم و  راکهار  اب  دیاب  نکیل  دهد ؛ ناشن  نارگید  هب  زین  ار  دوخ  ییابیز  دهاوخب  هک  تسا 

زورب میناوتب  هک  تسا  نیا  روظنم  هکلب  مینک ، دودـحم  ار  دوخ  ییاـبیز  میهاوخب  اـم  هک  تسین  نیا  يرادنتـشیوخ  لرتنک و  زا  روظنم 
.مینک لرتنک  ارنآ 

: ییابیز زورب  ۀنیمز  رد  ندوب  نیتم  يارب  یساسحا  مه  دیاش  یقطنم و  لیلد  دنچ 

تمعن هیلک  زا  هک  میتسه  ام  طقف  هک  مینک  روصت  دـیابن  اذـل  دنتـسه ؛ یمـسج  یقالخا و  یحور ، ياـهییابیز  ياراد  اـهناسنا  همه  - 1
.میرادروخرب يدادادخ  ییابیز 

يدارفا .تسا  راگدنام  هشیمه  یقالخا  یحور و  ییابیز  اما  دـش ، دـهاوخ  رتمک  زورهبزور  نامز ، تشذـگ  رثارب  یمـسج  ییابیز  - 2
رظن دییأت  لابندهب  مئاد  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  سفنهبدامتعا  یتدم  زا  دعب  دنتـسه ، دوخ  يرهاظ  ییابیز  زورب  لابندهب  هراومه  هک 

.درک دهاوخ  فرصت  ار  اهنآ  یناور  ياضف  یگدرسفا  هودنا و  مغ و  هکنیا  ای  دوب  دنهاوخ  نارگید 

یگتـسارآ و هدهاشم  اب  هداوناخ  ءاضعا  تشاد ؛ دـنهاوخ  یتوافتم  ياهلمعلاسکع  يرهاظ  ییابیز  هدـهاشم  لباقم  رد  ام  نایفارطا  - 3
تسا نکمم  زین  ناکیدزن  ناتسود و  دنوش ، یم  لاحشوخ  دنیاشگ و  یم  نیسحت  هب  نابز  رگیدکی  ییابیز 
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؟ دنهد ناشن  دوخ  زا  تسا  نکمم  یلمعلا  سکع  هچ  اهنآ  روطچ ؟ هبیرغ  دارفا  اما  دننک  تیاضر  زاربا  دنخبل  اب 

هک تسا  یعیبط  اذل  دننادیم ؛ ییابیز  نیمه  ار  نارگید  نتشاد  تسود  لیلد  دنهدیم و  تیمها  يرهاظ  ییابیز  هب  طقف  مدرم  زا  یضعب 
هتـسیاش سپ  .تفر  دنهاوخ  رگید  یـسک  لابندهب  هدش و  يرارکت  يداع و  اهنآ  يارب  صاخـشا  يدایز  نادـنچ  هن  نامز  تشذـگ  اب 

.مینک راتفر  رقوم  نیتم و  دوخ  یگتسارآ  يرهاظ و  ياهییابیز  زورب  رد  تسا 

دننک هدافتسا  یفراعتمان  ياهشیارآ  شـشوپ و  زا  دنوشیم  روبجم  دارفا  یـضعب  راکنیا  يارب  هدوبن و  هداس  هشیمه  ییابیز  هب  رهاظت  - 4
؛ دنوشیم هعماج  راجنهان  درخبان و  دارفا  دودعم  هیبش  راک  نیا  اب  هنافسأتم  هک  درادن ، اهنآ  تیصخش  قالخا و  اب  یتیخنس  چیه  هک 

.دننکیمن تفایرد  نارگید  تسیاشان  شنکاو  اب  زج  عامتجا  رد  ار  دوخ  ییابیز  زورب  ةرمث  اذل 

.دیشاب یعامتجا  ياهلمعلاسکع  نیرتهب  هتسیاش  ات  دینک  لمع  ياهنوگهب  دوخ ، ششوپ  یگتسارآ  ةویش  رد  مینکیم  داهنشیپ 

!!! هتکن

: یمارگ نیدلاو  هژیو  تناتم ، ءایح و  صوصخ  رد  مهم  رایسب  هتکن  دنچ 

یتیبرت ياهوگلا  نیلوا  نیدلاو ، ام  .دـییامن  تیاعر  فافع  عوضوم  صوصخ  رد  ار  دوخ  یعامتجا  یگداوناخ و  فیاظو  ًاصخـش  . 1
روطهب هدومن و  هدـهاشم  ار  ام  ياهراتفر  دـنوش ، دـنمهرهب  ام  يراتفگ  ياهـشزومآ  زا  هک  نآ  زا  رتشیب  اهنآ  میتسه و  دوخ  نادـنزرف 

.دنریگیمارف نیدلاو  ام  زا  ار  یعامتجا  یصخش و  ياهراتفر  عاونا  میقتسمریغ ،

هک یتروص  رد  دینکن و  هدافتـسا  باوخ  يارب  كرتشم  لحم  زا  زگره  .دینک  ادج  نادـنزرف  باوخ  لحم  زا  ار  دوخ  باوخ  لحم  . 2
سنج امش  نادنزرف 
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.دینک ادج  مه  زا  ار  اهنآ  باوخ  قاتا  یگلاسجنپ  زا  دعب  دنتسه ، مه  فلاخم 

.میتسه دوخ  نادنزرف  یتیبرت  ياهوگلا  نیلوا  نیدلاو ، ام 

؟ لاؤس

هعجارم نیدلاو  باوخ  لحم  هب  بش  همین  هکنیا  ای  دـنباوخب  دنـشاب و  نیدـلاو  دزن  بش  يادـتبا  رد  دـیاب  ًامتح  هک  دنتـسه  ینادـنزرف 
؟ میشاب هتشاد  دیاب  يراتفر  هچ  ناکدوک  نیا  اب  دننکیم ؛

.دور باوخ  هب  ًالماک  ات  دنـشاب  وا  دزن  ار  یتدم  دنناباوخب و  دوخ  باوخ  لحم  رد  ار  دنزرف  مینکیم  داهنـشیپ  نیدلاو  زا  هتـسد  نیا  هب 
زا هتـسد  نیا  .دور  باوخ  هب  ًاددـجم  ات  دیـشاب  وا  دزن  یتدـم  هدـنادرگزاب و  شباوخ  لحم  هب  ار  وا  يو ، هرابود  ۀـعجارم  تروص  رد 
عفر ًاعیرس  عقاوم  زا  يرایسب  رد  رکذلاقوف  لکشم  هک  دومن  دنهاوخ  هدهاشم  دنزرف ، اب  هنانابرهم  دروخرب  لمحت و  تروصرد  نیدلاو 

.دش دهاوخ 

تیمها زا  دـنزرف  تیبرت  بتارم  رد  عوضوم  نیا  .دـنوش  ناـتقاتا  دراو  هزاـجا  اـب  دـیزومایب  یکدوک  زا  نادـنزرف  هب  زیزع ! نیدـلاو  . 3
: تسا هدومن  هراشا  نآ  هب  میرک  نآرق  رد  زین  لاعتم  دنوادخ  اذل  تسا ؛ رادروخرب  ياهژیو 

﴾ ٌمیکَح ٌمیلَع  ُهّللا  ِهتایاء َو  مَُکل  ُهّللا  ُنِّیَُبی  َِکلذَک  مِِهلبَق  نِم  َنیذَّلا  َنَذأَتسا  اَمَک  اُونِذأَتسَیلَف  َُملُحلا  ُمُکنِم  ُلافطَالا  َغََلب  اِذا  ﴿َو 

هزاجا بسک  دنتفرگیم ، هزاجا  طیارش ] نیمهرد   ] ناشیا زا  شیپ  هک  یناسک  دننامه  دیاب  دندیسر ، غولب  نس  هب  امش  ناکدوک  نوچ  و 
(1)3 .تسا میکح  ياناد  ادخ  و  دنکیم ، نایب  امش  يارب  هنوگنیا  ار  دوخ  تایآ  ادخ  .دننک 
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ناربج لباق  هاگچیه  هک  دنکیم  مهارف  دنزرف  يارب  ار  یتیبرت  تاراسخ  هنیمز  عوضوم  نیا  تیاعر  مدـع  تفگ  ناوتیم  هبرجت  بسحرب 
.دوب دهاوخن  میمرت  ای 

يارب دینک و  يراددوخ  لزنم  طاقن  مامت  رد  ریز  ياهسابل  نتخیوآ  زا  هک  دنیامرف  هجوت  مرتحم ، ناردام  ًاصوصخ  یمارگ ، نیدلاو  . 4
.دشابن لزنم  لها  دمآوتفر  لحم  فراعتم و  ياضف  رد  هدوب و  نادنزرف  مشچ  زا  رود  هک  دییامن  باختنا  ار  یصخشم  لحم  راکنیا ،

لاؤس دوخ  زا  لقاع  درف  کی  ناونعهب  تسا  بوخ  .دینک  تیریدم  یتسرد  وحنهب  ار  دوخ  ۀناتـسود  يدنواشیوخ و  ياهدـمآوتفر  . 5
دینک

کمک ام  هب  لاؤس  نیا  هب  خـساپ  رکفت و  هظحل  دـنچ  دـیتسه !؟ نئمطم  دـیهدیم ، ماجنا  هک  یگداوناخ  طاـبترا  کـی  یتسرد  زا  اـیآ 
، تروصنیا ریغ  رد  هدوب و  دنمدوس  تیریدم ، تروص  رد  يدـنواشیوخ ، طباور  .مییامن  ذاختا  ار  یتبثم  تامیمـصت  میناوتب  ات  دـنکیم 

.دوب دهاوخ  رتشیب  لیمافریغ  دارفا  ياهبیسآ  زا  بتارمهب  نآ  زا  یشان  ياهبیسآ 

.میتسرفن لزنم  زا  نوریب  هب  يرگید  راک  ره  ای  دـیرخ  يارب  بش ، يادـتبا  ماگنه  ًاصوصخ  تولخ ، ياهتعاس  رد  ار  دوخ  نادـنزرف  . 6
( .دوش تیاعر  يرتشیب  رظن  تقد  اب  رتخد  نادنزرف  دروم  رد  دنب ، نیا  هدش  رکذ  دروم  تیاعر  )

دوخ تفع  تیاعر  ءایح و  هب  تبـسن  هک  يدارفا  اب  ار  ناتناکدوک  دینکن و  تکرـش  قالخا  تفع و  یفانم  سلاجم  اهینامهیم و  رد  . 7
.دیزاسن نیشنمه  دنتسه ، هجوتیب 

هب فافع  تیاعر  ربهوالع  ینعی  تسا ؛ شیوخ  ةداوناخ  رد  فافع  تیاعر  یلوتم  هداوناخ ، ردـپ  .دیـشاب  یتریغ  اـب  ردـپ  رـسمه و  . 8
تیاعر اـب  زج  رما  نیا  هک  تسا  نارگید  ربارب  رد  هداوناـخ  ءاـضعا  زا  تبقارم  نآ  ینعم  هک  دراد  مه  تریغ  دوخ ، زا  تبقارم  ياـنعم 

.دش دهاوخن  لصاح  یعامتجا ، یقالخا و  نیزاوم  لوصا و 
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.تسا شیوخ  ةداوناخ  رد  فافع  تیاعر  یلوتم  هداوناخ ، ردپ 

، دنریگیم شزومآ  امـش  درکلمع  زا  هکنآ  ربهوالع  نادنزرف  .دـیهد  شزومآ  ار  فافع  هب  طوبرم  فیرظ  تاکن  دوخ  نادـنزرف  هب  . 9
يرطف و میهاـفم  اـب  ار  دوخ  نادـنزرف  فـیلکت ، نس  زا  لـبق  یناـسنا  هفیظو  کـی  ناوـنعهب  .دـنراد  زاـین  مه  میقتـسم  ياهـشزومآ  هب 

هتبلا تاساسحا ، قطنم و  لالدتـسا ، اب  هارمه  نارگید ، قوقح  تیاعر  بسانم و  شـشوپ  تیاعر  هاگن ، ظفح  موزل  لیبق : زا  یعامتجا 
.دینک انشآ  اهنآ ، تیسنج  نس و  اب  بسانتم 

اب هارمه  دننادب و  ار  فافع  تیاعر  ترورض  هک  دنتسه  نیا  دنمزاین  یناوجون ، یکدوک و  نینس  رد  نادنزرف  دیشاب  هتشاد  دای  هب  . 10
.دنزومایب زین  ار  یعامتجا  حیحص  تاطابترا  هدوارم و  یصخش ، یگدنز  رد  ییاناوت  بسک 

دیاـب ار  يداـیز  یناور  یحور و  ياـهراشف  یناوج ، ةرود  رد  دـینکن ، مادـقا  قوـف  ياهـشزومآ  هب  تبـسن  هرود  نیا  رد  رگا  نیارباـنب 
شزومآ اهنآ  هب  اهردپ  ار  نارسپ  هب  طوبرم  روما  اهردام و  ار  نارتخد  هب  طوبرم  یعامتجا  یگدنز  روما  مینکیم  داهنـشیپ  .دینکلمحت 

.دیریگب ییامنهار  زین  صصختم  نیما و  رواشم  زا  دیناوتیم  صوصخ  نیا  رد  هتبلا  دنهد ؛
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؟ تسی باج چ_ :ح_ مراهچ _ش  خب

هراشا

یبهذم و ياهژاو  دروخرب ، نیلوا  رد  دیاش  هک  یعوضوم  شـشوپ ؛)  ) باجح مانهب  دـش  هراشا  یعوضوم  هب  هتـشذگ  تاحیـضوترد 
مادـقا نتـسناد ، ناوناب  يارب  طقف  ار  نآ  دربراک  ندرک و  ینعم  هنوگنیا  ار  باـجح  یتسارهب  اـما  .دوش  یقلت  هناـنز  یمالـسا و  ًاـفرص 

.مییامن هئارا  ار  يرصتخم  تاحیضوت  تسا  مزال  عوضوم ، ندش  رتنشور  يارب  هن !؟ ای  تسا  یحیحص 

؟ تسیچ باجح 

.دشاب يونعم  یتح  ای  يدام و  دناوتیم  باجح  اذل  دراد ؛ رارق  وت  هاوخلد  وت و  نیب  ام  هک  يزیچنآ  ینعی  باجح 

.دشابیم زیچ  ود  نیب  لئاح  ینعمهب  باجح  نینچمه  تسا ؛ دس  عنام و  عادر ، هدرپ ، ینعمهب  تغل  رد  باجح  هچ ؟ ینعی  باجح 

.دشاب يونعم  یتح  ای  يدام و  دناوتیم  باجح  اذل  دراد ؛ رارق  وت  هاوخلد  وت و  نیب  ام  هک  يزیچنآ  ینعی  باجح  یمالک ، حالطصا  رد 
دراد تسود  يدرف  ًالثم 
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رد باتک و  نیا  رد  اما  دراد ، تسود  هچنآ  وا و  نیب  تسا  یباـجح  وا  یقالخادـب  اـما  دـشاب  هتـشاد  هدوارم  مدرم  اـب  دـشاب و  ناـبرهم 
تیـصخش ندید  بیـسآ  عنام  ات  دریگیم  رارق  نارگید  ام و  نیب  هک  يزیچ  ینعی  تسا ؛ شـشوپ  باجح  زا  ام  روظنم  باجح  عوضوم 

.دشاب ام 

باجح داعبا 

؟ تسیچ باجح  دربراک 

هتـشذگ و ياهندمت  یمامت  رد  فلتخم  دـعاوق  نوگانوگ و  ياهتروص  لاکـشا و  رد  هک  تسا  یعامتجا  یلقع و  يدرکراک  باجح 
نآ رب  ینوناق  ظاحل  هب  زین  ینیدریغ  عماوج  زا  يرایسب  رد  هدومن و  دییأت  ار  نآ  یهلا  نایدا  مامت  هتبلا  هک  دراد  هتـشاد و  دوجو  لاح ،

.تسا هدش  دیکأت 

.تسا قیوشت  لباق  تبثم و  باجح  تیاعر  عوضوم  هدوب و  هدیدنسپ  يرما  باجح  عوضوم  نامروشک  يزورما  هعماج  رد  اذل 

عوضوم یبرغ  عماوج  رد  نیاربانب  .تسا  روشک  نآ  نیناوق  زا  یتمـسق  دراد و  دوجو  يوحنهب  باجح  زین  رگید  ياـهروشک  رد  یتح 
.دراد دوجو  يدایز  ياهتیامح  نآ  تیاعر  هب  تبسن  ییاهطیحم  رد  تسین و  دازآ  ًالماک  باجح 

اهتکرش و دراد و  دوجو  ییارجالا  مزال  صخشم و  نیناوق  باجح  شـشوپ و  عوضوم  هب  تبـسن  هاگـشناد  طیحم  رد  هنومن  ناونع  هب 
.دنراد ياهناریگتخس  یششوپ  نیناوق  دوخ  نادنمراک  يارب  يرایسب  تاسسؤم 

( ششوپ رظن  زا   ) دازآ ًارهاظ  یبرغ  روشک  کی  رد  ار  هاگشناد  نیا  لاح  .دیریگب  رظن  رد  ار  هاگشناد  دننام  ياهعماج  هنومن ، ناونعهب 
زا یـضعب  هب  تسا  بوخ  دشوپب !؟ سابل  یتروص  ره  هب  دـناوتیم  یتیـسنجره  اب  سک  ره  هاگـشناد  نیا  رد  امـش ، رظنهب  .دـینک  روصت 

: مینک هعجارم  یبرغ  ياههاگشناد  نیناوق 
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(: ناتسلگنا  ) دروفسکآ هاگشناد  ششوپ ، هب  طوبرم  تاررقم 

، سابل ةزادنا  .دشاب  وناز  يالاب  گنت و  نیتسآ ، نودب  ای  زابتشپ  دیابن  نانز  سابل  .دنشاب  هتشاد  بسانم  هتسارآ و  يرهاظ  دیاب  نانز  - 
.دشاب وناز  ات  دیاب  كراولش  نماد و 

دیاب وم  .دشاب  وناز  ات  دـیاب  كراولـش  هزادـنا  .تسا  بسانمان  امنندـب ، زاب و  سابل  .دنـشاب  هتـشاد  زیمت  بسانم و  رهاظ  دـیاب  نادرم  - 
! تسا شریذپ  لباقریغ  هباشم ، دراوم  رگید  هراوشوگ و  يزب ، شیر  .دوش  زیهرپ  یطارفا  ياهلدم  زا  دشاب و  هتشاد  یعیبط  گنر 

: اههاگشناد رگید  تاررقم  اما  و 

.تسا عونمم  تفع ، فلاخم  گنت و  ششوپ  هنوگره  یبسامد و  يوم  اکیرمآ : یتربیال  هاگشناد  - 

.تسین زاجم  یل ، ياهسابل  ترشیت و  اکیرمآ : ادنیلامول  هاگشناد  - 

.تسا عونمم  گنت ، ياهراولش  نارتخد و  يارب  یل  سابل  اکیرمآ : زنومیس  نیدراه  هاگشناد  - 

.تسین زاجم  یل ، ياهسابل  ترشیت و  ندیشوپ  اکیرمآ : سیئول  تنس  هاگشناد  - 

.تسین زاجم  وم  ندرک  گنر  اکیرمآ : ادیرولف  کیتنالتآ  هاگشناد  - 

( اه مناخ  باجح  لیالد  ( ؟  تسا هنوگچ  باجح  هنماد 

.دنشاب رتاشوک  دیاب  ییابیز  نیا  ظفح  رد  هک  تسا  یعیبط  دنرادروخرب و  نادرم  هب  تبسن  يرتشیب  ییابیز  زا  ًاتاذ  اهمناخ 

.یلقادح هن  تسا و  يرثکادـح  باجح ، صوصخ  رد  رظنفالتخا  هک  تسا  رادروخرب  يرثکادـح  یلقادـح و  فیرعت  کی  زا  باجح 
طسوت هک  تسا  یششوپ  باجح 
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! دنتسین نادرم  تذل  هلیسو  دنهدیم  ناشن  نانز  نآ ،

اب نادرم  ندـمتم ، ياهتلم  اهگنهرف و  یمامت  رد  ًابیرقت  ددرگیم و  فیرعت  ناشیا  باجح  زا  یتمـسق  زین  نایاقآ  شـشوپ  ساـبل و  هتبلا 
: دراد هدمع  لیلد  ود  اهمناخ  باجح  رب  دیکأت  تسا  رکذ  نایاش  هتبلا  .دنوشیم  هدید  هدیشوپ  سابل 

.دنشاب رتاشوک  دیاب  ییابیز  نیا  ظفح  رد  هک  تسا  یعیبط  دنرادروخرب و  نادرم  هب  تبسن  يرتشیب  ییابیز  زا  ًاتاذ  اهمناخ  - 1

هب دوخ  روتـسد  رد  لاعتم  دنوادخ  اذـل  دـنراد ؛ دوخ  تاساسحا  رب  يرتمک  لرتنک  اهمناخ  هب  تبـسن  نایاقآ  تقلخ ، عون  بسحرب  - 2
دنناشوپب ياهتسیاش  وحنهب  ار  دوخ  ات  تسا  هتساوخ  اهمناخ  زا  عوضوم ، نیا  رد  نادرم  یخرب  فعض  هب  هراشا  نمـض  مرتحم ، ناوناب 

.دنریگن رارق  یتیصخش )  ) رامیب نادرم  تیذا  رازآ و  دروم  ات 

ُهّللا َناک  َنیَذُؤی َو  الَف  َنفَرُعی  نَا  یندَا  َِکلذ  َّنِِهبیبالَج  نِم  َّنِهیَلَع  َنیندـُی  َنینِمؤُملا  ِءآِسن  َکـِتاَنب َو  َکِـجاوزَِال َو  لـُق  ُِّیبَّنلا  اَـهُّیَا  آـی  ﴿
﴾ ًامیحَر ًاروُفَغ 

هتخانـش ندوب ] فیفع  هب   ] هکنآ يارب  نیا  .دـنچیپب  دوخرب  ار  دوخ  ياهـششوپ  وگب  نانمؤم  نانز  هب  تنارتخد و  نانز و  هب  ربماـیپ ! يا 
(1) .تسا نابرهم  هدنزرمآ  ادخ  تسا و  رتکیدزن  دنریگن ، رارق  ضرعت  دروم  دنوش و 

؟ تسا هنوگچ  فلتخم ، ياهناکم  رد  باجح 

هدافتسا یتوافتم  ياهسابل  زا  فلتخم ، نکاما  رد  هک  تسا  یعیبط  اذل  هدوب ؛ یگدنز  طیحم  طیارش و  رگنایب  دوخ  ششوپ ، باجح و 
زا نکاما ، نیا  یمامت  رد  دریذپ  یمن  یمیلس  لقع  چیه  هک  یسورع و ...  ییامیپهوک ، رختسا ، راک ، لحم  دننام : مینک 
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.مینک هدافتسا  ششوپ  سابل و  عون  کی 

دننامه هناخ ، لثم  یصخش  ياهطیحم  رد  ناوتیم  هنوگچ  سپ  میتسین ! یناسکی  سابل  ياراد  ناتـسمز ، ناتـسبات و  لصف  رد  اهناسنا  ام 
زین نآ  ییابیز  زا  ششوپ ، باجح و  تیاعر  نیع  رد  ناوتیم  هک  درک  شومارف  دیابن  هتبلا  میـشوپب !؟ سابل  نابایخ  لثم  یمومع  طیحم 

؛ دیامن شرافس  تشز  یشور  اب  هارمه  باجح  دننام  ار  ابیز  يرما  هک  تسا  نآ  زا  رتلداع  لاعتم ، دنوادخ  .دوب  رادروخرب 

.دش رهاظ  یعامتجا  فلتخم  ياهطیحم  رد  نیتم  بوجحم و  یهلا ، دودح  تیاعر  یگقیلسشوخ و  زا  هدافتسا  اب  ناوتیم  سپ 

دیاب زین  ندوب  هدیـشوپ  طرـش  سابل ، یگتـسارآ  ییابیز و  یگزیکاپ ، تیاـعر  نمـض  هک  داد  شزومآ  زین  نادـنزرف  هب  ار  هتکن  نیا  و 
ًامومع ثحب  نیا  دـنچ  ره  .دـییامن  هئارا  ار  مزال  ییامنهار  زین  گنر  باختنا  صوصخ  رد  دوخ  نادـنزرف  هب  نینچمه  دوش ؛ تیاـعر 

.درادن دوجو  نآ  يارب  یعرش  عنم  دراوم  زا  يرایسب  رد  هدوب و  ياهقیلس 
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ردا اب م_ ین  :س_خ_ مجنپ _ش  خب

هک تسا  یهاگیاج  هداوناخ  هناخ و  طـیحم  .دراد  طاـبترا  زین  نارداـم  هب  ًاـمتح  دوشیم ، حرطم  هداوناـخ  طـیحم  رد  هک  یعوضوم  ره 
رد یـساسا  شقن  ردام  ًامتح  هک  تسا  یمهم  عوضوم  ءایحو  تسا  رتشیب  ردام  اب  نآ  طابترا  ینعی  دـشاب ، رتمهم  عوضوم  کی  هچره 

ناردام اب  هژیو  طابترا  هداوناخ  نادنزرف  نکیل  میاهتخادرپ ، ردـپ  تیمهارپ  شقن  هب  هتـشذگ  ثحابم  رد  هچرگ  هتبلا  .دراد  ثحب  نیا 
هاـگیاج نینچمه  رداـم و  هب  نادـنزرف  یحور  یفطاـع و  یگتـسباو  .تساـهنآ  تیبرت  زاـسهنیمز  صاـخ ، طاـبترا  نیا  دـنراد و  دوخ 
ناردام هب  ار  ياهژیو  شخب  روظنمنیدـب ، اذـل  .دـشاب  هداوناخ  ءاضعا  نیب  رد  درف  نیرتراذـگرثا  ردام  دوشیم  بجوم  ناشیا  يرـسمه 

.مییامن نایب  ار  دوخ  بلاطم  رتحیرص  میناوتب  ات  میاهداد  صاصتخا  یمارگ 

بلاـطم ًاـنیع  ار  شخب  نیا  شراـگن  روحم  نازیزع ، نیا  تاـیحور  هب  ملق  یکیدزن  مرتـحم و  نارداـم  تمارک  ظـفح  روظنمهب  ًاـنمض 
.میا هداد  رارق  هموحرم  نآ  يرادهناخ  باتک  زا  دادماب " كولملاردب   " مناخ راکرس  بوتکم 
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: دننکیم فیصوت  نینچ  ار  هداوناخ  رد  ردام  هاگیاج  ناشیا 

.تسا ملاع  تداعس  داینب  نداهن  مدآ و  نتخاس  نز ، راک 

اهنت دـهاکیمن و  نآ  تیمها  زا  يدرخ  نیا  دـشاب  کچوک  ردـقره  هناخ  .تسا  ملاع  تداعـس  داینب  نداهن  مدآ و  نتخاـس  نز ، راـک  »
.دشاب اسران  هاتوک و  شرکف  هک  دوشیم  کچوک  نز  طیحم  یتقو 

دنلب حور  تردـق  اب  دناهتـشاذگ و  یتسه  ملاع  هب  مدـق  گرزب  صاخـشا  زا  يرایـسب  هک  تسین  هاـتوک  ياهفقـس  نیمه  ریز  رد  رگم 
هک تـسین  گـنت  ياـهیراویدراهچ  نـیمه  نورد  رگم  دــناهتخاس !؟ نوـگرگد  ار  ملاـع  عاـضوا  اــی  هدرک  هرادا  ار  اــیند  ناــشدوخ 

(1) »!؟ تسا هتخاس  نیرق  يداش  شیع و  اب  ار  نآ  نینکاس  هدرک  ذوفن  دباتیم  میظع  ياهخاک  رد  هچنآ  زا  شیب  یتخبشوخرون 

.تسا هداوناخ  هناخ و  رد  قالخا  نید و  هدنزاس  رامعم و  نز 

نز هدومن و  هراشا  هداوناخ  رد  نادنزرف  تیبرت  یـساسا  لصا  ود  هب  هداوناخ ، طیحم  رد  ردام  هدننک  نییعت  شقن  همادا  رد  دادماب  وناب 
: دنادیم هداوناخ  هناخ و  رد  قالخا  نید و  هدنزاس  رامعم و  ار 

هناخ یکچوک  سپ  تسا ؟ هدیشک  کلف  هب  رـس  هدش ، يرایبآ  قالخا  نید و  لاهن  هک  تسین  رقحم  ياه  هناخ  نیمه  لخاد  رد  رگم  »
.دوشیمن ّتلذم  یتسپ و  بجوم 

يور ياهغاب  نیرتشکلد  شدوجو  هک  تسا  قیالان  ِنز  نیا 
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دنکیمن و ادیپ  یتلزنم  ردق و  رهوش  ناگدید  رد  دـشاب ، مادـناشوخ  ابیز و  دـنچره  دزاسیم و  زیگنامغ  گنتلد و  ناسنا  يارب  ار  نیمز 
(1)« .دزاس یمن  دونشخ  یضار و  ار  وا 

طیارش هتفرگ و  رظن  رد  هتخیهرف  يدرف  ار  هداوناخ  ردام  دنادیم و  تیمهارپ  مهم و  روشک  هرادا  نوچمه  ار  هداوناخ  هرادا  دادماب  وناب 
: تسا روصتم  وا  يارب  ار  ياهژیو 

ینادنزرف هدرک و  ادا  ار  دوخ  يردام  قح  دناوتب  ات  دنادب  ار  شرورپ  شزومآ و  شور  دشاب ، هتشاد  وکین  تاکلم  تافص و  دیاب  ردام 
.دنک تیبرت  اناوت  اناد و 

، ینف ياهراک  زا  هتـشذگ  روشک ، نداد  ماظتنا  لثم  تسرد  دنک ، تسیز  یتحارهب  نآ  رد  دناوتب  هداوناخ  هکیروط  هناخ  ندرک  هرادا  »
شور دـشاب ، هتـشاد  وکین  تاـکلم  تافـص و  دـیاب  رداـم  اـههچب  یقـالخا  یحور و  شرورپ  يارب  (2) و  تـسا ریبدـت  لقع و  جاتحم 

(3)« .دنک تیبرت  اناوت  اناد و  ینادنزرف  هدرک و  ادا  ار  دوخ  يردام  قح  دناوتب  ات  دنادب  ار  شرورپ  شزومآ و 

هدومن نایب  نادـنزرف  تیبرت  شرورپ و  رد  ار  ردام  کی  ياهتلـصخ  زجوم  زغن و  رایـسب  يوحنهب  رطـس  دـنچ  نیا  رد  دادـماب  هموحرم 
نیا هرابود  ًافطل  .تسا 
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: دینک رورم  ار  اه  تلصخ 

؛ دشاب هتشاد  یلومعم  راتفر  هدوب و  لقاع  دیاب  هداوناخ  ردام  - 1

؛ دنادب يزیر  همانرب  ینعی  دشاب ؛ ریبدت  لها  دیاب  هداوناخ  ردام  - 2

؛ تسا نادنزرف  یقالخا  یحور و  شرورپ  لوئسم  ردام ، - 3

؛ دشاب هدیدنسپ  ياهتداع  تافص و  ياراد  دیاب  ردام  - 4

.دریگ ارف  ار  نادنزرف  تیبرت  هدوب و  هعلاطم  لها  دیاب  ردام  - 5

یتیبرت يریذپبیـسآ  هتفرگ و  رظن  رد  ار  نادـنزرف  نوگانوگ  تائاضتقا  یحور و  فلتخم  داعبا  قیقد ، ذـفان و  یهاگن  اب  دادـماب  مناـخ 
: دنیامرفیم ناشیا  .دزادرپیم  لح  هار  هئارا  هب  دهدیم و  رارق  هراشا  دروم  دنسپان  تاداع  هیحان  زا  ار  اهنآ 

.دنکیم بسک  حیرفت  عقاوم  راک و  زا  تغارف  تاعاس  رد  ناسنا  ار  دنسپان  تاداع  رتشیب  »

یـشوخ هب  ار  يراـکیب  تاـقوا  وا  ياـههچب  رهوـش و  دـنک و  هیهت  عوـنتم  ياهیمرگرـس  یـسکره  يارب  دوـخ  هناـخ  رد  دـیاب  اـناد  نز 
(1)« .دننکن ادیپ  دنسپان  روآنایز و  ياهحیرفت  هب  لیم  ات  دننارذگب 

.دنکیم بسک  حیرفت  عقاوم  راک و  زا  تغارف  تاعاس  رد  ناسنا  ار  دنسپان  تاداع  رتشیب 

هب دوخ  یـصصخت  هاگن  هیواز  زا  زین  دادماب  هموحرم  .میدومن  هراشا  نیدـلاو  یـشزومآ  یتیبرت و  شقن  هب  اهراب  هتـشذگ ، ثحابم  رد 
: دنیوگیم نینچ  هتخادرپ و  نادنزرف  هب  تبسن  ردام  يراگزومآ  شقن 

رظن شیپ  يونعم  يدام و  زا  ار  هداوناخ  عفانم  مامت  یتسیاب  نز  »
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(1)« .دزادنایب راک  هب  هار  نیا  رد  ار  شتامولعم  رکف و  شوه و  مامت  دنک و  عافد  اهنآ  زا  دروم  ره  رد  هتشاد 

شدوخ دوجو  اب  دراد  یصقاون  ییاهنتهب  هک  ار  درم  یناگدنز  تسا و  هناخ  ریدم  رهوش و  مرحم  کیرش و  اههچب ، راگزومآ  اناد  نز 
.دنکیم لیمکت 

ردـپ هب  کمک  یهارمه و  راظتنا  هداوناخ ) ردام   ) رـسمه زا  درادـنپیم و  صقاـن  دـمآراکان و  ییاـهنتهب  ار  درم  تیبرت ، رما  رد  ناـشیا 
: دنیامرفیم اذل  دراد ؛ ار  هداوناخ 

دوجو اـب  دراد  یـصقاون  ییاـهنتهب  هک  ار  درم  یناگدـنز  تسا و  هناـخ  ریدـم  رهوش و  مرحم  کیرـش و  اـههچب ، راـگزومآ  اـناد  نز  »
.دنکیم لیمکت  شدوخ 

وا هناخ  رد  هک  دـهدیم  ناشن  ًالمع  دـنکیم و  راتفر  نادـجو  لقع و  نامرف  هب  دـشاب ، هتـشاد  ار  فیاظو  نیا  ماـجنا  تقاـیل  هکنیا  يارب 
(2)« .دیآرب لکش  نیرتهب  اب  شفیلکت  هدهع  زا  دیاب  سکره 

ناونعهب هداوناخ  ردام  زا  وا  .دـیامن  یم  یفرعم  فطاوع  تاساسحا و  هدـننک  عیمجت  هداوناخ و  روحم  ار  هداوناخ  ردام  دادـماب ، مناخ 
رسمه رطاخ  یلـست  بجوم  هدنهددیما ، نابرهم و  يروای  نوچمه  هک  دنکیم  دای  ردپ ، ًاصوصخ  نادنزرف ، تفرـشیپ  تیقفوم و  لماع 

: دیامرفیم هرابنیا  رد  وا  .دوشیم 

ار لافطا  بلق  دوخ ، تبحم  شتآ  هرارش  اب  هک  تسا  نز  نیمه  »
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یشوخان دسرب ، اهنآ  يارب  یتخس  راگزور  تقوره  دزاسیم ، رارقرب  ار  یگتسبمه  نواعت و  یتسود و  .دشخبیم  ترارح  هدرک ، نشور 
نامسآ نیمز و  هب  هدارا  تسـس  صاخـشا  لثم  دنکیمن ، یباتیب  اهنتهن  دوش  دراو  اهنآ  هب  يونعم  يدام و  ياهررـض  ریاس  يراکیب و  ای 

.دنکیمن هوکش  علاط  تخب و  زا  دیوگیمن و  ازسان 

.تسوا میقتسم  کیرحت  قیوشت و  هجیتن  ًابلاغ  شرهوش  ياهتیقفوم  هک  دنک  اعدا  یتسرد  يور  زا  دناوتیم  هک  تسا  نز 

ار یکیرات  راگزور  دوش و  طلـسم  یتخـسهب  یتخـسرب و  ات  دشوکیم  دزاسیم و  راودیما  دنکیم و  قیوشت  دهدیم ، یلـست  ار  همه  هکلب 
.دریگب ار  مغ  ياج  يداش  دزاس و  ییانشور  هب  لدب 

هچ .تسوا  میقتـسم  کیرحت  قیوشت و  هجیتن  ًابلاغ  شرهوش  ياـهتیقفوم  هک  دـنک  اـعدا  یتسرد  يور  زا  دـناوتیم  هک  تسا  نز  نیمه 
رتشیب وا  رد  شـشوک  راک و  قوذ  دـنک ، ادـیپ  یگتـسبلد  دـنزرف  نز و  هب  دـشاب ، هتـشاد  تحار  یگدـنز  هدوسآ و  لایخ  درم  هاـگره 
هجرد رب  درب و  راکهب  ریبدـت  لـقع و  دـنک و  رکف  دوخ  تفـص  لغـش و  یقرت  يارب  دـناوتیم  رتهب  تسا ، داـش  شحور  نوچ  دوشیم و 

(1)« .دیازفایب شتیلاعف 

دایز رد  یتسیاب  دـیامن ، مهارف  ار  روشک  قنور  يدابآ و  دـناوتب  دـشاب و  ربارب  گنـسمه و  نیریاس  اب  هکنیا  يارب  هعماج  تلم و  کـی 
.دشوکب تارفن  ندرک 
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ياهشقنهب قیقد  رایسب  یلم و  هاگن  کی  اب  هتخادرپ و  يردام  شقن  نز و  هب  یتخانش  هعماج  هاگن  زا  سپس  دادماب  كولملاردب  داتـسا 
نز نوهرم  ار  هتفرـشیپ  دـلوم و  هعماـج  هتفرگ و  رظن  رد  عاـمتجا  هدـنز  لولـس  ار  هداوناـخ  ناـشیا  .دزادرپیم  رداـم  صاـخ  فلتخم و 

نینچ هعماج ، تیریدم  يردام و  شقن  نیب  سپـس  هدومن و  هراشا  هعماج  تیریدم  رد  ریدم  شقن  هب  یتسردهب  دادماب  مناخ  .دـنادیم 
: دوشیم لئاق  ار  یطابترا 

دایز رد  یتسیاب  دـیامن ، مهارف  ار  روشک  قنور  يدابآ و  دـناوتب  دـشاب و  ربارب  گنـسمه و  نیریاس  اب  هکنیا  يارب  هعماج  تلم و  کی  »
دایز دـالوا  نتـشاد  هب  دـنناوتیم  اـهردام  .تسا  نز  هدارا  هب  طوبرم  زین  ناـیفوتم  ندـش  مک  ناـمیاز و  شیازفا  .دـشوکب  تارفن  ندرک 

شدوخ كاخ  بآ و  هب  دنمهقالع  هک  يروطهب  لفط  تیبرت  هوالع  هب  .دنرب  راکهب  دنزومایب و  ار  اهنآ  شرورپ  شور  دننک و  راختفا 
.تسا ردام  ره  یعامتجا  هفیظو  دشاب ،

مکاح و هک  دـناهدش  مه  هتکن  نیا  هجوتم  منادـیمن  تسا " هناخ  نارمکح  نز   " هک تسا  يراج  اـه  ناـبز  زا  يرایـسب  رد  هلمج  نیا 
.دریگب تسد  رد  ینالوط  تدم  يارب  ار  ینارمکح  مامز  دناوتیمن  دشاب ، هتشادن  تقایل  ات  اورنامرف 

رطاخ ياضر  لیم و  اب  ات  دـنک  بلج  دنتـسه  وا  نامرف  هب  هک  ار  یـصاخشا  دامتعا  ینادراک ، هیاس  رد  هک  تسا  یـسک  ردـتقم  مکاح 
(1)9« .دنرامشب بجاو  دوخرب  ار  وا  تعاطا 

.تسا ردام  ره  یعامتجا  هفیظو  دشاب ، شدوخ  كاخ  بآ و  هب  دنم  هقالع  هک  يروط  هب  لفط  تیبرت 
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هداوناخ ءاضعا  نانیمطا  دامتعا و  ورگ  رد  ار  ردام  تبثم  يراذگرثا  همزال  هتـشگزاب و  هداوناخ  رد  ردام  شقن  هب  سپـس  دادماب  مناخ 
.دنادیم وا  هب 

تعاجش تلـصخ  ورنیا  زا  دنادیم ، هداوناخ  هناخ و  تیریدم  رد  وا  تیقفوم  لماع  ار  هداوناخ  طیحم  رد  نز  يدنمناوت  راتفر و  ناشیا 
.دنیامنیم حرطم  نز  کی  تیصخش  يارب  یساسا  لصا  کی  ار  ندوب  نیتم  يدنمناوت و  ناونعهب  ار 

: دییامرف هجوت  دروم  نیا  رد  ناشیا  تاشیامرف  هب 

.دشاب نایامن  نز  لامعا  مامت  زا  تسارف  لقع و  یهاوخریخ و  هک  دوشیم  لصاح  یتقو  رطاخ  نانیمطا  » 

(1)« .دشاب نیتم  عاجش و  دنکن و  یهاتوک  دوخ  عقوم  رد  ینادردق  قیوشت و  زا  دهاوخن ، هوق  زا  شیب  راک  یسک  زا 

هرادا نادنزرف و  تیبرت  رد  ار  ردام  کی  يرادنتـشیوخ  تیدج و  دوشیم و  ءایح  عوضوم  دراو  تحارـص  هب  همادا  رد  دادماب  هموحرم 
.دنکیم میسرت  وا  تیقفوم  زمر  هداوناخ 

: دییامرف هجوت  ناشیا  تالمج  نیع  هب 

.دنکب ریثأت  اهبلق  رد  شنانخس  ات  دهدن  تسد  زا  ار  يدرسنوخ  تقوچیه  ردام  »

عمج شرود  هب  راوهناورپ  دـننکیم و  بسک  ینـشور  توارط و  وا  زا  همه  هک  تسناد  هداوناـخ  نوناـک  هلزنم  هب  ناوتیم  ار  ینز  نینچ 
(2)« .دنراد شتسود  بلق  میمص  زا  هدش 
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رارق اهنآ  يارب  یلمع  هدـنز و  قشمرـس  ار  ناتدوخ  .دـینک  مهارف  ارنآ  لیاسو  تسا  نکمم  اـت  دیـشاب و  يدـج  نادـنزرف  تیبرت  يارب 
.دیهد

هک دـید  ناوتیم  بلطم  نیا  رد  ار  نادـنزرف  تیبرت  هوحن  رداـم و  راـتفر  یگنوـگچ  باـب  رد  ار  دادـماب  داتـسا  تاـشیامرف  جوا  دـیاش 
: دنیامرفیم

رارق اهنآ  يارب  یلمع  هدنز و  قشمرـس  ار  ناتدوخ  .دینک  مهارف  ار  نآ  لیاسو  تسا  نکمم  ات  دیـشاب و  يدج  نادـنزرف  تیبرت  يارب  »
امـش زا  کی  ره  .سکعلاب  دیزادنیب و  يرگید  ندرگ  هب  ار  هانگ  دیهاوخن  مادکچیه  ات  دـینک  داجیا  همه  رد  تیلوئـسم  سح  .دـیهد 

(1)« .دیهدب تیمها  هداوناخ  تفارش  هب  دیشاب و  یعامتجا  تامدخ  هب  لیام  سانشادخ و  یگمه  .دینادب  لوئسم  راک  همه  رد  ار  دوخ 

.دیهدب تیمها  هداوناخ  تفارش  هب  دیشاب و  یعامتجا  تامدخ  هب  لیام  سانشادخ و  یگمه 

: دنیامنیم هراشا  نادنزرف  تیبرت  رد  ردام  یلصا  هفیظو  دنچ  هب  یسانشراک  رایسب  قیقد و  یهاگن  اب  دادماب  مناخ 

.نادنزرف يارب  ردام  شقن  ندوب  وگلا  . 1

.نادنزرف رد  تیلوئسم  سح  داجیا  . 2

.نادنزرف راتفر  لباقم  رد  ردام  هژیو  تیلوئسم  . 3

.عامتجا هب  تمدخ  روظنم  هب  هداوناخ  طیحم  رد  نادنزرف  شرورپ  تیبرت و  قیوشت ، . 4
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.یمالسا ياهشزرا  هب  يدنبیاپ  ياتسار  رد  نادنزرف  تیبرت  تاداقتعا و  ینید و  روما  هب  یگدیسر  . 5

ناـشیا زا  هداد و  رارق  باـطخ  دروـم  ار  نیمزرـس  نیا  نارداـم  همه  رداـم ، کـی  ناوـنعهب  ثحب  ناـیاپ  رد  دادـماب  كولملاردـب  وناـب 
هداوناخ رد  نز  تفارـش  ءاـیح و  باـب  رد  دنـشاب و  هتـشاد  ياـهژیو  ماـمتها  اـهمناخ ، رتخد  ًاـصوصخ  نادـنزرف ، تیبرت  هب  دـهاوخیم 

: دنیامرفیم

دـیامنیم و مادـناضرع  هاوخاـن  هاوـخ و  رایـسب ، ياـهاطخ  نآ  لاـبند  رد  دـنکیم و  مهارف  ار  شزغل  تاـبجوم  يراـیتخایب  هظحل  کـی  »
.درادیم هاگن  هدرک  عمج  دوخ  نوماریپ  رد  ار  موش  ياهراگدای  نآ  یگداوناخمان 

کی تفارش  تیثیح و  زا  هکیتابجوم  نیاربانب  .ددرگیمرب  تارطاخ  نآ  یعادت  ببس  دوش ، يراج  نابز  رب  مسا  نآ  تقو  ره  هکیروط 
.دنکیم مهارف  دنوشیم  هدناوخ  مان  نآ  هب  هک  یناسک  یماندب  نأش و  رسک  دهاکیم  نت 

، دیوش ردپ  ای  ردام  دیهاوخیم  هدـنیآ  رد  نوچ  دنـشابن و  هدنمرـش  نآ  نتـشاد  زا  نیریاس  ات  دـینک  مأوت  راختفا  یکین و  اب  ار  دوخ  مان 
(1)« .دینزن اپ  تشپ  ار  ینادواج  تداعس  رادیاپان ، ياهتذل  يارب  دینک ، ظفح  ار  دوخ  ماقم  تفارش 

دـیامنیم و مادـناضرع  هاوخاـن  هاوـخ و  رایـسب ، ياـهاطخ  نآ  لاـبند  رد  دـنکیم و  مهارف  ار  شزغل  تاـبجوم  يراـیتخایب  هـظحل  کـی 
.دراد یم  هاگن  هدرک  عمج  دوخ  نوماریپ  رد  ار  موش  ياهراگدای  نآ  یگداوناخمان 
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راظتنا دشاب ، هتشاد  يرتشیب  يدنمناوت  لمع و  تردق  صخش  کی  هچره  میتسناد  هدش ، هئارا  تاحیـضوت  هب  هجوت  اب  یمارگ  ناردام 
.دشاب هتشاد  زین  يرتشیب  تیلوئسم  یشخبرثا و  دوریم 

هاگیاج ردام  یلوا ، قیرط  هب  دوشیم  رداص  نیدـلاو  راتفر  راتفگ و  زا  معا  نادـنزرف ، تیبرت  باب  رد  هچنآ  هسیاـقم  ماـقم  رد  نیارباـنب 
؛ دراد يرت  هدننک  نییعت 

مامتها و رتخد ، نادـنزرف  ًاصوصخ  ناناوجون ، ناکدوک و  رد  ءایح  هب  هتخیمآ  تیبرت  صوصخ  رد  یمارگ  ناردام  دوریم  راـظتنا  اذـل 
.دنراد لوذبم  ار  يرتشیب  تقد 
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باج نومار ح_ _ یپ _ت  یمها اب  تالاؤ  :س_ مشش _ش  خب

؟ تسیچ ام  روشک  يزورما  هعماج  رد  یباجحدب  لیالد 

هراشا

: میزادرپیم اهنآ  زا  یضعب  نایب  هب  هصالخ  روطهب  هک  تسا  ینوگانوگ  لیالد  ياراد  یباجحدب  عوضوم 

: هداوناخرد تریغ  فعض  . 1

روط هب  نیدلاو و  اههداوناخ ، یـضعب  رد  هنافـسأتم  اما  .تسا  هداوناخ  ردـپ  ًاصوصخ  نیدـلاو ، هفیظو  هداوناخ  نایک  ظفح  تسارح و 
یتح ای  ياهقیلـس  يرما  ار  شـشوپ  سابل و  عوضوم  اذل  هدوب ، هجوت  مک  دوخ  رـسمه  دنزرف و  یتیبرت  لئاسم  هب  تبـسن  ردـپ ، صخا 

يردپ فیاظو  ماجنا  رد  یتیلوئـسم  یب  سح  ندشیداع  ثعاب  نامز  رورم  هب  هداوناخ  ردپ  طسوت  روصق  نیا.دنیامنیم  یقلت  یـصخش 
.دروآ دهاوخ  راب  هب  عامتجا  يارب  اهتنا  رد  هداوناخ و  ءاضعا  تیصخش  ردپ و  صخش  يارب  ار  یندشن  ناربج  تاعبت  ددرگیم و 

.تسا هداوناخ  ردپ  ًاصوصخ  نیدلاو ، هفیظو  هداوناخ  نایک  ظفح  تسارح و 
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: نارگید هجوت  بلج  . 2

ات دننکیم  شالت  هدش و  یتیصخش  ياههدقع  یعون  راچد  نیدلاو ، یهجوتمک  ای  یهجوتیب  رثا  رب  هعماج ، نارسپ  ای  نارتخد  زا  یضعب 
رارق اهنآ  نیـسحت  دروم  هدومن و  بلج  ار  نارگید  رظن  دـنناوتب  دـیاش  اـت  دـنهد  رارق  مومع  دـید  ضرعم  رد  ار  دوخ  ياهلیـسو  ره  هب 

راجنهان رهاظ  رطاخهب  زگره  عامتجا ، راذـگریثأت  فیرـش و  ياـهناسنا  هک  دوش  يروآداـی  دارفا  زا  هتـسد  نیا  هب  تسا  مزـال  .دـنریگ 
راجنهان دارفا  يارب  هشیمه  یباجحدـب  هب  رهاظت  هکلب  داد ؛ دـنهاوخن  ناشن  يزیگناربنیـسحت  شنکاو  هدـشن و  بلج  ناـشرظن  یـسک ،

.تسا شریذپ  دروم  بلاج و  عامتجا ،

: ییارگدم . 3

رکف و هنوگره  هدومن و  گنهامه  نآ  اب  ار  دوخ  هلـصافالب  ساـبل ، گـنر و  دـم ، هنوگره  جاور  اـب  شیدـناهداس  نارتخد  زا  یـضعب 
زا لفاغ  دنـشوپب ! هچ  هک  دننک  صخـشم  اهنآ  يارب  ناگناگیب ، ًاصوصخ  نارگید ، دـنهدیم  هزاجا  دـننکیم و  بلـس  دوخ  زا  ار  رایتخا 

هدـش میظنت  سابل  هدـننک  دـیلوت  ییازدـمآرد  هخرچ  ساسارب  هکلب  نایاقآ ، ناوناب و  زاین  ییابیز و  ساسا  رب  هن  دـم ، تیریدـم  هکنیا 
گنهرف نارگادوس  نیگآرهز  دنخبل  میدقت  ار  دوخ  یناسنا  يالاو  ماقم  شزرا و  مینکیم  هیـصوت  نازیزع  زا  هتـسد  نیا  هب  اذـل  .تسا 

.دننکن برغ 

: ءایح فعض  . 4

.تسا هدش  هداد  حیضوت  لصفم  صوصخ ، نیا  رد 

: جاودزا يارب  ندز  لپ  . 5

یضعب رظن  دنناوتب  رگا  هک  دننکیم  رکف  روطنیا  ام  هعماج  نارتخد  زا  یضعب 
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.دنبایب ار  دوخ  هقالع  دروم  درف  دننک و  یط  دنناوتیم  رتدوز  ار  جاودزا  ریسم  دننک ، بلج  دوخ  هب  ار  نارسپ  زا 

.دیهدن رارق  رهش  نیرتیو  رد  يراجت  يالاک  دننام  ار  دوخ  ًافطل  اهمناخ 

! نابایخ هن  تسوا  هداوناخ  هناخ و  دشاب ، جاودزا  قیال  هک  يرسپ  نتفای  لحم  هک  دومن  يروآدای  ناگزیشود  زا  هتسد  نیا  هب  دیاب 

کی ییابیز  رهاظ و  فرص  هب  يرسپ  رگا  ًانمض  .دسریم  مامتا  هب  زین  نابایخ  رد  عقاوم  رثکا  رد  دریگیم ، لکش  نابایخ  رد  هک  یطباور 
دوخ یگدنز  هب  ًاددجم  شرـسمه  زا  رتابیز  يدرف  ندید  اب  هدنیآ  رد  هک  دراد  دوجو  ینیمـضت  هچ  دنک ، جاودزا  وا  اب  دهاوخب  رتخد 
رهـش نیرتیو  رد  يراجت  يالاک  دننام  ار  دوخ  اذل  دشاب !؟ هتـشاد  تسود  لبق  ياهزور  دننامه  ار  دوخ  رـسمه  هکنیا  ای  دـهد !؟ همادا 

.دیهدن رارق 

: هجوت هب  زاین  یشورفرخف و  . 6

اب هک  يدارفا  .میروآ  باسح  هب  یقالخا  تلیذر  یعون  ار  نآ  میناوتیم  ًاعطق  مینکن ، یقلت  یصخش  يرامیب  یعون  ار  یـشورفرخف  رگا 
تیاعر هک  دـنیامن  ءاقلا  نارگید  هب  دـننکیم  شالت  ای  دنـشکیم  نارگید  خرهب  ار  دوخ  ییابیز  مادـنا و  امنندـب ، ياهـسابل  زا  هدافتـسا 

اب هکارچ  دنتسین ؛ رادروخرب  یبسانم  تمالـس  زا  یتیـصخش  یقالخا و  ظاحل  زا  دنرامـشیم  تیمهایب  دوخ  يارب  ار  هعماج  ياهراجنه 
.دنراد ندش  هدید  رد  یعس  قالخا ، فالخ  روما  شیامن 

.دنتسه دوخ  هب  تبسن  نارگید  محرت  بسک  لابندهب  هکلب  هدوبن ، یعامتجا  مارتحا  لابندهب  دارفا  نیا  تسا ، رکذ  هب  مزال 
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: ندرک شنزرس  . 7

: دینک تقد  تالمج  نیا  هب  .تسا  یباجحیب  هب  هبجحم  دارفا  قیوشت  یباجحدب ، شرتسگ  لیالد  زا  یکی  هنافسأتم 

!؟ يزپیمن رداچ  اب  امرگ  نیا  يوت  - 

!؟ یتفرگ ور  يروجنیا  تهام  لثم  تروص  نیا  اب  تسین  فیح  ياو !!! - 

!؟ يدرک ترس  رداچ  هک  ینزریپ  هگم  - 

!!! مه رود  مینومدوخ  يدرک !؟ لوچقاچ  رداچ  يروجنیا  تساجنیا  یک  هگم  او !!! - 

دنزرف و مسج  حور و  دناوتیم  هک  تسا  یمـس  دننام  دوشیم ، هتفگ  نارگید  هب  باجحدـب  دارفا  طسوت  هک  رکذـلاقوف  تالمج  یمامت 
.دنک مومسم  ار  ام  رسمه 

.میوش وا  نانخس  رارکت  عنام  ات  مینک  ییامنهار  زین  ار  تالمج  نیا  هدنیوگ  هکلب  میربن ، راکهب  تالمج  نیا  زا  اهنتهن  مینک  یعس  اذل 

: ناطیش ياههسوسو  . 8

.میشاب توافتیب  یعامتجا  ياهراجنه  هب  تبسن  دشوکیم  یباجحدب 

زیچان ندرک و  کچوک  ای  ییابیز  ییامنگرزب  اب  هدومن و  داجیا  هسوسو  ام  لد  رد  ناسنا ، هدروخ  مسق  نمشد  ناطیش ، عقاوم  یـضعب 
.میشاب توافتیب  یعامتجا  راجنه  نیا  هب  تبسن  ات  هدومن  خاتسگ  ار  ام  دشوکیم  یباجحدب ، ندرمش 

ابیز ار  طلغ  راـتفر  لاـمعا و  دـشوکیم  ناطیـش  هک  يوحنهب  تسا ؛ هدـش  هراـشا  عوضوم  نیا  هب  زین  میرک  نآرق  رد  مینادـب  تسوکین 
: دهد هولج 

104 ص :

؟ میشاب هتشاد  ییایحاب  نادنزرف  www.Ghaemiyeh.comهنوگچ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 133زکرم  هحفص 115 

http://www.ghaemiyeh.com


﴾ َنوُدَتهَی مُهَف ال  ِلیبَّسلا  ِنَع  مُهَّدَصَف  مَُهلامعَا  ُناطیَّشلا  ُمَُهل  َنَّیَز  َو  ﴿... 

(1) .دنباییمن تیاده  اهنآ  ورنیا  زا  .تسا  هتشادزاب  تسار ]  ] هار زا  ار  اهنآ  هتسارآ و  اهنآ  يارب  ار  ناشلامعا  ناطیش  و  ... 

: ینارسوه . 9

فرحنم و دارفا  یـضعب  هک  تشاد  هجوت  دیاب  اما  دهدیم ، لیکـشت  ار  هعماج  یباجحدـب  لیلد  زا  يزیچان  دـصرد  دـنچره  ینارـسوه 
.دننکیمن محر  زین  دوخ  تفارش  هب  یتح  هدومنن و  یهاتوک  یمادقا  چیه  زا  دوخ ، یلام  عبانم  نیمأت  يارب  هعماج  راجنهان 

ياهتبحـص ندینـش  ای  راتفر  هدهاشم  اب  امـش  دـنزرف  هدرکان ، يادـخ  ات  دیـشاب  هتـشاد  ناوارف  تقد  عوضوم  نیا  هب  زیزع  نیدـلاو  اذـل 
.دوشن هجوتیب  فافع  باجح و  هب  تبسن  دریگن و  رارق  اهنآ  ریثأت  تحت  دارفا ، هنوگنیا  ةدنبیرف 

: نامیا فعض  . 10

یـصوصخ و یگدـنز  رد  ار  يدرف  ره  دـناوتیم  ینید  لئاسم  تیاعر  هدوب و  ینکـشراجنه  زا  عنام  هشیمه  ینید ، تاسدـقم  هب  داقتعا 
.دناسرب تیقفوم  زا  ییالاب  هجرد  هب  یعامتجا ،

؛ دننادیمن لاعتم  دنوادخ  تاروتـسد  تاکن و  همه  تیاعر  هب  مزلم  ار  دوخ  هدوبن و  رادروخرب  نیدـت  حطـس  کی  زا  هعماج  دارفا  هتبلا 
.دنوشیم لئاق  ار  یتافیفخت  دوخ  يارب  اذل 

ماجنا هک  یبحتسم  بجاو و  تاروتسد  زا  يرایسب  تیاعر  اب  اهنآ  زا  یضعب 
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تبسن اهنآ  نامیا  فعـض  هناشن  هک  دنهدیمن  ینادنچ  تیمها  نآ  هب  هداد و  فیفخت  ار  یهلا  روتـسد  نیا  باجح ، هنافـسأتم  دنهدیم ،
.تسا میرک  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ  تاشیامرف  هب 

: نادرم رازآ  . 11

زا زین  دوخ  دنرامیب و  اهنآ  زا  یضعب  دنتسین و  ملاس  یتیصخش  یحور و  رظن  زا  هعماج  دارفا  همه  هک  میداد  حیضوت  هتشذگ  نوتم  رد 
.دنرادن یعالطا  دوخ  يرامیب 

رثا لاحره ، هب  اما  دشاب ، رگید  لیالد  ای  ماقتنا  سح  زا  یشان  دیاش  هک  دنراد  ار  نادرم  رازآ  تیذا و  دصق  یباجحدب  اب  نانز  یـضعب 
.ددرگیم یعامتجا  يراجنهان  جاور  بجوم  هداد و  زورب  هعماج  رد  ار  دوخ  رابنایز 

! دومن مادقا  نانآ  ياوادم  هب  تبسن  هدش و  یقلت  هعماج  نارامیب  زا  یتمسق  دیاب  دارفا  هنوگنیا  ریقح ، نیا  رظنهب 

: راگنا لهس  ةداوناخ  . 12

همادا لاس  نایلاس  نآ  برخم  تارثا  هک  دـنهدیم  ناشن  دوخ  زا  نادـنزرف  هب  تبـسن  ار  ییاجبان  تاـشامم  نیدـلاو  عقاوم ، یـضعب  رد 
.تشاد دهاوخ 

یبیع رابکی  نیا  الاح   » هلمج .دـینک  یـشوپمشچ  نآ  زا  عقاوم  زا  یـضعب  رد  امـش  هک  تسین  یتافیرـشت  يرما  باجح  زیزع ! نیدـلاو 
بجوم یهلا  دودـح  تیاعر  .مییامنیم  لیطعت  ار  یهلا  رما  یتح  یلقع و  عوضوم  کی  یتحارهب  اـم  هک  تسا  نیا  رگناـشن  درادـن ،»!!!

.میشاب لوئسم  يدج و  هداوناخ  میرح  ظفح  هب  تبسن  اذل  دش ؛ دهاوخ  بجوم  ار  ام  نادنزرف  تفارش  هدش و  هداوناخ  نایک  تیوقت 

.دینک یشوپ  مشچ  نآ  زا  عقاوم  زا  یضعب  رد  امش  هک  تسین  یتافیرشت  يرما  باجح  زیزع ! نیدلاو 
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: روشک یگنهرف  ناریدم  طسوت  بسانم ، یگنهرف  ياهیراذگتسایس  مدع  . 13

!! ددرگ عقاو  رتدیفم  ات  دناسر  مهاوخ  رما  نایلوتم  عالطا  هب  هللاءاشنا  ار  شخب  نیا  حیضوت 

: هراوهام . 14

هراشا

ار نآ  رارکت  دصق  هک  تسا  هدـیدرگ  هئارا  زین  یفلتخم  تارظن  هدـش و  هتفگ  رایـسب  نآ ، یفنم  تبثم و  تارثا  هراوهام و  عوضوم  رد 
.تسین فطل  زا  یلاخ  هتکن  دنچ  رکذ  اما  میرادن ؛

!؟ درادن يرگید  تارثا  هدوب و  یحیرفت  ًافرص  هراوهام ، ياه  همانرب  ایآ  * 

هب مادقا  فازگ  ياههنیزه  اب  ناریا ، مدرم  يداش  تهج  ًافرـص  یـصاخ و  تین  دصق و  نودب  هراوهام ، ياههمانرب  هرادا  نایلوتم  ایآ  * 
!؟ دننکیم همانرب  شخپ  تخاس و 

!؟ دراد ام  روشک  مدرم  ةرمزور  یگدنز  اب  یتهابش  هراوهام ، شخپ  لاح  رد  ياههمانرب  ایآ  * 

یب جیورت  دوشیم !؟ هصالخ  صقر  دیرخ و  حیرفت و  رد  یگدـنز  مامت  ایآ  دـیاهدرک ؟ رکف  هدـش  دای  ياهلاؤس  هب  لاحهب  ات  یتسارهب 
اهنیا ۀـمه  ایآ  درم و ،...  نز و  یتسود  يزاسیداع  يراب ، دـنبیب و  جـیورت  ییوشانز ، طـباور  زا  جراـخ  طـباور  يزاـسیداع  یباـجح ،

؟ تسا یقافتا 

نآ يدوبان  بجوم  هداوناخ ، ياهـشزرا  یمامت  هداوناخ و  تسادق  يریگفده  اب  دنـشوکیم  هراوهام  نازاسهمانرب  تسین ! نینچ  زگره 
.دننک نآ  نیزگیاج  ار  دوخ  فیرعت  دروم  هداوناخ  هدش و 

کناب طسوت  ناوناب  ندـش  راددـنزرف  نز ، اب  نز  جاودزا  درم ، اب  درم  جاودزا  دـینک : تقد  هداوناـخ  زا  اـهنآ  دـیدج  ياـه  فیرعت  هب 
دیدج ياه  نیمزرس  حتاف  شقن  دوخ ، ياه  همانرب  هئارا  اب  دشوکیم  هراوهام  هزورما  تاناویح و . ...  اب  جاودزا  مرپسا ،
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.میریگب هنالقاع  میمصت  میشیدنایب و  يردق  اذل  دیامن ؛ ارجا  یبرغ  ياهتلود  يارب  ار 

؟ تسیچ یبرغ  گنهرف  نایلوتم  طسوت  ناریا ، رد  یباجحدب  غیلبت  للع 

ار دوخ  طـباور  هعماـج  نآ  دارفا  اـت  تسا  مزـال  دومن ، لرتـنک  رود  هار  زا  هناـسر و  عاونا  اـب  ار  نآ  ناوـتب  هک  ياـهعماج  داـجیا  يارب 
.ینید ياهرواب  قطنم و  ساسارب  هن  دنیامن و  يزیرهیاپ  هزیرغ  ساسارب 

نودـب ار  یـسنج  هزیرغ  ینعی  ناـسنا ، ةزیرغ  نیرتمهم  هک  تسا  نیا  هار  نیرتهب  نیون ) رامعتـسا   ) عماوج هرادا  طلـست و  عورـش  يارب 
.دننزب نماد  نآ  شرتسگ  هب  هدومن و  لاعف  یعامتجا  حطس  رد  لرتنک 

هکنآ زا  شیب  رـضاح ، رـصع  رد  یباجحدـب  عوـضوم  نیارباـنب  تسا ؛ درم  نز و  طـالتخا  یباجحدـب و  جـیورت  راـکنیا ، همدـقم  هتبلا 
باجح و رما  رد  يراگنالهـس  دـنور  همادا  اب  هکارچ  تسا ؛ یلم  یعوضوم  دـشاب ، یعامتجا  يراـجنهان  کـی  اـی  یبهذـم  یعوضوم 

دوجوهب برغ  گنهرف  لباقم  رد  روشک  یلم  گنهرف  میلـست  تخاب و  ًـالمع  یباجحدـب ، راوگاـن  تاـعبت  هب  ندـش  ـالتبم  شـشوپ و 
.تسا برغ  گنهرف  نایلوتم  هتساوخ  قباطم  ًاقیقد  نیا  دمآ و  دهاوخ 

نودـب ار  یـسنج  هزیرغ  ینعی  ناـسنا ، ةزیرغ  نیرتمهم  هک  تسا  نیا  هار  نیرتهب  نیون ) رامعتـسا   ) عماوج هرادا  طلـست و  عورـش  يارب 
درم نز و  طالتخا  یباجحدـب و  جـیورت  راکنیا ، همدـقم  هتبلا  .دـننزب  نماد  نآ  شرتسگ  هب  هدومن و  لاعف  یعامتجا  حطـس  رد  لرتنک 

.تسا

هراشا یقرش  يایسآ  ياهروشک  یضعب  هب  ناوتیم  عوضوم ، نیا  رتهب  كرد  يارب 
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زا یتمسق  یللملا ، نیب  ۀنحص  رد  دناهداد و  تسد  زا  ار  دوخ  یموب  گنهرف  هنافسأتم  یتعنص ، یملع و  ياهتفرـشیپ  مغریلع  هک  دومن 
.دناهداد تسد  زا  ار  دوخ  نوماریپ  ناهج  رد  يریگمیمصت  لالقتسا  هتفر و  رامشهب  برغ  گنهرف 

!!! هتکن

؟ تسا هدوب  هچ  ناتساب ، ناریا  رد  هنهرب  ياههمسجم  دوجو  مدع  لیالد 

ءایح و اب  نایناریا  ام  نیمزرس  گنهرف  یلعف ، نامز  ات   � حیسم ترضح  دالیم  زا  لبق  لاس  رازه  هس  دودح  زا  ینعی  نایمالیا ، هرود  زا 
.تسا هدیدرگ  عضو  نآ  يانبمرب  زین  عامتجا  نیناوق  زا  یشخب  هدوب و  انشآ  باجح 

زین ینینچ  نیا  یناتـساب  رثا  اذـل  هدـشیمن ؛ یقلت  دنمـشزرا  هدوبن و  موسرم  درم  نز و  طـالتخا  يرگ و  هنهرب  هاـگچیه  نیمز  ناریا  رد 
.تسا هدیدرگن  هیهت  مومع  يارب 

: دییامرف تقد  لیذ  لمأتلباق  اما  هداس  بلطم  هب 

: ربمایپ تشترز  نانخس 

یناگدنز یپ  رد  تریغ  اب  دیراپسب و  دایهب  ار  مراتفگ  دیهد و  شوگ  مزردنا  هب  .تسامـش  اب  منخـس  يور  ناداماد ! ناسورعون و  يا  »
ار ییوشانز  دنپس  یناگدنز  نیا  ات  دیوج  یتسدشیپ  يرگید  رب  يزرورهم  کین و  رادرک  رد  دیاب  امش  زا  کی  ره  .دییآرب  یـشنمکاپ 

(1)« .دیناسر نایاپ  هب  یمرخ  يداش و  اب 

: مینکیم افتکا  نآ  زا  هتکن  ود  هب  هک  تسا  هتفهن  يدایز  تاکن  ربمایپ ، تشترز  هاتوک  تبحص  نیا  رد 

یگدنز ظفح  رد  ار  یناسکی  تیلوئـسم  ینعی  دنادیم ؛ طوبرم  درم ، هب  مه  نز و  هب  مه  ارنآ ، ظفح  یگدنز و  زا  تظفاحم  ناشیا  - 1
فیرعت كرتشم 

109 ص :

.5 دنب انسی 53 ، - 1

؟ میشاب هتشاد  ییایحاب  نادنزرف  www.Ghaemiyeh.comهنوگچ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 133زکرم  هحفص 120 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13625/AKS BARNAMEH/#content_note_109_1
http://www.ghaemiyeh.com


.تسا لوئسم  هداوناخ  دوخ و  لباقم  رد  هتشاد و  درم  نوچمه  یتیمها  هاگیاج و  یگدنز  رد  نز  هک  تسانعم  نیدب  نیا  دنیامنیم و 

دعب هک  يوحنهب  دناهدش ؛ لئاق  ار  ییازسهب  شقن  نآ  يارب  هتـسناد و  یگدنز  همزال  ار  ءایح  تفع و  تیاعر  ینعمهب  یـشنمکاپ  - 2
.دنرادیم نایب  ار  يزرورهم  کین و  رادرک  ثحب  عوضوم ، نیا  دیق  زا 

.مینادیم دوخ  رخاف  ندمت  کفنیال  ءزج  ارنآ  هدوب و  رختفم  ءایح  تناتم و  فافع و  هب  ناریا  تلم  ام 

هچ زا  یمومع  تفع  تیاعر  ءایح و  هک  درادیم  نایب  ار  ام  زور  نآ  یندـمت  راتخاس  هدوب و  شیپ  لاس  نارازه  هب  طوبرم  نانخـس  نیا 
.تسا هدوب  رادروخرب  ییالاو  شزرا 

نآ ياهصخاش  زا  فافع  ءایح و   � حیـسم دالیم  زا  لبق  لاس  نارازه  زا  هک  یندـمت  هک  داد  خـساپ  لاؤس  نیا  هب  هنوگنیا  ناوتیم  لاح 
ام دشاب !؟ هتـشاد  ییایحیب  زا  ياهنیـشیپ  دناوتیم  هنوگچ  تسا ، هداد  رارق  دییأت  دروم  ارنآ  ناریا  هعماج  هب  مالـسا  دورو  زا  دعب  هدوب و 

.مینادیم دوخ  رخاف  ندمت  کفنیال  ءزج  ارنآ  هدوب و  رختفم  ءایح  تناتم و  فافع و  هب  ناریا  تلم 

؟ تسیچ يرهاظ  ششوپ  باجح و  رب  دیکأت  للع 

نادنچ ناسنا  رهاظ  دشاب و  هتشاد  ءایح  اب  یبلق  كاپ و  یلد  دیاب  ناسنا  هکنیا  تسا و  ناسنا  تاذ  مهم  هک  دندقتعم  نیدلاو  زا  یضعب 
.تسین مهم 

اما .دشابیم  كرد  لباق  هدوب و  حیحص  ًالماک  بلطم  نیا  هتبلا  هک  تسا  هتسباو  وا  ینورد  ياهتلـصخ  هب  یناسنا  ره  تیـصخش  هکارچ 
.تسا تیمها  یب  ًالماک  وا  رهاظ  ثحب  ناسنا ، ناور  بلق و  تمالس  تیمها  ندوب و  مهم  لیلد  هب  تفگ  ناوتیمن 
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روما رگید  هب  یتیمهاـیب  رب  لـیلد  نآ ، هب  نداد  تیمها  اـیآ  اـما  یتاـیح  مهم و  تسا  يرما  سفن ، یکاـپ  بلق و  شقن  ندوـب  مهم  - 1
روـما هب  هجوـت  زا  هک  تسا  نیا  رب  لـیلد  اـیآ  میهدـیم ، تیمها  دوـخ  دـنزرف  یتـیبرت  لـئاسم  شزوـمآ و  هب  اـم  رگا  تسا !؟ یگدـنز 

.تسین يرگید  فذح  رب  لیلد  ود ، نیا  هسیاقم  اذل  تسین و  روطنیا  ًاعطق  مینکیم !؟ یشوپمشچ  وا  هیذغت  یتشادهب و 

بلق دوخ  ایآ  هک  تسا  نیا  لاؤس  لاح  .تسا  ناسنا  راکشآ  ناهنپ و  تیـصخش  سفن و  ینعمرپ ، ۀلمج  نیا  رد  بلق  زا  ام  روظنم  - 2
تیـصخش بلق و  ظفح  ًالوصا  دوب ؟ هجوتیب  نآ  تشادساپ  هب  تبـسن  ناوتیم  ایآ  هن ؟ ای  دراد  يرادهگن  ظفح و  هب  زاین  تیـصخش ، و 

زین ارنآ  زا  تسارح  ظفح و  دیاب  مینکیم ، دادملق  مهم  دوخ  ضرفشیپ  رد  ار  یعوضوم  ام  یتقو  هک  تسا  یعیبط  تسا ؟ رسیم  هنوگچ 
.ددرگ تظفاحم  دیاب  زین  ناسنا  تیصخش  بلق و  هلب ! مییوگیم ، خساپ  رد  اذل  میریذپب ،

هب تبسن  دیاب  بلق ، زا  تظفاحم  يارب  تفگ  دیاب  تسا ؟ رـسیم  هنوگچ  تیـصخش ، بلق و  تمالـس  ظفح  هک  لاؤس  نیا  هب  خساپ  رد 
میونـشیم هچنآ  مینیبیم و  هچنآ  هب  تبـسن  دـیاب  اذـل  تسا ؛ ندینـش  ندـید و  بلق ، هب  ذوفن  هارهاش  .دومن  تبقارم  نآ  هب  ذوفن  ياههار 

.میشاب دوخ  بقارم  هدوب و  قیقد 

.دناهدش رارقیب  یگدنز  ياهتنا  ات  رظنکی ، اب  هک  ییاهلد  رایـسبهچ  دـناهتفر و  تسد  زا  هدـیزرل و  هاگن  کی  اب  هک  ییاهبلق  رایـسبهچ 
هراـبکی هب  هدـش و  هتخاـبلد  دناهدینـشیم ، هچنآ  دـناهدیدیم و  هچنآ  هب  یهجوـتیب  رثارب  هـک  یمرتـحم  فیرـش و  ياـهناسنا  دـناهدوب 

! دناهتخاب ار  دوخ  زیچهمه 

! تسا هتشادن  دوبهب  لحم  زگره  هدش و  هدیـشاپ  مه  زا  نیجوز ، زا  یکی  یتالابمیب  رثارب  هک  یمیمـص  بوخ و  ياهیگدنز  رایـسبهچ 
!؟ دینش دنهاوخ  هچ  دید و  دنهاوخ  هچ  نارگید  مینک !؟ تبحص  میشوپب و  میراد  تسود  هک  روطره  میناوتیم  روطچ  لاح 
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لرتنک نودـب  هاگن  اب  هن  مینازرلب و  یهاوخهداـیز  ملظ و  هب  ار  یلد  هن  هک  تسا  هتـسیاش  سپ  میتسه ، نارگید  زا  یتمـسق  زین  اـم  هتبلا 
.میوش شیوخ  تیصخش  بلق و  حور و  يرامیب  بجوم  دوخ ،

: لاثم

ًامتح مینک ، هدافتـسا  نآ  هدـنامیقاب  زا  رگید  راـب  میهاوخب  هک  یتروـص  رد  میوـشیم ، وربور  اذـغ  هفاـضا  اـب  هک  یعقاوـم  رد  اـم  ۀـمه 
رد ار  نآ  هتخیر و  هتـسبرد  فرظ  رد  ار  اذغ  دیاهدرک ؟ تقد  نآ  يرادهگن  لحارمهب  ایآ  .دوشن  فارـسا  ات  مینکیم  ایهم  ار  یطیارش 

لاچخی طیحم  اب  سامت  رثا  رب  ییاذـغداوم  ًالوا  نوچ  مینکیم ؟ هدافتـسا  هتـسبرد  فرظ  زا  ارچ  مینکیم ! يرادـهگن  رزیرف  اـی  لاـچخی 
.دننکن شخپ  لاچخی  رد  ار  دوخ  يوب 

ندـنام ملاس  زا  تظفاحم  يارب  ام  هک  تساجنیا  لاؤس  لاح  .دریگن  ار  ییاذـغداوم  رگید  لاچخی و  يوب  اـم  ییاذـغ  هداـم  هکنیا  مود 
!؟ میشاب هجوتیب  دوخ  ششوپ  باجح و  هب  تبسن  میناوتیم  روطچ  مینکیم ، هدافتسا  بسانم  ششوپ  زا  ییاذغ ، هدام  يرادقم 

: لاثم

يراـک طیارـش  ياراد  رگا  ًاـصوصخ  مـینکیم ؛ هدافتـسا  شـشوپ  ظـفاحم و  زا  دوـخ  هارمه  نـفلت  زا  تظفاـحم  يارب  اـم ، زا  يرایـسب 
دیاـب دوخ  تمیقنارگ  لـیاسو  زا  میاهتفریذـپ  هکارچ  .میهدـیم  ناـشن  یـصاخ  هجوـت  رما  نیا  هب  تبـسن  میـشاب ، رطخرپ  اـی  كرحترپ 

.میشاب هتشاد  يرتشیب  تظفاحم 

عامتجا رد  میناوتیم  رسپ ، رتخد و  درم ، نز و  ام ، دوخ  ایآ  مینکیم ؟ روصت  شزرا  اب  ار  نامدوخ  تیصخش  ایآ  هداس ؛ لاؤس  کی  لاح 
تسین لقع  طرش  ایآ  دنتسه ؟ رطخ  یب  عامتجا  دارفا  همه  ایآ  میشاب ؟ هتشاد  روضح  بسانم  ششوپ  نودب 
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هب تبسن  اما  میتسه ، هارمه  نفلت  يارب  ظفاحم  شـشوپ و  رکف  هب  تفریذپ  ناوتیم  ایآ  مینک ؟ تظفاحم  نارگید  لباقم  رد  دوخ  زا  هک 
 ... . سپ هن ! ًاعطق  میاهجوتیب ؟ دوخ  ششوپ 

؟ مینک نییبت  رسپ  نادنزرف  يارب  ار  باجح  هنوگچ 

: دنک هجوت  هتکن  ود  هب  میهاوخب  دوخ  دنزرف  زا  تسا  یفاک  لاؤس ، نیا  هب  خساپ  يارب 

.دنادب دوخ  تیصخش  زا  یتمسق  ار  ندب  ندوب  هدیشوپ  * 

 ... .( باوخ و ینامهیم ، رختسا ، هناخ ،  ) .دنک هدافتسا  ناکم  نامه  صوصخم  سابل  زا  یلحم ، ره  رد  * 

؟ مینک نییبت  رتخد  نادنزرف  يارب  ار  باجح  هنوگچ 

: دوب دهاوخ  زاسراک  رایسب  هتکن  هس  تیاعر  زین  رتخد  نادنزرف  يارب 

.دشاب ابیز  نینچمه  هدیشوپ و  دناوتیم  سابل  * 

.تسا راذگریثأت  رایسب  ام  هب  تبسن  نارگید  نتشاذگ  مارتحا  یگنوگچ  رد  ام ، ندیشوپ  سابل  هوحن  * 

.دنیب یم  ییابیز  رد  طقف  ار  دوخ  شزرا  هک  تسا  درف  فیعض  سفنهبدامتعا  رگناشن  هعماج ، رد  مادنا  ای  تروص  ییابیز  شیامن  * 
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! زیزع یمارگ و  نیدلاو 

! ًالعف هتبلا  دنربیم ؛ رسهب  یکدوک  هرود  رد  ام  ةداوناخ  هناخ و  رد  نونکامه  نیمزرس ، نیا  هدنیآ  ناردام  ناردپ و 

یفرعم نداد ، تیلوئـسم  تحیـصن ، هیبنت ، قیوشت ، لثم  ییاهرازبا  زا  نامنازیزع  تیبرت  يارب  .دوب  دهاوخ  ربنامز  يرما  دـنزرف ، تیبرت 
يریگدای شزومآ و  دنمزاین  هشیمه  ام  ناکدوک  .دراد  رما  نیا  رد  ییالاو  شقن  شزومآ ، مینادب  دیاب  اما  .مینکیم  هدافتـسا  وگلا و ... 

.دنتسه

رد میدیـشوک  .دراد  شزومآ  هب  زاین  نآ ، دودـح  دـح و  زورب و  ةوحن  اما  ددرگیم ، یقلت  یتاذ  يرطف و  يرما  ءاـیح  عوضوم  دـنچره 
؛ دیشاب قفوم  رتهب  هچره  دوخ  دنزرف  تیبرت  رما  رد  ات  میـشاب  زیزع  نیدلاو  امـش  لاح  کمک  دیفم ، هصالخ و  روطهب  رـضاح ، باتک 

: نایاپ رد  اما  .هللاءاشنا و 

.تسا یفیرش  ناسنا  ره  تیصخش  زا  یمهم  تمسق  ءایح ، میشاب  هتشاد  رواب 

.میشاب یسانش  هفیظو  نیدلاو  میشوکب  نامنادنزرف ، زا  تظافح  تیامح و  صوصخ  رد  * 

! ًالعف هتبلا  دنربیم ؛ رسهب  یکدوک  هرود  رد  ام  ةداوناخ  هناخ و  رد  نونکامه  نیمزرس ، نیا  هدنیآ  ناردام  ناردپ و  * 

.تسا یفیرش  ناسنا  ره  تیصخش  زا  یمهم  تمسق  ءایح ، میشاب  هتشاد  رواب  * 

.دنیوگ یم  باجح  نآ  هب  هک  دراد  يرهاظ  يامن  کی  ءایح  * 
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.تسا تناتم  زین  ءایح  نطاب  * 

! تسین ندوب  وسرت  هناشن  ندوب  ءایح  اب  اذل  دنهدیم ؛ صیخشت  وسرت  صخش  زا  ار  ءایحاب  ناسنا  مدرم ، مومع  * 

.مینک هجوت  رتشیب  مینیبیم ، میونشیم و  هچنآ  هب  * 

؛ تسین یبلطعونت  سح  یطارفا )  ) ندـش هتخیگنارب  هداوناـخ و  تسـسگ  یتـفعیب ، زج  يزیچ  هناـگیب ، گـنهرف  ناـناگرزاب  يـالاک  * 
.میشابن نارگادوس  نیا  يرتشم  میشوکب 

.میزومایب زین  نارگید  هب  ار  میاهتخومآ  هچنآ  * 

! تسین نارگید  اب  هسیاقملباق  درم ، هچ  نز و  هچ  دننکیم ، تیاعر  ار  دوخ  تفع  هک  يدارفا  یعامتجا  يدرف و  تیقفوم  * 

؛ تـسین یبـلطعونت  سح  یطارفا )  ) ندـش هـتخیگنارب  هداوناـخ و  تسـسگ  یتـفعیب ، زج  يزیچ  هناـگیب ، گـنهرف  ناـناگرزاب  يـالاک 
.میشابن نارگادوس  نیا  يرتشم  میشوکب 
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عبانم

، هسراپ باتک  رشن  تاعلاطم  تکرـش  لوا : پاچ  یغورف ، یلعدمحم  حیحـصت  هب  يدعـس ، تایلک  هللادبع ، نیدلا  حلـصم  يدعـس ، - 
نارهت 1386.

نارهت 1331. تاعوبطم ، تکرش  هناخپاچ  مجنپ : پاچ  يراد ، هناخ  كولملاردب ، دادماب ، - 

116 ص :

؟ میشاب هتشاد  ییایحاب  نادنزرف  www.Ghaemiyeh.comهنوگچ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 133زکرم  هحفص 127 

http://www.ghaemiyeh.com


117 ص :

؟ میشاب هتشاد  ییایحاب  نادنزرف  www.Ghaemiyeh.comهنوگچ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 133زکرم  هحفص 128 

http://www.ghaemiyeh.com


118 ص :

؟ میشاب هتشاد  ییایحاب  نادنزرف  www.Ghaemiyeh.comهنوگچ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 133زکرم  هحفص 129 

http://www.ghaemiyeh.com


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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