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5تسرهف

امن تیونعم  روهظون  شبنج  هدزاود  عماج  53کناب 

باتک 53تاصخشم 

راکنکا  - 153

53هچخیرات

تالاقم 54شخب 

راکنکا نافرع  هب  هاتوک  54یهاگن 

ینید دض  ياههشیدنا  61راکنکا و 

لچیئوت گرم  زا  شیپ  . 161

كا داتسا  نیمود  داتفه و  دصهن و  سارگ  نیوراد  . 262

(MSIA  ) یناحور شابرادیب  شبنج  . 362

(David C. Lane  ) نیل یس  دیوید  . 462

راکنکا هرابرد  هتکن  62دنچ 

نایدا هرابرد  راکنکا  هاگدید  رب  63يدقن 

راکنکا هب  طوبرم  ياهتیاس  74یخرب 

اهدقن 75شخب 

راکنکا 75دقن 

75هراشا

تسا قشع  نامه  ادخ  ( 175

دناهبرجت بسک  يارب  طقف  نایدا  ( 275

تسا راکنکا  ییاهر  ار ه  اهنت  ( 375

هدیرفآ ار  زیچ  همه  رشب  ( 476

دش نوفدم  ادخ  ( 576
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تسین هظعوم  باتک و  هب  يزاین  تقیقح  بلط  رد  ( 676

زاسب ار  نآ  یهاوخیم  هک  روط  ره  سپ  تسوت ، دوخ  لوصحم  ناهج  ( 776

تسین لصوت  هب  زاین  ادخ  نتفای  يارب  ( 876

تسا كا  رایتخا  تحت  ناسنا  ( 976

ادخ يوجتسج  مدع  ( 1077

تسین شیب  یمهوت  هانگ  ( 1177

تسا رشب  نادجو  هدییاز  نید  ( 1277

دروخیم تیلوفط  نارود  درد  هب  اهنت  نید  ( 1378

راکنکا ياههزومآ  78شخب 

اهالچ ای  اهتسیکا  تاداقتعا  قباطم  یلصا  دیاقع  . 178

حور رفس  . 279

هدنز نید  . 379

همرک . 479

لمع . 579

وُشا  - 280

80هچخیرات

تالاقم 80شخب 

80مسیشینجار

وشوا ياههاگدید  یخرب  87یسررب 

نافرع قشع و  يزاب  94وشوا و 

قشع وشوا -  97نافرع - 

وُشا قشع  رب  99یلمأت 

وشوا رشب  قوقح  112ياهشلاچ 

وشا نییآ  یمالسا و  نافرع  رد  قشع »  » یقیبطت 119یسررب 
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اهدقن 125شخب 

وشوا ياههاگدید  125یفن 

اههزومآ 132شخب 

وشا ياههشیدنا  132یسررب 

وشوا 140ياههاگدید 

ادوب  - 3146

146هچخیرات

تالاقم 160شخب 

( دقن ییانشآ و   ) ادوب ینافرع  160بتکم 

ادوب نییآ  187نافرع و 

ادوب نییآ  رد  ییاغ  189تقیقح 

ناییادوب 199ادوب و 

199همدقم

ادوب ياههشیدنا  201هاگتساخ 

مسیدوب شیادیپ  201لماوع 

ادوب هیاسمه  202ياهنییآ 

ادوب 203تشذگرس 

ماظن 206سیسات 

ادوب 206هفسلف 

207تایقالخا

ادوب هزومآ  207هدیکچ 

تقیقح 208راهچ 

هناگتشه ياههار  شزومآ  هس  209قیرط 

ادوب 209شرتسگ 
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نیون رصع  رد  210ادوب 

ادوب نییآ  211لوصا 

ادوب نییآ  رب  یلک  211ياهداقتنا 

ادوب نییآ  رد  دنوادخ  ياهیگژیو  212تافص و 

ادوب نییآ  رد  دنوادخ  213موهفم 

ادوب میلاعت  ندوب  يروحم  214ناسنا 

ادوب نییآ  یلصا  مهم و  فده  اناورین ، هب  214ندیسر 

215هجیتن

یتسرپ ادوب  شیارگ  216للع 

خسانت ماسقا  217انعم و 

خسانت 217ماسقا 

لطاب 217ياهخسانت 

خسانت نالطب  یلقع  217لیالد 

( ییادوب ياهشیاین  رب  یلمات   ) يرفولین 220شمارآ 

ادوب نییآ  رد  تاجن  هیرظن  223یسررب 

باتک 223تاصخشم 

223همدقم

ادوب رظن  رد  يراگتسر  نامرد و  224جنر ،

يراگتسر يارب  ادوب  هناگتشه  225لوصا 

يریگ 226هجیتن 

226یقرواپ

اهدقن 226شخب 

ادوب نییآ  226دقن 

اههزومآ 228شخب 
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ادوب 228ياههزومآ 

ویلئوک ولوئاپ   - 4253

253هراشا

254هچخیرات

تالاقم 260شخب 

ویلئوک ولوئاپ  راثآ  260دقن 

ریهز . 1260

260هراشا

بورشم زا  هدافتسا  . 1261

261هنومن 1

261هنومن 2

261هنومن 3

261هنومن 4

261هنومن 5

261هنومن 6

261هنومن 7

261هنومن 8

261هنومن 9

262هنومن 10

262هنومن 11

262هنومن 12

262هنومن 13

262هنومن 14

262هنومن 15
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262هنومن 16

262هنومن 17

262هنومن 18

262هنومن 19

263هنومن 20

263هنومن 21

یفارخ نیغورد و  ياهنییآ  نتسناد  رثؤم  . 2263

263هنومن 1

263هنومن 2

یگدنز هب  یفنم  هاگن  . 3263

263هنومن

تسا تعاجش  موادم ، قالط  جاودزا و  . 4263

263هنومن

مهبم ياههتشون  . 5264

264هنومن

یعامتجا یگدرب  . 6264

264هنومن 1

264هنومن 2

دنب دیقیب و  يدازآ  ياهب  . 7264

264هنومن

یگدرب دامن  ییوشانز  یگدنز  . 8264

264هنومن 1

265هنومن 2

265هنومن 3
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عورشمان هطبار  جیورت  . 9265

265هنومن 1

265هنومن 2

265هنومن 3

265هنومن 4

266هنومن 5

266هنومن 6

266هنومن 7

266هنومن 8

266هنومن 9

266هنومن 10

267هنومن 11

267هنومن 12

267هنومن 13

267هنومن 14

267هنومن 15

267هنومن 16

267هنومن 17

268هنومن 18

268هنومن 19

268هنومن 20

268هنومن 21

268هنومن 22

268هنومن 23
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269هنومن 24

269هنومن 25

269هنومن 26

269هنومن 27

269هنومن 28

269هنومن 29

269هنومن 30

270هنومن 31

270هنومن 32

270هنومن 33

270هنومن 34

. لایخ ملاع  رد  یلمع  ششخب  . 10270

. دوشیم یقلت  فعض  رتخد  تسود  ندرکن  ادیپ  . 11271

. تسا يرابجا  نید  . 12271

. يژرنا قشع و  ندرک  لاعف  هار  اهنت  صقر  . 13271

. تسا رشب  عارتخا  بهذم  . 14272

ردخم داوم  . 15272

یتسرپ ناطیش  مسارم  رد  تکرش  . 16272

272هنومن

نارهت 1386 مود ، پاچ  رپ ، تاراشتنا  راکشریم ، ارتیم  همجرت : دریمب  دریگیم  میمصت  اکینورو  . 2272

یشک دوخ  عون  جیورت  . 1272

273هنومن 1

273هنومن 2

273هنومن 3
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یشک دوخ  لیالد  . 2273

273هنومن 1

273هنومن 2

ادخ دوجو  رد  دیدرت  . 3273

273هنومن 1

274هنومن 2

تمایق راکنا  . 4274

274هنومن

تس ایند  رد  جرم  جره و  تلع  ادخ  . 5274

274هنومن

274هنومن

یسنج طباور  . 7274

275هنومن 1

275هنومن 2

275هنومن 3

275هنومن 4

275هنومن 5

275هنومن 6

275هنومن 7

276هنومن 8

276هنومن 9

درادن دوجو  یتیدودحم  چیه  دشابن  يرابجا  رگا  یسنج  طباور  رد  . 8276

276هنومن

تلود هبتر  یلاع  نادنمراک  تیصخش و  اب  نادرم  ییارگ  سنجمه  . 9276
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ینارتوهش سلاجم  نداد  هولج  باذج  . 10276

276هنومن

ادخ فیرعت  . 11277

یقالخا لوصا  نتشاذگ  اپ  ریز  هب  هیصوت  . 12277

ناگراتس تشد  هب  رفس  . 3277

نارهت 1386 متشه ، پاچ  نازرف ، تاراشتنا  نامرهق ، ارآ  لد  277همجرتهراشا :

دش یهاوخ  راگتسر  یناوخیم  اعد  تداع  يور  زا  اما  يرادن  داقتعا  ادخ  هب  رگا  . 1278

278هنومن

فلتخم ياهزیچ  رد  ادخ  یِّلَجَت  . 2278

278هنومن

تسا ینهذ  یموهفم  دنوادخ  . 3278

278هنومن

خسانت هب  داقتعا  . 4278

278هنومن 1

279هنومن 2

دنتسه حور  ياذغ  اهایؤر  . 5279

279هنومن

یلکلا تابورشم  زا  هدافتسا  . 6279

279هنومن 1

279هنومن 2

279هنومن 3

279هنومن 4

280هنومن 5

280هنومن 6
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دوشیم یفرعم  يونعم  يورین  ناطیش  . 7280

280هنومن

ناطیش تخانش  هار  . 8280

280هنومن

عورشمان طباور  . 9280

280هنومن 1

280هنومن 2

میرپ هزیشود  ناطیش و  . 4281

281هراشا

عورشمان طابترا  . 1281

281هنومن 1

281هنومن 2

281هنومن 3

تسا ناسنا  ناوت  زا  جراخ  يراگتسر  . 1281

281هنومن

یکیرات يامنهار  ادخ  . 2281

281هنومن

ناوتان يادخ  . 3282

282هنومن

یعقاو ریخ  نتشادن  دوجو  . 4282

282هنومن

تسا وسرت  ياهناسنا  صوصخم  یهاوخریخ  . 5282

282هنومن

دراد یمنهج  مه  ادخ  . 6282
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282هنومن 1

282هنومن 2

تسهداد رارق  رش  ریخ و  هچیزاب  ار  ناسنا  ادخ  . 7283

283هنومن

تسا زوریپ  هشیمه  رش  . 8283

283هنومن

درادن دوجو  شزرمآ  . 9283

283هنومن

تسا لقع  رب  مکاح  ناطیش  . 10283

283هنومن

تسا ناسنا  اب  ادخ  یخوش  ایند ، . 11283

283هنومن

مدان يادخ  . 12284

284هنومن

تسا ینمادکاپ  لماع  سرت  . 13284

284هنومن

ناسنا یعقاو  نمشد  ادخ  . 14284

284هنومن

دشاب لداع  ادخ  تسین  مولعم  . 15284

284هنومن

دنادرگ دهاوخ  رب  هتفرگ  ار  هچنآ  دنوادخ  ادخ ، هب  ییوگ  ازسان  نایغط و  تروص  رد  . 16284

285هنومن

تسوا دوخ  تساوخ  دنوادخ  ربارب  رد  نایغط  . 17285

285هنومن
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دهدیم ناسنا  هب  تشحو  داجیا  يارب  ار  تمعن  دنوادخ  . 18285

285هنومن

متسیرگ متسشن و  رادیپ  هناخدور  رانک  . 5285

285هراشا

تسا بهاذم  مامت  یلصا  رهظم  درم  . 1286

286هنومن 1

286هنومن 2

286هنومن 3

ادخ تمحر  هنانز  رهظم  نز  . 2286

286هنومن 1

286هنومن 2

286هنومن 3

286هنومن 4

287هنومن 5

یلکلا تابورشم  . 3287

287هنومن

تسا قشع  ادخ  . 4287

287هنومن 1

287هنومن 2

عورشمان طباور  . 5287

287هنومن 1

288هنومن 2

ینید مسیلارولپ  . 6288

288هنومن
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تساطخ زوجم  نامیا  . 7288

288هنومن

تسانعمیب ادخ  يوجتسج  . 8288

288هنومن

نک يوریپ  تیاهایؤر  زا  هک  تسنیا  ادخ  تساوخ  . 9288

288هنومن

يرگید زیچ  هن  تسا و  مزال  ادخ  هب  نامیا  طقف  يونعم  یگدنز  نتشاد  يارب  . 10289

289هنومن

تسام يداش  ام  شنیرفآ  زا  فده  اهنت  میتسه و  ادخ  يایؤر  ام  . 11289

289هنومن

درادن ییانعم  ادخ  هب  داقتعا  تسه  جنر  نوچ  . 12289

289هنومن

ادیرب . 6289

289هراشا

يرگوداج 290شزومآ 

290هنومن 1

290هنومن 2

290هنومن 3

290هنومن 4

290هنومن 5

ص90)  ) تسا میسقت  لباق  هنیدام  هنیرن و  شخب  ود  هب  290حور 

290هنومن 1

291هنومن 2

291هنومن 3
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291هنومن 4

291هنومن 5

291هنومن 6

291هنومن 7

291هنومن 8

292هنومن 9

292هنومن 10

292هنومن 11

عورشمان 292هطبار 

292هنومن 1

292هنومن 2

292هنومن 3

293هنومن 4

293هنومن 5

293هنومن 6

اهيرکلاو . 7293

293هراشا

لوا 294هتکن 

294هراشا

294هنومن

مود 294هتکن 

موس 294هتکن 

اهيرکلاو باتک  رد  يرگوداج  ياههنومن  . 1294

294هنومن 1

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1197زکرم  هحفص 19 

http://www.ghaemiyeh.com


295هنومن 2

295هنومن 3

295هنومن 4

295هنومن 5

295هنومن 6

295هنومن 7

296هنومن 8

296هنومن 9

296هنومن 10

296هنومن 11

296هنومن 12

296هنومن 13

296هنومن 14

297هنومن 15

297هنومن 16

297هنومن 17

297هنومن 18

297هنومن 19

297هنومن 20

297هنومن 21

298هنومن 22

298هنومن

مجنپ هوک  . 8298

298هراشا

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1197زکرم  هحفص 20 

http://www.ghaemiyeh.com


شتلادع ادخ و  هب  ربمایپ  سایلا  تیاکش  . 1298

298هنومن 1

298هنومن 2

299هنومن 3

299هنومن 4

299هنومن 5

299هنومن 6

299هنومن 7

299هنومن 8

299هنومن 9

300هنومن 10

300هنومن 11

300هنومن 12

300هنومن 13

300هنومن 14

300هنومن 15

300هنومن 16

. …2301

301هنومن

ربمایپ نأش  ندروآ  نییاپ  . 3301

301هنومن 1

301هنومن 2

دوشیم یفرعم  رتشیب  دیلوت  رهش و  کی  یگرزب  لماع  نادنورهش  يراوخ  بارش  . 4301

301هنومن
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هقیقد هدزای  . 9301

301هراشا

رسپ رتخد و  طباور  . 1302

302هنومن

عورشمان طباور  . 2302

302هنومن 1

302هنومن 2

302هنومن 3

302هنومن 4

303هنومن 5

303هنومن 6

303هنومن 7

303هنومن 8

303هنومن 9

303هنومن 10

304هنومن 11

304هنومن 12

304هنومن 13

304هنومن 14

304هنومن 15

304هنومن 16

304هنومن 17

304هنومن 18

305هنومن 19
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305هنومن 20

305هنومن 21

305هنومن 22

305هنومن 23

305هنومن 24

306هنومن 25

306هنومن 26

306هنومن 27

306هنومن 28

306هنومن 29

306هنومن 30

306هنومن 31

307هنومن 32

307هنومن 33

307هنومن 34

307هنومن 35

307هنومن 36

307هنومن 37

308هنومن 38

308هنومن 39

308هنومن 40

308هنومن 41

308هنومن 42

308هنومن 43

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1197زکرم  هحفص 23 

http://www.ghaemiyeh.com


308هنومن 44

309هنومن 45

309هنومن 46

309هنومن 47

309هنومن 48

309هنومن 49

309هنومن 50

310هنومن 51

310هنومن 52

310هنومن 53

310هنومن 54

310هنومن 55

310هنومن 56

311هنومن 57

311هنومن 58

ییاضرا دوخ  . 3311

311هنومن

. تسا یعقاو  ریغ  قشع  هبرجت  یعقاو  قشع  هب  ندیسر  هار  . 4311

311هنومن

یلکلا تابورشم  زا  هدافتسا  . 5311

311هنومن 1

311هنومن 2

311هنومن 3

312هنومن 4

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1197زکرم  هحفص 24 

http://www.ghaemiyeh.com


312هنومن 5

312هنومن 6

312هنومن 7

312هنومن 8

312هنومن 9

312هنومن 10

312هنومن 11

313هنومن 12

313هنومن 13

313هنومن 14

313هنومن 15

313هنومن 16

313هنومن 17

313هنومن 18

314هنومن 19

314هنومن 20

. : 314هنومن 21

314هنومن 22

314هنومن 23

تسیگدرب هنادهعتم  یگدنز  . 6314

314هنومن

تسین شزرا  دض  دازآ ، سکس  . 7315

315هنومن 1

315هنومن 2
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315هنومن 3

315هنومن 4

315هنومن 5

315هنومن 6

دیآیم ایند  هب  هانگ  اب  ناسنا  . 8315

315هنومن

ادخ كرد  ناوت  مدع  . 9315

316هنومن

« ویلئوک ولوئاپ   » ات يزاجح » شرآ   » 316زا

اهدقن 317شخب 

ویلئوک ياههشیدنا  رب  317يدقن 

317هراشا

يرگوداج جیورت  . 1318

318هراشا

318هنومن

ینید ياههزومآ  بیرخت  . 2318

318هنومن 1

318هنومن 2

318هنومن 3

عورشمان طباور  غیلبت  . 3319

یلکلا تابورشم  جیورت  . 4319

319هراشا

319هنومن

320تشونیپ
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هاگن کی  رد  320ولوئاپ 

راشتنا لاس  ساسا  رب  ویلئوک  ولوئاپ  راثآ  321تسرهف 

اههزومآ 321شخب 

ولوئاپ 321نانخس 

امال ییالاد   - 5322

322هچخیرات

تالاقم 325شخب 

هعیش ناماما  امال و  ییالاد  ياههزومآ  رد  جنر  هلأسم  قیبطت  325یسررب 

ادوب نییآ  مالسا و  رد  جنر  زا  ییاهر  337ياههار 

ادخ راکنا  ات  شریذپ  زا  امال  352ییالاد 

امال ییالاد  356نیرخآ 

اهدقن 360شخب 

360خسانت

362هناورین

یگدنز فده  363يداش :

366جنر

یتابثیب 374یگیهت و 

ینید ییارگ  375رثکت 

امال ییالاد  نافرع  375دقن 

اههزومآ 382شخب 

امال ییالاد  ياههزومآ  382ياههشیدنا و 

امال ییالاد  رظن  زا  ءایشا  383تیعقاو 

384خسانت

امال ییالاد  رظن  زا  یگدنززا  386فده 
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387جنر

387مسیلارولپ

اباب ياس  ایتاس   - 6388

388هچخیرات

تالاقم 391شخب 

اباب ياس  391يدریش 

اهاعدا اهبیرف و  تیصخش ، اباب ، ياس  يدریش  395ناوگاب 

هاگن کی  رد  اباب  ياس  396هقرف 

؟ تسا فراع  ای  تسا  تسرپ  تب  تسرپ و  تلآ  کی  اباب  ياس  ایتاس  398ایآ 

اباب ياس  یفارحنا  هقرف  399هرابرد 

اباب ياس  یفارحنا  بتکم  رد  هتسجرب  401ياهیگژیو 

داعم راکنا  خسانت و   1401

ینافرع مسیلارولپ   2401

وداج هدبعش و   3401

تیهولا ياعدا   - 4402

یسنج زواجت   – 5403

یگدز تیحیسم   - 6403

نادیرم عیمطت   7403

( اباب ياس   ) نردم یتسرپ  404تب 

اباب ياس  ایتاس  نافرع  رد  405تیهولا 

اباب ياس  بتک  408راثآ و 

 @ هللا 408مار 

اباب ياس  تامارک  410اهاعدا و 

اهدقن 413شخب 
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اباب ياس  ياههزومآ  یسررب  413لیلحت و 

اههزومآ 415شخب 

امراک 415خسانت و 

417عبانَم

اباب ياس  ياههزومآ  417یسررب 

ادخ [ - 1417

بهاذم يربارب  [ - 2418

كولس رکذ و  [ - 3419

حیسم یسیع  راهچ ؛ [ - 4420

يونعم ياهتردق  جنپ ؛ [ - 5420

یتسرپ ناطیش   - 7420

420هچخیرات

تالاقم 421شخب 

اهتسرپ ناطیش  هجوج  422ماکحا 

(1  ) یناطیش 424يژولوئدیا 

(2  ) یناطیش 432يژولوئدیا 

« يوال ناوتنآ   » اب رصتخم  439ییانشآ 

ناتسرپ ناطیش  هاگتدابع  بتک و  اب  450ییانشآ 

راهم يریگشیپ و  ياهراک  هار  تصرف و  دیدهت ، 453بیسآ ،

ناریا لخاد  جراخ و  رد  یتسرپ  ناطیش  ياههورگ  مسارم  تامادقا و  455اههزومآ ،

برغ رد  یتسرپ  ناطیش  456ياهرتسب 

ناتسرپ ناطیش  هب  طوبرم  بتک  457یخرب 

یتسرپ ناطیش  یسانش  458هعماج 

هیاس رد  485هسامح 
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!! میریگب يدج  ار  یتسرپ » ناطیش  488رطخ 

لوا تمسق  موش  491ياههیاس 

مود تمسق  موش  493ياههیاس 

یناطیش ياههورگ  روهظ  زورب و  495لماوع 

یتسرپ ناطیش  یخیرات  496ریس 

اهدامن 500اهلبمس و 

لییارسا 502تسایس 

لاتم کلب  میظع  شبنج  لاتم و  یقیسوم  رد  نآ  شیادیپ  یتسرپ و  502ناطیش 

(1  ) بتک اهدامن و  يرنوسامارف ، یتسرپ و  506ناطیش 

(2  ) بتک اهدامن و  يرنوسامارف ، یتسرپ و  515ناطیش 

نآ یلعف  تیعضو  دیدج ،)  ) ناریا رد  یتسرپ  527ناطیش 

نردم ناطیش  قیتع ؛ 532ناطیش 

شا هتسد  وراد  540ناطیش و 

امنیس هدرپ  يور  543ناطیش 

مسجم 547ناطیش 

یتسرپ ناطیش  رب  ياهمدقم  لوا  تمسق  یتسرپ -  550ناطیش 

یتسرپ ناطیش  هچخیرات  مود -  تمسق  یتسرپ –  556ناطیش 

يدیحوت نایدا  رد  ناطیش  موس -  تمسق  یتسرپ -  560ناطیش 

یتسرپ ناطیش  دیاقع  رب  یهاگن  مراهچ -  تمسق  یتسرپ -  561ناطیش 

یناطیش ياسیلک  لیجنا و  مجنپ -  تمسق  یتسرپ -  563ناطیش 

یتسرپ ناطیش  عاونا  مشش -  تمسق  یتسرپ -  564ناطیش 

دیاقع نیناوق و  متفه -  تمسق  یتسرپ -  568ناطیش 

یتسرپناطیش هب  دورو  لحارم  متشه -  تمسق  یتسرپ -  570ناطیش 

یتسرپ ناطیش  شیادیپ  ياههنیمز  مهن -  تمسق  یتسرپ -  572ناطیش 
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یتسرپ ناطیش  يدیحوت و  نایدا  رد  اعد  مهد -  تمسق  یتسرپ -  573ناطیش 

اهدامن اهلبمس و  مهدزای -  تمسق  یتسرپ -  577ناطیش 

قارع ناتسدرک  رد  یتسرپ  ناطیش  مهدزاود -  تمسق  یتسرپ -  582ناطیش 

رصم رد  یتسرپ  ناطیش  مهدزیس -  تمسق  یتسرپ -  591ناطیش 

مهدراهچ تمسق  یتسرپ -  592ناطیش 

یتسرپ ناطیش  هب  ناناوج  شیارگ  للع  مهدزناپ -  تمسق  یتسرپ -  605ناطیش 

مهدزناش تمسق  یتسرپ -  613ناطیش 

مهدفه تمسق  یتسرپ -  616ناطیش 

مهدجه تمسق  یتسرپ -  619ناطیش 

مهدزون تمسق  یتسرپ -  628ناطیش 

مسیناطیش 634مسینویهص و 

منهج رد  636تیوضع 

یناطیش 637هفسلف 

ناطیش 638نادنزرف 

یتسرپ ناطیش  639ياهشیارگ 

(1  ) یتسرپ ناطیش  641هرتسگ 

(2  ) یتسرپ ناطیش  650هرتسگ 

دیرخن ار  اهناشن  نیا  اب  یتالآ  رویز  660سابل و 

ناریا رد  یتسرپ  ناطیش  664يهسیاقم 

ناناوج دوهی و  يزاس ، 665بهذم 

یتسرپ ناطیش  هدیدپ  هب  یخیرات  668یهاگن 

اهدقن 673شخب 

یتسرپ ناطیش  673دقن 

يوال یلصا  مهوت  674تفه 
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دنتسه لباقتم  یفن  تذل ، بهذم و  لوا ؛ 674يهیضرف 

تسا نشخ  ًاتاذ  ناسنا  مود ؛ 674يهیضرف 

تسا هدش  ضوع  بوخ  دب و  ياج  موس ؛ 675يهیضرف 

675هراشا

[ ناناوج يارب  هیضرف  نیا  تیباذج  للع  ]675

. دننک لیدبت  تبثم  ناجیه  هب  ار  دوخ  هانگ  ساسحا  هک  دهدیم  هزاجا  ناناوجون  هب  يوال  675ًالوا ؛

![ دوش یم  یقلت  قیوشت  ینعم  هب  ردام  ردپ و  تعنامم  [ ؛ 675ًایناث

تسورین یتسرپ  ناطیش  مراهچ ؛ 676يهیضرف 

دراد راک  لاح  نامز  اب  یتسرپ  ناطیش  مجنپ ؛ 676يهیضرف 

تسا تردق  یتسرپ  ناطیش  مشش ؛ 676يهیضرف 

بهذم ای  یسنج  يهطبار  متفه ؛ 677يهیضرف 

اههزومآ 678شخب 

یتسرپ ناطیش  ياههورگ  هچخیرات  678دیاقع و 

 [ ناتسرپ ناطیش  يدنب  میسقت  ]678

678هراشا

ینید ناتسرپ  ناطیش  . 1679

ییوال ای  یفسلف  ناتسرپ  ناطیش  . 2679

ناتسرپ رش  . 3679

یتسرپ ناطیش  679نیناوق 

[ ادخ اب  یگناگیب  یتسرپ و  ناطیش  ]679

680هراشا

 ...[ ادخ و راکنا  رد  ناتسرپناطیش  لوصا  ]680

[ نایدیزی يهقرف  ]680

684هناخباتک
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یناطیش یهلا و  684زامن 

باتک 684تاصخشم 

رشان 685نخس 

قح تمحر  هب  ناسنا  ندناسر  ببس  685زامن ، 

ناسنا صتخم  عماج ،  زامن  687ماقم 

ام رصع  ۀنومن  688ياهزامن 

دیناوخب لماک  زامن  دنچ  لقادح  رمع ،  رخآ  689ات 

691یقرواپ

هاگنیمک رد  691ناطیش 

باتک 691تاصخشم 

692همدقم

ناطیش 693فیرعت 

..... هک یسک  نیلوا  694ناطیش 

ناطیش 696ینعم 

دنیوگ یم  ناطیش  مه  برکیم  696هب 

ناطیش 697تقلخ 

ناطیش تافص  اه و  697مان 

ناطیش 700جاودزا 

؟ دیرفآ ار  ناطیش  دنوادخ  701ارچ 

؟ داد تلهم  ار  ناطیش  701ارچ 

اهدرک لمع  کحم  گنس  702ناطیش 

ادخ هدش  تیبرت  گس  703ناطیش 

؟ تسا عقوم  هچ  ات  ناطیش  707تلهم 

؟ تسیک ناطیش  708لتاق 
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دور یم  نامسآ  هب  709ناطیش 

ناطیش 709تادابع 

مالسلا هیلع  مدآ  تقلخ  اب  ناطیش  تفلاخم  710نیلوا 

مالسلا هیلع  مدآ  یلگ  بلاق  711ناطیش و 

دنک یمن  هدجس  711ناطیش 

ناطیش ذوفن  712تیفیک 

ناطیش 713هابتشا 

؟ دش تشهب  لخاد  ناطیش  715هنوگچ 

؟ داد بیرف  ار  اوح  مدآ و  هنوگچ  715ناطیش 

ناطیش نیریش  716هسوسو 

دریگ یم  لمع  دزم  717ناطیش 

ناطیش يدام  718ياهزاین 

ادخ زا  مالسلا  هیلع  مدآ  ياه  تساوخ  719رد 

ناطیش یتخبدب  مدآ و  یتخب  شوخ  720لیلد 

دراشف یم  ياپ  شهار  رد  722ناطیش 

دنریگ یم  ناطیش  يوب  امرخ  723روگنا و 

روگنا رس  رب  723عازن 

دوش یم  مگ  روگنا  723هخاش 

ناطیش 724يامنهار 

ناطیش 725هرظانم 

ناطیش هرظانم  زا  726باوج 

ناطیش تاضارتعا  همه  زا  726باوج 

ناطیش 728نایفارطا 

ناطیش 729داتسا 
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ناطیش 730ناردارب 

ناطیش 731ردام 

ناطیش 732بزح 

ناطیش 733ناوریپ 

دنا ناطیش  ناوریپ  زا  ناگدننک  734طاول 

ناطیش نیشن  734مه 

ناطیش 735ناتسود 

ناطیش 735نانمشد 

ناطیش 737ناکیرش 

ناطیش گنس  738مه 

ناطیش زا  738رتدب 

ناطیش زا  رت  739ناطیش 

ناطیش زا  741رتهارمگ 

ناطیش 741رکشل 

ناطیش 743رازبا 

ناطیش 744ریشمش 

ناطیش 746صقر 

ناطیش 746هدنخ 

ناطیش 747ریجنز 

ناطیش 748هیرگ 

ناطیش نیغورد  748هیرگ 

ناطیش 749دایرف 

ناطیش هاگ  750نیمک 

ناطیش 750هنیباک 
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ناطیش 753هناخ 

ناطیش 753نادیم 

ناطیش 754هاگدورف 

ناطیش 754خاش 

ناطیش 756ربنم 

ناطیش 756هاگیاج 

ناطیش 756هزاغم 

ناطیش هراجتلا  757لام 

ناطیش 758هاگراک 

ناطیش 758راعش 

ناطیش زاین  759زار و 

ناطیش 760شتآ 

ناطیش 761گنج 

ناطیش 762ماقتنا 

ناطیش سنج  763مه 

ناطیش 763رادرابنا 

ناطیش 764ياهریت 

ناطیش 765بکرم 

ناطیش ندش  765هدنار 

ناطیش 766ماد 

ناطیش 767سورع 

ناطیش ناهد  بآ  767هسوب و 

ناطیش 769زامن 

ناطیش 770نیمز 
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ناطیش 771شورف 

ناطیش 771باوخ 

ناطیش 772هیالگ 

ناطیش 773سرت 

ناطیش هدنبوک  773مهرد 

ناطیش 774تیاضر 

ناطیش ندز  774لبط 

ناطیش 775باتک 

تسین یمئاد  ناطیش  776رورغ 

ناطیش ترفغم  776بلط 

ناطیش هسوسو  777عفد 

ناطیش ندومن  778یئادگ 

ناطیش ندروخ  779تسدور 

ناطیش نارای  ندش  780هدنار 

ایرکز هب  ناطیش  781تمهت 

میرم هب  ناطیش  782تمهت 

ناطیش نابز  زا  نداد  782هقدص 

ناطیش 783لامعا 

تسا ناطیش  زا  786هلجع 

تسا ناطیش  لامعا  زا  زاس  787نتخاس 

تسا تمحر  مه  ناطیش  يارب  ص )  ) لوسر 787ترضح 

دندیهر ناطیش  تسد  زا  نز  789راهچ 

دیربب هانپ  ادخ  هب  ناطیش  رش  زا  اهانگنت  789رد 

دیشک هزوز  اج  دنچ  رد  791ناطیش 
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ناطیش ياه  یشوخ  792لد 

دراد ترفن  اه  نیا  زا  794ناطیش 

بویا ندب  رب  ناطیش  795طلست 

دروخ نیمز  لوا  هلحرم  رد  796ناطیش 

گرم ماگنه  797ناطیش 

دوش یم  بش  نابساپ  797ناطیش 

ناراوخ ابر  798ناطیش و 

زاب رامق  ناراوخ  بارش  799ناطیش و 

دناد یم  اینغا  نآ  زا  ار  تبقاع  799ناطیش 

صخش نیا  یناشیپ  رب  ناطیش  800رهم 

ناتسرپ 801ناطیش 

ناتسرپ ناطیش  801تایانج 

رفاک نیلوا  802ناطیش 

اه نز  زا  ناطیش  803شیاتس 

تخاس ار  تب  نیلوا  803ناطیش 

دهد یم  یتسرپ  شتآ  روتسد  803ناطیش 

ناتسرپ دم  هارمه  804ناطیش 

دریذپ یمن  ار  نیا  مه  805ناطیش 

ناتفص ناطیش  ناطیش و  ياه  805ماد 

یسنا ینج و  نیطایش  806داحتا 

ناطیش هتسد  ود  نیا  807فالتخا 

تسا هدرک  تکرش  اهنیا  هفطن  رد  807ناطیش 

اه هداز  809ناطیش 

دسرت یم  هللا  مسب  زا  809ناطیش 
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زامن عقوم  ناطیش  811روضح 

زامن ماگنه  نز  نیا  زا  ناطیش  811هتساوخ 

دزاس یم  رانم  زامن  رد  ناطیش  ياه  812هسوسو 

دنک یم  يزوس  لد  زامن  لسغ و  يارب  812ناطیش 

هشیاع رتش  813ناطیش 

دهد یم  دیدج  نید  روتسد  814ناطیش 

ناسنا تروص  هب  ناطیش  814لثمت 

ناربمایپ اب  815ناطیش 

رجاه 816ناطیش و 

مالسلا هیلع  میهاربا  820ناطیش و 

لیعامسا 821ناطیش و 

سیجرج 821ناطیش و 

نیطایش هب  نامیلس  822روتسد 

لفکلاوذ 822ناطیش و 

یفوص 823ناطیش و 

یسوم هب  ناطیش  824ياهدنپ 

دهد بیرف  ار  یسوم  تساوخ  یم  825ناطیش 

ناطیش زا  یسوم  825لاؤس 

داد ناشن  ییحی  هب  ار  دوخ  ياهماد  826ناطیش 

دنا هورگ  هس  ناطیش  دزن  رد  828مدرم 

ناطیش 828هبوت 

دراد عمط  یسیع  هب  مه  زاب  829ناطیش 

یملس 830ناطیش و 

یملس دقع  سلجم  رد  830ناطیش 
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دنک یم  رارف  مشاه  تسد  زا  831ناطیش 

ص)  ) ربمغیپ دلوت  رد  831ناطیش 

تب مکش  رد  832ناطیش 

تخرد هاش  نایم  رد  832ناطیش 

هکم یتسیرورت  ییآ  مهدرگ  رد  833ناطیش 

ردب گنج  رد  834ناطیش 

رسای رامع  836ناطیش و 

اروشاع زور  رد  837ناطیش 

دیشک دایرف  ریدغ  دیع  رد  837ناطیش 

دنک یم  تعیب  هک  یسک  نیلوا  838ناطیش 

دنک یم  یفرعم  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نانمشد  840ناطیش 

تشگرب شدوخ  هب  ناطیش  840هبرح 

دیوگ یم  نخس  مالسلا  هیلع  یلع  لیاضف  زا  841ناطیش 

دباع ياصیصرب )  ) 841ناطیش و

درک شوماخ  ندرک  اعد  زا  ار  وا  842ناطیش 

نوعرف 843ناطیش و 

باسح فرح  844ناطیش و 

هیواعم 845ناطیش و 

دنک یم  اهر  ار  ناطیش  848رمع 

هبوت هیآ  ندمآ  848ناطیش و 

تسا زجاع  هفیاط  دنچ  بیرف  زا  849ناطیش 

مق مدرم  849ناطیش و 

درک هبوت  شیوخ  هانگ  زا  هک  850یناطیش 

داجس ماما  852ناطیش و 
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اکیرمآ گرزب ، 852ناطیش 

تسا هللا  ءایلوا  هلیسو  هب  ناطیش  853ياقب 

اه تشون  853یپ 

ات 140 1854

303 ات 141858

460 ات 304863

574 ات 461868

یناطیش 871ياههمشرک 

باتک 872تاصخشم 

مغ 872هنایشآ 

هناخ زا  877رارف 

نارحب 880نوناک 

! یلایخ سسنرپ  882تشونرس 

ایؤر 884ریسا 

887تسدمه

تبحم 890هنشت 

يزاوم طخ  893ود 

یسورع ییایؤر  897نهاریپ 

هایس 899كاخ 

دق 904یهاتوک 

مردپ 908يریگتخس 

هناکدوک يزابجل  913کی 

یبرغ 917يدازآ 

نارتخد نارسپ و  يارب  یتیبرت  918ياهدومنهر 
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918هراشا

یلاعتقح ربارب  رد  میلست  ادخ و  دای  1918 ـ

نیدلاو اب  اه  هطبار  نیرت  یمیمص  2919 ـ

یناوج تقو و  شزرا  3919 ـ

ینمادکاپ تفع و  ظفح  4919 ـ

يراک یب  زا  زیهرپ  5920 ـ

؟ باجح ارچ  6920 ـ

باجح نیرتهب  7920 ـ

ییامندوخ زا  زیهرپ  8921 ـ

یمشچ مه  مشچ و  زا  زیهرپ  9921 ـ

. دشاب یم  درد  یب  تیوه و  یب  یکسورع  هب  یمدآ  تیصخش  لیدبت  اه و  یتسپ  لاذتبا و  يوس  هب  نارسپ  نارتخد و  ندیناشک  یگنهرف و  تراسا  اهنآ ، فده  دنهد و  قوس  و ... یتسرپ ، لمجت  ییارگ ، فرصم  يوس  هب  ار  اهنآ  هلیسو  نادب  ات  دنا  هدرک  نهپ  یمالسا  ياهروشک  نتخادنا  ماد  هب  تراسا و  يارب  نارگرامعتسا  هک  دشاب  یم  ناناوج  زا  یخرب  يارب  یناور  يرامیب  عون  کی  ییارگدم  10 ـ

نارگید هب  تبسن  اج  یب  دامتعا  زا  زیهرپ  11922 ـ

مرحمان اب  تولخ  زا  زیهرپ  12922 ـ

ینیبرهاظ زا  زیهرپ  13922 ـ

بابان ناتسود  اب  تقافر  ینیشنمه و  زا  زیهرپ  14922 ـ

نارگید هدنبیرف  ياهراعش  لوبق  زا  زیهرپ  15922 ـ

لد هایس  نادایص  هناقشاع  ياه  همان  لوبق  زا  زیهرپ  16923 ـ

رذگدوز ینابایخ  ياه  قشع  17923 ـ

ینفلت محازم  18923 ـ

هدننک هارمگ  تالجم  اه و  باتک  هعلاطم  زا  زیهرپ  19924 ـ

ندرک رفس  اهنت  20924 ـ

لذتبم زیمآ و  کیرحت  ياه  ملیف  ياشامت  زا  زیهرپ  21924 ـ

مرحمان اب  هفحاصم  زا  زیهرپ  22924 ـ

بعل وهل و  سلاجم  ياشامت  لذتبم و  ياهراون  يادص  ندینش  مرحمان و  هب  هاگن  زا  زیهرپ  23925 ـ
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تمهت عضاوم  زا  زیهرپ  24925 ـ

... هک دشاب  ناتدای  25925 ـ

ماتخ 926نسح 

ذخآم 928عبانم و 

یناهیک روعش   - 8928

928هچخیرات

تالاقم 930شخب 

یناهیک نافرع  ینابم  یخربرد  930یلمأت 

930هدیکچ

931دمآرد

هلأسم حرط   - 1931

یناهیک نافرع  931فیرعت 

يرظن هبنج  : 1  / 1932

932هراشا

ناهج : 1  / 1  / 1932

ناسنا : 2  / 1  / 1933

یلمع هبنج  : 2  / 1933

فادها : 3  / 1934

هنیشیپ : 4  / 1935

دقن یسررب و   - 2935

935هراشا

نآرق تایآ  اب  ضقانت  : 1  / 2935

935هراشا

تسین نکمم  ادخ  تخانش  ضقانت 1 ؛ : 1  / 1  / 2935
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تسین نکمم  ادخ  هب  قشع  ضقانت 2 ؛ : 2  / 1  / 2936

تسین نکمم  ادخ  تدابع  ضقانت 3 ؛ : 3  / 1  / 2937

سدقلا حور  ارچ  ضقانت 4 ؛ : 4  / 1  / 2937

هطساو اهنت  یهلا ، روعش  ضقانت 5 ؛ : 5  / 1  / 2937

یمالسا نافرع  اب  یناهیک  نافرع  هلصاف  : 2  / 2938

938هراشا

لوا 938تهج 

مود 938تهج 

موس 938تهج 

مراهچ 939تهج 

مجنپ 939تهج 

ناهج یگراومادنا  : 3  / 2939

؟ تسیچ یناهیک  روعش  : 4  / 2939

لامک تردق و  لباقت  : 5  / 2940

ضیوفت هار  طقف  : 6  / 2941

افش سدقلا و  حور  ارچ  : 7  / 2941

تدحو داجیا  يراگنا  هداس  : 8  / 2941

942عبانم

ادخ تمس  هب  ای  ناهیک  تمس  هب  945نافرع 

یمالسا نافرع  هیلع  هقلح »  » هقرف 952شروش 

میرک نآرق  اب  یناهیک  نافرع  958ياهضقانت 

یناهیک نافرع  978نامسرپ 

978دمآرد

[ نیدو لقع و  اب  لوصا  قابطنا  . ] 979دقن 1
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]؟! خساپ یب  تالاوس  . ] 2 دقن ]  ]979

تعیرش ياهنم  ياهنافرع  هبش  . 3  [ دقن ]980

یسانشادخ ادناناگوی و  - 1982

: وا يهناگ  هس  ياهندب  حور و  دقن   - 2984

خسانت دقن   - 3985

امراک دقن   - 4986

اگوی دقن   - 5986

هبقارم دقن   - 6988

ینید مسیلارولپ  ياهداریا  زا  یخرب  دقن   - 7989

[ دادضا نیب  عمج  [ ؛ لوا 989داریا 

، مود 989داریا 

[ ینید مسیلارولپ  نیتسناد  يرهاظ  يروص و  [ ؛ موس 990داریا 

اهدقن 990شخب 

یمالسا نافرع  اب  یناهیک  نافرع  990ياهتوافت 

؟ تسا هنوگچ  یمالسا  نافرع  اب  یناهیک  نافرع  تبسن  990دنویپ و 

991هراشا

یتسیچ رد  توافت  991فلا )

عوضوم رد  توافت  993ب )

لئاسم رد  توافت  994ج )

ینابم رد  توافت  994َد )

994هراشا

[ یمالسا نافرع  اب  یناهیک  نافرع  ینابم  توافت  ]994

994هراشا

یسانش ناهج  994کِی )
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یسانش ناسنا  995ُود )

یسانش تفرعم  996هِس )

یسانشادخ 996راهَچ )

تاحالطصا میهافم  رد  توافت  997ِه )

997هراشا

؛ یمالسا ریغ  ياهگنهرف  زا  یتاحالطصا  997هتسد 1 ؛

؛ یمالسا گنهرف  نافرع و  زا  یتاحالطصا  998هتسد 2 ؛

یبرجت مولع  هب  طوبرم  یملع  تاحالطصا  998هتسد 3 ؛

یعادبا تاحالطصا  998هتسد 4 ؛

998هراشا

! [ بتکم نیا  یمالسا  یناریا و  نافرع  یناهیک  نافرع  باتک  هیجوت  ]998

998هراشا

یناریا نافرع  تاحالطصا  زا  یناهیک  نافرع  هدافتسا  ینابز . هیجوت  998فلا :

. تسا هدمآ  دوجو  هب  یناریا  يدرف  طّسوت  مالسا  يایفارغج  رد  ناریا و  روشک  رد  یناهیک  نافرع  ییایفارغج . هیجوت  998ب :

ییارگ تردق  ییارگ و  لامک  رد  توافت  1003ِو )

كولس ریس و  رد  توافت  1004ِز )

1005تشونیپ

یناهیک نافرع  ییارگ  درخ  رب  1009يدقن 

@ یعلض دنچ  1014نافرع 

اههزومآ 1017شخب 

یناهیک نافرع  1017فیرعت 

یتروم انشیرک   - 91020

1020هچخیرات

تالاقم 1024شخب 
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یتروم انشیرک  ياههاگدید  اب  ییانشآ  یگتسناد -  زا  1024ییاهر 

سفن تمدخ  رد  ینیطایش  وشوا ، 1027یترومانشیرک و 

اهدقن 1030شخب 

شیاههطسفس یتروم و  1030انشیرک 

اههزومآ 1041شخب 

یتروم انشیرک  1041ياههزومآ 

ادناتساک سولراک   - 101049

1049هچخیرات

تالاقم 1050شخب 

ادناتساک نافرع  رد  كولس  ریس و  1050لحارم 

ادناتساک اب  گرم  زا  شیپ  1061يوگتفگ 

ماهوا هنارک  1064رب 

ارگ تعیبط  نافرع  یتسوپ ، خرس  1074ياهنافرع 

یتسوپ خرس  1078نافرع 

1111مسینمش

راثآ ش ادناتساک و  سولراک  1116هرابرد 

یتسوپخرس نافرع  رد  1118یلمأت 

ادناتساک نورد  1120شتآ 

اهدقن 1129شخب 

یتسوپخرس نافرع  رب  1129يدقن 

اههزومآ 1134شخب 

ادناتساک 1134ياههزومآ 

ادناناگوی  - 111135

1135هچخیرات
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اههزومآ 1136شخب 

یسانشادخ ادناناگوی و   - 11136

وا يهناگ  هس  ياهندب  حور و   - 21136

خسانت  - 31137

امراک  - 41137

اگوی  - 51137

هبقارم  - 61138

ینید مسیلارولپ   - 71138

ادناناگوی راثآ  1138شخب 

[ بتک ]1138

1138هراشا

یگوی کی  تشذگرس   - 11139

یگنادواج يوجتسج  رد  ناسنا   - 21139

يونعم 3) میلاعت   ) ادناناگوی اسناهاهاراپ  زا  ینانخس   - 31139

تساجک وا   - 41139

قشع غاب  زا  ییاههشوخ   - 51139

( زور ره  يارب  شخب  ماهلا  ياههشیدنا   ) يونعم میوقت   - 61139

1140تالاقم

اگوی  - 121140

1140هچخیرات

تالاقم 1141شخب 

؟ نافرعای شزرو  1142اگوی :

! ناطیش شتسرپ  اگوی :» »1144

اگوی نییآ  هب  1149یهاگن 
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1149همدقم

هنیشیپ یتسیچ و  1149شخب 1 ؛

اگوی 1149یتسیچ 

1150هنیشیپ

يرظن ینابم  1151شخب 2 ؛

هیهکناس 1151اگوی و 

1152سفن

ندب نهذ و  اب  سفن  1152تبسن 

1153خسانت

1153جنر

یسانشناور یعون  1153اگوی ،

اهارکاچ اهيدان ، اهندب ، ندب : يژرنا  1154متسیس 

1155انارپ

1155ینیلادنک

1156اهارکاچ

ارکاچ 1156فیاظو 

ارکاچ يزاس  1157لاعف 

مادک ره  درکراک  گنر و  اهارکاچ ، 1157عاونا 

یلمع ياگوی  1158شخب 3 ؛

1158هراشا

یطارفا ياگوی  هنایم و  1158ياگوی 

اگوی شور  ود  نهذ و  1159ياهتیعضو 

اگوی 1160ياهشور 

1160هراشا
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تاوصا ياگوی  ای  اگوی  هرتنم   - 11160

بوخ لامعا  ياگوی  ای  اگوی  همرک   - 21160

صالخا ياگوی  ای  اگوی  یتکهب   - 31160

تفرعم ياگوی  ای  اگوی  انانج   - 41160

مسج لرتنک  ياگوی  ای  اگوی  اتاه   - 51160

نهذ لرتنک  ياگوی  ای  اگوی  اجار   - 61161

یلجناتاپ اگوی  هناگتشه  1161لحارم 

1161هراشا

امای لوا ؛ 1161لصا 

اماین مود ؛ 1162لصا 

اناسآ موس ؛ 1162لصا 

امایانارپ مراهچ ؛ 1162لصا 

؛ مشش 1162لصا 

انای یهد  متفه ؛ 1162لصا 

یهداماس متشه ؛ 1162لصا 

اگوی دیاوف  فادها و  1163شخب 4 ؛

اگوی دقن  1164شخب 5 ؛

1164هراشا

! تساجک اگوی  هشیر  1164کی ؛

یتخانش شور  تسب  نب  1164ود ؛

يرواب داعم  یسانشادخ و  ألخ  1165هس ؛

ناسنا عبط  اب  اگوی  هناراگزاسان  ياهیگژیو  1166راهچ ؛

اگوی يوس  هب  رارف  1166جنپ ؛

یبلس راتفر  1166شش ؛
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يروحمدرف 1167تفه ؛

یسانش ییابیز  نادقف  1167تشه ؛

نافرع اب  اگوی  هلصاف  1168هن ؛

1168عبانم

1169تشونیپ

اگوی نافرع  1172دقن 

[ اگوی هچخیرات  ]1172

اگوی 1172عاونا 

1172هراشا

1172اگویامراک

اگوی 1173یکتاهب 

اگوی 1173انایگ 

1173اگویاجار

ناریا رد  1173اگوی 

[ اگوی لحارم  ]1174

1174هراشا

[ امای ]1174

[ اماین ]1175

[ اناسآ ]1175

شاکنک 1176لمات و 

 [ تسا روحم » نت   » ًاساسا اگوی   ] 11177

[ اگوی رد  ردام  ههلا ي   ] 21178

[ تسین صوصخم ...  تانیرمت  دنه و  ياهیگوی  هب  طوبرم  اهنت  يرادیب و ...   ] 31178

[ تسا هدرکن  هئارا  اهيدان و ...  تابثا  رب  ياهلدا  یبرجت  مولع  هزوح  رد  يدنمشناد  چیه   ] 41179
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]؟ نافرع مادک   ] 51180

 [ خسانت  ] 61181

 [ برغ دیدج  ندمت  هب  راک  کمک  برغ و  رب  مکاح  ینیبناهج  اب  تسوسمه  اگوی   ] 71181

1182تشونیپ

اهدقن 1184شخب 

اگوی نافرع  1184دقن 

اگوی 1186دقن 

اههزومآ 1190شخب 

اگوی يرظن  1190ینابم 

هیهکناس اب  اگوی  1191تبسن 

1191هراشا

خسانت [ 1]1191

جنر [ 2]1191

سفن [ 3]1192

اهارکاچ اهیدان  اهندب ، [ 4]1192

1193امایانارپ

1194ارکاچ

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  1195هرابرد 
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امن تیونعم  روهظون  شبنج  هدزاود  عماج  کناب 

باتک تاصخشم 

1391 ناهفصا ، هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هسانشرس :
ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  تاقیقحت  دحاو  امن /  تیونعم  روهظون  شبنج  هدزاود  عماج  کناب  روآدیدپ : مان  ناونع و 

. تسا هدش  شیاریو  يروآ و  عمج  هطوبرم  ياه  تیاس  هیلک  زا  بلاطم  يروادرگ 
ناهفصا 1391 . هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  ناهفصا : یلاتیجید : رشن  تاصخشم 

هنایار هارمه و  نفلت  رازفامرن  يرهاظ : تاصخشم 
روهظون ياهشبنج  اههقرف -  عوضوم :

راکنکا  - 1

هچخیرات

راکنکا مان 
: دلوت خیرات  لچیئوت  لاپ  راذگ : هیاپ 

. دناهدرک طبض  ار 1971  يو  توف  خیرات  1920 و  ، 1910 ار 1908 ، لچیئوت  دلوت  نامز 
: دلوت ناکم 

يراذگهیاپ 1965 لاس  یکوتنک  هاکوداپ 
دیلک لچیئوت  لاپ  راثآ  نآ  رانک  رد  هک  تسا  دـنامگوس  یک  تعیرـس  نییآ  نیا  یلـصا  سدـقم  نتم  مارتحا  دروم  نوتم  اـی  سدـقم  نوتم 

مارتحا زا  زین  یناحور  ینیبایؤر  رنه   » ریظن نییآ  نیا  هدـنزاون  ربهر  پملک  دـلوراه  زا  يراـثآ  راـکنکا و  رب  يدـمآرد  يرـس و  ياـهناهج 
تسا رادروخرب  یصاخ 

ًابیرقت دناهدنکارپ ، ایند  روشک  دـصکی  رد  هک  نآ  ياضعا  دادـعت  هدـمآ  نییآ  نیا  یمـسر  تیاس  رد  هچنآ  قباطم  نییآ  نیا  ياضعا  رامش 
تسا رفن  رازهداتشه 

هچ نآ  دمآ . دیدپ  دش ، یناتـساب  هناروزار  تمکح  قوشم  دـیدج ، گنهرف  هک  ینامز  ههد 1960 ، رد  یگنهرف  بالقنا  نامز  رد  راـکنکا 
. دوب دیدج  ناهج  هب  هجوت  اب  یناتساب  میلاعت  ندرک  دمآزور  داد ، ماجنا  لچیئوت  لاپ 

بیکرت نیا  تسا  كا  دیدج  هژاو  اب  یماوسادار  تنس  یناتساب  لامعا  دیاقع و  زا  يدیدج  يدنب  تروص  راکنکا  هک  دندقتعم  نادنمشناد 
ساسا رب  دـناوخیم . ارف  یکـستاوالب  ماداـم  یهلا  تمکح  اـب  راـکنکا  هسیاـقم  هب  ار  اـم  دـیدج ، يزادرپ  هژاو  یناتـساب و  تمکح  بلاـج 
لچیئوت لاپ  هناهاگآ  شالت  رظن  هب  هچنآ  زین  دـناهداد و  هئارا  لچیئوت  لاـپ  ناراد  فرط  هداوناـخ و  ناتـسود  هک  ینوگاـنوگ  ياـهشرازگ 
دوـلآزار نادنمـشناد  نینچمه  راـکنکا و  ناراداوـه  رظن  رد  تاـیئزج  نیا  تـسا  شایـصوصخ  یگدـنز  تاـیئزج  زا  نتـشادرب  هدرپ  يارب 

هک دنکیم  قیدـصت  دوب » شایـصوصخ  یگدـنز  قشاع  لچیئوت  هک  نیا  نایب  اب  زین  پمک  دـلوراه  راکنکا ، ربهر  یتح  دوشیم . هتـشادنپ 
. دربب ههاریب  هب  دنزادرپیم ، يو  یگدنز  هعلاطم  هب  هک  ار  ییاهنآ  هدرک  یعس  شایصوصخ  یگدنز  نایب  اب  لچیئوت 

ياـهتیعقاو ناـیب  يارب  يرازبا  ناوـنع  هـب  نآ  زا  اـت  هدرک  شـالت  اـما  هـتخادرپ  ینوگاـنوگ  ياــهتیلاعف  هـب  یناوـج  نارود  رد  لــچیئوت 
. دنک هدافتسا  شایگدنز 
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رـس اـهنآ  زا  ناـناد  خـیرات  اـت  دـشکیم  لوط  اـهلاس  نآ  رد  دوجوم  تاـماهبا  لـیلد  هب  هک  داـهن  ياـجرب  دوـخ  زا  يراـثآ  يو  ور ، نیا  زا 
. دنروآرد

لاپ تسیو  یگدـنز  لـیاوا  هب  طوبرم  ياـهیگژیو  زین  لـچیئوت و  دـلوت  تعیبط  ناـکم و  ناـمز  نییعت  هب  طوبرم  یمگردرـس  نیرتهدـمع 
. درک جاودزا  ( Camil Balloew  ) ولاب لیماک  اب  لاس  نیمه  رد  دش و  ییایرد  يورین  دراو  لاس 1942  رد  لچیئوت 

رد دزیم . ملق  نوگانوگ  ياهرود  تایرـشن  يارب  فلتخم  ياهمان  اب  درک و  عورـش  يراـگن  هماـنزور  اـب  ار  شراـبرپ  یگدـنز  ماـیا  نیا  رد 
تخادرپ ینید  نوگانوگ  ياههورگ  نییبت  حیضوت و  هب  هک  دوب  نامز  نیمه 

نتگنشاو رد  یـسانشدوخ  زا  يور  هلابند  هخاشریز  قلطم و  مسینوم  یـسانشدوخ  ياسیلک  تیوضع  هب  شرـسمه  هارمه  هب  لاس 1950  رد 
. دمآرد

لابند هب  تسا  هدش  دای  زین  قنیـس  رادوس  هب  وا  زا  لچیئوت  رخآ  ياههتـشون  رد  هک  تشاد  هدهع  هب  ادـنانامیرپ  یماوس  ار  هورگ  نیا  يربهر 
یناحور راذـگ  هیاپ  قنیـس  لاپریک  هب  سپـس  يو  دـندش . ادـج  مه  زا  زین  شرـسمه  لچیئوت و  لاپ  لاـس 1955 ، رد  هورگ  نیا  زا  ییادـج 

تسویپ یماوسادار  تنس  زا  ياهخاش  گناستاس 
همادا رد  دمآ . لیان  نشور  ماقم  هب  دش و  قحلم  یسانش  ملع  شبنج  هب  درابوه  نار  ریثأت  تحت  قنیـس ، لاپریک  دزن  يدرگاش  رب  هوالع  يو 

، دمآ دیدپ  قنیـس  لاپریک  گناساس  هقرف  وا و  نایم  ربب ، شین  نادـند  ناونع  اب  شباتک  یطخ  هخـسن  يور  هک  یعازن  ببـس  هب  لچیئوت  لاپ 
یط رنه  هرابرد  اینرفیلاک  وگاید  ناس  رد  ییاهرانیمـس  هیارا  هب  قنیـس  لاپریک  اب  طباور  عطق  زا  سپ  یکدـنا  درک . عطق  اهنآ  اب  ار  شدـنویپ 

تخادرپ دیمان ، حور  رفس   » ار نآ  اهدعب  هچنآ  ای  ضرالا 
راکنکا یفرعم  هب  نوسنیکتآ  لیگ  شمود  رسمه  هلمج  زا  مدرم  هب  شیاههمان  نوگانوگ و  ياهرود  تایرشن  رد  شیاههتـشون  قرط  زا  يو 

. درک یفرعم  كا  داتسا  نیمکی  دصهن و  ناونع  هب  ار  دوخ  تخادرپ و  ایند  هب 
. دوب زرات  رازابر  مان  هب  یتبت  بهار  کی  اهنآ  هلمج  زا  هک  هدرک  تفایرد  كا  یگاریاو  دیتاسا  زا  یمیلاعت  هک  دش  یعدم  وا 

. دش سیسأت  یعافتناریغ  نامزاس  کی  تروص  هب  اینرفیلاک  وگاید  ناس  رد  ربتکا 1965  رد 22  یمسر  روط  هب  راکنکا 
. دش وا  نیشناج  كا  داتسا  نیمود  داتفه و  دصهن و  ناونع  هب  سارگ  نیوراد  تشذگرد  لچیئوت  لاپ  لاس 1971  رد 

. دروآرد راکنکا  نید  هب  ار  يدایز  دارفا  تشون و  باتک  ناونع  تصش  زا  شیب  تایح  نامز  رد  لچیئوت  لاپ 
ياضعا زا  یتأیه  يوس  زا  هک  نیا  اب  ار  يو  نییآ  نیا  نارادـفرط  زا  يرایـسب  هکارچ  دـش ؛ راکنکا  هرابرد  يداـیز  ياـهعازن  ثعاـب  سارگ 

. دنتسنادیمن نیشیپ  داتسا  ینیشناج  هتسیاش  دوب  هدش  باختنا  تمس  نیا  هب  لچیئوت  لاپ  رسمه  هلمج  زا  راکنکا ،
ناونع هب  پملک  دلوراه  داد و  تسد  زا  دـشیم ، طوبرم  كا  هدـنز  داتـسا  هب  هک  ار  شیاهتیلوؤسم  تارایتخا و  یمامت  سارگ  ماجنا  رس 

. دش يو  نیشناج  كا  هدنز  داتسا  نیموس  داتفه و  دصهن و 
تـسا هدوب  راکنکا  اب  نآ  فیلأت  قح  هک  ییاـههژاو  زا  سارگ  هدافتـسا  رب  ینبم  راـکنکا  سارگ و  ناـیم  يدـنچ  یقوقح  يواـعد  نینچمه 

. دش حرطم 
ثعاب رییغت  نیا  دروآ . دیدپ  راکنکا  رد  يدایز  تارییغت  یقرـش  یماوسادار  تنـس  ياج  هب  یبرغ  يژولوئدـیا  رب  دـیکأت  اب  پملک  دـلوراه 

. دش ییاکیرما  گنهرف  تسیکا و  نایم  یطابترا  لپ  داجیا 
. دننک تمدخ  هعماج  هب  دنشاب ، ادخ  بوخ  ناراکمه  هک  نآ  ياج  هب  تساوخ  راکنکا  ناراداوه  زا  وا 

تالاقم شخب 

راکنکا نافرع  هب  هاتوک  یهاگن 
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. دش یفرعم  ایند  هب  لچیئوت  لاپ  هک  تسییاکیرمآ  ياهنافرع  زا  یکی  راکنکا  هدیکچ 
. تسه زین  یفلتخم  ياههزومآ  ياراد  تسادخ و  ناهج و  هرابرد  یتوافتم  راکفا  ياراد  هک  تسا  روهظون  ینایرج  راکنکا 

. تسا حور  رفس  نا  ياههزومآ  نیرتمهم  زا 
. تسا رییغت  لاح  رد  مئاد  نایرج  نیا  تارکفت 

. تسا هدش  همجرت  یسراف  نابز  هب  اهنآ  زا  يداز  دادعت  هک  دراد  دوجو  نایرج  نیا  زا  یناوارف  راثآ 
. تسا ییاروام  روما  تیونعم و  هب  شیارگ  یناسنا ، لیصا  ياهشیارگ  زا  یکی  همدقم 

. دناهدروآ تیونعم  هب  يور  دناهدش و  هدز  تیدام  زا  هک  ییاهناسنا  رایسب  هچ  يزورما ، هدز  تیدام  ناهج  رد 
رایـسب لماع  دوب  ياهتـسراو  فراع  زین  نآ  راذـگناینب  تسا و  تیونعم  گنهرف و  نآ  بلاغ  ۀغبـص  هک  ناریا  رد  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ 

. دش تیونعم  قالخا و  نید ، يوس  هب  ناهج  رسارس  مدرم  شیارگ  رد  یمهم 
بالقنا توعد  ندرک  ماکان  يارب  ماـع و  روط  هب  ییارگ  تیونعم  اـب  هلباـقم  يارب  ناـهج ، رد  ییارگ  يداـم  ناـیعاد  رابکتـسا و  هاـگ  ودرا 

. دناهدومزآ ار  يددعتم  ياههار  صاخ ، روط  هب  تیونعم  هب  یمالسا 
ياههار هتبلا  یگنهرب . سکـس و  نادرگ ، ناور  ردخم و  داوم  جیورت  نوچمه  نآ  نوگانوگ  ياهلکـش  رد  لاذتبا  گنهرف  هعاشا  هلمجزا 

زا ییارگ ، تیونعم  اب  رتراذـگرثا  هلباقم  يارب  ور ، نیا  زا  درادـن . ینادـنچ  ریثأـت  ناریا ، هعماـج  نوچمه  يرواـب  نید  عماوج  رد  هدـش  داـی 
. دناهتفرگ هرهب  میقتسمریغ  ياههار 

همجرت و دنرادن . یقیقح  تیونعم  نافرع و  زا  ياهرهب  عقاو  رد  یلو  دناهنوگ  نافرع  رهاظ  رد  هک  ییاههزومآ  اههشیدنا و  جـیورت  هلمج  زا 
يزوریپ زا  سپ  ياهلاس  رد  یمالـسا  ياههزومآ  اب  فلاخم  یتح  یمالـسا و  نافرع  زا  ریغ  ییاهنافرع  يهیاـم  نورد  اـب  ییاـهباتک  رـشن 
ساسحا تشذگ و  نآ  رانک  زا  یگداس  هب  ناوتب  هک  تسین  يرما  الاب ، رایـسب  ناگرامـش  رد  مه  نآ  ریخا ، يههد  ود  رد  هژیو  هب  بالقنا و 

یخرب دـننکیم و  جـیورت  ار  یقرـش  ياهنافرع  یلک  روط  هب  ینیچ و  يدـنه ، ياهنافرع  ياههزومآ  اهباتک ، نیا  زا  یـضعب  درکن . رطخ 
هورگ ياهباتک  رد  دنهدیم . لاقتنا  ار  یبرغ  ياهنافرع  یلک ، روط  هب  ییاکیرمآ و  یتسوپ ، خرس  نافرع  حالطصا  هب  ياههشیدنا  رگید ،

اقلا هدـنناوخ  هب  تحارـصاب  یهاگ  یتح  حیرـصریغ و  روط  هب  اهنیا  دـننام  يونعم و  ياهتردـق  اهبهذـم ، ناـیدا و  يربارب  خـسانت ، لوا ،
تسا نزهر  هچنآ  یلو  دروخیم ؛ مشچ  هب  مه  یناریا  ناملسم  هدنناوخ  يارب  انـشآ  ياههزومآ  میهافم و  هچرگ  اهباتک ، نیا  رد  دوشیم .

ار ادـخ  یهاگ  وا  دـهدیم . هئارا  ادـخ  زا  اباب  ياس  هک ، تسیاهرهچ  لاثم ، يارب  دوشیم . هئارا  راثآ  هنوگ  نیا  رد  هک  تسیتسرداـن  ریوصت 
رد [ 1 [ ؛ تسا رثأتم  دیآیم  رامـش  هب  ادخ  نودب  ياهنافرع  وزج  هک  ییادوب  نافرع  زا  تّدـش  هب  اباب  ياس  دـنادیم . ادـخ  ار  قشع  قشع و 

نیرتشیب دوشیم . جـیورت  تدـش  هب  ناهج  رـسارس  رد  هکلب  ناریا ، رد  اهنت  هن  شیاههشیدـنا  هک  وشا  نوچ  رگید  روهـشم  تیـصخش  راـثآ 
. تسا قشع »  » رب دیکأت 

. تسادخ قشع ، دوخ  هکلب  تسین ، ادخ » ، » قشع قلعتم  وشا ، راثآ  رد  [ 2 . ] دنادیم شیوخ  مایپ  هراصع  ار  قشع  وا  هک  اجنآ  ات 
. دش يراذگ  ناینب  لچیئوت  لاپ  تسد  هب  هک  تسا  راکنکا  نافرع  روهظون ، ياهنافرع  زا  یکی 

تـسیونعم يرـصب و  ياههفـشاکم  ملاع ، تاقبط  ناسنا ، بتارم  ندب ، زا  حور  ندرک  ادج  ندب و  علخ  نافرع ، نیا  ياههزومآ  نیرتمهم  زا 
ایآ هک  دیـسرپ  دـیاب  یلو  دراد ، دوجو  راکنکا  نافرع  یمالـسا و  نافرع  نیب  زین  ییاهتهابـش  تسا و  حرطم  یمالـسا  نافرع  رد  همه  هک ،

؟ تسا رتمهم  یتیاغ  يارب  ياهلیسو  دوخ  ای  تسا  نافرع  تیاغ  حور ، رفس 
؟ دراد تیمها  ندب  زا  حور  جورخ  ارچ 

اب يانشآ  ان  ناوج  هک  یلاح  رد  تسا ؛ تفایرد  لباق  یلقع  یفسلف و  ثحابم  رد  هک  دبلطیم  يدج  ياهخساپ  تسد ، نیا  زا  ییاهشـسرپ 
بیرف هجیتن ، رد  دنک و  یبایزرا  ار  اهنافرع  هنوگ  نیا  رد  هدش  هداد  ياهخساپ  یتسردان  ای  یتسرد  دـناوتیمن  هاگ  چـیه  یمالـسا ، هفـسلف 
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هتفگ و نخـس  راـصتخا  هب  نییآ  نیا  نوماریپ  دـیراد ، ور  شیپ  رد  هک  ار  ياهلاـقم  دروخیم . ار  اههتـشون  نیا  باذـج  ناور و  هداـس و  رثن 
. دیامن دزشوگ  ار  تسام  یمالسا  هعماج  هجوتم  راکنکا  نافرع  زا  هک  ییاهبیسآ  هدومن  یعس 

*****
ص 20. تایب ، نیورپ  همجرت : اباب ، ياس  ایتاس  یمآوس  دیزاس ، رگ  هولج  ار  یهلا  قشع  [. 1]

.108 ینامرهق . دیشرف  روپ ، یحایر  کباب  همجرت : يروآدرگ و  وشا ، میلاعت  نانخس و  زا  ياهعومجم  یگدنز ، صقر  قشع  [. 2]
ِكا نافرع  زا  يرایـسب  راثآ  هزورما  دمآ . دیدپ  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  رد  هک  تسون  نافرع  بتاکم  زا  یکی  راکنکا  نافرع  راکنکا  نافرع 

. تسا هتفای  یهجوت  لباق  ناوریپ  تسا و  هدش  رشتنم  ناریا  رد 
اکیرمآ یکاتنک  رد  رـضاح  نرق  رخاوا  رد  لچیئوت  لاپ  دمآ . دیدپ  لچیئوت  لاپ  هب  ینافرع  هبرجت  کی  رثا  رب  هک  يدـمآ  ون  نافرع  راکنکا ،
ناتـساب تیونعم  ناداتـسا  زا  یهورگ  هب  سپـس  دـمآ . رد  اکیرمآ  ییایرد  يورین  تمدـخ  هب  مود  یناهج  گـنج  لـالخ  رد  وا  دـش  دـلوتم 

رد ار  دوخ  تایبرجت  اههتفای و  لاپ  دندوب . ِكا ) رمع  زارد  یناتساب و  ناریپ  اههتساوخ ، زا  اهر  داتسا   ) یگاریاو ماظن  ناداتسا  نانیا  تسویپ .
[1 . ] درک هئارا  ربب  نادند  باتک 

قوشم دیدج ، گنهرف  هک  ینامز  ههد 1960 ، رد  یگنهرف  بالقنا  نامز  رد  راکنکا  ص 237 . یلاعف ، یقت  دمحم  اههیاس ، باتفآ و  [. 1]
. دوب دیدج  ناهج  هب  هجوت  اب  یناتساب  میلاعت  ندرک  دمآزور  داد ، ماجنا  لچیئوت  لاپ  هچنآ  دمآ . دیدپ  دش ، یناتساب  هناروزار  تمکح 

وا [ 1  ] تسا كا  دیدج  هژاو  اب  یماوسادار  تنـس  یناتـساب  لامعا  دـیاقع و  زا  يدـیدج  يدـنب  تروص  راکنکا  هک  دـندقتعم  نادنمـشناد 
نامز نیمه  رد  دزیم . ملق  نوگانوگ  ياهرود  تایرشن  يارب  فلتخم  ياهمان  اب  درک و  عورش  يراگن  همانزور  اب  ار  دوخ  ياهفرح  یگدنز 

یـسانشدوخ ياـسیلک  تیوضع  هب  شرـسمه  هارمه  هب  لاـس 1950  رد  تخادرپ  ینید  نوگاـنوگ  ياـههورگ  نییبـت  حیـضوت و  هب  هک  دوب 
هک تشاد  هدهع  هب  ادنانامیرپ  یماوس  ار  هورگ  نیا  يربهر  دمآرد . نتگنشاو  رد  یـسانش  دوخ  زا  يور  هلابند  هخاشریز  و  قلطم » مسینوم  »

لچیئوت و لاـپ  لاـس 1955 ، رد  هورگ ، نیا  زا  ییادـج  لاـبند  هب  تسا  هدـش  داـی  زین  قنیـس  رادوـس  هـب  وا  زا  لـچیئوت  رخآ  ياههتـشون  رد 
رفس  » ار نآ  اهدعب  هچنآ  ای  ضرالا  یط  رنه  هرابرد  اینرفیلاک  وگایتناس  رد  ییاهرانیمس  هیارا  هب  سپس  [ 2 . ] دندش ادج  مه  زا  زین  شرسمه 
لیگ شمود  رـسمه  هـلمج  زا  مدرم  هـب  شیاـههمان  نوگاـنوگ و  ياهرود  تایرــشن  رد  شیاههتــشون  قرط  زا  يو  تـخادرپ  دـیمان ، حور 

یمیلاعت هک  دش  یعدم  وا  [ 3 . ] درک یفرعم  كا  داتـسا  نیمکی  دصهن و  ناونع  هب  ار  دوخ  تخادرپ و  ایند  هب  راکنکا  یفرعم  هب  نوسنیکتآ 
. دوب زرات  رازابر  مان  هب  یتبت  بهار  کی  اهنآ  هلمج  زا  هک  هدرک  تفایرد  كا  یگاریاو  دیتاسا  زا 

ار راکنکا  یـشزومآ  ياههرود  تخاس و  ریاد  اینرفیلاک  رد  حور  رفـس  شزومآ  يارب  يددـعتم  یـشزومآ  ياـههاگراک  لاـس 1965  رد  وا 
تایح نامز  رد  لچیئوت  لاپ  تشذگرد  لاس 1971  رد  ماجنا  رس  درک و  سیسأت  یعافتناریغ  نامزاس  کی  لاس ، نامه  رد  و  [ 4 . ] داد هئارا 
لیاوا رد  راکنکا  هرابرد  هرجاشم  لچیئوت  گرم  زا  شیپ  دروآرد . راکنکا  نید  هب  ار  يدایز  دارفا  تشون و  باـتک  ناونع  تصـش  زا  شیب 

. دش عورش  لچیئوت  گرم  زا  شیپ  یکدنا  ههد 1970 ،
دیدـهت ار  وا  یگدـنز  يو ، میلاـعت  اـب  تقفاوم  مدـع  لـیلد  هب  نارگید  هک  درک  اـعدا  وا  دـندرک و  دـیدرت  يو  میلاـعت  عبنم  رد  دارفا  یخرب 

. دندرک
یـسانشادخ زا  يو  یـصخش  هبرجت  لصاح  هکلب  تسا ، هدرکن  ضرق  يرـشب  عبنم  زا  ار  شیاههزومآ  زا  کی  چیه  هک  دش  یعدم  لچیئوت 

اما تسا  هدروآ  تسد  هب  كا  هدنز  داتـسا  ناونع  هب  كا  دیتاسا  هلـسلس   » زا ار  میلاعت  نآ  یط  هک  تسیدوهـش  زا  هدمآرب  لاس 1965 و  رد 
دعب تفای  همادا  سارگ  نیوراد  كا  هدنز  داتسا  ندمآ  اب  عازن  لاس 1971 ، رد  لچیئوت  گرم  زا  سپ  دادن . نایاپ  تارجاشم  هب  اهاعدا  نیا 

دلوراه وا  ياج  هب  دش و  هتشاذگ  رانک  سارگ  ات 1983 ، ياهلاس 1981  نیب  راکنکا  نورد  رد  تردق  بسک  يارب  تخس  هزرابم  کی  زا 
. دش كا  هدنز  داتسا  پملک 
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شرتسگ هب  هکلب  هدرکن ، زاغآ  ار  يدـیدج  میلاعت  هک  دـش  یعدـم  داد و  لیکـشت  دـیتاسا  یناتـساب  میلاعت  ناونع  اـب  یـصاخ  هورگ  سارگ 
. درک عنم  شیوخ  يراصحنا  تاحالطصا  میالع و  زا  هدافتسا  زا  ار  وا  راکنکا  تسا  هدرامگ  تمه  لچیئوت  لاپ  میلاعت 

*******
.88  / 2 راشتنا 13 /  خیرات  ، mouood. org دوعوم . تیاس  [. 1]

. نامه [. 2]
.88  / 2 راشتنا 13 /  خیرات  ، mouood. org دوعوم . تیاس  [. 3]

نیا دروآ . دیدپ  راکنکا  رد  يدایز  تارییغت  یقرـش ، یماوسادار  تنـس  ياج  هب  یبرغ  يژولوئدیا  رب  دـیکأت  اب  پملک  دـلوراه  نامه . [. 4]
. دش ییاکیرمآ  گنهرف  تسیکا و  نایم  یطابترا  لپ  داجیا  ثعاب  رییغت 

. دننک تمدخ  هعماج  هب  دنشاب ، ادخ  بوخ  ناراکمه  هک  نآ  ياج  هب  تساوخ  راکنکا  ناراداوه  زا  وا 
دیتاسا زا  هک  ییاهثحب  رد  تسین و  بصن  كا  دـبعم  رد  وا  ریوصت  اما  دـننادیم  كا  داتـسا  نیمود  داتفه و  دـصهن و  نانچمه  ار  سارگ 
هرابود ندنادرگرب  ندب و  زا  حور  جورخ  نف  شناد و  راکنکا ، راکنکا  نافرع  ياههزومآ  دوشیمن . هدرب  یمان  وا  زا  دوشیم  كا  هتـشذگ 

. تسا حور  رفس  نف  ینایب  هب  ندب و  هب  نآ 
مزـال ار  ماـگ  هس  رفـس ، نیا  يارب  وا  دراد . دـیکأت  راـکنکا  هزوـمآ  نیرتمهم  ناوـنع  هـب  حور » رفـس   » يور شیاههتـشون  رد  لـچیئوت  لاـپ 

. تسا هدرمش  نادب  تشگزاب  ندب و  كرت  رد  یمهم  شقن  ياراد  ار  توص  رون و  لیخت ، نکر  هس  نینچمه  درامشیم .
. تسا یلیخت  شور  نآ  شور  نیرتمهم  هک  درامش  یمرب  شور  نیدنچ  حور ، رفس  يارب  لچیئوت  لاپ 

هک اجنآ  ات  درادـن  یهاگیاج  نافرع  نیا  رد  تمایق  ادـخ و  نیا ، رب  نوزفا  [ 1 [ ؛ دـنکیم رکذ  یبتارم  ناسنا  يارب  یتاقبط و  ناـهج  يارب  وا 
نافرع اب  رکفت  نیا  دـنوش . لرتنک  رتهب  ترخآ  رفیک  منهج و  سرت  زا  اهناسنا  ات  تساسیلک  عارتخا  تمایق  هک  تسا  رواـب  نیا  رب  لـچیئوت 

، دوشیم هدـید  لماک  ناسنا  تیاهن  یب  تالامک  یِّلََجت  لحم  ترخآ  تساه و  تفایرد  اهشالت و  يهمه  تیاغ  ادـخ  نآ  رد  هک  یمالـسا 
. تسا توافتم  رایسب 

زا دارفا  حور  اب  دنامگوس  هک  تسنیا  رب  هدیقع  ثنؤم  هن  تسا  رکذـم  هن  هک  دـنامگوس  ای  ادـخ  اب  ندـش  راکمه  يارب  تسیقیرط  راکنکا ،
. دنکیم رارقرب  طابترا  رون  ای  توص  قیرط 

ینوگاـنوگ ياـهمان  نورق  یط  كا  دنـسانشیم . كا  ناـیرج  اـی  كا  ار  طاـبترا  تسا  رون » توص و  نید   » راـکنکا رگید  ماـن  ور ، نیا  زا 
. دننکیم ریبعت  زین  تایح  عامس  لباق  نایرج  ار  كا  اهتسیکا  تفرگ 

راکمه الچ  هاگ  نآ  دش ، لصاح  ادخ  تخانش  یتقو  تسادخ  تخانش  تیاهن  رد  یسانشدوخ و  هب  ندیـسر  كا  هبلط   ) الچ یلـصا  فده 
. دش دهاوخ  ادخ  یقیقح 

. دوب دهاوخ  زین  يدرف  تیوه  ياراد  لاح ، نیع  رد 
اب يدرف  تیوه  یمامت  نداد  تسد  زا  ادخ و  رد  لماک  ندش  یناف  هار  زا  درف  هک  دراد  دوجو  ییادوب  ودنه و  نییآ  رد  هچنآ  اب  هدـیقع  نیا 
زا هزورما  هچنآ  ای  ندوب  ناکم  ود  رد  نامزمه   ) ضرالا یط  هار  زا  ود  ره  یـسانشادخ ، یـسانشدوخ و  دراد . تواـفت  دوشیم ، یکی  ادـخ 

رفـس يرـس » ياهناهج  دـیلک  راکنکا :  » ناونع اب  شباتک  رد  لچیئوت  لاپ  تسیبایتسد  لـباق  دوشیم ، هدـیمان  حور  رفـس   » اـهتسیکا يوس 
. دنکیم فیصوت  ندب  زا  حور  ندش  ادج   » هب ار  حور 

. دنزومایب ناگدنیوج  هب  ار  نف  نیا  هک  دنتشاد  نیا  رب  یعس  دننک ، رفس  ییاروام  يونعم و  دبلاک  هب  دناهتـسناوت  هک  حور  رفـس  نف  ناداتـسا 
يونعم ياه  اـیند  تمـس  هب  نآ  رفـس  یکیزیف و  دـبلاک  كرت  يارب  حور  نتخاـس  رداـق  ینعی  حور  رفـس  تشهب . ورملق  تحایـس  يارب  ینف 

. اروام
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، يوـنعم رفـس  دـبلاک ، زا  نوریب  هبرجت  ندـب ، زا  حور  ییادـج  حور ، ساـکعنا  هلمج : زا  دوـشیم . هتخانـش  یفلتخم  ياـهمان  اـب  حور  رفس 
دوشیم بجوم  مادم ، تارییغت  نیا  دننادیم . تسا  لوحت  رییغت و  لاح  رد  میاد  روط  هب  هک  هدنز  نید  کی  ار  راکنکا  هدـنز  نید  راکنکا .

داتسا کی  هشیمه  دراد . مان  هدنز  ياتناهام  ای  كا  داتسا  ربهر ، نیا  دنـشاب . هتـشاد  شیوخ  ینید  ناربهر  رب  يدیدش  ياکتا  اهتسیکا  هک 
نیا ياضعا  دنیوگیم . یگاریاو  هلـسلس  ار  اهنآ  هعومجم  هک  دـنا ، فورعم  كا  دـیتاسا  هب  هک  تسا  یناسک  هرمز  رد  تسه و  هدـنز  كا 

. دننکاس دناهدش ، عقاو  نوگانوگ  ياههرایس  رد  هک  ییالط  تمکح   » ياهدبعم رد  هلسلس ،
رهاظ رون  گنر  یبآ  هطقن  دننام  هک  ایؤر  داتـسا  ناونع  هب  بلغا  اتناهام  تسادخ  هب  تشگزاب  يارب  اهالچ  حاورا  ییامنهار  اتناهام ، فده 

. دنکیم لمع  دوشیم ،
شتـسرپ اـما  تسا ، رادروخرب  ییـالاب  رایـسب  مارتـحا  زا  كا  هدـنز  داتـسا  تسا  قـلطم  ملع  مه  قـلطم و  روـضح  مه  شقن  نیا  رد  اـتناهام 
ياهندـب رد  وا  حور  لمعلا  سکع  دـهدیم  ماـجنا  یلمع  سک  ره   ) همرک هب  اهودـنه ، ناـییادوب و  دـننام  زین  اـهتسیکا  همرک  دوشیمن .

. تسادخ اب  ندش  یکی  هتشذگ و  یناگدنز  رد  همرک  یهدب  زا  ییاهر  درف ، ره  فده  [ 2 . ( ] تسا رگید 
يرپس یفاضا  یهدـب  نودـب  ار  تایح  هیقب  دـیاب  هتفای و  ییاهر  هتـشذگ  یناگدـنز  زا  دـیدمآ ، لیان  یـسانشدوخ  هب  تسرد  راتفر  اب  یتقو 

رد نوگاـنوگ  یناـحور  نیرمت  دـصکی  زا  شیب  لـمع  يدرگیمنرب . ناـهج  نیا  هب  گرم  زا  دـعب  یـشاب  هدیـسر  هبترم  نیا  هب  رگا  دـینک .
ترابع رگید ، نیرمت  تسادـخ  یمیدـق  ماـن  هژاو  نیا  هک  تسنیا  رب  هدـیقع  تسا و  ( HV ویه  ) ندـناوخ نآ ، هلمج  زا  هک  تسه  راـکنکا 
یناحور ياهنیرمت  زا  یتسرهف  پملک  دـلوراه  تسا  فورعم  اتناهام  یناحور  لکـش  هب  هک  يزیچ  اـی  توص  رون و  يور  زکرمت  زا  تسا 

پملک دـلوراه  يربهر  تحت  راکنکا  ياهنیرمت  رد  اهایؤر  تسا  هدروآ  یناحور  ینیباـیؤر  رنه  ناونع  اـب  شباـتک  رد  اـهایؤر  هراـبرد  ار 
. دنک قیرط  یط  تسا ، هلحرم  راهچ  ياراد  هک  زین  هفشاکم  هار  زا  هک  دوریم  راظتنا  اشوک  يالچ  زا  دندش . تیمهااب  رایسب 

. تسا لئاق  یتاقبط  ملاع  يارب  یبتارم و  ناسنا  يارب  راکنکا 
********

ص 122. روپ ، رها  گنشوه  همجرت : پملک ، دلوراه  رود ، ياهنیمزرس  نادرون  حور  [. 1]
ص 45. یلاعف ، یقت  دمحم  اههیاس ، باتفآ و  [. 2]

: نید هب  راکنکا  هاگن 
هیـصوت لیبق  زا  ییاهتیدودـحم  ای  نیناوق  راکنکا  رد  ناشدوخ  ریبعت  هب  دراد . دوجو  یـصاخ  يراتفر  حـماست  لـهاست و  راـکنکا  بتکم  رد 

نینج و طقـس  درادـن . دوجو  اهنیدروخ  زا  یخرب  نتـسناد  مارح  لالح و  صاخ و  ییاذـغ  میژر  اـی  ناـنز  اـی  نادرم  يارب  صاـخ  یـششوپ 
نیا رد  یمکح  چیه  راکنکا  هک  دننکیم  حیرـصت  دنوشیم و  هتـسناد  یـصخش  یتامیمـصت  ناونع  هب  نآ  لاثما  قالط و  يزاب و  سنجمه 
رـشب هتخاس  ار  دوهی  تیحیـسم و  مالـسا ، هژیو  هب  ناـیدا  تاررقم  نیناوق و  همه  لـچیئوت  هب  دوخ  تاـمیلعت  رد  زراـت  رازاـبر  درادـن . هنیمز 

: دیوگیم و  [ 1  ] دنادیم
هژر ادـخ  ناگداتـسرف  نایاوشیپ و  هار  هعاشا  ادـخ و  هب  نامیا  مچرپ  ریز  هزورما  هک  ییاهگنهرف  یفـسلف و  یبهذـم ، ياـههورگ  نیا  هب  نم 

. دریگ هدهع  رب  ار  اهنآ  تبظاوم  تیلوؤسم  رفن  کی  دنلیام  هشیمه  مدرم  ياههدوت  مراد . ضارتعا  دنوریم 
. تسا نایدا  ندمآ  دوجو  هب  زار  دوخ ، تیلباق  نادقف  نیا 

تعاطا ار  ماکحا  ات  دـندرک  بیغرت  ار  يودـب  لیابق  دـندرک و  فشک  نیمز  خـیرات  ياهزور  نیتسخن  رد  ار  اـههدوت  زاـین  نیا  نویناـحور ،
: دیوگیم لچیئوت  لاپ  [ 2 . ] دنروایب اجب  ار  ینیعم  تافیرشت  مسارم و  اهوگلا ، دننک و 

تبثم و ریثأت  ود  دوخ  رد  یـصاخ  هورگ  ره  هب  طوبرم  نیناوق  ماکحا و  هک  دش  دهاوخ  مولعم  تیارب  یـسانشب ، یفاک  ردقب  ار  بهاذم  رگا 
. دننکیم داهنشیپ  ار  یفنم 
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تاررقم و زا  تلفغ  تروص  رد  نکیل  يریگیم و  شاداپ  لوق  ینک  تیعبات  هتـشاد  ررقم  یبهذـم  تالیکـشت  هچنآ  زا  رگا  هک  انعم  نیا  هب 
هب ودـنه  نایدا  زا  یـضعب  تخوس . یهاوخ  منهج  شتآ  رد  دـبا  اـت  دـیوگیم  تیحیـسم  [ 3 . ] تشاد یهاوـخ  شیپ  رد  تازاـجم  ماـکحا ،
هک مه  بهذم  زا  دترم  دـناوخ و  دـنهاوخ  دـترم  ار  وت  مه  مالـسا )  ) نایدا یـضعب  دـنهدیم و  خـسم  هب  رادـشه  یناویح  بتارم  تشگزاب 
درک اعدا  ناوتیم  یتخس  هب  هک  تسناد  یهاوخ  ینک  كرد  ار  نیا  رگا  [ 4 [ ؛ تسا هدش  یفرعم  یعامتجا  نمیرها  کی  اب  فدارتم  هشیمه 

ناونع هب  يدـیحوت  نایدا  هب  رواب  هناکریز  یتروص  هب  راـکنکا ، ییاـکیرمآ  نییآ  رد  [ 5 [ ؛ دشابن رـشب  تخاس  ياهدیدپ  بهذـم  نید و  هک 
ریثأت طرش  یحور و  لماکت  ياههار  زا  یکی  ناوریپ ، ینید  ياهرواب  ندودز  ندز و  رانک  هدش و  هتسناد  يونعم  تفرشیپ  هار  رـس  رب  یعنام 

. تسا هدش  نایب  راکنکا  يونعم  میلاعت  يراذگ 
. دناشنیم ییادخ  هاگیاج  رد  ار  كا  هدنز  داتسا  ای  اتناهام  هک  نافرع  نیا  رد 

. تسا دارفا  ینید  ياهرواب  اتناهام ، میلاعت  لباقم  رد  گرزب  عنام  هک  دوشیم  هتفگ 
ار دوخ  يراذـگ  ریثأت  هدـش و  راکـشآ  اتناهام  میلاعت  تقیقح  دـهدیمن  هزاجا  تسا  هدرک  خوسر  دارفا  ناـج  نهذ و  رد  نوچ  اـهرواب  نآ 

نایدا ياههشیدـنا  مولع و  زا  رتهتفرـشیپ  رتشیب و  بتارم  هب  ار  كا  هدـنز  داتـسا  ای  اتناهام  تمکح  ملع و  راکنکا  نییآ  رد  [ 6 . ] دهد ناشن 
نتفرگ هزور  راکنکا ، رگید  ياههزومآ  زا  یکی  [ 7 . ] تسین نایدا  ریاس  میلاعت  هب  يزاین  رگید  اتناهام  دوجو  اب  دنا  یعدم  دـننادیم و  یهلا 

. تسا هعمج  زور 
اهنت هن  هزور  نیا  تسیعدـم  دـنادیم و  راکنکا  ناوریپ  نایم  رد  جـیار  تنـس  کـی  ار ، هعمج  زور  هزور  بتکم ، نیا  ربهر  پملک  دـلوراه 

. تسا یگدنز  لاح  هتشذگ و  همرک )  ) ياهامراک ندرب  نایمزا  يارب  ناسآ  یهار  هکلب  تسا ، حور  لماکت  بجوم 
هزور صخش  دیاب  هک  تسا  تروص  نیا  هب  تسا و  ینهذ  یلایخ و  هکلب  تسین  یمالسا  هقف  رد  حلطـصم  هزور  دننام  هزور  نیا  تیفیک  اما 

[8 [ ؛ دنک زکرمتم  كا  هدنز  داتسا  اتناهام  يور  رب  ار  دوخ  هجوت  دنکن و  تکرش  تاعامتجا  رد  دیشنب و  هناخ  رد  تعاس  تدم 24  هب  دراد 
: یسررب دقن و 

زا ناریا ، روشک  رد  صوصخلا  یلع  یمالـسا و  ياهروشک  رد  هژیو  هب  مدرم ، نتـشادزاب  تهج  رد  ياهدرتسگ  تامادـقا  یناـهج  رابکتـسا 
. دننکیم فرص  یسایس  ياهییامیپهار  رد  تکرش  زا  مدرم  نتشادزاب  يارب  یتفگنه  ياههنیزه  دراد و  یمالسا  تاعمجت  رد  تکرش 

اب تسیبرغ و  نازاب  تسایـس  تفلاـخم  دروم  یگمه  نآ  لاـثما  تاـعامج و  هعمج و  زاـمن  رد  تکرـش  نمهب ،  22 سدـق ، زور  ییامیپهار 
يارب یبوخ  زیواتسد  بذاک  ياهنافرع  نیا  زا  یخرب  دنراد . یتاعمجت  نینچ  رد  تکرـش  زا  مدرم  نتـشادزاب  رد  یعـس  یفلتخم  ياهدرگش 

. تسا فده  نیا  هب  لوصو 
. دناهدرک باختا  دوخ  هتعاس  هزور 24  يارب  ار  هعمج  هزور  راکنکا ، نافرع  دمآ  هتفگ  هک  روطنامه 

نافرع اما  هعمج ! هن  تسا  هبنـشکی  زور  سدـقم ، زور  یحیـسم  اهروشک  نایم  رد  تساکیرمآ و  راکنکا ، هاگتـساخ  مینادیم  هک  یلاح  رد 
ناناملسم هک  تسیزور  هعمج  زور  هک  تسا  نشور  دهدیم . داهنشیپ  ار  هعمج  زور  هعماج ، زا  يریگ  هرانک  توکس و  هزور  يارب  راکنکا 

هعمج زور  رد  یمالـسا  ياهروشک  رد  اهدـیدزاب  دـید و  زا  يرایـسب  دـندروآیم ، اـج  هب  ماـحرا  هلـص  دـننکیم ، تکرـش  هعمج  زاـمن  رد 
؛ دریگیم تروص  هعمج  زور  رد  زین  ام  روشک  رد  یـسایس  مهم  ياهییامیپهار  یمالـسا و  تاعمجت  زا  يرایـسب  ای  همه  دریگیم ، تروص 
؛ دش لسوتم  دراد  هدهع  رب  ار  راکنکا  يربهر  هک  اتناهام  ای  ریپ  هب  دیاب  تالکـشم ، لح  يارب  ادـخ  هب  لسوت  ياج  هب  راکنکا  نافرع  رد  [ 9]

مان هب  یناحور  ربهر  کی  شیوخ  لامک  ریسم  رد  هتـسناد و  ناکم ) نامز و  رد  حور  رفـس   ) ضرالا یط  ار  یـسانشادخ  هار  اهنت  اهنیا  [ 10]
رد راکنکا  دوشیم . یقلت  هقرف  نیا  نارادفرط  راختفا  نیرتگرزب  وا  رادید  هتـشاد و  هدـهع  رب  ار  ناوریپ  تیادـه  هفیظو  هک  دـنراد  اتناهام » »
هب کیرحت  يرایـسب  هقرف ، نیا  ناریدم  يالاب  دمآرد  هب  هجوت  اب  زین  لچیئوت و  بتک  ندش  حرطم  زا  سپ  هک  تسیلاس  دنچ  ناریا  رد  ناریا 

ياهیتراپ تاسسوم  نیا  [ 11 . ] دندز تسد  هقرف  نیا  جـیورت  هب  يدـنچ  تاسـسوم  دـندومن و  هقرف  نیا  قیرط  زا  ناناوج  زا  هدافتـسا  ءوس 
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نتفر يارب  شیـشح  هلمج  زا  نادرگناور  ياهوراد  ردخم و  داوم  عاونا  تاسلج  نیا  رد  هک  دننکیم  رازگرب  ناریا  ياج  همه  رد  ار  یمظنم 
رگید زا  [ 12 . ] دـنزادرپیم صاخ  ياـههمانرب  ماـجنا  صقر و  هب  هدـش و  فرـصم  يونعم  جرادـم  هب  ندیـسر  یناـفرع و  هسلخ  تلاـح  هب 

جاودزا هب  دوشیم و  عورـش  ندیـشک  شوغآ  رد  اب  هک  درک  هراـشا  رگیدـمه  رد  درم  نز و  قشع  قیرزت  هب  ناوتیم  هقرف ، نیا  ياـههزومآ 
نوزفازور شرتسگ  ناوج و  رشق  نیب  هورگ  نیا  تیباذج  بجوم  ینینچ  نیا  نیرامت  دوجو  دوشیم و  متخ  مرحمان  نارسپ  رتخد و  ینافرع 

. تسا هدش  نآ 
ریز سابل  اـب  ناوج  رتخد  هک 40  دـش  هدـهاشم  درک  ییاسانـش  ار  تاسـسوم  نیا  ياهیتراپ  زا  یکی  یماظتنا  يورین  هک  دراوم  زا  یکی  رد 

. دنزادرپیم یبوکیاپ  صقر و  هب  دناهتشادن  يداع  لاح  هک  یعضو  رد  هنانز  ریز  سابل  اب  شیشح  فرصم  زا  سپ  ناوج  رـسپ  هنادرم و 40 
. تسا هدش  پاچ  همجرت و  راکنکا  نافرع  راثآ  زا  يرایسب  ناریا  رد  راثآ : [ 13]

دوخ هک  هدش ، ماجنا  ینایلالج  رایهم  روپ و  رها  گنـشوه  گنژرا ، ونیم  طسوت  ات 79 ، ياهلاس 77  نیب  داتفه  ههد  رد  اـههمجرت  نیا  رثکا 
. تسا لمأت  لباق 

: تسا ریز  رارق  هب  راثآ  نیا  زا  یخرب 
. روپرها گنشوه  همجرت : رگیاتسا ، دارب  تشهب ، زا  یمیسن  . 1

. گنژرا ونیم  همجرت : لچیئوت ، لاپ  رون ، قیرط  ياههمان  . 2
. روپرها گنشوه  همجرت : لچیئوت ، لاپ  رارسا ، ياهناهج  دیلک  راکنکا  . 3

. گنژرا ونیم  همجرت : لچیئوت ، لاپ  لیگ ، هب  ییاههمان  . 4
. گنژرا ونیم  همجرت : لچیئوت ، لاپ  كا ، شورخ  رپ  نینط  . 5

. گنژرا ونیم  همجرت : لچیئوت ، لاپ  اباگ ، باقن  هس  . 6
. ینایلالج رایهم  همجرت : نوسنم ، سالگادورمارک  دات  رضاح ، رصع  يارب  یناتساب  تمکح  راکنکا  . 7

. گنژرا ونیم  همجرت : پملک ، دلوراه  سرپب ، داتسا  زا  . 8
. ینایلالج رایهم  پملک ، دلوراه  لوحت ، میسن  . 9

. ینایلالج رایهم  همجرت : پملک ، دلوراه  هدنز 1 و 2 ، مالک  . 10
. روپرها گنشوه  همجرت : پملک ، دلوراه  رود ، ياهنیمزرس  نادرون  حور  . 11

. ینایلالج رایهم  همجرت : پملک ، دلوراه  ینیبایؤر ، رنه  . 12
. روپرها گنشوه  لچیئوت ، لاپ  رود ، ياهنیمزرس  . 13

. ینایلالج رایهم  همجرت : وستیم ، يروم  لیف  كا ، داتسا  هاگشیپ  رد  . 14
. روپرها گنشوه  مجرتم ؛ لچیئوت ، لاپ  ربب ، نادند  . 15

. ینایلالجرایهم مجرتم ؛ لچیئوت ، لاپ  یهلا ، ياون  ین  . 16
. روپرها گنشوه  مجرتم ؛ رگیاتسا ، دارب  تشهب ، زا  یمیسن  . 17

. ینیرحب یتیگ  یتفت و  ناوخا  هن  یما  مجرتم ؛ پملک  دلوراه  ( 2  ) دیسرپب داتسا  زا  . 18
. روپدمحم هاش  مارهش  مجرتم ؛ پملک ، دلوراه  ایور ، داتسا  . 19

. تسودقالخا یلعدمحم  مجرتم ؛ يرِوا ، کیام  يرادیب ، ياهایور  يرس  نابز  . 20
. روپرها گنشوه  مجرتم ؛ لچیئوت ، لاپ  هناخدور ، بل  رب  ياهناگیب  . 21

. روپدمحم هاش  مارهش  مجرتم ؛ نوسلیو ، لیرت  متخومآ ، ار  حور  رفس  هنوگچ  . 22
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تسرهف ینایلالج . رایهم  مجرتم ؛ سیوید ، لاپ  زمیج  يزادرپایور ، داتسا  رامش  هاگ  . 23
***********

: عبانم
لوا 1380. ینیب ، نشور  رصع  تایب ، نیورپ  همجرت : اباب ، ياس  ایتاس  یمآوس  دیزاس ، رگ  هولج  ار  یهلا  قشع  . 1

ناتـسراگن یناـمرهق . دیـشرف  روپ ، یحاـیر  کـباب  همجرت : يروآدرگ و  وشا ، میلاـعت  نانخـس و  زا  ياهعوـمجم  یگدـنز ، صقر  قـشع  . 2
مود 1379. باتک ،

مجنپ 1387. يدهلا ، مجن  یلاعف ، یقت  دمحم  اههیاس ، باتفآ و  . 3
.88  / 2 راشتنا 13 /  خیرات  ، mouood. org دوعوم . تیاس  . 4

لوا 1377. باتک ، يایند  روپ ، رها  گنشوه  همجرت : پملک ، دلوراه  رود ، ياهنیمزرس  نادرون  حور  . 5
موس 1388. نیقی ، يابحص  یفیرش ، نیسح  دمحا  بذاک ، ياهنافرع  یقیقح و  نافرع  رب  يدمآرد  . 6
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ینید دض  ياههشیدنا  راکنکا و 

لچیئوت گرم  زا  شیپ  . 1

. دش عورش  لچیئوت  گرم  زا  شیپ  یکدنا  ههد 1970 ، لیاوا  رد  راکنکا  هرابرد  هرجاشم 
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. دندرک دیدهت  ار  وا  یگدنز  يو  میلاعت  اب  تقفاوم  مدع  لیلد  هب  نارگید  هک  درک  اعدا  وا  دندرک و  دیدرت  يو  میلاعت  عبنم  رد  دارفا  یخرب 
یـسانشادخ زا  يو  یـصخش  هبرجت  لصاح  هکلب  تسا ، هدرکن  ضرق  يرـشب  عبنم  زا  ار  شیاههزومآ  زا  کی  چیه  هک  دش  یعدم  لچیئوت 

اما تسا  هدروآ  تسد  هب  كا  هدنز  داتـسا  ناونع  هب  كا  دیتاسا  هلـسلس   » زا ار  میلاعت  نآ  یط  هک  تسیدوهـش  زا  هدمآرب  لاس 1965 و  رد 
. دادن نایاپ  تارجاشم  هب  اهاعدا  نیا 

كا داتسا  نیمود  داتفه و  دصهن و  سارگ  نیوراد  . 2

بسک يارب  تخـس  هزرابم  کی  زا  دعب  تفای  همادا  سارگ  نیوراد  كا  هدنز  داتـسا  ندمآ  اب  عازن  لاس 1971 ، رد  لـچیئوت  گرم  زا  سپ 
. دش كا  هدنز  داتسا  پملک  دلوراه  وا  ياج  هب  دش و  هتشاذگ  رانک  سارگ  ات 1983 ، ياهلاس 1981  نیب  راکنکا  نورد  رد  تردق 

هب هکلب  هدرکن  زاغآ  ار  يدیدج  میلاعت  هک  دـش  یعدـم  داد و  لیکـشت  ( ATOM  ) دیتاسا یناتـساب  میلاعت  ناونع  اب  یـصاخ  هورگ  سارگ 
. درک عنم  شیوخ  يراصحنا  تاحالطصا  میالع و  زا  هدافتسا  زا  ار  وا  راکنکا  تسا  هدرامگ  تمه  لچیئوت  لاپ  میلاعت  شرتسگ 

دیتاسا زا  هک  ییاهثحب  رد  تسین و  بصن  كا  دـبعم  رد  وا  ریوصت  اما  دـننادیم  كا  داتـسا  نیمود  داتفه و  دـصهن و  نانچمه  ار  سارگ 
. دوشیمن هدرب  یمان  وا  زا  دوشیم  كا  هتشذگ 

(MSIA  ) یناحور شابرادیب  شبنج  . 3

شبنج مان  اب  یبهذـم  یهورگ  داـجیا  يارب  ییاـهشالت  ( John Roger Hinkins  ) زنیکنیه رجور  ناـج  لاوـحا  عاـضوا و  نیمه  رد 
هب تدـش  هب  ار  راکنکا  هک  یهورگ  درک ؛ زاغآ  لاس 1971  رد  ( Movement of Spiritual Awareness  ) یناحور شابرادیب 

. درک يزاسزاب  لامعا  دیاقع و  نامزاس  تروص 

(David C. Lane  ) نیل یس  دیوید  . 4

نیا درک ، مهتم  راـکنکا  خـیرات  ماـمت  لـعج  شیوـخ و  دـیتاسا  زا  یبدا  تقرـس  هب  ار  لـچیئوت  لاـپ  ینید  تاـعلاطم  داتـسا  نیل  هک  یناـمز 
رتشیب يزیچ  یناحور  شابرادیب  شبنج  راکنکا و  هک  درک  اعدا  نیا  تابثا  فقو  ار  دوخ  ًاساسا  وا  دیسر . دوخ  جوا  هب  اهعازن  تارجاشم و 

. دنتسین یماوسادار  تنس  زا  تقرس  زا 

راکنکا هرابرد  هتکن  دنچ 

تسیرایتخا توم  ای  ندب  علخ  نامه  تسا  راکنکا  نافرع  لصا  نیرتمهم  هک  حور  رفس 
. تسا کلاس  هلحرم  نیرتنییاپ  یمالسا  نافرع  رد  هلحرم  نیا 

. دوشیمن بوسحم  يدیدج  يزیچ  تسا و  راگنکا  یلصا  روحم  توص  رون و 
. تسا هتخیمآ  يدنه  ياهنافرع  اب  هدوبن و  لقتسم  راکنکا  نافرع 

. درادن دوجو  ادخ  يارب  یهاگیاج  چیه  نییآ  نیا  رد 
تاجن يزیرنوخ  لتق و  زا  ار  تیرـشب  ات  هدش  عارتخا  اسیلک  طسوت  منهج  دندقتعم  درادن و  ادـخ  اب  یطابترا  تسا و  تشهب  زا  نخـس  طقف 

. دهد قوس  ندمت  هب  هداد و 
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نایدا هرابرد  راکنکا  هاگدید  رب  يدقن 

رد اذل  تسا ، نانآ  میلاعت  گرزب و  نایدا  دوجو  هب  نانآ  دیدش  داقتنا  ینافرع ، ینید -  دیدپون  ياهشبنج  ياههصخاش  نیرتمهم  زا  یکی 
ناـنآ لاکـشا  نیرتـگرزب  هک  تفگ  دـیاب  ور ، نیا  زا  دراد . دوجو  ناـیدا  هب  اـهداقتنا  زا  يداـیز  عاونا  يونعم ، ياـهنایرج  نیا  زا  يرایـسب 

میلاـعت تایـصوصخ و  ياراد  ناـیدا  ماـمت  هک  دـنرادنپیم ، نینچ  دـنوشیم و  هدـید  مشچ  کـی  هب  ناـیدا  همه  اـهنآ ، دـقن  رد  هک  تسنیا 
اهتوافت و نیرتگرزب  دوخ  لد  رد  زین  نایدا  نیرتهیبش  نیرتکیدزن و  دنتـسه و  یتوافتم  تامیـسقت  ياراد  نایدا  هکنآ  لاح  دـنکرتشم و 

نانآ یـسررب  دـقن و  هب  نایدا ، ياهتوافت  نتفرگ  هدـیدان  اب  ناوتیمن  هاگ  چـیه  نیا  رب  انب  دـنراد . مه  اب  ار  ینطاب  يرهاظ و  ياهفالتخا 
. تسا هدش  زاربا  نایدا  هب  اهلاکشا  اهداقتنا و  نیرتگرزب  راکنکا ، میلاعت  رد  هک  تفگ  ناوتیم  تارج  هب  اذل  تخادرپ و 

: دنکیم يریگ  یپ  رظنم  ود  زا  ار  گرزب  نایدا  شیادیپ  هفسلف  راکنکا -  بتکم  سسوم  لچیئوت -  لاپ  نایدا  تیدوجوم 
ذاختا اب  راکنکا  نایم  نیا  زا  هک  دـناهدمآ ، دـیدپ  نیـسؤم ، یناحور  ياهرفـس  اههفـشاکم و  يونعم ، ياههبرجت  ساسا  رب  گرزب  نایدا  . 1

هب قفوم  ینامـسج  ياهتضایر  يونعم و  ياهنیرمت  اب  دـناوتیم  یناسنا  ره  هک  دـهد  ناشن  نینچ  دـهاوخیم  تقیقح  رد  یعـضوم  نینچ 
ناسمه يونعم  تفرعم  لماح  دناوتیم  رگ  هفشاکم  ناسنا  هک  تسانعم  نیا  نمضتم  دوخ  لد  رد  اعدا  نیا  دوش . یناحور  رفس  هفـشاکم و 

 - ام میلاـعت  زا  يوریپ  هطـساو  هب  ناـسنا  ره  هک  دـنک  دومناو  نینچ  عقاو  رد  دـشاب و  گرزب  ناـیدا  گرزب  ياـیبنا  رگید  يونعم  تفرعم  اـب 
رگید يایند  رد  ار  نآ  نایدا  هک  یتداعـس  نامه  هب  هتفاـی و  تسد  تقیقح ، هب  خـیرات  گرزب  ناربماـیپ  رگید  دـننامه  دـناوتیم  راـکنکا - 

اههفـشاکم يونعم ، ياههبرجت  ساسا  رب  گرزب  نایدا  هک  دوشیم ، دومناو  راکنکا  رد  ور ، نیا  زا  دوش . لئان  ایند  نیمه  رد  دنداد ؛ هدـعو 
. دنا هدمآ  دیدپ  نیسسؤم  یناحور  ياهرفس  و 

: دیوگیم لچیئوت  لاپ 
نیا هک  دراد ، دوجو  ناشیاهلمعلاروتسد  اهشور و  يهنیمز  رد  یشحاف  ياهفالتخا  مه  بهذم  کی  زا  بعشنم  ياههقرف  نایم  رد  یتح 
رگید ياـهشور  زا  هدـمآ  تسد  هب  جـیاتن  صوـصخ  رد  یمگردرـس  ناـیاپیب و  ینوگاـنوگ  همه  نیا  ارچ  هک  تسنیا  هدـننک  هیجوـت  رما 

هک دـنریگیم ، هرهب  ینوگرگد  تایفیک  زا  نامتایبرجت  میوشیم ، دراو  زین  رگید  ياـهناهج  رد  یتقو  بیترت ، نیمه  هب  دوشیم . هدـهاشم 
هک دیمهف  ناوتیم  نونکا  اذل  دـنروخیم و  مشچ  هب  شحاف  ياهتوافت  نیمه  زین  اههبرجت  نیا  زا  هلـصاح  جـیاتن  صوصخ  رد  هجیتن ، رد 

نیمه ساسا  رب  دنتـسه و  تواـفتم  مه  اـب  نورد  ملاوع  رد  فلتخم  دارفا  تاـیبرجت  اریز  دـنراد ؛ . دوجو  تواـفتم  ياـهنید  همه  نیا  ارچ 
ینعی دناهدرک ، هبرجت  رفن  رازه  نارازه  هک  تسا ، يراب  فسا  هعقاو  نیا  دنتفرگ و  لکش  توافتم  بهاذم  نایدا و  هک  تسا  هدوب  اههبرجت 

. دناهدرک ذوفن  نورد  ماوع  یهاگآ  هب  قمع  زا  ياهجرد  ات 
. دنتسه اهنآ  تیاده  لاح  رد  ناگتسب ، زا  یکی  ای  هتشرف  کی  ادخ ، کی  هک  هدش  یحو  نانآ  هب  هاگنآ 

هداد نانآ  هب  ار  ینیمارف  اهروتسد و  هصخش ، هب  دنوادخ  هک  دنوشیم  روصت  نیا  راچد  ای  دناهدینش  ار  ادخ  يادص  هک  دننکیم  راهظا  اهنآ 
. تسا

هک یناـسک  يارب  دـنور  نیا  تساـهنآ و  دوـخ  ینهذ  ياـهقولخم  همه  اـهروصت  اهادـص و  اـهماهلا ، نیا  هک  تسنیا  هیـضق  تـقیقح  یلو 
بحاص زونه  نوچ  دهد ، زیمت  ار  نیا  ات  تسا  رداق  تردن  هب  صخـش  دوخ  تسا و  ندید  لباق  حوضو  هب  دنتـسه ، لقتـسم  ییانیب  بحاص 

نهذ ياوجن  دونشیم ، وا  هچنآ  هک  یلاح  رد  دیوگیم ، نخس  وا  اب  امیقتسم  دنوادخ  هک  تسا  دقتعم  ًاقیمع  وا  تسین  یلقتسم  شنیب  نینچ 
. تسا هدروخ  بیرف  وا  دوشیم . رداص  شهاگآدوخان  ریمض  زا  هک  تسوا  دوخ 

لاح رد  ادـخ  هکنآ ، ای  تسا و  هدرک  تفایرد  یمایپ  ادـخ  زا  هک  دـنکیم  مالعا  يدرف  نینچ  هک  دـتفایم  قاـفتا  بلغا  ار و  شیوخ  بیرف 
؛ دنناسرب لتق  هب  ار  یسک  هداد ، نامرف  اهنآ  هب  ادخ  هک  دننکیم  اعدا  دارفا  زا  يرایسب  دناسر . ماجنا  هب  ار  ینیعم  ياهراک  ات  تسوا  تیاده 
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. تساهنآ هدش  لتخم  نهذ  هدییاز  اهنیا  همه  هک  رگید ، ياهترارش  زا  يرایسب  دنرادرب و  نایم  زا  ار  یموق 
رـس تشپ  اـهنآ  نورد  رد  ار  یمک  رایـسب  هلـصاف  هک  یماـگنه  یتـح  دوشیم ، یناـتحت  يوـنعم  ياـهناهج  دراو  صخـش  هکنیا  ضحم  هب 

شرورپ و رثا  رد  اهنیا  یگمه  ًاـبیرقت  دوشیم . عقاو  شدوخ  يرکف  لاکـشا  زا  ياهعومجم  هلمح  ههجاوم و  دروم  هشیمه  دـشاب ، هتـشاذگ 
نارگید يوس  زا  ییاهداهنشیپ  تدعاسم  هب  ياهدرتسگ  نامز  تدم  رد  هک  دناهتفرگ ، لکش  یتاروصت  اهداقتعا و  وا و  هتشذگ  ياهتیبرت 

. دناهدش انب 
نیا هـک  دـنوشیم ، ربـهار  ینوگاـنوگ  ياـههار  هروـک  هـب  ار  وا  دـنهجیم و  نوریب  دوـخ  تدــم  زارد  ياـهشهاوخ  نـتم  نورد  زا  اـهنآ 

هب دـنرادنپیم و  یبهذـم  ار  اهنآ  مدرم  هک  تسا ، نایاپیب  نوگانوگ و  تایبرجت  نیا  رتشیب  أـشنم  راـکنکا ، داـقتعا  هب  یناور  ياـهدرکلمع 
. دنراد دوجو  توافتم  بهاذم  همه  نیا  لیلد  نیمه 

. دنا هدمآ  دیدپ  نانآ  ناوریپ  ینهذ  تاروصت  نویناحور و  رشق  تیلاعف  یعامتجا ، تابسانم  رثا  رب  نایدا  . 2
: تسا هدمآ  راکنکا  رد 

، دنتـساوخیم اهنآ  همه  هکلب  تسا ، هدوبن  وریپ  بسک  رطاخ  هب  غیلبت ، راشتنا و  ناشدارم  دـناهدمآ ، ناهج  نیا  هب  هک  ینایجان  زا  کی  چـیه 
رادیب مایپ  نادب  دنراد ، اونش  شوگ  هک  نانآ  ات  دننک ، هیده  رشب  هب  دندوب  هتخومآ  رود  ياهنیمزرـس  زا  هک  ار  هداس  قیاقح  زا  يدودعم  ات 

. دنوش
. دندرکیم يدایز  هدافتسا  دنور  نیا  زا  یناتساب  ناداتسا  هتبلا 

اهنآ دنتسنادیمن . ار  نتشون  ندناوخ و  نف  ناشناوریپ  زا  کی  چیه  هک ، لیلد  نیا  هب  دنتخادرپیم . میهافم  ثبث  تباتک و  هب  تردن  هب  اهنآ 
شرورپ هب  هاگنآ  دندادیم ، شریذپ  یهلا  ياههقلح  هب  ار  درف  کی  هک  یماگنه  دندرکیم و  لقن  هنیـس  هب  هنیـس  ناهد و  هب  ناهد  ار  مالک 

. دندرکیم تردابم  يدعب  رفن 
انب دنتفرگ . یمن  راک  هب  ینیبیم  بهاذم  هتفای  نامزاس  تالیکـشت  رد  هزورما  هک  یعمج ، تامیلعت  اهلهد و  زاس و  نیا  زا  مادک  چیه  اهنآ 

. تسا یعامتجا  تاسیسات  زا  یکی  یگداس  هب  نید ، هک  یباییم  رد  نیا ، رب 
. دهدیم لیکشت  لماع  نیمه  زین  ار  یقرش  بهاذم  دوپ  رات و  هک  یلاح  رد  تسا ، دوهشم  رتشیب  یبرغ  نایدا  رد  رما  نیا 

: دیوگیم لچیئوت  لاپ 
هن تسا ، یعاـمتجا  نادـجو  کـی  هدـیئاز  طـقف  طـقف و  هک  داد  مهاوخ  ناـشن  وت  هب  نم  ربـب . ماـن  تسا ، تردـق  رد  زورما  هک  ار  ینید  ره 

. تسا هدمآ  دامگوس  بناج  زا  هک  یتقیقح 
ماظن ونام ، نوناق  زا  هک  هدش  لوحتم  یعامتجا  نادجو  کی  زج  تسین ، يزیچ  دناهدش ، هتخانش  یهلا  نیناوق  ناونع  هب  هک  ینیناوق  نآ  همه 

. تسا هدش  قتشم  تیحیسم  ییاسیلک  ماکحا  یسوم و  نیمارف  یبارومح ،
؟ تسیچ يهدننکوگزاب  اهنآ  ياوتحم  اما 

ات هدـش ، میظنت  ناشناوریپ  نتـشاد  هاگن  لرتنک  تحت  يارب  یمـسر ، تیناحور  رـشق  بناج  زا  هک  تاررقم  ماـکحا و  زا  يرکیپ  رگم  چـیه !
. دنریگ تسد  هب  ار  مدرم  ياههدوت  يداصتقا  یسایس و  نانع  هلیسو ، نادب 

؟ دراد دوجو  هدش ، يراذگهیاپ  ونام  طسوت  هک  یتاقبط  متسیس  زا  رتعینش  ياهدیدپ  ایآ 
؟ تسا حرطم  یبارومح  ماظن  دافم  رد  هک  یعامتجا  ياهتیدودحم  ای 

؟ دـنوشیم ثعاـب  يزورما  نمیلـسم  یبهذـم  تالیکـشت  اـسیلک و  تاـیقالخا  اـی  یـسوم  نیمارف  رد  نودـم  ماـکحا  هـک  ییاهدـمآ  یپ  اـی 
. دنراد یعس  نآ  رب  یعامتجا  ياهصخاش  نیا  هک  تسیزیچ  نآ  مامت  نیا ، تیدودحم ! تیدودحم ، تیدودحم ،

تبثم ریثات  ود  دوخ  رد  یـصاخ  هورگ  ره  هب  طوبرم  تاررقم  ماکحا و  هک  دش ، دهاوخ  مولعم  تیارب  یـسانشب  یفاک  ردقب  ار  بهاذم  رگا 
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. دنکیم داهنشیپ  ار  یفنم  و 
تاررقم و زا  تلفغ  تروص  رد  یلو  يریگیم ، شاداـپ  لوق  ینک ، تیعبت  هتـشاد  ررقم  یبهذـم  تالیکـشت  هچنآ  زا  رگا  هک  ینعم  نیا  هب 

تیناحور ناشناوریپ . روصت  تردـق  قیرط  زا  دـنوشیم . سیـسات  بیترت  نیا  هب  نایدا  همه  تشاد …  یهاوخ  شیپ  رد  تازاـجم  ماـکحا ،
. دنریذپب ار  نآ  شیاین  دننک و  شلوبق  ات  دنرادیم  هگن  مدرم  لباقم  رد  ردقنآ  دننکیم و  عارتخا  ار  روصت  نیا 

هک ییاهگنهرف  یبهذـم و  یفـسلف  ياههورگ  زا  هک  درادیم ، زاربا  هدرک و  داقتنا  یبهذـم  ياههورگ  نایدا و  هب  لچیئوت  لاـپ  ور ، نیا  زا 
. مراد ضارتعا  دنوریم ، هژر  ادخ  ناگداتسرف  نایاوشیپ و  هار  هعاشا  ادخ و  هب  نامیا  مچرپ  زین  زورما 

. دشاب رشب  تسود  تسا  رارق  نید  ارهاظ  هک ، دهدیم  همادا  نینچ  و 
. دناهتشاد يراب  گرم  زیتس  رگیدکی  اب  ود  نیا  خیرات ، لوط  مامت  رد  ًابیرقت  یلو 

. تسا هدش  لیدبت  چوپ  يراجنهان  کی  هب  ًابیرقت  تیناحور  هزورما 
تلاهج دنوش . دوبان  وحم و  هدش ، هدیچرب  نیمز  حطـس  زا  هک  دمآ  دـهاوخ  يزور  یلو  دراد . روضح  الاب  یناوت  اب  ایند  ياج  همه  رد  زونه 

. تسا شرتسگ  لاح  رد  هتسویپ  ناوج ، ریپ و  يارب  یعمج ، يزومآداوس  هب  مادقا  سرادم و  ثادحا  مغریلع  مه ،
. ینامسج دبلاک  زا  ندش  جراخ  ياههویش  نداد  ناشن  يارب  یهار  هن  دناهدیزگرب ، لیصحت  يارب  ار  طلغ  هار  اهنیا  هک  سوسفا 

: دیوگیم لچیئوت  لاپ 
يرس کی  دناهتشابنا و  ماکحا )  ) تایقالخا زا  نایدا  همه  تسین . هتفهن  يریگ  مشچ  نادنچ  زایتما  رـشب  یبوخ  رد  اما  دنا ، بوخ  تایقالخا 

. دناهدش هتخومآ  رشب  عون  هب  نرق ، هب  نرق  نوگانوگ ، ياهلکش  رد  هک  دنتسه  یقالخا  ياهلمعلاروتسد 
يزاس كاپ  ریـسم  رد  هتبلا  دنیاشگب . نورد  میلقا  هب  یهار  دناهتـسناوتن  زگره  نایدا  ياهتعیرـش  قالخا  مولع  هک  میوگب  تحارـص  هب  اما 

ياههزاورد هب  ناوتب  هک  دیـسر  ییاج  هب  دوشیم  یتح  دنرثوم و  نورد  میلاقا  يهزاورد  تشپ  هب  ندیـسر  تهج  هار ، ندرک  راومه  نهذ و 
. تسین هتخاس  قالخا  ماکحا و  زا  هک  تسیراک  يونعم  ياهناهج  يوس  هب  هچیرد  نیا  ندرک  زاب  اما  درک ، بابلا  قد  نورد 

. تسا فرصمیب  هدوسرف و  دوشیم ، هداد  شزومآ  زین  میدق  بهاذم  رد  هکنانچ  قالخا ،
همه رد  هچنآ  رگم  درادن ، دشاب ، يونعم  رون  لابند  هب  هک  يرگوجتسج  يارب  يدایز  زیچ  دهدب ، میلعت  ار  تایقالخا  ًافرـص  هک  یهورگ  ره 

. تسا كرتشم  نایدا 
مدق نیلوا  نتشادرب  يارب  ار  درف  دناوتیم  نآ  عون  نیرتهب  یلو  تسین ؛ یلماک  رازبا  هچ  رگا  نهذ ، يوشتـسش  تهج  تسا ، يرازبا  قالخا ،

. دنک هدامآ  یسانشادخ  ریسم  رد 
. تسا هدرک  یط  شسوکعم  تهج  رد  ار  ریسم  دبای ، تسد  یبهذم  یگدنز  کی  هب  تعیرش )  ) تایقالخا طسوت  دهاوخب  هک  یسک 

تسا نید  هن  قالخا ، دنرادن . يرگید  دربراک  چیه  دنتسه و  نهذ  يارب  یصخشم  تیعـضو  هب  یبای  تسد  يارب  ياهلیـسو  اهنت  تایقالخا ،
. دنکیم دشر  نید  نآ  نایم  زا  هک  يرتسب  هن  و 

تردـق و درخ ، يهدـننیرفآ  دـناوتیمن  زگره  قالخا  اریز  دـشاب ؛ راـکنکا  نوچمه  يریگ ، ملاـع  هفـسلف  ساـسا  دـناوتیمن  زگره  قـالخا 
. دشاب يدازآ 

ياههرود رد  دـنراد . قلعت  یناسنا  تالوحت  راکفا و  غولب  زا  لبق  ياههرود  هب  یمـسر ، ناـیدا  یبهذـم و  ناـکما  هک  تسا  دـقتعم  راـکنکا 
، رتالاب يونعم  مهف  هنیمز  رد  رشب  دشر  تازاوم  رد  اما  دروآیم ، اج  هب  دوخ  ررقم  دعوم  زور و  رد  ار  شاهفیظو  یبهذم  ره  رـشب ، تیلوفط 
، دـنهد هئارا  ات  دـندرکیم  شالت  نایدا  هچنآ  مامت  رـشب ، خـیرات  لوط  رد  دوش . نیزگیاـج  رتلـماک  يزیچ  اـب  دـیاب  اـهشور  اـههار و  نیا 

! تناشگنا دادعت  زا  شیب  يدودعم  دیاش  دناهدش ؟ قفوم  رفن  دنچ  دامگوس . تخانش  رد  دوشیم  هصالخ 
: دیوگیم لچیئوت  لاپ 
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رد اهشالت  دـندودعم . رایـسب  اهناسنا  نایم  رد  نارفاسم  نیا  دـنراد و  رایتخا  رد  ار  اهشور  نیا  هک  دنتـسه ، كا »  » مظعم نارفاـسم  طـقف 
يوریپ میاهدرک ، حرطم  راکنکا  رد  هک  ییاهشور  زا  هک  يدراوم  رد  رگم  دش ، هجاوم  تسکـش  اب  هشیمه  یتخانـش  كرد و  نینچ  تهج 

. دشاب هدش 
اهنآ هک  تسا  لیلد  نیا  هب  دنزرویم ؛ رارصا  دناهدش ، قفوم  اهنآ  شور  هب  مدرم  زا  يرایسب  هک  نیا  هب  نایدا ، یخرب  تخسرس  ناوریپ  رگا 

. دناهدرک روصت  الاب  تسد  رایسب  نارگید  رد  ار  يرصتخم  هبرجت 
لچیئوت تایرظن  هب  خساپ 

: تسا تیمها  زئاح  هتکن  دنچ  نتفرگ  رظن  رد  نایم ، نیا  رد  اما 
رثا رب  هک  تسا ، ینهذ  تامهوت  نانآ ، رادرک  لامعا و  هفـسلف  تسا و  ءایبنا  ناربهر و  صقان  ياهرفـس  ناـیدا ، شیادـیپ  تلع  هکنیا  رد  . 1

هک تسا ، یلک  گرزب و  ياعدا  دریگیم ؛ همـشچرس  نانآ  هدش  بوکرـس  ياههدقع  رثا  رب  رگید ، ترابع  هب  تدـم و  زارد  ياهشهاوخ 
: الوا

دقاف ياعدا  نایب  دوشیمن و  تفای  راکنکا  ياهباتک  رد  هتبلا  هک  تسا ، یمکحم  هلدا  جاـتحم  یگرزب  راـهظا  نینچ  تاـبثا  يارب  راـکنکا 
هاگ چـیه  دـشاب ، هتـشاد  راکنکا  هب  تسا  نکمم  هک  يدامتعا  ماـمت  اـب  یتقیقح  بلاـط  ره  هک  ارچ  درادـن ، یملع  شزرا  كردـم ، تلع و 

. دریذپب كردم  لیلد و  نایب  نودب  راکنکا ، بناج  زا  ار  یگرزب  ياهرظنراهظا  نینچ  دناوتیمن 
: ًایناث

. تسا دیدج  یسانش  ناور  رصاعم و  ياههفسلف  درکیور  رب  ینتبم  اهاعدا  نیا  سنج 
اب یعوـن  هب  دـنرگنیم و  ناـسنا  هب  یتسیناـموا  يداـم و  هچیرد  زا  هک  دوـشیم ، داریا  یناـسک  بناـج  زا  رتـشیب  یتاـنایب  نینچ  هـکنآ  لاـح 
هب دورو  زا  يادـج  هک  ارچ  تسا ، لمات  لباق  راکنکا  نافرع  بناـج  زا  ناـیدا ، هب  ییاهلاکـشا  نینچ  ناـیب  دـنفلاخم . يونعم  ياـهدرکیور 

؟ دشابن راکنکا  نافرع  لماش  لاکشا  نیا  لیلد  هچ  هب  ییوگ ، خساپ  هزوح 
تابـسانم رب  یهجوت  لباق  تارثا  دنوشیم و  لیکـشت  نید  تیعوضوم  اب  يزکارم  اهنامزاس و  تسیعامتجا و  تاسیـسات  نید  هکنیا  رد  . 2

هب راـکنکا  ناـفرع  دـیدش  ياـهداقتنا  رب  ینتبم  ینید ، قادـصم  ره  دروـم  رد  رایـسب  ياـهتوافت  دوـجو  زا  يادـج  دـنراذگیم ؛ یــسایس 
. تسا ینافرع  ینید و  کلسم  ره  يونعم  ناربهر  نویناحور و 

درکلمع رد  هشیر  رتشیب ، تسا و  دوهـشم  برغ  یملع  ياهشیارگ  اههلحن و  زا  يرایـسب  رد  هکلب  راکنکا ، نافرع  رد  اـهنت  هن  هغدـغد  نیا 
رایـسب تسیابیم  شیراذـگریثات  ياـیفارغج  ینید و  قادـصم  ره  دروم  رد  اـعدا  نیا  دراد . یطـسو  نورق  رد  اـسیلک  هنادرخباـن  ینـالوط و 

يوس هب  ار  نهذ  هاگآدوخان  ینید ، قادـصم  ره  نویناحور ، زا  یخرب  یقالخا  ریغ  ياهدرکلمع  دـنچ  ره  دوش . نایب  توافتم  نوگاـنوگ و 
. درادن تیلک  کچوک ، گرزب و  نایدا  همه  دروم  رد  نایب  نیا  یلو  دهدیم ، قوس  هغدغد  نیا 

مالک زا  دعب  اهنرق  هک  ییاهتشادرب  دناهتشاد و  دوخ  تایح  نارود  رد  هک  یهافش  تامیلعت  ناربمایپ و  همه  نایم  یتسار ، هب  هکنیا  نمض 
راکنا لباق  ریغ  هک  دراد ، دوجو  ییاهتوافت  تسا ، یعامتجا  دـیدج  طیارـش  رب  ینتبم  يدـیدج ، دـیاقع  شیادـیپ  هب  رجنم  هدـش و  ناشیا 

. تسا
ناربمایپ و درکلمع  ای  هیرظن  لصا  اب  قبطنم  یلک  روط  هب  ًالماک و  ار ، نید  کی  رصاعم  ناوریپ  درکلمع  ای  هیرظن  دیابن  هاگ  چیه  ور ، نیا  زا 

داجیا نید  هب  یکتم  ياهنامزاس  اـی  ناوریپ  طـسوت  هک  ینوگاـنوگ  تاهابتـشا  نتـشاد  هطـساو  هب  تسناد و  ینید  قادـصم  کـی  ناربهر ،
. درک بیرخت  ار  نید  نآ  ربمایپ  تیصخش  ینید و  ياههرازگ  لصا  دوشیم ،

: دندقتعم یخرب  . 3
ات تسا ، دـیدج  نایدا  جاتحم  رـصاعم ، ناسنا  نونکا ، دـناهدوب و  لبق  اهنرق  هب  قلعتم  نانآ  هک  تسنیا  گرزب  نایدا  هب  مهم  لاکـشا  کـی 
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. دنک وجتسج  نانآ  رد  ار  دوخ  يونعم  نیون  ياهزاین  دناوتب 
. تسا ههبش  نیا  هب  دقتعم  راکنکا 

نایدا رگید  هب  تبـسن  رـصاعم  نارود  تائاضتقا  هطـساو  هب  يزورما ، ناسنا  يارب  هک  دنادیم ، دیدج  يونعم  کلـسم  کی  ار  دوخ  راکنکا 
. تسا رتدیفم  ناهج 

. دنادیم رصاعم  گرزب  نایدا  فعض  ار  هتکن  نیا  هدوب و  دنوادخ  اب  طابترا  داجیا  میدق  نایدا  همه  فده  هک  تسا  دقتعم  راکنکا 
هب نایدا  زا  يرایـسب  رد  هک  ارچ  تسا ؛ هدوبن  قلطم ) يادـخ  دامگوس (  اب  طاـبترا  فرـص  گرزب ، ناـیدا  همه  فدـه  هک  تفگ  دـیاب  اـما 

. تسا نشور  دنوادخ  اب  طابترا  ياول  رد  ناسنا  یعامتجا  ياههتساوخ  هب  مازتلا  مالسا ، صوصخ 
. تسا نایدا  یساسا  لاکشا  ادخ ، اب  طابترا  فرص  رگا  هکنیا  نمض 

تیمهارپ تسا ؛ دامگوس  ناگدـنیامن  تیامح  تحت  یگمه  هک  يرترب  ياهناهج  دامگوس و  اب  طاـبترا  راـکنکا ، ناـفرع  رد  تلع  هچ  هب 
دوشیم راهظا  نینچ  تسا و  قلطم ) يادـخ  دامگوس (  یـصخش  تراظن  تحت  رترب  ياهناهج  هقبط  نیرخآ  هکنیا  و  دوشیم ؟ هداد  ناشن 

. تسا طابترا  رد  ادخ  اب  هقبط  نآ  رد  راکنکا  داتسا  نیرتالاب  هک 
نایدا دـنمزاین  رـصاعم  ناسنا  یعامتجا ، يونعم -  ياهزاین  لح  يارب  نونکا  هدوب و  لبق  اهنرق  هب  قلعتم  گرزب  نایدا  هک  لاکـشا  نیا  اـما 

نیا زا  درادـن . هجوت  ناسنا  يونعم  دـیدج  ياهنارحب  یعامتجا و  تارییغت  هب  هک  تسا  ینافرع ، کلـسم  اـی  نید  ره  هجوتم  تسا ، دـیدج 
رب هیکت  هطـساو  هب  مالـسا ، نید  صوصخ  هب  ناـیدا ، زا  یخرب  هک  ارچ  تسین ، گرزب  ناـیدا  همه  هب  قـلعتم  لاکـشا  نیا  هک  میدـقتعم  ور ،

ياـهنارحب تسا ؛ یعاـمتجا  اـی  يونعم  نارحب  ره  زا  جورخ  يارب  يدـیدج  يوـنعم  ياـههرازگ  ماـکحا و  سیـسات  هب  مزلم  هیلوا ، لوـصا 
. دنا هدمآ  دیدپ  یعامتجا  تالوحت  رثا  رب  نوگانوگ و  راودا  رد  هک  يا  یقالخا  يونعم 

يدوجو هفـسلف  رگا  هک  ارچ  دـنراد ؛ يرترب  روهظون  ياهنافرع  نایدا و  رب  مالـسا ، صوصخ  هب  ینایدا ، نینچ  یلک ، لصا  نیا  هب  هجوت  اـب 
نیا هکنیا  نمض  دنتالکشم . نیا  عفر  هب  رداق  مالسا ، دننامه  نایدا  زا  یخرب  دشاب ، رصاعم  ناسنا  دیدج  تالکشم  عفر  روهظون  ياهنافرع 

. دناروهظون ياهنافرع  هب  تبسن  يرتشیب  تالکشم  لح  هبرجت  هبرجتاب و  ناربهر  یلمع ، یملع و  هناوتشپ  ياراد  نایدا 
رد لاثم ، ناونع  هب  دوشیم  حرطم  نایدا  یمامت  ندوب  یگتخاس  ياعدا  ینید ، دیدپون  ياهنایرج  زا  يرایـسب  رد  هک  تسیروآدای  هب  مزال 

. دنایگتخاس یگمه  بهاذم  نایدا و  هک  هدمآ ، نینچ  یتروم  انشیرک  میلاعت 
: دیوگیم یترومانشیرک 

. مینامن اهنت  هکنآ  يارب  الاح  مینکب . دـیاب  هچ  هک  دـیوگب  ام  هب  دـنک و  تیامح  ام  زا  هک  میتسه  دـنمتردق  تمظع و  اب  يردـپ  ناهاوخ  اـم 
هدـیرفآ ار  نیا  هک  تسام  نهذ  همه  نیا  اب  دـنکیم  کمک  یگدـنز  رد  ام  هب  هک  مینکیم ، ادـیپ  داقتعا  ادـخ  هب  مینامن . نامیـشپ  راییب و 

. تسا
؟ تسین روط  نیا 

: دیوگب ام  هب  میوشب و  تیاده  میراد  تسود  میسرتیم و  ام  هکنیا  رطاخ  هب 
. تسا طلغ  زیچ  هچ  تسا و  تسرد  زیچ  هچ 

ًالماک زیچ  نم ، هدیقع  هب  بهذم  دنتسین . یقیقح  بهاذم ، عقاو  رد  هک  میزاسیم ، ار  بهذم  حالطـصا  هب  میوشیم و  گرزب  هک  نانچمه 
میوـش و دازآ  ینهذ  رظن  زا  یلک  روـط  هب  دـیاب  مینک ، ادـیپ  تسد  تسیعقاو  بهذـم  هک  تواـفتم ، زیچ  نیا  هب  هـکنیا  يارب  تسیتواـفتم و 

. میرادرب تسا  هدرک  عارتخا  هتخاس و  ار  نآ  اهنهذ  هک  یبهذم  زا  تسد 
تسد ياهدروآرف  اهدامن و  اهراتشون ، نامز ، ياتسار  رد  هک  دناهشیدنا ، شیوپ  ادوب ، نییآ  مسیئودنه و  ییارگ ، حیسم  زا  اهرواب ، یمامت 

، هدوبن نید  یتسارب  اهنیا  یترومانشیرک ، هاگدید  زا  دنوشیم . هدناوخ  نید  زین ، ینونک  نردم  ناهج  رد  اهنآ  همه  دناهتفای و  موادت  نهذ  و 
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. دشابیمن نیتسار  نید  تقیقح  رد  هک  تسا ، هدننک  دنسرخ  هدنهد و  نیکست  یتاساسحا ، کیتنامر ، يرادنپ  هکلب 
، دیوگیمن نخـس  دوخ  یقیقح  بهذم  دروم  رد  هاگچیه  وا  هک  تسنیا  نآ  دراد و  دوجو  تیمهارپ  هلأسم  کی  یترومانـشیرک  راتفگ  رد 

دوجو یلیلد  هچ  هکنآ  لاح  دنکیم و  یفرعم  گرزب  بهاذـم  نایدا و  زا  نتـشادرب  تسد  ار  یقیقح  بهذـم  هب  ندیـسر  هار  هراومه  هکلب 
نیرتگرزب دشابن ؟ لیخت  نهذ و  هتخاس  وا ، میلاعت  ساسا  یتح  ای  دنکیم و  يوریپ  نآ  زا  وا  هک  یمیلعت  ره  ای  یقیقح و  بهذـم  هک  دراد ،

: هدش فیرعت  نینچ  راکنکا »  » هژاو نافرع ، نیا  رد  لیلد  نودب  ياعدا 
. دریگیم رب  رد  ار  میلاعت  نیرتصلاخ  هک  یقیقد  ملع  حور ، رفس  یناتساب  شناد  دنوادخ ، دزن  تشگزاب  یعیبط  هار 

. ددرگیم توهبم  نآ  یگداس  زا  لقع  تسا و  تاذ  هب  مئاق  راکنکا 
: هدمآ نینچ  بهاذم  فیرعت  رد  لباقم ، رد 

ییاههفسلف اهداقتعا و  اب  ماوت  هک  نییاپ  یهاگآ  حوطس  درکلمع  یگدنز ، مامت  یلصا  همشچرس  دنراکنکا . ياهباعشنا  یگمه  بهاذم ،
. دنتسه كا »  » هب ندیسر  يارب  يرورض  بتارم  هک  تسا ،

هکنیا هدوب و  ناهج  بهاذم  نایدا و  یمامت  همشچرس  راکنکا ، هک  تسنیا  نافرع  نیا  رد  تاراهظا  نیرتگرزب  زا  یکی  ای  اعدا و  نیرتگرزب 
. دناهدوب راکنکا  بتکم  نادرگاش  یملع ، رخاف  ياههرهچ  ناربهر و  همه 

: تسا هدمآ  راکنکا  رد 
. دناهدش هداد  شزومآ  نامز ، زاغآ  زا  بهاذم  مامت  رد  ًابیرقت َ  هک  دنا ، یساسا  یلوصا  زیخاتسر ، گرم و 

. تساهینیبناهج اههفسلف و  بهاذم ، مامت  یلصا  نایرج  هک  راکنکا  اما 
هتفهن حور  ندـش  اـهر  یکیزیف و  دـبلاک  گرم  رد  يراگتـسر  هک  تخومآ  روماـم ، ناـیجان  قیرط  زا  نیمز  مدرم  هب  هک  دوب  یـشناد  نیلوا 

. تسا
: دیوگیم لچیئوت  لاپ 

. دناهدناسر تابثا  هب  خیرات  لوط  رد  ار  راکنکا  دوجو  نویبهذم ، یفسلف و  ناگدنسیون 
. دناهدش تیبرت  راکنکا  بتکم  رد  دهدیم  ناشن  یبوخ  هب  اهنآ  تلاسر  هک  هنوگ  نامه  یناربع ، ناربمایپ  روهشم  طخ 

. دنتفرگارف ار  راکنکا  رنه  یناتساب ، دیتاسا  طسوت  نوطالفا ، وطسرا و  طارقس ، ثروغاثیف ، سویسینویو ، سوپنولوپآ ، لثم  ینانوی ، ناداتسا 
. تسا راکنکا  یناهنپ  میلاعت  يوجشناد  ای  الچ  کی  دشاب ، هدرک  یتمدخ  يرشب  ندمت  هب  هک  یناسنا  ره  المع 

ناربمایپ دراد …  قادصم  یسانش  ناور  یکشزپ و  شترا ، اههفـسلف ، بهاذم ، داصتقا ، رنه ، تایبدا ، مولع ، فلتخم  ياههنیمز  رد  رما  نیا 
سرادم رد  هک  دناهدوب  ییاهالچ  حیـسم ، نوطالفا و  سویفروا ، یـسوم ، سمره ، انـشیرک ، امار ، دـننام  يدـنمتردق ، ياههرهچ  گرزب و 
هتخانـش یگاریاو  نازاتـشیپ  ماظن  ناونع  هب  امومع  دـناهدوب ، راکنکا  ناداتـسا  یناتـساب  ماـظن  زا  ییاـههخاش  اـهنآ  همه  هک  يرـس ، فلتخم 

. دناهدش
رکفت زا  یمیظع  نایرج  دوخ ، هبون  هب  هک  هدـش ، لیدـبت  يداژن  طـالتخا  کـی  زا  يدـنبرمک  هب  هناـیمرواخ  هک  تسا  دـقتعم  لـچیئوت  لاـپ 

. تسا یبهذم  یملع و  یفسلف ،
رس یماس  بهاذم  زا  رگید  يرایسب  مسیئارتیم و  ناناملسم ، نآرق  اهيدوهی ، تاروت  هلمج  زا  يرایـسب ، هسدقم  بتک  نایرج ، نیا  نورد  زا 

. تسا اهودنه  سدقم  ياههتشون  زا  هک  انایامار ، اتسوا ، دنز  ییایرآ  راکفا  نامز ، نامه  رد  دروآرب .
زا دـناهدوب ، نردـم  ياههفـسلف  هـمه  بهاذـم و  دادـجا  هـک  هسدـقم  تاـبوتکم  نـیا  یماـمت  دروآ . دوـجو  هـب  ار  يرگ  ییادوـب  اـهادو و 

. دناهدش باریس  راکنکا  مان  هب  یهافش  یتانایب  ياههمشچرس 
. تسا یگدنز  هدنریگ  رب  رد  هک  تسا ، يزیچ  ره  يونعم  أشنم  ریگ و  ملاع  يورین  راکنکا 
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هب ای  تمحر  قشع و  سونایقا  زا  هک  یـصلاخ  میلاعت  هب  تسا  نیرتکیدزن  یلـصا و  نایرج  هک  مینکیم ، لابند  ار  راکنکا  در  لیلد  نیا  هب 
. دریگیم همشچرس  ادخ ، هنارعاش : ینایب 

: تسا هدمآ  تحارص  هب  راکنکا  نافرع  رد 
همـسجم یقیـسوم و  یگدنـسیون ، رنه ، نوچمه  یلئاسم  تسا و  نییاپ  ياهناهج  راکفا  یمامت  هدنریگ  رب  رد  هدنروآ و  دوجو  هب  راکنکا ،

. راکنکا رتالاب  ياهنامرآ  زا  دنتسه  یشرتسگ  اهنت  يزاس 
دهدیم ناشن  خرچ  نیا  یگدنز . هخرچ  هب  موسوم  دـنوشیم ، یخرچ  هب  یهتنم  نآ  ياههرپ  هک  دـنکیم ، لمع  يروحم  ناونع  هب  راکنکا 

. دناهتفرگ همشچرس  راکنکا  زا  ناهج  یلصا  نایدا  هنوگچ  هک 
: زا دنترابع  هک  دراد ، هرپ  هدزاود  خرچ ، نیا 

ره يرگ . یفوص  رارسا و  بتاکم  تشترز ، نید  مسیناج ، مسیئوئات ، مسیدوب ، مسیئوتنیش ، دوهی ، تیحیسم ، مالـسا ، مسیئودنه ، مسیمینآ ،
. تسا ناهج  يزورما  نایدا  زا  یکی  فرعم  اههرپ  نیا  زا  کی 

دهاوش تسین . اهنآ  یفرعم  هب  يزاین  دـناهدرک و  دـشر  بهاذـم  لد  زا  هک  دنـشاب ، ینوگانوگ  ياههفـسلف  فرعم  دـنناوتیم  نینچمه  اهنآ 
. دناهدوبن قفوم  درف  اب  طابترا  رد  دنهد ، يرای  یتحار و  ام  هب  دوب  رارق  هک  بهاذم  نیا  زا  کی  چیه  هکنیا  رب  لاد  دراد ، دوجو  یناوارف 

. تسا هدش  میسقت  هرپ  هدزاود  هب  یلاعت  دامگوس  لیلد  نیمه  هب 
یط تسا ، نیرتبسانم  نامیارب  هک  یقیرط  رد  ياهویـش و  هب  ار  تشهب  تمـس  هب  ریـسم  دـیاب  ام  ناهج ، نیا  رد  يدرف  تیبرت  هب  اـنب  بلغا 

. دراد دوجو  كا »  » ریس اهنت  اهتنا ، رد  اما  مینک .
ره يوخ  قلخ و  هقیلس و  گنهرف ، هب  تبـسن  هک  دنتـسه ، یمیدق  نایدا  نیمه  نتفریذپ  لصاح  یلعف  بهاذم  هک  تسا  دقتعم  لچیئوت  لاپ 

: زا دنترابع  دیدج  نایدا  دنا . هدمآرد  يزورما  نوگانوگ  ياهتروص  هب  مدرم  زا  یهورگ 
ییاهب و ییارگ ، حور  مزیئوتنیش ، تیحیسم ، مولع  یسانش ، یهلا  کیـس ، یتشدرز ، دوهی ، مالـسا ، مزیئوئات ، مزیـسویسفنک ، یئادوب ، ودنه ،

: زا دنترابع  ناوریپ  ددع  بیترت  هب  اهنآ  نیرتگرزب  تیحیسم .
. درذگیم نویلیم  اهدص  زرم  زا  اهنآ  هس  ره  ناوریپ  هک  تیحیسم  مسیئدوب ، ودنه ،

بلق زا  هک  كا ،»  » رهوج نودـب  تسناوتیمن  زیچ  چـیه  دـناهدش و  قتـشم  راکنکا  زا  هسدـقم ، ياهنیرتکد  اههفـسلف و  بهاذـم ، همه  اما 
. دشاب هتشاد  دوجو  دنیرفآیم ، حور  دزاسیم و  رارقرب  ار  تایح  همادا  دزاسیم ، يدبلاک  ياهنامزاس  تسیراج و  نوریب  هب  دامگوس 

« كا  » نایرج رد  دننکیم ، تمدخ  ادخ  اب  يراکمه  سابل  رد  هک  ینانآ  ات  هتفرگ  یندـعم  یهاگآ  زا  هنادنمـشوه  ياهلکـش  یمامت  ياقب 
. تسا هتفهن 

. دناهتفر ناهج  نیا  زا  هدمآ و  ناهج  نیا  هب  یکیزیف  دبلاک  کی  بلاق  رد  هک  دناهتشاد ، سسؤم  کی  یلوصا ، نایدا  زا  کی  ره 
. دناهدرک باطخ  ایسآ » رون   » ار ادوب  قرش ، رد  دناهدناوخ ، ناهج » رون   » ار یسیع  تیحیسم ، رد  هک  هنوگ  نامه  تسا ، هراشا  هب  مزال  دیاش 

. دناهداد يوتحم  نیمه  اب  شیبامک  یبقل  دوخ  ياوشیپ  هب  ینید  ره  ناوریپ 
. تسا بقلم  ناهیک » رون   » یبقل هب  تایح ، دیق  رد  قح  داتسا  اتناهام ، اما 

: دیوگیم لچیئوت  لاپ 
. دناهدیسر یکیراب  هار  هب  هدیچ و  ار  ناشدوخ  گرب  خاش و  همه  دناهدش ، حرطم  یفسلف  ینید و  هنیمز  رد  هک  ییاهيژولوئدیا  تیرثکا 

هچ دنسرپب  نم  زا  مدرم  رگا  ماهدرک . دودحم  ار  دوخ  رگید  نآ  زا  دعب  اما  مشاب ، يرگید  زیچ  ره  ای  ناملسم و  یحیسم ، کی  مناوتیم  نم 
: میوگب مراد و  ینید 

یکی رد  هک  دش ، مهاوخ  یناسک  زا  یکی  وزج  نم  دهدیم و  رارق  یصاخ  يهدر  رد  ارم  اهنآ  نهذ  هلـصافالب  متـسه » يدوهی  نم  بوخ ، »
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. تسا نآ  زکرم  رد  كا »  » هک هدش  عقاو  ییاههرپ  زا 
«، كا  » مییوگب میناوتیمن  یتح  اـم  هک  تسنیا  منادیم ، رـصقم  نآ  تباـب  زا  ار  مدوخ  دزادـنایم و  رکف  هب  ارم  اـجنیا  رد  هچنآ  نیا ، رب  اـنب 
. تسا یگدنز  دوخ  هک  ارچ  دوشیم ، زیچ  همه  لماش  دوخ  يدوخ  هب  هک  تسیگدنز  هدنریگ  رب  رد  يردق  هب  نآ  اریز  تسا ؛ قیرط  کی 

. تسا هتکن  لاؤس و  دنچ  ندش  هتخیگنارب  بجوم  كا ،»  » بتکم هب  بهاذم  نایدا و  مامت  ندوب  رادماو  رب  ینتبم  راکنکا  گرزب  ياعدا 
گنهرف و ینوگانوگ  هب  هجوت  اب  ناهج  رساترس  رد  هک  ار  ینافرع  کلاسم  بهاذم و  نایدا ، عاونا  ناوتیم  یلیلد  هچ  هناوتشپ  هب  یتسار  هب 

ینافرع کلسم  رب  يریسفت  هعومجمریز و  ناش ، شزرا  اب  ییاوتحم  يرهاظ و  ياهتوافت  مامت  هب  هجوت  اب  هسدقم و  بتک  عاونا  ایفارغج و 
؟ تسناد راکنکا 

ره  » راکنکا حیرـص  لقن  هب  ناگدنـسیون و  نادـنمرنه و  يونعم ، ناربهر  ءاـیبنا و  يرایـسب  ناـفوسلیف ، عاونا  هک  درک  رواـب  ناوتیم  هنوگچ 
.« تسا هدرک  يرشب  عماوج  هب  یتمدخ  هک  یناسنا 

؟ تسا هتخادرپ  راکنکا  ياههزومآ  غیلبت  هب  تیاهن  رد  هدیسر و  يداتسا  هب  كا »  » بتکم رد  هدوب و  راکنکا  زومآون  الچ و  کی 
؟ دشاب هدرک  یفرعم  راکنکا  جیورت  ار  دوخ  يرنه  یملع  تاضافا  زا  فده  هک  تفای  ناوتیم  یملع  رخاف  مادک  راثآ  رد 

لیلد نآ  يارب  هتخادرپ و  یگرزب  ياعدا  نینچ  ناـیب  هب  لـچیئوت  لاـپ  لـیلد  هچ  هب  هکنیا ، نآ  دراد و  دوجو  یـساسا  لاؤس  کـی  اـجنیا  رد 
؟ تسا هدرکن  هئارا  یبسانم 

؟ درک تابثا  ار  اعدا  یگرزب  ناوتیم  گرزب  ياعدا  کی  نایب  فرص  هب  ایآ 
. تسا لاکشا  زا  رپ  میدق  دیدج و  نایدا  يرامشزاب  زا  لچیئوت  لاپ  هئارا  هکنیا ، نمض 

نایدا ناوریپ  هب  تبسن  راکنکا  هسیسد 
، ینافرع ریـسم  ره  لماک ، رایتخا  اب  دنناوتیم  بهاذم  نادلقم  یمامت  هک  درادیم ، راهظا  هناشنمدازآ  ياههرهچ  اب  راکنکا  نافرع  ادتبا ، رد 
رب شایگدنز  رد  الچ  ره  هک  دوشیم  دومناو  نینچ  سپـس  دنهد . همادا  دوخ  يونعم  یگدـنز  هب  دـننیزگرب و  ار  نآ  ریغ  ای  راکنکا  زا  معا 

گرزب نارحب  ینعی  یئوناهیب ؛ هژاو  دنـسانشیم . ییوناهیب  هلحرم  ناونع  هب  كا »  » رد ار  تیعـضو  نیا  هک  دـش ، دـهاوخ  عقاو  یهار  ود  رس 
اهنت ناونع  هب  ار  كا »  » دوش و ادج  دوخ  یتنس  هتشذگ  زا  دیابیم  ای  الچ  هک  تسیماگنه  نیا  يونعم . دشر  نیح  رد  یهاگآ  ییافوکش  رد 

. دریگب ار  شا  میمصت  دناوتب  هک  يزور  ات  دنامب ، دکار  يونعم  دشر  قیرط  رد  هکنیا  ای  دریذپب و  یهلا  تعیبط  يورین 
: دیوگیم لچیئوت  لاپ 

شدوخ دزادـنیب و  نآ  هب  یقیقد  هاگن  الچ  هک  دوشیم  ثعاب  هکلب  دوشیمن ، هتـشذگ  بهاذـم  یتنـس  ياهدـنویپ  نتـسکش  بجوم  كا » »
. دریگب میمصت 

. درادرب مدق  هار  نآ  رد  مه  شدوخ  دنک و  یط  دهاوخیم  هک  ار  یهار  شدوخ  دیاب  رشب  هک  دنادیم  كا » »
جوا گرم  بتکم  زا  رتارف  تردن  هب  ایند  نیا  دیاقع  اههفـسلف و  بهاذم ، هک  میمهفب  ار  نیا  دـیاب  ام  هک  دـنرادیم  زاربا  نینچ  همادا  رد  اما 

: دنیوگیم اهنآ  دنریگیم .
دیاقع داتفا . دـهاوخ  قافتا  گرم  زا  سپ  یتشهب و  میلقا  یعون  رد  هشیمه  هکلب  داد ، دـهاوخن  خر  نیمز  يور  رد  اجنیا ، زگره  يراگتـسر 
نکمم وحن  ره  هب  گرم ، يوجتـسج  هب  ار  دارفا  هک  داد  جـیورت  ياهجرد  اـت  نیتـسخن ، نایحیـسم  ناـیم  رد  ار  گرم  يهفـسلف  ینینچ ، نیا 

هتشاد یسودرف  هب  داقتعا  هک  دنتخومآ  بیترت  نیا  هب  مه ، نیملـسم  دنراذگب . ناشدوعوم  يراگتـسر  هطیح  هب  اپ  هکنیا  دیما  هب  درک ، راداو 
گرم زا  سپ  هتبلا  داد . دـنهاوخ  رارق  ناـشلباقم  رد  دـناهدوب  مورحم  نآ  زا  ناـشینیمز  یگدـنز  رد  هک  ار  هچنآ  ره  اـجنآ ، رد  هـک  دنـشاب 

. ینامسج
. تسا ریذپ  ناکما  یگدنز  نیمه  رد  ییادخ  میلقا  رد  ندرک  یگدنز  مه  ناهج و  نیا  زا  ییاهر  مه 
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! دراد یگتسب  ام  دوخ  هب  طقف  اهنیا  همه 
: دیوگیم لچیئوت  لاپ 

رد يونعم  هعـسوت  زا  ياهجرد  ره  هب  ام  هک  يزور  دـچیپیم . نانآ  رود  هب  ار  دوخ  تیاـمح  يادر  هدرک و  تظاـفح  دوخ  ناوریپ  زا  كا » »
همه لماک ، یتسدربز  اب  هداد  روبع  یناتحت  ياهناهج  عناوم  یمامت  نایم  زا  ار  ام  هتفای ، طلـست  ام  یگدـنز  رب  نآ  مینک ، ادـیپ  تسد  كا » »

. داد دهاوخ  تسکش  دننکیم  راک  ام  هیلع  هک  ار  یفنم  ياهورین 
همه میقتسمریغ  روط  هب  دنکیم و  لودع  دوب ، الچ  یصخش  شنیزگ  هب  مارتحا  یفرطیب و  هک  دوخ  هیلوا  عضوم  زا  همادا ، رد  لچیئوت  لاپ 

. دنکیم توعد  یناهج  نایدا  بهاذم و  مامت  ندناررانک  هب  راکنکا و  باختنا  هب  ار 
. تسا هدیرخ  دوخ  يارب  ار  یکانرطخ  بقاوع  دوش ، هابتشا  راچد  راکنکا  شنیزگ  رد  سک  ره  هک  هتکن ، نیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  هتبلا 

: دیوگیم لچیئوت  لاپ 
. دننک راکنکا  هب  دوخ  زاین  نیزگیاج  ار  یلوصا  بهاذم  دننکیم  یعس  يرامشیب  يهدع 

كرت ار  كا »  » قیرط هک  یناسک  نآ  همه  اما  دناهتفای ، ار  ناشهار  هک  دننکیم  روصت  دنربیم و  هانپ  يرارـسا  بتاکم  اههقرف و  هب  اهیلیخ 
، دـهدن ادـخ  اـن  هب  شوگ  هک  یـسک  نوچ  دروخ . دـنهاوخ  سوسفا  دـنزرویم ، عاـنتما  تاـیح ، دـیق  رد  قح  داتـسا  لوـبق  زا  دـنیوگیم و 

. تفوک دهاوخ  اههرخص  هب  ار  دوخ  یتشک  دیدرتیب 
: دیوگیم همادا  رد 

یعقاو یقیقح و  نید  اهنت  یتوص ، نایرج  نیا  هک  ییوگب  یناوتیم  سپ  یشیدنایم ، رایـسب  بهذم  ای  نید  يهژاو  صوصخ  رد  زونه  رگا 
. تسا

. دـهدیم دـنویپ  دامگوس  هب  ار  ملاع  ناگدـنز  يهمه  هک  تسا  ناهج  رـصنع  اهنت  عقاو  رد  تایح . یتوص  نایرج  هفـسلف  تسا ؛ نیا  كا » »
. دشاب هتشاد  یتسه  ياهظحل  يارب  یتح  دناوتیمن  زیچ  چیه  تایح ، رابیوج  نیا  نودب 

ياههرود ات  دم  رزج و  جاوما  زا  هقعاص ، قرب  ات  هدنزخ  هچروم  زا  دوشیم . رداص  نآ  زا  تردـق  یگدـنز و  یمامت  نتـسیز . هب  دـسرب  هچ 
. دنکیم تفایرد  یتوص  نایرج  نیا  زا  ار  دوخ  يژرنا  یتکرح ، یِّلََجت  هنوگ  ره  يدیشروخ ،

. دینـش دـنهاوخن  ار  وت  يادـص  اهنآ  یلو  ینیـشنب ، زامن  اعد و  هب  تسه ، اـهباتک  رد  اـهنآ  ماـن  هک  ینایادـخ  همه  لـباقم  رد  یناوتیم  وت 
. دش دهاوخن  تبیصن  زیچ  چیه  اما  ینک ، يرای  بلط  دوجوم  بهاذم  همه  زا  یناوتیم 

نیا بئاصم  زا  تسناوت  دـهاوخن  زین  هدـنیآ  رد  هتـسناوتن و  لاـح  هب  اـت  يدرف  چـیه  هک  دـنامیم ، اـجرب  عطاـق  تیعقاو  کـی  ناـنچمه  نیا 
. دنک رادید  قح  داتسا  اب  هک  دبایب  ار  تداعس  هک  نیا  رگم  دزیرگب ، يدعب  ياهیگدنز  صوصخ  رد  دیدرت  اهیگدنز و 

. تسه هک  تسیزیچ  نآ  یمامت  يهصالخ  نیا 
(20 . ) دبای یصالخ  دلوت  گرم و  خرچ  زا  دناوتیمن  سک  چیه  وا  تدعاسم  نودب  سب . نیمه و 

. دوشیم نشور  راکنکا  شیادیپ  هفسلف  یعیبط  روط  هب  قوف  تاحیضوت  هب  هجوت  اب 
: دیوگیم لچیئوت  لاپ 

هک تسا  نآ  رب  هاوگ  دوخ  دـناهدش  لولم  نآ  زا  ناـهج  مدرم  همه  هدز و  همیخ  تیرـشب  ملاـع  زارف  رب  يونعم  یکیراـت  منیبیم  هک  نونکا 
. دناهدادن ماجنا  ناسنا  يارب  ینادنچ  راک  یلوصا  نایدا 

. دناهدشن لسوتم  راکنکا  ناداتسا  هب  يونعم  يراگتسر  يارب  هک  تسنیا  رشب  گرزب  لکشم 
يارب دوخ  هفیظو  شقن و  هب  هک  لاح  نیع  رد  یبهذـم  ره  دـناهدش و  تیامح  هیذـغت و  یکیزیفاتم  رکفت  تاـساسحا و  يارجم  زا  بهاذـم 

اب بسانت  رد  هک  یقیرط  دنک  یلاخ  شدوخ  زا  رتلماک  يزیچ  يارب  ار  هصرع  ًاتعفد  دیاب  دـنکیم ، لمع  دوشیم ، حرطم  نآ  رد  هک  ینامز 
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. دشاب وا  ینونک  هتفرشیپ  یهاگآ  تیعضو 
نیا رد  دامگوس  یپرد  یپ  روهظ  تلع  نیا  دوشیم . دوهـشم  راکنکا ، تایح  دـیق  رد  قح  ناداتـسا  ررکم  روهظ  هب  رـشب  زاین  بیترت  نیا  هب 

( دنکیم یِّلََجت  كا »  » ناداتسا تأیه  رد  هک  تسا ، ناهج 
يریگ هجیتن 

. تسا يونعم  میلاعت  رد  مسیناموا  زا  هدافتسا  ینید  دیدپون  ياهشبنج  ياهدرکیور  نیرتمهم  زا  یکی 
تانیرمت لحارم و  دـناوتب  یمدآ  رگا  ینعی  دوشیم . یقلت  اهناسنا  يونعم  ياهشالت  رد  هتفهن  ناـیدا ، شیادـیپ  تلع  راـکنکا  ناـفرع  رد 

دشاب و يدرف  هب  رصحنم  ینافرع  هلحن  بهذم و  بحاص  گرزب  نایدا  ناربمایپ  ایبنا و  رگید  ناسمه  دناوتیم  دنک ، یط  ار  یصاخ  يونعم 
هب نید  هدیدپ  هک  تسانعم ، نیا  هب  هاگدید  نیا  دوجو  دراذگ . غیلبت  هب  یتخب ، کین  تداعس و  هب  ملاع  نامدرم  رگید  ندناسر  يارب  ار  نآ 

بهذـم نید و  دوـخ ، دـناوتیم  یناـسنا  ره  هکلب  دوـشیمن ، یفرعم  یقلت و  ادـخ  هدـیزگرب  دارفا  هطـساو  هب  ادـخ و  هیحاـن  زا  يرما  هباـثم 
. دریگ هدهع  رب  ار  نآ  يربمایپ  دوخ ، دنیرفایب و  يدیدج 

. تسا ینید  دیدپون  ياهشبنج  حور  نایب  تقیقح  رد  اعدا  نیا 
کی اما  دش ، نایب  راکنکا  میلاعت  رد  تاراهظا  نیا  زا  ییاههنومن  هچنانچ  دوشیم . نایب  رایسب  تایرظن  اهاعدا و  يونعم ، تاشیارگ  نیا  رد 

اهتین دوجو  زا  ناشن  دوخ  نیا  دوشیمن و  هئارا  یلدتـسم  كردم  لیلد و  بتاکم ، نیا  تارظن  نایب  زا  دـعب  هکنیا  نآ  دراد و  دوجو  هتکن 
. تساهاعدا نیا  سپ  رد  یعقاو  ریغ  یملع و  ریغ  ياهدصق  و 

. تسا هناراگنا  هداس  هناضرغم و  رایسب  نایدا ، رگید  هب  تبسن  بتکم  نیا  تیناقح  تابثا  يارب  راکنکا  يریگ  ههبج  عون  هکنیا  نمض 
ناریا رد  راکنکا 

نیا رد  يدـج  ءالخ  تساربم و  هدوب  هجاوم  نآ  اب  تیونعم  نافرع و  دوبمک  هنیمز  رد  برغ  ناهج  هک  یتالکـشم  زا  قرـش  ناهج  کشیب 
زین تیفرظ  نیا  زا  یگنهرف  مجاهت  دوجو  نیا  اب  یلو  دوشیمن  ساسحا  یمالـسا  ياـهروشک  اـصوصخم  یقرـش  ياـهروشک  رد  صوصخ 

رد رـضاح  لاح  رد  دنراد . یقرـش  ناسنا  ندیـشک  ههاریب  رد  یعـس  روحم  ناسنا  دیدج و  ياهنافرع  جیورت  اب  دربیم و  ار  هدافتـسا  لامک 
رایتخا رد  تاطابترا  يژولونکت  هک  یتاناکما  قیرط  زا  هدرک و  بلج  دوخ  هب  ار  رادفرط  نیرتشیب  راکنکا  بتکم  وشا ، نافرع  زا  دـعب  ناریا 

اهیشورف باتک  زا  يرایسب  نیرتیو  هک  تسا  هجوت  لباق  دنراد . دوخ  بتکم  جیورت  يریگ و  وضع  رد  یعس  هداد  رارق  بتاکم  نیا  نیغلبم 
ياقآ راکنکا  راذگناینب  زا  طقف  هک  ياهنوگ  هب  تسا  هدش  هتشون  دیدج  نید  نیا  جیورت  رد  میقتسم  تروص  هب  هک  تسییاهباتک  زا  ولمم 

: تسا لیذ  ياهباتک  اهنآ  هلمج  زا  هک  تسا  هدش  پاچ  همجرت و  باتک  ناونع  هدفهزا  شیب  لچیئوت ، لاپ 
قیرط ياههمان  نامز  هجنپ  رود  ياهنیمزرس  ربب  نادند  هناخدور  بل  رب  ياهناگیب  یهلا  يادن  يونعم  هچرتفد  رارسا  ياهناهج  دیلک  راکنکا 

زیمآ رحـس  ناگدنهد  افـش  ناهایگ ، ایدـیو  كا  اهایؤر  رارـسالا  ملع  يرانیا ، كا  كإ  شورخرپ  نینط  امراد  قیرط  لیگ  هب  ییاههمان  رون 
: تسا ریز  رارق  هب  تسا  هدمآ  رد  ریرحت  هتشر  هب  پملک  دلوراه  ملق  هب  هک  ییاهباتک  زا  یخرب  رطخ  قرش  راکنکا  همان  هژاو  اباگ  باقن  هس 

ینیب ایؤر  رنه   1
ایؤر داتسا   2
هدنز مالک   3
لوحت میسن   4

شحو نیمزرس  رد  كدوک   5
رود ياهنیمزرس  نارادرون  حور   6

كإ يونعم  تانیرمت   7
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دیسرپب داتسا  زا   8
. دندرگیم زاب  اهنیهاش   9

رد هک  دـنراد  دوجو  زین  یفلتخم  ياهگالبو  اهتیاس و  هدـش ، رازاب  دراو  یتلود  یمـسر و  يراـجم  زا  هنافـساتم  هک  اـهباتک  رب  هوـالع 
دنتسه ناناوج  ینهذ  يوشتسش  لوغشم  تنرتنیا  ياضف 

هب کیرحت  يرایـسب  هلاض  هقرف  نیا  ناریدم  يالاب  دمآرد  هب  هجوت  اب  زین  لچیئوت و  بتک  ندش  حرطم  زا  سپ  هک  تسیلاس  دـنچ  ناریا  رد 
. دندرک يزادنا  هار  هقرف  نیا  جیورت  يارب  ار  یتاسسوم  هدرک و  هقرف  نیا  قیرط  زا  ناناوج  زا  هدافتسا  ءوس 

يارب يداقتعا » همانسانش  لعج   » هب ناریا  هعماج  زا  يریگرای  يارب  دنتسه  رقتسم  نیچ  دنه و  اپورا ، اکیرمآ ، رد  ًامومع  هک  راکنکا  ناربهر 
. دناهدرک مادقا  نیمزرس  نیا  هشیدنا  بدا و  ناگرزب  زا  نت  دنچ 

! دنتسه راکنکا  تخسرس  ناوریپ  زا  یسودرف  مایخ و  يزیربت ، سمش  انالوم ، يزاریش ، ظفاح  هک  دننکیم  اعدا  هنومن  ناونع  هب 
هدوب مهد  نرق  رد  یسودرف  ملعم  داتسا و  راکنکا -  ناربهر  زا  یکی  زتناوک - » یبوف   » مان هب  يدرف  هک  دنیوگیم  دولآزنط  ییاعدا  رد  اهنآ 
نینچ شتاـیح  نارود  رد  هاـگچیه  مه  یـسودرف  میکح  هتـشادن و  دوـجو  هراـب  نیا  رد  يربـتعم  یخیراـت  دنـس  چـیه  هک  یلاـح  رد  تسا !

. تسا هدیدن  ار  یصخش 
دبعم رد  داـمگوس  یک  تعیرــش  ناـبهگن  ریپ و  اـنالوم  هـک  تساـعدا  نـیا  ناریا ، رد  كا »  » شرتـسگ يارب  هـلحن  نـیا  تاــیلعج  رگید  زا 

. تسا یلع  هقطنم  رد  يروپاکاس 
! تسا يریثا  ناهج  رد  یهدافش  لوؤسم  مایخ ، هک  دنتسه  یعدم  نینچمه  اهنآ 

نیا رد  هک  تسا  ناریا  رسارس  رد  ییاهیتراپ  ییاپرب  دنهدیم ، ماجنا  هقرف  نیا  هب  ناناوج  بذج  رد  تاسسوم  نیا  هک  يراک  نیرتیساسا 
ورِـس يونعم  جرادـم  هب  ندیـسر  یناـفرع و  تلاـح  هب  نتفر  يارب  شیـشح  هلمج  زا  نادرگناور  ياـهوراد  ردـخم و  داوـم  عاوـنا  تاـسلج 

. دوشیم
متخ مرحماـن  رـسپ  رتـخد و  یناـفرع  جاودزا  هب  هک  درک  هراـشا  درم  نز و  نیب  یقـشع  هطبار  يرارقرب  هب  ناوـتیم  هقرف  نیا  ياـههزومآ  زا 
هورگ نیا  تیباذج  ات  هدش  بجوم  دریگیم و  تروص  هقرف  نیا  یتراپ  تاسلج  رد  هتسویپ  هک  ییاهنیرمت  نیرتمهم  زا  یکی  نیا  دوشیم .

. دوش نوزفازور  ناوج  رشق  نیب 
هورگ نیا  اب  ساـمت  حـیبقت  ناـناوج و  یمگردرـس  رد  اـهنآ  موش  تین  زا  يرادرب  هدرپ  هقرف ، نیا  یعقاو  هرهچ  ندناسانـش  هکنیا  مغر  یلع 

هک میتسه  بلطم  نیا  دهاش  هنافـسأتم  دشاب  هتـشاد  عوضوم  نیا  هب  تبـسن  هعماج  دارفا  تاعالطا  حطـس  ءاقترا  رد  یـساسا  شقن  دناوتیم 
لباق یتنرتنیا  ياهتیاس  رد  یتحار  هب  هدرتسگ  تاـغیلبت  لـیلد  هب  هدوبن و  گـنیرتلیف  نوناـق  لومـشم  هقرف  نیا  یناـسر  عـالطا  ياـههاگیاپ 

. تسا يریگوضع  سرتسد و 
هدرک يزادنا  هار  روشک  رد  ار   TSM هقرف وا  درگاش  یلو  درک  توف  شیپ  يدنچ  ناریا  رد  راکنکا  هقرف  ياهباتک  مجرتم  تسا ؛ ینتفگ 

. تسا
هب نیدـقتعم  نایم  زا  يداقتعا  ییارگرثکت  ینید و  مسیلارولپ  هب  لسوت  اب  دـنکیمن و  یفرعم  نید  ناونع  هب  ار  دوخ  هک  تسا  ینید  راکنکا 

. دنکیم يریگ  وضع  نامزمه  روط  هب  مه  نایدا  ریاس 
ار هدافتـسا  لامک  ناملـسم  ناسنا  بذج  يارب  دراد ، راکنکا  ینابم  یخرب  اب  یمالـسا  نافرع  مالـسا و  نید  هک  ییاهتهباشم  زا  اهتسیکا 

مهارف ار  یهارمگ  ياههنیمز  هدـنکفا و  بان  قیاقح  رب  ياهیاس  يزاس  نید  ییارگ و  تیونعم  نونج  هک  يراگزور  رد  نیا  رب  انب  دـنربیم .
اب هتخادرپ و  یفارحنا  تاکرحت  دصر  هب  هنارایـشوه  هک  تسیمالـسا  گرزب  بتکم  نارادـساپ  ینید و  ناملاع  یمامت  هفیظو  تسا ، هدومن 

. دنناسرب ماجنا  هب  یمالسا  گرزب  تما  نید و  لابق  رد  ار  دوخ  هفیظو  ایوگ  باذج و  ینابز  اب  یمالسا  فراعم  هئارا  يزاسزاب و 
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***********
: عبانم

سراف يرازگربخ  . 1
ناوج یناسر  عالطا  تیاس  . 2
تمدخ یلیلحت  يربخ  تیاس  . 3
khabaronline. ir . 4

نشور هدنیآ  يربخ  تیاس  بو  . 5
bashgah. net هشیدنا هاگشاب  . 6

هرامش 272  - 1388 هزوح -  هاگپ  همان -  هتفه  . 7
مج ماج  همیمض  بارس ، . 8

یقیفوت نیسح  هتشون  گرزب  نایدا  اب  ییانشآ  باتک  . 9
مجنم ایور  همجرت  زار ، ایور ، هروطسا ، اچریم ، هدایلا ، . 10

يراتس لالج  همجرت  نایدا ، خیرات  رد  هلاسر  اچریم ، هدایلا ، . 11
نید گنهرف و  راتساریو ،)  ) اچریم هدایلا ، . 12

نایدا خیرات  رغصا ، یلع  تمکح ، . 13
نارهت نادجو ، ورملق  رد  نیسحلادبع ، بوک ، نیرز  . 14

قفش هدازاضر  همجرت  برغ ، رکف  قرش و  نایدا  ادار ، نانشیرک ، . 15
یناگرگ نودیرف  همجرت  برغ ، قرش و  رد  بهذم  اهدار ، نانشیرک ، . 16

يزاجح دمحم  فیلأت  همجرت و  نایدا ، تمکح  فزوج ، رئگ ، . 17
این کشزپ  جریا  همجرت  گرزب ، ياهنید  تشذگرس  فزوج ، رئگ ، . 18

ینابرق هروطسا  رغصا ، یلع  يوفطصم ، . 19
تمکح رغصا  یلع  همجرت  نایدا ، عماج  خیرات  یب ، . ناج  سان ، . 20

راکنکا هب  طوبرم  ياهتیاس  یخرب 

: ادخ توص  رون و  نید  راکنکا ، یمسر  تیاس  . 1
eckankar. org

.2
: داقتنا رصع  رد  وگتفگ 

Littleknownpubs. com/Dialogintro. htm
: یهاگشناد ياهتیاس 

ینید يارادم  زکرم  . 3
religioutolerance. org/eck. htm

(Center for Reliouns Tolerance)
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یتخانشرابت طابترا  . 4
crl. com/ozark / eck

(Genealogical Connection)
: راکنکا دض  ياهتیاس 
زاجم ریغ  راکنکا  هحفص  . 1

inguild. co / homes / eckcult
یبصع راون  جوم  . 2

vclass. mtsac. com/areoasis / oasis / titlepaye
(Neural Surfer)

یقیقحت تیناحور  یحیسم و  نایماح  . 3
Carm. org/cults / eckankar. htm

اهدقن شخب 

راکنکا دقن 

هراشا

دوخ یلقع  بحاص  بطاخم  ره  ات  مینکیم  هراشا  يدراوم  هک  تسا  ناش  بتک  رد  اهنآ  ياهلوق  لقن  نایب  هار  نیرتهب  راـکنکا  دـقن  يارب 
دربب یپ  راکنکا  یشزرایب  هب 

تسا قشع  نامه  ادخ  ( 1

، رارـسا بتاکم  میلاعت  رد  هک  ییابیز  ینیریـش و  يهمه  نکیل  ادـخ ؛ قشع  تسا و  قشع  ادـخ  هک  تسنیا  مراد  نیقی  نآ  هب  هک  يزیچ  اهنت 
رپ روآ و  راجزنا  كانـسرت ، هدـننز ، فوخم ، ادـخ  رگید  فرط  زا  نوچ  تسین . اـجب  تسرد و  مادـکچیه  دراد ، دوجو  ناـیدا  اههفـسلف و 
هک وا  زا  ءزج  نآ  فیـصوت  رد  دـهاوخب  یـسک  هک  يرگید  تفـص  ره  اـی  تساـبیزان و  نشخ و  هیرک ، تـسا ، قرب  قرز و  رپ  تساعدـم ،

. دریگب راکب  دراد  مان  تردق 
ص 136) روپ ، رها  گنشوه  همجرت  ربب ، نادند  )

دناهبرجت بسک  يارب  طقف  نایدا  ( 2

نامه ص 132) نآ ( . زا  رتشیب  هن  هبرجت و  بسک  تهج  دشاب  یهار  دیاب  دراد  رشب  هک  ینید  ره  دیوگیم  ادخ 

تسا راکنکا  ییاهر  ار ه  اهنت  ( 3

نیا تاکرب  رد  ًالمع  هناهاگآ و  یـسک  ات  درادـن . دوجو  راکنکا  زج  يرگید  قیرط  یناـحور  یگدازآ  يونعم و  ییاـهر  هب  ندیـسر  يارب  »
نامه ص 114) تسین ( ». خسانت  ام و  راک  زا  يزیرگ  هار  ار  وا  دوشن  میهس  تایح  یتوص  نایرج 
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هدیرفآ ار  زیچ  همه  رشب  ( 4

. تسا هدوب  یمئاد  يادخ  یعون  راصعا  یط  رد  رشب  »
.« تسا رارسا  لک  نیا  ار . تقلخ  یمامت  اهرون و  نامسآ ، نیمز ، هدیرفآ –  ار  يزیچ  همه 

نامه ص 93) ) 

دش نوفدم  ادخ  ( 5

يور يربق  گنس  هدش و  نوفدم  الاح  دوب  هدرک  انب  لاعتم  دوجو  طیحم  فارطا  رد  راصعا و  یط  رد  ناسنا  ناونع  هب  ناسنا ، هک  یموهفم  »
!« تسا هدیباوخ  ادخ  دسج  اجنیا  : » هتشون نیا  اب  هتشارفارب  نآ 

نامه ص 88) ) 

تسین هظعوم  باتک و  هب  يزاین  تقیقح  بلط  رد  ( 6

نامه ص 76) نکم ( . هیکت  نیظعاو  اهفوسلیف و  اهباتک ، تاملک ، هب  نک و  هاگن  دوخ  هب  اهنت  تقیقح  بلط  رد 
تقو هچ  هنوگچ ، دیوگب  ام  هب  دناوتیمن  سکچیه  ینک . مادقا  نادب  دوخ  هک  دیاب  یـسرب  دوصقم  لزنم  رـس  هب  یهاوخب  هک  یقیرط  ره  زا 

. میباییم ار  نآ  اجک  و 
نامه ص 79) ) 

زاسب ار  نآ  یهاوخیم  هک  روط  ره  سپ  تسوت ، دوخ  لوصحم  ناهج  ( 7

تردـق وت  هک  ینکیم  ساسحا  هاگنآ  دـناهدش ، قلخ  یلاعت  يادـخ  کی  طسوت  اـهناهج  هک  يرادـنپ  نینچ  رگا  هک  تسنیا  رد  زار  ماـمت  »
نآ یناوتیم  وت  تسوت . دوخ  لوصحم  اهناهج  هک  ینادب  دیاب  وت  یـشابیم . قلاخ  نآ  محرت  مولعم  اهنت  يرادن و  ار  زیچ  چـیه  نداد  رییغت 

.« دشاب تیوزرآ  قباطم  ات  ینک  رتهب  يزاسب ، هرابود  یهدب ، رییغت  ار  ناهج 
نامه ص 73) ) 

راک نارگید  عفن  هب  هدش و  نارگید  تسد  ریسا  يزاب  بش  همیخ  کسورع  نوچمه  نونکا  اما  داهن ، نیمزرب  اپ  هک  دوب  ییادخ  ادتبا  ناسنا 
دنکیم

گنژرا ص 69) ونیم  همجرت  لیگ  هب  ییاههمان  )

تسین لصوت  هب  زاین  ادخ  نتفای  يارب  ( 8

وجتـسج و زا  هنوگچ  هک  يزومایب  دیابیم  طقف  يرادن . يزاین  زیچ  چیه  هعلاطم  هب  هک  نادـب  يراد  لد  رد  ار  ادـخ  نتخانـش  يوزرآ  رگا  »
.« ینکزارتحا يزیچ  ره  هب  لسوت 

نامه ص 68) ) 

تسا كا  رایتخا  تحت  ناسنا  ( 9
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ماجنا نم  اهتقو  همه  رد  ار  راک  همه  متـسه و  اج  همه  نم  نوچ  تسین ، دازآ  دـشاب  نم  نامرف  تحت  هک  يرـشب  چـیه  تسین . دازآ  ناـسنا  »
.« مرادیم هاگن  دوخ  لاگنچ  رد  تیدبا  ات  ار  امش  نم  دیتسه و  نم  رایتخا  تحت  امش  مهدیم .

نامه ص 39) ) 

ادخ يوجتسج  مدع  ( 10

درادرب ادخ  يوجتسج  زا  تسد  دیاب  رگشیوپ  هک  تسنیا  ینارون  هار  لصا  نیلوا  نیا  رب  انب 
ص 82) روپرها ، رارسا ، ياهناهج  دیلک  راکنکا  )

تسین شیب  یمهوت  هانگ  ( 11

. تسین مهوت  زج  يزیچ  دوشیم  هدیمان  هانگ  هچنآ  نیا  رب  انب 
گنژرا ص 27) ونیم  همجرت  لیگ  هب  ییاههمان  )

زین مسارم  رهاوظ و  رد  روطنیمه  درک و  نایب  عمج  رد  ناوتب  هک  يزیچ  هن  تسیصخش و  یکرد  هبرجت و  تقیرط  بهذم و  هک  مینادیم  اما 
يرگید هب  ار  نآ  دناوتب  یـسک  هک  تسین  يزیچ  درک و  يدنب  هتـسب  ورـسنک  لثم  ییاهنییآ  بلاق  رد  ار  نآ  ناوتیمن  نینچمه  دـجنگیمن 

دوش هتشون  اهباتک و  رد  ای  دنک و  لقتنم 
نامه ص 89) ) 

تسا رشب  نادجو  هدییاز  نید  ( 12

هن تسا ، یعامتجا  نادـجو  کـی  هدـیئاز  طـقف  طـقف و  هک  داد  مهاوخ  ناـشن  وت  هب  نم  ربب و  ماـن  تسا  تردـق  رد  زورما  هک  ار  ینید  ره  »
. دشاب دامگوس  بناج  زا  هک  یتقیقح 

زا تسا  هدش  قتشم  هک  هدش  لوحتم  یعامتجا  نادجو  کی  زج  دنتسین  يزیچ  دناهدش ، هتخانش  یهلا  نیناوق  ناونع  هب  هک  ینیناوق  نآ  همه 
هدـننک وگزاب  اهنآ  ياوتحم  اما  و  . » تیحیـسم ياسیلک  ماکحا  یـسوم و  نیمارف  یبارومح ، ماـظن  ، The Law of Manu ونام ؛ نوناق 

؟ تسیچ
ات تسا  هدش  میظنت  ناشناوریپ  نتشاد  هاگن  لرتنک  تحت  يارب  یمسر  تیناحور  رـشق  بناج  زا  هک  تاررقم  ماکحا و  زا  يرکیپ  رگم  چیه !

تثعب نامز  رد  زتنآ FubbiQuantz ؛ وک  یبوف  هک  یماگنه  دنریگ . تسدب  ار  مدرم  ياههدوت  يداصتقا  یـسایس و  نانع  هلیـسو  نادـب 
دوجو دش  يراذگهیاپ  ونام  طسوت  هک  یتاقبط  متـسیس  زا  رتعینـش  ياهدیدپ  ایآ  . » تسنادیم ار  نیا  دشیم ، هذـخاؤم  نامدرم  طسوت  دوخ 

؟ دراد
ای یـسوم ، نیمارف  رد  نودـم  ماـکحا  هک  ییاهدـمآ  یپ  اـی  دنـشابیم ؟ حرطم  یبارومح  ماـظن  داـفم  رد  هک  یعاـمتجا  ياهتیدودـحم  اـی 

تسیزیچ نآ  مامت  نیا  تیدودحم ! تیدودحم ، تیدودحم ، دنوشیم ؟ ثعاب  يزورما  نیملـسم  یبهذم  تالیکـشت  اهاسیلک و  تایقالخا 
. دنراد یعس  نآ  رب  یعامتجا  ياهصخاش  نیا  هک 

رود ص 44) ياهنیمزرس  )
اهشیشک و دشابن و  رـشب  تخاس  ياهدیدپ  بهذم  نید و  هک  درک  اعدا  ناوتیم  یتخـس  هب  هک  تسناد  یهاوخ  ینک ، كرد  ار  نیا  رگا  »
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. دناهتفاین تیرومأم  ناشدوخ  زج  یسک  فرط  زا  انیقی  یناحور  تاماقم 
زا هک  مسیدوب  دوش . تباث  وت  رب  رما  نیا  ات  نک  هعلاطم  اهنرق  یط  رد  ار  اهتموکح  بهاذـم و  اهاسیلک ، اهنامدود ، ياهتنـس  خـیرات و 

. دراد رس  تشپ  اهتنس  زا  رپ  یهوکشاب  خیرات  هچ  رگا  تقیقح ، هب  تسا  همه  زا  رترود  دوخ  تسا ، دیدج  يایند  نایدا  نیرتیمیدق 
رود ص 49) ياهنیمزرس  )

ردقنآ دنکیم و  عارتخا  ار  روصت  نیا  تیناحور  ناشناوریپ . روصت  تردق  قیرط  زا  دنوشیم ؛ سیسأت  نایدا  همه  هک  تسا  بیترت  نیا  هب  »
. دنریذپب ار  نآ  شیاین  دننک و  شلوبق  ات  درادیم  هاگن  مدرم  لباقم  رد 

رود ص 60) ياهنیمزرس  )
لسن هب  لسن  کی  زا  الومعم  دناهدش و  انب  ینهذ  ياهتداع  ساسا  رب  یگمه  اهتسایس ، بهاذم و  مسارم ، تافیرـشت ، یعامتجا ، بادآ  »

دنوشیم هداد  لیوحت  يدعب 
رود ص 125) ياهنیمزرس  )

؛ دینـش دنهاوخن  ار  وت  يادـص  اهنآ  نکیلو  ینیـشنب ، زامن  اعد و  هب  تسه ، اهباتک  رد  اهنآ  مان  هک  ینایادـخ  همه  لباقم  رد  یناوتیم  وت  »
. دش دهاوخن  تبیصن  چیه  اما  ینک ، يرای  بلط  دوجوم  بهاذم  همه  زا  یناوتیم 

نیا بئاصم  زا  تسناوت  دـهاوخن  زین  هدـنیآ  رد  تسا و  هتـسناوتن  لاحبات  يدرف  چـیه  هک  دـنامیم  اجرب  عطاـق  تیعقاو  کـی  ناـنچمه  نیا 
. دنک رادید  قح  داتسا  اب  هک  دبایب  ار  تداعس  نیا  رگم  دزیرگب ، يدعب  ياهیگدنز  صوصخ  رد  دیدرت  اهیگدنز و 

دبای یصالخ  دلوت  گرم و  خرچ  زا  دناوتیمن  سکچیه  وا ، تدعاسم  نودب  سب ؛ نیمه و  تسه ؛ هک  تسیزیچ  نآ  یمامت  هصالخ  نیا 
رود ص 210) ياهنیمزرس  )

دروخیم تیلوفط  نارود  درد  هب  اهنت  نید  ( 13

؛ دنکیم یط  ار  دوخ  يداقتعا  یبهذم و  تیلوفط  نارود  رشب  هک  دنراد  درکلمع  یماگنه  ناشبادآ  تافیرـشت و  دجاسم و  اهاسیلک و  »… 
فالغ ای  ار و  اسیلک  دجسم و  هتسوپ  ای  دوش ؛ صالخ  نآ  زا  دفاکشب و  ار  هتسوپ  نیا  دیاب  دسریم ، دشر  لحارم  هب  یلفط  هک  یماگنه  اما 

ار شیوخ  هناکدوک 
رود ص 164) ياهنیمزرس  )

راکنکا ياههزومآ  شخب 

اهالچ ای  اهتسیکا  تاداقتعا  قباطم  یلصا  دیاقع  . 1

يزاوت ای  حور  اب  دنامگوس  هک  تسنیا  رب  هدیقع  ثنؤم  هن  تسا  رکذم  هن  هک  دـنامگوس  ای  ادـخ  اب  ندـشراکمه  يارب  تسیقیرط  راکنکا ،
. دنکیم رارقربطابترا  رون  ای  توص  قیرط  زا  دارفا 

. دنسانشیم كا  نایرج  ای  كا  ار  طابترا  تسا  رون » توص و  نید   » راکنکا رگید  مان  ور ، نیا  زا 
یماسا نیا  زا  يرامـش  ناداو  یناب و  سدـقلا  حور  هملک  سوگول  سدـقم  حبـش  سدـقم  حور  تفرگ  ینوگانوگ  ياـهمان  نورق  یط  كا 

. دنتسه
. دننکیم ریبعت  زین  تایح  عامس  لباق  نایرج  ار  كا  اهتسیکا 

راکمه الچ  هاگ  نآ  دش ، لصاح  ادخ  تخانش  یتقو  تسادخ  تخانش  تیاهن  رد  یسانشدوخ و  هب  ندیـسر  كا  هبلط   ) الچ یلـصا  فده 
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. دش دهاوخ  ادخ  یقیقح 
. دوب دهاوخ  زین  يدرف  تیوه  ياراد  لاح  نیع  رد 

اب يدرف  تیوه  یمامت  نداد  تسد  زا  ادخ و  رد  لماک  ندش  یناف  هار  زا  درف  هک  دراد  دوجو  ییادوب  ودنه و  نییآ  رد  هچنآ  اب  هدـیقع  نیا 
. دراد توافت  دوشیم ، یکی  ادخ 

حور رفس  . 2

هدـیمان حور  رفـس   » اهتسیکا يوس  زا  هزورما  هچنآ  ای  ندوب  ناکم  ود  رد  نامزمه  ضرـالا  یط  هار  زا  ود  ره  یـسانشادخ  یـسانشدوخ و 
ندب زا  حور  ندـش  ادـج  هب  ار  حور  رفـس  يرـس  ياهناهج  دـیلک  راکنکا : ناونع  اب  شباتک  رد  لچیئوت  لاپ  تسیبای  تسد  لباق  دوشیم ،

. دنکیم فیصوت 
زا کی  ره  حیرـشت  زا  ترابع  حور  رفـس  دراد . توافت  تسیرتخا  هرایـس  یناحور  حیرـشت  ًافرـص  هک  راورتخا  یگدـش  نوریب  اب  حور  رفس 

. دراد دوجو  هدش  هتخانش  هرایس  هدزاود  اهنت  تسادخ و  ياهناهج 

هدنز نید  . 3

اهتسیکا هک  دوشیم  بجوـم  مادـم  تارییغت  نیا  دـننادیم . تسا  لوـحت  رییغت و  لاـح  رد  میاد  روـط  هب  هک  هدـنز  نید  کـی  ار  راـکنکا 
. دنشاب هتشاد  شیوخ  ینید  ناربهر  رب  يدیدش  ياکتا 

فورعم كا  دیتاسا  هب  هک  تسا  یناسک  هرمز  رد  تسه و  هدنز  كا  داتـسا  کی  هشیمه  دراد . مان  هدنز  ياتناهام  ای  كا  داتـسا  ربهر ، نیا 
. دنیوگیم یگاریاو  هلسلس  ار  اهنآ  هعومجم  هک  دنا ،

. دننکاس دناهدش ، عقاو  نوگانوگ  ياههرایس  رد  هک  ییالط  تمکح  ياهدبعم  رد  هلسلس  نیا  ياضعا 
رهاظ رون  گنر  یبآ  هطقن  دننام  هک  ایؤر  داتـسا  ناونع  هب  بلغا  اتناهام  تسادخ  هب  تشگزاب  يارب  اهالچ  حاورا  ییامنهار  اتناهام ، فده 

. دنکیم لمع  دوشیم ،
شتـسرپ اـما  تسا  رادروـخرب  ییـالاب  رایـسب  مارتـحا  زا  كا  هدـنز  داتـسا  تسا  قـلطم  ملع  مه  قـلطم و  روـضح  مه  شقن  نیا  رد  اـتناهام 

. دوشیمن

همرک . 4

همرک یهدب  زا  ییاهر  درف ، ره  فده  دنراد . رواب  هتـشذگ  هب  یناحور  یهدب  هدـیقع  ای  همرک  هب  اهودـنه ، ناییادوب و  دـننام  زین  اهتسیکا 
تسادخ اب  ندش  یکی  هتشذگ و  یناگدنز  رد 

يرپس یفاضا  یهدـب  نودـب  ار  تایح  هیقب  دـیاب  هتفای و  ییاهر  هتـشذگ  یناگدـنز  زا  دـیدمآ ، لیان  یـسانشدوخ  هب  تسرد  راتفر  اب  یتقو 
يدرگیمنرب ناهج  نیا  هب  گرم  زا  دعب  یشاب  هدیسر  هبترم  نیا  هب  رگا  دینک .

لمع . 5

ماـن هژاو  نیا  هک  تسنیا  رب  هدـیقع  تسا و   HV ندـناوخ نآ  هلمج  زا  هک  تسه  راکنکا  رد  نوگاـنوگ  یناـحور  نیرمت  دـصکی  زا  شیب 
تسادخ یمیدق 

تسا فورعم  اتناهام  یناحور  لکش  هب  هک  يزیچ  ای  توص  رون و  يور  زکرمت  زا  تسا  ترابع  رگید ، نیرمت 
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رد اهایؤر  تسا  هدروآ  یناحور  ینیباـیؤر  رنه  ناونع  اـب  شباـتک  رد  اـهایؤر  هراـبرد  ار  یناـحور  ياـهنیرمت  زا  یتسرهف  پملک  دـلوراه 
ياراد هک  زین  هفـشاکم  هار  زا  هک  دوریم  راظتنا  اشوک  يالچ  زا  دندش . تیمهااب  رایـسب  پملک  دـلوراه  يربهر  تحت  راکنکا  ياهنیرمت 

. دنک قیرط  یط  تسا  هلحرم  راهچ 

وشُا  - 2

هچخیرات

لاس رد  دـمآ و  اـیند  هب  دـنه  روشک  شدارپ » اـیهام   » تلاـیا رد  اداو » چوک   » کـچوک ياتـسور  رد  م )  ) لاس 1931 رد  وُشا  هماـن  یگدـنز 
هب اهدـعب  دوب  وا  یکدوک  نامز  مان  اجار »  » تشاد ترهـش  مان  نیدـنچ  هب  شتایح  نارود  رد  وُشا  تشذـگ . رد  یگلاـس  رد 59  م )  1990)

يرـش ناوگاـب   » ناونع هب  لاـس 1971  زا  دـش  فورعم  شینجاراـیراچآ »  » هب يدـالیم  لاـس 1960  رد  سپــس  داد و  ماـن  رییغت  شینجار » »
ناوگاب بقل  اب  ار  نآ  رگید  داد  روتـسد  دـیزگرب و  دوخ  يارب  ار  وُشا »  » ناونع ًامـسر  لاس 1989 م  رد  ًاتیاهن  دشیم و  هتخانـش  شینجار »

. دننکن ادص 
تروص هب  هک  تسا  هتفرگ  رارق  ناگدنناوخ  رایتخا  رد  هدش و  همجرت  فلتخم  نابز  زا 33  شیب  هب  نونک  ات  وُشا  زا  هدش  رشتنم  ياهباتک 

. تسا عبنم  رکذ  نودب  اما  ناتساد  تیاکح و  اب  هارمه  ناور  هداس و 
تسوا ياهینارنخس  زا  يرادرب  هخسن  تقیقح  رد  دوشیم  باتک  رب 650  غلاب  هک  وا ، ياهباتک  همه  تشونن  یباـتک  شدوخ  زگره  وُشا 

. تسا هدش  طبض  وئدیو  راون  يور  رب  ینارنخس  تساک و 1700  راون  يور  رب  وا  زا  ینارنخس  دودح 7000 
هب هجوت  اب  دـعب  اما  دوریم  اکیرمآ  هب  هجلاعم  روظنم  هب  يو  هک  دـش ، هتفگ  نینچ  رهاظ  رد  درک  ترجاهم  اـکیرمآ  هب  لاس 1981  رد  وُشا 

يرادـیرخ ار  ياهنیمز  ناگیرا  تلاـیا  رد  هداـتفا  رود  ياهطقن  رد  وُشا  ییاـکیرمآ  نادـیرم  دـیزگ . تماـقا  اـکیرمآ  رد  شنادـیرم  رارـسا 
نییآ زکرم  ناونع  هب  ماروپ  شینجار  هک  دیشکن  یلوط  دنداهن  انب  اج  نآ  رد  ماروپ  شینجار  مان  هب  يرهـش  هام  راهچ  تدم  یط  دناهدرک و 

رد لاس 1990  رد  تشگزاب و  دنه  هب  دندرک ، جارخا  لاس 1986  رد  نآ  لاثما  ترجاهم و  نوناق  ضقن  مرج  هب  ار  وا  اما  دش  روهـشم  وُشا 
تـسا هدوـب  یبـلط  لالقتـسا  درمت و  يرگ ، نایـصع  تاـساسحا  ياراد  یکدوـک  نارود  رد  وـُشا  هـک  دـندقتعم  وـُشا  ناوریپ  درم . اـجنامه 

یکدوک زا  یناوارف  تارطاخ  باتک  نیا  رد  يو  دشابیم  نهک » ياهکرب  کنیا   » باتک دـنکیم  ثحب  شتیـصخش  زا  هک  یباتک  نیرتمهم 
ياهناسنا زا  يرایسب  ردام و  ردپ و  ملعم ، اهیسالک ، مه  هب  تبـسن  زین  دنکیم و  لقن  دوخ  يارب  هک  هزجعم  ود  دننامه  دنکیم  لقن  دوخ 

. تسا هداد  زورب  يرگ  نایصع  هیحور  دوخ  زا  رگید 
یتح هک  تسا  ربـکتم  رورغم و  رایـسب  یتیـصخش  ياراد  وا  هک  میباـییم  رد  یبوخ  هب  مینکیم  هعلاـطم  ار  وُشا  ياـهباتک  یتـقو  نینچمه 

. دنادیم ناداتسا  داتسا  ار  دوخ  توافتم  ياهاج  رد  دناهدوب و  رطاخ  هدرزآ  وُشا  رورغ  نیا  زا  وا  دوخ  ناوریپ 

تالاقم شخب 

مسیشینجار

. تسا ییودنه  ییادوب و  یبهذم  نیب  ياههقرف  زا  یکی  هک  دراد  ارتنات  بهذم  هب  يدایز  یگتسبلد  وشا  وشا  ياههشیدنا  یسررب 
. دنکیم دادملق  رتمهم  ار  قشع  ییودنه  يارتنات  دراد و  دیکات  هبقارم  يور  رتشیب  ییادوب  يارتنات 

هدـیمان تسرپ  یتکاش  ًالومعم  هک  ییودـنه  يارتنات  رد  دـهدیم . ییاورماک  قشع و  هب  يروحم  شقن  یلو  هدرک  بیکرت  ار  ود  نیا  وشا   1
. دروآرد نامرف  تحت  ناوتیم  رتهب  یبهذم  مسارم  رد  اهنآ  لماک  هیلخت  اب  ار  یناسفن  ياهشهاوخ  ای  تاوهـش   » هک تسنیا  انبم  دنوشیم ،
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ساسا نیمه  رب   2 دیـشوک ». شیاضرا  رد  تخادرپ و  نآ  راهظا  هب  هجو  نیرتقیقد  هب  دیاب  هکلب  درک ، بوکرـس  دـیابن  ار  یـسنج  يهزیرغ 
: دیوگیم وشا 

. تسا یسنج  لئاسم  زا  ییاهر  هار  ارتنات …  »
. تسا هدوب  رثؤم  ناسنا  یگدنز  رد  دح  نیا  ات  یشور  رتمک 

3 … دنوشیم » یسنج  لئاسم  اب  ناسنا  رتشیب  يریگ  رد  ببس  مادک  ره  رگید  ياهشور 
. دـیوجیم نآ  زا  یـصالخ  يارب  یهار  هتـشادنپ ، وا  هب  قشع  دـنوادخ و  تفرعم  تفآ  ار  یـسنج  لئاسم  وا  هک  دـیآ  یمرب  تالمج  نیا  زا 
رد یناهج  نیا  ریواصت  ییایند و  ياهتخانش  اریز  تسا ؛ نآ  عنام  نهذ  دوش و  لصاح  بلق  اب  دنوادخ  تخانـش  هک  تسنیا  وشا  لالدتـسا 

ندمآور تاینهذ و  موجه  ندیهاکورف  يارب  دیاب  نیا  رب  انب  دباتیم . لد  رب  تروص  شقن و  نودب  دـنوادخ  تفرعم  دروخیم و  مقر  نهذ 
هب ات  درک  اهر  ار  اهسوه  اههسوسو و  دـیاب  ور  نیا  زا  داد . شهاـک  ار  نآ  تیلاـعف  دـنوادخ  تفرعم  قشع و  كرد  يارب  لد  ییافوکـش  و 
ره زا  زیهرپ  دسرب . هبقارم  يهناتـسآ  هب  صخـش  ات  دننک ، یلاخ  ار  هصرع  رتدوز  هچ  ره  دـنبای و  لوفا  دـنریگ و  ماک  ندروآرب ، رـس  ضحم 

هراشا هب  دوشیم ، راکنا  هچنآ  دنکیم ، ادـیپ  هبذاج  دوشیم ، عنم  هچنآ  . » دوشیم زاس  هغدـغد  دـنناوخیم  ارف  نآ  يوس  هب  اهسوه  هچنآ 
ناوخارف و سکع  رب  تسین ، راکنا  یفن و  راکنا ، یفن و  دـنکیم ؛ ناـمدازآ  هک  تسا  نهذ  ياـهيزاب  هب  یهاـگآ  اـهنت  نامدـناوخیم ! ارف 

یبلق دوهـش  فشک و  عنام  هدشن ، دنم  هغدغد  نهذ  ات  درک  اضرا  تفریذـپ و  ار  اههسوسو  تماهـش  اب  دـیاب  نیا  رب  انب   4 … تسا » بیغرت 
. دناسریم تداعس  هب  ار  یگوی  کی  دناسریم ، تواقش  هب  ار  نارگید  هچنآ  هک  تسنیا  رب  هدیقع  ارتنات  رد  ددرگن .

اهنآ رد  ندنام  اهتذل و  دوخ  يارب  هک  یسک  دوشیم . سدقم  دسرب ، ادخ  هب  دهاوخیم  هک  یسک  يارب  لامعا  نیرتهدولآ  نیرتدیلپ و   5
شیپ رد  ار  ینشور  تداعس و  هار  دوشیم ، ناشدراو  اهنآ  زا  رذگ  يارب  هک  یسک  اما  تسا ؛ یقش  تخب و  هریت  دروآیم  ور  ییوجماک  هب 

. تسا هتفرگ 
. دراد رارق  ورین  نوناک  تفه  ناسنا  دوجو  راتخاس  رد  هک  تسنیا  دنکیم  ینابیتشپ  ار  ارتنات  يهناسانش  تفرعم  زت  هک  یتخانـش  ناور  يانبم 

. تساههرهم نوتس  ياهتنا  زا  رتنییاپ  یسنج  شزیگنا  زکرم  رد  نآ  نیرتنییاپ  نیلوا و 
. تسا هتفخورف  هدز ) هقلح  رام   ) ینیلادنک تروص  هب  زکرم  نیا  رد  هک  هدش  هتساکورف  ردق  نآ  هتفهن ، ناسنا  رد  هک  یهلا  نارکیب  يورین 

يالاب هک  متفه  يهطقن  ات  دزاسیم  لاعف  ار  ورین  ياهنوناک  ریاس  دنکیم و  دشر  جیردت  هب  دوش  هتخیگنارب  یتکش )  ) یهلا يورین  نیا  رگا 
. تسا گرب  رازه  رفولین  نآ  دامن  دراد و  رارق  رس 

. دنک كرد  ار  دنوادخ  دناوتیم  ناسنا  هدش ، فشک  یهلا  يورین  اب  داحتا  اجنآ  رد 
. تسا دنوادخ  يوس  هب  تکرح  عورش  يهطقن  یسنج  قشع  نیا  رب  انب   6

یـسنج قشع  رد  هناراگزیهرپ  ياهشور  زا  وشا   7 ینک ». لدـب  یبآ  رفولین  هب  ار  نجل  هک  دـهدیم  رارق  ترایتخا  رد  ار  ییاهدـیلک   » ارتنات
. دنکیم یبایزرا  دمآراکان  ار  اهنت  ۀبقارم  تسا و  روخلد 

. دنیشنیم مارآ  ان  یلد  هتفـشآ و  ینهذ  رب  یتخـس  هب  هبقارم  ریت  تروص  نیا  ریغ  رد  دوش ، ماجنا  لد  نهذ و  ندش  یلاخ  یپ  رد  دیاب  هبقارم 
. تسا هبقارم  اب  قشع  قیفلت  ادخ  هب  ندیسر  رثؤم  تسرد و  شور 

دیدـپان ینامز  اهنت  تسیقاب …  نانچمه  یـسنج  شهاوخ  دـنوشیم …  یـسنج  لئاسم  اب  ناـسنا  رتشیب  يریگرد  ببـس  رگید  ياـهشور  »
دازآ ندز  سپ  اب  يژرنا  نیا  دـینک . دازآ  ار  نآ  يهدـش  راهم  يژرنا  دـیناوتب  هک  دیـسرب  يرایـشوه  زا  هجرد  نآ  هب  امـش  هک  دـش  دـهاوخ 

زا بادرم  رفولین  لگ  دوش ، دازآ  نجل  لگ و  زا  يژرنا  هک  ياهظحل  نامه  رد  دـیراد . جاـیتحا  روعـش  كرد و  هب  راـک  نیا  يارب  دوشیمن .
هچ ره  دوـشیم  ببـس  يژرنا ، نیا  ندز  سپاو  ندرک و  راـهم  هک  یلاـح  رد  دوریم ، رتارف  زین  هلحرم  نیا  زا  دراد و  یمرب  رـس  لِـگ  ناـیم 

نتـشیوخ اب  رادید  دوخ و  یتسه  فشک  يارب  نورد  قامعا  هب  تسیرفـس  هبقارم  قشع  دنمزاین  هبقارم   8 دـیورب ». ورف  يال  لگ و  رد  رتشیب 
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هب رفـس  يارب  ور  نیا  زا  دباییم . ققحت  یموهفم  رکفت  نهذ و  زا  رتارف  هک  تسا  رگید  عون  زا  یهاگآ  هب  نتفای  تسد  يارب  هبقارم  یقیقح .
نودب یهاگآ  تفرعم و  تفایرد  ینهذ و  تاروصت  نایرج  نداتـسیازاب  نهذ ، زا  نتفرارف  تقیقح  رد  هبقارم  تشذگ . نهذ  زا  دـیاب  نورد 

. تسا تروص 
يارب ار . تذـل  ینامداش و  شمارآ و  و  تفای ؛ اـجنآ  ناوتیم  ار  ادـخ  هک  تسا  نورد  يهتخانـشان  ياـیند  اـب  طاـبترا  تروصیب  یهاـگآ 
راکفا اههتساوخ و  لایما و  دماجنایم و  رتشیب  رابغ  نتساخرب  هب  یشالت  ره  دش  اهر  يرکف  شالت  ره  زا  دیاب  هبقارم  تیعضو  هب  یبای  تسد 
نیرتهب هدش ، وحم  راکفا  لایما  اضرا  اب  ور  نیا  زا  مه  دنـشکیم و  هنحـص  هب  ار  راکفا  لایما ، دزیگنا . یمرب  ام  رد  ار  یتاروصت  فادها و  و 

يهدهاشم هتخانشان و  يهبرجت  هب  ناسنا  هتشادرب ، تسد  نهذ  زا  ریواصت  اهتروص و  تیعـضو  نیا  رد  دیآیم . دیدپ  هبقارم  يارب  تصرف 
. دوشیم لئان  لک  یتسه  نایرع 

. تسا قشع  يالاب  يهبترم  دوخ  هبقارم  تقیقح  رد   9
. تسا همه  هب  قشع  مود  يهبترم  دوشیم ، رهاظ  سکس  تروص  هب  تسیسنج و  لوا  يهبترم  رد  قشع 

. توکس هبقارم و  یتسه ، اب  تدحو  مراهچ  يهبترم  تساعد و  موس  يهبترم 
رـس اعد و  هب  هدش ، لیدبت  همه  هب  قشع  هب  سکـس  هنوگچ  تسا و  حطـس  راهچ  نیا  نایم  ياهطبار  هچ  هک  دهدیمن  حیـضوت  وشا  هتبلا   10

ببـس لایما  دازآ  ياضرا  هکنیا  نآ  دیآیم و  تسد  هب  وا  نانخـس  زا  يدودح  ات  مراهچ  لوا و  نیب  يهطبار  طقف  دسریم . هبقارم  هب  ماجنا 
یعس . » دیسرب هبقارم  هب  هدوب ، اهنآ  رگهراظن  دیناوتیم  دنور  نیا  رد  دننک و  اهر  ار  نهذ  هتـشادرب و  تسد  یتخـسرس  زا  راکفا  هک  دوشیم 

. تساهنیمه تسا  مزال  هک  هچنآ  دیسانشب . ار  یفابلایخ  دینک  یعس  دیمهفب . ار  وزرآ  دینک  یعس  دینک . كرد  ار  نتساوخ  ات  دینک 
هب تسرد  هاگن  کی  طقف  دوشیم . دـیدپان  نهذ  نآ ، درکلمع  ياشامت  اب  دـیوش . انـشآ  ناتنهذ  درکلمع  اب  دـینک  یعـس  طقف  هداس ، یلیخ 

ياهزات ًالماک  معط  نهذ  فقوت ، نیا  رد  دسریم . ینیب  نشور  هب  نهذ  ییاتسیا ، نیا  رد  دوشیم . نآ  فقوت  ببـس  نهذ ، ینورد  درکلمع 
« دشچیم ار  یتسه  زا  هزات  ًالماک  يدعب  زا 

. دنکیم هدهاشم  يرگید  تروص  هب  ار  شلامعا  راکفا و  لایما و  مامت  صخش  هک  تسنیا  دتفایم  هک  یقافتا  هبقارم  نایرج  رد   11
رگا هاگ  نآ  رگیزاب . یلایخ  دوخ  تسیچاشامت و  یقیقح  دوخ  اما  دـنکیم ؛ يزاب  نآ  رد  شدوخ  هک  تسیرتائت  يهنحـص  یچاشامت  ایوگ 

وا هک  یـسک  تسا ، يرگید  صخـش  لامعا  نیا  اریز  دش ؛ دهاوخن  دراو  ياهشدخ  وا  تیموصعم  هب  دوش ، رداص  وا  زا  مه  لامعا  نیرتدیلپ 
زین رگیزاب  دوخ  زا  هدوب ، هاگآ  دوخ  هراومه  هبقارم  رثا  رد  تسوا و  بقارم  رظان و  هتسراو ، نآ  زا  هاگآ  یقیقح و  دوخ  تسا و  رگیزاب  هک 

. دوشیم دلوتم  هزات  هبقارم  هظحل  ره  رد  ییوگ  دوشیم و  هتسراو  هدمآ ، نوریب 
. تسا یخوش  لاح  رد  هشیمه  دنوادخ   » دراد و نایرج  هراومه  هک  يزاب  يهنحص   13 تسا ». یخوش  کی  تانئاک  لک   » رظنم نیا  زا   12

. تفای یهاوخ  یخوش  شا  همه  نک ، هاگن  نارگید  یگدنز  هب  تسا ! روآ  هدنخ  نک  هاگن  تدوخ  یگدنز  هب 
قارـشا هب  هدنخ  نطب  رد  ددـنخیم و  دـنیبیم  ار  یگدـنز  يزاب  یمامت  يزیمآزنط و  هک  یـسک  ددـنخب  دـناوتیم  هک  یـسک  نیا  رب  انب   14

. دیسر دهاوخ 
نیزگیاـج وشا  لـمع ، رد  هک  تسیزیچ  هتبلا  هبقارم  یط  ضحم  یتـسه  اـب  ییوراـیور  هتخانـشان و  اـب  تاـقالم  وـشا  ۀـبقارم  رد  یگنرد   15

نیمه يهدهاشم  هب  هبقارم  وا  شور  رد  دسریمن . یهلا  ۀـبقارم  نآ  هب  دـنکیم ، لابند  وا  هک  یهار  زا  اریز  دـهدیم . رارق  نآ  يارب  يرگید 
: دنکیم هیصوت  ور  نیا  زا  دسریمن . دوجو  تیلک  كرد  یتسه و  اب  رادید  هب  هدش ، دودحم  لایما  راکفا و 

، یشوکب شندش  رادیدپ  يارب  هک  تسین  يزیچ  یگتسراو  نیا  ددرگیم . رادیدپ  یگتـسراو  شاب . رایـشوه  اهشهاوخ  لایما و  يهرابرد  »
راهم ار  دوخ  لایما  ای  یهد و  رییغت  ار  دوخ  لاـمعا  هک  تسین  مزـال  نیا  رب  اـنب   16 دـیآیم ». یگتـسباو  زا  یهاگآ  لابند  هب  یعیبط  روط  هب 

. زاس يراج  تقـشع  رد  ار  تاهبقارم  تاهبقارم و  رد  ار  تقـشع  شاب . رگهراظن  اهنت  زاس و  باـیماک  هنادازآ  ار  تیاههتـساوخ  يهمه  ینک 
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. تسایوپ یگدنز  یبهذم ، یگدنز  شمناوخیم و  ایوپ  یگدنز  هک  تسیزیچ  نامه  نیا  مهدیم . میلعت  نم  هک  تسیزیچ  نامه  نیا 
. تسا مهم  نآ  یماکداش  تذل و  ایند و  نیمه  هکلب  تسین ، ضحم  یتسه  زا  نخس  رگید  اجنیا  رد   17

ینامب یتسه  هک  ییاج  نامه  ایوپ ، یگدـنز  نیا  رد  هنوگچ  هک  يزومآیم  هکلب  دوشیمن . طبترم  هتخانـشان  یتسه  نآ  اب  وت  یقیقح  دوخ 
هب ناسنا  ایوپ  یگدنز  نیا  رد  تسا  شیع  یشوخ و  تذل و  هبور  یگدنز  يدنخب . یگدنز  یخوش  هب  یـشاب و  رگ  يزاب  دوخ  رگهراظن  و 
رد نیا  دـبای و  تسد  شیوخ  دوجو  ياـههیال  نیرتفرژ  دوخ و  یتسه  يزکرم  يهتـسه  هب  هکنیا  يارب  دزادرپیم  يواـک  نورد  هبقارم و 

قرغ یتاظحل  رد  تسین  یگدرسفا  جنر و  زا  یلاخ  ینامداش  تذل و  نیا  هتبلا  دص  18 و  تسوت ». يهتسه  نیرتینورد  تذل   » هک تسیلاح 
. درب یهاوخ  رس  هب  قیمع  یگدرسفا  رد  یتاظحل  رد  فعش و  رد 

. تسا تیدودحم  محازت و  ناهج  ایند ، نیا  اریز   19
. تسا جنر  نزح و  اب  هتخیمآ  دودحم و  زین  نآ  ینامداش  تذل و 

. دننک هبرجت  ار  يونعم  یگدنز  ات  تسا  هدمآ  هارمگ  برغ  قرش و  کمک  هب  هدوشگ و  هزات  یهار  هک  تسیعدم  وشا   20
. تسا هبقارم  نودب  قشع  یپ  رد  نوچ  هدروخ ، تسکش  مه  برغ  دراد و  قشع  نودب  هبقارم  ماجنا  رد  یعس  نوچ  هدروخ ، تسکش  قرش 

. دشاب قشع  هبقارم و  هدنریگرب  رد  هک  یتیلک  مهدب ، يدنیارف  امش  هب  هک  تسنیا  نم  شالت  مامت 
. دشاب داش  مدرم  اب  هچ  ییاهنت و  هب  هچ  دیاب  صخش 

. تسا عضوم  تسین ، ءیش  ادخ  دهدیم  يرگید  يادخ  هب  ار  دوخ  ياج  یلاعتم  قلطم  يادخ  ضحم و  یتسه  ۀبقارم  ناس  نیدب   21
. رورس نشج و  عضوم 

ینامداش و یگدـنز و  وا  ینک . ساـسحا  یناوتیم  تقادـص  نیا  اـب  ار  ادـخ  تسا و  تیمیمـص  قشع و  اـب  تقادـص  ورگ  رد  یگدـنز   22
سک ره  اب  هطبار  رد  اج و  ره  ار ، يداش  یـشوخ و  ار ، تیمیمـص  قشع و  ار ، وا  رگید و  یـسک  هن  شاـب  وا  یپ  رد  سپ  تسا ، یتخبـشوخ 

. تسین مهم  ًادبا  یسک ، هچ  مادک و  اب  یتسه ، یمیمص  تسوت . دوجو  زا  یتلاح  تیمیمص  شاب . وا  اب  یتفای 
. دنکیم داهنشیپ  ار  نومک  نآ  ياج  هب  هدنامن ، یقاب  هداوناخ  زا  يرثا  رگید  وشا  ياههیصوت  اب   23

. تسا دازآ  ياهحور  زا  یعمجت  ای  دنویپ  يهنومن  نومک 
. تسا رفن  رازه  هاجنپ  ات  رازه  جنپ  نیب  نومک  ره  دارفا  دادعت   24

. تسا هداهن  نآ  ياج  هب  ار  يداش  قشع و  هدرک و  دازآ  یگتسباو  زا  ار  ناسنا  هک  درادنپیم  وشا  ناس  نیا  هب 
. تسا مه  هب  رفن  رازه  دنچ  یگتسباو  زا  رترطخ  مک  رتلهس و  رایسب  رفن  کی  هب  یگتسباو  هک  یلاح  رد 

ندوب یعیبـط  رب  هراومه  هک  وشا  نیا  زا  هتـشذگ  دـیوشیم . هجاوم  ياهلیبـق  ياـهگنج  اـب  امـش  دـیآ  شیپ  یلکـشم  رگا  تروـص  نیا  رد 
يردام يردپ و  يدنزرف و  يهطبار  لسن و  موادت  ییوشانز و  دنویپ  هدز و  نوریب  تعیبط  ریـسم  زا  ردـق  نیا  هنوگچ   25 دنکیم ، يراشفاپ 
يهطبار یـسنج و  قشع  هک  دـهد  خـساپ  ام  هب  وشا  تسا  نکمم  دـباییم ؟ ادـخ  يوس  هب  ار  دوخ  هار  هنوگچ  یگزره  دـنکیم ؟ راـکنا  ار 

دش و دـهاوخ  دوبان  ینک  قیرزت  نآ  هب  بسانم  تصرف  رد  لمأت  هبقارم و  یکدـنا  هتـشاذگ ، دازآ  ار  نآ  رگا  تسا و  رگناریو  دوخ  سکس 
. دنکیم ادیپ  هار  لد  هب  قشع  بیرف  ياج  هب  یهاگآ  هاگنآ 

یـسنج زره  يهطبار  يهبرجت  دراد ، يونعم  يدرخ  دسرب و  ییاج  هب  دهاوخیم  هک  یـسک  يارب  تسا  تسرد  هک  مییوگب  دیاب  باوج  رد 
یـسنج و قشع  يهرد  رد  نادـیرم  نتخادـنا  عناوم و  نتـشادرب  یبرم  يهفیظو  اما  دـشاب ، رگرادـیب  تسا  نکمم  ماجرفان  روک  ياهقشع  و 
تیبرت و هار  دـماجنایم . كولـس  هار  رد  نتخادـنا  يژک  ندرک و  دولآراـبغ  هب  يوـنعم  ياـهاوران  ندرک  حاـبم  تـسین . سکـس  يهـطبار 

تـسد هب  ار  یفاک  یهاگآ  هدوب ، تامهوت  ریگرد  زونه  هک  یـسک  اما  بیرف . غورد و  ره  زا  رود  دـشاب و  نشور  میقتـسم و  دـیاب  تیونعم 
. درک دهاوخ  اطخ  دوخ  يهزادنا  هب  هدرواین ،
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هار هب  ار  دوخ  يوجتیونعم  تفقش  يدنمشوه و  هتبلا  رادشه و  هیبنت و  اب  سپس  ششخب ، لفاغت و  اب  لوا  يهجرد  رد  دیاب  داتسا  اجنیا  رد 
ماکحتسا ورهر و  يرگنشور  دناوتیمن  اطخ  ره  ندرمش  کین  غورد و  ره  نداد  رـس  فارحنا ، ره  ندرک  حابم  تروص  نیا  ریغ  رد  دروآ .

. دنک نیمأت  ار  يونعم  هار  تماقتسا  و 
هب قشع  میظع  يورین  تیاده  دیامن و  فافـش  ار  قشع  سیدقت  هار  هتخاس و  ادج  كاپ  قشع  زا  ار  كاپان  قشع  دیاب  نیتسار  يونعم  نییآ 

دنویپ رگیدـکی  هب  قشع  اـب  نز  درم و  هک  یناـمز  دـهد . رارق  یقـالخا  ریغ  دازآ و  یناوهـش  قشع  ياـج  هب  ار  یقیقح  قشع  تقیقح  يوـس 
دتفیب قافتا  مه  رگا  دتفایمن . قافتا  زگره  تدحو  نیا  اما  دنتدحو . کی  قلخ  شالت  رد  یسنج  زاین  قشع و  يهبذاج  لیلد  هب  دنروخیم ،

قوش زاین و  تدـحو ، يارب  رتشیب  قایتشا  رما  نیا  سکع ، رب  تقیقح ، رد  هن . ای  دـتفیب  قاـفتا  دـنکیمن  یقرف  ًاـعقاو  هک  تسییزج  یتقوم و 
نیا زا   ] دوشیم … 26 لصاح  یماکان  یـسنج ] يهطبار  نآ [  ماجنا  لابند  هب  راب  ره  اما  دروآیم ؛ دوجو  هب  ار  ییاهن  تدـحو  يارب  رتشیب 

هتـشاد دای  هب  اما  منکیم . عافد  قشع  زا  نم  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  دـهدیم و  رارق  اـم  راـیتخا  رد  ار  گرزب  شنیب  کـی  قشع  هک ] تساـج 
هلیـسو کی  دیاب  قشع  دیورب . هلحرم  نیا  يوسارف  هب  دـیاب  امـش  هک  تسنیا  نم  فرح  مامت  دـیرذگب . هلحرم  نیا  زا  دـیاب  امـش  هک  دیـشاب 

. دشاب
اهنت دیاهدمآ ، ایند  هب  اهنت  هکنیا  دینک  ساسحا  ار  قلطم  تقیقح  امـش  دوشیم  بجوم  هک  يزیچ  تسا  گرزب  يهبرجت  کی  قشع   … 27

، دنک كرد  ار  ییاهنت  نیا  دیاب  ناسنا  درب …  نیب  زا  ار  ییاهنت  نیا  رهز  ناوتیمن  مه  ییوراد  چیه  اب  دیریمیم و  اهنت  دینکیم و  یگدـنز 
، دوشیم وحم  ییاهنت  نآ  ناهگان  دیـسر ، شاییاهنت  يهتـسه  هب  هک  نیمه  یلو  دورب ، نآ  قامعا  اـت  دـیاب  دورب ، ورف  ییاـهنت  نیا  رد  دـیاب 

. تسا رضاح  ادخ  اهنت  اجنآ  درادن و  دوجو  ییاهنت  رگید 
. تساهنت ادخ  نوچ  دیتسه  اهنت  امش 

هک تساجنیا  لکشم  اما  دزاسیم ، طوبرم  وا  هب  ندیـسر  دنوادخ و  هب  ار  نآ  یتسرد  هب  هتفایرد و  یبوخ  هب  ار  تدحو  هب  لیم  نیا  وشا   28
درادن و دوجو  مه  یعنم  چیه  دوشیم و  هدناوخارف  بایدوز  یـسح و  ياهتذـل  يوس  هب  هراومه  ناسنا  دازآ  یـسنج  یقـشع و  طباور  اب 

. دنکیمن صخشم  ار  ياهلحرم  نامز و  چیه  وشا  یلو  درادزاب  ینارسوه  نیا  زا  ار  دوخ  دنک و  هدارا  اج  کی  زا  دیاب 
ییاناوت صخـش  هکنیا  رگم  دمآ ، دهاوخن  هاگ  چـیه  تقیقح  رد  دـیایب  شیپ  دوخ  هب  دوخ  یـسنج  ياهتذـل  زا  رذـگ  هک  دـشاب  رارق  رگا 

زا ار  دـیق  یتقو  مسرب . دـیحوت  كرد  قیمع و  ییاهنت  نآ  هب  راب  نیا  دـیاش  دـیوگب  دـناوتیم  راب  ره  سپ  دـهدب . تسد  زا  ار  دوخ  یـسنج 
یگدزلد یگدرسفا و  تلاح  مایتلا  يارب  تسا  نکمم  دنهدیمن . روهظ  ناما  يونعم  براجت  هب  میرادرب  سرتسد  رد  ياهیشوخ  اهتذل و 

. تسادخ ییاتکی  ییاهنت و  دیحوت و  تفایرد  تلاح  نیا  مییوگب  میزاسب و  ادخ  زا  یمهوت  رادیاپان  ياهیشوخ  اهتذل و  نیا  زا  دعب 
. درادن دوجو  ندش  ینامسآ  اهسوه و  زا  یهار  زج  یهار  ندش  ییادخ  يارب  یسانشب و  یناوتیمن  يوشن  ییادخ  ات  ار  ادخ  یتسار  هب  اما 

نایم عمج  رب  ینبم  وا  لح  هار  دتـسرپیم . ار  هلاسوگ  نمیه  ًاـقیقد  وشا  مینادب 29 و  یناهج  نیا  یـشوخ  تذل و  نیمه  ار  ادـخ  هکنیا  رگم 
: دیوگیم هک  دسریم  اج  نیا  هب  هبقارم  قشع و 

تسا و روجهم  یمخز و  هشیمه  ناسنا  هک  دهدیم  ناشن  یسنج  تیلاعف  دراد . دوجو  جنر  درد و  تروص  نیمه  هب  زین  یـسنج  تیلاعف  رد 
هب رگید  راب  وا  اما  دناوخیم . يرگید  هب  ندیـسر  هب  ار  ناسنا  تیعـضو ، نیا  دسرب . تذـل  جوا  هب  یـسنج  لمع  قیرط  زا  دـناوتیمن  زگره 

. دباییم موادت  مه  یتحاران  دبای  همادا  تدحو  هب  ندیسر  يوزرآ  هک  ینامز  ات  ددرگ و  یمرب  شدوخ 
. دشاب شیاین  رد  یترایز  قشع  رد  امش  هودنا  دیراذگب   … 30

. دشاب قیمع  گرزب و  ۀبقارم  کی  هودنا  يهبرجت  نیا  دیراذگب 
. تسا ریذپ  تشگرب  تلاح  نیا  دینک . لح  رگید  ناسنا  رد  ار  نآ  دیناوتیمن  امش  دینک . لح  ناتدوجو  نورد  رد  ار  دوخ  دیاب  امش  لوا 

. دنکیم لمع  یعیبط  لکلا  لثم  لکلا ، لثم  مه  یسنج  تیلاعف  سپ  دیروآ . دوجو  هب  ار  یشومارف  تلاح  دیناوتیم  هظحل  کی  يارب  طقف 
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. دنکیم یفرعم  كرابم  ار  نآ  هتبلا  دنادیم و  یعیبط  ًالماک  ار  هودنا  نزح و  هدید ، ار  هلصاف  یسنج  يهطبار  قشع و  رد  وشا   31
هب لیم  دیریگب . يدج  ار  هودنا  نیا  دیوگیم  سپـس  دسرب و  هودنا  نیا  هب  ات  دـنکیم  مالعا  دازآ  ار  یناوهـش  قشع  ار و  یـسنج  طباور  وا 

دوـخیب دوـخ  زا  ار  امـش  ياهظحل  يارب  هطبار  نیا  جوا  اـما  دـناوخیم  ارف  یقـشع  هب  ياهطبار و  هب  ار  امـش  ییاـهنت  زا  ییاـهر  تدـحو و 
. دنکیم دوخیب  دوخ  زا  ار  امش  ییایمیش  قیرط  زا  هک  یلکلا  تابورشم  لثم  دنکیم 

. دنکیم ار  راک  نیا  ییایمیش  هن  یعیبط و  هار  زا  اما  ياهظحل  يارب  زین  یسنج  قشع  یسنج و  يهطبار 
دوشیم و رتدیدش  لیم  نیا  راب  ره  هک  دهدیم  رادـشه  وا  هتبلا  یتفیب . لکـشم  نیا  لح  يارب  رگید  یهار  رکف  هب  وت  ات  دوش  نینچ  راذـگب 
هک ریذـپ  تشگرب  ینتفر و  تسد  زا  اما  ینافرع  یتلاح  تسا  بارـس  نیا  هک  دـنکیم  ناـعذا  وا  دیـشیدنا . ياهراـچ  دـیاب  هک  تساـج  نیا 

نتـشگزاب نورد  هب  تصرف  زا  راـب  ره  دـینک و  رارکت  ار  یـسنج  يهطبار  اـهراب  اـهراب و  هک  تسنیا  وشا  يهیـصوت  دـیاشگیمن . ار  یهرگ 
فیرعت دح  شتاوهـش  يارب  هک  یـسک  دهدیمن  حیـضوت  وا  دیبایب . ار  اتکی  يادخ  ییاهنت  نیا  يافرژ  رد  هرخالاب  دیناوتب  ات  دینک  هدافتـسا 

. دنکیم رظن  فرص  سر  تسد  رد  تذل  نیا  زا  یعیبط  روط  هب  هنوگچ  درادن ، ياهدش 
دتفایم و یبلط  تذل  لسلـست  کی  رد  دوشیم و  یطرـش  تاذـل  نیا  هب  تبـسن  صخـش  هتـشاد ، سکع  رب  ياهجیتن  تاوهـش  ییاهر  هکلب 

. دش دهاوخ  رتیناویح  رتنارسوه و  رت ، یشحو  هراومه 
. دسریم ییانعمیب  یچوپ و  هب  هدش ، هدرـسفا  هدروخرـس و  تدش  هب  يداش  زا  دـعب  ياههودـنا  تذـل و  زا  سپ  ياهجـنر  نیا  زا  هکنیا  ای 

راسفا یبلط  تذـل  زا  ریغ  ییاج  رد  ناسنا  دوش و  هتخانـش  زاب  هار  زا  هاریب  هک  دوش  هداد  رارق  هداج  يارب  یمیرح  هک  تسین  نیا  زج  یهار 
نامه زا  هداد ، هئارا  مالسا  رد  ینافرع  تیبرت  هک  تسیهار  نیا  دیآرب و  دنوادخ  نتشیوخ و  يوجتسج  رد  چوپ  یهاوخ  یشوخ  هتخیسگ و 

رد تراهم  یگداوناخ  طباور  بوچراچ  رد  سکس  قشع و  نتفرگ  رارق  تروص  رد  دنکیم و  هیصوت  ار  یسنج  طباور  قشع و  راهم  زاغآ 
شرظن تیاهن  رد  تسا و  كولـس  ریـس و  يارب  ياهلیـسو  رازبا و  یـسنج  قشع  هک  يریگ  هجیتن  دزاـسیم . قشم  رـس  ار  قشع  رب  يرادـیاپ 

. تسا يزاب  قشع  یسنج و  طباور  رد  ینامداش  تذل و  نیمه  فده  هک  تسنیا 
هودـنا و هداد و  شیازفا  ار  يزاـب  قـشع  يهظحل  يداـش  تذـل و  هبقارم  هک  تسنیا  هبقارم  قـشع + زت  مـیلعت  نییبـت و  رد  وا  شـشوک  ماـمت 

. دنکیم رتریذپ  لمحت  هدیهاکورف ، ار  نآ  زا  سپ  یگدرسفا 
دوشیم نیا  عنام  هدوب ، محازم  ندرب  تذل  عقوم  مه  نهذ  هک  تسا  رطاخ  نیا  هب  هبقارم  قشع و  نایم  عمج  ای  نتخیمآ  ترورـض  تیمها و 

هارمه هب  یتارطاخ  تسا و  فوطعم  هتـشذگ  هب  اریز  دروآیم . راب  هب  هودـنا  نآ  زا  سپ  مه  يربب و  تذـل  هقـشاعم  زا  تساوح  مامت  اب  هک 
ور نیا  زا  مه  تسین . راگزاس  ناسنا  ترطف  تعیبط و  اب  هتفریذپن ، ار  اهنآ  یقالخا  نادجو  هک  ییاهاطخ  زا  تذـل  نایاپ  زا  یتارطاخ  دراد ،

یشوخ تذل و  زا  ات  دینک ، يوریپ  دوخ  یعیبط  ياهسوه  لایما و  زا  هتشاذگ ، رانک  هبقارم  دنیارف  رد  ار  هشیدنا  نهذ و  هک  دنکیم  هیصوت 
: دیشاب هتشاد  رطاخ  هب  دینک . تعاطا  نآ  زا  دیهنب و  جرا  ار  ناتنورد  يادن  دیوش . دنمهرهب  یگدنز 

. دنک تیاده  تسار  هار  هب  ار  امش  هشیمه  ادن  نآ  هک  منکیمن  نیمضت  نم 
. تسامش تمارک  زا  یشخب  نیا  دیورب . یهارمگ  هب  هنادازآ  هک  تسامش  قح  نیا  دربیم … ، یهارمگ  هب  ار  امش  تاقوا  رتشیب 

هوکـشاب و يهظحل  چیه  ندرک  یگدنز  روط  نیا   32 دـیراذگب . رانک  هب  ار  روما  یتسردان  یتسرد و  دـیتسیاب …  دـنوادخ  لباقم  رد  یتح 
ات هتـشذگ  زا  شیوخ و  زا  وشا  زیرگ  تخیرگ . دوخ  يهتـشذگ  دوخ و  زا  دـیاب  هراومه  دروآیمن و  دـیدپ  یگدـنز  رد  ار  ینیرفآ  راـختفا 

يوگخـساپ نم  هک  دیوگیم  زین  درادن و  يروآدای  شزرا  هتـشذگ  هک  دنکیم  حیرـصت  هداد 33 و  رییغت  ار  دوخ  مان  اـهراب  هک  تسیدـح 
نآ یقـالخا  لوصا  يرکف و  ياـههدولاش  رد  رییغت  نودـب  ار  رـصاعم  ناـسنا  تیونعم  نارحب  دـشوکیم  وا   34 متـسین . مزورید  ياهفرح 

ناسنا ياوها  لایما و  هک  دـهدیم  هئارا  نافرع  زا  يریـسفت  هدرک ، قیرزت  یتسرپ  سوه  نیمه  رد  ار  نافرع  تیونعم و  اذـل  دزاـس . فرطرب 
. دنک نیمأت  هدرمش و  حابم  ار  هداتفا  رود  ادخ  زا  هدرک و  طوبه 
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ره هداد  ماجنا  هدافتسا  ءوس  تیاهن  قرـش  ینافرع  تایبدا  ثاریم و  زا  هراب  نیا  رد  هدرک ، یفرعم  ادخ  ار  اهییوجماک  يهمه  ریـسم  نیا  رد 
. دنکیم لامعا  ار  یفیرحت  هنوگ 

اهینارـسوه و هیجوـت  يارب  رـصاعم  ناـسنا  یبـیرفدوخ  هـک  دوـب  موـس  يهرازه  يهناتــسآ  رد  گرزب  بـیرف  کـی  وـشوا  مـالک  کـی  رد 
يهراـبرد هدرک و  یفرعم  ینیون 35  ًـالماک  یبهذـم  یهاـگآدوخ  زاغآرـس  ار  دوخ  هک  تسوا  فارتعا  درک . یگدـنیامن  ار  شیاـهینادان 

. تسا هدش  انب  یگتخاس  يزیواتسد  هیاپ  رب  اهنییآ  همه  هک : درادیم  راهظا  بهذم 
هدوـسرف هنهک  ياهزیواتـسد  دروآ . دـیدپ  ياهزاـت  ياـهنید  هدروآ و  راـب  هب  ياهزاـت  ياهزیواتـسد  ناوـتیم  دـننیغورد …  اههویـش  همه 

. دوب دهاوخ  زاین  يرتون  ياهغورد  هب  دنتفایم و  وب  گنر و  زا  هنهک  ياهغورد  دنوشیم .
. دنکیم یبایزرا  دمآراکان  ار  اهنت  ۀبقارم  تسا و  روخلد  یسنج  قشع  رد  هناراگزیهرپ  ياهشور  زا  وشا  اهرتیتوس :  36

. دنیشنیم مارآ  ان  یلد  هتفـشآ و  ینهذ  رب  یتخـس  هب  هبقارم  ریت  تروص  نیا  ریغ  رد  دوش ، ماجنا  لد  نهذ و  ندش  یلاخ  یپ  رد  دیاب  هبقارم 
. تسا هبقارم  اب  قشع  قیفلت  ادخ  هب  ندیسر  رثؤم  تسرد و  شور 

رگید عون  زا  یهاگآ  هب  نتفای  تسد  يارب  هبقارم  یقیقح . نتشیوخ  اب  رادید  دوخ و  یتسه  فشک  يارب  نورد  قامعا  هب  تسیرفـس  هبقارم 
هک یقافتا  هبقارم  نایرج  رد  تشذگ . نهذ  زا  دیاب  نورد  هب  رفـس  يارب  ور  نیا  زا  دباییم . ققحت  یموهفم  رکفت  نهذ و  زا  رتارف  هک  تسا 

. دنکیم هدهاشم  يرگید  تروص  هب  ار  شلامعا  راکفا و  لایما و  مامت  صخش  هک  تسنیا  دتفایم 
قـشع هک  رگیزاب . یلایخ  دوخ  تسیچاشامت و  یقیقح  دوخ  اما  دـنکیم ؛ يزاب  نآ  رد  شدوخ  هک  تسیرتاـئت  يهنحـص  یچاـشامت  اـیوگ 

قشع یسنج و  طباور  رد  ینامداش  تذل و  نیمه  فده  هک  تسنیا  شرظن  تیاهن  رد  تسا و  كولس  ریس و  يارب  ياهلیسو  رازبا و  یسنج 
. تسا يزاب 

: فلؤم
فیس يرهاظم  اضردیمح 
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***********
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وشوا ياههاگدید  یخرب  یسررب 

: هدیکچ
. تسا لیصا  تیونعم  هب  تشگزاب  هنشت  نردم ، یگدنز  زا  هتسخ  رشب  هزورما 

وا هب  هتسویپ  قیمع و  یشمارآ  هداد و  نیکست  ار  زورما  هتفـشآ  ناسنا  یتسه ، تیاغ  اب  ییوسمه  تقیقح و  اب  قابطنا  رب  هوالع  هک  یتیونعم 
نومزآ هب  هدومن و  هضرع  ار  دوخ  دـیدج  ياـههدروارف  دوخ و  دـنوشیم ، دراو  يرتـشم  رپ  رازاـب  نیا  رد  وـن  هب  وـن  یبتاـکم  دراد . ینازرا 

. تسا وشا » ، » یبلط تیونعم  رازاب  رد  يرتشم  رپ  نایعدم  هلمج  زا  دنراذگیم .
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يراد نید  ییوج و  ادخ  ياعدا  تسا ، هدرازگ  تیرشب  يور  ارف  دیدج  یهار  شیوخ ، مغر  هب  هدومن و  قیفلت  هبقارم  اب  ار  سکـس  هک  يو 
. دنکیم غیلبت  شیاههتفگ  رد  ياهتسجرب  تروص  هب  ار 

دقن هب  یکدـنا  لیلحت و  یناوخزاب ، دروم  تناید »  » و نید » «، » ادـخ  » هلمج زا  ینید  میهافم  زا  ياهراـپ  هب  تبـسن  وشا  یقلت  راتـشون  نیا  رد 
. تسا هدش  هتشاذگ 

« نید . » دوش عقاو  کلاس  ریـس  تیاغ »  » دناوتیمن دیابن و  هک  فیعـض  صقان و  تسیدوجوم  اما  دراد  تقیقح »  » دنچ ره  ادـخ  وشا  نایب  رد 
رگا دریذپیم  ماجنا  هبقارم »  » بلاق رد  وشا  رظنم  زا  هک  ینورد  ریـس  نیا  یعامتجا . ياهتلاسر  زا  یهت  يدرف و  ینورد و  تسیاهبرجت  مه 

. دریگیم مان  تناید »  » دبای رارمتسا  یگنامداش » لیصحت   » فده اب 
. تسا هدومنن  هیبعت  ف  تعیرش »  » مان هب  یماظن  ناسنا  يارب  دنوادخ  ًالوصا  تسین و  يزاین  دوجوم » نایدا   » هب لوصح  يارب 

هتشر لاس 1953  رد  يو  دوشگ . ناهج  هب  هدـید  دـنه  رد  لاس 1931  رد  وشا  هب  روهـشم  شنیجار  ناوگاب  وشا  یگدـنز  هب  هاتوک  یهاـگن 
اب یملع  هرکاذـم  هب  اهلاس  دوب و  لوغـشم  هفـسلف  سیردـت  هب  دـنه  روپ  لابج  هاگـشناد  رد  لاـس  تدـم 9  هب  دـناسر و  نایاپ  هب  ار  هفـسلف 

دنه رد  وشا ) یللملا  نیب  نومک  مان  هب   ) هبقارم زکرم  کی  سیـسات  هب  مادقا  لاس 1974  رد  وشا  تخادرپ . يدنه  ناملاع  هفـسلف و  ناگرزب 
. دش لیدبت  دنه  رد  هبقارم  زکرم  نیرتگرزب  زا  یکی  هب  ًادعب  هک  دومن 

مان هب  یکرهش  يو  نادرگاش  هک  يروط  هب  دروآ  درگ  يدایز  نادیرم  تسناوت  رفس  نیا  رد  درک . ترجاهم  اکیرمآ  هب  لاس 1981  رد  يو 
. دندرک انب  اکیرمآ  نکاما  زا  یکی  رد  يو 

: دراد دوجو  هیرظن  ود  وشا  جارخا  دروم  رد  درک . رداص  ار  وشا  جارخا  روتسد  اکیرمآ  تلود  مهبم ، مادقا  کی  رد  لاس  زا 4  دعب  اما 
رب انب  دادیم  رارق  اهناسنا  يولج  دیدج  یهار  هدرب و  لاؤس  ریز  ار  اکیرمآ  هعماج  ياهشزرا  هیلک  وشا  دنیوگیم  وشا  نادـیرم  ناوریپ و  »

. دندرک جارخا  ار  وا  دندرک و  رطخ  ساسحا  وا  زا  اکیرمآ  نارس  نیا 
. دش جارخا  دوب  هتفرگ  شیپ  رد  اکیرمآ  رد  هک  یطارفا  یقالخا  داسفا  لیلد  هب  وشا  هک  دندقتعم  رگید  یهورگ  اما 

. تسا مود  رظن  دیوم  دنکیم  دییات  ار  اهنآ  مه  دنه  هجراخ  روما  ترازو  هک  اکیرمآ  هجراخ  عابتا  نامزاس  دانسا  هک  تسا  ینتفگ 
زا 7000 شیب  ار  وشا  ياهینارنخـس  دـندش . هتفرگ  يو  ياهینارنخـس  زا  همه  وا  راثآ  اما  تشونن  یباـتک  زگره  دوبن و  نتـشون  لـها  وشا 

. دناهدرمش هسلج 
. دنک بذج  دوخ  بتکم  هب  فلتخم  ياهروشک  زا  يدایز  ناوریپ  تسناوت  هک  دوب  تسد  هریچ  يرونخس  يو 

وـشا هبقارم  هک  « ) ارکاچ تفه  ندب  تفه   » مان هب  وشا  زا  لقتـسم  باتک  کی  هک  یلاح  ات  دراد  اگوی  جیورت  دییات و  رد  يدایز  بلاطم  وشا 
. تسا هدیسر  پاچ  هب  دهدیم ) شزومآ  اگوی  میلاعت  بلاق  رد  ار 

فافـش روط  هب  يدایز  ثحابم  رد  ار  بلطم  نیا  هتفریذـپ و  ریثات  تدـش  هب  هرتنت  نییآ  مان  هب  يدـنه  ياهنییآ  زا  یکی  زا  روط  نیمه  وشا 
. تسا هدرک  يروآدای 

. تسا هدرک  سکعنم  شراثآ  رد  ار  يولوم  تامیلعت  زا  ياهراپ  روط  نیمه  تسا و  رثاتم  ادوب  زا  ریبک و  خیش  مان  هب  یسک  زا  نینچمه  يو 
هتفریذـپ ار  یناهیک  حور  و  رگید ) تادوجوم  رگیپ  رد  ای  نینج  رکیپ  رد  هتـشذگ  حاورا  لولح   ) خـسانت لثم  یمیهاـفم  يو  ییاـنبم  رظن  زا 

. تسا
****

رد یکدوـک  رد  هک  تسا  هدوـب  يروـط  وـشا  نایـصع  درمت و  سح  دراد . يو  رد  يرگ  نایـصع  حور  زا  ناـشن  وـشا ، یکدوـک  تاـیاکح 
: تفگ خساپ  نینچ  ملعم  هب  وشا  تشاد . یپ  رد  ار  ملعم  ضارتعا  لمع  نیا  دادیم . رارق  زیم  يور  ار  شیاهاپ  سرد  سالک 

فالخ رب  وشا  يزور  ممهفب ». ار  امش  موهفمان  بلاطم  مناوتیم  رتهب  يروط  نیا  زیم …  نم و  نیب  تسیاهلأسم  نیا  درادن ، یـضارتعا  زیم  »
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. تسا رتخد  يو  دننکیم  رکف  يدادعت  دراذگیم و  دنلب  ار  شرس  يوم  دوجوم  ياهراجنه 
. دنکیم ار  وشا  رس  يوم  ضارتعا ، ناونع  هب  دونشب  ار  مدرم  ياههیانک  دناوتیمن  هک  وشا  ردپ 

. دشارتیم هت  زا  ار  شرس  يوم  دوریم و  یناملس  هب  وشا 
: دیوگیم شردپ  لباقم  رد  شلمعلا  سکع  لقن  زا  دعب  وشا  دهدیم ) ماجنا  ار  راک  نیا  هدرم  شردپ  هک  یسک  دنه  رد  )

زا یکی  وشا » هاـگن  زا  ادـخ  موهفم  .« » دوب دـهاوخ  رتكاـنرطخ  خـساپ  تسنادیم  نوـچ  درک . نم  اـب  مردـپ  هک  دوـب  يراـک  نیرخآ  نیا  »
. تسا ادخ »  » مان هب  نشور  یتقیقح  هدش ، هتخادرپ  نآ  هب  وشا  ياهراتفگ  رد  هک  یمیهافم 

. تسا هتشاد  سدقم  تاذ  نآ  دروم  رد  وشا  هک  درادیم  رب  هدرپ  مهبم  يروصت  زا  انشآ ، موهفم  نیا  دروم  رد  وشا  ياههتفگ 
تدابع تايداش ، راذـگب  شاب و  نامداش  سپ  يداش ، رگم  تسین  يزیچ  نم  يارب  ادـخ  « ؛ درامـشیم يداش  داـعم ل  ار  ادـخ  یهاـگ  يو 

. دنکیم راکنا  ار  یتسه  زا  ریغ  يدوبعم  دنادیم و  یگدنز  نامه  ار  ادخ  رگید  ياج  دنادیم . رورس  عضوم  نامه  ار  ادخ  یهاگ  دشاب ».
دوجو ادـخ  اب  تفلاخم  ای  تقفاوم  رد  یثحب  چـیه  نتخاس  حرطم  ناکما  درک ، تباث  ناوتیمن  ار  ادـخ   » دوشیم دـقتعم  يرگید  راتفگ  رد 
يدوس ادخ  هب  ندیـشیدنا  وشا  رظنم  زا  چـیه . يارب  وهایه  مه  نآ  دنتـسین ، شیب  ییوهایه  يو  رظن  زا  یـسانشادخ  ثحابم  یمامت  درادـن ».

هب ادخ  هک  تسا  تروص  نیا  رد  اهنت  دنک ، ادخ  رادید  هدامآ  ار  دوخ  طقف  دنک و  شومارف  ادخ  دروم  رد  ار  زیچ  همه  دیاب  ناسنا  درادـن و 
هـصالخ ندرک  هبقارم  ندـناوخ و  هنارت  ندیـصقر ، ندوـب ، شوـخ  رد  طـقف  مه  یگداـمآ »  » نیا هک  نـیا  رتبلاـج  دـیآیم . ناـسنا  رادـید 

. تسا روضح  کی  هک  صخش  کی  هن  ادخ  ، » يو هاگن  رد  دوشیم .
.« تسا يدنوادخ  هک  ادخ  هن  ادخ 

. تسا هدش  لیکشت  هدام  زا  هک  یناسنا  هتبلا  دنادیم  ناسنا  لصا  ار  ادخ  یهاگ 
تقلخ زور  شـش  رد  ادـخ  هک  دـنکیم  ییاههدـیدپ  زا  ياهراپ  هب  هراشا  تسین و  زیچ  همه  قلاخ  هک  دـنکیم  داـی  ییادـخ  زا  یهاـگ  وشا 
هدـمآ دـیدپ  يدام  ملاع  زا  هک  دربیم  مان  ییادـخ  زا  یهاگ  دـننک و  قلخ  ار  اهنآ  دناهتـسناوت  يوروش  نپاژ و  اما  هدـیرفاین  ار  اهنآ  ملاـع ،

. تسا
: درادیم رذح  رب  ادخ  يوجتسج  زا  ار  نارگید  هک  تسا  مهبم  نانچنآ  وشا  رظن  زا  تقیقح  نیا 

نیا دینکن . تبحـص  نم  اب  هراب  نیا  رد  میوگیم  اهنآ  هب  نم  میراد . ار  ادخ  يوجتـسج  يوزرآ  ام  دنیوگیم ، دنیآیم و  نم  دزن  هب  مدرم  »
. تسا هدیافیب  دنوادخ  دروم  رد  یتبحص  هنوگ  ره  دیشکن . ثحب  هب  ار  هلوقم 

ياههار  » تسیلکـشم راک  دـنوادخ  دروم  رد  وشا  تاـملک  يدـنب  عمج  هک  ناـنچ  مه  تسین » دـنیوگیم  هچ  نآ  رد  یموهفم  اـنعم و  چـیه 
. تسا يو  دوخ  هب  رصحنم  مه  وشا  مالک  رد  ادخ » هب  ندیسر 

انامه ناهرب  لقع و  هار  زا  ادخ  هب  ندروآ  يور  دربیمن و  ییاج  هب  هار  ادـخ  تخانـش  يارب  یقطنم  یلالدتـسا و  ثحابم  ًالوا  وشا  رظنم  زا 
. دناهداد زاب  قطنم  لقع و  هک  ارچ  دنکشیم  شناد ، هدرپ  نداتفا  ورف  زا  دعب  تخانش  لک  ًالوصا  تسا و  دنوادخ  نداد  تسد  زا 

شناد هار  زا  . » تخانـش ار  ادـخ  ناوتیم  شوـه  لـقع و  هار  زا  دوـشیم  دـقتعم  دزادرپیم و  ییوـگ  ضقاـنت  هب  رگید  مـالک  رد  وـشا  هتبلا 
یـشوه ادخ  تخانـش  يارب  تخانـش ، ناوتیم  شوه  لقع و  هار  زا  هکلب  تخانـش  ار  ادخ  دوشیمن  رواب  هار  زا  دیـسر و  ادـخ  هب  دوشیمن 

.« تسا زاین  ناوارف 
. تسا قشع  دنوادخ  تخانش  هار  هناگی  وشا  هاگن  زا 

تـسا مهم  وشا  يارب  هچ  نآ  تسین و  دنمهقالع  ادخ  هب  وا  ًالوصا  دنادیمن و  فدـه  ار  ادـخ  يو  هک  تسا  هتکن  نیا  وشا  مالک  بیاجع  زا 
زا ینامداش  یپ  رد  بهذم  مه  ادخ و  هتبلا  هک  دنکیم  ادیپ  تیمها  تسا  قشع  هب  ندیسر  رازبا  نوچ  ادخ  تسا و  قشع »  » شدوخ ریبعت  هب 

يوجتـسج رد  فراع  . » درادـن ادـخ  اب  يراک  فراع  تسا و  قشع  هکلب  تسین  ادـخ  فراع  فدـه  هک  دـنکیم  حیرـصت  دنـسریم و  هار 
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يوجتـسج رد  وا  اما  دـباییم . مه  ار  ادـخ  دوخ  هار  رد  فراـع  هتبلا  درادـن . رـس  رد  ادـخ  ياورپ  وا  دروآیم . يور  یگدـنز  هب  یناـمداش 
. تسا ینامداش 

نایب نیا  زا  تسین ». یکتم  يرواب  چیه  رب  نافرع  درادن . ییادخ  اب  ای  ییادخ  یب  دروم  رد  ییاهرواب  هعومجم  هنوگ  چـیه  نافرع  نیا  رب  انب 
ادخ فده . هن  دراد  ار  هلیـسو  کی  مکح  طقف  هک  تسییادخ  تسا  حرطم  ادخ  رگا  تسادخ و  نودـب  نافرع  وشا ، نافرع  دوشیم  نشور 

: دیوگیم تحارص  هب  تهج  نیمه  هب  تیاغ . هن  تسا  هار  دصقم ، هن  تسا  رازبا 
نیا رد  دـنادب  دـصقم  ار  ادـخ  دـناوتیمن  وشا  هک  نیا  زار  زادرپب ». ینامداش  يوجتـسج  هب  طقف  نک . شومارف  ادـخ  دروم  رد  ار  زیچ  همه  »

میوگیم نم  تفای . میقتـسم  روط  هب  ناوتیمن  ار  ادخ  . » درادن ناکما  هطـساو  الب  روط  هب  ادخ  تخانـش  يو ، رظنم  زا  هک  تسا  هتفهن  هتکن 
«. دش یهاوخ  نیگمغ  تخبدب و  شیپ  زا  شیب  تفای و  یهاوخن  ار  وا  ینک  وجتسج  ار  ادخ  رگا  یبایب ، ار  ادخ  ات  نک  وجتـسج  ار  ینامداش 

ادخ یشومارف  هکلب  تسین  يزاین  هبقارم  هب  طقف  هن  هک  دهدیم  رارق  عاعشلا  تحت  ار  زیچ  همه  دوشیم و  هتسجرب  وشا  مارم  رد  نانچ  قشع 
. تسا ریذپ  ناکما  مه 

.« تسا ریذپ  ناکما  يزیچ  ره  قشع  زا  هک  ارچ  ینک ، شومارف  ًالماک  ار  ادخ  یناوتیم  یشاب ، قشاع  رگا  »
*****

« وشا هاگن  رد  نید  »
. تسه وشا  راثآ  رد  شاکنک  لباق  ياههزوح  زا  نایدا »  » هب وشا  هاگن 

. تسا نید  هب  ینیمز » هاگن   » تسا شودخم  هتبلا  راد و  هقباس  یقلت  هنوگ  نیا  دنچ  ره  نید  زا  يو  یقلت  هک  تسنیا  یساسا  هتکن 
ینایحو یقلت  ًالوصا  يو  دـنادیم . رـشب » تسد  هتخاس  ياهدـیدپ   » ناونع هب  هک  رـشب  تداعـس  تهج  یعقاو » هار   » ناونع هب  هن  ار  نید  وشا 

. دنکیم راکنا  تدش  هب  دشاب  هتشاذگ  راک  تناید  نید و  هصرع  رد  ار  رشب  تیاده  هناماس  دنوادخ  هک  بلطم  نیا  درادن و  نید  هب  تبسن 
ار ماع  ینعم  هب  نید  نایدا  ناگرزب  زا  یـضعب  يو  هک  تسنیا  دومن  اعدا  ناـیدا  هب  تبـسن  وشا  ینیب  شوخ  زا  ناوتیم  هک  یبلطم  نیرتـالاب 

نیا لومشم  هک  روهـشم  نایدا  ناراذگ  هیاپ  دنایبیغ . يونعم و  هبرجت  بحاص  هک  ییاهناسنا  دنادیم ، ریمـض  نشور  فراع و  ياهناسنا 
و نید » «، » ادـخ  » دروم رد  وشا  ياههتفگ  زا  دنتـشترز . ادوب و  ماَـلَّسلا ، ِْهیَلَع  یـسیع  مَّلَـس ، َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  دـمحم  دـنا  ینیب  شوخ 

یناوخ مه  ًالماک  رگید  مه  اب  دنوش  ریوصت  يونعم » ماظن   » تروص هب  وشا  ياهراتفگ  رگا  وشا  رظنم  زا  نید  رـصانع  هک  دیآیم  رب  ربمایپ » »
ادخ يو  هاگن  زا  دـش  هتفگ   ) درادـن دوش  عقاو  یتسه » لیـصا  تیاغ   » هکنیا تیحالـص  دریذـپیم  وشا  هک  ییادـخ  نوچ  دـنراد ، بسانت  و 

تهج نیمه  هب  دنکیم و  ادیپ  تیمها  وشا  رظن  زا  تسیگنامداش  رورـس و  هدـننک  نیمأت  هک  رظن  نیا  زا  ادـخ  نیا  و  تسین ) زیچ  همه  قلاخ 
هجیتن دیامن . یحارط  تیرـشب  یگدنز  يارب  نید ، مان  هب  ياهمانرب   » دناوتیمن ییادخ  نینچ  ًاقطنم  دـنادیم و  يراد  نید  نیع  ار  ندوب  داش 
هبرجت ياراد  يدارفا  رثکادح  ناربمایپ  تسا و  هدرکن  ندوب » راد  بتکم   » ياعدا يربمایپ  چـیه  هک  تسنیا  ادـخ ، زا  یتشادرب  نینچ  یقطنم 

: دیوگیم ینامداش » هب  زاین   » مان هب  یسح  شریذپ  زا  دعب  وشا  رشب . تیاده  ناراد  هیعاد  تعیرش و  ناراذگ  ناینب  هن  دنا  يونعم 
نیا زا  نایدا  مامت  ینک . شیادـیپ  هرابود  ات  دـناوخیم  ار  وت  نانچ  مه  تسوپاکت . رد  وت  دوجو  ياـفرژ  رد  ییاـج  رد  زونه  ساـسحا  نیا  »

. دنکیمن هدروآ  رب  ار  یلمع  فده  چیه  نید  اریز  دوبن ، نید  دوجو  رب  یلیلد  چیه  هنرگ  دناهدمآ و  دوجو  هب  ساسحا  لیم و 
. دنکیم هولج  هدوهیب  يزیچ  نید  تسارگلمع  هک  یناسنا  رظن  زا  لیلد  نیمه  هب 

« تسا تقو  ندرک  فلت  درادن ، ياهدیاف  چیه 
نآرق هاگن  رد  دـنادیم . ساسحا  لـیم و  کـی  هب  طوبرم  هک  عراـش  لـعج  هن  ار  نید  شیادـیپ  يو  هک  دـیآیم  رب  حوضو  هب  ـالاب  ناـیب  زا 
یمهس تعیرش  تاروتسد  لعج  رد  دنراد و  هدهع  هب  ار  تلاسر  نیا  غالبا  هفیظو  اهنت ، یهلا  نالوسر  تسا و  نید  ثعاب  لعاج و  دنوادخ 

وـشا زا  عافد  ماقم  رد  رگا  اجک ؟ رـشب  ساسحا  لیم و  زا  هدمآرب  نید  اجک و  دنربماغیپ  غّلبُم و  طقف  مه  شناربمایپ  یتح  هک  ینید  دـنرادن .
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مدـع  » زاـب تسا  زیتـس  رد  وشا  ياـههتفگ  رگید  اـب  وق ل  نیا  هتبلا  هک  دـناهدمآ  لـیم  نیا  دـشر  يارب  ناـیدا  هک  تسنیا  يو  روظنم  مییوگب 
رب انب  تسین  یهلا  ینایحو و  ماظن  نوچ  نید  وشا ، دید  زا  دوشیم . هدافتـسا  تالمج  نیا  زا  نید » یعامتجا  تلاسر  یفن   » و نید » تیعماج 

. تسا یقطنم  ریغ  دشاب  رواب  رب  یکتم  نید  هکنیا  روصت  نیا 
دروـم نید  ناوـنع  هب  وـشا  تاـملک  رد  هچ  نآ  هک  تسیرورـض  هتکن  نیا  رکذ  دراد .» هبرجت  رد  هشیر  نید  تسین . یکتم  اـهرواب  رب  نید  »
نایدا یقبام  هب  تبسن  ار  نایدا  نیا  میلاعت  زا  ياهراپ  تهج  نیمه  هب  تسا ، مسیدوب  تیدوهی و  تیحیـسم ، هب  رظان  رتشیب  هتفرگ  رارق  ثحب 

زا دوشیم ، رـصحنم  ینطاب  كولـس  دارفا و  ینورد  ریـس  نامه  هب  وشا  رظن  زا  نید  هک  تسادیپ  یبوخ  هب  دهدیم . يرـست  مالـسا  هلمج  زا 
مه نید  دریذپب و  ییاهن  فده  ناونع  هب  ار  نید  هک  دوشیم  لماک  ینامز  ملع  . » دـنادیم ملع  لباقم  رد  ار  نید  يو  هک  تسا  رظنم  نیمه 
هک يراد  زاین  يدایز  ياهزیچ  كاـشوپ و  كاروخ ، هب  وت  ینک ، ریـس  نورد  ياـیند  رد  طـقف  یناوتیمن  وت  اریز  تسین ، لـماک  ییاـهنت  هب 

رـس و اهناسنا  ناور  نورد و  اب  طقف  هک  تسیدرف  یـصخش و  ياهلأسم  وشا  تاملک  رد  نید  نیا  رب  اـنب  دـهدب ». وت  هب  دـناوتیم  ملع  طـقف 
تسا درف  طقف  هک  منکیم  دیکات  . » تسین نید  ًالوصا  دوش  یمومع  نییآ  هب  لیدبت  دهاوخب  ینورد  یصخش و  هبرجت  نیا  رگا  دراد و  راک 

. دشاب راد  نید  دناوتیم  هک 
.« تسا نید  مان  هب  یششوپ  تسین ، نید  رگید  دوش  لیدبت  نییآ  شیک و  اسیلک و  کی  هب  هک  نیمه  نید 

. دنتسه التبم  نآ  هب  نایدا  مامت  هک  تسیبیع  وشا  رظنم  زا  هدش ، عقاو  شرافس  دروم  تیحیسم  لثم  ینایدا  رد  هک  تینابهر  يزیرگ و  ایند 
هک ادـخ  دـنا و  ضقانت  راچد  دـننکیم  هیـصوت  ار  یگدـنز  زا  ینادرگ  يور  هک  نایدا  تسیگدـنز  قلاخ  دوخ  ادـخ  هک  اجنآ  زا  نیا  رب  انب 

. دشاب نآ  دض  دناوتیمن  تسیگدنز  قلاخ 
وشا راثآ  رد  منهج  تشهب و 

هب ار  نایدا  یـساسا  مهم و  میلاـعت  زا  يرایـسب  درامـشیم ، ینورد  ریـس  ار  ناـیدا  فدـه  دـنادیم و  يدرف  هبرجت  ار  نید  هک  اـجنآ  زا  وشا 
. دنکیم لیوات  يدرف  يویند و  تروص 

رد هک  دـنادیم  يویند  ًایناث  ینورد ، يدرف و  يرما  الوا  ار  منهج  تشهب و  دریذـپیمن و  ار  منهج » تشهب و   » مان هب  یقیاقح  ساسا  زا  يو 
. تسا ققحت  لباق  هرمزور  یگدنز 

هژیو یناکم  اـج و  هب  یطبر  چـیه  یلو  تسوت ، دوجو  رد  یناور  یتلاـح  هک  دراد  دوجو  منهج  تشهب و  زا  یعون  يرآ ، سارهن ! منهج  زا  »
ناسنا تسا  دـقتعم  هک  تسا  هاـگن  نیمه  اـب  درادـن ». تـالمهم  نیا  هب  یطبر  نید  زادـنیب . رود  ار  رادـنپ  نیا  درادـن . نامـسآ  اـی  نیمز  رد 

. دنک هبرجت  یگدنز  نیمه  رد  ار  اهنآ  درامگ و  تمه  اهنآ  قلخ  هب  ملاع  نیمه  رد  دنیزفایب و  ار  منهج  تشهب و  دناوتیم 
: دروآیم لیلد  روط  نیا  هلأسم  نیا  يارب  دنکیم و  راکنا  ار  داعم  نیسپاو و  زور  تحارص  هب  وشا 

دروم رد  تسا ، هداتفا  قافتا  ًالبق  هکلب  دتفیب ، قافتا  هدنیآ  رد  تسا  رارق  هک  تسین  يزیچ  نیا  هدرک و  تواضق  وت  دروم  رد  ًالبق  دـنوادخ  »
وا هدرک » مه  تواضق  وت  دروم  رد  دـیرفآ  ار  وت  دـنوادخ  هک  ياهظحل  نامه  تسین …  سرت  هب  يزاین  شابن ، نارگن  زیخاتـسر  زور  هلأـسم 

یتسه ادخ  قولخم  وت   » دـنکیم یفرعم  ناسنا  تاهابتـشا  لوؤسم  ار  دـنوادخ  تسا  کیدزن  ربج »  » هب هک  ینایب  اب  دراذـگیم و  رتارف  مدـق 
لوؤسم یناوتیم  روطچ  وـت  تدوـخ ، هن  تسا  لوؤـسم  وا  يور  یهارمگ  هب  وـت  رگا  وـت ، هن  تسوـت  لوؤـسم  وا  دـهدب  خر  یهابتـشا  رگا 

.« تسا هدوب  رصقم  هشقن  دوخ  دیوگب  دناوتیمن  یسک  دیآ ، رد  بآ  زا  طلغ  یشکب و  ياهشقن  وت  رگا  یشاب ؟
، دوشیم شحاف  ياهطلاغم  بکترم  حوضو  نیا  هب  روطچ  هدومن ، سیردت  هفـسلف  شدوخ  لوق  هب  هدناوخ و  هفـسلف  ینامز  هک  وشا  اتفگش !

؟ تسا حیحص  ناجیب  یطخلا  مسر  بوتکم و  ياهشقن  اب  وشا  لثم  دیرم  راتخم و  يدوجوم  سایق  ایآ 
. تسا ناسنا  يدازآ  تابثا  ریخاتسر ، راکنا  زا  ریغ  دریگیم  الاب  نایب  زا  وشا  هک  ياهجیتن  هک  تسا  نشور 

ًالبق وا  یـسرتب ، ياهدرکن  هچ  ياهدرک و  هچ  هک  دـنک  تساوخ  زاـب  وت  زا  ناـهج  ناـیاپ  رد  هک  یلاـیخ  ییادـخ  زا  تسین  مزـال  نیا  رب  اـنب  »

امن تیونعم  روهظون  شبنج  هدزاود  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1197زکرم  هحفص 91 

http://www.ghaemiyeh.com


يو دوشیم ». زاغآ  ییایوپ  یگدـنز  دـشاب ، شدوخ  ات  تسا  دازآ  یمامت  هب  دـنادب  صخـش  هک  ياهظحل  یتسه و  دازآ  وت  هدرک و  يرواد 
یتنس چیه  هب  هک  دنادیم  یـسک  ار  بولطم  ناسنا  دنادیم و  رابتعایب  ار  بتاکم  اهینیبناهج و  یمامت  هکلب  دوجوم  نایدا  طقف  هن  ًاساسا 

. تسا هتخیر  رود  ار  اهرواب  یمامت  درادن و  قلعت 
. نآ زا  لبق  هن  منادب  مدوخ  هک  درک  مهاوخ  رواب  ینامز  طقف  تشاد ، مهاوخن  قلعت  یتنس  چیه  هب  نم  هک  نیا  ینعی  تقیقح  هب  ندرپس  رس  »

. دناهکس يور  ود  یهاوخ  هدایز  سرت و  . » دنادیم رشب  یهاوخ » هدایز   » و سرت »  » هدییاز ار  منهج  تشهب و  يو 
تحارـص هب  وشا  هک  تسیعیبـط  نیا  رب  اـنب  دـنایهاوخ ». هداـیز  سرت و  ینکفارف  اـهنآ  ار . تشهب  یهاوخ  هداـیز  هدـیرفآ و  ار  منهج  سرت 

یتسه  » تسا ققحت  لباق  ناهج  نیمه  رد  دراد  راظتنا  نهذ  هاـگآدوخان  رد  تشهب  زا  رـشب  هچره  دوش و  رکنم  ار  زیخاتـسر  زور  تماـیق و 
هک دوـشیم  متخ  اـج  نیا  هب  تناـید  نید و  هب  وـشا ، شرگن  همادا  تسین .» يرگید  ياـج  چـیه  رد  تساـج و  نیمه  تشهب  تـسا ، هداـمآ 

. دننک هولج  هدیافیب  هدوهیب و  وشا ، مشچ  رد  نایدا  یتعیرش  تاروتسد 
وت تسین . هنهک  دولآ و  زمر  یتنس  میلاعت  ربق  شبن  هب  يزاین  چیه  تسین ، اهباتک  واک  دنک و  هب  يزاین  چیه  تسین ، تدابع  هب  يزاین  چیه  »

ار دوهش  فشک و  هار  اهنت  دریگیم و  هرخس  هب  ار  اهرواب  یمامت  يو  یبایب ». ار  تقیقح  ییوهایه  چیه  نودب  یگداس و  نیع  رد  یناوتیم 
: دنادیم اهرواب  مامت  زا  ندش  كاپ 

. تسا تقیقح  يوجتسج  ِنمشد  يرواب  ره  »
یمامت اهرواب ، یمامت  سپ  تسین …  راک  نیا  هب  يزاین  چـیه  وشن ، ادـخ  اب  کی  ای  ادـخ  یب  درف  کـی  وشن ، یحیـسم  اـی  ودـنه  کـی  سپ 

نآ جـنگ  نیا  یبایب . ار  تاینورد  درخ  جـنگ  ات  ورب  شیپ  ناداـن  یهت و  كاـپ ، زادـنیب ، رود  دـناهتخومآ  وت  هب  نارگید  هک  ار  ییاـهغورد 
وشا اهشنیب ». اهرواب و  مامت  زا  یلاخ  یلاخ ، تسد  اب  نداهن  ماگ  نورد  هب  ینعی  هبقارم  ییایب . یلاخ  يا  هتسد  اب  ات  تسوت  رظتنم  تساج و 

: دیوگیم دوخ  نادیرم  هب  دوخ  تسا ) خسانت  نامه  هک  یلبق  راودا   ) یلبق یگدنز  دروم  رد  دوخ  یصخش  هبرجت  کی  لقن  زا  دعب 
میوگیم ار  نیا  اهراب  اهراب و  اهراب  يارب  مراد  رارـصا  دینک …  یچیق  دـنک ، داجیا  يرکف  ماظن  امـش  نهذ  رد  تسا  نکمم  هک  يزیچره  »

یمامت وشا  هک  اجنآ  زا  دیهدن ». رارق  ناترواب  ءزج  ار  نآ  دیریذپب ، هیـضرف  دح  رد  تسین ، نات  یـصخش  هبرجت  ساسا  رب  هک  يزیچ  ره  هک 
یلمع ار  راـک  نـیا  درادیم و  شوـخ  ار  اـهنآ  هـیلع  نایـصع  دـنادیم ، ینتخیر  رود  دـساف و  ار  ناگتـشذگ  ياهتنـس  ناـیدا و  تاـمیلعت 

. دنکیم مهارف  ار  ناسنا  بیذهت  دشر و  ببس  هک  دنادیم  هنایوجارجام 
هیواز نیمه  زا  هدـیدنگ ». هدرم و  تشز ، ییاهزیچ  مامت  هیلع  دـنا ! هدـش  دـساف  هک  ییاـهزیچ  ماـمت  هیلع  ندرک  نایـصع  تسا  شوخ  هچ  »

. دناهجیتن یب  یتافیصوت  وشا  رظن  زا  سدقم  نوتم  یمامت  هک  تسا 
، دناهدرک یعـس  اهنآ  دـننک ، حیرـشت  ار  نآ  دـنناوتیمن  اهادو …  هن  سدـقم ، بتک  هن  دـنک ، فیـصوت  ار  تقیقح  دـناوتیمن  سک  چـیه  »

هـصرع رد  وشا ، ییادز  نید  هسورپ  دش ». دهاوخن  قفوم  زگره  یـشالت  چیه  تسا و  هدوب  هجیتن  یب  اهشالت  همه  یلو  دـناهدرک ، یتاراشا 
ینکش تنـس  وشا  نایب  رد  ًالوصا  دراد و  ار  روکذم  تاصخـشم  هک  تسیـسک  وشا ، دییات  دروم  دشرم » . » دوشیم نایامن  مه  يرگ » یبرم  »

ارگ تنـس  هک  تسیـسک  یقیقح  هدنز و  دـشرم  ینک . رارق  رب  طابترا  یقیقح  هدـنز و  دـشرم  کی  اب  دـیاب  وت  . » یبای تقیقح  اب  تسیواسم 
. تسا نکش  تنس  تسین ،

کسانم یمامت  يو  تهج  نیمه  هب  دوبیمن ». ارگ  تنس  هنرگ  تسین و  یقیقح  وا  هک  نادب  يدرک ، دروخرب  ارگ  تنـس  يدشرم  اب  هاگره 
رفـس هار ، ناونع  تحت  يزیچ  تقیقح  رد  تسین . نتفر  ییاـج  هب  يزاـین  تقیقح ] نتفاـی  يارب  دـناوخیم [ . وغل  ار  ناـیدا  یعمج  بادآ  و 

.« تسامش سقن  عنام ، اهنت  درادن . دوجو  ترایز  یترایز و 
نیا هجیتن  ندوب . صاخ  نییا  شیک و  ياراد  هن  دـنادیم  یتسه » زا  رکـشت  ساـسحا  يراد و  نید  هبرجت   » رد رـصحنم  ار  ینید  تفرعم  وشا 

اب وشا  دوشیم . هصالخ  ینورد  هبرجت  ساسحا و  کـی  رد  یـصخش و  ًـالماک  نید  دوشیم و  هتخیر  رود  هب  وشا  راـثآ  رد  یعمج  نید  هک 
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: دیوگیم ینورد  ساسحا  نیمه  ندرک  هتسجرب 
قیمع توکـس  وشا  رظنم  زا  هبقارم  ندوب ». ناد  ردق  اب  طقف  ندوب . ودـنه  ای  یحیـسم  اب  ان  يوشیم  راد  نید  ساسحا ، نیا  ندوب  اراد  اب  وت  »

تسا و توکس  تدابع  اهنت  وشا ، نافرع  رد  دناهتخیمآ ، مالک  ظفل و  اب  هک  دوشیم  ییاهتدابع  نیزگیاج  وشا ) بتکم  رد  هبقارم  فده  )
. دناهدش قلخ  مدرم  نیب  طابترا  داجیا  يارب  تاملک  . » سب

مزال قیمع  توکس  اهنت  تسین . مالک  هب  يزاین  ًادبا  ًالـصا و  اج  نآ  رد  دینک . رارقرب  طابترا  وا  اب  مالک ] اب   ] هک تسین  ناسنا  کی  دنوادخ 
.« تسا

دـصقم هب  ریـسم  نیمه  زا  خیرات  نالد  نشور  همه  تسا و  تقیقح  تفایرد  دیلک  زکرمت ) هن  نهذ  لماک  هیلخت  « ) هبقارم  » تسا دـقتعم  يو 
یتقو توافتم . ياهرد  زا  اما  دندیـسر ، اج  کـی  هب  همه  تشترز  مَّلَـس . َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  دـمحم  ادوب ، انـشیرک ، حیـسم ، . » دندیـسر

.« تسا هدوب  تسرد  اهرد  همه  هک  دنتفایرد  ناهگان  دندش  لخاد 
هدـیچ رب  ناـیدا  همه  طاـسب  دـنک  ادـیپ  ققحت  یـصخش  هبقارم  رگا  تسا  هدـیقع  نیا  رب  يو  سب . هبقارم و  ینعی  وـشا  هاـگن  رد  يراد  نید 

هک رتالاب  نیا  زا  یتبهوم  هچ  تیرشب  يارب  دوشیم . عمج  نوگانوگ  نایدا  طاسب  دنک ، ادیپ  هعاشا  ناهج  رسارس  رد  بیذهت  رگا  . » دوشیم
. تسا يدرف  يرما  بیذهت  ودنه …  هن  یحیسم ، هن  دشاب ، ناسنا  طقف  ناسنا 

طاسب هک  تسا  نآ  مود  مدـق  دوش  هتـشادرب  اهزرم »  » هک تسا  نآ  تسخن  مدـق  دـهد  همادا  دوخ  تاـیح  هب  اـیند  تسا  رارق  رگا  نیا  رب  اـنب 
، ودنه بسچرب  هب  هک  تقیقح …  هبقارم ، تسا ؛ یفاک  مه  تناید  کی  تسیفاک و  تیرشب  کی  دوش . هدیچرب  نوگانوگ  بهاذم  نایدا و 

: دیوگیم قح  هب  ییابیز و  هب  وشا  درادن ». يزاین  تیحیسم … 
راچد ریز  تـالمج  رد  اـما  يونـشیم ». مه  خـساپ  هکلب  ینکیم  تبحـص  اـهنت  هن  هک  یباـییم  رد  يدوزب  دریگ ، تاـشن  لد  زا  اـعد  رگا  »

: دوشیم هطلاغم 
شوج دوخ  یتیهام  زامن  هک  ارچ  دننکیم ، یهت  شیاین  زا  ار  وت  اهنآ  عقاو  رد  یلو  دنهدیم . تدابع  شزومآ  وت  هب  اهنآ  همه  بهاذم …  »

. تسا ینورد  شوج و  دوخ  يرما  تدابع  دنهدیم ، امش  هب  ياهدامآ  شیپ  زا  تدابع  اهنآ  تسین …  ینداد  دای  دراد ،
. دشاب ینورد  شوج و  دوخ  مه  ناتتدابع  دیراذگب 

زا ار  شوج  دوخ  طابترا  مامت  يروط  نیا  امـش  دیـشاب … ؟ یعیبط  لیـصا و  دـیناوتیم  اجک  سپ  دـینک  تبحـص  یعنـصت  مه  ادـخ  اب  رگا 
: دیبایب وشا  مالک  زا  ار  هطلاغم  باوج  دیهدیم ». تسد 

تـسد دیراذگب ، نات  نماد  يور  ار  ناتیاهتسد  هاگ  نآ  دینیـشنب ، دـینکیم  یتحار  ساسحا  هک  ییاج  رد  قشع ] هب  سرت  لیدـبت  يارب  »] 
ناتیاهمشچ دینک . تحارتسا  تقو  نآ  دنوشیم . لصتم  مه  هب  تسـش  ود   … تسا ، مهم  تلاح  نیا  دیهد ، رارق  پچ  تسد  ریز  ار  تسار 

«. دیهد ماجنا  ار  لمع  نیا  زور  ره  دینک …  عورش  هقیقد  اب 50  تسا  نکمم  رگا  دیدنبب …  ار 
دوخ ارچ  دـنک  ریـس  دوخ  نورد  هب  شدوخ  یـسک  ره  دـهاوخیم  تسا و  فلاـخم  هداـمآ  شیپ  زا  ياـهشیاین  اـب  وـشا  رگا  یتـسارب  ًـالوا 
دوخ يو  ارچ  تسا  دورطم  وشا  رظن  زا  دراد » صوصخم  یبادآ   » هکنیا مرج  هب  طقف  زامن  رگا  دـنکیم ؟ هیـصوت  صاخ  بادآ  اب  یکـسانم 

درکراک نامه  اب  یناکم  يو  ارچ  تسین  يزاین  اسیلک  دجـسم و  هب  رگا  هک  نیا  مود  دـنکیم ؟ جـیورت  عادـبا و  صاخ  بادآ  اب  ياههبقارم 
. تسا دنه  رد  وشا » یللملا  نیب  نومک   » نآ زراب  هنومن  دومن ؟ عادبا  دجسم 

مـسارم ارچ  تسا  موکحم  یعمج  کسانم  رگا  دوش ؟ دجـسم  نیزگیاج  نومک  ارچ  تسین  یجایتحا  صاخ  ناکم  هب  يراد  نید  يارب  رگا 
عادـبا صاخ  ياههبقارم  شنادـیرم ، بش  زور و  يارب  يو  ارچ  دـیدرگیم ؟ غیلبت  جـیورت و  وشا  طسوت  نافرع  ماـن  اـب  و  یعمج » سکـس  »

؟ تسا هدومن 
تسا و قشع  ینامداش و  فدـه   ) دـشکیم ریوصت  هب  وشا  هک  روط  نآ  ار  ادـخ  رگا  هک  تسنیا  ثحب  نیا  رد  یـساسا  بلطم  هک  نیا  موس 
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. دوب دهاوخن  یطبریب  راک  تدابع ، ناونع  هب  وشا  ياههبقارم  شریذپ  میریذپب ، تسا ) . یگنامداش  هب  ندیسر  رازبا  دنوادخ 
، فده نآ  تسا و  هتشاد  یفده  میظع ، یتسه  نیا  زا  دنوادخ  هک  مینک  لوبق  میریذپب و  یتسه  مامت  ادبم  قلاخ و  ناونع  هب  ار  ادخ  رگا  اما 

ناوتیم اـیآ  دوشیم ،)  ریبعت  هللا  یف  اـنف  هب  نآ  زا  هک  قیاـقح  تفاـیرد  دوهـش و  فشک و  ماـقم  ناـمه  تسا (  ناـسنا  تداعـس  لـماکت و 
؟ تسا هداد  وشا »  » تسد هب  ار  اهناسنا  راسفا  هدرک و  اهر  همانرب  نودب  ار  ناسنا  دنوادخ  تفریذپ 

لمع مادک  دـنادیم  رتهب  وا  هک  میریذـپب  دـیاب  دراد ، دوخ  قولخم  هب  لماک  ملع  ادـخ  نیا  تسا و  ناسنا  قلاخ  دـنوادخ  هک  میریذـپب  رگا 
ياعدا تقو  چـیه  هتبلا  هک  وشا »  » تفریذـپ ناوتیم  ایآ  دـناشکیم . طوبه  هب  ار  ناسنا  راـتفر ، مادـک  تسا و  زاـین  ناـسنا  حور  یقرت  يارب 

هک تسا  مزال  نانچ  وشا  رظن  زا  هبقارم  هک  ناـنچ   ) دراد ار  يروما  ندومن  مارح  بجاو و  تیحالـص  دوخ ، دودـحم  ملع  اـب  درکن  ییادـخ 
؟ تسا هدرک  رظن  فرص  دوخ  تاقولخم  هب  ياهمانرب  نینچ  ندناسر  زا  دنوادخ  اما  دنام ) دهاوخ  یتخبدب  رد  ًامئاد  ناسنا  هبقارم ، نودب 

؟ تسا رتزوسلد  ادخ  زا  اهناسنا  يارب  وشا »  » ایآ یتسارب 
تدابع نیا  رب  انب  درذـگیم . تعاطا  یگدـنب و  زا  تفرعم ، دوهـش و  فشک و  هار  مالـسا  بتکم  رد  هک  تسنیا  باب  نیا  رد  هتکن  نیرخآ 

یـسک رگا  و  دوشیم )  حور  تجهب  ثعاب  تساوخرد ، نیا  هب  لمع  هتبلا  هک   ) هدرک تساوخرد  شناگدـنب  زا  ادـخ  هک  تسیزیچ  ًـالوصا 
قالطا دـنزب  تسد  يراکتبا » تدابع   » هب ینورد  تجهب  يداش و  بسک  فدـه  اب  دوخ و  لیم  ياوه  هب  طقف  دـهدیم  میلعت  وشا  هک  نانچ 

قلاخ تیاضر  لیـصحت  ینعی  تدابع  نوچ  تسادـخ  تیاضر  بسک  یعدـم  هک  یـسک  تسین و  شیب  یمهوت  یلمع ، نینچ  رب  تداـبع » »
. دنک ءاضتقا  ناسنا  لیم  هچره  هن  هتفگ ، ادخ  هک  دورب  یهار  نامه  زا  دیاب 

هک هچره  دوشیمن .. لـقتنم  رگید  سک  هب  یـسک  زا  تقیقح  : » هتفگ هک  اـجنآ  هدوـمن ، نشور  ار  دوـخ  ناوریپ  فـیلکت  وـشا  هناتخبـشوخ 
هب رواب  دـنادیم ، تقیقح  عنام  ار  اهرواب  یمامت  يو  هک  اجنآ  زا  دـشاب » ابیز  غورد  کی  دـناوتیم  ـالاب  تسد  دـنهدیم  داـی  وت  هب  نارگید 

. تسابیز غورد  کی  الاب  تسد  دوشن ، لیدبت  امش  نم و  یصخش  هبرجت  هب  وشا  ياهاعدا  هک  یمادام  تسین و  مزال  مه  وشا  ياههتفگ 
تسود یفیرش  هزمح  هدنسیون :

نافرع قشع و  يزاب  وشوا و 

. تسا هدرک  بذج  دوخ  هب  هدرک و  لیدبت  قشع  هب  ار  نام  یتسه  مامت  شاهدهاشم  هک  تسا  هدوب  یقلطم  لامک  ییابیز و  دهاش  ام  ترطف 
میرپب و هخاش  نآ  هب  هخاـش  نیا  زا  هچ  رگا  مینک . یگدـنز  قشع  نودـب  میناوتیمن  اـیند  نیا  رد  تسا و  قشع  نادرگرـس  ادیـش و  اـم  بلق 

. تسا يدبا  راگدنام و  هتخیمآ  نامناج  اب  هک  یلزا  قشع  یلو  مینکن  ادیپ  يدبا  یقوشعم 
. تسا هدرک  ادیپ  يروحم  شقن  وشا  ياههشیدنا  رد  هژیو  هب  دراد  یگنررپ  شقن  قشع  نیون  يارگ  تیونعم  ياهنایرج  رد  تلع  نیا  هب 

. تسا یسنج  قشع  قشع ، زا  وا  روظنم  تسا و  ریذپ  ناکما  هبقارم  يزرو و  قشع  اب  ناسنا  يونعم  ییافوکش  تسا  دقتعم  وشا 
فـشک شیوخ  رد  ار  یهلا  يورین  دناوتیمن  هدش و  هناگیب  دوخ  زا  ناسنا  قشع  رب  اهنت  دیکات  ضحم و  دازآ  طباور  اب  هک  تسا  دـقتعم  وا 

قشع اهنت  هک  اهنآ  مه  دیاشگ . تقیقح  يوس  هب  یهار  دناوتیمن  یقرـش  ياهنییآ  رد  ضحم  هبقارم  اب  هک  روطنامه  دزاس . افوکـش  دنک و 
قـشع لباقم  رد  دنناساره . بوعرم و  دنزیرگیم  نآ  زا  هک  اهنآ  مه  دـناهدش و  نآ  بوعرم  هتخورف و  قشع  هب  ار  دوخ  دـننکیم  لابند  ار 

سپ يزادرپـب . هبقارم  هب  یناوتیمن  يزرون  قشع  لـماک  روط  هب  اـت  دـیزرو و  قشع  یبوخ  هب  ناوتیمن  دورن  نیب  زا  سرت  اـت  تسا و  سرت 
هب ییاهنت  سرت  زا  ناسنا  يزیرگب . نآ  زا  هن  يربب و  هانپ  قشع  هب  هن  ینعی  تماهـش  مینک . لابند  ار  هبقارم  میزروب و  قشع  تماهـش  اـب  دـیاب 

نیمز يور  یلدزب  عون  ود  طقف  نونک  ات  . » دروآیم ور  تضاـیر  تلزع و  هب  قشع  سرت  زا  دـنکیم و  هاـبت  ار  نآ  هتخادـنا و  گـنچ  قشع 
.« تسا هدرک  یگدنز 

هبقارم شیاین و  تلزع و  هب  يدش  هدزلد  هک  یماگنه  يزروب و  قشع  دشخبیم  يداش  روش و  وت  هب  قشع  یتقو  ات  هک  تسنیا  تسرد  هار   1
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. دوب دهاوخ  هدنیآ  ریسم  تاجن و  هار  هبقارم  قشع و  نایم  عمج  یبایزاب . ار  دوخ  يروآ و  يور 
.« تس ایند  هب  ارتنات  شکشیپ  نیا  دوش . هبقارم  رنه  نیرتگرزب  دیاب  شزیمآ  . » دزیمایب مه  هب  ار  هبقارم  قشع و  دیاب  نیون  ناسنا  وشا  رظن  هب 

. دنکیم هدهاشم  ار  دوخ  هتشاد ، هبقارم  هطبار ، يزرو و  قشع  جوا  رد  هدرک ، هبقارم  ششزیمآ  قشع و  رد  هتفای  هار  ناسنا   2
. تسا هنیآ  کی  قشع   » وا يارب 

.« تسا راگدرورپ  يوس  هب  یهار  نیا  دنسانشیم . زاب  ار  ادخ  دننیبیم و  ار  رگیدکی  هرهچ  قشاع  ود  نآ  رد  هک  تسیاهنیآ  یعقاو  هطبار 
. تسا یشوخ  تذل و  انامه  هک  يراگدرورپ   3

ماگنه هطبار و  نایاپ  رد  یتسین و  لماع  وت  ییوگ  دریگیم  تروص  هراظن  لاح  رد  قلعت و  نودـب  هطبار  دوش ، هتخیمآ  هبقارم  اب  قشع  یتقو 
. دنکیم یگدنز  ملاع  رد  هنیآ  کی  دننام  هب  اناد  ناسنا  . » یهدیمن تسد  زا  يزیچ  ییادج  یگتسخ و  یگدزلد و 

سپ زاب  ار  شـساکعنا  رگا  دنکیم و  سکعنم  ار  نآ  هدـش و  داش  دـنیبب  ار  یلگ  رگا  دوشیم . لاحـشوخ  دریگب  رارق  شیولج  هچنآ  ره  زا 
رد  4 دـنیبیم ». نآ  ندوب  یهت  رد  ار  ادـخ  وا  دـشاب  یلاـخ  هنیآ  همه  یتـقو  دریگن  رارق  شیولج  رد  یـسک  رگا  دـنیبیم . نآ  رد  وا  دریگ ،

دوخ دنیبیم و  ار  هظحل  ناجیه  ینامداش و  درادن ، يراک  نآ  هتشذگ  هب  دشیدنایمن  هطبار  هدنیآ  هب  تسا  لقتسم  صخش  سدقم  شزیمآ 
. دنکیم هدهاشم  دوش ، هتسباو  هکنیا  نودب  ار  ییادج  دنویپ و  دنیبیم ، ار  شیوخ  هنیآ  رد  هکنانچ  دنکیم  اشامت  زین  ار 

رظان هک  تهج  نآ  زا  اریز  دربیمن  جـنر  شدوجو  مامت  اب  وا  دـیایب . وا  غارـس  مه  هودـنا  یگدرـسفا و  رگا  یتح  تسا  داش  دربیم و  تذـل 
ادخ اب  هشیمه  هظحل و  رد  یگدنز  تذل  اب  دشاب ، رتداش  دـناوتیم  یـسک  نینچ  تسین . نآ  راتفرگ  دوخ  تسا و  هودـنا  دـهاش  طقف  تسا ،

تهار هب  نامب و  کنیا  مه  اجنیا  مه  ایند ، نیا  رد   » تسوشا بهذم  تسین  یگدرسفا  جنر و  زا  یلاخ  هتبلا  هک  يداش  یشوخ و  نیا  ندوب .
هب ار  تهار  دـنخب ، ادـخ  يوس  هب  ار  تهار  صقرب ، ادـخ  يوس  هب  ار  تهار  هدـب . همادا  تدوجو  قمع  زا  هتـساوخرب  ياهقهق  اـب  هدـب  همادا 
هب اهنیمزرس  اهندمت و  همه  رد  تیرـشب  خیرات  ناگنازرف  نافراع و  هک  یتایبدا  يزیگنا  تفگـش  روط  هب  وشا   5 ناوخب ». زاوآ  ادخ  يوس 

رگید یموهفم  هاگتـسد  کی  رد  دننک ؛ نایب  تسوا  زا  تالامک  یتسه و  همه  هک  ییادخ  ءاروام و  اب  ناسنا  حور  طابترا  ات  دـناهتفرگ  راک 
رد درک ، هبرجت  ناوتیم  یعقاو  يادـخ  اب  طابترا  رد  هک  ار  يونعم  قیمع  ياهینامداش  یناـحور و  ياهتذـل  نآ  همه  دریگیم و  راـک  هب 

میـسانشیم و ام  همه  هک  ییاهيداش  نیمه  دوشیم . لیدـبت  یناهج  نیا  يداش  یـشوخ و  نیمه  یـسنج و  تذـل  هب  وشا  بهذـم  قطنم و 
دوجو مامت  اب  دینک . ساسحا  دینیبب و  نآ  رد  ار  دوخ  دیربب و  تذل  اهيداش  نیا  زا  هجوت  مامت  اب  دینک  یعس  هک  دزومآیم  ام  هب  وشا  طقف 
هرطاخ ندرک  شومارف  اب  ار  یماکان  ساسحا  سپـس  دوش و  باریـس  نآ  زا  نات  یهاگآ  رتقیمع  ياههیال  هک  دـینک  سمل  ار  اـهيداش  نیا 
قـشع لاـبق  رد  يریگ  عـضوم  رد  وا  دـیزیرب . رود  لاـح  ناـمز  هب  هجوـت  نتـسیز و  هظحل  رد  اـب  ار  شندـش  ماـمت  نـتفر و  تـسد  زا  نآ و 

. تسا ناشیرپ  نادرگرس و 
. تسا یسنج  ياهتیدودحم  اهزرم و  نتشادرب  نآ  ندرک  فرطرب  هار  نیرتنئمطم  هک  دنکیم  یفرعم  یعنام  ار  یسنج  قشع  يدراوم  رد 

كولـس ریـس و  يارب  ياهلیـسو  رازبا و  یـسنج  قشع  هک  دنکیم  دیکات  هتـسناد ، ارذگ  ياهلحرم  فده و  هن  هلیـسو  ار  نآ  رگید  ياج  رد 
. تسا يزاب  قشع  یسنج و  طباور  رد  ینامداش  تذل و  نیمه  فده  هک  تسنیا  شرظن  تیاهن  رد  تسا و 

هودـنا و هداد و  شیازفا  ار  يزاـب  قـشع  هظحل  يداـش  تذـل و  هبقارم  هک  تسنیا  هبقارم » قـشع +   » زت مـیلعت  نییبـت و  رد  وا  شـشوک  ماـمت 
. دنکیم رتریذپ  لمحت  هدیهاکورف ، ار  نآ  زا  سپ  یگدرسفا 

دوشیم نیا  عنام  هدوب ، محازم  ندرب  تذل  عقوم  مه  نهذ  هک  تسا  رطاخ  نیا  هب  هبقارم  قشع و  نایم  عمج  ای  نتخیمآ  ترورـض  تیمها و 
هارمه هب  یتارطاخ  تسا و  فوطعم  هتـشذگ  هب  اریز  دروآیم . راب  هب  هودـنا  نآ  زا  سپ  مه  يربب و  تذـل  هقـشاعم  زا  تساوح  مامت  اب  هک 

ور نیا  زا  مه  تسین . راگزاس  ناسنا  ترطف  تعیبط و  اب  هتفریذپن ، ار  اهنآ  یقالخا  نادجو  هک  ییاهاطخ  زا  تذـل  نایاپ  زا  یتارطاخ  دراد ،
یشوخ تذل و  زا  ات  دینک ، يوریپ  دوخ  یعیبط  ياهسوه  لایما و  زا  هتشاذگ ، رانک  هبقارم  دنیارف  رد  ار  هشیدنا  نهذ و  هک  دنکیم  هیصوت 

امن تیونعم  روهظون  شبنج  هدزاود  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1197زکرم  هحفص 95 

http://www.ghaemiyeh.com


: دیشاب هتشاد  رطاخ  هب  دینک . تعاطا  نآ  زا  دیهنب و  جرا  ار  ناتنورد  يادن  . » دیوش دنمهرهب  یگدنز 
. دنک تیاده  تسار  هار  هب  ار  امش  هشیمه  ادن  نآ  هک  منکیمن  نیمضت  نم 

. تسامش تمارک  زا  یشخب  نیا  دیورب . یهارمگ  هب  هنادازآ  هک  تسامش  قح  نیا  دربیم … ، یهارمگ  هب  ار  امش  تاقوا  رتشیب 
هک تسیدح  ات  هتـشذگ  زا  شیوخ و  زا  وشا  زیرگ   6 دیراذگب ». رانک  هب  ار  روما  یتسردان  یتسرد و  دیتسیاب … . دـنوادخ  لباقم  رد  یتح 

ياهفرح يوگخـساپ  نم   » هک دـیوگیم  زین  درادـن و  يروآدای  شزرا  هتـشذگ  هک  دـنکیم  حیرـصت  هداد 7 و  رییغت  ار  دوخ  ماـن  اـهراب 
دزاس فرطرب  نآ  یقالخا  لوصا  يرکف و  ياههدولاش  رد  رییغت  نودـب  ار  رـصاعم  ناـسنا  تیونعم  نارحب  دـشوکیم  وا   8 متسین ». مزورید 

زا هدرک و  طوبه  ناسنا  ءاوها  لایما و  هک  دهدیم  هئارا  نافرع  زا  يریـسفت  هدرک ، قیرزت  یتسرپ  سوه  نیمه  رد  ار  نافرع  تیونعم و  اذـل 
قرش ینافرع  تایبدا  ثاریم و  زا  هراب  نیا  رد  دنکیم و  یفرعم  ادخ  ار  اهییوجماک  نیمه  دنک و  نیمأت  هدرمش و  حابم  ار  هداتفا  رود  ادخ 

. دنکیم لامعا  ار  فیرحت  هدافتسا و  ءوس  تیاهن 
شیاهینادان اهینارسوه و  هیجوت  يارب  رصاعم  ناسنا  یبیرفدوخ  هک  دوب  موس  يهرازه  هناتسآ  رد  گرزب  بیرف  کی  وشوا  مالک  کی  رد 

نیا بهذم و  هراب  رد  هدرک و  یفرعم   9 ینیون » ًالماک  یبهذم  یهاگآدوخ  زاغآرـس   » ار دوخ  هک  تسوا  فارتعا  نیا  درک و  یگدنیامن  ار 
. تسا هدش  انب  یگتخاس  يزیواتسد  هیاپ  رب  اهنییآ  همه  : » هک دنکیم  رظن  راهظا  روط 

هدوـسرف هنهک  ياهزیواتـسد  دروآ . دـیدپ  ياهزاـت  ياـهنید  هدروآ و  راـب  هب  ياهزاـت  ياهزیواتـسد  ناوـتیم  دـننیغورد …  اههویـش  همه 
قیمع یقشع  ییایند  تایح  زا  شیپ  ناسنا   10 دوب ». دهاوخ  زاین  يرتون  ياهغورد  هب  دنتفایم و  وب  گنر و  زا  هنهک  ياهغورد  دـنوشیم .

. دنک كرد  ار  قشع  نآ  مامت  دناوتیمن  دربیم  رس  هب  ایند  نیا  رد  ات  تسا و  قشع  نآ  هراوآ  زین  یگدنز  نیا  رد  هدرک و  هبرجت  ار 
هیاـم ار  اـهنآ  دـیرفآ ، مه  يارب  ار  نز  درم و  دـنوادخ  هطبار  نیا  رد  دـشاب و  هتـشاد  قـشع  نآ  زا  يداـمن  دـیاب  اـیند  نیا  رد  ور  نیا  زا  مه 

زا راشرس  ار  دنویپ  نیا  دوخ  مالک  رد  ماجنا  رس  درک و  دادملق  يرورض  نییآ  کی  ار  جاودزا  يوبن  تنس  رد  داد و  رارق  رگیدکی  شمارآ 
يونعم و یقـشع  تسا ، زیربل  یهلا  ياههناشن  تایآ و  تیونعم و  قشع و  زا  هک  يدنویپ  نیا  اب  ات   11 درک ، یفرعم  ینابرهم  قشع و  تایآ 

. دنوش هدامآ  یهلا  قشع  شوغآ  هب  تشگزاب  يارب  دنیامزایب و  ار  رادیاپ 
***********

: عبانم
مراهچ 1382. پاچ  یسدورف  تاراشتنا  نارهت : یجرف  ناجرم  همجرت  وشا  ياههساملا  وشا ، . 1

لوا 1383. پاچ  مح  رشن  نارهت : یگنژرا  امه  همجرت  ارتنات 4 ) تامیلعت   ) اهاراس هناهاش  ياهاوآ  ریسفت  وشا )  ) یجوروگ نُشا  . 2
لوا 1383. پاچ  مح  رشن  نارهت : یگنژرا . امه  همجرت  ارتنات 3 ) تامیلعت   ) اهاراس هناهاش  ياهاوآ  ریسفت  وشا )  ) یجوروگ نُشا  . 3

مود 1380. پاچ  یسودرف  تاراشتنا  نارهت : روپ . یقت  هجیدخ  همجرت  تماهش ، وشا ، . 4

لوا 1382. شونیراد  تاراشتنا  نارهت : رگزرب . احیسم  همجرت  ياچ ، ناجنف  کی  وشا ، . 5
لوا 1384. پاچ  نید  تاراشتنا ه و  ناهفصا : ینیسح . دیس  داوج  ریم  همجرت  توکس ، زاوآ  وشا ، . 6

. مود شناد 85 . میسن  تاراشتنا  نارهت : یتارب . یلعلادبع  همجرت  دنویپ . وشا ، . 7
پاچ باتک . ناتـسراگن  تاراشتنا  هژیوآ و  تاراشتنا  نارهت : ینامرهق . دیـشرف  روپ و  یحایر  کباب  همجرت  یگدـنز ، صقر  قشع  وشا ، . 8

مشش 1381.
لوا 1382. ژیوآ چ  تاراشتنا  نارهت : رگزرب . احیسم  همجرت  اهلاب . اههشیر و  وشا ، . 9

مود 1382. ناتسراگن چ  تاراشتنا  نارهت : نایدنودعس . سوریس  همجرت  نهک . ياهکرب  کنیا  وشا ، . 10
لوا 1381. پاچ  یسودرف  تاراشتنا  نارهت : یجرف . ناجرم  همجرت  ییالط ، هدنیآ  وشا ، . 11
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. لوا پاچ  یسودرف 1381  تاراشتنا  نارهت : ییاکنش . زیئول  همجرت  داشیناپوا ) شاباشیا  زا  يریسفت   ) قلطم تقیقح  بلق  نابرض  وشا ، . 12
مود 1382. پاچ  شناد  میسن  رشن  نارهت : یتارب . یلعلادبع  مجرتم  هیاس ، رد  باتفآ  وشا ، . 13

لوا 1380. یسودرف چ  تاراشتنا  نارهت : این . يرهاوج  زرمارف  همجرت  رورس ، دجو و  رنه  هبقارم  وشا ، . 14
***********

: اهتشونیپ
وشا ص 231. ياهساملا  . 1

وشا ص 240. نامه  . 2
وشا ص 33. نامه  . 3

قلطم ص 172. تقیقح  بلق  نابرض  . 4
وشا ص 32. ياهساملا  . 5

تماهش ص 27 غ 26. . 6
نهک ص 41. ياهکرب  کنیا  . 7

اهلاب ص 175. اههشیر و  . 8
وشا ص 366. ياهساملا  . 9

رورس ص 20. دجو و  رنه  هبقارم  . 10
. ًۀَمْحَر َو  ًةَّدَوَم  ْمُکَْنَیب  َلَعَج  َو  اْهَیلِإ  اُونُکْسَِتل  ًاجاوْزَأ  ْمُکِسُْفنَأ  ْنِم  ْمَُکل  َقَلَخ  ْنَأ  ِِهتایآ  ْنِم  َو   11

طبترم بلاطم  فیس  يرهاظم  اضر  دیمح 

قشع وشوا -  نافرع - 

. تسا گرم  اب  ربارب  هکلب  انعمیب ، قشعیب ، یگدنز  دیوجیم و  یقشع  دپتیم  ات  ناسنا  بلق 
. دناهدرمشرب هناقشاع  تدابع  تفرعم و  ار  تدابع  تفرعم و  نیرترب  هتسناد ، ادخ  هب  ندیسر  هار  ار  قشع  افرع  زا  یضعب 

. دناهدرک یفرعم  تقیقح  يوس  هب  یلپ  زاجم و  ار  نآ  هدروآ و  نایم  هب  نخس  ینیمز  قشع  زا  زین 
هک یناسک  شریذپ  زا  هداد و  صاصتخا  قشع  هب  ار  كولـس  ریـس و  نابلاط  شریذپ  يارب  شـسرپ  نیلوا  قح  دـیتاسا  زا  یخرب  هک  اجنآ  ات 

نیلوا ندش  قشاع  تسین . هتخوس  دشاب  هدشن  قشاع  هک  یلد  تسین و  لد  دـشاب  هتخوسن  هک  یلد  دـننزیم . زابرـس  دـنرادن  قشع  يهبرجت 
نایم زا  قشع  اب  زج  باجح  نیا  تسا و  قلخ  ادـخ و  ناـیم  ياـهباجح  نیرتگرزب  زا  یتسرپدوخ  تسیتسرپدوخ و  زا  ندـمآ  نوریب  ماـگ 

شکلاهم زا  ندمآرب  لحارم و  زا  رذگ  نآ و  رد  نداتفا  هنوگچ  هک  تسیرطخ  رپ  يداو  مه  قشع  اما  دزوسن . قشع  شتآ  ریغ  اب  دزیخنرب و 
. تسا هدنرادهگن  نیرتاناوت  دوخ  وا  تسوا و  نآ  زا  قشع  هک  تسین  رسیم  دنوادخ  فطل  هب  زج 

لاصو حبص  هدش ، وا  ریگتـسد  قح  فطل  ات  درادرب  مدق  قشع  هار  رد  هناقداص  دسانـش و  زاب  هاریب  زا  ار  هار  دشوکب و  دیاب  زین  ناسنا  یلو 
يرود نیا  رد  درادن و  یمک  هلـصاف  تسار  هار  ات  دربیم  جنر  تیونعم  نارحب  زا  هک  زورما  يایند  دسرارف . نارجه  جـنر و  هاگماش  یپ  رد 

رود شیوخ  زا  هدرک و  مگ  ار  دوخ  هک  یناسنا  دـنوشیم . هدـیمان  امنهار  هک  ییاههتـشگرس  هچ  دوشیم و  هتـشادنپ  هار  هک  ییاههاریب  هچ 
برغ ندمت  دـهم  رد  هک  نیون  ياهتیونعم  درک و  دـهاوخ  هبرجت  ار  ییاهیبیرف  دوخ  دـسرب  یقیقح  نتـشیوخ  هب  هک  نیا  ات  تسا ، هداتفا 
يارب تسین و  دامتعا  لباق  یگداس  هب  دـشاب ، هدـمآرب  یمیهاربا  نایدا  یتح  یقرـش و  ياـهنافرع  زا  هچ  رگا  دوشیم ، جـیورت  دـیوریم و 

روهشم جورم  ياههشیدنا  دقن  یسررب و  هلاقم  نیا  یلـصا  فده  درک . شنیزگ  هناهاگآ  تسـشن و  لمأت  هب  هنادنمـشوه  دیاب  اهنآ  باختنا 
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. تسا وشا  هب  فورعم  ناوگب  شینجار  مان  هب  يونعم 
. تسا هتفای  یتیلوبقم  ناهج  مدرم  زا  ياهدع  نیب  رد  هداد و  رارق  دوخ  میلاعت  یلصا  روحم  ار  قشع  هک 

رـشب تیونعم  نیمأـت  يارب  ار  ود  نیا  زا  یبـیکرت  هتخیمآ ، مه  هب  ار  هبقارم  یـسنج و  قشع  هک  تسنیا  شگرزب  يروآون  وا و  یلـصا  هیرظن 
. دنکیم داهنشیپ  راگزور  نیا  ییایند 

هاگدید کی  نییبت  هب  شا  میلاعت  رب  هدـش  دراو  تالاکـشا  ندـش  نشور  زین  وا و  هشیدـنا  تبثم  تاکن  ندرک  هتـسجرب  ندرک و  ادـج  يارب 
. تسا یمالسا  نافرع  یتیبرت  ماظن  رد  ییوشانز  طباور  رد  یسنج  قشع  نآ  میزادرپیم و  يزاجم  قشع  يهرابرد  هدش  شومارف  یمالسا 

. دوشیم لیلحت  ییایاپ  ماـگ  رد  یـسنج  قشع  هدـش ، یفرعم  ییاـیاپ  ییادـیپ و  ماـگ  ود  رد  يزاـجم  قشع  هب  مالـسا  شرگن  هلاـقم  نیا  رد 
يارب دوش . هتـسب  راک  هب  تقد  اب  هدش و  هتفرگارف  یبوخ  هب  دـیاب  هک  صوصخم  یـشور  هار و  دراد و  یبادآ  نییآ و  یقیقح  قشع  شرورپ 

يزاجم قشع  یلک  روط  هب  درک . ارجا  ار  هلحرم  ره  يهژیو  يهمانرب  تخانـش و  ار  یگدنلاب  نیا  فلتخم  لحارم  دیاب  راک  نیا  رد  تیقفوم 
لاصو اب  مود  ماگ  دـماجنایم و  نارجه  هب  لوا  ماگ  دزاسیم . راومه  ار  یقیقح  قشع  هب  یبای  تسد  هار  فلتخم  ماگ  ود  اـی  هلحرم  ود  رد 

یلوا دـیزرو . يرادـیاپ  نآ  رب  دومن و  راکـشآ  تراهم  اب  دـیاب  ار  یمود  تشاد ، ناهنپ  درک و  راهم  ار  قشع  دـیاب  یلوا  رد  دوشیم . زاغآ 
ود نایم  یمود  اما  درادـن  یطبر  تیـسنج  هب  یلوا  نآ . يرادـهگن  ظـفح و  نیرمت  يارب  یمود  تسیقیقح و  قشع  شنیزگ  فشک و  يارب 

. دریگیم تروص  فلاخم  سنج 
رتشیب اما  مالسا  ناهج  نادنمشیدنا  هدش ؛ دیکأت  رتشیب  مود  لدم  رب  هدوب و  هجوت  دروم  يزاجم  قشع  لدم  ود  ره  مالسا  میلاعت  رد  هکنیا  اب 

ار مود  ماگ  رد  يزاجم  قشع  دناهتـسناد و  یقیقح  قشع  هاگرذگ  ار  توهـش  نودب  قشع  هدـیزرو ، لمأت  تسخن  ماگ  رد  يزاجم  قشع  رب 
ییوشانز و جاودزا و  ینافرع  ياضف  دـناهداد و  هئارا  شاهراـبرد  یقـالخا  ياههیـصوت  طـقف  هدرک ، نییبت  یقیقح  قشع  اـب  هطبار  رد  رتمک 

. دناهدرکن فافش  ار  یسنج  قشع 
مان هب  ار  ینارسوه  دنتسیایم و  ترطف  نید و  يورایور  هدرک ، ادیپ  یمرگ  رازاب  تقیقح  زا  یلاخ  ماخ و  ياههشیدنا  یـشنیب  ءالخ  نیا  رد 

. دننکیم جیورت  تیونعم  نافرع و 
دـشاب وا  ياضر  دروم  هطبار  نیا  رگا  تسه و  اج  همه  هک  روطناـمه  دراد  روضح  دـنوادخ  زین  هناقـشاع  یـسنج  طـباور  رد  دـیدرت  نودـب 
رارقرب یلاعتم  ایوپ و  یطابترا  وا  اب  دومن و  كرد  ناوتیم  هنوگچ  ار  روضح  نیا  اما  دزاس . مکحتـسم  هدرک و  انب  وا  اب  طابترا  لپ  دناوتیم 

؟ درک
. تسا هدش  نافرع  مان  هب  ییاهيراگنزره  ۀنیمز  شسرپ  نیا  هب  خساپ  ءالخ 

زا ار  لسن  دـیلوت  ناوتیم  شناد  تفرـشیپ  اب  هک  تسا  دـقتعم  تسنادیم و  لسن  موادـت  يارب  يرورـض  رـش  کـی  ار  هداوناـخ  ًاـساسا  وشا 
ناهج رد  وشا  زا  يرایـسب  راثآ  دومن . لیدـبت  ضحم  ینامداش  تذـل و  زا  راشرـس  دازآ و  ياهطبار  هب  ار  نآ  درک و  ادـج  یـسنج  يهطبار 

تسا و هدـنامن  نمیا  موش  جاوما  نیا  موـجه  زا  زین  اـم  روـشک  یگنهرف  لـحاس  دوـشیم و  همجرت  نوگاـنوگ  ياـهنابز  هب  هدـش و  پاـچ 
. تسا هدیشاپ  مه  زا  جاوما  نیا  شبوک  رد  هک  هدش  انشآ  ییاههداوناخ  اب  اههرواشم  رد  هدنراگن 

ای نافرع  رظنم  زا  یسنج  قشع  حیحـص  لدم  يدودح  ات  تسا  مزال  وشا  دننام  یناسک  هشیدنا  ياهییاسران  اهیتساک و  ندش  نشور  يارب 
. دشخبیم ققحت  نآ  هب  مود  ماگ  رد  يزاجم  قشع  هک  ياهطبار  دوش . نییبت  تیونعم  اب  سکس  يهطبار  رگید  نایب  هب 

لوا ماگ  رد  ار  يزاجم  قشع  اهدقن  اهیـسررب و  يهمادا  رد  میزادرپیم و  وشا  يهیرظن  یلـصا  هدولاش  ینایم و  یـسررب  هب  ادتبا  ور  نیا  زا 
یتسس هاگدید  ود  ياهتوافت  رب  لمأت  اب  هداد ، رارق  هجوت  دروم  یمالسا  رظنم  زا  يرادیاپ  ینعی  مود  ماگ  رد  سپـس  شیادیپ و  ماگ  ینعی 

. مییامنیم نشور  ار  وشا  ءارآ  یگتفشآ  و 
فیس يرهاظم  اضر -  دیمح  هدنسیون :
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وشُا قشع  رب  یلمأت 

ناونع تحت  ییاـهنییآ  روظنم  نیدـب  دراد  تیوـنعم  هب  هراـبود  یتشگزاـب  ناـسنا  هک  دراد  دوـجو  رواـب  نیا  نیزورما  ناـهج  رد  هدـیکچ 
نیا هلمج  زا  دـنراد  ناسنا  یلاعت  ناـیرج  هئارا  رد  یعـس  تیونعم  نداد  رارق  روحم  اـب  هک  دـناهدمآ  هنحـص  هب  يونعم  روهظون  ياـهشبنج 

هک تسیعدم  هدروآ و  دیدپ  یتیونعم   … یسانشناور و ، يدنه و  يونعم  لوصا  زا  هدافتسا  اب  هک  دشابیم  وُشا  بتکم  دیدپون  ياهنایرج 
هک تسا  نآ  رب  رـضاح  شهوژپ  دنادیم . دیدج  نید  هدـنروآ  دـیدپ  ار  دوخ  دوش و  هدروآ  دـیدج  نید  دـیاب  هدـش و  هنهک  دوجوم  نایدا 

قـشع لصا  نیا  ایآ  هک  دـهد  قیبطت  ینید  بان  ناـفرع  اـب  هداد و  رارق  یـسررب  لـیلحت و  دروم  ار  قشع )  ) وُشا بتکم  ياههشیدـنا  زا  یکی 
؟ ریخ ای  دشاب  ناسنا  یلاعت  هار  دناوتیم 

دمآرد
رد اما  دروآرب ، ار  شیاهزاین  ماـمت  لـقع  شناد و  اـب  دـهد و  ناـشن  تیونعم  نید و  زا  زاـین  یب  ار  دوخ  هک  هدیـشوک  هچ  رگا  یلعف  ناـسنا 

یگدـنز ياههولج  گنر و  نارازه  اب  دـنک و  تابثا  ار  تیونعم  نید و  ياهنم  یگدـنز  رد  یتخبـشوخ  یماکداش و  هدـیا  تسناوتن  تیاهن 
دز و وناز  ییانعمیب  نیگنس  اب  ریز  ینیدیب و  جنر  ربارب  رد  یناهج ، نیا  تاعتمت  جوا  رد  ماجنا  رـس  دش  رتهدرـسفا  وا  مارآان  ناج  یی ، ایند 

دزاسب یگنر  اگنر  يونعم  ياهبتکم  تیونعم ، هب  لیـصا  زاین  ندروآرب  يارب  ات  تشاداو  ار  وا  تیونعم ، ياهنم  یگدـنز  راوگاـن  هبرجت  نیا 
یهاوخ تیونعم  رـشب و  يرطف  زاین  هب  دنـشوکیم  هک  ییاهنایرج  میتسه . قرـش  برغ و  رد  ارگ  تیونعم  هقرف  نارازه  دهاش  ام  هزورما  هک 

. دننک راشرس  شمارآ  قشع و  روش ، رورس ، رون ، زا  ار  وا  دنیوگ و  خساپ  وا 
. دشابیم وُشا  بتکم  اهبتکم ، نآ  زا  یکی 

. دریگ رارق  یسررب  لیلحت و  دروم  قشع )  ) بتکم نیا  ياههزومآ  زا  یکی  رضاح  شهوژپ  رد  هدش  شالت 
لاس 1990 م رد  دمآ و  ایند  هب  دنه  روشک  شدارپ » ایهام   » تلایا رد  اداو » چوک   » کچوک ياتسور  رد  لاس 1931 م  رد  وُشا  همان  یگدنز 

مان رییغت  شینجار »  » هب اهدـعب  دوب  وا  یکدوک  نامز  مان  اجار »  » تشاد ترهـش  مان  نیدـنچ  هب  شتایح  نارود  رد  وُشا  درم . یگلاس  رد 59 
هتخانـش شینجار » يرـش  ناوگاب   » ناونع هب  لاـس 1971  زا  [ 1  ] دـش فورعم  شینجارایراچآ »  » هب يدـالیم  لاـس 1960  رد  سپـس  داد و 

[3 [ ؛ دننکن ادص  ناوگاب  بقل  اب  ار  نآ  رگید  داد  روتسد  دیزگرب و  دوخ  يارب  ار  وُشا »  » ناونع ًامـسر  لاس 1989 م  رد  ًاتیاهن  و  [ 2  ] دشیم
تروص هب  هک  تسا  هتفرگ  رارق  ناگدنناوخ  رایتخا  رد  هدش و  همجرت  فلتخم  نابز  زا 33  شیب  هب  نونک  ات  وُشا  زا  هدش  رشتنم  ياهباتک 

. تسا عبنم  رکذ  نودب  اما  ناتساد  تیاکح و  اب  هارمه  ناور  هداس و 
تسوا ياهینارنخس  زا  يرادرب  هخسن  تقیقح  رد  دوشیم  باتک  رب 650  غلاب  هک  وا ، ياهباتک  همه  تشونن  یباـتک  شدوخ  زگره  وُشا 

. تسا هدش  طبض  وئدیو  راون  يور  رب  ینارنخس  تساک و 1700  راون  يور  رب  وا  زا  ینارنخس  دودح 7000 
هجوت اب  دعب  اما  دوریم  اکیرمآ  هب  هجلاعم  روظنم  هب  يو  هک  دـش ، هتفگ  نینچ  رهاظ  رد  [ 4  ] درک ترجاهم  اکیرمآ  هب  لاس 1981  رد  وُشا 

يرادـیرخ ار  ياهنیمز  ناگیرا  تلایا  رد  هداتفا  رود  ياهطقن  رد  وُشا  ییاکیرمآ  نادـیرم  دـیزگ . تماقا  اـکیرمآ  رد  شنادـیرم  رارـسا  هب 
نییآ زکرم  ناونع  هب  ماروپ  شینجار  هک  دیشکن  یلوط  دنداهن  انب  اج  نآ  رد  ماروپ  شینجار  مان  هب  يرهـش  هام  راهچ  تدم  یط  دناهدرک و 

تـسا هدوب  یبـلط  لالقتـسا  درمت و  يرگ ، نایـصع  تاـساسحا  ياراد  یکدوک  نارود  رد  وُشا  هک  دـندقتعم  وُشا  ناوریپ  دـش  روهـشم  وُشا 
یکدوک زا  یناوارف  تارطاخ  باتک  نیا  رد  يو  دشابیم  نهک » ياهکرب  کنیا   » باتک دـنکیم  ثحب  شتیـصخش  زا  هک  یباتک  نیرتمهم 

زا يرایـسب  رداـم و  ردـپ و  ملعم ، اهیـسالک ، مه  هب  تبـسن  زین  و  [ 6  ] دـنکیم لقن  دوخ  يارب  هک  هزجعم  ود  دـننامه  دـنکیم  لـقن  دوخ 
رد یبوـخ  هب  مینکیم  هعلاـطم  ار  وـُشا  ياـهباتک  یتـقو  نینچمه  [. 7  ] تـسا هداد  زورب  يرگ  نایـصع  هـیحور  دوـخ  زا  رگید  ياـهناسنا 
رد دـناهدوب و  رطاـخ  هدرزآ  وُشا  رورغ  نیا  زا  وا  دوخ  ناوریپ  یتـح  هک  [ 8  ] تسا ربکتم  رورغم و  رایـسب  یتیـصخش  ياراد  وا  هک  میباییم 
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رایـسب هک  تسنیا  وُشا  راـثآ  ياـهیگژیو  هلمج  زا  وُشا  هشیدـنا  رد  تیونعم  قـشع و  [ 9 . ] دـنادیم ناداتـسا  داتـسا  ار  دوخ  توافتم  ياهاج 
یگتخاس یمظن  هب  هعلاطم  اب  ار  وا  راثآ  دوشیم  یلو  تسا  تخس  رایسب  مینک  دنم  ماظن  ار  وا  راثآ  میهاوخب  رگا  دیوگیم  نخـس  هدنکارپ 

. تسا هتفگ  نخس  قشع  اب  هطبار  رد  ابیز  رایسب  همه و  زا  شیب  وا  تسا  قشع  وُشا  يونعم  هشیدنا  يانبم  نیرتمهم  نیلوا و  دناسر .
: دننامه تسا  دوجوم  وا  زا  قشع  هرابرد  ییاهباتک  نینچ  مه 

. تسا هدیسر  پاچ  هب  هک  [ 10  ] یگدنز صقر  قشع ، اهر ، دازآ و  ياهدنرپ  قشع  اههناقشاع ،
: تسا نینچ  قشع  دروم  رد  وُشا  تاریبعت  زا  یخرب 

نآ زا  یساکعنا  طقف  رگید  ياهرعش  مامت  تسا ، یعقاو  رعش  اهنت  قشع  [ 11  ] تسیقیسوم قشع  تسا ، ییابیز  قشع  اریز  تسا ، نید  قشع 
نودب دناوتیمن  سک  چـیه  تسیگدـنز  ضبن  قشع  دـشاب  هدـنز  دـناوتیمن  قشعیب  بلق  اریز  دراد  دوجو  قشع  یبلق  ره  رد  [ 12  ] دنتسه

هک دـنکیم  ساـسحا  ار  يزیچ  یمدآ  قشع  هطـساو  هب  دوشیم ، حور  ياراد  یمدآ  قشع  هطـساو  هب  [ 13 [ ؛ تسا نکمم  ریغ  دـشاب ، قشع 
يدودـعم هدـع  طقف  شیاین  هب  دـسرب  هچ  دـننادیمن  يزیچ  قشع  هرابرد  زونه  مدرم  [ 14  ] تسا تاملک  اهتروص و  هداـم ، ندـب ، يوسارف 

لیم تداسح  اب  قشع  درک  دیهاوخن  هبرجت  ار  قشع  سپ  میراد  قشع  دـض  ياههشیدـنا  زا  لامالام  ینهذ  رگا  دـناهدرک …  هبرجت  ار  قشع 
قــشع يارب  وا  [ 15 . ] دنـشابیم قـشع  دـض  ياههدـیدپ  هـمه  اـهنیا  تـسا  لاـحم  دوـشیمن  عـمج  مـشخ  ترفن و  سفن  هطلـس  کـلمت و 

هچ ره  دینکب  هک  یـشیاین  ره  تسا ، ریذپ  ناکما  يزرو  قشع  اب  ناسنا  يونعم  ییافوکـش  تسا  دقتعم  الثم  درامـشیم  زین  ار  یتایـصوصخ 
تـسا قشع  تدابع  دسرب  وا  هب  دناوتیم  هک  یتدابع  اهنت  دسریمن  ادخ  هب  امـش  تدابع  یبهذم  داقتعا  رواب و  ره  اب  دـینک  شالت  مه  ردـق 

وُشا رظن  زا  قشع  [ 16 [ ؛ دش دهاوخ  هدینـش  دنزیمن  مه  فرح  نهذ  یتح  دینکب  یتدابع  تسین  مزال  یتح  دشاب  هتـشاد  روضح  قشع  رگا 
ریثأت یلو  دنکیمن  لابند  ار  یفده  ضرغ و  قشع  [ 17 [ ؛ تسا لیلدیب  لیلد  قشع  تسا ، ندوب  لک  اب  ندوب  یکی  يارب  ینورد  رفاو  قوش 
وُشا [ 18  ] تسین هیجوت  لباق  قشع  دراد ، ار  دوخ  صاـخ  یگناوید  قشع  دراد  ار  دوخ  صاـخ  یتسمرـس  تسا ، شخب  تذـل  دراد  فرگش 

. دشابیم راگزاسان  لقع  اب  قشع  دیوگیم 
یناور تساررس و  زیچ  ره  قطنم  تسا  دنمهقالع  نآ  هب  لقع  نیمه  يارب  سیلـس  تایـضایر  دنک  ناسآ  هداس و  ار  اهزیچ  دهاوخیم  لقع 
تسا لماک  يامعم  کی  قشع  درادن . هقالع  نآ  هب  لقع  تسین  ناسآ  يرعاش  دهدیم  ناشن  يدایز  هقالع  اهنآ  هب  لقع  نیمه  يارب  تسا ،
هلیـسو هب  طقف  ام  هک  یلاح  رد  دشاب  یلاخ  ًالماک  دـیاب  نهذ  ندـش  قشاع  يارب  [ 19 [ ؛ دنکیمن رفـس  هداج  نآ  رد  هجو  چیه  هب  لقع  اذـل 

یـسنج و هطبار  زا  یلاـعتم  قشع  اـما  تسیزوسلد  محرت و  نآ  نیرتـالاب  دوشیم و  یـسنج  نآ  نیرتلزاـن  میزرویم و  ار  قشع  دوخ  نهذ 
: دیوگیم [ 20 [ ؛ دریگیم تروص  مرحت 

ترابع نیا  دنـشابیم  ناسدـقم  کشخ  وُشا  هشیدـنا  رد  قشع  نیفلاخم  لالدتـسا ، قطنم و  ياـهلاب  هب  هن  میدـنمزاین  قشع  ياـهلاب  هب  اـم 
هچ اهنیا  هک  تسین  مولعم  دراد  يرگ  نایـصع  يرگ و  نایغط  هیحور  وُشا  هک  اج  نآ  زا  تسا و  داـیز  وُشا  ياـهباتک  رد  سدـقم  کـشخ 

حیجرت ار  یتشز  دشابن و  ییابیز  راد  تسود  هک  تسین  یناسنا  چیه  هک  ارچ  دنتـسه  بهذم  ای  نییآ و  نید  مادـک  رد  دنـشابیم و  یناسک 
. دنکیم دوبان  ار  قشع  هداوناخ  لیکشت  جاودزا و  وُشا  رظن  هب  دهدب .

: دیوگیم
یهاگ دراد و  لابند  هب  هریغ  تنوشخ و  تشاد . دـهاوخ  لابند  هب  تداسح  دـیا  هدرک  راتفرگ  ار  دوخ  دـیوش  درم  ای  نز و  کی  قشاـع  رگا 

ینغ امش  قشع  دیشاب  رفن  کی  قشاع  رگا  دوش  دودحم  یسک  هب  دیابن  قشع  هک  درادنپیم  اذل  دروایب  دوجو  هب  دراد  ناکما  ار  تیانج  مه 
. تسا هتفرگرب  رد  ار  یتسه  همه  هک  تسا  نآ  هتفای  هعسوت  قشع  هکلب  تسین 

؟ تسیچ وُشا  هاگن  زا  قشع 
. تسا یتسه  تاذ  اب  هناقشاع  هطبار  يرارقرب  قشع : زا  نم  روظنم  تسین ، نآ  هتخانش  دوهعم و  يانعم  هب  قشع  قشع ، زا  نم  روظنم 
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: دهدیم حیضوت  نینچ  ار  قشع  [ 21 [ ؛ تسا زیچ  همه  اب  یتسود  نم  روظنم 
، یـسکس هطبار  رد  رگا  زروب ، قشع  ًاقیمع  یهداـماس ، اـت  هتفرگ  سکـس  زا  تسا  قشع  زا  حطـس  راـهچ  ره  مروظنم  قشع  میوگیم  یتقو 

تینامـسج ياهسرت  یمامت  یمـسج  لماک  لازنا  کی  زروب ، قشع  ًاقیمع  دوش . وحم  وت  زا  يرتشیب  سرت  ینک ، هبرجت  ار  يرت  قیمع  قشع 
ناـسنا دوجو  قمع  زا  قشع  دـنک  مـالعا  ار  نآ  تسین  یجاـیتحا  دـش  قشاـع  ناـسنا  یتقو  هک  تسا  رواـب  نیا  رب  وا  [ 22 . ] دزیریم ورف  ار 

كرد ار  ییابیز  درادن  راقو  تسین  شوهاب  دشاب  قشاع  دناوتیمن  هک  یسک  دیوگیم  تسا  هناورپ  صقر  دننامه  قشاع  نتفر  هار  تسادیپ 
: درمشیم رب  ماگ  راهچ  قشع  يارب  وُشا  [ 23  ] دنکیم یگدنز  قشع  اب  ناسنا  تسیگدنز  قشع  دنکیمن 

: لوا هلحرم 
تسا قشع  یفن  هدنیآ  هتشذگ و  رد  یگدنز  دراد ، انعم  لاح  رد  اهنت  قشع  هلحرم  نیا  رد  هظحل  رد  روضح 

: مود هلحرم 
راکهار تیکلام ) ساسحا  مشخ ، تداسح ، ترفن ، سفن : ياهمس   ) مینک لیدبت  دهش  هب  ار  دوخ  دوجو  مومس  دیاب  قشع  هب  ندیـسر  يارب 

تسیرگ هراظن  تسا ؛ ربص  نآ 
: موس هلحرم 

دنک میسقت  نارگید  اب  ار  ییابیز  یشوخ و  دراد و  هگن  شدوخ  يارب  ار  یفنم  ياهزیچ  دیاب  قشاع  ناسنا  ندیشخب  ندرک و  میسقت 
: مراهچ هلحرم 

هداتـسیا ندوب  قشاع  زا  تسیـسک  دـنک  رکف  ناسنا  هکنیا  ضحم  هب  دـسریم  لک  هب  ناسنا  ندوب  چـیه  رد  اهنت  اـناورین و  ینعی  ندوب  چـیه 
میوشیم و هجوتم  قشع  زا  ار  وُشا  ریسفت  یتقو  اما  درادن  یلاکشادوخ  يدوخ  هب  هلحرم  راهچ  نیا  [ 24 . ] دراد ياج  یتسین  رد  قشع  تسا 

؟ تسیچ قشع  زا  وُشا  روظنم  هک  میهفیم  دوشیم و  ضوع  یلک  هب  اههدیا  مینیبیم  ار  هقوشعم  هب  هاگن 
اهسوه اب  داضت  رد  ار  قشع  نآ و  ندوب  ییایند  نیا  يدام و  ینعی  وُشا  تیونعم  رد  هقوشعم  [ 25  ] دشاب ینیمز  دیاب  قشع  تسا  دقتعم  يو 

. دشابیم قشع  عورش  درم ، هب  نز  ای  نز  هب  درم  لیم  تسا  ریذپ  ناکما  فلاخم  سنج  هب  ندیسر  قیرط  زا  اهنت  قشع  هب  ندیسر  دنادیمن 
. تسا ریذپ  ناکما  فلاخم  بطق  قیرط  زا  اهنت  قشع  هب  ندیسر 

رد ار  دوخ  قشع  كاخ  دـناوتیم  درم  تسا  قشع  تمالـس  نیا  دوش  بذـج  يدرم  يوس  هب  نز  اـی  دوش  بذـج  ینز  يوس  هب  يدرم  رگا 
لمکم ود  نیا  دناودیم  هشیر  یتسه  رد  درم  قیرط  زا  نز  دوشیم و  لصتم  یتسه  هب  نز  قیرط  زا  اهنت  درم  زین ، نز  دنک و  ادیپ  نز  دوجو 
تـسا قداص  یمایپ  قشع  رد  دنوادخ ، هاگرد  هب  دورو  ياههزاورد  هباثم  یگرزب  تذل  دنوش  ماغدا  رگیدکی  رد  هک  هاگ  نآ  دنرگیدکی و 

ره درم  نز و  دـنکیم  ندوب  لصتم  نتـشاد و  هشیر  یـساسحا  دریگیم و  ارف  ار  اهنآ  دوجو  رانک  دـیاب  يریمیم  ییاـهنت  رد  هک  نیا  نآ  و 
دای یلاوتم  روط  هب  یـسنج  تذل  جوا  هب  ندیـسر  يارب  دادعتـسا  ياراد  هک  ییوگلا  ناونع  هب  ار  نانز  وُشا  [ 26  ] دحتم دیـشاب و  مه  اب  کی 

. دنکیم
گنوی زین  دیورف و  زا  رثاتم  رایـسب  قشع  رد  وُشا  دنکیم  دای  هبقارم  کی  ناونع  هب  ار  نآ  تسا و  دازآ  وُشا  تیونعم  رد  رـسپ  رتخد و  هطبار 

ات يو  [. 27  ] دشابیم درم  نز و  هطبار  نیمز و  يزاجم و  قشع  شروظنم  دنکیم  تبحـص  قشع  زا  هک  ینامز  اذل  دشابیم  دـیورف  درگاش 
دـنکیم و ینیمز  قـشع  نیا  هب  بـیغرت  ار  نادـیرم  نـشیت  يدـم  رد  ـالثم  شیاههیـصوت  هـیقب  رد  هـک  دوریم  شیپ  ینارتوهـش  رد  ییاـج 

: دیوگیم
رایتخا رد  ار  ییاهدیلک  اریز  تسا  رتیلاع  همه  زا  هرتنت  شکـشیپ  تسایند  هب  هرتنت  شکـشیپ  نیا  تسا  نشیت  يدم  رنه  نیرتگرزب  سکس 

. ینک لدب  یبآ  رفولین  هب  ار  نجل  هک  دهدیم  رارق  رایتخا  رد  ار  ییاهدیلک  مینک . ادیپ  هلاحتسا  نیرتیلاع  نیرتتسپ و  زا  هک  دهدیم  رارق 
یقاـب اـم  دـنوش  بیکرت  رگیدـکی  اـب  ود  نیا  رگا  میلـست  هشیمه  نز  مجاـهم و  هشیمه  درم  دوشیم  هداز  یـسنج  شزیمآ  زا  قـشع  و  [ 28]
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رد ددرگیم  هاتوک  وا  ینالوط  هار  دوش  درم  میلـست  ًالماک  نز  رگا  تسانف  نیا  تسا و  نم  دنامیم  یقاب  هچ  نآ  ود  نآ  داحتا  زا  دنامیمن 
دیوگب دـناوتیم  نز  یتلاح  نینچ  رد  دریگیم و  ماجنا  تلوهـس  هب  یلخاد  هنادرم  هنانز و  ياهدـبلاک  داحتا  ینورد و  جاودزا  تروص  نیا 

: دیوگیم هک  میسریم  هجیتن  نیا  هب  مینکیم  هاگن  قشع  دروم  رد  ار  وُشا  ياهفیصوت  یتقو  [ 29 [ ؛ تسادخ مرسمه 
ربا کـی  دـهدیم و  ياـج  دوخ  رد  ار  اـهیکین  همه  هک  تسیاهدـیدپ  قشع  تسا  زاـین  یب  رگید  زیچ  ره  نتـشاد  زا  ناـسنا  قشع  دوجو  اـب 

قـشاع مدآ  درادن  انعم  دبعم  اسیلک و  تسین  هبقارم  تسین  تدابع  هب  يزاین  دهد  روضح  هزاجا  قشع  هب  ناسنا  رگا  تسا  رایع  مامت  يادـخ 
نآ لاح  تسادخ و  قشع  قلعتم  دراد . زیچ  همه  قشع  تسا  ریذپ  ناکما  يزیچ  ره  قشع  زا  هک  ارچ  دنک  شومارف  ار  ادـخ  دـناوتیم  یتح 

یسک رگا  [ 30  ] دشاب ادخ  نتشاد  تسود  هک  تسانعم  نادب  نیا  اما  دوشیم  هتـشاد  تسود  مه  درادیم  تسود  مه  دنوادخ  نآرق  رد  هک 
. تسادخ قشع  دوخ  هکلب  درادن  قلعتم  قشع  وا  هاگدید  زا  هک  دباییم  رد  دشاب ، وُشا  راثآ  رد  قشع  قلعتم  لابند  هب  تقد  اب 

. دشابیم صاخ  یفده  ياراد  یمالسا  نافرع  رد  قشع  یمالسا  هشیدنا  رد  قشع  رگید . زیچ  هن  دشابیم  قشع  فده 
. تسا نانم  يادخ  بناج  زا  قشع  اریز  [ 31  ] درک كرد  ناوتیم  ندش  قشاع  اب  اهنت  ار  قشع  دراد  هدیقع  یمالسا  نافرع  رد  فراع 

. دشابیمن اراد  ار  فیرعت  تیلباق  قشع  هک  تفگ  دهاوخ  خساپ  رد  دومن ؟ فیرعت  ناوتیم  ار  قشع  ایآ  هک  ینک  لاؤس  فراع  زا  رگا 
تسا ینیع  تقیقح  کی  قشع  اودیب . تسیدرد  قشع  دزیرگب . ناهج  نیا  نادنز  زا  ناسنا  هکنیا  يارب  لاعتم  دنوادخ  هک  تسیـشتآ  قشع 
يولوم هک  نانچ  دوب  دـهاوخ  زیچان  مک و  هتفگ  نآ  هرابرد  هچ  ره  هک  یعوضوم  نارکیب  تسییاـیرد  قشع  تمظع  تعـسو و  تیاـهن  رد 

: دیوگیم
ینعم دیدش  طرفم و  یگتسبلد  تبحم و  ار  قشع  اهیضعب  [ 32  ] نآ زا  مشاب  لجخ  میآ  قشع  هب  نوچ  نایب  حرش و  ار  قشع  میوگ  هچ  ره 

دوشیمن ار  قشع  دنامب . زبسرس  دوخ  دناکشخب و  ار  نآ  دچیپب ، یتخرد  رب  نوچ  تسیهایگ  هک  تسا  هدمآ  هقـشع  زا  قشع  ایوگ  دناهدرک 
تسین هراشا  هراعتسا و  لاثم ، زا  ندرک  هدافتسا  زج  یهار  چیه  مینک  نایب  ترابع  رد  ار  گرزب  ياههبرجت  میهاوخب  رگا  اریز  درک  فیرعت 

ریـسم رد  هک  یناسنا  تسا ، هدرک  نایب  لیثمت  ناتـساد و  بلاغ  رد  ار  اهنآ  ینافرع  دنلب  رایـسب  بلاطم  هجرد و  نآ  اب  میرک  نآرق  هک  نانچ 
. دنک ادیپ  تسد  اهنآ  قیاقح  هب  دناوتیم  دشاب  هداهن  ماگ  تفرعم 

: زا تسا  ترابع  هک  دنرامش  یمرب  ار  یتایصوصخ  قشع  يارب  افرع  لاح  نیا  اب  یلو 
. دشابیم رفاو  یتردق  ياراد  هجیتن  رد  تسا  دنوادخ  فاصوا  زا  قشع   - 1

: تفگ دهاوخ  فراع  خساپ  رد  دوش  هدیسرپ  ناهج  نیا  شنیرفآ  قلخ و  تلع  زا  رگا  هک  تسا  نانچ  قشع  تردق 
. تسا ناهج  نیا  شیادیپ  تلع  تفرعم ، یِّلََجت و  هب  قح  قشع 

. تسا هدش  قلخ  دشابیم  قح  ترضح  هاگ  هولج  رهظم و  هک  نیا  رطاخ  هب  ناهج  يریبعت ، هب 
خـساپ رد  یلاعت  يراب  دیـسرپ  ار  قلخ  شنیرفآ  تلع  لاعتم  دنوادخ  زا  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  دواد  ترـضح  هک  تسا  هدمآ  یـسدق  ثیدح  کی  رد 

: دومرف ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  دواد  ترضح 
[33  ] فرعا یلکل  قلخلا  تقلخف  فرعا  نا  تببحاف  فرعا  ایفخم ال  ازنک  تنک 

. تسا قشع  فاصوا  زا  یکی  ندوب  یهلا  اذل  موش  هتخانش  ات  مدیرفآ  ار  ناگدیرفآ  سپ  موش  هتخانش  متشاد  تسود  هک  مدوب  یناهن  جنگ 
. دنک نکمم  ار  نکمم  ریغ  روما  دناوتیم  قشع  هک  ییاج  ات  تسا  رصح  دحیب و  قشع  تردق   - 2
. دوش هدیشون  قشع  دهش  زا  تسیفاک  طقف  دوشیم  لوحتم  زیچ  همه  هک  تسا  قشع  دهش  هطساو  هب 

. تسا درد  الب و  ماد  رد  ندش  راتفرگ  قشع  ماد  رد  ندش  راتفرگ   - 3
. دشابیم درد  نتخوس  هارمه  تسا و  نتخوس  طقف  قشع  رد  اریز  یتحار  شیاسآ و  اب  ندرک  یظفاحادخ  يریبعت  هب 

. تسا هفرط  ود  قشاع  قشع و  يهطبار   - 4
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تحاران قح  بضغ  رهق و  زا  رگید  دربیم و  تذـل  درد  نیا  زا  قشاع  دـشاب و  رتشیب  دـیاب  مه  لمحت  رتشیب  درد  هچ  ره  هک  تروص  نیدـب 
. دشابیمن

نیا تسا و  قح  ترضح  يوس  هب  ناسنا  هلمج  زا  ناهج  تارذ  همه  دنمورین  كرحم  هزیگنا و  شیوخ  لصا  هب  قشع  لامک  هب  قشع  نیمه 
. ار ناشیا  ادخ  درادیم و  تسود  ار  ناشیا  ادخ  [ 34 « ] هنوبحی مهبحی و   » هک تسا  هیوس  ود  قشع  کی  تشذگ  هچنانچ  قشع 

يزوس دوخ  قشع  رد  يریبعت  هب  درادـن و  دوجو  ییاـهنت  هب  قشاـع  رگید  تسا  قوشعم  نآ  دراد و  دوجو  فرط  کـی  طـقف  قشع  رد   - 5
. تسا حرطم 

. تسا حرطم  دیدج  یتایح  هب  ندیسر  ندرم و  قشع  رد 
ناهج رد  هک  رگید  ناهج  هب  تبسن  هزات  تخانـش  تفرعم و  یعون  دیدج  یگدنز  نیا  رد  اما  تسا  دیدج  یتایح  هب  ندیـسر  قشع  رد   - 6

. دوشیم هداد  ناسنا  هب  دوبن  روصت  لباق  لبق 
رب یبالقنا  یش  نآ  رد  دباتب  قشع  رون  هک  يزیچ  ره  ار و  ناسنا  دهدیم و  ناسنا  هب  هزات  هرابود و  یناج  هک  تسنیا  قشع  تیصوصخ   - 7

. دوشیم لیدبت  يروح  هب  ناطیش  یتح  هک  دنکیم  اپ 
هن قشاع  دوخ  یتح  دورب  نیب  زا  دیاب  دشاب و  دیابن  قوشعم  زا  ریغ  زیچ  چیه  هجیتن  رد  تسا  قوشعم  کی  هب  ندیـسر  قشع  رد  فدـه   - 8

. دسرب هاگ  هلبق  کی  هب  یش  ره  هک  دوشیم  ببس  وا  هکلب  قشاع  دوخ  اهنت 
[: 35  ] زا دنترابع  هک  درامشیم  یتایصوصخ  يزاجم  قشع  يارب  فراع  اما  دشاب  یقیقح  دیاب  قشع  فراع  رظن  هب   - 9

( فلا
. درادن يرادیاپ  ماود و  يزاجم  قشع 

ب)
دوخ هک  تساج  نیا  رد  دـهاوخیم  شدوخ  يارب  ار  زیچ  همه  قشاع  يزاجم  قشع  رد  یلو  درادـن  دوجو  یتیدوخ  رگید  یقیقح  قشع  رد 

دنکیم ادیپ  دشر  تینم  ینیب و 
ج)

دوشیم هدهاشم  ترثک  نآ  رد  هکلب  تسین  قوشعم  کی  هب  ندیسر  نآ  فده  يزاجم  قشع  رد 
د)

گنر يزاجم  ياهقشع  هک  تفگ  دوشیم  تسا و  قشع  دـشاب  قوشعم  هک  ینامز  ات  تسا و  قوشعم  هب  هتـسب  يزاجم  ینیمز و  ياهقشع 
ییاـبیز زج  زیچ  چـیه  دـنکیم و  هاـگن  یعقاو  قوشعم  دـید  زا  قشاـع  یقیقح  قـشع  رد  یلو  دراد  ار  مشخ  هنیک و  سوـه ، اوـه و  يور  و 

: دیوگ یماج  هکنانچ  وا  زا  هن  تسوا  ملاع  همه  فراع  هاگن  زا  میوش  قیقد  رتشیب  رگا  دنیبیمن .
[36  ] تسوا همه  يرگنب  کین  رگ  تسوزا و  همه  تسوپیب . یتیاکح  میوگب  تسود  زا  ار  وت 

ه)
نآ تفگ  دوشیم  تسین و  یقیقح  دـنکیم و  بذـج  وا  يوس  هب  ار  ناسنا  تسا  هتخاس  شدوخ  زا  ناسنا  هک  يریوصت  يزاـجم  قشع  رد 
هب دـش  حرطم  یقیقح  قشع  دروـم  رد  هک  یبلاـطم  نیا  اـب  [ 37 [ ؛ تسا چـیه  هک  دـنیبیم  دـسرب  نآ  هب  رگا  هک  تسا  بارـس  دـننام  ریوصت 

فدـه قشع  تسا  صخـش  قشع  قلعتم  یمالـسا  نافرع  رد  هک  ارچ  دوشیم  نیبم  یمالـسا  هشیدـنا  رد  قشع  اب  وُشا  قشع  تواـفت  حوضو 
تفگ ناوتیم  ار  رگید  یتاکن  هدش  دای  دراوم  زج  هب  لاعتم . دنوادخ  ندیسر  يارب  تسیاهلیسو  هکلب  تسین 

رد یلو  تسا  فدـه  طقف  قشع  دوش و  قشاع  طقف  ناسنا  دـیاب  هک  دـنکیم  نایب  ار  نیا  وا  يریبعت  هب  دـنادیم و  فدـه  ار  قشع  وُشا   - 1
. تسا لاعتم  يادخ  هب  ناسنا  یلاعت  لحارم  زا  یکی  قشع  هک  تفگ  دیاب  یمالسا  هشیدنا 

امن تیونعم  روهظون  شبنج  هدزاود  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1197زکرم  هحفص 103 

http://www.ghaemiyeh.com


. تسا نانم  يادخ  فده  تسین  شیبب  ياهلیسو  قشع 
ندیسر یمالسا  نافرع  رد  فده  تفگ  دیاب  تقیقح  رد  تسین . دییات  دروم  دودرم و  دشابن  ادخ  نآ  قلعتم  هک  یقشع  یمالسا  هشیدنا  رد 

هک نیا  میاهدیرفآ و  هدوهیب  ار  امـش  هک  دـیتشادنپ  ایآ  نوُعَجُْرت  اْنَیلِإ ال  ْمُکَّنَأ  َو  ًاثَبَع  ْمُکانْقَلَخ  امَّنَأ  ُْمْتبِـسَحَف  َأ  تسوا  هب  برق  دـنوادخ و  هب 
. تسا ادخ  هب  برق  رد  ناسنا  لماکت  هک  تسنیا  دیآیم  رب  ایبنا  میلاعت  زا  هچنآ  [ 38  ] دیوشیمن هدنادرگزاب  ام  يوس  هب  امش 

مه ناتـسرپ  تب  ناکرـشم و  یتح  تسناد  يرطف  يرما  ار  نآ  ناوتیم  دناهداد و  میلعت  دوخ  ناوریپ  هب  ار  نآ  ایبنا  همه  هک  تسیموهفم  نیا 
: دندوب ادخ  هب  برق  یپ  رد 

[39  ] میتسرپیمن دننادرگ ، کیدزن  ادـخ  هب  رتشیب  هچره  ار  ام  هک  نآ  يارب  زج  ار  اه ] تب   ] اهنآ ام  یْفلُز ؛ ِهّللا  َیلِإ  انُوبِّرَُقِیل  ّالِإ  ْمُهُدـُبْعَن  ام 
باختنا یهابتشا  ار  ریـسم  اما  تسا ، برق  بلاط  مه  تسرپ  تب  دراد  كرـشم  نمؤم و  نیب  موهفم ، نیا  ندوب  ریگارف  زا  ناشن  نخـس ، نیا 

. دناهدرک
؟ تسیچ دنوادخ  هب  برق  يانعم  اما 

. تسا دوخ  عفانم  رد  باتش  گنهآ و  يانعم  هب  برقت 
اب صخـش  هک  دشابیم  یناحور  يونعم و  برقت  کیدزن و  يانعم  هب  هک  دوریم  راک  هب  ادـخ  هب  ناسنا  برقت  دروم  رد  یماگنه  هژاو  نیا 

موهفم ًالومعم  [. 40  ] دبای تسد  يونعم  ماقم  نیا  هب  دـناوتیم  صیاقن  بویع و  زا  شیوخ  ندرک  كاپ  یلامک و  تافـص  هب  دوخ  فاصتا 
. تسا ینعمیب  ادخ  دروم  رد  ینامز  یناکم و  دعب  برق و  ًامّلسم  میربیم  راک  هب  يدام  روما  رد  ار  برق 

. دشاب رترود  یناکم  نامز و  زا  رتکیدزن و  یناکم  نامز و  هب  دهاوخب  هک  درادن  ناکم  نامز و  اب  یتبسن  چیه  دنوادخ 
نوچ یناگژاو  هب  ناوتیم  هلمج  نآ  زا  هک  هدرب  راک  هب  ار  برقت  برق و  ناگژاو  رب  نوزفا  رگید  یناگژاو  برقت  زا  اـنعم  ناـیب  يارب  نآرق 

دناسریم ار  انعم  نیا  هک  ییاـههرازگ  تـالمج و  زا  یخرب  زین  هلیـسو و  بیرق و  تاـجرد ، هللادـنع ، بر ، دـنع  هدـنع ، مهبر ، دـنع  یفلز ،
. درک هراشا 

لیلد هچ  هب  ار  بلطم  نیا  وُشا  هدـش  لاؤس  هکناـنچ  دوـش  لاؤـس  وا  زا  رگا  هک  تسنیا  دـشابیم  وـُشا  هشیدـنا  رب  هک  يرگید  یلاکـشا   - 2
هک یلاح  رد  میدومن  هراشا  ام  هک  تسا ! نم  هبرجت  نیا  هک  تفگ  دـهاوخ  خـساپ  رد  تسا ، قشع  اب  طقف  ناسنا  یلاعت  هک : ینکیم  حرطم 

: تسا نکمم  هار  هس  زا  هیرظن  کی  تابثا 
ربمایپ یحو و  قیرط  زا  فلا .

دریگ تروص  هبرجت  شیامزآ و  قیرط  زا  ب :
تـسیحو هب  دنتـسم  هن  يریبعت  هب  هدشن  هدید  وُشا  قشع  لصا  رد  دراوم  نیا  زا  مادک  چیه  دشاب  یقطنم  هلدا  یلقع و  لالدتـسا  قیرط  زا  ج :
دناوتیم هنوگچ  یـصخش  هبرجت  تسوا و  دوخ  یـصخش  هبرجت  طقف  طـقف و  یلقع  لالدتـسا  هن  یبرجت و  یملع و  لالدتـسا  هب  دنتـسم  هن 

، دیآیم دنب  گنـس  يور  گنـس  ایآ  دشاب  تجح  مه  نارگید  يارب  یـسک  ره  یـصخش  هبرجت  دشاب  رارق  رگا  دشاب  تجح  نارگید  يارب 
دومن هئارا  ار  یتباث  هرازگ  ناوتیم  ایآ 

هکنآ لاح  هداد ، حیضوت  دش  نایب  مه  البق  هک  ینوگانوگ  ياهترابع  اب  مه  وا  دوخ  دراد  داضت  لقع  اب  دنکیم  حرطم  وُشا  هک  یقـشع   - 3
هدـننک میظنت  لقع  تسا  تقیقح  قح و  راونا  شبات  هنزور  ندرک  دودـسم  ارقهق و  هب  عوجر  دوکر و  لـماع  تیونعم  لـقع و  نیب  ییادـج 

رد ور  نیا  زا  ددرگیم  لالحنا  لـالتخا و  راـچد  یمدآ  لاـمک  دوش  ادـج  ناـفرع  تیونعم و  زا  یمدآ  لـقع  رگا  تسا  تاـیاغ  فادـها و 
. تسین داضت  ود  نیا  نیب  تهج  نیدب  دسریم  تیونعم  لامک  یعقاو و  لقع  هب  ناسنا  هک  تسا  قشع  کمک  اب  یمالسا  نافرع 

دیابن قشع  هک  دراد  ناعذا  بلطم  نیا  هب  يو  دوخ  دناشاپیم و  ار  هداوناخ  داینب  دـش  نایب  اهترابع  رد  دـنکیم و  نایب  وُشا  هک  یقـشع   - 4
یقشع نینچ  هک  دومن  نایب  ار  نیا  دیاب  دنادیم . دودرم  ار  یقشع  نینچ  وا  تسا  رفن  کی  هب  رـصحنم  قشع  جاودزا  رد  دشاب و  رفن  کی  هب 
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هب یمرگ  نوناـک  هعماـج  رد  رگید  دوشیم  اـیآ  دوش  ادـیپ  قشع  عون  نیا  رگا  اریز  درک . لوبق  ار  نآ  هکنیا  اـت  دومن  روصت  ناوتیم  اـیآ  ار 
؟ درک ادیپ  هداوناخ  ناونع 

ار نومک  هداوناخ  ياج  هب  اذل  دزیریم  مه  هب  هداوناخ  داینب  قشع  عون  نیا  اب  هک  تسا  هتـشاد  هجوت  بلطم  نیا  هب  وُشا  هکنیا  رگید  ياهتکن 
نیدب دشابیم  رتشیب  ای  رازه  جنپ  نیب  نومک  ره  دارفا  دادـعت  [ 41  ] تسا دازآ  ياهحور  زا  یعمجت  ای  دنویپ  هنومن  نومک  دنکیم  داهنـشیپ 

رفن کی  هب  هتـسباو  هک  یلاح  رد  تسا ، هداهن  نآ  ياـج  هب  ار  یباداـش  قشع و  هدرک و  دازآ  یگتـسباو  زا  ار  اـهناسنا  درادـنپیم  وُشا  ناـس 
ياـهگنج اـب  امـش  دـیآ  شیپ  یلکـشم  رگا  تروص  نیا  رد  تسا  رگیدـمه  هب  رازه  دـنچ  هب  یگتـسباو  زا  رترطخ  مک  رتناـسآ و  رایـسب 

مالسا ردص  رد  هک  ياهلیبق  ياهگنج  لثم  تسا  تخـس  رایـسب  نآ  ندومن  لح  هک  دیآیم  دوجو  هب  ییاهاوعد  دیوشیم . هجاوم  ياهلیبق 
. دوب

ییوشانز دـنویپ  هدز و  نوریب  تعیبط  ریـسم  زا  تردـق  نیا  هنوگچ  [. 42  ] دـنکیم يراـشفا  ندوب  یعیبط  رب  هراومه  وُشا  هکنیا  زا  هتـشذگ 
. دنکیم راکنا  ار  يردام  ردپ و  يدنزرف و  هطبار  لسن ، موادت 

دنکیم ادـیپ  رولبت  رـسمه  رد  هک  ینیمز  يدام  قشع  دراد و  درف  کـی  هب  قلعت  هتـسباو و  یمالـسا  ناـفرع  رد  قشع  هک  تسا  تهج  نیدـب 
رایـسب هاگیاج  زا  هداوناخ  مالـسا  رد  درادن . هداوناخ  سدقم  ماظن  هداوناخ و  داینب  اب  يداضت  هنوگ  چیه  اذل  دشابیم  یقیقح  قشع  همدـقم 
هتسناد يزورهب  لماکت و  هیام  دیآیم ، دوجو  هب  درم  نز و  عورشم  حاکن  دقع  هطساو  هب  هک  ار  هداوناخ  لیکـشت  تسا و  رادروخرب  ییالاب 

دنادیم ناور  حور و  شمارآ  ناج و  مسج و  شیاسآ  هاگیاج  ار  دشاب  هدـش  يزیر  هیاپ  ینید  ياهرایعم  ساسا  رب  هک  ياهداوناخ  طیحم  و 
دوب دـنهاوخ  رتراگتـسر  هعماج ، دارفا  تسا و  رتایوپ  هعماج  دـشاب ، مکحم  اـنب  نیا  تشخ  ردـق  ره  تسا  عاـمتجا  ياـنب  تشخ  هداوناـخ  و 

تراشب دوخ  تمحرم  فطل و  هب  دنهدیم ، لیکـشت  هداوناخ  هک  ار  یناسک  دـنوادخ  هک  تسیاهنوگ  هب  هداوناخ  لیکـشت  تیمها  شزرا و 
: تسا هداد 

؛ ِِهلْضَف نِم  ُهَّللا  ُمِِهنُْغی  ءاَرَُقف  اُونوُکَی  نِإ  ْمُِکئاَمِإَو  ْمُکداَبِع  ْنِم  َنیِِحلاَّصلاَو  ْمُکنِم  یَماَیَْألا  اوُحِکنَأَو 
فطل و زا  دنوادخ  دنشاب ، ریقف  دنمزاین و  رگا  ار ، دوخ  راک  تسرد  هتسیاش و  نازینک  نامالغ و  نینچمه  دیهد و  رـسمه  ار  نادرم  نانز و 

[43  ] دزاسیم زاین  یب  ار  اهنآ  شیوخ ، لضف 
: دنیامرفیم مَّلَس ) َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص   ) ادخ لوسر 

جیِوْزَّتلا  َنِم  ِهَّللا  َیلِإ  ُّبَحَأ  ِماَلْسِْإلا  ِیف  ءاَِنب ٌ  َِیُنب  اَم 
[44  ] تسین جاودزا  يانب  زا  رتبوبحم  ادخ  دزن  ییانب  چیه  مالسا  رد 

ِهنیِد  َفِْصن  َزَرْحَأ  ْدَقَف ]  ] َجَّوََزت ْنَم 
، هداوناخ لیکشت  جاودزا و  هک  دهدیم  ناشن  اهتیاور  اههیآ و  نیا  همه  [ 45  ] تسا هدرک  ظفح  ار  شنید  ِفصن  دنک ، جاودزا  سک  ره 

: دیامرفیم نآرق  رد  دنوادخ  تسا  هدیدنسپ  یتدابع  یهلا و  یتّنس 
ًۀَمْحَر َو  ًةَّدَوَم  ْمُکَْنَیب  َلَعَج  َو  اْهَیلِإ  اُونُکْسَِتل  ًاجاوْزَأ  ْمُکِسُْفنَأ  ْنِم  ْمَُکل  َقَلَخ  ْنَأ  ِِهتایآ  ْنِم  َو 

ناتنارـسمه امـش و  نایم  دیمارایب و  ناشرانک  رد  ات  دیرفآ  ینارـسمه  ناتدوخ  سنج  زا  امـش  يارب  هک  تسنیا  دـنوادخ  ياههناشن  زا  یکی 
هیاپ هک  اج  نآ  زا  هتـسناد و  رگیدـکی  شمارآ  نوکـس و  هیام  ار  نارـسمه  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  دـنوادخ  تخاـس . رارقرب  تمحر  تدوم و 
هیام دنوادخ  هک  ار  ییاهزیچ  وشا  هنوگچ  اذـل  [. 46  ] تسا هدومن  نیمـضت  ار  نآ  نیمأـت  دـنوادخ  تسیتسود  تبحم و  شمارآ ، نوکس و 

دنکیم یفن  ار  تسا  هداد  رارق  تبحم  نوکس و  شمارآ و 
یقیقح دوخ  تسا ، مهم  نآ  یماکداش  تذل و  ایند و  نیمه  هکلب  تسین  ادخ ) تسین (  ضحم  یتسه  زا  نخـس  وُشا  قشع  هبقارم و  رد   - 5

، رگ هراظن  ینامب و  یتسه  هک  ییاج  نامه  ایوپ ، یگدـنز  نیا  رد  هنوگچ  هک  يزومآیم  هکلب  دوشیمن  طبترم  هتخانـشان  یتسه  نآ  اـب  وت 
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. تسا شیع  یشوخ و  تذل  یگدنز  يدنخب  یگدنز  یخوش  هب  یشاب  رگیزاب  دوخ 
نیا اریز  تسین  یگدرـسفا  جنر و  زا  یلاخ  ینامداش  تذل و  نیا  هتبلا  دص  دزادرپیم . يواک  نورد  هبقارم و  هب  ناسنا  ایوپ  یگدنز  نیا  رد 

یقیقح وُشا  قشع  رد  ینامداش  ور  نیا  زا  تسا  جـنر  اب  هتخیمآ  دودـحم و  زین  نآ  ینامداش  تذـل و  تسا  تیدودـحم  محازت و  ناهج  ایند 
[47  ] تسا هتخیمآ  هودنا  اب  نآ  يداش  نزحلاب  بوشم  اهرورس  دناهدومرف  ایند  فصو  رد  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  یلع  ماما  تسین 

. تسا سکس  نآ  ماجنا  رس  دنکیم  حرطم  وُشا  هک  یقشع   - 6
تیرشب هب  هلمح  نیرتکلهم  هک  نیا  لاح  میدومن و  نایب  ار  نآ  ياهترابع  مه  البق  هکنانچ  دشخبیم  تسادق  سکـس  هب  وُشا  تهج  نیدب 

رگید هک  دورب  ار  یهار  دـیاش  دوـش و  هدیـشک  طوقـس  هب  هک  میزادـنیب  یهار  رد  ار  تیرـشب  ظاـفلا  نیا  زا  ندرک  هدافتـسا  اـب  هک  تـسنیا 
. دشاب هتشادن  یتشگزاب 

عامتجا رد  وُشا  ثحب  يایاوز  هک  دباییم  رد  دنک  رکف  نآ  راثآ  دنکیم و  نایب  وُشا  هک  یبلطم  هب  ییاهنت  هب  شدوخ  یـسک  رگا  يریبعت  هب 
هب درک . ادـیپ  دـهاوخن  مینک  روصت  یناویح  دـننام  هب  ار  ناـسنا  هکنیا  زج  ياهجیتـن  چـیه  دوشیم و  هدیـشک  اـجک  هب  تیناـسنا  دروم  رد  و 
هچ ره  دـیوگیم  تسا  ینتبم  دـهاوخب  تلد  هک  هچ  ره  رب  هدرک و  یفن  ار  رایتخا  ًاساسا  دـیاشگیم  شناوریپ  شیپ  وُشا  هک  یهار  یتراـبع 

یـشیدنایب و هکنیا  ضحم  هب  شاب  رگهراظن  طقف  طقف و  وت  راذـگب  شیاهر  تفرگ  لکـش  وت  رد  هک  ياهتـساوخ  اـنمت و  ره  نکب  یتساوخ 
نورد یعیبـط و  يورین  تسورین  دـض  يو  رظن  هـب  هدارا  راـیتخا و  لاـمعا ، [ 48  ] يوــشیم مورحم  هـبقارم  زا  ياهدرک و  بارخ  ینک  هدرا 
نخـس یناسنا  صاخ  چیه  زا  وا  اذـل  دـنکیم  زورب  دراد و  دوجو  تاناویح  ناهایگ و  یتح  تادوجوم  همه  رد  دـیوگیم  وُشا  هک  یـشوج 

. دنکیم حیرصت  مه  رما  نیا  هب  تسا و  نآ  هب  هیبش  يزیچ  ای  كوخ  کی  ناسنا  زا  شاینامرآ  يوگلا  دیوگیمن 
هک یلاـح  رد  [ 49  ] دوش ناویح  هرابود  دـیاب  ناسنا  دـنکیم  لدـم  ار  اهنآ  ندوب  یعیبط  تاـناویح و  رـشب  دـشر  يونعم و  ییافوکـش  يارب 

لثم دزاـسن  افوکـش  ار  نآ  رگا  تسین  يرگید  دوـجوم  چـیه  رد  هک  هـتفهن  ياهژیو  تواـفتم و  ًـالماک  تروـص  هـب  ناـسنا  رد  یهلا  يورین 
تیلوؤسم اب  هارمه  يرایتخا و  لمع  هدارا و  رکفت  تردق  تروص  هب  ناسنا  رد  یهلا  توافتم  میظع و  يورین  دش  دهاوخ  هدـیدنگ  یبادرم 

جوا رد  دریگ  تروص  هدارا  لامعا  هشیدـنا و  اب  هک  یماگنه  يزرو  قشع  هلمج  نم  ناسنا  ياـهراک  تاـناویح  ریظن  یعیبط  لـمع  هن  تسا 
نیا ببـس  هب  دریگ  شیپ  ار  تاناویح  هار  دـهاوخب  ناسنا  رگا  دزاسیم  افوکـش  ار  رترب  قولخم  رد  میظع  يورین  هدوب و  یهاگآ  تیناسنا و 
لثم دش  دـهاوخن  ریـس  تایدام  ینارتوهـش و  ییارگ  ایند  زا  هاگ  چـیه  تسکـش و  دـهاوخ  مه  رد  ار  یعیبط  دودـح  مامت  یهانتمان  تیفرظ 

تـسد یناسنا  هتـسیاش  یگدنز  هب  دهد و  رارق  ییافوکـش  تسرد  ریـسم  رد  هدارا  هشیدـنا و  اب  ار  نارکیب  يورین  نیا  هکنیا  رگم  تاناویح 
. درادن ورین  ناسنا  لثم  یناویح  چیه  اریز  دنک  سکس  دشاب و  یعیبط  یناویح  چیه  لثم  دناوتیمن  رشب  دبای 

تـسییابیز قشع  اریز  تسا  نید  قشع  ترابع : نیا  لثم  تسناد ، یکی  ادـخ  اب  ار  قشع  دـنکیم و  ناـیب  قشع  زا  وُشا  هک  ییاهفیـصوت   - 7
اذل درادن  دوجو  ادـخ  ارتنات  ادوب و  نییآ  رد  دـشابیم و  ارتنات  نییآ  ادوب و  زا  رثاتم  وُشا  هکنیا  زین  و  [ 50  ] تسادخ قشع  تسیقیسوم  قشع 

دشابیم هصیصخ  هس  ياراد  رالوکس  تیونعم  تسا  هدش  هداهن  انب  رالوکس  يانبم  رب  وُشا  تیونعم 
درادن ادخ  هب  يداقتعا  فلا :

درادن ینامسآ  تعیرش  هب  يداقتعا  ب :
نیمه رد  تسا  نطاب  تیاضر  یعون  دنکیم  تبحـص  هک  یقـشع  زا  دنکیم و  غیلبت  وا  هک  یتیونعم  تهج  نیدب  درادن  داعم  هب  داقتعا  ج :

. تفر رتشیب  تافارحنا  هب  رشب  داد و  سوکعم  هچین  اما  دندرک  نایب  مه  وُشا  زا  لبق  ار  نیا  رگید و  زیچ  هن  ایند ،
دازآ طـباور  نآ  هجیتـن  دوـشیم  نشور  یبوـخ  هب  مه  نآ  ياـهترابع  زا  هک  هنوگناـمه  دـنکیم  حرطم  وـُشا  هک  ار  یقـشع  رخآ  هتکن   - 8
ملاس یسنج  راتفر  دوش  ءاضرا  مالسا  یهلا  ماکحا  ساسا  رب  يرطف و  یعیبط و  روط  هب  یسنج  لیم  هاگ  ره  مالسا  هاگدید  زا  اما  تسیـسنج 

تافارحنا هدش و  هتخانش  یـسنج  فارحنا  تسنیا  وُشا  قشع  لصا  دمایپ  هک  دشاب  هدودحم  نیا  زا  جراخ  هک  يراتفر  ره  دوشیم و  هدرمش 
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دوشیم هتفگ  یهاگ  دوشیم  هراشا  ارزگ  تروص  هب  اهدمایپ  نآ  زا  یخرب  هب  هک  دراد  يدایز  یعامتجا  یناور و  ياهدمایپ  راثآ و  یسنج 
هچ ره  یـسنج  هزیرغ  دروم  رد  لاـح  نیع  رد  اـما  تسا ، حیحـص  نخـس  نیا  دوشیم . صیرح  دوـش ، عـنم  هک  يزیچ  هب  تبـسن  ناـسنا  هک 
اب زین  يرهطم  داتـسا  داتفا . قافتا  برغ  ناهج  رد  هبرجت  نیا  ددرگیم و  رتروهلعـش  ناسنا  ریذـپان  يریـس  ياهتـشا  تهج  هب  دـشاب ، رتدازآ 

: دیوگیم هلأسم  نیا  رب  دیکأت 
: تسا مزال  زیچ  ود  هزیرغ  شمارآ  يارب 

رب يانروه  يهیرظن  هلمج  زا  يواکناور  تاـیرظن  [ 51  ] نآ کیرحت  جـییهت و  زا  يریگولج  يرگید  یعیبط و  زاین  دـح  رد  هزیرغ  ياـضرا 
ادـیپ یـسنج  تالیامت  لکـش  یناور ، تاـجایتحا  زا  يرایـسب  تسا ، دازآ  یـسنج  طـباور  هک  یتاـعامتجا  رد  دـنکیم  دـیکأت  تقیقح  نیا 

زا تسا ، هتفر  اطخ  دش  هجوتم  دوب ، یـسنج  يهزیرغ  يدازآ  تخـسرس  رادفرط  هک  دیورف  دیآیم  رد  یـسنج  شطع  تروص  هب  دنکیم و 
، تسا دـقتعم  یـسنج  يدازآ  هب  هک  زین  لـسار  درک . فرحنم  يرگید  ریـسم  هـب  شدوـخ  صاـخ  هار  زا  ار  نآ  دـیاب  درک  داهنـشیپ  ور  نـیا 

یمـسج ترارح  دباییم ، نیکـست  اضرا  اب  هچ  نآ  [. 52  ] تسیمـسج ترارح  زا  ریغ  یـسنج  لـئاسم  رد  یحور  شطع  هک  هدرک  فارتـعا 
نوچ اما  دوش ، اضرا  یناـمز  رد  یمـسج  ترارح  رظن  زا  دـیاش  هچ  رگا  تسا و  ریذـپان  يریـس  ناـسنا  حور  ینعی  یحور . شطع  هن  تسا ،

: تفگ دیاب  سپ  دور . رتالاب  مه  نآ  زا  دهاوخیم  دنکیمن و  تعانق  دح  نآ  هب  دراد ، ریذپان  يریس  حور  ناسنا 
یهاگ ددرگیم و  تاوهش  ندش  روهلعش  ببس  هکلب  دنکیمن ، يریگشیپ  توهش ، هب  تبسن  علو  صرح و  زا  درم ، نز و  طباور  رد  يدازآ 

. دنکیم زورب  يزاب و …  سنج  مه  یسنج ، تنوشخ  دننام  رگید  ياهلکش  هب 
. دشابیمن نآ  در  تیونعم  اذل 

: مینکیم هراشا  هدش  ادیپ  یبرغ  عماوج  رد  رسپ  رتخد و  دازآ  طباور  يهجیتن  رد  هک  راثآ  نآ  زا  یخرب  هب  لیذ  رد 
، تسا رسپ  رتخد و  دازآ  طباور  زا  یشان  هک  یسنج  عورشمان  طباور  رامآ  هک  دهدیم  ناشن  قیقحت  عورـشمان : یـسنج  طباور  شیازفا   - 1

طباور هب  رسپ  رتخد و  طباور  اکیرما 50 % رد  لاس 1993  رد  هک  ياهنوگ  هب  تسا ، شیازفا  هب  ور  اپورا  يهعماج  یماـمت  رد  اـکیرما و  رد 
. تسا هدش  لیدبت  یسنج 

طباور موش  راثآ  زا  رگید  یکی  ماگنه  دوز  یمـسر و  ریغ  ياهینتـسبآ  شیازفا  عورـشمان و  یـسنج  شزیمآ  هتـساوخان : ياهینتـسبآ   - 2
. تسا رسپ  رتخد و  دازآ 

: دسیونیم هراب  نیا  رد  لشیم  هردنآ 
. دننکیم جاودزا  یگلاس  تسیب  زا  شیپ  هک  ییاکیرما  نانز  دصرد  لهچ  زا  شیب 

. دنتسه هلماح  جاودزا  زا  لبق  رتخد ، رسپ و  دازآ  طباور  تلع  هب   ؛
قداص بلطم  نیمه  زین  ناملآ  دئوس و  رد  دنتـسه و  نتـسبآ  دـننکیم ، جاودزا  لاس  هدـجیه  زا  رتمک  نس  رد  هک  ینارتخد  ژورن 90 % رد 

. تسا
هک یبرغ  ياهروشک  رد  نینج  طقس  رامآ  هتساوخان ، ياهینتـسبآ  خرن  شیازفا  اب  بسانتم  نینج : طقـس  رامآ  لرتنک  لباق  ریغ  دایدزا   - 3

. تسا دیازت  هب  ور  دنراد  دازآ  طباور  جاودزا  زا  شیپ  رسپ  رتخد و 
. دننکیم طقس  ار  دوخ  نادنزرف  % 53 دنوشیم ، رادراب  هتساوخان  روط  هب  اکیرما  رد  هلاس  ره  هک  یناوجون  رتخد  نز و  نویلیم  کی  زا 
شرازگ نینج  ياهطقـس  رثکا  دناهدرک ، عضو  نینج  طقـس  دروم  رد  تالایا  یـضعب  هک  اهتیدودحم  یخرب  تلع  هب  هک  تسیلاح  رد  نیا 

دوخ راک  لحم  تالکـشم  دروم  رد  هدوب و  لوغـشم  روشک  نیا  ياههاگـشیاز  زا  یکی  رد  هک  ییاکیرما  کشزپ  کی  ياعدا  هب  دوشیمن .
. تسا هدوب  عورشمان  دیلاوم  هب  طوبرم  يو  رظن  تحت  ياهنامیاز  زا  دودح 47 % رد  تسا ، هتشون  ياهلاقم 

. تسا هدوب  رسپ  رتخد و  دازآ  طباور  هب  طوبرم  لاس  تسیب  زا  رتنییاپ  نانز  هب  طوبرم  دیلاوم ، رثکا  يو  ياعدا  هب 

امن تیونعم  روهظون  شبنج  هدزاود  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1197زکرم  هحفص 107 

http://www.ghaemiyeh.com


هک دنکیم  میـسرت  ار  جاودزا  نازیم  رد  شهاک  ثعاب  یمـسر ، ریغ  ياهتلـصو  رامـش  شیازفا  ینیدـلاو : کت  ياههداوناخ  شیازفا   - 4
زا یکی  اب  اهنت  دنموکحم  اهنآ  رد  نادنزرف  هک  ییاههداوناخ  ینعی  تسا ؛ ینیدلاو  کت  ياههداوناخ  دادعت  شیازفا  نآ  ياهدمایپ  زا  یکی 

. دننک یگدنز  دوخ  نیدلاو 
: دیوگیم لشیم  هردنآ 

نایانشآ نیدلاو و  هژیو  هب  هعماج  يوس  زا  ًابیرقت  هک  ناردام  هنوگ  نیا  تسا ؛ ناردام  اب  دراوم  زا 90 % شیب  رد  عورشمان  نادنزرف  یگدنز 
نمـض تسجیا  زردیا  يهمانزور  دنهجاوم . تکالف  رقف و  يداصتقا و  دیدش  تالکـشم  اب  یگدـنز  ندـنارذگ  يارب  دـنوشیم ، درط  دوخ 

: تسا هتشون  ار  ریز  شرازگ  اههداوناخ ، هنوگ  نیا  یتشیعم  راب  تکالف  عضو  زا  یشرازگ  يهئارا 
دنک راک  لماک  تفیـش  ود  رد  هک  تسا  راچان  شنادنزرف  دوخ و  يدام  ياهزاین  نیمأت  يارب  دنکیم  ردـپ  يهناهب  مادام  هک  هچب  نیا  ردام 

. دنکیم يرپس  وا  اب  ار  يرتمک  نامز  رگید ، ناردام  اب  هسیاقم  رد  يو  دنزرف  هجیتن ، رد  هک 
. تسا مورحم  ردام  تمعن  زا  مه  ردپ و  تمعن  زا  مه  تقیقح  رد  ینوناقریغ  دنزرف  نیا 

: دیوگیم رثأت  فسأت و  اب  ناوجون  ردام  نیا 
. مشاب لفط  نیا  ناوارف  هودنا  شخب  یلست  دیاب  مدرک و  مورحم  ردپ  تمعن  زا  ار  مرتخد  رمع  مامت  يارب  عورشمان  یگلماح  نیا  اب  نم 

: يرگیپسور  5
عیاش یبرغ  عماوج  رد  دناهدش ، عورـشمان  دـنزرف  بحاص  هتـساوخان  روط  هب  هک  یناوج  نارتخد  نیب  رد  هژیو  هب  يرگیپسور  موش  هدـیدپ 

ییاهر یگدنز و  ياههنیزه  نیمأت  يارب  دنراچان  نانآ  هتفرگ ، ناردام  زا  ار  لیصحت  لاغتشا و  ياهتصرف  هتساوخان ، نادنزرف  اریز  تسا ،
. دنروآ ور  يراک  ره  هب  رقف ، زا 

: یتبراقم ياهيرامیب  شرتسگ   6
. تسا یتبراقم  ینوفع و  ياهيرامیب  شیازفا  يرگیپسور و  شرپ  يوکس  یسنج ، دازآ  طباور  هجیتن  رد  رسپ ، رتخد و  دازآ  طباور 
سوریو نیا  ناینابرق  دوشیم . التبم  زدیا  يرامیب  کلهم  سوریو  هب  اکیرمآ  رد  رفن  کی  هیناث  ره 13  رد  هک : دینادب  تسیفاک  هراب  نیا  رد 

یخرب هب  هراشا  دـش ، رکذ  هچنآ  دـندرگیم . كاله  ینوفع  يرامیب  نیا  زا  دـنوشیم ، ـالتبم  یـسنج  يراـب  دـنبیب و  قیرط  زا  ًاتدـمع  هک 
. تسا جاودزا  زا  شیپ  رسپ  رتخد و  دازآ  طباور  ياهدمایپ 

نشور بیترت  نیا  هب  [ 53  ] تسا طباور  نآ  جیاتن  رگید  زا  یـشک  مدآ  تیانج و  دـیازت  یناور ، ياههدـقع  نونج ، نوچ  يرگید  ضراوع 
عونمم مارح و  دوشیم ، يدعب  طباور  يارب  أشنم  هک  ار  نانآ  يذاذتلا  ياهتبحص  هاگن و  رـسپ و  رتخد و  دازآ  طباور  مالـسا  ارچ  هک  دش 

. تسا هتخاس 
يدیعس اضریلع  داژنریش و  دواد 

***********
: عبانم

وُشا عبانم  فلا .
.1380 شناد ، میسن  یتارب ، یلعلادبع  هیاس ، رد  باتفآ  وُشا ، . 1
.1382 ملق ، ریما  یمتاخ ، نسحم  یهاگآ ، ياهساملا  وُشا ، . 2

.1380 سودرف ، یجرف ، ناجرم  یئالط ، هدنیآ  وُشا ، . 3
.1380 باتک ، ناتسراگن  نایدنودعس ، سوریس  نهک ، ياهکرب  کنیا  وُشا ، . 4

.1382 شناد ، میسن  یتارب ، یلعلادبع  دنویپ ، وُشا ، . 5
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.1383 مح ، رشن  یگنژرا ، امه  اهاراس ، هناهاش  ياهاوآ  ریسفت  ارتنات  وُشا ، . 6
.1381 یهلا ، تیاده  يدینج ، هتشرف  ارتنات ، تامیلعت  وُشا ، . 7

.1381 ون ، غاب  زیرهک ، ناور  گرزب ، زار  وُشا ، . 8
.1380 ناورارف ، یمتاخ ، نسحم  زار ، وُشا ، . 9

.1379 هژیوآ ، يدئاق ، مارهش  ادوب ، تیاور  هب  یگدنز  وُشا ، . 10
.1381 سودرف ، ییاکنش ، هیضرم  قلطم ، تقیقح  بلق  نابرض  وُشا ، . 11

، یهاشمرخ نیدلا  ماوق  همجرت : اههناقشاع ، وُشا ، . 12
.1382 هژیوآ ، رگزرب ، احیسم  اهر ، دازآ و  ياهدنرپ  قشع  وُشا ، . 13

.1385 نید ، ه و  یکشزپ ، دیجم  تسا ، دازآ  ياهدنرپ  قشع  وُشا ، . 14
.1379 هژیوآ ، ینامرهق ، دیشرف  یگدنز ، صقر ، قشع ، وُشا ، . 15

.1375 سدقم ، میلاعت  ییاکنش ، هیضرم  نامسآ ، کی  طقف  وُشا ، . 16
.1385 نید ، ه و  یکشزپ ، دیجم  یتسمرس ، روش و  رنه  هبقارم  وُشا ، . 17

.1380 سودرف ، این ، يرهاوج  زرمارف  رورس ، دجو و  رنه  هبقارم  وُشا ، . 18
.1379 هنیگبآ ، ییاکنش ، هیضرم  توکلم ، زا  ياهزم  وُشا ، . 19

.1385 نید ، ه و  یکشزپ ، دیجم  مهدیم ، تماهش  سرد  نم  وُشا ، . 20
.1382 هژیوآ ، نایدنودعس ، سوریس  ارکاچ ، تفه  ندب  تفه  وُشا ، . 21

.1382 شونیراد ، رگزرب ، احیسم  ياچ ، ناجنف  کی  وُشا ، . 22
.1382 نخس ، يادن  يرغصا ، دیما  یتسم ، روش  هبقارم : . 23

: *********** ب
هغالبلا جهن  میرک  نآرق  رگید  عبانم 

.1399 يروهط ، هناخباتک  نارهت ، بوجحملا ، فشک  يریوجه ، نسحلاوبا  . 1
.1995 ریخلاراد ، توریب ، ریخلاوبادیمحلا ، دبع  یلع  قیقحت  هیریشقلا ، هلاسرلا  يریشق ، میرکلادبع ، مساقلاوبا  . 2

.1387 نیقی ، يابهص  مق ، بذاک ، ياهنافرع  یقیقح و  نافرع  رب  يدمآرد  یفیرش ، نیسح ، دمحا  . 3
.1375 یگنهرف ، یملع و  تاراشتنا  نارهت ، تمکح ، رغصا  یلع  همجرت  نایدا ، عماج  خیرات  سانیب ، ناج  . 4

.1376 نارهت ، تاراشتنا  یماهس  تکرش  مود ، پاچ  نافرع ، ینایتشآ ، نیدلا  لالج  . 5
.1388 یمالسا ، گنهرف  مولع و  هاگشهوژپ  روهظون ، ياهنافرع  يداقتنا  یسانش  نایرج  فیس ، يرهاظم  اضردیمح  . 6

.1295 يدماح ، هیملع  هناخباتک  نارهت ، نیلئاسلا ، لزانم  يراصنا ، هللادبع ، هجاوخ  . 7
.1378 ماما ، راثآ  رشن  میظنت و  هسسوم  نارهت ، ثیدح ، لهچ  ینیمخ ، هللا  حور  . 8

.1373 روهط ، نارهت ، ینافرع ، تاریبعت  تاحالطصا و  گنهرف  يداجسرفعجدیس ، . 9
.1383 يوفطصملا ، ۀبتکم  تاراشتنا  مق  هعبرالا ، رافسالا  يزاریش ، نیدلا  ردص  . 10

. اتیب قودصلا ، ۀبتکم  نارهت ، لامعالا ، باقع  لامعالا و  باوث  قودص  . 11
.1379 تمس ، نارهت ، فوصت ، نافرع و  ینابم  رب  ياهمدقم  يداجس ، نیدلا  ءایض  . 12
.1379 نارهت ، ایاپ ، تاراشتنا  موس ، پاچ  نایدا ، خیرات  اب  ییانشآ  ایرآ ، یلعمالغ  . 13
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.1996 هیبرعلا ، تارثلا  ءایحالاراد  توریب ، راونالاراحب ، یسلجم ، یقت  دمحم  . 14
.1380 تاعوبطم ، یملعالا  هسسوم  توریب ، نازیملا ، ییابطابط ، نیسح  دمحم  . 15

.1389 دباع ، نارهت ، اههیاس ، باتفآ و  یلاعف ، یقتدمحم  . 16
.1388 ناناوج ، یلم  نامزاس  نارهت ، وُشا ، هشیدنا  ءارآ و  رب  یشرگن  یلاعف ، یقتدمحم  . 17

.1415 یمالسالارشنلا ، هسسوم  مق ، ءاضیبلا ، ۀجحم  یناشاک ، ضیف  نسحمالم  . 18
.1373 یهاگشناد ، رشن  زکرم  نارهت ، تداعس ، لیعامسا  همجرت  ینافرع ، نابز  هب  ینآرق  ریسفت  لپایون ، . 19

*****
ص 450 نایدنودعس ، سوریس  همجرت  مدوبن ، هاگ  نآ  وُشا و  [ - 1]

دیـس ای  گیب  هژاو  اب  دـناوتیم  ناریا  گنهرف  رد  دریگیم و  رارق  هداقتـسا  دروم  ناگرزب  میرکت  مارتحا و  يارب  هک  تسیبقل  ناوگاب  [ - 2]
. دشاب داعم ل 

شتوص نامه  لوا  هلهو  رد  دوزفا  ینابز  ره  ناگژاو  هب  ار  نآ  دـیاب  تسابیز  رایـسب  ياهژاو  وُشا  دـیوگیم  شمان  هراـبرد  وُشا  دوخ  [ - 3]
رایسب ياهژاو  تسین  بانج  یلاع  لثم  کشخ  هژاو  کی  طقف  دهدیم  ناشن  ار  رکـش  یـسانش و  قح  قشع ، مارتحا ، هژاو  نیا  وُشا  تسابیز 

. دراد ار  بوبحم  ياوه  لاح و  ًابیرقت  تسانشآ  ینتشاد و  تسود 
ك: ر .

ص 273 یجرف ، ناجرم  يهمجرت  وُشا ، ياهساملا  وُشا ،
ص 14 ناینودعس ، سوریس  همجرت  نهک ، ياهکرب  کنیا  وُشا ، [ - 4]

ص 15 نامه ، [ - 5]
ك: ر . [ - 6]

ات 67 ص 63  نایدنودعس ، سوریس  همجرت  نهک ، ياهکرب  کنیا  وُشا ،
ص 187 نامه ، [ 7]

ص 50؛ نایدنودعس ، سوریس  همجرت  نهک ، ياهکرب  کنیا  وُشا ، ماهدش . دلوتم  لماک  یتخانـش  اب  نم  دینک ؛ تقد  اهترابع  نیا  هب  [ - 8]
. دناهدنام یقاب  نم  زا  رت  تسد  ورف  ییاج  کی  رد  اهنآ  دنتشاذگن …  يریثات  نم  رد  اهنآ  دینک  هاگن  نم  هب  طقف  اما 

نامه ص ماهدش  بکترم  اطخ  هب  ار  يزیچ  چیه  هک  ماهدرکن  رکف  زگره  نم  ص 85 ؛ نامه ، ماهدنام . رترب  هتشذگ  رد  اهنآ  یمامت  زا  نم 
79

ك: ر . [ - 9]
ص 85 یکشزپ ، دیجم  همجرت  ایرد ، رد  ياهیرظن  وُشا ،

همجرت اـهر ، دازآ و  ياهدـنرپ  قشع  وـُشا ، 1383 ؛ رتـسگ ، هیاـس  تاراـشتنا  مق ، یهاـشمرخ ، نیدـلا  ماوق  همجرت  اههناقـشاع ، وُشا ، [ - 10]
1379 هژیوآ ، نارهت ، ینامرهق ، دیشرف  همجرت  یگدنز ، صقر ، قشع ، وُشا ، ، 1382 شونیراد ، تاراشتنا  نارهت ، رگزرب ، احیسم 

ص 24 رگزرب ، احیسم  همجرت  ياچ ، ناجنف  کی  وُشا ، [ - 11]
ص 43 مدقم ، ابیرف  ینامرهق و  دیشرف  همجرت  یگتشگرس ، وُشا ، [ - 12]

نامه ص 75 [ - 13]
ص 196 رگزرب ، احیسم  همجرت  هیاس ، رد  باتفآ  وُشا ، [ - 14]

رگزرب ص 53 احیسم  همجرت  اهر ، دازآ و  ياهدنرپ  قشع  ص 18 و  یهاشمرخ ، نیدلا  ماوق  همجرت  اههناقشاع ، وُشا ، [ - 15]
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ص 19 زیرهک ، ناور  همجرت  گرزب ، زار  وُشا ، [ - 16]
ص 51 ینامرهق ، دیشرف  روپ و  یحایر  کباب  همجرت  یگدنز ، صقر  قشع  وُشا ، [ - 17]
ص 58 ینامرهق ، دیشرف  روپ و  یحایر  کباب  همجرت  یگدنز ، صقر  قشع  وُشا ، [ - 18]

ص 177 زیرهک ، ناور  همجرت  گرزب ، زار  وُشا ، [ - 19]
ص 132 رگزرب ، احیسم  همجرت  ياچ ، ناجنف  کی  وُشا ، ص 74 ؛ یهاشمرخ ، نیدلا  ماوق  اههناقشاع ، وُشا ، [ - 20]

ص 42 یهاشمرخ ، نیدلا  ماوق  اههناقشاع ، وُشا ، [ - 21]
ص 86 روپ ، یقت  هجیدخ  همجرت  تماهش ، وُشا ، [ - 22]

ص 58 ینامرهق ، دیشرف  روپ و  یحایر  کباب  همجرت  یگدنز ، صقر  قشع  [ -، 23]
دیـشرف روپ و  یحاـیر  کـباب  همجرت  یگدـنز ، صقر  قشع  وُشا ، ص 13  يدـئاق ، مارهـش  همجرت  ادوـب ، تیاور  هب  یگدـنز  وـُشا ، [ - 24]

ص ینامرهق ، دیشرف  روپ و  یحایر  کباب  همجرت  یگدنز ، صقر  قشع  وُشا ، ك . هب ر . دوش  عوجر  رتشیب  یهاگآ  يارب  ص 58  ینامرهق ،
66  - 59

ص 95 مدقم ، ابیرف  ینامرهق و  هتشرف  همجرت  قارشا ، ياوه  رد  وُشا ، [ - 25]
ص 58 روپ ، تارب  یلعلا  دبع  همجرت  دنویپ ، وُشا ، [ - 26]

59 ص 66 -  ینامرهق ، هتشرف  روپ و  یحایر  کباب  همجرت  یگدنز ، صقر  قشع  وُشا ، ك . ر . [ - 27]
ص 240 یجرف ، ناجرم  همجرت  وُشا ، ياهساملا  وُشا ، [ - 28]

ینامرهق هتشرف  روپ و  یحایر  کباب  همجرت  یگدنز ، صقر  قشع  وُشا ، [ - 29]
ص 19 زیرهک ، ناور  همجرت  گرزب ، زار  وُشا ، [ - 30]

ص 35 یناهفصا ، رصن  اضر  دمحم  ییادیش ، یگنازرف و  [ - 31]
ص 10 لوا ، رتفد  يونعم ، يونثم  يولوم ، نیدلا  لالج  [ - 32]

ص 198 ج 8 ، راونالا ، راحب  یسلجم ، رقاب  دمحم  [ - 33]
54 هدئام /  [ - 34]

ص 165 دلج 7 ، رافسا  اردصالم ، لصف 6 ، قشع ، هلاسر  انیس ، نبا  [ - 35]
لصف 1 و قشع ، هلاسر  انیس ، نبا  [ - 36]

ك: ر . [ - 37]
اضردیمح ص 125 ، وـُشا ، دـلج 1 ، يونعم ، روـهظون  ياهـشبنج  یلاـعف ، یقت  دـمحم  ص 119 ، اـههیاس ، باـتفآ و  یلاـعف ، یقت  دـمحم 

ص 184 روهظون ، ياهنافرع  يداقتنا  یسانش  نایرج  فیس ، يرهاظم 
115 نونمؤم /  [ 38]

3 رمز /  [ 39]
برق هژاو  لیذ   - 665 هحفص 664 ، یناهفصا  بغار  تادرفم  [ - 40]

ص 98 ییالط ، هدنیآ  وُشا ، [ - 41]
ص 118 هناراهاش ، شاهاوآ  ریسفت  وُشا ، [ - 42]

32 رون ، [ - 43]
ص 14 ج 20 ، هعیشلا ، لئاسو  [ - 44]
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ص 17 نامه ، [ - 45]
21 مور ، [ - 46]

ص 119 ج 7 ، راونالا ، راحب  رقاب ، دمحم  یسلجم  [ - 47]
ص 303 ياچ ، ناجنف  کی  وُشا ، [ - 48]

ص 8 توکس ، زاوآ  وُشا ، [ - 49]
ص 24 رگزرب ، احیسم  همجرت  ياچ ، ناجنف  کی  وُشا -  [ 50]

ص 140 باجح ، هلأسم  [ - 51]
ص 275 ش 17 ، دقن ، باتک  هّلجم  [ - 52]

ۀحفـص 60 زا  نانز  تاقیقحت  تاعلاطم و  رتفد  نیودت  نانز ، قوقح  زا  عافد  تالاقم  هعومجم  باتک  زا  ًاتدـمع  اهلوق  لقن  رامآ و  [ - 53]
. تسا هدش  تشادرب  ات 72 

: دینک هعلاطم  ار  ریز  ياهباتک  دیناوتیم  عوضوم  نیا  رد 
. يزازعا الهش  رتکد  زا  هداوناخ ، یسانش  هعماج   1

. يروهمج تسایر  نانز  تکراشم  روما  زکرم  زا  اکیرما ، ناهج  رد  نز  يامیس   2
. يررهش ییحم ، تاراشتنا  یعاجش ، دمحم  زا  فدص ، ّرد و   3

وشوا رشب  قوقح  ياهشلاچ 

دوجو طلغ  یفارحنا و  شیب  مک و  میقتـسم و  ریغ  ياهنایرج  یهلا ، كاپ  گرزب و  ءاـیبنا  نیتسار  طـخ  تازاوم  هب  هراومه  خـیرات  لوط  رد 
. تسا هتشاد 

. دنتسه رثکتم  عونتم و  اهههاریب  یلو  تسه  هدوب و  یکی  هشیمه  میقتسم  هار 
: دیامرفیم میرک  نآرق 

[1 « ] ُلالَّضلا اَّلِإ  ِّقَْحلا  َدَْعب  اذ  امَف  »
. تسا لطاب  لطاب  لاح ، ره  هب  یلو  دراد ، دایز  مک و  فارحنا  تدش  هچ  رگ 

. تسا هدش  هدوزفا  یفارحنا  یگتخاس و  ياهنییآ  دادعت  رب  ریوزت ، روز و  رز و  ياراد  ياهتردق  تلاخد  تساوخ و  اب  ریخا و  نایلاس  رد 
یخرب رد  فارحنا  زا  یتسرپ ، ناطیـش  ياههقرف  عاونا  ات  هتفرگ  يارگ ))؟(  نورد   ) يورگ نرود  یهلا و  ریغ  یتسوپ و  خرـس  ياـهنافرع  زا 

. دنتسه اههقیلس  زا  یخرب  اب  قفاوم  گنراگنر و  ياههنوگ  همه  همه و  مسیلاربیل ، يداحلا و  مسیلایرتام  ات  ینامسآ  عیارش  زا 
. تسا وشوا  ای  شینجر  ياقآ  تسا  هدش  دیدج  يرکف  رگزاغآ  ریخا  نرق  رد  هک  یناسک  زا  یکی 

. دش هداز  شدارپ  ایدام  تلایا  دنه  رد  ربماسد 1931  هدزای  رد  دنه ، رصاعم  رادمان  فراع  فوسلیف و  وشوا ،
لاس 1981 تخادرپ . دـنه  طاقن  یـصقا  رد  غیلبت  هباطخ و  داریا  هب  سپـس  داد و  همادا  هفـسلف  يداتـس  يهجرد  ات  دـنه  رد  ار  شتالیـصحت 
ات دش  نکاس  دنه  يانوپ  رهش  رد  تفر و  دنه  هب  ًاددجم  لاس 1985  درک . تماقا  لاس  جنپ  تفر و  اکیرمآ  هدـحتم  تالایا  هب  هجلاعم  يارب 

ياههنیمز رد  ییوئدیو  ینارنخـس  تساک و 1700  راون  تعاـس   7000 باـتک ، ناونع  بیرق 600  وـشوا  زا  تفر . اـیند  زا  لاس 1990  رد 
اکیرمآ زا  يو  تشگرب  ییارچ  وا و  ناوریپ  ناشیا و  یگدنز  يهوحن  وشوا و  ياههیصوت  زا  یخرب  يهرابرد  [ 2 [ ؛ تسا هدنام  یقاب  ینافرع 

. تسا هدش  رکذ  یفلتخم  ياهلقن 
: دوب رارق  نیا  زا  زین  ناشراعش  دنراد و  تیوضع  قح  نادنمتورث  اهنت  هک  تسا  نآ  هقرف  نیا  تایصوصخ  زا  یکی 

امن تیونعم  روهظون  شبنج  هدزاود  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1197زکرم  هحفص 112 

http://www.ghaemiyeh.com


!« دیربب ار  تذل  نیرتهب  دوخ  تورث  زا  نادنمتورث  »
دوخ ییاکیرمآ  دنمتورث  نادیرم  زا  یـصخش  دـمآرد  رالد  نویلیم  ات 45  هناـیلاس 15  اـکیرما  رد  دوخ  تماـقا  نارود  رد  وشوا )  ) شینجر

. تسا هدرک  بسک 
ROLLS ROYCE تمیقنارگ نیشام  هاگتـسد  زا 93  بکرم  یناـگوان  کـلام  اـکیرمآ  پولیتنآ  رهـش  رد  دوخ  تماـقا  نارود  رد  يو 

. دوب هدش  یصخش  يامیپاوه  کی  و  زویر ) زلور  )
زا یلام  داسف  عیـسو و  تافلخت  زکرم و  یلام  تافالتخا  رطاخ  هب  دوخ  دشرا  نادـیرم  نیب  نینوخ  ياهیریگرد  لیلد  هب  لاس 1985  رد  يو 

دوـخ یگدـنز  نارود  رد  شینجار  تفر . اـیند  زا  لاس 1990  رد  درک و  تعجارم  دـنه  ياـنوپ  رهـش  هب  ًاددـجم  دـیدرگ و  جارخا  اـکیرمآ 
اکیرمآ اپورا و  فلتخم  ياهروشک  رد  دوخ  يهقرف  يارب  زکرم  هب 600  کیدزن  تسناوت  شاییاپورا  ییاکیرمآ و  دنمتورث  نادیرم  طسوت 

. تسا هتفای  شهاک  زکرم  تسیب  زا  رتمک  هب  زکارم  نیا  دادعت  يو  گرم  زا  دعب  نکیل  دیامن ، سیسأت 
دوخ ياهینارنخـس  رد  شینجر  دیدرگ . لیطعت  یلخاد  دـیدش  تافالتخا  رطاخ  هب  پولیتنآ  رهـش  رد  شینجر  هاگتماقا  زکرم و  لاس 1985 

. دنتسه ادخ  همه  يو  نادیرم  درادن و  دوجو  ادخ  هک  درکیم  مالعا 
. دنیامن تفلاخم  ینید  ياهـشزرا  اهتنـس و  یمامت  اب  دننزب و  شتآ  ار  نایدا  سدقم  بتک  یمامت  تساوخیم  دوخ  نادـیرم  زا  نینچمه  يو 

یسنج تذل  رثکادح  شمارآ  هب  ندیـسر  يارب  هک  درکیم  هیـصوت  دوخ  نادیرم  هب  يو  دندیمانیم . ادخ ) ناوگهب (  ار  يو  شینجر  نادیرم 
فلاـخم لـماک و  تراـسا  ار  نآ  دوب و  هدرک  عونمم  ًادـیدش  دوـخ  ناوریپ  نیب  رد  ار  جاودزا  يو  دـنیامن ! لـصاح  نکمم  لکـش  ره  هب  ار 

هتشاد دازآ  یسنج  هطبار  رگیدکی  اب  اهنآ  هک  تساوخیم  دوخ  نادیرم  زا  درکیم و  دادملق  دساف  داهن  کی  ار  هداوناخ  تسنادیم و  يدازآ 
ناونع هب  شینجر  ناهج ، رد  دنـشاب . هتـشاد  یـصخشم  ردـپ  دـیابن  دـنیآ  اـیند  هب  طـباور  نیا  زا  هک  ینادـنزرف  هک  درکیم  دـیکأت  دنـشاب و 
تاذـل رد  لـماک  يدازآ  رد  ار  يراگتـسر  ینعی  ( nirvana  ) اـناورین يو  هک  ارچ  درک ، ادـیپ  ترهـش  ( sex guru  ) یسنج راگزومآ 

فرـصم ردـخم  داوم  مه  يو  نادـیرم  زا  يدایز  دادـعت  يو  تامیلعت  ساـسا  رب  تسنادـیم . نکمم  عون  ره  رد  ( kamasutra  ) یسنج
نادیرم زا  يدادعت  دنتخادرپیم . يرگهشحاف  هب  اراکشآ  يو  نز  نادیرم  زا  يدایز  رامش  دندومنیم و  قاچاق  ار  ردخم  داوم  مه  دندرکیم و 

. دندرک تیاکش  يو  طسوت  نتفرگ  رارق  یسنج  رازآ  دروم  لیلد  هب  دنه  ياههاگداد  رد  شینجر  نز 
. دننکیم جیورت  دوخ  ناوریپ  نیب  رد  ار  یسنج  ییوج  تذل  اراکشآ  وشوا »  » مان هب  ییاههاگشاب  رد  دنه  رد  شینجر  ناوریپ  مه  زورما 

اب يو  راکفا  هک  دومنیم  راهظا  اراکـشآ  دوخ  رمع  رخاوا  رد  درم و  ( AIDS  ) زدیا يرامیب  هب  التبا  ببـس  هب  شینجر  هک  تسا  رکذ  نایاش 
درکیم مالعا  دناوخیم و  يدازآ  فالخ  ار  ینید  یقالخا و  ياهـشزرا  یمامت  راثیا و  ینابرق ، شینجر  درادـن . یطابترا  چـیه  نافرع  نید و 
زکارم رگید  ای  انوپ  رهـش  رد  يو  زکرم  رد  ًامتح  راب  کی  ياهتفه  هک  تساوخیم  دوخ  نادیرم  زا  يو  دـنرادن  یموهفم  ینعم و  چـیه  اهنآ 

دومنیم راهظا  اراکشآ  رگیدکی  زا  ییوجماک  یقیسوم ، ندینـش  هدش  دای  زکارم  رد  يو  نادیرم  ياهراک  نیرتمهم  دنـشاب . هتـشاد  روضح 
. دشابیم دنلب  يادص  اب  هدنخ  هیرگ و  صقر و  شینجار ، درادن . یطابترا  چیه  نافرع  نید و  اب  يو  راکفا  هک 

یـسراف هب  هدننز  بلاطم  زا  یـضعب  فذح  شنیزگ و  زا  دـعب  شینجر  ياهباتک  زا  يدادـعت  هتـشذگ  لاس  دـنچ  رد  هک  تسا  فسأت  ياج 
. تسا هدش  رشتنم  نامروشک  رد  همجرت و 

نامیمالـسا روشک  ناناوج  ندومن  هارمگ  طقف  اـهنآ  فدـه  عقاو  رد  یلو  دـنوشیم . یفرعم  غیلبت و  یقرـش  ناـفرع  ناونع  تحت  اـهباتک  نیا 
. دشابیم

ناینب لصا  هد  يارب  ناوتیم  ار  رشب  قوقح   » ناونع تحت  ياهلاقم  هام 1385 ش  دادرم  رد  يهرامش 34  هعماج ، یسانش  ناور  يهمانهام  [ 3]
. تسا هدش  نادرگرب  ییاضر  ناحبس  ياقآ  طسوت  ناشیا  زا  داهن »!

دوباـن رـشب و  هیلع  رب  عضوم ، دـنچ  رد  تقیقح  رد  هک  ناـشیا  رـشب  قوقح  يهراـبرد  نونکا  تشذـگ ، هک  یهاـتوک  يهمدـقم  زا  دـعب  هک 
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: دناسریم ضرع  هب  دنچ  یتاکن  تسا ، نآ  قح  يهدننک 
. تسا هعماج » یسانشناور   » يهمانهام نایلوتم  اب  لوا  مدق  رد  نخس  يور  . 1

ینانخس دوشیم ، رشتنم  ینید  ماظن  تحت  رد  یهلا و  یمالسا و  ياهعماج  رد  هک  ياهیرشن  رد  دیاب  هن  دنراد و  قح  هن  هیرـشن  نیا  نالوؤسم 
. دننک غیلبت  دراد ، یهلا  ماکحا  اب  حیرص  تفلاخم  تیدض و  هک  ار 

کی نتـشک  عقاو  رد  نینج و  طقـس  يهزاجا  ندروخ ، يارب  یتح  ناگدنرپ  تاناویح و  نتـشک  ندوبن  زاجم  یناسنا ، چیه  لتق  ناکما  مدع 
يدازآ ادخ ، هب  رواب  یتح  یبهذم  رکف و  ره  زا  يدازآ  جنر ، درد و  زا  ییاهر  يارب  یشک  رگید  ای  یشکدوخ  يهزاجا  ناج ، ياراد  ناسنا 

نردـم و یــسانش  ناور  یــساسا  تالاکــشا  زا  اـهنیا  يهـمه  یعرــش ، ینوناـق و  طـباوض  تیاـعر  نودـب  اـهنآ  جاودزا  دارفا و  طـباور  و 
!؟ تسا هدمآ  هدش  شخپ  قاروا  رد  هک  تسیاهتفرشیپ 

. تسا یگدنز  قح  ناشیا  رشب  قوقح  لوا  لصا  . 2
: دیوگیم ناسنا  يهرابرد  وا 

.« درک ینابرق  یهاگنابرق ، چیه  رد  ناوتیمن  ار  وا  »
: دیوگیم تاناویح  يهرابرد  و 

.« دنک مالعا  دوخ  يارب  ار  یگدنز  تایح و  قح  دناوتیمن  ًاتقیقح  دباین ، یهاگآ  ناگدنرپ  تاناویح و  هیلع  تنوشخ  هب  ناسنا  هک  یتقو  ات  »
. تسا یقرش  بونج  يایسآ  ياهنییآ  یخرب  يانبم  رب  نانخس  نیا 

. تسا مزال  هنیمز  نیا  رد  یهلا  حیحص  هاگدید  نایب  اما  تسین ، هدنراگن  فده  راتشون و  نیا  بسانم  اهنییآ  نیا  ياهشیر  یسررب 
. دریگب هدیدان  دیابن  یسک  چیه  لیلد ، نودب  ار  یعیبط  قح  نیا  دنراد و  تایح  قح  اهناسنا 

هن اهنآ  تایح  قح  نتفرگ  دـنوشیم و  گرم  قحتـسم  دوخ  رادرک  راتفگ و  ءوس  رثا  رد  دارفا  زا  یخرب  هاگ  اـم  ینآرق  ینید و  هاـگن  رد  اـما 
. تسا بجاو  هکلب  زاجم ، اهنت 

زا راگزور ، دارفا  نیرتكاپ  مالّـسلا و  مهیلع  نیموصعم  هب  دنهد ة  مانـشد  یطال و  رـسمه ، ياراد  یناز  صخـش  يرطف و  دـترم  [ 4 ، ] لتاق
هک تسیهلا  ینید و  یسانش  ناسنا  ساسا  رب  يرفیک  ماظن  نیا  دهدیمن . اهنآ  هب  تایح  يهزاجا  رـشب ، قلاخ  رگید  هک  دنتـسه  يدارفا  هلمج 

نینچ دربیم و  نیب  زا  ار  ناسنا  لماکت  یگتـسیاش  یتشز ، لاـمعا  نینچ  باـکترا  دـهدیم و  ترخآ  تیونعم و  درجم و  حور  هب  ار  تلاـصا 
. تسا رتهب  شدوبن  یناسنا 

ای ناسنا  کی  ناج  یـسک  رگا  دراد . تایح  قح  طیارـش  يهمه  رد  ناسنا  کـی  تفگ  ناوتیمن  مه  ینید  نورب  یناـسنا و  یلقع و  هاـگن  زا 
؟ دراد یناگدنز  قح  مه  زاب  ایآ  تفرگ ، یقطنم  هیجوت  نودب  ار  رفن  نیدنچ 

؟ تسین نارگید  تایح  ضقن  يانعم  هب  وا  هب  تایح  يهزاجا  ایآ 
. تسا دیقیب  قلطم و  یقح  تایح ، قح  سپ 

. تسا طلغ  یفارحنا و  ياهشیدنا  مه  نیا  هک  تسا ، يراوخ  تشوگ  راکنا  يراوخ و  هایگ  رکفت  ساسا  رب  ناشیا  رگید  يهلمج  اما 
. تسا لاوز  هب  موکحم  هراومه  طیرفت  طارفا و 

فلاخم طلغ و  يراوخ  تشوگ  یلک  یفن  اما  تسین ، هدیدنـسپ  مه  تاناویح  عاونا  تشوگ  زا  مکـش  نتـشابنا  تسا ، بوخ  يراوخ  هاـیگ 
نآ اب  فلاخم  نآرق  ینارون  تایآ  مه  تسا و  شریذـپ  لباق  ریغ  نخـس  نیا  یکـشزپ  هیذـغت و  ملع  تهج  زا  مه  تسا  ناسنا  یعیبط  زاـین 

. تسا نآ  بذج  مضه و  يهدامآ  دراد و  تشوگ  ندروخ  هب  زاین  هک  تسیاهنوگ  هب  ناسنا  یشراوگ  هاگتسد  متسیس  [ 5 [ ؛ تسا
. تسا شنیرفآ  تعیبط و  نایرج  فلاخم  ضحم ، يراوخ  هایگ  نشور  ترابع  هب 

: هدمآ وشوا  رشب  قوقح  لوا  لصا  يهمادا  رد  . 3
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رگید ام  دـمآ و  ایند  هب  لال  ای  جـلف و  اونـشان ، انیبان ، كدوک ، رگا  اما  ددرگیم ، هتخانـش  ناسنا  کی  ناونع  هب  دوشیم ، دـلوتم  هک  یکدوک  »
داتفه امش  يهناقمحا  يهدیا  رطاخ  هب  دوشیم  روبجم  ددرگ ، دوبان  دیابن  تایح  هک  روصت  نیا  رطاخ  هب  اهنت  مینک ، يراک  وا  يارب  میتسناوتن 

. دشکب جنر  لاس  داتشه  ای 
. تسا تایح  هب  عجار  ناشیا  نخس  صقانتم  ًالماک  هلمج  نیا  مینک »؟ داجیا  ار  يرورض  ریغ  یجنر  دیاب  ارچ 

، تسا نیمز  دایز  تعیمج  ای  تیلولعم  ضرف  ناشیا  رظن  هب  هک  یطیارـش  رد  تسین و  قلطم  تایح  قح  هک  دوشیم  نینچ  تاـملک  نیا  هجیتن 
. تسا رظنفرص  لباق  قح  نیا 

*****
.32 سنوی /  [. 1]

. تسا هدش  همجرت  یسراف  دننام  فلتخم  ياهنابز  هب  ناشیا  زا  يددعتم  راثآ  [. 2]
ك: هلمج ر . زا 

يهمجرت رورـس ، دـج و  رنه و  هـبقارم ، 1382 ش ؛ ج 2 ، باتک ، ناتـسراگن  نارهت ، نایدنودعـس ، سوریـس  نهک ، ياهکرب  کـنیا  وشوا ،
يهمجرت اب  نیون  كدوک  تیقـالخ ؛ غولب ؛ وشوا ؛ ياهـساملا  ییـالط ؛ يهدـنیآ  1380 ش ؛ پاـچ 1 ، سودرف ، نارهت ، اـینیرهاوج ، زرمارف 

. یجرف ناجرم 
: دوش عوجر  ریز  ياهباتک  هب  شینجر  ياهتیلاعف  راکفا و  یسررب  يارب  [. 3]

Carter، lexis f: charisma and control in Rajneeshpuran، Cambridge، Cambidge . 1
.Uneversity Press، 1990

.FITZGERALD، FRANCES: CITIES ON HILL، NEW YORK، SIMAN & SCHUSTER، 1986 . 2
gorden، james s: the golden guru، lexington، massachusetts the stephen green press، . 3
. تسا هتشاد  راهظا  ریز  رارق  هب  دوخ  ياهباتک  رد  ار  یسنج  ياهییوجتذل  رد  لماک  يدازآ  يهرابرد  دوخ  راکفا  تارظن و  شینجر  . 1987

.FROM SEX TO SUPERCONSCIOUSNESS، BY OSHO RAJNEESH 1979 . 1
رتـکد زا  یهارمگ »! يارب  یهار  شینجر   » ۀـلاقم زا  هتفرگرب  . tantra spiriuality and sex by osho rajneesh 1983 . 2

.1383  / 6 يهخروم 17 /  ناهیک ، يهمانزور  طباض ، اضر  دیمح 
178 و 179. هرقب /  [. 4]

قح هک  دـنک  هئطخت  ار  نارگید  دـیابن  رگید  دـنزیم  دـیق  ار  تایح  قح  ناشیا  رگا  . 79 رفاغ /  28 و 30 ؛ جح /  5 ؛ لـحن /  1 ؛ ماـعنا /  [. 5]
. دننکیم دودحم  طیارش  یخرب  رد  ار  تایح 

ناحتما ءالتبا و  لحم  ایند  هکلب  تسین ، فرـص  ندرب  تذـل  يارب  یناگدـنز  تایح و  ناشیا ، لاثما  هاگدـید  فالخ  رب  هکنیا  رگید  يهتکن 
. تسا بیشن  زارف و  تماقتسا و  یعس و 

. تسا هدوب  رقف  يرامیب و  درد و  تمحز و  جنر و  رسارس  ملاع  نابوخ  زا  يرایسب  یگدنز 
نیب زا  ار  وا  هک  میهد  هزاجا  نارگید  هب  ای  دـنک  فذـح  ار  شدوخ  دـش ، تمحز  يرامیب و  راچد  صخـش  کی  هک  ینامز  دـیابن  نیا  رب  انب 

. دنکیم ادیپ  زورب  تالکشم  يراتفرگ و  ماگنه  اهناسنا  دب  بوخ و  تافص  اهشزرا و  زا  يرایسب  دنربب .
. تسا تایح  حور و  ياراد  ناسنا  کی  لتق  يهزاجا  نینج  طقس  يهزاجا 

هنامرتحم و تیانج  کی  نینج  طقـس  دـنراد . وا  نایفارطا  رداـم و  ردـپ و  هک  دراد  تاـیح  قح  هزادـنا  ناـمه  هب  ههاـم  راـهچ  ینینج  کـی 
. تسا شوماخ 
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فلاخم درادن و  یلاکشا  ناسنا ، کی  دوجو  يهتسه  شیادیپ  هفطن و  داقعنا  زا  يریگولج  ینعی  يرادراب  زا  يریگولج  لسن و  لرتنک  یلب ،
رگید ندب  هب  گرم  زا  دـعب  ناسنا  حور  لاقتنا  خـسانت و  هاگدـید  رب  ینتبم  ناشیا  يهیرظن  هکنیا  رگید  يهتکن  تسین . تایح  قح  ضقان  ای 
نشور نآ  لاطبا  داعم ، دیاقع  هب  طوبرم  بتک  رد  تسا و  ینامسآ  نایدا  ملسم  يداقتعا  لصا  داعم و  لباقم  يهطقن  هاگدید  نیا  هک  تسا 

. تسا هدش 
صخش کی  گرم  رد  لیجعت  عیرست و  ای  تایح  حور و  ياراد  نینج  طقس  ایآ  هک  تسنیا  دوشیم  ناشیا  هجوتم  هک  دعب  شسرپ  ای  لاکشا 

؟ تسین رگید  نادبا  هب  حاورا  لاقتنا  خسانت و  نوناق  رد  تلاخد  ایآ  جیلفا ، ای  ضیرم 
!؟ تفرگ هزاـت  ندـب  نیا  زا  ار  حور  ًاددـجم  ناوتیم  يزوجم  هچ  اـب  هدرک ، لوـلح  نینج  نیا  رد  کـنیا  هدـش و  ادـج  یندـب  زا  یحور  رگا 
زا لـماک  يرادربهرهب  تیلباـق  تسا و  ملاـس  دازون  هک  درک  صخـشم  یعطق  روط  هب  ناوتیمن  یکـشزپ  رظن  زا  نونکاـت  هکنیا  دـعب  لاکـشا 

ار یتمالـس  زا  نازیم  هچ  هوالع  هب  درادن ؛ تیمومع  تخانـش  نیا  اما  دشاب ، یعطق  نینج  صقن  يدراوم  رد  دیاش  هلب ، هن ؟ ای  دراد  ار  تایح 
ای دراد  تایح  قح  ای …  تشاد  بیع  شیاپ  کی  ای  دوب  فیعض  شاییانیب  ای  ییاونـش  یـسک  رگا  ایآ  دینادیم ؟ تایح  قح  يارب  یفاک  امش 

. دنتسه دوخ  ندب  رد  ییاهبیع  ياراد  امش ، نم و  نوماریپ  مدرم  زا  يرایسب  هن ؟
؟ درک دهاوخ  نیعم  یسک  هچ  ار  تایح  قح  یتمالس و  قیقد  رایعم 

: دیوگیم تسا  قشع  هک  رشب  قوقح  مود  لصا  حیضوت  رد  . 4
.« تسا ناشیا  بلق  زا  هزاجا  ترورض ، اهنت  دنرادن ، ار  یتلود  ای  شیشک  چیه  زا  هزاجا  هب  زاین  دننک ، یگدنز  مه  اب  دنهاوخب  رفن  ود  رگا  »

. تساهناسنا هب  تبسن  وا  تیقلاخ  تیکلام و  ادخ و  دوجو  راکنا  رب  ینتبم  تارظن  هنوگ  نیا 
زا هتبلا  دنکیم و  لمع  دوخ  صیخـشت  لیم و  قبطرب  مسیناموا ) دش = (  قیاقح  روما و  يهمه  روحم  تسـشن و  ادـخ  ياج  ناسنا  هک  ینامز 

اما دریگیمن ، هزاجا  یسک 
: ًالوا

داهن يرشب و  هعماج  حالص  هب  اهنآ  فذح  دناهدرک و  رکذ  جاودزا  يارب  یطیارـش  تاررقم و  عماوج  بلاغ  یندم  یقوقح و  ياهماظن  رد 
هداوناخ و يدوبان  يراب و  دنبیب و  یـسنج و  طباور  يدازآ  بجوم  ناشیا  يهدیا  دوش . يدایز  تالکـشم  بجوم  دناوتیم  تسین و  هداوناخ 

نوماریپ وشوا و  دروم  رد  راتشون  يادتبا  رد  هچنآ  دوشیم . رگید  ةدیدع  تالکـشم  یتبراقم و  ياهیرامیب  تسرپرـسیب و  ياههچب  شیادیپ 
. تسا لاکشا  نیا  دیؤم  دش ، رکذ  ناشیا 

: ًایناث
ندیباوخ و ندیـشوپ و  ندروخ و  دنتـسه و  گرزب  دـنوادخ  كولمم  قولخم و  اهناسنا ، هلمج  زا  تادوجوم  يهمه  ینید ، هاگن  ساسا  رب 

. دشاب قح  ياضر  روتسد و  قبط  دیاب  ناشیاهراک  ریاس  جاودزا و 
ار دوخ  ياهراک  يهمه  رایتخا  دنناوتیم  دـنرادن ، دوخ  زا  یلقتـسم  دوجو  تسیرگید و  نآ  زا  درم ، نز و  دوجو  يهمه  اپ و  تسد و  یتقو 

جاودزا دننام  روما  زا  يرایـسب  ندرک و  سمل  ندید ، ندینـش ، نتفگ ، ندـیماشآ ، ندروخ ، يارب  ینامـسآ  قح  عیارـش ، رد  دنـشاب . هتـشاد 
. تسا يرورض  اهنآ  هب  هجوت  هک  تسا  هدش  نییعت  اهناسنا  يونعم  یمسج و  دشر  یتمالس و  يارب  یتاررقم 

: دسیونیم وشوا  رشب ، قوقح  موس  لصا  رد  . 5
شـشک نیا  دهاوخب  تسا ، هدرک  یگدنز  یفاک  ردق  هب  هکنآ  ساسحا  یگدـنز و  يرمع  زا  دـعب  هک  دراد  ار  یـساسا  قح  نیا  یـسک  ره  »

نآ میمـصت  زا  يریگولج  هب  رداق  سک  چـیه  دـهد ، تایح  يهمادا  دـهاوخن  وا  رگا  يدرف ، ره  یگدـنز  رد  دـنک …  اهر  ار  يرورـض  ریغ 
زین لصا  نیا  رد  تفرگ ». رظن  رد  دارفا  هنوگ  نیا  هب  کـمک  صوصخم  یتاـناکما  نـالوؤسم و  اهناتـسرامیب  رد  دـیاب  عقاو  رد  یتح  تسین .

وا تیاضر  اـب  صخـش و  طـسوت  ار  تاـیح  یفن  دوب ، هدرک  دـیکأت  قح  نآ  ندوب  قلطم  تاـیح و  رب  لوا  لـصا  رد  هکنیا  مغر  یلع  ناـشیا 
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. تسا مالک  رد  ضراعت  یعون  نیا  دهدیم و  هزاجا 
نآ ینابم  دقن  نآ و  رـس  رب  ثحب  هک  تسییادـخ  ناسنا  ای  يروحم  ناسنا  مسیناموا و  رب  ینتبم  زین  نخـس  هنوگ  نیا  هکنیا ، یـساسا  يهتکن 

. تسا دنوادخ  تسد  هب  گرم  یگدنز و  هک  تسا  نشور  مرتحم  يهدنناوخ  رب  اما  تسین . لاقم  نیا  فده  ياتسار  رد 
. تسوا رایتخا  رد  مه  گرم  يهزاجا  ای  تایح  نتفرگ  تسوا و  ۀیحان  زا  تایح  دوجو و  تمعن  ياطعا 

. تسا مویق  یح  لقتسم و  يهناگی  نآ  هب  ام  یگتسباو  زاین و  فعض و  ناگدنب و  تانؤوش  هب  تبسن  وا  تیکلام  تیقلاخ و  مه  نآ  لیلد 
ندوـب دنـسپان  ندوـب و  راـجنهان  نیا ، رب  هوـالع  میرادـن . زگره  ار  نآ  ندرک  دوباـن  قـح  میتـسین ، نآ  يهدـنروآ  دـیدپ  دوـخ  هـک  یتـمعن 

. تسا هتفریذپ  يرما  عماوج  يهمه  رد  یشکدوخ 
. تسا فلتخم  عماوج  دزن  رد  فورعم  فالخ  یشکدوخ  زیوجت 

رب یتابرـض  هچ  تروص  نیا  رد  دـنربب ، نیب  زا  ار  دوخ  دـنریگب  میمـصت  اهناسنا ، زا  يدایز  ياـههورگ  هک  ار  یتلاـح  نآ ، رب  دـینک  هفاـضا 
هبقارم و ياههار  رب  ددـعتم  راثآ  رد  ناشیا  دوخ  تسا و  هداـعلا  قوف  ياهدادعتـسا  اوق و  ياراد  هک  یناـسنا  دوشیم . دراو  تیرـشب  يهرکیپ 

. دنکیم مورحم  تالامک  نآ  يهمه  هب  یبایتسد  زا  ار  دوخ  مادقا ، کی  اب  دنکیم ، دیکأت  نورد  تردق  شیازفا 
. تسا سفن  ۀبساحم  هبقارم و  ای  رکفت و  نشیتیدم و  مجنپ  لصا  تقیقح و  يوجتسج  ناشیا ، رشب  قوقح  مراهچ  لصا  . 6

. تسا هدمآ  ًالبق  مه  ینامسآ  ینید و  ياههزومآ  رد  هک  تسا  هدش  يراشفاپ  یبوخ  مهم و  تاکن  لوصا  نیا  رد 
. درک هلباقم  نآ  اب  دیاب  هک  تسا  زورما  يایند  ریگارف  يالب  نآ ، بیذهت  لرتنک و  نآ و  ياوق  سفن و  زا  تلفغ  یشومارف و  دوخ 

منخس بش  همه  تسنیا و  نم  رکف  اهزور 
منتشیوخ لد  لاوحا  زا  لفاغ  ارچ  هک 

؟ دوب هچ  رهب  مندمآ  ماهدمآ ، اجک  زا 
منطو ییامنن  رخآ ، موریم  اجک  هب 

: دیوگیم هک  ناشیا  رظن  فالخ  رب  هکنیا  داد  رکذت  دیاب  هک  ياهتکن  اما 
دقتعم دنکیم ». دودحم  ار  شیوجتسج  يدازآ  هک  ارچ  داد ، رارق  یصاخ  بتکم  ای  هفسلف  نید ، هب  طورشم  یکدوک  زا  دیابن  ار  سک  چیه  »

: هک متسه 
: ًالوا

. تسا یندشان  لآهدیا و  يراعش  نیا 
: ًایناث

، درادـن ناکما  تهج  هار و  رکف و  نودـب  دـشکب ، لوط  مه  لاـس  ات 25  تسا 20  نکمم  هک  دـسرب  یفاک  دـشر  هب  هک  یناـمز  اـت  كدوک 
. دنک یگدنز 

: ًاثلاث
اهیبوخ و يوس  هب  وا  تیاده  یهد و  تهج  رد  دلوت  زا  لبق  هکلب  یکدوک ، ناوا  نامه  زا  دـیاب  نید  ياههزومآ  ملع و  ياههتفای  ساسا  رب 

صیخـشت يارب  یفاک  الاب و  دشر  یناوجون  نینـس  رد  هک  دنتـسه  يدارفا  رداون  درب . راک  هب  ار  شالت  تقد و  تیاهن  لامک ، هار  اهـشزرا و 
هب قحلم  ادتبا  زا  كدوک  هک  تسا  نآ  حیحص  دنسرب . تقیقح  هب  دنورن و  اطخ  هب  هاگچیه  ات  دنشاب  هتـشاد  اهیدب  يهمه  زا  اهیبوخ  يهمه 

ارجا مینادیم  یهلا  ینید و  تیبرت  ار  حیحص  تیبرت  ام  هک  حیحـص  قح و  تیبرت  میلعت و  دنکیم و  هیذغت  اهنآ  نماد  رد  تسا و  ردام  ردپ و 
نیا رتمهم  يهتکن  دراد . دوجو  هراومه  اههتفای  لیمکت  يرگنزاب و  رییغت ، حالـصا ، يارب  هار  نینـس  نآ  رد  دـشر و  غولب و  نامز  اـت  دوشیم 

میسقت لباق  یناطیـش  ینامحر و  ای  یعرـش  ریغ  یعرـش و  زاجم ، ریغ  زاجم و  هب  تسا و  ددعتم  نآ ، لامک  بیذهت و  تیوقت و  ياههار  هک 
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. تسا
. تسا هار  ود  ره  زا  تیوقت  لباق  ناسنا  ینورد  ياوق 

. دننکیم هدافتسا  یناسنا  ریغ  یعرش و  ریغ  ياهشور  زا  یهاگ  اهیفوص  اهیکوج و  اهضاترم ،
اهنیا دننام  بارـش و  صقر و  زا  هدافتـسا  اهناسنا و  اب  طابترا  عطق  دـیلپ ، روما  یخرب  ندروخ  ندـب ، هب  ندز  ررـض  مسج ، رب  دایز  ياهراشف 

. تسا حور  شرورپ  زاجم  ریغ  ياهشور 
: دسیونیم ایوپ  ۀبقارم  رد  وشوا 

، دینکیم نتـسیرگ  ساسحا  هچنانچ  دیریگن . ار  يزیچ  يولج  دهد ، خر  دهاوخیم  هچ  ره  دیهد  هزاجا  دیزاس و  اهر  ور  همه  زا  ار  دوخ  »… 
ار نآ  دیراد ، ار  يراک  ره  ساسحا  دیزرلب  دـیرپب ، دـینزب ، غیج  دیـشکب ، دایرف  دـیدنخب ، دیـصقرب . دیـصقرب  دـهاوخیم  ناتلد  رگا  دـییرگب ؛

.« تسا نداد  خر  لاح  رد  ناتنورد  هک  دیشاب  يزیچ  ره  رگهراظن  اهنت  دیهد ! ماجنا 
یسنج شزیمآ  ياههویش  هک  تسا  هداد  حرـش  وشوا  رگید  ياج  رد  [ 2 [ ؛ دنکیم دیکأت  یقیسوم  صقر و  زا  هدافتـسا  رب  اج  نیدنچ  رد  [ 1]

رب امش  ياههژاو  هک  دیشاب  هتـشاد  دای  هب  دیوگیم  زامن  دروم  رد  [ 3 [ ؛ دنک نومنهر  هبقارم  تلاح  هب  ار  امـش  دـنناوتیم  هنوگچ  يزرورهم  و 
[4 . ] تشاد دنهاوخن  يریثأت  یتسه 

. تسا داعبا  مامت  رد  يدازآ  هدش ، اعدا  رشب  قوقح  مشش  لصا  . 7
دوجو هک  طرـش  دـیقیب و  قلطم و  يدازآ  هک  تسناد  دـیاب  هراـب  نیا  رد  زیچ . همه  یگدـنز و  يهوـحن  لغـش ، بهذـم ، تیلم ، زا  يدازآ 

. تسا هدیدنسپ  يرما  یفاضا  ياهدیق  اهیدب و  اهیتشز و  زا  يدازآ  درادن . مه  یعفادم  درادن و 
هب تبـسن  يدازآ  دروم  رد  ناشیا  رکفت  يهرمث  تسین . بولطم  يرما  زگره  دـنوادخ  یگدـنب  ياهدـیق  اهـشزرا و  اهیبوخ و  زا  يدازآ  اـما 

چیه ياراد  ًالـصا  ای  یـشاب و  هتـشاد  یبهذم  نییآ و  هچ  امـش  تسین  مهم  ینعی  دوشیم . ینید  ییارگ  ترثک  مسیلارولپ و  هدـیا ، بهذـم و 
نیا ياهدمایپ  تالاکـشا و  نایدا ، يهمه  تیناقح  ینید و  مسیلارولپ  دـقن  یـسررب و  رد  فورعم . یمـسر و  بهذـم  هتبلا  یـشابن  یبهذـم 

[5 . ] میهدیم عاجرا  هطوبرم  عبانم  هب  ار  ناگدنناوخ  تسین و  نآ  هب  نتخادرپ  لاجم  هک  تسا  هدش  ثحب  لیصفت  هب  هیرظن 
******

ص 360. ، 1380 سودرف ، نارهت ، اینیرهاوج ، زرمارف  رورس ، دجو و  ره  هبقارم ، وشوا ، [. 1]
.365 ص 363 ، نامه ، [. 2]

ص 379. نامه ، [. 3]
. نامه [. 4]

اجنیا رد  طوبرم  شخب  دـیدج ، مالک  رب  يدـمآرد  یقداص ، يداه  ینید ، مسیلارولپ  لـصف  دـیدج ، مـالک  هاـنپ ، ورـسخ  نیـسحلادبع  [. 5]
هدنناسر عقاو و  اب  حیحص  دناوتیمن  نآ  اب  فلاخم  رگید و  دیاقع  تسا و  هار  کی  حیحص  يهدیقع  قح و  رب  نید  هک  منکیم  هراشا  رصتخم 

. دشاب تقیقح  هب 
یتبثم تاکن  لوصا  نیا  نمـض  رد  تسیرالاس  هتـسیاش  مهد  لصا  یناـهج و  یتموکح  مهن  لـصا  دـحاو ، تیرـشب  نیمز و  متفه  لـصا  . 8

نید هلبق و  نابز و  یناهج و  تما  یمالسا و  للملا  نیب  دراد . هلاس  رازه  زا  شیب  ۀقباس  ام  ینید  ياههزومآ  رد  هک  هتفرگ  رارق  دیکأت  دروم 
. تسا هدمآ  ام  میلاعت  رد  دحاو  ربمایپ  باتک و  و 

ار نارود  يهناگی  نآ  رتسگ  لدـع  تموکح  هتـسویپ  نانمؤم  میدـق  زا   … يهمیرک » ۀـلود  یف  کیلا  بغرن  اـنا  مهللا   » فورعم ياـعد  رد 
لدع دـنریگیم و  تسد  هب  ار  روما  مامز  ناگتـسیاش  نابوخ و  دوریم و  نیب  زا  اهزرم  تسا و  یناهج  يودـهم  تموکح  دـناهدرکیم . وزرآ 

رتمهم و يهتکن  دراد . یفلتخم  ياهیگژیو  اهفیرعت و  فلتخم ، ياهگنهرف  رد  هتـسیاش  هک  تسناد  دیاب  هتبلا  دوشیم . داسف  ملظ و  نیزگیاج 
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هک یمادام  دنرادن و  ار  دوخ  رب  یتح  نارگید و  رب  تیمکاح  تیالو و  قح  کی  چیه  دنشاب ، هتسیاش  هبخن و  دنچ  ره  اهناسنا  هکنیا  یساسا 
. درادن تسایر  یهن و  رما و  يهزاجا  یسک  چیه  دشاب ، هتشادن  دوجو  ملاع  تاذلاب  یلصا و  مکاح  راگدرورپ و  نذا 

. تسا درف  ره  یناگی  متشه  لصا  . 9
رگا و  تسا ؛ حیحـص  ینخـس  نیا  تسا ، درف  ره  قوقح  نارگید و  هب  مارتحا  دارم  رگا  تسین . نشور  لصا  نیا  قیقد  يانعم  هدنراگن  يارب 

؛ تسا حیحص  ینخس  مه  زاب  تسا ، هناگی  لقتسم و  يدرف  اهنیا ، دننام  هقیلس و  اپ و  تسد و  هفایق و  لکـش و  رد  سک  ره  هک  تسنیا  دارم 
نیا تسا ، توافتم  رگید  درف  اب  يدرف  ره  صقن  لامک و  تواقش و  تداعس و  دنراد و  قرف  مه  اب  ًاتیهام  اهناسنا  هک  تسنیا  روظنم  رگا  اما 

. تسا حیحصان  شریذپ و  لباق  ریغ  هتبلا  فرح 
. تسا قداص  اهنآ  يارب  یکرتشم  ماکحا  قالخا و  دیاقع و  دنتسه و  دحاو  تشرس  هزیرغ و  تعیبط ، ياراد  همه  اهناسنا  هک  ارچ 

وشا نییآ  یمالسا و  نافرع  رد  قشع »  » یقیبطت یسررب 

ادخ هب  ندیسر  هار  ار  قشع  افرع  زا  یـضعب  تسا ؛ گرم  اب  ربارب  هکلب  انعمیب ، قشعیب ، یگدنز  دیوجیم و  یقـشع  دپتیم  ات  ناسنا  بلق 
یلپ زاجم و  ار  نآ  هدروآ و  نایم  هب  نخس  ینیمز  قشع  زا  زین  دناهدرمشرب ؛ هناقشاع  تدابع  تفرعم و  ار  تدابع  تفرعم و  نیرترب  هتسناد ،

. دناهدرک یفرعم  تقیقح  يوس  هب 
هک یناسک  شریذپ  زا  هداد و  صاصتخا  قشع  هب  ار  كولـس  ریـس و  نابلاط  شریذپ  يارب  شـسرپ  نیلوا  قح  دـیتاسا  زا  یخرب  هک  اجنآ  ات 

نیلوا ندش  قشاع  تسین . هتخوس  دشاب  هدشن  قشاع  هک  یلد  تسین و  لد  دـشاب  هتخوسن  هک  یلد  دـننزیم . زابرـس  دـنرادن  قشع  يهبرجت 
نایم زا  قشع  اب  زج  باجح  نیا  تسا و  قلخ  ادـخ و  ناـیم  ياـهباجح  نیرتگرزب  زا  یتسرپدوخ  تسیتسرپدوخ و  زا  ندـمآ  نوریب  ماـگ 

شکلاهم زا  ندمآرب  لحارم و  زا  رذگ  نآ و  رد  نداتفا  هنوگچ  هک  تسیرطخ  رپ  يداو  مه  قشع  اما  دزوسن . قشع  شتآ  ریغ  اب  دزیخنرب و 
. تسا هدنرادهگن  نیرتاناوت  دوخ  وا  تسوا و  نآ  زا  قشع  هک  تسین  رسیم  دنوادخ  فطل  هب  زج 

لاصو حبص  هدش ، وا  ریگتـسد  قح  فطل  ات  درادرب  مدق  قشع  هار  رد  هناقداص  دسانـش و  زاب  هاریب  زا  ار  هار  دشوکب و  دیاب  زین  ناسنا  یلو 
يرود نیا  رد  درادن و  یمک  هلـصاف  تسار  هار  ات  دربیم  جنر  تیونعم  نارحب  زا  هک  زورما  يایند  دسرارف . نارجه  جـنر و  هاگماش  یپ  رد 

رود شیوخ  زا  هدرک و  مگ  ار  دوخ  هک  یناسنا  دـنوشیم . هدـیمان  امنهار  هک  ییاههتـشگرس  هچ  دوشیم و  هتـشادنپ  هار  هک  ییاههاریب  هچ 
برغ ندمت  دـهم  رد  هک  نیون  ياهتیونعم  درک و  دـهاوخ  هبرجت  ار  ییاهیبیرف  دوخ  دـسرب  یقیقح  نتـشیوخ  هب  هک  نیا  ات  تسا ، هداتفا 
يارب تسین و  دامتعا  لباق  یگداس  هب  دـشاب ، هدـمآرب  یمیهاربا  نایدا  یتح  یقرـش و  ياـهنافرع  زا  هچ  رگا  دوشیم ، جـیورت  دـیوریم و 

روهشم جورم  ياههشیدنا  دقن  یسررب و  هلاقم  نیا  یلـصا  فده  درک . شنیزگ  هناهاگآ  تسـشن و  لمأت  هب  هنادنمـشوه  دیاب  اهنآ  باختنا 
ناـهج مدرم  زا  ياهدـع  نیب  رد  هداد و  رارق  دوخ  میلاـعت  یلـصا  روحم  ار  قـشع  هک  تسوـشا  هب  فورعم  ناوـگب  شینجار  ماـن  هب  يوـنعم 

. تسا هتفای  یتیلوبقم 
رـشب تیونعم  نیمأـت  يارب  ار  ود  نیا  زا  یبـیکرت  هتخیمآ ، مه  هب  ار  هبقارم  یـسنج و  قشع  هک  تسنیا  شگرزب  يروآون  وا و  یلـصا  هیرظن 

. دنکیم داهنشیپ  راگزور  نیا  ییایند 
هاگدید کی  نییبت  هب  شا  میلاعت  رب  هدـش  دراو  تالاکـشا  ندـش  نشور  زین  وا و  هشیدـنا  تبثم  تاکن  ندرک  هتـسجرب  ندرک و  ادـج  يارب 

. تسا یمالسا  نافرع  یتیبرت  ماظن  رد  ییوشانز  طباور  رد  یسنج  قشع  نآ  میزادرپیم و  يزاجم  قشع  يهرابرد  هدش  شومارف  یمالسا 
. دوشیم لیلحت  ییایاپ  ماـگ  رد  یـسنج  قشع  هدـش ، یفرعم  ییاـیاپ  ییادـیپ و  ماـگ  ود  رد  يزاـجم  قشع  هب  مالـسا  شرگن  هلاـقم  نیا  رد 

يارب دوش . هتـسب  راک  هب  تقد  اب  هدش و  هتفرگارف  یبوخ  هب  دـیاب  هک  صوصخم  یـشور  هار و  دراد و  یبادآ  نییآ و  یقیقح  قشع  شرورپ 
يزاجم قشع  یلک  روط  هب  درک . ارجا  ار  هلحرم  ره  يهژیو  يهمانرب  تخانـش و  ار  یگدنلاب  نیا  فلتخم  لحارم  دیاب  راک  نیا  رد  تیقفوم 
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لاصو اب  مود  ماگ  دـماجنایم و  نارجه  هب  لوا  ماگ  دزاسیم . راومه  ار  یقیقح  قشع  هب  یبای  تسد  هار  فلتخم  ماگ  ود  اـی  هلحرم  ود  رد 
یلوا دـیزرو . يرادـیاپ  نآ  رب  دومن و  راکـشآ  تراهم  اب  دـیاب  ار  یمود  تشاد ، ناهنپ  درک و  راهم  ار  قشع  دـیاب  یلوا  رد  دوشیم . زاغآ 

ود نایم  یمود  اما  درادـن  یطبر  تیـسنج  هب  یلوا  نآ . يرادـهگن  ظـفح و  نیرمت  يارب  یمود  تسیقیقح و  قشع  شنیزگ  فشک و  يارب 
. دریگیم تروص  فلاخم  سنج 

رتشیب اما  مالسا  ناهج  نادنمشیدنا  هدش ؛ دیکأت  رتشیب  مود  لدم  رب  هدوب و  هجوت  دروم  يزاجم  قشع  لدم  ود  ره  مالسا  میلاعت  رد  هکنیا  اب 
ار مود  ماگ  رد  يزاجم  قشع  دناهتـسناد و  یقیقح  قشع  هاگرذگ  ار  توهـش  نودب  قشع  هدـیزرو ، لمأت  تسخن  ماگ  رد  يزاجم  قشع  رب 
ییوشانز و جاودزا و  ینافرع  ياضف  دـناهداد و  هئارا  شاهراـبرد  یقـالخا  ياههیـصوت  طـقف  هدرک ، نییبت  یقیقح  قشع  اـب  هطبار  رد  رتمک 

. دناهدرکن فافش  ار  یسنج  قشع 
مان هب  ار  ینارسوه  دنتسیایم و  ترطف  نید و  يورایور  هدرک ، ادیپ  یمرگ  رازاب  تقیقح  زا  یلاخ  ماخ و  ياههشیدنا  یـشنیب  ءالخ  نیا  رد 

. دننکیم جیورت  تیونعم  نافرع و 
دـشاب وا  ياضر  دروم  هطبار  نیا  رگا  تسه و  اج  همه  هک  روطناـمه  دراد  روضح  دـنوادخ  زین  هناقـشاع  یـسنج  طـباور  رد  دـیدرت  نودـب 
رارقرب یلاعتم  ایوپ و  یطابترا  وا  اب  دومن و  كرد  ناوتیم  هنوگچ  ار  روضح  نیا  اما  دزاس . مکحتـسم  هدرک و  انب  وا  اب  طابترا  لپ  دناوتیم 

؟ درک
. تسا هدش  نافرع  مان  هب  ییاهيراگنزره  يهنیمز  شسرپ  نیا  هب  خساپ  ءالخ 

زا ار  لسن  دـیلوت  ناوتیم  شناد  تفرـشیپ  اب  هک  تسا  دـقتعم  تسنادیم و  لسن  موادـت  يارب  يرورـض  رـش  کـی  ار  هداوناـخ  ًاـساسا  وشا 
ناهج رد  وشا  زا  يرایـسب  راثآ  دومن . لیدـبت  ضحم  ینامداش  تذـل و  زا  راشرـس  دازآ و  ياهطبار  هب  ار  نآ  درک و  ادـج  یـسنج  يهطبار 

تسا و هدـنامن  نمیا  موش  جاوما  نیا  موـجه  زا  زین  اـم  روـشک  یگنهرف  لـحاس  دوـشیم و  همجرت  نوگاـنوگ  ياـهنابز  هب  هدـش و  پاـچ 
. تسا هدیشاپ  مه  زا  جاوما  نیا  شبوک  رد  هک  هدش  انشآ  ییاههداوناخ  اب  اههرواشم  رد  هدنراگن 

ای نافرع  رظنم  زا  یسنج  قشع  حیحـص  لدم  يدودح  ات  تسا  مزال  وشا  دننام  یناسک  هشیدنا  ياهییاسران  اهیتساک و  ندش  نشور  يارب 
. دشخبیم ققحت  نآ  هب  مود  ماگ  رد  يزاجم  قشع  هک  ياهطبار  دوش . نییبت  تیونعم  اب  سکس  يهطبار  رگید  نایب  هب 

لوا ماگ  رد  ار  يزاجم  قشع  اهدقن  اهیـسررب و  يهمادا  رد  میزادرپیم و  وشا  يهیرظن  یلـصا  هدولاش  ینایم و  یـسررب  هب  ادتبا  ور  نیا  زا 
یتسس هاگدید  ود  ياهتوافت  رب  لمأت  اب  هداد ، رارق  هجوت  دروم  یمالسا  رظنم  زا  يرادیاپ  ینعی  مود  ماگ  رد  سپـس  شیادیپ و  ماگ  ینعی 

. مییامنیم نشور  ار  وشا  ءارآ  یگتفشآ  و 
. تسا ییودنه  ییادوب و  یبهذم  نیب  ياههقرف  زا  یکی  هک  دراد  ارتنات  بهذم  هب  يدایز  یگتسبلد  وشا  توهش  بادرم  رد  قشع  رفولین 

. دنکیم دادملق  رتمهم  ار  قشع  ییودنه  يارتنات  دراد و  دیکات  هبقارم  يور  رتشیب  ییادوب  يارتنات 
هدـیمان تسرپ  یتکاش  ًـالومعم  هک  ییودـنه  يارتناـت  رد  دـهدیم . ییاورماـک  قشع و  هب  يروحم  شقن  یلو  هدرک  بیکرت  ار  ود  نیا  وشا 

. دروآرد نامرف  تحت  ناوتیم  رتهب  یبهذم  مسارم  رد  اهنآ  لماک  هیلخت  اب  ار  یناسفن  ياهشهاوخ  ای  تاوهـش   » هک تسنیا  انبم  دنوشیم ،
وـشا ساسا  نیمه  رب  دیـشوک ». شئاضرا  رد  تخادرپ و  نآ  راهظا  هب  هجو  نیرتقیقد  هب  دـیاب  هکلب  درک ، بوکرـس  دـیابن  ار  یـسنج  هزیرغ 

: دیوگیم
. تسا یسنج  لئاسم  زا  ییاهر  هار  ارتنات …  »

. تسا هدوب  رثؤم  ناسنا  یگدنز  رد  دح  نیا  ات  یشور  رتمک 
. تسا یقاب  نانچمه  یسنج  شهاوخ  دنوشیم …  یسنج  لئاسم  اب  ناسنا  رتشیب  يریگ  رد  ببس  مادک  ره  رگید  ياهشور 

دوش دـیدپان  ندز  سپاو  اب  دـناوتیمن  تسا و  هدـنز  دراد . دوجو  دارفا  تعیبط  رد  تسا و  تیعقاو  کی  هک  ارچ  دورب ، نایم  زا  دـناوت  یمن 
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…«
. دـیوجیم نآ  زا  یـصالخ  يارب  یهار  هتـشادنپ ، وا  هب  قشع  دـنوادخ و  تفرعم  تفآ  ار  یـسنج  لئاسم  وا  هک  دـیآ  یمرب  تالمج  نیا  زا 
رد یناهج  نیا  ریواصت  ییایند و  ياهتخانـش  اریز  تسا  نآ  عنام  نهذ  دوش و  لصاح  بلق  اب  دنوادخ  تخانـش  هک  تسنیا  وشا  لالدتـسا 

ندمآ ور  تاینهذ و  موجه  ندیهاکورف  يارب  دیاب  نیا  رب  انب  دباتیم . لد  رب  تروص  شقن و  نودب  دنوادخ  تفرعم  دروخیم و  مقر  نهذ 
هب ات  درک  اهر  ار  اهسوه  اههسوسو و  دـیاب  ور  نیا  زا  داد . شهاـک  ار  نآ  تیلاـعف  دـنوادخ  تفرعم  قشع و  كرد  يارب  لد  ییافوکـش  و 
ره زا  زیهرپ  دسرب . هبقارم  يهناتـسآ  هب  صخـش  ات  دننک ، یلاخ  ار  هصرع  رتدوز  هچ  ره  دـنبای و  لوفا  دـنریگ و  ماک  ندروآرب ، رـس  ضحم 
ارف هراشا  هب  دوشیم ، راکنا  هچنآ  دنکیم ، ادیپ  هبذاج  دوشیم ، عنم  هچنآ  دوشیم . زاس  هغدغد  دنناوخیم  ارف  نآ  يوس  هب  اهسوه  هچنآ 

. دنکیم نامدازآ  هک  تسا  نهذ  ياهيزاب  هب  یهاگآ  اهنت  نامدناوخیم !
ات درک  اضرا  تفریذپ و  ار  اههسوسو  تماهـش  اب  دـیاب  نیا  رب  انب  تسا …  بیغرت  ناوخارف و  سکع  رب  تسین ، راکنا  یفن و  راکنا ، یفن و 

کی دناسریم ، تواقـش  هب  ار  نارگید  هچنآ  هک  تسنیا  رب  هدیقع  ارتنات  رد  ددرگن . یبلق  دوهـش  فشک و  عنام  هدـشن ، دـنم  هغدـغد  نهذ 
يارب هک  یسک  دوشیم . سدقم  دسرب ، ادخ  هب  دهاوخیم  هک  یـسک  يارب  لامعا  نیرتهدولآ  نیرتدیلپ و  دناسریم . تداعـس  هب  ار  یگوی 

هار دوشیم ، ناشدراو  اهنآ  زا  رذگ  يارب  هک  یسک  اما  تس ؛ یقـش  تخب و  هریت  دروآیم  ور  ییوجماک  هب  اهنآ  رد  ندنام  اهتذل و  دوخ 
. تسا هتفرگ  شیپ  رد  ار  ینشور  تداعس و 

. دراد رارق  ورین  نوناک  تفه  ناسنا  دوجو  راتخاس  رد  هک  تسنیا  دـنکیم  ینابیتشپ  ار  ارتنات  هناسانـش  تفرعم  زت  هک  یتخانـش  ناور  ياـنبم 
. تساههرهم نوتس  ياهتنا  زا  رتنییاپ  یسنج  شزیگنا  زکرم  رد  نآ  نیرتنییاپ  نیلوا و 

. تسا هتفخورف  هدز ) هقلح  رام   ) ینیلادنک تروص  هب  زکرم  نیا  رد  هک  هدش  هتساکورف  ردقنآ  هتفهن ، ناسنا  رد  هک  یهلا  نارکیب  يورین 
يالاب هک  متفه  يهطقن  ات  دزاسیم  لاعف  ار  ورین  ياهنوناک  ریاس  دنکیم و  دشر  جیردت  هب  دوش  هتخیگنارب  یتکش )  ) یهلا يورین  نیا  رگا 

. تسا گرب  رازه  رفولین  نآ  دامن  هتشاد ، رارق  رس 
. دنک كرد  ار  دنوادخ  دناوتیم  ناسنا  هدش ، فشک  یهلا  يورین  اب  داحتا  اجنآ  رد 

. تسا دنوادخ  يوس  هب  تکرح  عورش  هطقن  یسنج  قشع  نیا  رب  انب 
ییافوکـش هبور  هدرک ، اهر  ار  نورد  يورین  نآ  ۀـنادازآ  ءاـضرا  سپـس  دـنکیم  روهظ  یـسنج  تروص  هب  ادـتبا  قشع  هک  تروص  نیا  هب 

لک اـب  هطبار  رد  ار  قشع  دـسریم و  دـنوادخ  كرد  هب  هدـش ، كاـپ  لاـیما  همه  زا  لد  تاروصت و  يهمه  زا  نهذ  هک  ییاـج  اـت  دربیم .
. دنک هبرجت  نتشیوخ  فشک  دنوادخ و  یتسه و 

هک دهدیم  رارق  ترایتخا  رد  ار  ییاهدیلک  ارتنات  ددرگ . افوکـش  گرب  رازه  رفولین  ات  دورارف  دـلابب و  دوش ، اهر  یـسنج  قشع  يورین  دـیاب 
. دنکیم یبایزرا  دمآراکان  ار  اهنت  هبقارم  تسا و  روخلد  یسنج  قشع  رد  هناراگزیهرپ  ياهشور  زا  وشا  ینک . لدب  یبآ  رفولین  هب  ار  نجل 
. دنیشنیم مارآ  ان  یلد  هتفـشآ و  ینهذ  رب  یتخـس  هب  هبقارم  ریت  تروص  نیا  ریغ  رد  دوش ، ماجنا  لد  نهذ و  ندش  یلاخ  یپ  رد  دیاب  هبقارم 

. تسا هبقرم  اب  قشع  قیفلت  ادخ  هب  ندیسر  رثؤم  تسرد و  شور 
هب راـک  نیا  يارب  دوشیمن . دازآ  ندز  سپ  اـب  يژرنا  نیا  دـنوشیم …  یـسنج  لـئاسم  اـب  ناـسنا  رتشیب  يریگرد  ببـس  رگید  ياـهشور 
زا دراد و  یمرب  رس  لِگ  نایم  زا  بادرم  رفولین  لگ  دوش ، دازآ  نجل  لگ و  زا  يژرنا  هک  ياهظحل  نامه  رد  دیراد . جایتحا  روعش  كرد و 

. دـیورب ورف  يال  لگ و  رد  رتشیب  هچ  ره  دوشیم  ببـس  يژرنا ، نیا  ندز  سپاو  ندرک و  راهم  هک  یلاـح  رد  دوریم ، رتارف  زین  هلحرم  نیا 
قفوم يا  هبقارم  هب  دـنیوشب و  تسد  اهزاین  نیا  زا  دـنناوتیم  یکدـنا  يهدـع  اهنت  هدـناشک و  یمارآان  هب  ار  وا  ناور  ناسنا  یعیبط  ياهزاین 
ندرک بوکرـس  دوشیم . لصاح  تیـصخش  ندش  يدعب  کی  یگدنز و  رد  لداعت  نداد  تسد  زا  تمیق  هب  قیفوت  نیا  هتبلا  دنبای و  تسد 

. تسا زجاع  ناسنا  تیمامت  يزاسافوکش  زا  یعیبط  ياهزاین  ندز  سپ  و 
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ادـخ قشع  هب  تخیرگ و  اهنآ  زا  رتدوز  هچ  ره  دـیاب  هک  دـنادیم  ییاهقشع  ار  اـهنآ  هدرک ، یقلت  محازم  ار  ینیمز  ياـهقشع  ًاـساسا  وشا 
، لایما نتشاذگ  دازآ  اب  دیسر . تیونعم  هب  ناوتیمن  مارآان  ینهذ  كاپان و  یلد  اب  دروآیم و  لابند  هب  ار  يراکفا  اهسوه  لایما و  دیـسر .

. دوشیم رتکیدزن  کیدزن و  ادخ  دسریم و  ارف  دوخ  هب  دوخ  هبقارم  هتفر ، نیب  زا  راکفا 
هب نتفای  تسد  يارب  هبقارم  یقیقح . نتـشیوخ  اب  رادید  دوخ و  یتسه  فشک  يارب  نورد  قامعا  هب  تسیرفـس  هبقارم  قشع  دـنمزاین  هبقارم 

هبقارم تشذگ . نهذ  زا  دیاب  نورد  هب  رفـس  يارب  ور  نیا  زا  دباییم . ققحت  یموهفم  رکفت  نهذ و  زا  رتارف  هک  تسا  رگید  عون  زا  یهاگآ 
. تسا تروص  نودب  یهاگآ  تفرعم و  تفایرد  ینهذ و  تاروصت  نایرج  نداتسیازاب  نهذ ، زا  يورارف  تقیقح  رد 

تـسد يارب  ار . تذل  ینامداش و  شمارآ و  و  تفای ؛ اجنآ  ناوتیم  ار  ادخ  هک  تسا  نورد  هتخانـشان  يایند  اب  طابترا  تروصیب  یهاگآ 
راکفا و اههتـساوخ و  لایما و  دماجنایم و  رتشیب  رابغ  نتـساخرب  هب  یـشالت  ره  دـش  اهر  يرکف  شالت  ره  زا  دـیاب  هبقارم  تیعـضو  هب  یبای 
هک يزیچ  ناـمه  هب  یهاوخن و  مه  ار  هبقارم  یتـح  هک  تسا  مزـال  قـفوم  ۀـبقارم  کـی  يارب  دزیگنا . یمرب  اـم  رد  ار  یتاروـصت  فادـها و 

تروـص هب  دـنیبیم . نهذ  ریغ  ار  دوـخ  ییوـگ  صخـش  هـبقارم  رد  ینهذ . ریواـصت  نـهذ و  ینعی  ینک  زکرمت  يزیرگب  نآ  زا  یهاوـخیم 
. دنکیم هدهاشم  يرگید  صخش  تروص  هب  ار  شیوخ  ینهذ  تاروصت  نهذ و  هک  لقتسم  یصخش 

طقف شابن ، روانـش  اهرکف  نایرج  اب  دـندرگیم . وحم  هتخاب ، گنر  جـیردت  هب  اهنآ  ضحم  هراظن  اب  دـنوش . اهر  ار  راکفا  دـیاب  هبقارم  يارب 
هب دوخ  هب  دوخ  ارجام  یقاب  هاگ ، نآ  شاب …  اهنآ  رظان  طقف  يرود ، يزیامتم ، ییازجم ، اهنآ  زا  وت  هک  نادـب  شاب ، هاـگآ  اـهنآ  هب  تبـسن 

نودـب یتسه  ناهج و  كرد  رگید  نایب  هب  تسین  زیچ  چـیه  هک  تسیزیچ  هبقارم  ممانیم . هبقارم  نم  ار  ارجام  یقاـب  نیا  ددـنویپیم . عوقو 
هتخانـش ناهج  يهدننیرفآ  شیادیپ و  لصا  هتخانـشان  دیمان . هتخانـشان  ای  صخـشمان و  ار  نآ  ناوتیم  تهج  نیا  هب  تروص  لکـش و  چیه 

. تسا هدش 
ام نهذ  رد  يریوصت  اریز  تسا  هتخانـشان  ضحم  یتسه  دیآیم . نوریب  تسا  ضحم  یتسه  هک  هتخانـشان  لک  زا  هدش  هتخانـش  ناهج  لک 

میاهدید ار  وا  هزات  ایوگ  میوش ، هجاوم  ضحم  یتسه  اب  هک  راب  ره  مینک . ییاسانـش  ار  وا  میناوتب  يدعب  ياههبقارم  رد  هک  دراذگیمن  یقاب 
. دوب دهاوخ  هتخانشان  هراومه  میربب ، رس  هب  مئاد  يا  هبقارم  رد  هچ  رگا  و 

هک ینک  رکف  يزیچ  هب  یناوـتیمن  اریز  نهذ ، روـک  مـشچ  رد  يراـبغ  رگم  تـسین ، يزیچ  رکف  یتفگـش . زار و  زا  راشرـس  وـن و  هراوـمه 
هتخانـشان اب  هراومه  ههجاوم ، تسین . يزاین  تسا ، هدـش  هتخانـش  شیپاـشیپ  هک  يزیچ  هب  ندرک  رکف  هب  دـشاب و  هدـشن  هتخانـش  شیپاـشیپ 

. دریگیم تروص 
. تساههتخانش نوماریپ  رد  اههتخانش و  نورد  رد  هشیمه  رکفت  نوریب و  رد  نورد و  رد  دراد ، روضح  اج  همه  هتخانشان ،

هک تسیزیچ  نیا  ریگب و  سامت  هتخانـشان  اب  زیرب و  رود  ار  اههتخانـش  سپ  يریگب . سامت  هتخانـشان  اب  اههتخانـش ، لالخ  زا  یناوتیمن  وت 
ءایـشا و هب  نوگانوگ  لایما  ایند و  رد  یگدـنز  يزرو ، قشع  ینعی  هتخانـش  يایند  نایم  ناـسنا  یقیقح  هاـگیاج  مماـنیم . هبقارم  ار  نآ  نم 

. تساهتروص تخانش و  يوسارف  قلطم و  یتسه  اب  طابترا  هبقارم و  رگید  يوس  زا  ینهذ و  ياهتروص  تالیخت و 
. تسا يدنمدرخ  زاغآ  هتخانشان  يوجتسج  رد  نتفر  تسا و  تقامح  هتخانش  رد  ندنام  دودحم  هتخانشان ، هتخانش و  نیب  تسیلپ  ناسنا 

يهظحل مه  يزرو  قشع  رد  تسا و  نهذ  يوسارف  هب  رفـس  هبقارم  يزروب . قشع  يزادرپب و  هبقارم  هب  يوش و  اهر  رکف  زا  دیاب  نیمه  يارب 
. تسا ینهذیب  يهظحل  مساگرا 

نیا رد  دـیآیم . دـیدپ  هبقارم  يارب  تصرف  نیرتهب  هدـش  وحم  راکفا  لایما  اضرا  اب  ور  نیا  زا  مه  دنـشکیم و  هنحـص  هب  ار  راـکفا  لاـیما ،
یگناگی دوشیم . لئان  لک  یتسه  نایرع  يهدهاشم  هتخانشان و  يهبرجت  هب  ناسنا  هتـشادرب ، تسد  نهذ  زا  ریواصت  اهتروص و  تیعـضو 

يانعم هب  تسیرایـشوه  يانعم  هب  درخ  تسین . شناد  يانعم  هب  یهاگآ  درخ و  دـباییم . رد  ار  یهاگآ  هدرک ، ساسحا  نورد  زا  ار  اهنآ  اـب 
. تسا هبقارم  تقد و  توکس ، رکفت ،
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يـالاب يهبترم  دوخ  هبقارم  تقیقح  رد  دوشیم . هداز  تادوـجوم  هب  تبـسن  رهم  تقفـش و  هک  تسا  توکـس  لـمأت و  زا  یتلاـح  نینچ  رد 
. تسا قشع 

. تسا همه  هب  قشع  مود  يهبترم  دوشیم  رهاظ  سکس  تروص  هب  تسیسنج و  لوا  يهبترم  رد  قشع 
راهچ نیا  نایم  ياهطبار  هچ  هک  دهدیمن  حیـضوت  وشا  هتبلا  توکـس . هبقارم و  یتسه ، اب  تدـحو  مراهچ  يهبترم  تساعد و  موس  يهبترم 

ات مراـهچ  لوا و  نیب  يهطبار  اـهنت  دـسریم . هبقارم  هب  ماـجنا  رـس  اـعد و  هب  هدـش ، لیدـبت  همه  هب  قشع  هب  سکـس  هنوگچ  تسا و  حـطس 
ار نهذ  هتشادرب و  تسد  یتخـسرس  زا  راکفا  هک  دوشیم  ببـس  لایما  دازآ  ءاضرا  هکنیا  نآ  دیآیم و  تسد  هب  وا  ياهفرح  زا  يدودح 
ار وزرآ  دینک  یعـس  دینک . كرد  ار  نتـساوخ  ات  دینک  یعـس  دیـسرب . هبقارم  هب  هدوب ، اهنآ  رگهراظن  دـیناوتیم  دـنور  نیا  رد  دـننک و  اهر 

. تساهنیمه تسا  مزال  هک  هچنآ  دیسانشب . ار  یفابلایخ  دینک  یعس  دیمهفب .
هب تسرد  هاگن  کی  طقف  دوشیم . دـیدپان  نهذ  نآ ، درکلمع  ياشامت  اب  دـیوش . انـشآ  ناتنهذ  درکلمع  اب  دـینک  یعـس  طقف  هداس ، یلیخ 

ار شلامعا  راکفا و  لایما و  مامت  صخش  هک  تسنیا  دتفایم  هک  یقافتا  هبقارم  نایرج  رد  دوشیم . نآ  فقوت  ببس  نهذ ، ینورد  درکلمع 
. دنکیم هدهاشم  يرگید  تروص  هب 

. دنکیم يزاب  نآ  رد  شدوخ  هک  تسیرتائت  يهنحص  یچاشامت  ایوگ 
. رگیزاب یلایخ  دوخ  تسیچ و  اشامت  یقیقح  دوخ  اما 

. دش دهاوخن  دراو  ياهشدخ  وا  تیموصعم  هب  دوش  رداص  وا  زا  مه  لامعا  نیرتدیلپ  رگا  هاگنآ 
رد تسوا و  بقارم  رظان و  هتـسراو ، نآ  زا  هاگآ  یقیقح و  دوخ  تسا و  رگیزاب  هک  وا  هک  یـسک  تسا ، يرگید  صخـش  لاـمعا  نیا  اریز 
زا دوشیم . دلوتم  هزات  هبقارم  هظحل  ره  رد  ییوگ  دوشیم و  هتـسراو  هدـمآ ، نوریب  زین  رگیزاب  دوخ  زا  هدوب ، هاگآ  دوخ  هراومه  هبقارم  رثا 

. تسا یخوش  کی  تانئاک  لک  رظنم  نیا 
. تسا یخوش  لاح  رد  هشیمه  دنوادخ  دراد و  نایرج  هراومه  هک  يزاب  يهنحص 

دهاوخ قارشا  هب  هدنخ  نطب  رد  ددنخیم و  دنیبیم  ار  یگدنز  يزاب  یمامت  يزیمآزنط و  هک  یسک  ددنخب ، دناوتیم  هک  یـسک  نیا  رب  انب 
. دیسر

وشا ۀبقارم  رد  یگنرد 
. دـهدیم رارق  نآ  يارب  يرگید  نیزگیاج  وشا  لمع ، رد  هک  تسیزیچ  هتبلا  هبقارم  یط  ضحم  یتسه  اب  ییورایور  هتخانـشان و  اب  تاـقالم 
هب هدش ، دودـحم  لایما  راکفا و  نیمه  يهدـهاشم  هب  هبقارم  وا  شور  رد  دـسریمن . یهلا  ۀـبقارم  نآ  هب  دـنکیم  لابند  وا  هک  یهار  زا  اریز 

ار وا  يوس  هب  هار  تخورفارب و  ییوس  نآ  ياهلعـش  دیاب  ضحم  یتسه  هب  ندیـسر  يارب  دـسریمن . دوجو  تیلک  كرد  یتسه و  اب  رادـید 
. دنکیم ود  رد  برض  ار  اهتذل  یعون  هب  هدنام و  هار  ۀمین  رد  وشا  ۀبقارم  تفرگ . شیپرد 

کی تروص  هب  مه  يربیم و  ار  یـصخش  اضرا  يزرو و  قشع  يداع  تذـل  مه  هاـگنآ  يزیماـیب  قشع  اـب  ار  هبقارم  رگا  هک  لکـش  نیا  هب 
هب ار  یفعاضم  يداش  یبایماک و  تذـل و  دوخ  يهبون  هب  نیا  هک  ياهدوب  شخب  تذـل  ياهراتفر  راکفا و  لایما ، نیا  دـهاش  یجراخ  رظاـن 
زا یـشخبب و  موادت  ار  تذل  يداش و  یناوتیم  رظان  بلاق  رد  دـباییم ، نایاپ  تتذـل  لماع  شقن  رد  هک  یتقو  نیا  زا  هتـشذگ  دراد . لابند 

نونکا وت  دوب و  لوغـشم  رگ  يزاب  دوخ  هکلب  دوبن ، راک  نآ  رد  تهاگآِدوخ  اریز  يوش ، اهر  یـشوخ  نتفای  نایاپ  نداد و  تسد  زا  هودـنا 
: دیوگیم تهج  نیمه  هب  ياهدادن . تسد  زا  ار  يزیچ 

، یشوکب شندش  رادیدپ  يارب  هک  تسین  يزیچ  یگتـسراو  نیا  ددرگیم . رادیدپ  یگتـسراو  شاب . رایـشوه  اهشهاوخ  لایما و  يهرابرد 
ینک راهم  ار  دوخ  لایما  ای  یهد و  رییغت  ار  دوخ  لامعا  هک  تسین  مزال  نیا  رب  انب  دـیآیم . یگتـسباو  زا  یهاـگآ  لاـبند  هب  یعیبط  روط  هب 
نیا زاس . يراج  تقـشع  رد  ار  تاهبقارم  تاهبقارم و  رد  ار  تقـشع  شاب . رگهراظن  اهنت  زاـس و  باـیماک  هنادازآ  ار  تیاههتـساوخ  يهمه 
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. تسایوپ یگدنز  یبهذم ، یگدنز  شمناوخیم و  ایوپ  یگدنز  هک  تسیزیچ  نامه  نیا  مهدیم . میلعت  نم  هک  تسیزیچ  نامه 
. تسا مهم  نآ  یماکداش  تذل و  ایند و  نیمه  هکلب  تسین ، ضحم  یتسه  زا  نخس  رگید  اجنیا  رد 

ینامب یتسه  هک  ییاج  نامه  ایوپ ، یگدـنز  نیا  رد  هنوگچ  هک  يزومآیم  هکلب  دوشیمن . طبترم  هتخانـشان  یتسه  نآ  اب  وت  یقیقح  دوخ 
هب ناسنا  ایوپ  یگدنز  نیا  رد  تسا  شیع  یشوخ و  تذل و  هبور  یگدنز  يدنخب . یگدنز  یخوش  هب  یـشاب و  رگ  يزاب  دوخ  رگهراظن  و 
رد نیا  دـبای و  تسد  شیوخ  دوجو  ياـههیال  نیرتفرژ  دوخ و  یتسه  يزکرم  يهتـسه  هب  هکنیا  يارب  دزادرپیم  يواـک  نورد  هبقارم و 

قرغ یتاظحل  رد   » تسین یگدرـسفا  جنر و  زا  یلاخ  ینامداش  تذل و  نیا  هتبلا  دـص  و  تسوت ». يهتـسه  نیرتینورد  تذـل   » هک تسیلاح 
. تسا تیدودحم  محازت و  ناهج  ایند ، نیا  اریز  درب ». یهاوخ  رس  هب  قیمع  یگدرسفا  رد  یتاظحل  رد  فعش و  رد 

. تسا جنر  نزح و  اب  هتخیمآ  دودحم و  زین  نآ  ینامداش  تذل و 
هبرجت هبقارم  قشع و  قیفلت  اب  ار  يونعم  یگدـنز  ات  تسا  هدـمآ  هارمگ  برغ  قرـش و  کمک  هب  هدوشگ و  هزاـت  یهار  هک  تسیعدـم  وشا 

. دننک
فیرحت و اب  ار  یقرـش  ياهشور  برغ  ندمت  فادها  ققحت  ياتـسار  رد  هب  دـهدیم و  همادا  ار  برغ  هار  دراد  وا  هک  دـسریم  رظن  هب  اما 

. دنکیم دیلوت  زاب  برغ  ندمت  بولطم  ياوتحم  زا  ندرک  رپ  دوخ و  لیصا  ياوتحم  زا  ندرک  یهت 
هب ار  يزرو  قشع  زا  سپ  یگدرـسفا  جنر و  میوگب  امـش  هب  ات  دییایب  دیـشابن ، نارگن  برغ  ندمت  یلاها  يا  دـیوگیم  دراد  تقیقح  رد  وا 

. تسادخ هار  هار ، نیمه  ًاقافتا  دینک ، کش  دیا  هتفرگ  شیپ  هک  یهار  رد  ادابم  دیهد . همادا  دوخ  ياهییوجماک  هب  دیریذپب و  تلوهس 
ضحم و یتسه  ۀبقارم  ناس  نیدب  دـیزاس . دـنمهرهب  تذـل  نیا  هراظن  اب  زین  ار  دوخ  حور  دـینکیم  تذـل  قرغ  ار  دوخ  مسج  هک  یلاح  رد 

. تسا عضوم  تسین ، ءیش  ادخ  دهدیم  يرگید  يادخ  هب  ار  دوخ  ياج  یلاعتم  قلطم  يادخ 
ار یماکداش  تذل و  اهنت  هکلب  دوشیمن ، شخب  یتسه  یتسه و  اب  تدحو  هب  ندیسر  ثعاب  هبقارم  قشع و  نتخیمآ  رورس . نشج و  عضوم 
هب درادن و  شخب  تذـل  ياهراتفر  دـنیاشوخ و  تاساسحا  يهراظن  لایما و  هب  یهاگآ  زا  ریغ  یتقیقح  یهاگآ و  دـهدیم و  شیازفا  یمک 

یکی يهمان  هب  خساپ  رد  هک  تسا  شرگن  نیمه  تلع  هب  تفای . یهاوخ  يداش  تذل و  دـنیاشوخ و  تاساسحا  نیا  رد  ار  ادـخ  وشا  داقتعا 
: دنکیم مالعا  هک  شناتسود  زا 

: دیوگیم هدناوخارف  روما  نیا  يوس  هب  ار  وا  هرابود  وشا  ماهتشذگ ؛ یسنج  لئاسم  زا  نم 
نآ زا  هک  تسا  بوخ  یلیخ  دوشیم . لیدـبت  یناـبر ] كولـس   ] اـیراچامهارب هب  دـتفایم  راـک  هب  یلاـعتم  يریـسم  رد  یـسنج  يورین  یتقو 

يژرنا ار  دنوادخ  ارتنات  هک  دـنکیم  حیرـصت  ییاج  رد  ینک و  شدیعـصت  يرذـگب و  نآ  لالخ  زا  دـیاب  تسین . یفاک  نیا  اما  ياهتـسراو ،
. دریگیم تروص  قفوم  ۀبقارم  ادخ و  اب  تاقالم  هک  تسا  نآ  شیاهر  لالخ  رد  يژرنا و  نیا  ندرک  دازآ  اب  نیا  رب  انب  دنادیم . قشع 

. تسا یشوخ  تذل و  زا  ینورد  ساسحا  هداد ، ناماس  ار  دوخ  میلاعت  وا  هب  ندیسر  يارب  وشا  هک  ییادخ 
هب ادوب  هک  تسییادخ  نیا  دیسر . وا  هب  ناوتیمن  ضحم  شمارآ  اهنت و  هبقارم  اب  هک  تسییادخ  نیا  دوشیم و  یلجتم  قشع  تروص  هب  هک 
زا دراذگب . ینانوی  ياههروطـسا  رد  ابروز  دننامه  ییایند  بلط و  تذل  تیـصخش  تسد  رد  تسد  دیاب  درادن و  وا  يوس  هب  یهار  ییاهنت 

دعب وا  اما  درادـن  دـیدرت  هراب  نیا  رد  یـسک  تسا  رـشب  ربا  کی  ادوب  دروآیم . نایم  هب  نخـس  ادوب  ياـبروز  زا  يرایـسب  دراوم  رد  ور  نیا 
. تسا یعیبط  قوف  وا  دهدیم . تسد  زا  ار  یناسنا 

. تسا دقاف  ار  ینانوی  يابر  ُز< ییابیز  اما  تسا ، رادروخرب  ندوب  یعیبط  قوف  ییابیز  زا  وا 
. تسا يویند  رایسب  ابروز 

ساسحا جوا  هکلب  تسین ؛ صخش  ادخ  اریز  دسرب . ادخ  هب  دناوتیم  یتیـصخش  نینچ  ادوب . ابرز و  یـشاب  اهنیا  يود  ره  وت  دهاوخیم  ملد 
تـسا نکمم  یتروص  رد  اهنت  یلو  تسا …  دراد ، قلعت  نم  هب  ناهج  نیا  مقلعتم و  ناهج  نیا  هب  نم  ییاغ  ساـسحا  شمارآ و  تداـعس ،
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. یهدب لمع  هزاجا  تاینورد  ساسحا  هب  هک 
تقادص مان  هب  یغورد 

نآ زا  دراد و  رابتعا  دزیگنایم  رب  ار  يروش  قشع و  هک  یتقو  ات  يدـنویپ  ره  دـیوگیم  دراد ، ادـخ  زا  وشا  هک  ییانعم  رب  دـیکأت  هیکت و  اب 
قـشع رد  هنوگچ  دزومایب  هکنیا  ياـج  هب  وا  دوشیم . لیدـبت  غورد  کـی  هب  نوچ  تسا ، قشع  هب  تناـیخ  نآ  رد  يرادـیاپ  رارـصا و  سپ 

. تسه هک  ییوگب  دیابن  رگید  درم  یتقو  دریمیم و  قشع  هک  دراگنایم  ضورفم  ار  نیا  میشاب . رادافو  طاشناب و  هراومه 
. ینکاپرب اجنآ  رد  ار  دوخ  يهمیخ  دیاب  دروآرب  رـس  هک  يرگید  ياج  ره  زا  هک  تسا  قشع  مهم  درادن ، یتیمها  چـیه  قوشعم  نیب  نیا  رد 
 … صخـش هب  تبـسن  هن  نامب ، رادافو  قداص و  قشع  هب  تبـسن  اما  شاب ، وا  اـب  نکن . یگدـنز  وا  اـب  يراد  تسود  ار  ینز  رگا  میوگیمن 

ساـسحا هک  ياهظحل  ناـمه  زا  دـیهد …  همادا  تکرح  هب  دـیاب  تقو  نآ  دوریم ، ناـیم  زا  يداـش  یتـقو  دوـشیم ، دـیدپان  قـشع  یتـقو 
نآ زا  دنکیمن ، لاحـشوخ  ار  امـش  تسا و  هداد  تسد  زا  ار  شا  هبذاج  ییاریگ و  زیچ  نآ  دـیآیمن و  ناتـشوخ  يزیچ  زا  رگید  دـینکیم 

، تسا سدقم  هطبار  نیا  دراد  روضح  ياهطبار  رد  وا  هک  یتقو  ات  تسیگدنز و  فعـش  روش و  ادخ  مفـسأتم . دییوگب  طقف  دیرادرب . تسد 
وجتـسج دیاب  رگید  ياج  رد  ار  ادخ  تفای  نایاپ  يداش  یـشوخ و  ساسحا  ناجیه و  روش و  نیا  هک  یتقو  دناسرب  ادـخ  هب  ار  وت  دـناوتیم 

هک ورب  نآ  يوس  هب  دناوخارف  ار  وت  ییوجماک  ینامداش و  رگا  دعب  تساجنآ و  رد  دنوادخ  هک  نادب  ورب و  تنورد  هب  تلاح  نیا  رد  درک .
نیا هب  دـناسرب . هبقارم  هب  ار  ناسنا  هک  تسنیا  رد  نآ  يهنادازآ  ءاـضرا  یـسنج و  قشع  تیمها  يهمه  وشا  رظن  زا  تفاـی . یهاوخ  ار  ادـخ 

. دنکیم هدزلد  هتسخ و  ریس و  ار  صخش  تسد  نیا  زا  ییاهییوجماک  هک  بیترت 
. دناهدرکن هبرجت  ار  یعقاو  یگراچیب  دناهتخانشن  ار  قشع  هک  یناسک  نآ  دیوریم . ورف  یقیمع  یماکان  رد  قشع  زا  دعب  امش  هاگ 

. دناهتفاینرد ار  یعقاو  جنر  درد و 
هتـسخ يواک  نورد  نیا  زا  هاگ  ره  دوشیم . داجیا  هبقارم  شیاین و  يارب  یتصرف  هدـش ، هدـنار  شیوخ  ییاـهنت  نورد  هب  تیعـضو  نیا  رد 

ییوجماک دوخ  جـیردت  هب  تسا و  هبقارم  يارب  ییوجماک  دوش . يواک  نورد  هبقارم و  هدامآ  هرابود  اـت  دـینزیم  تسد  ياهطبار  هب  دـیوش 
ققحت تروص  نیرتلـماک  هب  یبـلط  تذـل  دوش  نینچ  رگا  تسج و  نورد  زا  دـیاب  ار  یقیقح  یباـیماک  دوشیم . هبقارم  يارب  یتـصرف  مه 
نورب زا  زگره  یتخبشوخ  هچ  درادیمن ، ینازرا  وت  هب  ار  یتخبشوخ  يدنویپ  چیه  اما  تسین . يزیرگ  مدرم  اب  دنویپ  زا  لاح  ره  هب  دباییم .

اب هطبار  رد  ار  یتخبشوخ  یبایماک و  دیابن  نیا  رب  انب  دوشیم . يراج  نورد  زا  هرامه  دنزیم ، وسوس  نورد  زا  هرامه  یتخبشوخ  دیآیمن .
. دشوجیم نورد  زا  هچنآ  تفایرد  يارب  تسا  رگ  هدامآ  نارگید  اب  هطبار  هکلب  تسج . نارگید 

هب تکرح  يارب  بسانم  یتصرف  ار  نیمه  هتبلا  دراد و  یپ  رد  ار  یگدرـسفا  یماکان و  یگتـسخ و  دازآ  طباور  هک  هتفایرد  ینـشور  هب  وشا 
نیمأـت ار  یتخبـشوخ  شمارآ و  دـنناوتیم  هک  ار  يرادـیاپ  طـباور  ور  نیا  زا  درامـش . یمرب  شیوخ  نورد  زا  وا  كرد  دـنوادخ و  يوـس 

. دریگیم داقتنا  داب  هب  دننک ،
. دیآیم تسد  هب  ییاهنت  اب  هک  تسا  نورد  رد  یقیقح  یتخبشوخ  تسا ، غورد  يرگید  رانک  رد  یتخبشوخ  شمارآ و  تسا  دقتعم  اریز 

فیس يرهاظم  اضر -  دیمح  هدنسیون : ● 
●

: عبنم
سراف يرازگربخ - 

اهدقن شخب 

وشوا ياههاگدید  یفن 
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دوشیم و ضوع  یلک  هب  اههدیا  مینیبیم  ار  هقوشعم  هب  هاگن  میوشیم و  هجوتم  قشع  زا  ار  وُشا  ریسفت  یتقو  وشا  هشیدنا  رد  قشع  یـسررب 
؟ تسیچ قشع  زا  وُشا  روظنم  هک  میهفیم 

. تسا دوجوم  ینافرع  ياهباتک  رد  نآ  لیصفت  مینکیم و  نایب  یسررب  يارب  ار  وا  نانخس  طقف  اجنیا  رد  ام  و 
اهسوه اب  داضت  رد  ار  قشع  نآ و  ندوب  ییاـیند  نیا  يداـم و  ینعی  وُشا  تیونعم  رد  هقوشعم  [ 1  ] دشاب ینیمز  دیاب  قشع  تسا  دقتعم  يو 

. دشابیم قشع  عورش  درم ، هب  نز  ای  نز  هب  درم  لیم  تسا  ریذپ  ناکما  فلاخم  سنج  هب  ندیسر  قیرط  زا  اهنت  قشع  هب  ندیسر  دنادیمن 
. تسا ریذپ  ناکما  فلاخم  بطق  قیرط  زا  اهنت  قشع  هب  ندیسر 

رد ار  دوخ  قشع  كاخ  دـناوتیم  درم  تسا  قشع  تمالـس  نیا  دوش  بذـج  يدرم  يوس  هب  نز  اـی  دوش  بذـج  ینز  يوس  هب  يدرم  رگا 
لمکم ود  نیا  دناودیم  هشیر  یتسه  رد  درم  قیرط  زا  نز  دوشیم و  لصتم  یتسه  هب  نز  قیرط  زا  اهنت  درم  زین ، نز  دنک و  ادیپ  نز  دوجو 
تـسا قداص  یمایپ  قشع  رد  دنوادخ ، هاگرد  هب  دورو  ياههزاورد  هباثم  یگرزب  تذل  دنوش  ماغدا  رگیدکی  رد  هک  هاگ  نآ  دنرگیدکی و 

ره درم  نز و  دـنکیم  ندوب  لصتم  نتـشاد و  هشیر  یـساسحا  دریگیم و  ارف  ار  اهنآ  دوجو  رانک  دـیاب  يریمیم  ییاـهنت  رد  هک  نیا  نآ  و 
دای یلاوتم  روط  هب  یـسنج  تذـل  جوا  هب  ندیـسر  يارب  دادعتـسا  ياراد  هک  ییوگلا  ناونع  هب  ار  ناـنز  وُشا  [ 2  ] دحتم دیـشاب و  مه  اب  کی 

. دنکیم
گنوی زین  دیورف و  زا  رثاتم  رایـسب  قشع  رد  وُشا  دنکیم  دای  هبقارم  کی  ناونع  هب  ار  نآ  تسا و  دازآ  وُشا  تیونعم  رد  رـسپ  رتخد و  هطبار 

ات يو  [. 3  ] دشابیم درم  نز و  هطبار  نیمز و  يزاجم و  قشع  شروظنم  دنکیم  تبحـص  قشع  زا  هک  ینامز  اذـل  دـشابیم  دـیورف  درگاش 
دـنکیم و ینیمز  قـشع  نیا  هب  بـیغرت  ار  نادـیرم  نـشیت  يدـم  رد  ـالثم  شیاههیـصوت  هـیقب  رد  هـک  دوریم  شیپ  ینارتوهـش  رد  ییاـج 

: دیوگیم
رایتخا رد  ار  ییاهدیلک  اریز  تسا  رتیلاع  همه  زا  هرتنت  شکـشیپ  تسایند  هب  هرتنت  شکـشیپ  نیا  تسا  نشیت  يدم  رنه  نیرتگرزب  سکس 

. ینک لدب  یبآ  رفولین  هب  ار  نجل  هک  دهدیم  رارق  رایتخا  رد  ار  ییاهدیلک  مینک . ادیپ  هلاحتسا  نیرتیلاع  نیرتتسپ و  زا  هک  دهدیم  رارق 
یقاـب اـم  دـنوش  بیکرت  رگیدـکی  اـب  ود  نیا  رگا  میلـست  هشیمه  نز  مجاـهم و  هـشیمه  درم  دوـشیم  هداز  یـسنج  شزیمآ  زا  قـشع  و  [ 4]

رد ددرگیم  هاتوک  وا  ینالوط  هار  دوش  درم  میلـست  ًالماک  نز  رگا  تسانف  نیا  تسا و  نم  دنامیم  یقاب  هچ  نآ  ود  نآ  داحتا  زا  دنامیمن 
دیوگب دـناوتیم  نز  یتلاح  نینچ  رد  دریگیم و  ماجنا  تلوهـس  هب  یلخاد  هنادرم  هنانز و  ياهدـبلاک  داحتا  ینورد و  جاودزا  تروص  نیا 

: دیوگیم هک  میسریم  هجیتن  نیا  هب  مینکیم  هاگن  قشع  دروم  رد  ار  وُشا  ياهفیصوت  یتقو  [ 5 [ ؛ تسادخ مرسمه 
ربا کـی  دـهدیم و  ياـج  دوخ  رد  ار  اـهیکین  همه  هک  تسیاهدـیدپ  قشع  تسا  زاـین  یب  رگید  زیچ  ره  نتـشاد  زا  ناـسنا  قشع  دوجو  اـب 

قـشاع مدآ  درادن  انعم  دبعم  اسیلک و  تسین  هبقارم  تسین  تدابع  هب  يزاین  دهد  روضح  هزاجا  قشع  هب  ناسنا  رگا  تسا  رایع  مامت  يادـخ 
نآ لاح  تسادخ و  قشع  قلعتم  دراد . زیچ  همه  قشع  تسا  ریذپ  ناکما  يزیچ  ره  قشع  زا  هک  ارچ  دنک  شومارف  ار  ادـخ  دـناوتیم  یتح 

اب یسک  رگا  [ 6  ] دشاب ادخ  نتشاد  تسود  هک  تسانعم  نادب  نیا  اما  دوشیم  هتشاد  تسود  مه  درادیم  تسود  مه  دنوادخ  نآرق  رد  هک 
. تسادخ قشع  دوخ  هکلب  درادن  قلعتم  قشع  وا  هاگدید  زا  هک  دباییم  رد  دشاب ، وُشا  راثآ  رد  قشع  قلعتم  لابند  هب  تقد 

ُهَّللا یَّلَص  مرکا  ربمایپ  نانمـشد  نارفاک و  دننامه  وشوا  ربمایپ  هب  تبـسن  وشا  هاگدید  یـسررب  لیلحت و  رگید . زیچ  هن  دشابیم  قشع  فده 
ار ربمایپ  میقتـسم  روط  هب  نانآ  هک  توافت  نیا  اب  دـنکیم  يرعاش  یگناوید و  هب  مهتم  ار  ربمایپ  مالـسا  روهظ  رـصع  رد  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع 

. يرگ یفوص  يرعاش و  تالاح  يونعم و  هبرجت  ياول  رد  وشوا  دندناوخیم و  رحاس  رعاش و  هناوید و 
: میناوخیم میرک  نارق  رد 

[7  ] نِیبُم ٌنآ  ُْرق  َو  ٌرْکِذ  اَّلِإ  َوُه  ْنِإ  َُهل  یِغَْبنَی  ام  َو  َْرعِّشلا  ُهانْمَّلَع  ام  َو 
. تسا نیبم  نآرق  رکذ و  طقف  ینامسآ -  باتک  نیا  دشاب  رعاش  هک  تسین  وا  هتسیاش  میتخوماین و  ربمایپ  وا  هب  ار  رعش  زگره  ام 
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دندناوخیم رعاش  رحاس و  هناوید و  ار  دوخ  رـصع  مه  ناربمایپ  مالـسا و  ربمایپ  رافک  هک  هدش  هراشا  هتکن  نیا  هب  تاّرک  هب  میرک  نآرق  رد 
. دوب يرگید  زیچ  تیعقاو  هک  یلاح  رد 

: دنیامرفیم میرک  نآرق  رد  دنوادخ 
نُونْجَم  َْوأ  ٌرِحاس  اُولاق  اَّلِإ  ٍلوُسَر  ْنِم  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  یَتَأ  ام  َِکلذَک 

حون ترضح  هب  رافک  نینچمه  هناوید . ای  تسا  رحاس  وا  دنتفگ  هکنیا  رگم  دشن  هداتـسرف  یموق  يوس  هب  يربمایپ  چیه  هک  تسا  هنوگ  نیا 
َو ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمایپ  هب  دنوادخ  [. 9  ] دندرک هناوید  هب  باطخ  ار  یـسوم  ترـضح  نینچ  مه  و  [ 8  ] ياهناوید وت  هک  دنتفگ 

ِنُونَْملا َْبیَر  ِِهب  ُصَّبَرَتَن  ٌرِعاش  َنُولوُقَی  ْمَأ  ٍنُونْجَم  َو ال  ٍنِهاِکب  َکِّبَر  ۀَمِْعِنب ِ  َْتنَأ  امَف  ْرِّکَذَـف  امرف  هنوگ  نیا  رافک  هب  هک  دـهدیم  نامرف  مَّلَس 
ار شگرم  راظتنا  ام  هک  تسیرعاش  وا  دـنیوگیم  اهنآ  هکلب  یتسین  نونجم  نهاـک و  وت  تراـگدرورپ  فطل  هب  هک  هدرک  رکذـت  سپ  [ 10]

: دنیامرفیم رگید  ییاج  رد  دنوادخ  میشکیم .
نُونِمُْؤت  ام  اًلِیلَق  ٍرِعاش  ِلْوَِقب  َوُه  ام  َو  ٍمیِرَک  ٍلوُسَر  ُلْوََقل  ُهَّنِإ  و 

تبـسن وشا  رگید  ياعدم  دروم  رد  هتکن  دنچ  دنروآیم  نامیا  رتمک  تسین و  يرعاش  هتفگ  تسیراوگرزب و  لوسر  راتفگ  نآرق  نیا  [ 11]
دوشیمن هدید  ادخ  اب  تاقالم  ماگنه  یسوم  ترضح  طسوت  یمشپ  يادر  ندیـشوپ  رب  لاد  اتحارـص  ياهیآ  چیه  میرک  نآرق  رد  ربمایپ : هب 

وـشا تارابع  رب  اـنب  تسا و  هدوب  ناویح  یهاـنگیب  هب  ندیـسر  ترـضح  دـصق  اـیآ  هک  تسا  حرطم  لاؤس  نیا  دـشاب  نینچ  نیا  مه  رگا  و 
. تسا ندش  ناویح  ترضح  یلاعتم  فده 

ندیشک هطلـس  هب  يارب  يدنفرت  ار  هانگ  دوشیم و  رکنم  ار  هانگ  دوجو  وشا  یلک  روط  هب  دوشیم  سیدق  دوشیم  ناویح  ناسنا  یتقو  اریز 
همه نیا  دـشاب و  ناویح  یهانگیب  هب  ندیـسر  ناـهاوخ  ناـسنا  درادـن  یلیلد  سپ  دـشاب  هتـشادن  دوجو  یهاـنگ  رگا  لاـح  دـنادیم  مدرم 

ندیـسر بیغرت  دـیجمت و  هطـساو  هب  دـشاب  قداص  وشا  راتفگ  رگا  دـنکیم  نایب  وشا  هک  تسیـضقانت  ًالماک  نیا  درخب  ناج  هب  ار  تضایر 
یکی مه  نیا  دنتسه  اهناسنا  ندیـشک  تراسا  هب  ناهاوخ  هک  دنوشیم  یناسک  زا  یقادصم  شبتکم  دوخ و  ناویح  یهانگیب  هب  نیـسایناس 

وت رد  اهنآ  تسا  مدرم  رب  هطلـس  يارب  اهدـنفرت  نیرتیمیدـق  زا  یکی  هاـنگ  تسنیا  هاـنگ  یفن  دروم  رد  وشا  تراـبع  تسوشا  تاـضقانت  زا 
. دننکیم داجیا  هانگ  ساسحا 

هب هانگ  هک  نیمه  دیآیم و  دوجو  هب  هانگ  سپـس  یتسین . اهنآ  نتخاس  ققحم  هب  رداق  هک  دنهدیم  تدوخ  هب  هناقمحا  سب  ییاههدیا  اهنآ 
[12  ] تسا كرش  نایدا  حالطصا  هب  همه  یبساک  زار  هانگ  يداتفا . ماد  هب  وت  دمآ  دوجو 

بهذم یفن  یسررب  لیلحت و 
ساسا رب  هدـنناوخ  دوخ  ریخ ؟ ای  تسه  نیون  غورد  زا  یقادـصم  وشا  بتکم  ایآ  هک  تسنیا  نآ  مییوگیم و  هتکن  دـنچ  طقف  اجنیا  رد   - 1

دنک تواضق  دیدرگ  لقن  وشا  زا  هک  یترابع 
. تسه شیوخ  يهژیو  تعیرش  ياراد  دوخ  تعیرش ، راکنا  مغر  یلع   - 2

ادـخ و هب  ندیـسر  يارب  تسیهار  نافرع  رگا  دنخنـس  نیا  زا  یگمه  وشا  ياههبقارم  دراد . یـصاخ  يراـتفر  ياهلمعلاروتـسد  وشوا  نییآ 
: تسا هدومرف  زین  لاعتم  يادخ  درادن . ناکما  یفده  نینچ  هب  لوصو  دنوادخ ، تاروتسد  هب  ندرک  لمع  اب  زج  سپ  وا ، هب  برقت 

ُهَّللا  ُمُْکِببُْحی  ِینوُِعبَّتاَف  َهَّللا -  َنوُّبُِحت  ُْمْتنُک  ْنِإ  ُْلق 
ار بهاذم  رگید  دیاب  راچان  هب  سپ  تسا  دوخ  بهذم  ندرک  نایب  ددـص  رد  وشا  هک  تسنیا  دـیآیم  تسد  هب  بلاطم  نیا  زا  هک  ياهجیتن 

. دنک یفن 
: دیامرفیم میرک  نآرق  دیلقت  یفن  هب  تبسن  وشا  هاگدید  یسررب 

دروم رد  ییالقع  یلک  نوناق  کی  رگنایب  هفیرـش  هیآ  نیا  دیـسرپب  ناهاگآ  زا  دـینادیمن  رگا  [ 13  ] نوُمَْلعَت ُْمتنُک ال  نِإ  ِرْکِّذـلا  َلْهَأ  اُولسَف 
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مهیلع موصعم  نایاوشیپ  هدمآ  تایاور  رد  هک  نانچ  هیآ  نیا  قادـصم  نیرتیلاع  هتبلا  [ 14  ] تسا دـیلقت  نامه  ینعی  ملاع  هب  لهاج  عوجر 
یکدوک زا  هک  تسیاهزیرغ  دیلقت  دنیآیم . رامش  هب  نآ  رگید  قیداصم  زا  راگزیهرپ  دهعتم و  نادنمشناد  دیلقت و  عجارم  دنتسه و  مالـسلا 

رظن زا  دیلقت  دریگیم  ارف  دیلقت  هار  زا  ار  ییاهینتسناد  ادتبا ، نامه  زا  تسا و  ناهج  تاقولخم  نیرتدلقم  يو  هکلب  دوشیم  رهاظ  ناسنا  رد 
عقاو رد  دـنروآیم . باسح  هب  یناگدـنز  داینب  ار  نآ  تسیرـشب و  هعماج  تاعادـبا  تاـعارتخا و  همه  أـشنم  یبرغ  ناسانـش  هعماـج  یخرب 

دراد و دوخ  هارمه  هب  ار  شسایق  هدوب و  یهیدب  نشور و  لئاسم  زا  صصختم  هب  صـصختم  ریغ  عوجر  ملاع و  زا  لهاج  دیلقت  موزل  هلاسم 
ناسنا نادـجو  رد  هکلب  ترطف  رد  هن  رگید  یـضعب  هتفگ  هب  انب  دراد و  اج  ناسنا  ترطف  رد  هلاسم  نیا  هیاـفک ، رد  دـنوخآ  موحرم  ریبعت  هب 

. دنکیم لاؤس  دوریم  وا  رد  نتسناد  لامتحا  یتح  ای  دنادیم و  هک  یسک  زا  لهاج  ناسنا  مینیبیم  ور  نیا  زا  دراد . اج 
. دنکیم يوریپ  وا  زا  دسرپیم و  بیبط ، زا  ضیرم  سدنهم و  زا  رگراک  ریپ ، زا  ناوج  ردپ ، زا  رسپ  اهرتگرزب ، زا  اههچب 

ناسنا دوجو  رد  نآ  قیمع  هاگیاج  زا  دشابیم ، صخش  نورد  رد  اهـشیارگ  هنوگ  ره  زا  رود  هب  یعیبط و  روط  هب  هک  دیلقت ، شـسرپ و  نیا 
میلاعت زا  هریغ  هعیبطلا و  ءارواـم  تاـیهلا و  هزوح  رد  هچ  ناـهوژپ  شناد  ماـمت  دـیتاسا  یفن  هب  تبـسن  وشا  هاگدـید  یـسررب  دـهدیم . ربخ 

؟ تسرپ هدرم  دنهلبا و  همه  نانیا  ایآ  دننکیم  هدافتسا  دوخ  هتشذگ  ناداتسا 
هب تسخن  هجرد  رد  نخس  نیا  دشاب  نینچ  نیا  رگا  درک و  يوریپ  ار  شمالک  هک  تسیهلبا  تشاد ، نیریش  ابیز و  یمالک  داتـسا  کی  رگا 

. دنتسه يو  ینافرع  ياههزومآ  میلاعت و  ناهاوخ  تدش  هب  نونکا  مه  دندوب و  وا  نادرگاش  هک  ددرگ  یمرب  وشوا  ناوریپ 
هک دراد  ناوارف  دیکات  ینغ و  رایـسب  مالـسا  هنیمز  نیا  رد  دوشیم . نایب  یفلتخم  ياهثحب  رد  هک  تسیلوصا  زا  یکی  داتـسا  هب  عوجر  لصا 

. دشاب هتشاد  نف  لها  يداتسا  امتح  ریسم  تخانش  يارب  دیاب  ناسنا 
تسا و تسرپ  هدرم  نیلوا  شدوخ  سپ  دنکیم  يدایز  ياهدـیجمت  اهنآ  زا  دـشابیم و  ارتنات  ادوب و  نییآ  وریپ  وشا  دوخ  هکنیا  رب  هوالعو 

يداتـسا مکح  رد  وا  هک  دهدیم  ار  نیا  هجیتن  دـشابیم  وشا  تاملک  رد  هک  میبهذـم  یهاگآ  زاغآرـس  نم  دـیوگیم  هکنیا  رگید  ياهتکن 
. دنکیم نایب  ور  شدوخ 

نیرترب ناونع  هب  دوخ  تابثا  يارب  اریز  دـنکیم  تیافک  ار  ام  ینانخـس  نینچ  دومن  هدـهاشم  ار  وشا  رورغ  هکنیا  يارب  درک  نایب  دـیاب  هتبلا 
. دنکیم هاگن  رخسمت  هدید  هب  ار  اهنآ  نادیرم  دیتاسا و  داتسا 

وشا هداوناخ  جاودزا و  یفن  یسررب  لیلحت و 
. تسا هدرک  هضرع  یمهم  رایسب  ياهدومنهر  نآ ، یشاپورف  زا  يریگشیپ  زاس و  تشونرس  داهن  نیا  میکحت  سیسأت و  يارب  مالسا   - 1

، داهن نیا  هک  دوشیم  راکـشآ  ینـشور  هب  دـناهتفگ ، هداوناخ  يهرابرد  بتاکم  ریاس  رد  هچنآ  اب  اـهنآ  ۀـسیاقم  اـهدومنهر و  نیا  رد  لـمأت 
دراد یناسنا  ترطف  یهلا و  یحو  رد  هشیر 

: هنومن
: دیامرفیم رون  هروس  هیآ 10  رد  لاعتم  دنوادخ  فلا :

دنوادخ دنشاب ، تسدگنت  ریقف و  رگا  ار . ناتراکتسرد  حلاص و  نازینک  نامالغ و  نینچمه  دیهد ، رسمه  ار  دوخ  رسمه  یب  نانز  نادرم و  »
تسهاگآ هدنهد و  شیاشگ  دنوادخ  دزاسیم . زاین  یب  ار  نانآ  دوخ ، لضف  زا 

: دنیامرفیم جاودزا  تاکرب  راثآ و  هب  هراشا  اب  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  اضر  ماما  ب :
ِبیِْرقَت َو  ِبیِرَْقلا  ِِّرب  ْنِم  ُهَّللا  َلَعَج  اَمِیف  َناََکل  ٌضیِفَتْـسُم  ٌَرثَأ  َال  َو  ۀَعَبَّتُم ٌ  ۀَّنُـس ٌ  َال  َو  ۀَمَکُْحم ٌ  ۀَـیآ ٌ  ةَرَهاَصُْملا ِ  َو  ۀَـحَکاَنُْملا ِ  ِیف  ْنُکَی  َْمل  َْول  َو 

َو ُبِیبَّللا  ُِلقاَْعلا  ِِهنوُد  ِیف  ُبَغْرَی  اَم  ِرُومُْألا  ِثِداَوَح  َو  ِرْهَّدلا  ِِبئاَوَِنل  َِدلَْولا  ِرِیفَْوت  َو  ِدَدَْعلا  ِرِیثْکَت  َو  ِقوُقُْحلا  ِکِیبْشَت  َو  ِبُولُْقلا  ِفِیلَْأت  َو  ِدیِعَْبلا 
[15  ] بیِصُْملا ُقَّفَوُْملا  ِْهَیلِإ  ُعِراَُسی 

یتاکرب راثآ و  نامگیب  دوبن  ناوارف  ثیداحا  ربمایپ و  زا  هدش  يوریپ  یتنـس  ادخ و  باتک  زا  نشور  ياهیآ  تلـصو  جاودزا و  هرابرد  رگا 
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تیعمج و رب  ندوزفا  قوقح و  ندینت  مه  رد  اهلد و  نایم  ندیشخب  تفلا  رود و  دارفا  نتخاس  کیدزن  نادنواشیوخ ، هب  ندرک  یکین  نوچ 
هر ناسنا  دیامن و  تبغر  راک  نیا  هب  اناد  دنمدرخ  هک  دوب  یفاک  هنامز  ياهدماشیپ  راگزور و  ياهیتخـس  اب  ییایور  يارب  دنزرف  نتخودنا 

دباتشب نآ  يوس  هب  شیدنا  تسرد  هتفای 
ساسا نیا  رب  دنتسه  نادنزرف  کلام  ود  ره  نز و  کلام  رهوش  هک  هداد  رارق  تیکلام  ساسا  رب  ار  هداوناخ  یلـصا  راتخاس  ًاساسا  وشا   - 2
هراشا اجنیا  ناوتیم  هک  ياهتکن  يدرف  يدازآ  فلاخم  تسیگدرب و  جاودزا  دـیوگیم  هک  ارچ  دـهدیم  رـس  جاودزا  اب  ار  دوخ  تفلاـخم 

هک تسنیا  دومن 
: فلا

نآ زا  طقف  تیکلام  نآرق  تایآ  ساسا  رب  هک  ارچ  يراد  هدرب  نییآ  هن  يرادرـسمه  نییآ  ثحب  هداوناخ  ماظن  مالـسا  ینید  بان  نافرع  رد 
ضرالا تاوامسلا و  کلم  تسا هللا  ناسنا  قلاخ 

ب:
تبکلام ساسا  رب  هن  دسریم  شمارآ  تداعس و  هب  یمدآ  نآ  هلیسوب  هدش و  داب  تمحر  تدوم و  ساسا  رب  هداوناخ  یحو  مالک  رد 

[16  ] نوُرَّکَفَتَی ٍمْوَِقل  ٍتایَآل  َِکلذ  یف  َّنِإ  ًۀَمْحَر  َو  ًةَّدَوَم  ْمُکَْنَیب  َلَعَج  َو  اْهَیلِإ  اُونُکْسَِتل  ًاجاوْزَأ  ْمُکِسُْفنَأ  ْنِم  ْمَُکل  َقَلَخ  ْنَأ  ِِهتایآ  ْنِم  َو 
رگا دراذگیم  نومک  ار  نآ  مان  دنکیم و  داهنشیپ  یعمج  یگدنز  کی  يارب  ار  جاودزا  زا  ریغ  يدیدج  لکش  دش  نایب  هچنانچ  وشا   - 3
ملاس یگدـنز  کی  رد  يداش  شمارآ و  نیا  اتعیبط  تسا  ینامداش  شمارآ و  نیمأت  نومک  داجیا  هداوناـخ و  داـهن  اـب  هلباـقم  يارب  شلیلد 

تیبرت یفن  یسررب  لیلحت و  تسین  تبحم  تدوم و  اجنآ  رد  هک  ارچ  یلگنج  یناویح و  یگدنز  کی  رب  هن  دریگیم  لکش 
هنیمز نیا  رد  ناسانـشناور ر ا  نانخـس  لقادح  ارچ  یبرجت  مولع  زا  هدافتـسا  ياعدا  همه  نآ  اب  دراد  بجعت  ياج  تسا و  دیعب  وشا  زا   - 1

هب نینمؤملا  ریما  ور  نیا  زا  دسرب  لماکت  هب  هدرک و  دـشر  شیوخ  ترطف  قبط  رب  دـناوتب  ات  دـشابیم  تیبرت  لقادـح  زاین  هک  هدـشن  هجوتم 
: دیامرفیم نسح  ماما  شدنزرف 

[17  ] َکُُّبل َلِغَتْشَی  َو  َُکْبلَق  َوُسْقَی  ْنَأ  َْلبَق  ِبَدَْألِاب  َُکتْرَداَبَف  ُْهتَِلبَق  ْیَش ء ٍ  ْنِم  اَهِیف  َیِْقلُأ  اَم  ۀَِیلاَْخلا ِ  ِضْرَْألاَک  ِثَدَْحلا  ُْبلَق  اَمَّنِإ 
منک بدا  ارت  هک  مدرک  شالت  نم  نیا  رب  انب  دریذپیم  دـنراکب  نآ  رد  هچنآ  ره  تسا ، ریاب  نیمز  دـننامه  ناوج  كدوک و  بلق  قیقحت  هب 

دوش لوغشم  تلقع  دبای و  تواسق  تلد  هکنآ  زا  لبق 
نیا دوش و  هدـیرفآ  يو  نوخ  زا  شیاههدـیرفآ  زا  یکی  هک  هدومن  فطل  ار  نیا  ناـسنا  هب  دوـخ  یهاـنتیال  تردـق  اـب  لاـعتم  دـنوادخ   - 2

نس یکچوک  فعض  هتفرگ و  سنا  وا  اب  ات  دهنیم  شلد  رد  ار  شرهم  دنشکب و  شود  هی  قاییتشا  اب  تیبرت  تبظاوم و  ینعی  یهلا  فیلکت 
هدوب ربخیب  يرطف  ياهزاین  نیرتیلـصا  اب  زا  دراد  تیونعم  نافرع و  یعاد  هک  یـسک  دروخ  سوسفا  دیاب  الاح  دوشن  وا  رب  ملظ  بجوم  وا 

دنادیمن بعل  وهل  زج  يزیچ  ار  یگدنز  و 
دوخرب ناکدوک  یفطاع  تاساسحا  اـب  دـناوتیم  روطچ  دـنادیم  قلعتم  نومک  هب  ار  نآ  دـنکیم و  یفن  رداـم  وردـپ  زا  ار  تیبرت  وشا   - 3

رد ار  دوخ  يرکف  ینیبناهج  وا  هنوگچ  ددرگن  مکاح  نآ  رب  يرطف  ینیبناهج  چیه  هک  دشاب  بقارم  دیاب  نومک  دیوگیم  هک  نیا  دـنک و 
ياههشیدـنا رد  نشور  حـضاو و  ضقانت  کـی  نیا  دـشاب و  دـب  مه  نومک  رد  دـیاب  تسا  دـب  تیبرت  رگا  دـنکیم  لـیمحت  اـهنآ  هب  نومک 

تسادخ ياهنم  ياهنافرع  تیصاخ  اهییوگضقانت  نیا  هک  تسوشا 
یتح هک  ياهنوگ  هب  تسا  تیمها  زئاح  رایسب  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  ثیداحا  نآرق و  رد  هداوناخ  تیبرت و  هاگیاج  هکنیا  رب  هوالع   - 4

[18  ] دینک هعجارم  یعاجرا  عبانم  هب  دیناوتیم  هدرک  نایب  ییابیز  رایسب  تاکن  مالسا  رسمه  باختنا  يارب  جاودزا  زا  لببق 
تسایس یفن  یسررب  لیلحت و 

زا جـیردت  هب  مدرم  ناـس  نیدـب  دروآیم و  دوجو  هب  ار  یعاـمتجا  لـئاسم  تسایـس و  زا  مدرم  يرازیب  بجوم  ـالوا  لـئاسم  هنوگ  نیا   - 1
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دیاش دننیبیم  بسانم  اهتلم  لواپچ  يارب  ار  طیارـش  ناراد  هیامرـس  نارگ و  لواپچ  هک  دوشیم  ثعاب  دنوشیم و  رود  یـسایس  ياهتبـسانم 
دوخ يرگ  لواپچ  هب  دنناوتب  رتهب  ات  دـشاب  نارگ  لواپچ  نارادمتـسایس و  دوخ  طسوت  هعماج  رد  اهتیونعم  عون  نیا  ندروآ  تفگ  ناوتب  مه 

دنوش هریچ  اهتلم  رب 
. دنادیم نافرع  همزال  ار  تسایـس  عامتجا و  همزال  ار  نافرع  هکلب  دنکیمن  رارف  تسایـس  زا  اهنت  هن  هک  تسیکلـسم  نآ  یقیقح  نافرع   - 2

ياهنم هک  دنیزگرب  ار  ینافرع  تسین  رداق  شندوب  یندـم  هب  هجوت  اب  ناسنا  تسا و  ندـش  یعامتجا  لباق  تسایـس  هطـساو  هب  ياهلأسم  ره 
. تسا عامتجا  تسایس و 

دـباییم و شرتـسگ  تسایـس  رتـسب  رد  حیحـص  ناـفرع  دریذـپیم  ار  نآ  ریغ  رادمتـسایس و  تـسا و  ریگارف  حیحــص  ناـفرع  ياـههزومآ 
هزوح دـیآیمن . شیپ  يدروخرب  لباقت و  چـیه  دوشیم و  ینافرع  نیناوق  تیاـعر  هب  مزلم  شیوخ  فیاـظو  ماـمت  هب  هجوت  اـب  رادمتـسایس 
نافرع تسیرتشیب  یقالخا  نیزاوم  جاتحم  مرجال  دوریم . نآ  رد  یقالخادض  لاعفا  برخم و  رـصانع  داجیا  ناکما  هک  تسیرتسب  تسایس 

. دنکیم ذاختا  تسایس  لابق  رد  ار  یبسانم  درکیور  مهم  نیا  مهف  اب  حیحص 
. عامتجا کفنیال  ءزج  تسایـس  تسا و  هعماج  مدرم  يارب  حیحـص  نافرع  کش  نودب  دنادیم . برخم  ار  نآ  هن  دـنکیم و  رارف  نآ  زا  هن 

. تسا عبطلاب  یندم  ناسنا  ياشگ  هار  حیحص  نافرع 
نیِرِْذنُم  َو  َنیِرِّشَبُم  َنیِِّیبَّنلا  ُهَّللا  َثَعَبَف  َنیِکِرْشُم  َال  َو  َنِینِمُْؤم  َال  ًةَدِحاو  ًۀَّمُأ  ُساَّنلا  َناک 

[19  ] ِهِیف اوُفَلَتْخا  اَمِیف  ِساَّنلا  َْنَیب  َمُکْحَِیل  ِّقَْحلِاب -  َباتِْکلا  ُمُهَعَم  َلَْزنَأ  َو 
. تشادن دوجو  اهنآ  نایم  رد  يداضت  دندوب و  هتسد  کی  زاغآ  رد  مدرم 

ار مدرم  ات  تخیگنارب  ار  ناربمایپ  دـنوادخ  لاح  نیا  رد  دـش  ادـیپ  اهنآ  نایم  رد  ییاـهداضت  تاـفالتخا و  دـمآ و  دـیدپ  عماوج  جـیردت  هب 
دنتـشاد فالتخا  هچنآ  رد  مدرم  نایم  رد  ات  دومن  لزان  اـهنآ  اـب  درکیم  توعد  قح  يوس  هب  هک  ینامـسآ  باـتک  دـنهد و  میب  تراـشب و 

. دنک يرواد 
. تسا ناسنا  یعامتجا  تافالتخا  لح  ریسم  رد  ءایبنا  تکرح  زا  هتفرگرب  تسیهلا  فادها  هب  لین  يرشب و  تداعس  تهج  رد  هک  ینافرع 

. تسین حیحص  تیونعم  هب  ناسنا  ندناسر  هب  رداق  کش  نودب  دشاب  نآ  لئاسم  عامتجا و  زا  يادج  هک  ینافرع 
ملع یفن  یسررب  لیلحت و 

: ًالوا
ینیچ ینییآ  تسا ، نذ  نییآ  زا  هک  تسا  هتـشاد  دوجو  مه  اـهلبق  هیرظن  نیا  تسین  شدوخ  زا  دـنکیم  ناـیب  وا  هک  يژولونکت  ملع و  یفن 
هنوگ ره  تسا و  مکاح  قلطم  یبلطاوزنا  تسا ، هدش  یفن  دبعم  نتخاس  ملع و  کسانم و  درادن ، یهاگیاج  سدـقم  نوتم  نآ  رد  هک  تسا 

. تسا دورطم  هفسلف  تینالقع و 
هب تسا و  هتفرگ  نارگید  زا  تسین و  وشا  دوخ  زا  هزوما  نیا  هک  دوشیم  موـلعم  هریغ …  درادـن و  یهاـگیاج  بتکم  نیا  رظن  رد  مه  ملع 

. دنکیم هدافتسا  نا  زا  وشا  دوخ  ارچ  تسا  دب  شناد  ملع و  رگا  ًایناث  تسا  هدرک  لعج  دوخ  مسا 
دنکیم ار  هدافتسا  تیاهن  هریغ  الاب و  لدم  ياهنیشام  دننامه  يزروما  ياهیژولونکت  زا 

: ًاثلاث
تیونعم ملع و  نایم  یمالـسا  ینید و  بان  نافرع  هاگن  زا  هکنآ  لاح  دـشابیم و  لباقت  رد  تیونعم  نافرع و  اـب  وشا  هاـگن  زا  شناد  ملع و 

رایسب ییاههیصوت  شناد  يور  رب  یمالسا  تایاور  تایآ و  رد  ور  نیا  زا  تسا  تفرعم  تیونعم و  ناکلپ  شناد  تسین  يداضت  هنوگ  چیه 
برق نامه  هک  لامک  یلاع  لحارم  هب  ار  ناـسنا  دـشاب  تین  صولخ  صـالخا و  اـب  هارمه  شناد  نیا  رگا  هک  تسا  هتفرگ  تروص  یناوارف 

: وگب [ 20 . ] ِباْبلألا اُولُوا  ُرَّکَذَتَی  اّمنإ  َنوُمَْلعَیال  َنیّذلا  َو  َنوُمَْلعَی  َنیّذلا  يِوَتْسَی  ْلَه  لق  دناسریم  دشابیم  هللا  یلا 
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: وگب [ 21  ] اْملِع ینْدِز  ِّبَر  ُْلق  دنوشیم . رکذتم  نادنمدرخ  اهنت  دنناسکی ؟ دننادیمن  هک  یناسک  اب  دننادیم  هک  یناسک  ایآ  »
: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مظعا  ربمایپ  تسا  حضاورپ  رایسب  مالسا  رد  يزومآ  ملع  هاگیاج  تیمها و  نک . نوزفا  ارم  ملع  اراگدرورپ !

. ءاَملا ِهْجَو  یَلَع  ِباتِکلا  َۀلِْزنَِمب ِ  َناک  ٌرِیبَک  َوُه  َو  َمَّلَعَت  ْنَم  َو  ِرَجَْحلا  یف  ِمْسَّرلا  َۀلِْزنَِمب ِ  َناک  ِِهبابَش  یف  َمَّلَعَت  ْنَم 
دننام دریگ ، دای  يریپ  رد  هک  ره  و  دوشیمن )  شومارف  دوریمن و  نیب  زا  هک   ) تسا گنس  يور  شقن  دننامه  دزومایب ، یناوج  رد  هک  ره 

. تسا بآ  حطس  رب  نتشون 
. ادبأ ِلْهَجلا  ِّلُذ  ِیف  َیَِقب  ًۀَعاس  ِمُّلَعَّتلا  ِّلُذ  یلَع  ِْربصَی  َمل  ْنَم 

. دوشیم راگدنام  ینادان  تلذ  رد  دنکن ، ربص  یتعاس  يریگدای ، ینتورف  رب  هک  ره 
: ماَلَّسلا ِْهیَلَع  قداص  ماما 

. ُهَیِدْهَی ْنأ  هّللا ُ  ُدیُِری  نَم  ِْبلَق  ِیف  ُعَقَی  ٌرُون  َوُه  اّمنإ  ِمُّلَعَّتلا  ةَرثَِکب ِ  ُْملِعلا  َسَیل 
رارق دـهاوخب ، ار  شتیادـه  هک  سک  ره  بلق  رد  ادـخ  هک  تسیروـن  ملع ، اـنامه  هـک  ارچ  دـیآیمن ؛ تـسد  هـب  داـیز  يریگداـی  اـب  شناد 

. دهدیم
: ماَلَّسلا ِْهیَلَع  مظاک  ماما 

. ِمُّلَعَّتلِاب ُملِعلا  َو  ِملِعلِاب  ۀَعاّطلا ُ  َو  ۀَعاّطلِاب ِ  ّالإ  ةاَجن َ  ال 
. يریگدای ورگ  رد  ملع  تسا و  ملع  ورگ  رد  تعاط  دیآیم و  تسد  هب  تعاط  اب  طقف  تاجن 

ملع یفن  یسررب  لیلحت و 
هوق دنوادخ  هک  روطنامه  دوشیم  يرگید  در  هب  رجنم  یکی  باختنا  تسا و  تقیرط  نافرع و  لباقم  رد  رکفت  لقع و  ایآ  امش  رظن  هب   - 1

ياهیطع رکفت  ادـخ  هب  برق  يوس  هب  يونعم  ناـسنا  ییاـشگهار  دادـتما  رد  تقیرط  ناـفرع و  هدـیرفآ  ناـسنا  ییاـشگهار  تهج  ار  هلقاـع 
. تسا هدرک  یینازرا  ناسنا  هب  دنوادخ  هک  تسیهلا 

نافرع هزوح  هرهچ  يرادیاپ  يزوریپ و  يارب  ور  نیا  زا  درادن . تاناویح )  ) تادوجوم رگید  اب  يزیامت  هطقن  دنریگب  ناسنا  زا  ار  رکفت  رگا 
فـشک لقاال  تسا  هدماین  دیدپ  لقعت  رکفت و  نودب  یتیقفوم  چیه  کش  نودـب  تخانـش . ار  ملاس  طارـص  ات  درک  رکف  تسیابیم  هریغ  و 

. حیحص لمأت  رکفت و  کی  طارص  رد  رگم  دشن  لصاح  ناهج  رد  يزوریپ  تسا و  هدشن 
. تسا نافرع  دادتما  رد  کش  نودب  دشاب  ملاس  رگا  هفسلف  قطنم و  میدقتعم   - 2
. تسا هتفرگ  اهکمک  غلاب  لقعت  قطنم و  زا  دشاب  تسرد  قیرط  رد  رگا  نافرع 

ایوپ نافرع  دناسر . نایاپ  هب  قفوم  ار  يراک  هنوگچ  شوه ، رکفت و  زا  ریقف  ناسنا  دوریم . ههاریب  هب  ناهرب  هاگلزنم  زا  رذگ  نودـب  نافرع 
. تسا شیوخ  لقع  نویدم  تسا  تسرد  كولس  کی  بحاص  هک  يونعم  ناسنا  دوشیم . باختنا  رکفت  هطساو  هب 

. دنکیم صخشم  ار  تسردان  تسرد و  هک  تسا  لقع 
: دنیامرفیم مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ 

هل َلْقَع  َال  ْنَِمل  َنیِد  َال  َو  ِلْقَْعلِاب  ُهُّلُک  ُْریَْخلا  ُكَرُْدی  اَمَّنِإ 
. درادن نید  درادن  لقع  هک  یسک  دیآیم و  تسد  هب  لقع  اب  ًامامت  یبوخ  ریخ و 

: دنیامرفیم ع )  ) یبتجم نسح  ماما  رگید  ییاج  رد 
. ًاعیِمَج اَمُهَمُرَح  ِلْقَْعلا  َنِم  َمُرَح  ْنَم  َو  ًاعیِمَج  ِناَراَّدلا  ُكَرُْدت  ِلْقَْعلا  ِ

هن رکفت  لقع و  هکنآ : هجیتن  [ 22 [ ؛ تسا مورحم  ارس  ود  ره  زا  دشاب  مورحم  لقع  زا  هکره  دیآیم . تسد  هب  ارس  ود  ره  هک  تسا  لقع  اب 
. دنوشیم انعم  مه  عمج  اب  مه و  رانک  رد  هکلب  تسین  تقیرط  نافرع و  لباقم  رد  اهنت 
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. تسا نشور  رکفت  لقع و  کمک  هب  ناسنا  طسوت  نافرع  باختنا  يادتبا  نامه  رد  مهم  نیا 
دوش یلاعتم  ات  تسا  جاتحم  نافرع  هب  غلاب  قطنم  رکفت و  دوشن و  جراخ  تسار  طارص  زا  هاگچیه  ات  تسا  هتـسباو  قطنم  رکفت و  هب  نافرع 

دفاکشب ار  رهاوظ  هتسوپ  و 
***********

ص 95 مدقم ، ابیرف  ینامرهق و  هتشرف  همجرت  قارشا ، ياوه  رد  وُشا ، [ - 1]
ص 58 روپ ، تارب  یلعلا  دبع  همجرت  دنویپ ، وُشا ، [ - 2]

59 ص 66 -  ینامرهق ، هتشرف  روپ و  یحایر  کباب  همجرت  یگدنز ، صقر  قشع  وُشا ، ك . ر . [ - 3]
ص 240 یجرف ، ناجرم  همجرت  وُشا ، ياهساملا  وُشا ، [ - 4]

ینامرهق هتشرف  روپ و  یحایر  کباب  همجرت  یگدنز ، صقر  قشع  وُشا ، [ - 5]
ص 19 زیرهک ، ناور  همجرت  گرزب ، زار  وُشا ، [ - 6]

32 سی /  [ - 7]
9 رمق /  [ - 8]

27 ارعش /  [ - 9]
29 و 30 روط . [ - 10]
40 و 41 هقاح . [ - 11]

 - وشا ص 258 ياهساملا  وشا ، [ - 12]
43 لحن /  [ 13]

ص 271 ج 12 ، ییابطابط ، همالع  نازیملا ، [ - 14]
ج 5 ص 374 یفاک ، لوصا  [ - 15]

21 مور ، [ - 16]
تمکح 359 هغالبلا ، جهن  [ - 17]

ینیما میهاربا  مالسا  هاگدید  زا  دنزرف  تیبرت  نامه و  [ - 18]
213 هرقب /  [ - 19]

9 رمز : [ - 20]
114 هط : [ - 21]

ص 3874 دلج 8 . لوا 1377 . پاچ  ثیدحلاراد . تاراشتنا  یمیش . اضردیمح  همجرت  همکحلا . نازیم  يرهـش . ير  يدمحم  دمحم  [ 22]
-

اههزومآ شخب 

وشا ياههشیدنا  یسررب 

. تسا ییودنه  ییادوب و  یبهذم  نیب  ياههقرف  زا  یکی  هک  دراد  ارتنات  بهذم  هب  يدایز  یگتسبلد  وشا 
(1  ) دنکیم دادملق  رتمهم  ار  قشع  ییودنه  يارتنات  دراد و  دیکات  هبقارم  يور  رتشیب  ییادوب  يارتنات 
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هدـیمان تسرپ  یتکاش  ًـالومعم  هک  ییودـنه  يارتناـت  رد  دـهدیم . ییاورماـک  قشع و  هب  يروحم  شقن  یلو  هدرک  بیکرت  ار  ود  نیا  وشا 
. دروآرد نامرف  تحت  ناوتیم  رتهب  یبهذم  مسارم  رد  اهنآ  لماک  هیلخت  اب  ار  یناسفن  ياهشهاوخ  ای  تاوهـش   » هک تسنیا  انبم  دنوشیم ،

ساسا نیمه  رب  ( 2 .« ) دیشوک شیاضرا  رد  تخادرپ و  نآ  راهظا  هب  هجو  نیرتقیقد  هب  دیاب  هکلب  درک ، بوکرس  دیابن  ار  یـسنج  يهزیرغ 
: دیوگیم وشا 

. تسا یسنج  لئاسم  زا  ییاهر  هار  ارتنات …  »
. تسا هدوب  رثؤم  ناسنا  یگدنز  رد  دح  نیا  ات  یشور  رتمک 

(3 … « ) دنوشیم یسنج  لئاسم  اب  ناسنا  رتشیب  يریگ  رد  ببس  مادک  ره  رگید  ياهشور 
. دـیوجیم نآ  زا  یـصالخ  يارب  یهار  هتـشادنپ ، وا  هب  قشع  دـنوادخ و  تفرعم  تفآ  ار  یـسنج  لئاسم  وا  هک  دـیآ  یمرب  تالمج  نیا  زا 
رد یناهج  نیا  ریواصت  ییایند و  ياهتخانش  اریز  تسا ؛ نآ  عنام  نهذ  دوش و  لصاح  بلق  اب  دنوادخ  تخانـش  هک  تسنیا  وشا  لالدتـسا 

ندمآور تاینهذ و  موجه  ندیهاکورف  يارب  دیاب  نیا  رب  انب  دباتیم . لد  رب  تروص  شقن و  نودب  دـنوادخ  تفرعم  دروخیم و  مقر  نهذ 
هب ات  درک  اهر  ار  اهسوه  اههسوسو و  دـیاب  ور  نیا  زا  داد . شهاـک  ار  نآ  تیلاـعف  دـنوادخ  تفرعم  قشع و  كرد  يارب  لد  ییافوکـش  و 
ره زا  زیهرپ  دسرب . هبقارم  يهناتـسآ  هب  صخـش  ات  دننک ، یلاخ  ار  هصرع  رتدوز  هچ  ره  دـنبای و  لوفا  دـنریگ و  ماک  ندروآرب ، رـس  ضحم 
ارف هراشا  هب  دوشیم ، راکنا  هچنآ  دنکیم ، ادیپ  هبذاج  دوشیم ، عنم  هچنآ  دوشیم . زاس  هغدغد  دنناوخیم  ارف  نآ  يوس  هب  اهسوه  هچنآ 

. دنکیم نامدازآ  هک  تسا  نهذ  ياهيزاب  هب  یهاگآ  اهنت  نامدناوخیم !
اـضرا تفریذپ و  ار  اههسوسو  تماهـش  اب  دیاب  نیا  رب  انب  ( 4 …  ) تسا بیغرت  ناوـخارف و  سکع  رب  تسین ، راـکنا  یفن و  راـکنا ، یفن و 

. ددرگن یبلق  دوهش  فشک و  عنام  هدشن ، دنم  هغدغد  نهذ  ات  درک 
نیرتهدولآ نیرتدیلپ و  ( 5 . ) دناسریم تداعـس  هب  ار  یگوی  کی  دـناسریم ، تواقـش  هب  ار  نارگید  هچنآ  هک  تسنیا  رب  هدـیقع  ارتنات  رد 

ور ییوجماـک  هب  اـهنآ  رد  ندـنام  اهتذـل و  دوخ  يارب  هک  یـسک  دوـشیم . سدـقم  دـسرب ، ادـخ  هب  دـهاوخیم  هک  یـسک  يارب  لاـمعا 
. تسا هتفرگ  شیپ  رد  ار  ینشور  تداعس و  هار  دوشیم ، ناشدراو  اهنآ  زا  رذگ  يارب  هک  یسک  اما  تسا ؛ یقش  تخب و  هریت  دروآیم 

. دراد رارق  ورین  نوناک  تفه  ناسنا  دوجو  راتخاس  رد  هک  تسنیا  دنکیم  ینابیتشپ  ار  ارتنات  يهناسانش  تفرعم  زت  هک  یتخانـش  ناور  يانبم 
. تساههرهم نوتس  ياهتنا  زا  رتنییاپ  یسنج  شزیگنا  زکرم  رد  نآ  نیرتنییاپ  نیلوا و 

. تسا هتفخورف  هدز ) هقلح  رام   ) ینیلادنک تروص  هب  زکرم  نیا  رد  هک  هدش  هتساکورف  ردق  نآ  هتفهن ، ناسنا  رد  هک  یهلا  نارکیب  يورین 
يالاب هک  متفه  يهطقن  ات  دزاسیم  لاعف  ار  ورین  ياهنوناک  ریاس  دنکیم و  دشر  جیردت  هب  دوش  هتخیگنارب  یتکش )  ) یهلا يورین  نیا  رگا 

. تسا گرب  رازه  رفولین  نآ  دامن  دراد و  رارق  رس 
هب تکرح  عورش  يهطقن  یـسنج  قشع  نیا  رب  انب  ( 6  ) دنک كرد  ار  دنوادخ  دـناوتیم  ناسنا  هدـش ، فشک  یهلا  يورین  اب  داحتا  اجنآ  رد 

. تسا دنوادخ  يوس 
(7 .« ) ینک لدب  یبآ  رفولین  هب  ار  نجل  هک  دهدیم  رارق  ترایتخا  رد  ار  ییاهدیلک   » ارتنات

. دنکیم یبایزرا  دمآراکان  ار  اهنت  ۀبقارم  تسا و  روخلد  یسنج  قشع  رد  هناراگزیهرپ  ياهشور  زا  وشا 
. دنیشنیم مارآ  ان  یلد  هتفـشآ و  ینهذ  رب  یتخـس  هب  هبقارم  ریت  تروص  نیا  ریغ  رد  دوش ، ماجنا  لد  نهذ و  ندش  یلاخ  یپ  رد  دیاب  هبقارم 

. تسا هبقارم  اب  قشع  قیفلت  ادخ  هب  ندیسر  رثؤم  تسرد و  شور 
دیدـپان ینامز  اهنت  تسیقاب …  نانچمه  یـسنج  شهاوخ  دـنوشیم …  یـسنج  لئاسم  اب  ناـسنا  رتشیب  يریگرد  ببـس  رگید  ياـهشور  »

دازآ ندز  سپ  اب  يژرنا  نیا  دـینک . دازآ  ار  نآ  يهدـش  راهم  يژرنا  دـیناوتب  هک  دیـسرب  يرایـشوه  زا  هجرد  نآ  هب  امـش  هک  دـش  دـهاوخ 
زا بادرم  رفولین  لگ  دوش ، دازآ  نجل  لگ و  زا  يژرنا  هک  ياهظحل  نامه  رد  دـیراد . جاـیتحا  روعـش  كرد و  هب  راـک  نیا  يارب  دوشیمن .
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هچ ره  دوـشیم  ببـس  يژرنا ، نیا  ندز  سپاو  ندرک و  راـهم  هک  یلاـح  رد  دوریم ، رتارف  زین  هلحرم  نیا  زا  دراد و  یمرب  رـس  لِـگ  ناـیم 
(8 .« ) دیورب ورف  يال  لگ و  رد  رتشیب 

قشع دنمزاین  هبقارم 
رگید عون  زا  یهاگآ  هب  نتفای  تسد  يارب  هبقارم  یقیقح . نتشیوخ  اب  رادید  دوخ و  یتسه  فشک  يارب  نورد  قامعا  هب  تسیرفـس  هبقارم 

نتفرارف تقیقح  رد  هبقارم  تشذگ . نهذ  زا  دـیاب  نورد  هب  رفـس  يارب  ور  نیا  زا  دـباییم . ققحت  یموهفم  رکفت  نهذ و  زا  رتارف  هک  تسا 
. تسا تروص  نودب  یهاگآ  تفرعم و  تفایرد  ینهذ و  تاروصت  نایرج  نداتسیازاب  نهذ ، زا 

يارب ار . تذـل  ینامداش و  شمارآ و  و  تفای ؛ اـجنآ  ناوتیم  ار  ادـخ  هک  تسا  نورد  يهتخانـشان  ياـیند  اـب  طاـبترا  تروصیب  یهاـگآ 
راکفا اههتساوخ و  لایما و  دماجنایم و  رتشیب  رابغ  نتساخرب  هب  یشالت  ره  دش  اهر  يرکف  شالت  ره  زا  دیاب  هبقارم  تیعضو  هب  یبای  تسد 

. دزیگنا یمرب  ام  رد  ار  یتاروصت  فادها و  و 
نیا رد  دـیآیم . دـیدپ  هبقارم  يارب  تصرف  نیرتهب  هدـش ، وحم  راکفا  لایما  اضرا  اب  ور  نیا  زا  مه  دنـشکیم و  هنحـص  هب  ار  راکفا  لاـیما ،

رد ( 9  ) دوشیم لئان  لک  یتسه  نایرع  يهدـهاشم  هتخانـشان و  يهبرجت  هب  ناسنا  هتـشادرب ، تسد  نهذ  زا  ریواصت  اهتروص و  تیعـضو 
. تسا قشع  يالاب  يهبترم  دوخ  هبقارم  تقیقح 

. تسا همه  هب  قشع  مود  يهبترم  دوشیم ، رهاظ  سکس  تروص  هب  تسیسنج و  لوا  يهبترم  رد  قشع 
نیا نایم  ياهطبار  هچ  هک  دهدیمن  حیـضوت  وشا  هتبلا  ( 10  ) توکـس هبقارم و  یتسه ، اب  تدـحو  مراهچ  يهبترم  تساعد و  موس  يهبترم 

ات مراهچ  لوا و  نیب  يهطبار  طقف  دسریم . هبقارم  هب  ماجنا  رس  اعد و  هب  هدش ، لیدبت  همه  هب  قشع  هب  سکس  هنوگچ  تسا و  حطـس  راهچ 
. دیآیم تسد  هب  وا  نانخس  زا  يدودح 

دیناوـتیم دـنور  نیا  رد  دـننک و  اـهر  ار  نهذ  هتـشادرب و  تسد  یتخـسرس  زا  راـکفا  هک  دوـشیم  ببـس  لاـیما  دازآ  ياـضرا  هکنیا  نآ  و 
ار یفابلایخ  دـینک  یعـس  دـیمهفب . ار  وزرآ  دـینک  یعـس  دـینک . كرد  ار  نتـساوخ  ات  دـینک  یعـس  دیـسرب . هبقارم  هب  هدوب ، اـهنآ  رگهراـظن 

. تساهنیمه تسا  مزال  هک  هچنآ  دیسانشب .
هب تسرد  هاگن  کی  طقف  دوشیم . دـیدپان  نهذ  نآ ، درکلمع  ياشامت  اب  دـیوش . انـشآ  ناتنهذ  درکلمع  اب  دـینک  یعـس  طقف  هداس ، یلیخ 

ياهزات ًالماک  معط  نهذ  فقوت ، نیا  رد  دسریم . ینیب  نشور  هب  نهذ  ییاتسیا ، نیا  رد  دوشیم . نآ  فقوت  ببـس  نهذ ، ینورد  درکلمع 
(11  ) دشچیم ار  یتسه  زا  هزات  ًالماک  يدعب  زا 

. دنکیم هدهاشم  يرگید  تروص  هب  ار  شلامعا  راکفا و  لایما و  مامت  صخش  هک  تسنیا  دتفایم  هک  یقافتا  هبقارم  نایرج  رد 
رگا هاگ  نآ  رگیزاب . یلایخ  دوخ  تسیچاشامت و  یقیقح  دوخ  اما  دـنکیم ؛ يزاب  نآ  رد  شدوخ  هک  تسیرتائت  يهنحـص  یچاشامت  ایوگ 

وا هک  یـسک  تسا ، يرگید  صخـش  لامعا  نیا  اریز  دش ؛ دهاوخن  دراو  ياهشدخ  وا  تیموصعم  هب  دوش ، رداص  وا  زا  مه  لامعا  نیرتدیلپ 
زین رگیزاب  دوخ  زا  هدوب ، هاگآ  دوخ  هراومه  هبقارم  رثا  رد  تسوا و  بقارم  رظان و  هتسراو ، نآ  زا  هاگآ  یقیقح و  دوخ  تسا و  رگیزاب  هک 

(13 .« ) تسا یخوش  کی  تانئاک  لک   » رظنم نیا  زا  ( 12  ) دوشیم دلوتم  هزات  هبقارم  هظحل  ره  رد  ییوگ  دوشیم و  هتـسراو  هدمآ ، نوریب 
. تسا یخوش  لاح  رد  هشیمه  دنوادخ   » دراد و نایرج  هراومه  هک  يزاب  يهنحص 

هک یسک   » نیا رب  انب  ( 14 .« ) تفای یهاوخ  یخوش  شا  همه  نک ، هاگن  نارگید  یگدنز  هب  تسا ! روآ  هدنخ  نک  هاگن  تدوخ  یگدـنز  هب 
(15 .« ) دیسر دهاوخ  قارشا  هب  هدنخ  نطب  رد  ددنخیم و  دنیبیم  ار  یگدنز  يزاب  یمامت  يزیمآزنط و  هک  یسک  ددنخب  دناوتیم 

وشا يهبقارم  رد  یگنرد 
. دـهدیم رارق  نآ  يارب  يرگید  نیزگیاج  وشا  لمع ، رد  هک  تسیزیچ  هتبلا  هبقارم  یط  ضحم  یتسه  اب  ییورایور  هتخانـشان و  اب  تاـقالم 
هب هدش ، دودحم  لایما  راکفا و  نیمه  يهدهاشم  هب  هبقارم  وا  شور  رد  دـسریمن . یهلا  ۀـبقارم  نآ  هب  دـنکیم ، لابند  وا  هک  یهار  زا  اریز 
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: دنکیم هیصوت  ور  نیا  زا  دسریمن . دوجو  تیلک  كرد  یتسه و  اب  رادید 
، یشوکب شندش  رادیدپ  يارب  هک  تسین  يزیچ  یگتسراو  نیا  ددرگیم . رادیدپ  یگتـسراو  شاب . رایـشوه  اهشهاوخ  لایما و  يهرابرد  »

(16 .« ) دیآیم یگتسباو  زا  یهاگآ  لابند  هب  یعیبط  روط  هب 
اهنت زاس و  بایماک  هنادازآ  ار  تیاههتـساوخ  يهمه  ینک  راـهم  ار  دوخ  لاـیما  اـی  یهد و  رییغت  ار  دوخ  لاـمعا  هک  تسین  مزـال  نیا  رب  اـنب 
نامه نیا  مهدیم . میلعت  نم  هک  تسیزیچ  ناـمه  نیا  زاـس . يراـج  تقـشع  رد  ار  تاهبقارم  تاهبقارم و  رد  ار  تقـشع  . » شاـب رگهراـظن 

(17 « ) تسایوپ یگدنز  یبهذم ، یگدنز  شمناوخیم و  ایوپ  یگدنز  هک  تسیزیچ 
. تسا مهم  نآ  یماکداش  تذل و  ایند و  نیمه  هکلب  تسین ، ضحم  یتسه  زا  نخس  رگید  اجنیا  رد 

ینامب یتسه  هک  ییاج  نامه  ایوپ ، یگدـنز  نیا  رد  هنوگچ  هک  يزومآیم  هکلب  دوشیمن . طبترم  هتخانـشان  یتسه  نآ  اب  وت  یقیقح  دوخ 
هب ناسنا  ایوپ  یگدنز  نیا  رد  تسا  شیع  یشوخ و  تذل و  هبور  یگدنز  يدنخب . یگدنز  یخوش  هب  یـشاب و  رگ  يزاب  دوخ  رگهراظن  و 
رد نیا  دـبای و  تسد  شیوخ  دوجو  ياـههیال  نیرتفرژ  دوخ و  یتسه  يزکرم  يهتـسه  هب  هکنیا  يارب  دزادرپیم  يواـک  نورد  هبقارم و 

یتاظحل رد   » تسین یگدرـسفا  جنر و  زا  یلاخ  ینامداش  تذل و  نیا  هتبلا  دـص  و  ( 18 .« ) تسوت يهتـسه  نیرتینورد  تذل   » هک تسیلاح 
. تسا تیدودحم  محازت و  ناهج  ایند ، نیا  اریز  ( 19 .« ) درب یهاوخ  رس  هب  قیمع  یگدرسفا  رد  یتاظحل  رد  فعش و  رد  قرغ 

(20  ) تسا جنر  نزح و  اب  هتخیمآ  دودحم و  زین  نآ  ینامداش  تذل و 
. دننک هبرجت  ار  يونعم  یگدنز  ات  تسا  هدمآ  هارمگ  برغ  قرش و  کمک  هب  هدوشگ و  هزات  یهار  هک  تسیعدم  وشا 

. تسا هبقارم  نودب  قشع  یپ  رد  نوچ  هدروخ ، تسکش  مه  برغ  دراد و  قشع  نودب  هبقارم  ماجنا  رد  یعس  نوچ  هدروخ ، تسکش  قرش  »
. دشاب قشع  هبقارم و  هدنریگرب  رد  هک  یتیلک  مهدب ، يدنیارف  امش  هب  هک  تسنیا  نم  شالت  مامت 

(21 .« ) دشاب داش  مدرم  اب  هچ  ییاهنت و  هب  هچ  دیاب  صخش 
. تسا عضوم  تسین ، ءیش  ادخ   » دهدیم يرگید  يادخ  هب  ار  دوخ  ياج  یلاعتم  قلطم  يادخ  ضحم و  یتسه  ۀبقارم  ناس  نیدب 

(22 .« ) رورس نشج و  عضوم 
یناـمداش و یگدـنز و  وا  ینک . ساـسحا  یناوـتیم  تقادـص  نـیا  اـب  ار  ادـخ  تـسا و  تیمیمـص  قـشع و  اـب  تقادـص  ورگ  رد  یگدـنز 

سک ره  اب  هطبار  رد  اج و  ره  ار ، يداش  یـشوخ و  ار ، تیمیمـص  قشع و  ار ، وا  رگید و  یـسک  هن  شاـب  وا  یپ  رد  سپ  تسا ، یتخبـشوخ 
(23 .« ) تسین مهم  ًادبا  یسک ، هچ  مادک و  اب  یتسه ، یمیمص  تسوت . دوجو  زا  یتلاح  تیمیمص  . » شاب وا  اب  یتفای 

. دنکیم داهنشیپ  ار  نومک  نآ  ياج  هب  هدنامن ، یقاب  هداوناخ  زا  يرثا  رگید  وشا  ياههیصوت  اب 
. تسا رفن  رازه  هاجنپ  ات  رازه  جنپ  نیب  نومک  ره  دارفا  دادعت  ( 24 .« ) تسا دازآ  ياهحور  زا  یعمجت  ای  دنویپ  يهنومن  نومک  »

. تسا هداهن  نآ  ياج  هب  ار  يداش  قشع و  هدرک و  دازآ  یگتسباو  زا  ار  ناسنا  هک  درادنپیم  وشا  ناس  نیا  هب 
. تسا مه  هب  رفن  رازه  دنچ  یگتسباو  زا  رترطخ  مک  رتلهس و  رایسب  رفن  کی  هب  یگتسباو  هک  یلاح  رد 

ندوب یعیبـط  رب  هراومه  هک  وشا  نیا  زا  هتـشذگ  دـیوشیم . هجاوم  ياهلیبـق  ياـهگنج  اـب  امـش  دـیآ  شیپ  یلکـشم  رگا  تروـص  نیا  رد 
يردـپ و يدـنزرف و  يهطبار  لـسن و  موادـت  ییوشاـنز و  دـنویپ  هدز و  نوریب  تعیبط  ریـسم  زا  ردـق  نیا  هنوگچ  ( 25 ، ) دـنکیم يراشفاپ 

؟ دنکیم راکنا  ار  يردام 
؟ دباییم ادخ  يوس  هب  ار  دوخ  هار  هنوگچ  یگزره 

هبقارم و یکدنا  هتـشاذگ ، دازآ  ار  نآ  رگا  تسا و  رگناریو  دوخ  سکـس  يهطبار  یـسنج و  قشع  هک  دـهد  خـساپ  ام  هب  وشا  تسا  نکمم 
. دنکیم ادیپ  هار  لد  هب  قشع  بیرف  ياج  هب  یهاگآ  هاگنآ  دش و  دهاوخ  دوبان  ینک  قیرزت  نآ  هب  بسانم  تصرف  رد  لمأت 

یـسنج زره  يهطبار  يهبرجت  دراد ، يونعم  يدرخ  دسرب و  ییاج  هب  دهاوخیم  هک  یـسک  يارب  تسا  تسرد  هک  مییوگب  دیاب  باوج  رد 
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یـسنج و قشع  يهرد  رد  نادـیرم  نتخادـنا  عناوم و  نتـشادرب  یبرم  يهفیظو  اما  دـشاب ، رگرادـیب  تسا  نکمم  ماجرفان  روک  ياهقشع  و 
تیبرت و هار  دـماجنایم . كولـس  هار  رد  نتخادـنا  يژک  ندرک و  دولآراـبغ  هب  يوـنعم  ياـهاوران  ندرک  حاـبم  تـسین . سکـس  يهـطبار 

تـسد هب  ار  یفاک  یهاگآ  هدوب ، تامهوت  ریگرد  زونه  هک  یـسک  اما  بیرف . غورد و  ره  زا  رود  دـشاب و  نشور  میقتـسم و  دـیاب  تیونعم 
هتبلا رادـشه و  هیبنت و  اب  سپـس  شـشخب ، لفاغت و  اب  لوا  يهجرد  رد  دـیاب  داتـسا  اجنیا  رد  درک . دـهاوخ  اطخ  دوخ  يهزادـنا  هب  هدرواـین ،
کین غورد و  ره  نداد  رـس  فارحنا ، ره  ندرک  حاـبم  تروـص  نـیا  ریغ  رد  دروآ . هار  هـب  ار  دوـخ  يوـجتیونعم  تفقـش  يدنمــشوه و 

. دنک نیمأت  ار  يونعم  هار  تماقتسا  ماکحتسا و  ورهر و  يرگنشور  دناوتیمن  اطخ  ره  ندرمش 
هب قشع  میظع  يورین  تیاده  دیامن و  فافـش  ار  قشع  سیدقت  هار  هتخاس و  ادج  كاپ  قشع  زا  ار  كاپان  قشع  دیاب  نیتسار  يونعم  نییآ 

. دهد رارق  یقالخا  ریغ  دازآ و  یناوهش  قشع  ياج  هب  ار  یقیقح  قشع  تقیقح  يوس 
نیا اما  دنتدحو . کی  قلخ  شالت  رد  یـسنج  زاین  قشع و  يهبذاج  لیلد  هب  دـنروخیم ، دـنویپ  رگیدـکی  هب  قشع  اب  نز  درم و  هک  ینامز  »

، سکع رب  تقیقح ، رد  هن . ای  دتفیب  قافتا  دنکیمن  یقرف  ًاعقاو  هک  تسییزج  یتقوم و  دتفیب  قافتا  مه  رگا  دتفایمن . قافتا  زگره  تدـحو 
يهطبار نآ [  ماجنا  لابند  هب  راب  ره  اما  دروآیم ؛ دوجو  هب  ار  ییاهن  تدحو  يارب  رتشیب  قوش  زاین و  تدـحو ، يارب  رتشیب  قایتشا  رما  نیا 

تـسا لیلد  نیا  هب  دهدیم و  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  گرزب  شنیب  کی  قشع  هک ] تساج  نیا  زا  ( ] 26 …  ) دوشیم لصاح  یماکان  یسنج ]
هب دـیاب  امـش  هک  تسنیا  نم  فرح  ماـمت  دـیرذگب . هلحرم  نیا  زا  دـیاب  امـش  هک  دیـشاب  هتـشاد  داـی  هب  اـما  منکیم . عاـفد  قشع  زا  نم  هک 

امـش دوـشیم  بجوـم  هک  يزیچ  تسا  گرزب  يهبرجت  کـی  قـشع  ( … 27  ) دـشاب هلیـسو  کی  دـیاب  قشع  دـیورب . هلحرم  نیا  يوسارف 
رهز ناوتیمن  مه  ییوراد  چیه  اب  دـیریمیم و  اهنت  دـینکیم و  یگدـنز  اهنت  دـیاهدمآ ، ایند  هب  اهنت  هکنیا  دـینک  ساسحا  ار  قلطم  تقیقح 

هک نیمه  یلو  دورب ، نآ  قامعا  ات  دیاب  دورب ، ورف  ییاهنت  نیا  رد  دیاب  دنک ، كرد  ار  ییاهنت  نیا  دـیاب  ناسنا  درب …  نیب  زا  ار  ییاهنت  نیا 
. تسا رضاح  ادخ  اهنت  اجنآ  درادن و  دوجو  ییاهنت  رگید  دوشیم ، وحم  ییاهنت  نآ  ناهگان  دیسر ، شاییاهنت  يهتسه  هب 

(28  ) تساهنت ادخ  نوچ  دیتسه  اهنت  امش 
اب هک  تساجنیا  لکـشم  اما  دزاسیم ، طوبرم  وا  هب  ندیـسر  دنوادخ و  هب  ار  نآ  یتسرد  هب  هتفایرد و  یبوخ  هب  ار  تدـحو  هب  لیم  نیا  وشا 

دیاب درادن و  دوجو  مه  یعنم  چیه  دوشیم و  هدناوخارف  بایدوز  یسح و  ياهتذل  يوس  هب  هراومه  ناسنا  دازآ  یسنج  یقـشع و  طباور 
. دنکیمن صخشم  ار  ياهلحرم  نامز و  چیه  وشا  یلو  درادزاب  ینارسوه  نیا  زا  ار  دوخ  دنک و  هدارا  اج  کی  زا 

ییاناوت صخـش  هکنیا  رگم  دمآ ، دهاوخن  هاگ  چـیه  تقیقح  رد  دـیایب  شیپ  دوخ  هب  دوخ  یـسنج  ياهتذـل  زا  رذـگ  هک  دـشاب  رارق  رگا 
زا ار  دـیق  یتقو  مسرب . دـیحوت  كرد  قیمع و  ییاهنت  نآ  هب  راب  نیا  دـیاش  دـیوگب  دـناوتیم  راب  ره  سپ  دـهدب . تسد  زا  ار  دوخ  یـسنج 

یگدزلد یگدرسفا و  تلاح  مایتلا  يارب  تسا  نکمم  دنهدیمن . روهظ  ناما  يونعم  براجت  هب  میرادرب  سرتسد  رد  ياهیشوخ  اهتذل و 
. تسادخ ییاتکی  ییاهنت و  دیحوت و  تفایرد  تلاح  نیا  مییوگب  میزاسب و  ادخ  زا  یمهوت  رادیاپان  ياهیشوخ  اهتذل و  نیا  زا  دعب 

. درادن دوجو  ندش  ینامسآ  اهسوه و  زا  یهار  زج  یهار  ندش  ییادخ  يارب  یسانشب و  یناوتیمن  يوشن  ییادخ  ات  ار  ادخ  یتسار  هب  اما 
. دتسرپیم ار  هلاسوگ  نمیه  ًاقیقد  وشا  و  ( 29  ) مینادب یناهج  نیا  یشوخ  تذل و  نیمه  ار  ادخ  هکنیا  رگم 

: دیوگیم هک  دسریم  اج  نیا  هب  هبقارم  قشع و  نایم  عمج  رب  ینبم  وا  لح  هار 
تسا و روجهم  یمخز و  هشیمه  ناسنا  هک  دهدیم  ناشن  یسنج  تیلاعف  دراد . دوجو  جنر  درد و  تروص  نیمه  هب  زین  یسنج  تیلاعف  رد  »
هب رگید  راب  وا  اما  دناوخیم . يرگید  هب  ندیـسر  هب  ار  ناسنا  تیعـضو ، نیا  دسرب . تذـل  جوا  هب  یـسنج  لمع  قیرط  زا  دـناوتیمن  زگره 
رد امش  هودنا  دیراذگب  ( … 30  ) دباییم موادت  مه  یتحاران  دـبای  همادا  تدـحو  هب  ندیـسر  يوزرآ  هک  ینامز  ات  ددرگ و  یمرب  شدوخ 

. دشاب شیاین  رد  یترایز  قشع 
. دشاب قیمع  گرزب و  ۀبقارم  کی  هودنا  يهبرجت  نیا  دیراذگب 
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. تسا ریذپ  تشگرب  تلاح  نیا  دینک . لح  رگید  ناسنا  رد  ار  نآ  دیناوتیمن  امش  دینک . لح  ناتدوجو  نورد  رد  ار  دوخ  دیاب  امش  لوا 
دنکیم لمع  یعیبط  لکلا  لثم  لکلا ، لثم  مه  یـسنج  تیلاعف  سپ  دیروآ . دوجو  هب  ار  یـشومارف  تلاح  دیناوتیم  هظحل  کی  يارب  طقف 

(31)
. دنکیم یفرعم  كرابم  ار  نآ  هتبلا  دنادیم و  یعیبط  ًالماک  ار  هودنا  نزح و  هدید ، ار  هلصاف  یسنج  يهطبار  قشع و  رد  وشا 

هب لیم  دیریگب . يدج  ار  هودنا  نیا  دیوگیم  سپـس  دسرب و  هودنا  نیا  هب  ات  دـنکیم  مالعا  دازآ  ار  یناوهـش  قشع  ار و  یـسنج  طباور  وا 
دوـخیب دوـخ  زا  ار  امـش  ياهظحل  يارب  هطبار  نیا  جوا  اـما  دـناوخیم  ارف  یقـشع  هب  ياهطبار و  هب  ار  امـش  ییاـهنت  زا  ییاـهر  تدـحو و 

. دنکیم دوخیب  دوخ  زا  ار  امش  ییایمیش  قیرط  زا  هک  یلکلا  تابورشم  لثم  دنکیم 
. دنکیم ار  راک  نیا  ییایمیش  هن  یعیبط و  هار  زا  اما  ياهظحل  يارب  زین  یسنج  قشع  یسنج و  يهطبار 

دوشیم و رتدیدش  لیم  نیا  راب  ره  هک  دهدیم  رادـشه  وا  هتبلا  یتفیب . لکـشم  نیا  لح  يارب  رگید  یهار  رکف  هب  وت  ات  دوش  نینچ  راذـگب 
هک ریذـپ  تشگرب  ینتفر و  تسد  زا  اما  ینافرع  یتلاح  تسا  بارـس  نیا  هک  دـنکیم  ناـعذا  وا  دیـشیدنا . ياهراـچ  دـیاب  هک  تساـج  نیا 

نتـشگزاب نورد  هب  تصرف  زا  راـب  ره  دـینک و  رارکت  ار  یـسنج  يهطبار  اـهراب  اـهراب و  هک  تسنیا  وشا  يهیـصوت  دـیاشگیمن . ار  یهرگ 
. دیبایب ار  اتکی  يادخ  ییاهنت  نیا  يافرژ  رد  هرخالاب  دیناوتب  ات  دینک  هدافتسا 

رظن فرص  سر  تسد  رد  تذل  نیا  زا  یعیبط  روط  هب  هنوگچ  درادن ، ياهدش  فیرعت  دح  شتاوهش  يارب  هک  یـسک  دهدیمن  حیـضوت  وا 
. دنکیم

دتفایم و یبلط  تذل  لسلـست  کی  رد  دوشیم و  یطرـش  تاذـل  نیا  هب  تبـسن  صخـش  هتـشاد ، سکع  رب  ياهجیتن  تاوهـش  ییاهر  هکلب 
. دش دهاوخ  رتیناویح  رتنارسوه و  رت ، یشحو  هراومه 

. دسریم ییانعمیب  یچوپ و  هب  هدش ، هدرـسفا  هدروخرـس و  تدش  هب  يداش  زا  دـعب  ياههودـنا  تذـل و  زا  سپ  ياهجـنر  نیا  زا  هکنیا  ای 
راسفا یبلط  تذـل  زا  ریغ  ییاج  رد  ناسنا  دوش و  هتخانـش  زاب  هار  زا  هاریب  هک  دوش  هداد  رارق  هداج  يارب  یمیرح  هک  تسین  نیا  زج  یهار 
نامه زا  هداد ، هئارا  مالسا  رد  ینافرع  تیبرت  هک  تسیهار  نیا  دیآرب و  دنوادخ  نتشیوخ و  يوجتسج  رد  چوپ  یهاوخ  یشوخ  هتخیسگ و 

رد تراهم  یگداوناخ  طباور  بوچراچ  رد  سکس  قشع و  نتفرگ  رارق  تروص  رد  دنکیم و  هیصوت  ار  یسنج  طباور  قشع و  راهم  زاغآ 
. دزاسیم قشم  رس  ار  قشع  رب  يرادیاپ 

يریگ هجیتن 
طباور رد  یناـمداش  تذـل و  نیمه  فدـه  هک  تسنیا  شرظن  تیاـهن  رد  تسا و  كولـس  ریـس و  يارب  ياهلیـسو  رازبا و  یـسنج  قشع  هک 

. تسا يزاب  قشع  یسنج و 
هودـنا و هداد و  شیازفا  ار  يزاـب  قشع  يهظحل  يداـش  تذـل و  هبقارم  هک  تسنیا  هبقارم » قـشع +  » زت میلعت  نییبـت و  رد  وا  شـشوک  ماـمت 

. دنکیم رتریذپ  لمحت  هدیهاکورف ، ار  نآ  زا  سپ  یگدرسفا 
دوشیم نیا  عنام  هدوب ، محازم  ندرب  تذل  عقوم  مه  نهذ  هک  تسا  رطاخ  نیا  هب  هبقارم  قشع و  نایم  عمج  ای  نتخیمآ  ترورـض  تیمها و 

هارمه هب  یتارطاخ  تسا و  فوطعم  هتـشذگ  هب  اریز  دروآیم . راب  هب  هودـنا  نآ  زا  سپ  مه  يربب و  تذـل  هقـشاعم  زا  تساوح  مامت  اب  هک 
ور نیا  زا  مه  تسین . راگزاس  ناسنا  ترطف  تعیبط و  اب  هتفریذپن ، ار  اهنآ  یقالخا  نادجو  هک  ییاهاطخ  زا  تذـل  نایاپ  زا  یتارطاخ  دراد ،

یشوخ تذل و  زا  ات  دینک ، يوریپ  دوخ  یعیبط  ياهسوه  لایما و  زا  هتشاذگ ، رانک  هبقارم  دنیارف  رد  ار  هشیدنا  نهذ و  هک  دنکیم  هیصوت 
: دیشاب هتشاد  رطاخ  هب  دینک . تعاطا  نآ  زا  دیهنب و  جرا  ار  ناتنورد  يادن  دیوش . دنمهرهب  یگدنز 

. دنک تیاده  تسار  هار  هب  ار  امش  هشیمه  ادن  نآ  هک  منکیمن  نیمضت  نم 
. تسامش تمارک  زا  یشخب  نیا  دیورب . یهارمگ  هب  هنادازآ  هک  تسامش  قح  نیا  دربیم … ، یهارمگ  هب  ار  امش  تاقوا  رتشیب 
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هوکشاب و يهظحل  چیه  ندرک  یگدنز  روط  نیا  ( 32 . ) دیراذگب رانک  هب  ار  روما  یتسردان  یتسرد و  دیتسیاب …  دـنوادخ  لباقم  رد  یتح 
. تخیرگ دوخ  يهتشذگ  دوخ و  زا  دیاب  هراومه  دروآیمن و  دیدپ  یگدنز  رد  ار  ینیرفآ  راختفا 

درادن يروآدای  شزرا  هتشذگ  هک  دنکیم  حیرصت  و  ( 33  ) هداد رییغت  ار  دوخ  مان  اهراب  هک  تسیدح  ات  هتشذگ  زا  شیوخ و  زا  وشا  زیرگ 
رد رییغت  نودـب  ار  رـصاعم  ناـسنا  تیوـنعم  نارحب  دـشوکیم  وا  ( 34 .« ) متـسین مزورید  ياـهفرح  يوگخـساپ  نم   » هـک دـیوگیم  زین  و 

نافرع زا  يریـسفت  هدرک ، قیرزت  یتسرپ  سوه  نیمه  رد  ار  نافرع  تیونعم و  اذـل  دزاس . فرطرب  نآ  یقالخا  لوصا  يرکف و  ياههدولاش 
. دنک نیمأت  هدرمش و  حابم  ار  هداتفا  رود  ادخ  زا  هدرک و  طوبه  ناسنا  ياوها  لایما و  هک  دهدیم  هئارا 

ره هداد  ماجنا  هدافتسا  ءوس  تیاهن  قرـش  ینافرع  تایبدا  ثاریم و  زا  هراب  نیا  رد  هدرک ، یفرعم  ادخ  ار  اهییوجماک  يهمه  ریـسم  نیا  رد 
. دنکیم لامعا  ار  یفیرحت  هنوگ 

اهینارـسوه و هیجوـت  يارب  رـصاعم  ناـسنا  یبـیرفدوخ  هـک  دوـب  موـس  يهرازه  يهناتــسآ  رد  گرزب  بـیرف  کـی  وـشوا  مـالک  کـی  رد 
. درک یگدنیامن  ار  شیاهینادان 

همه هک : درادیم  راهظا  بهذـم  يهرابرد  هدرک و  یفرعم  ( 35 « ) ینیون ًالماک  یبهذـم  یهاگآدوخ  زاغآرـس   » ار دوخ  هک  تسوا  فارتعا 
. تسا هدش  انب  یگتخاس  يزیواتسد  هیاپ  رب  اهنییآ 

هدوـسرف هنهک  ياهزیواتـسد  دروآ . دـیدپ  ياهزاـت  ياـهنید  هدروآ و  راـب  هب  ياهزاـت  ياهزیواتـسد  ناوـتیم  دـننیغورد …  اههویـش  همه 
(36  ) دوب دهاوخ  زاین  يرتون  ياهغورد  هب  دنتفایم و  وب  گنر و  زا  هنهک  ياهغورد  دنوشیم .

: اهرتیتوس
. دنکیم یبایزرا  دمآراکان  ار  اهنت  ۀبقارم  تسا و  روخلد  یسنج  قشع  رد  هناراگزیهرپ  ياهشور  زا  وشا 

. دنیشنیم مارآ  ان  یلد  هتفـشآ و  ینهذ  رب  یتخـس  هب  هبقارم  ریت  تروص  نیا  ریغ  رد  دوش ، ماجنا  لد  نهذ و  ندش  یلاخ  یپ  رد  دیاب  هبقارم 
. تسا هبقارم  اب  قشع  قیفلت  ادخ  هب  ندیسر  رثؤم  تسرد و  شور 

رگید عون  زا  یهاگآ  هب  نتفای  تسد  يارب  هبقارم  یقیقح . نتشیوخ  اب  رادید  دوخ و  یتسه  فشک  يارب  نورد  قامعا  هب  تسیرفـس  هبقارم 
. تشذگ نهذ  زا  دیاب  نورد  هب  رفس  يارب  ور  نیا  زا  دباییم . ققحت  یموهفم  رکفت  نهذ و  زا  رتارف  هک  تسا 

. دنکیم هدهاشم  يرگید  تروص  هب  ار  شلامعا  راکفا و  لایما و  مامت  صخش  هک  تسنیا  دتفایم  هک  یقافتا  هبقارم  نایرج  رد 
. رگیزاب یلایخ  دوخ  تسیچاشامت و  یقیقح  دوخ  اما  دنکیم ؛ يزاب  نآ  رد  شدوخ  هک  تسیرتائت  يهنحص  یچاشامت  ایوگ 

طباور رد  یناـمداش  تذـل و  نیمه  فدـه  هک  تسنیا  شرظن  تیاـهن  رد  تسا و  كولـس  ریـس و  يارب  ياهلیـسو  رازبا و  یـسنج  قشع  هک 
. تسا يزاب  قشع  یسنج و 

*****
***********
***********

: اهتشونیپ
ات 64. ص 61  یگنژرا ، امه  همجرت  اهاراس 3 ، یجوروگ ، نُشا  . 1

ص 48 و 49. ییاکنش . هیضرم  يهمجرت  قیبطت ي . یسانش  نید  يدراویت ، تانرادک  . 2
ص 91. اهاراس 3 ، . 3

ص 145. رگزرب ، احیسم  همجرت  ياچ ، ناجنف  کی  وشا ، . 4
دنه ج 2 ص 713. یفسلف  ياهبتکم  نایدا و  شویراد ، ناگیاش ، . 5
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ات 719. ج 2 ص 716  نامه . . 6
ص 240. یجرف ، ناجرم  همجرت  وشا ، ياههساملا  وشا ، . 7

اهاراس 3 ص 91. . 8
اهاراس 3 ص 125. . 9

ات 92. ص 80  روپ ، یقت  هجیدخ  يهمجرت  تماهش ، وشا ، . 10
اهاراس 4 ص 15. . 11
تماهش ص 47. . 12

وشا ص 105. ياهساملا  . 13

وشا ص 266. ياهساملا  . 14
ص 72. یتارب ، یلعلادبع  همجرت  هیاس ، رد  باتفآ  وشا ، . 15

ياچ ص 4. ناجنف  کی  . 16

وشا ص 13. ياهساملا  . 17
وشا ص 341. ياهساملا  . 18

ص 162. یتارب ، یلعلادبع  همجرت  دنویپ ، وشا ، . 19
: تسا هدومرف  ایند  فصو  رد  یلع ع  ماما  . 20

. تسا هتخیمآ  هودنا  اب  نآ  يداش  نزحلاب ،» ٌبوشم  اهرورس  »
راونالا ج 7 ص 119. راحب 

تماهش ص 179. . 21
وشا ص 130. ياهساملا  . 22

دنویپ ص 48. . 23
ص 98. یجرف ، ناجرم  همجرت  ییالط ، يهدنیآ  وشا ، . 24

ات 124. اهاراس 3 ص 118  . 25
ص 132 و 133. ینیسح ، دیس  داوجریم  همجرت  توکس ، زاوآ  وشا ، . 26

ص 133 و 134. نامه ، . 27
ص 135. نامه ، . 28

تماهش ص 125. . 29
توکس ص 131. زاوآ  . 30

ص 132. نامه ، . 31
تماهش ص 26 و 27. . 32

ص 41. نایدنودعس ، سوریس  همجرت  نهک ، ياهکرب  کنیا  وشا ، . 33
ص 175. رگزرب ، احیسم  همجرت  اهلاب ، اههشیر و  وشا ، . 34

وشا ص 366. ياهساملا  . 35
ص 20. این ، يرهاوج  زرمارف  همجرت  رورس ، دجو و  رنه  هبقارم  وشا ، . 36
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وشوا ياههاگدید 

کی یتح  هکنیا  نودب  دنتشون  ذغاک  يور  رب  دوب ، هدش  طبض  وا  زا  هک  ییاهینارنخس  مامت  وا  هیـصوت  هب  یلو  تشونن  یباتک  هاگ  چیه  وشا 
. دننک دایز  ای  مک  واو 

. دناهدرک همجرت  یسراف  نابز  هب  ار  وا  باتک  دلج  نیتال و 65  نابز  هب  باتک  دلج  اعومجم 650  هک 
یلو تسا  تخـس  رایـسب  مینکدنم  ماظن  ار  وا  راثآ  میهاوخب  رگا  دیوگیم  نخـس  هدنکارپ  رایـسب  هک  تسنیا  وُشا  راثآ  ياهیگژیو  هلمج  زا 

نیلوا و وشا  قشع  میزادرپیم . وشا  ياههاگدـید  زا  یخرب  هب  شراـگن  نیا  رد  دـناسر . یگتخاـس  یمظن  هب  هعلاـطم  اـب  ار  وا  راـثآ  دوشیم 
. تسا هتفگ  نخس  قشع  اب  هطبار  رد  ابیز  رایسب  همه و  زا  شیب  وا  تسا  قشع  وُشا  يونعم  هشیدنا  يانبم  نیرتمهم 

: دننامه تسا  دوجوم  وا  زا  قشع  هرابرد  ییاهباتک  نینچ  مه 
. تسا هدیسر  پاچ  هب  هک  [ 1  ] یگدنز صقر  قشع ، اهر ، دازآ و  ياهدنرپ  قشع  اههناقشاع ،

: تسا نینچ  قشع  دروم  رد  وُشا  تاریبعت  زا  یخرب 
نآ زا  یساکعنا  طقف  رگید  ياهرعش  مامت  تسا ، یعقاو  رعـش  اهنت  قشع  [ 2  ] تسیقیـسوم قشع  تسا ، ییابیز  قشع  اریز  تسا ، نید  قشع 

قشع نودب  دناوتیمن  سک  چیه  تسیگدنز  ضبن  قشع  دشاب  هدنز  دناوتیمن  قشعیب  بلق  اریز  دراد  دوجو  قشع  یبلق  ره  رد  [ 3  ] دنتسه
يوسارف هک  دـنکیم  ساسحا  ار  يزیچ  یمدآ  قشع  هطـساو  هب  دوشیم ، حور  ياراد  یمدآ  قشع  هطـساو  هب  [ 4 [ ؛ تسا نکمم  ریغ  دشاب ،

هبرجت ار  قشع  يدودعم  هدع  طقف  شیاین  هب  دسرب  هچ  دننادیمن  يزیچ  قشع  هرابرد  زونه  مدرم  [ 5  ] تسا تاملک  اهتروص و  هدام ، ندب ،
هطلـس کلمت و  لیم  تداسح  اب  قشع  درک  دیهاوخن  هبرجت  ار  قشع  سپ  میراد  قشع  دض  ياههشیدنا  زا  لامالام  ینهذ  رگا  دـناهدرک … 

زین ار  یتایــصوصخ  قـشع  يارب  وا  [ 6 . ] دنـشابیم قـشع  دـض  ياههدـیدپ  همه  اـهنیا  تسا  لاـحم  دوـشیمن  عـمج  مـشخ  ترفن و  سفن 
دینک شالت  مه  ردق  هچ  ره  دینکب  هک  یشیاین  ره  تسا ، ریذپ  ناکما  يزرو  قشع  اب  ناسنا  يونعم  ییافوکـش  تسا  دقتعم  الثم  درامـشیم 

روضح قشع  رگا  تسا  قشع  تدابع  دـسرب  وا  هب  دـناوتیم  هک  یتدابع  اهنت  دـسریمن  ادـخ  هب  امـش  تدابع  یبهذـم  داقتعا  رواب و  ره  اـب 
ینورد رفاو  قوش  وُشا  رظن  زا  قـشع  [ 7 [ ؛ دش دهاوخ  هدینـش  دنزیمن  مه  فرح  نهذ  یتح  دینکب  یتدابع  تسین  مزال  یتح  دـشاب  هتـشاد 

تذل دراد  فرگش  ریثأت  یلو  دنکیمن  لابند  ار  یفده  ضرغ و  قشع  [ 8 [ ؛ تسا لیلدیب  لیلد  قشع  تسا ، ندوب  لک  اب  ندوب  یکی  يارب 
لقع اب  قشع  دیوگیم  وُشا  [ 9  ] تسین هیجوت  لباق  قشع  دراد ، ار  دوخ  صاخ  یگناوید  قشع  دراد  ار  دوخ  صاخ  یتسمرـس  تسا ، شخب 

. دشابیم راگزاسان 
یناور تساررس و  زیچ  ره  قطنم  تسا  دنمهقالع  نآ  هب  لقع  نیمه  يارب  سیلـس  تایـضایر  دنک  ناسآ  هداس و  ار  اهزیچ  دهاوخیم  لقع 
تسا لماک  يامعم  کی  قشع  درادن . هقالع  نآ  هب  لقع  تسین  ناسآ  يرعاش  دهدیم  ناشن  يدایز  هقالع  اهنآ  هب  لقع  نیمه  يارب  تسا ،
هلیـسو هب  طقف  ام  هک  یلاح  رد  دشاب  یلاخ  ًالماک  دـیاب  نهذ  ندـش  قشاع  يارب  [ 10 [ ؛ دنکیمن رفـس  هداج  نآ  رد  هجو  چیه  هب  لقع  اذـل 

یـسنج و هطبار  زا  یلاـعتم  قشع  اـما  تسیزوسلد  محرت و  نآ  نیرتـالاب  دوشیم و  یـسنج  نآ  نیرتلزاـن  میزرویم و  ار  قشع  دوخ  نهذ 
: دیوگیم [ 11 [ ؛ دریگیم تروص  مرحت 

ترابع نیا  دنـشابیم  ناسدـقم  کشخ  وُشا  هشیدـنا  رد  قشع  نیفلاخم  لالدتـسا ، قطنم و  ياـهلاب  هب  هن  میدـنمزاین  قشع  ياـهلاب  هب  اـم 
هچ اهنیا  هک  تسین  مولعم  دراد  يرگ  نایـصع  يرگ و  نایغط  هیحور  وُشا  هک  اج  نآ  زا  تسا و  داـیز  وُشا  ياـهباتک  رد  سدـقم  کـشخ 

حیجرت ار  یتشز  دشابن و  ییابیز  راد  تسود  هک  تسین  یناسنا  چیه  هک  ارچ  دنتـسه  بهذم  ای  نییآ و  نید  مادـک  رد  دنـشابیم و  یناسک 
. دنکیم دوبان  ار  قشع  هداوناخ  لیکشت  جاودزا و  وُشا  رظن  هب  دهدب .

: دیوگیم
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یهاگ دراد و  لابند  هب  هریغ  تنوشخ و  تشاد . دـهاوخ  لابند  هب  تداسح  دـیا  هدرک  راتفرگ  ار  دوخ  دـیوش  درم  ای  نز و  کی  قشاـع  رگا 
ینغ امش  قشع  دیشاب  رفن  کی  قشاع  رگا  دوش  دودحم  یسک  هب  دیابن  قشع  هک  درادنپیم  اذل  دروایب  دوجو  هب  دراد  ناکما  ار  تیانج  مه 

. تسا هتفرگرب  رد  ار  یتسه  همه  هک  تسا  نآ  هتفای  هعسوت  قشع  هکلب  تسین 
اهر ار  تسیمالـسا  ناملاع  هلاس  رازه  شـشوک  شالت و  لصح  ام  هک  ار  مالـسا  یتعیرـش  يداقتعا و  میلاعت  مامت  يو  مالـسا  ربماـیپ  وشا و 

ار مالـسا  هک  دـناشکیم  ییاج  هب  ار  راک  دـنیبیم  ار  هلطاب  يرگ  یفوص  اهنت  یمالـسا  بان  ینافرع  ياههزومآ  قیمع  يایرد  زا  دـنکیم و 
. تسا بهاذم  يهمه  یلصا  هتسه  يرگ  یفوص  درادنپیم . شزرا  تایح و  دقاف  يرگ  یفوص  نودب 

. دشاب هتشاد  دوجو  مه  مالسا  نودب  دناوتیم  يرگ  یفوص  درادن . يراک  مالسا  اب  صاخ  روط  هب  يرگ  یفوص 
: دیوگیم ربمایپ  دروم  رد  وا  [ 12  ] دشاب هتشاد  دوجو  دناوتیمن  يرگ  یفوص  نودب  مالسا  اما 

. دوب ارح  ناتسهوک  رد  يراغ  رد  دمحم  يدالیم  لاس 610 
شرـسمه دزن  هب  بارطـضا  اب  سپ  دیـسرت . دـشاب  هدـش  رعاش  ای  هناوید  اداـبم  هکنیا  زا  درک  كرد  ار  شايونعم  هبرجت  نیتسخن  هک  نیمه 

: تفگ سرت  اب  تفر و 
. دوب هداتفا  مه  دنلب  ياههرخص  زا  دوخ  ندرک  ترپ  رکف  هب  دوخ  ندرب  نیب  زا  يارب  یتح  وا  هدز ؟ نج  ای  مرعاش  نم  مراد . یهودنا 

. دوب ندیزرل  لاح  رد  مادم  زور  هس  تدم  هب  وا  دوب  قشع  زا  یگرزب  يورین  لثم  يوق  یحور  هبرض  کی  لثم  وا  يارب  تلاح  نیا 
. دوب هدش  التبم  یکانرطخ  یقیمع و  بت  هب  راگنا  هک  يروط 

. تسا هدش  هناوید  ای  رعاش  هک  درکیم  رکف  دوب  هدیسرت  وا 
. دریگیم ندیشوج  يرگ  یفوص  همشچ  دمحم  رد  هبرجت  نیا  رثا  رد 

. تسا هدوب  هارمه  مه  اب  یگناوید  يرعاش و  تلاح  ود  ره  هشیمه 
. دوب ود  ره  وا 

. دوب هناوید  رعاش و  مه  وا 
: دیوگیم وشوا  [ 13  ] دوب هدش  فراع  هناوید و  وا 

تفگیم نخـس  ادخ  اب  وا  یتقو  دیـشوپیم  یمـشپ  يادر  هدرکیم  تاقالم  ادـخ  اب  یتقو  زین  یـسوم  یتح  هک  دـیوگیم  نآرق  رد  دـمحم 
؟ ارچ اما  درکیم  نت  هب  یمشپ  يادر 

دیاب دسرب . ناویح  کی  یهانگیب  هب  دـیاب  یفوص  تسا و  تاناویح  سابل  مشپ  هک  تسنیا  نآ  دراد و  دوجو  قیمع  ییارگ  دامن  کی  اجنیا 
. دراذگب رانک  ار  تیندم  عاونا  همه  دیاب  دیسرب . هیلوا  یهانگیب  هب 

ناویح هرابود  دیاب  وا  دراپـسب . یـشومارف  هب  ار  ندـش  یطرـش  عون  ره  دـیاب  دراذـگب . رانک  ار  یگنهرف  موسر و  بادآ و  هنوگ  ره  دـیاب  وا 
. دنکیم ادیپ  ار  شدوخ  يانعم  دامن  نیا  تروص  نیا  رد  دوشب .

دوجو تسین . ناویح  ًاعقاو  دوشیم  ناویح  ناسنا  یتقو  دـسر . يرتالاب  يهبترم  هب  هکلب  دـنکیمن  طوقـس  اهنت  هن  دوشب  ناویح  ناسنا  یتقو 
[14  ] دوشیم سیدق  دش  ناویح  ناسنا  یتقو  دینکیمن . طوقس  امش  تسیرگید 

تعیرش بهذم و  یفن  وشا و 
: دیوگیم وا  تسا  بهذم  یفن  وشا  ياههزومآ  زا  رگید  یکی 

هب اهيژولوئدـیا  همه  دـض  رب  اهتنـس  همه  دـض  رب  اهینید ، تسار  همه  دـض  رب  وا  رگنیاصع . یبهذـم  ناـسنا  تسا و  شکرـس  بهذـم 
. تسا تقیقح  هب  قشع  وا ، قشع  اهنت  دزیخ . یمرب  نایصع 

: دیوگیم رگید  ییاج  رد  [ 15  ] دباییم ار  نآ  یناسنا  نینچ  طقف  تقیقح . هب  یبایتسد  يارب  وا  قشع  همه 
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. تسا هدش  انب  یگتخاس  يزیواتسد  هیاپ  رب  اهنییآ  همه 
ياهنید هدروآ و  راب  هب  ياهزات  ياهزیواتسد  ناوتیم  دنتسین . هزیگنا  دنروآیم و  دیدپ  ار  تیعقوم  کی  اهنت  اهنآ  دننیغورد . اههویش  همه 

دوب دهاوخ  زاین  يرتون  ياهغورد  هب  دنتفایم و  وب  گنر و  زا  هنهک  ياهغورد  دنوشیم . هدوسرف  هنهک  ياهزیواتـسد  دروآ . دیدپ  ياهزات 
. تسا فلاخم  دیلقت  اب  تدش  هب  هک  تسنیا  وشا  ياههزومآ  رگید  یکی  دیلقت  یفن  [ 16]

دوب و هدش  نارگن  درک . كرت  ار  شراگیس  دش ، یطوط  موادم  هفرس  هجوتم  هک  یماگنه  تشاد ، یطوط  کی  هناخ  رد  يراگیـس ، یمناخ 
. دشاب هدش  یطوط  رازآ  ببس  راگیس  دود  دیاش  درک  رکف  دیشکیم ، راگیس  مهرس  تشپ  هک  ییاجنآ  زا 

هجیتن نیرخآ  درکن . ادیپ  یطوط  رد  هیر  یتحاران  زا  یتمالع  چیه  کشزپ  مزال ، تانیاعم  زا  دعب  درب . تاناویح  صـصختم  شیپ  ار  یطوط 
. تسا هدوب  شبحاص  هفرس  زا  يدیلقت  وا  يهفرس  هک  داد  ناشن  اهيریگ 

یگدنز دننام  اقیقد  دناوتیم  امش  یگدنز  دینک . تقد  درکیم . دیلقت  شبحاص  زا  طقف  وا  هکلب  دوب ، هدشن  یطوط  هفرس  ببس  راگیس  دود 
. دشاب یطوط  نامه 

شزرایب دـیروآیم  تسد  هب  هک  ار  هچنآ  دـیهدیم . فک  زا  ار  یگدـنز  دـیهدیم . تسد  زا  ار  یـشزرا  اـب  رایـسب  زیچ  دـشاب ، نینچ  رگا 
تلیـضف نیرتیـساسا  نیرترب و  یگدازآ ، ندوب و  یعیبط  ارتنات ، رد  لیلد  نیمه  هب  درادن . دوجو  یگدـنز  زا  رتشزرا  اب  يزیچ  اریز  تسا ،

. تسا
: تسا نیا  دنفرت  [. 17  ] تساتکی درف و  هب  رصحنم  یتفص  ندوب ، یقیقح  دازآ و 

یتاذ دادعتسا  شدوجو ، رذب  ًاعبط  نک ! قیوشت  ار  وا  دوب ، دلقم  رگا  نک و  شنزرس  ار  وا  دتسیاب ، دوخ  ياپ  يور  تشاد  یعـس  ناسنا  رگا 
یفن ار  ناـگرزب  ناداتـسا و  وا  هک  تـسنیا  وـشا  زا  رگید  ياهزوـمآ  داتـسا  یفن  [ 18  ] درک دـهاوخن  ادـیپ  روـهظ  زورب و  يارب  یلاـجم  شا ،

. دنکیم
. دنکیم نافرع  نید و  هزوح  رد  زاتهکی  ار  دوخ  هک  تسنیا  ناداتسا  یفن  رد  وشا  فده 

هب دـیجمت  نانآ  زا  ًاضعب  دربیم و  راک  هب  دوخ  راتفگ  دـییات  يارب  ار  ینافرع  گرزب  ناداتـسا  یهلا و  ناربماـیپ  مـالک  دراوم  یخرب  رد  يو 
رامش هب  ینید  ییاناوت  یبهذم و  یهاگآ  هحولرس  ار  دوخ  دنادیم و  هدوهیب  راکنا و  ار  نانآ  ياههزومآ  نخـس  رگید  رد  دروآیم و  لمع 

: دیوگیم دروآیم و  گنج  رس  دنراد  ناوارف  نایماح  هک  گرزب  نایدا  ياههزومآ  رگید  اب  دروآیم و 
يارب دشاب  رارق  رگا  یتح  دهدیم . هدعو  ار  ایند  نیا  امـش  هب  نیغورد  يوروگ  دیـشاب . رذـحرب  نیغورد  یقالخا  ياهداتـسا  ياهوروگ  زا 

ياهرابیوج لوق  امـش  هب  وا  دـهدیم . هدـعو  ار  تشهب  رد  ابیز  ینز  امـش  هب  وا  تسییایند  نیا  راـیعم  هب  مه  زاـب  دـهدب  یلوق  رگید  ناـهج 
ساملا اب  هدش  نییزت  ياهخاک  ییالط  ياههعلق  امـش  هب  وا  دنامیم  یقاب  هدعو  دح  رد  هشیمه  اهزیچ  نیا  اما  دهدیم . ار  تشهب  رد  بارش 

لاـح رد  ًافرـص  وا  دـنراد . قـلعت  اـیند  نیا  هب  اـهزیچ  نیا  هک  تسنیا  تقیقح  اـما  دـهدیم  هدـعو  تشهب  رد  بارـش  نز و  هرقن و  ـالط و  و 
. تسامش کیرحت 

[19  ] دنزب لوگ  ار  امش  دراد  دصق  طقف  وا 
داعم رکنم  درادـن و  لوبق  ار  داعم  يو  هک  تسنیا  رطاـخ  هب  دـیوگیم  نخـس  منهج  تشهب و  دروم  رد  هنوگ  نیا  یتقو  وشا  دـینادیم  هتکن 

: دیوگیم رگید  ییاج  رد  دشابیم  رالوکس  ياهنافرع  ياههصخاش  زا  یکی  نیا  دشابیم و 
تمعن هچ  درادن . يراپس  رطاخ  هب  شزرا  یتح  هتشذگ  دینزن . دنویپ  هتشذگ  اب  ارم  ًافطل  متـسه . ینیون  ًالماک  یبهذم  یهاگآ  زاغآرـس  نم 

. دوب دهاوخ  تیرشب  يارب  یگرزب 
ار وا  هرابود  میشخب و  دیدج  يزاغآ  ناسنا  هب  میراپسب و  اههرازه  هنیجنگ  هب  ار  هتـشذگ  همه  میهن . يرانک  ار  هتـشذگ  خیرات  رـسارس  رگا 

[20  ] ون یگنهرف  ون ، یندمت  ون ، یناسنا  دنک -  عورش  رفص  زا  دناوتب  ات  مینک  اوح  مدآ و 
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: دیوگیم هزوح  نیا  رد  گرزب  ناداتسا  ناربمایپ و  ندنار  رانک  ینافرع و  یهلا و  ناداتسا  مامت  يور  رب  لاطبا  طخ  ندیشک  ریسم  رد  يو 
. تسا هدنز  زین  شقیرط  تسا ؛ هدنز  داتسا  کی  یتقو 

[21  ] تسیگدنز رادتسود  دنمدرخ  ناسنا  دنتـسرپ . هدرم  ناهلبا  دیـشچب . تسا  هدنز  هک  یلاح  رد  ار  داتـسا  کی  زیت . دنت و  دراد  ياهزم  وا 
لیذ وا  تسا  هداوناخ  سدقم  داهنو  جاودزا  دنکیم  یفن  راکنا و  شمیلاعت  رد  ار  نآ  وشا  هک  ییاهـشزرا  هلمج  زا  هداوناخ  جاودزا و  یفن 

جاودزا هک  ار  یناسک  وا  دنکیم  حرطم  ییالط  هدنیآ  باتک  اصوصخ  دوخ  ياهباتک  رد  ار  نومک  تایرظن  هداوناخ  جاودزا و  یفن  اهیفن 
: دیوگیم دنکیم و  باطخ  قمحا  دننادیم  یسدقم  دهع  ار  هداوناخ  و 

يدوبان یگدرب و  یگدرزآ  یناشیرپ  باذـع  طقف  دروآیم  ناغمرا  هب  جاودزا  هچنآ  دراد  رارق  قشع  ياههناریو  رب  يروص و  جاودزا  يانب 
: دیوگیم رگید  ییاج  رد  [ 22  ] تسا دازآ  ياهحور  زا  یعمجت  ای  دنویپ  هنومن  نومک  نیا  فالخ  هب  تسا  ناسنا  تیونعم  لماک 

هداوناـخ رد  تیبرت  یفن  دراد  دـیکات  نآ  يور  وـشا  هک  ییاـههزومآ  زا  یکی  تـیبرت  یفن  [ 23  ] تسیکیتسالپ یعونـصم و  يزیچ  جاودزا 
: دیوگیم يو  تسا 

عورش ام  اما  تسا  رادروخرب  توکس  یقیسوم  ییابیز و  تیباذج و  زا  تسا  دیفس  ًالماک  یموب  دیآیم  ایند  هب  ضحم  یتوکـس  اب  كدوک 
عورش گنردیب  ام  دیآیم و  ایند  هب  لماک  ملاس و  یکدوک  ره  میزاسیم  هدولآ  يزاورپ  دنلب  هب  ار  وا  مینکیم و  اهنامرآ  زا  وا  نتشابنا  هب 

وت رد  ار  رکف  نیا  هراومه  ناراـگزومآ  اـهردام و  ردـپ و  [ 24  ] تسا هنازاورپ  دـنلب  ام  شورپ  شزومآ و  مینکیم  وا  هب  هدـناسر  بیـسآ  هب 
رد [ 25  ] تساهمدآ نتـشاد  هگن  يارب  هنایارگ  هلیح  يدرگـش  نیا  يریگب  رارق  شریذپ  دروم  دیاب  يوش  هتخانـش  دیاب  هک  دناهدرک  تیوقت 

دیاب اههچب  دنشاب . لقتـسم  ردام  ردپ و  زا  دیاب  ناکدوک  هک  دراد  داقتعا  دنادیم و  نومک  هب  قلعتم  ار  ناکدوک  هداوناخ ، تیبرت  یفن  لابق 
. دناهدز ررض  یفاک  هزادنا  هب  نیدلاو  اهردام  اهردپ و  هب  هن  دنشاب ، هتشاد  قلعت  نومک  هب 

. دننک مومسم  ار  هنآ  نهذ  دنناوتن  اهردام  ردپ و  ات  دننک  یگدنز  نومک  ياهيزور  هنابش  رد  هک  نیدلاو ، رانک  رد  هن  دیاب  ناکدوک 
[26  ] ددرگن مکاح  نومکرب  یصاخ  یعامتجا  هقبط  ای  داژن  تیلم ، یسایس ، ای  يرکف  ینیبناهج  عون  چیه  هک  دشاب  بقارم  دیاب  نومک 

دیوگیم تیموـصعم  لـهج و  قرف  رد  وـشا  كدوـک  يارب  يزاـیتما  ار  لـهج  دـنادیم و  وا  لـهج  زا  یـشان  ار  كدوـک  تیموـصعم  وـشا 
یفن [ 27  ] تسا عناـق  یـضار و  عضو  نیا  زا  درادـن  نتـسناد  هب  یقاـیتشا  تیموصعم  رد  هک  تواـفت  نیا  اـب  تسا  لـهج  ناـمه  تیموصعم 

، قالخا زا  نارادمتـسایس  هدش  یفرعم  هعماج  دارفا  نیرتراکبان  ءزج  رادـم  تسایـس  تسیدـیلپ و  ياهعقاو  تسایـس  وشا  نافرع  رد  تسایس 
: دیوگیم وشوا  دناهدنام  بقع  تیونعم  يدازآ و  قشع ، نافرع ،

. دناهدروآ ور  تسایس  هب  هک  تسین  دوک  زا  دنندوک . ییاهمدآ  نارادمتسایس 
تردق هن  تسوا  فعض  هناشن  تردق  باختنا  دنکیمن  باختنا  ار  تردق  تردق ، روعش و  روش و  رعـش و  نایم  زا  دشابن  ندوک  هک  یـسک 

. دناهتفرگ تسد  هب  ار  تردق  هک  دنا . هبنج  مک  فیعض و  ییاهمدآ  اهنآ  وا .
. دنتسه ایند  ناهذا  نیرتغلابان  نازاب  تسایس  [ 28  ] دننیرفآ رطخ  یناسنا  ملاس و  یگدنز  يارب  ناشهمه  ور  نیا  زا 

تـسایس دنربیم . جنر  تراقح  هدـقع  زا  هک  يدارفا  هداتفا و  اپ  شیپ  دارفا  [ 29 . ] دنوشیم دـنمهقالع  ریوزت  هب  موس  تسد  ياهنهذ  طقف 
دنمهقالع صقر  هب  زاوآ  هب  یقیـسوم ، هب  دیاش  تسین  تردق  هسوسو  رد  وا  دنکیم  یگدنز  هنامداش  ار  یگدـنز  لقاع  مدآ  دـنوشیم . زاب 

نارادمتـسایس دوش . نارگید  ياقآ  درادن  هقالع  یلو  دوش  شدوخ  ياقآ  دشاب  دنمهقالع  دـیاش  تسین  دـنمهقالع  يرگ  هطلـس  هب  اما  دـشاب 
. دناهناوید ینا  مدرم 

. دننک رامثتسا  ار  وت  هک  تسا  نارادمتسایس  نارگ و  هطلس  دنفرت  تعاطا  [ 30  ] تسیفاک یناهرب  خیرات 
مدرم هب  دنـشاب . دازآ  نک  کـمک  مدرم  هب  دنـشاب . یعیبـط  نک  کـمک  مدرم  هب  [. 31  ] ینهذ تراـسا  رد  دـنراد  هگن  تراـسا  هب  ار  وت  اـت 

دوخ لرتـنک  تحت  یهدـب و  لـه  روز  هب  یـشکب و  روز  هب  ینک . راداو  روز  هب  ار  یـسک  نکن  یعـس  زگره  دنـشاب  ناـشدوخ  نک  کـمک 
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ملع و دـقن  هـب  نـینچمه  وـشا  يژوـلونکت  مـلع و  یفن  [ 32  ] تسا نیمه  اـپ  اترـس  تسایـس  تـسا و  سفن  ياهدـنفرت  هـمه  اـهنیا  يروارد 
. تسا هدرک  تردابم  مه  يژولونکت 

. تسا یگناوید  لاح  رد  هشیمه  ندمتم  ناسنا 
. تسا يژولونکت  ندمت و  تیصاخ  نیا  تسا و  گرزب  هناخ  ناوید  کی  نونکا  نیمز 

ییاج رد  [ 33 . ] تسین سرت  دـیدهت و  زج  يزیچ  ملع  دروآیم . يور  ملع  تعنـص و  يوس  هب  ددـنبب  ار  دوخ  نهذ  دـناوتیمن  نوچ  ناسنا 
: دیوگیم رگید 

دیدهت و زج  يزیچ  ملع  [ 34  ] دنکیم دوبان  ار  اهصقر  زاوآ و  رعش و  مامت  دزاسیم  رود  وت  یگدنز  زا  ار  تفایض  ینامداش و  مامت  شناد 
یکاپ زا  تظفاـحم  هدولآ ، ياـیند  نیا  رد  اریز  تسا ؛ لاوز  هب  موکحم  یکاـپ  نیا  تسا ؛ كاـپ  دـیآیم  اـیند  هب  هک  یکدوک  تسین . سرت 

اریز تسا ؛ لیلد  نیمه  هب  اههاگـشناد  سرادـم و  سیـسات  تسا ؛ راکبیرف  زاب و  گنرین  رایـسب  زورما  ناهج  تسا ؛ لکـشم  رایـسب  كدوک 
دنهدیم و شزومآ  ار  يراک  بیرف  هار  تسا ، يژولونکت  ملع و  نآ  هجیتن  هک  اهشزومآ  هنوگ  نیا  دنهدیم . ناشن  ار  يراکبیرف  هار  اهنآ 

قطنم هفسلف و  یفن  وشا  ياههزومآ  هلمج  زا  قطنم  هفسلف و  یفن  [ 35  ] تسانعمیب نیـشام  کی  يارب  قشع  دنریگیم . كدوک  زا  ار  یکاپ 
: دیوگیم وا  دشابیم 

. تسا هدنز  لایس و  نایرج  کی  تایح  دنتسین . هدنز  یقطنم  نیناوق 
ياهزیچ ناشناتـسد  رد  هک  دننکیم  مامت  ياهنوگ  هب  ار  نآ  دـننک  یگدـنز  ات  دـنراد  یعـس  دـنهنیم و  شزرا  ار  قطنم  نیناوق  هک  یناسک 

هب دنـشابیم  تایح  زار  كرد  هب  رداق  دنرپب . یگدنز  نورد  هب  دـننکیم و  رود  قطنم  هبوچراهچ  زا  ار  دوخ  هک  یناسک  یلو  دـنراد . هدرم 
نتفایرد یعس  هک  دنتسه  یناسک  هفسالف  هک  دیروآ  رطاخ  هب  دیاب  امـش  دینکـشب …  ار  قطنم  لوصا  مامت  دیوگ  ارتوس  هک  تسا  لیلد  نیا 

. دنراد لقع  ددم  هب  یگدنز  تقیقح 
. دناهتشون باتک  نارازه  دننک  فشک  زیچ  چیه  دناهتسناوتن  نونکات 

. تسا تاملک  اب  يزاب  طقف  ناشياهباتک  اما 
. دناهدرتسگ عیسو  هناکریز و  ار  تاملک  زا  ياهکبش  دناهدش و  هتشاگن  تاملک  ریسفت  يارب  اهنآ 

دننادیم ار  یگدنز  تقیقح  هک  یناسک  زیچ . چیه  ًالـصا  دـننادیمن . زیچ  چـیه  نانآ  اما  دومن  ادـیپ  نآ  زا  جورخ  هار  ناوتیم  لکـشم  هک 
[36  ] دنروخیم هتوغ  نآ  نورد  یتسه ، دنفرت  ینابز  نیرمت  ياج  هب  هک  دنتسه  یناسک  نانیا  دنتسه  افرع  امکح و 

. تسا فلاخم  ینافرع  ماظن  ره  رد  لقع  نالوج  اب  وا 
. دناهکرعم یفسلف  ياهماظن  همه  تسا  دقتعم  وا 

. دناهدرم ناشهمه  هک  تسا  نآ  یفسلف  ياهماظن  نیا  فعض  هطقن  اهنت  دنرادن . فرح  سکرام  تناک ، لگه ،
منادیمن یتح  نم  دور . لثم  نایرج  کی  ماهدنور . کی  نم  دنامب . هدنز  دناوتیمن  یفسلف  ماظن  متسین . يا  یفـسلف  ماظن  چیه  بحاص  نم 

. متسین زورید  ياهفرح  يوگخساپ  نم  ماهظحل . نیا  يوگخساپ  طقف  نم  منکیمن . رکف  ًالصا  مه  عوضوم  نیا  هب  ماهتفگ . هچ  زورید  هک 
هظحل نیمه  اـهنت  ییادرف  هن  دراد و  دوجو  يزورید  هن  تفاـی . یهاوخن  ارم  زین  ادرف  درک . یهاوـخن  شیادـیپ  ًاـعطق  سرپـب . يزورید  زا  ورب 

[37  ] دراد تیعقاو  هک  تسا 
***********

احیسم همجرت  اهر ، دازآ و  ياهدنرپ  قشع  وُشا ، 1383 ؛ رتسگ ، هیاس  تاراشتنا  مق ، یهاشمرخ ، نیدلا  ماوق  همجرت  اههناقـشاع ، وُشا ، [ - 1]
1379 هژیوآ ، نارهت ، ینامرهق ، دیشرف  همجرت  یگدنز ، صقر ، قشع ، وُشا ، ، 1382 شونیراد ، تاراشتنا  نارهت ، رگزرب ،

ص 24 رگزرب ، احیسم  همجرت  ياچ ، ناجنف  کی  وُشا ، [ - 2]
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ص 43 مدقم ، ابیرف  ینامرهق و  دیشرف  همجرت  یگتشگرس ، وُشا ، [ - 3]
نامه ص 75 [ - 4]

ص 196 رگزرب ، احیسم  همجرت  هیاس ، رد  باتفآ  وُشا ، [ - 5]
رگزرب ص 53 احیسم  همجرت  اهر ، دازآ و  ياهدنرپ  قشع  ص 18 و  یهاشمرخ ، نیدلا  ماوق  همجرت  اههناقشاع ، وُشا ، [ - 6]

ص 19 زیرهک ، ناور  همجرت  گرزب ، زار  وُشا ، [ - 7]
ص 51 ینامرهق ، دیشرف  روپ و  یحایر  کباب  همجرت  یگدنز ، صقر  قشع  وُشا ، [ - 8]
ص 58 ینامرهق ، دیشرف  روپ و  یحایر  کباب  همجرت  یگدنز ، صقر  قشع  وُشا ، [ - 9]

ص 177 زیرهک ، ناور  همجرت  گرزب ، زار  وُشا ، [ - 10]
ص 132 رگزرب ، احیسم  همجرت  ياچ ، ناجنف  کی  وُشا ، ص 74 ؛ یهاشمرخ ، نیدلا  ماوق  اههناقشاع ، وُشا ، [ - 11]

ص 1 ینیسح ، دیس  داوج  ریم  همجرت  توکس ، زاوآ  وشا ، [ - 12]
ص 37 نامه ، [ - 13]

ص 8 توکس ، زاوآ  وشا  [ - 14]
ص 203 وشا ، ياهساملا  وشا ، [ - 15]

 - ص 20 رورس ، دجو و  رنه  هبقارم  وشا ، [ - 16]
ارتنات ص 123 تامیلعت  [ 17]

ص 16 نیون ، كدوک  وشا ، [ - 18]
لوا 1384 ص 94 پاچ  نید  تاراشتنا ه و  ینیسح . دیس  داوجریم  همجرت  توکس . زاوآ  وشوا . [ - 19]

صوشوا 366 ياهساملا  [ - 20]
ص 100 توکس . زاوآ  [ - 21]

ییالط ص 98 هدنیآ  وشا  [ - 22]
ص 77 یمتاخ ، نسحم  همجرت  زاروشا  [ - 23]

�یکشزپ ص 50 دیجم  یتسمرس ، روش و  رته  هبقارم  وشا ، [ - 24]
ص 138 یجرف ، ناجرم  تیقالخ ، وشا ، [ - 25]

ص 100 ییالط ، هدنیآ  وشا  [ - 26]
ص 87 غولب ، وشا ، [ - 27]

ص 105 لوا 1382 . پاچ  ژیوآ . رگزرب . احیسم  همجرت  اهلاب . اههشیر و  وشوا . [ - 28]
ص 206 وشوا . ساملا  [ - 29]

ص 354 نامه . [ - 30]
ص 390 نامه . [ - 31]
ص 251 نامه . [ - 32]

ص 96 زار ج 1 ، وشا ، [ - 33]
نامه ص 241 [ - 34]

ص 44 یتسم ، روش  هبقارم  وشا ، [ - 35]
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ص 404 ییاکنش . هیضرم )  ) زیئول رتکد  همجرت  قلطم . تقیقح  بلق  نابرض  وشوا . [ - 36]
ص 175 اهلاب ، اههشیر و  وشا ، [ 37]

ادوب  - 3

هچخیرات

. دش يراذگناینب  همتوگ  هتْرادیس  طسوت  دالیم  زا  شیپ  مجنپ  نرق  یلاوح  هک  تسا  دنه  یناتساب  نایدا  زا  یکی  ییادوب  نییآ 
ذوفن نوچ  ینوریب  لماوع  مه  ینورد و  لماوع  تهج  هب  مه  يدعب  ياههدس  رد  اما  تفای  نوزفازور  شرتسگ  دـنه  رد  ادـتبا  رد  نییآ  نیا 

نونکات يرایـسب  ياهنییآ  دنه و  خیرات  رد  ادوب  نییآ  تفای . قنور  رگید  ياهروشک  رد  تسبرب و  تخر  نیمزرـس  نیا  زا  دـنه  رد  مالـسا 
. تسا هتفای  شرتسگ  برغ  رد  متسیب  نرق  یط  رد  هتشاد و  یساسا  یشقن  قرش  ناهج  رد  ادوب  نییآ  تسا  هدوب  راذگرثا 

دوخ رثات  تحت  ار  ناتسلوغم  تبت و  نپاژ ، هرک ، نیچ ، اکنالیرس ، دنه ، نوچ  ییاهروشک  تفرگرب و  رد  ار  ایسآ  قرـش  ادتبا  رد  نییآ  نیا 
يدایز نارادـفرط  برغ  يایند  رد  نونکا  مه  نییآ  نیا  برغ  ناـهج  رد  ییارگ  تیونعم  شرتسگ  اـب  ناـمزمه  رـضاح  رـصع  رد  داد . رارق 

[1 [ ؛ دناهتشاذگ دوجو  هصرع  هب  اب  دنتسه  ییادوب  نییآ  زا  رثاتم  هک  يدایز  ینید  دیدپون  ياهشبنج  هک  يروط  هب  تسا  هتفای 
ادوب یناگدنز 

دلوت
. تسا ییادوب  نییآ  راذگناینب  روهشم  مان  ادوب 

ای [ 3  ] هدیسر ییانشور  هب  هک  تسیـسک  يانعم  هب  عقاو  رد  ادوب  هژاو  [ 2 [ ؛ تسا هدوب  همتوگ  شیگداوناخ  مان  هترادیس و  يو  یـصخش  مان 
رد دمآ ) دهاوخ  هکنانچ   ) ادوب ناونع  ور  نیا  زا  درادـن . یـصاخ  صخـش  هب  صاصتخا  نیا  رب  انب  [ 4 « ] تسا هدش  رادـیب  تیعقاو  هب  هکنآ  »

دوریم راک  هب  صخش  هب  هراشا  يارب  ییاهنت  هب  ادوب  هملک  یتقو  تروص  ره  رد  اما  دراد  دربراک  ماع  ناونع  کی  تروص  هب  ییادوب  نییآ 
. تسا ییادوب  نییآ  راذگناینب  نامه  روظنم 

لاس رد  ادوب  [ 6 [ ؛ تسا ضاترم  ینعم  هب  همتوگ  ای  اـهاتوگ  و  [ 5  ] هدیسر ییاهن  فده  هب  هک  یسک  يانعم  هب  هترادیـس  هژاو  تسا  ینتفگ 
. دش دلوتم  حیسم  دالیم  زا  لبق   560

وا ردپ  [ 8 [ ؛ دناهتـسناد لاـپن  بونج  رد  ینیبـمول »  » هتـشیب یخرب  و  [ 7  ] دـنه لامـش  رد  سرانب  رهـش  یلیاـم  دـصکی  رد  یخرب  ار  وا  دـلوم 
هدشن هداد  تسد  هب  لماک  روط  هب  ادوب  لاح  حرـش  [ 9 [ ؛ تسا هدرکیم  ییاورنامرف  نانآ  رب  هدوب و  ایکاش  هلیبق  ناگدازهاش  زا  اـنادودوس » »

ات تسا  هتخیمآ  یبیجع  ياهقارغا  اههناسفا و  اب  رگید  يوس  زا  ناوارف و  فالتخا  راچد  وس  کی  زا  يو  یگدـنز  تایاور  ور  نیا  زا  [ 10]
. دوب ایماهم  شردام  مان  [ 11 [ ؛ تسا هدش  هلماح  يرشب  ریغ  یقیرط  زا  شردام  دناهتفگ  هتسناد و  یعیبط  قوف  ام  ار  وا  دلوت  هک  ییاج 

صیخـشت نانمهرب  داد و  خر  ملاع  رد  یثداوح  يو  دـلوت  هارمه  دـمآ . ایند  هب  وا  يولهپ  زا  ادوب  نوچ  دوب  هرکاـب  زین  ادوب  دـلوت  زا  دـعب  وا 
ردپ دربیم . رـس  هب  تمعن  زان و  رد  ردپ  یگدنز  رد  ادوب  [ 12 . ] ناهج ياورنامرف  ای  دوشیم و  ادوب  ای  یگلاس  جنپ  یـس و  رد  وا  هک  دنداد 

. دوب هتخاس  رصق  هس  يو  يارب  یگلاس  هدزناش  نس  رد 
درک جاودزا  رواجم  ناتـسا  ناگدازهاش  زا  یکی  اب  یگلاس  هدزون  ای  هدزناـش  نس  رد  [ 13 . ] دربیم رـس  هب  اهنآ  زا  یکی  رد  لـصف  ره  رد  وا 

[15  ] یگلاس نس 29  رد  دـشن و  هتـساک  وا  لاح  یگتفـشآ  ریمـض و  یناشیرپ  زا  تشاد  دوخ  رـسمه  هب  هک  يرفاو  هقالع  نمـض  اـما  [ 14]
: دننکیم هراشا  هرظنم ، راهچ  هدهاشم  هب  میمصت  نیا  تلع  هرابرد  [ 16 . ] دیوگ كرت  ار  دوخ  نادناخ  یگدنز و  تفرگ  میمصت 

یلع هرظنم  راهچ  نیا  هدهاشم  زا  سپ  يو  شیوشتیب . مارآ و  یبهذم  دهاز  هدرم و  کی  هزانج  هدنامرد ، ضیرم  هتسکش ، رایسب  يدرمریپ 
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، رـس يوم  ندیـشارت  اب  اهلگنج  لد  رد  هتفر  نوریب  رهـش  زا  تفرگ و  هرانک  دوخ  هتفای  دلوت  هزات  دنزرف  نز و  زا  هنابـش ، دیدش ، لیم  مغر 
تضایر دهز و  [ 17 . ] دیشوپ ار  اهبهار  سابل 

نت جنپ  قافتا  هب  دوخ  هدرکن و  بلج  ار  وا  تیاضر  نانآ  شور  اما  دزومایب  ار  يدبا  شمارآ  هار  نانآ  زا  ات  دیسر  داتسا  ود  دزن  سپس  ادوب 
شش تدم  هب  و  [ 18  ] تخادرپ اسرف  تقاط  ياهتضایر  هب  دنتسویپ  يو  هب  اداگام  نیمزرـس  رد  الوروا  هدکهد  رد  هک  ناضاترم  زا  رگید 

دوصقم هب  لاح  نیا  اب  اما  [ 19  ] دش لدب  ناوختسا  تسوپ و  هب  داد و  فک  زا  ار  ینامسج  يورین  توارط و  هک  دیـشک  تضایر  نانچ  لاس 
. دـبای زاـب  ار  دوخ  يورین  اـت  تخادرپ  ندیـشون  ندروخ و  هب  تشگرب و  يداـع  یگدـنز  هب  سپ  دیـسرن  تسییانـشور  شمارآ و  هک  دوخ 
يرادیب و تخرد  ار  نآ  ًادعب  هک  وب »  » تخرد ریز  ادوب  [ 20 . ] دنتفگ كرت  ار  وا  هدش  سویأم  وا  زا  تیعضو  نیا  هدهاشم  رثا  رد  ناهارمه 
رکفت و هب  سپـس  دروخن  ناکت  اجنآ  زا  دسرن  تیعقاو  هب  ات  تفرگ  میمـصت  تسـشن و  دناهتـشاذگ  مان  یهدوب  ای  ملع  تخرد  ای  ییانـشور 

نآ رب  يزوریپ  هوحن  رورش و  تلع  هرابرد  یتخانش  ناور  هداس  لیلحت  هیزجت و  کی  هب  ماگنه  بش  هک  اجنآ  ات  تخادرپ  تبقارم  زکرمت و 
هتسجرب تقیقح  راهچ  ینعی  یناهج  جنر  أدبم  ناهج و  رارسا  هنک  هب  وا  عقاو  رد  [ 21 . ] دیدرگ رونم  نشور و  ینعی  دش  ادوب  تفای و  تسد 

: زا دنترابع  هتسجرب  تقیقح  راهچ  تفای . تسد  تاجن  هار  تشه  زین  و 
. تسا هارمه  جنر  درد و  اب  دراد  هرهب  یتسه  زا  هک  يزیچ  ره  فلا :

. تسا یناسفن  ياهشهاوخ  لایما و  اهجنر  مالآ و  أدبم  ب :
. دوشیم لصاح  یناسفن  تالیامت  اهشهاوخ و  ندرک  بوکرس  نتشاذگ و  رانک  اب  جنر  زا  ییاهر  ج :

: زا دنترابع  هار  تشه  نآ  دوشیم . لیکشت  هار  ای  هلحرم  تشه  زا  لایما  ندومن  فقوتم  هار  د ؛
، تسار نامیا 
، تسار تین 

، تسار راتفگ 
، تسار رادرک 

، تسار نتسیز  قیرط 
، تسار ششوک 

، تسار رادنپ 
. تسار هبقارم  هجوت و 

هدیسر یگلاس  داتـشه  نس  هب  ادوب  [ 22 . ] تفرگ دـهاوخ  ار  نآ  ياج  يداش  دوشیم و  هدودز  ناسنا  جـنر  هار  تشه  نیا  يریگراک  هب  اـب 
بیغرت يراگتـسر  هار  رد  شـشوک  هب  ار  نانآ  درکیم و  ییاهتحیـصن  دوخ  ناراـی  هب  تسا  هدیـسر  عادو  ماـگنه  درک  ساـسحا  هک  دوب 

دننک و حرطم  دنراد  ییادوب  نییآ  ای  وا  هرابرد  یکـش  شناوریپ  رد  رگا  ات  دوب  نیا  ادوب  شالت  دومنیم . دزـشوگ  ار  انف  لاوز و  دومنیم و 
مان هب  یناکم  زا  عباـنم  رد  [ 23 . ] تفر ایند  زا  یغیلبت  ياهناکم  زا  یکی  رد  شنادـیرم  زا  يرفن  دـصناپ  هورگ  نایم  رد  وا  دـنریگب . خـساپ 

رد ییادوب  زا  لبق  هرود  رد  ناتـسروگ  لحم  کچوک و  ياهپت  مان  اپوتـسا  هدـش . دای  ادوب ])) نیریاز  تاریخ  تاروذـن و  لـحم   ] )) اپوتـسا
يـالاب رد  ادوب  رتسکاـخ  زا  یـشخب  هدـمآ  اـههناسفا  رد  هک  نیا  زج  تسین  نشور  ادوب  نییآ  رد  نآ  شقن  هدوب . دـنه  یقرـش  لامـش  هقطنم 

؛ تسا هدوب  ییادوب  يونعم  نامرآ  يروآ  دای  يارب  لـحم  نیا  كرادـت  عقاو  رد  تسا و  هدـشیم  يرادـهگن  هرکمین  تروص  هب  ناـمتخاس 
[24]

یسررب
نوماریپ باسحیب ، ياهییارس  ناتساد  ای  تافّرصت  لخد و  زا  یکاح  عبانم ، رد  همتوگ  هترادیـس  یناگدنز  هب  طوبرم  تایئزج  یگدنکارپ 
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. تسا يو 
رد دالیم  زا  لبق  مجنپ  مشش و  ياهنرق  دودح  رد  يو  هک  دوبن  نیا  زج  يزیچ  دنتشاد  يو  نوماریپ  ادوب  نارود  هیلوا  لسن  هچ  نآ  عقاو  رد 

. تسا هتفر  ایند  زا  هدش و  ّدلوتم  ناتسودنه  قرش  لامش 
تاـماقم هب  لوصو  زا  سپ  هتخادرپ و  تضاـیر  هب  هدرک و  اـهر  ریوـنت  هب  یباـی  تسد  يارب  ار  دوـخ  یگدـنز  هدوـب و  اـههیرتاشک  هقبط  زا 

. تسا هتفای  یناوریپ  هتخادرپ و  غیلبت  هب  يونعم 
شالت يو  یناگدـنز  تایئزج  شرتسگ  رد  نانآ  دیـسر  یمرظن  هب  حوریب  يدـعب  ياهلسن  هاگن  رد  يو  تایح  زا  تیاور  نیا  هک  اجنآ  زا 

هب یگتفیـش  زا  یکاح  زیمآ و  قارغا  تایئزج  زا  نوحـشم  هک  دـنام  ياـج  هب  يو  یناگدـنز  زا  اهحرـش  ماـسقا  عاونا و  هجیتن  رد  دـندرک و 
. تسا ادوب  ّتیصخش 

. دنکیم تیاکح  اهنآ  ندوب  یگتخاس  زا  تایئزج  نیا  يراگزاسان  یگدنکارپ و 
ددـعتم ياهرـصق  رد  هفرم  رایـسب  هداوناـخ  رد  وا  دـیازفایم . وا  یناگدـنز  یگبذاـجرپ  یگدـنبیرف و  رب  ادوـب  یناگدـنز  رد  هدوزفا  رـصانع 

اب دوخ  تامیمصت  همادا  رد  دنکیم و  ادیپ  ینوگرگد  ییاههنحص  هدهاشم  اب  دوریم و  نوریب  دوخ  رصق  زا  يواکجنک  رـس  زا  تسیزیم .
هب اـت  دریگیم  شیپ  ار  هقاـش  ياـهتضایر  هار  دوـشیمن و  یـضار  زین  ناـنآ  شور  زا  دزادرپیم و  اـگوی  نیرمت  هـب  ناـنهاک  زا  داتـسا  ود 
زا یکاح  دوشیم  لقن  ضراعتم  هاگ  نوگانوگ و  ياهتروص  هب  عباـنم  رد  هک  ادوب  یناگدـنز  رد  تاـیئزج  نیا  دـباییم . تسد  یقیاـقح 

هروطسا هیحور  تلاخد  ناوتیمن  ساسا  نیا  رب  [ 25 [ ؛ تسا هتفای  روضح  ادوب  یناگدـنز  هب  طوبرم  عبانم  رد  هک  تسیدارفنا  ياهتشادرب 
. تسناد یفتنم  وا  یناگدنز  ریوصت  رد  ار  ادوب  نارصاعم  زا  دعب  ياهلسن  ییارگ 

ادوب ّتیصخش 
هار یناهج و  جـنر  تخانـش  رد  ون  یهاگن  درکروهظ و  هکاوراچ  داشیناپوا و  اـمراک ، يرکف  ياـهنایرج  بتکم و  هس  ناـیم  رد  ادوب  نییآ 

لادج نوهرم  ار  دـنه  رد  هفـسلف  دـشر  هک  ياهنوگ  هب  داد  رارق  عاعـشلا  تحت  ار  ودـنه  نییآ  اهتدـم  ات  هک  ياهنوگ  هب  دومن  هئارا  تاجن 
يرایـسب رد  نییآ  نیا  اـما  هدـش  ییارگ  ییادوب  تسکـش  هب  رجنم  دـنه  نیمزرـس  رد  لادـج  نیا  هچرگ  دـننادیم  ییادوب  يدـنه و  ناوریپ 

LokoTTAr -  ) اـهنیداو اراـتاکول -  ینعی  يدـنه  ناـییادوب  یخرب  رواـب  نوتم و  ساـسا  رب  [ 26 . ] تفاـی شرتسگ  رگید  ياـهروشکزا 
ياهناتـساد ساـسا  رب  تسرداـق و  رـشب  ییاـناوت  قوف  يروـما  ماـجنا  هب  وا  دراد . یهلا ) همین  اـی   ) یعیبـط قوـف  ياهرهچ  ادوـب  ( vadins

اینوپ زا  یمیظع  عبنم  خسانت ) رواب  ساسا  رب   ) دوخ هتـشذگ  ياهیتسه  رد  يو  هدمآ  مهارف  ( mahavastu  ) وتساواهم رد  هک  ياکاتاج 
رد زاغآ  ناـمه  زا  ناـییادوب  [ 27 . ] دراد ياهداـعلاقراخ  ياـهییاناوت  اذـل  تـسا و  هدرک  يروآدرگ  تـبثم  ياـهراک  ینعی  ( panhya)

انایانیه و یلـصا  هخاش  ود  شیادـیپ  أشنم  تافالتخا  نیا  دـمآ . شیپ  یفلتخم  ياههاگدـید  دـندومن و  فالتخا  ادوب  تامیلعت  ّتیـضخش و 
هک روطنامه  دنتشاد و  ادوب  صخـش  میلاعت  ظفح  رب  یعـس  دندربیم  رـس  هب  دنه  یبونج  قطانم  رد  هک  انایانیه  دش  ادوب  ناوریپ  رد  انایاهام 

. دندرک افتکا  رادقم  نیمه  هب  مه  نانآ  دنکیم  یفرعم  اهیتخبدب  زا  نازیرگ  هداس و  يراگزومآ  ار  دوخ  ادوب 
هب دندرب و  رتارف  هداس  راگزومآ  ره  زا  ار  وا  هدرک  حرطم  ار  ادوب  تیهولا  هیرظن  دنتـسیزیم  یلامـش  قطانم  رد  هک  انایاهام  هخاش  ربارب ، رد 

هقرف هک  هدوب  راذـگ  ریثأت  نانچ  رواـب  نیا  دـندومن . دـیکأت  دودـحمان  تروص  هب  اـهادوب  ددـعت  رب  زین  دـندرک و  یفرعم  یهلا  یجاـن  ناونع 
دندرب الاب  ییادخ  ّدح  ات  ار  وا  شناوریپ  هکلب  هدوبن  تیهولا  ددص  رد  دوخ  ادوب  [ 28 . ] دنریذپیم ار  ادوب  نیدنچ  دوجو  هزورما  زین  انایانیه 

هک تسیثداوح  لقان  وا  یناگدـنز  تشذگرـس  تشاد . دوجو  یلومعم  ناسنا  کی  ياههناشن  ادوب  رد  کشیب  دـنتخادرپ . وا  شتـسرپ  هب  و 
هدشیم التبم  يرامیب  هب  هتـشاد و  یجازم  ياهیتحاران  تسا ، هدوب  ینامـسج  ياهفعـض  راچد  زین  ریونت  زا  سپ  یتح  ادوب  دهدیم  ناشن 
درادیم رب  ماگ  اهناسنا  تاجن  ریـسم  رد  دـنکیم و  يریگ  هرانک  یثوروم  تخت  جات و  تمعن و  زاـن و  زا  هک  وا  یگدـنز  شور  اـما  تسا 

دندروآیم يور  وا  یمسر  شیاتس  هب  مک  مک  تهج  نیا  زا  دشیم  اهنآ  تاساسحا  ندش  هتخیگنارب  وا و  ناوریپ  دیجمت  نیـسحت و  ثعاب 
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ادوب تیهولا  هب  رواب  ثعاب  هک  رگید  لماوع  زا  دنرامـشیم . ییودـنه  نایادـخ  زا  رتیلاعتم  یتح  یلاعتم و  ناسنا  کی  ار  يو  هک  ییاج  ات 
یس و اب  ار  وا  دلوت  دندنامیم . ریحتم  مدرم  دشیم و  ناهنپ  اهرظن  زا  سپس  دمآیم و  سلجم  هب  يزیگنا  تفگـش  تروص  هب  هک  نیا  هدوب 

[29 [ ؛ دناهتسناد تامارک  اب  هارمه  زین  ار  وا  ریونت  دننادیم و  هارمه  ییوگشیپ  ود 
ییادوب نید 

. تسا هتفرگ  لکش  یناهج  تروص  هب  هک  تسا  هدوب  ینید  نیلوا  ینید  ای  یناحور  ياهنایرج  نایم  رد  ادوب  یناحور  نایرج 
خیرات نایم  یناحور  نایرج  کی  ای  تسا  هدوب  نید  ادوب  ياههشیدـنا  راکفا و  اـیآ  هکنیا  دروم  رد  نارکفتم  يرظن  ياههشیدـنا  رد  هچرگا 

. هتفریذـپ تروص  یخرب  يوس  زا  يونعم  نایرج  کی  ای  تسا  نید  هکنیا  دروم  رد  زین  ياهتفلاخم  هتفرگرارق و  کیکـشت  دروم  ناـسیون 
: دسیونیم نایدا  نارظن  بحاص  نیرتمهم  زا  یکی 

يانبم رب  هک  تسا  فرص  یفسلف  یقالخا و  ماظن  کی  هکلب  تسین  نید  کی  ًاقلطم  نآ  رتیعقاو  رتیمیدق و  لکـش  هب  لقادح  ییارگادوب  »
مغ و جنر ، ًامامت  هک  ایند  نیا  رسارس  زا  ار  ناسنا  هک  تسا  هدوب  نیا  ادوب  یلـصا  فده  [ 30 « ] تسا هدش  انب  یگدنز  زا  ياهنانیبدب  شرگن 

یتـسه رب  یقـالخا  رظن  زا  هک  هدوب  ساـسا  نیمه  رب  زین  شتاـمیلعت  یقـالخا  روما  يرـس  کـی  هلیـسو  هب  دـناهرب و  هتفرگارف  ار  وا  یتخبدـب 
ناوتیمن ار  دوب  نییآ  اذل  [ 31 . ] تشاد يرترب  دوب  هدش  هتشامگ  ضارتعا  اهنآ  رب  يو  هک  ییودنه ، نید  شزومآ  دروم  یلاعتم  یکیزیفاتم 

ماظن کی  تروص  هب  هن  ًافرص  ار  دوخ  نهک  راگزور  نامه  زا  زین  ناییادوب  دوخ  هک  تسیقالخا  يونعم  نایرج  هکلب  تسا  نید  کی  تفگ 
ار مدرم  ناوتیم  هنوگچ  هک  دراد  دـیکأت  هتکن  نیا  رب  هداهن و  اپ  روهظ  هصرع  هب  یمدرم  ياههبنجاب  يونعم  ناـیرج  نوچمه  هکلب  یناـبهر 

[32 . ] دناسر اناورین  هب  داد و  ییاهر  تسا  هتفرگارف  ار  اهنآ  دوجو  رسارس  هک  يویند  باذع  جنر و  زا 
ییادوب نید  شیادیپ 

ناتـسودنه نیمزرـس  رد  یقالخا  يونعم و  مهم  ناـیرج  هس  هک  میباـییم  رد  مینک  هجوت  ادوب  زا  شیپ  يونعم  يرکف و  ناـیرج  هب  هچناـنچ 
. دناهدوب لاعف 

نییآ يرگید  هتفریذـپ و  تسوداـج  رحـس و  زا  هتفرگرب  هک  ار  دوـخ  يداـبع  مسارم  هـک  تساـمراک  نوناـق  ناـمه  اـی  شیاـین  نـییآ  یکی 
ملاع نیا  زا  ات  دـندوب  هتخادرپ  سفن  هیکزت  هب  دناهتـسجیم و  ییاهر  هدام ، ملاع  نیا  دـنب  دـیق و  زا  هک  دـندوب  یناـسک  ناـنآ  اـهداشیناپوا .

. دننک ادیپ  ییاهر 
مـسارم يارجا  قیرط  رادرک و  هار  اـهنیا  لـباقم  رد  هک  تاـجن  قیرط  نداد  ناـشن  يارب  تسیلیثـمت  يزمر و  ياههتـشون  یعون  اـهداشیناپوا 

. دشابیم همهارب  ياههلاسر  هب  طوبرم  هک  يدابع 
. تسا ناودنه  يادو  نید  رد  تقیرط  هار  اهداشیناپوا  تعیرش و  هار  همهارب  رتقیقد  یترابع  هب 

هتخادرپیم هدام  ملاـع و  دویق  زا  ییاـهر  درجت و  هب  هار  نیا  رادرکزا . یهن  ینعی  يونعم  یهار  تقیرط  هار  يویند و  تسیهار  تعیرـش  هار 
حور داعم و  أدـبم و  رکنم  یلک  روط  هب  ینید  هشیدـنا  اـی  یفـسلف  بتکم  نیا  هکاوراـچ . ماـنب  تشاد  دوجو  زین  یموس  بتکم  [ 33 [ ؛ تسا
رـشب تاـیح  ییاـهن  فدـه  ود  لد  ماـک  يداـم و  عـفن  درمـش و  تمینغ  ار  نآ  دـیاب  هک  تسا  یلعف )  ) مد هدوـب  مهم  اـهنیا  دزن  هچنآ  هدوـب 

تیلوؤسم نیرتکـچوک  دوخ  يارب  دـندشیم و  دـنمهرهب  لـماک  تروص  هب  يویند  یگدـنز  ذـئاذل  زا  اـههکاوراچ  عقاو  رد  دنتـسنادیم .
روهظ دالیم  زا  لبق  مشش  نرق  رد  ادوب  هک  دوب  يونعم  بتکم  هس  نیا  نایم  دندرمـشیمنرب . هدوب  یلبق  بتکم  هس  رد  هک  يونعم  یقالخا و 

ار ناودنه  شیک  تسناوت  اهتدم  ات  داد  رارق  رشب  يارب  ار  هدام  ملاع  ای  یناهج و  جنر  زا  ییاهر  هار  یگنوگچ و  رد  ار  ییون  باب  دومن و 
نیا هطـساو  هب  هک  دومن  يدایز  ياهشکمـشک  هرظاـنم  هلباـقم و  هب  ناـنمهرب  اـب  دومن  روهظ  ادوب  هک  یتقو  دـهدب ، رارق  دوخ  ریثأـت  تحت 
روهظ دش  هراشا  نآ  هب  الاب  رد  هک  یمهم  يونعم  ياهنایرج  هک  یطیحم  رد  هکنیا  اب  ادوب  [ 34 . ] دومن دشر  ودنه  هفسلف  اهدقن  تارظانم و 
شبنج کی  یعون  هب  هتفرگ ؛ رارق  ایند  كرت  لصا  يور  رب  نیج ، نییآ  دننامه  ناییادوب  دومن ، ذاختا  رـشب  تاجن  يارب  ون  یـشور  اما  دومن 
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. تسا يرشب  حور  ياهیتخس  زا  ییاهر  يارب  يونعم  يرکف و 
ای ناروآ ) گنج   ) ایرتاشک تساک  هقبط  زا  يو  تشادرب  مدـق  نانمهرب  میلاـعت  هقبر  زا  ییاـهر  لـمع و  رکف و  لالقتـسا  هار  رد  ادوب  نییآ 

یـصاخ مارتحا  دروم  دـنه  رد  هک  اهتساک ، ماـظن  تیاـعر  نودـب  ار  اـهناسنا  دارفا و  همه  دـمآ و  نوریب  هقبط  نآ  زا  هک  دوب  ناـگدازهاش 
دروم ار  نانمهرب  ياههشیدـنا  هفـسلف و  ادوب  نییآ  عراش  [ 35 . ] دومن دوخ  یقـالخا  يونعم و  ياـهنایرج  هب  توـعد  ناـمز  نآ  رد  تشاد 

اهنییآ مامت  دومن . راکنا  یلک  روط  هب  دنتسنادیم  اهادو  هلیسو  هب  اهنآ  هک  ار  حور  یگدازآ  هار  تخادرپ و  اهنآ  هلباقم  هب  تسناد و  راکنا 
اهنت دـنتفگیم  هک  ار  اهنآ  ياعدا  تسناد و  وغل  هدوهیب و  اهادو  قیرط  زا  دـنادیم  ماجنا  نامز  نآ  رد  ناـنمهرب  هک  ياـهکسانم  مسارم  و 

[36 . ] دومن راکنا  ار  اهادو  هفیاط و  نیا  هب  رصحنم  ملاع  جنر  درد و  زا  ناسنا  ییاهر  يراگتسر  هار 
هب دیامن . دشر  دنه  رد  ادوب  هک  دـش  ببـس  دـشیم  هضرع  مدرم  رب  اهنمهرب  قیرط  زا  هک  یتخـس  مسارم  اب  ادوب  هیلوا  ياهتفلاخم  نیمه 

ار نیج »  » لمحت لباق  ریغ  ياهتضایر  تسنادیم و  دودرم  ار  نمهرب  یتاقبط  ماظن  یتلادـعیب و  هکنآ  تهج  هب  ادوب  نییآ  رگید  یترابع 
رارق لابقتـسا  دروم  دـنه  زور  نآ  هعماـج  يوس  زا  تسا  هدرک  لـح  زین  ار  خـسانت  لـضعم  هک  دوب  یعّدـم  ییوس  زا  درکیمن و  زیوجت  زین 

. دیدرگ رشتنم  تعرس  هب  تفرگ و 
ای رـشب  مامت  دنناوتیمن  اهناسنا  يدنب  هقبط  يدـنب و  میـسقت  هب  هجوت  اب  اهادو  تفگیم  هک  تسا  هدوب  نیا  زین  اهادو  اب  ادوب  تفلاخم  لیلد 

[37 . ] ناگمه يارب  هن  دنهدیم  هیرظن  ای  تجح  یصاخ  هدع  يارب  طقف  اهنآ  دنهد ؛ تاجن  یتخس  جنر و  نیا  زا  ار  یمدآ  حور 
دنه رد  هک  ار  دوخ  هناگ  هس  يونعم  ياهنایرج  ای  بتاکم  تادـقتعم  زا  یخرب  ادوب  هکنیا  اب  تشاد  هجوت  دروم  دـیاب  زین  ار  هتکن  نیا  هتبلا 

ره رد  اّما  دوب  هدیزگرب  یمدآ  تایح  گرم و  هریاد  زا  زیرگ  زین  درد و  جـنر و  زا  ییاهر  يارب  ینیون  ياهشور  داد و  رارق  دـقن  دروم  دوب 
رارق ناودنه  لابقتـسا  دروم  ادوب  نییآ  ًا  ءدـتبا  اذـل  تسودـنه ؛ نییآ  اهداشیناپوا و  زا  هدـش  هتفرگرب  یعون  هب  يو  تاداقتعا  راکفا و  لاح 

اهییایرآ ینادواج  هقیرطو  نهک  هار  یعون  هب  هتفای  زاـب  ون  زا  هفـشاکم  هب  يو  نییآ  هک  دومن  ناـیب  ییاـج  رد  ادوب  دوخ  هکنیا  اـت  تفرگن 
تیونعم ریثأت  تحت  زین  ار  دوخ  يونعم  يرکف و  نایرج  گـنر  هکلب  تسا  ینمهرب  شیک  مهم  یناـبم  ثراو  طـقف  هن  ادوب  نییآ  دـشابیم ؛

هرهچ زا  مک  مک  ینوگانوگ  لیالد  هب  ینالوط  تدم  زا  دـعب  درواین  ماود  دـنه  رد  یلیخ  ادوب  نید  اهنیا  هجوت  اب  اما  تسا  هتفرگ  رارق  دـنه 
. تفرگ قنور  هریغ …  نپاژ و  نیچ ، اکنالیرس ، تبت ، ياهروشک  رد  تساک و  دنه  رد  دوخ 

دنه رد  ییادوب  نید  لوفا 
. دناهدومن نایب  دنه  رد  ادوب  نید  لوفا  يارب  يدایز  ياهتلع 

: دوشیم هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک 
مک مک  دندرک  ادیپ  لماک  ییانشآ  مالسا  ياههزومآ  هب  دنه  مدرم  دندرک  فرصت  ار  دنه  زا  یشخب  ناناملسم  هک  یتقو  نیملسم . تاحوتف 

. دش گنرمک  ییادوب  تیونعم  نآ  نافرع و 
. ییادوب ناهاشداپ  تموکح  تنطلس  ندیسر  نایاپ  هب 

دنتشادن دنشاب  هتـشاد  دننک  تیامح  هک  ياهناوتـشپ  اهنآ  رگید  دیـسر  نایاپ  هب  دنه  رد  هریغ  اکوشآ و  دننامه  ناییادوب  ياهتنطلـس  یتقو 
ادوب نید  هک  دش  ثعاب  دنداد و  تسدزا  ار  اهنآ  دندوب  هدرک  تسرد  هریغ  اهدبعم و  اهرید و  هطـساو  هب  دوخ  يارب  لبق  زا  هک  یتردق  اذـل 

. دش ءایحا  ون  زا  اراکناشوا » « » الیراموک  » ياهمان هب  یلدج  گرزب  فوسلیف  ود  هلیسو  هب  ودنه  شیک  دیامن . لوفا  دنه  رد 
. دندرک مایق  تدش  هب  ادوب  تادقتعم  اب  هزرابم  يارب  دنداد و  دنه و  نییآ  هب  يدیدج  دبلاک  کی  میکح  ود  نیا 

دوب هدـش ، حرطم  نوگانوگ  ياههقرف  نایم  هک  يدایز  ياهثحب  دوب و  هدـمآ  دوجو  هب  ییادوب  ياههقرف  ناـیم  هک  یتاـفالتخا  طاـطحنا و 
ناتـسودنه رب  هلاس  نیدـنچ  هک  ادوب  نییآ  دـش  ثعاـب  يرگید  روما  روما و  نیا  [ 38 . ] دـیدرگ دـنه  رد  ادوب  نید  طاطحنا  فاکـش  ثعاب 

. دنک نت  رب  یظفاحادخ  سابل  دنزب و  ار  عادو  گنهآ  هشیمه  يارب  دوب  مکاح 
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ییادوب نید  شرتسگ 
دناوتیم هنوگچ  هک  دوب  هدنکفا  هیاس  يو  دوجو  رد  کش  دـیدرت و  تلاح  کی  دیـسر  تقیقح  قیرط  نامه  ای  اناورین  هب  ادوب  هک  یماگنه 

: دیوگیم يو  دیامن . لقن  نارگید  يارب  ار  تسا  هتفای  دوخ  دوجو  رد  هک  ینورد  ياهتفایرد  نیا 
. دوب تخس  لکشم و  رایسب  نآ  كرد  هک  يرارسا  مدرب  یپ  مدوخ  دوجو  هتفهن  رارسا  هنک  هب  »

. دنوش زاتمم  نآ  كرد  هب  دنناوتیم  ناگنازرف  طقف  دنکیم ، زاورپ  یناسنا  ياههشیدـنا  زارفرب  دـشخبیم و  ناسنا  هب  شمارآ  هک  يرارـسا 
. تسا هدش  دنمهرهب  نآ  ذیاذل  زا  دنکیم و  یگدنز  یکاخ  طیحم  رد  هک  یمدآ  يارب  یلو 

رس دیامنیم …  تایح  شطع  ندناشن  ورف  ایند و  زا  يریگ  هشوگ  دوب و  دهاوخ  راوشد  یسب  لولعم  تلع و  هلـسلس  تیلع و  نوناق  كرد 
. دنک نایب  نارگید  يارب  ار  اهنیا  هنوگچ  هک  دوب  ادوب  نهذ  رد  نانخس  تاکن و  نیا  [ 39 …  ] تسا هدوب  راوشد  اناورین  هب  ندیسر  ماجنا 

. دنتسه وا  نییآ  تفایرد  یگدامآ  یهورگ  هک  دندنامهف  ادوب  هب  نانمهرب  اسآ  هزجعم  ياهنوگ  هب  هکنیا  ات 
سرانب رد  ار  دوخ  روهشم  فورعم و  هبطخ  تفر و  سرانب  رهـش  هب  اناورین  هب  ندیـسر  ناوارف و  ياهیتخـس  زا  سپ  تفریذپ و  ار  نیا  ادوب 

. دومن نایب  نارگید  يارب  زین  دعب  شناتـسود و  زا  رفن  جـنپ  يارب  لوا  یلو  دومن . غیلبت  هب  عورـش  دروآرد » شدرگ  هب  ار  نییآ  خرچ   » مان هب 
اهتساک تاقبط  یفن  ساسا  رب  شیاههزومآ  هک  اجنآ  زا  دومن و  نایب  مدرم  هدوت  يارب  دـعب  ناگدازهاش و  يارب  ادـتبا  ار  دوخ  ياههزومآ 

زا دروآ . دوجو  هب  يرایـسب  ياهرید  داد و  میلعت  يدایز  نابهار  درک . ادیپ  شرتسگ  ادوب  تاغیلبت  مک  مک  تفرگ ، رارق  شریذـپ  دروم  دوب 
زا ادوب  نیزاـغآ  شرتسگ  [ 40 [ ؛ دـندرک ادـیپ  يدایز  شیارگ  يو  يوس  تمـس و  هب  مدرم  هکنیا  اـت  دومن  غیلبت  رگید  ياهرهـش  هب  يرهش 

. دوب دنت  ناتسودنه  لامش 
، ناتسکاپ مان  هب  نیزورما  هک  ياهطخ  رزخ  يایرد  دح  ات  نآ  هرتسگ  تفرگ و  ارف  ییادوب  ار  ناتسودنه  رسارس  دالیم  زا  شیپ  موس  هدس  زا 

. تسا يزکرم  ییایسآ  ناتسناغفا و 
اکنالیرس هزورما  هک  نالیس  هب  ار  ادوب  نییآ  ناییادوب  اکوشآ »  » مان هب  ییادوب  هاش  هناوتشپ  هطـساو  هب  دالیم  زا  شیپ  یلا 230  لاس 273  رد 

زین ار  نپاژ  اجنآ  زا  دـش و  نیچ  دراو  يدالیم  لاس 6  رد  اهشرتسگ  نیا  تفرگ . ارف  ار  ایـسآ  ياهنیمزرـس  رگید  سپ  نآ  زا  تفرگ و  ارف 
دندرک ییادوب  ار  يزنودـنا  مدرم  نآ  زا  سپ  ینامز  كدـنا  ینامریب و  مدرم  نالیـس ، ییادوب  نانهاک  هک  دوب  نارود  نامه  رد  تفرگ . ارف 
یترابع هب  دومنیم  یلاخ  اج  دـش  ناـیب  هک  روط  ناـمه  دـنه  رد  درکیم  ادـیپ  شرتسگ  رواـخ  رد  ادوب  هک  روطناـمهفرط  نآ  زا  اـّما  [. 41]

دومن لوفا  ناتسودنه …  رد  شنتفر  سپ  اب  ادوب  نامزمه  دومنیم  دشر  هریغ …  تبت و  نیچ ، نپاژ ، رد  نآ  شرتسگ  هک  روطنامه  رگید :
. دش ناتسودنه  دراو  شصاخ  ياههدیقع  ینابم و  نآ  اب  مالسا  و 

عمج دوخ  يارب  لاس  نیدنچ  هک  ینامرآ  نآ  دنه  رد  ادوب  نید  هک  دش  ثعاب  مک  مک  دندش  انـشآ  یمالـسا  ياسر  دنلب و  میهافم  اب  مدرم 
ادوب هب  مدرم  هقالع  دهدب . تسد  زا  دوب  هدرک 

دناهدرک هیـصوت  يو  هب  نمهرب  نایادخ  دومرف  هک  شدوخ  يرادـنپ  ياههشیدـنا  ساسا  رب  دیـسر و  اناورین  ای  تقیقح  هب  ادوب  هک  یماگنه 
تمـس هب  فلتخم  ياهشیک  تاـقبط و  زا  مدرم و  ناـیم  تخادرپ  تیبرت  میلعت و  هب  عورـش  دـنک ، وگزاـب  مدرم  يارب  ار  دوخ  بلاـطم  هک 

. دندرک ادیپ  شیارگ  ادوب  يوس 
. تسا تهج  ود  دندرک  ادیپ  هقالع  يو  هب  نارگید  دنه و  نامز  نآ  مدرم  هکنیا  تلع 

. تسادوب نید  هبنج  نیرتيروحم  نیرتیساسا و  نیرتگرزب ، اناورین  هب  ندیسر  یهدوب  ریونت 
هک دـهد  ریـسفت  حیـضوت و  نارگید  يارب  ار  ینورد  تفایرد  یهاگآ و  نیا  ات  دومن  روبجم  ار  ادوب  هک  دوب  اناورین  هب  ادوب  ندیـسر  هثداـح 

کی دوخ  يارب  ادوب  ادوب  تیـصخش  دنوش . دـنمهقالع  يو  هب  هک  دـش  ببـس  مدرم  يارب  اهنآ  ندومن  وگزاب  تامیلعت و  حرـش  نیمه  دوخ 
هک هنوگنامه  دوب  دقتعم  دیامن . هئارا  یقالخا  تاروتسد  يرـس  کی  تساوخیم  هکلب  دوبن  تردق  لابندب  عقاو  رد  دومنن . نییعت  ینیـشناج 
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ساسا رب  دیاب  يرظن  میمـصت و  هنوگ  ره  ینیـشناج و  رد  دنتـسه  ناسکی  يو  ناوریپ  مامت  تسا  یناگمه  ندـش  رونم  ینعی  ییادوب  فدـه 
. دشاب ءارآ  قافتا 

دـشیم يدازآ  دـندوب  هداد  رارق  اهنآ  يارب  اـهنیج  اـهنمهرب و  هک  یموسر  ياـنگنت  زا  دـمآیم  رد  يو  ناوریپ  فنـص  رد  هک  یـسک  ره 
هب مدرم  هک  دش  ببـس  ییادوب  ياههدـیقع  اهراک و  عون  نیا  دنتـسه …  يواسم  دارفا  مامت  هک  نیا  اهتساک و  تاقبط  فذـح  اصوصخم 

. دوشیم ریوصت  زین  ام  يارب  ادوب  زا  هک  ياهرهچ  اهراک  نیا  اب  دننک و  ادیپ  يدایز  هقالع  يو 
: هنومن

ناور ناسنا  کـی  یعون  هب  ادوب  [ 42 [ ؛ تسا هدوب  نیبطاخم  نیعمتـسم و  زا  نوگانوگ  عاونا  اب  قیبطت  لباق  یعامتجا و  ًـالماک  ناـسنا  کـی 
ییالاب توافتم و  یعامتجا  ياههنیمز  هک  يدارفا  نیب  زا  دوخ ، ياـهورین  بذـج  رد  يو  هدـش  هتفگ  هک  يروط  هب  تسا  هدوب  مه  یـسانش 

يارب نیا  تسناد و  ارگرون  نامناخیب و  يادـگ  کـی  تروص  هب  ار  دوخ  ناـغلبم  یلـصا  ناوریپ  يو  هتـشاد ، يریگمـشچ  تیقفوم  دـنراد 
تاـبث و یگدـنز  کـی  نتفرگ  شیپ  رد  زا  رتـهب  یهار  هچ  ملاـع  ءایـشا  روما  همه  ندوب  راذـگاو  یناـف  دروم  رد  درف  تارکفت  زا  تیاـمح 

[. 43  ] دندرک ادیپ  يدایز  هقالع  يو  هب  مدرم  ور  نیا  زا  دشاب  سامت  رد  مدرم  همه  اب  هلیسو  نیدب  دناوتب  ات  تسا  رارقیب 
ادوب نید  شرتسگ  لماوع 

هک دـش  ثعاب  یلماوع  ای  لماع  هچ  درک  ادـیپ  شرتسگ  هنوگچ  ادوب  نید  هک  تسنیا  تسا  حرطم  ادوب  نید  رد  هک  یمهم  لـئاسم  هلمج  زا 
. مینکیم هراشا  لماع  دنچ  هب  اج  نیا  رد  دنک  ادیپ  شرتسگ  ادوب  نید  عیرس  ردق  نیا 

يراجت یبهذم و  ياهغیلبت  ینعی  يرنویسیم  اهتیلاعف 
ياهراک يارب  اهدبعم  اهرید و  زا  نابهار  مان  هب  ار  ياهدع  ادوب  يرامعتسا . یماظن و  هن  دش  زاغآ  يراجت  بهذم و  غیلبت  هلیسو  هب  ادوب  راک 

. دنتخادرپیم تحیصن  دنپ و  هظعوم و  هب  درکیم . ار  راک  نیا  شدوخ  ای  داتسرفیم  اهرهش  هب  یغیلبت  يراجت و 
يور هنایم 

فلتخم راشقا  دبای ، هعسوت  شرتسگ و  تعرس  هب  نییآ  نیا  هک  دش  ببـس  نیمه  درکیم ، هیـصوت  ار  روما  همه  رد  لادتعا  هنایم و  هار  ادوب 
« هگنـس  » ییادوب ياـهرید  جـیورت  هعـسوت و  يارب  رذـن  هیدـه و  ناونع  هب  یناوارف  غلاـبم  هناقاتـشم  دنتـسویپ و  نآ  هب  تاـقبط  همه  زا  مدرم 

. دنتخادرپ
تادیعبت

دیعبت دوخ  هقطنم  اـی  رهـش  زا  ار  ادوـب  دارفا  اـهنآ  دنتـشاد . ناـنمهرب  اـی  ناـییادوب  هک  ياهلداـجم  هرظاـنم و  هطـساو  هب  ياهدـیعبت  يرـسکی 
. دنک ادیپ  شرتسگ  ادوب  نید  هک  دوب  هدش  یلماع  نیمه  رگید  ياهرهش  هب  دندرکیم 

. دندرکیم رفس  ناتسودنه  فرط  زا  یبرغ  یقرش و  يایسآ  ياهروشک  هب  هک  ینارجاهم 
ییادوب هاشداپ  هس 

78 ياهلاس 123 -  دودح  اکشینک : دالیم . زا  لبق   125 ياهلاس 95 -  دودح  ردـنانم : دالیم . زا  لبق   268 ياهلاس 232 -  ایروماکوشآ :
نخـس یمک  یلوا  دروـم  رد  اـم  هک  تسا  هدوـب  هاـشداپ  هس  نیا  ادوـب  نـید  شرتـسگ  لـماوع  زا  [. 44  ] يدـالیم  120 ياهلاس 162 -  اـی 
روشک یتنطلس  ورملق  تعسو و  رب  يو  هدوب  ناتـسودنه  ناهاشداپ  نیرتگرزب  زا  تسا  روهـشم  فورعم و  خیرات  رد  هک  اکوشآ  مییوگیم .

. تسا هدیسر  زین  لاگنب  جیلخ  هب  وا  ورملق  هک  ییاج  ات  دوزفا . دوخ 
میلاعت تحت  رد  شنادجو  تخاس و  هتفشآ  مدان و  ار  وا  بولغم  للم  نایم  رد  يو  تاحوتف  هجیتن  هک  دایز  راتشک  يزیرنوخ و  طرـش  نکل 
يونعم نایرج  نیا  هعـسوت  رـشن و  هب  ناوارف  باـهتلا  قوش و  اـب  دـیورگ و  ادوب  نید  هب  هک  دوب  اـج  نیا  رد  دـیدرگ . رثأـتم  ییادوب  نیملعم 

ادوب نید  شرتسگ  رد  یمهم  مهـس  کش  نودـب  رگید  هاشداپ  ود  نآ  اکوشآ و  نوچمه  یهاـشداپ  تیاـمح  ور  نیا  زا  [ 45 …  ] تخادرپ
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. تسا هتشاد 
تاقبط یفن 

رد دومنیم . تفلاـخم  لکـش  ره  هب  یتاـقبط  ضیعبت  اـب  تدـش  هب  دوخ  نیزاـغآ  تضهن  ناـمه  زا  ادوب  هک  تاـقبط  یفن  رگید  لـماوع  زا 
ياهداوناخ ای  هقبط  چـیه  هب  ًادـبا  ادوب  ینعی  اماتگ  یلو  دنتـشاد . نیتسار  يداقتعا  تاقبط  يربارب  هب  ییادوب  نویناحور  يدـنه  نهک  عماوج 

. تشادن قلعت  صاخ 
ًامیقتـسم همه  یبهذم ])) عامتجا  اگماس = (( [  رد  تاقبط )  دنتـسویپیم (  ناییادوب  نمجنا  هب  دندرکیم و  تشپ  ایند  هب  یلک  روط  هب  اهنآ 

ببس اهنیمه  تسا …  ناسکی  دارفا  ياهیدنمناوت  اهشزرا و  اب  دروخرب  زرط  دنراد و  قلعتم  ادوب  یهاگماس  ماظن  هب  ياهطـساو  چیه  نودب 
[. 46  ] دنک دشر  دنه  نامز  نآ  رد  روهظون  يونعم  نایبرم  نیا  هک  دوب  هدش 

ادوب نید  يایفارغج 
هب ادوب  نید  هک  ییاهروشک  نآ  زا  یخرب  هب  دومن  ادـیپ  تعـسو  زین  ییایفارغج  تهج  زا  يرکف  نایرج  نیا  ادوب  نید  شرتسگ  هب  هجوت  اـب 

دوشیم هراشا  تسا  هدرک  ادیپ  شرتسگ  اجنآ 
( فلا

نیچ
ینیمزرـس نیلوا  نیچ  روشک  درک . ذوفن  يزکرم  يایـسآ  زا  یقطانم  رد  سپـس  تفرگ و  همـشچرس  دـنه  زا  ییادوب  بتکم  هکنیا  دوجو  اب 

رد دیاش  یناتساب  نارود  رد  دمآرد . ادوب  گنهرف  دنمورین  يازجا  زا  یکی  تروص  هب  دیناود و  هشیر  ًاقیمع  نآ  رد  هنایاهام  میلاعت  هک  دوب 
، اهیناگرزاب ای  گنج و  هطـساو  هب  موق  ود  نیب  طباور  دنتـشاد ، یمامت  یکیدزن و  رگیدکی  ابدـنه  نیح  روشک  ود  م  موس ق . نرق  دودـح 

. تسا هدوب  رارقرب  شیبامک  يزکرم  يایسآ  نیمزرس  ای  یکشخ و  بناج  زا  مه  ودنه و  ینیچ و  ياهایرد  قیرط  زا  مه 
: هدش لقن  هک  يروط  هب 

ات دوب  لوادـتم  عضو  نیا  دـندوب . هدینـش  يزیچ  وا  میلاعت  تشذگرـس و  ادوب و  زا  نادرگناهج  ناحایـس و  تاـیاکح  هطـساو  هب  نیچ  مدرم 
يو تنطلس  نامز  زا  یلاس  دنچ  نوچ  تسشن  نیچ  یناقاخ  تخت  رب  ناه  ياههشیر  زا  يدالیم )  75  - 58  ) یت گنیم  مانب  یهاشداپ  هکنآ 

هدومن ییاهدومنهر  ار  يو  تسا و  هدـید  باوخ  رد  ار  ادوب  هکنیا  دـنکیم و  لـقن  دوخ  هک  ياـهباوخ  رثا  رب  ادوب  نید  هب  يو  تشذـگب 
. دننک یتاقیقحت  ادوب  میلاعت  باب  رد  ات  داتسرف  دنه  هب  صاخ  هداتسرف  هدزاود  يو  تشذگرس  نیا  رثا  رب  دیدرگ . ادوب  نید  هب  تسا 

هوالع هب  دندروآ . ناغمرا  هب  دوخ  هارمه  ار  ادوب  اهلثمت  بتک و  زا  رادـقم ي  دنتـشگرب  نطو  هب  ناگداتـسرف  نیا  یتقو  دـندرگرب  نطو  هب 
، دومن اپرب  ناـشن  نییآ  يارب  ییاـهرید  هعموص و  اـهنآ  هب  روطارپما  دندیـسر . نیچ  هب  اـهنآ  هک  نیمه  دـندروآ ، زین  ار  ییادوب  بهار  دـنچ 

. دندرک همجرت  ینیچ  هب  ار  شیاهباتک  ادوب و  نییآ  دندرک  عورشنانآ 
هتبلا تفرگ  ارف  ار  نیچ  رسارس  ادوب  نید  مک  مک  یلو  تفریم  شیپ  يدنک  اب  لئاوا  دش  عورـش  نیچ  رد  ادوب  نید  غیلبت  هک  دوب  اج  نیا  زا 

[47 . ] دجنگیمن هلاقم  نیا  دح  رد  اهنآ  حرش  هک  تسا  هتشاد  قطانم  زا  یخرب  رد  زین  ياهزیخ  تفا و 
ب)

هرک
هب ودـنوس  مان  هب  ییادوب  یبهار  طسوت  تفای  جاور  نید  نیا  يدالیم  مراـهچ  نرق  رد  زین  هرک  روشک  رد  نیچ  رد  ادوب  نید  راـشتنا  زا  سپ 

دوخ سدقم  ياهباتک  اهلاثمت و  يدادعت  هک  تفر  هرک  روشک  هب  هتشذگ  زرم  زا  نیچ  لامش  رد  سلجم  لقتـسم  ناهاشداپ  زا  یکی  قیوشت 
نییآ زا  زین  مه  هرک  اذل  دندمآرد . اهنآ  نید  هب  ییادوب  ناغلبم  زوس  قوش و  زا  رب  ناهدنامرف  تخادرپ . ادوب  نییآ  رـشن  هب  هدرب و  هارمه  ار 

[. 48  ] دوب بیصن  مک  ادوب 
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ج)
نپاژ

زا یلاثمت  نیچ  ییادوب  ناوریپ  فرط  زا  یتأـیه  لاـس  نیا  رد  یمیک »  » ماـن هب  درکیم  تنطلـس  نپاژ  رد  يروطارپما  يدـالیم  لاس 552  رد 
. دوب هدش  الط  حاولا  اب  نآ  حطس  هک  دندروآ  هیده  وا  يارب  ادوب 

رد هک  دنتـشاد  دوخ  اب  زین  ناییادوب  راوشد  یلو  یلاع  هیرظن  يواح  هک  ياهمان  دنچ و  مچرپ و  دنچ  سدقم  ياههتـشون  یـضعب  مامـضنا  هب 
نید نیا  هب  یـسک  رگا  دروآ و  یمراب  هب  یبوخ  جـیاتن  تارمث و  نید  نیا  درکیم  راهظا  هدرک  شیاتـس  ار  ادوب  تاـمیلعت  هرک  هاـشداپ  نآ 

لاس 558 رد  داهن ، ای  نپاژ  رد  دوخ  تفرـشیپ  هب  ادوب  هک  دوب  اـج  نیمه  زا  ددرگیم . تفرعم  ملع و  ياراد  ینعی  دوشیم  ادوب  دروآ  يور 
[49  ] دوب هدش  یمسر  نید  قطانم  زا  یضعب  رد  دیسر . دوخ  جوا  هب  یشباتوکرتوش  مان  هب  یهاشداپ  طسوت  يدالیم 

ه)
ناتسلوغم تبت و 

هب همه  زا  رخآ  دنتفریذپ . ار  نآ  یبونج  یفرش و  کلامم  تفای و  راشتنا  ایـسآ  يزکرم  تالف  فانکا  فارطا و  رد  هکنآ  زا  دعب  ادوب ، نید 
هکنیا ات  دندز  زابرس  نآ  زا  نایتبت  زاغآ  رد  یلو  دندرب . هداتفا  رود  راید  نآ  هب  دوخ  اب  ار  ادوب  لیجنا )  ) تراشب يادوب  ناغلبم  دیسر و  تبت 

ادوب ياههزومآ  هب  ار  مدرم  دوب  داد  لیکشت  تموکح  اساهل  رهش  رد  روپاگ  ناست  گلرس  مان  هب  یتبت  کی  طسوت  يدالیم  دودح 630  رد 
لصا یتسرپ  ناطیـش  هک  ارچ  دوشب  قفوم  تسناوتن  غیلبت  تردق و  همه  نیا  اب  یلو  درک  جیورت  غیلبت و  دوب  هتخومآ  شنارـسمه  طسوت  هک 

یصخش تناید  یقیقح  یناب  يدالیم  متـشه  نرق  رد  هکنیا  ات  درکن . ینادنچ  تفرـشیپ  ادوب  یلو  تشذگب  نانچمه  نرق  کی  تبت ، رد  دوب 
رثا رب  تشاد  یهاگیاج  دـنه  مدرم  نایم  رد  هک  ار  یتسرپ  اویـش  هجوز  ویلاک  تدابع  يو  دـمآ . تبت  هب  دوب  یلاگنب  يدرم  هک  اـمال  ماـن  هب 
ادوب نییآ  لوصا  نیا  زا  هک  دومن  توعد  دوخ  لوصا  هب  دزادـنیب و  اج  تبت  مدرم  نایم  رد  تسناوت  شناید  هب  هجوت  اب  يداـیز و  تاـمحز 

[50 [ ؛ دش زین  مه  قفوم  دوب و 
( ییادوب ینیاج ، يدنه ، : ) رگید ياهنییآ  اب  ادوب  نید  هسیاقم 

اب یتاهج  زا  دنتـسه  تیحیـسم  روهظ  زا  شیپ  لاس  زا 500  زواجتم  یخیراـت  ياراد  زین  هس  ره  دـناهتفرگ  همـشچرس  دـنه  زا  هک  ینید  هس 
: دوشیم هراشا  اهنآ  تاکارتشا  تاقارتقا و  هب  راتشون  نیا  رد  هک  دنراد  قارتفا  یتاهج  زا  دنتسه و  هباشم  رگیدکی 

تاکارتشا
یناسنا ياهتیلاعف  صاخ  ندوب  شزرایب  مسج  ندوب  شزرایب  یعامتجا  يدام و  يایند  رد  يرشب  یگدنز  شزرا  هب  تبسن  یلک  ینیبدب 

هب كرتشم  داقتعا  ینابهر  رهاظت  تدـحو  كرتشم  ياهشیارگ  هتاذ  دـح  یف  صخـش  ای  درف  صاخ  ندوب  شزرایب  یگدـنز  هرمزور  رد 
یگدارایب نوکس و  یتسپ  رد  ناسنا  تلیضف  نیرتگرزب  رـشب  یعامتجا  عضو  دوبهب  تهج  نودم  ياهمانرب  نتـشادن  خسانت  امراک و  نوناق 

درد و لمحت  اهیبوخ  هب  دوخ  هضرع  قیرط  زا  هن  دوشیم  لصاح  هنارگبوکرـس  ای  یفنم  اهشور  دربراک  قیرط  زا  طقف  يراگتـسر  تسوا 
هک نید ، ره  لـخاد  رد  نوگاـنوگ  ناربماـیپ  دوجو  هب  كرتشم  داـقتعا  درخیم  دوخ  يارب  هناـبلطواد  ناـسنا  هک  یجنر  درد و  یتـح  جـنر 

[51 . ] دنهدیم میلعت  ار  یصاخ  يرکف  ماظن  یگنادواج  ياههیرظن  یگمه 
تاقارتفا

نابز هب  ناییادوب  شیوخ  سدـقم  بتک  ندروآ  تسا و  هدـش  يرادـهگن  تیرکـسناس  نابز  هب  هک  يودـنه  نید  سدـقم  بتک  اب  تفلاخم 
ناشناوریپ تسد  رد  یتحار  هب  سدقم  هعومجم  باتک و  ود  نیا  هزورما  هچرگ  هدروآ  یلاپ  نابز  هب  ار  اراکتیپ  يرت  بتک  ادوب  نید  یموب .

ییودنه نید  تایهلا  لک  ندرکن  لوبق  یتسیلیهن  هفـسلف  کی  ندروآ  دوجو  هب  نآ و  درط  ییودنه و  یفـسلف  مظن  اب  تفلاخم  درادـن  رارق 
ادخ ار  ادوب  دوخ  یتح  اهنآ  شتـسرپ  تیهولا  ماقم  هب  ار  ادوب  دهاز  دارفا  ندناسر  ماقم  هب  هناروابادخ و  ریغ  هناروابادخ و  تارکفت  زا  معا 
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تیدرف هب  اهوزرآ و  لایما و  ندرک  ینابرق  میلعت  ای  ندرک  نیزگیاج  ییودـنه و  نید  رد  تاناویح  ندرک  یناـبرق  لـماک  درط  دنتـسنادیم 
دنتخادرپ یصخش 

: ییودنه نید  هب  قلعتم  تساک  یتاقبط  ماظن  در 
بلاـطم مینک  یـسررب  ار  اـهنآ  میهاوـخب  رگا  هک  تسا  زین  يرگید  ياـهتوافت  هتبلا  [ 52 . ] ناـییادوب ندرک  حرطم  ار  يور  هناـیم  لادـتعا و 

. دش دهاوخ  ینالوط 
نیج اب  ادوب  نییآ  توافت 

ینیاج نید  ینابرق  دروم  رد  دروآ . دوجو  هب  ار  یتسیلیهن  هفسلف  کی  ادوب  یلو  تشاد  لوبق  ار  یتسیلآود  ای  تیونث  هفسلف  کی  ینیچ  نید 
نییآ تسا  هتخادرپ  صخـش  تیدرف  اـهوزرآ و  لاـیما و  ندرک  یناـبرق  میلعت  هب  ییادوـب  نید  یلو  تخادرپ  مسج  ندرک  یناـبرق  میلعت  هب 

ناییادوب دنتـشادنپیم و  یعقاو  ار  درف  حور  اهینیاج  دنرادنپیم  یعقاو  ریغ  ار  نآ  ناییادوب  یلو  تسیعقاو  يدام و  ناهج  دـیوگیم  نیج 
شوماـخ ناـییادوب  هشیدـنا  رد  یلو  تسا  مسج  نداد  تضاـیر  جـنر ، ندرک  فقوتم  هار  اـهنیج  هشیدـنا  رد  دـندرکیم  ضرف  یعقاو  ریغ 

[. 53  ] تسا لایما  ندرک 
تیحیسم ادوب و  نییآ 

. دوشیم هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  دراد  دوجو  ياهتوافت  تاکرتشم و  يرسکی  تیحیسم  ادوب و  نید  نایم 
تاکرتشم فلا :

تیحیـسم نیب  رد  یلو  دنادیم  ادج  لاعتم  دـنوادخ  زا  ار  یقالخا  لوصا  ادوب  نید  رد  یهتنم  دـنراد  دـیکأت  یقالخا  لوصا  رب  نید  ره د و 
فیرعت هب  نید  ود  ره  تفای  دهاوخ  ققحت  دنوادخ  کمک  هب  اهنت  دیوگیم  دریگیم و  همشچرس  یهلا  تافـص  زا  ار  دوخ  یقالخا  لوصا 

نید ود  ره  دزادرپیم  تساـه  ناـسنا  ءاـشترا  لـباق  ریغ  رارف و  لـباق  ریغ  تشونرــس  لـماش  هـک  یناـهج  یقـالخا  ماـظن  کــی  دــیجمت  و 
سفن سبح  یعون  يرامیب  نیا  هجلاعم  يارب  ادوب  نید  اما  دنروآیم  باسح  هب  رـشب  یتخبدـب  یلـصا  تلع  ار  یهاوخدوخ  يدنـسپدوخ و 

يراگتـسر نییآ  میلعت  هـب  ناـیدا  نـیا  ياـت  ود  ره  دـننکیم  هیـصوت  ار  نارگید  هـب  تـبثم  قـشع  نایحیـسم  یلو  دـنکیم  هیـصوت  ار  یفنم 
ًاتاذ ار  تینابهر  اب  مأوت  یگدنز  ییادوب  نید  دناهتشامگ  تمه  یناحور  ياهداهن  اهنامزاس و  سیسأت  هب  نایدا  نیا  يات  ود  ره  دنزادرپیم 

[54 . ] دهدیم میلعت  ار  یعامتجا  یگدنز  ندوب  سدقم  تیحیسم  هک  یلاح  رد  دنادیم  یلاعتم 
تیحیسم ییادوب و  ياهتوافت  ب :

رد اـما  تسا  هتفرگ  راـکنا  دروم  دـندناسر  تیهولا  ماـقم  هب  ار  ادوب  دوـخ  هک  اهدـعب  زج  صخـشتم  يادـخ  کـی  دوـجو  ییادوـب  نید  رد 
، ییادوب نید  رد  تسا  لکوت  دامتعا و  تبحم ، قشع و  تعاطا ، هتـسیاش  همه  يارب  هک  دراد  دوجو  دـنوادخ  لاعتم  یتسه  کی  تیحیـسم 

. تسادخ دنزرف  ناسنا  ره  تیحیسم  رد  تسا  حرطم  رادیاپان  شزرا و  ياهعومجم  ناونع  هب  ناسنا 
یگدـنز يارب  یبسانم  رازبا  ناونع  هب  ندـب  تیحیـسم  رد  تسا  حرطم  زیگنا  تقر  عناـم  کـی  ناونع  هب  اـهنت  ناـسنا  مسج  ییادوب  نید  رد 

کی مزاول  شالت  راک و  حیـسم  نید  فالخب  دوشیم  باسح  رـش  ًاتقوم  دـنچ  ره  تیلاعف  راک و  ییادوب  نیب  رد  دوشیم  هتخانـش  یناحور 
رکفت رد  هک  یلاح  رد  هدـش  عقاو  راـکنا  دروم  یلاـعتم  یهلا  دوجو  کـی  هاگـشیپ  رد  ندرک  هاـنگ  ییادوب  نید  رد  تسا  سدـقم  یگدـنز 

رامشیب مالآ  درد و  جنر و  دوجو  لیلد  هب  ندرک  یگدنز  ییادوب  نید  رد  تسا  لوؤسم  مدرم  ادخ  لباقم  رد  راکهنگ  درف  کی  تیحیسم 
تـسا شزرا  اـب  هتفر  مه  يور  نآ  تالکـشم  اهیتخـس و  همه  مغر  هب  یگدـنز  تیحیـسم  هـک  یلاـح  رد  درادـن . یـشزرا  ًاـساسا  نآ  رد 

ییادوب نید  ياهیگژیو 
مسیئودنه عرف  مسیدوب  . 1

رد لاس  رازه  هس  هب  نیرق  تسا و  هدروآ  دوجو  هب  یتانایب  مه  بهذم  هنیمز  رد  تسا  هتـشاد  دوجو  يدامتم  ياهنرق  هک  تسیماظن  دنه  رد 
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نینچ لد  زا  ییادوب  نید  هک  میـسریم  هجیتن  نیا  هب  ییادوب  یـسررب  اب  دنیوگیم  ییودنه  نید  ماظن  نیا  هب  هک  تسا  هتفای  شرتسگ  دـنه 
. تسا هدمآ  دوجو  هب  ینید 

هنایم هار  . 2
نآ تسا و  هدرک  نایب  دـیدج  درکیور  اب  ینامـسج  تیذا  رازآ و  هنیمز  رد  ادوب  ار  رظن  نیا  تسا و  هنایم  هار  رد  ادوب  مهم  تاـنایب  زا  یکی 

ار اگوی  تانیرمت  نمهرب  نهاک  ود  اـب  ندـش  انـشآ  زا  دـعب  داـیز و  دـح  هب  مسج  یتحار  ینعی  تشاد  هفرم  یگدـنز  ادـتبا  ادوب  هک  تسنیا 
طارفا و هک  ینعم  نیدـب  درک  داـجیا  ار  موـس  هیرظن  دـید و  قفوماـن  ار  ود  نیا  یـسررب  هجیتـن  رد  درک  تیذا  یلیخ  ار  مسج  درک و  عورش 

. درک بانتجا  دیاب  یطارفا  ياهتضایر  اهيریگتخس و  ینامسج و  دازآ  ییاهراک  طیرفت 
داحلا . 3

دنچ نآ  دراد و  يرگید  يانعم  ییودنه  عماوج  رد  یلو  تسادخ  درط  يانعم  هب  مالسا  رد  هک  دوش  هداد  حیضوت  دیاب  داحلا  هژاو  دروم  رد 
زا ینعی  دشابیم  ییادخ  کی  دوجو  مزلتسم  ادخ  دنچ  نیا  روصت  هک  اویشونشیو » امهرب   » ینعی تسیرواب  ادخ  دنچ  حالطصا  هب  ای  ییادخ 

. تسا هدوب  مه  ادوب  نید  رد  داحلا  يانعم  نیا  درک  روصت  یناگمه  دحاو  يادخ  کی  دوشیم  اهنیا  تاکرتشم  ندروآ  تسد  هب 
ییادوب نید  توق  طاقن  . 4

: زا دنترابع  هک  دروآ  تسد  هب  ار  یتوق  طاقن  دوشیم  ییادوب  نید  یسررب  اب 
راکنا نآ  یقالخا  لوصا  صاخ  هظحالم و  لباق  تیدـج  درف  نورد  یقلت  زرط  رب  دـیکات  نید  نیا  رد  سدـقم  باـتک  ناـنیمطا  ترورض و 

نیسحت لباق  تافص  یضعب  دوجو  نآ  میلاعت  رد  یقالخا  نوناق  کی  شزومآ  نآ  دیجمت  لباق  هیلوا  مکح  يراگتسر  طرـش  هباثم  هب  سفن 
ییادوب نید  فعض  طاقن  تساک 5 . یتاقبط  ماظن  زیمآ  تیقفوم  یفن  نآ  ناراذگناینب  رد 

تیقالخ عنام  نوماریپ  ناهج  هب  نداد  اهب  مک  یگداوناخ  یگدنز  نز و  هب  نداد  اهب  مک  درف  تیـصخش  ساسحا  یفن  داحلا  یـسانشادخ و 
يراگتـسر و شور  يدرف  تاجن  رب  یطارفا  دـیکات  تفرـشیپ  رکف  راـکنا  یعاـمتجا  ياـهتیلوؤسم  لوبق  مدـع  ندـش  دارفا  يدرف  عادـبا  و 

ادوب ناوریپ  هیلوا  فده  نداد  تسد  زا  ییارگ  یفنم  تکرب  رپ  اناورین  کی  دوجو  یلاخ  وت  رکف  تسیفنم  یلک  روط  هب  هک  نآ  تاجن 
. دنک بذج  دوخ  يوس  هب  ار  يدایز  ناوریپ  تسا  هتسناوت  دوخ  زیمآ  تیقفوم  ياهشور  زا  هدافتسا  بوخ و  درکراک  لیلد  هب  ادوب 

ناوریپ رامآ 
وریپ نویلیم  دـصناپ  زاب  تسا  هدـمآ  دوجو  هب  حیـسم  دالیم  زا  لبق  نرق  شـش  نییآ  نیا  هک  نیا  اب  تسا  فلتخم  ییادوب  نید  ناوریپ  راـمآ 

. دننکیم یگدنز  ناتسکاپ  دنه و  رد  رفن  نویلیم  هاجنپ  تسیود و  طقف  هک  دراد 
: دننکیم میسقت  مسق  ود  هب  ار  ادوبناوریپ 

. دنربیم رس  هب  نپاژ  نیچ و  تبت  لاپن  رد  ادوب  راد  فرط  زا  نیرخأتم  دشابیم و  نالیـس  همرب و  نالیـس  رد  مدقتم  هاگلزنم  رخاتم  مدقتم و 
نادیرم نیرتمهم 

زا ار  ییادوب  تقیقح  نانیا   Mogallanna انالاگوم  Saripatta اتویبراس زا  دنترابع  اهنآ  نیرتمهم  ادوب  نارادفرط  نادیرم و  نیب  رد 
. دشابیم  Ananda ادنانآ  Kasyapa اپایشاک ادوب  رگید  مهم  نادیرم  زا  هتفرگ و   Assaji یجاسآ مان  هب  یبهار  ناب 

اهدرکلمع اهتیلاعف و 
: دندرک گرزب  عمجت  ود  يو  نارادفرط  ادوب  توف  زا  دعب 

ههاگاج رهش  رد  لوا  ملعم  نادرگاش  زا  یکی  هپـسک  ییامنهار  هب  [ 55  ] تهرا ماقم  نابحاص  زا  نت  نیتسخن 500  ملعم  تاـفو  زا  سپ   - 1
دندناوخ ار  يراعشا  دندرک و  عمجت 

رما رد  لیهـست  هلأسم  نآ  رد  هک  دـش  ماجنا  یلاـسو  رهـش  رد  ناـییادوب  مود  ياروش  ماـن  هب  عمجت  نیمود  لوا  عمجت  زا  دـعب  نرق  کـی  . 2
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دش هتشادرب  ماع  نایم  رد  هتفه  ود  ره  رد  ندرک  فارتعا  هنومن  ناونع  هب  تفرگ و  رارق  یسررب  دروم  ییادوب  تخس  تاماظتنا 
ادوب شتسرپ 

وا دوخ  اهدعب  اما  تشادن  یگتسباو  ییادخ  چیه  هب  درکیم و  دوخ  هب  یکتم  یقالخا و  یگدنز  کی  هب  توعد  مدرم  هک  دوب  یـسک  ادوب 
. دشابیم اج  همه  رد  وا  ياهتب  هکنانچ  دش  هتخانش  ادخ  ناونع  هب 

نیا هک  دنتخاس  راتفرگ  یگتفـشآ  يرظن و  یلئاسم  دندرک  یلئاسم  راتفرگ  ار  دوخ  ناییادوب  ادوب  زا  دعب  لاس  رازه  ادوب  نید  رد  تافالتخا 
دیدج يرادیب  دروآ . دوجو  هب  ار  یتافالتخا  دوخ 

هب ور  نید  نیا  هک  تسنیا  زا  یکاح  يدایز  ياههناشن  یلو  تفر  یـشوماخ  هب  ور  مک  مک  دوب  يوق  تیلاعف  ياراد  ینامز  هک  ییادوب  نید 
: هنومن ناونع  هب  دروخیم  مشچ  هب  نالیس  نپاژ و  رداه  هناشن  نیا  تسا و  ندش  رادیب 

ناییادوب یناهج  یگتسب  مه  دیدج  ساسحا  . 1
دلوت یگلاس  تبـسانم 2500  هب  هک  همرب  تختیاـپ  نوگنار  رد  لاس 1965  سنارفنک  اصوصخم  ناـییادوب  ناوارف  ياـهسنارفنک  دوجو  . 2

. دش هتفرگ  ادوب 
دیدج ماکحا  عضو 

هب روبجم  ریغتم  ياهزاین  نیا  هب  ییوگ  خـساپ  يارب  نیمه  رطاخ  هب  دـندش  وربور  یعامتجا  ریغتم  ياـهزاین  اـب  ادوب  گرم  زا  دـعب  ناـییادوب 
نآ یگنوگچ  ندش و  ادوب  دندش  دیدج  ماکحا  عضو 

رب انب  دننادیم  تیعقاو  کی  هکلب  دننادیمن  یجراخ  تیصخش  کی  ار  ادوب  نوچ  دش  ادوب  دوشیم  هک  تسنیا  ناییادوب  تاداقتعا  زا  یکی 
. دش ادوب  دوشیم  نیا 

روبع اهنآ  زا  دیاب  درف  هک  ياهناگهد  لحارم  تروص  هب  لآملاب  هک  درک  یط  دیاب  ار  ياهتسهآ  ینالوط و  طبـضنم  مظنم و  نایرج  ادتبا  رد 
هک یـصاخ  ياهطابـضنا  تحت  ار  دوخ  سپـس  دوش و  ادوب  دهاوخیم  هک  دنک  دهع  دوخ  اب  ادتبا  رد  دیاب  سک  ره  دوشیم  صخـشم  دنک 
درف کی  هب  هراشا  موهفم  نیا  ادتبا  رد  تسا  هتـسیدوب  دهد  رارق  ندش  ادوب  ریـسم  رد  ار  دوخ  هک  یـسک  دهد  رارق  تسا  هلحرم  ره  بسانم 

رد هک  هتـسیدوب  هتـشادن و  دوجو  ینتـشگزاب  هار  متفه  هلحرم  زا  روبع  زا  سپ  هک  دـمآ  دوجو  هب  داقتعا  نیا  جـیردت  هب  اما  تشاد  یناـسنا 
هب کـمک  هب  رداـق  هک  یکلف  ناـیجان  اـی  ناگدـننک و  کـمک  ناوـنع  هب  مه  اههتـسیدوب  دوـشیم  لیدـبت  یناـهیک  دوـجوم  کـی  هب  اـجنآ 

لابقتـسا دراو  دـیدج  لـعف  نیا  یلو  تسا  فلاـخم  ادوب  هیلوا  تارکفت  اـب  هچ  رگا  دـشیم  یفلت  دـندوب  يراگتـسر  ریـسم  رد  دـنرگیدکی 
اهادوـب یناروـن  مسج  زا  هـک  دنتـسه  يریطاـسا  تادوـجوم  تسییاـناد  هـب  درخ  شرهوـج  هـک  یـسک  اهوتـسیهدوب  تـفرگ . رارق  یموـمع 

تهج یناربمایپ  اهنآ  دناهتسشن و  اهنآ  درگادرگ  ءایلوا  نیـسدق و  هورگ  هتفرگ و  ياج  للجم  تخت  يور  انیـشوت  سدورف  رد  دندنمهرهب و 
: زا دنترابع  هک  دنتسه  تلیضف  شش  ياراد  اهوتسیهدوب  تسا  نایادخ  نیا  تسد  اهناسنا  تشونرس  دنتسرفیم و  نیمز  هب  اهناسنا  تاجن 

اهوتـسیهدوب نینچمه  یگنازرف و  درخ و  هبقارم ، رکفت و  يراـبدرب ، ربـص و  قـالخا ، بیذـهت  يوـنعم ، يورین  تمه و  مـحرت ، شـشخب و 
: زا دنترابع  هک  دنشابیم  هناگهد  تاماقم  ياراد 

. دوشیم رگ  هولج  اهوتسیه  يدوب  محرت  يرگشیاشخب و  تالامک  نآ  رد  هک  يداش  رورس و  . 1
دوشیم رهاظ  یقالخا  تالامک  نآ  رد  هک  یکاپ  ماقم  . 2

هبلغ اـهنآ  رب  ددرگیم و  دازآ  حور  هریت  ياـههکل  ریاـس  ترفن و  مشخ و  زا  وتـسیهدوب  هلحرم  نیا  رد  يراـبدرب  ربص و  تاـیلجت  ماـقم  . 3
دباییم

دنکیم ادیپ  طلست  شیوخ  یهاگآ  دوخ  سفن و  رب  اهوتسیهدوب  دوشیم و  رهاظ  يونعم  تمه  ماقم  نیا  رد  نازورف  ناشخرد و  ماقم  . 4
تقیقح راهچ  هب  اهوتیـسهدوب  دوشیم و  رهاظ  هبقارم  تلاح  هفـشاکم و  يورین  هلحرم  نیا  رد  تسا  قالطا  ندوب  ریذپانریخـست  تفـص  . 5
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دربیم یپ  ییادوب 
للع و هلـسلس  تقیقح  هب  اهوتـسیهدوب  دوشیم و  یلجتم  تفرعم  ماـقم  هلحرم  نیا  رد  تسا  هدـینادرگ  ادوب  يوس  هب  يور  اـییکوم  یبآ  . 6

دندرگیم فقاو  تالولعم 
یلو تسا  هدیـسر  دوـخ  هـجرد  اـهتنم  يوـنعم و  تردـق  جوا  هـب  ماـقم  نـیا  رد  اهوتـسیهدوب  تـسا  لـبق  تاـماقم  ماـقم  نـیا  رد  ورود : . 7

رد تسا  لوا  ماقم  ماقم  نیا  دـنیوگیم  یتیگ  خرچ  هدـننادرگ  ای  ناهج  ياورنامرف  ماقم  نیا  رد  وتـسیهدوب  تسا  ناسنا  زونه  اهوتـسیهدوب 
تسا رخآ  هلحرم  هس  بسک 

فقاو ایشا  شیادیپ  مدع  فرژ  تقیقح  رب  دوشیم و  صالخ  ییادیپ  زاب  تروریـص و  ناهج  زا  وتـسیهدوب  یتکرحیب : نوکـس و  ماقم  . 8
ددرگیم

دزادرپیم ییادوب  نید  راشتنا  هب  ماقم  نیا  رد  تسین  دب  بوخ و  تارمث  هب  هدولآ  شرادرک  تسا و  هزنم  ًالماک  ناتشرسکین  ماقم  . 9
. ددرگیم لئان  ییادوب  تفرعم  هب  وتسیهدوب  ماقم  نیا  رد  هک  نییآربا  ماقم  . 10

نیتسخن يادوب 
هب ادوب  جنپ  شیوخ  يدوهـش  هلیختم و  هوق  هطـساو  هب  تسا و  ضحم  ییانـشور  تساناورین و  رد  هراومه  تسا و  شیوخ  هب  مئاق  ادوب  نیا 

: زا دنترابع  هک  دروآیم  دوجو 
. دیساگومآ اب  ات  یمآ  ارابماماتنار ، ایبوشکآ ، اناچوریو ،

***********
: عبانم

.1386 نارهت ، مهدفه ، چ  یگنهرف ، یملع و  تاراشتنا  تکرش  تمکح ، رغصا  یلع  همجرت : نایدا ، عماج  خیرات  ناج ، سانریاب ،
، لوا چ  دهـشم ، یـسودرف  هاگـشناد  دنه ، نایدا  ییارق ، ضایف  رتکد  . 1387 نارهت ، متفه ، چ  همـشچ ، رـشن  ییایـسآ ، نایدا  دادرهم ، راهب ،

.1384 دهشم ،
1382 نارهت ، مود ، چ  یگنهرف ، یملع و  تاراشتنا  يرادناهج ، ورسخ  همجرت  برغ ، قرش و  هفسلف  خیرات  یلاپ ، ورس  نانشیرک ، ادار 

.1386 نارهت ، مشش ، چ  ریبکریما ، تاراشتنا  هسسؤم  1 ج ، دنه ، یفسلف  ياهبتکم  نایدا و  شویراد ، ناگیاش ،
ناتسبات 1386 لوا -  تساریو  (، www. bashgah. net  ) هشیدنا هاگشاب  ادوب ، هشیدنا  اضریلع ، یعاجش ،

.1387 نارهت ، ین ، رشن  یلکوت ، نارهم  همجرت : یعامتجا ، يدرف و  یگدنز  رد  نید  شقن  لشیم ، برلام ،
.1377 نارهت ، لوا ، چ  تمکح ، تاراشتنا  2 ج ، ینایک ، نسح  یلیقع -  یفطصم  همجرت : قرش ، للم  رکفت  ياههویش  همیجاه ، اروماکان ،

نارهت 1385. موس ، چ  یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  یهاوگ ، میحرلا  دبع  همجرت : ایسآ ، نایدا  ملهدیرف ، يدراه ،
نارهت 1382. مهدزاود ، چ  یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  یهاوگ ، میحرلا  دبع  همجرت : ناهج ، هدنز  نایدا  تربار ، مویه ،

***********
[ تشونیپ ******** ]

ناتسبات 1386 لوا -  تساریو  (، www. bashgah. net  ) هشیدنا هاگشاب  ادوب ، هشیدنا  اضریلع ، یعاجش ، ك . ر . [ 1]
ص 177. تمکح ، رغصا  یلع  همجرت : نایدا ، عماج  خیرات  سانریاب ، ناج  [ 2]

ص 188 ینایک ، نسح  یلیقع –  یفطصم  همجرت : قرش ، للم  رکفت  ياههویش  اروماکان ، همیجاه  اروماکان  [ 3]
132 [ 4]

ص 132 ج 1 ، دنه ، یفسلف  ياهبتکم  نایدا و  ناگیاش ، شویراد  [ 5]
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. نامه [ 6]
ص 178 نامه ، سانریاب ، ناج  [ 7]

. دشاب ناکم  کی  هب  هراشا  هناشن  ود  نیا  ایوگ  ص 132 . نامه ، ناگیاش ، شویراد  [ 8]
ص 132 نامه ، ناگیاش ، شویراد  ص 178 و  نامه ، سانریاب ، ناج  [ 9]

ص 108 یهاوگ ، میحرلا  دبع  همجرت : ناهج ، هدنز  نایدا  مویه ، تربار  [ 10]
ص 108 نامه ، [ 11]

ص 175 و 176 ییایسآ ، نایدا  راهب ، دادرهم  [ 12]
ص 109 نامه ، مویه ، تربار  [ 13]

ص 109 نامه ، مویه ، تربار  ص 178 و  نامه ، سانریاب ، ناج  [ 14]
عماج 178) خیرات   ß  ) دروآیم یگلاس  نس 20  رد  ار  میمصت  نیا  نایدا  عماج  خیرات  [ - 15]

ص 110 نامه ، مویه ، تربار  ص 135 و  نامه ، ناگیاش ، شویراد  ص 178 و  نامه ، سانریاب ، ناج  [ 16]
ص نامه ، راهب ، دادرهم  ص 110 و  ناـمه ، مویه ، تربار  ص 135 و  نامه ، ناـگیاش ، شویراد  ص 178 و  نامه ، سانریاب ، ناـج  [ 17]

176
. دناهتفگ يزیمآ  قارغا  نانخس  وا  ياهتضایر  یگنوگچ  هرابرد  [ 18]

ص 110) نامه ، مویه ، تربار  ص 181 و  نامه ، سانریاب ، ناج  ك . (ر .
راشف نانچ  دوخ  نت  رب  دوب  هدنابسچ  ناهد  فقس  رب  ار  نابز  هتشاذگ  مه  رب  ار  اهنادند  هدوب  مارآ  تضایر  تدم  رد  دنـسیونیم  هلمج  زا 

درکیم یگدنز  بانع  هناد  ای  جنرب  ای  دجنک  هناد  کی  اب  زور  ره  دشیم و  يراج  شیاهلغب  ریز  زا  قرع  هک  دروآیم 
ص 1109) نامه ، مویه ، تربار  ص 181 و 182 و  نامه ، سانریاب ، ناج  )

. دریگیم ییانشور  توق و  رکف  دشاب  تضایر  مظنم  راشف  تحت  رتشیب  مسج  هچ  ره  هک  دوب  نیا  وا  يانبم  [ - 19]
ص 182 و 183 نامه ، سانریاب ، ناج  ص 135 و 136 و  نامه ، ناگیاش ، شویراد  [ 20]

ورـسخ هـمجرت  برغ ، قرـش و  هفـسلف  خـیرات  نانــشیرک ، ادار  یلاپورــس  ك . زین ر . و 136  ص 135  ناـمه ، ناـگیاش ، شوـیراد  [ 21]
ص 156. يرادناهج ،

ص 177 نامه ، راهب ، دادرهم  ص 111 و  نامه ، مویه ، تربار  [ 22]
ص 114 نامه ، مویه ، تربار  ص 139 و 140 و  نامه ، ناگیاش ، شویراد  [ 23]

ص 165 یهاوگ ، میحرلا  دبع  همجرت : ایسآ ، نایدا  يدراه ، ملهدیرف  [ 24]
ص 142 و 143 نامه ، يدراه ، ملهدیرف  ك . ر . [ 25]

ص 175 نامه ، راهب ، دادرهم  [ 26]
ص 167 و 168 نامه ، يدراه ، ملهدیرف  [ 27]

ص 106 و 117 و 118 نامه ، مویه ، تربار  [ 28]
ات 116 ص 114  نامه ، [ 29]

ات 539. ادوب و ص 537  نید  زمایلیو و  زیتؤم و  [ 30]
ص 103 نامه ، مویه ، تربار  [ 31]

ص 106 نامه ، مویه ، تربار  ص 166 و  نامه ، يدراه ، ملهدیرف  [ 32]
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ص 120 نامه ، ناگیاش ، شویراد  ص 174 و  نامه ، راهب ، دادرهم  153 و  نامه ، نانشیرک ، ادار  یلاپورس  [ 33]
ص 185 نامه ، سانریاب ، ناج  ص 183 و  نامه ، راهب ، دادرهم  ص 121 و  نامه ، ناگیاش ، شویراد  [ 34]

ص 180 نامه ، راهب ، دادرهم  ص 193 و  یلکوت ، نارهم  همجرت : یعامتجا ، يدرف و  یگدنز  رد  نید  شقن  بر ، لام  لشیم  [ 35]
ص 121 نامه ، مویه ، تربار  154 و  نامه ، نانشیرک ، ادار  یلاپورس  ص 18 و  نامه ، ناگیاش ، شویراد  [ 36]

ص 217 نامه ، اروماکان ، همیجاه  اروماکان  ص 153 و  نامه ، يدراه ، ملهدیرف  [ 37]
ص 126 نامه ، ناگیاش ، شویراد  ص 134 و  نامه ، مویه ، تربار  [ 38]

ص 137 نامه ، ناگیاش ، شویراد  [ 39]
ص 112 نامه ، مویه ، تربار  ص 138 و  نامه ، ناگیاش ، شویراد  [ 40]

ص 166 و 246 نامه ، يدراه ، ملهدیرف  ص 124 و 135 و 136 و  نامه ، مویه ، تربار  ص 193 و  نامه ، بر ، لام  لشیم  [ 41]
ص 144 نامه ، يدراه ، ملهدیرف  [ 42]

ص 157 نامه ، [ 43]
ات 205 ص 187  نامه ، سانریاب ، ناج  ص 7 و 153 و 166 و  نامه ، يدراه ، ملهدیرف  ص 352 و  نامه ، ناگیاش ، شویراد  [ 44]

ص 169 نامه ، يدراه ، ملهدیرف  ص 122 و  نامه ، ناگیاش ، شویراد  [ 45]
ص 131 نامه ، اروماکان ، همیجاه  اروماکان  [ 46]

ص 217 نامه ، مویه ، تربار  [ 47]
ص 220 نامه ، سانریاب ، ناج  [ 48]

ص 221 و 222 و 223 نامه ، سانریاب ، ناج  [ 49]
ص 223 و 224 نامه ، [ 50]

ص 176 و 197 نامه ، سانریاب ، ناج  ص 136 و  نامه ، مویه ، تربار  [ 51]
ص 137 نامه ، مویه ، تربار  [ 52]

ص 176 نامه ، سانریاب ، ناج  ص 155 و  نامه ، يدراه ، ملهدیرف  [ 53]
ص 140 نامه ، مویه ، تربار  [ 54]

. تسا هدمآ  حالطصا  نیا  حیضوت  ادوب  ياههزومآ  زا  یسانش  ناسنا  شخب  رد  [ 55]

تالاقم شخب 

( دقن ییانشآ و   ) ادوب ینافرع  بتکم 

تسناوت هک  ياهنوگ  هب  تفرگ  لکـش  لاس  نارازه  لوط  رد  هار  نیا  زا  دمآ و  دیدپ  يدنه  ثاریم  ینید  فراعم  مکارت  رثا  رد  ودنه  نییآ 
. دشخب تینیع  ار  يدنه  هعماج  یلم  تیوه 

درکلمع هب  تبـسن  راکـشآ  حیرـص و  هضراعم  شریذـپ و  مدـع  بوچراهچ  رد  صاخ  درف  کی  شـالت  هجیتن  رد  ادوب  نییآ  هک  یلاـح  رد 
دوب و یسایس  یکیزیفاتم و  یناحور و  ینابم  زا  هتساخرب  یعامتجا و  حالصا  تکرح  کی  وا  مادقا  نخـس  رگید  هب  دمآ . دیدپ  ودنه  نییآ 

نیا ور ، نیا  زا  درکیم . در  دوب ، هدروآ  مهارف  اهایرتاشک  نانمهرب و  ینعی  مکاح  هقبط  ود  يارب  ار  يراکشآ  تازایتما  هک  ار  یتاقبط  ماظن 
دوبان رگا  نانمهرب  دودـحمان  هطلـس  شهاک  موزل  رب  دراد و  هیکت  دـنراد  يرت  نییاپ  هاگیاج  هک  یعاـمتجا  ياهرـشق  زا  هتـسد  نآ  رب  نییآ 
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. دنکیم دیکأت  دوبن  نکمم  نآ  ندرک 
( رادرک  ) امراک دوجو  رب  نآ  يونعم  ینابم  دراد و  رواب  ار  رگید  تایح  گرم و  زا  دعب  رگید  مسج  رد  حور  لولح   ) خسانت میدـق  مسیدوب 

نیناوق هک  هنوگ  نآ  ینید  هدیچیپ  مسارم  هک  دنکیم  دیکأت  نیا  دوجو  اب  اما  تسا  ینتبم  تسا  میلست  نآ  لباقم  رد  ناسنا  هک  یتشونرس  و 
. دنکیمن فقوتم  ار  اهدلوت  دادعت  دنور و  دنکیم  نییعت 

ادوب بتکم  نیا  رب  اـنب  دـیآیم . تسد  هب  يدرف  تیلوؤـسم  هجیتـن  رد  هک  تسیلئاـضف  ربارب  رد  ینتورف  دراذـگیم ، رثا  اـهنآ  رب  هچنآ  هکلب 
دشوکیم و مسیئادوب  اذـل  تسییامهرب  هعماج  ياههیاپ  زا  هک  یتاقبط  تثارو  زین  بسن و  بسح و  یعامتجا  تازایتما  لماک  يدوبان  يارب 
رد ادوب  نییآ  ساسا  نیا  رب  دنکیم و  لابقتسا  دنتسه ، نانمهرب  هطلس  يدوبان  راتساوخ  هک  یناسک  همه  زا  یضیعبت  چیه  نودب  ور ، نیا  زا 

تاراضحلا خـیرات   » فراعملا ةریاد  رد  هچنآ  رب  انب  دوخ  یناحور  میلاـعت  رد  ادوب  نییآ  دوشیم . لوحتم  یعاـمتجا  بـالقنا   » کـی هب  عقاو 
ینتورف و زین  تاـقولخم و  همه  هب  ناـسحا  يزرو و  تبحم  و  دراد ؛ هـیکت  رـش  ریخ و  نـیب  يریگرد  گـنج و  لـصا  رب  تـسا  هدـمآ  ماـعلا 

ییاهر کی  نودب  اریز  دریذپیم ؛ زین  ار  ادف »  » هیرظن نآ  رب  هوالع  دنادیم . خسانت  يرامیب  يارب  ییوراد  نانوچ  ار  نتـشیوخ  هب  ییانتعایب 
. دنتسه ناشیاههدرک  جیاتن  راتفرگ  دارفا ، همه  شخب 

دوب و دهاوخ  هدنیآ  هرود  رَورَـس  هک  دـیآیم  ایرتیمادوب »  » نآ لابند  هب  تسا و  ینومایکاشادوب   » یتسه ینونک  هرود  رد  شخب  ییاهر  نیا 
. دوب دهاوخ  ناهج  لاوز  زا  لبق  شندمآ 

هب تبـسن  يریگ  تهج  شیارگ و  رد  اـمومع  هک  ادوـب -  بهذـم  هک ؛ دـنکیم  هراـشا  بلطم  نیا  هب  شیوـخ  فراـعملا  ةریاد  رد  یناتـسب 
رارق مرتحم  نانهاک  نینچمه  ناییادوب و  زا  يرت  نییاـپ  هجرد  هبترم و  رد  ار  اـهدوبعم  تسا -  هدـش  عقاو  لوبق  دروم  ییاـمهرب  ياـهدوبعم 

: دیوگیم همادا  رد  یناتسب  درامشیم . اهدوبعم  زا  رت  هبترم  دنلب  رتالاب و  ار  مدرم  بیترت  نیا  هب  دهدیم و 
تمکح لـمأت و  اوـقت ، تسادـق  هک  تسا  هدـمآ  زین  ادو »  » رد تسا  تاذـلاب  لـماک  کـی  وا  هکلب  تسین  رترب  دوـجوم  کـی  مـسجت  ادوـب  »

همه رب  يزوس  لد  ینابرهم و  هدارا و  رب  هبلغ  تاوهش  بوکرس  شیوخ  راکنا  ببـس  هب  نایدنه  تلیـضف  و  دنتـسه ؛ تادوبعم  نیرتسدقم 
بتکم کی  لصا  رد  ادوب  دوشیم . لصاح  ناسنا  يارب  ناـیاپیب  یتفرعم  لـحارم  نیا  زا  دـعب  تسا و  هاـنگ  ندرک  نک  هشیر  تادوجوم و 

زا هجرد  نیرتالاب  رد  درکیم و  تفلاخم  نانهاک  هفرح  اهمسارم و  ماـجنا  هفـسلف و  یجولاـثیم و   ) هروطـسا اـب  هک  دوب  یلقع  یبدا و  هداـس 
كاپ اب  ادوب ، هب  ندـش  لئان  هکنیا  نالعا  زین  همه و  يارب  تاجن  هار  ندرک  ناسآ  اـب  ادوب  تشاد  رارق  يریذـپ  فاـطعنا  تقفـش و  ییوکین 

ناشتلزنم ماـقم و  تلاـح و  تهج  زا  اـهنآ  نیب  هکنیا  نودـب  درکیم ، توعد  نییآ  نیا  رد  دورو  هب  ار  مدرم  همه  ددرگیم ، نکمم  یتریس 
زین لـصا  نآ  نتفریذـپ  رب  تسا و  هدرکن  یهن  تواـفتم  تاـقبط  هب  مدرم  ندوـمن  فینـصت  زا  راکـشآ  تروـص  هب  ادوـب  اـما  دراذـگب ؛ قرف 

. دنکیمن يراشفاپ 
مان هب  ییاور  ناـمرف  تمه  هب  ادوب  گرم  زا  دـعب  نرق  ود  دودـح  ناتـسودنه و  رد  هک  تسودـنه  شیک  ياـههخاش  زا  یکی  مسیدوب  نییآ 

، یقرـش بونج  يایـسآ  رد  صوصخ  هب  دنه ، ياهزرم  زا  جراخ  رد  چوک و  یلـصا  نیمزرـس  زا  اهدعب  تفای و  شرتسگ  دـشر و  اکوشآ » »
ماـن زین  یخرب  دـننکیم و  هفـسلف »  » هب ریبـعت  ادوب  نییآ  زا  ناقرـشتسم  زا  یخرب  درک . اـپ  تسد و  دوـخ  يارب  یناوارف  ناوریپ  نپاژ ، نیچ و 

: دیوگیم دروم  نیا  رد  سان  یب . ناج  دنهنیم . نآ  رب  نید » »
. تسا رظن  ثحب و  دروم  هن ، ای  دیمان  بهذم  نید و  عقاو  رد  ناوتیم  ار  مسیدوب  يهفسلف  ایآ  هک  هلأسم  نیا 

هب رگا  یلو  درک …  فیرعت  نید  ناونع  هب  ار  نآ  ناوتیم  چـیپ  رد  چـیپ  ياـهشور  یتـسه و  ناـهج  باـب  رد  ار  وا  دـیاقع  ظاـحل  زا  هتبلا 
هجو چیه  هب  ادوب  هک  ارچ  یفـسلف ؛ بتکم  کی  ات  مینادـب  یقالخا » بتکم   » کی ار  مسیدوب  هک  دـشاب  رتهب  دـیاش  میرگنب ، قیقحت  يهدـید 

ار حور  ادـخ و  يهرابرد  ثحب  دـنک و  نایب  لیثمت  اب  مه  ار  یفـسلف  لـئاسم  دـشوکیم  دوشیمن و  یفـسلف  کـیزیفاتم و  ياـهثحب  دراو 
. دنکیم هدنسب  هراب  نیا  رد  یقالخا  رکذت  دنچ  نداد  هب  دراگنایم و  هدیافیب 
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یعیبـطلا و ءارواـم  روما  دوجو  یلعا و  أدـبم  نییآ ، نیا  اریز  دـیمان ؛ نید »  » ار ادوب  نییآ  ناوتیمن  زین  یمیهاربا  ناـیدا  ياـملع  هاگدـید  زا 
. تسا هتشادن  یقلاخ  هک  درامشیم  يدبا  یلزا و  دوجوم  اهنت  ار  هدام  دباتیمنرب و  ار  يدامریغ 

. تسا یقالخا  ًالماک  یموهفم  نید ، زا  ادوب  ینهذ  موهفم  رگید ، ریبعت  هب 
. تسانتعایب یسانشادخ …  ای  هعیبطلادعب  ام  شتسرپ  ای  ینییآ  مسارم  هب  دراد و  هجوت  كولس  راتفر و  هب  زیچ  همه  رد  وا 

ار ودـنه  نییآ  نشخ  یطارفا و  لاـمعا  دـیاقع و  زا  یخرب  درکیم  یعـس  هک  درمـش  ودـنه  نییآ  رد  یحالـصا  یتـضهن  دـیاب  ار  ادوب  نییآ 
. دنک لیدعت 

« ینـالقع تحلـصم  فـالخ  ار  یطارفا  ياـهتضایر  هداد و  رارق  میلـس  لـقع  يور و  هناـیم  لادـتعا و  شور  رد  ار  تاـجن  هار   » نییآ نـیا 
سک ره   » لیلد نیمه  هب  دـیزرویم و  تفلاخم  دوب  نآ  ظفاحم  غلبم و  ودـنه  نییآ  هک  تساک )  ) یتاقبط يهعماـج  اـب  مسیدوب  تسنادیم .

تافارخ و راچد  شدوخ  دنچ  ره  دشیم ». دازآ  تساک )  ) یتاقبط لوصا  تیاعر  مسر و  يانگنت  زا  دـمآیم  رد  ادوب  ناوریپ  فص  رد  هک 
جـنر و رـسارس  ملاع  هک  هدـش  عقاو  لصا  نیا  رب  مسیدوب  نییآ  ساسا  تشاد . ار  اهنآ  اب  تفلاخم  يهیعاد  هک  دوب  يا  یطارفا  ياهتضایر 

. دنک شالت  دیاب  جنر  نیا  زا  ییاهر  يارب  ناسنا  تسیتخبدب و 
هرهب ناهج  یّلع  ياهدـنیارف  یمدآ و  ناور  نیداینب  ياهدرکراک  هب  تبـسن  شنیب  نتفای  يارب  ییوپ  نورد  ياـهشور  زا  هراومه  ناـییادوب 
ادوـب نییآ ، نـیا  ربـهر  دـنوریم . رامـش  هـب  ناـهج  ینید  تاـیبدا  زا  ياهدـنزرا  شخب  دنرایـسب و  ییارگادوـب  يراتـشون  راـثآ  دـنریگیم .

. تسا مسیدوب  یحالصا  بتکم  راذگناینب  ( Gautama sakya - muni  ) ینوم ایکاس  اماتوگ  رادیب ، يانعم  هب  ( Buddha)
اترادیــس زاــغآ  رد  دــمآ و  اــیند  هــب  شیپ  لاــس  دــصناپ  رازه و  ود  دودــح  ینعی  م  دودـح 563 ق -  رد  ناتــسودنه  لامــش  رد  يو 

. دشیم هدیمان  بایماک  ینعی   SIDDHARTNA»
یگدنز ( Alara  ) ءارالآ مان  هب  يدرف  داشرا  تحت  تخیرگ و  نآ  تاـمعنت  خاـک و  زا  یحور  بـالقنا  کـی  رثا  رد  یگلاـس  رد 29  يو 

قیرط زا  تقیقح  هب  لوصو  زا  هک  یماگنه  ماجنا  رـس  لگنج  رد  نیگنـس  تخـس و  ياهتضایر  لاس  شـش  زا  سپ  دـیزگرب و  ار  ناـبهار 
سپ دیشک و  لوط  لاس  شش  تبقارم  نیا  دروآ ، يور  يونعم  تبقارم  رکفت و  لمأت و  هب  تشاذگ و  رانک  ار  تضایر  دش ، دیمون  تضایر 

درک و هزرابم  رگناریو  ناطیش  ینعی  ( Mara  ) ارام اب  دش  هدیمان  يرادیب  تخرد  ًادعب  هک  ریجنا )  ) یتخرد ریز  فقوت  هتفه  تفه  اب  نآ  زا 
. دش ینونک  يهرود  يادوب  تفای و  تسد  تقیقح  هب 

زا یکین و  یکین ، زا  تساـمرفمکح  رفیک  شاداـپ و  نوناـق  ناـهج  رب  هک  نیا  نآ  دوب و  یعیبـط  هداـس  نوناـق  کـی  درک  فشک  يو  هچنآ 
ناسنا تشونرـس  رد  لامعا  ریثأت  نایادخ و  شتـسرپ  يراز و  اعد و  ینابرق و  رکنم  نوناق ، نیا  فشک  زا  سپ  دوشیم  هدییاز  يدـب  يدـب ،

هدرک و هریغ  اعد و  ینابرق و  هب  توعد  هک  ار  ادو )  ) سدـقم باتک  دروآ  نامیا  ناهج  ندوب  یلزا  نوناق  هب  درک و  راـکنا  ار  نایادـخ  دـش 
هب روـشک  طاـقن  ماـمت  رد  هتفر  هتفر  داد و  رارق  داـقتنا  راـکنا و  دروـم  زین  ار  هدرک  رکذ  تواـفتم  شنیرفآ  لـصا  بسح  رب  ار  اـهناسنا  همه 

يرایـسب ناوریپ  دوب  هقبط  نامه  هب  بستنم  دوخ  هک  اـه  اـیرتشک )  ) ءارما فنـص  زا  هژیو  هب  فلتخم  تاـقبط  زا  تخادرپ و  میلعت  هظعوم و 
زا هک  دـنروخیم  مشچ  هب  يدـیاقع  راکفا و  دنتـسه  یهت  یهلا  ياـههیامنب  زا  هک  یناـیدا  يداـقتعا  ياـههدولاش  رد  دـندش . عمج  وا  درگ 

نوچمه يداقتعا  یفارخ و  تاموسر  اـهنییآ و  نتـشاد  اـب  دـنه  نیمزرـس  ناـیم  نیا  رد  دـنرادروخرب . دوخ  ناوریپ  دزن  ياهژیو  یگتـسجرب 
ياهنافرع عوضوم  یپ  رد  هک  ارچ  دـسریم ؛ رظن  هب  يرورـض  اهنآ  تاداـقتعا  راـکفا و  یـسررب  دـقن و  هک  تسیعماوج  زا  یکی  مسیدوب ،

. تسا هدرک  خوسر  مه  ام  روشک  نورد  هب  هدنبیرف  هتبلا  بیرغ و  بیجع و  ياهمسا  اب  ییادوب  راکفا  روهظون 
ادوب ياههشیدنا  هاگتساخ 

هبـش هب  اهنآ  دورو  زا  شیپ  دـندیچوک . دـنه  نیمزرـس  هب  هدـش و  ادـج  هیقب  زا  ناریا ، ناییایرآ  زا  ییاههخاش  شیپ ، لاس  رازه  هس  نوماریپ 
. تسا فورعم  يدیوارد  مان  هب  هک  تشاد  نمیشن  اجنآ  رد  يرگید  هریت  دنه ، هریزج 
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هریچ یحاون  نآ  رب  هدـش و  نیزگیاج  دـنه  یلامـش  ياهناماس  رتشیب  رد  ادوب  شیاز  ماگنه  هب  ینعی  شیپ  لاـس  نوماریپ 2500  اهییایرآ 
: دشیم شخب  تساک )  ) هدر راهچ  هب  ادوب  نامز  رد  ناتسودنه  هعماج  دندوب . هتشگ 

اماتوگ اتراذیس  هدرب .) ناراکتمدخ  اردوس (  و  ناناگرزاب ) نازرواشک و   ) ایسیاو نارواگنج ،) نارایرهـش و   ) ایرتشک نایناحور ،)  ) اهنمهرب
. دندازکاپ ربارب و  مدرم  همه  وا  دید  زا  هک  تشاد  مالعا  یلو  تشاد  قلعت  ایرتشک  هدر  هب  آمسا  ادوب 

مسیدوب شیادیپ  لماوع 
زا کشیب  میرمـشیم . رب  ار  اهنآ  زا  یخرب  هک  تسا  فلتخم  دش ، مسیدوب  مان  هب  یبتکم  يریگ  لکـش  زاس  هنیمز  یلماوع  هچ  هک  نیا  اما 

دوب و هدمآ  دیدپ  تورث  تراجت و  تعنص و  نوچمه  فلتخم  ياههنیمز  رد  يدایز  ياهتفرـشیپ  دنه  رد  اهییایرآ  تموکح  رارقتـسا  نامز 
: اذل دوب  هدش  لصاح  تغارف  تورث  زا 

رد نید  دوب و  هدروآ  دوجو  هب  ار  م  متـشه ق -  متفه و  نرق  ییارگ  هدام  یبلط و  تذل  هک  دوب  دنه  تورث  ًالامتحا  هک  دندقتعم  یخرب  . 1
هب ار  یقـالخا  جرم  جره و  قـالخا و  رد  تیکاکـش  نید ، يونعم  لاوز  ادوب  راـگزور  دـنه و  رد  رطاـخ  نیمه  هب  دـیلابیمن . اـنغ  تورث و 
ایند لاب  غارف  هدـش و  دازآ  هقبط  کی  يوج  تذـل  دـیاقع  يورایور  هک  دـندوب  ینید  ياهشنکاو  نیج »  » و ادوب »  » نییآ دوب  هدروآ  دوجو 

. تسا يریگ  لکش  لماوع  زا  یکی  نیا  دندوب و  هداتسیا  تسود ،
يهفـسلف دنتفرگیم . دنخـشیر  هب  ار  نانمهرب  یناگنازرف  هک  دندوب  ییاهكاکـش  مه  نامز  نامه  رد  هک  تسادـیپ  اهداشیناپوا  دوخ  زا  . 2

ییلخ رد  ار  يدـنه  يهعماج  درک و  تسـس  دـنه  نهذ  رب  ار  نانمهرب  هربنچ  داد  نایاپ  اهداشیناپوا  اهادو و  رـصع  هب  هک  اوراـچ »  » یبـالقنا
. درک ریزگان  ار  يون  نید  دشر  ًابیرقت  هک  تشاذگ 

. دومن تیوقت  ار  نید  کی  يریگ  لکش  لماع  همهارب  نایوجگنج و  هقبط  ود  شکاشک  . 3
نانمهرب میلاعت  هقبر  زا  ییاهر  لمع و  رکف و  لالقتـسا  هار  رد  تسا و  حور  مـالآ  زا  یـصالخ  يارب  يرکف  شبنج  کـی  نوچ  مسیدوب  . 4

نیا تسا و  هدرک  دوخ  هیلاـع  يداـبم  هب  توعد  ( Caste  ) فنـص کی  تیاعر  نودب  ار  قیالخ  فانـصا  دارفا و  يهمه  هتـشادرب و  مدـق 
. تسا هدمآ  رامش  هب  بتکم  نیا  يریگ  لکش  رگید  لماع  هعماج  هب  مکاح  يرکف  تیعضو  هب  هجوت  اب  مدرم  توعد  رد  مسیووب  شور 

تاجن یـصالخ و  درک و  راکنا  ار  ناشیا  يدابم  تسنادن و  لوبق  لباق  ار  نانمهرب  هفـسلف  اریواهم  دننامه  مزیدوب  بهاذم  یناب  عراش و  . 5
هدوهیب و دـندروآیم  اجب  اهادو  بتک  زا  نانآ  هک  یموسر  کسانم و  دـش و  رکنم  دنتـسنادیم  اهادو  باتک  يهلیـسو  هب  طـقف  هک  ار  حور 
ار یبتکم  دوخ  درمش و  لطاب  یلک  هب  ار  تسا  هفیاط  نآ  يراصحنا  قح  طقف  هک  يراگتسر  حالف و  هار  رد  ار  ناشیا  ياعدا  تسناد و  وغل 

. درک يزیر  یپ 
اب هزراـبم  يارب  ادوب  دـندوب ، هدـینادرگ  صوصخم  ینوگاـنوگ  تازاـیتما  هب  ار  دوخ  هدرک  عـضو  ار  یتاـقبط  ماـظن  همهارب  هک  اـجنآ  زا  . 6

نید و نیا  تساخرب و  نارگراک ) نازرواشک و  راجت و  نایوجگنج ، نایناحور ،  ) دندرکیم میسقت  هورگ  هب 4  ار  مدرم  هک  همهارب  تاقبط 
دناهتفگ یخرب  هک  دراد  یفلتخم  للع  تفای  دشر  یلکـشم  نیرتمک  نودب  دنه  رد  نییآ  نیا  هنوگچ  هک  نیا  اما  درک . يراذگهیاپ  ار  نییآ 

دیدج نید  شریذـپ  لماوع  هلمج  زا  درکیم  روطخ  سک  ره  رظن  هب  هک  يرکف  بهذـم و  هنوگ  ره  شریذـپ  رد  مدرم  تریح  بارطـضا و 
. دناهدرک رکذ  یخرب  هک  تسیلامتحا  مسیدوب و …  شریذپ  رد  مه  دنه  مدرم  ینید  دیدجت  هیحور  هکنیا  هب  ًافاضم  تسا 

نیمه هب  دوشب  عقاو  تلفغ  دروم  دیابن  دوشیم  هدید  اهنآ  رد  کلـسم  نیا  زا  ییوب  گنر و  هک  کلامم  ریاس  دـنه و  ناهاشداپ  شقن  هتبلا 
. تسا نییآ  نیا  راشتنا  رگید  لماوع  زا  ییادوب  نییآ  هب  نانآ  ندیورگ  اب  اهروشک  ناهاشداپ  هلیسو  هب  ییادوب  راکفا  رطاخ 

کلـسم نیا  راشتنا  لماوع  هلمج  زا  ار  نآ  دناهدرمـشرب و  هناگهد  دوهع  هب  لمع  رد  ادوب  عابتا  يارب  هک  تسیفیفخت  حماست و  رگید  لماع 
. دناهدرک وگزاب 

فالتخا راچد  هتفر  هتفر  ادوب  نییآ  تفگ  تاـیح  دوردـب  یگلاـس ) داتـشه  نس  هب   ) لاس 483 ق م رد  نییآ  نیا  سـسؤم  هکنیزا  دـعب  اما 
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: دیدرگ میسقت  ریز  هورگ  هس  هب  هک  دش  ینورد 
دراد جاور  نیچ  رد  هک  یلامش  نییآ  گرزب ) خرچ   ) انایاهم . 1

. دوشیم هدهاشم  ایسآ  قرش  بونج  ياهروشک  اکنال و  يرس  رد  هک  یبونج  نییآ  کچوک ) خرچ   ) انایانیه . 2
امال ییالاد  مان  هب  یـصخش  نآ  سـسوم  دوشیم و  هدناوخ  زین  مسیئامال  هب  دراد و  دوجو  تبت  رد  هقرف  نیا  هک  ساملا ) خرچ   ) انایَرْجَو . 3

. دشابیم ایرد ) سیئر  )
ای نیمزرـس  کی  رد  هدوب و  رـصع  مه  نییآ  ای  نید  ات  دـنچ  ای  اـت  هس  اـی  ود  هک  تسنیا  نییآ  رد  هیاـسمه  زا  دارم  ادوب  هیاـسمه  ياـهنییآ 

لقتنم رگید  ياهروشک  هب  سپـس  دـمآ و  دوجو  هب  دـنه  روشک  رد  هک  ادوب  نید  دنـشاب . هتـشاد  یناوریپ  دوخ  يارب  راوجمه  ياهنیمزرس 
: ددرگ بوسحم  ریز  ياهنییآ  هیاسمه  دناوتیم  دیدرگ ،

. تسا هدوب  تعیبط  رهاظم  اوق و  شتسرپ  رب  ینتبم  میدق ، ياهییایرآ  نییآ  نامه  ای  ییادو  نید  ییادو : نییآ  . 1
. تسا ادو )  ) سدقم بتک  ناراگزور  نآ  زا  هدنام  یقاب  رثا  اهنت  هک  تسا  هدش  فورعم  مان  نیا  هب  تهج  نیا  زا  نید  نیا 

موق مک  مک  نایموب  رب  نانآ  هبلغ  اهیدـیوارد و  اب  اهییایرآ  دالیم ) زا  لبق  لوا  يهرازه  رد   ) شزیمآ زا  سپ  مزینمهرب :)  ) ییامهرب نییآ  . 2
یکی ناونع  هب  هک  تفرگ  لکش  ییادو  نید  نورد  زا  ییامهرب  نید  هلیـسو  نیدب  درک و  ییامندوخ  بلاغ  رترب و  داژن  تروص  هب  ییایرآ 

. دوشیم بوسحم  ادوب  نییآ  ناگیاسمه  زا 
: مزیئودنه نییآ  . 3

نایم رد  نآ  هب  تبـسن  ینیبدب  راکفا  هک  یماگنه  دعب  هب  دالیم  زا  لبق  مشـش  نرق  زا  هک  دشابیم  مزیئودـنه  ادوب ، نید  ناگیاسمه  زا  یکی 
نرق زا  یتالوحت  زا  سپ  تفرگ ، لکـش  ییادوب  نیج و  نایدا  تروص  هب  هنانیبدـب  راکفا  نیا  هک  یتقو  ًاصوصخ  تفاـی و  جاور  دـنه  مدرم 
هدرک عضو  ینیناوق  لوصا و  ۀلـسلس  کی  دوخ  يارب  دـیدج  مسیئودـنه  نید  تروص  هب  دـالیم  زا  دـعب  مجنپ  نرق  اـت  دـالیم  زا  شیپ  مجنپ 

. تسا
دوجو هب  ودـنه  نییآ  تاحالـصا  هزیگنا  هب  ادوـب  نییآ  دـننامه  هک  نییآ  نیا  دـشابیم  نیج  نید  ادوـب ، نید  ناـگیاسمه  زا  رگید  یکی  . 4

نییآ اب  نآ  رتشیب  داضت  تلع  هب  هک  ادوب  نییآ  فالخ  رب  تسا  هدرک  ظفح  ار  دوخ  ناتـسودنه  رد  ودـنه ، نییآ  راـنک  رد  ناـنچمه  دـمآ ،
. دروایب ماود  ناتسودنه  رد  تسناوتن  ودنه ،

. دشابیم تسا  کیس  نییآ  ادوب  نید  هیاسمه  ياهنییآ  زا  رگید  یکی  . 5
. دش ّدلوتم  روهال  یلاوح  رد  ییاتسور  رد  لاس 1469 م  رد  یلو  هیرتشک  نایوجگنج  يهقبط  زا  هک  تسا  کناناباب )  ) نید نیا  سسؤم 

. دشابیم لیذ  رارق  هب  دنوشیم  بوسحم  ادوب  نید  ناگیاسمه  ءزج  هک  یموب  نید  هس  رود  رواخ  رد 
زا یکی  نیچ  رد  هزورما  تسا و  فورعم  سویسوفنک  هب  اپورا  رد  تسا و  وست ) وف  گنوک   ) ینیچ نابز  هب  شمان  هک  سویـسوفنک  نید  . 1

. تسادوب نید  ناگیاسمه 
( هست وئال   ) مان هب  ینیچ  میکح  هب  بوسنم  تسیفسلف  بتکم  عون  کی  تقیقح  رد  هک  مسیوئات  ییوئات : نییآ  . 2

. تسا نیچ  رد  ادوب  نید  يهیاسمه  ياهنییآ  زا  تسا و 
م مشش ق . نرق  ات  دراد ، مسیمینآ  رد  هشیر  هک  نهک  ياهّتنس  نپاژ و  مدرم  یناتساب  دیاقع  زا  تسیاهعومجم  وتنیش  نید  وتنیـش : نییآ  . 3
زا یکی  اذـل  تفرگ . لکـش  ییوتنیـش  نید  ییادوب ، نید  اب  هلباقم  يارب  نپاژ  رد  ادوب  نید  ذوفن  زا  سپ  اّما  هدوبن  نایم  رد  یمان  نید  نیا  زا 

ادوب نییآ  اـب  لـیاسم  یخرب  رد  دراد و  یناوریپ  دـشابیم و  تاـیح  لاـح  رد  نپاژ  روـشک  رد  رـضاح  لاـح  رد  ادوـب  نید  يهیاـسمه  نییآ 
(Gautamamuni - Sakya  ) ینومایکاشاماتوگ بقل  رادـیب  يانعم  هب  ( Buddha  ) ادوب ادوب  تشذگرـس  دنراد . هدیقع  فالتخا 

. تسا مسیدوب  یحالصا  بتکم  راذگناینب 
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هب م . لاس 563 ق . دودح  رد  دوب ، ناتسودنه  لامش  رد  ( vastu - Kapila  ) وتسوالیپاک رهش  هاشداپ  دنزرف  هک  يو  ناییادوب  هدیقع  هب 
. دشیم هدیمان  بایماک  ینعی  ( Siddhartha  ) اترادیس زاغآ  رد  دمآ و  ایند 

يرایسب نامدرم  اهدعب  دروآ و  درگ  دوخ  رود  هب  یناوارف  ناوریپ  تشاذگ و  ناینب  ار  مسیدوب  نییآ  هک  ادوب  یگدنز  فلتخم  داعبا  یسررب 
رد يو  هک  تسیاهقطنم  یگنهرف  ینید و  یـسایس ، ییایفارغج ، عاضوا  زا  نتفای  عالطا  مزلتـسم  دنداد ، رارق  دوخ  یمـسر  نید  ار  يو  نییآ 

ياهشرازگ هک  دهدیم  ناشن  اهیسررب  نکل  تفای . تافو  اج  نامه  درک و  غیلبت  ار  دوخ  نییآ  دش ، گرزب  دوشگ ، ناهج  هب  مشچ  اجنآ 
ندرک ادـیپ  هک  هتفای  طالتخا  ياهروطـسا  نیریـش  ياهناتـساد  اب  يردـق  هب  تسا و  هناسفا  اب  هتخیمآ  زیچان و  رایـسب  هنیمز  نیا  رد  یخیرات 

لعج نایارـس  هناسفا  طسوت  زیچ  هچ  هدش و  عقاو  زیچ  هچ  هک  نیا  ندیمهف  دیامنیم و  لاحم  ًابیرقت  هرـسان  زا  هرـس  ندومن  ادـج  تقیقح و 
دنه رد  یصخش  رود  هتشذگ  رد  هک  دوب  دهاوخ  نیا  اهنت  یتاقیقحت  نینچ  يهجیتن  ًاملسم  دشابیم و  راب  تقشم  یتاقیقحت  مزلتسم  هتـشگ ،

ییاههناسفا هدش  هتفگ  هچ  ره  هتکن  دنچ  نیا  زج  هدرک و  ادیپ  يرایسب  ناوریپ  زین  اهدعب  هتشاد و  ودنه  نییآ  حالصا  رد  یعـس  هدمآ  دیدپ 
هتفگ ادوب  یگدنز  يهرابرد  هک  ییاههروطسا  اههناسفا و  ییوگزاب  هب  میناوتیم  اهنت  هلاقم  نیا  رد  ام  قوف  يهتکن  هب  هجوت  اب  دنتسین . شیب 

شدالگنب و»…  ناتسکاپ ، دنه ،  » ياهروشک لماش  زورما  هک  دنه  يهراق  هبـش  میراذگب . هدنناوخ  يهدهع  رب  ار  تواضق  میزادرپب و  هدش 
، دنه سونایقا  طسوت  یقرش  بونج  یبرغ و  بونج  بونج ، تمس  هس  زا  هتفرگ و  رارق  ایسآ  بونج  رد  هک  تسیروانهپ  نیمزرـس  دوشیم 

. تسا هتشگ  هطاحا 
زا نامیلس  شکودنه و  ياههوک  طسوت  یبرغ  لامش  تمـس  زا  ایلامیه و  ياههوک  طسوت  لامـش  یقرـش و  لامـش  تمـس  زا  نیمزرـس  نیا 

. تسا هدش  ادج  ناریا  ریماپ و  تبت ، ياهتالف 
. دمآ دوجو  هب  يزورما ) ناتسکاپ   ) دنـس يهرد  رد  هک  تسا  سودنیا »  » ندمت هدش ، هتخانـش  دنه  يهراق  هبـش  رد  هک  یگرزب  ندمت  نیلوا 

. تسا هتشاد  همادا  تفر ، نیب  زا  ییایرآ  ماوقا  موجه  رثا  رد  هک  دالیم  زا  لبق  ات 1500  زاغآ و  دالیم  زا  لبق  لاس  زا 2500  ندمت  نیا 
یندـمت دنتـسناوت  سودـنیا ، ندـمت  ندرب  نیب  زا  دـنه و  هب  ناشموجه  زا  لاس  رازه  هب  کیدزن  تشذـگ  زا  دـعب  اهنت  مجاهم  ياـهییایرآ 

دندمآ دوجو  هب  دنه  لامش  رد  یکچوک  ياهنیشن  هجار  اهروشک و  دالیم  زا  لبق  نرق  شش  دودح  ینعی  دنهن . انب  نیمزرس  نیا  رد  دیدج 
ایلامیه ياههوک  هتـشر  یبونج  ياههنماد  ینعی  هقطنم  نیا  رد  دمآیم . رامـش  هب  نانآ  یمـسر  نید  ودـنه  نییآ  دنتـشاد و  ییایرآ  داژن  هک 

تختیاپ دـندیمانیم و  ایکاس »  » ار نآ  نانکاس  هک  تشاد  دوجو  یکچوک  روشک  دـشابیم  دـنه  لاپن و  نایم  نونکا  هک  ياهقطنم  کـیدزن 
. دناهدرک ظفلت  وتَو » هلپک   » ار نآ  عبانم  یخرب  رد  هک  دوب  ( Kapilavaastu « ) وتساو الیپاک   » مان هب  يرهش  نآ 

روشک ریگجار  ۀـقطنم  زورما و  ناتـسودنه  راـهیب  تلاـیا  رد  ـالاسک  يوس  نآ  رد  تشاد و  رارق  ـالاسک »  » روشک یهاـشداپ  نیا  بونج  رد 
. دوب هدش  عقاو  اداکام » »

زین ایاماهم »  » مان هب  شرـسمه  دوب و  هنَدُدوس » ، » وتـساو الیپاک  رهـش  هاشداپ  مکاح و  مان  تشاد . رارق  اـیلک »  » نیمزرـس زین  قرـش  تمـس  رد 
زا هاشداپ  نیا  تروص ، ره  هب  دنتـشاد . زین  یبسن  يهطبار  یببـس ، يهطبار  رب  هوالع  رگیدمه  اب  ایوگ  هک  دوب  ایلک »  » نیمزرـس هاشداپ  رتخد 
هب وا  ییادوب  ناتساد  کی  ساسا  رب  دنتشاذگ . اترادیـس »  » ار شمان  هک  دش  يرـسپ  بحاص  دالیم  زا  لبق  لاس 563  رد  ایاماهم »  » شرسمه

. دوب لصتم  نآ  هب  رون  عاعش  دننام  گنر  جنپ  اب  ینامسیر  هک  یلاح  رد  دمآ ، نییاپ  دیفس  لیف  کی  تروص 
ار شیوخ  تلاسر  لاح  ناـمه  رد  تسویپ و  عوقو  هب  یمیظع  زیگنا و  تفگـش  ثداوح  دـش  هداز  شرداـم  تسار  يولهپ  زا  هک  یماـگنه 
دیدرگ و رـشتنم  وا  رون  تسا  هدمآ  ادوب  لیجنا  رد  تسا  هدروآ  ار  یبیبلام   » تخرد ریز  وا  ندـش  دـلوتم  يارجام  ناتـساد  نیا  درک . نالعا 

. دندرک هدهاشم  ار  الاب  زا  هدمآ  دورف  تمظع  دش و  زاب  نایانیبان  نامشچ  درک . رپ  ار  ملاع 
یتقو هک  تسنیا  ادوب  دلوت  هرابرد  نایدـنه  ياهیفابلایخ  هلمج ، زا  درک ». زاغآ  ار  ندینـش  اهرک  شوگ  دـش و  فرطرب  اهلال  نابز  تنکل 

: دنیوگیم لمح  عضو  ماگنه  رد  شردام  هرابرد  اهنآ  تفگ  نخس  تساخرب و  ًاروف  يو  دنتفرگ ، تسد  رد  ار  وا  نانمهرب 
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دیـسر و وا  تسد  کیدزن  اـت  دـش  مخ  دوخ  هب  دوخ  هخاـش  درک . زارد  تخرد  هخاـش  يوس  هب  ار  شتـسد  دزیخرب  تساوخ  هک  یماـگنه  »
. دـنتفرگ دوب  هدـش ، هتفاب  ـالط  ياههتـشر  زا  هک  يروت  نورد  ار  وا  ناـنمهرب  زا  رفن  راـهچ  دوب و  وا  ریز  یکدوک  هک  دوب ، هتـساخنرب  زونه 

: دروآرب دایرف  نیشنلد  ییادص  اب  هاگنآ  تفر  ولج  هب  مدق  تفه  داتسیا و  ناهگان  كدوک 
رکذ یبرعلا   » هلجم رد  هدـش  رـشتنم  یقیقحت  رد  رهظم » نامیلـس   » ار بلطم  نیا  تسا » نم  تاـیح  نـیرخآ  نـیا  مناـهج و  نـیا  رورـس  نـم 

. دنکیم
یب  » رگا يو  هک  ندرک  ییوگ  شیپ  اهنمهرب ، دـنزرف ، نیا  دـلوت  ماگنه  هب  هدیـسر  ام  تسد  هب  هک  هناسفا  اـب  هتخیمآ  ياـهشرازگ  رب  اـنب 

« ضاترم هدرم و  ضیرم ، صخش  ریپ ، صخش   » ینعی هناشن  راهچ  رگا  یلو  دش ، دهاوخ  یگرزب  روطارپما  دریگن ، شیپ  رد  ار  ینام » ناخ و 
. دش دهاوخ  ادوب »  » هدرک و نام  ناخ و  كرت  دنیبب ، ار 

دروم ناراب ، لصف  ناتـسبات و  ناتـسمز ، ياهلصف  رد  اهنآ  زا  کی  ره  هک  درک  انب  هوکـشاب  خاک  هس  قافتا  نیا  زا  يریگولج  يارب  هاـشداپ 
ناضاترم يریپ و  ضرم و  گرم ، زا  يو  هک  دنک  يویند  ياهتمعن  اهتذل و  قرغ  نانچ  ار  وا  دوش  یعس  دریگ و  رارق  شدنزرف  هدافتـسا 

اب موس  زور  ضیرم و  صخـش  اب  رگید  زور  ریپ و  صخـش  اب  يزور  دوخ  ياهشدرگ  یط  رد  اترادیـس  هک  دـش  نانچ  یلو  دـنامب ، ربخیب 
، تضایر ندرک  هشیپ  يویند و  ياهتمعن  كرت  لیلد  هب  دوب  هتفگ  هک  ضاترم  کـی  ندـید  زا  دـعب  تیاـهن  رد  دـش و  ورب  ور  هدرم  کـی 

نامز نآ  رد  دزادرپب . تضایر  هب  هدرک  كرت  ار  شاهزور  تفه  دنزرف  رسمه و  ردپ ، یتنطلس ، خاک  تفرگ  میمـصت  هدش ، هدیمان  ضاترم 
هک ددعتم  نایادخ  هب  داقتعا  ار  نآ  ساسا  هک  دوب  مسیئودـنه  نییآ  دـنه ، ةریزج  هبـش  رب  بلاغ  نییآ  درک ، نام  ناخ و  كرت  اترادیـس  هک 

تحت يو  تفریم . رامـش  هب  يراگتـسر  تاجن و  ياههار  زا  یکی  تضاـیر  دادیم و  لیکـشت  دـندوب  هتفاـی  روهظ  فلتخم  ياـههرود  رد 
ماجنا رس  اهلگنج  رد  نیگنـس  تخـس و  ياهتـضایر  لاس  شـش  زا  سپ  دیزگرب و  ار  نابهار  یگدنز  ( Alara  ) ارالآ مان  هب  يدرف  داـشرا 

يور يونعم  تبقارم  رکفت و  لم و  ءات  هب  تشاذـگ و  رانک  ار  تضاـیر  دـش ، دـیمون  تضاـیر  قیرط  زا  تقیقح  هب  لوصو  زا  هک  یماـگنه 
. دوب مارآ  تخرد و  رپ  یناکم ، اج  نآ  دنام ، اجنآ  یتدم  تفر ، الووروا »  » مان هب  یناکم  هب  تضایر  نارود  یط  رد  دروآ .

هدعو و کی  زور  هنابش  ود  ره  سپس  دروخیم ، اذغ  هدعو  کی  ادتبا  درک ، زاغآ  يروخ  مک  زا  ار  یناسفن  ياهتضایر  هلحرم  نیا  رد  وا 
یتخـس ییاذـغ  يهمانرب  هکلب  درکیمن  ییادـگ  رگید  دـیدج  همانرب  نیا  رد  وا  دروخیم ، اذـغ  هدـعو  کی  زور  هنابـش  هس  ره  نآ  زا  دـعب 
يرازآ دوخ  اما  دش ، فیحن  رغال و  اهتضایر  نیا  رثا  رب  ادوب )  ) اترادیس دربیم . هرهب  ناهایگ  یـضعب  گرب  هشیر و  هویم ، زا  ینعی  تشاد 

ناشن يارب  تفرگیم . يدیدش  دردرـس  هک  ياهنوگ  هب  درکیم  سبح  هنیـس  رد  اهتدـم  ار  دوخ  سَفَن  یهاگ  تفاین ، همتاخ  اج  نیا  هب  وا 
ندـنازوس ّلحم  زا  یّتح  ای  هلابز  هوبنا  نایم  زا  هک  دروآیم  ور  ياهنهک  ياـههماج  نیرتفیثک  ندیـشوپ  هب  دوخ  مسج  لـماک  ریقحت  نداد 

. دوب هدروآ  نوریب  داسجا 
تادوجوم حاورا و  تسیکانلوه و  نامز  وا  رواب  هب  هک  هام ، مهدراهچ  ای  لوا  ياهبش  دومزآیم ، ار  دوخ  یحور  لّمحت  تردـق  نینچمه 

شـش ات  تسـشنیم . اهنت  اهناتـسروگ  اههزانج و  ندنازوس  ياهلحم  نایم  تفریم و  دندمآیم ، نوریب  دوخ  ياههاگ  ناهن  زا  یعیبطارف 
، دـش شوهیب  يزور  دـناسریمن ، ییاج  هب  ار  وا  اـهتضایر  نیا  هک  تفرگ  هجیتن  تّدـم  نیا  زا  سپ  اـما  دیـشک  تضاـیر  هنوگ  نیا  لاـس 
. دروآ تسد  هب  ار  دوخ  یتسردنت  زا  یشخب  جیردت  هب  هک  نا  ات  تخادرپ  وا  زا  ندرک  تبقارم  هب  دیناروخ و  ریـش  وا  هب  تفای  ار  وا  یناپوچ 
هب دیـسر و  یگتفایرون  هب  هرود  نیا  زا  سپ  وا  نایئادوب ، ادوب و  رواـب  هب  هک  تسا  رکف  زکرمت  يهرود  ادوب  ياـهتضایر  زا  يرگید  شخب 

سفن و هیکزت  يهرابرد  هظعوم و  وا ، نانخس  درک . نایب  تسنادیم  هتـسیاش  هک  یناسک  يارب  ار  شتمکح  لوصا  تخادرپ و  دوخ  تلاسر 
شـش زین  وا  هبقارم  نارود  دسرب . تقیقح  تفرعم و  هب  نآ  ياههبذاج  زا  ندـیرب  لد  ایند و  كرت  اب  هنوگچ  ناسنا  هک  نیا  تسیزاسدوخ و 
ناطیش ینعی  ( Mara  ) ارام اب  دـش ، هدـیمان  يرادـیب  تخرد  ًادـعب  هک  یتخرد  ریز  فقوت  هتفه  تفه  اـب  نآ  زا  سپ  دیـشک و  لوط  لاـس 

. دش ینونک  هرود  يادوب  تفای و  تسد  تقیقح  هب  تیاهن  رد  درک و  هزرابم  رگناریو 
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sattva  ) وتـس يدوب  ناشروهظ  زا  لبق  اهادوب  نیا  زا  کی  ره  دنا . هدمآ  ادوب  يدادعت  زین  ناهج  نیـشیپ  ياهنارود  رد  ناییادوب  هدیقع  هب 
. تسا هوقلاب  يادوب  ای  دراد  یسرتسد  لماک  تفرعم  هب  هک  یسک  ینعی  دوشیم ، هدناوخ  ( - Bodhi

حالصا هب  فلتخم ، دارفا  اب  تاقالم  رثا  رب  درک و  غیلبت  ناتـسودنه  رـسارس  رد  ار  دوخ  نییآ  ناوارف ، ياهترفاسم  اب  لاس  تدم 40  رد  ادوب 
. دوب ( Ananda  ) ادننآ شیومع  رسپ  نانآ  نیرتهتسجرب  هک  تشامگ  تمه  ینادرگاش  تیبرت  سوفن و 

روآ تفگش  یگدنز  ناتساد  تسویپ ) . اناورین  هب  حالطـصا  هب  ای   ) درک توف  م . لاس 483 ق . دودح  رد  یگلاس  داتشه  رد  ماجنا  رـس  يو 
. تسا هدش  رشتنم  ناهج  رسارس  رد  همجرت و  نوگانوگ  ياهنابز  هب  ینید  ناتساد  نیا  لیلد  نیمه  هب  هتشاد و  تیباذج  مایالا  میدق  زا  ادوب 

ماـظن سیـسات  درک . ادـیپ  جاور  ناناملـسم  نـیب  فـساذوی  رهوـلب و  ناتـساد  ناوـنع  هـب  ینایرـس ، گـنهرف  زا  یتاـفاضا  اـب  نآ  یبرع  لـقن 
رد يو  یقالخا  میلاعت  درمـشیم . لـطاب  ار  یتاـقبط  تاـفالتخا  دوب و  ناـنمهرب  ياـهبصعت  اـب  تفلاـخم  رد  ادوب  یحالـصا  ياههشیدـنا 

. تسا هدمآ  درگ  دبس  هس  ینعی  ( pitaka - Tri  ) اکتیپ يرت  دننام  ییاههعومجم 
یگدنز هنودرگ  زا  ییاهر  يارب  شالت  هبقارم و  لم ، ءات  سفن ، بیذهت  ایند ، كرت  تسا ، هدش  يراذـگهیاپ  ودـنه  نییآ  رب  هک  میلاعت  نیا 

رد ادوب  نییآ  دـهدیم . هعـسوت  ار  نآ  موهفم  تسا و  لئاق  يدایز  تیمها  اناورین  هب  لوصو  يارب  دـنکیم و  هیـصوت  ار  ناهج  نیا  جـنر  رپ 
مهن متـشه و  نورق  رد  تفای . شرتسگ  زین  هیاـسمه  ياـهروشک  رد  درک و  ریخـست  ار  ناتـسودنه  كاـخ  زا  ياهدـمع  شخب  يدـعب  نورق 
ودنه نییآ  هدیچرب و  ناتـسودنه  زا  كدنا  كدنا  ادوب  نییآ  نآ ، رثا  رب  دـندرک و  يزاسون  ار  ودـنه  نییآ  نادنمـشناد  زا  نت  ود  يدالیم ،
تسد تقیقح  هب  ادوب  هک  یماگنه  ادوب  هفـسلف  تفای . شرتسگ  رگید  قطانم  رود و  رواخ  رد  نآ  نوگانوگ  لاکـشا  اما  دش ، نآ  نیـشناج 

رد يو  دننام  نت  جنپ  نیا  هک  دیشیدنایم  وا  دبایب . دندوب ، هتفاترب  يور  يو  زا  هک  ار  نابهار  زا  نت  جنپ  ات  تفر  سرانب  رهش  هب  ادتبا  تفای ،
ياهشیب نایم  رد  هک  دـید  ار  نت  جـنپ  نآ  داهن  اپ  سرانب  هب  نوچ  تسا و  رتناـسآ  مدرم  ریاـس  زا  ناـشیا  نداد  میلعت  دـنتقیقح و  يوجتـسج 

: دنتفگ رگیدکی  هب  داتفا ، ادوب  هب  نانآ  مشچ  هک  یماگنه  دنیوگیم . نخس  مه  اب  دناهتسشن و  رهش  کیدزن 
کیدزن نانآ  هب  ادوب  نوچ  اما  میشاب ». هتشادن  يراک  وا  هب  تسا  بوخ  دیشک ؛ تینابهر  زا  تسد  هک  نامه  دیآیم ؛ هک  تساترادیس  نیا  »

. دنیشنب ناشرانک  رد  دنتساوخ  وا  زا  دندرک و  مالس  يو  هب  دش 
: دندیسرپ يو  زا  هاگنآ 

»؟ یتفای یتسجیم ، هک  ار  یتقیقح  ماجنا ، رس  »
: تفگ ادوب 

: دنتفگ نابهار  متفای ». ار  نآ  يرآ ، »
»؟ تسیچ یتسه  زار  تمکح و  تقیقح و  وگب  ام  هب  سپ  »

: دیسرپ ادوب 
: دنتفگ دیراد »؟ نامیا  رادرک  نوناق  ینعی  امراک  هب  امش  ایآ  »

: تفگ ادوب  يرآ ». »
. تسا تقیقح  زا  یهاگآ  تمکح و  زاغآرس  نامه  هک  دینادب  سپ  »

.« تسا راوتسا  نوناق  نیا  رب  رگید  ياهزیچ  همه  تسیگدنز و  نوناق  نیتسخن  نیا  دب . دب  زا  دیآیم و  دیدپ  وکین  وکین  زا 
: دنتفگ

: تفگ درادن ». یگزات  هک  نیا  »
: دندیسرپ نابهار  تسین ». هنالقاع  ادخ  هاگرد  هب  عرضت  اعد و  ینابرق ، تسا  نینچ  رگا  »

: داد خساپ  ادوب  هنوگچ »؟ »
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بآ مینک ، اعد  مه  ناتسودنه  نایادخ  همه  يارب  رگا  درس . هراومه  خی  تسا و  غاد  هشیمه  شتآ  دوریم ، یبیـشارس  هشیمه  بآ   %% اریز »
. تسا راوتسا  اهنآ  رب  زیچ  همه  هک  دوشیم  تفای  ییاهنوناق  یگدنز  رد  اریز  دوشیمن . مرگ  خی  درس و  شتآ  دوریمن و  الابرس  زگره 

.« درادن يدوس  زین  نایادخ  يارب  ینابرق  اعد و  تسین و  لاطبا  لباق  تفرگ ، ماجنا  هک  يراک  ور ، نیا  زا 
: دوزفا ادوب  دندرک و  تقفاوم  نخس  نیا  اب  نانآ 

نایاوشیپ هتفگ  فالخ  رب  تسین و  تسرد  دزومآیم ، ار  ینابرق  اعد و  مسر  هار و  مدرم  هب  هک  اهادو  باتک  تسا ، تسرد  نخس  نیا  رگا  »
: دندیسرپ ادوب  زا  دندش و  هدز  تفگش  رایسب  تأرج  نیا  زا  نابهار  دنتسین ». سدقم  اهادو  هک  منکیم  مالعا  نم  ینید ،

»؟ تسا هدرکن  میسقت  نوگانوگ  تاقبط  هب  ار  مدرم  ناهج  ندیرفآ  ماگنه  امهرب  ییوگیم  وت  »
: داد خساپ 

: دندیسرپ نانآ  دشاب ». وا  هدیرفآ  ناهج  ات  دشاب  هدیرفآ  ار  يزیچ  امهرب  مرادن  رواب  نم  ًالصا  »
»؟ تسیک هتخاس  ناهج  سپ  »

: داد خساپ  ادوب 
: درک زیهرپ  نآ  زا  یتسیاب  هک  تسا  زیچ  ود  درادن . یماجنا  زاغآ و  تسیدبا و  ناهج  نم  رظن  هب  »

درادن و يدوس  زین  نآ  هک  يرازآ  دوخ  جنر و  زا  رپ  یگدنز  رگید  تسیگیامورف و  یهاوخدوخ و  هدییاز  هک  تذـل  زا  رپ  یناگدـنز  یکی 
: دندیسرپ ادوب  زا  نابهار  ماجنا  رس  تایقالخا  دوشیمن ». رجنم  یتخبکین  هب  ود  نیا  زا  کی  چیه 

»؟ تسا مادک  تسرد  هار  سپ  »
: داد خساپ 

: دزومآیم ار  یگدنز  گرزب  نوناق  تشه  هناگتشه  هار  دیآیم . تسد  هب  هناگتشه  هار  زا  هک  تسا  جنر  تذل و  نایم  هن ، ایم  هار  »
؛ نارادناج رازآ  زا  زیهرپ  . 1

؛ يدزد زا  زیهرپ  . 2
؛ یتفعیب زا  زیهرپ  . 3

؛ غورد زا  زیهرپ  . 4
؛ یتسم زا  زیهرپ  . 5

؛ ییوگدب زا  زیهرپ  . 6
؛ یهاوخدوخ زا  زیهرپ  . 7

؛ ینادان زا  زیهرپ  . 8
: تسا نیا  ادوب  هزومآ  هدیکچ  ادوب  هزومآ  هدیکچ  ینمشد . زا  زیهرپ  . 9

گرم داز و  ای  یتسه  هخرچ  ار  نیا  دوشیم . رارکت  اهراب  اهراب و  ام  ییاززاب  نیا  میوشیم . هدییاز  زاب  رگید  يرکیپ  رد  گرم  زا  سپ  ام  »
. تسا جنر  یتسه  میمانیم .

. تسا جنر  شیاز 
. تسا جنر  يریپ 

. تسا جنر  يرامیب 
. تسا جنر  يدیماان  متام و  هودنا ، مغ و 

. تسا جنر  تسا ، هاوخلدان  هچنآ  اب  دنویپ 
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. تسا جنر  تسا ، هاوخلد  هچنآ  زا  يرود 
. تسا روآ  جنر  نتسب  لد  هک  نیا  هصالخ 

دیاب فده  هدنراگن .»  ) دشابن هچ  دـشاب  تایح  دـیق  رد  وا  هچ  دـشابن  ياهدـننک  كرد  ای  ینم  رگید  هک  دـباییم  نایاپ  ینامز  جـنر  نیا  (و 
یتروص رد   ) میبای ییاهر  گرم  داز و  يهخرچ  زا  هک  میـشاب  هتـساوخ  رگا  ام  ادوب  هاگدید  زا  دشاب ». دوجو  هخرچ  جـنر و  نیا  زا  ندـیرب 

هـسلخ تالاح  هب  هتخادرپ  اگوی  هب  میـشاب ، راکتـسرد  میراذـگب ، رانک  ار  یناسفن  ياهشیارگ  دـیاب  میـشاب ) هتـشاد  رواب  هخرچ  نآ  هب  هک 
دوشیم و دوـجوم ])؟( ) هدنـشاب =   ] ) ناگدـنوب تادوـجوم و  يهمه  هب  اـم  يزرورهم  ثعاـب  تاـیبرجت  نیا  هک  مینک  ادـیپ  تسد  یحور 
زا تقیقح  راـهچ  میوشیم . جراـخ  لـطاب  رود  نیا  زا  میـسریم و  يرادـیب  ینـشور و  هب  فرژ  ياـهزکرمت  اـهكرد و  نیا  هار  زا  سپس 
نآ دومیپ . ار  تلزنم  هار و  تشه  دیاب  اناورین  هب  ندیـسر  يارب  اهنآ و  تخانـش  زا  دعب  هک  دراد  دوجو  لصا  تقیقح و  راهچ  ادوب  هاگدید 

: زا دنترابع  تقیقح  راهچ 
ملأت تقیقح  . 1

ملأت تلع  تقیقح  . 2
ملأت نایاپ  تقیقح  . 3

. ملأت يهیام  عفر  يارب  الاو  تقیرط  تقیقح  . 4
تقیرط تلزنم و  تشه  نآ  دوش  هدومیپ  دـیاب  الاو  تلزنم  تشه  روتـسد و  تشه  جـنر  ملأت و  زا  ییاهر  يارب  مراـهچ  تقیقح  ساـسا  رب 

: زا دنترابع  الاو 
تسرد شنیب  . 1

تسرد يهشیدنا  . 2
تسرد راتفگ  3 ؛
تسرد رادرک  . 4
تسرد شاعم  . 5
تسرد شالت  . 6

تسرد نهذ  روضح  . 7
. تسرد ساوح  زکرمت  . 8

دنه و لامـش  رد  کچوک  يروشک  مکاح  شردپ  دـندشیم ، هدـیمان  ایکاس  هک  تسا  ینا  مدرم  زا  دراد  ییایرآ  يداژن  ادوب  هک  نیا  هجیتن 
يرادیب يهجرد  هب  رکفت  لمأت و  اب  دوخ  نامز  جیار  ددعتم و  ياهتضایر  يهبرجت  هناهاش و  یگدنز  كرت  زا  دعب  يو  اههناسفا  ساسا  رب 

شیپ شزوـمآ  هس  قـیرط  زا  ار  هناگتـشه  هار  ماـگ  تشه  ورهر ، هناگتـشه  ياـههار  شزوـمآ  هس  قـیرط  تفاـی . ار  ادوـب »  » ماـقم هدیـسر و 
. تسا تشیعم »  » و رادرک » « » راتفگ  » رد یتسرد  یتسار و  نامه  هک  دنکیم  زاغآ  راتفر  نیرترب  زا  تسخن  ینعی  دریگیم ،

، شـشوک رد  یتسرد  یتسار و  هب  ینعی  تسا  لد  يهبقارم  هراظن و  ینورد و  ملاوع  رد  ریـس  انامه  هک  دروآیم  ور  هبقارم  نیرترب  هب  سپس 
. تسا تسرد  تخانش  تسرد و  تین  رب  لمتشم  هک  دسریم  انجرپ )  ) ییاسانش نیرترب  هب  هاگنآ  دنکیم و  هجوت  هبقارم  هب 

ادتبا ورهر  ددرگیم . زاغآ  لمع »  » اب ادوب ، رظن  زا  تسرد  تخانـش  هب  ندیـسر  هار  يراگتـسر و  تاجن و  هار  دوشیم ، هدـهاشم  نیا  رب  انب 
ریس  » فورـصم وا  تمه  مود  ماگ  رد  سپـس ، دروآیم ، ناماس  هب  ادوب  ياههزومآ  قباطم  ار  دوخ  تشیعم  تسیز و  هوحن  لامعا و  نخس ،

. تسا نورد »
لئاـن دـشاب ، یباـی  شنیب  هک  هبقارم  رتقیمع  هلحرم  هب  سپـس  هداد و  نیکـست  ار  شیوـخ  تینهذ  زکرمت ، نتفرگارف  اـب  ورهر  ماـگ ، نیا  رد 
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. ددرگیم
یمازلا اب  ادوب  ياههزومآ  ندربراک  هب  تاقلعت و  زا  ییاهر  يارب  يدازآ »  » هب یبایتسد  یکی  ددرگیم ، رادـیدپ  لـصاح ، ود  موس ، ماـگ  رد 

. تسا ایگرپ )  ) ییاسانش نیرترب  ودره ، نیا  هک  تسرد ؛» تخانش   » هب ورهر  یبایتسد  يرگید  هنادنمتفارش و 
. میزادرپیم ادوب  دیاقع  رتشیب  دقن  هب  هلاقم  يدعب  ياهتمسق  رد 

ادوب شرتسگ 
رظن اما  تسا  مهبم  هدـیچیپ و  یخیرات  دـش ، رهنلا  ءاروام  سراـف و  ياـهروشک  یمـسر  نید  هک  یناـمز  اـت  سیـسأت  ماـگنه  زا  ادوب  خـیرات 

هب 18 اهنآ  دادعت  هک  داد ، خر  نآ  رد  ییاهقاقشنا  دش و  وربور  یتخـس  تالکـشم  اب  بتکم  نیا  هک  تسنیا  یناتـسب  لوق  رب  انب  روهـشم - 
: زا دنترابع  اههفیاط  نیا  نیرتروهشم  دسریم . هفیاط 

شرتسگ تسا  ینتفگ  لیـصا  دعاوق  هب  نادنبیاپ  ینعی  اکتینارتوس ؛ تسیرایسب 2  ياههخاش  ياراد  هک  نابلط  ییادج  ینعی  اکیـشاب ؛ يو   1
رد هک  هنوگ  نآ  ادوب  راشتنا  تلع  تسیزیم  ادوب  روهظ  زا  سپ  مین  نرق و  ود  کیدزن  هک  اکوشآ »  » مان هب  تسیـصخش  نویدـم  ادوب  نییآ 

طلست دنه  زا  یمظعا  تمسق  رب  تسناوت  وا  ددرگ . یمرب  دنه  نیمزرـس  هب  ینودقم  ردنکـسا  موجه  هب  تسا  هدمآ  یناتـسب  فراعملا  هریاد 
دروآ و درگ  دوخ  رود  ار  يداـیز  لـیابق  درک و  ماـیق  اتبوگرادـناش »  » ماـن هب  يدـنه  ناریما  زا  یکی  لاس 1321 ق م  رد  نیب  نیا  رد  دـبای .

نیرتنییاپ دوخ  ندوب  ير » دوش  ، » وا دروآرد . دوخ  نامرف  تحت  هچراپکی  ار  دنه  مامت  دـنارب و  نوریب  دوخ  روشک  زا  ار  ناینانوی  تسناوت 
هب اراسودنب »  » شرـسپ وا ، زا  سپ  داد . رارق  نانمهرب  تردق  ندرب  نیب  زا  يارب  ياهناهب  ار  دنه  هب  ناینودقم  يهلمح  زین  دنه و  هعماج  هقبط 

شرـسپ اراسودنب ، دیامن . باریـس  ار  يو  یلوضف  يوخ  ات  تفریذپدوخ ؛ رابرد  هب  ار  ینانوی  سیون  خیرات  سنیـشگیم   » دیـسر و تموکح 
داد و شرتسگ  ار  دوخ  تموکح  اکوش  درک . نییعت  ایروم  تلود  رد  دوخ  ینیـشناج  هب  عبانم  یـضعب  رب  اـنب  ار  اـکوش »  » اـی اـکوس » اـمراد  »
گنج و زا  هک  دیـشکن  یلوط  تنارود  لیو   » هتفگ هب  انب  يو و  اما  تفرگ  شیپ  رد  یماظن  هار  زا  ار  نارگید  رب  هطلـس  تنوشخ و  تساـیس 

نالعا تخادرپ و  نآ  رشن  هب  دمآرد و  ادوب  نییآ  هب  وا  تفای  نآ  رد  ار  دوخ  هدشمگ  درک و  ادیپ  شیارگ  ادوب  نییآ  هب  دش و  رازیب  تردق 
. دوب دهاوخ  نید  هار  رد  وا  تاحوتف  سپ  نیا  زا  هک  درک ،

هدنک تروص  هب  نآ  راثآ  هک  داد ؛ جاور  ار  يزیمآ  تقفش  هناروبص و  ياهنوناق  راگزیهرپ ) بحم   ) یسادایب  » بقل اب  وا  دیوگیم  یناتـسب 
اما دش ؛ ادیپ  نآ  ریغ  اسیروا و  هرازغ و  رد  رواشیپ  کیدزن  ییاههرخص  يور  رب  زین  دابآ و  هللا  یلهد و  رد  ییاهنوتس  يور  رب  هدش  يراک 

نتخاس يراکتخرد  هاچ  رفح  کین  ياهراک  ماجنا  هب  نیناوق  نیا  تیرکسناس  ینعی  نانمهرب  نابز  هب  هن  دوب ، هنایماع  ینعی  تیلکرب  نابز  هب 
هب ینید  ییاهتأیه  نینچمه  وا  درادیم . زاب  لتق  تروص  هب  ندرک  صاصق  زا  دننکیم و  رما  لگنج  یمومع و  ياهکراپ  ناتسرامیب و  هار و 

کی هب  دوب ، دنه  بهاذم  زا  یبهذم  هک  ادوب  بیترت ، نیدب  داتسرف و  ایلامیه  ياههوک  نانوی و  يروتارپما  اکنال ،) يرـس   ) نالیـس ریمـشک ،
. دش لیدبت  یناهج  نید 

. دننکیم دییأت  زین  یبلش  یناتسب و  ار  بلطم  نیا 
م مشـش ق . نرق  رد  دوریم  رامـش  هب  ناهج  گرزب  نید  راهچ  زا  یکی  ناوریپ  دادـعت  رظن  زا  هزورما  هک  ییادوب  نید  نیون  رـصع  رد  ادوب 

نیا تفای  راشتنا  راوجمه  ياهروشک  رد  سپـس  دنه و  هراق  هبـش  رد  تعرـس  اب  دمآ و  دوجو  هب  ناتـسودنه  رد  اهنمهرب  تردـق  لباقم  رد 
هب ار  دوخ  ياج  اهنمهرب  تفلاخم  رثا  رد  دمآ  دوجو  هب  ودنه  نید  رد  یمهم  تارییغت  هک  نیا  زا  دـعب  تشاد  جاور  دـنه  رد  اهنرق  هک  نید 

. دش رود  دوخ  یلصا  هاگیاج  زا  تشاذگاو و  مسئنودنه  نید 
هب هراومه  دنـشابیم  اداوارت  مارم  وریپ  هزورما  هک  ییاهروشک  ات  دـنه  نیمزرـس  رد  شیوخ  شیادـیپ  نیتسخن  ياهزور  ناـمه  زا  نید  نیا 

. تسا هدرک  لمع  نآ  ياههخاش  داعبا و  يهمه  رد  دوخ ، ناوریپ  یعامتجا  تایح  يهدننک  دحتم  يورین  تروص 
ییادوب نییآ  ناونع  تحت  ياهزات  بهذم  يوسنارف ، نیچ  دـنه و  رد  دراد . يرایـسب  ناوریپ  نپاژ  نیچ و  رد  مسیدوب  نید  رـضاح  لاح  رد 
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زا یـضعب  هک  دـنکیم  عـمج  ادوـب  فارطا  رد  سیدـقت  يارب  ار  رگید  گرزب  ناـیدا  سدـقم  تادوـجوم  ماـمت  هـک  هدوـمن  روـهظ  دـیدج 
سیراپ رد  ادوب ) نید  نارادتـسود  تیعمج   ) نلاس رد  نآ  يهناخباتک  ییادوب و  هاـگتدابع  دناهتـشگ و  ادوب  شیک  بوذـجم  زین  ناـییاپورا 

. تسا يدنم  هقالع  نیا  زا  ياهنومن 
نییآ هب  نآ  زا  هک  تسا  هتفرگ  دوخ  هب  یتروص  هتفای و  زکرمت  نانابهر  نایناحور و  بتارم  هلسلس  فارطا  رد  مسیدوب  نید  تبت  روشک  رد 
هدرک تیارـس  جراخ  هب  اجنآ  زا  هکلب  هتفای  راشتنا  هتفرگ و  هشیر  نیمزرـس  نآ  رد  اـهنت  هن  ییادوب  نید  يهبعـش  نیا  دـننکیم  ریبعت  اـمال ) )

. تسا
رد روشک  نآ  نانکاس  لک  مجنپ  کی  هک  تسا  هدرک  خوسر  ذوفن و  تبت  راید  مدرم  یناگدـنز  رد  نانچنآ  امال )  ) ییادوب نید  نونکا  مه 

نیا دیآ . رد  ینابهر  یناحور و  تمدخ ، رد  دیاب  هداوناخ  ره  زا  رسپ  کی  لقاال  هک  دندقتعم  دنراد و  لزنم  امال  ییادوب  اههعموص  اهرید و 
. دشابیم زین  یملع  تاسردت   %% تاقیقحت و دهم  یسایس و  ياهتردق  زکرم  نونکا  هکلب  دنتسه  یبهذم  ینید و  تاسسوم  اهنت  هن  اهرید 

. دشابیم مه  هب  هیبش  یفاک  هزادنا  هب  نآ  وریپ  ياهروشک  رد  انایاهام  ییادوب  نید 
. دنـشابیم لاعف  اجنآ  رد  زونه  مهم  سرادم  دومن . هظحالم  نپاژ  رد  دیاب  ار  رـصاعم  ناهج  رد  ییانایاهام  تایح  رکفت  لاثم  نیرتهتـسجرب 

روشک دراد . نایرج  ناییادوب  لزانم  رد  هچ  دباعم و  رد  هچ  زین  ییادوب  نید  تایح  دنتـسه و  هدش  هتخانـش  ًالماک  ییادوب  هاگـشناد  نیدنچ 
يدالیم لاس 1937  رد  روشک  نآ  هب  نپاژ  مجاهت  اب  هک  هدوب  ییادوب  هنابلط  حالصا  تکرح  کی  يهنحـص  رـضاح  نرق  لوا  ثلث  رد  نیچ 

. دوب یسه ) يآ  ت   ) مان هب  ییادوب  شیشک  کی  تضهن  نیا  ربهر  راذگناینب و  دیدرگ . عطق  نآ  بقاعتم  گنج  لاس  تشه  و 
ياهتیلاعف زا  يروهشم  ناشن  چیه  رگید  هک  يوحن  هب  دش  هتـسب  ییادوب  دباعم  مامت  لاس 1966 م  رد  نیچ  یگنهرف  بالقنا  يارجام  رد 

اکیرمآ نیمزرـس  ات  یقرـش  بونج  يایـسآ  نپاژ و  زا  ایـسآ  ناییادوب  ریخا  ياـهلاس  رد  دروخیمن . مشچ  هب  نیچ  ياـجک  چـیه  رد  ییادوب 
هب اج  همه  رد  ییادوب  هبقارم  رکفت و  زکارم  دـناهدروآ ، تسد  هب  ار  ناییاپورا  ناییاکیرما و  زا  يداـیز  دادـعت  يوریپ  تیعبت و  هدـمآ  شیپ 

. تسا هدمآ  دوجو 
میلاعت اهشزرا و  زا  هدمآرد و  ییادوب  نید  هب  هک  ناییاپورا  ناییاکیرما و  اهنآ  رد  هک  یتاوزج  باتک و  يرامـشیب  دادعت  رـضاح  لاح  رد 

. تسا هتفای  سیسات  اینرفیلاک  تلایا  رد  ملیرامراد  هاگشناد  ریظن  ییاههاگشناد  یتح  دنداد و  رارق  مومع  سرتسد  رد  دنیوگیم  نخس  نآ 
هک تسیسنارفنک  رترکذ  لباق  همه  زا  هک  هدیدرگ  لیکشت  ییادوب  نید  ناوریپ  زا  يددعتم  یلاوتم و  یناهج  ياهسنارفنک  ریخا  ياهلاس  رد 
هب هک  سنارفنک  نیا  دـیدرگ . رازگرب  ادوب  دـلوت  لاس  نیمدـصناپ  رازهود و  تبـسانم  هب  همرب  تختیاپ  نوگنار  رد  يدالیم  لاس 1956  رد 

ییادوب نارظن  بحاص  اهنت  هن  دومن ، تخادرپ  همرب  تلود  زین  ار  نآ  يهنیزه  زا  یمظعا  شخب  دـیدرگ و  رازگرب  همرب  ياهییادوب  راـکتبا 
ناتـساب دـنه  يهجهل  اـب  هک  ادوب  تشاد . زین  یمهم  رگید  ياهدرواتـسد  هکلب  دروآ ، مه  درگ  نید  نیا  هب  هطوـبرم  ياهنیمزرـس  هیلک  زا  ار 

یلـصا ياهنوناک  زا  نونکا  دوب  هدرک  ادـیپ  شرتسگ  ایـسآ  طاقن  یـصقا  هب  فلتخم  ياهنامز  رد  شاهنایم  هار  يهنماد  تفگیم و  نخس 
. دشابیم دیدج  يایند  رد  یبهذم  داقتعا  نامیا و 

. تسا هتفرگ  ياج  شیوخ  ناوریپ  یساسحا  حطس  نیرتقیمع  رد  هدوب و  میرکت  میظعت و  دروم  ناهج  رساترس  رد  هک  تسیسک  وا  هزورما 
هظحالم یلامـش  ییاکیرمآ  اپورا و  مهم  ياهرهـش  مامت  رد  ًابیرقت  ناوتیم  ار  ییادوب  دـباعم  اههورگ و  متـسیب  نرق  رد  هک  تفگ  ناوتیم 

نیا میرذگیم . یتحار  هب  نآ  رانک  زا  الومعم  هک  دراد  مه  یمهم  لماع  ناهج  رد  ادوب  شرتسگ  هک  میوشیم  رکذتم  دیاب  نایاپ  رد  دومن .
یبوخ هب  برغ  يراد  هیامرس  ماظن  تسناد . ياهناسر  یتاغیلبت  لماع  دیاب  ار  نآ  هک  هدمآ  دوجو  هب  برغ  يراد  هیامرـس  ماظن  طسوت  لماع 

هدافتـسا نید  نیا  هیلع  رب  شتازرابم  ياهدـنفرت  زا  یکی  تسا و  ناهج  رد  ماظن  نیا  شرتسگ  عنام  نیرتمهم  مالـسا  نید  هک  تسا  هتفایرد 
بـسانم يرازبا  درادن ، ياهتفای  نامزاس  مجـسنم و  يژولوئدیا  عون  چـیه  هک  مسیئودـنه  مسیدوب و  نییآ  هک  ارچ  دـشابیم  یثنخ  نایدا  زا 

ار نانآ  یتح  دـننک و  عابـشا  ار  ناسنا  يونعم  ياهزاین  بذاک  تروص  هب  دـنناوتیم  دنـشابیم و  مدرم  ياههدوت  ندرک  مار  قیقحت و  يارب 
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ذوفن ةزوح  ینعی  يایـسآ  یقرـش  بونج  ياهروشک  نیچ و  نپاژ ، رد  هزورما  هک  يرما  دننکب  مه  مسیلاربیل  يراد  هیامرـس  شریذـپ  هدامآ 
. دنکیم لیدبت  برغ  يراد  هیامرس  ماظن  تسد  رازبا  هب  ار  نانآ  دریگیم و  دوخ  هب  ققحت  تروص  مسیدوب 

: تسا هداد  رارق  دوخ  نییآ  لصا  ار  بلطم  ود  ادوب  تقیقح ، رد  ادوب  نییآ  لوصا 
: لوا لصا 

. دننکیم ریبعت  یگدنز  هب  نآ  زا  دندنبیم و  لد  نآ  هب  اهناسنا  هچنآ  ره  نتسناد  هودنا  يهیام  یتسه و  ملاع  ندوب  جنر  درد و  ّرش و 
: مود لصا 

دوجو دیق  زا  ندش  اهر  مدـع و  یعون  ار  نآ  ناوتیم  هک  تسا  اناورین »  » هب نتـسویپ  یگدـنز ، هودـنا  ملاع و  ّرـش  جـنر و  زا  تاجن  هار  اهنت 
: تفگ دیاب  قوف  بلاطم  هب  هجوت  اب  تسناد .

: دیوگیم هک  یفیرعت  ساسا  رب  هک  تسا  تسرد 
نییآ  … تسا ،» هداتـسرف  رـشب  تیادـه  يارب  ار  نآ  دـنوادخ  هک  تسییارجا  یتاررقم  نیناوق و  قالخا و  دـیاقع و  يهعومجم  یهلا  نید  »

يراگتـسر هب  نآ  هب  نامیا  اب  دنهاوخیم  دنراد و  ار  نآ  زا  نید  یقلت  نآ  نارادفرط  نوچ  یلو  تسین ، یعقاو  يانعم  هب  نید  کی  مسیدوب 
. تسناد دراو  ادوب  نییآ  رب  ار  ریز  یلک  ياهداقتنا  ناوتیم  دنسرب ،

یفیلکت یلمع  يداقتعا و  يرظن  یهدـمع  شخب  ود  زا  هک  یمیهاربا  نایدا  فالخ  رب  مسیدوب  نییآ  رد  يداقتعا  يرظن و  ثحابم  راکنا  . 1
، یلالدتسا هنوگ  ره  نودب  دیاب  دوش ، نییآ  نیا  وریپ  دهاوخیم  هک  سک  ره  تسین و  يداقتعا  يرظن و  ثحابم  زا  يربخ  دناهدش ، لیکشت 

ندش اج  هباج  گرم و  دلوت و  یلزا  رارکت  ینعی  خسانت ،) « ) اراسماس  » لصا هب  نینچمه  دریذپب و  ار  یگدنز  ندوب  رش  ینعی  جنر ، تقیقح 
. دشخب ییاهر  اراسماس »  » يهخرچ زا  ار  دوخ  ادوب  هار  تشه  هب  لمع  اب  دناوتب  ات  دشاب  هتشاد  نامیا  رگید ، مسج  هب  یمسج  زا  حور  کی 

ینالقع ثحابم  نآ و  لاثما  هعیبطلا و  قوف  يهفـسلف  توهال و  يدابم  تسا و  قنوریب  تمه و  مک  يرظن  يداقتعا و  ثحاـبم  رد  مسیدوب 
: تسا هتفگ  يو  درادن . ینزو  ادوب  دزن 

نیا اب  مدرکن و …  يریـسفت  دوجو  یهانت  تیدودـحم و  باب  رد  نینچمه  مدادـن و  یحیـضوت  ناهج  تیلزا  ملاـع و  تمدـق  باـب  رد  نم 
مـسیلایرتام یعون  ماد  رد  هدش و  هدرپس  یـشومارف  هب  لمع  رد  دـیوگب ، ینخـس  يداقتعا  يرظن و  روما  رد  دـهاوخیمن  هک  اعدا  نیا  همه ،

هدمآ اجک  زا  مهم  لاؤس  هب  تسا  مزال  هک  هاگنآ  ایوگ  دزادرپیم ؛ عناص  راکنا  هب  ملاع  هدام و  نتـسناد  یلزا  يدـبا و  اب  دـیآیم و  راتفرگ 
: دیوگیم دهد ، خساپ  تفر  میهاوخ  اجک  هب  میا و 

هب دربیم و  دای  زا  ار  دوخ  يهدـعو  دـسریم ، داعم  ملاع و  عناـص  راـکنا  هب  تبون  هک  هاـگ  نآ  یلو  مرادـن ، يراـک  يرظن  ثحاـبم  رد  نم 
: تفگ ناوتیم  لیلد  نیمه  هب  دزادرپیم . داعم  أدبم و  راکنا 

لمع يهلحرم  رد  درادن ، ینشور  ایوگ و  يرظن  يدابم  نوچ  تسا و  ضقانت  راتفرگ  درادن و  یتدیقع  ثحابم  يارب  ینشور  نییبت  مسیدوب 
اب بسانتم  تشادرب  سک  ره  هک  دـنامیم  اسران  مهبم و  یقالخا  ياههیـصوت  هب  رتشیب  زین  شایلمع  ياـههمانرب  تسین و  قفوم  نادـنچ  مه 
رد تفاییم ، شرتسگ  دنه  زا  جراخ  یحاون  رد  ادوب  نید  هک  خـیرات  لوط  رد  لیلد ، نیمه  هب  دـشاب ؛ هتـشاد  نآ  زا  دـناوتیم  ار  دوخ  لیم 

. درکیم رییغت  تفاییم و  قیبطت  اهنآ  اب  یلحم  تادقتعم  ریطاسا و  اب  دروخرب 
نیمه هب  دـنهد  خـساپ  ناسنا  یـساسا  لاؤس  هس  هب  ات  دـننادیم  فظوم  ار  دوخ  یمیهاربا  نایدا  صوصخ  هب  نایدا  رثکا  دـنوادخ  راـکنا  . 2

؟ مینکب دیاب  هچ  لاؤس  باوج  رد  دننکیم و  نایب  ار  وا  تافص  یتسه و  قلاخ  هب  طوبرم  ثحابم  میا ؟ هدمآ  اجک  زا  لاؤس  باوج  رد  لیلد 
هب خساپ  رد  دنزاسیم و  حرطم  ار  هدروآ  یتعیرش  قلاخ  يوس  زا  ناسنا  تداعس  يارب  هک  ناسنا  قلاخ و  نیب  ربمایپ  تطاسو  توبن و  ثحب 

ياـهثحب یمیهاربا  ناـیدا  كارتـشا  روحم  هک  هدـش  هتفگ  لـیلد  نیمه  هب  دـننکیم ، حرطم  ار  داـعم  ثحب  تفر  میهاوخ  اـجک  هب  لاؤس ،
ای هک  دراد  دوجو  زین  اهنییآ  زا  یخرب  نایم  نیا  رد  دـنراد . يدایز  تافالتخا  مه  اـب  اـهنآ  نییبت  رد  دـنچ  ره  تسا  داـعم  توبن و  دـیحوت ،
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اهنآ يهمه  هب  دننادیمن و  میوریم ؟ اجک  هب  و  میهد ؟ ماجنا  يراک  هچ  میا ؟ هدـمآ  اجک  زا  لاؤس  هس  هب  ییوگ  خـساپ  هب  فظوم  ار  دوخ 
. تسا هدیسرن  ام  تسد  هب  اهلاؤس  نیا  زا  یخرب  هب  اهنآ  ياهخساپ  یخیرات  ثداوح  لیلد  هب  ای  دنهدیمن  خساپ 

تالاؤس هب  نداد  خـساپ  يارب  ار  صاخ  شور  دراد و  یمیهاربا  نایدا  اب  توافتم  يراتخاس  هک  دـشابیم  ادوب  نید  اـهنییآ  نیا  يهلمج  زا 
. تسا هتفرگ  شیپ  رد  قوف 

هچ ار  ناهج  نیا  هک  لاؤس  نیا  هب  خساپ  رد  ادوب  هدمآ ، ییادوب  دوجوم  عبانم  رد  هک  هنوگنآ  ادوب  نییآ  رد  دنوادخ  ياهیگژیو  تافص و 
: تسا هتفرگ  شیپ  رد  هار  ود  دراد ، ییاهیگژیو  تافص و  هچ  ناهج  راگدیرفآ  تسا و  هدیرفآ  یسک 

: لوا هار 
: توکس شور 

: تفگیم هتفر و  هرفط  نداد  خساپ  زا  يو  دشیم  لاؤس  دنوادخ  دروم  رد  ادوب  زا  هک  یماگنه  هک  هدش  رکذ  عبانم  زا  یخرب  رد 
باب رد  ماهدرکن و  يریـسفت  دوجو  یهانت  تیدودـحم و  باب  رد  نینچمه  هدادـن و  یحیـضوت  ناهج  تیلزا  ملاـع و  تمدـق  باـب  رد  نم  »
هلوقم نیا  رد  هک  ارچ  ماهدومنن …  ینایب  تهرا ، لامک ، يهجرد  هب  لوصو  زا  دعب  حور  ياقب  زا  ماهتفگن و  ینخـس  مسج  حور و  تدحو 

زا دنشابیمن . نید  ناینب  هیاپ و  هلئاسم  نیا  تسین و  نمضتم  ار  یتدیاف  روما  نیا  رد  ثحب  اریز  ماهدادن ؟ يریسفت  حرش و  ماهدرکن و  یثحب 
کین نتسیز  رد  اهنت  هکلب  تسین ، ادخ  ناهج و  نتخانش  رد  اضر  ییاسراپ و  ادوب  هاگدید  زا  میتشذگ .» رد  اهنآ  يهرابرد  ثحب  زا  ور  نیا 

وا هدوب و  یقالخا  ًالماک  یموهفم  نید  زا  ادوب )  ) وا ینهذ  موهفم   » دندقتعم ياهدـع  لیلد  نیمه  هب   … تسیتسرپ .» دوخ  زا  رود  هناهاوخ و 
دوب هریس  نیا  هب  هجوت  اب   … یسانشادخ .» ای  هعیبطلا  دعبام  شتـسرپ  اب  ینییآ  مسارم و  هب  هن  تشاد  هجوت  كولـس  راتفر و  هب  زیچ  همه  رد 

وا ینعی  میرامشب  یتسه  قلاخ  يهدننک  تابثا  سانشادخ و  ار  يو  میناوتیم  هن  مینادب و  یتسه  قلاخ  ادخ و  رکنم  ار  يو  میناوتیم  هن  اما ،
: مود هار  ادخ . رکنم  دحلم و  ناوتیم  هن  دیمان و  تسرپ  ادخ  ناوتیمن  ار 

، هدرکن افتکا  وا  تافـص  یتسه و  قلاخ  دروم  رد  توکـس  هب  طقف  ادوب  هک  دـهدیم  ناشن  یخیراـت  دـهاوش  زا  رگید  یخرب  راـکنا : شور 
بجاو دودـحمان و  قلاخ  هب  يزاـین  ًالـصا  تسیلزا و  میدـق و  ملاـع  نیا  هدوب  دـقتعم  تسا و  هتخادرپ  ادـخ  قلاـخ و  دوجو  راـکنا  هب  هکلب 

هک ینابهار  خساپ  رد  دوخ  نییآ  غیلبت  يارب  مادقا  نیلوا  رد  دیسر  ییادوب  ماقم  هب  هک  یتقو  وا  میشاب . وا  يوجتـسج  رد  ام  ات  درادن  دوجولا 
: داد خساپ  تسا ، هدرکن  میسقت  نوگانوگ  تاقبط  هب  ار  مدرم  ناهج  ندیرفآ  ماگنه  امهرب »  » ییوگیم وت  دندوب  هدیسرپ  وا  زا 

. دشاب وا  هدیرفآ  ناهج  ات  دشاب  هدیرفآ  ار  يزیچ  امهرب  مرادن  رواب  نم  ًالصا  »
: دندیسرپ نانآ 

؟ تسیک يهتخاس  ناهج  سپ 
: داد خساپ  ادوب 

سسوم ناونع  هب  ادوب  هک  تفرگ  هجیتن  نینچ  ناوتیم  قوف  شور  ود  يدنب  عمج  رد  درادن .» یماجنا  زاغآ و  تسیدبا و  ناهج  نم  رظن  هب 
هجوت هدمآ  دوجو  هب  هنوگچ  ملاع  هک  نیا  هب  هن  وا  دیوگب  نخس  یتسه  قلاخ  ناهج و  يهدننیرفآ  دروم  رد  هتـساوخن  زگره  مسیدوب  نییآ 

جنر درد و  اهنآ  یلـصا  نکر  هک  ار  دوخ  هاگدید  زا  تقیقح  راهچ  اهنت  وا  دـهدیم  رارق  شاکنک  دروم  ار  هدـننیرفآ  شنیرفآ و  هن  دراد و 
. تسا ایند  یگدنز  ندوب 

ینخـس نیا  زا  ریغ  دـهد و  ییاهر  جـنر  درد و  نیا  زا  ار  ناـسنا  دـهاوخیم  هار  تشه  یفرعم  اـب  دـهدیم و  رارق  دوخ  نییآ  یلـصا  روحم 
. دنکیمن یفرعم  ناهج  يهدننیرفآ  يهرابرد 

: تفگ دیاب  نیا  رب  انب 
يدوجوم چیه  شتـسرپ  يو  یمیلعت  لوصا  رد  هدـشن و  یفرعم  دـشاب  ناهج  قلاخ  هدـنییرفآ و  هک  ادـخ  ناونع  هب  يدوجوم  ادوب  نییآ  رد 

امن تیونعم  روهظون  شبنج  هدزاود  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1197زکرم  هحفص 173 

http://www.ghaemiyeh.com


رد ادوب  حور  اهنآ  يهدـیقع  هب  هک  ار  ییاهناسنا  ییادوب  ياههقرف  زا  یخرب  لمع  رد  تسنیا و  زا  ریغ  تیعقاو  دـنچ  ره  هدـشن ، هداد  میلعت 
تخرد  ) يدـب تخرد  ادوب ، نت  رتسکاخ  دوخ  دـباعم  رد  رگید  یخرب  دنتـسرپیم و  دنتـسه  دوخ  نامز  ياهادوب  هدرک و  ادـیپ  خـسن  اـهنآ 

رد هدرک و  سیدقت  ار  ادوب  يهمـسجم  سیدنت و  دش و  لئان  يرادیب  یگتفایرون و  ماقم  هب  نآ  ریز  رد  ادوب  هک  یتخرد  دای  هب  هک  يرادیب )
ناهج قلاخ  ییاسانش  هب  ياهراشا  هنوگ  چیه  هدش  یسررب  هک  ییاج  ات  ییادوب  نوتم  رد  ادوب  نییآ  رد  دنوادخ  موهفم  دنتسرپیم . تقیقح 

. تسا هدرکن  يربمایپ  تلاسر و  ياعدا  زین  ادوب  هدشن و  رکذ  یبلطم  نآ  شتسرپ  ای  و 
یلزا و هک  تعیبـط  قوفاـم  دوجو  زا  دـهدیم و  ناـشن  ار  تداعـس  تفرعم و  هار  هک  تسیربـهار  طـقف  وا  ادوـب ، نییآ  ناوریپ  هاـگن  زا  اذـل 

دشاب تاوعد  بیجم  تاجاح و  یضاق  هتشاد و  هضبق  رد  ار  یناسنا  دارفا  تشونرس  دشابیم و  نیمز  اهنامسآ و  عناص  قلاخ و  تسیدبا و 
دنتـسه و يرادیاپان  تادوجوم  ریذپانف و  دوخ  ادوب  هاگدید  زا  دناهدوب  شتـسرپ  دروم  دـنه  رد  هک  نایادـخ  تسا .» هدرواین  نایم  هب  یثحب 
ار ییامهرب  يادـخ  ییادوب  نادنمـشناد  دوشیمن . روظنم  اهنآ  يارب  مه  یتدابع  شتـسرپ و  اذـلف  دـنرادن ، نایمدآ  لاـح  رد  يرثا  نیرتمک 

: دیوگیم هک  اج  نآ  دنزیم ، فرح  شدوخ  يهرابرد  ادخ  نیا  یتقو  صوصخ  هب  دنسانشیم ، نیبدوخ  رورغم و  يادخ 
، ماهدرک قلخ  ار  ناهج  نم  متسین ، قولخم  ماهدشن و  هداز  دوخ  نم  منایادخ ، هاشداپ  متسه ، ماقمالاو  میظع و  يادخ  نم  متسه  امهرب  نم  »

: دنیوگیم حیرص  روط  هب  ناییادوب  و  متسه » ناهج  راگدنوادخ  نارمکح و  نم 
. درادن دوجو  ادوب  نییآ  رد  ازج  باسح و  منهج و  تشهب و  هب  داقتعا  نینچمه  تسا و  هدرکن  قلخ  ار  نآ  یـسک  تسا و  میدـق  ناهج  هک 

فلاخم وا  هاگدـید  زا  دـشاب  نآ  زا  ریغ  هچنآ  تسیلمع و  شور  هار و  دراد ، تیمها  هچنآ  ادوب  میلاعت  رد  ادوب  میلاعت  ندوب  يروحم  ناسنا 
. تسا میلس  لقع 

: دنکیم یِّلََجت  تسوا  هب  بوسنم  هک  لیذ  تدابع  رد  ادوب  راکفا  مامت 
هک ینامیا  هراب  رد  زین  ماهدرک و  وگتفگ  تبکن  ماجرف  هرابرد  ماهتفگ ، نخـس  زاین  یتخبدب و  يهرابرد  نم  ماهتفگ ، نخـس  زیچ  هچ  زا  نم  »

لصاح يدوس  نیا  زا  طقف  اریز  ماهدیشک ؟ شیپ  ار  ثحابم  نیا  ارچ  اما  ماهداد ، حیـضوت  داد  دهاوخ  نایاپ  رـشب  یتخبدب  تبکن و  رقف و  هب 
تیادـه هناورین  لـک و  لـقع  تفرعم  هب  اهجـنر و  مـالآ و  زا  ییاـهر  هب  ار  یمدآ  تسا و  طوـبرم  تناـید  ساـسا  یناـبم و  هب  هک  دوـشیم 

هک تسوا  دوخ  یتاذ  يورین  هب  دامتعا  سفن و  رب  هیکت  انامه  کـلاس  ره  تاـجن  هقیرط  دـصقم و  هب  لوصو  هار  دـیوگیم  ادوب  دـنکیم .»
يور نیا  زا  تسا ، هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  ناسنا  وا  بهذم  رد  تقیقح ، رد  دنک ، لصاح  یـصالخ  نطاب  هیکزت  بیذهت و  هطـساو  هب  دیاب 

ياهتنـس ادوب و  نییآ  رد  هک  تشاد  هجوت  دیاب  لاح  نیع  رد  يروحم . ادخ  هن  تسیروحم  ناسنا  ادوب  بهذـم  ساسا  هک  تفگ  ناوتیم 
. تسا هدشن  راکنا  اتحارص  هجو  چیه  هب  ادخ  ینعی  قلاخ ، کی  دوجو  نآ  هب  هتسباو 

، تسا نادرگ  يور  نآ  زا  ای  درادن و  لوبق  ار  یتسه  أدبم  وا  هک  تسین  انعم  نادب  دنزیمن  فرح  ادخ  هیحان  زا  ادوب  هکنیا  دندقتعم  یخرب 
هناخ نیا  زا  نداد  ترفن  يویند و  یگدـنز  كرت  دـهز و  هب  مدرم  ندرک  زهجم  فرـص  ار  دوخ  شالت  يهمه  هک  هدوب  تهج  نیا  زا  هکلب 

. تسا هدرکیم  گنرین  رورغ و 
نیا رد  یلـصا  مهم و  فدـه  هک  تسا  اناورین »  » هلأسم ادوب  نییآ  رد  هجوت  لـباق  هتکن  ادوب  نییآ  یلـصا  مهم و  فدـه  اـناورین ، هب  ندیـسر 

. دشابیم تلاح  نآ  هب  ندیسر  نییآ 
ذیاذل زا  یشوپ  مشچ  یناویح و  زیارغ  تیلاعف  ندرک  راهم  زا  سپ  ناسنا  هک  تسا  هتفگ  هدومن و  یفرعم  قلطم  يدازآ  ار  تلاح  نآ  یخرب 

هب کلاس  هک  تسین  انعم  نادب  تلاح  نیا  ییادوب  نییآ  هاگدـید  زا  هتبلا  دوشیم . هتفگ  انف  نآ  هب  هیفوص  حالطـصا  رد  هک  دـسریم  نآ  هب 
: دیوگیم یخرب  دسرب . یهلا  عاعش  هب  هلحرم  نیا 

یندشان و دساف  تسا ، ریغتیال  تباث و  يدمرس ، تبترم  ناونع  هب  ءاشی  ام  لاعف  يانعم  هب  دشابیم  ناییادوب  یلـصا  دوصقم  هک  اناورین »  » هک
یهار نآ  رد  ندـش  هدـماین و  ایند  هب  تسا ، ریمان  دریگیمن  ياج  نامز  هدودـحم  رد  تسا ، شبنج  نودـب  نکاس و  تسا ، ریذـپان  طاطحنا 
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نیتسار و هاگهانپ  تینما ، ینامداش ، تکرب و  تردـق ، زا  تسترابع  هک  دراد . زین  يرگید  ياهیگژیو  اناورین  اـهنیا  همه  رب  هوـالع  درادـن ،
نکمم لامک  اهنت  تسا و  دحاو  تسیلاعتم  فدـه  تسا  ریخ  نیع  اناورین  تسا ، یلعا  تیعقاو  نیتسار و  تقیقح  اناورین  نما ، تسا  یناکم 

هچنآ دراد . یبهذـم  گنر  ًادـیدش  هک  تسادوب  نییآ  زا  يهبنج  نامه  نیا  تساناورین و  يهتفای  مسجت  ییادوب  نید  تسا ، ینتفای  تسد  و 
دروم رد  يدـیحوت  نایدا  هک  تسیدـنوادخ  فاصوا  هب  هیبش  ًابیرقت  تسا  هدرک  فیـصوت  وا  زا  هتـشاد و  ناـیب  اـناورین »  » هب عجار  ناـییادوب 
دننام نآ  هب  تبـسن  نکلو  دراد  لوبق  ار  دنوادخ  ادوب  نییآ  هک  تفگ  ناوتیم  دشاب  نینچ  رگا  دننکیم و  نایب  ناهج  يهدـننیرفآ  قلاخ و 

. تسا هدشن  هجوت  رگید  نایدا 
هب ار  وا  نییآ  ًاجیردت  وا  ناوریپ  یلو  تسا  هیبش  هفسلف  کی  هب  دشاب  هتـشاد  تهابـش  نید  کی  هب  هکنآ  زا  شیب  کلـسم  نییآ و  نیا  نوچ 

دنتخاس دباعم  دندرب و  الاب  دوبعم  کی  دح  ات  دوب  نایادخ  شتسرپ  تدابع و  رکنم  هک  ار  وا  دوخ  دندروآرد و  یبهذم  نییآ  کی  تروص 
هجیتن نیا  هب  تشذگ  هچ  نآ  عومجم  زا  هجیتن : دـندروآ .» درگ  شدوخ  زا  سپ  ار  وا  ياههتفگ  دـندرک و  اپرب  رباعم  رد  ار  ادوب  همـسجم  و 

هب دناهدومن ، رایتخا  يردا  عضوم ال  ناهج  قلاخ  ربارب  رد  ییادوب  نادنمـشیدنا  درادن و  یـصاخ  هاگیاج  ادوب  نییآ  رد  ادـخ  هک  میـسریم 
تـسد اهنآ  هب  تضایر  رثا  رب  ادوب  هک  ییاهشور  اب  دنهاوخیم  دنـشابیم و  تبکن  یتخبدب و  زا  رـشب  تاجن  رکف  رد  اهنآ  ناشدوخ ، لوق 

: دومرف هک  دشاب  يرهطم  دیهش  داتسا  مالک  نییآ  نیا  يهرابرد  بلطم  نیرتهب  هک  دسریم  رظن  هب  دهاکب . ناسنا  مالآ  زا  تفای ،
. دشاب نید  هکنیا  هن  تسا  هفسلف  کی  ییادوب  نییآ 

ار تداعس  هار  ناوتیم  یتسه  ناهج  نییبت  نودب  ایآ  دیسر و  لمع  يهلحرم  هب  ناوتیم  داقتعا  نتشاد  نودب  ایآ  ًالوا ، هک  تسنیا  لاؤس  اما 
؟ درک راومه 

ياهـشور زا  ناوتیمن  اهنآ  نتفریذپ  نودـب  هک  دراد  دوجو  خـسانت ، ّملأت و  تقیقح  ینعی  يداقتعا ، ضرف  شیپ  ود  مسیدوب  نییآ  رد  ًایناث ،
طخ ار  نآ  مسیدوب  هک  میوشیم  يداقتعا  ثحابم  دراو  يو ، يهتساوخ  فالخ  رب  اهنآ ، لوبق  اب  درک و  يوریپ  ندش  دنمتداعـس  يارب  ادوب 
ملاع داعم  أدبم و  نییبت  هب  دشاب و  يداقتعا  ثحابم  يوگباوج  دـیاب  ای  مسیدوب  نییآ  نیا  رب  انب  تسا ؛ هتـسناد  ناسنا  ناوت  زا  جراخ  زمرق و 

. دش دهاوخ  هطلاغم  هطسفس و  راچد  ّالاو  دزیهرپب ، یلمع  يهمانرب  نداد  زا  ای  دزادرپب و 
تب راتفرگ  نامز  لوط  رد  تشاد ، ار  ودـنه  نییآ  رد  ههلا  ددـعت  اب  هزرابم  ياعدا  هکنآ  اب  هدـش و  نآ  راـچد  خـیرات  لوط  رد  هک  ناـنچمه 
تب هب  ار  اهودنه  دولآ  كرـش  یتسرپ  تب  داد و  رارق  تب  ار  ادوب  ياههمـسجم  لیثامت و  ناودنه ، ددـعتم  نایادـخ  ياج  هب  دـش و  یتسرپ 

؟ تسا شیاتس  دروم  ادخ  ناونع  هب  تب  رایسب ، ياهنرق  تشذگ  اب  ادوب  نید  رد  ارچ  درک . لیدبت  ییادوب  زیمآرفک  یتسرپ 
ياعدا ینعی  رما  ود  نیب  دـیاب  نیمه  يارب  تسا ، نانآ  یتسرپ  تب  تابثا  ادوب و  نییآ  دوبعم  دروم  رد  شاکنک  مزلتـسم  الاب  لاؤس  هب  خـساپ 

هدرواین و نایم  هب  ینخـس  یتسه  قلاخ  ادخ و  هنیمز  رد  ادوب  هک  دننکیم  اعدا  نانآ  هک  ارچ  دوش ؛ هتـشاذگ  قرف  نانآ  درکلمع  ناییادوب و 
. تسا هدرک  هضرع  ادخ  نودب  یتایهلا  ادوب  تنارود  لیو  هتفگ  هب 

: تفگیم ادوب  هک  دناهدرک  لقن  يو  زا  ییادوب  عبانم  رد 
ثحب اریز  ماهدرکن …  يریسفت  دوجو  یهانت  تیدودحم و  باب  رد  نینچ  مه  هدادن و  یحیضوت  ناهج  تیلزا  ملاع و  تمدق  باب  رد  نم  »

هن يو  هک  هدش  هتفگ  عبانم  زا  رگید  یخرب  رد  یتح  … و  دشابیمن » نید  ناینب  هیاپ و  لئاسم  نیا  تسین و  نمضتم  ار  یتدیاف  روما  نیا  رد 
هک لاؤس  نیا  باوج  رد  يو  دـننکیم  لقن  هک  نانچ  تسا ، هدوب  مه  دوبعم  قلاخ و  ادـخ و  رکنم  هکلب  هتفگن  ینخـس  ادـخ  دروم  رد  اـهنت 

؟ تسیک يهتخاس  ناهج  »
نآ هک  دنرادن  ییادخ  دوخ  نییآ  قبط  رب  ادوب  نییآ  نارادفرط  نیا  رب  انب  درادن ». یماجنا  زاغآ و  تسیدـبا و  ناهج  نم  رظن  هب  هداد  خـساپ 

نایب ار  یتب  ای  ادخ  شتـسرپ  هوحن  هن  تخاس و  تب  نآ  يارب  ناوتب  هک  يدوبعم  هن  هدرک و  یفرعم  ییادخ  هن  اهنآ  نییآ  دننک ، شتـسرپ  ار 
. تسا هدرک 

امن تیونعم  روهظون  شبنج  هدزاود  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1197زکرم  هحفص 175 

http://www.ghaemiyeh.com


شتـسرپ هب  هکلب  دـناهتخاس ، دوخ  يارب  ینایادـخ  اهنت  هن  لمع  رد  نانآ  هدـش و  لقن  ادوب  زا  هک  تسیزیچ  فالخ  رب  ناییادوب  درکلمع  اما 
دوبعم شتـسرپ  زاغآ  دوجوم ، عبانم  ساـسا  رب  دـنا . هدـمآ  راـتفرگ  یـصاخ  یتسرپ  تب  كرـش و  ماد  رد  هدروآ و  ور  امنادـخ  ياـهناسنا 

وا ندرک  ادـخ  هب  مک  مک  وا  زارد  رمع  نایاپ  رد  ادوب )  ) داتـسا ناوریپ   » تنارود لیو  ریبعت  هب  دوشیم و  زاغآ  ادوب  دوخ  نامز  زا  یگتخاس 
وا ياههمـسجم  ادوب و  شتـسرپ  ادوب  ياههمـسجم  نتخاـس  اـب  تفاـی و  همادا  ادوب  ندرک  ادـخ  نیا  ادوب  گرم  زا  دـعب  دـندوب ». هدروآ  ور 

. دندرک لیدبت  گرزب  ياههناخ  تب  هب  دشیم  هدوزفا  اهنآ  دادعت  هب  زور  ره  هک  ار  دباعم  تشگ و  لوادتم 
افتکا دروم  ود  رکذ  هب  لیذ  رد  هک  دشاب  هتـشاد  دناوتیم  يددـعتم  لماوع  للع و  مسیدوب  صاخ  یتسرپ  تب  یتسرپادوب و  هب  شیارگ  نیا 

. دوشیم
شتسرپ ادخ و  تخانش  رد  یعـس  تقلخ  ودب  زا  تسا و  تسرپادخ  يدوجوم  ًاترطف  ناسنا  یمالـسا  یـسانش  ناسنا  هاگدید  زا  ترطف : . 1

: دیامرفیم نآرق  هک  نانچ  دراد  نآ 
شنیرفآ رد  ینوگرگد  هدـیرفآ ؛ نآ  رب  ار  اـهناسنا  دـنوادخ  هک  تسیترطف  نیا  نک . راـگدرورپ  صلاـخ  نییآ  هجوتم  ار  دوخ  يور  سپ  »

ياهسوه اوه و  زا  تیعبت  لیلد  هب  هک  دنتسه  یتافارحنا  یگمه  داحلا و …  كرـش ، یتسرپ . تب  نوچ  يروما  نیا  رب  انب   … تسین » یهلا 
نآرق هک  ناـنچ  دـندوبن  ادـخ  دوج  رکنم و  مه  ناتـسرپ  تب  یتـح  تقیقح  رد  ـالا  دـناهدمآ و  دوـجو  هب  یناطیـش  ياـههسوسو  یناـسفن و 

: دیوگیم
میتسرپیمن ار  اهنیا  هک ) دوب  نیا  ناشلیلد   ) دـنداد رارق  دوخ  يایلوا  ار  ادـخ  ریغ  هک  اهنآ  تسادـخ و  نآ  زا  صلاخ  نید  هک  دیـشاب  هاگآ  »

ادخ دروم  رد  ینخس  ادوب  هک  نیا  ضرف  رب  یتح  هک  تفرگ  هجیتن  ناوتیم  سپ   … دننک » کیدزن  دنوادخ  هب  ار  ام  هک  نیا  رطاخ  هب  رگم 
يدوبعم هدروآ و  ور  دوبعم  شتسرپ  هب  دوخ  ترطف  ساسا  رب  يو  ناوریپ  زاب  تسا  هدرکن  نایب  ادخ  شتسرپ  يارب  یبادآ  هتفگن و  دوبعم  و 

. دناهدش وا  ياههمسجم  ادوب و  شتسرپ  راچد  هتفر و  اطخ  هب  راک  نیا  رد  دنچ  ره  هدرک  وجتسج  دوخ  يارب 
هدش هتشاذگ  ناینب  یتسه  قلاخ  شتـسرپ  روحم  رب  مسیئودنه  نییآ  صوصخ  هب  مسیدوب  زا  لبق  نایدا  همه  نایدا : رگید  زا  يریذپریثأت  . 2

ینامسآ نایادخ  زا  يرامشیب  يهدع  هب  هک  دوب  هدیئارگ  طارفا  هب  نانچ  رما  نیا  رد  دوب  هدش  فارحنا  راچد  هک  مسیئودنه  نییآ  دندوب و 
. دوب هدمآ  راچد  یتسرپ  تب  باقرغ  رد  تدش  هب  دوب و  هدش  دقتعم  بیرغ  بیجع و  تافص  ءامسا و  اب  ینیمز  و 

زا دنتـسناوتیمن  یگداس  هب  دـندوب . هتفای  تیبرت  گنهرف  نآ  رد  دوب و  مسیئودـنه  نییآ  وریپ  يو  هب  ندروآ  نامیا  زا  لبق  هک  ادوب  ناوریپ 
، ادوب هب  ناوارف  نایادخ  زا  اهدوبعم  نیا  مان  رییغت  دشاب  هتـشاد  تسناوتیم  ادوب  هک  يریثأت  اهنت  دـنرادرب و  تسد  دوخ  ياهدوبعم  شتـسرپ 

تسرپادخ ًاترطف  ناسنا  هک  نیا  هجیتن  دندروآیم . ور  يو  ياههمسجم  ادوب و  شتـسرپ  هب  مسیئودنه  ياهههلا  ياج  هب  يو  نادیرم  دوب و 
تـسد مه  مسیئودنه  ياهتب  اهههلا و  زا  دـنچ  ره  دوشن  هداد  ناشن  وا  هب  تسار  هار  رگا  دوشیم و  فارحنا  راچد  هار  نیا  رد  نکل  تسا 
مالـسا نیتسار  نید  یهلا و  نامـسیر  هب  ندز  گنچ  تافارحنا  نیا  زا  تاجن  هار  اهنت  نیا  رب  انب  دوشیم  ییادوب  یتسرپ  منـص  راچد  درادرب 

. تسا
زا هک  رادرک ، يانعم  هب  همرک  امراک  نوناق  هلمج  زا  تسا ؛ مکاح  یفلتخم  نیناوق  دیاقع و  ادوب  شیک  رد  خسانت  هب  داقتعا  داعم و  راکنا  . 3

ناـهج نیا  رد  دوخ  ددـجم  تشگزاـب  ياـههرود  رد  ار  دوخ  لاـمعا  يهجیتـن  یمدآ  هک  اـنعم  نیدـب  تسا ؛ ناودـنه  نیناوق  نیرتهتـسجرب 
اب تشگزاب  رد  دـنراکدب ، هک  نانآ  دـنراد و  یـشوخ  هفرم و  یگدـنز  دـعب ، يهلحرم  رد  دـناهداد  ماجنا  کـین  راـک  هک  یناـسک  دـنیبیم ؛

. دننک تشگزاب  ناویح  لکش  هب  اسب  هچ  دوب و  دنهاوخ  نابیرگ  هب  تسد  یتخبدب  ییاونیب و 
. تسا خسانت  يانعم  هب  اراسمَس  ایند  هب  ددجم  تشگزاب  نیا  مان 

زا ناـسنا  ییاـهر  هار  اـهنت  تسا و  راـتفرگ  جـنررپ  ناـهج  رد  ررکم  ياهدـلوت  خـسانت و  يهنودرگ  رد  هراوـمه  یمدآ  دـندقتعم  ناودـنه 
. تسا هدش  عقاو  ناییادوب  هجوت  دروم  هک  تساناورین  هب  نتسویپ  الب ، دردرپ و  ناهج  رد  ررکم  ياهدلوت  خسانت و  يهنودرگ 
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تـسنیا حاورا » خسانت   » يانعم خسانت  ماسقا  انعم و  دوش . وگزاب  نآ  ماسقا  خسانت و  يانعم  ادـتبا  تسا  مزال  ثحب  نیا  ندـش  رتنـشور  يارب 
زا وا  حور  یمدآ ، ِدرف  کی  گرم  اب   » ینعی تساـنعم ؛ نیمه  هب  مه  حالطـصا  رد  دـنوشیم و  لـقتنم  رگید  مسج  هب  یمـسج  زا  حاورا  هک 

رکذ یفلتخم  ماسقا  خسانت  يارب  خـسانت  ماسقا  دـنک .» لولح  ناسنا ، ریغ  هچ  ناسنا و  هچ  رگید ، درف  کی  ندـب  هب  هدـمآ ، نوریب  دـبلاک ش 
: زا دنترابع  يدوعص ، یلوزن و  زا  معا  یکُلم ، ای  قلطم  خسانت  تفگ  ناوتیم  یلک  يدنب  میسقت  کی  رد  تسا و  هدش 

رد یفوتم  صخش  حور  لولح   ) خسر ای  اهناویح ،) رد  یفوتم  صخش  حور  لولح   ) خسم ای  اهناسنا ،) رد  یفوتم  صخـش  حور  لولح   ) خسن
. تسا لقع  عرش و  راکنا  دروم  لطاب و  خسانت ، ماسقا  مامت  لطاب  ياهخسانت  تاتابن .) رد  یفوتم  صخش  حور  لولح   ) خسف ای  و  تادامج )

دوشیم و لقتنم  يرگید  دوجوم  ای  ناسنا  ندـب  هب  ياهدرم  حور  میتفگ ، خـسانت  فیرعت  رد  هک  هنوگ  نامه  خـسانت  نـالطب  یلقع  لـیالد 
. دننکیم ریبعت  دلوت  زا  دعب  دلوت  هب  نآ  زا  تسیدبا و  یمیاد و  لاقتنا  نیا 

. تسا داعم  راکنا  نآ  يهمزال  هدوب  لقع  قطنم  لماکت و  نوناق  فالخ  رب  خسانت  هب  هدیقع 
: دناهدومرف خسانت  لاطبا  رد  یهلا  يامکح 

طرـش تسا و  ماع  وا  ضیف  مات و  ادـخ  دوج  نوچ  دوشیم ؛ هضافا  وا  هب  یلعأ  أدـبم  زا  دـش ، حور )  ) سفن ثودـح  دعتـسم  ندـب  یتقو  . 1
. تسا لصاح  مه  ناسنا ) لباق (  بناج  زا  هضافا  لوبق  تیحالص 

سفن ود  عامتجا  شاهمزال  دریگب ، قلعت  تسا  سفن  يهضافا  يهدامآ  هک  یندب  نیمه  هب  هدـش  ادـج  ياهدرم  ندـب  زا  هک  یحور  رگا  لاح 
. تسین رتشیب  تاذ  کی  هک  دباییم  رد  شیوخ  نادجو  هب  هعجارم  اب  یناسنا  ره  اریز  تسا ؛ لطاب  يزیچ  نینچ  دوب و  دهاوخ  ندب  کی  رد 

. تسا لطاب  مسق  ود  ره  تسادج و  اهندب  زا  ای  تسا  نادبا  رد  عبطنم  ای  تسین : جراخ  لاح  ود  زا  یخسانت  هاگدید  زا  حور )  ) سفن . 2
زا ضارعا  روص و  لاقتنا  اریز  دراد ؛ تافانم  خـسانت  هب  نالیاق  دوخ  يانبم  اـب  ندوب ، لاـحم  نیع  رد  نادـبا ) رد  عبطنم  سفن   ) لوا مسق  اـما 

کی ندـب ، زا  لاصفنا  لاح  رد  سفن  هک  تسنیا  شاهمزـال  اریز  دراد ، تاـفانم  لاـقتنا  اـب  عاـبطنا  نوچ  تسا ؛ عنتمم  رگید  لـحم  هب  یلحم 
بحاص ره  ندناسر  یـضتقم  ادخ  تیانع  نوچ  تسا ؛ لاحم  نادبا ) زا  درجم  سفن   ) مود مسق  اما  دـشاب و  لحم  عوضوم و  نودـب  دوجوم 
قالخا مراکم  هب  نتسارآ   ) یلمع ای  دسریم ،) دافتسم  لقع  هب  هک   ) تسیملع ای  درجم ، سفن  لامک  تسا و  شدوخ  قیال  لامک  هب  یلامک 

نیا رد  دـشاب ، ندـب  نآ  هب  ندـب  نیا  زا  ددرت  لاح  رد  میاد  لوقع ، راونا و  ملاـع  هب  ندیـسر  نودـب  سفن ، رگا  لاـح  لـیاذر .) زا  يرود  و 
. تسا نیا  زا  ریغ  یهلا  تیانع  هک  نآ  لاح  تسا ، هدش  عونمم  دوخ  قیال  لامک  زا  تروص 

: دیامرفیم لاعتم  يادخ  خسانت  نالطب  رب  یلقن  لیلد 
هک یلاح  رد  دیوشیم !؟ رفاک  دـنوادخ  هب  هنوگچ  َنوُعَجُْرت ؛) ِهَیلِإ  َُّمث  ْمکییْحی  َُّمث  ْمُکتیِمی  َُّمث  ْمکایْحَأَف  ًاتاْومَأ  ُْمْتنک  َو  ِهّللِاب  َنوُرُفکَت  َفیک  )
هب سپـس  دنکیم ، هدنز  ار  امـش  رگید  راب  دناریمیم و  ار  امـش  سپـس  درک  هدـنز  ار  امـش  وا  دـیدوب و  یحوریب ) ماسجا  و   ) ناگدرم امش 

: دیامرفیم دنکیم و  یفن  ار  خسانت  هب  هدیقع  ًاحیرص  قوف  يهیآ  دیوشیم . هدنادرگزاب  وا  يوس 
رگا دراد . گرم  تایح و  ود  ًاعومجم  ناسنا  تسا و  تمایق  زیخاتـسر و  نامه  تایح  نیا  ًاعبط  تسین و  شیب  تاـیح  کـی  گرم ، زا  دـعب 

حاورا دوع  هداد و  رییغت  ار  نآ  مان  یهاگ  هک  خـسانت  هب  هدـیقع  نیا  رب  انب  دوب ؛ اـت  ود  زا  شیب  گرم  تاـیح و  دادـعت  دوب  حیحـص  خـسانت 
. تسا ساسایب  لطاب و  نآرق ، رظن  زا  دنمانیم ،

هچ ناسنا  ماجنا  رس  هک  لاؤس  نیا  هب  خساپ  رد  یلو  درکیم ، راکنا  ار  حور  دوب ، مسییودنه  نییآ  حالـصا  یپ  رد  هک  ادوب  هداس  لیلد  کی 
دبلاک هب  گرم  ماگنه  رد  ناسنا  حور  يو ، يهدیقع  هب  تفریذپ . ینید  ملسم  لصا  ناونع  هب  ار  خسانت  اهودنه  دننام  راچان  هب  دش ، دهاوخ 
رگید یندب  هب  هرابود  یگدنز  دلوت و  ره  زا  سپ  دنکیم و  یط  ار  تایح  دیدجت  دلوت و  هلـسلس  کی  دباییم و  لاقتنا  يرگید  مسج  ای  و 

زا حور  لولح  نودب  اریز  دیآیم ، راتفرگ  ضقانت  هب  یلو  دـشاب ؛ هتـشاد  همادا  دـبا  ات  اهتنایب و  تسا  نکمم  اهدـلوت  نیا  دـنکیم و  لولح 
تیناـقح رب  یحیحـص  یقطنم  یلقع و  لـیلد  مادـک  میدرک  لوبق  ار  خـسانت  هک  ضرف  رب  و  درادـن ؛ ناـکما  خـسانت  رگید  مسج  هب  یمـسج 
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دبلاک رد  ناشحور  گرم ، زا  دـعب  هک  دـندوب  رفن  نویلیم  دصیـس  ای  تسیود  دـنه  مدرم  شیپ  لاس  دـص  دودـح  دـنکیم !؟ تلالد  خـسانت 
. تسا هدرک  ادیپ  خسن  هدش  دلوتم  هزات  رفن  نویلیم  دصیس  ای  تسیود 

نویلیم دصتـشه  ات  دصتفه  دودـح  يزیچ  مینک ، مک  تسا ، رفن  درایلیم  کی  زا  شیب  هک  دـنه ، ینونک  تیعمج  زا  ار  دادـعت  نیا  رگا  لاح 
. دنک ادیپ  خسن  نادلوتم ، هزات  نیا  رد  ات  هدوبن  یحور  ًالبق  نوچ  دنشاب ، حور  نودب  دیاب  خسانت  نوناق  قبط  هک  تشاد  دهاوخ  دوجو  رفن 

یگدنز یکاخ  يهرک  رب  ناسنا  هک  لاس  نارازه  لوط  رد  میـشاب و  ناهج  تیعمج  شیازفا  رکنم  دـیاب  مینک ، لوبق  ار  خـسانت  نوناق  ام  رگا 
زا یـضعب  هک  میریذپب  دیاب  ّالاو  دهد ، انعم  خسانت  ات  دشاب ، ربارب  هدش  دلوتم  ياهناسنا  دادعت  اب  هتفای  تافو  صاخـشا  دادعت  دـیاب  دـنکیم ،

. تسا خسانت  نوناق  لطبم  هرازگ  ود  ره  هک  دننامیم  مسج  نودب  مه  حاورا  زا  یضعب  دنرادن و  حور  يرشب  ماسجا 
، درف تاجن  هار  ناییادوب ، ياعدا  هب  تسیدرف و  روما  هب  رظان  هدـش ، هصالخ  هار  تشه  تقیقح و  راهچ  رد  هک  ادوب  تامیلعت  ییارگدرف  . 4

ياهماظن ایوگ  درب . هرهب  هعماج  تیادـه  يارب  نآ  زا  ناوتب  هک  درادـن  دوجو  بلاطم  نیا  رب  نوزفا  يزیچ  تسا و  تامیلعت  نیا  هب  کـسمت 
يارب ادوب  دوخ  رطاخ ، نیمه  هب  درادن و  یناسنا  یگدنز  رد  یشقن  تسیلایخ و  یهاو و  يرما  مسیدوب  هاگدید  زا  هعماج  لصا  یعامتجا و 

هک مه  هاگ  نآ  دـنکیم و  هیهت  ار  دوخ  كاروخ  یگزویرد  ییادـگ و  اب  دربیم و  هانپ  لگنج  هب  دزیرگیم و  هعماج  زا  اناورین  هب  ندیـسر 
اب هن  يو  دـنک ؛ داجیا  یعاـمتجا  یلوحت  دـنکیمن  یعـس  زگره  دوریم و  دارفا  کـت  کـت  غارـس  هب  ددرگیم ، زاـب  دوخ  نییآ  غیلبت  يارب 
ار نانآ  رارقرب و  طابترا  دارفا  کت  کت  اب  هکلب  دزادرپیم ، زور  نآ  يهعماج  نیناوق  زا  ینوناـق  شهوکن  هب  هن  دوشیم و  ریگرد  یمکاـح 
ردام و ردـپ و  يو ، دوخ  نوچمه  دـهرب و  عامتجا  زا  سک  ره  يو ، هاگدـید  زا  دـنکیم و  بیغرت  یعاـمتجا  قیـالع  یگدـنز و  كرت  هب 

يارب یگـشیمه  تباث و  يهفیظو  کی  ادوب …  میلاعت  رـسارس  رد  دسرب . اناورین  هب  دناوتیم  دنک ، اهر  ار  تموکح  یتح  دنزرف و  رـسمه و 
دروآرد ارجا  هب  یقالخا  بناوج  تیاعر  اب  ار  نآ  دریگب و  میمـصت  دوخ  دـشیدنیب و  شدوخ  روما  يهراـبرد  دوخ  هک  هدـش  نییعت  درف  ره 
یطارفا ییارگدرف  نیمه  درادـن و  دوجو  یعامتجا  يهناملاظ  نیناوق  اهماظن و  اب  هزراـبم  نارگید و  ییاـمنهار  يارب  يروتـسد  رگید ،  …و 

. دشاب هتشاد  ناسنا  یگدنز  يارب  یلمع  ياهمانرب  دناوتن  ادوب  نییآ  هک  دوشیم  ثعاب 
. دشاب ادوب  نییآ  يارب  مان  نیرتهدنبیز  اناورین » هب  نتسویپ  ندرم و  وکین  يارب  ياهمانرب   » مان دیاش 

داعم أدـبم و  يهرابرد  هک  یتالاؤس  هب  نتخادرپن  يداقتعا و  يرظن و  ثحاـبم  زا  ندـیزگ  يرود  اـب  مسیدوب  نییآ  هناـسفا  اـب  یگتخیمآ  . 5
دربیم هانپ  هروطـسا  هناسفا و  ناماد  هب  ألخ  نیا  ندرک  رپ  يارب  دوشیم و  یلالدتـسا  یمالک و  ثحابم  ألخ  یعون  راچد  ددرگیم ، حرطم 

. دریگیم هرهب  دوخ  لوصا  نییبت  يارب  هناسفا  زا  دروآیم و  ور  ناتساد  لیثمت و  هب  یتخانش ، یتسه  ددعتم  ياهلاؤس  خساپ  رد  و 
زج تسا و  زجاـع  ناـسنا  يراگتـسر  يارب  هدـعاق  نوناـق و  يهئارا  زا  تسا ، رثؤـم  هعماـج  یماـع  دارفا  رظن  بـلج  رد  دـنچ  ره  شور  نـیا 

. درادن ياهرمث  هناسفا  هفارخ و  زا  یهوبنا  رد  يراتفرگ 
یحو لماح  هک  يربمایپ  لسرم و  یبن  هب  يداقتعا  ًاعبط  دـننکیم ، راکنا  ار  دوجولا  بجاو  يادـخ  دوجو  نوچ  اـهییادوب  توبن  راـکنا  . 6

دنامیم خـساپیب  هک  یلاؤس  تسین و  ربمایپ  هب  يزاین  دراد و  ار  ناسنا  تیادـه  ناوت  ییاهنت  هب  لقع  هک  دـنیوگیم  دـنرادن و  دـشاب  یهلا 
ضقانت رد  دینک و  راکنا  ار  عناص  امش  هک  دوشیم  بجوم  لقع  ایآ  دنکیم و  یتسرپ  لاثمت  هب  رما  امـش  ياعدا  دروم  لقع  ایآ  هک  تسنیا 

اب یتافانم  دیایب  دنوادخ  يوس  زا  لقع  دیؤم  امنهار و  ناونع  هب  ینالوسر  رگا  ایآ  درادن  امنهار  دیؤم  هب  زاین  لقع  ایآ  دییآ  راتفرگ  خـسانت 
فراع ادوب  ایآ  دیرادنپ !؟ دوجولا  بجاو  ار  نکمم  ملاع  هک  هدش  بجوم  دینکیم  ار  نآ  نتشاد  ياعدم  هک  یلقع  ایآ  دراد ، لقع  ماکحا 

؟ تسا هدوب 
اّما دیزگرب  ار  یشک  تضایر  هار  ایند  یگدنز  ياهجنر  زا  ندش  اهر  تقیقح و  هب  ندیسر  یبای و  تفرعم  يارب  هک  تسا  هدوب  یـسک  ادوب 
رد ینخـس  سک  ره  دنرادنپب  یخرب  تسا  نکمم  ریخ ؟ ای  تسناد  ینافرع  ار  شلامعا  اههشیدـنا و  دـیمان و  فراع  کی  ناوتیم  ار  وا  ایآ 

، داد ماجنا  يزیگنا  تفگـش  ياهراک  دروآ و  ور  یناحور  ینامـسج و  ياهتضایر  هنوگ  ره  هب  تفگ و  نآ  زا  ندـیرب  لد  ایند و  تّمذـم 
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. تسا فراع 
ناربهر ایبنا و  میلاعت  زا  هدافتـسا  اب  زج  مه  نآ  تسا و  ندیـسر  ادـخ  هب  نتفای و  ار  دوخ  یقیقح  نافرع  اریز  تسا  تسردان  رادـنپ  نیا  اـّما 

دـننادیم و ار  یتـسه  قیاـقح  ماـمت  راـگدورپ  فطل  هب  ناـنآ  دنناگتـسویپ ، ادـخ  هب  ناـفراع و  دمآرـس  ناـنآ  اریز  دوشیمن  لـصاح  یهلا 
، دراد هشیر  ینامسآ  میلاعت  رد  هک  ینافرع  ینعی  یقیقح  نافرع  . » دنناسرب هللا  ءاقل  هب  هنادنسپ  ادخ  تسرد و  ياههار  از  ار  ناسنا  دنناوتیم 

ریخ ریسم  رد  وپاکت ، لاح  رد  وا  دوجو  هک  نیا  زا  یهاگآ  تسا و  ضحم  یعیبط  تایح  ياهایؤر  باوخ و  زا  رشب  يرادیب  شتکرح  زاغآ 
. دریگیم رارق  یتسه  ملاع  تقلخ  فده  نتم  رد  لامک  و 

عاعش رد  نتفرگ  رارق  هب  تسا ) هللا  ءاقل  هب  قلطم » لامک  يهبذاج  رد  نتفرگ  رارق  ، » دصقم ش لوقعم و  تایح  رد  شریسم  هک   ) نافرع نیا 
هب طوبرم  هک  نآ  زا  معا  یتسه  ملاـع  زا  ار  یتـقیقح  چـیه  میماـنیم ، یمالـسا ، ناـفرع  ار  نآ  هک  ناـفرع  نیا  دوشیم . یهتنم  وا  ّتیبذاـج 

رون ساکعنا  دزاسیم و  فاّفـش  دهدیم و  لقیـص  ینورد  ینّابر  لماع  کی  اب  ار  ملاع  يهمه  هکلب  دنکیمن  فذح  دشاب  وا  ریغ  ای  ناسنا 
گرزب يایبنا  يهلیـسو  هب  نآ  ینارون  طخ  هک  تسا  نافرع  هنوگ  نیا  دـهدیم . ناـشن  ملاـع  نیا  يازجا  طـباور  تاّرذ و  ماـمت  رد  ار  یهلا 

دننام عیسو  رایـسب  میهافم  زا  ییاههیاس  هک  ینورد  ياضف  باتهم  رد  ییایؤر  تالّیخت  نآ  هن  تسا ، هدش  هدیـشک  لماکت  يهداج  رد  یهلا 
اهنآ زا  هتخاس و  نشور  اهنآ  يزغم  رذـگدوز  ياههقراب  رادـقم ي  اب  هتفرگ و  نآ  لصا  ياج  هب  ار  تقیقح و …  لاـمک ، تیعقاو ، دوجو ،
يارب یّتح  ینافرع  نینچ  یعدـم  تسا ، نکمم  هک  یتروص  رد  دـننکیم ، شوخ  اهنآ  هب  لد  هدومن و  نیقلت  دوخ  يارب  یماـقم  یلاـح و  ار 

. دشاب هدرکن  نتشیوخ  ِيزاجم  ِدوخ  زا  نوریب  هب  ياهراظن  يّدام  سفق  ياههنزور  زا  هظحل  دنچ 
نوـمنهر اـمن  بآ  ياهبارـس  هب  دوـخ  نورد  ياـیرد  بل  زا  ار  تفرعم  ناگدـنیوج  ناوراـک  زا  یهوـبنا  هک  تسیفنم  ناـفرع  ناـمه  نـیا 

. دنکیم
: تفگ ناوتیم  بلطم  نیا  هب  هّجوت  اب 

. تسا هدوب  رثؤم  وا  ّتیصخش  نّوکت  رد  تخس  ناضاترم ، راتفر  راتفگ و  رادنپ و  هک  تسیسک  ادوب 
زین شایناسفن  ياهتضایر  دوبن و  ربمایپ  وا  دنتخانـشیم ». اماتوئاگ  ینعی  شیگداوناخ  مان  هب  ای  ضاترم  اـی  سیّدـق  ناونع  هب  ار  وا  مدرم  »

دیمان و فراع  ناوتیمن  ار  وا  ور ، نیا  زا  تفرگ  رارق  نانآ  قیرط  رد  ناضاترم  يهبذاج  ریثأت  تحت  هکلب  تشادن  هشیر  ینامسآ  میلاعت  رد 
صوصخ هب  دنوادخ  ناربمایپ  نانخـس  ینایحو و  ياههزومآ  اب  دیاب  زین  ار  شیاهتمکح  اهدـنپ و  تسناد و  ینافرع  ناوتیمن  ار  شلامعا 

فالخ رب  هچ  نآ  تفریذپ و  تسا  راگزاس  اهنآ  اب  هچنآ  ره  دیجنس و  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  دمحم  ترـضح  مالـسا  گرزب  ربمایپ 
دبس هس   » ینعم هب  اکاتیپ ، يرت  هب  موسوم  یلاپ  نابز  هب  ناییادوب  سدقم  باتک  نیرتیمیدق  ییادوب  نید  سدقم  بتک  درک . در  تسا ، اهنآ 

. دشابیم یلاپ  نوناک  ای  تمکح  لیبنز » هس  ای 
: تسا ریز  دراوم  لماش  دبس  هس 

ماظن هب  هزات  هک  تسا  یناسک  هب  طوبرم  دـعاوق  نیناوق و  رب  لمتـشم  هک  ییادوب ) طابـضنا  ای  مظن و  دبـس   ) نشور دبـس  ای  اکاتیپایانیو   - 1
. دناهدومن يراذگمان  زین  تینابهر  دعاوق  مان  هب  ار  لیبنزای  دبس  نیا  رتالاب . حطس  ناییادوب  نابهار و  ای  دناهدمآ و  رد  ییادوب 

. دشابیم ادوب  صخش  تامیلعت  تاثحابم و  رب  لمتشم  شزومآ ) دبس   ) نییآ دبس  ای  هکتپ ) هتوس   ) اکاتیپاتوس  - 2
نیا زا  یکی  دنفورعم . هیاکن  جنپ  هب  هک  تسا  هدمآ  مهارف  هعومجم  جنپ  زا  هکتپ  هتوس  دوشیم . دای  زین  يراگتسر  هلیسو  مان  هب  دبس  نیا  زا 

. تسا هدش  هتخاس  باتک  هدزناپ  زا  دوخ  هک  تسا  هاتوک » ياهراتفگ  هعومجم   » ینعی هیاکن » هکدوک   » اههعومجم
. تسا فورعم  هدپ  همذ  ای  هدپ  همذ  هب  باتک  هدزناپ  نیا  زا  یکی 

لاح نیع  رد  فیرظ  تاکن  نایب  هک  تسا  یکیزیفاتم ) دبـس  ای  یلاـعتم و  هیرظن   ) رترب نییآ  دبـس  اـی  هکتپ ) همذ  یبا   ) اکاتیپاماهدـیهبآ  - 3
هب اکاتیپ  يرت  باتک  دراد . یـسانشناور  یفـسلف و  موهفم  دبـس  نیا  دوشیم . لماش  ار  ییادوب  نید  يرظن  ثحابم  یـسانش و  ناور  هدـیچیپ 
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. تسا هدش  ظفح  هدوب  يو  ناوریپ  و  ادوب )  ) امتاوگ هرواحم  نابز  يداهگام  هب  کیدزن  رایسب  یبدا  نابز  کی  هک  یلاپ ، نابز 
. تسا هدش  هتخانش  تیمسر  هب  انایانیه ، ییادوب ، نید  یبونج  بتکم  نوناق  باتک  ناونع  هب  باتک  نیا 

هبنج هک  يرگید  رایـسب  ياههتـشون  هارمه  هب  هناـیاهم ، یلامـش ، بتکم  سدـقم  بتک  دنـسانشیم . اداوارت  نوناـق  ماـن  هـب  ار  نآ  نـینچمه 
. دناهدش ظفح  تیرکسناس  نابز  هب  دنرادن ، یعیرشت 

. تسا هحفص  ات 1839  نیب 10  اهنآ  زا  کی  ره  لوط  هک  هدش  لیکشت  یعرف  شخب  هن  تسیب و  زا  اکاتیپ  يرت  باتک 
. تسا هدشن  پاچ  لماک  روط  هب  مه  یلاپ  یلصا  نابز  هب  یتح  هکلب  هدشن ، همجرت  یسیلگنا  نابز  هب  اهنت  هن  میظع  هعومجم  نیا 

کی زا  یـسیلگنا  همجرت  نیلوا  تشاد . دـهاوخ  لـیجنا  ربارب  راـهچ  دودـح  یمجح  یـسیلگنا  ناـبز  هب  ییادوب  نید  سدـقم  نوـتم  همجرت 
هاگـشناد داتـسا  رلوم ، سکاـم  روـسفرپ  هک  دوـب  تلیـضف » هار   » ياـنعم هب  هدـپ  همهد  هاـتوک  ًاتبـسن  تمـسق  همجرت  اـکاتیپ  يرت  زا  تمـسق 

هب نآ  سدـقم  بتک  زا  یتمـسق  هکنیا  زا  لـبق  یتح  ییادوب ، نید  داد . ماـجنا  یـسمش ) دودـح 1250   ) يدالیم لاس 1870  رد  دروفـسکآ 
. تسا هدوب  یسیلگنا  تایبدا  هقالع  دروم  رایسب  تاعوضوم  زا  دوش ، همجرت  یسیلگنا 

زا شیپ  ياهلاس  رد  هک  تشاد  مهم  هلاقم  باتک و  تسیود  زا  زواجتم  ییاهنت  هب  كرویوین  رهـش  یمومع  هناخباتک  لبق ، لسن  کی  دودح 
. دوب هدش  هتشون  یسیلگنا  نابز  هب  ییادوب  نید  هرابرد  يدالیم   1870

، هدـش هدروآ  قرـش  سدـقم  بتک  هعومجم  زا  مهد  دـلج  رد  ًاـماوت  هک  يرگید  هعطق  هارمه  هب  اـکاتیپ ، يرت  نتم  همجرت  زا  نیتسخن  هعطق 
. تسا هتفرگ  رارق  ناوارف  ریدقت  دروم 

. تسا هعلاطم  هتسیاش  دنتسه ، دنمهقالع  حور  هدیدان  ریاخذ  هب  هک  یناسک  همه  يارب  اتاپیناتوس ، زین  هدپ و  همهد  نوتم  »
نیرتیلاع اب  تاعوضوم  نیرتهداس  جازتما  تاراعتـسا و  یقالخا و  تایاکح  زا  ناشهجوت  بلاج  هدافتـسا  دوخ و  هداـس  قوش  اـب  بتک ، نیا 

يرظن ثحابم  ياهراپ  ادوب ، تارطاـخ  زا  یـضعب  لـماش  اـکاتیپ  يرت  باـتک  دـنیآیم .» رامـش  هب  اـیند  ینید  بتک  نیرتبلاـج  وزج  قیاـقح ،
. تسا مارآ  یگدنز  کی  دروم  رد  رایسب  حیاصن  هنافاکشوم و 

هناشن ات  دناهدادن  تسد  هب  ادوب  زا  یلماک  لاح  حرـش  هنوگ  چیه  امایانیه ، بتکم  بتک  هژیو  هب  ییادوب و  نید  تعیرـش  نوتم  دوجو  نیا  اب 
. دناهدرک لابند  ار  ادوب ، نآ ، راذگناینب  راک  ییادوب  نید  يدعب  ناربهر  هک  دشاب  بلطم  نیا 

هب زین  ياهراشا  دناهدادن و  تسد  هب  نییآ  نیا  لوصا  نیرتیلاع  یخیرات  دربراک  دروم  رد  یحیضوت  هعماج  ددجم  يایحا  روظنم  هب  نینچمه 
ناهج و نیا  رد  هفرم  عشعشم و  یگدنز  کی  دروم  رد  ار  ياهنارگن  هدنیآ  شرگن  چیه  هتـشادن و  ناهج  رد  هقالخ  تردق  ای  فده و  کی 

وریپ ياهییادوب  يارب  هک  دراد  دوجو  یبرغ » تشهب   » زا یقیقد  رایـسب  فیـصوت  هنایاهم  ياهارتوسرد  دـنهدیمن . هئارا  ترخآ  ناـهج  رد 
. تسا باذج  رایسب  هنایاهم  روهشم  ياههقرف 

دوعوم تشهب  نیا  رد  درک . هعلاطم  هدش  همجرت ، قرـش  سدقم  بتک  زا  ملهچ  دلج  رد  هک  ادویو ، یتو  ههکوس  رد  ناوتیم  ار  بلطم  نیا 
مدع ردس ، تخرد  زیگنا  تریح  ياههفوکـش  ناشنرهاوج ، ناتخرد  ناولا ، يانغ  ییابیز و  هکلب  تسامرفمکح ، نوکـس  شمارآ و  اهنت  هن 

ياههقرف انمـض  دراد . دوجو  لماک  تداعـس  ییابیز و  هتفر  مه  يور  رـشب و  دارفا  نایادخ و  نیب  ضیعبت  زیامت و  مدع  زور ، ای  بش  دوجو 
: زا دنترابع  ییادوب  ياههعومجم  یلک  روط  هب  ییادوب  ياههعومجم  دنراد . دوخ  هب  صوصخم  ياهباتک  زین  ییادوب  فلتخم 

( هیاکن  ) ایاکین اراتوگنآ   - 1
( هیاکن  ) ایاکین اید   - 2

( هیاکن  ) ایکینامیا یمجیم   - 3
هیاکناتوی یماس   - 4

( یئادوب نهک  نتم   ) اتاپ یناتوس   - 5
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: لماش م  فیلات 241 ق . نوناق ) ياهدبس   ) اکاتیپ  - 6
، تایاکح فلا :

، طابضنا ب :
تعیرش ج :
اگاتای  - 7

: زا دنترابع  هک  دراد  دوجو  هدمع  یلصا و  يهخاش  هس  ییادوب  ناهج  رد  ییادوب  ياههقرف  روجنت  روجنک و   - 8
«. اهرتگرزب يهیرظن  هدیقع و   » ای اداوارت »  » يهخاش . 1

« گرزب ۀنودرگ   » ای انایاهام » . » 2
« امال  » يهخاش . 3

یخرب دـنراد . روضح  دـنلیات  جوبماک و  همرب ، اکنالیرـس ، ياهروشک  رد  رتشیب  هخاش  نیا  ناوریپ  کچوک : خرچ  اـی  اداوارت »  » يهخاـش . 1
خرچ ینعی  انایان » یه   » ار اداوارت »  » تهج نیمه  زا  تسا و  رتنییاپ  تامیلعت ، فدـه و  ظاحل  زا  اـنایاهام »  » زا اداوارت »  » ماـقم هک  دـندقتعم 

. دناهدراذگ مان  کچوک 
يرکف بتکم  ود  هب  دوخ  بتکم  نیا  هک  دنـشابیم ، نیچ  نپاژ ، هرک ، قطانم  رد  بتکم  نیا  ناوریپ  گرزب : خرچ  ای  انایاهام »  » يهخاش . 2

انب يدالیم  مود  نرق  رد  انوجراگن »  » مان هب  يدارفا  ار  ءالخ »  » بتکم دوشیم . میـسقت  اهنت  یهاـگآ   » بتکم و  ءـالخ »  » بتکم ماـن  هب  رگید 
تیعقاو اهنت » یهاگآ   » بتکم دشابیم و  یهت  ءالخ و  رد  زیچ  همه  وا  يهدیقع  هب  دوب و  دوجو  یتسه و  ندوب  یبسن  هب  دقتعم  تشاذـگ و 
. دنتسه یعقاو  ایشأ »  » هک تسیرایشوه  یهاگآ و  قیرط  زا  اهنت  هک  تسا  دقتعم  دنکیم و  راکنا  ار  هبرجت  ناهج  رد  یجراخ  يایشأ 
يددـعتم ياههقرف  هب  نپاژ  نیچ و  ياهروشک  رد  انایاهام »  » بتکم دراد . تیعقاو  هک  تسا  یلاعتم » نهذ   » اـی و  یهاـگآ »  » اـهنت نیا  رب  اـنب 

: مینکیم هراشا  قرف  نآ  زا  یضعب  هب  اجنیا  رد  ام  دنتشاد . دوجو  مه  روشک  ود  ره  رد  اهنآ  زا  یخرب  هک  دش  بعشنم 
: نیچ رد  انایاهام »  » ییادوب ياهبتکم 

( فلا
راذگناینب دشابیم و  نامـسآ » سارت   » ینعم هب  نیچ و  گنایکچ  تلایا  رد  یهوک  يور  زا  بتکم  نیا  يراذـگمان  يآ » نی ت  یت   » بتکم

. دشابیم ( 528  - 597 « ) يا یچ   » مان هب  يدرف  بتکم  نیا 
ب)

. دومن سیسأت  ار  نآ  ( 642  - 712 « ) گناستاف  » مان هب  يدرف  هک  لگ  ۀقلح  ای  جات  بتکم  نی » آوه  »
ج)

يراذـگناینب نئول » نآ  هت   » مان هب  يدرف  ای  و  ناوی » ییوه   » طسوت بتکم  نیا  صلاخ . بان و  نیمزرـس  ای  گنوست » وی  یت  گـنیچ   » بتکم
. دش

. دوشیم لقتنم  اجنادب  ناسنا  هک  دراد  دوجو  یکاپ  ینیمزرس  گرم  زا  سپ  هکنیا  ینعی  بان  نیمزرس 
د)

. دروآ نیچ  هب  ار  بتکم  نـیا  ياهلاس 500 م  دودـح  رد  اراهد » یهدوب   » مان هب  يدرف  طـسوت  هک  هبقارم  رکفت و  بتکم  اـی  نآ  هچ   » بتکم
: نپاژ رد  انایاهام »  » ییادوب ياهبتکم 

( فلا
. درب نپاژ  هب  ار  نآ  ( 767  - 822  ) وشیاس مان  هب  يدرف  يآ ،» نی ت  یت   » يادنت هناشم 
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ب)
. درک دراو  نپاژ  هب  ( 774  - 835 « ) ییاکوک  » ار بتکم  نیا  نوگنیش » »

ج)
. دنداد جاور  نپاژ  رد  ار  بتکم  نیا  نار » نیش   » و ننوه »  » ياهمان هب  رفن  ود  كاپ ،» نیمزرس  »

د)
. دوشیم هدناوخ  زین  نآ » هچ   » ای و  ناچ »  » بتکم هک  هبقارم  رکفت و  بتکم  ای  نذ » »

ه)
« انایاهام بتکم   » تاباعـشنا هتبلا  دوشیم . هدربمان  نر » یچ  ین   » دوخ راذگناینب  مان  هب  هک  یباتفآ  رفولین  ینعی  نر » یچ  ین   » شور هیرظن و 
« اکیم ایهدام  «، » ار اچ  اک  وج  «، » اک یت  نار  توم  «، » اک یشاه  بیو  : » نوچ يرگید  رایسب  بتاکم  دوشیمن ، رـصحنم  روکذم  بتاکم  هب 

. دناهدش بعشنم  بتکم  نیا  زا 
هب یـصخش  رکیپ  رد  ادوب »  » حور هک  دندوب  دقتعم  نآ  ناوریپ  دمآ . دوجو  هب  ّتبت  رد  يدالیم  مراهچ  نرق  رد  بتکم  نیا  امال »  » بتکم . 3
نآ رد  هک  دـندرگیم  یکدوک  لابند  دریمیم  امال »  » هک یماگنه  تسا و  هدرک  لولح  تسا ، بهذـم  سیئر  عقاو  رد  هک  امال » ییالاد   » مان

. تسا هدمآ  ایند  هب  هظحل 
. دنکیم لولح  دیآیم  ایند  هب  ماگنه  نامه  رد  هک  یکدوک  بلاق  رد  امال »  » حور هک  تسنیا  رب  ناشرواب  هک  ارچ 

: درک هراشا  ریز  دراوم  هب  ناوتیم  اهنآ  زا  هک  هتفرگ  تروص  یتاباعشنا  زین  بتکم  نیا  رد 
. یمیدق يهمجرت  بتکم  ای  اواب » ماسامداپ  ایشکارتناس و   » بتکم فلا )

ب)
. تسا هتفرگ  تأشن  اپاخ » گنوست   » و اشیتآ »  » راثآ زا  هک  ایکولگ »  » بتکم

هدرک و ذوفن  فلتخم  قطانم  رد  ادوب  نییآ  دـش  رکذ  هکنانچ  دـمآ . دوجو  هب  اپرالیم »  » و اپرام »  » ياهراک رثا  رد  هک  اپویگاک »  » بتکم ج )
یّلک روط  هب  هک  دـش  بعـشنم  يرایـسب  ياههقرف  هب  قطاـنم  نیا  رد  شیوخ  تاـیح  نارود  لوط  رد  دومن و  دوخ  بذـج  ار  عماوج  دارفا و 

راصتخا روط  هب  اجنیا  رد  ام  هک  تسا  زیامتم  حوضو  روط  هب  يرگید  زا  کی  ره  تسین و  جراخ  بتکم  جـنپ  زا  اههقرف  نیا  لوصا  تاـهّما 
: میزادرپیم اهنادب 

يارب دوصقم  تیاغ  بولطم و  فده  تسا و  قیالخ  تیرثکا  ماوع و  كاردا  مهف و  روخرد  اههقرف  نیا  يدابم  كاپ :» نیمز   » ياههقرف . 1
هب ار  نآ  ادوب  نییآ  ناگرزب  دراد و  رارق  ناهج  برغم  رد  تشهب  نیا  دـشابیم و  نادـیواج  تشهب  سدـقم و  ضرا  هب  لوصو  نامه  اـهنآ 

. دناهداد هدعو  نایملاع 
یفاک يراگتـسر  تاجن و  يهلحرم  هب  لوصو  يارب  ار  یبلق  يهقالع  قیدصت و  نیا  دـنادیم و  یبلق  نامیا  رد  ار  یعقاو  ّتیمها  شیک  نیا 

. دیدرگ سیسأت  دش  ییادوب  سپس  دوب و  وئات »  » نید هب  تسخن  هک  یصخش  يهلیسو  هب  كاپ » نیمز   » بتکم دنادیم .
دننادیم و رصحنم  ریمض  رد  نطاب و  رد  طقف  ار  قارـشا  يهبترم  هب  لوصو  تاجن و  هار  هک  دنتـسه  ینایئادوب  هقرف  نیا  هّینطاب :»  » يهقرف . 2

نآ لاثما  بتک و  يهعلاطم  یملع و  تاقیقحت  سب و  تسا و  رسیم  رّکفت  ینعی  هناید »  » يهلیـسو هب  اهنآ  دزن  رد  تداع  کبـس  لمع و  زرط 
. درادن يردق  شزرا و 

دیاب ِکلاس  هک  دنرواب  نیا  رب  اهنآ  دیدرگ ، بعشنم  نآ  زا  سپـس  هدییور و  هبقارم  رکف و  بتکم  رد  ادتبا  هقرف  نیا  ینالقع :»  » ياههقرف . 3
ینید و بتک  يهعلاـطم  يهلیـسو  هب  جـیردت  هب  سپـس  هدومن و  یلاـخ  بادآ ، راـکفا و  يهمه  زا  ار  دوخ  نهذ  دوهـش  قارـشا و  بلط  رد 

. دزاس اّیهم  هدامآ و  دوصقم  يهلحرم  لامک و  هب  لوصو  يارب  ار  دوخ  ینالقع ، تارکفت 
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هدش هیکت  هّقح  ۀملک  ای  مظعا  مسا  ینعی  شخب » تاجن   » زومرم يورین  هب  يدراوم  رد  یبهذم  ره  رد  هّقح :» ۀـملک   » ای زومرم »  » ياههقرف . 4
. دناهدش لئاق  هملک  نیا  يارب  سدقم  ییوداج  رثا  یعون  هب  ینالقع ، داقتعا  يدابم  فالخ  رب  تسا و 

تسا و هتفرگ  ینپاژ  گـنر  هک  تسیئادوـب  نید  ًافرـص  تسا  نریچین »  » هب بوـسنم  نپاژ  رد  هک  هقرف  نیا  یعاـمتجا : یـسایس و  يهـقرف  . 5
. دشابیم یعامتجا  یسایس و  تالیامت  ياراد 

. تسا نریچین »  » يهقرف مهم  يدابم  زا  ّتلم  موق و  هب  تبحم  یتسرپ و  نطو  تاساسحا  زورما  ات 
اههاگدـید و زا  ار  نایدا  دوخ ، راک  لیهـست  يارب  دـننکیم ، قیقحت  ناـیدا  دروم  رد  هک  ینادنمـشناد  ناسانـشراک و  ادوب  نییآ  رد  جاودزا 

. دننکیم میسقت  نوگانوگ  عاونا  هب  فلتخم  ياهرظنم 
ار داژن  یهاگ  دـننکیم و  میـسقت  یقرـشریغ  نایدا  یقرـش و  نایدا  هورگ  ود  هب  ار  نایدا  هداد و  رارق  رایعم  طانم و  ار  ایفارغج  یهاگ  ناـنآ 
یهلا و هب  ار  اـهنآ  هتفرگ و  رظن  رد  ار  ناـیدا  ندوب  یناـیحو  زین  یهاـگ  یماـسریغ و  اـی  دنتـسه  یماـس  اـی  ناـیدا  دـنیوگیم  هتفرگ و  اـنبم 

. دننکیم میسقت  یهلاریغ ،
ای هس  هب  ار  نآ  دیابن  دریگیم و  رارق  هدافتسا  دروم  ثحب ، عوضوم  هب  هتسب  دراد و  صاخ  دربراک  هاگیاج و  مادک  ره  اهيدنب ، میسقت  نیا 
ود هب  ار  نایدا  میناوتیم  ام  لاثم  ناونع  هب  داد  رارق  میسقت  دروم  زین  يرگید  هاگدید  زا  ار  نایدا  ناوتیم  هکلب  درک ، رـصحنم  دروم ، راهچ 

يرظن و هنیمز  ود  رد  دوخ  ناوریپ  يارب  هک  دنتـسه  ینایدا  عماج ، نایدا  هک  حیـضوت  نیا  اب  مینک  میـسقت  صقان  نایدا  عماج و  نایدا  هورگ 
ای یلمع  ياهتحاس  رد  یبلاطم  نایب  هب  اهنت  صقان  نایدا  یلو  دـننکیم ؛ دوخ  هخـسن  زا  يوریپ  هب  فّلکم  ار  نانآ  هدـیچیپ و  هخـسن  لمع 
رد هک  دنتـسه  ینایدا  هلمج  زا  مالـسا  نید  صوصخ  هب  یمیهاربا  نایدا  دـنراذگیم . توکـسم  ار  رگید  ياههصرع  هدرک و  ءافتکا  يرظن 

ناـیب هنیمز  ود  ره  رد  ار  دوخ  ناوریپ  هفیظو  هتفگ و  نخـس  لیـصفت  هب  ماـکحا )  ) یلمع لـئاسم  نینچ  مه  و  دـیاقع )  ) يرظن لـئاسم  هنیمز 
. دناهتشاد

يرظن و ياههصرع  همه  رد  بلطم  نایب  هب  فّلکم  ار  دوخ  هک  دنراد  رارق  و …  مسیدوب » «، » وتنیـش  » دننام ییاهنییآ  نایدا ، نیا  لباقم  رد 
جراخ ار  اهنآ  ای  دنراذگیم و  توکـسم  ای  ار  اهتحاس  ریاس  هدرک و  افتکا  اههنیمز  نیا  رد  بلاطم  یخرب  رکذ  هب  اهنت  دننادیمن و  یلمع 

. دننکیم مالعا  دوخ  هرتسگ  زا 
يرظن و تاعوضوم  مامت  رد  هدـش و  دراو  یگدـنز ، ياههصرع  همه  رد  مالـسا  نید  دـننام  زین  ادوب  نییآ  هک  مینک  نامگ  دـیابن  نیا  رب  انب 

. تسا هدرک  رظن  راهظا  یلمع 
، ملأـت ناـیاپ  تقیقح  ملأـت ، تلع  تقیقح  ملأـت ، تقیقح  ینعی   ) دوخ لـصا  راـهچ  نییبـت  زا  دـعب  مسیدوب  بتکم  راذـگناینب  ناونع  هب  ادوب 

اههنیمز ریاـس  رد  درامـشیم و  مراـهچ  تقیقح  نمـض  رد  ار  ملا  جـنر و  نیا  زا  ییاـهر  يارب  هار  تشه  ملأـت ) هیاـم  عفر  تقیرط  تقیقح 
، هراـبرد هتـشاد و  هدرتـسگ  هقف  مالـسا ، نید  نوچ  مه  ادوب  نییآ  هک  میـشاب  هتـشاد  راـظتنا  میناوـتیمن  اـم  سپ  درادـن . هئارا  يارب  یبـلطم 

. دنک هئارا  یلمع  ماکحا  تاسایس و …  تالماعم ، تادابع ،
: تفگ ناوتیم  مسیدوب  نییآ  دوجوم  نوتم  قوف و  همدقم  هب  هجوتاب 

. دننکیمن اپرب  شیاین  مسارم  اهجاودزا  رد  ییادوب  نابهار  »
. تسا طوبرم  یعامتجا  روما  هب  هک  تسیصوصخ  یتافیرشت  راک  کی  ناییادوب  رظن  زا  جاودزا 

زا یهورگ  هک  تروص  نیا  هب  دوشیم  هداد  یبهذـم  يور  گـنر و  مسارم  هب  ییادوـب  لـماوع  رـصانع و  زا  یخرب  تلاـخد  اـب  هزورما  اـما 
. دننکیم تئارق  ار  اعد  صاخ  سدقم  تایآ  زا  ياهراپ  لاسدرخ  نارسپ  ای  نارتخد 

سپ ای  شیپ  زور  ود  یکی  یلو  دننکیمن  تکرش  جاودزا  مسارم  رد  زگره  میدق ، بتکم  دهم  ياهنیمزرـس  رد  صوصخ  هب  نابهار  دوخ 
ار نارسمه  هظعوم ، نآ  رد  هک  دزادرپیم  هظعوم  هب  نابهار  زا  یکی  تبسانم  نیدب  دنوشیم . توعد  هناخ  هب  اذغ  فرـص  يارب  جاودزا  زا 
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اهنت مه  نآ  اهدعب و  مسارم  نیا  هتبلا  و  دـنکیم ». توعد  ادوب  میلاعت  قبط  رب  یگنهامه  یتخبـشوخ و  اب  مأوت  ییوشانز  کی  ندـنارذگ  هب 
؟ تسا هدوب  ربمایپ  ادوب  ایآ  درادن . ادوب  نییآ  هب  یطبر  هتفای و  جاور  اهروشک  یخرب  رد 

راکفا رد  قیمع  تاریثأت  دمآ و  دیدپ  نآ  حالصا  ای  ینمهرب  نییآ  اب  هلباقم  يهزیگنا  هب  ینیج  نییآ  زا  سپ  هک  دوب  نییآ  نیمّود  ادوب  نییآ 
مه مالـسا  رد  ههلا و  زا  یمـسجت  هن  ههلا و  دـنوادخ و  هن  تسنادـیم و  ربـمغیپ  هن  ار  دوـخ  ادوـب  تشاذـگ . ياـج  رب  دـنه  رـسارس  بادآ  و 

. تسا هدوبن  ناربمایپ  زا  ادوب »  » هجیتن رد  میرادن ، تسا  هدوب  ناربمایپ  زا  ادوب  هکنیا  رب  لاد  حیحص  یکردم 
رب دراد ، تلالد  نآرق  يهمیرک  تایآ  هتشادن و  یصاخ  هقطنم  هب  صاصتخا  مالّسلا  مهیلع  ءایبنا  روهظ  هک  دوشیم  هدافتسا  یمالسا  عبانم  زا 

. دوشیم هراشا  هنومن  دنچ  هب  هک  دناهتشاد ، يربمایپ  یتما  موق و  ره  هکنیا 
هراشا نادـب  هعمج  يهروس  فارعا و  هرقب ، يهروس  رد  هکناـنچ  تسا  هدـش  هتخیگنارب  موق  ره  نیب  رد  مدرم  دوخ  نیب  زا  هشیمه  لوسر  . 1

«. مُهنِم ًالوسر   » تسا هدش 
: دومرف و  دنکیم » مکح  طسق  تلادع و  هب  مدرم  نایم  دمآ ، ناشربمایپ  هک  ینامز  سپ  تسیربمایپ  یتّما  هورگ و  ره  يارب  . » 2

یتّما ره  هک  دـنیوگیم  تحارـص  هب  اهنآ  دـننام  تایآ و  نیا  دوب » نداد  رادـشه  يارب  يربمایپ  نانآ  ناـیم  رد  هکنآ  رگم  تسین  یتّما  چـیه  »
: دوشیم هراشا  ییاههنومن  هب  هک  دنراد  تلالد  بلطم  نیا  رب  تایاور  نینچمه  دناهدوب و  يربمغیپ  یبن و  ياراد 

: دومرف مالّسلا  هیلع  یلع 
نودـب ار  اهناسنا  زگره  دـنوادخ  دـنیوج …  زاب  نانآ  زا  ار  ترطف  نامیپ  هب  يراداـفو  اـت  درک  مازعا  یپ  رد  یپ  ار  دوخ  نـالوسر  دـنوادخ 

. تسا هتخاسن  اهر  عطاق …  ناهرب  ای  ینامسآ  یباتک  ای  ربمایپ 
. تسا هتخیگنارب  يربمایپ  زین  ناتسوپهایس  نایم  زا  دنوادخ  هک  دوشیم  هدافتسا  تایاور  یضعب  زا 

: دومرف مالّسلا  هیلع  یلع  هکنانچ 
هراشا مه  نآرق  دوخ  هکنانچ  دوسا » ًاّیبن  هللا  ثعب   » تسا هدماین  نآرق  رد  وا  تشذگرس  دنچ  ره  درک  ثوعبم  ار  یتسوپهایس  ربمایپ  دنوادخ 
تـسا نکمم  هجیتن  رد  میاهدرواین . نآرق  رد  ار ) اهنآ  مان  و   ) ار ناربمایپ  زا  يرایـسب )  ) ياهّدع هّصق  ام  صـصقن » مل  نم  مهنِم  و   » هک دراد 

. تسا هدماین  خیرات  نآرق و  رد  اهنآ  مسا  یلو  دناهدوب ، ینامسآ  بتکم  ياراد  یهلا ، ناربمایپ  ای  ربمایپ و  دنه  يهراق  رد 
. تسا هدمآ  نآرق  رد  اهنآ  زا  یخرب  مسا  طقف  ربمایپ  رفن   124 عومجم 000 /  زا 

نآ ناربمایپ  توعد  ذوفن  رگید و  ياههراق  هب  ناتـسودنه  طابترا  لاصتا و  رطاـخ  هب  هک  دراد  دوجو  مه  لاـمتحا  نیا  هک  تسا  رکذ  لـباق 
رد ناربمایپ  دوجو  دـهاش  دناهدیـسر . لتق  هب  یلو  هدـش  هداتـسرف  یناربماـیپ  دراد  ناـکما  دـشاب و  هدـشن  هداتـسرف  یـصاخ  ربماـیپ  اـههراق 

هدوب فورعم  ناشکتضایر  نیمزرـس  زومرم و  ياههفـسلف  راکفا و  نایدا و  نیمزرـس  هب  مایالامیدق  زا  نیمزرـس  نیا  هک  تسنیا  ناتـسودنه 
یکی هک  ادوگیر »  » باتک رد  ًالثم  دوشیم ، هراشا  ياههنومن  هب  هک  دوشیم  هدـید  ینامـسآ  نایدا  زا  يراثآ  ییادـتبا  نایدا  نامه  رد  تسا و 

ندوب و دیواج  زا  نخـس  ینمهرب  نییآ  رد  نینچمه  دوشیم و  هدـید  ادـخ  اب  يهیعدا  اهتاجانم و  زا  يراثآ  تسا  ییادو »  » نییآ ياهباتک  زا 
تقلخ و يادـخ  شتـسرپ و  دـنه  نییآ  رد  روط  نیمه  و  تسا ) یعقاو  يادـخ  فاصوا  نامه  نیا  هک   ) تسا حرطم  نمهرب  ندوب  اج  همه 

يورین هب  دامتعا  زا  نخـس  ادوب  نییآ  رد  ای  دراد و  دوجو  لاـعتم  يادـخ  ّتینادـحو  هب  داـقتعا  خرِـس )  ) کیـس نییآ  رد  تسا و  حرطم  … 
هک تسیهلا  نایدا  دوجو  زا  ناشن  اهنیا  همه  دبای و …  ییاهر  نطاب  يهیکزت  بیذـهت و  هطـساو  هب  دـیاب  هک  تسا  حرطم  ناسنا  دوخ  یتاذ 

. تسا هدش  فیرحت  یعون  هب  اهدعب 
هلمج زا  یمولع  ياراد  هدش و  ثوعبم  ناتسودنه  رد  هک  تسا  هدمآ  نایم  هب  یمسا  يربمایپ  زا  تایاور  یـضعب  رد  هک  تسنیا  رگید  دهاش 

. تسا هدوب  موجن  ملع 
؟ تسا مولعم  مالسا  رد  نآ  نالطب  هکنیا  هب  هجوت  اب  دشابیم ؟ سدقم  ادوب  ایآ 
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نیا رب  انب  دشابیم  طونم  دوشیم  قالطا  ادوب  هب  یـسک  هچ  يوس  زا  بقل  نیا  هک  نیا  سدقم و  هملک  ینعم  نتـسناد  هب  قوف  لاؤس  خـساپ 
: دوشیم هتخادرپ  سدقم  هملک  فیرعت  هب  ادتبا 

ینعم هب  سدـق »  » شدرجم یثالث  و  سیدـقت »  » نآ ردـصم  هک  دـشابیم  لیعفت  باب  زا  لوعفم  مسا  هدوب و  یبرع  ياهملک  سدـقم »  » هملک
. دشابیم هزنم  رهطم و  كاپ و 

، هدش كاپ  زیچ  هک  دوشیم  سدـقم »  » نآ لوعفم  مسا  ندرک و  هزنم  ندرک و  كاپ  نآ  ینعم  میربب  لیعفت  باب  هب  ار  سدـق »  » هملک یتقو 
. دوشیم هتفگ  سّدقم  دشاب ، اسراپ  دزیهرپب و  تایهنم  زا  هک  ادخ  درم  هب  یسراف  تغل  حالطصا  رد  دهدیم . ینعم  هدش  رهطم  هدش و  هزنم 

يارب دوشیم و  هتفگ  سّدقم »  » رهطم كاپ و  ناکم  هب  هدرک و  هدافتـسا  ناکم  يارب  رتشیب  حالطـصا  نیا  زا  یبرع  نابز  حالطـصا  رد  یلو 
كاپ ریهطت و  تدابع  يارب  ار  دوخ  هک  یـسک  دیاتـسب و  یکاپ  هب  ار  ادخ  هک  یـسک  هب  دوشیم و  هدافتـسا  لعاف ) مسا  « ) سِّدـقم  » صخش

هک تسا  رکذ  هب  مزال  اجنیا  رد  دوشیم . قالطا  سِّدـقم » ، » ینید ياسور  زا  یکی  ای  پاپ  ای  نیدـتم  دنمـشناد  بهار ، هب  نینچ  مه  دـنک و 
هب دراد و  جاور  نابز  برع  نایحیـسم  نایم  رد  رتشیب  و …  سیدق » «، » هسادق «، » سِّدقم  » لیبق زا  نآ  تاقتـشم  و  سدق »  » هملک زا  هدافتـسا 

يانعم هب  ار  نآ  هدرک و  قالطا  یبهذم  نایاوشیپ  هب  مارتحا  ماقم  رد  ار  سدقلا »  » هملک یحیـسم  دـیدج  ناگدنـسیون  زا  یخرب  لاثم  ناونع 
: دنیوگیم ًالثم  دننادیم و  ترضح 

يراگزیهرپ اوقت و  زا  ییالاب  ماقم  هب  هک  ادخ  هدیزگرب  درم  يانعم  هب  ار  سیدق  هملک  ای  یناحور  ردـپ  ترـضح  ینعی  ماعلا » بألا  سدـق  »
هب ینییآ  نید و  ره  نارادفرط  هک  تفرگ  هجیتن  ناوتیم  سّدـقم  هملک  ياهدربراک  يوغل و  يانعم  هب  هجوت  اب  دـنربیم . راک  هب  هدـش  لیان 

، دـندنبیم راـک  هب  یلعا  ّدـح  رد  ار  نییآ  نآ  یهاوـن  رماوا و  هدرک و  لـمع  نییآ  نآ  نیزاوـم  قـبط  رب  هـک  دوـخ  نـییآ  گرزب  صاخـشا 
زین مالسا  رد  مظعا و  ربح  هب  تیدوهی  رد  دوشیم  هتفگ  سدقم  پاپ  هب  تیحیسم  رد  لاثم  ناونع  هب  دننکیم  قالطا  ار  سّدقم »  » حالطصا

یگدـنز يرجه  مهدزای  نرق  رد  هک  یلیبدرا  ققحم  موحرم  هک  نانچ  دوشیم  هداد  سدـقم  بقل  ماقمالاو  نیدـهتجم  گرزب و  ياـملع  هب 
. دوشیم هتخانش  یلیبدرا  سدقم  مان  هب  زین  هزورما  دش و  فورعم  یلیبدرا  سدقم  هب  تفای و  سدقم »  » بقل املع  مدرم و  يوس  زا  درکیم 

مسیدوب نییآ  راذگناینب  نوچ  مه  ادوب  دنـشابیم و  سدقم  نییآ  نآ  ناوریپ  رظن  رد  ینییآ  نید و  ره  ناگرزب  تفرگ ، هجیتن  ناوتیم  سپ 
دشابیم سدقم »  » بقل هتسیاش  دوب ، هدیسر  یگتفای  رون  ماقم  هب  نییآ  نیا  صاخ  ياهلمعلاروتـسد  هب  لمع  اب  ناییادوب  هاگدید  زا  هدوب و 
سّدـقم مه  ناناملـسم  ای  نایدوهی  اـی  نایحیـسم  هاگدـید  زا  ادوب  هک  تسین  ینعم  نادـب  نیا  یلو  دـنرادنپیم ، سّدـقم  ار  يو  ناـییادوب  و 

هک لاؤس  نیا  نیا ، رب  انب  دنرامـشیم . سّدقم  ار  شیوخ  نییآ  هب  ناگتـسباو  دوخ و  ینید  ناربهر  اهنت  ینییآ  ره  نارادفرط  اریز  دنـشابیم 
مان هک  ادوب  صخـش  مسیدوب  نارادـفرط  هاگدـید  زا  هک  ارچ  دوش . هداد  باوج  دـناوتیم  هاگدـید  ود  زا  هن ؟ ای  دـشابیم  سدـقم  ادوب  ایآ 

. دشابیم سدقم  يدرف  دوب ، هتاردیس »  » شیلصا
. دشابیم راکهانگ  فرحنم و  يدرف  هکلب  تسین  سّدقم  اهنت  هن  يو  نایدا  بتاکم و  ریاس  هاگدید  زا  یلو 

ای نآرق  رد  اهنآ  مان  هک  یهلا  يایبنا  همه  هب  دیاب  ناناملسم  تسیهلا و  ءایبنا  هب  نامیا  مالـسا  نید  يداقتعا  لوصا  زا  یکی  دوش  هتفگ  دیاش 
نآ تروص  نیرتعماج  نیرتلماک و  هک  دندرکیم  غیلبت  ار  نییآ  کی  نید و  کی  ءایبنا  همه  اریز  دنروایب ؛ نامیا  هدش  رکذ  یثیدـح  عبانم 

. تسا هدش  غالبا  مدرم  هب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  یفطصم  دمحم  ترضح  طسوت 
مدرم تیادـه  يارب  هک  دـشاب  ناربمایپ  نیا  زا  یکی  زین  ادوب  هک  دراد  لامتحا  دـشابیم و  سدـقم  ناناملـسم  دزن  رد  یهلا  يایبنا  مامت  سپ 

. تسا هدش  فیرحت  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مالسا  ربمایپ  زا  لبق  ءایبنا  نییآ  نوچ  مه  زین  يو  نییآ  اهدعب  هدش و  هداتسرف 
: تفگ ناوتیم  نخس  نیا  باوج  رد 

يو ندوب  ربمایپ  رب  لاد  یکردم  دنـس و  چیه  هک  دهدیم  ناشن  یمالـسا  عبانم  یـسررب  تسا و  كردم  لیلد و  جاتحم  ادوب »  » ندوب ربمایپ 
نید رد  درادـن . مالـسا  نید  اب  یبساـنت  يراـگزاس و  هنوگ  چـیه  دوشیم ، یفرعم  ادوب  نید  نییآ و  ناونع  هب  هزورما  هچنآ  درادـن و  دوجو 
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نکر هس  نیا  زا  يربخ  ادوب  دوجوم  نییآ  رد  یلو  داعم  توبن و  دـیحوت ، ینعی  دراد  دوجو  یلـصا  نکر  هس  یمیهاربا  نایدا  ریاس  مالـسا و 
نماد رد  داعم  ياج  هب  تسا و  هدومن  راکنا  ار  نآ  یهاگ  یتح  هدرک و  زیهرپ  دنوادخ  یتسه و  قلاخ  هرابرد  ندرک  تبحص  زا  يو  تسین 

. تسا هدرکن  یفرعم  یبن  ربمایپ و  ناونع  هب  ار  يرگید  صخش  ای  دوخ  زگره  هدمآ و  راتفرگ  خسانت  یعون 
، تسین یبن  ربمایپ و  اهنت  هن  يو  مالـسا  هاگدـید  زا  درمـش و  یهلا  ناربمایپ  زا  ار  يو  ناوتیمن  ادوب  هب  بوسنم  میلاعت  رب  هیکت  اب  نیا  رب  اـنب 

دروخرب وا  اب  یفنم  یبلس و  تروص  هب  ییادوب  هعماج  نانز  ادوب و  درمش . سدقم  ار  يو  ناوتیمن  درادن و  مه  یسدقت  عون  چیه  هک  هکلب 
هب ار  شناوریپ  هک  هنوگنامه  دناوخیم ، ارف  اهلگنج  رد  یگدنز  هعماج و  زا  يرود  تینابهر و  هب  ادوب  درامـشیم . تسپ  ار  وا  دـنکیم و 

طایتحا نز  اب  دروخرب  رد  هک  دنامهفیم  درم  هب  دراذگیم و  یفنم  رثا  درم  نز و  نایم  طباور  تعیبط  رب  نیا  دـنکیم و  توعد  مسارم  نیا 
شیبامک دش و  ادیپ  ناتسودنه  رد  حیـسم  شیاز  زا  شیپ  مجنپ  هدس  رد  ادوب  نییآ  امراد  خرچ  زا  هدش  هداس  دامن  کی  امراد  خرچ  دزرو .

. دیچوک رگید  ياهنیمزرس  هب  سپس  دنام و  نیمزرس  نآ  رد  لاس   1500
هس  » حالطـصا هراب  نیا  رد  دناهدش و  ینوگرگد  شوختـسد  راب  هس  ییارگادوب  ياههزومآ  لاس  نیا 1500  رد  هک  دـنرواب  نیا  رب  ناییادوب 

ياههزومآ هتبلا  دـنرادنپیم . لاـس  ره 500  مـه  ار  اـههرود  نـیا  زا  مادـک  ره  هاگـشخرچ  دـنربیم . راـک  هـب  ار  نـییآ » خرچ  شدرگ  راـب 
. دناهداد همادا  دوخ  یگدنز  هب  هزات  ياههزومآ  اب  اتسار  مه  مه  نیشیپ  ياههرود 

. تسا یتسه  یگدنیاپن  لصا  انامه  دناهدوب  دنبیاپ  نآ  هب  اههزومآ  نیا  همه  هک  ياهیامنب 
نایم رد  اهدعب  ( Dharmacakra ( ) امراد خرچ   ) نییآ خرچ  حالطصا  تسین . رادیاپ  هدنیاپ و  یتسه  ناهج  نیا  زیچ  چیه  هک  رواب  نیا 

رب دـندرک و  تسرد  ياهخرچ  ناییادوب  اجنآ  رد  هنومن  يارب  تفر . راک  هب  يرگید  دراوم  رد  درک و  ادـیپ  يدایز  تیبوبحم  تبت  ناییادوب 
ناوریپ تسدب  اهخرچ  نیا  ندـنادرگ  زا  روظنم  دـنداد . شیاین  خرچ  ای  نییآ  خرچ  مان  اهخرچ  نیا  هب  دنتـشاگن و  ییادوب  نوتم  اهنآ  يور 

. دوب ادوب  نخس  ندناوخ  زا  يدامن  انامه  ادوب  نییآ 
. تسا هدش  هتشون  ییاهارتنام )  ) ییاهنوسفا اهخرچ  نیا  نورد  رد  يور و  رب 

. دنتسه نیدامن  رایسب  ياهنوگ  هب  فرژ  ینانخس  اهنوسفا 
لیکـشت ار  هرمزور  یگدـنز  زا  هداتفااج  یـشخب  اهنآ  هک  تسا  تبت  رد  اهنت  اما  تفای  ییادوب  نوگانوگ  عماوج  رد  ناوتیم  ار  اهخرچ  نیا 

ار نآ  نورد  نوتم  همه  نیدامن ) تروص  هب   ) صخـش هک  دنامیم  نیا  دننام  اهخرچ  نیا  ندناخرچ  هک  دـنرواب  نیا  رب  ناییادوب  دـنهدیم .
. تسا هدناوخ 

***********
: عبانم

bayynat. ir tahoordanesh. com
hawzah. net

andisheqom. com
http://www. bashgah. net

ایدپ یکیو  تن  هزوح  همانشناد 
: بتک

هلاش نیسیلف  فیلأت  گرزب ، نایدا  رصتخم  خیرات 
یبلش دمحا  رتکد  فیلأت  نایدالا ، ۀنراقم 
يزوف دیمح  دمحم  فیلأت  نایدالا ، ملاع 
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شوب دراچیر  فیلأت  ج 1 ، یبهذم ، ناهج 
نایدا خیرات  اب  ییانشآ  ایرآ ، یلعمالغ ،

ناهج يهدنز  نایدا  مویها ، تربار 
نایدا عماج  خیرات  سانیب ، ناج 

گرزب نایدا  اب  ییانشآ  نیسح ، یقیفوت ،
ناریا مالسا و  لباقتم  تامدخ  یضترم ، يرهطم ،

ندمت خیرات  تنارود ، لیو 
نایدالا هنراقم  دمحا ، یبلش ،

، تّوبن یناگیاپلگ  ینابر  ییادتبا ، نایدا 
هنومن ریسفت  یتئارق  نسحم 

( نیعم  ) یسراف گنهرف  دمحم ، نیعم ،
ناهج روصم  رصتخم  خیرات  نیسحلادبع و  نایدیعس ،

هداز بجر  مشاه  رتکد  يهمجرت  ییادوب ، نوتم  ساسا  رب  ادوب ، تفگ  نینچ 
. ناّرح یمارهب  یقت  دمحم  همجرت  اسیتاهداس ، فیلأت  وا ، ياههشیدنا  ادوب و 

یبلش دمحا  فیلات  يربک ، دنه  نایدا 
رفعج لامک  دمحم  فیلات  نایدا ، ناسنا و 

یهاوگ میرکلادبع  همجرت  شوب ، دراچیر  فیلات  کی ، زورما ج  عماوج  رد  نایدا  یبهذم  ناهج 
یمالسا نافرع  یقت ، دمحم  يرفعج ،

نازیملا ریسفت  نیسح ، دمحم  ییابطابط ،
يونثم لیلحت  دقن و  ریسفت و  یقتدمحم ، يرفعج ،

ادوب ینامسآ  ياههشیر  يوجتسج  رد  ربجنر ،
. یّبحم رایادخ  رهچونم  يهمجرت  هلاش ، نیسیلف  گرزب ، نایدا  رصتخم  خیرات 

، هللادبع ینادابآ ، یغلبم  ناگیاش  شویراد  دنه ، یفسلف  ياهبتکم  نایدا و 
« زورما عماوج  رد  نایدا   » یبهذم ناهج  نافلؤم ، هورگ  ناهج  بهاذم  نایدا و  خیرات 

ادوب نییآ  نافرع و 

ینعم هب  دوشیم و  قالطا  تسیدنمدرخ  ییاسراپ و  رهظم  هک  یصخش  ره  رب  ادوب  نییآ  رد  هک  تسا  یناونع  هملک  ماع  يانعم  هب  ادوب  ةژاو 
. تسا يدنه  ياسراپ  میکح و  اماتوئوگ » احراذیس   » بقل ّصاخ 

دوب ياهدازهاش  وا  تشذگ . رد  یگلاس  داتشه  رد  دالیم  زا  شیپ  لاس 483  دودح  دمآ و  ایند  هب  حیسم  دالیم  زا  شیپ  لاس 563  دودح  وا 
ار ادوب )  ) اترادیس ینعی  كدوک  نآ  یتقو  نانمهرب  نایوگـشیپ و  زا  يدادعت  تشاد . مان  ایاماهام »  » هکلم شردام  و  انادودوس »  » شردپ هک 

: دنتفگ وا  هدنیآ  يهرابرد  دندید ،
ایند دریگب  میمصت  رگا  دش و  دهاوخ  گرزب  روطارپما  کی  دراد ، هگن  دوخ  يارب  ار  ایند  دریگب  میمـصت  رگا  دراد . رارق  وا  ربارب  رد  هار  ود 
رظن زا  تعرس  هب  وا  دش  هداتسرف  ناتـسبد  هب  اترادیـس  لاس  دنچ  زا  سپ  دوشیم . ادوب  کی  دشاب  تفرعم  رون  يوجتـسج  رد  دنک و  اهر  ار 
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. دش شیاهي  درگاشمه  نالاسمه و  دمآرس  مک  مک  تخومآ و  ار  تایضایر  زین  نابز و  دنچ  دومن و  دشر  ملع 
هک انادنک  مان  هب  یصخش  ییوگشیپ  صوصخ  هب  دندوب . هدرک  شدنزرف  يهرابرد  هک  دوب  يا  ییوگـشیپ  يهشیدنا  رد  نانچمه  شردپ  اما 

ندید زا  دندوب  ترابع  تمالع  راهچ  نآ  دوشیم  ادوب  دنکیم و  كرت  ار  ایند  تمالع ، راهچ  يهدهاشم  زا  سپ  ادوب )  ) اترادیس دوب  هتفگ 
ات دیـشوکیم  رایـسب  ادوب )  ) اتاردیـس ردـپ  هک  نآ  اب  ضاترم . کـی  اـب  تاـقالم  هدرم و  ندـید  راـمیب ، کـی  يهدـهاشم  روجنر ، يدرمریپ 

. دید ار  اهنآ  جیردت  هب  ادوب )  ) اترادیـس یلو  دنیبن  ار  تمالع  راهچ  نیا  زا  کی  چیه  دوش و  قرغ  يویند  ياهتّذـل  يداش و  رد  شدـنزرف 
هب نانآ  لومعم  هویـش  هب  ور  نیا  زا  دنک ، یگدنز  ضاترم  کی  لثم  تفرگ  میمـصت  ضاترم ، صخـش  ینعی  تمالع  نیمراهچ  ندید  اب  وا 
رب ندز  اپ  تشپ  اب  اـت  دـش  زاـغآ  هرود  نیا  زا  وا  ياـهتضایر  نیا  رب  اـنب  تفرگیم . هاـنپ  رـس  دـشیم  هک  اـج  ره  رد  تخادرپ و  ییادـگ 
هب یـصخش  هلمج  نآ  زا  يددعتم  ناملعم  رظن  تحت  فده  نیا  هب  ندیـسر  يارب  رگید  رفن  دنچ  اب  وا  دسرب . تقیقح  هب  يویند  ياههبذاج 

، دندیسر الووروا »  » مان هب  یناکم  هب  ماجنا  رس  کچوک  هورگ  نآ  دناهدشن ، عابشا  هک  دندرک  ساسحا  اّما  دید . شزومآ  امالاک » ارالآ   » مان
. دوب مارآ  تخرد و  رپ  یناکم ، اج  نآ  دندنام ، اجنآ  یتدم 

کی زور  هنابـش  ود  ره  سپـس  دندروخیم ، اذغ  هدعو  کی  ادتبا  دندرک ، زاغآ  يروخ  مک  زا  ار  یناسفن  ياهتضایر  هلحرم  نیا  رد  نانآ 
يهمانرب هکلب  دندرکیمن  ییادگ  رگید  دیدج  همانرب  نیا  رد  نانآ  دـندروخیم ، اذـغ  هدـعو  کی  زور  هنابـش  هس  ره  نآ  زا  دـعب  هدـعو و 

فیحن رغال و  اهتضایر  نیا  رثا  رب  ادوب )  ) اترادیـس دـندربیم . هرهب  ناهایگ  یـضعب  گرب  هشیر و  هویم ، زا  ینعی  دنتـشاد  یتخـس  ییاذـغ 
يدـیدش دردرـس  هک  ياهنوگ  هب  درکیم  سبح  هنیـس  رد  اهتدـم  ار  دوخ  سَفَن  یهاگ  تفاین ، همتاخ  اج  نیا  هب  وا  يرازآ  دوخ  اما  دـش ،

ای هلابز  هوبنا  ناـیم  زا  هک  دروآیم  ور  ياهنهک  ياـههماج  نیرتفیثک  ندیـشوپ  هب  دوخ  مسج  لـماک  ریقحت  نداد  ناـشن  يارب  تفرگیم .
. دوب هدروآ  نوریب  داسجا  ندنازوس  ّلحم  زا  یّتح 

تادوجوم حاورا و  تسیکانلوه و  نامز  وا  رواب  هب  هک  هام ، مهدراهچ  ای  لوا  ياهبش  دومزآیم ، ار  دوخ  یحور  لّمحت  تردـق  نینچمه 
شـش ات  تسـشنیم . اهنت  اهناتـسروگ  اههزانج و  ندـنازوس  ياهلحم  نایم  تفریم و  دـندمآیم ، نوریب  دوخ  ياـههاگناهن  زا  یعیبطارف 

، دـش شوهیب  يزور  دـناسریمن ، ییاج  هب  ار  وا  اـهتضایر  نیا  هک  تفرگ  هجیتن  تّدـم  نیا  زا  سپ  اـما  دیـشک  تضاـیر  هنوگ  نیا  لاـس 
. دروآ تسد  هب  ار  دوخ  یتسردنت  زا  یشخب  جیردت  هب  هک  نا  ات  تخادرپ  وا  زا  ندرک  تبقارم  هب  دیناروخ و  ریـش  وا  هب  تفای  ار  وا  یناپوچ 
هب دیـسر و  یگتفایرون  هب  هرود  نیا  زا  سپ  وا  نایئادوب ، ادوب و  رواـب  هب  هک  تسا  رکف  زکرمت  يهرود  ادوب  ياـهتضایر  زا  يرگید  شخب 

سفن و هیکزت  يهرابرد  هظعوم و  وا ، نانخس  درک . نایب  تسنادیم  هتـسیاش  هک  یناسک  يارب  ار  شتمکح  لوصا  تخادرپ و  دوخ  تلاسر 
هدوب یسک  ادوب  سپ  [ 1 . ] دـسرب تقیقح  تفرعم و  هب  نآ  ياههبذاج  زا  ندـیرب  لد  ایند و  كرت  اب  هنوگچ  ناسنا  هک  نیا  تسیزاسدوخ و 

ار وا  ایآ  اـّما  دـیزگرب  ار  یـشک  تضاـیر  هار  اـیند  یگدـنز  ياهجـنر  زا  ندـش  اـهر  تقیقح و  هب  ندیـسر  یباـی و  تفرعم  يارب  هک  تسا 
ایند تّمذم  رد  ینخس  سک  ره  دنرادنپب  یخرب  تسا  نکمم  ریخ ؟ ای  تسناد  ینافرع  ار  شلامعا  اههشیدنا و  دیمان و  فراع  کی  ناوتیم 

. تسا فراع  داد ، ماجنا  يزیگنا  تفگش  ياهراک  دروآ و  ور  یناحور  ینامسج و  ياهتضایر  هنوگ  ره  هب  تفگ و  نآ  زا  ندیرب  لد  و 
ناربهر ایبنا و  میلاعت  زا  هدافتـسا  اب  زج  مه  نآ  تسا و  ندیـسر  ادـخ  هب  نتفای و  ار  دوخ  یقیقح  نافرع  اریز  تسا  تسردان  رادـنپ  نیا  اـّما 

دـننادیم و ار  یتـسه  قیاـقح  ماـمت  راـگدورپ  فطل  هب  ناـنآ  دنناگتـسویپ ، ادـخ  هب  ناـفراع و  دمآرـس  ناـنآ  اریز  دوشیمن  لـصاح  یهلا 
، دراد هشیر  ینامسآ  میلاعت  رد  هک  ینافرع  ینعی  یقیقح  نافرع  . » دنناسرب هللا  ءاقل  هب  هنادنسپ  ادخ  تسرد و  ياههار  از  ار  ناسنا  دنناوتیم 

ریخ ریسم  رد  وپاکت ، لاح  رد  وا  دوجو  هک  نیا  زا  یهاگآ  تسا و  ضحم  یعیبط  تایح  ياهایؤر  باوخ و  زا  رشب  يرادیب  شتکرح  زاغآ 
. دریگیم رارق  یتسه  ملاع  تقلخ  فده  نتم  رد  لامک  و 

عاعش رد  نتفرگ  رارق  هب  تسا ) هللا  ءاقل  هب  قلطم » لامک  يهبذاج  رد  نتفرگ  رارق  ، » دصقم ش لوقعم و  تایح  رد  شریسم  هک   ) نافرع نیا 
هب طوبرم  هک  نآ  زا  معا  یتسه  ملاـع  زا  ار  یتـقیقح  چـیه  میماـنیم ، یمالـسا ، ناـفرع  ار  نآ  هک  ناـفرع  نیا  دوشیم . یهتنم  وا  ّتیبذاـج 

امن تیونعم  روهظون  شبنج  هدزاود  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1197زکرم  هحفص 188 

http://www.ghaemiyeh.com


رون ساکعنا  دزاسیم و  فاّفـش  دهدیم و  لقیـص  ینورد  ینّابر  لماع  کی  اب  ار  ملاع  يهمه  هکلب  دنکیمن  فذح  دشاب  وا  ریغ  ای  ناسنا 
گرزب يایبنا  يهلیـسو  هب  نآ  ینارون  طخ  هک  تسا  نافرع  هنوگ  نیا  دـهدیم . ناـشن  ملاـع  نیا  يازجا  طـباور  تاّرذ و  ماـمت  رد  ار  یهلا 

دننام عیسو  رایـسب  میهافم  زا  ییاههیاس  هک  ینورد  ياضف  باتهم  رد  ییایؤر  تالّیخت  نآ  هن  تسا ، هدش  هدیـشک  لماکت  يهداج  رد  یهلا 
اهنآ زا  هتخاس و  نشور  اهنآ  يزغم  رذـگدوز  ياههقراب  رادـقم ي  اب  هتفرگ و  نآ  لصا  ياج  هب  ار  تقیقح و …  لاـمک ، تیعقاو ، دوجو ،
يارب یّتح  ینافرع  نینچ  یعدـم  تسا ، نکمم  هک  یتروص  رد  دـننکیم ، شوخ  اهنآ  هب  لد  هدومن و  نیقلت  دوخ  يارب  یماـقم  یلاـح و  ار 

. دشاب هدرکن  نتشیوخ  ِيزاجم  ِدوخ  زا  نوریب  هب  ياهراظن  يّدام  سفق  ياههنزور  زا  هظحل  دنچ 
نوـمنهر اـمن  بآ  ياهبارـس  هب  دوـخ  نورد  ياـیرد  بل  زا  ار  تفرعم  ناگدـنیوج  ناوراـک  زا  یهوـبنا  هک  تسیفنم  ناـفرع  ناـمه  نـیا 

: تفگ ناوتیم  بلطم  نیا  هب  هّجوت  اب  [ 2 [ ؛ دنکیم
. تسا هدوب  رثؤم  وا  ّتیصخش  نّوکت  رد  تخس  ناضاترم ، راتفر  راتفگ و  رادنپ و  هک  تسیسک  ادوب 

شایناسفن ياهتضایر  دوبن و  ربمایپ  وا  [ 3 .« ] دنتخانـشیم اماتوئاگ  ینعی  شیگداوناخ  مان  هب  ای  ضاترم  ای  سیّدـق  ناونع  هب  ار  وا  مدرم  »
فراع ناوتیمن  ار  وا  ور ، نیا  زا  تفرگ  رارق  نانآ  قیرط  رد  ناـضاترم  يهبذاـج  ریثأـت  تحت  هکلب  تشادـن  هشیر  ینامـسآ  میلاـعت  رد  زین 

هب دـنوادخ  ناربمایپ  نانخـس  ینایحو و  ياههزومآ  اب  دـیاب  زین  ار  شیاهتمکح  اهدـنپ و  تسناد و  ینافرع  ناوتیمن  ار  شلامعا  دـیمان و 
رب هچ  نآ  تفریذپ و  تسا  راگزاس  اهنآ  اب  هچنآ  ره  دیجنس و  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دمحم  ترضح  مالـسا  گرزب  ربمایپ  صوصخ 

. درک در  تسا ، اهنآ  فالخ 
یئابطابط طسوت  هتفای  شراگن 

***********
: عبانم

. ییاشاپ ع  ادوب ، . 1
. هیلع هللا  ۀمحر  ینیمخ  ماما  توکلم ، رد  زاورپ  . 2

**********
.40 ص7 -  ناّرح ، یقت  دمحم  همجرت  وا ، يهشیدنا  ادوب و  ایتاهداس ، [. 1]

وا و ياههشیدنا  ادوب و  [. 3 . ] 23 ص 21 -  ، 1383 موس ، پاچ  يرفعج ، همالع  رشن  تاراشتنا  یمالسا ، نافرع  یقت ، دمحم  يرفعج ، [. 2]
ص 122. ج 3 ، ، 1378 موس ، پاچ  ریطاسا ، تاراشتنا  هداز ، بجر  مشاه  رتکد  مجرتم  ییادوب ، نوتم  ساسا  رب  ادوب » تفگ  نینچ  »

ادوب نییآ  رد  ییاغ  تقیقح 

. تسا یلصا  مهم و  يهقرف  هس  ياراد  دراد ، ياهژیو  صاخ و  هاگیاج  ایسآ  قرش  رد  هک  ادوب ، نییآ  هدیکچ 
نیا شرگن  ًاصوصخم  تایهلا ، ثحابم  رگید ، يوس  زا  دـنوشیم . هتخانـش  ییامال  ای  ساملا  خرچ  ادوارت و  هنایاهم ، ياهمان  اب  اـههقرف  نیا 

رب شـالت  راتـشون ، نیا  رد  درک . هجوت  نآ  هب  يرتـشیب  تقد  اـب  دـیاب  هک  تسا  هجوت  بلاـج  باذـج و  یعوضوم  ییاـغ ، تقیقح  هب  هدـع 
زیمآ كرـش  ای  ییادـخ و  همه  ادوارت و  ندوب  يداحلا  هدرک ، یـسررب  ار  ییاـغ  تقیقح  یهولا و  رما  هب  بتکم  هس  نیا  شرگن  هک  تسنیا 
نیا رد  هناـیاهم  يهقرف  زا  يریرقت  تقیقح  رد  ییاـمال  يهقرف  هک  تسا  رکذ  هب  مزـال  هتبلا  مـیهد . ناـشن  ار  ساـملا  خرچ  هناـیاهم و  ندوـب 

. دوشیم هدرمش  عوضوم 
همدقم

ار اهنآ  ناوتیم  هک  دش  ماجنا  یفلتخم  ياهتکرح  دمآ ، دوجو  هب  ودنه  نییآ  يارب  ییادو  يهرود  رخاوا  رد  هک  یتیعـضو  هب  شنکاو  رد 
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دیشوک دش و  ماجنا  نییآ  نیا  دوخ  نورد  رد  هک  دوب  یتکرح  یحالـصا ، تکرح  داد . رارق  یبالقنا  یحالـصا و  ِفیط  ود  هتـسد و  ود  رد 
. دنک فرط  رب  ار  نآ  فعض  طاقن 

تاداقتعا و ۀصرع  رد  فرگـش  یتارییغت  ماجنا  اب  تیاهن ، رد  دش ، زاغآ  اهلگنج  رد  اهودنه  زا  یهورگ  ینیـشن  هشوگ  زا  هک  تضهن  نیا 
ودنه نییآ  يراتـشون  راکهاش  هک  اهداشیناپوا  نیودت  [ 1 . ] داد نییآ  نیا  هب  ینافرع  ینورد و  يدرکیور  ودـنه ، نییآ  ریاعـش  لامعا و  زین 

. تسا هداد  نییآ  نیا  هب  صاخ  یموهفم  انعم و  ناهج ، رد  مه  زونه  تسا ، نارود  نیا  رد 
شیپ لاس   600500  ) ییادوب ياهنییآ  دنتخیر . یپ  يدـیدج  ياهنییآ  هدرب و  لاؤس  ریز  ار  نییآ  نیا  ساسا ، زا  یبالقنا ، ياهتکرح  اما 

نیا رد  [ 4 . ] دنایبالقنا ياهتکرح  نیا  يهرمث  [ 3  ] هریواهم طسوت  دالیم ) زا  شیپ  لاـس  دودح 600  [ ) 2  ] هنیج ادوب و  طسوت  دـالیم ) زا 
ره زا  شیپ  مینک . یـسررب  ار  نییآ  نیا  یتایهلا  ماظن  يدودح  ات  ادوب ، نییآ  يهرابرد  یلامجا  ییانـشآ  اب  هک  تسنیا  رب  ام  شالت  راتـشون ،
زا هتـسد  نآ  نایم  رد  هنیج ، نید   » ادوب نییآ  شیادـیپ  ياـههنیمز  تشاد . میهاوخ  هاـتوک  ياهراـشا  مسیدوب  شیادـیپ  ياـههنیمز  هب  یثحب ،

لالخ رد  نید  نیا  نینچمه ، دـیآیم . باسح  هب  اهنآ  نیرتیمیدـق  دـناهدمآ ، دوجو  هب  دـنه  رد  صاخ  راذـگناینب  کی  طسوت  هک  ینایدا 
هک ییودنه  نید  ياقترا  دشر و  رد  یعس  یبهذم ، دنمتردق  ربهر  کی  رظن  ریز  هک  دوب  ياهتفای  نامزاس  ششوک  نیلوا  یلاوتم ، نرق  دنچ 

تکرح ناونع  هب  ییادوب  نید  َنیج ، نید  زا  دـعب  لاس  ود  یـس و  تشاد . دـمآیم ، رامـش  هب  دـنه  نیمزرـس  شوجدوخ  نید  نیرتیمیدـق 
ندرک یناـبرق  بادآ  هب  تبـسن  دنتـسه ، ییودـنه  نید  تاقتـشم  عورف و  زا  هک  نید ، ود  ره  نیا  دروآرب . رـس  يرگید  يهناـیارگ  حالـصا 

. دناهتشاد تبحم  تنوشخ و  مدع  رب  ینتبم  هناشنمدازآ و  یشرگن  ییودنه ، نید  رد  تساک  ماظن  یتاقبط  يدنب  میسقت  تاناویح و 
کی رد  [ 5 .« ] دوب دیدج  نید  ود  داجیا  ییودنه ، نید  حالصا  ضوع  رد  زیمآ ، ضارتعا  یحالصا و  تکرح  ود  ره  یلـصا  يهجیتن  نکیل 

: تسا هنیج  مسیدوب و  نوچمه  یبالقنا  ياهنییآ  ندمآ  دوجو  هب  ياههنیمز  نیرتیلصا  هلمج  زا  لیذ  دراوم  رتلماک ، لیلحت 
تارظن ناودنه   » هک دنکیم  هراشا  هتکن  نیا  هب  دنه  یفسلف  ياهبتکم  نایدا و  باتک  يهدنـسیون  ندوبن . ای  ندوب  ودنه  كالم  اهادو ، . 1

. دناهدرک میسقت  [ 7  ] هکیتسا و  [ 6  ] هکیتسان هورگ  ود  هب  ار  دوخ  یفسلف 
هک اکاوراچ  نیج و  شیک  ییادوب و  نییآ  دننام  دریذپیمن ؛ ار  اهادو  ینامـسآ  تیدنـس  هک  تسییارآ  دیاقع و  هب  هراشا  هکیتسان ، زا  دارم 

دنراد و لوبق  ار  اهادو  لزنم  قیاقح  ارچو ، نوچ  نودب  هک  تسا  ینمهرب  یفسلف  بتکم  شش  هکیتسا ،  %% زا ضرغ  و  دنتـسه ؛ عرـشتمریغ 
نوتم يهلزنم  هب  ار  اهادو  هک  يدارفا  ساـسا ، نیا  رب  [ 8 «. ] دننادیم نآ  رب  مئاق  ار  دوخ  تیدوجوم  دـننکیم و  يوریپ  ینمهرب  تعیرـش  زا 

. دوب هدش  زاس  لکشم  يدایز  يهدع  يارب  هلأسم ، نیا  دندشیم و  یفرعم  راذگ  تعدب  جراخ و  نید  زا  دندرکیمن ، ظاحل  ینامسآ 
لاـمعا و شرتـسگ  لـیلد  هـب  اـهداشیناپوا ، نیودـت  زا  شیپ  ییادو و  نارود  رخاوا  رد  يرگ .) يرـشق   ) کـسانم يور  رب  رایـسب  دـیکأت  . 2
رد ییارگ  يرـشق  یعون  ودـنه ، نییآ  يونعم  ياهناینب  اوتحم و  هب  رتمک  هجوت  کسانم و  نیا  قیقد  ماجنا  هب  مدرم  هجوت  ینید و  کسانم 

. دش یبالقنا  هنابلط و  حالصا  ياهنییآ  داجیا  ضارتعا و  بجوم  هک  دمآ  دوجو  هب  نییآ  نیا 
نآ دیـشک و  طیرفت  طارفا و  هب  شراک  ماجنا  رـس  ینابرق ، نییآ   » هک تسا  هدمآ  هنیمز  نیا  رد  دنه ، یفـسلف  ياهبتکم  نایدا و  باتک  رد 

لوط هب  زارد  نایلاس  مایا ، نآ  رد  هک  هریغ  بسا و  ینابرق  داد . رارق  دوخ  عاعـشلا  تحت  ار  یفـسلف  يونعم و  روما  هک  تفاـی  هعـسوت  ناـنچ 
تهج نیا  رد  یـشنکاو  هک  يروط  هب  دشیم ؛ هشیدنا  هفـسلف و  شرتسگ  عنام  تخاسیم و  یهت  ار  ودـنه  ناهاشداپ  يهنازخ  دـیماجنایم ،

هب مسیودنه  ینعی ، دوب ؛ هداتفا  اهنمهارب  تسد  هب  نییآ  لرتنک  نارود ، نیا  رد  اهنمهارب . قلطم  تیمکاح  . 3 [ 9 … «. ] دومنیم يرورض 
: دنتفگیم هک  ییاج  ات  دندرکیم  صخشم  اهنمهارب  زین  ار  قحان  قح و  یتح  هک  دوب  هدیسر  ياهلحرم 

تـساوخیم سک  ره  تشاد و  رارق  هقبط  نیا  راـیتخا  رد  دوـب ، ودـنه  نـییآ  ناـبز  هـک  تیرکـسناس  ناـبز  نـمهارب . اـب  تسیواـسم  ودـنه 
. تشادن ار  نابز  نیا  نتفرگ  دای  قح  یسک  هقبط ، نیا  دارفا  زا  ریغ  دشاب و  اهنمهارب  هقبط  وزج  دیاب  دریگب ، دای  تیرکسناس 

نتفرگ هرهب  اهادو ، زا  يریگ  هرهب  هار  اهنت  دنتـسنادیم و  اهادو  مامت  کلام  ار  دوخ  دنتـشاد و  دوخ  راصحنا  رد  ار  اهنییآ  مامت  هقبط ، نیا 
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. دشیم یفرعم  اهنمهارب  زا 
یسک دادیمن  هزاجا  یتاقبط  دعاوق  وس ، رگید  زا  تشاد . رارق  هورگ  نیا  لرتنک  رایتخا و  رد  ینید ، ياهمسارم  ماجنا  یتح  نارود ، نیا  رد 
نارگ نارواگنج ) نامکاح و  يهقبط  [ ) 10  ] اههیرتشک هژیو  هب  تاقبط ، ریاس  يارب  بلطم  نیا  دوش . اهنمهارب  هقبط  دراو  رگید  يهقبط  زا 

. دشیم هدید  اههیرتشک  رد  هیضق ، نیا  هب  اهشنکاو  نیرتيوق  نیا ، رب  انب  دمآیم ؛
. تسادوب هب  بوسنم  نییآ  مسیدوب ، [ 11  ] مسیدوب تفرگ . لکش  رتسب  نیمه  رد  مسیدوب ، نیج و  نییآ 

. تسا هتفرگ  هشیر  هدش ،» نشور   » يانعم هب  یلاپ ، تیرکسناس و  نابز  زا  یتخانش ، تغل  تهج  زا  [ 12  ] ادوب
، تسوا نورد  رد  هک  ياهلعـش  اب  وا  يارب  یبلاطم  هدیـسر و  تریـصب  هب  هک  دوریم  راک  هب  یـسک  يارب  هژاو  نیا  يدـنه ، نایدا  ۀـنیمز  رد 

ینعی هلحرم ، نیا  هب  هک  یـسک  ره  هب  نیا ، رب  اـنب  صاـخ ؛ مسا  هن  تسا ، بقل  کـی  ادوـب  هک  تسا  ینتفگ  هـتبلا  [ 13 [ ؛ تسا هدش  راکـشآ 
. تسا قالطا  لباق  دشاب ، هدیسر  یگدش  نشور  يهلحرم 

« هَمَتوُگ  » و هدیـسر ) شاییاهن  فده  هب  هک  یـسک  [ ) 14 « ] هَتْرادیـس ، » یکدوک رد  مسیدوب ، راذـگناینب  ادوب ، هتکن ، نیا  هب  هجوت  اـب  نونکا 
مان ایکاش ) يهلیبق  ضاترم  « ) ینومایکاش همتوگ   » هب یگلاـس  ات 40  نینـس 35  رد  دـعب  تشاد . مان  ییادو ) نهک  نازابکاپ  یماسا  زا  [ ) 15]

زا شیپ  دودح 483  رد  [ 16  ] شتافو 563 و  وا ، دلوت  خیرات  دندناوخ . ناونع  نیا  اب  ار  يو  دنداد و  ادوب »  » بقل وا  هب  ماجنا ، رـس  تفرگ و 
. تسا هداد  خر  دالیم 

رد يداـیز  نادـیرم  نونک ، اـت  هک  تفرگ  لکـش  مسیدوب  نییآ  ادوـب ، ياـههزومآ  هب  هجوـت  اـب  میدرک ، هراـشا  زاـغآ  رد  هک  هنوـگ  ناـمه 
. تسا هدروآدرگ  دوخ  رود  هب  ناهج  درگادرگ 

تسا هتفرگ  عضوم  هراب  نیا  رد  مسیدوب  ایآ  هکنیا  تسییاغ و  تقیقح  هب  نییآ  نیا  شرگن  هتفرگ ، رارق  ام  رظن  دروم  هچنآ  راتشون ، نیا  رد 
تـسخن دراد ، دوجو  ییاغ  تقیقح  يهرابرد  ییادوب  بتاکم  اهشرگن و  نایم  هک  یهاگدـید  فالتخا  هب  هجوت  اب  تسا  هتـسیاش  ریخ . اـی 

لکش ادوب و  نییآ  مهم  تالوحت  مینک . یسررب  ار  ییاغ  تقیقح  يرتشیب ، تقد  اب  سپس ، میشاب و  هتشاد  نییآ  نیا  عونت  هب  هاتوک  ياهراشا 
لیکشت ار  ادوب  نییآ  ياروش  نیلوا  نیتسخن ، ِناییادوب  م . لاس 483 ق . رد  روهشم ، لوق  هب  انب  ادوب ، گرم  زا  سپ  ییادوب  ياههقرف  يریگ 

زین ییادوـب  ياروـش  نیمود  م  لاس 338 ق . رد  دـنراد . ظوفحم  ندـش  یـشالتم  زا  ار  نییآ  نیا  ات  دـندمآرب  ددـصرد  راک  نیا  اب  دـنداد و 
نیودـت تسا ، نییآ  نیا  سدـقم  نتم  ییادوب و  یلـصا  ياههزومآ  هک  هکاتیپ ،) يرت   ) یلاـپ نوتم  دـش  ررقم  اروش  نآ  رد  تفرگ و  لـکش 

. دش اپرب  ییادوب  ياروش  نیموس  م . لاس 247 ق . رد  دوش .
م 180 ق . ياهلاس 200 -  نیب  نآ ، لابند  هب  دـش و  راکـشآ  یمـسر  تروص  هب  ادوب  نییآ  رد  فالتخا  ياههناشن  نیتسخن  اروش ، نیا  رد 

نوتم ریاس  اههرتوس و  سوتول  نیودـت  يدالیم ، اـت 200  م  ياـهلاس 200 ق . نیب  هتبلا  تفاـی . روهظ  گرزب ) خرچ  [ ) 17  ] هنایاهَم بتکم 
اب هژیو  هب  ادوـب ، نییآ  دودـح 700 م  رد  تفای . ار  شدوخ  صاخ  نوتم  یلاـپ ، نوتم  رب  نوزفا  هناـیاهم  بتکم  دـیماجنا و  ازارد  هب  هناـیاهم 

، تاحیـضوت نیا  اب  [ 19 . ] تفای ترهـش  [ 18  ] ییاـمال يهقرف  ناونع  اـب  هک  تفاـی  هار  تبت  نیمزرـس  رد  هناـیاهم ، شرگن  رب  ینتبم  يریرقت 
: تسا مهم  يهقرف  هس  ياراد  ادوب  نییآ  هک  تسا  نشور 

هس ياههقرف  نیا  شرگن  یـسررب  يارب  نونکا  مسییامال . مسیدوب و  هنایاهم  دننکیم ،) یفرعم  داوارت 21  ار  دوـخ  بلغا ، هک   ) نهک يهقرف 
مادـک ره  رظنم  زا  ار  عوـضوم  یباـیزرا  هب  مینک و  هجوـت  اـهنآ  زا  کـی  ره  هب  هناگادـج  تسیرورـض  ییاـغ ، تقیقح  هـب  ییادوـب  يهناـگ 
ییاـمال يهقرف  لـصفم  یـسررب  زا  ییاـمال ، هناـیاهم و  يهقرف  ود  یکیدزن  لـیلد  هب  هک  میوشیم  روآداـی  تصرف ، نیمه  رد  اـما  میزادرپب .
اداوارت ای  و  کچوک ) خرچ  [ ) 20  ] ِهناـیهنیه يهقرف  و  ادوب ) نهک  نییآ   ) تسا هدروآ  ادوب  دوخ  هک  ینییآ  ادوب  نهک  نییآ  مینکیم . زیهرپ 

: زا دنترابع  هک  دراد  یساسا  مهم و  نکر  هس  دروآیم ، رامش  هب  نآ  یسکدترا  ار  دوخ  تسا و  نآ  رارمتسا  یعدم  مسیدوب  [ 21]
؛ یناهج جنر  يهیضرف  ینعی  [ 22 [ ؛) یلاپ نابز   ) هکوُد . 1
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؛ ایشا يرادیاپان  ینعی  [ 23 [ ؛ هکینا . 2
ادـخ ییاغ و  تقیقح  يهرابرد  ار  هقرف  نیا  هاگدـید  لصا ، هس  نیا  یـسررب  اب  لاـجم  نیا  رد  [ 25 . ] تباث رهوج  مدـع  ینعی  [ 24 [ ؛ اتانَا . 3

هک یقیرط  هب  ییادوب ، يهبترم  هب  ندیسر  زین  تضایر و  نارود  ندنارذگ  زا  سپ  ادوب  یتقو  یناهج  جنر  يهیضرف  فلا . مینکیم . یسررب 
تقیقح راهچ  لیذ  رد  ار  یناهج  جـنر  يهیـضرف  [ 26 ، ] دش دندوب  لوغـشم  تضایر  هب  وا  اب  هک  یـضاترم  جـنپ  عمج  دراو  تسا ، روهـشم 

: درک هئارا  فیرش 
رد حوطس  مامت  رد  ار  تادوجوم  یمامت  تقیقح ، نیا  جنر .) تقیقح  تسا (  جنر  رـساترس ، دریگب ، دوخ  هب  یتسه  يوب  گنر و  هچره  . 1

. دریگیم رب 
: دنا عون  هس  اهجنر  هک  تسا  رکذ  هب  مزال 

: دننام دنراد ؛ یتاذ  جنر  روما ، یخرب  یتاذ ؛ جنر  کی :
هک ایند  لاوما  دننام  دنتـسه ؛ جنر  بجوم  اما  دنرادن ، یتاذ  جنر  روما ، زا  یخرب  یببـس ؛ جنر  ود : گرم و …  يرامیب و  دـنیاشوخان ، روما 

تسد زا  ساره  ًامئاد  یمدآ ، رد  تسا و  روآ  جنر  اهنآ ، نتفر  تسد  زا  یگتسب ، لد  قلعت و  نیا  لابند  هب  دنروآیم و  یگتـسب  لد  قلعت و 
ًالثم دنوشیم . هتخیگنارب  تسا ، لیاق  یتیوه  تلاصا و  دوخ  يارب  ناسنا  هکنیا  ناسنا و  ّتینم  زا  هک  ییاهجنر  هس : دراد . دوجو  اهنآ  نداد 

. دشکیم جنر  دوخ  اب  نارگید  راتفر  عون  زا  دوخ ، ِنتشاد  تسود  رطاخ  هب  صخش 
. دروآیم ناغمرا  هب  دوخ  اب  ار  هس  نیا  ایند  تسا و  جنر  عون  هس  نیا  يهیاس  ریز  دراد ، ققحت  ایند  رد  هچره  ادوب ، داقتعا  هب 

. تسا شیادیپ  دلوت و  جنر ، نیا  هاگتساخ  . 2
تساهر اهجنر  نیا  زا  دراذگن ، یتسه  ةریاد  رد  ياپ  رگا  یمدآ  نخس ، رگید  هب  جنر .) هاگتـساخ   ) دشکیمن جنر  دوشن ، دلوتم  ناسنا  رگا 

هب لیام  هک  توهـش  بلط و  ینعی  تسا ؛ یگنـشت  جنر ، هاگتـساخ  دراد و  یهاگتـساخ  يزیچ  ره  دسریمن . وا  هب  تهج ، نادب  یلکـشم  و 
. تساجنآ اجنیا و 

[27 [ ؛ تساجنآ جنر  هاگتساخ  دوشیم ؛ ادیپ  اجنآ  زا  یگنشت  تسروآتذل ، زیزع و  ناهج  رد  هک  يزیچ  ره 
. دوب دهاوخ  جنر  زا  ییاهر  ثعاب  تایح  گرم و  يهنودرگ  ِنداتسیا  . 3

ورف  ) دوش فقوتم  یلاوـتم ، یپ و  رد  یپ  ياـهگرم  دـلوت و  يهخرچ  نیا  هک  تسا  مزـال  جـنر ، نیا  ندـناشن  ورف  يارب  رگید ، تراـبع  هب 
(. جنر ندناشن 

: دنروهشم ادوب  ییاهر  هار  تشه  هب  هبترم  تشه  نیا  دراد . هبترم  تشه  جنر ،) ندناشن  ورف  هار   ) جنر نیا  زا  ییاهر  هار  . 4
: ینعی دناهتسناد ؛ نیرترب  ار  لیلج  يهناگ  تشه  هار  طورشم ، ياههمد  زا  ناورهر ، يا 

[33 ، ] تسرد ششوک  [ 32 ، ] تسرد تسیز  [ 31 ، ] تسرد رادرک  [ 30 ، ] تسرد راتفگ  [ 29 ، ] تسرد يهشیدنا  [ 28 ، ] تسرد تخانش 
نیرترب نیرترب ، هب  دامتعا  يهرمث  دـنراد و  دامتعا  لیلج  يهناـگ  تشه  هار  هب  هک  ناـنآ  [ 35 . ] تسرد یلد  کـی  و  [ 34  ] تسرد یهاگآ 

. تسا ندش  ضوع  رییغت و  دیدجت و  لاح  رد  ًامئاد  ملاع  نیا  ایشا  يرادیاپان  ب . [ 36  ] تسا
هظحل ًامئاد ، دنتـسین و  رادیاپ  دنیاشوخ ، روما  درادن . دوجو  یتباث  رهوج  چیه  ملاع ، نیا  رد  دنوریم . دنیآیم و  هشیمه  یگدـنز  گرم و 

رد دنیوگیم  دنراد . رارق  نایاپیب  نالیـس  نایرج و  کی  رد  دنا ، تباث  دوریم  نامگ  هک  يروما  یتح  دنا ؛ ندمآ  دیدپ  لاح  رد  هظحل  هب 
يرادیاپان و ضرعم  رد  ملاع  يایـشا  هک  دوش  هاگآ  تقیقح  نیا  هب  دیاب  یمدآ  ادوب ، داقتعا  هب  تشاذگ . اپ  راب  ود  ناوتیمن  هناخدور  کی 

: دنتسه یگدنیاپان 
یگدنز نانچ  دیاب  نات ؛ نورد  رد  ار  مد  زاب  مد و  دیروآ  دای  هب  دیاب  دینیبب ؛ نت  رد  ار  یکاپ  ان  هک  دـینک  یگدـنز  نانچ  دـیاب  ناورهر ، يا 

، نآ رد  هک  تفای  ناوتیمن  ینکاس  يهظحل  چـیه  رهاـظم ، ناـهج  رد  ، » نخـس رگید  هب  [ 37 …  ] دینیبب اههدوت  رد  ار  یگدـنیاپن  هک  دـینک 
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هجوتم مینک ، كرد  شمان  تروص و  ددم  هب  ار  زیچ  نیا  هکنیا  درجم  هب  هچ  دنک ؛ رایتخا  نوکس  دبای و  رارقتـسا  دیارگب و  یتسه  هب  يرما 
. تسا هدروآ  تسد  هب  يرگید  تیصاخ  هتفای و  يرگید  تروص  تسا و  رگید  زیچ  نآ  هک  میوشیم 

نیـسپ لولعم  تلع  ْدوخ  تسا ، هدوب  نیـشیپ  تلع  لولعم  هک  هنوگ  نادب  تسا ؛ بابـسا  للع و  ۀلـسلس  رد  رادیاپان  ياهقلح  هثداح  ره  سپ 
يرهاظ یگتسویپ  ایـشا  هب  هک  تسیلاوتم  تاظحل  رارمتـسا  نیمه  دنناهج و  بابـسا  ۀلـسلس  ریجنز  یپ ، رد  یپ  ياههقلح  نیا  دوب و  دهاوخ 

لصا نیا  يهجیتن  [ 38 «. ] تسا هدرک  لصتم  دوخ  هب  ار  اههدـیدپ  هداتـسیا و  رهاظم  سپ  رد  یتباث  رهوج  هک  دـیامنیم  نینچ  دـشخبیم و 
ییادوب تاـیهلا  رد  عوضوم  نیرتيروحم  دریگیم و  لکـش  حوضو  هب  مسیدوـب  اداوارت  زین  نهک و  يادوـب  نییآ  رد  هک  تسیمهم  يهتکن 

ینتبم مسییودنه  هژیو  هب  مسییودنه ، تباث  رهوج  مدع  ج . مینکیم . هراشا  نادب  لیذ  رد  هک  تسا  تباث » رهوج  مدع  ، » لصا نیا  دوشیم .
نیا داحتا  مهف  هک  نمهرب ،»  » مان هب  رگید  تباث  رهوج  کی  تسا و  لیاق  نمتآ »  »%% مان هب  تباث  دوجو  کـی  ناـسنا  يارب  اـهداشیناپوا ، رب 

و [ 39 [ ؛ درادـن ار  نمتآ )  ) تباث تقیقح  نآ  ناسنا  نهک ، مسیدوب  رد  اما  درمـش . یمرب  یگدـنز  گرم و  يهخرچ  زا  تاجن  يهیام  ار  ود 
روحم هس  لصا و  هس  نیا  هب  هجوت  اـب  نونکا  [ 40 . ] تسین تباـث  زین  نمهرب  تسین ، تباـث  تسا  نمهرب  زا  ياهولج  هک  نمتآ  هک  اـجنآ  زا 

دوـخ هب  یـصاخ  لکـش  مسیدوـب ، زا  شرگن  نیا  رد  ادـخ  ثحب  تسا ، دـنبیاپ  نادـب  زین  ادوارت  يهقرف  هک  نهک  يادوـب  نـییآ  رد  يدـیلک 
دای لصا  هس  یتقو  ادـخ  دوجو  هب  داقتعا  يهرابرد  اداوارت  ییادوب و  نهک  نییآ  هاگدـید  جـیاتن  دوشیم . هراـشا  نادـب  یپ  رد  هک  دریگیم 

مهبم ادـخ  مدـع  اـی  دوجو  يهراـبرد  ییادوب  نهک  نییآ  رظن  هک  میوشیم  هجوتم  میراذـگیم ، مه  راـنک  هناورین  ۀـلأسم  هارمه  هب  ار  هدـش 
رظن نیا  ریـسافت ، نیا  اب  دننادیم .. تسین ، ییادخ  دوجو  هب  لیاق  هک  يداحلا  درکیور  کی  ار  درکیور  نیا  یهورگ  هک  ياهنوگ  هب  تسا ؛
ماـقم رد  نادـنچ  ییادوب ، نهک  نییآ  ادوارت و  مسیدوب  دـیاش  هک  درک  هراـشا  ناوـتیم  زین  هتکن  نیا  هب  دـنچ  ره  دـسریم ؛ رظن  هب  رتيوـق 

. تسا هدوبن  ادخ  يهرابرد  یفنم  ای  تبثم و  هاگدید  کی  يهئارا 
نینچ دنه ، یفسلف  ياهبتکم  نایدا و  باتک  يهدنـسیون  دنتـشادن . یـصاخ  تیمها  شنیرفآ ، أدبم  يهلزنم  هب  نایادخ  نییآ ، نیا  رظن  رد 

: دهدیم هئارا  هر  نیا  رد  ار  یشرگن 
. دنتسه اسآ  قرب  ینآ و  هدنرذگ … و  ناهج ، ياهتیعقاو  رصانع و  يهمه  ییادوب ، نییآ  ةریت  نیا  هب  انب 

لکشتم ایـشا  تفای . یتباث  تقیقح  ای  دوخ  ناسنا ، دوجو  رد  ای  رهاظم  سپ  رد  ناوتیم  هن  درادن و  دوجو  يدیواج  تقیقح  تباث و  رهوج 
دشیدنیب و هک  یتباث  تیـصخش  دنوشیم . یناف  دنیآیم ، دـیدپ  هکنیا  درجم  هب  هک  دـنرادیاپان  اسآ و  قرب  هدـنرذگ و  ِرـصانع  رارمتـسا  زا 

مادهنا شیادیپ و  يهنحـص  يهلزنم  هب  ناهج ، میتسه . هجاوم  تاساسحا  تارکفت و  هلـسلس  کی  اب  طقف  ام  درادـن و  دوجو  دـنک ، ساسحا 
هب ندیـسر  ییاهن ، فده  دنوشیم …  عقاو  رگیدکی  لولعم  تلع و  دنزیمآیم و  مه  اب  دـنیآیم و  مه  درگ  هک  تسا  دـنچ  ییاههدـیدپ 

ناـییادوب زا  یهورگ  هناـیاهم  نییآ  [ 41 [ ؛ تسا هدـیافیب  هریغ ، یتخانـش و  ناـهج  لوـصا  داـعم و  أدـبم و  يهراـبرد  ثحب  تسا و  هناورین 
دوخ هارمه  ار  يرتشیب  ياهناسنا  اهنآ  شریذـپ  دروم  مسیدوب  هک  دوب  نیا  ناشروظنم  دـندیمان و  گرزب  خرچ  ای  هنایاهَم  ار  دوخ  درکیور 

؛ دـندناوخ کـچوک ، خرچ  ینعی  ِهناـیهنیه  ریقحت ، يارب  ار  رگید  يهقرف  رگید و  هورگ  بتکم ، نیا  ناوریپ  ور ، نیا  زا  دربیم و  هناورین  هـب 
ار دوخ  کـچوک  خرچ  بتکم  ناوریپ  دـش ، هراـشا  رتشیپ  هک  هنوگناـمه  هتبلا  دـناسریم . ییاـهر  هب  دوـخ  اـب  ار  يرتـمک  ياـهمدآ  اریز 

ینامز اهینپاژ  ار  مان  نیا  هک  دراد  مسیدوب » نذ   » اـی نذ »  » هلمج زا  يرگید ، ياـهمان  هناـیاهم ، اـی  گرزب  خرچ  [ 42 . ] دنناوخیم اداوارت » »
: دنا توافتم  رگیدکی  اب  ییاههبنج  زا  هقرف ، ود  نیا  دنداد . نآ  هب  درک  ذوفن  نپاژ  هب  هنایاهم  هک 

: دنیوگیم بتکم  نیا  ناوریپ  [ 43 [ ؛ تسا نهک  مسیدوب  يهدنرادهگن  ظفاح و  هک  دنکیم  اعدا  ِهنایهنیه  . 1
نیا حالطـصا ، هب  میاهدرک . هئارا  مسیدوب  ناونع  هب  ار  اهنامه  میرادـن و  يریـسفت  نآ ، رد  میاهتـشاد و  هگن  ار  ادوب  ياههشیدـنا  نامه  اـم 
لوبق ار  تباث  رهوج  مدع  تسا و  هلحرم  تشه  ای  هار  تشه  نامه  ییاهر ، هب  ندیسر  هار  دندقتعم  دنتّنـس و  لها  مسیدوب ، بتکم  رد  هدع 

. دنکیم داجیا  نآ  رد  یتارییغت  دهدیم و  ادوب  ياههزومآ  هب  ياهروطسا  ینافرع و  يوب  گنر و  هنایاهم ، اما  دنراد ؛
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: دیوگیم دراد و  دیکأت  صخش  يدازآ  رب  هنایهنیه ، . 2
نیا رب  ریخ ؛ ای  دنـسریم  هناورین  هب  ایآ  هک  دشاب  هتـشادن  يراک  دارفا  ریاس  هب  و  [ 44  ] دسرب ییاهر  هب  دنک و  شالت  شدوخ  دـیاب  سک  ره 

شیوخ تاجن  هب  اهنت  یـصخش  ره  دربیم و  هناورین  يوس  هب  دوخ  اب  ار  يرتمک  دارفا  نوچ  دـنیوگ ؛ کچوک  خرچ  اهنآ  بتکم  هب  ساسا ،
. دشیدنایم

: دیوگیم هنایاهم  رگید ، يوس  رد 
هب ِهنایهنیه  راثآ  . 3 [ 45 . ] دربیم هارمه  ار  يرتشیب  دارفا  نوچ  دنیوگیم ؛ گرزب  خرچ  نآ  هب  نیا ، رب  انب  درب ؛ دوخ  اب  دـیاب  مه  ار  نارگید 

نیا و  [ 46  ] تسا تیرکـسناس  نابز  هب  دنادیم  ربتعم  ار  اهنآ  دریذـپیم و  زین  ار  ِهنایهنیه  راثآ  دـنچ  ره  هنایاهم  راثآ  یلو  تسا ؛ یلاپ  نابز 
ادـیپ یـسرتسد  نابز  نیا  هب  دنتـسناوتیم  همه  دوب و  هدـش  جراخ  ودـنه  نابهار  راصحنا  زا  تیرکـسناس  نابز  يریگدای  هک  دوب  ینامز  رد 

. دننک
. تسا هقرف  ود  نیا  نایم  يرگید  زیامت  هجو  زین  ادوب  زا  هورگ  ود  نیا  تشادرب  توافت  . 4

یمرب هلحرم  تشه  ناـمه  رد  ار  تاـجن  هار  تسین و  لـیاق  وا  يارب  یتـیهولا  و  [ 47  ] دـنادیم اهناسنا  ریاس  لثم  یناسنا  ار  ادوب  هناـیهنیه ،
: دنیوگیم نانآ  ادوب . لاثما  ادوب و  هب  ندش  لسوتم  هن  درمش ،

تسا و لـیاق  یهوـلا  ياهروطـسا و  يا  هبنج  ادوـب  يارب  هناـیاهم  اـّما  دیـسر ؛ هناورین  هب  درک و  یگدـنز  هک  دوـبن  رتـشیب  ناـسنا  کـی  ادوـب 
: دیوگیم

كرـش یعون  يهدـنرادربرد  هدـیقع ، نیا  هک   ) دیـسر هناورین  هب  درک و  یط  ار  هناورین  ریـسم  ناوتیم  رگید ، ياـهادوب  ادوـب و  شتـسرپ  اـب 
هاگدید [ 48 . ] دیـسر تقیقح  هب  ناوتب  اـت  درک  تسرد  ادوب  دوخ و  نیب  طاـبترا  یعون  دـیاب  هناورین  هب  ندیـسر  يارب  ناـنآ ، رظن  هب  تسا .)
هناـیاهم نییآ  يهتخادرپ  هتخاـس و  هدـش ، هدروآ  ادوب  یگدـنز  يارب  هک  ياهناـسفا  نینچمه ، درک . بذـج  دوخ  هب  رتـشیب  ار  مدرم  هناـیاهم 

. تسا
هاگدـید زا  ادـخ  میهد . رارق  رظن  دروم  ادـخ  هب  ار  هقرف  نیا  شرگن  هدرک ، یـسررب  ار  هنایاهم  نییآ  تاـیهلا  هک  مینآ  رب  اـم  تصرف  نیا  رد 

. تسا ضحم  ییانشور  هناورین و  رد  هک  [ 50  ] تسا حرطم  [ 49 « ] نیتسخن يادوب   » مان اب  يزیچ  نییآ ، نیا  رد  هنایاهم 
نمهرب هیبـش  نیتـسخن ، يادوـب  نیا  تسین . يرگید  دوـجوم  هـب  هتـسباو  یتـسه ، رد  تـسا و  [ 51  ] تاذ هـب  مئاـق  یهوـلا ، رما  ادوـب و  نـیا 

. تسا مسییودنه 
. تسا یتسه  ناونع  يهتسیاش  رتشیب ، هدوب و  راو  صخشریغ  صخشتیب و  یهولا ، دوجوم  نیا  ادوب و  نیا  یعون ، هب 

[53  ] تسا هدیرفآ  [ 52 « ] هبقارم رکفت و  ياهادوب   » ناونع اب  ار  ییاهادوب  دوخ ، يدوهـش  هلیختم و  يهوق  يهطـساو  هب  نیتسخن ، يادوب  نیا 
: دنناسریم ددع  جنپ  هب  ار  اهنآ  دادعت  هک 

، هبقارم رکفت و  ياهادوب  نیا  زا  کـی  ره  [ 58 «. ] ادیساگومآ  » و [ 57 « ] هبات یمآ  [ » 56 «، ] اوبماسانتار [ » 55 «، ] ایبوشکآ [ » 54 «، ] هناچوریو »
«، هردهب اتناماس  : » زا دنا  ترابع  بیترت ، هب  هک  دننیرفآیم  نآ  تیادـه  زین  ملاع و  شنیرفآ  يارب  ار  [ 59  ] هبقارم رکفت و  ياه  « هوتس يدوب  »

شنیرفآ رصع  کنیا ، تسا و  هتفر  نایم  زا  نیشیپ  شنیرفآ  هس  ایوگ ، هک  [ 63 « ] اتیکولاوآ  » و [ 62 « ] یناپ اوشیو  [ » 61 «، ] یناپارجاو [ » 60]
. تسا هبات  یمآ  شنیرفآ ، نیا  ظفاحم  يادوب  هک  تساتیکولاوآ 

هک ییادوب  « ) ینومایکاش  » يادوب هک  دـننکیم  لزان  لوسر  ناونع  هب  ار  ییادوب  هناورین ، هب  رـشب  تیادـه  يارب  اهادوب  نیا  زا  کـی  ره  هتبلا 
. تسا نارود  نیا  لوسر  تسادوب ،) نییآ  راذگناینب 

رب نیمز ، هب  ندـمآ  دورف  يارب  يو  باختنا  اههوتـس و  يدوب  اهادوب و  نیا  رارقتـسا  لحم  اتیـشوت ،)  ) تشهب رد  ادوب  نتـشاد  رارق  يهناـسفا 
زا یلوط  يهلسلس  کی  مسیدوب ، هنایاهم  نییآ  تایهلا  رد  بیترت ، نیا  هب  دباییم . هاگن  نیا  رد  ار  دوخ  ریـسفت  تسا و  درکیور  نیا  ساسا 
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يادـخ نآ ، زا  سپ  هباـت و  یمآ  ۀـبقارم  رکفت و  يادوب  سپـس ، دراد و  رارق  نیتـسخن  يادوب  نآ  زاـغآ  رد  هک  تسا  هدـش  هدـیچ  نایادـخ 
زا شمان  هک  هبات  یمآ  هبات  یمآ  تسین . فطل  زا  یلاـخ  نایادـخ ، نیا  يهراـبرد  حیـضوت  یکدـنا  نونکا ، ادوب . زین  ناـیاپ  رد  اـتیکولاوآ و 

هدناوخ [ 66 « ] اتیمآ  » هرک رد  و  [ 65 « ] ادـیمآ  » مان اب  نپاژ  رد  و  [ 64 « ] وفوتیموا  » ناونع اب  نیچ  رد  تسا ، هدـش  هتفرگ  تیرکـسناس  ياهژاو 
. تسا دودحمان  ِرون  ییانشور و  يادوب  دوشیم  هدناوخ  مه  دودحمان  تایح  هک  هبقارم ، رکفت و  يادوب  نیا  [ 67 . ] دوشیم

هب كاپ  نیمزرـس  رد  ار  يو  يدعب  دلوت  رد  هداد و  تاجن  دناوخب ، ار  وا  نامیا  هدیقع و  يور  زا  هک  ار  یـسک  ره  تسا  هدروخ  دنگوس  وا 
تسا و هتفرگ  رارق  هوقلاب  ياـهادوب  اـی  اههوتـسا و  يدوب  يهرمز  رد  [ 69 ، ] اروشتیکولاوآ ای  اتیکولاوآ  اـتیکولاوآ  [ 68 . ] دروآ دـهاوخ  ایند 

لحارم نتفاـی  ناـیاپ  زا  سپ  دوریمن و  هناورین  ماـقم  هب  وا  دنـسرن ، هناورین  هب  تادوـجوم  نیرخآ  هک  یماـگنه  اـت  هک  دراد  ار  یگژیو  نیا 
تایهلا رد  ادـخ  نیا  [ 70 . ] دـنمانیم زین  تبحم  رهم و  يادـخ  ار  وا  ببـس ، نیدـب  دوشیم ؛ راپـسهر  ماقم  نیا  هب  ملاع ، تادوجوم  تاـجن 

رد تسا و  هتفرگ  دوخ  هب  زاتمم  سب  یهاگیاج  هدوب و  هجوت  دروم  تدش  هب  ورادوجنهم ، رموس و  ِيزیخ  لصاح  ياهههلا  دـننامه  هنایاهم 
و [ 71 « ] نیئ نوک   » ناونع اب  نیچ  رد  ادخ  نیا  دراد . یلاعتم  یعیبطارف و  یتنطلس  تموکح و  ایسآ ، قرش  رد  هژیو  هب  رفن  اهنویلیم  یگدنز 

يهخاش شتسد  ره  رد  هک  دننکیم  میـسرت  تسد  راهچ  اب  لیامـش  لکـش و  تهج  زا  ار  وا  دراد . ترهـش  [ 72 « ] نوناوک  » مان اـب  نپاژ  رد 
نیرتروهـشم و زا  یکی  مسیدوب ، هنایاهم  یتبت  شرگن  رد  دنمانیم . تسد » هب  رفولین  يادـخ   » هاگ ار  وا  ببـس ، نیدـب  دراد و  رارق  يرفولین 
، ادـخ نیا  رـصح  دـحیب و  تـمحر  مـحرت و  فـصو  رد  [ 73 [ ؛ تسادـخ نـیا  ِنآ  زا  يراحــس ، درو  ینعی  راـکذا ، داروا و  نیرتسدـقم 

هنایاهم هنایاهم  نییآ  رد  نایادـخ  [ 74 . ] دراد يو  يهژیو  نأش  زا  ناشن  هک  تسا  هدـش  دراو  هنایاهم  ياضف  رد  يداـیز  رایـسب  ياـههدورس 
ياهراشا اهنآ  هب  هک  ییاهتوافت  اب  هتبلا  دراد ؛ مسییودـنه  رد  ار  نمهرب  شقن  ًابیرقت  هک  تسه  نیتسخن  يادوب  ماـن  هب  يزیچ  تسا  دـقتعم 

. دش هاتوک 
زیچ چـیه  ینعی  دـندش ؛ ادوب  يارب  قح » دـبلاک   » هب لیاق  نیا ، رب  انب  تسین ؛ وا  زا  يادـج  زیچ  چـیه  تسوا و  ياههولج  ملاع ، يایـشا  ماـمت 

رکفت و ياـهادوب  ادوب ، جـنپ  نیا  درک . یِّلََجت  اـهنآ  رد  درک و  قلخ  ار  ادوب  جـنپ  دوخ ، ّقلخت  يهوق  اـب  نیتسخن  يادوب  تسین . وا  زا  يادـج 
ملاع شنیرفآ  اب  هک  ییاهنآ  اما  دندش ؛ قلخ  يدایز  ياههوتـسا  يدوب  هلحرم ، نیا  زا  سپ  دندوب . هدش  هدیرفآ  بیترت  هب  هک  دنتـسه  هبقارم 

. دش هراشا  اهنادب  نتم  رد  هک  دنتسه  ادوب  جنپ  دنراد ، طبر 
يدوب نیا  هک  دـننکیم  قلخ  هوتـس  يدوب  کی  دـمآ ، الاب  رد  هک  روطنامه  کـی ، ره  دـنراد ، تلاـخد  ملاـع  شنیرفآ  رد  هک  ییادوب  جـنپ 

. تسا يدام  ملاع  يهدننیرفآ  هوتسا ،
هب مدرم  ییامنهار  يارب  اتیکولاوآ  ضرع ، مه  ياههوتسا  يدوب  نیا  نیب  رد  دنیوگیم . هبقارم  رکفت و  يهوتسا  يدوب  ار  اههوتسا  يدوب  نیا 

. دنکیم قلخ  ینومایکاش » ادوب   » مان هب  ياهوتسا  يدوب  هناورین ،
. تسوا تسد  هب  زین  مادـعا  قلخ و  تسوا ؛ تسد  هب  يدام  ملاع  ریبدـت  ینعی  تسونـشیو ؛ هویـش و  ودـنه  نایادـخ  هباشم  ًابیرقت  اتیکولاوآ ،
هب دوشیم . هناورین  دراو  شدوخ  دعب  دنـسرب و  هناورین  هب  تسا ، هدیرفآ  هک  یتادوجوم  مامت  ات  دنکیم  ربص  هک  تسنیا  اتیکولاوآ  یگژیو 

نیا زا  شدوخ  دعب ، دنکیم و  جراخ  گرم  یگدـنز و  ۀـخرچ  زا  ار  شیاههدـیرفآ  مامت  نوچ  دـنیوگیم ؛ زین  محرت  تمحر و  يادـخ  وا 
یگدـنز دـنیآیم ، ملاع  نیا  هب  هک  دنتـسه  زین  يرگید  ياههوتـسا  يدوب  اتیکولاوآ ، ینوماـیکاش و  ادوب  راـنک  رد  دوشیم . جراـخ  هخرچ 

هنایاهم رد  داحلا  هب  لیاق  ناوتیمن  تشذگ ، هک  هچنآ  رب  انب  دنتسین . لسرم  قلاخ و  ياههوتـسا  يدوب  یلو  دنـسریم ؛ هناورین  هب  دننکیم و 
. دش

: دنیوگیم نوچ  دراد ؛ دوجو  نآ  رد  [ 75  ] ییادخ همه  خنس  زا  دیحوت  یتسرپادخ و  یعون  تفگ ، ناوتیم  هنانیب  شوخ  هاگن  کی  رد 
ماـمت درادـن ، صخـشت  نیتـسخن  يادوب  نیا  نوچ  رگید ، يوس  زا  یلو  دناهوتـسا ؛ يدوب  کـی  شنیرفآ  رظن و  تحت  اههوتـسا  يدوب  ماـمت 

. تسا مکاح  درکیور ، نیا  رد  یتسرپادخ  دنچ  زراب و  كرش  یعون  ساسا ، نیا  رب  تسا ، هبقارم  رکفت و  ياهادوب  تسد  رد  ملاع  ياهراک 
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زاین اههوتسا  يدوب  اهادوب و  نیا  هب  لسوت  یگدنز ، گرم و  يهخرچ  زا  ییاهر  هناورین و  هب  ندیسر  يارب  هدع ، نیا  هاگن  رد  هکنیا  هژیو  هب 
. دنکیم راکشآ  ار  تدابع  رد  كرش  یعون  نیا ، تسا و 

: دیآیم تسد  هب  یلک  يهتکن  ود  تشذگ  هچنآ  عومجم  زا  يریگ  هجیتن 
؛ تسا مکاح  يداحلا  ًابیرقت  درکیور  شاهنای ، هنیه  لکش  رد  زین  شنهک و  درکیور  رد  ادوب ، نییآ  رب  . 1

. دوریم رامش  هب  زیمآ  كرش  يدرکیور  يوق ، رایسب  یلامتحا  هب  ادوب  نییآ  زا  هنایاهم  شرگن  . 2
116 ص 99 -  ناتسمز 1388 ، لوا ، هرامش  لوا ، لاس  نایدا 1  تفرعم  ینیسح  ربکادیس 

***********
عبانم

.1375 مراهچ ، چ  ریبکریما ، نارهت  دنه ، یفسلف  ياهبتکم  نایدا و  شویراد ، ناگیاش ،
.1380 یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  نارهت ، یهاوگ ، میحرلادبع  رتکد  يهمجرت  ناهج ، هدنز  نایدا  تربار ا ، مویه ،

گنهرف رـشن  رتـفد  نارهت ، یهاوـگ ، میحرلادـبع  رتـکد  يهمجرت  یبهذـم ،) ناـهج  زورما (  ناـهج  رد  ناـیدا  نارگید ، دراـچیر و  شوـب ،
.1386 یمالسا ،

.1362 هزوریف ، نارهت ، نمجنا ، نییآ ، ادوب ، یلاپ : نوناک  شرازگ  ادوب : رگسع ، یئاشاپ ،
.1383 بهاذم ، نایدا و  تاقیقحت  تاعلاطم و  مق ، ییاشاپ ، يهمجرت ع . هکتو ،) یتیا و   ) وا دیوگ  نینچ 

M. Kittelson، James، Buddha، Encyclopedia of Religion، ed by: Mircea Eliade، New York، - 
.Macmillan Publishing Company، 1987

Parrinder، Geoffrey، Triads، Encyclopedia of Religion، ed by: Mircea Eliade، New York، - 
.Macmillan Publishing Company، 1987

Zurcher، Erik، Amitabha، The Encycopedia of Religion، ed، By Mircea Eliade، New York، - 
.Macmillan Publishing Company، 1987

Wylie، Turrlly V، Dalai Lama، The Encyclopedia of Religion، ed. By: Mircea Eliade، New - 
. - York، Macmillan Publishing Company، 1987
: تفایرد ینیمخ . ماما  یشهوژپ  یشزومآ و  هسسؤم  رایداتسا  [ 1]

 –88  / 11  / 25 شریذپ :  88  / 10  / 28
*********

ك: ر . [. 1]
.92 ص 90 -  دنه ، یفسلف  ياهبتکم  نایدا و  ناگیاش ، شویراد 

.Jainism [. 2]
.Mahavira، 599 - 527. B. C [. 3]

ك: ر . [. 4]
.83 ص 79 -  یهاوگ ، میحرلادبع  رتکد  يهمجرت  ناهج ، هدنز  نایدا  مویه ، تربار ا .

.80 ص 79 -  ناهج ، هدنز  نایدا  مویه ، تربار ا . [. 5]
.Nãstika [. 6]
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.Ãstika [. 7]
ص 20. دنه ، یفسلف  ياهبتکم  نایدا و  ناگیاش ، شویراد  [. 8]

.87 ص 86 -  دنه ، یفسلف  ياهبتکم  نایدا و  ناگیاش ، شویراد  [. 9]
.Kshatriyas [. 10]
.Buddhism [. 11]

.Buddha [. 12]
James M. Kittelson، Buddha، in: The Encyclopedia of Religion، ed. By: Mircea Eliade، [. 13]

.Macmillan Publishing Company، New York، 1987، Vol. 2، p. 319
.Siddhārta [. 14]
.Gautama [. 15]

.Parinirvana [. 16]
.Mahāyāna [. 17]

.Lamaism [. 18]
ك: ر . [. 19]

ص 452. یهاوگ ، میحرلادبع  رتکد  يهمجرت  یبهذم ،) ناهج  زورما (  ناهج  رد  نایدا  نارگید ، شوب و  دراچیر 
.Hĩnayāna [. 20]

.Theravāda [. 21]
.Dukka [. 22]

.Annicca [. 23]
.Anatta [. 24]

ص 145. دنه ، یفسلف  ياهبتکم  نایدا و  ناگیاش ، شویراد  [ 25]
ك: ر . [. 26]

.114 ص 108 -  یهاوگ ، میحرلادبع  رتکد  ناهج ، يهدنز  نایدا  مویه ، تربار ا .
ص 26. نییآ ، ادوب ، یلاپ : نوناک  شرازگ  ادوب : یئاشاپ ، رگسع  [. 27]

: تسا ترابع  یلاپ  نابز  هب  هناگ  تشه  سدقم  هار  نیا  [. 28]
sammā ditthi - 

.sammā sankappa [. 29]
.sammā vācā [. 30]

.sammā kammanta [. 31]
.sammā ājiva [. 32]

.sammā vājāma [. 33]
.sammā sati [. 34]

.sammā samādhi [. 35]
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ص 119. ییاشاپ ، همجرت ع . هکتو ،) یتیا و   ) وا دیوگ  نینچ  [. 36]
ص 111. نامه ، [. 37]

ص 147. نیشیپ ، دنه ، یفسلف  ياهبتکم  نایدا و  ناگیاش ، شویراد  [. 38]
ك: ر . [. 39]

.331 ص 330 -  یهاوگ ، میحرلادبع  رتکد  همجرت  یبهذم ،) ناهج  زورما (  ناهج  رد  نایدا  نارگید ، شوب و  دراچیر 
ك: ر . [. 40]

.149 ص 148 -  دنه ، یفسلف  ياهبتکم  نایدا و  ناگیاش ، شویراد 
ك: ر . [. 41]

ص 170. نامه ،
ك: ر . [. 42]

ص 169. نامه ،
ك: ر . [. 43]

ص 169. نامه ،
ك: ر . [. 44]

ص 368. یبهذم ،) ناهج  زورما (  ناهج  رد  نایدا  نارگید ، شوب و  دراچیر 
ك: ر . [. 45]

ص 169. دنه ، یفسلف  ياهبتکم  نایدا و  ناگیاش ، شویراد 
ك: ر . [. 46]

ص 169. نامه ،
ص 114. یهاوگ ، میحرلادبع  رتکد  همجرت  ناهج ، هدنز  نایدا  مویه ، تربار ا . ك : . ر . [. 47]

ك: ر . [. 48]
ص 171. دنه ، یفسلف  ياهبتکم  نایدا و  ناگیاش ، شویراد 

.Ādibuddha [. 49]
See: Geoffrey Parrinder، Triads، Encyclopedia of Religion، ed by: Mircea Eliade، [. 50]

.Macmillan Publishing Company، New York، 1987، v. 15، p. 44
.Svayambhû [. 51]

.Dhyāni Buddha [. 52]
See: Geoffrey Parrinder، Triads، Encyclopedia of Religion، ed by: Mircea Eliade، [. 53]

.Macmillan Publishing Company، New York، 1987، v. 15، p. 42
.Vairochana [. 54]

.Akşobhya [. 55]
.Ratnasambhava [. 56]

.Amitābha [. 57]
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.Amogasiddha [. 58]
.Dhyāni bodhisattva [. 59]

.Samantabhadra [. 60]
.Vajrapāni [. 61]

.Vis’vapāni [. 62]
.Avalokita [. 63]

.Omito - fo [. 64]
.Amida [. 65]
.Amita [. 66]

See: Erik Zurcher، Amitabha. In: The Encycopedia of Religion، ed. By: Mircea Eliade، [. 67]
.Macmillan Publishing Company، New York، 1987، v. 1، p. 235

ص 375. یبهذم ،) ناهج  زورما (  ناهج  رد  نایدا  نارگید ، شوب و  دراچیر  [. 68]
.Avalokites'vara [. 69]

ناییادوب ادوب و 

همدقم

تسناوت هک  ياهنوگ  هب  تفرگ  لکـش  لاس  نارازه  لوط  رد  هار  نیا  زا  دمآ و  دیدپ  يدنه  ثاریم  ینید  فراعم  مکارت  رثا  رد  ودنه  نییآ 
. دشخب تینیع  ار  يدنه  هعماج  یلم  تیوه 

درکلمع هب  تبـسن  راکـشآ  حیرـص و  هضراعم  شریذـپ و  مدـع  بوچراهچ  رد  صاخ  درف  کی  شـالت  هجیتن  رد  ادوب  نییآ  هک  یلاـح  رد 
دوب و یسایس  یکیزیفاتم و  یناحور و  ینابم  زا  هتساخرب  یعامتجا و  حالصا  تکرح  کی  وا  مادقا  نخـس  رگید  هب  دمآ . دیدپ  ودنه  نییآ 
، ور نیا  زا  درکیم . در  دوب ، هدروآ  مهارف  اهایرتاشک  نانمهرب و  ینعی  مکاح  يهقبط  ود  يارب  ار  يراکـشآ  تازایتما  هک  ار  یتاقبط  ماـظن 

دوبان رگا  نانمهرب  دودحمان  هطلس  شهاک  موزل  رب  دراد و  هیکت  دنراد  يرت  نییاپ  هاگیاج  هک  یعامتجا  ياهرشق  زا  هتسد  نآ  رب  نییآ  نیا 
. دنکیم دیکأت  دوبن  نکمم  نآ  ندرک 

( رادرک  ) امراک دوجو  رب  نآ  يونعم  ینابم  دراد و  رواب  ار  رگید  تایح  گرم و  زا  دعب  رگید  مسج  رد  حور  لولح   ) خسانت میدـق  مسیدوب 
نیناوق هک  هنوگ  نآ  ینید  هدیچیپ  مسارم  هک  دنکیم  دیکأت  نیا  دوجو  اب  اما  تسا  ینتبم  تسا  میلست  نآ  لباقم  رد  ناسنا  هک  یتشونرس  و 

. دنکیمن فقوتم  ار  اهدلوت  دادعت  دنور و  دنکیم  نییعت 
ادوب بتکم  نیا  رب  اـنب  دـیآیم . تسد  هب  يدرف  تیلوؤـسم  هجیتـن  رد  هک  تسیلئاـضف  ربارب  رد  ینتورف  دراذـگیم ، رثا  اـهنآ  رب  هچنآ  هکلب 

دشوکیم و مسیئادوب  اذـل  تسییامهرب  هعماج  ياههیاپ  زا  هک  یتاقبط  تثارو  زین  بسن و  بسح و  یعامتجا  تازایتما  لماک  يدوبان  يارب 
رد ادوب  نییآ  ساسا  نیا  رب  دنکیم و  لابقتسا  دنتسه ، نانمهرب  هطلس  يدوبان  راتساوخ  هک  یناسک  همه  زا  یضیعبت  چیه  نودب  ور ، نیا  زا 

تاراضحلا خـیرات   » فراعملا ةریاد  رد  هچنآ  رب  انب  دوخ  یناحور  میلاـعت  رد  ادوب  نییآ  دوشیم . لوحتم  یعاـمتجا  بـالقنا   » کـی هب  عقاو 
ینتورف و زین  تاـقولخم و  همه  هب  ناـسحا  يزرو و  تبحم  و  دراد ؛ هـیکت  رـش  ریخ و  نـیب  يریگرد  گـنج و  لـصا  رب  تـسا  هدـمآ  ماـعلا 

ییاهر کی  نودب  اریز  دریذپیم ؛ زین  ار  ادف »  » هیرظن نآ  رب  هوالع  دنادیم . خسانت  يرامیب  يارب  ییوراد  نانوچ  ار  نتـشیوخ  هب  ییانتعایب 
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. دنتسه ناشیاههدرک  جیاتن  راتفرگ  دارفا ، همه  شخب 
دوب و دهاوخ  هدنیآ  هرود  رَورَـس  هک  دـیآیم  ایرتیمادوب »  » نآ لابند  هب  تسا و  ینومایکاشادوب   » یتسه ینونک  هرود  رد  شخب  ییاهر  نیا 

. دوب دهاوخ  ناهج  لاوز  زا  لبق  شندمآ 
هب تبـسن  يریگ  تهج  شیارگ و  رد  اـمومع  هک  ادوـب -  بهذـم  هک ؛ دـنکیم  هراـشا  بلطم  نیا  هب  شیوـخ  فراـعملا  ةریاد  رد  یناتـسب 

رارق مرتحم  نانهاک  نینچمه  ناییادوب و  زا  يرت  نییاپ  هجرد  هبترم و  رد  ار  اـهدوبعم  تسا –  هدـش  عقاو  لوبق  دروم  ییاـمهرب  ياـهدوبعم 
: دیوگیم همادا  رد  یناتسب  درامشیم . اهدوبعم  زا  رت  هبترم  دنلب  رتالاب و  ار  مدرم  بیترت  نیا  هب  دهدیم و 

تمکح لـمأت و  اوـقت ، تسادـق  هک  تسا  هدـمآ  زین  ادو »  » رد تسا  تاذـلاب  لـماک  کـی  وا  هکلب  تسین  رترب  دوـجوم  کـی  مـسجت  ادوـب  »
همه رب  يزوس  لد  ینابرهم و  هدارا و  رب  هبلغ  تاوهش  بوکرس  شیوخ  راکنا  ببـس  هب  نایدنه  تلیـضف  و  دنتـسه ؛ تادوبعم  نیرتسدقم 

بتکم کی  لصا  رد  ادوب  دوشیم . لصاح  ناسنا  يارب  ناـیاپیب  یتفرعم  لـحارم  نیا  زا  دـعب  تسا و  هاـنگ  ندرک  نک  هشیر  تادوجوم و 
زا هجرد  نیرتالاب  رد  درکیم و  تفلاخم  نانهاک  هفرح  اهمسارم و  ماـجنا  هفـسلف و  یجولاـثیم و   ) هروطـسا اـب  هک  دوب  یلقع  یبدا و  هداـس 

كاپ اب  ادوب ، هب  ندـش  لئان  هکنیا  نالعا  زین  همه و  يارب  تاجن  هار  ندرک  ناسآ  اـب  ادوب  تشاد  رارق  يریذـپ  فاـطعنا  تقفـش و  ییوکین 
ناشتلزنم ماـقم و  تلاـح و  تهج  زا  اـهنآ  نیب  هکنیا  نودـب  درکیم ، توعد  نییآ  نیا  رد  دورو  هب  ار  مدرم  همه  ددرگیم ، نکمم  یتریس 

زین لـصا  نآ  نتفریذـپ  رب  تسا و  هدرکن  یهن  تواـفتم  تاـقبط  هب  مدرم  ندوـمن  فینـصت  زا  راکـشآ  تروـص  هب  ادوـب  اـما  دراذـگب ؛ قرف 
. دنکیمن يراشفاپ 

مان هب  ییاور  ناـمرف  تمه  هب  ادوب  گرم  زا  دـعب  نرق  ود  دودـح  ناتـسودنه و  رد  هک  تسودـنه  شیک  ياـههخاش  زا  یکی  مسیدوب  نییآ 
، یقرـش بونج  يایـسآ  رد  صوصخ  هب  دنه ، ياهزرم  زا  جراخ  رد  چوک و  یلـصا  نیمزرـس  زا  اهدعب  تفای و  شرتسگ  دـشر و  اکوشآ » »

ماـن زین  یخرب  دـننکیم و  هفـسلف »  » هب ریبـعت  ادوب  نییآ  زا  ناقرـشتسم  زا  یخرب  درک . اـپ  تسد و  دوـخ  يارب  یناوارف  ناوریپ  نپاژ ، نیچ و 
: دیوگیم دروم  نیا  رد  سان  یب . ناج  دنهنیم . نآ  رب  نید » »

. تسا رظن  ثحب و  دروم  هن ، ای  دیمان  بهذم  نید و  عقاو  رد  ناوتیم  ار  مسیدوب  يهفسلف  ایآ  هک  هلأسم  نیا 
هب رگا  یلو  درک …  فیرعت  نید  ناونع  هب  ار  نآ  ناوتیم  چـیپ  رد  چـیپ  ياـهشور  یتـسه و  ناـهج  باـب  رد  ار  وا  دـیاقع  ظاـحل  زا  هتبلا 

هجو چیه  هب  ادوب  هک  ارچ  یفـسلف ؛ بتکم  کی  ات  مینادـب  یقالخا » بتکم   » کی ار  مسیدوب  هک  دـشاب  رتهب  دـیاش  میرگنب ، قیقحت  يهدـید 
ار حور  ادـخ و  يهرابرد  ثحب  دـنک و  نایب  لیثمت  اب  مه  ار  یفـسلف  لـئاسم  دـشوکیم  دوشیمن و  یفـسلف  کـیزیفاتم و  ياـهثحب  دراو 

. دنکیم هدنسب  هراب  نیا  رد  یقالخا  رکذت  دنچ  نداد  هب  دراگنایم و  هدیافیب 
یعیبـطلا و ءارواـم  روما  دوجو  یلعا و  أدـبم  نییآ ، نیا  اریز  دـیمان ؛ نید »  » ار ادوب  نییآ  ناوتیمن  زین  یمیهاربا  ناـیدا  ياـملع  هاگدـید  زا 

. تسا هتشادن  یقلاخ  هک  درامشیم  يدبا  یلزا و  دوجوم  اهنت  ار  هدام  دباتیمنرب و  ار  يدامریغ 
. تسا یقالخا  ًالماک  یموهفم  نید ، زا  ادوب  ینهذ  موهفم  رگید ، ریبعت  هب 

. تسانتعایب یسانشادخ …  ای  هعیبطلادعب  ام  شتسرپ  ای  ینییآ  مسارم  هب  دراد و  هجوت  كولس  راتفر و  هب  زیچ  همه  رد  وا 
ار ودـنه  نییآ  نشخ  یطارفا و  لاـمعا  دـیاقع و  زا  یخرب  درکیم  یعـس  هک  درمـش  ودـنه  نییآ  رد  یحالـصا  یتـضهن  دـیاب  ار  ادوب  نییآ 

. دنک لیدعت 
« ینـالقع تحلـصم  فـالخ  ار  یطارفا  ياـهتضایر  هداد و  رارق  میلـس  لـقع  يور و  هناـیم  لادـتعا و  شور  رد  ار  تاـجن  هار   » نییآ نـیا 

سک ره   » لیلد نیمه  هب  دـیزرویم و  تفلاخم  دوب  نآ  ظفاحم  غلبم و  ودـنه  نییآ  هک  تساک )  ) یتاقبط يهعماـج  اـب  مسیدوب  تسنادیم .
تافارخ و راچد  شدوخ  دنچ  ره  دشیم ». دازآ  تساک )  ) یتاقبط لوصا  تیاعر  مسر و  يانگنت  زا  دـمآیم  رد  ادوب  ناوریپ  فص  رد  هک 
جـنر و رـسارس  ملاع  هک  هدـش  عقاو  لصا  نیا  رب  مسیدوب  نییآ  ساسا  تشاد . ار  اهنآ  اب  تفلاخم  يهیعاد  هک  دوب  يا  یطارفا  ياهتضایر 
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. دنک شالت  دیاب  جنر  نیا  زا  ییاهر  يارب  ناسنا  تسیتخبدب و 
هرهب ناهج  یّلع  ياهدـنیارف  یمدآ و  ناور  نیداینب  ياهدرکراک  هب  تبـسن  شنیب  نتفای  يارب  ییوپ  نورد  ياـهشور  زا  هراومه  ناـییادوب 
ادوـب نییآ ، نـیا  ربـهر  دـنوریم . رامـش  هـب  ناـهج  ینید  تاـیبدا  زا  ياهدـنزرا  شخب  دنرایـسب و  ییارگادوـب  يراتـشون  راـثآ  دـنریگیم .

. تسا مسیدوب  یحالصا  بتکم  راذگناینب  ( Gautama sakya - muni  ) ینوم ایکاس  اماتوگ  رادیب ، يانعم  هب  ( Buddha)
اترادیــس زاــغآ  رد  دــمآ و  اــیند  هــب  شیپ  لاــس  دــصناپ  رازه و  ود  دودــح  ینعی  م  دودـح 563 ق -  رد  ناتــسودنه  لامــش  رد  يو 

. دشیم هدیمان  بایماک  ینعی   SIDDHARTNA»
یگدنز ( Alara  ) ءارالآ مان  هب  يدرف  داشرا  تحت  تخیرگ و  نآ  تاـمعنت  خاـک و  زا  یحور  بـالقنا  کـی  رثا  رد  یگلاـس  رد 29  يو 

قیرط زا  تقیقح  هب  لوصو  زا  هک  یماگنه  ماجنا  رـس  لگنج  رد  نیگنـس  تخـس و  ياهتضایر  لاس  شـش  زا  سپ  دـیزگرب و  ار  ناـبهار 
سپ دیشک و  لوط  لاس  شش  تبقارم  نیا  دروآ ، يور  يونعم  تبقارم  رکفت و  لمأت و  هب  تشاذگ و  رانک  ار  تضایر  دش ، دیمون  تضایر 

درک و هزرابم  رگناریو  ناطیش  ینعی  ( Mara  ) ارام اب  دش  هدیمان  يرادیب  تخرد  ًادعب  هک  ریجنا )  ) یتخرد ریز  فقوت  هتفه  تفه  اب  نآ  زا 
. دش ینونک  يهرود  يادوب  تفای و  تسد  تقیقح  هب 

زا یکین و  یکین ، زا  تساـمرفمکح  رفیک  شاداـپ و  نوناـق  ناـهج  رب  هک  نیا  نآ  دوب و  یعیبـط  هداـس  نوناـق  کـی  درک  فشک  يو  هچنآ 
ناسنا تشونرـس  رد  لامعا  ریثأت  نایادخ و  شتـسرپ  يراز و  اعد و  ینابرق و  رکنم  نوناق ، نیا  فشک  زا  سپ  دوشیم  هدییاز  يدـب  يدـب ،

هدرک و هریغ  اعد و  ینابرق و  هب  توعد  هک  ار  ادو )  ) سدـقم باتک  دروآ  نامیا  ناهج  ندوب  یلزا  نوناق  هب  درک و  راـکنا  ار  نایادـخ  دـش 
هب روـشک  طاـقن  ماـمت  رد  هتفر  هتفر  داد و  رارق  داـقتنا  راـکنا و  دروـم  زین  ار  هدرک  رکذ  تواـفتم  شنیرفآ  لـصا  بسح  رب  ار  اـهناسنا  همه 

يرایـسب ناوریپ  دوب  هقبط  نامه  هب  بستنم  دوخ  هک  اـه  اـیرتشک )  ) ءارما فنـص  زا  هژیو  هب  فلتخم  تاـقبط  زا  تخادرپ و  میلعت  هظعوم و 
زا هک  دـنروخیم  مشچ  هب  يدـیاقع  راکفا و  دنتـسه  یهت  یهلا  ياـههیامنب  زا  هک  یناـیدا  يداـقتعا  ياـههدولاش  رد  دـندش . عمج  وا  درگ 

نوچمه يداقتعا  یفارخ و  تاموسر  اـهنییآ و  نتـشاد  اـب  دـنه  نیمزرـس  ناـیم  نیا  رد  دـنرادروخرب . دوخ  ناوریپ  دزن  ياهژیو  یگتـسجرب 
ياهنافرع عوضوم  یپ  رد  هک  ارچ  دـسریم ؛ رظن  هب  يرورـض  اهنآ  تاداـقتعا  راـکفا و  یـسررب  دـقن و  هک  تسیعماوج  زا  یکی  مسیدوب ،

. تسا هدرک  خوسر  مه  ام  روشک  نورد  هب  هدنبیرف  هتبلا  بیرغ و  بیجع و  ياهمسا  اب  ییادوب  راکفا  روهظون 

ادوب ياههشیدنا  هاگتساخ 

هبـش هب  اهنآ  دورو  زا  شیپ  دـندیچوک . دـنه  نیمزرـس  هب  هدـش و  ادـج  هیقب  زا  ناریا ، ناییایرآ  زا  ییاههخاش  شیپ ، لاس  رازه  هس  نوماریپ 
. تسا فورعم  يدیوارد  مان  هب  هک  تشاد  نمیشن  اجنآ  رد  يرگید  هریت  دنه ، هریزج 

هریچ یحاون  نآ  رب  هدـش و  نیزگیاج  دـنه  یلامـش  ياهناماس  رتشیب  رد  ادوب  شیاز  ماگنه  هب  ینعی  شیپ  لاـس  نوماریپ 2500  اهییایرآ 
: دشیم شخب  تساک )  ) هدر راهچ  هب  ادوب  نامز  رد  ناتسودنه  هعماج  دندوب . هتشگ 

اماتوگ اتراذیس  هدرب .) ناراکتمدخ  اردوس (  و  ناناگرزاب ) نازرواشک و   ) ایسیاو نارواگنج ،) نارایرهـش و   ) ایرتشک نایناحور ،)  ) اهنمهرب
. دندازکاپ ربارب و  مدرم  همه  وا  دید  زا  هک  تشاد  مالعا  یلو  تشاد  قلعت  ایرتشک  هدر  هب  امسا  ادوب 

مسیدوب شیادیپ  لماوع 

زا کشیب  میرمـشیم . رب  ار  اهنآ  زا  یخرب  هک  تسا  فلتخم  دش ، مسیدوب  مان  هب  یبتکم  يریگ  لکـش  زاس  هنیمز  یلماوع  هچ  هک  نیا  اما 
دوب و هدمآ  دیدپ  تورث  تراجت و  تعنص و  نوچمه  فلتخم  ياههنیمز  رد  يدایز  ياهتفرـشیپ  دنه  رد  اهییایرآ  تموکح  رارقتـسا  نامز 
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متـشه متفه و  نرق  ییارگ  هدام  یبلط و  تذل  هک  دوب  دنه  تورث  ًالامتحا  هک  دـندقتعم  یخرب   1� اذل : دوب  هدـش  لصاح  تغارف  تورث  زا 
رد تیکاکـش  نید ، يونعم  لاوز  ادوب  راگزور  دنه و  رد  رطاخ  نیمه  هب  دـیلابیمن . انغ  تورث و  رد  نید  دوب و  هدروآ  دوجو  هب  ار  م  ق - 

يوج تذـل  دـیاقع  يورایور  هک  دـندوب  ینید  ياهشنکاو  نیج »  » و ادوب »  » نییآ دوب  هدروآ  دوجو  هب  ار  یقـالخا  جرم  جره و  قـالخا و 
. تسا يریگ  لکش  لماوع  زا  یکی  نیا  دندوب و  هداتسیا  تسود ، ایند  لاب  غارف  هدش و  دازآ  هقبط  کی 

يهفسلف دنتفرگیم . دنخـشیر  هب  ار  نانمهرب  یناگنازرف  هک  دندوب  ییاهكاکـش  مه  نامز  نامه  رد  هک  تسادیپ  اهداشیناپوا  دوخ  زا   2�
ییلخ رد  ار  يدـنه  يهعماج  درک و  تسـس  دـنه  نهذ  رب  ار  نانمهرب  هربنچ  داد  نایاپ  اهداشیناپوا  اهادو و  رـصع  هب  هک  اوراـچ »  » یبـالقنا

تیوقت ار  نید  کی  يریگ  لکـش  لماع  همهارب  نایوجگنج و  هقبط  ود  شکاشک   3� درک . ریزگان  ار  يون  نید  دشر  ًابیرقت  هک  تشاذـگ 
میلاعت هقبر  زا  ییاهر  لـمع و  رکف و  لالقتـسا  هار  رد  تسا و  حور  مـالآ  زا  یـصالخ  يارب  يرکف  شبنج  کـی  نوچ  مسیدوب   4� دومن .

تسا و هدرک  دوخ  هیلاع  يدابم  هب  توعد  ( Caste  ) فنص کی  تیاعر  نودب  ار  قیالخ  فانصا  دارفا و  يهمه  هتشادرب و  مدق  نانمهرب 
هدـمآ رامـش  هب  بتکم  نیا  يریگ  لکـش  رگید  لـماع  هعماـج  هب  مکاـح  يرکف  تیعـضو  هب  هجوت  اـب  مدرم  توعد  رد  مسیووب  شور  نیا 

. تسا
تاجن یصالخ و  درک و  راکنا  ار  ناشیا  يدابم  تسنادن و  لوبق  لباق  ار  نانمهرب  هفـسلف  اریواهم  دننامه  مزیدوب  بهاذم  یناب  عراش و   5�

هدوهیب و دـندروآیم  اجب  اهادو  بتک  زا  نانآ  هک  یموسر  کسانم و  دـش و  رکنم  دنتـسنادیم  اهادو  باتک  يهلیـسو  هب  طـقف  هک  ار  حور 
ار یبتکم  دوخ  درمش و  لطاب  یلک  هب  ار  تسا  هفیاط  نآ  يراصحنا  قح  طقف  هک  يراگتسر  حالف و  هار  رد  ار  ناشیا  ياعدا  تسناد و  وغل 

ادوب دـندوب ، هدـینادرگ  صوصخم  ینوگانوگ  تازایتما  هب  ار  دوخ  هدرک  عضو  ار  یتاـقبط  ماـظن  همهارب  هک  اـجنآ  زا   6� درک . يزیر  یپ 
( نارگراک نازرواـشک و  راـجت و  ناـیوجگنج ، ناـیناحور ،  ) دـندرکیم میـسقت  هورگ  هب 4  ار  مدرم  هـک  هـمهارب  تاـقبط  اـب  هزراـبم  يارب 

یفلتخم للع  تفای  دشر  یلکـشم  نیرتمک  نودب  دـنه  رد  نییآ  نیا  هنوگچ  هک  نیا  اما  درک . يراذـگهیاپ  ار  نییآ  نید و  نیا  تساخرب و 
هلمج زا  درکیم  روـطخ  سک  ره  رظن  هب  هک  يرکف  بهذـم و  هنوـگ  ره  شریذـپ  رد  مدرم  تریح  بارطـضا و  دـناهتفگ  یخرب  هـک  دراد 

یخرب هک  تسیلامتحا  مسیدوب و …  شریذـپ  رد  مه  دـنه  مدرم  ینید  دـیدجت  هیحور  هکنیا  هب  ًافاضم  تسا  دـیدج  نید  شریذـپ  لـماوع 
. دناهدرک رکذ 

نیمه هب  دوشب  عقاو  تلفغ  دروم  دیابن  دوشیم  هدید  اهنآ  رد  کلـسم  نیا  زا  ییوب  گنر و  هک  کلامم  ریاس  دـنه و  ناهاشداپ  شقن  هتبلا 
. تسا نییآ  نیا  راشتنا  رگید  لماوع  زا  ییادوب  نییآ  هب  نانآ  ندیورگ  اب  اهروشک  ناهاشداپ  هلیسو  هب  ییادوب  راکفا  رطاخ 

کلـسم نیا  راشتنا  لماوع  هلمج  زا  ار  نآ  دناهدرمـشرب و  هناگهد  دوهع  هب  لمع  رد  ادوب  عابتا  يارب  هک  تسیفیفخت  حماست و  رگید  لماع 
. دناهدرک وگزاب 

فالتخا راچد  هتفر  هتفر  ادوب  نییآ  تفگ  تاـیح  دوردـب  یگلاـس ) داتـشه  نس  هب   ) لاس 483 ق م رد  نییآ  نیا  سـسؤم  هکنیزا  دـعب  اما 
: دیدرگ میسقت  ریز  هورگ  هس  هب  هک  دش  ینورد 

اـکنال و يرـس  رد  هک  یبوـنج  نـییآ  کـچوک ) خرچ   ) اـنایانیه دراد �2  جاور  نـیچ  رد  هـک  یلامــش  نـییآ  گرزب ) خرچ   ) اــنایاهم  1�
هدـناوخ زین  مسیئامال  هب  دراد و  دوجو  تبت  رد  هقرف  نیا  هک  ساملا ) خرچ   ) اـنایَرْجَو  3� دوشیم . هدهاشم  ایسآ  قرـش  بونج  ياهروشک 

. دشابیم ایرد ) سیئر   ) امال ییالاد  مان  هب  یصخش  نآ  سسوم  دوشیم و 

ادوب هیاسمه  ياهنییآ 

يارب راوجمه  ياهنیمزرس  ای  نیمزرـس  کی  رد  هدوب و  رـصع  مه  نییآ  ای  نید  ات  دنچ  ای  ات  هس  ای  ود  هک  تسنیا  نییآ  رد  هیاسمه  زا  دارم 
هیاسمه دـناوتیم  دـیدرگ ، لقتنم  رگید  ياهروشک  هب  سپـس  دـمآ و  دوجو  هب  دـنه  روشک  رد  هک  ادوب  نید  دنـشاب . هتـشاد  یناوریپ  دوخ 
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: ددرگ بوسحم  ریز  ياهنییآ 
. تسا هدوب  تعیبط  رهاظم  اوق و  شتسرپ  رب  ینتبم  میدق ، ياهییایرآ  نییآ  نامه  ای  ییادو  نید  ییادو : نییآ   1�

. تسا ادو )  ) سدقم بتک  ناراگزور  نآ  زا  هدنام  یقاب  رثا  اهنت  هک  تسا  هدش  فورعم  مان  نیا  هب  تهج  نیا  زا  نید  نیا 
موق مک  مک  نایموب  رب  نانآ  هبلغ  اهیدیوارد و  اب  اهییایرآ  دالیم ) زا  لبق  لوا  يهرازه  رد   ) شزیمآ زا  سپ  مزینمهرب :)  ) ییامهرب نییآ   2�
یکی ناونع  هب  هک  تفرگ  لکش  ییادو  نید  نورد  زا  ییامهرب  نید  هلیـسو  نیدب  درک و  ییامندوخ  بلاغ  رترب و  داژن  تروص  هب  ییایرآ 

: مزیئودنه نییآ   3� دوشیم . بوسحم  ادوب  نییآ  ناگیاسمه  زا 
نایم رد  نآ  هب  تبـسن  ینیبدب  راکفا  هک  یماگنه  دعب  هب  دالیم  زا  لبق  مشـش  نرق  زا  هک  دشابیم  مزیئودـنه  ادوب ، نید  ناگیاسمه  زا  یکی 
نرق زا  یتالوحت  زا  سپ  تفرگ ، لکـش  ییادوب  نیج و  نایدا  تروص  هب  هنانیبدـب  راکفا  نیا  هک  یتقو  ًاصوصخ  تفاـی و  جاور  دـنه  مدرم 
هدرک عضو  ینیناوق  لوصا و  ۀلـسلس  کی  دوخ  يارب  دـیدج  مسیئودـنه  نید  تروص  هب  دـالیم  زا  دـعب  مجنپ  نرق  اـت  دـالیم  زا  شیپ  مجنپ 

. تسا
دوجو هب  ودـنه  نییآ  تاحالـصا  هزیگنا  هب  ادوب  نییآ  دـننامه  هک  نییآ  نیا  دـشابیم  نیج  نید  ادوب ، نید  ناـگیاسمه  زا  رگید  یکی   4�

نییآ اب  نآ  رتشیب  داضت  تلع  هب  هک  ادوب  نییآ  فالخ  رب  تسا  هدرک  ظفح  ار  دوخ  ناتـسودنه  رد  ودـنه ، نییآ  راـنک  رد  ناـنچمه  دـمآ ،
. دشابیم تسا  کیس  نییآ  ادوب  نید  هیاسمه  ياهنییآ  زا  رگید  یکی   5� دروایب . ماود  ناتسودنه  رد  تسناوتن  ودنه ،

. دش ّدلوتم  روهال  یلاوح  رد  ییاتسور  رد  لاس 1469 م  رد  یلو  هیرتشک  نایوجگنج  يهقبط  زا  هک  تسا  کناناباب )  ) نید نیا  سسؤم 
. دشابیم لیذ  رارق  هب  دنوشیم  بوسحم  ادوب  نید  ناگیاسمه  ءزج  هک  یموب  نید  هس  رود  رواخ  رد 

یکی نیچ  رد  هزورما  تسا و  فورعم  سویـسوفنک  هب  اپورا  رد  تسا و  وست ) وف  گنوک   ) ینیچ نابز  هب  شماـن  هک  سویـسوفنک  نید   1�
. تسادوب نید  ناگیاسمه  زا 

( هست وئال   ) مان هب  ینیچ  میکح  هب  بوسنم  تسیفسلف  بتکم  عون  کی  تقیقح  رد  هک  مسیوئات  ییوئات : نییآ   2�
. تسا نیچ  رد  ادوب  نید  يهیاسمه  ياهنییآ  زا  تسا و 

م مشش ق . نرق  ات  دراد ، مسیمینآ  رد  هشیر  هک  نهک  ياهّتنس  نپاژ و  مدرم  یناتساب  دیاقع  زا  تسیاهعومجم  وتنیش  نید  وتنیش : نییآ   3�
زا یکی  اذـل  تفرگ . لکـش  ییوتنیـش  نید  ییادوب ، نید  اب  هلباقم  يارب  نپاژ  رد  ادوب  نید  ذوفن  زا  سپ  اّما  هدوبن  نایم  رد  یمان  نید  نیا  زا 

ادوب نییآ  اـب  لـیاسم  یخرب  رد  دراد و  یناوریپ  دـشابیم و  تاـیح  لاـح  رد  نپاژ  روـشک  رد  رـضاح  لاـح  رد  ادوـب  نید  يهیاـسمه  نییآ 
. دنراد هدیقع  فالتخا 

ادوب تشذگرس 

مـسیدوب یحالـصا  بتکم  راذگناینب  ( Gautamamuni - Sakya  ) ینوماـیکاشاماتوگ بقل  رادـیب  ياـنعم  هب  ( Buddha  ) ادوب
. تسا

هب م . لاس 563 ق . دودح  رد  دوب ، ناتسودنه  لامش  رد  ( vastu - Kapila  ) وتسوالیپاک رهش  هاشداپ  دنزرف  هک  يو  ناییادوب  هدیقع  هب 
. دشیم هدیمان  بایماک  ینعی  ( Siddhartha  ) اترادیس زاغآ  رد  دمآ و  ایند 

يرایسب نامدرم  اهدعب  دروآ و  درگ  دوخ  رود  هب  یناوارف  ناوریپ  تشاذگ و  ناینب  ار  مسیدوب  نییآ  هک  ادوب  یگدنز  فلتخم  داعبا  یسررب 
رد يو  هک  تسیاهقطنم  یگنهرف  ینید و  یـسایس ، ییایفارغج ، عاضوا  زا  نتفای  عالطا  مزلتـسم  دنداد ، رارق  دوخ  یمـسر  نید  ار  يو  نییآ 

ياهشرازگ هک  دهدیم  ناشن  اهیسررب  نکل  تفای . تافو  اج  نامه  درک و  غیلبت  ار  دوخ  نییآ  دش ، گرزب  دوشگ ، ناهج  هب  مشچ  اجنآ 
ندرک ادـیپ  هک  هتفای  طالتخا  ياهروطـسا  نیریـش  ياهناتـساد  اب  يردـق  هب  تسا و  هناسفا  اب  هتخیمآ  زیچان و  رایـسب  هنیمز  نیا  رد  یخیرات 
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لعج نایارـس  هناسفا  طسوت  زیچ  هچ  هدش و  عقاو  زیچ  هچ  هک  نیا  ندیمهف  دیامنیم و  لاحم  ًابیرقت  هرـسان  زا  هرـس  ندومن  ادـج  تقیقح و 
دنه رد  یصخش  رود  هتشذگ  رد  هک  دوب  دهاوخ  نیا  اهنت  یتاقیقحت  نینچ  يهجیتن  ًاملسم  دشابیم و  راب  تقشم  یتاقیقحت  مزلتسم  هتـشگ ،

ییاههناسفا هدش  هتفگ  هچ  ره  هتکن  دنچ  نیا  زج  هدرک و  ادیپ  يرایسب  ناوریپ  زین  اهدعب  هتشاد و  ودنه  نییآ  حالصا  رد  یعـس  هدمآ  دیدپ 
هتفگ ادوب  یگدنز  يهرابرد  هک  ییاههروطسا  اههناسفا و  ییوگزاب  هب  میناوتیم  اهنت  هلاقم  نیا  رد  ام  قوف  يهتکن  هب  هجوت  اب  دنتسین . شیب 

شدالگنب و»…  ناتسکاپ ، دنه ،  » ياهروشک لماش  زورما  هک  دنه  يهراق  هبـش  میراذگب . هدنناوخ  يهدهع  رب  ار  تواضق  میزادرپب و  هدش 
، دنه سونایقا  طسوت  یقرش  بونج  یبرغ و  بونج  بونج ، تمس  هس  زا  هتفرگ و  رارق  ایسآ  بونج  رد  هک  تسیروانهپ  نیمزرـس  دوشیم 

. تسا هتشگ  هطاحا 
زا نامیلس  شکودنه و  ياههوک  طسوت  یبرغ  لامش  تمـس  زا  ایلامیه و  ياههوک  طسوت  لامـش  یقرـش و  لامـش  تمـس  زا  نیمزرـس  نیا 

. تسا هدش  ادج  ناریا  ریماپ و  تبت ، ياهتالف 
. دمآ دوجو  هب  يزورما ) ناتسکاپ   ) دنـس يهرد  رد  هک  تسا  سودنیا »  » ندمت هدش ، هتخانـش  دنه  يهراق  هبـش  رد  هک  یگرزب  ندمت  نیلوا 

. تسا هتشاد  همادا  تفر ، نیب  زا  ییایرآ  ماوقا  موجه  رثا  رد  هک  دالیم  زا  لبق  ات 1500  زاغآ و  دالیم  زا  لبق  لاس  زا 2500  ندمت  نیا 
یندـمت دنتـسناوت  سودـنیا ، ندـمت  ندرب  نیب  زا  دـنه و  هب  ناشموجه  زا  لاس  رازه  هب  کیدزن  تشذـگ  زا  دـعب  اهنت  مجاهم  ياـهییایرآ 

دندمآ دوجو  هب  دنه  لامش  رد  یکچوک  ياهنیشن  هجار  اهروشک و  دالیم  زا  لبق  نرق  شش  دودح  ینعی  دنهن . انب  نیمزرس  نیا  رد  دیدج 
ایلامیه ياههوک  هتـشر  یبونج  ياههنماد  ینعی  هقطنم  نیا  رد  دمآیم . رامـش  هب  نانآ  یمـسر  نید  ودـنه  نییآ  دنتـشاد و  ییایرآ  داژن  هک 

تختیاپ دـندیمانیم و  ایکاس »  » ار نآ  نانکاس  هک  تشاد  دوجو  یکچوک  روشک  دـشابیم  دـنه  لاپن و  نایم  نونکا  هک  ياهقطنم  کـیدزن 
. دناهدرک ظفلت  وتَو » هلپک   » ار نآ  عبانم  یخرب  رد  هک  دوب  ( Kapilavaastu « ) وتساو الیپاک   » مان هب  يرهش  نآ 

روشک ریگجار  ۀـقطنم  زورما و  ناتـسودنه  راـهیب  تلاـیا  رد  ـالاسک  يوس  نآ  رد  تشاد و  رارق  ـالاسک »  » روشک یهاـشداپ  نیا  بونج  رد 
. دوب هدش  عقاو  اداکام » »

زین ایاماهم »  » مان هب  شرـسمه  دوب و  هنَدُدوس » ، » وتـساو الیپاک  رهـش  هاشداپ  مکاح و  مان  تشاد . رارق  اـیلک »  » نیمزرـس زین  قرـش  تمـس  رد 
زا هاشداپ  نیا  تروص ، ره  هب  دنتـشاد . زین  یبسن  يهطبار  یببـس ، يهطبار  رب  هوالع  رگیدمه  اب  ایوگ  هک  دوب  ایلک »  » نیمزرـس هاشداپ  رتخد 
هب وا  ییادوب  ناتساد  کی  ساسا  رب  دنتشاذگ . اترادیـس »  » ار شمان  هک  دش  يرـسپ  بحاص  دالیم  زا  لبق  لاس 563  رد  ایاماهم »  » شرسمه

. دوب لصتم  نآ  هب  رون  عاعش  دننام  گنر  جنپ  اب  ینامسیر  هک  یلاح  رد  دمآ ، نییاپ  دیفس  لیف  کی  تروص 
ار شیوخ  تلاسر  لاح  ناـمه  رد  تسویپ و  عوقو  هب  یمیظع  زیگنا و  تفگـش  ثداوح  دـش  هداز  شرداـم  تسار  يولهپ  زا  هک  یماـگنه 

دیدرگ رشتنم  وا  رون   » تسا هدمآ  ادوب  لیجنا  رد  تسا  هدروآ  ار  یبیبلام   »%% تخرد ریز  وا  ندش  دلوتم  يارجام  ناتـساد  نیا  درک . نالعا 
. دندرک هدهاشم  ار  الاب  زا  هدمآ  دورف  تمظع  دش و  زاب  نایانیبان  نامشچ  درک . رپ  ار  ملاع  و 

یتقو هک  تسنیا  ادوب  دلوت  هرابرد  نایدـنه  ياهیفابلایخ  هلمج ، زا  درک ». زاغآ  ار  ندینـش  اهرک  شوگ  دـش و  فرطرب  اهلال  نابز  تنکل 
: دنیوگیم لمح  عضو  ماگنه  رد  شردام  هرابرد  اهنآ  تفگ  نخس  تساخرب و  ًاروف  يو  دنتفرگ ، تسد  رد  ار  وا  نانمهرب 

دیـسر و وا  تسد  کیدزن  اـت  دـش  مخ  دوخ  هب  دوخ  هخاـش  درک . زارد  تخرد  هخاـش  يوس  هب  ار  شتـسد  دزیخرب  تساوخ  هک  یماـگنه  »
. دـنتفرگ دوب  هدـش ، هتفاب  ـالط  ياههتـشر  زا  هک  يروت  نورد  ار  وا  ناـنمهرب  زا  رفن  راـهچ  دوب و  وا  ریز  یکدوک  هک  دوب ، هتـساخنرب  زونه 

: دروآرب دایرف  نیشنلد  ییادص  اب  هاگنآ  تفر  ولج  هب  مدق  تفه  داتسیا و  ناهگان  كدوک 
رکذ یبرعلا  هلجم  رد  هدـش  رـشتنم  یقیقحت  رد  رهظم » نامیلـس   » ار بلطم  نیا  تسا  نم  تاـیح  نیرخآ  نیا  مناـهج … و  نـیا  رورـس  نـم 

. دنکیم
یب  » رگا يو  هک  ندرک  ییوگ  شیپ  اهنمهرب ، دـنزرف ، نیا  دـلوت  ماگنه  هب  هدیـسر  ام  تسد  هب  هک  هناسفا  اـب  هتخیمآ  ياـهشرازگ  رب  اـنب 
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« ضاترم هدرم و  ضیرم ، صخش  ریپ ، صخش   » ینعی هناشن  راهچ  رگا  یلو  دش ، دهاوخ  یگرزب  روطارپما  دریگن ، شیپ  رد  ار  ینام » ناخ و 
. دش دهاوخ  ادوب »  » هدرک و نام  ناخ و  كرت  دنیبب ، ار 

دروم ناراب ، لصف  ناتـسبات و  ناتـسمز ، ياهلصف  رد  اهنآ  زا  کی  ره  هک  درک  انب  هوکـشاب  خاک  هس  قافتا  نیا  زا  يریگولج  يارب  هاـشداپ 
ناضاترم يریپ و  ضرم و  گرم ، زا  يو  هک  دنک  يویند  ياهتمعن  اهتذل و  قرغ  نانچ  ار  وا  دوش  یعس  دریگ و  رارق  شدنزرف  هدافتـسا 

اب موس  زور  ضیرم و  صخـش  اب  رگید  زور  ریپ و  صخـش  اب  يزور  دوخ  ياهشدرگ  یط  رد  اترادیـس  هک  دـش  نانچ  یلو  دـنامب ، ربخیب 
، تضایر ندرک  هشیپ  يویند و  ياهتمعن  كرت  لیلد  هب  دوب  هتفگ  هک  ضاترم  کـی  ندـید  زا  دـعب  تیاـهن  رد  دـش و  ورب  ور  هدرم  کـی 

نامز نآ  رد  دزادرپب . تضایر  هب  هدرک  كرت  ار  شاهزور  تفه  دنزرف  رسمه و  ردپ ، یتنطلس ، خاک  تفرگ  میمـصت  هدش ، هدیمان  ضاترم 
هک ددعتم  نایادخ  هب  داقتعا  ار  نآ  ساسا  هک  دوب  مسیئودـنه  نییآ  دـنه ، ةریزج  هبـش  رب  بلاغ  نییآ  درک ، نام  ناخ و  كرت  اترادیـس  هک 

تحت يو  تفریم . رامـش  هب  يراگتـسر  تاجن و  ياههار  زا  یکی  تضاـیر  دادیم و  لیکـشت  دـندوب  هتفاـی  روهظ  فلتخم  ياـههرود  رد 
ماجنا رس  اهلگنج  رد  نیگنـس  تخـس و  ياهتـضایر  لاس  شـش  زا  سپ  دیزگرب و  ار  نابهار  یگدنز  ( Alara  ) ارالآ مان  هب  يدرف  داـشرا 

يور يونعم  تبقارم  رکفت و  لم و  ءات  هب  تشاذـگ و  رانک  ار  تضاـیر  دـش ، دـیمون  تضاـیر  قیرط  زا  تقیقح  هب  لوصو  زا  هک  یماـگنه 
. دوب مارآ  تخرد و  رپ  یناکم ، اج  نآ  دنام ، اجنآ  یتدم  تفر ، الووروا »  » مان هب  یناکم  هب  تضایر  نارود  یط  رد  دروآ .

هدعو و کی  زور  هنابش  ود  ره  سپس  دروخیم ، اذغ  هدعو  کی  ادتبا  درک ، زاغآ  يروخ  مک  زا  ار  یناسفن  ياهتضایر  هلحرم  نیا  رد  وا 
یتخـس ییاذـغ  يهمانرب  هکلب  درکیمن  ییادـگ  رگید  دـیدج  همانرب  نیا  رد  وا  دروخیم ، اذـغ  هدـعو  کی  زور  هنابـش  هس  ره  نآ  زا  دـعب 
يرازآ دوخ  اما  دش ، فیحن  رغال و  اهتضایر  نیا  رثا  رب  ادوب )  ) اترادیس دربیم . هرهب  ناهایگ  یـضعب  گرب  هشیر و  هویم ، زا  ینعی  تشاد 

ناشن يارب  تفرگیم . يدیدش  دردرـس  هک  ياهنوگ  هب  درکیم  سبح  هنیـس  رد  اهتدـم  ار  دوخ  سَفَن  یهاگ  تفاین ، همتاخ  اج  نیا  هب  وا 
ندـنازوس ّلحم  زا  یّتح  ای  هلابز  هوبنا  نایم  زا  هک  دروآیم  ور  ياهنهک  ياـههماج  نیرتفیثک  ندیـشوپ  هب  دوخ  مسج  لـماک  ریقحت  نداد 

. دوب هدروآ  نوریب  داسجا 
تادوجوم حاورا و  تسیکانلوه و  نامز  وا  رواب  هب  هک  هام ، مهدراهچ  ای  لوا  ياهبش  دومزآیم ، ار  دوخ  یحور  لّمحت  تردـق  نینچمه 

شـش ات  تسـشنیم . اهنت  اهناتـسروگ  اههزانج و  ندنازوس  ياهلحم  نایم  تفریم و  دندمآیم ، نوریب  دوخ  ياههاگ  ناهن  زا  یعیبطارف 
، دـش شوهیب  يزور  دـناسریمن ، ییاج  هب  ار  وا  اـهتضایر  نیا  هک  تفرگ  هجیتن  تّدـم  نیا  زا  سپ  اـما  دیـشک  تضاـیر  هنوگ  نیا  لاـس 
. دروآ تسد  هب  ار  دوخ  یتسردنت  زا  یشخب  جیردت  هب  هک  نا  ات  تخادرپ  وا  زا  ندرک  تبقارم  هب  دیناروخ و  ریـش  وا  هب  تفای  ار  وا  یناپوچ 
هب دیـسر و  یگتفایرون  هب  هرود  نیا  زا  سپ  وا  نایئادوب ، ادوب و  رواـب  هب  هک  تسا  رکف  زکرمت  يهرود  ادوب  ياـهتضایر  زا  يرگید  شخب 

سفن و هیکزت  يهرابرد  هظعوم و  وا ، نانخس  درک . نایب  تسنادیم  هتـسیاش  هک  یناسک  يارب  ار  شتمکح  لوصا  تخادرپ و  دوخ  تلاسر 
شـش زین  وا  هبقارم  نارود  دسرب . تقیقح  تفرعم و  هب  نآ  ياههبذاج  زا  ندـیرب  لد  ایند و  كرت  اب  هنوگچ  ناسنا  هک  نیا  تسیزاسدوخ و 
ناطیش ینعی  ( Mara  ) ارام اب  دـش ، هدـیمان  يرادـیب  تخرد  ًادـعب  هک  یتخرد  ریز  فقوت  هتفه  تفه  اـب  نآ  زا  سپ  دیـشک و  لوط  لاـس 

. دش ینونک  هرود  يادوب  تفای و  تسد  تقیقح  هب  تیاهن  رد  درک و  هزرابم  رگناریو 
sattva  ) وتـس يدوب  ناشروهظ  زا  لبق  اهادوب  نیا  زا  کی  ره  دنا . هدمآ  ادوب  يدادعت  زین  ناهج  نیـشیپ  ياهنارود  رد  ناییادوب  هدیقع  هب 

. تسا هوقلاب  يادوب  ای  دراد  یسرتسد  لماک  تفرعم  هب  هک  یسک  ینعی  دوشیم ، هدناوخ  ( - Bodhi
حالصا هب  فلتخم ، دارفا  اب  تاقالم  رثا  رب  درک و  غیلبت  ناتـسودنه  رـسارس  رد  ار  دوخ  نییآ  ناوارف ، ياهترفاسم  اب  لاس  تدم 40  رد  ادوب 

. دوب ( Ananda  ) ادننآ شیومع  رسپ  نانآ  نیرتهتسجرب  هک  تشامگ  تمه  ینادرگاش  تیبرت  سوفن و 
روآ تفگش  یگدنز  ناتساد  تسویپ ) . اناورین  هب  حالطـصا  هب  ای   ) درک توف  م . لاس 483 ق . دودح  رد  یگلاس  داتشه  رد  ماجنا  رـس  يو 

. تسا هدش  رشتنم  ناهج  رسارس  رد  همجرت و  نوگانوگ  ياهنابز  هب  ینید  ناتساد  نیا  لیلد  نیمه  هب  هتشاد و  تیباذج  مایالا  میدق  زا  ادوب 
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. درک ادیپ  جاور  ناناملسم  نیب  فساذوی  رهولب و  ناتساد  ناونع  هب  ینایرس ، گنهرف  زا  یتافاضا  اب  نآ  یبرع  لقن 

ماظن سیسات 

رد يو  یقالخا  میلاعت  درمـشیم . لـطاب  ار  یتاـقبط  تاـفالتخا  دوب و  ناـنمهرب  ياـهبصعت  اـب  تفلاـخم  رد  ادوب  یحالـصا  ياههشیدـنا 
. تسا هدمآ  درگ  دبس  هس  ینعی  ( pitaka - Tri  ) اکتیپ يرت  دننام  ییاههعومجم 

یگدنز هنودرگ  زا  ییاهر  يارب  شالت  هبقارم و  لم ، ءات  سفن ، بیذهت  ایند ، كرت  تسا ، هدش  يراذـگهیاپ  ودـنه  نییآ  رب  هک  میلاعت  نیا 
رد ادوب  نییآ  دـهدیم . هعـسوت  ار  نآ  موهفم  تسا و  لئاق  يدایز  تیمها  اناورین  هب  لوصو  يارب  دـنکیم و  هیـصوت  ار  ناهج  نیا  جـنر  رپ 

مهن متـشه و  نورق  رد  تفای . شرتسگ  زین  هیاـسمه  ياـهروشک  رد  درک و  ریخـست  ار  ناتـسودنه  كاـخ  زا  ياهدـمع  شخب  يدـعب  نورق 
ودنه نییآ  هدیچرب و  ناتـسودنه  زا  كدنا  كدنا  ادوب  نییآ  نآ ، رثا  رب  دـندرک و  يزاسون  ار  ودـنه  نییآ  نادنمـشناد  زا  نت  ود  يدالیم ،

. تفای شرتسگ  رگید  قطانم  رود و  رواخ  رد  نآ  نوگانوگ  لاکشا  اما  دش ، نآ  نیشناج 

ادوب هفسلف 

وا دـبایب . دـندوب ، هتفاترب  يور  يو  زا  هک  ار  نابهار  زا  نت  جـنپ  اـت  تفر  سراـنب  رهـش  هب  ادـتبا  تفاـی ، تسد  تقیقح  هب  ادوب  هک  یماـگنه 
داهن اپ  سرانب  هب  نوچ  تسا و  رتناسآ  مدرم  ریاس  زا  ناشیا  نداد  میلعت  دـنتقیقح و  يوجتـسج  رد  يو  دـننام  نت  جـنپ  نیا  هک  دیـشیدنایم 

هب داتفا ، ادوب  هب  ناـنآ  مشچ  هک  یماـگنه  دـنیوگیم . نخـس  مه  اـب  دناهتـسشن و  رهـش  کـیدزن  ياهشیب  ناـیم  رد  هک  دـید  ار  نت  جـنپ  نآ 
: دنتفگ رگیدکی 

کیدزن نانآ  هب  ادوب  نوچ  اما  میشاب ». هتشادن  يراک  وا  هب  تسا  بوخ  دیشک ؛ تینابهر  زا  تسد  هک  نامه  دیآیم ؛ هک  تساترادیس  نیا  »
. دنیشنب ناشرانک  رد  دنتساوخ  وا  زا  دندرک و  مالس  يو  هب  دش 

: دندیسرپ يو  زا  هاگنآ 
: تفگ ادوب  یتفای »؟ یتسجیم ، هک  ار  یتقیقح  ماجنا ، رس  %% »

: دنتفگ نابهار  متفای ». ار  نآ  يرآ ، »
»؟ تسیچ یتسه  زار  تمکح و  تقیقح و  وگب  ام  هب  سپ  »

: دیسرپ ادوب 
: دنتفگ دیراد »؟ نامیا  رادرک  نوناق  ینعی  امراک  هب  امش  ایآ  »

: تفگ ادوب  يرآ ». »
. تسا تقیقح  زا  یهاگآ  تمکح و  زاغآرس  نامه  هک  دینادب  سپ  »

.« تسا راوتسا  نوناق  نیا  رب  رگید  ياهزیچ  همه  تسیگدنز و  نوناق  نیتسخن  نیا  دب . دب  زا  دیآیم و  دیدپ  وکین  وکین  زا 
: دنتفگ

: تفگ درادن ». یگزات  هک  نیا  »
: دندیسرپ نابهار  تسین ». هنالقاع  ادخ  هاگرد  هب  عرضت  اعد و  ینابرق ، تسا  نینچ  رگا  »

: داد خساپ  ادوب  هنوگچ »؟ »
بآ مینک ، اعد  مه  ناتسودنه  نایادخ  همه  يارب  رگا  درس . هراومه  خی  تسا و  غاد  هشیمه  شتآ  دوریم ، یبیشارس  هشیمه  بآ  اریز  »%% 
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. تسا راوتسا  اهنآ  رب  زیچ  همه  هک  دوشیم  تفای  ییاهنوناق  یگدنز  رد  اریز  دوشیمن . مرگ  خی  درس و  شتآ  دوریمن و  الابرس  زگره 
دندرک تقفاوم  نخس  نیا  اب  نانآ  درادن ». يدوس  زین  نایادخ  يارب  ینابرق  اعد و  تسین و  لاطبا  لباق  تفرگ ، ماجنا  هک  يراک  ور ، نیا  زا 

: دوزفا ادوب  و 
نایاوشیپ هتفگ  فالخ  رب  تسین و  تسرد  دزومآیم ، ار  ینابرق  اعد و  مسر  هار و  مدرم  هب  هک  اهادو  باتک  تسا ، تسرد  نخس  نیا  رگا  »

: دندیسرپ ادوب  زا  دندش و  هدز  تفگش  رایسب  تأرج  نیا  زا  نابهار  دنتسین ». سدقم  اهادو  هک  منکیم  مالعا  نم  ینید ،
»؟ تسا هدرکن  میسقت  نوگانوگ  تاقبط  هب  ار  مدرم  ناهج  ندیرفآ  ماگنه  امهرب  ییوگیم  وت  »

: داد خساپ 
: دندیسرپ نانآ  دشاب ». وا  هدیرفآ  ناهج  ات  دشاب  هدیرفآ  ار  يزیچ  امهرب  مرادن  رواب  نم  ًالصا  »

»؟ تسیک هتخاس  ناهج  سپ  »
: داد خساپ  ادوب 

: درک زیهرپ  نآ  زا  یتسیاب  هک  تسا  زیچ  ود  درادن . یماجنا  زاغآ و  تسیدبا و  ناهج  نم  رظن  هب  »
درادن و يدوس  زین  نآ  هک  يرازآ  دوخ  جنر و  زا  رپ  یگدنز  رگید  تسیگیامورف و  یهاوخدوخ و  هدییاز  هک  تذـل  زا  رپ  یناگدـنز  یکی 

.« دوشیمن رجنم  یتخبکین  هب  ود  نیا  زا  کی  چیه 

تایقالخا

: دندیسرپ ادوب  زا  نابهار  ماجنا  رس 
»؟ تسا مادک  تسرد  هار  سپ  »

: داد خساپ 
: دزومآیم ار  یگدنز  گرزب  نوناق  تشه  هناگتشه  هار  دیآیم . تسد  هب  هناگتشه  هار  زا  هک  تسا  جنر  تذل و  نایم  هن ، ایم  هار  »

؛ نارادناج رازآ  زا  زیهرپ   1
؛ يدزد زا  زیهرپ   2

؛ یتفعیب زا  زیهرپ   3
؛ غورد زا  زیهرپ   4
؛ یتسم زا  زیهرپ   5

؛ ییوگدب زا  زیهرپ   6
؛ یهاوخدوخ زا  زیهرپ   7

؛ ینادان زا  زیهرپ   8
. ینمشد زا  زیهرپ   9

ادوب هزومآ  هدیکچ 

: تسا نیا  ادوب  هزومآ  هدیکچ 
گرم داز و  ای  یتسه  هخرچ  ار  نیا  دوشیم . رارکت  اهراب  اهراب و  ام  ییاززاب  نیا  میوشیم . هدییاز  زاب  رگید  يرکیپ  رد  گرم  زا  سپ  ام  »
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. تسا جنر  یتسه  میمانیم .
. تسا جنر  شیاز 
. تسا جنر  يریپ 

. تسا جنر  يرامیب 
. تسا جنر  يدیماان  متام و  هودنا ، مغ و 

. تسا جنر  تسا ، هاوخلدان  هچنآ  اب  دنویپ 

. تسا جنر  تسا ، هاوخلد  هچنآ  زا  يرود 
. تسا روآ  جنر  نتسب  لد  هک  نیا  هصالخ 

دیاب فده  هدنراگن .»  ) دشابن هچ  دـشاب  تایح  دـیق  رد  وا  هچ  دـشابن  ياهدـننک  كرد  ای  ینم  رگید  هک  دـباییم  نایاپ  ینامز  جـنر  نیا  (و 
یتروص رد   ) میبای ییاهر  گرم  داز و  يهخرچ  زا  هک  میـشاب  هتـساوخ  رگا  ام  ادوب  هاگدید  زا  دشاب ». دوجو  هخرچ  جـنر و  نیا  زا  ندـیرب 

هـسلخ تالاح  هب  هتخادرپ  اگوی  هب  میـشاب ، راکتـسرد  میراذـگب ، رانک  ار  یناسفن  ياهشیارگ  دـیاب  میـشاب ) هتـشاد  رواب  هخرچ  نآ  هب  هک 
اهكرد و نیا  هار  زا  سپـس  دوشیم و  ناگدـنوب  تادوجوم و  يهمه  هب  ام  يزرورهم  ثعاـب  تاـیبرجت  نیا  هک  مینک  ادـیپ  تسد  یحور 

تقیقح راهچ  میوشیم . جراخ  لطاب  رود  نیا  زا  میسریم و  يرادیب  ینشور و  هب  فرژ  ياهزکرمت 
. دومیپ ار  تلزنم  هار و  تشه  دیاب  اناورین  هب  ندیـسر  يارب  اهنآ و  تخانـش  زا  دـعب  هک  دراد  دوجو  لصا  تقیقح و  راهچ  ادوب  هاگدـید  زا 

: زا دنترابع  تقیقح  راهچ  نآ 

تقیقح راهچ 

: زا دنترابع 
ملأت تقیقح   1�

ملأت تلع  تقیقح   2�
ملأت نایاپ  تقیقح   3�

. ملأت يهیام  عفر  يارب  الاو  تقیرط  تقیقح   4�
تقیرط تلزنم و  تشه  نآ  دوش  هدومیپ  دـیاب  الاو  تلزنم  تشه  روتـسد و  تشه  جـنر  ملأت و  زا  ییاهر  يارب  مراـهچ  تقیقح  ساـسا  رب 

: زا دنترابع  الاو 
تسرد شنیب   1

تسرد يهشیدنا   2
تسرد راتفگ   3
تسرد رادرک   4
تسرد شاعم   5
تسرد شالت   6

تسرد نهذ  روضح   7
. تسرد ساوح  زکرمت   8

دنه و لامـش  رد  کچوک  يروشک  مکاح  شردپ  دـندشیم ، هدـیمان  ایکاس  هک  تسا  ینا  مدرم  زا  دراد  ییایرآ  يداژن  ادوب  هک  نیا  هجیتن 

امن تیونعم  روهظون  شبنج  هدزاود  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1197زکرم  هحفص 208 

http://www.ghaemiyeh.com


يرادیب يهجرد  هب  رکفت  لمأت و  اب  دوخ  نامز  جیار  ددعتم و  ياهتضایر  يهبرجت  هناهاش و  یگدنز  كرت  زا  دعب  يو  اههناسفا  ساسا  رب 
. تفای ار  ادوب »  » ماقم هدیسر و 

هناگتشه ياههار  شزومآ  هس  قیرط 

یتسار و نامه  هک  دـنکیم  زاغآ  راـتفر  نیرترب  زا  تسخن  ینعی  دریگیم ، شیپ  شزومآ  هس  قیرط  زا  ار  هناگتـشه  هار  ماـگ  تشه  ورهر ،
. تسا تشیعم »  » و رادرک » « » راتفگ  » رد یتسرد 

، شـشوک رد  یتسرد  یتسار و  هب  ینعی  تسا  لد  يهبقارم  هراظن و  ینورد و  ملاوع  رد  ریـس  انامه  هک  دروآیم  ور  هبقارم  نیرترب  هب  سپس 
. تسا تسرد  تخانش  تسرد و  تین  رب  لمتشم  هک  دسریم  انجرپ )  ) ییاسانش نیرترب  هب  هاگنآ  دنکیم و  هجوت  هبقارم  هب 

ادتبا ورهر  ددرگیم . زاغآ  لمع »  » اب ادوب ، رظن  زا  تسرد  تخانـش  هب  ندیـسر  هار  يراگتـسر و  تاجن و  هار  دوشیم ، هدـهاشم  نیا  رب  انب 
ریس  » فورـصم وا  تمه  مود  ماگ  رد  سپـس ، دروآیم ، ناماس  هب  ادوب  ياههزومآ  قباطم  ار  دوخ  تشیعم  تسیز و  هوحن  لامعا و  نخس ،

. تسا نورد »
لئاـن دـشاب ، یباـی  شنیب  هک  هبقارم  رتقیمع  هلحرم  هب  سپـس  هداد و  نیکـست  ار  شیوـخ  تینهذ  زکرمت ، نتفرگارف  اـب  ورهر  ماـگ ، نیا  رد 

ادوب ياههزومآ  ندربراک  هب  تاقلعت و  زا  ییاهر  يارب  يدازآ »  » هب یبایتسد  یکی  ددرگیم ، رادـیدپ  لصاح ، ود  موس ، ماگ  رد  ددرگیم .
. تسا ایگرپ )  ) ییاسانش نیرترب  ودره ، نیا  هک  تسرد ؛» تخانش   » هب ورهر  یبایتسد  يرگید  هنادنمتفارش و  یمازلا  اب 

. میزادرپیم ادوب  دیاقع  رتشیب  دقن  هب  هلاقم  يدعب  ياهتمسق  رد 

ادوب شرتسگ 

رظن اما  تسا  مهبم  هدـیچیپ و  یخیرات  دـش ، رهنلا  ءاروام  سراـف و  ياـهروشک  یمـسر  نید  هک  یناـمز  اـت  سیـسأت  ماـگنه  زا  ادوب  خـیرات 
هب 18 اهنآ  دادعت  هک  داد ، خر  نآ  رد  ییاهقاقشنا  دش و  وربور  یتخـس  تالکـشم  اب  بتکم  نیا  هک  تسنیا  یناتـسب  لوق  رب  انب  روهـشم - 

: زا دنترابع  اههفیاط  نیا  نیرتروهشم  دسریم . هفیاط 
تسیرایسب ياههخاش  ياراد  هک  نابلط  ییادج  ینعی  اکیشاب ؛ يو   1

نرق و ود  کیدزن  هک  اکوشآ »  » مان هب  تسیـصخش  نویدم  ادوب  نییآ  شرتسگ  تسا  ینتفگ  لیـصا  دعاوق  هب  نادنبیاپ  ینعی  اکتینارتوس ؛  2
هب ینودـقم  ردنکـسا  موجه  هب  تسا  هدـمآ  یناتـسب  فراـعملا  هریاد  رد  هک  هنوگ  نآ  ادوب  راـشتنا  تلع  تسیزیم  ادوب  روهظ  زا  سپ  مین 
مان هب  يدنه  ناریما  زا  یکی  لاس 1321 ق م  رد  نیب  نیا  رد  دبای . طلست  دنه  زا  یمظعا  تمـسق  رب  تسناوت  وا  ددرگ . یمرب  دنه  نیمزرس 

هچراپکی ار  دنه  مامت  دنارب و  نوریب  دوخ  روشک  زا  ار  ناینانوی  تسناوت  دروآ و  درگ  دوخ  رود  ار  يدایز  لیابق  درک و  مایق  اتبوگرادناش » »
نیب زا  يارب  ياهناهب  ار  دنه  هب  ناینودـقم  يهلمح  زین  دـنه و  هعماج  هقبط  نیرتنییاپ  دوخ  ندوب  ير  دوش  ، » وا دروآرد . دوخ  نامرف  تحت 
دوخ رابرد  هب  ار  ینانوی  سیون  خـیرات  سنیـشگیم   » دیـسر و تموکح  هب  اراسودـنب »  » شرـسپ وا ، زا  سپ  داد . رارق  نانمهرب  تردـق  ندرب 

رد دوخ  ینیشناج  هب  عبانم  یـضعب  رب  انب  ار  اکوش »  » ای اکوس » امراد   » شرـسپ اراس ، دنب و  دیامن . باریـس  ار  يو  یلوضف  يوخ  ات  تفریذپ ؛
تفرگ شیپ  رد  یماظن  هار  زا  ار  نارگید  رب  هطلـس  تنوشخ و  تسایـس  داد و  شرتسگ  ار  دوخ  تموکح  اکوش  درک . نییعت  اـیروم  تلود 

ار دوخ  هدشمگ  درک و  ادـیپ  شیارگ  ادوب  نییآ  هب  دـش و  رازیب  تردـق  گنج و  زا  هک  دیـشکن  یلوط  تنارود  لیو   » هتفگ هب  انب  يو و  اما 
. دوب دهاوخ  نید  هار  رد  وا  تاحوتف  سپ  نیا  زا  هک  درک ، نالعا  تخادرپ و  نآ  رشن  هب  دمآرد و  ادوب  نییآ  هب  وا  تفای  نآ  رد 

هدنک تروص  هب  نآ  راثآ  هک  داد ؛ جاور  ار  يزیمآ  تقفش  هناروبص و  ياهنوناق  راگزیهرپ ) بحم   ) یسادایب  » بقل اب  وا  دیوگیم  یناتـسب 
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اما دش ؛ ادیپ  نآ  ریغ  اسیروا و  هرازغرد و  رواشیپ  کیدزن  ییاههرخص  يور  رب  زین  دابآ و  هللا  یلهد و  رد  ییاهنوتـس  يور  رب  هدش  يراک 
يراکتخرد هاـچ  رفح  کـین  ياـهراک  ماـجنا  هب  نیناوق  نیا  تیرکـسناس  ینعی  ناـنمهرب  ناـبز  هب  هن  دوب ، هناـیماع  ینعی  تیلکرب   » ناـبز هب 

ییاهتأیه نینچمه  وا  درادیم . زاب  لتق  تروص  هب  ندرک  صاصق  زا  دننکیم و  رما  لگنج  یمومع و  ياهکراپ  ناتـسرامیب و  هار و  نتخاس 
، دوب دنه  بهاذم  زا  یبهذم  هک  ادوب  بیترت ، نیدب  داتسرف و  ایلامیه  ياههوک  نانوی و  يروتارپما  اکنال ،) يرس   ) نالیـس ریمـشک ، هب  ینید 

. دش لیدبت  یناهج  نید  کی  هب 
. دننکیم دییأت  زین  یبلش  یناتسب و  ار  بلطم  نیا 

نیون رصع  رد  ادوب 

تردـق لـباقم  رد  م  مشـش ق . نرق  رد  دوریم  رامـش  هب  ناـهج  گرزب  نید  راـهچ  زا  یکی  ناوریپ  دادـعت  رظن  زا  هزورما  هک  ییادوب  نید 
رد اهنرق  هک  نید  نیا  تفای  راشتنا  راوجمه  ياهروشک  رد  سپـس  دنه و  هراق  هبـش  رد  تعرـس  اب  دـمآ و  دوجو  هب  ناتـسودنه  رد  اهنمهرب 

مـسئنودنه نید  هب  ار  دوخ  ياج  اهنمهرب  تفلاخم  رثا  رد  دـمآ  دوجو  هب  ودـنه  نید  رد  یمهم  تارییغت  هک  نیا  زا  دـعب  تشاد  جاور  دـنه 
. دش رود  دوخ  یلصا  هاگیاج  زا  تشاذگاو و 

هب هراومه  دنـشابیم  اداوارت  مارم  وریپ  هزورما  هک  ییاهروشک  ات  دـنه  نیمزرـس  رد  شیوخ  شیادـیپ  نیتسخن  ياهزور  ناـمه  زا  نید  نیا 
. تسا هدرک  لمع  نآ  ياههخاش  داعبا و  يهمه  رد  دوخ ، ناوریپ  یعامتجا  تایح  يهدننک  دحتم  يورین  تروص 

ییادوب نییآ  ناونع  تحت  ياهزات  بهذم  يوسنارف ، نیچ  دـنه و  رد  دراد . يرایـسب  ناوریپ  نپاژ  نیچ و  رد  مسیدوب  نید  رـضاح  لاح  رد 
زا یـضعب  هک  دـنکیم  عـمج  ادوـب  فارطا  رد  سیدـقت  يارب  ار  رگید  گرزب  ناـیدا  سدـقم  تادوـجوم  ماـمت  هـک  هدوـمن  روـهظ  دـیدج 

سیراپ رد  ادوب ) نید  نارادتـسود  تیعمج   ) نلاس رد  نآ  يهناخباتک  ییادوب و  هاـگتدابع  دناهتـشگ و  ادوب  شیک  بوذـجم  زین  ناـییاپورا 
. تسا يدنم  هقالع  نیا  زا  ياهنومن 

نییآ هب  نآ  زا  هک  تسا  هتفرگ  دوخ  هب  یتروص  هتفای و  زکرمت  نانابهر  نایناحور و  بتارم  هلسلس  فارطا  رد  مسیدوب  نید  تبت  روشک  رد 
هدرک تیارـس  جراخ  هب  اجنآ  زا  هکلب  هتفای  راشتنا  هتفرگ و  هشیر  نیمزرـس  نآ  رد  اـهنت  هن  ییادوب  نید  يهبعـش  نیا  دـننکیم  ریبعت  اـمال ) )

. تسا
رد روشک  نآ  نانکاس  لک  مجنپ  کی  هک  تسا  هدرک  خوسر  ذوفن و  تبت  راید  مدرم  یناگدـنز  رد  نانچنآ  امال )  ) ییادوب نید  نونکا  مه 

نیا دیآ . رد  ینابهر  یناحور و  تمدخ ، رد  دیاب  هداوناخ  ره  زا  رسپ  کی  لقاال  هک  دندقتعم  دنراد و  لزنم  امال  ییادوب  اههعموص  اهرید و 
. دشابیم زین  یملع  تاسردت   %% تاقیقحت و دهم  یسایس و  ياهتردق  زکرم  نونکا  هکلب  دنتسه  یبهذم  ینید و  تاسسوم  اهنت  هن  اهرید 

. دشابیم مه  هب  هیبش  یفاک  هزادنا  هب  نآ  وریپ  ياهروشک  رد  انایاهام  ییادوب  نید 
. دنـشابیم لاعف  اجنآ  رد  زونه  مهم  سرادم  دومن . هظحالم  نپاژ  رد  دیاب  ار  رـصاعم  ناهج  رد  ییانایاهام  تایح  رکفت  لاثم  نیرتهتـسجرب 

روشک دراد . نایرج  ناییادوب  لزانم  رد  هچ  دباعم و  رد  هچ  زین  ییادوب  نید  تایح  دنتـسه و  هدش  هتخانـش  ًالماک  ییادوب  هاگـشناد  نیدنچ 
يدالیم لاس 1937  رد  روشک  نآ  هب  نپاژ  مجاهت  اب  هک  هدوب  ییادوب  هنابلط  حالصا  تکرح  کی  يهنحـص  رـضاح  نرق  لوا  ثلث  رد  نیچ 

. دوب یسه ) يآ  ت   ) مان هب  ییادوب  شیشک  کی  تضهن  نیا  ربهر  راذگناینب و  دیدرگ . عطق  نآ  بقاعتم  گنج  لاس  تشه  و 
ياهتیلاعف زا  يروهشم  ناشن  چیه  رگید  هک  يوحن  هب  دش  هتـسب  ییادوب  دباعم  مامت  لاس 1966 م  رد  نیچ  یگنهرف  بالقنا  يارجام  رد 

اکیرمآ نیمزرـس  ات  یقرـش  بونج  يایـسآ  نپاژ و  زا  ایـسآ  ناییادوب  ریخا  ياـهلاس  رد  دروخیمن . مشچ  هب  نیچ  ياـجک  چـیه  رد  ییادوب 
هب اج  همه  رد  ییادوب  هبقارم  رکفت و  زکارم  دـناهدروآ ، تسد  هب  ار  ناییاپورا  ناییاکیرما و  زا  يداـیز  دادـعت  يوریپ  تیعبت و  هدـمآ  شیپ 

. تسا هدمآ  دوجو 
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میلاعت اهشزرا و  زا  هدمآرد و  ییادوب  نید  هب  هک  ناییاپورا  ناییاکیرما و  اهنآ  رد  هک  یتاوزج  باتک و  يرامـشیب  دادعت  رـضاح  لاح  رد 
. تسا هتفای  سیسات  اینرفیلاک  تلایا  رد  ملیرامراد  هاگشناد  ریظن  ییاههاگشناد  یتح  دنداد و  رارق  مومع  سرتسد  رد  دنیوگیم  نخس  نآ 
هک تسیسنارفنک  رترکذ  لباق  همه  زا  هک  هدیدرگ  لیکشت  ییادوب  نید  ناوریپ  زا  يددعتم  یلاوتم و  یناهج  ياهسنارفنک  ریخا  ياهلاس  رد 
هب هک  سنارفنک  نیا  دـیدرگ . رازگرب  ادوب  دـلوت  لاس  نیمدـصناپ  رازهود و  تبـسانم  هب  همرب  تختیاپ  نوگنار  رد  يدالیم  لاس 1956  رد 

ییادوب نارظن  بحاص  اهنت  هن  دومن ، تخادرپ  همرب  تلود  زین  ار  نآ  يهنیزه  زا  یمظعا  شخب  دـیدرگ و  رازگرب  همرب  ياهییادوب  راـکتبا 
ناتـساب دـنه  يهجهل  اـب  هک  ادوب  تشاد . زین  یمهم  رگید  ياهدرواتـسد  هکلب  دروآ ، مه  درگ  نید  نیا  هب  هطوـبرم  ياهنیمزرـس  هیلک  زا  ار 

یلـصا ياهنوناک  زا  نونکا  دوب  هدرک  ادـیپ  شرتسگ  ایـسآ  طاقن  یـصقا  هب  فلتخم  ياهنامز  رد  شاهنایم  هار  يهنماد  تفگیم و  نخس 
. دشابیم دیدج  يایند  رد  یبهذم  داقتعا  نامیا و 

. تسا هتفرگ  ياج  شیوخ  ناوریپ  یساسحا  حطس  نیرقیمع  رد  هدوب و  میرکت  میظعت و  دروم  ناهج  رساترس  رد  هک  تسیسک  وا  هزورما 
هظحالم یلامـش  ییاکیرمآ  اپورا و  مهم  ياهرهـش  مامت  رد  ًابیرقت  ناوتیم  ار  ییادوب  دـباعم  اههورگ و  متـسیب  نرق  رد  هک  تفگ  ناوتیم 

نیا میرذگیم . یتحار  هب  نآ  رانک  زا  الومعم  هک  دراد  مه  یمهم  لماع  ناهج  رد  ادوب  شرتسگ  هک  میوشیم  رکذتم  دیاب  نایاپ  رد  دومن .
یبوخ هب  برغ  يراد  هیامرس  ماظن  تسناد . ياهناسر  یتاغیلبت  لماع  دیاب  ار  نآ  هک  هدمآ  دوجو  هب  برغ  يراد  هیامرـس  ماظن  طسوت  لماع 

هدافتـسا نید  نیا  هیلع  رب  شتازرابم  ياهدـنفرت  زا  یکی  تسا و  ناهج  رد  ماظن  نیا  شرتسگ  عنام  نیرتمهم  مالـسا  نید  هک  تسا  هتفایرد 
بـسانم يرازبا  درادن ، ياهتفای  نامزاس  مجـسنم و  يژولوئدیا  عون  چـیه  هک  مسیئودـنه  مسیدوب و  نییآ  هک  ارچ  دـشابیم  یثنخ  نایدا  زا 

ار نانآ  یتح  دـننک و  عابـشا  ار  ناسنا  يونعم  ياهزاین  بذاک  تروص  هب  دـنناوتیم  دنـشابیم و  مدرم  ياههدوت  ندرک  مار  قیقحت و  يارب 
ذوفن ةزوح  ینعی  يایـسآ  یقرـش  بونج  ياهروشک  نیچ و  نپاژ ، رد  هزورما  هک  يرما  دننکب  مه  مسیلاربیل  يراد  هیامرـس  شریذـپ  هدامآ 

. دنکیم لیدبت  برغ  يراد  هیامرس  ماظن  تسد  رازبا  هب  ار  نانآ  دریگیم و  دوخ  هب  ققحت  تروص  مسیدوب 

ادوب نییآ  لوصا 

: تسا هداد  رارق  دوخ  نییآ  لصا  ار  بلطم  ود  ادوب  تقیقح ، رد 
: لوا لصا 

یتسه ملاع  ندوب  جنر  درد و  ّرش و 
. دننکیم ریبعت  یگدنز  هب  نآ  زا  دندنبیم و  لد  نآ  هب  اهناسنا  هچنآ  ره  نتسناد  هودنا  يهیام  و 

: مود لصا 
تاجن هار  اهنت 

هجوت اب  تسناد . دوجو  دیق  زا  ندش  اهر  مدع و  یعون  ار  نآ  ناوتیم  هک  تسا  اناورین »  » هب نتـسویپ  یگدنز ، هودنا  ملاع و  ّرـش  جـنر و  زا 
: تفگ دیاب  قوف  بلاطم  هب 

: دیوگیم هک  یفیرعت  ساسا  رب  هک  تسا  تسرد 
نییآ  … تسا ،» هداتـسرف  رـشب  تیادـه  يارب  ار  نآ  دـنوادخ  هک  تسییارجا  یتاررقم  نیناوق و  قالخا و  دـیاقع و  يهعومجم  یهلا  نید  »

يراگتـسر هب  نآ  هب  نامیا  اب  دنهاوخیم  دنراد و  ار  نآ  زا  نید  یقلت  نآ  نارادفرط  نوچ  یلو  تسین ، یعقاو  يانعم  هب  نید  کی  مسیدوب 
. تسناد دراو  ادوب  نییآ  رب  ار  ریز  یلک  ياهداقتنا  ناوتیم  دنسرب ،

ادوب نییآ  رب  یلک  ياهداقتنا 
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يداقتعا يرظن و  ثحابم  راکنا   1
ثحابم زا  يربخ  دناهدش ، لیکـشت  یفیلکت  یلمع  يداقتعا و  يرظن  یهدمع  شخب  ود  زا  هک  یمیهاربا  نایدا  فالخ  رب  مسیدوب  نییآ  رد 

ندوب رـش  ینعی  جـنر ، تقیقح  یلالدتـسا ، هنوگ  ره  نودـب  دـیاب  دوش ، نییآ  نیا  وریپ  دـهاوخیم  هک  سک  ره  تسین و  يداقتعا  يرظن و 
هب یمـسج  زا  حور  کی  ندـش  اج  هباج  گرم و  دـلوت و  یلزا  رارکت  ینعی  خـسانت ،) « ) اراسماس  » لـصا هب  نینچمه  دریذـپب و  ار  یگدـنز 

. دشخب ییاهر  اراسماس »  » يهخرچ زا  ار  دوخ  ادوب  هار  تشه  هب  لمع  اب  دناوتب  ات  دشاب  هتشاد  نامیا  رگید ، مسج 
ینالقع ثحابم  نآ و  لاثما  هعیبطلا و  قوف  يهفـسلف  توهال و  يدابم  تسا و  قنوریب  تمه و  مک  يرظن  يداقتعا و  ثحاـبم  رد  مسیدوب 

: تسا هتفگ  يو  درادن . ینزو  ادوب  دزن 
نیا اب  مدرکن و …  يریـسفت  دوجو  یهانت  تیدودـحم و  باب  رد  نینچمه  مدادـن و  یحیـضوت  ناهج  تیلزا  ملاـع و  تمدـق  باـب  رد  نم 

مـسیلایرتام یعون  ماد  رد  هدش و  هدرپس  یـشومارف  هب  لمع  رد  دـیوگب ، ینخـس  يداقتعا  يرظن و  روما  رد  دـهاوخیمن  هک  اعدا  نیا  همه ،
هدمآ اجک  زا  مهم  لاؤس  هب  تسا  مزال  هک  هاگنآ  ایوگ  دزادرپیم ؛ عناص  راکنا  هب  ملاع  هدام و  نتـسناد  یلزا  يدـبا و  اب  دـیآیم و  راتفرگ 

: دیوگیم دهد ، خساپ  تفر  میهاوخ  اجک  هب  میا و 
هب دربیم و  دای  زا  ار  دوخ  يهدـعو  دـسریم ، داعم  ملاع و  عناـص  راـکنا  هب  تبون  هک  هاـگ  نآ  یلو  مرادـن ، يراـک  يرظن  ثحاـبم  رد  نم 

: تفگ ناوتیم  لیلد  نیمه  هب  دزادرپیم . داعم  أدبم و  راکنا 
لمع يهلحرم  رد  درادن ، ینشور  ایوگ و  يرظن  يدابم  نوچ  تسا و  ضقانت  راتفرگ  درادن و  یتدیقع  ثحابم  يارب  ینشور  نییبت  مسیدوب 

اب بسانتم  تشادرب  سک  ره  هک  دـنامیم  اسران  مهبم و  یقالخا  ياههیـصوت  هب  رتشیب  زین  شایلمع  ياـههمانرب  تسین و  قفوم  نادـنچ  مه 
رد تفاییم ، شرتسگ  دنه  زا  جراخ  یحاون  رد  ادوب  نید  هک  خـیرات  لوط  رد  لیلد ، نیمه  هب  دـشاب ؛ هتـشاد  نآ  زا  دـناوتیم  ار  دوخ  لیم 

. درکیم رییغت  تفاییم و  قیبطت  اهنآ  اب  یلحم  تادقتعم  ریطاسا و  اب  دروخرب 
دنوادخ راکنا   2

باوج رد  لیلد  نیمه  هب  دـنهد  خـساپ  ناـسنا  یـساسا  لاؤس  هس  هب  اـت  دـننادیم  فظوم  ار  دوخ  یمیهاربا  ناـیدا  صوصخ  هب  ناـیدا  رثکا 
توبن و ثحب  مینکب ؟ دیاب  هچ  لاؤس  باوج  رد  دننکیم و  نایب  ار  وا  تافـص  یتسه و  قلاخ  هب  طوبرم  ثحابم  میا ؟ هدـمآ  اجک  زا  لاؤس 
هب لاؤس ، هب  خـساپ  رد  دـنزاسیم و  حرطم  ار  هدروآ  یتعیرـش  قلاخ  يوس  زا  ناسنا  تداعـس  يارب  هک  ناسنا  قلاخ و  نیب  ربماـیپ  تطاـسو 

توبن دیحوت ، ياهثحب  یمیهاربا  نایدا  كارتشا  روحم  هک  هدـش  هتفگ  لیلد  نیمه  هب  دـننکیم ، حرطم  ار  داعم  ثحب  تفر  میهاوخ  اجک 
هب فظوم  ار  دوخ  ای  هک  دراد  دوجو  زین  اهنییآ  زا  یخرب  نایم  نیا  رد  دنراد . يدایز  تافالتخا  مه  اب  اهنآ  نییبت  رد  دنچ  ره  تسا  داعم  و 
ای دنهدیمن  خساپ  اهنآ  يهمه  هب  دننادیمن و  میوریم ؟ اجک  هب  و  میهد ؟ ماجنا  يراک  هچ  میا ؟ هدـمآ  اجک  زا  لاؤس  هس  هب  ییوگ  خـساپ 

. تسا هدیسرن  ام  تسد  هب  اهلاؤس  نیا  زا  یخرب  هب  اهنآ  ياهخساپ  یخیرات  ثداوح  لیلد  هب 
تالاؤس هب  نداد  خـساپ  يارب  ار  صاخ  شور  دراد و  یمیهاربا  نایدا  اب  توافتم  يراتخاس  هک  دـشابیم  ادوب  نید  اـهنییآ  نیا  يهلمج  زا 

. تسا هتفرگ  شیپ  رد  قوف 

ادوب نییآ  رد  دنوادخ  ياهیگژیو  تافص و 

هچ ناهج  راگدیرفآ  تسا و  هدیرفآ  یـسک  هچ  ار  ناهج  نیا  هک  لاؤس  نیا  هب  خـساپ  رد  ادوب  هدـمآ ، ییادوب  دوجوم  عبانم  رد  هک  هنوگنآ 
: تسا هتفرگ  شیپ  رد  هار  ود  دراد ، ییاهیگژیو  تافص و 

: لوا هار 
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: توکس شور 
: تفگیم هتفر و  هرفط  نداد  خساپ  زا  يو  دشیم  لاؤس  دنوادخ  دروم  رد  ادوب  زا  هک  یماگنه  هک  هدش  رکذ  عبانم  زا  یخرب  رد 

باب رد  ماهدرکن و  يریـسفت  دوجو  یهانت  تیدودـحم و  باب  رد  نینچمه  هدادـن و  یحیـضوت  ناهج  تیلزا  ملاـع و  تمدـق  باـب  رد  نم  »
هلوقم نیا  رد  هک  ارچ  ماهدومنن …  ینایب  تهرا ، لامک ، يهجرد  هب  لوصو  زا  دعب  حور  ياقب  زا  ماهتفگن و  ینخـس  مسج  حور و  تدحو 

زا دنشابیمن . نید  ناینب  هیاپ و  لئاسم  نیا  تسین و  نمضتم  ار  یتدیاف  روما  نیا  رد  ثحب  اریز  ماهدادن ؟ يریسفت  حرش و  ماهدرکن و  یثحب 
کین نتسیز  رد  اهنت  هکلب  تسین ، ادخ  ناهج و  نتخانش  رد  اضر  ییاسراپ و  ادوب  هاگدید  زا  میتشذگ .» رد  اهنآ  يهرابرد  ثحب  زا  ور  نیا 

وا هدوب و  یقالخا  ًالماک  یموهفم  نید  زا  ادوب )  ) وا ینهذ  موهفم   » دندقتعم ياهدـع  لیلد  نیمه  هب   … تسیتسرپ .» دوخ  زا  رود  هناهاوخ و 
دوب هریس  نیا  هب  هجوت  اب   … یسانشادخ .» ای  هعیبطلا  دعبام  شتـسرپ  اب  ینییآ  مسارم و  هب  هن  تشاد  هجوت  كولـس  راتفر و  هب  زیچ  همه  رد 

وا ینعی  میرامشب  یتسه  قلاخ  يهدننک  تابثا  سانشادخ و  ار  يو  میناوتیم  هن  مینادب و  یتسه  قلاخ  ادخ و  رکنم  ار  يو  میناوتیم  هن  اما ،
: مود هار  ادخ . رکنم  دحلم و  ناوتیم  هن  دیمان و  تسرپ  ادخ  ناوتیمن  ار 

: راکنا شور 
راکنا هب  هکلب  هدرکن ، افتکا  وا  تافـص  یتسه و  قلاخ  دروم  رد  توکـس  هب  طقف  ادوب  هک  دـهدیم  ناشن  یخیراـت  دـهاوش  زا  رگید  یخرب 

ام ات  درادن  دوجولا  بجاو  دودحمان و  قلاخ  هب  يزاین  ًالـصا  تسیلزا و  میدق و  ملاع  نیا  هدوب  دقتعم  تسا و  هتخادرپ  ادـخ  قلاخ و  دوجو 
دندوب هدیسرپ  وا  زا  هک  ینابهار  خساپ  رد  دوخ  نییآ  غیلبت  يارب  مادقا  نیلوا  رد  دیسر  ییادوب  ماقم  هب  هک  یتقو  وا  میشاب . وا  يوجتسج  رد 

: داد خساپ  تسا ، هدرکن  میسقت  نوگانوگ  تاقبط  هب  ار  مدرم  ناهج  ندیرفآ  ماگنه  امهرب »  » ییوگیم وت 
. دشاب وا  يهدیرفآ  ناهج  ات  دشاب  هدیرفآ  ار  يزیچ  امهرب  مرادن  رواب  نم  ًالصا  »

: دندیسرپ نانآ 
؟ تسیک يهتخاس  ناهج  سپ 

: داد خساپ  ادوب 
سسوم ناونع  هب  ادوب  هک  تفرگ  هجیتن  نینچ  ناوتیم  قوف  شور  ود  يدنب  عمج  رد  درادن .» یماجنا  زاغآ و  تسیدبا و  ناهج  نم  رظن  هب 

هجوت هدمآ  دوجو  هب  هنوگچ  ملاع  هک  نیا  هب  هن  وا  دیوگب  نخس  یتسه  قلاخ  ناهج و  يهدننیرفآ  دروم  رد  هتـساوخن  زگره  مسیدوب  نییآ 
جنر درد و  اهنآ  یلـصا  نکر  هک  ار  دوخ  هاگدید  زا  تقیقح  راهچ  اهنت  وا  دـهدیم  رارق  شاکنک  دروم  ار  هدـننیرفآ  شنیرفآ و  هن  دراد و 

. تسا ایند  یگدنز  ندوب 
ینخـس نیا  زا  ریغ  دـهد و  ییاهر  جـنر  درد و  نیا  زا  ار  ناـسنا  دـهاوخیم  هار  تشه  یفرعم  اـب  دـهدیم و  رارق  دوخ  نییآ  یلـصا  روحم 

. دنکیمن یفرعم  ناهج  يهدننیرفآ  يهرابرد 
: تفگ دیاب  نیا  رب  انب 

يدوجوم چیه  شتـسرپ  يو  یمیلعت  لوصا  رد  هدـشن و  یفرعم  دـشاب  ناهج  قلاخ  هدـنییرفآ و  هک  ادـخ  ناونع  هب  يدوجوم  ادوب  نییآ  رد 
رد ادوب  حور  اهنآ  يهدـیقع  هب  هک  ار  ییاهناسنا  ییادوب  ياههقرف  زا  یخرب  لمع  رد  تسنیا و  زا  ریغ  تیعقاو  دـنچ  ره  هدـشن ، هداد  میلعت 

تخرد  ) يدـب تخرد  ادوب ، نت  رتسکاخ  دوخ  دـباعم  رد  رگید  یخرب  دنتـسرپیم و  دنتـسه  دوخ  نامز  ياهادوب  هدرک و  ادـیپ  خـسن  اـهنآ 
رد هدرک و  سیدقت  ار  ادوب  يهمـسجم  سیدنت و  دش و  لئان  يرادیب  یگتفایرون و  ماقم  هب  نآ  ریز  رد  ادوب  هک  یتخرد  دای  هب  هک  يرادیب )

. دنتسرپیم تقیقح 

ادوب نییآ  رد  دنوادخ  موهفم 
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زین ادوب  هدـشن و  رکذ  یبلطم  نآ  شتـسرپ  ای  ناهج و  قلاخ  ییاسانـش  هب  ياهراشا  هنوگ  چـیه  هدـش  یـسررب  هک  ییاج  ات  ییادوب  نوتم  رد 
. تسا هدرکن  يربمایپ  تلاسر و  ياعدا 

یلزا و هک  تعیبـط  قوفاـم  دوجو  زا  دـهدیم و  ناـشن  ار  تداعـس  تفرعم و  هار  هک  تسیربـهار  طـقف  وا  ادوـب ، نییآ  ناوریپ  هاـگن  زا  اذـل 
دشاب تاوعد  بیجم  تاجاح و  یضاق  هتشاد و  هضبق  رد  ار  یناسنا  دارفا  تشونرس  دشابیم و  نیمز  اهنامسآ و  عناص  قلاخ و  تسیدبا و 

دنتـسه و يرادیاپان  تادوجوم  ریذپانف و  دوخ  ادوب  هاگدید  زا  دناهدوب  شتـسرپ  دروم  دـنه  رد  هک  نایادـخ  تسا .» هدرواین  نایم  هب  یثحب 
ار ییامهرب  يادـخ  ییادوب  نادنمـشناد  دوشیمن . روظنم  اهنآ  يارب  مه  یتدابع  شتـسرپ و  اذـلف  دـنرادن ، نایمدآ  لاـح  رد  يرثا  نیرتمک 

: دیوگیم هک  اج  نآ  دنزیم ، فرح  شدوخ  يهرابرد  ادخ  نیا  یتقو  صوصخ  هب  دنسانشیم ، نیبدوخ  رورغم و  يادخ 
، ماهدرک قلخ  ار  ناهج  نم  متسین ، قولخم  ماهدشن و  هداز  دوخ  نم  منایادخ ، هاشداپ  متسه ، ماقمالاو  میظع و  يادخ  نم  متسه  امهرب  نم  »

: دنیوگیم حیرص  روط  هب  ناییادوب  و  متسه » ناهج  راگدنوادخ  نارمکح و  نم 
. درادن دوجو  ادوب  نییآ  رد  ازج  باسح و  منهج و  تشهب و  هب  داقتعا  نینچمه  تسا و  هدرکن  قلخ  ار  نآ  یسک  تسا و  میدق  ناهج  هک 

ادوب میلاعت  ندوب  يروحم  ناسنا 

. تسا میلس  لقع  فلاخم  وا  هاگدید  زا  دشاب  نآ  زا  ریغ  هچنآ  تسیلمع و  شور  هار و  دراد ، تیمها  هچنآ  ادوب  میلاعت  رد 
: دنکیم یِّلََجت  تسوا  هب  بوسنم  هک  لیذ  تدابع  رد  ادوب  راکفا  مامت 

هک ینامیا  هراب  رد  زین  ماهدرک و  وگتفگ  تبکن  ماجرف  هرابرد  ماهتفگ ، نخـس  زاین  یتخبدب و  يهرابرد  نم  ماهتفگ ، نخـس  زیچ  هچ  زا  نم  »
لصاح يدوس  نیا  زا  طقف  اریز  ماهدیشک ؟ شیپ  ار  ثحابم  نیا  ارچ  اما  ماهداد ، حیـضوت  داد  دهاوخ  نایاپ  رـشب  یتخبدب  تبکن و  رقف و  هب 

تیادـه هناورین  لـک و  لـقع  تفرعم  هب  اهجـنر و  مـالآ و  زا  ییاـهر  هب  ار  یمدآ  تسا و  طوـبرم  تناـید  ساـسا  یناـبم و  هب  هک  دوـشیم 
هک تسوا  دوخ  یتاذ  يورین  هب  دامتعا  سفن و  رب  هیکت  انامه  کـلاس  ره  تاـجن  هقیرط  دـصقم و  هب  لوصو  هار  دـیوگیم  ادوب  دـنکیم .»

يور نیا  زا  تسا ، هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  ناسنا  وا  بهذم  رد  تقیقح ، رد  دنک ، لصاح  یـصالخ  نطاب  هیکزت  بیذهت و  هطـساو  هب  دیاب 
ياهتنـس ادوب و  نییآ  رد  هک  تشاد  هجوت  دیاب  لاح  نیع  رد  يروحم . ادخ  هن  تسیروحم  ناسنا  ادوب  بهذـم  ساسا  هک  تفگ  ناوتیم 

. تسا هدشن  راکنا  اتحارص  هجو  چیه  هب  ادخ  ینعی  قلاخ ، کی  دوجو  نآ  هب  هتسباو 
، تسا نادرگ  يور  نآ  زا  ای  درادن و  لوبق  ار  یتسه  أدبم  وا  هک  تسین  انعم  نادب  دنزیمن  فرح  ادخ  هیحان  زا  ادوب  هکنیا  دندقتعم  یخرب 

هناخ نیا  زا  نداد  ترفن  يویند و  یگدـنز  كرت  دـهز و  هب  مدرم  ندرک  زهجم  فرـص  ار  دوخ  شالت  يهمه  هک  هدوب  تهج  نیا  زا  هکلب 
. تسا هدرکیم  گنرین  رورغ و 

ادوب نییآ  یلصا  مهم و  فده  اناورین ، هب  ندیسر 

. دشابیم تلاح  نآ  هب  ندیسر  نییآ  نیا  رد  یلصا  مهم و  فده  هک  تسا  اناورین »  » هلأسم ادوب  نییآ  رد  هجوت  لباق  هتکن 
ذیاذل زا  یشوپ  مشچ  یناویح و  زیارغ  تیلاعف  ندرک  راهم  زا  سپ  ناسنا  هک  تسا  هتفگ  هدومن و  یفرعم  قلطم  يدازآ  ار  تلاح  نآ  یخرب 

هب کلاس  هک  تسین  انعم  نادب  تلاح  نیا  ییادوب  نییآ  هاگدـید  زا  هتبلا  دوشیم . هتفگ  انف  نآ  هب  هیفوص  حالطـصا  رد  هک  دـسریم  نآ  هب 
: دیوگیم یخرب  دسرب . یهلا  عاعش  هب  هلحرم  نیا 

یندشان و دساف  تسا ، ریغتیال  تباث و  يدمرـس ، تبترم  ناونع  هب  اشی  ام  لاعف  يانعم  هب  دـشابیم  ناییادوب  یلـصا  دوصقم  هک  اناورین »  » هک
یهار نآ  رد  ندـش  هدـماین و  ایند  هب  تسا ، ریمان  دریگیمن  ياج  نامز  هدودـحم  رد  تسا ، شبنج  نودـب  نکاس و  تسا ، ریذـپان  طاطحنا 
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نیتسار و هاگهانپ  تینما ، ینامداش ، تکرب و  تردـق ، زا  تسترابع  هک  دراد . زین  يرگید  ياهیگژیو  اناورین  اـهنیا  همه  رب  هوـالع  درادـن ،
نکمم لامک  اهنت  تسا و  دحاو  تسیلاعتم  فدـه  تسا  ریخ  نیع  اناورین  تسا ، یلعا  تیعقاو  نیتسار و  تقیقح  اناورین  نما ، تسا  یناکم 

هچنآ دراد . یبهذـم  گنر  ًادـیدش  هک  تسادوب  نییآ  زا  يهبنج  نامه  نیا  تساناورین و  يهتفای  مسجت  ییادوب  نید  تسا ، ینتفای  تسد  و 
دروم رد  يدـیحوت  نایدا  هک  تسیدـنوادخ  فاصوا  هب  هیبش  ًابیرقت  تسا  هدرک  فیـصوت  وا  زا  هتـشاد و  ناـیب  اـناورین »  » هب عجار  ناـییادوب 
دننام نآ  هب  تبـسن  نکلو  دراد  لوبق  ار  دنوادخ  ادوب  نییآ  هک  تفگ  ناوتیم  دشاب  نینچ  رگا  دننکیم و  نایب  ناهج  يهدـننیرفآ  قلاخ و 

. تسا هدشن  هجوت  رگید  نایدا 
هب ار  وا  نییآ  ًاجیردت  وا  ناوریپ  یلو  تسا  هیبش  هفسلف  کی  هب  دشاب  هتـشاد  تهابـش  نید  کی  هب  هکنآ  زا  شیب  کلـسم  نییآ و  نیا  نوچ 

دنتخاس دباعم  دندرب و  الاب  دوبعم  کی  دح  ات  دوب  نایادخ  شتسرپ  تدابع و  رکنم  هک  ار  وا  دوخ  دندروآرد و  یبهذم  نییآ  کی  تروص 
«. دندروآ درگ  شدوخ  زا  سپ  ار  وا  ياههتفگ  دندرک و  اپرب  رباعم  رد  ار  ادوب  همسجم  و 

هجیتن

قلاخ ربارب  رد  ییادوب  نادنمـشیدنا  درادـن و  یـصاخ  هاـگیاج  ادوب  نییآ  رد  ادـخ  هک  میـسریم  هجیتن  نیا  هب  تشذـگ  هچ  نآ  عومجم  زا 
اب دـنهاوخیم  دنـشابیم و  تبکن  یتخبدـب و  زا  رـشب  تاـجن  رکف  رد  اـهنآ  ناـشدوخ ، لوـق  هب  دـناهدومن ، راـیتخا  يرداـال  عـضوم  ناـهج 

نییآ نیا  يهرابرد  بلطم  نیرتهب  هک  دـسریم  رظن  هب  دـهاکب . ناسنا  مـالآ  زا  تفاـی ، تسد  اـهنآ  هب  تضاـیر  رثا  رب  ادوب  هک  ییاـهشور 
: دومرف هک  دشاب  يرهطم  دیهش  داتسا  مالک 

. دشاب نید  هکنیا  هن  تسا  هفسلف  کی  ییادوب  نییآ 
ار تداعس  هار  ناوتیم  یتسه  ناهج  نییبت  نودب  ایآ  دیسر و  لمع  يهلحرم  هب  ناوتیم  داقتعا  نتشاد  نودب  ایآ  ًالوا ، هک  تسنیا  لاؤس  اما 

؟ درک راومه 
ياهـشور زا  ناوتیمن  اهنآ  نتفریذپ  نودـب  هک  دراد  دوجو  خـسانت ، ّملأت و  تقیقح  ینعی  يداقتعا ، ضرف  شیپ  ود  مسیدوب  نییآ  رد  ًایناث ،

طخ ار  نآ  مسیدوب  هک  میوشیم  يداقتعا  ثحابم  دراو  يو ، يهتساوخ  فالخ  رب  اهنآ ، لوبق  اب  درک و  يوریپ  ندش  دنمتداعـس  يارب  ادوب 
ملاع داعم  أدبم و  نییبت  هب  دشاب و  يداقتعا  ثحابم  يوگباوج  دـیاب  ای  مسیدوب  نییآ  نیا  رب  انب  تسا ؛ هتـسناد  ناسنا  ناوت  زا  جراخ  زمرق و 

. دش دهاوخ  هطلاغم  هطسفس و  راچد  ّالاو  دزیهرپب ، یلمع  يهمانرب  نداد  زا  ای  دزادرپب و 
تب راتفرگ  نامز  لوط  رد  تشاد ، ار  ودـنه  نییآ  رد  ههلا  ددـعت  اب  هزرابم  ياعدا  هکنآ  اب  هدـش و  نآ  راـچد  خـیرات  لوط  رد  هک  ناـنچمه 
تب هب  ار  اهودنه  دولآ  كرـش  یتسرپ  تب  داد و  رارق  تب  ار  ادوب  ياههمـسجم  لیثامت و  ناودنه ، ددـعتم  نایادـخ  ياج  هب  دـش و  یتسرپ 

؟ تسا شیاتس  دروم  ادخ  ناونع  هب  تب  رایسب ، ياهنرق  تشذگ  اب  ادوب  نید  رد  ارچ  درک . لیدبت  ییادوب  زیمآرفک  یتسرپ 
ياعدا ینعی  رما  ود  نیب  دـیاب  نیمه  يارب  تسا ، نانآ  یتسرپ  تب  تابثا  ادوب و  نییآ  دوبعم  دروم  رد  شاکنک  مزلتـسم  الاب  لاؤس  هب  خـساپ 

هدرواین و نایم  هب  ینخـس  یتسه  قلاخ  ادخ و  هنیمز  رد  ادوب  هک  دننکیم  اعدا  نانآ  هک  ارچ  دوش ؛ هتـشاذگ  قرف  نانآ  درکلمع  ناییادوب و 
. تسا هدرک  هضرع  ادخ  نودب  یتایهلا  ادوب  تنارود  لیو  هتفگ  هب 

: تفگیم ادوب  هک  دناهدرک  لقن  يو  زا  ییادوب  عبانم  رد 
ثحب اریز  ماهدرکن …  يریسفت  دوجو  یهانت  تیدودحم و  باب  رد  نینچ  مه  هدادن و  یحیضوت  ناهج  تیلزا  ملاع و  تمدق  باب  رد  نم  »

هن يو  هک  هدش  هتفگ  عبانم  زا  رگید  یخرب  رد  یتح  … و  دشابیمن » نید  ناینب  هیاپ و  لئاسم  نیا  تسین و  نمضتم  ار  یتدیاف  روما  نیا  رد 
هک لاؤس  نیا  باوج  رد  يو  دـننکیم  لقن  هک  نانچ  تسا ، هدوب  مه  دوبعم  قلاخ و  ادـخ و  رکنم  هکلب  هتفگن  ینخـس  ادـخ  دروم  رد  اـهنت 

؟» تسیک يهتخاس  ناهج  »
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نآ هک  دنرادن  ییادخ  دوخ  نییآ  قبط  رب  ادوب  نییآ  نارادفرط  نیا  رب  انب  درادـن . یماجنا  زاغآ و  تسیدـبا و  ناهج  نم  رظن  هب  هداد  خـساپ 
نایب ار  یتب  ای  ادخ  شتـسرپ  هوحن  هن  تخاس و  تب  نآ  يارب  ناوتب  هک  يدوبعم  هن  هدرک و  یفرعم  ییادخ  هن  اهنآ  نییآ  دننک ، شتـسرپ  ار 

. تسا هدرک 
شتـسرپ هب  هکلب  دـناهتخاس ، دوخ  يارب  ینایادـخ  اهنت  هن  لمع  رد  نانآ  هدـش و  لقن  ادوب  زا  هک  تسیزیچ  فالخ  رب  ناییادوب  درکلمع  اما 

دوبعم شتـسرپ  زاغآ  دوجوم ، عبانم  ساـسا  رب  دـنا . هدـمآ  راـتفرگ  یـصاخ  یتسرپ  تب  كرـش و  ماد  رد  هدروآ و  ور  امنادـخ  ياـهناسنا 
وا ندرک  ادـخ  هب  مک  مک  وا  زارد  رمع  نایاپ  رد  ادوب )  ) داتـسا ناوریپ   » تنارود لیو  ریبعت  هب  دوشیم و  زاغآ  ادوب  دوخ  نامز  زا  یگتخاس 
وا ياههمـسجم  ادوب و  شتـسرپ  ادوب  ياههمـسجم  نتخاـس  اـب  تفاـی و  همادا  ادوب  ندرک  ادـخ  نیا  ادوب  گرم  زا  دـعب  دـندوب ». هدروآ  ور 

. دندرک لیدبت  گرزب  ياههناخ  تب  هب  دشیم  هدوزفا  اهنآ  دادعت  هب  زور  ره  هک  ار  دباعم  تشگ و  لوادتم 
افتکا دروم  ود  رکذ  هب  لیذ  رد  هک  دشاب  هتـشاد  دناوتیم  يددـعتم  لماوع  للع و  مسیدوب  صاخ  یتسرپ  تب  یتسرپادوب و  هب  شیارگ  نیا 

. دوشیم

یتسرپ ادوب  شیارگ  للع 

: ترطف  1�
دراد نآ  شتـسرپ  ادخ و  تخانـش  رد  یعـس  تقلخ  ودب  زا  تسا و  تسرپادخ  يدوجوم  ًاترطف  ناسنا  یمالـسا  یـسانش  ناسنا  هاگدـید  زا 

: دیامرفیم نآرق  هک  نانچ 
شنیرفآ رد  ینوگرگد  هدـیرفآ ؛ نآ  رب  ار  اـهناسنا  دـنوادخ  هک  تسیترطف  نیا  نک . راـگدرورپ  صلاـخ  نییآ  هجوتم  ار  دوخ  يور  سپ  »

ياهسوه اوه و  زا  تیعبت  لیلد  هب  هک  دنتسه  یتافارحنا  یگمه  داحلا و …  كرـش ، یتسرپ . تب  نوچ  يروما  نیا  رب  انب   … تسین » یهلا 
نآرق هک  ناـنچ  دـندوبن  ادـخ  دوج  رکنم و  مه  ناتـسرپ  تب  یتـح  تقیقح  رد  ـالا  دـناهدمآ و  دوـجو  هب  یناطیـش  ياـههسوسو  یناـسفن و 

: دیوگیم
میتسرپیمن ار  اهنیا  هک ) دوب  نیا  ناشلیلد   ) دـنداد رارق  دوخ  يایلوا  ار  ادـخ  ریغ  هک  اهنآ  تسادـخ و  نآ  زا  صلاخ  نید  هک  دیـشاب  هاگآ  »

ادخ دروم  رد  ینخس  ادوب  هک  نیا  ضرف  رب  یتح  هک  تفرگ  هجیتن  ناوتیم  سپ   … دننک » کیدزن  دنوادخ  هب  ار  ام  هک  نیا  رطاخ  هب  رگم 
يدوبعم هدروآ و  ور  دوبعم  شتسرپ  هب  دوخ  ترطف  ساسا  رب  يو  ناوریپ  زاب  تسا  هدرکن  نایب  ادخ  شتسرپ  يارب  یبادآ  هتفگن و  دوبعم  و 

. دناهدش وا  ياههمسجم  ادوب و  شتسرپ  راچد  هتفر و  اطخ  هب  راک  نیا  رد  دنچ  ره  هدرک  وجتسج  دوخ  يارب 
: نایدا رگید  زا  يریذپریثأت   2�

هک مسیئودنه  نییآ  دندوب و  هدش  هتـشاذگ  ناینب  یتسه  قلاخ  شتـسرپ  روحم  رب  مسیئودـنه  نییآ  صوصخ  هب  مسیدوب  زا  لبق  نایدا  همه 
تافص ءامسا و  اب  ینیمز  ینامـسآ و  نایادخ  زا  يرامـشیب  يهدع  هب  هک  دوب  هدیئارگ  طارفا  هب  نانچ  رما  نیا  رد  دوب  هدش  فارحنا  راچد 

. دوب هدمآ  راچد  یتسرپ  تب  باقرغ  رد  تدش  هب  دوب و  هدش  دقتعم  بیرغ  بیجع و 
زا دنتـسناوتیمن  یگداس  هب  دـندوب . هتفای  تیبرت  گنهرف  نآ  رد  دوب و  مسیئودـنه  نییآ  وریپ  يو  هب  ندروآ  نامیا  زا  لبق  هک  ادوب  ناوریپ 

، ادوب هب  ناوارف  نایادخ  زا  اهدوبعم  نیا  مان  رییغت  دشاب  هتـشاد  تسناوتیم  ادوب  هک  يریثأت  اهنت  دـنرادرب و  تسد  دوخ  ياهدوبعم  شتـسرپ 
تسرپادخ ًاترطف  ناسنا  هک  نیا  هجیتن  دندروآیم . ور  يو  ياههمسجم  ادوب و  شتـسرپ  هب  مسیئودنه  ياهههلا  ياج  هب  يو  نادیرم  دوب و 

تـسد مه  مسیئودنه  ياهتب  اهههلا و  زا  دـنچ  ره  دوشن  هداد  ناشن  وا  هب  تسار  هار  رگا  دوشیم و  فارحنا  راچد  هار  نیا  رد  نکل  تسا 
مالـسا نیتسار  نید  یهلا و  نامـسیر  هب  ندز  گنچ  تافارحنا  نیا  زا  تاجن  هار  اهنت  نیا  رب  انب  دوشیم  ییادوب  یتسرپ  منـص  راچد  درادرب 

. تسا
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خسانت هب  داقتعا  داعم و  راکنا   3
ناودـنه نیناوق  نیرتهتـسجرب  زا  هک  رادرک ، يانعم  هب  همرک  اـمراک  نوناـق  هلمج  زا  تسا ؛ مکاـح  یفلتخم  نیناوق  دـیاقع و  ادوب  شیک  رد 

کین راک  هک  یناسک  دـنیبیم ؛ ناهج  نیا  رد  دوخ  ددـجم  تشگزاـب  ياـههرود  رد  ار  دوخ  لاـمعا  يهجیتن  یمدآ  هک  اـنعم  نیدـب  تسا ؛
نابیرگ هب  تسد  یتخبدب  ییاونیب و  اب  تشگزاب  رد  دنراکدب ، هک  نانآ  دنراد و  یـشوخ  هفرم و  یگدنز  دـعب ، يهلحرم  رد  دـناهداد  ماجنا 

. دننک تشگزاب  ناویح  لکش  هب  اسب  هچ  دوب و  دنهاوخ 
. تسا خسانت  يانعم  هب  اراسمَس  ایند  هب  ددجم  تشگزاب  نیا  مان 

زا ناـسنا  ییاـهر  هار  اـهنت  تسا و  راـتفرگ  جـنررپ  ناـهج  رد  ررکم  ياهدـلوت  خـسانت و  يهنودرگ  رد  هراوـمه  یمدآ  دـندقتعم  ناودـنه 
. تسا هدش  عقاو  ناییادوب  هجوت  دروم  هک  تساناورین  هب  نتسویپ  الب ، دردرپ و  ناهج  رد  ررکم  ياهدلوت  خسانت و  يهنودرگ 

. دوش وگزاب  نآ  ماسقا  خسانت و  يانعم  ادتبا  تسا  مزال  ثحب  نیا  ندش  رتنشور  يارب 

خسانت ماسقا  انعم و 

گرم اب   » ینعی تسانعم ؛ نیمه  هب  مه  حالطـصا  رد  دنوشیم و  لقتنم  رگید  مسج  هب  یمـسج  زا  حاورا  هک  تسنیا  حاورا » خسانت   » يانعم
«. دنک لولح  ناسنا ، ریغ  هچ  ناسنا و  هچ  رگید ، درف  کی  ندب  هب  هدمآ ، نوریب  دبلاک ش  زا  وا  حور  یمدآ ، ِدرف  کی 

خسانت ماسقا 

، يدوعص یلوزن و  زا  معا  یکُلم ، ای  قلطم  خسانت  تفگ  ناوتیم  یلک  يدنب  میسقت  کی  رد  تسا و  هدش  رکذ  یفلتخم  ماسقا  خسانت  يارب 
: زا دنترابع 

رد یفوتم  صخش  حور  لولح   ) خسر ای  اهناویح ،) رد  یفوتم  صخش  حور  لولح   ) خسم ای  اهناسنا ،) رد  یفوتم  صخـش  حور  لولح   ) خسن
(. تاتابن رد  یفوتم  صخش  حور  لولح   ) خسف ای  و  تادامج )

لطاب ياهخسانت 

. تسا لقع  عرش و  راکنا  دروم  لطاب و  خسانت ، ماسقا  مامت 

خسانت نالطب  یلقع  لیالد 

تـسیدبا یمیاد و  لاقتنا  نیا  دوشیم و  لقتنم  يرگید  دوجوم  ای  ناسنا  ندب  هب  ياهدرم  حور  میتفگ ، خـسانت  فیرعت  رد  هک  هنوگ  نامه 
. دننکیم ریبعت  دلوت  زا  دعب  دلوت  هب  نآ  زا  و 

. تسا داعم  راکنا  نآ  يهمزال  هدوب  لقع  قطنم  لماکت و  نوناق  فالخ  رب  خسانت  هب  هدیقع 
: دناهدومرف خسانت  لاطبا  رد  یهلا  يامکح 

طرـش تسا و  ماع  وا  ضیف  مات و  ادـخ  دوج  نوچ  دوشیم ؛ هضاـفا  وا  هب  یلعأ  أدـبم  زا  دـش ، حور )  ) سفن ثودـح  دعتـسم  ندـب  یتقو   1
. تسا لصاح  مه  ناسنا ) لباق (  بناج  زا  هضافا  لوبق  تیحالص 

سفن ود  عامتجا  شاهمزال  دریگب ، قلعت  تسا  سفن  يهضافا  يهدامآ  هک  یندب  نیمه  هب  هدـش  ادـج  ياهدرم  ندـب  زا  هک  یحور  رگا  لاح 
. تسین رتشیب  تاذ  کی  هک  دباییم  رد  شیوخ  نادجو  هب  هعجارم  اب  یناسنا  ره  اریز  تسا ؛ لطاب  يزیچ  نینچ  دوب و  دهاوخ  ندب  کی  رد 
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. تسا لطاب  مسق  ود  ره  تسادج و  اهندب  زا  ای  تسا  نادبا  رد  عبطنم  ای  تسین : جراخ  لاح  ود  زا  یخسانت  هاگدید  زا  حور )  ) سفن  2�
زا ضارعا  روص و  لاقتنا  اریز  دراد ؛ تافانم  خـسانت  هب  نالیاق  دوخ  يانبم  اـب  ندوب ، لاـحم  نیع  رد  نادـبا ) رد  عبطنم  سفن   ) لوا مسق  اـما 

کی ندـب ، زا  لاصفنا  لاح  رد  سفن  هک  تسنیا  شاهمزـال  اریز  دراد ، تاـفانم  لاـقتنا  اـب  عاـبطنا  نوچ  تسا ؛ عنتمم  رگید  لـحم  هب  یلحم 
بحاص ره  ندناسر  یـضتقم  ادخ  تیانع  نوچ  تسا ؛ لاحم  نادبا ) زا  درجم  سفن   ) مود مسق  اما  دـشاب و  لحم  عوضوم و  نودـب  دوجوم 
قالخا مراکم  هب  نتسارآ   ) یلمع ای  دسریم ،) دافتسم  لقع  هب  هک   ) تسیملع ای  درجم ، سفن  لامک  تسا و  شدوخ  قیال  لامک  هب  یلامک 

نیا رد  دـشاب ، ندـب  نآ  هب  ندـب  نیا  زا  ددرت  لاح  رد  میاد  لوقع ، راونا و  ملاـع  هب  ندیـسر  نودـب  سفن ، رگا  لاـح  لـیاذر .) زا  يرود  و 
. تسا نیا  زا  ریغ  یهلا  تیانع  هک  نآ  لاح  تسا ، هدش  عونمم  دوخ  قیال  لامک  زا  تروص 

خسانت نالطب  رب  یلقن  لیلد 
: دیامرفیم لاعتم  يادخ 

هک یلاح  رد  دیوشیم !؟ رفاک  دـنوادخ  هب  هنوگچ  َنوُعَجُْرت ؛) ِهَیلِإ  َُّمث  ْمکییْحی  َُّمث  ْمُکتیِمی  َُّمث  ْمکایْحَأَف  ًاتاْومَأ  ُْمْتنک  َو  ِهّللِاب  َنوُرُفکَت  َفیک  )
هب سپـس  دنکیم ، هدنز  ار  امـش  رگید  راب  دناریمیم و  ار  امـش  سپـس  درک  هدـنز  ار  امـش  وا  دـیدوب و  یحوریب ) ماسجا  و   ) ناگدرم امش 

: دیامرفیم دنکیم و  یفن  ار  خسانت  هب  هدیقع  ًاحیرص  قوف  يهیآ  دیوشیم . هدنادرگزاب  وا  يوس 
رگا دراد . گرم  تایح و  ود  ًاعومجم  ناسنا  تسا و  تمایق  زیخاتـسر و  نامه  تایح  نیا  ًاعبط  تسین و  شیب  تاـیح  کـی  گرم ، زا  دـعب 

حاورا دوع  هداد و  رییغت  ار  نآ  مان  یهاگ  هک  خـسانت  هب  هدـیقع  نیا  رب  انب  دوب ؛ اـت  ود  زا  شیب  گرم  تاـیح و  دادـعت  دوب  حیحـص  خـسانت 
. تسا ساسایب  لطاب و  نآرق ، رظن  زا  دنمانیم ،

هداس لیلد  کی 
هب دش ، دهاوخ  هچ  ناسنا  ماجنا  رـس  هک  لاؤس  نیا  هب  خساپ  رد  یلو  درکیم ، راکنا  ار  حور  دوب ، مسییودنه  نییآ  حالـصا  یپ  رد  هک  ادوب 

مـسج ای  دبلاک و  هب  گرم  ماگنه  رد  ناسنا  حور  يو ، يهدـیقع  هب  تفریذـپ . ینید  ملـسم  لصا  ناونع  هب  ار  خـسانت  اهودـنه  دـننام  راچان 
لولح رگید  یندب  هب  هرابود  یگدـنز  دـلوت و  ره  زا  سپ  دـنکیم و  یط  ار  تایح  دـیدجت  دـلوت و  هلـسلس  کی  دـباییم و  لاقتنا  يرگید 

یمـسج زا  حور  لولح  نودب  اریز  دیآیم ، راتفرگ  ضقانت  هب  یلو  دشاب ؛ هتـشاد  همادا  دبا  ات  اهتنایب و  تسا  نکمم  اهدلوت  نیا  دـنکیم و 
تلالد خسانت  تیناقح  رب  یحیحص  یقطنم  یلقع و  لیلد  مادک  میدرک  لوبق  ار  خسانت  هک  ضرف  رب  و  درادن ؛ ناکما  خسانت  رگید  مسج  هب 
دـصیس ای  تسیود  دبلاک  رد  ناشحور  گرم ، زا  دعب  هک  دندوب  رفن  نویلیم  دصیـس  ای  تسیود  دنه  مدرم  شیپ  لاس  دص  دودح  دنکیم !؟

. تسا هدرک  ادیپ  خسن  هدش  دلوتم  هزات  رفن  نویلیم 
نویلیم دصتـشه  ات  دصتفه  دودـح  يزیچ  مینک ، مک  تسا ، رفن  درایلیم  کی  زا  شیب  هک  دـنه ، ینونک  تیعمج  زا  ار  دادـعت  نیا  رگا  لاح 

. دنک ادیپ  خسن  نادلوتم ، هزات  نیا  رد  ات  هدوبن  یحور  ًالبق  نوچ  دنشاب ، حور  نودب  دیاب  خسانت  نوناق  قبط  هک  تشاد  دهاوخ  دوجو  رفن 
یگدنز یکاخ  يهرک  رب  ناسنا  هک  لاس  نارازه  لوط  رد  میـشاب و  ناهج  تیعمج  شیازفا  رکنم  دـیاب  مینک ، لوبق  ار  خـسانت  نوناق  ام  رگا 

زا یـضعب  هک  میریذپب  دیاب  ّالاو  دهد ، انعم  خسانت  ات  دشاب ، ربارب  هدش  دلوتم  ياهناسنا  دادعت  اب  هتفای  تافو  صاخـشا  دادعت  دـیاب  دـنکیم ،
. تسا خسانت  نوناق  لطبم  هرازگ  ود  ره  هک  دننامیم  مسج  نودب  مه  حاورا  زا  یضعب  دنرادن و  حور  يرشب  ماسجا 

ییارگدرف  4
هب کسمت  درف ، تاجن  هار  ناییادوب ، ياعدا  هب  تسیدرف و  روما  هب  رظاـن  هدـش ، هصـالخ  هار  تشه  تقیقح و  راـهچ  رد  هک  ادوب  تاـمیلعت 

یعامتجا و ياهماظن  ایوگ  درب . هرهب  هعماج  تیادـه  يارب  نآ  زا  ناوتب  هک  درادـن  دوجو  بلاطم  نیا  رب  نوزفا  يزیچ  تسا و  تامیلعت  نیا 
هب ندیـسر  يارب  ادوب  دوخ  رطاخ ، نیمه  هب  درادن و  یناسنا  یگدنز  رد  یـشقن  تسیلایخ و  یهاو و  يرما  مسیدوب  هاگدید  زا  هعماج  لصا 

غیلبت يارب  هک  مه  هاگ  نآ  دـنکیم و  هیهت  ار  دوخ  كاروخ  یگزویرد  ییادـگ و  اب  دربیم و  هانپ  لگنج  هب  دزیرگیم و  هعماج  زا  اناورین 
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ریگرد یمکاح  اب  هن  يو  دنک ؛ داجیا  یعامتجا  یلوحت  دنکیمن  یعس  زگره  دوریم و  دارفا  کت  کت  غارـس  هب  ددرگیم ، زاب  دوخ  نییآ 
یگدنز كرت  هب  ار  نانآ  رارقرب و  طابترا  دارفا  کت  کت  اب  هکلب  دزادرپیم ، زور  نآ  يهعماج  نیناوق  زا  ینوناق  شهوکن  هب  هن  دوشیم و 

یتح دنزرف و  رسمه و  ردام و  ردپ و  يو ، دوخ  نوچمه  دهرب و  عامتجا  زا  سک  ره  يو ، هاگدید  زا  دنکیم و  بیغرت  یعامتجا  قیالع  و 
هک هدش  نییعت  درف  ره  يارب  یگـشیمه  تباث و  يهفیظو  کی  ادوب …  میلاعت  رـسارس  رد  دسرب . اناورین  هب  دناوتیم  دـنک ، اهر  ار  تموکح 

يروتـسد رگید ، دروآرد … و  ارجا  هب  یقالخا  بناوج  تیاعر  اـب  ار  نآ  دریگب و  میمـصت  دوخ  دـشیدنیب و  شدوخ  روما  يهراـبرد  دوخ 
نییآ هک  دوشیم  ثعاب  یطارفا  ییارگدرف  نیمه  درادـن و  دوجو  یعامتجا  يهناملاظ  نیناوق  اهماظن و  اب  هزرابم  نارگید و  ییامنهار  يارب 

. دشاب هتشاد  ناسنا  یگدنز  يارب  یلمع  ياهمانرب  دناوتن  ادوب 
. دشاب ادوب  نییآ  يارب  مان  نیرتهدنبیز  اناورین » هب  نتسویپ  ندرم و  وکین  يارب  ياهمانرب   » مان دیاش 

هناسفا اب  یگتخیمآ   5
راچد ددرگیم ، حرطم  داعم  أدـبم و  يهرابرد  هک  یتالاؤس  هب  نتخادرپن  يداـقتعا و  يرظن و  ثحاـبم  زا  ندـیزگ  يرود  اـب  مسیدوب  نییآ 

ياهلاؤس خـساپ  رد  دربیم و  هانپ  هروطـسا  هناسفا و  ناماد  هب  ألخ  نیا  ندرک  رپ  يارب  دوشیم و  یلالدتـسا  یمالک و  ثحاـبم  ـألخ  یعون 
. دریگیم هرهب  دوخ  لوصا  نییبت  يارب  هناسفا  زا  دروآیم و  ور  ناتساد  لیثمت و  هب  یتخانش ، یتسه  ددعتم 

زج تسا و  زجاـع  ناـسنا  يراگتـسر  يارب  هدـعاق  نوناـق و  يهئارا  زا  تسا ، رثؤـم  هعماـج  یماـع  دارفا  رظن  بـلج  رد  دـنچ  ره  شور  نـیا 
6� درادن . ياهرمث  هناسفا  هفارخ و  زا  یهوبنا  رد  يراتفرگ 

توبن راکنا 
دنرادن دشاب  یهلا  یحو  لماح  هک  يربمایپ  لسرم و  یبن  هب  يداقتعا  ًاعبط  دننکیم ، راکنا  ار  دوجولا  بجاو  يادخ  دوجو  نوچ  اهییادوب 

لقع ایآ  هک  تسنیا  دنامیم  خـساپیب  هک  یلاؤس  تسین و  ربمایپ  هب  يزاین  دراد و  ار  ناسنا  تیادـه  ناوت  ییاهنت  هب  لقع  هک  دـنیوگیم  و 
دییآ راتفرگ  خسانت  ضقانت  رد  دینک و  راکنا  ار  عناص  امـش  هک  دوشیم  بجوم  لقع  ایآ  دنکیم و  یتسرپ  لاثمت  هب  رما  امـش  ياعدا  دروم 

، دراد لقع  ماکحا  اب  یتافانم  دیایب  دنوادخ  يوس  زا  لقع  دیؤم  امنهار و  ناونع  هب  ینالوسر  رگا  ایآ  درادـن  امنهار  دـیؤم  هب  زاین  لقع  ایآ 
!؟ دیرادنپ دوجولا  بجاو  ار  نکمم  ملاع  هک  هدش  بجوم  دینکیم  ار  نآ  نتشاد  ياعدم  هک  یلقع  ایآ 

***********
: عبانم

bayynat. ir tahoordanesh. com hawzah. net andisheqom. com www. bashgah. Net
ایدپ یکیو  تن  هزوح  همانشناد 

: بتک
هلاش نیسیلف  فیلأت  گرزب ، نایدا  رصتخم  خیرات 

یبلش دمحا  رتکد  فیلأت  نایدالا ، ۀنراقم 
يزوف دیمح  دمحم  فیلأت  نایدالا ، ملاع 

شوب دراچیر  فیلأت  ج1 ، یبهذم ، ناهج 
نایدا خیرات  اب  ییانشآ  ایرآ ، یلعمالغ ،

ناهج يهدنز  نایدا  مویها ، تربار 
نایدا عماج  خیرات  سانیب ، ناج 

گرزب نایدا  اب  ییانشآ  نیسح ، یقیفوت ،
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ناریا مالسا و  لباقتم  تامدخ  یضترم ، يرهطم ،
ندمت خیرات  تنارود ، لیو 
نایدالا هنراقم  دمحا ، یبلش ،

، تّوبن یناگیاپلگ  ینابر  ییادتبا ، نایدا 
هنومن ریسفت  یتئارق  نسحم 

( نیعم  ) یسراف گنهرف  دمحم ، نیعم ،
ناهج روصم  رصتخم  خیرات  نیسحلادبع و  نایدیعس ،

یقت دمحم  همجرت  اسیتاهداس ، فیلأت  وا ، ياههشیدـنا  ادوب و  هداز  بجر  مشاه  رتکد  يهمجرت  ییادوب ، نوتم  ساسا  رب  ادوب ، تفگ  نینچ 
. ناّرح یمارهب 

یبلش دمحا  فیلات  يربک ، دنه  نایدا 
رفعج لامک  دمحم  فیلات  نایدا ، ناسنا و 

یهاوگ میرکلادبع  همجرت  شوب ، دراچیر  فیلات  کی ، زورما ج  عماوج  رد  نایدا  یبهذم  ناهج 
یمالسا نافرع  یقت ، دمحم  يرفعج ،

نازیملا ریسفت  نیسح ، دمحم  ییابطابط ،
يونثم لیلحت  دقن و  ریسفت و  یقتدمحم ، يرفعج ،

ادوب ینامسآ  ياههشیر  يوجتسج  رد  ربجنر ،
. یّبحم رایادخ  رهچونم  يهمجرت  هلاش ، نیسیلف  گرزب ، نایدا  رصتخم  خیرات 

، هللادبع ینادابآ ، یغلبم  ناگیاش  شویراد  دنه ، یفسلف  ياهبتکم  نایدا و 
، نافلؤم هورگ  ناهج  بهاذم  نایدا و  خیرات 

یبهذم ناهج 
« زورما عماوج  رد  نایدا  »

( ییادوب ياهشیاین  رب  یلمات   ) يرفولین شمارآ 

بلط قلاخ و  اب  زاین  زار و  موهفم  رد  شیاین  اعد و  ییادوب  نید  رد  تسا  توافتم  رگید  نایدا  اب  یلک  روط  هب  ادوب  نییآ  رد  شیاین  موهفم 
رد دراد ، یفلتخم  ياـههار  هناورین  هب  ندیـسر  ییادوـب  کـی  يارب  هک  هنوـگ  ناـمه  تسین  يدرف  ياـهزاین  تساوـخرد  شـشخب و  وـفع و 

 � هنایاهم
شیاین هار 

: هدمآ نینچ  هکیردنوپ ) همردس   ) ییادوب نوتم  زا  یکی  رد  دوشیم . بوسحم  هناورین  هب  ندیسر  ياههار  زا  یکی 
نت رـس و  دـنهدیم ، ناشن  ار  ناشمارتحا  تسد  کی  اب  اهنت  ای  لماک و  قیرط  هب  ای  مه  هب  تسد  فک  ود  نداهن  اـب  ياهپوتـسا  رد  هک  ناـنآ 

. دناهدروآ دورف  ياهظحل  راب  کی  ار  هتشارفا 
ار الاو  یگدـش  نشور  همه  دـشاب ، هدوب  ناشیرپ  یلد  اـب  هاوخ  ادوب ، هب  دورد  دنـشاب  هتفگ  راـب  کـی  اههپوتـسا  رد  هک  یمدرم  اـهنیا  زج  هب 

. دناهتفای
. دنکیم دیکات  ییاهر  هب  ندیسر  يارب  شیاین  نییآ  رب  نتم  نیا 
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سناه  ) هناورین هب  ندیـسر  هن  دنروآیم  رامـش  هب  رتهب  ندش  هدییاز  هرابود  يارب  ياهلیـسو  ار  شیاین  هار  رگید ، ياههورگ  هک  یتروص  رد 
يدشر هب  ور  هنایارگ  نورد  طابـضنا  نآ  لحارم  نیرتالاب  رد  دراد و  ادوب  نییآ  رد  یمهم  هاگیاج  هبقارم  (. 153 ناموش 154 -  گناگفلو 

نوگانوگ ياهتنـس  رد  دـنکیم ، افیا  یمهم  شقن  ییادوب  بتاکم  مامت  رد  هبقارم  دـنچ  ره  دزاسیم . ماوت  درخ  زا  یـشان  تریـصب  اـب  ار 
تدابع هب  ییادوب  رگید  بتکم  ره  زا  شیب  یتبت  ناـییادوب  ناـیم  نیا  رد  (. Britanica تسا هدمآ  دوجو  هب  نآ  رد  یـصخشم  ياهتوافت 

. دندنبیاپ هبقارم  لکش  رد  شیاین  رکذ و 
(Om Mani Pad Me Hum « ) موهم دپ  ینم  ما   » ياعد

دیاـب اریز  تسا  ینعم  رپ  رایـسب  ادوب  نییآ  رد  زاـمن ]  ] شیاتـس هملک  تسا  تبت  مدرم  ناـیم  رد  راـکذا  نیرتـمهم  زا  یبآ  رفولین  رد  رهوگ  )
لامـش بونج  برغ  قرـش  ینعی  ملاع  تهج  شـش  ادوب  درک . شتـسرپ  دشاب ، مارتحا  تزع و  هتـسیاش  هک  ار  یندـیتسرپ  سدـقم و  يزیچ 

. دنکیم یفرعم  شتسرپ  يارب  ار  تمسلا  ریظن  سارلا و  تمس 
. دنتسه ناگیاسمه  ناشیوخ و  ناتسود و  لامش  نادنزرف و  رسمه و  برغ  ناداتسا  بونج  ردام ، ردپ و  قرش  زا  وا  روظنم 

هب یعامتجا  یگداوناخ و  هتـسد  شـش  نیا  ادوب  نییآ  رد  تسا  نییآ  سارلا  تمـس  نامدختـسم و  نارگراـک و  ناراکتمدـخ  تمـسلاریظن 
 - لوهار ص 120 و .  ) دنادیم نانآ  هب  تبسن  فیلاکت  ماجنا  ار  نانآ  شتسرپ  یگنوگچ  ادوب  دنـشیاتس . مارتحا و  هتـسیاش  نیـسدقم  هلزنم 

(. 119
: تسا زکرمتم  ییادوب  تیلاعف  ره  زا  یشخب  ناونع  هب  ( Three Refuges « ) هانپ هس   » مان هب  هذاعتسا  هس  رب  ییادوب  تدابع  شتسرپ و 

مربیم هانپ  ادوب  هب  نم   - 1
مربیم هانپ  همرهد  هب   - 2

مربیم هانپ  ههگناس  هب  و   - 3
همزمز اب  یتخـس  ماگنه  الومعم  ماوع  دـناسریم ، هناورین  تیاهن  رد  ریونت و  هب  ار  وا  هک  تسا  ناسنا  لامعا  اهنت  ییادوب  میلاعت  رد  دـنچ  ره 
شیاین يارب  ماش  حبص و  ره  ییادوب  نابهار  (. 341 شوب 1 /  دراچیر   ) دننکیم دامتعا  هیکت و  ادوب  صخش  رب  هاگآدوخان  هذاعتسا  هس  نیا 

. دننکیم تئارق  ار  اههرتوس  زاوآ ، اب  هذاعتسا  هس  هارمه  دنوشیم و  عمج  اهرید  رد  ( Puja  ) اجوپ ای 
. دننکیم رطعم  ار  رید  ياضف  جنرب  هروپ  لگ و  زا  ییایاده  هارمه  هب  اهروخب  دنرید و  شخب  ییانشور  نازورف  ياهعمش  مسارم  نیا  رد 

. دوشیم ارجا  دنتـسه  کچوک  رایـسب  هک  اهنآ  ات  هتفرگ  هدمع  گرزب و  دباعم  زا  ییادوب  ياهنیمزرـس  مامت  رد  اجوپ  تافیرـشت  مسارم و 
بونج بونج و  ایسآ ، قرـش  دوشیم ، هداد  حرـش  یـصاخ  قطانم  رد  هنافکتعم  یگدنز  شیاین و  لکـش  هب  هک  ییادوب  ياهاجوپ  عقاو  رد 

رد مدرم  زا  يا  هتسد  هتفه  ياهزور  زا  کی  ره  رد  همرب  رد  لاثم  ناونع  هب  دزاسیم . دیقم  هنافکتعم  یگدنز  کی  هب  ار  تبت  ایسآ و  یقرش 
. دننکیم میظعت  ادوب  ياههمسجم  دبعم و  لباقم  رد  مارتحا  تمالع  هب  دنروآیم  رد  ار  دوخ  ياهشفک  هک  یلاح 

ندینـش يارب  يداع  مدرم  نامز  نیا  رد  دنزادرپیم . يراد  هزور  هب  نابهار  دوشیم و  ارجا  اجوپ  زین  هام  مهدراهچ  بش  هام و  عولط  ماگنه 
ياهتبسانم يارب  یصاخ  ياهاجوپ  نینچمه  دنوشیم . عمج  رید  رد  اههرتوس  زا  یـصاخ  ياهـشخب  تئارق  مایا و  نآ  صوصخم  ياج  وپ 

فارطا رد  ناـییادوب  مسارم  هنوگ  نیا  رد  دراد . دوجو  يو  گرم  ماـجنا  رـس  قارـشا و  هلحرم  هب  لوصح  ادوـب ، دـلوت  زورلاـس  دـننام  هژیو 
 - شوب 343  ) دنهدیم ارف  شوگ  اههمرهد  ادوب و  یگدنز  هرابرد  ییاهینارنخـس  هب  دننکیم و  تکرح  هدش  یناغارچ  دباعم  اههعموص و 

دوبدای حاولا  زین  وا و  تایلجت  زا  یکی  ای  ادوب  همـسجم  کی  اجنآ  رد  هک  دراد  دوجو  کچوک  دـبعم  کی  ییادوب  ره  هناـخ  رد  (. 342  / 1
ترایز هب  یگداوناخ  دـباعم  ربارب  رد  ینید  لامعا  ماجنا  رب  هوالع  هنایاهم  ییادوب  درف  کـی  تفاـی  ناوتیم  ار  هداوناـخ  نآ  ناگتـشذگرد 

رـس رب  مه  یگرزب  يریـصح  هـالک  تسا و  نیتـسآیب  ياهنت  مین  هـک  دنـشوپیم  صوـصخم  ساـبل  بـلغا  نارئاز  نـیا  دوریم . زین  دـباعم 
هب ار  نآ  دنزادنایم ، تسد  چم  هب  هک  رگید  عقاوم  فالخ  رب  هک  دنراد  یحیبست  هدش و  هتشون  یسدقم  تاملک  اهنآ  يور  هک  دنراذگیم 
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زا يرثا  ياراد  هک  يدباعم  (. 133 یکوزوس 134 -  ب ل   ) دنریگیم تسد  رد  زین  گنرکی  دنلب و  یتسدـبوچ  کی  دـنزیوآیم و  ندرگ 
نیب شگرم  ماگنه  هب  دوب  هدـنام  ياـجرب  ادوب  زا  هچنآ  هک  تسا  یناـمز  هب  طوبرم  راـثآ  نیا  دـنرادروخرب . ياهژیو  تیمها  زا  دنـشاب  ادوب 

رد ار  يرایـسب  ییادوب  ياههعموص  دباعم و  لاپن  رد  عقاو  ودـنامتاک  هرد  (. 344 شوب 1 /  دراچیر   ) دش میـسقت  يو  نویراوح  نادرگاش و 
یلاـعتم دوجو  نیا  تسیلاـعتم  دوجو  کـی  هب  تبـسن  اـجوپ ، ماـجنا  شتـسرپ و  هشیدـنا  ياـنبم  رب  هرد  نیا  رد  نید  تسا  هداد  ياـج  دوـخ 

هک يرگید  درف  ره  ای  تسا و  نایادـخ  زا  یکی  لولح  ای  هدـنیامن  هک  یـسک  دـشاب ؛ اـهرتگرزب  زا  یکی  اـی  شیـشک  بهار  کـی  دـناوتیم 
. دشاب مارتحا  هتسیاش 

. دنکیم میظعت  رس  اب  هدنابسچ  هنیس  هب  ار  دوخ  يا  هتسد  هک  یلاح  رد  درف ، هک  تسا  نآ  شیاین  تروص  نیرتهداس 
ناوتیم هوالع  هب  اذغ . فرگنـش و  ردوپ  ییانـشور  روخب ، لگ  هخاش  دنچ  تسا  رگیدکی  رانک  رد  زیچ  جنپ  میدقت  شیاین  زا  رگید  یعون 

رد هک  ییایاده  درک . هراشا  سابل  هناشن  هب  هدروخ  هرگ  لکش  ياهریاد  تروص  هب  هک  یخن  اهاپ و  يوشتـسش  تمالع  هب  بآ  شکـشیپ  زا 
تـساوخرد درف و  تراقح  رقف و  هنامرتحم  شریذپ  هک  شیاین  لصا  اب  اریز  دنـشاب  دـیدج  هزات و  دـیاب  دوشیم  میدـقت  اهشیاین  لیبق  نیا 

يایادـه زا  یـشخب  هک  تسا  مسر  شیاین  اعد و  مسارم  ماجنا  زا  سپ  دراد . تاـفانم  تسا  رظن  دروم  يادـخ  طـسوت  تنایـص  تظفاـحم و 
ییادوب تدابع  یقرش  بونج  يایسآ  رد  (. 482  - 483 رنلگ ، دیوید  ییایسآ  نایدا   ) دنریگب سپ  تکرب  ریخ و  هناشن  هب  ار  هدش  شکـشیپ 

رد یکچوک  ياههناخ  حاورا  يارب  هقطنم  نیا  ناییادوب  ناکاین  ای  تعیبط  ياهورین  اهنیمز ، حاورا  تسا  حاورا  شتسرپ  شیاین و  هارمه  هب 
یلک موهفم  رد  زامن  ناگدرم  دوبدای  ياهنییآ  زا  (. 345 یبهذم 1 /  ناهج  تسا (  هدش  انب  ییاههیاپ  يور  هک  دنزاسیم  دـباعم  یکیدزن 

، ادوب هار   ) دنروآیم اج  هب  دوبدای  حاولا  ربارب  رد  ندرک  شکـشیپ  یناوخ و  هرتوس  اب  زین  ار  بادآ  نیا  تسا  تعاط  تمدـخ و  شتـسرپ و 
داـی قارـشا  ریونت و  يوجتـسج  رد  ياهدـمع  رازبا  کـی  ناونع  هب  هبقارم  زا  رگید ، ییادوـب  ياـهبتکم  همه  دـننام  یتـبت  ناـییادوب  (. 135

. دننکیم
ياـهبتکم رگید  زا  ار  یتبت  نییآ  شرگن  نیا  دـیآ . لـصاح  زین  يداـبع  کـسانم  يورین  هار  زا  دـناوتیم  ریونت  هک  دـندقتعم  لاـح  نیع  رد 

. دنکیم زیامتم  ییادوب 
رظن ریز  ار  سدـقم  نوتم  كرد  نینچمه  یتامدـقم و  لاـمعا  یخرب  دـیاب  دـنزاس  رتقیمع  ار  دوخ  ییادوب  هبرجت  دـنهاوخیم  هک  یناـسک 

میلـست هلمجزا  تسا  كرتشم  همه  يارب  نیرمت  دـنچ  اما  تسا  توافتم  فلتخم  بتاکم  رد  یلـصا  ياهنیرمت  دـنهد . ماجنا  ملعم  ای  وروگ 
هب یحور  یقالخا و  بیذهت  یلـصا  هیاپ  هک  دناوخب ) ظفح  زا  دـیاب  زروراک  هک  یـسدقم  درو   ) هرتنام کی  ای  ادوب  هاگترایز  کی  ربارب  رد 

نتـشاد تسد  رد  اب  نابهار  زا  يرایـسب  امال و  ییـالاد  هک  تسیـشیاین  تاـکرح  یتبت  ییادوب  نییآ  رد  اـهدامن  رگید  زا  دـنیآیم . باـسح 
ییادوب سیون  تسد  رثا  لدوت  ودراب  (. 36  - 40 زنیکره ، یلدرب   ) دـنهدیم ماجنا  یتسد  ياهگنز  هباشم و  رـس  ود  اب  کچوک  ياهاصع 

نـهذ و تیهاـم  اـب  باـتک  نـیا  دـیآیم . رامـش  هـب  ناـیتبت  سدـقم  ياـهباتک  زا  هـک  تـسا  نـهک  تنــس  اـی  هـم  گـنین  تنــس  هـب  قـلعتم 
هلمجزا دراد . دوجو  فلتخم  نیماضم  اب  شخب  ماهلا  ییاهشیاین  رثا  نیا  رد  دراد . راک  رس و  گرم  زا  سپ  صوصخ  هب  شیاهینکفنورب 
ياهلحرم فاکـش   ) ودراب كانرطخ  هار  هروک  زا  تاجن  يارب  شیاین  تاجن  يارب  اههوتـسا  یهدوب  اهادوب و  ندـناوخارف  روظنم  هب  شیاـین 

. دنکیم تظافح  ندیسرت  زا  هک  ودراب  شیاین  هراسمس و  رد  ینادرگرس  ماگنه  گرم  زا  سپ 
زا یشخب  دوشیم . هدناوخ   Smon - lam یتبت نابز  رد  هک  دهدیم  انعم  وزرآ » هار –   » یظفللا تحت  تروص  هب  شیاین  هژاو  اجنیا  رد 

تهج هد  رد  هک  اههوتـسا  یهدوـب  ناـیادوب و  يا  (: 181 يردـنک 198 -  نارهم  ناگدرم  یتبت  باـتک   ) تسا ریز  حرـش  هب  اـهشیاین  نیا 
ياهینابرق نیا  دـییایب و  ناکم  نیا  هب  دوخ  تقفـش  تردـقاب  تادوجوم  مامت  بوبحم  نایماح  مشچ  عون  جـنپ  اـب  ناـیاناد  دـیراد ، تنوکس 

ار رکف  هک  دیتسه  ياهنایماح  تردق  رثؤم و  لامعا  هنانابرهم  تقفـش  كرد  یگنازرف  ياراد  امـش  ناقیفـش  يا  دـیریذپب . ار  ینطاب  يدام و 
جنر یـسب  درادـن . یتسود  درادـن ؛ ندرم  زج  ياهراچ  دوریم . رگید  لحاس  هب  اـیند  نیا  زا  مدآ  نیا  ناسدـقم  يا  تسین  نآ  روصت  ياراـی 
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فرژ ياهطرو  هب  دـهنیم ، ماـگ  هوبنا  تملظ  هب  دوریم ، رگید  ياـیند  هب  دراد  دوـشیم . شوماـخ  شتاـیح  غارچ  درادـن ، یهاـنپ  دربیم ،
. دنکیم طوقس 

. دنکیم لابند  ار  وا  همرک  تردق  دهنیم ، ماگ  هوبنا  لگنج  هب 
دیراذـگن اههوتـسا ، یهدوب  اهادوب و  يا  درادـن . یهانپ  هک  دیـشاب  وا  هاـنپ  ناقیفـش  يا  تسا  هدـنامرد  دـیابریم ، رد  ار  وا  میظع  سوناـیقا 

. دنوش نومنهر  هر  رد  ار  ام  میظع  یقـشع  اب  هک  دشاب  اهمدیی ، اهوروگ ، ص 182 .)  ) دشاب كدنا  وا  يارب  دوخ  هناداتـسا  لیاسو  تقفش و 
ودراب كانرطخ  هار  هروک  زا  ات  هد  ما  يرای  هبقارم  باتزاب و  هعلاطم  هتفـشاین  رون  هر  رد  منادرگرـس  هراسمـس  رد  لـطاب  رادـنپ  رثا  رب  یتقو 

هب ندیـسر  يارب  ییادوب  شیاین  ص 189 .)  ) رب ادوب  لامک  هلحرم  هب  ارم  دـنور و  مشیپاشیپ  سدـقم  نامدود  ياهوروگ  هک  دـشاب  مرذـگب 
. دنوش دازآ  ناشیاهیراتفرگ  زا  رتعیرـس  هچره  دنتـسه ، باذع  رد  نهذ  ندب و  جنر  زا  هک  ییاج  ره  رد  تادوجوم  همه  هک  دـشاب  شمارآ 
هک نانآ  دشاب  دنبای . تردق  اهتردقیب ، هک  دـشاب  دـنوش . دازآ  دنریـسا ، هک  نانآ  دـشاب  دـنوش . اهر  سرت  زا  دنـسرتیم ، هک  نانآ  دـشاب 

راکوکین ینامـسآ  تادوجوم  طسوت  یماحیب  دارفا  نادنملاس و  ناکدوک  نوچمه  دـنباییم ، نادرگرـس  كانـسرت  نابایب  رد  ار  ناشدوخ 
. دنسرب ییادوب  هبترم  هب  يدوزب  اهنآ ، هک  دشاب  دنوش و  تظفاحم 
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ادوب نییآ  رد  تاجن  هیرظن  یسررب 

باتک تاصخشم 

نایظفاح یلیل  : هدنسیون
نایظفاح یلیل  رشان :

همدقم

نایدا همه ي  رد  هک  تسا  یقطنم  يا  هفسلف  دیاشخبب ، یمدآ  یلاعتم  حور  هب  ار  تاجن  يراگتـسر و  هک  يدوعوم  هب  ندیـسر  يارب  راظتنا 
دوعوم . » تسا رَظتنم  دوعوم و  رد  دراد  دوجو  بتاکم  نایدا و  رگید  اب  ادوب  نییآ  رد  هک  یتوافت  تسا . هدش  حرطم  يا  هنوگ  هب  بتاکم  و 

ادوب تسا و  هدیباوخ  یسک  ره  ناج  نورد  دوعوم  نیا  برغ . هن  دسانش و  یم  قرش  هن  نیمز . زا  هن  دوش و  یم  لزان  اه  نامسآ  زا  هن  ادوب »
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وج تسج و  سک  نآ  دوخ  رد  ار  یـسک  ره  یجنم  يدهم  عقاو  رد  دنک . رادـیب  ار  هتفخ  نیا  اه ، لمعلاروتـسد  رد  شالت  اب  ات  دـشوک  یم 
رد دناوت  یم  هک  تس  اناورین »  » نامه ادوب  ياروها  تنایشوس  دنیب و  یمن  قح  قاقحا  راوازس  دوخ  هزادنا ي  هب  ار  یحیسم  چیه  دنک و  یم 

هرابرد ادوب ، ياه  لمعلاروتـسد  زا  يا  هصالخ  هلاقم  نیا  . دتفیب قافتا  دنک ، لمع  وا  تاروتـسد  هب  هک  یـسک  يارب  مه  گرم  زا  لبق  ایند و 
ای اه » نزوگ  غاب   » مان هب  یغاب  رد  تسا و  یهاگآ  زا  دـعب  وا  نانخـس  نیرت  مهم  نیلوا و  زا  هتفرگرب  هک  دـشاب  یم  يراگتـسر  تاـجن و  ي 
. تسا ییاهر  جنر و  هرابرد ي  راتفگ  هک  تسا  هتشگ  فورعم  سرانب » هظعوم ي   » مان هب  نانخس  نیا  تسا . هدش  داریا  تانراس » نالازغ  »

ادوب رظن  رد  يراگتسر  نامرد و  جنر ،

یم دنه »  » نامز نآ  یکشزپ  ملع  رد  ینامرد  ياه  هویش  زا  رثأتم  دریگ  یم  راک  هب  شیوخ  ییاناد  تایلجت  هئارا ي  رد  ادوب  هک  ار  يا  هویش 
یم ناـمرد  هـب  ناـمرد » هار   » و يریذـپان » ناـمرد  اـی  يریذـپ  ناـمرد  «، » أـشنم «، » تخانـش : » هـلحرم رد 4  ناـمز  نآ  یکـشزپ  مـلع  دـشاب .

هک یلصا  تسا ; هدش  هتخانش  ادوب  نییآ  رد  لصا  کی  ناونع  هب  جنر  تسا . جنر  دوجو  یهاگآ ، يدنب  میسقت  رد  تقیقح  نیلوا  . تخادرپ
دیایب دوجوب  یضرتعم  هک  دشاب  دیاب  یتلاح  دشاب . ضارتعا  ببس  هک  دیآ  شیپ  یتلاح  زا  دیاب  يراگتسر  دوش . يراگتسر  لماع  دناوت  یم 
یمن جـنر  ناونع  اب  نیققحم  زا  یـضعب  ار  لصا  نیا  ددرگ . قفوم  نآ  ییاهر  يوپاـکت  شـالت و  رد  اـت  دسانـشب  ار  تلاـح  دـیاب  ضرتعم  و 

یب ألخ ، شکمشک ، صقن ، میهافم : دیاش  ساسا  نیا  رب  دشاب . یم  همجرت  لباق  یتخـس  هب  كود »  » هژاو ي هک  دنداقتعا  نیا  رب  دندنـسپ و 
زا ار  جنر  يرارق  یب  ییابیکـشان و  میـشاب . ابیکـشان  جـنر  ربارب  رد  هک  تساطخ  : » ادوب . دـشاب یکمک  كود  فیرعت  رب  يرادـیاپ  یگیاپ و 

درخ و بیکـش و  اب  هتخاس ، دودـحم  ار  نآ  میناوت  یم  هنوگچ  دوش و  یم  ادـیپ  هنوگچ  هک  میمهفب  میمهفب و  ار  جـنر  دـیاب  درب . یمن  نایم 
ار اـضاقت  لـیم و  دزادرپ . یم  تلع  أـشنم و  تقیقح  هب  تقیقح  نیلوا  حرط  زا  سپ  ادوب  [ . 1 «. ] مینک راک  ناهج  نیا  رد  يژرنا  تیعطاـق و 
، ندینش بوخ  ندید ، بوخ  بلط  ینطاب . يونعم و  لایما  هچ  يرهاظ ، یـسح و  لایما  هچ  دنک . یم  یفرعم  جنر  شیادیپ  لماع  نیرت  مهم 
، تورث ماقم ، قحتسم  ریوصت  رگا  زین  تسا . يروجنر  ددرگن  تباجا  رگا  ندرب ، تذل  يارب  ندییوب  بوخ  ندروخ و  بوخ  نتفگ ، بوخ 

انمت دوشیمررکم . یتسه  ثعاب  هک  تساـنمت  اـی  شطع  اـهنت  :» ادوب . تسا يروجنر  زاـب  دنـسرن  تیعقاو  هب  تفوطع  رهم و  یتسود ، ترهش ،
اذـغ نآ  هب  يزیچ  دراد . یـصاخ  عضو  ندوـب  شطع  دـهد . یم  تسد  هب  رـضاح  هبرجت  هکتـسا  نآ  ياوـس  يزیچ  هب  ندـش  لدـب  يوزرآ 
اهنت ، گرزب يایرد  ياج  همهرد  هک  هنوگناـمه  [ . 2 «. ] تسا تلفغ  اذغ  نآ  تسیچ ؟ اذغ  نآ  دیاپ و  یمن  نادـنچ  نابیتشپ  نودـب  دـهدیم .

هچره دـیمهف  هکنآ  . تسا تاـجن » هلأـسم ي  » نآ دوشیمن و  ساـسحا  رتشیب  رما  کـی  زین  نییآ  نیا  زا  دوشیم ، ساـسحا  کـمن » معط  » کـی
هنوگچ تسیچ و  نامرد  [ . 3 . ] تسا تاجن  هار  نیا  دراذگیمرس . تشپ  ار  درد  دید ، نینچ  ار  ناهج  شیوخ  تفرعم  هب  تسا و  درد  تسه 

ییاه هار  همه ي  كرت  ییاهر  هار  اهنت  درذـگ ، یم  بلط  زا  جـنر  ياههار  همه ي  هک  اجنآ  زا  ؟ دیـسر تاجن  هبترم ي  هب  درد  زا  ناوت  یم 
ره دوش و  اهر  اج  نآ  اج و  نیا  هب  نآ ، نیا و  هب  ياه  هغدغد  همه ي  زا  حور  ات  ددرگ  یم  راوتـسا  اه  نآ  رب  تذـل  لیم و  بلط ، هک  تسا 

هچنآ زا  ناسنا  دیاب  تسا . دب  يدیماان  تسین . هتـسیاش  هلان  : » ادوب . دوش نتـشیوخ  رد  زاین  یب  يدبا و  گرزب ، مارآ ، يا  هریزج  دـناوتب  ینم 
هتشادن یگتسبلد  دنادرگ و  هرهب  یب  ار  نتـشیوخ  ددرگ ، ادج  نآ  زا  دیاب  هک  هچنآ  زا  دزاس و  یم  نوتفم  ار  وا  هک  هچنآ  زا  دراد و  تسود 

یم جـنر  زا  ییاهر  ملأت و  ار  تقیقح  نیموس  ادوب  [ . 5 «. ] دور کبـس  دش  یهت  نوچ  هک  دـینک  یهت  ار  قروز  هار ! نابلاط  يا  [ .» 4 «. ] دشاب
ناسنا ياه  تنحم  همه ي  ات  دنکرب  تسا  رـشب  ياهاوه  همه ي  داینب  هک  ار  سوه  لیم و  دیاب  جنر  ندرب  نیب  زا  يارب  تسا  دـقتعم  دـمان و 
نیرخآ نیمراهچ و  هب  ات  دـنک  لابند  ار  یـصاخ  تقیرط  دـشابن  یملأت  انمت  نآ  رد  هک  يا  هبترم  هب  ندیـسر  يارب  دـیاب  ناسنا  دـبای . ناـیاپ 

رد لاـصو  يوـج  تسج و  تیاـهن  دـسر . یم  لادـتعا  هب  تیاـهن  ود  زا  اریز  تسا . فورعم  هناـیم  هار  ماـن  هب  تقیقح  نیا  دـسرب . تقیقح 
. مدش یم  قرغ  مداتسیا  یم  مارآ  رگا  : » ادوب . یـضاترم نوگانوگ  روص  تضایر و  رجز و  تیاهن  یناسفن و  ياه  تساوخ  هب  رطاخ  تاقلعت 
هب نوچ  نابلاط  [ .» 6 «. ] مدرک عطق  ار  لیـس  رتسب  ندز  اپ  تسد و  هن  نداتـسیا و  مارآ  هن  هب  سپ  درب . یم  ارم  لیـس  مدز  یم  اپ  تسد و  رگا 
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نآ نایوجهار ! يا  [ .» 7 «. ] هدرک راهم  لوصا  هب  ار  سفن  هتفای و  تسد  اضر  هب  ساوح  رب  طلـسم  دـننیب ; اـجنیا  رد  ار  زاـغآ  دنـسر  تفرعم 
، راوخ هک  ناهج  ذیاذل  هب  نتـسب  لد  دنمادک ؟ تهج  ود  نیا  دـنک . رذـح  تهج  ود  نیا  رد  يور  هدایز  زا  دـشاب  هدرک  اهر  هناخ  هک  سک 

زیهرپب طارفا  زا  ورمرود و  [ .» 8 «. ] تسا هدـیاف  یب  كاندرد و  هک  نداد  تضاـیر  هب  لد  تسا و  ناـیماع  هار  دوس و  یب  شزرا و  یب  نود ،
[ . 10 «. ] دناسر یم  شناد  ییانشور  شمارآ و  هب  ار  ناسنا  لادتعا  [ .» 9 «. ] دوش یم  شوماخ  دنت  سفن  زا  ینهد ) زاس   ) زاس هک 

يراگتسر يارب  ادوب  هناگتشه  لوصا 

يارب دنک . یم  تنامض  ار  مراهچ » تقیقح   » هک یلـصا  تشه  دهد . یم  هئارا  ار  لصا » تشه   » يراگتـسر هار  رد  ندنام  لدتعم  يارب  ادوب 
رب دامتعا  دماجنیب ;» تسار  نامیا  شنیب و  هب  هک  مهف  تخانش و  رد  یتسرد  « ـ  1: تشگ لصا  تشه  نیا  وریپ  دیاب  جنر  زا  تاجن  ییاهر و 

تقیقح ار  تقیقح  هن  هکناـنآ  :» ادوـب . تسین نـکمم  ریغ  اـما  تـسا  يراوـشد  راـک  دـسر  یم  نآ  طابنتـسا  هـب  یمدآ  هـک  هـچ  نآ  تـحص 
ار تقیقح  هکنانآ  اما  . دنوریم تسردان  ياه  هشیدنا  یپرد  هکلب  دنـسریمن  تقیقح  هب  هاگچیه  دـننیبیم ، تقیقح  هن  تقیقحردو  دنـشیدنایم 

هشیدنا رد  یتسرد  « ـ  2 [ . 11 «. ] دنور یم  تسرد  ياه  هشیدنا  یپ  رد  دنسر و  یم  تقیقح  هب  دنسانش ، یم  تقیقحار  تقیقح  هنو  تقیقح 
تفر و دـهاوخ  نیب  زا  نورد  رد  یعوـن  ره  زا  یهاوخدـب  نتـشیوخ ، رب  هبلغ  سفن و  رب  طلـست  اـب  دـماجنیب ;» كاـپ  تسار و  تاـین  هب  هک 

جارات هب  ار  مرادـن  راد و  تشگ ، هریچ  نم  هب  دز ، ارم  ، تفگ ممانـشد  وا  دنـشیدنا  یم  هک  ناـنآ  :» ادوب . تفرگ دـهاوخ  ار  نآ  ياـج  يدازآ 
یم ییاهر  درب ، جارات  هب  ار  مرادنو  راد  دش ، هریچ  نم  هب  ، دز ارم  ، تفگ ممانشد  وا  دنشیدنا  یمن  هک  نانآ  . دنبای یمن  ییاهر  هاگ  چیه  درب ،

ـ  4. دـشاب نارگ  تخـسو و  خـلت  دـناوتیم  هچرگا  . تسین هواـی  . تسین تشرد  . تـسین غورد  تـسرد  نـتفگ  راـتفگ ;» رد  یتـسرد  «ـ 3 «. دنبای
زا بانتجا  بیرف ، زا  يرود  یکاپان ، زا  يرود  کلمت ، زا  زیهرپ  يا ، هدنز  دوجوم  ره  نتـشکن  ندناسرن و  رازآ  ینعی  رادرک ;» رد  یتسرد  »
رد یتسرد  « ـ  5. تالمجت يرهاظ و  ياه  شیارآ  یفن  بعل و  وهل و  زا  بانتجا  تارکـسم ، یتسم و  زا  بانتجا  یگراب ، مکـش  يروخرپ و 
زا يراددوخ  رد  ادوب  تسا . مهم  رایـسب  تسا  یمدآ  يداصتقا  یگدـنز  همزال ي  هک  يراـک  عون  یگنوگچ و  شاـعم ;» بابـسا  نتـسیز و 
زا رمث  لصاح و  هجیتن و  هک  نیا  تسا ، مهم  نآ  لصاح  راک و  اهنت  هن  نیاربانب  دراد . دـیکأت  دـشاب  روآ  نایز  نارگید  يارب  هک  ییاه  هشیپ 
نآ ; بهار ریغ  ناوریپ  ای  نانیشن  شیپ  2 ـ  یبهذم نابهار  :1 ـ  دنک یم  میسقت  هتـسد  ود  هب  ار  ناوریپ  ادوب  . دراد تیمها  زین  دشاب  يراک  هچ 
یم نیـشن  شیپ  ای  بهار  ریغ  وریپ  تسا . یبهذم  بهار  ای  ورهر  دریگ  یم  شیپ  رد  ار  یگناخ  یب  یگدنز  دشک و  یم  هناخ  زا  تسد  هک 

نارگید يارب  هک  يراوخابر  دننام  ییاه  هشیپ  رگم  دشاب  هتـشاد  دراد  تسود  هک  ار  يا  هشیپ  ره  دراد و  هاگن  ار  شا  هناشاک  هناخ و  دـناوت 
ره زا  ات  دینک  شالت  : » ادوب «; شـشوک شالت و  رد  یتسرد  « ـ  6. تسین یقرف  چیه  يراگتـسر  هب  ندیـسر  رد  ود  نیا  نایم  دشاب . روآ  نایز 

نهذ روـضح  هب  هـک  هجوـت  رد  یتـسرد  « ـ  7 «. دیـشاب شدـشر  هار  رد  هراومه  دـینارورپب و  دوـخ  رد  ار  یبوـخ  دـینامب و  رود  يدـب  هنوـگ 
دیآ یمن  شیپ  هدماین ، شیپ  زونه  هک  ییاه  يراتفرگ  اه و  یلوغـشم  لد  دزادرپ ، یم  هبناج  همه  هجوت  هب  هک  یـسک  يارب  : » ادوب «; دماجنیب

هبقارم ياه  نیرمت  ادوب  دماجنیب ;» یلدکی  هب  هک  يا  هبقارم  زکرمت و  رد  یتسرد  « ـ  8 [ . 12 «. ] دور یم  نایم  زا  تسا  هدمآ  شیپ  هک  اهنآ  و 
ناهج زا  ار  دوخ  ياـه  هشیدـنا  صخـش  نآ  رد  هک  یهار  دـناد . یم  يزوریپ  شخب  ناـنیمطا  ياـه  هار  زا  ار  نتفر  ورف  دوخ  رد  هبذـج و  و 
ادوب . دـبایرد ار  شمارآ  ملا ، تذـل و  هنوگ  ره  زا  رود  شیوخ  نورد  رد  اـت  دـنادرگ  یمنآ  يرادـیاپان  فلتخم و  ياـه  تروص  جراـخ و 

ای يرظن  اـی  يزیچ  هـب  یگتــسبلد  دـیوگیم  دـنامن . تاـمیلعت  هتــسباو ي  یــسک  دـهاوخیم  دراد و  رذـگدیکأت  زین  لوـصا  نـیا  هراـبرد ي 
بآ زا  روبع  يارب  هک  تسا  یکلک  هیبش  میلعت  دـیوگیم  دـنیوگیم . دـنب  دـیق و  نادـب  امکح  هک  تسا  نامه  يرظن  ای  يزیچ  ندرمـشراوخ 

زا کلک  کمک  هب  هک  ـالاح  تفگ  دوش  یمن  دروخیمن . درد  هب  کـلکرگید  بآ  زا  رذـگزا  سپ  نآ . هب  ندـیبسچ  يارب  هن  هدـش  تسرد 
نییآ دیوگیم  . دش در  تشاذگ و  بآ  بل  ار  کلک  دیاب  تسا . طلغ  نیا  مرادیم . هگن  دوخ  اب  ار  نآ  هشیمه  مراد و  شتسود  متشذگ  بآ 
كرت ار  دـب  ياهزیچ  یلوا  قیرط  هب  و  يونعم ) یلاع  فیلاکت   ) بوخ ياهزیچ  یتح  دـیاب  نتـشاد . هگن  هن  هدـش  هتخاس  نتـشذگ  يارب  نم 
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زا يا  هعومجم  زج  تسین  يزیچ  دوخ  تخت ... جاـت و  دوخ  رادولج ، دوخ  بلط ، هاـج  دوـخ  دـینک . اـنف  اـهدوخ  زا  ار  دوـخ  دـیوگیم  . درک
یبلط لیم و  چیه  هیاس ي  دشاب و  لابکبس  هتسراو و  دیاب  دوخ  نیا  دشاب  یم  شدوخ  رد  شدوخ و  زا  یـسک  ره  تاجن  هک  اجنآ  زا  لایما .
گرم زا  دعب  هچ  نونکا و  هچ  سک  ره  : » ادوب . دنک افیا  بوخ  ار  يراگتـسر  يوس  هب  زاورپ  شقن  دـناوتب  ات  دـشاب  هتـشادن  ینیگنـس  نآ  رب 

[ . 13 «. ] درواین يور  دوخ  زا  جراخ  هاگهانپ  هب  دشاب و  دوخ  يراگتسر  غارچ  نوچ  دیاب 

يریگ هجیتن 

تایح شخرچ  رد  هدوبن و  ناسکی  اـه  ناـج  همه ي  هک  ارچ  دـنک ، یمن  حرطم  یعاـمتجا  دـُعب  زا  ار  تاـجن  هفـسلف ي  ادوب  بیترت  نیا  هب 
نامز ات  فلتخم  داسجا  رد  دش  دمآ و  نیا  دنـسر . ییاهر  هب  صلاخ  هتـسراو و  ات  دنوش  لیدبت  دنیایب و  دـیاب  ردـق  نآ  امراک ) هنودرگ ي  )

هعماج ي کی  هب  تسا و  نآ  یجنم  مالسلا ) هیلع  « ) دوعوم يدهم   » هک تسا  یتاجن  فالخرب  نیا  تفای و  دهاوخ  همادا  یگتـسراو  هب  لین 
. تسا يراگتسر  هار  هب  مشچ  لالز  فاص و  ياه  ناج  رد  هک  يراظتنا  دیوگ . یم  خساپ  رظتنم 

یقرواپ

ص ص 48 و 49. 1353 ش ، يروهط ، هناخباتک  یمتاخ ،) مساق  همجرت ي  ، ) مسیدوب الوپلاو ، لوهار ، [ 1]
ص 111. 1372 ش ، نارهت ، ون ، حرط  سانش ،) قح  دمحم  یلع  همجرت ي  ، ) ادوب لکیام ، زردیرک ، [ 2]

ص 112. يولع ،) اضر  همجرت ي  . ) هار هروس  قح ، هار  [ 3]
ص 118. 1346 ش ، نارهت ، نارهت ، هاگشناد  یبحم ،) رایادخ  رهچونم  همجرت ي  ، ) گرزب نایدا  رصتخم  خیرات  نیسیلف ، هلاش ، [ 4]

ص 112. يولع ،) اضر  همجرت ي  ، ) هار هروس  قح ، هار  [ 5]
ص 122. سانش ،) قح  دمحم  یلع  همجرت ي  ، ) ادوب لکیام ، زردیرک ، [ 6]

ص 136. يولع ،) اضر  همجرت ي  ، ) قح هار  [ 7]
ص 24. يولع ،) اضر  همجرت ي  ، ) قح هار  [ 8]

ص 1377 ش ، نیلکنارف ، یتاراشتنا  هسسؤم  يراکمهاب  انیـس  نبا  هناخباتک  (، يزاجح دّمحم  همجرت ي  ، ) نایدا تمکح  ، فزوج رئگ ، [ 9]
. ] 29

ص 122. 1340 ش ، ناهفصا ، ناهفصا ، دییأت  یشورفباتک  یباتک ،) نیدلاردب  همجرت ي  ، ) رواخ غورف  نامره ، گربندلا ، [ 10]
ص ص 35 و 36. ییاشاپ ،) همجرت ي ع . ، ) نییآ هار  [ 11]

ص 125. سانش ،) قح  دمحم  یلع  همجرت ي  ، ) ادوب لکیام ، زردیرک ، [ 12]
ص 118. یبحم ،) رایادخ  رهچونم  همجرت ي  ، ) گرزب نایدا  رصتخم  خیرات  نیسیلف ، هلاش ، [ 13]

اهدقن شخب 

ادوب نییآ  دقن 

ییزج دراوم  هک  دـنا  یلک  ياـهروحم  یخیراـت و …  یتخانـش ، یقیبـطت ، ینورد ، ياهدـقن  تسا ، ناوارف  ادوب  نییآ  زیمآدـقن  ياـههیوس 
فسلفت تینالقع و  ضقانت  دوشیم . وگزاب  هتکن  دنچ  راصتخا  هراشا و  هب  اجنیا  رد  دنریگیم . ارف  ار  يرایسب 

يزیر یپ  هب  دوخ  نآ  نتـسنادن  دـمآراک  ینالقع و  رکفت  اب  زیتس  نیع  رد  يو  هک  میباییم  رد  ادوب  ياـههزومآ  اههشیدـنا و  هب  یهاـگن  اـب 
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. تسا هتخادرپ  نییبت  ریسفت و  هب  ناسنا  هرابرد  مه  یتسه و  باب  رد  مه  هدز  تسد  یفسلف  یماظن 
زاربا هب  راچان  تسین  ریذپ  ناکما  يرظن  هیاپ  نودب  یماظن  نینچ  یهدداینب  هک  اجنآ  زا  اما  تسا  هتشاد  دیکأت  یلمع  یقالخا و  ماظن  رب  ادوب 

. تسا هدش  دوخ  یلمع  تاروتسد  يزاس  هناوتشپ  يارب  یفسلف  ياهشرگن 
نادجو فالخ 

. تسا نادجو  فالخ  یسانش ، یتسه  رد  يو  میسرت  اریز  دنکیمن ؛ یضار  ار  شیدنا  دازآ  ناسنا  ییادوب  ياههزومآ 
یگدنکارپ تسین . ینتفریذپ  شانخس  یتخانشناور  هدنبیرف  ياههبذاج  اب  زج  يو  لیلدیب  ياهاعدا 

هتشاد ناهج  هب  یفنم  یشرگن  شخب ، ترسم  ینایاپ  هب  رواب  يانثتسا  هب  ادوب  نییآ  تسین . رادروخرب  مجـسنم  يراتخاس  زا  ادوب  ياههزومآ 
. تسا یقطنم  یفسلف و  نییبت  دقاف  و 

زیرگ [ 1 . ] دنرادن رگیدکی  اب  گنهامه  یقطنم و  طابترا  اهنآ  همه  امازلا  هک  دراد  دوجو  ییازجا  نییآ  نیا  رد  ور  نیا  زا 
. تسا ندرک  یلاخ  اج  زیرگ و  یبلس ، ادوب  شور 

. تسا ییاهر  رکف  هب  وا 
. تسا نآ  ياهتفآ  یگدنز و  رش  زا  نتفای  یصالخ  وا  هشیمه  راعش 

ییاهنت
. تسا ییاهنت  ادوب  یلصا  لکشم 

ار تاجن  ات  دزیریم  یپ  ار  ییاهر  ماظن  ور  نیا  زا  دنیبیمن . صخـشم  ياهطقن  هب  رئاس  تیاهن و  یب  هب  هتـسباو  زاغآ ، هب  هتـسویپ  ار  دوخ  وا 
تیدودـحم و باب  رد  نینچمه  ماهدادـن و  یحیـضوت  ناـهج  تیلزا  ملاـع و  تمدـق  باـب  رد  نم   » هک ادوب  هتفگ  نیا  زا  دروآ . ناـغمرا  هب 
يزرو و هشیدنا  هب  هتـساوخیمن  ادوب  هک  تسادیپ  [ 2 « ] ما هتفگن  ینخـس  مسج  حور و  تدحو  باب  رد  ماهدرکن و  يریـسفت  دوجو  یهانت 

. تسا هتسنادیم  هدیافیب  ار  اهنآ  نوماریپ  نخس  اما  هتشاد  یهاگآ  یتالوهجم  هب  وا  دنز . نماد  يرگن  فرژ 
ماهبا

ياههورگ هدـش و  دـعب  ياههرود  رد  اهنآ  زا  نوگانوگ  ریـسافت  بجوم  هک  هتـشاد  ماـهبا  ياهنوگ  هب  يرظن  شخب  رد  هژیو  هب  ادوب  میلاـعت 
[3  ] تسا هدروآ  دوجو  هب  ار  ینوگانوگ  یعامتجا 

[4  ] تسا هدیچیپ  راوشد و  رایسب  نآ  مهف  هک  تسا  ضماغ  نانچ  خسانت ، هلأسم  رد  یگدنز  همرک  لاقتنا  دننام  اههزومآ  یخرب 
يزاسمهان

هب اناورین  رگا  دراذگ !؟ ریثأت  هنوگچ  وا  هدنیآ  یناگدنز  رب  دـیآ و  راک  هچ  هب  رادرک  سپ  دنتـسه  یهت  تباث  رهوج  زا  ناسنا  ملاع و  یتقو 
نیا اب  هتـسناوت  تسا و  هدـنبیرف  ادوب  یناحور  يونعم -  ناهج  تفگ  ناوتیم  هلب  تفای !؟ تسد  نآ  هب  ناوتیم  هنوگچ  تسیدوباـن  ياـنعم 

یناور يدونشخ  [ 5 . ] دزاسب تمرح  یمرن و  زا  يریذپلد  ياضف  ییابرلد  یگدنبیرف و 
. تسا یناور  یشمارآ  میدقت  ناسنا و  تیاضر  بلج  یپ  رد  ادوب 

ینادرگرـس تسناوتن  یعقاو  يانعم  هب  وا  درک . راچد  یلمع  شور  زا  یطارفا  دادمتـسا  هب  ار  وا  یتسه  لئاسم  حیحـص  لح  زا  ادوب  یناوتاـن 
. دنک ادیپ  یتسه  اب  ار  ناسنا  یعقاو  طابترا  دیادزب و  ار  ناسنا 

اب ندـش  ریگرد  زا  ار  ناسنا  دـنکیم  شـالت  دـبوکیم و  لاـمعا  بادآ و  لـبط  رب  اـمئاد  هدز و  گـنچ  یطارفا  يواـک  نورد  هب  ور  نیا  زا 
ندوبن یعامتجا  دهد . ییاهر  یگدنز 

مزاوـل همه  هب  اـما  دـنکیم  تفلاـخم  تساـک  ماـظن  اـب  هچرگ  ادوـب  درادـن . ياهماـنرب  عاـمتجا  يارب  و  [ 6  ] تـسارگدرف ینییآ  ادوـب  نـییآ 
ایند نیمه  رد  رادرک  رفیک  درادن . هجوت  دوخ  ياههزومآ 
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. تسا داعم  راکنا  يانعم  هب  خسانت  هزومآ 
. دنکیم ینادنز  اهتنم  أدبمیب و  نارکیب  يایرد  رد  ار  زیچ  همه  ادوب 

ایرد نیا  هنارک  دـیوجیم . يرادـنپ  نارکیب  نیمه  رد  ار  زیچ  هـمه  دوریمن و  رتارف  هراسمـس  ياـیرد  رد  ناـسنا  ینادرگرـس  زا  وا  هشیدـنا 
!؟ تساناورین

***********
: عبانم

.1386 نارهت ، مهدفه ، چ  یگنهرف ، یملع و  تاراشتنا  تکرش  تمکح ، رغصا  یلع  همجرت : نایدا ، عماج  خیرات  ناج ، سانریاب ،
.1387 نارهت ، متفه ، چ  همشچ ، رشن  ییایسآ ، نایدا  دادرهم ، راهب ،

.1384 دهشم ، لوا ، چ  دهشم ، یسودرف  هاگشناد  دنه ، نایدا  ییارق ، ضایف  رتکد 
1382 نارهت ، مود ، چ  یگنهرف ، یملع و  تاراشتنا  يرادناهج ، ورسخ  همجرت  برغ ، قرش و  هفسلف  خیرات  یلاپ ، ورس  نانشیرک ، ادار 

.1386 نارهت ، مشش ، چ  ریبکریما ، تاراشتنا  هسسؤم  1 ج ، دنه ، یفسلف  ياهبتکم  نایدا و  شویراد ، ناگیاش ،
ناتسبات 1386 لوا -  تساریو  (، www. bashgah. net  ) هشیدنا هاگشاب  ادوب ، هشیدنا  اضریلع ، یعاجش ،

.1387 نارهت ، ین ، رشن  یلکوت ، نارهم  همجرت : یعامتجا ، يدرف و  یگدنز  رد  نید  شقن  لشیم ، برلام ،
.1377 نارهت ، لوا ، چ  تمکح ، تاراشتنا  2 ج ، ینایک ، نسح  یلیقع -  یفطصم  همجرت : قرش ، للم  رکفت  ياههویش  همیجاه ، اروماکان ،

نارهت 1385. موس ، چ  یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  یهاوگ ، میحرلا  دبع  همجرت : ایسآ ، نایدا  ملهدیرف ، يدراه ،
نارهت 1382. مهدزاود ، چ  یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  یهاوگ ، میحرلا  دبع  همجرت : ناهج ، هدنز  نایدا  تربار ، مویه ،

***********
[ تشونیپ ]

ص 125 نامه ، مویه ، تربار  [ 1]
ص 188 نامه ، سانریاب ، ناج  [ 2]

ص 145 نامه ، يدراه ، ملهدیرف  [ 3]
ص 192 نامه ، سانریاب ، ناج  [ 4]

ص 197 نامه ، بر ، لام  لشیم  [ 5]
ص 128 نامه ، مویه ، تربار  [ 6]

اههزومآ شخب 

ادوب ياههزومآ 

. دجنگیم یلمع  يرظن و  هتسد  ود  رد  ادوب  ياههزومآ 
يرظن ياههزومآ  فلا :

. دومن میسقت  یسانش  ناسنا  یسانش و  یتسه  یسانش ، تفرعم  شخب  هس  هب  ناوتیم  ار  ادوب  يرظن  ياههزومآ 
یسانش تفرعم   - 1

. دنکیم درط  ار  ینالقع  يزرو  هشیدنا  هنوگ  ره  تسا و  فلاخم  یفسلف  ینالقع و  رکفت  اب  ادوب 
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. تسا ینتفایتسد  لمع  هار  زا  اهنت  ناسنا  تاجن  هک  تسیعدم  وا 
يریـسفت دوجو  یهانت  تیدودحم و  باب  رد  نینچمه  ماهدادن و  یحیـضوت  ناهج  تیلزا  ملاع و  تمدـق  باب  رد  نم  تسوا : ياههتفگ  زا 

يرگن فرژ  يزرو و  هشیدنا  هب  هتساوخیمن  ادوب  هک  تسادیپ  هتفگ  نیا  زا  [ 1 . ] ماهتفگن ینخس  مسج  حور و  تدحو  باب  رد  ماهدرکن و 
. تسا هتسنادیم  هدیافیب  ار  اهنآ  نوماریپ  نخس  اما  هتشاد  یهاگآ  یتالوهجم  هب  وا  دنز . نماد 

زا سپ  یفسلف  ددعتم  ياههقرف  شیادیپ  ثعاب  درکیور  نیا  [ 2 [ ؛ دنتسه قلطم  تقیقح  وا  تامیلعت  هک  تشادن  رارصا  ادوب  رگید  يوس  زا 
. دش يو 

يزیر یپ  هب  دوخ  نآ  نتـسنادن  دـمآراک  ینالقع و  رکفت  اب  زیتس  نیع  رد  يو  هک  میباییم  رد  ادوب  ياـههزومآ  اههشیدـنا و  هب  یهاـگن  اـب 
. تسا هتخادرپ  نییبت  ریسفت و  هب  ناسنا  هرابرد  مه  یتسه و  باب  رد  مه  هدز  تسد  یفسلف  یماظن 

زاربا هب  راچان  تسین  ریذپ  ناکما  يرظن  هیاپ  نودب  یماظن  نینچ  یهدداینب  هک  اجنآ  زا  اما  تسا  هتشاد  دیکأت  یلمع  یقالخا و  ماظن  رب  ادوب 
. تسا هدش  دوخ  یلمع  تاروتسد  يزاس  هناوتشپ  يارب  یفسلف  ياهشرگن 

یسانش یتسه   - 2
. تسا زیمآ  جنر  رادیاپان و  أدبمیب ، ادوب  رظن  رد  یتسه 

. میزادرپیم یسانش  یتسه  باب  رد  وا  هشیدنا  هب  زارف  دنچ  رد  ور  نیا  زا 
زاغآیب یتسه  : 1  / 2

. تسا دقتعم  نآ  ییادیپان  هب  [ 3  ] هدرواین نایم  هب  نخس  شنیرفآ  أدبم  زا  دوب 
: دیوگیم

. تسا زاغآیب  ینامز  زا  تادوجوم  ینادرگرس  زاغآ 
دوجو هب  يارب  تادوجوم  شطع  طقف  ار  شیادیپ  تلع  [ 4 [ ؛ دشاب هتفرگ  همشچرس  نآ  زا  تادوجوم  نیا  هک  تفای  ناوتیمن  ییأدبم  چیه 

رگیدکی هب  ار  تادوجوم  همه  هک  تسین  نامسآ  رد  يردتقم  ربدم  عناص  ای  يزکرم  هشقن  حرط و  هنوگ  چیه  وا  رظن  هب  [ 5 . ] دنادیم هدمآ 
دننایرج رد  يدور  نوچمه  دنوشیم و  هناور  دنریگیم و  همشچرس  یمولعمان  أشنم  زا  ملاع  روص  ایشا و  [ 6 [ ؛ دشاب هتخاس  دحتم  طوبرم و 
شنیرفآ تقلخ و  یلاع  فده  ای  هدش و  اهنآ  داجیا  ببس  ياهزیگنا  هچ  دناهدش و  ادیپ  هچ  زا  ایشا  هک  نیا  راپسهر . مولعمان  دصقم ي  هب  و 

[7 [ ؛ تسا هدشن  حرطم  ادوب  نید  رد  تسیچ 
رادیاپان یتسه  : 2  / 2

تباث رهوج  یفن  : 1  / 2  / 2
مان اب  دناهتفای و  تباث  يرهوج  لصا و  ناسنا ، حور  مسج و  ياهینوگرگد  سپ  رد  ناهج و  رادیاپان  رهاوظ  سپ  رد  يدـنه  بتاکم  مامت 

زا ار  لالدتـسا  لقع و  تسد  هتـسناد و  نکمم  هفـشاکم  اب  اهنت  ار  نآ  هب  لوصو  دناهدرک و  يراذگمان  اشوُروپ  اویج و  نامتآ ، نوچ  ییاه 
. دنکیم راکنا  ار  یتباث  لصا  نینچ  ادوب  اما  [ 8  ] دناهتسناد هاتوک  نآ  رارسا  كرد 

. تسا رگیدکی  بقاعتم  یپ و  رد  یپ  ياهتروص  ناهج ، ادوب  هاگن  زا 
درد جنر و  اذل  تسین و  تباث  يرما  چیه  دوشیم . عقاو  يرگید  تلع  یکی  دننکیم و  ضوع  تروص  دـنرییغت و  لاح  رد  مادـم  اههدـیدپ 
دوخ یپ  رد  یپ  شیادیپ  رد  دنراد و  راو  هریجنز  عطقنم و  یتکرح  دنتـسه و  ادج  رگیدـکی  زا  رـصانع  ور  نیا  زا  [ 9 . ] دراد یپ  رد  ناوارف 

؛ تسا هدش  رهاظ  رگیدکی ، هب  تبـسن  رـصانع  لباقتم  هناگدنچ و  تاطابترا  ساسا  رب  دحاو  نایرج  نیا  دنروآیم . دیدپ  ار  دـحاو  ینایرج 
ًافرـص یگتـسویپ  نیا  دوشیم . ایـشا  ندید  هتـسویپ  ثعاب  هک  تساسآ  قرب  نانچ  اهتروص  مادـهنا  شیادـیپ و  تعرـس  رگید  نایب  هب  [ 10]

. تسا هدش  فورعم  تباث » رهوج  مدع   » مان اب  هاگدید  نیا  [ 11 . ] تسین تالوحت  نیا  سپ  رد  »ي  دوخ  » و رهوج »  » تسیرادنپ و
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دقن لباق  هک  دـناهدروآ  یمل  لالدتـسا  نآ  يارب  اههکیتنارتوس  اما  دـناهدرب  یپ  تقیقح  نیا  هب  هدـهاشم  هفـشاکم و  ددـم  هب  هیلوا  ناییادوب 
[12 [ ؛ تسا

نمتآ یفن  : 2  / 2  / 2
مدـع ثحب  اب  رتشیب  نوچ  اما  یـسانش  ناسنا  هب  مه  دوشیم و  طوبرم  یـسانش  یتسه  شخب  هب  مه  سفن ، دوخ و  يانعم  هب  نمتآ  زا  ثحب 

ضراوع رهاظم و  سپ  رد  هک  تباث  يدـحاو  نوچ  ار  ناسنا  رهوج  ساـسا و  ادوب  نید  دوشیم . رکذ  اـجنیا  رد  تسا  طـبترم  تباـث  رهوج 
( نمتآ  ) »ي دوخ  » هک دـهدیم  ناشن  يراـمیب  یتمالـس و  رد  مسج  تارییغت  هک  تسنیا  ناـشیا  لـیلد  [ 13 . ] تفریذپن دنامب  یقاب  هدـنرذگ 

ساسحا یکیدزن و  يرود و  تنوشخ ، تفاطل و  یکچوک ، یگرزب و  نوچ  حور  يذ  تادوجوم  مسج و  ياـهیگژیو  [ 14 . ] درادن دوجو 
غراف یهاگآ  ینهذ و  تارثأت  كاردا و  زا  دـنادرگ و  يور  يدام  روص  زا  سک  ره  تسین . نامتآ  ینعی  دوخ »  » ینهذ تارثأت  كاردا و  و 
ناـهج نیا  هب  راـب  رگید  هک  دـنادب  سپ  هتفاـی  ناـیاپ  شاهفیظو  هدیـسر و  سدـقت  هب  دوـش  اـهر  اـهنآ  ندـناشن  ورف  تـالیامت و  زا  ددرگ و 

« سفن  » ای دوخ »  » مان هب  هچنآ  دوشیم . هدافتـسا  هباّرا  لاثم  زا  ناسنا  دوخ  نییبت  يارب  ییادوب  تایبدا  رد  [ 15 . ] تشگ دهاوخنرب  تروریص 
هباّرا ظفل  لثم  تسرد  تسا ، یناور  تالیامت  لاـیما و  زا  یـشزرایب  تقوم و  هعومجم  هکلب  تسین و  یقیقح  تیـصخش  دوشیم  هدـناوخ 

[16 . ] تسین يرگید  زیچ  هبارا  لتُک  مَلع و  هبارا و  هندب  خرچ ، خرچ ، روحم  ای  هلیم  ریت ، کی  مسا  بسانم ، يراذگمان  کی  زج  هک  یگنج 
: زا دنترابع  هک  تسا  هدش  نیزگیاج  ادناکسا  جنپ  هدمآ  اهداشیناپوا  رد  هک  نامتآ  ياج  هب  ادوب  نییآ  رد 

. یهاگآ ینهذ و  تارثأت  كاردا ، ساسحا ، مسج ،
[17 . ] دنوشیم یناف  ندمآ  دیدپ  درجم  هب  دنرادن و  یتابث  اهادناکسا  دوشیم . لصاح  ناسنا  تیصخش  موهفم  اهنیا  بیکرت  زا 

زیمآ جنر  یتسه  : 3  / 2
دهد لیکشت  ار  تادوجوم  ناسنا و  تایح  نایاپ  زاغآ و  هک  یناراذگ  هظحل  ود  نیب  تسا و  گرم  دلوت و  يدوبان  شیادیپ و  ادوب  هاگن  رد 

زا تفای و  ار  نآ  أدبم  یتسیاب  اما  دومن  لمحت  دیاب  هک  دراد  دوجو  گرم  يرامیب و  يریپ و  ییادج و  یخلت و  یماکان و  جـنر و  ایند  کی 
. تسا جنر  أدبم  دلوت  شیادیپ و  يو  رظن  زا  تسج . یصالخ  نآ 

ندرک راـهم  هب  رداـق  ناـسنا  اـجنآ  زا  تسا و  جـنر  ناـمه  یتـسین  لاوز و  تمـس  هب  اـهنآ  ندوـب  هناور  ایـشا و  رمتـسم  رییغت  ینوـگرگد و 
نییآ هناگراهچ  قیاقح  زا  یکی  جنر  تقیقح  [ 18 . ] دـنادرگ زاین  یب  اهنآ  زا  ار  دوخ  هک  تسنیا  ییاهر  هار  اهنت  تسین  رـصانع  ینوگرگد 

. تسا ینتبم  نآ  هیاپ  رب  ییادوب  یلمع  ماظن  تسادوب و 
. تفگ میهاوخ  نخس  رتشیب  نآ  نوماریپ  یسانش  ناسنا  شخب  رد  ور  نیا  زا 

یسانش ناسنا   - 3
همرک و  هراسمس )  ) خسانت : 1  / 3

دریمیم هک  یـسک  ره  دوشیم . لقتنم  يرگید  ندـب  هب  ندـب  کی  زا  هفقو  نودـب  یلاوتم و  تروص  هب  هراومه و  ناسنا  حور  ینعی  خـسانت 
هبترم هب  ناسنا  هک  یتقو  ات  دوشیم  هدـیمان  زین  هراسمـس  هک  لاـقتنا  نیا  تسین . راـک  رد  یناـیاپ  دریگیم و  قلعت  يرگید  ندـب  هب  شحور 

. دراد یگتـسب  وا  نیـشیپ  لامعا  هب  ناسنا  هدنیآ  ندـب  یگنوگچ  [ 19 . ] دراد همادا  دـسرن  لاـیما  رب  هبلغ  تایهتـشم و  رب  طلـست  ینعی  تهرا 
. تسا يدنه  ياهنییآ  همه  قافو  دروم  خسانت  نوچمه  نوناق  نیا  دوشیم . حرطم  همرک  نوناق  هک  تساجنیا 

ناسنا هدنیآ  یگدنز  یگنوگچ  هجیتن  رد  دنکیم و  داجیا  تسا  دب  ای  بوخ  هک  يرثا  ورین و  دنزیم  رـس  ناسنا  زا  هک  یلعف  ره  همرک  قبط 
نوناق یتح  دباییم . يرگید  تایح  دنکیم و  دـشر  بسانم ، طیارـش  ندـش  ادـیپ  تروص  رد  هک  تسیاهناد  ناسب  لمع  دزاسیم . نیعم  ار 
ینونک تیعضو  نیا  رب  انب  [ 20 [ ؛ تسا هتشذگ  ياهیگدنز  لامعا  اهرادرک و  لوصحم  ناسنا  دوخ  هک  دقتعم  دهنیم و  رتارف  یمدق  همرک 
نیـشیپ لامعا  تارثأت  عقاو  رد  دنکیم  هولج  مسج  نوچمه  ناسنا  رظن  هب  هچنآ  و  [ 21  ] تسا هتشذگ  ياهیگدنز  رد  ام  رادرک  لصاح  ام 
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عون هب  ناسنا  يدـعب  ندـب  عون  باـختنا  [ 22 . ] دـنا هدـمآرد  يداـم  يدوجوم  لکـش  هب  تسا و  هتفریذـپ  ققحت  هتفاـی و  تروـص  هک  تسا 
. تسا هتسباو  ینونک  یگدنز  رد  ناسنا  درکلمع 

رد دریگیم و  رارق  كاپ  هدیدنـسپ و  یمحر  رد  گرم  زا  دـعب  وا  حور  یگدـنز ، رد  ناسنا  يراـتفرکین  تروص  رد  اـهداشیناپوا  هیاـپ  رب 
یپ رد  ناسنا  حور  [ 23 . ] نییاپ هقبط  زا  ینز  محر  ای  كوخ  ای  گرگ  ای  گـس  نادـهز  نوچ  دنـسپان  محر  رد  تسیاـشان  رادرک  تروص 

سرخ و نومیم ، ربب ، ییارحص ، شوم  ناگدنرد ، يذوم ، ناروناج  اهرامـسوس ، اهیعفا ، اهتوبکنع ، نوچ  یتاناویح  هب  تشز  ياهرادرک 
لقتنم رگید  رکیپ  هب  يرکیپ  زا  ات  درادـن  یلقتـسم  هداـم  حور ، نمتآ ، یفن  ساـسا  رب  هک  نیا  رگید  ینتفگ  هتکن  [ 24 . ] دوشیم لیدبت  …  

؟ تسیچ حور  لاقتنا  خسانت و  يانعم  نیا  رب  انب  دوش 
: دنیوگیم اجنیا  رد 

یتقو دومن . هیبشت  نیگن  شقن  هب  ار  نآ  ناوتیم  هک  تسیگدنز  همرک  ای  تایح  تافص  دوشیم  لقتنم  رگید  تایح  هب  تایح  نیا  زا  هچنآ 
موم ای  هدام  هب  موم  زا  شقن  نآ  دوش  بوذ  موم  هک  هاگنآ  دوشیم و  لـصاح  یلکـش  دـتفایم و  موم  رب  یـشقن  مینزیم  یموم  هب  ار  نیگن 

[25 . ] دوریم تسا  ردام  محر  رد  هک  رگید  ینینج  هب  هدرم  همرک  نامه  ای  ناسنا  دوجو  ضراوع  ساـیق  نیمه  هب  دوشیم . لـقتنم  يرگید 
هلعـش اب  عمـش  کی  ندرک  نشور  دـننام  دـناهدروآ  زین  يرگید  تالیثمت  دوشیمن  لقتنم  يرهوج  ًاعقاو  خـسانت  رد  هک  نیا  يارب  ناـییادوب 

. دوشیمن درگاش  هب  ملعم  زا  يزیچ  لاقتنا  ثعاب  هک  ملعم  زا  یتامولعم  نتفرگ  دای  ای  دوشیمن  لقتنم  یمود  هب  یلوا  هلعـش  هک  رگید  عمش 
. دشاب یلوا  نیع  یمود  هک  نیا  نودب  تسا  هتفای  لاقتنا  يرگید  هب  صخش  کی  همرک  گرم ، ماگنه  هک  نیا  لصاح  [ 26]

[27  ] تسا هدیچیپ  راوشد و  رایسب  هیضق  نیا  قیقد  مهف  کشیب 
تاجن هار  جنر و  : 2  / 3

. تسا نآ  زا  ییاهر  هار  یناهج و  جنر  هیضرف  ادوب  مهم  ياههزومآ  زا  یکی 
[: 28  ] درب یپ  لیلج  تقیقح  راهچ  هب  دوخ  تالمأت  رد  ادوب 

. تسا نایاپیب  درد  جنر و  هب  موکحم  دباییم  یتسه  هچنآ  ره  جنر . تقیقح   - 1
تسا و جنر  همه  اههتـساوخ  هب  ندیـسرن  اهیـشوخان و  اب  ندش  وربور  اهدنیاشوخ و  زا  يرود  يریپ ، جاودزا ، يرامیب ، تسا ، جـنر  دـلوت 

. تسا جنر  اب  هارمه  اهیشوخ  یتح 
. تسا ندمآ  دوجو  هب  یگنشت  شطع و  جنر ، أشنم  جنر . هاگتساخ  تقیقح   - 2

. تسا يرتشیب  ياهزیچ  يوزرآ  رد  مه  زاب  دوشیم  هدروآرب  شیاهوزرآ  یتقو  دراد  ییاهوزرآ  ناسنا 
رمتسم جنر  درد و  اب  هارمه  خسانت  هنودرگ  رد  يراتفرگ  ندش و  هدییاز  هرابود  بجوم  یگنـشت  نیا  [ 29 [ ؛ تسا تلاهج  یعون  هناشن  نیا 

. تسا
[30  ] تسا شطع  ندمآ  دیدپ  رازبا  زین  ناسنا  ساوح 

هب تساه  هتـساوخ  اـهوزرآ و  شطع  ندـناشن  ورف  نآ ، هار  اـهنت  دـبای و  یـصالخ  جـنر  نیا  زا  دـیاب  ناـسنا  جـنر . زا  ییاـهر  تقیقح   - 3
. دبای تاجن  ینادرگرس  نیا  زا  ناسنا  دوش و  فقوتم  تایح  گرم و  هنودرگ  هک  ياهنوگ 

: زا دنترابع  هک  دوش  ماجنا  شور  تشه  رب  لمتشم  یلمع  ياهمانرب  دیاب  جنر  زا  ییاهر  يارب  جنر . زا  ییاهر  هار  تقیقح   - 4
جنر و توافت  تسرد . تبقارم  تسرد و  هجوت  تسرد ، یعـس  تسرد ، شاعم  تسرد ، راتفر  تسرد ، راتفگ  تسرد ، تین  تسرد ، نامیا 

هودنا
: دناهتفگ هودنا  جنر و  هیضرف  توافت  رد  یخرب 

جنر زا  ار  شیوخ  هک  ییادوب  کی  لد  رد  اما  دناهتفاین  یهاگآ  نآ  ندناشن  ورف  هار  جـنر و  أدـبم  زا  هک  تسا  یناسک  يارب  هودـنا  يانگنت 
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نیرتکچوک وا  دنربیم . رـس  هب  ینادان  رد  زونه  هک  یناسک  هب  تبـسن  رهم  زا  هدنکآ  یمحرت  هب  دوشیم  لدبم  هودـنا ، نیا  هدـینادرگ  دازآ 
یّلع هریجنز  [ 31 [ ؛ تسا هتفرگارف  ار  شدوجو  رسارس  يداش  دوجو و  هکلب  دنکیمن و  هودنا  ساسحا 

[: 32  ] تسا هدش  میسرت  ریز  تروص  هب  تالولعم  للع و  هلسلس  کی  رد  جنر  هب  ناسنا  يالتبا  دنور  ادوب  نییآ  رد 
دوجو یگتـسبلد ←  یگنـشت ←  ساسحا ←  دروخرب ←  هناگـشش ←  ساوح  تروص ←  مان و  یهاگآ ←  تینهذ ←  ینادان ← 

: دیوگیم هلسلس  نیا  مهف  تیمها  رد  ادوب  گرم  يریپ و  ّدلوت ←  ← 
دراوم نیا  زا  کـی  ره  نوماریپ  هصـالخ  یحیـضوت  اـجنیا  رد  [ 33 . ] دـباییم ییاـهر  جـنر  زا  دـمهفیم و  ار  نییآ  دـمهفب  ار  نآ  سک  ره 

: میروآیم
. تسا نیرب  هناگراهچ  قیاقح  نتسنادن  ینادان  زا  روظنم 

نیلوا تسادناکـسا ) جـنپ  زا  یکی  هک   ) یهاگآ زا  روظنم  تسا  هتفرگ  تروص  نیـشیپ  یگدـنز  رد  هک  ییاهرادرک  اـی  همرک  ینعی  تینهذ 
، ساـسحا يادناکـسا  هس  ماـن ، زا  روظنم  تسا  هتـشذگ  ياـهرادرک  زا  لـصاح  یهاـگآ  ناـمه  هک  تسا  رداـم  محر  رد  كدوک  یهاـگآ 
اب ناـسنا  طاـبترا  هچیرد  هک  نهذ  هناـگجنپ و  ساوح  ینعی  هناگـشش  ساوح  تسا  نت  ناـمه  تروص  زا  روظنم  تسا و  تینهذ  كاردا و 

، یگنشت تسا  عوضوم  اب  ساوح  دروخرب  لصاح  ساسحا ، یصاخ  عوضوم  اب  هناگشش  ساوح  دروخرب  ینعی  دروخرب  دنتسه  جراخ  ملاع 
دوجو تسا  هدماین  تسد  هب  زونه  هک  تسیزیچ  نتشاد  يوزرآ  دیدش و  شطع  یگتسبلد ، دوشیم  لصاح  ساسحا  یپ  رد  هک  تسیشطع 

. تسا دلوت  ریذپانزیرگ  هجیتن  گرم  يریپ و  يدعب  یگدنز  رد  دلوت  ینعی  دلوت  دیآیم  یگتسبلد  یپ  رد  هک  يددجم  دلوت  ینعی 
اناورین : 3  / 3

. تسادوب تامیلعت  زاتمم  ییاغ و  فده  اناورین 
يانعم هب  اـناورین  هژاو  [ 34 . ] دوشیم لیان  اناورین  ماقم  هب  شیادـیپ  للع  هلـسلس  زا  ییاـهر  تـالیامت و  شطع  ندـناشن  ورف  یپ  رد  ییادوب 

يددعتم ریسافت  دناهدرمش  ضحم  رفک  ار  اناورین  زا  یفنم  ای  تبثم  تهج  رد  ریـسفت  هنوگ  ره  ناییادوب  هک  نیا  اب  و  [ 35  ] تسا یشوماخ » »
: دننام تسا ؛ هتفرگ  تروص  اناورین  زا 

تـسا راگزاس  ادوب  میلاعت  اب  هچنآ  [ 36 . ] اهجنر هلمج  ندناشن  ورف  ضحم ، توکس  اههدیدپ و  یـشوماخ  عاطقنا و  يداش ، رورـس و  ماقم 
. تسا قلطم » نوکس  یشوماخ و  هب  ندیسر  اهوزرآ و  اههتساوخ و  تالیامت ، زا  ناسنا  ییاهر  ماقم   » اناورین هک  تسنیا 

ماقم  » اـناورین یتوبث ، هاگدـید  قبط  [ 37 . ] دـنریذپیم ار  نآ  ناـییادوب  بلغا  هک  تساـناورین  ریـسفت  رد  یفنم  یبلـس و  هاگدـید  اـنعم  نـیا 
[38  ] تسا هتشگ  شوماخ  يو  شطع  اهنت  هکلب  هدشن  مودعم  یناف و  یلک  روط  هب  هدیسر  اناورین  هب  هک  نآ  ینعی  تسا  قلطم » شمارآ 

یلمع ياههزومآ  ب :
يورین هب  دامتعا  نطاب و  بیذهت  رب  دـصقم  هب  لوصو  يارب  [ 40  ] هتـشاد هجوت  یلمع  ياههبنج  هب  و  [ 39  ] تسارگدرف ییادوب  نهک  نییآ 

. دنکیم دیکأت  ینورد 
رپ هک   ) ادوب يرظن  ياههزومآ  اـب  هسیاـقم  رد  دوش . هجوت  رتشیب  نییآ  نیا  رد  كولـس  ياـههمانرب  اـههزومآ و  هب  دوریم  راـظتنا  ور  نیا  زا 

دابآاجکان هب  دـنکیم  لابند  هک  یفادـها  رظن  زا  میلاعت  نیا  هچرگ  تسا  هدوبن  زیمآ  فـالتخا  نادـنچ  وا  یلمع  ياـههزومآ  تسا ) هشقاـنم 
. دوریم

تاجن هار  تشه 
. تسا تاجن  هار  تشه  درب  یپ  اهنآ  هب  ادوب  هک  نیرب  تقیقح  راهچ  زا  یکی  دش  هتفگ  تاجن  هار  جنر و  ثحب  رد  هکنانچ 

[: 41  ] دوشیم میسقت  هتسد  هس  هب  هار  تشه  نیا 
تسرد تین  تسرد و  نامیا  لماش : مهف ، فلا :
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تسرد تسیز  تسرد و  رادرک  تسرد ، راتفگ  لماش : قالخا ، ب :
: دناهداد حیضوت  نینچ  ماگ  تشه  نیا  زا  کی  ره  هرابرد  تسرد  هبقارم  تسرد و  رادنپ  تسرد ، ششوک  لماش : هجوت ، ج :

تاوهش كرت  رب  راوتسا  هدیقع  ینعی  تسرد  تین  اهنآ  قبط  رب  یگدنز  هب  میمـصت  هناگراهچ و  قیاقح  هب  لماک  نامیا  ینعی  تسرد  نامیا 
زا زیهرپ  ینعی  تسرد  رادرک  تسرد و  راتفگ  اـهوزرآ  كرت  نارادـناج و  ندـناسرن  رازآ  نارگید و  هب  تبـسن  یقیقح  تبحم  ینامـسج ،
اب تفلاخم  نودـب  بسانم  لغـش  نتـشاد  ینعی  تسرد  تسیز  رادرک  راتفگ و  اب  نارگید  هب  تبحم  زاربا  دنـسپان و  راـتفر  هدوهیب و  راـتفگ 

ینعی تسرد  رادنپ  دنسپان  ياههتساوخ  زا  هدیدنسپ  ياههتساوخ  لطاب و  زا  قح  تخانـش  رد  شالت  ینعی  تسرد  شـشوک  ییادوب  لوصا 
هب دـشیدنایم  هک  يزیچ  نوماریپ  لمأت  رد  ندـش  قرغ  ینعی  تسرد  هبقارم  زور  هنابـش  زا  یتاعاس  رد  مظنم  هدیدنـسپ و  هشیدـنا  هب  تداع 

. دنکیمن روطخ  شنهذ  هب  نآ  ریغ  هک  يروط 
زا هار  نیا  ندومیپ  اـب  ناـسنا  دـناسریم . لـماک  هیزنت  هقلطم و  تردـق  ینعی  [ 42  ] تهرا ماـقم  هب  ار  ناـسنا  تسییاـهن و  بوـلطم  هار ، نیا 

هگنس رید  بادآ  تینابهر و  [ 43 . ] دوشیم لیان  اناورین  ماقم  هب  گرم  هزاورد 
ییاهرید دنک  هیصوت  نابهار  هب  دش  ثعاب  يو  ناوریپ  شیازفا  دروآ . درگ  يدایز  ناوریپ  دومنیم  دنه  رسارس  رد  ادوب  هک  یتاغیلبت  یپ  رد 

داتسرفیم فارطا  هب  ار  نادرگاش  یکـشخ  لصف  رد  لاس  مامت  رد  دومن . ررقم  اهنآ  يارب  زین  یموسر  دعاوق و  دنزاسب و  مدرم  عمجت  يارب 
راوشد هداـیپ  ترفاـسم  دیـسریم و  یگدـنراب  مسوم  هاـم  هس  نوچ  تخادرپیم . غیلبت  هب  زین  دوخ  دـنوش و  لوغـشم  هظعوـم  میلعت و  هب  اـت 
لدابتم تمدخ  میلعت و  هبقارم ، هب  یـصاخ  بیترت  مظن و  اب  دندشیم و  نکاس  دندرکیم و  عمجت  فلتخم  نکاما  رد  شنادـیرم  اب  دـشیم 

هتخاس ادوب  ناوریپ  اهبنارگ  يایاده  اب  هک  دمآ  دوجو  هب  هگنـس  مان  هب  ییاهرید  هلـسلس  نامزاس  یگدنز ، کبـس  نیا  یپ  رد  دنتخادرپیم .
. دشیم

شمارآ ییادگ ، هساک  نتفرگ  شیر ، رس و  يوم  ندیشارت  درز ، هماج  ندیـشوپ  هلمج : زا  دیدرگ  عضو  اهرید  نیا  يارب  یتاررقم  بادآ و 
هرود شیوارد  هک  ییاج  ات  دـش  دایز  جـیردت  هب  اهرید  رد  ههام  هس  فقوت  تدـم  نتخادرپ . رکفت  هبقارم و  هب  ررقم و  تعاـس  رد  ندـیزگ 

: دننک تیاعر  ار  یقالخا  نوناق  هد  دیاب  هوالع  هب  اهرید  نانکاس  [ 44 . ] دندربیم رس  هب  دیدج  ياههناخ  نیا  رد  ار  لاس  مامت  درگ 
ناروناج ندرک  ناجیب  زا  زیهرپ  . 1

تسهدشن اطع  یصخش  هب  هک  یلام  رد  فرصت  زا  زارتحا  . 2
ینمادکاپان یتمصعیب و  زا  زیهرپ  . 3

بیرف رکم و  زا  زارتحا  . 4
يروخبارش یتسم و  زا  يراد  دوخ  . 5

رهظ زا  دعب  ماگنه  هب  هصاخ  يرپمکش  يروخرپ و  زا  يراد  دوخ  . 6
بعل وهل و  ياشامت  كانبرط و  زاوآ  صقر و  ياشامت  زا  یشوپ  مشچ  . 7

اهشیارآ تایرطع و  اهرویز و  لامعتسا  زا  بانتجا  . 8
مرن ياهرتسب  رد  نتفخن  . 9

[45  ] میس رز و  لوبق  زا  زارتحا  . 10
ياهرید دـش  ثعاب  نانز  رارـصا  اما  دـننک  يوریپ  يو  زا  ناـنز  هک  تشادـن  تیاـضر  دوخ  نییآ  رد  یتسـس  داـجیا  سرت  زا  ادـتبا  رد  ادوب 

ینابهر تایقالخا  يانبریز  [ 47 . ] دـندوب رادروخرب  رتنییاپ  تلزنم  زا  نادرم  هب  تبـسن  اههبهار  اـما  [ 46  ] دوش لیکـشت  بهار  نانز  بسانم 
اناید مان  هب  ینابهر  تایقالخا  زا  لماک  یماظن  تاررقم  دعاوق و  جیردت  هب  اما  هدوب  سفن  هیکزت  بیذـهت و  ایند و  كرت  تنـس  ییارگدرف ،

. دناهدش میسقت  هتسد  تفه  هب  دعاوق  نیا  دروآ . دوجو  هب  تسا  هدعاق  تسیود  زا  شیب  هک  ار 
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دوشیم ینابهر  عامتجا  زا  یمیاد  جورخ  بجوم  اهنآ  زا  کی  ره  باکترا  هک  دراد  ییانبریز  یساسا و  هبنج  تایقالخا  نیا  زا  دروم  راهچ 
: زا دنترابع  دراوم  نیا  درادن . يا  هبوت  و 

يویند تاقلعت  كرت  [ 48 . ] يرشب قوف  تاکلم  اوق و  ياعدا  یشکمدآ ، يدزد ، یسنج ، شزیمآ 
زیهرپ یناسفن  لاـیما  ینامـسج و  ذـیاذل  زا  دـنادیم . جـنر  درد و  هیاـم  ار  اـهنآ  دـنکیم و  هیـصوت  تاوهـش  شون و  شیع و  كرت  هب  ادوب 

ماوقا و دـنزرف و  نز و  نتـشاد  لام و  هب  هقالع  زا  دـنکیم ، تمذـم  ار  ییاراد  تیکلاـم و  درامـشیم . تواقـش  ثعاـب  ار  اـهنآ  دـهدیم و 
ناجیه کی  دنکیم و  ادیپ  ياهطبار  كدنا  سفن ، هب  هک  زیچ  ره  زا  نمؤم  ییادوب  ًاساسا  دـنکیم و  یهن  نانآ  هب  يدـنم  هقالع  ناشیوخ و 

[49 [ ؛ تسا مومذـم  دـنزیم  مه  هب  ار  یناـسفن  تلاـح  هک  ررـض  عفد  عفن و  بذـج  هنوگ  ره  دزیهرپب و  دـیاب  دروآیم  دوجو  هب  میقتـسمان 
ینابرهم تبحم و 

راتفگ و رد  درادـب و  تسود  حیحـص  تسرد و  یتسود  هب  ار  تاقولخم  مامت  دـیاب  ناسنا  تسرد  راتفر  تسرد و  راـتفگ  هزومآ  ساـسا  رب 
تبسن يردام  دننام  دشاب و  نابرهم  هاوخریخ و  همه  هب  تبـسن  دیاب  دسرب  تهرا  ماقم  هب  دهاوخب  هک  نآ  [ 50 [ ؛ دنک تبحم  اهنآ  هب  رادرک 

. دنک ادف  ار  دوخ  ملاع  لها  تاجن  يارب  دشاب و  نابرهم  قفشم و  یناسنا  عون  مامت  هب  لفط  هب 
رد ددـنبب و  ار  اهمشچ  دنیـشنب و  وناز  راـهچ  یبلق  هجوت  تلاـح  کـی  رد  ییادوب  هک  تسا  نآ  سفن  تیبرت  یـساسا  هدـعاق  ادوب  نییآ  رد 
لد هک  دنک  ششوک  هتسویپ  دبلطب و  دشاب  تادوجوم  رـسارس  لماش  هک  ار  ناهج  قلطم  یتسود  تبحم و  ماع  وترپ  کی  دوخ  بلق  قامعا 
هب اما  دوشیم  هار  تشه  نامه  رب  عرفتم  عقاو  رد  ادوب  یلمع  ياـههزومآ  [ 51 . ] دوش هدنکآ  یتسه  ناهج  هب  هب  تبـسن  دیدش  یتبحم  زا  وا 

. تفرگ رارق  ثحب  دروم  هناگادج  روط  هب  اهنآ  زا  یخرب  تیمها ، ظاحل 
ییادوب بتاکم 

رارق مه  رب  دـناهداد  ناشن  دوخ  زا  بهذـم  ناسنا و  ناهج  كرد  لیلحت و  هبرجت و  هب  يدایز  هقالع  یناوارف  لیالد  هب  دـنه  نیمزرـس  مدرم 
تسا نارگید  برغ و  زا  رتشیب  بتارم  هب  دنه  نیمزرس  رد  اهنیا  لباقتم  ریثات  رثات و  زین  بهذم و  هفـسلف و  هتـشر  ود  نیا  زا  یـشخب  نتفرگ 

: لیلد ود  هب 
تسین قلطم  صخشت  ياراد  دوجو  کی  روصت  لماش  امازلا  بهذم  نید و  ناتسودنه  رد  هک  تسنیا  فلا :

؛ دندرکیم ساسحا  لمع  تسرد  بوچراچ  رد  شیوخ  میلاعت  دیاقع و  راکفا و  هئارا  هب  دنه  نیرکفتم  زا  يرایسب  هک  يزاین  رطاخ  هب  ب :
ياراد زین  ادوب  دوخ  هک  تسادوب  اـهنآ  زا  یکی  هک  دـیایب  دوجو  هب  يداـیز  ياـههقرف  بتاـکم و  هک  دـش  ثعاـب  تارکفت  عون  نیمه  [ 52]

تایرظن زا  راشرس  دنه  نیمزرس  دالیم  زا  لبق  مشش  نرق  رد  میشاب ، هتـشاد  نیج  ییادوب و  راثآ  هب  يرورم  رگا  تسیدایز  بتاکم  اههقرف و 
دندشیم میسقت  هتسد  ود  هب  یلک  روط  هب  هک  دوب  يرامشیب  یفسلف  ینید و 

اهنمرش فلا :
یلک هب  ار  اهادو  تفایو  دـندوب  فلاخم  ًالماک  هک  اهنمرـش  فالخ  هب  دـندوب  هداد  رارق  اههادو  ساسا  رب  ناشتایرظن  همهارب  اههمهارب  ب :

نوزفا زور  ییاضرانو  ییادو  ریاعـشرد  تاناویح  ینابرق  زا  يدایز  هارکا  هعماج  رد  لقع  تلاصا  یجیردت  دشر  تلع  هب  دـندرکیم و  یفن 
تفرگ رارق  دـیدرت  دروم  مسارم  رگید  ینابرق و  هکدـیآ  دوجو  هب  اههمهارب  رد  یفلتخم  بتاکم  یبهذـم  هدـیچیپ  یلامعا  نوگاـنوگ و  زا 

اههنمرش دندمآ . رب  ینابرق  مسارم  زا  یلیثمت  تانیبت  هئارا  یپ  رد  دناهتسناد و  ایند  ياهسونایقا  زا  رذگ  يارب  ار  هدننکش  تامسارم  نیا  اهنآ 
راتشون نیا  رد  هک  [ 53 [ ؛ دندرک دنه  نیمزرس  هب  ار  اهکمک  نیرتهتسجرب  دنتشاد  مه  اب  هک  ییاهعازن  اهشکمـشک و  رطاخ  هب  اههمهارب  و 

یلو تفای  راشتنا  ایـسآ  بونج  قرـشم و  رد  وا  نید  ادوب  گرم  زا  دـعب  میراد . راک  رـس و  اهییادوب  نآ  قیقد  ياـنعم  هب  اههنمرـش و  هب  اـم 
. دندرک فالتخا  وا  ياهروتسد  ریسفت  رد  ادوب  ناوریپ 

ار یکی  گرزب  بتکم  ود  زا  دـندش . مسقنم  کچوک  بتکم  کـی  گرزب و  بتکم  ود  اـی  هقرف  ود  هب  كدـنا  كدـنا  ناـییادوب  هجیتن  رد 
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جاور هریغ  مانتیو و  همرب و  مایـس و  ياهروشک  رد  ینعی  ایـسآ  بونج  نامدرم  دزن  رد  اریز  دـنیوگ . یبونج -  يادوب  ای -  ْهَناـی  ْهَنیه  يهقرف 
ود تسا 54 .] عبتم  لومعم و  نپاژ  نیچ و  هرک  دـننام  یلامـش  یحاون  رد  هک  دـناهداد  مان  یلامـش -  ییادوب  هنایاهم  يهقرف  ار  یمود  دراد .
زا هک  نرق  جـنپ  زا  دـعب  گرزب  هار  اـی  گرزب  هنودرگ  ینعم  هب   ) هناـیاهم کـچوک و  هار  اـی  کـچوک  هنودرگ  ینعم  هب   ) ْهَناـی هَنیه  بتکم 

قیرط رد  هک  تسنیا  رد  ًالامجا  ود  نآ  نیب  قرف  فالتخا و  دنتـشگ . زیامتم  ادـج و  رگیدـکی  زا  دـش ، يرپس  ادوب -  گرزب -  ملعم  تافو 
تقیقح يهبترم  هب  دـناسرب و  یناـسنا  لاـمک  هب  هدرک  لـیمکت  ًادارفنا  ار  دوخ  سفن  اـت  دـنک  شـشوک  دـیاب  زوـمآون  يدـتبم و  ْهَناـی ، ْهَنیه 
قالخا بیذهت  سفن و  تیبرت  رد  یعامتجا  يهبنج  هنایاهم  بتکم  رد  یلو  درادـن  يرـشب  سوفن  رگید  هب  يراک  دـسرب و  يدرف  تییادوب  »
هناورین يهبترم  هب  هتخاس  لماک  ار  نتـشیوخ  هک  دـشاب  نآ  طقف  دـیابن  یناسنا  درف  ره  فدـه  نآ  يدابم  بسحرب  دوشیم و  تیاعر  رتشیب 

هب دـنا ، بئاصم  مـالآ و  شوختـسد  ناـهج  رد  هک  ار  سوفن  رگید  هکنآ  اـت  دوش  لـصاو  هماـع  تییادوب   » ماـقم هب  دـیاب  هکلب  ددرگ ، لـئان 
دیاب یلو  [ 55  ] تسییادوب نید  مهم  یـساسا و  هقرف  ود  ْهَنای  ْهَنیه  هنایاهم و  بتکم  ود  تشذـگ  هک  روط  نامه  دـناسرب . تاـجن  تداـعس و 

نآ زا  هک   ) تسا هدیـسر  روهظ  هب  روشک  ره  رد  رتکچوک  بتکم  هقرف و  اهدص  بهاذـم -  للم و  ریاس  دـننام  نید -  نآ  رد  هک  تسناد 
اهنآ يهمه  رد  هک  دنراد  نوگانوگ  دباعم  عماوص و  رد  تالیکـشت  تادابع و  موسر و  هتـشر  کی  مادـک  ره  تسا و  ْهَنایْهَرْجَو  هقرف  هلمج 

. دش هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  تسا  نیکر  ینکر  لیصا  يادوب  همتوگ  یساسا  هفسلف 
هنایاهام هنایهنیه و  ياهتوافت  %%

یـسررب دروم  هناگادـج  تروص  هب  هدـنیآ  رد  هک  ثحب  لصا  دوشیم و  هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هک  تسیدایز  ياهتوافت  هقرف  ود  نیا  نایم 
تهج زا  طـقف  ار  تاـجن  نیا  هناـیاهام  هکنآ  لاـح  تسیـصخش و  يدازآ  تاـجن و  هب  ندیـسر  اداوارت  ییاـغ  فدـه  [. 56  ] دریگیم رارق 

تسیلاپ و نابز  هب  هداوارت  راثآ  هلاسر و  دـنوش . رادروخرب  نآ  تکرب  زا  ملاـع  تادوجوم  ماـمت  هک  دـهاوخیم  هکلب  دـیوجیمن  یـصخش 
. تسا تیرکسنس  نابز  هب  اههنایاهم 

هتـشاد هاگن  ار  نآ  ینابهر  نامزاس  فلکتیب و  كاپ و  تافـص  هدرک و  ظفح  ار  ادوب  يودـب  تاـمیلعت  هب  تلاـصا  هک  تسیعدـم  هداوارت 
. تسا

. تسا هدیشخب  يونعم  ینافرع و  گنر  ادوب  نییآ  ریسفت  هب  هنایاهام »  » تفگ ناوتیم  هکنآ  لاح 
لئان اناورین  هب  يویند  تایح  نیمه  دیق  رد  دنتسناوتیم  ناگدیزگرب  نیا  دوب و  ندوشگ  اهیـضعب  يارب  طقف  تاجن  يدازآ و  هار  هدادوارت 
يداب رد  یتسیاب  دناشن  ورف  ار  دوخ  تالیامت  شطع  دناوتب  هک  نآ  يارب  ناسنا  دندقتعم  هنایاهام  هک  یلاح  رد  دـنوش ، دازآ  هدـنز  دـنیآ و 

زین يرگید  دایز  رایـسب  ثحاـبم  هقرف  ود  نیا  هتبلا  [ 57  ] دـشاب هدـش  هتفرگ  هشوت  اهاوتاس » يدوب   » تفرعم یقالخا و  لـئاضف  نمرخ  زا  رما 
. تفرگ دهاوخ  رارق  ثحب  دروم  هدنیآ  رد  هک  دنراد 

ْهَنای ْهَنیه  بتکم  فلا :
ام هب  هک  تسیلاپ -  ناـبز  هب  هک  ادوب -  تاـمیلعت  لکـش  نیرتنهک  يارب  تسیماـن  تسا و  ناریپ  میلعت  ینعم  هب  ( Theravada  ) اداوارت

هدش هتفرگ  دوب ، هدـش  لیکـشت  ادوب )  ) داتـسا گرم  زا  سپ  یکدـنا  هک  ناورهر  زا  نت  دـصناپ  زا  بکرم  ینمجنا  زا  مان  نیا  تسا  هدیـسر 
هنودرگ نییآ   ) ْهَناـیْهَنیه ماـن  هب  گرزب  هنودرگ  نییآ  ، ) هناـیاهم يهقرف  يوس  زا  هک  تسادوب  نهک  ياـهبتکم  زا  یکی  طـقف  ْهَداوْهَِرت  تسا 

[. 58  ] دناهدیمان زین  یلاپ  يادوب  نییآ  ای  بونج  يادوب  نییآ  یهاگ  ار  ْهَنای  ْهَنیه  دوشیم . هدناوخ  کچوک 
ْهَنای ْهَنیه  يایفارغج  خیرات و 

هس  ) ْهَکَتیپ يرت  هب  موسوم  ییادوب  نوناک  اهنیمزرس ، نیا  دراد . وریپ  جوبماک  دنلیات و  همرب  اکنالیرس ، رد  رضاح  لاح  رد  ْهَنای  ْهَنیه  مسیدوب 
. دناهتشاد هگن  هدنز  یلاپ  نابز  هب  ار  دبس )

رد ییادوـب  هخاـش  نیا  دوـب ،) شرتـسگ  لاـح  رد  دـالیم  زا  دـعب  لوا  نرق  اـت  دـالیم  زا  شیپ  جـنپ  نرق  زا  هـک   ) ْهَداوـْهَِرت هعـسوت  نارود  رد 
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رانک ار  ْهَنای  ْهَنیه  مالسا  روهظ  لابند  هب  اهنیمزرـس  نیا  نکل  تشاد  جاور  زین  يزنودنا  يزکرم و  يایـسآ  نایماب ، راهدنق و  خلب   ) ناتـسناغفا
يهعموص ینعم  هب  هراهیو   » يروغیا طبـض  نویدـم  ار  دوخ  مان  هک  تسا  هدوب  اراـخب  رهـش  ْهَناـی  ْهَنیه  مسیدوب  مهم  زکارم  زا  یکی  دـنداهن .

تسا 59] هدوب  جیار  اجنآ  رد  یمالسا  تاحوتف  رصع  ات  ییادوب  شیک  تسییادوب و 
ْهَنای ْهَنیه  ياهباتک 

تسا رعش  لصف و 423  ياراد 26  هَدَپ  هَمَد  باتک  تسا  ْهَنای  ْهَنیه  تقیرط  نارادفرط  هجوت  دروم  رتشیب  هَدـَپ  هَمَد  ْهَکَتیپ ، يرت  بتک  نایم  زا 
. تسا لصف   26

هعومجم نیرتفورعم  باتک  نیا  تسا  رتمهم  همه  زا  َهَدَپ  َهَمد  یلاپ  نوناک  ییادوب  ياهباتک  نایم  زا  ْهَداوْهَِرت  ِتقیرط  رد  هک  تسا  ینتفگ 
انب تسا و  هدش  تسرد  داینب ، هیاپ و  اپ ، هار  ینعی  َهدَپ  نید و … و  تقیقح  نییآ  ینعی  َهَمد  هملک  ود  زا  َهَدپ  َهَمد  تسادوب  یفـسلف  هنارعاش 

. درک همجرت  نییآ  هار  ای  نییآ  داینب  ار  نآ  ناوتیم  نیا  رب 
انایانیه دیاقع  لوصا 

دعاوق و زا  يدادعت  هب  دیاب  دنشارتیم و  ار  ناشیاهرس  دنشوپیم و  گنر  درز  ییاهسابل  هورگ  نیا  نابهار  کچوک .. خرچ  ای  انایانیه :  1
: دننامه دنهن ؛ رد  نت  یشیشک  هدیچیپ  رایسب  لوصا 

. ییاراد ای  لوپ  هنوگ  ره  نتشاد  هارمه  هب  تیعونمم  رهظ و  زا  سپ  ییاذغ  هنوگ  ره  ندروخ  ندوبن  زیاج 
هن درک ، عـضو  كولـس  يارب  ار  یلوـصا  هک  دوـب  يدرم  اـهنت  ادوـب ، دـندقتعم ، نآ  ناوریپ  هک  تسا  مسیدوـب  هقرف  نیرتـکچوک  هورگ  نیا 

. دنتسرپب ار  وا  هک  يدنوادخ 
تـشه هک  جنر  زا  ییاهر  هار  یلاع و  تقیقح  راهچ  میلعت  یناهج ، جنر  فلا . ییادوب : نهک  نییآ  هناشن  هس  ای  نکر  هس  هزومآ  شریذپ  . 2

. تسا ماگ 
ربارب رد  ( ) نمتآ  ) راکنا دوخ ، نتـشادن  تباث ، رهوج  دوبن  ج . ندش . نایامن  ندـش و  رگد  نتـشذگ و  یگدـنیاپان ، اهزیچ ، يرادـیاپان  ب .

( اهداشیناپوا هزومآ 
. تسا دازآ  هدنز  هدنزرا و  درم  سدقم ، ییادوب  هورگ  نیا  لماک  هنومن و  ناسنا  . 3

. اهناسنا همه  هن  تسا ، هدیزگرب  هورگ  هژیو  ییادوب  لماک  هنومن و  ناسنا  هب  ندیسر  . 4
. دناهدرک روهظ  ات ، راهچ  تسیب و  ای  شش  ادوب ، دنچ  نونکات  تسا و  نومک  لاح  رد  يادوب  هوتس ) يدوب   ) هدنیآ يادوب  . 5

نتسب نارگید ) هن  ، ) دوخ يراگتسر  هب  لد  توهـش و  شتآ  ندناشن  ورف  ضحم ، شمارآ  اناورین ) هب (  ِندیـسر  ینایاپ ، دصقم  فده و  . 6
. تسا

. هقرف نیا  ياههزومآ  رد  شنیرفآ  ماجنا  زاغآ و  هلأسم  هب  یهجوتیب  . 7
. دبس هس  ای  اکتیپ ) يرت   ) باتک رب  هیکت  . 8

. دشاب دیاب  یناهج  نیا  یگدنز  هویش  نام  ناخ و  كرت  ای  ینیشن  لگنج  هار  . 9
. دنتشاد رواب  ناگمه ) يامنهار   ) ای هوتس ) يدوب   ) کی هب  اهنت  انایانیه  ناوریپ  . 10

هیامناج هک  تسا  دقتعم  اهْهَنای  ْهَنیه  تسین  يدیدرت  چیه  نیا  رد  هدوب و  ادوب  دوخ  نخـس  هدپ  همد  هک  دـندقتعم  ْهَنای : ْهَنیه  نارادـفرط  . 11
تسا جردنم  هَدَپ  َهَمد  رد  وا ، یگدنز  شور  هار و  ادوب و  یقالخا  یفسلف و  ياههشیدنا  همه 

: دنیوگیم انای  هنیه  نارادفرط  . 11
داتـسا گرم  زا  سپ  ورهر ، ناریپ  هک  هدورـسیم  هنوگرعـش  نیگنهآ و  نانخـس  هاگ  وا  ادوب ، دـنلب  شیبامک  ياهراتفگ   » ای هرتوس  رانک  رد 

. دنداهن نآ  رب  هدپ  هَمَد  ناونع  هدروآدرگ و  ار  اهنآ 
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ینیع و تیعقاو  دنتسنادیم و  ْهَْدنَکسا  رادیاپان  رصانع  نارذگ  تابیکرت  زا  بکرم  ار  ناسنا  دوجو  تیعقاو  ْهَداوْهَِرت »  » یفـسلف بتاکم  . 12
. دنتفریذپیم ار  ناهج  ینهذ 

تشاد دوجو  مه  ْهَداوْهَِرت »  » یفسلف بتاکم  رد  هک  دراد  دوجو  بتک  نیا  رد  دوخ -  هن -  يهیضرف   13
( ِهنایهنیه  ) ییادوب يهفسلف  نهک  يهقاس  نیا  زا  [ 60 . ] دراد دوجو  بتکم  نیا  رد  تباث  رهوج  مدع  يهیضرف  . 14

نییآ ْهَمردیبَا »  » تفه هب  هکیـشابیو  . » دـندیدرگ فورعم  هکیتنارتوس   » هکیـشابیو و  » هب بیترت  هب  هک  دـش  هداز  یفـسلف  گرزب  يهخاش  ود 
نیرتنهک دوب ، فورعم  هشابیو   » هب هک  ار  سدقم  راثآ  نیا  ریسفت  تسنادیم و  لزنم  بتک  ار  راثآ  نیا  درکیم و  ءاکتا  نیداو  یتساورـس  »

نیا مهم  تافینصت  زا  یکی  هدش  هتفرگ  هشابیو   » ریـسفت باتک  نیمه  زا  بتکم  نیا  مسا  هک  يروط  هب  تشادنپیم  ییادوب  نید  ياههلاسر 
تسا هتسیزیم  يدالیم  مجنپ  نرق  رد  هک  تسا  هدوب  ودنبوسَو »  » مان هب  یمیکح  نآ  فلؤم  هک  ْهَشوک » ْهَمردیبَا   » مان هب  تسیاهلاسر  بتکم 

تسنادیمن لزنم  یحو  ار  ْهَمردیبَا »  » هلاسر تفه  هکیـشابیو   » نییآ فالخ  رب  بتکم  نیا  تسا  هکیتنارتوس  «، » ْهَداوْهَِرت  » رگید بتکم  [ 61]
راثآ نیمه  زا  ار  دوخ  مسا  دوب و  یکتم  اه » هَتوس   » ینعی ْهَداوْهَِرت  یلصا  ياههلاسر  هب  طقف  درمـشیم و  یناسنا  ار  نآ  ماهلا  أشنم  أدبم و  و 

يدـالیم مود  نرق  رد  هک  دوب  هََتلَراـموک   » هب موسوم  یفوسلیف  رکفت ، هوحن  نیا  ناـیناب  زا  یکی  تسا  هتفرگ  ییادوـب  شیک  نهک  سدـقم و 
[62  ] تسیزیم

هکیتنارتوس هکیشابیو و  یفسلف  بتاکم  ینابم 
ینابم حیرشت  فیرعت و  يارب  ییاعدا  چیه  ادوب »  » هکنیا اب  تسا  هدشن  یهجوت  نادنچ  یمکح  ًافرـص  ثحابم  هب  ادوب ، ییادتبا  تامیلعت  رد 

یفـسلف صاخ  دـید  کی  دـیدرت ، کش و  نودـب  وا  تامیلعت  رد  فصولا  عم  هدرکن  یتسین  یتسه و  داـعم و  أدـبم و  لـیبق  زا  یفـسلف  مهم 
هچراپکی ار  حور  تباث و  رهوج  هدـش ، هتفگ  هک  نانچ  ادوب »  » تسا هدوب  ییادوب  ِیفـسلف  گرزب  بتاکم  يهدولاش  هیاـپ و  هک  دراد  دوجو 

میهافم تاکاردا و  ادوب »  » يارب درک . افتکا  دنوشیم ، یناف  رگید  مد  هدمآ و  دیدپ  مد  کی  هک  ییاهتیعقاو  حیرشت  هب  طقف  درک و  بیذکت 
تسا هدوب  یتاذ  تیصخش  ای  حور  نامه  يهدنهد  لیکشت  تسا  طبترم  تاکاردا  راکفا و  نیا  اب  هک  يا  یعیبط  طیحم  مامضنا  هب  راکفا ، و 
رصانع  » بیکرت ار  ناسنا  تیـصخش  رگید  ترابع  هب  ای  هدش  هداز  دنچ  يرـصانع  عامتجا  رثا  رب  هک  دیمانیم  تایح  نایرج  ار  نآ  ادوب »  » و

ار رـصانع  نیا  تفاـییمن  یمدآ  تاذ  رد  يرگید  تقیقح  چـیه  بکرم  رـصانع  نیا  زج  هب  ادوـب  درادـنپیم  هعوـمجم   » اـی هدـمآ  مـهدرگ 
مان دراد و  دوجو  ناسنا  ینورد  تخاس  بیکرت  رد  هک  تسا  ینهذ  یناور و  رـصانع  لکـش  زا  دارم  دـناهتفگ و  زین  لکـش  مان و   » ناـییادوب

تسا لماش  ار  یمدآ  يرصنع  نت  هک  تسیدام  یعیبط و  رصانع  هب  هراشا 
تیعقاو دننک و  در  ار  اهنآ  مئاد  دندیـشوکیم  اهْدَشین » هُپا   » هک تسناد  ملاع  ییاهن  ياهتیعقاو  لیـصا و  ار  يرـصانع  نامه  ادوب »  » عقاو رد 
یتایفیک هباثم  هب  ار  نانآ  تفاییم و  رادـیاپان  یناور  ياهتیعقاو  ناسب  زین  ار  یجراخ  ءایـشا  ادوب » . » دـنهد هولج  اـهنآ  ياوس  ار  ملاـع  قلطم 

رد ددرگ . دافتـسم  هزوک  زا  هک  یگنر  نوچ  دراد  قلعت  ءایـشا  هب  هک  تسیتایفیک  قباطم  هلـصاح  تاکاردا  ادوب »  » رظن هب  تشادنپیم  دـنچ 
تدحو و تفریذپیمن و  تایفیک  نیا  يهعومجم  زج  هب  يرهوج  ادوب »  » تسیجراخ و ءایـشا  يهدـنهد  لیکـشت  تایفیک  نیمه  ادوب »  » رظن

میفاکـشیم رتشیب  ار  ْهَداوْهَِرت  مسیدوب  هاگدـید  زا  تفرعم  عوضوم  يردـق  ًافرـص  اـجنیا  رد  تفاـییمن . ناـنآ  موادـم  رییغت  سپ  رد  یتاـبث 
ینعی تسا  تایح  رصانع  یپ  رد  یپ  مادهنا  شیادیپ و  يدوجو و  رثکت  ثحبم  اب  گنهامه  ییادوب  ِیفسلف  بتاکم  رد  تخانـش  يهیـضرف 

هارمه و رصانع  نیمه  يهنراقم  ساسا  رب  هک  تسا  دنچ  يرـصانع  زا  بکرم  هناگدنچ و  ییاههدیدپ  یتایح  هرثکتم  رـصانع  ناسب  تخانش 
يدروخرب سامت و  دنزیمآیمن و  مه  هب  رـصانع  عقاو  رد  ددرگیم . رهاظ  اسآ ، قرب  ینآ و  تاظحل  نوچ  دحاو  نآ  رد  زکرم ، هب  فوطعم 

یهورگ تیلع  نوناق  هب  انب  هکلب  دزادرپیمن ، نآ  رد  فرصت  هب  دنکیمن و  ذخا  ار  كاردا  عوضوم  سح  ددنویپیمن و  عوقو  هب  نانآ  نیب 
. دناهتشاد کیدزن  طابترا  نانآ  اب  هک  دنوشیم  يرصانع  شیادیپ  بجوم  رصانع  زا 

هنراقم و ساسا  رب  هک  نهذ  زا  ياهظحل  يرـصب  يهدام  زا  ياهظحل  گنر  زا  ياهظحل  زا  تسا  لکـشتم  رگید  تراـبع  هب  يرـصب  تخاـنش 

امن تیونعم  روهظون  شبنج  هدزاود  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1197زکرم  هحفص 237 

http://www.ghaemiyeh.com


هارمه و رـصانع  نیا  نآ  رد  هک  ياهطقن  دروآیم  دـیدپ  ار  يرـصب  كاردا  زا  ياهظحل  دوشیم و  رهاظ  رگیدـکی  هب  نانآ  کیدزن  طابترا 
تـسا هدش  تخانـش  هیـضرف  نیا  هب  هک  یـضارتعا  تسا  تخانـش  زا  ياهظحل  نامه  دنوشیم ، یکی  دنیآیم و  مه  درگ  زکرم  هب  فوطعم 
تیعقاو رد  هک  هچنآ  هنوگچ  و  ددرگیم ؟ دافتسم  نوگانوگ  ياهتخانش  زا  رارمتسا  تلاح  هنوگچ  تسا  ینآ  تخانش  هک  لاح  هک  تسنیا 

. دنکیم هولج  هچراپکی  هتسویپ و  تساسآ  قرب  تاظحل  لسلست  رما 
رصنع تسا و  رگید  جوم  كرحم  یجوم  ره  دنتسه ، ایرد  یپ  رد  یپ  جاوما  ناسب  یلاوتم  ینآ و  ياهتخانـش  هلـسلس  هک  دندقتعم  ناییادوب 

ام هچنآ  دسریم و  رظن  هب  هتـسویپ  هک  تسیعمـش  شتآ  یپ  رد  یپ  ياههلعـش  قادصم  هب  تخانـش  ای  دزاسیم ، لقتنم  نادـب  ار  دوخ  لایس 
ياهظحل سح و  زا  ياهظحل  گنر و  زا  ياهظحل  هاگ  ره  تسیهاگآ  یپ  رد  یپ  اسآ و  قرب  تاظحل  لسلست  طقف  مییوگیم  تخانش  نادب 

هب تخانـش  نیا  دروآ . دـنهاوخ  دـیدپ  ار  تخانـش  زا  ياهظحل  دـنیآ ، مهدرگ  زکرم  هب  فوطعم  هارمه و  نراقتم و  للع  نوچ  یهاـگآ  زا 
هب ار  دوخ  عیام  رـصنع  دروآیم و  دیدپ  ار  يرگید  جوم  نآ  ِینوگنرـس  تکرح  هک  تسیجوم  ناسب  تسا و  یناف  دیآ  دـیدپ  هکنیا  درجم 

تاـظحل نیا  هتبلا  دزاـسیم . لـقتنم  تخانـش  يدـعب  يهظحل  هب  ار  دوـخ  تافـص  زا  یهورگ  تخانـش  يهـظحل  دـهدیم . لاـقتنا  يرگید 
هباشت يدنواشیوخ و  نیمه  تسه و  نانآ  نیب  یهباشت  يدـنواشیوخ و  یلو  دنتـسین  مه  نیع  جوم  ود  هک  نانچ  دـنرادن ، لماک  يدـننامه 

هچنآ هک  دنراد  نانچ  یتعرس  دنوشیم  رادومن  یپ  رد  یپ  هک  تخانـش  تاظحل  ددرگ . رـسیم  ییاسانـشزاب  هظفاح و  هک  ددرگیم  بجوم 
هب عضو  نیا  دـنکیم و  هولج  هچراپکی  هتـسویپ و  تباـث و  اـم  رظن  هب  تساـسآ  قرب  ینآ و  یپ و  رد  یپ  ِتاـظحل  رارمتـسا  رما  تیعقاو  رد 

ساـسحا اـم  دـنکیم  خاروـس  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  اـهگربلگ  روـبزم  ریت  هکنیا  اـب  دفاکـشب ، ار  یلگ  ياـهگربلگ  هک  تـسیریت  يهباـثم 
هکنآ لاح  مینیبیم  نیـشتآ  ياهریاد  هقلح و  میناخرچب  ار  ینادرگ  شتآ  رگا  ای  تسا  هتفریذپ  تروص  دحاو  نآ  رد  راک  نیا  هک  مینکیم 

[64  ] و [ 63  ] تسا شتآ  نازورف  ياههطقن  یپ  رد  یپ  لسلست  تقیقح  رد  هریاد  نیا 
انایاهام بتکم  ب :

هب 400 اداوارت  زا  نآ  كاکفنا  خیرات  هچرگ  تسین  مولعم  نآ  شیادیپ  قیقد  خیرات  هک  تسا  هنایاهام  ییادوب  بتاکم  یلصا  هخاش  نیّمود 
هخاش ندـمآ  دوجو  هب  ببـس  اناورین  هب  ندیـسرو  ماکحا  هب  لمع  رد  ناـنآ  یبلطراـصحنا  ناـنهاک و  يریگ  تخـس  [ 65 . ] دـسریم م . ق .

تیبرت فقو  ار  دوخ  یگتشذگدوخ ، زا  اب  اناورین  هب  ندیسر  ياج  هب  دسرب و  یلدنـشور  هب  دناوتیم  سک  ره  نآ  هیاس  رد  هک  دش  انایاهام 
[66 . ] دیامن عونمه 

انایاهام شرتسگ  لماوع 
. دوب هدوزفا  مدرم  اب  ییادوب  نابهار  نیب  هلصاف  رب  اداوارت  عقاو  رد 

. دوب هدرک  رود  دارفا  سرتسد  زا  ار  يراگتسر 
نیا دوزفایم  دشیم  لقن  اهناتساد  رد  هک  ادوب  یناسنا  قوف  ّتیـصخش  رب  دادیم و  لیلقت  ار  دارفا  لباقتم  طابترا  قیرط  زا  تداعـس  ناکما 

ياهیتسه رد  هدـنیآ  ياهادوب   ) ندـش وتـسیهدوب  موهفم  ندرک  حرطم  اـب  اـنایاهام  بتکم  دـیبلطیم . ار  ادوب  نییآ  ددـجم  ياـیحا  لـماوع 
هک ار  انایاینه  مان  بتکم  نیا  ناراذگناینب  داد . ّتیمومع  ار  ریونت  يونعم و  لامک  لوصح  هار  تسناد و  نکمم  سک  ره  يارب  ار  هتـشذگ )

ياـنعم هب  اـنایاهام  ماـن  ربارب  رد  دـندرب  راـک  هب  اداوارت  بـتکم  يارب  تـسا  تـسد » ورف  يوـنعم  تـقیرط   » ياـنعم هـب  زیمآریقحت و  ياهژاو 
شیوخ يوـنعم  لاـمک  هب  ًافرـص  هک  یـسک  ياـنعم  هب  وتـسیهدوب و  ربارب  رد  زین  ار  اکاوارـش  هژاو  ناـنآ  [ 67 «. ] تسدارف يوـنعم  تقیرط  »

رـس تشپ  ار  اداوارت  نهک  شیک  دـش و  نآ  یناهج  تفرـشیپ  جـیورت و  ببـس  انایاهام  درکیور  هنوگ  نیا  [ 68 . ] دندرب راک  هب  دـشیدنایم 
[69 [ ؛ دش دودحم  روشک  دنچ  هب  داد و  تسد  زا  دنه  رد  ار  دوخ  ذوفن  اداوارت  هک  ییاج  ات  تشاذگ 

هدوب و دالیم  زا  شیپ  لوا  ات  موس  نرق  نامز  تدـم  رد  اکوشآ  يروطارپما  ياهشالت  هتـشاد  غیلب  ریثأـت  اـنایاهام  راـشتنا  رد  هک  یلماوع  زا 
رشتنم تعرس  هب  دوب  هدش  حرطم  انایاهام  طسوت  هک  دیدج  ینابم  دمآرد  ییادوب  نید  هب  تسشن و  تنطلس  هب  اکـشیناک  هک  زین  نآ  زا  دعب 
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رهاظم زا  کی  ره  يارب  نانمهرب  تسانایاهام  جیورت  لماوع  زا  زین  ادوب  نید  رد  دنه  مزینمهرب  يدابم  رثأت  [ 70 . ] درک ادیپ  تیمومع  دش و 
رد ادوب  ناونع  هب  هک  هدوبن  یسک  اهنت  همتوگ  دنتـشاد  رواب  انایانیه  زا  یخرب  یتح  هنایاهام و  ور  نیا  زا  دندقتعم  روتـسم  یتقیقح  هب  دوجو 

یخرب دنـسریم و  روهظ  هب  وا  زا  سپ  هک  دنتـسه  نامـسآ  رد  زین  ییاهادوب  دناهدمآ و  ییاهادوب  يو  زا  لبق  هکلب  دشاب  هدرک  روهظ  نیمز 
. تسا هوتسا  يدوب  ای  وتسیهدوب  موهفم  نامه  نیا  [ 71 [ ؛ دش دنهاوخ  رهاظ  يدوز  هب  هک  دننیوکت  نومک و  لاح  رد  زین 

دازآ هدنز  يانعم  هب  تهرا »  » موهفم ربارب  رد  هک  هدش  هدرمش  یتکاهب )  ) قشع ینافرع  ثحبم  انایاهام  شرتسگ  تیقفوم و  رگید  لماوع  زا 
تفاـی و شرتـسگ  رود  رواـخ  تبت و  رد  وتنیـش  سویـسفنک و  وئاـت ، ياـهنییآ  ياـتمه  بـتکم  نـیا  [ 72 . ] دراد رارق  اــنایانیه  بـتکم  رد 

نیچ هب  ییادوب  تفرعم  ندروآ  ببـس  ار  امراد » يدوب   » مان هب  يدـنه  یبهار  ناینیچ ، تشاذـگ . نپاژ  نیچ و  رد  ار  دوخ  ریثأـت  نیرتفرژ 
[73 . ] دننادیم

لامعا بادآ و 
ناسنا دنتاقولخم . هب  ندـناسر  يرای  هدامآ  فطل  ینابرهم و  رـس  زا  هک  تسا  هدـنکآ  یناحور  یتادوجوم  زا  یتسه  انایاهام  ناوریپ  رظن  رد 
موسر بادآ و  انایاهام  بتکم  رد  دـش  بجوم  رواب  نیا  دوش . لسوتم  اعد  تاجانم و  زامن و  هب  دـیاب  هراومه  اهنآ  زا  نتفرگ  کـمک  يارب 

تاـجن و هک  دـش  مکحتـسم  رواـب  نیا  نآ  یپ  رد  دوش و  هتخاـس  اـههیارآ  شوـقن و  زا  رپ  ياهینبا  تامـسجم و  دـباعم و  دریگاـپ و  یقیقد 
. دنراذگ ریثأت  فدـه  نیا  هب  یبایتسد  رد  یناحور )  ) یهولا ملاوع  فاطلا  هکلب  دوشیمن  لصاح  یناسفن  هدـهاجم  یپ  رد  اهنت  يراگتـسر 

يراـی هب  مزـال  تقو  رد  دنونـشیم و  ار  اـهتاجانم  اـهزامن و  ناـنآ  دـناهدش  هدـیمان  هوتـس  يدوـب  هب  اـنایاهام  بتکم  رد  تادوـجوم  نـیا 
[74 . ] دنباتشیم ناگراچیب 

انایاهام ياههاگدید 
تاجن لماوع  فلا :

: دنیوگیم هیجوت  ماقم  رد  اما  دنراد  لوبق  ادوب  ياههزومآ  یمیدق  لوصا  زا  ار  دوخ  لودع  ياهنوگ  هب  انایاهام  ناوریپ 
. تسا هدومن  میلعت  شنادرگاش  هب  ار  دوجو  تقیقح  زار  لاح  نیع  رد  هتفگیم و  نخس  نیبطاخم  دادعتسا  مهف و  اب  بسانتم  ادوب 

یفاک ییاهنت  هب  لماع  نیا  هک  تسا  هتفگ  نانآ  هب  اـفخ  رد  اـما  هداد  رارق  روحم  دوخ ، تاـجن  يارب  ار  تضاـیر )  ) ناـسنا شـالت  هچرگ  وا 
نخس تاجن  رد  رثؤم  فلتخم  لماوع  زا  انایاهام  ناوریپ  ور  نیا  زا  [ 75 [ ؛ تسا دنمزاین  يرای  تدضاعم و  هب  ییاهر ، يارب  ناسنا  تسین و 

. دننکیمن افتکا  تضایر  هب  دنیوگیم و 
: دنا عون  هس  دنوشیم  يراگتسر  بجوم  دنتسه و  يولع  ياوق  هک  تاجن  لماوع  هعومجم 

دناهتـشاد و يرـشب  تروص  ادتبا  دـناهدش  رهاظ  همتوگ  نوچ  هتـشذگ  رد  اهادوب  یـشونم  اهادوب . یناید  اههوتـسا و  يدوب  اهادوب  یـشونم 
. دناهدش لصاو  اناورین  ماقم  هب  اهناسنا  ییامنهار  رد  دوخ  فیلکت  ماجنا  زا  سپ  دناهدیسر و  قارشا  هب  سپس 

يدایز یبهذـم  تیمها  زا  دـنا و  تایح  دـیق  رد  [ 76  ] اههوتـسا يدوب  دنونـشیمن . ار  نایمدآ  ياهتاجانم  اهاعد و  رگید  اـهادوب  یـشونم 
يارب هاگ  دنربیم و  رـس  هب  نامـسآ  رد  نانآ  دننکیم  کمک  ناگراچیب  هب  زاین  عقوم  رد  دنونـشیم و  ار  اهتاجانم  اهاعد و  دـنرادروخرب 
يدوب نیا  زا  یخرب  دـنهدیم . ماـجنا  ار  فطل  محر و  رـس  زا  یـشان  لاـمعا  هکئـالم ، دـننام  دـنیآیم و  دورف  نیمز  هب  دوـخ  حور  هیفـصت 

: زا دنترابع  اههوتسا 
. دناهدیسر تینارون  لامک و  هبترم  هب  یناسنا  دبلاک  رد  روهظ  نودب  اهادوب  یناید  اما  هبرگیتیشک و  هتیکولوا و  هیرتیم ،

دعب همتوگ  هک  نانچ  دنشابیم  يرشب  ياهزاین  بظاوم  بقارم و  دناهدیـسرن  اناورین  ماقم  هب  زونه  هک  یلاح  رد  ینامز  ياههلـصاف  رد  نانآ 
. دوب ملاع  روما  نابدید  اناورین  هب  لوصو  زا  لبق  قارشا و  زا 

: دنشابیم انایاهام  رد  صاخ  شتسرپ  مارتحا و  دروم  ادوب  یناید  هس  هعومجم  رد 
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هدوب رتگرزب  همه  زا  هک  هباتیما  دنکیم و  تیانع  نارامیب  هب  تسا و  شخب  افش  يادوب  هک  وکیچـسیب  تسا ، دیـشروخ  يادوب  هک  هنکوریو 
هد ار  وا  مان  هناصلاخ  سک  ره  تسوا . فرـصت  کلمت و  رد  ناهج  برغم  رد  تشهب  تسایـسآ و  میلقا  رـسارس  نأشلا  میظع  نایادـخ  زا  و 

[77 . ] دوریم تشهب  نآ  هب  گرم  ماگنه  رد  دنک  يراج  نابز  رب  راب 
ییادوب نید  زا  ینافرع  ریسفت  ب :

. تسا دوبعم  دباع و  نیب  قشع  ینافرع  ثحبم  حرط  انایاهام  شرتسگ  تیقفوم و  لماوع  زا  یکی  دش  هتفگ  نیا  زا  شیپ  هکنانچ 
دوخ هب  دنتشاد  زارتحا  اهشیالآ  زا  یلاخ  کشخ و  زیهرپ  زا  دندوب و  لیامتم  بلق  هار  هب  رتشیب  هک  ار  مدرم  ياههدوت  قوش ، اب  مأوت  قشع 

زا تاـجن  ياـههار  رب  ینتبم  دوـب و  حرطم  داوارت  بتکم  رد  هک  تسا  دازآ  هدـنز  ینعی  تهرا »  » یگژیو ربارب  رد  یگژیو  نـیا  درک . بـلج 
نیب هک  ینافرع  هبذج  قوش و  زا  یلاپ  نوتم  یخرب  رد  هک  دناهدرک  ناشنرطاخ  یـضعب  هچرگ  [ 78 [ ؛ تسا تاوهش  زا  يریگ  هرانک  جنر و 

[79  ] تسا هدش  دای  تاّرک  هب  دنکیم  رارقرب  دنویپ  دوبعم  دباع و 
ادوب یلومعم  ریغ  تیصخش  ج :

یصخش ار  ادوب  اداوارت  هک  یلاح  رد  دوب  هتفای  تسد  شیوخ  قلطم  يرادیب  هب  دوخ  رصع  زا  شیپ  لاس  نارازه  ادوب  انایاهام  بتکم  رظن  هب 
ساسا ناهج و  تیعقاو  ار  نآ  هک  دوب  ادوب  يرادـیب  ییانـشور و  هب  انایاهام  نایاش  هجوت  داقتعا  نیا  أشنم  تسنادیم . اهناسنا  ریاـس  دـننام 

[80 . ] دنتسنادیم ناسنا  ریمض  رد  قلطم  تیعقاو  نتفای  تیلعف  يانعم  هب  ار  ییانشور  هب  ندیسر  دندرمشیم و  ییادوب  ماقم 
یسانش یتسه  د ؛

زیچ همه  تسین و  يزیچ  یچوپ  ألخ و  زج  دوخ ) سفن =   ) نمتآ دنتسه ، یهت  رـصانع  درگنیم ، ریگارف  ألخ  تروص  هب  یتسه  هب  انایاهام 
. تسا ناسنا  نهذ  هتخاس 

هب اداوارت  هاـگن  ربارب  رد  اـنایاهام  هاـگن  نیا  تفاـی . يرت  يوق  زورب  دـمآ ) دـهاوخ  هکناـنچ   ) اداواـناینجیو بتکم  رد  ییارگ  نهذ  عون  نیا 
. دوب رادیاپان  رصانع  ناونع  هب  یتسه 

. دوبن لئاق  يرادیاپ  اهنآ  يارب  اما  تفریذپیم  ار  رصانع  اداوارت 
. دنشابیم یلاخ  تقیقح ، رهوج و  زا  هکلب  دناهدنارذگ  ینآ و  رصانع ، اهنت  هن  دوشیمن و  دادملق  ألخ  زج  يزیچ  رصانع  لصا  انایاهام  رد 

[81  ] دنکیم هئارا  ار  ياهژیو  یسانش  یتسه  یفسلف و  هاگدید  هتشذگ  هب  تبسن  انایاهام  ور  نیا  زا 
ادوب مسج  هس  هیضرف  ه :

. تسادوب ناوریپ  ییارگ  هروطسا  يوق  هیحور  زا  یکاح  هک  میوشیم  هجاوم  یلصفم  ریطاسا  اب  انایاهام  نییآ  رد 
: درمشرب ار  ادوب  مسج  هس  هیضرف  ناوتیم  ریطاسا  نیا  هلمج  زا 

ندوب  » هب نآ  زا  تساهنآ و  شخب  یتسه  تادوجوم و  همه  ادوب و  یتاذ  تقیقح  مسج  نیا  نییآ . نوناق و  ای  قح  مسج  ای  ایاکامراد »  - » 1
. دناهدرک ریبعت  تسه » هک  يزیچ  نآ 

. تسا يدبا  یلزا و  ینادواج و  تیعقاو ، نیا  هک  دیآ  یمرب  موهفم  نیا  زا 
. تسا تادوجوم  همه  ضحم  يدننامه  ساسا و  و  اناینجیوایالآ )  ) یهاگآ نزخم  مسج ، نیا  دمآ ) دهاوخ  هکنانچ   ) اراچاگوی بتکم  رد 

دوهـشم گرزب  يافرع  نیـسیدق و  يارب  طقف  تسادوب و  ییاروام  ینامـسآ و  مسج  هک  ییانـشور  رورـس و  مسج  ای  اـیاکاگوهبماس »  - » 2
. دننکیم یگدنز  ینامسآ  ملاوع  رد  هک  تساه  هوتسا  يدوب  اهادوب و  همه  یتوکلم  تروص  تسا و 

. دریگیم دوخ  هب  اههدیدپ  ناهج  رد  روهظ  لوزن و  ماگنه  ادوب  هک  ادوب  یلیخت  يرهاظ و  مسج  ای  ایاکانامرین »  - » 3
[82 . ] دندنمهرهب نآ  زا  اهادوب  مامت  تسین و  شیب  یلیخت  مسج ، نیا 

یتسرپ اتکی  یعون  و :
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نیتسخن يادوب  تسین . ودـنه  نییآ  رد  نمهرب  هب  تهابـشیب  هک  دـنوشیم  هدرمـش  نیتسخن  يادوب  یِّلََجت  اـهادوب  همه  اـنایاهام  بتکم  رد 
. تسا هناورین  رد  هراومه  دوخ و  هب  مئاق 

هوتـسا يدوب  راهچ  نیا  دـنروآیم . دـیدپ  هوتـسا  يدوب  راهچ  شیوخ  هبون  هب  زین  ناـنآ  دروآیم و  دـیدپ  ادوب  جـنپ  دوخ  هلیخم  هوق  رد  وا 
بتکم راشتنا  [ 83 [ ؛ تسا مراهچ  هوتـسا  يدوب  شنیرفآ  رـصع  نونکا  تسا و  یناف  رادیاپان و  نانآ  شنیرفآ  دـنیعیبط و  ملاع  ناراگدرورپ 

نپاژ نیچ و  رد  انایاهام 
شناد لها  تفای و  جاور  مدرم  نآ  نایم  رد  نآ  ياههتـشون  درک و  تیارـس  نیچ  هب  دنه  زا  دوخ  شرتسگ  قنور و  زا  سپ  هنایاهام  بتکم 
هرتوس  » ماـن هب  مراـهچ  نرق  رد  هناـیاهام  نتم  نیتـسخن  ور  نیا  زا  دوب  تیرکـسناس  ناـبز  هب  نوتم  نیا  دومن . لوغـشم  قیقحت  ثحب و  هب  ار 

رب هدز و  تسد  نوتم  شراـگن  هب  زین  ینیچ  نید  ناـیاوشیپ  دـیدرگ . همجرت  رگید  نوـتم  نآ  زا  سپ  دـش و  همجرت  ینیچ  ناـبز  هب  رهوـگ »
. دش نپاژ  نیچ و  رد  يددعتم  ياههقرف  شیادیپ  ثعاب  نوتم  نیا  جاور  راشتنا و  دندوزفا . بتکم  نیا  يونعم  هریخذ 

: زا دنترابع  دندمآ  دوجو  هب  نپاژ  نیچ و  رد  هک  یلصا  ياههقرف 
روـبجم تخـس  لاـمعا  هب  ار  ناـسنا  تاـجن ، لوـصح  يارب  دـندوب و  موـمع  يارب  مهف  لـباق  يداـبم  ياراد  هک  كاـپ  نیمز  ياـههقرف   - 1

. دننکیمن
تخرد ریز  همتوگ  هک  نانچ  دـننکیم  رـصحنم  یمدآ  نورد  نطاب و  رد  طقف  ار  قارـشا  هب  ندیـسر  تاجن و  هار  هک  هینطاب  ياـههقرف   - 2

هبقارم و هب  دیاب  طقف  درادن و  یـشزرا  يدابع  کسانم  کین و  لامعا  یملع و  تاقیقحت  نانآ  هاگن  رد  دیـسر . دصقم  هب  قیرط  نیا  زا  وب » »
نامه ینپاژ  ظفلت  هک  ار  نذ »  » مان اهینپاژ  دـنداهن و  بتکم  يارب  ار  ناچ »  » مان اناید »  » هژاو ياج  هب  اهینیچ  دومن . هدنـسب  نطاـب  هب  هجوت 

. تسا بتکم  نیمه  رادماو  نذاذ »  » ای نذ  هبقارم  شور  دندومن . قالطا  بتکم  نیا  رب  تسا  ناچ »  » ظفل
ینید و بتک  هعلاطم  هب  دیاب  دوهش  قارشا و  رثا  رد  بادآ  راکفا و  همه  زا  نهذ  ندومن  یلاخ  زا  سپ  دنیوگیم  هک  ینالقع  ياههقرف   - 3

ناچ هقرف  ياهرید  رد  یبهار  طسوت  يدالیم  مشـش  نرق  رد  هدیقع  نیا  دیـسر . لامک  هب  هار  نیا  زا  تخادرپ و  یفـسلف  ینالقع و  تارکفت 
. دش عادبا  ییچ  هیک  مان  هب 

نیا دـنلئاق . ییوداج  رثا  یعون  هب  هقح  هملک  نامه  ای  مظعا  مسا  ای  شخب » تاـیح  ماـن   » رب هیکت  اـب  هک  هقح  هملک  اـی  زومرم  ياـههقرف   - 4
. تشاد داقتعا  تعیبط  قوف  يدابم  هب  ًادیدش  بتکم 

تالیامت ياراد  تسا و  هتفرگ  ینپاژ  گنر  هک  تسییادوب  نید  ًافرص  تسا و  نرچین  هب  بوسنم  نپاژ  رد  هک  یعامتجا  یسایس و  هقرف   - 5
. تسا یعامتجا  یسایس و 

[84 . ] دمآ دوجو  هب  نریچین  مان  هب  ییادوب  یبهار  طسوت  مهدزیس  نرق  رد  نپاژ  روشک  فارشا  روطارپما و  اهيریگرد  یپ  رد  هقرف  نیا 
انایاهام یفسلف  بتاکم 

. تسا يرتزیر  بتاکم  ياراد  انایاهام  بتکم 
دنتـسه مه  هب  کیدزن  رایـسب  ینابم  ياراد  هک  تسا  اراچاگوی )  ) اداواناینجیو و  اداواینوش )  ) اکیمایدام انایاهام ، ییادوب  بتاکم  نیرتگرزب 

زا یلاخ  نهذ ، هتخاس  ار  ینیع  ملاع  بتکم  ود  نیا  دـنتوافتم . رگیدـکی  اب  يدراوم  رد  هچرگ  درادـن  دوجو  اهنآ  نیب  یـساسا  تافالتخا  و 
یلو تسا  ناـهج  ینهذ  ینیع و  تیعقاو  رکنم  اداواـینوش  هچرگ  دـننکیم  بیذـکت  ار  نآ  تیعقاو  دـننادیم و  بارـس  هـلزنم  هـب  رهوـج و 

. تسا لئاق  فرص ) مسیلائ  هدیا  قلطم و  نهذ  تلاصا   ) ینهذ هنیرید  تاّرثأت  زا  لصاح  تاینهذ  قلطم و  یهاگآ  هب  اداواناینجیو 
[85 . ] دنفورعم تسیلائر »  » هب دنا  لئاق  ریذپانراکنا  یتیعقاو  ایشا  يارب  هک  اداوارت  بتاکم  بتکم ، ود  نیا  ربارب  رد 

( اراچاگوی  ) اداواناینجیو بتکم  فلا :
هیضرف هک  نآ  رکفتم  نیرتگرزب  اما  [ 87 [ ؛ تسا هدوب  [( 86  ] يدالیم ات 250  دودح 270   ) اتانایریتام بتکم  نیا  یعقاو  راذـگناینب  الامتحا 
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. تسا اشوهگاوشا  میکح  درک  حرطم  ار  اتاهتات » »
بتکم نیا  تشاذگ . ياج  هب  ییاههتشون  دوخ  زا  دش و  ییادوب  یفـسلف  ياهتیـصخش  زا  دیورگ و  ادوب  نییآ  هب  اما  دوب  هداز  نمهرب  يو 

هلاسر هدنـسیون  ودـنابوساو  دـناهتفر ، نیب  زا  ًابلاغ  هتـشون و  رایـسب  ياههلاسر  هک  اـکناسا  دـننام  هتـشاد  زین  يرگید  گرزب  ياهتیـصخش 
رد هلاـسر  نیا  درب . میهاوـخ  هرهب  نآ  زا  همادا  رد  هک  تسارتوساراـتاواکنال  بتکم  نیا  فورعم  ياـههلاسر  زا  اـشوکامراد . یبآ  فورعم 

مراهچ نرق  رد  ودـنابوساو  اـکناسا و  [ 88 [ ؛ تسا هدـش  همجرت  ینیچ  هب  وداـبانوک  هلیـسو  هـب  رد 443  هدـش و  هتـشون  يدـالیم  لاس 400 
هب اینج »  » ییادـج و يانعم  هب  يو »  » دـنوشیپ زا  تسا و  نتـسناد  ندرک و  كاردا  نداد ، زیمت  يانعم  هب  اـناینجیو  هملک  [ 89 [ ؛ دناهتسیزیم

ار بتکم  نیا  [ 91 [ ؛ دناهتسناد قلطم )  ) نمهرب ای  دوخ ) سفن =   ) نمتآ يانعم  هب  ار  نآ  زین  یخرب  [ 90 [ ؛ تسا هدش  بیکرت  نتسناد  يانعم 
تـسد هب  اگوی  هار  زا  طقف  تسیلجتم  اـهادوب  تاذ  رد  هک  قلطم  ییانـشور  تسا  دـقتعم  نوچ  دـناهدرک  يراذـگمان  زین  اراـچاگوی  ماـن  اـب 

اشوهگاوشا هاگدید  اب  اتاهتات  هفسلف  [ 93 [ ؛ تسا ضاترم  يانعم  هب  اگوی و  هب  هدننک  لمع  يانعم  هب  لصا  رد  هراچاگوی  [ 92 . ] دیآیم
تقیقح نهذ و  نیع و  زا  رتارف  هک  یهانتمان  قلطم و  تیعقاو  يارب  یمان  ار  ندوب ) نانچنآ  ای  ینانچنآ  يانعم  هب   ) اـتاهتات هژاو  اـشوهگاوشا 

( اتینوش ای  اینوش   ) یناهج ریگملاع و  ألخ  زج  رـصانع  اهیتسه و  يو  هاگدـید  زا  [ 94 . ] داد رارق  تسا  ملاع  تادوجوم  همه  تاذ  تباـث و 
ینهذ ینیع و  ياهتیعقاو  تروص  هب  هتشذگ  ياهیگدنز  براجت  هاگآدوخان  هظفاح  رثا  رب  اما  دندحاو  یحور  مکح  رد  یگمه  دنتـسین 

هن تدحو و  هن  مدع ، هن  دندوجو  هن  دنتـسین  فوصوم  یتفـص  چیه  هب  دنوشیمن  نوگرگد  دـنراد ، ضحم  يدـننامه  اهنآ  دـننکیم  هولج 
رد [ 95 . ] دـنوشیم یلجتم  نوگانوگ  ياـهتروص  هب  هتفاـی و  روهظ  یناداـن  هلیخم  هوق  کـمک  هب  اـهنت  هکلب  رگید  زیچ  چـیه  هن  ترثک و 

یگناـگی ياـفرژ  زا  روهظ  نیتسخن  یهاـگآ  دـیآیم . دوجو  هب  اـتاهتات  نارکیب  ياـفرژ  زا  دوخ  هب  دوخ  تسیهاـگآ و  هقرج  یناداـن  عقاو ،
ینعی اـناینجیوایالآ »  » نآ هب  تسا  هتفاـی  لوحتم  هبنج  نوچ  دـنکیم و  ادـیپ  یبسن  هبنج  روهظ  نیا  اـب  قلطم  تیعقاو  نیا  رب  اـنب  تساـتاهتات 

ددرگیم و رهاظ  ینهذ  ینیع و  ياهتیعقاو  هب  ینادان  كرحت  تلع  هب  يدارفنا  یهاگآ  یتح  دـنیوگیم  یناهج  نهذ  اـی  یهاـگآ  نزخم 
[96 . ] دروآیم دوجو  هب  ار  اههدیدپ 

یهاگآ أشنم 
: تسا هدمآ  یتاحیضوت  ارتوساراتاواکنال  هلاسر  رد  یهاگآ  ندمآ  دیدپ  أشنم  هرابرد 

لزا زا  ایند  نیا  رد  ياهنیرید  ریگ و  یپ  هزیرغ  لیامت و  ییوس  زا  تسوا و  نهذ  هتخاس  یجراخ  يایند  رهاظم  هک  دـنادیمن  ءادـتبا ا  ناسنا 
کی نهذ  رد  دـنکیم و  میـسقت  مولعم  ِملاع و  تمـسق  ود  هب  ار  یهاگآ  لیامت ، نیا  تسورین . داجیا  راشرـس  أشنم  هک  دراد  دوجو  دـبا  اـت 
نهذ دنور  نیا  اب  دنک و  سکعنم  جراخ  هب  ار  ینهذ  روص  ات  دناودیم  هشیر  نهذ  رد  ياهزیرغ  ماجنا  رـس  دروآیم و  دوجو  هب  یگناگود 

. دریگیم رارق  دوخ  تاعونصم  ریثأت  تحت 
سح و تروص  هب  تاشاعترا  جاوما و  نیا  دنروآیم  دوجو  هب  یهاگآ  أشنم  حطس  رد  یتاشاعترا  دنوشیم و  بیکرت  رگیدکی  اب  للع  نیا 

. دننکیم لزنت  تخانش  مولعم و  ءیش  ِملاع و  سفن  كاردا ، عوضوم 
نوچ یپ  رد  یپ  ياهتخانش  دزیگنا  یمرب  ینافوط  دزویم و  اناینجیوایالآ  يایرد  حطـس  رب  تاکاردا  میـسن  ینادان  ببـس  هب  هک  یماگنه 
رداـص دوـخ  زا  یپ  رد  یپ  تاـجّومت  دـیآیم و  رد  تکرح  هب  یناـهج  نـهذ  دزیخ و  یمرب  یناـهیک  راشرـس  أـشنم  زا  هتـسویپ  تاـشاعترا 

[97 [ ؛ دنکیم
ییانشور مدع  ییانشور و  لصا 

تاساسحا راکفا و  ياهيدیلپ  زا  نهذ  هیفصت  ییانشور  لصا  دنرامشیم . ییانشور  مدع  ییانـشور و  لصا  ود  هاگ  هولج  ار  اناینجیوایالآ 
سکعنم نآ  رد  اتاهتات  تروص  نیا  رد  دوش . هزنم  هاگآدوخان  هظفاح  تالاعفنا  لـعف و  هنیرید و  تاریثأـت  هک  ياهنوگ  هب  تسا  تاوهـش  و 

تیمورحم دوشیم . هدیمان  [( 98  ] ددـنویپیم اناورین  هب  هک  يدوجوم   ) اهاتاگاهتات مان  هب  هدوب و  اهادوب  ینورد  تیعقاو  لصا ، نیا  دوشیم 

امن تیونعم  روهظون  شبنج  هدزاود  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1197زکرم  هحفص 242 

http://www.ghaemiyeh.com


ات تسا  جاوما  داب و  هطبار  ریظن  ییانـشور  لصا  ینادان و  هطبار  [ 99 [ ؛ تسا ملاع  رب  ینادان  لهج و  يالیتسا  رثا  رب  ییانـشور  نیا  زا  مدرم 
رارق یناداـن  تاـشاعترا  ریثأـت  تحت  هک  هاـگنآ  تسا و  كاـپ  فاـص و  لـصا ، رد  زین  یمدآ  نهذ  دـیآیمن . دوجو  هب  یجوـم  دـشابن  داـب 

هب دروآیم و  دوجو  هب  ار  جراخ  يایند  بارـس  هتخاس و  سکعنم  جراخ ، رد  ار  دوخ  نهذ ، دیآیم و  دوجو  هب  ینهذ  تاشاعترا  دریگیم 
تسا و ینادان  نامه  ییانشور  مدع  لصا  [ 100 [ ؛ دنکیم كاردا  لاح  هتخاس ، دوخ  هک  ار  ییایـشا  دباییم و  روهظ  یهاگآدوخ  تروص 

. دنزیامتم رگیدکی  زا  تشذگ  ایرد  جوم و  لاثم  رد  هکنانچ  یناهج  تیبسن  ظاحل  زا  طقف  تسیکی  ییانشور  لصا  اب 
[: 101  ] تسیرهاظم ياراد  ینادان 

. دوشیم هدولآ  نهذ  نیع و  یگناگود  جنر  هب  دتفایم و  تیلاعف  هب  ینادان  رطاخ  هب  هک  ایالآ  ینوگرگد   - 1
. یهاگآدوخ ندمآ  دیدپ   – 2

بتاکم رد  تخانش  موهفم  توافت  درادن . یحراخ  دوجو  تسا و  نهذ  هتخاس  هک  یجراخ  يایند  يایؤر  ینیع و  ياههدیدپ  ساکعنا   - 3
اداوارت انایاهام و 

ساسحا اداوارت  بتکم  رد  مینک . هراشا  اداوارت  یفـسلف  بتاکم  اب  انایاهام  بتاکم  رد  تخانـش  موهفم  تواـفت  هب  تسا  هتـسیاش  اـجنیا  رد 
نهذ دوخ  انایاهام  بتاکم  رد  هک  یلاح  رد  تسا  نهذ  يرـصب و  هدام  عوضوم ، ینعی  زکرم  هب  فوطعم  نایرج  هس  تاقالم  دـنیآرب  ینهذ 
هچنآ زا  [ 102 . ] تسین نهذ  دوخ  ياهشیامن  تاـشاعترا و  زج  يزیچ  یجراـخ  ياـیند  نوچ  دریگیم  تروص  مولعم  ملاـع و  تروص  هب 
نتفر نیب  زا  اب  اذل  تسا و  خسانت  نامه  ینعی  ییادیپ  زاب  روهظ  ثعاب  ینادان  لهج و  ینعی  ییانـشور  مدـع  لصا  دوشیم  نشور  تشذـگ 

نآ نیزگیاـج  اـناورین ) ضحم (  یـشوماخ  دوشیم و  دوباـن  نوگرگد و  تسا  نهذ  ياـههتخاس  ناـمه  هک  یجراـخ  ياـیند  طیارـش  نآ ،
[103 [ ؛ دش دهاوخ 

نهذ تلاصا  دقن 
دوجو تقیقح  رد  اریز  تسین  دومن  کـی  زج  يزیچ  ینیع  ناـهج  نیا  یماـمت  هک  تسنیا  اداواـناینجیو  بتکم  ناراـگزومآ  هیرظن  لـصاح 

رگا هلمج : زا  هدش  دراو  یتالاکـشا  هیرظن  نیا  رب  دوشیم . ادیپ  درد  مشچ  هب  التبم  صخـش  يارب  هک  تسیلاکـشا  ریواصت و  ریظن  درادـن و 
زین دوشیمن و  ادـیپ  اهنامز  همه  ای  اج  همه  رد  روصت  نآ  ارچ  درادـن  دوجو  تقیقح  رد  زیچ  نآ  دـنکیم و  ادـیپ  تفرعم  يزیچ  هب  ناسنا 

رد اما  دوشیمن  ریس  دروخیم و  يزیچ  ایؤر  رد  هک  یسک  الثم  ای  دوشیم  هدید  صاخـشا  همه  يارب  اهناکم  ای  اهنامز  همه  رد  زیچ  کی 
ایؤر ماگنه  ياههبرجت  کمک  اب  اجنیا  رد  دراد . عوضوم  هب  زاین  هشیمه  تخانـش ، نیا  رب  انب  تسین . نینچ  یعقاو  ياهیکاروخ  يرادـیب و 

صاخ ینامز  ناکم و  دوشیم و  هدهاشم  يزیچ  اما  درادـن  دوجو  یعوضوم  ایؤر  رد  هچرگ  اریز  دـناهداد ؛ خـساپ  تالاکـشا  هنوگ  نیا  زا 
رهاظ وا  مسج  رب  سرت  راثآ  دـنیبب و  یـسوباک  هنحـص  تسا  نکمم  ناسنا  هک  نانچ  دـشاب  لمع  أـشنم  اـیؤر  هبرجت  تسا  نکمم  اـی  دراد و 

هب ناوتیم  هن  ار  هچراپ ) هکت  کی  الثم   ) يزیچ چیه  هک : دننکیم  راکنا  ار  نایعا  دوجو  زین  نایب  نیا  اب  روصت  تلاصا  ناوریپ  [ 104 . ] دوش
ناوتیمن تارذ  لکـش  هب  يهعومجم  تروص  هب  ار  نآ  زین  درادـن و  ازجا  ياوس  يدوجو  لـک  نوچ  درک  روصت  ازجا  زا  لکـشتم  تروص 

؛ دـناهداد ءیـش  لیکـشت  هدـش و  بیکرت  رگیدـکی  اب  تارذ  هک  درک  روصت  ناوتیمن  زین  تسین و  روصت  لباق  تارذ  درف  درف  اریز  تسناد 
شش ياراد  متا  دشاب  هتشاد  دنویپ  متا  شش  دحاو ، نآ  رد  نییاپ ) الاب و  بونج ، لامش ، برغ ، قرـش ،  ) متا کی  تهج  شـش  رب  رگا  اریز 

ناوریپ هچرگ  [ 105 [ ؛ دشاب هتـشادن  یـشخب  چیه  هک  تسا  نآ  متا  اریز  دـشاب ؛ متا  دـناوتیمن  رگید  تروص  نیا  رد  دوب و  دـهاوخ  شخب 
: دناهدومن زاربا  ار  یتایرظن  هدنامرد و  تایعقاو  یخرب  مدع  ای  دوجو  باب  رد  دننکیم  راکنا  ار  ینیع  تیعقاو  روصت ، تلاصا 

هب نآ  دراد و  دوجو  ألخ ) اـینوش =   ) تیهت دـناهتفگ  یخرب  درادـن ، دوجو  دـنیوگیم  یخرب  دراد ، دوجو  موهوم  روصت  دـنیوگیم  یخرب 
رد مه  موهوم  روصت  دـناهتفگ  یخرب  تسا و  نیع )  ) ییاسانـش عوضوم  و  نهذ )  ) هدنـسانش تایفیک  دـقاف  هک  تسیتسه  زا  یتلاـح  ياـنعم 
نآ نودـب  هنرگ  دـنکیم و  رایتخا  راـک  عوضوم  اـی  هنیمز  ناونع  هب  ار  موهوم  روصت  نیا  تیهت ، رد  قمعت  ماـگنه  مه  دراد و  دوجو  تیهت 
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لکـشم نیا  اب  بتکم  نیا  رد  تسام  تینهذ  یگتـسناد و  طقف  ناهج  هک  نیا  ياعدا  رگید  يوس  زا  [ 106 . ] تشاد دهاوخن  دوجو  یقمعت 
. دنکیم ادیپ  انعم  دشاب  هتشاد  دوجو  شناد  دوخ  هدنناد و  عوضوم  هک  یتروص  رد  طقف  یگتسناد  هک  هدش  هجاوم 

: دنیوگیم اجنیا  رد  روصت  تلاصا  نایماح  دوشیم . هجاوم  لکشم  اب  ناهج  نتسناد  صلاخ  یگتسناد  ور  نیا  زا 
: دناهتفگ هتسناد و  نکمم  ریغ  ار  نیا  یخرب  یلو  ار . دوخ  نوماریپ  ياهزیچ  مه  دنکیم و  نشور  ار  دوخ  مه  غارچ ، دننام  یگتسناد 

سکچیه ای  دربب  ریـشمش  نآ  دوخ  داـب  ار  يریـشمش  هغیت  دـناوتیمن  سکچیه  هک  ناـنچ  دـهد  ماـجنا  يراـک  نینچ  دـناوتیمن  یگتـسناد 
دوجو یکیرات  اریز  ار ؛ دوخ  هن  دنکیم  نشور  ار  رگید  يایشا  غارچ ، هک  نیا  نمض  دنک  سمل  تشگنا  نامه  اب  ار  تشگنا  رس  دناوتیمن 

تلاصا ناوریپ  یلصا  ياعدم  دراد  دوجو  اهخساپ  نیا  دوخ  رد  هک  یتالاکـشا  زا  هتـشذگ  [ 107 [ ؛ دریگب دوخ  رد  ار  نآ  دناوتب  هک  درادـن 
. دوب دهاوخ  هدوهیب  نآ  تالکشم  عفر  حالصا و  يارب  شالت  تشاد و  دهاوخن  یلصاح  يرگ  یطسفوس  قیرط  زج  روصت 

ینهذ هناگ  هس  رهاظم 
: دراد دوجو  تیهام  هس  ارتوساراتاواکنال  هلاسر  ساسا  رب  ینهذ  رهاظم  يارب 

. درادن يدوجو  ساسا  یگناگود  نیا  دوشیم . یلجتم  نهذ  نیع و  هب  هک  هدوب  نهذ  یگناگود  هبترم  نامه  هک  یمهوت  تایهام   - 1
هب لئاق  هک  اداواـناینجیو  بتکم  ساـسا  رب  نخـس  نیا  ياـنعم  دـنا  لولعم  ینهذ  ياههدـیدپ  ینهذ . رهاـظم  یّلع  هبنج  یبسن و  تیهاـم   - 2

. تسا راوشد  تسا  ناهج  ینهذ  تلاصا 
هب ار  دوخ  شبنج  كرحت و  ایرد  جوم  هک  نانچ  ینعی  درک ؛ میـسرت  ایرد  جاوما  هب  هیبشت  اـب  ناوتیم  ار  ینهذ  ياههدـیدپ  رد  تیلع  هطبار 

. دنوشیم ینهذ  رگید  ياههدیدپ  بجوم  ینهذ  یلاوتم  ياههدیدپ  دنکیم  لقتنم  يرگید  جوم 
هشیدـنا و مولعم ، ملاـع و  ریظن  ینهذ  یگناـگود  اـهداضت و  زا  دـیاب  یهاـگآ  هنک  هب  ندیـسر  يارب  رهاـظم . یعیبطلا  دـعب  اـم  تیهاـم   - 3

نآ هب  هک  دـشابیم  اتاهتات  قلطم  تیعقاو  ساکعنا  تسا و  تسه  فرـص و  صلاـخ ، ینهذ  نینچنیا  مینک . ادـیپ  ییاـهر  هریغ  ندیـشیدنا و 
ملع هناگ  هس  بتارم  [ 108 . ] دوشیم هتفگ  تمکح  یگنازرف و 

: تسا ملع  تفرعم و  هناگ  هس  بتارم  هدرک  نایب  ارتوساراتاواکنال  هلاسر  هک  يرگید  تاکن  زا 
دنراد مدرم  هک  يویند  ملع   - 1

ایند زا  رترب  ملع   - 2
. تسا اهادوب  اههوتسد و  وب  ملع  هک  ایند  يارو  ملع  نیرترب   - 3

. دناهدرب یپ  ایشا  هنک  هب  نانآ 
نانآ هبقارم  نیمراهچ  دنـسریم . یگنازرف  درخ و  هجرد  نیا  هب  هناگراهچ  ياههبقارم  اب  نانآ  درادن  دوجو  يرهوج  هک  دننادیم  یتسار  هب 

تاّرثأت لسلـست  أشنم  دـباییم و  ققحت  تایح  رـصانع  همه  ندوب  یهت  نآ  رد  دـسریم و  اتاهتات  ماقم  هب  نآ  رد  نهذ  هک  تساناورین  ماـقم 
[109 . ] دوشیم دوبان  ینهذ 

( اداواینوش  ) اکیمایدام بتکم  ب :
. تسا هتفرگ  تروص  دننکیم  یفرعم  هغبان  ییانثتسا و  یتیصخش  ار  يو  یخرب  هک  انوجراگان  طسوت  بتکم  نیا  سیسأت 

[110  ] يدالیم مود  نرق  رخاوا  ار  يو  یناگدـنز  رـصع  یهاگ  تسا ؛ فالتخا  انوجراگان  یگدـنز  رـصع  ًاساسا  سیـسأت و  خـیرات  هرابرد 
. دناهتسناد [ 113  ] ات 250 دودح 150  هاگ  و  [ 112  ] يدالیم دودح 150  یهاگ  [ 111  ] مود نرق  یهاگ 

يو و هدـمع  ياههاگدـید  دـسریم  رظن  هب  اما  [ 114 [ ؛ دناهدرمـش نآ  راذـگناینب  اـنایاهام  بتکم  هب  یـشخب  قـنور  تلع  هـب  ار  يو  یخرب 
ياههاگدـید رتسب  رد  انایاهام و  هعومجمریز  هک  اکیمایدام   %% مان هب  یبتکم  هک  دـش  ثعاـب  اـکیراکاکیمایدام »  » فورعم هلاـسر  شراـگن 

. دریگب لکش  تسا  هنایاهام 
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. دناهتشون ریسفت  نارگید  مه  انوجراگان و  دوخ  مه  روبزم  هلاسر  رب 
: زا دنترابع  هک  دراد  زین  يرگید  نارکفتم  بتکم  نیا 

هتشون نآ  رب  حرـش  هدزای  هک  اراتاوایراچ  يدوب  هلاسر  هدنـسیون  متفه  نرق  همین  رد  اود  یتناش  موس ، نرق  رد  انوجراگان ) درگاش   ) اودایرآ
یلدج میکح  انوجراگان  [ 115 [ ؛ تسا اکیجناپ  ریسفت  رتمهم  همه  زا  هدش و 

زا سپ  یکی  ار  اداوارت  بتاـکم  تـالوقم  ینهذ و  ینیع و  ياـهتیعقاو  اـنوجراگان  [ 116 [ ؛ تسا راوتـسا  لدج  رب  اکیمایدام  هفـسلف  حور 
هیضرف اهنآ  لاطبا  یپ  رد  دنکیم و  لاطبا  ار  اهنآ  دنکیم  ادیپ  اهنآ  نیب  هک  یـضراعت  ضقانت و  کمک  اب  هدرک و  لیلحت  هیزجت و  يرگید 

دقتعم نادـب  هک  يدرف  يارب  ار  نآ  هیرظن ، کی  ینورد  داضت  نتخاس  نشور  اـب  اـنوجراگان  [ 117 . ] دـیامنیم تابثا  ار  قلطم  تاذ  ألخ و 
اب دـنیآیم ) دوـجو  هب  يرگید  رب  اـّکتا  تلع  هـب  مادـک  ره  هـک   ) ار نـیعتم  یبـسن و  روـما  اـنوجراگان  عـقاو  رد  [ 118 [ ؛ دـنکیم در  تسا 

. دنکیم لاطبا  دوخ  ياهلالدتسا 
: دنزیم لاثم  لاهن  هناد و  هب  دوخ  هاگدید  نییبت  يارب  انوجراگان 

اهنآ مادهنا  هچ  دندرگیمن  زین  مودعم  اهنآ  دنرامشب . یهایگ  بتارم  نیـشیپ  ياهینوگرگد  اهنآ  اریز  دنرادن ؛ یعقاو  روهظ  لاهن ، هناد و  »
. تسا رگید  هایگ  هناد و  شیادیپ  اب  يواسم 

. تسا ینوگرگد  لیدبت و  رییغت و  رد  زیچ  همه  نوچ  دنتسین ؛ زین  ریغتیال  تباث و  نانآ 
ییادتبا تروص  هب  زاب  دندرگیم و  مودعم  دنوشیم و  رهاظ  هتـسب  هریاد  رد  مئاد  ود  نیا  دننکیمن و  رییغت  عقاو  رد  هناد  لاهن و  نمـض  رد 
میـسقت يوـن  ياـهلاهن  هناد و  هب  مادـم  ود  نیا  اریز  درک ؛ یگناـگی  تدـحو و  زا  ثحب  ناوـتیمن  ود  نـیا  هراـبرد  دـندرگیم . زاـب  دوـخ 

اهنآ رد  يرییغت  هدوب و  یکی  لزا  زا  اـهنآ  يرطف  سنج  عون و  نوچ  دروآ  ناـیم  هب  یگناگدـنچ  ترثـک و  زا  نخـس  ناوتیمن  دـنوشیم و 
تارظن لاطبا  هب  اهنآ  همه  نوچ  دوشیم ؛ رجنم  چوپ  چـیه و  هب  اـنوجراگان  ياهلالدتـسا  لـصاح  نیا  رب  اـنب  [ 119 «. ] تسا هدـشن  لصاح 

. تسا زیچ  همه  ندوب  چوپ  چیه و  دوشیم  تابثا  هچنآ  رگید  نایب  هب  ای  و  [ 120  ] دوشیمن تابثا  یثحب  چیه  دوشیم و  یهتنم  فیرح 
تـشگرب يانعم  هب  لاطبا  نیا  دوشیم و  لطاب  تسا  راوتـسا  نیعت  ددـعت و  یبسن ، ملاع  رب  هک  هشیدـنا  لصا  انوجراگان  بتکم  رد  عقاو  رد 

. تسا یناهج  ألخ  ینعی  يرظن  یگزیکاپ  هب  نهذ 
مه دـبوکیم ؛ مه  رد  ار  اداوارت  بتکم  ینابم  دوخ  ياهلالدتـسا  اب  انوجراگان  [ 121 . ] دوشیم هدافتـسا  زین  نذ »  » بتکم رد  شور  نیا  زا 

ياهشلاچ اب  ار  ییادوب  رگید  بتاکم  دـنکیم و  لاطبا  ار  یناهج  تیبسن  ییامنیـس  روصت  مه  ملاع و  ياههدـیدپ  لسلـست  تیلع و  نوناق 
. تسین دـنکیم  ساسا  هنوگ  ره  زا  یلاخ  ار  ناهج  هک  مسیلیهین )  ) ییارگ چوپ  هب  دـقتعم  اـنوجراگان  هتبلا  [ 122 . ] دزاسیم هجاوم  یساسا 

نآ فیرعت  رد  تسیراع و  تسین  تسه و  هنوگ  ره  یبلـس و  یتوبث و  تفـص  ره  زا  هک  تسیقلطم  تیعقاو  تابثا  يانعم  هب  وا  یناهج  ألخ 
ماـقم نیمه  نییبـت  ندومن و  وگزاـب  يارب  مه  ندوب  یهت  ـألخ و  تفـص  ندرب  راـک  هب  تفگ . يزیچ  ناوـتیمن  بلـس  یفن و  قـیرط  هب  زج 

. تسا یماقمیب 
نیا یلـصا  هشیر  [ 123 . ] دوش تاـبثا  قلطم  تیعقاو  نآ ، یپ  رد  اـت  تسا  یناـهج  ياـهتیبسن  یفن  دـیوگیم  اـنوجراگان  هچنآ  نیا  رب  اـنب 

. تسا ادوب  تامیلعت  هاگدید 
زا یفـسلف  لئاسم  رد  تشادیم و  رذـح  رب  يویند  یگدـنز  تضایر و  رد  طیرفت  طارفا و  زا  ار  نارگید  دـناوخیم و  هناـیم  هار  ار  دوخ  وا 

ضراعت دراوم  رد  انوجراگان  [ 124 . ] تفرگیم شیپ  رد  یفنم  تبثم و  روما  نیب  یـشور  هشیمه  درکیم و  يراد  دوـخ  یعطق  رظن  راـهظا 
رهوج و تایعقاو ، يارب  هک  ناینمهرب  دنتسنادیم و  رهوجیب  تایعقاو  ياسآ  قرب  تاظحل  رارمتـسا  ار  ناهج  رـصانع  هک  ناییادوب  نیب  رظن 

اکیمایدام بتکم  ياههاگدید  [ 125 . ] درک راکنا  ار  تایعقاو  دوجو  ساسا  دومیپ و  ار  هنایم  هار  دندوب  لئاق  يدوجو  ياوتحم 
یناهج ألخ  هیضرف 
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، تالولعم للع و  هلسلس  رثا  رب  هک  ییایـشا  هیـضرف ، نیا  ساسا  رب  [ 126 . ] دوشیم دای  ندوب ) یلاخ  ندوب ، یهت   ) اـتاینوش هب  هیـضرف  نیا  زا 
هطـساو هب  هن  دوخ و  يدوخ  هب  هن  یتیعقاو  رـصنع و  چـیه  [ 127 . ] دنیـصخش صئاصخ  يدرف و  رهوج  هنوگ  ره  زا  یلاخ  دـنوشیم  رهاـظ 

دروم ألخ  هک  تسناد  دیاب  اجنیا  رد  [ 128 . ] دیآیمن دیدپ  ناکم  نامز و  زا  هطقن  چیه  لحم و  چیه  رد  تلع  نودـب  هن  رگید و  رما  تیلعف 
دوبیب ار  اهنآ  اما  تشادنپیم  یعقاو  ار  اههدیدپ  هنایانیه  دراد . قرف  تسا  هتفگ  رهاوج  تابث  مدـع  هرابرد  هنایانیه  هچنآ  اب  انوجراگان  رظن 

یناهج تیبسن  [ 129 [ ؛ تساههدیدپ تایعقاو و  مدع  هب  لئاق  انوجراگان  یلو  تسنادیم  ذخأم  و 
دوخ هدروآ و  دوجو  هب  ار  هچراپ  فایلا ، یگتـسویپ  هچراپ ؛ هب  فایلا  تبـسن  ریظن  دـنرگیدکی  هب  هتـسباو  یبسن و  همه  یناهج  ياههدـیدپ 

تروص هب  ار  اهنآ  هک  تساهنآ  تبـسن  دنویپ و  هکلب  دـنرادن  دوجو  دوخ  يدوخ  هب  ود  نیا  ور  نیا  زا  دنتـسین . هچراپ  زج  يزیچ  زین  فایلا 
. تسا روطنیمه  زین  ءزج  لک و  هطبار  دهدیم . هولج  هچراپ 

ریاس هجیتن  رد  لماکت و  تروریص و   %% رطاخ نیمه  هب  دنرادن و  یتاذ  يدوجو و  تیعقاو  رصانع ، ور  نیا  زا  دنروط . نیا  یگمه  رـصانع ،
نیا یپ  رد  [ 130 . ] تشاد دنهاوخن  یتیعقاو  دـنباییم  روهظ  رـصانع  ایـشا و  لیفط  هب  هک  انف  اقب و  داجیا ، ترثک ، تدـحو و  ریظن  تالوقم 

هب طورـشم  ار  ایـشا  دوجو  هک  تیلع  نوناق  درادـن و  دوجو  زین  لـلع  هلـسلس  دـنوشیم  مودـعم  هن  دـنیآیم و  دوجو  هب  هن  ایـشا  هک  نـالطب 
. تسا چوپ  دنکیم  رگیدکی 

لاطبا یگنازرف  درخ و  ماقم  نیرتگرزب  ترثک و … و  هن  تدـحو و  هن  نآ ، هن  نامز و  هن  تیدـبا و  هن  مادـهنا ، هن  تسا  شیادـیپ  هن  رگید 
نوکس تکرح و  [ 131 [ ؛ تساههدیدپ همه 

مه یلعاـف  دـشابن  یلعف  رگا  اریز  درامــشیم ؛ یفتنم  زین  ار  كرحتم  نآ ، لاـطبا  زا  سپ  دـنادیم و  ریذــپانروصت  ار  تـکرح  اـنوجراگان 
. دوب دهاوخن 

: تسا نیا  تکرح  یفن  رب  يو  لیلد 
دوش روبع  نآ  زا  دیاب  هک  یهار  زا  هن  تسا و  هتـشذگ  هب  طوبرم  نوچ  دـنکیم  روبع  هدـش  رذـگ  نآ  زا  البق  هک  یهار  زا  هن  فلا  صخش 

دننکیم میسرت  هدنیآ  هتـشذگ و  ار  لاح  نامز  نوچ  تفای  ناوتیمن  زین  موس  هار  هدرکن و  ادیپ  دوجو  زونه  تسا و  هدنیآ  هب  طوبرم  نوچ 
؛ دوب دـهاوخ  لطاب  مه  روبع  رباع و  كرحتم ، تکرح و  يافتنا  اـب  [ 132 [ ؛ تسا هدـش  لطاب  مه  لاح  نامز  دـناهدش  لطاب  ود  نیا  نوچ  و 
دتـسیاب و دناوتیمن  كرحتم  اذل  درادن  ناکما  ود  نآ  عمج  دنا و  ضقانتم  تکرح ، نوکـس و  نوچ  دریذـپیمن  روصت  زین  نوکـس  [ 133]

[134 . ] ددرگیمن نکاس  تسا  نکاس  شدوخ  نوچ  كرحتم  ریغ 
كاردا

ياهتیعقاو دـناوتیمن  سپ  تسا  زجاع  دوخ  ندـید  زا  مشچ  هک  تروص  نیا  هب  دـنزیم . لاـثم  مشچ  هب  كاردا  لاـطبا  يارب  اـنوجراگان 
یتسین یتسه و  [ 135 . ] هدش هدید  ءیش  هن  دراد و  دوجو  هدننیب  هن  ندید  لعف  نودب  دنیبیمن و  مشچ  نیا  رب  انب  دنیبب . ار  رگید 

هاگنآ دشاب و  هتـشاد  دوجو  دناوتیم  تسین  مئاق  یطیارـش  للع و  چیه  هب  هک  تانّیعت ، زا  يراع  یتسه  اهنت  درادن  لقتـسم  یتسه  زیچ  چیه 
اجنآ زا  دندوبیب و  یعقاو و  ریغ  رهاظم  ایـشا  دندش  یفتنم  یتسه  ود  نیا  نوچ  دوشیم و  یفن  مه  ریغلاب  یتسه  دـش  یفن  هسفنب  یتسه  هک 

انف اقب ، داجیا ، [ 136 [ ؛ تسا یتسه  بلس  یتسین  نوچ  دوب  دهاوخن  زین  یتسین  دشابن  یتسه  رگا  دناهتسب  رگیدکی  هب  یتسین  یتسه و  هک 
لیکشت ار  رصانع  ياهیگژیو  هک  دنتسنادیم  زومرم  ياهورین  ار  اهنآ  دندوب و  فیطل  رصانع  مکح  رد  تیعقاو  هس  نیا  اداوارت  بتاکم  رد 

لحم و رد  دنا و  یلاوتم  تلاح  هس  اریز  تسناد ؛ هتـسویپ  نراقتم و  ناوتیم  هن  ار  هس  نیا  دیوگیم  اهنآ  لاطبا  يارب  انوجراگان  دـنهدیم .
تحت رگیدـکی و  هب  لباقتم  ياکتا  تلع  هب  هس  نیا  اریز  اسآ ؛ قرب  یلاوتم و  تانآ  ریظن  مه  زا  يادـج  هن  دـنوشیمن و  رهاـظ  نیعم  ناـمز 

يایـشا هک  نیا  زا  لبق  غارچ  هک  هنوگنامه  تسا ؛ غارچ  ریظن  داـجیا ، اـنوجراگان  رظن  هب  [ 137 . ] دـندوجوم هارمه  نراقتم و  للع  طیارش و 
. دشاب شدوخ  روهظ  ثعاب  دیاب  ادتبا  زین  داجیا  دشاب  شدوخ  ییانشور  تلع  دیاب  دنک  نشور  ار  رگید 
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دوش و ینـشور  هب  لیدبت  یکیرات  نآ  دـیاب  هظحل  کی  رد  هچ  دوشب  یکیرات  يدوبان  ببـس  تسین  نکمم  ییانـشور  روهظ  هک  نیا  نمض 
دوجو رتـشیب  ضرف  هس  روـهظ  يارب  اریز  تسین ؛ نکمم  زین  روـهظ  [ 138 . ] دـنداضتم ضراعتم و  ود  نآ  نوچ  تسین ؛ نکمم  عاـمتجا  نیا 

: درادن
هدشن رهاظ  هچنآ  روهظ   - 1

دوش رهاظ  دیاب  هچنآ  روهظ   - 2
. تسا هدش  رهاظ  هچنآ  روهظ   - 3

هدـشن رهاـظ  هچنآ  روهظ  ینعی  لوا  ضرف  هدـماین و  زونه  هدـنیآ  تسا و  هدـنیآ  هب  طوبرم  هدوـب و  هبرجت  يدـعب  بتارم  موـس  مد و  ضرف 
تـسایرما تروص  نیا  رد  هک  دراد  دوجو  ای  دریذـپیمن و  ققحت  شروهظ  تروص  نیا  رد  هک  درادـن  دوجو  يرما  ای  نوچ  تسین ؛ نکمم 
دناوتیمن هدش  دیدپان  هچنآ  اریز  درادن ؛ ناکما  زین  يدوبان  [ 139 . ] دریذـپیمن ققحت  هاگچیه  داجیا  روهظ و  هک  نیا  لصاح  هتفای . ققحت 

لاح میهاوخب  ات  نوچ  درادن  تیعقاو  دوشیم  دیدپان  لاح  رد  هچنآ  هدشن و  دیدپان  زونه  دش  دهاوخ  دیدپان  هک  هچنآ  دوش و  دیدپان  نآلا 
. تسا هدش  هتشذگ  هب  لیدبت  هدش و  دیدپان  میبایرد  ار 

. تسا تسین  یتسه و  هطبار  رب  ینتبم  يدوبان  ًاساسا 
رگیدـکی اب  دـحاو  ناـکم  ناـمز و  رد  دـحاو و  نآ  رد  یتسین  یتسه و  نآ  رد  هک  مینک  روصت  یخزرب  ياهظحل  دـیاب  يدوباـن  ققحت  يارب 

نیا هیلک  دنناهج و  یبسن  تاطابترا  طیارـش و  هدییاز  هدـییاز  ءایـشا  هک  تسا  نآ  راتفگ  نیا  هجیتن  [ 140 [ ؛ تسا لاحم  نیا  دـنوش و  عمج 
. دش لئاق  اهنآ  يارب  يرابتعا  یتیعقاو  ناوتیم  هک  تسا  یناهج  تیبسن  ظاخل  زا  طقف  تسا و  دوبیب  رهاظم 

: دنمسق ود  رب  رهاظم  اکیمایدام  بتکم  رد  [ 141]
مـسق ود  هب  هک  یبسن  ناهج  تیعقاو  يرگید  دـباییم و  قادـصم  اناورین  رد  تسا و  قلطم  تیعقاو  ناـمه  هک  اـهنآ  يرهظم  ریغ  هبنج  یکی 

تیعقاو مدـع  قـقحت  اـنوجراچان  هاـگن  زا  اـناورین  [ 142 . ] دوـشیم مـسقنم  اـیؤر  ملاـع  ینعی  مـهو  ملاـع  تیبـسن  یبرجت و  ناـهج  تیبـسن 
هن تساه و  هدیدپ  نیعتم  ریغ  هبنج  اناورین  یتسین . هن  تسیتسه و  هن  هک  یماقم  تساهنآ  نایم  ياهتبـسن  هیلک  يدوبان  ناهج و  ياههدیدپ 
هک نیا  هب  یهاـگآ  تسا و  ءایـشا  هب  ملع  مدـع  تفرعم ، نیا  دریذـپیم . ققحت  اـناورین  رد  طـقف  قلطم  تفرعم  یتسین . یتسه و  زا  یبـیکرت 
هب هک  تناک  مسیلائدـیا  يدابم  هب  ار  اکیمایدام  هفـسلف  سان  ناج  [ 143 . ] تشاد دنهاوخن  هتـشادن و  دوجو  دنرادن و  دوجو  ًالـصا  اههدیدپ 

اکیمایدام بتکم  یفسلف  ياههخاش  [ 144 [ ؛ تسا هدرک  هیبشت  هدش  عضو  تخانش  فیراعت و  دودح و  هفسلف  ینعی  يژولومتسیپا  تروص 
هوید یتناش  و  متفَه ) اـی  مشـش  نرق   ) یتریکاردـناچ مجنَپ ،) نرق   ) هتیلاـپادوب نوچ  اـکیمایدام  بتکم  ناوریپ  یخرب  متفه  اـت  مجنپ  نرق  رد 

. دننک نییبت  يرت  شخب  تیاضر  رتیقطنم و  تروص  هب  ار  انوجراگان  تالالدتسا  دندرک  شالت  متفَه ) نرق  )
. دش اکیمایدام  یمسر  عطاق و  لکش  ققحت  ثعاب  نانآ  شالت 

هب اکیمایدام  دش  ثعاب  دش و  رجنم  یناوارف  تالداجم  ثحب و  هب  هک  دندرک  یعـس  اراچاگوی  اب  انوجراگان  ياههشیدـنا  بیکرت  زین  یخرب 
: دوش مسقنم  يرکف  هخاش  بتکم و  ود 

. دش يراذگهیاپ  هکیویو  هواب  طسوت  هک  هکیرتناتاوس  دش و  يراذگدناینب  هتیلاپادوب  طسوت  هک  هکیگناسارپ 
رتتبثم شریذـپ  هدامآ  مود  هخاـش  تخاـس و  دودـحم  تبثم  ياـیاضق  همه  ندوب  نکمم  ریغ  نداد  ناـشن  هب  ار  دوخ  شـشوک  لوا  هخاـش 

[145 . ] دندوب اراچاگوی  شزومآ 
ییادوب سدقم  بتک 

ادوب نییآ  ینابم   ) اکات یپاتوس  . 1 [ 146 ( ] اهاکیتیپ يرت  باتک   ) تسا هعومجم  هس  لماش  هک  تسیلاپ  نابز  هب  ییادوب  یلک  بوتکم  راـثآ 
(. تسا
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. تینابهر لوصا  هعموص ، رید و  تاررقم  نابهار و  هب  طوبرم  نیناوق  بادآ و  اکات : یپاپانیو  . 2
دالیم زا  لبق  لاس 241  رد  دراد  لامتحا  سدـقم  نوتم  نیا  هیلک  دـهدیم . حرـش  اتوس  زا  رتطوسبم  ار  ادوب  بلاطم  اکات : ییاـماد  یهبآ  . 3

هک تسنیا  رد  اهیهبآ  اب  یپاـتوس  نیب  یـساسا  قرف  [. 147  ] دـشاب هدـش  فیلأت  هب ؛ اکوشآ  ییادوب  گرزب  روطارپما  تموکح  اب  ناـمزمه 
. دنکیم رسیم  ار  تفرعم  هب  لوصو  قیرط  یمود  یلو و  دوشیم . هبقارم  رکفت و  هب  رجنم  یلوا 

. دشابیم شخب  جنپ  لماش  اهاتوس 
ثحب یتاقبط  ماظن  لولعم و  للع و  هلسلس  نوناق  ناتـسودنه و  شیک  ادوب و  نییآ  هطبار  تضایر و  هب  طوبرم  روما  نیا  هک  ایاکیناگید : . 1

. نکیم
. هاتوک هن  تسا و  زارد  هن  هک  تسیاههبحاصم  تارابع و  لماش  شخب  نیا  ایاکین : امیهجام  . 2

. تسا ادوب  فورعم  هظعوم  هک  امرادنییآ  خرچ  ندنادرگ  هرابرد  ادوب و  تارظانم  نوماریپ  شخب  نیا  اکیناتویماس : . 3
. هدش میسقت  لصف  هدزناپ  اتوس و  هب 2300  ایاکینراتوگنآ  . 4

هک تسیریسافت  لماش  رگید  مهم  ذخآم  ادوب ، سدقم  رثا  هس  نیا  رب  هوالع  [. 148  ] تسا هاتوک  ياههعومجم  شخب  نیا  ایاکیناکاروک : . 5
. تسا فورعم  اتاک  اهتآ  هب  هدنام و  اجب  سدقم  راثآ  هرابرد 

. دش ظفح  تسیبدا  نابز  کی  هک  یلاپ ، نابز  هب  اکایتیپ  يرت  باتک 
. تسا هدش  هتخانش  تیمسر  هب  انایانیه  ییادوب  نید  یبونج  بتکم  نوناق  باتک  ناونع  هب  باتک  نیا 

تیرکسناس نابز  هب  درادن  یعیرشت  هبنج  انایاهام  یلامش  بتکم  سدقم  بتک  دسانـشیم  اداوارت  نوناق  مان  هب  ار  باتک  نیا  نیا ، رب  هوالع 
. تسا هحفص  ات 1839  اهنآ 10  زا  کی  ره  لوط  هک  یعرف  شخب  زا 29  اکاتیپ  يرت  سدقم  باتک  هدش  هتشون 

. تسا هدشن  پاچ  لماک  روط  یلاپ  نابز  هب  هن  یسیلگنا و  نابز  هب  هن  گرزب  هعومجم  نیا 
. دوش هدنادرگرب  زدیویود  سیر  روسفرپ  مناخ  طسوت  یسیلگنا  نابز  هب  ات  دریگیم  رارق  ثحب  دروم  ناتسلگنا  رد  نونکا  مه  هک 

***********
: عبانم

.1386 نارهت ، مهدفه ، چ  یگنهرف ، یملع و  تاراشتنا  تکرش  تمکح ، رغصا  یلع  همجرت : نایدا ، عماج  خیرات  ناج ، سانریاب ،
.1387 نارهت ، متفه ، چ  همشچ ، رشن  ییایسآ ، نایدا  دادرهم ، راهب ،

.1384 دهشم ، لوا ، چ  دهشم ، یسودرف  هاگشناد  دنه ، نایدا  ییارق ، ضایف  رتکد 
1382 نارهت ، مود ، چ  یگنهرف ، یملع و  تاراشتنا  يرادناهج ، ورسخ  همجرت  برغ ، قرش و  هفسلف  خیرات  یلاپ ، ورس  نانشیرک ، ادار 

.1386 نارهت ، مشش ، چ  ریبکریما ، تاراشتنا  هسسؤم  1 ج ، دنه ، یفسلف  ياهبتکم  نایدا و  شویراد ، ناگیاش ،
ناتسبات 1386 لوا -  تساریو  (، www. bashgah. net  ) هشیدنا هاگشاب  ادوب ، هشیدنا  اضریلع ، یعاجش ،

.1387 نارهت ، ین ، رشن  یلکوت ، نارهم  همجرت : یعامتجا ، يدرف و  یگدنز  رد  نید  شقن  لشیم ، برلام ،
.1377 نارهت ، لوا ، چ  تمکح ، تاراشتنا  2 ج ، ینایک ، نسح  یلیقع -  یفطصم  همجرت : قرش ، للم  رکفت  ياههویش  همیجاه ، اروماکان ،

نارهت 1385. موس ، چ  یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  یهاوگ ، میحرلا  دبع  همجرت : ایسآ ، نایدا  ملهدیرف ، يدراه ،
نارهت 1382. مهدزاود ، چ  یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  یهاوگ ، میحرلا  دبع  همجرت : ناهج ، هدنز  نایدا  تربار ، مویه ،

*********
ص 188 نامه ، سانریاب ، ناج  [ 1]

ص 276 نامه ، اروماکان ، همیجاه  اروماکان  [ 2]
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ص 189 نامه ، سانریاب ، ناج  [ 3]
ص 142 نامه ، ناگیاش ، شویراد  [ 4]

ص 142 نامه ، [ 5]
ص 192 نامه ، سانریاب ، ناج  [ 6]

ص 178 نامه ، راهب ، دادرهم  ص 149 و  نامه ، ناگیاش ، شویراد  [ 7]
ص 24 نامه ، [ 8]

ص 129 و 148 نامه ، ناگیاش ، شویراد  [ 9]
ص 345 نامه ، [ 10]

ص 18 نامه ، [ 11]
ات 195  193 نامه ، نانشیرک ، ادار  یلاپورس  هب : دینک  هاگن  [ 12]

ص 354 نامه ، [ 13]
ص 148 نامه ، [ 14]

ص 148 و 149 نامه ، [ 15]
ص 127 نامه ، مویه ، تربار  [ 16]

ص 153 نامه ، ناگیاش ، شویراد  [ 17]
ص 149 و 150 نامه ، [ 18]

ص 189 نامه ، سانریاب ، ناج  [ 19]
ص 20 و 21 نامه ، [ 20]

ص 158 نامه ، [ 21]
ص 158 نامه ، [ 22]
ص 155 نامه ، [ 23]

ص 156 نامه ، سانریاب ، ناج  [ 24]
ص 190 نامه ، ناگیاش ، شویراد  [ 25]

ص 191 نامه ، [ 26]
ص 192 نامه ، سانریاب ، ناج  [ 27]

ات 151 ص 146  نامه ، يدراه ، ملهدیرف  ص 194 و  نامه ، سانریاب ، ناج  ص 141 و  نامه ، ناگیاش ، شویراد  [ 28]
ص 148 نامه ، يدراه ، ملهدیرف  [ 29]
ص 299 دنه ، نایدا  ییارق ، ضایف  [ 30]
ص 144 نامه ، ناگیاش ، شویراد  [ 31]

ات 315 ص 313  دنه ، نایدا  ییارق ، ضایف  [ 32]
ص 311 نامه ، [ 33]

ص 165 و 167 نامه ، ناگیاش ، شویراد  [ 34]
ص 319 دنه ، نایدا  ییارق ، ضایف  [ 35]
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ص 166 نامه ، ناگیاش ، شویراد  [ 36]
ص 199 نامه ، سانریاب ، ناج  ص 321 و  دنه ، نایدا  ییارق ، ضایف  [ 37]

ص 320 دنه ، نایدا  ییارق ، ضایف  [ 38]
ص 128 نامه ، مویه ، تربار  [ 39]

ص 144 نامه ، ناگیاش ، شویراد  [ 40]
ص 301 دنه ، نایدا  ییارق ، ضایف  ص 198 و  نامه ، سانریاب ، ناج  [ 41]

: هدش هتفگ  تهرا  هناورین و  توافت  رد  [ 42]
زین یهدوبماس  وا  هب  تسا  هدش  یسودق  سفن  ینطاب و  رون  بحاص  هب  هتسر و  زآ  تلاهج و  توهش ، یتسم  هس  زا  هک  سودق  ینعی  تهرا 

جنر و رگید  هک  دوش  یعدـم  یتسار  هب  دـناوتیم  تسا و  هداهن  هناورین  هناتـسآ  هب  مدـق  دـسریم  تهرا  ماقم  هب  هک  یـسک  دوشیم . هتفگ 
دـصقم هب  دش  شوماخ  وا  رمع  غارچ  یمارآ  نیع  رد  هک  نیمه  تسا و  ناسکی  وا  يارب  تایح  گرم و  زاین و  یب  ذـیاذل ، زا  درادـن ، یملا 

ص 198 و 199 نامه ، سانریاب ، ناج  دیدرگ . دهاوخ  لصاو  هناورین  ینعی  ییاهن 
ص 197 و 198 نامه ، سانریاب ، ناج  [ 43]

ص 158 و 159 نامه ، يدراه ، ملهدیرف  ص 186 و 187 و  نامه ، سانریاب ، ناج  [ 44]
ص 186 نامه ، سانریاب ، ناج  [ 45]

ص 187 نامه ، [ 46]
ص 129 نامه ، مویه ، تربار  ص 158 و  نامه ، يدراه ، ملهدیرف  [ 47]

ص 159 و 160 نامه ، يدراه ، ملهدیرف  [ 48]
ص 195 و 196 نامه ، سانریاب ، ناج  [ 49]

ص 198 نامه ، [ 50]
ص 199 و 200 نامه ، [ 51]

ص 249 نامه ، يدراه ، ملهدیرف  [ 52]
ص 249 و 250 نامه ، [ 53]

ص 181 نامه ، راهب ، دادرهم  ص 177 و  نامه ، مویه ، تربار  [ 54]
172 نامه ، نانشیرک ، ادار  یلاپورس  ص 210 و  نامه ، سانریاب ، ناج  ص 241 و  نامه ، يدراه ، ملهدیرف  [ 55]

ص 227 و 228 و نامه ، يدراه ، ملهدـیرف  ص 123 و 169 و  نامه ، ناـگیاش ، شویراد  172 و  نامه ، نانشیرک ، ادار  یلاپورـس  [ 56]
ص 181 نامه ، راهب ، دادرهم  229 و 

ص 169 و 172 نامه ، ناگیاش ، شویراد  [ 57]
ص 182 نامه ، راهب ، دادرهم  ص 170 و  نامه ، ناگیاش ، شویراد  [ 58]

ص 253 نامه ، يدراه ، ملهدیرف  [ 59]
ص 246 و 247 نامه ، يدراه ، ملهدیرف  ص 213 و 212 و 211 و  نامه ، سانریاب ، ناج  [ 60]

174 نامه ، نانشیرک ، ادار  یلاپورس  ص 343 و  نامه ، ناگیاش ، شویراد  [ 61]
ص 343 نامه ، [ 62]

177 و 179 و 201 و 203 نامه ، نانشیرک ، ادار  یلاپورس  [ 63]
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ص 376 نامه ، ناگیاش ، شویراد  [ 64]
ص 181 نامه ، راهب ، دادرهم  [ 65]

ص 199 و 200 نامه ، بر ، لام  لشیم  [ 66]
ص 240) نامه ، يدراه ، ملهدـیرف   ) نییاپ ای  کیراب  ینعی  اـینه  ـالاب و  اـی  عیـسو  ینعی  اـهام  يونعم و  تقیرط  ياـنعم  هب  اـنای  هملک  [ 67]
هب ار  انایانیه  دهد و  تاجن  هراسمـس  رطخ  رپ  لیـس  نایم  زا  ار  يددعتم  حاورا  دناوتیم  هک  دناهدرک  انعم  گرزب  هبارا  هب  ار  انایاهام  یخرب 

172 نامه ، نانشیرک ، ادار  یلاپورس  دهدیم . روبع  ینافوط  يایرد  نایم  زا  ار  رفاسم  کی  طقف  هک  کچوک  هبارا  يانعم 
ص 229. نامه ، سانریاب ، ناج  ك  زین ر . ات 241  ص 249  نامه ، يدراه ، ملهدیرف  [ 68]

ص 217. نامه ، سانریاب ، ناج  ص 125 و  نامه ، ناگیاش ، شویراد  [ 69]
ص 215 و 217. نامه ، سانریاب ، ناج  [ 70]
ص 216 و 224 نامه ، سانریاب ، ناج  [ 71]

ص 171 نامه ، ناگیاش ، شویراد  [ 72]
ص 181 نامه ، [ 73]

ص 216 و 217 و 225 و 226 نامه ، سانریاب ، ناج  [ 74]
ص 225 و 229 نامه ، [ 75]

. تسا درخ  شرهوج  هک  یسک  ینعی  عومجم  رد  رهوج  ینعی  هوتس  درخ و  ینعی  يدوب  [ 76]
ص 1849 نامه ، راهب ، دادرهم  ص 175 ، نامه ، ناگیاش ، شویراد 

ات 228 ص 225  نامه ، سانریاب ، ناج  [ 77]
ص 171 نامه ، ناگیاش ، شویراد  [ 78]

ص 172 نامه ، [ 79]
ص 173 نامه ، ناگیاش ، شویراد  [ 80]

ص 183. نامه ، راهب ، دادرهم  ص 173 و 384 ، نامه ، [ 81]
ص 174 و 175. نامه ، ناگیاش ، شویراد  [ 82]

ص 184 نامه ، راهب ، دادرهم  [ 83]
ات 242. ص 234  نامه ، سانریاب ، ناج  [ 84]
ص 384 و 385. نامه ، سانریاب ، ناج  [ 85]

.211 نامه ، نانشیرک ، ادار  یلاپورس  [ 86]
اکیمایدام بتکم  نیـشناج  ار  نآ  دـننادیم و  يدـالیم  مجنپ  نرق  رد  ار  بتکم  نیا  روهظ  یخرب  ص 244 . نامه ، يدراه ، ملهدـیرف  [ 87]

. دننکیم نییعت  يدالیم  مود  نرق  ار  اکیمایدام  بتکم  سیسأت  خیرات  دنرامشیم و 
. تفگ میهاوخ  نخس  هراب  نیا  رد  زین  اکیمایدام  بتکم  ثحب  رد  ص 231 . نامه ، سانریاب ، ناج  ك . ر .

ص 385 و 386. نامه ، ناگیاش ، شویراد  [ 88]
ص 244. نامه ، يدراه ، ملهدیرف  [ 89]

ص 396. نامه ، ناگیاش ، شویراد  [ 90]
.180 نامه ، نانشیرک ، ادار  یلاپورس  [ 91]

امن تیونعم  روهظون  شبنج  هدزاود  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1197زکرم  هحفص 251 

http://www.ghaemiyeh.com


ص 386. نامه ، ناگیاش ، شویراد  [ 92]
.181 نامه ، نانشیرک ، ادار  یلاپورس  [ 93]

ص 387. نامه ، ناگیاش ، شویراد  [ 94]
ص 387. نامه ، [ 95]
ص 388. نامه ، [ 96]

ص 397 و 399. نامه ، [ 97]
هراشا هک  هتفر  نینچ  هک  نآ  ای  هتـسویپ  اناورین  هب  هتفر و  ناهج  نیا  زا  هک  تسیـسک  نآ  زا  دارم  هتفر و  ینعی  اتاگ  نینچ و  ینعی  اهتات  [ 98]

. تسادوب ینورد  تیعقاو  هب 
ص 338 نامه ،

ص 390. نامه ، [ 99]
ص 390 نامه ، [ 100]

ص 390. نامه ، [ 101]
ص 391 و 392. نامه ، [ 102]

ص 393. نامه ، ناگیاش ، شویراد  [ 103]
181 و 182. نامه ، نانشیرک ، ادار  یلاپورس  [ 104]

.182 نامه ، [ 105]
. نامه [ 106]

.183 نامه ، نانشیرک ، ادار  یلاپورس  [ 107]
ات 405. ص 402  نامه ، ناگیاش ، شویراد  [ 108]

ص 406. نامه ، ناگیاش ، شویراد  [ 109]
ص 408. نامه ، [ 110]

ص 243. نامه ، يدراه ، ملهدیرف  ص 231 ، نامه ، سانریاب ، ناج  [ 111]
.236 نامه ، نانشیرک ، ادار  یلاپورس  [ 112]

ص 110. نامه ، اروماکان ، همیجاه  اروماکان  [ 113]
ص 110. نامه ، [ 114]

ص 409. نامه ، ناگیاش ، شویراد  [ 115]
.206 نامه ، نانشیرک ، ادار  یلاپورس  [ 116]

ص 411. نامه ، ناگیاش ، شویراد  [ 117]
.208 نامه ، نانشیرک ، ادار  یلاپورس  [ 118]

ص 412. نامه ، ناگیاش ، شویراد  [ 119]
ص 412 نامه ، [ 120]

ص 412. نامه ، [ 121]

ص 411. نامه ، [ 122]
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ص 427 و 428. نامه ، ك . زین ر . ص 424 . نامه ، [ 123]
.185 نامه ، نانشیرک ، ادار  یلاپورس  ص 408 ، نامه ، [ 124]

ص 415. نامه ، [ 125]
. دناهدرک يانعم  رهوج  مدع  ای  یناهج  تیبسن  ار  نآ  یخرب  ص 410 . نامه ، [ 126]

.187 نامه ، نانشیرک ، ادار  یلاپورس  ك . زین ر . ص 410 . نامه ،
ص 232. نامه ، سانریاب ، ناج  ص 410 ، نامه ، [ 127]

ص 414. نامه ، ناگیاش ، شویراد  [ 128]
ص 410. نامه ، [ 129]

ص 413 و 414. نامه ، [ 130]
ص 416. نامه ، [ 131]

ص 417. نامه ، ناگیاش ، شویراد  [ 132]
ص 418. نامه ، [ 133]
ص 418. نامه ، [ 134]
ص 419. نامه ، [ 135]
ص 419. نامه ، [ 136]
ص 420. نامه ، [ 137]
ص 421. نامه ، [ 138]
ص 421 نامه ، [ 139]
ص 422 نامه ، [ 140]
ص 423 نامه ، [ 141]
ص 424 نامه ، [ 142]

.206 نامه ، نانشیرک ، ادار  یلاپورس  ك . زین ر . ات 426 . ص 424  نامه ، [ 143]
ص 233 نامه ، سانریاب ، ناج  [ 144]

ص 245. نامه ، يدراه ، ملهدیرف  ، 208 نامه ، نانشیرک ، ادار  یلاپورس  [ 145]
ص 129 نامه ، ناگیاش ، شویراد  [ 146]

ص 130 و 137 نامه ، مویه ، تربار  [ 147]
ص 231 و 243 و 167 و 165. نامه ، يدراه ، ملهدیرف  [ 148]

ویلئوک ولوئاپ   - 4

هراشا

ناتسرامیب رد  راب  هس  یگلاس  رد 17  تشاد  يدیدش  یبهذم  دض  تاساسحا  یناوج  یناوجون و  رد  دـش  دـلوتم  لیزرب  رد  لاس 1947  رد 
کیرات یفنم و  رایـسب  وا  یعامتجا  یقالخا و  هنیـشیپ  درک . هدافتـسا  ردخم  داوم  سپـس  ناور و  باصعا و  ياهوراد  زا  دش  يرتسب  یناور 
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ياهناتساد هعومجم  ساسکیس  لوئار  مان  هب  شناتسود  زا  یکی  کمک  اب  درک  افیا  شقن  نجهتـسم  یقالخا و  دض  ياهرتائت  رد  يو  تسا 
راب هس  ولیئوک  درک و  ینادـنز  ار  اهنآ  درک و  عونمم  ار  نآ  لـیزرب  تموکح  هک  درک  رـشتنم  ار  اـه » گـنیرک -   » ماـن هب  یـسکس  يدـمک 
ارف يدرم  هدـش ، انـشآ  یبیغ  یفتاه  اب  ناـملآ  رد  درک  اـعدا  اـپورا ، هب  دوخ  ياـهترفاسم  زا  یکی  رد  ًاـتیاهن  تفرگ  یـشکدوخ  هب  میمـصت 
زا درم  نآ  دروایب  نامیا  کیلوتاک  نییآ  هب  ًاددـجم  تساوخ  وا  زا  تشگ و  رهاظ  وا  رب  فلتخم  ياهناکم  رد  راـب  نیدـنچ  درم  نآ  یعقاو ،

کی تسا  هدـش  هدیـشک  ایناپـسا  هسنارف و  نایم  هک  هداج  نیا  دـیامیپب . ار  دوشیم  متخ  وگ  ایتناس  يوس  هب  هک  ياهداج  ات  تساوخ  ولیئوک 
. دننکیم یط  ار  تفاسم  نیا  يرایسب  یبهذم  نارئاز  هک  تسیبهذم  صاخ  هداج 

تالماعم ولیئوک  درک . قلخ  لتـسوپ » موک  رئاز   » مان اب  ار  دوخ  رثا  نیلوا  ینید  هضیرف  نیا  ماجنا  زا  سپ  لاـس  کـی  لاس 1987  رد  ولیئوک 
رد وا  ياهباتک  درک  ندـید  لیئارـسا  روشک  زا  ربماتپـس 1999  رد  دراد  اپورا  اکیرمآ و  هژیو  هب  ایند  ياهروشک  نارـس  اـب  یناوارف  یـسایس 

. دندرک تیامح  نآ  نیماضم  زا  یتسینویهص  میژر  نالوؤسم  هتشاد و  ياهداعلا  قوف  شورف  لیئارسا 
يداصتقا یـسایس و  دـنمتردق  ياهروشک  هبتر  یلاع  ياهتیـصخش  اهنت  هک  سیئوس )  ) سوئال يزاس  یناهج  سـالجا  رد  لاس 2000  رد 

زرپ نومیـش  ینادردق  دروم  درک و  ینارنخـس  دنکیم  ءاقلا  هک  ینافرع  عون  دوخ و  راثآ  هرابرد  يو  دوب  وعدم  نارنخـس  دـنباییم  روضح 
حلـص و میناوتیم  هویـش  نیدب  ام  تسا و  دیفم  رایـسب  ام  يارب  هنایمرواخ  رد  دـیتسه  نآ  غلبم  امـش  هک  یتیونعم  دـیوگیم  وا  تفرگ . رارق 

هـسسؤم طسوت  لاس 2000  رد  ناـملآ )  ) دوب اـفیف  ناـمهم  یناـهج 2006  تاـقباسم  رد  يو  مینک  اـمرفمکح  دوـخ  روـشک  رد  ار  شمارآ 
ناریا زا  یمسر  روط  هب  هک  دمانیم  ناملسم  ریغ  هدنسیون  نیلوا  ار  دوخ  یمالـسا  بالقنا  زا  سپ  وا  دش  توعد  ناریا  هب  اهندمت  يوگتفگ 
ناریا رد  ار  دوخ  هدش  پاچ  راثآ  فیلأتلا  قح  دوشیم  قفؤم  درادـن  دوجو  تیار  یپک  نوناق  ناریا  رد  هکنیا  مغریلع  تسا  درک ه  رادـید 

تفایرد ناریا  رد  رمتـسم  روط  هب  ار  شاهدـش  پاچ  راثآ  فیلأـتلا  قح  ناملـسم  ریغ  هدنـسیون  نیلوا  ناونع  هب  نآ  زا  سپ  دـنک و  تفاـیرد 
اهروشک ریاـس  زا  رتـهب  ناـیناریا  دـیوگیم  تسا  هدرک  تفاـیرد  ناریا  رد  يرایـسب  ياـهب  نارگ  يایادـه  هک  دـیوگیم  يو  دوـخ  دـیامن .

نیمود لاس 1998  رد  ناـهج  رترب  هدنـسیون  ءزج 10  هدـش و  همجرت  ناـبز  هب 56  وا  ياهباتک  دـننک  رارقرب  طابترا  نم  راثآ  اـب  دناهتـسناوت 
. تسا هدوب  یمالسا  يروهمج  لاس  ياهباتک  نیرتشورفرپ  ءزج  لاس 1376  رد  وا  رگایمیک  باتک  تسا  هدوب  ناهج  رد  شورفرپ  هدنسیون 

هچخیرات

ویلئوک ولوئاپ 
يهسردم هب  یگلاس  تفه  رد  رادهناخ . ایژیل ، شردام  دوب و  سدنهم  وردـپ ، شردـپ  دـمآ . ایند  هب  طسوتم  ياهداوناخ  رد  لاس 1947 ، رد 

یتبثم ریثات  نارود  نیا  اما  تشاذگ  وا  رب  يدب  ریثات  یبهذم  کشخ  تخس و  تامیلعت  تفر و  ورین  اژودویر  رد  ویـسانگیانس  ياهيوسیع 
تشاد وا  رب  مه 

نیلوا هسردـم  رعـش  يهقباـسم  رد  دوش . هدنـسیون  تساوـخیم  تفاـی  ار  شایگدـنز  يوزرآ  یبهذـم  يهسردـم  کـشخ  ياـهورهار  رد 
مه هلاقم  نآ  هک  تشون  ياهلاقم  اینوس ، شرهاوخ  يهسردم  يراوید  يهمانزور  يارب  دـعب ، یتدـم  دروآ . تسد  هب  ار  دوخ  یبدا  يهزیاج 

تفرگ هزیاج 
رد ار  یگدنسیون  قوش  دندرک  یعس  سپ  دوش . سدنهم  دنتساوخیم  دنتشاد . يرگید  ياههشقن  ناشرسپ  يهدنیآ  يارب  ولوئاپ  نیدلاو  اما 

ثعاب تخیگنارب و  وا  رد  ار  نایغط  حور  رلیم ، يرنه  رثا  ناطرـسلاسار  رادم  باتک  اب  ولوئاپ  ییانـشآ  دعب  اهنآ و  راشف  اما  دنربب . نیب  زا  وا 
. دش یگداوناخ  دعاوق  نتسکش  هب  وا  ندروآ  يور 

اهراب دش و  يرتسب  یناور  ناتـسرامیب  رد  راب  ود  یگلاس  هدفه  ات  ولوئاپ  هک  دـش  نیمه  تسناد  یناور  نارحب  زا  یـشان  ار  وا  راتفر  شردـپ 
تفرگ رارق  كوشورتکلا  نامرد  تحت 
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رتائت نارود  نآ  بلط  تحار  طسوتم  يهقبط  رظن  زا  دروآ . يور  يراگنهمانزور  هب  نامزمه  دش و  انشآ  يرتائت  هورگ  اب  ولوئاپ  دعب ، یمک 
. دوب یقالخا  داسف  يهمشچرس 

. دنتسکش ار  دوخ  لوق  دندوب ، هدیسرت  هک  شردام  ردپ و 
. دندرک يرتسب  ناتسرامیب  رد  ار  وا  مه  موس  راب  يارب  اما  دنتسرفیمن ، یناور  ناتسرامیب  هب  ار  ولوئاپ  رگید  هک  دندوب  هتفگ 

رظن شدـیمون  يهداوناـخ  تفر  ورف  دوـخ  ینورد  ياـیند  رد  ًاـقیمع  دـش و  صخرم  ناتـسرامیب  زا  لـبق  زا  رتهتفـشآ  رتهتـشگرس و  ولوئاـپ ،
دای دیاب  طقف  دـنامبیناور . ناتـسرامیب  رد  دـیابن  تسین و  هناوید  ولوئاپ  هک  تفگ  اهنآ  هب  کشزپناور  دنتـساوخ . ار  يرگید  کشزپناور 

تشون ار  دریمب » دریگیم  میمصت  اکینورو   » باتک هبرجت  نیا  زا  سپ  لاس  یس  ویلئوک ، ولوئاپ  دوش . وربور  یگدنز  اب  هنوگ  هچ  هک  دریگب 
: دیوگیم دوخ  ولوئاپ 

. دش رشتنم  لیزرب  رد  لاس 1998  رد  دریمب ، دریگیم  میمصت  اکینورو 
. دندرکیم نایب  ار  یهباشم  ياههبرجت  هک  مدرک  تفایرد  یتسپ  یکینورتکلا و  يهمان  رتشیب 1200  ربماتپس ، هام  ات 

تفرگ رارق  ثحب  دروم  یلم  یـسنارفنک  رد  یـشکدوخ  ساره  تالمح  یگدرـسفا  باتک  نیا  رد  ثحب  دروم  لیاسم  زا  یـضعب  ربتکا ، رد 
هک دناسرب  بیوصت  هب  ار  ینوناق  تسناوت  دناوخ و  هرگنک  رد  ارم  باتک  زا  یتاعطق  یـسیلپوس  ودراودا  روتانـس  دعب ، لاس  يهیوناژ  رد 22 

: دوب هدنام  هرگنک  رد  مامت  لاس  هد 
. اهناتسرامیب رد  یناور  نارامیب  يهیوریب  شریذپ  تیعونمم 

رد شیارب  شردام  ردپ و  هک  دهد  همادا  ار  یهار  دـهاوخیم  دیـسریم  رظن  هب  دروآ و  يور  لیـصحت  هب  هرابود  نارود  نیا  زا  سپ  ولوئاپ 
. دناهتفرگ رظن 

رد یپیه  شبنج  هک  ینامز  تسرد  داد ، يور  يههد  رد  قاـفتا  نیا  دروآ . يور  رتاـئت  هب  هراـبود  درک و  اـهر  ار  هاگـشناد  دوز ، یلیخ  اـما 
. دوب هدرتسگ  ناهج  رسارس 

يارب درکیم و  دنلب  ار  شیاهوم  ولوئاپ  درک . بوکرس  تدش  هب  ار  نآ  لیزرب  یماظن  تلود  دناود و  هشیر  زین  لیزرب  رد  دیدج ، جوم  نیا 
هرامش ود  اهنت  هک  تشاداو  ياهیرـشن  راشتنا  هب  ار  وا  نتـشون  قوش  درکیمن . لمح  دوخ  هارمه  هب  ییاسانـش  تراک  زگره  ضارتعا  مالعا 

. دش رشتنم 
اب اـهنآ  یقیـسوم  يهحفـصنیلوا  دـسیونب . ار  وا  ياـههنارت  رعـش  اـت  درک  توعد  ولوئاـپ  زا  زاـسگنهآ ، ساشیـس  لوئار  ماـگنه  نیمه  رد 

نیا دروآیم . تسد  هب  يداـیز  لوـپ  ولوئاـپ  هک  دوـب  راـب  نیلوا  تفر  شورف  هب  نآ  زا  هخـسن  دش و 500000  وربور  يریگمـشچ  تیقفوم 
لیزرب كار  یقیسوم  يهنحص  دنتسناوت  مه  اب  تشون و  هنارت  تصـش  زا  شیب  ولوئاپ  تفای  همادا  لوئار  گرم  ات  لاس 1976 ، ات  يراکمه 

. دنهدب ناکت  ار 
. دوب هدش  سیسات  يرادهیامرس  يژولوئدیا  هیلع  رب  هک  دندش  یشیدنارگد  نمجنا  وضع  لوئار  ولوئاپ و  لاس 1973 ، رد 

باتک رد  ار  نارود  نیا  يهبرجت  ولوئاپ  دندروآ . يور  هایـس  يوداج  هب  یتدم  يارب  یتح  دنتخادرپ و  صخـش  ره  يدرف  قوقح  زا  عافد  هب 
تسهدروآ ذغاک  يور  هب  اهيریکلاو 

. دندرکعورش ار  اه » گنیرک   » راشتنا نارود  نیا  رد 
. دوب یسکس  روصم  ياهناتساد  زا  ياهعومجم  اه ،» گنیرک  »

تدـم ولوئاپ  اما  دـش ، دازآ  دوز  یلیخ  لوئار  تخادـنا  نادـنز  هب  ار  لوئار  ولوئاـپ و  تسناد و  هناراـکبارخ  ار  هعومجم  نیا  لـیزرب  تلود 
زا سپ  زور  ود  دشنمتخ ، اجنامه  هب  وا  تالکشم  دنتسنادیم . هناهاوخ  يدازآ  لامعا  نیا  رکفتم  زغم  ار  وا  اریز  دنام ، نادنز  رد  يرتشیب 
هب هراشا  نونج و  هب  رهاظت  اب  هک  تسا  دقتعم  ولوئاپ  دوخ  دندرب . یماظن  هاگهجنکش  هب  ار  وا  دش و  تشادزاب  نابایخ  رد  هرابود  شايدازآ 
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شدوخ هب  درک  عورش  دندوب ، شقاتا  رد  نارگهجنکـش  یتقو  تسا  هتفای  تاجن  گرم  زا  یناور  ناتـسرامیب  رد  شايرتسب  راب  هس  يهقباس 
. دندرک شدازآ  دندیشک و  تسد  وا  يهجنکش  زا  ماجنا  رس  ندز و  ار 

رگید هدرک و  یگدـنز  یفاک  يهزادـنا  هب  هک  دیـسر  هجیتن  نیا  هب  یگلاس  شـش  تسیب و  رد  ولوئاـپ  تشاذـگ  وا  رب  یقیمع  رثا  هبرجت  نیا 
. دشاب یعیبط  دهاوخیم 

. درک جاودزا  وا  اب  دعب  هک  دش  انشآ  ینز  اب  اجنامه  تفای و  مارگیلپ  مان  هب  یقیسوم  دیلوت  تکرش  کی  رد  یلغش 
لیزرب هب  دـعب  لاس  درواین . تسد  هب  ینادـنچ  تیقفوم  اما  درک . نتـشون  هب  عورـش  دـیرخ و  یپیات  نیـشام  ولوئاپ  دـنتفر . ندـنل  هب  لاس  رد 

. دش یسیبیس  مان  هب  يرگید  یقیسوم  دیلوت  تکرش  ییارجا  ریدم  تشگرب و 
. دندرک شجارخا  مه  شراک  زا  دش و  ادج  وا  زا  شرسمه  دعب ، هام  هس  دیشک . لوط  هام  هس  طقف  لغش  نیا  اما 

. دش انشآ  اکیسیتیوا  انیتسیرک  مان  هب  یمیدق  یتسود  اب  دعب 
. دننکیم یگدنز  مه  اب  زونه  دش و  اهنآ  جاودزا  هب  رجنم  ییانشآ  نیا 

. دندرک دیدزاب  مه  وئاخاد  گرم  هاگ  ودرا  زا  رفس ، نیمه  رد  دنتفر و  اپورا  هب  لسع  هام  يارب  جوز  نیا 
تاقالم درم  نامه  اب  مادرتسمآ  رد  ياهفاک  رد  دـعب ، هام  ود  دـید . ار  يدرم  قارـشا  تلاح  رد  داد و  تسد  ولوئاـپ  هب  یقارـشا  وئاـخاد ، رد 

رگا ددرگرب و  شیوخ  بهذم  هب  هرابود  تفگ  وا  هب  دیمهفن ، ار  شمان  زگره  ولوئاپ  هک  درم  نیا  درک . تبحـص  وا  اب  يزارد  نامز  درک و 
نارود یترایز  يهداج  کی   ) وگایتناس يهداج  درک  هیصوت  ولوئاپ  هب  نینچمه  دروایب . يور  دیفـس  يوداج  هب  تسا  دنمهقالع  وداج  هب  مه 

. دنک یط  ار  یطسو  نورق 
رد ولوئاپ  تایبرجت  هب  باتک  نیا  تشون  ار  غم  کـی  تارطاـخ  شباـتک  نیلوا  لاس 1987 ، رد  یترایز  رفـس  نیا  زا  دـعب  لاس  کی  ولوئاپ ،

رـشان کی  دـهدیم . خر  يداع  ياهناسنا  یگدـنز  رد  هک  دـنکیم  هراشا  يدایز  يهداـعلاقراخ  تاـقافتا  هب  دزادرپیم و  رفـس  نیا  لوط 
. دش وربور  نادقتنم  يوس  زا  یمک  لابقا  اب  اما  تشاد  یبوخ  ًاتبسن  شورف  درک و  پاچ  ار  باتک  نیا  یلیزرب  کچوک 

يهرابرد ار  ولوئاپ  يهلاس  هدزای  تاعلاطم  يهیلک  دوب و  نیدامن  ًالماک  باتک  نیا  رگایمیک . تشون  یتوافتم  ًالماک  باتک  لاـس  رد  ولوئاـپ 
ولوئاپ هب  ار  باتک  زایتما  رشان ، تفر و  شورف  باتک  نیا  زا  هخسن  طقف 900  لوا  درکیم . هصالخ  يراعتسا  یناتساد  بلاق  رد  يرگایمیک 

. دنادرگرب
: داد تسد  ياهرابود  تصرف  دیشکن . شیایور  بیقعت  زا  تسد  ولوئاپ 

. دوب هدمآ  ششوخ  وا  راک  زا  هک  دش  انشآ  وکور  مان  هب  يرتگرزب  رشان  اب 
هجاوم يدایز  لابقتـسا  اب  باتک  نیا  درکیم . تبحـص  ناسنا  ره  يایاطع  يهرابرد  نآ  رد  هک  درک  رـشتنم  ار  ادیرب  باتک  لاس 1990 ، رد 

تـسرهف ردص  رد  باتک  هس  ره  یهاتوک  تدـم  رد  دـنریگب . رارق  هجوت  دروم  هرابود  زین  غم  کی  تارطاخ  رگایمیک و  دـش  ثعاب  دـش و 
باتک رد  شمان  یتح  تسکـش و  ار  لیزرب  رـشن  خـیرات  ياهباتک  مامت  شورف  دروکر  رگایمیک ، تفرگ  رارق  لیزرب  شورفرپ  ياهباتک 

. دش تبث  زین  سنیگ  ياهدروکر 
خیرات رد  يرگید  باتک  ره  زا  رگایمیک ، شورف  هک  درک  مالعا  سارتلد  لانروژ  مان  هب  یلاغترپ  یبدا  يهیرـشن  نیرتربتعم  لاس 2002 ، رد 

تسهدوب رتشیب  یلاغترپ  نابز 
تاراشتنا ییارجا  ریدم  باتک  نیا  حاتتفا  زور  رد  درک . رشتنم  هخسن  يهیلوا  ژاریت  اب  ار  رگایمیک  زنیلاک ، رپراه  تاراشتنا  هم 1993 ، هام  رد 

. دنک هاگن  ار  دیشروخ  عولط  دزیخرب و  دنباوخ ، همه  یتقو  دوز ، حبص  مدآ  هک  دوب  نآ  لثم  باتک  نیا  ندرک  ادیپ   » تفگ زنیلاک  رپراه 
.« دید دنهاوخ  ار  دیشروخ  مه  نارگید  رگید ، یمک 

لیدبت ام  رـشن  خیرات  ياهباتک  نیرتمهم  زا  یکی  هب  رگایمیک   » تشون ولوئاپ  هب  زنیلاکرپراه  ییارجا  ریدـم  لاس 2002 ، رد  دعب ، لاس  هد 
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« تسا هدش 
. دوب ولوئاپ  یللملانیب  تیلاعف  زاغآ  هدحتم  تالایا  رد  رگایمیک  تیقفوم 

تکرـش ماجنا  رـس  دـنداد و  ناشن  باتک  نیا  يور  زا  ملیف  تخاس  زایتما  دـیرخ  هب  يداـیز  يهقـالع  دوویلاـه ، زا  يددـعتم  ناگدـننکهیهت 
. دیرخ ار  زایتما  نیا  لاس  رد  رنراو  ناردارب 

رد لاس 1995 ، ات  باتک  نیا  اما  دندوب . هدرک  رـشتنم  ار  نآ  لاغترپ  ایناپـسا و  رد  کچوک  رـشان  دـنچ  اکیرما ، رد  رگایمیک  راشتنا  زا  شیپ 
زا رگاـیمیک  هـک  درکمـالعا  ایناپــسانارشان  يهیداـحتا  لاـس  رد  دــعب ، لاـس  تـفه  تـفرگن  رارق  ایناپــسا  شورفرپ  ياــهباتک  تـسرهف 

تسایناپسا ياهباتک  نیرتشورفرپ 
نویلیم کی  زا  شیب  لاغترپ  رد  ویلئوک  راثآ  شورف  درک . رـشتنم  ار  ویلئوک  راـثآ  يهعومجم  لاس 2002  رد  اتنلپ ،)  ) ولوئاپ ییایناپسا  رـشان 

تسهدوب هخسن 
يدروج تنس  یبدا  هاگنب  درکیم ، يراکمه  وااب  ویلئوک  باتک  نیلوا  ندناوخزا  دعب  لاس 1989 ، زا  هک  سنوتنآ  اکینوم  لاس 1993 ، رد 

. دشخبب مظن  ولوئاپ  ياهباتک  رشن  هبات  درک  سیسات  نولسراب  رد  ار 
نگاه نیویا  تفریذـپ  ار  باتک  نیا  هک  یـسک  نیلوا  درک . یفرعم  یللملا  نیب  رـشان  نیدـنچ  هب  ار  رگایمیک  اکینوم  لاس  نامه  هم  هاـم  رد 

. دوب ژورن  زا  سربیل  سکا  تاراشتنا  ریدم 
« دوش قفوم  هسنارف  رد  ات  منکیم  ار  مشالت  مامت  تسا و  هداعلا  قوف  باتک  نیا   » تشون اکینوم  يارب  يوسنارف  رشان  ریراک ، نآ  دعب ، یمک 
اب دش و  رـشتنم  هسنارف  رد  رگایمیک  لاس 1994 ، لیروآ  رد  تفرگ  رارق  ایلارتسا  شورفرپ  ياهباتک  ردـص  رد  رگایمیک  لاس  ربماتپـس  رد 

هـسنارف باتک  نیرتشورفرپ  رگایمیک  دعب ، یمک  تفرگ  رارق  اهـشورفرپ  تسرهف  رد  دش و  هجاوم  ناگدـنناوخ  نادـقتنم و  یلاع  لابقتـسا 
رـسارسرد ار  تیقفوم  هار  ویلئوک  هسنارف  رد  هداعلاقراخ  تیقفوم  زا  دـعب  دادـن . يرگید  باتک  هب  ار  دوخ  ياج  دـعب ، لاس  جـنپ  اـت  دـش و 

. دش هتسناد  متسیب  نرق  نایاپ  یبدا  يهدیدپ  دومیپ و  اپورا 
باتک هس  هرود  کیرد  یتح  تسا  هدش  شورفرپ  گنردیب  هدش  رـشتنم  هسنارف  رد  هک  ویلئوک  ولوئاپ  ياهباتک  زا  کی  ره  ماگنه  نآ  زا 

تشاد رارق  هسنارف  شورفرپ  باتک  هد  تسرهف  رد  نامز  مه  ویلئوک 
شخب يهرابرد  ولوئاپ  باتک  نیا  رد  درک . تیبثت  ار  ولوئاـپ  یللملا  نیب  تیقفوم  لاس 1994 ، رد  متسیرگ  متسشن و  اردیپ  دور  رانک  راشتنا 

ود ولوئاپ  دـعب ، لاس  تشاد  يریظنیب  شورف  دـش و  رـشتنم  اـیلاتیا  رد  رگاـیمیک  لاـس 1995 ، رد  تسا  هدرک  تبحـص  شدوجو  يهنیداـم 
. درک تفایرد  ار  ونایالف  یللملا  نیب  يهزیاج  رواک و  ازنیرگ  ر ) پ -  و -  باتک س -  نیرتهب  يهزیاج  ایلاتیا ، یبدا  مهم  يهزیاج 

نیرتالاب مقر  نیا  داد . تخادرپ  شیپ  رالد  نویلیم  کی  دـیرخ و  ار  مجنپ  هوک  باتک  زایتما  قح  لیزرب  ياویتژبا  تاراشتنا  لاس 1996 ، رد 
زا ار  بدا  رنه و  يهیلاوش  ناشن  ولوئاـپ  لاـس  ناـمه  تسا  هدـش  تخادرپ  یلیزرب  يهدنـسیون  کـی  هب  نونک  اـت  هک  تسیتخادرپشیپ  غلبم 

؛ ياهدـنناوخ نارازه  رگاـیمیک  وـت   » تفگ مسارم  نیا  رد  يزـالب  سود  درک . تفاـیرد  هسنارف  گـنهرف  ریزو  يزـالب  سود  پـیلیف  تـسد 
« دننکیم کیرحت  وجتسج  يارب  ار  ام  قوش  ندید و  ایور  يارب  ار  ام  ییاناوت  اریز  دندیفم ، وت  ياهباتک 

. دش هدیزگرب  اه » گنهرف  نیب  يوگ  تفگ و  یناحور و  ییارگمه  يهمانرب  يهژیو  رواشم  ناونع  هب  لاس 1996 ، رد  ولوئاپ 
شورفرپ ياهباتک  تسرهف  رد  مامت  لاـس  شـش  نآ  سیفن  يهخـسن  درک . رـشتنم  ار  رگاـیمیک  ناـملآ  سنگوید  تاراـشتنا  لاـس  ناـمه 

تسکش ار  ناملآ  شورف  ياهدروکر  مامت  لاس 2002 ، رد  تشاد و  رارق  لگیپشا  يهیرشن 
کی يدروج  تنـس  يهسـسوم  سنگوید و  تاراـشتنا  يراـکمه  اـب  ولوئاـپ  نارـشان  لاـس 1997 ، تروـفکنارف  یللملا  نـیب  هاگـشیامن  رد 

. دندرک مالعا  ار  مجنپ  هوک  باتک  یللملا  نیب  يرسارس و  راشتنا  نآ  رد  دندرک و  رازگرب  ویلئوک  ولوئاپ  راختفا  هب  ینامهم 
فلتخم ياهروشک  نارـشان  طسوت  فلتخم و  ياـهنابز  هب  مجنپ  هوک  دـش و  رازگرب  سیراـپ  رد  یگرزب  هاگـشیامن  سرام 1998 ، هامرد 
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. دش رشتنم 
. دوب شیاهباتک  ندرک  اضما  لوغشم  مامت  تعاس  تفه  ولوئاپ 

. دنتشاد تکرش  ینامهم  نآ  رد  ناهج  رسارس  ریهاشم  هک  دش  رازگرب  روول  يهزوم  رد  وا  راختفا  هب  یگرزب  ینامهم  بش  نامه 
هب هک  تسوا  یفـسلف  راکفا  زا  ياهعومجم  باتک  نیا  درک . رـشتنم  ار  رون  روآ  مزر  يامنهار  باتک  شمهم  باتک  لاس 1997 ، رد  ولوئاپ 

. دنکیم کمک  ناسنا  ره  نورد  رون  روآ  مزر  فشک 
هجاوم يدایز  لابقتسا  اب  هک  درک  رـشتنم  ار  نآ  ییایلاتیا  رـشان  ینایپموب  لوا  تسا  هدش  هدنناوخ  اهنویلیم  عجرم  باتک  نونکات  باتک  نیا 

. دش
رارق یبدا  نادقتنم  لابقتسا  دروم  تشگزاب و  ییارس  ناتساد  ییاور  کبـس  هب  دریمب ، دریگیم  میمـصت  اکینورو  باتک  اب  لاس 1998 ، رد 

: تفگ سوکوف  يهیرشن  اب  يا  هبحاصمرد  ییایلاتیا  دقتنم  هدنسیون و  فوسلیف  وکا ، وتربموا  لاس  يهیوناژ  رد  تفرگ 
.« تشاذگ نم  رب  یقیمع  ریثات  دمآ . مشوخ  ویلئوک  نامر  نیرخآ  زا  نم  »

: تفگ تندنپیدنیا  يدناس  يهمان  هتفه  رد  رناکوا ، دائنیس  و 
« ماهدناوخ هک  تسیباتک  نیرتزیگنا  تفگش  دریمب ، دریگیم  میمصت  اکینورو  »

ياهروشک زا  زیئاپ ، رد  تفر و  ییایـسآ  ياهروشک  رادید  هب  راهب  رد  تشاذـگ  رـس  تشپ  ار  یقفوم  یترفاسم  روت  لاس 1998 ، رد  ولوئاپ 
. دش متخ  ایوتال  هب  زاغآ و  لوبناتسا  زا  رفس  نیا  درک . ندید  یقرش  ياپورا 

. درک مالعا  لاس 1998  رد  ناهج  شورفرپ  يهدنسیون  نیمود  ار  ویلئوک  ولوئاپ  ریل ، یبدا  يهیرشن  لاس 1999 ، سرام  هام  رد 
: دندرک مالعا  نارواد  درک و  تفایرد  داصتقا  یناهج  نمجنا  زا  ار  لاتسیرک  ربتعم  يهزیاج  لاس 1999 ، رد 

«. دزاسیم هزیاج  نیا  راوازس  ار  وا  هک  هدرک  رارقرب  توافتم  ياهگنهرف  نایم  يدنویپ  مالک  زا  هدافتسا  اب  ویلئوک ، ولوئاپ  »
دریمب دریگیم  میمـصت  اکینورو  باتک  اب  ویلئوک  ولوئاپ  لاس  نامه  درک . ادـها  وا  هب  ار  رون  ود  نویژل  ناشن  هسنارف  تلود  لاس 1999 ، رد 

نیتال ياکیرما  يهتسجرب  ناگدنسیون  همه  نآ  نایم  رد  دندش ، هدز  تفگـش  اههناسر  درک . تکرـش  سریآ  سونئوب  باتک  هاگـشیامن  رد 
. دوب ریظنیب  دوب ، ویلئوک  ولوئاپ  زا  هک  یلابقتسا 

: دنتشون تاعوبطم 
رد یتح  دناهدیدن ، یلابقتـسا  نینچ  زگره  هک  دننکیم  اعدا  دـناهدرکیم ، راک  باتک  هاگـشیامن  نیا  رد  شیپ  لاس  زا 25  هک  ینالوؤسم  »

نالوؤسم دـندرک و  عمجت  هاگـشیامن  ياهرد  تشپ  مسارم  عورـش  زا  شیپ  تعاس  راهچ  زا  مدرم  دوب ». هداعلاقراخ  سخروب  تایح  نامز 
. دوش لیطعت  رترید  تعاس  راهچ  انثتسا  روط  هب  هاگشیامن  زور ، نآ  هک  دنداد  هزاجا  هاگشیامن 

وا درکیم . رفس  ناریا  هب  لاس 1357 ، بالقنا  زا  دعب  هک  دوب  یناملسمریغ  يهدنسیون  نیلوا  وا  درک . رفس  ناریا  هب  ولوئاپ  هم 2000 ، هام  رد 
. دوب هدش  توعد  ناوراک  شایناریا  رشان  یمالسا و  داشرا  گنهرف و  ترازو  اهندمت ، يوگ  تفگ و  یللملا  نیب  زکرم  يوس  زا 

وا تسا  هدرکن  اضما  ار  تیار  یپک  یللملا  نیب  يهدـهاعم  ناریا  هکنیا  هب  هجوت  اب  تسب و  يراکمه  دادرارق  ناوراـک  تاراـشتنا  اـب  ولوئاـپ 
لابقتسا نینچ  اب  ناریا ، رد  هک  درکیمن  ار  شروصت  زگره  ولوئاپ  درکیم . تفایرد  فیلاتلا  قح  ناریا  زا  ًامسر  هک  دوب  ياهدنـسیون  نیلوا 

. دوب توافتم  برغ  گنهرف  اب  ًالماک  ناریا  گنهرف  دوش . وربور  یمرگ 
. دندرک تکرش  زاریش  نارهت و  رهش  ود  رد  ویلئوک  ولوئاپ  باتک  ياضما  مسارم  اهسنارفنک و  رد  یناریا  يهدنناوخ  نارازه 

. دش رشتنم  ناریا  لیزرب و  لاغترپ  ایلاتیا ، رد  نامزمه  میرپ  هزیشود  ناطیش و  نامر  لاس  نامه  ربماتپس  هام  رد 
روظنم هب  ار  ویلئوک  ولوئاـپ  يهسـسوم  اکیـسیتیوا ، اـنیتسیرک  شرـسمه  هارمه  هب  لاـس 1996 ، زا  هک  درک  مـالعا  ولوئاـپ  ناـمز ، ناـمه  رد 

تسهدرک سیسات  یلیزرب  نامناخیب  نادنملاس  تسرپرسیب و  ناکدوک  زا  تیامح 
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شورفرپ ياهباتک  ردص  رد  روشک  یسرد  دش و  رـشتنم  ناهج  ياهروشک  زا  يرایـسب  رد  لاس 2001  رد  میرپ  هزیشود  ناطیـش و  باتک 
تأیه رظن  زا  درک . تفایرد  ار  ناملآ  یبدا  زیاوج  نیرتیمیدـق  نیرتربتعم و  زا  یکی  یبماب  يهزیاـج  ولوئاـپ ، لاـس 2001 ، رد  تفرگ  رارق 

لیدـبت رون  روآ  مزر  کی  هب  کیرات  يایند  نیا  رد  ماجنا  رـس  هک  تسنیا  ناسنا  ره  ماجنا  رـس  تشونرـس و  هکنیا  هب  ولوئاپ  ناـمیا  نارواد 
تسا یناسنا  قیمع و  رایسب  یمایپ  دوش ،

هب ولوئاپ  لاس 2002 ، يالوج  رد 25  دید . ار  گنیجنان  نکپ و  ياهگناش  درک و  رفس  نیچ  هب  راب  نیلوا  يارب  ولوئاپ  لاس 2002 ، لیاوا  رد 
. دش باختنا  لیزرب  بدا  ناتسگنهرف  تیوضع 

ولوئاپ باختنا  نیا  مالعا  زا  دعب  زور  ود  تسا  لیزرب  نابز  گنهرف و  زا  تظافح  تسا  رقتسم  ورین  اژودویر  رد  هک  ناتسگنهرف  نیا  فده 
نوریب شاهناخ  زا  یتقو  تفرگ  رارق  روشک  تاعوبطم  مامت  هجوت  دروم  درک و  تفاـیرد  شناگدـنناوخ  يوس  زا  کـیربت  يهماـن  رازه  هس 

. دندرک قیوشت  ار  وا  دندوب و  هدش  عمج  شاهناخ  ولج  رفن  اهدص  دمآ ،
ناتسگنهرف تیوضع  هب  وا  باختنا  تسا  هدوب  یبدا  نادقتنم  داقتنا  دروم  هراومه  وا  اما  دنتسه ، ولوئاپ  يهتفیـش  هدنناوخ  اهنویلیم  دنچ  ره 

. دوب نادقتنم  نیا  رظن  ضقن  تقیقح  رد  لیزرب 
ياهباتک تسرهف  رد  نامزمه  وا ، باتک  جنپ  تفرگ  رارق  ریثات  تحت  تدش  هب  درک و  رفس  هیـسور  هب  ولوئاپ  لاس 2002 ، ربماتپس  هام  رد 

زا 250000 شیب  هتفه  ود  تدـم  رد  مجنپ  هوک  رون و  روآ  مزر  يامنهار  باـتک  رگاـیمیک ، میرپ  هزیـشود  ناطیـش و  تشاد  رارق  شورفرپ 
: درک مالعا  اک  ما د . یشورفباتک  ریدم  تفر  شورف  هب  هیسور  رد  وا  ياهباتک  زا  هخسن 

يارب باتک  ياضما  مسارم  البق  ام  دنـشاب . هدـش  عمج  هدنـسیون  کـی  زا  نتفرگ  اـضما  يارب  هک  میدوب  هدـیدن  ار  مدآ  همه  نیا  زگره  اـم  »
. دوب هدشن  هجاوم  لابقتسا  همه  نیا  اب  اما  میدوب  هدرک  رازگرب  نیتوپ  ياقآ  یتح  فچاپروگ و  ياقآ  نیستلی و  سیروب  ياقآ 

. تسا یندرکنرواب 
يارب یکیربت  مایپ  نوتنیلک  لیب  درک و  تفایرد  تروفکنارف  رد  تسپادوب  هاگشاب  زا  ار  يراتنالپ  رنه  يهزیاج  ولوئاپ  لاس 2002 ، ربتکا  رد 

وا دوشیمن . دودحم  شیاهباتک  هب  وا  تیقفوم  اما  تسا  هدوب  رادروخرب  شنارـشان  مرگ  غیردیب و  تیامح  زا  هراومه  ولوئاپ  داتـسرف . وا 
هب ناهج  يهراق  جـنپ  رد  ياهفرح  رتائت  هورگ  اههد  طسوت  نونکات  رگایمیک  تسا  هدوب  قفوم  زین  رگید  یعامتجا  یگنهرف و  ياـههنیمز  رد 

هزیشود ناطیش و  متسیرگ و  متسشن و  اردیپ  دور  رانک  دریمب ، دریگیم  میمصت  اکینورو  نوچمه  يو  راثآ  ریاس  تسا و  هتفر  هنحـص  يور 
. دناهدوب قفوم  رتائت  يهنحص  رب  نونکات  زین  میرپ 

روط هب  نینچمه  درادن . غیرد  هبحاصم  زا  تسا و  تاعوبطم  هجوت  دروم  هراومه  يو  دوشیمن . متخ  اج  نیمه  هب  ویلئوک » ولوئاپ   » يهدیدپ
. دنا هدمآ  درگ  بوتکم  باتک  رد  اهنوتس ، نیا  زا  یشخب  هک  دسیونیم  ناهج  رسارس  ياههمانزور  رد  ییاهنوتس  یگتفه 

هک دوب  ناـنچ  تـالاقم  نیا  تیقفوـم  درک . وـبولگوا » یلیزرب  يهماـنزور  رد  یگتفه  تـالاقم  نتـشون  هب  عورـش  وا  سرام 1998 ، هاـم  رد 
« ائن ات  ، » ایلاتیا ارـس » الد  ریروک  تایرـشن  رد  وا  تالاقم  نونکات  دـنداد . ناشن  هقالع  اـهنآ  راـشتنا  يارب  زین  رگید  ياـهروشک  ياـههمانزور 
، ایبملک روداتکپـسا » لا  ، » ـالئوزنو لانویـسان » لا  ، » روداوکا وسروینوا » لا   » ناتـسهل ولداـیکریوز »  » ینوتـسا اـنآ »  » ناـملآ نروهوت   » ناـنوی

ولیئوک ولوئاپ  راثآ  تسرهف  تسا  هدش  رشتنم  ناریا  باتک » نشج  بایماک و   » ناویات و زمیات » انیاچ   » کیزکم امرفر » »
غم کی  تارطاخ  ( 1987)

رگایمیک ( 1988)
ادیرب ( 1990)

رترب يهیطع  ( 1991)
اهيریکلاو ( 1992)
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متسیرگ متسشن و  اردیپ  دور  رانک  ( 1994)
بوتکم ( 1994)

مجنپ هوک  ( 1996)
رون روآ  مزر  يامنهار  باتک  ( 1997)
ربمایپ کی  يهناقشاع  ياههمان  ( 1997)

بوتکم نیمود  ( 1997)
دریمب دریگیم  میمصت  اکینورو  ( 1998)

میرپ هزیشود  ناطیش و  ( 2000)
اههون نادنزرف و  ناردپ  يارب  ییاهناتساد  ( 2002)

هقیقد هدزای  ( 2003)
ریهز ( 2004)

شاب يراج  دور  نوچ  ( 2005)
ولبوتروپ يهرحاس  ( 2006)

تالاقم شخب 

ویلئوک ولوئاپ  راثآ  دقن 

ریهز . 1

هراشا

دنترابع هک  تسا  شخب  راهچ  رب  لمتـشم  باتک  نیا  باتک  هرابرد  نارهت 1385  متفه ، پاچ  ناوراک ، تاراشتنا  يزاـجح ، شرآ  همجرت 
: زا

ار دوخ  تشذگرس  زا  یـشخب  ات  دراد ، شالت  رثا  نیا  رد  ولوئاپ  اکاتیا . هب  تشگزاب  ینایرآ و  خن  فالک  سناه ، لاؤس  مدازآ ، یناسنا  نم 
مگ تسا  راگنربخ  هک  ار  رتِسا  دوخ ، نز  تسا و  قارع  گنج  رد  ياهدنسیون  تشادزاب  هرابرد  لوا  شخب  دیامن ، نایب  ناتـساد  تروص  هب 

. دنک یفرعم  يدازآ  ار  درم  نز و  دازآ  طباور  دراد  یعس  شخب ، نیا  رد  ولوئاپ  هدرک .
. دنکیم نایب  ار  دتفایم  درم  يارب  هک  یتاقافتا  مود ، شخب  رد 

هدش و ناتسقازق  یهار  لیئاخیم  مان  هب  یصخش  هارمه  هب  دوخ  نز  ندرک  ادیپ  يارب  درم  هک  دزادرپیم  ینایرج  هب  هدنسیون  موس ، شخب  رد 
مکاح حور  دباییم . ار  دوخ  نز  درم ، هک  نیا  ات  دزادرپیم  یتاقافتا  نایب  هب  رخآ  لصف  رد  دنوشیم و  انشآ  یطلتخم  ياههورگ  هب  هار  رد 

. تسا سکس  غیلبت  عون  نیرتبرخم  زا  هک  تسیفخ  سکس  هشیدنا  باتک  نیا  رب 
ندناوخ ماگنه  رد  هچنآ  دهدب . وا  دروخ  هب  دهاوخیم  هک  ار  هچنآ  دیامن و  هارمه  دوخ  اب  ار  هدـنناوخ  هتـسناوت  لماک  تراهم  اب  هدنـسیون 

. تسا فلاخم  سنج  زا  ییوج  عتمت  دوشیم  ءاقلا  هدنناوخ  هب  باتک  نیا 
. دش دهاوخ  هدیشک  طوقس  هطرو  هب  هاگآدوخان  دشابن  رایشوه  رگا  هک  دنیبیم  هدنسیون  يزاب  نادیم  رد  هاگان  هب  ار  دوخ  هدنناوخ 
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. مینکیم هراشا  باتک  نیا  یفارحنا  ياههنومن  زا  یخرب  هب  همادا  رد 

بورشم زا  هدافتسا  . 1

هنومن 1

همانرب نودب  اهنز و  مه  زاب  لکلا ، مه  زاب  يزابواگ ، مه  زاب  اهنز ، لکلا ، يزابواگ ، دننکیم ، زاب  حبص  هد  تعاس  زا  هک  ییاهوکـسد  اب 
ص 43) . ) ینامز

هنومن 2

ص 42) . ) موریم لاح  زا  قاتا  طسو  مروخیم و  بارش  يرطب  ود  مشکیم ، شیشح  لماک  راگیس  کی 

هنومن 3

. دشکیم هت  دراد  میاهراگیس  هدش ، مامت  بارش  يرطب 
(ص 62)

هنومن 4

ص 71) . ) مزادرپب عوضوم  نیا  هب  مفظوم  مدرکیم  ساسحا  بارش ، سالیگ  دنچ  زا  دعب  اما 

هنومن 5

ص 94) . ) دوشیم تحار  مک  مک  دراد  لیئاخیم  هک  منیبیم  اکدو و  ناویل  دنچ  دعب  تبحص ، تعاس  مین 

هنومن 6

ص 95) . ) هدروآ تسد  هب  هرابود  ار  شايرایشوه  هدیشون ، هک  ییاهاکدو  دوجو  اب  لیئاخیم ، دسریم  رظن  هب 

هنومن 7

. دیـسر هیناث  یـس  ضرع  رد  بارـش  دروایب …  زمرق  بارـش  يرطب  کی  تقو  عرـسا  رد  هک  دوب  نیا  دوب ، مهم  میارب  ًاـعقاو  هک  يزیچ  اـهنت 
. میدرک رپ  ار  نامیاهسالیگ 

(ص 126)

هنومن 8

ص 132) . ) درک ار  راک  نیمه  لیئاخیم  میدیشون ، بارش  رگید  سالیگ  کی 

هنومن 9
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ص 210) . ) دراذگیم ریثأت  ام  همه  رب  دراد  میوشب ، مرگ  ات  میاهدروخ  هک  ییاکدو  اما 

هنومن 10

ص 225) . ) تشاد نایرج  شنوخ  رد  مه  يرتشیب  ياکدو  راب  نیا  و  ینادیم ؟ هچ  رقف  زا  وت 

هنومن 11

ص 236) . ) میدز فرح  نامکرتشم  رفس  ياهارجام  زا  میدیشون ، بارش  يرطب  ود 

هنومن 12

! هن ای  ماهدروخ  بورشم  يدیمهفن  مدوب و  ترانک  بش  مامت  هن ؟ رگم  ینادیمن ، ار  لاؤس  نیا  باوج  تدوخ  ياهدروخ ؟ بورـشم  زورما 
(ص 253)

هنومن 13

ص 263) . ) مدیشون ياهعرج  میدروخیم …  اهادگ  اب  هک  دندروخیم  ار  يزیچ  نامه  دیخرچ …  رود  هرابود  اکدو  يرطب  کی 

هنومن 14

… ص 264)  ) تشگ تسد  هب  تسد  رگید  راب  کی  اکدو  يرطب 

هنومن 15

ص 267) . ) متخیر بآ  يوج  رد  ار  مُر  متشگرب و  مدیرخ و  اکدو  يرطب  ود  متفر ، يراب  هفاک  فرط  هب 

هنومن 16

. دش مامت  اکدو 
ص 269) . ) مدیرخ رگید  يرطب  ود 

هنومن 17

متشادرب اکدو  يرطب  هس  دنتفایم …  هار  هب  اههسفق  نایم  رد  دنوشیم و  دراو  مه  اب  همه  میسریم …  یشورف  بورشم  هزاغم  هب  ماجنا  رس 
ص 273) . ) متفر قودنص  فرط  هب  تعرس  هب 

هنومن 18

ص 279) . ) مدرکیم يدازآ  ساسحا  اما  دوب ، اکدو  ریثأت  دیاش 

هنومن 19
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. دننکیم رپ  هرابود  ار  نامیاهسالیگ  دنکیم و  ياهراشا  همانرب  ریدم  دش ، مامت  بارش 
(ص 309)

هنومن 20

. دشیم یلاخ  یندرکن  رواب  یتعرس  اب  مه و  رس  تشپ  بارش ، ياهيرطب 
(ص 311)

هنومن 21

ص 90) . ) دنهدب يوسنارف ) بارش  یعون   ) نیاپماش سالیگ  کی  دناهداتسیا ، فص  رد  هک  یناسک  مامت  هب  دهدیم  روتسد 

یفارخ نیغورد و  ياهنییآ  نتسناد  رثؤم  . 2

هنومن 1

. تسا رثؤم  اهنییآ  نیا  زا  يرایسب  هک  مدرک  فشک  هلب  ماهدرک …  نیرمت  هعلاطم و  ار  هیفخ  مولع  يرگایمیک و  يرگوداج ، اهلاس 
(ص 45 و 46)

هنومن 2

ار يرگایمیک  وداج و  رارسا  موشب ، راد  هچب  ماجنا  رـس  مشاب ، هتـشاد  یکورک  نیـشام  متـساوخیم …  دش  ضوع  زاب  میاهایؤر  یناوج  رد 
ص 348) . ) منک فشک 

یگدنز هب  یفنم  هاگن  . 3

هنومن

هناخ منکیم ، رهوش  دـننکیمن …  رکف  عوضوم  هب  ًالـصا  دـناهدرک و  تحار  ار  ناـشراک  هک  ارچ  دـنیآیم ، رظن  هب  تخبـشوخ  اهیـضعب 
ربخ ناشناج  رد  شدوجو  زا  مه  ناشدوخ  یتح  هک  دـهدیم  ناشن  ار  یمغ  ناشیاهمشچ  همه ، نیا  اب  اما  مروآیم … ، هچب  اتود  مرخیم ،

ص 55) ( ؟ یتخبشوخ وت  دنرادن .

تسا تعاجش  موادم ، قالط  جاودزا و  . 4

هنومن

ص 26) . ) موشب ادج  مموس  مود و  لوا و  نز  زا  مدرک  ادیپ  تعاجش  ات  مدیگنج  مدیگنج . مموس  مود و  لوا ، نز  قشع  يارب 
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مهبم ياههتشون  . 5

هنومن

مه مدوـخ  یتـح  هک  ارچ  دـمآیم  هداـعلاقراخ  مرظن  هب  هک  هحفـص  رازه  مدیـشک ، راـک  زا  تـسد  هحفـص ، رازه  زا  شیب  نتـشون  زا  دـعب 
ص 26) . ) ماهتشون هچ  مدیمهفیمن 

یعامتجا یگدرب  . 6

هنومن 1

هدرب رتشیب  دندرکیم ، عافد  ناسنا  قح  اهنت  نیا  زا  رتشیب  هچ  ره  دـندزیم و  فرح  يدازآ  مان  هب  هک  مدـیدیم  ار  یناسک  هزرابم ، نیح  رد 
هدرب دـننامب  يرگید  صخـش  ِراـنک  رمع ، ناـیاپ  اـت  دـندرکیم  دـهع  نآ  رد  هک  یجاودزا  هدرب  دندیـسریم . رظن  هب  ناشدادـجا  تساوـخ 

. تسا سب »  » ای هن »  » دنیوگب دنتسناوتیمن  نآ  رد  هک  ییاهقشع  رد  یعامتجا …  ياهمیژر  تلادع ،
(ص 26)

هنومن 2

یگدنز هدرب  لمجتم …  رهاظ  هدرب  لمجت ، هدرب  دنتـشادن ، تسود  هک  دنروخب  اذغ  یناسک  اب  دندوب  روبجم  هک  هتفه  رخآ  تالیطعت  هدرب 
ص 27) . ) دنزاسب نآ  اب  دندوب  هتفرگ  میمصت  اما  دندوب ، هدرکن  باختنا  ناشدوخ  هک  يا 

دنب دیقیب و  يدازآ  ياهب  . 7

هنومن

. تس ایند  زیچ  نیرتمرتحم  يدازآ  نم  يارب 
ياـهمخز غاد  مدرکن ؛ رارکت  رگید  مدرکیم و  دـیابن  هک  منکب  ییاـهراک  متـشدن ، تسود  هک  مشچب  ار  ییاـههداب  دـش  ثعاـب  نـیا  هـتبلا 

نیگنس يدازآ  ياهب  منادیم  منکیم ، لمح  لادم  لثم  ار  میاهمخز  غاد  متـسین ، نامیـشپ  میاهجنر  زا  دنامب …  مناج  مسج و  رب  يرایـسب 
. تسا

(ص 27)

یگدرب دامن  ییوشانز  یگدنز  . 8

هنومن 1

مدوخ زا  لاـس  همه  نیا  هک  ییاهنـشج  رد  مناوتیم  نوریب . مورب  دـهاوخیم  ملد  سک  ره  اـب  نشور ، زور  رد  مناوـتیم  مرنوـیلیم  درجم و 
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ص 33) . ) منک تکرش  ماهدرک ، غیرد 

هنومن 2

دبا ات  ار  لوق  نیا  دیاب  دنـشاب  تخبـشوخ  مه  اب  دبا  ات  دـناهداد  لوق  یتقو  دـننکیم  لایخ  مه  زاب  دـنراد ؛ طلـست  قح  مه  رب  دـننکیم  رکف 
ص 170) . ) دنشکب یتخبدب  زور  ره  هک  اهب  نیا  هب  یتح  دننک ، ظفح 

هنومن 3

 … مینک ضوع  ار  رگیدـمه  میهاوخیم  مینکیم ، اوعد  یکچوک  زیچ  ره  رطاخ  هب  مینکیم  ثحب  دـتفایم ؟ یقافتا  هچ  میمه  راـنک  تقو 
: مییوگیم نامدوخ  هب  ناملد ، توکس  رد  یهاگ 

. تسا بوخ  هچ  يدازآ 
ص 172) . ) متشادن يدهعت  چیه  شاک 

عورشمان هطبار  جیورت  . 9

هنومن 1

نم قشاع  مک  مک  دـیوگیم و  شراک  ياهارجام  زا  وا  منکیم  يزپشآ  شیارب  مینکیم . هاگن  ار  ایرد  مینامیم . رود  ایند  زا  مامت  زور  هس 
رب شریرحت  نیـشام  اب  دوریم و  نوریب  دوز  یلیخ  حبـص  زور  کی  میباوخیم ، نم  نامتراپآ  رد  ـالومعم  میدرگ . یمرب  رهـش  هب  دوشیم .

ص 36) . ) دوشیم مه  وا  هناخ  نم  هناخ  مییوگب  يزیچ  هکنآ  یب  دعب  هب  زور  نآ  زا  ددرگیم ،

هنومن 2

منکیم رکف  مشاب …  هتشاد  هطبار  یسک  اب  دیاب  هشیمه  منکیم ، رکف  هک  نیا  يارب  ماهدش ؟ ماکان  اهدرم  اب  هطبار  رد  هشیمه  ارچ  ینادیم 
ناشن ار  مدوجو  ياـههبنج  نیرتهب  دـنکیم  مروبجم  رگا ي  وغا  يورین  موشیم . ییانثتـسا  باذـج و  شوهاـب و  هداـعلا و  قوف  يروط  نیا 

ص 143) . ) مهد

هنومن 3

تکرـش دـیردام  نشج  رد  مه  اـب  بش  ره  دـنکیم و  یگدـنز  نم  ناـمتراپآ  لـته  رد  دـناوخیم و  زاوآ  ورتـم  رد  هک  يروب  وم  رتـخد  هب 
نآ رد  ار  نز  روضح  هناشن  ره  منکیم ، بترم  ار  نامتراپآ  میدرگیم . رب  رگید  هام  کی  اما  موریم ، لاـقترپ  هب  مراد  میوگیم  مینکیم ،

(43 . ) دنامب نم  شیپ  هام  کی  ات  دیآیم  دراد  منز  دننک ، توکس  ًالماک  مهاوخیم  مناتسود  زا  مربیم . نیب  زا 

هنومن 4

منکیم رکف  مگنجب ، ترطاخ  هب  مهاوخیم  مشاب … ؟ هتـشاد  تسود  مه  ار  وت  مناوتیم  رتسا ، هب  مقـشع  دوجو  اب  هک  یـسرپب  یهاوخیم 
. تسا نم  شالت  مارتحا و  راوازس  يدیزرویم  رتسا  هب  وت  هک  دزروب  قشع  روط  نآ  دناوتب  هک  يدرم  دزرایم . شتمحز  هب 
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(ص 144)

هنومن 5

مردـپ هب  دـیاب  مردام  هک  نیا  ینعی  رامآ  میراد . داقتعا  راـمآ  هب  همه  اـم  میراذـگب . مارتحا  نآ  هب  دـیاب  دـیآیم ، ناـیم  هب  راـمآ  ياـپ  یتقو 
. تسا رامآ  راک  درادن  مه  يریصقت  دنک ، تنایخ 

(ص 113)

هنومن 6

ود دـنمراک  هس  اب  يرتفد  رد  هک  تسنیا  شیاـنعم  دـینکب ! ار  شرکف  دـنراد . مه  اـب  یفطاـع  هطبار  یعون  تکرـش ، ره  نادـنمراک  موس  ود 
. دننکیم كرت  ار  ناشراک  عوضوم  نیمه  رطاخ  هب  دصرد  هد  دنراد . مه  اب  کیدزن  يهطبار  یعون  ناشرفن 

هناخ زا  ار  اهدـنمراک  تدـم  زارد  تبیغ  هک  لغاشم  زا  یـضعب  رد  دـشکیم و  لوط  هام  هس  زا  شیب  هک ، دـنراد  ییاههطبار  دـصرد  لهچ 
. دننکیم ادیپ  يدج  هطبار  مه  اب  رفن  تشه  مک  تسد  رفن  هد  زا  دبلطیم ،

(ص 112)

هنومن 7

باوخ تخت  هب  ناشراک  دـننک ، تبحـص  مه  اب  یـصوصخ  لـئاسم  هراـبرد  رگا  دـنروخب ، بورـشم  دنـشاب و  اـهنت  مه  اـب  ینز  درم و  رگا 
. دشکیم

(ص 148)

هنومن 8

. دشکیم باوخ  تخت  هب  ناشراک  دهد  هزاجا  طیارش  رگا  دیآیم ، ناششوخ  مه  زا  هک  نز  درم و  کی 
(ص 149)

هنومن 9

. دنکیم نشور  ار  هنیموش  دسریم  منز  داتفایم . تشاد  هک  یتاقافتا  روصت  مباوخب …  متسناوتن  بش  تفر ، ناتسهوک  هب  مرسمه  یتقو 
 … دـنیبب ار  اـهزیچ  یلیخ  دـناوتیم  ًاـنئمطم  درم  هدیـشوپن . يزیچ  شکزاـن  نـهاریپ  ریز  دروآیم ، رد  ار  شرووـلپ  دروآیم ، رد  ار  شتک 

لبم ود  يور  هک  ود ، نآ  الاح  دریگیم …  لکش  ناشنایم  یتسدمه ، یعون  ساسحا  دننکیم و  تبحـص  یـصوصخ  رایـسب  لئاسم  رابرد 
… ص  ) وا اب  دشاب و  رگید  يدرم  رانک  رد  هظحل  نآ  رد  منز ، تسا  نکمم  هک  نیا  نتسناد  دناهتسشن …  مه  رانک  دندوب  هتسشن  هناگادج 

(150

هنومن 10

ایند يزاب  نیرتبلاج  رگا ي  وغا  يزاب  هک  نیا  رطاخ  هب  طقف  مدشیم ، رگید  ياهنز  قشاع  تعرس  هب  اما  مدوب ، نئمطم  رتسا  هب  مقشع  زا 
. تس
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(ص 187)

هنومن 11

؟ تسیچ دناهدمآ ، مهار  رس  یگدنز  رد  هک  ییاههقوشعم  مامت  كرتشم  تیصوصخ  دیسرپ  نم  زا  یسک  شیپ  ياهلاس 
: دوب ناسآ  شباوج 

يدایز ياههقوشعم  مدرکیمن . هدافتسا  مینک  هبرجت  مه  اب  میتسناوتیم  هچنآ  زا  مدنامیم و  روطنامه  نم  دندشیم و  ضوع  اهنز  نم … .
ص 187) . ) مدوب بسانم  صخش  رظتنم  هشیمه  اما  متشاد 

هنومن 12

میدیزرو و قشع  تالکـشم ، مامت  اب  میدیزرو …  قشع  مه  هب  ما ، یبط  دـنب  ندرگ  زا  یـشان  تالکـشم  دوجو  اب  باوخ ، عقوم  بش  رخآ 
ص 193) . ) مدیرکیم ساسحا  مه  هب  کیدزن  رایسب  ار  نامدوخ 

هنومن 13

رد منکیم ، فشک  ار  سکس  منکیم ، ادیپ  ار  میاهرتخد  تسود  نیلوا  مباییم ، ییاهتسود  منکیم . راک  نیزنب  پمپ  رد  مامت  لاس  جنپ 
ص 215) . ) منکیم تکرش  ینابایخ  ياهاوعد 

هنومن 14

ياهقشع مدیـسرپن . ار  نیا  مسانـشب . ار  ماهتـساوخ  هداد ، دای  نم  هب  هداد ؟ داـی  وت  هب  رتهب  ار  يزاـب  قشع  تایلبق ، ياـهقشع  ینکیم  رکف 
؟ ینک يزاب  قشع  ترهوش  اب  رتهب  هداد  دای  وت  هب  تایلبق 

منک شومارف  دناهتـشاذگ  نم  رب  رگید  ياهدرم  هک  ار  ییاهمخز  غاد  دیاب  منک ، شمیلـست  ًالماک  ار  مدوخ  مناوتب  هک  نیا  يارب  سکع ، رب 
(ص 220)

هنومن 15

نآ رمع  میتسنادیم  ود  ره  هک  ارچ  تدش ، جوا  رد  میدیزرو ، قشع  مه  هب  مامت  زور  هس  مدش ، انـشآ  يرتخد  اب  مدش ، ادج  شاقن  زا  یتقو 
. تسا هاتوک  رایسب  قشع 

(ص 236)

هنومن 16

هچ یمهفب  ینک  یعـس  دـیاب  مک  تسد  ددرگ ، یمرب  هناـخ  هب  رید  دراد ، تتـسود  ینکیم  اـعدا  هک  ترـسپ  تـسود  یتـقو  ینکیمن  رکف 
ص 291) ( ؟ هداتفا قافتا 

هنومن 17

اب میاهتسود  یتقو  بش ، منک . بلج  ار  ناشهجوت  متسناوتیمن  دوب و  مهم  نیمه  طقف  مرب  رود و  ياهرتخد  يارب  متشادن ، زور  دم  سابل 
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هک دعب  زور  رصع  مشاب …  داش  متسناوتیم  نآ  رد  هک  مدنارذگیم  ییایند  قلخ  هب  ار  مدازآ  تقو  دنتفریم ، نوریب  ناشیاهرتخد  تسود 
تشز و ار  مدوخ  هک  نم  میتفر . نوریب  امنیس  زا  مه  تسد  رد  تسد  تفرگ . ار  متسد  تسشن و  مرانک  یکلک  ره  هب  میدوب ، هتفر  امنیس  هب 

ص 294) . ) هورگ رتخد  نیرتبوبحم  اب  متشادن ، زور  دم  سابل  متسنادیم و  فیعض 

هنومن 18

سابل يروط  اهنز  همه  یمـسر ، ياهینامهم  رد  منادیم  دمآیم …  رظن  هب  لاحـشوخ  شباذج ، هنا و  رگا  وغا  یکـشم  سابل  نآ  اب  يرام 
ناهاوخ ناشنز  دننادیم  هک  ناشرـسپ  تسود  ای  رهوش  دوشب و  همه  هجوت  زکرم  ناشندـب ، ياهیگدـیمخ  اهیگتـسجرب و  هک  دنـشوپیم 

: دننکیم رکف  دراد ،
مفرط نآ  ًالامتحا  دهاوخیم …  ناتلد  امـش  هک  مراد  ار  يزیچ  مرتهب ! امـش  زا  مناوتیم ! نم  تسا ! نم  اب  وا  اما  دـیربب ! تذـل  رود  زا  اهآ !

. تسا نز  کی  ياههنیس  مه 
ص 299) . ) میاهاتسود زا  یکی  نز  ًالامتحا 

هنومن 19

: دنکیم هچ  اج  نآ  دنادیمن  تسرد  یسک  هک  تسا ، يروب  وم  رتخد  زا  هلمج ، سکس !
. تسا یعیبط  شراتفگ  راتفر و  مک  تسد  تسین »! هدیچیپ  مه  ردق  نیا  تسا و  رتبلاج  یلیخ  مینزن ؟ فرح  سکس  يهرابرد  ارچ  »

مه یلیخ  منکیمن  رکف  اما  تسا ، رتبلاج  ًاعقاو  سکس  منکیم . شقیوشت  نم  اما  دنزیم ، يزیمآ  هنعط  دنخبل  زیم ، ِرـس  ِنانامهم  زا  یکی 
. دشاب هتشاد  قرف 

ص 307) . ) تسین عونمم  رگید  سکس  هرابرد  تبحص  هتشذگ  نآ  زا 

هنومن 20

نامهطبار راب  نیا  دنچ  ره  اههتخانـشان . ییوجارجام و  یپ  رد  نم  دندهعت و  تابث و  لابند  اهنآ  هشیمه  لثم  یلبق ، نانز  اب  تالکـشم  نامه 
شدوخ اـب  هک  ار  یلئاـسو  ماـمت  شریرحت و  نیـشام  ِرتِسا  تسا  شتقو  رگید  هک  دـسریم  رظن  هب  دـعب  لاـس  ود  اـما  دـشکیم ، لوط  رتشیب 

ص 36) . ) شدوخ هناخ  هب  دنادرگرب  هرابود  هدروآ 

هنومن 21

. دشاب مقشاع  هتخانشن  اپ  زا  رس  هک  منک  یگدنز  یسک  اب  منکن ، جاودزا  زگره  مزروب ، قشع  يدایز ، ِياهنز  هب 
(ص 348)

هنومن 22

قالط دراذگیم . اهنت  هدمآ ، مهار  رـس  هک  يرگید  نز  قشع  اب  ارم  بترم ) میوگب  رتهب   ) تقو دنچ  ره  اما  منادیم و  ما  یگدـنز  نز  ار  وا 
(53 . ) هن ای  دراد  ربخ  نم  عورشمان  هطبار  زا  مسرپیمن  زگره  دوشیمن . حرطم  تقو  چیه 

هنومن 23
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: مهدیم باوج  دشاب ؟ هدرک  نات  كرت  رگید ، نز  کی  اب  ناتهطبار  رطاخ  هب  تسا  نکمم  دینکیم  رکف 
ص 22) . ) تسین مهم  شیارب 

هنومن 24

؟ تسیچ يرادافو  رگم 
؟ تسین نم  لام  هک ، ما  یحور  مسج و  کلام  هک  ساسحا  نیا 

ص 54) ( ؟ ماهدوبن يرگید  درم  اب  تقو  چیه  میاهدوب ، مه  اب  هک  اهلاس  نیا  مامت  رد  ینکیم  رکف  وت 

هنومن 25

. دوب هتفر  رس  نامهلصوح  هک ، دمآ  شیپ  نآ  رطاخ  هب  رتشیب  قافتا  نیا  عقاو ، رد  هدوبن ، راک  رد  ياهناقشاع  هطبار 
نامراک نیمه  يارب  دـنکیم و  دـنمهقالع  یگدـنز  هب  ار  مدآ  هشیمه  رگا ي  وغا  میتشادـن ، يراک  راهن  زا  دـعب  دوب ، ياهدـننک  لـسک  زور 

ص 23) . ) باوخ تخت  هب  دیشک 

هنومن 26

چیه مینکیم  دومناو  ود  ره  دـعب  زور  نیمه . ارجام ، لابند  نم  تسا و  تاساسحا  لابند  نز  مرادـن ، یمهم  راـک  دوشیم  روط  نیا  یهاـگ 
. دنکیم ادیپ  همادا  یگدنز  هداتفین و  یقافتا 

(ص 23)

هنومن 27

غورد مه  هب  زگره  اما  میربیم ، جـنر  میوشیم ! وربور  یگدـنز  تالکـشم  اب  مه  رانک  رد  هک ، میدـیلابیم  دوخ  هب  هشیمه  هک  رتسا  نم و 
ص 32)  ) میدرکیم ینثتسم  نوناق  نیا  زا  ار  نامعورشمان  ياهارجام  زا  یضعب  يزاب ، هدعاق  قبط  دنچ  ره  مییوگیمن .

هنومن 28

نز دوب  اهتدـم  هک  ییاهزابرـس  راـنک  یتح  درکیم ، یگدـنز  اـهدرم  راـنک  دورب ، رفـس  هب  تسناوتیم  تساوخیم ، شلد  تقو  ره  رتسا ) )
ص 32) . ) میدیلابیم عوضوم  نیا  هب  میدوب و  دازآ  ود  ره  تفگیمن . نم  هب  يزیچ  مه  وا  مدیسرپیمن ، وا  زا  يزیچ  زگره  دندوب . هدیدن 

هنومن 29

. تسا رتتحار  یلیخ  نام ، ییوشانز  هطبار  همادا 
نـالاتاک دنمـشناد  نز  کـی  قشاـع  مربـب . تذـل  مقلطم  يدازآ  زا  مناوتیم  مه  مدرگ و  رب  شـشوغآ  هب  مناوتیم  هشیمه  هک  منادیم  مه 

ص 42) . ) دناوخیم زاوآ  ورتم  رد  هک  يرتخد  زاس و  رهاوج  ینیتناژرآ  نز  کی  موشیم و 

هنومن 30

هار کی  اهنت  موش و  قرغ  يدـیمون  رد  دراذـگن  هک  يزیچ  متـشاد ، جایتحا  يرهزداپ  درکیم و  لاغـشا  ار  منهذ  مامت  مک  مک  ریهز  لاـثم :
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بذـج يرام  فرط  هب  ماجنا  رـس  مدرک  تاقالم  دـندوب ، هدرک  مبذـج  هک  ینز  راهچ  هس  اب  هقوشعم . کی  ندرک  ادـیپ  تشاد : دوجو  لـح 
ص 72) . ) هلاس يوسنارف 35  رگیزاب  کی  مدش 

هنومن 31

نکممان قشع  . ) درذگیم هچ  وا  حور  رد  منادیمن  مدرکیم  دومناو  مه  نم  درذـگیم . هچ  نم  ناج  رد  دـنادیمن  درکیم  دومناو  يرام 
. دوب لهأتم  هک  شاهیاسمه  درم  هب 

ياههمانرب زا  میدوب . قیفر  میدوب . تسود  مه  اب  دـنک ) . بحاصت  تساوخیم  شلد  هک  ار  يدرم  ره  تسناوتیم  هک  دوب  ینز  وا  دـنچ  ره 
هب نم  هک  نآ  اب  توافتم  یقـشع  متـشاد …  وا  هب  قشع  زا  یـصاخ  عون  میوگب  منک و  رطخ  متـسناوتیم  یتح  میدربیم . تذل  نامکرتشم 

ص 73) . ) تشاد شاهیاسمه  درم  هب  وا  ای  رتسا 

هنومن 32

نم تسا :) واکجنک  درم  نآ  یگدـنز  هرابرد  تسوا  ندروآ  تسدـب  يارب  یهار  لابند  هب  دراد و  هقالع  ناشهیاسمه  درم  هب  نوچ  يراـم  )
اـههچب و اذـغ و  هناـخ و  هب  هشیمه  دـنزیم و  دـنخبل  مادـم  هک  ینز  دوشیمن ؟ ادـج  شلاـحیب  نز  زا  ماهیاـسمه  درم  ارچ  هک  مواـکجنک 

(. ص 84 . ) دسریم اهباسح  تروص 

هنومن 33

. تسا وسرت  ردقچ  نامهطبار  رد  مدید  هک  دوب  نم  کیدزن  ردقنآ  دش ، روط  نیمه  مه  ماهیاسمه ، درم  نم و  نیب 
ص 100) . ) دریذپیمن تسا  كانرطخ  شنتشاد  اما  دهاوخیم و  یلیخ  هک  ار  يزیچ  تقو  چیه  مدید 

هنومن 34

: دوب هتسشن  اهنت  نلاس  فرط  نآ  هک  تشگرب  يدرم  فرط  رتخد  دیسریم . رظن  هب  برع  هک  درک  هراشا  يرتخد  هب  لئاخیم 
؟ دیاهدش یسنج  یناوتان  راچد  یشوغامه  عقوم  الاح  ات 

. دندیدنخ همه 
! دراد یسنج  یناوتان  امش  رسپ  تسود  ًارهاظ  تفر . هرفط  میقتسم  خساپ  زا  درم  اما 

 … دندیدنخ هرابود  همه 
: دیوگیم یمکحم  يادص  اب  رتخد 

ص 111) . ) هدمآ شیپ  شیارب  لکشم  نیا  یهاگ  اما  هن !

. لایخ ملاع  رد  یلمع  ششخب  . 10

: هنومن
یتبثم لکـش  هب  ار  تایگدنز  دناوتیم  دـهدیم  ناشن  قشع  اب  ار  شدوخ  هک  شـشخب  يژرنا  اما  دـناسریمن  ییاج  هب  ار  وت  ترفن  يژرنا 

. دنک ضوع 
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ات هک  دورن  تدای  تسین . نکمم  لمع  رد  اما  تسا  گنـشق  یلیخ  فرح  رد  اهزیچ  نیا  يروآیم ، رد  ار  یتبت  يادـشرم  يادا  رگید  ـالاح 
(. ص 84 . ) ماهدیجنر اهراب  الاح 

. دوشیم یقلت  فعض  رتخد  تسود  ندرکن  ادیپ  . 11

: هنومن
یـشزرو چـیه  رد  تقو  چـیه  دـنک ، ادـیپ  رتخد  تسود  تسناوتیمن  هک  یناوجون  يراد ، زونه  ار  مادـنا  رغـال  ناوجون  نآ  ياـهمخز  غاد 

. دوبن بوخ 
(. (ص 84

. تسا يرابجا  نید  . 12

: هنومن
دیاقع ياپ  یتقو  اما  هقوشعم . نز ، رهوش ، ملیف ، لیبموتا ، نادـند ، ریمخ  هاگـشناد ، هسردـم ، دـننک  باختنا  ار  ناـشزیچ  همه  دـندازآ  مدرم 

. درک هدافتـسا  ءوس  اهنآ  زا  دوشیم  یتحار  هب  دنرادن و  یفاک  روعـش  مدرم  راگنا  هک  تسیروط  تموکح  دروخرب  دـمآیم ، نایم  هب  ینید 
(ص 106)

. يژرنا قشع و  ندرک  لاعف  هار  اهنت  صقر  . 13

: لوا هنومن 
هزنم ار  ام  هک  يزیچ  اهنت  دنکیم  لاعف  ار  تیقالخ  شوه  هک  تسیزیچ  اهنت  قشع  دهدیم . شیازفا  قشع  شریذپ  يارب  ار  ام  تیفرظ  قشع 

. دنکیم دازآ  و 
(. (ص 114
: مود هنومن 

ص 114) . ) دروآرد زاورپ  هب  ادنلب  ات  ار  ام  نامصقر  هک  دشاب  میصقریم . وت  تمرح  هب  وناب  يا 
: موس هنومن 

: درک حیحصت  ار  مفرح 
. دوب تاقالم  کی  دوبن ، رتائت  يهمانرب 

ص 124) . ) میصقریم قشع  يژرنا  يارب  مینکیم و  فیرعت  ناتساد 
: مراهچ هنومن 

ص . ) ددرگیم زاب  ام  يوس  هب  وا  يورین  مامت  اب  دـنکیم و  دوعـص  وناب  هاـگرد  اـت  هک  میدرگیم  يژرنا  ناـمه  درگ  هب  میـصقریم ، یتقو 
(146

: مجنپ هنومن 
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زا مک  مک  دنکیم و  سمل  ار  اهنآ  يژرنا  دنصقریم ، یتقو  دنراد . يرتشیب  تماهـش  ناشتـشذگرس ، نتفگ  هب  دننکیم  عورـش  مدرم  یتقو 
ص 224) . ) دوشیم وحم  ناشیگدنز  زا  هودنا  دننکیم ، رییغت  هشیر 

. تسا رشب  عارتخا  بهذم  . 14

: لوا هنومن 
نآ سپ  مسرپیم  مدرم . نداد  بیرف  يارب  تسا  رـشب  عارتـخا  بهذـم  مینیبـب و  ناـمدوخ  مشچ  هب  هک  دراد  تـیعقاو  يزیچ  طـقف  اـیند  رد 

: دیوگیم دنکیم ؟ هچ  رهش  رد  دجسم 
ص 207) . ) دنراکیب لهاج و  مه  اهنآ  دنوریم و  اجنآ  هب  یتافارخ  ياهنزریپ  اهدرمرپ و  طقف 

: مود هنومن 
ص 212) . ) نادیمون هب  بذاک  ياهدیما  نداد  يارب  تسیهار  طقف  بهذم 

ردخم داوم  . 15

: لوا هنومن 
»؟ تسه مه  ردخم  داوم  اج  نیا  »

. تسه ییاهزیچ  کی 
. تسا لکلا  رتشیب  اما 

اذغ تساوخیم  یتقو  مردام  ًالثم  هن ؟ دروخیم  امـش  لسن  درد  هب  رتشیب  ردـخم  داوم  تسین ، ام  راک  ِتسار  تسا ، مک  یلیخ  ردـخم  داوم 
ص 271) . ) درکیم فرصم  داوم  دشکب ، باذع  نم  رطاخ  هب  ای  دنک  زیمت  ساوسو  اب  ار  هناخ  ای  دنک  تسرد 

: مود هنومن 
ص 42) . ) موریم لاح  زا  قاتا  طسو  مروخیم و  بارش  يرطب  ود  مشکیم ، شیشح  لماک  راگیس  کی 

یتسرپ ناطیش  مسارم  رد  تکرش  . 16

هنومن

مسارم کی  دوب  رارق  متشاد ، روضح  كانـسرت  ملیف  کی  رد  راگنا  مدیـسرت . راب  نیلوا  يارب  بش  نآ  دنتـسشن و  نیمز  رب  ياهریاد  رد  همه 
ص 282) . ) دوشب عورش  یتسرپ  ناطیش 

نارهت 1386 مود ، پاچ  رپ ، تاراشتنا  راکشریم ، ارتیم  همجرت : دریمب  دریگیم  میمصت  اکینورو  . 2

یشک دوخ  عون  جیورت  . 1
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هنومن 1

میمـصت دـیامن ، لـح  بآ  رد  دـنک و  درخ  ار  اـهنآ  هک  نیا  ياـج  هب  تشادرب  شباوختخت  راـنک  زیم  يور  زا  ار  باوخ  صرق  هتـسب  راـهچ 
رد رییغت  تروص  رد  تساوـخیم  وا  دراد و  دوـجو  یفاکـش  لـمع  دـصق و  نیباـم  هشیمه  هک  ارچ  دروـخب  یکی  یکی  ار  اـهصرق  تفرگ 

ص 7) . ) ددرگ زاب  هار  همین  زا  دناوتب  شمیمصت 

هنومن 2

هب تسد  یتقو  اهنز  دمآیمن . رد  دوج  شاهنانز  تعیبط  اب  کی  چیه  ندز  راد  ای  عفترم  ینامتخاس  يالاب  زا  ندیرپ  هحلـسا ، اب  یـشک  دوخ 
. روآ باوخ  ياهـصرق  يدایز  دادعت  ندروخ  ای  تسد  گر  ندیرب  لثم  دننکیم ، هدافتـسا  يرت  بیجع  ياهـشور  زا  دننزیم  یـشک  دوخ 

(ص 10)

هنومن 3

يـالاب زا  هک  دوب  نیا  لـح  هار  اـهنت  دـهد  ماـجنا  يراـک  نینچ  تسناوتیمن  رگا  دروخیم . يرتـشیب  ياـهصرق  تفریم و  اـجنآ  زا  دـیاب 
دروم یب  باذع  هنوگ  ره  زا  ار  شدرام  ردپ و  هک  دوب  هدرک  یعـس  وا  درکیم . ار  راک  نیا  دـیاب  درپب ؛ نییاپ  انایلبویل  رد  یعفترم  نامتخاس 

. تشادن ياهراچ  کنیا  یلو  دهد  تاجن 
(ص 38)

یشک دوخ  لیالد  . 2

هنومن 1

یمئـالع يریپ  نآ  رد  هک  دـشیم  یبیـشارس  ریـسم  دراو  تشاذـگیم  رـس  تشپ  ار  یناوج  هک  یماـگنه  دوب و  تخاون  کـی  شایگدـنز 
هبرجت یگدـنز  همادا  اب  دـندشیم . ادـج  وا  زا  مه  شناتـسود  دـندشیم و  عورـش  اهیرامیب  تشاذـگیم . ياج  رب  دوخ  زا  ریذـپان  باـنتجا 

ص 14) . ) تفاییم شیازفا  شباذع  رجز و  لامتحا  طقف  تقیقح  رد  درکیم  بسک  يرتشیب 

هنومن 2

. دوب هدزن  یشکدوخ  هب  تسد  قشع  نادقف  لیلد  هب  وا 
ار شنابیرگ  يریذـپان  جالع  يرامیب  هکنیا  ای  تشاد  یلام  تالکـشم  ای  دوبن ، شاهداوناخ  هقـالع  دروم  هک  دوبن  نیا  رطاـخ  هب  شلمع  نیا 

. دوب هتفرگ 
(ص 17)

ادخ دوجو  رد  دیدرت  . 3

هنومن 1

امن تیونعم  روهظون  شبنج  هدزاود  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1197زکرم  هحفص 273 

http://www.ghaemiyeh.com


: دبایب دنسرپیم  دوخ  زا  همه  هک  ار  لاؤس  نیا  هب  خساپ  تسناوت  دهاوخ  يدوز  هب  هک  دربیم  تذل  هشیدنا  نیا  زا 
؟ دراد دوجو  ادخ  ایآ 

(ص 15)

هنومن 2

دهاوخ هدنشخب  دنیوگ ، كرت  دعوم  زا  رتدوز  ار  یناف  نیمز  دنریگیم  میمصت  هک  یتاقولخم  اب  یتاقولخم  اب  دشاب  هتـشاد  دوجو  ادخ  رگا 
. دنک یهاوخرذع  مینک ، يرپس  یکاخ  هرک  يور  رب  ار  ینامز  هدرک  نامروبجم  هک  لیلد  نیا  هب  ام  زا  تسا  نکمم  یتح  دوب و 

(ص 16)

تمایق راکنا  . 4

هنومن

ًالماک دوبن ، یکچوک  تیقفوم  هلأسم  نیا  دـنک و  هبرجت  تسناوتیم  هک  یلئاسم  هبرجت  زا  سپ  یگلاس و  راـهچ  تسیب و  نس  رد  اـکینورو 
: درک باختنا  ار  یشکدوخ  مه  نیمه  يارب  دباییم . نایاپ  گرم  زا  سپ  زیچ  همه  هک  درک  لصاح  نانیمطا 

ص 15) . ) يدبا يا  یشومارف  هب  دیسریم و  يدازآ  هب  ماجنا  رس 

تس ایند  رد  جرم  جره و  تلع  ادخ  . 5

هنومن

. تسا ییاهتیدودحم  ياراد  رشب  مهف  كرد و  هک  دنادیم  شدوخ  درادن ، دوجو  وا  هک  مشاب  رواب  نیا  هب  نم  دراد و  دوجو  ادخ  رگا 
یل هدوب و  يرتالاو  فادـها  لابند  هب  کش  نودـب  دروآ . دوجو  هب  ار  ییاهنت  صرح و  ملظ ، رقف ، دـیرفآ و  ار  جرم  جره و  نیا  شدوخ  وا 

ص 16) . ) دمآرد بآ  زا  راب  تبیصم  شراک  جیاتن 
تسا زاجم  راک  نیا  مینکیم ، یشک  دوخ  ام  دنادیم  ادخ  نوچ  . 6

هنومن

: تفگ دهاوخ  شرادنید  ردام  منهج . تافارخ  مارح و  ياهراک 
. تسا ربخ  اب  هدنیآ  لاح و  هتشذگ و  زا  دنوادخ 

. دش دهاوخن  هدز  تهب  وا  لامعا  زا  دز و  دهاوخ  یشکدوخ  هب  تسد  هک  هدرک  قلخ  بلطم  هب  ملع  اب  ار  اکینورو  نیا  رب  انب 
(ص 16)

یسنج طباور  . 7
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هنومن 1

. دوب هفایق  شوخ  رایسب  دراودا 
يور رب  اکینورو  ياهبش  نیرخآ  هاگنآ  دـنیبب  نز  کی  بلاق  رد  ار  وا  درادرب و  شدوخ  يایند  زا  جراخ  هب  یمدـق  تسناوتیم  طـقف  رگا 

يدنویپ نانچ  تئونیم  ای  اتانوس  کی  ياون  بان  ساسحا  هارمه  هب  تساوخیم  دـشیم …  بوسحم  شایگدـنز  ياهبش  نیرتابیز  نیمز 
. دوب هدرکن  رارقرب  يرگید  صخش  هب  لاح  هب  ات  هک  دنک  رارقرب  درم  نیا  اب 

(ص 150)

هنومن 2

یلو تسیقیسوم  یمک  یهاوخیم  نم  زا  وت  هک  يزیچ  اهنت  منک . تراثن  متـسناوتیم  ار  هچنآ  ره  موش و  تقـشاع  متـسناوتیم  الاح  نیمه 
. موش میهـس  وت  اب  ماهدرک  كرد  ار  اهنآ  یگزاـت  هب  هک  يرگید  ياـهزیچ  متـشاد  تسود  مرتشیب و  رایـسب  مدرکیم  رکف  هشیمه  هچنآ  نم 

(ص 151)

هنومن 3

. دوب نامز  نیرتهب  هظحل  نآ  دهد  ماجنا  يراک  دوب  رارق  رگا  دش  رتکیدزن  دراودا  هب  دروآرد و  ار  شتکاژ  اکینورو 
ص 152) . ) تشگیم زاب  لخاد  هب  سپس  دنامیم و  درس  ياوه  نآ  رد  ینالوط  یتدم  هب  يرام 

هنومن 4

زا رتشیب  مناوتیم  ًاعقاو  ایآ  منک . هبرجت  ار  تذـل  مورب و  شیپ  مناوتیم  دـح  هچ  ات  مربب  یپ  ات  تساوخیم  نم  زا  تسا  نوریب  هک  ینز  نآ 
ص 152) ( ؟ مورب شیپ  ماهتفر  شیپ  نونکات  هچنآ 

هنومن 5

ص 152) . ) درک عانتما  تناتم  اب  دراودا  یلو  دناشکب  هپاناک  فرط  هب  ار  وا  درک  یعس  تفرگ و  ار  دراودا  تسد  اکینورو 

هنومن 6

يوربور ود  ره  دراودا  اکینورو و  تفای  شهاک  درکیم  سح  شتکاژ  ندروآرد  هطساو  هب  هک  ییامرـس  دمآ و  شوج  هب  شیاهگر  نوخ 
. دنک هبرجت  ار  تذل  دهاوخیم  درک  ساسحا  اکینورو  دندوب . هداتسیا  مه 

 … دوب هدرکن  هبرجت  ار  یهد  تذـل  نینچ  نیا  هاگ  چـیه  یلو  دوب  هدرک  ار  راک  نیا  يرگید  صخـش  راـنک  رد  اـی  ییاـهنت  هب  نیا  زا  شیپ 
ار اهنآ  شدادـجا  شناتـسود و  شنیدـلاو ، هک  یتاملک  دـناریم . نابز  رب  ار  يروصت  لباق  ریغ  تاـملک  درک  تبحـص  هب  عورـش  اـکینورو 

ص 153) . ) درواینرب دایرف  ات  تفرگ  زاگ  ار  شیاهبل  تذل ، نیتسخن  جوا  رد  دنتشادنپیم . دنسپان  تشز و  ًالماک 

هنومن 7

. دوب هدش  عنم  شیارب  هشیمه  هک  درک  رکف  يزیچ  هب  دریمب . تذل  جوا  زا  تساوخیم  اکینورو 
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(ص 154)

هنومن 8

هب قلعتم  وا  دندیزرویم . رهم  وا  هب  اهادگ  یسنج و  نافرحنم  و  درز -  هایس ، دیفـس ، توافتم -  تسوپ  ياهگنر  اب  ییاهادرم  شروصت  رد 
چیه نامز  نآ  ات  هک  درک  روصت  ار  ییاهزیچ  دیـسر . تذل  جوا  هب  راب  نیدنچ  دنهد . ماجنا  يراک  ره  دنتـسناوتیم  مه  نارگید  دوب و  همه 

اب دـهد ، همادا  تسناوتن  رگید  هک  یماـگنه  ماـجنا  رـس  درپس . دوب ، باـن  يداـینب و  هچنآ  ره  تسد  هب  ار  شدوخ  دوب و  هدرکن  روصت  هاـگ 
هدرک شکرت  هتفای و  هار  شمـسج  هب  شنهذ  ياههچیرد  زا  هک  ینانز  نادرم و  روصت  تذل و  همه  نآ  درد  زا  يدایرف  دروآرب  دایرف  تذل 

ص 154) . ) دندوب

هنومن 9

دوب هدرک  هبرجت  ار  هکلم  کی  هدرب و  کی  یپسور ، کی  هرکاب و  کی  تذـل  وا  دوب  هدرک  هبرجت  هتخاس  ناـهنپ  دوخ  زا  هشیمه  ار  هچ  نآ 
ص 157) . ) هکلم ات  دوب  هدرب  کی  هطبار  نیا  رد  دنچ  ره 

درادن دوجو  یتیدودحم  چیه  دشابن  يرابجا  رگا  یسنج  طباور  رد  . 8

هنومن

. تسا دنوادخ  نوناق  ساسا  رب  يرگید  تسا و  رشب  نوناق  ساسا  رب  یکی  هک  دراد  دوجو  هعونمم  هلأسم  ود  طقف 
یسنج طباور  ناکدوک  اب  هاگ  چیه  دوشیم و  بوسحم  زواجت  راک  نیا  نوچ  نکن  یسنج  ياهطبار  هب  راداو  رابجا  هب  ار  یـسک  تقو  چیه 

. تسا ناهانگ  نیرتدب  وزج  راک  نیا  نوچ  نکن  رارقرب 
ص 156) . ) یتسه دازآ  وت  دروم  ود  نیا  يانثتسا  هب 

تلود هبتر  یلاع  نادنمراک  تیصخش و  اب  نادرم  ییارگ  سنجمه  . 9

، دنـسیلب ار  اهنآ  اپ  فک  دنناوتب  طقف  ات  دنتخیریم  ییاینامور  یپسور  نانز  ناماد  رد  ار  یلوپ  هچ  هک  دندرکیم  فیرعت  روگیا  رتکد  يارب 
هوش دندوب . دوخ  ياهسردم  مه  ياهرتخد  قشاع  هک  ییاهرتخد  دندوب و  اهرسپ  قشاع  هک  ییاهرسپ 

(ص 165)

ینارتوهش سلاجم  نداد  هولج  باذج  . 10

هنومن

نیمز ار  شملق  ياهظحل  روگیا  رتکد  دـبای . روضح  یـسلاجم  نینچ  رد  دراد  لیامت  راب  کی  لقادـح  سک  ره  اـیوگ  ینارتوهـش  سلاـجم 
: درک رکف  تشاذگ و 
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رد هک  دوب  شخب  تذـل  جرم و  جره و  رپ  یناکم  ًاـمتح  دوب  هدرک  روصت  هچناـنچ  یـشایع  سلجم  تشاد . تسود  مه  وا  هلب  روط ؟ هچ  وا 
. دوب یگنم  تذل و  طقف  دوب  هچنآ  تشادن و  دوجو  تیکلام  ساسحا  نآ 

(ص 165)

ادخ فیرعت  . 11

طقف تفر و  دـهاوخ  تسدرود  تشهب  هـب  وا  يریذـپن  ار  یگدـنز  تارطخ  رگا  درک  دـهاوخ  یگدـنز  وـت  اـب  دـنوادخ  ینک  یگدـنز  رگا 
. دش دهاوخ  یفسلف  تارکفت  ثحب  عوضوم 

(ص 175)

یقالخا لوصا  نتشاذگ  اپ  ریز  هب  هیصوت  . 12

طقف تفر و  دـهاوخ  تسدرود  تشهب  هـب  وا  يریذـپن  ار  یگدـنز  تارطخ  رگا  درک  دـهاوخ  یگدـنز  وـت  اـب  دـنوادخ  ینک  یگدـنز  رگا 
. دش دهاوخ  یفسلف  تارکفت  ثحب  عوضوم 

: هنومن
. دننک یگدنز  دنربب و  یپ  دوخ  ياهارجام  دوخ و  تالیامت  دوخ ، یگدنز  هب  دننکن و  يوریپ  یقالخا  لوصا  زا  هک  تفگ  مهاوخ  اهنآ  هب 

(ص 175)

ناگراتس تشد  هب  رفس  . 3

نارهت 1386 متشه ، پاچ  نازرف ، تاراشتنا  نامرهق ، ارآ  لد  همجرتهراشا :

هرابرد تسا ) هدـش  همجرت  زین  غم » کی  تارطاخ   » ناونع اـب  يزاـجح  شرآ  و  تراـیز »  » ناونع اـب  یناـکدرا  نسوس  طـسوت  باـتک  نیا  )
مادرتسمآ رد  ياهفاک  رد  درکن ، راکـشآ  ار  وا  تیوه  هاگچیه  هک  یـصخش  اب  سیلگنا  هب  دوخ  ياهرفـس  زا  یکی  رد  ویلئوک  ولوئاپ  باتک 

هیـصوت وا  هب  درم  نآ  دنتـشاذگ . نایم  رد  مه  اب  ار  دوخ  تایبرجت  اههاگدـید و  دـندز و  پگ  مه  اب  ینالوط  تدـم  ود  نآ  دوشیم . انـشآ 
ياسیلک هب  یطسو  نورق  رد  يوسنارف  راوز  هار  هک  ار  وگایتناس  یمیدق  یترایز  هداج  دورب و  ترایز  هب  زین  دروایب و  يور  نید  هب  هک  درک 

هب یگلاس  نس 39  رد  درک . تیحیـسم  نافرع  رد  هعلاطم  هب  عورـش  ولوئاپ  بیترت  نیا  هب  داد . ناشن  وا  هب  دوب  ایناپـسا  رد  زمیج  تنـس  عماج 
فشک رفس و  نیا  رد  شتایبرجت  حرش  هک  تشون  ناگراتـس » تشد  هب  رفـس   » مان هب  ار  دوخ  باتک  نیتسخن  دعب  لاس  کی  تفر و  ترایز 

رشتنم و لیزرب  رد  باتک  نیا  دهدیم . خر  یهجوت  لباق  زیگنا و  تفگـش  تاقافتا  هراومه  يداع  مدرم  همه  یگدنز  رد  هک  تسا  زار  نیا 
. دش هجاوم  لابقتسا  اب 

لیمکت يارب  یناوج  نارود  ییوجارجام  روش و  رش و  لاس  همه  نآ  زا  سپ  ویلئوک  هک  تسا  رفـس  کی  ناتـساد  ناگراتـس ، تشد  هب  رفس 
. دنکیم نآ  هب  مادقا  يرگوداج » ، » شاهقالع دروم  تیلاعف  نیرخآ 

. دنکیم انشآ  ملق  اب  ار  وا  تسد  دنکیم و  ضوع  ار  وا  یگدنز  ریسم  رفس  نیمه 
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نایب هنومن  ناونع  هب  مه  نآ  ياهلاثم  هدش و  يدنب  هرامـش  یتاکن  بلاغ  رد  هکلب  تسین  یحیرـشت  یحیـضوت و  تروص  هب  باتک  نیا  دـقن 
. دوشیم

دش یهاوخ  راگتسر  یناوخیم  اعد  تداع  يور  زا  اما  يرادن  داقتعا  ادخ  هب  رگا  . 1

هنومن

روط نیا  وا  هب  شردام  نوچ  دـناوخیم ، ار  ایرام  هوآ  ياعد  راب  هس  باوخ  زا  لبق  بش  ره  یلو  دوب  تسم  هراومه  هک  متـشاد  یتسود  نم 
. دوب هداد  میلعت 

زا تنـس  مسارم  هسلج  کـی  رد  شگرم  زا  سپ  دـناوخیم  ار  اـعد  نیا  بش  ره  داـقتعا  مدـع  مغر  یلع  دوب  تسم  ًـالماک  بش  رگا  یتـح 
؟ تساجک نم  تسود  هک  مدیسرپ  ناگتشذگ  حاورا 
. تسا یبوخ  یلیخ  ياج  رد  هک  دنداد  خساپ  نم  هب 

تاجن هنابش  ياعد  رارکت  اب  اهنت  دشاب  هدرک  یشالت  هکنآ  یب  دشاب  هتـشاد  نامیا  شایگدنز  لوط  رد  هک  نآ  یب  وا  رون . زا  رپ  یناکم  رد 
. دوب هتفای 
(. (ص 60

فلتخم ياهزیچ  رد  ادخ  یِّلَجَت  . 2

هنومن

، درک فشک  یملع  رظن  زا  ار  هدیدپ  نیا  ناسنا  هک  نیا  زا  سپ  درکیم . یِّلََجت  قرب  دـعر و  اهراغ و  رد  نیتسخن  ياهناسنا  يارب  دـنوادخ 
ياههبادرـس رد  طقف  ینامز  تخادرپ  وا  شیاتـس  هب  درک و  وجتـسج  لگنج  رد  سدـقم  ياهناکم  ای  تادوجوم  یخرب  رد  ار  وا  تقو  نآ 

هدرک راشرـس  ار  اهناسنا  بلق  تبحم ، قشع و  لکـش  هب  دـنوادخ  اهنارود  همه  رد  همه  نیا  اب  دندینـشیم . ار  وا  يادـص  قیتع  ياـهرهش 
. تسا

(. (ص 60

تسا ینهذ  یموهفم  دنوادخ  . 3

هنومن

(. ص 60  ) دوشیم تباث  یملع  تروص  هب  هک  هدش  لیدبت  ینهذ  یموهفم  هب  دنوادخ  ام  راگزور  رد 

خسانت هب  داقتعا  . 4

هنومن 1
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… ص  ) لمعلا سکع  لمع و  نوناق  تسا  تشگزاب  نوناق  نیا  دوشیم  زاـغآ  ادـتبا  زا  زیچ  همه  دـنزیم و  یخرچ  خـیرات  هلحرم  نیا  رد 
(. 60

هنومن 2

. قشع یِّلََجت  ندرک  فقوتم  زج  تسا  زاجم  زیچ  همه  دـناسر . ماجنا  هب  شردارب  ار  وا  مامتان  راـک  هک  درک  یِّلََجت  نیا  رد  تشگزاـب  نوناـق 
. دوب دهاوخ  يزاسزاب  هب  راچان  تسا  هدرک  بارخ  هک  یسک  نامه  دتفایم  قافتا  نیا  یتقو 

یصاعم ناربج  يارب  دوشیم  راچد  يرامیب  ای  تیلولعم  هب  یسک  رگا  هک  تسانعم  نیا  هب  تشگزاب  نوناق  نم  روشک  رد  هک  مداد  حیـضوت 
. تسا هدش  بکترم  ار  اهنآ  هتشذگ  ياهیگدنز  رد  هک  تسیتاهابتشا  و 

(. (ص 61

دنتسه حور  ياذغ  اهایؤر  . 5

هنومن

(. ص 63 . ) دنمسج ياذغ  اهیندروخ  هک  روطنامه  دنتسه  حور  ياذغ  اهایؤر  درادیمن . رب  تسد  شیاهایؤر  زا  زگره  ناسنا 

یلکلا تابورشم  زا  هدافتسا  . 6

هنومن 1

(. ص 74  ) میدش هارمه  اهنآ  اب  زین  ام  دندرک و  اعد  همه  بارش . یهام و  نان ، تاجیزبس ، پوس  زا  دوب  ترابع  ماش 

هنومن 2

. دش رتهب  شلاح  دمآ و  نوریب  نادیم  ناتخرد  تشپ  زا  دش  شوماخ  اهنکفارون  یتقو 
(. ص 117  ) میتشادرب کچوک  ياهچیودناس  باقشب  کی  میداد و  شرافس  بارش  رگید  ناویل  ود 

هنومن 3

مدوـب هتـشاد  هگن  رهظ  زا  هـک  بارـش  یمک  نـم  درک و  دود  ار  شییاذـک  ياهراگیـس  زا  یکی  سرطپ  مـینک  تحارتـسا  یمک  اـت  میتسـشن 
(. ص 169 . ) مدیشون

هنومن 4

: تسا هتشذگیم  شوخ  اهنآ  هب  ردقچ  هک  مدوب  رکف  نیا  رد 
(. ص 191 . ) يزاب هصق و  یقیسوم ، ناوارف ، بارش  هدش ، بابک  ياهزارگ 
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هنومن 5

هارمه میدروخ و  توکس  رد  هک  دوب  هداد  شرافس  ار  یسنالا ، يالئاپ و  اجنآ ، صوصخم  ياذغ  سورطپ  میدروخ  اذغ  لته  ناروتسر  رد 
(. ص 232 . ) میدیشون مه  یکی  هجرد  ياخویر  نآ 

هنومن 6

(. ص 260 . ) متفر مقاتا  هب  ندیباوخ  يارب  دوز  یلیخ  مدیشون و  بارش  مدروخ ، اذغ  نم 

دوشیم یفرعم  يونعم  يورین  ناطیش  . 7

هنومن

. دننکیم کمک  ام  هب  دناهدرک و  هطاحا  ار  ام  هک  يدام  ياهورین  رب  هوالع 
: تسام رانک  رد  مه  يونعم  ورین  ود 
. تسا ناطیش  يرگید  هتشرف و  یکی 

(. (ص 80

ناطیش تخانش  هار  . 8

هنومن

. میناوخب ارف  ار  وا  میراد  جاـیتحا  وا  هب  یتقو  مینک و  شوگ  شحیاـصن  هب  میوشب ، تسود  وا  اـب  هک  تسنیا  ناطیـش )  ) وا تخانـش  هار  اـهنت 
(. (ص 81

عورشمان طباور  . 9

هنومن 1

. ماهدرک هبرجت  اهنآ  زا  رفن  ود  اب  طقف  ار  ییادیش  یلو  ماهتشاد  تسود  یلیخ  ار  اهنآ  همه  تسنیا و  تروظنم  رگا  ماهدوب ، يدایز  نانز  اب 
(. ص 128 . ) منامب رفن  کی  اب  مناوتن  هک  ماهلأسم  نیا  سپاولد  ماهتشاد و  تسود  ار  يدایز  نانز  مه  نم  هک  متفگ 

هنومن 2

هدشن کیدزن  اهنآ  هب  ندش  درط  سرت  زا  یلو  موش  یمیمـص  اهنآ  اب  تساوخیم  ملد  یلیخ  هک  دـندوب  نز  رفن  هس  ود  هک  مدروآ  رطاخ  هب 
هدرک لوکوم  دـعب  هب  ار  اهنآ  نداد  ماجنا  مدوب و  هدرک  رظن  فرـص  دوخ  ياهسوه  زا  هک  مدروآ  رطاخ  هب  ار  يرگید  ياهتیعقوم  مدوب .

زیچ نیرتمهم  هک  یتقو  ندرک  لوکوم  دعب  هب  يراک  ارچ  هن ؟ ندینـش  ندش و  درط  زا  سرت  ارچ  مدرکیم …  يدیدش  رثأت  ساسحا  مدوب .
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؟ تسا یگدنز  زا  ندرب  تذل  لماک و  هدافتسا 
(. (ص 156

میرپ هزیشود  ناطیش و  . 4

هراشا

، باتک ناتسراگن  تاراشتنا  یناکدرا ، نسوس  همجرت :

عورشمان طابترا  . 1

هنومن 1

. دشاب هتشاد  یسنج  هطبار  ناوج  ینز  اب  هک  دوب  نیا  شرکذ  رکف و  نسم  نادرم  ریاس  لثم  مه  درم  نیا 
(. (ص 35

هنومن 2

. دشکیم ار  يزیگنا  تریح  زار  فشک  راظتنا  هک  دنک  دومناو  تفرگ  میمصت  لاتناش  اما  هدعو  تردق ، لوپ ، یسنج ، هطبار 
(. 37  ) دشخبیم نادرم  هب  یبیجع  تیاضر  يرترب ، ساسحا 

هنومن 3

(. ص 109 . ) دسرتیم شنز  شنکاو  زا  اما  دنک  ادیپ  شایشنم  اب  يّرس  رس و  هک  دیشکیم  رپ  شلد  لاح  نیع  رد 

تسا ناسنا  ناوت  زا  جراخ  يراگتسر  . 1

هنومن

ای هشیدـنا  دـح  زا  رتارف  يراگتـسر ، نوچ  میهد  ماجنا  يراک  هچ  یگدـنز  نیا  رد  هک  دـنکیمن  یقرف  میاهدوب و  موکحم  ادـتبا  زا  اـم  همه 
. تسا ناسنا  لمع 

(. (ص 43

یکیرات يامنهار  ادخ  . 2

هنومن
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دصق هک  مروایب  یناسک  رس  تساوخیم  ملد  هک  ییالب  رطاخ  هب  دیشخب  دهاوخ  ماهدرک  هک  ییاهراک  همه  رطاخ  هب  ارم  تسا و  لداع  ادخ 
(. ص 43 . ) داد قوس  یکیرات  يوس  هب  ارم  هک  دوب  وا  نوچ  دنتشاد …  ار  ما  يدوبان 

ناوتان يادخ  . 3

هنومن

ناـماد هب  تسد  ادـخ  ياـج  هب  لـیلد ، نیمه  هب  دونـشب ، ار  شیادـص  هک  تسا  نآ  زا  رترود  یلیخ  ادـخ  هک  دیـسر  شرظن  هب  هـظحل  کـی 
. دوب هتفر  ایند  زا  لبق  یتدم  هک  دش  شگرزبردام 

(. (ص 47

یعقاو ریخ  نتشادن  دوجو  . 4

هنومن

هک قلطم  رداق  يادخ  نامـسآ  رد  هن  تشاد و  دوجو  وسرت  ياهناسنا  نیمز  رد  هن  يزیچ  نینچ  دشیم ، طوبرم  یعقاو  ریخ  هب  هک  ییاج  ات 
(. ص 67 . ) دهد نامتاجن  رش  زا  مینک  تساوخرد  وا  زا  نامرمع  مامت  میناوتیم  دنیبب  هک  نیا  يارب  طقف  دشاپیم ، اج  همه  رد  ار  جنر  رذب 

تسا وسرت  ياهناسنا  صوصخم  یهاوخریخ  . 5

هنومن

هک تسا  رتناسآ  یلیخ  هشیمه  دنسرتیم . یگدنز  رد  يریگ  عضوم  زا  هک  تسا  یناسک  صتخم  طقف  هاوخریخ  دوجوم  کی  شقن  يافیا 
تسا رتتحار  هراومه  دیگنجب . ناتقح  نتفرگ  يارب  دیریگ و  رارق  ور  رد  ور  نارگید  اب  هک  نیا  ات  دیشاب ، هتـشاد  نامیا  ناتدوخ  یبوخ  هب 

(. ص 68 . ) دیتفیبرد ناتدوخ  زا  رتيوق  اب  هک  دیشاب  هتشاد  ار  شتماهش  هک  نیا  ات  دیریگب  هدیدان  هدش  امش  هب  هک  ار  ینیهوت  هک 

دراد یمنهج  مه  ادخ  . 6

هنومن 1

. تسا ناسنا  هب  شقشع  نآ  دراد و  یمنهج  مه  ادخ  یتح 
(. (ص 90

هنومن 2

. دنکیم یباذع  هب  لیدبت  ار  شايدبا  یگدنز  زا  هیناث  ره  رشب  راتفر  نوچ  تسا  رشب  هب  شقشع  ادخ  منهج 
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(. ص 146 . ) دبای تسد  شنورد  تمعن  نیرتهب  هب  ات  دراد  زاین  شنورد  تلصخ  نیرتدب  هب  ناسنا 

تسهداد رارق  رش  ریخ و  هچیزاب  ار  ناسنا  ادخ  . 7

هنومن

مه متـسه ، رـش  ریخ و  تسد  رد  يا  هچیزاـب  هک  دـهد  ناـشن  نم  هب  اـت  دوـب  هدرک  باـختنا  ار  یبـیجع  هویـش  نینچ  هک  ادـخ  هنعط  نیا  هـب 
. متسیرگیم مه  مدیدنخیم و 

تسا زوریپ  هشیمه  رش  . 8

هنومن

دزوسب و نانآ  لاح  هب  ناشلد  ياهظحل  دوب  نکمم  ایآ  هک  منادـب  مهاوخیم  تشذـگیم . هچ  اـهتسیرورت  نآ  رکف  رد  منادـب  مهاوخیم 
. تشادن نم  هداوناخ  هب  یطبر  چیه  نانآ  گنج  نوچ  دننک ؟ ناشدازآ 

شیپ نیا  ناـکما  هیناـث  زا  يرـسک  یهاـتوک  هب  دـنچ  ره  ياهظحل  دـنریگیم  رارق  مه  يور  رد  ور  رـش  ریخ و  یتقو  اـیآ  منادـب  مهاوخیم 
(. 95 ( ؟ دوش زوریپ  ریخ  هک  دیآیم 

درادن دوجو  شزرمآ  . 9

هنومن

(. ص 106 . ) هن ای  دراد  دوجو  يدبا  شزرمآ  ای  دهدیم و  شوگ  اهدنگوس  هب  ادخ  ایآ  هک  دنادیم  هچ  یسک 

تسا لقع  رب  مکاح  ناطیش  . 10

هنومن

ص . ) دوش هدـید  تشاذـگیمن  زگره  اما  درکیم ، یگدـنز  تسا  لالدتـسا  قطنم و  رب  مکاح  هک  ییاج  درم ، زغم  پچ  تمـس  رد  ناطیش 
(. 108

تسا ناسنا  اب  ادخ  یخوش  ایند ، . 11

هنومن

. تسا سرت  ناوارف  ياههرهچ  زا  یکی  ًافرص  ینمادکاپ 
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(. 109 . ) هدرک وا  اب  ادخ  هک  تسیکچوک  یخوش  ًافرص  ایند  نیا  هک  دربیم  یپ  دمهفیم ، ار  نیا  ناسنا  یتقو 

مدان يادخ  . 12

هنومن

(. ص 112 . ) تفرگ ناهج  شنیرفآ  هب  میمصت  يراکیب ، هظحل  کی  رد  ارچ  هک  دنکیم  هیبنت  ار  شدوخ  نم  قیرط  زا  ادخ 

تسا ینمادکاپ  لماع  سرت  . 13

هنومن

. دنکیم ظفح  ار  دوخ  ینمادکاپ  سرت ، رطاخ  هب  ًافرص  ناسنا 
. تسا دب  نانچمه  رشب  تاذ  اما 

(. (ص 114

ناسنا یعقاو  نمشد  ادخ  . 14

هنومن

. هدرک نامیاهجنر  مامت  راتفرگ  ار  ام  هک  تسادخ  ام  یلصا  نمشد  دبال  میریگب  شایقطنم  هجیتن  هب  ندیـسر  ات  ار  تیاکح  نیا  لابند  رگا 
(. (ص 146

دشاب لداع  ادخ  تسین  مولعم  . 15

هنومن

. تسا لداع  ادخ  هک  دینک  تابثا  دینکیم  یعس  امش  - 
: تفگ هشیدنا  ياهظحل  زا  سپ  هبیرغ 

انف هب  ار  محور  هک  تسا  یناوتان  ساسحا  نیمه  هدادن و  جرخ  هب  نم  قح  رد  یـصاخ  فاصنا  هن . ای  تسا  لداع  ادخ  منادیمن  دـیاش - . - 
داجیا شیارب  هک  یهودنا  یمامت  رطاخ  هب  اهناسنا  زا  ار  شماقتنا  ات  هدرک  باختنا  ارم  وا  مدرکیم  رکف  شیپ  هقیقد  دنچ  نیمه  هدیـشک … 

. دریگب دننکیم 
(. (ص 147

دنادرگ دهاوخ  رب  هتفرگ  ار  هچنآ  دنوادخ  ادخ ، هب  ییوگ  ازسان  نایغط و  تروص  رد  . 16
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هنومن

هک ار  هچنآ  ادخ  هک  تسا  نامز  نآ  رد  اهنت  دیاشگیم . ازسان  هب  نابز  ادخ  لباقم  رد  دنکیم و  نایغط  جنر ، همه  نآ  زا  سپ  بویا  هاگنآ 
(. ص 154 . ) دنادرگیم رب  وا  هب  دوب  هتفرگ  وا  زا 

تسوا دوخ  تساوخ  دنوادخ  ربارب  رد  نایغط  . 17

هنومن

فطل و هب  اهنت  دروآ ، تسد  هب  هچره  هک  نیا  تسا و  دب  شترطف  هک  دهد  ناشن  وا  هب  ات  دنک ؟ راتفر  نانچ  درک  روبجم  ار  بویا  ادخ  ارچ 
. درک یتلادعیب  ًارهاظ  تفریذپ و  ار  ناطیش  يدنب  طرـش  ادخ  دشاب …  کین  راتفر  هب  یـشاداپ  هک  نیا  هن  سب  تسا و  هدوب  یهلا  تمحر 

(. (ص 154

دهدیم ناسنا  هب  تشحو  داجیا  يارب  ار  تمعن  دنوادخ  . 18

هنومن

: درک رکف  شاشتغا . تشحو و  داجیا  دعب  هدکهد و  مدرم  اب  یتسود  همه  زا  لوا 
مامت بیترت  نیمه  هب  ًاقیقد  ادـخ  منکیم . نارگید  اب  ار  راـک  نیمه  مه  نم  ـالاح  درک و  نم  اـب  ادـخ  هک  دوب  يراـک  ناـمه  تسرد  نیا  - 

. دنکفیب قیمع  ياهطرو  رد  ارم  هک  نیا  رطاخ  هب  ًافرص  داد ، نم  هب  ار  اهتمعن 
(. ص 209 . ) منکیم ار  راک  نیمه  مه  نم  سپ 

متسیرگ متسشن و  رادیپ  هناخدور  رانک  . 5

هراشا

نارهت 1389 موس ، پاچ  باتک ، ناتسراگن  تاراشتنا  یناکدرا ، نسوس  همجرت :
ناهج تایبدا  هنحـص  رد  ار  وا  هاگیاج  دـش و  رـشتنم  لیزرب  رد  لاس 1994  رد  هک  دوب  ولوئاپ  باتک  نیمراهچ  باـتک  نیا  باـتک  هراـبرد 

زا یکی  متسیرگ » متسشن و  رادیپ  هناخدور  رانک  . » دیوجیم ار  دوخ  يدوجو  ثنؤم  هبنج  باتک  نیا  رد  ویلئوک  درک . تیبثت  شیپ  زا  شیب 
. دـهدیم خر  هتفه  کی  یط  رد  اهنت  شنانامرهق ، دوجو  رد  یـساسا  یحور  تالوحت  همه  اب  نآ  ياهارجام  مامت  هک  تسویلئوک  نامر  هس 

. دنکیم يرپس  هیاسمه  رسپ  اب  ار  دوخ  یکدوک  نارود  هک  تسا  رتخد  ناتساد  نامر  نیا 
زا یکی  رد  دـنطابترا . رد  مه  اب  همان  قیرط  زا  هاگیب  هاگ و  دوشیم و  يرپس  وا  زا  يربخیب  اـب  ًاـبیرقت  اـهلاس  دوریم . اـج  نآ  زا  رـسپ  اـما 

. دنک تدابع  فقو  ار  دوخ  دورب و  ینید  هسردم  هب  تسا  رارق  شرسپ  تسود  هک  دوشیم  هجوتم  اههمان 
. دنک ترکش  وا  ینارنخس  رد  دورب و  دیردام  هب  ات  دنکیم  توعد  وا  زا  شرسپ  تسود  ياههمان  زا  یکی  رد  یتدم  زا  دعب 

يارب شیشک  دوشیم . زاغآ  هتشذگ  نارود  رتخد  تسود  اب  شیشک  یقشاع  ارجام  دریگیم و  ياهزات  ناج  اهنآ  ییانـشآ  دوریم و  رتخد 
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تـسیاهناقشاع تاقافتا  اهرفـس و  نیا  حرـش  نامر  نیا  دربیم . زین  ار  دوخ  رتخد  تسود  دوخ  اب  دوریم و  فلتخم  ياهرهـش  هب  ینارنخس 
. تسا هدمآ  هحفص  رکذ  اب  ًامامت  نآ  ياهلاثم  هدش و  يدنب  هرامش  یتاکن  تروص  هب  باتک  نیا  دقن  دتفایم . رفن  ود  نیا  نیب  هک 

تسا بهاذم  مامت  یلصا  رهظم  درم  . 1

هنومن 1

ار نیناوق  نادرم  دنتسه  دیاقع  لوصا  لوؤسم  نادرم  دنتـسه  نادرم  مالـسا  کیلوتاک و  دوهی ، بهذم  هلمج  زا  گرزب  بهاذم  همه  رهظم 
(32  ) دنتسه درم  نویناحور  مامت  الومعم  دننکیم و  عضو 

هنومن 2

همه لقع  هب  هک  ییاج  نآ  ات  ادـخ  رهاظم  دـشاب و  هتـشاد  دوجو  تسناوتیم  ادـخ  طـقف  لزا  زا  دیـسریم  شیـشک  هب  لـقع  هک  ییاـج  اـت 
(91  ) دوب هنادرم  دیسریم 

هنومن 3

ص 96) . ) هناردام مه  تشاد و  هناردپ  ياهرهچ  مه  تشاد -  دوجو  ییادخ  ًاعقاو  رگا  ادخ -  دنازرل  ار  ملد  دوب  نآ  رد  هک  بلاطم 

ادخ تمحر  هنانز  رهظم  نز  . 2

هنومن 1

یهلا تمحر  رهظ  ناونع  هب  ار  شـشقن  نز  هب  درادیم و  هگن  ار  رهـش  دـنکیم ، هرادا  ار  تالوصحم  تشادرب  گرزب  ردام  یِّلََجت  لـب  یس 
ص 37) . ) دهدیم سپ 

هنومن 2

یهلا تمحر  نانز  رهظم  زمر  بآ ، هک  دـمآ  مداـی  هب  ص 85 ) . ) دراد ار  شدوخ  یهلا  هبنج  شدوـجو  تیادـخ و  تمحر  هناـنز  رهظم  وا 
. تسا

(ص 103)

هنومن 3

ص 106) . ) تخانشیم ار  ادخ  زوسلد  نابرهم و  هرهچ  قح و  تمحر  هنانز  رهظم  گرزب ، ِردام  دنمرنه 

هنومن 4

هب ار  یـسیع  ًالبق  ام  هک  اهنیا  همه  نیا  زا  دـعب  ادـخ  تمحر  هنانز  رهظم  ناونع  هب  اـم » يوناـب   » نتخانـش تیمـسر  هب  يوس  هب  مدـق  نیتسخن 
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ص 166) . ) میا تفریذپ  نآ  هنادرم  رهظم  ناونع 

هنومن 5

ص 183) . ) تسنادیمن نم  زا  رتشیب  قشع  هرابرد  اما  تسنادیم ، ادخ  تمحر  هنانز  رهظم  هرابرد  ار  يدایز  رارسا  وا  اسب  هچ 

یلکلا تابورشم  . 3

هنومن

: تفگ درک و  رپ  ار  مناویل  ییوم  دیپس  درم 
… ص 49)  ) مدیشون دیشونب . مه  زاب  دییامرفب 

تسا قشع  ادخ  . 4

هنومن 1

مقـشع اما  مشاب ، قشاع  لد  میمـص  زا  هک  مدرک  یعـس  وا  یگدنز  رد  اهراب  اهراب و  نوچ  هدادن  شوگ  میاهاعد  هب  ادخ  ماهدیـشک و  جـنر 
. دش لامیاپ 

. دش تنایخ  نآ  هب  ای 
هرکاب هدیمهف  همه  زا  رتهب  ار  نیا  هک  نآ  اما  تسا  قشع  دنوادخ  درکیم . هجوت  نم  تاساسحا  اب  اهنیا  زا  شیب  دـیاب  تسا  قشع  ادـخ  رگا 

. تسا سدقم 
(ص 73)

هنومن 2

. تسا قشع  دهدیم ، شرورپ  دنکیم و  هیذغت  ار  ام  یتسه  هک  يزیچ 
ص 98) . ) میریمیم یگنسرگ  زا  يراذگب  شاهنیس  هب  در  تسد  رگا 

عورشمان طباور  . 5

هنومن 1

تـسد زا  مدرکن ، ظفح  ار  نآ  نم  ياهدرک ؟ ظفح  ار  تناـمیا  زونه  ياهتـشاد  هک  ییاـههبرجت  ماـمت  زا  دـعب  هک  تسا  بیجع  میارب  یلیخ 
رد بوخ  یتشادـن ؟ يرـس  ورـس  فلاخم  سنج  اب  ایآ  تالایخ ؟ لاحم و  ياهزیچ  هب  اههرکاب  هب  نامیا  اما  مدروآ . تسد  هب  هرابود  مداد و 

ص 85) . ) یلومعم دح 
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هنومن 2

هدرک جاودزا  رگا  مدوب و  هدیـشچ  ار  قشع  معط  مدوب ، هدز  مه  هب  نآ  نیا و  اب  طباور ي  مه  ًـالبق  نم  هک  درکیمن  كرد  ار  نیا  زگره  وا 
ص 160) . ) مدشیم تخبشوخ  مدوب 

ینید مسیلارولپ  . 6

هنومن

دیاب تسین  یفاک  تقیقح  نیا  نتسناد  اما  نایدوهی …  مه  روطنیمه  دنتـشاد ، قح  ناناملـسم  دنتـشاد ، قح  اهودنه  دنتـشاد  قح  اهییادوب 
ار دوهی  نید  مدوب  هدـمآ  ایند  هب  يدوهی  رگا  مدوب …  هدـش  گرزب  نآ  رد  نوچ  مدرک  باختنا  ار  کیلوتاک  ياـسیلک  نم  ینک ، باـختنا 

. دشاب هتشاد  مسا  رازه  هک  دنچ  ره  تسیکی  ادخ  مدرکیم ، باختنا 
ص 108) . ) مینک باختنا  وا  يارب  یمان  هک  تسام  دوخ  هدهع  رب  رگید  نآ 

تساطخ زوجم  نامیا  . 7

هنومن

داوسیب یناریگ  یهام  نویراوح  مینک …  اجباج  ار  اههوک  هک  دهدیم  ار  ناکما  نیا  ام  هب  دشاب  مه  نش  هناد  کی  یکچوک  هب  رگا  نامیا 
. دنتشاد نامیا  سدقلا  حور  هب  نانآ  دندوبن  هدنمرش  دوخ  ینادان  زا  نانآ  دنتفریذپ . دمآ  دورف  اهنامسآ  زا  هک  ياهلعـش  اما  دندوب . نادان  و 

. دشاب ندرک  اطخ  قاتشم  دریذپب و  دنک ، رواب  دیاب  ناسنا  طقف  دراد . دوجو  دریذپب  ار  نآ  هک  یسک  ره  يارب  تمعن  نیا 
(ص 111)

تسانعمیب ادخ  يوجتسج  . 8

هنومن

. دنکیم فلت  ار  شتقو  دوریم  ادخ  يوجتسج  هب  هک  یسک  دینکیم  هابتشا  دروم  نیا  رد 
. دنکیمن ادیپ  ار  ادخ  هار  نیا  زا  زگره  اما  ددنویپب  يرایسب  ياههقرف  بهاذم و  دراذگب و  مدق  هار  رازه  رد  دناوتیم  وا 

(ص 154)

نک يوریپ  تیاهایؤر  زا  هک  تسنیا  ادخ  تساوخ  . 9

هنومن

زا دوخ  ياهایؤر  زا  هک  دهاوخیم  ام  زا  مادم  اریز  دوشیم  رتشیب  نامتریح  میوش  میهس  شرارسا  رد  هک  دهاوخب  رتش  هب  ام  زا  ادخ  هچ  ره 
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. تسا يراوشد  راک  نیا  مینک و  يوریپ  دوخ  لد 
(ص 155)

يرگید زیچ  هن  تسا و  مزال  ادخ  هب  نامیا  طقف  يونعم  یگدنز  نتشاد  يارب  . 10

هنومن

يارب ندروـخ  مسق  هن  اـیند و  زا  باـنتجا  هن  يراد ، هزور  هن  تسا ، مزـال  ینید  هسردـم  هـب  دورو  هـن  يوـنعم ، یگدـنز  کـی  نتـشاد  يارب 
زا کی  ره  هک  تسا  دعب  هب  هلحرم  نیا  زا  دریذپب . ار  ادخ  دشاب و  هتـشاد  نامیا  هک  تسنیا  دهد  ماجنا  دیاب  ناسنا  هک  يراک  اهنت  ییاسراپ .

ص 155) . ) میوشیم وا  تازجعم  لاقتنا  لقن و  يارب  ياهلیسو  ادخ و  هار  زا  یشخب  ام 

تسام يداش  ام  شنیرفآ  زا  فده  اهنت  میتسه و  ادخ  يایؤر  ام  . 11

هنومن

. دشاب داش  ییایؤر  شیایؤر  هک  دهاوخیم  وا  میتسه و  وا  يایؤر  زا  یشخب  ام  دهد  ناشن  ام  هب  ار  شتردق  ات  دمآ  نیمز  هب  ادخ 
هب ار  ام  هک  هچره  هک  میراذگب  نیا  رب  ار  ضرف  دـیاب  تروص  نیا  رد  هدـیرفآ  ندوب  داش  يارب  ار  ام  ادـخ  هک  مینک  قیدـصت  رگا  نیا  رب  انب 

. تسا نامدوخ  ریصقت  دهدیم  قوس  تسکش  مغ و  يوس 
(ص 156)

درادن ییانعم  ادخ  هب  داقتعا  تسه  جنر  نوچ  . 12

هنومن

هب دنناوتیم  روطچ  دراد  دوجو  ایند  رد  جنر  همه  نیا  یتقو  هک  دنسرپیم  نم  زا  نانآ  دنشاب و  یبوخ  نایحیسم  هک  مهاوخیم  نانآ  زا  نم 
(. ص 177 . ) درادن یحیضوت  چیه  هک  مهد  حیضوت  ار  يزیچ  منکیم  یعس  نم  دنشاب و  هتشاد  داقتعا  ادخ 

ادیرب . 6

هراشا

وداج نتخومآ  يارب  شالت  رد  هک  يدنلریا  رتخد  کی  ناتـساد  ادیرب  باتک  هرابرد  مشش 1380  نارهت ، ناوراک ، يزاجح ، شرآ  همجرت :
. تسا ناتساد  نیا  یلصا  هرهوج  وداج  دیآیم . رب 

رد هک  دوریم  دیشروخ  تنـس  داتـسا  رگوداج  داتـسا  کی  غارـس  هب  وداج  نتخومآ  يارب  درادن  وداج  زا  یحیحـص  روصت  ادیرب  زاغآ  رد 
. تسا نکاس  لگنج  کی 
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ار نآ  درامش و  یمرب  ار  يرگوداج  ياهیگژیو  دیشروخ و  تنس  هام و  تنس  دنکیم ، حرطم  ار  يرگوداج  تنس  ود  ولوئاپ  باتک  نیا  رد 
ناونع هب  ار  باتک  نیا  ناوتیم  هک  يدـح  ات  دـهد  شزومآ  ار  يرگوداـج  دراد  یعـس  باـتک  نیا  رد  وا  دـهدیم . هولج  باذـج  بوخ و 

. درک یفرعم  يرگوداج  شزومآ  نوتم  زا  یکی 

يرگوداج شزومآ 

هنومن 1

ياهورین نتخانـش  يارب  مهدب  خساپ  ما  یگدـنز  ياهشـسرپ  زا  یخرب  هب  هک  نیا  يارب  يزومایب ؟ يرگوداج  یهاوخیم  ارچ  دیـسرپ  درم 
ص35) . ) هدنیآ هتشذگ و  هب  رفس  يارب  دیاش  ناهن و 

هنومن 2

اهنآ هب  دوخ  یگدنز  لوط  رد  یکدنا  دارفا  هک  تسییاهخساپ  يواح  نوچ  تسا  زیمآ  رارسا  نوچ  يریگبدای  يرگوداج  یهاوخیم  دیاش 
. دنکیم هدنز  وت  رد  ار  کیتنامر  ياهتشذگ  نوچ  يزومایب  يرگوداج  یهاوخیم  همه  زا  رتارف  اما  دنباییم . تسد 

(ص38)

هنومن 3

. تسا لپ  کی  وداج  دیوگب …  نخس  ناسنا  بلق  ياهنابز  مامت  هب  تسا  رداق  وداج 
ص43) . ) يریگب سرد  ناهج  ود  ره  زا  یبای و  هار  ییرمان  ناهج  هب  ییرم  ناهج  زا  دهدیم  هزاجا  هک  یلپ 

هنومن 4

رب ار  تورات  تراک  هتـسد  کی  دـیاب  ینکیم  باختنا  تدوخ  هک  نیعم  تعاـس  کـی  رد  زور  ره  زورما  زا  نک  شوگ  بوخ  ناوج  رتخد 
دعوم رد  اهنآ  دوخ  نک  هاگن  اهنآ  هب  طقف  ینک  كرد  يزیچ  اهنآ  زا  نکن  یعـس  ياشگب و  یفداصت  روط  هب  ار  اهنآ  ینک  شخپ  زیم  يور 

ص71) . ) تخومآ دنهاوخ  وت  هب  یشاب  ناشدنمزاین  لاح  رد  هک  ار  هچنآ  ره  نیعم 

هنومن 5

ندرک رارقرب  ياـنعم  هب  زیچ  کـی  نتخومآ  دوب  دـهاوخ  هدوب و  رارـسا  هار  هراومه  یگدـنز  هار  نوچمه  ماـع  روط  هب  وداـج ، تقیرط  اـما 
. تسا مزال  ینتورف  نتخومآ  يارب  میرادن  نآ  زا  يروصت  نیرتکچوک  هک  تسا  یناهج  اب  طابترا 

ص90)  ) تسا میسقت  لباق  هنیدام  هنیرن و  شخب  ود  هب  حور 

هنومن 1

ود نیا  دوشیم  میـسقت  رگید  حور  ود  هب  ام  حور  دوشیم . میـسقت  ناهایگ  اهلولـس و  دننام  تسرد  اههراتـس  اهرولب و  دـننام  زین  ام  حور 
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رب انب  میوشیم …  شخپ  نیمز  هرک  زا  یگرزب  شخب  رب  لسن  دنچ  لوط  رد  بیترت  نیدب  دـنوشیم و  لیدـبت  رگید  حور  ود  هب  هزات  حور 
کی هک  یماگنه  نوچ  دراد  مان  قشع  هرابود  تاقالم  نیا  مینکیم و  تاقالم  رگیدـکی  اب  زین  هرابود  میوشیم  میـسقت  هک  هنوگناـمه  نیا 
لوا هنومن  یلکلا  تابورشم  زا  هدافتسا  ص68 ) . ) ددرگیم میسقت  هنیدام  شخب  کی  هنیرن و  شخب  کی  هب  هراومه  دوشیم  میـسقت  حور 

. تساوخ یکسیو  ناویل  ود  رگوداج  دندیسر  هدکیم  هب  یتقو 
(ص149)

هنومن 2

ص 212) . ) دنداتفا هار  هب  اههرخص  يوس  هب  دندیشون و  یکسیو  کی  امرس ، رتهب  لمحت  يارب  دندش ، دراو  ناکم  نآ  هدکیم  اهنت  هب 

هنومن 3

اب تفر و  ناوخـشیپ  فرط  هب  تساوخرب ، اج  زا  رگوداج  اما  دـنک ، تساوخرد  ار  یگـشیمه  یکـسیو  ناویل  ود  ناـمه  تساوخیم  ادـیرب 
ص 230) . ) تشگ زاب  ناویل  ود  یندعم و  بآ  يرطب  کی  هداب ، گنت  کی 

هنومن 4

. دندیـشون ار  ماج  نیتسخن  مه  اب  هارمه  هعرج ، کی  هب  دوزفا …  مادک  ره  هب  بآ  هرطق  دنچ  طقف  درک و  هداب  زا  رپ  بلابل  ار  اهناویل  ادـیرب 
(ص 231)

هنومن 5

. دندرکیم تبحص  دندیشونیم و  نانچمه 
(ص 232)

هنومن 6

طابترا يارب  شالت  رد  اهلگنج و  رد  ار  زور  رـسارس  هک  يدرم  رگوداج ، کی  هک  دش  هدز  تفگـش  ادیرب  دـندرک و  زاب  ار  يرگید  گنت 
يارب طقف  هک  دوب  هدرک  شومارف  رگید  گنت ، نیمود  ندـش  مامت  زا  سپ  دوش . تسم  دـشونب و  دـناوتیم  دـنارذگیم ، دـنوادخ  اب  نتفاـی 

. تسا اجنآ  دوب ، هتسشن  شیور  شیپ  هک  يدرم  زا  ندرک  رکشت 
(ص 233)

هنومن 7

ص 234) . ) داد همادا  اکیو  هرابرد  تبحص  هب  دیشون و  رگید  هداب  ماج  کی 

هنومن 8

تبون راب  نیا  دننک …  لیدـبت  يداع  صاخـشا  هب  ار  ناعاجـش  یکدوک و  نارود  ناتـسود  هب  ار  ناگناگیب  دـندوب  هتـسناوت  هداب ، گنت  ود 
ص 234) . ) دهد شرافس  ار  رگید  گنت  کی  هک  دوب  رگوداج 
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هنومن 9

: تفگ گنت  نیموس  تایوتحم  یسررب  زا  سپ 
: دیشیدنا ادیرب  مراد . جایتحا  متروص  رب  درس  ياوه  شزو  هب  میورب . تسا  رتهب 

تـسد زا  ار  شرایتخا  دیـسرتیمن  چیه  دوب و  رتمواقم  وا  زا  تابورـشم ، هب  تبـسن  دـیلابیم ، شدوخ  هب  دـسرتیم . دـنکیم و  تسم  دراد 
. تسا هدیسر  شدوخ  تیفرظ  دحرس  هب  تسنادیم  اما  دیشون . رگید  ناویل  کی  رگوداج  دهدب … 

(ص 235)

هنومن 10

. تشاد رارق  نآ  لخاد  رد  هداب  يرطب  هس  ادـیرب و  سابل  تشاذـگ . نیمز  يور  ار  شایتشپ  هلوک  زدـنرول  دـندرک و  باـختنا  ار  ياهشوگ 
ص 281) . ) دروایب دوخ  اب  هداب  يرطب  کی  نامهم ، ای  هدننک  تکرش  سک ، ره  دوب  هدرک  هیصوت  اکیو 

هنومن 11

(287  ) دندرکیم هئارا  ار  دوخ  لکلا  زا  لصاح  ياههسوب  نیلوا  زین  رگید  یخرب  دندیصقریم و  شتآ  فارطا  رد  يدادعت 

عورشمان هطبار 

هنومن 1

دیدرت ادـیرب  تفگ . یهاوخ  نم  يارب  ار  تایگدـنز  گرزب  ياهـشسرپ  وت  مراذـگیم و  ياچ  نم  میورب  نم  هناـخ  هب  رگوداـج ) تفگ ( 
رطخ دیاب  تفگ  شدوخ  هب  دزیرب . مه  رد  ار  شیاههتخومآ  همه  بش  نآ  دیـسرتیم  دوب  یباذج  نز  مه  شدوخ  دوب  یباذـج  درم  وا  درک 

ص152)  ) منک

هنومن 2

قفوم نآ  رد  شا  تدـش  جوا  اـب  یماـگنه  اـهنت  هک  دراد  رارق  يزیچ  ربارب  رد  دـنادیم  دوشیم  وربور  یـسنج  يورین  اـب  هک  یـسک  نوـچ 
رارقرب هطبار  ام  تیـصخش  رـسارس  اب  هک  ام  مسج  اب  اهنت  هن  هک  میهدیم  هزاجا  يرگید  هب  دهدب  تسد  زا  ار  دوخرب  رایتخا  هک  دش  دهاوخ 

. دنک
. میتسیک هک  مینک  ناهنپ  میناوتیمن  رگید  نیا  رب  انب  دنباییم و  طابترا  رگیدـکی  اب  ام  زا  لقتـسم  هک  دنتـسه  یگدـنز  بان  ياهيورین  نیا 

(ص191)

هنومن 3

. تسا صاخ  روط  هب  نانز  ماع و  روط  هب  نارحاس  نیرفن  ییاناوت  نامه  هراومه  ورین  نیا 
 … میتسه رارـسا  گرزب  ناناب  هاگن  نانز ، ام  هک  دننادیم  همه  دنـسانشیم . ار  ورین  نیا  دنراد ، دوجو  هرایـس  نیا  يور  هک  یناسک  یمامت 

لـصتم نآ  هب  شایگدنز  نایاپ  ات  هتـساوخان ، هچ  رگا  دنک ، سمل  ار  ورین  نیا  سک  ره  تسا …  هدش  رادـیب  ام  رطاخ  هب  ورین  نیا  هک  ارچ 
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: تسین نکمم  زیچ  کی  اما  ددرگ …  یفخم  دوش ، ریقحت  دوش ، ماع  لتق  دـناوتیم  دـشاب …  هدرب  کی  ای  بابرا  کی  دـناوتیم  دوشیم .
؟ تسیچ ورین  نیا  دربب و  دای  زا  ار  نآ  دناوتیمن  شرمع  نایاپ  ات  زگره ، رگید  ددرگیم ، انشآ  ورین  نیا  اب  یسک  هک  ياهظحل  رد 

: داد خساپ  اکیو 
ص 189) . ) یسنج يورین  تسنادیم . ادیرب  تسیچ » ینادیم  هک  منادیم  نوچ  سرپن  هناقمحا  ياهلاؤس  رگید  »

هنومن 4

یسنج يورین  ربارب  رد  نز ، هچ  درم و  هچ  تسین . ورین  نتخانـش  يانعم  هب  نیا  اما  ینادب ، ار  یـسنج  يورین  زا  هدافتـسا  موسرم  هویـش  دیاش 
ص 191) . ) دنراد تیمها  هزادنا  کی  هب  سرت  تذل و  نآ  رد  نوچ  دنتسه ، ریذپ  بیسآ  ًالماک 

هنومن 5

ناسنا تیلاعف  اهنت  نیا  نوچ  دوب  دهاوخ  عماج  هبرجت  کی  هشیمه  تذل ، ای  یتسه  تمکح  يوجتسج  رد  یسنج ، يورین  رد  هک  تین  مهم 
. دنامیم لصتم  يرگید  هب  صخـش  ياهارجم  یمامت  دراذگب . رثا  دیاب  ای  دراذـگیم ، رثا  هناگ  جـنپ  ساوح  رب  نامز ، مه  روط  هب  هک  تسا 
ای مینک  سمل  یـشچب ، میونـشب ، مینیبب ، میناوتیمن  رگید  میوشیم ؛ وداج  ناهج  دراو  دنوشیم و  دیدپان  هناگ  جنپ  ساوح  جوا ، هظحل  رد 
هک ياهسلخ  ربارب  ًالماک  ياهسلخ  دوشیم . اهنآ  نیزگیاج  ياهسلخ  دوشیم  دیدپان  زیچ  همه  ینالوط  ياههیناث  دـنچ  نآ  لوط  رد  مییوبب .

. دنتسه هناگ  جنپ  ساوح  دناریم ، هسلخ  نی  يوس  هب  ار  صخش  هچ  نآ  دنسریم …  نآ  هب  تضایر  يراگزیهرپ و  اهلاس  زا  سپ  افرع 
. دوب دهاوخ  رتقیمع  وت  هسلخ  رتدنمورین و  زین  شنار  نیا  دشاب  رتدیدش  ساوح  نیا  کیرحت  هچ  ره 

ص 202) ( ؟ یمهفیم

هنومن 6

هک یماگنه  زا  دراد . ار  شدوخ  تایح  یسنج  يورین  نوچ  دنـشاب . لاعف  وت  سح  جنپ  ره  هک  نک  يراک  ینکیم ، سمل  ار  يرگید  یتقو 
، ییازفایم نآ  رب  وت  هک  يراـب  تفرگ و  هاوخ  راـیتخا  رد  ار  وـت  هک  تسوا  درک ، راـهم  ار  نآ  ناوـتیمن  رگید  دـنکیم ، تیلاـعف  هب  زاـغآ 

اهنت هطبار ، کی  رد  دنوشیم . یناوتان  راچد  صاخشا  نیمه  رطاخ  هب  دنام . دنهاوخ  یقاب  تدم  مامت  رد  تیاهتیـساسح ، اهانمت و  اهسرت ،
تیسنج ( 205 . ) دومن یهاوخ  هبرجت  ار  دنوادخ  اب  هطبار  تروص  نیا  رد  طقف  راد . هاگن  رادیب  ار  تاهدـش  لاعف  هناگ  جـنپ  ساوح  قشع و 

نوچ تفای . دهاوخ  تسد  نآ  هب  تروص  ره  هب  تسا و  فده  کی  يوجتـسج  رد  اهنت  هک  دشیم  دـعاقتم  هرابود  تسیابیم  هنومن  ادـخ 
. تسا هدوب  نز  ندوب ، درم  زا  شیپ  دنوادخ 

(ص 199)

اهيرکلاو . 7

هراشا

راکشریم ارتیم  طسوت  نابهگن  هتـشرف  ناونع  اب  باتک  نیا  نارهت 1388  موس ، پاچ  باتک ، ناتـسراگن  تاراشنا  یناکدرا ، نسوس  همجرت :
. تسا هدش  همجرت  زین 
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اب طابترا  زا  بیجع  ياههبرجت  هتـشذگ و  شرـسمه  وا و  رب  هک  یعقاو  ياهدادـیور  يانبم  رب  ار  اـهيرکلاو  باـتک  ویلئوک  باـتک  هراـبرد 
. تسا هدش  هتشون  ارحص  رد  یگدنز  زور  لهچ  یط  رد  وداج  ناهج 

نیا رد  ویلئوک  ولوئاپ  دراد . یلامش  ياپورا  ياهگنهرف  نایم  رد  نیدامن  یموهفم  هک  هدش  هتفرگ  نیرید  هروطسا  کی  زا  باتک  نیا  مان  اما 
مامت ام  نیا  رب  انب  نآ . يریگ  ارف  یگنوگچ  وداج و  هنیمز  رد  تسولوئاپ  تایبرجت  يواح  باتک  نیا  دیوگیم . نخس  وداج  زا  طقف  باتک 

. تسا رکذ  لباق  هتکن  دنچ  اههنومن  ندرمش  رب  زا  لبق  مینکیم . رکذ  ار  دراد  هراشا  وداج  هب  باتک ، نیا  رد  هک  ییاههنومن 

لوا هتکن 

هراشا

هب دراد و  ناتسرپ  ناطیش  يوداج  مسارم  هب  يدایز  ياهتهابـش  هک  دیوگیم  نخـس  یمـسارم  زا  ولوئاپ  باتک  نیا  ياهزارف  زا  یخرب  رد 
ناطیش کی  ار  وا  ناوتیم  دنادیم  مسارم  نیا  ناگدننک  رازگرب  زا  یکی  ار  دوخ  ولوئاپ  نوچ  تسیتسرپ و  ناطیش  مسارم  نامه  نم  داقتعا 

، تسناد تسرپ 

هنومن

اج نآ  رد  ات  دـندیرخ  ورین  اژود  ویر  یکیدزن  نیمز  هعطق  کی  یقیـسوم  هار  زا  ناشدـمآرد  اب  دـندوب . هدرک  راک  همه  شکیرـش  ولوئاپ و 
هک تفگیم  همه  هب  روناج  دـنیامن …  ایحا  دـنک  رارقرب  لیـسیس  يولافـس  رد  دوب  هدرک  یعـس  روناج  شیپ  لاس  دـص  ًاـبیرقت  هک  ار  هچنآ 
ره هک  دشاب  نیا  شنوناق  اهنت  دـشاب و  يوق  تمدـخ  رد  فیعـض  هک  هدـمآ  ییایند  داجیا  يارب  هک  درکیم  هفاضا  تسا و  شاهرامش 666 

. دوشیم جیورت  ناتسرپ  ناطیش  طسوت  نونکا  مه  هشیدنا  نیا  ص 138 ) . ) دهد ماجنا  دهاوخیم  شلد  يراک  ره  هک 

مود هتکن 

يور زا  ارچ  دسرپیم  ولوئاپ  زا  داتسا  تسا ، ناوتان  فیعـض و  وا  ییوگ  هک  دناریم  نخـس  نانچ  ادخ  زا  یعقاوم  رد  باتک  نیا  رد  ولوئاپ 
: دیوگیم ولوئاپ  خساپ  رد  يدرکن ؟ هیهت  رگید  هخسن  دنچ  تباتک  یلصا  هخسن 

ص 27) . ) دربب نیب  زا  ار  نآ  دهاوخب  رگا  هک  دشاب  هتشاد  تصرف  ادخ  ات 

موس هتکن 

ار دوخ  يراوخ  بارـش  هدرک و  دای  یکین  هب  نآ  زا  زین  باتک  نیا  رد  تسولوئاپ و  بتک  تباث  ياـههیاپ  زا  یکی  يراوخ  بارـش  بارش و 
. دنکیم نایب  ًانلع 

اهيرکلاو باتک  رد  يرگوداج  ياههنومن  . 1

هنومن 1

: دوب هدرکن  تداع  ولوئاپ  اب  یگدنز  هب  زگره  مدرکیم . جاودزا  سدنهم  کی  اب  دیاب  درک …  رکف  نز 
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يرگوداج رد  تفرشیپ  درد  هب  هک  يراک  ره  ماجنا  ناگتشرف ، اب  ندز  فرح  ای  ریشمش ، ای  سدقم ، ياههار  يوجتـسج  یناهگان ، ياهرفس 
ص 34) . ) درک رکف  دروخب … 

هنومن 2

. دوب هدرک  ناکم  لقن  وا  نامتراپآ  هب  شايرنه  راک  زیم  اب  دعب  هتفه  کی  داتفا  ناشرادید  نیلوا  دای  هب 
هک دوب  هدرک  ياضاقت  وا  زا  هدز  نفلت  دوخ  ناتستورپ  ياسیلک  شیشک  هب  یبش  سیرک  تسا و  رگوداج  ولوئاپ  هک  دنتفگیم  ناشناتـسود 

. دنک اعد  شیارب 
(ص 35)

هنومن 3

: درک شاف  تسنادیم  ًالبق  سیرک  هک  ار  يزار  درواین و  تقاط  رگید  ولوئاپ  دندش  اهنت  مه  اب  هرابود  سیرک  ولوئاپ و  یتقو  بش  نآ 
ص 36)  ) دوب هدرک  يرگوداج  فقو  ار  شرمع  زا  لاس  تفه  هک  نیا 

هنومن 4

خـساپ روطچ  هک  دـنادیمن  اما  دـننزیم  ادـص  ار  وا  هک  دوب  هتفگ  دوب  هدرک  هیرگ  ولوئاپ  زور  نآ  رد  دروآیم ، داـی  هب  ار  زور  نآ  سیرک 
: دوب هدیسرپ  دهد 

؟ مورب يرگوداج  غارس  هب  هرابود  دیاب  ایآ 
: دوب هداد  خساپ  سیرک 

ص 36) . ) يورب دیاب  هلب 

هنومن 5

: تفگ سیرک  سب …  نیمه و  دنزب  فرح  ناگتشرف  اب  دیاب  درکیم  ساسحا  ولوئاپ  هک  دوب  نیا  تسنادیم  سیرک  هک  يزیچ  اهنت 
: داد خساپ  يدنخبل  اب  ولوئاپ  داد . میهاوخ  ماجنا  ار  راک  نیا  ام 

ص 39) . ) مرحاس نم  اج  نیا  اما  منونمم ، ام  یتفگ  هک  نیا  رطاخ  هب 

هنومن 6

يوداج هرابرد  ناش  طـباور  رطاـخ  هب  تخانـشیم و  ار  وگاـیتناس  هداـج  دورب …  ییاـهاج  هب  ولوئاـپ  هارمه  هک  دوب  هدرک  تداـع  سیرک 
. دوب هتخومآ  يدایز  بلاطم  یسنج 

ص 51) . ) سب نیمه و  اما 

هنومن 7

: درک رکف  ولوئاپ 
ص 83)  ) متسه يرگوداج  داتسا  نم  دوخ  هک  هتفر  شدای  دنکن  دیوگیم ؟ ار  اهنیا  ارچ 
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هنومن 8

. دنک وداج  هار  دراو  ار  ولوئاپ )  رسمه  سیرک   ) نز نآ  هک  دوب  هتساوخ  وا  زا  شاهتشرف  دوب و  هدید  ار  شظفاحم  هتشرف  باوخ  نیج 
ص 84) . ) دادیم ماجنا  شرهوش  ار  اهراک  هیقب  دنک  دراو  ار  وا  طقف 

هنومن 9

هک دننادب  هک  نیا  نودب  دندزیم ، فرح  دوخ  اب  کیفارت  یغولـش  ادص و  ورـس  طسو  رد  دوخ  لیبموتا  رد  هک  دوب  هدـید  ار  یناسک  اهراب 
یمارآ ياج  رد  ناسنا  هک  تسیفاک  طقف  تسا  هداس  راک  نیا  سب  زا  اما  دـنهدیم  ماـجنا  ار  يرگوداـج  ياهدـنیارف  نیرتهدـیچیپ  زا  یکی 

. دنک هجوت  دنورآیم  رب  رس  نهذ  هت  زا  هک  يراکفا  هب  دنیشنب و 
(ص 98)

هنومن 10

کی هن  رگید  نیا  تفر . نیب  زا  ماهقالع  تسا  ندرک  زاب  هار  تسا ، مزـال  ماهتـشرف  اـب  ندز  فرح  يارب  هک  يراـک  اـهنت  هک  مدـیمهف  یتقو 
میارب دح  زا  شیب  هتخانـشان  مسریم . يرگوداج  هار  رخآ  هب  مراد  هک  مدـیمهف  مدوب . دـلب  بوخ  یلیخ  هک  دوب  يراک  هکلب  ییوج  هزرابم 

ص 117) . ) هدش انشآ 

هنومن 11

. دوب هتفگ  ار  دوخ  زمر  مسا  ولوئاپ  درب . شتام  سیرک 
ص 118) . ) دنزب همدص  وا  هب  دناوتیم  رحاس  کی  زمر  مسا  زا  هدافتسا  اب  طقف  نوچ  دنتسنادیم . ار  زار  نیا  يرامش  تشگنا  دادعت 

هنومن 12

. تسا هنارت  نیا  تاملک  هب  نداد  شوگ  دهد ، ماجنا  دیاب  هک  يراک  اهنت 
. دندناوخیم نتم  رد  هتـسهآ  ار  هفـشاکم  باتک  روناج  تاملک  هک  دوب  يرگوداج  مسارم  زا  کی  هب  طوبرم  رکذ  هکلب  دوبن  هنارت  عقاو  رد 

(ص 138)

هنومن 13

ار لوئار ) شتـسود  ولوئاپ و  نانآ (  هآ  دنتـشاد  راک  رـس و  يرگوداج  ياـیند  اـب  هک  یـصاخشا  دـندوب و  یقیـسوم  ياـیند  رد  هک  یناـسک 
ص 139) . ) دنتخانشیم

هنومن 14

. دوب هداد  ماجنا  ار  اهنییآ  همه  دوب ، هدرک  يرگوداج  نیرمت  لاس  شش  وا 
. دریگیم يزاب  هب  ار  لیخت  هوق  هک  تساز  مهوت  رثا  کی  تسین ، نیقلت  زج  يزیچ  يرگوداج  هک  تسنادیم 

(ص 142)
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هنومن 15

مـسارم تشاد و  تسود  ار  رتـخد  نیا  اریز  تسنادیم  تاـقافتا  نیا  ماـمت  لؤوسم  ار  دوخ  ولوئاـپ  دوـب  هدـننک  تحاراـن  یلیخ  هنحـص  نیا 
. دوشیم رتهب  زور  هب  زور  زیچ  همه  دـسریم و  دـهاوخیم  شلد  هچ  ره  هب  هک  دوب  هداد  نانیمطا  وا  هب  دوب و  هتخومآ  وا  هب  ار  يرگوداـج 

(ص 147)

هنومن 16

نآ جیاتن  اهنیا  همه  هک  تفگیم  مادم  وا  دندوب و  انشآ  شمسا  اب  مدرم  زا  يرامش  تشگنا  دادعت  هک  دنچ  ره  دوب  تیقفوم  جوا  رد  ولوئاپ 
ص 149)  ) تسوداج تردق  زیمآرارسا و  تاعلاطم  مسارم ،

هنومن 17

ملع دـق  شربارب  رد  ارذـگ  ای  يدـج  الاه  لاو  لوق  هب  یتالکـشم  وداج  رحـس و  هار  رد  قشع و  رد  شراک  رد  هک  تشادـن  يدـیدرت  چـیه 
ص 159) . ) درکیم

هنومن 18

: تفگ ولوئاپ 
تسا هدروخن  ناشـشوگ  هب  مه  وداج  رحـس و  مسا  زگره  هک  یناسک  يارب  هچ  نارحاس و  يارب  هچ  تسا  نییآ  کی  یگدنز  رد  زیچ  همه 

ص 184) . ) دنراد ار  ناشدوخ  نییآ  دنتسه  وداج  رحس و  هار  رد  هک  یناسک  هک  تسنادیم  سیرک  … 

هنومن 19

هظحل رحاس  کـی  يارب  نیا  تشاد  رارق  دربیم  نیب  زا  ار  اـهنییآ  همه  هک  ینییآ  لـباقم  رد  وا  درک …  رارکت  ار  اهيدـبعم  راعـش  ولوئاـپ 
. تسا یسدقم 

(ص 193)

هنومن 20

مهدیم ماجنا  تسا  تردـق  اهنآ  همزال  هک  ار  ییاهنییآ  دزوب ، داـب  هک  منکیم  يراـک  مناوخیم ، ار  مدرم  نهذ  نم  هک  ياهدـید  تدوخ 
ص . ) مرادـن يدـیدرت  نیرتکچوک  هرا  هب  نیا  رد  ماهدـید  ریخ  تین  هب  هچ  هدوب و  رـش  دـصق  هب  هچ  ار  وداج  درکراک  اهراب  مرمع  رد  نم 

(225

هنومن 21

شیایند رب  هک  ینیناوق  اـب  یتح  نم  هک  يرحاـس  مدرک ، جاودزا  رحاـس  کـی  اـب  متـشگیم ، مدرم  هیقب  لـثم  یگدـنز  کـی  لاـبند  هک  نم 
. دشاب هتفرگ  رارق  ياهزرابم  ور  رد  ور  هک  دنکیم  سح  هدنز  ار  شدوخ  یتقو  طقف  هک  یصخش  مرادن ، ییانشآ  دنکیم ، تموکح 

: دیسرپ درک و  هاگن  ولوئاپ  نامشچ  هب  سیرک 
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؟ تسین وت  زا  رتدنمتردق  بتارم  هب  يرحاس  یج  ایآ 
: شداد خساپ  ولوئاپ 

ص 226)  ) رت هبرجت  اب  بتارم  هب  رتدنمدرخ …  بتارم  هب 

هنومن 22

ییوجارجام تسنادیم ، ار  یناسنا  كرد  ياروام  رارسا  هک  يرحاس  تشاد  تسد  رد  ار  هام  تنـس  رتشگنا  هک  دوب  يدرم  ولوئاپ  وا  رظن  زا 
ص 243) . ) دورب ناگتشرف  يوجتسج  هب  ات  دنزب  اپ  تشپ  زیچ  همه  هب  تسناوتیم  هک 

دنکیمن رود  ادخ  زا  ار  ناسنا  سوه ، . 2

هنومن

رد هک  یـسدقم  هفیظو  زا  ای  ادخ  زا  ار  سک  چـیه  ییاهزیچ  نینچ  هک  دوب  هتخومآ  شاهتـشرف  زا  تسنادیم . زاجم  دوخ  يارب  ار  سوه  وا 
. دنکیمن رود  دهد  ماجنا  دیاب  دوخ  یگدنز 

(. (ص 210

مجنپ هوک  . 8

هراشا

ناج ظفح  يارب  هک  تسا  ربمایپ  سایلا  تیاکح  مجنپ  هوک  باتک  هرابرد  موس 1389  نارهت ، باتک ، ناتسراگن  یناکدرا ، نسوس  همجرت :
. دنکیم نالوج  هب  عورش  سایلا  لد  رد  ناوج  نز  قشع  مک  مک  دربیم . هانپ  یناوج  هویب  هناخ  هب  ربکا و  رهش  هب  دزیرگیم و  رهش  زا  دوخ 

هتـشک نز  نآ  دریگیم و  رارق  نمـشد  نازابرـس  لواپچ  دروم  ربکا  رهـش  دنکیم  زاربا  ار  مناخ  نآ  هب  دوخ  هقالع  نایرج  سایلا  هک  ینامز 
رد دراد  یعس  ولوئاپ  دزاسیم . هرابود  ار  رهش  هدنام  ياج  هب  ياهدرمریپ  اهنزریپ و  کمک  هب  سایلا  ددرگیم . ناریو  رهش  مامت  دوشیم و 

هدومن و حرطم  ادخ  تلادع  ادخ ، تردق  ادخ ، دوجو  هرابرد  ییاهههبـش  باتک  نیا  ياج  ياج  رد  دشکب و  شلاچ  هب  ار  ادخ  هتـشون  نیا 
. دنکیمن هئارا  یخساپ  چیه 

. دوشیم هدناسانش  ناوتان  لزلزتم و  رایسب  ربمایپ  هاگیاج  هک  تسنیا  دروخیم  مشچ  هب  دایز  باتک  نیا  رد  هک  يرگید  هتکن 

شتلادع ادخ و  هب  ربمایپ  سایلا  تیاکش  . 1

هنومن 1

. تسا هدرک  اهر  دوخ  لاح  هب  منانمشد  تسد  رد  ارم  الاح  هک  ماهدرک  تمدخ  ییادخ  هب  نم 
(ص 29)

هنومن 2

امن تیونعم  روهظون  شبنج  هدزاود  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1197زکرم  هحفص 298 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ تسیک ادخ 
: درادیم هگن  ار  زابرس  ریشمش  هک  تسیسک  وا  ایآ 

تنطلـس تخت  رب  ار  یجراخ  سنرپ  کی  هک  دوب  وا  ایآ  دشکیم ؟ دننکیمن ، تنایخ  ام  ناردپ  نید  هب  هک  ار  یناسک  هک  يریـشمش  نامه 
؟ دشکیم دننکیم  يوریپ  یسوم  تعیرش  زا  هک  ار  یهانگیب  نانمؤم  ادخ  ایآ  دوش ؟ لزان  ام  لسن  رب  یتخبدب  همه  نیا  ات  دناشن  ام  روشک 

(ص 30)

هنومن 3

هب ار  هوکـش  تردـق و  هک  نیا  ياج  هب  ارچ  دـنکیمن ؟ رود  دـنراد  شتـسود  هک  یناسک  زا  ار  جـنر  ارچ  تسا  قلطم  رداـق  ادـخ ) وا (  رگا 
ص 31) ( ؟ دهدیمن تاجن  ار  دوخ  نارادتسود  دنک  اطع  دوخ  نانمشد 

هنومن 4

: درک رکف  سایلا 
. دنک تنایخ  دوخ  ریدقت  هب  هک  هدمآ  ایند  هب  نیا  يارب  ناسنا 

ص 50) . ) دوش ظفح  موسر  تاداع و  هک  نیا  رطاخ  هب  دیاش  ارچ ؟ دهدیم  رارق  اهناسنا  لد  رد  ار  نکمم  ریغ  فیلاکت  طقف  ادخ 

هنومن 5

ص 61) . ) منک کش  شتمکح  هب  هدش  ثعاب  هک  هدرک  ییاهراک  وا  منکیم  ادیپ  ار  وت  میآیم و  اجنیا  هب  هک  تفگ  نم  هب  ادخ  اما 

هنومن 6

. دنکفا ریز  هب  رس  سایلا 
. دوب هدرک  اهر  دوخ  لاح  هب  ار  وا  هناگی  يادخ  اریز  تسنادیم  دنک  لمحت  دناوتب  هک  یجنر  ره  راوازس  دوخ  وا 

(ص 77)

هنومن 7

ص 77) ( ؟ مهد ماجنا  ياهتساوخ ، نم  زا  وت  هک  ار  يراک  مناوتیمن  نم  هک  ینیبیمن  رگم  يدرک ؟ باختنا  راک  نیا  يارب  ارم  ارچ  ایادخ 

هنومن 8

دح زا  رتارف  هشیمه  شیاههیزیگنا  تسین و  لداع  وا  هک  مدرب  یپ  هک  نیا  ات  دز  فرح  نم  اب  ادـخ  دـندشیم و  لزان  نامـسآ  زا  ناگتـشرف 
. تسا نم  كرد 

(ص 216)

هنومن 9

ص 219) . ) دهدیمن ماجنا  رگید  میراد  راظتنا  وا  زا  هک  ار  یتازجعم  تسا و  رود  وا  نک  شومارف  ار  ادخ  نآ 
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هنومن 10

ماجنا شدوخ  شور  هب  ار  يراک  ره  هشیمه  دـنکیم و  یهن  رما و  مادـم  هک  ماهدرک  يرکفیب  يادـخ  فقو  ار  ما  یناوج  ياـهلاس  نیرتهب 
دنام هدـیدن  ما  يراکادـف  تشاذـگ و  ملاق  هک  دوب  نیا  ما  يرادافو  شاداپ  اما  مریذـپب و …  ار  شتامیمـصت  هک  ماهتفرگ  داـی  نم  دـهدیم 

. دش رجنم  متخاب  لد  وا  هب  هک  ینز  اهنت  گرم  هب  لاعتم  دنوادخ  تیشم  زا  يوریپ  يارب  مشالت 
(ص 220)

هنومن 11

. دوب وت  نم و  نیب  هکلب  نایقینیف  نایروشآ و  نیب  هن  دربن  نیا  اهلاراب 
ار ینز  مه  وت  یتشگ  شیوخ  هدارا  یِّلََجت  دـهاش  يدـش و  زوریپ  وت  هشیمه  لثم  یتفگن و  نم  هب  يزیچ  بیجع  دربن  نیا  هرابرد  شیپاـشیپ 

ص 221) . ) داد هانپ  نم  هب  مدوب  هداتفا  رود  منطو  زا  یتقو  هک  ار  يرهش  مه  يدرب و  نیب  زا  مدوب  شقشاع  هک 

هنومن 12

ص 224) . ) ياهتساوخ نم  زا  وت  هک  تسیراک  ماجنا  نم  تلاسر  مینک  ششومارف  دیاب  هدرک  نامشومارف  ادخ ) وا (  هک  الاح 

هنومن 13

مورب تساوخ  ملد  هک  اج  ره  دعب  منک و  هلباقم  وا  اب  مناوتیم  هک  مهد  ناشن  ادخ  هب  ات  مشخبب  رهـش  نیا  هب  یمظن  هک  تسنیا  میوزرآ  اهنت 
(ص 232)

هنومن 14

هانگ ساسحا  هجو  چـیه  هب  اما  دوب  هداتفارد  موسر  بادآ و  اب  ادـخ و  اب  راک  نیا  اب  دوب و  هدرک  باختنا  ار  ماسجا )  ) ندـنازوس سایلا )  ) وا
ص 241)  ) دوش ادیپ  هزات  لح  هار  کی  هک  تشاد  ترورض  هزات  لکشم  کی  لباقم  رد  نوچ  درکیمن 

هنومن 15

ون زا  يدرک  راـبغ  رتسکاـخ و  هب  لیدـبت  اـهيروشآ  ریـشمش  زا  هدافتـسا  اـب  وت  هک  ار  هچنآ  نم  دروآرب و  رـس  شیاـههناریو  ناـیم  زا  ربکا 
ص 249) . ) یهد تکرب  ارم  هک  نیا  ات  منکیم  مرن  هجنپ  تسد و  وت  اب  ردق  نآ  مزاسیم .

هنومن 16

ار یـسک  اریز  يداد  جنر  نم  هب  فاصنا  دـح  زا  شیب  وت  مراد . دوخ  لباقم  رد  وت  ناهانگ  زا  مه  ینالوط  تسرهف  کی  ایادـخ  لاح  نیا  اب 
نم اب  هک  یتنوشخ  رطاخ  هب  يدرک  ماهتشگرس  میوجتسج  رد  يدرک ، دوبان  تفریذپ  ارم  هک  ار  يرهش  يدرب  ایند  نیا  زا  متشاد  تسود  هک 
نیا قیال  ارم  لاـح  نیا  اـب  مدرک  هزراـبم  وت  اـب  تدـم  نیا  ماـمت  رد  اریز  مربب  داـی  زا  ار  وت  هب  مقـشع  هک  دوب  هدـنامن  يزیچ  يداد  جرخ  هب 

مه رانک  رد  دوخ  هار  هب  مه  زاب  ات  دیـشخب  مهاوخ  ار  وت  مه  نم  شخبب و  ارم  وت  تسا  رـشب  اب  ادـخ  یتشآ  زور  زورما  ینادیمن …  هزرابم 
ص 252) . ) میهد همادا 
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. …2

هنومن

. دریمب هدشن  انشآ  ینز  قشع  اب  زونه  هک  یلاح  رد  یگلاس و  هس  تسیب و  رد  مدآ  هک  تسا  هناقمحا  ردقچ 

ربمایپ نأش  ندروآ  نییاپ  . 3

هنومن 1

ياهزرم زا  يدوز  هب  تیاکح  نیا  ما  هدمآرب  نیمز  نامسآ و  ظفاحم  نایادخ  ندرب  نیب  زا  ددص  رد  نم  هک  دنیوگب  مه  ار  نیا  مدرم  دیاش 
ص 46) . ) منک نوریب  مرس  زا  ار  ینانبل  ياهنز  یلگشوخ  هب  ینز  اب  جاودزا  رکف  دبا  ات  رگید  درذگیم و  مه  لیئارسا 

هنومن 2

دوخ اب  ربکا  رد  ار  یحالـس  ره  نایروشآ  اما  دـهد  نایاپ  دوخ  یگدـنز  هب  نآ  اب  هک  تشگیم  يرـشیمش  لابند  تسیرگن . دوخ  فارطا  هب 
ص 197) . ) دیسرت شدرد  زا  اما  دنکفیب  دنازوسیم  ار  اههناخ  هک  یشتآ  ياههلعش  رد  ار  شدوخ  هک  داتفا  رکف  هب  دندوب  هدرب 

دوشیم یفرعم  رتشیب  دیلوت  رهش و  کی  یگرزب  لماع  نادنورهش  يراوخ  بارش  . 4

هنومن

وا هب  ناشلـصف  لح و  يارب  هک  ییاهاوعد  رتشیب  اریز  دـنک  عونمم  ار  وجبآ  بارـش و  فرـصم  هک  تساوخ  مکاح )  ) وا زا  سایلا  راـب  کـی 
. دوب تسم  صاخشا  يرگشاخرپ  هب  طوبرم  دشیم ، هعجارم 

رهش نیا  هتشذگ  نآ  زا  دهد …  خر  نآ  رد  تاقافتا  لیبق  نیا  زا  هک  تسناد  گرزب  ناوتیم  یتروص  رد  رهش  کی  هک  تفگ  وا  هب  مکاح 
نآ هب  اهیجراخ  دـندرکیمن  فرـصم  ار  ناشلوصحم  یلاها  دوخ  رگا  تشاد و  ترهـش  ایند  ياهبارـش  نیرتهب  زا  یکی  دـیلوت  رطاخ  هب 

. دننکیم رتشیب  ار  دیلوت  دنشاب  داش  یتقو  مدرم  هک  درک  لوبق  تشاذگ و  مارتحا  مکاح  میمصت  هب  سایلا  دندرکیم  کش 
(ص 126)

هقیقد هدزای  . 9

هراشا

يارب هک  تسیلیزرب  يرتخد  هرابرد  هقیقد  هدزای  باتک  باتک  هراـبرد  نارهت 1385  لوا ، پاچ  راگن ، ین  رـشن  ياسراپ ، ثرمویک  همجرت :
زا یکی  هک  دوشیم  هجوتم  یتدم  زا  سپ  وا  دوریم . رفس  هب  دنزیم و  ییوجارجام  هب  تسد  دوخ ، رظن  دروم  قشع  نتفای  ندش و  روهـشم 

. دشاب يرگیپسور  دناوتیم  اهوزرآ  هب  ندیسر  ندش و  رادلوپ  ياههار 
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بیرغ يروشک  رد  لاس  کی  لوط  رد  هک  تسا  رتخد  نیا  تایبرجت  لصاح  باتک  نیا  ناتـساد  دـنزیم . يراک  نینچ  هب  تسد  نیا  رب  اـنب 
. تسا يرگیپسور  لوغشم 

اهنت هن  دهدیم و  جیورت  ار  یفخ  سکس  باتک  نیا  رد  ویلئوک  دراد . هطبار  رفن  هس  اب  بش  ره  طسوتم  دوشیم و  انـشآ  یفلتخم  دارفا  اب  وا 
هولج ریذپ  هیجوت  ابیز و  ار ، تشز  راک  نیا  دراد  شالت  درامـشیم و  رب  سدقم  ار  نآ  هکلب  دـنادیمن  یقالخا  ریغ  يراک  ار  يرگیپسور 

. تسا هداهن  هقیقد  هدزای  دشکیم ، لوط  هقیقد  هدزای  یسنج  قفوم  هطبار  کی  هک  دوخ  داقتعا  ساسا  رب  ار  باتک  مان  دهد .

رسپ رتخد و  طباور  . 1

هنومن

. دوب هدید  سدقم  هتفه  مسارم  رد  ار  وا  هک  دش  يرسپ  قشاع  یگلاس  هدزناپ  رد 
رازگرب هک  یمسارم  همه  رد  دنتفر و  امنیس  هب  دندش  تسود  دندز  فرح  مه  اب  اهنآ  درکن . رارکت  ار  یکدوک  نارود  هابتـشا  رگید  راب  نیا 

ص 17) . ) وا روضح  اب  هن  تسا  نیجع  قوشعم  تبیغ  اب  هراومه  قشع  هک  دش  هجوتم  دوز  یلیخ  كرتخد  دندوب . رگیدکی  رانک  دشیم ،

عورشمان طباور  . 2

هنومن 1

. دشاب هدید  ایؤر  رد  مه  ار  هظحل  نآ  دیاش  یگدنز …  سامت  نیتسخن 
ایرام دیسریم . شوگ  هب  رود  یتفاسم  زا  یقیسوم  يادص  دیشخردیم و  دیـشروخ  دندوب  اضف  رد  ییایرد  ناگدنرپ  تشاد . ییابیز  هرظنم 

ص 18) . ) دیشک رانک  ار  دوخ  دوز  یلیخ  ناوج  دروآ . نابز  رب  دوب  هدرک  رارکت  نهذ  رد  اهراب  هک  ار  هچنآ 

هنومن 2

. تسا هتشذگ  هچ  اهنآ  نیب  دننادب  دنتساوخیم  همه 
: دیسرپ دیدنخ و  نارتخد  زا  یکی  دیمان . شدرگ  نآ  هظحل  نیرتهب  ار  كرسپ  نابز  معط  ایرام  دندوب و  واکجنک  همه 

- ؟ دـنکیم یتواـفت  رگم   … شناـبز -  يارب  ارچ - ؟ تـفرگ - . رب  رد  ار  كرتـخد  دوـجو  يدـیما  اـن  ساـسحا  يدرکن ؟ زاـب  ار  تناـهد 
. تسا نیمه  لوصا  زا  یکی  رظن  هب  منادیمن … 

(ص 20)

هنومن 3

. دش قشاع  رگید  رابود 
. دش اهنآ  اب  طابترا  عطق  بجوم  يرگید  ياهدادیور  دوجو  نیا  اب  دوب ، دلب  ار  ندیسوب  هوحن  لقاال  راب  نیا 

(ص 22)

هنومن 4
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چیه درک . میلـست  ار  دوخ  دومنیم ، نارگن  هتـسخ و  شناتـسود  ریاس  ناـیم  رد  ندـنام  هرکاـب  زا  هک  یلاـح  رد  شیاـهتاقالم  زا  یکی  رد 
. تشادن دوجو  هطبار  نآ  رد  یساسحا 

(ص 25)

هنومن 5

ص . ) دهدب بیرف  درک  دهاوخ  یکیدزن  وا  اب  يزور  ماجنا  رـس  هک  هدعو  نیا  اب  اهنت  ار  دوخ  سییر  تسناوتیم  ینامز  هچ  ات  تسناد  یمن 
(30

هنومن 6

. دش كرتخد  یتفگش  بجوم  رما  نیا 
. دنکیم یباتیب  وا  اب  ندیباوخ  يارب  اهنت  ییر  درکیم  روصت  هظحل  نآ  ات  اریز 

(ص 31)

هنومن 7

زا یکی  دای  هب  كرتخد  درک . هراشا  دوب  اهنآ  راظتنا  رد  هک  یـسکات  کـی  هب  تفرگ و  ار  اـیرام  يوزاـب  نادـنخ  ياهرهچ  اـب  یـسیوس  درم 
: داتفا مجرتم  تالمج 

… ص  ) ریگن رتمک  نیا  زا  تسا …  رالد  دصیـس  بش ، کی  تمیق  یـشاب  قفاوم  مه  وت  دـشاب و  هتـشاد  يرگید  میمـصت  رگا  لاح  نیا  اب 
(39

هنومن 8

. دشاب روآ  تلاجخ  هک  دنکب  داهنشیپ  یسیوس  درم  دیسرتیم  دیشون . يدایز  رادقم  ایرام 
، رالد دصیس  تفایرد  ربارب  رد  دناوتیمن  دشاب  هتـشادن  ار  راک  نآ  نداد  ماجنا  هقباس  یـسک  رگا  یتح  درکیم  روصت  كرتخد  لاح  نیا  اب 

. دنک تمواقم 
(ص 40)

هنومن 9

هار لحاس  رد  هنهرب  ياههنیـس  اب  هک  دوب  یناملآ  نز  کی  ندز  لوگ  لاـح  رد  وا  دـید . راـتفرگ  رایـسب  ار  وا  تفر  یتینما  رومأـم  دزن  یتقو 
ص 49) . ) تفریم

هنومن 10

هار دوخ  هب  ار  ینادرم  نآ  نتخانش  يارب  هک  داتفا  ورین  اژودویر  دای  هب  يدعب  رسپ  هب  دعب  تساوخ  دادم  وا  زا  هک  دیـشیدنا  يرـسپ  هب  هاگنآ 
. دندرک هدافتسا  ءوس  وا  زا  چیه  يازا  رد  هک  داد 
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ص 78)  ) لصاحیب ياهقشع  اهتوهش و  هب 

هنومن 11

. دیمهف ار  زیچ  همه  ایرام  میشونب . بورـشم  مه  اب  اجنآ  رد  ییایب و  لته  هب  هکنیا  طرـش  هب  مهدیم  وت  هب  کنارف  رازه  یتسه  ییابیز  رتخد 
(ص 76)

هنومن 12

: تفگ ایرام  دیشک  لوط  تیدبا  هزادنا  هب  هک  یتدم  زا  سپ 
؟ کنارف رازه  يازا  رد  یتفگ 

: داد خساپ  دوب  هدش  نامیشپ  يداهنشیپ  نانچ  نداد  زا  هک  برع  درم  دش  یتفگش  راچد  شدوخ  نحل  زا 
تفریم راظتنا  هک  روطنامه  ًاقیقد  زیچ  همه  میورب . وت  لته  هب  بورشم  ندیـشون  يارب  ات  زادرپب  ار  اذغ  لوپ  مهاوخیمن …  رگید  یلو  هلب 

ص 79)  ) تفر دوخ  تماقا  لحم  ات  یسکات  اب  دنمتورث  دارفا  نوچمه  تفرگ و  لوپ  تفر  لته  هب  برع  درم  هارمه  داتفا  قافتا 

هنومن 13

تفایرد رطاخ  هب  هک  مدوب  هدـید  ار  ینارتخد  نیا  زا  شیب  مرادـن . هاـنگ  ساـسحا  هک  موشیم  هجوتم  منکیم  یـسررب  تقد  هب  هک  یناـمز 
. تسا هتفرگن  رظن  رد  ناشیارب  يرگید  لح  هار  یگدنز  راگنا  دنوریم . رتسب  هب  نادرم  اب  لوپ  یغلبم 

(ص 81)

هنومن 14

… ص 85)  ) دنزادرپیم سیوس  کنارف  رازه  تعاس  مین  زا  رتمک  یتدم  رد  یتح 

هنومن 15

ار نـیمه  مدرم  هـمه  مهاوـخیم  ار  نـیمه  مـه  نـم  دـشاب  داـش  دـهاوخیم  هـکلب  دزادرپیمن  کـنارف  رازه  ندــش ، اـضرا  يارب  اـهنت  درم 
… ص 89)  ) دنهاوخیم

هنومن 16

. دریگب دای  ار  ندرک  تفایرد  لوپ  نآ  يازا  رد  ندیشخب و  تذل  فلاخم ، سنج  اب  طابترا  یگنوگچ  تسخن  دوب  روبجم  نیا  رب  انب 
(ص 91)

هنومن 17

… ص 94)  ) يوشن ینکیم  یکیدزن  ای  راک  وا  اب  هک  یسک  قشاع  تسخن ، ینک : يوریپ  هدعاق  هس  زا  دیاب  اجنیا  رد 

هنومن 18
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دـیآیم و اـجنآ  رد  رظاـح  نارتـخد  زا  یکی  يوس  هب  دـشاب  هتـشادن  يراـصحنا  یقوـشعم  دوـشن و  بوـسحم  هژیو  ناـیرتشم  هلمج  زا  رگا 
… ص 95)  ) هن ای  دهاوخیم  ندیشون  ای  ندروخ  يارب  يزیچ  دسرپیم 

هنومن 19

ياهيرامیب تیارـس  عنام  ات  دـنیآیم  اناباکاپ  وک  هب  نارتخد  یتسردـنت  شیامزآ  روظنم  هب  نوخ  نتفرگ  يارب  هاـم  ره  تشادـهب  نارومأـم 
دوجو یتیلؤوسم  راک ، نیا  ماجنا  نسح  لرتنک  يارب  دنچ  ره  تسا ؛ يرابجا  يرادرابدض ، ياهوراد  زا  هدافتسا  دنوش . نارگید  هب  یتبراقم 

ص 95) . ) دیآ راب  هب  ییاوسر  دیابن  زگره  درادن .

هنومن 20

. دنکیم توعد  دوخ  تماقا  لته  هب  ار  رتخد  دنزب ، یفرح  هک  نیا  يارب  يرتشم 
( هناخیم بحاص   ) نالیم بیصن  زیم  لوپ  ناونع  هب  نآ ، رالد  هاجنپ  هک  تسا  رالد  هاجنپ  دصیس و  توعد  شریذپ  تمیق 

هب ندیسر  يارب  نانز  نارتخد و  تراکب  هلازا  هب  مهتم  هدنیآ  رد  زگره  ییاضق ، زوجم  ناگدنراد  تسا و  ینوناق  ًالماک  لغش  نیا  دوشیم .
… ص 96)  ) دنوشیمن هنایوج  دوس  فادها 

هنومن 21

ص 96) . ) دزادرپیمن کنارف  رازه  نز ، کی  اب  رتسب  هب  نتفر  يارب  سکچیه 

هنومن 22

رد راک  هاـم  ود  داـعم ل  تعاـس  راـهچ  ره  رد  ًاـبیرقت  ناـنآ ، دزمتـسد  هآ …  دـنورب …  نوریب  يدرم  اـب  راـب  هس  يزور  دـنناوتب  اـهنآ  رگا 
يرادراب دـض  ياهوراد  زا  رگا  هآ …  دراد …  طابترا  داجیا  ندیـصقر و  هناخیم ، کی  رد  روضح  هب  زاین  اهنت  تسا …  هچراـپ  هاگـشورف 

… ص 99)  ) درادن يرطخ  دنک  هدافتسا 

هنومن 23

 … دریگیم شود  ایرام  لمع ، ماجنا  زا  سپ  کنارف …  هاجنپ  دصیـس و  لته …  هب  دـنورب …  نوریب  هب  هک  دـنکیم  توعد  ایرام  زا  درم 
ص 101) . ) هدرکن ار  راک  نیا  یسک  زگره  هک  دهدیم  حیضوت  دزادنایم و  وا  هب  بیرغ  یهاگن  درم 

هنومن 24

؟ يروایب تسد  هب  یمئاد  يرتشم  دوشیم  بجوم  رما  نیا  ینک . هلان  دایز  رتسب  رد  دیاب  - 
؟ ارچ

؟ دنهدیمن لوپ  ندش  داش  اضرا و  يارب  اهنت  اهنآ  رگم 
دناوتب هک  دـهدیم  تسد  وا  هب  ساسحا  نیا  یماگنه  دـنکیمن ، یگنادرم  ساـسحا  طاـبترا  داـجیا  هظحل  رد  درم  ینکیم  هابتـشا  هن …  - 

. دنک اضرا  ار  نز  کی 
ص 107) . ) درک دهاوخ  یگنادرم  ساسحا  دشخبب  تذل  یپسور  نز  کی  هب  دناوتب  هک  يدرم 
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هنومن 25

. دش رتسبمه  يدایز  نادرم  اب  ایرام 
ص 109) . ) دادیمن تیمها  دندیشوپیم  هک  ییاهیسابل  اهنآ و  لاس  نس و  هب  زگره 

هنومن 26

بـسانم ماعنا  تفایرد  يارب  دـننک ؛ هدافتـسا  صوصخم  ظافح  زا  تساوخیم  نایرتشم  زا  دوب  هتفرگ  داـی  تدـم  نآ  رد  يداـیز  ياـهزیچ 
شیارب دزم  کنارف  هاجنپ  یفاضا ، هلان  هآ و  ره  حاین »  » حیاصن فطل  هب  دروآیم و  رد  تیاضر  زا  یـشان  ياهادص  دوخ  زا  هشیمه  زا  رتشیب 

. دادیمن یسک  هب  ياهسوب  زگره  یلو  دروایب …  تسد  هب  یحور  شمارآ  ات  تفرگیم  شود  رتسب ، زا  نتساخرب  زا  سپ  تشاد . هارمه  هب 
(ص 112)

هنومن 27

، رتسب رد  اناباکاپ و  وک  رد  اهنآ  هک  تسنادیم  ایرام  اریز  تسا  گرزب  غورد  کی  نیا  هتبلا  دنتـسه …  راد  دوخ  یتلاجخ و  سیئوس  مدرم 
. دنتسه ایند  مدرم  ریاس  نوچمه  یتافص  ياراد  داش و  وررپ ، دارفا 

(ص 113)

هنومن 28

رد زین  دـندادیم  لوـپ  وا  هـب  هـک  یلوـمعم  یپـسور  کـی  ربارب  رد  مـه  نآ  یگنادرم  هناـشن  نتـشادن  یـسنج و  یلاـمتحا  یناوتاـن  زا  سرت 
رگید دنوش  رتسبمه  وا  اب  دنتـسناوتیمن  یـسنج  یناوتان  لیلد  هب  دنتخادرپیم و  لوپ  یپسور  کی  هب  رگا  یلو  دوب …  ادـیوه  ناشنامـشچ 

: دیشیدنا ایرام  دنتشاذگیمن …  هناخیم  نآ  هب  مدق 
… ص 117)  ) اهنآ هن  مزیگنارب ، ار  درم  کی  مناوتیمن  هک  موش  هدنمرش  دیاب  نم 

هنومن 29

؟ ینکیم قارغا  ارچ  بش ؟ لوط  رد  ایرام !
زا ار  سابل  ندیـشوپ  هرابود  هدوهیب و  ياهوگتفگ  نیغورد ، ياهشزاون  سابل ، ندروآرد  نامز  رگا  هقیقد … ! جـنپ  لـهچ و  لوط  رد  … 
هب دشکیم و  لوط  هقیقد  هدزای  اهنت  هک  ددرگیم  ياهدیدپ  ساسا  رب  ایند  هقیقد  هدزای  دنامیم . یقاب  هقیقد  هدزای  اهنت  مینک  مک  تدـم  نیا 

ناشنارـسمه اب  زور  ره  نیمز  يور  نادرم  همه  هک  نیا  باستحا  اب  دراد  تعاـس  راـهچ  تسیب و  هک  يزور  رد  هقیقد ، هدزاـی  نیمه  رطاـخ 
ص 118) . ) تسین یگدوهیب  زج  يزیچ  دننک ، یکیدزن 

هنومن 30

ص 119) . ) سکس تشاد : لاغتشا  نآ  هب  ایرام  هک  دوب  يزیچ  نامه  ًاقیقد  تشادن …  یبسانم  تفرشیپ  تعیبط  رد  هچنآ 

هنومن 31
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. دنک لمحت  ار  یگرمزور  نآ  رگید  هام  شش  اهنت  دوب  هدرک  دهع  شدوخ  اب 
مه نداهن ، ساسح  طاقن  يور  تسد  هدوهیب ، ياهوگتفگ  نتفرگ ، لمع  زا  شیپ  ار  لوپ  لته ، ندیصقر ، یندیـشون ، نتفریذپ  اناباکاپ ؛ وک 

ص 119) . ) دوشیم فرص  هقیقد  هدزای  تدم  نآ  هک  تعاس  مین  لوط  رد  ندوب  تسود  ندرک ، يدردمه  ندب ، مه  حور و 

هنومن 32

 … یبوخ ماعنا  هچ  وگب …  هدنیآ  هتفه  ار  ارجام  هیقب  یتسه …  درم  کی  ًاعقاو  وت  منیبب …  هدنیآ  هتفه  ار  وت  مراودیما  مراذگ …  ساپس 
… ص 119)  ) دراد لوپ  زا  رتشزرا  اب  یتذل  ندوب  وت  اب  نوچ  دوبن ، مزال  دنچ  ره 

هنومن 33

یتدـم زا  سپ  یلو  یلومعم . ياهجوز  همه  لثم  تسرد  مدرک ؛ تنایخ  مه  نم  دـش و  تناـیخ  نم  هب  مدوب . لاحـشوخ  جاودزا  ود  ره  رد 
ص 143) . ) مربیمن تذل  سکس  زا  رگید  مدرک  ساسحا 

هنومن 34

رد ًالامتحا  دنورب  لته  هب  دوب  رارق  عقوم  هچ  دندوب …  هدنابسچ  مه  هب  ار  ناشتروص  درکیم . ساسحا  شرمک  يور  ار  فلار  تسد  ایرام 
دربیم تذل  درکیم و  ساسحا  ار  وا  ندب  هحیار  درادن …  باوخ  هب  ياهقالع  هک  دوب  هتفگ  فلار  اریز  تشادن  دوجو  یلکشم  دروم  نیا 
هناخیم بحاص  مهدیم . لوپ  يرتشم  هس  هزادنا  هب  مربیم  مدوخ  اب  ار  وا  بشما  دربیمن …  تذـل  دـیدیم و …  وا  راظتنا  رد  ار  دوخ  … 

. تسا هداتفا  قشع  ماد  هب  یلیزرب  رتخد  ماجنا  رس  دیشیدنا  تخادنا . الاب  هناش 
(ص 160)

هنومن 35

ینک تباث  تدوخ  هب  ات  ینکیم  فرـص  ار  تدوخ  يژرنا  نوچ  دـنیایب ، ناجیه  هب  یـشوکیم  هک  يربیم  رـس  هب  یناسک  اب  ار  بش  نوچ 
… ص 163)  ) تسیچ ییاهنت  ینادیمن  زگره  نیا  رب  انب  یبیرفب …  ار  ایند  یناوتیم  هک 

هنومن 36

دنهاوخیم ناشدوخ  ار  هچنآ  ات  دـنهدیم  لوپ  هک  مسانـشیم  ار  ینادرم  نم  مزومایب …  وت  هب  يزیچ  مناوتب  منکیمن  رکف  باوخ  هراـبرد 
ص 164) . ) مهاوخیم نم  ار  هچنآ  هن  دنهد  ماجنا 

هنومن 37

لثم اهنآ  اب  دنتساوخیم  كرتخد  زا  دنتشاد  یسنج  یناوتان  نوچ  دنتشاد و  ایرام  اب  فلار  نوچمه  يراتفر  زین  يرگید  نادرم  نآ  زا  شیپ 
. دنک راتفر  ناکدوک 

هدیدن هژیو  يرتشم  زونه  هکنیا  اب  ایرام  دنتشاد . هطبار  رگید  نادرم  اب  ناشنانز  اریز  دننیزگرب  يرـسمه  هب  ار  وا  تساوخیم  ناشلد  ياهدع 
ار وا  يژرنا  دـندادیم و  لوـپ  اـیرام  اـب  هشیمه  نادرم  نآ  همه  دـنچ  ره  تخانـشیم …  ار  ناـسنا  حور  رد  دوـجوم  ياـهسوه  یلو  دوـب 

. دوبن مک  كرتخد  ياههتخومآ  تاطابترا  نیا  رد  لاح  ره  هب  یلو  دنتفرگیم 
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(ص 165)

هنومن 38

، دـننکیم يزاس  ندـب  دـننامیم ، اههاگـشیارآ  رد  اـهتعاس  دـنراذگیم  رـس  رب  سیگ  هـالک  دـنریگیم ، يرغـال  میژر  مدرم  زا  ياهدـع 
 … سب هقیقد و  هدزای  اهنت  دنوریم …  رتسب  هب  هک  ینامز  دنوشیم … و  لسوتم  اهدنفرت  عاونا  هب  دنشوپیم و  هدننک  کیرحت  ياهسابل 

(ص 174)

هنومن 39

منک هیده  يدرم  هب  مناوتیم  ار  عوضوم  نیمه  دنمانیم  یگباوخمه  ار  هدیدپ  نیا  دیوگب . نخس  حور  نابر  هب  هک  دزومآیم  ناسنا  مسج 
… ص 178)  ) تسا نیمه  دهاوخیم  نم  زا  وا  هچنآ  دنادن . ار  نآ  تیمها  داش  دنچ  ره  دنادرگ …  زاب  نم  هب  ار  حور  هک 

هنومن 40

رد اـهیپسور  نـیرتنارگ  يارب  دـندوب  رــضاح  هکراـتفرگ  هـشیمه  یناریدـم  اـهیناملآ …  اهیــسیئوس  اـهسور  دـندش …  دراو  نادرم 
. دوب لاحشوخ  ایرام  دنزادرپب …  لوپ  ناهج  ياهرهش  نیرتنارگ 

ص . ) دنریگب شود  دوب  درـس  یهاگ  نآ  بآ  هک  یمامح  رد  دنک و  مامـشتسا  ار  يدنیاشوخان  هحیار  دشاب  یـسک  اب  دوبن  روبجم  بش  نآ 
(180

هنومن 41

زا هن  وا  تراکب  نتـشادرب  تسین . هزات  تخانـشان و  ییایند  اب  درف  کی  ندرک  انـشآ  زا  رتالاب  یتذـل  نوچ  منکیم  ار  راک  نیا  ارچ  ینادیم 
ص 186) ( ؟ یمهفیم شحور …  زا  هکلب  شمسج 

هنومن 42

ًاعقاو دـیاش  مشاب  هداد  ماجنا  دوخ  تخاونکی  یگدـنز  رد  توافتم  يراک  هکنیا  يارب  اهنت  مشاب …  وت  اب  بش  کی  يارب  مهاوخیم  دـیاش 
دوب هتـشگزاب  لته  رد  هتـشذگ  بش  ياضف  هب  دوب و  هدش  ترپ  ایرام  ساوح  راگنا  ددرگیم …  يرتشم  لابند  هب  هک  متـسه  یپسور  کی 

… ص 195)  ) تذل هب  درد … و  هب  ریقحت …   …هب 

هنومن 43

. دوب ینارحب  ساسح و  یتیعقوم 
تفاطل و تخیریم …  قرع  درکیم …  شزاون  ار  وا  نهذ  رد  تسیرگنیم و  ایرام  هب  فلار  چیه …  رگید  تشاد و  روضح  سوه  اهنت 

ص 202) . ) دیلانیم دزیم …  دایرف  درکیم …  ساسحا  ار  تنوشخ 

هنومن 44

. تسا رپ  ناویل  کی  ندرک  رترپ  يارب  هرطق  نیرخآ  اهندب  سامت 
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نآ دعب  زور  دننک و  عورش  ار  یـصقر  يزور  دنناوتیم  دننامب . یقاب  رگیدکی  رانک  رد  اهزور  دنیـشنب و  قوشعم  رانک  رد  اهتعاس  دناوتیم 
ص 204) . ) درادن هقیقد  هدزای  نآ  هب  یطبر  چیه  راک  نیا  رتشیب …  تذل  يارب  دنناسرب …  نایاپ  هب  ار 

هنومن 45

، مدوب وا  اب  شیپ  هتفه  نوچ  متسه و  رتناوج  نوچ  متسه ، رتابیز  نوچ  هدرک ، باختنا  ارم  تشاد . يرایسب  ياهیتفگان  کمـشچ  نآ  هتبلا 
… ص 208)  ) دراد لماک  تیاضر  نم  زا 

هنومن 46

دراد و دوجو  سکس  يارب  یتعاس  درف  ره  نورد  داد . ماجنا  یتعاس  ره  رد  ار  یـسکس  لامعا  ناوتیمن  نم ، نایرتشم  تاروصت  فالخ  رب 
. دشاب كرتشم  هرامش  کی  يور  رفن  ود  ره  تعاس  ياههبرقع  دیاب  ًامتح  رفن  ود  نیب  یسنج  طباور  داجیا  يارب 

(ص 215)

هنومن 47

 … نآ يهمه  هن  تسا  سکس  زا  یشخب  یشوغآ  مه  هک  دنوش  هجوتم  دیاب  تسا …  هداس  تاقالم  کی  زا  رتارف  سکـس  هک  دنمهفب  دیاب 
. دشیدنایمن سکس  هب  دربیم و  تذل  تاظحل  زا  دنکیم  یگدنز  هناقاتشم  هک  يدرف  دراد  تیمها  زیچ  همه  هطبار  نیا  رد 

ص 216) . ) دزیرب تسا  نکمم  هک  تسا  هدش  رپ  ياهزادنا  هب  وا  بورشم  ناویل  اریز  تسیسنج …  تاساسحا  ندش  زیربل  لیلد  هب  اهنت 

هنومن 48

نایپسور اب  ار  دوخ  تخب  درم  نآ  دوب …  هدـیزگرب  یهارمه  يارب  ار  اـیرام  یندیـشون ، ندرک  فراـعت  هناـخیم و  هب  دورو  زا  سپ  درم  نآ 
نیع رد  سانـش و  تیعقوم  شوهاب ، يدرف  ایرام  ضوع  رد  دوب …  هدـشن  قفوم  وا  بلج  رد  یـسک  یلو  دوب ، هتـشاذگ  شیاـمزآ  هب  رگید 

ص 233) . ) دمآیم باسح  هب  اناباکاپ  وک  رد  بیقر  نیرتگرزب  لاح 

هنومن 49

یگدرـسفا و راچد  ار  نانآ  یهاـگآ  نیا  دنـشاب و  هتـشاد  ناـگیار  هب  ار  نآ  دـنناوتیم  هک  دـنهدیم  لوپ  يزیچ  تباـب  دـننادیم  ناـیرتشم 
. دنکیم یگنتلد 

. تسا رگناریو  یهاگآ ، نیا  دنهدب و  تبحم  تذل و  يازا  رد  اهنت  ناگیار و  هب  دهاوخیم  ناشلد  هک  دنشورفیم  ار  يزیچ  دننادیم  نانز 
(ص 249)

هنومن 50

. دنک سمل  ار  وت  ناوناز  نم  ناوناز  ات  رتکیدزن  یکدنا  اهنت  مینیشنب . رگیدکی  لباقم  رد  تسرد  دیاب  میباوخب . دیابن  هن … 
اب هن  درک ؛ ادـیپ  طابترا  هک  يرـسپ  نیتسخن  اب  هن  ناـمز …  تشادـن : دوب  مزـال  ار  هچنآ  زگره  یلو  دـنکب  ار  راـک  نیا  تساوخیم  هشیمه 

افیا ار  يرتهب  شقن  ایرام  تشاد  راظتنا  تخادرپ و  کـنارف  رازه  هک  برع  درم  اـب  هن  درک . وا  میلـست  ار  دوخ  راـب  نیتسخن  يارب  هک  يدرم 
. دنک
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ص 252) . ) دندوب هدید  رون  رد  ار  وا  مسج  هک  ینادرم  ریاس  اب  هن  دوبن و  یفاک  کنارف  رازه  تساوخیم  كرتخد  زا  هچنآ  يارب  دنچ  ره 

هنومن 51

فرح دندوب ، هدرک  بسک  هک  ییاهتلیضف  دنتشاد و  نادرم  ریاس  اب  رتسب  رد  هک  ساسحا  زا  شناراکمه  زا  يرایـسب  هک  دوب  نیا  مهم  هتکن 
ص 261) . ) دیشخبیمن یتذل  وا  هب  نادرم  اب  ندش  رتسبمه  یلو …  دنزیم .

هنومن 52

: دوب هدرک  هبرجت  ار  دادیور  راهچ  اهنت 
دوب تخبشوخ  ندش …  نادرگرـس  يدرم  قشاع  یپسور و  ناونع  هب  ندرک  راک  يوسنارف ، نابز  نتفرگ  دای  هراباک ، کی  رد  ندوب  هصاقر 

. دشیم هدیمان  تراه  فلار  دوبن …  لوپ  دوبن …  سیئوس  دوبن …  يرگیپسور  مغ  مان  تشاد . مغ  دنچ  ره 
(ص 275)

هنومن 53

وا هب  رابـسوه  یهاگن  نابایخ  رد  هک  دـشیدنیب  يدرم  هب  افخ  رد  یلو  دـشاب  راد  هناخ  ینز  نابرهم و  يرداـم  بوخ ، يرـسمه  تساوخیم 
؟ دنهدیم تیمها  هزادنا  نیا  ات  ایند  رهاوظ  هب  مدرم  ارچ  یتسار  رهاظ …  ظفح  دوب …  هتخادنا 

(ص 286)

هنومن 54

. دوبن دنزرف …  هس  ياراد  هدرک  جاودزا  ینز  رگید  يدیاه 
. دوب درم  نآ  رانک  رد  هک  درکیم  یلاحشوخ  ساسحا  دوب …  ونژ  هب  دراو  هزات  ییوجارجام  وا 

. دوب هدرک  رییغت  ایند  حبص  زور  نآ  راگنا 
 … داد ناشن  درم  هب  ار  یلته  يدیاه  دیدیم …  بوخ  ایند  رد  ار  زیچ  همه  هدنبیرف ، ياههسوسو  رد  ناریح  هلاس  تشه  یس و  غلاب و  ینز 

… ص 288)  ) دورب اجنآ  زا  تساوخیم  دعب  زور  حبص  اریز  دشاب  طسوتم  یلحم  هک  درکیم  رارصا  درم 

هنومن 55

مه هب  ام  حور  دوبن …  راک  رد  ياهمدقم  چیه  دوب …  مکاح  زیارغ  اهنت  مدیـشیدنایمن …  دوب  موسرم  نامدوخ  نیب  هک  يدعاوق  هب  رگید 
. تشادن یتیمها  شیارب  نم  شنکاو  دیسرپیمن . ار  مرظن  یلو  تسیرگنیم ، نم  هب  یهاگ  تسویپ … 

يردام هداس …  يرتخد  مدرکیم …  اـفیا  هک  مداـتفا  ییاهـشقن  داـی  هب  تشاد …  همادا  زونه  راـک  یلو  دیـسر …  ناـیاپ  هب  هقیقد  هدزاـی 
ص 289) . ) سدقم یپسور  كانرطخ …  ینز  نابرهم … و 

هنومن 56

؟ تسیچ يوریم  رتسب  هب  نانآ  اب  هک  ینامز  رد  نادرم  ساسحا  ياهدرک  رکف  الاح  ات 
… ص 293)  ) ماهدرک رکف  هلب 
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هنومن 57

دیاب سپ  دـشاب  یـصاخ  درف  لام  دـناوتیمن  تندـب  نوچ  منکیم  روصت  یلو  منادیمن …  یـشاب ؟ یپسور  کـی  قشاـع  یناوتیم  هنوگچ 
ص 295) . ) مشوکب تحور  ریخست  يارب 

هنومن 58

زاب اناباکاپ  وک  هب  حرـش  نودب  راب  نیا  نتفرگ … و  شود  رگید  راب  کی  لته …  لیزرب …  هرابرد  ییاهشـسرپ  رگید …  لتکوک  کی 
ص 101) . ) ددرگیم

ییاضرا دوخ  . 3

هنومن

مه نویزیولت  رد  تشادـن و  ماجنا  يارب  يراک  نوچ  ایرام  دـمآ و  هناخ  هب  رید  شرداـم  ناوج  نآ  اـب  هطبار  عطق  زا  سپ  هاـم  شـش  ًاـبیرقت 
هب دوخ  مادنا  اب  هک  دش  بجوم  رما  نیمه  دیادزب . ار  اهنآ  یچیق  اب  ات  دـمآرب  شندـب  رد  یفاضا  ياهوم  يوجتـسج  هب  دـیدن ، یبلاج  همانرب 

. دنک ادیپ  ییانشآ  جیردت 
قـشاع دناوتیم  دشاب و  هتـشاد  روضح  وا  یگدنز  رد  يدرم  تسین  يزاین  ندـش ، قشاع  يارب  هک  دیـشیدنا  درکیم . ریـس  شرع  رد  راگنا 

ص 22) . ) دوش شدوخ 

. تسا یعقاو  ریغ  قشع  هبرجت  یعقاو  قشع  هب  ندیسر  هار  . 4

هنومن

ص 43) . ) منک یگتسخ  ساسحا  شزرایب  ياهقشع  لابند  هب  نتفر  زا  دیاب  تسخن  متسه ، یعقاو  قشع  لابند  هب  رگا 

یلکلا تابورشم  زا  هدافتسا  . 5

هنومن 1

. دشاب روآ  تلاجخ  هک  دنکب  يداهنشیپ  یسیوس  درم  دیسرتیم  دیشون  يدایز  رادقم  ایرام 
(ص 40)

هنومن 2

ص 77) . ) درک رپ  ار  ایرام  ناویل  برع  درم  زیرب …  بورشم  مه  زاب  ًافطل 

هنومن 3
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هنومن 3

ص 77) . ) میرگب راذگب  زیرب و  میارب  يرتشیب  بورشم  ًافطل 

هنومن 4

: داد خساپ  نازیر  کشا  ایرام 
ص 79) . ) رتشیب بورشم  ًافطل 

هنومن 5

… ص 86)  ) دشکن لوط  دایز  دیاش  یکنارف …  رازه  بورشم  ياهماج 

هنومن 6

ص . ) دز فرح  تبرغ  ساسحا  دروم  داد  شوگ  یلیزرب  یقیسوم  هب  دیشون . تشاد  یکـسیو  هب  يدایز  تهابـش  هک  یبورـشم  زا  ياهعرج 
(94

هنومن 7

. دش هنشت 
. دشونب بورشم  تساوخیم 

: دش رهاظ  شربارب  رد  ییامیپاوه  ياهتکرش  زا  یکی  صوصخم  سابل  اب  هلاس  یس  ًابیرقت  يدرم 
ص 100) ( ؟ يروخیم بورشم 

هنومن 8

. دنکیم تیافک  تمیق  نازرا  بارش  يرطب  کی  دیرخ  قاتا و  هراجا  هنازور  جراخم  يارب  اهنت 
(ص 109)

هنومن 9

نیا هب  لسوت  اب  ات  دنروخیم  بورـشم  نیا  رب  انب  دننک ، ناهنپ  ار  تشحو  نیا  دنناوتیمن  دنتـسه ، هدـش  بوکرـس  لایما  ياراد  هک  یناسک 
ص 115) . ) دنهاکب نآ  نازیم  زا  دنفرت 

هنومن 10

همادا نامز  ًارهاظ  مرازگـساپس . هن ، یـشونب - . بورـشم  ناویل  کی  نم  باـسح  هب  یناوتیم  تراـه …  فلار  تسا …  فلار  نم  مسا  - 
… ص 136)  ) رگید بورشم  ناویل  ود  ًافطل  دهدب - . بیرف  ار  نز  دیشوکیم  درم  دوب و  هدیسر  ارف  تاقالم  نتفای 

هنومن 11
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. تسا هتفر  شیپ  دح  هچ  ات  تسناد  یمن 
. دشاب ندنام  يارب  ياهناهب  تسناوتیم  نیا  دندوب و  هدیشونن  ار  بورشم  ناویل  ود  زونه  یلو  دش …  عطق  وگتفگ  دندروآ و  ار  بورشم 

(ص 137)

هنومن 12

رخآ ات  ار  ناویل  تایوتحم  یلو  ياهدرک  فراعت  ار  یبساـنمان  بورـشم  هکنیا  اـب  ینکیم  فلت  تقو  يراد  ار  نم  ندرک  ریقحت  دـصق  رگا 
ص 138) . ) موریم اجنیا  زا  دعب  مشونیم و 

هنومن 13

تردق و زا  لصاح  ناوارف  يداش  بورشم و  ندیشون  لیلد  هب  دوشیم و  ییاتـسور  ینز  هب  لیدبت  هرابود  يدوز  هب  هکنیا  هب  هجوت  اب  ایرام 
: دوزفا نایب  يدازآ 

(. ص 139 . ) دیآیم باسح  هب  نم  تیزم  نیا  متسه و  یپسور  اپ  ات  رس  زا  نییاپ و  ات  الاب  زا  نم  تراه ؟ فلار  يدیمهف  بوخ 

هنومن 14

(. ص 182 . ) درک فراعت  ایرام  هب  مه  یماج  زاب و  ار  بارش  يرطب  کی  یتفگش ، لامک  رد  درم 

هنومن 15

ص 193) . ) دندوب هتسشن  نیمز  يور  ود  ره  بارش …  هنیموش و  رد  شتآ  دوب …  تراه  نمیشن  قاتا  رد  رگید  راب 

هنومن 16

. دنک دود  يراگیس  دشونب و  بارش  دوش ، هریخ  هنیموش  شتآ  هب  توکس  رد  دریگب  شوغآ  رد  ار  وا  تساوخیم 
(ص 201)

هنومن 17

. دوب نشور  اهعمش  همه 
نامه رد  دروخیم و  دیـشونیم و  هلجع  اب  ایرام  درک …  بورـشم  زا  رپ  ار  اهناویل  تشاذگ . زیم  يور  تشادرب و  ار  اهنآ  زا  یکی  سنرت 

ص 219) . ) دیشیدنایم تشاد  بیج  رد  هک  یلوپ  کنارف  رازه  هب  لاح 

هنومن 18

شیارب درم  تساوخ و  يرتـشیب  بورـشم  تساوخیم …  تعاـطا  اـهنت  تشادـن …  ندرک  رکف  هب  يزاـین  اریز  دوب  بوخ  نتفرگ  روتـسد 
. دشیم یلاخ  تفریم و  الاب  تعرس  هب  اهماج  دروآ . اکدو 

(ص 220)
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هنومن 19

. تشادن اجنآ  زا  زیرگ  يارب  یهار  عقاو  رد 
. دوب يراج  شیاهگر  رد  نوخ  ياج  هب  هک  یناوارف  بورشم  هتسب و  ناهد  اهتسد و  اب  هنهرب 

(ص 222)

هنومن 20

بورشم ناویل  دیشک  تذل  اب  ار  راگیس  داد …  درم  هب  ار  اهنآ  زا  یکی  درک و  نشور  راگیس  ود  دروآ  بورـشم  ناویل  ود  تساخرب ، اج  زا 
ص 225) . ) دیشون ار 

. : هنومن 21

ص . ) دیـشیدنایم سوه  بارـش و  هن ، یموش  هب  دوب و  قشع  يوجتـسج  رد  ینز  اـیرام  هک  یناـمز  دـیایب . شیپ  زور  کـی  فلار  دوب  رتهب 
(233

هنومن 22

. دش دراو  مرگ  تالکش  ناجنف  کی  اب  فلار 
؟ تسا بوخ  زیچ  همه  – 

 … میورب نامدوخ  قوتاپ  هب  مهاوخیم  بارش …  مهاوخیم …  بورشم  مهاوخیمن …  تالکش  يدیـسر - ؟ یتساوخیم  هک  ییاج  هب 
… ص 241)  ) هدنکارپ ياهباتک  هنیموش و 

هنومن 23

. تساوخ نیاپماش  ناویل  کی  يرازگساپس ، نمض  ایرام 
هب ار  نآ  تفرگن و  وا  زا  نـالیم  یلو  دزادرپب  ار  بورـشم  لوپ  تساوخیم  كرتخد  تشادـن …  ار  هویم  لـتکوک  ندیـشون  لـمحت  رگید 

ص 271) . ) تشاذگ هناخ  هراجا  باسح 

تسیگدرب هنادهعتم  یگدنز  . 6

هنومن

: متسه نز  ود  نم 
، هنازور هدرب  دـهاوخیم  هک  یکی  دـشاب و  هتـشاد  ار  یگدـنز  رد  دوجوم  ياهارجام  همه  اهقشع و  همه  اهیداش ، همه  دراد  لیم  هک  یکی 

کی رد  ود  ره  یپسور …  متـسه و  راد  هناخ  نم  دـنوشیم . لیمکت  يزیر و  همانرب  هک  دـشاب  ییاهزیچ  هدرب  یگداوناـخ و  یگدـنز  هدرب 
ص 191) . ) میراد نامایب  ياهزرابم  مه  اب  مینکیم و  یگدنز  مسج 
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تسین شزرا  دض  دازآ ، سکس  . 7

هنومن 1

ص 196) . ) دیآیمن باسح  هب  شزرادض  رگید  سکس  هک  تشاد  راهظا  هنارصم  هزوم  ریدم 

هنومن 2

رب ار  نابرهم  ردام  صاخ و  نز  هداس ، كرتخد  نوچمه  ییاهشقن  درکیم و  لابند  ار  دنادیم  لوپ  هک  ار  ینادرم  تفریم  اناباکاپ  وک  هب 
. دوب لغش  کی  اهنت  نیا  نانآ …  ياههتساوخ  نایرتشم و  هب  هجوت  اب  هتبلا  تفرگیم …  هدهع 

(ص 188)

هنومن 3

زا زیهرپ  تردق و  هتـشذگ ، يورین  راک  نیا  اب  دنریگب و  شوغآ  رد  ار  وا  ات  دـندرگیم  دوخ  هدـش  مگ  همین  لابند  هب  همه  رـضاح  لاح  رد 
زا مسج  ود  ندـش  یکی  هک  ار  نتفرگ  شوغآ  رد  نیا  ام  دـنروایب  تسد  هب  هرابود  ار  هدـشمگ  تانـسحم  ریاس  لمحت و  تمواقم ، تنایخ ،

ص 198) . ) میمانیم سکس  دراد ، لابند  هب  ار  هدش  ادج  مه 

هنومن 4

. تسا هدش  فقوتم  ایند  درکیم  ساسحا 
ص 246) . ) دراذگب مارتحا  سکس ، مان  هب  مهم  یعوضوم  هب  دناوتیم  تردن  هب  ناسنا  دوشیم . رارکت  زیچ  همه 

هنومن 5

… ص 246)  ) ادخ هب  ندش  کیدزن  لاح  نیع  رد  سکس و  زا  هدافتسا  اب  دمآرد  بسک  سدقم ، يرگیپسور 

هنومن 6

. دش وحم  راگزور  هحفص  زا  سدقم  يرگیپسور  ناهگان  ارچ  دنادیمن  سک  چیه 
ص 247)  ) موادت لاس  رازهود  لقاال  زا  سپ  مه  نآ 

دیآیم ایند  هب  هانگ  اب  ناسنا  . 8

هنومن

… ص 236)  ) مییآیم ایند  هب  هانگ  اب  میتسه  ناسنا  ام  درادن . دوجو  ندش  تازاجم  ندرک و  تازاجم  زج  نم  یگدنز  رد  يزیچ  رگید 

ادخ كرد  ناوت  مدع  . 9
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هنومن

ص 279) . ) دندمآیم مه  درگ  دنتشادن  ار  نآ  ندرک  كرد  ناوت  هک  يزیچ  شتسرپ  يارب  مدرم  هک  دوب  یناکم  اسیلک )  ) اجنآ

« ویلئوک ولوئاپ   » ات يزاجح » شرآ   » زا

زین ناطلساقآ  ادن  گرم  هظحل  رد  دمآ و  ناریا  هب  ناطلساقآ » ادن   » گرم زا  لبق  زور  دنچ  هک  تسیکشزپ  نامه  يزاجح » شرآ   - » قرشم
مجرتـم  » هدربماـن هتبلا  دروآ ، رد  یـسراف  یـسیبیب  زا  رـس  درک و  رارف  روـشک  زا  جراـخ  هب  ًاروـف  هثداـح  نـیا  زا  دـعب  دوـب و  وا  راـنک  رد 

نیـسسؤم زا  هتبلا  همجرت و  يارب  وـلیئوک  صخـش  زا  یمـسر  زوـجم  ياراد  یلیزرب و  هدنـسیون  وـیلئوک ]  ولوئاـپ  ياهناتـساد [  يراـصحنا 
.« تسا ویلئوک ]  راثآ  شخپ  یمسر  تاراشتنا  ناوراک [  تاراشتنا 

هب داد  ار  هدنـسیون  نیا  راثآ  راشتنا  تیعونمم  زا  ربخ  غورد ، یناسر  عـالطا  اـب  زین  ریخا  ياـهزور  رد  ناطلـس ، اـقآ  ادـن  لـتق  هب  نونظم  نیا 
لاس زا 12  سپ  هنارــسدوخ ! یمیمــصت  ساـسا  رب  هـک  هداد  عـالطا  وا  هـب  يزاــجح  شرآ  : » تشوـن شگــالبو  رد  وـیلئوک  هـک  يروـط 

.« تسا هدش  عونمم  شیاهباتک 
رد داد و  رارق  تنرتـنیا  يور  رب  ار  شیاـهباتک  هـمه  یــسراف  هـمجرت  نـتم  شیاـهباتک  تیعوـنمم  نداد  ناـشن  ریثأــتیب  يارب  وـیلئوک 

.« تسا هدرک  تقفاوم  تنرتنیا  رد  شیاهباتک  یسراف  همجرت  ناگیار  داهنشیپ  اب  : » تشون شگالبو 
ریزو شنکاو  هک  دوب  هدرتسگ  يدـح  هب  یبرغ  بالقنا و  دـض  ياههناسر  رد  ویلئوک  ولوئاپ  راثآ  راشتنا  تیعونمم  نیغورد  ربخ  راشتنا  اـما 

شنکاو اب  يزاـسوج  نیا  تیاـهن  رد  درک ». موکحم  ار  ناریا  مادـقا   » نیا ینانخـس  رد  وا  هک  يروط  هب  تخیگنارب ، زین  ار  لـیزرب  گـنهرف 
بیذـکت و ار  ربخ  نیا  یتشاددای  راشتنا  اب  ماگنهرید  یـشنکاو  رد  لیزرب  رد  ناریا  هناخترافـس  دـش ، هجاوم  ناریا  هجراخ  ترازو  یمـسر 

: درک مالعا 
.« تسا تسردان  هناضرغم و  بیجع ، ویلئوک  ولوئاپ  راثآ  شخپ  راشتنا و  عنم  ربخ  »

نیغورد ربخ  هک  تسا  مهم  ردق  نیا  یبرغ  ياههناسر  بالقنادض و  ياههناسر  يارب  ویلئوک  ارچ  هک  تسنیا  دراد  دوجو  هک  ياهتکن  لاح 
؟ تسا هتخیگنارب  ار  اهنآ  شنکاو  زین  شیاهباتک  راشتنا  تیعونمم 

ياهتیامح اب  یلیزرب  فرحنم  هدنسیون  نیا  تسوا . تعیرش  دض  مالسا و  دض  ياههتشون  وا ، زا  تیامح  یلـصا  تلع  هک  تفگ  ناوتیم 
شخپ ایند  فلتخم  ياهروشک  رد  نامر  ناتـساد و  بلاق  رد  ار  دوخ  ینافرع  هبـش  ياههشیدـنا  هتـسناوت  یتسینویهـص  ياههناسر  یتاـغیلبت 
یناهج عیزوت  پاچ و  نیرتهدرتسگ  هیامرـس و  هنیزه ، نیرتشیب  زا  سدـقم » باتک   » زا دـعب   » هدنـسیون نیا  ياـهباتک  هک  يروط  هب  دـنک ،

.« تسا رادروخرب 
شرآ ياـهتیامح  ناریا  رد  شراـثآ  عیـسو  شخپ  یلـصا  لـماع  دوشیم و  هضرع  داـیز  رایـسب  ناگرامـش  اـب  شیاـهباتک  زین  ناریا  رد 

. تسا دوب » داشرا  گنهرف و  ریزو  هک  ینامز  رد  ینارجاهم  ءاطع ا …  تیامح   » نینچمه يزاجح و 
. دشیم تخادرپ  هدنسیون  نیا  ياهباتک  راشتنا  يارب  یهجوت  لباق  ياههنارای  دوب  داشرا  گنهرف و  ریزو  ینارجاهم  هک  ینامز 

راثآ نیا  ياهیگژیو  میوش . انشآ  تسا ، تسینویهص  نارس  تیامح  دروم  هک  هدنسیون  نیا  راثآ  ياهیگژیو  اب  یمک  تسا  مزال  اجنیا  رد 
: زا دنترابع  دنوشیم  رشتنم  یمالسا  داشرا  گنهرف و  ترازو  یمسر  زوجم  اب  ناکامک  ناشرتشیب  هک 

ردـخم و داوـم  فرـصم  جـیورت  يزاـب ، سنجمه  سکـس و  غـیلبت  يرگ ، یحاـبا  جـیورت  ینید ، ياـههزومآ  بیرخت  يرگوداـج ، جـیورت 
. تعیرش نودب  نافرع  غیلبت  همه  زا  رتمهم  ینید و  ياههزومآ  بیرخت  یلکلا ، تابورشم 

: دسیونیم شیاههتشون  زا  یکی  رد  هدنسیون  نیا 
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هار ندرک  مگ  ندرک و  هابتـشا  تمیق  هب  رگا  یتح  دیهدن  شوگ  زگره  دننکیم  دیکأت  یتباث  لوصا  رب  هک  ینید  ياهارگ  داینب  نانخـس  هب  »
.« تسا ینید  ییارگداینب  زا  رتهب  بتارم  هب  ندرک  هابتشا  هار و  ندرک  مگ  هک  ارچ  دشاب 

دنکیم و یفرعم  ملاع  رد  جرم  جره و  ببـس  ار  دنوادخ  دنادیم و  ادخ  هب  ناسنا  یکیدزن  ببـس  ار  ندوب  نیدیب  هدنـسیون ، نیا  نینچمه 
: دسیونیم

هعجاف نآ  هجیتن  اما  هدوب  ریخ  وا  دصق  کش  نودب  تسیتلادـعیب …  تسه ، رقف  نآ  رد  هک  دـیرفآ  ار  جرم  جره و  نیا  هک  تسا  نامه  وا 
.« تسا هدوب  نیرفآ 

بلاطم هنوگ  نیا  هک  تسیاهفرح  ردق  نیا  وا  هکلب  دشاب  یفارحنا  بلاطم  نیا  يواح  هدنسیون  نیا  ياههتشون  همه  هک  تسین  روط  نیا  هتبلا 
. دنکیم نایب  دنرادن ، یصاخ  لکشم  هک  ییاهفرح  يالبال  رد  ار 

هقباس هلاض و  راکفا  نیا  اب  هک  دـناهداد  رارق  يدرف  ياهفرح  ياـنبم  رب  ار  دوخ  یگدـنز  مسر  هار و  ياهدـع  روط  هچ  تسین  مولعم  لاـح 
دایتعا لکلا  فرصم  هب  زین  رضاح  لاح  رد  دراد و  دوخ  یگدنز  هایس  همانراک  رد  ار  يزاب  سنجمه  نینچمه  ردخم و  داوم  عاونا  هب  دایتعا 

دوشیمن ویلئوک  راثآ  هب  دودحم  یتادراو ، ياهنافرع  قیرط  زا  ناریا  مدرم  يودهم  ینیـسح و  هیحور  اب  برغ  هزرابم  دوجو  نیا  اب  دراد ».
مغر یلع  هک  تسیلاح  رد  قیرط  نیا  زا  یمالسا  بالقنا  اب  نانمشد  هزرابم  دنتـسه ، لاعف  هصرع  نیا  رد  زین  يرگید  رایـسب  ناگدنـسیون  و 

اب دـیاب  هک  روط  نآ  هطوبرم  نـالوؤسم  اـهداهن و  عومجم ، رد  یلو  هتفرگ  تروص  اـهنافرع  نیا  اـب  هزراـبم  يارب  یبوخ  ياـهشالت  هکنیا 
مزال هک  روط  نآ  ار  هداد  رارق  فدـه  ار  ماظن  يداقتعا  ياههیاپ  نمـشد ، هک  رطخ  نیا  دـننکیمن و  هزرابم  تعیرـشیب  ياهنافرع  هدـیدپ 

. تسا رما  نیا  رب  يدهاش  يزیرگ  تعیرش  غلبم  ناگدنسیون  رگید  و  ویلئوک » ولوئاپ   » زا ناوارف  ياهباتک  دوجو  دنریگیمن ؛ يدج  تسا 
طبر يذ  ياهداهن  يراکمه  اب  یباجیا  یمادـقا  رد  ینافرع  هبـش  ياهباتک  راـشتنا  زا  يریگولج  نمـض  هطوبرم  نـالوؤسم  هک  تسا  دـیما 

رد نامنانطومه  یخرب  شرگن  رییغت  ببـس  راک  نیا  اب  دوش و  هضرع  هداس  نابز  هب  یمالـسا  بان  ناـفرع  هک  دـنروایب  دوجو  هب  ار  یطیارش 
ریرحت هتشر  هب  هنایماع  نابز  اب  هدرتسگ  حطس  رد  یمالـسا  ینافرع  عونتم  فلتخم و  ياهباتک  رگا  هک  ارچ  دنوش  اهنافرع  هبـش  صوصخ 
یـسک رگید  دوش  هئارا  يروآون  تیقالخ و  یگدـنز و  رد  تیقفوم  نتـسیز و  داش  شمارآ و  رب  یمالـسا  نافرع  ریثأت  اـهنآ  رد  دـنیآرد و 

. تفر دهاوخن  زیرگ  تعیرش  فرحنم  ناگدنسیون  ياهباتک  غارس 

اهدقن شخب 

ویلئوک ياههشیدنا  رب  يدقن 

هراشا

رد نامر  ناتساد و  بلاق  رد  ار  دوخ  ینافرع  هبش  ياههشیدنا  هتسناوت  یتسینویهص  ياههناسر  یتاغیلبت  ياهتیامح  اب  یلیزرب  هدنسیون  نیا 
هیامرـس و هنیزه ، نیرتـشیب  زا  سدـقم » باـتک   » زا دـعب  هدنـسیون  نیا  ياـهباتک  هـک  يروـط  هـب  دـنک ، شخپ  اـیند  فـلتخم  ياـهروشک 

. تسا رادروخرب  یناهج  عیزوت  پاچ و  نیرتهدرتسگ 
شرآ ياـهتیامح  ناریا  رد  شراـثآ  عیـسو  شخپ  یلـصا  لـماع  دوشیم و  هضرع  داـیز  رایـسب  ناگرامـش  اـب  شیاـهباتک  زین  ناریا  رد 

. تسا دوب » داشرا  گنهرف و  ریزو  هک  ینامز  رد  ینارجاهم  ءاطع ا …  تیامح   » نینچمه يزاجح و 
. دشیم تخادرپ  هدنسیون  نیا  ياهباتک  راشتنا  يارب  یهجوت  لباق  ياههنارای  دوب  داشرا  گنهرف و  ریزو  ینارجاهم  هک  ینامز 

راثآ نیا  ياهیگژیو  میوش . انشآ  تسا ، تسینویهص  نارس  تیامح  دروم  هک  هدنسیون  نیا  راثآ  ياهیگژیو  اب  یمک  تسا  مزال  اجنیا  رد 
: زا دنترابع  دنوشیم  رشتنم  یمالسا  داشرا  گنهرف و  ترازو  یمسر  زوجم  اب  ناکامک  ناشرتشیب  هک 
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يرگوداج جیورت  . 1

هراشا

رد تسولوئاپ  تایبرجت  يواح  باتک  نیا  دـیوگیم . نخـس  وداج  زا  طقف  رثا  نیا  رد  هک  اه » يرکلاو   » ماـن هب  دراد  یباـتک  ویلئوک  ولوئاـپ 
هب يدایز  ياهتهابـش  هک  دـیوگیم  نخـس  یمـسارم  زا  ولوئاپ  باتک  نیا  ياهزارف  زا  یخرب  رد  نآ . يریگ  ارف  یگنوگچ  وداـج و  هنیمز 

نیا ناگدننک  رازگرب  زا  یکی  ار  دوخ  ولوئاپ  نوچ  تسیتسرپ و  ناطیش  مسارم  نامه  نم  داقتعا  هب  دراد و  ناتـسرپ  ناطیـش  يوداج  مسارم 
، تسناد تسرپ  ناطیش  کی  ار  وا  ناوتیم  دنادیم  مسارم 

هنومن

اج نآ  رد  ات  دـندیرخ  ورین  اژود  ویر  یکیدزن  نیمز  هعطق  کی  یقیـسوم  هار  زا  ناشدـمآرد  اب  دـندوب . هدرک  راک  همه  شکیرـش  ولوئاپ و 
هک تفگیم  همه  هب  روناج  دـنیامن …  ایحا  دـنک  رارقرب  لیـسیس  يولافـس  رد  دوب  هدرک  یعـس  روناج  شیپ  لاس  دـص  ًاـبیرقت  هک  ار  هچنآ 
ره هک  دشاب  نیا  شنوناق  اهنت  دـشاب و  يوق  تمدـخ  رد  فیعـض  هک  هدـمآ  ییایند  داجیا  يارب  هک  درکیم  هفاضا  تسا و  شاهرامش 666 

هرامش مه  ار  ددع 666  دوشیم و  جیورت  ناتـسرپ  ناطیـش  طسوت  نونکا  مه  هشیدنا  نیا  [ 1 . ] دهد ماجنا  دـهاوخیم  شلد  يراک  ره  هک 
: دیوگیم نینچ  وداج  هرابرد  رگید  ییاج  رد  ولوئاپ  دننادیم . ناطیش  نفلت 

. تسا لپ  کی  وداج  دیوگب …  نخس  ناسنا  بلق  ياهنابز  مامت  هب  تسا  رداق  وداج 
[2 . ] يریگب سرد  ناهج  ود  ره  زا  یبای و  هار  ییرمان  ناهج  هب  ییرم  ناهج  زا  دهدیم  هزاجا  هک  یلپ 

ینید ياههزومآ  بیرخت  . 2

هنومن 1

هب ار  هوکـش  تردـق و  هک  نیا  ياج  هب  ارچ  دـنکیمن ؟ رود  دـنراد  شتـسود  هک  یناسک  زا  ار  جـنر  ارچ  تسا  قلطم  رداـق  ادـخ ) وا (  رگا 
[3 [ ؟ دهدیمن تاجن  ار  دوخ  نارادتسود  دنک  اطع  دوخ  نانمشد 

هنومن 2

: درک رکف  سایلا 
. دنک تنایخ  دوخ  ریدقت  هب  هک  هدمآ  ایند  هب  نیا  يارب  ناسنا 

[4 . ] دوش ظفح  موسر  تاداع و  هک  نیا  رطاخ  هب  دیاش  ارچ ؟ دهدیم  رارق  اهناسنا  لد  رد  ار  نکمم  ریغ  فیلاکت  طقف  ادخ 

هنومن 3
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دح زا  رتارف  هشیمه  شیاههیزیگنا  تسین و  لداع  وا  هک  مدرب  یپ  هک  نیا  ات  دز  فرح  نم  اب  ادـخ  دـندشیم و  لزان  نامـسآ  زا  ناگتـشرف 
[6 . ] تفرگ ناهج  شنیرفآ  هب  میمـصت  يراکیب ، هظحل  کی  رد  ارچ  هک  دـنکیم  هیبنت  ار  شدوخ  نم  قیرط  زا  ادـخ  [ 5 [ ؛ تسا نم  كرد 

: دسیونیم شیاههتشون  زا  یکی  رد  هدنسیون  نیا 
هار ندرک  مگ  ندرک و  هابتـشا  تمیق  هب  رگا  یتح  دیهدن  شوگ  زگره  دننکیم  دیکأت  یتباث  لوصا  رب  هک  ینید  ياهارگ  داینب  نانخـس  هب  »

.« تسا ینید  ییارگداینب  زا  رتهب  بتارم  هب  ندرک  هابتشا  هار و  ندرک  مگ  هک  ارچ  دشاب 
دنکیم و یفرعم  ملاع  رد  جرم  جره و  ببـس  ار  دنوادخ  دنادیم و  ادخ  هب  ناسنا  یکیدزن  ببـس  ار  ندوب  نیدیب  هدنـسیون ، نیا  نینچمه 

: دسیونیم
نآ هجیتن  اما  هدوب  ریخ  وا  دـصق  کش  نودـب  [ 7 …  ] تسیتلادـعیب تسه ، رقف  نآ  رد  هک  دـیرفآ  ار  جرم  جره و  نیا  هک  تـسا  ناـمه  وا 

[« 8  ] تسا هدوب  نیرفآ  هعجاف 

عورشمان طباور  غیلبت  . 3

منکیم رکف  مگنجب ، ترطاخ  هب  مهاوخیم  مشاب … ؟ هتـشاد  تسود  مه  ار  وت  مناوتیم  رتسا ، هب  مقـشع  دوجو  اب  هک  یـسرپب  یهاوخیم 
موس ود  [ 9 [ ؛ تسا نم  شـالت  مارتحا و  راوازـس  يدـیزرویم  رتسا  هب  وت  هک  دزروب  قشع  روط  نآ  دـناوتب  هک  يدرم  دزرایم . شتمحز  هب 

یعون ناشرفن  ود  دنمراک  هس  اب  يرتفد  رد  هک  تسنیا  شیانعم  دینکب ! ار  شرکف  دنراد . مه  اب  یفطاع  هطبار  یعون  تکرش ، ره  نادنمراک 
. دننکیم كرت  ار  ناشراک  عوضوم  نیمه  رطاخ  هب  دصرد  هد  دنراد . مه  اب  کیدزن  يهطبار 

هناخ زا  ار  اهدـنمراک  تدـم  زارد  تبیغ  هک  لغاشم  زا  یـضعب  رد  دـشکیم و  لوط  هام  هس  زا  شیب  هک ، دـنراد  ییاههطبار  دـصرد  لهچ 
 … دنورب نوریب  يدرم  اب  راب  هس  يزور  دنناوتب  اهنآ  رگا  [ 10 [ ؛ دننکیم ادیپ  يدج  هطبار  مه  اب  رفن  تشه  مک  تسد  رفن  هد  زا  دـبلطیم ،
، هناخیم کی  رد  روضح  هب  زاین  اهنت  تسا …  هچراپ  هاگـشورف  رد  راک  هام  ود  داعم ل  تعاس  راـهچ  ره  رد  ًاـبیرقت  ناـنآ ، دزمتـسد  هآ … 

دنکیم توعد  ایرام  زا  درم  [ 11 …  ] درادن يرطخ  دنک  هدافتسا  يرادراب  دض  ياهوراد  زا  رگا  هآ …  دراد …  طابترا  داجیا  ندیصقر و 
وا هب  بیرغ  یهاگن  درم  دریگیم …  شود  اـیرام  لـمع ، ماـجنا  زا  سپ  کـنارف …  هاـجنپ  دصیـس و  لـته …  هب  دـنورب …  نوریب  هب  هک 

[12 . ] هدرکن ار  راک  نیا  یسک  زگره  هک  دهدیم  حیضوت  دزادنایم و 

یلکلا تابورشم  جیورت  . 4

هراشا

. تسا ولوئاپ  بتک  تباث  ياههیاپ  زا  یکی  يراوخ  بارش  بارش و 

هنومن

اب تفر و  ناوخـشیپ  فرط  هب  تساوخرب ، اج  زا  رگوداج  اما  دـنک ، تساوخرد  ار  یگـشیمه  یکـسیو  ناویل  ود  ناـمه  تساوخیم  ادـیرب 
دمآ نوریب  نادیم  ناتخرد  تشپ  زا  دـش  شوماخ  اهنکفارون  یتقو  [ 13 . ] تشگ زاب  ناویل  ود  یندـعم و  بآ  يرطب  کی  هداب ، گنت  کی 
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. دش رتهب  شلاح  و 
ود مشکیم ، شیشح  لماک  راگیـس  کی  [ 14 . ] میتشادرب کچوک  ياهچیودناس  باقـشب  کی  میداد و  شرافـس  بارـش  رگید  ناویل  ود 

بلاـطم نیا  يواـح  هدنـسیون  نیا  ياههتـشون  همه  هک  تسین  روط  نیا  هتبلا  [ 15 . ] موریم لاح  زا  قاـتا  طـسو  مروخیم و  بارـش  يرطب 
. دنکیم نایب  دنرادن ، یصاخ  لکشم  هک  ییاهفرح  يالبال  رد  ار  بلاطم  هنوگ  نیا  هک  تسیاهفرح  ردق  نیا  وا  هکلب  دشاب  یفارحنا 

هقباس هلاض و  راکفا  نیا  اب  هک  دـناهداد  رارق  يدرف  ياهفرح  ياـنبم  رب  ار  دوخ  یگدـنز  مسر  هار و  ياهدـع  روط  هچ  تسین  مولعم  لاـح 
دایتعا لکلا  فرصم  هب  زین  رضاح  لاح  رد  دراد و  دوخ  یگدنز  هایس  همانراک  رد  ار  يزاب  سنجمه  نینچمه  ردخم و  داوم  عاونا  هب  دایتعا 

.« دراد

تشونیپ

نارهت 1388 موس ، باتک ، ناتسراگن  ص 138 ، یناکدرا ، نسوس  همجرت : ویلئوک ، ولوئاپ  اهيرکلاو ، [. 1]
مشش 1380 نارهت ، ناوراک ، ص 43 ، يزاجح ، شرآ  همجرت : ادیرب ، [. 2]

نارهت 1389. موس  باتک ، ناتسراگن  ص 31 ، یناکدرا ، نسوس  همجرت  ویلئوک ، ولوئاپ  مجنپ ، هوک  [. 3]
نامه ص 50. [. 4]

نامه ص 216. [. 5]
. باتک ناتسراگن  ص 112 ، یناکدرا ، نسوس  همجرت : میرپ ، هزیشود  ناطیش و  [. 6]

نارهت 1386 مود ، رپ ، تاراشتنا  ص 15 ، راکشریم ، ارتیم  همجرت : دریمب ، دریگیم  میمصت  اکینرو  [. 7]
ص 67 یناکدرا ، نسوس  همجرت  مجنپ ، هوک  [. 8]

ص 144. يزاجح ، شرآ  همجرت ، ریهز ، [. 9]
نامه ص 112. [. 10]

نارهت 1385 لوا ، راگن ، ین  رشن  ص 99 ، ياسراپ ، ثرمویک  همجرت : هقیقد ، هدزای  [. 11]
نامه ص 101. [. 12]

مشش 1380 نارهت ، ناوراک ، ص 230 ، يزاجح ، شرآ  همجرت : ادیرب ، [. 13]
نارهت 1386 متشه ، پاچ  نازرف ، تاراشتنا  ص 117 ، نامرهق ، ارآ  لد  همجرت : ناگراتس ، تشد  هب  رفس  [. 14]

نارهت 1385 متفه ، ناوراک ، ص 42 ، يزاجح ، شرآ  همجرت : ریهز ، [. 15]

هاگن کی  رد  ولوئاپ 

. دمآ ایند  هب  لیزرب  ورین ، اژودویر  رهش  رد  توا 1947  رد 27  وا 
. تسا کیرات  یفنم و  رایسب  وا  یعامتجا  یقالخا و  هنیشیپ 

. دش يرتسب  یناور  نارامیب  هاگشیاسآ  رد  راب  هس  یناوجون  نس  رد 
. تسا هدرک  يرپس  ینامیایب  تلاح  رد  ار  دوخ  رمع  زا  لاس  تدم 6  هب 
. درک هبرجت  ار  ردخم  داوم  تابورشم و  عاونا  دعب  هب  یگلاس  نس 20  زا 

هک دوب  نجهتـسم  ردقنآ  هعومجم  نیا  درک . رـشتنم  ار  اهگنیرک  مان  هب  یـسکس  يدمک  ییاهناتـساد  هعومجم  دوخ  تسود  هارمه  هب  وا 
. درک ینادنز  نآ  راشتنا  رطاخ  هب  ار  ویلئوک  لوئار و  تسناد و  رضم  یمومع  گنهرف  يارب  ار  نآ  لیزرب  تموکح 
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تیبـثت يارب  یلح  هار  ناونع  هب  ار  وا  ياـهباتک  وـیلئوک و  ولوئاـپ  ناـفرع  هبـش  ینلع ، روـط  هب  لیئارـسا ) تقو  ریزو  تسخن   ) زرپ نوـمیش 
. هدرک یفرعم  هنایمرواخ  رد  لییارسا 

. تسا هدوب  زرپ  نومیش  داینب  وضع  لاس  درک 10  مالعا  ربماسد 2007  رد 19  خینوم » سوکوف   » هیرشن اب  يا  هبحاصم  رد  وا 
. دش توعد  ناریا  هب  اهندمت  يوگتفگ  هسسؤم  طسوت  لاس 2000  رد 

. تسا هدش  همجرت  یسراف  هلمج  زا  ایند  نابز  هب 56  لاح  هب  ات  وا  ياهباتک 
. دوریم رامش  هب  ناهج  رترب  هدنسیون  هد  ءزج  يو 

. تسا هدوب  ناریا  يروهمج  لاس  باتک  نیرتشورفرپ  ءزج  لاس 1376  رد  وا  رگایمیک  باتک 

راشتنا لاس  ساسا  رب  ویلئوک  ولوئاپ  راثآ  تسرهف 

(1987  ) غم کی  تارطاخ  . 1
(1988  ) رگایمیک . 2

(1990  ) ادیرب . 3
(1991  ) رترب هیطع  . 4

(1992  ) اهيریکلاو . 5
(1994  ) متسیرگ متسشن و  اردیپ  دور  رانک  . 6

(1994  ) بوتکم . 7
مجنپ 1996) هوک  . 8

(1997  ) رون روآ  مزر  يامنهار  باتک  . 9
(1997  ) ربمایپ کی  هناقشاع  ياههمان  . 10

(1997  ) بوتکم نیمود  . 11
(1998  ) دریمب دریگیم  میمصت  اکینورو  . 12

(2000  ) میرپ هزیشود  ناطیش و  . 13
(2002  ) اههون نادنزرف و  ناردپ  يارب  ییاههصق  . 14

(2002  ) هقیقد هدزای  . 15
(2004  ) ریهز . 16

(2005  ) شاب يراج  دور  نوچ  . 17
(2006  ) ولبوتروپ هرحاس  . 18

(2008  ) تساهنت هدنرب  . 19

اههزومآ شخب 

ولوئاپ نانخس 

. تسا دنلب  دمهفب  ات  دور  الاب  یهوک  زا  مدآ  تسین  مزال 
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. تسا هدشن  هتخاس  نیا  يارب  یلو  تسا  رتنما  رایسب  لحاس  رد  یتشک 
. تسا قشع  تسین ، ماقتنا  دنوادخ 

. تسا هتفاین  لماکت  شیب  مک و  تسام  رکیپ  رد  هک  یحور  مینکیم . نییعت  ار  نامز  رذگ  تعرس  هک  میتسه  ام  نیا 
ياهظحل شیوپ ، نیا  رد  رگا  میا . شواک  رد  شیوخ  دوجو  هدـش  مگ  تارذ  یپ  رد  میهنیم ، یگدـنز  بیـشن  زارف و  رد  هک  یماگ  ره  اـب 

: تفگ ناوتن  میباییم . رگید  یناسنا  دوجو  رد  ار  هتفایان  رهوگ  نآ  دشاب  نامرای  تخب 
: تفگ ناوتیم  وت ! ندنام  ندید و  دیما  هب  اراهب ،

! ناشنب مبلق  هب  دیما  هناد  ایب  وت  اراهب ،
، يدابآاجک هب  نک  رفس  و 

. تسا هاوخلد  ار  وت  هک  ینامز  ره 
دناوتیم هظحل  دنچ  رد  هک  تسیاهزادنا  هب  نامز  باتـش  دـهد . ناشن  ار  شتردـق  ات  دـنامیم ، ینارحب  طیارـش  راظتنا  رد  هراومه  یگدـنز 

رد مینادـب  هشیمه  هک  تسا  بوـخ  یلیخ  هدرک . هریخذ  هچ  اـم  يارب  یگدـنز  دـنادیمن  سک  چـیه  دتـسرفب . خزود  هب  تشهب  زا  ار  مدرم 
هب نم  هاگن  زرط  هب  زیچ  همه  جنگ ، يوجتـسج  رد  وجارجام  کی  ای  مشاب  ایند  ینابرق  هک  منک  باختنا  مناوتیم  نم  ساجک . يروف  جورخ 
زیچ چـیه  اـهنآ  یــسرپب  یلاؤـس  ینک و  تارج  رگا  اـما  دـننادیم . ار  زیچ  هـمه  هـک  دـننزیم  فرح  يروـج  مدرم  ددرگیم . رب  یگدــنز 

. دنکیم ار  توبث  نوکس و  نامزمه ، اما  تسا  لوحت  ینوگرگد و  ناهاوخ  هشیمه  ناسنا  دننادیمن .
. تسا دوخ  زا  رتدنمورین  یصخش  اب  ندش  دربن  ریگرد  زا  رتناسآ  نآ  هب  ندادن  خساپ  نیهوت و  کی  ندینش 

بلق رطاـخ  هب  میناوتیم  بش  رد  اـهنت  یلو  تسا  هدروخن  اـم  هب  دـناهتخادنا ، اـم  يوس  هب  نارگید  هک  یگنـس  مییوـگب  میناوـتیم  هراوـمه 
. تسا هدعو  زا  رپ  ناهج  نوچ  نکن  دامتعا  اههدعو  هب  مییرگب . دوخ  فیعض 

دریمب دریگیم  میمصت  اکینورو 
.« دیشاب توافتم  هجوت  بلج  نودب  هک  دیزومایب  اما  دیریذپب  ار  ندوب  توافتم  رطخ  دینک . راتفر  نالقاع  دننام  اما  دینامب  هناوید  »

مجنپ هوک 
دنزیرگب قشع  زا  دـنهاوخیم  هک  یناـنآ  هب  تبـسن  یلو  دوش  هتفرگ  ناـنآ  زا  ترفن  دـنهاوخیم  هک  دونـشیم  ار  یناـنآ  ياـعد  دـنوادخ  »

.« تساونشان
نیرتکیرات .« » یـشخب ققحت  ار  وزرآ  نیا  یناوتب  ات  دوشیم  تسدـمه  ناـهیک  رـسارس  دـیراد  ار  يزیچ  يوزرآ  هک  یماـگنه   » رگاـیمیک

.« تسا دیشروخ  عولط  زا  لبق  تعاس 
ماجنا شدوخ  تقو  رد  يراک  ره  .« » دننکیم کمک  دـصقم  هب  ندیـسر  يارب  ار  ام  هک  دـنراد  دوجو  ییاههناشن  اوآ و  یگدـنز  رد   » ریهز

.« دوشیمن راک  نآ  نامز  رد  لالتخا  ثعاب  زیچ  چیه  دریگیم و 

امال ییالاد   - 5

هچخیرات

متـسیس نیا  هک  تسیلوحت  تیاهن  نآ  تسا و  فورعم  اـمال  نییآ  هب  تسا  هتفرگ  دوخ  هب  تبت  یحاون  رد  ادوب  نید  هک  یتروص  مسیئاـمال 
نآ سأر  رد  اهامال  نوچ  دـننکیم و  تموکح  مدرم  رب  يروشک  نارادـمامز  ایلوا و  بهذـم  نآ  هلیـسو  هب  ینعی  تسا  هدرک  لصاح  ینید 
نید دوروزا  دعب  تفگ  ناوتیم  میشاب  هتشاد  نآ  يریگ  لکـش  هب  ياهراشا  میهاوخب  رگا  دنیوگیم . مسیئامال  ار  نآ  ور  نیا  زا  دنراد  رارق 
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روشک رد  یبهذـم  یتخاس  تخادرپ و  اهطاطحنا  نیا  حالـصا  هب  اخ  نوست  هکنیا  ات  داد  يور  ینید  طاـطحنا  ییاههدـس  يارب  تبت  هب  ادوب 
مـسجت ار  وا  نایبت  تفای و  ترهـش  شلئاضف  رطاخ  هب  هک  دوب  شاهدازردارب  اپوردمودگ )  ) ای پورگنوده )  ) وا راداوه  نیلوا  دروآ . دیدپ 

تیـصخش نیرتالاب  يارب  زورما  هب  ات  نانآ  دنداد . بقل  درخ ) سونایقا   ) امال ییالاد  ار  وا  دنتـسناد و  رهم  يادوب  نامه  ای  ار  او  شتیکولاوآ 
نیا رد  امال  ییالاد  هدراهچ  نونک  ات  دـمآ . دوجو  هب  مسیئامال  تنـس  هک  دوب  ناـمز  نیا  زا  دـننکیم و  هدافتـسا  ار  ناونع  نیا  دوخ  يونعم 

. دنتسه لئاق  یصاخ  سدقت  ماقم  نیا  يارب  اهنآ  تسا و  هدمآ  ایند  هب  نیمزرس 
دنباییم مسجت  فلتخم  ياهندب  رد  نامز  لوط  رد  هک  دنتسین  رتشیب  تقیقح  کی  تبت  مدرم  نایم  رد  اهامال  ییالاد  تسا  صخشم  هچنآ 

. تسا رهم  يادوب  نامه  تقیقح ، نآ  و 
. تسا هنایاهام  ینعی  ادوب  بتکم  یلصا  هخاش  ود  زا  یکی  هب  طوبرم  هلسلس  نیا 

یتعاطا مسیئامال  ماظن  هب  ور  نیمه  هب  دـناهدرک  نیعم  ینید  ماظن  رد  ار  دوخ  تیوه  رتشیب  نانآ  دـنراد  صاخ  یعامتجا  یماـظن  تبت  مدرم 
. تسا هدش  فیرعت  ییامال  يهنایاهام  هخاش  مه  نآ  ادوب  نید  اب  اهنآ  رتشیب  یتیوه  داعبا  نیا  رب  انب  دنراد . قلطم 

زا يوریپ  مزلتـسم  ادوب  طخ  زا  يوریپ  دراد . یگتـسب  اـمال  شزومآ  هب  وا  میلاـعت  ادوب و  تخانـش  نیمزرـس  نیا  ینید  ماـظن  رد  تقیقح  رد 
. تساهامال تنس 

تاکلم و لیاضف و  همه  يانبریز  گنهرف  نیا  رد  امال  دناهدیـسر و  یگنازرف  هب  هدش و  رادروخرب  امال  میلاعت  زا  زین  میدق  ياهییادوب  همه 
. تساهیبوخ همه  همشچرس 

هتفاـی مسجت  ناونع  هب  لاس 1937  رد  دـمآ و  اـیند  هب  لاس 1935  رد  وستایگ  نیزنت  ای  مهدراهچ  يامال  ییالاد  مهدراـهچ  ياـمال  ییـالاد 
. دش هتخانش  یلبق  يامال  ییالاد 

( تبت زکرم   ) اسامل يوس  هب  ار  دمآ و  ینعی  دوخ  دلوت  لحم  ناتسا  يالوج 1939  رد  هدنام و  دوخ  ردام  ردپ و  دزن  رگید  لاس  ود  وا  هتبلا 
. دندرک یفرعم  مهدراهچ  يامال  ییالاد  ناونع  هب  ار  وا  یمسر  تاماقم  نچموب  رهش  کیدزن  دعب  هام  هس  درک و  كرت 

یگلاس شش  زا  وا  درک . يراذگجات  یگلاس  جنپ  رد  يهیروف 1940  رد 22  دش و  دراو  اساهل  هب  ربتکا 1939  متشه  رد  هام  هس  زا  سپ  وا 
رد وا  تالیصحت  دیسر . هچوپ ) نید  گنیل   ) زومآون بهار  تادهعت  ماقم  هب  لیصحت  یط  لاس 1942  رد  دومن و  زاغآ  ار  دوخ  تالیصحت 

ینید ربهر  هکنیا  رب  هوالع  وا  تفای . تسد  ادوب ) هفـسلف  يارتکد  داـعم ل  اـپمادال (  شگ  هجرد  هب  دیـسر و  ناـیاپ  هب  ( 1959  ) یگلاس  25
هب لاس  نامه  ربماسد  رد 16  وا  تفرگ  تسد  رد  زین  ار  تبت  یـسایس  تردـق  مامت  یگلاس  هدزناش  رد  ربماون 1950  مهدـفه  رد  دوب  مدرم 

هیوناژ زا  دیـسر . اجنآ  هب  هیوناژ  هام  رد  تفگ و  كرت  ومراد  دـصقم  هب  ار  اساهل  دـندوب  هدرک  لاغـشا  ار  اجنآ  هک  اهینیچ  دـب  راتفر  لیلد 
دنه زا  ادوب  دـلوت  یگلاس  نشج 2500  رد  تکرـش  يارب  لاس 1957  رد  وا  تشاد . تماقا  ومراد  رهـش  رد  لاس  ناـمه  يـالوج  اـت   1951

تلود لاس 1959  رد  مهدراهچ  يامال  ییالاد  درک . تاقالم  ورهن  لعل  رهاوج  ناتسودنه  تقو  ریزو  تسخن  اب  رادید  نیا  رد  درک . رادید 
نایتبت ناملراپ  نیتسخن  لاس 1963  رد  درک . لاطبا  ار  نیچ  شترا  اب  تبت  هقطنم  یلبق  ياههمان  تقفاوم  همه  درک و  سیسأت  ًامـسر  ار  تبت 

. دوب تبت  یساسا  نوناق  نییعت  ناملراپ  لیکشت  زا  سپ  يو  تامادقا  نیتسخن  زا  یکی  داد . لیکشت  ار  دیعبت  رد 
زا هک  دهد  لیکـشت  تبت  رد  یلقتـسم  تلود  ات  دشوکیم  دراد و  یناوارف  یللملا  نیب  طباور  دنکیم و  ترفاسم  يدایز  ياهروشک  هب  يو 
لاس رد  وا  دـنراد . وا  زا  ياهژیو  ياـهتیامح  فلتخم  لـیالد  هب  زین  ناـیبرغ  دوش . هتخانـش  تیمـسر  هب  زین  یللملا  نیب  عماـجم  همه  يوس 

فلتخم ياههاگـشناد  يوس  زا  يراختفا  يارتکد  هاجنپ  زا  شیب  لاس 1999  ات  لاس 1959  زا  دومن و  تفایرد  ار  لبون  حلـص  هزیاج   1989
. تسادیوه یبوخ  هب  امال  ییالاد  ترهش  هب  ندز  نماد  رد  برغ  یسایس  ضارغا  ياپ  در  هتبلا  درک . تفایرد  برغ 

امال ییالاد  یـسایس  یتیـصخش  امال  ییالاد  دراد . یناوارف  زاـین  ساـسحا  ناـشیا  عفاـنم  اـب  قباـطم  ادـخ و  نودـب  تیونعم  هب  برغ  هک  ارچ 
: دنکیم دییات  ار  اعدا  نیا  یلیالد  برغ  هدیزگرب  دیدرتیب  تسیتیصخش 
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. تسا هدرک  تفایرد  هزیاج  ای  يراختفا  يارتکد  زا 50  شیب  برغ  زا  یهاتوک  تدم  رد  وا 
قاحسا زرپ ، نومیش  فچاب 1990 ، روگ  رجنیسک 1973 ، يرنه  ریظن  صاخـشا  هب  هزیاج  نیا  امال  ییالاد  هب  لبون  حلـص  هزیاج  يادها  . 2

. دوشیم اطعا  دنشابیم  یسایس  ًالماک  یصاخشا  هک  تاداس 1994  رونا  نیبار و 
. مسینویهص بصاغ  ناربهر  تسد  زا  هزیاج  نتفرگ  لییارسا و  هب  ددعتم  ياهرفس  . 3

، تسا هدرک  شیاین  میظعت و  میلشروا  رد  هبدن  راوید  لباقم  رد  امال  ییالاد  لییارـسا  هب  اهرفـس  زا  یکی  رد  هبدن  راوید  لباقم  رد  شیاین  . 4
. تسا یللملا  نیب  مسینویهص  اب  وا  ییادصمه  ییوسمه و  يهدنهد  ناشن  هک 

نداد هب  اکیرمآ  هدـحتم  تالایا  هرگنک  يریگ  میمـصت  رب  ینبم  ار  يربخ   85  / 6 رد 26 /  رهم  يرازگ  ربخ  اکیرمآ  یلم  ناشن  ياـطعا  . 5
هک ياهدیدپ  تفرگ ؛ قلعت  امال  ییالاد  لثم  یجراخ  يدرف  هب  تسا ، یماظن  ریغ  کی  زا  ینادردـق  ناشن  نیرتالاب  هک  هرگنک  يالط  لادـم 

. تشادن هقباس  اکیرمآ  رد  نیا  زا  شیپ  ات 
. دشابیم تیصخش  نیا  هب  اکیرمآ  هقالع  قمع  هدنهد  ناشن  مادقا  نیا  دوخ  دشابیم )  اکیرمآ  سلجم  رد  بوصم  نوناق  فالخ  اریز  ) 

لوصا یتشآ و  حلـص و  اعدا  رد  امال  ییالاد  لمع  اعدا و  ناـیم  تاـضقانت  ( 55 صـص 19 -  امال ، ییالاد  ياههشیدنا  ءارآ و  رب  یـشرگن  )
مـشچ هب  وا  لمع  اـعدا و  نیا  ناـیم  یتاـضقانت  ما  دـهدیم  رارق  دوخ  نانخـس  هحول  رـس  ار  يزیرنوخ  نودـب  فدـه  هب  ندیـسر  یناـسنا و 

: درک هراشا  ریز  دراوم  هب  ناوتیم  هلمج  زا  دروخیم 
مادقا کی  رد  هنایفخم  اما  دنکیم  اعد  اهنآ  يارب  تسیعدم  دهدیم و  ناشن  تسود  حلص  یقالخا و  یتیصخش  دوخ  زا  نیچ  لباقم  رد  . 1

. تسا هدمآ  رب  نیچ  هیلع  یماظن  گنج  تامدقم  ندرک  مهارف  لابند  هب  یطایتحا 
تبـسن تبت  ییازج  ماظن  رد  هک  یلاح  رد  تسا ، یناسنا  لوصا  هب  دنبیاپ  هاوخ و  ریخ  راکوکین ، ینییآ  امال  نییآ  تسیعدـم  امال  ییالاد  . 2

. تسا هدش  ناوارف  دیکات  یندب  تاهیبنت  هب 
تاشیامزآ دـنه و  یمتا  ياهحالـس  لباقم  رد  هک  یلاح  رد  دـنکیم ، تفلاخم  نیچ  یمتا  ياهحالـس  هلاسم  اب  تدـش  هب  اـمال  ییـالاد  . 3

. تسا هدرک  رایتخا  توکس  روشک  نیا  ياهتسه 
(. تسا هدوب  دنه  هدنهانپ  ینامز  هکنیا  تلع  هب  )

. تسا هدرک  تفلاخم  راهظا  تسا  هدولآ  ناسنا  نارازه  نوخ  هب  شتسد  هک  مادص  مادعا  اب  امال  ییالاد  . 4
. تسا هدش  همجرت  یسراف  هب  اهنآ  زا  یضعب  هک  تسا  هدش  رشتنموا  زا  باتک  هاجنپ  زا  شیب  نونک  ات  امال  ییالاد  راثآ 

: يروآدرگ اـمال  ییـالاد  یتخب ، کـین  يزرو ، رهم  یتسار ، هراـبرد  ییاههشیدـنا  رتهب ، یهار  رد  یگدـنز  اهنآ 1 . زا  یخرب  حرـش  کـنیا 
تسامال ییالاد  زا  ینارنخس  شش  لماش  باتک  نیا  هحفص 186 . ، 1381 یهام ، رشن  نارهت  این ، يرهاوج  زرمارف  يهمجرت  گنیـساکونر ،

( هنایاهاماتیشوتی هبقارم  زکرم   ) ادوب بتکم  هب  نادنم  هقالع  رگید  ای  ناییادوب و  نایم  رد   1998 زا 1997 -  هک 
. تسا هدش  داریا  دنه  ياهاج  رگید  ون و  یلهد  رد  عقاو 

رادروخرب يرتشیب  قمع  زا  هدش  همجرت  بتک  رگید  هب  تبـسن  تسا  هتفرگ  تروص  ادوب  هب  نادقتعم  نایم  رد  اهینارنخـس  نیا  هک  اجنآ  زا 
. تسا هدمآ  باتک  نیا  رد  وا  یلصا  ياههاگدید  تفگ  ناوتیم  ور  نیا  زا  تسا 

332  - 1380 اسر ، یگنهرف  تامدخ  هسسوم  نارهت ، یناوریشونا ، زانهـش  همجرت  رلتاک ، یـسدراوه . امال و  ییالاد  نتـسیز -  داشرنه   - 2
زاریش 1384) دیون  رشن   ) یمساق رورس  يوس  زا  دراد  زین  يرگید  همجرت  باتک  نیا  هحفص .

: دراد شخب  ود  اهنت  باتک  هحفص .  116 ، 1383 ملع ، رشن  نارهت ، رهم ، ناویک  ارتیم  همجرت  امال ، ییالاد  يدردمه ، قشع و  باتک  . 3
. خساپ شسرپ و  هدزاود  ناسنا و  یتخبشوخ  ساسا  يدردمه 

: تسا هدش  لیکشت  لصف  راهچ  زا  باتک  نیا  هحفص .  101 ، 1384 ملع ، رشن  نارهت ، رهم ، ناویک  ارتیم  همجرت  امال ، ییالاد  درخ ، باتک  . 4
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؛ نتسیز تسردنت  رورس و  يدونشخ ، . 1
؛ ندرم گرم و  اب  ههجاوم  . 2
؛ ناجیه مشخ و  اب  هلباقم  . 3

باتک نیا  هحفص .  99 ، 1382 نوماه ، رـشن  نیـسی ، لآ  اضر  دـمحم  همجرت  امال ، ییالاد  درخ ، لقع و  کچوک  باـتک  ناتـسب 5 . هدب  . 4
. تسا تمکح  اهنآ 214  عومجم  هک  تسا  لصف  هد  لماش 

، لصف هدزاود  رد  باتک  نیا  هحفص .  190 ، 1382 ملع ، رشن  نارهت ، يراظتنا ، دادرهم  همجرت  یـشیدنا ، فرژ  کچوک  کچوک  باتک  . 6
نتم نتـشاد  باتک  نیا  زایتما  درادرب . رد  ار  امال  ییـالاد  راـصق  تاـملک  زا  يدادـعت  عقاو ، رد  نیـشیپ و  باـتک  ياـهتمکح  زا  رتمک  اـما 

. تسا همجرت  رب  هوالع  یسیلگنا 
ریثات يدنه  گنهرف  ادوب و  ياههشیدنا  زا  ًالماک  امال  ییالاد  هک  تفگ  ناوتیم  یلک  يدنب  عمج  کی  رد  امال  ییالاد  نانخـس  ياهروحم 

مسیدوب يونعم  یقالخا  لوصا  راکفا و  امال  ییالاد  میلاعت  یلـصا  هصخاش  اذل  جنر  لصا  هناورین ، خسانت ، ریظن  ییاههشیدنا  تسا ؛ هتفریذپ 
. دشابیم

(54 صص 51 -  امال ، ییالاد  ياههشیدنا  ءارآ و  رب  یشرگن  یلاعف ، )

تالاقم شخب 

هعیش ناماما  امال و  ییالاد  ياههزومآ  رد  جنر  هلأسم  قیبطت  یسررب 

هدیکچ
. دشابیم يروآ  دای  هب  مزال  ثحب  هب  دورو  زا  لبق  همدقم  ناونع  هب  ياهتکن 

ییاههشیدـنا تسا ؛ هتفریذـپ  ریثات  يدـنه  گنهرف  ادوب و  ياههشیدـنا  زا  ًالماک  امال  ییالاد  هک  تفگ  ناوتیم  یلک  يدـنب  عمج  کی  رد 
. دشابیم مسیدوب  يونعم  یقالخا  لوصا  راکفا و  امال  ییالاد  میلاعت  یلصا  هصخاش  اذل  جنر  لصا  هناورین ، خسانت ، ریظن 

. دشابیم رظن  دروم  تسادوب  نییآ  هک  امال  ییالاد  هشیدنا  هشیر  مالسا و  رد  جنر  زا  ییاهر  ياههار  هب  یقیبطت  هاگن  هلاقم  نیا  رد  اذل 
دنادیم و وا  یگدنز  رد  جنر  ار  ناسنا  یگدنز  هصیصخ  نیرتمهم  نآ  ساسا  رب  تسا و  جنر  لصا  ادوب  نییآ  رد  مهم  ياههزومآ  زا  یکی 

. دنکیم حرطم  ار  ییاههار  هلأسم  نیا  زا  ییاهر  يارب 
تسا هتسناد  رشب  همه  يارب  ار  نآ  هتفریذپ و  یگدنز  رد  ار  تالکـشم  بئاصم و  دوجو  دنچ  ره  زین  هعیـش  ناماما  مالـسا و  ياههزومآ  رد 

اب ندیشک  جنر  يده  همئا  هاگن  رد  ًاساسا  دنادیم و  تالکشم  بئاصم و  هب  یمدآ  هاگن  هب  هتـسباو  ار  تبیـصم  زا  لصاح  ندرب  جنر  نکیل 
. تسا هدشن  یقلت  ناسکی  ندید  تبیصم 

. دوشیم یسررب  هدیا  ود  ياهیئوس  مهان  اهیئوس و  مه  تشاد و  میهاوخ  هدیا  ود  ره  هب  یقیبطت  هاگن  شهوژپ  نیا  رد 
. تسا ییادوب  نییآ  روهشم  مان  ادوب » »

، وگ رکذ  ص 12 /  ، 1374 سار ، نوسلیو   ) تسا ایکاس »  » یتنطلس نادناخ  هب  هتسباو  اماتوگ ،» شیگ   » داژن زا  اترادیس »  » يو صخـشم  مان 
. تسا دنه  یناتساب  نایدا  زا  یکی  ییادوب  نییآ  ص 177 .) ، 1386 سانریاب ، ص 8 /  ، 1378 پوه ، ص 129  ، 1377

ایسآ زا  یعیسو  ياهشخب  يدعب  نورق  رد  درک و  روهظ  ناتسودنه  رد  دالیم  زا  لبق  مشش  نرق  رد  هک  تسیرّکفت  یلّقعت و  یبتکم  مسیدوب ،
قلعت بتکم  نیا  نوگانوگ  ياههخاش  زا  ياهخاـش  هب  اـیند  مدرم  مجنپ  کـی  اـت  موس  کـی  نیب  دوشیم  هدز  نیمخت  هزورما  تفرگ . ارف  ار 
اپورا رسارس  رد  هکلب  ایسآ ، هراق  رد  اهنت  هن  اهنآ  ناوریپ  درک و  ادیپ  میسسقت  هدجه  وا  نییآ  ادوب  گرم  زا  سپ  نرق  ود  یط  دنشاب ، هتـشاد 
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دنتسه شیازفا  هب  ور  اکیرمآ  و 
(. ددعتم تاحفص  ، 1384 زنیزاک ، ص 145 /  ، 1346 هلاش ، ص 11 /  ، 1374 نوسلیو ، )

دنادیم و وا  یگدنز  رد  جنر  ار  ناسنا  یگدنز  هصیصخ  نیرتمهم  نآ  ساسا  رب  تسا و  جنر  لصا  ادوب  نییآ  رد  مهم  ياههزومآ  زا  یکی 
. دنکیم حرطم  ار  ییاههار  هلأسم  نیا  زا  ییاهر  يارب 

ییاههار هعیـش  ناماما  تسا و  حرطم  جنر  لصا  زین  مالـسا  ياههزومآ  رد   … تسرد و ، راتفر  تسرد ، هشیدنا  تسرد ، تخانـش  هلمج  زا 
« دَبَک  » هملک داعم ل  نآرق  رد  جنر  هژاو  ینایحو . تعیرـش  شریذپ  يرگن و  عماج  يروحم ، ادخ  هلمج : زا  دـناهدرک  نایب  نآ  ییاهر  يارب 

: دنکیم حرطم  یناهفصا  بغار  هک  هنوگنآ  دبک »  » يانعم تسا ،
: دبکلا »

: لاق ۀّقشملا ،
ص ج 1 ، اتیب ، یناهفصا ، بغار  « ) ّقاشملا نم  ّکفنی  ۀلاح ال  یلع  یلاعت  هللا  اهقلخ  ناسنإلا  ّنأ  یلع  ًاهیبنت  دبَک :) ِیف  َناْسنإلا  اَنْقَلَخ  ْدََقل  )

(420
ص 26) ج 25 ، ادخهد ،  ) دنکیم انعم  یتخس ) تفلک ، تقشم ، تمحز ،  ) يانعم هب  ادخهد  ار  جنر  و 

ود نیا  نیب  مهم  فیرظ و  یتوافت  ناوتیم  ای  تسا ، ندید  تبیصم  نامه  ندیشک  جنر  ایآ  هک  میتسه  هتکن  نیا  یپ  رد  شهوژپ  نیا  رد  ام 
. تسا توافت  ندیشک ، جنر  ندید و  تبیصم  نیب  هک  دومن  نایب  درک و  ادیپ  هلوقم 

بولغم يهجیتن  نآ  هک  دوشیم ، یبصع  ياهتیحاران  یناور و  ياهیرامیب  راچد  نآ  یپ  رد  ناـسنا  هک  تسا  یناور  ینورد و  تلاـح  جـنر ،
هدارا و ناسنا  رگا  اما  تسوا ؛ ياههتـساوخ  ندیـسرن  ماجرف  هب  فادها و  هب  ندیـسر  زا  ندنام  ماکان  رتالاب و  هدارا  ربارب  رد  يو  ندش  عقاو 

یمامت هک  هتکن  نیا  هب  یهاگآ  اب  دسرب و  اضر  ماقم  هب  دوش و  دـنوادخ  هدارا  رد  یناف  وا ، هدارا  ددرگ و  دـنوادخ  هدارا  قباطم  شتـساوخ 
عقاو دنوادخ  هدارا  هب  همه  ینیوکت ، تساوخ  هب  دراد و  ادخ  هب  باستنا  دوشیم  عقاو  هچنآ  دریگیم و  تروص  یهلا  نذا  هب  ملاع  ثداوح 

اما تفای ، یصالخ  جنر  زا  ناوتیم  هلیـسو  نیدب  هک  دناهدرک  توعد  وس  نیا  هب  ار  ام  ناماما ، هک  هنوگنامه  دربیمن . جنر  رگید  دوشیم ؛
: تفگ ناوتیم  ور ، نیا  زا  دریگیم  رارق  شیامزآ  هتوب  رد  ناسنا  هلیسو  نیدب  هک  تسایند  یگدنز  همزال  تبیصم ،

يداوج هللا  ییآ  هلأتم  میکح  هدومرف  هب  دـنربیمن و  جـنر  اهنآ  زا  اما  دـندشیم  یناوارف  ياهتبیـصم  اب  هجاوم  یگدـنز  رد  هک  نآ  اب  همئا 
بیـسآ هسوسو ، هنوگ  ره  دـنزگ  زا  هدـیدرگ و  هنئمطم  سفن  ياراد  هدیـسر و  ناـنیمطا  خـماش  هلق  اـضر و  ماـقم  هب  هک  ییاـهناسنا   » یلمآ

: دنریگیم رارق  دنوادخ  هژیو  باطخ  دروم  نآ  زا  سپ  گرم و  ماگنه  دناهتشگ  نوصم  ینورد  بارطضا  یحور و  ناسون  يریذپ ،
« ًۀَّیِضْرَم ًۀَیِضاَر  ِّکِبَر  َیلِإ  یِعِجْرا  ۀَِّنئَمْطُْملا ُ  ُسْفَّنلا  اَُهتَّیَأ  اَی  »

(28 ، 27 رجف : )
)؛ تسا دونشخ  وت  زا  وا  مه  يدونشخ و  وا  زا  وت  مه  هک  یلاح  رد  درگزاب  تراگدرورپ  يوس  هب  مارآ ، حور  يا  وت  )

(. 173 ج 4 ، ، 1380 یلمآ ، يداوج  )
. تسا حرطم  ع )  ) هعیش ناماما  ادوب و  هاگن  ود  رد  جنر  لصا  رد  ییاهتوافت  تاکارتشا و  هچ  تسنیا  قیقحت  یلصا  لاؤس 

ادوب مالسا و  هاگن  رد  جنر 
: مالسا

: دیامرفیم هتفریذپ و  وا  یگدنز  رد  ار  یتخس  تقشم و  ناسنا  دروم  رد  مالسا 
ياهدیکأت همیمـض  هب  تسا  هدمآ  هیآ  نیا  زا  لبق  هک  ییاهدنگوس  میدیرفآ ) جنر  رد  ار  ناسنا  ام  ( ) 4 دلب : «. ) ٍدَبَک ِیف  َناَْسنإلا  اَنْقَلَخ  ْدََقل  »

تیـشم نیا  تسا و  مأوت  اهیتخـس  اهتقـشم و  اب  ایند  یگدنز  هک  دراد  نآ  زا  ناشن  همه ، یف »  » هژاو زین  هدـش و  هدروآ  هیآ  رد  هک  يددـعتم 
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: دومرف اریز  تسادخ ،
دای هیآ  نایم  طابترا  هکنیا  رگید  هتکن  دنک  ادیپ  ییاهر  بئاصم  اهیراتفرگ و  نیا  زا  دناوتیمن  تسایند  رد  هک  یماگنه  ات  ناسنا  و  انقلخ ) )

(5 دلب : « ) ٌدَحأ ِْهیَلَع  َرِدْقَی  َْنل  ْنأ  ُبَسْحَی  أ   » هیآ هدش و 
( دبای تسد  وا  رب  دناوتیمن  سک  چیه  هک  دنکیم  نامگ  وا  )

ًالصا ای  دهاوخیم  هچنآ  ره  سپ  تساهیتخس ، تالکشم و  اب  ماوت  شتقلخ  ناسنا  نوچ  هکنیا  نآ  دهدیم و  رارق  ام  يور  شیپ  یلالدتسا 
رهاق هدارا  بولغم  ناسنا  هدارا  هکنیا  میمهفیم  هیآ  ود  نایم  دنویپ  اب  هک  ار  يرگید  تیعقاو  دسریم . نآ  زا  یکدنا  هب  ای  دـسریمن  نآ  هب 

هیآ نومـضم  هتکن  نیا  دنکیم  هبلغ  ناسنا  هدارا  رب  یتسه  ناهج  ریبدـت  ریدـقت و  ساسا  رب  هک  تسا  رهاق  بلاغ و  هدارا ، نآ  تسیرگید و 
: تسا مود 

یگدنز راتخاس  زا  ناسنا  هکنیا  هجیتن  اما  دبای ) تسد  وا  رب  دناوتیمن  سک  چیه  هک  دنکیم  نامگ  وا  « ) ٌدَـحأ ِْهیَلَع  َرِدـْقَی  َْنل  ْنأ  ُبَسْحَیأ  »
ییابطابط  ) دنکیم تموکح  نایملاع  هدارا  یمامت  هب  هک  تسوا  هدارا  اهنت  تسادـخ ، تیـشم  نآ  هک  دربب  يرهاق  بلاغ و  هدارا  هب  یپ  ایند 

ربصیب و هلمج  زا  دـنکیم  هراشا  مه  يرگید  يدراوم  هب  ناسنا  یگدـنز  رد  جـنر  رب  هوالع  یتسه  قلاـخ  اـما  ص 327 ؛) ج 20 ، ، 1417
رش و هناهاگآان  دتفایم و  هابتشا  هب  دوخ  حالص  ریخ و  ندروآ  تسدب  رد  هک  يروط  هب  تقیقح ؛ ندروآ  تسد  هب  رد  ناسنا  ندوب  ناباتش 

: دبلطیم ار  دوخ  نایز 
(11 ارسا : « ) ًالوُجَع ُناَْسنإلا  َناَک  َو  ِْریَْخلِاب  ُه   َ ءاَعُد ِّرَّشلِاب  ُناَْسنإلا  ُعْدَی  َو  »

( تسا هدوب  لوجع  هشیمه  ناسنا  دبلطیم و  ار  اهیکین  هک  هنوگنآ  دنکیم  بلط  ار  اهیدب  یگدزباتش  رثا  رب  ناسنا  ) 
تسین اریذپ  ار  قح  فرح  تسا و  لادج  يریگرد و  لها  رایسب  هکنیا  ناسنا  ياهیگژیو  رگید  زا 

(54 فهک : « ) ًالَدَج ءْیَش ٍ  َرَثْکأ  ُناَْسنإلا  َناَکَو  »
( دزادرپیم هلداجم  هب  زیچ  ره  زا  شیب  ناسنا  ) 

: دنک يزاین  یب  ساسحا  هک  دهدیم  خر  ناسنا  رد  یماگنه  تلاح  نیا  تسا ، رگنایغط  يدوجوم  یمدآ  هکنیا  رگید  و 
؛) 6 و 7 قلع : « ) یَنْغَتْسا ُهآَر  ْنأ  یَغْطََیل  َناَْسنإلا  َّنإ  الَک  »

ناسنا هکنیا  دراوم  اهیگژیو  رگید  زا  دنیبب ) . زاین  یب  ار  دوخ  هک  نیا  زا  دـنکیم  نایغط  ناسنا  نیقی  هب  دـیرادنپیم  امـش  هک  تسین  نینچ  )
رگا هکنیا  رگید  دهدیم ، ناشن  یباتیب  دوخ  زا  دیـسر  ناسنا  هب  يرـش  هاگره  هکنیا  یکی  دراد  هناشن  ود  رما  نیا  تسا ، یـصیرح  دوجوم 

: دوخ يارب  ار  یبوخ  دهاوخیم و  نارگید  يارب  ار  يدب  ایوگ  يریبعت  هب  دهاوخیم  دوخ  يارب  طقف  دید ، ار  یتعفنم 
(21  - 19 جراعم : « ) ًاعُونَم ُْریَْخلا  ُهَّسَم  اَذإَو  اًعوُزَج  ُّرَّشلا  ُهَّسَم  اَذإ  اًعُولَه  َِقلُخ  َناَْسنإلا  َّنإ  »

وا هب  یبوخ  هک  یماگنه  دـنکیم و  یباتیب  دـسریم  وا  هب  يدـب  هک  یماـگنه  تسا  هدـش  هدـیرفآ  تقاـط  مک  صیرح و  ناـسنا  نیقی  هب  )
هب ایند  رد  هک  یناسنا  تسا ؛ یمدآ  یعیبط  ياهتلاح  اهیگژیو و  زا  یـشخب  هدش  دای  دراوم  دزرویم .) لخب   ) دوشیم نارگید  عنام  دسریم 

، تسا لدـج  لـها  تسا ، لوجع  راکباتـش و  یعیبط  تروص  هب  ناـسنا  دربیم ، رـس  هب  یتخـس  رد  تسا  لوغـشم  یعیبط  يداـع و  یگدـنز 
. تساهناسنا يداع  تیعضو  درمت  رورغ و  یشکرس و  دهدیم و  ناشن  یبلط  راصحنا  يرارقیب و  دوخ  زا  تسا و  صیرح 

ادوب
دنچ هب  هجوت  اب  ار  دوخ  ياهاگدـید  ادوب  تسا ؛ نآ  زا  ییاهر  ياههار  یناهج و  جـنر  نتـشاد  دوجو  هیـضرف  ادوب  مهم  ياههزومآ  زا  یکی 

: تسا هدومن  نایب  انبم 
ص 142) ج 1 ، ، 1356 ناگیاش ،  ) دنوادخ هب  داقتعا  مدع  . 1

، اتاد ناهوم  اردـنیرد  روسفرپ  اردـناچ و  شیتاس  روسفرپ  . ) ناهج نیمه  رد  دوخ  ینورد  ياوق  رب  هیکت  اب  جـنر  زا  ناسنا  ییاهر  ناـکما  . 2
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(277 صص 276 -  ، 1384
نینچمه درادـن و  يرواب  یتسه  يارب  ییدـبم  دـنوادخ و  دوجو  هب  ًاساسا  ادوب  ص 91 ) ، 1369 مویه ،  ) ینایحو تعیرـش  شریذپ  مدع  . 3
یتخبدب جنر و  درد و  رـسارس  هک  تسییایند  زا  درف  تاجن  يور  وا  هدمع  دیکأت  تسیقالخا و  يونعم  ینایرج  هکلب  تسین  نید  ًاساسا  ادوب 

. تسا
 / 157 ص ، ج 1 ، ، 1367 نانـشیرک ،  ) دربیم یپ  لیلج  شیوخ  معز  هب  تقیقح  راـهچ  هب  دوخ  تـالمأت  رد  ادوب  ص 91 ) ، 1369 مویه ، )
Humphreys، 1962، pp. 90 - 92. King، 1963، p. 118. Strong، 2001، p. 83. (. ) ص 145 ، 1376 يدراـه ،

جنر یگدـنز  جـنر : تقیقح  فلا . ( Williams، 2000، p. 41. Klostermaier، 1999، p. 35. Hawkins، 1999، p. 42
. تسا نایاپیب  درد  جنر و  تسا ،

رد تسا ، جـنر  همه  اههتـساوخ  هب  ندیـسرن  اهیـشوخان و  اب  ندـش  وربور  نازیزع و  زا  يرود  يریپ ، جاودزا ، يرامیب ، تسا ، جـنر  دـلوت 
. دوبیمن یناشیرپ  مغ و  يرامیب ، يریپ ، ندش  هدیئاز  یپ  رد  شاک  يا  مدشیمن ، هدیئاز  شاک  ياهک  دوشیم  ادیپ  وزرآ  نیا  ندش  هدیئاز 

. تسا ندمآ  دوجو  هب  یگنشت  شطع و  جنر ، أشنم  جنر : هاگتساوخ  تقیقح  ب .
. تسا توهش  بلط و  جنر  هاگتساوخ  رگید  ریبعت  هب  و  [ 1  ] دوشیم خسانت  بجوم  هک  تسیگنشت  نیمه  یتسین و  یگنشت 

، دونـشیم ار  ییادص  شوگ  دنیبیم ، ار  یلکـش  مشچ  هک  انعم  نیا  هب  دوشیم  ادـیپ  اجنآ  زا  یگنـشت  تسا ، شخب  تذـل  ناهج  رد  هچره 
تذـل دراوم  نیا  همه  دسانـشیم ، ار  يزیچ  ندیـشیدنا  اب  دـنکیم ، سمل  ار  يزیچ  نت  دـشچیم ، ار  ياهزم  ناـبز  دـیوبیم ، ار  ییوب  ینیب 

. تسا روآ  جنر  یتسین  یگنشت  نیا  دنینتفر و  نیب  زا  اهنآ  مامت  یگنشت و  نآ  لابندب  دنروآ و 
. تسا نآ  كرت  یگنشت و  زا  ییاهر  نامه  هک  جنر  زا  ییاهر  تقیقح  ج .

تـسد رد  لماک  روط  هب  ار  دوخ  لایما  فطاوع و  راهم  دـناوتب  درف  هک  تسیماگنه  نآ  هار  اهنت  دـبای و  یـصالخ  جـنر  نیا  زا  دـیاب  ناـسنا 
دنالـسگیم و دوشیم  ناهج  رد  وا  تراسا  بجوم  هک  ییاهریجنز  همه  ناسنا  دزادرپب و  تقیقح  هراب  رد  مئاد  ربدت  هشیدـنا و  هب  دریگ و 
ار تاوهش  همه  شتآ  ناسنا  تلاح  نیا  رد  دنمانیم . ( ( nirvana اناورین »  » ار هبتر  نیا  دوشیم  لیدبت  ( Arhat  ) سدقم ناسنا  کی  هب 

دنکیمن ادیپ  نآ  هب  یلیم  کلاس  اما  دنیبیم ، ار  یلکش  ییانیب  سح  دباییم  تاجن  یناشیرپ  جنر و  زا  هجیتن  رد  هدرک و  شوماخ  دوخ  رد 
ياهزم ییاشچ  سح  اب  دنکیم و  ساسحا  یشوخ  يوب  ییایوب  سح  اب  دونشیم و  ار  ییادص  دوخ  ییاونش  سح  اب  کلاس  هک  ماگنه  نآ 
هرابرد يدصق  دنکیمن و  ادـیپ  اهنآ  هب  یلیم  دسانـشیم  ار  يزیچ  ندیـشیدنا ، اب  دـنکیم و  سمل  ار  يزیچ  هسمال  سح  اب  دـشچیم و  ار 

[2 . ] دوشیم شوماخ  وا  یگنشت  سح  دباییم و  ییاهر  اهیگنشت  زا  ساوح  رب  طلست  اب  کلاس  درادن و  اهنآ 
: دنکیم حرطم  ار  تاجن  هار  تشه  ادوب  هلحرم  نیا  رد  جنر  زا  ییاهر  هار  تقیقح  د .

«: Samadhi  » ینعی یلدـکی . یهاگآ و  رد  شـشوک ، رد  تسیز ، رد  راتفگ ، رد  هشیدـنا ، رد  تخانـش ، رد  یتسرد  یتسار و  ناـمه  هک 
تاحفص . 1347  / 29 صص 28 -  ، 1380 یئاشاپ ، ( ) زکرمت رکفت و  ینورد ، ریس 

 / 279 صص 269 -  ، 1384 اتاد ، ناهوم  اردنیرد  روسفرپ  اردناچ و  شیتاس  روسفرپ   10  - 6
 / 118 صص 93 -  ، 1372 زدیرک ،
 / 65 صص 64 -  ، 1380 زنیکوه ،

Humphreyes، 1962، pp. 91 - 94. Strong، 2001، pp. 81 - 82. Klostermaier، ( ) ص 141 ج 1 ، ، 1346 ناگیاش ،
(1999، p. 34. Hawkins، 1999، p. 43

اهتوافت نیا  تسا ، توافتم  نآ  هب  ادوب  مالـسا و  هاگن  اما  هدش  هتفریذـپ  جـنر  لصا  هیرظن  ود  ره  رد  هاگدـید : ود  ياهزیامت  تاکارتشا و 
: دوشیم هصالخ  روحم  دنچ  رد 
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؛ دنادیم ناسنا  هصیصخ  اهنت  ار  جنر  ادوب  . 1
؛ تفای ییاهر  دوخ  ینورد  ياوق  کمک  هب  جنر  زا  ناوتیم  ادوب  رظن  زا  . 2

رد هک  دنادیم  جنر  ندیشک و  تبیـصم  ار  ناسنا  ياهیگژیو  زا  یکی  مالـسا  لباقم ، رد  دوشیم . یقلت  جنر  یتبیـصم  ره  ادوب  هاگن  رد  . 3
، تسا هدـیرفآ  ار  ایند  ياهنوگ  هب  یتسه  قلاخ  مالـسا ، رظن  زا  زین  دوشیمن و  یقلت  زین  هصیـصخ  نیرتمهم  وا  ياهیگژیو  رگید  اب  هسیاقم 

. تسا ندیشک  جنر  زا  ریغ  ندید  تبیصم  تیاهن  رد  درادن و  دوجو  تالکشم  اهتبیصم و  زا  ییاهر  يارب  یهار  هک 
ار نآ  اهتبیـصم  اهالب و  عاونا  هک  تسیاهناخ  ایند  ۀـفوفحم :)  ءالبلاب  ٌراد  : ) نینمؤملا ریما  ریبعت  هب  تسین و  يرارف  هار  ایند  رد  بئاـصم  زا 

هچنآ همه  هکنیا  هب  ملع  اب  اضر و  ماقم  هب  ندیـسر  اب  ناسنا  اما  ص 219 ) ج 2 ، ، 1370 یضر ، ( ) دناهدروآ رد  دوخ  هرصاحم  رد  هطاحا و 
زا معا  ایند  ياهتبیـصم  زا  دوشیم  عقاو  هچنآ  هدـش و  عقاو  اهنآ  بساـنت  هب  هک  تسییاـهتمکح  قبط  رب  یگمه  دـتفایم  قاـفتا  اـیند  رد 

جنر اـهنت  هن  ثداوـح  نیا  لـباقم  رد  مالـسلامهیلع  ناـماما  نیا ، رب  اـنب  دراد . ادـخ  هب  باـستنا  هلزلز ، لیـس و  رقف ، يراـمیب ، يریپ ، گرم ،
جنر لصا  زا  تفر  نورب  ياههار  دندیدیم . ابیز  ار  نآ  دندربیم و  تذل  نآ  زا  دنتـسنادیم  ادخ  بناج  زا  ار  همه  نوچ  هکلب  دـندربیمن ،

ادوب هعیش و  ناماما  رظن  زا 
يروحم ادخ  فلا .

جنر زا  ناسنا  يرود  ساسا  اضر  ماما  هک  هنوگنامه  دوشیم ، لصاح  یگدنز  رد  يروحمادخ  اب  طقف  جنر  زا  ییاهر  هعیـش  ناماما  هاگن  زا 
: دنیامرفیم دنکیم و  نایب  يروحم  ادخ  دیحوت و  مکحم  ژد  رد  نتفرگ  رارق  ار ، باذع  و 

نم راوتـسا  مکحم و  ژد  ُهَّللا » اَّلِإ  َهلِإ  ـال   » هـملک ( ) ص 306 ، 1417 قودـص ، « ) یباذـع نِم  نمأ  ینـصح  لخد  نَمف  ینـصح  هللا  الإ  هلإ  «ال 
یماگنه درادـن و  تمایق  هب  صاصتخا  تیاور  نیا  هک  تسنیا  تسا ، ملـسم  هچنآ  تسا ) ناما  رد  مباذـع  زا  دـیآ  رد  ژد  رد  هک  ره  تسا و 

تفـص نیا  قداص  ماما  دنیوگیم ؛ اضر  تفـص  تلاح  نیا  هب  هک  دنکیم  ادیپ  ییاهر  جنر  زا  ناسنا  دش  یهلا  ناسنا ، هدارا  تساوخ و  هک 
: دنکیم فیرعت  هنوگ  نیا  ار 

، یلماـعلا یعبجلا  « ) هنع ّیـضرملا  وه  هتقیقح  یـضارلا  هراـیتخا و  عیمج  نع  ٍناـف  یـضارلا  هورکم و  بوبحملا و  یـضری  نأ  اـضرلا  ۀفـص  »
ص 82) ، 1407

ایند زا  درف  تاجن  يور  وا  هد  تاح 
یضار دشاب و  یضار  هدیسر  تسود  بناج  زا  یلو  تسوا  دنسپان  هچنآ  هب  تسوا و  بولطم  هچنآ  هب  ناسنا  هک  تسا  نآ  زا  ترابع  اضر  )

(5 دلب : « ) ٌدَـحأ ِْهیَلَع  َرِدـْقَی  َْنل  ْنأ  ُبَسْحَیأ  : » هیآ لیذ  رد  اهجـنر  هفـسلف  دروم  رد  هر )  ) ییابطابط همالع  تسا .) هنع  یـضرم  نامه  ًاتقیقح 
: دیامرفیم

هزاجا ناسنا  تساوخ  هب  دـنوادخ  ییاج  ات  تسا و  دـنوادخ  تساوخ  هدارا و  بولغم  ناـسنا  هدارا  هک  دراد  هراـشا  تقیقح  نیا  هب  هیآ  نیا 
. دشاب یتسه  ناهج  ریبدت  اب  قباطم  هک  دهدیم  يورشیپ 

رب انب  تسا ؛ ندرب  جـنر  کی  ره  هجیتن  هک  دوشیم  لصاح  نآ  زا  یکدـنا  ای  دوشیمن و  ققحم  اـی  اـیند  نیا  رد  ناـسنا  تساوخ  ور ، نیا  زا 
ددرگ تیوقت  ام  یسانش  ادخ  دیاب  یگدنز  رد  جنر  زا  نیا ،

(. ص 327 ج 20 ، ییابطابط 1417 ، )
هدارا و هک  تسیماگنه  نآ  دـنک و  ادـیپ  ییاهر  جـنر  زا  دـناوتیم  هک  تسا  تروص  کی  رد  ناسنا  میریگب  هجیتن  میناوتیم  همالع  نایب  زا 

مه تایاور  رد  دوشیم . لصاح  ناسنا  يارب  اـضر  تفـص  تروص  نیا  رد  هک  ددرگ  نآ  رد  یناـف  ادـخ و  هدارا  اـب  گـنهامه  وا  تساوخ 
. دناهدرمش هودنا  مغ و  جنر و  زا  ییاهر  لماوع  زا  ار  اضر  تفص  هعیش  ناماما 

: دیامرفیم قداص  ماما 
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« طخسلا ّکشلا و  یف  نزحلا  ّمَهلا و  نیقیلا و  اضرلا و  یف  ۀحاّرلا  حورلا و  »
ص 1132) ج 2 ، اتیب ، يرهش ، ير  )

نیرتـهب یلع : نینمؤـملا  ریما  ـالوم  زا  مه  یتـیاور  رد  يدونـشخان .) کـش و  رد  هصغ  مغ و  تسا و  نـیقی  اـضر و  رد  یتـحار  شمارآ و  )
: دیامرفیم ناشیا  تسا ، هدش  یفرعم  یهلا  ياضق  هب  تیاضر  مغ  ّمه و  يوراد 

« اضقلاب اضرلا  ّمهلل  دراطلا  َمِْعن  »
(: ص 494 اتیب ، یطساولا ، یثیللا  )

(. یلاعت قح  ریدقت  اضق و  هب  ندش  یضار  ار  هودنا  رم  تسا  هدننک  رود  بوخ  )
قباطم ار  دوخ  تساوخ  یـضار و  یهلا  ياضق  هب  هک  تسنیا  رطاخ  هب  نآ  دوشیمن و  هدید  جنر  زا  يرثا  چیه  مالـسا  ناگرزب  یگدـنز  رد 

. دناهداد رارق  دنوادخ  تساوخ 
: هدمآ اعد  رد  هنوگ  نیا  يده  همئا  دروم  رد  ور ، نیا  زا 

رب روما  ریدـقت  رد  یلاعت  قح  هدارا  (: ) ص 577 ج 4 ، ، 1367 ینیلک ، « ) مکتویب نم  ردـصت  مکیلإ و  طبهت  هرومأ ، ریداـقم  یف  برلا  ةدارإ  »
: دنکیم یفرعم  هنوگ  نیا  ربمایپ  ار  هدارا  ود  قباطت  هرهاط  هقیدص  دروم  رد  ددرگیم .) رداص  امش  تویب  زا  دیآیم و  دورف  امش 

( (. ص 467 ، 1417 قودص ، «. ) اهاضرل یضری  همطاف و  بضغل  ُبِضغی  هللا  ّنإ  »
. ( دوشیم دونشخ  شیدونشخب  دنکیم و  مشخ  همطاف  مشخب  یلاعت  كرابت و  يادخ  ) 

: دیامرفیم قارع  يوس  هب  هکم  زا  ندش  جراخ  ماگنه  يا  هبطخ  رد  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  نیسح  ماما  رگید  تیاور  رد  و 
(: ص 367 ج 44 ، ، 1403 یسلجم ، « ) تیبلا لهأ  اناضر  هللا  یضر  »

. ( تسا تیب  لها  ام  ياضر  لاعتم ، يادخ  تیاضر  )
دربیمن جنر  هدوب و  یـضار  نآ  هب  دنادیم  وا  هدارا  ادخ و  بناج  زا  ار  نآ  نوچ  دنیبیم  تبیـصم  الب و  هچ  ره  اضر )  ) ماقم نیا  رد  ناسنا 

: درادیم هضرع  نینچ  دنوادخ  هب  اروشاع  زور  رد  نیسح  ماما  نادیهش  رالاس 
ظفح كرمأ و  ءایحإ  کنید و  ةرصن  یلتق  یف  ناک  اذإ  امّیس  کتّبحم  کتعاط و  یف  ةّرم  نیعبـس  ییحأ  لتقأ و  نأ  ْتددو  يدّیـس  یهلإ و  »

« کشرع سومان 
(. ص 579 ، 1416 ماَلَّسلا ، ِْهیَلَع  رقابلا  مامالا  دهعم  یف  ثیدحلا  هنجل  )

دوش و يرای  وت  نید  نم  ندش  هتشک  رد  رگا  ًاصوصخم  موش ، هدنز  هتشک و  راب  داتفه  ادخ  هب  قشع  يرادرب و  نامرف  هار  رد  مراد  تسود  )
؛) ددرگ ءایحا  وت  عرش  مکح 

: تسا هدش  شرازگ  نینچ  نیسح : ماما  تداهش  رخآ  تاظحل  رد  نینچمه  و 
يهرکفلا نع  هتبیه  لامج  ههجو و  رون  ینلغـش  دقل  ًاهجو و  رونأ  هنم و ال  نسحأ  همدب  ًاخمـضم  ًالیتق  ّطق  تیأر  ام  هللاوف  هسفنب  دوجیل  هنإ  »

« ءام ۀلاحلا  کلت  یف  یقستساف  هلتق  یف 
(: ص 75 ، 1417 ینیسح ، )

هب ناسنا  زگ  ره  دـنگوس  ادـخ  هب  دادیم  ناج  هک  یلاح  رد  مدـمآ ، ماما  رانک  هدـمآ  نوریب  فص  ود  ناـیم  زا  نم  دـنکیم  تیاور  لـاله  )
نآ تشاد  زاب  شتداهش  هرابرد  ندیشیدنا  زا  ارم  شتبره  هوکش  شراسخر و  غورف  مدیدن ، وا  زا  رتهرهچ  نشور  رتابیز و  ياهتـشغآ  نوخ 

 … (. درکیم بآ  ياضاقت  تشاد  ندب  رد  ناج  زونه  هک  ترضح 
: دنیامرفیم دنوادخ  هب  قشع  هراب  رد  ابیز  رایسب  یمالک  رد  مه  نافراع  يالوم 

قشع تبحم و  (: ) ص 23 ج 67 ، ، 1403 یسلجم ،  … « ) ءاضا الإ  ءیـش  یلع  علطی  هللا ال  رون  قرتحا و  الإ  ءیـش  یلع  ّرمی  ٌران ال  هللا  ّبح  »
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هک تسیراب  رپ  ربا  دنادرگیم  رونم  نشور و  دباتب  هچ  ره  هب  هک  تسا  ینازورف  راونا  دنازوسیم  دسرب  هچ  ره  هب  هک  تسیـشتآ  دنوادخ  هب 
تایح و بآ  دروآیم  رد  طاشن  تکرح و  هب  دزوب  هچ  ره  هب  هک  تسیهلا  شخب  حور  میـسن  دـهدیم ، شـشوپ  دریگ  رارق  نآ  ریز  هچ  ره 

يادخ هکنآ  دـنکیم  مهارف  ار  یتکرب  ریخ و  ره  شیور  هنیمز  هک  تسیزیخلـصاح  نیمز  دـنکیم  هدـنز  ار  زیچ  همه  هک  تسیئاقب  همـشچ 
زا هک  یماگنه  رد  يربک  بنیز  ترـضح  البرک  نامرهق  دـنکیم  اطع  وا  هب  زیچ  همه  شیادـخ  درادیم  تسود  ناج  مسج و  اب  ار  شیوخ 

: دندومرف باوج  رد  ناشیا  دش ؛ لاؤس  دندش ، لمحتم  وناب  نیا  هک  یناوارف  ياهتبیصم  البرک و  هنحص  دروم  رد  ناشیا 
«. ًالیمج ّالا  تیأر  ام  »

(. ص 71 ، 1369 یلحلا ، امن  نبا  )
هب یتسه  قلاخ  هاگن  نامه  اروشاع  كاندرد  تاقافتا  هب  هاگن  نیا  تسابیز و  تراسا  ندـش و  هتـشک  یتح  زیچ  همه  لماک  ناـسنا  هاـگن  زا 

؛ هدجس « ) هقلخ ءیش  ّلک  نسحأ  يذلا   » دیامرفیم هک  اجنآ  تسا ؛ ناهج 
(: 6

رد هتـشارفا  رب  ياهوگلا  ناونع  هب  نارگید  يارب  لماک  ياهناسنا  تسا .) هدـیرفآ  وکین  تسا  هدـیرفآ  هک  ار  يزیچ  ره  هک  یـسک  ناـمه  ) 
. دنتسه نیمز 

، نانمؤم يارب  یتحار  شیاسآ و  دننامه  ادخ  هار  رد  تنحم  یتخس و  هک  دنـشاب  هتـشاد  هجوت  دیاب  ناشیا  دوخ  دننامه  ناگرزب  نیا  ناوریپ 
. تسوکین دنسپلد و  ابیز و 
ددنسپ نامرد  یکی  درد و  یکی 

ددنسپ نارجه  یکی  لصو و  یکی 
نارجه لصو و  درد و  نامرد و  زا  نم 

ددنسپ ناناج  هچنآ  مدنسپ 
ص 3) نایرعرهاط ، اباب  )

: دومرف درک و  مساق  بانج  هب  ور  ترضح  دوشیم ، هدهاشم  زین  نیسح  ماما  نارای  دروم  رد  راتفر  هنوگ  نیا 
: دندومرف باوج  رد  ناشیا  كدنع » توملا  فیک  »

« لسعلا نم  یلحأ  هاّمع  ای  »
(: ص 487 1416 ق ، ماَلَّسلا ، ِْهیَلَع  رقابلا  مامالا  دهعم  یف  ثیدحلا  ینجل  )

( تسا لسع  زا  رتنیریش  نم  دزن  رد  گرم  )
: میباییم هنوگ  نیا  يده  همئا  یگدنز  رد  ار  جنر  زا  ییاهر  نآ ، هجیتن  رد  يروحم و  ادخ  ياهدمایپ 

َو کتبحم  یف  یقوش و  کیلإو  یسفن  ینُم  کلـصو  ینیع و  ةّرق  كؤاقل  يداهـس و  يرهـس و  كاوسل  کل و ال  يدارم و  كریغال  تنأف  »
(: ص 412 ، 1411 هیداجس ، هفیحص  « ) یتبابص كاوه  یلإو  یَهل 

يوس هب  نم  قوش  ملد و  يوزرآ  نم و  مشچ  رون  وت  اب  رادـید  تسوت و  رطاخ  هب  طقف  نم  يراد  هدـنز  بش  نم و  دارم  وت  ریغ  هن  ییوت و  )
: دنکیم اوجن  ادخ  اب  نینچ  ار  تقیقح  نیا  یلع  نینمؤملا  ریما  میگدادلد . تسوت  ياوه  رد  متسه و  وت  اب  یتسود  هتفیش  تسوت و 

هئاعد : نم  «و 
مهیلع ّتبـص  نإو  كرکذ ، مهـسنآ  ۀـبرغلا  مهتـشحوأ  نأ  کیلع  نیلّکوتملل  ۀـئافکلاب  مهرـضحا  کئایلوأل و  نیـِسنإلا  ُسَنآ  کـّنإ  مهللا 

«: کئاضق نع  اهرداصم  كدیب و  رومألا  ۀّمزأ  ّنأب  ًاملِع  کب ، ةراجتسإلا  یلا  اوأَجل  بئاصملا 
(: ص 221 ج 2 ، ، 1370 یضر ، )

امن تیونعم  روهظون  شبنج  هدزاود  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1197زکرم  هحفص 331 

http://www.ghaemiyeh.com


ناش تبرغ  ییاهنت و  رگا  يرت ؛ نادراک  سک  ره  زا  دننکیم ، لکوت  وت  هب  هک  نانآ  يارب  رتهدنریگ و  سنا  همه  زا  تناتسود  هبوت  ایادخ  ) 
. دننکیم وت  هاگرد  هب  يور  دنرآ و  هانپ  وت  هب  دراب  ورف  نانآ  رب  اهتبیصم  رگا  دزاس و  مارآ  ار  نانآ  وت  دای  دزادنا ؛ تشحو  هب 

داـعبا زین  ناملـسم  ناـفراع  نارکفتم و  تسوـت .) . تسب  ياـپ  هک  دزیخ  ییاـضق  زا  تسوـت و  تسد  هب  اـهراک  هتـشررس  هک  دـننادیم  اریز 
دنوادـخ تسادـخ و  دزن  اـهيداش  نیرتـگرزب  تسا  دـقتعم  انیـس  نبا  هلمج  زا  دـناهدرک ، یفاکـشاو  ار  ندرب  تذـل  یقیقح  تلع  فلتخم 

رد وا  زا  يدوجوم  تسوا ، نآ  زا  مه  تاکاردا  نیرتالاب  تسوا و  دزن  تالامک  نیرتشیب  اریز  تسا ، یتسه  ناهج  رد  تادوجوم  نیرتداـش 
تسیرب اهنآ  زا  وا  هک  تساه  جنر  اهدرد و  همشچرس  یتسین  یتساک و  درادن ، هار  یـصقن  بیع و  چیه  وا  رد  تسین  رتلماک  یتسه  ناهج 

هب سک  ره  رگید  ترابع  هب  تسوا . هب  برقت  يارب  یهار  نتفای  یعقاو ؛ يداش  بسک  هار  اـهنت  تسا ، داـش  دوجوم  نیلوا  وا  هک  اـجنآ  زا  و 
. تسا رتنیگمغ  رترود  وا  زا  سک  ره  رتداش و  رتکیدزن  وا 

. دنراد يریذپان  فصو  يداش  قوش و  یهلا  نیبرقم  ءایلوا و  تفگ  ناوتیم  ساسا  نیا  رب 
(. 41 ص 40 -  ج 4 ، انیس ، یلعوب  )

: دنکیم یفرعم  هنوگ  نیا  ار  ادخ  هب  لصاو  فراع  تاراشا  مهن  طمن  رد  يو 
 ( دشاب نادنخ  دروخرب و  شوخ  ور ، هداشگ  هک  تسیسک  فراع  (: ) ص 101 نامه ، ٌماسب ( » ٌشب  ٌشه  فراعلا  »

: تسا هدمآ  نینچ  دنوادخ  ياضق  هب  اضر  هرابرد  يولوم  يونعم  يونثم  رد 
دش هدنب  ياضر  قح  ياضق  نوچ 

دش هدنهاوخ  هدنب  ار  وا  مکح 
باوث دزم و  یپ  هن  فلکتیب ،
باطتسم دش  نینچ  وا  عبط  هکلب 

ذوخ رهب  دهاوخن  دوخ  ِّیگدنز 
ذلتسم تایح  قوذ  یپ  هن 

تسیکلسم ار  مدق  رما  اجک  ره 
تسیکی ششیپ  یگدرم  یگدنز و 
جنگ رهب  ین  دیزیم  نادزی  رهب 

جنر فوخ و  زا  ین  دَُرُمیم ، نادزی  رهب 
وا تساوخ  يارب  شنامیا  تسه 

وج راجشا و  تنج و  يارب  ین 
وا نادنزرف  گرم  وا و  گرم 

ولگ رد  اولح  وچ  ششیپ  قح  رهب 
اضر دنیب  وا  هک  ددنخ  ناهگنآ 
اضر ار  وا  رکش  ياولح  وچمه 
ص 389) ، 1386 يولوم ، )

: دیارسیم نینچ  رگید  ياج  رد  و 
دندش نوریب  یشوخ  نیز  ناز  ءایبنا 

دنُدب قح  ِّیشوخ  رد  هتشرس  هک 
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دوب هدید  ار  یشوخ  نآ  ناشناج  هک  ناز 
دومن يزاب  ناششیپ  اهیشوخ  نیا 

(359 صص 358 -  ومه ، )
ب)

ناسنا زاین  هب  ییوگخساپ  رد  يرگن ، عماج 
هب یماگنه  یقیقح  شمارآ  دهد ، ششوپ  ار  يرطف  ياهشیارگ  مامت  هک  تسیاهمانرب  یقیقح ، شمارآ  هب  ندیسر  يارب  همانرب  نیرتیساسا 
هب دـیاب  دـنک ، باریـس  ار  ناسنا  یناحور  شطع  دـناوتب  ات  دریگ  رارق  هجوت  دروم  مه  ناسنا  يرطف  بناوج  رگید  هک  دـیآیم  ناـسنا  غارس 

نیا دروایب و  ناغمرا  هب  ناسنا  يارب  هرابکی  هب  ار  رورـس  رون و  ورین و  تیـشخ و  قشع ، دـیما و  شمارآ ، يدازآ و  هک  دوب  ياهمانرب  لاـبند 
اب دـنویپ  رد  نیتسار  شمارآ  تسین ، شیب  یبارـس  یلاـیخ و  تروص  نیا  ریغ  رد  تفاـیرد و  ناوتیمن  یتسه  قلاـخ  يوس  زا  زج  ار  هماـنرب 

يابر لد  ابیز و  ياهشیارگ  نآ  مامت  هک  ياهنوگ  هب  دوب ، دـهاوخ  رـسیم  نشور  لهـس و  یتعیرـش ، هئارا  اـب  تیـالو و  ساـسا  رب  دـیحوت .
. دهدیم خساپ  ار  يرطف 

(. ص 56 ، 1387 فیس ، يرهاظم  ) 
ج)

یتایح تعیرش  شریذپ 
طرش کش  نودب  تسا ، لاعتم  رداق  نآ  هب  روما  يراذگاو  ادخ و  رب  لکوت  وترپ  رد  شمارآ  هب  ندیـسر  هک  دش  نشور  نیـشیپ  ثحابم  زا 
دیکا روتسد  دنوادخ  اذل  تسا ، تعیرش  بوچ  راچ  رد  تکرح  رد  ص )  ) ربمایپ زا  يوریپ  اب  ادخ ، اب  ینورد  دنویپ  داجیا  ادخ و  هب  ندیسر 

، دینک يوریپ  ص )  ) ربمایپ زا  دیاب  دیراد  ار  اعدا  نیا  دیتسه و  نم  اب  یتسود  ناهاوخ  رگا  هک  دهدیم  اهناسنا  هب 
(: نارمع 31 لآ  « ) ُهَّللا ُمُْکِببُْحی  ِینوُِعبَّتاَف  َهَّللا  َنوُّبُِحت  ُْمْتنُک  ْنِإ  ُْلق  »

 ( دشاب هتشاد  تسود  ار  امش  زین  ادخ  ات  دینک  يوریپ  نم  زا  دیراد  تسود  ار  ادخ  رگا  وگب ، )
هدش هراشا  نیا  هب  مه  هینابعش  ترایز  رد 

رّخأتملا قرام و  مهل  مّدقتملا  اهکرت  نم  قرغی  اهبِکر و  نم  نمأی  ةرماغلا  جَُجللا  یف  ۀیراجلا  کلفلا  دـمحم ، لآ  دـمحم و  یلع  ّلص  مهللا  »
«: قحال مهل  مزال  لا  قهاز و  مهنع 
(. ص 361 ، 1411 یسوط ، خیش  )

قرغ دوش و  راوس  نآ  رب  هک  ره  تسا  ناما  رد  هک  نایاپیب  ياهبالیس  رد  دنناور  یتشک  اهنآ  دمحم ، لآ  دمحم و  رب  تسرف  دورد  ایادخ  ) 
مزالم هارمه و  تسا و  دوبان  هدـنام  بقع  نانآ  زا  هک  ره  هدـش و  جراـخ  نید  زا  دـتفا  شیپ  اـهنآ  زا  هک  ره  دـهناو ، ار  نآ  هک  ره  دوشیم 

دوصقم لزنم  رـس  هب  ندیـسر  ساـسا  ار  ناـگرزب  نیا  زا  يور  هلاـبند  وم  هب  وم  ندوب و  مزـالم  اـعد  زا  زارف  نیا  زا  دـسریم  قح  هب  ناـشیا 
. دوب نیموصعم  همئا  مزالم  هارمه و  ًالماک  دیاب  دوشن  یگتشگرس  یناریح و  راچد  دهاوخیم  یسک  رگا  هار  نیا  رد  هدرک  یفرعم  یناسنا 

ادوب رظن  زا  جنر  لصا  زا  تفر  نورب  ياههار 
: زا دنترابع  هک  دوش  ماجنا  شور  تشه  رب  لمتشم  یلمع  ياهمانرب  دیاب  جنر  زا  ییاهر  يارب 

، تسرد نامیا 
، تسرد تین 

، تسرد راتفگ 
، تسرد راتفر 
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، تسرد شاعم 
، تسرد یعس 

تسرد هجوت 
. تسرد تبقارم  و 

(. ص 141 ج 1 ، ، 1356 ناگیاش ، 65 ؛ صص 64 -  ، 1380 زنیک ، وه  )
: ماگ تشه  زا  کی  ره  هاتوک  حیضوت 

؛ لیلج تقیقح  راهچ  تخانش  ینعی  تسرد : تخانش 
؛ يرگمتس زا  يدازآ  يرازیب و  یهاوخ و  دب  زا  يدازآ  سوه ، زا  يدازآ  تسرد : هشیدنا 

؛ یئوگ هوای  ییوگ و  غورد  زا  يرود  تسرد : راتفگ 
؛ دشاب كاپ  ینماد  هدولآ  ینارتوهش و %%  يدزد و  زا  دیاب ]   ] کلاس تسرد : رادرک 

؛ یئوگشیپ یشورف ، هدرب  یشورف ، هحلسا  هلمج  زا  دشاب  رضم  نارگید  يارب  هک  یلغاشم  زا  يرود  تسرد : تسیز 
؛ یکین هنوگ  ره  نتشاد  هاگن  ندنافوکش و  يدب و  هنوگ  ره  زا  ندنام  رود  يارب  شالت  یعس و  تسرد : ششوک 

رکفت و هبقارم :)  ) تسرد یلدکی  دنک ؛ یگدنز  هناهاگآ  دوخ و  نورد  اهـساسحا و  هب  دشاب  هتـشاد  یهاگآ  دـیاب  کلاس  تسرد : یهاگآ 
نامه هک  دـنکیم  زاـغآ  راـتفر  نیرترب  زا  تسخن  هک  اـنعم  نیا  هب  دریگیم  شیپ  شزومآ  هس  قیرط  زا  ار  ماـگ  تشه  نیا  کـلاس  هبقارم .

هراظن و ینورد و  ملاوع  رد  ریـس  نامه  هک  دروآیم  ور  یلدکی  نیرترب  هب  سپـس  تسا  تسیز  رادرک و  رد  راتفگ و  رد  یتسرد  یتسار و 
(panna  ) تخانـش نیرترب  هب  هاـگ  نآ  دـنکیم و  هجوـت  یلدـکی  یهاـگآ و  شـشوک ، رد  یتـسرد  یتـسار و  هب  ینعی  تسا  لد  هـبقارم 

تسا تسرد  هشیدنا  تسرد و  تخانش  نامه  هک  دسریم 
(. 30 صص 29 -  ، 1380 یئاشاپ ، )

هعیش ناماما  ادوب و  هاگن  رد  جنر  زا  ییاهر  رد  توافت 
نییآ رد  اما  تسیهلا  ياضق  زا  يدنماضر  هلأسم  يروحم و  ادخ  جـنر  لصا  زا  تفر  نورب  هار  نیرتمهم  مالـسا  رد  دـش  نایب  هک  هنوگنامه 

: دیوگیم تسا و  دقتعم  نآ  ییادیپان  هب  هدماین و  نایم  هب  ینخس  شنیرفآ  أدبم  زا  ادوب ،
(. دنشاب هتفرگ  همشچرس  نآ  زا  تادوجوم  نیا  هک  تفای  ناوتیمن  يأدبم  چیه  تسا  زاغآیب  ینامز  زا  تادوجوم  ینادرگرس  زاغآ  )

ص 142) ج 1 ، ، 1356 ناگیاش ، )
يونعم نایرج  نییآ  نیا  ًاساسا  ادوب و  نید  هن  ادوب » نییآ   » هدش هتفگ  نییآ  نیا  دروم  رد  اذـل  دـشابیمن و  تعیرـش  ياراد  ادوب  نینچمه  و 

اب يونعم  نایرج  نوچمه  هکلب  ینابهر  ماظن  کی  تروص  هب  هن  ًافرـص  ار  دوخ  نهک  راـگزور  ناـمه  زا  زین  ناـییادوب  دوخ  هک  تسیقـالخا 
رـسارس هک  يویند  باذـع  جـنر و  زا  ار  مدرم  ناوتیم  هنوگچ  هک  دراد  دـیکأت  هتکن  نیا  رب  هداـهن و  اـپ  روهظ  هصرع  هب  یمدرم  ياـههبنج 

دناسر اناورین  هب  داد و  ییاهر  تسا  هتفرگارف  ار  اهنآ  دوجو 
(. ص 91 مویه ، )

: دیآیم تسد  هب  لیذ  جیاتن  تشذگ  هچنآ  زا  هجیتن 
؛ دشابیم هلأسم  نیا  زا  تفر  نورب  ياههار  یناگدنز و  رد  جنر  هلأسم  دیدپ  ون  ياهنافرع  رد  مهم  ياههزومآ  زا  یکی  . 1

؛ هدرک حرطم  ياهنییآ  رگید  زا  رتگنررپ  ار  هلأسم  نیا  ادوب  نییآ  نایم  نیا  رد  . 2
نورب يارب  مه  ییاههار  دنکیم و  یفرعم  جنر  رسارس  ار  نآ  دنکیم و  هاگن  کیرات  هنانیب و  دب  دید  اب  ار  نآ  رد  یگدنز  ناهج و  ادوب  . 3

؛ دنکیم رکذ  تفر 
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ار دوخ  ناسنا  هکنیا  نودـب  دوش ، فذـح  شخب  ینارگن  از و  بارطـضا  روآ و  جـنر  لماوع  هک  تسنیا  رب  شـشوک  مسیدوب  نافرع  رد  . 4
تسین و شیب  یبارس  تسنآ  لابندب  وا  هک  یشمارآ  هجیتن  رد  دنادب  ادخ ) دودحمان (  قشع  قلطم و  يورین  اب  یماح  کی  دوجو  هب  هتـسباو 

. تسا یفنم  عون  زا  شمارآ 
ندرب جنر  نکیل  تسا  هتسناد  رشب  همه  يارب  ار  نآ  هتفریذپ و  یگدنز  رد  ار  تالکشم  بئاصم و  دوجو  دنچ  ره  يده  همئا  هاگدید  زا  . 6

. دنادیم تالکشم  بئاصم و  هب  یمدآ  هاگن  هب  هتسباو  ار  تبیصم  زا  لصاح 
رد هعیـش  ناماما  هک  هنوگنآ  درگنب  تبثم  دـید  اب  اهنآ  هب  رگا  اما  تسا  جـنر  رد  هشیمه  درگنب  بئاصم  هب  یفنم  هاگن  اـب  ناـسنا  هک  هاـگنآ 
اب دننیبیم و  ادـخ  هدارا  رد  یناف  ار  دوخ  هدارا  دناهدیـسر و  اضر  ماقم  هب  هک  اجنآ  زا  دـندرکیم  دروخرب  تالکـشم  بئاصم و  اب  ههجاوم 

ياضر رد  طقف  ار  شمارآ  یباجیا  تلع  دـننکیم و  تسا  نابرهم  ابیز و  كاپ ، ینغ ، هک  یـسک  اب  کیدزن  يدـنویپ  ساسحا  دوجو  ماـمت 
هب دنوادخ  دای  اب  یهلا  ءایلوا  يرآ  دنوشیم  اهر  جنر  هطرو  زا  یلک  هب  دنناریم و  نابز  رب  ًالیمج » الإ  ُتیأر  ام   » اذل دننیبیم  وا  دای  ادـخ و 

یحور و ياهبارطضا  اهناسون و  هب  زگره  اما  دنوش  راتفرگ  نآ  لاثما  نادنز و  نوچمه  تخس  ياهتبیصم  رد  هچرگ  هک  دنسریم  یـشمارآ 
. تساعدم نیا  رب  دهاش  اهنآ  یگدنز  هدشن و  راچد  یناور 

دهشم یسودرف  هاگشناد  یمالسا  فراعم  یسردم  هتشر  يرتکد  يوجشناد  يوسوم  نیسح  دمحم  دیس 
***********

ذخآم عبانم و 
میرک نآرق  . 1

.1413 انیب ، توریب ، مود ، پاچ  ایند ، نامیلس  رتکد  قیقحت : یسوط ، نیدلا  ریصن  هجاوخ  حرش : تاهیبنتلا ، تاراشالا و  انیس ، نبا  . 2
.1369 هیردیحلا ، ۀعبطملا  فرشالا ، فجن  نازحالا ، ریثم  ءاقبلا ، یبا  نب  رفعج  نب  دمحم  نیدلا  مجن  یلح ، امن  نبا  . 3

.1386 نارهت ، یگنهرف ، یملع و  تاراشتنا : تکرش  مجنپ ، پاچ  تمکح ، رغصا  یلع  همجرت : نایدا ، عماج  خیرات  ناج ، سان ، ریاب  . 4
.1380 رصاعم ، هاگن  نارهت ، هدپ ،) همد   ) نییآ هار  ع ، یئاشاپ ، . 5

.1347 يروهط ، هناخباتک  زوریپ ، هناخپاچ  یلاپ ،) نوناک  شرازگ  نمجنا ، یناگدنز ، ادوب ، ع . ییاشاپ ، . 6
زکرم مق ، ینامرک ، هداز  رظان  زانرف  مجرتم ؛ دـنه ، یفـسلف  ياهبتکم  یفرعم  ناهوم ، اردـنیرد  اتاد ، روسفرپ  شیتاس و  اردـناچ ، روسفرپ  . 7

.1384 نایدا ، تاقیقحت  تاعلاطم و 
.1362 يروهط ، هناخباتک  مود ، پاچ  ییاشاپ ، ع . مجرتم ؛ یلاپ ،) نوناک  رب  انب  ادوب  میلعت  حرط   ) ادوب نخس  هن ، این  اکول ، یت  . 8

تیبلا لآ  هسسؤم  مق ، لوا ، پاچ  تیبلا ، لآ  هسسؤم  قیقحت : داؤفلا ، نکسم  یناث ،) دیهـش   ) دمحا نب  یلع  نیدلا  نیز  یلماعلا ، یعبجلا  . 9
1407 ق. ثارتلا ، ءایحال 

.1380 ءارسا ، مق ، لوا ، پاچ  نآرق ،) رد  داعم  میرک (  نآرق  یعوضوم  ریسفت  هللا ، دبع  یلمآ ، يداوج  . 10
1417 ق. يدهلاراونا ، مق ، لوا ، پاچ  فوفطلا ، یلتق  یف  فوهل  هللا  سوواط ، نب  دمحم  نب  رفعج  نب  یسوم  نب  یلع  ینیسح ، . 11

1364 ش. نارهت ، هاگشناد  همان ، تغل  ربکا ، یلع  ادخهد ، . 12
.1377 زور ، رکف  اجیب ، لوا ، پاچ  یئادو ،) نایادخ  دنه (  ریطاسا  رارسا  نیسح ، ریما  وگ ، رکذ  . 13

.. اتیب هفرعملاراد ، توریب ، نآرق ، ظافلا  تادرفم  دمحم ، نب  نیسح  یناهفصا ، بغار  . 14
. اتیب ثیدحلا ، راد  اجیب ، لوا ، پاچ  ثیدحلا ، راد  قیقحت : همکحلا ، نازیم  دمحم ، يرهش ، ير  . 15

.1370 رئاخذلا ، راد  مق ، لوا ، پاچ  هدبع ، دمحم  خیش  حرش : قیقحت و  هغالبلا ، جهن  یسوم ، نب  نیسح  نب  دمحم  یضر ، دیس  . 16
.1346 نارهت ، هاگشناد  نارهت ، یبحم ، رایادخ  مجرتم ؛ گرزب ، نایدا  رصتخم  خیرات  نیسلف ، هلاش ، . 17
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(. 2356  ) 1356 ش ریبکریما ، نارهت ، دنه ، یفسلف  ياهبتکم  نایدا و  شویراد ، ناگیاش ، . 18
تثعب 1417 ق. مق ، لوا ، پاچ  هیمالسالا ، تاساردلا  مسق  قیقحت : یلاما ، هیوباب ، نب  یلع  نب  دمحم  قودص ، . 19

1417 ق. تاعوبطملل ، یملعالا  هسسوم  نآرقلا ، ریسفت  یف  نازیملا  نیسح ، دمحم  ییابطابط ، . 20
1411 ق. هعیشلا ، هقف  هسسوم  توریب ، لوا ، پاچ  دجهتملا ، حابصم  نیسح ، دمحم  رفعجوبا  یسوط ، . 21

: همدقم حیحصت و  یتیب ، ود  ناوید  رهاط ، نایرع ، . 22
. اتیب دمحم ، اجیب ، لوا ، پاچ  ياهشمق ، یهلا  يدهم 

1374 ش. مق ، هیملع  هزوح  نیسردم  عماج  مق ، لوا ، پاچ  نیسحلا ، هفیحص  داوج ، دمحم  یمویق ، . 23
تاقیقحت تاـعلاطم و  زکرم  اـجیب ، لوا ، پاـچ  یعاجـش ، اـضریلع  قیقحت ، همجرت و  زورما ، ناـهج  رد  ادوب  نییآ  سا ، لا . زنیزاـک ، . 24

.1384 بهاذم ، نایدا و 
.1372 ون ، حرط  اجیب ، لوا ، پاچ  سانش ، قح  دمحم  یلع  مجرتم ؛ ادوب ، لکیام ، زدیرک ، . 25

.1367 هیمالسالا ، بتکلا  راد  نارهت ، موس ، پاچ  يرافغلا ، ربکا  یلع  قیلعت : حیحصت و  یفاک ، لوصا  بوقعی ، نب  دمحم  ینیلک ، . 26
، فورعملا راد  اجیب ، موس ، پاچ  ماَلَّسلا ، ِْهیَلَع  نیـسحلا  مامالا  تاملک  هعوسوم  ماَـلَّسلا ، ِْهیَلَع  رقاـبلا  ماـمالا  دـهعم  یف  ثیدـحلا  هنجل  . 27

1416 ق.
راد اـجیب ، لوا ، پاـچ  يدـنجریبلا ، ینیـسحلا  نیـسح  خیـش  قیقحت : هظعاوـملا ، مکحلا و  نوـیع  دـمحم ، نب  یلع  یطـساولا ، یثـیللا  . 28

. اتیب ثیدحلا ،
1403 ق. ءافولا ، هسسوم  توریب ، مود ، پاچ  يدوبهب ، رقاب  دمحم  قیقحت : راونالاراحب ، رقاب ، دمحم  یسلجم ، . 29

1387 ش. یمالسا ، گنهرف  مولع و  لوا ، پاچ  روهظون ، ياهنافرع  یسانش  نایرج  اضر ، دیمح  فیس ، يرهاظم  . 30
1411 ق. يدهملا ، مامالا  هسسوم  مق ، لوا ، پاچ  هیداجس ، هفیحص  رقابدمحم ، دیس  یناهفصالا ، یحطبالا  دحوم  . 31

، مهن پاچ  یهاشمرخ ، نیدلا  ماوق  ححـصم : مجنپ ،) . موس و  رتفد   ) يونعم يونثم  یمور ، یخلب  دـمحم  نیدـلا  لالج  انالوم  يولوم ، . 32
.1386 ناتسود ، تاراشتنا 

.1374 تجهب ، نارهت ، لوا ، پاچ  ناداش ، رهچونم  همجرت : هشیدنا ، یگدنز و  يارب  یهار  مسیدوب  سار ، نوسلیو  یسنان ، . 33
یمالسا 1376. گنهرف  رشن  رتفد  نارهت ، لوا ، پاچ  یهاوگ ، میحرلادبع  همجرت : ایسآ ، نایدا  مله ، دیرف  يدراه ، . 34

.1378 نارهت ، نول ، ناو  نیروب  حارط : روپ ، یفشاک  یلع  همجرت : ادوب ، نیج ، پوه ، . 35
.1380 ریبکریما ، نارهت ، لوا ، پاچ  یعیدب ، اضر  دمحم  همجرت : ادوب ، نییآ  یلدرب ، زنیکوه ، . 36

، کناهیک نارهت ، يرادـناهج ، ورـسخ  مجرتم ؛ برغ ، قرـش و  هفـسلف  خـیرات  نانـشیرک ، ادار  یلاپ  ورـس  رظن  ریز  ناگدنـسیون  تأیه  . 37
.1367

تسرهف 1376 ش . یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  نارهت ، لوا ، پاچ  یهاوگ ، میحرلادبع  همجرت : ناهج ، هدنز  نایدا  تربار ، مویه ، . 38
***********
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هشیدنا زا  هتفرگ  رب  هدیا  نیا  الامتحا  اما  دروخیم  مشچ  هب  اهداشیناپوا  رد  بوتکم  تروص  هب  راب  نیتسخن  خسانت  هدیقع  ياههشیر  [. 1 - ]
ص 154) ، 1386 سان ، ریاب   ) دناهتفرگ ناتسودنه  یلصا  نانکاس  میدق و  نایموب   ) ياهیدیوارد زا  ار  خسانت  اهنآ  دشابیمن و  ناییایرآ 
یهایگ ای  یناویح  يرـشب ، ینامـسآ ، یمـسج  تسا  نکمم  هک  رگید  مسج  هب  یمـسج  زا  گرم  زا  سپ  حور  هک  تساـنعم  نیا  هب  خـسانت 

ص 125) ، 1387 یکوزوس ، . ) دباییم لاقتنا  دشاب 
، ناموش  ) دوشیم لصاح  ادوب  مراهچ  تقیقح  رد  روکذم  هناگتـشه  ياههار  هب  لمع  زا  سپ  هک  تسادوب  میلاعت  ییاهن  فده  هناورین  [. 2]

یـشوماخ يداش و  رورـس و  ماـقم  ار  هناورین  نیـسوپ  هلمج : زا  تسا  هدـش  حرطم  يددـعتم  ءارآ  نآ  موهفم  هراـب  رد  هک  ص 82 ) ، 1362
زا يدازآ   ) دوشیم جراـخ  خـسانت  هنودرگ  زا  تلاـح  نیا  رد  ناـسنا  هدـش  هتفگ  168 و  صص 165 -  ج 1 ، ، 1346 ناگیاش ،  ) دـنادیم

(Williams، 2000، p. 47 (. ) ص 127 اکول ، یت  ( ) ینادان یگدولآ  دوجو و  یگدولآ 

ادوب نییآ  مالسا و  رد  جنر  زا  ییاهر  ياههار 

هدیکچ
. دشابیم يروآ  دای  هب  مزال  ثحب  هب  دورو  زا  لبق  همدقم  ناونع  هب  ياهتکن 

ییاههشیدـنا تسا ؛ هتفریذـپ  ریثات  يدـنه  گنهرف  ادوب و  ياههشیدـنا  زا  ًالماک  امال  ییالاد  هک  تفگ  ناوتیم  یلک  يدـنب  عمج  کی  رد 
. دشابیم مسیدوب  يونعم  یقالخا  لوصا  راکفا و  امال  ییالاد  میلاعت  یلصا  هصخاش  اذل  جنر  لصا  هناورین ، خسانت ، ریظن 

. دشابیم رظن  دروم  تسادوب  نییآ  هک  امال  ییالاد  هشیدنا  هشیر  مالسا و  رد  جنر  زا  ییاهر  ياههار  هب  یقیبطت  هاگن  هلاقم  نیا  رد  اذل 
ای نک ، هشیر  رشب  یگدنز  زا  ار  نآ  دناهدرک  شالت  يرـشب  نایدا  دنراد . راک  ورـس  نآ  اباهناسنا  قافتا  هب  بیرق  رثکا  هک  تسیاهدیدپ  جنر 

. دننک ناسآ  رشب  يارب  ار  جنر  لمحت  ییاهراکهار ، هئارا  اب  ای  دنناسرب و  لقادح  هب 
. دناهدرک هئارا  ییاهراکهار  هنیمز  نیا  رد  مالسا  مسیدوب و 

مـسیدوب هن ؟ ای  دـنکیم  قیبطت  یگدـنز  تیعقاو  اب  اهراک  هار  نا  اـیآ  تسیچ و  مسیدوب  ياـهراکهار  هک  تسنیا  هلاـقم  نیا  یـساسا  لاوس 
یگدنز رد  جنر  نودب  هظحل  چیه  عقاو  رد  دهدیم . شـشوپ  ار  گرم  ات  دلوت  زا  ناسنا  یگدنز  مامت  هک  دـنادیم  یلئاسم  ار  جـنر  لماوع 
شاـعم رارما  لـثم  تسین  ققحت  لـباق  هک  تسیلک  ردـقنآ  دـنکیم  هئارا  جـنر  ندرب  نیب  زا  يارب  هک  ییاـهراک  هار  درادـن و  دوـجو  ناـسنا 

یلک میسقت  کی  رد  ناسنا  یگدنز  رد  تبیـصم  شریذپ  اب  مالـسا  رد  یلو  تسا ، جنر  راکنا  عقاو  رد  هک  تسرد و …  شـشوک  تسرد ،
. دنکیم میسقت  شخب  هس  هب  ار  نآ 

يارب یهلا  ناحتما  نومزآ و  رازبا  هک  یـشخب  تسا 3 . ناسنا  درکلمع  باتزاب  هک  یشخب  تسایند 2 . یگدنز  یعیبط  هجیتن  هک  یـشخب  . 1
. دشابیم ناسنا  ندیسر  لماکت  هب 

تیکلاـم هب  هجوت  هاـنگ ، تقیقح  هب  هجوت  ناـهانگ ، بقاوـع  هب  هجوـت  دـنوادخ ، تیبوـبر  هب  هجوـت  لـیبق : زا  ییاـهراک  هار  لاـح  نیع  رد 
راک هب  اب  هک  تسا  هدرک  هئارا  یهلا و …  ردق  اضق و  هب  هجوت  بئاصم ، یلماکت  يویند و  راثآ  هب  هجوت  يورخا ، شاداپ  هب  هجوت  دنوادخ ،

. درک وجتسج  هلاقم  رد  دیاب  ار  اهنآ  حورشم  هک  ددرگیم  ناسآ  تبیصم  لمحت  اهنآ  نتسب 
هلأسم حرط 

رـشب یگدنز  زا  ار  جنر  دناهدرک  شالت  یهلا  يرـشب و  نایدا  دنراد . راک  ورـس  نآ  اب  اهناسنا  قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  هک  تسیاهدیدپ  جنر 
هک دوجوم  يرشب  نایدا  زا  یکی  دننادرگ  ناسآرشب  يارب  ار  جنر  لمحت  ییاهراکهار  هئارا  اب  ای  دنناسرب و  لقادح  هب  ای  هدرک و  نک  هشیر 

امن تیونعم  روهظون  شبنج  هدزاود  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1197زکرم  هحفص 337 

http://www.ghaemiyeh.com


بتکم نیا  ددعتم .) تاحفص  : 1384 زنیزاک ، 145 ؛ : 1346 هلاش ، 11 ؛ : 1374 نوسلیو ، ، ) تسا مسیدوب  دراد  وریپ  دراـیلیم  کـی  زا  شیب 
شالت دوخ  ینیبناهج  ساسا  رب  هک  تسیمیهاربا  گرزب  نایدا  زا  یکی  زین  مالسا  دهد . همتاخ  رشب  یگدنز  رد  جنر  هب  هتـسناوت  تسیعدم 

روآ طاشن  هکلب  دشابن  روآ  جنر  اهنت  هن  تبیصم  هک  دهد  دشر  ار  نآ  ياهنوگ  هب  دنک و  داجیا  دارفا  رد  ار  تبیـصم  لمحت  هیحور  دنکیم 
يرـشب یگدـنز  ياهتیعقاو  اب  اهراک  هار  نیا  ایآ  تسیچ و  مسیدوب  مالـسا و  رد  جـنر  زا  ییاهر  هار  تسا ؛ نیا  قیقحت  نیا  لاؤس  دـشاب  زین 

؟ هن ای  دنکیم  قیبطت 
ناگژاو فیرعت 

جنر . 1
. تسا هدش  انعم  یتخس ) تفلک ، تقشم ، تمحز ، ، ) تغل رد  جنر 

ندنام ماکان  ندش و  عقاو  بولغم  هجیتن  رد  هک  تسا  یناور  ینورد و  تلاح  زا  تسا  ترابع  حاللطصا  رد  جنر  ص 26 ) ج 25 ، ادخهد ، )
یماکان ( stres  ) راـشف ریظن  یتاحالطـصا  دـیآیم و  دـیدپ  وا  رد  ناـسنا  ياههتــساوخ  ندیــسرن  ماـجرف  هـب  فادـها و  هـب  ندیــسر  زا 

یکی ًابیرقت  تاحالطـصا  نیا  همه  يانعم  دنوریم ، راک  هب  تلاح  نیا  نداد  ناشن  روظنم  هب  ( Displeasure  ) جنر ( Frustration)
. تسا

(457  / 1 : 1364 نامرن ل ، )
تبیصم هژاو  . 2

: لاقی ناسنالا و  هب  لزنی  هورکملا  رمالا 
(642 اتیب : یحیرط ، 57 و   / 3 : 1364 ریثا ، نبا   ) هریغ لاملا و  نم  ُناسنالا  َباصا 

ندم دورف آ  ندرک و  تباصا  يانعم  هب  هدام  نیا  هتبلا  نآ ) ریغ  هچ  یلام و  روما  رد  هچ  دـهدیم  خر  ناسنا  یگدـنز  رد  هک  راوگان  يرما  )
. تسا هتفر  راک  هب  ود  ره  رش  ریخ و  روما  رد  ماگنه  نیا  رد  تسا ؛ هدش  لامعتسا  زین 

(155  / 2 : 1414 يدیبزلا ، ( ) رهدلا نم  کباصأ  ام  ۀبیصملا  )
مومع و ود  نیا  نایم  تفگ  جـنر  تبیـصم و  نایم  قرف  رد  ناوتیم  تشذـگ  هچنآ  زا  دوشیم )  هجاوم  نآ  اـب  یگدـنز  رد  ناـسنا  هچنآ  ) 

تبیـصم هک  تسین  هنوگ  نیا  هک  انعم  نیا  هب  تسین . جـنر  یتبیـصم  ره  اما  تسا  تبیـصم  یجنر  ره  هک  اـنعم  نیا  هب  تسا  قلطم  صوصخ 
. دربن جنر  اهنآ  زا  اما  دریگ  رارق  یگدنز  رد  يراوگان  روما  بئاصم و  رد  ناسنا  دناوتیم  ندیشک و  جنر  اب  دشاب  مزالم 

مسیدوب رد  جنر  داجیا  لماوع 
تقیقح زا : تسا  ترابع  هک  دـشابیم  نآ  لوا  تقیقح  هلاـقم  نیا  رد  ثحب  عوضوم  هک  تسا ، تقیح  راـهچ  ادوب  یقـالخا  میلاـعت  روحم 

اهیشوخان و اب  ندش  وربور  نازیزع و  زا  يرود  يریپ ، جاودزا ، يرامیب ، تسا ، جنر  دلوت  نایاپیب ، درد  جنر و  تسا ، جنر  یگدنز  جنر :
هدیئاز یپ  رد  شاک  يا  مدشیمن ، هدـیئاز  شاک  ياهک  دوشیم  ادـیپ  وزرآ  نیا  ندـش  هدـیئاز  رد  تسا ، جـنر  همه  اههتـساوخ  هب  ندیـسرن 
ناـسنا جـنر  أـشنم  ادوـب  هک  ار  یلماوـع  تقیقح  نیا  رد  (. Hawkins، 1999، p. 43  ) دوبیمن یناـشیرپ  مغ و  يراـمیب ، يریپ ، ندـش 

ندش دلوتم  . 1 زا : تسا  ترابع  دنادیم 
رد ندش  دلوتم  هک  تسناد  دیاب  تسخن  تسا  هدش  نایب  یکاخ  هرک  نیا  هب  ندمآ  ناسنا و  ندش  دلوتم  ادوب  هاگن  رد  جـنر  لماوع  زا  یکی 

: ًایناث تفای  ییاهر  ناوتب  ادوب  هاگن  رد  جنر  لماع  نیا  زا  ات  دشابیمن  ناسنا  رایتخا 
. تسا هدش  نایب  ناسنا  هب  دنوادخ  یناسر  تمحر  ناسنا  دلوت  زا  مالسا  فده 

: دیامرفیم هراب  نیا  رد  دنوادخ  هنومن  ناونع  هب 
ادخ هک  سک  نآ  رگم  دنفالتخا  رد  هتسویپ  مه  اب  ایند  للم  ( ) 119 دوه 118 /  ( ) ْمُهَقَلَخ َِکلاَِذلَو  َکُّبَر  َمِحَّر  نَم  اَّلِإ  َنیِِفلَتُْخم  َنُولاَزَیَال  َو  )
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تمحر هب  دراد  تیاـغ  تلع و  هب  هراـشا  هک  مهقلخ ) کلاذـل   ) ریبعت هک  تسا  ینتفگ  دـناهدش ) هدـیرفآ  نیمه  يارب  دـنک و  تمحر  ار  وا 
(386  / 18 اتیب : ییابطابط ، . ) فالتخا هب  هن  دنکیم  عوجر 

: دنیامرفیم ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  یلع  ماما  هنومن  ناونع  هب  تسا  هدش  حرطم  هدرتسگ  تروص  هب  تلع  نیمه  زین  تایاور  رد 
لک نم  کل  رـصان  ینإف  ئـش ، لک  نم  الدـب  ینذـختاف  یلع ، حـبرتل  کتقلخ  امنإ  کیلع ، حـبرال  کقلخأ  مل  مدآ  نبای  یلاـعت : هللا  لوقی 

. ئش
: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ  ) 

هب نم ، اریز  نیزگ ؛ رب  ارم  زیچ  ره  ياـج  هب  سپ ، يرب  يدوس  نم  زا  اـت  مدـیرفآ  ار  وت  هکلب  مرب  يدوس  اـت  مدـیرفاین  ار  وـت  مدآ  دـنزرف  يا 
( متسه وت  روای  زیچ  ره  ياج 
(223  / 1 اتیب : يرهش ، ير  )

جاودزا . 2
لماکت لحارم  زا  یکی  شمارآ و  هب  ندیـسرو  تکرب  هیام  جاودزا  مالـسا  رد  اـما  تسا  جاودزا  ادوب  نییآ  رد  جـنر  لـماوع  زا  رگید  یکی 

: دیامرفیم هراب  نیا  رد  دنوادخ  تسا  هدش  یفرعم  ناسنا 
َنوُرَّکَفَتَی ٍمْوَقِّل  ٍتاَیََال  َِکلاَذ  یف  َّنِإ  ًۀَمْحَر  َو  ًةَّدَوَّم  مُکَْنَیب  َلَعَجَو  اَْهَیلِإ  ْاُونُکْسَتِّلاًجاَوْزَأ  ْمُکِسُفنَأ  ْنِّم  ُمکَلَقَلَخ  ْنَأ  ِِهتاَیا   َ ْنِم ء َو 

(21 مور /  )
رد يرآ ، داهن . تمحر  یتسود و  ناتنایم  دیریگ و  مارآ  اهنادـب  ات  دـیرفآ  امـش  يارب  ینارـسمه  ناتدوخ  عون   ] زا هکنیا  وا  ياههناشن  زا  (و 

( تسا ییاههناشن  ًاعطق  دنشیدنایم  هک  یمدرم  يارب  تمعن   ] نیا
صقان يرگید  نودـب  کی  ره  هک  يروط  هب  دنـشابیم  رگیدـکی  شرورپ  طاشن و  ییافوکـش و  هیام  لامک و  أـشنم  مدرم  نز و  مالـسا  رد 

، تسا
. تسا هدش  هتفرگ  هدیدان  ناسنا  لماکت  مهم  لحارم  زا  یکی  مسیدوب  رد  هجیتن  رد  ( 391  / 16 : 1374 يزاریش ، )

بئاصم . 3
. دـنوشیم هدـناجنگ  بئاـصم  یلک  ناوـنع  رد  ياهیـشوخان  اـب  ییوراـیور  نازیزع و  زا  رود ي  لـیبق  زا  ادوـب  مـالک  رد  رگید  ياـهناونع 
Hawkins، 1999، p. 43 (Humphreyes، 1962، pp. 91 - 94. Strong، 2001، pp. 81 - 82. Klostermaier،

مالسا هاگدید  زا  بئاصم  اب  ههجاوم  ياهشور  ( 1999، p. 34. Hawkins، 1999، p. 43
تسا ناسنا  یگدنز  رد  يرامیب و …  ناتـسود ، نداد  تسد  زا  رقف ، هلمج  زا  بئاصم  دوجو  درک  راکنا  یگدنز  رد  ناوتیمن  هک  یتیعقاو 

درک دای  زا  شیپ  اما  تسا  فلتخم  ياههنوگ  هب  میسقت  لباق  تسا و  هدش  هراشا  اهنآ  اب  هجاوم  ياهشور  بئاصم و  هب  ینید  ياههزومآ  رد 
. دوش دای  بئاصم  هاگیاج  تخانش و  يارب  ياهمدقم  تسا  هتسیاب  اهنآ  اب  مالسا  هجاوم  ياههویش  بئاصم و  ماسقا 

ناسنا یتسه و  ندوب  رادفده  فلا :
تلالد هلأسم  نیا  هب  یناوارف  تایآ  تسا  هدـش  هدـیرفآ  صاخ  یفدـه  يارب  ناسنا  هلمج  زا  یتسه  ماظن  هعومجم  مالـسا  یتفرعم  ماـظن  رد 

: هنومن ناونع  هب  دننکیم 
( میدیرفاین هچیزاب  هب  تسود  نآ  نایم  هچنآ  نیمز و  نامسآ و  و  ( ) 16 ءایبنا /   ) نِیبِعَال اَمَُهْنَیباَمَو  َضْرَْألا  َو  ءاَمَّسلا َ  اَنْقَلَخاَمَو 

: هنومن ناونع  هب  دنتکرح . رد  ادخ  يوس  هب  یتسه  مامت  هک  دننکیم  تلالد  یناوارف  تایآ  رگید  يوس  زا 
نآ زا  دشابیم  ود  نآ  نایم  هچنآ  نیمز و  اهنامـسآ و  ییاورنامرف  ( ) 18 هدئام /   ) ریِـصَْمل ِْهَیلِإَو ا  اَمُهَْنَیب  اَمَو  ِضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  ُْکُلم  ِهَِّللَو 

( تسوا يوس  هب  همه  تشگزاب  تسادخ و 
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نآ ترورـض  نومزآ و  هلأسم  اجنیا  رد  دـسریم  نآ  هب  شالت  اب  هک  تسا  فدـه  ياراد  ناسنا  تقلخ  هک  اـجنآ  زا  نومزآ  ترورـض  ب :
: دنکیم ناونع  نینچ  ار  نومزآ  تررورض  نآرق  تسا  هتسیاب  يرما 

(2 توبکنع /   ) نُونَتُْفیَال ْمُه  َو  اَّنَما   َ ْاُولوُقَی ء نَأ  ْاوُکرتی  نَأ  ُساَّنلا  َبِسَحَأ 
( دنریگیمن رارق  شیامزآ  دروم  دنوشیم و  اهر  میدروآ ، نامیا  دنتفگ  ات  هک  دنتشادنپ  مدرم  ایآ  )

: دیامرفیم ياهیصوت  رد  زین  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  یلع  ماما 
: ماَلَّسلا ِْهیَلَع  لاق  (و 

 ( ۀنتف یلع  لمتشم  وه  الإ و  دحأ  سیل  هنال  ۀنتفلا  نم  کب  ذوعأ  ینإ  مهللا  مکدحأ  نلوقیال 
 ( دراد ینومزآ  هکنیا  رگم  تسین  سک  چیه  اریز  مربیم ؛ هانپ  وت  هب  نومزآ  زا  نم  ایادخ  دیوگن  امش  زا  یسک   ) 20  / 4 : 1412 یضر ، )
یهلا ناحتما  دروم  یگدنز  رد  دنک  اعد  ناسنا  هک  تسنیا  دوشیمن  باجتسم  اعد  هک  يدراوم  زا  یکی  دوشیم  هدافتسا  ترـضح  مالک  زا 

. دریگن رارق 
یهلا ياهنومزآ  فده  ب .

: دیامرفیم هراب  نیا  رد  دنوادخ  دزاس  فرطرب  ار  اهنآ  دوخ  شالت  اب  ات  تسا  ناسنا  فعض  طاقن  نداد  ناشن  نومزآ  زا  فده 
(154 نارمع /  لآ   ) روُدُّصلا ِتاَِذب  ُمِیلَع  ُهَّللاَو  ْمُِکبُوُلق  ِیف  اَم  َصِّحَُمِیلَو  ْمُکِروُدُص  ِیف  اَم  ُهَّللا   َ ِیلَْتبَِیل َو 

( تسا هاگآ  ام  نورد  زار  زا  ادخ  دنادرگ و  صلاخ  دیراد  لد  رد  هچ  ره  دیامزایب و  دیراد  هنیس  رد  هچنآ  ادخ  ات  )
. دنکیم نایب  نانمؤم  ندرک  صلاخ  ار  نومزآ  فده  دنوادخ  هیآ  نیا  رد 

تسهدش هتفگ  صمح )  ) هژاو فیرعت  رد 
(127  / 3 : 1409 يدیهارف ، ( ) بیع هنوگ  ره  زا  ندش  كاپ  ( ) بیع لک  نم  هتصلخ  اصحم : هتصحم  ئشلا ، صولخ  صحملا : )

تلع ظاحل  زا  بئاصم  ياهدرکراک  عاونا 
: دوشیم میسقت  هورگ  دنچ  هب  دوشیم  هجاوم  نآ  اب  ایند  رد  ناسنا  هک  یبئاصم  ینید  ياههزومآ  رظنم  زا 

. تسا ناسنا  لمع  باتزاب  هک  یبئاصم  فلا :
هک یصخش  هنومن  ناونع  هب  دشابیم ، تیلاعف  راک و  رد  یتسـس  یلبنت و  زا  یـشان  دیآیم  ناسنا  غارـس  هب  هک  یبئاصم  تالکـشم و  یخرب 

. دشکیم جنر  تیاهن  رد  سکعلاب  ای  دبای و  ینوزف  شجرخ  زا  شلخد  دشاب و  هتشادن  ياهمانرب  دوخ  جرخ  لخد و  يارب  رد 
، تسا هدش  هراشا  يریگمشچ  تروص  هب  یگدنز  رد  تافآ  نیا  هب  زین  ینید  ياههزومآ  رد 

: هنومن ناونع  هب 
: دیامرفیم نآ  راثآ  یلبنت و  دروم  رد  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  ریما  ترضح 

نیا زا  ییاهر  هار  ( 2705  / 3 : 1375 يرهـش ، ير  . ( ) تسا هدش  هداز  يدوبان  یناوتان ، یتسـس و  زا  ( ) هکلهلا تِجتنُا  زجعلا  یناوتلا و  یف  )
: زا تسا  ترابع  تایاور  رد  بئاصم  عون 

ِْهیَلَع یلع  ماما  تسیشیدنا  رود  دیآیم  دوجو  هب  ناسنا  رد  یلبنت  یتسـس و  هلیـسو  هب  هک  یجنر  زا  ییاهر  لماوع  زا  یکی  یـشیدنا  رود  . 1
: دیامرفیم یشیدنا  رود  هاگیاج  دروم  رد  ماَلَّسلا 

تـساهبیسآ زا  ندـنام  ملاـس  نآ  هرمث  تسا ، نف  یـشیدنارود  . ) زجعلا هرخأ  مزحلا  همدـقی  مل  نم  ۀمالـسلا ، مزحلا  يهرمث  ۀعانـص ، مزحلا 
(604  / 1 اتیب : يرهش ، ير   ( ) درادیم هاگن  بقع  ار  وا  یگدنامرد  یناوتان و  دربن  شیپ  ار  وا  یشیدنا  رود  هک  یسک 

ناوارف دیکات  ینید  ياههزومآ  رد  تسیتسس و  يراگنا و  لهس  زا  یشان  هک  جنر  زا  ییاهر  لماوع  زا  رگید  یکی  شالت  يزیر و  همانرب  . 2
. دشابیم فده  هب  ندیسر  هار  رد  شالت  راکتشپ و  تسا  هدش  نآ  هب 
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: دیامرفیم یلع  ماما  هنومن  ناونع  هب 
(462 : 1376 یطساو ، ( ) دسریم دوخ  هتساوخ  مامت  هب  دریگ  راک  هب  ار  دوخ  ناوت  مامت  هک  یسک   ) هتدارا هنک  غلب  هتقاط  دهج  َلََذب  نم  )

یتدم زا  دعب  دنوشیم  صاخ  یلیصحت  هتشر  ای  راک  بسک و  دراو  تروشم  هشیدنا و  نودب  ناسنا  يدراوم  رد  نیما  رواشم  اب  تروشم  . 3
هک تسیلاح  رد  نیا  دربیم . جنر  نآ  زا  دنیبیم و  راگزاسان  دوخ  قئالع  دصاقم و  فادها و  اب  ار  نآ  هدش و  نامیشپ  هتـشر  ای  راک  نآ  زا 

ماجنا زا  لبق  تروشم  هب  يرایسب  تیمها  مالسا  نید  دیادزیم . ار  روآ  جنر  راوگ و  ان  ياهدمایپ  زا  يرایسب  حلاص  رواشم  کی  اب  تروشم 
. تسا لئاق  اهراک 

: دیامرفیم دروم  نیا  رد  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  یلع  ماما  هنومن  ناونع  هب 
: نامه شیدنیب ( ) . ینک ، مادقا  هک  نآ  زا  شیپ  نک و  تروشم  يریگب ، میمـصت  هک  نآ  زا  شیپ  . ) مدقت نا  لبق  رکف  مزعت و  نا  لبق  رواش 

(298
نآ زا  ییاهر  هار  تسا و  ناسنا  ناهانگ  هرافک  هک  یبئاصم  ب :

هدمع تمـسق  دشابیم و  یگدنز  رد  هانگ  تهج  هب  دیآیم  دوجو  هب  ناسنا  يارب  یگدنز  رد  ناسنا  هک  یتالکـشم  بئاصم و  زا  يرایـسب 
نابیرگ صوصخم  ناهانگ  باکترا  یپ  رد  هک  یبئاصم  ینید  ياههزومآ  رد  یتح  دراد  صاصتخا  عون  نیا  هب  بئاصم  هلأسم  رد  تاـیاور 

. تسا هدش  صخشم  دوشیم  ناسنا  ریگ 
، محر عطق  ياهدـمایپ  زا  يدوبان  گرم و  الب ، لوزن  رقف ، تابجوم  زا  هانگ  رب  رارـصا  تاکز و  تخادرپ  مدـع  محر ، عطق  هنومن ، ناونع  هب 

. تسا هدش  هدرمش  رمخ  برش  تاعبت  زا  یگدنز  ندش  تکربیب  یحور ، یمسج و  ياهیرامیب  عاونا 
رد دـشابیم  ناهانگ  كرت  بئاـصم  عون  نیا  زا  ییاـهر  هار  ( 346  / 2 : 1375 ینیلک ، ، 46  / 17 : 1409 يرون ، ، 485 : 1376 یطساو ، )

: زا دنترابع  هک  درک  طابنتسا  ناوتیم  نآ  يارب  یلمع  ياهراکهار  مالسا 
دنوادخ تیبوبر  هب  هجوت  . 1

: تفگ دیاب  همدقم  ناونع  هب  هار  نیا  نییبت  روظنم  هب 
. تسا توافتم  مه  صخش  رادرک  راتفگ و  راتفر ، نآ  یپ  رد  هک  تسا  روصتم  تشادرب  عون  ود  يدیحوت  ینیبناهج  رد 

. مینادب یتسه  قلاخ  اهنت  ار  دنوادخ  هکنیا  . 1
ناسنا یگدنز  هظحل  هظحل  رد  تسا  قلاخ  اهنت  دنوادخ  هک  ور  نآ  زا  لوا  دروم  رد  مینادب ، ّبر  ربدـم و  قلاخ و  مه  ار  دـنوادخ  هکنیا  . 2

یگدـنز هظحل  هب  هظحل  رد  ار  ادـخ  ناسنا ، هک  مود  ضرف  فالخ  رب  دریذـپیم . تروص  یناسآ  هب  هانگ  باکترا  اذـل ، دوشیمن  ساـسحا 
. دنکیمن هانگ  یناسآ  هب  هجیتن  رد  هک  دنادیم  رظان  رضاح و  ار  وا  هدرک و  ساسحا  دوخ 

هژاو هک  ياهنوگ  هب  تسا ، دنوادخ  تیبوبر  هب  اهناسنا  نداد  هجوت  تسا ، هدش  دیکات  نآ  هب  ینید  ياههزومآ  رد  هک  مهم  ياههار  زا  یکی 
ناـسنا یگدـنز  رد  دـنوادخ  ندوـب  رظاـن  رـضاح و  دروـم  رد  زین  تـسا و  قلاـخ )  ) هژاو زا  رتـشیب  نآرق  رد  نآ  تاقتـشم  هارمه  هـب  بر ) )

: دیامرفیم
401؛  / 10 اتیب : یسربط ، ( ) عنصی ام  هکردی  هلعفی و  ام  ملعی   ) تسا هدش  هتفگ  يری )  ) لعف ریسفت  رد  ( 14 قلع /  ( ) يری هللا  ناب  مَلعی  َملَا  )
رد ماَـلَّسلا ) ِْهیَلَع   ) نیـسح ماـما  هنومن  ناونع  هب  تسا  هدـش  رایـسب  هجوت  یتیبرت  هتکن  نیا  هب  تاـیاور  رد  زین  و  ( 381  / 1409 : 10 یسوط ،

: دنکیم هیصوت  هنوگ  نیا  دنکن  هانگ  دناوتیمن  درکیم  اعدا  هک  یصخش  دروم 
: لاقو لجر  ءاج ه  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  یلع  نب  نیسحلا  نأ  يور 

: ماَلَّسلا ِْهیَلَع  لاقف  ۀظعومب  ینظعف  ۀیصعملا  نع  ربصأ  الو  صاع  لجر  انأ 
، تئـش ام  بنذأو  هللا  ۀـیالو  نم  جرخا  یناثلا : تئـش و  ام  بنذأو  هللا  قزر  لـکأتال  کـلذ : لوأـف  تئـش ، اـم  بنذأ  ءایـشأ و  ۀـسمخ  لـعفا 
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، تئش ام  بنذأو  کسفن  نع  هعفداف  کحور  ضبقیل  توملا  کلم  ءاج  اذإ  عبارلاو : تئـش ، ام  بنذأو  هللا  كاریال  اعـضوم  بلطا  ثلاثلاو :
ِْهیَلَع نیـسح  ماما  دزن  يدرف  ( 925 : 1416 ثیدـحلا ، هنجل  . ) تئـش ام  بنذأ  رانلا و  یف  لخدـتالفرانلا  یف  کلام  کلخدأ  اذإ  سماـخلاو :

: تفگ هدمآ و  ماَلَّسلا 
نآ رد  هدـب  ماجنا  ار  راک  جـنپ  داد  خـساپ  ترـضح  نک : هظعوم  ار  نم  مرادـن ، ار  نآ  رب  ربص  ناوت  متـسه و  هانگ  تیـصعم و  راـتفرگ  نم 

نک هانگ  یتساوخ  هچ  ره  ماگنه 
: لوا

نک هانگ  یتساوخ  هچ  ره  روخن  ادخ  يزور  زا 
: مود

. نک هانگ  یتساوخ  هچ  ره  وش و  جراخ  دنوادخ  یتسرپرس  تیالو و  زا 
: موس

. نک هانگ  یتساوخ  هچ  ره  هاگنآ  دنیبن  ار  وت  ادخ  هک  ورب  ییاج 
: مراهچ

. نک هانگ  یتساوخ  هچ  ره  ماگنه  نآ  نک  رود  دوخ  زا  ار  وا  دمآ  تحور  نتفرگ  يارب  گرم  رب  لکوم  کلم  هک  یماگنه 
: مجنپ

. نک هانگ  یتساوخ  هچ  ره  هاگنآ  وشن  شتآ  لخاد  تخادنا  منهج  شتآ  رد  ار  وت  ادخ  هک  یماگنه 
مارح ياهتذل  ندوب  ارذگ  هب  هجوت  . 2

هچ ره  تیمک و  تهج  زا  مه  دنشاب و  هتشاد  ییالاب  هجرد  تیفیک  تهج  زا  مه  هک  دنتسه  ایند  نیا  رد  ییاهتذل  اهیداش و  لابند  هب  اهناسنا 
دیآیم تسد  هب  هانگ  زا  هک  تذل  نیا  دنادب  رگا  ناسنا  دراد و  یپ  رد  ار  يرتشیب  تذل  دشاب  هتـشاد  رتشیب  تیفیک  دشاب و  رتماود  اب  تذـل 

هلأسم نیا  هب  زین  مالـسا  یتیبرت  ماظن  رد  دوشیم . شجنر  بجوم  تساز و  سرتسا  يریذپ  نایاپ  ساسحا  نیا  دوخ  هدش ، يرپس  تیاهن  رد 
اهشاداپ و هجوتم  ار  اهناسنا  یگژیو  ود  نیمه  اب  تمایق  رد  ناوارف  تیفیک  اب  نایاپیب و  ياهتمعن  یفرعم  يارب  دنوادخ  تسا و  هدش  هجوت 

: دیامرفیم دنکیم و  ترخآ  نایاپیب  ياهتمعن 
هدش هداد  امـش  هب  هچنآ  ره  و  ( ) 60 صـصق /   ) نُولِقْعَت اَلَفَأ  یَْقبَأ  َو  ٌْریَخ  ِهَّللاَدنِع  اَمَو  اَُهتَنیِز  َو  اَْینُّدـلا  ةوَیَْحلا ِ  ُعاَتَمَف  َیـش ء ٍ  نِّم  ُمتِیتوُأ  اَم  َو  )

)؟ دیشیدنایمن رگم  تسا  رترادیاپ  رتهب و  تسادخ  شیپ  هچنآ  یل  تسا و  نآ  رویز  ایند و  یگدنز  يالاک  تسا ،
ناهانگ بقاوع  هب  هجوت  . 3

يارب مالـسا  ياههزومآ  رد  دـشابیم ، ناـهانگ  بقاوع  اهدـمایپ و  هب  هجوت  مود  عون  بئاـصم  أـشنم  زا  يریگولج  ياهـشور  زا  رگید  یکی 
، دوشیم راب  ناهانگ  نیا  ماجنا  رب  زین  ینیوکت  ياهدـمایپ  تسا ، لامعا  نیا  ماجنا  تمرح  نامه  هک  یعیرـشت  ياهدـمایپ  رب  هوالع  ناهانگ 

ماَلَّسلا ِْهیَلَع  ریما  ترـضح  هنومن ، ناونع  هب  دوشیم و  بوسحم  هاـنگ  كرت  ياهـشور  زا  یکی  زین  نیوکت  عیرـشت و  یناـسکی  نیا  هب  هجوت 
: دنیامرفیم

: ماَلَّسلا ِْهیَلَع  نینمؤملاریما  لاق  )
خر ياهیلب  چیه  اریز  دینک  يرود  ناهانگ  زا  ۀبیـصملا )  ةوبکلا و  شدـخلا و  یتح  بنذـب  الإ  قزر  صقن  الو  ۀـیلب  نم  امف  بونذـلا ، اوقوت 

. تبیصم ندمآ و  رد  رس  هب  نتشادرب و  شارخ  یتح  یهانگ  ببس  هب  رگم  دوشن  مک  یقزر  چیه  دهدن و 
(350  / 70 : 1403 یسلجم ، )

هانگ ییانعم  تقیقح  هب  هجوت  . 4
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هداد و وا  هب  دنوادخ  هک  یناوت  زا  یمدآ  هک : درک  انعم  هنوگ  نیا  رگا  تسا ، هانگ  یتسیچ  هب  هجوت  هانگ  هدـنراد  زاب  لماوع  زا  رگید  یکی 
هک رکف  لاثم ، ناونع  هب  هک  انعم  نیا  هب  دـنک  يراتفر  شقلاخ  هیلع  رب  هدرک و  هدافتـسا  ءوس  ناوت  ناـمه  زا  تسوا  زا  نتفرگ  سپ  رب  رداـق 

ناهانگ دروم  رد  تروص  نیمه  هب  دنک ، داجیا  ینمـشد  رفن  ود  نایم  هک  دـنک  يزیر  همانرب  دوخ  هشیدـنا  رد  ناسنا  يدادادـخ ، تسییورین 
. اضعا ریاس 

تسا لماکت  ثعاب  هک  یبئاصم  ج :
شالت ات  دنکیم  راتفرگ  ار  وا  دشاب  هتـشاد  تسود  ار  ياهدنب  دنوادخ  هاگره  تسادخ  هدـیزگرب  ناگدـنب  صوصخم  بئاصم  زا  عون  نیا 

: هنومن ناونع  هب  تسا ؛ رتشیب  شیراتفرگ  دشاب  رتبوبحم  هدنب  ردقچ  ره  دنک و  يرتشیب 
: لاق بائر  نب  یلع  نع 

 ) هتیبلهأ ایلع و  باصأ  ام  تیأرأ  مکیدـیأ  تبـسکامبف  ۀبیـصم  نم  کباصأ  اـم  و  لـج : زع و  هللا  لوق  نع  ماَـلَّسلا ) ِْهیَلَع   ) هللادـبعابأ تلأـس 
؟ نوموصعم ةراهط  تیب  لهأ  مه  مهیدیأ و  تبسک  امب  وه  هدعب  نم  مالسلا )  مهیلع 

: لاقف
هئایلوأ صخی  هللا  نإ  بنذ ، ریغ  نم  ةرم  ۀئام  ۀلیل  موی و  لک  یف  هرفغتسی  هللا و  یلإ  بوتی  ناک  مَّلَس ) َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص   ) هللا لوسر  نإ 

. بنذ ریغ  نم  اهیلع  مهرجأیل  بئاصملاب 
يرایسب دنوادخ  دیا و  هدرک  هک  تسییاهراک  رطاخ  هب  دسریم  امش  هب  یتبیـصم  ره   ) هیآ رد  شـسرپ  هب  خساپ  رد  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  قداص  ماما 

دندوب موصعم  كاپ و  نانآ  هک  یلاح  رد  دوب ، ناشدوخ  درواتسد  دمآ  وا  نادناخ  یلع و  رس  رب  هچنآ  يرادنپیم  ایآ  دشخبیم ) ار  اهنآ  زا 
: دومرف

دنوادخ درکیم . رافغتـسا  هبوت و  ادخ  هاگ  رد  هب  راب  دص  زور  رد  دـشاب  هدرک  یهانگ  هکنآ  یب  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادـخ  ربمایپ 
نیا رد  ( 450  / 2 : 1357 ینیلک ، .. ) دهد ناششاداپ  هلیسو  نیدب  ات  دزاسیم  راتفرگ  بئاصم  هب  دنـشاب  هدرک  هانگ  هکنآ  یب  ار  دوخ  يایلوا 

؛ دننیبیم ابیز  ار  اهنآ  ًاساسا  دننیبیم  دـنوادخ  هدارا  نذا و  هب  ار  بئاصم  مامت  هک  ور  نآ  زا  هکلب  دربیمن  جـنر  ناسنا  اهنت  هن  بئاصم  عون 
وناب نیا  هک  یناوارف  ياهتبیـصم  البرک و  هنحـص  دروم  رد  ناشیا  زا  هک  یماگنه  رد  يربک  بنیز  ترـضح  ـالبرک  ناـمرهق  هنومن  ناونع  هب 

: دندومرف باوج  رد  ناشیا  دش ؛ لاؤس  دندش ، لمحتم 
اـضر ماقم  هب  ندیـسر  تایاور  رد  تسا  هتفای  تسد  اضر  ماقم  هب  ناسنا  هلحرم  نیا  رد  ( 71 : 1369 یلحلا ، امن  نبا  «. ) ًالیمج ّالا  تیأر  اـم  »

: دیامرف یم  قداص  ماما  هنومن  ناونع  هب  تسا  هدش  هدرمش  جنر  زا  ییاهر  هار 
(1132  / 2 اتیب : يرهش ، ير  « ) طخسلا ّکشلا و  یف  نزحلا  ّمَهلا و  نیقیلا و  اضرلا و  یف  ۀحاّرلا  حورلا و  »

( يدونشخان کش و  رد  هصغ  مغ و  تسا و  نیقی  اضر و  رد  یتحار  شمارآ و  )
: ماَلَّسلا ِْهیَلَع  یلع  نینمؤملا  ریما  الوم  زا  مه  یتیاور  رد 

: دیامرفیم ناشیا  تسا ، هدش  یفرعم  یهلا  ياضق  هب  تیاضر  مغ  ّمه و  يوراد  نیرتهب 
مغ و ندرب  نیب  زا  يارب  يوراد  نیرتهب  یلاعت  قح  ریدقت  اضق و  هب  ندش  یضار  ( ) 494 : 1376 یطساو ، « ) اضقلاب اضرلا  ّمهلل  دراطلا  َمِْعن  »

(. تسا هودنا 
تـسا هدش  نایب  هلحرم  تشه  رب  لمتـشم  یلمع  ياهمانرب  جنر  زا  ناسنا  ییاهر  يارب  ادوب  نییآ  رد  ادوب  رظن  زا  جنر  زا  تفر  نورب  ياههار 

: زا دنترابع  هک 
هلحرم 1.

: تسا نیرب  هناگراهچ  قیاقح  تخانش  نآ ، زا  دارم  تسرد : دید  %%
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جنر تقیقح  تخانش  . 1
جنر هاگتساخ  تقیقح  تخانش  . 2
جنر زا  ییاهر  تقیقح  تخانش  . 3

. جنر زا  ییاهر  هار  تقیقح  تخانش  . 4
(: تیذا  ) و ترفن ) (، ) توهش  ) زا تسا  رکف  يدازآ  نآ ، زا  روظنم  تسرد : هزیگنا  هلحرم 2 .

. تسا ییوج  شیع  ینارماک و  زا  ینادرگور  توهش ، زا  يدازآ  . 1
. تسا نانآ  هب  يزرورهم  نارگید و  هنیک  زا  ندرک  یهت  لد  ترفن ، زا  يدازآ  . 2

. تسا نانآ  اب  يدردمه  نارگید و  زا  زیهرپ  تیذا ، زا  يدازآ  . 3
هلحرم 3.

: تسا ریز  حرش  هب  راتفگ  رد  یتسار  نآ ، زا  روظنم  تسرد : راتفگ 
ییوگغورد زا  زیهرپ  . 1

ییوگ دب  زا  زیهرپ  . 2
ییوگ تشرد  زا  زیهرپ  . 3

. ییوگ هوای  زا  زیهرپ  . 4
: تسرد رادرک  هلحرم 4 .

: تسا ریز  حرش  هب  رادرک  رد  یتسرد  یتسار و  نآ ، زا  روظنم 
رازآ زا  زیهرپ  . 1
يدزد زا  زیهرپ  . 2

. ینماد هدولآ  زا  زیهرپ  . 3
: تسرد تسیز  هلحرم 5 .

: هک ياهنوگ  هب  تسا ، حیحص  زرط  هب  شاعم  رارما  نآ ، زا  روظنم 
هدنز تادوجوم  شورف  لثم : دزیهرپب . دناسریم  رازآ  نارگید  هب  هک  ییاهراک  زا  دیاب  ناسنا  . 1

. ینیبعلاط يراوخ و  ابر  لثم : دزیهرپب . دناسریم  نایز  نارگید  هب  هک  ییاهراک  زا  دیاب  ناسنا  . 2
: تسرد ششوک  هلحرم 6 .

: تسا دروم  راهچ  رد  رایسب  شالت  نآ ، زا  روظنم 
هسوسو لثم  تسیاشان ، ياهزیچ  زا  ندنام  رود  يارب  ششوک  . 1

تسیاشان ياهزیچ  رب  يزوریپ  يارب  ششوک  . 2
يزرورهم لثم  هتسیاش ، ياهزیچ  زا  ندنافوکش  يارب  ششوک  . 3

. هتسیاش ياهزیچ  نتشاد  هاگن  يارب  ششوک  . 4
: تسرد لمات  هلحرم 7 .

: تسا ریز  دروم  راهچ  رد  لمات  نآ ، زا  روظنم 
نت رد  زکرمت  . 1
ساسحا رد  زکرمت  . 2
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یتسه نیداینب  رصانع  رد  زکرمت  . 3
نهذ رد  زکرمت  . 4

: تسرد ییاتکی  هلحرم 8 .
شاهلیخم هب  دنکیم  رکف  نآ  هرابرد  هک  یعوضوم  زج  يزیچ  هک  دوشیم  لمات  قرغ  نانچ  هلحرم  نیا  رد  ورهر  هک  تسنیا  نآ ، زا  روظنم 

ورف نیع  نهذ و  نیب  راوید  هک  ياهنوگ  هب  دراذـگیمن ، یقاـب  شناـج  لد و  رد  يرگید  زیچ  يارب  ییاـج  عوضوم ، نآ  دـنکیمن و  روطخ 
: زا دنترابع  هک  دراذگیم  رس  تشپ  ار  ییاهن  هبترم  راهچ  ماجنا  رس  ناوارف ، لمات  اب  ورهر  دزیریم .

ناکم دودحمان  رهپس  رد  شرگن  . 1
ملع دودحمان  رهپس  رد  شرگن  . 2

یتسین رهپس  رد  شرگن  . 3
(300  - 303 : 1385 یئارق ، ( ) تسا یساسحا  كاردا و  ره  زا  ییاهر  شاهجیتن  هک   ) یکاردایب رهپس  رد  شرگن  . 4

یسررب لیلحت و 
: زا تسا  ترابع  هک  دربیم  جنر  ییاهیتساک  زا  اما  تساشگ  هار  ابیز و  رهاظ  رد  هچ  رگا  ادوب  نییآ  يوس  زا  هدش  هئارا  هناگتشه  ياههار 

یتسه تیعقاو  اب  ندوبن  قب  اطم  . 1
دروم رد  دنوادخ  دوش  فیرعت  یتسه  قلاخ  قیرط  زا  دـیاب  دراد  دوجو  یتسه  ملاع  رد  هچ  نآ  تیوه  دـش  رکذـتم  دـیاب  همدـقم  ناونع  هب 

: دیامرفیم هتفریذپ  وا  یگدنز  رد  ار  اهیتخس  بئاصم و  دوجو  ناسنا 
(4 دلب : «. ) ٍدَبَک ِیف  َناَْسنإلا  اَنْقَلَخ  ْدََقل  »

هدروآ هیآ  رد  هک  يددعتم  ياهدیکأت  همیمض  هب  تسا  هدمآ  هیآ  نیا  زا  لبق  هک  ییاهدنگوس  میدیرفآ ) تقشم  یتخس و  رد  ار  ناسنا  ام  )
، تسادخ تیشم  نیا  تسا و  مأوت  اهیتخس  اهتقشم و  اب  ایند  یگدنز  هک  دراد  نآ  زا  ناشن  همه ، یف »  » هژاو زین  هدش و 

: دومرف اریز 
. دنک ادیپ  ییاهر  بئاصم  اهیراتفرگ و  نیا  زا  دناوتیمن  تسایند  رد  هک  یماگنه  ات  ناسنا  و  انقلخ ) )

ياوق کمک  هب  اـیند  نیا  رد  جـنر  زا  ییاـهر  هب  لـئاق  هدـش و  هتفرگ  هدـیدان  تیعقاو  نیا  ادوب  نییآ  رد  اـما  ( 291  / 20 اتیب : یئابطابط ، )
. دشابیم ناسنا  ینورد 

(277  - 276 : 1384 اتاد ، ناهوم  اردنیرد  روسفرپ  اردناچ و  شیتاس  روسفرپ  )
ادخ هب  داقتعا  مدع  . 2

یفرعم تمایق  زور  رد  يروک  ایند و  رد  تشیعم  یگنت  روآ و  جـنر  راب و  تلالم  یناگدـنز  لماع  ار  ادـخ  دای  زا  ینادرگور  تایآ ، یخرب 
. دنکیم

: دیامرفیم هک  نانچ 
(124 هط :  ) اکنَض ًۀَشیِعَم  َُهل  َّنِإَف  يِرْکِذ  نَع  َضَرْعَأ  ْنَم 

تسیلاح رد  نیا  ( 356  / 11 اتیب : ییابطابط ، ( ) تشاد دهاوخ  یتخـس  و   ] گنت ِیگدـنز  تقیقح ، رد  دـنادرگب ، لد  نم  دای  زا  سک  ره  )
ناوتیمن ار  همه  رب  هن  ادخ و  چیه  هن   )» دیوگیم وا  هنومن  ناونع  هب  درادن  يرواب  یتسه  يارب  يأدـبم  دـنوادخ و  دوجو  هب  ًاساسا  ادوب  هک 

( دناوخ دوجو  خرچ  نیا  يهدنزاس 
(142  / 1 : 1356 ناگیاش ،  77 اتیب : اکول ، یت  )

ینایح تعیرش و  ياج  هب  یصخش  تایبرجت  . 3
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زا لبق  لاس  هک 2500  ادوب  یـصخش  تافـشاکم  هبرجت و  رب  ینتبم  ادوب  نییآ  يوـس  زا  هدـش  هئارا  ياـههار  هک  تسنیا  تیمها  زئاـح  هتکن 
. دشابیم ینایحو  تعیرش  دقاف  نییآ  نیا  دشابیم و  اشگ  هار  يزورما  رشب  يارب  رادقم  هچ  ات  تسا  هتسیزیم  حیسم  دالیم 

لماک و نید  ناونع  هب  مالـسا  نید  اـما  ( 277  - 276 : 1384 اتاد ، ناهوم  اردـنیرد  روسفرپ  اردـناچ و  شیتاس  روسفرپ   91 : 1369 مویه ، )
. دشابیم ناسنا  يونعم  يدام و  ياهزاین  اهتساوخ و  یمامت  هب  وگخساپ  یگدنز  همانرب  تعیرش و  ياراد  نایدا  متاخ 

: دیامرفیم ماَلَّسلا ) ِْهیَلَع   ) قداص ماما  هنومن  ناونع  هب 
: لوقی دبع  عیطتسی  یتح ال  دابعلا ، اهیلإ  جاتحی  ائیش  كرتام  هللاو  یتح  ئشلک  نایبت  نآرقلا  یف  لزنأ  هللا  نأ 

. هیف هللا  هلزنأ  الإ  نآرقلا ، یف  لزنا  اذه  ناکول 
هدومرفن و راذگورف  ناگدنب  تاجایتحا  زا  ار  يزیچ  دنگوس  ادخ  هب  هک  اجنآ  ات  تسا ، هداتـسرف  ار  زیچ  ره  نایب  یلاعت  كرابت و  يادـخ  ) 

: دیوگب دناوتیمن  ياهدنب  چیه  هک  اجنآ  ات 
( تسا هداتسرف  ورف  نآرق  ار  نآ  هکنآ  زج  دوب ، هدمآ  نآرق  رد  نیا  شاک  يا 

(237  / 65 : 1403 یسلجم ، )
مالسا رد  جنر  زا  ییاهر  هار  شرگن  رییغت 

دنکیم شالت  هتفریذـپ ، ار  نآ  تسخن  دوشیم  هجاوم  اهنآ  اب  شیوخ  تایح  نارود  رد  ناسنا  هک  یمالآ  بئاصم و  دروم  رد  مالـسا  نید 
هکلب دـشابن  روآ  جـنر  اهنت  هن  تبیـصم  هک  ياهنوگ  هب  هدرک  داجیا  دارفا  رد  ار  تبیـصم  لـمحت  هیحور  بئاـصم  هب  تبثم  یهاـگن  هئارا  اـب 

هب ندیسر  يانعم  هب  اموزل  جنر  زا  ییاهر  دروم  رد  بولطم  تیعضو  مالسا ، رد  هک  دش  لفاغ  تقیقح  نیا  زا  دیابن  اما  دشاب  زین  روآ  طاشن 
ناـمه بولطم ، تیعـضو  تسا و  تبیـصم  نآ  هب  تبـسن  لـمعلا  سکع  ههجاوم و  نیرتـهب  هکلب  تسین ؛ لکـشم  ره  رد  شیوـخ  هتـساوخ 

. دشاب توافتم  ناسنا ، هتساوخ  اب  تسا  نکمم  هاگ  هک  تسا  لاعتم  يادخ  بولطم  هک  تسیتیعضو 
بئاصم هب  هاگن  رییغت  ياهشور  درمش . رب  هنوگ  نیا  ینید  نوتم  هب  هجوت  اب  ار  یگدنز  رد  بئاصم  تالکشم و  لمحت  ياههار  ناوتیم  اذل 

دنوادخ تیکلام  هب  هجوت  . 1
هجیتن هک  یناهج  نیا  ینیمز و  یهاگن  تسخن  دـنزیم  رـس  ناسنا  زا  اتفر ر  عون  ود  نآ  یپ  رد  هک  تسیرگن ، ناوتیم  هنوگ  ود  بئاصم  هب 
تـسا نالان  الب  ماگنه  رد  لفاغ و  شیاسآ  هماگنه  رد  هاگن  نیا  اب  یـصخش  نینچ  دشابیمن  هودنا  مغ و  جنر و  تمحز و  زا  ریغ  رواب  نیا 

تـشذگ رد  رقف ، لیبق  زا  بئاصم  اب  ورایور  هک  یماگنه  ور  نیزا  درادـنپیم ، هدرپس  وا  دزن  تناـما  هب  دـنوادخ  هچنآ  کـلام  ار  دوخ  اریز 
هودـنا جـنر و  راچد  نآ  نادـقف  اب  نونکا  تسا  هتـسنادیم  دوخ  کـلم  ار  تورث  یتمالـس ، نازیزع ، هک  اـجنآ  زا  ددرگ ، يراـمیب  نازیزع ،

. دوشیم
: مود

تیکلم تسین و  کیرـش  تیکلم  نیا  رد  وا  اب  یـسک  تسادـخ و  نآ  زا  دراد  دوجو  یتسه  رد  هچنآ  ره  هک ، دـسرب  تقیقح  نیا  هب  ناسنا 
تیاهن رد  دوریم و  نایم  زا  يدوز  هب  رگید  زیچ  ره  شنادـنزرف و  شلاوما و  شدوخ ، هب  تبـسن  هلمج  زا  تساهناسنا  نایم  رد  هک  يرهاظ 

زا ماگنه  نیا  رد  یقیقح  هن  يزاجم و  هنوگ  هب  هن  تسین  يزیچ  کلام  شدوخ  هک  دـسرب  رواب  نیا  هب  ناسنا  ددرگیم و  زاب  ادـخ  يوس  هب 
(355  / 1 اتیب : ییابطابط ، . ) دنادب کلام  ار  شدوخ  هک  دربیم  جنر  بئاصم  زا  یماگنه  ناسنا  اریز  دوشیمن  روجنر  رثاتم و  بئاصم 

بئاصم ربارب  رد  دنوادخ  شاداپ  هب  هجوت  . 2
شاداپ دـنوادخ  هک  یهورگ  اهنت  هدرک و  اطع  نارباص  هب  دـنوادخ  هک  تسا  یناوارف  ياهـشاداپ  هب  هجوت  بئاصم  لمحت  ياـههار  زا  یکی 

. دنتسه نارباص  دنکیم  ینازرا  اهنآ  هب  باسح  نودب 
. ( دننکیم تفای  رد  صقن  باسحیب و  ار  دوخ  دزم  نایابیکـش  هک  تسین  نیا  زج  ( ): 10 رمز /   ) باَسِحِْریَغب مُهَرْجَأ  َنوُِرباَّصلا  َّیفَُوی  اَمَّنِإ 
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. تسا لماک  روط  هب  ندرک  اطع  يانعم  هب  یفو )  ) هدام زا  یفوی )  ) لعف
دنریگیم باسح  نودـب  شاداـپ  رجا و و  هک  یهورگ  اـهنت  هک  اـنعم  نیا  هب  دـنامهفیم  ار  رـصح  هیآ  قایـس  ( 301  / 20 : 1414 يدیبز ، )

. دنتسه نارباص 
: دندومرف هیآ  ریسفت ، نییبت و  رد  مَّلَس ) َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص   ) مالسا ربمایپ  زا  لقن  هب  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  قداص  ماما 

ءالبلا لهال  بصنی  مل  نیزاوملا  تبـصن  نیواودـلا و  ترـشن  اذإ  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  هللا  لوسر  لاق  لاق  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  قداصلا  نع 
يارب دوش ، اپ  رب  اهوزارت  هدوشگ و  لامعا  ياههمان  هک  هاگنآ  ( ) 317  / 4 : 1416 یناشاک ، ( ) هیالا هذه  الت  مث  ناوید  مهل  رشنی  ملو  نازیم 

: درک توالت  ار  هیآ  نیا  هاگنآ  دوشن ، هدوشگ  یلمع  همان  ددرگن و  اپ  رب  ییوزارت  ناگدید  الب 
شاداپ ربارب  رد  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  رقاـب  ماـما  رگید  لـقن  رد  دـننکیم ) . تفاـی  رد  صقن  باـسحیب و  ار  دوخ  دزم  نایابیکـش  هک  تسین  نیا  زج 

: دنیامرفیم بئاصم  ربارب  رد  دنوادخ 
: لاق ماَلَّسلا ، ِْهیَلَع  هللادبع  یبأ  نع  )

وا يارب  یـشاداپ  هچ  اهتبیـصم  ربارب  رد  تسنادیم  نمؤم  رگا  ضیراقملاب .) ضرقی  نأ  ینمتل  رجالا  نم  بئاصملا  یف  هلام  نمؤملا  ملعی  ول 
(. 32 اتیب : یفاکسا ، . ) دوش هکت  هکت  یچیق  اب  درکیم  وزرآ  تسا  هدش  هتفرگ  رظن  رد 

یهلا ياهنومزآ  بئاصم  . 3
يزرو رهم  يور  زا  نومزآ  رگا  یناسنا  ياهنومزآ  رد  دوشیم و  دای  نآ  زا  نومز  ناونع آ  هب  اهیراتفرگ  بئاصم و  مالـسا  یتیبرت  ماظن  رد 
دنوادخ دریگیم  رارق  يرتراوشد  رتشیب و  نومزآ  دروم  دشاب ، ربوبحم  ناسنا  دزن  سک  ره  فعض  طاقن  ندناسانـش  يارب  دشاب  يزوسلد  و 

رتشیب لـماکت  ياـههنیمز  اـت  دروآیم  دوجو  هب  شیارب  يرتـشیب  ياـهیراتفرگ  دـشاب  رتبوبحم  وا  دزن  سک  ره  دـنکیم و  لـمع  نینچ  زین 
: هنومن ناونع  هب  تسا  هدش  رطم ح  تیمها  اب  رایسب  تایاور  رد  هلأسم  نیا  دنک  مهارف  شیارب 

: لاق
؟ ایندلا یف  ءالب  سانلا  دشأ  نم  مَّلَس :) َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص   ) هللا لوسر  لئس 

: لاقف
فخـس نم  هؤالب و  دتـشا  هلمع  نسح  هنامیإ و  حص  نمف  هلامعأ ، نسح  هنامیإ و  ردق  یلع  دعب  نمؤملا  یلتبیو  لثمالاف ، لثمالا  مث  نویبنلا 

(506 اتیب : یسربط ، (. ) هؤالب لق  هلمع  فعضو  هنامیإ 
: دندیسرپ مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  زا 
: دومرف ترضح  تسیک  زا  ایند  رد  يراتفرگ  نیرتشیب 

دـشاب هتـسیاش  شیاهراک  وکین و  شنامیا  رگا  سپ  تسوا . بوخ  ياـهراک  ناـمیا و  هزادـنا  هب  نمؤم  بئاـصم  اـهنیرتهب و  سپ  ناربماـیپ ،
. تسا رتمک  ایند  رد  شبئاصم  دشاب  زیچان  شلامعا  فیعض و  شنامیا  هک  یسک  دوشیم و  دایز  شیراتفرگ 

مالآ ربارب  رد  ضوع  بوجو  . 4
. دناهتسناد یعطق  يرما  ار  دنوادخ ، زا  نآ  رودص  مالآ و  دوجو  هیماما  ناملکتم  هکنیا  هب  هجوت  اب 

ملـسم يرما  ار  ناگدـنب  نیا  هب  دـنوادخ  نداد  ضوع  بوـجو  دـشاب ، مـالآ  بئاـصم و  راوازـس  هک  هدرکن  یهاـنگ  هدـنب  هک  يدراوـم  رد 
: دیوگیم هر )  ) یلح همالع  هنومن  ناونع  هب  دناهتفرگ 

: مشش هلأسم  )
دشاب ملا  زا  رتشیب  ضوع  نیا  تسا  بجاو  دهدب و  ناگدنب  هب  دناهدش  رداص  وا  زا  هک  یمالآ  نداد  ضوع  تسا ، بجاو  دنوادخ  رب  هکنآ 

(77 : 1417 یلح ، . ( ) دوب دهاوخ  ثبع  يراک  هن  رگ  و 
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هتـشاد دوجو  اهنآ  يارب  یتالکـشم  شنیرفآ  یلک  حلاصم  رطاخ  هب  ایند  رد  هک  ناگدنب  زا  تمایق  رد  دـنوادخ  زین  یمالـسا  تایاور  رظن  زا 
. دنکیم یهاوخ  رذع  تسا 

: دیامرفیم ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  قداص  ماما  هنومن  ناونع  هب 
: لاق ماَلَّسلا ) ِْهیَلَع   ) هللادبع یبأ  نع  )

: لوقیف هیخال ، خالا  رذتعی  امک  ایندلا  یف  جوحملا  نمؤملا  هدبع  یلإ  رذتعیل  هؤانث  لج  هللا  نإ 
: لاق ایندلا ، نم  کتضوع  ام  یلإ  رظناف  فجسلا  اذه  عفراف  یلع ، کب  ناک  ناوه  نم  ایندلا  یف  کتجوحأ  ام  یلالج  یتزع و  و 

یهاوخ رذع  ایند  رد  شدنمزاین  هدنب  زا  دنوادخ  دیدرت  نودـب  ( 264  / 2 : 1375 ینیلک ،  ) ینتضوع ام  عم  ینتعنم  ام  ینرـضام  لوقیف  عفریف 
: دیوگیم هدنب  هب  باطخ  دنکیم و  یهاوخ  رذع  شردارب  زا  يردارب  هک  هنوگنامه  دنکیم ،

هچ وت  هب  ایند  لباقم  رد  نیبب  نزب و  رانک  ار  هدرپ  نیا  یتشادن ، شزرا  نم  دزن  هک  دوبن  تهج  نیدب  ایند  رد  وت  يدـنمزاین  متزع  هب  دـنگوس 
: دیوگیم دنکیم و  هاگن  تسا  هداد  وا  هب  ایند  هب  تبسن  دنوادخ  هک  یضوع  هب  دوریم و  رانک  هدرپ  سپ  ماهداد 

. ماهدرکن نایز  زگره  ایند  رد  ياهتشاد  زاب  نم  زا  هچنآ  هب  تبسن  ياهداد  نم  هب  هک  هچنآ  اب  مراگدرورپ  يا 
بئاصم ندوب  یتقوم  هب  هجوت  . 5

شیاسآ ره  یپ  رد  هکلب  تسا  یندشان  تفای  قلطم  جنر  قلطم و  یبایماک  یتسه ، زا  ناکم  چیه  رد  هدش و  هدـینت  ایند  رد  یتخـس  یناسآ و 
تسوا ریگ  نابیرگ  هک  یتبیـصم  دنادب  دیاب  تسا  هتـشگ  بئاصم  هب  یلتبم  هک  یناسنا  ور  نیا  زا  تسا  یناسآ  یتخـس  ره  یپ  رد  یتخس و 

. تسا رادیاپان 
: دیامرفیم هدرک  هراشا  تقیقح  نیا  هب  دنوادخ 

5 و 6) حارشنا /   ) اًرُْسی ِرْسُْعلا  َعَم  َّنِإ  اًرُْسی  ِرْسُْعلا  َعَم  َّنِإَف 
: دنیوگیم هتسناد  ددعت  رب  تلالد  ار  رسی  ندوب  هرکن  نارسفم 

( ( 389  / 10 : 1415 یسربط ، . ) ترخآ رد  يرگید  ایند و  رد  یکی  ددرگیم  ناسنا  بیصن  یناسآ  ود  یتبیصم  یتخس و  ره  اب  یگدنز  رد 
تمایق ندوب  هنادواج  ایند و  ندوب  ارذگ  زا  یهاگآ  . 6

دنکیم و يرپس  ایند  نیا  رد  ار  یهاتوک  رایسب  نامز  ترخآ  اب  هسیاقم  رد  تسا و  رذگ  لاح  رد  تعرـس  هب  ایند  هکنیا  هب  یهاگآ  اب  ناسنا 
دـح و ود  نآ  نایم  ینامز  رظن  زا  ئیـش  ود  هک  تسا  حیحـص  یتروص  رد  هسیاقم  اریز  تسین ، حیحـص  ترخآ  اـیند و  ناـیم  هسیاـقم  یتح 

نآ نایم  یتبسن  ینامز  رظن  زا  ناوتیمن  هک  تسا ، تیاهن  یب  هب  دودحم  تبسن  ترخآ ؛ ایند و  نایم  تبسن  اما  دشاب ، هتشاد  صخـشم  نامز 
نتـشاد رظن  رد  اـب  تساـیند و  رد  یگدـنز  زا  ییزج  هک  یبئاـصم  اـیند و  ندوب  ارذـگ  هب  هجوـت  اـب  تریـصب  اـب  ناـسنا  اذـل  درک  رارقرب  ود 

ماما دروم  نیا  رد  دـنیبیم . روآ  طاشن  ار  اهنآ  یتح  یـضار و  داد  دـهاوخ  وا  هب  بئاصم  لمحت  يازا  رد  دـنوادخ  هک  يرایـسب  ياهـشاداپ 
: دیامرفیم قداص 

: لاق یفوکلا  یلالهلا  نارمع  یبأ  )
: لوقی ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  دمحم  نب  رفعج  هللادبعابأ  تعمس 

ییابیکـش یکدنا  دنک ، ییابیکـش  ربص و  هکره  ( ) الیوط انزح  تثروأ  دق  ۀعاس  ةذل  نم  مک  الیوط و  احرف  تثروأ  دـق  ۀـعاس  ربص  نم  مک 
(153  / 1414 یسوط ، ( ) تسا هدرک  یبیکشان  یکدنا  دنک ، یبیکشان  هک  ره  هدرک و 

یهلا ردق  اضق و  هب  هجوت  . 7
جنرو دنرابیم ، ورف  اهناسنا  رب  شنیرفآ  ناهج  یلک  حلاصم  بسانت  هب  هک  دنشابیم  یتسه  ملاع  ریذپان  رییغت  تیعقاو  اهیراتفرگ  بئاصم و 

: دیامرفیم ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  ریما  ترضح  هنومن  ناونع  هب  درادیمن  رب  ار  اهنآ  عزف  عزج و  ندیشک و 
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هللا قحف  تربص  نا  تیتأ و  محرلا  قحف  تعزج  نا  نینمؤملاریمأ ، هل  لاقف  هل  خأب  هیزعی  سیق  نب  ثعشا  یلإ  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  نینمؤملاریمأ  ءاج 
(209 : 1404 ینارح ،  ) مومذـم تنأو  ءاضقلا  کیلع  يرج  تعزج  نا  دومحم و  تنأ  ءاضقلا و  کیلع  يرج  تربص  نا  کـنا  یلع  تیدأ 

وت رب  دـنوادخ  تاردـقم  مه  زاـب  ینک  یبیکـشان  رگا  دوب و  یهاوخ  روجأـم  دوشیم و  يراـج  وت  رب  یهلا  تاردـقم  ینک  ییابیکـش  رگا  )
. دوب یهاوخ  راکهنگ  وت  اما  دوشیم  يراج 

بئاصم لمحت  يونعم  یمسج و  راثآ  . 8
ناونع هب  تسا  هدش  هدرمـش  دنکیم ، یگدـنز  تامیالمان  لباقم  رد  ربص  هک  یـسک  يارب  يونعم  یمـسج و  يراثآ  تایاور  زا  ياهراپ  رد 

: دنیامرفیم مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  هنومن ،
: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  یبنلا  لاق 

نم اریخ  امد  همحل و  نم  اریخ  امحل  هتلدـبأ  هداوع ، یلإ  کشی  ملف  هشارف ، یلع  ءالبب  هتیلتبا  نمؤمی  دـیبع  نم  دـبع  امیا  لج  زع و  هللا  لوقی 
نآ دوش و  رامیب  زور  هس  هک  ياهدـنب  ره  ( 208  / 78 : 1403 یـسلجم ، . ) بنذ هل  سیل  هتیفاع و  هتیفاع  نإ  یتمحر و  یلإف  هتـضبق  ناف  همد ،

شندـب و ياهتـشوگ  زا  رتهب  یتشوگ  هب  شايرامیب  لحم  ياهتشوگ  دـنکن ) درد  زا  تیاکـش   ) دـنک ناـمتک  شناگدـننک  تداـیع  زا  ار 
دوب و دهاوخن  شیارب  یهانگ  رگید  هک  یلاح  رد  دباییم  تیفاع  مداد  شتیفاع  رگا  منکیم  لدب  شندب  نوخ  زا  رتهب  ینوخ  هب  ار  شنوخ 

. منکیم يراپسهر  ار  وا  مدوخ  تمحر  يوس  هب  شمدرب  ایند  زا  رگا 
یئادز تلفغ  هیام  بئاصم  . 9

تلفغ هیام  تاقوا  یخرب  رد  هک  دنکیم  دای  نآ  زا  الاک  ینعی  عاتم )  ) ناونع اب  دـنوادخ  اذـل  تسا ، نآ  ياهتنیز  ایند  تایـصوصخ  زا  یکی 
رارق نمؤم  ناـسنا  یگدـنز  رد  ار  یتالکـشم  بئاـصم و  رادـشه  رکذـت و  ناوـنع  هب  میحر  دـنوادخ  ور  نیا  زا  تسادـخ  داـی  ترخآ و  زا 

. تسا هدش  صخشم  مه  اهنآ  نامز  تایاور  رد  یتح  دوش  هبنتم  ات  دهدیم 
: دیامرفیم ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  قداص  ماما  هنومن  ناونع  هب 

مهوأ هیلعرجؤیف ، هسفن  یف  وأ  هدلو  یف  وأ  هلام  یف  امإ  هبیصی ، ءالبب  اموی  نیعبرا  لک  یف  رکذی  وه  الإ و  نمؤم  نم  ام  مالـسلاهیلع :)  هنع ( 
ای شلام  اـی  شدوخ  هب  هاوخ  دـباییم ، رکذـت  ییـالب  اـب  ینمؤم  ره  راـبکی ، زور  لـهچ  ره  ( 507 : 1418 یـسربط ، . ) وه نیأ  نم  يردـیال 

. دهد شاداپ  وا  هب  دنوادخ  ات  تسا ، اجک  زا  دنادیمن  وا  دریگیم و  رب  رد  ار  وا  هک  یهودنا  ای  شدنزرف 
ناسنا یگدنلاب  دشر و  هیام  اهالب  . 10

. دناهدرک یفرعم  اذغ  ناونع  اب  ار  ناسنا  یگدنز  رد  بئاصم  یهیبشت ، رد  مالسا  نایاوشیپ 
: دیامرفیم مرکا  ربمایپ 

: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  لاق 
(195  / 1403 : 78 یسلجم ،  ) نبللاب اهدلو  ةدلاولا  يدغت  امک  ءالبلاب  نمؤملا  هدبع  يذغیل  هللا  نإ 

هدافتـسا هیبشت  نیا  زا  دنکیم ) هیذغت  ریـش  اب  ار  دوخ  دنزرف  ردام  هکنانچمه  دـنکیم ، هیذـغت  يراتفرگ  الب و  اب  ار  نمؤم  هدـنب  دـنوادخ  ) 
: دوشیم

ءزج ناسنا  یگدـنز  همادا  يارب  مه  اـهالب  سپ  تسا ، ناـسنا  ءاـقب  همادا  يارب  داوم  نیرتيرورـض  نیلوا و  زا  یکی  اذـغ  هک  هنوگناـمه  . 1
. تسا وا  یگدنز  یندشانادج 

رهوگ ندـش  نایامن  ناسنا و  شرورپ  هیام  زین  بئاصم  اهالب و  دوشیم  ناـسنا  ندـش  دـنمناوت  ناـسنا و  شرورپ  یگدـنلاب و  هیاـم  اذـغ  . 2
. دوشیم ناسنا  دوجو 

دنوادخ رضحم  رد  روضح  ساسحا  . 11
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تـسا لقن  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  ادهـشلادیس  ترـضح  هراب  رد  هلمج  زا  دناهتخومآ ، ام  هب  ار  بئاصم  اب  ییورایور  نوگانوگ  ياههویـش  ام  نایاوشیپ 
. دنکیم نایب  هنحص  نیا  هب  دنوادخ  ندوب  رگهراظن  ار  تبیصم  نیا  ندش  ناسآ  تلع  دندش  دیهش  ناشیاراوخ  ریش  لفط  هک  یماگنه 

(69 : 1417 ینیسح ، ( ) هللا ِنیِعب  َلََزن  ّهنِا  یلَع  نّوه  )
بئاصم نتشاد  تیمومع  هب  هجوت  . 12

دننیبیم و تبیـصم  ایند  رد  اهناسنا  مامت  هکلب  تسین  وا  نآ  زا  اهنت  تبیـصم  دنادب  یمدآ  هک  تسنیا  بئاصم  لمحت  ياهراک  هار  زا  یکی 
: دنریگیم رارق  یهلا  شیامزآ  دروم 

( تباط تَّمَع  اذا  ۀبیصملا   ) تسا هدش  هتفگ  هنوگ  نیا  يروهشم  مالک  رد  اذل 
 ( دوشیم لمحت  لباق  دشاب  یمومع  یماگنه  تبیصم  )

(173  / 7 : 1421 یناردنزام ، حلاص  یلوم  )
: دیامرفیم دندوب  ور  ایور  اهنآ  اب  غیلبت  رد  ناشیا  هک  یتالکشم  بئاصم و  ربارب  رد  ص )  ) ربمایپ هیحور  تیوقت  يارب  نآرق  رد  دنوادخ  و 

( نِینِمْؤُْمِلل يَرْکِذ  َو  ۀَظِعْوَم ٌ  َو  ُّقَْحلا  ِهِذَه  ِیف  َك   َ ءاَجَو َكَداَُؤف  ِِهب  ُتِّبَُثن  اَم  ِلُسُّرلا  ءاَبنَأ ِ  ْنِم  َْکیَلَع  ُّصُقَّن  ُالک  َو  )
(120 دوه /  )

(281  / 4 : 1424 هینغم ، )
اهنیا رد  مینادرگیم و  راوتـسا  نادـب  ار  تلد  هک  تـسیزیچ  مـینکیم ، تیاـکحوت  رب  هـک  ار  دوـخ  ناربماـیپ  ياهتـشذگرس  زا  کـی  ره  (و 

( تسا يرّکذت  زردنا و  نانمؤم  يارب  هدمآ و  وت  يارب  تقیقح 
يریگ هجیتن 

تـسا هدرک  هئارا  جـنر  زا  ییاـهر  يارب  هک  ییاـهراک  هار  تسیعقاو و  ریغ  يریوصت  دـنکیم  هئارا  جـنر  ناـهج و  زا  مسیدوب  هک  يریوصت 
یگدنز ءزج  ار  تبیـصم  جنر و  زا  یـشخب  مالـسا  یلو  هتفاین  ییاهر  جـنر  زا  زگره  نآ  ناوریپ  هک  نیا  نآ  دـهاش  تسیلمع و  ریغ  مهبم و 

هکلب لمحت  لباق  اهنت  هن  ار  بئاصم  هک  دنکیم  هئارا  ییاهراک  هار  یلو  تسا  ندرک  فرط  رب  لباق  هن  راکنا و  لباق  هن  هک  دـنادیم  يویند 
. دننکیم زین  روآ  طاشن 

لوصا هقف و  جراخ  سرد  مجنپ  لاس  يوضر  ناسارخ  هیملع  هزوح  هتخومآ  شناد  يوسوم  نیسح  دمحم  دیس 
 *********** تسرهف

عبانم
. میرک نآرق  . 1

. هیردیحلا ۀعبطملا  فرشالا ، فجن  نازحالا ، ریثم  ، 1369 ءاقبلا ، یبا  نب  رفعج  نب  دمحم  نیدلا  مجن  یلح ، امن  نبا  . 2
. نیسردم هعماج  مق ، لوقعلافحت ، ، 1363 یلع ، نب  نسح  ینارحلا ، ۀبعش  نبا  . 3

، مق ماَلَّسلا ، ِْهیَلَع  يدهملا  مامإلا  ۀسردم  رشنو  قیقحت  صیحمتلا ، اتیب ، مامه ، نب  دمحم  یفاکسإلا ، . 4
. رصاعم هاگن  نارهت ، ادوب ، ، 1986 ع . ییاشاپ ، . 5

، مق ینامرک ، هداز  رظان  زانرف  مجرتم ؛ دنه ، یفـسلف  ياهبتکم  یفرعم  ، 1384 ناهوم ، اردنیرد  اتاد ، روسفرپ  شیتاس و  اردـناچ ، روسفرپ  . 6
. نایدا تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم 

. هرطق اجیب ، ییاشاپ ، ع . همجرت : ادوب ، نخس  اتیب ، هن ، این  اکول ، یت  . 7
. نایلیعامسا هسسوم  مق ، ثیدحلا ، بیرغ  یف  هیاهنلا  ، 1364 دمحم ، نب  كرابم  ریثا ،) نبا   ) يرزج . 8

. مق نیسردم  هعماج  مق ، يرافغ ، ربکا  یلع  حیحصت  لوقعلا ، فحت  ، 1404 هبعش ، نب  نیسح  نب  یلع  ینارح ، . 9
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. يدهلا راونا  مق ، فوفطلا ، یلتق  یف  فوهل  هللا  ، 1417 رفعج ، نب  یسوم  ینیسح ، . 10
ءاوضألا راد  توریب ، يرویـس ، دادـقم  قیقحت  رـشع ، يداحلا  باـبلا  حرـش  یف  رـشحلا  موی  عفاـنلا  ، 1417 فـسوی ، نب  نـسح  یلحلا ، . 11

. عیزوتلا رشنلا و  ۀعابطلل و 
. نارهت هاگشناد  همان ، تغل  ، 1364 ربکا ، یلع  ادخهد ، . 12

.1368 دراگلیه ، تسنرا  نوسنیکتا ، دراچیر  نوسنیکتا ، لاتیر  . 13
. اجیب ناراکمه ، ناهاگ و  ناسین  ولماش ، دیعس  رتکد  ینهارب ، یقت  دمحم  رتکد  همجرت : یسانشناور ، هنیمز  ، 21

. ثیدحلا راد  مق ، ثیدحلا ، راد  قیقحت : همکحلا ، نازیم  ، 1375 دمحم ، يرهش ، ير  . 14
. رکفلا راد  توریب ، سورعلا ، جات  ، 1414 یضترم ، يدیبز ، . 15

. رئاخذلا راد  توریب ، هدبع ، دمحم  خیش  حرش : قیقحت و  هغالبلا ، جهن  ، 1412 یسوم ، نب  نیسح  نب  دمحم  یضر ، دیس  . 16
. نارهت هاگشناد  نارهت ، یبحم ، رایادخ  مجرتم ؛ گرزب ، نایدارصتخم  خیرات  ، 1346 نیسلف ، هلاش ، . 17

. ریبکریما نارهت ، دنه ، یفسلف  ياهبتکم  نایدا و  (، 2356  ) 1356 ش شویراد ، ناگیاش ، . 18
. نیسردم هعماج  مق ، نارقلا ، ریسفت  یف  نازیملا  اتیب ، نیسح ، دمحم  دیس  یئابطابط ، . 19

. تاعوبطملل یملعالا  هسسوم  توریب ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  ، 1415 نسح ، نب  لضفلا  یلع  وبا  یسربط ، . 20
. ثیدحلاراد دنمشوه ، يدهم  قیقحت  رابخألاررغ ، یف  راونألا  ةاکشم  ، 1418 یلع ، لضفلا  یبأ  یسربطلا ، . 21

. هیمالسالا هفاقثلا  رشنلا  هبتکم  ینیسح ، دمحا  دیس  قیقحت : ، 1421 نآرقلا ، بیرغ  ریسفت  نیدلا ، رخف  یحیرط ، . 22
. یمالسالا مالعالا  بتکم  یلماع ، ریصق  بیبح  دمحا  قیلعت : حیحصت و  نایبتلا ، ، 1409 نسحلا ، نب  دمحم  یسوط ، . 23

. هفاقثلا راد  مق ، یلامالا ، ، 1414 نسحلا ، نب  دمحم  یسوط ، . 24
. ةرجهلاراد ۀسسؤم  یموزخملا ، يدهم  قیقحت : نیعلا ، ، 1409 دمحأ ، نب  لیلخلا  يدیهارف ، . 25

. یسودرف هاگشناد  دهشم ، دنه ، نایدا  ، 1385 ضایف ، یئارق ، . 26
. رصنلا هبتکم  مق ، یفاصریسفت ، ، 1416 ضیف ، یناشاک ، . 27

. هیمالسالا بتکلا  راد  نارهت ، يرافغلا ، ربکا  یلع  قیلعت : حیحصت و  یفاک ، لوصا  ، 1375 بوقعی ، نب  دمحم  ینیلک ، . 28
نایدا و تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  اجیب ، یعاجـش ، اضریلع  قیقحت ، همجرت و  زورما ، ناهج  رد  ادوب  نییآ  ، 1384 سا ، لا . زنیزاک ، . 29

. بهاذم
. فورعملا راد  اجیب ، ماَلَّسلا ، ِْهیَلَع  نیسحلا  مامالا  تاملک  هعوسوم  ، 1416 ماَلَّسلا ، ِْهیَلَع  رقابلا  مامالا  دهعم  یف  ثیدحلا  هنجل  . 30

. ثیدحلا راد  مق ، يدنجریبلا ، ینیسحلا  نیسح  خیش  قیقحت : هظعاوملا ، مکحلا و  نویع  ، 1376 دمحم ، نب  یلع  یطساولا ، یثیل  . 31
، یبرعلا ثارتلا  ءایحا  راد  توریب ، یفاک ، لوصا  حرش  ، 1421 حلاص ، دمحم  یلوم  یناردنزام ، . 32

. یبرعلا ثارتلا  ءایحا  راد  توریب ، يدوبهب ، رقاب  دمحم  قیقحت : راونالاراحب ، ، 1403 رقاب ، دمحم  یسلجم ، . 33
. ۀیمالسإلا بتکلاراد  نارهت ، فشاکلا ، ، 1424 داوجدمحم ، هینغم ، . 34

. تجهب نارهت ، ناداش ، رهچونم  همجرت : هشیدنا ، یگدنز و  يارب  یهار  مسیدوب  ، 1374 سار ، نوسلیو  یسنان ، . 35
. ریبکریما نارهت ، یچتعاس ، دمحم  رتکد  همجرت : یسانشناور ، لوصا  ، 1364 نامرن ل ، . 36

ءاـیحإل مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لآ  ۀسـسؤم  قیقحت  لـئاسملا ، طبنتـسم  لـئاسولا و  كردتـسم  ، 1409 نیـسح ، ازریم  یـسربطلا ، يروـن ، . 37
. توریب ثارتلا ،

. یمالسا گنهرف  رشن  رتفد  نارهت ، یهاوگ ، میحرلادبع  همجرت : ناهج ، يهدنز  نایدا  1376 ش ، تربار ، مویه ، . 38
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.Strong، John s. The Buddha a Short Biography، One World Oxford، 2001 . 44

ادخ راکنا  ات  شریذپ  زا  امال  ییالاد 

یگنامداش رنه  باتک  هک  نانچ  تسا ؛ نیرفآ  جنر  دـنک  يداش  دـیلوت  هک  نآ  زا  شیپ  یگنامداش  هب  امال  ییالاد  ياههیـصوت  زوین /  نایدا 
. تسا یتسه  رد  جنر  تابثا  رد  رتشیب  مه  يو 

. دش دلوتم  تبت  یقرش  لامش  رد  ودمآ »  » ناتسا رد  زرواشک  ياهداوناخ  رد  مهدراهچ  يامال  ییالاد  هب  روهشم  وستایگ » نیزنت  »
اهنآ همه  تسوا و  مسجت  يدعب  يامال  ییالاد  درخ ،) سونایقا  ینعم  هب   ) امال ییالاد  کی  تشذگ  رد  زا  دـعب  هک  دـنداقتعا  نیا  رب  اهیتبت 

كرد دـنلئاق و  ياهژیو  تسادـق  اـمال  ییـالاد  يارب  هک  تسا  تهج  نیمه  زا  دـنا  گرزب ) يادوب   ) رهم يادوب  ياهخـسانت  هتفاـی و  مسجت 
. دننادیم گرزب  یضیف  ار  وا  روضح 

( مهدزیس يامال  ییالاد  تشذگرد  زا  دعب  لاس  ینعی 4   ) یگلاس ود  زا  مهدراهچ  يامال  ییالاد 
. تساراد ار  بصنم  نیا  نونکات  دش و  هتخانش  ییامال  ییالاد  ماقم  هتسیاش 

دیعبت رد  ار  تبت  تلود  تخیرگ و  دـنه  هب  شنادـیرم  زا  نت  اهدـص  اب  امال  ییـالاد  درک ، هلمح  تبت  هب  نیچ  لاس 1949  رد  هک  یماـگنه 
. دریگ تسدب  مه  ار  یسایس  تماعز  ینید ، تماعز  زا  ریغ  تسناوت  ًادعب  داد و  لیکشت 

. تسا هتشاد  رگید  ياهروشک  هب  یناوارف  ياهترفاسم  امال  ییالاد 
. تسا هدش  تبث  يو  همانراک  رد  یمسر  ترفاسم  زا 60  شیب 

. تسا هتخادرپ  ینارنخس  هب  یللملا  نیب  تاسسوم  اههاگشناد و  رد  اهترفاسم  نیمه  رد  يو 
امال ییالاد  هب  یللملا  نیب  یملع و  حرطم  ياهداهن  فرط  زا  يراـختفا ) يارتکد  زا 50  شیب   ) يراختفا كردم  ددـعتم و  تازیاوج  ياطعا 

. تسا هتفای  تسد  يدروکر  نینچ  هب  یبهذم  ربهر  رتمک  هک  تسیدراوم  هلمج  زا 
. تساکیرما يروم  هاگشناد  يراختفا  داتسا  نونکا  مه  يو 

ههد لوط 2  رد  هدوب و  زواجتم  یناج و  يدرف  هک  مادص  مادـعا  اب  يو  هک  تسا  هنایارگ  طارفا  ياهنوگ  هب  امال  ییالاد  یبلط  حلـص  ياعدا 
. دش لبون  حلص  هزیاج  هدنرب  لاس 1989  رد  امال  ییالاد  درک . تفلاخم  تفرگ  ار  نت  اهدص  ناج 

نیریـش رتراـک ، یمیج  تاداـسرونا ، نوچمه  يدارفا  هک  ارچ  تسا ، هدرک  ادـیپ  یـسایس  هغبـص  رتشیب  لـبون  حلـص  هزیاـج  ياـطعا  هزورما 
حلص ناگدنرب  نیب  رد  نیبار  قاحسا  زرپ ، نومیش  نوچمه  لیئارسا  میژر  نارادمدرـس  ای  فچابروگ و  لیئاخیم  یعداربلا ، دمحم  يدابع ،

هب دـنناوتیم  اهیبرغ  دراد و  وس  مه  ریغ  یـسایس  عضاوم  نیچ  ربارب  رد  هک  تهج  نیا  زا  امال  ییـالاد  تقیقح  رد  دـنوشیم . تفاـی  لـبون 
. تسا هتشاد  شقن  باختنا  نیا  رد  دننک  هدافتسا  وا  زا  نیچ  هیلع  يا  هبرح  ناونع 

رد یمومع  راکفا  بجعت  ثعاب  امال ) ییالاد   ) یجراخ درف  کی  هب  راب  نیلوا  يارب  اکیرما  هرگنک  يالط  لادم  ياطعا  ربخ  رویرهش 85  رد 
. دش ناهج 

. تسا هدومن  راهظا  ار  یتسنویهص  میژر  هب  دوخ  یکیدزن  یگتفیش و  اهراب  نونکات  امال  ییالاد  %%
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شیاین مارتحا و  يادا  هب  میلشروا  رد  هبدن  راوید  لباقم  رد  ًامسر  تسا و  هتشاد  لیئارسا  هب  یمسر  ترفاسم  دنچ  ییارگ  حلص  راعش  اب  يو 
. تسا هتخادرپ 

هب ار  ادوب  نید  دـنکیم  شالت  هتفگ و  نخـس  اهتلم  نیب  یتشآ  ترورـض  یناهج و  حلـص  باب  رد  یللملا  نیب  عماجم  زا  يرایـسب  رد  يو 
. دنک یفرعم  اهتلم  رگید  هب  دنک  مکاح  ناهج  رد  ار  رهم  حلص و  دناوتیم  هک  یبتکم  ناونع 

نیا هتبلا  دنادیم . دوخ  ياهتیرومام  ءزج  ار  نارگید  اب  ندش  ساسحا  مه  نارگید و  اب  ندش  میهـس  دنادیم و  حلـص  يدانم  ار  دوخ  يو 
. دنادرگ کیرش  مه  جنر  درد و  رد  ار  نارگید  تسا  دنمهقالع  هک  هدرک  ذوفن  يو  حور  رد  نانچ  يدردمه 

: دیوگیم دوخ  دروم  رد  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دیاش 
. تسا یناسآ  راک  نارگید  اب  ندش  میهس  نم  يارب  »

يرـس لئاسم  دروم  رد  یعمج  رد  تسا  نکمم  لاثم  ناونع  هب  منک . ظـفح  مناوتیمن  ار  نارگید  ياـهزار  هک  تسنیا  مراـک  لاکـشا  طـقف 
.« منک حرطم  نارگید  ربارب  رد  ار  بلاطم  نیا  هلصافالب  نم  دریگ و  تروص  یثحب 

: امال ییالاد  ياههشیدنا 
. تسا ینامداش  هب  ندیسر  نآ  دراد و  رظن  رما  کی  هب  همه  زا  شیب  امال  ییالادیداش   1

: دیوگیم دروم  نیا  رد  يو  دوشیم . هصالخ  هلأسم  نیمه  رد  کلاس  ریس  تیاغ  تسیگدنز و  فده  يو  دید  زا  يداش 
باتک کی  هک  تسیتروص  هب  يداـش  هب  اـمال  ییـالاد  هجوت  دـیآ ». تسد  هب  رکف  نیرمت  شزومآ و  قیرط  زا  دـناوتیم  يداـش  نم  رظن  زا  »

. تسا هدمآرد  شراگن  هب  يداش  باب  رد  وا  ياههاگدید  دروم  رد  لقتسم 
يددـعتم تاعورف  جـیاتن و  تهج ، نیمه  هب  تسا ، هدـیدرگ  رکذ  تلع  کی  هباثم  هب  هک  دراد  دوجو  لصا  کی  مسیدوب  ردـجنر  لـصا   2

.« تسا هدروخ  دنویپ  جنر  اب  یتسه  تاذ  ًاساسا  تسا و  جنر  رد  ناسنا   » هک تسنیا  لصا  نآ  دوشیم . هدرمش  نآ  يارب 
تـسا میظع  جنر  نیا  زا  یـشخب  همه  نازیزع ، نداد  تسد  زا  گرم ، يوریپ و  اهتیمورحم ، یگدید ، بیـسآ  اهيرامیب ، نوچ  ییاهجنر 

. تسا هدنکفا  هیاس  یتسه  رسارس  رب  هک 
تاجن رود  هخرچ و  نیا  زا  هک  نیا  رگم  تسا ، راتفرگ  ررکم  ياهگرم  یپایپ و  ياهدـلوت  هخرچ  رد  تسا و  راتفرگ  جـنر  نیا  رد  ناـسنا 

. دسرب اناورین ) قلطم (  يانف  هب  دبای و 
. تسا ینوگرگد  رییغت و  رد  زیچ  همه  درادن و  دوجو  ملاع  رد  ییاجرباپ  تباث و  رهوج  چیه  ادوب  هاگن  رد  یتابثیب  رییغت و  لصا   3

. تسا هتفرگ  رارق  نییبت  دروم  امال  ییالاد  ياههتفگ  اههتشون و  رد  اهییادوب و  ياهباتک  رد  يددعتم  ياهتروص  هب  تابث  مدع  نیا 
. تسا هدش  ریبعت  یگیهت »  » هب ءایشا ، یمومع  ینوگرگد  نیا  زا  امال  ییالاد  ياههتفگ  رد 
. دشاب هتشاد  یتاذ  یتسه  تسناوتیمن  ياهدیدپ  چیه  هک  تسا  نآ  يانعم  هب  یگیهت  »%%

یپ اههدـیدپ  همه  ندوب  زومآ  بیرف  ای  هدـنبیرف  تشرـس  هب  میناوتیم  تسین  هدـنیاپ  دوخ  هب  زیچ  چـیه  تعیبط  همه  رد  هک  نیا  نتفایرد  اب 
: تسا هدروآ  رگید  ياج  میربب ».

. دنتسه یهت  دنشاب  نیرهوج  هک  يا  یتسار  نیتسار و  یتسه  زا  اههدیدپ  همه  »
امال ییالادامال  ییالاد  مـالک  رد  نید   4 دـناهرهبیب ». دـشاب  هتفرگ  ياج  ناش  تشرـس  رد  هک  يدوخ  ای  یتاذ  یتسه  زا  اههدـیدپ  همه  … 

: دیوگیم هک  نانچ  دنادیم . شخب  مارآ  یصخش  یمرگرس  کی  هک  یقیقح  یهار  یعقاو و  يریسم  هن  ار  نید 
رد امال  ییالاد  هچنآ  الاب  نایب  رد  میراد » زاین  نید  درایلیم  جنپ  هب  مدـقتعم و  نم  دـننکیم و  یگدـنز  نیمز  هرک  يور  ناسنا  نویلیم  جـنپ  »

نیا رد  هچنآ  دوشیم . داـی  ینید » مزیلاروـلپ   » و ینید » ییارگ  ترثـک   » هب نآ  زا  هزورما  هک  تسا  ناـمه  هدروآ ، دورف  میلـست  رـس  شربارب 
؟» یقوذ ياهلأسم   » ای تسا  یعقاو » هار   » نید ایآ  هک  تسنیا  تسا  رکذ  لباق  هداس  نابز  اب  رصتخم 
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؟ تسا ننفت  یمرگرس و  یعون  هک  تهج  نیا  زا  ای  تسا  مزال  شدوجو  تسا  ناسنا  حور  لیصا  هیلوا و  زاین  هک  تهج  نیا  زا  نید  ایآ 
يررـض نآ  دوبن  رد  هک  تساذغ  رـسد  نوچ  مه  ای  تسا ؛ یعطق  حور  تکاله  نآ  نودب  هک  تسا  سفنت  هب  زاین  اوه و  نوچ  مه  نید  ایآ 

؟ دوشیمن ناسنا  هجوتم 
نید تشادرب ، نیا  رد  هک  تسا  نید  زا  یقوذ » تشادرب   » تسا راگزاس  مه  اهیبرغ  جیار  هاگن  اب  تسا و  هدمآ  امال  ییالاد  نایب  رد  هچ  نآ 

هدوهیب ددرگ  یعامتجا  تلاسر  راد  هدهع  نید  هک  نیا  راظتنا  نیا ، رب  انب  دوشیم . دادـملق  يدرف  ياهلأسم  دوشیم و  یقلت  ياهقیلـس  يرما 
. دوب دهاوخ  وغل  و 

: دنک هیصوت  امال  ییالاد  هک  تسیعیبط  نیا  رب  انب  درادن . ییاضتقا  چیه  ییادخ  یب  ای  ییادخ  اب  هب  تبسن  نید  شرگن ، نیا  اب 
. دشاب دوخ  بسانم  يوراد  لابند  دیاب  یسک  ره  ادخ ، راکنا  اب  يرگید  دبای و  شمارآ  ادخ  شریذپ  اب  یسک  دراد  ناکما  »

: تسا نیا  امال  ییالاد  تیونعم  باب  رد  يدیلک  یساسا و  رایسب  هتکن  شاکنک 1  لمات و 
ترابع هب  تسا » جنر  دض  هک  دنکیم  توعد  يزیچ  هب  ار  وا  دنیبیم  بولطمان  ار  جنر  دنادیم و  جنر  رد  قرغ  ار  رـشب  نوچ  امال  ییالاد  »

: دیوگیم يو  دنکیم .» توعد  يداش  هب  دنادیم  جنر  رد  ار  رشب  نوچ   » يو رگید 
يدوجو تیفرظ  اب  قباطم  هک  دراد  دوخ  رد  ار  جنر ) رب  هبلغ  شهاوخ  سح   ) سح نیا  هرـشح  نیرتکچوک  یتح  ییادوب  کی  هاگدید  زا  »

. دنکیم هیجوت  رایعم  نیمه  اب  ار  اهسح  زا  يرایسب  امال  ییالاد  دبای » تسد  ینامداش  هب  دراد  یعس  انبم  نیا  رب  تسوا و 
نیا كرد  نارگید و  يارب  مارتحا  سح  يانبم  رب  یعقاو  يدردـمه  . » دـیوگیم يدردـمه  تیبولطم  لیلد  يدردـمه و  دروم  رد  يو  ًالثم 

هک یسدقم  نتم  رد  يداش  هب  هجوت  دنیآ ». قئاف  جنر  رب  دنـشاب و  داشام  دننام  تسرد  دنراد  قح  زین  نارگید  هک  تسا  هتفرگ  رارق  تیعقاو 
: تسا هدمآ  نینچ  تسادوب  هب  بوسنم 

زا هک  دوب  میهاوخ  كاـنبات  نایادـخ  دـننامه  هطـساو  نیا  هب  اـما  مینادیمن  دوخ  نآ  زا  ار  يزیچ  دـنچ  ره  مییاـم . تخبـشوخ  تقیقح  رد  »
هاگن زا  يداش  فدـه  مود  تسامال ، ییالاد  رظن  زا  يداش  فیرعت  الوا  تسا  لمات  لـباق  ناـیم  نیا  رد  هچ  نآ  مینکیم ». هیذـغت  یناـمداش 

. تسا يو 
: دیوگیم يداش  فیرعت  رد  يو 

نآ درادن و  دوجو  یباذع  جنر و  چیه  نامز  نآ  رد  دسرب . یگدازآ  يدازآ و  هلحرم  هب  ناسنا  هک  تسیماگنه  يداش  نیرتالاب  نم  رظن  زا  »
. تسا يدبا  يداش 

زا تسا ، يداش  فیرعت  تیهام و  باب  رد  امال  ییالاد  هتفگ  نیرتلماک  هک  مالک  نیا  دراد ». راک  رـس و  رکف  بلق و  اـب  رتشیب  یعقاو  يداـش 
. تسا شاکنک  لباق  ددعتم  تاهج 

. دناسرب يدازآ  زرم  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  نآ  یقیقح  يداش  هک  تسا  هدش  هدنسب  هتکن  نیمه  هب  الاب  فیرعت  رد 
. تسا هدیدرگن  نییبت  يو  نایب  رد  مادک  چیه  تساجک ؛ نآ  زرم  تسا و  مادک  نآ  فیرعتو  تسیچ  يدازآ  هک  نیا 

نیمه زا  دـنراد ، يداش  زا  يا  هبرجتو  دـناهدرک  كرد  ار  يداـش  فلتخم ، ياـهتروص  هب  ناـگمه  هک  دومن  ناـعذا  دـیاب  رگید  يوس  زا 
يداـش فیرعت  هب  دـنمزاین  ار  دوخ  یـسک  هک  تسور  نیمه  زا  ًاـساسا  دراد و  دوجو  رظن  قاـفتا  يدودـح  اـت  نآ  موـهفم  دروـم  رد  تهج 

. تسا يرگید  هنوگ  هب  هصق  يدازآ  دروم  رد  اما  دنیبیمن ؛
، فیرعت دروم  رد  تسا و  هدـیدرگن  هئارا  نا  زا  يدـحاو  فیرعت  زونه  هک  تسا  فلتخم  نانچ  يدازآ  موهفم  دروم  رد  اهتشادرب  ـالوصا 

. تسا هتسیرگن  موهفم  نیا  هب  دوخ  صاخ  کنیع  زا  یسک  ره  دراد و  دوجو  هاگدید  فالتخا  نآ  ياهزرم  دودح و  قیداصم ، اشنم ،
: تفگ دیاب  تیاهن  رد  تسین . لوبق  لباق  تسا  هدز  دنویپ  يدازآ  لثم  یمهبم  موهفم  هب  ار  يداش  امال  ییالاد  هک  نیا  نیا  رب  انب 

نیا اـب  ار  دوـخ  روـظنم  دارم و  دـیامن و  هدارا  ار  یهجو  هلمج  نیا  زا  ناوـتیم  یـسک  ره  تسا و  هتفرگ  ارف  ار  هتفگ  نـیا  ماـهبا  زا  يراـبغ 
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نیا ناشیاهراعش  رد  دنرادن  ییانبم  تدحو  چیه  ینیبناهج  ثیح  زا  امال  ییالاد  راکفا  اب  هک  يدارفا  تسور  نیمه  زا  دیامن . نایب  فیرعت 
: دیوگیم جنر  لمحت  يارب  هار  نیرتهب  دروم  رد  امال  ییالاد  دنراد . يرگید  روظنم  هلمج ، نیا  زا  تسا و  هدمآ  هتفگ 

نیداـینب ياـهیگژیو  زا  جـنر  هـک  مروآ  داـی  هـب  هـک  تـسنیا  جـنر  لـمحت  يارب  نـیرمت  نیرترثوـم  نیرتـهب و  ًاصخــش  نـم ، دوـخ  يارب  »
هب يرگید  هیواز  زا  هظحل  نامه  رگا  روآ ] جنر  راک  اب  ههجاوم  ماگنه  . ] تسین یشیدنا  نشور  زا  یناشن  نآ  رد  هک  يدوجو  تساراسماس ؛

نیا رب  انب  دباییم …  لیلقت  امش  یتیاضران  یتحاران و  سح  تسامش  جنر  هدولاش  دوخ  مسج ، نیا  هک  دیروآ  دای  هب  دینک و  هاگن  عوضوم 
انب تشاد .» دیهاوخ  يرتشیب  لمحت  یگدنز  ياهيراوشد  ربارب  رد  هک  تسین  يدیدرت  تسامـش ، تعیبط  زا  یـشخب  جنر  هک  دـیریذپب  رگا 

دیابن جنر  زا  درک . رارف  دوشیمن  جنر  زا  هک  دـینک  هجوت  دـیهد و  رییغت  ار  دوخ  شرگن  هک   » تسنیا جـنر  نامرد  يارب  يو  لح  هار  نیا  رب 
: تسا نیا  امال  ییالاد  طسوت  هدش  هتفرگ  راکب  شور  هجیتن  تسامش .» تاذ  زا  یشخب  نوچ  تخیرگ 

ایآ دـناجنریم  ار  اـهنآ  یگدـنز  تالکـشم  دـنباتیمن و  رب  ار  جـنر  هک  یناـسک  هک  تسنیا  لاؤس  لاـح  تسه ». نوـچ  دـیریذپب  ار  جـنر  »
اـضق زا  دـیامن ؟ تابثا  ار  جـنر » دوجو   » دـنکیم شالت  امال  ییالاد  هک  تسا  تیعقاو » کی  ناونع  هب  جـنر  شریذـپ  مدـع   » رد ناشلکـشم 
ریذـپ ناکما  ار  نآ  زا  ییاـهر  هک  دـناهتفرگ  يدـج  ناـنچ  ار  جـنر  دوجو  هک  دـنا  يدارفا  دـنراد  جـنر  زا  يرتشیب  يریذـپ  رثا  هک  یناـسک 

نآ لمحت  ون  یـشرگن  داجیا  اـب  هکلب  دوشیمن ؛ اوادـم  تسیقاـب و  دوخ  ياـج  هب  جـنر  اـمال  ییـالاد  هاـگن  رد  رگید  تراـبع  هب  دـننیبیمن .
نیا رب  انب  مینک  لمحت  ار  نآ  میناوتب  ات  تسین  ندـش  ادـج  لباق  یتسه  زا  جـنر  میریذـپب  ام  هک  دراد  رارـصا  امال  ییالاد  دوشیم . رتتحار 
جنر نامرد  رد  شور  نیا  هک  تسا  حرط  لباق  رگید  یشسرپ  میریذپیم . یتسه  رد  تقیقح  کی  ناونع  هب  ار  نآ  هکلب  دوشیمن  عفر  جنر 

؟ دراد ییاراک  ردقچ  لمع  رد 
هک نانچ  دهدیم ، ناشن  ار  نیا  زا  ریغ  هبرجت  دـشاب ؟ یقفوم  مزیناکم  لمع  رد  دـناوتیم  کنیع ، ضیوعت  شرگن و  رد  رییغت  هنوگ  نیا  ایآ 

. الاب لومرف  ییاراک  هب  هن  دهدیم  تبسن  نامز  تشذگ  هب  ار  ردارب  نادقف  جنر  لمحت  شردارب ، گرم  زا  دعب  امال  ییالاد  دوخ 
. تسا خسانت  موهفم  امال  ییالاد  لوبق  دروم  ینابم  رگید  زا   3

. تسا هدش  عقاو  در  شهوکن و  دروم  یهلا  نایدا  رد  هک  تسیاهدیا  تسا ، هدش  هداد  رارق  زیخاتسر  نیزگیاج  يدنه  نایدا  رد  هک  خسانت 
. تسا هتفای  صاصتخا  خسانت  در  هب  یباوبا  یمالک  یفسلف و  نوتم  رد 

ندوب لاحم  اهنآ ، هلمج  زا  هک  تسا  هدومن  هماقا  موهفم  نیا  نالطب  رب  یفـسلف  لیلد  دـنچ  يزاریـش ) نیدـلا  ردـص   ) هعبرا رافـسا  بحاـص 
. تسا هوق  هب  تیلعف  زا  حور  تشگرب 

هب انب  رگید  فرط  زا  تسین و  ضحم  هوق  هدیـسر  تیلعف  تلاح  هب  ندـب ، زا  تقرافم  ماگنه  رد  ناسنا  حور  هک  تسا  ملـسم  فرط  کی  زا 
. دنکیم ادیپ  لزنت  ضحم  هوق  دادعتسا و  هلحرم  هب  هرابود  دنکیم و  لولح  لیلد  نودب  يرگید  دسج  دبلاک و  هب  حور  خسانت ،

« نادـجو  » هک لعف  نوچ  لطاب . تسا و  لاحم  تسیرما  هک  ددرگرب  هوق  هب  لعف  زا  جورخ  هوق  هب  دوجوم  تیلعف  هک  تسنیا  هتفگ  نیا  همزال 
. دوشیمن لیدبت  تسا  نادقف »  » هک هوق  هب  زگره  تسا 

غیلبت يو  زا  هتفرگ و  رارق  هجوت  دروم  رایسب  یبرغ  هعماج  فرط  زا  امال  ییالاد  هزورما  هک  تسنیا  امال  ییالاد  دروم  رد  هتکن  نیرخآ  اما   4
نوچ مه  دوویلاه  يامنیس  رد  يرنه  راثآ  زا  يا  هتسد  زیواتسد  هدرک ، هضرع  هک  یبتکم  مه  وا و  صخـش  مه  هک  ییاج  ات  دوشیم  ناوارف 
هدـش دای  دـیدج  رـصع  رد  تیونعم  رگاـیحا  یجنم و  ناونع  هب  وا  زا  تسا و  هتفرگ  رارق  داـب  هدـننک  لرتنک  نیرخآ  ياههعومجم 2012 و 

. تسا
هک ارچ  درک ؛ وجتـسج  ادوب  نید  ینافرع  يونعم و  ياههزومآ  رد  دیاب  ار  هجوت  نیا  هشیر  مینک  رظن  فرـص  هک  اهیبرغ  یـسایس  ضارغا  زا 

ایوج یتشآ  روحمارادم و  تاروتسد  زا  يا  هتسد  هئارا  اب  هکلب  درادن ، برغ  دیدج  ندمت  هب  تبـسن  یفنم  عضوم  طقف  هن  يداحلا  نید  نیا 
یمدق یتح  دزادنا و  راک  هب  شیوخ  نورد  رد  رییغت  هب  دتفیب  راک  هب  برغ  ندـمت  رییغت  يارب  تسا  نکمم  هک  ار  ییاهيژرنا  دـناوتیم  هن ،
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. دزاسب بلط  حلص  هار و  هب  رس  ییاهناسنا  نافرع ، تیونعم و  نابلاط  زا  هتشاذگ و  رتارف 
، دراد ینوگرگد  هب  زاین  هک  هچ  نآ  دید و  ابیز  بولطم و  ار  زیچ  همه  دیاب  یگنامداش  بارـس  هب  ندیـسر  يارب  مسیدوب ، هاگن  رد  هک  ارچ 

. دنک رییغت  دیاب  اهناسنا  هاگن  هکلب  تسین  اهگنهرف  اهتموکح و  نوریب و  ناهج 
همزال هک  برغ  ندمت  ياهدمایپ  زا  هن  اهملظ  اهجنر و  نیا  هک  تفریذپ  دـیاب  اما  دراد ؛ دوجو  جـنر  هک  دـنچ  ره  ییادوب ، کی  هشیدـنا  رد 

. تسا ناهج  تاذ  ءزج  یتسه و 
دننک و رذگ  نافوط  جوم  زا  دننیرفایب و  يداش »  » اهجنر هوک  زا  دنناوتب  اهناسنا  هک  تسنیا  مهم  درادن ، رییغت  هب  زاین  برغ  ندمت  نیا  رب  انب 

ملاـع هب  تبـسن  ینارگن  هب  يزاـین  چـیه  دـنور و  شیپ  هب  یماـگ  نتـسیز  داـش  يوس  هب  دـنناوتب  ندز  اـپ  تسد و  اـب  دنـسرب و  شمارآ »  » هب
رد یمالـسا  نافرع  نیزگیاج  شقن  رد  دـناوتیم  هک  ینییآ  ناونع  هب  مسیدوب  نایبرغ ، هاـگن  رد  درادـن . دوجو  يورخا  باـقع  زیخاتـسر و 

تمـس هب  ار  تاهجوت  تسا  رداق  هک  یلدـب  ناونع  هب  ار  نآ  دـنکیم و  ادـیپ  تیمها  دریگ ، رارق  تقیقح  تیونعم و  ناگنـشت  هجوت  نوناک 
. دننکیم غیلبت  دریگ  رارق  هدافتسا  دروم  ییادز  مالسا  هبرح  ناونع  هب  دیامن و  بلج  دوخ 

تفگ دیاب  نایاپ  رد  دنشابن . ناملـسم  هک  تسا  نآ  مهم  ییادوب ، ای  دنـشاب  یحیـسم  تقیقح ، تیونعم و  ناقاتـشم  تسین  نیا  مهم  هک  ارچ 
مه يو  یگنامداش  رنه  باتک  هک  نانچ  تسا ؛ نیرفآ  جـنر  دـنک  يداش  دـیلوت  هک  نآ  زا  شیپ  یگنامداش  هب  امال  ییالاد  ياههیـصوت  هک 

: تفگ دیاب  مالک  کی  رد  ینامداش ! جیورت  ات  تسیتسه  رد  جنر  تابثا  رد  رتشیب 
. تسا جنر  طرش  هب  نافرع  رت ، قیقد  ترابع  هب  تسا و  فدهیب  يداش  تیونعم  امال ، ییالاد  تیونعم 

بالقنا يادن 

امال ییالاد  نیرخآ 

هلبود هناهب  هب  داب  هدـننک  لرتنک  نیرخآ  ملیف  رب  يدـقن  و  دوویلاه )  ) مزینویهـص یگنهرف  يوزاب  رد  امال  ییالاد  هاگیاج  شقن و  ِيرگنزاـب 
ياتـسور رد  هک  وستایگ » نیزنت   » بانج هدننیبرپ . مایا  رد  شخپ  يارب  یمالـسا  يروهمج  يامیـس  رد  داب  هدننک  لرتنک  نیرخآ  ملیف  ندش 

زورما [ 1  ] دـمآ ایند  هب  تیعمجرپ  زرواشک و  يا  � هداوناخ رد  يالوج 1935  مشش  رد  تبت ، یقرش  لامش  رد  ودمآ »  » ناتسا رد  رِـستکات » »
ناونع هب   ) ادخ مان  هب  یموهفم  و  [ 2  ] يداحلا تسا  ینییآ  ادوب  نییآ  دراد  ناعذا  هکنآ  اب  دوشیم و  هتخانـش  امال  ییالاد  نیرخآ  ناونع  هب 

. تسادوب یقیقح  ریسم  اهنت  شنییآ  دراد  اعدا  مه  زاب  اما  درادن ، دوجو  نییآ  نیا  سوماق  رد  یتسه ) قلاخ 
. دننک غیلبت  دنسانشب و  رصاعم  يادوب  ناونع  هب  ار  وا  هک  تسا  برغ  یتحلصم  رواب  امال و  ییالاد  بانج  ياعدا  نیمه  رد  نایرج  نیا  رطخ 

. دش دهاوخ  کچوک  نایرج  کی  هب  ندیشخب  تیمها  ثعاب  هلاسم  نیا 
یک يا  يروحم  تیصخش  طسوت  ادوب  نییآ  يرترب  نتخادنا  اج  يارب  ینشیمینا  ناوج ، يامنیس  يزورما  نابطاخم  زا  يرایـسب  یکدوک  رد 

هب کیدزن  ملیف و  نیا  رد  هک  ادوب  نییآ  ندوب  يولِع  نومضم  درکیم . يرپس  ار  دوخ  تضایر  نارود  هک  دوب  ییادوب  یکدوک  هک  ناس  وی 
هتخاس هک  يرایـسب  ياهدنتـسم  اهملیف و  رد  هک  هژیو  هب  دـنیآ . باسح  هب  اتـسار  کی  رد  دـنناوتیم  همه  حرطم  يوق و  لایرـس  ملیف و   15
خیرات رد  حرطم  يادوب  نامه  نوگانوگ  ياهنییآ  رد  یبهذم  هورگ  سیئر  هقرف و  لوا  درف  هک  دوشیم  حرطم  يوحن  هب  خسانت  دـنوشیم 

(New Age Religion  ) یناهج نیون  نید  يربهر  يارب  حرطم  ياههنیزگ  زا  هک  وستایگ  نیزنت  ددرگیم . یفرعم  ینومایکاش  باـنج 
دوخ یکیدزن  یگتفیش و  اهراب  نونکات  تسا ، هتفرگ  لکـش  مالـسا  دننام  یلوصا  نایدا  اب  هزرابم  فده  هب  نایدا و  براقت  يارب  هک  تسا 
دنچ دنادیم ، همه  يارب  ینامداش  حلص و  ار  شنییآ  یلصا  راعـش  هکنآ  اب  تسا و  هدومن  راهظا  ار  یتسنویهـص  میژر  هطلـس و  ناهج  هب  هب 

هب میلشروا  رد  هبدن  راوید  لباقم  رد  ًامسر  تسا و  هتـشاد  بصاغ  لیئارـسا  ناگدرکرـس  اب  رادید  یلاغـشا و  نیمزرـس  هب  یمـسر  ترفاسم 
. تسا هتخادرپ  شیاین  مارتحا و  يادا 
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: ملیف هصالخ 
. دنتسه رصانع  نیا  زا  یکی  لرتنک  هب  رداق  اهنت  شنامدرم  تلم و  ره  تلم ؛ دراد و 4  دوجو  نیمز  رد  شتآ  كاخ و  بآ ، داب ، رصنع   4
لبق لاس  هک 100  تسیکدوک  رـصاعم  راتاوآ  دراد . ار  رـصنع  ره 4  لرتنک  تردـق  تیلباق و  دـنکیم  روهظ  هرود  ره  رد  هک  يراتاوآ  اـما 

. دنکیم ادیپ  يرترب  نانآ  رب  اهتلم  رگید  مولع  اهراموط و  يدزد  اب  شتآ  تلم  وا  دوبن  رد  هدش و  دیدپان 
رب ار  لداعت  دناوتیم  هک  تسیـسک  اهنت  راتاوآ  اهییوگ  شیپ  قبط  ددرگ و  یمرب  راتاوآ  دننکیم و  ادـیپ  ار  وا  ومیکـسا  يردارب  رهاوخ و 

: ملیف ناتساد  تیاور  دنک …  رارقرب  نیمز  يور 
یمامت شنرک  زا  سپ  تسا و  راتاوآ  دوشیم  رادربخ  هک  نیا  زا  سپ  دـیدیم  شزومآ  ندـش  راتاوآ  يارب  هک  ییادوب  شوگیزاب  كدوک 

رد يارب  دزیرگیم و  دبعم  زا  دباییمن  ماقم  نیا  هتسیاش  ار  دوخ  یتقو  وا  لباقم  رد  داب  ناگدننک  لرتنک  نیمزرس  دبعم  نادرگاش  دیتاسا و 
یبونج نادنبخی  نیمزرـس  هب  ار  وا  بآ  نایرج  دوشیم . ناهنپ  بآ  ریز  هتخاس  هک  یبابح  رد  ندش  لخاد  اب  نانمـشد  تسد  زا  ندنام  ناما 

ناگدننک لرتنک  اما  دنـشکیم  نوریب  بآ  ریز  زا  ار  وا  يردارب  رهاوخ و  هک  يزور  ات  دنامیم  میخـض  خی  نیا  ریز  لاس  دص  دـناسریم و 
دزیرگیم ناشیا  تسد  زا  دراد  ربخ  اهنآ  ءوس  دصق  زا  هک  وا  دـندرب . وا  تقیقح  هب  یپ  هدرک و  شریگتـسد  دـندوب  وا  نیمک  رد  هک  شتآ 

مدرم رامثتـسا  تعیبط و  ياوق  لرتنک  يریگ و  تسد  هب  نونف  مامت  يریگارف  ناشدـصق  هک  هلیبق  نیا  زا  يرگید  نادرم  تسد  هب  هرابود  اما 
هک كدوک  نیا  دنوشیم . هجاوم  دنتـسه  كاخ  هدننک  لرتنک  هک  يدایز  دارفا  اب  تراسا  رد  دتفایم . تساه  تردـق  نیا  کمک  هب  ناهج 

دناوتیمن هداعلاقراخ  ياهناسنا  زا  هتـسد  نیا  زج  يرگید  درف  تسا و  داب  ياههدـننک  لرتنک  زا  هدـنامزاب  نیرخآ  نوچ  دراد و  مان  گنآ 
تمواقم و هب  بیغرت  ار  كاخ  ناگدننک  لرتنک  نیا  تسا ، راتاوآ  راچان  هب  اذل  دشاب  داب  ناگدننک  لرتنک  هتسد  زا  هکنیا  رگم  دشاب  راتاوآ 

. دنکیم دنتسه  شتآ  ناگدننک  لرتنک  زا  هک  اهناب  نادنز  اب  هلباقم 
نتفرگ هرهب  نیمزرس و  نیا  ياسور  کمک  اب  اجنآ  رد  دنباتشیم و  یلامش  نادنب  خی  ياهنیمزرس  يوس  هب  رصح  زا  رارف  هزرابم و  زا  سپ 

: ملیف ییاوتحم  دقن  دنوشیم . زوریپ  تیرشب  تعیبط و  نانمشد  رب  اجنآ  رد  تعیبط  ياوق  زا 
باسح هب  ینامزلارخآ  یعون  هب  ار  ملیف  نیا  ناوتیم  دـتفایم  قافتا  ملیف  ناتـساد  نایرج  رد  هک  یتاـقافتا  ملیف و  ياوتحم  ظاـحل  هب  هچرگ 

یناریو و زا  لاس  دـص  زا  سپ  ملیف  عورـش  ملیف و  نیزاغآ  يزادرپ  نامز  دـننام  صاخ  ياهرتماراپ  یخرب  دوجو  ظاحل  هب  یتح  اـی  دروآ و 
ربهر وستایگ  نیزنت  بانج  یناگدـنز  هب  تقد  یتقو  اما  تسناد  ینامزلارخآ  ارف  ياهملیف  ءزج   … صاـخ و ، ياهدـع  طـسوت  اـیند  ریخـست 
بانج یگدـنز  لاح  حرـش  داب  هدـننک  لرتنک  نیرخآ  ملیف  هک  میباییم  رد  حوضو  هب  مینکیم  مهدراهچ  ياـمال  ییـالاد  تبت و  ناـییادوب 

دـید و ییاهشزومآ  تبت  مدرم  يونعم  يربهر  يریگ  تسد  هب  يارب  دیـسر و  ییامال  ییالاد  ماقم  هب  یکدوک  رد  هک  تسوستاـیگ  نیزنت 
هب دراد و  هدـهع  رب  ار  هقرف  نیا  يربهر  زین  نونکامه  هک  تفرگ  هدـهع  رب  ار  ناییادوب  زا  ياهقرف  يونعم  يربهر  یکدوک  ماگنه  ناـمه  زا 

. تسا فورعم  مهدراهچ  يامال  ییالاد  ییامال و  ناییادوب  ربهر  ناونع 
( نیچ  ) خرـس نیمزرـس  نارادمتـسایس  ناربهر و  هیلع  رب  ار  شیوخ  درـس  هزرابم  هک  دوب  اجنآ  رد  تخیرگ و  دـنه  هب  تبت  زا  یناوجون  رد 
؛ تسا سیردت  لوغـشم  اجنآ  ياههاگـشناد  زا  یکی  رد  نونکا  مه  تفر و  اکیرمآ  هب  دعب  دناوخ ، حلـص  روآ  مایپ  ار  شیوخ  درک و  زاغآ 

ملیف نیا  هک  نیا  رب  يدایز  لیالد  درادـن و  تلالد  ایند  رد  وا  يونعم  يربهر  شقن  وستایگ و  بانج  یگدـنز  رب  زج  کـشیب  ملیف  نیا  [ 3]
؛ دراد دوجو  تسییامال  ناییادوب  ربهر  يارب  یناهج  يونعم  يربهر  تابثا  ددصرد 

. تسا تبت  نیمزرس  ناییادوب  هژیو  هک  تسیدبعم  هب  قلعتم  هدوب و  یقرش  دوشیم  یفرعم  ملیف  نیا  رد  هک  يا  یجنم  . 1
یفرعم یتبت و  مسیدوب  مسیدوب و  غیلبت  يارب  یعون  هب  هک  تبت  رد  لاس  تفه  اراسمـس و  دننام  ییاهملیف  رد  طقف  ار  اهدبعم  عون  نیا  هیبش 

. مینیبیم تسا  نایرج  نیا  ياهرواب  اههشیدنا و 
دنکیم دای  وا  زا  وستایگ  بهار  مان  اب  هک  هک  دوخ  دـیتاسا  زا  یکی  زا  ملیف  رد  تسوستاـیگ  نیزنت  باـنج  ِیکدوک  یعون  هب  هک  گـنآ  . 2
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اهبهار يارب  جاودزا  هقرف  نیا  رد  هک  نآ  اب  دـنوشیم و  هتخانـش  وستاـیگ  یگداوناـخ  ماـن  اـب  یتبت  ناـییادوب  ناربهر  یماـمت  دربیم . ماـن 
جاودزا تیعونمم  يداعریغ و  یگدـنز  نیمه  دوب  ندـش  راتاوآ  زا  وا  رارف  ثعاـب  گـنآ  فارتعا  هب  هک  ییاـهتلع  زا  یکی   ) تسا عونمم 

. دننک لح  ار  ندوب  نادناخ  کی  ینیشناج و  هلاسم  دناهتساوخ  خسانت  هب  لسوت  اب  اهنآ  اما  تسا )
داب ناگدننک  لرتنک  نیمزرـس  هب  راب  نیلوا  يارب  دنتخیرگ و  شتآ  ناگدـننک  لرتنک  هاشداپ  رـسپ  تسد  زا  هک  ییاجنآ  ملیف  رد  هلاسم  نیا 

. دنکیم یفرعم  شیوخ  ردپ  یعون  هب  ار  اجنآ  ياهبهار  زا  یخرب  وا  دوشیم و  نایب  شناتسود  يارب  گنآ  نابز  زا  دندمآ 
. تسا گنر  رپ  راسب  ملیف  نیا  رد  دنزیم  مد  شیاهتبحص  یمامت  رد  نآ  زا  وستایگ  بانج  هک  يا  یبلط  حلص  . 3

راعـش اب  زبس  يدراـکالپ  اـب  اـههبحاصم  اـههمانب و  یخرب  رد  دوب  زبس  شبنج  ياونمه  لاـس 88  تاـباختنا  ناـمز  رد  هک  ییادوب  ربهر  نیا 
نارود رارف  هدرک  یعـس  هدز و  یتـسود  عون  حلـص و  زا  مد  هشیمه  دـیآیم  نیبرود  يوـلج  ناریا  يارب  يدازآ  ناریا و  يارب  رـشب  قوـقح 
یناـهج حلـص  روآماـیپ  هک  تبت  ناـمدرم  اـهنت  هن  يارب  یحلـصم  ار  دوخ  دـنک و  یفرعم  گـنج  زا  زیرگ  یعون  هب  ار  تبت  زا  شایناوجون 

. دنک یفرعم 
زا 75 شیب  لوط  رد  وستایگ  نیزنت  بانج  يارب  هک  یتاقافتا  هب  هیبش  تسرد  دـتفایم  گنآ  بانج  ناتـساد  ناـمرهق  يارب  هک  یتاـقافتا  . 4

يربهر يارب  دوویلاه  يوس  زا  یتبت  ناییادوب  ندرک  یفرعم  ياتـسار  رد  زج  ملیف  نیا  دوشیم  ثعاـب  لـئاسم  نیا  همه  تسیگدـنز و  لاـس 
ملیف رد  یمالسا  هعماج  هدنیامن  ناملسم و  درف  دامن  هاوخان  هاوخ  هک   ) برع یتقو  میدوب  دهاش  ملیف 2014  رد  رتشیپ  هکنانچ  دشابن  يونعم 

وا هب  ییالاب  دـنلب و  ِیموجن  غلبم  دـنکیم  ینزیار  هنیفـس  هب  ندـش  راوس  شاهداوناخ و  دوخ و  تاـجن  يارب  يراد  هیامرـس  تسا ) دوویلاـه 
هار هنیفـس  هب  هنیزه  نودـب  یگداـس و  هب  مه  تسا  تبت  ياـهبهار  زا  هک  یتـبت  یناوـجون  اـما  دـشاب  زجاـع  نآ  تخادرپ  زا  هک  دـنهدیم 

، ناسویک يا  نوچ  يرایـسب  ياهنوتراک  اهملیف و  دـنوشیم و  هداـیپ  هنیفـس  زا  هک  تسیلوا  تارفن  وزج  جورخ  ماـگنه  رد  مه  دـباییم و 
. تسا یتبت  يادوب  گنهرف  اب  يدوویلاه  يزادرپغورد  ياهیناپمک  کیژتارتسا  داحتا  جوا  هدنهد  ناشن  کچوک و …  يادوب  اراسمس ،

. تسا نیچ  نیمزرس  رگ  یعادت  هک  هدش  هدیشک  ریوصت  هب  ياهنوگ  هب  شتآ  ناگدننک  لرتنک  نیمزرس  . 5
زا نتفرگ  کمک  تسیزورفا و  شتآ  شتآ و  نیمزرـس  نیا  هک  ملیف  رد  هتکن  نیا  ياقلا  اب  هدوب و  فرعم  خرـس  نیمزرـس  هب  نهک  زا  نیچ 
اب هک  دنوشیم  یفرعم  یلامـش  ياکیرمآ  نامدرم  بآ ؛ ناگدـننک  لرتنک  نیمزرـس  نیچ و  شتآ ؛ ناگدـننک  لرتنک  نیمزرـس  ملیف ، دـنور 

زیرنوخ نمـشد  رب  دـنناوتیم  تعیبط  راهم  رد  نورد  ياوق  زا  يریگ  هرهب  تسامال و  ییالاد  دامن  هک  راتاوآ  ِگنآ  هب  ادـتقا  مه ، اـب  داـحتا 
دوب ملاع  حاورا  هنوگزار  ملاع  یتسه و  حور  اب  طاـبترا  يرارقرب  ناوت  هب  هراـشا  دوب  ملیف  رد  هک  یمهم  رایـسب  هتکن  دـنوش . زوریپ  شیوخ 

. دوب هاگتدابع  مان  هب  هژیو  یهاگیاج  رد  راتاوآ و  طسوت  اهنت  لمع  نیا  هک 
هچ هک  نیا  نید و  لـصا  دـتفیب . قاـفتا  ملیف  راـتاوآ  يارب  تسناوـتیم  هلاـسم  نیا  دوـب  یهاـگ  تداـبع  هک  ییاـج  ره  رد  هـک  نـیا  بلاـج 

. تسا امال  ییالاد  ياهراعش  زا  نیا  دوشیم و  هداد  هولج  تیمهایب  ملیف  رد  تسیهاگتدابع 
. دوب گرزب  ییاهدژا  رام و  هیبش  هک  یحور  هیصوت  رگید  هتکن 

يزاب هب  ار  نارگید  ناج  دوشیمن  لیلد  يراتاوآ  وت  نوچ  هک  دـیوگیم  گنآ  هب  ار  یبلاـطم  نومـضم  نیا  هب  دوب  یتسه  حور  هک  یحور 
تردق ار  كافس  نمشد  نیا  اب  هلباقم  هار  دنتـسه و  وت  نانمـشد  هچرگ  یهدب  تیمها  اهنآ  ناج  ظفح  هب  دیاب  تلع  نیمه  هب  هکلب  يریگب 

. دنکیم یفرعم  سونایقا 
زا یخرب  هک  یبـقل  ناـمه  دـنناوخیم ، بقل  نیا  اـب  ار  وا  دـنهدیم و  سوناـیقا  بقل  دوـشیم  لـک  ياـناد  هک  یـسک  هـب  یتـبت  يادوـب  رد 

یفرعم ملیف  رد  ملاع  هدرپ  تشپ  تقیقح  هک  ییاهدژا  شرافـس  اب  گنآ  ملیف  ياهتنا  رد  دنناوخیم . مان  نآ  اب  ار  وا  امال  ییالاد  نارادـفرط 
لامعا يزیرنوخ و  نودـب  بآ  لرتنک  نونف  نتـسب  راـک  هب  شیوخ و  ینورد  تردـق  زا  يریگ  هرهب  اـب  هدرب و  یپ  نورد  يورین  هب  دوشیم 

. دوشیم ییاهن  يزوریپ  گنج و  ندـش  مامت  ثعاب  دـنیرفآیم  هک  یگرزب  جوم  کمک  هب  ایرد  لد  هب  اهیتشک  ندـنادرگزاب  اـب  تنوشخ 
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فورح شوقن و  ندش  نشور  هدش و  راک  ابیز  رایسب  تسایرد  بآ  نتفاکش  یسوم و  ترضح  هزجعم  شخب  یعادت  هک  ییاهن  هنحص  نیا 
. تسا زورما  يایند  رد  مسیلاباک  اب  ار  مسیئامال  قیمع  دنویپ  رگنایب  هتسب ، شقن  گنآ  یناشیپ  رس و  ندب و  يور  هک  یلاباک 

ندوب ياهشیلک  زا  یلامش  نادنب  خی  ياهنیمزرس  هدازهاش  يراکادف  نوچ  ییاههتشک  تافلت و  نداد  اب  ات  هدش  شالت  هکنآ  اب  يدنب  عمج 
طلغ ياهتخاسریز  لیلد  هب  اما  دوش  زیهرپ  دتفایمن  ناشیارب  یقافتا  چیه  دنوشیم و  زوریپ  اهنامرهق  اهنآ  رد  الومعم  هک  اهملیف  عون  نیا 
مارآ ياهبرـض  یهاگ  اهنت  دـیآیمن و  ناشغامد  زا  مه  ینوخ  یتح  یلـصا  نارگیزاب  المع  اهملیف  نتخاـس  نیداـمن  هروطـسا و  دوویلاـه و 

اهوچام و زا  يریگ  هرهب  دنراد . يدج  روضح  ملیف  رخآ  ات  تردق  اب  ملاس و  تیاهن  رد  اما  دنوشیم ، ریگتـسد  ریـسا و  هاگ  ای  دنروخیم و 
. دش دهاوخ  فذح  ارگانعم  ینامزلارخآ و  کیژتارتسا ، مهم ، ياهملیف  تخاس  لاور  زا  هن  تسیاهزات و  راک  هن  دوویلاه  رد  اههبنپ  ناولهپ 

ياهنامرهق نتخاس  بجوم  هک  تسا  دوویلاه  ینامزلارخآ  شیارآ  دوشیم  دوویلاه  رد  ملیف  تخاس  يارب  یبلاق  نینچ  موادـت  ثعاب  هچنآ 
. تسا یلدب  ياهوگلا  نیا  قیرط  زا  يزاس  گنهرف  یهد و  وگلا  يارب  یلایخ 

ياضف يدودح  ات  دنکیم و  ینایاش  کمک  بطاخم  بذج  تیباذج و  هب  ملیف  ياههنحص  زا  يرایسب  رد  يوق  يهژیو  يرصب و  ياههولج 
ياهکینکت زا  یخرب  رد  فعـض  اما  دـناشکیم ، ملیف  ندوب  لوبق  لباق  تیاهن  رد  هبرجت و  سمل و  لباق  تمـس  هب  ندوب  یلیخت  زا  ار  ملیف 

لثم مه  ملیف  نیا  دـهدیم . رارق  ریثات  تحت  ار  ییابیز  نیا  یهاگ  مدـنچ  مود و  تسد  ياهشقن  یخرب  يرگیزاب  يزادرپداـمن و  تخاـس ،
يهیال رد  هک  تفگ  ناوتیم  تسین و  یحماست  یگدـنز  کبـس  زا  یلاخ  دوییلاه  يزاس  ملیف  ياهكرهـش  رد  هدـش  هتخاس  ياهملیف  همه 
زورفا گنج  روشک  نارـس  هک  شناتـسدمه  امال و  ییـالاد  ندرک  یفرعم  بلط  حلـص  شتآ و  ناگدـننک  لرتنک  نازورفا  شتآ  اـب  هزراـبم 

ندش تسود  دهاش  گنج  راد  ریگ و  رد  ام  تسییاکیرمآ و  یگدنز  کبـس  رودـص  هیال  نامه  هک  هتفهن  يرت  ناهنپ  هیال  دنتـسه  اکیرمآ 
هیال نیا  میتسه . ود  نیا  تدم  هاتوک  قشع  لامـش و  بآ  هدننک  لرتنک  هدازهاش  اب  یبونج  ياهنیمزرـس  بآ  هدـننک  لرتنک  نیرخآ  ردارب 

کبس زا  هتفای  لکـش  رثاتم و  نید  هک  دنراد  ار  داقتعا  نیا  برغ  نادنمـشیدنا  مه  اریز  تسب ، دهاوخن  تخر  دوویلاه  ياهملیف  زا  هاگچیه 
شورف يارب  یتالابمیب  ییارگ و  فرصم  گنهرف  شنابطاخم و  نایم  رد  یگدنز  زا  کبس  نیا  هب  دوویلاه  مه  تسا و  رشب  یگدنز  عون  و 

نیا رد  یجنم  دوویلاه  ياهملیف  ِلومعم  هیور  فالخ  رب  هچرگ  دراد . زاین  هاگآان  ياهبطاخم  رامثتسا  قیرط  زا  شیوخ  تالوصحم  رتشیب 
لرتنک هدازهاش  تسد  زا  دوشیم و  فشک  یلامـش  هدز  خـی  ياـهبآ  قاـمعا  زا  هتفاـی –  تاـجن  برغ  تسد  هب  دوخ  اـما  تسیقرـش  ملیف 
داروا راکذا و  همه  هک  تسَا  يو  یناـشیپ  رـس و  ندـب ، یبوکلاـخ  راـگن ، شقن و  دوجو  رگید  هفلؤم  دوشیم . هدرب  رد  هب  شتآ  هاگدـننک 

. دشخبیم تردق  وا  هب  مزر  نشتیدم و  ماگنه  رد  تسیلاباک و 
ار نآ  دیاب  طقف  تسیرورـض و  ملاع  نیا  يارب  رـش  دوجو  دوهی  هاگن  زا  ریز  دنکیمن  دوبان  ار  رـش  تیرـشب ، شخب  تاجن  مه  ملیف  نیا  رد 

ههبج کیژتارتسا  داحتا  دریگ  رارق  هجوت  دروم  دـیاب  هناـهب  نیا  هب  هک  ياهتکن  درک . لـح  ار  هلاـسم  نآ  يدوباـن  اـب  هک  نیا  هن  درک  لرتنک 
رگا تبارق  نیمه  دنتـسه و  ناریا  هیبش  رایـسب  یندـمت  ظاحل  زا  هک  تسیقرـش  ياهنایرج  اب  دوویلاـه  یگدرکرـس  اـب  مزینویهـص  یگنهرف 

تـسین مهم  اهنآ  يارب  دماجنیب . یقرـش  یتادراو  ياهنافرع  هبـش  هب  گرزب  تلم  نیا  ناناوج  بذج  هب  تسا  نکمم  دوشن  يزاس  تیفافش 
. دشابن ناملسم  هک  تسنیا  مهم  ودنه  ای  دوش  یحیسم  ناملسم  ناوج  هک 

************
امال ص 19. ییالاد  ياه  � هشیدنا ءارآ و  رب  یشرگن  یلاعف ، یقت  دمحم  [ 1]

تباث و لصا  چیه  مسیدوب  هشیدنا  رب  انب  دـنک ؛ � یم مالعا  تحارـص  هب  رتهب ص 56 » یهار  رد  یگدـنز   » باتک رد  امال  ییـالاد  دوخ  [ 2]
كولـس قیرط  ادوب و  هدنهد  همادا  دوخ  همه  نیا  اب  درادن و  دوجو  دشاب –  ناهج  قلاخ  قلطم و  ملاع  رداق و  هک  ادـخ –  ناونع  هب  یقلطم 

. دنادیم مسیدوب  زا  هتفرشیپ  ياهویش  ار  شیوخ 
. دوش هعجارم  یلاعف  یقت  دمحم  هتشون  امال  ییالاد  ياههشیدنا  ءارآ و  هب  یشرگن  باتک  هب  رتشیب  هعلاطم  يارب  [ 3]
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اهدقن شخب 

خسانت

اهداشینپوا رد  بوتکم  تروص  هب  راب  نیتسخن  خسانت ، هدیقع  ياههشیر  دشابیم  خسانت  امال  ییالاد  لوبق  دروم  ياههزومآ  زا  رگید  یکی 
میدق و نایموب  ینعی  اهيدـیوارد  زا  ار  رکف  نیا  اهنآ  تسین و  اهییایرآ  يهشیدـنا  زا  هدـمآرب  هدـیا ، نیا  ًالامتحا  یلو  دروخیم . مشچ  هب 

. تسا هتفای  لماکت  لوحت و  اهییایرآ  دزن  دناهتفرگ و  رب  ناتسودنه  یلصا  نانکاس 
حور ذ دیآیم . ردرگید  دبلاک  هب  يدبلاک  زا  یپایپ  دنکیم و  یط  ار  تایح  دیدجت  دـلاوت و  هلـسلس  کی  یمدآ  حور  ناودـنه ، داقتعا  هب 

. دشوپیم نیون  يهماجو  دوشیم  لقتنم  رگید  يرکیپ  هب  رگید  يرکیپ  هب  گرم  زا  سپ 
هشیمه رگید  رکیپ  هب  يرکیپ  زا  حاورا  لاقتنا  تشاد . دهاوخ  همادا  یمئاد  تروص  هب  اهتنایب  يهلسلس  کی  رد  یپ  رد  یپ  دلاوت  راودا  نیا 

رد هدش ، جراخ  یمدآ  دبلاک  زا  حور  یهاگ  ًالثم  ددرگ . رادومن  نییاپ  ای  الاب  ملاوع  رد  تسا  نکمم  هکلب  درادن . دوجو  يدحاو  حطس  رد 
رد رایـسب ، هانگ  باکترا  هجیتن  رد  یمدآ  دوش . هدیـشوپ  نمهرب  یناسنا  دبلاک  هب  دور و  نوریب  یناویح  دبلاک  زا  ای  دیآ  رد  یتخرد  دـبلاک 

دباییم و دیدج  روهظ  ياهدـنرپ  دـبلاک  رد  راتفگ ، زا  یـشان  ناهانگ  يهجیتن  رد  دوشیم و  ناجیب  يدوجوم  هب  لیدـبت  تشگ ، زاب  هلحم 
. دنکیم تایح  دیدجت  رتتسپ  ياهقبط  رد  زارد ، نایلاس  لوط  رد  هشیدنا ، زغم و  زا  یشان  یصاعم  باکترا  يهجیتن  رد 

. دنکیم روهظ  يذوم  ناروناج  اهرامسوس و  اهیعفا و  اهتوبکنع و  رکیپ  رد  هبترم  رازه  نمهرب  کی  لتق  بکترم 
عونمم ياذـغ  مارح و  همقل  هک  یناسک  دـنوشیم . راوختـشوگ  ناگدـنرد  هب  لیدـبت  دـنربیم ، تذـل  نارگید  هب  نداد  رازآ  زا  هک  یناسک 

شوم هب  لیدبت  هناد ، کی  ندـیدزد  يارب  دنتـسه ، عون  فالتا  بجوم  هک  رارـشا  نادزد و  اما  دـنوشیم . اهمرک  هب  لیدـبت  دنـشاب  هدروخ 
روهظ نومیم  تروص  هب  هایگ  يهشیر  ای  هویم  کی  ندیدزد  يارب  دنوشیم ؛ يربب  هب  لیدبت  بسا  کی  ندیدزد  يارب  دنوشیم ؛ ییارحص 

حور کی  یگدنز  نیا  رب  انب  دندرگیم . هجمزب  هب  لیدبت  يواگ ، ندیدزد  يارب  دنوشیم و  سرخ  نز  کی  ندوبر  يارب  دننکیم ؛ ددـجم 
یگدـنز زا  شیپ  راب  نارازه  درفره  دراد . هدـنوش  رارکت  یتاـیح  درف  ره  هکلب  تسین ، ندـب  کـیرد  اـج و  کـی  طـقف  درف  کـی  ناونع  هب 

. دش دهاوخ  يررکم  ددعتم و  ياهتایح  مه  یگدنز  نیا  زا  سپ  تسا و  هتشاد  دوجو  ینونک 
. دشابیم هراسمس  يوغل  يانعم  نیا  تسا و  موادم » ینادرگرس   » کی رد  حور  سپ  دوشیم . رادومن  يدبلاک  تروص  هب  هلحرم  ره  رد  اما 

. تسا رادرک  لمع و  حور ، لاقتنا  يارب  هدننک  نییعت  لماع  اهنت  رگید  يوس  زا 
. تسا رگید  یگدنز  تلع  یگدنز ، کی  رد  رادرک 

. تساجرب اپ  هراسمس  يهلسلس  دشاب ، یقاب  درف  یگدنز  رد  رادرک  زا  يرثا  نیرتکچوک  هک  ینامز  ات 
نارفغ وفع و  تعافش ، هبانا ، هبوت ، نیا  رب  انب  تسین . رازگ  ریثات  حور  لاقتنا  رد  درف  نیشیپ  راتفر  لمع و  زج  يرگید  لماع  چیه  ور  نیا  زا 

. تسا مکاح  خسانت  رب  هک  تسا  همرک  نوناق  نامه  لمعلا  سکع  لمع و  ماظن  نیا  تشاد . دنهاوخ  یموهفم  انعم و  هن  دنراذگ و  ریثات  هن 
. تسا دنه  ینافرع  ياهنییآ  لصا  نیرتمهم  انبم و  نیتسخن  خسانت 

هب هجوت  اب  دوشیم . یعادـت  نهذ  هب  خـسانت  تسا ، يدـنه  ياهشیک  زا  نخـس  اج  ره  تسا و  هدروخ  هرگ  خـسانت  اب  دـنه  گنهرف  ًاساسا 
میدق ياهنامز  زا  مالـسا  رد  یتایهلا  یفـسلف و  بتک  یمامت  ًابیرقت  تشاد . لوذبم  ار  مزال  هجوت  نآ  هب  تسا  مزال  خسانت  يهلأسم  تیمها 

هب نافراع  ناملکتم و  یتح  نافوسلیف و  یمامت  ًابیرقت  تسا و  هدوب  حرطم  داعم  ثحبم  رد  خـسانت  يهلأـسم  انیـس  نبا  ناـمز  زا  صوصخ  هب 
. دناهتخادرپ نآ  یسررب  دقن و 

. دشاب ناریا  هب  يدنه  ياههشیدنا  دورو  ناریا و  هب  دنه  یکیدزن  تیساسح ، نیا  تلع  دیاش 
. دناهدرک یفاکشاو  ار  نآ  داعبا  هداد ، رارق  ثحب  دروم  ار  خسانت  عوضوم  نارگید  زا  شیپ  اردصالم  سپس  انیس و  نبا  نایم ، نیا  رد 
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: تسا دنمدوس  هتکن  دنچ  نایب  هراب  نیا  رد 
ناویح هب  ای  دوشیم ، هتفگ  خـسن »  » نآ هب  هک  تسا  ناسنا  هب  اـی  حور  لاـقتنا  هک  تسا  هنوگ  نیا  هلأـسم  تروص  یمالـسا  هفـسلف  راـثآ  رد 

رب نیا  رب  انب  دوشیم . هدیمان  خسر »  » هک تسا  دامج  هب  ای  دنیوگیم ، خسف »  » نآ هب  هک  تسا  هایگ  هب  ای  دـنمانیم ، خـسم »  » ار نآ  هک  تسا 
. تسا ناسنا  دبلاک  هب  يدبلاک  زا  حور  لاقتنا  يانعم  هب  اهنت  خسانت  روبزم ، حالطصا  ساسا 

يداهالم دوشیم . نیـشیپ  مسق  راهچ  یمامت  لـماش  هتفر و  راـک  هب  ماـع  ياـنعم  هب  خـسانت  یتقدیب ، اـب  يدـنه  یناـفرع  ياـهنییآ  رد  اـما 
: دنکیم هراشا  نینچ  روکذم  مسق  راهچ  هب  يرعش  رد  يراوزبس 

خسف خسر و  خسم و  خسن و 
امن ادامج و  اناویح  اسنا و  امسق 

: دراد مسق  ود  رگید  یهاگن  اب  خسانت  یمالسا  تمکح  رد  نینچمه 
: دیوگیم يراوزبس  موحرم  يدوعص . یلوزن و 

اذخ اذ  سکع  دوعصلا  لوزن  اذ  باوبالا و  باب  سنا  لکلل 
. دشاب الاب  تمس  هب  نییاپ  زا  تسخن  دیاب  ضیف  تسا ، فرشا  یسفن  یناسنا ، سفن  هک  اجنآ  زا 

هتفگ يدوعص  خسانت  نیا ، هب  هک  دوشیم  لقتنم  ناسنا  هب  ناویح  زا  ناویح و  هب  هایگ  زا  هایگ ، هب  دامج  زا  سپس  دامج ، هب  حور  لوا  ینعی 
رد مسق  ود  نیا  برـض  اب  همادا  رد  يراوزبس  موحرم  دوشیم . ققحم  یلوزن  خـسانت  دوش ، سوکعم  قباس  لومرف  هک  یتروص  رد  دوشیم ؛

. تسا لطاب  دودرم و  هناگ  هدزناش  ماسقا  یمامت  ناماسم  نافوسلیف  رظن  زا  دهدیم . ناشن  مسق  هدزناش  تیاهن  رد  رگید ، ماسقا 
لـصفنم نیابتم و  ندب  هب  یندب  زا  حور  ای  سفن  لاقتنا  ینعی  خسانت  یـسانشانعم ، رظن  زا  درادن . دوجو  يدنه  نافرع  رد  اهکیکفت  نیا  اما 

: دراد دوجو  يرصانع  فیرعت  نیا  رد  سخا . هب  فرشا  زا  ای  فرشا  هب  سخا  زا  ایند ؛ رد 
؛ دوش لقتنم  رگید  دبلاک  هب  يدبلاک  زا  حور  دیاب  ًالوا ،

؛ دشاب لصفنم  رگید و  يدبلاک  دیاب  مود  دبلاک  ًایناث ،
. دوب دهاوخن  خسانت  دشابن ، ایند  لاقتنا  فرظ  رگا  نیا  رب  انب  ددرگ . ققحم  ایند  رد  دیاب  لاقتنا  نیا  ًاثلاث ،

، دریگن تروص  ایند  رد  لاقتنا  هک  نیا  ای  دـشابن  لصفنم  دـبلاک  هب  لاقتنا  اـی  دریگن  تروص  یلاـقتنا  رگا  هک  تفگ  ناوتیم  ساـسا  نیا  رب 
رد ناسنا  هک  تسنیا  یمالسا  ینآرق و  قیمع  فراعم  زا  یکی  تسین . مه  لطاب  لاحم و  دراوم  نیا  زا  کی  چیه  ًاعبط  دوب و  دهاوخن  خسانت 

دوخ هدارا ي  رایتخا و  اب  ایند  رد  هک  ینطاب  تافـص  تاکلم و  یمامت  دباییم و  رهاظ  وا  نطاب  ناسنا ، گرم  اب  ینطاب . دراد و  يرهاظ  ایند 
. دش دهاوخ  یلجتم  ترخآ  رد  تسا ، هدرک  بسک 

خـسانت هب  یطابترا  چـیه  تماـیق  رد  یناـسفن  ینطاـب و  تاـکلم  روهظ  هک  تفگ  ناوتیم  دـمآ ، تسد  هب  خـسانت  زا  هک  یفیرعت  ساـسا  رب 
، رگید يوس  زا  دشاب و  رگید  دبلاک  هب  يدبلاک  زا  لاقتنا  هک  نیا  هب  دسر  هچ  تسا ، هتفرگن  تروص  یلاقتنا  چـیه  وس  کی  زا  اریز  درادـن ؛
. دشیم ققحم  ایند  رد  لاقتنا  خسانت  رد  هک  یلاح  رد  دباییم ، ققحت  ترخآ  تمایق و  فرظ  رد  ینورد  تایناسفن  ینطاب و  تاکلم  روهظ 

ناسنا نطاب  تسا  نکمم  تسا  دقتعم  نآرق  هک  نیا  هلمج  زا  تسا ؛ هدش  حرطم  يددـعتم  تایآ  رد  تحارـص  اب  ترخآ  رد  تاکلم  روهظ 
 َ ةَدَِرق اُونُوک  مَُهل  انلُقَف  : » لثم دـنک ، هولج  نطاب  نیمه  تمایق  رد  هدرک و  تلفغ  نآ  زا  ایند  رد  ناسنا  اما  دـشاب ، گس  اـی  نومیم  تروص  هب 

تسا هدش  نایب  خسانت  لاطبا  تهج  رد  يددعتم  ياهلالدتـسا  (. 108 نونمؤم /  « ) ِنُومِّلَُکتالَو اهیف  ُاؤَسخا  َلاق  : » اـی ( 65 هرقب /  « ) َنیئِساخ
: تسا رارق  نیا  زا  اهنآ  زا  یخرب  هک 

: لوا لیلد 
ًاعطق هک  دـنریذپیم  تروص  نآ  رد  نامز  ود  نیا  ددـنویپیم . رگید  ندـب  هب  رگید  نامز  رد  دـنکیم و  تقرافم  یندـب  زا  ینامز  رد  سفن 
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لاحم رما  نیا  تسا و  ندـب  نودـب  سفن  دـشاب ، هاتوک  رایـسب  هچرگ  نآ ، ود  نیا  نایم  يهلـصاف  رد  هک  تسنیا  شـسرپ  لاح  دـنا . نیاـبتم 
. تسا

: مود لیلد 
رگا لاح  دوریم . شیپ  تیلعف  تمـس  هب  جـیردت  هب  تسا و  هوقلاب  تسخن  سفن  هک  تفگ  ناوتیم  سفن ، رد  يرهوج  تکرح  ساـسا  رب 

نادـقف هوق ، نادـجو و  تیلعف ، اریز  تسا ؛ لاـحم  هوق  هب  تیلعف  زا  جورخ  ددرگ و  زاـب  هوق  هب  تیلعف  زا  سفن  دـیاب  دـشاب ، تسرد  خـسانت 
. دوشیمن لیدبت  نادقف  هب  نادجو  زگره  تسا و 

: موس لیلد 
. دشاب یصاخ  یگدامآ  أیهت و  دیاب  ندب  رد  نیا  رب  انب  دباییم . ثودح  ندب  رد  هک  تسا  ثداح  يدوجوم  سفن 

. تسا صاخ  یسفن  یضتقم  صاخ  ندب  ور  نیا  زا  دوشیم . هضافا  ندب  هب  قرافم  للع  زا  سفن  دمآ ، دیدپ  أیهت  هاگره 
یندب زا  هک  یـسفن  يرگید  دراد و  أیهت  نآ  يارب  هک  یـسفن  یکی  دشاب ؛ سفن  ود  دجاو  دحاو  ندب  دـیاب  دـشاب ، تسرد  خـسانت  رگا  لاح 

. تسا لاحم  نیا  تسا و  سفن  ود  ياراد  ندب  کی  ندب ، ود  رد  سفن  کی  يهمزال  نیا  رب  انب  دیآیم . رگید 
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هناورین

یخرب رد  يداش  ندیـسر  هاگ  تسا  هتـشاد  نایب  توافتم  اج  دـنچ  رد  ار  یگدـنز  فدـه  اـمال  ییـالاد  ییادوب  هجرد  هب  ندیـسر  هناورین و 
هک تسیدایز  رایسب  ماهبا  تسا  صخشم  هچنآ  ییادوب  هجرد  هب  ندیـسر  زین  هاگ  هناورین و  هب  ندیـسر  ییادوب -  تنـس  ساسا  رب  عضاوم - 

. تسا حرطم  هشیدنا  نیا  رد 
زا حضاو  نشور و  ریـسفت  زگره  وا  دوشیم . هدوزفا  هناورین  هرابرد  امال  ییالاد  ياههتفگ  ماهبا  رب  میوریم  شیپ  رتشیب  هچ  ره  تقیقح  رد 

. تسا قلطم  نوکس  تلاح  هناورین  وا  رظن  رد  یهاگ  درامشیمن و  زیاج  نآ  هرابرد  وگتفگ  یهاگ  دهدیمن  هئارا  مهم  هدیدپ  نیا 
. تسا ییادوب  ماقم  هناورین  زا  دارم  یهاگ 

تسا و هدـشن  نییبت  تسرد  مه  هناورین  اشکوم و  ناـیم  تبـسن  هک  ناـنچ  تسین  صخـشم  هناورین  اراـسماس و  ناـیم  تبـسن  وا  تاـملک  رد 
نومنهر گرم  زا  سپ  ناهج  هب  ار  ام  اـمال  ییـالاد  میلاـعت  زا  مادـک  چـیه  دـنچ  ره  اـیند . اـی  تسا  ترخآ  هب  طوبرم  هناورین  هکنیا  تیاـهن 

. تسا رادروخرب  يدایز  تاماهبا  فیراعت و  اب  ادوب  تامیلعت  ییاهن  فده  ناونع  هب  هناورین  تسا  صخشم  هچنآ  دوشیمن .
. دناهداد هئارا  یتوافتم  فیراعت  نوگانوگ  ياهتیصخش  فلتخم  فیراعت  رد 

. تساهيداش نیرترب  رورس و  ماقم  هناورین  ریبعت  کی  رد  هنومن  يارب 
یندرمان تاذ  هب  لین  هناورین  موس  فیصوت  رد  دریگیم و  ارف  ار  یمدآ  نورد  هک  تسا  ضحم  توکس  یـشوماخ و  تلاح  رگید  ریبعت  رد 

. دناهتسنادن فیصوت  لباق  ار  نآ  مه  رگید  یضعب  دوب و  دهاوخ  ینامداش  یگدنهاوخن و  نیرق  هتبلا  هک  تسا 
هک تسیزیچ  هباشم  هناورین  ماقم  تلاح و  هکنآ  یکی  دیآیم  تسد  هب  لامتحا  ود  دـش  هتفگ  هناورین  هرابرد  هک  یتافیـصوت  عومجم  زا  اما 
ماگ هن  تسا و  لوا  ماـگ  نیا  دـشاب  رطاوخ  یفن  روظنم  رگا  نیا  رب  اـنب  دـنیوگیم و  نورد  تولخ  اـی  رطاوخ  یفن  نآ  هب  ناملـسم  ناـفراع 

. دشاب انف  هیبش  يزیچ  هناورین  زا  روظنم  هکنیا  رگید  لامتحا  كولس و  ییاغ  دصقم  ییاهن و 
یلو تسا  هدـش  تفایرد  یهلا  تایآ  نآرق و  زا  یمالـسا  نافرع  رد  انف  ساسا  هکنیا  لوا  تسا  هلـصاف  یـسب  انف  هناورین و  نایم  کشیب  اما 
کی هبرجت  تفایرد و  ایآ  هک  تسنیا  یلصا  شسرپ  درادن . یتسه  ادبم  هب  یطابترا  تسا و  رـشب  کی  ناسنا و  کی  تفایرد  تلاح  هناورین 

. دشاب تیرشب  شخب  تاجن  دناوتیم  ناسنا 
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. تسا هدش  حرطم  مهبم  رایسب  هناورین  هک  یلاح  رد  دراد  ینشور  فیرعت  رایسب  انف  زین 
يارب انف  هکلب  تسین  جـنر  زا  رارف  تاجن و  يارب  یقیرط  یمالـسا  نافرع  رد  انف  هک  یلاح  رد  تسا  جـنر  زا  ییاهر  يارب  یهار  هناورین  مود 

. يزیچ زا  رارف  هن  تسادخ  هب  برقت 
درادن ناکما  ادخ  نودب  انف  یلو  تسادخ  نودب  هناورین  موس 

رگید رکیپ  هب  يرکیپ  زا  حور  لاقتنا  خسانت  اریز  تسا  راگزاسان  خـسانت  اب  رما  نیا  دـشاب  دوخ  یفن  رگا  انف  دـشاب و  انف  رگا  هناورین  مراهچ 
. تسا یمئاد  تروص  هب 

. تسا يدرف  صیخشت  تیدوخ و  تابثا  خسانت  همزال  نیا  رب  انب 
اقب تساوسام و  زا  انف  درادن . انعم  اقب  ندوب  انف  تساقب و  هارمه  نیرق و  یمالـسا  نافرع  رد  انف  مجنپ  تسا  راگزاسان  هناورین  اب  خـسانت  سپ 

اهشور و اههویش -  دنمزاین  انف  هکنیا  مشـش  تسا  هدماین  نایم  هب  ینخـس  چیه  اقب  زا  درادن و  دوجو  ییاقب  ًاساسا  مسیدوب  رد  اما  قح -  هب 
. دنکیم نیعم  ینامسآ  تعیرش  هک  تسییاههار 

ینامـسآ تعیرـش  ادوب  بتکم  رد  هک  یلاح  رد  دـنک  یط  ار  لامک  تاـجرد  دـناوتیم  ناـسنا  هک  تسا  تعیرـش  هب  لـمع  ساـسا  رب  اـهنت 
. درادن یتهاج  هاگیاج و 
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یگدنز فده  يداش :

. تسا یگدنز  فده  هلأسم  دزرویم ، دیکات  نآ  رب  هراومه  امال  ییالاد  هک  یبلاطم  زا  یکی  یگدنز  فده  يداش :
هچ دشاب ، یبهذم  لوصا  هب  دقتعم  ناسنا  هچ  تسا ، يداش  هب  ندیسر  ام  یگدنز  فده  نیرتمهم  نم  داقتعا  هب  دیوگیم )) هراب  نیا  رد  وا 

، دوخ هب  تبـسن  يرطف  ساسحا  رانک  رد  ناـسنا  اـمال  ییـالاد  رظن  هب  ص 21 ) نتـسیز ، داش  رنه   (( ) دشاب هتـشاد  هک  یبهذـم  ره  دـشابن و 
ندوب داش  یگدـنز  زا  دوصقم  وا  هاـگن  زا  تقیقح  رد  تسین . رـشب  عون  هب  دودـحم  رما  نیا  دراد و  زین  جـنر  رب  هبلغ  یتخبـشوخ و  يوزرآ 

. تسا هدش  میسرت  ناسنا  نطاب  هفیحص  رب  یتخبشوخ  هافر و  شیاسآ و  یباداش و  یتسردنت و  يهدیا  اریز  تسا 
زا زین  نآ  هک  دـسرب  نآ  هب  دـناوتیم  تسیعقاو و  يداش  لابند  هب  ناسنا  ایند  نیا  رد  هک  دـنک  نایب  ار  تقیقح  نیا  ات  تسا  نآ  لاـبند  هب  وا 

. تسا یسرتسد  لباق  ادوب  نییآ  قیرط 
، یگدـنز زا  فدـه  نیرتمهم  تسا  دـقتعم  وا  تسا ، يداش  نآ  دراد و  فدـه  کی  اهنت  یگدـنز  اـمال  ییـالاد  رظن  زا  یـسررب : لـیلحت و 

فده ار  نیا  هتـسناد و  دـنوادخ  یگدـنب  ار  ناسنا  شنیرفآ  زا  فدـه  مالـسا  هاگدـید  رد  اما  تسا ، نتـسیز  هنامداش  یباداش و  ندوبداش ،
ارم هکنآ  يارب  زج  مدـیرفاین  ار  سنا  ّ و  نـج ِنوُدـُبْعَِیل و  اَّلِإ  َسناـْلا   َ َّ و نْـجلا ُتـْقَلَخ  اَـم   َ درامـشیم و رب  ناـسنا  نتـسیز  فدـه  شنیرفآ و 

( تایراذ  56 . ) دنتسرپب
ار شیوخ  فده  وا  دراد . یفده  ضرغ و  شنیرفآ  نیا  زا  دیرفآ و  ار  ناسنا  دنوادخ  تسا ، شنیرفآ  زا  فده  نایب  ددص  رد  روکذـم  هیآ 

قلاخ يارب  یعفن  فدـه ، هک  نیا  ینتفگ  يهتکن  دـننک ، شیگدـنب  اهناسنا  هکنیا  تسا و  هتـشاد  نایب  هیآ  نیا  رد  اـهناسنا  ندروآ  دـیدپ  زا 
. تسوا تافـص  زا  يزاین  یب  تسا و  قلطم  لماک  دنوادخ  اریز  تسا ؛ نج  ناسنا و  مان  هب  یقولخم  هب  طوبرم  نآ  عفانم  یمامت  هکلب  درادن 

دنوادخ ادخ . هن  تسا  ناسنا  ياهزاین  يهدننک  نیمأت  ضرغ  فده و  نیا  دومن ، ررقم  ار  یفده  وا  تایح  يارب  دیرفآ و  ار  ناسنا  ادخ  رگا 
، هیآ رد  روکذم  فده  رگید  ترابع  هب  دبای . تسد  یلامک  هب  ناسنا  ات  دروآ  دیدپ  ار  یمدآ  هکلب  دوش  لماک  شدوخ  ات  دـیرفاین  ار  ناسنا 
. دوشیم بوسحم  قولخم  يارب  یلامک  هکلب  درادن  قلخ  يارب  قلاخ  يارب  یعفن  ضرغ  نیا  تسا و  لعف  فدـه  هکلب  تسین  لعاف  فدـه 

اذل دوش ، ریزارس  شوفع  فطل و  بح و  تساوخ  ادخ  ددرگ و  اوس  ام  لماش  شلامج  تساوخ  ادخ  دوش ، ریگارف  شتمحر  تساوخ  ادخ 
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دحیب فطل  نیا  هب  لوصو  هار  شدوخ  دریگ و  هرهب  تمحر  فطل و  نارکیب  يایرد  نیا  زا  ات  دـیرفآ  ار  ناسنا  اهنآ  سار  رد  تاـقولخم و 
ات تسا  هدمآ  هکلب  دنک  یگدنز  ات  تشاذـگن  اپ  ناهج  نیا  رد  ناسنا  نیا  رب  انب  یگدـنب » « ؛ تسا زیچ  کی  اهنت  نآ  دومن و  نایب  ار  نایاپ  و 

لاـبند هب  ناـهج  نیا  رد  هک  یـسک  اذـل  دزاـسب  دوخ  يارب  نیمز  يور  یتشهب  یتاـیح  ادـخ ، یگدـنب  راـسهیاس  رد  دـیاب  وا  دـنک ، یگدـنب 
مه وا  تسیگدنب  لابند  هب  هک  یـسک  یلو  دـش  دـهاوخ  وا  بیـصن  یگدرم  اهنت  هکلب  یگدـنز  هن  تسا و  هدرک  یگدـنب  هن  وا  تسیگدـنز 

. تسا هدرک  یگدنز »  » ًاتقیقح مه  تسادخ و  يهدنب 
مادـک تساـجک و  رد  يداـش  نیرتـالاب  دومن ؟ وجتـسج  ناوتیم  اـجک  رد  ار  یعقاو  يداـش  هکنیا  نآ  دوـشیم و  حرطم  یلاؤـس  اـجنیا  رد 

؟ تسا نیرتداش  دوجوم 
تسا و لج  زع و  دنوادخ  دزن  اهيداش  نیرتگرزب  تسا  دقتعم  وا  دهدیم  ابیز  رایـسب  یخـساپ  لاؤس  نیا  هب  ناملـسم  فراع  انیـس  یلع  وب 

. تسا یتسه  ناهج  رد  دوجوم  نیرتداش  دنوادخ 
بیع و چـیه  وا  رد  تسین  رتلـماک  ناـهج  رد  وا  زا  يدوجوم  تسوا . يارب  مه  تاـکاردا  نیرتـالاب  تسوا و  دزن  تـالامک  نیرتـشیب  اریز 
، نیرت جاـهتبا  اـب  نیرتداـش ، اذـل  تـسا ، ءاربـم  اـهنآ  زا  وا  هـک  تساهجـنر  اـهدرد و  همـشچ  رـس  یتـسین  اـهیتساک و  درادـن . هار  یـصقن 
هب یکیدزن  ناسنا  يداش  هار  اهنت  تسا  داش  دوجوم  نیلوا  وا  هک  اجنآ  زا  تسادـخ و  یتسه  ناهج  رد  دوجوم  نیرتقشاـع  نیرتهناـمداش و 

فـصو يداش  قوش و  یهلا  ءایلوا  تفگ  ناوتیم  ساـسا  نیا  رب  تسوا . هب  برقت  يارب  یهار  نتفاـی  يداـش ، بسک  هار  اـهنت  اذـل  تسوا .
ریغ نافرع  زا  هک  یـسک  یلعوب  ریبعت  هب  تسوا و  لابند  هب  فراع  هکلب  تسین  ینامداش  هبذج و  بسک  نافرع  فده  هتبلا  دنراد ، يریذپان 

دشابیم و وا  تافـص  ءامـسا و  ادخ و  تخانـش  یقیقح  نافرع  تیاغ  ییاهن و  فده  هکنیا  لوا  هتکن  سپ  تسا  كرـشم  دـنک  بلط  وا  زا 
اما ییاهن . ییاغ و  یلاع و  فده  هن  دنتـسه و  يرازبا  ینایم و  فده  دنـشاب  فده  مه  رگا  نانیمطا  دیما و  طاشن و  يداش و  دننام  يروما 

؟ تساجک یمئاد  یعقاو و  يداش  یتسار  هب  هک  تسنیا  دیسرپ  امال  ییالاد  زا  تسیابیم  هک  يرگید  لاؤس 
؟ تسا هدمآ  تسد  هب  اجنیا  رد  یسک  يارب  يدبا  بان و  يداش  نونکات  ایآ  دوشیم ؟ لصاح  ایند  نیا  رد  ایآ 

؟ تسیک وا  هداد  تسد  رگا 
؟ تسا يدبا  یعقاو و  يداش  يارب  یبسانم  لحم  ناهج  نیا  ًاساسا  ایآ  هکنیا  يداینب  شسرپ  و 

يدنمتیاضر و میشاب ؟ يدبا  يداش  لابند  هب  ناهج  نیا  رد  ناوتیم  هنوگچ  سپ  تسیدبا  ریغ  ارذگ و  ناهج  نیا  هک  تسین  نیا  رد  یکش 
نآ زا  امال  ییالاد  هتبلا  تسا ، هتخیمآ  راوشد  ناسآ و  ایند  نیا  رد  يدـبا . هن  تسیبسن و  تروص  هب  يداش  نیا  اـما  دراد  يراـکهار  يداـش 

دیابن تسا و  یندشان  ایند  رد  وزرآ  نیا  یلو  دـشاب  ایند  نیا  رد  یقیقح  يداش  لابند  هب  هک  تسیعیبط  درادـن  رگید  ناهج  هب  داقتعا  هک  اج 
دناوتیمن لماک  يداش  شمارآ و  لحم  راتخاس  تیهام و  ظاحل  هب  ایند  تقیقح  رد  تسین . ریذپ  ناکما  هک  درک  توعد  يزیچ  هب  ار  مدرم 

. تسا هتفاین  ققحت  ناسنا  چیه  يارب  زگره  داش  يایند  ضحم و  شمارآ  دشاب و 
عبانم وا  تسا  هدـش  هراشا  نآ  هب  امال  ییالاد  نانخـس  رد  هک  تسیداش  عبانم  اب  هطبار  رد  دومن  هراشا  نآ  هب  تسیاـبیم  هک  يرگید  بلطم 

. دهدیم ناشن  دوخ  زا  يرتشیب  دیکات  ناسنا  نورد  هب  تبسن  ود  نیا  نایم  ینوریب و  عبانم  ینورد و  عبانم  درامشیم ، رب  هتـسد  ود  ار  يداش 
دنک هاگن  تاناکما  هب  درگنب و  تبثم  ياههبنج  هب  دناوتب  هک  یسک  دنادیم . هاگدید  رییغت  ار  داش  یگدنز  لماع  نیرتمهم  هنیمز  نیا  رد  وا 

ضرف امال  ییالاد  ادوب و  هک  نانچ  مینک -  ضرف  رگا  تسنیا  لاؤس  اما  درک . دهاوخ  ياهدمع  ریییغت  وا  يدـنمتیاضر  يدـنیاشوخ و  نازیم 
ناهج رگا  تسا ، هتفرگ  ارف  جـنر  دوبمک و  فعـض ، تفآ ، درد ، یهایـس ، ار  اج  همه  تسا ، رات  هریت و  هرـسکی  یتسه  ناـهج  دـناهتفرگ - 

رگا رگید  یترابع  هب  دنامیمن  يداش  ییانشور و  يارب  ییاج  رگید  میدرک  هئارا  رشب  تایح  زا  هایس  يریوصت  ام  رگا  تسا و  جنر  رـسارس 
رییغت ءادتبا  رد  تسیرورـض  دیامنیم و  غورد  یطیارـش  نینچ  رد  يداش  ياعدا  تخیرگ و  ناوتیمن  نآ  زا  تسا  هایـس  کیرات و  تیعقاو 
هراشا تمالـس  یتسردـنت و  هب  تسخن  يداش  ینوریب  لـماوع  اـب  هطبار  رد  نینچمه  اـمال  ییـالاد  میـشاب . هتـشاد  تیعقاو  رد  ییاـنبم  هاـگن 
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تسهجوت لباق  هنیمز  نیا  رد  یتاکن  اما  دیامنیم 
: لوا

. دریگیمن رارق  ناسنا  رایتخا  رد  لماک  تروص  هب  اج و  همه  هشیمه و  لماع  نیا  هکنیا 
: ًایناث

ددرگ رامیب  یهاگ  ناسنا  رگا  اذل  دمآ . دهاوخ  رد  تداع  تروص  هب  اریز  دوب  دهاوخن  روآ  يداش  نیا  دـشاب  تسردـنت  هشیمه  ناسنا  رگا 
. دشچیم رتشیب  ار  یتسردنت  تمالس و  تذل 

دنناوتیمن اهناسنا  زا  يرایـسب  الوا : هک  تسنیا  لاؤس  اما  دـیامنیم  هراـشا  يداـش  ینوریب  لـماوع  زا  یکی  ناونع  هب  تورث  هب  نینچمه  وا 
. دنریمب دننامب و  شیوخ  جنر  درد و  رد  دیاب  اهنآ  ساسا  نیا  رب  دنوش و  دنم  تورث 

: ًایناث
، كدنا هب  تعانق  اب  ناتـسدیهت  زا  يرایـسب  هک  یلاح  رد  دناهتـشاد  جنر  درد و  اب  ماوت  درـس و  یگدنز  هک  دناهدوب  ندـنمتورث  زا  يرایـسب 

. دناهتشاد یشخب  تذل  داش و  یگدنز 
. تسا هدهاشم  لباق  حوضو  هب  هک  تسا  بذاک  ياهتیونعم  زا  یضعب  رد  دوجوم  تاماهبا  ثحب  تسا  رکذ  لباق  هک  يرگید  تاکن  زا 

يدازآ و هلحرم  هب  ناـسنا  هک  تسیماـگنه  يداـش  يداـش  نیرتـالاب  نم  رظن  زا  دـیوگیم )) يداـش  فـیرعت  رد  اـمال  ییـالاد  هنوـمن  يارب 
. تساجک نآ  زرم  تسا و  مادک  نآ  فیرعت  تسیچ و  یگدازآ  يدازآ و  یتسار  هب  اما  (( ) دسرب یگدازآ 

هلأسم هب  تبسن  ییابیز  هاگن  تایاور  تایآ و  يهنارکیب  رد  روغ  مالسا  رظن  زا  يداش  هاگیاج  امال . ییالاد  يوس  زا  خساپیب  تسیلاؤس  نیا 
میـسقت یلک  هتـسد ي  ود  هب  ار  اهنآ  ناوتیم  دراد ، دوجو  يداش  يهرابرد  يددعتم  تایآ  دیجم  نآرق  رد  دهدیم .. ام  هب  رورـس  يداش و 

. دومن
، لوا هتسد 

. دشابیم جاردتسا »  » تنس هب  رظان  تایآ ، نیا  زا  یکی  دنهدیم . تسد  هب  یفنم  يانعم  حرف  تلاح  زا  هک  تسیتایآ 
عرـضت سامتلا و  تلاح  هب  دـنریگیم  رارق  يراوشد  یتخـس و  رد  هاگره  هک  تسا  رارق  نیا  زا  اهناسنا  یـضعب  یناور  یحور و  تیعـضو 

ماگنه نیا  رد  دیامرفیم  دنوادخ  دنوشیم . لدگنس  هتفرگارف  ار  اهنآ  دوجو  تلفغ  نایسن و  تشذگ ، خلت  يهثداح  هک  هاگنآ  اما  دنتفایم 
اهنآ هب  هکنیا  ات  يدـنمناوت  تینما و  هافر ، یتسردـنت ، دالوا ، تورث ، ریظن  ییاهزیچ  منکیم . هناور  اهنآ  يوس  هب  ار  يویند  ياـهتمعن  نم 

: دیامرفیم هراب  نیا  رد  دنوادخ  ددرگ . زیربل  يویند » ینامداش   » زا ناشدوجو  دهد و  تسد  یتسم  تلاح 
؛ ۀتَغب مه  انذَخَا   ُ اوتُوا اِمب  اُوحِرَف  اذِا  یتَح  ءیَش ٍ   ِّ لک َباوبَا  مِهیَلَع  انحَتَف  ِهب  اوُّرِکذ  ام  اُوسَن  اّمَلَف  »

هب هک  یتمعن  هب  ات  میدوشگ  اهنآ  يور  هب  ار  تمعن  ره  باوبا  مه  اـم  دـندومن  شومارف  ار  همه  دـش  هداد  رکذـت  اـهنآ  هب  هچ  نآ  نوچ  سپ 
«44 ماعنا /  میتفرگ . ار  اهنآ  هاگان  سپ  دندش  رورغم  نامداش و  دش  هداد  اهنآ 

ِْهیَلَع یـسوم  موق  زا  نوراق  دـهدیم ، ناشن  ار  قباـس  هیآ  قیداـصم  زا  یکی  رگید  يهیآ  دراد . یفنم  شزرا  حرف ، هیآ  نیا  رد  هک  تسادـیپ 
وا تشاد . یبلط  لالقتـسا  ملظ و  ربکت ، تلاح  شیوخ  ياههتـشاد  رانک  رد  اما  دوب ؛ ناوارف  ياهيدنمناوت  اهجـنگ و  ياراد  تسا و  ماَلَّسلا 

« حرف  » رورس و يداش ، تلاح  نآرق  ریبعت  هب  ساسا  نیا  رب  تشاد و  رفاو  دامتعا  اهنآ  هب  دیزانیم و  دوخ  شناد  اهتردق و  اهتورث ، اهلوپ ، هب 
ار طاشن  رورغ و  رپ  مدرم  زگره  ادـخ  َنیحِرَفلا ؛ ُّبُِحی  َهّللا ال  ّنِا  : » اریز شابن  داش  هنوگ  نیا  هک  تفرگ  رارق  ریبعت  نیا  بطاخم  اما  تشاد .
قـلعت و هک  یـسک  دـیآ . تسد  هب  نآ  فراـخز  اـیند و  زا  هک  تسا  یناـمداش  تلاـح  ياـنعم  هـب  حرف  ( 76 صـصق /  .« ) درادیمن تـسود 
، ربکت تلاح  اب  یحور  تیعـضو  نیا  ًالومعم  اذل  دنکیم ؛ ادیپ  حرف  تلاح  تسا  هدرک  شومارف  ار  ترخآ  دراد و  ایند  هب  دیدش  یگتـسباو 

: تسا نیرق  یشورف  رخف  بجع و 
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ییاتسدوخ ربکتم  چیه  راد  تسود  ادخ  دیدرگن و  داش  لد  دسر  امـش  هب  هچنآ  هب  ٍرُوخَف ؛ ٍلاتخم   َّ لُک ُّبُحیال  هللا  ُمُکاتآ و  اِمب  اُوحَرفَت  الو  »
(23 دیدح /  «. ) تسین

، مود هتسد 
. دننکیم هراشا  تبثم  يداش  هب  هک  تسیتایآ 

: تفرگ ارف  ار  ناشدوجو  ینامداش  دنسرخ و  باتک  نیا  زا  یضعب  داتسرف  ورف  ار  شیوخ  باتک  دنوادخ  هک  هاگنآ 
زا یکی  رگید  ياهـیآ  رد  نـینچمه  ( 36 دـعر /  .« ) دـندش لاحـشوخ  دـش  لزان  وت  رب  هک  نآرق  ببـس  هب  اـهنآ  َکـَیِلا ؛ َلَزنُا  اـِمب   َ نُوحَرفَی »
هّللا ُمُهاتآ  اِمب  َنیحِرَف  . » دندرگیم نامداش  ینامـسآ  ياهتراشب  زا  هتـشاد و  شوخ  یهلا  لضف  هب  هک  دـنادیم  نیا  ار  نیقتم  ياهیگژیو 

ینامداش هک  دیآیم  تسد  هب  ینـشور  هب  تایآ  نیا  زا  ( 170 نارمع /  لآ  .« ) دننامداش دنوادخ  تمحر  لضف و  ببس  هب  نانآ  ِِهلـضَف ؛ نِم  ُ
ینامـسآ و تهج  یلاحـشوخ  يداـش و  رگا  اـما  تسین  بولطم  اـیند  زا  یناـمداش  دوشیم . یقلت  دنمـشزرا  تبثم و  دراوـم  زا  ياهراـپ  رد 

: تسا هنوگ  ود  ینامداش  تفگ  ناوتیم  ساسا  نیا  رب  هجیتن : ددرگ . بوسحم  یهلا  هدوب ، دنمشزرا  دناوتیم  دریگ  دوخ  هب  یناسنا 
یحور و ياهتلاح  زا  یکی  يداش  دیفس . ینامداش  هایـس و  ینامداش  تبثم و  ینامداش  یفنم و  ینامداش  ابیز ، ینامداش  تشز و  ینامداش 

. تسا گنریب  دوخ  يدوخ  هب  تسا و  ناسنا  یناور 
هب ادـخ  گنر  ینامـسآ و  گنر  تلاح  نیا  رگا  اما  دـنکیم  یهترون  زا  ار  یمدآ  بلق  دوشیم و  هایـس  دریگب  ایند  گـنر  تلاـح  نیا  رگا 

يدـبا تایح  زا  لاح  نیع  رد  تخاس  ابیز  یگدـنز  ایند  نیا  رد  نآ  اب  ناوتیم  تسا و  ناسنا  رایتخا  رد  تبثم  دیفـس و  يداـش  دریگب  دوخ 
. دیدرگن رود  مه 

(73 صص 68 -  امال ، ییالاد  ياههشیدنا  ءارآ و  رب  یشرگن  یلاعف ، )

جنر

يرظن کـنیا  دراد  ادوب  نییآ  رد  هشیر  هک  دـشابیم  ناـسنا  یگدـنز  رد  جـنر  درد و  دوـجو  اـمال  ییـالاد  ياـههزومآ  زا  یکی  جـنر  دـقن 
: میهدیم ماجنا  مالسا  ادوب و  نییآ  رد  جنر  نایم  ياهسیاقم 

تـسا هدش  نایب  هلحرم  تشه  رب  لمتـشم  یلمع  ياهمانرب  جنر  زا  ناسنا  ییاهر  يارب  ادوب  نییآ  رد  ادوب  رظن  زا  جنر  زا  تفر  نورب  ياههار 
: زا دنترابع  هک 

: تسرد دید  هلحرم 1 .
: تسا نیرب  هناگراهچ  قیاقح  تخانش  نآ ، زا  دارم 

جنر تقیقح  تخانش  . 1  - 1
جنر هاگتساخ  تقیقح  تخانش  . 2  - 1
جنر زا  ییاهر  تقیقح  تخانش  . 3  - 1

هلحرم جنر . زا  ییاهر  هار  تقیقح  تخانش  . 4  - 1
(: تیذا  ) و ترفن ) (، ) توهش  ) زا تسا  رکف  يدازآ  نآ ، زا  روظنم  تسرد : هزیگنا  هلحرم 2 .

. تسا ییوج  شیع  ینارماک و  زا  ینادرگور  توهش ، زا  يدازآ  . 1  - 2
. تسا نانآ  هب  يزرورهم  نارگید و  هنیک  زا  ندرک  یهت  لد  ترفن ، زا  يدازآ  . 2  - 2

. تسا نانآ  اب  يدردمه  نارگید و  زا  زیهرپ  تیذا ، زا  يدازآ  . 3  - 2
هلحرم 3.
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: تسا ریز  حرش  هب  راتفگ  رد  یتسار  نآ ، زا  روظنم  تسرد : راتفگ 
ییوگغورد زا  زیهرپ  . 1  - 3

ییوگ دب  زا  زیهرپ  . 2  - 3
ییوگ تشرد  زا  زیهرپ  . 3  - 3

. ییوگ هوای  زا  زیهرپ  . 4  - 3
: تسرد رادرک  هلحرم 4 .

: تسا ریز  حرش  هب  رادرک  رد  یتسرد  یتسار و  نآ ، زا  روظنم 
رازآ زا  زیهرپ  . 1  - 4
يدزد زا  زیهرپ  . 2  - 4

. ینماد هدولآ  زا  زیهرپ  . 3  - 4
: تسرد تسیز  هلحرم 5 .

: هک ياهنوگ  هب  تسا ، حیحص  زرط  هب  شاعم  رارما  نآ ، زا  روظنم 
هدنز تادوجوم  شورف  لثم : دزیهرپب . دناسریم  رازآ  نارگید  هب  هک  ییاهراک  زا  دیاب  ناسنا  . 1  - 5

. ینیبعلاط يراوخ و  ابر  لثم : دزیهرپب . دناسریم  نایز  نارگید  هب  هک  ییاهراک  زا  دیاب  ناسنا  . 2  - 5
: تسرد ششوک  هلحرم 6 .

: تسا دروم  راهچ  رد  رایسب  شالت  نآ ، زا  روظنم 
هسوسو لثم  تسیاشان ، ياهزیچ  زا  ندنام  رود  يارب  ششوک  . 1  - 6

تسیاشان ياهزیچ  رب  يزوریپ  يارب  ششوک  . 2  - 6
يزرورهم لثم  هتسیاش ، ياهزیچ  زا  ندنافوکش  يارب  ششوک  . 3  - 6

. هتسیاش ياهزیچ  نتشاد  هاگن  يارب  ششوک  . 4  - 6
: تسا ریز  دروم  راهچ  رد  لمات  نآ ، زا  روظنم  تسرد : لمات  هلحرم 7 .

نت رد  زکرمت  . 1  - 7
ساسحا رد  زکرمت  . 2  - 7

یتسه نیداینب  رصانع  رد  زکرمت  . 3  - 7
نهذ رد  زکرمت  . 4  - 7

: تسرد ییاتکی  هلحرم 8 .
شاهلیخم هب  دنکیم  رکف  نآ  هرابرد  هک  یعوضوم  زج  يزیچ  هک  دوشیم  لمات  قرغ  نانچ  هلحرم  نیا  رد  ورهر  هک  تسنیا  نآ ، زا  روظنم 

ورف نیع  نهذ و  نیب  راوید  هک  ياهنوگ  هب  دراذـگیمن ، یقاـب  شناـج  لد و  رد  يرگید  زیچ  يارب  ییاـج  عوضوم ، نآ  دـنکیمن و  روطخ 
: زا دنترابع  هک  دراذگیم  رس  تشپ  ار  ییاهن  هبترم  راهچ  ماجنا  رس  ناوارف ، لمات  اب  ورهر  دزیریم .

ناکم دودحمان  رهپس  رد  شرگن   - 1
ملع دودحمان  رهپس  رد  شرگن  . 2

یتسین رهپس  رد  شرگن  . 3
( تسا یساسحا  كاردا و  ره  زا  ییاهر  شاهجیتن  هک   ) یکاردایب رهپس  رد  شرگن  . 4
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(300  - 303 : 1385 یئارق ، )
یسررب لیلحت و 

: زا تسا  ترابع  هک  دربیم  جنر  ییاهیتساک  زا  اما  تساشگ  هار  ابیز و  رهاظ  رد  هچ  رگا  ادوب  نییآ  يوس  زا  هدش  هئارا  هناگتشه  ياههار 
یتسه تیعقاو  اب  ندوبن  قباطم  . 1

دروم رد  دنوادخ  دوش  فیرعت  یتسه  قلاخ  قیرط  زا  دـیاب  دراد  دوجو  یتسه  ملاع  رد  هچ  نآ  تیوه  دـش  رکذـتم  دـیاب  همدـقم  ناونع  هب 
: دیامرفیم هتفریذپ  وا  یگدنز  رد  ار  اهیتخس  بئاصم و  دوجو  ناسنا 

همیمض هب  تسا  هدمآ  هیآ  نیا  زا  لبق  هک  ییاهدنگوس  میدیرفآ ) تقشم  یتخس و  رد  ار  ناسنا  ام  ( ) 4 دلب : «. ) ٍدَبَک ِیف  َناَْسنإلا  اَنْقَلَخ  ْدََقل  »
نیا تسا و  مأوت  اهیتخس  اهتقشم و  اب  ایند  یگدنز  هک  دراد  نآ  زا  ناشن  همه ، یف »  » هژاو زین  هدش و  هدروآ  هیآ  رد  هک  يددعتم  ياهدیکأت 

: دومرف اریز  تسادخ ، تیشم 
. دنک ادیپ  ییاهر  بئاصم  اهیراتفرگ و  نیا  زا  دناوتیمن  تسایند  رد  هک  یماگنه  ات  ناسنا  و  انقلخ ) )

ياوق کمک  هب  اـیند  نیا  رد  جـنر  زا  ییاـهر  هب  لـئاق  هدـش و  هتفرگ  هدـیدان  تیعقاو  نیا  ادوب  نییآ  رد  اـما  ( 291  / 20 اتیب : یئابطابط ، )
. دشابیم ناسنا  ینورد 

(277  - 276 : 1384 اتاد ، ناهوم  اردنیرد  روسفرپ  اردناچ و  شیتاس  روسفرپ  )
ادخ هب  داقتعا  مدع  . 2

یفرعم تمایق  زور  رد  يروک  ایند و  رد  تشیعم  یگنت  روآ و  جـنر  راب و  تلالم  یناگدـنز  لماع  ار  ادـخ  دای  زا  ینادرگور  تایآ ، یخرب 
. دنکیم

: دیامرفیم هک  نانچ 
دهاوخ یتخـس  و   ] گنت  ِ یگدنز تقیقح ، رد  دـنادرگب ، لد  نم  دای  زا  سک  ره  ( ) 124 هط :  ) اکنَـض ًۀَشیِعَم  َُهل  َّنِإَف  يِرْکِذ  نَع  َضَرْعَأ  ْنَم 
ناونع هب  درادـن  يرواب  یتسه  يارب  ییدـبم  دـنوادخ و  دوجو  هب  ًاـساسا  ادوب  هک  تسیلاـح  رد  نیا  ( 356  / 11 اتیب : ییاـبطابط ، ( ) تشاد

 / 1 : 1356 ناگیاش ،  77 اتیب : اکول ، یت  ( ) دناوخ دوجو  خرچ  نیا  يهدنزاس  ناوتیمن  ار  همه  رب  هن  ادـخ و  چـیه  هن   )» دـیوگیم وا  هنومن 
(142

ینایحو تعیرش  ياج  هب  یصخش  تایبرجت  . 3
زا لبق  لاس  هک 2500  ادوب  یـصخش  تافـشاکم  هبرجت و  رب  ینتبم  ادوب  نییآ  يوـس  زا  هدـش  هئارا  ياـههار  هک  تسنیا  تیمها  زئاـح  هتکن 

. دشابیم ینایحو  تعیرش  دقاف  نییآ  نیا  دشابیم و  اشگ  هار  يزورما  رشب  يارب  رادقم  هچ  ات  تسا  هتسیزیم  حیسم  دالیم 
(277  - 276 : 1384 اتاد ، ناهوم  اردنیرد  روسفرپ  اردناچ و  شیتاس  روسفرپ   91 : 1369 مویه ، )

يدام و ياهزاین  اههتـساوخ و  یمامت  هب  وگخـساپ  یگدـنز  همانرب  تعیرـش و  ياراد  نایدا  متاـخ  لـماک و  نید  ناونع  هب  مالـسا  نید  اـما 
. دشابیم ناسنا  يونعم 

: دیامرفیم ماَلَّسلا ) ِْهیَلَع   ) قداص ماما  هنومن  ناونع  هب 
: لوقی دبع  عیطتسی  یتح ال  دابعلا ، اهیلإ  جاتحی  ائیش  كرت  ام  هللاو  یتح  ئش  لک  نایبت  نآرقلا  یف  لزنأ  هللا  نأ 

يزیچ دنگوس  ادخ  هب  هک  اجنآ  ات  تسا ، هداتـسرف  ار  زیچ  ره  نایب  یلاعت  كرابت و  يادخ  هیف ( . هللا  هلزنأ  الإ  نآرقلا ، یف  لزنا  اذه  ناک  ول 
: دیوگب دناوتیمن  ياهدنب  چیه  هک  اجنآ  ات  هدومرفن و  راذگورف  ناگدنب  تاجایتحا  زا  ار 

جنر زا  ییاهر  هار  شرگن  رییغت  ( 237  / 65 : 1403 یسلجم ، ( ) تسا هداتسرف  ورف  نآرق  ار  نآ  هکنآ  زج  دوب ، هدمآ  نآرق  رد  نیا  شاک  يا 
مالسا رد 
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دنکیم شالت  هتفریذـپ ، ار  نآ  تسخن  دوشیم  هجاوم  اهنآ  اب  شیوخ  تایح  نارود  رد  ناسنا  هک  یمالآ  بئاصم و  دروم  رد  مالـسا  نید 
هکلب دـشابن  روآ  جـنر  اهنت  هن  تبیـصم  هک  ياهنوگ  هب  هدرک  داجیا  دارفا  رد  ار  تبیـصم  لـمحت  هیحور  بئاـصم  هب  تبثم  یهاـگن  هئارا  اـب 

هب ندیسر  يانعم  هب  اموزل  جنر  زا  ییاهر  دروم  رد  بولطم  تیعضو  مالسا ، رد  هک  دش  لفاغ  تقیقح  نیا  زا  دیابن  اما  دشاب  زین  روآ  طاشن 
ناـمه بولطم ، تیعـضو  تسا و  تبیـصم  نآ  هب  تبـسن  لـمعلا  سکع  ههجاوم و  نیرتـهب  هکلب  تسین ؛ لکـشم  ره  رد  شیوـخ  هتـساوخ 

. دشاب توافتم  ناسنا ، هتساوخ  اب  تسا  نکمم  هاگ  هک  تسا  لاعتم  يادخ  بولطم  هک  تسیتیعضو 
بئاصم هب  هاگن  رییغت  ياهشور  درمش . رب  هنوگ  نیا  ینید  نوتم  هب  هجوت  اب  ار  یگدنز  رد  بئاصم  تالکشم و  لمحت  ياههار  ناوتیم  اذل 

دنوادخ تیکلام  هب  هجوت  . 1
هجیتن هک  یناهج  نیا  ینیمز و  یهاگن  تسخن  دـنزیم  رـس  ناسنا  زا  راتفر  عون  ود  نآ  یپ  رد  هک  تسیرگن ، ناوتیم  هنوگ  ود  بئاـصم  هب 
تـسا نالان  الب  ماگنه  رد  لفاغ و  شیاسآ  هماگنه  رد  هاگن  نیا  اب  یـصخش  نینچ  دشابیمن  هودنا  مغ و  جنر و  تمحز و  زا  ریغ  رواب  نیا 

تـشذگ رد  رقف ، لیبق  زا  بئاصم  اب  ورایور  هک  یماگنه  ور  نیزا  درادـنپیم ، هدرپس  وا  دزن  تناـما  هب  دـنوادخ  هچنآ  کـلام  ار  دوخ  اریز 
هودـنا جـنر و  راچد  نآ  نادـقف  اب  نونکا  تسا  هتـسنادیم  دوخ  کـلم  ار  تورث  یتمالـس ، نازیزع ، هک  اـجنآ  زا  ددرگ ، يراـمیب  نازیزع ،

. دوشیم
: مود

تیکلم تسین و  کیرـش  تیکلم  نیا  رد  وا  اب  یـسک  تسادـخ و  نآ  زا  دراد  دوجو  یتسه  رد  هچنآ  ره  هک ، دـسرب  تقیقح  نیا  هب  ناسنا 
تیاهن رد  دوریم و  نایم  زا  يدوز  هب  رگید  زیچ  ره  شنادـنزرف و  شلاوما و  شدوخ ، هب  تبـسن  هلمج  زا  تساهناسنا  نایم  رد  هک  يرهاظ 

زا ماگنه  نیا  رد  یقیقح  هن  يزاجم و  هنوگ  هب  هن  تسین  يزیچ  کلام  شدوخ  هک  دـسرب  رواب  نیا  هب  ناسنا  ددرگیم و  زاب  ادـخ  يوس  هب 
. دنادب کلام  ار  شدوخ  هک  دربیم  جنر  بئاصم  زا  یماگنه  ناسنا  اریز  دوشیمن  روجنر  رثاتم و  بئاصم 

(355  / 1 اتیب : ییابطابط ، )
بئاصم ربارب  رد  دنوادخ  شاداپ  هب  هجوت  . 2

شاداپ دـنوادخ  هک  یهورگ  اهنت  هدرک و  اطع  نارباص  هب  دـنوادخ  هک  تسا  یناوارف  ياهـشاداپ  هب  هجوت  بئاصم  لمحت  ياـههار  زا  یکی 
. دنتسه نارباص  دنکیم  ینازرا  اهنآ  هب  باسح  نودب 

. ( دننکیم تفای  رد  صقن  باسحیب و  ار  دوخ  دزم  نایابیکـش  هک  تسین  نیا  زج  ( ): 10 رمز /   ) باَسِحِْریَغب مُهَرْجَأ  َنوُِرباَّصلا  َّیفَُوی  اَمَّنِإ 
. تسا لماک  روط  هب  ندرک  اطع  يانعم  هب  یفو )  ) هدام زا  یفوی )  ) لعف

نارباص دنریگیم  باسح  نودب  شاداپ  رجا و  هک  یهورگ  اهنت  هک  انعم  نیا  هب  دنامهفیم  ار  رصح  هیآ  قایس  ( 301  / 20 : 1414 يدیبز ، )
. دنتسه

: دندومرف هیآ  ریسفت ، نییبت و  رد  مَّلَس ) َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص   ) مالسا ربمایپ  زا  لقن  هب  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  قداص  ماما 
ءالبلا لهال  بصنی  مل  نیزاوملا  تبـصن  نیواودـلا و  ترـشن  اذإ  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  هللا  لوسر  لاق  لاق  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  قداصلا  نع 

( هیالا هذه  الت  مث  ناوید  مهل  رشنی  ملو  نازیم 
(317  / 4 : 1416 یناشاک ، )

نیا هاگنآ  دوشن ، هدوشگ  یلمع  همان  ددرگن و  اپ  رب  ییوزارت  ناگدـید  الب  يارب  دوش ، اپ  رب  اهوزارت  هدوشگ و  لامعا  ياههمان  هک  هاگنآ  ) 
: درک توالت  ار  هیآ 

شاداپ ربارب  رد  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  رقاـب  ماـما  رگید  لـقن  رد  دـننکیم ) . تفاـی  رد  صقن  باـسحیب و  ار  دوخ  دزم  نایابیکـش  هک  تسین  نیا  زج 
: دنیامرفیم بئاصم  ربارب  رد  دنوادخ 
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: لاق ماَلَّسلا ، ِْهیَلَع  هللادبع  یبأ  نع  )
وا يارب  یـشاداپ  هچ  اهتبیـصم  ربارب  رد  تسنادیم  نمؤم  رگا  ضیراقملاب .) ضرقی  نأ  ینمتل  رجالا  نم  بئاصملا  یف  هلام  نمؤملا  ملعی  ول 

(. 32 اتیب : یفاکسا ، . ) دوش هکت  هکت  یچیق  اب  درکیم  وزرآ  تسا  هدش  هتفرگ  رظن  رد 
یهلا ياهنومزآ  بئاصم  . 3

يزرو و رهم  يور  زا  نومزآ  رگا  یناسنا  ياهنومزآ  رد  دوشیم و  دای  نآ  زا  نومزآ  ناونع  هب  اهیراتفرگ  بئاصم و  مالسا  یتیبرت  ماظن  رد 
دنوادخ دریگیم  رارق  يرتراوشد  رتشیب و  نومزآ  دروم  دشاب ، ربوبحم  ناسنا  دزن  سک  ره  فعـض  طاقن  ندناسانـش  يارب  دـشاب  يزوسلد 

رتشیب لـماکت  ياـههنیمز  اـت  دروآیم  دوجو  هب  شیارب  يرتـشیب  ياـهیراتفرگ  دـشاب  رتبوبحم  وا  دزن  سک  ره  دـنکیم و  لـمع  نینچ  زین 
: هنومن ناونع  هب  تسا  هدش  رطم ح  تیمها  اب  رایسب  تایاور  رد  هلأسم  نیا  دنک  مهارف  شیارب 

: لاق
؟ ایندلا یف  ءالب  سانلا  دشأ  نم  مَّلَس :) َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص   ) هللا لوسر  لئس 

: لاقف
فخـس نم  هؤالب و  دتـشا  هلمع  نسح  هنامیإ و  حص  نمف  هلامعأ ، نسح  هنامیإ و  ردق  یلع  دعب  نمؤملا  یلتبی  لثمالاف و  لثمالا  مث  نویبنلا 

(. هؤالب لق  هلمع  فعض  هنامیإ و 
(506 اتیب : یسربط ، )

: دندیسرپ مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  زا 
: دومرف ترضح  تسیک  زا  ایند  رد  يراتفرگ  نیرتشیب 

دـشاب هتـسیاش  شیاهراک  وکین و  شنامیا  رگا  سپ  تسوا . بوخ  ياـهراک  ناـمیا و  هزادـنا  هب  نمؤم  بئاـصم  اـهنیرتهب و  سپ  ناربماـیپ ،
. تسا رتمک  ایند  رد  شبئاصم  دشاب  زیچان  شلامعا  فیعض و  شنامیا  هک  یسک  دوشیم و  دایز  شیراتفرگ 

مالآ ربارب  رد  ضوع  بوجو  . 4
. دناهتسناد یعطق  يرما  ار  دنوادخ ، زا  نآ  رودص  مالآ و  دوجو  هیماما  ناملکتم  هکنیا  هب  هجوت  اب 

ملـسم يرما  ار  ناگدـنب  نیا  هب  دـنوادخ  نداد  ضوع  بوـجو  دـشاب ، مـالآ  بئاـصم و  راوازـس  هک  هدرکن  یهاـنگ  هدـنب  هک  يدراوـم  رد 
: دیوگیم هر )  ) یلح همالع  هنومن  ناونع  هب  دناهتفرگ 

: مشش هلأسم  )
دشاب ملا  زا  رتشیب  ضوع  نیا  تسا  بجاو  دهدب و  ناگدنب  هب  دناهدش  رداص  وا  زا  هک  یمالآ  نداد  ضوع  تسا ، بجاو  دنوادخ  رب  هکنآ 

. ( دوب دهاوخ  ثبع  يراک  هن  رگ  و 
(77 : 1417 یلح ، )

هتـشاد دوجو  اهنآ  يارب  یتالکـشم  شنیرفآ  یلک  حلاصم  رطاخ  هب  ایند  رد  هک  ناگدنب  زا  تمایق  رد  دـنوادخ  زین  یمالـسا  تایاور  رظن  زا 
. دنکیم یهاوخ  رذع  تسا 

: دیامرفیم ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  قداص  ماما  هنومن  ناونع  هب 
: لاق ماَلَّسلا ) ِْهیَلَع   ) هللادبع یبأ  نع  )

: لوقیف هیخال ، خالا  رذتعی  امک  ایندلا  یف  جوحملا  نمؤملا  هدبع  یلإ  رذتعیل  هؤانث  لج  هللا  نإ 
: لاق ایندلا ، نم  کتضوع  ام  یلإ  رظناف  فجسلا  اذه  عفراف  یلع ، کب  ناک  ناوه  نم  ایندلا  یف  کتجوحأ  ام  یلالج  یتزع و  و 

ینتضوع ام  عم  ینتعنم  ام  ینرضام  لوقیف  عفریف 
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(264  / 2 : 1375 ینیلک ، )
باطخ دنکیم و  یهاوخ  رذع  شردارب  زا  يردارب  هک  هنوگنامه  دنکیم ، یهاوخ  رذع  ایند  رد  شدنمزاین  هدنب  زا  دنوادخ  دـیدرت  نودـب 

: دیوگیم هدنب  هب 
هچ وت  هب  ایند  لباقم  رد  نیبب  نزب و  رانک  ار  هدرپ  نیا  یتشادن ، شزرا  نم  دزن  هک  دوبن  تهج  نیدب  ایند  رد  وت  يدـنمزاین  متزع  هب  دـنگوس 

: دیوگیم دنکیم و  هاگن  تسا  هداد  وا  هب  ایند  هب  تبسن  دنوادخ  هک  یضوع  هب  دوریم و  رانک  هدرپ  سپ  ماهداد 
. ماهدرکن نایز  زگره  ایند  رد  ياهتشاد  زاب  نم  زا  هچنآ  هب  تبسن  ياهداد  نم  هب  هک  هچنآ  اب  مراگدرورپ  يا 

بئاصم ندوب  یتقوم  هب  هجوت  . 5
شیاسآ ره  یپ  رد  هکلب  تسا  یندشان  تفای  قلطم  جنر  قلطم و  یبایماک  یتسه ، زا  ناکم  چیه  رد  هدش و  هدـینت  ایند  رد  یتخـس  یناسآ و 

تسوا ریگ  نابیرگ  هک  یتبیـصم  دنادب  دیاب  تسا  هتـشگ  بئاصم  هب  یلتبم  هک  یناسنا  ور  نیا  زا  تسا  یناسآ  یتخـس  ره  یپ  رد  یتخس و 
. تسا رادیاپان 

: دیامرفیم هدرک  هراشا  تقیقح  نیا  هب  دنوادخ 
اًرُْسی ِرْسُْعلا  َعَم  َّنِإ  اًرُْسی  ِرْسُْعلا  َعَم  َّنِإَف 

5 و 6) حارشنا /  )
: دنیوگیم هتسناد  ددعت  رب  تلالد  ار  رسی  ندوب  هرکن  نارسفم 

( ( 389  / 10 : 1415 یسربط ، . ) ترخآ رد  يرگید  ایند و  رد  یکی  ددرگیم  ناسنا  بیصن  یناسآ  ود  یتبیصم  یتخس و  ره  اب  یگدنز  رد 
تمایق ندوب  هنادواج  ایند و  ندوب  ارذگ  زا  یهاگآ  . 6

دنکیم و يرپس  ایند  نیا  رد  ار  یهاتوک  رایسب  نامز  ترخآ  اب  هسیاقم  رد  تسا و  رذگ  لاح  رد  تعرـس  هب  ایند  هکنیا  هب  یهاگآ  اب  ناسنا 
دـح و ود  نآ  نایم  ینامز  رظن  زا  ئیـش  ود  هک  تسا  حیحـص  یتروص  رد  هسیاقم  اریز  تسین ، حیحـص  ترخآ  اـیند و  ناـیم  هسیاـقم  یتح 

نآ نایم  یتبسن  ینامز  رظن  زا  ناوتیمن  هک  تسا ، تیاهن  یب  هب  دودحم  تبسن  ترخآ ؛ ایند و  نایم  تبسن  اما  دشاب ، هتشاد  صخـشم  نامز 
نتـشاد رظن  رد  اـب  تساـیند و  رد  یگدـنز  زا  ییزج  هک  یبئاـصم  اـیند و  ندوب  ارذـگ  هب  هجوـت  اـب  تریـصب  اـب  ناـسنا  اذـل  درک  رارقرب  ود 

ماما دروم  نیا  رد  دـنیبیم . روآ  طاشن  ار  اهنآ  یتح  یـضار و  داد  دـهاوخ  وا  هب  بئاصم  لمحت  يازا  رد  دـنوادخ  هک  يرایـسب  ياهـشاداپ 
: دیامرفیم قداص 

: لاق یفوکلا  یلالهلا  نارمع  یبأ  )
: لوقی ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  دمحم  نب  رفعج  هللادبعابأ  تعمس 

ییابیکـش یکدنا  دنک ، ییابیکـش  ربص و  هکره  ( ) الیوط انزح  تثروأ  دق  ۀعاس  ةذل  نم  مک  الیوط و  احرف  تثروأ  دـق  ۀـعاس  ربص  نم  مک 
(153  / 1414 یسوط ، ( ) تسا هدرک  یبیکشان  یکدنا  دنک ، یبیکشان  هک  ره  هدرک و 

یهلا ردق  اضق و  هب  هجوت  . 7
جنرو دنرابیم ، ورف  اهناسنا  رب  شنیرفآ  ناهج  یلک  حلاصم  بسانت  هب  هک  دنشابیم  یتسه  ملاع  ریذپان  رییغت  تیعقاو  اهیراتفرگ  بئاصم و 

: دیامرفیم ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  ریما  ترضح  هنومن  ناونع  هب  درادیمن  رب  ار  اهنآ  عزف  عزج و  ندیشک و 
قحف ربص ت  ناو  تیتأ ، محرلا  قحف  تعزج  نا  نینمؤملاریمأ ، هل  لاقف  هل  خأـب  هیزعی  سیق  نب  ثعـشا  یلإ  ماَـلَّسلا  ِْهیَلَع  نینمؤملاریمأ  ءاـج 

مومذم تنأ  ءاضقلا و  کیلع  يرج  تعزج  ناو  دومحم ، تنأ  ءاضقلا و  کیلع  يرج  تربص  نا  کنا  یلع  تیدأ  هللا 
(209 : 1404 ینارح ، )

وت رب  دـنوادخ  تاردـقم  مه  زاـب  ینک  یبیکـشان  رگا  دوب و  یهاوخ  روجأـم  دوشیم و  يراـج  وت  رب  یهلا  تاردـقم  ینک  ییابیکـش  رگا  )
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. دوب یهاوخ  راکهنگ  وت  اما  دوشیم  يراج 
بئاصم لمحت  يونعم  یمسج و  راثآ  . 8

ناونع هب  تسا  هدش  هدرمـش  دنکیم ، یگدـنز  تامیالمان  لباقم  رد  ربص  هک  یـسک  يارب  يونعم  یمـسج و  يراثآ  تایاور  زا  ياهراپ  رد 
: دنیامرفیم مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  هنومن ،

: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  یبنلا  لاق 
نم اریخ  امد  همحل و  نم  اریخ  امحل  هتلدـبأ  هداوع ، یلإ  کشی  ملف  هشارف ، یلع  ءالبب  هتیلتبا  نمؤمی  دـیبع  نم  دـبع  امیا  لج  زع و  هللا  لوقی 

. بنذ هل  سیل  هتیفاع و  هتیفاع  نإ  یتمحر و  یلإف  هتضبق  ناف  همد ،
(208  / 78 : 1403 یسلجم ، )

هب شايرامیب  لحم  ياهتشوگ  دنکن ) درد  زا  تیاکـش   ) دنک نامتک  شناگدننک  تدایع  زا  ار  نآ  دوش و  رامیب  زور  هس  هک  ياهدـنب  ره 
هک یلاح  رد  دباییم  تیفاع  مداد  شتیفاع  رگا  منکیم  لدب  شندب  نوخ  زا  رتهب  ینوخ  هب  ار  شنوخ  شندب و  ياهتشوگ  زا  رتهب  یتشوگ 

. منکیم يراپسهر  ار  وا  مدوخ  تمحر  يوس  هب  شمدرب  ایند  زا  رگا  دوب و  دهاوخن  شیارب  یهانگ  رگید 
یئادز تلفغ  هیام  بئاصم  . 9

تلفغ هیام  تاقوا  یخرب  رد  هک  دنکیم  دای  نآ  زا  الاک  ینعی  عاتم )  ) ناونع اب  دـنوادخ  اذـل  تسا ، نآ  ياهتنیز  ایند  تایـصوصخ  زا  یکی 
رارق نمؤم  ناـسنا  یگدـنز  رد  ار  یتالکـشم  بئاـصم و  رادـشه  رکذـت و  ناوـنع  هب  میحر  دـنمادخ  ور  نیا  زا  تسادـخ  داـی  ترخآ و  زا 

. تسا هدش  صخشم  مه  اهنآ  نامز  تایاور  رد  یتح  دوش  هبنتم  ات  دهدیم 
: دیامرفیم ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  قداص  ماما  هنومن  ناونع  هب 

وأ هیلع ، رجؤیف  هسفن  یف  وأ  هدـلو  یف  وأ  هلام  یف  امإ  هبیـصی ، ءالبب  اموی  نیعبرا  لک  یف  رکذـی  وه  الإ و  نمؤم  نم  ام  مالـسلاهیلع :)  هنع ( 
. وه نیأ  نم  يردیال  مه 
(507 : 1418 یسربط ، )

وا دریگیم و  رب  رد  ار  وا  هک  یهودـنا  ای  شدـنزرف  ای  شلام  ای  شدوخ  هب  هاوخ  دـباییم ، رکذـت  ییالب  اب  ینمؤم  ره  رابکی ، زور  لهچ  ره 
. دهد شاداپ  وا  هب  دنوادخ  ات  تسا ، اجک  زا  دنادیمن 

ناسنا یگدنلاب  دشر و  هیام  اهالب  . 10
. دناهدرک یفرعم  اذغ  ناونع  اب  ار  ناسنا  یگدنز  رد  بئاصم  یهیبشت ، رد  مالسا  نایاوشیپ 

: دیامرفیم مرکا  ربمایپ 
: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  لاق 

نبللاب اهدلو  ةدلاولا  يدغت  امک  ءالبلاب  نمؤملا  هدبع  يذغیل  هللا  نإ 
(195  / 1403 : 78 یسلجم ، )

( دنکیم هیذغت  ریش  اب  ار  دوخ  دنزرف  ردام  هکنانچمه  دنکیم ، هیذغت  يراتفرگ  الب و  اب  ار  نمؤم  هدنب  دنوادخ  ) 
: دوشیم هدافتسا  هیبشت  نیا  زا 

ءزج ناسنا  یگدـنز  همادا  يارب  مه  اـهالب  سپ  تسا ، ناـسنا  ءاـقب  همادا  يارب  داوم  نیرتيرورـض  نیلوا و  زا  یکی  اذـغ  هک  هنوگناـمه  . 1
. تسا وا  یگدنز  یندشانادج 

رهوگ ندـش  نایامن  ناسنا و  شرورپ  هیام  زین  بئاصم  اهالب و  دوشیم  ناـسنا  ندـش  دـنمناوت  ناـسنا و  شرورپ  یگدـنلاب و  هیاـم  اذـغ  . 2
. دوشیم ناسنا  دوجو 
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دنوادخ رضحم  رد  روضح  ساسحا  . 11
تـسا لقن  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  ادهـشلادیس  ترـضح  هراب  رد  هلمج  زا  دناهتخومآ ، ام  هب  ار  بئاصم  اب  ییورایور  نوگانوگ  ياههویـش  ام  نایاوشیپ 
. دنکیم نایب  هنحص  نیا  هب  دنوادخ  ندوب  رگهراظن  ار  تبیصم  نیا  ندش  ناسآ  تلع  دندش  دیهش  ناشیاراوخریش  لفط  هک  یماگنه 

( هللا ِنیِعب  َلََزن  ّهنِا  یلَع  نّوه  )
(69 : 1417 ینیسح ، )

بئاصم نتشاد  تیمومع  هب  هجوت  . 12
دننیبیم و تبیـصم  ایند  رد  اهناسنا  مامت  هکلب  تسین  وا  نآ  زا  اهنت  تبیـصم  دنادب  یمدآ  هک  تسنیا  بئاصم  لمحت  ياهراک  هار  زا  یکی 

: دنریگیم رارق  یهلا  شیامزآ  دروم 
تسهدش هتفگ  هنوگ  نیا  يروهشم  مالک  رد  اذل 

( تباط تَّمَع  اذا  ۀبیصملا  )
 ( دوشیم لمحت  لباق  دشاب  یمومع  یماگنه  تبیصم  )

(173  / 7 : 1421 یناردنزام ، حلاص  یلوم  )
: دیامرفیم دندوب  ور  ایور  اهنآ  اب  غیلبت  رد  ناشیا  هک  یتالکشم  بئاصم و  ربارب  رد  ص )  ) ربمایپ هیحور  تیوقت  يارب  نآرق  رد  دنوادخ  و 

( نِینِمْؤُْمِلل يَرْکِذ  َو  ۀَظِعْوَمَو ٌ  ُّقَْحلا  ِهِذَه  ِیف  َك   َ ءاَجَو َكَداَُؤف  ِِهب  ُتِّبَُثن  اَم  ِلُسُّرلا  ءاَبنَأ ِ  ْنِم  َْکیَلَع  ُّصُقَّن  ُالک  َو  )
(120 دوه /  )

(281  / 4 : 1424 هینغم ، )
اهنیا رد  مینادرگیم و  راوتـسا  نادـب  ار  تلد  هک  تسیزیچ  مینکیم ، تیاـکح  وـت  رب  هـک  ار  دوـخ  ناربماـیپ  ياهتـشذگرس  زا  کـی  ره  (و 

( تسا يرّکذت  زردنا و  نانمؤم  يارب  هدمآ و  وت  يارب  تقیقح 
يریگ هجیتن 

تـسا هدرک  هئارا  جـنر  زا  ییاـهر  يارب  هک  ییاـهراک  هار  تسیعقاو و  ریغ  يریوصت  دـنکیم  هئارا  جـنر  ناـهج و  زا  مسیدوب  هک  يریوصت 
یگدنز ءزج  ار  تبیـصم  جنر و  زا  یـشخب  مالـسا  یلو  هتفاین  ییاهر  جـنر  زا  زگره  نآ  ناوریپ  هک  نیا  نآ  دـهاش  تسیلمع و  ریغ  مهبم و 

هکلب لمحت  لباق  اهنت  هن  ار  بئاصم  هک  دنکیم  هئارا  ییاهراک  هار  یلو  تسا  ندرک  فرط  رب  لباق  هن  راکنا و  لباق  هن  هک  دـنادیم  يویند 
. دننکیم زین  روآ  طاشن 

 *********** تسرهف
عبانم

. میرک نآرق  . 1
. هیردیحلا ۀعبطملا  فرشالا ، فجن  نازحالا ، ریثم  ، 1369 ءاقبلا ، یبا  نب  رفعج  نب  دمحم  نیدلا  مجن  یلح ، امن  نبا  . 2

. نیسردم هعماج  مق ، لوقعلا ، فحت  ، 1363 یلع ، نب  نسح  ینارحلا ، ۀبعش  نبا  . 3
. مق مالسلاهیلع ، يدهملا  مامإلا  ۀسردم  رشن  قیقحت و  صیحمتلا ، اتیب ، مامه ، نب  دمحم  یفاکسإلا ، . 4

، مق ینامرک ، هداز  رظان  زانرف  مجرتم ؛ دنه ، یفـسلف  ياهبتکم  یفرعم  ، 1384 ناهوم ، اردنیرد  اتاد ، روسفرپ  شیتاس و  اردـناچ ، روسفرپ  . 5
. نایدا تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم 

. هرطق اجیب ، ییاشاپ ، ع . همجرت : ادوب ، نخس  اتیب ، هن ، این  اکول ، یت  . 6
. مق نیسردم  هعماج  مق ، يرافغ ، ربکا  یلع  حیحصت  لوقعلا ، فحت  ، 1404 هبعش ، نب  نیسح  نب  یلع  ینارح ، . 7
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. يدهلا راونا  مق ، فوفطلا ، یلتق  یف  فو  هللا  ، 1417 رفعج ، نب  یسوم  ینیسح ، . 8
ۀعابطلل ءاوضألاراد  توریب ، يرویس ، دادقم  قیقحت  رشع ، يداحلا  بابلا  حرش  یف  رـشحلا  موی  عفانلا  ، 1417 فسوی ، نب  نسح  یلحلا ، . 9

. عیزوتلا رشنلا و  و 
. رکفلا راد  توریب ، سورعلا ، جات  ، 1414 یضترم ، يدیبز ، . 10

. ریبکریما نارهت ، دنه ، یفسلف  ياهبتکم  نایدا و  (، 2356  ) 1356 ش شویراد ، ناگیاش ، . 11
. نیسردم هعماج  مق ، نارقلا ، ریسفت  یف  نازیملا  اتیب ، نیسح ، دمحم  دیس  یئابطابط ، . 12

. تاعوبطملل یملعالا  هسسوم  توریب ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  ، 1415 نسح ، نب  لضفلا  یلع  وبا  یسربط ، . 13
. ثیدحلاراد دنمشوه ، يدهم  قیقحت  رابخألاررغ ، یف  راونألا  ةاکشم  ، 1418 یلع ، لضفلا  یبأ  یسربطلا ، . 14

. هفاقثلا راد  مق ، یلامالا ، ، 1414 نسحلا ، نب  دمحم  یسوط ، . 15
. یسودرف هاگشناد  دهشم ، دنه ، نایدا  ، 1385 ضایف ، یئارق ، . 16

. رصنلا هبتکم  مق ، یفاص ، ریسفت  ، 1416 ضیف ، یناشاک ، . 17
. هیمالسالا بتکلا  راد  نارهت ، يرافغلا ، ربکا  یلع  قیلعت : حیحصت و  یفاک ، لوصا  ، 1375 بوقعی ، نب  دمحم  ینیلک ، . 18

،1403 رقاب ، دمحم  یـسلجم ، . 20 یبرعلا ، ثارتلا  ءاـیحا  راد  توریب ، یفاـک ، لوصا  حرـش  ، 1421 حلاص ، دـمحم  یلوم  یناردـنزام ، . 19
: همجرت ناـهج ، هدـنز  ناـیدا  1376 ش ، تربار ، موـیه ، یبرعلا . ثارتـلا  ءاـیحا  راد  توریب ، يدوـبهب ، رقاـب  دـمحم  قـیقحت : راونـالاراحب ،

. یمالسا گنهرف  رشن  رتفد  نارهت ، یهاوگ ، میحرلادبع 

یتابثیب یگیهت و 

یتابثیب و  یتسه -  ماـمت  یتاـبثیب  يرارقیب و  دزادرپیم -  نآ  ناـیب  هب  زین  اـمال  ییـالاد  هدـش و  حرطم  ادوب  رد  هک  ییاههشیدـنا  زا  یکی 
. تسا

اهدادـیور و مامت  دـنک  كرد  ار  تادوجوم  تاـبثیب  رادـیاپان و  تعیبط  نیا  دـیاب  ناـسنا  تسیتاـبثیب و  رییغت و  رد  زیچ  همه  مسیدوب  رد 
زا درادن  ار  تباث  تیعقوم  کی  ییاناوت  دنامیمن و  تباث  هشیمه  يارب  يدوجوم  چیه  رییغت . لاح  رد  هظحل  ره  دنتـسه و  یـشبنج  اههدیدپ 

. تسا رگید  لماوع  ریثات  تحت  هکلب  دنامب  یقاب  دوخ  لقتسم  تردق  تحت  تسین  رداق  ور  نیا 
هکنیا تسا  راکشآ  همه  يارب  هک  لوا  حطـس  يو  رظن  زا  دنکیم  هراشا  یگدنیاپان  رییغت و  حطـس  ود  هب  لصا  نیا  حیـضوت  رد  امال  ییالاد 

داینب تیهام و  رد  مسیدوب  تقیقح  راهچ  هب  داقتعا  لیلد  هب  يدعب  حطـس  رد  اما  دـسریم  نایاپ  هب  يزور  درادـن و  موادـت  دـبا  ات  یگدـنز 
زین دـیدج  کیزیف  تایرظن  هب  ار  یگدـنیاپان  زا  عون  نیا  يو  دـشابیم  رییغت  رد  زیچ  همه  ور  نیا  زا  تسا  ینابثیب  یعون  تادوجوم ، مامت 

هک يدیاوف  زا  یکی  هلمج  زا  دراد . يرایـسب  دیاوف  یگدنیاپان  رییغت و  ریگارف  لصا  رب  رکفت  وا  رظن  هب  دـنادیم . گنهامه  اهنآ  اب  طبترم و 
. تسا جنر  درد و  لباقم  رد  تمواقم  ندش  دایز  درامشیم  رب  وا 

. تسا هجوت  لباق  داقتعا  نیا  اب  طابترا  رد  هتکن  دنچ  یسررب  دقن و 
. دنا هتسد  ود  تادوجوم  هک  هدش  تباث  ربتعم  فلتخم و  ياهلالدتسا  اب  یمالسا  هفسلف  رد  هکنیا  لوا 

دعب ناهج  هکلب  درک  ظاحل  ریگارف  یلک و  ار  يدام  ناهج  ماـکحا  تسناد و  هداـم  اـب  يواـسم  ار  ملاـع  دـیابن  تقیقح  رد  درجم . يداـم و 
دعب ناهج  نیا  هکلب  تسین  ناهج  لک  رب  مکاح  لـصا  یگدـنیاپان  يرادـیاپان و  رییغت  لـصا  اذـل  يداـم . ریغ  درجم و  يدـعب  دراد  يرگید 

. تسا مکاح  یگدنیاپ  تیدبا و  يرادیاپ  تباث ، اجنآ  رب  هک  دراد  مه  يرگید  رتمهم  رتلیصا و 
یلقتـسم یتسه  اهزیچ  هک  دیـسر  هجیتن  نیا  هب  دهدیم  يرادیاپان  رییغت و  لصا  يارب  هک  یتاحیـضوت  نمـض  امال  ییالاد  هکنیا  رگید  هتکن 
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قلطم یتسه  چیه  هک  دـش  یعدـم  درک و  یبسن  یتسه  هب  ریبعت  زیچ  ره  زا  وا  دـنرادن . یتسه  دوخ  يدوخ  هب  ایـشا  زا  مادـک  چـیه  دـنرادن .
اریز دناسریم . ادخ  هب  ار  ناسنا  کش  نودب  هشیدنا  نیا  رارمتـسا  دادیم . همادا  ار  هشیدنا  نیا  امال  ییالاد  دوب  بسانم  اما  دوشیمن . تفای 

ار دوخ  ياهیگتسباو  اهیتساک و  اهدوبمک و  دیاب  اذل  دنـشاب  دوجوم  دوخ  يدوخ  هب  دنناوتیمن  زگره  اهنآ  دناهتـسباو  ءایـشا  یمامت  رگا 
. دنک نیمأت  ار  دوخ  ياهزاین  رگید  ياج  زا  دیاب  دشاب  هتسباو  رگا  مه  رگید  ياج  نآ  دننک  نیمأت  رگید  ياج  زا 

ریبعت هب  تسین و  هتسباو  هک  دسریم  يأدبم  هب  هکنیا  ای  لاحم و  تسا و  لسلـست  نیا  هک  دنکیم  ادیپ  همادا  تیاهن  یب  ات  هلـسلس  نیا  لاح 
. تسا تاذلاب  دوجولا  بجاو  هفسلف 

. تسا یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هداس  نابز  هب 
رد مادم  رییغت  یتسه و  یگدنیاپان  یتابثیب و  لصا  هک  تسنیا  تشاد  هراشا  امال  ییالاد  هشیدـنا  نیا  هطبار  رد  تسابیم  هک  يرگید  هتکن 

یهتنم کشیب  دوشیمن -  امال  ییالاد  ياههشیدنا  رد  هک  نانچ  دوشن –  تاذ  هب  مئاق  هتـسباوان و  دوجوم  دوجو  هب  یهتنم  رگا  تادوجوم 
. دش دهاوخ  يراگنا  تسین  مسیلهن و  هب 

هب مینکیم  یسررب  ار  ناهج  هچ  ره  اریز  تسیراگنا  تسین  ییارگ و  چوپ  وا  رکفت  همزال  اما  دنک  یفن  ار  مسیلهن  تسا  نکمم  امال  ییالاد 
درادن و یلقتسم  ییاهن  تشرس  هک  میباییم  رد  مینک  هدهاشم  ار  ءایشا  همه  ییاهن  تشرس  هک  یماگنه  دیسر  میهاوخ  یگیهت  یگتسباو و 

. تسا هتفرگ  ارف  ندوب  یهت  ار  اج  همه 
ص 119) امال ، ییالاد  ياههشیدنا  ءارآ و  رب  یشرگن  یلاعف ، )

ینید ییارگ  رثکت 

. دش دقتعم  نایدا  يربارب  هب  امال  ییالاد 
. تسا ینید  مسیلارولپ  يریبعت  هب  ینید و  ییارگ  ترثک  هب  دقتعم  وا 

یقیاقح يواـح  ناـیدا  یماـمت  هک  تسنیا  تسین  ینثتـسم  نآ  زا  مه  اـمال  ییـالاد  تقیرط  هک  يونعم  ياهکلـسم  یناـبم  زا  یکی  ًـالوصا 
یمامت رگید  نایب  هب  تسین . حیجرت  یمامت  رگید  نید  رب  ار  ینید  چیه  دنـشاب و  دوصقم  دصقم و  هب  ناسنا  ریگتـسد  دـنناوتیم  هک  دنتـسه 

نوـنک اـت  زین  ینید  مسیلاروـلپ  رد  دوـشیم . ریبـعت  ینید  مسیلاروـلپ  هیرظن  نیا  زا  هک  دـنربارب  تقیقح  لومـش  ظاـحل  زا  بهاذـم  ناـیدا و 
دراد دوجو  یعونتم  ياهرواب  تاداقتعا و  فلتخم  نایدا  رد  هکنیا  لوا  تسا ، هجوت  لباق  هتکن  دـنچ  اما  تسا  هدـش  حرطم  دایز  ياهثحب 

هب لئاق  رگید  نید  اما  تسا  دـقتعم  دـنوادخ  ییاتکی  تطاسب و  هب  ینید  ًالثم  تسرارق ، رب  ضقانت  اـی  داـضت و  تبـسن  اـهنآ  ناـیم  هاـگ  هک 
. دهدیم رارق  دوخ  راک  ساسا  ار  ثیلثت  رگید  نید  دریگیم و  لکش  دیحوت  ساسا  رب  یکی  تسادخ ، رد  بیکرت 

قیمع و رایسب  هکلب  تسین  يرهاظ  يروص و  اهنت  هن  ینید  ياهرواب  دیاقع و  رد  بهاذم  نایدا و  تافالتخا  هک  تسا  حضاو  رپ  هکنیا : مود 
. تسا هدرتسگ 

. تساعدم نیا  رب  نشور  یهاوگ  خیرات  لوط  رد  بهاذم  نایدا و  ناوریپ  راد  هنماد  تاعزانم  یبهذم و  ياهگنج  ینید ، ياهشلاچ 
. تسا ضقانت  رد  ًالماک  وا  راتفر  اب  امال  ییالاد  هیرظن  هنیمز  نیا  رد  دوجوم  بلاطم  یمامت  زا  هتشذگ 

رد هچ  اههتـشون و  رد  هچ  دـنکیم و  غیلبت  ار  ادوب  نید  تحارـص  لامک  اب  لمع  ماقمرد  اما  دـهدیم  نایدا  يربارب  راعـش  فرط  کی  زا  وا 
یشرگن یلاعف ، . ) دنادیم رشب  تالکـشم  مامت  هب  وگ  خساپ  ار  نییآ  نیا  هدرمـش  رب  ادوب  تامیلعت  ار  تاجن  هار  اهنت  شیوخ  ياهینارنخس 

(225 صص 218 -  امال ، ییالاد  ياههشیدنا  ءارآ و  رب 

امال ییالاد  نافرع  دقن 
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: همدقم
. دش دلوتم  تبت  یقرش  لامش  رد  ودمآ »  » ناتسا رد  زرواشک  ياهداوناخ  رد  مهدراهچ  يامال  ییالاد  هب  روهشم  [ 1 « ] وستایگ نیزنت  »

اهنآ همه  تسوا و  مسجت  يدعب  يامال  ییالاد  درخ ،) سونایقا  ینعم  هب   ) امال ییالاد  کی  تشذگ  رد  زا  دـعب  هک  دـنداقتعا  نیا  رب  اهیتبت 
كرد دنلئاق و  ياهژیو  تسادـق  امال  ییالاد  يارب  هک  تسا  تهج  نیمه  زا  [ 2  ] دنا گرزب ) يادوب   ) رهم يادوب  ياهخـسانت  هتفای و  مسجت 

. دننادیم گرزب  یضیف  ار  وا  روضح 
( مهدزیس يامال  ییالاد  تشذگرد  زا  دعب  لاس  ینعی 4   ) یگلاس ود  زا  مهدراهچ  يامال  ییالاد 

. تساراد ار  بصنم  نیا  نونکات  دش و  هتخانش  ییامال  ییالاد  ماقم  هتسیاش 
دیعبت رد  ار  تبت  تلود  تخیرگ و  دـنه  هب  شنادـیرم  زا  نت  اهدـص  اب  امال  ییـالاد  درک ، هلمح  تبت  هب  نیچ  لاس 1949  رد  هک  یماـگنه 

. دریگ تسدب  مه  ار  یسایس  تماعز  ینید ، تماعز  زا  ریغ  تسناوت  ًادعب  داد و  لیکشت 
. تسا هتشاد  رگید  ياهروشک  هب  یناوارف  ياهترفاسم  امال  ییالاد 

. تسا هدش  تبث  يو  همانراک  رد  یمسر  ترفاسم  زا 60  شیب 
. تسا هتخادرپ  ینارنخس  هب  یللملا  نیب  تاسسوم  اههاگشناد و  رد  اهترفاسم  نیمه  رد  يو 

امال ییالاد  هب  یللملا  نیب  یملع و  حرطم  ياهداهن  فرط  زا  يراـختفا ) يارتکد  زا 50  شیب   ) يراختفا كردم  ددـعتم و  تازیاوج  ياطعا 
. تسا هتفای  تسد  يدروکر  نینچ  هب  یبهذم  ربهر  رتمک  هک  تسیدراوم  هلمج  زا 

. تساکیرما يروم  هاگشناد  يراختفا  داتسا  نونکا  مه  يو 
ههد لوط 2  رد  هدوب و  زواجتم  یناج و  يدرف  هک  مادص  مادـعا  اب  يو  هک  تسا  هنایارگ  طارفا  ياهنوگ  هب  امال  ییالاد  یبلط  حلـص  ياعدا 

. دش لبون  حلص  هزیاج  هدنرب  لاس 1989  رد  امال  ییالاد  درک . تفلاخم  تفرگ  ار  نت  اهدص  ناج 
نیریـش رتراـک ، یمیج  تاداـسرونا ، نوچمه  يدارفا  هک  ارچ  تسا ، هدرک  ادـیپ  یـسایس  هغبـص  رتشیب  لـبون  حلـص  هزیاـج  ياـطعا  هزورما 

حلص ناگدنرب  نیب  رد  نیبار  قاحسا  زرپ ، نومیش  نوچمه  لیئارسا  میژر  نارادمدرـس  ای  فچابروگ و  لیئاخیم  یعداربلا ، دمحم  يدابع ،
هب دـنناوتیم  اهیبرغ  دراد و  وس  مه  ریغ  یـسایس  عضاوم  نیچ  ربارب  رد  هک  تهج  نیا  زا  امال  ییـالاد  تقیقح  رد  دـنوشیم . تفاـی  لـبون 

. تسا هتشاد  شقن  باختنا  نیا  رد  دننک  هدافتسا  وا  زا  نیچ  هیلع  يا  هبرح  ناونع 
رد یمومع  راکفا  بجعت  ثعاب  امال ) ییالاد   ) یجراخ درف  کی  هب  راب  نیلوا  يارب  اکیرما  هرگنک  يالط  لادم  ياطعا  ربخ  رویرهش 85  رد 

. دش ناهج 
. تسا هدومن  راهظا  ار  یتسنویهص  میژر  هب  دوخ  یکیدزن  یگتفیش و  اهراب  نونکات  امال  ییالاد 

شیاین مارتحا و  يادا  هب  میلشروا  رد  هبدن  راوید  لباقم  رد  ًامسر  تسا و  هتشاد  لیئارسا  هب  یمسر  ترفاسم  دنچ  ییارگ  حلص  راعش  اب  يو 
. تسا هتخادرپ 

هب ار  ادوب  نید  دـنکیم  شالت  هتفگ و  نخـس  اهتلم  نیب  یتشآ  ترورـض  یناهج و  حلـص  باب  رد  یللملا  نیب  عماجم  زا  يرایـسب  رد  يو 
. دنک یفرعم  اهتلم  رگید  هب  دنک  مکاح  ناهج  رد  ار  رهم  حلص و  دناوتیم  هک  یبتکم  ناونع 

نیا هتبلا  دنادیم . دوخ  ياهتیرومام  ءزج  ار  نارگید  اب  ندش  ساسحا  مه  نارگید و  اب  ندش  میهـس  دنادیم و  حلـص  يدانم  ار  دوخ  يو 
تـسا تهج  نیمه  هب  دیاش  دنادرگ . کیرـش  مه  جنر  درد و  رد  ار  نارگید  تسا  دنمهقالع  هک  هدرک  ذوفن  يو  حور  رد  نانچ  يدردـمه 

: دیوگیم دوخ  دروم  رد  هک 
. تسا یناسآ  راک  نارگید  اب  ندش  میهس  نم  يارب  »

يرـس لئاسم  دروم  رد  یعمج  رد  تسا  نکمم  لاثم  ناونع  هب  منک . ظـفح  مناوتیمن  ار  نارگید  ياـهزار  هک  تسنیا  مراـک  لاکـشا  طـقف 
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زا نونکات  هک  ییاهباتک  اـمال  ییـالاد  ياـهباتک  [ 3 .« ] منک حرطم  نارگید  ربارب  رد  ار  بلاـطم  نـیا  هلـصافالب  نـم  دریگ و  تروـص  یثـحب 
: تسا رارق  نیا  زا  تسا  هدش  همجرت  یسراف  هب  امال  ییالاد 

يدردمه قشع و  باتک   1
یگنامداش رنه   2

رتهب یهار  رد  یگدنز   3
درخ باتک   4

یشیدنا فرژ  کچوک  باتک   5
ییالاد باـتک  نیرتروهـشم  هچ  رگا  نتـسیز ) داـش  رنه   ) یگناـمداش رنه  باـتک  هک  نیا  رکذ  لـباق  هتکن  درخ  لـقع و  کـچوک  باـتک   6
دیتاـسا زا  یکی  مـلق  هـب  رثا  نـیا  اـما  تـسا  هدـیدرگ  نییبـت  یــسانشزاب و  ًـالماک  باـتک  نـیا  رد  يو  يرکف  یناـبم  اههدـیا و  تساـمال و 

امال ییالاد  هارمه  هک  ییاهترفاسم  رد  امال  ییالاد  اب  ددـعتم  ياهوگتفگ  زا  دـعب  هک  تسا  رلتاک  چا . دراوه . مان  هب  اکیرما  ياههاگـشناد 
. تسا هدمآرد  شراگن  هب  يو  ملق  هب  تسا  هدوب 

شواک دروم  امال  ییالاد  هاگن  زا  یگدنز  تیاغ  فده و  هدـش و  سکعنم  امال  ییالاد  اب  شیاهوگتفگ  رلتاک و  تادـهاشم  باتک  نیا  رد 
. تسا هدیدرگ  نییبت  هتفرگ و  رارق 

. دش دلوتم  لاپن ) رد   ) دنه یقرش  لامش  رد  شیپ  نرق  دودح 25  ادوب  هب  روهشم  ینومایکاش  وروگ  میسئامال  مسیدوب و 
. دوب ایکاس »  » نامدود ياورنامرف  وا  ردپ 

رد هام  ود  زا  دعب  ادوب  [ 4 . ] دسرب لماک  یگدش  نشور  قارـشا و  تلاح  هب  تسناوت  يدوب  تخرد  ریز  رد  ینومایکاش  اهیئادوب  داقتعا  هب 
. دومن نایب  لصا  راهچ  بلاق  رد  یتسه  زا  ار  دوخ  دیدج  هدیا  ینارنخس  کی 

. تسا جنر  هچراپکی  يایند  یگدنز   1
. دراد ياهزیگنا  جنر  نیا   2

. تشادرب نایم  زا  ناوتیم  ار  جنر   3
ادوب ینومایکاش  اما  تسب  ورف  ایند  زا  هدید  یگلاس  نس 80  رد  گرزب  يادوب  دنچ  ره  [ 5 . ] دراد دوجو  یهار  جـنر  هب  نداد  نایاپ  يارب   4

يادوب زا  شیپ  نهک  يادوـب  هب 6  ِهناـیهنیه  رد  هک  يروط  هب  اـهنآ ، نیرخآ  هن  دوب و  ادوب  نیتـسخن  هن  ادوب  نوـتم  قـبط  یخیراـت ) يادوـب  )
ناونع هب   ) ادخ مان  هب  یموهفم  ینعی  يداحلا  تسا  ینییآ  تسا  هتفرگ  مان  نید  هک  نیا  مغر  یلع  ادوب  نییآ  [ 6 [ ؛ تسا هدش  هراشا  یخیرات 

. تسا هداد  حیضوت  ار  نآ  هتفریذپ و  ًاحیرص  ار  انعم  نیا  شراثآ  رد  امال  ییالاد  دوخ  درادن . دوجو  نییآ  نیا  سوماق  رد  یتسه ) قلاخ 
. تسا هنایانیه  هنایاهام و  نآ  یلصا  هخاش  ود  درک . ادیپ  ییاههخاش  وا  زا  سپ  ادوب  نییآ 
. تسا روهشم  مسیئامال  هب  هک  تسا  نامه  تسا  هتفرگ  دوخ  هب  تبت  رد  ادوب  هک  یلکش 

ییادوب بهذم  [ » 7 [ ؛ تساهامال ییـالاد  هقرف  هک  تسا  هپ  گول  هگ  بتکم  اـهنآ  نیرتگرزب  هک  دراد  دوجو  تبت  رد  مهم  هقرف  هس  هزورما 
دننک و جاودزا  هک  هتخاس  زاجم  ار  یتبت  نابهار  دشابیم  هنایاهم  يادوب  ناودنه و  ياویش  نز  هک  ثنوم  يولع  حور  شتـسرپ  ینعی  ارتننات 
زا رتنییاپ  یتمـسق  رد  هک  ینیلادنک  یفخم  يورین  دندقتعم  ارتنات  ناوریپ  [ 8 .« ] دنیامن كرت  تسییادوب  نیرید  ننـس  زا  هک  ار  درجت  ور ش 
اب هارمه  بیجع  تامـسلط  شوقن و  اهمسر و  نوگانوگ و  یتاـکرح  صوصخم و  داروا  زا  یـضعب  رارکت  هلیـسوب  دراد  رارق  تارقف  نوتس 

ناودـنه زا  تبت  ناییادوب  هک  تسیتاداقتعا  زا  ییوداـج  تاـکرح  نوسفا و  رحـس و  هب  ناـمیا  وحن  ره  هب  دوشیم . دازآ  اـپ  تسد و  شبنج 
: دیوگیم دباتیمن و  رب  ار  مسیئامال »  » حالطصا مهدراهچ  يامال  ییالاد  [ 9 [ ؛ دناهتخاس طولخم  هتخیمآ و  دوخ  نید  اب  هدرک و  ذخا 

لیصا ياههزومآ  زا  يا  هدمآدرگ  تبت  ییادوب  نییآ  نوچ  میروآ . رامـش  هب  مزیئامال  ار  تبت  ییادوب  نییآ  هک  تسین  یتسرد  هشیدنا  نیا  »
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. تسادوب
رما کی  هب  همه  زا  شیب  امال  ییالاد  يداـش  امال 1  ییالاد  ياههشیدنا  [ 10 «. ] تسادوب همرد  لماک  هرهچ  تبت  ییادوب  نییآ  هنوگ  نیدـب 

. تسا ینامداش  هب  ندیسر  نآ  دراد و  رظن 
: دیوگیم دروم  نیا  رد  يو  دوشیم . هصالخ  هلأسم  نیمه  رد  کلاس  ریس  تیاغ  تسیگدنز و  فده  يو  دید  زا  يداش 

کی هک  تسیتروص  هب  يداش  هب  اـمال  ییـالاد  هجوت  [ 11 .« ] دـیآ تسد  هب  رکف  نیرمت  شزومآ و  قـیرط  زا  دـناوتیم  يداـش  نم  رظن  زا  »
. تسا هدمآرد  شراگن  هب  يداش  باب  رد  وا  ياههاگدید  دروم  رد  لقتسم  باتک 

يددـعتم تاعورف  جـیاتن و  تهج ، نیمه  هب  تسا ، هدـیدرگ  رکذ  تلع  کی  هباثم  هب  هک  دراد  دوجو  لصا  کی  مسیدوب  رد  جـنر  لـصا   2
.« تسا هدروخ  دنویپ  جنر  اب  یتسه  تاذ  ًاساسا  تسا و  جنر  رد  ناسنا   » هک تسنیا  لصا  نآ  دوشیم . هدرمش  نآ  يارب 

تـسا میظع  جنر  نیا  زا  یـشخب  همه  نازیزع ، نداد  تسد  زا  گرم ، يوریپ و  اهتیمورحم ، یگدید ، بیـسآ  اهيرامیب ، نوچ  ییاهجنر 
. تسا هدنکفا  هیاس  یتسه  رسارس  رب  هک 

تاجن رود  هخرچ و  نیا  زا  هک  نیا  رگم  تسا ، راتفرگ  ررکم  ياهگرم  یپایپ و  ياهدـلوت  هخرچ  رد  تسا و  راتفرگ  جـنر  نیا  رد  ناـسنا 
. دسرب اناورین ) قلطم (  يانف  هب  دبای و 

[14 [ ؛ تسا ینوگرگد  رییغت و  رد  زیچ  همه  درادـن و  دوجو  ملاع  رد  ییاجرباپ  تباث و  رهوج  چـیه  ادوب  هاگن  رد  یتابثیب  رییغت و  لصا   3
. تسا هتفرگ  رارق  نییبت  دروم  امال  ییالاد  ياههتفگ  اههتشون و  رد  اهییادوب و  ياهباتک  رد  يددعتم  ياهتروص  هب  تابث  مدع  نیا 

. تسا هدش  ریبعت  یگیهت »  » هب ءایشا ، یمومع  ینوگرگد  نیا  زا  امال  ییالاد  ياههتفگ  رد 
. دشاب هتشاد  یتاذ  یتسه  تسناوتیمن  ياهدیدپ  چیه  هک  تسا  نآ  يانعم  هب  یگیهت  »

یپ اههدـیدپ  همه  ندوب  زومآ  بیرف  ای  هدـنبیرف  تشرـس  هب  میناوتیم  تسین  هدـنیاپ  دوخ  هب  زیچ  چـیه  تعیبط  همه  رد  هک  نیا  نتفایرد  اب 
: تسا هدروآ  رگید  ياج  [ 13 .« ] میربب

. دنتسه یهت  دنشاب  نیرهوج  هک  يا  یتسار  نیتسار و  یتسه  زا  اههدیدپ  همه  »
ییالاد امال  ییالاد  مـالک  رد  نید   4 [ 14 « ] دناهرهبیب دـشاب  هتفرگ  ياج  ناش  تشرـس  رد  هک  يدوخ  ای  یتاذ  یتسه  زا  اههدـیدپ  همه  … 

: دیوگیم هک  نانچ  دنادیم . شخب  مارآ  یصخش  یمرگرس  کی  هک  یقیقح  یهار  یعقاو و  يریسم  هن  ار  نید  امال 
امال ییالاد  هچنآ  الاب  نایب  رد  [ 15 « ] میراد زاین  نید  درایلیم  جنپ  هب  مدقتعم و  نم  دننکیم و  یگدنز  نیمز  هرک  يور  ناسنا  نویلیم  جـنپ  »
نیا رد  هچنآ  دوشیم . دای  ینید » مزیلارولپ   » و ینید » ییارگ  ترثک   » هب نآ  زا  هزورما  هک  تسا  نامه  هدروآ ، دورف  میلـست  رـس  شربارب  رد 

هیلوا و زاین  هک  تهج  نیا  زا  نید  ایآ  یقوذ ؟» ياهلأسم   » ای تسا  یعقاو » هار   » نید ایآ  هک  تسنیا  تسا  رکذ  لباق  هداـس  ناـبز  اـب  رـصتخم 
؟ تسا ننفت  یمرگرس و  یعون  هک  تهج  نیا  زا  ای  تسا  مزال  شدوجو  تسا  ناسنا  حور  لیصا 

يررـض نآ  دوبن  رد  هک  تساذغ  رـسد  نوچ  مه  ای  تسا ؛ یعطق  حور  تکاله  نآ  نودب  هک  تسا  سفنت  هب  زاین  اوه و  نوچ  مه  نید  ایآ 
تـسا نید  زا  یقوذ » تشادرب   » تسا راگزاس  مه  اهیبرغ  جـیار  هاگن  اب  تسا و  هدـمآ  امال  ییالاد  نایب  رد  هچ  نآ  دوشیمن ؟ ناسنا  هجوتم 

راد هدـهع  نید  هک  نیا  راـظتنا  نیا ، رب  اـنب  دوـشیم . دادـملق  يدرف  ياهلأـسم  دوـشیم و  یقلت  ياهقیلـس  يرما  نید  تشادرب ، نیا  رد  هـک 
. دوب دهاوخ  وغل  هدوهیب و  ددرگ  یعامتجا  تلاسر 

: دنک هیصوت  امال  ییالاد  هک  تسیعیبط  نیا  رب  انب  درادن . ییاضتقا  چیه  ییادخ  یب  ای  ییادخ  اب  هب  تبسن  نید  شرگن ، نیا  اب 
لمات و [ 16 [ ؛ دشاب دوخ  بسانم  يوراد  لابند  دیاب  یـسک  ره  ادخ ، راکنا  اب  يرگید  دبای و  شمارآ  ادـخ  شریذـپ  اب  یـسک  دراد  ناکما  »

: تسا نیا  امال  ییالاد  تیونعم  باب  رد  يدیلک  یساسا و  رایسب  هتکن  شاکنک 1 
ترابع هب  تسا » جنر  دض  هک  دنکیم  توعد  يزیچ  هب  ار  وا  دنیبیم  بولطمان  ار  جنر  دنادیم و  جنر  رد  قرغ  ار  رـشب  نوچ  امال  ییالاد  »
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: دیوگیم يو  دنکیم .» توعد  يداش  هب  دنادیم  جنر  رد  ار  رشب  نوچ   » يو رگید 
يدوجو تیفرظ  اب  قباطم  هک  دراد  دوخ  رد  ار  جنر ) رب  هبلغ  شهاوخ  سح   ) سح نیا  هرـشح  نیرتکچوک  یتح  ییادوب  کی  هاگدید  زا  »

. دنکیم هیجوت  رایعم  نیمه  اب  ار  اهسح  زا  يرایسب  امال  ییالاد  [ 17 « ] دبای تسد  ینامداش  هب  دراد  یعس  انبم  نیا  رب  تسوا و 
نیا كرد  نارگید و  يارب  مارتحا  سح  يانبم  رب  یعقاو  يدردـمه  . » دـیوگیم يدردـمه  تیبولطم  لیلد  يدردـمه و  دروم  رد  يو  ًالثم 
نتم رد  يداـش  هب  هجوـت  [ 18 .« ] دـنیآ قئاـف  جـنر  رب  دنـشاب و  داـشام  دـننام  تسرد  دـنراد  قـح  زین  نارگید  هک  تسا  هتفرگ  رارق  تیعقاو 

: تسا هدمآ  نینچ  تسادوب  هب  بوسنم  هک  یسدقم 
زا هک  دوب  میهاوخ  كاـنبات  نایادـخ  دـننامه  هطـساو  نیا  هب  اـما  مینادیمن  دوخ  نآ  زا  ار  يزیچ  دـنچ  ره  مییاـم . تخبـشوخ  تقیقح  رد  »
زا يداش  فدـه  مود  تسامال ، ییالاد  رظن  زا  يداش  فیرعت  الوا  تسا  لـمات  لـباق  ناـیم  نیا  رد  هچ  نآ  [ 19 .« ] مینکیم هیذغت  ینامداش 

. تسا يو  هاگن 
: دیوگیم يداش  فیرعت  رد  يو 

نآ درادن و  دوجو  یباذع  جنر و  چیه  نامز  نآ  رد  دسرب . یگدازآ  يدازآ و  هلحرم  هب  ناسنا  هک  تسیماگنه  يداش  نیرتالاب  نم  رظن  زا  »
. تسا يدبا  يداش 

يداش فیرعت  تیهام و  باب  رد  اـمال  ییـالاد  هتفگ  نیرتلماـک  هک  مـالک  نیا  [ 20 .« ] دراد راـک  رـس و  رکف  بلق و  اـب  رتشیب  یعقاو  يداـش 
. تسا شاکنک  لباق  ددعتم  تاهج  زا  تسا ،

تسیچ و يدازآ  هک  نیا  دناسرب . يدازآ  زرم  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  نآ  یقیقح  يداش  هک  تسا  هدش  هدنسب  هتکن  نیمه  هب  الاب  فیرعت  رد 
. تسا هدیدرگن  نییبت  يو  نایب  رد  مادک  چیه  تساجک ؛ نآ  زرم  تسا و  مادک  نآ  فیرعت 

نیمه زا  دـنراد ، يداش  زا  يا  هبرجتو  دـناهدرک  كرد  ار  يداـش  فلتخم ، ياـهتروص  هب  ناـگمه  هک  دومن  ناـعذا  دـیاب  رگید  يوس  زا 
يداـش فیرعت  هب  دـنمزاین  ار  دوخ  یـسک  هک  تسور  نیمه  زا  ًاـساسا  دراد و  دوجو  رظن  قاـفتا  يدودـح  اـت  نآ  موـهفم  دروـم  رد  تهج 

. تسا يرگید  هنوگ  هب  هصق  يدازآ  دروم  رد  اما  دنیبیمن ؛
، فیرعت دروم  رد  تسا و  هدـیدرگن  هئارا  نا  زا  يدـحاو  فیرعت  زونه  هک  تسا  فلتخم  نانچ  يدازآ  موهفم  دروم  رد  اهتشادرب  ـالوصا 

. تسا هتسیرگن  موهفم  نیا  هب  دوخ  صاخ  کنیع  زا  یسک  ره  دراد و  دوجو  هاگدید  فالتخا  نآ  ياهزرم  دودح و  قیداصم ، اشنم ،
: تفگ دیاب  تیاهن  رد  تسین . لوبق  لباق  تسا  هدز  دنویپ  يدازآ  لثم  یمهبم  موهفم  هب  ار  يداش  امال  ییالاد  هک  نیا  نیا  رب  انب 

نیا اـب  ار  دوـخ  روـظنم  دارم و  دـیامن و  هدارا  ار  یهجو  هلمج  نیا  زا  ناوـتیم  یـسک  ره  تسا و  هتفرگ  ارف  ار  هتفگ  نـیا  ماـهبا  زا  يراـبغ 
نیا ناشیاهراعـش  رد  دنرادن  ییانبم  تدحو  چیه  ینیبناهج  ثیح  زا  امال  ییالاد  راکفا  اب  هک  يدارف  اتـسور  نیمه  زا  دـیامن . نایب  فیرعت 

: دیوگیم جنر  لمحت  يارب  هار  نیرتهب  دروم  رد  امال  ییالاد  دنراد . يرگید  روظنم  هلمج ، نیا  زا  تسا و  هدمآ  هتفگ 
نیداـینب ياـهیگژیو  زا  جـنر  هـک  مروآ  داـی  هـب  هـک  تـسنیا  جـنر  لـمحت  يارب  نـیرمت  نیرترثوـم  نیرتـهب و  ًاصخــش  نـم ، دوـخ  يارب  »

هب يرگید  هیواز  زا  هظحل  نامه  رگا  روآ ] جنر  راک  اب  ههجاوم  ماگنه  . ] تسین یشیدنا  نشور  زا  یناشن  نآ  رد  هک  يدوجو  تساراسماس ؛
نیا رب  انب  دباییم …  لیلقت  امش  یتیاضران  یتحاران و  سح  تسامش  جنر  هدولاش  دوخ  مسج ، نیا  هک  دیروآ  دای  هب  دینک و  هاگن  عوضوم 

«. تشاد دـیهاوخ  يرتشیب  لمحت  یگدـنز  ياهيراوشد  ربارب  رد  هک  تسین  يدـیدرت  تسامـش ، تعیبط  زا  یـشخب  جـنر  هک  دـیریذپب  رگا 
زا درک . رارف  دوشیمن  جـنر  زا  هک  دـینک  هجوت  دـیهد و  رییغت  ار  دوخ  شرگن  هک   » تسنیا جـنر  نامرد  يارب  يو  لـح  هار  نیا  رب  اـنب  [ 21]

: تسا نیا  امال  ییالاد  طسوت  هدش  هتفرگ  راکب  شور  هجیتن  تسامش .» تاذ  زا  یشخب  نوچ  تخیرگ  دیابن  جنر 
ایآ دـناجنریم  ار  اـهنآ  یگدـنز  تالکـشم  دـنباتیمن و  رب  ار  جـنر  هک  یناـسک  هک  تسنیا  لاؤس  لاـح  تسه ». نوـچ  دـیریذپب  ار  جـنر  »

اـضق زا  دـیامن ؟ تابثا  ار  جـنر » دوجو   » دـنکیم شالت  امال  ییالاد  هک  تسا  تیعقاو » کی  ناونع  هب  جـنر  شریذـپ  مدـع   » رد ناشلکـشم 
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ریذـپ ناکما  ار  نآ  زا  ییاـهر  هک  دـناهتفرگ  يدـج  ناـنچ  ار  جـنر  دوجو  هک  دـنا  يدارفا  دـنراد  جـنر  زا  يرتشیب  يریذـپ  رثا  هک  یناـسک 
نآ لمحت  ون  یـشرگن  داجیا  اـب  هکلب  دوشیمن ؛ اوادـم  تسیقاـب و  دوخ  ياـج  هب  جـنر  اـمال  ییـالاد  هاـگن  رد  رگید  تراـبع  هب  دـننیبیمن .
نیا رب  انب  مینک  لمحت  ار  نآ  میناوتب  ات  تسین  ندـش  ادـج  لباق  یتسه  زا  جـنر  میریذـپب  ام  هک  دراد  رارـصا  امال  ییالاد  دوشیم . رتتحار 
جنر نامرد  رد  شور  نیا  هک  تسا  حرط  لباق  رگید  یشسرپ  میریذپیم . یتسه  رد  تقیقح  کی  ناونع  هب  ار  نآ  هکلب  دوشیمن  عفر  جنر 

؟ دراد ییاراک  ردقچ  لمع  رد 
هک نانچ  دهدیم ، ناشن  ار  نیا  زا  ریغ  هبرجت  دـشاب ؟ یقفوم  مزیناکم  لمع  رد  دـناوتیم  کنیع ، ضیوعت  شرگن و  رد  رییغت  هنوگ  نیا  ایآ 

. الاب لومرف  ییاراک  هب  هن  دهدیم  تبسن  نامز  تشذگ  هب  ار  ردارب  نادقف  جنر  لمحت  شردارب ، گرم  زا  دعب  امال  ییالاد  دوخ 
: دسرپیم امال  ییالاد  زا  رلتاک 

؟ دیدش وربور  ناتردارب  گرم  اب  هنوگچ  منادب  متساوخیم 
: امال ییالاد 

. مدش نیگمغ  رایسب  رایسب  متفای  عالطا  وا  گرم  زا  یتقو 
: رلتاک

؟ دیریذپب ار  وا  گرم  ات  درک  کمک  امش  هب  یصاخ  شور  ایآ  هک  تسنیا  مروظنم  دیدمآ ؟ رانک  هنوگچ  یتحاران  نیا  اب 
: امال ییالاد 

. مدرکیم فسات  ساسحا  لاح  نیا  اب  تفر  نایم  زا  جیردت  هب  یتحاران  نیا  اما  مدوب . تحاران  رایسب  ياهتفه  دنچ  منادیمن ،
: رلتاک

؟ فسات
: امال ییالاد 

فـسات ساـسحا  لـیلد  نیمه  هب  منکب  يراـک  وا  يارب  متـسناوتیم  دـیاش  مدوـب  رگا  منکیم  رکف  مدوـبن و  اـجنیا  وا  گرم  ناـمز  رد  هـلب ،
[22 . ] منکیم

درذگب هتفه  دنچ  دیاب  ارچ  دوب  اشگهار  اهجنر  عفر  رد  تسا  جنر » شریذپ   » نامه هک  جـنر  ياوادـم  رد  امال  ییالاد  شور  رگا  یتسار  هب 
اهیتساک و اهناصقن و  یمامت  اهییادوب  داقتعا  هب  هاگ ، نآ  و  دوش ؟ ناسآ  يو  يارب  ردارب  گرم  مارآ  مارآ  هلأسم ، ندش  يداع  زا  دعب  و 
هک تساه  یتساک  نیمه  ءزج  ردارب » گرم  ماگنه  يو  روضح  مدع  ، » هدیقع نیا  رب  انب  دیآیم . باسح  هب  جنر  یگدـنز  رد  اهتیمورحم 

. تسا تعیبط  ملاع  ءاضتقا 
دروخیم فسات  نانچمه  يو  ارچ  دوش ، ناسآ  نآ  لمحت  ات  تفریذپ  ار  نآ  دیاب  تسیگدنز و  کفنیال  ءزج  جنر  رگا  تسنیا  لاؤس  لاح 

؟ تسا هتشادن  روضح  شردارب  رانک  رد  ارچ  هک 
امال ییالاد  توافت  فیـصوت  نیا  اب  درادن ! فسات  ياج  سپ  تسیگدنز  تیعقاو  تساه و  جنر  ءزج  مه  نیا  تفگیم  دوخ  هب  دوب  بوخ 

؟ تسیچ يداع  دارفا  اب  جنر  عفر  رد  تسا ، يدیدج  یشور  هب  جنر  نامرد  یعدم  هک 
يداع دارفا  اما  دنیبیم  جنر  رـسارس  ار  یگدـنز  دـنادیم و  جـنر  هب  ار  یتسه  ماوق  امال  ییالاد  هک  نیا  ءزج  تسین ؛ نایم  رد  یتوافت  ارهاظ 

طقف هک  دنکیم  هیصوت  مه  ار  يرگید  ياههار  جنر  زا  رارف  يارب  امال  ییالاد  هتبلا  نآ . همه  هن  دننادیم  یتسه  قیاقح  زا  یشخب  ار  اهجنر 
: تسا هضرع  لباق  ادوب  مارم  رد 

: دیسرپ وا  زا  دشکیم  جنر  یعوضوم  زا  دوب  مولعم  هک  امال  ییالاد  نابطاخم  زا  یکی  »
»؟ دیراد يداهنشیپ  دنزرف ، گرم  ًالثم  زیزع ، کی  نادقف  اب  ندش  وربور  يارب  امش  ایآ  »
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: داد خساپ  تشاد  یلدمه  زا  تیاکح  هک  ینحل  اب  امال  ییالاد 
جنر درد و  شهاک  يارب  یهار  منکیم  رکف  دـشاب ، دـقتعم  خـسانت  هب  مدآ  رگا  دراد . صخـش  دوخ  ياهرواب  هب  یگتـسب  يدودـح  ات  نیا  »

. تسه
. دنک هلباقم  دوخ  جنر  درد و  اب  دش ، دهاوخ  هداز  هرابود  يزور  وا  زیزع  هک  تیعقاو  نیا  اب  دناوتیم  مدآ 

. درک کمک  اهنآ  هب  ناوتب  هک  تسه  ياهداس  ياهلح  هار  دنرادن ، داقتعا  خسانت  هب  هک  مه  یناسک  يارب  اما 
يارب دروخرب  نیا  اهنت  هن  دنراپسب ، هودنا  مغ و  تسد  هب  ار  دوخ  دنشاب و  تحاران  دایز  رگا  هک  دننک  رکف  هلأسم  نیا  هب  رگا  دارفا  نیا  ًالوا 

زین مردام و  دوخ ، ملعم  نیرتزیزع  نم  ًالثم  درادن . ياهدیاف  تسا  هتفر  تسد  زا  هک  مه  یصخش  يارب  هکلب  تسا ، رضم  ناشدوخ  یتمالس 
نیا هک  مدرکیم  رکف  هشیمه  نآ  زا  دعب  مدش . تحاران  رایـسب  رایـسب  نم  دنتـشذگ  رد  اهنآ  یتقو  هتبلا  مداد . تسد  زا  ار  مناردارب  زا  یکی 
مامت نیا  رب  انب  مشاب . هتشاد  هجوت  مه  اهنآ  تساوخ  هب  دیاب  مراد  تسود  ار  دارفا  نیا  ًاعقاو  رگا  نم  درادن و  ياهدیاف  دح  زا  شیب  یتحاران 
زیزع رایسب  ناتیارب  هک  دیا  هداد  تسد  زا  ار  یسک  امـش  رگا  هک  منکیم  رکف  هجیتن  رد  مدرک . دوصقم  نیا  هب  ندیـسر  يارب  ار  دوخ  شالت 

. تسا نیمه  ساسحا  نیا  اب  هلباقم  يارب  تسرد  هار  تسا ، هدوب 
هچ نآ   2 [ 23 .« ] دناشوپ لمع  هماج  ناوتیم  هنوگچ  وا  ياهوزرآ  هب  مینیبب  هک  تسنیا  صخـش  نآ  هرطاخ  ظفح  يارب  هار  نیرتهب  دـینیبب ،

تسایشا همه  هب  امال  ییالاد  دحاو  هاگن  تسا ؛ رکذ  لباق  تسا ، هتفرگ  ادوب  بتکم  زا  امال  ییالاد  هک  ءایشا » ینوگرگد   » لصا اب  هطبار  رد 
یقرف يداـم  درجم و  نـیب  يو  دریذــپیم . زیچ  هـمه  يارب  ار  رییغت  لــصا  رظنم ، نـیمه  زا  دــنادیم و  هداــم »  » داــعم ل ار  زیچ  هـمه  هـک 

قلخ نامه  مالـسا  هاگن  رد  حور  هک  یلاح  رد  دـنادیم . یتاـبثیب  راـچد  مسج  نوچمه  ار  ناـسنا  حور  هک  تسور  نیمه  زا  دراذـگیمن ،
. تساربم تسا  تکرح »  » و رییغت »  » و نامز »  » نامه هک  هدام  ياههصیصخ  زا  درجم و  تسیدوجوم  هک  تسا  دنوادخ  هژیو 

لباق ریغ  شودخم و  دهدیم ، تیارس  يدامریغ  درجم و  قیاقح  یتح  تاقولخم  همه  هب  ار  رییغت  تیمومع  هک  يو ، يرگن  قلطم  نیا  رب  انب 
. تسا لوبق 

ینعی داهنیم ؛ ندرگ  تسا  رییغت  لباق  ریغ  زاین و  یب  هک  یتاذ  شریذپ  هب  دیاب  دـنامیم  رادافو  نخـس  نیا  هب  امال  ییالاد  رگا  هک  میرذـگب 
نیا هب  ادوب  مارم  رد  قلطم . ینغ  وا  دـنا و  ضحم  رقف  وا  ریغ  هکلب  تسوا  هب  اـهزاین  همه  طـقف  هن  تساـهرییغت و  نیا  همه  ءارو  هک  یتقیقح 

. تسا هدشن  هداد  یباوج  تسا ، یفسلف  لسلست  هب  رجنم  هک  یمومع  یتابثیب  یناگمه و  رییغت 
ینهذ تاروتسد  و  نتفرورف » دوخ  رد   » هب زیچ  همه  دنادیم  نآ  هب  هتسباو  ار  دوخ  تدش  هب  امال  ییالاد  هک  ییادوب  هشیدنا  رد  ارچ  یتسارب 

ریـس تیاـغ  هک  یلاـعتم  یتسه  چـیه  ناـسنا ، زا  رتارف  ادوب ، ناـفرع  ياـیفارغج  رد  هک  تسنیا  تلع  دوشیم ؟ هصـالخ  يدرف  ياـههبقارم  و 
ود ره  دصقم  ادبم و  راچان  هب  دوشیمن  ریوصت  یقلطم  لامک  چیه  ناسنا ، نورد  زا  رتارف  نوچ  دـنکیمن و  مادـنا  ضرع  دوش  عقاو  کلاس 

دوشیم فذح  شخب  یتسه  یلاعتم  دوجو  ادوب  سوماق  رد  سب . دوشیم و  کلاس » سفن   » یتسه روحم  دوشیم و  یفرعم  ناسنا » نورد  »
هن کـلاس  هزیگنا  دـهد و  نت  نآ  هب  تسا  روبجم  جـنر  زا  رارف  يارب  کـلاس  هک  دوـشیم  روـصت  اـنف ) ینعم  هب   ) ییاـناورین نآ  ياـج  هب  و 

. تسا یپایپ  ياهیگدنز  هخرچ  زا  تاجن  جنر و  عفر  يارب  هکلب  هتسیاش ، یتقیقح  هب  نتسویپ 
تانئاک ماوق  تسیتسه و  روحم  وا  دوخ  کلاس ، سفن  زا  رتارف  هک  دوشیم  یفرعم  ریـس » تیاغ   » ناونع هب  لیـصا  یتاذ  یمالـسا  نافرع  رد 

؛ دراد دوجو  یلالقتسا  نایم  نیا  رد  حور  يارب  دراد و  تیعوضوم  دوخ  سفن  هک  تسا  ثیح  نآ  زا  هن  سفن ، هب  کلاس  هجوت  تسوا و  هب 
. تسا قلطم  تیاغ  نآ  يوس  هب  سفن  نداد  تکرح  يارب  هکلب 

وا و هنییآ  هولج و  ناسنا  حور  تسا و  لیـصا  وا  قیرط ، ورهر  یناسنا  سفن  تسا و  تیاغ  وا  عرف ، کلاس  سفن  تسا و  لصا  وا  نیا  رب  اـنب 
، دنیبن وا  زج  نوچ  هک  تسا  تروص  نآ  رد  هتبلا  دـنز و  دـنویپ  دوخ  ادـبم  هب  همامت  هب  ار  دوخ  هک  دوب  دـهاوخ  امن  مامت  هاگ  نآ  هنییآ  نیا 

. دهاوخن وا  زج 
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. تسا خسانت  موهفم  امال  ییالاد  لوبق  دروم  ینابم  رگید  زا   3
. تسا هدش  عقاو  در  شهوکن و  دروم  یهلا  نایدا  رد  هک  تسیاهدیا  تسا ، هدش  هداد  رارق  زیخاتسر  نیزگیاج  يدنه  نایدا  رد  هک  خسانت 

. تسا هتفای  صاصتخا  خسانت  در  هب  یباوبا  یمالک  یفسلف و  نوتم  رد 
ندوب لاحم  اهنآ ، هلمج  زا  هک  تسا  هدومن  هماقا  موهفم  نیا  نالطب  رب  یفـسلف  لیلد  دـنچ  يزاریـش ) نیدـلا  ردـص   ) هعبرا رافـسا  بحاـص 

. تسا هوق  هب  تیلعف  زا  حور  تشگرب 
هب انب  رگید  فرط  زا  تسین و  ضحم  هوق  هدیـسر  تیلعف  تلاح  هب  ندـب ، زا  تقرافم  ماگنه  رد  ناسنا  حور  هک  تسا  ملـسم  فرط  کی  زا 

. دنکیم ادیپ  لزنت  ضحم  هوق  دادعتسا و  هلحرم  هب  هرابود  دنکیم و  لولح  لیلد  نودب  يرگید  دسج  دبلاک و  هب  حور  خسانت ،
« نادـجو  » هک لعف  نوچ  لطاب . تسا و  لاحم  تسیرما  هک  ددرگرب  هوق  هب  لعف  زا  جورخ  هوق  هب  دوجوم  تیلعف  هک  تسنیا  هتفگ  نیا  همزال 
زا امال  ییالاد  هزورما  هک  تسنیا  اـمال  ییـالاد  دروم  رد  هتکن  نیرخآ  اـما   4 [ 24 . ] دوشیمن لیدـبت  تسا  نادـقف »  » هک هوق  هب  زگره  تسا 

هـضرع هک  یبـتکم  مه  وا و  صخـش  مه  هک  ییاـج  اـت  دوشیم  ناوارف  غیلبت  يو  زا  هتفرگ و  رارق  هجوـت  دروـم  رایـسب  یبرغ  هعماـج  فرط 
تسا و هتفرگ  رارق  داب  هدننک  لرتنک  نیرخآ  ياههعومجم 2014 و  نوچ  مه  دوویلاه  يامنیس  رد  يرنه  راثآ  زا  يا  هتسد  زیواتسد  هدرک ،

. تسا هدش  دای  دیدج  رصع  رد  تیونعم  رگایحا  یجنم و  ناونع  هب  وا  زا 
هک ارچ  درک ؛ وجتـسج  ادوب  نید  ینافرع  يونعم و  ياههزومآ  رد  دیاب  ار  هجوت  نیا  هشیر  مینک  رظن  فرـص  هک  اهیبرغ  یـسایس  ضارغا  زا 

ایوج یتشآ  روحمارادم و  تاروتسد  زا  يا  هتسد  هئارا  اب  هکلب  درادن ، برغ  دیدج  ندمت  هب  تبـسن  یفنم  عضوم  طقف  هن  يداحلا  نید  نیا 
یمدق یتح  دزادنا و  راک  هب  شیوخ  نورد  رد  رییغت  هب  دتفیب  راک  هب  برغ  ندـمت  رییغت  يارب  تسا  نکمم  هک  ار  ییاهيژرنا  دـناوتیم  هن ،
بارس هب  ندیسر  يارب  مسیدوب ، هاگن  رد  هک  ارچ  دزاسب . بلط  حلص  هار و  هب  رـس  ییاهناسنا  نافرع ، تیونعم و  نابلاط  زا  هتـشاذگ و  رتارف 

تـسین اهگنهرف  اهتموکح و  نوریب و  ناهج  دراد ، ینوگرگد  هب  زاـین  هک  هچ  نآ  دـید و  اـبیز  بولطم و  ار  زیچ  همه  دـیاب  یگناـمداش 
. دنک رییغت  دیاب  اهناسنا  هاگن  هکلب 

همزال هک  برغ  ندمت  ياهدمایپ  زا  هن  اهملظ  اهجنر و  نیا  هک  تفریذپ  دـیاب  اما  دراد ؛ دوجو  جـنر  هک  دـنچ  ره  ییادوب ، کی  هشیدـنا  رد 
. تسا ناهج  تاذ  ءزج  یتسه و 

دننک و رذگ  نافوط  جوم  زا  دننیرفایب و  يداش »  » اهجنر هوک  زا  دنناوتب  اهناسنا  هک  تسنیا  مهم  درادن ، رییغت  هب  زاین  برغ  ندمت  نیا  رب  انب 
ملاـع هب  تبـسن  ینارگن  هب  يزاـین  چـیه  دـنور و  شیپ  هب  یماـگ  نتـسیز  داـش  يوس  هب  دـنناوتب  ندز  اـپ  تسد و  اـب  دنـسرب و  شمارآ »  » هب

رد یمالـسا  نافرع  نیزگیاج  شقن  رد  دـناوتیم  هک  ینییآ  ناونع  هب  مسیدوب  نایبرغ ، هاـگن  رد  درادـن . دوجو  يورخا  باـقع  زیخاتـسر و 
تمـس هب  ار  تاهجوت  تسا  رداق  هک  یلدـب  ناونع  هب  ار  نآ  دـنکیم و  ادـیپ  تیمها  دریگ ، رارق  تقیقح  تیونعم و  ناگنـشت  هجوت  نوناک 

. دننکیم غیلبت  دریگ  رارق  هدافتسا  دروم  ییادز  مالسا  هبرح  ناونع  هب  دیامن و  بلج  دوخ 
تفگ دیاب  نایاپ  رد  دنشابن . ناملـسم  هک  تسا  نآ  مهم  ییادوب ، ای  دنـشاب  یحیـسم  تقیقح ، تیونعم و  ناقاتـشم  تسین  نیا  مهم  هک  ارچ 

مه يو  یگنامداش  رنه  باتک  هک  نانچ  تسا ؛ نیرفآ  جنر  دنک  يداش  دیلوت  هک  نآ  زا  شیپ  یگنامداش   %% هب امال  ییالاد  ياههیصوت  هک 
: تفگ دیاب  مالک  کی  رد  ینامداش ! جیورت  ات  تسیتسه  رد  جنر  تابثا  رد  رتشیب 

. تسا جنر  طرش  هب  نافرع  رت ، قیقد  ترابع  هب  تسا و  فدهیب  يداش  تیونعم  امال ، ییالاد  تیونعم 

اههزومآ شخب 

امال ییالاد  ياههزومآ  ياههشیدنا و 
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. تسا ینامداش  هب  ندیسر  نآ  دراد و  رظن  رما  کی  هب  همه  زا  شیب  امال  ییالاد  يداش   1
: دیوگیم دروم  نیا  رد  يو  دوشیم . هصالخ  هلأسم  نیمه  رد  کلاس  ریس  تیاغ  تسیگدنز و  فده  يو  دید  زا  يداش 

باتک کـی  هک  تسیتروص  هب  يداـش  هب  اـمال  ییـالاد  هجوت  دـیآ » تسد  هب  رکف  نیرمت  شزومآ و  قیرط  زا  دـناوتیم  يداـش  نم  رظن  زا  »
. تسا هدمآرد   %% شراگن هب  يداش  باب  رد  وا  ياههاگدید  دروم  رد  لقتسم 

يددـعتم تاعورف  جـیاتن و  تهج ، نیمه  هب  تسا ، هدـیدرگ  رکذ  تلع  کی  هباثم  هب  هک  دراد  دوجو  لصا  کی  مسیدوب  رد  جـنر  لـصا   2
.« تسا هدروخ  دنویپ  جنر  اب  یتسه  تاذ  ًاساسا  تسا و  جنر  رد  ناسنا   » هک تسنیا  لصا  نآ  دوشیم . هدرمش  نآ  يارب 

تـسا میظع  جنر  نیا  زا  یـشخب  همه  نازیزع ، نداد  تسد  زا  گرم ، يوریپ و  اهتیمورحم ، یگدید ، بیـسآ  اهيرامیب ، نوچ  ییاهجنر 
. تسا هدنکفا  هیاس  یتسه  رسارس  رب  هک 

تاجن رود  هخرچ و  نیا  زا  هک  نیا  رگم  تسا ، راتفرگ  ررکم  ياهگرم  یپایپ و  ياهدـلوت  هخرچ  رد  تسا و  راتفرگ  جـنر  نیا  رد  ناـسنا 
. دسرب اناورین ) قلطم (  يانف  هب  دبای و 

. تسا ینوگرگد  رییغت و  رد  زیچ  همه  درادن و  دوجو  ملاع  رد  ییاجرباپ  تباث و  رهوج  چیه  ادوب  هاگن  رد  یتابثیب  رییغت و  لصا   3
. تسا هتفرگ  رارق  نییبت  دروم  امال  ییالاد  ياههتفگ  اههتشون و  رد  اهییادوب و  ياهباتک  رد  يددعتم  ياهتروص  هب  تابث  مدع  نیا 

. تسا هدش  ریبعت  یگیهت »  » هب ءایشا ، یمومع  ینوگرگد  نیا  زا  امال  ییالاد  ياههتفگ  رد 
. دشاب هتشاد  یتاذ  یتسه  تسناوتیمن  ياهدیدپ  چیه  هک  تسا  نآ  يانعم  هب  یگیهت  »%%

یپ اههدـیدپ  همه  ندوب  زومآ  بیرف  ای  هدـنبیرف  تشرـس  هب  میناوتیم  تسین  هدـنیاپ  دوخ  هب  زیچ  چـیه  تعیبط  همه  رد  هک  نیا  نتفایرد  اب 
: تسا هدروآ  رگید  ياج  میربب »

. دنتسه یهت  دنشاب  نیرهوج  هک  يا  یتسار  نیتسار و  یتسه  زا  اههدیدپ  همه  »
« دناهرهبیب دشاب  هتفرگ  ياج  ناش  تشرس  رد  هک  يدوخ  ای  یتاذ  یتسه  زا  اههدیدپ  همه  … 

نانچ دنادیم . شخب  مارآ  یصخش  یمرگرس  کی  هک  یقیقح  یهار  یعقاو و  يریـسم  هن  ار  نید  امال  ییالاد  امال  ییالاد  مالک  رد  نید   4
: دیوگیم هک 

رد امال  ییالاد  هچنآ  الاب  نایب  رد  میراد » زاین  نید  درایلیم  جنپ  هب  مدـقتعم و  نم  دـننکیم و  یگدـنز  نیمز  هرک  يور  ناسنا  نویلیم  جـنپ  »
. دوشیم دای  ینید » مزیلارولپ   » و ینید » ییارگ  ترثک   » هب نآ  زا  هزورما  هک  تسا  نامه  هدروآ ، دورف  میلست  رس  شربارب 

امال ییالاد  رظن  زا  ءایشا  تیعقاو 

ایشا نتشادن  یتاذ  دوجو 
لوا هنومن 

هک دوشیم  صخشم  دینکیم ، وجتسج  صخشم  يائش  نتفای  يارب  هک  یتقو  دنتـسین ، ینتفای  لیلحت ، هیزجت و  اب  ایـشا  هک  تسیتقیقح  نیا 
. دنرادن یتابث  ناشدوخ  زا  دوخ و  رد  ینیع  روط  هب  ایشا  دنرادن . دوجو  شیوخ  يورین  تحت  اههدیدپ 

شنیب ص 50) تیفافش ، ینابرهم ، )
مود هنومن 

نادب اهنآ  هک  دینکیم  كرد  امـش  دنوشیم ، رادیدپ  یتسه  رد  شیوخ ، قح  اب  هدش  راکـشآ  ياههدیدپ  هچ  رگا  یتخانـش ، نینچ  زا  سپ 
دنتـسه يزاب  هدبعـش  ياهرادنپ  دننام  اهنآ  هک  دیراد  ار  سح  نیا  دنباییمن . یتسه  هویـش  نیا  هب  هک  دیمهفیم  امـش  دنرادن . دوجو  قیرط 

. تسا يرگید  هویش  هب  ناشیعقاو  دوجو  اما  هویش ، کی  هب  ناشروهظ  زا  یبیکرت  نآ ، رد  هک 
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. دنتسه یتاذ  دوجو  زا  یهت  هک  دیمهفیم  دنباییم ، يرهاظ  دوجو  یتاذ  روط  هب  اهنآ  هک  هچرگ 
شنیب ص 52) تیفافش ، ینابرهم ، )

موس هنومن 
دوجو ناشدوخ  زا  رد و  اههدـیدپ  هک  تسنیا  شیانعم  دـنراد . يروص  دوجو  اهنت  اههدـیدپ  هک  تسنیا  یگتـسباو  دـشر  زا  موهفم  نیموس 

. دنتسه هتسباو  نتشاد ، دوجو  يارب  ینورد  صیصخت  هب  هکلب  هتشادن ، ینیع 
شنیب ص 69) تیفافش ، ینابرهم ، )

مراهچ هنومن 
دنرادن و دوجو  یجراخ  ياهعوضوم  ناونع  هب  اهنآ  هکلب  دنرادن ، دوجو  هریغ  لاکـشا و  هک  نیا  هن  دنتـسه و  ینهذ  رهاوظ  طقف  اههدـیدپ 

. دنباییم تیدوجوم  نهذ ، رد  اهعوضوم  نیا 
شنیب ص 69) تیفافش ، ینابرهم ، )

مجنپ هنومن 
دوجو ًاـعقاو  لـصا  رد  دوشیم ، رهاـظ  یناـمز  نینچ  رد  شیوـخ  يورین  تحت  هک  داـینبدوخ  لقتـسم و  یعقاو ، مکحم ، يرهاـظ  نم »  » نیا

. درادن
شنیب ص 89) تیفافش ، ینابرهم ، )

مشش هنومن 
، دناهتسباو نتشیوخ  یتسه  يارب  يرگید  زیچ  رب  هکلب  هتشادن ، یتسه  ناشدوخ  زا  نورد  رد  اههدیدپ  هک  تسا  تقیقح  کی  نیا  روطنیمه 

شنیب ص 143) تیفافش ، ینابرهم ، . ) دنسریم لقتسم  ام  رظن  هب 
متفه هنومن 

نیا نآ ، سکع  رب  درادن . يربتعم  هدولاش  هنوگ  چیه  روصت  نیا  اما  میاهتفرگ . وخ  دنراد  دوجو  ًاعقاو  ایشا  هک  اطخ  كاردا  نیا  هب  ًامامت  ام 
. دنرادن یتاذ  دوجو  اههدیدپ  هک  تسا  تخانش 

شنیب ص 165) تیفافش ، ینابرهم ، )
متشه هنومن 

. دشابن یتاذ  یتسه  زا  یهت  هک  تسین  زین  ياهدیدپ  دشاب ، هتشادن  یگتسباو  دشر  هک  تسین  ياهدیدپ  نوچ 
شنیب ص 189) تیفافش ، ینابرهم ، )

. مهن هنومن 
. دنرادن یتاذ  ای  یقیقح  دوجو  اهنآ  هک  تسنیا  رگناشن  دنوش ، هتفای  ییاهن  لیلحت  هیزجت  تحت  دنناوتیمن  اههدیدپ  هکنیا 

شنیب ص 245) تیفافش ، ینابرهم ، )
: عبنم

.1380 نارهت ، لوا ، پاچ : زوسناهج ، ندال  مجرتم ؛ شنیب ، تقفش  ینابرهم  امال ، ییالاد 

خسانت

. دشابیم خسانت  امال  ییالاد  يوس  زا  هدش  حرطم  ياههزومآ  زا  یکی 
: دوشیم نایب  هراب  نیا  هرابرد  امال  ییالاد  نانخس  زا  ییاههنومن  اجنیا  رد 
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لوا هنومن 
. میزادرپب تبثم  لامعا  هب  میناوتیم  ات  مییوجب و  يرود  یفنم  فطاوع  زا  دیاب 

یگدنز نیا  رد  هچ  نآ  هوالع  هب  مینک . لمع  دوخ  يامراک  يانبم  رب  ًاقیقد  میـشاب و  رود  نآ  زا  مینکیم  یعـس  هک  دراد  مه  ینـشور  لیلد 
. دروآیم راب  ار  جنر  یشوخ و  دراد و  ریثات  نامرگید  یگدنز  رد  میهدیم ، ماجنا 

تملظ ص 16) رد  یشخرذآ  )
مود هنومن 

. تسا ماع  ياهراک  يهجیتن  نامکرتشم  كرد  میهافم و  مینکیم و  یگدنز  نآ  رد  هک  ییایند 
كرتـشم رگید  نادوـجوم  اـب  نآ  رد  هک  تسییاـهراک  لـصاح  مینکیم  هبرجت  نامهدـنیآ  ياهدـلوت  رد  هک  ییاـهناکم  بیترت  نـیمه  هـب 

. میتسه
تملظ ص 41) رد  یشخرذآ  )

موس هنومن 
. تسا نامهتشذگ  لامعا  میقتسم  يهجیتن  ام  هب  تبسن  نارگید  فالخ  ياهراک 

رد اریز  میرازآیم ، ار  نامیابقر  هک  میتسه  ام  لصا  رد  رظن ، هطقن  نیا  اب  دـیآیم . دورف  ام  رب  نامهتـشذگ  تیادـه  اـب  لاـمعا  نیا  عقاو  رد 
. میدوب نانآ  دب  راک  ثعاب  ام  دوخ  هک  ارچ  درب . دنهاوخ  جنر  ام  راک  زا  اهنآ  هدنیآ 

تملظ ص 90) رد  یشخرذآ  )
مراهچ هنومن 

. تسا رثؤم  ناهج  كرد  هب  ام  یبایتسد  رد  هب  ام  یبایتسد  رد  عوضوم  نیا  دیدرتیب  مینک  لاحشوخ  ار  تادوجوم  میناوتب  رگا 
ملاس يوق و  ابیز  يدعب ، ياهیگدنز  رد  مینکیم . ادیپ  يدایز  ناتسود  میوشیم و  هدوسآ  تحار و  لاحشوخ و  یگدنز ، نیمه  رد  یتح 

. تبثم رادرک  زا  لصاح  تلصخ  تشه  اب  میوشیم ، هداز  رتالاب  ياهورملق  رد  دوب و  میهاوخ 
تملظ ص 102) رد  یشخرذآ  )

مجنپ هنومن 
جنر تسام و  یکیزیف  ینهذ و  صلاـخان  مکارت  نآ  لـماع  دوشیم و  بوسحم  لوا  حطـس  ود  يارب  ياهیاـپ  ناونع  هب  جـنر  حطـس  نیموس 
جنر ساسا  هدـش و  بیکرت  اهنآ  هدوب و  ریذـپ  لولح  تادوجوم  عاونا  یماـمت  رد  ارجا  لـباق  ریگارف و  اریز  دوشیم  هدـیمان  ریگارف  یبیکرت 

. دشابیم زین  هدیآ  جنر  ینونک و 
. درادن دوجو  ددجم  دلوت  یلاوت  هب  ندیشخب  نایاپ  زج  هب  جنر  عون  نیا  زا  نتسج  يرود  يارب  یشور 

شنیب ص 27) تیفافش ، ینابرهم ، )
مشش هنومن 

. تسامش نیشیپ  اهامراک )  ) لامعا هدییاز  درد  یشوخ و 
شنیب ص 31) تیفافش ، ینابرهم ، )

متفه هنومن 
هرمث هک  تسیرثا  ددجم  دـلوت  نیا  دـیآ ، ایند  هب  ناویح  کی  ناونع  هب  دـب  دـلوت  کی  رد  هک  باوصان ، لمع  کی  هب  هتـسب  یـصخش ، رگا 

. تسا یلبق  یگدنز 
شنیب ص 33) تیفافش ، ینابرهم ، )
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متشه هنومن 
لمع يدعب  هرابود  دلوت  هعـسوت  يارب  هیاپ  ناونع  هب  یگدنز  نیا  هیرجت  دراد و  یگدنز  نیا  رب  یناوارف  ریثأت  امـش  نیـشیپ  یگدـنز  هبرجت 

. دنکیم
شنیب ص 111) تیفافش ، ینابرهم ، )

مهن هنومن 
رد ناشتارمث  يریذپان  زیرگ  روط  هب  هک  میاهدرک  عمج  یفنم  يامراک  یلبق  یگدـنز  ياههرود  رد  ام  تسا ، ریذـپان  بانتجا  امراک  تارمث 

. دمآ دهاوخ  هدنیآ  ياهیگدنز  ای  یگدنز و  نیا 
شنیب ص 169) تیفافش ، ینابرهم ، )

مهد هنومن 
لباق لامعا  نیا  تسین و  ندوب  هدوسآ  يارب  یهار  میاهدرک ، عمج  ار  هتـشذگ  یگدـنز  باوصان  لامعا  زا  یـشان  جـنر  رذـب  هک  ینامز  اـت 

. مینک لمحت  ار  اهنآ  تارثا  تیاهن  رد  دیاب  ام  هدوبن و  تشگزاب 
شنیب ص 169) تیفافش ، ینابرهم ، )

مهدزای هنومن 
روضح ام  ناهذا  رد  هتفهن  لکـش  هب  شیپ  زا  هک  میـشابن ، هتـشذگ  زیمآاطخ  لامعا  زا  هدـش  عمج  یفنم  يامراک  ندرک  كاپ  هب  رداـق  رگا 

تایح هنودرگ  ریذپان  بانتجا  جنر  زا  زیرگ  ای  دشاب و  بوخ  لماک  روط  هب  هک  يددجم  دـلوت  ندروآ  تسد  هب  يارب  يدایز  دـیما  دـنراد ،
. درادن دوجو 

شنیب ص 169) تیفافش ، ینابرهم ، )
مهدزاود هنومن 

هک میرداق  تایح  هنودرگ  ياهیتفگـش  هبرجت  جوا  رد  جنر  تعیبط  هارمه  هب  هتـشذگ  هابتـشا  لامعا  ریذپان  زیرگ  جیاتن  لیلحت  هیزجت و  اب 
. میهد فیفخت  ار  هدنیآ  یگدنز  ياههرود  یگدنز و  نیا  هب  یگتسباو 

شنیب ص 169) تیفافش ، ینابرهم ، )
***********
عبانم

.1380 لوا ، پاچ : سیدنت ، يارس  باتک  تاراشتنا : تملظ ، رد  یشخرذآ  نیسحمالغ ، یملاس ، . 1
.1380 نارهت ، لوا ، پاچ : زوسناهج ، ندال  مجرتم ؛ شنیب ، تقفش  ینابرهم  امال ، ییالاد  . 2

امال ییالاد  رظن  زا  یگدنززا  فده 

امال ییالاد  رظن  زا  یگدنز  زا  فده 
لوا هنومن 

هداوناخ و زا  يرادروخرب  رتهنامداش و  ياهلاس  اههتفه و  اهزور ، هب  نتفای  تسد  يارب  يداش  هب  ندیـسر  ناـسنا ، یگدـنز  یلـصا  فدـه 
. تسا رتباداش  یناسنا  عماوج 

یشیدنا ص 26) فرژ  کچوک  باتک  )
مود هنومن 

امن تیونعم  روهظون  شبنج  هدزاود  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1197زکرم  هحفص 386 

http://www.ghaemiyeh.com


یشیدنا ص 53) فرژ  کچوک  باتک  . ) سب تسا و  نتسیز  داش  اهنت  یگدنز  فده 
: عبنم

1382 لوا ، پاچ : ملع ، رشن  تاراشتنا : يراظتنا ، دادرهم  مجرتم ؛ یشیدنا ، فرژ  کچوک  باتک  امال ، ییالاد 

جنر

: دیوگیم وا  هنومن  ناونع  هب  دشابیم  امال  ییالاد  راثآ  رد  هدش  حرطم  ياههزومآ  زا  یکی  جنر  لصا 
. میناـمیمن راـگزاس  مه  اـب  هشیمه  میدرک ، ار  راـک  نیا  یتقو  میباـیب و  ار  دوخ  لآهدـیا  رـسمه  اـت  میوشیم  لـمحتم  یناوارف  تالکـشم  )

ییاهیروآون راک ، زاغآ  رد  هتبلا  مییازفایم . دوخ  تالکـشم  بیاصمربو و  میروآیم  رایـسب  ياههچب  هک  نآ  اـی  میوش  راد  هچب  میناوتیمن 
اهارتوس لیلد  نیمه  هب  دیآیم . رگید  جنر  یپ  زا  یجنر  هک  میباییم  رد  مینکیم  هاگن  عوضوم  هب  بوخ  یتقو  اما  مینیبیم  ار  شخب  تذل 

یتح میهدیم ، جرخ  هب  یناوارف  شالت  تسا ؛ نینچ  زین  لانم  لام و  ییاراد و  دروم  رد  دراد . هراـشا  یگداوناـخ » یگدـنز  جـنرو  درد   » هب
لام و رطاخ  هب  میهدب . شا  فک  زا  ادابم  هک  میراد  هرهلد  ًامیاد  میدروآ  تسد  هب  ار  نآ  هک  ینامز  میراذـگیم ، هیام  دوخ  ناج  زا  یهاگ 

جنر میراد ، مه  یتقو  میربیم و  جـنر  میرادـن ، یتـقو  دـنوشیم . ادـج  مه  زا  رهوش  نز و  دـنتفایم و  مه  ناـج  هب  رهاوخ  ردارب و  تورث ،
! میربیم

تملظ ص 128) رد  یشخرذآ  )
: عبنم

1380 لوا ، پاچ : سیدنت ، يارس  باتک  تاراشتنا : تملظ ، رد  یشخرذآ  نیسحمالغ ، یملاس ،

مسیلارولپ

نایدا دروم  رد  امال  ییالاد  نانخس  زا  ییاههنومن 
لوا هنومن 

یتقیقح دراد ، رارق  نایدا  یماـمت  رظن  دـم  هک  ییاـهن  تقیقح  دراد ، دوجو  فلتخم  ناـیدا  لاکـشا  یماـسا و  رد  هک  ییاـهتوافت  مغریلع 
. تسا هباشم 

یشیدنا ص 155) فرژ  کچوک  باتک  )
مود هنومن 

تأرج هب  درک ، دهاوخن  بلج  ار  فلتخم  قیالـس  رظن  تیحیـسم  ای  تسین و  ناگمه  ییامنهار  يارب  نید  نیرتهب  ادوب  نید  هک  روط  نامه 
. دشابیمن رشب  دارفا  یمامت  تایحور  بسانم  صاخ  تروص  هب  نایدا  زا  کی  چیه  هک  تفگ  ناوتیم 

یشیدنا ص 158) فرژ  کچوک  باتک  )
موس هنومن 

یـصخش هبرجت  تروص  هب  ناشدوخ  دیاب  دـنرادروخرب ، یتوافتم  قیالـس  زا  اهناسنا  زا  کی  ره  هک  اجنآ  زا  تسا و  نهذ  ياذـغ  بهذـم 
. تسا رتبسانم  ناشیارب  بهذم  مادک  هک  دنبایرد 

یشیدنا ص 159) فرژ  کچوک  باتک  )
مراهچ هنومن 

زا یضعب  يارب  هباشم ، روط  هب  دنباییم . بسانم  ار  يرگید  ياذغ  رگید  یخرب  دیآیم ، ناشـشوخ  رتشیب  یـصاخ  ياذغ  زا  مدرم  زا  یخرب 
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. تسا رتدیفم  يرگید  بهذم  رگید ، دراوم  رد  هک  ییاج  دروآیم ، ناغمرا  هب  يرتشیب  عفانم  صاخ  بهذم  کی  دارفا 
شنیب ص 113) تیفافش ، ینابرهم ، )

مجنپ هنومن 
. دنبسانم فلتخم  مدرم  يارب  نوگانوگ  بهاذم  سپ  دنراد ، ینوگانوگ  ياههقیلس  نوگانوگ  صاخشا 

شنیب ص 35) تیفافش ، ینابرهم ، )
***********
عبانم

.1382 لوا ، پاچ : ملع ، رشن  تاراشتنا : يراظتنا ، دادرهم  مجرتم ؛ یشیدنا ، فرژ  کچوک  باتک  امال ، ییالاد  . 1
1380 نارهت ، لوا ، پاچ : زوسناهج ، ندال  مجرتم ؛ شنیب ، تقفش  ینابرهم  امال ، ییالاد  . 2

اباب ياس  ایتاس   - 6

هچخیرات

. تسا اباب » ياس   » هب موسوم  دنه  رد  ینافرع  ياههورگ  زا  یکی 
يدالیم لاس 1926  رد  يو  اباب .» ياس  ایتاس  یمآ  وس  ای   » وا رگید  مان  و  اباب » ياس  يدریـش  ناوگاب   » مان هب  تسیـصخش  هقرف  نیا  راذگناینب 

يهمه تیادـه  يارب  دـنوادخ  يوس  زا  دـش  یعدـم  یگلاس ، هدراهچ  نس  رد  اباب  ياـس  دـمآ . اـیند  هب  ناتـسودنه  ياـهتلایا  زا  یکی  رد 
. تسا هدش  هدیزگرب  نایمدآ 

نایدا هب  شیارگ  اب  وا  مایپ  هب  داقتعا  دـش ، یعدـم  لاح ، نیع  رد  تسناد . اهنآ  يهمه  هب  رظاـن  ناـیدا و  يهمه  رب  مکاـح  ار  دوخ  نید  يو 
: تفگیم لیلد  نیمه  هب  درادن . یتافانم  جیار 

ناملـسم ناملـسم ، يرتهب ، يودنه  ودنه ، هک  ما  هدـمآ  نم  ماهدـماین . زین  ینید  چـیه  غیلبت  يارب  متـسین . نایدا  زا  کی  چـیه  یناحور  نم  »
رب ار  دوخ  توعد  لوصا  تسناد و  اهناسنا  نورد  رد  لوحت  داجیا  ًافرص  ار  دوخ  يهزجعم  يو  دشاب .» يرتهب  یحیـسم  یحیـسم ، يرتهب و 

ار نایدا  همه  يهراصع  يو  داهن . انب  تنوشخ » زا  زیهرپ  رخآ  رد  قشع و  شمارآ ، حلـص و  يراگزیهرپ ، تقیقح ،  » یناسنا شزرا  جنپ  هیاپ 
دیکأت دوخ  ناوریپ  هب  اباب  ياس  دحاو . ار  همه  دصقم  اما  دنادیم ، رثکتم  ار  ادخ  يوس  هب  ياههار  اباب  ياس  دـنادیم . تقیقح  جـنپ  نیا  رد 

مان هب  یگرزب  دبعم  دوخ  توعد  يارب  اباب  ياس  دنناوخب . هنازور  روط  هب  ار  دنوادخ  ياهمان  دنـشاب و  هتـشاد  هنازور  ياههبقارم  هک  دنکیم 
. تسا هدرک  سیسأت  نیرب ، حلص  يهنایشآ  يانعم  هب  مایالین  یتناشارپ 

يون لاس  زورون ، دـیع  رطف ، دـیع  سمـسیرک ، نوچ  مه  يدایعا  رد  دوشیم . رازگرب  مسارم  نایدا ، يهمه  داـیعا  تبـسانم  هب  وا  دـبعم  رد 
. ددرگیم رازگ  رب  وا  دبعم  رد  اهتبسانم  نیمه  هب  یمسارم  اهودنه  دایعا  ناینیچ و 

كرت ار  دوخ  مسج  نیا  یگلاـس  نس 96  رد  هک  تسا  هدرک  يوگ  شیپ  ساسا  نیا  رب  تسا و  دـقتعم  امراک  نوناق  خـسانت و  هب  اباب  ياـس 
. دش دهاوخ  لقتنم  رگید  يدرف  ندب  هب  روسیم  رهش  رد  رگید  یمسج  رد  وا  حور  دعب  لاس  تشه  درک و  دهاوخ 

دلوت نامز  رد  هک : نیا  هلمج  زا  دنامیم . لیخت  هیبش  تسین ، مه  ادخ  یبن  هک  یناسنا  يارب  هک  دـننکیم  لقن  یبیجع  ياهراک  وا  دروم  رد 
رام کی  شاهراوهگ  ریز  رد  دـلوت  ماگنه  هب  ای  دـندرک ، نیـشنلد  یقیـسوم  نتخاون  هب  عورـش  دوخ  يدوخ  هب  یقیـسوم  لیاسو  مامت  ایتاس ،

. تسا یناحور  درف  روهظ  يانعم  هب  يدنه  نییآ  رد  هک  دندرک  ادیپ  اربک 
نایفوص ار  یتامارک  نینچ  درکیم ! میـسقت  تعاضبیب  ياههچب  نایم  دروآیم و  نوریب  هسردـم  رازفا  تشون  یلاخ  تکاپ  زا  یکدوک ، زا 
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!! دناهتخاس ناشناگرزب  يارب  مه 
. تسا يدنه  ياهنییآ  نایدا و  روهشم  ياهیگژیو  زا  خسانت  امراک  خسانت و 

. تسا هدومن  داعم  نیزگیاج  ار  هلأسم  نیا  زین  اباب  ياس 
یملع زا  یلاوتم  تروص  هب  دنکیم و  يرپس  ار  دلاوت  يهلـسلس  کی  گرم ، ماگنه  هب  ناسنا  حور  هک  تسنیا  خسانت  هب  نادـقتعم  ياعدـم 
هتشاد موادت  تسا  نکمم  تیاهن  یب  ات  هخرچ  نیا  دوشیم و  لقتنم  رگید  يرکیپ  هب  گرم ، ماگنه  هب  رگید  راب  دیآیم . رد  رگید  ملاع  هب 
لکش هب  ینامز  ناتخرد و  تاتابن و  بلاق  رد  یهاگ  ًالثم  تسین . حطس  کی  رد  ًاموزل  رگید  یمسج  هب  یمـسج  زا  حاورا  لاقتنا  هتبلا  دبای .
رگید يدـسج  هب  درف  کی  حور  لاقتنا  تلع  يوناث و  دـلاوت  یگنوگچ  تیفیک و  نآ  ساسا  رب  هک  امراک  ای  همرک  دوش . رادومن  تاـناویح 
نانیا هک  تسنیا  رد  نخـس  اما  تسا ؛ زین  اـم  لوبق  دروم  هک  تسیلولعم  یّلع و  ماـظن  ناـمه  تقیقح  رد  همرک  نوناـق  دـهدیم . حیـضوت  ار 

. تسا رگید  دوجوم  بلاق  رد  ددجم  يدلوت  رد  ایند و  نیمه  رد  يدعب  تایح  دننکیم  نامگ 
تدم و يهرابرد  دوشیم ، لماش  ار  يونعم  یتنـس  ياهنییآ  بتاکم و  زا  یعیـسو  فیط  هک  خسانت ، هب  نادقتعم  امراک  خـسانت و  یـسررب 

اهنویلیم ات  تسا  نکمم  دـنیوگیم  رگید  یهورگ  دـننادیم و  لاس  رازه  یـس  ار  نآ  یخرب  دـنراد ؛ رظن  فالتخا  خـسانت  يهخرچ  ناـمز 
. دشکب لوط  لاس 

: مینکیم هدنسب  هنومن  دنچ  هب  هک  دراد ، دوجو  یناوارف  تالاکشا  هاگدید  نیا  دقن  رد 
یـسفن نینچ  درادن  ناکما  زگره  دسریم و  تیلعف  جراخ و  ندوب  هوق  زا  دهدیم ، ماجنا  هک  ییاهراک  هب  هجوت  اب  ملاع ، نیا  رد  یـسفن  ره 

. تسا ضحم  يهوق  ینینج و  تلاح  رد  هک  دریگب  قلعت  یندب  هب  دنک و  لوزن  ضحم  يهوق  يهجرد  هب  رگید  راب 
ياهنافرع هب  طوبرم  تالاقم  رگید  رد  هتبلا  ددرگ . زاب  یگفطن  تلاح  هب  درادـن  ناـکما  ندـش  لـماک  زا  دـعب  ناویح  ندـب  هک  روط  ناـمه 

ییارگ ترثک  اباب  ياس  نییآ  رد  ینافرع  ییارگ  ترثک  غیلبت  اباب و  ياس  میاهتخادرپ . خسانت  در  دروم  رد  ثحب  هب  لصفم  يدنه ، روهظون 
يهتخاس دوخ  نید  دـنچ  ره  دـنرادن ، رگید  کی  اب  یتوافت  چـیه  دـنَّقح و  ناـیدا  يهمه  هک  دـنکیم  حیرـصت  يو  دوشیم . غیلبت  یناـفرع 

ار رگید  نایدا  يهمه  تقیقح  دشاب ، هتـشاد  ار  نآ  یـسک  نوچ  هک  دنادیم  دـص  يهلزنم  هب  ار  نآ  دـنادیم و  اهنآ  نیرتلماک  ار  شیوخ 
: دیوگیم يو  تشاد . دهاوخ  دنتسه ، رتمک  دص  زا  یگمه  هک 

قلعت ادخ  کی  هب  اهنت  بهاذـم  همه  [ 7 . ] دـنرگید کی  ناردارب  اهناسنا  یمامت  دـنوشیم و  نومنهر  فدـه  کی  يوس  هب  نایدا  یماـمت 
هجوت دروم  ار  هتکن  نیا  دیاب  داضت  دنرادن . رگیدکی  اب  یتوافت  چیه  لصا  رد  نایدا  دنزاسیم ، نات  نومنهر  دصقم  کی  يوس  هب  دنراد و 
دنبیاپ دوخ  رواب  نیا  هب  لمع  رد  اـما  دـنراد ، ار  ياـعدا  نینچ  ظـفل  رد  دـنچ  ره  یناـفرع ، ییارگ  ترثک  نایعدـم  زا  يرایـسب  هک  داد  رارق 

زا دوخ  ناوریپ  يارب  رگید  نایدا  یتسرد  ياعدا  دـننادیم . دوخ  ییاعدا  کلـسم  مارم و  زا  يوریپ  ار  تاجن  هار  اـهنت  ناـنیا  بلغا  دنتـسین .
میلاعت هب  هک  یـسک  دننادیم  یبوخ  هب  نانآ  الا  تسا و  رتشیب  دارفا  بذـج  غیلبت و  روظنم  هب  ًافرـص  يرهاظ و  ییاعدا  اباب  ياس  لاثما  يوس 

ای مالـسا  هب  شیارگ  يهزاجا  دوخ  ناوریپ  هب  لیلد  نیمه  هب  دـهد . نت  نانآ  ياههزومآ  میلاعت و  هب  دـناوتیمن  زگره  دـشاب ، دـنبیاپ  مالـسا 
ینهذ ياهرواب  يهمه  زا  تسد  دیاب  دارفا  دشاب ، راذگ  رثا  دناوتب  نانآ  میلاعت  هک  نآ  يارب  دننکیم  دیکأت  اهنآ  دـنهدیمن . ار  رگید  نایدا 

؟ دراد ییارگ  ترثک  راکنا  ییارگ و  راصحنا  زج  ییانعم  نیا  ایآ  دنرادرب . دوخ  نیشیپ  ینورد  و 
!؟ تسا داضت  رد  رگید  نید  اب  نید  کی  داقتعا  هک  یتروص  رد  ًاقح  نایدا  يهمه  هنوگچ  یتسار  هب 

. تسا زیمآرحس  ییوداج و  ياهورین  زا  هدافتسا  دیدج  ياهنافرع  ياهصخاش  زا  یکی  وداج 
دارفا بذـج  هب  دـنک و  داجیا  ار  یبلاج  عونت  دـناوتیم  رـصاعم  ناـسنا  تیونعم  زا  رود  هب  ینیـشام و  تخاون و  کـی  یگدـنز  رد  هتبلا  هک 

نیا رد  دـهدب ، تبـسن  دـنوادخ  هب  ار  دوخ  ییاـناوت  يونعم  ياهقرف  ربـهر  یعدـم  کـی  هک  يدراوم  رد  صوـصخ  هب  دوـش . رجنم  يداـیز 
نامز زا  وداج  رحس و  دراذگیم . يرتشیب  ریثأت  مدرم  يور  دوشیم و  هئارا  ادخ  ءایلوا  يونعم  تامارک  ياج  هب  ییوداج  ياهراک  تروص 
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ِْهیَلَع نامیلـس -  ترـضح  ریخـست  رد  هک  نج  زا  يدارفا  اب  مدرم  زا  یهورگ  تفاـی . جاور  مدرم  نیب  رد  ماَـلَّسلا -  ِْهیَلَع  نامیلـس -  ترـضح 
يوریپ نآ  میلاعت  زا  دـنتخومآ و  هنجا  زا  ار  وداج  رحـس و  دـنوادخ ، تردـق  هب  ندـیزرو  رفک  اب  هدرک و  رارقرب  طاـبترا  دـندوب ، ماَـلَّسلا - 

. دندرک
« َرْحِّسلا َساّنلا  َنوُمِّلَعی  اوُرَفک  َنیطایَّشلا  َّنکل  َو  ُنامیَلُس  َرَفک  ام  َو  َنامیَلُس  ْکُلم  یلَع  ُنیطایَّشلا  اُوْلتَت  ام  اوُعَبَّتا  َو  »

ار رحس  ندرک  لطاب  ياههار  لباب  رد  هتشرف  ود  نداتسرف  اب  دنوادخ  درک و  داجیا  ار  یتالکشم  مدرم  یگدنز  رد  وداج  رحس و  نآ  زا  سپ 
. تشادن ياهدیاف  ناشیارب  هک  دنتفرگ  ارف  ار  ییاهزیچ  ود  نآ  زا  مدرم  یلو  تخومآ  مدرم  هب 

. دشاب دناوتیم  بتکم  کی  تیناقح  يهناشن  هداعلاقراخ  ياهراک  دننکیم  نامگ  مدرم  زا  يرایسب 
ییاهراک ماجنا  اب  دننکیم  یعس  دنروآیم  تسد  هب  هک  ياهتردق  اب  هدرک و  هدافتـسا  مدرم  یگداس  نیمه  زا  زین  نایوج  دوس  نایعدم و 

نانخس يهمه  هک  دنهد  هولج  نینچ  هرم ، زور  ثداوح  يهرابرد  ییاهینیب  شیپ  اهییوگـشیپ و  ای  تسا و  جراخ  مدرم  مومع  ناوت  زا  هک 
کی شور  هار و  یتـسرد  تیناـقح و  يهناـشن  ار  هداـعلاقراخ  ياـهراک  ماـجنا  ناوتیمن  زگره  دراد . یهلا  دـییأت  رهم  تسا و  قـح  ناـنآ 

لولعم اهنآ  زا  يرایـسب  اما  تسا ؛ يدادادـخ  ياهدادعتـسا  اهيدـنمناوت و  رثا  رد  هداعلاقراخ  ياهراک  زا  یخرب  دـنچ  ره  تسناد . فراع 
. تسا یناطیش  یهاگ  یحور و  نیرمت  اهتضایر و 

. تسا زیگنا  تفگش  هداعلاقراخ و  یتردق  ياراد  یناسنا  حور  هک ، نیا  حیضوت 
. دنک هدفتسا  دوخ  حور  يهداعلاقراخ  تردق  زا  ناوتیم  دیامن ، بوک  رس  ار  یناویح  زیارغ  دناوتب  رگا  یناسنا  ره 

هرهب دوخ  شـالت  لـصاح  زا  دـنک ، شـالت  هک  ياهزیگنا  ره  هب  نازیم و  ره  هب  سک  ره  هک  تسا  تروـص  نیا  هب  ملاـع  نیا  رد  یهلا  تنس 
شزرا يهداعلاقراخ  ياهراک  دـیآیم . تسد  هب  ثئابخ  نیرتدـب  باکترا  هار  زا  تسا و  یناطیـش  تردـق  ییاناوت و  یهاـگ  هتبلا  دربیم .
ياهراک هب  یبایتسد  يارب  ار  یلمع  یقیقح  فراـع  چـیه  دـنچ  ره  دنـشاب ، هدـمآ  تسد  هب  یهلا  تاروتـسد  هب  لـمع  يهیاـس  رد  هک  دراد 

عون رـشب  یلقع  يرکف و  دـشر  اب  دـیابن  ایآ  تسین . ادـخ  هب  برقت  تفرعم و  زج  يزیچ  یقیقح  نافرع  اریز  دـهدیمن ، ماـجنا  هداـعلاقراخ 
هزجعم نآ  دنبای و  رد  ار  تقیقح  نآ  رد  لمأت  اب  مدرم  ات  دشاب ، نخـس  خنـس  زا  نیرخآ  ربمایپ  زاجعا  دـیاب  قح  هب  دـیامن ؟ رییغت  زین  زاجعا 

تسا لقعت  رکفت و  دروم  رد  شتایآ  رامـشیب  هک  ینآرق )  ) ینید نومـضم : نیا  هب  دراد  یبلطم  يوسنارف  نبرک  يرناه  سبو . تسا  نآرق 
او ار  ناسنا  عوضخ ، دایقنا و  ترطف  یلایخ  يادخ  اباب  ياس  دهدیم . صیخشت  دب  زا  ار  بوخ  ناسنا  رکفت  اب  اریز  دشاب ، یفارخ  دناوتیمن 
رد روضح  زا  ناسنا  يرطف  یتوکلم و  يهبرجت  دروآ . يور  شیاتس  هدجس و  هب  دروآ و  دورف  میظعت  رـس  لامک  عبنم  ربارب  رد  هک  درادیم 

، دشاب هتفر  شدای  زا  هچ  رگا  ادخ  ربارب  رد  عوشخ  عوضخ و  يهبرجت  هداد و  تداهش  وا  تیبوبر  هب  هک  یهلا  قلطم  تردق  لامک و  رضحم 
. تسا یقاب  وا  يهراب  رد  شتخانش 

. دنک عوضخ  يو  ربارب  رد  ات  تسا ، یلاعتم  یتقیقح  يوجتسج  رد  يرطف  روط  هب  ناسنا  زین  ناهج  نیا  رد 
ياـهتروص هب  هکلب  تسین ، ینتفر  نیب  زا  ریذـپ و  لیدـبت  يرطف  ياـنمت  نیا  دـناهدرک  شوـمارف  ار  یقیقح  يادـخ  هـک  ییاـهناسنا  يارب 

. دریگیم رارق  لمع  دروم  ياهدنبیرف  روط  هب  هدیشک و  رب  رس  یقیقح  ریغ  تسردان و 
شتسرپ هب  يرطف  ششک  نیا  نیتسار  ياضرا  صیخشت و  یناوتان  تلع  هب  هتشاد ، رصاعم  ناسنا  هک  ییاهتفرشیپ  مامت  اب  زورما  ییایند  رد 

. تسا هدروآ  يور  شیوخ  سنج  زا  ییادخ 
. تسا شتسد  اب  رتسکاخ  یهوبنا  دیلوت  شاهزجعم  هدرک و  لولح  وا  رد  قلاخ  يادخ  هک  تسیعدم  اباب  ياس 

رد ریزگان  دناهتخانـشن ، ار  تقیقح  هک  عوضخ  داـیقنا و  يهنـشت  ياـهترطف  دـناوخیم و  ارف  شیوخ  شتـسرپ  شیاتـس و  هب  ار  مدرم  يو 
: دنناوخب وا  ربارب  رد  لماک  هجوت  شمارآ و  تلاح  رد  ات  دنکیم ، هیصوت  ار  راکذا  نوتم و  نیا  شناراداوه  هب  وا  دننزیم . وناز  شربارب 

رتنیریـش نونج  نیا  زا  هک  دـینک  رواب  دـینک ، قلخ  نات  یگدـنز  رد  ار  اباب  نونج  دیـشاب  لوغـشم  نم  هب  دـینادب ، نم  روصحم  ار  ناـتدوخ 
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لثم مداد ، نات  شرورپ  یکدوک  لثم  متفرگ  امـش  يارب  ار  قشع  زا  یفلتخم  ياهمرف  اه ، لاس  نیا  همه  میدرک ، تداـع  مه  قشع  هب  تسین 
مـشخبب ات  ماهدمآ  نم  مهدب ، تداعـس  ات  ماهدمآ  نم  متفرگ …  دوخ  هب  ار  ناترهاوخ  ردارب و  مرف  نم  دینک  دشر  ات  قشاع ، يردام  ردـپ و 

ادیپ ارم  ایب و  دیریگب  شمارآ  نم  زا  دیراپـسب و  نم  هب  ار  دوخ  تالکـشم  بارطـضا و  همه  تسین  نم  تیدوجوم  زا  يرگید  روظنم  چـیه 
قلاخ و يادخ  امهرب ، ار  دوخ  اباب  ياس  دینک  هاگن  نورد  ندب و  مرف  يوسارف  هب  دـینک ، هاگن  نم  هب  کیدزن  زا  نک  ادـیپ  ار  تدوخ  نک و 

شمارآ دنـسرب ؛ قشع  شمارآ و  هب  ات  دنزروب ، قشع  وا  هب  دننک ؛ میظعت  شیاتـس و  ار  وا  ات  دهاوخیم ، مدرم  زا  درادنپیم و  شخب  یتسه 
لامک هک  نیا  لاح  دـندرگیم . نآ  لابند  هب  زین  ناهج  نیا  رد  تسا و  هاـگآ  نآ  را  ناـشترطف  دـناهدرک ، هبرجت  توکلم  رد  هک  یقـشع  و 

؟ اجک دودحم  دنمزاین و  ناسنا  کی  اجک و  تسوا  هاگ  شیپ  رد  عوشخ  ناهاوخ  ترطف  هک  یقلطم 
************
ِعبانم

، يدهلا مجن  رشن  یلاعف ، یقت  دمحم  رتکد  ارگ ، تیونعم  روهظون  ياهنایرج  رب  یشرگن  اههیاس ، باتفآ و  . 1
. یمالسا گنهرف  مولع و  هاگشهوژپ  فیس ، يرهاظم  اضر  دیمح  روهظون ، ياهنافرع  يداقتنا  یسانش  نایرج  . 2

. نیقی يابهص  تاراشتنا  یفیرش ، دمحا  بذاک ، نافرع  یقیقح و  نافرع  رب  يدمآ  رد  . 3
، لوا پاچ  هر ،)  ) ینیمخ ماما  یشهوژپ  یشزومآ  هسـسوم  تاراشتنا  زکرم  یمالـسا ، نافرع  يوجتـسج  رد  يدزی ، حابـصم  یقت  دمحم  . 4

. مق ناتسبات 1386 ،
: هدننک هیهت 

یمیرک دومحم 
: عبنم

manaviatenovin. com نوخسار یصاصتخا 

تالاقم شخب 

اباب ياس  يدریش 

حیاصن میلاعت و  زا  دنتـسیرگنیم و  مارتحا  هدید  هب  وا  هب  ياهقبط  ره  زا  ودنه ، بهاذم  مامت  نارادفرط  هک  دوب  یناحور  ملعم  کی  يدریش 
ودنه نییآ  رد  اهنت  ام  تسودنه . یسانشادخ  میظع  يانب  یلصا  ياهگنس  زا  راتاوآ  اباب  ياس  ایتاس  دنوادخ و  یِّلََجت  ( 4 . ) دندربیم هرهب  وا 

هب ونـشیو  تیلوؤسم  ودـنه  نییآ  ساسا  رب  عقاو  رد  میوشیم . وربور  تسیکاخ  ناـهج  رد  قلطم  رما  یِّلََجت  هک  راـتاوآ ، ماـن  هب  یموهفم  اـب 
دلوتم ینیمز  يدوجوم  لکـش  هب  نآ  تادوجوم  ناهج و  يارب  يدج  تارطاخم  زورب  ماگنه  رد  وا  هک  دنکیم  باجیا  ناهج  ظفاح  ناونع 

. دناهرب يدوبان  زا  ار  ناهج  دوش و 
. دنتسه ونشیو  ياهمسجت  ودنه  ياهراتاوآ  یمامت  ًابیرقت 

تیعـضو رب  انب  مسیئودنه  کلـسم  رد  ( 5  ) تسیرورـض ناهج  ياقب  ظـفح  يارب  هک  دنتـسه  یـشناد  درخ و  لـماح  هراومه  اـهراتاوآ  نیا 
. دشابن یلاخ  راتاوآ  زا  یکاخ  نیمز  هراومه  هک  تسیرورض  ناهج  یعیبط 

. دشخب ققحت  ار  امراد )  ) هدیقع ساسا  وا  ات 
رگید يدازآ  هب  زواجت  نودـب  نارگید و  یگدـنز  عفانم و  هب  ندز  هبرـض  تلاخد و  نودـب  صخـش  یگدـنز  یلـصا  ریـسم  يانعم  هب  امراد 
ماجنا نارگید  قح  رد  دـنهد  ماجنا  وت  قح  رد  نارگید  يراد  تسود  هک  ار  هچنآ  هکنیا  ياـنعم  هب  اـمراد  رگید  تراـبع  هب  تسا  صاخـشا 
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. تساهناسنا رادرک  رادنپ و  راتفگ و  نیب  مظنم  تدحو  کی  داجیا  یلک  روط  هب  نداد و 
رـشب هاوخکین  تسود ، ناونع  هب  ناسنا  تروص  هب  راتاوآ  دزاس . یلمع  ار  اـمراد  ققحت  اـت  تسیررورـض  نیمز  هرک  يور  رب  راـتاوآ  دوجو 

. دنکیم یگدنز  اهناسنا  نیب  رد  کیرش  شخب و  افش  هدننک ، نامرد  ملعم ، امنهار ، دنواشیوخ ،
دهاوخ دونشخ  لاحـشوخ و  راتاوآ  دنکیم  یگدنز  شیامراد  ساسا  رب  ناسنا  هک  یماگنه  تسیرورـض و  امراد  هداعا  يارب  راتاوآ  دوجو 

. دنکیم یفرعم  راتاوآ  کی  ار  دوخ  نادرگاش ، هب  ینافرع  تامیلعت  رد  اباب  ياس  ایتاس  هک  تساجنیا  هتکن  اما  ( 6  ) دوب
کی شقن  دـهن و  انب  يونعم  نهک  تامیلعت  رد  ار  يدـیدج  نارود  ات  هدـمآ  هک  یـسک  دـنکیم  يزاب  ار  تقیقح  ملعم  شقن  هک  يراتاوآ 

. دنک افیا  ار  گرزب  رگتاجن 
: دیوگیم اباب  ياس 

شقن يافیا  يارب  راتاوآ  نیا  یهد . رارق  هدنهد  افـش  ای  هنوگ  ادخ  ناسنا  رگهزجعم ، کی  یئادـخ » درم   » يدـنب هقبط  رد  ارم  یناوتیمن  وت  »
هب داشرا  هنحـص  رد  ینیون  شقن  اب  راتاوآ  ناونع  هب  اباب ، ياس  ایتاس  تسخن  ماگ  رد  ناس  نیدـب  ( 7  ». ) تقیقح ملعم  شقن  هدمآ  يدیدج 

. دنکیم هولج  تقیقح  ملعم  کی  ناونع 
: دیوگیم نخس  نینچ  شیوخ  یتاذ  ياهیئاناوت  اهیگژیو و  زاربا  دوخ و  یفرعم  يارب  سپس 

ارم دنکیم ، تمدخ  نم  هب  دنکیم  هبقارم  نم  يور  هک  ره  يرگید ، رکف  چیه  نودب  دنک  ادـها  نم  هب  ار  شیاهراک  لامعا و  مامت  هک  ره  »
نم هراب  رد  هک  اهنآ  هب  منکیم  مسبت  دننکیم  ازهتسا  ارم  هک  ییاهنآ  هب  متسه …  وا  اب  هشیمه  دنادب  دراد ، رطاخ  هب  ارم  دنکیم ، شتـسرپ 

اهیضعب منکیم و  تبحص  دنت  فعـش . زا  رپ  مداش  مئاد  منکیم  مسبت  دننکیم  دیجمت  ارم  هک  اهنآ  هب  منکیم ، مسبت  دننکیم  لعج  غورد 
مراد قح  نم  اهنآ . دادترا  يارب  تسیرادـشه  نیا  منکیمن  اهنآ  هب  هجوت  منکیم و  اهر  ار  اهنآ  دنتـسین  نم  لام  اهنآ  رگا  منکیم ، هیبنت  ار 

تحیصن مهدیم ، ناشن  مهدیم  تیبرت  منکیم ، تبحـص  موریم و  هار  امـش  نیب  نم  مهدب ، یلامـشوگ  دنراد  قلعت  نم  هب  هک  ار  ییاهنآ 
هتسنادن و طوبرم  یکیزیف  تخاس  نیا  اب  ارم  هک  ماهتفگ  امش  هب  اهتقو  یلیخ  متـسه  ادج  یگتـسباو  عون  ره  زا  اما  مهدیم  زردنا  منکیم و 

(8 «. ) دیمهفیمن امش  اما  دینکن  ضرف  یکی 
: دیوگیم نینچ  شیوخ  ییاناوت  تردق و  دروم  رد  اباب  ياس  ایتاس 

انیاران ناونع  هب  رگا  دراد …  لکش  مان و  اهنویلیم  دنوادخ  دینک  باختنا  نم  زا  یصوصخ  هب  لکش  مان و  هک  منکیمن  روبجم  ار  امش  نم  »
ارم امش  مدوب  هدمآ  امـش  نیب  رفولین  زرگ ، خرچ ، فدص ، نتـشاد  هگن  لاح  رد  وزاب  راهچ  اب  دنوادخ )  ياهمان  زا  یکی  ( ) narayena)
هب مدوب  هدـمآ  درم  کی  ناونع  هب  ًافرـص  رگا  دـیدرکیم . تفاـیرد  لوپ  ناـشراد  يوجتـسج  ناـمدرم  زا  دـیتشادیم و  هگن  هزوم  کـی  رد 

نیا رد  دیاب  نم  سپ  دـیدرکیمن  يوریپ  ناتدوخ  یبوخ  رطاخ  هب  اهنآ  زا  دـیدرکیمن و  هاگن  مارتحا  هدـید  اب  نم  ياهشزومآ  تامیلعت و 
: دیوگیم اباب  ياس  (. 9 « ) مشاب يرشب  قوف  ياهورین  شناد و  اب  یلو  لکش 

تهج نیا  زا  تسا  ینامداش  ندـنکارپ  نم  تیرومام  منک . ناترود  سرت  فعـض و  زا  هک  تسامـش  هب  يداش  قوش و  ءاطعا  نم  تیرومام 
ایتاس ملامعا  متـسه  یتسار  نم  ایتاس ، ممـسا  دـیهاوخب . ارم  امـش  هک  نامز  ره  راب  هس  ای  راب  ود  رابکی  هن  میایب  امـش  ناـیم  ماهداـمآ  هشیمه 

. تسامش ینامداش  نم  يوزرآ  اهنت  ایتاس  نم  هوکش  لالج و 
: دیوگیم همادا  رد  اباب  ياس  مرادن . امش  زا  ادج  ینامداش  تسا  نم  يداش  امش  يداش 

. تسا يریگ  هزادنا  لباق  ریغ  نم  تردق 
. تسا شیامیپ  كرد و  لباق  ریغ  حیضوت و  لباق  ریغ  نم  دلوت 

مامت نایم  رد  هک  تسا  رکذ  هب  مزـال  ( 10 . ) دوشیمن فقوتم  شتفرـشیپ  ارتفا ، ییوگ و  دـب  ریثات  تحت  زگره  ياس ، تیهولا  ياس ، لـصا 
. تسا دوهشم  ینیب » گرزب  دوخ   » هلأسم روهظون  ياهنافرع  ناربهر 
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ناـعذا تارک  هب  ناشیاهینارنخـس  اههتـشون و  لـالخ  رد   … یتروم و ) انـشیرک  وشوا ، هلمج  زا   ) ناربـهر نیا  زا  يرایـسب  لاـثم  ناونع  هب 
. دناهداد هدعو  ار  ناشندمآ  گرزب ، نایوگ  بیغ  نامجنم و  لبق  زا  ای  هدمآ و  شیپ  يردان  تاقافتا  ناشدلوت  ماگنه  هک  دنرادیم 

. تسا رگید  ياهنوگ  هب  اباب  ياس  ایتاس  شور  اما 
ناتـسودنه رد  اهنت  هن  مسئیودنه ، هک  يریگارف  تیلوبقم  نینچمه  دراد و  ودـنه  میلاعت  رد  راتاوا  موهفم  هک  يزاتمم  هنیـشیپ  هطـساو  هب  وا 

رتگرزب و ياهماگ  ینیب » گرزب  دوخ   » هب لـین  تهج  رد  هدرک ، لـصو  رواـنهپ  موهفم  نیا  هب  ار  دوخ  دـنکیم  یعـس  دراد  ناـهج  رد  هکلب 
فرـص دـنرادن و  یمکحم  لـیلد  نآ  يارب  روهظون  ياـهنافرع  ناربـهر  هک  تسیگرزب  ياـهاعدا  ناـنیا  هک  نآ  لاـح  درادرب . يرت  راوتـسا 

صخالاب نوگانوگ  ياهروشک  ناضاترم  نایم  رد  هدش و  لصاح  موادم  ياهرکذ  اهتـضایر و  هطـساو  هب  هک  هداعلاقراخ  ياهورین  نتـشاد 
اباـب ياـس  ناـفرع  رد  يرواـب  ادـخ  موهفم  درک . تاـبثا  ار  اـهنآ  ندوـب  یناـهج  یجنم  ناوـتیمن  تسا ، ناوارف  یقرـش  يایـسا  ياـهروشک 

. دناهتشادنپ وخ  دیاقع  کفنی  ءزج ال  ار  یسدق  عبنم  هب  درکیور  هک  تسیکلاسم  بتاکم و  ياهدیابن  دیاب و  مامت  هیام  نورد  یسانشادخ 

. دنکیم بذج  دوخ  يوس  هب  هتساوخان  ار  رگشهوژپ  نهذ  هک  تسا  ینوناک  یبهذم  تارکفت  رد  یسانشادخ  نوگانوگ  راصعا  مامت  رد 
ای تسه  ادـخ  اـیآ  هک  تسوا  يراـک  هطیح  رد  نکمم  لاؤس  نیرتـگرزب  اـب  دروـخرب  رکفتم  مدـق  نیلوا  ینید  ثحاـبم  شاـکنک  ریـسم  رد 

؟ تسین
هتـشذگ ياهههد  زا  برغ ، رد  ینافرع  بتاکم  زا  یجوم  دنچ  ره  تسا  قوف  لاؤس  هب  يراگنا  تبثم  رب  هاوگ  بلغا  هتـشذگ  نایدا  خـیرات 

. دناهدیزگ رب  ار  نادب  یفنم  خساپ  ای  لاؤس و  نیا  فذح  رب  یعس 
. تسا بلطم  نیا  قدص  رب  لاد  ینید  بتاکم  زا  يرایسب  خساپ  لاح  ره  رد 

قنور رپ  هراومه  ییادخ  دنچ  ثحب  نآ ، بعـشنم  بهاذم  مسیئودـنه و  رد  تسوا ، یگناگی  ای  ادـخ  ددـعت  رـس  رب  هلأسم  يدـعب ، ماگ  رد 
مـسئیودنه سدقم  بتک  فالخ  رب  اما  تسا ؛ دقتعم  دنوادخ  تایلجت  عاونا  هب  ودـنه ، میلاعت  زا  سابتقا  هطـساو  هب  اباب  ياس  دـنچ  ره  هدوب 

. دریگیم لکش  تینادحو  رب  هیکت  اب  ادخ  زا  ثحب  وا  میلاعت  رد  هراومه  هچنانچ  دراد . هیکت  یلعا  يادخ  رب  رتشیب 
: دیوگیم اباب  ياس  ایتاس 

دزومآیم ناسنا  هب  ینییآ  ره  شزرایب ) ياهتذل  زا  زیهرپ  یهاوخ و  دوخ  بیسآ  زا  نهذ  ریهطت   ) دنهدیم میلعت  ار  زیچ  کی  نایدا  همه 
کـیکفت و شور  هار و  دـیالاپب . یهاوـخ  دوـخ  یچوـپ و  تراـقح و  زا  دـنک و  يدزیا  لـالج  هوکـش و  زا  راشرـس  ار  شیوـخ  دوـجو  هک 

نامه هک  یکی )  ) داـی هب  اـهنت  اـهبلق  همه  هک  دـینادب  دـبای . تسد  يدازآ  هب  دـسرب و  یلاـعت  هب  دـیاش  اـت  دـهدیم  میلعت  وا  هب  ار  صیخـشت 
وا شیاتـس  هوحن  نیرترب  دـنراد . هراـشا  هناـگی  دـنوادخ  هب  زین  یهلا  لاکـشا  همه  اـهمان و  همه  دـیآیم و  رد  شپط  هب  تساـتکی  دـنوادخ 

. تسا قشع  اب  شیاتس 
رد ار  نآ  ناتیاهبلق  اـب  منکیم  وزرآ  مراد و  هک  یماـیپ  تسنیا  دـیهد . جـیورت  هراـق  روشک و  شیک ، ره  زا  مدرم  ناـیم  رد  ار  یتسرپ  اـتکی 

: دیوگیم اباب  ياس  ( 11 . ) دینک تفای 
مالعا دـمحم  حیـسم و  هک  تسیزیچ  نیا  تسیکی  دـنوادخ  هک  دریذـپب  ار  تیعقاو  نیا  هک  تسنیا  يزورما  رـشب  زاین  نیرتالاب  نیرتمهم و  »

. دناهدرک
. دریگیم رب  رد  یتسه  ملاع  رد  ار  زیچ  همه  هک  تسیلاعتم  يهناگی  ینعم  هب  ًاعقاو  هللا  هملک 

. تسا یکی  دنوادخ  هک  تسنیا  نایدا  مامت  یلصا  رواب 
ایند هب  حیـسم  هک  ینامز  ات  ود  هن  دشاب  هتـشاد  ردپ  کی  اهنت  دناوتیم  ناسنا  دومن  مالعا  ار  رـشب  ندوب  ردارب  دنوادخ و  ندوب  ردپ  حیـسم ،
نیا هب  دوخ  لد  رد  اهنآ  هدمآ ، ایند  هب  هزات  دازون  ندـید  اب  دنـسرب . وا  دـلوت  لحم  هب  ات  دـندرک  لابند  ار  اههراتـس  دـنمدرخ  درم  هس  دـمآ ،

. دندرک میظعت  یهلا  كدوک 
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: تفگ میرم  ترضح  هب  لوا  دنمدرخ  تفگ ، كدوک  هرابرد  يزیچ  اهنآ  زا  کی  ره  لحم  كرت  زا  لبق 
. تسا دنوادخ  قشاع  وا 

: تفگ مود  دنمدرخ 
: تفگ موس  دنمدرخ  دراد ، تسود  ار  وا  دنوادخ 

. تسادخ حور  وا 
. تسا قح  روآ  مایپ  حیسم  هک  دراد  نیا  رب  تلالد  لوا  هلمج  دشاب ؟ دناوتیم  هچ  حیسم  دروم  رد  مالعا  راتفگ و  هس  نیا  ینورد  تیمها 

هک درکیم  مالعا  مود  هلمج  درادن . تسود  ار  دوخ  روآ  مایپ  اهیناسآ  نیا  هب  بابرا  یلو  درادـب  تسود  ار  دوخ  بابرا  دـناوتیم  روآ  مایپ 
. تسا یهلا  یِّلََجت  وا  هکنیا  يارب  ارچ ؟ دراد ، تسود  ار  حیسم  دنوادخ 

: دومن مالعا  حیسم  هک  تسیزیچ  يواح  موس  هلمج 
رکیپ ره  هکنیا  دنتـسه و  دـنوادخ  زا  يدامن  اهناسنا  مامت  هک  درادیم  ناعذا  هراومه  اباب  ياـس  اـیتاس  ( 12 . ) میتسه یکی  ادـخ  حور  نم و 

هک یکیرحت  روش و  اـب  هک  تسوا  نوخ  ياهدـنز ، دوجوم  ره  ياـهگر  رد  يراـج  نوخ  زا  هرطق  ره  دوشیم و  تیوـقت  ناـن  اـب  هک  تسوا 
دروـم وا  دـننامه  دـیاب  تسا و  دـنوادخ  حور  مسجت  یناـسنا  ره  هک  تفگ  ناوـتیم  ور  نیمه  زا  دریگیم  حور  دـناسریم  نآ  هـب  بارش 

. دریگ رارق  مارتحا 
دیباییم تسد  يدرخ  هب  ًاتیاهن  دیاتـسیم و  ار  دوخ  ردپ  هک  يرـسپ  دننامه  دینکیم ، شتـسرپ  دینکیم ، لمع  رازگتمدخ  کی  دـننام  امش 

. تسا هداد  ناشن  حضاو  تدابع  اب  ار  هار  حیسم  تسیونعم و  يرفس  نیا  دیتسه  یکی  وا  امش و  هک  تسنیا  رگنایب  هک 
اهنت دیراذگب . مارتحا  اهنآ  هب  تمدخ  مهافت و  قشع ، اب  دینادب و  تیهولا  زا  یمـسجت  ار  اهناسنا  همه  هک  دهدیم  همادا  هنوگ  نیا  اباب  ياس 

تقیقح رد  دریذـپیمن . ریثات  نارگید  ياههلان  زا  اونـش  ان  کی  اهنت  دـنامیم . توافتیب  نارگید  روآ  لالم  طیارـش  هب  تبـسن  اـنیبان  کـی 
ماـجنا هب  يو  هدارا  دربـشیپ  يارب  ار  شاهفیظو  لولـس  ره  دـی و  دـنوادخ  ندـب  رد  ياهدـنز  ياهلولـس  همه  امـش  دـنرادن . دوجو  نارگید » »

. دناهتشاد زورآ  اههدرپس  رس  هک  دریگیم  دوخ  هب  ار  یلکش  دنوادخ   » هک تسا  دقتعم  اباب  ياس  ایتاس  ( 13 . ) دناسریم
هب نتخادرپ  یـسانش و  ادـخ  هلأسم  رد  اباب  ياـس  ( 14 «. ) تسا یـساسا  رایـسب  دنادن  وادخ  زا  یلکـش  هدش  قلخ  ءایـشا  مامت  هکنیا  نتـسناد 

. دریگیم هلصاف  تسا  نایادخ  ددعت  رب  ینتبم  هک  ودنه  میلاعت  زا  هراومه  يدنوادخ  تایصوصخ 
. دنکیم هراشا  يدیحوت  نایدا  ناربمایپ و  هب  دنوادخ  هرابرد  شیاهراتفگ  لیذ  ردص و  رد  نکل 

. تسا تیمها  رپ  وا  ینید  مسیلارولپ  عضوم  اب  دروخرب  رد  هتکن  نیا 
اب رتشیب  اعدا  نیا  هک  تفگ  دـیاب  دنتـسه ؛ ادـخ  ياهنم  ياهنافرع  روهظون ، ياهنافرع  هک  دوشیم  نایب  بلغا  هچنآ  فالخ  رب  ینایاپ  نخس 

. تسا قفاوم  هنایارگ  تعیبط  ینافرع  ینید  بتاکم 
ياهنافرع مومع  رد  هک  نآ  لاح  ادناتـساک .) سولراک  نافرع   ) یبونج ياکیرما  ییاقیرفا و  ياـهنافرع  زا  یخرب  ییادـتبا و  ناـیدا  دـننامه 

کلاس صخـش  روما  رد  فرـصت  تردق  تیمها و  رابتعا ، نازیم  رـس  رب  هلأسم  نکل  هدش ، فارتعا  دـنوادخ  دوجو  هب  رالوکـس )  ) روهظون
. تسا

ارجا ار  یگنر  مک  شقن  ناسنا  یگدنز  تاریغت  دنور  رد  دنوادخ  دنکیم  هولج  تیمها  مک  يرواب  ادخ  عوضوم  اباب  ياس  ایتاس  نافرع  رد 
. دنکیم

. شزرایب تیمها و  مک  رالوکس  ياهنافرع  رد  تسا  تیمهارپ  یمالسا  نافرع  صخالاب  يدیحوت  ياهنافرع  رد  تیهولا  هزادنا  ره  هچنانچ 
دعب  ) تمـسق نیا  رد  هچنانچ  درادیمن . مالعا  ادخ  هب  هجوت  ار  لامعا  ماجنا  دصق  فده و  هاگچیه  یلمع  تاروتـسد  تمـسق  رد  اباب  ياس 

نآ هب  رالوکـس  ياهنافرع  همه  رد  یلک  روط  هب  اباب و  ياس  نافرع  رد  هک  ییاهریگ  عضوم  نینچ  دوشیمن . ادـخ  هب  ياهراشا  چـیه  یلمع )
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يریگارف شقن  دـنچ  ره  دـنریگیم ، قنور  مسیلایـسناتسیزگا  نوچمه  یفـسلف  بتاـکم  یبرغ و  مسیناـموا  زا  رثاـتم  رتـشیب  دوـشیم  هراـشا 
. تسا تیمها  زئاح  رالوکس  ياهنافرع  رب  دریگیم  لکش  هچین  یفسلف  بتکم  زا  دعب  هدزون و  نرق  رخاوا  رد  هک  برغ ، يایند  مسیلیهین 

***** تشونیپ *****
اب ن ص 629 ات  پاچ  لاس 1340  نیئان  یلالج  دنچ و  ارات  یعس  هب  داشیناپوا ، هوکش ، اراد  دمحم  هدازهاش  . 1

لوا 1381 پاچ  یمالسا  گنهرف  رشن  رتفد  تاراشتنا  يریالم ، يوسوم  یضترم  دیس  همجرت  مسیئودنه ، اب  ییانـشآ  گنیـسریو ، ماراد  . 2
ص 118

لوا 1382 ص 10 پاچ  ینیب  نشور  رصع  تاراشتنا  تایب  نیورپ  همجرت  تسا ، نم  مایپ  نم  یگدنز  اباب . ياس  ایتاس  یمآوس  . 3
لوا 1377 ص 9 پاچ  ناریا  کیپ  تاراشتنا  يرفعج  اضر  دمح  همجرت  يدریش  اباب  ياس  سیرق  الهور . لاپ  ایتاس  . 4

لوا 1382 ص 19 پاچ  هژیوآ  تاراشتنا  ناورهب  یضترم  همجرت  دیدج  ياتیگ  اباب  ياس  ایتاس  . 5
مود 1384 ص 5 پاچ  ینیب  نشور  رصع  تاراشتنا  تایب  نیورپ  همجرت  دیزاس  رگ  هولج  ار  وا  یهلا  قشع  اباب  ياس  ایتاس  یمآوس  . 6

مود 1377 ص 260 پاچ  سدقم  میلاعت  تاراشتنا  انشآ ، هرهاط  همجرت  دنوادخ  ساملا  ياهشارت  رادنوک ، امیس  . 7
نامه ص 106 . 8
نامه ص 115 . 9

نامه ص 168 . 10
لوا 1383 ص 31 پاچ  قح  میلاعت  تاراشتنا  يدمحم ، یبحاصم  ایور  همجرت  اباب ، ياس  ایتاس  تایملعت  اباب ، ياس  ایتاس  . 11

لوا 1381 ص 206 پاچ  قح  ملاعت  تاراشتنا  یکلام )  ) ندمت تخدناروت  همجرت  اباب  ياس  ایتاس  نانخس  اباب ، ياس  ایتاس  . 12
دنوادخ ص 90 ساملا  ياهشارت  رادنوک  امیس  . 14 نامه ص 96 -  . 13

: عبنم
هزوح هاگپ  همان  هتفه  ود 

ینایک نیسح  دمحم  هدنسیون :
نوخسار هاگیاپ 

اهاعدا اهبیرف و  تیصخش ، اباب ، ياس  يدریش  ناوگاب 

راتفر راکفا و  یکین و  هب  ار  اهناسنا  دوب و  نامیا  اب  یناحور  کی  هک  دش  فورعم  اباب  يدریـش  مان  هب  يدرف  دنه  رد  لبق  لاس  دودح 180 
. دندرک درط  ار  وا  اهتموکح  دندرکن و  اباب  يدریش  هب  يدایز  هجوت  مدرم  نامز  نآ  رد  درکیم . توعد  تسرد 

مالـسا زا  وا  میلاعت  زا  یـضعب  تشاد و  يدایز  هقالع  مالـسا  هب  وا  هک  دوب  نیا  اباب  يدریـش  اب  اهيدـنه  دروخرب  نیا  لـیالد  زا  یکی  دـیاش 
. دوب هدش  هتفرگ 

ادـیپ اباب  يدریـش  يارب  ياهزات  نیـشناج  رگرامعتـسا ، ياهتلود  يزیر  همانرب  تیامح و  اب  ياهدـع  اباب  يدریـش  تافو  زا  دـعب  اهلاس  اـما 
. دندرک اباب  ياس  هب  بقلم  ار  وا  دندرک و 

ياس دمآ . ایند  هب  ناتسودنه  ياهتلایا  زا  یکی  رد  ربماون 1926  رد 23  اباب » ياس  ایتاس  یمآ  وس  ای   » نامه ای  اباب » ياس  يدریـش  ناوگاب  »
روهظ نیمز  يور  رب  اهناسنا  تیاده  يارب  هک  تفگ  انلع  تسا و  هتفر  وا  مسج  رد  دنوادخ  حور  دش  یعدم  یگلاس ، هدراهچ  نس  رد  اباب 
نویلیم هاجنپ  زا  شیب  يو  دـناشکب . شیوخ  تمـس  هب  ار  نایدا  ناوریپ  همه  یتسیلارولپ  یهاگن  اـب  هک  تسنیا  رب  يو  شـالت  تسا و  هدرک 

. تسا هدوب  هدروآ  رد  دوخ  يدیرم  هب  لاس 1985  ات  اهنت  ار  رفن 
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. تسا یلمات  لباق  هتکن  هک  دهدیم  ناشن  ياهژیو  هجوت  نایحیسم  ناناملسم و  بذج  هب  اباب  ياس  اما 
تلایا رد  شیپ  لاس  اههد  هدوب و  ناملـسم  یـشیورد  هک  تسا  اباب » ياس  يد  ریـش   » يدعب مسجت  هک  تفگ  دیمان و  اباب  ياس  ار  شدوخ  وا 

. تسا هتشاد  تنوکس  ارتشاراهام » »
. تسا مسا  نیا  ندوب  یسراف  يهبیاش  دنکیم  هجوت  بلج  اباب  ياس  مسا  رد  هک  يزیچ  نیلوا 

نیا هب  يدنه  ودرا و  ياهنابز  رد  رییغت  فیرحت و  یمک  اب  هک  تسیـسراف  نابز  رد  نامدوخ  )ي  اباب هاش   ) نامه زا  رگید  یلکـش  اباب  ياس 
هب رایـسب  ار  تیـصخش  نیا  یلک  روط  هب  دراد ، دوجو  مالـسا  اب  طابترا  رد  صخـش  نیا  مان  رد  هک  ياهتکن  رب  هوالع  دوشیم . ظفلت  لـکش 

. تسا دوهشم  ییایسآ ، قرش  یفارحنا  هقرف  نیا  تاغیلبت  اهيراذگ و  مان  اهینارنخس ، رد  هلاسم  نیا  دننزیم و  دنویپ  مالسا 
رهاظ زا  تسا و  لاعف  رایسب  زین  اباب  ناریا  مان  هب  یسراف  نابز  هب  يو  یمسر  تیاس  دنتسرپیم . ار  وا  هک  دراد  يرایـسب  نادیرم  زین  ناریا  رد 

. تسا هتفرگ  تروص  نآ  يور  يدایز  يراذگ  هیامرس  هک  تسا  صخشم  نآ 
دصکی هب  کیدزن  نونک  ات  دزادرپیم . نایناریا  نیب  رد  اباب  ياس  يوس  زا  هدش  هئارا  ياوتحم  دیلوت  هب  ناگیار  ًالماک  تروص  هب  تیاس  نیا 

. تسا هدش  عیزوت  روشک  رد  الاب  ناگرامش  اب  یسراف  نابز  هب  اباب  ياس  زا  یغیلبت  هدرشف  حول  رازفامرن و 
رایـسب ناریا  رد  شنادـیرم  دزن  ابابرهم  مان  هب  يو  هورگ  زا  یـصخش  اما  دوب  هدـش  هتخانـش  ناریا  رد  رتمک  اـباب  ياـس  رتلـبق  ياـههرود  رد 

. دوب فورعم 
هب شناهارمه  يرامیب  ببـس  هب  دیـسر و  رهـشوب  ردنب  هب  یئبمب  زا  یتشک  اب  هک  هیوناژ 1924  رد  رابکی  درک  رفـس  ناریا  هب  راب  هس  اـبابرهم 

. تشگزاب دنه  هب  تعرس 
بآ دزد  مب و  ناـمرک ، دزی ، ناهفـصا ، ریـالم ، داـبآمرخ ، لوـفزد ، رهـشمرخ ، ياهرهـش  زا  رفـس  نیا  رد  هـک  ربماتپـس 1928  رد  مود  راـب 

زا ینیمز و  هار  زا  سپس  درک  بذج  ار  دنچ  ینادیرم  تشاد و  نایناریا  اب  ییاهتاقالم  رفس  نیا  رد  ابابرهم  ابابرهم  دومن . ندید  نادهاز ) )
. تشگزاب دنه  هب  راطق  قیرط  زا  دعب  بآدزد و  يریوک  هار  نیب 

. دش ناریا  یهار  راطق  اب  نیموس  يارب  ابابرهم  هیوناژ 1931  لوا  رد 
مرن اهتیاس و  دشاب و  مهارف  یتحار  هب  ناریا  رد  اباب  ياس  شریذپ  هنیمز  نالا  ات  دش  ببـس  ناریا  هب  ابابرهم  هژیو  هجوت  روضح و  تاغیلبت ،

ياتـسور رد  دراد و  نس  لاـس  ود  داتـشه و  دودـح  نونکا  هک  اـباب  ياـس  میتسه . دـهاش  ار  اـهنیا  زا  يرثوم  هدرتسگ و  تاـغیلبت  اـهرازفا و 
زا تلایا  نیمه  رد  یتراپاتوپ  ناتـسرامیب  رد  هدش و  التبم  يرامیب  هب  دنکیم ، یگدنز  شدارپ » اردنآ   » تلایا رد  دنه  بونج  رد  یتراپاتوپ 

. دناهدرک عمجت  ناتسرامیب  نیا  فارطا  شناوریپ  زا  رفن  اهنویلیم  هدش و  يرتسب  یسفنت  تالکشم  تلع  هب  شیپ  هتفه 
دایعا تبـسانم  هب  هک  هدرک  سیـسأت  نیرب ، حلـص  يهنایـشآ  يانعم  هب  مایالین  یتناـشارپ  ماـن  هب  یگرزب  دـبعم  دوخ  توعد  يارب  اـباب  ياـس 

. دنکیم رازگرب  ار  یمسارم  اهودنه  دایعا  ناینیچ و  يون  لاس  زورون ، دیع  رطف ، دیع  سمسیرک ، نوچ  مه  نایدا ، يهمه 

هاگن کی  رد  اباب  ياس  هقرف 

هب دوبرادافو ، همرک  نوناق  خسانت و  هب  هکنیا  نمـض  تفرگیم و  مالـسا  زین  اهودنه و  سدقم  ياهباتک  زا  ار  شمیلاعت  يدریـش  اباب  ياس 
تسیسک نآ  يدریش  اباب  ياس  تفرایندزا . ربتکا 1918  رد 15  وا  درادن . وریپ  راداوه و  نادنچ  دنه  رد  وا  تشاذگیم . مارتحا  مه  الـسا م 

. تسا اباب  ياس  هب  روهشم  ِصخش  نیمود  اباب ،» ياس  ایتاس  یماوس  . » دناوخ يو  نیشناج  مسجت و  ار  دوخ  اباب  ياس  ایتاس  هک 
. دشابیم اباب  ياس  هقرف  راذگناینب  يو 

شردام و  وجاراپاکنوادـپ »  » وا ردـپ  [ 1 . ] دـمآ ایند  هب  یتراـپاتوپ »  » ماـن هب  کـچوک  ياهدـکهد  رد  ربـماون 1926  رد 23  اباب  ياـس  اـیتاس 
. دنتشاد زین  رگید  رتخد  ود  رـسپ و  کی  وجار  هداوناخ  وا ، زج  هب  دوب و  یبهذم  ریقف و  ياهداوناخ  مراهچ  دنزرف  ایتاس ، دندوب . ابماراوشیا » »
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دننام تشاد و  ياهداس  یگدنز  وا  داد . همادا  دوخ  یگدنز  لحم  رد  ار  ییادـتبا  تالیـصحت  دـش و  هسردـم  دراو  یتدـم  زا  سپ  اباب  ياس 
. دوب لوغشم  يواکجنک  يزاب و  هب  رگید  ياههچب 

يو يونعم  یگدـنز  ساسا  هرابکی  هب  اّما  درکیم ؛ دوخ  تنوکـس  لـحم  رد  يزاـب  لیـصحت و  فرـص  يرگید ، زا  سپ  یکی  ار  اـهزور  وا 
یگدـنز زا  يدـیدج  نارود  دراو  نامز ، نآ  رد  ناوجون  ِيایتاس  دروخ . مقر  نارگید  زا  تواـفتم  ياهنوگ  هب  وا  تشونرـس  دـش و  لوحتم 

. دش دوخ  یناحور  تایح  زا  ینیون  يهلحرم  یصخش و 
ار شیوخ  یصخش  یگدنز  یگلاس ، رد 14  ربتکا 1940  متـسیب  رد  دراذگ و  ارجا  هلحرم  هب  ییادتبا  نینـس  نامه  زا  ار  يونعم  تاغیلبت  وا 

. تسا هتفای  روضح  وا  مسج  رد  دنوادخ  حور  هک  دومن  مالعا  هدومن ، اهر 
. تسا هدش  ثوعبم  نیمز  يور  رب  اهناسنا  تیاده  يارب  درک  اعدا  نینچمه  وا 

« اباب ياس  يدریـش   » يدعب مسجت  درک  اعدا  دیمان و  اباب  ياس  ار  دوخ  لاح  نیع  رد  وا  ص 73 .) 1387 ش ، یفیرش ، نیسح  دمحا  ك . (ر .
. تسا يدنه ، هتفگشیپ  ِيامن  فراع 

اب وا ، مایپ  هب  داقتعا  دـش  یعدـم  لاح  نیع  رد  تسناد . اهنآ  همه  هب  رظاـن  ناـیدا و  همه  رب  مکاـح  ار  دوخ » نهذ  ياـههتخادرپ   » اـباب ياـس 
! تسا هدماین  زین  ینید  چـیه  غیلبت  يارب  وتـسین  نایدا  زا  کیچیه  یناحور  درک  اعدا  لیلد  نیمه  هب  درادـن ! یتافانم  جـیار  نایدا  هب  شیارگ 

همه دایعا  تبسانم  هب  وا  دبعم  رد  درک . سیسات  حلص » هنایـشآ   » يانعم هب  مایالین » یتناشارپ   » مانب یگرزب  دبعم  دوخ  توعد  يارب  اباب  ياس 
دعب لاس  تشه  هدرک و  یهت  هقرخ  یگلاـس ، نس 99  رد  شدوخ ، هتفگ  هب  اباب ، ياس  ایتاس  دوشیم . رازگرب  ینوگانوگ  تامـسارم  ناـیدا 

هدنهد همادا  قشع و  هدنهد  شرتسگ  و  اباب » ياسامرپ   » یهلا مسجت  نیا  مان  درک . دهاوخ  روهظ  هرابود  روسیم »  » رهش رد  يرگید  مسج  رد 
. دوب دهاوخ  اباب  ياس  ایتاس  اباب و  ياس  يدریش  هار 

هزورما دروخ ! دـهاوخ  هتوغ  شمارآ  حلـص و  رد  رگید  راب  ناـهج  ياـس ، اـمرپ  زا  دـعب  هک  تسا  هتفگ  دوخ  نانخـس  رد  اـباب  ياـس  اـیتاس 
تیعمج نایم  زا  دوخ ، نارادتسود  اب  تاقالم  ماگنه  ایتاس  دنوریم . يو  تنوکـس  لحم  هب  فلتخم  ياهروشک  زا  وا  ندید  يارب  يرایـسب 

. دنکیم رطعم  ار  اضف  هکدیآیم  نوریب  وا  ناتشگنارس  زا  يرتسکاخ  سپس  درذگیم و 
رد يو  دوشیم . ناگدـننک  تکرـش  دایز  ترارح  تیونعم و  ینوگرگد و  ثعاب  دـهدیم و  تمیقنارگ  تارهاوج  دارفا  هب  اوه  زا  یهاگ 

نیدنچ نونکات  دنلوغـشم ! وا  ياههشیدنا  جیورت  هب  فلتخم  زکارم  رد  ياهدـنرادزاب ، لماع  چـیه  اب  ههجاوم  نودـب  هک  دراد  یناوریپ  ناریا 
. تسا هدش  همجرت  یسراف  نابز  هب  شدوخ ، طسوت  هدش  هتشون  ياهباتک  زا  يدادعت  نینچمه  اباب و  ياس  هرابرد  باتک 

: درک هراشا  لیذ  بتک  هب  ناوتیم  هلمج  نآ  زا 
؛ مدقم یحابصم  ایور  همجرت  يونعم 6 ،) میلاعت   ) اباب ياس  تامیلعت  . 1

؛ تایب نیورپ  همجرت  نم ، مایپ  نم  یگدنز  . 2
؛) يونعم 4 میلاعت   ) اباب ياس  نانخس  . 3

؛ تایب نیورپ  همجرت  لاس ، زور  يارب 365  یهلا  راکفا  . 4
؛ تایب نیورپ  همجرت  مینک ، يرایبآ  ار  اهشزرا  تخرد  . 5

؛ یحابصم هدازآ  همجرت  هناقشاع ، ياگوی  . 6
. تایب نیورپ  همجرت  دیزاس ، رگ  هولج  ار  یهلا  قشع  . 7

*****
رولگنب رهـش  زا  تعاس و  تسیب  دودـح  راطق  اب  یئبمب »  » زا هک  تسا  هدـش  عقاو  شدارپ » اردـنآ   » تلایا رد  دـنه  بونج  رد  یتراپاتوپ  [. 1]

. دراد هلصاف  تعاس  دودح 4 
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؟ تسا فراع  ای  تسا  تسرپ  تب  تسرپ و  تلآ  کی  اباب  ياس  ایتاس  ایآ 

: دشابیم انشآ  کیدزن  زا  هک  تسیدرف  رظن  دیناوخب  ار  ریز  نتم 
دنه رد  هک  اجنآ  زا  منک . تبحـص  اباب  ییاس  دروم  رد  مهاوخیم  زورما  اباب . ییاس  هرابرد  دنه  میقم  یناریا  يوجـشناد  کی  ياههاگدـید 

فالخ رب  اباب  ییاس  دینک . هجوت  مگب  ماوخیم  هک  يزیچ  هب  رگا  مشیم  لاحشوخ  مراد  هراب  نیا  رد  عبانم  عون  همه  هب  یسرتسد  متـسه و 
هچ دناشکیم . یهارمگ  هب  ار  حور  هکلب  تسین  حور  ندرک  صلاخ  يژرنا و  يارب  يربتعم  عجرم  اهنت  هن  دیونـشیم  تاغیلبت  رد  هک  هچنآ 

دنراد دیما  دنتـسه و  ایند  نالاد  رد  هدش  مگ  یتیـصخش و  فعـض  ياراد  دنوریم  درف  نیا  تاقالم  هب  هک  یمدرم  دینکن  هچ  دـینک و  رواب 
نید ثحب  هک  مراچان  همه  زا  لوا  دننیبب . دوخ  یگدنز  لاح و  رد  يدوبهب  ای  دننک و  ادیپ  ار  دوخ  هار  تافـص  نیا  اب  یـسک  تاقالم  اب  هک 

. تسا صلاخ  يودنه  کی  دوشیم -  هتفگ  وا  يهرابرد  نایدا  داحتا  دروم  رد  هک  هچنآ  فالخ  رب  اباب  ییاس  مشکب …  نایم  هب  ار 
ودنه نید  ساسا  اما  هدش . هدیمان  یتسرپ  تب  مالـسا  رد  هک  دزادرپیم  رـشب  تسد  يهتخاس  ماسجا  شتـسرپ  هب  هک  ینعی  صلاخ  يودـنه 
سپ دنتـسرپب . نایادخ  ناونع  هب  سپـس  دنناشوپب و  سابل  دننک و  گنر  ار  نآ  دـنزاسب و  لگ  ای  بوچ  گنـس -  زا  ار  یماسجا  هک  تسنیا 

: دراد داریا  اج  ود  زا  راک 
دنتسرپیم تب  هکنیا  یکی 

. دنتسه نایدا  ریاس  ناوریپ  نمشد  هکنیا  مود 
ییادوب ینیج و  ییارتیم -  یتشترز -  يونام -  ییادنام -  ودنه -  لثم  یناتـساب  نایدا  هب  مالـسا  زا  دوخ  نید  رییغت  هب  شیارگ  هک  یناسک 

هک 10 مگب  دیاب  مسرب  رظن  هب  رورغم  مهاوخب  هکنیا  نودب  داد . مهاوخ  حیضوت  لصفم  نایدا  نیا  دروم  رد  نوچ  دننزب  رـس  اجنیا  هب  دنراد 
از نآ  زا  ینازیم  دهد  هزاجا  ادخ  رگا  ماهدرک و  يدوهی  تیحیسم و  مالسا و  نینچمه  نایدا  نیا  يهمه  يهعلاطم  فرـص  ار  مرمع  زا  لاس 

تسا درم  یلسانت  تلآ  اگنیل  همه ! زا  ترذعم  ضرع  اب  دراد . مان  اگنیل  ودنه  نید  ساسا  مهم و  نایادخ  زا  یکی  موشیم . کیرش  امـش  اب 
ناشن اگنیل  يوشتسش  لاح  رد  ار  ینمهرب  ریز  سکع  دوشیم . شتسرپ  دباعم  مامت  رد  دوشیم و  هدیـشارت  فلتخم  داعبا  رد  گنـس  زا  هک 

زا یخـسانت  ار  شدوخ  هک  اباب  ییاس  دنتـسرپیم . هتـشادهگن و  ار  نآ  هناخ  رد  اهودـنه  دـسریم و  شورف  هب  اههزاغم  رد  اـگنیل  دـهدیم .
. تسا نآ  شتسرپ  غیلبت  اگنیل و  شتسرپ  شاهفیظو  نیرتمهم  دنادیم  هرامش 1  ياباب  ییاس 

هتخورف و لکـش  نیمه  هب  مه  نأ  هک  تسا  نز  یلـسانت  تلآ  ترذـعم ! ضرع  اب  عقاو  رد  هک  موگنیل  مان  هب  تسا  رگید  یتب  نآ  رب  هوـالع 
ههلا ادخ و  نارازه  شتـسرپ  ودنه  نییآ  ساسا  دراد . تسد  رد  یکچوک  موگنیل  هک  یلاح  رد  ار  اباب  ییاس  ریز  سکع  دوشیم . شتـسرپ 
رـشب خیرات  رد  ینید  چیه  لصا  رد  رت . نردم  یبلاق  رد  تسا  نییآ  نامه  عقاو  رد  اما  دـنیوگیم .. دزیا  اهنآ  هب  یتشترز  نییآ  رد  هک  تسا 
قیقد نودم و  تروص  هب  نییآ  نیا  هدش و  هداد  نییآ  نیا  هب  ناتسودنه  نیمزرس  نیا  مان  زا  طقف  ودنه  درادن . هتشادن و  دوجو  ودنه  مان  هب 

. تسا هدش  نییآ  مان  طلغ  هب  هزورما  دندیمان و  ودنه  ار  نیمزرس  نیا  مدرم  ناناملسم  درادن . دوجو  ًالصا 
یناوخ و…  رکف  ای  ندرک و  زاورپ  ای  ندش  رهاظ  ندش و  بیغ  لثم  درکیم .. مه  یلبق  ياباب  ییاس  دـنکیم و  یبیجع  ياهراک  اباب  ییاس 

دودح روطچ ؟ ادوب …  نیج و  ناسدقم  نینچمه  دننکیم …  ار  اهراک  نیا  ودـنه  نانمهرب  يهمه  تسین و  اباب  ییاس  صاخ  اهتردـق  نیا 
. تسا ددعتم  ياهنیرفن  اهوداج و  اهدرو و  يواح  هک  دراد  دوجو  ینمهرب  نییآ  رد  یناتساب  سدقم و  باتک   60

. دشابیم هعونمم  شناد  تسا و  نانمهرب  تسد  رد  طقف  بتک  نیا 
. دشکب هلماح  نز  مکش  رد  ار  دنزرف  ای  دنارابب و  ناراب  نامسآ  زا  دناوتیم  ینمهرب  ره  اهباتک  نیا  تاروتسد  تیاعر  اب 

قمحا يارب  اهتردق  نیا  زا  اهنآ  نایم  زا  اباب  ییاس  نانمهرب و  دـنوریمن . راک  هب  کین  روظنم  يارب  دنتـسه و  یناطیـش  اهوداج  نیا  عبنم  اما 
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. دنتسه اهنآ  شتسرپ  هب  راچان  مدرم  دننکیم و  هدافتسا  مدرم  نتشاد  هگن 
رب ینیرفن  هنرگو  دننک …  تفایرد  دنهاوخب  هک  یلوپ  غلبم  ره  دنوش و  جراخ  دراو و  ودنه  ياههداوناخ  مامت  رد  دیاب  نانمهرب  لاثم  يارب 

مسارم دیاب  نمهرب  يا -  هچب  ره  دلوت  زا  دعب  شیپ و  جاودزا و  ره  زا  شیپ  دنرادرب . ار  نآ  دنناوتب  ناشدوخ  طقف  هک  دنراذگیم  هداوناخ 
دنهدـن هار  ار  نمهرب  هداوناخ  رگا  دـیایب …  اـیند  هب  تمالـس  هب  هچب  دوش و  زیمآ  تیقفوم  جاودزا  اـت  دـننک  ارجا  ياهدـیچیپ  صوصخم و 

 - دـننک هیدـه  نیطایـش  هب  ینابرق  دـیاب  نانمهرب  هک  فیثک  مسارم  یخرب  يارب  دراد . تحـص  ًـالماک  نیا  دوشیم و  لدـبم  ازع  هب  جاودزا 
. دـتفایم دـنه  رد  قاـفتا  نیا  دروم  اـت 20  يزور 10  لقادـح  دـنلامیم . اـهتب  يور  ار  شنوـخ  دنـشکیم و  هتفرگ و  ار  ناملـسم  یکدوـک 

( ودنه  ) ییامهرب نییآ  تاروتسد 
رگا دریمیم  یـسک  تقو  ره  لاثم  يارب  دوشیم . راب  تقر  یگدـنز  یهارمگ و  هب  رجنم  طقف  هک  درادیم  او  فیثک  ياـهراک  هب  ار  ناـسنا 
همه قلح  هب  شرتسکاـخ  ینکیم و  هدـهاشم  ار  شنتخوس  یتسیایم و  امـش  دـننازوسیم و  ار  شدـسج  ناـبایخ  يوت  اـجنامه  دـشاب  ریقف 

دیداد تسد  ییودنه  اب  تقو  ره  تسین . زاجم  ًالصا  اهتسد  نتسش  تسین و  تسرد  شفک  ندیـشوپ  دنیـشنیم . ییاذغ  ره  يور  دوریم و 
هویم و عون  ره  ندروخ  تسا …  مارح  نتفرگ  شود  تسین …  زاجم  مرگ  بآ  اب  ندب  نتسش  دیشکب ! بآ  ار  دوخ  تسد  زیچ  ره  زا  شیپ 

همه هک  تسین و …  زاجم  ناتـسرامیب  رد  نانز  لمح  عضو  تسا …  مارح  دشاب  نیئتورپ  رفـسف و  دیفم و  ياهنیمأتیو  يواح  هک  ییاذـغ 
توف نارهوش  هارمه  هب  نانز  يدـالیم  لاس 1947  ات  دوشیم . الاب  ریم  گرم و  نییاپ و  یـشوه  دصرد  اب  رامیب  یلـسن  دـیلوت  هب  رجنم  اهنیا 

نید رد  تساه ! هچب  جاودزا  ودنه  نید  ساسا  رگید  زا  دندشیم . درط  رهـش  زا  اههویب  دندشیم … و  هدنازوس  شتآ  رد  هدنز  ناشهدـش 
. دوش ماجنا  هناخ  دـبعم و  رد  دـیاب  یـصاخ  مسارم  زور  ره  هک  تسا  رامـشیب  ياـهههلا  نایادـخ و  زا  یکی  دـلوت  هب  قلعتم  زور  ره  ودـنه 

دنک جاودزا  ملعم  کی  دنزرف  اب  درادن  قح  رادکناب  کی  دنزرف  هک  ینعی  تسا …  یناتساب  یمیدق و  لکش  هب  هعماج  يدنب  هقبط  نینچمه 
باسح ندرک  زاب  سکول و  ياهزیچ  نیشام و  هناخ و  دیرخ  قح  دنتسه  نییاپ  هقبط  زا  هک  یناسک  تسیدج …  یمتـسیس  ياراد  هعماج  و 

هیلع درک  رداص  ياهینایب  اباب  ییاس  بانج  شیپ  هام  کی  یطیارـش  نینچ  رد  دننزیم . اپ  تسد و  تفاثک  رد  اهـسجن  هقبط  دنرادن و  یکناب 
رد ناگ  هدـنیامن  هلمج  زا  دـنتفرگ  ههبج  وا  هیلع  يدایز  مدرم  دـش و  یناوارف  ياهلدـج  گنج و  تارهاـظت و  ببـس  هعماـج و  ریقف  مدرم 

دوخ میمـصت  يور  رتشیب  یمک  دـیناوتیم  دـیراد  اباب  ییاس  هب  تدارا  ای  دـیتسه و  نید  رییغت  یپ  رد  نانچمه  رگا  فاصوا  نیا  اب  سلجم .
. دش دیهاوخن  نامیشپ  دینک . رکف 

: عبنم
http://arvaah. org/forum/index. php/topic، 725. 0. html

اباب ياس  یفارحنا  هقرف  هرابرد 

اهبیرف تیصخش ، اباب ، ياس   » ناونع اب  يراتشون  یط  نایدا ، هصرع  ناسانشراک  زا  ییابطابط  هداز  نسح  اضردمحم  دیس  مالـسالا  تجح 
: تسا هدمآ  راتشون  نیا  رد  تخادرپ . اباب  ياس  یفارحنا  هقرف  دقن  هب  اهاعدا ،» و 

لاس  11 تشادنپیم ، شخب  یتسه  قلاخ و  يادخ  ار  دوخ  هک  اباب  ياس  ایتاس  يرـش  ناوگاب  دیاهدناوخ ، ای  هدینـش  زین  اهربخ  رد  هک  نانچ 
موسوم یفارحنا  یـصخش و  هلحن  راذگناینب  يو  دوش . اوسر  رگید  نیغورد  يادخ  کی  ات  دیـشچ  ار  گرم  معط  دوخ ، ینیبشیپ  زا  رتدوز 

المرب اباب » ياس   » گنرین اهدص  زا  یکی  دش  بجوم  هک  یگرم  دمآ . وا  غارس  هب  یگلاس  رد 85  شیپ  زور  دنچ  گرم ، تساباب و  ياس  هب 
ندب هب  روسیم  رهش  رد  رگید  یمـسج  رد  وا  حور  دعب  لاس  تشه  درم و  دهاوخ  یگلاس  نس 96  رد  دوب  هدرک  ییوگشیپ  هک  ارچ  دوـش ؛

. دش دهاوخ  لقتنم  رگید  يدرف 
؟ تسیک اباب  ياس 
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. دش فورعم  اباب  يدریش  مان  هب  يدرف  دنه  رد  لبق  لاس  دودح 180 
يدریش هب  يدایز  هجوت  مدرم  نامز  نآ  رد  درکیم . توعد  تسرد  راتفر  راکفا و  یکین و  هب  ار  اهناسنا  دوب و  نامیا  اب  یناحور  کی  يو 

. دندرک درط  ار  وا  اهتموکح  دندرکن و  اباب 
مالـسا زا  وا  میلاعت  زا  یـضعب  تشاد و  يدایز  هقالع  مالـسا  هب  وا  هک  دوب  نیا  اباب  يدریـش  اب  اهيدـنه  دروخرب  نیا  لـیالد  زا  یکی  دـیاش 

. دوب هدش  هتفرگ 
ادـیپ اباب  يدریـش  يارب  ياهزات  نیـشناج  رگرامعتـسا ، ياهتلود  يزیر  همانرب  تیامح و  اب  ياهدـع  اباب  يدریـش  تافو  زا  دـعب  اهلاس  اـما 

. دندرک اباب  ياس  هب  بقلم  ار  وا  دندرک و 
ياس دمآ . ایند  هب  ناتسودنه  ياهتلایا  زا  یکی  رد  ربماون 1926  رد 23  اباب » ياس  ایتاس  یمآ  وس  ای   » نامه ای  اباب » ياس  يدریـش  ناوگاب  »
روهظ نیمز  يور  رب  اهناسنا  تیاده  يارب  هک  تفگ  انلع  تسا و  هتفر  وا  مسج  رد  دنوادخ  حور  دش  یعدم  یگلاس ، هدراهچ  نس  رد  اباب 
نویلیم هاجنپ  زا  شیب  يو  دـناشکب . شیوخ  تمـس  هب  ار  نایدا  ناوریپ  همه  یتسیلارولپ  یهاگن  اـب  هک  تسنیا  رب  يو  شـالت  تسا و  هدرک 

. تسا هدوب  هدروآ  رد  دوخ  يدیرم  هب  لاس 1985  ات  اهنت  ار  رفن 
. تسا یلمات  لباق  هتکن  هک  دادیم  ناشن  ياهژیو  هجوت  نایحیسم  ناناملسم و  بذج  هب  اباب  ياس  اما 

تلایا رد  شیپ  لاس  اههد  هدوب و  ناملـسم  یـشیورد  هک  تسا  اباب » ياس  يد  ریـش   » يدعب مسجت  هک  تفگ  دیمان و  اباب  ياس  ار  شدوخ  وا 
. تسا هتشاد  تنوکس  ارتشاراهام » »

. تسا مسا  نیا  ندوب  یسراف  يهبیاش  دنکیم  هجوت  بلج  اباب  ياس  مسا  رد  هک  يزیچ  نیلوا 
نیا هب  يدنه  ودرا و  ياهنابز  رد  رییغت  فیرحت و  یمک  اب  هک  تسیـسراف  نابز  رد  نامدوخ  )ي  اباب هاش   ) نامه زا  رگید  یلکـش  اباب  ياس 

هب رایـسب  ار  تیـصخش  نیا  یلک  روط  هب  دراد ، دوجو  مالـسا  اب  طابترا  رد  صخـش  نیا  مان  رد  هک  ياهتکن  رب  هوالع  دوشیم . ظفلت  لـکش 
. تسا دوهشم  ییایسآ ، قرش  یفارحنا  هقرف  نیا  تاغیلبت  اهيراذگ و  مان  اهینارنخس ، رد  هلاسم  نیا  دننزیم و  دنویپ  مالسا 

تسا و لاعف  رایسب  زین  اباب  ناریا  مان  هب  یسراف  نابز  هب  يو  یمسر  تیاس  دنتسرپیم . ار  وا  هک  دراد  يرایسب  نادیرم  زین  ناریا  رد  اباب  ياس 
. تسا هتفرگ  تروص  نآ  يور  يدایز  يراذگ  هیامرس  هک  تسا  صخشم  نآ  رهاظ  زا 

دصکی هب  کیدزن  نونک  ات  دزادرپیم . نایناریا  نیب  رد  اباب  ياس  يوس  زا  هدش  هئارا  ياوتحم  دیلوت  هب  ناگیار  ًالماک  تروص  هب  تیاس  نیا 
. تسا هدش  عیزوت  روشک  رد  الاب  ناگرامش  اب  یسراف  نابز  هب  اباب  ياس  زا  یغیلبت  هدرشف  حول  رازفامرن و 

ناریا رد  شنادـیرم  دزن  ابابرهم  مان  هب  يو  هورگ  زا  یـصخش  اما  دوب ، هدـش  هتخانـش  ناریا  رد  رتمک  اباب  ياس  رتلبق  ياـههرود  رد  اـبابرهم 
. دوب فورعم  رایسب 

هب شناهارمه  يرامیب  ببـس  هب  دیـسر و  رهـشوب  ردنب  هب  یئبمب  زا  یتشک  اب  هک  هیوناژ 1924  رد  رابکی  درک  رفـس  ناریا  هب  راب  هس  اـبابرهم 
. تشگزاب دنه  هب  تعرس 

بآ دزد  مب و  ناـمرک ، دزی ، ناهفـصا ، ریـالم ، داـبآمرخ ، لوـفزد ، رهـشمرخ ، ياهرهـش  زا  رفـس  نیا  رد  هـک  ربماتپـس 1928  رد  مود  راـب 
هار نیب  زا  ینیمز و  هار  زا  سپس  درک  بذج  ار  دنچ  ینادیرم  تشاد و  نایناریا  اب  ییاهتاقالم  رفس  نیا  رد  ابابرهم  دومن . ندید  نادهاز ) )

. تشگزاب دنه  هب  راطق  قیرط  زا  دعب  بآدزد و  يریوک 
. دش ناریا  یهار  راطق  اب  راب  نیموس  يارب  ابابرهم  هیوناژ 1931  لوا  رد 

مرن اهتیاس و  دشاب و  مهارف  یتحار  هب  ناریا  رد  اباب  ياس  شریذپ  هنیمز  نالا  ات  دش  ببـس  ناریا  هب  ابابرهم  هژیو  هجوت  روضح و  تاغیلبت ،
رد يو  تشذگرد . یگلاس  جنپ  داتـشه و  نس  رد  شیپ  زور  دنچ  اباب  ياس  میتسه . دـهاش  ار  اهنیا  زا  يرثوم  هدرتسگ و  تاغیلبت  اهرازفا و 

ناتـسرامیب رد  هدـش و  التبم  يرامیب  هب  رمع  رخاوا  رد  درکیم و  یگدـنز  شدارپ » اردـنآ   » تلایا رد  دـنه  بونج  رد  یتراـپاتوپ  ياتـسور 
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. دندوب هدرک  عمجت  ناتسرامیب  نیا  فارطا  شناوریپ  زا  رفن  اهنویلیم  دوب و  يرتسب  یـسفنت  تالکـشم  تلع  هب  تلایا ، نیمه  رد  یتراپاتوپ 
دایعا تبسانم  هب  هک  دوب  هدرک  سیـسأت  نیرب ، حلـص  يهنایـشآ  يانعم  هب  مایالین  یتناشارپ  مان  هب  یگرزب  دبعم  دوخ  توعد  يارب  اباب  ياس 

. درکیم رازگرب  ار  یمسارم  اهودنه  دایعا  ناینیچ و  يون  لاس  زورون ، دیع  رطف ، دیع  سمسیرک ، نوچ  مه  نایدا ، يهمه 

اباب ياس  یفارحنا  بتکم  رد  هتسجرب  ياهیگژیو 

داعم راکنا  خسانت و   1

درک و دـهاوخ  كرت  ار  دوخ  مسج  نیا  یگلاس  نس 96  رد  هک  تسا  هدرک  ییوگ  شیپ  ساسا  نیا  رب  تسا و  دـقتعم  خـسانت  هب  اباب  ياس 
. دش دهاوخ  لقتنم  رگید  يدرف  ندب  هب  روسیم  رهش  رد  رگید  یمسج  رد  وا  حور  دعب  لاس  تشه 

تخادنا هلصاف  لاس  هدزای  تفگ  هک  یگرزب  غورد  تقیقح و  نایم  يو ، گرم  اب  لاعتم  دنوادخ  هک  یلاح  رد 
. نیرکاملا ُریخ  هللا  هللا و  رکَم  اوُرَکَم و  و 

. تسا ایسآ  قرش  نایدا  روهشم  ياهیگژیو  زا  خسانت 
اب هک  نیا  ات  تسا  لزنت  ای  دوعص  رد  امراک  نوناق  ریثات  تحت  ییادیپ  زاب  یلاوتم  ياههخرچ  رد  ناسنا  حور  خسانت  یفارخ  داقتعا  ساسا  رب 

تیحیـسم و تیدوهی ، تشترز ، دننام  یهلا  نایدا  دسرب . ییاهر  اشکوم و  هب  هتفای و  تاجن  اراسماس  يایرد  نیا  زا  امراک  فذح  زا  شالت 
. تسا هدش  هتشون  نآ  دقن  رد  زین  يرایسب  ياهباتک  دننادیم و  دودرم  ار  لطاب  داقتعا  نیا  یگمه  مالسا 

ینافرع مسیلارولپ   2

اب یتوافت  چـیه  دـنَّقح و  نایدا  يهمه  هک  دـنکیم  حیرـصت  يو  دوشیم . غیلبت  یناـفرع  ییارگ  ترثک  ياـنبم  رب  اـباب  ياـس  نییآ  تیونعم 
ار نآ  یـسک  نوچ  هک  دنادیم  دص  يهلزنم  هب  ار  نآ  دنادیم و  اهنآ  نیرتلماک  ار  شیوخ  يهتخاس  دوخ  نید  دنچ  ره  دنرادن ، رگیدکی 

اباب ياس  ياقآ  نیمه  هک  تسیلاح  رد  نیا  تشاد . دهاوخ  دنتـسه ، رتمک  دـص  زا  یگمه  هک  ار  رگید  نایدا  يهمه  تقیقح  دـشاب ، هتـشاد 
زا نتفریذــپ  ریثاـت  يارب  هـک  دــهاوخیم  ناـنآ  زا  لاـح  نـیع  رد  دــهدیمن و  شناوریپ  هـب  ار  رگید  ناـیدا  اـی  مالــسا  هـب  شیارگ  هزاـجا 

! دنکیم انعم  ار  ییارگ  ترثک  بیترت  نیدب  دنرادرب و  دوخ  نیشیپ  ینورد  ینهذ و  ياهرواب  يهمه  زا  تسد  دیاب  شیاههزومآ ،

وداج هدبعش و   3

. دشاب دناوتیم  بتکم  کی  تیناقح  يهناشن  هداعلاقراخ  ياهراک  دننکیم  نامگ  مدرم  زا  يرایسب 
ماجنا اب  دننکیم  یعـس  دـنروآیم ، تسد  هب  هک  ییاهتردـق  اب  هدرک و  هدافتـسا  ءوس  مدرم  یگداس  نیمه  زا  زین  نایوج  دوس  نایعدـم و 

هک دـنهد  هولج  نینچ  هرم ، زور  ثداوح  يهراـبرد  ییاـهینیب  شیپ  اهییوگـشیپ و  اـی  تسا و  جراـخ  مدرم  مومع  ناوـت  زا  هک  ییاـهراک 
هار و یتسرد  تیناقح و  يهناشن  ار  هداعلاقراخ  ياهراک  ماـجنا  ناوتیمن  زگره  دراد . یهلا  دـییأت  رهم  تسا و  قح  ناـنآ  نانخـس  يهمه 
زا يرایـسب  اما  تسا ؛ يدادادـخ  ياهدادعتـسا  اهيدـنمناوت و  رثا  رد  هداعلاقراخ  ياهراک  زا  یخرب  دـنچ  ره  تسناد . فراع  کی  شور 

. تسا یناطیش  یهاگ  یحور و  نیرمت  اهتضایر و  لولعم  اهنآ 
. تسا زیگنا  تفگش  هداعلاقراخ و  یتردق  ياراد  یناسنا  حور  هک ، نیا  حیضوت 

. دنک هدافتسا  دوخ  حور  يهداعلاقراخ  تردق  زا  دناوتیم  دیامن ، بوک  رس  ار  یناویح  زیارغ  دناوتب  رگا  یناسنا  ره 
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ار یلمع  یقیقح  فراع  چیه  دنچ  ره  دنـشاب ، هدمآ  تسد  هب  یهلا  تاروتـسد  هب  لمع  يهیاس  رد  هک  دراد  شزرا  يهداعلاقراخ  ياهراک 
تـسا هدـش  لقن  تسین . ادـخ  هب  برقت  تفرعم و  زج  يزیچ  یقیقح  نافرع  اریز  دـهدیمن ، ماجنا  هداعلاقراخ  ياـهراک  هب  یباـیتسد  يارب 

. دندرک وگزاب  وا  دوخ  دزن  رد  ار  وا  تامارک  زا  یخرب  دندیسر و  افرع  زا  یکی  دزن  ياهدع 
: دنتفگ وا  هب 

؟ يوریم بآ  رس  رب 
: تفگ

. دورب بآ  رب  يهراپ  بوچ 
: دنتفگ

؟ يرپیم اوه  رد 
: تفگ

. دنرپیم اوه  رد  ناگدنرپ 
: دنتفگ

؟ يوریم هبعک  هب  یبش  هب 
: تفگ

. دوریم دنوامد  هب  دنه  زا  یبش  رد  یگوج 
: دنتفگ

؟ تسیچ نادرم  راک  سپ 
: تفگ

هب ار  ناسنا  اهنویلیم  نآ  هطـساو  هب  هک  اباب  ياس  یفارحنا  بتکم  یلـصا  ياههصخاش  زا  یکی  لاح  يادخ . زج  ددنبن  سک  رد  لد  هک  نآ 
تسا و هدرکن  راذگورف  یبلقت  هنوگ  چیه  زا  ریـسم  نیا  رد  هتبلا  هک  تسا  هدوب  هدبعـش  وداج و  نیمه  زا  هدافتـسا  تسا ، هدرک  بذج  دوخ 

هتخاس اباب  ياس  ياهبیرف  ندومن  راکشآ  دقن و  رد  يرایسب  دنتسم  ياهملیف  دیامنیم . غیلبت  یهلا  تردق  ناونع  تحت  ار  دوخ  ياهبیرف 
. تسا هدش  رشتنم  و 

: دینک هدهاشم  ریز  یتنرتنیا  هاگیاپ  زا  ار  اهنآ  زا  دروم  لهچ  هب  کیدزن  دیناوتیم  هلمج  زا 
www. pedar. net

تیهولا ياعدا   - 4

شخب و یتسه  يادخ  امهرب ، قلاخ ، يادخ  هک  تسیعدم  نونکا  دـنامرب ، دوخ  زا  ار  یـسگم  تسناوتیمن  یکدوک  رد  هک  يرـش  ناوگاب 
. تسا هدرک  لولح  وا  رد  … 

بیرف وریپ  اهدـص  زین  ناریا  رد  دـننزیم و  وناز  شربارب  رد  زین  نـالد  هداـس  دـناوخیم و  ارف  شیوـخ  شتـسرپ  شیاتـس و  هب  ار  مدرم  يو 
: دنناوخب وا  ربارب  رد  لماک  هجوت  شمارآ و  تلاح  رد  ات  دنکیم ، هیصوت  ار  راکذا  نوتم و  نیا  شناراداوه  هب  وا  دنتسرپیم . ار  وا  هدروخ ،

رتنیریـش نونج  نیا  زا  هک  دـینک  رواب  دـینک ، قلخ  نات  یگدـنز  رد  ار  اباب  نونج  دیـشاب  لوغـشم  نم  هب  دـینادب ، نم  روصحم  ار  ناـتدوخ 
لثم مداد ، نات  شرورپ  یکدوک  لثم  متفرگ  امـش  يارب  ار  قشع  زا  یفلتخم  ياهمرف  اه ، لاس  نیا  همه  میدرک ، تداـع  مه  قشع  هب  تسین 

مـشخبب ات  ماهدمآ  نم  مهدب ، تداعـس  ات  ماهدمآ  نم  متفرگ …  دوخ  هب  ار  ناترهاوخ  ردارب و  مرف  نم  دینک  دشر  ات  قشاع ، يردام  ردـپ و 
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ادیپ ارم  ایب و  دیریگب  شمارآ  نم  زا  دیراپـسب و  نم  هب  ار  دوخ  تالکـشم  بارطـضا و  همه  تسین  نم  تیدوجوم  زا  يرگید  روظنم  چـیه 
دینک هاگن  نورد  ندب و  مرف  يوسارف  هب  دینک ، هاگن  نم  هب  کیدزن  زا  نک  ادیپ  ار  تدوخ  نک و 

یسنج زواجت   – 5

هدافتـسا ءوس  هب  مهتم  يو  دناهتخاس ، اباب  ياس  هیلع  ییاپورا  ياههناسر  زا  رگید  یخرب  یـسیبیب و  هک  يددـعتم  ياهدنتـسم  زا  یکی  رد 
. تسا هدش  لاس  زا 30  شیب  يارب  دوخ  نادیرم  یخرب  زا  یسنج 

يو و ياهدیدهت  یگنوگچ  حرـش  هب  دناهدوب و  اباب  ياس  نادـیرم  زا  هک  تسییاههداوناخ  زا  یخرب  اب  هبحاصم  يواح  یـسیبیب  شرازگ 
تلاخد هب  زاین  هک  دـنادیم  يدـح  هب  ار  اباب  ياس  تافلخت  مجح  یـسیبیب  دنتـسم ، نیا  رد  هدـش . هتخادرپ  نانآ  زا  یـسنج  يرادرب  هرهب 

. تسا هدرمش  يرورض  ار  نآ  ربارب  رد  فلتخم  ياهتلود 

یگدز تیحیسم   - 6

زا هدافتسا  يو  صخاش  ياهیگژیو  زا  یکی  اما  دوب ، هتفرگ  فده  ار  مالـسا  دوخ  ياهراتفر  اههتفگ و  زا  يرایـسب  رد  اباب  ياس  هک  نیا  اب 
دنه لاس  اههد  هک  هدوب  یحیسم  نارگرامعتسا  ياهتسایس  ریثات  تحت  رتشیب  وا  دهدیم  ناشن  هک  تسا  شیاهفرح  رد  تیحیـسم  میلاعت 

. دندوب هدرک  رامعتسا  ار 

نادیرم عیمطت   7

ای دمآیم  شیارب  اوه  زا  ای  يرهاوج  یتسدرت  اب  دمآیم و  نوریب  شرصق  زا  هبنش  جنپ  ره  هک  تشاد  دنه  رد  یگرزب  رایسب  رـصق  اباب  ياس 
دعب هتفه  زاـب  دادیم و  شنادـیرم  زا  یکی  هب  ار  رهاوـج  نآ  سپـس  دروآیم و  نوریب  دوـخ  لد  نورد  زا  ار  يرهاوـج  یپاـیپ ، غارفتـسا  اـب 

زا يدایز  دارفا  تشاد و  ندـید  زین  اباب  ياس  يالط  ياهتخت  دـیایب . ناشریگ  ییالط  هعطق  دـیاش  اـت  دـندنامیم  وا  رظتنم  يداـیز  يهدـع 
: دندرکیم تکرش  وا  یمومع  ياهرادید  رد  يو  تخت  لالج  هوکش و  ياشامت  يارب  طقف  ایند  رسارس 

نانچ نآ  دیامن ، بذج  دوخ  یفارحنا  بتکم  هب  ار  ناسنا  نویلیم  اههد  دش  قفوم  هک  یتیصخش  هک  تسنیا  تسا  رثات  فسات و  ثعاب  هچنآ 
رارق هجوت  دروم  یمالـسا  ناریا  رد  هک  وا  تیـصخش  بتکم و  دـقن  رد  تفرگن . رارق  هیملع  ياـههزوح  شهوژپ  هعلاـطم و  دروـم  دـیاب  هک 

هب اهنت  لکشم  نیا  بولطم . عماج و  ياهناسر  يدقن  هن  تسا و  هدش  هئارا  هیملع  هزوح  يوس  زا  روخ  رد  هتـسیاش و  یباتک  هن  تسا ، هتفرگ 
رد ناشیاههشیدنا  راکفا و  دیاب ، هک  هنوگ  نآ  دنراد ، دوجو  بیترت  نیدب  هک  دنتسه  يرایسب  نایعدم  هکلب  دوشیمن . رصحنم  زین  اباب  ياس 

یللملا نیب  یهاـگن  هک  نیا  زج  دوشیمن  لـصاح  زین  نیا  دـنیاین . راـتفرگ  ناـشیاهبیرف  ماد  رد  ناـناوج  اـت  دوـشیمن  هتـشاذگ  دـقن  هتوـب 
بوسحم دوخ  هفیظو  زا  يادج  ار  نآ  هب  هجوت  تفرگ ، لکش  ایند  يوس  نآ  رد  ياهقرف  رگا  میشاب و  هتـشاد  یتدیقع  يرکف و  ياهنایرج 

اما تسا  هدـش  رـشتنم  یبرغ  ياهروشک  رد  اـباب  ياـس  ياههشیدـنا  راـکفا و  دـقن  رد  يددـعتم  ياـهباتک  هک  تسیلاـح  رد  نیا  مییاـمنن .
. ددرگیم مادقا  اباب  ياس  هقرف  جورم  راثآ  اهینارنخس و  همجرت  هب  راثآ ، هنوگ  نیا  همجرت  ياج  هب  ام  روشک  رد  هنافساتم 

: ناونع اب  اباب  ياس  دقن  رد  یباتک 
اههعیش  … اباب /  ياس  ناهنپ  يایاوز  ای  بش  راتاوآ 

http://www. shia - leaders. com/?p = 12027
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( اباب ياس   ) نردم یتسرپ  تب 

، هداد وا  هب  ادخ  هک  روعـش ي  لقع و  نیا  اب  ناسنا  دوشیم  رگم  مدیـسرپیم ، مدوخ  زا  دیـسریم ، مشوگ  هب  یتسرپ  تب  مسا  یتقو  هشیمه 
وج ادخ  ًاترطف  هک  یناسنا  ایآ  دروآ و  دورف  تسارت  نییاپ  وا  دوخ  زا  هک  ءیش  کی  لباقم  رد  میظعت  رـس  عوشخ  شتـسرپ و  تدابع ، يارب 

میظعت رـس  هدرک و  اهر  ار ، تسین  ینتفر  نیب  زا  ریذپ و  لیدـبت  يرطف ، يانمت  نیا  هک  لامک ، عبنم  لباقم  رد  عوضخ  تسا ، تسرپ  ادـخ  و 
درادن يدـب  ساسحا  دوخ  عوضخ  نیا  زا  دـشیدنایم ، ادـخ  یگرزب  هب  یتقو  میظعت  نیا  رد  ناسنا  دروآیم . دورف  رگید  دوجوم  لباقم  رد 

، تسا رتشیب  لاعتم  دنوادخ  هب  تبـسن  ناشتفرعم  هک  اهنآ  لیلد  نیمه  هب  دهدیم و  ماجنا  ار  راک  نیا  تذل  رورغ و  اب  یتح  هکلب  چـیه ، هک 
. دننکیم راختفا  نآ  هب  هدرب و  تذل  میظعت  تیدوبع و  نیا  زا  دوب و  دهاوخ  رتشیب  تبسن  نامه  هب  زین  ناشتیدوبع 

شـشک نیا  ياضرا  صیخـشت و  فعـض  تلع  هب  فلتخم ، ياههنیمز  رد  يزورما  ياهتفرـشیپ  مامت  اب  رـصاعم  ناسنا  اما  یگدـنب  ساـسحا 
. تسا هدروآ  يور  ناسنا ) شیوخ (  سنج  زا  ییادخ  شتسرپ  هب  يرطف ،

یتقو هک ، میدناوخ  ماَلَّسلا ) ِْهیَلَع   ) میهاربا ترضح  ناتساد  رد  تسا ، دراو  زین  وا  هب  تسا ، دراو  اهتـسرپ  تب  هب  هک  يدقن  نیلوا  هک  یناسنا 
ناشیا دنتـسنادیم ، رـصقم  اهتب  ندـش  هتـسکش  رد  ار  وا  مدرم  داد ، رارق  گرزب  تب  شود  رب  ار  دوخ  ربت  تسکـش و  ار  اهتب  همه  ترـضح 

هک وا  هک  دنتفگ ، ترـضح  خـساپ  رد  مدرم  دـشاب ، هدرک  ار  يراک  نینچ  وا  دـیاش  تسا ، گرزب  تب  يور  رب  ربت  هک  دـنداد ، خـساپ  نینچ 
ار يدوجوم  امـش  دندومرف ، ترـضح  هک  دوب  اجنیا  دشاب و  هدرک  ار  راک  نیا  تسا  نکمم  هنوگچ  دروخب ، ناکت  دوخ  ياج  زا  دـناوتیمن 

. تسا رتفیعض  امش  دوخ  زا  تسین و  تکرح  هب  رداق  یتح  هک  دیتسرپیم 
، دروخیم هدوب ، دنمزاین  اهناسنا  رگید  دننام  مه  نآ  تسا و  ناشدوخ  سنج  زا  هک  دـننک  عضاوت  يدوجوم  لباقم  رد  دـیاب  مدرم  مه  اجنیا 

دیلوت شتازجعم  هدرک و  لولح  وا  رد  قلاخ  يادـخ  هک  تسیعدـم  هکنآ  زج  درادـن ، اهتب  اب  ینادـنچ  توافت  عقاو  رد  هک  دـباوخیم و … 
هداتفا اپ  شیپ  هداس و  يراک  يدـنه ، ياههدیـشک  تضایر  يارب  اهراک ، نیا  هک  تسا ، راـکفا  زا  یـضعب  ندـناوخ  شتـسد و  اـب  رتسکاـخ 

زیرگ ان  دناهتخانشن ، ار  تقیقح  هک  عوضخ  هنـشت  ياهترطف  دناوخیم ، ارف  شیوخ  شتـسرپ  شیاتـس و  هب  ار  مدرم  يو  دوشیم ، بوسحم 
»؟ اجک دودحم  دـنمزاین و  ناسنا  کی  اجک و  تسوا  هاگـشیپ  رد  عوشخ  ناهاوخ  ترطف ، هک  یقلطم  لامک  اما  . » دـننزیم وناز  شربارب  رد 

اجک تسوا  هاگشیپ  رد  عوشخ  ناهاوخ  ترطف ، هک  یقلطم  لامک  اما   » اباب ياس  ایتاس  روهظون ص 37 ) ياهنافرع  يداقتنا  یسانش  نایرج  )
»؟ اجک دودحم  دنمزاین و  ناسنا  کی  و 

روهظون ص 37) ياهنافرع  يداقتنا  یسانش  نایرج  )
یگنوگادـخ نایعدـم  زا  یکی  وا ] [ ؛ تسا یتراپاتوپ  مان  هب  کـچوک  ياهدـکهد  رد  ربماون 1926  هداز 23  اباب  ياس  ایتاس  يرـش  ناوگاـب 

. تسا دنوادخ  مسجت 
: دیوگیم يو 

رییغت و داـجیا  نم ، یلـصا  هزجعم  دنتـسین ؛ شیب  یتوعد  تراـک  نم ، تازجعم  ماهتفاـی . مسجت  ناـهج  لـک  رد  لوصا  نیا  اـیحا  يارب  نم  »
.« تسا امش  نورد  رد  لوحت 

. تسا راتاوآ  کی  تسیعدم  اباب  ياس  ایتاس  يرش  ناوگاب 
. دنکیمن غیلبت  ار  ینید  چیه  تسین و  نایدا  زا  کی  چیه  یناحور  وا  شدوخ  هتفگ  هب 

کی وجار ، هداوناخ  وا  زج  هب  دوب و  نمؤم  ریقف و  ياهداوناخ  مراهچ  دنزرف  ایتاس ، دندوب . ًابماراوشیا »  » شردام و  وجاراپاکنوادـپ »  » وا ردـپ 
رد دـنوادخ  حور  هک  درک  مالعا  هم 1940 -  هام  خـیرات 23  رد  یگلاس -  نس 14  رد  اباب  ياس  اـیتاس  دنتـشاد . زین  رگید  رتخد  ود  رـسپ و 

. تسا هدرک  روهظ  نیمز  يور  رب  اهناسنا  تیاده  يارب  وا  دراد و  روضح  وا  مسج 
يدریـش هد  رد  ارتشاراهام »  » تلایا رد  شیپ  اـهلاس  هک  تسا  اـباب » ياـس  يدریـش   » يدـعب مسجت  هک  تفگ  دـیمان و  اـباب  ياـس  ار  دوخ  وا 
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. تسا هدرکیم  یگدنز 
ناتدوخ دشاب  اباب » قاتا   » دیاب اهقاتا  همه  دینادیم  دوخ  هناخ  رد  قاتا  کی  هب  روصحم  دودحم و  ارم  ارچ  اباب  ياس  ياهرعـش  زا  تیب  دـنچ 

قشع هب  تسین و  رتنیریش  نونج  نیا  زا  هک  دینک  رواب  دینک  قلخ  ناتیگدنز  رد  ار  اباب »  » نونج دیشاب  لوغشم  نم  هب  دینادب  نم  روصحم  ار 
يردام ردپ و  لثم  مداد . ناتـشرورپ  یکدوک  لثم  متفرگ . امـش  يارب  ار  قشع  زا  یفلتخم  ياهمرف  اهلاس  نیا  همه  میدرک … و  تداع  مه 

حور خنـس  زا  ار  ادـخ  هاگ  وا ، دـنادیم . ندـیرفآ  ههلا  ار  دوخ  تسا و  شدوخ  رد  ادـخ  لولح  هب  دـقتعم  اباب ، ياس  دـینک . دـشر  ات  قشاع 
؟ ادخ دوخ  ای  تسا  لصا  ادخ  هب  قشع  وا ، راثآ  رد  تسین  مولعم  رگید ، يوس  زا  دنادیم . يژرنا  یناهیک و 

: دیوگیم اباب  ياس  ایتاس 
. تسا یهلا  تردق  قشع و  رب  ینتبم  روضح ، نیا  لیلد  ساسا و  »

هرک تسد  رود  طاقن  زا  ار  اهناسنا  تسا  رداق  تسیهلا و  قشع  مسجت  تقیقح  رد  هک  ریگارف )  ) هبناـج همه  تیاـهن و  یب  یتردـق  قشع و 
: دیوگیم اباب  ياس  دناشکب ». یتراپاتوپ  هدکهد  هب  نیمز 

ناشراد يارب  راـب  ود  زور  ره  دراد ، لاـس  نونکا 82  هک  اباب  ياس  ایتاس  يرـش  ناوگاب  تسا .» دـنوادخ  هب  تمدـخ  ناعونمه ، هب  تمدـخ  »
يارب دوریم و  دناهدمآ ، مه  درگ  اجنآ  رد  وا  اب  رادید  يارب  ایند  رـسارس  زا  شانادـیرم  هک  ییاج  تنولوک ، ياس  نلاس  هب  یهلا ) رادـید  )

. دنکیم ینارنخس  اهنآ 
رهـش رد  يرگید  مسج  رد  دـعب  لاـس  تـشه  هدرک و  یهت  هـقرخ  یگلاـس  نس 99  رد  شدوخ ، هتفگ  هب  اباب ، ياـس  اـیتاس  يرـش  ناواـگاب 
ایتاس ياس و  يدریـش  هار  هدنهد  همادا  قشع و  هدنهد  شرتسگ  و  اباب » ياسامرپ   » یهلا مسجت  نیا  مان  درک . دـهاوخ  روهظ  هرابود  روسیم » »

. دوب دهاوخ  ياس 
: تسا هتفگ  دوخ  نانخس  رد  ياس  ایتاس 

هدوب دـقتعم  دـنبیاپ و  ًالماک  يدـنه  يداقتعا  لوصا  هب  وا  دروخ ». دـهاوخ  هتوغ  شمارآ  حلـص و  رد  رگید  راب  ناهج  ياس ، اـمرپ  زا  دـعب  »
. تسا

. تسا هدرب  مان  ونشیو  زا  تارک  هب  هتفریذپ و  ًالماک  ار  همرک  نوناق  خسانت و  وا ،
. دنادیم يژرنا  یناهیک و  حور  خنـس  زا  ار  ادخ  هاگ  وا ، دنادیم . ندیرفآ  ههلا  ار  دوخ  تسا و  شدوخ  رد  ادخ  لولح  هب  دقتعم  اباب ، ياس 

ینید مسیلارولپ  هب  دـنیبیم و  ربارب  ار  بهاذـم  مامت  وا  ادـخ ؟ دوخ  ای  تسا  لصا  ادـخ  هب  قشع  وا ، راـثآ  رد  تسین  مولعم  رگید ، يوس  زا 
. تسا لئاق 

. دنکیم تابثا  ار  دوخ  بتکم  طقف  دنکیم و  یفن  ار  نایدا  مامت  قیرط ، نیا  زا 
. دنادیم هدوهیب  يرما  ار  نتفرگ  هزور  اما  دراد ؛ دوجو  تاجانم  درو و  رکذ و  وا ، بتکم  رد 

یقشع شویراد  هتشون 
نایبت هشیدنا  نید و  هورگ 

اباب ياس  ایتاس  نافرع  رد  تیهولا 

. تسا هداتفا  هار  هب  يونعم  يایند  رد  توافتم  یلکش  اب  هتشذگ  ههد  دنچ  رد  هک  تسیرکف  ياهنایرج  قنور  هب  هراشا  روهظون  ياهنافرع 
. تسا ادخ  دوجو  رکنم  يونعم  تاشیارگ  روهظون ، ياهنافرع  هک  دش  هبتشم  یخرب  رب  رما  اهنافرع  نیا  يریگارف  ودب  رد 

. تسا هتفر  دنوادخ  دوجو  هب  یتاراشا  روهظون  ياهنافرع  رثکا  هب  بیرق  رد  هک  نآ  لاح 
. تسا اهنافرع  زا  هنوگ  نیا  توافتم  قیداصم  رد  ادخ  رابتعا  نازیم  رس  رب  هلأسم  نکل 

امن تیونعم  روهظون  شبنج  هدزاود  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1197زکرم  هحفص 405 

http://www.ghaemiyeh.com


. تس دنوادخ  تایلجت  عاونا  دروم  رد  ثحب  مسیئودنه  ياههزومآ  نایم  رد  مهم  لئاسم  زا  یکی  مسیئودنه  رد  ادخ  تایلجت 
: تسا یسررب  لباق  رظنم  ود  زا  ادخ  یِّلََجت  روهظ و  يانعم  هب  ( ava - tara  ) راتاوآ زا  ثحب  مسیئودنه  میلاعت  رد 

میدق ناتـسودنه  مدرم  یبهذـم  ياهرواب  هب  هتـشغآ  تاساسحا  دراد . مسیئودـنه  رد  ددـعتم  نایادـخ  دوجو  هب  ياهراشا  ارجام  نیا  فلا - 
توافتم فیلاکت  فیاظو و  اب  ینایادـخ  دـنارورپب . ناشیا  نهذ  رد  ار  ددـعتم  نایادـخ  مسجت  یهلا ، نوگاـنوگ  ياـه  هدارا  اـت  دـش  ثعاـب 

. تسا رواب  نیا  زا  ياهنومن  نیمز و …  يادخ  ناهج ، هدنرادهگن  يادخ  اوه ، يادخ  نامسآ ، يادخ  نوچمه 
تمظع و بحاص  جـیردت  هب  اما  دوبن  مسئیودـنه  هب  نیدـقتعم  تیانع  دروم  ادـتبا  زا  هک  تسا  گرزب  نایادـخ  زا  یکی  ( visnu  ) ونشیو

. دش يدایز  مارتحا 
؛ تسا نیمز  اوه و  نامـسآ و  وا  ماگ  هس  دـیامیپیم . ار  ناهج  مدـق  هس  رد  يو  هک  تسا  فورعم  اریز  تسا ؛ اـمیپ  ناـهج  ساـیقم  ونـشیو 

. تسا مدرم  نایادُخ و  هدنرادهگن  قازر و 
هدش فورعم  تسیکین  محر و  تفـص  يراد  هک  نگتـس »  » صخـش هناگ و  هس  میلاقا  مود  صخـش  هب  ونـشیو  اهاناروپ »  » و تاراهباهم »  » رد

. تسا
زا لبق  هک  بآ  رـصنع  هب  ار  وا  تلاح  نیا  رد  دوشیم  هتخانـش  زیچ  همه  رب  یلوتـسم  تاذ و  هب  مئاق  تسارح ، ظفح ، يورین  ياراد  ونـشیو 

. دناهتشاد بوسنم  هدوب  يراج  يراس و  اج  همه  رد  ناهج  نیا  تقلخ 
رب دنزیم و  ترچ  هتـسشن و  يرام  يور  رب  هک  يدرم  لکـش  هب  ار  وا  دناهدناوخ و  اهبآ  رد  كرحتم  ینعی  نیاران »  » ار ونـشیو  تهج  نیدب 

. دناهتخاس مسجم  تسا  روانش  بآ  حطس 
نیا رد  وا  تسا  هتفرگ  مان  یلعا  يادـخ  اناروپ »  » و تاراهاباهم »  » رد ونـشیو  دـننادیم . اهزیچ  عیمج  یلاع  ادـبم  ار  وا  ونـشیو ، ناگدنتـسرپ 

: تسا تیصاخ  ورین و  هس  ياراد  تلاح 
. دمآ دوجو  هب  وا  زا  لاعف  قلاخ  نیا  دییور و  شفان  زا  يرفولین  لگ  دوب  باوخ  ونشیو  یتقو  هک  لاعف ، قلاخ  ای  امهرب  . 1
. دوش رهاظ  انشیرک  تروص  هب  الثم  فلتخم ، راتاوآ )  ) رهاظم تروص  هب  وا  تسیئایشا  هدنرادهاگن  ظفاح و  ونشیو ، . 2

دوجو هب  ونـشیو  یناشیپ  زا  هدش  لقن  تراهباهم  رد  هچنآ  رب  انب  هک  تسا  هدننک  تسین  هدننک و  ناریو  ای  برخم  يورین  ردور ، ای  اویـش  . 3
راودا رد  رگید ، تراـبع  هب  دوشیم . رهاـظ  فلتخم  لاکـشا  اـب  ناـهج  نیا  رد  یماـح  ظـفاح و  يورین  تروص  هب  ونـشیو  تسا …  هدـمآ 

دراو تیهولا  رهوج  زا  یتمـسق  رد  تعیبط  قوفام  لاکـشا  ای  ناسنا  تروص  هب  هدرک و  ادیپ  مسجت  هدـیدع  ياهراتاوآ  رد  ونـشیو  فلتخم 
. تسا هدیشخب  رشب  قوفام  يورین  اهنآ  هب  هدش و 

زا یکی  ونـشیو  (. 1  ) تسا هدوب  ناـهج  نیا  هب  میظع  ياـهیبوخ  ندیـشخب  اـی  گرزب  ياـهاطخ  حالـصا  يارب  اـهراتاوآ  زا  کـی  ره  روهظ 
قوف تردق  مامت  اهراتاوآ و  شیادیپ  لماوع  زا  نوچ  تسا و  دنه  مدرم  نایم  يرایسب  مارتحا  تزع و  بحاص  مسیئودنه  هناگ  هس  نایادخ 

رد اج  ره  سکعلب  ددرگیم و  هئارا  بلطم  نایادخ  ثیلثت  زا  یکی  ناونع  هب  ونـشیو  زا  دوشیم  اهراتاوآ  زا  نخـس  اج  ره  تساهنآ  يرـشب 
نایادخ گرزب  تایـصوصخ  زا  یکی  ناونع  هب  گرزب ، ياهراتاوآ  زا  ینخـس  مرجال  دیآیم  شیپ  یثحب  دنه  نایادـخ  تایـصوصخ  هراب 

. دیآیم نایم  هب  ناتسودنه  روهشم  نایادخ  ای  هناگ  هس 
دـنوادخ و یِّلََجت  ناونع  هب  ناسنا  کی  دوجو  دراذـگیم . ینید  هعماج  رب  يدایز  يونعم  ریثات  یکاـخ  هرک  يور  رب  اـهراتاوآ  دوجو  ب - 

تاریثات دـناوتیم  هدـش ، لزان  مدرم  هب  اهیبوخ  شـشخب  هعماج و  تالکـشم  اهجنر ، ندرب  نیب  زا  رـشب و  عون  ییاـمنهار  يارب  هک  یـسک 
. دنک ییامنهار  تیونعم  يوس  هب  ار  يدایز  ياهناسنا  دروآ و  دوجو  هب  يدایز  یعامتجا 

. تسا یناسنا  بلاغ  رد  دنوادخ  تایلجت  زا  یکی  انشیرک ،
لسن اهراب  منکیم و  روهظ  انشیرک )  ) مدوخ نم  دوش  امرفمکح  یتسردان  هدش و  شومارف  يراکتـسرد  هاگ  ره  تسا  هدمآ  اتیگ  باتک  رد 
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ادخ ناطیـش ، يدوبان  يارب  ور  نیا  زا  دمآ  مهاوخ  بهذـم  يراذـگ  ناینب  ترارـش و  ندرب  نیب  زا  يراکتـسرد و  زا  تیامح  يارب  لسن  هب 
. دنکیم یِّلََجت  ناسنا  لکش  هب  اهراب  اهراب و 

ترثک اب  ار  ادـخ  یگناـگی  دـبلاک ي ، روهظ  هیرظن  دیـسر . تیلوبقم  ییاـهن  دـح  هب  يدـالیم  ات 1200  ياهلاس 300  ناـیم  رد  هدـیقع  نیا 
. دنتسه اهنیرتمهم  ءزج  انشیرک »  » و مار »  » اهنآ نایم  رد  دنشابیم . اهراتاوآ  نیرتفورعم  زا  ونشیو  ياهراتاوآ  داد . قفو  نایادخ 

اهاراتاوآ دزاسیم . رهاظ  دننک  لوبق  ار  نآ  دنناوتب  مه  دارفا  نیرتكاکـش  یتح  هک  یلاکـشا  رد  ار  نتـشیوخ  دنوادخ  داقتعا ، نیا  قبط  رب 
(2 . ) دراد هارمه  هب  ار  يادـخ  یِّلََجت  زا  یـشخب  یناحور  ملعم  ای  یلو  ره  تفگ  ناوتیم  هدـش  هتخانـش  ياهراتاوآ  رب  هوالع  دنرامـشیب و 

رگحالـصا نامزلا و  رخآ  دوعوم  مسیئودـنه  تایبدا  رد  هک  تسا  ناـمه  ونـشیو  گرزب  ياـهراتاوآ  زا  یکی  ناونع  هب  ( kalaki  ) یکلک
زا دناشنب . شیاج  هب  ار  یبوخ  دنیچ و  رب  نیمز  زا  ار  اهیدب  ات  دوشیم  رهاظ  دیفس  بسا  رب  راوس  تسد و  هب  ریشمش  وا  تسا  ناهج  گرزب 

یمآ وس  دنوشیم . یناحور  تالوحت  زا  يرایـسب  ادبم  دنراذگیم و  هعماج  رب  ار  یفرگژ  تاریثات  اهراتاوآ  مسیئودنه ، بتکم  رد  ور  نیا 
ناتسودنه بونج  رد  عقاو  رولگنب  رهـش  کیدزن  (« pattaparti  ) یتراپاتوپ  » هدکهد رد  لاس 1926  رد  اباب  ياسایتاس  اباب  ياس  اـیتاس 

رد ار  ییادتبا  تالیصحت  دش و  هسردم  دراو  یتدم  زا  سپ  درک و  عورش  شیوخ  ردام  ردپ و  دزن  ار  یگدنز  زاغآ  دوشگ . ناهج  هب  هدید 
. دوب لوغشم  يواکجنک  يزاب و  هب  رگید  ياههچب  دننام  تشاد و  ياهداس  یگدنز  اباب  ياس  داد . همادا  دوخ  یگدنز  لحم 

مقر وا  يونعم  یگدنز  ساسا  هرابکی  هب  اما  دـنارذگیم  دوخ  تنوکـس  لحم  رد  يزاب  لیـصحت و  فرـص  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  اهزور 
ار يونعم  تاغیلبت  اباب  ياس  ایتاس  دوشیم . یناحور  تایح  زا  يدیدج  يهلحرم  یـصخش و  یگدنز  زا  يدیدج  نارود  دراو  وا  دروخیم .
رد ار  شیوخ  یصخش  یگدنز  ایتاس  یگلاس ، ساسح 14  نس  رد  ربتکا 1940  متـسیب  رد  دراذگیم . ارجا  هلحرم  هب  ییادتبا  نس  نامه  زا 

: تشادیم مالعا  هراومه  دوخ  میلاعت  رد  اباب  ياس  دومن . اهر  ( uravakonda  ) ادنکاواروا
: تسا لیذ  نکر  هس  هب  رصحنم  شمارآ  حلص و 

یگتسباو زا  ییاهر  . 1
نامیا نید و  . 2

قشع . 3
تلاسر ات  تفگ  دـیاب  كرت  ار  شیوخ  نیدـلاو  هناخ و  یگتـسباو  زا  ییاهر  ینعی  شمارآ  حلـص و  نکر  نیلوا  هب  لمع  يارب  ناس  نیدـب 
یتدـم زا  دـعب  هک  هدـش  لقن  نیچ  تسا  نم  مایپ  نم  یگدـنز  باتک  رد  مییامن . زاغآ  تاـقلعت  اهیگتـسباو و  ماـمت  زا  ییاـهر  اـب  ار  دوخ 

. دننکیم ادیپ  کیمتیر  ياهرکذ  ماجنا  نیح  رد  ار  وا  اباب  ياس  نیدلاو 
نیدلاو رارـسا  لباقم  رد  يو  اما  دهد . همادا  دوخ  یعیبط  یگدنز  هب  ددرگ و  زاب  هناخ  هب  هک  دننکیم  شهاوخ  وا  زا  اباب  ياس  ردام  ردـپ و 

: دیوگیم دوخ 
. تسا تامهوت  همه  اهنیا  تسین  قلعتم  يرگید  هب  سکچیه 

هب یمیمـص  تسود  ود  اباب  ياس  دنادیم . زیاج  يونعم ) داتـسا   ) وروگ نیدلاو و  فرط  زا  طقف  ار  نتفرگ  هیدـه  اباب  ياس  رگید ، فرط  زا 
. دوب يدنمتورث  هداوناخ  زا  شمار  دنتسشنیم . سرد  سالک  رد  اباب  ياس  فرط  ود  رد  تسود  ود  نیا  تشاد . ریهدوس »  » و شمار »  » مان
ریز تشاددای  اب  ار  مروفینوی  ایتاس  یلو  دومن  هیدهیو  هب  دوبن  نآ  هیهت  هب  رداق  ایتاس  هک  ار  ون  کیش و  رایـسب  مروفینوی  کی  شمار  يزور 

: دنادرگرب شمار  هب 
يدنمزاین درف  هک  یماگنه  یئامن . يراد  دوخ  الاک  لدابت  دروم  رد  يور  هدایز  زا  دیاب  دبای  همادا  ام  یتسود  یهاوخیم  رگا  زیزع : تسود 

دنمتورث نهذ  لاح ، نیع  رد  دیامن  ناربج  ار  يدـنمتورث  یبوخ  هنوگچ  هک  ددرگیم  نارگن  شنهذ  دریذـپیم  يدـنمتورث  زا  ار  ياهیدـه 
. تسا راوتسا  یبلق  ساسحا  هیاپ  رب  یعقاو  یتسود  ماود  ددرگیم . هتشابنا  رورغ  زا  هدننک ، ناسحا 
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رورغم گرزب و  ار  دوخ  دـهدیم ، ار  ياهیدـه  هک  يدرف  دـنکیم و  ساـسحا  کـچوک  ریقح و  ار  دوخ  دریذـپیم  ار  ياهیدـه  هک  يدرف 
هب ار  اهنآ  درادـن  قلعت  نم  هب  ياهدومن  هیدـه  نم  هب  هک  ار  ییاـهابل  تهج  نیا  زا  تشاد . دـهاوخن  ماود  یتسود  نینچ  دـیامنیم  ساـسحا 

تایبرجت میلعت  غیلبت ، فقو  یتراپ ) اتوپ  هدـکهد  رد   ) ار دوخ  یگدـنز  نایلاس  اباب  ياـس  اـیتاس  ( 3 . ) منادرگیم زاب  تشادداـی  نیا  هارمه 
. تسا هدرک  نوگانوگ  ياهتضایر  ینافرع و 

. تسا هدیسر  پاچ  هب  همجرت و  ناهج  فلتخم  ياهروشک  رد  يو  زا  يرایسب  ياهباتک  هدیسر و  یناهج  ترهش  هب  هک  ییاج  ات 
يو رادید  هب  دیاش  ات  دـنتفریم . دـنه  تمـس  هب  ناهج  طاقن  نیرترود  زا  اباب  ياسایتاس  ترایز  تیونعم و  بسک  يارب  يرایـسب  ياهناسنا 

اب سک  ره  اما  دنریگ . هیدـه  وا  ناتـسد  زا  ار  نافرع  شوخ  معط  دـنبایب و  هداتفا  رود  ياتـسور  نآ  رد  ار  تقیقح  تیونعم و  دـنوش و  لیان 
زا مدق  کی  دیاب  ریذگان  وا  ینافرع  میلاعت  زا  کی  ره  هب  لمع  يارب  هک  درادیم  ناعذا  اباب  ياس  ایتاس  ینافرع  ياههتشاد  رد  لمات  یکدنا 

يرود ییاوران  رگید  يوس  زا  ینافرع و  شمارآ  نافرع و  زا  لابقتسا  ینعی  لباقت  نیا  دنوش . رود  یعامتجا  لومعم  نیناوق  هعماج و  قیالع 
. تسا تیونعم  ناهاوخ  نردم  ناسنا  ياههغدغد  نیرتگرزب  زا  یکی  هناشن  ینیشن  هشوگ  عامتجا و  زا 

همادا رد  تسا -  هارمه  رایـسب  قوش  روش و  اب  رما  ودب  رد  دـنچ  ره  روهظون -  ياهنافرع  زا  لابقتـسا  ات  دوشیم  ثعاب  قیمع  ضراعت  نیا 
. دشاب يریگارف  مازتلا  ماود و  دقاف 

. تسا ییازجم  تیصخش  ياراد  اباب  ياس  ایتاس  اب  یمسا  تهابش  دوجو  اب  هک  تسیدنه  رگید  فراع  يدریش  اباب  ياس  هتکن :
سب ار  ام  نیمه  اما  دـبلطیم . ار  يرگید  تقو  يو  ياههزومآ  تشذگرـس و  یـسررب  هک  تسا  دـنه  رـصاعم  نافراع  زا  رگید  یکی  زین  وا 

. دوب هدیشوپ  زار  زمر و  زا  ياهلاه  رد  اهتدم  يارب  يدریش  اباب  ياس  یکدوک  نارود  هک :
. دنکیم حیرشت  ار  يدریش  سیدق  یکدوک  نارود  یگدنز  زا  یتمسق  اباب  ياس  ایتاس  ربماتپس 1990  رد 28 

ياهداوناخ رد  دنه  دابآ  دیح  تلایا  رد  يرتاپ  هدکهد  کیدزن  یلگنج  رد  ربماتپس 1835  رد 28  يدریش  اباب  يرش  ناشیا  راهظا  ساسا  رب 
. دوب ( devgiriamma  ) همع يریگود  شردام  مان  دمآ  ایند  هب  ( bhardwajagotra  ) ارتوگ اجاود  راهب  مان  هب  نمه  رب 

. دش توف  ربتکا 1918  رد 15  اباب  يدریش 
طـسوت اـی  هدیـسر و  پاـچ  هب   sai baba charita اتیراچ اـباب  ياـس  يدریـش  باـتک  رد  يدریـش  اـباب  ياـس  یگدـنز  تاـقافتا  رثکا 

. تسا هدش  رشتنم  هدنکارپ  تروص  هب  يو  نارادتسود 

اباب ياس  بتک  راثآ و 

اباب ياس  یسراف  هب  همجرت  ياهباتک 
يونعم میلاعت   - 1)

نم مایپ  نم  یگدنز   - 2
لاس زور  يارب 365  یهلا  راکفا   - 3
مینک يرایبآ  ار  اهشزرا  تخرد   - 4

( هناقشاع ياگوی   - 5

 @ هللا مار 

. تسا دنوادخ  نامه  ینعی  مالسا  رد  لاعتم  يادخ  هللا  ناتسودنه و  گرزب  نییآ  هس  زا  یکی  ونشی  نییآ  يادخ  مار 
. دش يراذگهیاپ  ناتسودنه  رد  ریبک  خیش  مان  هب  یصخش  طسوت  يدالیم  لاس 1500  رد  نییآ  نیا 
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هللا مار  هب  ار  دـیدج  رفن  کـی  دـیاب  دـنامب  هللا  مار  هقلح  رد  هکنآ  يارب  یـسک  ره  تسا  تسیئوک  دـلگ  هویـش  هب  ناریا  رد  نآ  غـیلبت  هوـیش 
. دش دهاوخ  جراخ  هللا  مار  هریاد  زا  هن  رگو  دنک  یفرعم 

باتک دزادرپیم . دوخ  راکفا  جـیورت  غیلبت و  هب  قح » تامیلعت  یلاعتم و  یگدـنز  رنه  یهلا ، تیادـه  نایرج   » لیبق زا  ییاهمان  اب  نییآ  نیا 
. دشابیم هقرف  نیا  ربهر  هللا  مار  میلاعت  هعومجم  هلمج  زا  هک  تسا  هدش  یسراف  هب  همجرت  یهلا  نامیپ  طسوت  یهلا » تیاده  نایرج  »

اجار و هب  تفر  ایند  زا  یگلاس  نس 59  رد  لاس 1990  رد  دمآ و  ایند  هب  دنه  شادرپ  ایدام  تلایا  رد  اداو » چوک   » رد لاس 1931  رد  وشوا :
رد ًاتیاهن  دش و  هتخانش  شنیجار » رش  ناوگاب   » ناونع اب  لاس 1971  زا  دش  فورعم  شنیجار  ایراچآ  هب  رد 1960  داد و  مان  رییغت  شنیجار 
وا رب  نامـسآ  هک  یتوکلم ، كربتم  صخـش   – سونایقا رد  هدش  لح  ینعی : وشوا  دیزگرب . دوخ  يارب  ار  وشوا  ناونع  ًامـسر  ربماتپس 1989 

تساـک و 1700 راوـن  يور  رب  وا  ینارنخــس  تسا 700  هدـش  رـشتنم  وا  ياهینارنخـس  زا  باـتک  ناـبز 650  اب 33  دـنارابیم  لگ  ناراـب 
یـسراف نابز  هب  وا  باتک  تسا 85  هتـشاد  ار  نیرتشورفرپ  ناونع  هرک  نپاژ ، ایلاتیا ، رد  وا  ياهناـسفا  ریغ  باـتک  دراد . ییویدـیو  ینارنخس 

. تسا هدش  پاچ 
دندرک يرادـیرخ  ار  ییاهنیمز  ناگیار  وا  تسایر  رد  وا  ییاکیرمآ  نادـیرم  دـش  اجنآ  میقم  درک و  ترجاـهم  اـکیرمآ  هب  لاس 1981  رد 

. دش روهشم  وشوا  نییآ  زکرم  ناونع  هب  ماروپ » شینجار   » مان هب  يرهش  هام  تدم 4  یطو 
رد شنادـیرم ، وا و  رـصح  دـحیب  یـسنج  یقالخا و  ياهداسف  لیلد  هب  ای  وا و  نتفرگ  الاب  زا  سرت  لـیلد  هب  اـهیاکیرمآ  دـنیوگیم  یخرب 

ًالماک دراوم  زا  يرایـسب  رد  وشوا  میلاعت  هک  تسا  نآ  تقیقح  اریز  تسا  هدوب  یـسایس  هلأـسم  کـی  رتشیب  ًـالامتحا  هک  دـش  جارخا   1986
. دشابیم نآ  داعبا  همه  رد  مسیلاربیل  برغ و  ندمت  گنهرف و  زا  رثأتم 

زا یکوکشم  يرامیب  رثا  رب  لاس 1990  رد  تیاهن  رد  دهدیم  جـیورت  نافرع  تیونعم و  هزیگنا  هب  ار  یـسنج  ياهیراب  دـنبیب و  همه  وشوا 
یخرب دـننادیم و  هاگتـشادزاب  رد  رد 1986  ویتکا  ویدار  تاعـشعشت  اـی  اـهییاکیرمآ و  مویلاـت  زاـگ  رثا  رد  ار  وا  ضرم  یـضعب  تفر . اـیند 

. تسا هتفر  ایند  زا  زدیا  ًاتیاهن  یسنج و  یقالخا و  ياهداسف  رثا  رد  هک  دنیوگیم 
«، دلج  8  » زار ادوب ، تیاور  هب  یگدـنز  صقر ، قشع ، نیا  هآ  یگدـنز ، همغن  تسیچ ، نشیتیدـم  نامـسآ ، کـی  طـقف  لاـمک ، هار   ) اـهباتک
رد باتفآ  ییالط ، هدـنیآ  نهک ، ياهکرب  کنیا  صقر ، کی  هنارت ، کی  یگدـنز ، کی  نیون ، كدوک  غولب ، تیقـالخ ، دـجو ، رنه  هبقارم 

اکیرمآ ياتنک  لها  رچیئوت  لاپ  راکنکا : مزییوئات ) رکاچ ، تفه  ندـب  تفه  ییادوب ، ياب  روز  ندـیزرو ، قشع  تیاهن  بلق ، نابرـض  هیاس ،
تیلاعف لوغشم  اکیرمآ  ییایرد  يورین  رد  مود  یناهج  گنج  رد  تسوا  دلوت  لامتحا   1922  - 1912 تسا 1908 -  نآ  راذگناینب  ربهر و 

رادوس هک  دش  یعدم  تسج و  هرهب  گنیـس  رادوس  داتـسا  مان  هب  یـصخش  زا  تفر و  دـنه  هب  یـسانش  حور  اب  ییانـشآ  يارب  تسا و  هدوب 
. دناهدوب خیرات  لوط  رد  كار  گرزب  داتسا  هن  تصش و  دصهن و  گنیس 

تسا هدرک  یفرعم  زرات » ازابر   » مان هب  هتشاد  نس  لاس  يدناو  دصناپ  هک  ياهناسفا  یصخش  هب  ار  وا  گنیـس  رادوس  هک  دش  یعدم  لچیئوت 
. تسا هدوب  وا  میلاعت  تحت  و 

ردپ  » يونعم مان  اب  تسا و  هدرک  فشک  راکنکا »  » مان اب  ینید  نییآ  يونعم و  ياهویـش  هک  درک  اعدا  تشگرب و  اکیرمآ  هب  لاس 1965  رد 
. دش دوخ  بتکم  غیلبت  لوغشم  کساز »

اب یعافتنا  ریغ  هسـسؤم  لاس 1970  رد  تسا  تقیقح  هب  ندیـسر  میقتـسم  طارـص  هجیتن  رد  هار و  نیرتهاتوک  راکنکا  هک  دـش  یعدـم  يو 
هدش همجرت  وا  زا  باتک  تفر 60  ایند  زا  لاس 1971  رد  داد و  لیکشت  ار  حور  رفس  یشزومآ  ياههاگراک  درک و  سیـسأت  راکنکا  ناونع 

هتشاد دوجو  يرگید  داتسا  نم 1970  زا  لبق  متـسه و  ناهج  يونعم  ربهر  نم  دش  یعدم  يو  تسیـسراف . نابز  هب  نآ  موس  کی  هک  تسا 
تقلخ و هک  دـنوادخ  هرهوج  تاـیح ، عومـسم  ناـیرج  یهلا ، حور  ینعی   ) كار يوس  هب  ار  مدرم  هراومه  رـشب  خـیرات  لوط  رد  هک  تسا 

. دندرکیم ییامنهار  دراد  هدهع  رب  ار  تایح  یمامت  زا  تظفاحم 
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. تسا هدروآ  ناداتسا  هرمز  رد  ار  یسودرف و …  يروباشین ، راطع  يزیربت ، سمش  ظفاح ، يولوم ، لثم  ییاهتیصخش  مان 
جاودزا لیلد  هب   ) دندرک جارخا  لزع و  ار  وا  سپس  لاس 1981 ، ات  دش  يو  نیشناج  سارگ  نیوراد  مان  هب  یصخش  لچیئوت  گرم  زا  سپ 

( ولچیئوت رسمه  اب 
ییایرد يورین  رد  مه  لاس  راهچ  تسا و  هدوب  لچیئوت  تاـمیلعت  تحت  لاس 1969  زا  دش و  يو  نیـشناج  پملک  دلوراه  لاس 1981  رد 
نیمزرـس رد  كدوک   » و رود » ياهنیمزرـس  نادرون  حور   » و لوحت » میـسن   » ياـهباتک رد  ار  دوخ  تاـیبرجت  دـلوراه  تسا  هدوـب  اـکیرمآ 

دلوت زورلاس  رد  اکیرمآ  رد  بتکم  نیا  یلـصا  زکرم  رد  يرـسارس  شیامه  ربتکا  رد 22  هلاس  ره  تسا  هدروآرد  ریرحت  هتـشر  هب  شحو »
؟ تسیچ يونعم  يدازآ  : ) اهباتک دنشابیم . یمسر  تیاس  ياراد  دننکیم ، رازگرب  لچیئوت  لاپ 

؟ تسا رخافت  اب  ندز  مدق  کی  یگدنز  ایآ  ، 
ياقب هار  ربب ، نادـند  يونعم ، هچرتفد  كار ، ناداتـسا  هاگـشیپ  رد  هدـنیوج ، يونعم ، تانیرمت  نامز ، هجنپ  ایؤر ، داتـسا  دیـسرپب ، داتـسا  زا 

، يرحاـس ناـفرع  یتـسوپ : خرـس  ناـفرع   … رود و ) ياهنیمزرـس  يرّـس ، ناـبز  رود ، ياهنیمزرـس  نادرون  حور  رـضاح ، رثا  رد  يوـنعم 
هک دنکیم  ایب ن  ار  ییاهتفرعم  نخس و  رهاظ  رد  دنیوگیم  زین  باقع  نافرع  ًاضعب  ار  نافرع  نیا  دشابیم  ادناتساک  سولراک  نآ  سـسؤم 
هب لاس 1931  رد  ادناتـساک  تسا  دیدج  رـصع  ناسنا  هتینردم و  اب  طبترم  ًالماک  نطاب  رد  دنچ  ره  تسا  هناگیب  یبرغ  دیدج  رکفت  حور  اب 
هب ترجاهم  زا  دعب  درک  لیـصحت  یـشاقن  يزاس و  همـسجم  هتـشر  رد  ادـتبا  تفر  ایند  زا  یگلاس  نـس 73  رد  لاس 1998  رد  دـمآ و  اـیند 

دوخ سناسیل  قوف  همان  نایاپ  عوضوم  هراـبرد  لیـصحت  يارب  تخادرپ  لیـصحت  همادا  هب  یـسانش  مدرم  هتـشر  رد  لاس 1951  زا  اـکیرما و 
نود مان  هب  يدرمریپ  اب  انوزیرآ  رد  سوبوتا  هاگتسیا  رد  تفر  کیزکم  هب  لاس 1960  رد  یتسوپخرس  نادرگ  ناور  یبط و  ناهایگ  هرابرد 

يامنهارو ریپ  ناونع  هب  درک و  انشآ  كولـس  ریـس و  يایند  اب  ار  وا  ناوخ  نود  دش  انـشآ  دوب  ییوراد  ناهایگ  صـصختم  ًارهاظ  هک  ناوخ 
رد ادناتـساک  دوشیم . ناوخ  نود  تیـصخش  هتفیرف  دشکیم و  تسد  ییوراد  ناهایگ  هرابرد  قیقحت  زا  ادناتـساک  درک . لمع  وا  تقیرط 
هد زا  شیب  ادناتـساک  هب  ناوخ  نود  شزومآ  نارود  دناسر  پاچ  هب  ناوخ  نود  ياهشزومآ  ناونع  اب  ار  دوخ  باتک  نیتسخن  لاس 1986 
رد ناوـخ  نود  درادـن . دوـجو  ادناتـساک  تاراـهظا  زج  يدنـس  چـیه  هن  اـی  هتـشاد  دوـجو  ناوـخ  نود  ًاـعقاو  هـکنیا  دـشکیم  لوـط  لاـس 
رد نانیا  دنکیم  یفرعم  تفرعم  شناد و  عبنم  ناونع  هب  ار  اهنآ  دیوگیم و  نخـس  کتلوت  موق  زا  دـهدیم  ادناتـساک  هب  هک  ییاهشزومآ 
زا يرایـسبو  تسا  هدـش  همجرت  اـیند  ناـبز  هدـفه  هب  ادناتـساک  ياـهباتک  دـندش . رقتـسم  کـیتنالاتآ  رد  هک  دـناهدوب  هیلوا  داژن  هس  راـمش 

. تسا هدش  همجرت  یسراف  هب  وا  ياهباتک 
حیرصت وا  تسا  هدوب  يزومرم  تیـصخش  ادناتـساک  داد . جاور  ناریا  رد  ار  وا  ياهباتک  هک  دوب  ادناتـساک  نارادفرط  زا  یکی  نبرک  يرناه 
نیرتمهم زا  یکی  دولآ  زار  بتاکم  نافرع و  دـیوگیم  شرـسمه  اما  درادـن  دولآ  زار  ياـهنییآ  ناـفرع و  هب  ياهقـالع  چـیه  هک  دـنکیم 

تسا هدش  یشان  وا  دوخ  زا  یمومع  تروص  هب  ادناتساک  هتـشذگ  تیوه و  هرابرد  ماهبا  يزیمآ و  زار  نیا  دیاش  تسا  هدوب  وا  ياههغدغد 
یبدا قراس  کی  ار  ادناتـساک  یـضعب  نتفگ . غورد  اب  یتح  تسا  صخـش  هتـشذگ  وحم  ندرب و  نیب  زا  ناوخ » نود   » میهافم زا  یکی  اریز 

. دناهدرب لاؤس  ریز  ناوخ  نود  یتح  ار  وا  ياهناتساد  یلصا  ياهتیصخش  دوجو  دناهتسناد و  رایع  مامت 

اباب ياس  تامارک  اهاعدا و 

روهظون ياهشبنج  باب  رد  باـتک  دـلج  هدنراگن 9  هاگـشناد و  هزوح و  سردـم  یلاعف ، یقتدـمحم  رتکد  نیملـسملا  مالـسالا و  تجح 
نایوجـشناد ینآرق  ياهتیلاعف  نامزاس  رد  هک  بذاک » ياهنافرع  یـسانش  بیـسآ   » ياهتسـشن هلـسلس  زا  تسـشن  نیمـشش  رد  يونعم ،

. تخادرپ ینارنخس  داریا  هب  دش ، رازگرب  روشک 
: تفگ درک ، میسقت  ناوتیم  شخب  تفه  رد  ار  روهظون  ياهنافرع  هک  نیا  نایب  اب  یلاعف 
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رد هک  دوشیم  مسقنم  روهظون  نییآ  یتنـس و  نییآ  شخب  ود  رد  دوخ  هک  تسا  دـنه  يوـنعم  ياـهنافرع  دـیدپون ، ياـهنییآ  لوا  شخب 
. دش نایب  هتشذگ  تاسلج  رد  وشا »  » و اگوی »  » يونعم نییآ  ود  حیضوت  روهظون ، نییآ  نایم 

: درک ناشنرطاخ  دنه  روهظون  يونعم و  نییآ  نیموس  هب  هراشا  اب  رگشهوژپ  ققحم و  نیا 
. تسا اباب » ياس   » يونعم نییآ  دنه ، يونعم  شیک  نیموس 

. تفر ایند  زا  یسمش  لاس 1390  تشهبیدرا  موس  خیرات  رد  دوشگ و  ناهج  هب  مشچ  دنه  رد  يدالیم  لاس 1947  رد  اباب  ياس 
: دوزفا تفر ، دهاوخ  ایند  زا  یگلاس  نس 96  رد  هک  دوب  هدرک  مالعا  دوخ  ياهینیب  شیپ  رد  اباب  ياس  هک  نیا  نایب  اب  يو 

باتک نیرتفورعم  هک  دراد  فورعم  باتک  شـش  يو  تفر . ایند  زا  یگلاس  نس 83  رد  ینعی  دوخ  ینیب  شیپ  زا  لبق  لاـس  اباب 13  ياس 
. تسا هدش  پاچ  دیدجت  اهراب  دلج  ود  رد  هک  هتفای  ترهش  اباب » ياس  ایتاس  تامیلعت   » ناونع اب  يو 

: درک حیرصت  دوب ، هدرک  ادیپ  ترهش  روهظون » ياهنافرع  ردپ   » ناونع اب  ریخا  لاس  دنچ  رد  اباب  ياس  هک  نیا  رب  دیکأت  اب  یلاعف 
تفریذپیم و تروص  شنایفارطا  اباب و  ياس  اب  يونعم  ياههرواشم  رادید و  يارب  دنه  هب  ناریا  هلمج  زا  ایند  رسارس  زا  يددعتم  تاعجارم 

. دوب نایناریا  يارب  روهشم  فورعم و  یتیصخش  اباب  ياس  تفگ  ناوتیم  عومجم  رد 
: درک ناونع  تسا ، یجنران  گنر  اباب  ياس  يونعم  نییآ  دامن  هک  نیا  نایب  اب  هاگشناد  هزوح و  سردم  نیا 

رام رس  ود  هک  گنر  یجنران  الّطم و  دنلب  ياصع  کی  نینچمه  تشاد . نت  رب  گنر  یجنران  دنلب  هشادشد  کی  هشیمه  زین  اباب  ياس  دوخ 
. تسا یجنران  گنر  اب  یگمه  زین  يو  ياهتیاس  اهباتک و  تشاد . تسد  رد  هراومه  دوب ، هتسب  شقن  نآ  رب 

: درک ناونع  اباب » ناریا   » ناونع اب  اباب  ياس  یمسر  تیاس  هب  هراشا  اب  یلاعف 
. تسا گنر  یجنران  دوش ، زاب  هک  زین  دیدج  هرجنپ  ره  تسیجنران و  تسا ، رادروخرب  ییالاب  رایسب  کیفارگ  زا  هک  زین  تیاس  نیا 

. تسا دولناد  ناکما  اب  اباب  ياس  ياهملیف  یتوص و  ياهلیاف  نانخس ، راثآ ، يواح  تیاس  نیا 
: دوزفا رگشهوژپ  ققحم و  نیا 

. تسا هدرچ  هایس  دَّعَُجم و  ياهوم  اب  دق  دنلب  یصخش  اباب  ياس 
. تسا هاتوک  شیاهینارنخس  تسا و  هدوبن  وشا  دننام  تدم  ینالوط  ياهینارنخس  لها  زگره  دوبن و  رونخس  یصخش  يو 

. تسا هدوب  وشا  زا  رتمک  اباب  ياس  ياهینارنخس  تاعفد  مه  نامز و  تدم  مه  هداس ، سایق  کی  رد 
: درک راهظا  اباب  ياس  ياهینارنخس  ياهروحم  هب  هراشا  اب  يو 
. تسا بوبحم  دارفا  زا  یخرب  يارب  باّذج و  ینییآ  اباب  ياس 

. تسا رادروخرب  يریگمشچ  ذوفن  زا  نآ  نایماح  يرکف  یلام و  ياهتیامح  نییآ و  نیا  یتاغیلبت  ياهتیاس  تمه  هب  زین  ناریا  رد 
: درک ناشنرطاخ  اباب  ياس  نافرع  تیبوبحم  لیالد  هب  هراشا  اب  هاگشناد  هزوح و  سردم  نیا 

ياس ياههتشون  اههتفگ و  رد  نایب  یگداس  درک . هصالخ  رما  ود  رد  ناوتیم  ار  اباب  ياس  شیک  تیباذج  تیبوبحم و  يارب  لیلد  نیرتمهم 
. تسا هدرک  يو  نییآ  تیبوبحم  هب  ینایاش  کمک  اباب 

هدوبن وشا  ینارنخس  تاسلج  نوچمه  اباب  ياس  ياهباتک  ینعی  تسا ، شدوخ  هتشون  يو  ياهباتک  دوب  یملق  بحاص  صخـش  اباب  ياس 
. دشاب هدمآ  رد  شراگن  هب  شناوریپ  طسوت  يو  گرم  زا  دعب  هک 

نآ يزاس  هداس  ماگ  نیلوا  میهد ، جاور  مدرم  راشقا  نایم  رد  هعماج و  حطـس  رد  ار  نافرع  تیونعم و  میهاوخب  رگا  هک  نیا  نایب  اـب  یلاـعف 
: دوزفا تسا ،

رادروخرب ياهژیو  نایب  یگداس  زا  دوخ  ناراـطق  مه  رگید  نوچمه  زین  وشا  تشذـگ . زین  وشا »  » روهظون ناـفرع  دروم  رد  بلطم  نیا  ناـیب 
. دوب
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دنکیم افیا  نافرع  کی  جاور  رد  يریگ  مشچ  ریثأت  لاثم  رکذ 
: درک ناونع  دنکیم ، افیا  نافرع  کی  جاور  رد  يریگ  مشچ  ریثأت  لاثم  رکذ  هک  نیا  رب  دیکأت  اب  يو 

لاثم و زا  يریگ  هرهب  اب  وشا  نوچمه  زین  اـباب  ياـس  دوشیم . عقاو  رثؤم  رایـسب  ناـفرع  کـی  شرتسگ  دـشر و  رد  تیاـکح ، لاـثم و  ناـیب 
. دهد شرتسگ  ناهج  رد  ار  دوخ  تایرظن  اههدیا و  تسناوت  نتفگ  نخس  هداس  تیاکح و 

: درک حیرصت  اباب  ياس  نافرع  شرتسگ  دشر و  هب  هراشا  اب  همادا  رد  رگشهوژپ  ققحم و  نیا 
. تسا هتشاد  يو  ناوریپ  ینوزف  شرتسگ و  رد  يریگمشچ  شقن  زین  هدش  نایب  اباب  ياس  زا  هک  یتامارک  بلاطم ، ندرک  نایب  هداس  زج  هب 

فیرعت کی  رد  اما  تسا ، هزجعم  ناشدوخ  رظن  زا  يو  ياهراک  هتبلا  هک  هدـش  لـقن  یناوارف  يونعم  ياهتردـق  تازجعم و  اـباب  ياـس  زا 
. دجنگیمن تامارک  بلاق  رد  روما  تسد  نیا  تامارک ، زا  حیحص 

: درک راهظا  تسا ، ناوارف  اباب  ياس  زا  هدش  لقن  تامارک  هک  نیا  رب  دیکأت  اب  یلاعف 
نارود یلاـسگرزب و  نارود  یکدوـک ، نارود  تاـمارک  دـناهدرک ؛ يدـنب  هتـسد  شخب  هس  رد  دوـشیم ، لـقن  اـباب  ياـس  زا  هـک  یتاـمارک 

مامت دوب ) شگرزبردپ  لزنم  رد  يو  دـلوت   ) دـش دـلوتم  اباب  ياس  هک  یماگنه  هدـش  لقن  يو  یکدوک  نارود  زا  لاثم  ناونع  هب  یلاسنهک .
. دندرک نتخاون  هب  عورش  دوب ، هناخ  رد  هک  یقیسوم  تاودا  تالآ و 

: داد همادا  هاگشناد  هزوح و  سردم  نیا 
. دش دهاشم  يربک  رام  يو  هراوهگ  ریز  یلاسدرخ ، نینس  رد  هک  تسنیا  اباب  ياس  یکدوک  نامز  تمارک  رگید  زا 

. تسا یلاسگرزب  رد  يونعم  تنطلس  هب  یبایتسد  ینعم  هب  دنه  گنهرف  رد  هراوهگ  ریز  يربک  رام  هدهاشم  هک  درک  هجوت  دیاب  هتبلا 
: دوزفا اباب  ياس  زا  لوقنم  تامارک  رگید  هب  هراشا  اب  يو 

هب دروآیم و  رد  رازفا  تشوـن  نآ  زا  درکیم و  تسد  یلاـخ  یتکاـپ  رد  هک  هدـش  لـقن  یکدوـک  نارود  رد  اـباب  ياـس  تاـمارک  رگید  زا 
هدـش و لقن  وا  دوخ  ناوریپ  نارادـفرط و  بناج  زا  هک  تسییاهاعدا  تامارک ، نیا  مامت  هک  درک  هجوت  دـیاب  هتبلا  دادیم . هیدـه  ناـکدوک 

. دشاب هدش  هدید  ناگمه  يوس  زا  هک  تسین  يزیچ 
: درک ناشنرطاخ  اباب  ياس  زا  هدش  لقن  تامارک  نیرتمهم  هب  هراشا  اب  یلاعف 

ود زا  دندرکیم ، رفـس  ناتـسودنه  هب  اباب  ياس  رادید  ترایز و  يارب  هک  ییاهتسیروت  بلغا  مینادـب  تسا  هجوت  بلاج  همدـقم  ناونع  هب 
. تفرگیم تروص  هتفه  ره  هبنش  جنپ  رصع  رد  مدرم  اب  يو  ياهتاقالم  دندوب . ناریا  اکیرمآ و  روشک 

، تشاد تنوکـس  تسا  مرخ  زبس و  رایـسب  هک  ناتـسودنه  برغ  لامـش  رد  ياهقطنم  رد  اباب  ياس  هک  نیا  نایب  اـب  رگـشهوژپ  ققحم و  نیا 
: درک ناونع 

فـص يو  خاک  لباقم  رد  اهتسیروت  هبنـش  جنپ  رـصع  درکیم . یگدنز  مارـشآ »  » یلگنج هقطنم  رد  ابیز  للجم و  خاک  کی  رد  اباب  ياس 
. دیسریم رتمولیک  هس  ود  هب  فص  نیا  لوط  هاگ  هک  دندیشکیم 

: داد همادا  يو 
، دـندوب هتفرگ  ار  يو  سابل  تشپ  زا  رفن  هس  تشاد و  نت  هب  گنر  یجنران  هشادـشد  هک  یلاح  رد  دوخ  خاک  زا  تعاس 3  دودح  اباب  ياس 

اباب ياس  هک  یماگنه  تسیکاح  يو  زا  هدش  لقن  تاشرازگ  دزیم . مدق  مدرم  نایم  رد  دشیم و  جراخ  دوخ  خاک  زا  هناهاشداپ  یتلاح  رد 
فک نامسآ و  هب  ور  شیاهتـسد  تشپ  هک  یلاح  رد  دربیم ، الاب  تمـس  هب  ار  شیاهتـسد  دشیم ، جراخ  دوخ  خاک  زا  تیعمج  لباقم  رد 

. دوب نیمز  يوس  هب  تسد 
: داد حیضوت  یلاعف 

. دننکیم دنلب  نامسآ  يوس  هب  ار  اهتسد  هنوگ  ود  هب  ناتسودنه  گنهرف  رد 
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نامـسآ يوس  هب  ور  اهتـسد  تشپ  رگا  اما  تسا ، نامـسآ  هب  زاـین  یگدـنب و  تیدوبع و  ینعم  هب  دـشاب ، نامـسآ  يوس  هب  تسد  فک  رگا 
. تسا ناینیمز  نیمز و  هب  يژرنا  نداد  نامسآ و  زا  يزاین  یب  ینعم  هب  دشاب ، هتشاد 

: درک راهظا  تسا ، هتفهن  تسد  تکرح  هنوگ  نیا  رد  تیهولا  ياعدا  یعون  ییوگ  هک  نیا  رب  دیکأت  اب  هاگشناد  هزوح و  سردم  نیا 
نیگآرطع ار  اضف  دشیم و  جراخ  يو  ناتـشگنارس  زا  گنر  دیفـس  ياهدام  درکیم ، دـنلب  ار  شیاهتـسد  اباب  ياس  هک  یماگنه  هدـش  لقن 

. درکیم
: داد همادا  یلاعف 

. دوب نامسآ  قفا  هب  شهاگن  تسیرگنیمن و  یسک  هب  مدرم ، فوفص  نایم  رد  تکرح  ماگنه  اباب  ياس 
ناـیم رد  دوخ  دـمآ  تفر و  رد  هاـگ  دادیمن . ار  شخـساپ  اـباب  ياـس  دیـسرپیم ، لاؤس  رگا  تشادـن و  ندیـسرپ  لاؤـس  قـح  وا  زا  یـسک 

. دادیم هیده  یسک  هب  تفرگیم و  يرهاوج  اوه  رد  تسد  شخرچ  اب  تیعمج ،
: تفگ نایاپ  رد  يو 

زا ییالط  پوت  کی  صاخ  یتاکرح  ماجنا  اـب  تسـشنیم و  دوخ  ییـالط  گرزب  تخت  يور  رب  هک  دوب  نیا  اـباب  ياـس  تاـمارک  رگید  زا 
تسیتامارک اباب  ياس  ترهش  لیلد  نیرتمهم  هک  تفگ  ناوتیم  دراوم  نیا  هب  هجوت  اب  دادیم . هیده  یـصخش  هب  درکیم و  جراخ  شناهد 

. تسا هدز  رس  يو  زا  هک 

اهدقن شخب 

اباب ياس  ياههزومآ  یسررب  لیلحت و 

: دشابیم يریگیپ  لباق  شخب  دنچ  رد  وا  ياههشیدنا  اباب و  ياس  یسررب  لیلحت و  اباب  ياس  ياههزومآ  یسررب  لیلحت و 
ادخ زا  نشور  يریوصت  اباب  ياس  هک  دیآیم  تسد  هب  ادخ  هرابرد  وا  ياههتفگ  عومجم  زا  دراد . یـصاخ  ریباعت  ادخ  هرابرد  يو  ادـخ  . 1

هک دـنادیم  يژرنا  یناهیک و  حور  خنـس  زا  ار  ادـخ  هاگ  مسیئتناپ و  اـی  ییادـخ  همه  هب  لـئاق  یهاـگ  تسا  لولح  هب  لـئاق  یهاـگ  درادـن .
تـسد هب  اباب  ياس  راثآ  زا  رگید  يوس  زا  تسین . دـننکیم  یفرعم  یعطق  لیالد  اب  مالـسا  نآرق و  هک  ییادـخ  اب  قباطم  اهنیا  زا  مادـکچیه 

هک تسا  قشع  یناور  ای  یحور  تالکـشم  عاونا  مجاهت  رد  تسا و  یناسنا  رما  کی  قشع  ادخ . هن  دراد  تلاصا  ادخ  هب  قشع  هک  دـیآیم 
هزومآ نیا  ندوب  لطاب  هک  تسا  قشع  نیمه  يارب  ياهناهب  هتشادن و  هاگیاج  اههزومآ  نیا  رد  ادخ  اذل  قشع  قلعتم  هن  دراد  تیمها  رشب  رد 

. تسا نشور 
ياج ادـخ  نودـب  بتاکم  نایم  رد  ادوب  هک  تسنیا  هجوت  لباق  هتکن  دریگیم و  ماهلا  ادوب  میلاعت  اههشیدـنا و  زا  اباب  ياس  هتـشذگ  اهنیا  زا 

یعون هب  ای  درادـن  لوبق  ادوب  نوچمه  ور  ییادـخ  ای  سپ  دـیوگب . ادـخ  زا  مه  دریگ و  ماهلا  ادوب  زا  مه  دـناوتیمن  اباب  ياس  اذـل  دریگیم 
. تسا يدج  ضقانت  راچد 

درادن و يرترب  بهاذم  رگید  رب  ینید  چیه  یبهذم و  چیه  وا  رظن  زا  دنیبیم و  ربارب  ار  بهاذـم  نایدا و  مامت  اباب  ياس  بهاذـم  يربارب  . 2
يانعم هب  ناـیدا  يربارب  دـنادیم . ناـیدا  بهاذـم و  همه  زا  رتـالاب  ار  دوخ  بتکم  دـنادیمن و  ترورـض  ار  یـصاخ  نید  هب  داـقتعا  ًالـصا 

. تسا ینید  مسیلارولپ 
هـس نایدا  رثکت  عونت و  هنیمز  رد  يو  دراد . کـیه  ناـج  ياههشیدـنا  رد  هشیر  ریخا  ياـهلاس  رد  هک  تسیمـالک  شرگن  ینید  مسیلارولپ 

: تسا هدرک  ناونع  ار  درکیور 
دنرادرب رد  ار  یقیاقح  رگید  نایدا  دـیآیم . تسد  هب  نید  کی  قیرط  زا  اهنت  يراگتـسر  لامک و  هک  تسا  رواب  نیا  هب  ییارگراـصحنا  - 

امن تیونعم  روهظون  شبنج  هدزاود  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1197زکرم  هحفص 413 

http://www.ghaemiyeh.com


. دشاب قح  دناوتیم  نید  کی  ارصحنم  اما 
بذک قدـص و  لباق  نایدا  يواعد  هک  لاح  نیع  رد  تفریذـپ  دـیاب  ار  ینید  ياههبرجت  رد  ددـعت  عونت و  تسیعدـم  هک  ییارگ  لومـش  - 

. تسا
تـسین نید  کی  رکف و  کی  سرتسد  رد  دـحاو  تقیقح  نیا  اـما  تسا  دـحاو  تقیقح  هک  دـنکیم  حرطم  ار  اـعدا  نیا  ینید  مسیلارولپ  - 

. دنکیرش يراگتسر  تاجن و  رد  اهنآ  نیا  رب  انب  دنشاب  تقیقح  لماح  دنناوتیم  نایدا  یمامت  هکلب 
. تسا تقیقح  مسیلارولپ  دراد  تیمها  رتشیب  هچنآ  ینید  مسیلارولپ  عاونا  نایم  رد 

. دنادیم مالسا  هب  رصحنم  ار  تقیقح  مامت  نآرق  هک  تفگ  ناوتیم  راصتخا  هب 
رد تسا و  مالسا  هدمآ ، رشب  يارب  نآرق )  ) ینامـسآ باتک  نیرخآ  متاخ و  ربمایپ  تسد  هب  هک  متاخ  نید  نوچ  تسا  نشور  مه  نآ  لیلد 

. تسا مالسا  شخب  تاجن  نید  اهنت  نامز  نیا 
يارب ياهلیسو  ار  لطاب  یتح  فلتخم و  ياههار  دنتسه و  دقتعم  نآ  هب  عالطا  نودب  یتح  شرگن  رد  هعماج  حطـس  رد  يدایز  دارفا  هزورما 

: دینک هعجارم  اهباتک  نیا  هب  شرگن  نیا  دقن  دروم  رد  رتشیب  هعلاطم  يارب  دننادیم . برقت  نافرع و 
صص 36 و 771. رصاعم ، يهشیدنا  شناد و  یگنهرف  يهسسؤم  یناگیاپلگ ، ینابر  یلع  ینید ، مسیلارولپ  دقن  لیلحت و   - 1

.. هللا همحر  ینیمخ  ماما  یشهوژپ  يهسسؤم  هداز ، نیسح  دّمحم  یسانش ، نید   - 2
صـص 49 و یمالـسا ، فراعم  سورد  دیتاسا و  روما  تنواعم  یقداص ، يداه  ترثک ،) تقیقح ، نید ، مسیلارولپ  ، ) هشیدـنا ياههزات   - 3

.211
صص 69 و 501. ش 4 ، دقن ، باتک  داشر ، ربکا  یلع  ینید ، مسیلارولپ  یمالک  یفسلف -  مزاول   - 4

مک و تهج  زا  مالسا  عبانم  اب  هسیاقم  رد  هک  هدرک  حرطم  ار  یثحابم  كولس  لماوع  عناوم و  زین  ادخ و  هرابرد  اباب  ياس  كولس  رکذ و  . 3
. دشابیم رتنییاپ  رایسب  فیک 

. تسا هدش  یفرعم  هابتشا  يراک  يو  میلاعت  رد  هزور  نوچمه  یکولس  ینافرع  ياههزومآ  زا  یخرب  نینچمه 
ینلع و تروص  هب  فلتخم  دراوم  رد  ار  نآ  تسا و  رثاتم  تیحیسم  مالسلاهیلع و  یسیع  ترضح  زا  اباب  ياس  کش  نودب  حیسم  یسیع  . 4

. درادیم مالعا  راکشآ 
ياهتردـق تسا ، حرطم  ناـضاترم  يدـنه و  ياـهنافرع  هژیو  هب  اـهنافرع  رتـشیب  رد  هـک  یمهم  لـئاسم  زا  یکی  يوـنعم  ياهتردـق  . 5

. تسا هداعلاقراخ 
: تفگ دیاب  هراب  نیا  رد 

. تسا تیعقاو  زا  یلاخ  غورد و  یلاشوپ ، هدش  اعدا  ياهتردق  نیا  زا  يرایسب  ًالوا 
. دنراد تیعقاو  مه  دودحم  دراوم  یخرب  رد  هتبلا 

. تسا سفن  تیصاخ  اهنیا  هک  تفگ  دیاب  دنشاب  مه  تیعقاو  هک  هداعلاقراخ  ياهییاناوت  یخرب  رد  ًایناث 
اهتردـق و مینک ، تـیبرت  هداد و  نـیرمت  صاـخ  ياهنوـگ  هـب  ار  نآ  مـینک و  دودـحم  ار  سفن  رگا  هـک  تـسنیا  یهلا  ياهتنـس  زا  یکی 

سفن رد  نیرمت  لیلد  نیمه  هب  هکلب  اـهنآ  تیـصخش  لـیلد  هب  هن  اـهییاناوت  هنوگ  نیا  نیا  رب  اـنب  دوشیم . راکـشآ  نآ  هتفهن  ياـهییاناوت 
. دراد دوجو  نآ  ناکما  ياهناسنا  همه  رد  هک  تسا 

زج يزیچ  یقیقح  نافرع  نیتسار . نافرع  زا  ياهناشن  هن  تسا و  نافرع  هن  اهتردـق  ای  تاکرح  هنوگ  نیا  هک  تسنیا  مهم  رایـسب  هتکن  ًاثلاث 
هک دـنزن  رـس  یـسک  زا  دـشاب و  يریگدای  نیرمت و  لباق  دـیابن  تسا  ندوب  نیتسار  هناشن  ناونع  هب  هچنآ  تسین و  ادـخ  هب  تفرعم  برقت و 

. دنتسه رارکت  نیرمت و  لباق  دنهدیم  ماجنا  دارفا  نیا  هچنآ  اما  دراد  مان  هزجعم 
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تـسیدنه میلاعت  رد  نآ  میلاعت  هکنیا  زج  هب  یلو  دراد  رتمک  ار  وشا  نوچمه  یبتاکم  ياهیگدولآ  اباب  ياـس  میلاـعت  دـنچ  ره  عومجم  رد 
ناـفرع ثیداـحا و  نآرق ، اـب  هک  ناـنچمه  تسین . عاـفد  لـباق  ًالـصا  هدوب و  شودـخم  يو  تاـیملعت  لوصا  زا  یخرب  دـشابیم  دودرم  هک 

تسین راگزاس  زین  یمالسا 
اهزیون گالبو 

اههزومآ شخب 

امراک خسانت و 

. تسا يدنه  ياهنییآ  نایدا و  روهشم  ياهیگژیو  زا  خسانت 
. تسا هدومن  داعم  نیزگیاج  ار  هلأسم  نیا  زین  اباب  ياس 

یملع زا  یلاوتم  تروص  هب  دنکیم و  يرپس  ار  دلاوت  يهلـسلس  کی  گرم ، ماگنه  هب  ناسنا  حور  هک  تسنیا  خسانت  هب  نادـقتعم  ياعدـم 
هتشاد موادت  تسا  نکمم  تیاهن  یب  ات  هخرچ  نیا  دوشیم و  لقتنم  رگید  يرکیپ  هب  گرم ، ماگنه  هب  رگید  راب  دیآیم . رد  رگید  ملاع  هب 
لکش هب  ینامز  ناتخرد و  تاتابن و  بلاق  رد  یهاگ  ًالثم  تسین . حطس  کی  رد  ًاموزل  رگید  یمسج  هب  یمـسج  زا  حاورا  لاقتنا  هتبلا  دبای .
رگید يدـسج  هب  درف  کی  حور  لاقتنا  تلع  يوناث و  دـلاوت  یگنوگچ  تیفیک و  نآ  ساسا  رب  هک  امراک  ای  همرک  دوش . رادومن  تاـناویح 
نانیا هک  تسنیا  رد  نخـس  اما  تسا ؛ زین  اـم  لوبق  دروم  هک  تسیلولعم  یّلع و  ماـظن  ناـمه  تقیقح  رد  همرک  نوناـق  دـهدیم . حیـضوت  ار 

. تسا رگید  دوجوم  بلاق  رد  ددجم  يدلوت  رد  ایند و  نیمه  رد  يدعب  تایح  دننکیم  نامگ 
تدم و يهرابرد  دوشیم ، لماش  ار  يونعم  یتنـس  ياهنییآ  بتاکم و  زا  یعیـسو  فیط  هک  خسانت ، هب  نادقتعم  امراک  خـسانت و  یـسررب 

اهنویلیم ات  تسا  نکمم  دـنیوگیم  رگید  یهورگ  دـننادیم و  لاس  رازه  یـس  ار  نآ  یخرب  دـنراد ؛ رظن  فالتخا  خـسانت  يهخرچ  ناـمز 
. دشکب لوط  لاس 

: مینکیم هدنسب  هنومن  دنچ  هب  هک  دراد ، دوجو  یناوارف  تالاکشا  هاگدید  نیا  دقن  رد 
یـسفن نینچ  درادن  ناکما  زگره  دسریم و  تیلعف  جراخ و  ندوب  هوق  زا  دهدیم ، ماجنا  هک  ییاهراک  هب  هجوت  اب  ملاع ، نیا  رد  یـسفن  ره 

. تسا ضحم  يهوق  ینینج و  تلاح  رد  هک  دریگب  قلعت  یندب  هب  دنک و  لوزن  ضحم  يهوق  يهجرد  هب  رگید  راب 
ياهنافرع هب  طوبرم  تالاقم  رگید  رد  هتبلا  ددرگ . زاب  یگفطن  تلاح  هب  درادـن  ناـکما  ندـش  لـماک  زا  دـعب  ناویح  ندـب  هک  روط  ناـمه 

ییارگ ترثک  اباب  ياس  نییآ  رد  ینافرع  ییارگ  ترثک  غیلبت  اباب و  ياس  میاهتخادرپ . خسانت  در  دروم  رد  ثحب  هب  لصفم  يدنه ، روهظون 
يهتخاس دوخ  نید  دـنچ  ره  دـنرادن ، رگید  کی  اب  یتوافت  چـیه  دـنَّقح و  ناـیدا  يهمه  هک  دـنکیم  حیرـصت  يو  دوشیم . غیلبت  یناـفرع 

ار رگید  نایدا  يهمه  تقیقح  دشاب ، هتـشاد  ار  نآ  یـسک  نوچ  هک  دنادیم  دـص  يهلزنم  هب  ار  نآ  دـنادیم و  اهنآ  نیرتلماک  ار  شیوخ 
. تشاد دهاوخ  دنتسه ، رتمک  دص  زا  یگمه  هک 

: دیوگیم يو 
قلعت ادخ  کی  هب  اهنت  بهاذـم  همه  [ 7 . ] دـنرگید کی  ناردارب  اهناسنا  یمامت  دـنوشیم و  نومنهر  فدـه  کی  يوس  هب  نایدا  یماـمت 
هجوت دروم  ار  هتکن  نیا  دیاب  داضت  دنرادن . رگیدکی  اب  یتوافت  چیه  لصا  رد  نایدا  دنزاسیم ، نات  نومنهر  دصقم  کی  يوس  هب  دنراد و 
دنبیاپ دوخ  رواب  نیا  هب  لمع  رد  اـما  دـنراد ، ار  ياـعدا  نینچ  ظـفل  رد  دـنچ  ره  یناـفرع ، ییارگ  ترثک  نایعدـم  زا  يرایـسب  هک  داد  رارق 

زا دوخ  ناوریپ  يارب  رگید  نایدا  یتسرد  ياعدا  دـننادیم . دوخ  ییاعدا  کلـسم  مارم و  زا  يوریپ  ار  تاجن  هار  اـهنت  ناـنیا  بلغا  دنتـسین .
میلاعت هب  هک  یـسک  دننادیم  یبوخ  هب  نانآ  الا  تسا و  رتشیب  دارفا  بذـج  غیلبت و  روظنم  هب  ًافرـص  يرهاظ و  ییاعدا  اباب  ياس  لاثما  يوس 
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ای مالـسا  هب  شیارگ  يهزاجا  دوخ  ناوریپ  هب  لیلد  نیمه  هب  دـهد . نت  نانآ  ياههزومآ  میلاعت و  هب  دـناوتیمن  زگره  دـشاب ، دـنبیاپ  مالـسا 
ینهذ ياهرواب  يهمه  زا  تسد  دیاب  دارفا  دشاب ، راذگ  رثا  دناوتب  نانآ  میلاعت  هک  نآ  يارب  دننکیم  دیکأت  اهنآ  دـنهدیمن . ار  رگید  نایدا 

؟ دراد ییارگ  ترثک  راکنا  ییارگ و  راصحنا  زج  ییانعم  نیا  ایآ  دنرادرب . دوخ  نیشیپ  ینورد  و 
!؟ تسا داضت  رد  رگید  نید  اب  نید  کی  داقتعا  هک  یتروص  رد  ًاقح  نایدا  يهمه  هنوگچ  یتسار  هب 

. تسا زیمآرحس  ییوداج و  ياهورین  زا  هدافتسا  دیدج  ياهنافرع  ياهصخاش  زا  یکی  وداج 
دارفا بذـج  هب  دـنک و  داجیا  ار  یبلاج  عونت  دـناوتیم  رـصاعم  ناـسنا  تیونعم  زا  رود  هب  ینیـشام و  تخاون و  کـی  یگدـنز  رد  هتبلا  هک 

نیا رد  دـهدب ، تبـسن  دـنوادخ  هب  ار  دوخ  ییاـناوت  يونعم  ياهقرف  ربـهر  یعدـم  کـی  هک  يدراوم  رد  صوـصخ  هب  دوـش . رجنم  يداـیز 
نامز زا  وداج  رحس و  دراذگیم . يرتشیب  ریثأت  مدرم  يور  دوشیم و  هئارا  ادخ  ءایلوا  يونعم  تامارک  ياج  هب  ییوداج  ياهراک  تروص 

ِْهیَلَع نامیلـس -  ترـضح  ریخـست  رد  هک  نج  زا  يدارفا  اب  مدرم  زا  یهورگ  تفاـی . جاور  مدرم  نیب  رد  ماَـلَّسلا -  ِْهیَلَع  نامیلـس -  ترـضح 
يوریپ نآ  میلاعت  زا  دـنتخومآ و  هنجا  زا  ار  وداج  رحـس و  دـنوادخ ، تردـق  هب  ندـیزرو  رفک  اب  هدرک و  رارقرب  طاـبترا  دـندوب ، ماَـلَّسلا - 

. دندرک
« َرْحِّسلا َساّنلا  َنوُمِّلَعی  اوُرَفک  َنیطایَّشلا  َّنکل  َو  ُنامیَلُس  َرَفک  ام  َو  َنامیَلُس  ْکُلم  یلَع  ُنیطایَّشلا  اُوْلتَت  ام  اوُعَبَّتا  َو  »

ار رحس  ندرک  لطاب  ياههار  لباب  رد  هتشرف  ود  نداتسرف  اب  دنوادخ  درک و  داجیا  ار  یتالکشم  مدرم  یگدنز  رد  وداج  رحس و  نآ  زا  سپ 
. تشادن ياهدیاف  ناشیارب  هک  دنتفرگ  ارف  ار  ییاهزیچ  ود  نآ  زا  مدرم  یلو  تخومآ  مدرم  هب 

. دشاب دناوتیم  بتکم  کی  تیناقح  يهناشن  هداعلاقراخ  ياهراک  دننکیم  نامگ  مدرم  زا  يرایسب 
ییاهراک ماجنا  اب  دننکیم  یعس  دنروآیم  تسد  هب  هک  ياهتردق  اب  هدرک و  هدافتـسا  مدرم  یگداس  نیمه  زا  زین  نایوج  دوس  نایعدم و 

نانخس يهمه  هک  دنهد  هولج  نینچ  هرم ، زور  ثداوح  يهرابرد  ییاهینیب  شیپ  اهییوگـشیپ و  ای  تسا و  جراخ  مدرم  مومع  ناوت  زا  هک 
کی شور  هار و  یتـسرد  تیناـقح و  يهناـشن  ار  هداـعلاقراخ  ياـهراک  ماـجنا  ناوتیمن  زگره  دراد . یهلا  دـییأت  رهم  تسا و  قـح  ناـنآ 

لولعم اهنآ  زا  يرایـسب  اما  تسا ؛ يدادادـخ  ياهدادعتـسا  اهيدـنمناوت و  رثا  رد  هداعلاقراخ  ياهراک  زا  یخرب  دـنچ  ره  تسناد . فراع 
. تسا یناطیش  یهاگ  یحور و  نیرمت  اهتضایر و 

. تسا زیگنا  تفگش  هداعلاقراخ و  یتردق  ياراد  یناسنا  حور  هک ، نیا  حیضوت 
. دنک هدفتسا  دوخ  حور  يهداعلاقراخ  تردق  زا  ناوتیم  دیامن ، بوک  رس  ار  یناویح  زیارغ  دناوتب  رگا  یناسنا  ره 

هرهب دوخ  شـالت  لـصاح  زا  دـنک ، شـالت  هک  ياهزیگنا  ره  هب  نازیم و  ره  هب  سک  ره  هک  تسا  تروـص  نیا  هب  ملاـع  نیا  رد  یهلا  تنس 
شزرا يهداعلاقراخ  ياهراک  دـیآیم . تسد  هب  ثئابخ  نیرتدـب  باکترا  هار  زا  تسا و  یناطیـش  تردـق  ییاناوت و  یهاـگ  هتبلا  دربیم .
ياهراک هب  یبایتسد  يارب  ار  یلمع  یقیقح  فراـع  چـیه  دـنچ  ره  دنـشاب ، هدـمآ  تسد  هب  یهلا  تاروتـسد  هب  لـمع  يهیاـس  رد  هک  دراد 

عون رـشب  یلقع  يرکف و  دـشر  اب  دـیابن  ایآ  تسین . ادـخ  هب  برقت  تفرعم و  زج  يزیچ  یقیقح  نافرع  اریز  دـهدیمن ، ماـجنا  هداـعلاقراخ 
هزجعم نآ  دنبای و  رد  ار  تقیقح  نآ  رد  لمأت  اب  مدرم  ات  دشاب ، نخـس  خنـس  زا  نیرخآ  ربمایپ  زاجعا  دـیاب  قح  هب  دـیامن ؟ رییغت  زین  زاجعا 

تسا لقعت  رکفت و  دروم  رد  شتایآ  رامـشیب  هک  ینآرق )  ) ینید نومـضم : نیا  هب  دراد  یبلطم  يوسنارف  نبرک  يرناه  سبو . تسا  نآرق 
او ار  ناسنا  عوضخ ، دایقنا و  ترطف  یلایخ  يادخ  اباب  ياس  دهدیم . صیخشت  دب  زا  ار  بوخ  ناسنا  رکفت  اب  اریز  دشاب ، یفارخ  دناوتیمن 
رد روضح  زا  ناسنا  يرطف  یتوکلم و  يهبرجت  دروآ . يور  شیاتس  هدجس و  هب  دروآ و  دورف  میظعت  رـس  لامک  عبنم  ربارب  رد  هک  درادیم 

، دشاب هتفر  شدای  زا  هچ  رگا  ادخ  ربارب  رد  عوشخ  عوضخ و  يهبرجت  هداد و  تداهش  وا  تیبوبر  هب  هک  یهلا  قلطم  تردق  لامک و  رضحم 
. تسا یقاب  وا  يهراب  رد  شتخانش 

. دنک عوضخ  يو  ربارب  رد  ات  تسا ، یلاعتم  یتقیقح  يوجتسج  رد  يرطف  روط  هب  ناسنا  زین  ناهج  نیا  رد 
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ياـهتروص هب  هکلب  تسین ، ینتفر  نیب  زا  ریذـپ و  لیدـبت  يرطف  ياـنمت  نیا  دـناهدرک  شوـمارف  ار  یقیقح  يادـخ  هـک  ییاـهناسنا  يارب 
. دریگیم رارق  لمع  دروم  ياهدنبیرف  روط  هب  هدیشک و  رب  رس  یقیقح  ریغ  تسردان و 

شتسرپ هب  يرطف  ششک  نیا  نیتسار  ياضرا  صیخشت و  یناوتان  تلع  هب  هتشاد ، رصاعم  ناسنا  هک  ییاهتفرشیپ  مامت  اب  زورما  ییایند  رد 
. تسا هدروآ  يور  شیوخ  سنج  زا  ییادخ 

. تسا شتسد  اب  رتسکاخ  یهوبنا  دیلوت  شاهزجعم  هدرک و  لولح  وا  رد  قلاخ  يادخ  هک  تسیعدم  اباب  ياس 
رد ریزگان  دناهتخانـشن ، ار  تقیقح  هک  عوضخ  داـیقنا و  يهنـشت  ياـهترطف  دـناوخیم و  ارف  شیوخ  شتـسرپ  شیاتـس و  هب  ار  مدرم  يو 

: دنناوخب وا  ربارب  رد  لماک  هجوت  شمارآ و  تلاح  رد  ات  دنکیم ، هیصوت  ار  راکذا  نوتم و  نیا  شناراداوه  هب  وا  دننزیم . وناز  شربارب 
رتنیریـش نونج  نیا  زا  هک  دـینک  رواب  دـینک ، قلخ  نات  یگدـنز  رد  ار  اباب  نونج  دیـشاب  لوغـشم  نم  هب  دـینادب ، نم  روصحم  ار  ناـتدوخ 

لثم مداد ، نات  شرورپ  یکدوک  لثم  متفرگ  امـش  يارب  ار  قشع  زا  یفلتخم  ياهمرف  اه ، لاس  نیا  همه  میدرک ، تداـع  مه  قشع  هب  تسین 
مـشخبب ات  ماهدمآ  نم  مهدب ، تداعـس  ات  ماهدمآ  نم  متفرگ …  دوخ  هب  ار  ناترهاوخ  ردارب و  مرف  نم  دینک  دشر  ات  قشاع ، يردام  ردـپ و 

ادیپ ارم  ایب و  دیریگب  شمارآ  نم  زا  دیراپـسب و  نم  هب  ار  دوخ  تالکـشم  بارطـضا و  همه  تسین  نم  تیدوجوم  زا  يرگید  روظنم  چـیه 
قلاخ و يادخ  امهرب ، ار  دوخ  اباب  ياس  دینک  هاگن  نورد  ندب و  مرف  يوسارف  هب  دـینک ، هاگن  نم  هب  کیدزن  زا  نک  ادـیپ  ار  تدوخ  نک و 

شمارآ دنـسرب ؛ قشع  شمارآ و  هب  ات  دنزروب ، قشع  وا  هب  دننک ؛ میظعت  شیاتـس و  ار  وا  ات  دهاوخیم ، مدرم  زا  درادنپیم و  شخب  یتسه 
لامک هک  نیا  لاح  دـندرگیم . نآ  لابند  هب  زین  ناهج  نیا  رد  تسا و  هاـگآ  نآ  را  ناـشترطف  دـناهدرک ، هبرجت  توکلم  رد  هک  یقـشع  و 

؟ اجک دودحم  دنمزاین و  ناسنا  کی  اجک و  تسوا  هاگ  شیپ  رد  عوشخ  ناهاوخ  ترطف  هک  یقلطم 

عبانَم

، يدهلا مجن  رشن  یلاعف ، یقت  دمحم  رتکد  ارگ ، تیونعم  روهظون  ياهنایرج  رب  یشرگن  اههیاس ، باتفآ و  . 1
. یمالسا گنهرف  مولع و  هاگشهوژپ  فیس ، يرهاظم  اضر  دیمح  روهظون ، ياهنافرع  يداقتنا  یسانش  نایرج  . 2

. نیقی يابهص  تاراشتنا  یفیرش ، دمحا  بذاک ، نافرع  یقیقح و  نافرع  رب  يدمآ  رد  . 3
، لوا پاچ  هر ،)  ) ینیمخ ماما  یشهوژپ  یشزومآ  هسـسوم  تاراشتنا  زکرم  یمالـسا ، نافرع  يوجتـسج  رد  يدزی ، حابـصم  یقت  دمحم  . 4

. مق ناتسبات 1386 ،

اباب ياس  ياههزومآ  یسررب 

ادخ [ - 1

: دینیبب ار  وا  ریباعت  زا  یخرب  یتواضق  چیه  نودب  دراد . یصاخ  ریباعت  ادخ  هرابرد  اباب  ياس 
. تسا شنیرفآ  ناهج  ششوپ  تسا و  شزومآ ])) ( ] ) = ) حیحص راتفر   ) امراد دوخ  دنوادخ ، »

؟ تسه یتوافت  شریوصت  ءیش و  نیب  ایآ 
تسا قشع  دنوادخ  دنتـسین ؛ ادج  رگیدکی  زا  دنوادخ  قشع و  دندحاو . يادخ  زا  ییزج  اهناسنا  همه  امـش . همه  وا  دیتسه و  وا  همه  امش 

. تسادخ قشع  و 
. تسا دنوادخ  دراد ، دوجو  یهلا  حور  لکش  هب  مسج  رد  هچنآ  متسه . وا  نم 

.« تسا دنوادخ  هفیظو  دی . دنوادخ  ندب  رد  ياهدنز  ياهلولس  همه  امش 

امن تیونعم  روهظون  شبنج  هدزاود  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1197زکرم  هحفص 417 

http://www.ghaemiyeh.com


نآ هب  یتیمها  تدابع  تسین و  راگزاس  قشع  اب  اهنیا  هک  دوشن  ادـخ  باـب  رد  تالالدتـسا  هب  ـالتبم  ناـسنا  دـنکیم  هیـصوت  يدروم  رد  وا 
، تسا لولح  هب  لئاق  یهاگ  درادن . ادخ  زا  نشور  يروصت  اباب  ياس  هک  دیآیم  تسد  هب  ادـخ  هرابرد  وا  ياههتفگ  عومجم  زا  دـهدیمن .

تعیرش هب  مالـسا  نآرق و  هک  ییادخ  اما  دنادیم . يژرنا  یناهیک و  حور  خنـس  زا  ار  ادخ  یهاگ  مسیئتناپ و  ای  ییادخ  همه  هب  لئاق  یهاگ 
. تسا یتسه  ناهج  لک  أدبم  هک  تسییادخ  وا  تسین . اهنیا  زا  مادک  چیه  تسا ، هدرک  یفرعم 

. تسا تادوجوم  یمامت  قوف  هک  تسیدوجو  ياراد  دنوادخ 
. تسا یتافص  امسا و  ار  وا 

. تسا ریبخ و …  میکح ، ریدق ، میلع ، دحاو ، دحا ، هک  نیا  هلمج  نآ  زا 
ایـصوا و ایبنا و  هلـسلس  تسا ، يداه  وا  هک  تهج  نآ  زا  درادن . هار  یتساک  صقن و  چیه  وا  رد  تسوا و  تاذ  نیع  هیلامک  تافـص  یمامت 

لامعا هبـساحم  يارب  تمایق  مان  هب  ار  یملاع  تسا ، لداع  هک  ور  نآ  زا  داتـسرف و  ورف  اهناسنا  ییامنهار  يارب  ار  ینامـسآ  ياهباتک  زین 
. دنکیم یفرعم  نآرق  نید و  هک  تسییادخ  نیا  تخاس . ردقم  اهناسنا 

هب قشع  تسین  مولعم  اباب  ياس  راثآ  زا  رگید  يوس  زا  تسین . راگزاس  يرـشب  ياهیـشیدنا  ژک  اهیمهفژک و  زا  کـیچیه  اـب  ییادـخ  نینچ 
کی قشع  تسا و  قشع  دراد  تیمها  تلاصا و  هچنآ  هک  دیآیم  تسد  هب  اباب  ياس  میلاعت  اههتفگ و  يرایـسب  زا  ادخ . ای  تسا  لصا  ادخ 

. تسا یناسنا  رما 
هاـگیاج یناور  یحور و  تالکـشم  ناـیم  نیا  رد  هدـمآ و  راـتفرگ  یناوارف  تالـضعم  تالکـشم و  هب  رـشب  هزورما  هک  تسا  نآ  تـیعقاو 

قشع و دشخب ، مایتلا  ار  نردم  ناسنا  یناور  یحور -  ياهيرامیب  اهبیـسآ و  يدـح  ات  دـناوتیم  هک  ياهدـیدپ  نیرتمهم  دراد . یـصاخ 
. تسا تبحم 

دناوتیم هک  تسا  قشع  قشع . قلعتم  هن  تسا  قشع  دوخ  تسا  مهم  رشب  يارب  هچنآ  سپ  دراد . دوجو  تیـساسح  نآ  هب  تبـسن  ور  نیا  زا 
هب تالکـشم  هک  تسا  قشع  دشخبیم و  دوبهب  ار  یناسنا  طباور  هک  تسا  قشع  دـهد . شهاک  ار  ناسنا  ینورد  ياهألخ  اهجـنر و  مالآ ،

. تسا نامرد  ار  ناسنا  دوخ  رادرک  راتفر و  زا  هدمآ  دوجو 
میلاعت اههشیدنا و  زا  اباب  ياس  هتشذگ ، اهنیا  زا  قشع . لصا  هب  یبایتسد  يارب  تسیاهناهب  ادخ  هب  قشع  هتفای و  تیمها  قشع  دوخ  نیا  رب  انب 

اب ینافرع  دـناوتیمن  اباب  ياس  نیا  رب  انب  دراد . ياج  ادـخ  نودـب  ینافرع  بتاکم  نایم  رد  ادوب  تشذـگ ، هک  ناـنچ  دریگیم و  ماـهلا  ادوب 
. دشاب دنبیاپ  مه  ادوب  نافرع  هب  دهد و  هئارا  ادخ 

بهاذم يربارب  [ - 2

يارب دیاب  . » درادن يرترب  نایدا  بهاذم و  رگید  رب  ینید  چیه  یبهذم و  چـیه  وا  رظن  زا  دـنیبیم و  ربارب  ار  بهاذـم  نایدا و  مامت  اباب  ياس 
کی هب  یگمه  کین  لامعا  همه  شتسرپ و  یهلا ، ياهدورس  تدابع ، تروص  نیا  ریغ  رد  دیشوکب . دنوادخ  هب  ناتداقتعا  نامیا و  ياقترا 
کی يوس  هب  نایدا  یماـمت  دـنریگیم . لکـش  عاـمتجا  راـشف  تحت  هک  یتافیرـشت  دوشیم . لیدـبت  يدارا  ریغ  چوپ و  یبهذـم  تافیرـشت 

دـصقم کی  يوس  هب  دـنراد و  قلعت  ادـخ  کی  هب  اـهنت  بهاذـم  همه  دـنرگیدکی . ناردارب  اـهناسنا  یماـمت  دـنوشیم و  نومنهر  فدـه 
یبهذم هب  داقتعا  هک  تسانعم  نیدـب  ًالوا  لصا  رد  نانخـس  نیا  دـنرادن ». رگیدـکی  اب  یتوافت  چـیه  لصا  رد  نایدا  دـنزاسیم ، ناتنومنهر 

اباب ياس  هک  تسیزیچ  نامه  یلاـعت  نیا  دـسرب و  یلاـعت  یهاـگآ و  هب  دـناوتیم  یبهذـم  نید و  ره  اـب  ناـسنا  درادـن و  ترورـض  صاـخ 
. دنکیم حرطم  رترب  بهذم  کی  ناونع  هب  ار  دوخ  میلاعت  عقاو  رد  اباب  ياس  دزومآیم .

؛ تسا اباب  ياس  بتکم  مان  هب  رترب  بهذم  کی  تابثا  بهاذم و  نایدا و  یفن  يانعم  هب  بهاذم  نایدا و  يربارب  عقاو  رد 
. تسا ینید  مسیلارولپ  يانعم  هب  نایدا  يربارب  ًایناث ،
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هـس نایدا  رثکت  عونت و  هنیمز  رد  يو  دراد . کـیه  ناـج  ياههشیدـنا  رد  هشیر  ریخا  ياـهلاس  رد  هک  تسیمـالک  شرگن  ینید  مسیلارولپ 
: تسا هدرک  ناونع  ار  درکیور 

، دـنراد رب  رد  ار  یقیاقح  رگید  نایدا  دـیآیم . تسد  هب  نید  کی  قیرط  زا  اهنت  يراگتـسر  لامک و  هک  تسا  رواب  نیا  هب  ییارگراـصحنا 
لاح نیع  رد  تفریذپ ، دیاب  ار  ینید  ياههبرجت  رد  ددعت  عونت و  تسیعدم  هک  ییارگ ، لومش  دشاب ؛ قح  دناوتیم  نید  کی  ًارـصحنم  اما 

دحاو تقیقح  نیا  اما  تسا ، دحاو  تقیقح  هک  دنکیم  حرطم  ار  اعدا  نیا  ینید  مسیلارولپ  تسا ؛ بذـک  قدـص و  لباق  نایدا  يواعد  هک 
يراگتـسر تاجن و  رد  اهنآ  نیا  رب  انب  دنـشاب ، تقیقح  لـماح  دـنناوتیم  ناـیدا  یماـمت  هکلب  تسین ، نید  کـی  رکف و  کـی  سرتسد  رد 

. دنکیرش
. تسا تقیقح  مسیلارولپ  دراد ، تیمها  رتشیب  هچنآ  ینید  مسیلارولپ  عاونا  نایم  رد 

. دنادیم مالسا  هب  رصحنم  ار  تقیقح  مامت  نآرق  هک  تفگ  ناوتیم  راصتخا  هب 
. تسا مالسا  دمآ ، رشب  يارب  ینامسآ  باتک  نیرخآ  و  ص )  ) متاخ ربمایپ  تسد  هب  هک  متاخ  نید  نوچ  تسا ، نشور  مه  نآ  لیلد 

: دنادیم مالسا  هب  رصحنم  ار  میقتسم  طارص  وسکی  زا  نآرق 
ناونع هب  مالـسا  ریغ  یـسک  رگا  هک  دـنکیم  مالعا  تحارـص  اب  رگید  يوس  زا  و  ( 153 ماـعنا /  .« ) دـینک نآ  يوریپ  تسار ، هار  تسنیا  «و 

. تسین هتفریذپ  وا  زا  تفریذپ ، قح  نید 

كولس رکذ و  [ - 3

، ثیداحا نآرق ، رد  هک  یثحابم  اب  ار  وا  بلاطم  رگا  درک . حرطم  ار  یثحاـبم  كولـس ، لـماوع  عناوم و  زین  ادـخ و  رکذ  هراـبرد  اـباب  ياـس 
هتـسد بیوبت و  رظن  زا  هچ  مجح ، تیمک و  رظن  زا  هچ  تسین . فیـصوت  لباق  توافت  مینک  هسیاقم  تسا  هدمآ  ینافرع  ياهباتک  هیعدا و 

. تسادخ رکذ  كولس  طیارش  نیرتمهم  زا  یکی  تیفیک . يرترب و  رظن  زا  هچ  ندوب و  عنام  عماج و  رظن  زا  هچ  يدنب ،
. دنکیم کیدزن  تدحو  ناهج  هب  رود و  ترثک  ملاع  زا  ار  ناسنا  رکذ 

نیزگیاج ادخ  جراخ و  ناسنا  بلق  زا  ادخ  ریغ  هک  نیا  ات  دشاب  مادم  هتـسویپ و  دیاب  هجوت  نیا  تسوا . تافـص  امـسا و  هب  هجوت  ادخ  رکذ 
. تسا رای  لامج  هب  هاگن  بوبحم و  هظحالم  رکذ  تقیقح  دوش .

رود وا  تریغ  زا  تسا و  رویغ  دـنوادخ  درگنب . يرگید  هب  تسین  اور  تسا ، هتـسشن  دوخ  قوشعم  ياشامت  هب  تسا و  رکذ  لها  هک  یـسک 
. دنک روک  ار  شهاگن  دنوادخ  دنادرگ ، وا  زا  يور  دنک و  رظن  وا  هب  هک  ياهدید  ره  دنیبب . ار  يرگید  مشچ  هک  تسا 

ماود هب  دیاب  ناسنا  تروص  نیا  رد  هک  تسیفخ  رکذ  سپـس  تسا ؛ بلق  روضح  نآ  طرـش  هک  تسیرهاظ  رکذ  تسخن  دراد . یبتارم  رکذ 
شمارآ تسین . وا  رد  هدنب  يانف  قح و  دوهـش  زج  يزیچ  هک  تسیقیقح  رکذ  رکذ ، هلحرم  نیرخآ  دبای . تسد  رـس  اب  مزالم ت  دوهـشم و 

: دوشیم لصاح  ادخ  رکذ  هیاس  رد  اهنت  تسا ، نردم  رشب  يوزرآ  هک 
 / دعر .« ) دباییم مارآ  ادخ  دای  هب  اهنت  اهلد  هک  دیـشاب  هاگآ  دباییم ؛ مارآ  ادـخ  دای  هب  ناشیاهلد  دـناهدروآ و  نامیا  هک  یناسک  نامه  »

(28
: تسا یهابتشا  راک  اباب  ياس  میلاعت  رد  اما  دراد ، ياهژیو  هاگیاج  هزور  یمالسا  كولس  رد  رگید  يوس  زا 

، دـینک دوخ  نآ  زا  شیاتـس و …  دـمح و  نتفرگ ، هزور  ندرک ، رذـن  ناونع  هب  ًافرـص  ار  يدزیا  فـطل  دـیناوتیم  هک  دـیراد  داـقتعا  رگا  »
. تسا قشع  مزال  کفنیال و  رما  اهنت  دیهابتشا . رد  تخس  هنافسأتم 

.«. دهدیم شهاک  ار  زییمت  هوق  دنکیم و  فیعض  ار  كرد  هوق  سفن ، طبض  نودب  هزور 
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حیسم یسیع  راهچ ؛ [ - 4

اراکـشآ ینلع و  تروص  هب  فلتخم  دراوم  رد  ار  نآ  تسا و  رثأتم  تیحیـسم  میلاعت  ماَلَّسلا و  ِْهیَلَع  حیـسم  یـسیع  زا  اباب  ياس  کش  نودب 
: دوشیم هراشا  دراوم  نآ  زا  یکی  هب  اهنت  هک  دنکیم  مالعا 

اب وا  دیـشخب . یلـست  ار  درد  یناشیرپ و  دـنکارپ و  ار  تقفـش  محر و  رون  وا  دومن . یِّلََجت  ناسنا  بلاـق  رد  هک  دوب  یتقفـش  محر و  یـسیع  »
هلأسم تخاس ». دازآ  ار  تاناویح  درک و  شنزرـس  خیبوت و  ار  ناگدنـشورف  میلـشروا  دبعم  رد  نایاپراهچ  ناگدنرپ و  جنر  زا  ندـش  علطم 

نایب نمـض  دروم ، رد 128  نآ  ناـیاپ  رد  تاـمیلعت ، باـتک  هدـنروآدرگ  هک  تسا  نشور  دـح  نادـب  اـت  تیحیـسم  هب  اـباب  ياـس  شیارگ 
. دهدیم ناشن  تیحیسم  سدقم  باتک  زا  ییاهزارف  اب  ار  اباب  ياس  میلاعت  نانخس و  تهابش  دیدج ، دهع  زا  ياهدیزگ 

يونعم ياهتردق  جنپ ؛ [ - 5

: تسا هداعلاقراخ  ياهتردق  تسا ، حرطم  ناضاترم  يدنه و  ياهنافرع  هژیو  هب  اهنافرع  رتشیب  رد  هک  یمهم  لئاسم  زا  یکی 
. تسا تیعقاو  زا  یلاخ  غورد و  یلاشوپ ، دوشیم ، شرازگ  هک  اهتردق  نیا  زا  يرایسب  ًالوا ،

ناعذا ددرگ ، تابثا  ًاعطق  هک  يدراوم  رد  اهنآ  تیعقاو  هب  ناوتیم  ضرالا  یط  ای  یناوخنهذ  اضف ، رد  زاورپ  لـثم  اـهنآ  زا  یـضعب  رد  اـما 
؛ درک

. تسا سفن  تیصاخ  اهنیا  تفگ  دیاب  دوش  تباث  اهنآ  تیعقاو  هک  هداعلاقراخ  ياهییاناوت  یخرب  رد  ًایناث ،
ياهییاناوت اهتردق و  مینک ، تیبرت  هداد و  نیرمت  صاخ  ياهنوگ  هب  ار  نآ  مینک و  دودحم  ار  سفن  رگا  هک  تسنیا  یهلا  ننـس  زا  یکی 

هب نیرمت  اب  ار  اهنآ  ناوتیم  هک  تسا  یناسنا  سفن  ياهیگژیو  زا  هداعلاقراخ  تاکرح  هنوگ  نیا  نیا ، رب  اـنب  دوشیم . راکـشآ  نآ  هتفهن 
. تسا هتخاس  حرطم  ار  یبلاج  ثحابم  هراب  نیا  رد  انیس  نبا  دروآ . تسد 

زا ياهناشن  هن  تسا و  نافرع  هن  شدوخ ، دـح  رد  هداعلاقراخ  تاکرح  يونعم و  ياهتردـق  تشاد  هجوت  دـیاب  هک  نیا  رتمهم  هتکن  ًاثلاث ،
ندیسر یگدنب ، یهلا ، تاذ  هب  یقیقح  تفرعم  نافرع ، زا  فده  تسین . ادخ  هب  تفرعم  برقت و  زج  يزیچ  یقیقح  نافرع  نیتسار . نافرع 

: تسا برقت  یبوبر و  سدق  میرح  هب 
یهلا برقت  نیتسار و  تیونعم  ریـسم  رد  ناسنا  رگا  هتبلا  (. 56 تایراذ /  « ) دننک شتـسرپ  ارم  هک  نآ  يارب  رگم  مدـیرفاین  ار  ناسنا  نج و  »
هجوت دیاب  یلو  دشاب ؛ هداعلاقراخ  ياهتردق  اهنآ  زا  یکی  تسا  نکمم  هک  داد  دنهاوخ  يزیاوج  ایاده و  وا  هب  ریسم  یط  رد  دریگ ، رارق 
هجوت دـیاب  نینچمه  یبوبر . نامـسآ  هب  نانآ  يزاس  کیدزن  اهناسنا و  يرای  يارب  تسیاهلیـسو  طقف  هکلب  تسین ، فدـه  اهنیا  هک  تشاد 

وا طاطحنا  طوقـس و  هظحل  نامه  زا  داد ، رارق  فدـه  دوخ  يارب  ار  اـهنآ  درک و  هجوت  اهتردـق  اـهییاناوت و  نیا  هب  سک  ره  هک  تشاد 
. دوشیم زاغآ 

شورخ گالبو 

یتسرپ ناطیش   - 7

هچخیرات

ار نآ  لیلد  دنهدیم و  هلاس  نارازه  هنیشیپ  نآ  هب  یخرب  هک  تسیتاداقتعا  زا  یکی  یتسرپ  ناطیش  أدبم  هچخیرات ، یتسرپ ، ناطیـش  فیرعت 
ریخ و  » يادخ ینعی ؛ مه ، دـض  يادـخ  ود  نتفرگ  رظن  رد  ای  شیپ و  لاس  نارازه  نامدرم  يوس  زا  تردـق  ياراد  دوجوم  ره  شتـسرپ  زین 
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رترثؤم رتيوق و  رایسب  يوق و  هداعلا  قوف  یتردق  ناونع  هب  ناطیش  شتسرپ  ینعم  هب  یتسرپ ، ناطیش  یتسرپ : ناطیـش  يانعم  دننادیم . رش »
. تسادخ نوچمه  يویند  بوخ  ياهورین  زا 

هجوت و دروم  ناهج ، ود  تردـق  نیرترب  ناونع  هب  یتردـق  نیمز ، يور  رب  تیمکاح  تردـق و  داـمن  ناونع  هب  ناطیـش  یتسرپ ، ناطیـش  رد 
. دنکیم دنمنوناق  دوشیم ، هدرمشرب  خزود  ناونع  هب  هک  ار  ییایند  نیا  دراد و  رارق  شتسرپ 

زین یناطیـش  دیلپ و  ياهحور  هنجا و  اهورین و  زا  قلطم  تردـق  یکیرات و  تردـق  ناونع  هب  ناطیـش  زا  هدافتـسا  زا  ریغ  یتسرپ ، ناطیـش  رد 
. تسا يدیلپ  تردق  شتسرپ  یتسرپ ؛ ناطیش  يانعم  تیاهن  رد  و  دوشیم ؛ هدافتسا  دوخ  فادها  هب  ندیسر  يارب 

ربارب رد  اهناسنا  میدق  ياهنامز  رد  ددرگ . یمرب  یمدآ  هیلوا  نورق  هب  دش  هتفگ  هک  هنوگنامه  یتسرپ  ناطیـش  أدبم  یتسرپ : ناطیـش  أدبم 
یتسرپ ناطیـش  دـنداتفایم . هدجـس  هب  دـندشیم و  میلـست  دـندوب ، زجاـع  نآ  كرد  زا  دنتـشادن و  ار  نآ  اـب  هلباـقم  تردـق  هک  يزیچ  ره 

لباقم رد  هک  نیا  يارب  اهنآ  هک  دشاب  هنوگ  نیا  دناوتیمن  تسا و  هدشن  عقاو  یتسرپ  ناطیـش  یتسرپادـخ و  ياهتنـس  ساسا  رب  یمیدـق ،
شتـسرپ شیاتـس و  هب  تسا ، هدوب  رادروخرب  یـصوصخم  تمظع  زا  بش  ماـگنه  رد  تردـق  نیا  املـسم  دـننک و  هدجـس  گرزب  یتردـق 

دوجو هب  ار  یمیدق  یتسرپ  ناطیـش  أدبم  عوضوم ، نیا  دـنتخادرپیم . دراد ، ياهداعلا  قوف  تردـق  هک  كانتـشهد  یعیبط و  قوف  يدوجوم 
؟ تسا هتشاد  دوجو  یتسرپ  ناطیش  ادتبا ، رد  ًاعقاو  ایآ  هک  دسریم  یمدآ  نهذ  هب  یلاؤس  یتسرپ  ناطیش  أدبم  يهرابرد  اما  دروآ .

. تسا هتشاد  دوجو  يرگوداج »  » هک نآ  ای 
. تسا هتفرگ  لکش  نآ  ناهن  زا  نیون  یتسرپ  ناطیش  سپس  هتشاد و  دوجو  ادتبا  يرگوداج  ًاملسم  تسین . مولعم  یتسرد  هب  نآ  خساپ 

هرهب یکیرات  تردق  ناطیـش و  تردق  زا  ات  دنتخادنا . هار  هب  دندوب ، ناگداز  بیجن  زا  هک  اهیـسیلگنا  زا  ياهراپ  ار  دـیدج  یتسرپ  ناطیش 
 - 16  » نرق دودح  رد  ناتـسلگنا و  رد  نیون  یتسرپ  ناطیـش  تقیقح  رد  دوشیم . رازگرب  نیون  یتسرپ  ناطیـش  مسارم  نآ ، زا  سپ  دنربب و 

هدافتسا لاح  ره  هب  اما  تشاد ؛ دوجو  ییاطسو  نورق  یمیدق و  یتسرپ  ناطیش  هب  تبسن  يرایـسب  تارییغت  هتبلا  دمآ . دوجو  هب  يدالیم  « 15
یتسرپ ناطیـش  يهچخیرات  دیـشک . نآ  يور  رب  ینالطب  طخ  ناوتیمن  هک  تسیزیچ  نیا  تسا و  هدـنام  یقاب  ناـنچمه  ناطیـش  تردـق  زا 

. تسا يرگید  زیچ  تیعقاو  اما  دننادب ، يدالیم  « 15  - 16  » نرق هب  طوبرم  ًاتیاهن  نردم و  ینییآ  ار  یتسرپ  ناطیش  ياهدع  دیاش 
قیدصت ار  فرح  نیا  هدمآ  تسد  هب  دهاوش  هتبلا  داد . تبـسن  یمدآ  شیادـیپ  يهیلوا  نورق  هب  ار  یتسرپ  ناطیـش  يهچخیرات  ناوتب  دـیاش 
ددرگیم رب  حیسم  دالیم  زا  لبق  اهنرق  هب  يزکرم ،» ياقیرفآ  یبونج و  ياکیرمآ  نیتال ، ياکیرمآ   » یحاون رد  یتسرپ  ناطیش  هک  دنکیم 

. دننکیم قیدصت  ار  بلاطم  نیا  تسا ، هدنام  یقاب  اهنآ  زا  يراثآ  هک  یلیابق  و 
شتسرپ ار  ناطیش  دنتشاد ، دب » بوخ و   » هب يرایسب  داقتعا  هک  هراق  نیا  لیابق  زا  یکی  یبونج ، ياکیرمآ  رد  هدمآ  تسد  هب  تافاشتکا  رد 
داـسجا دراد . دوجو  یناـبرق  مسارم  ماـجنا  ياـهناکم  زونه  هک  دـندرکیم  هیدـه  ناطیـش  هب  ناـسنا  زا  ار  ییاـهینابرق  یتح  دـندرکیم و 
. تسا دنروخیم ) مشچ  هب  نانز  رتشیب  هک   ) اهناسنا نیا  ندش  ینابرق  رگناشن  اهندش ، هتشک  یگنوگچ  هدمآ و  تسد  هب  ییایموم 

هب ناطیـش  دـشابیم ، اچاکوا »  » هلیبق نآ  نیرتفورعم  هک  یلیابق  رد  زین  هراق  نیا  نازوس  ياهریوک  اـهتشد و  رد  يزکرم و  ياـقیرفآ  رد 
. دشیم شتسرپ  ترفن » مشخ و   » يادخ نآ و  يهدنروآدیدپ  نامسآ و  نیمز و  قلطم  تردق  ناونع 

هک دـمآ . رد  رگید  ياـهتروص  هب  اهتنـس  اـهنییآ و  نیا  اهدـعب  هک  ددرگ  یمرب  رود  رایـسب  ياـهلاس  هب  یتـسرپ  ناطیـش  يهچخیراـت 
. تسا نامز  اب  هارمه  روبع ، لاح  رد  تسد  هب  تسد  فیرحت ، نودب  هچ  فیرحت و  اب  هچ  هتشذگ ، زا  ییاهزیچ 

يدالیم ات 15  نورق 14  رد  ات  تشاد  همادا  زین  نایلباب و …  نایرموس ، اهدام ، نامز  طخ و  نابز و  شیادـیپ  ناـمز  رد  یتسرپ  ناطیـش  هتبلا 
. دمآ دوجو  هب  نیون  یتسرپ  ناطیش 

تالاقم شخب 
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اهتسرپ ناطیش  هجوج  ماکحا 

هقف  هاگن  زا  یتسرپ  ناطیش 
هدنسیون :

نایبیبح  هللا  حور 
رب ینبم  یهلا  روتـسد  زا  نامدوخ  میجر  ناطیـش  نامه  ای  نوعلم  سیلبا  داتفایم و  قافتا  یبوبر  هاگراب  رد  گرزب  يارجام  نآ  یتقو  دـیاش 

روطخ مه  ثیبخ  نیا  دوخ  نهذ  هب  دـشیم ، جارخا  ملاع  توکلم  زا  هتـسب  تک  درکیم و  یچیپرـس  ماَـلَّسلا  ِْهیَلَع  مدآ  ترـضح  رب  هدـجس 
مادنا ضرع  مه  کیرشال  يادخ  يارب  حالطصا  هب  دریگب و  رارق  ییادخ  دنسم  رد  هارمگ  نادان و  ناسنا  ياهدع  يارب  يزور  هک  درکیمن 
!! تخادرپیم مه  دنوادخ  دیدهت  هب  نامه  رطاخ  هب  دیشکیم و  ادخ  خر  هب  ار  هلأسم  نیا  اج  نامه  امتح  الاو  دنکب ! يزابنا  یکیرش و 
ناسنا ینعی  نآ  تاقولخم  فرشا  هک  سب  نیمه  ایند  نیا  یتسپ  زا  تسا و  تسپ  و  یند »  » هژاو اب  هشیر  مه  ایند »  » دناهتفگ امدق  لاح  ره  هب 
نیرفن نعل و  هتـسیاش  هراومه  هک  ملاـع  دوجوم  نیرتروفنم  نیرترورـش و  هک  دـسرب  يراـتفر  يرکف و  طاـطحنا  فارحنا و  زا  ياهجرد  هب 
تـسرپ ناطیـش  ياهتخبدب  نیا  دیدرک ؟ بجعت  ارچ  « ) هللااب تهنپ   …  »%% دـناوخب و دـنادب و  دوخ  دوبعم  ادـخ و  هلزنم  هب  ار  تسا  ریفکت 

هیبش ات  دـنهدیم  فاکـش  طسو  زا  ار  ناشدوخ  ناـبز  اـی  دـننکیم  زیتو  زارد  ار  ناـشدوخ  شوگ  یحارج  لـمع  اـب  دـنهدیم و  لوپ  یلک 
یبرع يردـق  ار  یـسراف  »ي  ادـخ رب  هانپ   » ام الاح  دـنزیمن  یفرح  یـسک  یلو  دـنهدیم ، رییغت  ار  ناشدوخ  هفایق  هصـالخ  دـنوش ؛ ناـطیش 

مد و هب  تعیرش  هقف و  رظنم  زا  میراد  دصق  هرامش  نیا  رد  هک  نیا  مالک  هصالخ  اهتسرپ  ناطیـش  هجوج  یتح  دینکیم »!؟ بجعت  میدرک 
: دنیوگب یخرب  تسا  نکمم  هتبلا  میزادنیب . یهاگن  یتسرپ  ناطیش  تالیکشت  هاگتسد و 

جاور ایلاتیا و …  ناتسلگنا و  دننام  ییاپورا  ياهروشک  زا  یخرب  رد  مه  نآ  تسا و  ردان  یلیخ  هملک  یعقاو  يانعم  هب  یتسرپ  ناطیش  اباب  »
نینـس نیا  رد  یعاـمتجا  هاـگیاج  بسک  هجوت و  بلج  يارب  یعیبـط  ياـهراتفر  یعون  هک  یلخاد  ناـناوجون  ناـناوج و  راوطا  ادا و  دراد و 

؛ مییوگب دیاب  ناتسود  نیا  باوج  رد  اما  داد ». ریگ  نآ  هب  تشاذگ و  یتسرپ  ناطیش  باسح  هب  دیابن  ار  تسا 
دراد جاور  قارع  ناتسدرک  رد  ینعی  نام  شوگ  خیب  نیمه  رد  یتسرپ  ناطیش  تارکفت  نیرتیمیدق  زا  یکی  هک  دینادب  دینادیمن  رگا  ًالوا 

باطخ مسوواط  کم   » ار ناطیش  هک  دنراد  قلعت  هقرف  نیا  هب  مه  روشک  لخاد  يزرم  قطانم  رد  ياهدع  هنافـسأتم  هک  هیدیزی »  » هقرف مان  هب 
. دنرادروخرب مه  قارع  ناملراپ  رد  هدنیامن  زا  یتح  دنراد و  ربهر و  هدرتسگ و  تالیکشت  دوخ  يارب  دننکیم و 

ناطیـش هجوـج  نیمه  هجیتـن  رد  دزوـسیم . دـنک  يزاـب  شتآ  اـب  رگا  مه  هچب  کـی  یتـح  تـسین و  رادرب  یخوـش  اـطخ  فارحنا و  ًاـیناث 
رطخ نیا  زا  يریگولج  لوا  ماگ  هک  دـننک  اهیگدولآ  تافارحنا و  یخرب  راتفرگ  ار  دوخ  یخوش  یخوش  اسب  هچ  مه  نامدوخ  ياهیتسرپ 

. تسا هنیمز  نیا  رد  هابتشا  فارحنا و  داعبا  بناوج و  تسرد  تخانشو  یهاگآ 
دوش ناسنا  ریگنماد  اههورگ  اههقرف و  نیا  هب  دورو  لیامت و  رد  تسا  نکمم  هک  يرطخ  نیرتيدـج  نیرتمهم و  نیمک  رد  يرطخ  دادـترا 

. تسا دادترا  رطخ 
ياج هک  تسا  ینامـسآ  نایدا  رگید  ام و  ینید  فراعم  رد  نقتم  یقطنم و  ًالماک  هتبلا  هیـشاح و  رپ  يدج و  یثحب  دادـترا  ثحب  دـنچ  ره 

دیاقع و زا  دصق  يور  زا  هناملاع و  تشگزاب  يداقتعا و  رکفت  رییغت  عون  ره  تفگ  ناوتیم  رصتخم  روط  هب  اما  ر  داد ، رایسب  لمأت  ثحب و 
. دراد لابند  هب  ار  ینیگنس  تخس و  ماکحا  تسا و  دادترا  مکح  رد  دیآیم ، باسح  هب  نید  تایرورض  زا  هک  یمالسا  نیداینب  ياهرواب 

. دناهدرک نایب  ار  نآ  تافالتخا  یخرب  اب  اهقف  هک  دراد  ار  دوخ  صاخ  دودح  طورش و  درف  کی  يارب  دترم  ناونع  ققحت  هتبلا 
رد شاهلک  طسو  یگرزب  خاش  ای  دوشیم  گرگ  هیبش  شاهفایق  ماَلَّسلا ) ِْهیَلَع   ) ماما لایرـس  ماطق  دـننام  دـترم  درف  هک  درک  روصت  دـیابن  اما 

. درک یقلت  یخوش  دیابن  ار  رطخ  نیا  هک  دیایب  رد  دترم  دارفا  هرمز  رد  درف  تسا  نکمم  مه  زیمآرفک  هداس و  هلمج  کی  اب  هکلب  دیآیم !؟
رگید هن  تسا و  دوخ  لاوما  کلام  هن  دـش  دـترم  يدرف  یتقو  اـما  تسا ؛ یتموکح  ياهلأـسم  دـترم  درف  اـب  ییاـضق  دروخرب  لاـح  نیع  رد 
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زا مه  شرسمه  دوش و  میسقت  هثرو  نیب  رد  شلاوما  تسا  مزال  هک  دوشیم  یقلت  هدرم  درف  دننام  ینعی  دراد . قلعت  وا  هب  شایعرش  رـسمه 
نیا ناکما  دح  ات  دـنفظوم  شنایفارطا  هجیتن  رد  دوشیم و …  بوسحم  سجن  تارظن  یخرب  قبط  مه  شدوخ  هوالع  هب  دوشیم . ادـج  وا 

. دش زرحم  ناشیارب  وا  دادترا  رگا  هتبلا  دننک  تیاعر  ار  ماکحا 
«( هللااب تهنپ   »%% ًاعقاو راب  نیا  )

!؟ یماما ياهتسرپ 12  ناطیش 
تـسا نکمم  هک  رگید  ياـهیگدولآ  تارطخ و  یخرب  زا  دـیابن  مینک  رظن  فرـص  دادـترا  عـیجف  رطخ  زا  میرذـگب و  هـک  هـلحرم  نـیا  زا 

. دش لفاغ  دوش  رکفت  نیا  ریگنماد 
تسرپ ناطیش  هک  ام  اباب   » دنیوگیم ناش  لد  هت  دنروآیم  رد  ناتسرپ  ناطیش  لیامـش  لکـش و  هب  ار  دوخ  هک  ییاهناوج  زا  يرایـسب  اریز 

زا اهراک  نیا  هصـالخ  مینزیم و   satanism پیت یناوج  ياوه  لاح و  هقـالع و  يور  زا  میتسه و  یماـما  هعیش 12  ناملسم و  میتسین ،
نیمک رد  تسا  نکمم  یعونتم  ناهانگ  ددـعتم و  تارطخ  یتدـیقع  ثحب  زا  يادـج  هک  یلاـح  رد  درادـن ». یلکـشم  ینید  یعرـش و  رظن 

لامعا و دـشاب و  درذـگیم  ناسنا  لد  رد  هچ  نآ  طقف  زیچ  همه  نازیم  رایعم و  هک  تسین  انب  دـشاب و  یماما  ياهتسرپ 12  ناطیش  نیمه 
. دشاب ضامغا  لباق  لقاال  ای  لاکشایب  یطیارش  ره  تحت  ام  يرهاظ  راتفر 

« شرهاظ هن  دنکیم  هاگن  مدآ  لد  هب  ادخ   » ای دشاب » كاپ  شلد  دیاب  مدآ   » هک هناماوع  ياهفرح  نیا  دوب و  نیا  تعیرش  نید و  يانب  رگا 
مییوگن رگا  تسا ، يرایـسب  تیمها  ياراد  مه  ناسنا  ینوریب  درکلمع  يرهاظ و  راتفر  سپ  میتشادن . يدـیدج  نید  هب  زاین  هک  دوب  تسرد 

ارم ًافطل  تسوا » رد  هک  دوارت  نورب  نامه  هزوک  زا  : » امدق لوق  هب  تسام و  ینورد  دـیاقع  اهرواب و  یِّلََجت  یعون  هب  ینوریب  ياهراتفر  همه 
لکـش و اهلدـم و  زا  يریذـپریثأت  دـشاب ، مه  هورگ  نیا  دامن  نیرتزراب  دـیاش  هک  یتسرپ  ناطیـش  هصرع  رد  دورو  لکـشم  نیلوا  دـینیبب ؟!

. تسا رکفت  نیا  هدش  هتخانش  هفایق  پیت و  لیامش و 
هورگ و ره  زا  دننکیم  نازیوآ  دوخ  هب  هک  يرازبا  تالآ و  وم و  لدم  ششوپ و  شیارآ و  عون  رد  دنراد  رارصا  اهتسرپناطیـش  عقاو  رد 

دارفا نیا  ریواصت  زا  یخرب  رگا  دناهدوب و  مه  قفوم  شالت  نیا  رد  فاصنالا  قحلا و  هک  دنشاب  توافتم  زیامتم و  يرگید  بزح  تیعمج و 
ناسنا و ای  نج  ناسنا و  نیب  يدوجوم  هب  دناهدش و  ادج  دازیمدآ  هریت  زا  هدع  نیا  یلیکوادـخ  هک  دـینکیم  قیدـصت  دـینیبب  تنرتنیا  رد  ار 

. دناهدش لیدبت  ناویح 
تسا روبجم  دروآرد ، ار  اهتسرپ  ناطیش  يادا  دهاوخب  ام  روشک  رد  یـسک  رگا  مه  رتقیقر  رایـسب  رایـسب  ياههنومن  رد  یتح  لاح  ره  هب 

یـششوپ هفایق و  عون  ینعی  راک  نیا  دینادیم  هک  نانچ  دنکیم و  امن  تشگنا  ار  وا  ًالومعم  هک  دنک  هدافتـسا  ياهفایق  پیت و  وم و  لدـم  زا 
. تسا مارح  دریگیم و  رارق  ترهش » سابل   » ناونع تحت  دوش و  ناسنا  ندش  امن  تشگنا  بجوم  هک 

ارم ًافطل  سانلا  اهیا   » دـنزیم دایرف  ناش  نطاب  رهاظ و  دـننزیم و  ار  پیت  نیا  فدـه  نیمه  اـب  اـهنت  دارفا  رثکا  هک  تسا  حـضاو  دـنچ  ره  )
مرآ اب  ترش  یت  کی  ندیشوپ  اسب  هچ  دریگیم و  دوخ  هب  یتوافتم  طیارش  یناکم  ینامز و  ياهتیعقوم  هب  هتـسب  هلأسم  نیا  هتبلا  دینیبب )»!

قطانم زا  يرایـسب  رد  ًاملـسم  اما  دشابن ؛ ترهـش  سابل  قادـصم  اهرهـش  یخرب  رد  اهنآ  ياهدامن  یخرب  زا  هدافتـسا  یتح  یتسرپ و  ناطیش 
تـشوگ فیح   » دـنیوگیم دـنهدیم و  ناـشن  مه  هب  ار  وا  ناـنک  چـن  چـن  تلم  دـیایب  نوریب  هفاـیق  پیت و  نیا  اـب  یناوج  رگا  زونه  روـشک 

! لیدوکورک هیبش   … هک » ناموترازه  ییولیک 16 
هریاد زا  ار  اهنآ  ًالمع  دـننکیم  لیمحت  ناش  نادـنم  هقـالع  نارادـفرط و  هب  هک  ياهفاـیق  پیت و  اـب  هک  تسا  نآ  هورگ  نیا  يدـعب  لکـشم 

نیا هک  دنک  یگدنز  ییاج  رد  رگا  یتح   ) دـیآرد ناتـسرپ  ناطیـش  هفایق  تخیر و  هب  دـهاوخب  درف  رگا  هدرک و  جراخ  یناملـسم  هب  رهاظت 
دوشیم ادخ  یب  نیدیب و  تادوجوم  نیا  هیبش  دنزیم  هک  یپیت  نیا  اب  نوچ  اما  دـشابن )  مه  سندـش  امن  تشگنا  ثعاب  سابل  نیا  ای  پیت 

یخرب هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  تسا و  مارح  رافک » هب  هبـشت   » حالطـصا هب  ای  نارفاک  هب  ندش  هیبش  ام  هقف  رد  اریز  هداد . ماجنا  یمارح  راک 
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يارب هک  ياهفایق  تخیر و  هورگ و  نیا  راک  دینادیم  هک  نانچ  هتبلا  دننادیمن . زیاج  ار  نآ  دننام  نویپاپ و  تاوارک و  زا  هدافتسا  عجارم  زا 
. تسا یشحو  تاناویح  هب  هبشت  هیبش  يزیچ  هتشذگ و  رافک  هب  هبشت  زا  دنزاسیم  ناسنا 

رتشیب هک  دـننکیم  ناشدوخ  هفایق  اب  يراک  ناطیـش  ترـضح  تیانع  دروم  و  ( Made in England  ) لصا ناتسرپ  ناطیـش  هک  نانچ 
تارییغت داجیا  ینعی  اـهراک  لـیبق  نیا  میتفگ  هک  روط  ناـمه  دوخ ! اـب  هقی  هب  تسد  دـنوشیم . نآ  دـننام  اـپ و  تشه  لـیدوکورک و  هیبش 

ندب و ءاضعا  زا  فلتخم  ياههقلح  ندرک  در  ای  نابز  ندرک  هکت  ود  ای  رـس  يور  خاش  ندرک  تسرد  دننام  ندب ، ءاضعا  يور  رب  فلتخم 
مکح رد  ًـالمع  اـهنآ  یلخاد  نارادـفرط  ًـالومعم  تسیلـصا و  ناتـسرپ  ناطیــش  راـک  اـپ و …  تـسد و  رد  ناوارف  ياهیگتــسجرب  داـجیا 

نیا زا  یعون  هب  دهاوخب  یسک  رگا  لاح  نیع  رد  اما  دنرادن . ار  لصا  سنج  درکلمع  ییاراک و  هک  دنتـسه  سانجا  رگید  ینیچ  ياههنومن 
لاح ره  رد  اـما   ) درد مک  یحطـس و  اـی  قیمع  يدـج و  لکـش  هب  هچ  ندـب  هب  ندز  همدـص  هنوگ  ره  هک  دـنادب  دـیاب  دـنک ، دـیلقت  اـهراک 

مغ ناطلـس   » دشکب و هدروخریت  بلق  یتح  ندنازوس  ای  نداد  شارخ  اب  دوخ  ندب  تسوپ  يور  درادن  قح  یـسک  تسا و  مارح  كانرطخ )
تامدص هنوگ  نیا  ندرک  دراو  لاح  ره  رد   … کسیلبا و ) مره  سکع و  رب  بیلص  ای  مارگاتنپ  هراتس  ندیشک  هب  دسر  هچ   ) دسیونب ردام »

هعفد کی  دـندمآ  فرح  هب  حراوج  ءاضعا و  نیمه  یهلا  هدارا  نذا و  هب  هک  تمایق  يادرف  تسا و  مارح  دوخ  يدوخ  هب  ندـب ، هب  یمـسج 
ناتدوخ اب  هک  نیا  يارب  هصالخ  دیدروآرد و  شرس  الب  همه  نیا  ارچ  هک  دش  یکاش  امـش  زا  دیبسچ و  ار  ناتهقی  ناتدوخ  تسد  دینیبیم 

دارفا زا  یلیخ  يارب  ثحب  نیا  هتبلا   ) دـینکن تیذا  ار  هتـسب  نابز  ءاضعا  نیا  ردـق  نیا  دیـشاب و  ناتدوخ  ندـب  بظاوم  دـیوشن  هقی  هب  تسد 
. دشاب حرطم  دناوتیم  مه  رگید 

یکی زاجمریغ ! یشاوح  دنهد )! ماجنا  ياهقیقد  دنچ  لسغ  کی  دنهاوخیم  دنتسیایم و  اپ  رـس  تعاس  ود  هک  یـساوسو  دارفا  صوصخ  هب 
رد روضح  میـشابن  مه  اهنآ  هفایق  تخیر و  اهراوطا و  ادا و  اهرواب و  دیاقع و  لها  رگا  یتسرپ  ناطیـش  هصرع  هب  دورو  تالکـشم  زا  رگید 

. تساهنآ سلاجم  لفاحم و  اب  طابترا  دارفا و  نیا  عمج 
اهنآ رکذ  هب  يزاین  هک  تسا  یناسنا  ریغ  یتح  ینید و  ریغ  يراـتفر  یتسرپ  ناطیـش  لـفاحم  رد  عیاـش  ياـهراتفر  دـینادیم  هک  روط  ناـمه 

ياهراتفر اما  دوشیم  ماجنا  زیمآرفنت  تشز و  لامعا  نآ  زا  يرایـسب  یلخاد ، ناتـسرپ  ناطیـش  ياهیتراپ  رد  میریذپب  رگا  یتح  اما  تسین .
یتح هک  دوشیم  ماجنا  اهصقر و …  راعـشا و  یخرب  بلاق  رد  نایدا  تاسدقم  هب  نیهوت  ناطیـش و  هب  یگدرپسرـس  سیدـقت و  رد  يداع 

. تسا لوبق  لباق  ریغ  هدوب و  مارح  مه  مارح  ياهراتفر  نیا  ندید  تایرفک و  نیا  ندینش  عمج و  نیا  رد  روضح 
اب یتح  نانآ و  ياهشیارآ  اهدامن و  اهسابل و  زا  هدافتسا  لها  هن  دنتـسرپ و  ناطیـش  هن  هک  يرخآ  هتـسد  هب  مینزیم  يزیرگ  اج  نیمه  زا 

هدهاشم ار  ناتسرپ  ناطیـش  ياهملیف  لاح  نیع  رد  اما  دنرادن ؛ یطابترا  مه  رگید  تسرپ  ناطیـش  هجوج  چیه  ای  یتسرپ  ناطیـش  عمج  چیه 
. دندنم هقالع  نانآ  ياهگنهآ  هب  دننکیم و 

ضرع ناتسود  نیا  تمدخ  ًالامجا  اما  میدرک  هراشا  نآ  تمرح  ياههبنج  یقیـسوم و  دروم  رد  لصفم  روط  هب  لبق  ياههرامـش  رد  هچرگ 
راعشا و صوصخ  هب  مارح و  ياهگنهآ  نجهتـسم و  ریواصت  يواح  اهملیف  اهیقیـسوم و  نیا  زا  يرایـسب  هک  دینادیم  ًامتح  هک  مینکیم 
زا يرایسب  دننامه  ناوتیمن  هصالخ  دنکیم و  لیدبت  یعرـش  ریغ  یلمع  هب  ار  صاخ  تالوصحم  نیا  زا  هدافتـسا  هک  تسیزیمآرفک  نوتم 

. درک هدافتسا  مه  تالوصحم  نیا  زا  رگید  ياهیقیسوم 
: عبنم

تیاس زا  هتفرگرب  انشآ 122  رادید  هلجم 
http://www. rasekhoon. net

(1  ) یناطیش يژولوئدیا 
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یناطیش ياههقرف  هب  شیارگ  بذج و  للع  یسررب 
هدنسیون : همدقم 

فیس يرهاظم  اضر  دیمح 
ار دوخ  دنـشوپب و  سابل  يروط  دننکیم  یعـس  دنرادن و  يداع  عضو  رـس و  هک  دـنوشیم  هدـید  یناناوج  ایند  ياهروشک  مامت  رد  هزورما 

صاوخ مئـالع  اـهدامن  زا  هدرک و  یفرعم  تسرپ  ناطیـش  اـی  ارگ  ناطیـش  ار  دوـخ  دارفا  نیا  دنـسرب . رظن  هب  كانتـشحو  هک  دـننک  شیارآ 
. دننکیم هدافتسا 

؟ تسیچ اهنآ  شیارگ  للع  دنوشیم و  بذج  یناطیش  ياههقرف  هب  یهورگ  ارچ  هک  تسنیا  ام  یلصا  شسرپ 
خـساپ قیقحت  شـسرپ  هب  ینادـیم  ياهناخباتک  یبیکرت  شور  اب  میزادرپب و  عوضوم  هب  هبناج  همه  يدرکیور  اب  میـشوکیم  قیقحت  نیا  رد 

دنتـسین و هاگآ  دـنهدیم  ماجنا  هک  يراک  ینابم  داعبا و  هب  ناناوج  نیا  زا  یلیخ  هک  میدرک  هدافتـسا  ار  یقیفلت  شور  تهج  نیا  زا  میهد .
رثوم و للع  هب  دیاب  اریز  تسین  دیفم  مه  ضحم  ياهناخباتک  راک  نینچمه  دهدیمن . تسد  هب  ینـشور  خـساپ  ییاهنت  هب  ینادـیم  شهوژپ 

. تساهنآ دوخ  اب  وگتفگ  بلطم  نیا  هب  یبای  تسد  هار  اهنت  درب و  یپ  هداد  رارق  ریثات  تحت  ار  دارفا  نیا  هک  یعقاو 
ندرک دنتسم  اب  هک  میتفای  تسد  دوشیم  حرطم  یناطیش  يژولوئدیا  رد  هک  اهشزرا  زا  ياهعومجم  یـساسا و  تلع  دنچ  هب  قیقحت  نیا  رد 
رـشن لاقتنا و  یمومع  گنهرف  هزوح  رد  نآ  جیورت  عیـسو و  يزاسدامن  میهدیم . نایاپ  ار  قیقحت  یناطیـش  ياهـشزرا  دقن  عبانم و  هب  اهنآ 

. دننکیم رارقرب  طابترا  نآ  اب  مدرم  زا  يدودحم  دادعت  تسا و  راوشد  نتشون  ای  نتفگ  قیرط  زا  اههشیدنا 
رد یباذج  تروص  هب  دنراد ، يرنه  راک  تیفرظ  هکنیا  رطاخ  هب  دننکیم و  ادـیپ  یمومع  گنهرف  رد  ار  دوخ  هاگیاج  یتحار  هب  اهدامن  اما 

هتفرگ تعاس  شفک و  سابل و  زا  یعیسو  رایـسب  هرتسگ  رد  یناطیـش  ياهدامن  دنباییم . شرتسگ  نانز  ناناوج و  نیب  صوصخ  هب  هعماج ،
ءایشا رد  هک  رگید  ءیش  اههد  دنبتسد و  رتشگنا و  دراد و  دربراک  وردوخ  تانیئزت  رد  هک  یکسورع  ات  باوخ  قاتا  لخاد  حرط  گنر و  ات 

هک یبسچرب  زا  دـنوشیم . تفاـی  اـج  همه  دنتـسه و  تخاـس  شوخ  تواـفتم و  اـهدامن  نیا  دوشیم . هدافتـسا  یمومع  رظنم  رد  صخش و 
. دریگیم تسد  هب  هلاس  داتفه  درم  ریپ  هک  ییاصع  هتسد  رس  ات  دنابسچیم  یشاقن  رتفد  هب  هلاس  جنپ  كدوک 

ءایـشا لیاسو و  ریاـس  اهـسابل و  زا  يرایـسب  يور  ناطیـش  هرهچ  زا  یلاـیخ  ياـهحرط  نیا  زا  هتـشذگ  دـنراد . روضح  اـج  همه  اـهدامن  نیا 
نیمشش هک   FFF و ددع 666  ناطیش ، مشچ  هتسکش ، بیلـص  سوکعم ، بیلـص  رپ ، جنپ  هراتـس  ریظن  ییاهدامن  دوشیم . هدید  یـصخش 

. تسا ناطیش  ددع  سدقم  باتک  رد  انحوی  هفشاکم  هتفگ  هب  ددع  نیا  دوشیم . نآ 666  يددع  رظانتم  تسیسیلگنا و  فورح  فرح 
: هدش هتشون  تافشاکم  رد 

يادص لثم  شکانتـشحو  يادص  هرب و  ياهخاش  دننام  تشاد  خاش  ود  روناج  نیا  دـمآ . نوریب  نیمز  زا  هک  مدـید  يرگید  بیجع  روناج  »
دوخ یناـشیپ  اـی  تسار  تسد  يور  ار  صوصخم  تمـالع  اـت  درک  راداو  ار  دازآ  هدرب و  ینغ ، ریقف و  کـچوک ، گرزب و  دوب …  اـهدژا 

ار وا  ددع  ای  مسا  ینعی  روناج  نیا  صوصخم  تمالع  هکنیا  رگم  درخب  يزیچ  ای  دروآ  تسد  هب  یلغش  تسناوتیمن  سک  چیه  دنراذگب و 
. دشاب هتشاد  دوخ  رب 

. دنک هبساحم  ار  روناج  ددع  دناوتیم  دشاب  شوه  اب  سک  ره  تسییامعم و  دوخ  نیا 
هب نییاپ  سار  اب  ثلثم  هک  تسا  مه  يور  ثلثم  ود  رگید  دامن  ( 1 . ) دسریم هب 666  نآ  يددع  رادقم  هک  تسا  ناسنا  کی  مسا  ددع  نیا 

راکـش گنج و  يادخ  يروراب و  ههلا  يانعم  هب  بیترت  هب  هک  تسا ، رکذـم  ریـشمش و  دامن  الاب  هبور  سار  اب  ثلثم  ثنوم و  ماج و  يانعم 
دـنکیم و نایب  ار  نآ -  یـسنج  عون  زا  هتبلا  قشع -  ياـنعم  دریگیم  رارق  مه  يور  يراداـنعم  تروص  هب  یتقو  ثلثم  ود  نیا  ( 2  ) دنتسه

تبسن دوواد  مان  هب  یهاشداپ  هب  قیتع  دهع  هک  یلامعا  اب  دوشیم و  هدید  لیئارسا  مچرپ  طسو  رد  زورما  هک  تسا  دوواد  هراتـس  نامه  نیا 
تموفاـب ماـن  هـب  یچوـق  اـی  زب  دراد ، یهاـگیاج  زین  ـالاباک  ناـفرع  رد  هـک  اـهدامن  نـیا  زا  رگید  یکی  دراد . يراـگزاس  ًـالماک  دــهدیم ،
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یفرعم ییاناد  شوه و  يادـخ  يرـصم  ياههروطـسا  رد  مه  دراد و  يدـننامه  انحوی  راد  خاش  روناـج  اـب  مه  هک  تسا  (( Baphomet
دیرفآ لین  گرزب  راشبآ  هقطنم  زا  ار  وا  مونخ )  ) گرزب يادخ  دنهدیم . تبسن  وا  هب  ار  يرگلافس  خرچ  هلیـسو  هب  ناسنا  شنیرفآ  هدش و 
نیفرط رد  دیفس  هایس و  هام  ود  و  ( 3  ) تسا دلو  داز و  دامن  یـسنج و  ود  تروص  هب  نینچمه  وا  تخومآ . وا  هب  ار  ناسنا  شنیرفآ  نونف  و 

. تسا یکیرات  ییانشور و  بیکرت  هناشن  وا 
(4  ) تسا هنیدام  یناوهش  قشع  ییابیز و  ههلا  سونو  دامن  مارگاتنپ  دوشیم . یحارط  مارگاتنپ )  ) رپ جنپ  هراتس  نایم  رد  ًالومعم  تموفاب  رس 

مـسیناموا ناسنا و  تلاـصا  لبمـس  هب  درک ، یحارط  ار  (« Vitruvian Man  ) نیوورتـیو درم   » حرط هـک  یچنیواد  ودراـنوئل  ناـمز  زا  و 
. دش لیدبت 

لبمـس ار  ناطیـش  هک  تسیوال  یلورک و  یتسرپ  ناطیـش  بتکم  میلاعت  يارب  ییایوگ  نشور و  دامن  رپجنپ ، هراتـس  اب  تموفاـب  رـس  بیکرت 
زب دامن  تسا  نکمم  تموفاب  دنرادن . انعم  ای  هشیر  کی  ًاموزل  اهدامن  هتبلا  دننادیم . يرشب  یبلط  تذل  اهـسوه و  تلاصا  يروحم و  ناسنا 
وا لسن  زا  لیئارسا  ینب  هک  دش  قاحـسا  ترـضح  ینابرق  زب ، نیا  قیتع  دهع  لقن  رب  انب  تسا و  سدقم  يزب  هک  دشاب  دوهی  نییآ  رد  ینابرق 

. دنتسه
. دش تفرعم  شناد و  تخرد  هب  وا  یبای  تسد  ناسنا و  تیاده  ینابرق  یعون  هب  مه  ناطیش 

. دشاب مدآ  يارب  ناطیش  گرزب  راثیا  زا  ییایوگ  دامن  دناوتیم  زب  حیضوت  نیا  اب 
رد دیـشروخ  يادخ  عر »  » زا یلبمـس  هک  (، obelisk  ) کسیلبا مان  هب  تسیدنلب  یعلـض  راهچ  نوتـس  ییارگ  ناطیـش  دامن  نیرت  دوهـشم 

و ( 5  ) دراد روشآ  رـصم و  ندـمت  رد  هشیر  يدوـهی  رکفت  تفاـی . هار  رگید  کـلامم  هب  هنعارف  تردـق  شیازفا  رثا  رد  تسا و  هدوـب  رـصم 
. تسا هدرک  ادیپ  ياهدننک  نییعت  شقن  قیتع  دهع  شراگن  رد  یتح  يرصم  ياههروطسا 

تیامح رد  هک  تسا  تملظ  يادـخ  تِس » . » دوشیم طوبرم  سیریُزا »  » و تِس »  » ماـن هب  عر  ناـگداون  يارجاـم  هب  اههروطـسا  نیا  زا  یکی 
نایرج نیمود  دروآیم . رد  سوروه  وا  دـنزرف  گـنچ  زا  ار  تخت  جاـت و  هتـشک و  ار  سیریُزا »  » دوخ ردارب  وا  ( 6 . ) دراد رارق  عر  دـیدش 

دنهنیم و جرا  ار  ياهناسفا  يادخ  نیا  دندرک  سیسات  وکسیسنارفناس  رد  ار  تس »  » دبعم هک  مسینایتس  ینعی  نردم  یتسرپ  ناطیـش  گرزب 
. دنتسه نیمز  رد  وا  تموکح  ققحت  ناهاوخ 

. دتفایم تسـشردارب  تسد  هب  وا ، ندـش  هتـشک  زا  سپ  هک  یتنطلـس  دـننادیم ، سیریزا  تنطلـس  تردـق و  زا  يدامن  ًالومعم  ار  کسیلبا 
ار تموکح  دنیزگیم و  رب  ار  ناگدرم  ییاورنامرف  دوریم و  نیمز  ریز  ناهج  هب  دوشیم ، هدنز  سیسیآ  شرـسمه  تسد  هب  یتقو  سیریزا 

لوط هب  سوروه  وا و  نایم  گنج  دتفایم و  تس »  » تسد هب  عر »  » تیامح اب  هک  تسیتنطلس  نیا  اما  دراذگ . یماو  سوروه  شرـسپ  يارب 
هتـسجرب تافـص  تردق و  دشیم ، بلاغ  رگید  يادخ  رب  ییادخ  هاگره  نهک  ياههروطـسا  رب  انب  هک  تشاد  هجوت  دیاب  هتبلا  دماجنایم و 

. دشیم رتلماک  دروآیم و  تسد  هب  ار  وا 
مغر هب  اـما  ، » دوب تس »  » هتـسجرب تافـص  بوشآ  رهق و  تسوا . تنطلـس  تردـق و  بسک  ياـنعم  هب  سیریزا »  » رب تس »  » هبلغ نیا  رب  اـنب 

. تسا هدوب  دنمورین  رایسب  ادخ  نیا  زا  تیامح  یعقاوم  رد  هک  میریگب  هدیدان  ار  هتکن  نیا  دیابن  یهاشداپ ، هروطسا  رد  وا  دب  باتزاب 
نایاورنامرف زا  یکی  هاشبرقع ، زرگ  رـس  رب  اریز  تسا ، سیریزا »  » زا رتمیدق  ییادـخ  تس »  » ًاعطق ینونک ، یتخانـشناتساب  دـهاوش  ساسا  رب 

نیلومشآ هزوم  رد  زرگ  نیا  دراذگیم ؛ شیامن  هب  ار  تس »  » هک مینیبیم  ار  یبکرم  دوجوم  ياهلـسلس ، شیپ  نارود  هب  قلعتم  ایلع و  رـصم 
رد تینهذ  نیا  اب  ادخ  گرزب  ربمایپ  هتشاد و  دوجو  مه  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  میهاربا  ترضح  نامز  رد  لبمس  نیا  ًارهاظ  ( 7 .« ) دراد رارق  دروفسکآ 

همادا مه  زورما  ات  هک  ار  یماهوا  مامت  لمع  نیا  اب  اـت  دـننکیم ، یمر  ار  نآ  دـنزاسیم و  کـسیلبا  تروص  هب  ار  ناطیـش  داـمن  یهلا  مرح 
. دندرگیم نآ  رود  هب  زور  ره  مدرم  هدـش و  هتخاس  اکیرمآ  ییاپورا و  ياهروشک  گرزب  نیدایم  رد  هزورما  دامن  نیا  دـنیامن . درط  هتفای ،
، سیراپ لیـسیس ، ریظن  ییاهرهـش  رد  نیریاس  هدش و  هدرب  مور  هب  اهنآ  زا  ددع  هدزیـس  هک  هدنام  یقاب  ناتـساب  رـصم  زا  کسیلبا  يانب  یس 
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. تسا هدش  بصن  نیطسلف  هدش  لاغشا  تمسق  رد  ایرازس  كرویوین و  ندنل ،
هرگنک و برغ  يرتم  هلـصاف 900  رد  کسیلبا  نیا  دسریم  رتم  هب 555  نآ  عافترا  هک  هدش  هتخاس  نتگنـشاو  رد  ایند  کسیلبا  نیرتگرزب 

. دننکیم دای  نآ  ياپ  رد  ار  دوخ  دنگوس  اکیرمآ  ياهروهمج  سیئر  تسیرنوسامارف و  یلصا  هناخ  بونج  يرتم   900
نآ هیبش  هک  ییاهگنـس  ور  نیا  زا  تسا  ناگدرم  ياـیند  رد  سیریُزا  ینادواـج  تیاـمح  تاـیح و  نیمز و  رد  تستردـق  داـمن  کـسیلبا 

مدرم ياهشزرا  اهتینهذ و  هک  دوشیم  ثعاب  اهدامن  نیا  هدرتسگ  دربراک  دروخیم . مشچ  هب  رایـسب  اکیرمآ  اهناتـسربق  رد  هدش  هدیـشارت 
. دریگب لکش  اهنآ  یناعم  اب  گنهامه 

انعم دارفا  ياهراتفر  یگدـنز و  هب  هک  دـننکیم  داـجیا  ار  ییاههرادـنپدوخ  دنـشخبیم و  تیوه  هعماـج  درف و  هب  دـنزاس و  تیوه  اـهدامن 
. دننکیم فیرعت  ار  دوخ  یگدنز  فادها  اهشزرا و  هدرک و  ریسفت  ار  دوخ  یگدنز  دوجو و  یناعم  نیمه  اب  مدرم  دهدیم و 

ندش و دم  ندوب ، سرتسد  رد  ناشزاون و  مشچ  توافتم و  یحارط  کیفارگ و  رانک  رد  اهدامن  یگ  دـنهد  انعم  یـشخب و  تیوه  درکراک 
زا سپ  دوشیم . اـیند  ناـناوجون  ناـناوج و  هژیو  هب  مدرم  يوس  زا  نوزفا  زور  هدافتـسا  ثعاـب  دریگیم ، تروـص  اـهنآ  يور  هک  یتاـغیلبت 

لدـم دوشیم . ینتفریذـپ  هداس و  رایـسب  اهدامن  نیا  هب  طوبرم  يژولوئدـیا  لاقتنا  اـهتلم ، یمومع  گـنهرف  رد  اـهدامن  نیا  ندـش  هتفریذـپ 
نورد و هتفهن  ياهدادعتسا  یعیبط ، تالیامت  یـساسا ، یقیقح و  ياهزاین  اب  رـشب  زورما  یگدنز  لدم  ضارتعا  هب  لیم  بسانمان و  یگدنز 

جنر نآ  زا  ریزگاـن  اـما  تساـجک ، تسیچ و  اهـضراعت  نیا  هک  دـننادن  مدرم  هـچ  رگا  دراد و  تریاـغم  ناـسنا  شنیرفآ  فدـه  راـتخاس و 
زا دـنراذگیم و  یعامتجا  تاـیح  هصرع  هب  اـپ  هزاـت  هک  یناـناوج  ناـناوجون و  ناـیم  نیا  رد  دـنوشیم . هدروخرـس  هدرـسفا و  دـنربیم و 

تفگـش نآ  زا  دننیبیم و  نیگمهـس  ار  تاضراعت  نیا  اب  ییورایور  نارگید  زا  شیب  دـنریگیم ، هلـصاف  یمک  هناکدوک  يزاب  يربخیب و 
. دوشیم روهلعش  اهنآ  رد  یشکرس  ندروآرب و  دایرف  هب  زاین  ضارتعا و  هب  لیم  هک  تساج  نیمه  زا  دنوشیم . ریگرد  نآ  اب  هدز و 

ار دارفا  طقف  هک  دـهدیم  شزومآ  ار  یتیـصاخیب  بلاطم  میهافم و  تساه و  تیقالخ  اهدادعتـسا و  هاـگلتق  هک  یلیمحت  یـشزومآ  ماـظن 
راک تعاطا و  سرد  یسانش ، تقو  : » زا دنا  ترابع  نآ  ناهن  اما  یلصا ، ياهدرکراک  دنکیم و  هدامآ  يراد  هیامرس  ماظن  هب  تمدخ  يارب 
نآ رتیلک  ياههنومن  ًادـعب  هک  ییایلوا  دـنهدب . نت  دوخ  یعامتجا  ءایلوا  تیمومیق  هب  ًالماک  هدـنیآ  رد  دوشیم  بجوم  هک  ( 8 « ) يرارکت

، دـنک داجیا  لغـش  اهنآ  يارب  تلود  ات  دنـشاب  رظتنم  دننیـشنب و  همه  هک  دوشیم  ثعاب  تیبرت  عون  نیا  دوشیم . فیرعت  یـسایس  ماـظن  رد 
هب دـنکیم و  هتـسباو  یعاـمتجا ) ءاـیلوا   ) تلود هب  ار  مدرم  تسا ، هتـسباو  دوخ  نیدـلاو  هب  هک  یکدوک  لـثم  دـنک و  مهارف  جاودزا  هنیمز 

دریگیم و يزاب  هب  ار  یناوج  يورین  تیقالخ ، يژرنا و  جوا  رد  یشزومآ  ماظن  نیا  دروآیم . رد  رادربنامرف  ناوتان و  ینادنورهش  تروص 
دریذپیمن لماک  دنورهش  کی  ناونع  هب  ار  دوخ  هتخاس  ناسنا  زونه  رمع  موس  ههد  زا  یمین  زا  شیب  تشذگ  اب  ماجنا  رس  ات  دربیم  لیلحت 

حابم و ياههار  دـنکیم و  لیمکت  ار  دوخ  ناناوج  یقالخا  داسف  اب  ًـالمع  هک  یماـظن  درادـن . دوجو  جاودزا  لاغتـشا و  تیعقوم  وا  يارب  و 
. تسا هدناسر  تسب  نب  هب  ار  یگدنز  عورشم 

يزورما و یگدنز  لدم  تایـضتقم  اب  ریگرد  هدـش و  هناگیب  دوخ  زا  نیدـلاو  روحم  رب  هک  تسیاهداوناخ  داهن  شزومآ ، داهن  نیا  رانک  رد 
ینیدلاو ( 9 ! ) دننک یگدنز  مه  اب  يوناث  عالطا  ات  هک  تسا  رارق  دنتـسه و  هناخ  مه  رـسمه ، اب  یتح  دوخ و  نادنزرف  اب  اهنت  نردم ، ندـمت 

مه وا  اب  هک  یناسک  ياهزاین  طابترا و  هوحن  دروم  رد  یبلطم  چیه  یـشزومآ ، ماظن  دـنروآیم و  هناخ  هب  ار  دوخ  یعامتجا  ياههدـقع  هک 
. تسا هتخوماین  وا  هب  دش ، دنهاوخ  هناخ 

نایـصع و اب  طـقف  هک  ینادـنزرف  دراذـگیمن و  نوریب  هب  یماـگ  ناـشبلق  زا  هک  یتبحم  دـیاش  دنتـسه و  دـلب  یهن  رما و  اـهنت  هک  ینیدـلاو 
! دننکیم شمارآ  ساسحا  بارطضا  رد  دنباییم و  ار  دوخ  تیوه  یشکرس 

. تسا مدرم  هدارا  یمومع و  راکفا  نیمزرس  بحاصت  يارب  یسایس  ياهحانج  نایم  گنج  هنحص  هک  یسایس  ماظن 
، يدازآ لثم  یناسنا  یلاع  میهافم  هک  یتسایس  ( 10  ) تسا هدش  لیدبت  هابور  ریـش و  ياهتیلا  نایاپیب  عازن  نردـم و  لگنج  هب  هک  یتسایس 
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یناهاشداپ هدمآ و  رد  يرازگ  تمدخ  دوپ  راتیب و  سابل  هب  یبلطتردق  سوه  هدرک و  خسم  ار  تلادع  مسیرورت و  دض  ینابرهم ، حلص ،
. دنرادنپیم روک  زین  ار  نارگید  دندرگیم و  رهـش  رد  نایرع  دنرادن ، ار  مدرم  هب  تمدخ  ندروآ  تسد  ندید و  مشچ  دنتـسه  نئمطم  هک 

دوخ ياپ  ریز  ار  نارگید  دنروآیم و  موجه  هنـسرگ  ياهگس  لثم  هدرپ  تشپ  ناراد  هیامرـس  هدروخ  مین  همعط  رب  شنادرم  هک  يداصتقا 
. دننکیم هل 

میهافم تورث و  تشابنا  موهفم  اهنت  دوشیم و  اـنعمیب  نآ  رد  هریغ  یلم و  هنارـس  دـشر  تامدـخ ، دـیلوت ، نیداـینب  میهاـفم  هک  يداـصتقا 
ار كردم  ملع و  ات  نان  زا  هتشاذگ و  شورف  دیرخ و  هب  ار  یگدنز  نوئش  همه  هک  يداصتقا  دیآیم . رظن  هب  رتیدج  زور  ره  نآ  هب  هتـسباو 

. تسا هدیشک  رازاب  هب 
جنک هب  ار  یقیقح  ناراد  نید  هداد و  رارق  نارگید  دوـخ و  قـیمحت  هچیزاـب  ار  نآ  بلط  تـعفنم  راـکایر و  یهورگ  هـک  نـید  داـهن  اـما  و 

. دناهدنار لزنم  بارحم و 
هک ینید  دننادیم . دوخ  یبهذم  سانـشراک  دوخ و  ربمایپ  ار  سک  ره  هدوبن و  لئاق  يرابتعا  نآ  يارب  مه  لیبموتا  ریمعت  هزادنا  هب  هک  نید 

یمرب رـس  ناهج  راـنک  هشوگ و  زا  يدـیدج  نید  زور  ره  و  ( 11  ) هتفای لیلقت  ریذـپان  تابثا  ماهوا  زا  ياهعومجم  هب  یتاـیهلا  مسیلاربیل  اـب 
يارب هکلب  دنراد ، يزیر  همانرب  دـیدپون  ینید  ياهشبنج  زور  هب  دـیلوت  يارب  اهنت  هن  يراد  هیامرـس  هب  هتـسباو  یملع  زکارم  و  ( 12  ) دشک

يروآدوس يور  هعلاطم  هب  میروآ و  نایم  هب  نخـس  نید  داصتقا  زا  دـیاب  يدوز  هب  و  ( 13  ) دننکیم لبقت  ار  یفازگ  ياههنیزه  نآ  جـیورت 
مور هاگشاب  هسـسوم  لاـس 1970  زا  میزادرپـب . تیقلاـخ  ییاحیـسم و  تیودـهم و  توبن و  نایعدـم  يور  يراذـگ  هیامرـس  شزرا  نید و 

يراذـگهیاپ ینراب » ساموت   » رظن ریز  ینید » تاشوارت  ياهـشهوژپ  زکرم   » مان اب  ار  ياهمانرب  كاتـسیوات  یناسنا  طباور  هسـسوم  هب  هتـسباو 
. دننک رتالاک  رپ  رتنیگنر و  زور  ره  ار  ناهج  رد  تیونعم  تکرامرپوس  ات  درک 

نیا دوشیم . هضرع  نید  کی  تروص  هب  مه  یتسرپ  ناطیـش  تفای و  دهاوخ  يرتهب  رازاب  دـشاب  رتیناسفن  هک  ینید  جرم ، جره و  نیا  رد 
يارب ار  ياهظحل  ندیـشک و  داـیرف  يارب  ار  ییاـضف  طـقف  تسوربور و  نآ  اـب  اـیند  زورما  ناوـج  ناوـجون و  هک  تـسا  یناـماسبان  عاـضوا 

دهدیم و خساپ  نردم  ندمت  رد  یناوج  ترورـض  هکلب  زاین و  نیا  هب  یتسرپ  ناطیـش  ياهيور  جـک  لاتم و  شبنج  دـیوجیم . يربخیب 
. دنکیم یثنخ  هیلخت و  هدش  یحارط  هنادنمشوه  هک  ییاهحرط  رد  ار  وا  ضارتعا  يورین 

نتـسیز يارب  يرگید  لدـم  هب  یناسنا ، بان  ياهـشزرا  هب  تشگزاب  اب  هک  دراد  یناناوج  هشیدـنا  ورین و  هب  زاین  زورما  يایند  هک  یلاـح  رد 
ناناوج هشیدنا  بلق و  زا  اهنت  هک  تسییاههمشچ  هنـشت  خیرات  ناهج و  زورما  دنروآ . دیدپ  ار  نیرفآ  لوحت  لاعف و  یـضارتعا  دنـشیدنیب و 
ناطیـش  ) کی تسیب و  نرق  نید  ضارتعا ،! یقیـسوم  جـیورت  اب  تسا  دوجوم  عضو  ظفح  ورگ  رد  ناشعفانم  هک  یناـسک  یلو  دـشوجیم ،

تافارحنا نآ  زا  دـننکیم و  دولآ  لگ  ار  اههمـشچ  نیا  هدـش ، هنیداـهن  رـصاعم  ندـمت  هدولاـش  رد  هک  گـنرین  بیرف و  نارازه  و  یتسرپ )
همه يارب  يزورما  تخاون  کی  یگدنز  لدم  ناجیه  دنروآیم . نوریب  میلست  ناوتان و  ینادنورهش  ماجنا  رـس  دایتعا و  تنوشخ ، یقالخا ،

. تسا هدننک  هتسخ  هدنیاسرف و  دنتسه ، كرحت  ورین و  يراج  ناشوج و  نوناک  هک  ناناوج  يارب  صوصخ  هب  مدرم 
، ینوریب لرتنک  اب  روک و  روط  هب  ار  شکرـس  تاناجیه  نیا  لاـتم  یقیـسوم  هژیو  هب  یتسرپ  ناطیـش  ياـضف  دـنناجیه و  لاـبند  هب  ور  نیا  زا 

. دنکیم مضه  دوخ  رد  دریذپیم و 
ار توافتم  یتاظحل  همه  همه و  یقالخا ، یناسنا و  ياهـشزرا  نتـشاذگ  اپ  ریز  نادرگناور ، ياهوراد  ردـخم ، داوم  كرحت ، داـیرف ، داد و 

. دنکیم مهارف  ناجیه  جوا  هبرجت  يارب  یتصرف  هدش و  یحارط  رصاعم  ندمت  لزاپ  تاعطق  ریاس  اب  گنهامه  ًالماک  هدرک و  داجیا 
ینورد و لرتنک  اب  رگا  میظع  يژرنا  نیا  دنورب . دوخ  یگدنز  غارـس  دنناوتیم  همه  تسیقاب و  نانچمه  زیچ  همه  نآ  زا  دعب  هک  يا  هبرجت 
زا يرگید  لدـم  اب  ار  ناهج  عماج و  طقف  هن  هک  یتالوحت  دز . دـهاوخ  مقر  يزورما  یگدـنز  رد  ار  یمیظع  تـالوحت  دوش ، هارمه  ریبدـت 

ياهولج هب  ار  ناسنا  دروآیم و  دیدپ  ار  يونعم  فرژ  ياهینوگرگد  نورد  قفا  رد  نآ  زا  شیب  نآ و  زا  شیپ  هکلب  دنکیم ، انشآ  نتـسیز 
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نوگیادـخ الاو و  یناسنا  هب  دـناوتیم  دراد ، رایتخا  رد  ناوج  هک  یمکارتم  يژرنا  راـهم  اـب  دزاـسیم . لدـبم  نیمز  رد  دـنوادخ  روضح  زا 
ءوس تصرف  تسا و  هارمه  نارگید  هطلـس  ربارب  رد  میلـست  مدـع  یناسنا و  تمارک  یبایزاب  اـب  تارییغت  نیا  هک  ور  نآ  زا  اـما  دـبای ، لوحت 

ناطیش ياههمانرب  ( 14 . ) دوش یثـنخ  هیلخت و  هدـش  لرتـنک  تروص  هب  ورین  نیا  هک  دـنهدیم  حـیجرت  دریگیم ، اهتردـقربا  زا  ار  هدافتـسا 
. دنکیم لابند  نارگهطلس  عفن  هب  ار  یناوج  يورین  يزاس  یثنخ  دنور  ناهن  روط  هب  رگید و  مان  ره  هب  ای  اراکشآ و  مان و  نیا  اب  هچ  یتسرپ 
مسج و اب  ندـش  هارمه  زا  لبق  ام  حور  هک  يا  هبرجت  دراد . هتفهن  يونعم  هبرجت  کی  دوخ  دوجو  قاـمعا  رد  یناـسنا  درف  ره  ماـکان  ترطف 

. تسا هدروآ  تسد  هب  يدام  يایند  نیا  رد  دلوت 
اههولج هدهاشم  اب  میاهتخانش . ار  وا  يوکین  تافص  ءامسا و  هدید و  ار  شیوخ  هدننیرفآ  راگدرورپ و  قلطم و  لامک  دوجو  مامت  اب  ام  همه 

فوخ تیراهق ، توربج و  لالج و  تمظع و  ياههولج  كرد  اب  هدیشچ و  ار  نارکیب  قشع  لامج ، نسح و  تمحر و  فطل و  تافـص  و 
نارکیب و لامک  نآ  يوس  هب  یـشیارگ  میاهداتفا ، رود  تادهاشم  نآ  زا  هک  تسد  ورف  ناهج  نیا  رد  نونکا  دیاهدرک . هبرجت  ار  تیـشخ  و 
هتفرگ و لکـش  یناهج  نیا  براجت  زا  هک  اـم ، ینهذ  هظفاـح  رد  هچ  رگا  يونعم  هبرجت  نیا  هرطاـخ  ( 15 . ) میراد نایاپیب  لالج  لاـمج و 

زاب قایتشا  دوشن ، تیاده  تقیقح  نآ  يوس  هب  ام  نهذ  رگا  و  ( 16  ) تسا رضاح  ینشور  هب  لد  قامعا  رد  اما  درادن ، دوجو  هدش ، هتشابنا 
ار یقیقح  قشع  دـسرب ، یقیقح  نسح  قلطم و  ییابیز  هب  یمدآ  رگا  درادیمنرب . لد  زا  تسد  دنیـشنیمن و  ورف  تیـشخ  قشع و  نآ  یباـی 

تمظع هوکـش و  رگا  روط  نیمه  ددرگیم . تب  نآ  درگ  هب  دـنزیم و  یـشقن  دوـخ  مهوـت  رد  تروـص  نیا  ریغ  رد  تفاـی و  دـهاوخ  زاـب 
ار موهوم  یهوکـش  لالج و  شیوخ  مهو  رد  مهزاب  تروص  نیا  ریغ  رد  دزاسیم و  زیربل  ار  شلد  نآ  تبیه  تیـشخ و  دـبایب ، ار  یقیقح 
دش و دـهاوخن  اضرا  یتسارب  راک  نیا  اب  هچ  رگا  دـنکیم و  ساسحا  نآ  ربارب  رد  ار  موهوم  فوخ  هدـش ، هک  مه  یقیاقد  يارب  دزاسیم و 

. دبای هار  تقیقح  هب  هکنیا  رگم  درادن ؛ نیا  زج  ياهراچ  اما  دنام ، دنهاوخ  هنشت  ماکان و  نانچمه 
. دنکیم داجیا  ار  یموهوم  ساره  دروآیم و  راک  رد  ار  تشحو  ياهنامیلا  دوخ  رنه  نییآ و  رد  یتسرپ  ناطیش 

ساسحا بارطـضا ، ساره و  نیا  يوناث  دـمایپ  دوشیم و  بذـج  دراد و  زاین  نآ  هب  یهلا  توربج  لالج و  اـب  انـشآان  ياـهبلق  هک  یـساره 
. تسا رادیاپان  یحطس و  یشمارآ 

ياهمیرگ كانتشهد ، شارخلد و  ياههرعن  اهزاس ، زا  یضعب  يادص  بیرخت  اهفیر ، دایز  تعرس  الاب ، يادص  مجح  اب  یناطیـش  یقیـسوم 
تسد و ندنک  ریظن  یشیامن  ياهتیانج  یکیرات ، شتآ و  غیت و  زا  هدافتـسا  يزادرپرون  ياهکوش  ریواصت ، شزرل  زا  هدافتـسا  كانتـشحو ،
یقیـسوم و تالآ  نتـسکش  ثبـس ،) کلب  هورگ  هدنناوخ   ) هدنز شافخ  کی  رـس  ندنک  ندز و  زاگ  دیاسید ،) هورگ  هدـنناوخ   ) هبرگ ياپ 
ار بـلق  یقیاـقد  يارب  دـهدیم و  هار  لد  هـب  ار  سرت  ناـجیه  یتاـظحل  يارب  هـمه  هـمه و  اـکیلاتم )  ) يزوـسدوخ هنحـص و  يور  لـیاسو 

. دنکیم سبح  ار  اهسفن  دنازرلیم و 
ماکان دـنوادخ  لالج  تمظع و  ربارب  رد  تیـشخ  فوخ و  یقیقح  هبرجت  هب  ار  ناـسنا  نیتسار  زاـین  هک  تسیموهوم  ياـهتب  اـهنیا  همه  اـما 

بایماک یعقاو  ریغ  موهوم و  روما  اب  تسا و  فینح  ناسنا  ترطف  اریز  دـهن . یماو  دوخ  لاح  هب  شیپ  زا  رتناـشیرپ  ار  ناـسنا  دراذـگیم و 
یناطیـش پچ  شوگ  رب  دراد  شوگ  ود  ناـسنا  ره  بلق  هک  میناوـخیم  ماَـلَّسلا  ِْهیَلَع  قداـص  ماـما  زا  یتـیاور  رد  نورد  ناطیـش  دوـشیمن .

ناسنا نورد  ( 17 . ) دناوخیم یکین  ریخ و  هب  هک  تسیاهتـشرف  تسار  شوگ  رب  دنکیم و  توعد  يدیلپ  رـش و  يوس  هب  هراومه  هتـسشن و 
. تسا نورد  هتشرف  ناطیش و  نایم  گنج  هصرع 

هب ناسنا  هک  یتروص  رد  اـما  درک ، دـهاوخ  میلـست  هداد و  تسکـش  ار  ناطیـش  دـنک ، فوطعم  هتـشرف  يوس  هب  ار  دوخ  هدارا  صخـش  رگا 
نادواج هدنز  راگدرورپ  هولج  هک  نورد  هتـشرف  هتبلا  دص  درک و  دهاوخ  فیعـضت  ار  ینورد  هتـشرف  دروآ ، يور  نورد  ناطیـش  زا  يوریپ 
توعد نوچ  درادـن ؛ ار  شندرب  نیب  زا  ناکما  یلو  دریگب  هدینـشن  ار  وا  يادـص  دـناوتیم  اهنت  ناسنا  دروخیمن ، تسکـش  هاگچیه  تسا ،

ار ینورد  گنج  ناطیـش  يادن  ندرک  لابند  تلع  نیمه  هب  ( 18  ) دنکیمن ادیپ  یلدبت  رییغت و  هک  تسا  ترطف  يادن  نامه  ینورد  هتـشرف 
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دهاوخ یگدنز  یماکان  ساسحا  ینورد و  ضراعت  داضت و  اب  هراومه  دیسر و  دهاوخن  شمارآ  هب  هاگ  چیه  یسک  نینچ  دنکیم و  رادیاپ 
. درک

هانگ زا  یهاگ  اهناسنا  ام  دوشیم ، داجیا  نامبلق  رد  یتبغر  زین  یهاگ  اما  مینک ، ترفن  ساسحا  هانگ  کی  ماجنا  ندینـش  زا  ام  تسا  نکمم 
ینورد ناطیـش  تیلاعف  هناشن  اهنیا  مینکیم ، ادـیپ  لـیم  نآ  هب  دـیآیم و  نامـشوخ  دوخ  عفاـنم  يارب  نارگید  قح  ندرک  عیاـض  اـطخ و  و 

. تسا
تالیامت ای  ینطاب  لوسر  هب  یهجوتیب  هدارا و  یتسـس  دـنکیم و  هیکت  یمدآ  تلـصخ  نیمه  رب  یتسرپ  ناطیـش  ییارگ و  ناطیـش  شبنج 

. دوشیم یتخانش  هعماج  ظاحل  هب  ارگ  ناطیش  ياهشبنج  زا  لابقتسا  یتخانشناور و  ظاحل  زا  ناطیش  توعد  شریذپ  ببس  ترطف  یلاعتم 
یتح دهاکب و  ار  یناور  یگتفشآ  ینورد و  داضت  تنطیـش ، ترارـش و  هب  نداد  تیعورـشم  هیجوت و  اب  دهاوخیم  ییارگ  ناطیـش  شبنج 

. دش دهاوخن  ققحم  هاگچیه  هک  تسیغورد  هدعو  نیا  اما  دهدیم ، ار  نآ  ندرب  نیب  زا  هدعو 
یهت دـنوادخ  روضح  زا  ار  دوخ  دوجو  دـناوتیمن  دـنک ، هزرابم  دوخ  نورد  هتـشرف  درخ و  ترطف و  اب  دـنک و  اطخ  مه  ردـق  هچره  ناسنا 

. تسام اب  وا  میتسه  ات  دراد و  روضح  ام  نورد  هک  تسام  شخب  یتسه  قلاخ و  يادن  تقیقح  رد  ترطف  دزاس ،
رد تسین . شیب  یمهوت  نیا  هتبلا  دننک و  دوبان  ار  نورد  هتـشرف  دنناوتب  ات  دنیوگیم  نخـس  ادخ  گرم  زا  نایارگ  ناطیـش  روظنم  نیمه  هب 

یتسه و زا  ناوتیم  یشکدوخ  اب  دننک  نامگ  دننک و  داهن  شیپ  ار  دوخ  یتسه  هب  نداد  نایاپ  تسا  نکمم  دنسرن  هجیتن  هب  هک  هلحرم  نیا 
دنوادـخ هب  زین  گرم  اـب  یلو  دـنریگ . رارق  دـننادیم ، وا  تسد  هب  ار  يدوباـن  گرم و  هک  ناطیـش  شوغآ  رد  دـنادرگ و  ور  شخب  یتسه 

اب ور  نیا  زا  دـناهدشن ؛ هدامآ  وا  نارکیب  قشع  تفایرد  يارب  هدرک و  دونـشخان  دوخ  زا  ار  یلاعتم  رداق  هک  یلاح  رد  دـنوشیم ، رتکـیدزن 
. دش دنهاوخ  هجاوم  بضغ  رهق و 

یبتارم هب  دوش و  افوکـش  ناسنا  رد  هدارا  درخ و  میظع  ياهورین  وا  اب  فاصم  رد  ات  داد  رارق  ار  نوریب  نورد و  ياهناطیـش  نابرهم  دنوادخ 
. دنک ادیپ  ار  ملاع  مامت  رب  ییاورنامرف  دنوادخ و  ینیشناج  تیحالص  رایتخا ، نسح  اب  دبای و  هار  ناگتشرف  زا  رترب 

يژولوئدیا نیا  هب  شیارگ  تیباذج و  ببـس  هک  دـنکیم  دـیکات  ییاهـشزرا  يور  ییارگ  ناطیـش  يژولوئدـیا  نایارگ  ناطیـش  ياهـشزرا 
. تسا تیبولطم  يانعم  هب  ًافرص  هکلب  تسین  تبثم  یقالخا  شزرا  يانعم  هب  شزرا  دوشیم .

تساهنآ بلاط  سک  ره  هک  تسیبولطم  ياهزیچ  ییارگ ، ناطیش  ياهشزرا  دوش . یقلت  دنمشزرا  تسا  نکمم  بایان  يالاک  کی  هکنانچ 
شیادیپ و دـنور  هب  یخیرات  هاگن  رد  اهـشزرا  نیا  تشاد . دـهاوخ  یپ  رد  ار  نآ  هب  شیارگ  ًاتعیبط  دوش  هداد  تبـسن  مه  ناطیـش  هب  رگا  و 

شـسرپ نیا  تسا  مزال  دوشیم . دـقن  نییبت و  لقتـسم  صاخ و  روط  هب  اهنآ  زا  مادـک  ره  اج  نیا  رد  دـش و  نایب  ییارگ  ناطیـش  شرتسگ 
؟ تسا رادروخرب  اهشزرا  نیا  زا  ردقچ  ناطیش  یتسار  هب  هک  دیآ  نایم  هب  يدج 

یگدنز هرود  زا  ناطیـش  يارب  تردق  مهوت  تردق  دـناهدرب ؟ هرهب  اهـشزرا  نیا  زا  هنوگچ  دـناهدش ، کیدزن  نآ  هب  نونک  ات  هک  یناسک  و 
. تسا هدوب  یتسرپ  ناطیش  هب  شیارگ  تیباذج و  بجوم  نونک  ات  ناسنا  يودب 

رد مه  نیا  هتبلا  هک  تسا ، تسردان  نیغورد و  ياهرادنپ  داجیا  يزیگنا و  هسوسو  دح  رد  اهنت  زیچان و  رایسب  ناطیش  تردق  هک  یلاح  رد 
دنکیم و اپ  هب  اغوغ  ناسنا  نورد  دوخ  توص  اب  دهدیم و  هدعو  دنزیم ، فرح  طقف  ناطیـش  دوشیم . عقاو  رثوم  ناسنا  شریذپ  تروص 

. دریگب یهام  دولآ  لگ  بآ  زا  دنک و  بلاغ  ار  دوخ  ياههسوسو  هکرعم  نیا  رد  ات  دشکیم  بوشآ  هب  ار  اجنآ 
: دیامرفیم دنوادخ 

: تفگ هک  سیلبا  زا  ریغ  دندرک  هدجس  دینک ، هدجس  مدآ  رب  میتفگ  ناگتشرف  هب  هک  یماگنه  »
نم هب  تمایق  ات  رگا  یتشاد ؟ گرزب  نم  رب  هک  تسیک  وا  هدـب ، ناـشن  نم  هب  تفگ  ياهدـیرفآ و  كاـخ  زا  هک  منک  هدجـس  یـسک  رب  اـیآ 

: دومرف دنوادخ  یکدنا . هورگ  زا  ریغ  مشکیم ، راسفا  هب  ار  وا  نادنزرف  یهد ، تصرف 
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تاهدایپ هراوس و  اب  زیگنارب و  تیادـص  اب  یتسناوت  ار  سک  ره  ناوارف . ییازج  تسوا ، يازج  خزود  دـنک  يوریپ  وت  زا  سک  ره  سپ  ورب ،
يا وت  دـهدیمن و  بیرف  زا  ریغ  ياهدـعو  ناطیـش  دـیدرتیب  هدـب ؛ هدـعو  اهنآ  هب  وش و  اهنآ  کیرـش  نادـنزرف  ثورث و  رد  زاتب و  اـهنآ  رب 

(19 .« ) يرادن یطلست  چیه  مناگدنب  رب  هک  نادب  ناطیش !
دناوتیم وا  نذا  هب  یهلا و  نیناوق  بوچراچ  رد  طقف  تسین و  مه  ناسنا  بیقر  یتح  هکلب  تسین ، دنوادخ  بیقر  اهنت  هن  ناطیـش  نیا  رب  انب 

.« دنرادنپیم دنوادخ  کیرـش  ار  وا  دنریذپیم و  دوخرب  ار  وا  ذوفن  هک  تسا  یناسک  رب  اهنت  وا  هطلـس  . » دهد ماجنا  ار  يدودـحم  ياهراک 
ذوفن و هار  چـیه  درادـهگن ، مارآ  ناطیـش  بوشآ  اـغوغ و  زا  ار  دوخ  نورد  ادـخ  داـی  اـب  دریذـپن و  ار  وا  بیرف  ناـسنا  هک  یتـقو  اـت  ( 20)

شیپ زا  يراک  چیه  مه  زاب  یلو  دنروآیم ، موجه  وا  هب  هورگ  هورگ  نیطایش  طیارش  نیا  رد  تشاد . دهاوخن  دوجو  ناطیش  يارب  ياهطلس 
انیب ماـگنه  نآ  رد  سپ  هدرک ، داـی  ار  دـنوادخ  دـنبای ، تسد  اـهنآ  هب  نیطایـش  زا  یهورگ  رگا  دـنراگزیهرپ ، هـک  یناـسک  . » درب دـنهاوخن 
دوخ تساوخ  هب  رگم  درادـن  يذوـفن  تردـق و  چـیه  تسوا  نـالوج  هصرع  هک  ناـسنا  دوـجو  رد  ناطیـش  بیترت  نیا  هب  ( 21 .« ) دنوشیم

وا یناسفن  ياههدجس  تادابع و  هدنار و  دوخ  هاگراب  زا  تلذ  هب  ار  ناطیـش  نآ  هناگی  ربدم  قلاخ و  هک  یتسه  ناهج  هب  دسر  هچ  صخش ،
. تسا هدرک  اوسر  هتخانش و  یبوخ  هب  ار 

یکیرـش شتموکح  رد  هتفرگن و  دوخ  يارب  يدـنزرف  هک  تسوا  صوصخم  اهـشیاتس  مامت  . » تسوا رـضحم  کلم و  رـسارس  یتسه  ملاـع 
(22 «. ) درادن

***********
: اهتشونیپ

ات 13  11  -: 18 انحوی /  تافشاکم  . 1
ص 246 ، 1385 مشش ، پاچ  هرهز ، رشن  يراس : یبارهش ، نیسح  یجنگ و  هیمس  مجرتم ؛ یچنیواد ، زار  نوارب ، ند  . 2

ص 27 و 26 لوا 1374 ، پاچ  زکرم ، رشن  نارهت : ربخم ، سابع  مجرتم ؛ يرصم ، ياههروطسا  تراه ، جرج  . 3
38 ص ) ، 1385 مشش ، پاچ  هرهز ، رشن  يراس : یبارهش ، نیسح  یجنگ و  هیمس  مجرتم ؛ یچنیواد ، زار  نوارب ، ند  . 4

یملع و تاراشتنا  نارهت : نایفسوی ، داوج  مجرتم ؛ برغ ) هفسلف  خیرات   ) مود دلج  برغ ، قرش و  هفسلف  خیرات  نانشیرکادار ، یلاپورـس  . 5
2 ص 127 دلج ، مود 1382 ، پاچ  یگنهرف ،

(. ص 44 لوا 1374 ، پاچ  زکرم ، رشن  نارهت : ربخم ، سابع  مجرتم ؛ يرصم ، ياههروطسا  تراه ، جرج  . 6
ص 34 نامه ، . 7

1362 ص 42 لوا ، پاچ  ون  رشن  نارهت : یمزراوخ ، تخدنیهش  مجرتم ؛ موس ، جوم  رلفات ، نیولآ  . 8
423 1374 ص 443 -  مود ،، پاچ  ین ، رشن  نارهت : يروبص ، مجرتم ؛ یسانشهعماج ، زندیگ ، ینوتنآ  كر . . 9

، متفه پاـچ  یملع ، تاراـشتنا  نارهت : یثـالث ، نسحم  مجرتـم ؛ یـسانش ، هعماـج  ناـگرزب  هشیدـنا  یگدـنز و  رزوک ، سیئویل  كر ، . 10
ص 522 ، 1377

راهب هرامـش 46 ، دـقن ، باتک  همانلـصف  رادـیاپ » کش  رد  لاربیل  تیونعم  اب  رالوکـس  تینالقع  دـنویپ  ، » فیـس يرهاظم  اـضر  دـیمح  . 11
ص 164 ، 1387

ك: ر . . 12
1387 یمالسا .، گنهرف  مولع و  هاگشهوژپ  مق ؛ روهظون ، ياهنافرع  يداقتنا  یسانشنایرج  فیس ، يرهاظم  اضردیمح 

ص 28 و 27 هتیمک 300 ، . 13
1387 ص 58 باتک ،، ناتسوب  مق ، نافرع ، ناماد  رد  تسایس  فیس ، يرهاظم  اضردیمح  . 14
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ناـمزاس نارهت : تـالاقم ) هعومجم   ) ترطف قـشع و  ثیدـح  خوـسمم ،» تیوـنعم  بوـجحم ، ترطف  ، » فیـس يرهاـظم  اـضر  دـیمح  . 15
ص 285 و 284 ، 1386 یمالسا ، هشیدنا  گنهرف و  هاگشهوژپ  تاراشتنا 

1381 ص 121 طاشن ،، تاراشتنا  مق ؛ ینافرع ، یسانشدوخ  فیس . يرهاظم  اضر  دیمح  . 16
ص 267 دلج 2 ،  1365 یمالسالا ،، بتکلاراد  نارهت : مود ، دلج  یفاک ، لوصا  ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  . 17

30 مور ./  . 18
61 تایآ 65 -  ءارسا ، . 19

100 لحن ./  . 20
201 فارعا ./  َنوُرِْصبُم » ْمُه  اذِإَف  اوُرکَذَت  ِناطیَشلا  َنِم  ٌِفئاط  ْمُهَسَم  اذِإ  اْوَقَتا  َنیَذلا  َنِإ  . » 21

(. 111 ءارسا /  « ) اًریبکَت ُهِْربک  َو  ِلُذلا  َنِم  ِیلَو  َُهل  ْنکی  َْمل  َو  ْکلُْملا  ِیف  کیرَش  َُهل  ْنکی  َْمل  َو  اًَدلَو  ْذِخَتی  َْمل  يَذلا  ِهِلل  ُدْمَْحلا  ُِلق  َو  . 22
: عبنم

تیاس زا  هتفرگرب  هزوح  هاگپ 
http://www. rasekhoon. net

(2  ) یناطیش يژولوئدیا 

یناطیش ياههقرف  هب  شیارگ  بذج و  للع  یسررب 
وداج  رحس و 

. دناهدرکیم جیورت  مدرم  نایم  رد  ار  نآ  اهنرق  لوط  رد  هک  تسا  لیئارسا  ینب  موق  ثاریم  وداج  رحس و 
. دـیامرفیم نایب  نآ  يارب  یلـصا  أشنم  ود  هدـنادرگزاب و  نامیلـس  ترـضح  نامز  هب  ار  موق  نیا  نایم  رد  وداـج  رحـس و  هشیر  میرک  نآرق 

تردق هب  ندیزرو  رفک  اب  هدرک و  رارقرب  طابترا  دندوب ، نامیلس  ترضح  ریخـست  رد  هک  اهنج  زا  يدارفا  اب  مدرم  زا  یهورگ  هکنیا  تسخن 
ار یتالکشم  مدرم  یگدنز  رد  وداج  رحس و  نآ  زا  سپ  ( 1 ( ؛ دندرک يوریپ  اهنآ  میلاعت  زا  دنتخومآ و  هنجا  زا  ار  وداج  رحـس و  دنوادخ ،
زا مدرم  یلو  تخومآ  مدرم  هب  ار  رحس  ندرک  لطاب  ياههار  تورام  توراه و  مان  هب  لباب  رد  هتشرف  ود  نداتسرف  اب  دنوادخ  درک و  داجیا 

یناطیش و میلاعت  نامه  ياتـسار  رد  عقاو  رد  ( 2  ) دوب راب  نایز  هکلب  تشادن ، ياهدـیاف  ناشیارب  هک  دـنتفرگارف  ار  ییاهزیچ  هتـشرف  ود  نآ 
: دنراد درکراک  عون  هس  هنارحاس  ياهورین  یلک  روط  هب  ( 3 . ) دنتفرگارف دوب ، هدش  لزان  اههتشرف  رب  هک  ار  یشناد  نیطایش  زا  تیعبت 

ریخست رد  هک  اهنج  زا  یکی  دننک ، رضاح  ار  سیقلب  تخت  دنتساوخ  نامیلـس  ترـضح  یتقو  هکنانچ  مارجا  رد  فرـصت  ییاجباج و  مکی ،
(4 . ) مروایب ار  نآ  یتسیاب  يوش و  دنلب  دوخ  ياج  زا  هکنآ  زا  شیپ  هک  تفگ  دوب ، ناشیا 

. دوشیم اهنآ  ینهذ  ریوصت  رییغت  زین  اهنآ و  هب  دوخ  راکفا  لاقتنا  نارگید ، رکف  زا  یهاـگآ  لـماش  هک  راـکفا ، رد  فرـصت  هطاـحا و  مود ،
اهنآ ْمِهِرْحِـس  ْنِم  ِهَیلِإ  ُلیَخی  « ؛ دـننک ارجا  ار  دوخ  شیامن  مدرم  رد  لیخت  ینهذ و  ریوصت  داجیا  اب  دنتـسناوت  نوعرف  نارحاس  هک  روطنامه 

(. 5 « ) یعست
توراـه و يارجاـم  رد  ترفن . قشع و  بارطـضا ، شمارآ ، مغ ، يداـش ، داـجیا  ریظن  نارگید  رد  یفطاـع  تافرـصت  ینوـگرگد و  موـس ،

. دوب درم  نز و  نایم  ییادج  ترفن و  داجیا  دنتخومآ ، اهنآ  زا  مدرم  هک  ییاهراک  زا  یکی  دندمآ ، دورف  لباب  رد  هک  ییاههتشرف  تورام 
(6 «. ) ِهِجْوَز َو  ءْرَْملا ِ  َنَیب  ِِهب  َنُوقِرَفی  ام  امُْهنِم  َنوُمَلَعَتیَف  »

دارفا نیا  مامت  دننزیم . هداعلاقراخ  ياهراک  هب  تسد  دننکیم و  ادیپ  ار  اهییاناوت  نیا  تانیرمت  يرـس  کی  اب  یناسک  هک  مینیبیم  هزورما 
. دناهدرک اهر  ار  دنوادخ  هار  هدیزگرب و  ار  نیطایش  نآ  زا  تیعبت  میقتسم  ریغ  ای  میقتسم  روط  هب 
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اهنت زیمآرفک  ياههار  زا  تیعبت  اب  یلو  دـسرب ، یهاگآ  تیونعم و  زا  ییـالاب  بتارم  هب  دـناوتیم  یلاـعت  قح  تعاـط  تیدوبع و  اـب  ناـسنا 
َو ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  لوسر  صخـش  ایبنا و  زا  تیعبت  اب  ناسنا  دبای . تسد  ادخ  يایلوا  كولـس  ریـسم  زا  یکاخ  تشم  هب  دناوتیم 

يرحاس مولع  ییوداج و  ياهورین  زا  هدافتـسا  جوا  اما  تشاد ، دـهاوخن  ار  وا  اـب  یهارمه  ياراـی  مه  لـیئربج  هک  دـسریم  ییاـج  هب  مَّلَس 
: تفگ يرماس  هک  تسنیا 

تسیعقاو یناطیش  ییوداج و  ياهورین  ( 7 «. ) متفرگرب ار  دنوادخ  هداتـسرف  هتـشرف  در  زا  یتشم  مدید و  دندیدیمن ، نارگید  هک  ار  هچنآ  »
لکوت نامیا و  لها  هک  یناسک  زا  ار  یناطیش  ياهورین  ناطیش و  طلست  دنوادخ  و  ( 8  ) دناسریمن نایز  سک  چیه  هب  ادخ  نذا  نودب  یلو 

. تسا هتشادرب  دنا 
هیآ نیا  رد  ( 9 « ) نوکِرْـشُم ِِهب  ْمُه  َنیَذلا  َو  ُهَنَْولَوَتی  َنیَذلا  یَلَع  ُُهناْطلُـس  امَنِإ  َنُولکَوَتی  ْمِِهبَر  یلَع  َو  اُونَمآ  َنیذـَلا  یَلَع  ٌناْطلُـس  َُهل  َسَیل  ُهَنِإ  »

نامیا و لها  رب  يرثا  چـیه  زین  اهناسنا ، رایتخا  رد  یناطیـش  ياهورین  هکلب  ناطیـش  اهنت  هن  سپ  دوشیم . تیـصوصخ  ياغلا  ناطیـش  هفیرش 
ییاراک چیه  تسیـسوم و  ياصع  ربارب  رد  نارحاس  ياهنامـسیر  لثم  لکوت  نامیا و  تردق  ربارب  رد  یناطیـش  ياهورین  مامت  درادن . لکوت 
ناطیـش يایلوا  هک  ییوداج  اب  دوشیم ، رهاظ  ادـخ  يایلوا  تامارک  رد  هک  یتردـق  نایم  یـساسا  توافت  هس  ناوتیم  یلک  روط  هب  درادـن .
نارحاس ادخ و  ءایلوا  ياهراک  توافت  ياهصخاش  رد  ییاروام  ياهورین  زا  يرادروخرب  حوطس  توافت  نیا  درک . ییاسانش  دننکیم ، زاربا 

یهلا نارکیب  تردق  ملع و  زا  ینایرج  هب  هتفای و  یناحور  یلاعت  دنوادخ ، هب  یکیدزن  تیدوبع و  رثا  رد  ادخ  ءایلوا  دهدیم . ناشن  ار  دوخ 
بولغم دودحم و  دریگیم ، رارق  نارحاس  رایتخا  رد  اهرازبا  یخرب  زا  هدافتـسا  نهذ و  زکرمت  اب  هک  یناسفن  ياهورین  اما  دنوشیم ، لیدـبت 

. تسا
. تساهنآ ییاناوت  زا  جراخ  رگید  یخرب  تسا و  هتخاس  اهنآ  زا  اهراک  یخرب  دنهد ، ماجنا  دنناوتیمن  ار  يراک  ره  دارفا  نیا  هکنیا  تسخن 
، دنتـسه ءاشی  ام  لاعف  رهظم  دنهدیم و  ماجنا  دنک ، ادیپ  یـشقن  مدرم  تیاده  رد  دشاب و  مزال  هک  ار  يراک  ره  یهلا  نذا  هب  ادخ  ءایلوا  اما 

. تسا رایسب  ایلوا  املع و  یگدنز  رد  نآ  ياههنومن  هک 
راک يارب  هک  سک  ره  دراد . زاین  ار  رگوداج  صخـش  زکرمت  رتمهم  همه  زا  لیاسو و  رازبا و  ییوداج  ياـهورین  هک  تسنیا  رگید  تواـفت 

هدارا تردق و  هولج  هللا  ءایلوا  تسین . رادروخرب  یناحور  ياهورین  زا  تسا و  رگوداج  دشاب ، هتشاد  زکرمت  نامز و  هب  زاین  ياهداعلاقراخ 
میرک نآرق  سیقلب  تخت  راضحا  ناتساد  رد  هک  روطنامه  ( 10 . ) دوشیم دشاب ، دیوگب  دنک و  هدارا  ار  يزیچ  هک  نیمه  دنتسه و  دنوادخ 

: دیامرفیم
يزیچ باتک  ملع  زا  هک  یـصخش   » ُهَدـْنِع اًرِقَتْـسُم  ُهآَر  امَلَف  ُکفْرَط  کَیلِإ  َدـَتْری  ْنَا  َْلبَق  ِِهب  کیتآ  اـَنَا  ِباـتْکلا  َنِم  ٌْملِع  ُهَدـْنِع  يذـَلا  َلاـق  »
صخش نیا  ( 11 . ) تشاد رارق  وا  دزن  تخت  دـید  اـت  سپ  يراذـگب ، مهرب  مشچ  هک  نآ  زا  شیپ  مروآیم  ار  تخت  نم  تفگ  تـسنادیم ،

زا یتیرفع  هک  یلاح  رد  درک . رـضاح  ار  تخت  ندز  مه  هب  مشچ  کی  زا  رتمک  نامز  رد  هک  دوب  ادـخ  ءایلوا  نانمؤم و  زا  ایخرب  نب  فصآ 
رد فلاخم  یفنم و  ياهورین  هک  یتروص  رد  هک  تسنیا  توافت  نیموس  دنک و  زکرمتم  ار  شیورین  ات  تشاد  نامز  هظحل  دنچ  هب  زاین  نج 

نیا زا  يرایـسب  دنراد . طیحم  رد  تبثم  ياهورین  هب  زاین  تیقفوم  يارب  اهنآ  دننک ، لمع  تسرد  دـنناوتیمن  ییوداج  ياهورین  دـشاب ، راک 
رظتنم زکرمتم و  ياهنهذ  قاتـشم و  نامـشچ  ربارب  رد  اهنآ و  میظعت  قیوشت و  سفن و  هب  دامتعا  طیارـش  رد  هنارحاس  هداعلاقراخ  ياـهراک 
هـصرع هب  لیلجت  اب  ار  نارحاس  درک و  عمج  ار  مدرم  نوعرف  تلع  نیمه  هب  دیاش  دنرادن . ار  یفاک  ییاناوت  نآ  نودب  دتفایم و  قافتا  دارفا 

یبوخ یناور  طیارـش  ًالـصا  یـسوم  ترـضح  هک  تسیلاـح  رد  نیا  ( 12 . ) تسناد يراگتـسر  یتخبـشوخ و  هناـشن  ار  اـهنآ  لـمع  دروآ و 
: تشادن

نارحاس دـید و  مه  وا  دـندید  مدرم  هچ  ره  دـنهد و  ماجنا  ار  ناشراک  لکـشم  نودـب  اـهنآ  اـت  داد  هزاـجا  درک و  اـهر  ار  دوخ  هکنیا  ًـالوا 
« مهرحس نم  هیلا  لیخی   » دننک فرصت  مه  وا  نهذ  رد  دنتسناوت 
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هارمگ هجیتن  رد  دنراذگب و  توافت  نارحاس  رحـس  وا و  هزجعم  نایم  دنناوتن  مدرم  ادابم  هک  دیـسرت  هنحـص  نیا  ندـید  زا  دـعب  هکنیا  رگید 
ياهورین اب  ادخ و  نذا  هب  یـسوم  راک  نیا  رب  انب  ( 13 . ) درک ذوفن  یساره  یـسوم  سفن  رد  سپ  یـسُوم .» ًهَفیخ  ِهِسْفَن  یف  َسَجْوَاَف  . » دنوش

. تسا هتفرگ  تروص  یهلا  یناحور و  نارکیب 
. تسا هدش  روصت  يدازآ  رهظم  تسا ، دنوادخ  دنب  زا  هاوخ  يدازآ  شکرس و  ياهتشرف  ناطیش  هک  یحیسم  يدوهی -  رکفت  رد  يدازآ 

(14  ) دناهدیزگرب ار  ندوب  ادخ  میلست  رایتخا  اب  هک  دنتسه  توهش  نودب  صلاخ و  روعش  اب  یتادوجوم  ناگتـشرف  یمالـسا ، شرگن  رد  اما 
ینج هکلب  هتشرف ، هن  ناطیش  نایم  نیا  رد  دنرادن . قلطم  ریخ  ربارب  رد  یشکرس  هانگ و  هب  یلیم  چیه  دنتسه  توهـش  دقاف  هکنیا  تهج  هب  و 

(15 . ) داد ناشن  راگدرورپ  فطل  نیا  هب  تبسن  ار  دوخ  یتقایلیب  مه  دعب  دوب و  هتفای  هار  ناگتشرف  عمج  هب  تدابع  رثا  رد  هک  تسا 
دنهاوخیم هچ  ره  دـندازآ و  یتسارب  ناگتـشرف  تسوا . دودـحمان  هدارا  تردـق و  ءاـشی و  اـم  لاـعف  اـب  دـنویپ  رد  يدازآ  نیا ، زا  هتـشذگ 

هولج و ناگتـشرف  تسین و  فلاـخم  یهلا  هدارا  اـب  تسیب و  وـخ  ریخ و  همه  دـنوادخ  هب  برقت  تهج  هب  دـنهاوخیم  هچنآ  اـما  دـننکیم ،
. دنتسه وا  هدارا  ورین و  نایرج 

، دنوادخ هب  یکیدزن  هزادـنا  هب  هتـسویپ و  يدازآ  تردـق و  نارکیب  همـشچرس  نیا  هب  دـیوج  برقت  دـنوادخ  هب  هک  یتروص  رد  مه  ناسنا 
نادقف هک  یلمع  يدازآ  مه  تسا و  دوجو  ققحت  یتسه و  ییافوکش  هک  يدوجو  يدازآ  مه  درک ، دهاوخ  هبرجت  ار  هدارا  ذوفن  يدازآ و 

. تسا هدارا  ققحت  اهراک و  ماجنا  رد  عنام 
. دوشیم راکشآ  اهنآ  تامارک  ادخ و  يایلوا  یهلا  ياهورین  اب  یناطیـش  ییوداج و  ياهورین  توافت  ياهـصخاش  رد  هژیو و  هب  يدازآ  نیا 

امنعقاو هکنآ  زا  شیب  دوشیم و  هارمه  زین  یعقاو  تاروصت  اـب  هک  تسا  ماـهوا  زا  ياهعوـمجم  تسا ، نآ  ملعم  ناطیـش  هک  یـشناد  شناد 
هدیاف نآ  رد  دبیرفب  ار  ناسنا  دناوتب  هک  ياهزادنا  هب  طقف  تسا و  رابنایز  دشاب  دیفم  هکنآ  زا  شیب  نآ  ییآراک  دراد و  يدـمآراک  دـشاب ،

دصراهچ هب  تبسن  يرتشیب  لامک  تداعس و  زا  ناسنا  زورما  ایآ  شنایز ؟ ای  تسا  رتشیب  نآ  هدیاف  دینیبب ! ار  رشب  زورما  شناد  دراد . دوجو 
؟ تسا رادروخرب  شیپ  لاس 

؟ تسا هدش  رتشیب  شیپ  لاس  دصراهچ  زا  زورما  ناسنا  روعش  تفرعم و  ایآ 
ینهذ و تاروصت  نیمه  روعـش  شناد و  اما  هدش ، هتـشابنا  يرتشیب  رایـسب  رایـسب  تاعالطا  ینهذ و  ریواصت  زا  زورما  ناسنا  نهذ  هتبلا  دص 

؟ تسا هوبنا  تاعالطا 
؟ تسا هدرک  افوکش  ار  یناسنا  میظع  ياهدادعتسا  تاروصت ، میهافم و  نیا  ایآ 

؟ تسا هدرک  هتشذگ  زا  رتناسنا  ار  ناسنا  ایآ 
اههسوسو و هدولاش  رب  یناطیـش  شناد  سب . دـیآیم و  تیناسنا  قالخا و  یهابت  یبلط و  تذـل  ریخـست و  بیرف و  راـک  هب  یناطیـش  شناد 

دیمهف ناوتیم  دروآیم  ناسنا  رس  هک  ییالب  شیاهدمایپ و  جیاتن و  يور  زا  تسا و  هدیلاب  هتفاب و  دوپورات  نیمه  اب  هدش و  راوتسا  اهـسوه 
. یهابت یکیرات و  متس و  نوناک  زا  ای  هدش ، يراج  تکرب  تمحر و  قشع و  ملع و  دودحمان  همشچرس  زا  هک 

هب تبـسن  رتهناگیب و  دوخ  زا  هتفرورف و  اهـسوه  ماهوا و  زا  ییایند  رد  دـنوشیم ، کیدزن  زورما  شناد  هب  هک  یناـسک  ًاـمامت  هن  ًـالومعم و 
، نادنمـشناد فلتخم ، ياههتـشر  دـیتاسا  نآ  يراـمآ  هعماـج  هک  هطبار  نیا  رد  ینادـیم  شهوژپ  عوـن  ره  دـنوشیم . رتتواـفتیب  اـهناسنا 
رب هک  يرشب  ندمت  زورما  عضو  ًاساسا  درک و  دهاوخ  تابثا  ار  اعدا  نیا  دنشاب ، نایوجـشناد  یتح  یملع و  ریهاشم  لبون و  هزیاج  ناگدنرب 

. تسام راگزور  یناطیش  كانمهو و  شناد  يرگهابت  يارب  دهاش  نیرتهب  تسا ، دیدج  شناد  هتخاس 
ار ناسنا  ناج  مسج و  هک  ناهن  راکـشآ و  ياهیرامیب  دـننکیم ، مادـقا  مه  هیلع  هک  یتسیز  طیحم  ناسنا و  هدـش ، بیرخت  یناـسنا  طـباور 

ماهوا اب  يزاب  هب  هک  تایهلا  غورد و  ياههفسلف  رگناریو ، یشزومآ  ماظن  یناسنا ، ریغ  زیمآ و  ضیعبت  داصتقا  دساف ، ياهتموکح  درازآیم ،
. تسا هدش  لیدبت  تاساسحا  و 
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. تسا تاغیلبت  زورما  ملع  مامت 
یملع لفاحم  اههاگشناد و  تایرشن و  رد  لاحلا  مولعم  ياهتکرش  میظع  ياههیامرـس  اب  هک  دیونـشیم ، دینیبیم و  ایند  رد  ار  یتایرظن  امش 
ناراد هیامرـس  هدنـشخب  ناتـسد  هب  ار  اههیامرـس  نیا  تشگزاب  ییاناوت  شهوژپ  داصتقا  لوصا  رب  انب  و  ( 16 . ) دنوشیم جـیورت  یللملا  نیب 

رد مه  دـننکیم و  يراذـگ  هیامرـس  یـشهوژپ  تاسـسوم  گرزب و  ياههاگـشناد  رد  مه  هک  یناراد  هیامرـس  دـنراد . تـسود  مـلع  ریخ و 
دـندنواشیوخ و يزاـس  شناد  ياـههناخراک  اـب  يزاـس  هحلــسا  ياـههناخراک  ردـخم و …  داوـم  دـیلوت  يزاـس و  هحلــسا  ياـههناخراک 

. دنکیم تکرح  اهنآ  نایرش  رد  دوخ  لثم  ردارب  ياههیامرس 
ندمت ياههدولاش  هک  تسا  یناطیـش  شناد  نیا  دنهدیم و  هرطفلاب  ناراکتیانج  هب  ار  لبون  حلـص  هزیاج  هک  دنازاس  هحلـسا  نیریخ  نامه 

. تسا هدرک  میکحت  ار  زورما  کیرات 
؟ تسیچ دنشوکب . نآ  بسک  يارب  هک  تسا  بجاو  نامیا  لها  رب  هکلب  دسرب و  نآ  هب  دناوتیم  یتسار  هب  ناسنا  هک  یشناد  اما 

: دناهدرک فیرعت  نینچ  نآرق  تایبدا  رد  ار  ملع  موهفم  ییابطابط  همالع 
رد تسوا . تایآ  ملاـع  ياههدـیدپ  شنیرفآ و  ماـمت  هتبلا  و  ( 17 « ) وا تایآ  ادـخ و  هب  نیقی  زا  تسا  تراـبع  نآرق  ناـبز  رد  ملع  ًـالوصا  »

: دناهتشون رگید  ياج 
هک ار  یقیقح  ینیبناـهج  دـنوش و  اـمنهر  تقیقح  قـح و  هب  هکنیا  طرـش  هب  دـنکیم  توـعد  یعیبـط  موـلع  نیا  يریگارف  هب  دـیجم  نآرق 
رد درادزاب ، تقیقح  قح و  نتخانش  زا  هتخاس  دوخ  مرگرس  ار  ناسنا  هک  یملع  هنرگ  دنشاب و  هتشادرب  رد  تسا ، یسانش  ادخ  نآ  هحولرس 

(18  ) تسا فدارم  لهج  اب  دیجم  نآرق  سوماق 
: تسا هدش  یفرعم  ملع  يارب  هدمع  درکراک  ود  میرک  نآرق  رد 

ار يداـم  تاـیح  مه  ملع  عقاو  رد  يداـم . يرادرب  هرهب  روظنم  هب  تعیبـط  ریخـست  رگید  دراد و  یپرد  هک  یتارمث  اـب  یهلا  تفرعم  تسخن 
. تسا يونعم  تایح  هیام  مه  دنکیم و  دابآ 

رایتخا رد  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  نورکفتی » موقل  تایآل  کلذ  یف  نا  هنم  ًاعیمج  ضرالا  یف  ام  تاومـسلا و  یف  اـم  مکل  رخـس  »
. تسا هدش  هراشا  تفرعم  تعفنم و  درکراک  ود  ره  هب  هیآ  نیا  رد  ( 19  ) تسا رکفت  لها  يارب  ییاههناشن  اهنآ  رد  داد و  رارق  امش 

تخانش رگا  دهدیم  رارق  مه  هارمه  ار  درکراک  ود  نیا  ( 20 . ) نطاب رهاظ و  تروص  هب  ترخآ  ایند و  انعم و  هدام و  هتسویپ  هطبار  كاردا 
نیدب بلطم  نیا  ( 21  ) تسا نیمز  تامعن  هنیجنگ  نامـسآ و  تاکرب  باوبا  شیاشگ  دـیلک  دوخ  دـشاب ، رگن  نطاب  هنانمؤم و  ملاع  رهاـظ 

: تسا لیلعت  لباق  بیترت 
: مکی

. دباییم دوبهب  شناد  دشر  دوش ، حالصا  وا  اب  هطبار  رگا  تسادخ و  نآ  زا  ملع  همه 
: مود

نادـنچ مه  لمع  ماـقم  رد  هدوب و  تسرداـن  رظن  ماـقم  رد  وا  ملع  دـشاب  نیا  زا  ریغ  ناـسنا  تخانـش  رگا  تسیهلا و  ًاـتقیقح  ًاـعقاو و  ملاـع 
. دش دهاوخن  بایماک 

یماـمت میناـشنب و  مه  راـنک  دوـخ و  ياـج  رد  ار  یحو  لـقع و  هبرجت و  زا  مادـک  ره  میـسانشب و  یهلا  تسه ، هکناـنچ  ار  ملاـع  رگا  سپ 
تمالس يرشب ، عماوج  ریبدت  یناسنا ، طباور  میظنت  تعیبط ، رب  طلست  ریخست و  هلمج  زا  ملع  راثآ  هاگنآ  مینز ، راک  هب  ار  تخانش  تاناکما 
ترضح روهظ  زا  سپ  یمک  تدم  رد  هکنانچ  دباییم . ققحت  رتهتسیاش  رایسب  یقالخا  ياهـشزرا  تیوقت  يونعم و  كولـس  ناور و  نت و 

تلع ( 22 . ) تفای دهاوخ  يریگ  مشچ  يورـشیپ  يرـشب  شناد  دریذـپیم  ققحت  هبیط  تایح  هک  فیرـشلا ) هجرف  یلاعت  هللا  لّجع   ) تجح
. تسا لوغشم  يدحا  تاذ  حیبست  هب  هتشاد و  تخانش  روعش و  تعیبط  هک  نآ  موس 
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نوریب ار  دوـخ  عباــنم  هدرکن و  ینتورف  زیمآرفک  رالوکــس و  موـلع  ربارب  رد  سپ  ( 23 ، ) تسوا تمدـخ  رد  ادـخ  رگـشل  رگید  ترابع  هب 
راکـشآ ترـضح  نآ  يارب  ار  دوخ  ياههنیجنگ  نیمز  هدـمآ  تایاور  رد  هک  روطنامه  شناد  حیحـص  دـشر  اـب  روهظ  رـصع  رد  دزیریمن .

. تسا رالوکس  مولع  زراب  ياهیگژیو  زا  يرگزواجت  یگدز و  تلفغ  ( 24 . ) دزاسیم
رارق ضرعت  دروم  ار  یهلا  سدـق  تحاس  درپس و  یـشومارف  هب  ار  ملع  يرگهناشن  ندوب و  تیآ  يور  تسخن  ماـگ  رد  مولع  نیا  اـب  ناـسنا 

راـکفا و هب  ار  نآ  دـیزرو و  يدـعت  دوخ  یتسه  رب  درک و  شومارف  ار  شیوخ  ( 25 « ) مهـسفنا مهاسناف  هللا  اوسن   » هیآ قادصم  هب  دـعب  داد ،
هـشیپ ار  يرگزواجت  اهنآ  قوقح  تقیقح و  زا  تلفغ  اب  دروآ و  يور  یناسنا  عماوج  تعیبط و  هب  نآ  زا  سپ  دولآ  یناطیـش  لامآ  راـتفر و 
هدجس هب  رس  وا  ریغ  ربارب  رد  دنوادخ  رما  هب  دشن  رضاح  یتح  هکنانچ  دننادیم ، يزارفرس  تزع و  رهظم  ار  وا  ناتسرپ  ناطیـش  تزع  درک .

هاگن نیا  هک  یلاح  رد  درواین . ورف  رـس  دنوادخ  ریغ  ربارب  رد  یتمیق  چیه  هب  هک  دننادیم  دـیحوت  جوا  زا  يدومن  ار  وا  یهاگ  دروآ و  دورف 
نآ زا  شیپ  اریز  دروآ ، باسح  هب  راگدرورپ  ربارب  رد  یلقتسم  دوجوم  ار  ناسنا  دیدیم و  ار  يزیچ  ادخ  زا  ریغ  ًاساسا  هک  تسوا  هناکرشم 

ریبکت و هن  دوب و  شدوخ  یگرزب  يارب  ربک و  يور  زا  همه  تادابع  نآ  مامت  دروآیم و  باسح  هب  يزیچ  اـتکی  دـنوادخ  ربارب  رد  ار  دوخ 
رما میلـست  دـنیبب و  چـیه  وا  ربارب  رد  زین  ار  مدآ  تسناوتن  دـیدیمن ، چـیه  دـنوادخ  ربارب  رد  دوخ  نوچ  وا  یلاعت . كرابت و  يادـخ  لیلجت 

دادیم ماجنا  رابکتـسا  رـس  زا  هک  تادابع  نآ  ماـمت  رد  منم  نیا  دز و  مد  منم  زا  تشاذـگ و  ناـیغط  هب  رـس  ور  نیا  زا  دوش . شراـگدرورپ 
. دناریم ییانـشور  قشع و  هاگراب  زا  هدناشک و  تلذ  هب  ار  دوخ  ناوریپ  هک  تسا ، ياهدش  هدـنار  لیلذ  ناطیـش ، نیا  رب  انب  ( 26  ) دوب هتفهن 

: هدومرف میرک  نآرق  ناتسرپ  هلاسوگ  دروم  رد  هکنانچ 
« َنیرَتْفُْملا يِزَْجن  ِکلذک  َو  اْینُدلا  ِهایَْحلا  ِیف  ٌَهلِذ  َو  ْمِِهبَر  ْنِم  ٌبَضَغ  ْمُُهلانیَس  »

رخآ هلمج  ( 27 . ) مینکیم تازاجم  ار  ناـیوگ  غورد  نینچ  نیا  ناشدـناسریم و  اـیند  یگدـنز  رد  تلذ  راـگدرورپ و  مشخ  هب  يدوز  هب 
هروطسا تروص  هب  ناطیـش  روصت  تسایند و  یگدنز  رد  تلذ  ادخ و  مشخ  ناطیـش  ياهبیرف  اهغورد و  زا  يوریپ  هجیتن  هک  دهدیم  ناشن 

. دزیگنارب دیحوت  لها  اب  لادج  هب  دبیرفب و  ار  اهنآ  ات  هتخادنا ، شناتـسود  رکف  رد  هک  تسا  ناطیـش  دوخ  ياهغورد  زا  مه  دیحوت  تزع و 
. دناهتفرن نارگید  هک  تسیهار  زا  نتفر  ینکش و  زرم  یعون  تیقالخ  تیقالخ  ( 28)

: دنکیم یفرعم  تیقالخ  ناونع  اب  ار  دوخ  ياهینکش  راجنه  مامت  یتسرپ ، ناطیش  شبنج 
هقباسیب روط  هب  ریزگان  يریذپان ، لکـش  تلع  هب  هک  یقیـسوم  هنانکـشراجنه و  بوچراچ و  زا  جراخ  تاکرح  راتفر و  سابل ، وم ، لدـم 

ار ایوپ  یلوحت  ای  دـنک  داجیا  دارفا  نورد  رد  ییافوکـش  ًاعقاو  هکنیا  نودـب  دوشیم . یفرعم  تیقـالخ  ناونع  هب  اـهنیا  همه  دـتفایم ؛ قاـفتا 
رد ار  شخب  یتسه  قالخ  نارکیب  روعـش  ورین و  هک  تسیدوجوم  اهنت  ناسنا  میرک  نآرق  هاگدـید  زا  دروایب . لابند  هب  يرـشب  هعماـج  يارب 

: دومرف ناسنا  شنیرفآ  اب  دنوادخ  ور  نیا  زا  دوشیم . لیدبت  وا  تیقالخ  زا  ياهولج  هب  دهدیم و  نایرج  دوخ 
ققحت رتشیب  هچره  دـنوادخ  هب  يونعم  ندـش  کیدزن  اب  دراد و  هشیر  تردـق  روعـش و  رد  تیقـالخ  ( 29 « ) نیقلاخلا نسحا  هللا  كراـبتف  »

ییانـشور و قشع و  رد  رتشیب  هچ  ره  ار  صخـش  دوخ  دهدیم و  ناغمرا  اهناسنا  هب  ار  تکرب  ریخ و  هک  تسیتیقالخ  تیقالخ  نیا  دباییم .
تسیدودحمان قشع  دوشیم و  هدوشگ  قلخ  يوس  هب  هک  تسوا  هدنشخب  تسد  دنوادخ  تیقالخ  اریز  دزاسیم . روهتوغ  قرغ و  شـشخب 

نارگید هب  هدرک و  هبرجت  ار  یهلا  رورـس  روـن و  دوـجو  ماـمت  اـب  دـبای ، تسد  تیقـالخ  هب  شنیب  نیا  اـب  هک  یـسک  دراـبیم و  اـهنآ  رب  هـک 
. دیامنیم

. تسا يروآون  يورین  روعش و  زا  راشرس  تسادخ و  هنیس  رب  هللا  كرابتف  لادم  کی  یناسنا  ره 
. تسا هدنایامن  ار  دوخ  تیقالخ  زا  ياهولج  یناسنا  ره  رد  تسیهانتمان و  دنوادخ  تیقالخ 

اب تسا و  شنیرفآ  گرزب  راکهاش  کی  اج  ره  رد  سک  ره  تسین . یهت  تبهوم  نیا  زا  سک  چیه  دنرادن و  دادعتـسا  کی  يرفن  ود  چیه 
. تسا هناگی  قالخ  زا  رگید  ياهولج  نایرج و  شدوجو  هک  دهد  ناشن  دزاس و  افوکش  ار  دوخ  ینورد  ياهدادعتسا  دناوتیم  يروآون 
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. دـیامنیم راکـشآ  ار  وا  یگناگی  شندوب  درف  هب  رـصحنم  یگناگی و  اب  دـهدیم و  شیامن  ار  دـنوادخ  تیقالخ  شتیقالخ  اـب  یناـسنا  ره 
ادیپ نایرج  شدوجو  رد  زین  وا  تافص  ریاس  دوش ، هتسارآ  یهلا  یلاع  تفـص  نیا  هب  ناسنا  رگا  تسا و  دنوادخ  تافـص  زا  یکی  تیقالخ 

. دنکیم
ياهوترپ ریاس  هدـش و  زیربل  دـنوادخ  رون  زا  شدوجو  دـیاشگب ، شخب  یتسه  قالخ  يوس  هب  شیوخ  دوجو  رد  ار  هنزور  نیا  یـسک  رگا 

یتحار هب  دوش ، هدوشگ  رگا  هک  تسادخ  يوس  هب  ياهرجنپ  يا و  هچیرد  تیقالخ  نیا  رب  انب  دوشیم . سکعنم  شناج  هنییآ  رد  زین  لامک 
. دش دراو  وا  تشهب  ناتسوب و  هب  ناوتیم 

زا زین  دنوادخ  رگید  ياهمان  هک  دوشیم  کیدزن  يا  هبترم  هب  دزاسیم ، افوکش  دنکیم و  فشک  دوخ  دوجو  رد  ار  یهلا  هیطع  هک  یـسک 
دنیبیم راگدیرفآ  ینابرهم  فطل و  رد  قرغ  ار  دوخ  تسا ، هدیزرو  تیقالخ  هدیـسر و  شاهیطع  هب  هک  یـسک  ددرگیم . رادیدپ  شنورد 

. تسا دنوادخ  رگید  مان  روکش  ددرگیم و  وا  رازگرکش  دوجو  مامت  اب  و 
. تسا دنوادخ  رگید  مان  رورس  دنکیم و  ناروف  ناسنا  ناج  يافرژ  زا  یمیظع  رورس  ینامداش و  شیوخ  ییافوکش  فشک و  هب  نینچمه 

یناطیـش ياهرادنپ  هنوگچ  تسا ، یتسه  ملاع  رد  تیقالخ  دودـحمان  همـشچرس  وا  اهنت  اتکی و  دـنوادخ  هکنیا  هب  هجوت  اب  فصو و  نیا  اب 
. دـیآیمنرب یتـقیقح  چـیه  نآ  زا  هـک  تـسا  یناطیــش  غورد  ياـهاعدا  زا  یکی  زین  تیقـالخ  دـنکیم ؟ ادــیپ  تیقـالخ  اـب  یعقاو  تبــسن 

. تسا غورد  ردنا  غورد  چوپ و  رد  چوپ  نایارگ ، ناطیش  ياهیروآون 
درک ریسفت  یبلط  تذل  یتسرپ و  سفن  هب  ار  ییارگ  ناطیش  هک  یلورک »  » زا سپ  هژیو  هب  تسا  یناسفن  ياههتـساوخ  ءاضرا  رد  تذل  تذل 

ياهنایرج زا  یکی  داد . همادا  ار  وا  هار  هک  يوال  ناوتنآ  دز و  يزاس  نییآ  يزادرپ و  يروئت  هب  تسد  نآ  يارب  يزیگنا  تفگـش  روط  هب  و 
ییاهر ساسا  رب  ًافرص  ار  یتسرپ  ناطیش  نید  یناطیش و  يژولوئدیا  تساهنآ ، هب  قلعتم  مه  ناطیش  لیجنا  هک  نردم  ییارگ  ناطیش  یلـصا 

. دنکیم ریسفت  لیوات و  ییارگتذل  لایما و 
تلع اهنآ  ياضرا  تسا و  لامک  يامنهار  یتساک و  دوبمک و  هناشن  اهزاین  تساـهزاین و  ءاـضرا  دـمایپ  هجیتن و  تذـل  مالـسا ، هاگدـید  زا 

. تسا نآ  دمایپ  لامک و  هب  یبایتسد  هناشن  تذل  بیترت  نیا  هب  لماکت .
. دننکیم يزاس  مهوت  سفن  ياوه  ناطیش و  هک  روطنآ  نیغورد و  هن  دشاب ، یعقاو  زاین  ساسحا  هک  تسیطیارش  رد  نیا  هتبلا 

شیاتـس لباق  سدقم و  رایـسب  تلع  نیمه  هب  تسا و  لامک  يوس  هب  نتفر  هناشن  اهـصقن و  اهیتساک و  ندش  فرطرب  دمایپ  تذل  نیا  رب  انب 
. تسا

. دنرادروخرب اهتذل  نیرتفرژ  نیرتشیب و  زا  هک  تسنیا  لامک  هبور  ياهناسنا  یگژیو 
(30  ) تسیقیقح لامک  لماع  یهلا و  تفرعم  لماح  هک  هدش  هداد  تبسن  یتشهب  ياهبارش  هب  اهتذل  نیرترب  میرک  نآرق  رد  ور  نیا  زا 

شوخ تایاور  رد  و  نیفراعلا ) تاجانم   ) هدیدرگ فیـصوت  روما  نیرتشخب  تذل  یهلا » تاماهلا  رکذ و   » ماَلَّسلا ِْهیَلَع  داجـس  ماما  ياعد  رد 
. تسا هدش  یفرعم  تذل  نیرترب  مشخ  ندرب  ورف  یقالخا و 

(31)
تعاس دنریگیم و  جوا  یتعاس  هک  دنرادیاپان  ییاهتذل  هک  تسنیا  رد  نآ  جنر  نیرتگرزب  تسا و  جـنر  اب  هتخیمآ  همه  یناسفن  ياهتذـل 
تیاهن رد  يورب  نآ  غارـس  هب  رگا  هک  تسا  نینچ  هشیمه  یناسفن  ياهتذل  دراد . یپ  رد  یگدزلد  هدـش و  زیگنا  ترفن  تذـل ، نامه  رگید 

دـنکیم و راوآ  ناسنا  لد  رب  ار  هودـنا  یگدرـسفا و  یبلطتذـل  تلع  نیا  هب  یباـییم و  یتساوخیم  يدرکیم و  روصت  هچنآ  زا  ریغ  ار  نآ 
. تسا سفن  ياوه  ياههسوسو  ناطیش و  ياهغورد  زا  يوریپ  تبقاع  یماکان  نیا 

. تسا تردق  ناسنا  یساسا  ياهزاین  زا  یکی  هنومن  يارب 
دوخ رد  ار  تماهـش  تردـق و  دوشیم ، رود  هکرعم  زا  دـنکیم و  يراد  دوخ  شکرـس  يوه  یناسفن و  ياهتـساوخ  ربارب  رد  هک  یـصخش 
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هتـشذگ دنک و  هبرجت  تسناوتیمن  نآ  دنب  رد  تراسا  سفن و  ییاهر  راب  اهدص  اب  هک  یتذل  دربیم ، تذل  يرادروخرب  نیا  زا  دـباییم و 
یقاب صخـش  يارب  هراومه  یعامتجا  یناور و  یکیژولویزیف ، ياهتیدودحم  نودب  هک  یگـشیمه  تسیدرواتـسد  رادیاپ و  تسیتذل  نیا  زا 

. دوشیم هدیـشچ  یمدآ  یتسه  ياههیال  نیرتقیمع  هب  هکلب  نهذ ، ای  مسج  اـب  هن  شتذـل  دـنکیم و  رارقرب  طاـبترا  وا  دوجو  اـب  دـنامیم و 
بیرف غورد و  نارازه  اب  هتخیمآ  اهتیباذج  نیا  یلو  دراد  یهجوت  لباق  ياهتیباذج  هیلوا ، روصت  فالخ  رب  یتسرپ  ناطیـش  شهوژپ  دـنیآرب 

اریز تشاد . دهاوخن  ار  یگنهرف  چیه  رد  ذوفن  ییاناوت  دشاب ، هتـشاد  دوجو  نآ  هب  تبـسن  یفاک  شنیب  تخانـش و  هک  یتروص  رد  تسا و 
. تسا راگزاسان  اهناسنا  ترطف  اب  وا  ياهشزرا  اهشور و  تسا و  ناسنا  راکشآ  نمشد  ناطیش  يونعم ، نید و  ياهشرگن  زا  هتشذگ 

راکفا ناطیش و  زا  یفاک  تخانش  رگا  دشاب ، هدادن  تسد  زا  ار  دوخ  تیناسنا  زونه  هک  یـسک  دارفا ، یبهذم  ياهـشیارگ  زا  غراف  نیا  رب  انب 
. دراد هگن  رود  یلوبق  لباق  دح  رد  یناطیش  لامعا  راکفا و  ذوفن  زا  ار  دوخ  هعماج  دوخ و  دناوتیم  دشاب ، هتشاد  یناطیش  ياهشزرا  و 

میتسه و اهدامن  لاقتنا  هلحرم  رد  نونکا  اـم  اریز  دوشیمن ، یقلت  يژولوئدـیا  کـی  ناونع  هب  یتسرپ  ناطیـش  زونه  اـم  روشک  رد  هنافـساتم 
. تسا هدیسرن  يژولوئدیا  لاقتنا  هب  تبون  زونه 

هلحرم رد  دریگن ، تروص  يراک  دوشن و  يرگنـشور  یمومع  گنهرف  هصرع  رد  يژولوئدـیا  نیا  اب  ییوراـیور  يارب  هنارایـشوه  رگا  یلو 
. دش میهاوخ  ناوتان  ریذپ و  ذوفن  رایسب  يژولوئدیا  لاقتنا 

يژولوئدـیا نیا  ربارب  رد  یگنهرف  يزاس  دـنمناوت  يارب  ار  مزال  یگدامآ  لماک  يرایـشوه  اب  یگنهرف  ياهداهن  هک  تسا  مزـال  نیا  رب  اـنب 
هجوت دیاب  دنزیهرپب . تسا ، يژولوئدیا  نیا  مزاول  زا  هتبلا  هک  یعامتجا  تافارحنا  زا  یخرب  هب  یتسرپ  ناطیـش  لیلقت  زا  دننک و  داجیا  دساف 

، تسا تاداقتعا  قالخا و  هشیدنا و  نزهار  هک  ياهدـنبیرف  رتقیمع و  ياههیال  تسین و  یتسرپ  ناطیـش  همه  یعامتجا  تافارحنا  هک  تشاد 
. تسا هتفهن  نآ  سپ  رد 

***********
: اهتشونیپ

« َرْحِسلا َسانلا  َنوُِملَعی  اوُرَفک  َنیطایَشلا  َنکل  َو  ُنامیَلُس  َرَفک  ام  َو  َنامیَلُس  ْکُلم  یلَع  ُنیطایَشلا  اُوْلتَت  ام  اوُعَبَتا  َو  . » 1
. دندرک تیعبت  دندناوخیم  نامیلس  یهاشداپ  رد  نیطایش  هچنآ  زا 

(. 102 هرقب /  . ) دنتخومآ رحس  مدرم  هب  دندیزرو و  رفک  نیطایش  یلو  دیزرون  رفک  نامیلس  ترضح 
: دیامرفیم لبق  هیآ  همادا  رد  . 2

َو ال ْمُهُرُـضی  ام  َنوُمَلَعَتی  َو  ْرُفکَت …  الَف  ٌهَْنِتف  ُنَْحن  امَنِإ  الوُقی  یتَح  ٍدَـحَا  ْنِم  ِناِملَعی  ام  َو  َتوُرام  َو  َتوُراه  َِلباِبب  ِنیکَلَْملا  یَلَع  َلِْزنُا  ام  َو  »
« ْمُهُعَْفنی

. دندرک تیعبت  دش  لزان  لباب  رد  تورام  توراه و  هتشرف  ود  رب  هچنآ  زا 
هک دنتخومآ  ییاهزیچ  اهنآ  زا  مدرم  دـیزرون … و  رفک  میتسه و  ناحتما  نومزآ و  ام  دـنتفگیم  هکنیا  رگم  دـنتخومآیمن  یـسک  هب  اهنآ 

102 هرقب ) /  . ) دناسریمن يدوس  تشاد و  نایز 
41 ابس ) /  «. ) َنُونِمُْوم ْمِِهب  ْمُهُرَثکَا  َنِْجلا  َنوُُدبْعی  اُوناک  . » 3

39 لمن ) /  «. ) کِماقَم ْنِم  َموُقَت  ْنَا  َْلبَق  ِِهب  کیتآ  اَنَا  ِنِْجلا  َنِم  ٌتیْرفِع  لاق  . » 4
66 هط ./  . 5

102 هرقب ./  . 6
96 هط ) /  «. ) لوسرلا رثا  نم  هضبقف  هب  اورصبی  مل  امب  ترَُصب  . » 7

102 هرقب ) /  «. ) ِهللا ِنْذِِإب  الِإ  ٍدَحَا  ْنِم  ِِهب  َنیِراِضب  ْمُه  ام  َو  . » 8
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99 و 100 لحن /  . 9
82 سی ) /  «. ) ُنوکیَف ْنک  َُهل  َلوُقی  ْنَا  اًئیَش  َدارَا  اذِإ  و  . » 10

40 لمن ./  . 11
64 هط ) /  «. ) یْلعَتْسا ِنَم  َمْوْیلا  َحَْلفَا  ْدَق  َو  اًفَص  اُوْتئا  َُمث  ْمکَدیک  اوُعِمْجَاَف  . » 12

67 هط ./  . 13
50 و 49 لحن /  . 14

50 فهک ./  . 15
ك: ر . . 16

1373 موس . پاچ  ین ، رشن  نارهت : یسایلا ، دیمح  مجرتم ؛ گنهرف ، لرتنک  نمرب ، دراودا 
ص 309 ج 16 ، نازیملا ، . 17

ص 94 مالسا . رد  نآرق  ییابطابط ، همالع  . 18
13 هیثاج ./  . 19

8 مور ./  . 20
96 فارعا /  . 21

ص 336 ج 52 ، راحب ، . 22
4 و 7 حتف /  . 23

ص 66 ج 51 ، راحب ، . 24
19 رشح ./  . 25
34 هرقب ./  . 26

152 فارعا ./  . 27
121 ماعنا ./  . 28

14 نونمؤم ./  . 29
14 دمحم ./  46 و  تافاص /  . 30

. مکی یس و  همان  هغالبلا /  جهن  . 31
فیس يرهاظم  اضر  دیمح  هدنسیون :

: عبنم
تیاس زا  هتفرگرب  هزوح  هاگپ 

http://www. rasekhoon. net

« يوال ناوتنآ   » اب رصتخم  ییانشآ 

. دشابیم يوال » ردنازش  ناوتنآ   » يو لماک  مان 
ات هدومن و  تمیزع  وکیـسنارفناس  هب  شاهداوناخ  هارمه  هب  دـلوتم و  اـکیرمآ )  ) وگاکیـش رد  يدـالیم  لاس 1930  لیروآ  مهدزاـی  رد  يو 

لیـصحت و زا  رارف  نمـض  یگلاس  نس 17  رد  هک  هدوب  راـگزاسان  راـجنهان و  یتیـصخش  يو  دوـشیم . نکاـس  اـج  نآ  رد  شگرم  ناـمز 
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هب اکیرمآ  سیلپ  ییانج  يهریاد  رد  يدالیم  لاس 1950  رد  يوال  ددنویپیم . كریـس  کی  هب  کقلد  همدخ و  ناونع  هب  هناخ ، رد  روضح 
جاودزا گیسنل » لوراک   » اب لاس 1952  رد  ناوتنآ  دریذـپیم . زین  ار  ياهدـمع  تاریثأت  هک  دوشیم  راک  هب  لوغـشم  ییانج  ساکع  ناونع 

مان هب  يرگید  نز  هب  یگتفیـش  یگداوناخ و  طباور  هب  يدـنبیاپ  یقالخا و  يهیلوا  لوصا  هب  مازتلا  مدـع  زا  معا  یلیالد  رب  اـنب  اـما  دـنکیم 
. دنکیم زاغآ  يو  اب  ار  یعورشمان  طباور  دعب ، هب  لاس 1960  زا  هدش و  ادج  شلوا  رسمه  زا  یتراگه » نیاد  »

یگدـنزاون هب  يرفاو  يهقالع  نینچمه  يو  دروآیم . تسد  هب  درکن ، جاودزا  يو  اب  زگره  هک  یتراگه  زا  عورـشمان  دـنزرف  کـی  يوـال 
لکیام  » نوچمه ( CIA  ) نامزاس رـصانع  یخرب  اب  ار  ياهنمادرپ  يدـج و  طباور  اهلاس  نیمه  رد  دوجوم  تاـعالطا  قبط  هتـشاد و  وناـیپ 

. دنکیم رارقرب  ونیکآ »
يهریاد  » يّرـس ياههقلح  ياضعا  زا  یعمج  يارب  هک  یلاح  رد  لیروآ 1966  خیرات 30  رد  اکیرمآ ، یـسوساج  نامزاس  اب  طبترم  درف  نیا 

. دش ناطیش » ياسیلک   » يراذگ ناینب  یعدم  تفگیم ، نخس  هدیشارت  يرَس  اب  زیمآرارسا »
مان اب  يوال  گرم  زور  دناسر . پاچ  هب  یناطیش » شتسرپ  نییآ   » مان اب  زین  يرگید  باتک  و  ناطیش » لیجنا   » ناونع تحت  ار  یباتک  هدربمان 

. دوشیم هتخانش  اکیرمآ  رد  نیوولاه » »
نوسنم نیلرم 

رد یگنهرف  نییاپ  حطـس  ریقف و  هداوناـخ  کـی  زا  يدـالیم  لاـس 1969  دـلوتم  رنراو » ناـیارب   » راعتـسم ماـن  نوسنم » نیلرم  : » یفارگویب . 1
. دشابیم اکیرمآ  ویاهوا » نوتناک   » يهقطنم

يههرب رد  هچ  نآ  یلام و  يداصتقا و  ینتفاین  تسد  اما  کچوک ، ياهوزرآ  اب  هرامه  هتشاذگ و  رس  تشپ  ار  یتخـس  یکدوک  نارود  يو 
. دش گرزب  تخاسیم ، مزال  هتخیسگ  راسفا  ياکیرمآ  رد  ناوجون  كدوک و  يارب  ار  یگدنز  کی  ياهلقادح  رظندروم ، ینامز 

کی رد  ار  یتدـم  يو  دـناهدرک  راـهظا  زین  یهورگ  هـک  یلاـح  رد  دـناسریم . یناوـج  هـب  ار  دوـخ  ترــسح  زا  رپ  یکدوـک  نارود  رنراو 
. تسا هدرک  لیصحت  یحیسم  یبهذم  يهسردم 

لوط رد  يو  دروآیم . يور  يراگن ، همانزور  لغـش  هب  ادـیرولف »  » رد ياباپمات »  » يهقطنم هب  ناکم  لقن  نمـض  یگلاس  نس 18  رد  نایارب 
يهتشر هب  كار »  » و لاتم »  » فیخس لذتبم و  ياهیقیـسوم  راعـشا  دقن  رد  رگن  یحطـس  فیعـض و  یملق  اب  ار  یفلتخم  بلاطم  تدم ، نیا 

. دننکیم یفرعم  اکیلاتم  دقتنم  ار  وا  طلغ  هب  يو  ناراداوه  زا  یهورگ  دروآیم . رد  ریرحت 
ياهلاس نایارب  یناوج  ياهلاس  هک  تسنیا  درک ، رظنراهظا  ناوتیم  نردـم  ناطیـش  ینامز  يههرب  نیا  صوصخ  رد  نانیمطا  اب  هچنآ  اـما 

. تسا یپ و …  یه  اکیلاتم ، ياههورگ  ریظن  نآ  رامقا  یتسرپ و  ناطیش  ياههورگ  مومسم  ياضف  اب  يو  ییانشآ 
نیا تشاد و  دهاوخ  دوجو  دیدرت  لحم  دنریگب ، لکـش  رنراو  نایارب  زا  ریغ  هب  ییاهناسنا  رگا  یگنهرف ، دـساف  راتخاس  نآ  زا  تسیهیدـب 

تروص ار  یتکرح  چـیه  زونه  یگنهرف ، یـسدنهم  ماگنهرید  مادـقا  يهنیمز  رد  هک  تسییاهروشک  یماـمت  يهدـنیآ  هب  يدـج  يرادـشه 
. دناهدادن

هورگ كار ، ياهفرح  نادـنچ  هن  کچوک و  ياههورگ  یخرب  رد  لاعف  تسیراتیگ  لچیم ،» تاکـسا   » اـب ییانـشآ  زا  سپ  يو  لاـح  ره  رد 
زا ار  نیلرم  مان  دراذگیم . دوخ  رب  رگید  رفن  ود  مان  بیکرت  اب  ار  نوسنم  نیلرم  مان  اهلاس  نیا  رد  يو  دهدیم . لیکشت  ار  دوخ  ياکیلاتم 

دوب و رادروخرب  ییابیز  رهاظ  زا  تشاد و  یقالخاریغ  ياهملیف  رد  يزاب  داسف و  هب  ترهـش  هک  ورنام » نیلرم   » يدوویلاه مان  هب  نز  رگیزاب 
« نیگ تجگ   » نوچمه يرگید  رـصانع  يراکمه  اب  يو  دـنیزگ . یمرب  یحیـسم ، يارگهقرف  یـضاران  شیـشک  کی  مان  زا  زین  ار  نوسنم » »
زا سپ  دیامنیم . رازاب  هناور  طبـض و  ار  یقیـسوم  يهعومجم  دنچ  زدیک » یکوپـسا   » دروبیک و يهدنزاون  نیاو ،» انودام  ، » ساب يهدنزاون 

اشحف جیورت  کیکر و  ظافلا  زا  هدافتسا  رد  یخاتـسگ  ارجا ، عون  هنحـص ، يدنب  گنر  باختنا  رد  نوسنم  هورگ  هناروسج  تامادقا  ماجنا 
راچد هک  نوسنم  هورگ  رظن  لداـبت  يهنیمز  لاس 1993  رد  اکیرمآ ) رد  اـکیلاتم  هورگ  نـالاعف  زا  یکی  « ) رونزر تسنرت  ، » ناـشیا راـثآ  رد 
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مهارف لپیلز » دروکیر  گنیتیات   » مان هب  اکیرمآ  یقیـسوم  يهزوح  رد  لاعف  تکرـش  کی  تیریدـم  اب  دوب  هدـش  زین  يرت  لاکیدار  تارییغت 
ياههنحـص رد  يرگ  یـشحو  هب  ار  نردم  ناطیـش  رتشیب  شیارگ  ياههنیمز  هدش ، دای  تکرـش  ریدـم  هورگ و  دراو  هزات  رـصانع  دروآیم .

رپ اما  لذتبم ، هراتس  هب  تشاذگ و  رس  تشپ  ار  شاییایقیسوم  شحوت  رصع  تعرـس  هب  اهلاس و  نیا  رد  نوسنم  دنروآیم . مهارف  ار  ارجا 
. دش لدب  ییاکیرمآ  ياههناسر  بطاخم 

نیا لوط  رد  تخاس . اـکیرمآ  رد  یلم  ياهرهچ  وا  زا  جراـخ و  یبونج  يادـیرولف  رد  یلحم  برطم  کـی  هاـگیاج  زا  ار  وا  تامادـقا ، نیا 
زا یخرب  وغل  هناـبلطواد و  ياـهتمواقم  ياـههنیمز  درف ، نیا  يازتشحو  ینکـشراجنه  زا  یعاـمتجا  راـشقا  زا  یخرب  ياـهینارگن  تدـم 

. درک رـشتنم  ار  یکیناکم و …  تاناویح  دوویلاـه ، حیـسمدض ، ياـهموبلآ  اـهلاس  نیا  رد  وا  دروآ . مهارف  ار  نوسنم  یمومع  ياـههمانرب 
. تسا هدوبن  ریثأتیب  زین  یگنهرف  بولطمان  رصنع  نیا  يزاس  هرهچ  رد  ییاکیرمآ  ياههمانزور  هک  دنامن  هتفگان 

. دش لدب  ناهج  ياههرهچ  نیرتزاسربخ  زا  یکی  هب  لاس 1997  رد  وا 
، نیا زا  دـعب  لسن  جـنپ  لقادـح  هک  تسیدایز  رایـسب  تورث  ترهـش و  اـهتیلاعف ، نیا  لوصحم  هک  تسا  نآ  دوش ، رکذ  دـیاب  هچ  نآ  اـما 

دنـسانشیم ناهج  ياهردرایلیم  میوگب  رتهب  ای  اهرنویلیم  رپوس  زا  ار  هدرب  مان  ناهاگآ ، زا  يرایـسب  تسا و  هدرک  همیب  ار  اـکیلاتم  هدـنناوخ 
بذج ار  ینالک  تورث  تسا  هتـسناوت  عینـش ، ياهراک  ددم  هب  تیونعم و  زا  هدنام  رود  ناناوج  تاساسحا  رب  یناطیـش  طلـست  يرای  هب  هک 

هک روط  نامه  هچ  رگا  داد ، تبـسن  نوسنم  هب  ناوتیمن  ییایقیـسوم ، راثآ  هئارا  رد  زین  ار  یـصاخ  کبـس  دـیامن . شایکناـب  ياـهباسح 
. تسا لاتم  یقیسوم  زا  هدش  هتفرگرب  ياههیاپ  نامه  يو ، راثآ  ياهمتا  يهیاپ  دش  هراشا 

ریاس ای  یلگنج و  ناتخرد  يهشیر  رب  هدییور  ياهچراق  یعادت  میـشاب ، هتـشاد  يو  یقیـسوم  کبـس  زا  یتسرد  كرد  میهاوخیم  رگا  اما 
. دشاب عوضوم  حرط  زا  هدنراگن  روظنم  میسرت  دناوتیم  اهلگنا ،

يراشرـس دوس  يو ، تیلاعف  زا  هک  دش  روآدای  دـیاب  اما  تسا و  راد  هدـهع  ار  ياهژیو  شقن  نوسنم  یـشم  طخ  نییبت  رد  ییوجدوس  لماع 
تیلاـعف ساـبل و …  تـالآ ، روـیز  هلمج  زا  یفلتخم  ياـههنیمز  رد  هـک  تـسا  هدرک  وا  اـب  یتاـغیلبت  داد  رارق  فرط  ياـهیناپمک  بیـصن 

. دنراد يداصتقا 
: دیاقع . 2

نایم هب  هدـیقع  ياپ  هک  اج  نآ  تسا و  ضحم  یگدـیقعیب  يدـیقال و  رهظم  وا  داد ، تبـسن  نوسنم  هب  ناوتیمن  ار  یتباـث  يهدـیقع  چـیه 
. تسا هدش  هدنار  ناطیش  هب  هدیقع  نآ  دوشیم  هدیشک 

ییاهیفاب هفـسلف  زین  وا  دنزادرپب ، یفابهفـسلف  هب  دوخ  لامعا  ماجنا  یپ  رد  دیاب  هدیقعیب ، بتاکم  هدیقعیب و  ياهناسنا  هک  اج  نآ  زا  اما 
. تسا هدمآ  وا  راک  هب  نایرتشم  يراگدنام  و  نتشاد » يرتشم   » کمک هب  یفابهفسلف  رگید  یترابع  هب  دیامنیم . حرط  ار 

نیا رد  ار  يرتشیب  تدـم  شنابطاخم  ات  دـنکیم  کمک  تسا ، هدـش  نییزت  طبریب  دـنچ  ره  ریواصت  اب  هک  ینلاس  ای  لنوت  رد  ندـش  دراو 
رودـص رد  شهاگدـید  نیلوا  نوسنم  میراد .» ار  بطاخم  نازیم  نالف  ام   » هک دـننکیم  شرازگ  هجیتن  رد  دـننامب و  یقاـب  نلاـس  اـی  لـنوت 

رد دـیدج . يرکف  تادـیلوت  تفاـیرد  راـظتنا  فص  رد  ناـیرتشم  رتشیب  نتـشاد  هاـگن  ینعی ؛ تسا ، دروم  نیمه  اـهیفاب ، هفـسلف  اـی  دـیاقع 
. تسا ییارگ  چوپ  یگدیقعیب و  نامه  نآ  ردص  رد  هک  دراد  رارق  يو  راک  روتسد  رد  یتدیقع  يرکف و  دسافم  ياقلا  دعب  يهلحرم 

. تسا يرکف  بتاکم  زا  يرایسب  يانبریز  صخاش  زین  هزورما  دیامنیم  خر  زین  ییارگ  تبسن  ای  مسیلارولپ  رد  هک  یگدیقعیب 
. تسا قالخا  يهزوح  رد  ییارگ  تیبسن  یعقاو  قادصم  نوسنم 

. تسا مسیکناپ »  » کی رگید  یهورگ  رظن  هب  اکیلاتم و  کی  یهورگ  رظن  هب  نردم  ناطیش  نیا  لاح  ره  رد 
هلبا گرزب ، ناطیـش  دیلپ ، هناوید   » دـننام درک ، وجتـسج  دـناهداد  تبـسن  وا  هب  مدرم  هک  یباقلا  رد  ناوتیم  ار  نوسنم  يرگن  یحطـس  قمع 

رهظم ناطیـش و  دـنزرف  هغبان ، هدـشن ، فشک  دوعوم ، هتـشرف ، یجان ، تسرپ ، توهـش  تسود  لوپ  زاـسربخ ، تفـص ، گـس  ناـسنا  لذر ،
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.« ناطیش
: تسا لیذ  رارق  هب  اکیرمآ  زومآ  تسد  ناطیش  نیا  يروحم  دیاقع  یخرب  اما 

. تسا ندوک  تسیرکف و  لکشم  راچد  شدوخ  دنکیمن  كرد  ار  وا  سک  ره  . 1
. دنکیم هاگن  وا  ياهراک  هب  شدید  يهیواز  ساسا  رب  تسیقالخا و  لیاذر  راچد  شدوخ  دراد ، يو  راثآ  زا  يدب  تشادرب  سک  ره  . 2

( مسیلارولپ  ) اهتشادرب اهتئارق و  رد  رثکت  . 3
. تسا يو  دیاقع  رگید  زا  ناطیش ، عیسو  تردق  رادتقا و  . 4

. مرازیب زین  مدرم  نآ  زا  مرفنتم و  مدرم  يادخ  زا  نم  دیوگیم  رگید  ياج  رد  نوسنم  . 5
يرکف تخاس  رد  ماَلَّسلا ،) ِْهیَلَع   ) حیـسم نید  اب  دانع  رد  ناتـسرپ  ناطیـش  یلک  شیارگ  هب  هجوت  اب  زین  ماَلَّسلا ) ِْهیَلَع   ) حیـسم اـب  تیدـض  . 6

. دراد ياهژیو  هاگیاج  نوسنم ، نامزاس  نودب 
نیا ییاقلإ  ياهروحم  ییاسانـش  رد  ریثأـت  زا  یلاـخ  زین  تسا  هدـش  هدورـس  يو  يوس  زا  بلغا  هک  نوسنم  راعـشا  نتم  هب  هاـگن  راعـشا : . 3

راعـشا و رد  طرفم  لاذـتبا  ییاوتحمیب و  دوشیم . هراشا  نانآ  زا  یخرب  هب  همادا  رد  هک  تسین  ییاکیرمآ  دـساف  گنهرف  غورفیب  يهراتس 
: تسا دوهشم  ینشور  هب  دوشیم  هدورس  شدوخ  يوس  زا  بلغا  هک  يو  ياهگنهآ 

Don’t break don’t break my heart And I wont break your heart – shaped glasses Little girl
little girl you should close your eyes That blue is getting me high Making me low That blue

هچب تسکش . مهاوخن  ور  وت  ياهشیـش  بلق  تقو  چیه  منم  نکـشن . نکـشن ، ور  مبلق   is getting me high Making me low
لیلذ راوخ و  ور  نم  هنکیم . رورغم  ونم  تامشچ  یبآ ، گنر  هنکیم . لیلذ  راوخ و  ور  نم  يدنبب . ور  تامـشچ  دیاب  وت  نوج  هچب  نوج ،
رامش هب  نآ  قیداصم  زا  رـضاح ، ياههنومن  هک  درک . هدهاشم  نوسنم  راعـشا  رد  ناوتیم  ار  هچین » ( » ییارگ چوپ   ) تارکفت یِّلََجت  هنکیم .

: دیآیم
. دنک شمامت  هک  دهاوخیم  مه  وا  میاهتفر . هناشن  ادخ  يوس  هب  میقتسم  ام  میتسه و  ياهلولگ  يور  ام  گرم : دورس 

. میدیرخ ار  نامیاهطیلب  میتخاس ، ياهرهچ  میدروخ ، یصرق  ام 
Death song We re on a bullet and we re headed straight into god even he d like to end it
too We take a pill get a face buy our ticket and we hope that heaven s true I saw a cop

 …beat a priest on the tv and they know they killed our heroes too
هیرگ رتشیب  هچره  میوشیم و  رتسکاخ  میزوسیم و  يراگیـس  لثم  ام  تسیراگیـسریز و  کی  لـثم  وت  ياـیند  هدـش . سکعنم  يادـخ  … 

. تسا راوخنوخ ) يدوجوم   ) ولاز تشونرس  نیا  دنوشیم . نجل  هب  لیدبت  ام  ياهرتسکاخ  مینک ،
؟ ینکیم سح  ار  نم  تردق  ایآ  هانگ /  رثا  دنا ! هدرم  همه  متسه  ادخ  نم  هک  ینامز 

. تسام يهبرجت  زا  رتارف  نیا  درادن . دوجو  یششخب  چیه  درادن . دوجو  يراگیس  چیه  دوشیم . رتکچوک  ایند  نک ، کیلش  اجنیا 
هب داقتعا  ، » نوسنم راعـشا  ياقلا  ياـهتیولوا  زا  یکی  هک  دوشیم  هدـهاشم  يرعـش  عیانـص  زا  يراـع  لذـتبم و  نزویب و  تاـیبدا  نیا  رد 

حوضو هب  تفرگ  رارق  ناشریثأت  تحت  ییارگ ، ناطیش  راذگ  هیاپ  يوال » ناوتنآ   » هک ییاهروحم  تسا و  یچوپ » هب  داقتعا   » و يداقتعایب »
: دوشیم هدهاشم  لیذ  راعشا  رد 

. تسا وت  بقارم  هک  یصخش  وت . ياهتساوخرد  اهاعد و  ندینش  يارب  یصخش  وت . یصوصخ  ياسیع 
. تساجنآ هشیمه  هک  یسک  وت . ياهتساوخرد  اهاعد و  ندینش  يارب  یصخش  وت . یصوصخ  ياسیع 

یتسه اهنت  هشیمه  وت  تسا و  هتخانشان  یساسحا  کی  نیا 
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: غیلبت شور  . 1
. دش رشتنم  ناهج  رسارس  رد  تیعمج  يوس  هب  نآ  باترپ  نوسنم و  هدنز  ترسنک  يارجا  رد  لیجنا  ندرک  هراپ  زا  ياهدنهد  ناکت  ربخ 

: دز دایرف  هدیکشخ  نیگنس و  يادص  اب  تیعمج  هب  باطخ  هدرک و  هراپ  ار  لیجنا  نوسنم 
رب ار  عوفدـم  شیاه ، ترـسنک  زا  رگید  یکی  يرازگرب  ماـگنه  رد  وا  هک  دوشیم  شخپ  يربخ  ياـهتیاس  رد  امـش ». يادـخ  تسا  نیا  »

. تسا هداد  همادا  موادم  ياهندیشک  هرعن  هب  لقعیال  تسم و  سپس  و  هدیعلب ! ارجا ! هنحص  يور 
ماجنا ییاکیرمآ  ناریو  يهعماج  رد  هک  تسیعیبط  دـباییم ، شرتسگ  ناـهج  رد  تعرـس  هب  شاهدـننک ، هریخ  یتشز  مغر  یلع  راـبخا  نیا 

. تسا هدنام  شدوجو  رد  هک  تسییاکیرمآ  ناوج  کی  هناکدوک  ياهيوردنت  ًافرص  یتامادقا  نینچ 
دیلوت زا  دباییم و  راشتنا  تعرس  هب  يریگرد و …  ندوب ، زیگنا  تفگش  ریظن  يربخ ، ياهرتماراپ  زا  يرادروخرب  رطاخ  هب  هدش  دای  رابخا 

يزاـسربخ ناـشبحاص  يارب  مادـم  هک  یمیت  راـنک  رد  تامادـقا  نیا  دـیامنیم . يزاـس  هرهچ  يریگ ، لکـش  عبنم  میوـگب  رتـهب  اـی  هدـننک 
رد هرامه  غورفیب ، يهرهچ  نیا  ات  دنکیم  کمک  تفای ، راشتنا  تعرـس  هب  هک  يو  ظفاحم  نتخاس  بورـضم  ربخ  راشتنا  دننام  دـننکیم ،

. دشاب هتشاد  رارق  ناهج  یگنهرف  دض  ياههرهچ  نیرتزاسربخ  ردص 
زئاح شقن  دوخ  يهبون  هب  زین ، نوسنم  زا  نوگانوگ  ياهرهچ  رد  ددعتم  ریواصت  عیزوت  اهپیلک ، تخاس  اهدامن ، جـیورت  هک  دـنامن  هتفگان 

. دراد يو  راثآ  دیاقع و  غیلبت  رد  تیمها 
يو رفاو  يهقالع  تسا ، هدرک  یهجوت  نایاش  کمک  نوسنم  نابطاخم  يهدودحم  شرتسگ  هب  هک  ییاهشور  زا  رگید  یکی  ناراداوه : . 2

. تسا ناراداوه  ياههورگ  نتخاس  هب  شهورگ  و 
رب ینبم  اـکیرمآ ، رد  جـیار  یمومع  ياـضف  ریثأـت  تحت  ار  ناـناوج  زا  یفلتخم  ياـههورگ  تسا  هتـسناوت  اـهروشک  زا  يرایـسب  رد  نوسنم 

نداد بیترت  اب  اـههورگ ، نیا  زا  تیاـمح  دـیامن . داـجیا  نوسکج و …  لـکیام  ریظن  حرطم ، ناگدـنناوخ  يارب  راداوه  ياـههقلح  نتـشاد 
راثآ يهئارا  دوشیم . ریذـپ  ناکما  قالخا ، فالخ  تاروما  ماجنا  ددـم  اب  ینف و …  قوف  هنیزهرپ و  ياهپیلک  تخاـس  هژیو ؛ ياـهروکد 

تیامح هراومه  هتخیمآ ، كار  اـب  ياـکیلاتم  هدـنناوخ  نیا  دـنکیم  کـمک  هک  تسیلماوع  رگید  زا  ینـالوط  ياـههفقو  نودـب  بواـنتم و 
، درف نیا  هب  رتشیب  ناراداوه  بذج  رد  هک  يرگید  يهتکن  نینچمه  دهد . صاصتخا  دوخ  هب  ار ، ناراداوه  زا  گرزب  کچوک و  ياههورگ 
زا يرایـسب  یلک  روط  هب  دوشیم . لدـب  شنارادـفرط ، نیب  رد  جـیار  گنهرف  هب  یتدـم  زا  سپ  هک  تسیمئالع  اهدامن و  دـنکیم ، کـمک 

، راتـشون نـیا  ياـج  ياـج  رب  رتقـیمع  يرظن  اـب  تـفرگ و  لکـش  نوـسنم  رد  تیوـنعم ، زا  یهت  ناـسنا  يارب  ندـش  هروطـسا  ياـهیگژیو 
. دوب دنهاوخ  سمل  لباق  رظن ، دروم  ياهیگژیو 

لقن نوسنم  زا  هک  ار  يدروم  نیلوا  دـنریگب ، رارق  لاؤس  دروم  هچناـنچ  دناهتـشاد ، دروخرب  نردـم  ناطیـش  اـب  هک  يدارفا  ماـمت  رهاوظ : . 3
. دوب دهاوخ  وا ، هدافتسا  دروم  يهیلقن  طئاسو  یتح  نتفر و  هار  ندیشوپ ، سابل  يهوحن  تروص و  رس و  شیارآ  عون  درک ؛ دنهاوخ 

. تسا ییاکیرمآ  هراتس  نیا  يرهاظ  ياهیگژیو  هلمج  زا  روآ ، عوهت  دنت  رایسب  صاخ و  ياهشیارآ  زا  هدافتسا 
هئارا شفراعتمان  رهاظ  صوصخ  رد  زین  ار  ییاهیفاب  هفـسلف  تساکیرمآ  یگنهرف  يهلاحتـسا  هطلـس و  ماظن  يهتخاس  ناطیـش ، نیا  هچرگا 

هب هار  هنوگ  نیا  هدمآ و  دوجو  هب  يو  نورد  هک  تسا  یناور  ياهيرامیب  زا  يرایسب  دوجو  دسریم  رظن  هب  یقیقح  هچنآ  اما  تسا ، هدرک 
. تسا هدوشگ  جراخ  ناهج ،

هب دـنوشیم ، هدرب  خلـسم  هب  اهنآ  رد  یقالخا  یناسنا و  ياهشزرا  هک  یلاح  رد  زیگنا  مهو  هریت و  ياهنیمز  سپ  اب  هراـمه  رهاوظ  نیا  هتبلا 
. دناهدش هتشاذگ  شیامن  ضرعم 

رد ار  ییازـس  هب  شقن  اکیرمآ  حرطم  تایرـشن  دـهدیم  ناشن  اکیلاتم  یقیـسوم  هرهچ  نیا  يهرابرد  تاـقیقحت  زاـس : هرهچ  تاـعوبطم  . 4
. دناهدرک افیا  يو  نتفای  ترهش 
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. درک دای  نوسنم  عفن  هب  یتاغیلبت ، لصفم و  هبحاصم  کی  جرد  رد  گینیلور »  » يهیرـشن مادـقا  رد  ناوتیم  ار  تامادـقا  نیا  نیرتصخاـش 

. دزاس دوخ  بیصن  نوسنم  یفارگویب  شورف  رد  ار  يرادرب  هرهب  تازایتما و  نیرتالاب  زا  یکی  يزاسربخ  نمض  تسناوت  گنیلور ، يهیرشن 
تلود ياهيراگنا  لهـس  يو و  هنانکـشراجنه  تامادـقا  هجوتم  مدرم  مشخ  هک  دریذـپیم  تروص  یناـمز  مادـقا  نیا  تسا  هجوت  بلاـج 

. دریگ تروص  وا  لابق  رد  اکیرمآ 
. دزادرپب شدوخ  چوپ  يهفسلف  يرگاباال و  جاور  غیلبت و  هب  یتحار  هب  ات  دهدیم  رارق  يو  رایتخا  رد  ار  ینوبیرت  يهبحاصم  نیا  گنیلور 

یتحار هب  زین  نامزیزع  روشک  رد  نونکا  الاب  رایسب  ياهتیفیک  اب  هنافسأتم  هک  نوسنم  نیلرم  يوس  زا  هدش  رـشتنم  ياهپیلک  اهپیلک : . 5
. تسا یناوارف  یقالخادض  یفارحنا و  دراوم  يواح  تسا ، یسرتسد  لباق 

يدوجوم ناطیـش  ریواصت ، نیا  رد  دزادرپیم . یتسینویهـص ، ياههزومآ  جـیورت  هب  ًاقیقد  هک  تسا  لـمأت  لـباق  رظن  نآ  زا  اـههعومجم  نیا 
ضرف اهیکیرات  رب  قلطم  مکاح  دنمتردق و  يدوجوم  اهيزاسریوصت ، نیا  رد  ناطیـش  تسا ، یعیـسو  رایـسب  يهرتسگ  ياراد  دنمتردق و 

ات تادـیکأت  نیا  دوشیم . دـیکأت  میقتـسمریغ  میقتـسم و  ياههنوگ  هب  ناطیـش  هب  اهناسنا  ياـکتا  موزل  رب  ریواـصت  نیا  رد  ًاـمئاد  دوشیم .
هک تسین  نیا  زج  ياهراچ  دنرادن و  يرارف  هار  ناطیـش ، رب  هیکت  زج  هب  دننکیم  ساسحا  یتدم  زا  سپ  ناگدـننیب  هک  دوریم  شیپ  ییاج 
هایس ریواصت  ات  دنشوکیم  دنیامنیم ، میظنت  ار  دوخ  لوصحم  ياهفرح  تروص  هب  هک  اهپیلک  ناگدنزاس  لاح  نیع  رد  دنوش . وا  بولغم 

، ناهج رد  یتسرپ  ناطیـش  جیورت  فادها  ياتـسار  رد  زین  اهنآ  دـنیامن . هئارا  نآ  رد  يراج  تابـسانم  ناهج و  ناسنا ، زا  ار  ياهدـش  ییامن 
ياهتلود هک  نآ  بلاج  تسا و  هنایـشحو  نشخ و  ياههویـش  هب  ءاشحف  جاور  اهپیلک ، نیا  رد  يرارکت  یگـشیمه و  يهتکن  دراد . رارق 

دنتسه يریواصت  يهدننک  دیلوت  هزورما  دنیامنیم ، رازگرب  نانز  هیلع  تنوشخ  زا  يریگولج  ياتـسار  رد  ار  يددعتم  ياههسلج  هک  یبرغ 
. دوشیم زواجت  ثنؤم  رکذم و  ياهناسنا  هب  تنوشخ  اب  نکمم و  لکش  نیرتدب  هب  اهنآ  رد  هک 

نیا رد  دیآیم ، رامش  هب  یتسرپ  ناطیش  ياههورگ  يروحم  تامادقا  هلمج  زا  فلتخم ، ياهدامن  زا  هدافتـسا  دیلوت و  اهدامن : نوسنم و  . 6
. تسا هدز  ياهژیو  ياهدامن  دیلوت  هب  تسد  دوخ  نوسنم  نیلرم  زین  نایم 

: دناهدش یحارط  هدمع  فده  دنچ  اب  دشابیم ، زین  یفلتخم  عاونا  لماش  هک  اهدامن  نیا 
. تسا هدش  جرد  اهنآ  رب  دامن  هک  تالوصحم  شورف  قیرط  زا  عفانم  بسک  فلا :

. نوسنم لکش  هب  ییارگ  ناطیش  جیورت  رد  اهدامن  زا  يراعش  هدافتسا  نداد و  جاور  ب :
. نانآ اب  یتالیکشت  صاخ  طباور  يرارقرب  مئالع و  نیا  يوس  زا  دارفا  ییاسانش  ج :

. ینوریب ساکعنا  تفایرد  رتشیب و  هجوت  بلج  د ؛
: نوسنم هورگ 

هورگ نیا  رد  تیلاعف  يهمادا  هب  قفوم  یفلتخم ، لیالد  رب  انب  دناهدرک و  ادـیپ  روضح  نوسنم  نیلرم  يراک  هورگ  رد  نونکات  یتوافتم  دارفا 
. دناهدشن

تـسد زا  ار  دوخ  ییاراک  هچنانچ  دارفا  نیا  دنزادرپیم و  وا  ياهراک  رد  هدنز  يارجا  هب  هک  دنـشابیم  یناگدـنزاون  هورگ ، زا  روظنم  هتبلا 
هک يدعب  دارفا  ای  درف  اب  ًاروف  دنهدن ، رارق  ندومن  بوکدگل  نیهوت و  دروم  ار  دارفا  نیا  یقالخا  ياهشزرا  دیاب  هک  نانچ  نآ  ای  دـنهد و 

: زا دنترابع  دارفا  نیا  دنوشیم . نیزگیاج  دنراد ، رارق  ترهش  يارب  راظتنا  تسیل  رد 
. دش « Gidget Gein  » نیزگیاج لاس 1993  رخاوا  رد  هک  تسیهورگ  تسیسیبوا » : » زریمار یگیوت 
. تسا « Fort Lauderdale Florida  » تلایا لها  تسا و  « Jeordie White  » وا یعقاو  مان 

ارجا نوـسنم ، نیلرم  هارمه  هـب  ار  دوـخ  ياـهروت  لـبق  اـهلاس  هـک  دوـب  « Amboog - A - Lard  » هورگ تسیــسیبوا »  » نآ زا  لـبق 
. دندرکیم
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. دوب نوسنم  نیلرم  تسار  تسد  وا  عقاو  رد  دیشاپ . مه  زا  هورگ  درک ، كرت  ار  هورگ  زریمار » یگیوت   » هک نیا  زا  سپ 
. دش « Sara Lee Lucas  » نیزگیاج لاس 1994  رد  هک  تسا  هورگ  رمارد » وا  : » شیف رنیج 

. تسا « Kenny Wilson  » وا یعقاو  مان 
. دناهداد يو  هب  ار  بقل  نیا  شصقنیب ، ياهارجا  تلع  هب  هک  تسا  مارد  نیشام  وا  بقل 

. دش وا  نیزگیاج  رنیج »  » دندرک و نوریب  هورگ  زا  یگندرُأ  اب  عقاو  رد  ار  ساکول » یل  اراس   » هک دوب  لیلد  نیمه  هب 
. تسا ساگو » سال   » لها وا 

. تسا « Stephen Bier  » وا یعقاو  مان  دراد . هدهع  رب  ار  هورگ  دروبیک  یگدنزاون  وا   Madonna Wayne Gacy
. تسا چرام  شش  وا  دلوت  زور 

. دش « Zsa Zsa Speck  » ینعی هورگ  يهیلوا  دروبیک  يهدنزاون  نیزگیاج  وا 
مان « JOhn . » درکیم لیصحت  ادیرولف  هاگشناد  رد  هورگ  هب  نتسویپ  زا  لبق  تسا و  رتویپماک  سدنهم  کی  انودام  هک  تسا  رکذ  هب  مزال 

. تسا « John Lowery  » وا یعقاو 
يهدنزاون کی  ار  دوخ  لاس 1989  رد  عقاو  هب  وا  درک . راتیگ  نتخاون  هب  عورـش  یگلاس  شـش  نس  رد  تسا  يالوج 1971  یس  دلوتم  وا 

Rrd Square Black، foSTted، Ryan Downe، هـلمج : زا  يداـیز  ياـههورگ  اـب  ناـمز  نآ  زا  تفاـی و  راــتیگ  ياهـفرح 
Wilson Phillips، Night Rangers، Two، Ozzy Osbourne، Raven Payne، One Way، Salt 'n'

نیلرم تسیراـتیگ  زین  نونکا  مه  هدرک و  يراـکمه   Pepperland، Lita Ford، Leah Andreone، David Lee Roth
. تسا

؛ دنراد رارق  هورگ  سیئر  ریثأت  تحت  ًاقیمع  لاس و  نس و  مک  ًاتدمع  دارفا  نیا  زین ، يرهاظ  ظاحل  هب  دهدیم  ناشن  ریواصت  هک  هنوگ  نامه 
. دش دنهاوخ  جارخا  ًاروف  ترهش  هب  دورو  ضحم  هب  اریز  دننکیمن ، ادیپ  ار  وا  اب  تباقر  ناوت  ناشیاهشالت  يهمه  مغر  یلع  اما 

. دننکیم يرای  ار  يو  نوسنم ، ياپمه  اهيزاسربخ  زا  يرایسب  رد  هورگ  نیا 
ات دـنریگ  رارق  وا  ياههمانرب  راتفر و  هرهچ ، عاعـشلا  تحت  وا و  رایتخا  رد  ًـالماک  ناطیـش  هلیبق  دـننام  دـیاب  نوسنم  هورگ  دارفا  تقیقح  رد 

. دنهد يراکمه  يهمادا  دنناوتب 
: مراحم اب  انز  جاور  نوسنم و  . 1

رد ًاتدـمع  نآ ، ياضعا  کت  کت  يونعم  یمـسج و  یحور ، یلاعت  ناسنا و  ییافوکـش  يارب  یلمحم  ناونع  هب  یگداوناـخ  دودـح  ظـفح 
هکلب مینیـشنب ؛ هراظن  هب  ار  نآ  تیحیـسم  رظنم  زا  هک  تسین  مهم  دشابیم ، ءایبنا  بتکم  ملاع و  راگدرورپ  شخب  تاجن  ياههزومآ  ردـص 

. تسا هداوناخ  داهن  ظفح  تسا  مهم  هچنآ  ناملسم ، کی  هاگدید  زا 
نادجو داقتعا و  اههداوناخ و  میرح  ندرک  نماان  يارب  ار  ياهژیو  ياهشالت  هتشذگ ، نایلاس  رد  برغ ، يرکف  دساف  فلتخم  ياههلحن  اما 
يزادـنا هار  رب  ینبم  رابخا  نیتسخن  یتقو  شیپ  اهلاس  دراد . رارق  نآ  ردـص  رد  نوسنم  مراحم  اب  انز  جاور  رد  دـندروآ . دـیدپ  ار  اهناسنا 

هللادمح و هب  هک  یقافتا  دز ، نماد  نیعلطم  فلتخم  حوطس  رد  ار  ياهدنشک  سرت  داتفا ، هار  هب  یگداوناخ  یـسنج  عینـش  جورم  ياهتیاس 
فلتخم لاکـشا  هب  نیب  نیا  رد  زین  یهورگ  هچ  رگا  دـنام . دورطم  یناریا  يهعماج  فلتخم  حوطـس  رد  یمالـسا  يهشیدـنا  نـالک  ذوفن  اـب 

ردام و رسپ ، ردپ و  رتخد ، ردپ و   » نیبام یف  قالخا  فالخ  طباور  جیورت  رد  یعیجف  بلاطم  اما  دندش ؛ دساف  رایسب  ياههزومآ  نیا  بذج 
. تسا هدش  وا  هب  ناناوج  یتفگش  ثعاب  هک  تسا  حرطم  نوسنم  نیلرم  راداوه  ياهتیاس  عیسو  عمج  رد   … رهاوخ و » ردارب ، دنزرف ،

. دشابیم یبآ » نادند   » نآ ناونع  هک  دوشیم  هلدابم  ثوتولب »  » زا هدافتسا  اب  یقالخاریغ  نوتم  نیمه  زین  هزورما 
ياهناتساد میظنت  اب  ًاتدمع  تفای ، ترهش  ناهج  رسارس  رد  نآ  خاتسگ  جورم  ناونع  هب  نوسنم  نیلرم  هک  یناطیـش  میهافم  لاقتنا  يهویش 
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. دشیم لابند  ایند  فلتخم  طاقن  زا  یگتخاس  ریواصت  کیتورا و 
يهوحن یسررب  یگنهرف ، تالـضعم  ییارچ  یگنوگچ و  یتسیچ  لیلحت  رد  مهم  تاکن  زا  یکی  تسیهیدب  ناریا : هب  نوسنم  دورو  يهوحن 

: دوشیم هتخادرپ  یملع ، ياههتفای  حرش  هب  يدعب  بلاطم  رد  هک  دشابیم  یلصا  فده  عماوج ، هب  تانایرج  نیا  دورو 
تفایرد تازیهجت  زا  زاجمریغ  هدعاق و  نودب  يرادرب  هرهب  يازبیـسآ  يهدـیدپ  دورو  هتـشذگ  نایلاس  یط  ياهراوهام : ياهنویزیولت  . 1

. تسا هتشاد  هارمه  هب  یناریا  ياههداوناخ  حطس  رد  ار  یناربج  لباقریغ  تارثا  ياهراوهام ،
نداد تسد  زا  یتح  گنرد و  نودـب  دـنتفای ، یهاگآ  یتعاس » ياهبمب   » تارـضم هب  یهاگآ  يرایـشوه و  اـب  هک  ییاـههداوناخ  ناریدـم 

نیا یناـبرق  ناـشیاههداوناخ  زیزع  ياـضعا  رگید  اـت  دــندرک ، باـترپ  ناـش  لزاـنم  زا  نوریب  هـب  ار  يراـجفنا  ياـههلومحم  نـیا  یقیاـقد ،
هب هدیزرو و  رارصا  مومسم  جاوما  زا  هدافتسا  رب  نانچمه  یهجوتیب  یعالطا و  مک  اب  زین  یهورگ  دنوشن . یعامتجا  یقالخا و  ياهراجفنا 
هار یمالـسا  ناریا  كاـخ  هب  اههکبـش  نیا  قیرط  زا  لـضعم  کـی  ناونع  هب  يو  یهورگ  يرکف و  تاـعبت  نوسنم و  هک  تسا  ببـس  نیمه 

. دنتفای
يریوصت یتوص و  ینتم ، ياهلیاف  تفایرد  روما  تسناوت ، دراوم  يرایـسب  رد  ناـهج  فلتخم  ياـهروشک  رد  تنرتنیا  روضح  تنرتنیا : . 2

عالطا هکبش  نیا  هب  ار  دوخ  دیاقع  هدرک و  هدافتسا  تصرف  نیا  زا  زین  نایارگ » ناطیش   » ریظن برخم  تانایرج  تسیهیدب  دیامن . لیهـست  ار 
ییاسرف و ملق  هب  نوسنم  زا  تیامح  رد  سیون و  گـالبو  شـشوپ  رد  راداوه  ناونع  تحت  ییاـههورگ  دـنتخاس . دراو  زرم  نودـب  یناـسر 

. دنراد هدهع  رب  يو ، لطاب  يهلحن  راشتنا  رد  ییازس  هب  مهس  هک  دنتخادرپ  اوتحم  دیلوت 
: دننام یکانرطخ  کلهم و  ياهيرامیب  دورو  اب  نامزمه  برغ : زا  ناگ  تشگزاب  . 3

ياهنیمزرس هب  یبرغ  مومـسم  يهعماج  زا  زین ، ياهدیدع  یناور  یحور و  ياهيرامیب  برغ ، ناگ  تشگزاب  یخرب  زا  تیتاپه »  » و زدیا » »
دناهدرک دـشر  روشک  لخاد  ملاس  ًاتبـسن  كاپ و  ياضف  رد  هک  ییاهناسنا  تسیعیبط  تفاـی . هار  یمالـسا  ناریا  صوصخلا  یلع  یمالـسا ،

ثعاب برغ ، زا  ناگ  تشگزاب  اب  لماعت  رد  جـیار  یخیرات  یگتفیـش  نکل  دنـشاب . ییاـهدرواهر  نینچ  نیا  ياریذـپ  یتحار  هب  دـنناوتیمن 
. دش ناریا  رد  يدوویلاه  درایلیم  نیا  راثآ  زا  يرادرب  هرهب  ای  يراداوه و  تیارس  دنویپ و  يرارقرب 

هتـشذگ ياهلاس  یط  ملیف  ياهنایار و  تـالوصحم  ریثکت  شورف و  تامدـخ  يهدـننک  هئارا  فانـصا  اـهپولک : رد  تـالوصحم  ریثکت  . 4
. دناهدرک مادقا  فلتخم  ینیماضم  اب  هدرشف  ياهحول  عیزوت  هب  تردابم  ینوناقریغ  تروص  هب  ًاتدمع 

جاور یکدنا ، رایـسب  يهنیزه  اب  هعماج و  رد  تعرـس  هب  زین  دـشاب ، برخم  یقالخاریغ و  دراوم  يواح  لوصحم  کی  هچنانچ  نایم  نیا  رد 
. دنکیم ادیپ 

، دشاب هتـشاد  هارمه  هب  هدننک  فرحنم  تالوصحم  نیا  راشتنا  زا  يریگولج  رد  ار  یتبثم  تارثا  تسا  هتـسناوت  یماظتنا ، يورین  رثؤم  مادـقا 
عیزوت طبض و  فلتخم  قرط  زا  هک  نیلرم  یتوص  ياهلیاف  اهپیلک و  دوش . ظفح  هعماج  تمالس  ات  دشاب  هتشاد  همادا  دیاب  هزرابم  نیا  اما 

زا یعالطا  لقادح  اهنآ  نیکلام  هک  نآ  نودب  دنـشابیم ،) زین  تیلاعف  زوجم  دقاف  بلغا  هک   ) اهپولکوئدـیو زا  یخرب  يوس  زا  دوب ، هدـش 
، دوب یپک  زین  اهنآ  هک �99  هخسن  اهدص  هقطنم  ره  حطس  رد  رشتنم و  تعرـس  هب  دنـشاب ، هتـشاد  دنهدیم  راشتنا  هک  ییاههزومآ  ياوتحم 

. درک کمک  یتسرپ  ناطیش  ياههورگ  نایرج  يریگ  لکش  هب  بیترت  نیدب  تفرگ و  رارق  ناناوج  سرتسد  رد 
اب دـنوشیم  هتخانـش  درز » تاـعوبطم   » ناونع اـب  هک  یهورگ  نآ  صوصخلا  یلع  روشک ، تاـعوبطم  زا  یخرب  اـهتیاس : تاـعوبطم و  . 5

تامادـقا رانک  رد  دـنتخادرپ . نوسنم ) نیلرم   ) روبزم درف  تیـصخش  یفرعم  هب  یغیلبت ، تقیقح  رد  اـما  هنارگنـشور ، حالطـصا  هب  یفادـها 
تاـعارم دـساف  يوگلا  نیا  اـب  ییوراـیور  صوصخ  رد  ار  مزـال  ياـهتفارظ  هک  زین  یگنهرف  يربـخ  ياـهتیاس  درکلمع  درز ، تایرـشن 

. دشابیم هجوت  لباق  دندرکن ،
. دشابیم لاتم  کبس  عاونا  زا  یکی  نوسنم  یقیسوم  کبس  اکیلاتم : ياههورگ  . 6
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. دش هتخانش  ناریا  یمالسا  يهعماج  رد  لاتم  ياههورگ  جاور  يهیاس  رد  درف  نیا  ناتسرپ ) ناطیش  ياهشیارگ  ماسقا  عاونا و  دننام  )
رد هک  تسیعیبط  دـندوزفا . دوخ  ياهتیلاعف  یفیک  یمک و  داعبا  هب  روشک  یگنهرف  نالوؤسم  زا  یخرب  يراگنا  لهـس  اـب  هک  ییاـههورگ 

. دشابیم رتشیب  ترهش  ياراد  هک  تسیدرف  نآ  شخب ، ماهلا  درف  دنشابیم ، كرتشم  کبس  ياراد  هک  یعمج  نایم 
وس رگید  زا  دش و  ناریا  هب  شراثآ  نوسنم و  نیلرم  رتشیب  هچ  ره  جاور  دورو و  ثعاب  ییوس  زا  ناریا  رد  یقیـسوم  ياههورگ  نیا  تیلاعف 

نانچمه هک  یلماوع  للع و  هب  هلحرم  نیا  رد  روضح : رارمتسا  دیدرگ . روشک ، زیرگ  نید  ناوج و  رـشق  عمج  رد  يو  رتشیب  ترهـش  ثعاب 
: تخادرپ میهاوخ  دشخبیم ، رارمتسا  ناریا  رد  شیاههزومآ  یتسرپ و  ناطیش  رصنع  نیا  روضح  رب 

: ناهج اب  ییوسمه  . 1
ألخ روآرجز  عاوـنا  زا  دـناهتفرگ  رارق  برغ  یگنهرف  يهطلــس  تـحت  هـک  ییاـهشخب  نآ  صوـصخلا  یلع  ناـهج و  ياـهروشک  بـلغا 

، ناهج ياهروشک  حطـس  رد  ییارگ و …  چوپ  هب  لـیم  شیازفا  هدـنیآ ، رد  دـیما  دوبمک  بساـنم ، يوگلا  نتـشادن  دـنباذع . رد  یگنهرف ،
. دنکیم هیجوت  ار  نوسنم  لاثما  نوچمه  يرصانع  روضح  هداد و  مه  تسد  هب  تسد  یگمه 

. دشابیم اهنآ  روص  نیرتدب  رد  یقالخا  لیاذر  جاور  اهنآ ، كرحت  يهدمع  درواتسد  هک  يرصانع 
. تسا يزاس » یناهج   » هنایارگ هبناج  کی  موهفم  زا  ناهج  یعنصت  نداد  رارق  ریثأت  تحت  تسا ، لمأت  لباق  هک  يرگید  رظنم 

. تسا نانآ  اهروشک و  یگنهرف  لئاسم  دوشیم ، هتشادرب  ًالمع  يزاس  یناهج  رد  هک  ییاهزرم  نیلوا  هک  تسیهیدب 
اب نانیا  دوشیم و  هدـیدرونرد  نوسنم  دـننام  یناطیـش  رـصانع  روضح  اـب  تعرـس و  هب  اـهروشک  یگنهرف  ياـهزرم  هدـعاق  نیا  ساـسا  رب 

. دنتسه یلحم  یموب و  لیصا  ياهگنهرف  رب  ندمآ  قئاف  ددصرد  یناویح  ياههبذاج 
نانچمه لاور  دنور و  نیا  دـناهدومن و  ءافیا  اهيزاس ، هرهچ  رد  ار  ياهژیو  ياهشقن  نونکات ، زابرید  زا  تاعوبطم  تاعوبطم : تکرح  . 2

ینتفگ نینچمه  دیامن . کمک  نآ  رتشیب  هچره  دشر  هب  دناوتیم  برخم ، يهرهچ  کی  هب  یلوصاریغ  دقن  نتخادرپ و  يهوحن  دراد . همادا 
انشآ وا  اب  نوسنم ، ناراداوه  يهقالع  دروم  همجرت  نوتم  زا  هدافتسا  اب  یللملا و  نیب  ياضف  ریثأت  تحت  یلخاد ، تایرشن  زا  یخرب  هک  تسا 

. تسا نوسنم  یناطیش  يهرهچ  غیلبت  نآ  لصحام ، هک  دناهدرک  هئارا  تبثم  يریواصت  يو  زا  هدش و 
نیا ینوریب  رهاظم  زا  يدوویلاه  يهرهچ  نیا  تیـصخش  راثآ و  یفرعم  رد  و …  عیدـب » «، » روآون «، » یقیـسوم ناطلـس   » رـصانع زا  هدافتـسا 

. دشابیم هعماج  فلتخم  حوطس  رد  روکذم  هرهچ  يراگدنام  رب  نآ  ریثأت  باوصان و  درکلمع 
: ناسیون گالبو   3

يرد ره  زا  اهگالبو  نیا  هک  تسا  مهم  هتکن  نیا  رگناـیامن  روشک ، رد  هدـش  ییاسانـش  ناـبز  یـسراف  گـالبو  نویلیم  ود  زا  شیب  دوجو 
يهدمع روحم  دنچ  رد  عوضوم ، اب  طبترم  ياهگالبو  دنروآیم  مهارف  هعماج  رد  تافارحنا  عویش  يارب  ار  بسانم  رتسب  دنیوگیم  نخس 

: دنزادرپیم كرحت  هب  لیذ ،
. نوسنم راعشا  جیورت  . 3 ، 1

. یبرغ يارگ  لاذتبا  هشیپرنه  نیا  زا  يزادرپ  نامرهق  يزاس و  هرهچ  . 3 ، 2
. یسنج كرحم  ياهناتساد  راشتنا  . 3 ، 3

. فلتخم دادعت  اهتیفیک و  رد  نوسنم  ياهپیلک  ریواصت و  راشتنا  . 3 ، 4
. فلتخم ياههویش  اب  نوسنم  هورگ  يوس  زا  هدش  دیلوت  تالوصحم  شورف  هضرع و  ، 3 ، 5

. مظنم تروص  هب  نوسنم  ياهترسنک  يهمانرب  مالعا  . 3 ، 6
. نآ عاونا  ءاشحف و  جیورت  . 3 ، 7

. اههورگ تسد  نیا  يارب  غیلبت  همانرب و  مالعا  ناهج و  ناریا و  رسارس  رد  لاتم  كار و  یقیسوم  ياههورگ  یفرعم  . 3 ، 8
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. ییارگ ناطیش  یتسرپ و  ناطیش  ياههورگ  عاونا  غیلبت  جاور و  . 3 ، 9
. یتسرپ ناطیش  تانایرج  ریاس  نوسنم و  ياهلبمس  اهدامن و  جاور  . 3 ، 10

: ناراداوه يریگ  لکش  . 4
هد ینامز  يهلـصاف  رد  ناوتیم  ار  نوسنم  نیلرم  ناراداوه  نامزاس  نودـب  کـچوک و  ياـههورگ  رتهب ، ریبعت  هب  ناراداوه و  يریگ  لـکش 

یهدنامزاس و تنرتنیا ، دراو  هزات  ياه  « مور تچ   » هنابش و ياهینامهم  رد  ًامومع  اههورگ  نیا  درک . وجتسج  ناریا  رد  نونکات ، شیپ  لاس 
نوسنم و هدافتـسا  دروم  هسبلا  زا  یـصاخ  عاونا  ندیـشوپ  اب  بلغا  هک  یناراداوه  دـندش . یهدـناماس  رثا  مک  رایـسب  هدـنکارپ و  تروص  هب 

توعد يهویـش  نیرتهدمع  نینچمه  دنریگیم . رارق  نیریاس  ییاسانـش  دروم  ناشیاهوم ، تروص و  يور  هب  فراعتمان ، ياهشیارآ  ماجنا 
. دشابیم شور  نیرتنئمطم  دارفا ، هورگ  نیا  رظن  زا  اریز  دریذپیم ، ماجنا  کینورتکلا  تسپ  یتنرتنیا و  طباور  قیرط  زا  لفاحم  هب  ناشیا 

يارب ناشیا  يوس  زا  هک  ییوگلا  ناطیـش ؛»  » اب تسیقیقد  ساکعنا  دراو ، هزاـت  ناتـسرپ  ناطیـش  زا  هنوگ  نیا  یهورگ  راـتفر  دوزفا  دـیاب  زین 
. دراد دوجو  نانآ  راتفر  رد  یتارییغت  لامعا  هیور و  رییغت  ناکما  یهاتوک  تدم  زا  سپ  اما  دوشیم ، هدیزگرب  يوریپ 

: هنابش لفاحم 
ار يرتدیدش  فارحنا  لاکشا  یلوزن ، يدنیارف  رد  دوشیم ، هدافتسا  یتراپ »  » ناونع اب  نآ  زا  هک  هنابش  صاخ  لفاحم  يازبیـسآ  يهدیدپ 

يوس زا  دنراد و  باذج  فرـصم و  لباق  ياهالاک  هب  زاین  لفاحم  نیا  هک  تسیهیدب  دـیامنیم . یط  هتـشذگ ، ياهلاس  هب  تبـسن  لاس  ره 
نوسنم نیلرم  يزاجم  ياهتیباذـج  دـیامنیم . دـیلوت  نیوعدـم ، نابطاخم و  عمج  يارب  ار  ییاهگنهرف  دـض  اـهگنهرف و  هدرخ  رگید ،

رارق مومسم ، لفاحم  نیا  رایتخا  رد  دمآراک ، ياهدیدپ  نوچمه  دناوتیم   … هدافتسا و ) دروم  یقیسوم  عونت  متیر و  راعشا ، رهاظ ، لماش  )
. دریگب

: اـکیلاتم ياـههورگ  دوشیم . لدـب  شناـبطاخم ، يریذـپریثأت  تیاـهن  رد  يدـنم و  هقـالع  هب  یقیـسوم ، نیا  یتدـم  یط  زا  سپ  تسیعیبـط 
لیلد هب  یتدـم  زا  سپ  دـنراد ، اکیلاتم  کبـس  يریگارف  هب  هقالع  روشک  لخاد  هک  يدارفا  بلغا  دـهدیم ، ناشن  هدـش  ماجنا  ياهیـسررب 

زا ًـالماک  يدـنم  هقـالع  نیا  رگا  یتـح  دـنوشیم . يو  راـثآ  هب  دـنمهقالع  نوـسنم ، هورگ  رد  ياهفرح  رـصانع  زا  یخرب  روـضح  ترهش و 
رهاوظ رکفت و  راثآ ، رب  يراداوه  زا  هیواز  نیا  تشاد . دهاوخ  هارمه  هب  ار  يراداوه  زا  یعون  لاح  ره  رد  دریگب ، لکـش  ياهفرح  ياهیواز 

. تسا هدهاشم  لباق  ًالماک  هک  تسا  هتشاد  هارمه  هب  ار  یتارثا  ناریا  رد  اکیلاتم  یقیسوم  ياههورگ  نالاعف 
رصانع رثا  شقن و  ندش  رتهتـسجرب  هب  ار  یهجوت  نایاش  کمک  هک  دنتـسه  یناسک  ياهفرحریغ ، ياههیـشاح  رازاب و  ياکیلاتم  ياههورگ 

عاونا زا  ياهتخیمآ  نوسنم  راـثآ  یقیـسوم و  کبـس  نیا  هب  هجوت  اـب  كار : هب  نادـنم  هقـالع  دـنیامنیم . نوـسنم  دـننام  حرطم ، ياهفرح و 
يدارفا تایرظن  ءارآ و  رد  ناوتیم  ار  طابترا  نیا  دنوشیم . يو  بذج  ًاتعیبط  زین ، كار  یقیـسوم  هب  نادـنم  هقالع  تسا ، كار  اکیلاتم و 
ناگیار ییاضف  وهای …  پولک   … وهاـی : ياـهنمجنا  دـنیامنیم . باـختنا  هاوخلد  کبـس  ناونع  هب  ار  كار  یقیـسوم  هک  درک  هدـهاشم 
گالبو تهج  ناگیار  ياضف  تفایرد  تاـعالطا و  لداـبت  وگتفگ ، يارب  ناـگیار  تاـناکما  زا  نآ  رد  دورو  تیوضع و  اـب  دارفا  هک  تسا 

لباق دنراد ، تیوضع  هعومجم  نیا  رد  هک  ناناوج  فلتخم  ياههورگ  نیب  رد  يراجنهان  طباور  ماسقا  عاونا و  دنوشیم . دـنمهرهب  یـسیون 
. تسا یسررب 

یناریا ياههورگ  ياریذپ  هک  تسیطیحم  نیلوا  هدمآ ، لمع  هب  ياهیـسررب  قبط  هک  تسا  یتسرپ » ناطیـش   » عوضوم تائالتبا  نیا  زا  یکی 
. تسا هدوب 

عویـش يارب  ار  یبسانم  رتسب  وهاـی …  تیاـس  رد  ناـیارگ  ناطیـش  یـصخش  تاحفـص  رد  دوجوم  ياـهکنیل  اههتـشون و  تسد  ریواـصت ،
. تسا هدروآ  مهارف  ار  نآ  صخاش  ياههرهچ  یتسرپ و  ناطیش  زا  يراداوه 

نوسنم ياـهسکع  عاونا  زا  یـصخش  ریواـصت  ياـج  هب  بلغا  دنتـسه ، یتسرپ  ناطیـش  نوسنم و  راداوه  روکذـم  تیاـس  رد  هک  ییاـضعا 

امن تیونعم  روهظون  شبنج  هدزاود  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1197زکرم  هحفص 448 

http://www.ghaemiyeh.com


زا دارفا  نیا  ریواصت  رانکرد  دنیامنیم . یفرعم  دش ، هتخادرپ  اهنآ  هب  لوا  شخب  رد  هک  ییاهدامن  مئالع و  اب  ار  دوخ  دنیامنیم و  هدافتـسا 
. تسا هدهاشم  لباق  نجهتسم ، ًاضعب  بسانمان و  هدننز و  يرهاوظ  اب  ًامومع  ثنؤم  رکذم و 

هرهب اکیلاتم  كار و  ناگدنناوخ  یناطیـش  زیمآ و  نونج  دـیاقع  راشتنا  هنابـش و  دـساف  ياهینامهم  رارق  مالعا  وگتفگ ، يارب  طیحم  نیا  زا 
: دسیونیم وهای …  تیاس  ياضعا  زا  یکی  لاثم  روط  هب  دوشیم . يرادرب 

راک نیا  اب  داوخیم  نیلرم  ننکیم و  ینادنز  نوا  تاحفـص  يوت  ور  ادخ  تسادخ و  دوخ  سدـقم  باتک  دـننکیم  رکف  مدرم  هک  نیا  . 1
. هنک رادیب  ور  مدرم 

هک روط  نومه  هراد ، ور  ادـخ  اب  تفلاخم  دـصق  نوا  ندرک  هراپ  اـب  هنودیم و  ادـخ  يواـسم  ور  سدـقم  باـتک  نوسنم  نیلرم  هک  نیا  . 2
زا یلیخ  نوسنم  ًالک  داد . هئارا  نوا  يدـب  ای  یبوخ  رب  ینبم  یعطاـق  تواـضق  هشیمن  تسین و  صخـشم  نیلرم  يرکف  یـشم  طـخ  نیدـید 
الاح ات  نوسنم  ارچ  هک  منکیم  بجعت  نیا  زا  نم  تسین . لاتم  لثم  یکبس  نأش  رد  ًالـصا  نیا  هنکیم و  هدافتـسا  یـسکس  ياههیام  نورد 
سک ره  لاتم  میلاعت  ساسا  رب  تساه و  هدیقع  کبـس  لاتم  هتبلا  هسریم . رظن  هب  یفیثک  مدآ  هک  نوچ  طقف  دـیاش  هدربن …  یمرگ  هزیاج 

. هنوسرن یبیسآ  هیقب  هب  هک  یطرش  هب  هنک  یگدنز  شهاوخلد  يهوحن  هب  دیاب 
انوا یتسرد  هب  امـش  نم و  لاثما  دـیاش  هک  هراد  نتفگ  يارب  ییاهفرح  تشز  اـی  اـبیز  هچ  دـب و  هچ  بوخ  هچ  نوسنم  نیلرم  لاـح  ره  هب 

. مزادرپب  The Nobodies مان هب  نوسنم  نیلرم  ياهپیلک  زا  یکی  حرش  هب  هک  منیبیم  مزال  مینک . فارتعا 
ام يهمه  هکلب  نیلرم …  اـهنت  هن  هنکیم . ناـیب  ور  نیلرم  یگدـنز  متـشون و  نوتارب  ـالاب  رد  هک  هییاـفرح  يهدـیکچ  عقاو  رد  گـنهآ  نیا 

ییایرتسیه یتلاح  اـب  هک  يروط  هب  هیزیچ . يوجتـسج  رد  هلجع  اـب  هک  تسه  نوسنم  تسد  زا  ياههنحـص  پیلک  يادـتبا  رد  اـهناسنا … 
یتحار و یتخبشوخ و  يوجتـسج  رد  هنکیم و  هزرابم  دایم  ایند  هب  هک  یلوا  زور  زا  هک  یناسنا  هناسنا . کی  یگدنز  رگنایب  نیا  هزرلیم و 
اب هنیگمغ و  رایسب  تاظحل  نیا  رد  گنهآ  ياضف  هریم . شیپ  گرم  دحرس  ات  هک  هنکیم  هتسخ  یبصع و  ور  شدوخ  ردق  نآ  ریس  مکش 
اب يرگید  ياج  رد  هک  يرفن  دـنچ  دایم  رد  ربق  زا  ینایاپ  ياههنحـص  رد  نوسنم  هک  یماگنه  هدـش . قیفلت  اکیدولم  زا  دولآ  نزح  ییادـص 

: هنوسرب ور  مایپ  نیا  داوخیم  راک  نیا  اب  عقاو  رد  دنسوبیم . ار  وا  تسد  دناهداتسیا  دیفس  سابل 
یسک میدوبن  میدوب  هک  ات 
یسفنمه یب  مغ  ار  ام  تشک 

دندش رادیب  همه  میتفخ  هک  ات 
.«. دندش رای  همه  میدرم  هک  ات 

ناتـسود زا  رفن  دـنچ  روضح  اب  هدـش و  لیکـشت  ناریا  رد   … تیاس ، گـنیرتلیف  زا  سپ  يوگتفگ …  تیاـس  تیاـس …  رد  اـهپولک  . 5
. دش لیکشت  رب …  مکاح  گنهرف  نامه  اب  یتنرتنیا و  ياهطیحم  یمیدق 

نیا رکذ  اب  دهدیم . رارق  ناریا  یتنرتنیا  ناربراک  زا  ياهدرتسگ  تیعمج  رایتخا  رد  ار  ینالک  تامدخ  هک  تسیعدم  نونکا  مه  تیاس  نیا 
یتسرپ ناطیش  ناراداوه  شرتسگ  يریگ و  لکـش  لاور  دنور و  هب  تسیرتشیب  ياهیـسررب  روخ  رد  تیاس  نیا  درکلمع  یـسررب  هک  هتکن 

هب تیاس  نیا  نوسنم  نیلرم  یتسرپ و  ناطیـش  یعرف  ياهپولک  رد  وضع  زا 1000  شیب  رد  دوجوم  رامآ  قبط  میزادرپیم . تیاـس  نیا  رد 
رایسب يهتکن  دنراد . لاغتشا  يریوصت  یتوص و  ياهلیاف  ییاجباج  فلتخم و  ياههمانرب  رد  تکرـش  يروضح ، طابترا  يرارقرب  وگتفگ ،

. دشابیم ناربراک  ینس  تیعضو  تیمها ، زئاح 
دلوتم 1369 اهنآ  نیرتکچوک  لاس 1364 و  دلوتم  دارفا ، نیرتگرزب  هک  دهدیم  ناشن  يرفن  هورگ 16  کی  يور  رب  هدش  ماجنا  یسررب 

. دشابیم
نیلوؤسم يارب  تسیدج  يرادشه  نیا  دناهدش و  دلوتم  لاس 1366  زا  دعب  زین  هتفرگ ، رارق  یـسررب  دروم  هورگ  نیا  ياضعا  دصرد  داتفه 
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هدننک نارگن  ًاعطق  نیا  تسا و  لاس  زا 20  رتمک  یتسرپ  ناطیش  ياهنایرج  هب  لیامت  نس  ندیسر  ینعی  گنهرف ؛ يهزوح  رد  لاعف  مرتحم 
. تسا

ناتسرپ ناطیش  هاگتدابع  بتک و  اب  ییانشآ 

، يربع تاملک  لماش  باتک  نیا  دـنریگیم . راک  هب  دوخ  ياـهاعد  تداـبع و  يارب  نآ  زا  ناتـسرپ  ناطیـش  هک  تسیباـتک  یناطیـش  لـیجنا 
. تسا یسیلگنا  ینانوی و 

. تسا هدشن  فشک  زونه  تاملک  نیا  زا  یضعب  قیقد  يانعم 
. تسا لیجنا  باتک  تیحیسم و  ياهاعد  فالخ  رب  باتک  نیا  ياهاعد  زا  يرایسب 

نیا ندرک  بوکرس  دنتسه و  یعیبط  ياههزیرغ  ترفن ، توهش و  عمط و  دننام  یفطاع  ياهراتفر  هک  تسا  هدیقع  نیا  رب  ناطیـش  ياسیلک 
. تسا تسردان  ًالماک  يراک  تاساسحا 

. دنکیم فیصوت  ار  ناطیش  ياسیلک  سسؤم  يوال » ناوتنآ   » يهفسلف اهنآ ، سدقم  باتک 
: تسا شخب  لماش 4  هک  دراد  مان  لیجنا » ، » ناتسرپ ناطیش  فورعم  باتک 

ناطیش باتک  . 1
رفیسول باتک  . 2
لیلب باتک  . 3

: دوشیم هراشا  باتک  ياهتمسق  زا  یخرب  هب  لیذ  رد  نایتول  باتک  . 4
زا رپ  ماج ، نیا  رادرب . ار  تذل  هداب  ماج  ناطیـش ، دییآ . نوریب  هایـس  يایند  زا  هک  مهدیم  نامرف  امـش  رب  ناطیـش ، ام  گرزب  يادـخ  مان  هب 

مدمه تسود و  يا  نیمآ ، دراد . دوجو  تانئاک  ملاع  رسارس  رد  ورین  نیا  نک . هتشابنا  هایـس  يوداج  يورین  اب  ار  نآ  تسیگدنز و  ریـسکا 
دیدهت ار  رشب  یتسه و  نوخ  يهنـشت  وت  يدرگیم . روبع  ياههیاس  نایم  رد  وت  يوشیم . داش  نوخ  نتخیر  اهگس و  يادص  زا  وت  بش ،

. ینکیم
: یتسرپ ناطیش  ياههورگ  ياراد  ياهروشک  یفرعم 

تنرتنیا قیرط  زا  اهنآ  ترهـش  هک  دراد  دوجو  سیلگنا  رد  لاعف  يهقرف  رازه  زا  شیب  رـضاح  لاح  رد  ناسانـشراک ، داقتعا  هب  سیلگنا : . 1
. تسا هتفای  جاور 

کی ندرک  ادیپ  رادید و  ندـب ، نزو  ندرک  مک  راگیـس ، كرت  يارب  يرایدوخ » ياهتیاس   » هب فورعم  یتنرتنیا  ياهتیاس  قیرط  زا  اهنآ 
. دننکیم ادیپ  تراهم  ناناوج ، نتخادنا  ماد  هب  بذج و  يارب  سروب  رازاب  رد  تکرش  ای  یگدنز ، کیرش  ای  تسود 

. دنتسه لاعف  مه  یهاگشناد  ياهپمک  اهجلاک و  رد  اههقرف ، نیا  ناگدنریگوضع  ناگدننک و  غیلبت 
: دیوگیم ندنل  رد  لقتسم  ياهقرف  تاعالطا  زکرم  ّلک  ریبد 

صیخـشت هکنآ  نودب  دنوش ؛ دراو  ییاههدیدپ  نینچ  يهطیح  هب  دنـشاب  رداق  ناناوج ، زا  يرتشیب  دادـعت  ات  دوشیم  ثعاب  تنرتنیا  ًانئمطم ،
. دنوشیم ياهتخانشان  طیحم  هچ  دراو  هدناشک و  اجک  هب  ار  دوخ  دنهد 

. تسا هتفرگ  بقل  ناطیش  رازگتمدخ  هب  هک  تسا  يدمح » نیّدلادامع   » مان هب  یناوج  هورگ ، نیا  ربهر  رصم : . 2
هب هورگ ، نیا  ياـضعا  دزادرپـب . وگتفگ  هب  وا  اـب  هدـناوخ و  ارف  ار  ناطیـش  هتـسناوت  اـهراب  هک  تسا  هدرک  دـیکأت  ییوجزاـب  ناـیرج  رد  وا 
رپ جنپ  هراتس  يدوواد و  رپ  شش  هراتس  هتسکش و  بیلص  دندروآیم و  نوریب  اهربق  زا  ار  ناگدرم  داسجا  دنتفریم و  هرهاق  ياهناتسروگ 

. دندرکیم میدقت  ناطیش  يارب  ییاهینابرق  نینچمه ، دندرکیم ؛ ورف  هدرم  دسج  رد  ار 
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دیجم نآرق  زا  ياهخسن  سپس  دوش . یضار  اهنآ  زا  ناطیـش  ات  دندیلامیم  دوخ  يا  هتـسد  تروص و  هب  ار  هدش  ینابرق  تاناویح  نوخ  اهنآ 
. دندرکیم هراپ  هراپ  ار 

. دناهتشاد يرثؤم  شقن  یتسرپ ، ناطیش  فرحنم  هورگ  شیادیپ  رد  اهتسینویهص  هک  دهدیم  ناشن  دامتعا ، لباق  تاعالطا  دانسا و 
ندـناوخ هب  مادـقا  دوشیم ، بوسحم  ناگدـنناوخ  نیرتهب  زا  هورگ  نیا  ياضعا  نیب  رد  هک  لاتم » ثب   » یقیـسوم هدـنناوخ  شراـق » ملاـس  »

. درک گنهآ  اب  رشح  هروس 
. دنکیم رکذ  رفن  رازه  ات 8  نیب 5  ار  یناملآ  ناتسرپ  ناطیش  دادعت  یس ، یبیب  يربخ  يهکبش  ناملآ : . 3

. دننکیم هدافتسا  هتسکش  ياهبیلص  یعلض و  جنپ  ياهراتس  زا  ًامومع  هورگ ، نیا 
. دندرک یشکدوخ  دندیرپ و  نییاپ  هب  لپ  کی  يور  زا  دناهدوب ، تسرپ  ناطیش  ياههورگ  ءزج  دوشیم  هتفگ  هک  یناملآ  ناوجون  هس 

هدوب ییاهیـشکدوخ  نینچ  دـهاش  ناهج ، يرجآ  لـپ  نیرتدـنلب  خاـب  نشیر  رد  لاهتـشا » ستلگ   » يرتم لـپ 78  هک  تسین  راـب  نیلوا  نیا 
. تسا

. تسا ناملآ  ناتسرپ  ناطیش  زا  هورگ  نیا  مئالع  زا  زین  ناملآ  يزان  شترا  ياهلبمس  و  سا » سا   » تمالع
نارومأم يوس  زا  دنتخادرپیم ، نارـسپ  نارتخد و  لافغا  هب  رورـش  ناوج  شـش  نآ  رد  هک  ناتـسرپ  ناطیـش  يهناخ  زار  نارهت :)  ) ناریا . 4

دوخ يهقرف  غیلبت  هب  دندرکیم و  تکرش  هنابش  ياهیتراپ  فلتخم و  سلاجم  رد  دارفا  نیا  دش ؛ راکشآ  نارهت  یعامتجا  دسافم  اب  هزرابم 
. دنتخادرپیم

ناتسرپ ناطیش  مئالع  اهدامن و  یخرب  اب  ییانشآ 
راضحا يارب  يرگوداج  يهنایفخم  مسارم  رد  تمالع  نیا  دراد . ّقلعت  ناطیـش  هب  هک  یمان  حبـص ، هراتـس  يهناشن  هنوراو : یعلـض  جـنپ  . 1
. دننکیم هدافتسا  الاب  رد  علض  کی  اب  نادحلم  الاب و  رد  علض  ود  اب  ناتسرپ ، ناطیش  ار  تمالع  نیا  دوشیم . هدافتسا  یناطیش  حاورا 

. تسا ناطیش  يهناشن  تمالع ، نیا  لاح  ره  رد 
. تسا ناطیش  لبمس  نینچمه  یناطیش و  يادخ  ای  یتسرپ  ناطیش  تمالع  (: baphomet  ) تموفاب ای  وید  . 2

. دوش هدید  تارهاوج  لکش  هب  تمالع  نیا  تسا  نکمم 
تمالع تقیقح  رد  اما  هدش ، یمالـسا  ناریا  دراو  لاتم  يوه  ياهياههورگ  طسوت  ناطیـش » نفلت  هرامـش   » ناونع اب  لمبـس  کی  : 666 . 3
فلتخم لاکشا  اب  ددع  نیا  نونکات  شیپ  ياهلاس  زا  هک  تسا  رکذ  لباق  دوشیم . یقلت  ناتـسرپ  ناطیـش  نایم  رد  روناج  يهناشن  ناسنا و 

. دشیم هدهاشم  روشک ، گرزب  ياهرهش  ياهراوید  يور  رب 
ناطیـش اـما  دوریم ؛ راـک  هب  زین  يرکفنـشور  ياـهدامن  یخرب  رد  مـشچ ، (: All Seeing Eye  ) درگنیم اـج  همه  هـب  هـک  یمـشچ  . 4

«. دراد فارشا  تراظن و  اج  همهرب   » تسا و ناطیش » مشچ   » مره يالاب  رد  مشچ  دنراد  داقتعا  ناتسرپ ،
. دریگیم رارق  هدافتسا  دروم  يرگوداج ، صوصخم  ياهلرتنک  يرگ و  نیرفن  يرگوداج ، ییوگشیپ ، رد  تمالع ، نیا 

. تسا هتفر  راک  هب  ییاکیرمآ  رالد  يور  رب  دامن ، نیا  تسا  ینتفگ 
نتفرگ هرخس  ءازهتسا و  ًاتدمع  و  دراد » تیحیـسم  ندش  هنوراو   » زا تیاکح  دامن ، نیا  (: Upside Down Cross  ) هنوراو بیلص  . 5

. تسا نید  نیا 
. دنراد هارمه  هب  ار  نآ  فلتخم  عاونا  كار ، ياههدنناوخ  هدش و  هدهاشم  يرایسب  ياهدنب  ندرگ  رد  هنوراو ، بیلص 

، وداج يادخ  تموفاب ، ناتسابرصم ،) يرَوراب  يادخ  لعب   ba al نامه  ) mendes سدنمزب رادخاشزب ، (: Goat Head  ) ُزب رس  . 6
هک دوـشیم  هتفگ  اریز  تسا ، حیـسم  ندرک  هرخـسم  يارب  ناتـسرپ  ناطیـش  ياـههار  زا  یکی  نیا  یناـبرق ،) اـی  هـعیلط  زب   ) scapegoat

. دش هتشک  رشب  ناهانگ  يارب  ياهرب  دننام  حیسم ،
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بیلص و دولآ ، نوخ  ریشمش  ناوختسا ، همجمج و  یـشحوزب ، غالک ، لاغـش ، توبکنع ، برقع ، رام ، شافخ ، نوچمه : يرهاظم  مئالع و 
، نشور یبآ  زمرق و  هایس ، نوچ  ییاهگنر  اصع ، وراج و  نج ، لوغ و  یناطیـش ، ياهکتروص  رپ ، شـش  رپ و  جنپ  هراتـس  هنوراو ، لاله 
غیلبت و ار  یتسرپ  ناطیـش  يهقرف  یناطیـش  ياهدامن  اهلبمـس و   … صقان و ، ياـههریاد  ثلثم و  لـثم  یلاکـشا  و 666 ، نوچ 6  يدادعا 

. دننکیم جیورت 
ریاس هب  ار  دوخ  گنهرف  اههناشن ، مئالع و  نیمه  ياول  رد  برغ ، هک  تسا  لاس  اههد  اریز  تشذـگ ؛ اهدامن  نیا  رانک  زا  یگداس  هب  دـیابن 

دننکیم ینایاش  کمک  اهدامن ، نیا  يهعسوت  هب  مه  یگنهرف  تالوصحم  ناگدننکدیلوت  زا  يرایسب  هنافسأتم ، دهدیم . هئارا  ناهج  طاقن 
ناطیـش یـسایس  تاغیلبت  هلمجزا  ناتـسرپ  ناطیـش  یـسایس  تاغیلبت  دنهدیم . جاور  ار  ادـخ  دـض  كانرطخ و  تارکفت  اهلبمـس و  نیا  و 

. تسا ناطیش  تموکح  يانعم  هب  ییایلاتیا ) رد  یتونورک   ) ای ناطیش  تسد  ناتسرپ ،
دروم یناطیـش  ياـهورین  هب  يراداـفو  راـهظا  يارب  لاـتم ، يوه  ياـههورگ  روهـشم و  دارفا  نارادمتـسایس ، يوس  زا  یناـهج ، تمـالع  نیا 

. تسا ناطیش  مالس  يانعم  هب  يرصب  تمالع  دریگیم و  رارق  هدافتسا 
. تسا انشآ  رایسب  نوتنیلک ) شوب و   ) يارب ناطیش ، تسد 

تسد دندرب . راک  هب  ار  تمالع  نیا  لاس 2005 ، هیئوژ  رد 20  يروهمج  تسایر  مود  زور  زاغآ  ماگنه  رد  ود  ره  شوب  جرج  شوب و  ارول 
. تسا یناهج  يرس  تمالع  کی  رادخاش و  يادخ  ناشن  ناطیش ،

. دراد دوجو  مزینویهص  يهشیدنا  رد  رگید  یلج  بهاذم  زا  يرایسب  نوچمه  یلعج  بهذم  نیا  شیادیپ  يهشیر 
اهنهذ زا  كورتم و  نیا ، زا  شیپ  لاس  اهدص  هک  دوب  هدنام  بقع  فیعض و  روجهم و  رایسب  ياهقرف  يرگ ،) ییاهب  دننام   ) یتسرپ ناطیش 

ياهشیدنا چیه  یقرش ،) کنیا   ) یبرغ ناوج  هک  ینامز  اما  تفریمن ، رتارف  زین  تسد  ناتشگنا  ّدح  زا  نآ ، ناوریپ  دیاش  دوب و  هدش  جراخ 
لاح تفگ  دمآ و  وا  کمک  هب  یتسرپ  ناطیش  دیدج  ًارهاظ  بهذم  يهئارا  اب  مسینویهـص  تشادن ، یهاو  تالایخ  هنارعاش و  ماهوا  زج  هب 

یناور یحور و  یقـالخا و  تمالـس  هک  سدـق  رگلاغـشا  میژر  لیئارـسا : تسایـس  ریگب !! ماـقتنا  زین  وـت  تسا ، هدرک  ملظ  وـت  هب  ادـخ  هـک 
تخاس هب  تردابم  یپ ، رد  یپ  نوگانوگ و  یتامادـقا  رد  دـنیبیم ، دوخ  یّلم  عفاـنم  يارب  يدـج  يدـیدهت  يهلزنم  هب  هراومه  ار  اـهناسنا 

. دیامنیم قیرزت  يزاجم ، يا  هبذاج  قیرط  زا  عماوج  یتایح  ياهگر  هب  ار  مومسم  تانایرج  نیا  هدومن و  یگنهرف  مومسم  ياهنایرج 
هراشا لباق  لیذ  ياـهروحم  رد  تسرپ ، ناطیـش  ياـههورگ  یهدـنامزاس  رد  نآ  شقن  یتیـسنویهص و  میژر  طاـبترا  عماـج  هاـگن  کـیرد 

: دشابیم
. تشاد دنهاوخ  هتشاد و  میژر  نیا  اب  طابترا  زا  یعیسو  يهنماد  یتفرعم ، ياهرتسب  هیلوا و  يهفسلف  ظاحل  هب  اههورگ  نیا  فلا )

. دنوشیم هیذغت  تیاده و  یهدنامزاس ، داسوم ،»  » و ایس »  » ینعی یسوساج  هدمع  نامزاس  ود  طسوت  یناطیش  فلتخم  ياههورگ  ب )
نیمأت داسوم  نامزاس  طسوت  میقتـسم  تروص  هب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  رد  لاعف  ناتـسرپ  ناطیـش  یناـبیتشپ و …  تراـظن ، هجدوب ، ج )

. دوشیم لابند  یتینما  فادها  اب  تامادقا ، هلسلس  نیا  هدش و 
هب لامعا  نیرترابتنوشخ  هک  ياهنوگ  هب  دربیم ، هرهب  یـسوساج  یـسایس و  موش  دصاقم  يارب  اههورگ  ياضعا  زا  یتسینویهـص  میژر  د )

. دوشیم راذگاو  اههورگ  نیا  تسد 
زا رتمک  یفده  هب  للملا  نیب  تسینویهص  هک  تفایرد  ناوتیم  تلوهـس  هب  اه ،» تسینویهـص  لامعا  تابوتکم و  دانـسا و   » یلامجا رورم  اب 
زا یکی  ناونع  هب  ار  ینید  تافارخ  جیورت  دوصقم ، نیا  هب  لین  يارب  دشیدنایمن و  یناهج  دحاو  تموکح  لیکـشت  ایند و  لماک  بحاصت 

. تسا هدیزگرب  دوخ  یساسا  ياهراکهار 
رد زاغآ  نامه  زا  ییامنیس  ياهملیف  قیرط  زا  تافارخ  نیا  جیورت  لیجنا و  تاروت و  باتک  هدش  فیرحت  ياهزارف  یخرب  زا  هدافتـسا  ءوس 

خیرات رد  ار  یفارخ ) نطاب  رد  یلو   ) ینید ًارهاظ  ياهملیف  زا  ياهدرتسگ  مجح  رما ، نیمه  هتشاد و  رارق  للملا  نیب  مسینویهص  راک  روتـسد 
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. تسا هدروآ  دیدپ  ناهج  يامنیس 
اههراباک و…  اههمانزور ، تالجم ، ناگدـنزاون ، ناگدـنناوخ ، ناگـشیپرنه ، نتفرگ  تمدـخ  رد  اب  تفگنه و  غلابم  فرـص  اـب  مزینویهص 

. تسا هدمآرب  قرش ، نآ  عبت  هب  برغ و  ناناوج  يونعم  یحور و  ألخ  ندرک  رپ  ددصرد 
: عبنم

http://www. rasekhoon. net تیاس زا  هتفرگرب  هرامش 22  ردق ، هیرشن 

راهم يریگشیپ و  ياهراک  هار  تصرف و  دیدهت ، بیسآ ،

: اهبیسآ . 1
ناربمایپ و تکرح  مایق و  خیرات  لعج  نآ . ناکرا  نید و  اب  تیدض  گنهرف  جاور  يرـشب . یناسنا و  ياهشزرا  اب  تیدـض  گنهرف  جاور 

گنهرف جیورت  لکلا . ییایمیش و  ردخم  داوم  هب  دایتعا  عاونا  يراب و  دنبیب و  اشحف و  جیورت  يرشب . يهعماج  تافارحنا  رد  ناطیـش  شقن 
ياههزومآ راشتنا  قالخا . رصنع  دقاف  لذتبم  یمالک  گنهرف  نتفای  عویش  یعامتجا . يدرف و  هدنزاس  ياهتیلاعف  زا  زیرگ  يرگ و  یلاباال 

. یمالسا ماظن  هب  تبسن  تمرح  کته  یشاحف و  زا  ییادز  تیساسح  اهگنهرف . ریاس  زا  یملع  یخیرات و  دانتسا  نودب  صقان و  يریطاسا 
هدرتسگ تروص  هب  ییارگ ) چوپ   ) مسیلهین جیورت  ییامن و  هایس 

: دیدهت کی  هباثم  هب  یتسرپ  ناطیش  تادیدهت : . 2
نمـشد دـناهداد ، رارق  فدـه  دروم  ار  رابکتـسا  عفانم  ینید  ياهشرگن  يداقتعا و  تهج  زا  ام  روشک  مدرم  ناناوج و  هک  نیا  هب  هجوت  اـب 

زیمآدیدهت داعبا  نییبت  هب  شخب  نیا  رد  اذل  دراد . یتسرپ  ناطیش  شرتسگ  رد  یعـس  ناناوج  ًاصوصخ  مدرم و  روشک ، هب  ندز  هبرـض  يارب 
. میزادرپیم تسرپ  ناطیش  ياههورگ 

ياسیلک  » مان اب  ناتـسرپ  ناطیـش  سدـقم  ياهناکم  نوسکاسولگنآ ،»  » روشک راـهچ  رد  هک  نیا  هب  هجوت  اـب  یـسوساج : ياـهيراکمه  . 1
هرهب رفاسم ، رجاهم و  یـسایس  یعامتجا و  راجنهان  ياههورگ  زا  یـسایس  لیالد  هب  انب  زین ، اـهروشک  نیمه  رد  تسا و  هدـش  عقاو  ناـطیش »

. تشاد هراشا  هطوبرم ، رصانع  یسوساج  ياهيراکمه  هب  هژیو  تروص  هب  هک  تسا  مزال  دوشیم . یسوساج  يرادرب 
: يدناب مئارج  . 2

یبایزرا و هدش ،» یهدـنامزاس  ای  يدـناب  میارج  ینامزاسریغ و  يدرف و  میارج  : » ینعی یلک ، يدـنب  هتـسد  ود  رد  میارج  ینونک ، ناهج  رد 
ردـخم داوم  صوصخلا  یلع  ردـخم  داوم  قاچاق  رورت ، يارب  مادـقا  يراذـگ ، بمب  ینامزاس  ای  يدـناب  میارج  قیداصم  دـنوشیم . لیلحت 

هتشاد طابترا  روکذم ، میارج  یمامت  اب  ناتسرپ  ناطیـش  هدمآ  لمع  هب  تاقیقحت  قبط  هک  دشابیم  داسف و …  زکارم  يزادنا  هار  ییایمیش ،
. دنیامنیم تفایرد  ار  ییاههجدوب  اهنآ ، رد  تکراشم  قیرط  زا  ًاتدمع  و 

: ینامزاس طباور  . 3
یخرب داـجیا  رگید ، يوـس  زا  دوـشیم . فـیرعت  نآ  رب  ییاـنبریز  لـماع  ناوـنع  هب  هـکلب  یناـمزاس و  مـیارج  هـمادا  رد  یناـمزاس ، طـباور 

رد هراشا  دروم  ياهشخب  ریاس  هب  رتعماج  یهاگن  هتبلا  دـباییم . تهج  ینامزاس ، طباور  رـصنع  رثا  رد  یعاـمتجا ، یمومع و  ياـهینماان 
ارگ نامزاس  ًاقیمع  اههورگ  نیا  ياضعا  هک  تسیرورـض  هتکن  نیا  رب  دیکأت  نکل  دشاب ، بلطم  نیا  يایوگ  رتشیب  هچره  دناوتیم  شهوژپ 

. دنشابیم روحم  نامزاس  و 
نکاما ینامزاس ، تالیکـشت  ياراد  یتسینویهـص  میژر  ناـنوی و  نوسکاـسولگنآ ، روشک  راـهچ  رد  ناتـسرپ  ناطیـش  یجراـخ : طاـبترا  . 4
يدوخ هب  طباور  مجح  دروآیم . مهارف  ناشیا  يارب  ار  نوگانوگ  ياهارجم  زا  فلتخم  تاـطابترا  زاـس  هنیمز  هک  دنـشابیم  سدـقم و … 

. دشاب یمالسا  ماظن  صوصخ  هب  یمالسا  ياهروشک  يارب  يددعتم  یتینما  تادیدهت  أشنم  دناوتیم  دوخ 
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زا جراخ  اب  طباور  هب  زاین  ًاقیمع  فادها  تیهام و  ظاحل  هب  اههورگ ، هنوگ  نیا  تیلاعف  رارمتـسا  ءاقب و  تشاد ، رود  رظن  زا  دـیابن  نینچمه 
ياهروشک صوصخلا  یلع  اهروشک  ریاس  رد  ناشیاههداوناخ  اب  دارفا  نیا  طاـبترا  هب  زین  ياهژیو  تیاـنع  دـیاب  هرا ، هب  نیا  رد  دراد . روشک 

. تشاد ییاپورا  ییاکیرمآ و 
: تقرس . 5

باسح هب  هداوناخ  دورطم  ءاضعا  زا  دنشاب ، زین  دنمتورث  ياههداوناخ  زا  هچ  نانچ  یتح  دندنویپیم  ناتـسرپ  ناطیـش  هب  هک  یناناوج  بلغا 
نیا هک  دروآ  مهارف  یلام  عبانم  نیمأت  يارب  تقرس ، نوچمه  یمیارج  هنیمز  دناوتیم  یعامتجا  هورگ  عمج  رد  ناشیا  روضح  اذل  دنیآیم ؛
هنوگ ره  هک  دوشیم  دیکأت  ًاددجم  صوصخ  نیا  رد  دیآیم . رامـش  هب  یعامتجا  تینما  يارب  يدیدهت  ًاتعیبط  هناحلـسم  داعبا  رد  اهتقرس 

. دشابیم نایارگ  ناطیش  ياهرواب  زا  نوچ  داسف  هب  ندز  نماد 
يارب تسیلماع  زین  تقرس  هک  تشاد  رظن  رد  دیاب  دریذپیم ، ماجنا  ددعتم  ياهتقرس  شـشوپ  رد  زین  دسافم  نیا  زا  یـشخب  هک  تسیهیدب 

. ناطیش هب  یکیدزن 
: یسنج زواجت  . 6

هک اهزواجت  نیا  دیآیم . باسح  هب  هورگ  رد  روضح  رارمتسا  دورو و  طرش  شزرا و  کی  یسنج  زواجت  ًالوصا  ناتسرپ ، ناطیش  عمج  رد 
. تسا یسنج  زواجتم  درف  زا  يریگ  ماقتنا  تراسخ و  داریا  یلصا  رصنع  تسا ، هارمه  زین  ناکدوک  ناسنجمه و  هب  زواجت  لتق ، اب  ًاتدمع 

ياهشزرادض زا  یسنج  زواجت  ددرونرد . هعماج  رد  ار  یقالخا  تینما  ياهزرم  دناوتیم  زین  برخم  گنهرف  دض  نیا  نتفای  عویـش  روصت 
لابند لذتبم  ياهملیف  قیرط  زا  يرکف و  جـیورت  یقیـسوم ، ياهموبلآ  میظنت  گنهامن ، تخاس  اب  ًامئاد  هک  تساه  هورگ  هنوگ  نیا  یغیلبت 

! تسا یسنج  تذل  بسک  رد  عونت  زواجت »  » دنا یعدم  نایارگ  ناطیش  تقیقح  رد  دوشیم .
: لتق . 7

رتکیدزن ناطیـش  هاگرد  هب  دـشاب ، رتشیب  شیاهلتق  دادـعت  هک  يوضع  ره  دـیآیم و  باسح  هب  ناتـسرپ  ناطیـش  کسانم  زا  لـتق ، ماـجنا 
، فلتخم عماوج  رد  لتق  دادعت  شیازفا  تشاد . دهاوخ  هارمه  هب  ار  یتینما  ءوس  تاریثأت  زین ، هفلؤم  نیا  هک  تسادـیپ  هتفگان  دـش ! دـهاوخ 

کی اب  نالک  مرج  نیا  رگا  لاح  دیآیم ، رامـش  هب  روشک  ره  یتینما  تیعـضو  صوصخ  رد  هدننک  نییعت  یللملا و  نیب  ياهرایعم  زا  یکی 
تسادیپ هتفگان  دزاس ، هارمه  دوخ  اب  زین  ار  یسنج  زواجت  نوچ  ییاههیـشاح  دوش و  هارمه  از ، سدقت  رما  اب  هدش و  یهدنامزاس  يهشیدنا 

. دشاب هتشاد  هارمه  هب  تینما ، مهم  يهلوقم  ندومن  رادهشدخ  رد  ار  ياهدرتسگ  تاریثأت  دناوتیم  هک 
يدـج یتینما  دـیدهت  هباثم  هب  دـناوتیم  نامز ، رورم  هب  هک  فلتخم  راشقا  حوطـس و  رد  یناور  یحور و  داح  ياهيرامیب  نتفاـی  جاور  . 8

. دوش یقلت 
هیلع ار  يددعتم  تاراسخ  دناوتیم  هک  نایطاخ  يارب  يرـشب  قوقح  ياهتیدودحم  لامعا  هب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ندـش  موکحم  . 9

. دشاب هتشاد  هارمه  هب  یلم  عفانم 
. دراد هدهع  رب  ار  یمالسا  يهعماج  نایک  ظفاح  شقن  هک  یساسا  ياهناینب  فیعضت  . 10

. ناتسرپ ناطیش  لفاحم  رد  نیقفانم و …  ریظن  بالقنادض  ياههورگ  بذج  نتفای  جاور  . 11
هدومن فقوتم  ناریا  یهاشداپ  نمجنا  عفن  هب  رهاظ  رد  ار  دوخ  تیلاعف  ناریا » نایارگ  ناطیش  شبنج   » هک نیا  هب  هجوت  اب  يزاس : تصرف  . 3

، عنام عماج و  تاغیلبت  اب  دومن . یناوارف  يرادرب  هرهب  مادقا  نیا  زا  دنودالوف » دیرف   » نیددض رصنع  تیموکحم  ياتـسار  رد  ناوتیم  تسا ،
هرهب ایس  داسوم و  یسوساج  ياهنامزاس  صوصخ  رد  هنارگاشفا  رازبا  کی  هباثم  هب  ناوتیم  مسیناطیش  عوضوم  زا  يرایشوه  ظفح  نمض 

. دومن يرادرب 
ربارب رد  هک  روشک  یگنهرف  یتینما و  نالوؤسم  زا  هتسد  نآ  يارب  تسیدج  يرادشه  رـضاح ، شهوژپ  راهم : يریگـشیپ و  ياهراک  هار  . 4
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كرادـت یگنهرف ، دـض  نایرج  نیا  يزاس  یثنخ  رد  ار  مزال  ریبادـت  هدومن و  بسک  ار  یملع  مزال  ییاناوت  یگنهرف ، نـالک  دـیدهت  کـی 
: ددرگیم هئارا  لیذ  حرش  هب  ریبادت ، نیا  نیرتمهم  نکیل  دننیبب ،

نیا شرتسگ  زا  يریگـشیپ  رد  يرورـض  رایـسب  يرما  هک  اهنآ ) عاونا   ) كار اکیلاتم و  یقیـسوم  ياههورگ  تیلاعف  لماک  یلیطعت  لرتنک و 
. تسا یگنهرف  دض  لضعم 

همادا ار  دوخ  تیلاعف  ًامسر  یتراظن و  هنوگ  چیه  نودب  یسراف ، لاعف  ياهتیاس  اهگالبو و  زا  يرایسب  هدمآ ، لمع  هب  ياهیـسررب  قبط 
. دشاب هتشاد  هارمه  هب  ار  یتبثم  تارثا  دناوتیم  اهنآ  گنیرتلیف  هک  دنهدیم 

. نآ شورف  مدع  رد  لرتنک  تهج  فانـصا ، هب  ناتـسرپ  ناطیـش  هدافتـسا  دروم  ياهلبمـس  اهدامن و  ياهیگژیو  مالعا و  یناسر و  عالطا 
فارـشا لرتنک و  هدـش . دای  ياههورگ  تاـکرحت  صوصخ  رد  یلخاد  یجراـخ و  ياـهتیاس  زا  هرـشتنم  راـبخا  رمتـسم  يریگیپ  لرتنک و 
یمالسا يروهمج  ياههناخ  ترافس  يوس  زا  بلاطم  لاسرا  يروآ و  عمج  روکذم . نایرج  اب  طبترم  هدش  ییاسانـش  رـصانع  رب  یتاعالطا 

. دنراد ار  هراشا  دروم  ياهروشک  هب  رفـس  دصق  هک  ینانطومه  هب  اهنآ  نداد  رارق  رایتخا  رد  یناسر و  یهاگآ  هژیو  يهیرـشن  يهیهت  ناریا .
هنوگ چیه  تسیـسرتسد و  لباق  ًالماک  یـسیلگنا  نابز  هب  ناتـسرپ  ناطیـش  یناسر  عالطا  ياههاگیاپ  هیلک  هدمآ ، لمع  هب  ياهیـسررب  قبط 

. تسا هدش  نشور  نامز  تشذگ  اب  مادقا  نیا  ترورض  هک  تسا ؛ هدشن  لامعا  اهنآ  صوصخ  رد  تیدودحم 
ریگارف رتلماک و  ياهشهوژپ  راشتنا  تیناحور و …  ناملعم ، نوچمه  راذـگریثأت  فلتخم و  راشقا  هب  دـنمتهج  دودـحم و  یناسر  عالطا 
تارثا دناوتیم  هک  هناسانـشراکریغ  هدزباتـش و  تامادقا  لامعا  مدع  لصا  ظفح  روشک . لاعف  ياههناسر  تاعوبطم و  يرادرب  هرهب  تهج 

. دنشاب هتشاد  هارمه  هب  یمادقا  هنوگ  ره  مدع  ربارب  رد  یتح  يرت  برخم  بتارم  هب 

ناریا لخاد  جراخ و  رد  یتسرپ  ناطیش  ياههورگ  مسارم  تامادقا و  اههزومآ ،

: درک هصالخ  ریز  ياهلصفرس  رد  ار  یتسرپ  ناطیش  ياههورگ  ياهمسارم  دیاقع و  ناوتیم  یلک  روط  هب  روشک : زا  جراخ  رد 
(. مارگاتنپ  ) یناطیش هاگ  هلبق  لحم  رد  هایس  زامن  ناطیش : تدابع  مسارم  . 1

رتفیعض تاقبط  و  ناهایـس )  ) داژن نانز ،)  ) سنج ناکدوک ،)  ) نس رظن  هطقن  زا  فیعـض  دارفا  ندرک  ینابرق  نتـشک و  زواجت ، ندوبر ، . 2
(. ینامسآ بهاذم  ناوریپ  )

هرب  » صوصخلا یلع  تاناویح  ای  اهناسنا و  لماش  هک  ناگدش  ینابرق  نوخ  ای  ینزدوخ  زا  لصاح  نوخ  ندیشون  يراوخ : نوخ  مسارم  . 3
. دوشیم اه »

طباور ناویح ، اب  هطبار  مراحم ، اب  یـسنج  طابترا  يزاب ، سنجمه  لیبق : زا  هناراـکزواجت  هنایـشحو و  طـباور  زا  یعون  یـسنج : طـباور  . 4
. یتسیخوزام یتسیداس و 

. یناطیش حاورا  ناگدرم و  حاورا  اب  طابترا  و  هایس ) يوداج  کیجم (  کلب  ییوداج  مسارم  يرازگرب  يرگوداج : . 5
مهوت كانـسرت و  نشخ ، ياهیقیـسوم  نتخاون  ندناوخ ، سکع  رب  ًالثم  صاخ ؛ ياهیقیـسوم  ندینـش  ندـناوخ و  نتخاون ، یقیـسوم : . 6

. لاتم یقیسوم  ياز 
: ناریا رد 

. ترخآ نید و  ادخ ، هب  يداقتعایب  . 1
 … (. ندنازوس و ندرک ، هراپ   ) دیجم هللا  مالک  هب  تناها  . 2

(. نآ ندرک  سکع  رب  ( ) ماَلَّسلا ِْهیَلَع   ) حیسم ترضح  بیلص  هب  تناها  لیجنا ، باتک  هب  تناها  . 3
. نیملسم هاگ  هلبق  هب  تناها  . 4
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. اهكراپ لثم  یحیرفت  یمومع ، لفاحم  یتح  ای  ینیمزریز  لفاحم  رد  وگتفگ  ياهگنیتیم  يرازگرب  . 5
. هناراکزواجت دیاقع  رطاخ  هب  اهنآ  اب  تنوشخ  اب  هارمه  یسنج  هطبار  تیذا و  رازآ و  هب  مادقا  اب  اههشحاف  نارتخد و  لافغا  . 6

. تسا یموش  رایسب  نیون و  رایسب  يهدیدپ  هک  فلاخم  سنج  ناتسود  ای  نارسمه  ای  اهدزمان  ضیوعت  يزاب ، سنجمه  . 7
فرحنم ياهيزاب  یتراپ  عاونا  يرازگرب  هریغ . یتراپ و  چیئوس  نز ، نازاب  سنجمه  درم ، نازاب  سنجمه  لثم  اهیتراپ  عاونا  يرازگرب  . 8

. يزاب يرطب  یسنج ،
(. ندز راد  ندنازوس و  ندیربرس ،  ) هبرگ دنفسوگ ، گس ، لثم  تاناویح  رازآ  نتشک و  . 9

(. يراوخنوخ  ) يرگید ای  دوخ  ندروخ  نآ  زا  دعب  ینزدوخ و  مسارم  يرازگرب  . 10
. فلاخم سنج  شیارآ  ششوپ و  لکش  هب  رتخد  رسپ و  شیارآ  ششوپ و  . 11

. مسیلادنو يرامیب  یتسیشرانآ و  دیاقع  رطاخ  هب  اهکناب و …  رباع  نفلت ، ياههجاب  لیبق : زا  یمومع  لاوما  بیرخت  . 12
(. رایسب دادعت  هب  اهشخب  مارآ  عاونا   ) ییایمیش ياهوراد  داوم و  عاونا  فرصم  . 13

رد دـننام  ربق  یلحم  ندرک  رفح  ای  یناویح  یناسنا و  ياهتلکـسا  اب  قاتا  نیئزت  لثم  صوصخم  مئـالع  اهلکـش و  اـب  اـهقاتا  شنیچ  . 14
. ناطیش روهظ  تهج  قاتا 

(. لاتم یقیسوم   ) صقر نیا  صاخ  یقیسوم  هب  نداد  شوگ  اب  دیدش ) ندنابنج  رس   ) ندز گنیده  صقر  مسارم  . 15
. جنشت هراتس  دوواد ، يهراتس  هتسکش ، بیلص  سکع ، رب  بیلص  مارگاتنپ ، دننام  صاخ  ياهداهن  جیورت  . 16

. یسیون تیاس  یسیون و  گالبو   17
. دیدج دارفا  بذج  یتنرتنیا و  ياههورگ  هرادا  يزادنا و  هار  . 18

برغ رد  یتسرپ  ناطیش  ياهرتسب 

يرادرب هرهب  نآ  زا  ییارگ  ناطیـش  لـیلحت  صوـصخ  رد  بهاذـم  قرف و  ناسانـشراک  بلغا ، هـک  يدراوـم  زا  یکی  یناـنوی : يهفـسلف  . 1
. تسا قلطم  رش  نیا  هب  تبسن  ینید  یصاخ  تفرعم  و  ناطیش »  » هلأسم هب  تبسن  نایدا  هاگدید  دیامنیم ،

ناـبز هب  نآ  باـستنا  هب و  ناطیـش  اـی  یناـنوی  يهژاو  رییغت  رب  ینبم  دوخ  نهوـم  تاینهذ  هب  دانتـسا  رد  يوـال  ياـعدا  زین  هطبار  نیمه  رد 
. تسا هجوت  لباق  دباییم ، ههلا  يانعم  هاگ  نآ  هک  تیرکسناس 

طاـبترا مود  شخب  دـنزادرپیم . ناـشتایرظن  نییبـت  هب  نآ  رتـسب  رد  سپـس  دـننزیم و  ياهطلاـغم  هب  تسد  ناـنآ  نازادرپ  هـیرظن  عـقاو  رد 
. تسا ناتساب  نانوی  نایادخ  اههناسفا و  اههروطسا ، هب  هاگن  رد  زین  ینانوی  هفسلف  اب  مسیناطیش 

هورگ يرکف  يانب  رگید  يوس  زا  تسیعیبط و  يرطف و  رما  هک  شتـسرپ  هب  لیم  وس  کی  زا  دـش  هراـشا  زین  یلبق  شخب  رد  هک  روط  ناـمه 
. دنربب هانپ  نیغورد » نایادخ  هب  ییادخ  یب  درد   » زا ات  دوشیم  نآ  هب  رجنم  ناشیا  زا  یهجوت  لباق 

: مزیناتستورپ . 2
هار هب  برغ  هـیلع  ار  يداـصتقا  یعاـمتجا و  یـسایس ، یتدـیقع ، یقـالخا ، عیاـجف  نرق  یط 10  نآ  کلهتـسم  داـهن  کـیلوتاک و  ياـسیلک 

اب هتخیـسگ و  راسفا  تروص  هب  نایحیـسم  هعماج  منهج » ندـش  يرادـیرخ   » مالعا رد  نیولاـک »  » و رتول » نیتراـم   » مادـقا زا  سپ  تخادـنا .
. دندرک ذاختا  قوف  ياههفلؤم  هب  تبسن  ار  ییاهدرکیور  ینیدریغ ، ًالماک  یتهج 

تسد تقیقح  رد  لاس 1565 ، هب  ناشلیکشت  خیرات  میقتسم  عاجرا  اب  هک  دنراد  دصق  زین  نایارگ ، ناطیـش  زا  ياهدع  هک  تشاد  هجوت  دیاب 
. تسا دانتسا  رصنع  دقاف  هک  دننزب  يزاس  خیرات  یعون  هب 

نآ رد  اما  دـسریم ، ییاعدا  خـیرات  نامه  ای  سناسنر  نارود  هب  یفارحنا  تکرح  نیا  هیلوا  ياههشیر  هک  میوش  روآداـی  تسیرورـض  اـما 
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يزادنا هار  رد  یعس  ناطیش ، هب  ندرپس  لد  زا  ییاعدا  اب  دارفا  یخرب  هکلب  درادن ، دوجو  ییارگ  ناطیش  زا  يدنتسم  یخیرات  شرازگ  هرود 
باب رد  دوشیم  بوصنم  يوال  ناوتنآ  هب  غورد  هب  هک  یناتستورپ  یتسرپ  ناطیـش  لوصا  اما  دنتـشاد . ار  اسیلک  هیلع  يداقتنا  تکرح  کی 

. تسا هدش  هراشا  نآ  هب  یناطیش » هفسلف  »
هب نآ ، همجرت  رد  هدش و  هتشون  یتسرپ  ناطیـش  باب  رد  نارگوداج » کتپ   » باتک رد  لاس 1490 و  رد  هک  يدـنب  هدزای  هناگ و  ُهن  نیناوق 

یفارحنا تاکن  راکـشآ  هک  نآ  مغر  یلع  يدعب  لصا  هب 11  هاگن  دوشیم  هداد  تبسن  نآ  رـصاعم  ای  و  ناییوال »  » یتسرپ ناطیـش  هب  غورد 
ياهطبار رـصاعم  نایرج  نآ و  نایم  ناوتیمن  هدوب و  فرـص  يداقتنا  تکرح  کـی  یتسرپ  ناطیـش  عون  نیا  هک  دـهدیم  ناـشن  دراد ، زین 

هرهب نآ  زا  یخیرات  ياههرود  يارب  ناتسرپ  ناطیش  هک  تسیتادانتسا  شخب  نیا  هب  رتيدج  نتخادرپ  لیلد  تسا  رکذ  هب  مزال  درک . رارقرب 
: دراد دوجو  دارفا  رظن  رد  یتسرپ  ناطیش  ياههورگ  يارب  فیرعت  ود  یلک  روط  هب  دنربیم .

تسیتشز يدیلپ و  هب  طوبرم  یعیبطریغ  میهافم  زا  يراع  هک  تیحیسم  نید  رد  هدش  فیرعت  ناطیـش  هباشم   ) ار ناطیـش  هک  یهورگ  ره  . 1
دـننکیم و دای  زین  هایـس » ههلا   » ناونع هب  نآ  زا  ًالومعم  دـنک  تدابع  ار  نآ  دـشاب و  هتـشاد  لوبق  ادـخ  ناونع  هب  یعازتنا ) ناطیـش  کـی  اـی 

. دنمانیم ناسنا  یقیقح  تعیبط  هب  بستنم 
هدش فیرعت  حیـسم  نید  رد  هک  یتایـصوصخ  اب  ار  ماَلَّسلا ) ِْهیَلَع   ) یـسیع ترـضح  ای  هدرکن و  تیعبت  تیحیـسم  نید  زا  هک  ییاههورگ  . 2

زا يرایـسب  فیرعت ، نیا  يانبمرب  دریگیم و  رارق  هدافتـسا  دروم  یحیـسم » نایارگداینب   » يوس زا  ًالومعم  فیرعت  نیا  دـنرادن . لوبق  تسا ،
ندرگ رد  مارگاتنپ  نتخادنا  یتسرپ و  ناطیش  ندش  باب  دوشیم  هدهاشم  هعماج  رد  نونکا  هک  هچنآ  دنمانیم . تسرپ  ناطیـش  ار  اههورگ 

. تسا
skull – ، ) يراوخ مدآ  (، satanic bible ، ) ناطیـش ياسیلک  يوال ، ناوتنآ  اناورین ، نوسنم ، نیلیرم  (، Darkthrone  ) لاتم کلب 

مان نیا  رادفرط  ار  دوخ  هک  دیا  هدید  مه  ار  يدایز  ياهمدآ  هدینش و  نونکات  ار  تاملک  نیا  زا  یکی  مک  تسد  الامتحا   … ( n - bone
لوق هب  دنراد و  یصاخ  ياههناشن  دنـشوپیم ، بیرغ  بیجع و  ياهسابل  هاگ  دنهدیم ، شوگ  ار  اهنآ  ياهیقیـسوم  دننادیم ! اههورگ  و 

. دشیم ءادها  نآ  هب  صاخ  عقاوم  رد  زین  ییاهینابرق  دننزیم ! نفخ » پیریت   » ناشدوخ
. تسا هدوب  یصاخ  ياههظحل  ناطیش ، ربارب  رد  اهناسنا  ندرک  ینابرق  نامز  هک  تسیرورض  هتکن  نیا  رکذ 

ناتسرپ ناطیش  هب  طوبرم  بتک  یخرب 

یناطیش لیجنا  . 1
راوونم . 2

تبس کلب  . 3
اک یلاتم  . 4
ندیم نریآ  . 5

اناورین . 6
ریالسا . 7

لاتم یقیسوم  یسررب  . 8
ارتوپس . 9

ثداگم . 10
نیئوک . 11
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یتسرپ ناطیش  یسانش  هعماج 

( ِکی لصف 
: همدقم

تردـق ياراد  دوجوم  ره  شتـسرپ  زین  ار  نآ  لیلد  دـنهدیم و  هلاس  نارازه  هنیـشیپ  نآ  هب  یخرب  هک  تسیتاداقتعا  زا  یکی  یتسرپ  ناطیش 
میسرت ار  ییایند  یتسرپ  ناطیش  دننادیم . رش  ریخ و  يادخ  ینعی  مه  دض  يادخ  ود  نتفرگ  رظن  رد  ای  شیپ و  لاس  نارازه  نامدرم  طسوت 
یتـسرپ ناطیـش  دـنیوگیم . کـیرات  ناـهج  ار  یتـسرپ  ناطیـش  تهج  نیمه  هب  تسین . روصتم  نآ  يارب  يدـیما  هنزور  چـیه  هک  دـنکیم 

؟ یشکیم ار  تدوخ  ارچ  یسرپب  رگا  دراد ، هنوگ  نیا  یهیجوت  یشک  دوخ  دوشیمن . تفای  ناهج  نیا  رد  هک  دنکیم  وجتسج  ار  یتقیقح 
: دهدیم خساپ 

رد هژیو  هب  لتق  زواـجت و  رد  ار  یتسرپ  ناطیـش  هناـشن  نیرتهدـمع  دـیآیمن . تسد  هب  اـیند  نیا  رد  تقیقح  مسرب و  تقیقح  هب  مهاوخیم 
؟ تسانعم هچ  هب  یتسرپ  ناطیش  دید . دیاب  نانآ  لتق  هارمه  هب  ناناوجون  ناکدوک و  هب  زواجت 

ادخ نوچمه  يویند  بوخ  ياهورین  زا  رترثوم  رتیوق و  رایسب  يوق و  هداعلا  قوف  یتردق  ناونع  هب  ناطیش  شتـسرپ  ینعم  هب  یتسرپ  ناطیش 
. تسا

هجوت و دروم  ناـهج  ود  تردـق  نیرترب  ناونع  هب  یتردـق  نیمز ، يور  رب  تیمکاـح  تردـق و  داـمن  ناونع  هب  ناطیـش  یتسرپ  ناطیـش  رد 
. دنکیم دنمنوناق  ار  دوشیم  هدرمشرب  خزود  ناونع  هب  هک  ار  ییایند  نیا  دراد و  رارق  شتسرپ 

زین یناطیـش  دیلپ و  ياهحور  هنجا و  اهورین و  زا  قلطم  تردـق  یکیرات و  تردـق  ناونع  هب  ناطیـش  زا  هدافتـسا  زا  ریغ  یتسرپ ، ناطیـش  رد 
. تسا يدیلپ  تردق  شتسرپ  یتسرپ ؛ ناطیش  يانعم  تیاهن  رد  و  دوشیم ؛ هدافتسا  دوخ  فادها  هب  ندیسر  يارب 

: لوا فیرعت  دراد ؛ دوجو  دارفا  رظن  رد  یتسرپ  ناطیش  ياههورگ  يارب  فیرعت  ود  یلک  روط  هب 
ای تسیتشز  يدیلپ و  هب  طوبرم  یعیبطریغ  میهافم  زا  يراع  هک  تیحیـسم  نید  رد  هدش  فیرعت  ناطیـش  هباشم   ) ار ناطیـش  هک  یهورگ  ره 
نآ دننکیم و  دای  زین  هایـس  ههلا  ناونع  هب  نآ  زا  ًالومعم  هک  دنک ، تدابع  ار  نآ  دشاب و  هتـشاد  لوبق  ادخ  ناونع  هب  یعازتنا ) ناطیـش  کی 
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. دنمانیم ناسنا  یقیقح  تعیبط  هب  بستنم  ار 
: مود فیرعت 

نیا دـنرادن . لوبق  تسا  هدـش  فیرعت  حیـسم  نید  رد  هک  یتایـصوصخ  اب  ار  یـسیع  ای  هدرکن و  تیعبت  تیحیـسم  نید  زا  هک  ییاـههورگ 
تـسرپ ناطیـش  ار  اههورگ  زا  يرایـسب  فیرعت  نیا  يانبم  رب  دریگیم و  رارق  هدافتـسا  دروم  یحیـسم  نایارگداینب  طـسوت  ًـالومعم  فیرعت 

هرابرد ینکیم  هاگن  هک  ار  ناتـسود  نیب  ای  نابایخ  ره  رد  هشوگ ، ره  تسا ؛ یبیجع  راگزور  قیقحت  عوضوم  باختنا  ترورـض  دـنمانیم .
ار لاتم  کلب  کبـس  صوصخ  هب  لاتم  یقیـسوم  هب  نداد  شوگ  يزاب و  لاتم  ياعدا  هک  یناسک  نیب  رد  اـصوصخم  يونـشیم ؛ هملک  نیا 

. تسا ندرگ  رد  مارگاتنپ  نتخادنا  یتسرپ و  ناطیش  ندش  باب  دوشیم  هدهاشم  هعماج  رد  نالا  هک  يزیچ  دنشکیم . كدی 
skull - n - يراوخ ، مدآ  ، satanic bible ناطیـش ، ياسیلک  يوال ، نوتنآ  اناورین ، نسناـم ، نیلیرم  ، Darkthrone لاتم کلب 
اهمان و نیا  رادفرط  ار  ناشدوخ  هک  دیا  هدید  مه  ار  يدایز  ياهمدآ  دیاهدینـش ، نونکات  تاملک  نیا  زا  یکی  لقادـح  الامتحا   … bone

ناشدوخ نیب  یـصاخ  ياهتمالع  دنـشوپیم ، بیرغ  بیجع  ياهسابل  هاگ  هاگ  دنهدیم ، شوگ  ار  اهنآ  ياهیقیـسوم  دـننادیم ! اههورگ 
تسرپ ناطیش  هدع  کی  روشک  نالف  رد  هک  دیا  هدینش  مه  دایز  امتح  میرذگب  هک  اهنیا  زا  ننزیم ! نفخ  پیریت  ناشدوخ  لوق  هب  دنراد و 
ناتـسرپ ناطیـش  یتسرپ و  ناطیـش  دروم  رد  ات  میدش  نآ  رب  اذل  دنداد . ماجنا  ار  تیانج  نالف  ای  دندروخ  ای  دندرک  هکیت  هکیت  ار  مدآ  کی 

تاداقتعا و اهلبنـس ، اههورگ ، یتسرپ و  ناطیـش  عاونا  ندناسانـش  قیقحت  نیا  زا  فدـه  قیقحت  فدـه  میروآ . لمع  هب  یلاـمجا  یقیقحت 
. دشابیم ناتسرپ  ناطیش  لامعا 

. تسا هدش  هدافتسا  یخیرات  یفیصوت -  شور  زا  قیقحت  نیا  رد  قیقحت  شور 
. تسا هدش  هدافتسا  تنرتنیا  تالاقم و  باتک ، زا  قیقحت  نیا  رد  بلاطم  يروآدرگ  تهج 

نایحیسم تاحالطصا  اههژاو و  حرش 
: ودوج

، يدوهی تیحیسم  نافرع 
الاباک

(. ناوارف تافیرحت  اب  هتبلا  تیحیسم  تیدوهی و  نایدا  قیفلت  اب  ياهقرف  )
: ینساد

. دندش فورعم  نایدیزی  هب  اهدعب  هک  يدزیا  یناتساب  هقرف  ناوریپ 
: سوواط کلم 

. دوشیم دای  مان  نیا  اب  هیدیزی  هقرف  رد  ناطیش 
: مارگاتنپ

. تسا رشب  خیرات  رد  اهلبمس  نیرتراگدنام  نیرتدنمتردق و  نیرتمهم و  زا  هک  رپ  جنپ  هراتس 
: موقز

. دنروخیم نآ  زا  نایمنهج  هک  خلت  رایسب  ياهویم  اب  منهج  رد  یتخرد 
( ُود لصف 

زیچ تیعقاو  اما  دـننادب  يدالیم   15 نرق 16 -  هب  طوبرم  ًاتیاهن  نردم و  ینییآ  ار  یتسرپ  ناطیـش  ياهدـع  دـیاش  یتسرپ  ناطیـش  هچخیرات 
ار فرح  نیا  هدمآ  تسد  هب  دـهاوش  هتبلا  داد . تبـسن  یمدآ  شیادـیپ  هیلوا  نورق  هب  ار  یتسرپ  ناطیـش  هچخیرات  ناوتب  دـیاش  تسیرگید .

یمرب حیـسم  دالیم  زا  لبق  اهنرق  هب  يزکرم  ياقیرفا  یبونج و  ياکیرما  نیتال ، ياـکیرما  یحاون  رد  یتسرپ  ناطیـش  هک  دـنکیم  قیدـصت 
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. دننکیم قیدصت  ار  ثیداحا  نیا  تسا  هدنام  یقاب  اهنآ  زا  يراثآ  هک  یلیابق  ددرگ و 
شتـسرپ ار  ناطیـش  دنتـشاد  دـب  بوخ و  هب  يرایـسب  داقتعا  هک  هراق  نیا  لیابق  زا  یکی  یبونج  ياکیرما  رد  هدـمآ  تسد  هب  تافاشتکا  رد 

داـسجا دراد و  دوجو  زونه  یناـبرق  مسارم  ماـجنا  ياـهناکم  هک  دـندرکیم  هیدـه  ناطیـش  هب  ناـسنا  زا  ار  ییاـهینابرق  یتح  دـندرکیم و 
. تسا دنروخیم ) مشچ  هب  نانز  رتشیب  اهنآ  رد  هک   ) اهناسنا نیا  ندش  ینابرق  رگناشن  اهندش  هتشک  عون  هدمآ و  تسد  هب  ییایموم 

ناونع هب  ناطیـش  دشابیم ، اچاکوا  يهلیبق  نآ  نیرتفورعم  هک  یلیابق  رد  زین  هراق  نیا  نازوس  ياهریوک  اهتـشد و  رد  يزکرم و  ياقیرفا  رد 
نآ هب  صاخ  عقاوم  رد  زین  ییاهینابرق  یتح  دشیم و  شتـسرپ  ترفن  مشخ و  يادخ  نآ و  هدنروآ  دیدپ  نامـسآ و  نیمز و  قلطم  تردق 

. دشیم ءادها 
. تسا هدوب  یصاخ  ياههظحل  ناطیش  ربارب  رد  اهناسنا  ندرک  ینابرق  نامز  هک  تسیرورض  هتکن  نیا  رکذ 

ییاهزیچ هک  درک  ادیپ  دومن  رگید  ياهتروص  هب  تنس  نییآ و  نیا  اهدعب  هک  ددرگیم  رب  رود  رایـسب  ياهلاس  هب  یتسرپ  ناطیـش  هچخیرات 
. تسا نامز  اب  هارمه  روبع  لاح  رد  تسد  هب  تسد  فیرحت  نودب  هچ  فیرحت و  اب  هچ  هتشذگ  زا 

نورق رد  ات  تشاد  همادا  زین  نایلباب و …  نایرموس ، اهدام ، نامز  طخ و  نابز و  شیادیپ  نامز  رد  یتسرپ  ناطیش  هتبلا 
نورق هب  دش  هتفگ  هک  روطنامه  یمیدق  یتسرپ  ناطیـش  ادبم  یتسرپ  ناطیـش  ادـبم  دـمآ . دوجو  هب  نیون  یتسرپ  ناطیـش  يدالیم   15  - 14

، دـندوب زجاع  نآ  كرد  زا  دنتـشادن و  ار  نآ  اب  هلباقم  تردـق  هک  يزیچ  ره  ربارب  رد  اهناسنا  میدـق  ياهنامز  رد  ددرگیم . رب  یمدآ  هیلوا 
. دندرکیم هدجس  دندشیم و  میلست 

هکنیا يارب  اهنآ  اذل  دشاب  هنوگ  نیا  دناوتیمن  تسا و  هدشن  عقاو  یتسرپ  ناطیـش  یتسرپادـخ و  ياهتنـس  ساسا  رب  یمیدـق  یتسرپ  ناطیش 
شتـسرپ شیاتـس و  هب  تسا  هدوب  رادروخرب  یـصوصخم  تمظع  زا  بش  رد  تردق  نیا  املـسم  دننک و  هدجـس  گرزب  یتردـق  لباقم  رد 
. دروآ دوجو  هب  ار  یمیدق  یتسرپ  ناطیش  ادبم  هک  دنتخادرپیم  دراد  ياهداعلا  قوف  تردق  هک  كانتشهد  یعیبط و  قوف  يدوجوم 

مولعم تسا ، هتـشاد  دوجو  يرگوداج  ادـتبا  رد  ای  تسا  هتـشاد  دوجو  یتسرپ  ناطیـش  ادـتبا  رد  ًاعقاو  ایآ  دـیدج ؛ یتسرپ  ناطیـش  ادـبم  اما 
لکـش نآ  زا  نیون  یتسرپ  ناطیـش  سپـس  هتـشاد و  دوجو  ادتبا  يرگوداج  هک  تسنیا  دراد  يرتشیب  تردـق  املـسم  هک  یناونع  اما  تسین ؛

. تسا هتفرگ 
ناطیش تردق  زا  هکنیا  يارب  دناهتخادنا  هار  هب  دناهدوب  ناگداز  بیجن  زا  دوشیم  هتفگ  هک  نایـسیلگنا  زا  ياهراپ  ار  دیدج  یتسرپ  ناطیش 

ناتـسلگنا و رد  نیون  یتسرپ  ناطیـش  تقیقح  رد  دوشیم . رازگرب  نیون  یتسرپ  ناطیـش  مسارم  نآ  زا  سپ  دنربب و  هرهب  یکیرات  تردق  و 
هب اما  تشاد ؛ ییاطسو  نورق  یمیدق و  یتسرپ  ناطیش  هب  تبـسن  يرایـسب  تارییغت  هتبلا  دمآ . دوجو  هب  يدالیم   16 نورق 15 -  دودح  رد 

. دیشک نآ  يور  رب  ینالطب  طخ  ناوتیمن  هک  تسیزیچ  نیا  تسا و  هدنام  یقاب  نانچمه  ناطیش  تردق  زا  هدافتسا  لاح  ره 
( هِس لصف 

: یتسرپ ناطیش  یخیرات  ریس 
رکذ یتسرپ  ناطیـش  هچخیراـت  رد  هک  روطناـمه  هکنیا  اـب  ددرگ ؛، یمرب  اطـسو  نورق  هب  هک  تسیایتسرپ  ناطیـش  یمیدـق  یتسرپ  ناـطیش 

یعوضوم دننادیم . اطسو  نورق  هب  طوبرم  ار  یمیدق  یتسرپ  ناطیش  ًالوصا  اما  ددرگ  یمرب  حیـسم  دالیم  زا  لبق  هب  یتسرپ  ناطیـش  دیدرگ 
ار ناطیـش  ًالوصا  هک  ددرگ  یمرب  بلطم  نیا  هب  دوشیم  هدـید  اهباتک  یخرب  رد  دراد و  دوجو  یمیدـق  یتسرپ  ناطیـش  هراـبرد  هزورما  هک 

دوخ زا  ار  ناهانگ  دشاب و  هدرک  تیرـشب  هب  یتمدخ  مه  یعون  هب  ات  دهد  تبـسن  نآ  هب  ار  اهیدـیلپ  اهیدـب و  مامت  ات  دروآ  دوجو  هب  اسیلک 
ناطیـش ناوریپ  ناونع  هب  هایـس  نارگوداج  ناونع  اب  دـندوب  رادروخرب  يدایز  تردـق  زا  اطـسو  نورق  رد  هک  زین  ار  نارگوداج  دـنک و  رود 

. دنک مک  ار  نارگوداج  تردق  مه  دنک و  عفد  ار  ناهانگ  مه  ات  دنک  یفرعم 
. دنک اضرا  يرکف  ظاحل  زا  لقادح  ار  ناسنا  دشاب و  هتشاد  تردق  دناوتیمن  دیاش  دیاب و  هک  نانچنآ  هک  تسیاهیرظن  کی  نیا  هتبلا 
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هب يزیچ  هتشاد و  دوجو  یتسرپ  ناطیش  اهنآ  زا  لبق  رایسب  یتح  یسوم و  ترضح  میهاربا و  ترضح  ياهنامز  رد  تیحیـسم و  زا  لبق  اریز 
ناوتیم ار  قوف  هیرظن  سپ  دـندرکیمن ! طوقـس  نیمز  هب  اوح  مدآ و  هاگچیه  تشادـن  دوجو  رگا  اریز  دراد  دوجو  املـسم  ناطیـش  ناونع 

. دناوخ اسیلک  تیحیسم و  هب  تبسن  هناضرغم  ياهیرظن 
تفگ ناوتب  دیاش  دراد . توافت  رایسب  ینونک  یتسرپ  ناطیش  اب  املـسم  هدش  ماجنا  لامعا  ظاحل  زا  ینعم و  ظاحل  زا  یمیدق  یتسرپ  ناطیش 

ناطیـش نیا  هک  تسییاطـسو  نورق  ای  یمیدـق  یتسرپ  ناطیـش  دراد  رارق  نوگاـنوگ  عماوج  رد  هزورما  یتسرپ  ناطیـش  ناونع  هب  هک  يزیچ 
لوبق ار  نآ  يدایز  هدع  زونه  بوخ  اما  تسا  هتـساوخرب  هزرابم  هب  نآ  اب  دیدج  یتسرپ  ناطیـش  تسا و  هدش  موکحم  یلک  روط  هب  یتسرپ 

. دننکیم ارجا  ار  نآ  نیناوق  دنراذگیم و  مارتحا  نآ  هب  دنراد و 
یتح تسا و  هدوب  اهگنج  رد  ناهاشداپ  یخرب  هب  کمک  روآ و  ناـیز  ياـهراک  رد  ناطیـش  کـمک  زا  هدافتـسا  یمیدـق  یتسرپ  ناـطیش 

ناطیـش داد . ماجنا  ار  ییاطـسو  نورق  یتسرپ  ناطیـش  مسارم  گرم  زا  دوخ  رهوش  تاجن  يارب  يدـالیم  نرق 13  رد  هسنارف  هاشداپ  رـسمه 
. تسا ناهج  يور  رب  تردق  نیرتمیظع  وا  تردق  دراد و  دوجو  ناطیش  هک  دراد  داقتعا  یمیدق  یتسرپ 

. تسا مسارم  نیا  کفنیال  لصا  یسنج  ياضرا  ینارتوهش و  لصا 
تیحیسم هب  اهنآ  دهدیم . ماجنا  ار  تیحیسم  دض  لامعا  دوخ  مسارم  رد  اقیقد  تساسیلک و  تیحیسم و  اب  فلاخم  یمیدق  یتسرپ  ناطیش 

درکیم و دابآ  ار  نیمز  دـیاب  هک  دوب  يربمایپ  حیـسم  دـنیوگیم  اهنآ  دـننادیم . مدرم  یتخبدـب  لماع  ار  اهنآ  دـنرادن و  يداقتعا  اسیلک  و 
يرما ار  ناسنا  ینابرق  اهنآ  تسا ! هعماج  رد  يدـب  جاور  ییوگغورد و  هداد  ماجنا  لیجنا  هک  يراک  اهنت  اـما  دربیم  تسار  هار  هب  ار  مدرم 

. دنتسه ناطیش  يارب  ینابرق  نیرتهب  اههچب  رتخد  نایم  نیا  رد  دننادیم و  ناطیش  هب  مارتحا  شمارآ و  يارب  يرورض 
سدقت هناشن  ناونع  هب  هک  تیحیسم  ینابر  ياشع  رد  بارش  ندیشون  دننامه  تسا (  مسارم  نیا  سدقت  هناشن  مسارم  نیا  رد  نوخ  نتخیر 
یتسرپ ناطیـش  رد  نوچ  دوش  هتخادرپ  نادـب  اـمتح  دـیاب  هک  تسیلاـمعا  مسارم  نیا  رد  ینارتوهـش  لاـمعا  ماـجنا  تسا .) ! حیـسم  نوخ  و 
هزرابم يارب  ار  لامعا  نیرتدب  یمیدق  ناتسرپ  ناطیش  هکنیا  هب  هجوت  اب  هتبلا  تسا و  لماوع  نیرتمهم  زا  یکی  یسنج  سح  ياضرا  یمیدق 

يداقتعا منهج  هب  اهنآ  تفرگیم . ماجنا  دوخ  عون  نیرتعیجف  نیرتدب و  هب  زین  یـسنج  روما  اذل  دـندادیم  ماجنا  ناطیـش  حیـسم و  ادـخ ، اب 
ناطیـش دندادیم . ماجنا  دوخ  مسارم  رد  ار  ناهانگ  نیرتدب  اذل  مینکیم  یگدنز  نآ  رد  هک  تسییایند  نیمه  منهج  دـنتفگیم  دنتـشادن و 

. دننادیم یجراخ  تیوه  اب  يدوجوم  ار  ناطیش  یمیدق  ناتسرپ 
دیدج یتسرپ  ناطیش 

هک تسییاـهروشک  زا  یکی  سیلگنا  اریز  تـسین  زیگنارب  بـجعت  زین  داـیز  هـتبلا  دـمآ و  دوـجو  هـب  ناتــسلگنا  رد  دـیدج  یتـسرپ  ناـطیش 
سیلگنا رد  ناتساب  نانوی  یلاها  نینچمه  هنایمرواخ و  ینایم و  يایـسآ  یناتـساب  یلاها  دوجو  هتبلا  تسا و  هتـشاد  ار  يرایـسب  ینارگوداج 

ریظن سیلگنا  رد  يرگوداج  یتسرپ و  ناطیـش  مسارم  يرازگرب  ياهلحم  یخرب  رد  هدـمآ  تسد  هب  تاـفاشتکا  زا  اریز  تسا  هدـش  تباـث 
ینانوی يربع ، تاملک  يرگوداج  یتسرپ و  ناطیـش  بتک  رد  نینچمه  تسا و  هدش  ادیپ  نانوی  ناریا و  ندمت  زا  يراثآ  جنه  نوتـسا  لحم 

. دراد دوجو  ینونک ) تروص  هب  هن  مادکچیه  هتبلا   ) یسراف و 
رد ار  ناطیش  دیدج  یتسرپ  ناطیش  هکلب  درادن  یجراخ  ناطیش  دوجو  هب  يداقتعا  یمیدق  یتسرپ  ناطیـش  فالخ  رب  دیدج  یتسرپ  ناطیش 

دیدـج یتـسرپ  ناطیـش  مـسارم  دراد و  دوـجو  نآ  رد  ناطیـش  هـک  تسیــسک  ره  نطاـب  نـیا  دـنادیم و  یناـسنا  ره  دوـجو  رد  تعیبـط و 
تـسرپ مسج  اهنآ  دوشیم . اضرا  مارآ و  یـسنج  لامعا  اب  هک  تسا  ینورد  ینمیرها  سح  ینطاـب و  ناطیـش  زا  توعد  يارب  تسیمـسارم 

ینامـسج و تذـل  نیرتلماک  دـیاب  ناسنا  هکنیا  رگید  تسیمدآ و  یلـسانت  تلآ  نویدـم  دراد  دوجو  هک  هچنآ  ره  دـنراد  داـقتعا  دنتـسه و 
ینامـسج تذـل  ایند  رد  هک  یناسک  حور  گرم  زا  دـعب  هکنیا  نآ  گرم و  زا  سپ  یگدـنز  هب  دـندقتعم  اهنآ  دربب . ایند  نیا  رد  ار  یـسنج 

. دنکیم لماک  ار  دوخ  یسنج  تذل  ددرگ و  یمرب  ایند  نیا  هب  دناهدربن  ار  مزال 
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بآ دننامه  دوشیم (  هدیشاپ  نیرضاح  يور  رب  سدقم  بآ  ناونع  هب  راردا  هارمه  هب  مرپسا  زا  یطولخم  دیدج  یتسرپ  ناطیـش  مسارم  رد 
. درادن دوجو  ناویح  یتح  ناسنا و  ندرک  ینابرق  هب  يداقتعا  دیدج  یتسرپ  ناطیـش  رد  هتبلا  و  تیحیـسم ) ینابر  ياشع  مسارم  رد  سدقم 

دوجوم نیرترب  ار  ناسنا  هک  مسیناموا  هب  ییاهتهابـش  ياراد  تسا  ینییآ  دیدج  یتسرپ  ناطیـش  يژولوئدـیا  رظن  زا  یتسرپ  ناطیـش  عاونا 
: دنادیم لوؤسم  دوخ  ربارب  رد  اهنت  ار  وا  دنادیم و 

Anthon lavey: There is no heaven of glory bright، and no hell where sinners roast. Here
and now is our day of torment! Here and now is our day of joy! Here and now is our

!opportunity! Choose ye this day، this hour، for no redeemer liveth
زور الاح  اجنیا و  تسین . مه  دنوشیم  بابک  ناراکهانگ  نآ  رد  هک  یمنهج  درادن و  دوجو  یهوکـش  اب  تمظعاب و  يادـخ  يوال : نوتنآ 

یگدنز هک  نک  باختنا  ار  تعاس  نیا  زور ، نیا  تسام ! تصرف  الاح  اجنیا و  تسام ! یشوخ  زور  اجنیا  الاح و  تسام ! یتخس  هجنکش و 
! تسین یشخب  ییاهر 

دوخ ربارب  رد  اهنت  ار  اهناسنا  دنادیم و  ( archetype  ) دامن نهک  یعون  اهنت  ار  ناطیش  درادن و  داقتعا  ییادخ  هب  دیدج  یتسرپ  ناطیش 
هب رتشیب  داقتعا  نیا  مه  لیلد  نیمه  هب  دهد  صیخـشت  ار  طلغ  تسرد و  هار  دـناوتیم  ییاهنت  هب  ناسنا  هک  دراد  داقتعا  دـنادیم و  لوؤسم 

هناشن نیرتهب  گرم ، یناوهـش ، تعیبط  تعیبط ، یکیرات  يورین  دامن  داقتعا  نیا  رد  ناطیـش  دوشیم . هتخانـش  یفـسلف  داـقتعا  کـی  ناونع 
. تسا ندوب  بهذمدض  تردق و 

: دنشابیم ریز  لوصا  ياراد  یگمه  نآ  عون  ود  یکی  زج  تفگ  ناوتیم  اما  تسیددعتم  ياههخاش  ياراد  داقتعا  نیا 
. درادن دوجو  یتسرپ  ناطیش  رد  ییادخ   -: Atheism

. درادن دوجو  رش  ریخ و  ملاع  نیب  یگنج  چیه  دنتسه و  ندید  لباقریغ  مسج  حور و   -: Not dualistic
. تسادخ کی  دوخ  یناسنا  ره  درادن و  دوجو  ناسنا  دوخ  زج  ییادخ  یتسرپ ، دوخ   -: Autodeists

. تسییادخ هار  هک  تسار  هار  ربارب  رد  ندوب  پچ  هار  هب  هتسباو  هدام - . تلاصا  هب  داقتعا   -: Materialistic

. دنراد گرم  زا  سپ  یگدنز  هب  داقتعا  هک  یبهاذم  اصوصخ  ندوب  بهذم  دض  - 
. درادن یجراخ  دوجو  تسین و  مسج  ناطیش  اریز  ناطیش  شتسرپ  مدع  - 

يارب ار  مزال  لیسناتپ  یسنج  تاذل  اصوصخ  اهیشوخ  نیا  تسییایند و  یشوخ  مامت  اریز  نآ  يالعا  دح  رد  تذل  زا  هدافتسا  هب  داقتعا  - 
، یفـسلف یتسرپ  ناطیـش  هتـسد  راهچ  هب  یتسرپ  ناطیـش  تسیرورـض . مزال و  اهنآ  ماجنا  یلکـش  ره  هب  دـننکیم و  هدامآ  هنازور  ياـهراک 

. دوشیم میسقت  یتسرپرش )  ) کیتوگ یتسرپ  ناطیش  ینید و  یتسرپ  ناطیش  يوال ، یتسرپ  ناطیش 
یفسلف یتسرپ  ناطیش 

(Anton Szandor LaVey  ) يوـال ردنازـش  ناوتنآ  هب  بستنم  ار  یتـسرپ  ناطیـش  زا  هخاـش  نیا  ياهدرتـسگ  یمـسر و  ریغ  روط  هب 
ینامزاس نیلوا   ) درک سیسأت  ار  ناطیش  ياسیلک  هک  دوب  یسک  وا  (. satanic bible  ) یناطیش لیجنا  هدنروآ  دوجو  هب  نامه  دننادیم ؛

تسا و ناـسنا  دوخ  یتسه ، ملاـع  تیزکرم  روحم و  یفـسلف ، ناتـسرپ  ناطیـش  رظن  رد  دومن ) هدافتـسا  یفـسلف  یتسرپ  ناطیـش  تغل  زا  هک 
. تسا نارگید  هب  تبسن  ناشیا  عیفرت  يرترب و  ناتسرپ  ناطیش  زا  عون  نیا  يراگتسر  طرش  وزرآ و  نیرتگرزب 

لاح ره  هب  دنرادن . ياهدیقع  زین  گرم  زا  دعب  يدام  ریغ  یگدنز  هب  دننادیمن و  لئاق  شتسرپ  يارب  ییادخ  ًامومع  یفسلف  ناتسرپ  ناطیش 
. تسین زین  تیونعم  یبهذم و  هیحور  زا  يراع  ناتسرپ  ناطیش  زا  هورگ  نیا  یگدنز 

. تسا شدوخ  يادخ  صخش  ره  یفسلف ، ناتسرپ  ناطیش  رظن  رد 
لئاسم زا  سرت  دـید  هب  اهنآ  هب  دنرامـشیم و  سبع  ار  ینالقع  هفـسلف  هب  طوبرم  بلاطم  اـیند ، هب  هتـسباو  یناـسنا  دـیاقع  رب  هیکت  اـب  اـهنآ 
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، یفافـش روط  هب  دـنهدیم . لیکـشت  ار  یعقاو  ناهج  يانبم  رب  اهنت  میقع و  یگدـنز  کی  نآ ، هلیـسو  هب  اهنت  دـنرگنیم و  یعیبطلا  ءارواـم 
وا یعقاو  تیعقوم  اب  یلو  تسا ، ناطیش  زا  يروصت  نیا  هچ  رگا  دراد . يوال  ياسیلک  زا  رتشیب  یتمدق  یفـسلف  ناتـسرپ  ناطیـش  ياههزومآ 
. تسا هتشاگن  دیلپ  شتایصوصخ  لیلد  هب  ار  ناطیش  تسا و  هتفرگ  تأشن  یحیسم  يدوهی -  ياههزومآ  زا  میلاعت  نیا  هک  ارچ  دراد  لباقت 

تسا هدمآ  شراثآ  رگید  ناطیش و  لیجنا  باتک  رد  هک  يوال  نآ  وتنآ  يهفسلف  يانبم  رب  یتسرپ  ناطیـش  زا  عون  نیا  ییوال  یتسرپ  ناطیش 
. تسا هدش  لیکشت 

ماهدـنیو دیـس ، كرام د  دـنر ، نیا  یلارک ، رتسیلآ  هچین ، کیردرف  ياههتـشون  ریثأت  تحت  دوب و  ( 1966  ) ناطیش ياسیلک  سـسوم  يوال 
. تسا هدوب  رگید  يرایسب  نیاوت و  كرام  سریب ، سوربمآ  نیوراد ، زلراچ  سیول ،

يدام ناهج  لئاسم  هب  هداد و  رارق  رخـسمت  دروم  ار  اهاسیلک  هنایوجادـخ  میلاعت  هک  یلاح  رد  هدوب  تبثم  يدوجوم  يوال  رظن  رد  ناـطیش 
. تشادن ییانتعا  زین 

یلوارک کیجیم  هفسلف  هب  هیبش  رتشیب  ناتسرپ  ناطیش  زا  هورگ  نیا  یبهذم  نییآ  دنادیم ، دوخ  يادخ  ار  دوخ  ییوال ، تسرپ  ناطیش  کی 
. تسا یتسرپ  ناطیش  تمس  هب  هدنرب  ولج  يدید  اب 

یهورگ رکف  زرط  هب  دیاب  دننادیم  فیدر  مه  یتسرپ  ناطیـش  اب  ار  ناشدوخ  هک  یناسک  هک  تسا  نآ  یعدـم  ییوال  تسرپ  ناطیـش  کی 
هب دیاب  عبت  نم  دنـشاب و  هتـشاد  يدارفنا  تاشیارگ  نآ  يازا  رد  دنـشاب و  هتـشادن  لوبق  یقالخا  ظاحل  زا  ار  اهنآ  دنـشابن و  رادافو  صاوخ 

لمات نودـب  دوخ ، یتسود  رـشب  رد  دـننادیم و  يوق  یقالخا ، ظاحل  زا  ار  دوخ  هک  دنـشاب  یناسک  زا  رتالاب  ندرگ  رـس و  کی  یمئاد  روط 
. دننک لمع 

: دوشیم هصالخ  يوال  هب  بسنم  یناطیش  هلمج  رد 9  ناطیش  یناطیش  هفسلف 
: دیوگیم ناطیش   - %%1

. تساسخ ياج  هب  ندرک  يزابلد  تسد و 
: دیوگیم ناطیش   - 2

. یناحور یموهوم  یلایخ و  هشقن  ياج  هب  یتایح  یگدنز 
: دیوگیم ناطیش   - 3

. دوخ هناراکایر  نداد  بیرف  ياج  هب  موصعم  شناد 
: دیوگیم ناطیش   - 4

. ناسانشن کمن  هب  ندیزرو  قشع  ياج  هب  دنراد  ار  نآ  تقایل  هک  یناسک  هب  ندرک  تبحم 
: دیوگیم ناطیش   - 5

تروص ندنادرگرب  ياج  هب  ندرک  یهاوخنوخ  ماقتنا و 
: دیوگیم هک  تیحیسم  میلاعت  هب  هراشا  )

(. دنزب رگید  فرط  هب  ياهبرض  ات  روایب  ولج  ار  تتروص  فرط  نآ  دز ، یلیس  وت  هب  يردارب  هاگره 
: دیوگیم ناطیش   - 6

. ندوب يدام  ریغ  ياهماشآنوخ  ندوب  نارگن  ياج  هب  ناریذپ  تیلوؤسم  لباقم  رد  يریذپ  تیلوؤسم 
: دیوگیم ناطیش   7

ياراد ناسنا  هکنآ  لیلد  هب  دنوریم ، هار  اپ  راهچ  يور  هک  تسییاهنآ  زا  رتدـب  بلغا  یلو  رتهب  یهاگ  تسا ، تاناویح  رگید  دـننام  ناسنا 
. تسا هتخاس  تاناویح  نیرتتسپ  ار  وا  هنارکفنشور ، ياهتفرشیپ  یناحور و  يادخ 
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یناور یکیزیف ، يدونشخ  تذل و  کی  هب  اهنآ  مامت  هک  نوچ  دهدیم ، هئارا  ار  دنوشیم  هتخانش  هانگ  هک  ییاهزیچ  نآ  مامت  ناطیـش   - 8
. دنوشیم رجنم  یساسحا  ای 

نیا اب  هسیاقم  رد  تساهاسیلک و  يراگدـنام  لیلد  ناطیـش  دوجو  اهلاس  نیا  مامت  نایم  رد  هک  ارچ  تساسیلک  تسود  نیرتهب  ناطیـش   - 9
: تسا هدرب  مان  زین  ار  یناطیش  هانگ  يوال 9  تالمج ،

، تقامح
، رهاظت اعدا و 
، ییارگ سفن 

(، دیا هداد  اهنآ  هب  هچنآ  نارگید ( ، زا  نتفرگ  سپ  زاب  راظتنا 
، نداد بیرف  ار  دوخ 

، نارگید دیاقع  موسر و  زا  يوریپ 
، یفاک ان  ینیب  نشور 

(، ون ناونع  هب  دیدج ، يدنب  هتسب  رد  یمیدق  يزیچ  ندرک  لوبق  لاثم ، روط  هب   ) هتشذگ یسکدترا  ندرک  شومارف 
( دناسوپیم نورد  زا  ار  یصخش  فده  هک  يرورغ  دننام   ) لصاحیب راختفا  رورغ و 

! تانسحم دوبمک  و 
یگدـنز يارب  یلک  ياهییامنهار  یلو  تسین ، یقالخا  ياهمان  ماظن  هک  یلاـح  رد  هک  درک ، عضو  زین  ار  یناطیـش  نوناـق  سپس 11  يوال 

: تسا هدرک  هئارا  ار  یتسرپ  ناطیش 
. نکن وگزاب  دنسرپب  وت  زا  هکنآ  زا  لبق  ار  تتارظن  زگره   - 1

. نکن وگزاب  دنونشب  ار  نآ  دنهاوخیم  نارگید  يوش  نئمطم  هکنآ  زا  لبق  ار  تتالکشم  زگره   - 2
. ورن اجنآ  زگره  تروص  نیا  ریغ  رد  راذگب و  مارتحا  وا  هب  یتسه ، یسک  نامهم  یتقو   - 3

. نک راتفر  یمحریب  اب  تقفش و  نودب  وا  اب  تسا ، وت  محازم  تنامهم  رگا   - 4
. هدن یسنج  یکیدزن  داهنشیپ  وا  هب  ياهدیدن  تلباقم  فرط  زا  یتمالع  هکنآ  زا  لبق  زگره   - 5

ار نآ  دـهاوخیم  وـت  زا  تسا و  تخـس  يرگید  سک  يارب  نآ  نتـشاد  هکنآ  رگم  رادـن ، رب  تسین  وـت  هب  قـلعتم  هک  ار  يزیچ  زگره   - 6
. يریگب

تـسدب زا  سپ  رگا  نک . فارتـعا  ار  نآ  تردـق  ياهدرک  هدافتـسا  تیاههتـساوخ  بسک  يارب  يزیمآ  تیقفوم  روط  هب  وداـج  زا  رگا   - 7
. داد یهاوخ  تسد  زا  ار  يدروآ  تسدب  هچنآ  مامت  ینک ، یفن  ار  وداج  تردق  تیاههتساوخ  ندروآ 

. نکن تیاکش  یشاب  نآ  ضرعم  رد  یهاوخیمن  هک  يزیچ  زا  زگره   - 8
. هدن رازآ  ار  ناکدوک   - 9

. ناشراکش يارب  ای  ياهتفرگ  رارق  هلمح  دروم  هکنآ  رگم  هدن  رازآ  ار  ناسنا ) ریغ   ) تاناویح  - 10
. دهدن همادا  هک  هاوخب  وا  زا  داد ، رارق  رازآ  دروم  ار  وت  یـسک  رگا  هدـن ، رازآ  ار  یـسک  يرادیم ، رب  مدـق  دازآ  ینیمزرـس  رد  یتقو   - 11

. نک شدوبان  داد ، همادا  رگا 
يارب يزاین  شیپ  ًالومعم  هچرگ  تسا ، یفسلف  یتسرپ  ناطیش  تاشیارگ  هباشم  بلغا  ینید  یتسرپ  ناطیـش  تاشیارگ  ینید  یتسرپ  ناطیش 

فیرعت ادـخ  دـنچ  ای  کی  نآ  رد  هک  ار  یعیبطلا  ءاروام  نوناق  کی  دـیاب  تسرپ  ناطیـش  هک  تسنیا  زاین  شیپ  نآ  دـنوشیم و  لـئاق  دوخ 
. دشاب هتشاد  لوبق  دنوشیم  هتخانش  ناطیش  هلیسو  هب  ای  دنتسه  یناطیش  همه  هک  تسا  هدش 
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زا لبق  ًالومعم   ) نید کی  زا  ای  دوش  فیرعت  تسرپ  ناطیـش  کـی  نهذ  رد  اـهنت  دـناوتیم  تسا  هدـش  فیرعت  ریخا  هورگ  رد  هک  یناـطیش 
، دنشاب اهدوبعم  زا  یفلتخم  عاونا  زا  دنناوتیم  نایادخ  ای  ادخ  دشاب ، رظن  دم  یتسرپ  ناطیش  عون  مادک  هکنیا  هب  هتسب  دنوش . سابتقا  حیسم )
ناتساب و رصم  یمیدق  نایدا  زا  ار  ناشنایادخ  یتسرپ  ناطیـش  لومعم  عاونا  دناهدش ، هتفرگ  تئـشن  یمیدق  رایـسب  نایدا  زا  اهنآ  زا  یـضعب 

. دناهدرک سابتقا  گنج ) يادخ  سرام -  لاثم  ناونع  هب   ) ینانوی یمور و  ياهههلا  زا  اضعب  ینیرهنلا و  نیب  یناتساب  ياهههلا  زا  يرایسب 
رایسب تمدق  عقاو  رد  اهنآ  دوبعم  يادخ  دنیوگیم  ناتسرپ  ناطیش  رتشیب  یلو  دنراد  ار  یلصا  يادخ  شتسرپ  ياعدا  ناتـسرپ  ناطیـش  هیقب 

. تسا هتفرگ  رارق  شتسرپ  دروم  ناسنا  طسوت  هک  دشاب  ینایادخ  نیلوا  دیاش  خیرات و  لبقام  نارود  زا  دیاش  دراد ، یمیدق 
، دنتسرپیم ار  یحیسم  لیجنا  زا  هدرک  طوقس  يهتشرف  يامیس  هک  ییاهنآ  دنتـسرپیم . ار  اهنیا  زا  رتهناریگ  تخـس  يریبعت  اههورگ  یقبام 

یسک قحم و  ناونع  هب  ار  نآ  لباقم  رد  هورگ  نیا  دنرادنپیم . یحیسم ، ياسیلک  فیرعت  قبط  رش ، ناونع  هب  ار  نآ  يرایـسب  هک  یلاح  رد 
دوخ هک  ارچ  دنتـسه  كرتشم  یفـسلف  ناتـسرپ  ناطیـش  اب  مه و  اـب  ناـیدا  نیا  ماـمت  دـنراد . لوبق  تسا  هدرک  شروش  ادـخ  لـباقم  رد  هک 

. دناهداد رارق  لوا  تیولوا  رد  ار  صخش 
هـشیدنا يدازآ  هب  ار  صاخـشا  تسا  هدش  هدید  هک  یناسک   ) دنرگنیم یناطیـش  دـید  هب  ار  ادـخ  هک  یناسک  طسوت  ًالومعم  زین  هیرظن  نیا 

( دنـشکب الاب  هچین  تردـق  هب  لیامت  هباشم  ياههفـسلف  کیجیم و  نوچ  ییاههفـسلف  هلیـسو  هب  ار  دوخ  دـننکیم  شالت  دـننکیم و  قیوشت 
. تسا هدش  تیامح 

کیرش کی  هداتفا ، كاخب  تسپ و  هدرب  کی  ياج  هب  تسا  رتهب  يدنمشزرا  يادخ  ره  هک : تسنیا  لولعم  نیا  هب  یناطیش  جیار  دنپ  کی 
. دشاب هتشاد  دوخ  تردق  رد 

تخرد هویم  ندـیچ  هب  ار  تیرـشب  تسا و  هدـمآ  تاروت  باتک  رد  هک  یـسیلبا  دـننام  تسا ، یمیهاربا  ناطیـش  بلطم ، نیا  زا  لاـثم  کـی 
: دنکیم قیوشت  دب  زا  بوخ  تخانش 

دش و دـهاوخ  زاب  تنامـشچ  سپـس  تشاد ، دـهاوخ  ربخ  نآ  زا  ینک  ار  راک  نیا  هک  يزور  نامه  رد  ادـخ  هک  ارچ  يریمیمن ، ًانئمطم  وت 
يادخ ره  زا  رتهب  ار  دوخ  ناتـسرپ  ناطیـش  موهفم ، نیا  زا  هدافتـسا  داد . دیهاوخ  صیخـشت  رـش  زا  ار  بوخ  دش و  دیهاوخ  ادخ  دننام  امش 

زا رتیمیدق  یمیدق و  رایسب  ار  دوخ  ناتـسرپ  ناطیـش  زا  هورگ  نیا  هک  اجنآ  زا  دنرادنپیم . دب  زا  بوخ  صیخـشت  تردق  ياراد  يرگید ،
. دنیوگیم رصاعم  ناتسرپ  ناطیش  یفسلف ، ناتسرپ  ناطیش  هب  دناهتشاذگ و  دوخ  رب  ار  یتنس  ناتسرپ  ناطیش  مان  دننادیم ، هیقب 

ناطیـش عون  نیا  دنوشیم . طوبرم  اسیلک  فرط  زا  یبهذم  دـیاقع  شیتفت  نارود  هب  ناتـسرپ ، ناطیـش  زا  هقرف  نیا  کیتوگ  یتسرپ  ناطیش 
. دنتسه نایحیسم  زا  ترفن  هرکاب و  نارتخد  ندرک  ینابرق  یشکزب ، نادازون ، ندروخ  لیبق  زا  یلامعا  هب  دنتسه  مهتم  ًالومعم  ناتسرپ 

. تسا هدش  يدنب  هتسد  موراکیفیلام  سویلام  باتک  رد  رکف  زرط  نیا 
( تفرگن رارق  هدافتـسا  دروم  یمـسر  روط  هب  زگره  عقاو  رد  دـش و  فیلاـت  1490 م )  ) اسیلک طسوت  دـیاقع  شیتفت  نارود  رد  هک  یباـتک  )

. تسا تسد  نیا  زا  یبلاطم  يرگوداج و  يریگ و  نج  زا  یفارخ  بلاطم  يواح  باتک 
. تسا نارگوداج  کتپ  باتک  مان  يوغل  همجرت 

اـصوصخ فلتخم  دارفا  ددـعتم و  نیطایـش  نوگانوگ ، ياههناسفا  زا  رپ  نآ  ياـیند  دراد و  يرگوداـج  هب  يداـیز  یکیدزن  یتسرپ  ناـطیش 
. تساهنآ اب  طابترا  رد  نارگوداج 

رب نیچ و  نینچمه  ناملآ و  سیلگنا و  اکیرما ، ياهروشک  دـننام  دنتـسه  ناطیـش  ياسیلک  ياراد  یفلتخم  ياهروشک  مه  زورما  يایند  رد 
اما دننکیم  يراشفاپ  تاناویح  رازآ  يرازآ و  كدوک  مدع  رب  یناطیـش  لیجنا  نوتم  ساسا  رب  هک  دـیدج  ناتـسرپ  ناطیـش  ياعدا  فالخ 

تسیباتک یناطیش  لیجنا  یناطیش  ياسیلک  لیجنا و  دوشیم . ماجنا  یهلا  تاروتسد  اب  هلباقم  يارب  اهنت  اهنآ  طسوت  لامعا  نیرتكانتـشحو 
. دننکیم هدافتسا  دوخ  مسارم  رد  هدافتسا  نینچمه  دوخ و  ياهاعد  تدابع و  يارب  نآ  زا  ناتسرپ  ناطیش  هک 
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هک يزیچ  اما  تسا  هدـشن  فشک  نآ  قیقد  ینعم  زونه  تاملک  نیا  زا  یخرب  هک  تسیـسیلگنا  ینانوی و  يربع و  تاملک  لماش  باتک  نیا 
. تسا ناتسرپ  ناطیش  هب  نداد  تردق  يارب  وا  زا  توعد  ناطیش و  یماسا  دیمهف  ناوتیم 

هب نداهن  ردـق  يارب  نآ  رئاعـش  زا  يرایـسب  نینچمه  تسا و  لیجنا  تیحیـسم و  ياهاعد  فالخ  رب  نآ  ياهاعد  زا  يرایـسب  باتک  نیا  رد 
. تسا قلطم  تردق  ناونع  هب  ناطیش  تردق  تمظع و 

اهنت و نآ  رد  هک  دوب  ییاج  دشیم و  هدافتسا  یتسرپ  ناطیش  مسارم  ماجنا  يارب  یناکم  ناونع  هب  اطـسو  نورق  رد  یتسرپ  ناطیـش  ياسیلک 
. دوب نآ  رد  دوخ  مسارم  ماجنا  یمیدق و  ناتسرپ  ناطیش  ياهرارق  لحم  اهنت 

رد دنهدیم و  همادا  دوخ  راک  هب  ینیمز  ریز  تروص  هب  ًارثکا  هک  ناتسرپ  ناطیش  تدابع  يارب  تسیلحم  یتسرپ  ناطیش  ياسیلک  هزورما  اما 
نونکا هک  تفرگیم  رارق  هدافتـسا  دروم  یـسنج  ياـضرا  مسارم  ماـجنا  يارب  ناطیـش  ياـسیلک  ماـن  هب  ناـکم  نیا  دـیدج  یتـسرپ  ناـطیش 

The Witches باـتک زا  هـک  ناتـسرپ  ناطیـش  لـیجنا  زا  ياهتمـسق  هـب  دـیدج . یتـسرپ  ناطیـش  مـسارم  رثـکا  ماـجنا  يارب  تـسیلحم 
. دزادرپیم وا  زا  یبلط  تردق  ناطیش و  شیاتس  هب  زین  باتک  نیا  فلتخم ، نایدا  رد  بتک  همه  دننام  هتبلا  دوشیم . هراشا  هدش  يروآدرگ 

دروم یتسرپ  ناطیـش  ياهمسارم  رد  ًارثکا  اـهاعد  نیا  دراد . دوجو  زین  يربع  تـالمج  تاـملک و  باـتک  نیا  رد  دـش  هتفگ  هک  روطناـمه 
: دریگیم رارق  هدافتسا 

. دییآ شیپ  منهج ؛ هایـس  رایرهـش  راهچ  مان  هب  دییآ . نوریب  هایـس  يایند  زا  هک  دـهدیم  نامرف  امـش  هب  ناطیـش ؛ ام ؛ گرزب  يادـخ  مان  هب  )
رـسارس رد  ورین  نیا  نک . هتـشابنا  هایـس  يوداج  يورین  اب  ار  نآ  و  تسا ؛ یگدـنز  ریـسکا  زا  رپ  ماج  نیا  رادرب . ار  تذـل  هداب  ماج  ناطیش ؛

. تسا نآ  یماح  دراد و  دوجو  تانئاک  ملاع 
؛ بش مدمه  تسود و  يا  )

ینکیم دیدهت  ار  رشب  یتسه و  نوخ  هنـشت  وت  يدرگیم ؛ روبق  ياههیاس  نایم  رد  وت  يوشیم ؛ داش  نوخ  نتخیر  اهگس و  يادص  زا  وت 
 …  ( ایب نوریب  اشگب و  ار  منهج  ياههزاورد  رگنب . دعاسم  رظن  اب  ام  ناینابرق  هب  هرهچ ؛ رازه  هام  وروموگ ؛ روگ 

تـساوخرد حـیبست و  شیاتـس و  هب  نایدا  بتک  همه  دـننامه  تسین و  یـصاخ  باتک  یتسرپ  ناطیـش  لیجنا  تسا  صخـشم  هک  روطنامه 
. دنکیم دوخ  راگدرورپ  زا  کمک 

يربع و تالمج  هک  تسا  تسرد  نیا  هتبلا  درادن . ار  نآ  مهف  ناوت  سکچیه  هک  تسیاهدیچیپ  ياههتشون  باتک  نیا  تفگ  ناوتیمن  اذل 
تسیربع تاملک  يواح  دوخ  رد  زین  تیحیسم  لیجنا  نونکا  اریز  تسین  هجوت  دروم  نانچ  نآ  املسم  اما  دراد  دوجو  شیک  نیا  رد  ینانوی 

. دنهدیم جاور  رایسب  ار  نآ  مر  ياسیلک  نیرتکد  هک 
( راَهچ لصف 

: مارگاتنپ
. تسا رشب  خیرات  رد  اهلبمس  نیرتراگدنام  نیرتدنمتردق و  نیرتمهم ، زا  یکی  مارگاتنپ  ای  رپ  جنپ  هراتس 

هدوب اهتمالع  نیرتانعمرپ  نیرتمهم و  زا  نانوی  رـصم و  نیچ ، دـنه ، نیتال ، ياکیرما  ياهنایام  ناتـساب  ندـمت  گـنهرف و  رد  تمـالع  نیا 
. تسا

يوگلا ناونع  هب  لباب  مدرم  ياهیشاقن  رد  هدوب و  هدش  يراک  هدنک  رجح  رـصع  ياهراغ  ياهراوید  يور  رب  مارگاتنپ  لکـش  نیرتییادتبا 
سونو و هرایس  تکرح  رادم  زا  یمیدق  ياهیحارط  تمالع ، نیا  زا  هدافتسا  ریس  نیبام  ییاهزار  دروخیم . مشچ  هب  سونو  هرایس  میـسرت 

. تسا رتشیا  لبمس  مارگاتنپ  هک  دوشیم  طلغ  رکفت  نیا  ثعاب  یهاگ  هک  دراد  دوجو  رتشیب  فورعم  عونلا  بر 
. تسا هدش  هراشا  اهمارگاتنپ  هب  دایز  رایسب  نایدوهی  ياهباتک  اصوصخم  ینامسآ  بتک  رد 

نهک ناهج  رد  مارگاتنپ 
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نامز نآ  مدرم  دنتشاد . رجح  رصع  ياهگنس  يور  يراک  هدنک  تروص  هب  نوگمهان  یسدنه  لکش  اب  تخمز  یلاکشا  هیلوا  ياهمارگاتنپ 
دوجو اههراتس  نتفرگ  رارق  لکـش  رد  يزار  هک  دوب  نیا  رب  نانآ  داقتعا  دراد . يدامریغ  یناحور و  ییانعم  تمالع  نیا  هک  دنتـشاد  داقتعا 

هب یضرف  یطخ  اب  یتقو  هک  دندوب  هدرک  تشادرب  هرایس  جنپ  يریگ  رارق  لکش  يور  زا  ار  مارگاتنپ  اهنآ  تسا ، هدیـشوپ  ناسنا  رب  هک  دراد 
لکـش نیا  زا  ار  یفلتخم  یناعم  رـشب  يدـعب  ياهلسن  تفرگیم . دوخ  هب  ار  مارگاتنپ  لکـش  مهبم  تروص  هب  دـندرکیم  ادـیپ  لاصتا  مه 

ياهکمک نوتم  زا  هدافتـسا  نتـشون و  يارب  اهيرموس  هب  اهمارگاتنپ  هناتـسرپادخ . سدـقم و  بلغا  دایز و  رایـسب  یناـعم  دـندرک  تشادرب 
. دندرک يدایز 

ییابیز عونلا  بر  لبمس  ناونع  هب  مارگاتنپ  اهدعب  دندوب . تیور  لباق  حلسم  ریغ  مشچ  اب  هک  دوب  مهم  هرایس  جنپ  هدنهد  ناشن  تمالع  نیا 
هب ناسنا  ندب  ياضعا  نوچ  دوب  ناسنا  دامن  جنپ  ددع  ثروغاثیف  ینانوی  فوسلیف  ناد و  یـضایر  تایرظن  قبطرب  تفای . ترهـش  زین  سونو 
راب نیلوا  يارب  ار  رکفت  نیا  وا  دیآیم ،) رد  رپ  جنپ  هراتـس  کی  لکـش  هب  دینک  زاب  مه  زا  ار  اهاپوا  هتـسد  رگا  ، ) دنتـشاد لیامت  فرط  جنپ 
دوب هناـگجنپ  رـصانع  عباـت  ناـسنا  شنیرفآ  ناـمز  نآ  رد  نوچ  هتبلا  تسا و  یناـسنا  حور  داـمن  مارگاـتنپ  هک  درک  يراذـگهیاپ  ناـنوی  رد 

. دش فیصوت  هنوگ  نیا  مارگاتنپ  هشوگ  جنپ  حور ) اوه ، كاخ ، بآ ، شتآ ، )
ظفح سدـقم  ینییآ  تروص  هب  ار  رپ  جـنپ  مسلط  ثروغاـثیف  بتکم  ناوریپ  دـمآیم . دوجو  هب  رـصنع  جـنپ  نیا  زا  ناـسنا  رکفت  نیا  قـبط 

. دندرک
. تساوه شتآ و  حور ، كاخ ، بآ ، رصانع  ینانوی  مان  يادتبا  زا  یبیکرت  دندقتعم  دندیمان و   HGIEIA ار نییآ  نیا  مان  اهنآ 

ییادخ سدقم و  لئاسم  هب  نآ  هبناج  همه  دیدش و  یگتسباو  هدرک  راگدنام  زورما  هب  ات  ار  لبمـس  نیا  هک  يدرف  هب  رـصحنم  تیـصوصخ 
نایادخ ای  هدوب  هناگی  يادخ  ادخ  نیا  هچ  تسا ، هتـشاد  دربراک  نوگانوگ  ياهلـسن  راشقا و  نیب  فلتخم و  ینامز  عطاقم  رد  هک  تسا  نآ 

هشوگ جنپ  هک  دندز  مخز  ياهراتـس  رجنخ  اب  حیـسم  نت  رب  دنیوگیم  درک . نت  هب  نیتسیرک  هماج  مارگاتنپ  حیـسم  روهظ  اب  سپـس  ددعتم .
نیا ناشروظنم  تسا  نکمم  دـننکیم ، هدافتـسا  دایز  مارگاتنپ  زا  يزورما  ياهتسیرک  یتنآ  هک  دـشابیم  رطاـخ  نیمه  هب  دـیاش   ) تشاد

. ( میدز ار  مخز  نیا  حیسم  رکیپ  رب  ام  هک  دشاب 
زونه هک  دنتشاد  ثروغاثیف  بتکم  ناوریپ  حیـسم و  رکیپ  رب  تمالع  نیا  ناگدننز  مخز  نایم  هطبار  ندرک  ادیپ  رد  یعـس  يدایز  ناخروم 

. دناهدرکن ادیپ  اعدم  نیا  رب  يدهاش 
ییاج ات  مدرم  ياهرواب  دیسر و  دوخ  دح  نیرتشیب  هب  رپ  جنپ  هراتس  مسلط  هب  تبـسن  هنوگ  تافارخ  بیجع و  تاداقتعا  سناسنر  هرود  رد 
وداـج ملع  يرگاـیمیک و  ملع  اـب  طـبترم  ار  تمـالع  نیا  زین  ییوس  زا  دنتـشادنپ . ادـخ  يوس  زا  یهلا  یتمـالع  ار  مارگاـتنپ  هک  تفر  شیپ 

. دندرک دادملق 
ثعاب رواب  نیا  دوشیم . هتخانش  ناسنا ) ندب  کچوک (  ناهج  ناونع  هب  مارگاتنپ  ینانوی  نارگوداج  شتـسرپ  نییآ  رد  وداج  رد  مارگاتنپ 

. دننکیم داجیا  مسیلوبمس  ناهج و  دوخ ، نایم  یطابترا  نآ  طسوت  هک  دشیم  نارگوداج  نیب  رد  یساسحا  ندمآ  دوجو  هب 
نکاس ناهج  و  ینوریب ) ناهج  لاعف (  ناهج  نایم  ندرک  رارقرب  طابترا  رد  شتراهم  هک  تسا  ناطیـش  قیمع  كرد  ساسحا  نیا  زا  فده 

. تسا ناسنا ) حور  )
هداد رادـشه  هایـس  ياهوداج  رد  مارگاـتنپ  زا  هدافتـسا  ءوس  دروم  رد  هک  تسونورب  ونادرویج  هنیمز ، نیا  رد  روهـشم  نارگوداـج  زا  یکی 

. تسا
تافیرشت موسر و  ندمآ  دیدپ  لماع  هکنیا  نمض  دوریم ، راک  هب  نارگوداج  شتسرپ  موسر  یلصا  صخاش  ناونع  هب  مه  زونه  مارگاتنپ  )

( تسا هدش  فلتخم  نایدا  رد  زین  يرگید 
، تمحر تلادـع ، حور ، دوخ  رگم  تسین  اهنآ  تسکـش  ياراـی  ار  سکچیه  دـننکیم و  يریگولج  حور  یـشاپورف  زا  كاـپ  يورین  جـنپ 
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. یلاعتم هوکش  كاردا و  تفرعم ،
مارگاتنپ

. دندرک ادیپ  مارگاتنپ  هب  يرفاو  هقالع  سناسنر  هرود  رد  یحیسم  ياهتسیلاباک  نایحیسم 
. تسادخ يوس  زا  یمایپ  هدش و  هدهاشم  حیسم  ياههتشون  تسد  رد  هک  تسا  هنوگزار  یتمالع  مارگاتنپ  هک  دنتشاد  داقتعا  اهنآ 

. تسا هدوب  دوخ  توهش )  ) یناویح لایما  وریپ  زین  حیسم  دنکیم  راکشآ  هک  تسیلبمس  نیا  دنتفگیم  نانآ 
لبمس دوب ، شتآ  دروم  رد  هک  اههمان  نیا  دوب ، اپ  قاس  رب  مارگاتنپ  رهم  اب  يربع  نابز  هب  ییاههمان  نتشون  دوب  هتفای  جاور  رایسب  هک  يراک 

. تسا ههاجنپ  دایعا 
دناهدش رهم  دنوادخ  مان  اب  هک  دراد  دوجو  همانراهچ  نایدوهی  سدقم  باتک  رد 

Yahveh لیئارسا ،) ینب  يادخ  هوهی  ، ) JEHOVAH هملک يروتسد  ریغ  ظفلت   YHVH
(Jesus (، ) یسیع ، ) سوسج ای   YHSHVH - Yehoshua

. تسا ینامسآ  بتک  هب  لصتم  يزار  نیا 
. دراد دوجو  تیحیسم  مارگاتنپ و  نیب  هطبار  نیدنچ  دوشیم . طبترم  حیسم  ادخ و  اب  نایحیـسم  ههاجنپ  دایعا  مان  هک  تسنآ  نایب  نیا  هجیتن 

ياهمسلط اهرهاوج و  نداد  تنیز  ندرک و  شیارآ  يارب  هتفاـی  ناـحجر  ناـشن  کـی  مارگاـتنپ  حیـسم ، ندـش  هدیـشک  بیلـص  هب  زا  شیپ 
. دوب هیلوا  نایحیسم 

. دوب هدش  هتخیمآ  حیسم  مخز  جنپ  اب  دشیم ، هدیشک  ملق  هتسویپ  تکرح  کی  رد  یتحار و  هب  هک  تمالع  نیا 
، ثنوم عونلا  بر  نیرتیلصا   ) Venus و يزیخ ) لصاح  ههلا   ) Isis زا يدامن  یحیسم  ینافرع  یناهن  هقرف  کی  يارب  نینچمه  مارگاتنپ 

. دوب ییابیز ) قشع و  ههلا 
. تشاد دوجو  تیحیسم  خیرات  رسارس  رد  فلتخم  طاقن  رد  ناهنپ  تروص  هب  هک  ياهقرف 

، اهناکیو ياههورگ  دننکیم  هدافتـسا  مارگاتنپ  زا  نآ  ناوریپ  هک  یبهاذم  نیرتجیار  رـضاح  لاح  رد  ناگپوئن  دیاقع  اکیو و  رد  مارگاتنپ 
. دنتسه ناتسرپ  ناطیش  اهناگاپوئن و 

هب هک  يرصنع  راهچ  یطسو و  نورق  تافیرشت  يوداج  مسارم  زا  مارگاتنپ  يدامن  يانعم  اهناگاپوئن  اهناکیو و  موسر  دیاقع و  بلغا  رد 
ورملق رـشب و  عون  یگناگی  رگنایامن  دـناوتیم  مارگاـتنپ  نینچمه  موسر  نیا  زا  یخرب  رد  دوشیم . هجیتن  دـندشیم  تموکح  حور  هلیـسو 

. دشاب حور 
. تسا اکیو  رادخاش  يادخ  زا  يدامن  سأر ، نییاپ  رپ  جنپ  هراتس 

تقیقح جنپ  هدنهد  ناشن  مارگاتنپ  دناهتفرگ ، ضرق  ار  یثروغاثیف  ياههدیا  اههشیدـنا و  زا  يرایـسب  هک  يدوهی  ياهتسیلاباک  هدـیقع  رد 
: تسا یگدنز  رد  رترب 

. يدام ناهج  قوفام  ییاروام و  هوکش  كاردا ، شناد ، تمحر ، تلادع ،
نییاپ هب  ور  هلق  ای  الاب  هب  ور  هلق  رد  مارگاتنپ  توافت 

هک ییاهمارگاتنپ  خـیرات  قبط  دـندوبن . یتسرپ  ناطیـش  ناشن  اـموزل  دوخ  روهظ  نیلوا  رد  تسا  نییاـپ  هب  ور  اـهنآ  كون  هک  ییاـهمارگاتنپ 
یعـس ینییآ  تایـضتقم  هب  انب  هک  یگنهرف  ود  دندش ، يراذگهیاپ  فلتخم  گنهرف  ود  طسوت  ادـتبا  تسا  ناشنییاپ  ای  الاب  هطقن  رد  ناشقرف 

دیاش میتفایم . یتسرپ  ناطیـش  دای  هب  هاگآدوخان  میوش  وربور  نییاپ  هب  ور  مارگاتنپ  اب  اجک  ره  هزورما  دنتـشاد . ار  رگیدمه  زا  ییادـج  رد 
. دشابیم اهنوسامارف  اهکینوسام و  تمالع  هیبش  رایسب  نییاپ  هب  ور  مارگاتنپ  هک  تسنآ  عوضوم  نیا  لیلد 

. تسا تهج  فالخ  هنوراو و  روما  روآدای  تسا  نییاپ  هب  ور  نآ  رس  نوچ  هک  تسنیا  تیعقاو 
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. تساجبان رکفت  نیا  هک  تسا  ناتسرپ  ناطیش  تمالع  ینییاپ  هب  ور  مارگاتنپ  ره  دننکیم  اعدا  یهاگ  اهناکیو 
. دنیوگیم اکیو  نابغاب  نآ  هب  مود  هجرد  رد  زین  هزورما  دش و  اهناکیو  رادخاش  يادخ  فرعم  نامز  لوط  رد  لبمس  نیا  لاح  نیا  اب 

یتسرپ ناطیش  رد  مارگاتنپ 
هک نیا  نیع  رد  هدافتـسا  عون  نیا  تسا و  هدـمآ  دوجو  هب  زب  رـس  اب  رپ  جـنپ  هراتـس  بیکرت  زا  هک  تسا  هدـیچیپ  يدامن  یناطیـش  مارگاـتنپ 

رامـش هب  زین  مارگاتنپ  زا  هدافتـسا  عون  نیرتزیمآ  لادج  نیرتهدش و  هتخانـش  هزادـنا  نامه  هب  تسا  مارگاتنپ  زا  هدافتـسا  دروم  نیرتدـیدج 
ناشن و کی  ناونع  هب  مارگاتنپ  زا  هدافتسا  الاب . هب  ور  سأر  ود  نییاپ و  هب  ور  سأر  کی  اب  تسا  هنوراو  هشیمه  یناطیـش  مارگاتنپ  دیآیم .

راذگناینب سـسوم و   Anton Lavey طسوت نردـم  یتسرپ  ناطیـش  هک  ییاج  ددرگ . یمرب  متـسیب  نرق  مود  همین  هب  یناطیـش  تمـالع 
. دش يراذگهیاپ  ناطیش  ياسیلک 

. تسا یبهذم  ینید و  تابصعت  دیاقع و  رب  يدرف  ياهوزرآ  هدام و  يزوریپ  زا  یکاح  هک  تسا  هایس  يوداج  زا  یناشن  تمالع  نیا 
یشکرس نایغط ، زا  یناشن  شبنج Anti Christ و  دامن  سکع  رب  بیلص  تسین . سکع  رب  بیلـص  اب  سایق  لباق  هباشتم و  مارگاتنپ  هتبلا 

. تسا یحیسم  گنهرف  ربارب  رد 
دوشیم هداد  ناشن  مه  نورد  ثلثم  ود  تروص  هب  هک  تسا  رپ  شش  هراتس  مارگازگه ، دوش . هابتـشا  مارگازگه  اب  دیابن  مارگاتنپ  نینچمه 

. دشابیم دوواد  هراتس  نآ  هنومن  و 
نج و ياپ  ناسنا ، هنت  الاب  زب ، رس  زا  تسا  هدش  لیکشت  ناطیش  يرهاظ  لکش  یتسرپ ، ناطیش  دراد . دنویپ  نایدوهی  تاداقتعا  اب  هراتس  نیا 

دوخ ریمض و  هب  رتشیب  هجوت  میتسه . صخش  هب  رتشیب  هجوت  يدرف و  ياهشور  ندرک  ذاختا  دهاش  نردم ، یتسرپ  ناطیش  رد  هاتوک . مد  اب 
. دنکیم دیجمت  ار  نآ  یتسرپ  ناطیش  هک  دازآ  یسنج  تالیامت  الاب ، ملاع  ادخ و  هب  هجوت  ياج  هب 

. تسا  Mendes رس جنپ  هراتس  مسلط  زب  ای   SabbaticGoat یناطیش دیاقع  اب  تروص  نیرتجیار  هب  هک  یتمالع 
زب بلغا  نانآ  دنتسنادیم . اهزب  اب  هارمه  ار  نانآ  اههرحاس ، فیصوت  رد  هراومه  نانآ  ددرگ . یمرب  یطسو  نورق  تافارخ  هب  زب  زا  هدافتسا 

مارگاتنپ یناتساب  دامن  دوشیم . هتفرگ  رظن  رد  یسنج  یبوکرس  زا  يدامن  ناونع  هب  بلغا  موهفم  نیا  رد  زب  دنتسنادیم . ناطیـش  هدنیامن  ار 
ییاههناشن اهلبمـس و  ياراد  ناتـسرپ  ناطیـش  اهدامن  اهلبمـس و  یـسنج . لئاسم  ربارب  رد  يدازآ  زا  تسیدامن  نردـم  یتسرپ  ناطیـش  رد 

دب میاهدید ، هالک و …  دنبوزاب ، دنبتسد ، دنبرمک ، تاجیلدب ، تالآرویز و  اهترشیت ، يورب  ار  اهنآ  زا  یـضعب  ام  همه  امتح  هک  دنتـسه 
: مینادب ار  مئالع  نیا  زا  یخرب  یناعم  ات  تسین 

(: هنوراو یعلض  جنپ   ) Inverted Pentagram
یناطیش حاورا  راضحا  يارب  يرگوداج  و  الاباک )  ) هنایفخم ياهمسارم  رد  تمالع  نیا  دراد . قلعت  ناطیش  هب  هک  یمان  حبص ، هراتـس  هناشن 

. دننکیم هدافتسا  الاب  رد  علض  کی  اب  نادحلم  الاب و  رد  علض  ود  اب  ناتسرپ  ناطیش  ار  تمالع  نیا  دوشیم . هدافتسا 
هدیشک ياهریاد  نآ  رود  ای  اهنآ و  يود  ره  ای  دشاب  الاب  نآ  علض  كون  کی  هک  تسین  مهم  تسا و  ناطیش  هناشن  تمالع  نیا  لاح  ره  رد 

. تسا ناطیش  تمالع  نیا  لاح  ره  رد  ریخ  ای  دشاب  هدش 
. ناطیش لبمس  یناطیش و  يادخ  یتسرپ . ناطیش  تمالع  تموفاب : وید   Baphomet

. دوش هدید  تارهاوج  لکش  هب  تمالع  نیا  تسا  نکمم 
18 تافشاکم 13 : الویه – )  ) روناج هناشن  ناسنا ، تمالع  : 666

« تسا ناسنا  ددع  هک 666  اریز  درامشب ، ار  شحو  ددع  دراد  تمکح  سک  ره  سپ  »… 
. دشابیم نادرم  نانز و  عمج  نیا  تردق  توهش  حور  اهناسنا . رد  تاوهش  يروراب و  لبمس  : Ankh

نتفرگ تردق  زا  لبق  اهلاس  هک  تسا  یناتساب  یبهذم  تمالع  کی  دیشروخ :) خرچ  ای  هتسکش  بیلص   ) wastika or Sun Wheel
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. تسا هدش  هدافتسا  ینانوی  یتلس و  ياههربقم  ییادوب و  ياههبیتک  رد  تمالع  نیا  تفریم . راک  هب  رلتیه 
. دشاب نامسآ  رد  دیشروخ  تکرح  ریسم  هناشن  دسریم  رظن  هب  تمالع  نیا  دیشروخ ، شتسرپ  نییآ  رد 

لرتنک تردق  هک  یسک  تسا و  ناطیـش )  ) رفیـسول مشچ  نیا  هک  دندقتعم  اهنآ  درگنیم :) اج  همه  هب  هک  یمـشچ   ) All Seeing Eye
. دنکیم تموکح  اهییاراد  مامت  رب  دراد  ار  نآ 

. دننکیم راک  تمالع  نیا  تحت  تافارحنا  یمامت  یحور و  ياهلرتنک  اهنیرفن ، اهوداج ، دوریم . راک  هب  اهییوگشیپ  رد  تمالع  نیا 
. تسا نارکفنشور  تمالع  نیا 

. تسا یناهج  نیون  مظن  ساسا  تمالع  نیا  دیزادنیب . یهاگن  هدحتم  تالایا  جیار  لوپ  هب 
. دشابیم حیسم  ندرک  در  ءازهتسا و  هناشن  هنوراو : بیلص   Upside Down Cross

اهنآ ياهموبلآ  يور  كار و  ياههدنناوخ  هارمه  ناوتیم  ار  تمالع  نیا  دوریم . راک  هب  يدایز  ناتسرپ  ناطیـش  طسوت  نآ  ياهدنبندرگ 
يادخ تموفاب ، ناتـساب ،) رـصم  يوراب  يادخ  لعب   ba'al نامه  ) mendes سدنم زب  رادـخاش ، زب  زب :) رـس   ) Goat Head دید .

هک دوشیم  هتفگ  اریز  تسا  حیسم  ندرک  هرخسم  يارب  ناتسرپ  ناطیـش  ياههار  زا  یکی  نیا  ینابرق .) ای  هعیلط  زب   ) scapegoat وداج ،
. دش هتشک  رشب  ناهانگ  يارب  ياهرب  دننام  حیسم 

. دشابیم نیناوق  مامت  ندرب  نیب  زا  يانعم  هب  تمالع  نیا  جرم :) جره و   ) Anarchy
اهلاتم و يوه  اهکناپ ، طسوت  تمالع  نیا  یتسرپ ، ناطیـش  نوناق  نامه  ینعی  هدـب  ماجنا  وت  تسا  هدـننک  بیرخت  هچره  رگید  تراـبع  هب 

هدش نوگژاو  تمالع  هک  تسا  هدوب  میدق  مور  تلادـع  تمالع  الاب  هب  ور  ربت  تلادـعدض :)  ) Anti Justice دوریم . راک  هب  اهكار 
. دشابیم نایغط  شروش و  ای  تلادعدض  هناشن  نآ 

لامعا و تاداقتعا ، زا  هتـشذگ  يرهاظ  ياههصخـشم  دـنیامنیم . هدافتـسا  یناتـساب  يرالاس  ردام  ینعم  هب  الاب  هب  ور  ربت  ود  زا  اهتسینمف 
لدـم لاثم  روط  هب  داد . صیخـشت  عمج  زا  یتحار  هب  ار  اـهنآ  ناوتیم  هک  دـنراد  نارگید  اـب  تواـفتم  يرهاـظ  ناتـسرپ  ناطیـش  اـهلبنس ،
شفنب یکشم ، بلغا  ناششیارآ  گنر  دننکیم ، یحارط  الاب  تمس  هب  ای  دنشارتیم  ار  ناشیاهوربا  ًارثکا  تسا  بیرغ  بیجع و  ناشیاهوم 

زا ناشیاهـسابل  دننکیم ، یبوک  لاخ  اهلبنـس  یناطیـش و  ياهکتروص  همجمج ، دننام  یلاکـشا  اب  ار  ناشندـب  تسوپ  تسا ، دـنت  زمرق  و 
. دنشوپیم تسا  هدش  نیئزت  زلف  اب  بلغا  هک  دنلب  قاس  یمرچ  ياههمکچ  دشابیم ، زمرق  یکشم و  گنر  هب  ًارثکا  مرچ و  ریج و  سنج 

( جنَپ لصف 
ياهگنیکیاو وئن  هک  دمآ  دیدپ  ینامز  زا  ژورن  رد  لاتم  کلب  لاتم  کلب  میظع  شبنج  لاتم و  یقیـسوم  رد  نآ  شیادیپ  یتسرپ و  ناطیش 

ار يرایـسب  ياهناسنا  هار  نیا  رد  دـندوب و  ایند  ماـمت  رد  دـعب  ژورن و  رد  تیحیـسم  ندرک  دوباـن  يارب  ياهلیـسو  هار و  يوجتـسج  رد  ژورن 
. ددرگ زاب  اهناگاپ  کیرات  يادخ  دیاش  هک  دنتخاون  تیاهن  ات  ار  لاتم  کلب  دندز و  شتآ  ار  يدایز  ياهاسیلک  دنتشک و 

. دننکیم دای  اههناسفا  اههسامح و  روشک  ناونع  هب  ژورن  زا  اهتسیروت  ناگدننکدیدزاب و 
هدید فلتخم  ياههفایق  اب  نایادگ  ناداتعم و  ات  ابیز  یگنس  ياههناخ  زا  زیچ  همه  رهش  نیا  زکرم  رد  هک  تسولسا  مه  روشک  نیا  تختیاپ 
لاتم کـلب  هورگ  نیلوا  ناونع  هب   mayhem هورگ یعلض  شـش  قاتا  کی  رد  رهـش و  نیا  زکرم  ياههناخ  نیمه  زا  یکی  رد  دوشیم .

سکع و رب  ياهبیلص  هارمه  هب  رس  يالاب  يزان  هتسکش  ياهبیلص  اپ ، ریز  رد  فیثک  رایـسب  ياهـشرف  قاتا  نیا  رد  تفرگ . لکـش  ژورن 
. دوشیم هدید  هدش  نازیوآ  راوید  رد و  هب  هک  اهگنیکیاو  ریشمش 

. تسا هورگ  هدنهد  لیکشت  بیکرت  زا  هدنام  یقاب  وضع  اهنت  رضاح  لاح  رد  Hell hammer
نایفارطا هک  دندرکیم  یگدنز  هناخ  نامه  رد  هورگ  نیا  ياضعا  تفرگ . لکش  داتشه  ههد  لیاوا  رد  ژورن  رد  یقیـسوم  نیا  ساسا  هیاپ و 

. دننکیم دای  یناطیش  ياهناخ  ناونع  هب  هناخ  نیا  زا 
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: دیوگیم  Hell hammer
: دنتفگیم ناشیاههچب  اههون و  هب  دندرکیم و  رارف  ام  ندید  ضحم  هب  اهنزریپ  میتفریم  ياهزاغم  هب  دیرخ  يارب  یتقو 

. تسا ناطیش  یگدنز  لحم  اجنیا 
روط نامه  ار  وا  هزانج  هورگ  ياضعا  درک و  یـشالتم  ناگتاش  اب  ار  دوخ  زغم  هورگ  هدنناوخ   dead هک دوب  راک  نیرمت و  لوغشم  هورگ 

. دوش ناگدنرپ  كاروخ   dead دسج ات  دندرک  اهر  هناخ  طایح  رد 
: دیوگیم  Hell hammer

Hell hammer درکیم تبحـص  ژورن  بیجع  ياههعلق  زا  مه  هشیمه  دوب و  هناوید  ًاعقاو  وا  نوچ  درکن  بجعتم  ارم   dead راک نیا 
: دیوگیم سومیناروا  دندید و  ار   dead هزانج هک  دندوب  یناسک  نیلوا  هورگ  تسیراتیگ   euronymous و

. دوب هدش  هدیشاپ  اهراوید  هب  شنوخ  هتخیر و  نیمز  يور  وا  زغم  هک  میدید  ار  وا  هزانج  یتقو  ام 
: دیوگیم  Hell hammer

ینینچ نیا  سابل  هک  دوب  یسک  نیلوا   Hell hammer دروخ . تخپ و  يزبس  لفلف و  اب  تشادرب و  ار  وا  زغم  زا  یتمـسق  سومیناروا  %%
ناوختـسا زا  هک  يدـنبندرگ  هب  هک  یمارگاتنپ  هارمه  هب  هایـس  یمرچ  ياهتکاژ  نیج ، ساـبل  دـنلب ، ياـههمکچ  درک . دـم  ار  لاـتم  کـلب 

. دوب لاتم  کلب  هورگ  پیرت  نیلوا  دوب  هدش  هتخاس   dead همجمج
درک حرطم  یناطیـش  هورگ  کی  ناونع  هب  ار  دوخ   venom لثم یسیلگنا  ياههورگ  یتح  هدوب و  یکانسرت  یقیـسوم  هشیمه  لاتم  کلب 

یگنج تفرگ و  لکـش  نآ  رد  یـساسا  یتارییغت  تفر  ژورن  هب  لاتم  کلب  هک  یتقو  اما  دـنداد . قفو  یتسرپ  ناطیـش  نیناوق  قبط  ار  دوخ  و 
mayhem زا دعب  هک  يرگید  ياههورگ  زا  درک . ادیپ  دامن  هدروخ  دنویپ  هتفرگ و  لکش  یقیسوم  نیا  اب  تیحیـسم  هیلع  رب  هک  یمیظع 

ادتبا رد  هک  درک  هراشا   emperor و dark throne، immortal، burzum، marduk هب ناوتیم  دنتـسویپ  تضهن  نیا  هب 
. دندرک دشر  هدش و  لیکشت  ینیمزریز  تروص  هب 

. دشیم بوسحم  تضهن  نیا  ربهر  یعون  هب  وا  داد . لکش  ار   DSP تکرش  euonymus نامز نیمه  رد 
: دیوگیم وا  دروم  رد   Hell hammer

. تشادن تاساسحا  وا 
. تسا شخب  تذل  شیارب  یگدنز  عون  نیا  هک  تفگیم  مه  هشیمه  تشادن و  محرت 

. دش لیکشت  هورگ  نیرمت  لحم  هناخ  نامه  نیمز  ریز  رد  تکرش  نیا 
. دشیم نشور  عمش  اب  دوب و  كانمن  کیرات و  میدق  ياهلاچ  هایس  لثم  نیمز  ریز  نیا 

اب ینزدوخ  هب  ردخم  داوم  زا  لصاح  یگئـشن  جوا  رد  دندرکیم و  نت  هب  نفک  نآ  زا  جورخ  ناکم و  نیا  هب  ندـمآ  زا  سپ  يرایـسب  دارفا 
. دنتشونیم ار  ترابع 666  راوید  يور  رب  يرپسا  اب  دنتخادرپیم و  هتسکش  هشیش  وقاچ و 

دای هب  ار  دـیبوک  دوخ  زغم  هب  کتپ  اـب  هک  یـسک  یتح  دـندرکیم و  کیلـش  راوید  اـی  دوخ  هب  گـنفت  اـب  هک  یمدرم   Hell hammer
. دش شوهیب  ات  دز  ریجنز  اب  ار  دوخ  ردقنآ  زور  کی  هک  سومیناروا  یتح  ای  دروآیم 

نیلوا اب  دش و  يزیر  هیاپ   marduk ریذپان شزاس  هورگ  نامز  نیا  رد  دوب و  تفرشیپ  لاح  رد  لاتم  کلب  هک  دوب  لاس 1990  دودح  رد 
زا هک  یگرزب  تسیراتیگ   Samoth درک . زاب  تیحیـسم  اب  هزرابم  لاتم و  کلب  يور  رب  ار  دیدج  يرد   me Jesus ینعی دوخ  موبلآ 

: دیوگیم دراد  ار  burzum، satyricon و …  اب يراکمه  هقباس  تسا و  emperor هدنهد لیکشت  ياضعا 
. تشگ دهاوخ  زاب  اهگنیکیاو  نایدا  هنوگچ  هک  دید  دیهاوخ  درک و  میهاوخ  مالعا  حیسم  هب  تبسن  ار  دوخ  ترفن  مشخ و  هشیمه  ام 

رد دنتشاد . تیحیسم  هب  تبسن  صاخ  یترفن  اهنآ  همه  هک  دوب  نیا  دشیم  هدید  لاتم  کلب  عقوم  نآ  ياههورگ  نیب  رد  هک  یکارتشا  هطقن 
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. دش دم  دندیمانیم  نیدُوا  نازابرس  ار  دوخ  هک  یناسک  هلیسو  هب  اهاسیلک  ندز  شتآ  نامز  نیا 
گرو هک  یفورعم  ياهاسیلک  زا  درک . هراشا   count grishnackh نامه ای   varg vikerness هب ناوتیم  راک  نیا  ناماگشیپ  زا 

. تسا ژورن  یناتساب  راثآ  زا  هک  دربیم  مان  ار   fantoft دز شتآ 
مجنپ دلاراه  هاشداپ  یگداوناخ  ياسیلک  اسیلک  نیا  هک  دز  شتآ   samoth هک تسا   kolmen kolen فورعم ياهاسیلک  رگید  زا 

skjold ياسیلک  kolmen ياسیلک ندز  شتآ  زا  دـعب  دز و  شتآ  ار   fantoft ياسیلک گرو  کمک  اب  ادتبا  رد   Samoth هدوب
: دیوگیم وا  دیشک . شتآ  هب  مه  ار 

مه گرو  مدرک . رارف  مدز و  تیربک  متخیر و  نآ  يور  لیئوزاگ  نلاگ  دـنچ  مه  نم  تشاد و  دوجو  اـسیلک  بارحم  ریز  رد  یکچوکرد 
نیع رد  ریگ  تخس  ساسح و  رایسب  شايژولوئدیا  رد  دیشوپیم و  ار  اهگنیکیاو  ياهـسابل  بلغا  هک  دوب  شبنج  نیا  یلـصا  ياضعا  زا 

نیرتدـنت رد  یتح  هشیمه  تسا و  دوهـشم  ًالماک  مـالک  نودـب  هچ  مـالک و  اـب  هچ  مازراـب  ياـهگنهآ  رد  هتکن  نیا   ) دوب یتاـساسحا  لاـح 
. دوب اسیلک  ندز  شتآ  قیرط  زا  نایحیسم  اب  هزرابم  هب  دیدش  نادقتعم  زا  گرو  دوشیم .)  هدینش  كانمغ  ياهمغن  وا  ياهگنهآ 

ناـیرج نـیا  زا  دــعب  درک . راردا  اـسیلک  راوـید  يور  تـفر و  شتآ  ناــیم  هـب  هلــصافالب  دز و  شتآ  ار   fantoft ياـسیلک نیزنب  اـب  وا 
ار سومیناروا  گرو  هک  دوب  نایرج  نیا  زا  دـعب  هام  ود  ًاـبیرقت  هدرک و  ندـش  روهـشم  يارب  ار  راـک  نیا  گرو  هک  درک  اـعدا  سومیناروا 

تیحیسم هک  تسنیا  لاتم  کلب  ياضعا  كرتشم  رظن  دیدنخیم . هاگداد  رد  امئاد  تفاب و  ار  شیاهوم  هاگداد  هب  نیهوت  دصق  هب  تشک و 
يارب دندرب و  تراغ  هب  ار  مدرم  هرقن  الط و  ناشندمآ  اب  اهنآ  هک  دـمآ  ژورن  هب   olaf tryggvason طسوت دالیم  زا  دعب  لاس 995  رد 

رارق گرم  ای  حیـسم  یهار  ود  رـس  ار  مدرم  دندز و  شتآ  ار  اهناگاپ  ياههعلق  دندناروخ و  ژورن  مدرم  هب  ار  دـیدج  نید  ناشتردـق  يارجا 
. دوب نوناقیب  هزادنا  نامه  هب  یلو  دوبن ، نینوخ  نانچنآ  لبق  دننام  لاس 1537  رد  گنیکرتول  نیترام  تاحالصا  دنداد .

غیلبت ناغلبم  درک و  ادـیپ  شیازفا  ژورن  رد  يدزد  زواجت و  گنیکرتول  تاحالـصا  اب  درک . طولخم  يژورن  اب  ار  یناملآ  ناـبز  گـنیکرتول 
. دنوشیم کیدزن  ادخ  هب  ندش  یحیسم  اب  هک  دندرکیم 

: دیوگیم ژورن  ناکدوک  تأیه  وضع   Trond viggo torgersson
. دنتسه مدرم  يونعم  ییورود  نیا  هب  نداد  نایاپ  ناهاوخ  اهتسرپ  ناطیش 

رادیب ثعاب  شتآ  نیا  هک  تسا  راودـیما   Torgersson دوشیم رتتخـس  یگدنز  زور  ره  تسا و  فیعـض  رایـسب  ژورن  نامز  نیا  رد 
: دیوگیم تینابصع  اب  دوشیم  لاؤس  هنیمز  نیا  رد   andriass artfloat فقسا زا  یتقو  دوش . مدرم  هتفخ  راکفا  ندش 

روسفرپ مینکیمن  رکف  نانآ  اب  هزرابم  هب  یتح  ام  هک  دنتـسه  فیعـض  ردـق  نیا  دـنک و  رادهشدـخ  ار  ام  نید  دـناوتیمن  ًاـعقاو  لـیاسم  نیا 
: دیوگیم  tormod engelsviken

قیقد رایسب  ناشدیاقع  رد  فرط  ود  ره  هک  دناهتفرگ  رارق  نایحیسم  لباقم  رد  اهناگاپ  راب  نیا  میتسه و  یطسو  نورق  هیبش  ینامز  رد  نالا 
. دنتسه

: دیوگیم دنهاوخیم و  یعقاو  یناحور و  ینید  نایژورن  دراد  داقتعا  وا 
. تسا نایحیسم  تنوشخ  زا  ماقتنا  یهاوخ و  نوخ  یعون  اهناگاپ  شبنج  تکرح و  نیا 

گنیکیاو وئن  تبون  نالا  یلو  دنتفر  نیب  زا  نامز  رورم  هب  دندوب و  تکاس  تیحیـسم  ندمآ  نامز  رد  اهگنیکیاو  دیروایب  دای  هب  دیاب  امش 
. تسا

تفرگ دای  ار  هایس  يوداج  دوز  رایسب  هک  تسا  شبنج  نیا  زا  رگید  يوضع  دوب  ژورن  رد  هاگـشناد  دیتاسا  زا  هک  یمناخ   Nebelhexa
. دش لیدبت  ناطیش  ياسیلک  ربتعم  ياضعا  زا  یکی  هب  و 

يارب اـپورا  روت  رد   emperor هورگ هارمه  هـب   samoth اب درک و  كرت  ار  ناطیـش  ياـسیلک  ماـجنا  رـس  تشاد و  زمرق  ییاـهوم  وا 
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زا  nebelhexa و  samoth لاس نامه  ون  لاس  بش  همین  رد  درک . جاودزا  وا  اـب  دـش و  انـشآ  تشاد  تکرـش   cradle of filth
nebelhexa ياههنیس اهتسرپ  ناطیش  مسر  هب   samoth ناتخرد نایم  رد  ییاج  رد  دـنتفر و  الاب  ناشهناخ  یکیدزن  رد  یفرب  یهوک 
Nebelhexa دنـشکن تسد  هزرابم  زا  ژورن  نید  ندش  ضوع  ات  هک  دـندش  مسقمه  مه  اب  تخیر و  فرب  يور  ار  نآ  نوخ  دـیرب و  ار 
varg درک و ریگ  شتآ  ناـیم  رد   samoth نآ ندز  شتآ  زا  سپ  دـنتفر و  ییاسیلک  ندز  شتآ  يارب   varg هارمه هب   samothو

: دیوگیم گرو  دروم  رد   nebelhexa داد . تاجن  ار  وا 
دیاب تفگیم   samoth هب هشیمه  وا  دنکیم  يراک  همه  فده  هب  ندیسر  يارب  دراد و  دادعتسا  زیچ  همه  رد  تسیئانثتـسا و  یناسنا  وا 

. دز شتآ  ار  اهاسیلک  مامت 
کی نتـشک  مرج  هب  هک  تـسا  شبنج  نـیا  فورعم  صاخـشا  رگید  زا   emperor هدـنهد لیکـشت  ياضعا  زا  قباـس و  رمارد   Faust

. دش موکحم  سبح  لاس  هب 14  اسیلک  ندز  شتآ  شیشک و 
مدق مه  اب  دش و  تبحص  هب  لوغشم  هناتسود  وا  اب  دید و  ار  یشیشک  درکیم  دیدزاب  کیپملا  كراپ  زا   faust یتقو تسوگآ 1992  رد 

زا دـعب  زور  ود  درکرارف . درک و  اهر  ار  وا  هزانج  دـیرب و  وقاچ  اب  ار  شیـشک  ندرگ   faust لگنج نیا  رد  دـنتفر و  لگنج  نایم  هب  نانز 
لخاد  faust دـنتفر و كراپ  نامه  یکیدزن  هب  ییاـسیلک  ندز  شتآ  يارب   euronymous و  varg هارمه هب   faust نایرج نیا 

لیئوزاگ یمک  تشاذگ و  نآ  يور  مه  ار  یبهذم  ياعد  باتک  لیجنا و  تشاذـگ و  راک  بارحم  رد  دوب  هتخاس  هک  یتسد  بمب  تفر و 
ریگتسد و  faust هک دوب  هعقاو  نیا  زا  دعب  دنشاب . اسیلک  راجفنا  دهاش  ات  دندرک  رارف  هوک  يوس  هب  مه  اب  همه  تخیر و  نآ  یکیدزن  رد 

. دش موکحم  سبح  لاس  هب 14 
زا لاثم  يارب  دش و  هدیشک  مه  ایند  ياهتمسق  رگید  هب  هکلب  دوب  ژورن  رد  اهنت  هن  یتسرپ  ناطیش  تیحیسم و  دض  لاتم و  کلب  شبنج  ریثات 
cannibal و  deicide، six feet under ياـههورگ هـب  دـندش  لیکـشت  هـنیمز  نـیا  رد  اـیند  طاـقن  رگید  رد  هـک  ییاـههورگ 

دیاقع راکفا و  رـصم  رد  یتسرپ  ناطیـش  درک . هراشا  ناوتیم  اداناک  رد   kataklysm ایلاتیا ، رد   opera IX اـکیرمآ ، رد   corpse
یخرب نادنزرف  هلمج  نآ  زا  رصم و  هفرم  دنمتورث و  هقبط  هب  هتسباو  هداد  ناشن  تاقیقحت  هچنآ  ساسا  رب  هک  ناتسرپ  ناطیـش  هورگ  ناوریپ 

هدرک و ملظ  ناطیـش  هب  دنوادخ  هک  تسا  راوتـسا  ساسا  نیا  رب  نانآ  دـیاقع  دنتـسه ، ناراگن  همانزور  نادـنمرنه و  یـسایس ، نالوؤسم  زا 
يارب وا  ناـنآ  هتفگ  هـب  اریز  درک  شتـسرپ  ار  وا  دـیاب  ور  نـیا  زا  هدرک  نوریب  تـشهب  زا  ار  وا  دـهدب ، دوـخ  زا  عاـفد  هزاـجا  هـکنیا  نودـب 

تسه و يدمح » نیدلا  دامع   » مان هب  یناوج  هک  هورگ  نیا  ربهر  درک . تفلاخم  ادخ  اب  تعاجش  اب  نوچ  تسادخ  زا  رتهتـسیاش  شتـسرپ ،
همه ناطیـش  دزادرپـب و  وـگتفگ  هب  وا  اـب  دـناوخارف و  ار  ناطیـش  هتـسناوت  اـهراب  هک  تـسا  هدرک  دـیکات  دراد و  ناطیـش  رازگتمدـخ  بـقل 

. تسا هدرک  هدروآ  رب  ار  وا  ياههتساوخ 
زا زور  نیا  دوشیم . رازگرب  هبنش  ياهزور  رد  ناتسرپ  ناطیش  مسارم  تاعامتجا و  دنراد . ار  شیاین  صاخ  ياههمانرب  مسارم و  هورگ  نیا 

. تسا سدقم  يزور  دوهی  رظن 
هنوراو بیلص  ود  هفاضا  هب  هنوراو  ياهراتـس  نورد  رد  هک  تسیاهریاد  هلمج  نآ  زا  هک  دنراد  صاخ  ياههناشن  اهتمالع و  هقرف  نیا  ناوریپ 
لحاس يرگید  اهناتسروگ و  تسخن  تسا ، بسانم  نارتخد  هب  زواجت  يارب  ناکم  ود  هک  دندقتعم  نینچمه  دراد و  رارق  يدوواد  هراتـس  و 

هب هورگ  نیا  ياـضعا  دـنهدیم . رارق  ناـنآ  محر  رد  ناطیـش  مخت  نارتـخد ، هب  زواـجت  اـب  هک  دـنراد  هدـیقع  ناـنآ  بش ، ماـگنه  هـب  اـیرد 
دـنروآیم و نوریب  اهربق  زا  ار  ناگدرم  داـسجا  دـنوریم و  هرهاـق  رد  رـصم  كرهـش  ثلونموک »  » ناتـسروگ هب  ًاـصوصخم  اهناتـسروگ و 

نآ رود  ناطیـش  هـب  برقت  يارب  سپـس  دـننکیم و  ورف  هدرم  دـسج  رد  ار  رپ  جـنپ  هراتـس  اـی  يدوواد  رپ  شـش  هراتـس  هتـسکش و  بـیلص 
تاناویح نیا  نتشک  زا  سپ  هک  گس  ای  هدام  هبرگ  حبذ   » زا دوب  ترابع  هک  دننکیم  میدقت  ناطیش  يارب  ییاهینابرق  نینچمه  دندرگیم .

يارب یناویح  رگا  دوش و  یـضار  اهنآ  زا  ناطیـش  ات  دـنخرچیم  ياهریاد  کـی  رد  دـنلامیم و  دوخ  ياْهتـسد  اـهتروص و  هب  ار  اـهنآ  نوخ 
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زا ياهخـسن  هاگنآ  دـنلامیم و  دوخ  ياهتروص  هب  ار  نوخ  سپـس  دوش و  يراج  نوخ  ات  دـننکیم  یمخز  ار  دوخ  تسد  دـنباین  یناـبرق 
. دنزادرپیم ردخم  داوم  لامعتسا  هب  دوشیم  هتخاون  كار »  » یقیسوم يادص  هک  یلاح  رد  دعب  دننکیم و  هراپ  هراپ ، ار  دیجم  نآرق 

همادا دوخ  تیلاعف  هب  يدازآ  لامک  اب  دـش و  سیـسات  رـصم  رد  یناهنپ  تروص  هب  يدـالیم  لاس 1993  زا  رـصم  رد  یتسرپ  ناطیـش  هورگ 
دندرک و مالعا  ار  دوخ  تادابع  تیوه و  هدرک و  تکرش  دوب ، هداد  تبیترت  وروبلام »  » راگیس دیلوت  تکرش  هک  ینـشج  رد  هکنیا  ات  دنداد 
هک دوب  هدش  هتـشون  ینامـسآ  نایدا  یلاعت و  كرابت و  يادـخ  سدـقم  تاذ  هب  تناها  ازـس و  ان  اهنآ  يور  رب  هک  دندیـشوپ  ییاهـشوپ  ریز 

دیکات دنهد و  رارق  داقتنا  دروم  تخس  ار  هورگ  نیا  روشک ، نیا  یلم  ياهورین  یـسایس و  ياهورگ  رـصم و  یمالـسا  تاسـسوم  دش  ببس 
دش مالسا  زا  نانآ  دادترا  بجوم  تسا ، هدش  راتفرگ  نآ  هب  هورگ  نیا  دارفا  هک  ینید  ءالخ  ییارگ و  چوپ  هک  دننک 

قارع ناتسدرک  رد  یتسرپ  ناطیش 
هیدیزی هیمست  هجو  یبدا و  هشیر 

. تسا ناتسدرک  رد  جیار  یناتساب  نایدا  زا  نایدیزی  ای  يدزإ ) ظفلت :  ) Êzidî يدرک هب  هیدیزی 
( ناتزی  ) نادزی نآ  عمج  هدمآ و  رد  دزی  لکـشب  هدـش و  لیدـبت  لاد  هب  ات  هتفای ، فیفخت  تزی  هب  لوا  يهلهو  رد  هتزی  مسا  يولهپ  نابز  رد 
ار نادزی  ینعم  نوچ  اهبرع  تسا و  هدـیدرگ  لدـبم  نادزی  هی  هدـش و  هداد  نآ  رد  يرگید  فیفخت  یمالـسا  نارود  رد  سپـس  دـشابیم و 

. دندرک ریبعت  دیزی  هب  ار  نآ  دنتسنادیمن 
رد هک  تسا  هتزی  ای  دزیا  هملک  زا  قتـشم  يدیزی  هژاو  تایاور  رب  انب  دندیمان . يدیزی  ار  اهنآ  هداد و  تبـسن  هیواعم  نب  دیزی  هب  ار  اهنآ  اذـل 

. تسا ییادخ  نید  يانعم  هب  ناتساب  یسراپ 
اما دناهتسناد ، زین  یجراخ  هسینا  نب  دیزی  ای  هیواعم  نب  دیزی  هب  بوسنم  ار  نآ  مان  ًاضعب  تسه و  یتافالتخا  ناشیا  مان  هیمـست  هجو  باب  رد 

. دشاب رتحیحص  تشترز ، نید  رد  دزیا  موهفم  هب  شاهراشا  شیک و  نیا  يهنیراپ   %% مان دسریم  رظنب 
. دننکیم هدافتسا  دوخ  ندیمان  يارب  زین  ینساد  هژاو  زا  نایدیزی 

هچخیرات
تسا و هتفرگ  رارق  يونام  یتشترز و  نایدا  ریثأت  تحت  تسا و  هتـشاد  دوجو  هدـش ، داـی  قطاـنم  رد  مالـسا  دورو  زا  شیپ  نید  نیا  هنیـشیپ 

. دناهتشاد ریثأت  نآ  رب  یتشترز  تیونث  هناتسرپرهم و  دیاقع 
. دناهدش هدرمشرب  عبانم  رد  زین  مالسا ) زا  سپ  هیفوص (  دیاقع  و  يروطسن »  » يهقرف دوهی و  نید  زا  یتاریثأت 

. دناهتسناد هعیش  تالغ  هلمج  زا  ياهقرف  ار  نآ  یمالسا  ياههقرف  هب  طوبرم  عبانم  رد 
هلاسم نیا  هب  مِِهتَلحن » ءاشنَم  هیدـیزَیلا و   » باتک رد  هک  دوب  اشاپ  رومیت  دـمحا  درک ، بلج  اهنآ  هب  ار  ناـققحم  هجوت  هک  يدنمـشناد  نیلوا 
يدع خیش  هک  تسا  ینامز  نامه  نامز  نیا  هک  دوب  هدماین  خیرات  رد  یمان  يرمق  يرجه  مشش  نرق  زا  شیپ  موق  نیا  زا  هک  دنکیم  هراشا 

. تسا هداهن  ناینب  اهنآ  نایم  رد  ار  هیودع »  ٔ  » هقیرط هدمآ و  اهنآ  نایم  هب 
. تسا هدناوخ  مان  نیمه  هب  ار  اهنآ  تسا  هدش  فیلات  يرمق  يرجه  لاس 752  هب  هک  دوخ  باتک  رد  سارفوبا 

: دسیونیم باسنالا  باتک  رد  یناعمس » میرکلادبع  نب  دمحم  دیعس  وبا  ، » رگید ققحم 
تماقا دهاز  مدرم  تروص  هب  اجنآ  ياههید  رد  دندوب و  يدیزی  هک  دید  نآ  یحاون  ناولح و  ناتـسهوک  رد  قارع  رد  ار  يرایـسب  تعامج 

هب دـننکیم و  ریمخ  نان  اب  ار  نآ  دـنراد و  یمرب  يدـع  خیـش  دـقرم  زا  كربت  يارب  ار  لگ  نیا  دـنروخیم . لاح »  » ماـن هب  یلِگ  دنتـشاد و 
. دنمان تارب »  » ار نآ  دنروخیم و  هاگ  هاگ  هدروآرد و  صرق  تروص 

تنوکس لحم  نابز و 
دوخ هاگهانپ  ار  زورهش  ناولح و  یناتـسهوک  تاعافترا  نایدزیا  ناریا  روشک  رد  مالـسا  شرتسگ  زا  سپ  تسا ، يدرک  اهیدیزی  رثکا  نابز 
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راشتنا اما  دندرگ ، مرگرـس  دوخ  ینییآ  ياهـشور  هار و  هب  نیملـسم  مشچ  زا  رود  دننامب و  یقاب  دوخ  یناتـساب  شیک  هب  دنناوتب  ات  دنتخاس 
ناو رکب ، راید  يراکه  بلح  لصوم  فارطا  رد  نونکا  يدزیا  نادرک  دنروایب  مالسا  نانآ  زا  يریثک  هورگ  هک  دش  ثعاب  ناریا  رد  مالـسا 

رد زین  يداـیز  ًاتبـسن  رامـش  ناتـسنمرا و  يوروـش و  ناـجیابرذآ  نـیب  ياهنیمزرـس  نیچـال و  غاـب  هرق  دادـغب ، ناخیـش  راجنـس ، مور  ضرا 
. دننکیم یگدنز  ناملآ ) هژیو  هب   ) ییاپورا ياهروشک 

يراکه رفاسم  نب  يدع  خیش 
« ناورم نب  نسح  نب  ناورم  نب  یـسوم  نب  لیعامـسا  نب  رفاسم  نب  يدـع  لئاضفلاوبا  نیدـلا  فرـش   » شاهینک لماک و  مان  هک  ار  وا  یخرب 

کبلعب رد  هک  دناهتـسناد  اوقتاـب  حـلاص و  يدرم  ار  وا  دـنراد . رظن  قاـفتا  وا  تیوـما  رد  دـننادیم و  مکح  نب  ناورم  هب  بوـصنم  ار  تسا 
هدومن عمج  دوخ  رودب  ار  اهیدیزی  هتسناوت  هتخادرپ و  هیودع  هقیرط  راشتنا  هب  هدمآ و  راج  یس  هقطنم  هب  ماش  زا  تسا  هدمآ  ایند  هب  هیروس 

. تسا هدیزگ  ینکس  لصوم  ناتسدرک و  رد  يراکح  ناتسهوک  رد  اهدعب  دیامن . راداو  یمالسا  ياههمانرب  تیاعر  یتسرپ و  ادخ  هب  و 
. ددرگیم موسوم  يراکح » يدع  خیش   » هب وا  نامز  نیا  رد 

ات 558 لاس 555  نیب  وا  دـنوشیم . هناگیب  دوخ  ناگتـشذگ  دـیاقع  زا  يداـیز  دـح  اـت  دـنریذپیم و  دوخ  دـشرم  ناونع  هب  ار  وا  اهیدـیزی 
. دننکیم نفد  يراکح  رد  دوخ  يهیواز  رد  ار  يو  دوریم و  ایند  زا  تسا  هتشاد  نس  لاس  هب 90  کیدزن  هک  یلاح  رد  يرمق  يرجه 

: تسا هدش  هتشون  نینچ  يو  ربق  گنس  يور  رب  تسا و  عقاو  ریلو ) هه   ) لیبرا یکیدزن  رد  وا  يهربقم 
. هیدیزی خیش  يراکحلا ، يدعلا  خیشلا  لحم  لزنملا  هذه  ضفخا  ضرالا ، ءامسلا و  قلاخ  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 

دیدرگ يو  نیشناج  رخص » نب  تاکربلاوبا   » شاهدازردارب راج  یس  ناتـسرهش  رد  عقاو  شلال  هوک  رد  وا  نفد  يدع و  خیـش  تافو  زا  سپ 
. دش اهیدیزی  سیئر  تاکربلاوب  نب  يدع  وا  زا  دعب  و 

. دوب یناملسم  درم  مه  وا 
يهدیقع رد  نسح  خیـش  نامز  رد  دنیوگیم  دیدرگ . باختنا  اهیدیزی  تسایر  هب  نیفراعلا » جات  هب  بقلم  نسح   » شرـسپ تشذگرد  نوچ 

دنداد و تیهولا  ماقم  رفاسم  نب  يدع  خیـش  هب  تفرگ و  ناج  اهنآ  نایم  رد  یناتـساب  نید  هرابود  دش و  لصاح  یتاهبـش  اهیدیزی  یمالـسا 
. تسا هدومن  لولح  يو  رد  ادخ  دنتفگ 

. تسا هیبش  هعیش  بهذم  هب  رظن  نیا  زا  هک  تسیثوروم  یتیربهر  نایدیزی  تیربهر 
. تسد ورف  دیرم ، تسا و  تسد  ارف  ریپ ، ای  خیش  يرگید  بتارم  هلسلس  ره  لثم  اهنآ  بتارم  هلسلس  رد 

سدقم ياهباتک 
نیا دروم  رد  دانسا  ریگمشچ  دوبمک  لئالد  زا  یکی  دشیم و  بوسحم  وبات  نایدیزی  يارب  نتـشون  ندناوخ و  داوس  نتـشاد  شیپ  اهتدم  ات 

. دشاب دیاب  رما  نیمه  بهذم 
هفحـصم  » ای هایـس »  » باتک يدـع و  خیـش  هب  بوصنم  هولج »  » باتک دـنراد  قلعت  نییآ  نیا  هب  هک  درب  مان  ناوتیم  ار  باتک  ود  لاح  ره  هب 
يهمجرت نتم و  اب  راب  هدزیس  دودح  رد  دعب  هب  يدالیم  لاس 1895  زا  هک  تسیدرک  موظنم  نابز  هب  ود  ره  هک  وا  رـسپ  هب  بوصنم  شهر »

. تسا هدیسر  پاچ  هب  فلتخم  ياهنابز  هب  اهنآ 
تسا نینچ  نایدزیا  هناگشش  ياهزامن  زا  سپ  ياهشیاین  زا  یکی  همجرت 

مدرم ادزم  يا  الاب ، ناهج  راگدنوادخ  يدازیمدآ و  نج و  هدـنهد  يزور  یهام  رهم و  نادزی  یناهج و  هاشداپ  وت  هک  اقح  گرزب  دزیا  يا  »
تمظع دـنیامن و  اپ  رب  ناتـسدرک  رد  یـشروش  دـننک و  دوبان  ار  ناهارمگ  دـنیامن و  شخپ  ار  نامیا  رتفد  هک  هد  يراـی  هدژم  ار  ناتـسدرک 

.« دنزاس دوبان  ار  رفک  نیمزرس  دنرادهگن و  راوتسا  اج و  رب  اپ  ار  ناریا 
تاداقتعا
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نییآ لیبق  زا  یناریا  رگید  نایدا  دنتـسه و  ینام  نییآ  ناگدنامزاب  زا  نایدزیا  ناخروم  زا  یخرب  ياههتـشون  يدزیا و  یطخ  ياهباتک  هب  انب 
ناهج قلخ  زا  سپ  یلو  تسا  ناهج  راگدـیرفآ  هک  دنتـسه  ییادـخ  هب  دـقتعم  تسا  هدرک  ادـیپ  ذوفن  نانآ  کلـسم  رد  كدزم  تشترز و 

. درادن نایناهج  ناهج و  راک  هب  يراک 
. تسا هدوب  سوواط  کلم  درک  قلخ  هک  ار  يدوجوم  نیتسخن  ادخ  دنیوگ 

کلم یلو  دنتـسه  قلخ  ادخ و  نیب  طبار  هک  دنلئاق  رگید  کلم  شـش  سوواط  کلم  زا  سپ  تسیکی و  ادـخ  تاذ  اب  سوواط  کلم  تاذ 
سدـقم درخ  دوجو  هب  يراب  تاذ  زا  سپ  هک  دوشیم  ردابتم  نهذ  رد  نایتشدرز  دـیاقع  اجنیا  رد  دوشیم . بوسحم  کلم  نیلوا  سوواط 
بوسحم نادنپـسامشا  وزج  یهاگ  ونیمأتنپـسا  دـنراد و  دنپـساشما  شـش  وا  زا  دـعب  تسا و  دوجوم  نیلوا  هک  دـنراد  هدـیقع  ونیمأتنپـسا  اـی 

. دنوشیم ات  شش  نادنپسامشا  دنرگنیم و  تیهول  رابتعا ا  هب  ار  وا  یهاگ  دسریم و  تفه  هب  اهنآ  هدع  دوشیم و 
یهتنم تملظ  رب  رون  هبلغ  هب  هک  تسا  میدـق  ناریا  تیونث  نآ  أـشنم  تسیتـسرپ و  رون  يدـیزی  شیک  نتروه  لـثم  ینیقرـشتسم  يار  رب  اـنب 

. دوشیم
ریخ و مزاول  زا  رش  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  دوشیم و  بوسحم  ریخ  هلابند  هک  تسا  رـش  لصا  صخـشت  هکلب  تسین  نمیرها  سوواط  کلم 

. تسا شنیرفآ  هشقن  وزج  تسا و  ضرعلاب  فولخم 
دنتـسرپیمن لاعتم  يادـخ  مصخ  ضراعم و  ناونع  هب  ار  ناطیـش  اهيدـیزی  دوریم . رامـش  هب  شنیرفآ  ناکرا  زا  مه  سوواط  کـلم  سپ 

یلو داتفا  منهج  هب  دش و  یهلا  هاگرد  بوضغم  یـشکرس و  نایغط و  ببـس  دنچ  ره  هک  دننادیم  یکلم  ار  ناطیـش  ای  سوواط  کلم  هکلب 
زا يرایـسب  لثم  مه  نایدیزی  دیـشخب . ار  وا  ادخ  هاگنآ  دش و  رپ  شناگدید  کش  زا  مخ  تفه  هکنآ  دـنچ  تسیرگب  اجنآ  رد  لاس   7000

هتفای بیکرت  شتآ » كاخ و  داب ، بآ ،  » ینعی یلـصا  رـصنع  راهچ  زا  تسه  وا  رد  هچره  ناهج و  هک  دنراد  داقتعا  یناتـساب  نایدا  ناوریپ 
. تسا

زا همه  تیدبا  هاگرد  ناگتـشرف  هک  یلاح  رد  دـیرفآ  كاخ  بآ و  زا  ار  ناسنا  یماس ، نایدا  لومعم  رواب  هباشم  دوخ ، ياعدا  هب  دـنوادخ 
شهاگراب ناگتشرف  همه  زا  دنوادخ  یتقو  ور  نیا  زا  دراد . تیحجرا  كاخ ﴾ بآ و  جوزمم   ﴿ لگ رب  اهنآ  رواب  هب  شتآ  و  دنـشتآ ؛ سنج 

روتـسد نیا  زا  ناطیـش »  » سوواط کلم  دـننک ، میظعت  مدآ ، وا ، تسد  هتخاس  لباقم  رد  هک  دـهاوخیم  سوواط ﴾ برقم ، کلم  هلمج  زا  ﴿
یشروش ار  نآ  نایدیزی  تشاد و  دهاوخ  همادا  رشح  زور  ات  هک  یشروش  دراذگیم ، شروش  هب  رـس  نامز  نامه  زا  دچیپیم و  رـس  يدزیا 
شـشخب فـطل و  لومـشم  وا  ناـمزلارخآ  رد  هک  دـندقتعم  دـننکیمن و  نـعل  ار  ناطیـش  دـننادیم و  دـنوادخ  تـمکح  يور  زا  قـح و  رب 

. تشگ دهاوخ  راگدرورپ 
. دناهتسناد تالغ  وزج  نامزلارخآ ، رد  مالسا  خسن  هب  رواب  لیلد  هب  ار  اهنآ  یمالسا  نیملکتم  نیققحم و 

نعل سیلبا  ناطیـش و  هب  یبهذـم  ياهباتک  رگید  نآرق و  رد  نوچ  دـنراد و  تدارا  سوواط  کلم  ناشدوخ  لوق  هب  اـی  ناطیـش  هب  اهیدـیزی 
. دشابیم هکئالم  مامت  سیئر  هک  دنمانیم  سوواط  کلم  ار  وا  هدش ،

خیـش تشاد  عویـش  بس  نعل و  تداع  يدع ﴾ خیـش  یگدـنز  نامز  رد  ینعی   ﴿ نامز نآ  رد  نوچ  هک  تسا  هدـمآ  نیعم  مالعا  گنهرف  رد 
. ار سیلبا  رب  نعل  یتح  دننک  كرت  اقلطم  ار  نعل  داد  روتسد  يدع 

ج 1 ص ، ) هغالبلا جهن  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  لوق  هب  دنهنیم . جرا  ار  سیلبا  یتسرپ  اتکی  روهشم ، يافرع  زا  یـضعب  اهیدیزی  رب  هوالع 
: تفگ ربنم  يالاب  رب  دادغب  رد  يزور  یلازغ  دمحم  نب  دمحم  دماح  وبا  ردارب  یلازغ  دمحم  نب  دمحا  حوتفلاوبا  ( 35

. تسا قیدنز  دریگن  دای  سیلبا  زا  ار  دیحوت  یسک  رگا 
. تفریذپن یلو  دنک  هدجس  ار  ادخ  زا  ریغب  هک  دش  رومام  وا  اریز 

هب ًاددجم  شحور  دریمیم  هک  یماگنه  دشاب ، ریخ  راکوکین و  ناهج  رد  هچنانچ  ناسنا  دندقتعم  دنراد و  هدـیقع  حاورا  خـسانت  هب  نایدزیا 
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ناراوناج و ندـب  هب  دوشیم  دازآ  شحور  هک  یماـگنه  دـشاب ، يریرـش  راکدـب و  ناـسنا  رگا  اـما  دـنکیم ، لولح  راـکوکین  یکدوک  نت 
. دباییم هار  رام  مدژک و  نوچ  يذوم  تارشح 

: دنمسق ود  حاورا  اهنآ  هدیقع  هب 
. دنباذع رد  هشیمه  دننکیم و  لولح  سنج  دب  تاناویح  رد  هک  هریرش  لوا – 

بیغ ملاع  اب  حاورا  نیا  دنیامن و  فشک  ار  تابیغم  تانئاک و  رارـسا  هدنز  مدرم  يارب  ات  دـنیامنیم  زاورپ  اضف  رد  هک  كاپ  حاورا  مود – 
. دنتسه مئاد  سامت  رد 

تامرحم
ار وهآ  یهام و  كوخ ، تشوگ  مه  اهتـشوگ  زا  دننادیم و  مارح  دنوش  تیوقت  یناسنا  دوک  اب  هک  ییاهیزبس  ایبول و  ملک ، وهاک ، ندروخ 

. دنرامشیم مارح 
. تسا سورخ  لکش  هب  سوواط  کلم  اریز  تسا  مارح  مه  سورخ  تشوگ  ندروخ  اهنآ  نایاوشیپ  خویش و  يارب 

. دننادیم بحتسم  ار  نآ  ندرک  کبس  یلو  مارح  مه  ار  لیبس  ندیشارت 
. دنشارتب ار  شیر  دیابن  یناحور  نایاوشیپ  ارقف و  اهلاوق و  اما 

. دیامن لیلذ  ار  دوخ  سفن  ات  ددرگ ، رضاح  برط  سنا و  سلاجم  رد  دیابن  دوش و  رود  دوخ  لحم  زا  لاسکی  زا  شیب  درادن  قح  يدیزی 
نیدرورف و موسو  مود  يههد  ناسین  هام  رد  نوچ  اهنآ  يهدیقع  هب  دننادیم . مارح  ار  وا  اب  ندرک  یخوش  يدـیزی و  ریغ  نز  هب  ندرک  هاگن 

. داد ماجنا  دیابن  هام  نیا  رد  مه  ار  هناخ  ریمعت  درک و  جاودزا  دیابن  دنیامنیم  لاصتا  مه  اب  هکئالم  تشهبیدرا  لوا  ههد 
هدمآ نینچ  شهر » هفحـصم   » باتک رد  دنیبب . اج  کی  رد  ار  اهنآ  ندـناوخ  زامن  هدـش و  ناناملـسم  دجـسم  لخاد  رد  درادـن  قح  يدـیزی 

: تسا
طش و رـش و  ناطیق ، ناطیـش ، يهملک  دـننام  نآ  هب  هیبش  یمـسا  ای  میربب ، تسین  زیاج  ام  زا  سک  چـیه  رب  سوواط  کلم  ینعی  ناطیـش  مان 

. میروایب نابز  رب  دیابن  مه  ار  لعف  ای  تنعل  ای  نوعلم  ظفل  زین  اهنیا و  هیبش 
يارب ناـیدام  بسا و  زا  دـیابن  تسا و  کـلم  سوواـط  هب  تناـها  لـمع  نیا  اریز  دزیرب ، نیمز  رب  ار  دوـخ  ناـهد  بآ  درادـن  قـح  يدـیزی 

. دشوپب یبآ  سابل  دیابن  دیامن و  هدافتسا  یشکراب 
. دننکیم هنتخ  ار  دوخ  لافطا  اهیدیزی 

. دنروخیمن ار  بیرغ  یصخش  دازام  يهدروخ  مین  دنشونیمن و  بآ  راد  هتسد  فرظ  هزوک و  زا 
دارفا تاجرد 

: لوا
قلطم تواضق  قح  هدومن و  لولح  وا  رد  دنوادخ  زا  ییزج  هک  دندقتعم  هتسناد و  موصعم  ار  وا  تسا و  لوؤسم  ریغ  نوصم و  يدرف  ریما - 

. تسا يدع  خیش  لیکو  وا  اریز  دراد  دوخ  تیعر  رب 
. دشابیم روس  نامیلس  اهنآ  ینونک  ریما 

: مود
دشابیم و خیـش  هب  بوسنم  هداجـس  ظفح  يدـع و  خیـش  دـقرم  نامتخاس  رظان  تسا و  ینید  يایاضق  هب  رـصحنم  وا  فیاظو  خیـش –  اباب 

. دنکیم نییعت  ار  تاکز  باصن  زامن و  تاعکر  ددع  هزور و  مایا  هک  تسوا 
: موس

مارح مه  اب  هفیاط  هس  نیا  دارفا  جاودزا  دـشاب ، هیناباق  هیناسمـش و  هینادآ ، يهداوناـخ  هس  زا  دـیاب  هک  تساـه  يدـیزی  داوس  اـب  وا  خـیش – 
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. تسا
: مراهچ

دنزادرپب و اهنآ  هب  ار  دوخ  دیاوع  زا  دصرد  جنپ  دیاب  نادیرم  دنراد . ار  نادیرم  داشرا  فیاظو  هک  دنتسه  خیـش  زا  دعب  ماقم  رد  اهنیا  ریپ - 
. دنراد ریپ  زا  ار  نارامیب  تعافش  راظتنا 

: مجنپ
نوریب ندـب  زا  ار  نآ  دوـشن  هراـپ  اـت  هـک  دنـشوپیم  یهایـس  یمـشپ  يهـقرخ  هیدـیزی  يارقف  دـنیوگیم . ریقف  هیدـیزی  نادـهاز  هـب  ریقف - 

. دننکیم نفد  شبحاص  اب  گرم  ماگنه  هب  ار  نآ  دنزیوآیم و  ییاج  رد  ار  هنهک  يهقرخ  دنروآیمن .
. تسا مارتحا  بجوم  هلصو  هس  نیا  دنراذگیم و  رس  هب  زین  هالک  دندنبیم و  دوخ  ندرگ  هب  مه  ار  یبانط  هتشر  ارقف 

: مشش
یبوخ یلحم  يارعـش  اهلاوق  ًاـبلاغ  دـنناوخیم . دـیع  ماـیا  رد  اـی  ینید  مسارم  رد  ار  ینید  ياهدورـس  هک  دوشیم  هتفگ  یناـسک  هب  لاوق - 

هدومن و ذوخام  خیرات  ثداوح  تعیرش و  رارسا  ظفح  هب  تسا و  هداد  ار  هحیدم  هدیصق و  ءاشنا  قح  اهنآ  هب  يدع  خیـش  ایوگ  هک  دنتـسه 
. تسا هتشاد  رختفم  کلم  سوواط  تبحاصم  هب  زین 

نادـنزرف هب  دـننادیم و  یثوروم  ار  اهراک  نیا  دنـشابیم و  زین  نارئاز  سابل  هربقم و  ندرک  بوراج  تاروذـن و  يروآ  عمج  رومام  اهلاوق 
. دننکیمن جاودزا  دوخ  هلسلس  زا  ریغ  اب  اهنآ  دنزومآیم ، دورس  دیاصق و  انرس و  ین و  فد و  نتخاون  ینید و  صقر  دوخ 

: متفه
. تسا دایز  اهنآ  يهدع  اهکچوک - 

. تسا راد  هقلح  هک  دنراد  یخرس  ای  هایس  یمشپ  دنبرمک  دیفس و  ناشسابل 
ناتخرد ندـیرب  اهگـس و  لاقتنا  لیبق  زا  يدـع  خیـش  هربقم  رد  یتخـس  ياهراک  ماجنا  ناگدرم و  نفد  نفک و  لسغ و  اهنآ  ینید  فیاـظو 

. دشابیم
رب دیاب  صاخشا  نیا  دشاب و  هتشاد  هفشاکم  حاورا  اب  دنک و  ینیب  شیپ  ار  مدرم  تبقاع  دناوتیم  دیسر  اهکچوک  ماقم  هب  يدیزی  هچنانچ 

. دنریگب هزور  زور  لهچ  دنشاب و  رادافو  رفاسم  نب  يدع  خیش  هب  تبسن  هک  دنروخب  مسق  دننک و  ترایز  غارچ  لهچ  هتفر و  ربنم  لهچ 
: متشه

درم ره  دنهدیم . ماجنا  ار  دوخ  یناحور  ياسور  رماوا  هناروکروک  دنتـسه ، هفیاط  نیا  نایادگ  ماوع و  مدرم  هک  هیدیزی  ياهدیرم  دیرم - 
. دریگب میلعت  يو  زا  دنهدب و  وا  هب  ار  دوخ  زاین  رذن و  تاقدص و  دشاب و  هتشاد  خیش  ریپ و  دیاب  يدیزی  نز  ای 

دایعا
زور اقافتا  رگا  دنریگیم و  نشج  ار  هبنشراهچ  زور  هک  دشابیم  یبرغ  ناسین  ربارب 14  یقرش  ناسین  هام  لوا  هیدیزی  لاس  لاس -  لوا  دیع 

نیدرورف رخاوا  اـب  هک  دوشیم  لوـکوم  تسیبرغ  ناـسین  متـسیب  هک  هاـم  متفه  هبنـشراهچ  زور  هب  اـهنآ  دـیع  دـشاب  هبنـش  جـنپ  ناـسین  لوا 
تسا فداصم 

ار نآ  هتـسناد و  یمومع  دیع  ار  هعمج  زور  دنریگیم و  هزور  ار  زور  یـس  اهابتـشا  ناناملـسم  تسا و  زور  هس  هزور  هک  دندقتعم  هزور – 
. دنمانیم دزی  يهزور  دیع 

تافیرشت مسارم و 
رد هلاس  ره  هک  تسا  ماج  ای  هیئاماج  مسارم  ناـمه  اـهنآ  نیرتمهم  تسا و  راوتـسا  ییارتیم  یتشترز /  میوقت  ياـبنم  رب  نایدـیزی  ياهنـشج 

نیا دراد  یبیجع  یکیدزن  ناگرهم  يزییاپ  نشج  مایا  اب  هک  دوشیم  رازگرب  قارع  ناتسدرک  زکرم  رد  شلال  ياتـسور  رد  ناتـسبات  طساوا 
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سوواط زا  یگرزب  همـسجم  خزود ، زا  رادید  يدـع و  خیـش  دـقرم  ترایز  رب  هوالع  نآ  رد  دراد و  همادا  زور  تفه  تدـم  هب  هتبلا  مسارم 
. تسا ناطیش  سوواط  کلم  لبمس  هک  دنزاسیم 

زا سپ  هک  دـیرفآ  يدـیراورم  زاـغآ  رد  نادزی  رواـب  نیا  رد  یفوـص . ییارتـیم و  یتـشترز ، رواـب  زا  تسیاهمغلم  ناـهج  زا  مدرم  نیا  رواـب 
زا سپ  درک . قلخ  ار  يدام  ناهج  دیراورم  نیمه  زیر  هدرخ  زا  نادزی ، برقم  هتـشرف  سوواط ، کلم  تسکـش و  لاس  رازه  لهچ  تشذگ 

. تسا ناهج  تقلخ  رد  وا  کیرش  هک  ادخ  نمشد  هن  ناطیش  رواب ، نیا  رد  دندش . قلخ  نادزی  طسوت  رگید  ناگتشرف  هک  دوب  نآ 
بوضغم هتشرف  هن  ناطیش  هک  توافت  نیا  اب  تسا  کیدزن  اوح  مدآ و  قلخ  زا  یحیسم  يدوهی /  تیاور  هب  ناسنا  تقلخ  زا  يدیزی  تیاور 

. تسا ناسنا  يارب  دنمدرخ  يراگزومآ  هک  رگ  هسوسو 
ناشن ار  دب  کین و  هار  هکنآ  درادن . وا  يدب  یکین و  رد  یتلاخد  هدیـشک و  رانک  ارجام  زا  ار  شدوخ  ناسنا  قلخ  زا  سپ  ادخ  رواب  نیا  رد 

. تسا سوواط  کلم  انامه  دهدیم  ناسنا 
: دوشیم هداد  حرش  يدادعت  هک  دوشیم  ماجنا  ینوگانوگ  ياهشیاین  مسارم و  نشج  نیا  رد 

طـسو رد  هک  هتلاقچ  مانب  نادعمـش  کی  رودب  يدع  خیـش  هربقم  لباقم  هطوحم  رد  رفن  تسیب  زا  لکـشتم  یهورگ  طسوت  هک  امـس  مسارم 
. دریگیم ماجنا  هتفرگ  رارق  طایح 

هک يرگید  هلیتف  فرظ  طسو  رد  دراد . رارق  هلیتف  تفه  نآ  فارطا  رد  هک  دوشیم  هدید  نوتیز  نغور  زا  رپ  فرظ  کی  نادعمش  يالاب  رب 
، راب هس  تعاس  راهچ  ره  نتخوس  لاح  رد  نادعمش  رودب  هتسهآ  دنک و  شخرچ  اب  مسارم  دراد . ياج  هدش  هتخاس  یگرزب  زر  لگ  مرف  هب 

. دوشیم ارجا  دنتسه ، يان  فد و  نتخاون  ییارس و  هحون  لوغشم  هربقم و  برد  يولج  رد  اهلاوق  هک  یلاح  رد 
دـننکیم و يزادـنا  ریت  هب  عورـش  دوخ  ياهگنفت  اب  هتفر  لباقم  هوک  هلق  هب  ياهدـع  نآ  رد  هک  تسا  نشج  زور  نیمجنپ  هژیو  غاـبق  مسارم 

دنتـسه صقر  لاح  رد  اهنآ  رود  يان  فد و  هارمه  نانز  نادرم و  هک  دـندرگیم  زاب  خیـش  هربقم  هب  ناوارف  يداش  هلهله و  ناـیم  رد  سپس 
ناناوج دـنرادب . ظوفحم  بیـسآ  هنوگ  ره  لباقم  رد  ار  نآ  ات  دـهاوخیم  نانآ  زا  هدرک و  هدامآ  ار  یگرزب  واگ  ناخیـش  ریم  لاح  نیا  رد 

هک دننکیم  دهعت  دنربیم و  رترود  ياهلصاف  رد  نایسراپ  زا  رگید  ياهربقم  سمـش  خیـش  هربقم  هب  دوخ  اب  هتفرگ و  لیوحت  ار  واگ  حلـسم 
رارکت دـیامنیم  مولعمان  اهیدزیا  ریغ  يارب  هک  ار  تاجانم  اعد و  اهنآ  هک  ینامز  دـننادرگرب . يدـع  خیـش  هربقم  هب  ملاـس  حیحـص و  ار  نآ 

داد و يادص  ناهگان  ددزدیم ، ار  واگ  صاخ  یگنرز  اب  اهنآ  زا  یکی  هدرک و  ذوفن  نانآ  فص  لخاد  هب  هنایفخم  يدزیا  رفن  ود  دـننکیم 
رد نیا  دـننکیم و  واگ  يوجتـسج  هب  عورـش  تسا  دزد  یـسک  هچ  دـنهدب  تیمها  هکنآ  یب  نیرـضاح  دوشیم و  دـنلب  فرط  ره  زا  دایرف 

. دناهدرک شومارف  ار  يو  روضح  مه  مان و  مه  هک  دننکیم  دومناو  هک  تسیلاح 
. دننادرگیم زاب  يدع  خیش  هربقم  هب  دوخ  دیدش  تاساسحا  نایم  رد  ار  واگ  سپس  اهنآ 

واگ زا  ات  دـنیآیم  رتولج  هلیبق  سرتن  عاجـش و  درم  هد  سپـس  دـنوشیم و  عمج  مهدرگ  داهج  نادـیم  مانب  یلحم  رد  ریاشع  لـیابق و  دارفا 
. دننک يرادساپ 

يدرم ود  هک  تسا  تلع  نادـب  نیا  تسا  هدـش  يرارف  واگ ، هک  ارچ  تسین  اهنآ  دوجو  هب  جایتحا  هک  دـنکیم  مالعا  ریم  عقوم  نیا  رد  اـما 
دندوب هدز  اج  دنتشاد  ار  واگ  زا  يرادساپ  دصق  هک  ریم  نادرم  ياج  هب  ار  دوخ  هدش و  دراو  هربقم  لخاد  هب  دندوب  هدیدزد  ار  واگ  ًالبق  هک 

زا سپ  دـننزیم و  ًادـیدش  ار  واگ  قالـش  بوچ و  اب  اهیدـیزی  اجنآ  رد  دـننکیم  رارف  سمـش  خیـش  هاگمارآ  هب  واگ  اب  هارمه  سپـس  اهنآ 
. دننکیم حبذ  يدنچ 

دنهدیم ماجنا  ار  نآ  یتنس  شور  هب  نایدزیا  هک  تسیبهذم  نییآ  کی  لصا  در  هکلب  تسین  نشج  صوصخم  یمرگرـس  کی  مسارم  نیا 
نآ حـبذ  واگ و  يریگتـسد  هوحن  زا  تسیاههدـش  هصالخ  مرف  عقاو  رد  مسارم  نیا  دـننکب  دوخ  يزرواشک  بیـصن  ار  یناوارف  تکرب و  اـت 

ناتسرپ رهم  مسارم  زا  ارتیم  طسوت 
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يرادازع مسارم 
كاـخ زا  یمک  دـیآیم و  زین  خیـش  دـنوشیم  عمج  شرود  وا  ناـسک  ماوقا و  همه  دـتفایم ، راـضتحا  لاـح  هب  يدزیا  کـی  هک  یماـگنه 

ناج هک  یماگنه  دـنزیریم و  يو  ناـهد  رد  هرطق  هرطق  دـنکیم و  لـح  هتخیر  بآ  رد  دـنمانیم ، تارب  ار  نآ  هک  يدـع  خیـش  هاـگمارآ 
هاـگن هناـخ  رد  زور  هس  اـت  دـنهنیم و  ياهـتخت  يور  رب  ار  نآ  دـننکیم و  شنفک  سپـس  دـنناشوپیم و  ار  وا  هماـج  نیرتاـبیز  اـب  دراپـسب 

نیزح و ياهاون  اب  مه  نالا  وق  دـننکیم و  هیوم  شیارب  هدرم  ناـسک  نادـنواشیوخ و  دـنربیم و  ناتـسروگ  هب  ار  هزاـنج  سپـس  دـنرادیم 
. دنراپسب كاخ  هب  ار  یفوتم  ات  دنوریم  ناتسروگ  هب  مدرم  هارمه  کبل  ین  ياوآ  اب  كانهودنا و 

دننزیم و ین  فد و  دـنوریم و  هتـشذگ  رد  هاگمارآ  رـس  رب  راب  ود  يزور  نارتخد ، نانز و  دـشکیم و  لوط  زور  هس  ات  يرادازع  مسارم 
هـس زا  سپ  دندرگیم . زاب  دوخ  ياههناخ  هب  باتفآ  نتـسشن  ورف  زا  سپ  دنزادرپیم و  هیرگ  نویـش و  هب  دـننکیم و  همزمز  ار  ییاهدورس 

. دراد اذغ  هب  جایتحا  هدرم  هک  دناهدیقع  نیا  رب  دنراذگیم و  هاگمارآ  يور  دننکیم و  تسرد  اذغ  يرادازع  زور 
دـنروآیم و ار  وا  بسا  ناشنازیزع  زا  مادـک  ره  گرم  زا  سپ  نیـشناتسور  ناـیدزیا  تسیاهژیو  مسارم  ياراد  زین  ملهچ  متفه و  ياـهزور 

شبـسا ندرگ  هـب  هایــس  يا  هچراـپ  دـشاب  ریپ  هدرم  رگا  دـنراذگیم ، نـیمز  يور  رب  ار  شا  هچناـپت  راتــسد و  هـالک و  رخاـف و  ياهــسابل 
دـننادرگیم و مدرم  ناـیم  رد  فد  ین و  ياوآ  اـب  هارمه  دـنهنیم و  بـسا  ندرگ  هـب  نـیگنر  يا  هچراـپ  دـشاب  ناوـج  رگا  دـنراذگیم و 
. دنیوگیم هو  هندناوال   ) ار راعشا  هنوگ  نیا  دننکیم  نایب  مدرم  يارب  رعش  اب  ار  هدرم  فاصوا  اهیگدنشخب و  اهیدرمناوج و  اهيروالد و 

: تسا هدش  دراو  نایدیزی  رب  هک  ییاهراشف 
. يرجه لاس 644  رد  لصوم  رد  نسح  خیش  ندش  هفخ   - 1

رد لصوم  بحاص  طسوت  شیاهناوختـسا  ندنازوس  يدع و  خیـش  ربق  شبن  اهنآ و  ریما  مادعا  اهیدیزی و  زا  رفن  دص  رـس  ندش  هدـیرب   - 2
. دنتفگیم هیودع  اهنآ  هب  نامز  نیا  رد  يرجه ، لاس 652 

ياهقف املع و  زا  هیعفاش و  زا  هک  یناولح  فسوی  نیدـلازغ  نب  دـمحم  نیدـلا  لالج  کیرحت  هب  لاس 817  رد  اهیدـیزی  تراغ  لتق و   - 3
. رگید ياهدرُک  رمع و  نبا  هریزج  مکاح  طسوت  دوب  ناریا 

دـیدرگ و ریـسا  ناشنادـنزرف  نز و  دـش و  هدرب  هلمح  هیدـیزی  هب  ماـن  رفظم  کـلم  درک و  ردـیح  ـالم  طـسوت  يرجه  لاــس 1127  رد   - 4
. دنتشاد هاگن  دوخ  يارب  ار  ناشنارتخد  نازینک و  دنتخورف و  ار  اهنآ  نانز  نامجاهم ، تفر . امغی  هب  ناشلاوما 

اهنآ  3 درب و 4 /  هلمح  اهیدیزی  ورملق  هب  زادناور  روک )  ) ریوک ریم  هب  فورعم  اشاپ  دمحم  يدالیم  ربارب 1731  يرجه  لاس 1247  رد   - 5
. درک دوبان  ار 

داد روتـسد  یبهو  رمع  رکـشل  رـسب  يزابرـس ، تمدخ  تهج  اهیدیزی  ندرک  عیطم  يارب  ینامثع  هیکرت  تلود  ق -  لاـس 1308 ه . رد   - 6
راتـشک و هب  داد  روتـسد  گب  مصاع  لوا  بیاـن  شرـسپ  هب  درک و  ناملـسم  روزب  ار  ناخیـش  ياهیدـیزی  زا  ياهدـع  يو  دوش . راـکب  تسد 

يدـع خیــش  يهربـقم  هـب  درک و  بارخ  ار  ناـشیا  ناـیاوشیپ  روـبق  ياهدـبنگ  درب و  ار  اـهنآ  ياههمــسجم  يو  دزادرپـب . اهیدـیزی  تراـغ 
. دنتشاد اور  یناوارف  ياهیمارتحایب 

تیلاعف نایحیـسم و  اب  شزاس  هب  مهتم  ار  اهنآ  قارع  یهاشداپ  تموکح  يزابرـس ، تمدـخ  زا  اهیدـیزی  درمت  تلع  هب  لاـس 1354  رد   - 7
يرارف دـیعبت و  ینادـنز و  ياهدـع  هتـشک و  اهنآ  زا  رفن  دـص  هجیتن  رد  تخادرپ . اـهنآ  یبوکرـس  هب  دومن و  هیروس  میقم  ناـیوسنارف  يارب 

. دندیدرگ موکحم  مادعا  هب  مه  ياهدع  دندش و 
نایدیزی جح  مسارم  رد  تکرش  زا  هداز  همالع  اضر  تارطاخ 

هب هک  شلال  هاگـشتسرپ  دراد  هلـصاف  نیـشام  اب  تعاس  هس  هب  کیدزن  كوهد  رهـش  زا  هک  قارع  ناتـسدرک  زکرم  رد  تسیئاتـسور  شلال 
. دشاب یمیدق  یلیخ  دیاب  ارهاظ  هک  هدش  انب  ياهپت  زارف  رب  اتسور  نیا  زکرم  رد  دنامیم  گرزب  ياهدکشتآ 
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، اهرتناوج دمآ ، دنهاوخ  ترایز  هب  رفن  رازه  نیدنچ  زور  هس  نیا  لوط  رد  دنتفگیم  دوب ، تیعمج  زا  ولمم  اتسور  میدیـسر  شلال  هب  یتقو 
گنهآ هب  ياهناخ  دـنلب  ماب  يور  اهنآ  زا  یخرب  دـندزیم و  مدـق  هنامداش  اههچوک  رد  مسارم ﴾ اـب  قباـطم   ﴿ هنهرب ياـپ  اـب  اهرـسپ ، رتخد و 
دندوب لوغشم  یگنس  ياهقاجا  رب  گرزب  یسم  ياهگید  رد  زپ  تخپ و  هب  اهنز  دندیصقریم . دندوب و  هتخادنا  مه  تسد  رد  تسد  يدرک 

. دوب نامدوخ  ردب  هدزیس  ياضف  اقیقد  اضف  و 
: دوشیم لیکشت  تمسق  هس  زا  شلال  هاگشتسرپ 

رفن دص  هب  کیدزن  مدیـسر  ناتـسبش  هب  نم  یتقو  دوشیم . رازگرب  نآ  رد  جح  مسارم  هک  ییاج  خزود  نحـص  طایح و  هطوحم  ناتـسبش ،
طالتخا مه  اب  دـنراد  دـنچ  هب  دـنچ  ودـب و  ود  دناهتـسشن و  گرزب  نلاس  رود  کیـش ، عضو  رـس و  اب  اضعب  يدرک و  ساـبل  رد  ًارثکا  درم ،

. دندرکیم
دزیریم موقز  یخلت  هب  ریق و  یگریت  هب  ياهوهق  هناتشگنا  یکچوک  هب  ییاهناکتسا  رد  دنلب  هتسد  یشوج  هوهق  زا  يدرم 

: موقز
ترامع رد  رـس  دنادرگیم . رود  نیعم ﴾و  گنهرف  دنروخ -  نآ  زا  نای  خزود  هک  خلت  رایـسب  ياهویم  ياراد  منهج  رد  تسیتخرد  دنیوگ 

. تسا راگن  شقن و  زا  رپ  اهاسیلک  دجاسم و  همه  رد  رس  لثم  هطوبرم 
رد نم  هک  خزود ي  اما  تسا و  هتسب  شقن  راوید  رب  هتسجرب  گنـس  تروص  هب  هک  تسا  کلم  سوواط  مان  دنکیم  هجوت  بلج  هچنآ  اما 

یکـشم گنر  ناشیور  دندوب و  هدش  هدیچ  مه  رانک  هک  ییاههرمخ  اب  دوب  هریت  رات و  دننام  راغ  همخد  دـنچ  اهنت  مدـید  شلال  هاگـشتسرپ 
. دننک رتکانسرت  رتزومرم و  ار  اضف  ات  دندوب  هتخیر 

راغ فاصان  راوید  هب  ترـس  دوب  نکمم  يدرکیم  یتقدیب  رگا  یتشذگیم و  نانآ  زا  هدیمخ  دیاب  هک  دندوب  هاتوک  ردقنآ  همخد  ياهرد 
. دروخب

فاوط ای  نتـسب ﴾ لیخد  لـثم   ﴿ دـناهدش هتـسب  ییاهنوتـس  هب  هک  ییاـههچراپ  هب  ندز  هرگ  زا  ادـج  مسارم ، نیا  هدـننک  نییعت  مهم و  شخب 
هدز نوریب  راغ  هراوید  زا  هک  تسیاهتـسجرب  گنـس  هب  لامتـسد  باترپ  تسا ، يدیزی  ناسیدق  زا  یکی  روگ  دـبال  هک  ياهربقم  رود  ندرک 

. تسا
درک نانز  دقراچ  یگرزب  هب  هک  ار  یهایس  لامتسد  يرتم  تفه  شش  هلصاف  زا  هتسب  نامشچ  اب  هک  تسنیا  ندش  یجاح  هلحرم  نیرتیلصا 

تـسا هدش  لوبق  تجح  یهدب  ریگ  گنـس  یگتـسجرب  هب  ار  لامتـسد  يوش  قفوم  راب  هس  رد  رگا  ینک . باترپ  گنـس  نیا  فرط  هب  تسا 
. دنرذگب شیامزآ  نیا  زا  دندشن  قفوم  راوز  زا  يرایسب  ینک . شالت  هرابود  يدرگرب و  رگید  زور  دیاب  هنرگو 

نایدیزی تابصعت  زا  یشرازگ 
ناهج رد  ینامز  هثداح ، زا  دـعب  زور  تسیب  ربخ  داتفا . قافتا  هنایـشحو  روصت و  لباق  ریغ  یتیانج  قارع  ناتـسدرک  رد  لیروآ 2007  رد 7 

. دش شخپ  دوب  هدش  هتفرگ  هارمه  نفلت  کی  اب  هک  یملیف  تروص  هب  هعجاف  زا  هنحص  دنچ  هک  تفای  ساکعنا 
. دـناسر ناـیناهج  شوگ  هب  ار  ربخ  راـب  نیلوا  يارب  لـیروآ  خـیرات 26  رد  شاهینایب  رد  نانز  هیلع  تنوشخ  اـب  هزراـبم  ناـمزاس  ، Asuda

راشتنا ار  ربخ  لیروآ  رد 27  للملا  نیب  وفع  نامزاس  تسا و  شیرتا  رد  شرقم  هک  قارع ، ناتسدرک  هب  کمک  نامزاس  کی  مه   WADI
 CNN تیاس دومن و  هدش  يرادرب  ریوصت  هارمه  نفلت  طسوت  هک  تیانج  نیا  ملیف  شخپ  هب  مادقا  هلحرم  ود  رد  ینویزیولت  هکبش  دنداد .

. تشاذگ شیامن  هب  ار  تیانج  نیا  ییودیو  ياهپیلک  تمسق  رد  وهای 
نتـشاد تسود  مرج  هب  هک  يدـیزی ، ای  يدزیا  هقرف  زا  هلاس  ناوجون 17  دوسا  لیلخ  اعد  زرم ، نودـب  ناکـشزپ  تیاس  راگنربخ  شرازگ  هب 

. دش راسگنس  يدیزی  هقرف  هب  قلعتم  ناناوج  نایفارطا و  فرط  زا  ینس  برع  رسپ  کی 
رهـش زکرم  رد  هعقاو  نیا  درادـن ) . یناوات  گرم  زج  هک  یمرج  تسا ؛ یندوشخب  اـن  یهاـنگ  ندـش  ناملـسم  یناوج  قشاـع  هقرف  نیا  رد  )
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ای ورین و  هعماج  نیا  رد  ییوگ  داتفا . قافتا  یلحم  سیلپ  هلمج  زا  يدایز  هدـع  روضح  اـب  قارع و  ناتـسدرک  رد  هقیـشب  رهـش  اـی  لـصوم و 
. دننک صالخ  یناج  بصعتم و  یتشم  تسد  ریز  زا  ار  ناوجون  ياعد  هک  دندوبن  يدارفا 

راسگنـس ار  وا  دایرف  داد و  ادـص و  رـس و  اب  يدادـعت   � دنتفرگیم سکع  ملیف و  هعقاو  نیا  زا  هارمه  نـفلت  اـب  رفن  نیدـنچ  هـک  یلاـح  رد 
. دندرک

. دوش ماجنا  ناسنا  طسوت  تسناوتیم  هک  دوب  یلمع  نیرتیناویح  هکلب  دوبن ، راسگنس  داتفا  قافتا  هچنآ  اما 
اعد ناگتسب  هداوناخ و  هنافساتم  تفرگ  رارق  هلمح  دروم  نوتب  گنس و  دگل ، اب  يدارفا  هلیـسو  هب  نادیم  طسو  رد  درک  هلاس  رتخد 17  اعد 

ناوجون نیا  ندرک  هنهرب  هب  دـندرک و  هدافتـسا  تصرف  نیا  زا  زین  ناوج  يدادـعت  هک  دوب  نآ  همه  زا  رتزیگنا  مغ  دـندوب . فص  يولج  رد 
نیا مرج  تخادرپیم . دوخ  هنهرب  ندـب  ندـناشوپ  هب  نایفارطا  راـبگرم  تابرـض  اهدـگل و  ناـیم  رد  ناوجون  ياـعد  دـنتخادرپ و  هلاـس   17

. دوب یقشاع  طقف  هلاس  ناوجون 17 
؟ داتفا قافتا  هنوگچ  ارجام 

زا قوشعم  ندـید  قوش  هب  یتح  دوشیم . ناملـسم  برع  ناوج  هب  قشع  رطاخ  هب  اما  دوب  هدـش  باختنا  شیومع  رـسپ  اب  جاودزا  يارب  اعد 
. دنکیم رارف  اتسور 

. دریذپیمن ار  اعد  برع  ناوج  اما 
هدـش و بکترم  یـششخب  لـباق  ریغ  هاـنگ  هک  دـنادیم  درادـن . نتفر  يارب  ار  ییاـج  اـعد  اـجک !!؟؟ هب  اـما  ددرگیم . زاـب  هدنکفارـس  اـعد 

تاجن يارب  اعد  دنرذگب . شهانگ  زا  دیاش  ددرگیم . زاب  اعد  یلو  تشاد . دهاوخن  هایس  ینایاپ  زج  هب  يزیچ  شیارب  اتسور  هب  شتشگزاب 
تظافح ياج  هب  سیلپ  اما  دنهد . شتاجن  روک  بصعت  شتآ  زا  دنناوتب  اهنآ  دیاش  ات  دربیم  هانپ  رهـش  رد  قارع  سیلپ  ياهورین  هب  شناج 

اما دـهدیم . هانپ  زور  ار 5  اعد  شاهلیبق  زا  يدرف  دـهدیم . لیوحت  شاهلیبق  هب  ناـسنا ، مسر  نیرتیناویح  ماـجنا  يارب  ار  وا  اـعد ، ناـج  زا 
دیاـب ار  وا  هدروآ ، ناـمیا  مالـسا  نید  هب  زین  دوـخ  هدـش ، ناملـسم  يدرم  قشاـع  هکنآ  زا  يادـج  اـعد  دنبـصعتم . دـندرَم . شاهلیبـق  نادرم 

. دسریم ارف  مسارم  زور  دنشکیم . نوریب  هناخ  زا  ار  اعد  شاهداوناخ  نادرم  درک . راسگنس 
. دناهدامآ راس -  دگل  هن ، راس  گنس  راس -  گنس  يارب  درم  9 دنزادنایم . نیمز  يور  زمرق  نکمرگ  سابل  اب  ار  اعد  لیروآ 2007 ، متفه 

. دناهداتسیا اشامت  يارب  مه  درم  اهدص 
. تسا هداتفا  نیمز  يور  اعد 

. دنبوکیم شفیحن  ناج  رب  دگل  گنس و  اب  دننکیم و  هنهرب  ریقحت ، يارب  ار  شاهنت  نییاپ 
اـشامت ار  هناراکتیانج  هنحـص  نیا  دناهداتـسیا و  یماظن  سابل  اـب  یقارع  سیلپ  درم  هس  هک  دوشیم  ماـجنا  یلاـح  رد  اـعد  راسگنـس  مسارم 

. دننکیم
شتروص رب  دـگل  گنـس و  ات  داشوپیم  ار  شتروص  تسد  ود  اب  دوشیم . لام  دـگل  شاهداوناخ  نادرم  ياپ  تسد و  ریز  هلاس  ياعد 17 

. دشکیم سفن  اعد  زونه  تسا و  تعاس  مین  دیاین . دورف 
اعد دبوکیم . اعد  رـس  رب  رگاشامت  اهدـص  مشچ  يولج  ار  ینامیـس  كولب  شذزمان )  ) شاهداز ومع  هکنآ  ات  دـنروخیم . ناکت  شناتـسد 

 … … … … دوشیم نوخ  قرغ 
اهدرک هعماج  رد  ار  ترفن  مشخ و  زا  یجوم  دوشیم و  رشتنم  دعب  هتفه  کی  طبـض و  اهلیابوم  طسوت  یناویح  مسارم  نیا  زا  ییاههنحص 

. دزیگنایم رب  ایند  مامت  رد  و 
هک یطلغ  نیناوق  هب  ندرکن  لمع  لیلد  هب  دـناهدرک ، میـسرت  شاهفیاط  رجحتم  نادرم  هک  يزمرق  طخ  زا  روبع  لیلد  هب  ناوجون  رتخد  اـعد 

يرآ دناهتشاد ، رواب  شاهلیبق  بصعتم  نادرم  هک  ياهدنام  بقع  ياهتنس  هب  ندرک  تشپ  لیلد  هب  دناهدومن ، عضو  شاهریت  عجترم  نادرم 
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شیر هاگداد  رد  دوشیم ، هتخانـش  مرجم  شاهداوناخ  ياضعا  يوس  زا  ندـنام  قشع  نامیپ  رـس  رب  ندـیزرو و  قشع  رطاخ  هب  اـهنت  اـهنت و 
گرم مکح  دراد  تسد  رد  ار  قلطم  تیمکاح  هک  نایدیزی  ینونک  ربهر  ویـس  نامیلـس  ددرگیم ، موکحم  شموق  شیدنا  کشخ  نادیپس 

يارب مه  دشاب و  هداد  ار  شیوخ  تراسج  ناوات  مه  ات  دوشیم  هتـشک  اعد  دوشیم . ارجا  لیماف  نادرم  طسوت  مکح  ودـنکیم  رداص  ار  وا 
. ددرگ یتربع  هنیآ  لیا  نارتخد  رگید 

لصف
( شش

نایدا رد  یتسرپ  ناطیش  هسیاقم 
. تسا هتفرگ  رارق  هفشاکم  دروم  اهنرق  لوط  رد  ناطیش  موهفم 

ینوناق هدنریگرب  رد  هک  تسا  هدش  هدـید  شنیرفآ  زا  یـشخب  ناونع  هب  ناطیـش  يدوهی ،) تیحیـسم   ) ودوج نایحیـسم  تنـس  رد  لصا  رد 
. دشاب بلط  هزرابم  تسا  رداق  دوخ ، مات  رایتخا  اب  دنک و  تفلاخم  دنوادخ  تساوخ  لباقم  رد  دناوتیم  هک  تسا 

تفلاخم وا  اب  دیشاب و  هتشاد  ار  ادخ  تساوخ  زا  فلخت  ییاناوت  لیسناتپ  هک  ینامز  اهنت  دیوگیم  هک  يدوهی  ياهریسفت  زا  یکی  روآدای  )
. تسا هدش  فیرحت  دنوادخ  هیلع  فرص  تفلاخم  هب  موهفم  نیا  اهنرق  لالخ  رد  دوب ) دیهاوخ  بوخ  رایسب  يدوجوم  دینکن 

دشاب شلباقم  رد  زین  یناطیـش )  ) دب يادخ  يورین  کی  دیاب  بوخ ) ًامامت   ) دنوادخ دراد و  ار  دوخ  لباقم  هطقن  يزیچ  ره  هک  هاگدید  نیا 
(. تسا هتشاد  ار  يرواب  نینچ  زین  ناتساب  رصم  ندمت  لاثم  روط  هب  دناهتشاد ، دوخ  رد  ار  دب  ياهورین  نیا  زین  یمیدق  ياهههلا  زا  يرایسب  )

لئاق دوخ  يارب  ار  العا  يراگتسر  کی  دندروآ و  تسدب  يرایسب  ناوریپ  ود  ره  هک  مالـسا ، نآ  زا  دعب  تیحیـسم و  نید  ياههزومآ  نایم 
لیلحت ار  دنوادخ  دراد  یعس  ناطیش  یهلا ، ياهینیبناهج  همه  رد  دراد و  دوجو  ناطیش  دنراد ، داقتعا  گرم  زا  دعب  یگدنز  هب  دنتسه و 

. دنک بارخ  درب و 
یتـالاؤس شـسرپ  هب  یبرغ  عماوج  رد  مدرم  و 18 ،) نورق 17   ) يرکفنـشور نارود  هب  تاحالـصا  نارود  زا  هعماج  يولج  هب  ور  دـشر  اـب 

موسر اب  هک  مسر  کی  تروص  هب  یتسرپ  ناطیش  اذل  دش ، رتگرزب  گرزب و  جیردت  هب  خساپ  رد  زین  ناطیش  نیا  دندرک و  ناطیـش  هب  عجار 
. تسا هدرک  ادیپ  روهظ  دراد  تفلاخم  هتشذگ  ینید 

. تسا هتخادرپ  یمیهاربا  يادخ  اب  تفلاخم  هب  یمیهاربا  ياهنید  فلاخم  ياههزومآ  يانبم  رب  یتسرپ  ناطیش  هوالع  هب 
هب ( 1565  ) گنیدراه ساموت  طسوت  باتک  کی  بیذـکت  باـتک  رد  یتسرپ ) ناطیـش   ) هژاو نیا  هب  عجار  هدـش  تبث  دـهاش  نیرتیمیدـق 

: دنکیم عافد  سیلگنا  ياسیلک  زا  نآ  رد  هک  دروخیم  مشچ 
دوخ رتول  نیترام  هک  یلاح  رد  دروآ … ، ناملآ  هب  ار  دوخ  تسرپ  ناطیـش  دـحلم و  هقرف  راب  نیلوا  يارب  رتول  نیترام  هک  ینامز  لالخ  رد 
هتفای لیمکت  مالسا  تیحیسم و  رد  هدمآ و  دوهی  نید  زا  ادتبا  رد  ناطیش  هملک  درک . یفن  ناطیـش  شیاههزومآ و  نیب  ار  یطابترا  هنوگ  ره 

. تسا
: دوش میسقت  ریز  دراوم  هب  دناوتیم  ناطیش  زا  یمالسا  یحیسم -  يدوهی -  هاگن  نیا 

: دوهی
رارق کـحم  دروـم  ار  نینمؤـم  هک  تسیاهتـشرف  ماـن  روـطنیمه  تسا و  هدـننز  تمهت  اـی  نمـشد  ياـنعم  هب  تغل  رد  تیدوـهی ، رد  ناـطیش 
دروم ار  تیریـشب  نامیا  دراد  هفیظو  هک  تسادخ  مداخ  کی  هکلب  تسا  هدشن  هتخانـش  ادـخ  نمـشد  ناونع  هب  دوهی  رد  ناطیـش  دـهدیم .

. دهد رارق  شیامزآ 
ای یناحور  دوجوم  کی  دوش ، درت  ادخ  هاگرد  زا  هکنآ  زا  لبق  رفیسول ) لصا  رد   ) ناطیش تیحیسم ، ياههخاش  زا  يرایـسب  رد  تیحیـسم :

. تسا هدوب  راگدنوادخ  تمدخ  رد  هک  هدوب  هتشرف 
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. تسا هدش  درت  یتسرپدوخ  دح و  زا  شیب  رورغ  لیلد  هب  دنوادخ  هاگرد  زا  ناطیش  دوشیم  هتفگ 
رد تسا و  هدش  ادخ  هاگرد  رد  ناسنا  یلصا  تیصعم  بجوم  دوش و  ادخ  دناوتیم  تسا  هتفگ  ناسنا  هب  هک  هدوب  یـسک  ناطیـش  دندقتعم 

. تسا هدش  جارخا  ندع  تشهب  زا  هجیتن 
ان هب  هک  یـسک  ای  هدننز  تمهت  يانعم  هب  هک  تسا  هدـش  هدرب  مان  زین  ( Devil  ) دیلپ حور  ناونع  هب  سولباید  ینانوی  باتک  رد  ناطیـش  زا 

. دنکیم مهتم  ار  نارگید  قح 
. تسا هدش  هتفرگ  تأشن  نداد  لاقتنا  ای  ندرک  ترپ  يانعم  هب  یلعف  زا   Devil هژاو

. تسا ههلا  يانعم  هب  هدش و  قتشم  تیرکسناس  نابز  زا  هژاو  نیا  هک  تسا  هدرک  اعدا  يوال  هک  یلاح  رد 
. تسا نمشد  زواجتم و  راک ، اطخ  يانعم  هب  ناطیشلا  یبرع  رد   satan ناطیش هملک  یمالسا :

هدرک ینامرفان  ادـخ  زا  هک  تسا  هدوب  نج  کی  سیلبا  دوشیم . هداد  تفـص  سیلبا  مان  هب  يدوجوم  هب  ًالومعم  هک  تسا  ناونع  کـی  نیا 
. دجنسب ادخ  يارب  ار  اهنآ  نامیا  دشاب و  نج  سنا و  یهارمگ  يارب  یعبنم  ناونع  هب  هک  تسا  هدش  موکحم  ادخ  طسوت  اذل  تسا 

یتسرپ ناطیش  دقن 
. تسا تنوشخ  اب  هارمه  دنت  ياهگنهآ  ندینش  دننکیم  ناشنایفارطا  هب  ناتسرپ  ناطیش  هک  ياهیصوت 

. دننک مالعا  تاسدقم  ریاس  حیسم و  هب  تبسن  ار  دوخ  ترفن  مشخ و  هشیمه  دنفظوم  اهنآ  دراد . دوخ  اب  ار  ترفن  تشحو و  هک 
لایخ هب  هتخادرپ و  دوخ  تیعقاو  اب  گنج  هب  اهنآ  لصا  رد  دنرفنتم . تبحم  قشع و  زا  هک  دنرادنپیم  درگ  نابایب  ینامناخیب  ار  دوخ  اهنآ 

. دنتسه یعقاو  تقیقح  هدشمگ و  تقیقح  لابند  هب  دوخ 
نیا هک  دـندقتعم  دـننادیم و  یتسرپ  ناطیـش  تردـق  لبمـس  دینـش ، ار  شرغ  ناوتیم  ناشیادـص  رد  هک  ینـشخ  رایـسب  ناگدـنناوخ  نانآ 

. دننک عفر  دایز  تنوشخ  اب  ار  دوخ  زاین  دوبمک و  دنهاوخیم  ناتسرپ  ناطیش  دنناسریم . اهنآ  هب  ار  ناطیش  مایپ  ناگدنناوخ 
. دوشیم غیلبت  جیورت و  ناشناگدنناوخ  ياهفینصت  رد  نایب  يدازآ  ناونع  هب  نایدا  هب  تناها 

: هک دنتسه  یعدم  دناهتشارفا و  رب  ار  ادخ  اب  گنج  مچرپ  المع  تسرپ  ناطیش  یقیسوم  ياههورگ  زورما 
تسا یناهج  تردق  کی  هب  یبایتسد  ام  فده 

درادن دوجو  ام  ياهتیلاعف  هزوح  يارب  یتیدودحم  هنوگ  چیه 
دنوش هرادا  ام  هلیسو  هب  ًافرص  دیاب  مدرم  هدوت 

زا یتسرپ  ناطیـش  هب  تاداقتنا  نیرتشیب  یلو  دریذـپیم ، تروص  گرزب  نایدا  هیحان  زا  ناتـسرپ  ناطیـش  تاداـقتعا  هب  اهدـقن  رتشیب  هچرگ 
. دریگیم تروص  نایحیسم  فرط 

ناونع هب  يزیچ  هچ  هک  دوشیم  فیرعت  نآ  دـض  يانعم  راـنک  رد  تسا  هفـسلف  نید و  کـی  فرـص  روط  هب  یتسرپ  ناطیـش  هک  اـعدا  نیا 
. دنکیم لمع  فیعض  نایدا  اههفسلف و  یلصا  ریسم  ياهاطخ  تقامح و  يراکایر ،

. تسا هتفرگ  لکش  تسا  ناطیش  دض  ًالومعم  هک  یتایبدا  زا  وا  تدابع  ای  ناطیش  تعیبط  ینعم و  كاردا  زا  ثحابم  نیا  نینچمه 
. دننکیم یفرعم  شکرس  يورین  کی  ناونع  هب  ار  ناطیش  ناتسرپ ، ناطیش  زا  يرایسب 

. دریگیم لکش  تسا  لضفا  یتردق  ای  يدوجوم  ناطیش  هکنیا  ندرک  لوبق  يانبم  رب  یتیوه  نینچ  دننکیم  اعدا  اهنآ  لاح  ره  هب 
ندرک لوبق  تروص  رد  دنکیم ، تفلاخم  دنوادخ  اب  هک  دوشیم  هتخانش  يدوجوم  ناونع  هب  ناطیش  هکنیا  هب  هجوت  اب  دوشیم  هتفگ  لاح 

( ضقانت . ) درک تفلاخم  زین  شدوخ  اب  دیاب  امنهار ، ناونع  هب  وا 
ای يراگتسر  لاثم ، روط  هب   ) تسین موصعم  سک  چیه  هک  ارچ  درکن  تیعبط  ناطیش  زا  زگره  ناوتیمن  هک  دنرواب  نیا  رب  یحیـسم  ناملاع 

شالت دننکیم ، تیعبت  یتسرپ  دوخ  هفسلف  زا  هک  یناسک  یتح  دناسر .) ررـض  نارگید  هب  هک  طرـش  نیا  اب  یتح  دوخ ، يارب  تینما  بسک 
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نیا هجیتن  دننکیم  اعدا  ناناد  هفسلف  نیا  دنروآ . تسدب  ار  تسا  هدش  هتخانش  ناشدوخ  يارب  طقف  یبوخ  ناونع  هب  هک  ییاهزیچ  دننکیم 
. تشاد دهاوخ  هارمه  هب  يدیما  ان  اوزنا و  یمگردرس ، جنر ، اهنت  دشاب ، هتشادن  قباطت  راگدنوادخ  نیناوق  اب  رگا  هفسلف 

. تسا نیگنس  نایب  ملع  یفسلف و  بارس  کی  یتسرپ  ناطیش 
. تسا هتشاد  یصاخ  رحبت  طاغل  زا  هدافتسا  رد  يوال  دوشیم  هتفگ  هک  ارچ 

. تسا رشب  طسوت  هدش  هتخاس  يادخ  زا  ینالقع  يافرژ  مک  مسلط  کی  یتسرپ  ناطیش 
لالقتـسا زا  یهابتـشا  كرد  ناتـسرپ  ناطیـش  دـنراد  هدـیقع  اهیـضعب  دراد . جایتحا  رگید  ياهناسنا  هب  تسیعاـمتجا و  يدوجوم  ناـسنا 

. دناهدرک ریبعت  ییاهنت  هب  ار  نآ  دناهتشاد و 
ار دوخ  یـسک  رگا  هک  دنرواب  نیا  رب  اهنآ  دیـشاب . ادخ  ییاهنت  هب  امـش  تسا  نکمم  ریغ  نیا  یلو  دنک  رتيوق  ار  امـش  دـناوتیم  لالقتـسا 

. دوش رجنم  تقیقح  شریذپ  مدع  هب  دناوتیم  دوخ ، نتسناد  قیال  زا  هدافتسا  نمض  دنک و  یفرعم  ادخ 
ياههدوت يارب  یتاجن  هار  ناونع  هب  ار  دوخ  ًالومعم  یتسرپ  ناطیش  هک  نیا  نمض  هک  تسنیا  یتسرپ  ناطیـش  رتيدربراک  ياهدقن  زا  یکی 

دیکاـت ییارگ  اوزنا  نارگید و  زا  يزاـین  یب  رد  اـهنآ  ياهیگتـسیاش  رب  دـنکیم ، یفرعم  یلـصا  ياـهنید  لـباقم  رد  مدرم  هدـش  میلــست 
. تسا نینچ  زین  ًالومعم  هک  دوش ، یشان  یفلتخم  ياههدافتسا  ءوس  هب  دناوتیم  ییارگ  اوزنا  دننکیم و 

هدافتسا یتنس  نایدا  نیناوق  زا  ءالخ  نیا  ناربج  يارب  تسا و  دمآ  راکان  عماوج  دروخزاب  رد  ًالومعم  ناطیـش  هنایارگا  وزنا  تعیبط  هک  ارچ 
. تسا هدرک 

 *********** تسرهف
عبانم

هحفص 147. مراهچ ، موس و  هرامش  هزات ، هاگن  هیرشن  برغ ، یقیسوم  رد  ناطیش  کباب ، یلسوت ، - 
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نرق 21. رد  ناطیش  نتفای  تینیع  نردم و  یسانش  ناطیش  ناونع  اب  یسابع  نیسح  رتکد  ینارنخس  - 

: امنهار داتسا  یتسرپ ، ناطیـش  ياههورگ  عاونا و  رب  يدقن  لاس 1381 ، يدورو  یتعنص ، دیلوت  شیارگ  عیانص  یـسدنهم  ناویک ، رمعم ، - 
زیئاپ 1384. ناریا ، تعنص  ملع و  هاگشناد  یمالسا 2 ، فراعم  یمیرک ،

.. 1368 يوضر ، سدق  ناتسآ  ياهشهوژپ  داینب  یمالسا ، قرف  گنهرف  داوج ، دمحم  روکشم ، - 
.. I. Epstein، The Babylonian Talmud، 16 vols. in 7 parts، London: Socino Press، - 1978

.The Hebrew Story in the Middle Ages، Jerusalem: Keter Publishing House - 1974
.Hebrew Myths. The Book of Genesis (with Raphael Patai). New York: - Doubleday، 1964
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هیاس رد  هسامح 

هناشن ار  ناسنا  نهذ  بلق و  گنج  نیا  رد  تسا و  ناناوج  هژیو  هب  مدرم  فلتخم  ياهرشق  هشیدنا  رد  رییغت  لابند  هب  مرن  گنج  رد  نمـشد 
. دروآرد شیوخ  دیاقع  ریخست  هب  ار  ناسنا  رصاعم ، يایند  رد  هک  تسنیا  بلاط  هتفرگ و 

ینابم نیرتسوسحمان  زا  یکی  هک  یگنهرف -  هزوح  رد  دوشیم و  لیکـشت  يددعتم  ياهریوصتزیر  زا  هک  تسا  گرزب  یلزاپ  مرن  گنج 
. تسا دوخ  تلاصا  نید و  زا  ناسنا  یجیردت  نتفرگ  هلصاف  ندرک و  رود  نمشد ، یلصا  فده  دیآیم  رامش  هب  مرن  گنج 
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ییاسانـش و ار  گنج  نیا  هدرتسگ  داعبا  دـیاب  دوشیم ، دراو  یقیرط  ره  زا  هدوب و  حلـسم  نادـند  ات  هک  ینمـشد  تسکـش  يارب  نیا  رب  اـنب 
رب دـصق  هلاقم  نیا  رد  تسا  فلتخم  یفارحنا  ياههقرف  جـیورت  نمـشد ، مهم  ياهرازبا  زا  یکی  نیون ، گنج  رد  درک . نییبت  ناـناوج  يارب 

. مییامن یسررب  ار  یتسرپ  ناطیش  هلاض  هورگ  راکفا  دیاقع و  هک  تسا  نآ 
كاپ ترطف  قح ، ترضح  اب  تفلاخم  یپ  رد  زورما ، هب  ات  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  مدآ  ترضح  تقلخ  زا  هک  تسا  تیرشب  تخسرس  نمشد  ناطیش ،

. تسا هدرک  تایناسفن  اهیکاپان و  اهتسیاشان ، هجوتم  ار  اهناسنا 
زین ار  هعماج  هدـناوخ و  ارف  لوفا  يوس  هب  ار  رـشب  هدرک و  یگداتـسیا  یهلا  نیناوق  ربارب  رد  تسا ، ناسنا  هسوسو  دامن  موهفم و  هک  ناطیش 

. تسا هدومن  ینماان  مشخ و  یچوپ ، ترفن ، زا  راشرس 
. تسادخ نوچمه  يویند  بوخ  ياهورین  زا  رترثؤم  رایسب  يوق و  هداعلا  قوف  یتردق  ناونع  هب  ناطیش  شتسرپ  ینعم  هب  یتسرپ  ناطیش 
ناطیش رب  هوالع  اهتسرپ  ناطیش  هتبلا  دوشیم . شتسرپ  نیمز  رترب  تیمکاح  دامن  رترب و  تردق  ناونع  تحت  ناطیش  یتسرپ ، ناطیـش  رد 

هدافتـسا دوخ  فادـها  هب  ندیـسر  يارب  زین  یناطیـش  دـیلپ و  ياهحور  اههنجا و  اهورین ، زا  قلطم -  تردـق  یکیرات و  تردـق  ناونع  هب  - 
. تسا يدیلپ  تردق  شتسرپ  یتسرپ ، ناطیش  یقیقح  ینعم  عقاو  رد  دننکیم و 

. دشابیمن اپون  دسریم  رظن  هب  هک  هنوگنآ  نییآ  نیا 
یحاون رد  هک  تسا  تسد  رد  یکرادم  دوشیم . فوطعم  رشب  شیادیپ  هیلوا  نارود  هب  یتسرپ  ناطیش  هچخیرات  دوجوم ، دهاوش  ساسا  رب 

دندرکیم هیده  ناطیـش  هب  ار  ییاهینابرق  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  حیـسم  دالیم  زا  لبق  اهنرق  يزکرم ، ياقیرفآ  یبونج و  ياکیرمآ  نیتال ، ياکیرمآ 
. دندومنیم شتسرپ  ترفن  مشخ و  يادخ  ناونع  هب  ار  وا  و 

یبهذم و ینید ، ياهرواب  یـسایس ، ياهریثأت  ملع ، تفرـشیپ  رـشب ، تفرـشیپ  نوچمه ؛ یفلتخم  دراوم  ریثأت  تحت  نامز  رذگ  رد  نییآ  نیا 
. تسا یسررب  لباق  ون  ای  نردم  یتسرپ  ناطیش  ناونع  هب  نونکا  هدش و  یتارییغت  شوختسد  تافارخ ، یتح 

یتسرپ ناطیـش  هتـسد ي  ود  رد  دـمآ و  دوجو  هب  ناتـسلگنا  روشک  رد  دراد  مسیناموا  اـب  يرایـسب  ياهتهابـش  هک  دـیدج  یتسرپ  ناـطیش 
. درک ادیپ  ناهج  رسارس  زا  ینارادفرط  ینید  یفسلف و 

يداـبم تسا و  تردـق  هناـشن  نیرتهب  گرم ، یناوهـش و  تعیبـط  تعیبـط ، کـیرات  يورین  ناونع  هب  ناطیـش  یفـسلف ، یتـسرپ  ناطیـش  رد 
مک ار  ناسنا  یگدنز  رد  دـنوادخ  تردـق  روضح  هک  دـنکیم  یعـس  دوریم و  لاؤس  ریز  تانئاک  رد  یهلا  تلادـع  ینادـحو و  یگدـنز 

. دنیشنیم دنوادخ  هاگیاج  رد  ناطیش  هتفر و  قاحم  هب  دنوادخ  تسارت ، كانرطخ  بتارم  هب  هک  ینید  یتسرپ  ناطیش  رد  اما  دیامن . گنر 
دیمان و ناطیـش  ياسیلک  مظعا  فقـسا  ار  دوخ  يو  دـش ، هتـشاذگ  ناینب  يول  ناوتنآ  طسوت  وگاکیـش  رد  لاس 1966  رد  ناطیـش  ياسیلک 

هدافتسا نوخ ، اب  دیمعت  لسغ  نوخ ، ندیشون  هدافتسا و  نوچمه  یفراعتم  ریغ  لامعا  اسیلک  نیا  رد  دیزگرب . دوخ  يارب  ار  هایـس  پاپ  بقل 
صقر اب  هارمه  عمج  نایم  رد  ندـش  نایرع  یمومع ، راظنا  رد  یـسنج  هدافتـسا  ءوس  زواجت و  مراحم ، اب  يانز  تاـناویح ، رادرم  داـسجا  زا 

هب زین  هزورما  هک  دـش  يراذـگهیاپ  رگید  ياهیکاپان  زا  یلیخ  یلکلا و  تابورـشم  ردـخم ، داوم  زا  هدافتـسا  كانتـشهد ، یقیـسوم  شتآ ،
. تسا هتفرگ  رارق  یناوارف  نیبطاخم  هجوت  دروم  بهذم  نیا  ياهتیباذج  ناونع 

رتگنررپ اـب  ریخا  ياـهههد  رد  دـنزیم . نماد  نآ  هب  ناـسنا  يونعم  هیحور  دـیدهت  يارب  برغ  هک  تسیتاـفارحنا  زا  یکی  یتسرپ  ناـطیش 
حرطم برغ  طسوت  دعوم  هب  داقتعا  اب  ینیزگیاج  يارب  ياهدـیقع  ناونع  هب  یتسرپ  ناطیـش  رـشب ، هدـنهد  تاجن  دوعوم و  تشگزاب  ندـش 

. دوشیم
، یـشزومآ ياهيد  یـس  راشتنا  ناگدنزاون ، ناگدـنناوخ ، ناگـشیپرنه ، نتفرگ  تمدـخ  اب  تفگنه و  غلابم  فرـص  اب  يدوهی  مسینویهص 
هک یناتـسرپ  ناطیـش  دنرایـسب  هنافـساتم  تسا و  هدـمآرب  ناـناوج  يونعم  یحور و  علخ  ندرک  رپ  ددـص  رد  هریغ  اـههمانزور و  تـالجم ،

. دنتسین ربخ  اب  اهنآ  فادها  دیاقع و  زا  زین  ناشدوخ 
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ياهرالات رد  غیلبت  هطوبرم ، ياهگالبو  اـهتیاس  شرتسگ  اـکیلاتم ، ناگدـنناوخ  راون  تساـک و  يد ، یـس  راـشتنا  اـب  فوخم  هورگ  نیا 
یهت هب  ات  دننکیم  شالت  ياهراوهام ، ياههکبش  داجیا  اههاگشناد و  هب  ذوفن  هنابـش ، ياهیتراپ  قیرط  زا  یناسر  عالطا  يزاجم ، يوگتفگ 

همه لقتـسم ، ياههناسر  زا  یخرب  شرازگ  قبط  هک  دـینادب  تسا  بلاج  اتـسار  نیمه  رد  دـنزادرپب . ام  ناناوج  یبهذـم  یگنهرف و  يزاـس 
. دباییم صاصتخا  یتسرپ  ناطیش  ياههورگ  یتاغیلبت  ياهتیلاعف  هب  رالد  نویلیم  اههد  اکیرمآ  تلود  يوس  زا  هلاس 

زواجت تقرـس ، یجراخ ، تاطابترا  ینامزاس و  طباور  داجیا  يدناب ، میارج  یـسوساج ، ياهيراکمه  اب  اهتسرپ  ناطیـش  هک  تفگ  دـیاب 
تاغیلبت تسا -  گرزب  یناطیش  لمع  هک  لتق -  دیآیم - . باسح  هب  هورگ  رد  روضح  رارمتسا  دورو و  طیارش  اهشزرا و  زا  هک  یسنج - 

يارب گرزب  يدـیدهت  ناونع  هب  ناشیاهدامن ، جـیورت  فراـعتم و  ریغ  ياهشـشوپ  هنابـش ، ياـهیتراپ  اـکیلاتم و  جـیورت  یتنرتنیا ، ناوارف 
. دنیآیم رامش  هب  ناسنا  هعماج 

. تسا ورین  بذج  لاح  رد  دنمفده  هدش و  يزیر  همانرب  ياهتیلاعف  بلاق  رد  هقرف  نیا 
ششوپ و نیا  زا  یتاعالطا ، نیرتمک  نتـشاد  نودب  ناناوج  زا  یلیخ  هک  ارچ  میزادرپیم . اهنآ  جیار  ياهدامن  شـشوپ و  هب  لیلد  نیمه  هب 

. دننکیم هدافتسا  میالع 
ششوپ دوش . ناناوج  هب  نظ  ءوس  ثعاب  دیابن  دشاب  رگنشور  اهنآ  يارب  دناوتیم  هکنیا  نمض  بلاطم  نیا  نایب  هتبلا 

صاخ ياهرتشگنا  فلج ، یگنر  ياهسابل  داشگ ، ياهراولش  زا  هدافتسا  صاخ ، يوحن  هب  بیجع و  ياهلکـش  هب  رـس  ياهوم  نیرتهاتوک 
اهنآ اب  وسمه  ای  یتسرپ  ناطیش  ياههورگ  هژیو  ياههناشن  ساط ، رس  ای  دنلب  ياهوم  اب  یتلکسا  ياهدنبندرگ  بیجع ، ياهدنبتسد  راد ، غیت 

. تسا
، دـننکیم یحارط  الاب  تمـس  هب  ای  دنـشارتیم  ار  ناشیاهوربا  ًارثکا  تسا  ناش  بیرغ  بیجع و  ياهوم  لدـم  دارفا  نیا  ياههناشن  رگید  زا 

اهلبمس یناطیش و  ياهکتروص  همجمج ، دننام  یلاکشا  اب  ار  ناشندب  تسوپ  تسا ، دنت  زمرق  شفنب و  یکـشم ، بلغا  ناشـشیارآ  گنر 
هک دـنلب  قاس  یمرچ  ياههمکچ  دـشابیم و  زمرق  یکـشم و  گـنر  هب  ًارثکا  مرچ و  ریج و   %% سنج زا  ناشیاهـسابل  دـننکیم ، یبوکلاـخ 

. دنشوپیم تسا  هدش  نیئزت  زلف  اب  بلغا 
اهدامن

رایسب اهسابل  لمعتـسم  ياهمرآ  ینییزت و  مازاول  بلاق  رد  یتسرپناطیـش  ياهدامن  عالطا  نودب  هتـساوخان و  جیورت  دش  هتفگ  هک  روطنامه 
ییارگدم ناونع  تحت  ًافرص  تخانش ، یهاگآ و  نیرتمک  نتـشاد  نودب  ناناوج  هک  تسا  هدش  هدید  دراوم  رثکا  رد  تسا و  هدننک  نارگن 

. دناهدش لیدبت  یتسرپ  ناطیش  یتاغیلبت  نویبرت  کی  هب  اهدامن ، نیا  زا  هدافتسا  اب 
. میزادرپب اهدامن  نیا  یفرعم  هب  هک  تشاد  نآ  رب  ار  ام  رما  نیا 

راضحا يارب  يرگوداج  الاباک و  هنایفخم  مسارم  رد  تمالع  نیا  دراد . قلعت  ناطیـش  هب  هک  یمان  حبـص ؛ هراتـس  هناشن  هنوراو : یعلـض  جنپ 
. دننکیم هدافتسا  الاب  رد  غلض  کی  اب  نادحلم  الاب و  رد  علض  ود  اب  ناتسرپ  ناطیش  ار  تمالع  نیا  دوشیم . هدافتسا  یناطیش  حاورا 

هدیـشک ياهریاد  نآ  رود  اهنآ ، يود  ره  ای  دـشاب  الاب  نآ  علـض  كون  کی  هک  تسین  مهم  تسا و  ناطیـش  هناشن  تمالع  نیا  لاـح  ره  رد 
. تسا ناطیش  تمالع  تمالع ، نیا  لاح  ره  رد  هن ، ای  دشاب  هدش  هتشون   Satanism هملک نآ  يور  ای  ریخ  ای  دشاب  هدش 

. تسا ناتسرپ  ناطیش  ياهدامن  رگید  زا  ددع 666 :
ناسنا و تمالع  تقیقح  رد  اما  هدـش  یمالـسا  ناریا  دراو  لاتم  يوه  ياههورگ  طسوت  ناطیـش  نفلت  هرامـش  ناونع  اب  لبمـس  کـی  : 666

. دوشیم یقلت  ناتسرپ  ناطیش  نایم  رد  روناج  هناشن 
نیا نتفرگ  هرخس  ازهتـسا و  ًاتدمع  دراد و  تیحیـسم  ندش  هنوارو  زا  تیاکح  دامن و  نیا  (: Upside down Cross  ) هنوراو بیلص 

. تسا نید 
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. دنراد هارمه  هب  ار  نآ  فلتخم  عاونا  كار  ياههدنناوخ  هدش و  دهاشم  يرایسب  ياهدنب  ندرگ  رد  هنوراو  بیلص 
: دیشروخ خرچ  ای  هتسکش  بیلص 

یتلس و ياههربقم  اهییادوب و  زا  هدنام  ياج  رب  ياههیبتک  نوچمه  ینید  ياهگنهرف  یخرب  رد  تسا  یناتساب  دامن  کی  دیـشروخ  خرچ 
. تسا هدش  هدید  ینانوی 

. دشاب نامسآ  رد  دیشروخ  تکرح  ریسم  هناشن  دیشروخ ، شتسرپ  نییآ  رد  تمالع  نیا  دسریم  رظن  هب 
ار لبمس  نیا  تیحیسم  نتفرگ  هرخس  هب  فده  اب  یخرب  نکل  تفر ، راک  هب  رلتیه  طسوت  دعب  اهلاس  تمالع  نیا  هک  تسا  حیضوت  هب  مزال 

. دندرک یتسرپ  ناطیش  دراو 
مامت رب  دراد  ار  نآ  لرتنک  تردـق  هک  یـسک  تسا و  ناطیـش )  ) رفیـسول مشچ  نیا  هک  دـندقتعم  اهنآ  اج : همه  هب  هاـگن  لاـح  رد  یمـشچ 

. دنکیم تموکح  اهییاراد 
. دننکیم راک  تمالع  نیا  تحت  تافارحنا  یمامت  یحور و  ياهلرتنک  اهنیرفن ، اهوداج ، دوریم . راک  هب  اهییوگشیپ  رد  تمالع  نیا 

. تسا نارکفنشور  تمالع  نیا 
. تسا یناهج  نیون  مظن  ساسا  تمالع  نیا  دیرادنیب . یهاگن  هدحتم  تالایا  جیار  لوپ  هب 

. تسا هدش  هتخانش  رتمک  تسا و  رادتقا  تراظن و  ناطیش و  مشچ  يانعم  هب  زین  دامن  نیا  ناطیش  مشچ  تجدآ :
. دریگیم رارق  تالآ و …  رویز  رد  هدافتسا  دروم  ناتسرپ  ناطیش  دزن  رد  ییاهلبمس  ناونع  هب  زین  دامن  ود  نیا 

. تسا شفارطا  يهدرسفا  نوزحم و  طیحم  دامن  مه  مشچ  ریز  کشا  منهج ،) هاشداپ   ) رفیسول تمالع  مه  نیا 
. تسا يروراب  ینارتوهش و  لبمس  تمالع  نیا  توهش :

ياهلبمـس زا  اقیقد  هدـش  تشادرب  دامن  کـی  عقاو  رد  مسینمف  داـمن  هزورما  دوشیم . ریبعت  زین  ناـنز  توهـش  حور  ياـنعم  هب  اـهدامن  نیا 
. تسا یناطیش 

. تسا هدمآیم  رامش  هب  ناتساب  مور  رد  تلادع  دامن  الاب  هب  ور  ربت  هکنیا  هب  هجوت  اب  تلادع : دض 
. دناهدرک باختنا  کیرات  ریسم  ندومیپ  هار  رد  نایغط  شروش و  ای  تلادع  دض  دامن  ناونع  اب  ار  نییاپ  هب  ور  ربت  ناتسرپ  ناطیش 

. دندومنیم هدافتسا  یناتساب  يرالاس  ردام  ینعم  هب  الاب  هب  ور  ربت  ود  زا  اهتسینمف  هک  تسا  ینتفگ  نینچمه 
یکی نیا  ینابرق ) ای  هعیلطزب  ، ) وداج يادخ  تموفاب ، ناتساب ،) رصم  يوراب  يادخ  لعب  نامه   ) Mendes سدنم زب  رادخاش ، زب  زب : رس 

. دش هتشک  رشب  ناهانگ  يارب  ياهرب  دننام  حیسم  هک  دوشیم  هتفگ  اریز  تسا  حیسم  ندرک  هرخسم  يارب  ناتسرپ  ناطیش  ياههار  زا 
نیا هدب  ماجنا  وت  تسا  هدننک  بیرخت  هچره  هک  دراد  رما  نیا  رب  تلالد  تسا و  نیناوق  مامت  ندرب  نیب  زا  يانعم  هب  دامن  نیا  جرم : جره و 

. تسا لاتم  يوه  ياههورگ  هدافتسا  دروم  ًاتدمع  دامن 
. تسا یتسرپ  ناطیش  نوناق  نامه  نیا 

: عبنم
1389 ارای -  هیرشن 

http://www. rasekhoon. net تیاس زا  هتفرگرب  ییالع  فسوی  هدنسیون :

!! میریگب يدج  ار  یتسرپ » ناطیش  رطخ 

ندرکن هجوت  يهدنهد  ناشن  كاشوپ ، وم و  رد  هدافتـسا  دروم  ياهلدم  یخرب  یناعم  زا  تلفغ  یبرغ و  ياهدم  هب  ناناوج  یخرب  شیارگ 
. تسا ییاهدم  نینچ  روهظ  يهفسلف  دروم  رد  ناناوج  نیا 
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لابند هب  هتشاد و  هگن  يرگن  یحطس  تلفغ و  رد  ار  ناناوج  ات  دننکیم  جیورت  ار  اهلدم  نیا  ییاکیرما  يدوهی و  ناراد  هیامرس  زا  يرایسب 
. دنناشکب دوخ  فادها 

يدش رادیب  هلاس  دنچ  یباوخ  زا  هک  ینکیم  رکف  دروخیم و  تمشچ  هب  يرتدیدج  ياههدیدپ  يراذگیم  رهـش  ياهنابایخ  رد  هک  مدق 
. يراد يدایز  هلصاف  هعماج  نیا  اب  و 

زا یخرب  مادقا و  یبرغ  ياهدمزا  يوریپ  هب  دنهدیم ، لیکـشت  ار  روشک  تیعمج  زا  یگرزب  شخب  هک  هعماج  ناناوج  زا  یخرب  اهزور  نیا 
. دننکیم هدافتسا  نآ 

صوصخم هک  ییاهلدم  هب  اهوم  شیارآ  ای  هتسب و  شقن  اهنآ  يور  یتسرپ  ناطیـش  دامن  هک  ییاهسابل  زا  هدافتـسا  هب  ناوتیم  لاثم  يارب 
: رطخ گنز  درک . هراشا  تسا ، یبرغ  نازاب  سنج  مه 

. تخادرپ دهاوخ  يژولوئدیا  لاقتنا  هب  يدوز  هب  تسا و  هعماج  هب  اهدامن  لاقتنا  لاح  رد  نونکا  یتسرپ  ناطیش   - 1
یتحار هب  دـننکیم و  اعدا  يدایز  دـهاوش  دوخ  تیناقح  تابثا  يارب  ناتـسرپ  ناطیـش  هدوب و  ینیبناـهج  کـی  ياراد  یتسرپ  ناطیـش   - 2

. دنبیرفب هدرک و  هارمه  دوخ  اب  ار  لاس  ات 60  دارفا 6  دنناوتیم 
. دنزادرپیم ترسنک  هلمجزا  همانرب  يارجا  هب  دننکیم و  هنخر  نایوجشناد  نیب  اههاگشناد و  رد  نونکا  اهنآ   - 3

دشاب ناطیش  اب  دیاب  دنک  یگدنز  بوخ  ناهج  رد  دهاوخیم  یـسک  رگا  دننادیم و  ناهج  رد  بلاغ  تردق  ناونع  هب  ار  ناطیـش  اهنآ   - 4
! درذگیم ناطیش  اب  طابترا  قیرط  زا  ادخ  هار  دندقتعم  هک  يروط  هب 

هب تسد  ناناوج  زا  يدادعت  نایم  رد  یقیسوم  نیا  نونکا  دنهدیم و  جیورت  ار  یتسرپ  ناطیـش  یقیـسوم ، ملیف و  يهیهت  قیرط  زا  اهنآ   - 5
. ددرگیم تسد 

هلمج زا  يوـق  رایـسب  يریدـخت  داوـم  فرـصم  یتـسرپ ، ناطیـش  روـهظون  ياـههورگ  يوـس  زا  شریذـپ  تیوـضع و  طیارـش  زا  یکی   - 6
. تسا سکا  ياهصرق  شیشح و  نیئاکوک ،

. تسا نانآ  يهژیو  ياهمسارم  ماجنا  يارب  هسلخ  تلاح  هب  دورو  داوم  نیا  زا  اههورگ  نیا  يهدافتسا  لیلد   - 7
طاقن زا  دش ، رازگرب  ترسنک  يارجا  بلاق  رد  هک  جرک  رد  یتسرپ  ناطیش  هورگ  کی  یتراپ  رد  ناگدش  ریگتسد  دصرد  زا 90  شیب   - 8

. دندوب نارهت  نیشن  هفرم 
: ناتسرپ ناطیش  مسارم  بادآ و  اب  ییانشآ 

( فلا
مسارم يارجا  نامز  لامعا و 

. تفرگیم ماجنا  نامز  نیدنچ  رد  هیلوا  نورق  میدق و  رایسب  ياهنامز  رد  یتسرپ  ناطیش 
زا یکیراـت  يادـخ  ناطیـش و  هک  تشاد  دوجو  روصت  نیا  تفرگیم . تروص  فوسخ  فوـسک و  ماـگنه  ناتـسرپ  ناطیـش  لاـمعا  نیلوا 

اهناسنا مامت  ناطیش  یکیرات و  يادخ  تفرگیمن  ماجنا  اهنآ  يارب  ینابرق  رگا  دنشابیم و  دوخ  يهیده  رظتنم  دنتسه و  ینابصع  اهناسنا 
یبونج ياکیرمآ  لیابق  رد  صوصخ  هب  مسارم  نیا  دـشیم ، ماجنا  ناـسنا  ندرک  یناـبرق  ناطیـش  شمارآ  يارب  اذـل  درکیم ، ماـع  لـتق  ار 

. تسا هدش  هدید  ناوارف  رایسب 
ياهویـش هب  زین  ندرک  ینابرق  صوصخم  ياـهقاتا  دـنکیم و  قیدـصت  ار  اـهینابرق  نیا  دوجو  هدـمآ  تسد  هب  تاـفاشتکا  هک  ياهنوگ  هب 
. دشیم ماجنا  کیرات  ًالماک  بش  کی  رد  هرود  نآ  رد  ناسنا  ندرک  ینابرق  تشاد ؛ ار  دوخ  صاخ  تانیئزت  دوب و  هدش  انب  صاخ 

. دنهاوخیم کمک  نیرضاح  فادها  دربشیپ  يارب  ناطیش  زا  هورگ ، نیا  نینچمه  تسیسنج و  روما  ماجنا  ناتسرپ  ناطیش  لامعا  نیرتمهم 
ندرک ینابرق  مسارم  ب )
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. تسا مدرم  نایم  رد  تشحو  ياضف  داجیا  يزیرگ ، نید  نازاس  هنیمز  ياهراکهار  رازبا و  هلمجزا 
ماجنا ار  اهراتفر  لاـمعا و  نیرتعینـش  نیرتنشخ و  دـنراذگیم و  شیاـمن  هب  دوخ  مسارم  اـهملیف و  رد  ار  ییاـضف  نینچ  ناتـسرپ  ناـطیش 

. درک وجتسج  ناوتیم  ناتسرپ  ناطیش  ینابرق  مسارم  رد  ار  یتشحو  ياضف  نینچ  دنهدیم .
دـندرکیم و شتـسرپ  ار  ناطیـش  یبونج ، ياکیرمآ  رد  دوجوم  لـیابق  زا  یکی  هک  دناهدیـسر  هجیتن  نیا  هب  هدـمآ  تسد  هب  تاـفاشتکا  رد 

دوجو زونه  دـندادیم ، ماجنا  ار  ینابرق  مسارم  نآ  رد  هک  ییاـهناکم  هک  دـندرکیم  هیدـه  ناطیـش  هب  ناـسنا  زا  زین  ار  ییاـهینابرق  یتح 
. تسا بلطم  نیمه  زا  یکاح  اهندش ، هتشک  عون  هدمآ و  تسد  هب  ییایموم  داسجا  هتشاد و 

. تسا ینابرق  مسارم  سدقت  يهناشن  نوخ ، نتخیر 
 - دنتسه ییاطـسو  نورق  یمیدق و  یتسرپ  ناطیـش  وریپ  زونه  هک  نانآ -  يارب  اما  درادن  یموهفم  ندرک  ینابرق  دیدج  یتسرپ  ناطیـش  رد 

: دریذپیم ماجنا  لیذ  حرش  هب  مسارم  نیا  دوشیم . ماجنا  کیرات  یبشرد  راک  نیا 
رد دنیامنیم . شوهیب  مسارم ، زا  لبق  ار  اهینابرق  هتبلا  دوشیم . هدناباوخ  بارحم  يور  رب  هدـش و  هداد  لسغ  سدـقم  بآ  طسوت  ینابرق ،

هدـنازوس شتآ  اـب  نارگید ، طـسوت  يو  نوـخ  ندیـشون  ندـش و  هتـشک  زا  سپ  یناـبرق  ناطیـش ، يارب  ندرک  یناـبرق  مـسارم  نیرتلـماک 
. دوشیم

. دوشیم هدناوخ  يربع  ًاضعب  ینعمیب و  ًالماک  ینابز  هب  اضعا  زا  یکی  طسوت  مسارم  نیا 
ندرک یناـبرق  ناطیـش ، هب  مارتحا  شمارآ و  يارب  نییآ ، نیا  رد  ددرگیم . ناونع  ناطیـش  يارب  هیدـه  نیرتـهب  اـههچبرتخد  ندرک  یناـبرق 

. تسا يرورض  يرما  ناسنا 
، ناطیش بیرف  دیک و  ماد  رد  میاهدیـشکرب و  ترتع  نآرق و  زا  تسد  قطنم  نیمادک  اب  تسا ؟! هدرک  عمط  ام  رد  ناطیـش  هزادنا  نیا  ات  ارچ 
زا ارچ  میا ؟! هتخود  بارـس  هب  مشچ  میاهدرک و  شوخ  لد  وا  چوپ  ياههدعو  هب  میا ؟! هدـمآراتفرگ  شوخ  یباوخ  هب  رطاخ ، یگدوسآ  اب 

، دنوادخ مالک  زا  ار  ناطیش  فرح  میونشیمن و  ناج  شوگ  هب  ار  ناحلاص  نامبوخ و  ياههتفگ  میوشیمن و  باریـس  اراوگ  لالز و  بآ 
ریگارف ياشحف  رقف و  ایآ  تسین ؟! ام  يراکنایز  تراـسخ و  يهناـشن  میربیم ، دوخ  یگدـنزرد  هک  یجنر  همه  نیا  اـیآ  میناد ؟! یمرتـالاب 

ارچ دنا ؟! هدروآ  ناغمرا  هب  ام  يارب  يزیچ  هچ  ینویلیم ، ياهراتـشک  نینوخ و  ياهگنچ  تسین ؟! ام  گرزب  هابتـشا  تمالع  زورما ، ناهج 
مدآ نادنزرف  يهدش  مگ  تیونعم ، تلادع و  ایآ  میوشیمن ؟! دونـشخ  تمیمـص  ینابرهم و  زا  ارچ  میروآیمن ؟! يور  یلدمه  داحتا و  هب 

؟! تسین
هایس تعامج  زامن  ای  هایسزامن  مسارم  ج )

. دشیم ماجنا  ناتسرپ  ناطیش  ياسیلک  رد  هک  تسا  هایس  زامن  ناتسرپ  ناطیش  مسارم  نیرتفورعم  زا  یکی 
دوشیم هدنازوس  هایس  عمش  هتخادنا و  هایـس  يهچراپ  دیپس  يهچراپ  ياج  هب  بارحم  يور  دوشیم ، هتخیوآ  هنوراو  بیلـص  مسارم  نیارد 

. دنکیم داجیا  ار  مسارم  هنهرب  نارضاح  شیشک و  و 
هنوراو یبهذـم  ياهدورـس  اهاعد و  نآ  رب  هوالع  دـنهدیم . ماجنا  زیمآرفک  یتاکرح  یگمه  دوشیم  هدروآ  حیـسم  ای  ادـخ  مان  هک  یتقو 

نوخ نتخیر  ناکدوک و  نتـشک  دیآیم . نایم  هب  يدیلپ  یتشززا و  نخـس  تسییابیز  تشهب و  نخـس  هک  ییاهاج  ینعی  دوشیم . هدـناوخ 
ینابرق یتاناویح  مه  یهاگ  هتبلا  دـش و  هدوزفا  هایـس  تعامج  زامن  هب  یطـسو  نورق  رخاوا  رد  هک  هدوب  یبادآ  ءزج  اـههرکاب  ناـموصعم و 

دعب یلو  تفرگیم  رارقرخـسمت  دروم  اهنآ  لامعا  تیحیـسم و  طقف  تشادـن و  دوجو  مسارم  نیا  رد  یـسنج  لامعا  زاـغآرد ، دـندشیم .
. تخیمآرد مسارم  نیا  اب  زین  لامعا  نیا  يدنچزا 

اریز داد  ماجنا  يدب  سفن  رطاخ  هب  ار  يدـب  دـیاب  دنتـشاد  داقتعا  هک  تفرگیم  هیام  ناتـسرپ  ناطیـش  زا  ياهراپ  تاداقتعا  زا  تاکرح  نیا 
. تسا يراگتسر  هار  اهنت  نیا  هک  دندوب  دقتعم  اهنآ 
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دای دنگوس  اهناسنا  طوقس  یهارمگ و  يارب  وا  ددنسپیمن . اهناسنا  يارب  ار  التعا  تیناحور و  یکاپ و  هافر و  تمیمـص ، حلـص و  ناطیش 
. دنکیمن راذگ  ورف  یمادقا  چیه  زا  ریسم  نیا  رد  هدومن و 

ای رقف  زا  سرت  و  دوـشیم ؛ اـهمدآ  ناـج  دراو  سرت  هار  زا  هاـگ  دـبیرفیم . ار  اـهناسنا  زارد ، رود و  ياـهوزرآ  اـب  دـهدیم و  هدـعو  هاـگ 
تورث مارح و  بسک  هار  زا  دنـسریم . دوخ  فدـه  هب  هنالهاج  رورغ  زا  زیربل  یقیاقد  ای  يدـیمون  ياهظحل  اـب  مهبم . کـیرات و  ياهدـنیآ 

. دوشیم طلسم  اهناسنا  حور  رکف و  هب  صرح  تسخ و  لخب و  ای  اهیهاوخ و  هدایز  اهيزودنا و 
: عبنم

هرامش 20. ردق ، هیرشن 
تیاس زا  هتفرگرب  ینیما  ع . هدنسیون :

http://www. rasekhoon. net

لوا تمسق  موش  ياههیاس 

وهاـیه دـندوب ، هدـش  عـمج  شرود  مدرم  تـخورفیم . بـیرف  دوـب ، هدرک  نـهپ  ار  شطاـسب  نادـیم ، یلاوـح  رد  مدـید . ار  ناطیـش  زورید 
: دوب زیچ  همه  شطاسب  يوت  دنتساوخیم . رتشیب  دندزیم و  لوه  دندرکیم و 

ار ناشبلق  زا  ياهکت  اهیـضعب  دادیم . يزیچ  شیازا  رد  دیرخیم و  يزیچ  سک  ره  تردق . یبلط و  هاج  تنایخ ، غورد و  صرح ، رورغ ،
. ار ناشیگدازآ  یضعب  ناشنامیا و  اهیضعب  ار . ناشحور  زا  ياهراپ  یضعب  دندادیم و 

: مالسا رد  ناطیش 
. دشابن هللا  هفیلخ  ناسنا  ات  تسا  هدمآ  ناطیش  دراد ، دوجو  نایدا  یمامت  رد  نهک و  ياهناتساد  مامت  رد  ناطیش 

ینآرق مهم  تاعوضوم  زا  هتخادرپ ، تفلاخم  هب  وا  اب  یپرد  یپ  زورما  هب  ات  مدآ  ترـضح  تقلخ  زا  هک  ناـسنا  تخـسرس  نمـشد  ناـطیش 
. تسا

: تسا هدمآ  ناطیش  يهرابرد  نآرق  رد 
رد وا  (، 2  ) تسا شتآ  زا  زین  ناطیـش  نیا  رب  انب  دنتـسه  دودیب  شتآ  سنج  زا  ناـینج  نوچ  (، 1  ) تسا ناینج  هورگ  زا  يدوجوم  ناـطیش 

دوب ناسنا  هب  هدجـس  زا  درمت  ادخ ، لباقم  رد  وا  نایـصع  رفک و  تلع  (. 4  ) دـیزرو رفک  وا  هب  و  ( 3  ) دز نایغط  هب  تسد  راگدرورپ  لـباقم 
كاخ زا  رترب  دوب ، شتآ  زا  هک  ار  دوخ  سنج  وا  (، 6  ) دوب هرهبیب  ملع  نیا  زا  ناطیش  دوب و  هتفای  یهاگآ  یهلا  ءامسا  هب  ناسنا  نوچ  (. 5)

: هعصاق يهبطخ  رد  ناطیش  فاصوا  (. 7  ) تفرگ لد  هب  تخـس  ار  ناسنا  ینمـشد  هنیک و  ساسا  نیا  رب  تسنادیم و  تسا ، مدآ  سنج  هک 
: دنیامرفیم ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  یلع  ماما 

اب دروآرد و  تکرح  هب  ار  امـش  دوخ ، يادن  اب  دزاس و  التبم  دوخ  يرامیب  هب  ار  امـش  ادابم  دینک ، زیهرپ  ادخ  نمـشد  زا  ادخ ، ناگدـنب  يا 
دح ات  هدراذگ و  نامک  يهلچ  هب  امش  راکـش  يارب  یکانرطخ  ریت  ناطیـش  دنگوس  مناج  هب  دنزاتب ! امـش  رب  دوخ  هراوس  هدایپ و  ياهرکـشل 

شتآ نیرترابنایز و  يرادنید و  يارب  عنام  نیرتگرزب  ناطیش  سپ  تسا …  هداد  رارق  فده  ار  امش  ناکم  نیرتکیدزن  زا  هدیشک و  ناوت 
دیا هتـسب  رمک  ناشنتـسکش  مه  رد  يارب  دنتـسه و  امـش  تخـسرس  نمـشد  هک  یناـسک  زا  ناطیـش  تسامـش ! ياـیند  يارب  درف  نیرتزورفا 

. تسا رتكانرطخ 
امـش هشیر  لصا و  رب  ناطیـش  دنگوس  ادخ  هب  دینک  عطق  وا  اب  ار  دوخ  طابترا  دـیریگ و  راک  هب  ناطیـش  دـض  رب  ار  دوخ  مشخ  شتآ  مدرم ،

: دنیامرفیم ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  قداص  ماما  ( 8 . ) دز هنعط  امش  بسن  بسحرب و  تخورف و  رخف 
هراوس زا  دننک ) يوردنت  تیـصعم  هانگ و  رد  و   ) دنور هراوس  رگا  سپ  دنوریم ، لج ) زع و   ) دـنوادخ ینامرفان  هار  رد  مدرم  هک  یماگنه 
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دنهاوخ سیلبا  ماظن  هدایپ  زا  دنهد ) ماجنا  هانگ  كدنا  كدنا  دننک و  تکرح  یمارآ  هب  تیـصعم  رد  و   ) دـنور هدایپ  رگا  دنناطیـش و  ماظن 
. دوب

زا دنک و  يرود  ناطیش  زا  ات  تشاد  یعـس  رـشب  ادتبا  رد  دنچ  ره  تسیهلا . تمحر  رون  ییانـشور و  لباقم  رد  قلطم  یکیرات  ناسب  ناطیش 
. دنشابیم ناطیش  يورین  رد  ندش  انف  یپ  رد  ياهدع  اما  دشاب  ناما  رد  وا  رش 

« یتسرپ ناطیش  کیرات  يایند  هب  یهاگن  »
: یتسرپ ناطیش  يهچخیرات 

: میدق یتسرپ  ناطیش   1
شیاتـس هب  دنیامن  هدجـس  گرزب ، یتردق  لباقم  رد  هکنیا  يارب  هیلوا  ياهناسنا  ددرگیم . رب  هیلوا  نورق  هب  یمیدق ، یتسرپ  ناطیـش  أدبم 
تـسرپ ناطیـش  دروآ . دوجو  هب  ار  یمیدق  یتسرپ  ناطیـش  أدبم  هک  دـنتخادرپیم  هتـشاد  ياهداعلا  قوف  تردـق  هک  یعیبط  قوف  يدوجوم 

. تسا ناهج  رد  تردق  نیرتمیظع  وا  تردق  دراد و  دوجو  ناطیش  هک  دراد  داقتعا  یمیدق ،
. تسا نییآ  نیا  مهم  لوصا  زا  یکی  یسنج  ياضرا  ینارتوهش و  لصا 

دـض لامعا  دوخ  مسارم  رد  هورگ  نیا  دـنادیم . مدرم  یتخبدـب  لماع  ار  اهنآ  تساسیلک و  تیحیـسم و  اب  فلاـخم  میدـق  یتسرپ  ناـطیش 
: دنیوگیم اهنآ  دنهدیم . ماجنا  ار  تیحیسم 

جاور هعماج ، رد  ار  يدـب  ییوگغورد و  اهنت  وا  اما  دومنیم ، توعد  تسار  هار  هب  ار  مدرم  دابآ و  ار  نیمز  دـیاب  هک  دوب  يربماـیپ  حیـسم ،
. تسا هداد 

دندرکیم ناونع  دنتـشادن و  داقتعا  منهج  هب  اهنآ  دنهدیم . ماجنا  حیـسم  ادخ و  اب  هزرابم  يارب  ار  لامعا  نیرتدب  یمیدـق  ناتـسرپ  ناطیش 
. دنتسنادیم یجراخ  تیوه  ياراد  ار  ناطیش  نینچمه  مییامنیم و  یگدنز  نآ  رد  هک  تسییایند  نیمه  منهج ، هک 

: دیدج یتسرپ  ناطیش   2
یکیرات ناطیـش و  تردق  زا  هکنیا  يارب  دناهدوب ، ناگداز  بیجن  زا  دوشیم  هتفگ  هک  سیلگنا  یلاها  زا  ياهدـع  ار  دـیدج  یتسرپ  ناطیش 
تارییغت ياراد  دمآ و  دوجو  هب  ناتسلگنا  رد  يدالیم  نرق 15 و 16  دودح  دیدج ، یتسرپ  ناطیش  تقیقح ، رد  دندومن . داجیا  دنربب ، هرهب 

. دوب یمیدق  یتسرپ  ناطیش  هب  تبسن  يدایز 
. درادن ناطیش  یجراخ  دوجو  هب  يداقتعا  میدق ، یتسرپ  ناطیش  فالخ  رب  دیدج ، یتسرپ  ناطیش 

. دشابیم دوجوم  نآ  رد  ناطیش  هک  تسا  یناسنا  ره  نطاب  نیا  دشابیم و  اهناسنا  دوجو  تعیبط و  رد  ناطیش ، هک  دنراد  داقتعا  اهنآ 
. دراد همادا  دربب …  ایند  نیا  رد  ار  یسنج  ینامسج و  تاذل  نیرتلماک  دیاب  ناسنا  دنراد  داقتعا  دنتسه و  تسرپ  مسج  اهنآ 

***********
: اهتشونیپ

50 فهک ،  1
15 نمحرلا ،  27 رجح ،  2

44 میرم ،  3
27 ءارسا ،  4
34 هرقب ،  5
21 هرقب ،  6

فرخز 62 رطاف 6 ، ءارسا 53 ، فسوی 5 ، فارعا 22 ،  7
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نآرق تادرفم  باتک   8
: عبنم

ش 19)  ) ردق هلجم 
http://www. rasekhoon. net تیاس زا  هتفرگرب  ینیما  ع . هدنسیون :

مود تمسق  موش  ياههیاس 

: دنشابیم لیذ  ياههورگ  دارفا و  لماش  ناریا  هب  یتسرپ  ناطیش  ناگدنروآ  ییارگ  ناطیش  نالماح 
يونعم يدام و  نیگنـس  ياهتسکـش  تراسخ و  راـچد  ًاتدـمع  هک  روشک  زا  جراـخ  رد  یعاـمتجا  ناگدوخرـس  ناـگدرک و  لیـصحت  - 

. دناهدش
. - دندش روشک  زا  رارف  هب  قفوم  بالقنا  زا  دـعب  لبق و  هک  يولهپ  میژر  يداصتقا  نادـسفم  اهبلط ، تنطلـس  يرارف ، نیقفانم  نادـنزرف  - 

. دنشابیم زین  جراخ  اب  یگداوناخ و …  طباور  ياراد  ًاتدمع  هک  روشک  لخاد  دنمتورث  رایسب  ياههداوناخ  زا  يدارفا 
نالاعف دـندش - . روشک  دراو  یگنهرف  يهلاحتـسا  فدـه  اب  هک  یتسینویهـص  میژر  اـکیرمآ و  یتینما  یتاـعالطا و  ناـمزاس  ناـسوساج  - 
لیـالد رب  اـنب  هدوب و  طاـبترا  رد  اـیلارتسا  اداـناک و  سیلگنا ، اـکیرمآ ، صوصخلا  یلع  رگید  ياـهروشک  اـب  هک  یقیـسوم  رنه و  يهزوـح 

. دناهتشاد يددعتم  ياهترفاسم  یلغش  ياهفرح و 
یهاگـشناد و تالیـصحت  دـقاف  ناریا ، هـب  یتـسرپ  ناطیـش  يهدـننک  دراو  صخاـش  دارفا  زا  لقادـح 90 % هک  تسنیا  یـساسا  يهـتکن  اـما 
« يوال ناوتنآ   » طسوت وگاکیش  رد  لاس 1966  رد  ناطیش  ياسیلک  ناتسرپ  ناطیش  ياسیلک  مسارم  اب  ییانـشآ  دنـشابیم . ملاس  يهداوناخ 

. دش هتشاذگ  ناینب 
لامعا اما  دریگیم  رارق  اسیلک  رد  دنیزگ . یمرب  دوخ  يارب  ار  هایـس  پاپ  بقل ، دـمانیم و  ناطیـش » ياسیلک  مظعا  فقـسا   » ار دوخ  يوال 

زا ییزج  تاناویح  رادرم  داسجا  زا  هدافتسا  نوخ و  اب  دیمعت  لسغ  نوخ ، ندیشون  هدافتسا و  نوچ  یلامعا  دهدیم . ماجنا  ار  یفراعتم  ریغ 
ندش نایرع  یمومع ، راظنا  رد  ناکدوک  زا  یـسنج  هدافتـسا  ءوس  زواجت و  مراحم ، اب  يانز  رت ؛ قیقد  نایب  هب  دوریم . رامـش  هب  اهنآ  رئاعش 

شخب تسا ، یتسینویهص  یهاگ  هک  ییاهدامن  زا  هدافتسا  نردم و  كانتشهد و  یقیسوم  اب  یهارمه  شتآ ، صقر  اب  هارمه  عمج  نایم  رد 
. تسا ناتسرپ  ناطیش  رئاعش  زا  يرگید 

یتسرپ ناطیش  رد  دنوریم  رامش  هب  كاپان  ًارثکا  دنتسین و  هجوت  دروم  یگدنز  رد  هک  يداوم  ردخم و  داوم  یلکلا ، تابورشم  زا  هدافتـسا 
. تسا حابم 

. دوشیم یکاپ  نیزگیاج  یکاپان  نییآ  نیا  رد  عقاو  رد 
رد زیچ  همه  دوشیم ، هتفرگ  هدـیدان  ناـسنا  يریذـپ  تیلوؤسم  درادـن . دوجو  يزمرق  طـخ  اـی  میرح و  هنوگ ، چـیه  نییآ  نیا  رد  نینچمه 

ياههورگ ناتسرپ  ناطیش  یقیسوم  وپ . هزره  ياهماگ  نیب و  هزره  نامشچ  تسرپ ، نت  نارتخد  تسرپ ، نز  نادرم  دراد . دوجو  لاح  نامز 
یقیـسوم دـنوشیم . دراو  یموـمع  قیـالع  هار  زا  بلغا  دـنریگیم و  راـک  هب  دارفا  بذـج  تهج  ار  ینوگاـنوگ  ياـههار  تسرپ ، ناـطیش 

. تسا هدوب  ناناوجون  ناناوج و  بذج  يارب  يزکرم  لماع  کی  ناونع  هب  هراومه 
: تسا لیذ  حرش  هب  دنتسه  اهنآ  ماجنا  هب  ریزگان  یقیسوم ، دروم  رد  ناتسرپ  ناطیش  هک  ياهیصوت 

تسیاهدننک هناوید  یقیـسوم  ناتـسرپ  ناطیـش  یقیـسوم  دراد . دوخ  اب  ار  ترفن  تشحو و  هک  تنوشخ  اب  هراومه  دنت ، ياهگنهآ  ندینش 
هک يا  یقیسوم  تسوا . دوجو  رد  ترفن  سح  ندرک  هنیداهن  هدنونش و  هب  ترفن  يهدننک  اقلا  زغم ، هب  یناسر  بیسآ  يدنت و  نیع  رد  هک 

ییاکیرمآ ناوج  نهذ  يایاوز  يهمه  رد  هدـش ، هتفرگ  نایدوهی   Yiddish یقیسوم زا  هک  زاج  دراد . زاج  يهشیریب  یقیـسوم  رد  هشیر 
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حازم رـس  زا  اهلتیب  هورگ  يزور  دـننادیم . رترب  اسیلک  ناسدـقم  ماـمت  زا  ار  يدوهی  نوسکج  لـکیام  هک  يروط  هب  دـنکیم ، هنخر  و … 
. دناهتشارفارب ار  ادخ  اب  گنج  مچرپ  ًالمع  تسرپ  ناطیش  یقیسوم  ياههورگ  زورما  تسا و  رتفورعم  زین  ادخ  زا  هک  دوب  هدرک  مالعا 

. دوشیم غیلبت  جیورت و  تسرپ  ناطیش  ناگدنناوخ  ياهفینصت  رد  نایب  يدازآ  ناونع  هب  نایدا  هب  تناها 
رد هک  ار  ینشخ  رایسب  ناگدنناوخ  نانآ  دنراد . مالعا  تاسدقم  ریاس  حیـسم و  هب  ار  دوخ  ترفن  مشخ و  هراومه  دنفظوم  ناتـسرپ  ناطیش 
عفر دایز  تنوشخ  اب  ار  دوخ  زاین  دوبمک و  هک  دننادیم  یتسرپ  ناطیش  تردق  لبمس  دینش ، ار  یشحو  تاناویح  شرغ  ناوتیم  ناشیادص 

. دننکیم
. دوشیم تفای  يرایسب  زیمآرفک  نوتم  پاپ ، كار و  ناتسرپ ، ناطیش  لاتم  يوه  یقیسوم  رد 

. دناهتسناد یکی  یسنج  تاوهش  اب  ار  یسیع  ندوب  هنهرب  هدش و  هداد  تقباطم  ردخم  داوم  اب  حیسم  اههنارت  نیا  رد 
فاب یفنم  ياهفـسلف  ياراد  هک  تسا  حیـسم  دـض  يهدـنناوخ  وا  دراد . مان  نوسنم » نیلرم   » ناتـسرپ ناطیـش  بوبحم  ناگدـنناوخ  زا  یکی 

. تسا
دیآیم رد  شیامن  هب  شیاهکیزوم  رد  هک  وا  دیاقع  دنیوگیم . ناطیش  يهداتـسرف  وا  هب  ياهدع  دنمانیم و  گرزب  ناطیـش  ار  وا  یـضعب 

. تسا حیسم  نمشد  وا  تسا  شدوخ  يادخ  سک  ره  دیوگیم  دنادیم و  ادخ  ار  دوخ  وا  دمانیم . تسپ  دوجوم  ار  ناسنا  هک  تسنیا 
ناونع يوال  طسوت  ناطیـش ) ياسیلک  سـسؤم   ) يوال ناوتنآ  اب  دوخ  رادید  رد  نوسنم  درک . هراپ  ار  لیجنا  شیاهترـسنک  زا  یکی  رد  وا 

شمارآ هب  دنتسه و  هتخیسگ  راسفا  نورد ، زا  هک  ییاهناسنا  دننکیم ؟ يوریپ  ناتـسرپ  ناطیـش  زا  ياهدع ، ارچ  درک . تفایرد  ار  شیـشک 
نیرتهب یتسرپ  ناطیش  دنتـسه ، دوخ  یگتخیـسگ  راسفا  ناربج  يارب  یهاگیاج  اجلم و  لابند  هب  دناهتفاین ، تسد  ینوریب  شیاسآ  ینورد و 

. تسا دارفا  نیا  يارب  هانپ  اجلم و 
راتفر و عون  ره  تسا و  زاجم  یکاروخ  عون  ره  كاشوپ و  ساـبل و  عون  ره  هایـس ، نییآ  نیا  رد  تسا ، زاـجم  زیچ  همه  یتسرپ  ناطیـش  رد 

. تسا دازآ  یصخشم  راتخاس  چیه  نودب  تیدودحم و  نودب  یتایبدا 
ناطیش شهانپ  اجلم و  نیرتهب  دریذپیمن ، ناونع  چیه  هب  ار  دوخ  لامعا  تیلوؤسم  تسیرارف و  تیدودحم  زا  هک  ياهتخیسگ  راسفا  ناسنا 

. تسا یتسرپ 
. تسا نم  دزن  دیهاوخیم  هک  هچنآ  ره  قلطم و  يدازآ  : » هک دهدیم  ادن  یتشز ، يدب و  قمع  یکیرات و  ملاع  زا  هک  یناطیش 

بجوم دشکیم و  دوخ  تمـس  هب  ار  اهناسنا  زا  يرایـسب  شدوخ ، راکنا  روپیـش  اب  ناطیـش  یتیدودحم ». چـیه  نودـب  دـییایب  نم  يوس  هب 
نیا رد  هچنآ  ناتـسرپ  ناطیـش  جـح  مسارم  اب  ییانـشآ  دـیایب . دوجو  هب  یتسرپ » ناطیـش   » ناونع تحت  یهوژپ  نید  رد  ياهخاش  ات  دوشیم 

. تسا هداد  ماجنا  ناققحم  زا  یکی  هک  تسا  ینیع  يهدهاشم  کی  يهجیتن  دیناوخیم ، تمسق 
. تسا قارع  ناتسدرک  زکرم  رد  ییاتسور  مان  شلال ،» »

: دوشیم لیکشت  تمسق  هس  زا  هک  تسا  گرزب  ياهدکشتآ  دننامه  هاگشتسرپ  نیا 
ناتسبش . 1

طایح يهطوحم  . 2
. ( دوشیم رازگرب  نآ  رد  جح  مسارم  هک  یلحم   ) خزود نحص  . 3

ربارب رد  وا  ندرکن  هدجس  ناطیش و  شروش  اهنآ  دراد . يرترب  مدآ  رب  هک  دندقتعم  اهنآ  تسا و  ناطیـش  نامه  نایدیزی  دزن  کلم  سوواط 
. تسا هدز  نوریب  راغ  راوید  زا  هک  تسیاهتسجرب  گنس  هب  لامتسد  باترپ  مسارم ، نیا  مهم  شخب  دننادیم . قح  رب  یشروش  ار  ناسنا 
گنس فرط  هب  ار  یگرزب  هایس  لامتسد  يرتم  تفه  يهلصاف  زا  هتـسب  نامـشچ  اب  هک  تسا  ندش  یجاح  يهلحرم  نیرتیلـصا  هلحرم  نیا 

. تسا لوبق  شجح  دهد  ماجنا  ار  لمع  نیا  دوش  قفوم  راب  هس  سک  ره  دننکیم و  باترپ 
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. دهد ماجنا  ار  لمع  نیا  هرابود  ددرگزاب و  دعب  زور  ود  دیاب  تروص  نیا  ریغ  رد 
: دوشیم هصالخ  شخب  جنپ  رد  ناریا  رد  یتسرپ  ناطیش  یلعف  تیعضو  هک : دینادب  تسا  رتهب 

ناطیـش یتنرتنیا  تاکرحت  هلمجزا  اههمانربخ و …  تفایرد  اهتیاس ، وهای و  طـیحم  رد  وگتفگ  یـسیون ، گـالبو  تنرتنیا  رد  كرحت  . 1
. دراد همادا  زین  نونکات  هک  تسا  یناریا  ناتسرپ 

رهـش رد  صوصخلا  یلع  ناوناب  ناناوج و  كاشوپ  ياههاگـشورف  ياهرقن ، تالآرویز  يهدنـشورف  فانـصا  اههزاغم و  اـهدامن  جـیورت  . 2
هک درک  راـهظا  ناوـتیم  یتـح  دراوـم  یخرب  رد  دـنراد . هدـهع  رب  ار  روـشک  لـخاد  رد  یتـسرپ  ناطیـش  جـیورت  يهدـمع  يهفیظو  نارهت 

پاپ و یقیـسوم  حرطم  ياههرهچ  زا  یخرب  تسا  ینتفگ  نینچمه  دنرادن . دوخ  لمع  ياوتحم  زا  عالطا  نیرتمک  ناریدـم  ناگدنـشورف و 
اهنآ جـیورت  هـب  میقتـسمریغ  میقتــسم و  تروـص  هـب  یفرعم و  لـمح ، ار  اـهدامن  نـیا  فـلتخم  قرط  زا  اهناتــسرهش  نارهت و  رد  اـکیلاتم 

. دننکیم افیا  اهدامن  نیا  یفرعم  شرتسگ و  رد  ار  ياهدمع  شقن  زین  نابز  یسراف  ياهگالبو  اهتیاس و  دنزادرپیم .
، نایموغاب وناژ  روپ ، هجاوخ  کـباب   » طـسوت هک  ( PSD  ) هورگ و  نامار »  » هورگ نوچمه  اکیلاتم  یقیـسوم  ياـههورگ  اـکیلاتم  جـیورت  . 3

. دنتسه رکذ  لباق  اکیلاتم  ياههورگ  شرتسگ  هب  ور  تیلاعف  زا  یصخاش  ناونع  هب  دوشیم  هرادا  نایلکارآ  نراک  نایموی و  کیول 
تیلاعف نوناک  ناونع  هب  هراومه  هناتسود  صاخ  ياهینامهم  یلیصحتلا و  غراف  ياهنشج  اهرپر ،»  » هنابش ياهیتراپ  هنابـش  ياهیتراپ  . 4

. دنتسه رکذ  لباق  ناتسرپ  ناطیش 
. دنوشیم اهنآ  بذج  ای  انشآ و  ییارگ  ناطیش  رهاوظ  اههشیدنا و  فلتخم  ماسقا  عاونا و  اب  ناناوج  زا  یهورگ  راب  ره  مسارم  نیا  رد 

هک دـش  رـشتنم  ناریا  ناتـسرپ  ناطیـش  هب  هتـسباو  ياـهگالبو  رد  يربـخ  يدـالیم  هتـشذگ  لاـس  لـیاوا  اهبلطتنطلـس  اـب  يراـکمه  . 5
. درکیم مالعا  ناریا » یهاشداپ  نمجنا   » هب ار  شهورگ  نتسویپ  نمیرها )  ) ناشیا يهدرکرس 

ینیما ع . ققحم :
: عبنم

http://www. rasekhoon. net تیاس زا  هتفرگرب  هرامش 21  ردق ، هیرشن 

یناطیش ياههورگ  روهظ  زورب و  لماوع 

يارب یهاـگیاج  ینیمزریز و  ياـههورگ  عاونا  تفرـشیپ  يارب  نما  یلحم  هک  یلخاد  ياـهگالبو  عاوـنا  یجراـخ و  ياـهتیاس  تنرتـنیا :
. دنشابیم اههورگ  نیا  هنافرحنم  ياهیقیسوم  شخپ 

: هراوهام
. تسرپ ناطیش  ياههورگ  هنافرحنم  ینیددض و  ياهپیلک  شخپ 

. دننکیم غیلبت  ار  تاعوضوم  نیا  هناهاگآان  ای  هناهاگآ  تروص  هب  هک  یلخاد  تالجم  تایرشن ، باتک ، پاچ 
. دـنراد یفنم  ياههناشن  مئـالع و  هک  ییاـهسابل  شورف  روشک . لـخاد  ياههاگـشناد  اـهرالات و  رد  فرحنم  ياـههورگ  یقیـسوم  يارجا 

صوصخم یقیسوم  ياهيد  یس  شورف  روشک . رسارس  ياهیـشورف  هرقن  رد  تسرپ  ناطیـش  ياههورگ  صاخ  ياههناشن  مئالع و  شورف 
اههورگ نیا  ياههدنناوخ  درکلمع  تیعضو و  رورم  رگید  يوس  زا  تسوپهایس . نایوجشناد  ًاصوصخم  یجراخ  نایوجـشناد  اههورگ . نیا 

: دشابیم لیذ  رارق  هب  یمهم  دراوم  رگناشن  ناریا  رد 
دربیم جنر  یگنهرف  نمیا  بوچراچ  کی  نادقف  زا  یمالسا  ناریا  زونه  یگنهرف  بالقنا  يریگ  لکش  زا  يدامتم  ياهلاس  تشذگ  اب  . 1
يوگلا هب  هجوت  اذـل  دوشیم و  روشک  زیزع  ناـناوج  صوصخلا  یلع  عاـمتجا  فلتخم  راـشقا  هجوـتم  هیحاـن  نیا  زا  یناوارف  ياهبیـسآ  و 

. دشابیم يرورض  رایسب  هنیمز  نیا  رد  روشک  یگنهرف  یسدنهم 
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ساـسحا یناـمز  ره  زا  شیب  هزورما  ناـشیا  یتیـصخش  ياـهیگژیو  نتخاـس  دـمآزور  ینید و  لیـصا  ياـهوگلا  هب  نتخادرپ  ترورـض  . 2
هب اهوگلا  اهتیـصخش و  نیا  هک  تسا  مزال  تسا ، یمیظع  رایـسب  ینید  یگنهرف و  رـصانع  ياراد  اـم  روشک  هک  نیا  هب  هجوت  اـب  دوشیم .

. دنوش هدناسانش  رتشیب  ناوج  لسن  ًاصوصخ  هعماج و 
اریز دیامن ، هجاوم  يدـج  يرادـشه  اب  ار  ناریا  یمالـسا  يروهمج  دـناوتیم  یللملا  نیب  ياههنحـص  رد  رـصانع  نیا  تیلاعف  روضح و  . 3

عیدـب باذـج و  ياههرهچ  رثؤم  روضح  علخ  دـیآیم و  مهارف  تسد  نیا  زا  يرـصانع  روضح  اب  بلغا  هنوگ  نیا  یتاـنایرج  يریگ  لـکش 
. دروآیم مهارف  لماوع  نیا  ذوفن  شرتسگ  دشر و  يارب  ار  يرتشیب  ياههنیمز  گنهرف  هصرع  رد  هدش  یتایلمع 

روتـسد رد  يدـج  تروص  هب  تسیابیم  هک  تسییاههفلؤم  هلمج  زا  زین  برغ  يرکف  دـساف  ياههورگ  هب  شیارگ  نس  نیگنایم  شهاک  . 4
ناـیامن هتـشذگ  زا  شیب  ار  یگنهرف  ناـمتخاس  یحارط  یـصصخت  حوطـس  هـب  نـتخادرپ  رما  نـیا  دریگب  رارق  گـنهرف  یـسدنهم  رما  راـک 

. دزاسیم
هیامرـس و  یناخاضر »  » ياهيردلق ددم  هب  هک  تسا  خیرات  يهبقع  ياراد  هنافـسأتم  یناریا  يهعماج  رد  ییارگدم  گنهرف  دـض  دوجو  . 5

اب تسیابیم  اذـل  تسا ، هدروآ  مهارف  روشک  یگنهرف  يریذـپ  بیـسآ  يارب  ار  یعیـسو  ياههنیمز  رگ  هطلـس  ياـهروشک  نـالک  يراذـگ 
. تشامگ تمه  یتایح  رما  نیا  هب  تسا  نامز  رورم  زا  رثأتم  یگنهرف  راتخاس  لوحت و  هک  مهم  نیا  هب  تیانع 

یلماـع ناونع  هب  دـناوتیم  زین  نیدـلاو  يارب  یناـسر  عـالطا  یتـیبرت و  ياـهنایرج  زا  یحوطـس  داـجیا  صوصخلا  یلع  رثؤم  ياهدـقن  . 6
. دریگ رارق  هدافتسا  دروم  تادیدهت  نیا  يزاس  یثنخ  لرتنک و  ياتسار  رد  هدننکراهم 

یتسرپ ناطیش  یخیرات  ریس 

يهچخیرات رد  هک  هنوگنامه  ددرگ ؛ یمرب  یطسو  نورق  هب  هک  تسیتسرپ  ناطیـش  یعون  یمیدق ،»  » یتسرپ ناطیـش  یمیدق : یتسرپ  ناطیش 
هب طوبرم  ار  یتسرپ  ناطیـش  ًالوصا  ددرگ . یمرب  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  حیـسم  ترـضح  دالیم  زا  لبق  هب  یتسرپ  ناطیـش  دیدرگ ، رکذ  یتسرپ  ناطیش 

بلطم نیا  هب  دوشیم ، هدـید  زین  بتک  یخرب  رد  دراد و  دوجو  یتـسرپ  ناطیـش  يهراـبرد  هزورما  هک  یعوـضوم  دـننادیم . یطـسو  نورق 
نورق رد  هک  زین  ار  نارگوداج  دنک و  رود  دوخ  زا  ار  اهيدـیلپ  اهيدـب و  مامت  ات  دروآ  دوجو  هب  اسیلک  ار  ناطیـش  ًالوصا  هک  ددرگ  یمرب 

دنک عفد  ار  ناهانگ  مه  ات  دنک  یفرعم  ناطیش » ناوریپ   » ناونع هب  هایـس ،»  » نارگوداج ناونع  اب  دندوب ، رادروخرب  يدایز  تردق  زا  یطـسو 
دشاب و هتـشاد  مقـس  تحـص و  دناوتیمن  دیاش  دیاب و  هک  نانچ  نآ  هک  تسییاههیـضرف  نیا  هتبلا  دـیامن . مک  ار  نارگوداج  تردـق  مه  و 

. دنک ءاضرا  يرکف  ظاحل  زا  لقادح  ار  ناسنا 
یتسرپ ناطیش  اهنآ ، زا  لبق  رایسب  یتح  ماَلَّسلا و  ِْهیَلَع  یسوم  ترضح  ماَلَّسلا و  ِْهیَلَع  میهاربا  ترضح  ياهنامز  رد  تیحیسم و  زا  لبق  اریز 

! دندرکیمن طوقـس  نیمز  هب  اوح » مدآ و   » هاگ چیه  تشادن  دوجو  رگا  اریز  دراد ؛ دوجو  ًاملـسم  ناطیـش  ناونع  هب  يزیچ  هتـشاد و  دوجو 
ظاحل زا  ینعم و  ظاحل  زا  یمیدق ، یتسرپ  ناطیش  دناوخ . اسیلک  تیحیسم و  هب  تبسن  هناضرغم  ياههیضرف  ناوتیمن  ار  قوف  هیـضرف  سپ 

رد هزورما  یتسرپ  ناطیـش  ناونع  هب  هک  يزیچ  تفگ  ناوتب  دیاش  دراد . توافت  رایـسب  ینونک ، یتسرپ  ناطیـش  اب  املـسم  هدش  ماجنا  لامعا 
هب دیدج ، یتسرپ  ناطیش  تسا و  هدش  موکحم  یلک ، روط  هب  هک  تسییاطسو  نورق  ای  یمیدق  یتسرپ  ناطیش  دراد ، رارق  نوگانوگ  عماوج 

. دننکیم ارجا  ار  نآ  نیناوق  دنراذگیم و  مارتحا  نآ  هب  دنراد و  لوبق  ار  نآ  يرایسب  زونه  اما  تسا ، هتساوخرب  نآ  اب  هزرابم 
رـسمه یتح  تسا و  هدوب  اهگنج  نامز  رد  ناهاشداپ  یخرب  يرای  روآ و  نایز  ياهراک  رد  ناطیـش  هب  لسوت  يارب  میدـق  یتسرپ  ناطیش 

. تسا هدرب  هرهب  ییاطسو  نورق  رد  یتسرپ  ناطیش  مسارم  زا  گرم ، زا  دوخ  رهوش  تاجن  يارب  يدالیم ، هدزیس  نرق  رد  هسنارف  هاشداپ 
. تسا ناهج  تردق  نیرتمیظع  وا  تردق  دراد و  دوجو  ناطیش  هک  دراد  داقتعا  یمیدق ، یتسرپ  ناطیش 

. تسا مسارم  نیا  کفنیال  لصا  یسنج ، ياضرا  ینارتوهش و  لصا 
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تیحیسم هب  اهنآ  دهدیم . ماجنا  ار  تیحیسمدض  لامعا  دوخ  مسارم  رد  اقیقد  تساسیلک و  تیحیـسم و  اب  فلاخم  یمیدق  یتسرپ  ناطیش 
مدرم درکیم و  دابآ  ار  نیمز  دیاب  هک  دوب  يربمایپ  حیـسم »  » دنلئاق اهنآ  دننادیم . مدرم  یتخبدب  لماع  ار  اهنآ  دـنرادن و  يداقتعا  اسیلک  و 
يرما ار  ناسنا  ینابرق  اهنآ  تسا ! هعماج  رد  يدـب  جاور  ییوگغورد و  هداد ، ماجنا  لـیجنا  هک  يراـک  اـهنت  اـما  دربیم ، میقتـسم  هار  هب  ار 

. دنتسه ناطیش  يارب  ینابرق  نیرتهب  اه » هچب   » رتخد نایم  نیا  رد  دننادیم و  ناطیش  هب  مارتحا  شمارآ و  يارب  يرورض 
يهناشن ناونع  هب  هک  تیحیـسم  ینابر  ياشع  رد  بارـش  ندیـشون  دننامه  تسا (  مسارم  نیا  سدقت  يهناشن  مسارم ، نیا  رد  نوخ  نتخیر 

ناطیـش رد  نوچ  دوش . هتخادرپ  نآ  هب  امتح  دـیاب  هک  تسیلامعا  مسارم ، نیا  رد  ینارتوهـش  لامعا  ماـجنا  تسا .!) حیـسم  نوخ  سدـقت و 
ار لامعا  نیرتدب  یمیدق ، ناتسرپ  ناطیـش  هک  نیا  هب  هجوت  اب  هتبلا  تسا و  لماوع  نیرتمهم  زا  یکی  یـسنج ، سح  ياضرا  یمیدق  یتسرپ 
هب اهنآ  تفرگیم . ماجنا  دوخ  عون  نیرتعیجف  نیرتدـب و  هب  زین  یـسنج  روما  اذـل  دـندادیم ؛ ماجنا  ناطیـش  حیـسم و  ادـخ ، اب  هزرابم  يارب 

: دنتفگیم هتشادن و  يداقتعا  منهج 
یمیدـق ناتـسرپ  ناطیـش  دـندادیم . ماجنا  دوخ  مسارم  رد  ار  ناـهانگ  نیرتدـب  اذـل  مینکیم ؛ یگدـنز  نآ  رد  هک  تسییاـیند  نیمه  منهج 

هتبلا دمآ و  دوجو  هب  ناتسلگنا  روشک  رد  نیون ، یتسرپ  ناطیش  نیون : یتسرپ  ناطیش  دنتـشادنپیم . یجراخ  تیوه  اب  يدوجوم  ار  ناطیش 
یناتساب یلاها  دوجو  هتبلا  تسا و  هتـشاد  ار  يرایـسب  نارگوداج  هرامه  هک  تسییاهروشک  زا  یکی  سیلگنا  تسین . زیگنا  بجعت  زین  دایز 

. تسا هدش  تباث  سیلگنا ، رد  ناتساب  نانوی  یلاها  زین  هنایمرواخ و  ینایم و  يایسآ 
«، جنه نوتـسا   » يهلحم ریظن  سیلگنا  رد  يرگوداج  یتسرپ و  ناطیـش  مسارم  يرازگرب  ياهلحم  یخرب  رد  هدـمآ  تسد  هب  تافاشتکا  زا 

هتبلا  ) یسراف ینانوی و  يربع ، تاملک  يرگوداج  یتسرپ و  ناطیش  بتک  رد  نینچمه  تسا و  هدش  ادیپ  زین  نانوی  ناریا و  ندمت  زا  يراثآ 
یجراخ ناطیش  دوجو  هب  يداقتعا  یمیدق ، یتسرپ  ناطیـش  فالخ  رب  نیون  یتسرپ  ناطیـش  دراد . دوجو  ینونک ) تروص  هب  هن  مادک  چیه 

دوجو نآ  رد  ناطیش  هک  تسیسک  ره  نطاب  نیا  دنادیم و  یناسنا  ره  دوجو  رد  تعیبط و  رد  ار  ناطیش  نیون ، یتسرپ  ناطیش  هکلب  درادن ؛
ءاضرا مارآ و  یسنج  لامعا  اب  هک  ینورد ، ینمیرها  سح  ینطاب و  ناطیش  زا  توعد  يارب  تسیمسارم  نیون ، یتسرپ  ناطیش  مسارم  دراد .

نیرتلماک دیاب  ناسنا  و  تسا ! یمدآ  یلسانت  تلآ  نویدم  دراد ، دوجو  هک  هچ  نآ  ره  دنراد  داقتعا  دنتـسه و  تسرپ  مسج  اهنآ  دوشیم .
هک یناسک  حور  گرم ، زا  دعب  هک  دنرواب  نیا  رب  دندقتعم و  گرم  زا  سپ  یگدنز  هب  اهنآ  دربب . ایند  نیا  رد  ار  یـسنج  ینامـسج و  تذل 

. دنکیم لماک  ار  دوخ  یسنج  تذل  ددرگیم و  زاب  ایند  نیا  هب  دناهدربن ، ار  مزال  ینامسج  تذل  ایند  رد 
ناطیش رد  دوشیم  هدیـشاپ  نیرـضاح  يور  رب  سدقم ! بآ  ناونع  هب  راردا ! هارمه  هب  مرپسا  زا  یطولخم  دیدج  یتسرپ  ناطیـش  مسارم  رد 

رد یتسرپ  ناطیـش  يهچخیرات  یتسرپ  ناطیـش  يهچخیرات  درادـن . دوجو  ناویح  یتح  ناـسنا و  ندرک  یناـبرق  هب  يداـقتعا  دـیدج  یتسرپ 
لیلد هــب  شیپ ، نرق  لقادـح 10  یناـمز  هلـصاف  یط  روشک ، یبرغ  قطاـنم  زا  هک  دنتـسه  يرجاـهم  ماوـقا  اـه  « يزورد : » اـهيزورد ناریا :

. دناهدیزگ ینکس  نانبل و …  هیروس ، یلاغشا ، نیطسلف  زا  یقطانم  رد  هدش و  يرارف  ناناملسم ، زا  یخرب  هیلع  رب  تقو  تموکح  ياهرازآ 
دـناهدرک و راـیتخا  ار  یتـسرپ  ناطیــش  زا  یعوـن  ارگ » نورد   » ياـهيزورد هـک  دـنرواب  نـیا  رب  ناـیدا  ناسانــشراک  ناـخروم و  زا  یخرب 
اب اه : یـسونگ  . » دنـشابیم سدـقم  دـبعم  ياراد  دنتـسه و  رقتـسم  ناریا ) روشک  برغ  قطانم   ) ناریا قارع و  رد  زین  ناـشیا  زا  ییاـههشیر 

ناطیش هب  اراکشآ  هک  دشابیم  قح  لها  زا  بعشنم  یسونگ  يهقرف  هب  یتسرپ  ناطیـش  باصتنا  قیقد  یخیرات  ياهدانتـسا  رتحیحـص  ضرف 
. دناهدروآ يور  یتسرپ 

: نوچمه يدارفا  خیرات  رد  دنـشابیم  يدایز  یخیرات  تردق  ياراد  فوصت  رد  سیلبا » سیدـقت   » نایناب دـش  رکذـتم  دـییاب  هطبار  نیا  رد 
تحت اعومجم  زین  فوصت  قِرف  تسیعیبط  دنا ! هدوب  ناناملسم  نایم  رد  مسیناطیـش  هیلوا  ناراذگ  هیاپ  زا  يرـصم  نونلاوذ » یلازغ »» دمحا  »

یهیدـب يرما  دوشیم )  هدـید  یـسونگ  يهقرف  رد  هک  هنوگ  نآ  ناشیا ( ، نایم  رد  یتسرپ  ناطیـش  يریگ  لکـش  هدوب و  باـطقا  نیا  ریثأـت 
. تسا
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؛ یتسرپ ناطیش  صاخ  ياهمسارم  هب  کچوک  هتسد  دنچ  رد  هتشاد و  زیهرپ  مدرم  ریاس  اب  ییورایور  ترـشاعم و  بذج ، زا  اهیـسونگ  اما 
نآ ساسا  رب  هک  ناتسرپ  ناطیـش  هورگ  ناوریپ  دیاقع  راکفا و  رـصم : رد  یتسرپ  ناطیـش  دنزادرپیم . ناطیـش و …  جح  ینابرق و  نوچمه 

نادـنمرنه و یـسایس ، نـالوؤسم  زا  یخرب  نادـنزرف  هلمج  نآ  زا  رـصم و  هفرم  دـنمتورث و  يهقبط  هـب  هتـسباو  هداد ، ناـشن  تاـقیقحت  هـچ 
. دنتسه ناراگن  همانزور 

هدرک نوریب  تشهب  زا  ار  وا  دهدب ، دوخ  زا  عافد  هزاجا  هک  نیا  نودب  هدرک و  ملظ  ناطیش  هب  دنوادخ  هک  تسا  راوتـسا  نیا  رب  نانآ  دیاقع 
. درک تفلاخم  ادخ  اب  تعاجش  اب  نوچ  تسادخ  زا  رتهتـسیاش  شتـسرپ ، يارب  وا  نانآ  يهتفگ  هب  اریز  درک ، شتـسرپ  ار  وا  دیاب  ور  نیا  زا 

هتـسناوت اـهراب  هک  تسا  هدرک  دـیکأت  دراد و  ناطیـش  رازگتمدـخ  بقل  تسا و  يدـمح » نیدـلادامع   » ماـن هب  یناوج  هک  هورگ  نیا  ربـهر 
. تسا هدرک  هدروآرب  ار  وا  ياههتساوخ  يهمه  ناطیش  دزادرپب و  وگتفگ  هب  وا  اب  دناوخارف و  ار  ناطیش 

زور نیا  دوشیم . رازگرب  هبنش »  » ياهزور رد  ناتـسرپ  ناطیـش  مسارم  تاعامتجا و  دنراد . ار  شیاین  صاخ  ياههمانرب  مسارم و  هورگ  نیا 
. تسا سدقم  يزور  دوهی  رظن  زا 

بیلـص ود  هفاـضا  هب  هنوراو ، ياهراتـس  نورد  رد  هک  تسیاهریاد  هلمج  نآ  زا  هک  دـنراد  صاـخ  ياـههناشن  اـهتمالع و  هقرف  نیا  ناوریپ 
اهناتـسروگ و تسخن  تسا ، بساـنم  نارتـخد  هب  زواـجت  يارب  ناـکم  ود  هـک  دـندقتعم  نـینچمه  دراد و  رارق  يدوواد  هراتـس  هـنوراو و 

نیا ياضعا  دـنهدیم ! رارق  نانآ  محر  رد  ناطیـش  مخت  نارتخد ، هب  زواجت  اب  هک  دـنراد  هدـیقع  نانآ  بش ، ماگنه  هب  ایرد  لحاس  يرگید 
نوریب اـهربق  زا  ار  ناـگدرم  داـسجا  دـنوریم و  هرهاـق  رد  رـصم  كرهـش  ثلوـنموک »  » ناتـسروگ هب  ًاـصوصخم  اهناتـسروگ و  هـب  هورگ 

رود ناطیش  هب  برقت  يارب  سپس  و  دننکیم ! ورف  هدرم  دسج  رد  ار  َرپ  جنپ  هراتس  ای  يدوواد  رپ  شش  هراتس  هتسکش و  بیلص  دنروآیم و 
نیا نتـشک  زا  سپ  هک  گس  ای  هدام  هیرگ  حـبذ  زا  دوب  تراـبع  هک  دـننکیم  میدـقت  ناطیـش  يارب  ییاـهینابرق  نینچمه  دـندرگیم . نآ 
رگا دوش و  یـضار  اهنآ  زا  ناطیـش  اـت  دـنخرچیم  ياهریاد  کـی  رد  دـنلامیم و  دوخ  يا  هتـسد  اـهتروص و  هب  ار  اـهنآ  نوخ  تاـناویح 

هاگ نآ  دنلامیم و  دوخ  ياهتروص  هب  ار  نوخ  سپـس  دوش و  يراج  نوخ  ات  دننکیم  یمخز  ار  دوخ  تسد  دنباین  ینابرق  يارب  یناویح 
ردـخم داوـم  لامعتـسا  هـب  دوـشیم  هتخاوـن  كار »  » یقیـسوم يادـص  هـک  یلاـح  رد  دـعب  و  دـننکیم ! هراـپ  ار  دـیجم  نآرق  زا  ياهخــسن 
تیلاعف هب  يدازآ  لامک  اب  دش و  سیـسأت  رـصم  رد  یناهنپ  تروص  هب  يدالیم  لاس 1993  زا  رصم  رد  یتسرپ  ناطیـش  هورگ  دنزادرپیم .

ار دوخ  تادابع  تیوه و  هدرک و  تکرـش  دوب ، هداد  بیترت  وروبلام »  » راگیـس دـیلوت  تکرـش  هک  ینـشج  رد  هک  نیا  ات  دـنداد  همادا  دوخ 
. دوب هدش  هتشون  ینامسآ  نایدا  یلاعت و  يادخ  سدقم  تاذ  هب  تناها  ازسان و  اهنآ ، يور  رب  هک  دندرک  نت  هب  یشوپریز  دندرک و  مالعا 

دنهد رارق  داقتنا  دروم  تخس  ار  هورگ  نیا  روشک ، نیا  یلم  ياهورین  یسایس و  ياههورگ  رصم و  یمالسا  تاسسؤم  دش  ببس  هلأسم  نیا 
. تسا هدش  مالسا  زا  نانآ  دادترا  بجوم  هدش ، راتفرگ  نآ  هب  هورگ  نیا  دارفا  هک  ینید  ألخ  ییارگ و  چوپ  هک  دننک  دیکأت  و 

: هچخیرات
تسا و هتفرگ  رارق  يونام  یتشترز و  نایدا  ریثأت  تحت  تسا و  هتـشاد  دوجو  هدش ، دای  قطانم  رد  مالـسا  دورو  زا  شیپ  هقرف  نیا  يهنیـشیپ 

. دناهتشاد ریثأت  نآ  رب  یتشترز  تیونث  هناتسرپرهم و  دیاقع 
. دناهدش هدرمشرب  عبانم  رد  زین  مالسا ) زا  سپ  هیفوص (  دیاقع  و  يروطسن »  » يهقرف دوهی و  نید  زا  یتاریثأت 

هلأسم نیا  هب  مهتلحن » ءاشنم  هیدیزیلا و   » باتک رد  هک  دوب  اشاپ » رومیتدـمحا  ، » درک بلج  اهنآ  هب  ار  ناققحم  هجوت  هک  يدنمـشناد  نیلوا 
يدع خیش  هک  تسا  ینامز  نامه  نامز  نیا  هک  دوب  هدماین  خیرات  رد  یمان  يرمق  يرجه  مشش  نرق  زا  شیپ  موق  نیا  زا  هک  دنکیم  هراشا 

. تسا هداهن  ناینب  اهنآ  نایم  رد  ار  هیودع »  » هقیرط هدمآ و  اهنآ  نایم  هب 
. تسا هدناوخ  مان  نیمه  هب  ار  اهنآ  تسا  هدش  فیلأت  يرمق  يرجه  لاس 752  هب  هک  دوخ  باتک  رد  سارفلاوبا » »

: دسیونیم باسنالا  باتک  رد  یناعمس » میرکلادبع  نب  دمحمدیعس  وبا  ، » رگید ققحم 
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تماقا دهاز  مدرم  تروص  هب  اجنآ  ياههید  رد  دندوب و  يدیزی  هک  دید  نآ  یحاون  ناولح و  ناتسهوک  رد  قارع  رد  ار  يرایـسب  تعامج  »
هب دـننکیم و  ریمخ  نان  اب  ار  نآ  دـنراد و  یمرب  يدـع  خیـش  دـقرم  زا  كربت  يارب  ار  لگ  نیا  دـنروخیم . لاح »  » ماـن هب  یلِگ  دنتـشاد و 

ار سناسنر  زا  سپ  ياهلاس  برغ : رد  یحیـسم  یتسرپ  ناطیـش  دـنمان ». تارب »  » ار نآ  دـنروخیم و  هاگ  هاـگ  هدروآرد و  صرق  تروص 
فیصوت یناسنا  طباور  هب  یهتنم  ددعتم  ياههبنج  یعامتجا و  يدرف و  داعبا  یمامت  رد  برغ  ناهج  یگتخیسگراسفا  ياهلاس  هب  ناوتیم 

لکـش یفـسلف  يرکف و  هدـمع  شنک  دـنچ  یبرغ ، ناسنا  ندرگ  زا  کیلوتاک  ياـسیلک  بصعتم  میلاـعت  غوی  ندـش  هتـشادرب  زا  سپ  درک .
وا يهطبار  ناسنا و  هلأسم  هب  توافتم  ياهدرکیور  تسا ، هجوت  لباق  هچ  نآ  نکل  دجنگیمن ، لاقم  نیا  هلصوح  رد  نآ  حرـش  هک  تفرگ 

تاریثأت دـنامب ، رود  نهذ  زا  دـیابن  هک  ياهتکن  دروآ . مهارف  ار  یفـسلف  ياهنایرج  زا  يرایـسب  يریگ  لکـش  ياـههنیمز  هک  تسادـخ  اـب 
. تسا یبرغ  نارکفتم  يهشیدنا  رب  یقرش  ینانوی و  بتاکم  هدرتسگ 

ناسنا و ادـخ ، هاگیاج  ینعی  تیحیـسم ، يدـیحوت  یلـصا  ثحابم  هب  ییارگداقتنا  هنماد  رکذـلا ، قوف  دراوم  نتفرگ  رظن  رد  اب  لاـح  ره  رد 
ياههیرظن اهشیارگ و  هب  ءاکتا  اب  قالخالادـساف  رـصانع  زا  یخرب  متـسیب  نرق  نیزاغآ  ياهلاس  رد  ینعی  دـعب  اهنرق  دیـسر . زین  ناـطیش 

مدع یسنج ، تازواجت  لتق ، ییارگ ، هانگ  نوچمه : ییاهیگژیو  اب  ار  یتسرپ » ناطیش   » نایرج هن ، ایفخم  تروص  هب  یناتـستورپ  یتاروت و 
. دندرک يراذگهیاپ  يدیحوت و …  لئاسم  هب  یهجوتیب  یقالخا ، لوصا  تیاعر 

نکل هدـش ، نایرج  نیا  هب  یناسنا  يهعماج  دارفا  زا  یعیـسو  دادـعت  نتفاـی  لـیامت  رد  هدـنرادزاب  یلماـع  یناـسنا  يوجادـخ  ترطف  هچرگا 
تیونعم و زا  دیدج  رـصع  یبرغ و  ناسنا  ندش  یهت  نهذ ، زا  رود  هداعلاقراخ و  لامعا  ماجنا  عونتم ، باذج و  ياهیقیـسوم  زا  هدافتـسا 

مدـع مغر  یلع  هک  تسا  نآ  تیمها  زئاح  يهتکن  دروآ . مهارف  اـههورگ  نیا  هب  ار  یکدـنا  دارفا  شیارگ  تاـبجوم  ضیف ، عبنم  هب  لاـصتا 
هک ییاهرازبا  يهلیسو  هب  ناشیا و  يوس  زا  ياهدننک  هارمگ  میلاعت  اههزومآ و  یتسرپ ، ناطیـش  ياههورگرد  تیوضع  زا  یمومع  لابقتـسا 

ناونع هب  هراومه  ناهج  رسارس  رد  اههورگ  نیا  دوشیم و  هدش و  رشتنم  هتفرگ ، رارق  یسایس  گرزب  ياهتردق  يوس  زا  ناشیا  رایتخا  رد 
ناتـسرپ ناطیـش  تیلاعف  تایح و  دیدج  رود  زاغآ  يدج  تروص  هب  ناوتیم  ار  لاس 1960  دنوشیم . هتخانـش  داسف  ءاشحف و  ياهنوناک 

هتشاد دوجو  ناریا و …  قارع ، نانوی ، نوچمه  یناتـساب  يدامتم  نایلاس  یط  هک  یتسرپ  ناطیـش  عاونا  زا  رظن  فرـص  تسناد ، اکیرمآ  رد 
. تسا

ياهلاؤس لحم  دـناوخ ، ینید  ار  یتسرپ  ناطیـش  ناوتیم  ایآ  ًاساسا  هک  نیا  میوش  رکذـتم  هک  تسیرورـض  هچ  رگا  ینید : یتسرپ  ناطیش 
هدافتـسا ًانیع  ینید » یتسرپ  ناطیـش   » ناونع زا  تسا  هدش  هئارا  يدنب  هتـسد  نینچ  اهروشک  بلغا  رد  هک  نیا  هب  هجوت  اب  نکل  تسا ، يدج 
. دشابیم ییادخ  دنچ  ای  يریطاسا و  هعیبطلا  ءاروام  يورین  کی  شتسرپ  مسیناطیش ، هب  شیارگ  زا  عون  نیا  نیداینب  يانبم  دوشیم .

رب دیکأت  عاونا  ریاس  دننام  زین  عون  نیا  یلـصا  نکر  اما  دنراد . شیارگ  یقرـش و …  ياهههلا  ناتـساب ، مر  نایادـخ »  » هب نآ  ناوریپ  هدـمع 
یتسرپ ناطیش  اریز  تسین ؛ لوبق  لباق  ینید  یتسرپ  ناطیش  حالطصا  تسیتسرپدوخ و  تقیقح  رد  ناسنا و  یصخش  ياهدادعتـسا  شرورپ 

. تسا هتفرگ  رارق  نید  لباقم  رد  تقیقح  رد 
. تسا ناسنا  ملاع  زکرم  روحم و  هک  نیا  زا  تسا  ترابع  شیارگ  عون  نیا  یفسلف : یتسرپ  ناطیش 

عون ود  دننام  زین  ییارگ  ناطیـش  عون  نیا  دوشیم . هداد  تبـسن  يوال » ناوتنآ   » مان هب  هقرف  نیا  يراذگهیاپ  هب  یتسرپ  ناطیـش  زا  هخاش  نیا 
. تسا هتفرگ  تأشن  تیدوهی  يداقتعا  يانبم  زا  کیتوگ »  » و ینید »  » ینعی رگید ؛

زا یکیرات و  هب  هراشا  اب  یتسرپرش  زا  یعون  دش  هراشا  هتشذگ  رد  هک  یعون  ود  دننام  زین  ییارگ  ناطیش  عون  نیا  کیتوگ : یتسرپ  ناطیش 
: دننام لامعا  نیرتفیثک  دراد . دوجو  کیتوگ  مان  هب  یکبس  زین  اکیلاتم  یقیسوم  رد  دیآیم . باسح  هب  یفارحنا  هقرف  نیرتفیثک 

نیا یناطیـش  ياـههورگ  ماـمت  يارب  تسا  ینتفگ  هچرگا  . ) دوشیم هداد  تبـسن  هورگ  نیا  هب  یـسنج و …  تازواـجت  نادازوـن ، ندروـخ 
. تسا زراب  هخاش  نیا  رد  یکیرات » تشگرب   » هب تساوخ  رد  لیم و  دیآیم ) . باسح  هب  تابجاو ! زا  لامعا 
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، ناتسرپ ناطیـش  زا  هقرف  نیا  دنربیم ! هانپ  ندیـشک  دایرف  يارب  اهیکیرات  اهراغ و  هب  هریت  ياهسابل  اب  هک  راکنکا »  » هورگ ياضعا  دننامه 
لیبـق زا  یلاـمعا  هب  دنتـسه  مهتم  ًـالومعم  ناتـسرپ  ناطیـش  عون  نیا  دـنوشیم . طوـبرم  اـسیلک  فرط  زا  یبهذـم  دـیاقع  شیتـفت  نارود  هب 

. دنتسه نایحیسم » زا  ترفن   » و هرکاب » نارتخد  ندرک  ینابرق  «، » یشکزب «، » نادازون ندروخ  »
. تسا هدش  يدنب  هتسد  موراکفیلام » سویلام   » باتک رد  رکف  زرط  نیا 

( تفرگن رارق  هدافتسا  دروم  یمـسر ، روط  هب  زگره  عقاو  رد  دش و  فیلأت  1490 م )  ) اسیلک يوس  زا  دـیاقع  شیتفت  نارود  رد  هک  یباتک  )
. تسا تسد  نیا  زا  یبلاطم  يرگوداج و  يریگ و  نج  زا  یفارخ  بلاطم  يواح  باتک 

زا رپ  نآ  يایند  دراد و  يرگوداج  هب  يدایز  یکیدزن  شتیهام  ظاحل  هب  یتسرپ ، ناطیش  تسا  نارگوداج » کتپ   » باتک مان  يوغل  همجرت 
. تساهنآ اب  طابترا  رد  نارگوداج  ًاصوصخ  فلتخم  دارفا  ددعتم و  نیطایش  نوگانوگ ، ياههناسفا 

: دننام دنتسه ؛ ناطیش  ياسیلک  ياراد  یفلتخم  ياهروشک  مه  زورما  يایند  رد 
كدوک مدع  رب  یناطیش ، لیجنا  نوتم  ساسا  رب  هک  دیدج  ناتسرپ  ناطیـش  ياعدا  فالخ  رب  نیچ . ناملآ و  سیلگنا ، اکیرمآ ، ياهروشک 

. دوشیم ماجنا  یهلا  تاروتـسد  اب  هلباقم  يارب  اهنت  اهنآ ، يوس  زا  لامعا  نیرتكانتـشحو  اما  دـننکیم ؛ يراشفاپ  تاناویح  رازآ  يرازآ و 
. دننکیم هدافتسا  دوخ  مسارم  رد  اهاعد  تدابع و  يارب  نآ  زا  ناتسرپ  ناطیش  هک  تسیباتک  یناطیش » لیجنا   » یناطیش ياسیلک  لیجنا و 

هک يزیچ  اما  تسا ، هدشن  فشک  نآ  قیقد  ینعم  زونه  تاملک  نیا  زا  یخرب  هک  تسیـسیلگنا  ینانوی و  يربع و  تاملک  لماش  باتک  نیا 
. تسا ناتسرپ  ناطیش  هب  نداد  تردق  يارب  وا  زا  توعد  ناطیش و  یماسا  دیمهف  دناوتیم 

هب نداهن  ردـق  يارب  نآ  رئاعـش  زا  يرایـسب  نینچمه  تسا و  لیجنا  تیحیـسم و  ياهاعد  فالخ  رب  نآ  ياهاعد  زا  يرایـسب  باتک  نیا  رد 
. تسا قلطم »  » تردق ناونع  هب  ناطیش  تردق  تمظع و 

ًافرـص هک  دوب  یلحم  دـشیم و  هدافتـسا  یتسرپ  ناطیـش  مسارم  ماـجنا  يارب  یناـکم  ناونع  هب  یطـسو  نورق  رد  یتـسرپ  ناطیـش  ياـسیلک 
ناطیـش تدابع  يارب  تسیلحم  یتسرپ  ناطیـش  ياسیلک  هزورما  اما  تفرگیم . تروص  مسارم  ماجنا  یمیدـق و  ناتـسرپ  ناطیـش  ياـهرارق 

يارب ناطیـش ، ياسیلک  مان  هب  ناکم  نیا  دـیدج  یتسرپ  ناطیـش  رد  دـنهدیم و  همادا  دوخ  راـک  هب  ینیمزریز  تروص  هب  ًارثکا  هک  ناتـسرپ 
. دشابیم دیدج  یتسرپ  ناطیش  مسارم  رثکا  ماجنا  يارب  ًارصحنم  نونکا  هک  تفرگیم  رارق  هدافتسا  دروم  یسنج ، ياضرا  مسارم  ماجنا 

رد بتک  يهمه  دننام  هتبلا  دوشیم ، هراشا  هدـش ، يروآدرگ  ( The Witches  ) باتک زا  هک  ناتسرپ  ناطیش  لیجنا  زا  ياهتمـسق  هب 
تاـملک و باـتک  نیا  رد  دـش  هتفگ  هک  روط  ناـمه  دزادرپیم . وا  زا  یبـلط  تردـق  ناطیـش و  شیاتـس  هب  زین  باـتک  نیا  فلتخم ، ناـیدا 

: دریگیم رارق  هدافتسا  دروم  یتسرپ  ناطیش  مسارم  رد  ًارثکا  اهاعد  نیا  دراد . دوجو  زین  يربع  تالمج 
. دییآ شیپ  منهج ؛ هایـس  رایرهـش  راهچ  مان  هب  دـییآ . نوریب  هایـس  يایند  زا  هک  دـهدیم  نامرف  امـش  هب  ناطیـش ؛ ام ؛ گرزب  يادـخ  مان  هب  »

رـسارس رد  ورین  نیا  نک . هتـشابنا  هایـس  يوداج  يورین  اب  ار  نآ  و  تسا ؛ یگدـنز  ریـسکا  زا  رپ  ماج  نیا  زادرب . ار  تذـل  هداب  ماج  ناطیش ؛
نایم رد  وت  يوشیم ؛ داش  نوخ  نتخیر  اهگس و  يادص  زا  وت  بش ؛ مدـمه  تسود و  يا  «. » تسا نآ  یماح  دراد و  دوجو  تانئاک  ملاع 

. رگنب دـعاسم  رظن  اب  اـم  ناـینابرق  هب  هرهچ ؛ رازه  هاـم  روگ  ینکیم ، دـیدهت  ار  رـشب  یتسه و  نوخ  يهنـشت  وت  يدرگیم ؛ روبق  ياـههیاس 
يهمه دـننامه  تسین و  یـصاخ  باتک  یتسرپ  ناطیـش  لیجنا  تسا  صخـشم  هک  روط  نامه  ایب …  نوریب  اـشگب و  ار  منهج  ياـههزاورد 

ياههتـشون باـتک ، نـیا  تـفگ  ناوـتیمن  اذـل  دـنکیم ! دوـخ  راـگدرورپ  زا  کـمک  تساوـخرد ، حـیبست و  شیاتـس و  هـب  ناـیدا  بـتک 
اما دراد  دوـجو  هقرف  نیا  رد  یناـنوی  يربـع و  تـالمج  هک  تسا  تسرد  نیا  هتبلا  درادـن . ار  نآ  مهف  ناوـت  سک  چـیه  هک  تسیاهدـیچیپ 

ار نآ  مر »  » ياسیلک نیرتکد  هک  تسیربع  تاملک  يواح  دوخ  رد  زین  تیحیـسم  لـیجنا  نونکا  اریز  تسین ، هجوت  دروم  ناـنچ  نآ  املـسم 
. دنهدیم جاور  رایسب 

اهدامن اهلبمس و 
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. تسا هدهاشم  لباق  حوضو  هب  مسیناطیش  مسینویهص و  طابترا  زا  ینشور  رایسب  طخ  یتسرپ ، ناطیش  هب  قلعتم  ياهدامن  یسررب  رد 
هب ار  اهنآ  ناوتیم  هک  دنراد  نارگید  اب  توافتم  يرهاظ  ناتسرپ  ناطیش  اهلبمـس ، لامعا و  تاداقتعا ، زا  هتـشذگ  يرهاظ : ياههصخـشم 

یحارط الاب  تمس  هب  ای  دنشارتیم  ار  ناشیاهوربا  ًارثکا  تسا  بیرغ  بیجع و  ناشیاهوم  لدم  لاثم  روط  هب  داد . صیخشت  عمج  زا  یتحار 
یناطیش و ياهکتروص  همجمج ، دننام  یلاکشا  اب  ار  ناشندب  تسوپ  تسا ، دنت  زمرق  شفنب و  یکشم ، بلغا  ناششیارآ  گنر  دننکیم ،
هب هک  اهدامن  زا  یخرب  لیذ  رد  دنـشوپیم . تسا  هدـش  نیئزت  زلف  اب  بلغا  هک  دـنلب  قاس  یمرچ  ياههمکچ  دـننکیم ، یبوکلاخ  اـهلبمس 

ناریا هب  هلمج  زا  هدش و  جرد  تعاس و …  نلکدا ، شفک ، راولـش ، نهاریپ ، اهدنب ، تسد  يور  رب  ریواصت  دنبندرگ ، رتشگنا ، نیگن  ناونع 
: دریگیم رارق  یفرعم  یسررب و  دروم  تسا ، هتفای  هار  زین  یمالسا 

رب یعلـض  جنپ  هراتـس  کی  تقو  نآ  مینک ، فذـح  هریاد  هارمه  هب  ییارگ  ناطیـش  يانعم  هب  « Satanism  » ینعی دامن  طسو  هتـشون  رگا 
تسیرازبا نامه  نیا  دشاب ، هتشاد  دای  هب  مرتحم  ناگدنناوخ  رگا  دنامیم . یقاب  مارگاتنپ  ای  حبص  يهراتـس  يهناشن  نامه  هک  دنامیم  ياج 

مارگاتنپ نامه  زین  لبمـس  نیا  دوشیم . هدـید  یتسرپ  ناطیـش  مئالع  رد  نآ  عاونا  تفرگیم و  رارق  هدافتـسا  دروم  ییـالاباک  موجن  رد  هک 
مـشچ هب  ناتـسرپ  ناطیـش  ياـهدامن  ناـیم  رد  لکـش  نیا  هب  تموفاـب و  وید  اـی  هنوراو  یعلـض  جـنپ  هاـگ  نآ  عاوـنا  هک  نیا  قرف  اـب  تسا ،
ذوفن يهقطنم  عقاو  رد  داـمن و  نیا  هطلـس » تحت   » ییاـیفارغج يهدودـحم  ناـیارگ  ناطیـش  زا  یخرب  هک  تسیروآداـی  هب  مزـال  دروخیم .

هدش هیبعت  زب  کی  رـس  ریوصت  یلبق ، ياهمارگاتنپ  نایم  رد  اپورا .) دنلـسیا و  يهدودحم  . ) دـنیامنیم فیـصوت  هشقن  رد  ار  ییارگ  ناطیش 
يارب هرب  کی  نوچمه  ماَلَّسلا ) ِْهیَلَع   ) حیسم هک  دندقتعم  نایحیـسم  هک  تسانعم  نیا  هب  دوشیم و  بوسحم  یحیـسمدض  یمادقا  هک  تسا 

باختنا ار  مرآ  نیا  دـننادیم  هرب  ربارب  رد  ناطیـش و  دامن  زب ر ا  ناتـسرپ ، ناطیـش  هک  نیا  هب  هجوت  اـب  تسا و  هدـش  یناـبرق  ناـشیا  تاـجن 
. دناهدرک

ناسنا و تمالع  تقیقح  رد  اما  هدش ، یمالسا  ناریا  دراو  لاتم  يوه  ياههورگ  يوس  زا  ناطیش ،» نفلت  هرامش   » ناونع اب  لبمس  کی   666
ار شحو  ددـع  دراد  تـمکح  سک  ره  سپ   »… 18 تافـشاکم 13 : ساسا  رب  دوشیم و  یقلت  ناتـسرپ  ناطیـش  نایم  رد  روناج  يهناـشن 

.« تسا شددع 666  تسا و  ناسنا  ددع  هک  اریز  درامشب ،
. دشیم هدهاشم  روشک ، گرزب  ياهرهش  ياهراوید  يور  رب  فلتخم  لاکشا  اب  ددع  نیا  نونکات  شیپ  اهلاس  زا 

. تسا نید  نیا  نتفرگ  هرخس  هب  ازهتسا و  ًاتدمع  و  دراد » تیحیسم  ندش  هنوراو   » زا تیاکح  دامن  نیا  هنوراو : بیلص 
5 ، 1 دنراد . هارمه  هب  ار  نآ  فلتخم  عاونا  كار »  » ياههدنناوخ هدش و  هدهاشم  يرایسب ، ياهدنب  ندرگ  رد  هنوارو  بیلص 

: دیشروخ خرچ  ای  هتسکش  بیلص  دامن 
ياههربقم اه و  « ییادوب  » زا هدـنام  ياجرب  ياـههبتک  نوچمه  ینید  ياـهگنهرف  یخرب  رد  هک  تسا  یناتـساب  داـمن  کـی  دیـشروخ  خرچ 

. تسا هدش  هدید  ینانوی »  » و یتلس » »
ار لبمس  نیا  تیحیـسم ، نتفرگ  هرخـس  هب  فده  اب  یخرب ، اما  تفر ، راک  هب  رلتیه  يوس  زا  دعب  اهلاس  تمالع  نیا  تسا  حیـضوت  هب  مزال 

. دندرک یتسرپ  ناطیش  دراو 
رد مشچ  دـنراد  داقتعا  ناتـسرپ  ناطیـش  اما  دوریم . راک  هب  زین  يرکفنـشور  ياهدامن  یخرب  رد  مشچ  اج : همه  هب  هاگن  لاـح  رد  یمـشچ 

. تسا ناطیش » مشچ   » مره يالاب 
. دریگیم رارق  هدافتسا  دروم  يرگوداج  صوصخم  ياهلرتنک  يرگ و  نیرفن  يرگوداج ، ییوگشیپ ، رد  تمالع  نیا 

. دنکیم تموکح  اهییاراد  مامت  رب  دراد  ار  نآ  لرتنک  تردق  هک  یسک  تسا و  ناطیش )  ) رفیسول مشچ  نیا  هک  دندقتعم  ناتسرپ  ناطیش 
. دننکیم راک  تمالع  نیا  تحت  تافارحنا  یمامت  یحور و  ياهلرتنک  اهنیرفن ، اهوداج ، دوریم . راک  هب  اهییوگشیپ  رد  تمالع  نیا 
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. تسا نارکفنشور  تمالع  نیا 
. تسا یناهج  نیون  مظن  ساسا  تمالع  نیا  دیزادنیب . یهاگن  هدحتم  تالایا  جیار  لوپ  هب 

. تسا يروراب  ینارتوهش و  لبمس  دوشیم و  ءاشنا  « Ankh  » یسیلگنا هب  اهدامن  نیا  خنآ :
. تسا یناطیش  ياهلبمس  زا  يدامن  کی  عقاو ، رد  مسینمف »  » دامن هزورما  دوشیم . ریبعت  زین  نانز  توهش  حور  يانعم  هب  اهدامن  نیا 

دامن نتفرگ  رارق  زا  یتح  ناهنپ ، راکـشآ و  ياهتیامح  رب  هوالع  یتسینویهـص ، میژر  هک  تسیدج  هجوت  لباق  یتسینویهـص : میژر  مچرپ 
تلادع دامن  الاب  هب  ور  ربت  هک  نیا  هب  هجوت  اب  تلادعدض : درادن . زیهرپ  زین ، نایارگ  ناطیش  مئالع  نوناک  رد  شعورـشمان  روشک  یمـسر 

. دناهدرک باختنا  تلادع  دض  دامن  ناونع  اب  ار  نییاپ  هب  ور  ربت  ناتسرپ ، ناطیش  تسا  هدمآیم  رامش  هب  ناتساب  مور  رد 
زب راد ، خاش  زب  زب : رـس  دـندومنیم . هدافتـسا  یناتـساب  يرالاس » ردام   » ینعم هب  ـالاب  هب  ور  ربت  ود  زا  اـهتسینمف  هک  تسا  ینتفگ  نینچمه 

يارب ناتسرپ ، ناطیش  ياههار  زا  یکی  نیا  ینابرق ) ای  هعیلط  زب  ، ) وداج يادخ  تموفاب ، ناتساب ،) رصم  يوراب  يادخ  لعب »  » نامه سدنم ( 
. دش هتشک  رشب ، ناهانگ  يارب  ياهرب ، هدننام  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  حیسم  هک  دوشیم  هتفگ  اریز  تسا ؛ ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  حیسم  ندرک  هرخسم 

يانعم هب  دامن  نیا  جرم : جره و  مارگاتنپ . دامن  رد  زب  زا  تسیلماک  ریوصت  دامن  نیا  دـش ، هراشا  لوا  ياهدامن  حیـضوت  رد  هک  روط  ناـمه 
دروـم ًاتدـمع  داـمن  نیا  هدـب ». ماـجنا  وـت  تسا  هدـننک  بیرخت  هچ  ره   » هک دراد  رما  نیا  رب  تلـالد  تسا و  نیناوـق »  » يهمه ندرب  نـیب  زا 

. تسا لاتم » يوه   » ياههورگ هدافتسا 
. تسا هدش  هتخانش  رتمک  تسا و  رادتقا » تراظن و  ناطیش و   » مشچ يانعم  هب  زین  دامن  نیا  ناطیش : مشچ 

لییارسا تسایس 

دوـخ یلم  عفاـنم  يارب  يدـج  يدـیدهت  يهلزنم  هب  هراوـمه  ار ، اـهناسنا  یناور  یحور و  یقـالخا و  تمالـس  هک  سدـق ، رگلاغـشا  میژر 
نایرش هب  ار  مومسم  تانایرج  نیا  هدومن و  یگنهرف  مومـسم  ياهنایرج  تخاس  هب  تردابم  یپ  رد  یپ  نوگانوگ و  یتامادقا  رد  دنیبیم ،
ناطیـش ياههورگ  یهدـنامزاس  رد  نآ  شقن  یتسینویهـص و  میژر  طابترا  دـیامنیم . قیرزت  يزاجم  ياـههبذاج  قیرط  زا  عماوج ، یتاـیح 

: دشابیم هراشا  لباق  لیذ  ياهروحم  رد  تسرپ 
. تشاد دنهاوخ  هتشاد و  ار  میژر  نیا  اب  طابترا  زا  یعیسو  يهنماد  یتفرعم ، ياهرتسب  هیلوا و  هفسلف  ظاحل  هب  اههورگ  نیا  فلا :

. دنوشیم هیذغت  تیاده و  یهدنامزاس ، داسوم »  » و « CIA  » ینعی یسوساج  هدمع  نامزاس  ود  يوس  زا  یناطیش  فلتخم  ياههلحن  ب :
نیمأت داسوم  نامزاس  يوس  زا  میقتـسم  تروص  هب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  رد  لاعف  ناتـسرپ  ناطیـش  ینابیتشپ و …  تراظن ، هجدوب ، ج :

. دوشیم لابند  یتینما  فادها  اب  تامادقا  هلسلس  نیا  هدش و 
هب لامعا  نیرترابتنوشخ  هک  يروط  هب  دربیم ، هرهب  یـسوساج  یـسایس و  موش  دـصاقم  يارب  اههورگ  ياـضعا  زا  یتسینویهـص  میژر  د ؛

. دوشیم راذگاو  اههورگ  نیا  تسد 

لاتم کلب  میظع  شبنج  لاتم و  یقیسوم  رد  نآ  شیادیپ  یتسرپ و  ناطیش 

دندوب ناهج  ژورن  رد  تیحیسم  ندرک  دوبان  هار و  يوجتسج  رد  ژورن ، ياه » گنیکیاو  وئن   » هک دمآ  دیدپ  ینامز  زا  ژورن »  » رد لاتم  کلب 
دیاش هک  دـنتخاون  تیاهن  ات  ار  لاتم  کلب  یقیـسوم  دـندز و  شتآ  ار  يداـیز  ياـهاسیلک  دنتـشک و  ار  يرایـسب  ياـهناسنا  هار ، نیا  رد  و 

. دننکیم دای  اههناسفا  هسامح و  روشک  ناونع  هب  ژورن  زا  اهتسیروت ، ناگدننکدیدزاب و  ددرگزاب . اه » ناگاپ   » کیرات يادخ 
فلتخم ياههفایق  اب  نایادـگ  ناداتعم و  ات  ابیز  یگنـس  ياههناخ  زا  زیچ  همه  رهـش  نیا  زکرم  رد  هک  تس  « اولـسا  » مه روشک  نیا  تختیاـپ 

کلب هورگ  نیلوا  ناونع  هب  ( meyhem  ) هورگ یعلض  شش  قاتا  کی  رد  رهش و  نیا  زکرم  ياههناخ  نیمه  زا  یکی  رد  دوشیم . هدید 
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هارمه هب  ناشرـس  يـالاب  رد  اـهيزان  هتـسکش  ياهبیلـص  اـپ ، ریز  رد  فیثـک  رایـسب  ياـهشرف  قاـتا  نیا  رد  تـفرگ . لکـش  ژورن  لاـتم 
یقاب وضع  اهنت  رـضاح  لاح  رد  رماه » لِه  . » دوشیم هدـید  دوب ، نازیوآ  راوید  رد و  هب  هک  اـهگنیکیاو  ریـشمش  سکع و  رب  ياـهبیلص 

. تسا هورگ  هدنهد  لیکشت  بیکرت  زا  هدنام 
هک دـندرکیم  یگدـنز  هناخ  نامه  رد  هورگ  نیا  ياضعا  تفرگ . لکـش  داتـشه ، يههد  لـیاوا  رد  ژورن  رد  یقیـسوم  نیا  ساـسا  هیاـپ و 

. دننکیم دای  یناطیش  ياهناخ  ناونع  هب  هناخ  نیا  زا  نایفارطا 
: دیوگیم رماه 

: دنتفگیم ناشیاههچب  اههون و  هب  دندرکیم و  رارف  ام  ندید  ضحم  هب  اهنزریپ  میتفریم  ياهزاغم  هب  دیرخ  يارب  یتقو  »
« ناـگ تاـش   » حالـس اـب  ار  دوخ  زغم  هورگ  هدـنناوخ  دد »  » هک دوب  راـک  نیرمت و  لوغـشم  هورگ  تسا .» ناطیـش »  » یگدـنز لـحم  اـج  نیا 

. دوش ناگدنرپ  كاروخ  شدسج  ات  دندرک  اهر  هناخ  طایح  رد  روط  نامه  ار  وا  هزانج  هورگ  ياضعا  درک و  یشالتم 
: دیوگیم رماه 

سومیناروا رماـه و  درکیم » تبحـص  ژورن  بیجع  ياـههعلق  زا  مه  هشیمه  دوب و  هناوید  ًاـعقاو  وا  نوچ  درکن  بجعتم  ارم  دد »  » راـک نیا  »
. دندید ار  دِد  هزانج  هک  دندوب  یناسک  نیلوا  هورگ ، تسیراتیگ 

: دیوگیم سومیناروا 
. دوب هدش  هدیشاپ  اهراوید  هب  شنوخ  هتخیر و  نیمز  يور  وا  زغم  هک  میدید  ار  هزانج  یتقو  ام 

: دیوگیم رماه 
: درک دم  ار  لاتم  کلب  سابل  هک  دوب  یسک  نیلوا  رماه  دروخ ! تخپ و  يزبس  لفلف و  اب  تشادرب و  ار  وا  زغم  زا  یتمسق  سومیناروا  %% »

، دوب هدش  هتخاس  دِد  همجمج  ناوختسا  زا  هک  يدنبندرگ  هب  هک  یمارگاتنپ  هارمه  هب  هایـس  یمرچ  ياهتکاژ  نیج ، سابل  دنلب ، ياههمکچ 
. دوب لاتم  کلب  هورگ  سابل  لدم  نیلوا 

درک حرطم  یناطیش  هورگ  کی  ناونع  هب  ار  دوخ  « venom  » لثم یسیلگنا  ياههورگ  یتح  هدوب و  یکانسرت  یقیسوم  هشیمه  لاتم  کلب 
گنج تفرگ و  لکـش  نآ  رد  یـساسا  تارییغت  تفر ، ژورن  هب  لاـتم  کـلب  هک  یتـقو  دـنداد . قفو  یتـسرپ  ناطیـش  نیناوق  قبط  ار  دوـخ  و 

زا دـعب  هـک  يرگید  ياـههورگ  زا  درک . ادـیپ  داـمن  دروـخ ، دـنویپ  تـفرگ و  لکــش  لاـتم  یقیــسوم  اـب  تیحیــسم  هـیلع  رب  هـک  یمیظع 
«dark throne»، «immortal»، burzum»، «marduk»» emperor  » هب ناوـتیم  دنتـسویپ  تضهن  نیا  هب  « meyhem»

. دندرک دشر  هدش و  لیکشت  ینیمزریز  تروص  هب  ادتبا  رد  هک  درک  هراشا 
. دشیم بوسحم  تیضهن  نیا  ربهر  یعون  هب  وا  داد . لکش  ار  « DSP  » تکرش « euonymus  » نامز نیمه  رد 

: دیوگیم وا  دروم  رد  رماه 
. تشادن تاساسحا  وا  »

لحم هناـخ  ناـمه  نیمزریز  رد  تکرـش  نیا  تسا .» شخب  تذـل  شیأر  هب  یگدـنز  عوـن  نیا  هک  تفگیم  مه  هشیمه  تشادـن و  مـحرت 
. دش لیکشت  هورگ ، نیرمت 

. دشیم نشور  عمش  اب  دوب و  كانمن  کیرات و  میدق  ياهلاچ  هایس  لثم  نیمزریز  نیا 
اب ینزدوخ  هب  ردخم  داوم  زا  لصاح  یگئـشن  جوا  رد  دندرکیم و  نت  هب  نفک  نآ  زا  جورخ  ناکم و  نیا  هب  ندـمآ  زا  سپ  يرایـسب  دارفا 
هب گنفت  اب  هک  یمدرم  « Hell hammer . » دنتشونیم ار  « 666  » ترابع راوید  يور  رب  يرپسا  اب  دنتخادرپیم و  هتسکش  هشیـش  وقاچ و 
نآ زور  کی  هک  سومیناروا  یتح  ای  دروآیم  دای  هب  ار  دـیبوک ، دوخ  زغم  هب  کتپ  اب  هک  یـسک  یتح  دـندرکیم و  کیلـش  راوید  ای  دوخ 

. دش شوهیب  ات  دز  ریجنز  اب  ار  دوخ  ردق 
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اب دـش و  يزیر  هیاپ  ( marduk  ) ریذـپان شزاس  هورگ  نامز  نیا  رد  دوب و  تفرـشیپ  لاح  رد  لاتم  کـلب  هک  دوب  لاس 1990  دودح  رد 
یگرزب تسیراتیگ  سوماس » . » درک زاب  تیحیـسم  اب  هزرابم  لاتم و  کلب  يور  رب  ار  دیدج  يرد  ( em Jesus  ) ینعی دوخ  موبلآ  نیلوا 

: دیوگیم دراد  ار  و …  « burzum»، «satyricon  » اب يراکمه  هقباس  تسا و  « emperer  » هدنهد لیکشت  ياضعا  زا  هک 
«. تشگ دهاوخ  زاب  اهگنیکیاو  نایدا  هنوگچ  هک  دید  دیهاوخ  درک و  میهاوخ  مالعا  حیـسم  هب  تبـسن  ار  دوخ  ترفن  مشخ و  هشیمه  ام  »

تیحیـسم هب  تبـسن  صاـخ  یترفن  اـهنآ  همه  هک  دوب  نیا  دوشیم  هدـید  لاـتم ، کـلب  عـقوم  نآ  ياـههورگ  نیب  رد  هک  یکارتـشا  يهطقن 
ناماگشیپ زا  درک . ادیپ  عویـش  دندیمانیم ، نید » ا و   » نازابرـس ار  دوخ  هک  یناسک  يهلیـسو  هب  اهاسیلک  ندز  شتآ  نامز  نیا  رد  دنتـشاد .

شتآ گرو  هک  یفورعم  ياـهاسیلک  زا  درک . هراـشا  « count grishnackh  » نامه ای  « Varg vikerness  » هب ناوتیم  راـک  نیا 
. تسا ژورن  یناتساب  راثآ  زا  هک  دربیم  مان  ار  « fantoft  » دز

هاـشداپ یگداوناـخ  ياـسیلک  اـسیلک  نیا  هک  دز  شتآ  ار  نآ  سوماـس »  » هک تـسا  « Kolmen Kolen  » فورعم ياــهاسیلک  رگید  زا 
. دوب مجنپ » دلاراه  »

مه ار  « Skjold  » ياسیلک « Kolmen  » ياسیلک ندز  شتآ  زا  دـعب  شتآ و  ار  « fantoft  » ياسیلک گرو  کمک  اب  ادـتبا  رد  سوماس 
: دیوگیم وا  دیشک . شتآ  هب 

، گرو مدرک ». رارف  مدز و  تیربک  متخیر و  نآ  يور  لیئوزاگ  نلاگ  دـنچ  مه  نم  تشاد و  دوجو  اسیلک  بارحم  ریز  رد  یکچوک  رد ِ  »
رد ریگ  تخس  ساسح و  رایسب  شايژولوئدیا  رد  دیـشوپیم و  ار  اهگنیکیاو  ياهسابل  بلغا  هک  دوب  شبنج  نیا  یلـصا  ياضعا  زا  مه 
رد یتح  هشیمه  تسا و  دوهـشم  ًـالماک  مـالک  نودـب  هچ  مـالک و  اـب  هچ  مازراـب »  » ياـهگنهآ رد  هتکن  نیا   ) دوب یتاـساسحا  لاـح  نیع 

اـسیلک ندز  شتآ  قیرط  زا  نایحیـسم ، اب  هزرابم  هب  دیدش  نادـقتعم  زا  گرو  دوشیم ) . هدینـش  كانمغ  ياهمغن  وا  ياهگنهآ  نیرتدـنت 
. دوب

ناـیرج نـیا  زا  دـعب  درک . راردا  اـسیلک  راوـید  يور  تـفر و  شتآ  ناـیم  هـب  هلــصافالب  دز و  شتآ  ار  « Fantoft  » ياـسیلک نیزنب  اـب  وا 
تشک ار  سومیناروا  گرو ، هک  دوب  نایرج  نیا  زا  دعب  هام  ود  ًابیرقت  هدرک و  ندش  روهشم  يارب  ار  راک  نیا  گرو  درک  اعدا  سومیناروا 

رد تیحیـسم  هک  تسنیا  لاتم  کلب  ياضعا  كرتشم  رظن  دـیدنخیم . هاگداد  رد  ًامئاد  تفاب و  ار  شیاـهوم  هاـگداد  هب  نیهوت  دـصق  هب  و 
يارب دـندرب و  تراغ  هب  ار  مدرم  هرقن  ـالط و  ناشندـمآ  اـب  هکدـمآ  ژورن  هب  « Olaf tryggvason  » يوس زا  دـالیم  زا  دـعب  لاس 995 

ای حیـسم  یهار  ود  رـس  ار  مدرم  دـندز و  شتآ  ار  اهناگداپ  ياـههعلق  دـندرک و  لـیمحت  ژورن  مدرم  هب  ار  دـیدج  نید  ناشتردـق ، يارجا 
. دوب نوناقیب  هزادنا  نامه  هب  یلو  دوبن ، نینوخ  نانچ  نآ ، لبق  دننام  لاس 1537  رد  گنیکرتول  نیترام  تاحالصا  دنداد . رارق  گرم 
غیلبت ناغلبم  درک و  ادـیپ  شازفا  ژورن  رد  يدزد  زواجت و  گنیکرتول  تاحالـصا  اب  درک . طولخم  يژورن  اـب  ار  یناـملآ  ناـبز  گـنیکرتول 
: دیوگیم ژورن  ناکدوک  تأیه  وضع  « Trond viggo torgersson . » دنوشیم کیدزن  ادخ  هب  ندش  یحیسم  اب  هک  دندرکیم 

یگدـنز زور  ره  تسا و  فیعـض  رایـسب  ژورن  نامز  نیا  رد  دنتـسه .» مدرم  يونعم  ییورود  نیا  هب  نداد  نایاپ  ناهاوخ  اهتسرپ  ناطیـش  »
فقــسا زا  یتـقو  دوـش . مدرم  هـتفخ  راـکفا  ندـش  رادـیب  ثعاـب  شتآ ، نـیا  هـک  تـسا  راودــیما  « Torgersson  » دوـشیم رتتـخس 

: دیوگیم تینابصع  اب  دوشیم  لاؤس  هنیمز  نیا  رد  « andriass artfloat»
روسفرپ مینکیمن ». راکفا  نآ  اب  هزرابم  هب  یتح  ام  هک  دنتـسه  فیعـض  ردق  نیا  دنک و  رادهشدـخ  ار  ام  نید  دـناوتیمن  ًاعقاو  لیاسم  نیا  »

: دیوگیم « tormod engelsviken»
رایـسب ناشدـیاقع  رد  فرط  ود  ره  هک  دـناهتفرگ  رارق  نایحیـسم  لباقم  رد  اهناگاپ  راب  نیا  میتسه و  یطـسو  نورق  هیبش  ینامز  رد  نـالا  »

: دیوگیم دنهاوخیم و  یعقاو  یناحور و  ینید  اهيژورن ، دراد  داقتعا  وا  دنتسه ». قیقد 
. تسا نایحیسم  تنوشخ  زا  ماقتنا  یهاوخ و  نوخ  یعون  اهناگاپ  شبنج  تکرح و  نیا  »
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گنیکیاووئن تبون  نالا  یلو  دنتفر  نیب  زا  نامز  رورم  هب  دندوب و  تکاس  تیحیـسم  ندمآ  نامز  رد  اهگنیکیاو  دیروایب  دای  هب  دـیاب  امش 
.« تسا

داـی ار  هایـس  يوداـج  دوز  رایـسب  هک  تسا  شبنج  نیا  زا  رگید  يوضع  دوب ، ژورن  رد  هاگـشناد  دـیتاسا  زا  هک  یمناـخ  « Nebelhexa»
. دش لیدبت  ناطیش  ياسیلک  ربتعم  ياضعا  زا  یکی  هب  تفرگ و 

يارب اـپورا  روـت  رد  « emperer  » هورگ هارمه  هـب  سوماـس  اـب  درک و  كرت  ار  ناطیـش  ياـسیلک  ماـجنا  رـس  تـشاد و  زمرق  ییاـهوم  وا 
زا « nebelhexa  » سوماس لاـس  ناـمه  ون  لاـس  بش  همین  رد  درک . جاودزا  وا  اـب  دـش و  انـشآ  تشاد  تکرـش  « cradle of filth»

«nebelhexa  » ياههنیس اهتسرپ  ناطیـش  مسر  هب  سوماس  ناتخرد  نایم  رد  ییاج  رد  دنتفر و  الاب  ناشهناخ  یکیدزن  رد  فرب  یهوک 
دنــشکن تـسد  هزراــبم  زا  ژورن ، نـید  ندــش  ضوـع  اــت  هـک  دــندش  مـسق  مـه  مـه  اــب  تـخیر و  فرب  يور  ار  نآ  نوــخ  دــیرب و  ار 

نایم رد  « samoth  » نآ ندز  شتآ  زا  سپ  دـنتفر و  ییاـسیلک  ندز  شتآ  يارب  « varg  » هارمه هب  « samoth  » و « nebelhexa»
: دیوگیم گرو  دروم  رد  « nebelhexa . » داد تاجن  ار  وا  « varg  » درک و ریگ  شتآ 

تفگیم « samoth  » هب هشیمه  وا  دنکیم  يراک  همه  فدـه  هب  ندیـسر  يارب  دراد و  دادعتـسا  زیچ  همه  رد  تسیئانثتـسا و  یناسنا  وا  »
نیا فورعم  صاخــشا  رگید  زا  « emperor  » هدـنهد لیکـشت  ياضعا  زا  قباـس و  رما  رد  « Faust . » دز شتآ  ار  اهاسیلک  ماـمت  دـیاب 

. دش موکحم  سبح  لاس  هب 14  اسیلک  ندز  شتآ  شیشک و  کی  نتشک  مرج  هب  هک  تسا  شبنج 
مه اب  دش و  تبحص  هب  لوغشم  هناتـسود  وا  اب  دید و  ار  یـشیشک  درکیم ، دیدزاب  کیپملا  كراپ  زا  « faust  » یتقو تسوگآ 1992  رد 

ناـیرج نیا  زا  دـعب  زور  ود  درک . رارف  درک و  اـهر  ار  وا  هزاـنج  دـیرب و  وقاـچ  اـب  ار  شیـشک  ندرگ  « faust  » لگنج نایم  هب  ناـنز  مدـق 
تفر لخاد  « faust  » دنتفر و كراپ  نامه  یکیدزن  هب  ییاسیلک  ندز  شتآ  يارب  « eurronymous  » و « varg  » هارمه هب  « faust»

رد لیئوزاگ  یمک  تشاذـگ و  نآ  يور  مه  ار  یبهذـم  ياعد  باتک  لیجنا و  تشاذـگ و  راک  بارحم  رد  دوب  هتخاـس  هک  یتسد  بمب  و 
هب 14 ریگتسد و  « faust  » هک دوب  هعقاو  نیا  زا  دعب  دنـشاب . اسیلک  راجفنا  دهاش  ات  دندرک  رارف  هوک  يوس  هب  مه  اب  تخیر و  نآ  یکیدزن 

. دش موکحم  سبح  لاس 
زا لاثم ، يارب  دـش و  هدیـشک  مه  ایند  طاقن  رگید  هب  هکلب  دوب ؛ ژورن  رد  اهنت  هن  یتسرپ  ناطیـش  تیحیـسمدض و  لاتم و  کلب  شبنج  ریثأت 
رد « cannibal corpse  » و « deicide»، «six feet under  » ياههورگ هب  دندش  لیکـشت  هنیمز  نیا  رد  ناهج  رد  هک  ییاههورگ 

هتـشذگ ياهشخب  رد  یتسرپ : ناطیـش  یقیـسوم و  درک . هراشا  ناوتیم  اداناک ، رد  « Katakysm ، » ایلاتیا رد  « opera IX ، » اکیرمآ
. دشخب ققحت  ناهج ، طاقن  یصقا  رد  دوخ  ذوفن  هب  تسناوتن  یقیسوم ، دنفرت  زا  هدافتسا  اب  ناتسرپ  ناطیش  هک  دش  هراشا 

ییانشآ . 1 تخادرپ : میهاوخ  نآ  یفرعم  هب  هک  تسا  هدش  لابند  نونکات  اکیلاتم »  » هورگ تیلاعف  سیـسأت و  ياضف  رد  تامادقا  نیا  هدمع 
مالعا ار  لاتم  يوه  هورگ  کی  لیکشت  ناوخارف ، یهگآ  کی  راشتنا  اب  چیرلا » سرال   » مان هب  مارد  هدنزاون  کی  لاس 1981  رد  اکیلاتم : اب 

ینوناقریغ و تروص  هب  لاتم  يوه  ياههورگ  ریاـس  دـننام  اـههورگ  نیا  تیلاـعف  دوشیم . یفلتخم  دارفا  بذـج  هب  قفوم  یتدـم  زا  سپ  و 
یعامتجا و ياهراعـش  اب  یتسینویهـص ، میژر  اکیرمآ و  هدـحتم  تالایا  یـسوساج  ياهنامزاس  تیامح  اب  نطاب  رد  رهاـظ و  رد  ینیمزریز 

هنیمز فلتخم ، راثآ  هئارا  نمض  داد و  همادا  زین  ار  لاتم » کلب   » ياههیصوت دعب  لاس  دنچ  هورگ  نیا  دباییم . شرتسگ  همادا و  یـضارتعا ،
هب تشگزاـب   » لـماش هک  دـیامنیم  هئارا  ار  ییاـهشزرا  دـض  تقیقح  رد  اـکیلاتم  دروآ . مهارف  يدـعب ، ياـههورگ  يریگ  لکـش  يارب  ار 

یمومع گنهرف  هعماج و  هب  هلمح  موجه و  یـشاحف ، یـسنج ، تازواجت  یمحریب و  ناتـسرپ ، ناطیـش  تارکفت  یلـصا  روحم  « ) یکیراـت
. دشابیم نآ )

نوخ و عوفدم ، راردا ، دساف ، ياههویم  ندـیماشآ  ندروخ و  هب  تسد  ینابایخ ، ياه  « پیلک  » رد هنحـص و  يور  رب  هورگ  نیا  ناگدـنناوخ 
عافد زین  يزاب  سنجمه  زا  اکیلاتم  تسا  ینتفگ  نینچمه  دـنیآیم . باـسح  هب  ناـهج  یقیـسوم  ياـههورگ  نیرتفیثک  زا  هدومن و  رادرم 
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هک دراد  رما  نیا  زا  تیاکح  اهرامآ  یخرب  درک . رـشتنم  ییاکیرمآ  مان  هب  زاب  سنجمه  نیئوک ،»  » گرم زورلاس  رد  ار  یموبلآ  دیامنیم و 
. تسا هدیسر  شورف  هب  یناطیش ،» یقیسوم   » هورگ نیا  ياهموبلآ  زا  یپک ، رازه  تسیود  نویلیم و  هد  زا  شیب  نونکات 

: یقیسوم زا  هدافتسا  لیالد  . 2
: دننام اکیلاتم ، یقیسوم  ياههیشاح  يزاجم و  ياههبذاج  فلا :

«. نارسپ نارتخد و  دازآ  طباور  يارب  اضف  داجیا  »
. عیزوت ریثکت و  ینف  تازیهجت  ءاقترا  هب  هجوت  اب  یقیسوم  ندوب  یسرتسد  لباق  نازرا و  ب :

، یـصخش ياههنایار  یـصخش ، ياهلیبموتا  اهتکرـش ، اههداوناخ ، هب  ذوفن  قیرط  زا  ییادز  تیـساسح  اـی  تیـساسح  حطـس  شهاـک  ج :
. هارمه نفلت  ياهیشوگ  هرخالاب 

هجوت لـباق  رایـسب  تسا ، هدرک  یط  نونکاـت  یتسرپ  ناطیـش  يهلوقم  شرتسگ  رد  اـکیلاتم  یقیـسوم  هک  یلاور  دـنور و  لاور : دـنور و  . 3
مدرم فلتخم  راشقا  فطاوع  قیالع و  زا  ياهزات  عمج  هراومه  دیدج ، ناطیش  کی  هباثم  هب  ًاقیقد  دیدج ، يهدنناوخ  کی  روهظ  دنشابیم .

. دنکیم بلج  دوخ  هب  ناناوج ،) صوصخلا  یلع   ) ار ناهج  ياهروشک  رد 
. دشابیم ییارگ  ناطیش  نیبطاخم  يهنماد  شرتسگ  ساسح  شقن  لاتم ، یقیسوم  شقن 

ناوتیم ناس  نیدب  دنیامنیم و  راکـشآ  ار  دوخ  یناطیـش  تالیامت  رتشیب  هزور  همه  اکیلاتم  ناگدـنناوخ  نامز  تشذـگ  اب  رگید  يوس  زا 
. درک یفرعم  ییارگ  ناطیش  غیلبت  لماع  اهنت  ار  اهنآ 

(1  ) بتک اهدامن و  يرنوسامارف ، یتسرپ و  ناطیش 

: هدیکچ
ناریا رد  هقرف  نیا  زا  هک  یبتک  اهملیف و  ناتـسرپ ، ناطیـش  ياهتیـصخش  ناتـسرپ ، ناطیـش  ياهدامن  یفرعم  اـب  اـت  دراد  شـالت  هلاـقم  نیا 

. دریگب يدح  ات  ار  هقرف  نیا  نوزفا  زور  شرتسگ  يولج  نآ  یسررب  نانآ و  زا  يرازبا  هدافتسا  هدش و  نادرگرب 
. دش دهاوخ  نایب  نآ  شرتسگ  هفسلف  هدش و  رکذ  اهنوسامارف  الاباک و  شیادیپ  هچخیرات  زا  ياهصالخ  ادتبا  رد 

ود هماـن  یگدـنز  سپـس  تخادرپ  میهاوـخ  اـهنآ  يریگراـک  هب  هوـحن  ناتـسرپ و  ناطیـش  هورگ  ياـهدامن  یـسررب  یفرعم و  هـب  هـمادا  رد 
رد دش و  دهاوخ  هتخادرپ  یقالخا  دض  ياهملیف  زا  یخرب  هب  هلاقم  نیا  رد  نینچمه  دمآ . دهاوخ  هورگ  نیا  سانشرس  هتسجرب و  تیصخش 

دقن و دروم  هدشیم  پاچ  دـیدجت  همجرت و  ناریا  رد  دودح 1384  ات  ياهلاس 1378  رد  هک  یتسرپ  ناطیـش  ّۀلاض  لذـتبم و  بتک  نایاپ 
. تفرگ دهاوخ  رارق  یسررب 

: ناگژاو تسرهف 
لاتِم يِوال ، نوسنام ، ناطیش ، صقر  ناطیش ، یتسرپ ، ناطیش  الاباک ، نوسامارف ،

: همدقم
(1 « ) میقَتسُم ٌطاَرِص  اذه  ِینوُدبعا   ِ نأ ٌنیبُم و  ٌّودع  مَُکل  هَّنإ  ناطیّشلا  ُُدبعَت  ّالأ  مَدآ  یَنب  ای  مُکَیلإ  دَهعأ  َملأ  »

مان هب  تسوربور  نآ  اب  ایند  هک  ياهقرف  هب  عجار  یلیلحت  يدودـح  ات  هتبلا  هنوگ و  شرازگ  یـسررب  کی  هب  اـت  هدـش  شـالت  هلاـقم  نیا  رد 
اهدامن و نیا  شرتسگ  زا  نانآ  فده  یتسرپ و  ناطیش  ياهدامن  یسررب  هقرف و  نیا  هب  عجار  يا  هچخیرات  لماش  دزادرپب و  یتسرپ  ناطیش 

ياوتحم دـناهتفرگ و  پاچ  دـیدجت  راب  نیدـنچ  زوجم  یمالـسا  داشرا  گنهرف و  ترازو  زا  هدـش و  نادرگرب  ناریا  رد  نونکاـت  هک  یبتک 
. دشابیم نانآ 

نوسنام و نیلرم  ياهمان  هب  تسرپ  ناطیـش  یلـصا  تیـصخش  ود  همان  یگدنز  اهملیف و  زا  یخرب  یـسررب  دـقن و  هب  هلاقم  نیا  رد  نینچمه 
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تسهدش هتخادرپ  يوال  ناوتنآ 
یحور يرکف و  يراـمیب  نیا  هب  ـالتبا  رطخ  ضرعم  رد  هعماـج  راـشقا  ریاـس  زا  رتشیب  هک  ناـناوج  صوصخ  هب  نآ  ناگدـنناوخ  تسا  دـیما 

ناوج يارب  هک  ییاههقرف  اههورگ و  زا  دیلقت  هب  هناروکروک  دننک و  هاگن  دنتـسه  هجاوم  نآ  اب  هنازور  هک  یلئاسم  هب  زاب  يدـید  اب  دنتـسه 
؟ لقتسم ياهقرف  یتسرپ  ناطیش  دنزادرپن . دناهتسب  ور  زا  ار  ریشمش  ام  يهعماج 

مان هب  دریگیم  همشچرس  صاخ  یفیط  رتهدرتسگ و  ياهقرف  زا  نانآ  تارکفت  نینچمه  هورگ و  نیا  ياهدامن  هدش  ماجنا  ياهیـسررب  قبط 
. میدرگرب خیرات  لد  هب  دیاب  میهد  ماجنا  ار  ییاهیسررب  اهنوسامارف  هب  عجار  هکنیا  يارب  لاح  ( free masion (2 نوسامارف

(3  ) لاّجد ۀنتف 
. دناسرت لاّجد  هنتف  زا  ار  دوخ  موق  مدرم  دش  ثوعبم  تلاسر  هب  هک  يربمایپ  ره  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  حون  ترضح  نامز  زا 

یتاحیـضوت ریـسافت  تایاور و  رد  هک  تسا ، جـع )  ) نامزلا بحاـص  ترـضح  روهظ  زا  لـبق  ناـمزلارخآ و  ۀـیمتح  مئـالع  زا  یکی  لاّـجد 
. تسا هدش  هداد  نآ  نوماریپ 

دیوگیم دنکیم ، توعد  دوخ  هب  ار  همه  دـشخردیم ، رون  لثم  هک  یناشیپ –  طسو  دراد -  مشچ  کی  هک  تسیدرم  تایاور  قبط  لاّجد 
ار اـهایرد  تساـهرتمولیک ، نآ  ماـگ  ره  هک  دراد  یغـالا  دـنایوریم ، هاـیگ  نیمز  زا  دـنکیم ، لزاـن  ناراـب  نامـسآ  زا  امـش ، يادـخ  مـنم 

. لیبق نیا  زا  یتافیصوت  دیآیم و  نوریب  ییاهاون  غالا  نیا  يوم  ره  زا  دنکیم ، روبع  نامسآ  زا  دیامیپیم ،
دیـس یناـمی ، دیـس  ینایفـس ، جورخ  لـثم  ناـمزلارخآ  مئـالع  ریاـس  فـالخ  رب  تسا  هدوب  حوـن  ترـضح  ناـمز  زا  لاّـجد  هک  هدـش  هتفگ 

. دنیآیم دوجو  هب  نامزلارخآ  هک  ینسح و …  دیس  یناسارخ ،
هب ار  يدرم  دـندرکیم  روبع  یناـکم  زا  باحـصا  اـب  ترـضح  يزور  هک  هدـش  لـقن  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربماـیپ  زا  یتیاور 

. تسین درم  نیا  دیآیم  نامزلارخآ  هک  یلاّجد  نآ  اما  تسا  لاّجد  نیا  هک  دندومرف  دیص و  نب  دعاص  مان  هب  دنداد  ناشن  باحصا 
. تسا يرنوسامارف  رکفت  نیمه  نآ  هک  رکفت ، کی  دشاب ، نایرج  کی  ًالامتحا  دشاب  درف  کی  دناوتیمن  لاّجد  ًاملسم  تافیصوت  نیا  اب 

رصم نیعارف  لیئارسا و  ینب 
ماَـلَّسلا و ِْهیَلَع  لیعامـسا  ماَـلَّسلا -  ِْهیَلَع  قاحـسا  ماَـلَّسلا و  ِْهیَلَع  لیعامـسا  ياـهمان -  هـب  دنتـشاد  دـنزرف  ود  ماَـلَّسلا  ِهـْیَلَع  مـیهاربا  ترـضح 

. دندیسر مالسا  ربمایپ  هب  شنادنزرف 
ترضح نانآ  زا  یکی  هک  دنتشاد  رسپ  هدزاود  ناشیا  هک  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  بوقعی  ترضح  مان  هب  دنتشاد  يدنزرف  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  قاحسا  ترـضح 

. دیسر ماقم  هب  اجنآ  رد  دش و  هدیشک  رصم  هب  یتانایرج  یط  هک  دوب  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  فسوی 
. داد شنایفارطا  ردپ و  هب  لین  دور  فارطا  زیخ  لصاح  ياهنیمز  زا  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  فسوی  ترضح 

( - هللا يانعم  هب  لیئ  دبع و  يانعم  هب  رـسا   ) ادخ هدنب  يانعم  هب  لیئارـسا  مان  هب  دـندیزگرب  دوخ  يارب  ار  یبقل  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  بوقعی  ترـضح 
: هدمآ سدقم  باتک  سوماق  باتک  رد  یلو  نایبلا -  عمجم  یسربط 

. لیئارسا ینب  هب  دندش  فورعم  ناشیا  نادنزرف  و  ( 4 « ) تشگ رفظم  ادخ  رب  هک  تسیسک  يانعم  هب  لیئارسا  »
تیذا رازآ و  دروم  ار  امش  هدش و  نیبدب  امش  هب  نوعرف  نم  زا  دعب  هک  داد  ربخ  لیئارـسا  ینب  هب  دوخ  رمع  رخاوا  رد  ع )  ) فسوی ترـضح 

ترـضح هک  ینامز  ات  دـندناشک  فاعـضتسا  هب  ار  لیئارـسا  ینب  يرگید  زا  سپ  یکی  رـصم  نیعارف  دـش و  مه  هنوگ  نیمه  دـهدیم . رارق 
ندمآ ایند  هب  زا  لبق  ( kabala  ) الاباک تسویپ . عوقو  هب  هدش  هراشا  نادب  یخیرات  بتک  رد  هک  یعیاقو  دمآ و  ایند  هب  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  یسوم 

. دیشک دهاوخ  ریز  هب  یهاشداپ  تخت  زا  ار  وت  هک  دش  دهاوخ  دلوتم  يرسپ  هک  دنداد  ربخ  نوعرف  هب  ياهدع  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  یـسوم  ترـضح 
؟ دندوب هدش  علطم  اجک  زا  هک  دوشیم  حرطم  لاؤس  نیا  لاح 

تموکح ناشفده  دـندربیم و  رـس  هب  ییوگ  شیپ  يرگوداج و  ياضف  رد  هک  تشاد  دوجو  الاباک  مان  هب  يّرـس  ینیمز و  ریز  هورگ  کی 
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هب اـما  درک . نادازون  نتـشک  هب  عورـش  مه  نوعرف  دـنداد . ربـخ  نوعرف  هب  دـندرک و  ییوگ  شیپ  ناـنیا  تسیئوج  هطلـس  مدرم و  رب  ندرک 
. تفای شرورپ  نوعرف  دوخ  ناماد  رد  ترضح  ادخ  تساوخ 

هک اهتسیلاباک  نیمه  دندنارذگ  لین  دور  زا  دنداد و  تاجن  ار  لیئارسا  ینب  دندش  ثوعبم  يربمایپ  هب  یتقو  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  یـسوم  ترـضح 
دروخرب تسرپ  تب  ياهدـع  هب  هار  رد  دنتـشذگ و  لین  دور  زا  هدروآ و  نامیا  یـسوم  يادـخ  هب  رهاظ  هب  دـندوب  ربخ  اب  نوعرف  تبقاـع  زا 

: دنتفگ دندرک و 
(5 « ) هَِهلآ مَُهل  امَک  ًاهلإ  اَنل  لَعجإ  »

. دندرک یچیپرس  دنوش  سدقملا  تیب  دراو  هک  دش  رارق  یتقو  دنداد و  نایدوهی  دروخ  هب  هدرک و  یحارط  ار  يرماس  هلاسوگ  و 
. دندش نادرگرس  هیت »  » مان هب  ینابایب  رد  لاس  لهچ  هکنیا  ات 

ياهژیو مسارم  هلاس  همه  نونکا  مه  هک  قوب  روپیش و  اب  طابترا  یسانش ، هرهچ  هلمج  زا  یمیلاعت  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  یسوم  ترضح  تدم  نیا  رد 
یسوم ترضح  هک  دوب  مایا  نیمه  رد  دنهدیم . مایپ  رگیدکی  هب  روپیش  اب  دنوشیم و  عمج  ینابایب  رد  مدرم  دوشیم و  رازگرب  لیئارسا  رد 

هب هجوت  اب  ماَـلَّسلا  ِْهیَلَع  یـسوم  ترـضح  زا  سپ  دـندوب  هدروآ  ناـمیا  رهاـظ  هب  هک  یناـیدوهی  اـهتسیلاباک و  دـنتفر . اـیند  زا  ماَـلَّسلا  ِْهیَلَع 
هرادا دـنناوتیم  هک  دـندرک  اعّدا  دـندوب  لوغـشم  ییوگ  شیپ  يرگوداج و  راک  هب  هک  مه  لبق  زا  دـندوب و  هتخومآ  ناشیا  زا  هک  یمیلاعت 

(. 6 « ) َهلولغَم ِهللا  ُدَی  ُدوهَیلا  َِتلاق  َو   » تسا هتسب  اهنآ  لباقم  رد  ادخ  ناتسد  دنریگب و  هدهع  رب  ار  تقلخ 
رب راک  نیا  زا  ار  اهنآ  ات  دـندش  لزان  لیئارـسا  ینب  رب  يدایز  ناربمایپ  دنتـشاد  تقلخ  هرادا  يارب  ناشیا  هک  ییاـههمانرب  نیمه  ياتـسار  رد 

. دوب ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  یسیع  ترضح  ناشیا  نیرتمهم  زا  یکی  دنرادب . رذح 
ص)  ) متاخ ترـضح  يربمایپ  هب  تراشب  روظنم  تسا و  تراشب  يانعم  هب  تغل  رد  هک  لـیجنا  ماـن  هب  دـندروآ  یباـتک  ماَـلَّسلا  ِْهیَلَع  یـسیع 

. تسا
هب یـسیع  لیجنا  تفر و  نامـسآ  هب  ادـخ  تساوخ  هب  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  یـسیع  ترـضح  هک  دـنداد  ماجنا  یتامادـقا  دـماین و  شیپ  قاّفتا  نیا  اما 

فیرحت لوئاش و  نامزلارخآ . ربمایپ  هن  ماَـلَّسلا  ِْهیَلَع  یـسیع  ترـضح  دوخ  هب  تراـشب  هب  دـش  لیدـبت  تفرگ و  رارق  فیرحت  دروم  تدـش 
لیجنا

. دربیم نیب  زا  ار  نایحیسم  دوب و  شک  یحیسم  تدش  هب  هک  لوئاش  مان  هب  درکیم  یگدنز  يدوهی  يدرف  نامز  نآ  رد 
تفر و رهش  نآ  رد  ییاسیلک  هب  وا  یلو  دنتشاذگ  رارف  هب  اپ  يو  ندید  اب  نایحیـسم  دش  دندوب  یحیـسم  نآ  یلاها  هک  يرهـش  دراو  يزور 
رادرب و تسد  نم  نارای  نتـشک  زا  هک  تفگ  دـش  لزان  نم  رب  حیـسم  هار  رد  تفگ  دـندش  ایوج  ار  تلع  وا  زا  یتقو  دـش  تدابع  لوغـشم 

رایـسب نایحیـسم  ناـیم  رد  نونکا  مه  هک  داد . رییغت  ِسلوپ »  » هب ار  دوخ  ماـن  یتـح  دـش و  یحیـسم  تهج  نیمه  هب  نکب . ار  نم  نید  غـیلبت 
رد فیرحت  هب  عورـش  تدش  هب  سولپ  . » لپ ناژپاپ   » دننام دنهدیم  رارق  دنوسپ  ناونع  هب  ار  لپ »  » مان یخرب  هک  ییاج  ات  دـشابیم  سدـقم 

یتح مالـسا و  ربمایپ  مان  نآ  رد  هک  دراد  دوجو  زین  ابانرب  لـیجنا  هک  اـبانرب »  » دـننام دـنتفر  نیب  زا  اـما  دـندش  هجوتم  ياهدـع  دومن . لـیجنا 
. تسا هدش  نایب  تحارص  هب  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  یلع  ترضح  ناشیا  نیشناج 

نایدوهی مالسا و 
تاروت و رد  ار  ربمایپ  ياهیگژیو  هک  اهتسیلاباک  ناـیدوهی و  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  دـمحم  ترـضح  تدـالو  زا  شیپ  ناـمز  رد 

ترـضح ردپ  اذل  دنربب . نیب  زا  ار  وا  هدرک و  ییاسانـش  ار  نامزلارخآ  ربمایپ  ات  ندرک  چوک  برعلا  هریزج  هب  دـندوب  هدرک  هدـهاشم  لیجنا 
تدم زین  ترضح  دوخ  دندناسر و  لتق  هب  ار  وا  ترضح  تدالو  زا  شیپ  دندرک و  ییاسانش  ار  هللادبع  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دمحم 
ردـپ تیامح  لیلد  هب  دـندرک  ییاسانـش  ار  ربمایپ  هک  تدـم  نیا  زا  سپ  دـش و  هدرپس  نوتاـخ  همیلح  دوخ  يهیاد  هب  ناـبایب  رد  لاـس  جـنپ 

. دنناسرب ناشیا  هب  یبیسآ  دنتسناوتن  ناشیا  يومع  گرزب و 
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. دندرکیم تفلاخم  مالسا  ربمایپ  اب  روظنم  نیمه  هب  دوش  حتف  مالسا  طسوت  سدقملا  تیب  هک  دنهد  هزاجا  دنتساوخیمن  ناشیا 
نایدوهی ياوزنا  اسیلک و  تیمکاح 

رارق نایحیسم  رازآ  دروم  تدش  هب  نایدوهی  درکیم  تموکح  مدرم  رب  اسیلک  هک  اپورا  یتعنص  بالقنا  زا  شیپ  یطـسو و  نورق  نامز  رد 
زا ناشنید  دندرکیم و  یحیسم  رابجا  هب  ار  نایدوهی  زا  يرایسب  یبیلـص  ياهگنج  هب  دش  فورعم  هک  ییاهگنج  رد  یتح  دنتفرگیم و 

سناسنر هک  ینامز  ات  دنداد . لیکشت  ار  يرنوسامارف  ژل  نیلوا  هک  دوب  دنلتاکـسا  دنک  تمواقم  تسناوت  هک  يروشک  اهنت  دنتفرگیم . اهنآ 
مهارف يریگ  ماقتنا  حالطـصا  هب  نایدوهی و  تیلاعف  دشر و  يارب  هنیمز  دـش و  هتـساک  اسیلک  تردـق  زا  داد و  خر  اپورا  یتعنـص  بالقنا  ای 

. دش
free  ) نوساـمارف تـفرگ . لکـش  اـپورا  رد  يرگید  ياـهژل  مـک  مـک  دـندرک و  تیلاـعف  هـب  عورـش  ناـیدوهی  هـک  دوـب  ناـمز  نـیمه  رد 

(masion
. دازآ ياّنب  ینعی  نوسامارف  دازآ و  يانعم  هب  ( free  ) يرف تساّنب و  يانعم  هب  تغل  رد  ( masion  ) نوسام

ياهاّنب هک  تسا  رکذ  هب  مزال  هتبلا  دنتسنادیم . دوخ  هاگدید  زا  ار  رکفت  يرامعم  تقلخ و  يرامعم  هک  دشیم  هتفگ  یناسک  هب  نوسامارف 
. دندوب يدنمناوت 

. تساهنوسامارف تسد  يهتخاس  دوریم ) رامش  هب  هناگتفه  بئاجع  زا  هک   ) رصم ۀثالث  مارها  هنومن  ناونع  هب 
ناـمز نیا  رد  درک . فشک  ار  اـکیرما  پملک » فتـسیرک  هک » یناـمز  اـت  دـنداد  همادا  اـپورا  حطـس  رد  ار  دوـخ  ياـهتیلاعف  اـهنوسامارف 
هلاقم نیمه  رد  هک   ) كرویوین اذل  دنتخاس . دنتساوخیم  دوخ  هک  هنوگ  نآ  ار  اکیرما  يانب  گنس  دندرک و  چوک  هراق  نیا  هب  اهنوسامارف 

تالایا يداصتقا  تختیاپ  هک  رهـش  نیا  رد  اـهنوسامارف  ياـهدامن  زا  يرایـسب  دراد و  ینوساـم  یـسدنه  راـتخاس  دوشیم )  هراـشا  نآ  هب 
. دراد دوجو  تساکیرما  هدحتم 

یتسرپ ناطیش  ياهدامن  یفّرعم 
نآ شرتسگ  غیلبت و  هب  تدـش  هب  هدرک و  عادـبا  ار  یتسرپ  ناطیـش  دـنناشکب  لاذـتبا  هب  ار  ناهج  نارادـنید  رکفت  هکنیا  يارب  اـهنوسامارف 

. میزادرپیم نآ  اب  طبترم  ياههورگ  یتسرپ و  ناطیش  ياهمرآ  اهوگول و  اهدامن ، زا  يدادعت  یفرعم  هب  تمسق  نیا  رد  دنزادرپیم .
اینوگ راگرپ و 

رد هک   G فرح دراد . دوجو  تسییاّنب  تمالع  هک  سکع  رب  ياینوگ  راگرپ و  نآ  رد  هک  دـشابیم  اـهنوسامارف  یلـصا  داـمن  لکـش  نیا 
. دشابیم زب »  » يانعم هب  ( Goat  ) هملک ففخم  هدش  هتشون  مرآ  نیا  طسو 

. داد میهاوخ  یتاحیضوت  زین  نآ  نوماریپ  هک 
هللا ءاش  نإ 

هدرب راـک  هب  اداـناک  سیلپ  مرآ  هلمج  زا  فـلتخم  دراوـم  رد  هـک  مـینکیم  هدـهاشم  ار  سکع  رب  ياـینوگ  راـگرپ و  داـمن  سکع  نـیا  رد 
تموفاب زب  دوشیم . هدافتـسا  یلامـش  ياکیرمآ  ییاپورا و  ياهروشک  رد  رهـش  یلـصا  نیدایم  دـننام  يرگید  دراوم  رد  دامن  نیا  دوشیم .

(Bophomet)
ار ( Goat  ) نامه ای  زب  رـس  نآ  طسو  رد  هک  مارگاتنپ » هراتـس   » ماـن هب  تسیتسرپ ؛ ناطیـش  ياـهدامن  زا  رگید  یکی  هب  طوبرم  لکـش  نیا 
هک  ) كاخ دشابیم ،)  صخشم  تسا  بآ  دامن  یهام و  لکش  نآ  مکش  طسو  رد  هک   ) بآ رصنع  راهچ  لکش  نیا  رد  دینکیم . هظحالم 

مولعم نآ  فارطا  طوطخ  هام و  دوجو  زا  هک   ) داب و  دشابیم )  زب  رس  يور  نازورف  لعشم  رد  هک   ) شتآ دراد ،)  رارق  تموفاب  ياپ  ریز  رد 
لباقت و زا  ناشن  هک  يو  ندـب  رگید  ياهتمـسق  هنانز و  يوزاب  کی  هنادرم و  يوزاب  کـی  ياراد  هک  زب  نیا  ندوب  هسنج  ود  و  دوشیم ) 

. دشابیم تموفاب  زب  ياهیگژیو  نیرتزراب  زا  دشابیم  یسنج  شزیمآ 
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inverted  ) رپ جـنپ  هراتـس  کـی  رد  نآ  رـس  هـک  تساـه  یکیراـت  تردـق  ناطیــش و  داـمن  تموفاـب » زب   » ناتــسرپ ناطیــش  هدـیقع  رد 
. تسا هدش  هدناجنگ  (( pentagram (7

هک تسا  نآ  تیونعم  یناـسنا و  حور  داـمن  نآ  سار  رـصنع و  راـهچ  نیا  داـمن  تسـالاب  هبور  نآ  سأر  هک  مارگاـتنپ  فورعم  هراتـس  هک 
. دناهداد رارق  اپ  ریز  ار  حور  نآ  ندرک  هنوراو  اب  ناتسرپ  ناطیش 

(Ankh  ) خنآ دیلک 
. تساهنوسامارف تاراختفا  هلمج  زا  رصم  هثالث  مارها  میتفگ  هک  روط  نامه 

. دوشیم تفای  روفو  هب  هقرف  نیا  رد  ناتساب  رصم  ياهدامن  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب 
. تسا هدوب  دباعم  نانهاک  تسد  رد  ناتساب  رصم  نامز  رد  هک  دشابیم  خنآ ) دیلک (  دینکیم  هظحالم  الاب  لکش  رد  هک  يدامن 

هلمج زا  مسینمف »  » مان هب  ياهقرف  رد  نونکا  مه  هک  دـشابیم  یگنادواج  نوساـمارف  ماـن  هب  دریگیم  همـشچرس  تاـیح و  داـمن  خـنآ  دـیلک 
. دننکیم هدافتسا  دامن  نیا  زا  لیلد  نیمه  هب  دننادیم  یگنادواج  تایح و  دامن  ار  نز  نانآ  دوشیم . هدافتسا  يرنوسامارف  ياههقرف 

(. 8  ) دشابیم سکس  توهش و  لبمس  دامن و   Ankh یتسرپ ناطیش  رد 
(Anti Christ  ) حیسم دض 

. دوشیم راکشآ  تیحیسم  اب  ناتسرپ  ناطیش  تموصخ  دوشیم  هدید  طسو  رد  مارگاتنپ  هراتس  هک  الاب  لکش  رد 
. دشابیم سکع  رب  بیلص  تروص  هب  هک  حیسم  دض  يانعم  هب  ( Anti Christ  ) تسیرک یتنآ  ناتسرپ  ناطیش  ياهتمالع  رگید  زا 

تلع نیمه  هب  ( 9  ) دنراد نایحیسم  اب  یـصاخ  ینمـشد  تموصخ و  اما  دناهداتـسیا  نایدا  مامت  لباقم  رد  عقاو  رد  هکنیا  اب  ناتـسرپ  ناطیش 
. دوشیم صخشم  شیپ  زا  شیب  ینمشد  نیا  همادا  رد  دنهدیم . رارق  ءازهتسا  دروم  ار  نانآ  ياهدامن  مئالع و 

الاباک دامن  ( x)
روفو هب  لـیبموتا  ریگوـب  ناوـنع  هب  ناریا  رد  هنافـسأتم  هزورما  هک  ( X  ) ناتـسرپ ناطیـش  اـهتسیلاباک و  ياـهدامن  نیرتمهم  زا  رگید  یکی 

(Cornuto  ) رادخاش تسد  دوشیم . هدافتسا 
نداد ناشن  يارب  فلتخم  مسارم  رد  نآ  زا  ناتـسرپ  ناطیـش  هک  تسا  زب )  ) ناطیـش هب  تدارا  دامن  ( Cornuto  ) راد خاش  تسد  تمـالع 

. دننکیم هدافتسا  دوخ  تیوه 
. دننکیم هدافتسا  دوخ  یلصا  تیوه  نداد  ناشن  يارب  نآ  زا  یفلتخم  ياهتیصخش  هک  دید ؛ دیهاوخ  رتشیب  ًادعب  ار  تمالع  نیا 

(Anarchy  ) جرم جره و  دوشیم . هدافتسا  زین  لاتم  يوه  یقیسوم  هورگ  رد  دامن  نیا  زا 
. دشابیم يرنوسامارف  ياهدامن  هلمج  زا  هک  تسا  لاتم  يوه  ياههورگ  هدافتسا  دروم  ًاتدمع  دامن  نیا 

هب دامن  نیا  دوشیم  قالطا  مسیـشرانآ  هورگ  نیا  هب  تسا و  یناماسبان  جرم و  جره و  ياـنعم  هب  « Anarchy  » هملک ففخم  « A  » فرح
« هدب ماجنا  وت  تسا ، هدننک  بیرخت  هچره   » تسا نیناوق  مامت  ندرب  نیب  زا  يانعم 

. تسا دازآ  زیچ  همه  یتسرپ  ناطیش  رد 
ناطیـش هک  مینیبیم  اذـل  درادیمن . زاب  اـیند  تسم  تیناویح و  يوخ  زا  ار  ناـسنا  يزیچ  چـیه  تسا و  دازآ  یلمع  رکفت و  ساـبل ، عون  ره 

. دنتسه دشابیم )  تسرپ  ناطیش  کی  يارب  راختفا  لامک  هک   ) یشکدوخ یتح  ینابرق و  ناونع  هب  ناسنا  لتق  یمظنیب ، ناهاوخ  ناتسرپ 
(Eye of satan  ) ناطیش مشچ 

. تسا هدش  هتخانش  رتمک  رادتقا » تراظن و   » ناطیش مشچ  يانعم  هب  دامن  نیا 
. دننکیم هدافتسا  دایز  دامن  نیا  زا  اهنوسامارف 

. تسا هتفر  راک  هب  زین  رالد  یحارط  رد  هک  دشابیم  ( All seeing eye  ) نیب همه  مشچ  نآ  ياهمان  رگید  زا 
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(10  ) تسا هدمآ  زین  تایاور  رد  لاجد  دروم  رد  هک  دشابیم  پچ  مشچ  کت  دوش  تقد  رگا  هک 
(or sun wheel swastika  ) دیشروخ شخرچ  ای  هتسکش  بیلص 

ياههربقم اهییادوب  زا  هدـنام  ياجرب  ياـههبیتک  نوچمه  ینید  ياـهگنهرف  یخرب  رد  هک  تسا  یناتـساب  داـمن  کـی  دیـشروخ  شخرچ 
. تسا هدش  هدید  ینانوی 

. دندرک یتسرپ  ناطیش  دراو  ار  لبمس  نیا  تیحیسم  نتفرگ  هرخس  هب  فده  اب  یخرب  نکل  تفر ، راک  هب  رلتیه  طسوت  اهدعب  دامن  نیا 
(Goat Head  ) زب رس 

يادــخ تموفاــب ( ، ناتــساب ) رــصم  يروراــب  يادــخ  سوریــُسا ، اــی  لــعب   ba'al ناـــمه ( mendes سدـــنم زب  رادــــخاش ، زب 
دوشیم هتفگ  اریز  تسا  حیـسم  نتفرگ  هرخـس  هب  يارب  ناتـسرپ  ناطیـش  ياههار  زا  یکی  نیا  ینابرق .) ای  هعیلط  زب  ، ) scapegoat وداج

همه مشچ   ) اج همه  هب  هاگن  لاح  رد  یمشچ  دومن . ءادف  رشب  تاجن  يارب  ار  دوخ  دش و  هتـشک  رـشب  ناهانگ  يارب  ياهرب  دننام  حیـسم  هک 
All seeing Eye  ) نیب

، ییوگـشیپ رد  تمالع  نیا  دراد  فارـشا  تراظن و  اج  همه  رب  هک  تسا  ناطیـش  مشچ  مره  يالاب  رد  مشچ  دـنراد  داقتعا  ناتـسرپ  ناطیش 
. دریگیم رارق  هدافتسا  دروم  يرگوداج  صوصخم  ياهلرتنک  يرگوداج و 

. دنکیم تموکح  اهییاراد  مامت  رب  دراد  ار  نآ  لرتنک  تردق  هک  یسک  تسا و  ناطیش  رفیسول  مشچ  نیا  دندقتعم  اهنآ 
novus ordo  ) تسا یناـهج  نیوـن  راـتخاس  مظن و  ساـسا  تمـالع  نـیا  دـیزادنیب . یهاـگن  اـکیرمآ  جـیار  لوـپ  رـالد ، هـب  تسیفاـک 

. تسا صخشم  نیتال  نابز  هب  دعب  ۀحفص  لکش  رد  هک  ( skolorum
تلادع دض  تسا  هدش  هراشا  نآ  هب  هحفص  نییاپ  لکش  رد  هک  دوشیم . ( New order of the Ages  ) یسیلگنا هب  نآ  همجرت  هک 

(Anti justice)
هب ور  تلادع و  يانعم  هب  الاب  هب  ور  ربت  نیا  تلادـع  دـض  يانعم  هب  ( Anti justice  ) کیتساج یتنآ  یتسرپ  ناطیـش  ياهدامن  رگید  زا 

. تسا تلادع  دض  نییاپ 
. دننکیمن هقیاضم  یتیلاعف  چیه  زا  یعامتجا  تلادع  اب  دوخ  تفلاخم  نداد  ناشن  يارب  ناتسرپ  ناطیش 

ینوسام دادعا 
یهاگ ینوسام و  تارکفت  دیاقع و  رگنایب  هتفرگ و  دوخ  هب  سدقت  هبنج  صاخ  يدادـعا  بهاذـم  رگید  دـننامه  يرنوسامارف  گنهرف  رد 

. دشابیم نایدا  ریاس  اب  تفلاخم 
ددع 13

. دننکیم هدافتسا  ددع  نیا  زا  رتمک  نایحیسم  دوشیم ، یقلت  موش  سحن و  دادعا  زا  تیحیسم  هلمج  زا  نایدا  زا  یخرب  رد  هدزیس  ددع 
. دننکیم هدافتسا  ددع 12+1  هدزیس  هقبط  ياج  هب  دوخ  ياهنامتخاس  رد  هک  ییاج  ات 

. تسا سدقم  يددع  اهنوسام  ناتسرپ و  ناطیش  يارب  ددع  نیا  نکل 
مارگاتنپ هراتس   13 تسار ، ياپ  رد  ریت   13 پچ ، ياپ  رد  نوتیز  هخاش  نآ 13  رد  هک  تسا ، هتفر  راک  هب  يرالد  کـی  حرط  رد  داـمن  نیا 

هب زین  اکیرما  مچرپ  رد  هک  باقع  لاـب  ود  نیب  زمرق  دیفـس و  طـخ  دنهدیم و 13  لیکشت  ار  مارگازگه  هراتـس  ًاعومجم  هک  رـس  يالاب  رد 
. دشابیم هدهاشم  لباق  تسا  هتفر  راک 

. دشابیم هقبط  ياراد 13  زین  تسا  هدهاشم  لباق  ریوصت  تسار  تمس  رد  هک  یمره  نینچمه 
ار  mason هملک دـش  دـهاوخ  ادـج  مرح  رود  رد  هک  یفورح  مینک  هدایپ  لکـش  نیا  يور  ار  سکع  رب  ياینوگ  راـگرپ و  داـمن  رگا  هک 

. داد دنهاوخ  لیکشت 
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ددع 33
. دش دنهاوخ  هجرد  نیا  ياراد  مظعا  ياهرنوسامارف  هک  دشابیم  ددع 33  اهنوسامارف  سدقم  دادعا  رگید  زا 

. تسا هدیماجنا  لوط  هب  لاس  شش  دودح  نآ  ياهدامن  یحارط  يرالد و  کی  تخاس 
رد يو  سکع  تسا و  هجرد 33  ياراد  هک  دشابیم  مظعا  رنوسامارف  اکیرما و  روهمج  سیئر  نیلوا  ( Washington  ) نتگنشاو جرج 

. تسا هتفر  راک  هب  يرالد  کی  حرط 
دیفس خاک 

. دنکیم صخشم  ار  كرویوین  رهش  ییاوه  هشقن  وربور  ریوصت 
دیفـس خاک  هب  تسا  صخـشم  لکـش  نییاپ  رد  هک  اکیرما ) عافد  ترازو   ) نوگاـتنپ ناـمتخاس  زا  لکـش  قباـطم  یطخ  رگا  سکع  نیا  رد 

دوش هدیـشک  نوسرفج  مان  هب  ینوساـم  ياـهنامتخاس  نیرتیلـصا  زا  یکی  هب  نآ  زا  مسر و  طـخ  ود  یقـالت  لـحم  ( White house)
. دشابیم هجرد  دوشیم 33  لصاح  طخ  ود  نیا  زا  هک  ياهیواز 

لیکـشت ار  مارگاـتنپ  هراتـس  دوخ  فارطا  نادـیم  راـهچ  اـب  هک  تسا  دیفـس  خاـک  ناـمتخاس  دراد  دوجو  ریوـصت  نیا  رد  هک  يرگید  هتکن 
. دنهدیم
للم نامزاس 

هک یطوطخ  نینچمه  دراد و  رارق  نیمز  هرک  فرط  ود  رد  نوتیز  رپ  هدزیـس  نآ  رد  هک  دـهدیم  ناشن  ار  للم  ناـمزاس  مرآ  وربور  لـکش 
. دشابیم ددع 33  رگنایامن  تسا  هدرک  میسقت  تمسق  هب 33  ار  نیمز  هرک 

. دش رورت  سالاد  رهش  رد  شیروهمج  تسایر  نامز  رد  هک  دوب  هدحتم  تالایا  نوسام  دض  روهمج  سیئر  اهنت  يدنک ) فا  ناج  )
. دشابیم هجرد  رادم 33  کیدزن  هک  تسا  هدش  هداد  ناشن  سالاد  رهش  لکش  رد 

زین دنکیم ؛ روهظ  ارحص  نیا  رد  دوهی  یجنم  نامزلارخآ ، دویهی  داقتعا  هب  دراد و  رارق  لیئارـسا  رد  هک  نودگامرآ  ای  نودجمره  يارحص 
. دشابیم هجرد  رادم 33  کیدزن 

یکیدزن رد  زین  درک  ادیپ  همادا  موس  یـس و  زور  ات  یلیلد  چیه  یب  یلو  دـش  مالعا  سب  شتآ  ما  یـس  زور  رد  هک  نانبل  يهزور  گنج 33 
. داد خر  هجرد  رادم 33 

. تفرگ تروص  رادم  نیمه  یکیدزن  رد  زین  یکازاکان  رد  اکیرما  یمتا  بمب  سبط و  يارحص  تایلمع  نینچمه 
ددع 666

مدآ ترضح  تقلخ  زا  زور  نیمشش  تصـش و  دصـشش و  رد  نانآ  هدیقع  هب  دشابیم ، ددع 666  ناتسرپ  ناطیـش  فورعم  دادعا  رگید  زا 
. تسا ناطیش  رگنایامن  هک  دوشیم  دای  شحو  ددع  هب  ددع  نیا  زا  دنار . تشهب  زا  ار  وا  ناطیش 

تمالع تقیقح  رد  اما  تسا  هدش  یمالسا  ناریا  دراو  لاتم ، يوِه  ياههورگ  يوس  زا  ناطیـش  نفلت  هرامـش  ناونع  هب  هک  تسیلبمـس   666
ياهرهـش راوید  يور  فلتخم  لاکـشا  اب  ددـع  نیا  نونک  ات  شیپ  اهلاس  زا  دوشیم . یقلت  ناتـسرپ  ناطیـش  نایم  رد  روناج  هناشن  ناسنا و 

. تسا هتسب  شقن  گرزب 
. دارفا نیا  ياهدامن  شرتسگ  يارب  تسیاهناهب  مه  دامن  نیا  دندقتعم  یخرب 

ود اهدکراب  زا  یخرب  رد  دیآیم . دیدپ  ددع 666   F 3 نتفرگ رارق  مه  رانک  اب  هک  تسیسیلگنا  يابفلا  فورح  زا  فرح  نیمشش   F فرح
. دشابیم ددع 666  دامن  هک  تسا  صخشم  طوطخ  ریاس  زا  رتگرزب  لکش  دننامه  دکراب  رخآ  طسو و  لوا  رد  طخ 

یناطیش ياهتیصخش 
(Marlyn Manson  ) نوسنام نیلرم 
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ویاهوا نوتناک  هقطنم  رد  یگنهرف  نییاپ  حطـس  ریقف و  هداوناـخ  کـی  زا  يدـالیم  دـلوتم 1969  رنراو » نایارب   » راعتـسم مان  نوسنام  نیلرم 
. دشابیم اکیرما 

یحیـسم هسردـم  کی  رد  لاس  تدـم 11  نایارب  دیـسر . ناـیاپ  هب  شیاهیتخـس  همه  ینتفاـین و  تسد  ياـهوزرآ  اـب  يو  یکدوک  نارود 
. دروآ يور  يراگن  همانزور  لغش  هب  ادیرولف  ياباپمات  هقطنم  هب  ناکم  لقن  نمض  یگلاس  نس 18  رد  هدرک و  لیصحت 

دروآیم رد  ریرحت  هتشر  هب  كار »  » و لاتم »  » لذتبم ياهیقیسوم  راعشا  دقن  رد  دوخ  ملق  اب  ار  یفیعض  بلاطم  تدم  نیا  لوط  رد  رنراو 
. دننکیم یفرعم  اکیلاتم  دقتنم  ار  يو  ناهارمه  زا  یهورگ 

اب يو  ییانـشآ  ياـهلاس  رنراو  یناوج  ياـهلاس  هک  تسنیا  تفگ  نردـم  ناطیـش  نیا  یناوج  نارود  هراـبرد  ناوتیم  هناـعطاق  هچنآ  اـما 
. تسا یپیه و …  اکیلاتم ، ياههورگ  ریظن  نآ  رامقا  یتسرپ و  ناطیش  ياههورگ  مومسم  ياضف 

هورگ كار ، ياهفرح  نادـنچ  هن  کچوک و  ياههورگ  زا  یخرب  رد  لاعف  تسیراتیگ  لچیم » تاکـسا   » هب ییانـشآ  زا  سپ  يو  لاح  ره  هب 
. دهدیم لیکشت  ار  دوخ  ياکیلاتم 

هک ورنام » نیلرم   » يدوویلاه نز  رگیزاب  زا  ار  نیلرم  مان  دـیزگرب . دوخ  رب  رگید  رفن  ود  بیکرت  اب  ار  نوسنم  نیلرم  مان  اهلاس  نیا  رد  يو 
لتاق ارگهقرف و  یضاران  شیشک  زا  ار  نوسنم  دوب و  رادروخرب  ییابیز  رهاظ  زا  تشاد و  یقالخا  ریغ  ياهملیف  رد  يزاب  داسف و  هب  ترهش 

رد یخاتـسگ  ارجا ، عون  هنحـص ، يدنبگنر  باختنا  رد  نوسنم  هورگ  هناروسج  باختنا  زا  سپ  دنیزگیم . رب  نوسنم  زلراچ  مان  هب  ياهفرح 
انـشآ اکیرما  رد  لپیلز » دروکیر  گنیتیات   » مان هب  یقیـسوم  لاعف  تکرـش  اـب  ناـشیا  راـثآ  رد  اـشحف  جـیورت  کـیکر و  ظاـفلا  زا  هدافتـسا 
تمس هب  نآ  باترپ  لیجنا و  ندرک  هراپ  هلمج  زا  ارجا  ياههنحص  رد  يرگ  یـشحو  هب  نردم  ناطیـش  رتشیب  شیارگ  ياههنیمز  دوشیم و 
رنویلیم رپوس  فورعم و  هرهچ  کـی  يو  زا  و  دروآ ؛ مهارف  ار  تسین  هتخاـس  مه  ناویح  زا  یتح  هک  يراـک  ره  عوفدـم و  ندروخ  مدرم و 

. تخاس لیدبت  اکیرما  رد  یلم  هرهچ  کی  هب  جراخ و  ادیرولف ، رد  یلحم  برطم  کی  هاگیاج  زا  ار  وا  تامادقا  نیا  تخاس .
نایم هب  هدیقع  ياپ  هک  اجنآ  تسا و  ضحم  یگدیقعیب  يدیقال و  رهظم  وا  داد ، تبـسن  نوسنم  هب  ناوتیمن  ار  یتباث  هدـیقع  چـیه  دـیاقع 

بتاکم هدـیقعیب و  ياـهناسنا  هک  اـجنآ  زا  نکل  دوشیم  متخ  هدـش  هدـنار  دوجوم  نیا  یگرزب  ناطیـش و  هب  هدـیقع  نآ  دوشیم  هدیـشک 
هب دـیامنیم  حرط  ار  ییاهیفاب  هفـسلف  زین  وا  دـننک ، هولج  رتزومرم  ات  دـنزادرپب  یفابهفـسلف  هب  دوخ  لاـمعا  ماـجنا  یپ  رد  دـیاب  هدـیقعیب 

. تسا هدمآ  وا  کمک  هب  نایرتشم  يراگدنام  نتشاد و  يرتشم  کمک  هب  یفابهفسلف   %% یترابع
. تسا یگدیقعیب  نامه  نآ  ردص  رد  هک  دراد  رارق  يو  راک  روتسد  رد  یتدیقع  يرکف و  دسافم  ياقلا  دعب  هلحرم  رد 

نوـسنم تسا ، يرکف  بتاـکم  زا  يرایـسب  ياـنبریز  هصخاـش  هزورما  دـیامنیم  خر  زین  ییارگ  تبـسن  اـی  مسیلاروـلپ  رد  هک  یگدـیقعیب 
تسییارگ تیبسن  قادصم 

مشچ زا  ینـشور  زنل  اب  مشچ  نیا  دوشیم . دای  ( Look marlin manson  ) ناونع هب  نآ  زا  هک  تسیدامن  نیلوا  نوسناـم  پچ  مشچ 
. تسا زیامتم  يو  رگید 

. دشاب صخشم  نآ  رد  حضاو  تروص  هب  مشچ  نیا  هک  دوشیم  هیهت  ياهنوگ  هب  نوسنم  زا  هدش  رشتنم  ریواصت  بلغا 
هتـشگ يو  نارادـفرط  هجوت  بلج  ثعاب  عوضوم  نیمه  دوشیم و  رهاـظ  هنحـص  يور  تواـفتم  ياهرهچ  میرگ و  اـب  شیارجا  ره  رد  يو 

. تسا
دلوت لاس  راک  نیا  اب  وا  دراد . نوسنم  دلوت  لاس  زا  ناشن  هک  درک  هراشا  شاهنیـس  يور  ددع 69  هب  ناوتیم  نیلرم  ياههصخشم  رگید  زا 

هدرک و عادبا  یتسرپ  ناطیش  رد  ار  دیدج  ياهدامن  زا  یخرب  نینچمه  درف  نیا  دومنیم . دادملق  یمهم  لاس  تیرـشب و  رد  یلوحت  ار  دوخ 
(11  ) تسا هدومن  یتالوحت  رییغت و  شوختسد  ار  یخرب 

يوال ناوتنآ 
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باتک هدنسیون  ناطیش . ياسیلک  مظعا  نهاک  سسؤم و  يوال ، رتکد  هب  فورعم  ( Anton Szandor LaVey  ) ْيِوال ردنازش  ناوتنآ 
. تسیفسلف یتسرپ  ناطیش  راذگناینب  یناطیش و  لیجنا 

. دش دلوتم  زیون  یلیا  تلایا  وگاکیش  رهش  رد  لاس 1930  لیروآ  رد 11  يو 
. دش يرپس  اج  نامه  رد  يو  دشر  نارود  رتشیب  درک و  ناکم  لقن  وکسیسنارفاس  هب  سپس 

هب لاس 1950  رد  دروآ و  يور  یگدنزاون  هب  دعب  تسویپ و  كریـس  هب  ادـتبا  یگلاس  رد 17  هناخ  زا  رارف  ناتـسریبد و  ندرک  اهر  زا  سپ 
. دش مادخ  تسا  سیلپ  ییانج  هریاد  رد  ساکع  ناونع 

. دوب يوال  ارالک  وا  لوا  رتخد  جاودزا  نیا  هجیتن  درک . جاودزا  گنیسنل  لوراک  مان  هب  یصخش  اب  لاس 1952  رد 
. دش قالط  هب  رجنم  لاس 1960  رد  یتراگه  نیاد  هب  ناوتنآ  یگتفیش  زا  سپ  اهنآ  جاودزا 

. دوب يوال  انز  مان  هب  يوال  مود  رتخد  هطبار  نیا  هرمث  یلو  دندرکن  جاودزا  رگیدکی  اب  زگره  ناوتنآ  نیاد و 
زیمآرارسا هریاد  ار  اهنآ  هک  يرس  ياهینارنخس  هئارا  هب  هعمج  ياهبـش  دوب ، رادروخرب  یـصاخ  تیبوبحم  زا  وکـسیسنارفناس  رد  هک  يوال 

. داد ار  دیدج  نییآ  سیسأت  داهنشیپ  يو  هب  هقلح  نیمه  ياضعا  زا  یکی  تخادرپ . دوب  هدیمان 
church of  ) ناطیـش ياـسیلک  يراذـگ  ناـینب  دوب ، هدیـشارت  دـیدج  نییآ  ناونع  هب  ار  دوـخ  رـس  هک  یلاـح  رد  لـیروآ 1966  رد 30 

لیجنا راشتنا  اب  دعب  يدـنچ  دـیمان . ( anno Satan  ) ناطیـش دـهع  لوا  لاـس  ناونع  هب  ار  لاـس  نیا  نینچمه  درک . مـالعا  ار  ( satan
. تسا نیمز  ياورنامرف  ناطیش  هک  تشاد  راهظا  تخادرپ و  ناطیش  ياسیلک  میلاعت  راهظا  هب  لاس 1969  رد  ناطیش 

. درک هراشا  ناطیش  تشاددای  رتفد  ناطیش و  شتسرپ  نییآ  هب  ناوتیم  يوال  ياهباتک  رگید  هلمج  زا 
هب يوال  رسپ  اهنت  یهارمه  نیا  هجیتن  هک  دوب  نوتراب  چنالب  يوال ، هارمه  نیرخآ  لاس 1980  طساوا  رد  يوال  زا  یتراگه  ییادج  زا  سپ 

. دش ( 12  ) يوال یکنرک  سیکرس  نتیس  مان 
هب هک  يوال  یناطیـش  نیفدـت  رد  تشذـگرد . هیر  مّروت  رثا  رب  وکـسیسنارفناس  رهـش  يرام  تنـس  ناتـسرامیب  رد  ربـتکا 1997  رد 29  يو 
دـش میـسقت  شناثراو  نیب  تسا  ناطیـش  تردق  ياراد  يو  هک  هدیقع  نیا  هب  نآ  رتسکاخ  هدنازوس و  شدسج  دـش ، ماجنا  یفخم  تروص 

(13)
***********

: اهتشونیپ
ناتسرپ ناطیش   ) نوگژاو ةراتس  هدئام 64  فارعا 138  هنومن ج 1 ص 67  ریـسفت  هدیزگرب  ك  حیـسم ر . دض  دازآ  ياّنب   61 سی 60 - 

دنراذگیم اپ  ریز  ار  ناسنا  يونعم  يهبنج 
فانصا ص 18 یگنهرف و  مجاهت  ناعراز /  دمحم 

ناهفصا ناتسرهش  فورعم  هبرما  ءایحا  داتس 
تشگیم نانآ  راجزنا  بجوم  مدرم  رب  اسیلک  تیمکاح  هک  ددرگیم  رب  یبیلص  ياهگنج  نایرج  هب  تموصخ  نیا  تلع 

فانصا ص 19 یگنهرف و  مجاهت  ناعراز /  دمحم 
ناهفصا ناتسرهش  فورعم  هبرما  ءایحا  داتس 

فانصا ص 8 یگنهرف و  مجاهت  ناعراز /  دمحم 
ناهفصا ناتسرهش  فورعم  هب  رما  ءایحا  داتس 

Satan Xerxes Carnaki Lavey
عولط یگنهرف  تاعلاطم  هسسوم  هدنیآ ص 12 /  يارب  یحرط  ای  لاح  رد  یجوم  یتسرپ  ناطیش  فیس /  يرهاظم  اضر  دیمح 
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یناگمش نیما  هدنسیون :
: عبنم

نوخسار یصاصتخا  تیاس  زا  هتفرگرب 
http://www. rasekhoon. net / article / show - 87679. aspx

(2  ) بتک اهدامن و  يرنوسامارف ، یتسرپ و  ناطیش 

. میزادرپیم دوشیم  هتخاس  مالسا  ناریا و  دض  هزورما  هک  ییاهملیف  نوماریپ  یحیضوت  همادا  رد  یناطیش  ياهملیف 
نم ردیاپسا 

مدرم کـمک  هـب  دراوـم  زا  يرایـسب  رد  دـهدیم و  تاـجن  ار  مدرم  هـک  تـسا  تـبثم  یجنم و  تیـصخش  کـی  یتوـبکنع  درم  تیـصخش 
زا ار  اهرات  تساوخ  یتقو  یتوبکنع  درم  هک  دوب  نیا  تسا  تیمها  زئاح  لّوا  تمـسق  رد  صوصخ  هب   ) ملیف نیا  رد  هک  ياهتکن  دباتـشیم .
نآ دروآ  رد  ( Cornuto  ) وربور لکش  هب  ار  دوخ  تسد  یتقو  دروآ و  رد  فلتخم  ياهتلاح  هب  ار  دوخ  تسد  دنک  جراخ  دوخ  تسد 

. دش جراخ  شتسد  زا  ییوداج  تردق 
ملیف 300

. دوب یمالسا  دض  یملیف  هکلب  یناریا  دض  ملیف  کی  اهنت  هن  هک  ملیف 300 
رد دوخ  ردپ  هب  ور  سوکاتراپـسا  رکـشل  ناناوج  زا  یکی  سناکـس  نیا  رد  دهدیم . ناشن  ار  ملیف  نیا  ياهسناکـس  زا  یکی  وربور  لکش 

شندب زا  ار  ناوج  نیا  رـس  دش ، رهاظ  رابغ  درگ و  نایم  زا  دیفـس  یبسا  اب  شوپدیفـس  يراکراوس  ناهگان  هک  دـشابیم  ندز  دـنخبل  لاح 
یناریا نایماظن  ناراوس و  ملیف  نیا  رد  هک  ارچ  دهدیم . رارق  موجه  دروم  ار  تیودهم  رکفت  دص  رد  دص  هک  دش  دیدپان  دـعب  درک و  ادـج 

. دراد ناسارخ  ياهمچرپ  زا  ناشن  هک  دنتشاد  تسد  رد  یکشم  ياهمچرپ  هدوب و  شوپ  هایس 
(stoning of soraya  ) ایرث راسگنس 

. دریگیم رارق  نمشد  هنافرط  کی  موجه  دروم  تیناحور  مالسا و  ینابم  مامت  ملیف  نیا  رد  هک  راسگنس  ملیف 
هب نآ  نارگیزاب  هدـش و  هتخاس  هیاپهوک  ياتـسور  ياضف  رد  ملیف  نیا  دوشیم . راسگنـس  دوخ  رهوش  تمهت  اـب  هاـنگیب  ینز  ملیف  نیا  رد 

ردـپ و تسد  هب  ایرث  شرـسمه  هک  دـنکیم  يراک  يرگید  اب  جاودزا  ینارـسوه و  رطاخ  هب  هک  يدرم  دـننکیم و  تبحـص  یـسراف  ناـبز 
. دناشکیم هدننیب  خر  هب  ار  مالسا  یمحریب  مرج و  تیاهن  ددرگ و  راسگنس  دوخ  نادنزرف 

رتاپ يره 
ياهنامرآ اهشخب  زا  یخرب  رد  نآ  رد  هک  دوب  ییاهملیف  زا  یکی  زین  دربیم  رس  هب  يرگوداج  یتسیلاباک و  ياضف  رد  هک  رتاپ  يره  ملیف 

هماـمع هیبـش  يراتـسد  دوخ  رـس  رب  هک  تشاد  دوجو  رگوداـج  یفنم  تیـصخش  کـی  ملیف  نیا  رد  دـهدیم . رارق  موجه  دروـم  ار  مالـسا 
. دیدرگ رهاظ  شرس  تشپ  رد  ناطیش  تروص  نآ  نتشادرب  اب  ملیف  نایاپ  رد  هک  دوب  هدیچیپ  نویناحور 

هب سدقم و  باتک  زا  دیدج  ياهتئارق  رد  دیاب  ار  دوویلاه  هژیو  هب  یبرغ و  ياههناسر  رد  ناطیش  ندیشک  ریوصت  هب  ياههنیمز  زا  یکی  - 
وا دمآ …  نییاپ  نامسآ  زا  هک  مدید  ار  ياهتشرف  دیوگیم …«  هک  اجنآ  درک  وجتسج  انحوی  تافـشاکم  ضماغ  يراعتـسا و  شخب  هژیو 

نادنز زا  ناطیـش  لاس ، رازه  نایاپ  زا  سپ  دنکفا …  اهتنایب  هاچ  هب  لاس  رازه  تدم  يارب  دیـشک و  ریجنز  هب  تفرگ و  ار  ناطیـش )  ) اهدژا
(14 … « ) دش دهاوخ  دازآ 

رازاـب دراو  یناوارف  تـالوصحم  موـس  هرازه  لـیاوا  مود و  هرازه  ناـیاپ  رد  تفرگ و  رارق  ياهناـسر  ناـبابرا  هجوـت  دروـم  عوـضوم  نیمه 
یتح مهن و  هزاورد  اهزور ، نایاپ  نیتناتـسنک ، ریگ ، نج  سحن ، علاـط  يراـمزر ، هچب  نوچمه : يراـثآ  دـش  ییامنیـس  هژیو  هب  ياهناـسر و 
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و…  رکوتسا » مارب  يهتخاس  الوکارد   » ای و  گنیسله » نو   » نوچمه یملیف 
ارتوپس هورگ  نوزحم  موق   1 یناطیش -  بتک  یفّرعم 

رسیک ارلاواک  ياههنارت  هدیزگ 
Kavalara - Keyser

يداّیص نیدرف  نادرگرب :
« سم  » رشن

تسایس معط  اب  یقیسوم 
: تشون ناوتیم  لاتم  یقیسوم  فیرعت  رد 

هشیش و رب  ینهآ  خیم  ندش  هدیشک  يادص  هفاضا  هب  یمخز  یندگرک  هّجض  يادص  هفاضا  هب  يوق  راشف  قرب  ياهمتـسیس  لاصتا  يادص  »
رگا لاتم  یقیـسوم  اب  تسیواسم  رگید  راجنهان  تاوصا  کی و  لومرف  ياهلیبموتا  يادص  زا  ینوجعم  اب  هایـس  هتخت  يور  نخان  ندیـشک 

.« دیاهدش انشآ  ارتوپس »  » هورگ اب  یمک  دینک  هفاضا  نوجعم  نیا  هب  مه  ار  تسایس » »
تشاذگ اپ  لاتم  کیزوم  هصرع  هب  کیسالک  یقیسوم  هصرع  رد  هاتوک  هرود  کی  ندنارذگ  زا  دعب  هک  تسیلیزرب  هورگ  کی  ارتوپـس » »

. دهدیم همادا  دوخ  تیلاعف  هب  لاتم  يوه  کبس  اب  هک  تسیضرتعم  ياههورگ  نیرتفورعم  زا  نونکا  مه  و 
يدوبان داسف و  يوس  هب  ناباتـش  ياهماگ  اب  ایند  هک  تسا  دقتعم  تدش  هب  درادن و  لوبق  ار  يدـیما  هنزور  چـیه  ارتوپـس »  » رگید ترابع  هب 

. تسا هتفخ  روگ ، رد  هدنهد  تاجن  دزاتیم و  شیپ 
: دسیونیم هورگ  نیا  دروم  رد  ( Life time « ) میات فیال   » هیرشن

« روم يرگ   » و رلفان » كرام   » ریظن یقیـسوم  یلاها  زا  يرایـسب  تسا و  عونمم  یلک  هب  ایند  روشک  هدـجه  رد  هورگ  نیا  ياـهپیلک  شخپ  »
رد ارتوپس »  » هورگ ياههنارت  هعومجم  راشتنا  هتـشذگ  ياهلاس  یط  دیآیم ». باسح  هب  رـصاعم  یقیـسوم  تفآ  ارتوپـس »  » هک دنراد  داقتعا 

قارغا نودـب  میدوب . نآ  دـهاش  زین  یبونج » يهرک   » و ناتـسهل »  » ریظن ییاهروشک  رد  نآ  زا  شیپ  هک  تخیگنارب  ار  یـضارتعا  جوم  ناریا 
. تسا رتشیب  ازمهوت  ردخم و  داوم  مرگولیک  نارازه  عیزوت  زا  عیسو  حطس  نیا  رد  مه  نآ  اههنارت  نیا  راشتنا  رطخ  تشون  دیاب 

هتنچ رد  يزیچ  ناناوج ، نیب  رد  يرگشاخرپ  هیحور  تیوقت  يرگشاخرپ و  زا  ریغ  نانآ  هک  تشون  ناوتیم  هورگ  نیا  درکلمع  یسررب  رد 
. دنیآیم باسح  هب  يروفنم  هورگ  گنهرف ، لها  هاگن  رد  زین  دوخ  روشک  رد  یتح  دنرادن و 

« سم  » تاراشتنا طسوت  نوزحم » موق   » ماـن اـب  ار  هعومجم  هک  هورگ  نیا  ياـههنارت  مجرتم  يدایـص » نیزرف   » هک یلاـح  رد  رگید ، يوس  زا 
يرگید هتکن  زا  هدش  همجرت  ياههنارت  اما  دنک ، یفرعم  گنجدض »  » ار هورگ  نیا  دنکیم  یعـس  باتک  همدـقم  رد  تسا  هدرک  رازاب  هناور 

. دراد تیاکح 
! تمشکب هدب  هزاجا 

ناوتیمن ار  یتبثم  هملک  چـیه  تسا  رـسیک »  » و ارلاواک »  » ياههدورـس هک  ارتوپـس »  » هورگ ياههنارت  مامت  رد  هک  تشون  ناوتیم  تأرج  هب 
! تسا هدش  هدافتسا  یفنم  ینعم  نودب  دوش  تفای  رگا  هتبلا  درک و  ادیپ 

« گنج  » ةژاو زا  راب   8 ناطیش ،»  » ةژاو زا  راب   11 گرم ،»  » ةژاو زا  راب   4 ترفن ،»  » ةژاو زا  راب  هنارت 8  رد 4  اهنت  هناشنمدِد » هناریو   » موبلآ رد 
ار بیلص  اسیلک و  یسیع و  دروم  دیاب 14  رامآ  نیا  هب  هتبلا  دهدیم . ربخ  هعجاف  قمع  زا  هک  تسا  هدش  هدافتسا  تشحو »  » ةژاو زا  راب  و 8 

: دینک هفاضا  زین 
.« دنوشیم دلوتم  یحیـسم  هک  ار  نانآ  دنک  راتـشک  ار و  اسیلک  بارحم  دـننک  ناریو  ات  ناطیـش  رترب  تردـق  خزود  زا  دوشیم  دـلوتم  »… 

(15)
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. تسا لمات  لباق  رایسب  یمالسا  داشرا  گنهرف و  ترازو  نالوؤسم  يوس  زا  هنارت  نیا  راشتنا  زوجم  رودص 
هتـشرف اب  هزرابم  دح  ات  زین  ار  تیهولا  نأش  درادـن و  بهذـم  ندرب  لاؤس  ریز  زج  یتلاسر  هنارت ، نیا  هک  دـباییم  رد  یمیلـس  لقع  ره  اریز 

. دروآیم نییاپ 
: دینک هجوت  رطس  دنچ  نیا  هب 

(16 … « ) درک لمحت  ار  دوخ  بئاصم  حیسم  یسیع  هک  اجنآ  مدوب  خزود  راتفرگ  هک  ییاه  لاس  زا  ماقتنا  يارب  رابغ  زارف  رب  هژر  »… 
زا حیـسم  یـسیع  هک  دـنرادن  ربخ  ای  دـننادیمن و  ار  خزود  يانعم  ای  دـناهدرک  رداص  ار  نوزحم » موق   » زوجم هک  یناـسک  دـسریم  رظن  هب 

! تسا دنوادخ  ناگداتسرف 
: تسا هدمآ  يرگید  شخب  رد 

، هدیـسر لتق  هب  هتخیوآ ، بیلـص  رب  تسا …  هدرک  ینابرق  ار  تنایادخ  شنمدد  ییورین  مور  يروتارپما  ار  یـسیع  هتخیوآ  بیلـص  رب  »… 
(17 … « ) بیلص رب  بوکخیم  هدش و  هابت  حیسم  داتفا …  وناز  هب  دش  ینابرق  حیسم  هدیدرگ  نوندم 

. تسا ریبدت  زا  رود  هب  یمالسا  روشک  کی  رد  نآ  راشتنا  تسا و  بهاذم  اب  داضت  رد  تالمج  نیا  یمامت  هک  تسین  دیدرت  ياج 
قالخا بهذم و  رب  يدرمناوجان  اب  هک  تسا  ینادناعم  موش  ياههشقن  يارجا  يارب  یبسانم  زیواتـسد   » همجرت  » یعقاوم نینچ  رد  هنافـسأتم 

. دنزاتیم ّتلم  کی 
: داعم هیلع  ینکفا  ههبش 

اما تسین  راظتنا  زا  رود  یبونج  ياکیرمآ  تیلم  اب  یقیـسوم  ياههورگ  يارب  نیا  هتبلا  درادن . گرم  زا  سپ  يایند  هب  يداقتعا  چیه  ارتوپس 
موق  » باتک مجرتم  هیجوت  لباقریغ  رارصا  نآ  زا  رتمهم  و  داعم »  » رخسمت يارب  ارتوپـس »  » دح زا  شیب  رارـصا  دسریم  رظن  هب  بیجع  هچنآ 

! تسا دولآرفک  روطس  نیا  رطس  هب  رطس  همجرت  يارب  نوزحم »
: دینک هجوت  راعشا  نیا  هب 

دوـب زیگنا  ترفن  وـت  هتـشذگ  یگدـنز  دراذـگیم …  ياـج  رب  ترفن  زا  یتاـملک  هک  خزود  قاـمعا  زا  یـشتآ  تسا  شتآ  رد  تشهب  … 
(18 … « ) تسا رگید  یسک  باذع  انامه  وت  زورما  تشونرس 

(19  ( ) دوشیمن باذع  يرگید ، هانگ  هب  سکچیه  هک ( : ار  هفیرش  ۀیآ  نیا  میروایب  دای  هب 
نایاپ هطقن 

نیا همجرت  مینادب ! رصقم  یمک  مه  ار  ارتوپس »  » ردق اضق و  زا  ریغ  دروخ ، کتک  نابایخ  رد  یسیلپ  ای  تسکش  ینفلت  هجاب  ياههشیـش  رگا 
. تسا زیگنا  تفگش  ًاعقاو  هک  دوشیم  هدید  یشحاف  ياهطلغ  هاگ  تسین و  رادافو  نتم  هب  باتک 

. دنک هئربت  مئارج  زا  ار  ارتوپس »  » باتک همدقم  رد  یعون  هب  ات  هدیشوک  مجرتم  نینچمه 
اکیلاتم هورگ  اکیلاتم )  ) دوشخب ه ان   - 2

دلیفته زمیج  راعشا 
James hetfeild

دار يرهوگ  بیبح  دیس  همجرت :
ژد تاراشتنا 

كار لاتم ، کلب  لاتم ، يوه  لاتم ، کبس :
«« درک میهاوخ  ادیپ  ام  هک  یتسه  یسک  نامه  وت  هک  ارچ  ینک  رارف  نک  یعس  دشکیم  هلعش  نتشک  سح  طقف  ام  ياهزغم  رد  »

تسین لاتم  اکیلاتم »
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. تسا یناسنا  ریغ  یناوهش و  هزره ، لاتم ، »… 
راب کی  اکیلاتم  بایغ  رد  ار  ایند  تخیر و  ایرد  هب  ار  اهنآ  همه  دـیاب  دـنرادن . يراک  ترفن  دـیلوت  يرازآ و  شوگ  زا  ریغ  اکیلاتم  لاـتم و 

 … تخاس رگید 
دناهدمآرب ییاهنسکاو  یپ  رد  ناهج  یقیـسوم  لوا  زارط  نایعدـم  نونکا  تسا و  شرتسگ  لاح  رد  زور  هب  زور  اکیلاتم  زا  یناهج  ترفن  »

. دنهد تاجن  تیوهیب  سوریو  نیا  دنزگ  زا  ار  هدنیآ  لسن  ناناوج  هک 
لدبم راهم  لباقریغ  موش و  ياهدیدپ  هب  دریگیم و  ياهزات  ینابرق  زور  ره  دش ، هدییاز  یـسارکومد  شـشوپ  رد  هک  لاتم  رگید ، ترابع  هب 

. تسا هدش 
برخم یقیـسوم  دقن  یـسررب و  هب  اهتعاس  هتفه  ره  هسنارف  یتلود  ویدار  هک  تسا  هدش  هدـننک  نارگن  ياهنوگ  هب  اکیلاتم  شرتسگ  رطخ 

. دننک زیهرپ  اکیلاتم  لاتم و  زا  دهدیم  رادشه  يوسنارف  ناناوج  هب  دزادرپیم و  لاتم 
نیا یبیرخت  تردق  هب  هجوت  نودب  گنهرف  نایلوتم  تسا و  شیازفا  لاح  رد  تعرـس  هب  زین  ام  روشک  رد  كانرطخ  سوریو  نیا  هنافـساتم 

. تسا هدرک  زاب  ار  دوخ  ياج  روشک ، رد  یتحار  هب  اکیلاتم  لاتم و  دناهدوشگ و  ار  یگنهرف  ياهزرم  یقیسوم ، هنارت و  عون 
نیب رد  یقیسوم  عون  نیا  تعیبط  لیلد  هب  تسا و  هدش  لیدبت  نامروشک  رد  یقیسوم  کبس  نیرترادفرطرپ  هب  لاتم )  ) کبس نیا  هنافـساتم 

! دراد ياهژیو  هاگیاج  ضرتعم  یتاساسحا و  ناناوج 
رد هتساوخان  ای  هتساوخ  هدرک و  تفایرد  زوجم  تسین ،» لاتم  اکیلاتم ،  » هک هیجوت  نیا  اب  اکیلاتم  هب  طوبرم  راثآ  ناگدنروآدیدپ  نارـشان و 

. دننکیم تکرش  نرق  یگنهرف  ياهتنایخ  نیرتگرزب  زا  یکی 
: تسا هدمآ  ناهج ) زاب » لاتم   » نیرتطحنم هدورس  « ) دوشخب ه ان   » رثا مجرتم  همدقم  زا  یشخب  رد  هک  هنوگ  نآ 

ناناوج ات  میاهدومن  یعـس  باتک  نیا  رد  یلو  دراد  يرایـسب  ياهتوافت  ام  ینغ  گنهرف  اههشیدنا و  اب  برغ  يایند  یقیـسوم  هچ  رگا  … 
دوخ هعماج  رب  اههنارت  هنوگ  نیا  یفنم  يراذگریثات  دهاش  هزورما  ام  هک  ارچ  مییامن . انشآ  یقیـسوم  کبـس  نیا  راعـشا و  اب  ار  زورما  لسن 
ءوس ریثات  نیا  لیالد  نیرتمهم  زا  یکی  یقیسوم ، هنوگ  نیا  یقالخا  يانعم  اوتحم و  زا  ام  ناناوج  یفاک  تخانش  مدع  هنافـساتم  هک  میتسه 

یقیـسوم هنوگ  نیا  اـب  هعماـج  دارفا  ندرک  انـشآ  حیحـص و  شزومآ  یعاـمتجا ، لـضعم  نیا  زا  يریگولج  يارب  هار  نیرتـهب  هک  دـشابیم 
 … دشابیم

ات دوش  رشتنم  دیاب  اما  تسا  برخم  درادن و  یتیخنـس  چیه  ام  گنهرف  اب  هنارت  یقیـسوم و  عون  نیا  تسا  دقتعم  مجرتم  هکنیا  رتراب  فسات 
! دنوش انشآ  بیرخت  نیا  اب  ام  ناناوج 

یلایخیب يوداج   3
نوتسا گنیلور  ياههنارت  هعومجم 

دراچیر تیک  رگج  کیم 
Mick jeger – kit richard

دنمرنه ناویک  مجرتم ؛
« سم  » تاراشتنا
قشع یلاباال  يوار 

(Rolling Stones  ) اهردبرد هورگ 
. دوریم رامش  هب  ناهج  یمدرم ) پاپ (  ياههورگ  نیرتربتعم  زا  ههد  راهچ  زا  دعب  الاح  تفرگ و  لکش  لاس 1962  رد 

نیماـضم رد  زکرمت  یعون  هب  هک  رگید  ربتعم  ياـههورگ  فـالخ  رب  نوتـسا  گـنیلور  دـنراد . یندرکن  رواـب  یعونت  هورگ ، نیا  ياـههنارت 
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، هنایماع یفـسلف ، یعامتجا ، ياـههزوح  رد  مه  دـنراد و  یناـشخرد  ياـههبرجت  هناقـشاع  هداـس  ياـههنارت  رناژ  رد  مه  دناهدیـسر  اـههنارت 
. دنتسه هجوت  لباق  ضرتعم  ياههنارت  یتح  کیدمک و 

نادرگرب راشتنا  دراد و  هلـصاف  اهگنـسرف  یناریا ، ینغ  گنهرف  اب  نوتـسا  گـنیلور  ياـههنارت  یگنهرف  تخاـسریز  تفاـب و  همه  نیا  اـب 
. تسین ام  گنهرف  عفن  هب  هورگ  نیا  ياههنارت 

ریز هک  تسیبرغ  قشع  کـی  دـیوگیم  نآ  زا  نوتـسا  گـنیلور  هچنآ  هک  میباـییم  رد  نآ  ریطاـسا  قشع و  موهفم  هب  یلاـمجا  یهاـگن  اـب 
. دهدیم لیکشت  انز »  » ار نآ  تخاس 

« نونجم  » و یلیل »  » زا زین  برع  قشع  رد  درب و  مان  ایح »  » روحم اب  ناقشاع  ناونع  هب  نیریـش »  » و داهرف »  » زا ناوتیم  یناریا  قشع  ریطاسا  رد 
هدش یحارط  انز »  » هیاپ رب  هک  تسا  توزیا »  » و ناتسیرت »  » اهیبرغ قشع  يهروطـسا  اما  دنکیم ، یعادت  ار  كاپ »  » قشع موهفم  هک  درب  مان 

. تسا
. دیوگیم اهراب  یبرغ  يهروطسا  نیا  زا  شیاههنارت  رد  نوتسا » گنیلور  »

تسا ملسم  هچنآ  دراد و  ناشگنهرف  رد  هشیر  هک  تسیعیبط  يرما  شیاههمغن  و  نوتسا » گنیلور   » زا اهیبرغ  لابقتسا  هک  تسادیپ  هتفگان 
. تسا نیمز  قرشم  یلاها  يارب  يدج  تفآ  کی  نوتسا » گنیلور   » اما دنکیمن ، دیدهت  ار  اهنآ  ینادنچ  رطخ 

و…  نکن » زان   » و تسین » یلاخ   » ریظن یفراعتمریغ  ياههنارت  قلخ  ناریا ، رد  نوتـسا » گنیلور   » ياههنارت همجرت  يدـج  دروخزاب  نیتسخن 
. تسا

زاب اـج  ناـبطاخم ، لد  رد  تعرـس  هب  رطاـخ  نیمه  هب  تسا و  راذـگریثأت  ياهفرح ، نوتـسا ، گـنیلور  ياـههنارت  هک  نیا  لـمات  لـباق  هتکن 
. دنکیم

. دوش هدیـشیدنا  ماظن ، یگنهرف  ناریدـم  يوس  زا  یبساـنم  لـح  هار  یگنهرف ، هعجاـف  کـی  زا  يریگـشیپ  يارب  هک  تسیرورـض  نیا  رب  اـنب 
یهاگیاج چـیه  یناریا  ینغ  گنهرف  رد  هک  یقـشع  تسا ؛ قشع  یلاباال  يوار  اهرد  هبرد   » ناـمه اـی  نوتـسا  گـنیلور  هک  مینکن  شومارف 

. درادن
موس عون  زا  قشع 

بتکم درک . وجستج  یقفاب  یشحو  راعشا  رد  يرجه  مهد  نرق  رد  ناوتیم  یسراف  تایبدا  رد  ار  نوتسا » گنیلور   » راثآ یناریا  ياههنومن 
میقتـسم ریثأت  تحت  هک  ریخا  ياهلاس  رد  هدمآ  دیدپ  راثآ  اما  درادن . نیـشتآ  قشع  اب  ینادنچ  تافانم  هک  قوشعم  زا  يزاین  یب  ای  عوقو » »

. تسا تلاصا  دقاف  درادن و  تیوه  هجو  چیه  هب  هدش  هدورس  ناریا  رد  نوتسا » گنیلور  »
. تسا زیچان  رایسب  ام  ینیمز  قرشم  شنم  شیوگ و  اب  نآ  كارتشا  هجو  هک  تسیبرغ  تراسج  یخاتسگ و  یعون  عقاو  رد 

رایسب یلایخیب » يوداج   » هب زوجم  رودص  تسا و  نجهتـسم  هاگ  زیمآریقحت و  کیکر ، ياههژاو  زا  راشرـس  نوتـسا » گنیلور   » ياههنارت
. تسا زیگنارب  لمات 

، نجل قمحا ، تفاثک ، ریظن : ياههژاو  زا  تحارـص  هب  دـناهدرکن و  دورولاعونمم  هنارت  هب  ار  ياهملک  چـیه  دراچیر » تیک   » و رگج » کیم  »
.« دننکیم هدافتسا  یتنعل و …  شورفدوخ ، فالع ، هزوجع  مهفن ، هشحاف ، هزره ، تفرخ ،

يرگ یفوص  جیورت  و  نوتسا » گنیلور 
لیلد هب  دـشاب  هتـشاد  یتنـس  هشیر  هکنآ  زا  شیپ  نآ  ياههخاش  فوصت و  هب  یناریا  زورما  ناناوج  شیارگ  هک  نیا  رگید  لمات  لـباق  هتکن 

. تسا نوتسا » گنیلور  ریظن » ياههورگ  صاخ  تامیلعت 
. ( دراد هلصاف  اهگنسرف  دناسریم ، لزنم »  » هب ار  ورهر » هک » هچنآ  اب  میاهدیمان  يرگ  یفوص  هک  هچنآ  هتبلا  )

کـیکر و تاـملک  زا  هدافتـسا  نینچمه  روآطاـشن و  ياـهصرق  اـناوج و  يراـم  شیـشح و  صوصخ  هب  ردـخم  داوم  فرـصم  رد  طارفا 
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.« تسا نیغورد  فوصت  کلسم  ناوریپ  و  نوتسا » گنیلور   » كرتشم هوجو  زا  راتفگ  رد  نجهتسم 
رتدب ار  دوخ  دننکیم  یعس  روجف ، قسف و  هب  رهاظت  اب  هک  ياهقرف  دزادنایم . هیقالم   %% هقرف دای  هب  رایتخایب  ار  یناریا  بطاخم  گنیلور » »

نتشاذگ اپ  ریز  هک  دراد  یکاپان  رازبا  سدقم ، رهاظ  هب  فده  نیا  هنافسأتم  دنوشن . رورغ  راچد  ات  دننک  یفرعم  دنتـسه ، هچنآ  زا  رتدیلپ  و 
. دوریم رامش  هب  اهنآ  زا  یکی  طقف  فرع  عرش و 

: تسا هدمآ  هورگ  نیا  ياههنارت  زا  یشخب  رد  نانچمه 
ینکیم هچ  تسین  مهم  ییوگیم  هچ  تسین  مهم  »… 

ملبنت ریش  کی  لثم 
متاذ دب  رام  کی  لثم 

زب لثم  متسم ، گس  لثم  متسپ 
كانلوه یقشع  كوخ ، نوچ  یناوهش 

هابور لثم  لغد  نم  يودیم و  يوهآ  لثم   …وت 
(20 … « ) رتهریت شافخ  زا  مرتیوق  رطاق  زا  نم  يرتعیرس و  نایدام  زا 

ربماون ناراب   4
Genzen rozez زِزُر نزناگ  هورگ :

ینودیرف دادرهم  یهانپ و  ادخ  دیمح  نادرگرب : زُر  لسکا  ياههنارت 
« سم  » رشن

يدیماان ترفن و  يارس  هنارت 
فرط نآ  فرط و  نیا  هب  دوخ  اب  یلاس  ناـیم  اـت  یکدوک  زا  هک  تسییاـهترفن  يوار  هک  تسا  دـقتعم  دـنادیمن و  ارـس  هنارت  ار  دوخ  زُر 

. درادن هنارت  هب  يزاین  زِزُر » نزناگ   » هورگ یقیفلت  کبس  دنچ  ره  دربیم .
يوس زا  ینودـیرف  دادرهم  یهانپ و  ادـخ  دـیمح  همجرت  اب   » ربماون ناراب   » ناونع اب  ناریا  رد  هک  لـسکإ »  » ياـههنارت حالطـصا  هب  هعومجم 

رد زِزُر » نزناگ  یچوپ » يوس  هب  رارف  دـشاب ! هنارت  موهفم  اب  لسکا »  » یگناگیب رب  یبوخ  هاوگ  دـناوتیم  هدیـسر  پاچ  هب  سم »  » تاراشتنا
هب هک  دنتـسه  هورگ  نیا  ناـکاچ  هنیـس  زا  رتنوزفا  هورگ ، نیا  ناـفلاخم  نادـقتنم و  دـنچ  ره  دراد . يرایـسب  نارادـفرط  اـکیرمآ ، اـپورا و 

. دننکیم ضارتعا  دنزیم ، جوم  لسکا »  » ياههنارت رد  هک  ییاهيزیتسراجنه 
:« هدوب رثا  نیا  نادرگرب  لیلد  هک  دناهدش  یعدم  باتک  همدقم  رد  ربماون » ناراب   » نامجرتم

«. تسین هناگیب  ام  گنهرف  اب  هک  دراد  نتفگ  يارب  ییاهفرح  مه  ززر  نزناگ  هک  دننادب  نابطاخم 
. دربیم جـنر  زین  ناـبز  یگناـگود  زا  نتم  هب  يراداـفو  مدـع  رب  هوـالع  دراد و  صقن  اـههنارت  نیا  یماـمت  همجرت  هـکنیا  لـمات  لـباق  هـتکن 

. تسا تسردان  باتک ، همدقم  تاعالطا  دصرد  هاجنپ  زا  شیب  نینچمه 
زا لاح  نیا  اب  یلو  تسا ، هدرک  همجرت  یظفللا  تحت  تروص  هب  ار  اـههنارت  رد  هتفر  راـک  هب  تاحالطـصا  یماـمت  مجرتم  دـسریم  رظن  هب 

. تسا هدشن  هتساک  اههنارت  راعشا و  لاذتبا 
زا مادـکچیه  لـیلد  هـکنیا  لـمات  لـباق  دـنکیم و  مـهتم  ار  هـمه  دـنزیم و  داـیرف  دـنکیم ، ضارتـعا  زر » لـسکا  ضارتـعا » يارب  جــییهت 

. دنکیمن ضارتعا  زین  دوخ  یعامتجا  هقبط  هب  یتح  ززر » . » دنادیمن ار  شیاهضارتعا 
. دنک يرورپ  ضرتعم  دشاب و  ضرتعم  دهاوخیم  طقف 

. دروخیم مشچ  هب  لیلدیب  تنوشخ  زا  ياههگر  شاهناقشاع  دص  رد  دص  ياههنارت  رد  رطاخ  نیمه  هب 
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. مینکیم رورم  ار  نزناگ » ياهغورد   » موبلآ زا  متشادیم » تسود  ار  وا   » هنارت زا  یشخب  راتفگشیپ  نیا  اب 
متشکیم ار  وا  دیاب  یلو  متشاد  تسود  ار  وا  نم  »… 

متشکیم ار  وا  دیاب  یلو  يرآ  هآ …  متشاد  تسود  ار  وا  نم 
متشادیم هگن  ار  وا  دیاب  سپ  دوشیم  گنت  شیارب  ملد  هک  متسنادیم 

تسهدش نفد  نم  تولخ  طایح  رد  تسرد  وا 
هلب هوا  هلب ، هوا  هلب ، هوا  هلب ، هوا 

مدشیم هناوید  شتسد  زا  نم  درکیم و  دُنل  ّرُغ و  رایسب   …وا 
يرآ مرتتحار ، هنوگ  نیا  نونکا  و 

متشاذگیم كاخ  ریز  رتم  دنچ  دیاب  ار   …وا 
(21 … « ) مونشب ار  وا  ضارتعا  يادص  مناوتیم  زونه  نم 

ًامتح دـشابن  داح  کـیتوکیاس  رگا  هنارت  نیا  هدنیارـس  دـشاب و  ملاـس  یگنهرف  رکف و  هدـییاز  دـناوتیمن  یناـعم  تاـملک و  نیا  دـیدرتیب 
. تسا یگناوید ) ضرعم  رد   ) کیتورون

! دوشیم عیزوت  یناریا  ناناوج  نایم  رد  یمالسا  داشرا  گنهرف و  ترازو  یمسر  زوجم  اب  هدنشک  رهز  نیا  هنافسأتم  اما 
، اههنارت ریاـس  اـب  پر  کـناپ و  كار و  لاـتم ، ریظن  ییاهکبـس  رد  هنارت  موهفم  هک  دـننک  ینکفا  ههبـش  نینچ  یناـسک  تسا  نکمم  هتبلا 

نیا دیاب  ههبش  نیا  هب  خساپ  رد  دوشیم ، هدافتسا  ( Lyric  ) ینامدوخ همغن  زا  ( Poem  ) رعش ياج  هب  حالطصا  هب  دراد و  یساسا  توافت 
یماـمت رـشن  همجرت و  يارب  یهار  اـهنت  تیعقاو  نیا  هب  دانتـسا  درادـن و  رـشن  همجرت و  یگتـسیاش  کـیریل ،»  » ره هک  دـش  روآداـی  ار  هتکن 

. دنکیم زاب  ناهج  یهافش  یبتک و  راثآ  رد  یقالخاریغ  نیماضم 
یقالخاریغ هدیدپ  ره  یمسر ، زوجم  اب  ناوتیم  درادن و  یلاکشا  زین  یقالخا  ریغ  ياهراتـشون  همجرت  یتح  ینکفا  ههبـش  نیا  اب  یترابع  هب 

. تشاذگ مومع  دید  ضرعم  رد  ار  یناسنا  ریغ  یتح  و 
اکیلاتم هورگ  ناطیش  صقر   5

دلیفته زمیج  ارس : هنارت 
James hetfeild

یبحم بارهس  نادرگرب :
« سم  » تاراشتنا

دنصقریم نیطایش »  » اب
. تس ایند  مامت  رد  یقیسوم  کبس  نیرتیناسنا  ریغ  نیرتزیمآ و  توهش  نیرت ، هزره  اکیلاتم »  » کبس

!« دباییم دننکیم  مرن  هجنپ  تسد و  تیصخش  نارحب  اب  هک  یناناوج  ناناوجون و  نایم  زا  ار  دوخ  نارادفرط  اکیلاتم » »
. تساکیلاتم یلصا  راعش  زیچ » ره  هیلع  نایصع  »

. دنریمب دیاب  نیمه  يارب  دنتسه و  ناطیش  نادنزرف  اهناسنا ، مامت  هک  دراد  داقتعا  اکیلاتم » »
ًالومعم اهنآ  دنیآیم . باسح  هب  یقیـسوم  ناراداوه  نیرتهشتآود  دـنراد ، ترهـش  اه  « زاب لاتم   » هب ًالومعم  هک  ناریا  رد  اکیلاتم  نارادـفرط 

. دنتسه نادرگناور  ياهصرق  L. S. D و  شیشح ، هلمج  زا  رّدخم  داوم  یمئاد  نایرتشم 
باتک راشتنا  همجرت و  رطاخ  نیمه  هب  دندوبن و  انـشآ  لاتم  گنهرف  اب  هشتآود ، ناراداوه  نیا  زا  دـصرد  زا 98  شیب  هتشذگ  لاس  دنچ  ات 

. دش شخپ  لاتم ، ياهنیمزریز  رد  ناهنپ  راکشآ و  تروص  هب  تعرس  هب  باتک  نیا  دروآ و  دیدپ  میظع  یجوم  ناریا ، رد  اکیلاتم 
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زین نیا  زا  سپ  تسا و  هتفرگ  يدایز  ياهینابرق  ناریا  رد  نونکات  هنافـسأتم  هک  تسا  دنمتردق  یبیرخت  بمب  کی  ناطیـش » صقر   » باتک
. تفرگ دهاوخ  ینابرق 

تـسایس يارجا  اب  تشادـن ، لاتم  ياههنارت  زا  یکی  یتح  راشتنا  همجرت و  هب  يدـیما  لاتم ، رادـفرط  نیرتنیبشوخ  یتح  هک  یطیارـش  رد 
. دش رداص  ناطیش » صقر   » زوجم داشرا  ناریدم  يوس  زا  حماست  لهاست و 

هتسناوتن باتک  راتفگشیپ  رد  تسا  هدرک  هضرع  رازاب  هب  دایز  ژاریت  رد  راب  نیمتشه  يارب  ار  رثا  نیا  ناتسبات 84  ات  هک  ناطیش » صقر   » رشان
. دنک ناهنپ  ار  دوخ  یلاحشوخ 

: دسیونیم رشان  نیا 
يهقـالع تلع  مهف  يارب  دوب  ییوجتـسج  ادـتبا  رد  منک ، رـشتنم  ار  رـضاح  رـصع  نایارـس  هنارت  راعـشا  هعوـمجم  اـت  تشاداو  ارم  هچنآ  … 

هقالع نیا  مدـش  هجوتم  دـعب  یلو  درذـگیم . دراد و  یفرـصم  خـیرات  »ي  دـُم  » ره دـننام  مدرکیم  روصت  هک  یقیـسوم  عون  نیا  هب  ناناوج 
لوصا اب  ییانـشآ  دوجو  اب  یگنهرف  ياههداوناخ  هب  قلعتم  ناناوج  یتح  مدیدیم  اریز  دشاب ؛ هتـشاد  دـُم »  » زا ریغ  يرگید  لیالد  دـناوتیم 

(21 … « ) دنهدیم ناشن  هقالع  زین  یقیسوم  عون  نیا  هب  یناریا  لیصا  ای  کیسالک  یقیسوم 
. تسا ضحم  بذک  اعدا ، نیا 

رـشان شاک  يا  دربب . تذل  لیـصا  کیـسالک و  یقیـسوم  زا  دناوتیمن  زگره  دونـشیم ، ار  لاتم  یناویح  هدننک و  رک  یقیـسوم  هک  یـسک 
؟ دنکیم هدافتسا  نآ  زا  اکیلاتم  هک  دراد  ياهجهلدب  نشتِروتسید »  » راتیگ هب  یطبر  هچ  رات  هس  يادص  ًالثم  هک  دادیم  حیضوت  یعدم 

یتسرپ ناطیش  اکیلاتم و 
ماهتا زا  ار  اکیلاتم  ات  دناهدیـشوک  یتموکح ، ياهراشف  زا  ندـنام  ناـما  رد  يارب  اـکیلاتم  مـالک  یقیـسوم و  ناـجّورم  زا  يرایـسب  نونکاـت 

. تسا هدادن  ياهجیتن  زین  زورما  ات  هک  هدوب  هدوهیب  یشالت  نیا  اما  دننک ، اّربم  یتسرپ » ناطیش  »
رد نانآ  ششوپ  يهویش  رد  یتح  خلت ، تقیقح  نیا  دنراد . زیتس  رس  ادخ »  » اب دنتسرپ و  ناطیش  هک  هدرک  مالعا  تحارـص  هب  اکیلاتم  هورگ 

. تسا هدهاشم  لباق  یتحار  هب  اهترسنک 
هب ار  ناوجون  لسن  دـناهداتفا و  یتسرپ  ناطیـش  ماد  رد  دـنراد  یعیـسو  تیلاعف  جرک  نارهت و  رد  هک  یناریا  زاب  لاـتم  ياـههورگ  هنافـسأتم 

. دننکیم دیدهت  تدش 
ياهدـنیآ رد  تیعـضو ، نیا  رارمتـسا  تروص  رد  تسا و  هدز  نماد  موش  هدـیدپ  نیا  هب  ناریا  رد  لاـتم  ياـههنارت  راـشتنا  دـسریم  رظن  هب 

. میوشیم هجاوم  ناناوج  يداقتعا  نارحب  مان  هب  یلکشم  اب  کیدزن 
ناطیش صقر  زا  هنایشان  عافد 

: دنکیم فارتعا  باتک  راتفگشیپ  رد  رشان 
راعشا سَرَه  یـشیاریپ و  یـشیاریو و  ياهدنفرت  زا  هدافتـسا  ایآ  یلو  درک . کمک  راعـشا ، ندش  رتابیز  هب  یتافاضا  فذح و  اب  دشیم  »… 

 …« دش دهاوخن  يوتحم  لصا  زا  ندش  رود  ثعاب  دهد  ناشن  ار  رصع  نیا  یحوریب  يدرس و  یچوپ و  دهاوخیم  هک  يرعش  رد  ًالثم 
هدرپیب شیامن  دـنراد ، زاین  يراودـیما ، طاشن و  هب  ناوج  لسن  هژیو  هب  ام  يهعماـج  هک  یلعف  طیارـش  رد  دوشیم ، حرطم  لاؤس  نیا  لاـح 

؟ درک دهاوخ  ءاود  ام  زا  يدرد  هچ  رضاح » رصع  یحوریب  يدرس و  یچوپ و  »
يدوبهب لکلا و  كرت  يارب  داـیتعا  كرت  زکرم  کـی  هب  دـلیفته » زمیج   » هعجارم ریظن  یهاو  ياـهاعدا  اـب  ناطیـش  صقر  ناگدـنروآدیدپ 

ياهکل اکیلاتم  هک  تفگ  ناوتیم  تحارـص  هب  اما  دنراد ، هورگ  نیا  ریهطت  رد  یعـس  اکیلاتم  يرگن » نورد   » ياعدا نینچمه  و  يو !! یبسن 
. دش دهاوخن  كاپ  هاگ  چیه  هک  تسیقیسوم  نماد  رب  هایس 

( ناطیش صقر   ) رخآ مالک 
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: میا هدرک  رتخلت  ار  اههمانزور  ثداوح  هحفص  هتساوخان  ای  هتساوخ  ناطیش » صقر   » باتک پاچ  اب  هک  تشاد  ناعذا  دیاب 
مراذـگیم طـقف  وش …  رفنتم  نم  زا  ـالاح  وـش  هفخ  راد  شهاـگن  مزیزع  راد  شهاـگن  نک  شدرُخ  نک ، شاهل  مناتـسد  رد  شا  همه  »… 

شُکب شُکب  شُکب  شُکب  یـشاب  هتـشاد  تسود  ارم  مراذـگیم  اـیآ  هک  منیبیم  دـعب  ینکیم  تفاـیرد  وت  هک  ار  نم  ياوه  یـشکب  سفن 
(23 … « ) شُکب

يزلف نیطالس   6
زمادآ کیرا  ياههنارت  هعومجم   MANOWAR راوونم »  » هورگ

يدبع لیهس  زورهب  زارف  مجرتم ؛
ژد تاراشتنا 

ام ناطیش و  نادرگاش 
: دناهدش یعدم  نانآ  تسا  لمات  لباق  رایسب  هک  دناهدرک  حرطم  ار  یبیجع  ياعدا  رثا ، نیا  راتفگشیپ  رد  يزلف » نیطالس   » نامجرتم

هب دنمهقالع  هک  یناناوج  ناناوجون و  رثکا  هدوب و  هعماج  ناوج  لسن  هب  قلعتم  شیاههنارت ، نتم  هارمه  هب  لاتم ) كار و   ) یقیسوم عون  نیا 
سای و ثعاب  یناوج ، راشرس  يژرنا  نوکس  ات  دننک  اهر  ار  دوخ  لعفنم  يژرنا  یقیسوم  عون  نیا  قیرط  زا  دنهاوخیم  دنتـسه ، کبـس  نیا 

يالبال رد  ار  دوخ  لد  فرح  ناناوج ، هک  هدش  ثعاب  ناشیاههنارت  هنارگنایـصع  زیمآ و  ضارتعا  نتم  یفرط  زا  دوشن و  نانآ  یگدروخرس 
(24 … « ) دوشیم ییارگمه  سح  نیا  ندمآ  دوجو  هب  تلع  رما  نیا  دنبایب و  راعشا  نیا  روطس 

ات مینزیم  یبقن  فورعم ) تسرپ  ناطیـش  « ) زمادآ کیرا   » ياـههنارت يوت  رازه  هب  میباـیرد  ار  ناـنآ  ياـعدا  مقـس  تحـص و  هک  نیا  يارب 
: دوش رتراکشآ  نایعدم  هاگن  زا  ناتسرپ  ناطیش  نیمز و  ناریا  ناناوج  ییارگمه » »

نانز نارتخد و  هب  نک  نیهوت  تکاله ، گرم ، نتخوس ، … 
تسا نم  دزمتسد  هدمآ  تسد  هب  نوخ  نیا 

دزیرگب نم  زا  دناوتیمن  سکچیه  ناش  فیثک  یگدنز  رد 
ییوج هنیک  ریشمش  رب  دز  هسوب  هک  یماگنه  مهایس  گرم  رب  راوس 

متسناد نم  اهنت  هک  متفرگ  ار  اهیگدنز  مامت  دوشیم  هتشاذگ  ترانک  رد  ترس 
تسامش راظتنا  رد  مارآ  یگرم  اب  هدش  هدیرد  یندب 

(25 « ) ربب امغی  هب  ار  ناش  نارسمه  نارتخد و  … 
نیطالس  » راتفگشیپ رد  هدش  اعدا  ییارگمه »  » رگید ترابع  هب  میدناوخ . مه  اب  ار  یناریا » ناناوج   » و زمادآ » کیرا   » ییارگمه زا  ياهنومن 

؟ تسین زیمآ  نیهوت  ییاعدا  نیا  ایآ  تسا )!(  هدش  راوتسا  تنوشخ  هیاپ  رب  ام ، گنهرف  هک  تسانعم  نیا  هب  رتشیب  يزلف »
نیتال حور   7

زپول رفینج  ياههنارت  هعومجم 
Jenifer Lopez

نایک دیحو  مجرتم ؛
ار يدوویلاه  ياهملیف  شورف  هک  يرگیزاب  هراتس و  قوف  ياهصاّقر  تسیروهشم . هدنناوخ  زپول » رفینج  نیتال » حور  ملاع  هشیدنا  تاراشتنا 

. دنکیم نیمضت 
. تسا رادروخرب  یهجوت  لباق  تیبوبحم  زا  اکیرمآ  رد  دسیونیم و  مه  هنارت  رفینج ،

. تسا رتشیب  یلیخ  شتیبوبحم  زا  وا  ترهش  هتبلا 
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تـشپ ار  ییاکیرمآ  هراتـس  قوف  انودم »  » یگدنناوخ يرگیزاب و  يایند  رد  دنکیم و  یگدنز  دوخ  رـسمه  نیموس  اب  رـضاح  لاح  رد  يو 
. تسا هتشاذگ  رس 

ناریا رد  زپول  رفینج  يادـص  شخپ  یتفایرد  تاعالطا  ساسا  رب  دـصقریم . دـناوخیم و  دـسیونیم ، دوخ  ییاـکیرمآ  گـنهرف  اـب  رفینج 
. تسا عونمم 

ًارهاظ تسا و  رازاب  رد  یمالـسا  داشرا  گـنهرف و  ترازو  زوجم  اـب  زپول  رفینج  ياـههنارت  باـتک  اـما  دراد . دوخ  ياـج  هک  شیاـهصقر 
! دراد مه  یبوخ  شورف 

دوویلاه دب  رتخد  رفینج ،
. تسا هدربن  ینادنچ  هرهب  یمانشوخ  زا  اما  دشاب  يدوویلاه  نیرتروهشم  دیاش  زپول  رفینج 
. درادن ینادنچ  هلصاف  تیعقاو  اب  هک  تسا  حرطم  زپول » رفینج   » يهرابرد يرایسب  تاعیاش 

یقیسوم سنج  هتبلا  دنامیم . یقاب  حطـس  رد  اهنت  درادن و  یقمع  چیه  زپول » رفینج   » ياههنارت هک  دهدیم  ناشن  یـسانشراک  ياهیـسررب 
. تسین ریثأتیب  یحطس  درکیور  نیا  رد  پاه ) پیه  ینعی   ) يو راثآ  کبس 

. تسا هتفرگ  تروص  وا  رایسب  ترهش  لیلد  هب  طقف  هتشادن و  یبدا  يرنه و  هیجوت  چیه  زپول » رفینج   » ياههنارت نادرگرب  دسریم  رظن  هب 
، زپول ياههنارت  هاگتـساخ  هب  ياهراشا  چیه  نودب  مجرتم ، هک  انعم  نیا  هب  تسیلـصا . نتم  هب  مجرتم  دـح  زا  شیب  يرادافو  لمات  لباق  هتکن 

. تسا هدنادرگرب  یسراف  هب  یحیضوت  چیه  یب  زین  ار  یلصا  نتم  يهمدقم  یتح 
: تسا هدمآ  همدقم  زا  یشخب  رد 

 … دناهدش هارمه  یتشاد » ارم  قشع  رگا   » و مینک » دنلب  ار  نامیادص  ایب   » ياهگنهآ اب  رفینج ، ناراداوه  زا  يدیدج  لسن  کش  نودب  »… 
نارتخد بلغا  هک  دبای  تسد  یفادها  هب  ات  درک  يرایبآ  دنارورپ و  اهلاس  ار  اههشیر  نآ  ناتسود ، هداوناخ و  قیوشت  هب  ولوچوک  رتخد  نآ 

(26 « ) دندیدیم ار  شباوخ  وا  نس  مه 
تسا و هتخادنا  ملق  زا  مه  ار  اههنارت  یعقاو  ناگدنیارس  مان  هک  هدرک  رازاب  یهار  هدز  باتش  ردقنآ  ار  نیتال ) حور   ) باتک رثا  نیا  مجرتم 

! تسا هدرک  تبث  زپول  رفینج  مان  هب  ار  همه 
: دراد رارصا  هتکن  نیا  هب  مجرتم 

. دناوخب زاوآ  تسناوت ، ماجنا  رس  هک  دش  لیدبت  يرگیزاب  هب  تفای و  لماکت  درک . عورش  صقر  اب  هک  يرتخد 
: دیوگیم رفینج 

تشپ رد  اهوزرآ  تماقتسا ، ربص و  اب  مداد . ماجنا  میتساوخیم ، ار  هچنآ  یگدنناوخ ، اب  الاح  ییامنیس و  ینویزیولت و  ياهملیف  رد  يزاب  اب 
(27 … « ) دنناسرب امش  هب  ار  دوخ  دنشوکیم  دنریگیم و  رارق  ناترس 

يرگ یلاباال  جیورت 
رد صاخ  ياهفـسلف  نافرع و  یعدم  تسا و  هدرکن  رارکت  ار  كار و …  اکیلاتم ، راثآ  نامجرتم  ياعدا  نیتال » حور   » مجرتم هناتخبـشوخ 

. تسین زپول » رفینج   » راثآ
. دنکیمن لابند  ار  يراب  دنبیب و  يرگ و  یلاباال  جیورت  زج  یفده  تسوا . صقر »  » سنج زا  زپول » رفینج   » ياههنارت

: تسا هدمآ  اههنارت  نیا  زا  یشخب  رد 
دوریم شیپ  بوخ  زیچ  همه  دسریم و  بش  هب  زور  الاح  »… 

يوشب نم  عنام  یناوتیمن  روج  چیه  رگید  هعفد  نیا 
دش دهاوخ  نم  لام  مهاوخب  هچ  ره  ینکشب  مه  رد  ارم  هیحور  ای 

امن تیونعم  روهظون  شبنج  هدزاود  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1197زکرم  هحفص 524 

http://www.ghaemiyeh.com


دنارذگ مهاوخ  شوخ  بشما 
مراد تسود  ار  یگدنز  نوچ  درک  مهاوخ  ربخ  ار  ناتسود  زا  رفن  دنچ 

(28 … « ) تسا شوخ  لاح  بش  بشما ، و 
ياهجیتن چـیه  هب  دـیدرتیب  دـندرگیم ، يرکفت  ره  ای  هفـسلف و  لابند  زپول » رفینج   » ياههنارت رد  هک  یناسک  تشون  دـیاب  رگید  ترابع  هب 

(29 ! ) چیه رگید  دنکیم و  هدافتسا  ندب  بات  چیپ و  يارب  تاملک  زا  یتح  زپول » رفینج  . » دیسر دنهاوخن 
يریگ هجیتن  دقن و 

. دریگیم لکش  نایحیسم  فرط  زا  یتسرپ  ناطیش  هب  تاداقتنا  نیرتشیب  یلو  دریذپیم ، تروص  گرزب  نایدا  هیحان  زا  اهدقن  رتشیب  هچرگ 
. دنتسه حرطم  يدنمدوس  ثحابم  اتسار  نیا  رد 

ناونع هب  يزیچ  هچ  هک  دوشیم  فیرعت  نآ  دـض  يانعم  راـنک  رد  تسا  هفـسلف  نید و  کـی  فرـص  روط  هب  یتسرپ  ناطیـش  هک  اـعدا  نیا 
. دنکیم لمع  فیعض  نایدا  اههفسلف و  یلصا  ریسم  ياهاطخ  تقامح و  يراکایر ،

. تسا هتفرگ  لکش  تسا  ناطیش  دض  ًالومعم  هک  یتایبدا  زا  ار  وا  تدابع  ای  ناطیش  تعیبط  ینعم و  كاردا  ثحابم  نیا  نینچمه 
. دننکیم یفرعم  شکرس  يورین  کی  ناونع  هب  ار  ناطیش  ناتسرپ ، ناطیش  زا  يرایسب 

. دریگیم لکش  تسا  لضفا  یتردق  ای  يدوجوم  ناطیش  هکنیا  ندرک  لوبق  يانبم  رب  یتیوه  نینچ  دننکیم  اعدا  اهنآ  لاح  ره  هب 
ندرک لوبق  تروص  رد  دنکیم ، تفلاخم  دنوادخ  اب  هک  دوشیم  هتخانش  يدوجوم  ناونع  هب  ناطیش  هکنیا  هب  هجوت  اب  دوشیم  هتفگ  لاح 

( ضقانت . ) درک تفلاخم  زین  شدوخ  اب  دیاب  امنهار ، ناونع  هب  وا 
رـش دـنراد  رواـب  اـهنآ  هک  ارچ  تسین ) موصعم  سک  چـیه  درکن (  تیعبت  ناطیـش  زا  زگره  ناوتیمن  هک  دـنرواب  نیا  رب  یحیـسم  ناـملاع 

اب یتح  دوخ ، يارب  تینما  بسک  ای  يراگتـسر  يارب  لاثم ، روط  هب   ) تسا بوخ  ياهراک  نداد  ماجنا  يارب  هدـیافیب  شالت  کـی  یناـسنا 
ناونع هب  هک  ییاهزیچ  دننکیم  شالت  دننکیم ، تیعبت  یتسرپ  شوخ  هفسلف  زا  هک  یناسک  یتح  دناسر .) ررـض  نارگید  هب  هک  طرـش  نیا 

راگدنوادخ نیناوق  اب  رگا  هفـسلف  نیا  هجیتن  دننکیم  اعدا  ناناد  هفـسلف  نیا  دنروآ . تسدب  ار  دناهدش  هتخانـش  ناشدوخ  يارب  طقف  یبوخ 
. تشاد دهاوخ  هارمه  هب  يدیماان  اوزنا و  یمگردرس ، جنر ، اهنت  دنشاب ، هتشادن  قباطت 

. تسا نیگنس  نایب  ملع  یفسلف و  بارس  کی  یتسرپ  ناطیش 
. تسا هتشاد  یصاخ  رحبت  تاغل  زا  هدافتسا  رد  يوال  دوشیم  هتفگ  هک  ارچ 

. تسا رشب  طسوت  هدش  هتخاس  يادخ  زا  ینالقع  يافرژ  مک  مسلط  کی  یتسرپ  ناطیش 
لالقتـسا زا  یهابتـشا  كرد  ناتـسرپ  ناطیـش  دـنراد  هدـیقع  اهیـضعب  دراد . جایتحا  رگید  ياهناسنا  هب  تسیعاـمتجا و  يدوجوم  ناـسنا 

. دناهدرک ریبعت  ییاهنت  هب  ار  نآ  دناهتشاد و 
ار دوخ  یـسک  رگا  هک  دنرواب  نیا  رب  اهنآ  دیـشاب . ادخ  ییاهنت  هب  امـش  تسا  نکمم  ریغ  نیا  یلو  دنک  رتيوق  ار  امـش  دـناوتیم  لالقتـسا 

. دوش رجنم  تقیقح  شریذپ  مدع  هب  ناوتیم  دوخ ، نتسناد  قیال  زا  هدافتسا  نمض  دنک و  یفرعم  ادخ 
ياههدوت يارب  یتاجن  هار  ناونع  هب  ار  دوخ  ًالومعم  یتسرپ  ناطیش  هک  نیا  نمض  هک  تسنیا  یتسرپ  ناطیـش  رتيدربراک  ياهدقن  زا  یکی 

دیکاـت ییارگ  اوزنا  نارگید و  زا  يزاـین  یب  رد  اـهنآ  ياهیگتـسیاش  رب  دـنکیم ، یفرعم  یلـصا  ياـهنید  لـباقم  رد  مدرم  هدـش  میلــست 
هنایارگا وزنا  تعیبط  هک  ارچ  تسا – نینچ  زین  ًالومعم  هک  دوش –  یـشان  یفلتخم  ياههدافتـسا  ءوس  هب  دـناوتیم  ییارگ  اوزنا  دـننکیم و 

. تسا هدرک  هدافتسا  یتنس  نایدا  نیناوق  زا  ءألخ  نیا  ناربج  يارب  تسا و  دمراکان  عماوج  دروخزاب  رد  ًالومعم  ناطیش 
ود یلک  روط  هب  دوشیم . هتفرگ  رظن  رد  یتسرپ  ناطیش  ياههورگ  ناونع  هب  هابتشا  هب  اههورگ  زا  يرایـسب  يهناتـسرپ  ناطیـش  ریغ  ياههقرف 

: دراد دوجو  دارفا  رظن  رد  یتسرپ  ناطیش  ياههورگ  يارب  فیرعت 
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ای تسیتشز  يدیلپ و  هب  طوبرم  یعیبط  ریغ  میهافم  زا  يراع  هک  تیحیسم  نید  رد  هدش  فیرعت  ناطیـش  هباشم   ) ار ناطیـش  هک  یهورگ  ره 
نآ دننکیم و  دای  زین  هایـس  ههلا  ناونع  هب  نآ  زا  ًالومعم  هک  دنک ، تدابع  ار  نآ  دشاب و  هتـشاد  لوبق  ادخ  ناونع  هب  یعازتنا ) ناطیـش  کی 
نید رد  هک  یتایـصوصخ  اب  ار  یـسیع  ای  هدرکن و  تیعبت  تیحیـسم  نید  زا  هک  ییاههورگ  دـنمانیم . ناـسنا  یقیقح  تعیبط  هب  بستنم  ار 

. دنرادن لوبق  تسا  هدش  فیرعت  حیسم 
: مود فیرعت 

. دـنمانیم تسرپ  ناطیـش  ار  اههورگ  زا  يرایـسب  فیرعت  نیا  يانبم  رب  دریگیم و  رارق  هدافتـسا  دروم  یحیـسم  نایارگداینب  طسوت  ًالومعم 
فیرعت نیا  قبط  دنمانیم . تسرپ  ناطیـش  فیرعت  نیا  زا  هدافتـسا  اب  ار  ورتسا ) ای  اکیو  ًالثم   ) دیدج رفاک  ياهنید  رتشیب  نایارگ  داینب  نیا 

. دوشیم ریبعت  تسرپ  ناطیش  ناونع  هب  تیحیسم  ياههقرف  دوهی و  مالسا و  دننام  ییاهنید  زا  تردن  هب 
رخآ فرح 

شیپ هراومه  هک  هتکن  نیا  نکل  تسا ، هتفرگ  رارق  یتسرپ  ناطیـش  هقرف  هلمح  دروم  رتمک  رهاظ  هب  يونعم  ّوج  دوجو  لـیلد  هب  ناریا  روشک 
ناشن لمعلا  سکع  دوخ  نوماریپ  لئاسم  هب  تبـسن  عیـسو  يدـید  زاـب و  یمـشچ  اـب  هک  درادیم  نیا  رب  ار  اـم  تسا  ناـمرد  زا  رتهب  يریگ 

ياهیقیـسوم دروم  رد  صوصخلا  یلع  دوشیم  تفای  روفو  هب  هزورما  هک  نانآ  ياـهدامن  هورگ و  نیا  زا  یلاـمجا  تخانـش  اـب  اذـل  میهد .
یهاگآ مدـع  اب  مأوت  هدافتـسا  نآ و  رـشن  زا  دنتـشاذگ  روضح  هصرع  هب  اپ  ناناوج  دـیاقع  ندرک  تسـس  روظنم  هب  هک  لاتم  كار و  پر ،

. مینکیم يریگولج  اهدامن  زا  ناناوج 
***********

: اهتشونیپ - 
. متسیب باب  هفشاکم ، دیدج ، دهع   14

نوزحم ص 18 و 20. موق   15
نوزحم ص 26. موق   16
نوزحم ص 30. موق   17
نوزحم ص 32. موق   18

هیآ 164. ماعنا   19
یلایخیب ص 264. يوداج   20

ربماون ص 92. ناراب   21

ناطیش ص 1. صقر   22
ناطیش ص 356. صقر   23
يزلف ص 80. نیطالس   24

يزلف ص 82 و 84. نیطالس   25
نیتال ص 8 و 9. حور   26

نیتال ص 10. حور   27

نیتال ص 18. حور   28
ناهفصا ناتسرهش  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ایحا  داتس  یتسرپ /  ناطیش  بتک  ناعراز /  دمحم   29

***********
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: عبانم
: بتک

. میرک نآرق 
سدقم باتک 

.1386 هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  يزاریش ،) مراکم  هللا  تیآ  رظن  ریز   ) نیفلؤم زا  یعمج 
. ژد نازاتشیپ 1381 ، نارهت : زورهب - ، زارف  نادرگرب  يزلف ، نیطالس  کیرا ، راوونم ،)  ) زمادآ

راتساریو يورسخ ، دیعـس  ینودیرف ، دادرهم  یهانپ ، ادخ  دیمح  نامجرتم  زِزر ، نزناگ  هورگ  ياههنارت  یفرعم و  ربماون ، ناراب  لسکا ، زر ،
سم 1380. نارهت : یمداخ - ، دیمح 

، یمداـخ دـیمح  راتـساریو  يدایـص ، نیدرف  همجرت  ارتوپـس ، هورگ  ياـههنارت  یفرعم و  نوزحم ، موق  روگیا ، ارلاواـک ، سایردـنآ ، رـسیک ،
سم 1380. نارهت :

سم 1380. نارهت : دنمرنه ، ناویک  همجرت  یلایخیب ، يوداج  تیک ، دراچیر ، کیم ، رگج ،
سم 1384. نارهت : یبحم ، بارهس  همجرت  يروآدرگ و  اکیلاتم ، هورگ  ياههنارت  یفرعم و  ناطیش ، صقر  زمیج ، دلیف ، ته 

ژد 1381 نارهت : دار ، يرهوگ  بیبح  مجرتم  هدوشخب ، ان  زمیج ، دلیف ، ته 
ملاع 1382. هشیدنا  نارهت  نایک ، دیحو  همجرت  يروآدرگ و  نیتال ، حور  رفینج ، زپول ،

ایدپ یکیو  تیاس 
www. apjs. co. uk

www. genuineislam. com
www. csitoloo. com

www. manaviatenovin. com
www. alvadossadegh. ir

یناگمش نیما  هدنسیون :
: عبنم

نوخسار یصاصتخا  تیاس  زا  هتفرگرب 
http://www. rasekhoon. net

نآ یلعف  تیعضو  دیدج ،)  ) ناریا رد  یتسرپ  ناطیش 

. تسا هتفای  دورو  ناریا  هب  هفقو  دنچ  اب  هلاس  ینامز 10  يهزاب  کی  یط  یتسرپ  ناطیش  دیدج  عون 
: دورو يهوحن  . 1

. دناهدوب ناریا  هب  یتسرپ  ناطیش  دورو  لماح  لماع و  هورگ  دنچ 
. تسا هدرک  افیا  روکذم  نایرج  دورو  صوصخ  رد  ار  ییازس  هب  شقن  مادقا  دنچ  نآ  لماوع  رظنم  زا  یلک و  تروص  هب 
. تسا هدوب  راتیگ  زاس  اکیلاتم و  یقیسوم  زا  هدافتسا  هب  ناناوج  لیم  نتفای  جاور  ناریا  هب  یتسرپ  ناطیش  دورو  نیرتمهم 

رد یتسرپ  ناطیـش  میهافم  نآ  بوچراچ  رد  هدش و  روشک  دراو  زاجمریغ  ینیمزریز و  تروص  هب  اکیلاتم  یقیـسوم  هتـشذگ  لاس  یط 10 
. تسا هتفرگ  رارق  ناناوج  رایتخا 
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روشک دراو  هک  دوب  اکیلاتم  یناطیش  یقیسوم  زا  کبـس  دنچ  کیتوگ » لاتم  ای  لاتم  کیتوگ  «، » کیرات لاتم  «، » لاتم يوه   » تسا ینتفگ 
: دیآیم همادا  رد  دیسر  شورف  هب  هک  ياهدش  همجرت  نوتم  زا  ياهنومن  دش ،

Uniting our tearful eses … Enchanting At night … I Kiss the serpent in the tears For years
ار نامرابکـشا  نامـشچ  میاـهایؤر …  يریگیم . شوغآ  رد  ارم  دولآ  نوخ  بلق  یکیراـت …   … the sorrow I've mourned

. دنکیم دحتم 
. تسا نم  يراوگوس  وت  ياهمغ  اهلاس …  يارب  مسوبیم . میاهکشا  رد  ار  سیلبا  بش …  رد  هدنبیرف .

: دنشابیم لیذ  ياههورگ  دارفا و  لماش  ناریا ، هب  یتسرپ  ناطیش  نیجورم  ییارگ : ناطیش  نالماح  . 2
ياهتسکـش تراسخ و  راچد  ًاتدـمع  هک  روشک  زا  جراخ  رد  نیهفرم  يداصتقا و  نادـسفم  ناـبلط و  تنطلـس  یعاـمتجا ، ناـگدروخرس 

. دناهدش يونعم  يدام  نیگنس 
: غیلبت ياههویش  . 3

. اکیلاتم ناگدنناوخ  هب  طوبرم  رتسوپ  تساک و  يد ، یس  راشتنا  . 1 . 3
. یتسرپ ناطیش  هب  طوبرم  ياهگالبو  تیاس و  نتفای  شرتسگ  . 2 . 3

زاریـش و نارهت ، ياهرهـش  هفرم  قطانم  رد  صوصخلا  یلع  هناتـسود  ياهوگتفگ  هنابـش و  ياهیتراپ  قیرط  زا  یناسر  عالطا  غیلبت و  . 3 . 3
…

. يزاجم ياهوگتفگ  ياهرالات  رد  غیلبت  . 4 . 3
یخرب رارکت  هب  دیاب  بذج ،» يهنیمز   » ینعی شخب ؛ نیا  رد  هراشا  دروم  دراوم  یمامت  رب  هوالع  هک  دش  روآدای  دیاب  بذـج : ياههنیمز  . 4

. تسا هدوب  تبثم  دروخزاب  ياراد  نامروشک  رد  هک  تخادرپ ، اهنآ  زا 
دش دراو  تشذگ ، نآ  حرش  هک  ياهنوگ  هب  یبرع  یمالسا و  ياهروشک  زا  يرایسب  دننام  زین  ناریا  رد  یقیسوم  نیا  لاتم : یقیـسوم  . 1 . 4

یسودرف و…  هاگشناد  یتشهب ، دیهش  هاگشناد  نارهت ، هاگشناد  نوچمه  روشک  گرزب  ياههاگشناد  هب  یهاتوک  تدم  زا  سپ  تسناوت  و 
! دبای هار 

يریگارف یناهج و  ریـس  نکل  دراد . رارق  تیونعم  زا  يرتالاب  هاـگیاج  رد  یمالـسا  ناریا  دراوم ، يرایـسب  رد  هچ  رگا  تیونعم : لوفا  . 2 . 4
يراـج و تابـسانم  ندـش  یتعنــص  ینیــشام و  رگید  يوـس  زا  یگنهرف و  يهلاحتــسا  يارب  ياهـقطنمارف  گرزب  ياهتردـق  ياـهشالت 

. تسا هدومن  مهارف  ار  یتانایرج  نینچ  دشر  يارب  ياهنیمز  یناهج  طیارش  زا  نامروشک  مدرم  يریذپریثأت 
هورگ نیا  هب  نتفای  شیارگ  بذج و  رد  هدننک  نییعت  لماع  زین  ياههراوهام  ياههکبـش  زا  هدافتـسا  دـشر  هبور  دـنور  تشاد  تیانع  دـیاب 

. دشابیم
يارب ار  ياهتفای  ناـمزاس  شـالت  یبرغ  ياـهروشک  یـسوساج  ياـهنامزاس  هک  دـش  هراـشا  لـبق  ياـهشخب  رد  يراذـگ : هیامرـس  . 3 . 4
روشک ناناوج  یگنهرف » يزاس  یهت   » هب ات  دنـشوکیم  هک  تساه  تدـم  هدـید و  كرادـت  ناریا  یمالـسا  يروهمج  گـنهرف  يهلاحتـسا 

. تسا هدید  كرادت  زین  ار  یتفگنه  غلابم  هار  نیا  رد  نمشد  دنزادرپب . نامزیزع ،
تلود يوس  زا  اکیرمآ ، رالد  نویلیم  تشه  غلبم  هتـشذگ  لاس  رد  لقتـسم  ياههناسر  زا  یخرب  شرازگ  قبط  هک  درک  هراشا  دیاب  هلمج  زا 

. تسا هتفای  صاصتخا  تسرپ  ناطیش  ياههورگ  تاغیلبت  تیلاعف  هب  اکیرمآ 
تـسا هدومن  روشک  یگنهرف  ماظن  هجوتم  ار  ییاهبیـسآ  ریخا ، نایلاس  یط  تنرتنیا »  » یناهج هکبـش  نیبطاخم  دادعت  دشر  تنرتنیا : . 4 . 4

دریذـپیم تروص  یـسیون  گالبو  بلاـق  رد  دارفا  نیا  تیلاـعف  هدـمع  اـما  درک . هراـشا  ناـیارگ  ناطیـش  تیلاـعف  هب  ناوتیم  هلمج  زا  هک 
يدرف يوس  زا  هک  دـنیامنیم  راهظا  هدرک و  زاغآ  ار  دوخ  تیلاعف  ناریا ،» نایارگ  ناطیـش  شبنج   » تیدوجوم مالعا  اب  نامزمه  اهگالبو 
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. تسا تروص  نیدب  روکذم ، ياهگالبو  تیلاعف  يریگ و  طابترا  دنور  دنوشیم . تیاده  يربهر و  ناریا  رد  نمیرها ،»  » راعتسم مان  هب 
دـننکیم و تفایرد  ییوگدـمآ » شوخ   » عوضوم اب  دوخ  کینورتکلا  تسپ  قودنـص  رد  لیمیا »  » کی مان ، تبث  مرف  لـیمکت  زا  سپ  دارفا 
هدـش و توعد  ییانـشآ  يارب  اهكراپ  ای  هنابـش و  ياهینامهم  زا  یخرب  هب  دامتعا ، بلج  تروص  رد  ناشیا و  اب  طاـبترا  يرارقرب  زا  سپ 

راشتنا ناهج ، نایارگ  ناطیش  ياهسکع  راشتنا  روحم ؛ نیدنچ  رد  ار  دوخ  تیلاعف  ًاتدمع  اهگالبو  نیا  دنریگیم . رارق  ییامنهار ، دروم 
لاثم تروص  هب  دـنیامنیم . لابند  دراد ، زین  یـسایس  راب  هک  لاـعتم  دـنوادخ  هب  باـطخ  تسرپ ، ناطیـش  نایحیـسم  ياـههمان  هب  هیبش  هماـن 

: دسیونیم صوصخ  نیا  رد  ناطیش » گالبو  »
یناسک نیب  زا  فیثک و  يایند  نیزا  ونم  ارچ  ینیبب ؟ ارم  یتخبدب  یهاوخیم  ارچ  و  يدادن ؟ نم  هب  يداد  منایفارطا  هب  هک  ار  ییاهزیچ  ارچ  »

؟ ینکیمن اهر  مراد  ترفن  نوشزا  هک 
.« يدرک تخبدب  نم  لثم  ور  ییاهمدآ  مک  یتخادنا ؟ گنس  مک  نم  ياپ  يولج  هروخیم . مه  هب  نجل  نیا  نیب  یگدنز  زا  ملاح 

هب ناوتیم  زورما ، ناریا  رد  ار  اهشیارگ  عون  نیا  هاگیاج  هولج و  نیرتشیب  دـش ، رکذ  هک  نانچ  یتسرپ : ناطیـش  هب  ندـش  دراو  لحارم  . 5
هتفای و صاصتخا  عوضوم  نیا  هب  یـسراف ، نابز  هب  يددعتم  ياهگالبو  هک  اجنآ  دومن ؛ هدهاشم  ياهناسر  ياهطیحم  رد  رتيدـج  یلکش 

مـالعا یتـنرتنیا ، ياـه  « کـنیل  » زا ياهعوـمجم  گـالبو و  کـی  بلاـق  رد  ناریا » ناتـسرپ  ناطیـش  نمجنا   » ماـن هـب  يزاـجم  ینمجنا  یتـح 
. تسا هدومن  تیدوجوم 

هبش ياههزومآ  نیرتمهم  نانآ  تسناد  ناریا » ناتسرپ  ناطیش  نمجنا   » گالبو نیمه  ار ، هنیمز  نیا  رد  لاعف  گالبو  نیرتمهم  ناوتب  دیاش 
. دنکیم رشتنم  اهشیارگ  نیا  یلعج  کسانم  بادآ و  هارمه  هب  ار  یتسرپ  ناطیش 

: تشاد هراشا  لیذ  دراوم  هب  ناوتیم  دنراد ، تیلاعف  هنیمز  نیا  رد  يرت  يدج  لکش  هب  هک  ییاهگالبو  رگید  زا 
 … ياسیلک گالبو   1

 … شتآ گالبو   2
 … تسرپ ناطیش  گالبو   3

 … ایرآ گالبو   4
 … ترضح گالبو   5

 … دنزرف گالبو   6
 … ياهدرب گالبو   7

 … درل گالبو   8
ار عوضوم  نیا  ناوتب  هک  تسا  دوز  نانچ  مه  دـسریم  رظن  هب  عومجم  رد  اـما  درک ؛ رکذ  زین  ار  يرتشیب  ياـهلاثم  ناوتیم  اتـسار ، نیا  رد 
ناوج و دـنچ  يوس  زا  هک  تسا  یگالبو » يزاب   » عون کی  هب  هیبش  رتشیب  تسناد و  فدـه  اـب  يراـتخاس  ياهکبـش و  ياهتلـصخ  دـجاو 

اما تسا ؛ هداتفا  هار  هب  لاتم و …  ثد  ثد ، اگم  نوسنم ، نیلیرم  هژیو  هب  یبرغ  لاکیدار  يرنه  یقیسوم و  ياههورگ  هب  دنمهقالع  ناوجون 
. تساراد ار  ندش  رتكانرطخ  شرتسگ و  تیلباق  ًاعطق 

هراشا یتسرپ  ناطیـش  هب  عجار  نیغورد  یلعج و  بادآ  یخرب  هب  بترم ، تروص  هب  اهگالبو  نیا  رد  دش ، رکذ  هک  نانچ  رگید ، يوس  زا 
دیفم دـننکیم ، تیادـه  ناناوجون  زاسرطخ  بذـج  يارب  ار  یباذـج  ياـه  « يزاـب  » هک هیواز  نیا  زا  اـهنآ  زا  یخرب  رب  يرورم  هک  دوشیم 

. دوب دهاوخ  هدیاف 
هب هناـصلاخ  دیـشاب . نامگدـب  هجیتـن ، هب  دـیابن  زگره  هک  تسنیا  مسارم ، نیا  يرازگرب  رد  مهم  يهتکن  یکیراـت » تردـق   » بسک مـسارم 

: دنادیم یمالسا  تاداقتعا  ساسا  رب  ناملسم  ره  هک  هنوگنامه  دیشاب . هتشاد  نامیا  یکیرات  حور  دوخ و  حور  يورین 
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. دوب دهاوخ  اهنآ  ّیلو  دنوادخ  دنروآیم  نامیا  وا  هب  هک  یناسک  مامت  تسا و  ضرالا » تاومسلا و  رون  هللا  »
ملاع هب  دنکیم و  جراخ  رون  زا  ار  اهنآ  تسا ، اهنآ  ّیلو  ناطیـش  هک  ار  یناسک  اما  رونلا » یلا  تاملظلا  نم  مهجرخی  اونمآ  نیذلا  یلو  هللا  »

. دشاب یمومع  تراظن  يهطیح  زا  جراخ  هک  ییاج  تسیکیرات  ناطیش ، هاگتسیز  ًالوصا  دنوشیم . دراو  یکیرات 
یماظن گرب  زاس و  اوق و  یمامت  اهگنج  رد  یتح  دریگیم ، ماجنا  بش  رد  یکیرات و  رد  اهترارـش  اهینماان و  اهتیانج و  نیرتشیب  اذل 

درب دنهاوخ  هدافتـسا  ءوس  رتسب  نیا  زا  هورگ  نیا  اذل  دننزیم . نوخیبش  دوش و  هتفرگ  راک  هب  یکیرات  رد  هک  تشاد  دهاوخ  ییاراک  یتقو 
دنناوتب هک  دراد  تیمها  ثیح  نیا  زا  دننکیم ، هیصوت  ناتـسرپ  ناطیـش  هک  یتامدقم  هب  هجوت  دنزادرپیم . مهم  نیا  هب  یتامدقم  حرط  اب  و 

هتفهن ياهورین  ندروآ  تسد  هب  یتسرپ ، ناطیـش  يارب  یکیرات  تردق  بسک  دنهد . رارق  هورگ  نیا  زیواتـسد  ار ، يدیلپ  یتسپ و  هب  لسوت 
دیـشخب و ءاقترا  ار  دوخ  حور  دـهدیم ، امـش  هب  ار  ناـکما  نیا  هک  تسیمیظع  يژرنا  ناـیاپیب . ینورد و  تسیتردـق  بسک  یکیراـت ، رد 
. دیـشاب نامگدـب  هجیتـن  هب  دـیابن  زگره  هک  تسنیا  مسارم  نیا  يرازگرب  رد  مـهم  يهـتکن  دـینک . نیزگیاـج  تردـق ، اـب  ار  شیاـهدوبمک 
رد دیاب  هک  تسا  هدوهیب  راکفا  زا  يرود  شمارآ و  دنامیم  یقاب  هچنآ  دیشاب . هتشاد  نامیا  یکیرات  حور  دوخ و  حور  يورین  هب  هناصلاخ 

! دینک داجیا  دوخ 
ار رپ  جـنپ  يهراتـس  راوید ) يور  ، ) بارحم رـس  يالاب  سپـس  شکب . نآ  يور  هب  یهایـس  هچراپ  هتفرگ ، رارق  یبرغ  راوید  لـباقم  بارحم :

کی نادشتآ و  کی  گنز ، کی  ناسنا ، يهمجمج  مسارم ، صوصخم  رجنخ  هیاپ ، يور  هایـس  عمـش  ود  بارحم  يور  نک . بصن  هنوراو 
زا هدش  هتخاس  ناسنا  يهمجمج  زا  دیناوتیم  درک . هدافتسا  قاتا  ياههشوگ  رد  هایـس  ياهعمـش  زا  ناوتیم  رتشیب  رون  يارب  راذگب ( . ماج 

!(. دینک هدافتسا  زین  یعونصم  داوم 
. تسا ینابرق  نوخ  دامن  عیام ، نیا  هک  اریز  درادن ، یتیمها  عیام  تیهام  نک . رپ  زمرق  گنر  هب  یعیام  اب  ار  ماج  نوخ :

. هد رارق  بارحم  زکرم  رد  تسرد  ار  نادشتآ  شتآ :
. زیوایب ندرگ  رب  هنوراو  ار ، رپ  جنپ  يهراتس  اب  هارمه  هایس ، يهچراپ  ششوپ :

: مسارم بادآ 
هب ریگ  تسدب  ار  رجنخ  لاح ، لامش . تهج  رد  راب  شش  قرش ، تهج  رد  راب  شش  بونج ، تهج  رد  راب  شـش  روآرد ؛ ادص  هب  ار  گنز 

یکیرات و ياهورین  نم  رفیـسول ، وا ، راـختفا  گرزب و  ناطیـش  ماـن  هب  : » نک شیاـین  ییاـعد  ینحل  اـب  ورب و  هناـشن  هنوراو  مارگاـتنپ  تمس 
: هدب همادا  ار  شیاین  زورفایب ، ار  شتآ  نک و  مسر  اوه  رد  ياهنوراو  مارگاتنپ  رجنخ ، اب  مناوخیم ». ارف  نورد  هب  ار  ناطیش  تردق 

. دناهدیخرچ دوخ  يهنشاپ  رب  یکیرات  ياهرد  هتخورفارب و  هایس ، شتآ  »
زا شاب  رذـح  رب  نک . انب  یتسه  زارف  رب  ار  دوخ  تساوخ  ات  دـیآیم  تسد  رود  زا  هک  یـسک  هدـش ، رهاـظ  نیاـک »  » یناطیـش هایـس و  حور 

. دننامیب تیدبا . نامز و  نابهگن  اهادرف . زورما و  زورید ، يادخ  منم  نیا  نک . هراظن  تیاهن . ات  ادـتبا  زا  تسوا  هرامه  هک  ناسنا  یهارمگ 
اپ هب  دنوش . نم  لامآ  یِّلََجت  ات  نک  رما  ار  تعیبط  ياهورین  دننک و  تمدـخ  ارم  ات  ناوخب  ار  رـصانع  ییاناوت . رد  اتمه  یب  ییاناد . رد  قرغ 

: هدب همادا  ورب و  هناشن  هنوراو  مارگاتنپ  تمس  هب  ار  رجنخ  هرابود  مناوخیم ». ار  وت  نم  زیخ 
. تسا نم  ناتسد  رد  یکیرات  تردق  ماهدرک . فرصت  ار  اههلق  نم  ناطیش ، نیاک ؛ »

ياههیال رد  ارم  نک . ریخـست  یناتـساب  تمظع  هوکـش و  اب  ارم  رادـنپ  مشخبیم ؛ یِّلََجت  ار  مایناطیـش  ياههتـساوخ  وت  بلاق  رد  نم  نونکا 
نورد ار  تسار  تسد  هراشا  تشگنا  و  شکشیپ ) روظنم  هب   ) ربب الاب  هنوراو  مارگاتنپ ، لباقم  رد  ار  ماج  راذگ ». اهنت  شدولآزمر  ییرمان و 

زا نم  : » ناوخب ناـمزمه  و  تعاـس ) ياـههبرقع  شدرگ  تهج  رد   ) نادرگب ماـج  يهبل  رود  هدرک ، جراـخ  فرظ  زا  ار  تشگنا  ربب . فرظ 
: هدب همادا  شونب و  سفن  کی  ار  ماج  دیریگرب ». رد  ارم  یکیرات  رد  هتفهن  ياهتردق  مشونیم . یگدنز  زا  نم  مشونیم . ماج  نیا 

ار شتآ  منک ». ریخـست  ار  رگید  یبش  ات  مدرگیم  زاب  هدام  ناهج  هب  یکیرات  ياهتردق  نیرتقیمع  یناطیـش و  ياهورین  نیرترب  اب  هارمه  »
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نوخرپ و دبعم  نایرع  کی  نازوس و  شتآ  . » نک شوماخ  ار  اهعمـش  روآ ، رد  ادص  هب  ییادـتبا  تهج  فالخ  رد  ار  گنز  نک ، شوماخ 
ساـسحا یگدـنز  ناـفوط  کـی  هتـشگ  شدوجو  رد  هنیک  ترفن و  يارب  زا  نـالان  یلد  اـب  دـشارتیم  ار  شبلق  راـگنز  نیرخآ  ناطیـش  نیا 

يهیلوا نورق  میدـق و  رایـسب  ياهنامز  رد  یتسرپ  ناطیـش  لامعا  یتسرپ : ناطیـش  نامز  لامعا و  ناراب  نیا  رد  دـنیبیم  هتـسش  ار  شقـشع 
زا یکیراـت  يادـخ  ناطیـش و  هک  روصت  نیا  رب  دوب ؛ فوسخ  فوسک و  ماـگنه  تبون ، نیلوا  تفرگیم . ماـجنا  تبون ، نیدـنچ  رد  یمدآ 

مامت ناطیـش  یکیرات و  يادـخ  تفرگیمن ، ماـجنا  یناـبرق  اـهنآ  يارب  رگا  دنـشابیم و  دوخ  يهیدـه  رظتنم  دنتـسه و  ینابـصع  اـهناسنا 
. دشیم ماجنا  ناسنا  ندرک  ینابرق  ناطیش ، شمارآ  يارب  اذل  دندرکیم  ماع  لتق  ار ، اهناسنا 

نیا دوجو  هدـمآ  تسد  هب  تافاشتکا  هک  ياهنوگ  هب  تسا  هدـش  هدـید  ناوارف  رایـسب  یبونج ، ياکیرمآ  لیابق  رد  صوصخ  هب  مسارم  نیا 
. تشاد ار  دوخ  صاخ  تانیئزت  دوب و  هدـش  انب  صاخ  ياههویـش  هب  زین  ندرک  ینابرق  صوصخم  ياهقاتا  دـنکیم و  قیدـصت  ار  اهینابرق 

. دشیم ماجنا  زین  رگید  ياهنامز  رد  ناسنا  ندرک  ینابرق  هتبلا 
دایز رایـسب  زین  یتسرپ  ناطیـش  مسارم  لامعا  دوشیم . ماجنا  کیرات  ًالماک  بش  کی  رد  ینونک ، يهرود  رد  ناسنا  ندرک  یناـبرق  نونکا 

: دوشیم هدنسب  دروم  دنچ  رکذ  هب  تسا و 
دربشیپ يارب  ناطیـش  زا  نینچمه  دنزادرپیم و  یـسنج  روما  ماجنا  هب  نآ  رد  دنهدیم و  ماجنا  هشیمه  هک  تسیلامعا  اهنآ  لامعا  نیرتمهم 

تیوضع مسارم  يدعب ؛ مسارم  دوشیم . اعد  يو  لکشم  لح  يارب  دشاب ، هتشاد  یلکشم  یسک  رگا  دنهاوخیم و  يرای  نیرضاح  فادها 
. دشابیم دیدج  وضع  کی 

مـسارم دوشیم . ماجنا  دراد )  دیدج  وضع  ندوب  ثنؤم  ای  رکذم  هب  یگتـسب   ) يو رـسمه  ای  ناطیـش و  ياسیلک  شیـشک  يوس  زا  راک  نیا 
نورق یمیدـق و  یتسرپ  ناطیـش  وریپ  زونه  هک  ناـنآ  يارب  اـما  درادـن ، یموهفم  ندرک  یناـبرق  دـیدج ، یتسرپ  ناطیـش  رد  ندرک : یناـبرق 

هتبلا دوشیم . هدناباوخ  بارحم  رب  دوشیم و  هداد  لسغ  سدقم  بآ  اب  ینابرق  دوشیم . ماجنا  کیرات  یبش  رد  راک  نیا  دنتسه ، ییاطـسو 
ندـش و هتـشک  زا  سپ  یناـبرق  ناطیـش ؛ يارب  ندرک  یناـبرق  مسارم  نیرتلـماک  رد  دـنوشیم و  شوـهیب  مسارم ، ماـجنا  زا  لـبق  اـهینابرق 

. دریگیم ماجنا  يربع  ینعمیب و  ًالماک  ینابز  هب  صوصخم  داروا  ندناوخ  مسارم  نیا  رد  دوشیم . هدنازوس  يو ، نوخ  ندیشون 
. دشاب ناتسرپ  ناطیش  مسارم  نیرتفورعم  دیاش  هایس : تعامج  زامن  ای  هایس  زامن  فورعم  مسارم 

اهراک مامت  هک  توافت  نیا  اب  تسا  تیحیـسم  ینابر » ياشع   » مسارم نامه  ًاقیقد  دوشیم و  ماجنا  یتسرپ ، ناطیـش  ياسیلک  رد  مسارم  نیا 
وـضع نتـسویپ  مسارم  دوشیم ! يراد  دوخ  اهنآ  رکذ  زا  هک  دریگیم  ماـجنا  مسارم  نآ  رد  زین  ییاـهراک  هتبلا  دوشیم و  ماـجنا  سکع  رب 

: دیدج
. تسا سدقم  »ي  هسوب  » دوشیم ماجنا  ناتسرپ ، ناطیش  لفحم  هب  دیدج  وضع  نتسویپ  مسارم  رد  هک  یلامعا  زا 

؛ ناتسرپ ناطیش  نیب  رد  وا  سدقت  وا ؛ تکرب  ریخ و  ثعاب  هک  دوشیم  هدز  دیدج  وضع  ندب  هب  شیشک ، دوخ  ای  رسمه  يوس  زا  هسوب  نیا 
. تسا هدنوشوضع  درف  لوبق  تیاهن  رد  ندش و  وضع  روظنم  هب  يو  زا  رکشت 

. تسا نایرع  ًالماک  هک  یلاح  رد  دنزیم  وناز  مارگاتنپ  طسو  رد  دیدج  صخش 
یط ناریا ، رد  اههورگ  نیا  یلعف  تیعضو  ناریا : رد  یتسرپ  ناطیش  یلعف  تیعضو  دوشیم . هدز  دیدج  صخش  ندب  ياضعا  رب  ییاههسوب 

: دوشیم هصالخ  دیآیم ، نآ  حرش  همادا  رد  هک  شخب  جنپ 
: تنرتنیا رد  كرحت  . 1

ناتـسرپ ناطیـش  یتنرتنیا  تاکرحت  هلمج  زا  اههمانربخ و …  تفایرد  ماک ، تاد  تیاس …   … وهای ، طیحم  رد  وگتفگ  یـسیون ، گـالبو 
. دراد همادا  زین  نونکات  هک  تسا  یناریا 

: اهدامن جیورت  . 2
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يهفیظو نارهت ، رهـش  رد  صوـصخلا  یلع  ناوناـب  ناـناوج و  كاـشوپ  ياههاگـشورف  ياهرقن ، تـالآرویز  هدنـشورف  فانـصا  اـههزاغم و 
، ناریدم ناگدنشورف و  هک  درک  راهظا  ناوتیم  یتح  دراوم ، یخرب  رد  دنراد . هدهع  رب  ار  روشک  لخاد  رد  یتسرپ  ناطیش  جیورت  يهدمع 
رد اکیلاتم  پاپ و  یقیسوم  حرطم  ياههرهچ  زا  یخرب  تسا  ینتفگ  نینچمه  دنرادن . دوخ ، سانجا  یغیلبت  ياوتحم  زا  یکدنا  عالطا  یتح 

اهتیاس و دنزادرپیم . اهنآ  جیورت  هب  میقتسمریغ ، میقتسم و  تروص  هب  دننکیم و  هدافتسا  اهدامن  نیا  زا  تارک  هب  اهناتـسرهش  نارهت و 
. دننکیم افیا  اهدامن  نیا  یفرعم  شرتسگ و  رد  ياهدمع  شقن  زین ، نابز  یسراف  ياهگالبو 

: اکیلاتم جیورت  . 3
نایموی و کیئول  ناـیموغاب ، وناژ  روپ » هجاوخ  کـباب   » يوس زا  هک  « DSD  » هورگ و  نامار »  » هورگ نوچمه  اکیلاتم  یقیـسوم  ياـههورگ 

. دنتسه رکذ  لباق  اکیلاتم ، ياههورگ  شرتسگ  هب  ور  تیلاعف  زا  یصخاش  ناونع  هب  دوشیم  هرادا  نایلکارآ » نراک 
: هنابش ياهیتراپ  . 4

لباق ناتسرپ  ناطیش  تیلاعف  نوناک  ناونع  هب  هراومه  هناتـسود ، صاخ  اهینامهم  یلیـصحتلا و  غراف  ياهنشج  اهرپر ،»  » هنابـش ياهیتراپ 
. دنتسه رکذ 

اهنآ بذـج  اـی  انـشآ و  ییارگ  ناطیـش  رهاوظ  اههشیدـنا و  اـب  فلتخم و  ماـسقا  عاونا و  اـب  ناـناوج  زا  یهورگ  راـب  ره  اـهمسارم ، نیا  رد 
. دنوشیم

: اهبلط تنطلس  اب  يراکمه  . 5
نتسویپ ناشیا ، يهدرکرس  نمیرها »  » هک دش  رـشتنم  ناریا  ناتـسرپ  ناطیـش  هب  هتـسباو  ياهگالبو  رد  يربخ  يدالیم  هتـشذگ  لاس  لیاوا 

یلیـس ناـبلط و  تنطلـس  زا  هورگ  کـی  ناریا ، یهاـشداپ  نمجنا  تسا  رکذ  ناـیاش  دومن . مـالعا  ناریا » یهاـشداپ  نمجنا   » هب ار  شهورگ 
ياههراوهام نابز  یـسراف  ياههکبـش  نیددض  كاته و  يرجم  دنودالوف » دـیرف   » ار اهنآ  شقن  هدـمع  هک  تسیمالـسا  بالقنا  ناگدروخ 

هیلع یشاحف  هب  بل  هدرب و  لاؤس  ریز  ار  مالـسا  نیبم  نید  ناکرا  ياهراوهام  ياههکبـش  رد  اهراب  اهراب و  يو  دراد . هدهع  رب  بالقنادض ،
. تسا هدوشگ  تاسدقم 

: درک میسرت  نایناریا  یمومع  راکفا  يارب  ار  هدمع  يهتکن  دنچ  دنودالوف »  » نوچ يروفنم  يهرهچ  هب  نتسویپ  اب  نمیرها » »
. دنتسه بلط  تنطلس  ياهورین  نارادفرط  دساف ، ارگاشحف و  ياههورگ  اهنت  هزورما 

هراومه و  ناطیـش »  » تمدـخ رد  توغاط » . » دـنرادن روشک  لخاد  ياضف  زا  یحیحـص  كرد  روشک  زا  جراخ  ياـهبالقنا  دـض  ناـنچمه 
ًادیدش رـصنع  کی  ندش  حرطم  يارب  یتاغیلبت  هدـش و  یهدـنامزاس  مادـقا  کی  تکرح  نیا  تسا ؛ هدوب  توغاط »  » تمدـخ رد  ناطیـش » »

. تسا هدوب  نیددض 

نردم ناطیش  قیتع ؛ ناطیش 

: هراشا
ياج لابند  هب  كدـنا  كدـنا  مه  بذاک  ياهنافرع  ات  هدـش  بجوم  یتاذ  هبذاج  نیا  دراد . یناوارف  هبذاج  ناناوج  يارب  یناـفرع  ثحاـبم 

. تسا هدمآرب  اهنافرع  نیا  زا  ییاههلحن  دقن  تخانش و  ددصرد  راتشون  نیا  دنشاب . ام  ینید  هعماج  رد  ییاپ 
داجیا يارب  رـضاح  هلاقم  اتـسار  نیا  رد  تسا و  رتشیب  قیقحت  هثحابم و  هعلاطم ، دـنمزاین  یـصصخت ، ثحاـبم  نیا  هصرع  رد  دورو  نیقی  هب 

. دوب دهاوخ  دیفم  رتشیب  ییوج  یپ  هزیگنا و  يرایشوه ،
: همدقم

. تسا هتشاد  رشب  يدام  یگدنز  دوبهب  رد  یفرگش  تاریثأت  هتینردم  رصع  هک  تسین  راکنا  لباق 
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رد هدومن و  رتلفاغ  دوخ  یتوکلم  تشرس  يدوجو و  تحاس  هب  هجوت  زا  زور  هب  زور  ار  وا  رـشب ، یگدنز  حطـس  رد  یفیک  ياقترا  نیا  اما 
. تسا هتفر  لوفا  هب  ور  عماوج  رد  یقالخا  ياهداینب  يونعم و  تالیامت  هجیتن 

دوخ تیونعم  هنشت  حور  هک  دراد  یهاگهانپ  هب  ندرب  هانپ  رد  یعس  دشابیم ، دوخ  يونعم  ثاریم  جارات  دهاش  رـشب  هک  یتیعقوم  نینچ  رد 
ریذپ ناکما  درذـگیم ، تنـس  نآرق و  راسهیاس  زا  هک  یهلا  تفرعم  لالز  همـشچ  هب  ندروآ  يور  اب  زج  یگنـشت  نیا  دـیامن و  باریـس  ار 
هدولآ ياهبادرم  اهبادـنگ و  هب  ار  یهلا  تفرعم  ناـفرع و  ناگنـشت  هدـمآ و  نوریب  دوخ  هاـگ  نیمک  زا  ناطیـش  هک  تساـج  نیا  تسین .

هنوگ نیا  دزاسیم . نومنهر  دنراد -  ار  يدبا  شمارآ  یقیقح و  نافرع  هب  رـشب  ندـناسر  هیعاد  هک  فرحنم -  ینافرع  ياههلحن  اههقرف و 
ياهنافرع نایعدـم  یفارحنا و  ياهبتکم  راکفا  هنوگ  چراق  دـشر  دـهاش  نامدوخ  یمالـسا  هعماج  رد  ًاصوصخم  اـیند و  رد  اـم  هک  تسا 

تدـش تیونعم ، هب  نامروشک  ناناوج  هژیو  هب  ناهج و  ناناملـسم  شیارگ  ناریا و  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  اب  دـنور  نیا  میتسه . بذاـک 
. دندرک زاغآ  ار  ناهنپ  مرن و  یگنهرف  مجاهت  کی  فرحنم ، ياههلحن  نیغورد و  ياهنافرع  نیا  تفای و  يرتشیب 

: زا دنترابع  دننکیم ، لابند  اهنآ  هک  یفادها  زا  یشخب 
دیدش جیورت  تعیرـش ؛ كرت  يراب و  دنبیب و  جـیورت  یمالـسا ؛ نافرع  ياج  هب  نیغورد  ياهنافرع  ینیزگیاج  هعماج ؛ رد  تینالقع  یفن 

. هعماج یقالخا  یعامتجا و  یسایس و  تینما  ندز  مه  رب  روظنم  هب  ددعتم  ياههلحن  اهبتکم و  داجیا  ییارگهقرف و 
: درب مان  ناوتیم  ار  دراوم  نیا  یتادراو  بذاک و  ياهنافرع  هلمج  زا 

: قرش زا 
؛ هللا مار  نافرع  انشیرک و  وُشا ، اباب ، ياس 

: برغ زا 
. راکنِکا نافرع  یتسوپخرس و  نافرع  نوچ  مه  ییاکیرمآ  ياهنافرع  دوهی و  نافرع  تیحیسم و  نافرع 

روط هب  هیدابانگ  هیدنب و  شقن  یهلا ، تمعن  هاش  لثم : فلتخم  نیوانع  تحت  شیوارد  هیفوص و  زین ، روشک  لخاد  رد  هک  تسیلاح  رد  نیا 
. دنتسه ددعتم  ياههاقناخ  تخاس  نارادفرط و  يروآ  عمج  باتک و  رشن  دوخ ، راکفا  جیورت  لوغشم  دنمفده 

روهظون ینافرع  ياههلحن  نیا  زا  يدادـعت  تالاکـشا  یخرب  يرکف و  ینابم  هچخیرات ، هب  هنانیب  عقاو  یلو  هاتوک  یهاـگن  لوا  شخب  رد  اـم 
. مینکیم راذگاو  رگید  یلاجم  هب  ار  هیفوص  ثحبم  هداد و  رارق  یسررب  هعلاطم و  دروم  ار  یتسرپ  ناطیش  هلحن  مود  شخب  رد  مینکفایم و 

: لوا شخب 
راکنِکا اباب و  ياس  وُشا ، نافرع 

وُشا نافرع  لوا -  لصف 
: یفرعم  1

یپ رد  یگلاـس  رد 21  شدوخ  هتفگ  هب  دـمآ و  اـیند  هب  دـنه  شدارپاـیدام  ناتـسا  رد  اداوچوک  ياتـسور  رد  يدـالیم  لاـس 1931  رد  وُشا 
دنه ياـنوپ  رد  لاس 1974  رد  دـش و  هتخومآ  شناد  هفـسلف  هتـشر  رد  رگوئاس  هاگـشناد  زا  لاس 1953  رد  وا  دیـسر . قارـشا  هب  ياهثداح 
. دش راگدنام  اج  نآ  رد  شمیلاعت  زا  لابقتسا  لیلد  هب  یلو  تفر  اکیرمآ  هب  هجلاعم  يارب  وا  درک . سیسأت  هبقارم  شزومآ  يارب  يزکرم 
الاـب يردـق  هب  وا  داـسف  هک  دـندقتعم  شناوریپ  یتح  هک  دیـسر  يدـح  هب  وا  رد  یـسنج  تاـفارحنا  دوب و  قالخالادـساف  هزره و  يدرم  وا 

یقالخا داسف  زا  هک  يرطخ  ساسحا  هطساو  هب  اکیرمآ  نارس  رطاخ  نیمه  هب  دوب ؛ هدرب  لاؤس  ریز  ار  اکیرمآ  هعماج  ياهشزرا  هک  تفرگ 
. دشابیم زین  دنه  هجراخ  ترازو  دییأت  دروم  رما  نیا  دندرک و  جارخا  اکیرمآ  زا  ار  وا  دندرکیم  وا  یسنج  و 

وا ناوریپ  یتح  هک  ياهنوگ  هب  دوب ، رورغم  ربکتم و  رایـسب  یتیـصخش  وا  دنراد ، قافتا  نآ  رب  ناگمه  دـیآ و  یمرب  وا  نانخـس  زا  هک  نانچ 
. دشیم هدرزآ  ییاتسدوخ  همه  نآ  ندینش  زا  ناسنا  حور  درکیم و  رک  ار  کلف  شوگ  شیاهاعدا  هک  دنیوگیم 
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. تسا دوهشم  وا  ياهینارنخس  تاملک و  رد  حوضو  هب  ییاتسدوخ  نیا 
: دیاقع راکفا و   2

. دوب هرتنت  بتکم  وریپ  وا 
. تسا ییودنه  گنهرف  زا  رثأتم  ياههلحن  زا  یکی  هرتنت 

. تسا دولآزار  ینافرع و  بتکم  نیا 
ذیاذل زا  يریگ  هرهب  اذل  تسین . يربخ  تایدام  ایند و  تاذل  كرت  زا  نآ  رد  دریگب و  هرهب  يدام  تاذل  مامت  زا  دـیاب  ناسنا  بتکم  نیا  رد 

ءوس ثعاب  رما  نیمه  دباییم و  سدقت  يزیمآ  ّولغ  تروص  هب  یسنج  یسکس و  لیاسم  بتکم  نیا  رد  تسا و  هتسجرب  نآ  رد  زین  یـسنج 
. تسا نادایش  نیا  زا  یکی  زین  وُشا  هک  دوشیم  بتکم  نیا  میلاعت  زا  نادایش  نالدرامیب و  زا  ياهدع  هدافتسا 

لوصا ینابم و  شخب  ود  رد  وشا  میلاعت  درواین . ار  وا  داسف  لمحت  باـت  زین  اـکیرمآ  دـساف  هعماـج  هک  دوب  روهتوغ  اـشحف  رد  يردـق  هب  وا 
: تسا يریگ  یپ  لباق 

: ینابم فلا )
. تسا رثأتم  ادوب  زا  وا  میلاعت  رگید  شخب  گیرتنات و  بتکم  ياههدیا  رگید  شخب  تساگوی و  وا  ینابم  زا  یشخب 

. تسا هتفریذپ  تسیزیم ، دنه  رد  هک  یلصالا  یناریا  فراع  رعاش و  ریبک ، زا  یتاریثأت  نینچ  مه 
. تسوا بتکم  يداقتعا  ینابم  زا  یناهیک  تدحو  حور و  خسانت 

: لوصا ب )
. تسا قشع  وا  دیکأت  دروم  لوصا  زا 

فلاخم بطق  قیرط  زا  ار  قشع  هب  ندیسر  یلو  دنادیم  دوصقمیب  فدهیب و  اما  شخب  تذل  ابیز ، ار  قشع  وا  تسوا . مایپ  هراصع  قشع 
جیورت يارب  اـهرازبا  نیرتمهم  زا  دراد  هرتنت  بتکم  رد  هشیر  هک  لـصا  نیا  درم . هب  نز  اـی  نز  هب  درم  قشع  دـننام  دـنادیم . ریذـپ  ناـکما 
ياشحف مان  اب  بتکم  نیا  رد  یعمج  هتـسد -  يانز  سلاجم  هک  يروط  هب  تسا ، ياهرتنت  سیـسأت  هزات  بتاکم  ناوریپ  نیب  رد  انز  اشحف و 

. دریگیم تروص  سدقم 
يهئطخت هشیدـنا  زا  لصا  نیا  تسوا . بتکم  رگید  لوصا  زا  نهذ  یفن  تسوا . دـشر  ناـسنا و  يارب  سفن  نتـسناد  مس  وا  رگید  لوصا  زا 

هنیمز تصرف و  رگید  دوش  هتفرگ  راک  هب  لقع  رگا  اریز  دراد ، يدـیدش  جاور  نیغورد  ینافرع  بتاـکم  رد  هک  دریگیم  همـشچرس  لـقع 
لوصا رگید  زا  هناگ  تفه  ياهدـبلاک  هب  داقتعا  هبقارم و  نورد و  هب  هجوت  دـنامیمن . یقاب  لطاب  راکفا  نیا  جـیورت  دـشر و  يارب  بساـنم 

. تسوا ینافرع  حالطصا  هب  بتکم 
: تالاکشا اهدقن و   3

: زا دنترابع  وُشا  نافرع  حضاو  تالاکشا  زا  ياهراپ 
؛ تفاتنرب ار  یصخش  نینچ  زین  اکیرمآ  دساف  هعماج  هک  ياهنوگ  هب  قالخالا  دساف  هزره و  يدرم  يوس  زا  نافرع  ياعدا   - 1

؛ دنیامنیمن شومارف  ار  تبثم  تافص  هب  رهاظت  ًامومع  نافرع ، یعدم  ناربهر  هک  یلاح  رد  نافرع ، نیا  ربهر  ریقح  یفنم و  تیصخش   - 2
؛ یناسنا یعامتجا و  یقالخا ، ینابم  ندرب  لاؤس  ریز  نافرع و  نیا  رد  سکس  اشحف و  داسف و  دیدش  جیورت   - 3

؛ فادها دربشیپ  تهج  رد  نهذ  رکف و  نتشاد  هگن  دکار  روظنم  هب  نهذ  لقع و  هئطخت  یفن و   - 4
ًالماک نانآ  راتفگ  راتفر و  رد  هک  هنوگ  نامه  یتدیقع ، يرکف و  يرگ  یلاباال  هعاشا  تمایق و  ادخ و  هب  نامیا  یفن  ینیدیب و  جیورت   - 5

. تسادیوه
: میزادرپیم وُشا  نانخس  زا  يدادعت  رکذ  هب  نایاپ ، رد 
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: دیوگیم ادخ  دروم  رد  وا 
نیا دینکن . تبحـص  نم  اب  هراب  نیا  رد  میوگیم  اهنآ  هب  نم  میراد . ار  ادخ  يوجتـسج  يوزرآ  ام  دـنیوگیم  دـنیآیم و  نم  دزن  هب  مدرم 

. تسا هدیافیب  ادخ  يوجتسج  هرابرد  یتبحص  هنوگ  ره  دیشکن ، ثحب  هب  ار  هلوقم 
(1 . ) تسین دنیوگیم  هچ  نآ  رد  یموهفم  انعم و  چیه 

: دیوگیم سکس  دروم  رد 
. تسا نشیتیدم  رنه  نیرتگرزب  سکس 

(2 . ) دوشیم هدییاز  یسنج  شزیمآ  زا  قشع  تسایند و  هب  هرتنت  شکشیپ  نیا 
: دیوگیم یتسرپ  تب  دروم  رد  وا 

. دشابن اهتب  رد  دناوتیم  هنوگچ  سپ  تسه ؛ اج  همه  رد  دنوادخ 
. تسه زین  یگنس  تب  کی  رد  وا  سپ 

؟ دشابن هدش  يراک  هدنک  گنس  کی  رد  ارچ  سپ  دراد ، دوجو  یلومعم  گنس  هعطق  کی  رد  وا  رگا 
اباب ياس  نافرع  مود -  لصف 

: یفرعم  1
دمآ و ایند  هب  نمهرب  ياهداوناخ  رد  دنه  دابآردیح  رد  لاس 1835  رد  هک  يدریـش » اباب  ياس   » یکی میراد . اباب  ياس  مان  اب  رفن  ود  دنه  رد 

دنه رد  ینادـنچ  راداوه  تفرگیم و  مالـسا  اهودـنه و  سدـقم  ياهباتک  زا  ار  شمیلاـعت  هک  دوب  یـشیورد  وا  تفر . اـیند  زا  رد 1918 
. دنهدیم تبسن  وا  هب  ار  تاناویح  نابز  نتسناد  نارامیب و  يافش  نوچ  ياهداعلاقراخ  ياهراک  هچرگ  درادن ،

ًاـصوصخم يدـنه و  نافرع  زا  تسا و  ناریا  لخاد  رد  باذـج  لاعف و  ياههقرف  زا  یکی  دامن  هک  تسا  اباب » ياس  اـیناس  یماوس  ، » مود رفن 
. تسا رثأتم  تدش  هب  ادوب 

، رتشگنا لثم  ییایـشا  داجیا  قلخ و  هلمج  زا  هک  دـناهدرک  رکذ  یناوارف  تازجعم  وا  يارب  دـمآ . اـیند  هب  دـنه  بونج  رد  لاس 1926  رد  وا 
هزجعم بقل  هک  وا  ياهراک  رتشیب  دـنامیم و …  قلعم  اوه  رد  هدـش و  دـنلب  نیمز  زا  رتم  کی  هک  يروط  هب  اوه  نیمز و  ناـیم  نتفرگ  رارق 

. تسا يرگوداج  يزاب و  هدبعش  یتسدرت ، هتفرگ 
. دش وا  ییاوسر  بجوم  تفرگ و  ار  وا  چم  یجراخ  ياهناسر  ياههکبش  زا  یکی  ًاریخا 

تکرح رد  هدرک و  راکـش  ار  وا  تازجعم  حالطـصا  هب  زا  ات  دـنچ  روهظ  هظحل  هتفر و  وا  دزن  هب  یفخم  یلو  هتفرـشیپ  ياهنیبرود  اـب  اـهنآ 
هب دروآیم و  نوریب  فرگش  تعرس  اب  دوخ  بیج  ای  نیتسآ  نورد  زا  ار  ایـشا  یـضعب  یتسدرت  اب  وا  هک  دندرک  صخـشم  نیبرود  هتـسهآ 

!! ییادخ ياعدا  ینعی  قلخ  داجیا و  ياعدا  هک  تسا  نشور  تسا و  هدومن  قلخ  ههادبلا  یف  ار  اهنآ  هک  دوشیم  یعدم  غورد 
: دیاقع راکفا و   2

يربارب نورد ، ملاع  هب  هجوت  ادخ ، هب  قشع  ودـنه ، نایادـخ  زا  ونـشیو  هب  داقتعا  خـسانت ، تسا ؛ هنوگ  نیا  ًارـصتخم  وا  تاداقتعا  زا  یخرب 
هب ار  تنرتنیا  ياضف  بتک و  رـشن  زا  یعیـسو  هنهپ  وشا ) زین  و   ) اباب ياس  میلاـعت  هزورما  و …  ( 3  ) تسیتسیلارولپ هشیدنا  کی  هک  بهاذـم 

يادوس هک  ياهنوگ  هب  دریگیم ، تروص  وا  دروم  رد  یعیـسو  تاـغیلبت  نارهت ، رد  ًاـصوصخم  زین  اـم  روـشک  رد  هداد و  صاـصتخا  دوـخ 
امـش دـنه ، رد  اباب  ياس  یگدـنز  لحم  رد  هک  ییاج  ات  دـنارورپیم . روشرپ  یلو  عـالطا  مک  ناـناوج  زا  يرایـسب  نهذ  رد  ار  وا  اـب  رادـید 

. دناهتفر دنه  هب  وا  رادید  يارب  هک  دینیبیم  ار  یناریا  ناوج  رفن  اهدص  هنازور 
چیه دنه  تلود  یلو  تسا ، هدش  زین  یناوارف  تایاکـش  وا  هیلع  هدش و  هدـید  تاّرک  هب  اشحف  داسف و  وا  كولـس  هقیرط و  رد  هک  اج  نآ  زا 

دنکیم هاگن  باذج  يرگـشدرگ  هبذاج  کی  ناونع  هب  وا  هب  دنه  تلود  هک  تفایرد  یبوخ  هب  ناوتیم  دنکیمن ، وا  صوصخ  رد  یمادـقا 
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. دربیم زین  ناوارف  هرهب  و 
: اهدقن تالاکشا و   3

؛ تسا هدش  لقن  وا  یتسدرت  يزاب و  هدبعش  ثحب  رد  هک  هنوگ  نامه  ندرک ، ییادخ  ياعدا   - 1
؛ قالخا تفع و  فالخ  اشحف و  داسف و  جیورت   - 2

. لطاب یفارخ و  دیاقع  راکفا و   - 3
راکنِِکا نافرع  موس –  لصف 

: یفرعم  1
. تسا هدمآ  دیدپ  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  رد  تسا و  دیدج  ًالماک  ینافرع  بتاکم  زا  یکی  راکنکا  نافرع 

. دناهدومن دوخ  میلاعت  شزومآ  يارب  ییاههرود  يرازگرب  هب  مادقا  نارهت  رهش  رد  دشابیم و  لاعف  ناریا  رد  بتکم  نیا 
لافغا ار  يدایز  ياـههداوناخ  ناـناوج و  دـناهدش و  زین  ینارادـفرط  يروآ  عمج  هب  قفوم  روشک  یگنهرف  نـالوؤسم  تلفغ  هیاـس  رد  هتبلا 
طسوت هلحن  نیا  ناگدرکرس  زا  يدادعت  هورگ ، نیا  اب  طبترم  دارفا  یـضعب  هدرکرـس و  زا  ددعتم  تایاکـش  رثا  رد  هک  يروط  هب  دناهدومن ،

. دناهتفرگ رارق  درگیپ  تحت  ییاضق  یماظتنا و  تاماقم 
تمدـخ اکیرمآ  ییایرد  يورین  رد  مود  یناهج  گنج  لالخ  رد  هک  تساکیرمآ  یکاتنک  دـلوتم  لچیئوت » لاپ   » ناـفرع نیا  هدـنروآدیدپ 

. دش رثأتم  ارگ  تیونعم  ياههشیدنا  زا  ناتساب ، نافرع  تیونعم و  دیتاسا  یضعب  اب  طابترا  رثا  رد  هک  درکیم 
ندـب زا  حور  ندرک  جراـخ  قـیرط  زا  حور  رفـس  هب  قـفوم  شناد  نیا  اـب  هک  دـنادیم  ِكا »  » یناتـساب هـقرف  هـب  قـلعتم  ار  هشیدـنا  نـیا  يو 

. تسا هدش  هتفرگ  شناد  نیمه  زا  زین  بتکم  نیا  مسا  اذل  دندشیم .
ياههاگراک لاس 1965  رد  شناد  نیا  هب  ندیـسر  زا  سپ  لچیئوت  لاپ  دوشیم . هدیمان  راکنِِکا »  » ندب زا  حور  ندـش  جراخ  دراو و  شناد 

(4 . ) درک ریاد  اینرفیلاک  رد  حور  رفس  شزومآ  يارب  يددعتم  یشزومآ 
: دیاقع راکفا و   2

ینعی ییاهن  فدـه  هب  ندیـسر  يارب  یکیزیف  دـبلاک  كرت  ءاروام و  ياـیند  هب  رفـس  يارب  ناـسنا  یعیبط  دـبلاک  ناونع  هب  حور  زا  هدافتـسا 
یفرعم رضاح  رـصع  رد  حور  رفـس  يارب  یناتـساب  تمکح  ار  راکنکا  اذل  تسا ، هقرف  نیا  دیاقع  نیرتییانبم  زا  یقیقح  تشهب  هب  ندیـسر 

. دناهدرک
يارب اسیلک  عارتخا  ار  نآ  درادـن و  ییاج  رکفت  نیا  رد  زین  تمایق  دـیوگیم . ینانخـس  تشهب  زا  طقف  درادـن و  يداقتعا  ادـخ  هب  راـکنکا 

نآ هب  تشگزاب  حور و  طـسوت  ندـب  كرت  رد  هک  تسیـساسا  ياـهروحم  زا  زین  توص  رون و  ناـفرع  نیا  رد  دـنادیم . مدرم  هدوت  لرتنک 
. دراد يرثؤم  شقن 

: اهدقن تالاکشا و   3
؛ داعم أدبم و  هب  داقتعا  مدع   1  - 3

 - 3
هداهن انب  حور  رفـس  ساسا  رب  هک  ینافرع  بتکم  نیا  هک  تسنیا  دـناهدادن -  نآ  يارب  مه  یباوج  هک  بتکم -  نیا  رب  مهم  تاداریا  زا   - 2
فده دناوتیمن  ندب  زا  حور  جورخ  هک  یلاح  رد  دنادیم ؛ ییاهن  فده  ار  حور  رفـس  فرـص  درادن و  یفده  چـیه  حور  رفـس  زا  هدـش ،

دسرب و تسادـخ  هب  لوصو  هک  ییاهن  تیاغ  هب  ات  دـباییم  تسد  نآ  هب  هار  زاغآ  رد  کلاس  هک  تسیلزانم  لحارم و  زا  یکی  هکلب  دـشاب 
. تسین نآ  لابند  هب  مه  یسک  هک  تسیاهدشمگ  راکنکا  نافرع  رد  یلاعتم  فده  نیا  هک  نیا  لاح 

. میراپسیم هدنناوخ  هب  ار  رتشیب  قیقحت  مینکیم و  هدنسب  نافرع  یعدم  ياههلحن  یفرعم  دروم  رد  رادقم  نیمه  هب  ام 
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یتسرپ ناطیش  مود ؛ شخب 
یفرعم لوا -  لصف 

يوس زا  تردـق  ياراد  دوجوم  ره  شتـسرپ  ار  نآ  لیلد  دـنهدیم و  هلاس  نارازه  هنیـشیپ  نآ  هب  هک  تسیتاداقتعا  زا  یکی  یتسرپ  ناـطیش 
رد ار  نآ  هنومن  هک  دننادیم ، ناینیـشیپ  ياههشیدنا  رد  رـش  ریخ و  يادخ  ینعی  مه  ّدض  يادـخ  ود  دوجو  ای  شیپ و  لاس  نارازه  نامدرم 

راـنک رد  رـش ) يادـخ  نمیرها (  تشترز  نید  رد  تفاـی . ناوـتیم  نیرهنلا  نـیب  ناتـساب و  رـصم  ياـیند  رد  نآ  زا  لـبق  تـشترز و  نـییآ 
. دوشیم هدیتسرپ  ریخ ) يادخ  ادزماروها ( 

کی بیذکت   » باتک رد  يدالیم  رد 1565  گنیدراه  ساموت  راب  نیتسخن  يارب  اما  تسا ، رشب  دازمه  هناتسرپ  ناطیـش  ياههشیدنا  هچرگ 
نورق رد  یتسرپ  ناطیـش  هک  يدح  ات  دش ، ظفل  نیا  عویـش  جـیورت و  ثعاب  درب و  راک  هب  رتول  نیترام  هیلع  ار  یتسرپ  ناطیـش  هژاو  باتک »
روهظ تخادرپیم . یمیهاربا  نایدا  اب  تفلاخم  هب  هک  درک  ادیپ  روهظ  مسر  کی  تروص  هب  یبرغ  ياهروشک  یخرب  رد  يدالیم  17 و 18 

. دوب اهنوسامارف  يدوهی و  ناراد  هیامرس  غیردیب  ياهتیامح  نویدم  هدیدپ  نیا 
ياههورگ وضع  هک  ناتـسلگنا  ناـگداز  فارـشا  ناراد و  هیامرـس  زا  یـضعب  يدـالیم  نرق 19  لـیاوا  رد  ار  یتـسرپ  ناطیـش  يرگوداـج و 

سیسأت ندنل  رهش  رد  منهج  شتآ  هاگـشاب  مان  اب  وشاد » سیـسنارف  رـس   » يربهر هب  دندوب ، ( Ordo temple orientis  ) يرنوسامارف
زا دـندوب -  ناتـسرپ  ناطیـش  یماـح  هک  ناراد -  هیامرـس  نیا  بلغا  دـنتفای . جاور  زین  اـکیرما  رد  اـههورگ  نیا  اـهنآ  شـالت  اـب  دـندومن و 

تیامح تلع  دنتفریم . رامـش  هب  اکیرمآ  اپورا و  رد  داسف  زکارم  اههناخرامق و  نیجورم  یلکلا و  تابورـشم  ناگدننکدیلوت  نایچقاچاق و 
. دوب اههورگ  نیا  طسوت  هعماج  رد  نآ  جیورت  تابورشم و  شورف  زا  دوس  بلج  زین  اههورگ  نیا  زا  اهنآ 

نیرتگرزب هک  ناهنپ ، يایند  ناطلـس  دـلیچور »  » زین ایند و  رد  يزاـس  بارـش  عیانـص  لوغ  سیئر  نمفنرب » لـئوماس   » نونکا هک  ياهنوگ  هب 
. دنشابیم يدوهی  رفن  ود  ره  هک  نآ  بلاج  دنتسه و  اههورگ  نیا  نایماح  زا  ود  ره  تسا ، هدرک  داجیا  اکیرمآ  رد  ار  ایند  رامق  يروطارپما 

شیادـیپ جـیورت و  ناناوج ، ریدـخت  عماوج ، یقالخا  ياهناینب  بیرخت  رد  رامعتـسا  ياـیند  شقن  هب  شیپ  زا  شیب  ناـسنا  هک  تساـج  نیا 
هک دـشابیم  يوال » ردنازـش  ناوتنآ   » ماـن هب  یـصخش  نیون  یتسرپ  ناطیـش -  راذـگناینب  نیلوا  دربیم . یپ  فرحنم  ياـههورگ  اـههلحن و 

. تسا ناطیش  ياسیلک  سسؤم 
. تسا يدوهی  کی  زین  وا  هک  نآ  رتبلاج 

دیاقع راکفا و  مود -  لصف 
اب قوفام  يدوجوم  ياهییامنهار  اب  دوخ  یکیزیف  تفرشیپ  رب  یقالخا  یعیبط و  ای  ییادخ  نیناوق  زا  تعاطا  ياج  هب  ناتسرپ  ناطیش  مومع 

( تیدوهی مالـسا ، تیحیـسم ،  ) یمیهاربا نایدا  ًاصوصخم  هتـشذگ ، نایدا  ياهشیارگ  اهرواب و  زا  دنراد و  زکرمت  هدش ، هداتـسرف  ینیناوق 
ياهبتکم زا  يریگوگلا  اب  دـنراد و  هناتـسرپدوخ  ياهشیارگ  رتشیب  یتسه  زکرم  رد  ادـخ  نداد  رارق  روحم  ياج  هب  دـننکیم و  بانتجا 

ار ناطیـش  رگید  یـضعب  دـننیبیم و  یعیبط  نیناوق  یتسه و  زکرم  رد  ار  دوخ  دنتـسه و  روحم  وداج  روحمدوخ و  یتسیناُما  یتسیلایرتام و 
اهشیارگ اههورگ و  دنروآیم . يور  نآ  شتسرپ  هب  دننادیم و  ادخ 

: دناهدرک میسقت  هورگ  ود  هب  ار  ناتسرپ  ناطیش 
. اهیپچ تسد  اهیتسار و  تسد 

: اهیتسار تسد  فلا - 
ياههقرف زا   ) اهناییوال دـنروآیم . تسد  هب  رتگرزب  یتردـق  لباقم  رد  دوخ  یگدـنب  ندرک و  فقو  قیرط  زا  ار  دوخ  یحور  يزاـس  ینغ 

. دننک یمن -  يوریپ  زین  ناطیش  نیناوق  زا  دنتسین و  لیاق  دوخ  يارب  يرگید  يادخ  ای  ناطیش و  سنج  زا  ییادخ  عقاو  رد  تسرپ ) ناطیش 
: اهیپچ تسد  ب - 

امن تیونعم  روهظون  شبنج  هدزاود  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1197زکرم  هحفص 537 

http://www.ghaemiyeh.com


.؛ دنهدب سپ  باوج  دوخ  هب  دیاب  اهنت  دندقتعم  دنتسه و  ناشياهراک  نایرج  رد  دوخ  یحور  يزاس  ینغ  هب  دقتعم 
: دناهدرک میسقت  یلصا  هورگ  ود  هب  ار  ناتسرپ  ناطیش  ساسا  نیمه  رب 

(: رصاعم  ) یفسلف یتسرپ  ناطیش  فلا -  یتنس )  ) ینید یتسرپ  ناطیش  ب -  رصاعم ؛)  ) یفسلف یتسرپ  ناطیش  فلا - 
ناطیش و ياسیلک  مظعا  نهاک  سسؤم و  يوال » ردنازش  ناوتنآ   » هب بستنم  ار  یتسرپ  ناطیش  زا  هخاش  نیا  هدرتسگ ، یمسر و  ریغ  روط  هب 
لاس 1950 رد  دمآ و  ایند  هب  وگاکیـش  رد  رد 1930  وا  دننادیم . ییوال » یتسرپ  ناطیش -   » راذگناینب و  یناطیـش » لیجنا   » باتک هدنـسیون 

تقو چیه  هک  شاهناقشاع  هطبار  زا  و  يوال » ارالک   » مان هب  يرتخد  شلوا  جاودزا  زا  دش و  راک  هب  لوغـشم  اکیرمآ  سیلپ  ییانج  هریاد  رد 
هعمج ياهبش  هک  دوب  روهـشم  تسینایپ  کی  وا  دمآ . ایند  هب  « Zeena Lavey يوال انز   » مان هب  وا  مود  رتخد  دـشن ، رجنم  جاودزا  هب 
دیدج نییآ  سیسأت  داهنشیپ  اضعا  زا  یکی  هک  دوب  هقلح  نیمه  رد  تخادرپ و  زیمآرارسا » هریاد   » مان هب  دوخ  يّرس  ياهینارنخـس  هئارا  هب 

ياسیلک يراذگ  ناینب  دوب ، هدیـشارت  دـیدج ] نییآ  مسر  ناونع  هب   ] ار دوخ  رـس  هک  یلاح  رد  لاس 1966  لیروآ  رد 30  وا  داد . وا  هـب  ار 
لیجنا باتک  راشتنا  اب  وا  دیمان . ناطیـش  ياسیلک  نهاک  ار  دوخ  درک و  مالعا  ناطیـش  دهع  لوا  لاس  ار  لاس  نامه  درک و  مالعا  ار  ناطیش 

درم و هیر  مروت  رثا  رب  رد 1997  وا  درک . مالعا  نیمز  ياورنامرف  ار  ناطیش  دومن و  يزیر  هیاپ  ار  ناطیش  ياسیلک  میلاعت  رد 1969  یناطیش 
هدافتسا ناطیش  شتـسرپ  رد  نآ  زیمآرارـسا  تردق  زا  ات  تشگ  میـسقت  ثارو  نیب  شرتسکاخ  دش و  هدنازوس  یناطیـش  موسر  هب  شدسج 

. تسا ناطیش  ياسیلک  ربهر  اروملیگ » رتیپ   » نونکا دننک و 
ناطیش تشاد . رارق  رگید  يرایـسب  نیوراد و  زلراچ  دیـسد و  كرام  یلارک ، رتسیلآ  هچین ، کیردرف  ياههتـشون  ریثأت  تحت  يوال  ناوتنآ 
يادـخ ار  دوخ  ییوال  تسرپ  ناطیـش  کی  درکیم . هرخـسم  ار  اهاسیلک  هنایوجادـخ  میلاعت  هک  یلاح  رد  دوب ، تبثم  يدوجوم  وا  رظن  رد 

. درادن ادخ  هب  يداقتعا  دنادیم و  دوخ 
(: یتنس  ) ینید یتسرپ  ناطیش  ب - 

تسرپ ناطیش  بتکم  نیا  رد  هک  توافت  نیا  اب  دراد ، یفسلف  ناتسرپ  ناطیش -  هب  يدایز  ياهتهابش  ینید  ناتـسرپ  ناطیـش  ياهشیارگ 
هتخانـش ناطیـش  هلیـسو  هب  ای  دنا  یناطیـش  همه  تسا و  هدـش  فیرعت  ادـخ  دـنچ  ای  کی  نآ  رد  هک  ار  یعیبط  ءاروام  نوناق  کی  دـیاب  لوا 

 - ناطیش هیقب  دنوش . هدیزگرب  رصم و …  ای  نیرهنلا  نیب  ناتساب  ياه  ههلا  نیب  زا  ای  دنشاب  ینهذ  دنناوتیم  نیطایش  نیا  دریذپب . دنوشیم ،
یتسرپ ناطیش  ياههقرف  هیلک  دنتسرپیم . ار  لیجنا  رد  هدرک  طوقس  ناطیش  زین  یـضعب  دنراد و  ار  یلـصا  يادخ  شتـسرپ  ياعدا  ناتـسرپ 

. تسا صخشم  ِدوخ  نداد  رارق  تیولوا  رد  مه  نآ  دنراد و  كرتشم  لصا  کی 
لامعا هب  مهتم  دنتفرگ و  لکـش  اسیلک ، فرط  زا  یبهذم  دیاقع  شیتفت  نارود  رد  هک  دنتـسه   » ناتـسرپ ّرـش   » ناتـسرپ ناطیـش  رگید  هورگ 

« تیحیـسم زا  ترفن   » و اـه » نآ  هب  زواـجت  زا  سپ  هرکاـب  نارتخد  ندرک  یناـبرق  «، » نادنفـسوگ نتـشک  «، » نادازون ندروخ   » لـثم یهیرک 
. دنکیم دادیب  اهنآ  نیب  رد  یسنج  یسکس و  لیاسم  اشحف و  عاونا  جاور  دنتسه و 

دـناهدیمان و زین  کـیرات  ياـیند  ار  یتسرپ  ناطیـش  اذـل  تسین  روصتم  نآ  يارب  يدـیما  هنزور  چـیه  هک  دـننکیم  میـسرت  ار  ییاـیند  اـهنآ 
: ناریا رد  یتسرپ  ناطیش  موس -  لصف  دننادیم . تقیقح  هب  ندیسر  هار  نیرتهب  ار  نآ  تسا و  نییآ  نیا  جیار  دراوم  زا  یشکدوخ 

. تسا هدرک  زاغآ  ینیمزریز  یفخم و  تروص  هب  ار  ییاهتیلاعف  تاکرحت و  یتسرپ  ناطیش  ام  روشک  رد 
، یلکلا تابورـشم  عاونا  هک  هنابـش  ياـهینامهم  اـهیتراپ و  هب  توعد  هبذاـج  هار  زا  رتشیب  دـشابیم و  یتدـیقع  رتـمک  ناـنآ  غیلبت  کـبس 
هدـش و هتفرگ  « Yidish  » يدوـهی یقیـسوم  زا  هک  زاـج  هشیریب  یقیـسوم  هّجوـم ، نیواـنع  شـشوپ  تحت  نارتـخد  نارـسپ و  یگتخیمآ 

. دریگیم تروص  نیئاکوک و …  هشیش و  دننام  ردخم  داوم  نادرگ و  ناور  ياهصرق 
نیا زا  يرایـسب  میـشابیم و  یماظتنا  تاماقم  طسوت  اـهیتراپ  عون  نیا  رد  ناـناوج  زا  ییاـههورگ  يریگتـسد  زا  يراـبخا  دـهاش  هتفه  ره 
نیا نودب  دنباییم ، هار  سلاجم  نیا  هب  ناتـسود  ای  تنرتنیا و  قیرط  زا  توعد  اب  ًافرـص  دنعالطایب و  سلاجم  نیا  تیهام  زا  یتح  ناناوج 
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اهدقن تالاکشا و  مراهچ -  لصف  دنشاب . هتشاد  یعالطا  نانآ  دیاقع  یتسرپ و  ناطیش  زا  هک 
. دشاب هتشاد  نایب  هب  زاین  هک  تسا  نآ  زا  رتحضاو  فرحنم  هلحن  نیا  تالاکشا 

: ددرگیم رکذ  هطبار  نیا  رد  راصتخا  لامجا و  لیبس  رب  گرزب  فارحنا  دنچ  لاح  نیا  اب 
 … ؛) ناطیش و دوخ ، شتسرپ   ) ادخ ریغ  شتسرپ   - 1

؛) تیدوهی تیحیسم ، مالسا ،  ) یمیهاربا نایدا  اب  هزرابم  تیدض و   - 2
داسف و هعاشا  نارتخد ، ندرک  ینابرق  نادازون ، ندروخ  نوچ : مه  یناسنا  نادـجو  قالخا و  فالخ  هیرک و  لامعا  جـیورت  باکترا و   - 3

اشحف و؛… 
. یشکدوخ هب  قیوشت  جیورت و   - 4

اهلبمس میالع و  مجنپ -  لصف 
ادـیوه زین  ار  نانآ  ياهراعـش  تاداـقتعا و  میـالع  نیا  هک  میزادرپیم  ناتـسرپ  ناطیـش  ياهلبمـس  میـالع و  زا  یـضعب  هئارا  هب  ناـیاپ  رد 

. دنکیم
. دشاب هتسب  شقن  ناناوج  سابل  يور  ناش ] هفسلف  زا  عالطا  نودب   ] تسا نکمم  هک  تسیتسرپ  ناطیش  فورعم  ياهدامن  میالع  نیا 

(Invert Pentagram  ) هنوراو یعلض  جنپ 
یناطیـش حاورا  راضحا  يارب  يرگوداج  و  الاباک )  ) هنایفخم مسارم  رد  تمـالع  نیا  دراد . قلعت  ناطیـش  هب  هک  یماـن  حبـص ، هراتـس  هناـشن 

. دننکیم هدافتسا  الاب  رد  سأر  کی  اب  نادحلم  الاب و  رد  سأر  ود  اب  ناتسرپ  ناطیش  ار  تمالع  نیا  دوشیم . هدافتسا 
هدیشک ياهریاد  نآ  رود  ای  اهنآ و  يود  ره  ای  دشاب  الاب  نآ  علض  كون  کی  هک  تسین  مهم  تسا و  ناطیش  هناشن  تمالع  نیا  لاح  ره  رد 

. تسا ناطیش  تمالع  نیا  لاح  ره  رد  ریخ . ای  دشاب  هدش 
(Baphomet  ) تموفاب وید  %%

. دوش هدید  تارهاوج  لکش  هب  تمالع  نیا  تسا  نکمم  ناطیش . لبمس  یناطیش و  يادخ  یتسرپ ، ناطیش  تمالع 
666

ناسنا ددع  هک  اریز  درامـشب ، ار  شحو  ددـع  دراد  تمکح  سک  ره  سپ  : » … 18 تافـشاکم 13 : الویه .)  ) روناج هناشن  ناسنا ، تمالع 
. تسا شددع 666  تسا و 

Ankh»
. دشابیم نادرم  نانز /  عمج  نیا  تردق  توهش  حور  اهناسنا . رد  تاوهش  يروراب و  لبمس 

(Swastika or Sun Wheel  ) دیشروخ خرچ  ای  هتسکش  بیلص 
ياههربقم ییادوب و  ياههبیتک  رد  تمالع  نیا  تفریم . راک  هب  رلتیه  نتفرگ  تردق  زا  لبق  اهلاس  هک  تسا  یناتساب  یبهذم  تمالع  کی 

. دشاب نامسآ  رد  دیشروخ  تکرح  ریسم  هناشن  دسریم  رظن  هب  تمالع  نیا  دیشروخ  شتسرپ  نییآ  رد  هدشیم . هدافتسا  ینانوی  یتلس و 
(All Seeing Eye  ) درگنیم اج  همه  هب  هک  یمشچ 

. دنکیم تموکح  اهییاراد  مامت  رب  دراد ، ار  نآ  لرتنک  تردق  هک  یسک  تسا و  ناطیش )  ) رفیسول مشچ  نیا  هک  دندقتعم  اهنآ 
. دننکیم راک  تمالع  نیا  تحت  تافارحنا  یمامت  یحور و  ياهلرتنک  اهنیرفن ، اهوداج ، دوریم . راک  هب  اهییوگشیپ  رد  تمالع  نیا 

. تسا یناهج  نیون  مظن  ساسا  تمالع  نیا  دیزادنیب . یهاگن  هدحتم  تالایا  جیار  لوپ  هب  تسا  نارکفنشور  تمالع  نیا 
(Upside Down Cross  ) هنوراو بیلص 

. دشابیم حیسم  ندرک  در  ازهتسا و  هناشن 
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اهنآ ياهموبلآ  يور  كار و  ياههدنناوخ  هارمه  ناوتیم  ار  تمالع  نیا  دوریم . راک  هب  يدایز  ناتسرپ  ناطیـش  طسوت  نآ  ياهدنبندرگ 
(Goat Head  ) زب رس  دید .

زب  ) Scapegoat وداج ، يادخ  تموفاب ، ناتـساب ،) رـصم  يروراب  يادخ  ( Ba`al  ) لعب ناـمه   ) Mendes سدنم زب  رادـخاش ، زب 
يارب ياهرب  دننام  حیسم  هک  دوشیم  هتفگ  اریز  تسا ، حیـسم  ندرک  هرخـسم  يارب  ناتـسرپ  ناطیـش  ياههار  زا  یکی  نیا  ینابرق .) ای  هعیلط 

. دش هتشک  رشب  ناهانگ 
(Anarchy  ) جرم جره و 

. دشابیم نیناوق  مامت  ندرب  نیب  زا  يانعم  هب  تمالع  نیا 
يوه اهکناپ ، طـسوت  تمـالع  نیا  یتسرپ . ناطیـش  نوناـق  ناـمه  ینعی  هدـب ». ماـجنا  وت  تسا ، هدـننک  بیرخت  هچ  ره   » رگید تراـبع  هب 

(Anti Justice  ) تلادع دض  دوریم . راک  هب  اهكار  اهلاتم و 
. دشابیم نایغط  شروش و  ای  تلادع  دض  هناشن  نآ  هدش  نوگژاو  تمالع  هک  تسا  هدوب  میدق  مور  تلادع  تمالع  الاب  هب  ور  ربت 

. دننکیم هدافتسا  یناتساب  يرالاس  ردام  ینعم  هب  الاب  هب  ور  ربت  ود  زا  اهتسینیمف 
***********

: اهتشونیپ
ص 10. زیرهک ، ناور  همجرت : گرزب ، زار  وشا ،  1

صص 240 و 316. یجرف ، ناجرم  همجرت : وشا ، ياهساملا  وشا ،  2
ص 17. مدقم ، یحابصم  ایؤر  همجرت : (، 6 يونعم -  تامیلعت   ) اباب ياس  ایناس  تامیلعت  اباب ، ياس  ایناس   3

ص 17. روپرما ، گنشوه  همجرت : رارسا ، ياهناهج  دیلک  راکنکا ، لچیئوت ، لاپ   4
http://www. rasekhoon. net تیاس زا  هتفرگرب 

شا هتسد  وراد  ناطیش و 

ینغریم تاداس  هموصعم  هدنسیون :
یلصا يوگلا  حرط و  کی  ار  ناطیش  نآ ، ناراداوه  هک  تسیفسلف  ای  یبتکم و  هبـش  یبتکم ، تکرح  کی  ( Satanism  ) یتسرپ ناطیش 

بوخ ياهورین  زا  رترثوم  رتيوق و  رایـسب  يوق و  هداعلا  قوف  یتردق  ناونع  هب  ار  ناطیـش  شـسرپ  اهنآ  دـنرادنپیم . یتسه  ملاع  زا  لبق  و 
. دنروآیم باسح  هب  ادخ ، نوچمه  يویند 

. تسا نیمز  يور  رب  تیمکاح  تردق و  دامن  اهنآ  يارب  ناطیش ،
. دنیوگیم کیرات  ناهج  نآ ، هب  تسین و  يدیما  هنزور  چیه  نآ  رد  هک  دناهدرک  میرکت  دوخ  يارب  ار  ییایند  اهنآ 

: دنوشیم میسقت  هتسد  هس  هب  ناتسرپ  ناطیش 
(: يوال  ) یفسلف یتسرپ  ناطیش  . 1

. تسا هورگ  نیا  هدنروآ  دوجو  هب   Anton szandor Lavey
یناسک راکفا  ریثأت  تحت  تدش  هب  دوب ، هدرک  سیسأت  ار  ناطیش  ياسیلک  یناطیـش و  لیجنا  هقرف ، نیا  ندروآ  دیدپ  زا  شیپ  هک   Lavey
یعون ناطیـش  وا  رظن  زا  تسا  یلوارک و …  رتسیلآ  دیـس ، يد  سوکرام  دنر ، سیول ، ماهدنیو  نیاوت ، كرام  نیوراد ، زلراچ  هچین ، نوچ 

. تسا تبثم  يورین 
. تسا یفسلف  یتسرپ  ناطیش  هیبش  : Relligios Satanism ینید یتسرپ  ناطیش   2
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يهتخاس اههناسفا و  ریثأت  تحت  رکفت  زرط  نیا  هک  دنتسه  لئاق  یکیزیفاتم  ییادخ و  هبنج  یعون  ناطیش  يارب  هتسد ، نیا  هک  توافت  نیا  اب 
. تسا هقرف  نیا  ناوریپ  نهذ 

ندرک ینابرق  يراوخ ، كدوک  دنتـشاد  تیلاعف  اسیلک  هطلـس  ناـمز  زا  هورگ ، نیا  : Gothich Satanism کیتوگ یتسرپ  ناطیـش   3
. دنهدیم ماجنا  اسیلک  دض  رب  ار  دوخ  ياهراک  مامت  یشکزب و  نارتخد ،

. دناهدرک عضو  دوخ  يارب  ار  ینوناق  اهکیلوتاک ، ریثأت  تحت  اهنآ  دراد . يرگوداج  اب  يرایسب  یکیدزن  هتسد ، نیا  لامعا 
. دوشیم هدید  هقرف  نیا  نیچ  ناملآ و  سیلگنا ، اکیرمآ ، نوچ  ییاهروشک  رد  هزورما 

هتشاد و هگن  هویم  گرب و 13  لماش 13  ینوتیز  هخاش  دوخ  تسار  هجنپ  رد  تسا  ناتـساب  نانوی  يادخ  سوئز  هدنرپ  دامن  هک  باقع   - 1
. ریت رگید 13  هجنپ  رد 

. دهدیم لیکشت  ار  دواد ) هراتس   ) رپ شش  هراتس  کی  عومجم  رد  هک  هتفرگ  رارق  هراتس  باقع 13  رس  يور  رب   - 2
زا تدحو  ینعم  هب  هک  ( EPLURIBUS UNUM  ) هدـش هتـشون  نیتال  نابز  هب  نآ  يور  رب  هک  دراد  رارق  يراون  باقع  راـقنم  رد   - 3

. تسا فرح  لماش 13  هک  هدوب  هلمج  نیا  فورح  دادعت  بلاج  هتکن  اما   ) هدحتم تالایا  هب  هراشا   ) تسا ترثک 
درادرپ باقع 33  نیا  لاب  ره  رگید  ییوس  زا  تسا  رپ  ياراد 9  باقع  مد   - 4

. تسا هتسب  شقن  اکیرمآ ) مچرپ   ) دیفس زمرق و  طخ  نآ 13  يور  رب  هک  دراد  رارق  يرپس  باقع  هنیسرب   - 5
تسین صخشم  اهگنر  نیا  ندوب ، دیفس  هایس  تهج  هب  رالد  رد  هتبلا  )

. تسا هتفرگ  رارق  هویم   13 زمرق ) ياهیضیب  لخاد   ) رالد پچ  تمس  هیلا  اهتنم  رد  زین  رالد و  ینوسام  رهم  تسار  تمس  رد   - 6
هب هک  تسا  هتـسب  شقن  تسام  رواـی  هشیمه  ادـخ  ینعم  هب   ANNUITCOEPTIS یفرح تراـبع 13  نیتـال  هب  مره  نیا  يور  رب   - 7

. تسا  IN GOD WE TRUST ترابع نامه  رگید  ياهنوگ 
رارق ینارون  یمشچ  نآ  طسو  رد  ادج و  نآ  سأر  هتـشاد و  سونامان  یلکـش  مره  نیا  ارچ  هک  دشاب  روآ  بجعت  ناتیارب  ناتیارب  دیاش   - 8

. تسا ناطیش  مشچ  نامه  ای  رفیسول  مشچ  ینانوی  مسیناگاپ  رد  هک  تسا  ناتساب  رصم  نایادخ  زا   RA دامن مشچ  نیا  دراد .
. دندومنیم میسرت  ناشخرد  تروص  هب  ار  نآ  هراومه  دنتسنادیم و  حبص  هراتس  ار  نآ  ناینانوی 

رد ار  نآ  دیناوتیم  امش  تفرگ  رارق  رالد  يور  رب  تلوزور  نامز  رد  نآ  ینونک  لکش  هب  رهم  نیا  اکیرمآ : هدحتم  تالایا  مظعا  رهم   - 9
سوپونخ مره  دامن  هک  دروخیم  مشچ  هب  سوناـمان  یمره  ریوصت  دـیتسه  رـضحتسم  هک  هنوگناـمه  دـییامرف . هدـهاشم  رـالد  پچ  تمس 

. تسا يرنوسامارف  ياهنمجنا  یلاع  ناشن  نوعرف و  هربقم 
يادـخ مان  ای  ورین  هب 72  دراد  هراـشا  هک  دراد  تـشخ  عومجم 72  رد  تسا و  هدـش  لیکـشت  نیچ  گنـس  فـیدر  زا 13  مره  نــیا   - 10

. اهتسیلاباک
( دـجبا تروص  هب  فورح  عمج   ) يددـع شزرا  رظن  زا  هک  هتـسب  شقن   MDCCLXXVI ینانوی دادـعا )  ) یترابع مره  هدـعاق  رد   - 11

. تساکیرما لالقتسا  لاس  اب 1776  ربارب  دینیبیم  ریوصت  رد  هک  هنوگنامه 
هدـش هبـساحم  ریوصت  رد  هک  هنوگنامه  مارها  نیا  هدـعاق  عمج  دـیریگب  رظن  رد  ناتـساب  رـصم  هثالث  مارها  يور  رب  ار  فورح  نیا  رگا  اـما 

. تسا ناطیش  نامه  ای  رفیسول  ددع  هک  دوشیم  اب 666  ربارب  تسا 
NEW WORLD يانعم هب  هک  تسا  هدش  هتشون  نیتال  نابز  هب   NOVUS ORDO SECLORUM ترابع مره  نیا  ریز  رد   - 12

یلع اکیرما  نارادمدرـس  ياهینارنخـس  رد  ار  نآ  اهراب  امـش  هک  تسا  ناهج  يارب  دـیدج  مکح  ای  یناـهج  نیون  ماـظن  ینعی   ORDER
. دیاهدینش امابوا  رسپ و  ردپ و  شوب  صوصخلا 

Satanism ياهتمالع اههناشن و 
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يور هاگ  اهسابل و  يور  هاگ  تالآ ، رویز  دـنبندرگ و  يور  ار  اهنآ  هاگ  هک  دـنراد  دوخ  يارب  یـصاخ  ياههناشن  دامن و  ناتـسرپ  ناطیش 
: دیسانشب ار  اهنآ  تسا  بوخ  هک  دننکیم  کح  دوخ  ندب  تسوپ و 

Satanism . 1
جنپ هراتـس  کی  مینک ، فذح  هریاد  طسو  زا  ار  هتـشون  نیا  رگا  دیآیم . هریاد  کی  هارمه  هب  دوشیم و  هتـشون  طسو  رد  دامن ، تروص  هب 

. تسا مارگاتنپ  ای  حبص  هراتس  هناشن  هک  دنامیم  یقاب  یعلض 
ددع 666: . 2

،f اریز دـنروآیم .  fff تروـص هب  ار  نآ  یهورگ  هتبلا  دـنیوگیم ! زین  ناطیـش  نـفلت  هرامـش  « 666  » هب تسا  حیـسم  دـض  ای  لاّجد  داـمن 
. تسا یسیلگنا  رد  فرح  نیمشش 

اب 13 شوگ  شـش  هراتـس  ریوصت  دـننادیم . سحن  ار  نآ  اهیحیـسم  هک  یلاح  رد  تسا  نایدوهی  اـهنوسام و  سدـقم  ددـع  ددع 13 :  3
. تساهدامن نیا  زا  یکی  کچوک ، هراتس 

.. دوشیم هدید  ددع  نیا  زین  یناتساب  ههلا  گنچ  ریوصت  رد  نینچمه 
. تساراد ار  تردق  نیرتالاب  هجرد 33 ، بحاص  يرنوسامارف : رد  ددع 33 :  4

. تساکیرمآ رد   Memphis رهش ینوسام  هورگ  لبمس 
نتفرگ هرخـس  هب  تیحیـسم و  ندـش  هنوراو  داـمن  دوـشیم و  هدـید  اهدـنبندرگ  رد  رتـشیب  هناـشن ، نـیا  هـتفرگ :) شتآ   ) هـنوراو بیلـص   5

. تساهنآ
. تسا كار  ناگدنناوخ  دایز  هجوت  دروم  هناشن  نیا 

، اهییادوب زا  هدـنام  ياجرب  ياههیبتک  هلمج  زا  اهگنهرف  یخرب  رد  هک  تسا  یناتـساب  دامن  کـی  دیـشروخ . خرچ  اـی  هتـسکش  بیلـص   6
. دش هتفرگ  راک  هب  رلتیه  طسوت  تمالع  نیا  دعب ، اهلاس  تسیانوی و  ینلس و  ياههربقم 

.. دنریگب هرخسم  هب  ار  تیحیسم  نید  دناهتساوخ  ناتسرپ  ناطیش  زین ، هناشن  نیا  رد 
دراد و رارق  یمره  يالاب  رد  هک  یمـشچ  دراد . ترهـش  دنیببیم ) ار  اج  همه  هک  یمـشچ   ) ناطیـش مشچ  هب  مشچ  نیا  نیب : ناهج  مشچ   7

. دوشیم هدید  اهنآ  نیرفن  يرگوداج و  اهییوگشیپ ، رد  تمالع  نیا  دهد . ناشن  ار  اج  همه  رب  فارشا  تراظن و  دهاوخیم 
. تسا هدوب  زین  ناتساب  رصم  رد  دیشروخ  يادخ  تمالع  دراد و  دوجو  زین  اکیرما  رالد  يور  دامن  نیا  هتبلا 

. دشابیم ددع 666  یفرعم  هک  هدش  لیکشت  هیاوز )  ) هشوگ شش  زا  تسیتسرپ و  ناطیش  رد  تمالع  نیرتيوق  هشوگ : شش  هراتس   8
. تسه مه  تسینیمیف  هناشن  نز و  سنج  لبمس  هزورما  دوریم . راک  هب  ینوسام  ياهژل  رد  تسا و   Isis دامن (: Ankh  ) خنآ  9

. تسا يروراب  ینارتوهش و  لبمس  خنآ ،
. تسا هدوب  ناتساب  رصم  رد  يروراب  یگدنیاز و  دامن  لکش : یمره  كون  ای  یگنس  نوتس   10

.. Bahomet ای سوکعم  هشوگ  هراتس 5   11
رد دوخ ، تسد  تکرح  اـب  ( co rnuto  ) راد خاش  ناطیـش  ناتـسرپ ، ناطیـش  اهنوسام و  رکفت  رد  رادخاش : تسد  ای  ناطیـش  تسد   12

.. دهدیم شیامن  ار  نآ  ياهيدیلپ  ناطیش و  عقاو 
هدـید ناتـسرپ  ناطیـش  تروص  تسد و  يور  ریواـصت  اهدـنب و  ندرگ  یخرب  رد  هک  تسا  گرم  تمـالع  ناوختـسا : همجمج و  وید ،  13

.. دوشیم
. دهدیم ناشن  ار  ناتسرپ  ناطیش  زا  یتسینویهص  میژر  ناهنپ  راکشآ و  تیامح  تمالع ، نیا  یتسینویهص : میژر  مچرپ   14

ور ربت  ود  تمالع  هدوب . تلادع  دامن  ناتـساب  مور  رد  الاب  هب  ور  ربت  هک  ارچ  تسا ، نییاپ  هب  ور  يربت  تلادع ، دض  دامن  تلادـع : دـض   15
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. تسا اهتسنیمیف  هناشن  زین  الاب  هب 
. تسا حیسم  ترضح  ندرک  هرخسم  هناشن  همه  همه و  ینابرق ، ای  هعیلط  زب  وداج ، يادخ  سردنم ، زب  رادخاش ، زب  زب ، رس  (: Goat  ) زب  16

: دنیوگب دنهاوخیم  تمالع  نیا  اب  ناتسرپ  ناطیش 
. تسا ناطیش  زا  يدامن  زب )  ) Goat عقاو رد  تسا ! دش  هتشک  رشب  ناهانگ  يارب  ياهرب  دننام  حیسم 

: دراد دروم  نیا  رب  تلالد  تسا و  نیناوق  مامت  ندرب  نیب  زا  هدنهد  ناشن  تمالع ، نیا  (: Anarchy  ) جرم جره و   17
! هدب ماجنا  وت  تسا ، هدننک  بیرخت  هچ  ره  »

. تسه زین  لاتم  يوه  ياههورگ  دامن  ًالومعم  تمالع ، نیا  »
: عبنم

http://www. rasekhoon. net تیاس زا  هتفرگرب  انشآ 122  رادید  هلجم 

امنیس هدرپ  يور  ناطیش 

عوضوم اب  ییاهملیف  لاح  هب  اـت  رگا  دروآیم . دـنب  ار  هدـننیب  سفن  هک  دراد  دوجو  قیلعت  یعون  هارمه  سرت  یتسرپ ، ناطیـش  ياـهملیف  رد 
يور ناطیـش  دوجو  نداد  ناشن  اب  دـنراد  دـصق  اهملیف  عون  نیا  نارگیزاب  نادرگراک و  هک  دـیا  هدـش  هجوتم  دیـشاب  هدـید  یتسرپ  ناطیش 

. دنتسه هدننیبرپ  الومعم  دننکیم  لقتنم  هک  یناجیه  سح  اب  اهناتساد  عون  نیا  دنورب . رش  ریخ و  گنج  هب  نیدامن  یلکش  هب  نیمز 
. تسا رتروهشم  همه  زا  یکسنالوپ  نمور  دناهتخاس ، ملیف  یتسرپ  ناطیش  هرابرد  هک  ییاهنادرگراک  نیب 

یکسنالوپ نمور  يرامزر /  هچب 
زا يدـنزرف  تسا  رارق  ناشتـسرپ  ناطیـش  ياـههیاسمه  موش  هماـنرب  اـب  هک  تسا  یناوج  رهوش  نز و  هراـبرد  يراـمزر » هچب   » ملیف ناتـساد 

یملیف نیرتيدج  تفگ  ناوتیم  تارج  هب  هک  تسامنیـس  خـیرات  ياهملیف  نیرتحرطم  زا  یکی  يرامزر » هچب  . » دـنروایب ایند  هب  ار  ناطیش 
. دیشک شیپ  ار  یتسرپ  ناطیش  ناطیش و  عوضوم  هک  دوب 

نیا ياهملیف  نیرتهب  ءزج  مه  زونه  نآ  تخاس  زا  لاس  هب 50  کیدزن  تشذگ  اب  دوب و  يزاسملیف  يایند  رد  بیجع  هثداح  کی  ملیف  نیا 
. تسا هنیمز 

هب ار  يراـمزر »  » تسوـگآ 1969 مهن  رد  هرظتنم  ریغ  خـلت و  قاـفتا  کـی  اـما  دراد  شملیف  هراـبرد  ار  رظن  نیمه  مه  یکـسنالوپ  هکنیا  اـب 
. درک لیدبت  یکسنالوپ  ملیف  نیرتخلت 

هک ینامز  درک . جاودزا  دوب  ياهدـش  هتخانـش  نادرگراک  هک  نمور  اب  دوویلاه  هب  ندـمآ  زا  دـعب  هک  دوب  يراک  هزات  رگیزاب  تیت  نوراـش 
تحارتسا لوغـشم  سلجنآ  سل  زلیه  یلروب  رد  شاهناخ  رد  دنارذگیم  ار  شیرادراب  رخآ  هام  هک  نوراش  دربیم ، رـس  هب  ندنل  رد  نمور 

یبانط دعب  دندناسر ، لتق  هب  وقاچ  هبرـض  زا 100  شیب  اب  لکـش  نیرتعیحف  هب  ار  شنانامهم  وا و  دـندرک و  هلمح  اجنآ  هب  ياهدـع  هک  دوب 
. دنتخادنا شندرگ  رود 

کی نز و  هس  ییاضق  سیلپ  هکنیا  ات  دنداد ؛ طبر  یتسرپ  ناطیش  عوضوم  يرامزر و  هچب  ملیف  هب  ار  نوراش  لتق  اههناسر  قافتا  نیا  زا  دعب 
. دندرک همکاحم  ریگتسد و  هورگ ) سیئر   ) نوسنم زلراچ  هارمه  هب  ار  درم 

هب ار  شایناشیپ  وقاچ  اـب  هک  یلاـح  رد  يالوج 1970  خـیرات 24  رد  لاس  کی  زا  دـعب  تشاد  یتسرپ  ناطیـش  شیارگ  هک  نوسنم  زلراـچ 
: تفگ دش و  هاگداد  دراو  دوب  هدیرب   x لکش

. دیسانشب ارم  دیناوتیمن  یهاگداد  چیه  اب  متسه و   x کی امش  ناهج  يارب  نم  »
هب اهنآ  دش  دییات  مادعا  تازاجم  وغل  هحیال  هک  ینامز  اما  دندش  موکحم  مادـعا  هب  اینرفیلاک  یلاع  هاگداد  رد  شتـسدمه  راهچ  نوسنم و  »
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. دنربیم رسب  نادنز  رد  مه  زونه  دندش و  موکحم  دبا  نادنز  هب  دندوب  هداد  ماجنا  هک  يرامشیب  ياهتیانج  رطاخ 
خلت یکـسنالوپ  ماک  هب  رمع  رخآ  اـت  تفرگ  ملیف  نیا  هک  يزیاوج  ياهینیریـش  اـما  دوب  يزیگنا  هرطاـخ  ملیف  هکنیا  اـب  يراـمزر  هچب  ملیف 

. تسا
. دنتسه تیت  نوراش  لتق  هنحص  رس  نارومام 

« تیلباه يروگیرگ  هدرک /  طوقس  هتشرف 
. دش هتخاس  لاس 1989  رد  هک  تسییامعم  كانسرت  ملیف  کی  هدرک » طوقس  هتشرف 

. تسا ملیف  تیصخش  نیرتیلصا  زباه  ناج  هاگآراک 
نیا يارجام  دوشیم  هجوتم  شتاقیقحت  رد  تسا و  سیر  راگدا  مسا  هب  ياهریجنز  لتاق  کـی  هدـنورپ  هب  یگدیـسر  یـسررب و  لوؤسم  وا 

ییاهباتک سیلپ و  نآ  رتخد  زا  ییوجزاب  قیرط  زا  وا  دوشیم . طوبرم  تسا  هدرک  یـشکدوخ  لبق  لاـس  هک 30  یـسیلپ  هدنورپ  هب  اهلتق 
. دنزیم تیانج  هب  تسد  دنکیم و  لولح  اهناسنا  مسج  رد  هک  دوشیم  لزازع  مسا  هب  یناطیش  دوجو  هجوتم  دنکیم  ادیپ  هک 

نیا تسا ، تخـس  شرواب  هک  دتفایم  یتاقافتا  دـیوریم  شیپ  هک  روط  نیمه  اما  دـنکیمن  هدز  تهب  ار  امـش  يزیچ  ملیف  لوا  هقیقد  هد  ات 
. تسا رگیزاب  نیا  زا  بان  ینیرفآ  شقن  کی  نتگنشاو  لزند  نارادفرط  يارب  ملیف 

ياهقباس اب  وا  دندوب  دقتعم  نادـقتنم  زا  یلیخ  هک  تسا  هتـشون  نازاک  ایلا  فورعم  نادرگراک  دـنزرف  نازاک  سالکین  ار  ملیف  نیا  همانملیف 
. دنک لمع  اهنیا  زا  رتهب  یلیخ  تسناوتیم  دراد  يزاسملیف  هنیمز  رد  شردپ  هک 

یقرـش لامــش  رد  گروـب  سملوـه  مـسا  هـب  یعقاو  نادـنز  کـی  رد  هدـش  يرادرب  ریوـصت  نادـنز  رد  هـک  مـلیف  نـیا  یعقاو  ياـههنحص 
. دوب ریاد  لاس  دص  زا  رتشیب  هک  تسایفلدالیف 

. دش هتسب  لاس 1996  رد  نادنز  نیا 
لکیام ج يوج و  تربار  ساتئوک ، سایلا  ینیفلودناگ ، زمیج  ستیواد ، تبما  دـنلرتاس ، دـلناد  نمدوگ ، ناج  نتگنـشاو ، لزند  نارگیزاب :

« رنود دراچیر  روم ، ناج  سحن /  علاط  ناگاپ .
لاس رد  شاهخسن  نیلوا  هک  ملیف  نیا  تشاد . ریگ » نج  هک » دراد  ار  یترهش  نامه  یتسرپ  ناطیش  عوضوم  تشحو و  رناژ  رد  سحن » علاط 
ددع يور  شنادرگراک  دـیکات  اب  ملیف  نیا  دراد . یناطیـش  يراتفر  هک  تسیکدوک  هرابرد  دـش ، هتخاس  رناد  دراچیر  ینادرگراک  هب   1976

. دمآرد یمومع  نارکا  هب  رگید  ياهروشک  اکیرمآ و  رد   1976  / 6 خیرات 6 /  رد  تسا  ناطیش  زا  يدامن  هک   666
شرـسمه هیحور  ندرب  الاب  رطاخ  هب  دریگیم  میمـصت  شدازون  گرم  زا  دـعب  تسایلاتیا  روشک  رد  اکیرمآ  ریفـس  نواعم  هک  نروت  تربار 

. دنک لوبق  يدنزرف  هب  هداد  تسد  زا  ار  شردام  ناتسرامیب  رد  هک  ار  يا  هچب  رسپ  نیرتاک ،
تسیتفص ناطیـش  دازون  نامه  شا  هچب  دوشیم  هجوتم  دروآیم  هراچیب  شیـشک  کی  رـس  شلداعتمان  رـسپ  هک  ییالب  زا  دعب  لاس  جنپ  وا 

زا ًالـصا  شیـشک  هتفگ  هب  هک  تسیبیجع  هچب  رـسپ  نیمید  دوش . هتـشک  دیاب  دـنتفگیم  دـندزیم و  فرح  شاهرابرد  همه  لبق  یتدـم  هک 
، ملیف مود  هخسن  رد  دوشیم . هتشک  یکوکشم  زرط  هب  دشاب  هتـشاد  یلکـشم  وا  اب  هک  سک  ره  دراد ؛ یناطیـش  یتیهام  هدشن و  هداز  ناسنا 

. تسا ماس  ومع  یتسرپرس  تحت  هک  هدش  لیدبت  یناوجون  رسپ  هب  هک  مینیبیم  ار  نیمید 
. تسا شاهدهع  هب  يدایز  ياهتیرومأم  دراد و  یبیجع  تردق  هک  دونشیم  شاهسردم  ملعم  زا  وا 

 … دنزیم یشکدوخ  هب  تسد  دنکیم و  ادیپ  شرس  قرف  رد  ار  ددع 666  وا 
: نارگیزاب

ناطیش عفادم  لیکو  نوتگارت و …  کیرتاپ  کیمر ، یل  کیپ ، يروگرگ  رنراو ، دیوید  سلیوت ، دیوید  ورافایم ، زلیتسا ، ایلوج  ربیرـشویل ،
دروفکه رولیت  / 
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. تسا هدش  هتخاس  یکرویوین  هدنسیون  نمردین ، وردنا  زا  ینامر  ساسا  رب  لاس 1997  رد  ناطیش  عفادم  لیکو 
زا ار  يرم  شرسمه  هار  لوا  نامه  دوشیم و  ناطیش  عفادم  لیکو  هتساوخان  روط  هب  هک  تسا  نموب  نیوک  مسا  هب  يدرم  ناتـساد  ملیف  نیا 

. دهدیم تسد 
اب ناوج  لیکو  نیا  یهارمه  زاغآ  نیا  دهدیم و  يراکمه  داهنشیپ  وا  هب  تسا  مسجم  ناطیش  کی  شدوخ  هک  نوتلیم  ناج  مسا  هب  يدرم 

. تسا ناطیش 
تسو یت  ناطیش /  هناخ  نسلین و …  نینک  زنوج ، يرفج  نورت ، زیلراچ  ونیچاپ ، لآ  زویر ، ونایک  نارگیزاب :

. دش هتشاذگ  سیلم  جروج  زا  یملیف  يور  لاس 1996  رد  راب  نیلوا  ناطیش » هناخ   » مسا
. دوب کچوک  رهش  کی  رد  ناطیش  دوجو  هرابرد  تخاس  وا  هک  یملیف 

نیا ناتـساد  تخاس . ار  نآ  یتدـم  زا  دـعب  درک و  مان  نیمه  اب  ياهمانملیف  نتـشون  هب  عورـش  تسو  یت  راب  نیمود  يارب  لاس  هلصاف 13  هب 
دـسرب و شـسرد  هب  مه  ات  ددرگیم  تقو  همین  راک  کی  لابند  زویه  اـتناماس  مسا  هب  یناوج  رتخد  هک  ددرگیم  رب  لـبق  لاـس  هب 30  ملیف 

. دنک نیمأت  ار  شایگدنز  همه 
. دریگب هدهع  رب  ار  یکدوک  زا  يرادهگن  ياهناخ  رد  دریگیم  میمصت  اتناماس 

هناـخ هب  اـهنآ  هک  یناـمز  دراد . هلـصاف  رهـش  زا  اـهرتمولیک  هک  دوریم  یمیدـق  گرزب و  ياهناـخ  هـب  شناتـسود  زا  یکی  اـب  نـیمه  يارب 
. تسا شاهنیس  رد  یگرزب  زار  هک  دراد  یفوخم  هناخبحاص  وا  دتفایم . قافتا  یگتفرگ  هام  دنسریم 

رـشتنم يا  یمـسر  ربخ  زونه  هراب  نیا  رد  تاعوبطم  اما  تسا  هدش  هتخاس  یعقاو  يارجام  کی  يور  زا  ملیف  نیا  هک  دنراد  داقتعا  اهیلیخ 
. دناهدرکن

هابتشا هب  ریت  تفه  کی  هلولگ  تفرگ و  رارق  هلمح  دروم  درکیم  يزاب  ار  رکشل  یهایـس  شقن  ملیف  نیا  رد  هک  یلحم  ياههمدخ  زا  یکی 
. تفر هناشن  وا  تمس  هب 

نئوب و…  جآ  گنیورگ ، اتیرگ  ونورنو ، يرام  نونان ، مات  وهانود ، نیلکاژ  نارگیزاب :
یکسنالوپ نمور  مهن /  هزاورد 

اهنآ نیرتیلـصا  زا  یکی  هک  تسا  هتخادرپ  یتسرپ  ناطیـش  عوضوم  هب  شناراکمه  هیقب  زا  رتشیب  یکـسنالوپ  نمور  میتفگ  هک  روط  نامه 
. تسا يرامزر » هچب   » نامه

هب مهن » هزاورد   » داتفین و قافتا  نیا  اما  دورن  اهملیف  عون  نیا  تخاس  تمـس  رگید  وا  تیت  نوراـش  گرم  زا  دـعب  دـندرکیم  رکف  اـهیلیخ 
. دمآرد یمومع  نارکا  هب  یتسرپ  ناطیش  عوضوم  اب  لاس 1999  رد  نمور  ینادرگراک 

نایرتشم زا  یکی  طسوت  اه » یکیرات  یهاشداپ  مهن  هزاورد   » زا ياهخـسن  هک  تسا  بایان  ياهباتک  فورعم  نالالد  زا  یکی  وسراک  نید 
. دنک ادیپ  شیارب  ار  باتک  زا  رگید  هخسن  ود  وا  دوشیم  رارق  دسریم و  وا  تسد  هب  ناکلاب  مسا  هب  شدنمتورث 

رد مه  باتک  رگید  هخـسن  ود  هدش ، هدـنازوس  شتآ  رد  نآ  شراگن  مرج  هب  باتک  نیا  هدنـسیون  دوشیم  صخـشم  قیقحت  یمک  زا  دـعب 
. تسا رلسک  مسا  هب  ینز  دزن  هسنارف  رد  ساگراف و  روتکیو  دزن  لاغترپ 

هک تسنیا  لثم  دنریگیم  رارق  مه  رانک  رد  هک  ینامز  باتک  هس  نیا  دوشیم  هجوتم  نید  رلـسک ، ناراکمه  زا  یکی  ندـش  هتـشک  زا  دـعب 
یمیقتـسم هراشا  هک  دهدیم  خر  ملیف  نیا  همادا  رد  يراوگان  تاقافتا  هتبلا  دـنزیم . كانرطخ  ياهراک  هب  تسد  دـنکیم و  لولح  ناطیش 

. دراد ددع 666  لثم  ناطیش  لئاسم  هب 
. دننک ادیپ  تسد  ناطیش  ورملق  هب  دننکیم  شالت  هک  تسا  یناتسرپ  ناطیش  هرابرد  ناتساد  یلصا  طخ 

. تسا هتشون  ییایناپسا  راگن  همانزور  هدنسیون و  ترور  زرپ  روترآ  ملق  هب  یباتک  يور  زا  ار  ملیف  نیا  ناتساد  نمور 
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اگنال و…  کنارف  ینومآ ، ینوت  رولیات ، کج  هینیس ، لئوناما  نیلآ ، انل  پد ، یناج  نارگیزاب :
یناریا ياهناطیش 

. تسا هدش  هدیشک  ریوصت  هب  ناطیش  راب  نیدنچ  مه  یلخاد  ياههنومن  رد  یجراخ ، ياهملیف  رب  هوالع 
؛ تسا هدش  هراشا  دنک  ادیپ  ناسنا  هب  تسا  نکمم  وا  هک  ياههطاحا  ناطیش و  هب  ینطو  ياهلایرـس  اهملیف و  زا  يددعتم  ياهسناکـس  رد 

. دش هدیشک  ریوصت  هب  یعقاو  يانعم  هب  اهنآ  رد  ناطیش  هک  دندش  هتخاس  لایرس  دنچ  اما 
يارب ناـسنا  ندوب  رطخ  ضرعم  رد  دـهدیم  ماـجنا  وا  هک  ییاـهراک  ناطیـش و  هرهچ  نداد  ناـشن  اـب  هدرک  یعـس  لایرـس  نیا  نادرگراـک 

. دشکب ریوصت  هب  حضاو  یلیخ  ار  یناطیش  ناهانگ  هب  ندش  کیدزن 
یمخفا اضریلع  دوب /  هتشرف  کی  وا 

هک ینامز  ددرگیم ؛ زاب  لبق  اهلاس  هب  میدوب  دهاش  نویزیولت  رد  ار  سنجدـب  مسجم و  ناطیـش  کی  ریوصت  ام  هک  یتاعفد  نیلوا  زا  یکی 
هب اب  یمخفا  اضریلع  درک . هبرجت  تشاد  ییالاب  کسیر  هک  صاخ  شقن  کی  اـب  ار  نویزیولت  رد  شايدـج  روضح  نیلوا  يراـشفا  هراـهب 
هام دوب » هتـشرف  کی  وا  . » دـهدب ناشن  ار  مدآ  يرـس  کی  یگدـنز  رد  ناطیـش  نیگنـس  هیاـس  تسناوت  هتـشرف  تیـصخش  ندیـشک  ریوصت 
ره دنک ؛ بذج  ار  يرامشیب  نابطاخم  تسناوت  تفر و  نتنآ  يور  روپ  یمظاک  اضریلع  زا  ياهمانملیف  اب  ود  هکبـش  زا  لبق  اهلاس  ناضمر 
. دوب هدمآرد  بآ  زا  بوخ  دناهدش  هتخاس  هنیمز  نیا  رد  هک  ییاهلایرس  اب  هسیاقم  رد  اما  تشاد  يراتخاس  ياهفعض  لایرس  نیا  دنچ 

ار وا  دراد  ینیدتم  هداوناخ  هک  دازهب  درادن . يدـعاسم  لاح  هک  دـنکیم  دروخرب  هتـشرف  مسا  هب  يرتخد  اب  یفداصت  روط  هب  يرهاط  دازهب 
. دشاب هدرک  یکمک  دناوتب  دیاش  دربیم  شاهناخ  هب 

دازهب و تسا  کیدزن  هک  دوریم  شیپ  ییاج  ات  دنزیم و  مه  هب  ار  يرهاط  هداوناخ  شمارآ  دراد  هک  یبیجع  هدننز و  ياهراتفر  اب  هتشرف 
؛ تخادنایم نارگید  هب  هک  دوب  یتاذ  دب  یناطیش و  هاگن  تشاد ، هتشرف  هک  ییاههصخشم  زا  یکی  دنوش . ادج  رگیدکی  زا  انعر  شرـسمه 

. داد ماجنا  مه  ار  راک  نیا  دروایب و  رد  ياپ  زا  ار  دازهب  ردام  شهاگن  اب  درک  یعس  هک  ینامز  لثم 
؛ نارگیزاب

، یچرهوج نسح 
، راشفا هراهب 

، ینایواک میرم 
، یبارض یضترم 

، یلکوت اضر 
، یمالغ همطاف 

، رف يدیهش  ایلیا 
یمساق ایرث 

*******
مدقم سوریس  امغا / 

ار سایلا  مسا  هب  یناطیش  درک  یعس  لبق  لاس  هس  ناضمر  هام  مدقم  سوریـس  دراد . ار  شدوخ  صاخ  ياهشور  هار و  ناطیـش  نداد  ناشن 
. دریگیم هدهع  رب  ار  شیاهراک  مامت  تیریدم  دنکیم و  ذوفن  ناهوژپ  هط  مان  هب  یحارج  حور  رد  هک  دشکب  ریوصت  هب 

هب اهههبج  رد  ناگدـنمزر  يور  شزیمآ  تیقفوم  ياهیحارج  لیلد  هب  هک  تسا  باصعا  زغم و  صـصخت  قوف  کـشزپ  ناـهوژپ  هط  رتکد 
. دوب فورعم  الط  هجنپ 
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. دنکیم یگدنز  ییالیو  هناخ  رد  سایلا  شایمیدق  تسود  اب  شرسمه  گرم  زا  دعب 
رد ناطیـش  داتفایم . هدنخ  هب  بطاخم  یهاگ  هک  دادیم  ناشن  یهیدـب  ردـق  نآ  ار  ناطیـش  تفر  نتنآ  يور  لوا  هکبـش  زا  هک  لایرـس  نیا 

هکنیا نودب  دنامب و  هدنز  شرامیب  مادک  هک  دادیم  روتسد  درکیم ، لرتنک  ار  شایـصخش  یگدنز  درکیم . تلاخد  رتکد  ياهراک  همه 
یلاجنج و هتشرف » کی  وا   » لایرس لثم  شخپ  نامز  رد  مه  لایرس  نیا  تفرگیم …  سامت  نارگید  اب  دشاب  هتشاد  یهارمه  نفلت  یشوگ 

. تشاد لابند  هب  يدایز  ياههیشاح  دوب و  بطاخم  رپ 
: نارگیزاب

، خرات نیما 
، نشور هسیفن 
، يرذون جریا 

، هنگنز ایعل 
یلیمک دماح 

حودمم رصان  و 
: عبنم

خنرس يرهشمه  هیرشن 
http://www. rasekhoon. net تیاس زا  هتفرگرب  يروکش  ارتیم  هدنسیون :

مسجم ناطیش 

تسا هدرک  يزادنا  هار  اکیرمآ  رد  ار  ناطیش  ياسیلک  وا  هک  ارچ  هدروخ ؛ هرگ  يزورما  یتسرپ  ناطیش  اب  شمان  هک  تسیسک  يول ، ناوتنآ 
. تسا هدوب  یمهوتم  بیجع و  ناسنا  فلتخم ، ياهتیاور  ساسا  رب  و 

شدوخ يارب  مه  ياهدروخ  بیرف  ناوریپ و  تسناوت  تخاس و  شیاههظعوم  اهفرح و  ساسا  رب  اهنت  چوپ و  چـیه و  اـب  ار  شیاـسیلک  وا 
، شاهقرف وا و  يوهایه  تاغیلبت و  دوجو  اب  هک  يددع  تشاد ؛ ار  وریپ  رازه  نتـشاد  ياعدا  شگرم  نامز  رد  هک  ییاج  ات  دـنک ؛ اپ  تسد و 

تالالتخا ییوگغورد و  تدش  زا  هک  دراد  یبیرغ  بیجع و  تشذگرس  ناطیش  ياسیلک  راذگ  هیاپ  اما  دیسریمن . رظن  هب  دایز  مه  نادنچ 
. دنکیم تیاکح  وا  یتیصخش 

نیا هب  ار  وا  يزیچ  هچ  دوب و  هک  دنکب  ار  بیرغ  بیجع و  ياههظعوم  نیا  دزادـنیب و  هار  ار  ناطیـش  ياسیلک  هکنیا  زا  لبق  يول  ناوتنآ  اما 
ياهمدآ همه  تشذگرـس  لثم  دـینکن  رکف  ناـتدوخ  اـب  هتبلا  دراد و  دوجو  يداـیز  ياـهرظن  فـالتخا  هراـب  نیا  رد  دـناشک ؟ وس  تمس و 

رد صخـش  نیا  یگدـنز  هرابرد  رواب  لـباق  ریغ  بیجع و  تواـفتم و  ياـهتیاور  همه  نیا  یلـصا  لـیالد  زا  یکی  هن ! روهـشم . فورعم و 
هک يا  یگدـنز  هراـبرد  مه  شدوخ  هک  راـگنا  هتـشون ؛ شدوخ  هراـبرد  تواـفتم  یفارگوـیب -  همانیگدـنز -  ود  هک  تسوا  دوـخ  تقیقح 

. تسا هتشاد  کش  هدنارذگ 
زا تسا  رپ  هتشون  نیا  دراد . مان  ناطیـش » ییوج  ماقتنا   » هتـشون لاس 1974  رد  یگلاـس و  نس 44  رد  ناوـتنآ  هک  ییاههمانیگدـنز  زا  یکی 
لاس رد  هک  تسا  ناطیـش » یگدنز  ياهزار   » وا رگید  همانیگدـنز  هدـشمگ . گرگ  کی  سابل  رد  وا  ياهراک  زا  یتسرهف  بیجع و  دراوم 

اب ینامز  هک  رتراب  چنالب  مان  هب  ینز  نابز  زا  تسیلایخ  ياهتـشون  همانیگدـنز  نیا  هدوب . هلاس  يول 60  هک  ینامز  ینعی  هدش ؛ هتـشون   1990
. تسا هتشاد  عورشمان  هطبار  يول  ناوتنآ 

هفاضا شایگدـنز  فلتخم  ياـهههد  رد  شیاـهاعدا  اـهفرح و  هب  مادـم  تشون ، شدوخ  يارب  هک  ياهمانیگدـنز  ود  نیا  رب  هوـالع  يول 
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هب ار  يرگید  بیرغ  بیجع و  عیاـقو  اـهارتفا و  اـههناسفا و  مه  يول  ناـفلاخم  دـش و  یمن  متخ  اـج  نیمه  هب  هیـضق  هکنیا  بلاـج  درکیم .
یتاعالطا نآ  همه  نایم  زا  دیآیم  همادا  رد  هچنآ  دادیم . ناشن  دوب  هچنآ  زا  رتبیجع  ار  وا  هاوخان  هاوخ  هک  دندرکیم  هفاضا  وا  یگدـنز 

. دناهدوب وا  یگدنز  تیعقاو  هب  رتکیدزن  رظن  هب  هک  هدش  باختنا 
هناسفا نج و  زارپ  یکدوک 

زیون یلیا  تلایا  دلوتم  وا  دنتـشاذگ . مان  يول » نوتناتـسادراووه   » ار وا  شردام  ردپ و  دمآ . ایند  هب  لیروآ 1930  رد  يول  رودـناش  ناوتنآ 
. دش گرزب  وکسیسنارفناس  رد  اما  دوب 

لاس ياهلاس  ار  هناخ  نیا  يول  دنتـشاد . رهـش  زا  یبوخ  ياج  رد  للجم  گرزب و  ياهناخ  اهنآ  تشاد . كـالما  تـالماعم  هاـگنب  شردـپ 
. دوب وا  تحارتسا  يارب  یلحم  هناخ  نیا  تشاد و 

، هدوب ایناولیـسنارت  لها  یلوک  کی  نتلوک -  ومیرپ  ابول  لیـسس  وا -  گرزبرداـم  دـیوگیم  دراد  دوجو  وا  زا  هک  یگداوناـخ  هماـن  هرجش 
مه رگید  لمتحم  ناتساد  کی  نایرپ . ياههناسفا  اهنج و  اهوید و  هرابرد  ییاهناتـساد  زا  دوب  هدرکرپ  ار  يول  یکدوک  نورد  هک  یـسک 

: دیوگیم هک  دراد  دوجو 
هرابرد ییاهملیف  هک  ییاج  هب  دربیم ؛ ناملآ  هب  دوخ  اـب  هدوب  هلاـس  يرـسپ 15  هک  ار  وا  ناوتنآ  يومع  مود  یناهج  گنج  زا  دـعب  یمک  »
تحت هتشون  لاس 1972  رد  هک  ار  ناطیـش  ینابر  مسارم  باتک  دنکیم  اعدا  يول  دـیآیم و  رد  شیامن  هب  یتسرپ  ناطیـش  یبهذـم  مسارم 

رد نامز  نآ  رد  شردپ  روضح  مدع  زا  یکرادم  يهئارا  اب  ار -  يول  فرح  نیا  انیز »  » شرتخد ياههتفگ  اما  هتـشون  ملیف  اضف و  نیا  ریثات 
! – دنکیم ضقن  ناملآ - 

نایاپیب ياهمهوت  اب  یناوج 
. دش گرزب  ییاکیرمآ  یگدنز  کی  طسوتم  یلومعم و  ًالماک  طیارش  کی  رد  يول 

نیا دوز  یلیخ  هک  دوب  يول  دوخ  اـهنت  نیا  دـنادیمن و  ناـشن  ناـشدوخ  زا  يداـع  ریغ  یگدـنز  تاـفارخ و  هب  ياهقـالع  چـیه  وا  هداوناـخ 
لثم دنارذگیم  يرنه  ياهراک  هب  ار  ینامز  وا  درکیم . ضوع  ار  شلغـش  مادم  یناوج  رد  يول  ناوتنآ  درک . ادیپ  ار  بیجع  ياهشیارگ 

. دش لوغشم  یحور  ياههدیدپ  يور  ندرک  راک  مزیتونپیه و  هب  یتدم  یتح  یساکع و  یقیسوم و 
عباـنم رد  دـیاش  هک  ییاـج  اـت  درکیم . قارغا  هتـشاد  هک  مه  ییاهلغـش  یتـح  شاهتـشذگ و  هراـبرد  هشیمه  يول  هک  تسنیا  تقیقح  اـما 

اهنت یتقو  لاس 1947 -  رد  دیوگیم  يول  هدوب و …  ییانج  ساکع  ای  هدرکیم  راک  مه  ریس ك  رد  یتح  هک  دیناوخب  وا  هرابرد  يرگید 
چیه هک  يزیچ  ددنویپیم ؛ هدوب  ریش  تیبرت  ناشیلصا  راک  هک  یتبدیالس »  » فورعم كریـس  هب  دنکیم و  رارف  هناخ  زا  هتـشاد -  لاس   17

راک كریس  رد  هک  دوش  هدرب  مان  هلاس  يرسپ 17  زا  هک  دشن  هدید  اهریش  فورعم  یبرم  نیا  ياهویـشرآ  رد  یتح  دیـسرن و  دییات  هب  تقو 
مامت دنکیمن و  دییات  یکردم  چیه  هدوب ، ياهلاس 1950  هب  طوبرم  دـنکیم  اعدا  وا  هک  مه  ار  سیلپ  هرادا  رد  ندرک  راک  یتح  هدرکیم .

. تسا هدوب  يزادرپ  ناتساد  غورد و  اهفرح  نیا 
ار راک  نیا  تقو  چیه  اما  هدوب ؛ هدش  هتخانش  نیـسیزوم  کی  وا  هک  تسنیا  مه  نآ  دراد و  دوجو  نایم  نیا  رد  هدش  دییات  تقیقح  کی  اما 

هارمه هب  اوبوا »  » زاس نتخاون  رطاخ  هب  ار  هسردـم  یگلاس  رد 15  درک ؛ عورـش  یگلاس  جنپ  زا  ار  یقیـسوم  يریگ  دای  يول  تفرگن . يدج 
شیب ییاـعدا  مه  نیا  مینادـب  تسا  بلاـج  مه  زاـب  دوب و  هورگ  نیا  وضع  نیرتناوج  ناوـتنآ  درک . كرت  تلاـب  وکـسیسنارفناس  رتـسکرا 
هـصق کی  تشادـن ! دوجو  يرتسکرا  نینچ  ًالـصا  نامز  نآ  رد  هک  دـیوگیم  خـیرات  يروآ  دای  اب  مه  زاب  انیز )  ) شرتخد هک  ارچ  تسین ؛

رگیزاب وا  هک  ییاج  سلجنآ ؛ سل  وکـسلروب  نایام  رتائت  رد  مه  نآ  هدوب  گرا  هدـنزاون  لاس 1948  رد  وا  دـیوگیم  هک  تسه  مه  رگید 
شرسمه مه  ار  هیضق  نیا  هک  دراد  ورنوم  نیلرم  زا  يددعتم  ياهراگدای  نتشاد  ياعدا  يول  دنیبیم ؛ ار  ورنوم -  نیلرم  شاهقالع -  دروم 

. دنکیم در 
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دوشیم لیکشت  يرگوداج  هقلح  - 
هفاک کی  رد  هتـشادن و  يا  یباـسح  تسرد و  راـک  بسک و  دـنکیم ، جاودزا  شلوا -  رـسمه  لوراـک -  اـب  مهوت  ياـقآ  نیا  هک  یناـمز 

راک اهنت  نیا  دنهدیم  ناشن  یعقاو  ًاتبسن  دهاوش  هک  ییاج  ات  ياچ . لوپ  هوالع  هب  هتفه  رد  رالد  هب 30  کیدزن  يارب  هدرکیم ؛ یگدنزاون 
مهو و زار و  زمر و  لابند  هب  هشیمه  وا  دهدیم  ناشن  يول  هیلوا  تشذگرـس  یگدـنز و  هدوب . اهلاس  نیا  رد  ناطیـش  ياسیلک  ياقآ  تباث 

دحیب ینمیرها  یبلط  هاج  کی  يول  رد  دنک ؛ يزاب  ار  بیجع  یشقن  هشیمه  دشاب و  هیشاحیب  مارآ و  تکاس و  هتساوخیمن  هدوب و  لایخ 
هک دراد  ناکما  هتبلا  درک ؛ يزادـنا  هار  ار  وداج » هقلح   » مان هب  يرگوداـج  هورگ  کـی  وا  لاس 1950  رد  هکنیا  اـت  تشاد . دوجو  رـصح  و 

عمج رگنا  تنک  مان  هب  زاسملیف  کی  هناخ  نیمزریز  رد  وداج  هقلح  ياضعا  هدوب . يول  مه  نآ  هتـشاد و  وضع  کـی  اـهنت  هورگ  نیا  لـیاوا 
دیدـج تضهن  یمیدـق و  ياـهرگوداج  هراـبرد  نیمزریز  نیا  رد  يوـل  تشاد . یناطیـش  ياـهملیف  زا  ویـشرآ  کـی  هک  یـسک  دـندشیم ؛

ات دوب  یفخم  کچوک  یعامتجا  هورگ  کی  رتشیب  وداج » هقلح   » هتبلا درکیم . ینارنخـس  رندراگدـلارج  رظن  ریز  ناتـسلگنا  رد  يرگوداج 
نامه نیا  يرگوداج و  هایـس  فیثک و  هورگ  کی  هب  دش  لیدبت  مارآ  هورگ  نیا  هک  تشذگن  يزیچ  یلو  يرگوداج ؛ يدـج  هکبـش  کی 

ناطیش اسیلک ي  فقسا  زار ! زمر و  يراکیفخم و  تساوخیم ؛ ایند  زا  يول  هک  دوب  يزیچ 
يول بیـصن  مه  ار  یمهـس  راجفنا  نیا  دشیم و  بوسحم  برغ  رد  يدازآ  راجفنا  یعون  هب  هک  ییاه  لاس  ینعی  دوب ؛ لاس 1960  طساوا 

یناماس رـس و  هار  نیمه  زا  یتح  دنک و  زاربا  يرگوداج  وداج و  هرابرد  ار  شایـصخش  دیاقع  تسناوت  عاضوا  نیا  زا  هدافتـسا  اب  وا  درک .
. تشادن یبولطم  تیعضو  يدام  رظن  زا  هک  دهدب  شایگدنز  هب 

رد شیاهيوئت  زا  هدافتـسا  اب  دنارذگیم  يردپ  هناخ  رد  یناجم  تماقا  یگدنزاون و  اب  ار  شرـسمه  دوخ و  یگدـنز  دوب  اهلاس  هک  يول 
ياهتیلاعف نامز  نیا  ات  دربب . الاب  یلیخ  ار  شدـمآرد  تسناوت  شاهناـخ  رد  وداـج  یهورگ  ياـههاگراک  يرازگرب  و  يرگوداـج » هقلح  »

هدرپ همانزور  کی  ناتسبات 1966  رد  هکنیا  ات  تشادن  همه  يارب  ياهدش  هتخانش  هبنج  دشیم و  لابند  یهورگ  یصخش و  تروص  هب  يول 
ساسا دوریم  نامگ  هک  یمان  درک ؛ یفرعم  یناطیـش » ياسیلک  ردپ   » ناونع تحت  ار  وا  هک  دوب  نیا  بلاج  تشادرب و  يول  ياهتیلاعف  زا 

. دوب هدرکن  رکف  نآ  هب  مه  يول  دوخ  دیاش  نامز  نآ  ات  هک  يزیچ  تشاذگ ؛ ار  یتسرپ  ناطیش  هدیا  هیاپ  و 
فقسا ناونع  هب  مه  ار  شدوخ  هدرک و  حاتتفا  لیروآ 1966  رد 30  ار  شایصخش  ياسیلک  يول  ناوتنآ  هک  دش  ثعاب  بقل ، نیمه  دیاش 

. دنک یفرعم  اسیلک  مظعا 
هک دنک  ادیپ  ار  یسک  هتسناوتن  نوچ  دنک  یفرعم  اسیلک  مظعا  ردپ  ناونع  هب  ار  شدوخ  هدوب  روبجم  يول  دیوگیم  مه  رگید  تیاور  کی 

. دنک ارجا  اسیلک  رد  ار  كانسرت  یبهذم و  رئاعش  دناوتب 
هایس لیجنا 

هک دوب  ینامز  هلحرم  نیلوا  درک ؛ لمع  هلحرم  ود  رد  درک . يول  ناوتنآ  ناطیـش و  ياسیلک  هجوتم  ار  اـهیلیخ  شراـجفنا  اـب  هک  یبمب  اـما 
هلحرم لاتنزوروج و  سیک و  تیدوج  دـندرک  جاودزا  مه  اب  لحم  نیا  رد  راگن  همانزور  کی  اب  هعماج  لوا  زارط  ياهتیـصخش  زا  یکی 

. دوب يول  رتخد  یناطیش  دیمعت  لسغ  مسارم  يدعب 
. دش لسغ  اسیلک  نیا  رد  دوب  همین  لاس و  هس  نامز  نآ  هک  انیز 

هب يول  باتک  وا ! یناطیـش  لیجنا  هب  میـسریم  میرذـگب ، هک  دـشیم  یعدـم  ار  اهنآ  يول  ناوتنآ  هک  یعقاو  هاگ  هتبلا  یلاـیخ و  طـباور  زا 
: دوب هدش  انب  یتایح  رصنع  راهچ  يانبم  رب  تمسق  راهچ 

رانگار  » هتـشون دراد » تقیقح  تردـق ،  » مان هب  یباتک  يور  زا  ار  باتک  نیا  يول  دـنیوگیم  هتبلا  اهیـضعب  كاخ ». شتآ و  داـب و  بآ و  »
نیا دربیم ، لاؤس  ریز  ار  شردپ  ياهاعدا  عقاوم  رتشیب  هک  انیز  شرتخد  اما  هدرک ؛ یبدا  تقرـس  یعون  هب  هتـشون و  لاس 1896  رد  دربدر »

:« دیوگیم دنکیم و  در  ار  عوضوم 
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هک ییاهراک  یگدنز و  ماهدیدن ». لاح  هب  ات  دـییوگیم  امـش  هک  ار  یباتک  ًالـصا  نوچ  منک  هسیاقم  مه  اب  ار  باتک  ود  نیا  مناوتیمن  نم 
زا عاـفد  بیرغ و  بیجع و  ياـهاعدا  اـهراک و  اـهفرح و  نیا  همه  زا  وا  تذـل  نیرتشیب  دـهدیم  ناـشن  هداد  ماـجنا  اـهلاس  نیا  رد  يول 
زا یکی  رد  الثم  دراذـگب ؛ اـههناسر  رد  اـصوصخ  شیاـمن  ضرعم  هب  رتشیب  هچ  ره  ار  شدوخ  هتـساوخیم  يول  هک  هدوب  نیا  يارب  ناـطیش 

اهراک و هب  ًاعقاو  ایآ   » وا لاؤس  لـباقم  رد  هداد  ماـجنا  لاس 1986  رد  ماش  کی  زا  دـعب  لوراک  يرج  فورعم  دـقتنم  اب  هک  ییاـههبحاصم 
»؟ دراد داقتعا  شیاههتفگ 

: دیوگیم دزادنایم و  الاب  ار  شیاههناش  اهنت 
هک عوضوم  نیا  رـس  شیاههبحاصم  رد  اهراگنربخ و  اب  عقاوم  رتشیب  يول  هک  مینک  هفاضا  مه  ار  نیا  هتبلا  تسیگدنز ». عون  کی  طقف  نیا  »

ناطیش بتکم  هدشیم ! ریگرد  دنتسه ؛ هدروخ  لوگ  قمحا  هدع  کی  شنارادفرط 
نیا زا  شیپ  ات  هک  ارچ  دـهدب ؛ زاـجم  ياهرهچ  ناـشیاهتیلاعف  هب  هک  داـتفا  رکف  نیا  هب  يول  تشذـگ ، هک  هقرف  نیا  نیزاـغآ  ياـهلاس  زا 

هک شنارادفرط  طسوت  رکفت  نیا  غیلبت  هب  درک  عورـش  زوجم  نیا  نتفرگ  يارب  يول  هدشن . هتفریذپ  ای  دوب  ماندب  ای  مدرم  نیب  رد  ناشهورگ 
دوب یـسنج  لئاسم  يور  رتشیب  مه  اهنآ  زکرمت  هطقن  دش ». اهر  دریگیم  ار  ام  يدازآ  هک  يزیچ  ره  یقالخا و  ياهموسر  مسر و  زا  دـیاب  »

: دنتفگیم هک  ییاج  ات 
تفوکرس هظعوم و  زا  تسد  دیاب  هک  دنتسه  نارگید  نیا  هکلب  میـشکب  تلاجخ  نامیـسنج  یقالخا  ریغ  فرع و  ریغ  ياهراک  زا  دیابن  ام  »

: تفگیم يول  دنرادرب ».
نتشاذگ دازآ  اب  هک  دوب  هدش  شرواب  مه  شدوخ  ارهاظ  روز »! هلیح و  اب  هدش  یتح  میروایب  تسد  هب  دیاب  میهاوخیم  ایند  زا  هچنآ  ره  ام  »

ناسنا رگا  وغا  کی  ناونع  هب  ار  ناطیـش  يول  لـصا  رد  دیـسر . قلطم  يدازآ  کـی  هب  ناوتیم  درف  ره  یحور  هناراـکزواجت  ياههتـساوخ 
هک دوب  ناطیـش  نیا  لصا  رد  دوب و  یـصخش  ياهسوه  اههتـساوخ و  هب  ندیـسر  يارب  رب  نایم  هار  کـی  ناطیـش  وا  رظن  زا  هکلب  دـیدیمن 

رسمه يول ؛ ناوتنآ  يارب  اه ؛ يول  يارب  یگداوناخ  لغش  کی  هب  دش  لیدبت  لصا  رد  مه  ناطیش » ياسیلک  . » درکیم ار  اهنآ  يرازگتمدخ 
. درک ناکم  نیا  فرـص  ار  شایگدنز  زا  ههد  هس  يول  شمود . رـسمه  زا  يرگید  دوب و  شلوا  رـسمه  زا  یکی  هک  شرتخد  ود  شمود و 

هناـخ هرجنپ  زا  بلغا  درک و  لاـبند  ار  یقیـسوم  یمرگرـس  ضحم  اـهنت  وا  داد . ماـجنا  اـهلاس  نیا  یط  ار  يداـیز  رایـسب  ياـههبحاصم  وا 
. دشیم هدینش  كانزوس  یگرا  ياون  شهایس 

: دوب اهنآ  زا  یکی  مان  هک  درک  رشتنم  مه  یقیسوم  موبلآ  نیدنچ  يول  ناوتنآ 
هراب نیا  رد  باتک  جنپ  زورما  هک  ییاج  ات  درکن ؛ كرت  تقو  چیه  ار  ناطیـش  هرابرد  باتک  نتـشون  نینچمه  وا  دریگیم ». نشج  ناطیـش  »

. تسا یناطیش » یبهذم  رئاعش   » و یناطیش » لیجنا   » اهنآ نیرتمهم  هک  دراد 
ینهذ هدیشارت و  رس  اب  شوپهایس  درم  يول  ناوتنآ  ماجنا  رس  دراد . ناطیش » يوداج  و » ناطیش » ياهتشاددای   » مان هب  مه  باتک  ود  ناوتنآ 
مالعا یبلق  هلمح  ار  شگرم  تلع  دیسر ؛ شفیثک  یگدنز  طخ  ياهتنا  هب  یگلاس  رد 67  لاس 1997  ربتکا  رد  وداج  لایخ و  مهوت و  زا  رپ 

. دندرک
رازگرب نیولاه  فورعم  نشج  هک  ربتکا  هام  بش  نیرخآ  رد  ینعی  دـندرک ؛ مالعا  دـعب  زور  ود  ًادـمع  ار  وا  گرم  ناـمز  اـما  شاهداوناـخ 

. دش میسقت  شحول  هداس  ناراداوه  نیب  شرتسکاخ  هدنازوس و  وا  دسج  دوشیم .
يدابآ لامج  اراس  هدنسیون :

: عبنم
http://www. rasekhoon. net تیاس زا  هتفرگرب  هرامش 69  خنرس ، يرهشمه  هیرشن 

یتسرپ ناطیش  رب  ياهمدقم  لوا  تمسق  یتسرپ -  ناطیش 
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: هدننک هیهت 
یمیرک دومحم 

: عبنم
نوخسار

. دشاب عماج  لماک و  هلاقم  نیا  ات  ماهدرک  یعس  هک : تسنیا  دوش  رکذ  هلاقم  يادتبا  رد  تسا  مزال  هک  ياهتکن 
. دیزادرپب يدعب  ياهتمسق  يهعلاطم  هب  هدرک  اهر  ار  نآ  اتقوم  دیناوتیم  دیدش  هتسخ  نآ  ياهتمسق  زا  کی  ره  ندناوخ  رد  رگا  اذل 

زا دـناهدش  حرط  تالاقم  نیا  رد  عوضوم  رتشیب  ندـش  نشور  يارب  راچان و  هب  هک  يزیمآ  رفک  ياهفرح  رطاخ  هب  تسا  مزـال  شیپاـشیپ 
. منک یهاوخ  رذع  یمارگ  ناگدنناوخ 

« نینمؤم متنک  نا  نوفاخو  مهوفاخت  الف  ءایلوا ه  فوخی  ناطیشلا  مکلذ  امنا  »
لآ هکراـبم  هروس  .« ) دـینک اورپ  نم  زا  دیـسرتن و  نآ  زا  دـیراد  ناـمیا  رگا  سپ  دـناسرتیم  ار  شناتـسود  هک  تسا  ناطیـش  نیا  عقاو  رد  »

: دنیامرفیم ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  قداص  ماما  هیآ 175 ) نارمع 
.« سباوللا هیلع  مجهت  هنامزب ال  ملاعلا  »

ددرگیم صخـشم  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  موصعم  ماما  تیاور  نیا  اب  دریگیمن ». رارق  راوگان  ثداوح  موجه  دروم  دـشاب  شناـمز  هب  ملاـع  سکره  »
. تسا یساسا  مهم و  هعماج  زور  لئاسم  هب  تبسن  یهاگآ  هزادنا  هچ  ات  هک 

. دشاب لفاغ  نآ  زا  دوخ  یل  هدش و  راتفرگ  یبتکم  يرکف و  تافارحنا  یعامتجا و  دسافم  بادرگ  رد  ناسنا  تسا  نکمم  اریز 
لایما ینابرق  ادابم  ات  دشاب  تریـصب  ملع و  حالـس  هب  حلـسم  يزورما  هعماج  رد  هک  ددرگ  بلطم  نیا  هجوتم  ناسنا  ساوح  یمامت  دیاب  اذل 

ماسرـس تعرـس  اـب  هنافـسأتم  هک  عماوج  زورما  یبتکم  يرکف و  تالـضعم  زا  یکی  راذـگ  نیا  رد  دوشن . يرکف  يداـقتعا و  ناـیغاط  موش 
هداد لکــش  رییغت  بـتکم  تـسا ، هدـیدرونرد  زین  ار  ناریا  اـم  زیزع  روـشک  ًاـصوصخ  یمالــسا  عـماوج  هدــش و  عیاـش  عـماوج  رد  يروآ 

. تسا یتسرپ ) ناطیش   ) مسینطیس  / Satanism
هدرک و هدولآ  زین  ار  رتنسم  دارفا  یتح  ناناوج و  ناـناوجون ، ناـکدوک ، هک  دـیامنیم  ناـیع  ار  دوخ  تارثا  یناـمز  عوضوم  نیا  زا  تلفغ 

. دشاب هدش  رید  نآ  ناربج  يارب  دیاش  رگید 
دیلپ بتکم  نیا  موش  راثآ  اریز  میاهداد . تسد  زا  ار  يرایـسب  نامز  زین  نونکا  هک  دنچ  ره  دریذپ . تروص  هناریگـشیپ  مادقا  دیاب  نیا  رب  انب 

. تسا هدرک  هدولآ  زین  ار  روشک  یگنهرف  ياههاگتسد  زا  يرایسب  یتح  هدش و  رادیدپ  نونکا  مه 
هتخاس نایامن  رضاح  رصع  رد  ار  ناطیش  یعقاو  هرهچ  تسا  ددص  رد  هدرک و  انشآ  ناهج  ینونک  تیعضو  اب  ار  امـش  هعومجم  نیا  هعلاطم 

هتخاس و نایامن  ار  دوخ  ياهفعض  يرگ ، یطارفا  اب  ناطیش  هشیمه  هناتخبـشوخ  دنک . یفرعم  تیناسنا ، ناسنا و  اب  هلباقم  يارب  ار  وا  رازبا  و 
رد هکنانچ  دـنک . دوبان  هتخاس و  جراخ  دوخ  یگدـنز  هنحـص  زا  ار  وا  هتـساخرب و  هلباقم  هب  نآ  اب  دـناوتیم  تریـصب ، اب  هاگآ و  ناسنا  ره 

نیا یگدنز  رد  یللخ  نیرتکچوک  یتح  تسناوتن  داد ، ماجنا  هک  یـشالت  مامت  اب  ناطیـش  مینیبیم ، مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  یگدـنز 
هرابرد ناشیا  زا  دمآ و  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  اضر  ترـضح  دزن  یـصخش  میناوخیم ، ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  داجـس  ماما  تا  لاوحا  رد  دنک . داجیا  ناراوگرزب 

. درک لاؤس  نیدجاسلا  دیس  بقل 
: دندومرف ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  اضر  ترضح 

ناتشگنا دمآ و  ترضح  تمـس  هب  ياهثجلا  میظع  رام  ياهشوگ  زا  ناهگان  دندوب . زامن  لوغـشم  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  داجـس  ترـضح  مدج  يزور 
ماما تلاح  راکذا و  رد  يرییغت  اما  دناهدش ، ملأتم  رایسب  هک  دوب  صخـشم  دش و  هتخورفارب  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  داجـس  ماما  دز . شین  ار  ناشیا  ياپ 
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. دشن هدهاشم  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع 
. درک تباصا  رام  هب  دمآ و  نامسآ  زا  ياهقعاص  ناهگان  داد . رازآ  ار  ترضح  رایسب  رام 

. دوب ناطیش  نامه  هک  تشگ ، زاب  دوخ  هیلوا  لاح  هب  رام  هاگنآ 
: تفگ داتسیا و  ترضح  رانک 

. تسامش هتسیاش  یمان  نینچ  یتسه و  ناگدننک  تدابع  رورس  وت  هک  ًاتقیقح 
. دش دیدپان  اهرظن  زا  هاگنآ 

. دوبن دیما  ان  مه  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  موصعم  ماما  ندناشک  فارحنا  هب  زا  وا  يرآ ،
اب هلباقم  ياههار  زا  یکی  اذل  دیامنیم . بوکنم  ار  وا  دنکیم و  لصأتسم  هدنامرد و  ار  ناطیش  هنوگچ  هک  دینیبب  ار  زیزع  ماما  تمواقم  اما 

. تسا دنوادخ  رکذ  تدابع و  رب  رارصا  ناطیش ،
يرثا ایند  هطقن  چیه  رد  هک  يزور  دیما  هب  هدـش ». هتخیر  هانگیب  ياهنوخ  هدـننک  بلط  تساجک  ءایبنا . ياهرگج  هدـننک  بلط  تساجک  »

. ددرگ كاپ  تفـص  ناطیـش  ناطیـش و  دوجو  سول  زا  نیمز  دیامن و  خر  ناطیـش  هدننک  بوکنم  هک  يزور  دیما  هب  دوشن . تفای  يدیلپ  زا 
. تسا هراب  نیا  رد  صقان  مک و  دنچ  ره  یتاعالطا  نداد  دیآیم ، رب  ریقح  زا  هک  هچنآ  اتسار  نیا  رد 

. دوشب يرکف  یتدیقع و  یعامتجا و  هدیچیپ  لضعم  نیا  لاح  هب  يرکف  هتفرگ و  رارق  يرـشب  هعماج  نادنمدرد  نیققحم و  ياشگهار  دیاش 
مادـقا هنیمز  نیا  رد  دنتـسه ، هدـنزاس  تاحالـصا  رکف  هب  دـنراد و  ار  مدرم  يایند  نید و  درد  هک  یناسک  یمامت  يراـکمه  اـب  تسا  دـیما 

 / نکم رـضخ  یهرمه  یب  هلحرم  نیا  یط  مییآرب . هدـیدپ  نیا  اب  هلباقم  داـهج و  هب  مه  تسد  رد  تسد  يرکف  ياهتدـعاسم  اـب  هدومن و 
یهارمگ رطخ  زا  سرتب  تسا  تاملظ 

يرگید تسپ  دوجوم  ره  هب  دنشاب  روبجم  رگا  لاح  دنتسرپب . ار  وا  دنهاوخیمن  طقف  دنراد . داقتعا  ادخ  هب  ناتـسرپ  ناطیـش  دینکن ! هابتـشا 
نادوبعم ءزج  یگمه  یلـسانت و …  تلآ  ات  هتفرگ ، یعیبط  ءایـشا  ناهایگ و  تاناویح و  زا  دـننک . باختنا  دوبعم  ناونع  هب  ار  وا  هداد و  نت 

. تسا مکی  تسیب و  نرق  رشب 
. تسا هدنامن  یقاب  يزیچ  یچوپ  هفارخ و  زج  رشب ، یهاگآ  زا  یلو  هتشگ ، فورعم  تاعالطا  نرق  هب  هک  ینرق 

: دنرارق نیا  زا  اهنآ  دوب و  هدادن  ماجنا  ار  اهنآ  یسک  وا  زا  شیپ  دش و  بکترم  ار  اهراک  یضعب  هک  دوب  یسک  نیتسخن  ناطیش ،
: تفگ تسناد و  رتالاب  رترب و  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  مدآ  ترضح  زا  ار  دوخ  دومن و  سایق  هک  یسک  نیلوا  - 

. تسا رتالاب  كاخ  زا  شتآ  هک  یلاح  رد  كاخ  زا  وا  مشتآ و  زا  نم 
. درکن لمع  دوخ  قلاخ  روتسد  هب  دومن و  ربکت  یهلا  تمظع  اب  هاگشیپ  رد  هک  یسک  نیلوا  - 

. دومن تفلاخم  وا  اب  اراکشآ  درک و  ار  ادخ  ینامرفان  تیصعم و  هک  هک  یسک  نیلوا  - 
: تفگ غورد  هب  هک  یسک  نیلوا  - 

. دوشیم کیرش  ادخ  اب  دنامیم و  هدنز  دبا  ات  دروخب  نآ  زا  یسک  رگا  تسا و  دیواج  تخرد  نوچ  دیروخن ، تخرد  نیا  زا  هتفگ  ادخ 
: تفگ دروخ و  غورد  هب  مسق  هک  هک  یسک  نیلوا  - 

. منکیم تحیصن  ار  امش  نم 
تخاس ار  تب  همسجم و  ياهتروص  هک  تسیسک  نیلوا  ناطیش 

. دیشک لوط  لاس  رازه  راهچ  نآ  تعکر  کی  دناوخ و  زامن  هک  یسک  نیلوا  - 
. دروخ هدش  یهن  تخرد  زا  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  مدآ  هک  ینامز  نامه  دناوخ ، زاوآ  انغ و  هک  هک  یسک  نیلوا  - 

. درک هیرگ  هحون و  نآ  ياهتمعن  تشهب و  دای  هب  دنداتسرف ، نیمز  هب  ار  وا  نوچ  تسیرگ ؛ دناوخ و  هحون  هک  یسک  نیلوا  - 
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ِْهیَلَع میهاربا  ترضح  ات  داد  ار  قینجنم  نتخاس  روتـسد  هک  یـسک  نیلوا  دمآ - . طول  موق  نایم  هب  هک  هاگنآ  درک  طاول  هک  یـسک  نیلوا  - 
. دنزادنا شتآ  رد  نآ  اب  ار  ماَلَّسلا 

نیب زا  ار  ابس  هاشداپ  سیقلب  ياپ  یفاضا  ياهوم  هک  نیا  يارب  داد ، نامیلـس  ترـضح  نامز  رد  ار  هرون  نتخاس  روتـسد  هک  یـسک  نیلوا  - 
. دنربب

. دنک شیامزآ  ار  سیقلب  دراذگ و  قدنخ  يور  ار  نآ  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  نامیلس  ترضح  ات  داد  ار  هشیش  نتخاس  روتسد  هک  یسک  نیلوا  - 
! دروآ رد  بجعت  هب  ار  ناگتشرف  وا ، یگدنب  تدابع و  هک  یسک  نیلوا  - 

. درک ضارتعا  دوخ  يادخ  هب  هک  یسک  نیلوا  - 
. درک قیوشت  نآ  هب  ار  مدرم  حرطم و  ار  نارگید  هب  ندش  هیبش  هک  یسک  نیلوا  - 

. داد دای  مدرم  هب  ار  ود  نآ  درک و  وداج  رحس و  هک  هک  یسک  نیلوا  - 
. تشاذگ فلز  ییابیز ، يارب  هک  یسک  نیلوا  - 

. درک قیوشت  نآ  هب  ار  مدرم  حرطم و  ار  نارگید  هب  ندش  هیبش  هک  یسک  نیلوا  - 
. دیشک هرهچ  درک و  یشاقن  هک  یسک  نیلوا  - 
. دش روهلعش  شدسح  شتآ  هک  یسک  نیلوا  - 

. درک لادج  همصاخم و  قحان  هب  هک  یسک  نیلوا  - 
. دیشک دایرف  یتحاران  زا  و   ) دومن تنعل  وا  هب  یلاعت  يادخ  هک  یسک  نیلوا  - 

. دیزرو رفک  ادخ  هب  هک  یسک  نیلوا  - 

. دومن یغورد  هیرگ  هک  یسک  نیلوا  - 
. دوتس ار  دوخ  تقلخ  تدابع و  هک  یسک  نیلوا  - 

هاگن هک  ار  ناتـسود  نیب  ای  نابایخ  ره  رد  هشوگ ، ره  تسا ؛ یبیجع  راـگزور  تخاـس . ار  تب  همـسجم و  ياـهتروص  هک  یـسک  نیلوا  - 
کبس صوصخ  هب  لاتم  یقیـسوم  هب  نداد  شوگ  يزابلاتم و  ياعدا  هک  یناسک  نیب  رد  صوصخ  هب  يونـشیم ؛ هملک  نیا  هرابرد  ینکیم 
. تسا ندرگ  رد  مارگاتنپ  نتخادنا  یتسرپ و  ناطیش  ندش  باب  دوشیم  هدهاشم  هعماج  رد  نالا  هک  يزیچ  دنشکیم . كدی  ار  لاتمکلب 

skull - n - يراوـخ ، مدآ  ، satanic bible ناطیـش ، ياسیلک  يوـال ، نوتنآ  اـناورین ، نسناـم ، نیلیرم  ، Darkthrone لاتمکلب
اهمان و نیا  رادفرط  ار  ناشدوخ  هک  دیاهدید  مه  ار  یبیجع  ياهمدآ  دیاهدینـش ، نونکات  تاملک  نیا  زا  یکی  لقادـح  الامتحا   … bone

دنراد ناشدوخ  نیب  یصاخ  ياهتمالع  دنشوپیم ، بیرغ  بیجع  ياهسابل  هاگهاگ  دنهدیم ، شوگ  ار  اهنآ  ياهیقیـسوم  دننادیم ! اههورگ 
! ننزیم نفخ  پیریت  ناشدوخ  لوق  هب  و 

نالف ای  دندروخ  ای  دندرک  هکتهکت  ار  مدآ  کی  تسرپ  ناطیشهدع  کی  روشک  نالف  رد  هک  دیاهدینش  مه  دایز  امتح  میرذگب  هک  اهنیا  زا 
. میروآ لمع  هب  یلامجا  یقیقحت  ناتسرپناطیش  یتسرپناطیش و  دروم  رد  ات  میدش  نآ  رب  اذل  دنداد . ماجنا  ار  تیانج 

ادخ نوچمه  يویند  بوخ  ياهورین  زا  رترثوم  رتیوق و  رایسب  يوق و  هداعلا  قوف  یتردق  ناونع  هب  ناطیش  شتـسرپ  ینعم  هب  یتسرپ  ناطیش 
. تسا

هجوت و دروم  ناـهج  ود  تردـق  نیرترب  ناونع  هب  یتردـق  نیمز ، يور  رب  تیمکاـح  تردـق و  داـمن  ناونع  هب  ناطیـش  یتسرپ  ناطیـش  رد 
ناطیش زا  هدافتسا  زا  ریغ  یتسرپ ، ناطیش  رد  دنکیم . دنمنوناق  ار  دوشیم  هدرمشرب  خزود  ناونع  هب  هک  ار  ییایند  نیا  دراد و  رارق  شتسرپ 

؛ دوشیم هدافتسا  دوخ  فادها  هب  ندیـسر  يارب  زین  یناطیـش  دیلپ و  ياهحور  هنجا و  اهورین و  زا  قلطم  تردق  یکیرات و  تردق  ناونع  هب 
. تسا يدیلپ  تردق  شتسرپ  یتسرپ ؛ ناطیش  يانعم  تیاهن  رد  و 
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؛ دراد دوجو  دارفا  رظن  رد  یتسرپ  ناطیش  ياههورگ  يارب  فیرعت  ود  یلک  روط  هب 
ناف 2 ناف یحیرفت  یمرگرس 

: لوا فیرعت 
ای تسیتشز  يدیلپ و  هب  طوبرم  یعیبطریغ  میهافم  زا  يراع  هک  تیحیـسم  نید  رد  هدش  فیرعت  ناطیـش  هباشم   ) ار ناطیـش  هک  یهورگ  ره 
ار نآ  دننکیم و  دای  زین  هایس  ههلا  ناونع  هب  نآ  زا  ًالومعم  هک  دنک ، تدابع  ار  نآ  دشاب و  هتشاد  لوبق  ادخ  ناونع  هب  یعازتنا ) ناطیـش  کی 

. دنمانیم ناسنا  یقیقح  تعیبط  هب  بستنم 
: مود فیرعت 

نیا دـنرادن . لوبق  تسا  هدـش  فیرعت  حیـسم  نید  رد  هک  یتایـصوصخ  اب  ار  یـسیع  ای  هدرکن و  تیعبت  تیحیـسم  نید  زا  هک  ییاـههورگ 
تـسرپ ناطیـش  ار  اههورگ  زا  يرایـسب  فیرعت  نیا  يانبم  رب  دریگیم و  رارق  هدافتـسا  دروم  یحیـسم  نایارگداینب  طـسوت  ًـالومعم  فیرعت 

. دنمانیم
. تسا هدوب  هارمه  ياهدننک  هریخ  دشر  اب  ایند  رد  یتسرپ  ناطیش  ياههقرف  شرتسگ  ریخا ، ياهههد  رد 

. تسا هدرب  هرهب  دوخ  تیلاعف  شرتسگ و  يارب  نیون  ياهرازبا  زا  هقرف  نیا  هک  صوصخ  هب 
. دریگ رارق  یسررب  دروم  تسا  هدنام  لوفغم  هدیدپ ، نیا  رب  فلتخم  تاقیقحت  رد  هک  ییاههبنج  رتشیب  تسا  هدش  یعس  یسررب  نیا  رد 
ًاتبـسن تالوحت  اـههورگ  نیا  هچخیراـت  رد  تسین . ینثتـسم  هدـعاق  نیا  زا  رگید  یعاـمتجا  هدـیدپ  ره  دـننام  مه  یتسرپ  ناطیـش  ياـههقرف 

: دوشیم هراشا  نآ  هب  ارصتخم  ثحب ، هب  دورو  زا  شیپ  هک  دوشیم  هدهاشم  ياهدرتسگ 
هدوب حرطم  دهدیم ، قوس  هانگ  هب  ار  اهناسنا  هک  رورش ، يدوجوم  ناونع  هب  یمیهاربا ، نایدا  یهلا و  ياهنییآ  رد  هراومه  ناطیش  دوجو 

. تسا
ياراد یعقاو و  يدوجوم  هراومه  ناطیش  هکلب  تسین ؛ نیدامن  کیلبمـس و  يرظن  ناطیـش ، دوجو  تیهام و  هرابرد  نایدا  نیا  تارظن  هتبلا 

. تسا ینمیرها  ياهتردق 
قبط هکلب  تسین ؛ قلطم  تردق  تیاهن و  یب  تردـق  ناطیـش ، تردـق  یهلا ، نایدا  رظن  زا  هک  دـش  روآدای  دـیاب  ناطیـش  ياهتردـق  هنیمز 

رب ناطیـش  هکنیا  هچ  دیآیم . دیدپ  ناسنا  دوخ  باوصان  باختنا  هطـساو  هب  دودـحم و  ناطیـش ، تردـق  یهلا ، نید  هدـشن  فیرحت  دـئاقع 
. درادن يذوفن  طلست و  نیتسار ، نانمؤم 

رگا اما  دوشیم . مهارف  ناطیـش  هب  دودحمان  تردـق  ضیوفت  هنیمز  دوشیم ، هتخیمآ  تافارخ  اب  دوشیم و  فیرحت  راچد  ایبنا  میلاعت  یتقو 
ناطیش هب  یگدنهانپ  یهلا و  نما  میرح  زا  رارف  ناطیش و  شتـسرپ  ثعاب  یلماع  هچ  میریگب ، رظن  رد  ناوارف  تردق  ياراد  ار  ناطیـش  یتح 

؟ دوشیم
! دنریگیم ددم  یگدنز  يارب  وا  ياهورین  زا  دننکیم و  یفرعم  ناطیش  عبات  ار  دوخ  يدارفا  هک  ياهنوگ  هب 
. تسا هدوب  حرطم  یطسو  نورق  زا  صاخ ، لامعا  زا  يرس  کی  ماجنا  اب  وا ، زا  تیعبت  ناطیش و  هب  شیارگ 

نیا ناوریپ  دراد . برغ  رد  هشیر  اههقرف ، نیا  ینونک  تیعـضو  اب  مه  نآ  یتسرپ ، ناطیـش  ياـههقرف  هاگتـساوخ  هک  دـش  روآداـی  دـیاب  اـما 
اما دنتـشاد . ار  وا  ینمیرها  ياهتردق  بسک  ناطیـش و  تیاضر  بلج  دصق  اهناسنا ، ندرک  ینابرق  دـننام  یلامعا  اب  هتـشذگ  رد  اههورگ 
نیا رییغت  رد  ینوناق ، ياهدرگیپ  اهتازاجم و  دننزیمن و  تسد  تامادقا  نیا  هب  دـنفورعم ، تسرپ  ناطیـش  ناونع  اب  زورما  هک  ییاههورگ 

هب ناسنا ، ياج  هب  تاناویح  ندرک  ینابرق  دننام  رگید  لیامـش  لکـش و  اب  اهتنـس  نیا  ناکامک  اما  تسا ، هتـشاد  ییازـسب  شقن  کسانم ،
. دروخیم مشچ 

نارود رد  يزیتس  نید  جوم  اسیلک و  تردق  ذوفن و  شهاک  نآ  نراقم  هب  یتسرپ و  ناطیـش  لوصا  رییغت  اب  نامزمه  نردم  ناتـسرپ  ناطیش 
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دندرک و نیودت  يوال  مان  هب  یصخش  طسوت  ار  دوخ  لوصا  يدالیم ، متـسیب  نرق  مود  همین  رد  رگید  راب  دش ، داجیا  برغ  رد  هک  هتینردم 
تامادـقا زا  هعماج  یمومع  لوحت  ياـضتقم  هب  راـب  نیا  هتبلا  دـندرک . دـشر  تعرـس  هب  یناـسر ، عـالطا  نیون  ياـهرازبا  زا  يریگ  هرهب  اـب 

زا زیهرپ  ناکدوک ، هب  ندناسر  رازآ  مدع  دنام  ییابیز  ياهراعـش  دوبن و  يربخ  ناسنا و …  ياضعا  ندیرد  دننام  اههقرف  نیا  راب  تنوشخ 
يدایز دح  ات  هک  دش  دیدج  هقرف  نیا  دراو  یلوصا  لبق ، ياههرود  یتسرپ  ناطیش  اب  هسیاقم  رد  اما  دشیم  هدید  زین  تاناویح  ندرک  تیذا 

. تسا هدوب  برغ  رد  مکاح  هتینردم  ياضف  زا  رثاتم 
اذل دروخیم . مشچ  هب  نآ  یفیرحت  ياههزومآ  تیمکاح  کیلوتاک و  ياسیلک  هب  دیدش  ضارتعا  یعون  یطـسو  نورق  یتسرپ  ناطیـش  رد 

رد اما  دروخیم . مشچ  هب  ناوارف  کیلوتاک ، ياسیلک  ياهراجنه  اـب  هزراـبم  عبت  هب  یـسیع و  ترـضح  میلاـعت  اـب  هزراـبم  اـی  سیرک  یتنآ 
؟ دراد دوجو  ییاههفلؤم  هچ  دیدج  یسرپ  ناطیش 

، اپورا رد  نید  اسیلک و  شقن  ندش  گنر  مک  روخارف  هب  یلو  دراد  اسیلک  ياضف  اب  ار  تیدض  نامه  ناکامک  یتسرپ  ناطیـش  دیدج  جوم 
. تسا هدش  هورگ  نیا  دراو  دیدج  ياههفلؤم  اما  تسا  هدش  هتساک  دانع  نیا  زا  یکدنا 

. تسا هتینردم  رصع  كرابمان  لوصحم  هک  تسا  مسیناموا  ای  يروحم  ناسنا  لوصا ، نیا  نیرتزراب  زا  یکی 
. دنادیم يدام  تنایح  نیمه  رد  ار  تسین  تسه و  مامت  تسا و  رکنم  ار  يورخا  تایح  هعیبطلااروام و  هک  يرکفت 

. تسا راکنا  دروم  هقرف  نیا  رد  دحاو ، يادخ  دیحوت و  مان  هب  یموهفم  ًاساسا 
یحالطصا شتـسرپ  دروم  ناطیـش  تسا  نکمم  یتح  اریز  یهلا ؛ نایدا  رد  شتـسرپ  موهفم  اب  تسا  توافتم  هقرف ، نیا  رد  شتـسرپ  موهفم 

ریبعت شتـسرپ  تدابع و  هب  يروما ، ماجنا  هارمه  هب  يرـشب ، قوفام  تردق  ياراد  ییورین  زا  نتـسج  ددم  دامتعا و  یعون  هکلب  دریگن ، رارق 
ناکما دح  ات  يدام ، یگدنز  نیا  زا  ات  دنوش  يرتشیب  ینمیرها  تردـق  ياراد  روما ، نیا  ماجنا  اب  هک  تسنیا  هقرف  نیا  ناوریپ  شالت  دوش و 

. دنوش دنمهرهب  نآ ، زا  ندرب  تذل  هار  رد 
تالیامت ناسنا و  هک  تسا  برغ  رد  جـیار  مکاح و  يروحم  ناسنا  یتسیناموا و  رکفت  نامه  باتزاب  وج ، اـیند  هناـبلط و  هطلـس  رکفت  نیا 

نیمه هـب  ندیـسر  ساـسا  رب  ار  یگدـنز  تاـیئزج  ماـمت  دـهدیم و  رارق  یعاـمتجا  يدرف و  نوئـش  هـمه  روـحم  سار و  رد  ار  وا  یناـسفن 
. دزاسیم راوتسا  اههتساوخ 

، دـنکیم راکنا  ار  ناسنا  ياـهشزرا  تسا و  نینچ  نیا  یبرغ  رکفت  رب  مکاـح  ماـظن  رگا  هک  دوش  حرطم  لاؤس  نیا  تسا  نکمم  اـجنیا  رد 
ياضف رد  دنتسه ، نآ  لابند  هب  ناتسرپ  ناطیش  هک  هچنآ  مامت  رهاظلا  یلع  اریز  دنتسه ؟ يرما  هچ  هب  ندیسر  لابند  هب  ناتسرپ  ناطیـش  سپ 

. تسا یسرتسد  لباق  یبرغ  عماوج  رب  مکاح 
، دنک قرغ  يدام  ياهتذل  تاوهـش و  قالتاب  رد  ار  دوخ  دنک و  راکنا  ار  یناسنا  ياهشزرا  هک  مه  ردـقره  ناسنا  تفگ  دـیاب  باوج  رد 

. دراذگب شوپرس  تالیامت ، نیا  رب  دنک و  رارف  رترب ، يدوجوم  شتسرپ  يارب  دوخ  هتسخ  حور  زاین  اهدایرف و  زا  دناوتیمن  زاب 
. دریگب هدیدان  دوش و  رکنم  يدام ، ياهتذل  مغر  یلع  ار  دوخ  یگدنز  ياهیچوپ  دناوتیمن  ناسنا  نیا 

نیا نردم ، ناسنا  ضراعت  شیارگ  نیا  ندرک  انغا  رطاخ  هب  اقیقد  دراد . ینیمز  ارف  رترب و  يدوجوم  شتسرپ  هب  جایتحا  هراومه  ناسنا  حور 
. دنوشیم داجیا  ییاروام و …  يدوجوم  زا  ورین  بسک  دادمتسا و  تدابع ، شتسرپ ، دننام  یمیهافم  اهنآ  رد  هک  بتاکم 

تالیامت رد  نتفر  ورف  هن  یهلا و  میلاعت  زا  ینادرگیور  هن  دنکیم و  انغا  هدـش  فیرحت  میلاعت  هن  ار  ياهعماج  نینچ  رد  نردـم  ناسنا  حور 
. دنامیمن یقاب  وا  يارب  یناویح  لامعا  ماجنا  زج  ياهراچ  دوشیم و  زورما  رـشب  یتشگرـس  بجوم  یـسکوداراپ  ياضف  نیا  مارآ . یناسفن 

يارب تسا  ریزگان  دوشن ، مهارف  وا  يارب  میلاعت  نیا  حیحـص  نیماـضم  رگا  دراد و  جاـیتحا  یهلا  باـن  میلاـعت  هب  هراومه  ناـسنا  یهلا  حور 
یسنج رصح  دحیب و  طباور  ای  رذگدوز  تاناجیه  ردخم و  داوم  یلکلا و  تابورـشم  فرـصم  هب  هاکناج ، تیعقوم  نیا  یـشومارف  رارف و 

. دیازفایمن عاضوا  تماخو  یهابت و  هب  زج  هک  تسیروش  بآ  ندیشون  دننام  هنوگ ، بارس  تامادقا  نیا  همه  هک  دروآ  يور 
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یگدنز نیا  زا  دشاب  یتاجن  هار  دیاش  ات  دننکیم  قیوشت  یـشکدوخ  هب  ار  دوخ  ناوریپ  نابطاخم و  اههقرف  نیا  ناربهر  یطیارـش ، نینچ  رد 
. تسا رکفت  نیمه  هطلس  تاغوس  نردم ، ناسنا  یگدروخرس  نیا  يرآ . انعمیب .

، ناـسنا یگدـنز  هب  یهد  اـنعم  رد  مالـسا  نیبم  نید  نآ  ردـص  رد  یهلا و  ناـیدا  شخب  تاـجن  میلاـعت  تیمها  رگید  راـب  درکیور ، نیا  اـب 
. دوشیم صخشم 

یتسرپ ناطیش  هچخیرات  مود -  تمسق  یتسرپ –  ناطیش 

ناوتب دـیاش  تسیرگید . زیچ  تیعقاو  اما  دـننادب  يدالیم   15 نرق 16 -  هب  طوبرم  ًاتیاهن  نردـم و  ینییآ  ار  یتسرپ  ناطیـش  ياهدـع  دـیاش 
ناطیش هک  دنکیم  قیدصت  ار  فرح  نیا  هدمآ  تسد  هب  دهاوش  هتبلا  داد . تبـسن  یمدآ  شیادیپ  هیلوا  نورق  هب  ار  یتسرپ  ناطیـش  هچخیرات 

زا يراثآ  هک  یلیابق  ددرگیمرب و  حیـسم  دالیم  زا  لبق  اهنرق  هب  يزکرم  ياقیرفا  یبونج و  ياـکیرما  نیتـال ، ياـکیرما  یحاون  رد  یتسرپ 
هک هراق  نیا  لیابق  زا  یکی  یبونج  ياکیرما  رد  هدـمآ  تسد  هب  تاـفاشتکا  رد  دـننکیم . قیدـصت  ار  ثیداـحا  نیا  تسا  هدـنام  یقاـب  اـهنآ 

ياهناکم هک  دندرکیم  هیده  ناطیش  هب  ناسنا  زا  ار  ییاهینابرق  یتح  دندرکیم و  شتسرپ  ار  ناطیش  دنتشاد  دب  بوخ و  هب  يرایـسب  داقتعا 
رد هک   ) اهناسنا نیا  ندـش  ینابرق  رگناشن  اهندـش  هتـشک  عون  هدـمآ و  تسد  هب  ییایموم  داسجا  دراد و  دوجو  زونه  ینابرق  مسارم  ماـجنا 

. تسا دنروخیم ) مشچ  هب  نانز  رتشیب  اهنآ 
ناونع هب  ناطیـش  دـشابیم ، اچاکوا  هلیبق  نآ  نیرتفورعم  هک  یلیابق  رد  زین  هراق  نیا  نازوس  ياـهریوک  اهتـشد و  رد  يزکرم و  ياـقیرفا  رد 

نآ هب  صاخ  عقاوم  رد  زین  ییاهینابرق  یتح  دشیم و  شتـسرپ  ترفن  مشخ و  يادخ  نآ و  هدنروآ  دیدپ  نامـسآ و  نیمز و  قلطم  تردق 
. دشیم ءادها 

. تسا هدوب  یصاخ  ياههظحل  ناطیش  ربارب  رد  اهناسنا  ندرک  ینابرق  نامز  هک  تسیرورض  هتکن  نیا  رکذ 
ییاهزیچ هک  درک  ادیپ  دومن  رگید  ياهتروص  هب  تنس  نییآ و  نیا  اهدعب  هک  ددرگیم  رب  رود  رایـسب  ياهلاس  هب  یتسرپ  ناطیـش  هچخیرات 

. تسا نامز  اب  هارمه  روبع  لاح  رد  تسد  هب  تسد  فیرحت  نودب  هچ  فیرحت و  اب  هچ  هتشذگ  زا 
نورق رد  ات  تشاد  همادا  زین  نایلباب و …  نایرموس ، اهدام ، نامز  طخ و  نابز و  شیادیپ  نامز  رد  یتسرپ  ناطیش  هتبلا 

. دمآ دوجو  هب  نیون  یتسرپ  ناطیش  يدالیم   15  - 14
یمیدق یتسرپ  ناطیش 

رکذ یتسرپ  ناطیـش  هچخیراـت  رد  هک  روطناـمه  هکنیا  اـب  ددرگیمرب ؛، اطـسو  نورق  هب  هک  تسیا  یتسرپ  ناطیـش  یمیدـق  یتسرپ  ناـطیش 
یعوضوم دننادیم . اطـسو  نورق  هب  طوبرم  ار  یمیدق  یتسرپ  ناطیـش  ًالوصا  اما  ددرگیمرب  حیـسم  دالیم  زا  لبق  هب  یتسرپ  ناطیـش  دیدرگ 

ار ناطیـش  ًالوصا  هک  ددرگیمرب  بلطم  نیا  هب  دوشیم  هدـید  اـهباتک  یخرب  رد  دراد و  دوجو  یمیدـق  یتسرپ  ناطیـش  هراـبرد  هزورما  هک 
دوخ زا  ار  ناهانگ  دشاب و  هدرک  تیرـشب  هب  یتمدخ  مه  یعون  هب  ات  دهد  تبـسن  نآ  هب  ار  اهیدـیلپ  اهیدـب و  مامت  ات  دروآ  دوجو  هب  اسیلک 

ناطیـش ناوریپ  ناونع  هب  هایـس  نارگوداج  ناونع  اب  دـندوب  رادروخرب  يدایز  تردـق  زا  اطـسو  نورق  رد  هک  زین  ار  نارگوداج  دـنک و  رود 
دیاش دـیاب و  هک  نانچنآ  هک  تسیاهیرظن  کـی  نیا  هتبلا  دـنک . مک  ار  نارگوداـج  تردـق  مه  دـنک و  عفد  ار  ناـهانگ  مه  اـت  دـنک  یفرعم 

میهاربا و ترـضح  ياهنامز  رد  تیحیـسم و  زا  لبق  اریز  دـنک . اضرا  يرکف  ظاحل  زا  لقادـح  ار  ناسنا  دـشاب و  هتـشاد  تردـق  دـناوتیمن 
دوجو رگا  اریز  دراد  دوجو  املـسم  ناطیـش  ناونع  هب  يزیچ  هتـشاد و  دوجو  یتسرپ  ناطیـش  اـهنآ  زا  لـبق  رایـسب  یتح  یـسوم و  ترـضح 
اـسیلک تیحیـسم و  هب  تبـسن  هناـضرغم  ياهیرظن  ناوتیم  ار  قوـف  هیرظن  سپ  دـندرکیمن ! طوقـس  نیمز  هب  اوـح  مدآ و  هاـگچیه  تشادـن 

. دناوخ
تفگ ناوتب  دیاش  دراد . توافت  رایسب  ینونک  یتسرپ  ناطیش  اب  املـسم  هدش  ماجنا  لامعا  ظاحل  زا  ینعم و  ظاحل  زا  یمیدق  یتسرپ  ناطیش 
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ناطیـش نیا  هک  تسییاطـسو  نورق  ای  یمیدـق  یتسرپ  ناطیـش  دراد  رارق  نوگاـنوگ  عماوج  رد  هزورما  یتسرپ  ناطیـش  ناونع  هب  هک  يزیچ 
لوبق ار  نآ  يدایز  هدع  زونه  بوخ  اما  تسا  هتـساوخرب  هزرابم  هب  نآ  اب  دیدج  یتسرپ  ناطیـش  تسا و  هدش  موکحم  یلک  روط  هب  یتسرپ 

روآ و نایز  ياهراک  رد  ناطیش  کمک  زا  هدافتسا  یمیدق  یتسرپ  ناطیـش  دننکیم . ارجا  ار  نآ  نیناوق  دنراذگیم و  مارتحا  نآ  هب  دنراد و 
گرم زا  دوخ  رهوش  تاجن  يارب  يدـالیم  نرق 13  رد  هسنارف  هاشداپ  رـسمه  یتح  تسا و  هدوب  اهگنج  رد  ناـهاشداپ  یخرب  هب  کـمک 

نیرتمیظع وا  تردـق  دراد و  دوجو  ناطیـش  هک  دراد  داقتعا  یمیدـق  یتسرپ  ناطیـش  داد . ماـجنا  ار  ییاطـسو  نورق  یتسرپ  ناطیـش  مسارم 
. تسا ناهج  يور  رب  تردق 

. تسا مسارم  نیا  کفنیال  لصا  یسنج  ياضرا  ینارتوهش و  لصا 
تیحیسم هب  اهنآ  دهدیم . ماجنا  ار  تیحیسم  دض  لامعا  دوخ  مسارم  رد  اقیقد  تساسیلک و  تیحیسم و  اب  فلاخم  یمیدق  یتسرپ  ناطیش 

مدرم درکیم و  دابآ  ار  نیمز  دیاب  هک  دوب  يربمایپ  حیـسم  دنیوگیم  اهنآ  دننادیم . مدرم  یتخبدب  لماع  ار  اهنآ  دـنرادن و  يداقتعا  اسیلک  و 
يرما ار  ناـسنا  یناـبرق  اـهنآ  تسا ! هعماـج  رد  يدـب  جاور  ییوگغورد و  هداد  ماـجنا  لـیجنا  هک  يراـک  اـهنت  اـما  دربیم  تسار  هار  هب  ار 

. دنتسه ناطیش  يارب  ینابرق  نیرتهب  اههچب  رتخد  نایم  نیا  رد  دننادیم و  ناطیش  هب  مارتحا  شمارآ و  يارب  يرورض 
سدقت هناشن  ناونع  هب  هک  تیحیسم  ینابر  ياشع  رد  بارش  ندیشون  دننامه  تسا (  مسارم  نیا  سدقت  هناشن  مسارم  نیا  رد  نوخ  نتخیر 
یتسرپ ناطیـش  رد  نوچ  دوش  هتخادرپ  نادـب  اـمتح  دـیاب  هک  تسیلاـمعا  مسارم  نیا  رد  ینارتوهـش  لاـمعا  ماـجنا  تسا .) ! حیـسم  نوخ  و 
هزرابم يارب  ار  لامعا  نیرتدب  یمیدق  ناتسرپ  ناطیش  هکنیا  هب  هجوت  اب  هتبلا  تسا و  لماوع  نیرتمهم  زا  یکی  یسنج  سح  ياضرا  یمیدق 

يداقتعا منهج  هب  اهنآ  تفرگیم . ماجنا  دوخ  عون  نیرتعیجف  نیرتدب و  هب  زین  یـسنج  روما  اذل  دـندادیم  ماجنا  ناطیـش  حیـسم و  ادـخ ، اب 
ناطیـش دندادیم . ماجنا  دوخ  مسارم  رد  ار  ناهانگ  نیرتدب  اذل  مینکیم  یگدـنز  نآ  رد  هک  تسییایند  نیمه  منهج  دـنتفگیم  دنتـشادن و 

. دننادیم یجراخ  تیوه  اب  يدوجوم  ار  ناطیش  یمیدق  ناتسرپ 
دیدج یتسرپ  ناطیش 

هک تسییاـهروشک  زا  یکی  سیلگنا  اریز  تـسین  زیگنارب  بـجعت  زین  داـیز  هـتبلا  دـمآ و  دوـجو  هـب  ناتــسلگنا  رد  دـیدج  یتـسرپ  ناـطیش 
سیلگنا رد  ناتساب  نانوی  یلاها  نینچمه  هنایمرواخ و  ینایم و  يایـسآ  یناتـساب  یلاها  دوجو  هتبلا  تسا و  هتـشاد  ار  يرایـسب  ینارگوداج 

ریظن سیلگنا  رد  يرگوداج  یتسرپ و  ناطیـش  مسارم  يرازگرب  ياهلحم  یخرب  رد  هدـمآ  تسد  هب  تاـفاشتکا  زا  اریز  تسا  هدـش  تباـث 
ینانوی يربع ، تاملک  يرگوداج  یتسرپ و  ناطیـش  بتک  رد  نینچمه  تسا و  هدش  ادیپ  نانوی  ناریا و  ندمت  زا  يراثآ  جنه  نوتـسا  لحم 

دوجو هب  يداقتعا  یمیدق  یتسرپ  ناطیـش  فالخ  رب  دیدج  یتسرپ  ناطیـش  دراد . دوجو  ینونک ) تروص  هب  هن  مادـکچیه  هتبلا   ) یـسراف و 
هک تسیـسک  ره  نطاب  نیا  دـنادیم و  یناسنا  ره  دوجو  رد  تعیبط و  رد  ار  ناطیـش  دـیدج  یتسرپ  ناطیـش  هکلب  درادـن  یجراـخ  ناـطیش 
اب هک  تسا  ینورد  ینمیرها  سح  ینطاب و  ناطیش  زا  توعد  يارب  تسیمسارم  دیدج  یتسرپ  ناطیـش  مسارم  دراد و  دوجو  نآ  رد  ناطیش 

تسیمدآ و یلسانت  تلآ  نویدم  دراد  دوجو  هک  هچنآ  ره  دنراد  داقتعا  دنتـسه و  تسرپ  مسج  اهنآ  دوشیم . اضرا  مارآ و  یـسنج  لامعا 
زا دعب  هکنیا  نآ  گرم و  زا  سپ  یگدنز  هب  دندقتعم  اهنآ  دربب . ایند  نیا  رد  ار  یسنج  ینامـسج و  تذل  نیرتلماک  دیاب  ناسنا  هکنیا  رگید 

مـسارم رد  دنکیم . لماک  ار  دوخ  یـسنج  تذل  ددرگیمرب و  ایند  نیا  هب  دناهدربن  ار  مزال  ینامـسج  تذـل  ایند  رد  هک  یناسک  حور  گرم 
رد سدقم  بآ  دننامه  دوشیم (  هدیشاپ  نیرضاح  يور  رب  سدقم  بآ  ناونع  هب  راردا  هارمه  هب  مرپسا  زا  یطولخم  دیدج  یتسرپ  ناطیش 

. درادن دوجو  ناویح  یتح  ناسنا و  ندرک  ینابرق  هب  يداقتعا  دیدج  یتسرپ  ناطیش  رد  هتبلا  و  تیحیسم ) ینابر  ياشع  مسارم 
. تشادن ار  يدیدج  نییآ  يراذگ  ناینب  راظتنا  زگره  يِوال  ناوتنآ 

The church of باتک رد  نیون ) یتسرپ  ناطیش  راذگناینب   ) يِوال ردناز  سا  ناوتنآ  هقوشعم  ناطیـش و  ياسیلک  هنهاک  نوتروب  چنالب 
يرگن هدنیآ  نآ  يارب  هدرک و  یـسررب  ددـعتم  يایاوز  زا  ار  یتسرپ  ناطیـش  فلتخم ، تاعوضوم  هب  هراشا  اب  ناطیـش ) ياسیلک   ) Satan
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(، ناطیـش ياسیلک   ) The church of Satan ینعی باـتک  یلـصا  ناونع  اـب  باـتک  نیا  زا  یـشخب  رد  دـنکیم . میـسرت  ار  یـصاخ 
: دسیونیم

هک یلاح  رد  ار  ناطیـش  ياسیلک  راهب ، لـصف  رد  م و  لاس 1966 . رد  یم ، هاـم  مکی  زور  لـیرپآ و  بش 30  رد  يِوال  ردـناز  سا  ناوتنآ  »
. داهن ناینب  دندزیم ، هسرپ  نیمز  رد  یناطیش  نارگوداج 

يارب زین  نارگوداج  زا  ياهدع  هدرک و  زاغآ  ار  تافیرشت  ییاطسو ) نورق  تامسارم  دننام  ، ) دوب هدیشارت  ار  دوخ  رـس  هک  یلاح  رد  يِوال 
. دننک تفایرد  ار  ناطیش  يورین  دنناوتب  ات  دنتفرگ . ار  وا  رود  دوخ ، یصخش  عفانم 

نیمارف زا  ناطیــش ، مـسارم  رد  رــس  ندیــشارت  ددرگیم . يریگیپ  مـنهج ، يارب  يراکادـف  حور و  هـب  يوـنعم  هجوـت  ثـیلثت ، يوداـج  رد 
. دریگ ماجنا  دیاب  هک  تسیساسا 

. تسا ناطیش  متفه  جرب  نایرج  نیتسخن  هک  مالسا ، رد  مزمز  بآ  اب  وشتسش  غیت و  اب  رس  ندیشارت  دننامه 
. دوب مدآ  نادنزرف  رب  ناطیش  تنطلس  لاس  نیلوا  م  لاس 1966 .

تاوهـش رب  ینتبم  نید  قطنم و  وداج -  زا  یطولخم  هک  تسا ، زورما  هب  ات  ناهج  رـساترس  رد  دوخ ، عون  زا  بـالقنا  نیرتگرزب  بتکم  نیا 
. تسا

دینک کیلک  اجنیا  سکع  یلصا  ریاس  هدهاشم  يارب 
ناف 2 ناف یحیرفت  یمرگرس 

هک تسا  ینامز  رد  نیا  نتـشاد . تسود  مکح  رد  يدنـسپدوخ  سپـس  راکنا . ضوع  رد  توهـش  رگید . ياهاج  دعب  اکیرمآ )  ) اجنیا الاح 
.« دنوش هدیورگ  ناطیش  هب  همه  دوش و  هتسسگ  نیمز 

هب یهلا  نایدا  اب  هسیاقم  رد  ار  یتسرپ  ناطیش  لامعا  دنکیم  یعـس  هدرک و  هراشا  زین  مالـسا  نییآ  هب  یتح  دوخ ، باتک  رد  وا  هک  دینیبیم 
. دنک هیجوت  یعون 

. دزادرپیم یتسرپ  ناطیش  بتکم  ندوب  ریگارف  هب  هاگنآ 
مسارم زا  ییاههشوگ  اهـسکع و  هقرف ) نیا  هب  طوبرم  ياهتیاس  رد  ، ) یتسرپ ناطیـش  کسانم  لامعا و  رانک  رد  هک  تسین  بیجع  چیه  اذل 

هدرک قحلم  یتسرپ  ناطیش  هب  یعون  هب  ار  نآ  هتفرگ و  رارق  مه  دریذپیم  ماجنا  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  نیسح  ماما  يرادازع  تبـسانم  هب  هک  ینز  همق 
هدش دراو  مالسا  رد  هک  تسا  تعدب  کی  ینز  همق  هک  مینادیم  بوخ  همه  هتبلا  . ) دننکیم هیجوت  ار  دوخ  هنایشحو  لامعا  دنفرت  نیا  اب  و 

. ( تسا دراو  نآ  هب  يراکشآ  حضاو و  تاداریا  و 
ناونع اب  باب  نیا  زا  نوتروب  دزاسیم . حرطم  ار  يِوال  هاگن  زا  یتسرپ  ناطیـش  بتکم  داجیا  لیالد  هدـش و  هدوشگ  يرگید  باب  همادا  رد 

: دیازفایم دنکیم و  دای  دیدج ) سوئتمورپ  « ) Modern Prometheus»
. تشادن ار  يدیدج  نییآ  يراذگ  ناینب  راظتنا  زگره  يِوال  ناوتنآ  »

، دـهد ماجنا  ار  نآ  دـناوتن  وا  رگا  هک  دـیمهف  دـنک و  داجیا  تیحیـسم  دوکر  اب  هلباقم  يارب  يزیچ  هک  درک  زاین  ساسحا  مدرم  يارب  وا  اـما 
. دشاب هتشاد  ار  نآ  یگتسیاش  یسک  رتمک  دیاش  ای  تسناوت . دهاوخن  یسک  زگره 

. ( منکیم رکشت  دنتشادن ، رایتخا  رد  یلماک  نید  چیه  هک  نیمز  نادرگرس  مدرم  يارب  يزوسلد  رطاخ  هب  ناشیا  زا  اصخش  اجنیا  رد  )
درک عورش  وا  دتـسیاب . نآ  لباقم  رد  ورین  اب  دیاب  یـسک  تساهناسنا و  يارب  باذع  جنر و  زا  هتفرگرب  تلادع ، هک  دادیم  ناشن  دیاب  يِوال 

ادخ و ربارب  رد  نداتسیا  هفـسلف  نآ  تفای و  تسد  زین  نآ  هب  درک و  هدافتـسا  هفـسلف  ملع و  تفرـشیپ  يارب  ام  زا  وا  نآ . ندیـشخب  ققحت  هب 
. دروآ دوجو  هب  یعامتجا  دیدج  دادرارق  کی  نینچمه  دوب و  اسیلک 

. مینک يریگولج  دوخ  حور  هب  نآ  دورو  زا  دیابن  میاهدش و  هدیرفآ  گرزب  بالقنا  نآ  يارب  میهد  ناشن  دیاب  ام 

امن تیونعم  روهظون  شبنج  هدزاود  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1197زکرم  هحفص 558 

http://www.ghaemiyeh.com


. دنکیم هسوسو  نیریش  تاذل  ندناشچ  اب  ار  ناسنا  هک  تسا ، ناسنا  هیبش  رگید  ياهمان  ای  مان  کی  اب  ناطیش 
. تسا يدنوادخ  دزمان  اهنت  وا  هک  دنکیم  نایب  يراک  ناهنپ  اب  ناطیش ،

. تسا شاداپ  راوازس  یسک  هچ  دنک و  تردق  تساوخرد  شاداپ ، يارب  تسناوت  هک  دوب  یسک  وا 
ییاهتردق هلاس  رازه  دنچ  ياهتدابع  ضوع  رد  ایادخ  هک  درک  ضرع  دنوادخ  هب  هکنیا  دنوادخ و  هاگرد  زا  ناطیش  ندش  هدنار  هب  هراشا  )

. ( دیشخب ار  ییاهتردق  وا  هب  زین  دنوادخ  نک . اطع  نم  هب  ار 
یـسک نامه  وا  ار و  طارفا  يور و  هدایز  درک  قیوشت  درک و  لوبق  ار  ناراکهانگ  تنامـض  ناهانگ ، یـصاعم و  تقلخ  ضوع  رد  ناـطیش 

.« دنک تیاده  وا  تمس  هب  ار  ام  تسناوتیم  ادخ  هک  دوب 
یهلا یتبهوم  ار  یتـسرپ  ناطیـش  دـنکیم و  سیدـقت  هیجوت و  ار  وا  هتخادرپ و  يِوـال  زا  عاـفد  هب  هنوگچ  نوتروب  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت 

. درامشیم
ناف 2 ناف یحیرفت  یمرگرس 

نیا هب  دـنکیم . یفرعم  ناطیـش  ياسیلک  زابرـس  ناونع  هب  ار  ملیف  يرامزر ، هچب  ملیف  رد  يِوـال  يزاـب  هب  هراـشا  اـب  باـتک  رگید  شخب  رد 
. دییامرف هجوت  شخب 

( ملیف ياههقلح  رد  منهج  « ) Hell on reels»
نیلوؤسم زا  یعمج  دوب و  شقن  يافیا  لوغـشم  ملیف  نیا  رد  يِوال  دوب ، تخاس  لاـح  رد  م  لاس 1968 . رد  يرامزر  هچب  ملیف  هکیماـگنه  »

نیرمت لاح  رد  هک  دـندوب  يِوال  هجوتم  همه  نایم  نیا  رد  دـندوب . وا  يزاـب  رگهراـظن  زین  اـکیرمآ  تاـغیلبت  هرادا  سیئر  هلمج  زا  یگنهرف 
. دوب یناطیش  یبهذم  لامعا 

: تفگ ملیف  هرابرد  وا 
يارب زابرس  کی  ناونع  هب  اکیرمآ ) ناتسوپ  هایـس  يرـس  نامزاس   ) ku klux klan نمجنا لثم  ناطیـش  ياسیلک  يارب  يرامزر  هچب  ملیف 

.« تساکیرمآ تلم 
رد یناطیش  میهافم  تشاذگ . شیامن  هب  سدقم  میرم  زا  تشز  يریوصت  هتفرگ و  هرخس  هب  ار  تیحیسم  بادآ  تحاقو  لامک  رد  ملیف  نیا 

. دمآرد شیامن  هب  ناگمه  يارب  هدش  هیجوت  یلو  راکشآ  ًالماک  تروص  هب  نآ 
. میسریم يرگید  شخب  هب  باتک  همادا  رد  زاب 

(. ناطیش علاط  « ) Lucifer rising»
نیا زا  یشخب  دنکیم . حرطم  ار  ناطیش  ياسیلک  رد  تیوضع  هب  طوبوم  بادآ  یخرب  هتخادرپ و  یتسرپ  ناطیش  هدنیآ  حرش  هب  شخب  نیا 

. دیناوخب ار  نتم 
. تسا شیازفا  لاح  رد  هتسویپ  ناطیش  ياسیلک  رد  تیوضع  »

. دراد یطیارش  تیوضع  نیا  يارب  يِوال 
. تسا يروضح  تاقالم  طرش ، نیلوا 

. تسا يوگ  نوماریپ  عمجت  نآ ، یلصا  ءزج  هک 
. دریگیم تروص  بادرس  رد  تاقالم  دربیم و  دوخ  اب  ار  تکرب  دورب  اجک  ره  هک 

یتدم زا  دعب  درک و  تیبثت  ًامسر  ار  ناطیـش  ياسیلک  لاس  دنچ  تشذگ  زا  دعب  ناطیـش ،) ياسیلک  راک  هب  زاغآ  نامز   ) نامز نآ  رد  يِوال 
. دش هدوزفا  يِوال  ناوریپ  تیعمج  رب  زور  هب  زور  دنتفای و  یهاگآ  ناطیش  ياسیلک  دوجو  زا  ناگمه 

رتشیب و يراک  راشف  فعاضم و  يورین  اب  یلو  دراد ، رارق  راشف  تحت  نوریب  يایند  زا  هتبلا  دراد . بولطم  یتیعضو  ناطیـش  ياسیلک  نونکا 
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.« دش دنهاوخ  قیوشت  نییآ  نیا  شریذپ  هب  نارگید  یبهذم ، تافیرشت  ماجنا 
: دوشیم روآدای  نینچ  همادا  رد  هتخادنا و  بتکم  نیا  هتشذگ  هب  یهاگن  زاب  باتک  هدنسیون 

. دوب يِوال  اب  ًاتبسن  يزوریپ  ياهرود  رد  »
ناوریپ رب  رورم  هب  یلو  تفرگیم . تروص  اـفخ  رد  هنابـش و  یبهذـم ، تامـسارم  رتشیب  یتدـم  يارب  دوب و  هاـتوک  ارذـگ و  عطقم  نیا  اـما 

. دش هدوزفا  یتسرپ  ناطیش 
لاس رد  ددرگ . رتشیب  وا  هب  یمومع  شیارگ  دش ، ثعاب  يِوال ، يدرف  درکلمع  راتفر و  اهینارنخس و  تامـسارم و  ماجنا  م  لاس 1970 . رد 

تامـسارم ماجنا  يارب  یبسانم  ناکم  رگید  ناطیـش  ياسیلک  هک  دوب  نآ  رطاخ  هب  نیا  دـشیم و  ماجنا  هایـس  هناخ  رد  تامـسارم  م  . 1972
. تفرگیم ماجنا  هایس  هناخ  هب  فورعم  يزکرم ، راغ  رد  تامسارم  اذل  دوبن ، یبهذم 

ناف 2 ناف یحیرفت  یمرگرس 
. دندناشوپ هایس  هدرپ  اب  ار  ناطیش  ياسیلک  روتسد ، قبط  اهنت  و  داهن ) يزکرم  ینیمزریز  راغ  رب  راب  نیلوا  يارب  يِوال  ار  هایس  هناخ  مان  )

. دندش هدناوخ  ارف  هرابود  دنتشاد ، سامت  يِوال  اب  هک  یناسک  دیدرگ و  زاغآ  ناطیـش  ياسیلک  تیلاعف  ًاددجم  م  لاس 1975 . رد  ماجنا  رس 
. دوب هدرک  دودحم  ار  يِوال  تیلاعف  تدش  هب  تیحیسم ، زیمآ  رفک  میلاعت  اما 

دارفا یخرب  يارب  ار  ییاـههمان  نارگید  ندرک  عناـق  يارب  يِوـال  تفرگ و  ماـجنا  تعرـس  هب  روـما  يِوـال ، تیادـه  يربـهر و  تحت  نـکل 
.« دش هدوشگ  هناخ  یکاپ  يارب  یهار  يِوال  ریبدت  اب  هجیتن  رد  تشون .

: دسیونیم هدرک و  يدنب  هتسد  ار  يِوال  ناتسود  همادا  رد  نوتروب 
نینچمه یگرزب و  ترهـش و  بسک  رطاخ  هب  اـی  هدوب  وا  اـب  یتسود  رطاـخ  هب  اـی  دـندوب ، هدـش  عمج  يِوـال  درگ  هک  یناـسک  زا  يرایـسب  »

.« ناطیش هناخ  هب  دورو  يارب  صوصخم  سابل  بسک  يارب  زین  ياهدع 
یبلاطم یتآ  بلاطم  رد  شناشیک ، مه  وا و  یگدنز  هرابرد  هک  تسین  دب  دمآ ، نایم  هب  نخس  مسینطیـس  هقرف  سـسؤم  يوال »  » زا هک  لاح 

ًالماک یگدنز  کی  دزاس . راکـشآ  ار  یتسرپ  ناطیـش  کیرات  يایند  ياهضقانت  يدودح  ات  دـناوتیم  رـصتخم  هاگن  نیا  هتبلا  مینک . هئارا 
. تیناسنا زا  رود  یناوهش و 

يدیحوت نایدا  رد  ناطیش  موس -  تمسق  یتسرپ -  ناطیش 

: هدننک هیهت 
یمیرک دومحم 

: عبنم
نوخسار

: دوهی
زا ار  اهنآ  دـنوادخ  هک  نآ  زا  سپ  دـیآیم و  اوح  مدآ و  غارـس  هب  ناویح  نیرتكریز  ناونع  هب  رام  کی  شقن  رد  قیتع  دـهع  رد  ناـطیش 
امش نامشچ  دیروخب  دب  کین و  تخرد  زا  رگا  هک  دهدیم  هدژم  اهنآ  هب  دنریمب ، ادابم  ات  دنکیم  عنم  دب  بوخ و  تفرعم  تخرد  ندروخ 

تفرعم هب  ناشنامشچ  دندروخ  تخرد  نآ  زا  هتفریذپ و  ار  ناطیش  فرح  هکنآ  زا  سپ  دش و  دیهاوخ  دب  کین و  فراع  دش و  دهاوخ  زاب 
. تسا هدش  ام  زا  یکی  لثم  ناسنا  انامه  تفگ  دنوادخ  اج  نیا  رد  دش ، زاب 

هکلب تسا  هدوبن  يرکفیب  رـس  زا  ییاطخ  ای  یلومعم  یهابتـشا  ام  هیلوا  نیدلاو  لمع  نیا  دنتفگ  دندمآ و  رب  هیجوت  ددص  رد  یخرب  اذـل  و 
دنتساوخیم دندرگ ، ادخ  هدارا  عیطم  دندوبن  لیام  اهنآ  دنوش ، ادخ  دنتـساوخیم  اهنآ  رگید  ترابع  هب  دوب ، قلاخ  دض  رب  يدمع  نایـصع 
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. دومن تازاجم  ار  اهنآ  تشهب  زا  اهنآ  جارخا  اب  مه  ادخ  دنهد و  ماجنا  ار  دوخ  لایما 
: تیحیسم

دیاب هدش  دیکات  نینچمه  دروخن  ار  ناطیش  ياههسوسو  بیرف  وا  تیاهن  رد  هک  تسا  حیسم  ترـضح  رگ  هسوسو  ناطیـش  دیدج  دهع  رد 
. دومن تم  واقم  وا  لباقم  رد  تفرگ و  ار  وا  ياهریت  يولج  نامیا  قیرط  زا  دوب و  رایشوه  رادیب و 

رد ناطیـش  هرابرد  میدـق  دـهع  ياههزومآ  زا  ناـنآ  يریذـپریثأت  دـیآیم  رظن  هب  دـنراد ، لوبق  ار  دـهع  ود  ره  نایحیـسم  هکنیا  هب  هجوت  اـب 
. تسا هدوب  دیدج  دهع  زا  شیب  سناسنر  زا  سپ  هژیو  هب  یعامتجا  یسایس و  یگدنز 

تاروتسد زا  درمت  اب  ناسنا  هک  تسیهاگآ  تخرد  نامه  هعونمم  هرجش  تسا و  لقع  نامه  رگ  هسوسو  ناطیش  تاروت  تشادرب  قبط  اریز 
. دوشیم هدنار  ادخ  تشهب  زا  لیلد  نیمه  هب  دسریم و  تفرعم  یهاگآ و  هب  ادخ 

: مالسا
تروص هب  راب  درفم و 18 تروص  هب  راب   70  ) يددعتم تایآ  رد  هک  تسادخ  فطل  تمحر و  زا  هدش  رود  يانعم  هب  نطش  هدام  زا  ناطیش 

. تسا هدش  هراشا  نآ  هب  عمج )
ار لطاب  لطاب و  ار  قح  هک  يدوجوم  ادخ و  تمحر  زا  هدش  رود  يانعم  نامه  هب  ع )  ) اضر ماما  ثیدح  رد  هک  تسا  صاخ  مسا  سیلبا  و 

يدوجوم دیآیمن و  باسح  هب  هکئالم  دادع  رد  یهلا  ياهتیرومأم  سدـقت و  رظن  زا  دـهدیم و  هدـنبیرف  ياههدـعو  دـهدیم و  هولج  قح 
هاگرد بوضغم  سپـس  نایـصع و  نایغط و  بجوم  یهلا  رماوا  لباقم  رد  وا  میلـست  دبعت و  مدع  اما  هدوب  ناوارف  تدابع  لها  دنچ  ره  هدوب 

. درب هانپ  ادخ  هب  دیاب  نآ  رش  زا  ییاهر  يارب  هراومه  اذل  دیدرگ و  ناسنا  هدروخ  مسق  نمشد  دش و  یهلا 

یتسرپ ناطیش  دیاقع  رب  یهاگن  مراهچ -  تمسق  یتسرپ -  ناطیش 

: هدننک هیهت 
یمیرک دومحم 

: عبنم
نوخسار

هک تسیرذگدوز  تردق  یتسرپناطیش ، تردق  دراد ، توافت  يونعم  رادتقا  اب  تسا  نآ  لابند  هب  یتسرپناطیـش  اب  زورما  رـشب  هک  یتردق 
هب تبـسن  هک  یهاگیاج  هناوتـشپ و  هطـساو  هب  يونعم  رادتقا  اما  دهد  رارق  هاگیاج  نیرتالاب  رد  ار  شدوخ  دـناوتیمن  فلتخم  ياهاضف  رد 

. دتسیایم تیعقوم  نیرتالاب  رد  هشیمه  دراد ، یهلا  یحو  هب  تبسن  ملاع و  دنوادخ 
لوؤسم دوخ  ربارب  رد  اهنت  ار  وا  دـنادیم و  دوجوم  نیرترب  ار  ناسنا  هک  مسیناموا  هب  ییاهتهابـش  ياراد  تسا  ینییآ  دـیدج  یتسرپناـطیش 

: دنادیم
: دیوگیم نییآ  نیا  نارادمدرس  زا  یکی  يوال  نوتنآ 

هجنکـش و زور  الاح  اجنیا و  تسین . مه  دـنوشیم  بابک  ناراکهانگ  نآ  رد  هک  یمنهج  درادـن و  دوجو  یهوکـش  اب  تمظعاـب و  يادـخ 
ییاهر یگدـنز  هک  نک  باختنا  ار  تعاس  نیا  زور ، نیا  تسام ! تصرف  الاح  اجنیا و  تسام ! یـشوخ  زور  اـجنیا  ـالاح و  تساـم ! یتخس 

! تسین یشخب 
دوخ ربارب  رد  اهنت  ار  اهناسنا  دـنادیم و  ( archetype  ) دامننهک یعون  اهنت  ار  ناطیـش  درادن و  داقتعا  ییادخ  هب  دـیدج  یتسرپناطیش 

هب رتشیب  داقتعا  نیا  مه  لیلد  نیمه  هب  دهد  صیخـشت  ار  طلغ  تسرد و  هار  دـناوتیم  ییاهنت  هب  ناسنا  هک  دراد  داقتعا  دـنادیم و  لوؤسم 
هناشن نیرتهب  گرم ، یناوهـش ، تعیبط  تعیبط ، یکیرات  يورین  دامن  داقتعا  نیا  رد  ناطیـش  دوشیم . هتخانـش  یفـسلف  داـقتعا  کـی  ناونع 
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. تسا ندوب  بهذمدض  تردق و 
: دنتسه ریز  لوصا  ياراد  یگمه  نآ  عون  ود  یکی  زج  تفگ  ناوتیم  اما  تسیددعتم  ياههخاش  ياراد  داقتعا  نیا 

. درادن دوجو  یتسرپ  ناطیش  رد  ییادخ  : Atheism
. درادن دوجو  رش  ریخ و  ملاع  نیب  یگنج  چیه  دنتسه و  ندید  لباقریغ  مسج  حور و  : Not dualistic

. تسادخ کی  دوخ  یناسنا  ره  درادن و  دوجو  ناسنا  دوخ  زج  ییادخ  یتسرپ ، دوخ  : Autodeists
. هدام تلاصا  هب  داقتعا  : Materialistic

. تسییادخ هار  هک  تسار  هار  ربارب  رد  ندوب  پچ  هار  هب  هتسباو  - 
. دنراد گرم  زا  سپ  یگدنز  هب  داقتعا  هک  یبهاذم  اصوصخ  ندوب  بهذم  دض  - 

. درادن یجراخ  دوجو  تسین و  مسج  ناطیش  اریز  ناطیش  شتسرپ  مدع  - 
يارب ار  مزال  لیسناتپ  یسنج  تاذل  اصوصخ  اهیشوخ  نیا  تسییایند و  یشوخ  مامت  اریز  نآ  يالعا  دح  رد  تذل  زا  هدافتسا  هب  داقتعا  - 

. تسیرورض مزال و  اهنآ  ماجنا  یلکش  ره  هب  دننکیم و  هدامآ  هنازور  ياهراک 
. دنکیم هعلاطم  ار  ینید  دیدپون  بتاکم  یصصخت  تروص  هب  هک  تسا ، یقیبطت  یسانش  نید  يارتکد  هرود  يوجشناد  یبدا  مالـسالاتجح 
و نایدا » ياهفراعملاهریاد  اـب  ییانـشآ   » ياـهباتک هب  ناوتیم  هلمج  نآ  زا  هک  تسا  ناـیدا  ناـفرع و  هنیمز  رد  باـتک  نیدـنچ  هدنـسیون  وا 

. درک هراشا  ندش » یناهج  اب  لباقت  ای  لماعت  مالسا ، »
: دیوگیم یبدا 

؟ دنتـسه هچ  لابند  هب  اهتیونعم  نیا  دـباییم . شیارگ  ارگون  ياهتیونعم  هب  ترطف  نیا  يانمت  یپ  رد  تسا و  هتـسباو  دوخ  ترطف  هب  ناسنا ،
مولع رد  رابنیلوا  ینید ، دیدپون  بتاکم  دیدج و  ياههقرف  روهظون ، ياهنید  نوچ  یثحابم  دنراد ؟ ییاهنییآ  هچ  دنتسرپیم و  ار  يزیچ  هچ 

یـسانشدوجو ياهـشسرپ  رـشب و  ییاغ  ياهـشسرپ  یخرب  هب  دندرکیم  یعـس  نایدا  نیا  دندش . حرطم  مود  یناهج  گنج  زا  سپ  یعامتجا 
. دنهد خساپ  ناسنا 

هداد ینـشور  ياهخـساپ  یهلا  نایدا  رد  رعـش  نیا  ياهـشسرپ  هب  منطو  ییامنن  رخآ  موریم ، اجک  هب  دوب ، هچ  رهب  مندـمآ  ماهدـمآ ، اجک  زا 
خـساپ ییاناوت  دنوش و  هدنار  نردم  ناسنا  یگدنز  هنیمزـسپ  هب  کیـسالک  نایدا  زا  یخرب  هک  دش  ثعاب  اههنیمز  زا  یخرب  اما  تسا ، هدش 

. دنهد خساپ  ناسنا  ییاغ  ياهشسرپ  هب  ات  درک  مهارف  ینید  دیدپون  بتاکم  يارب  ار  هنیمز  دنشاب . هتشادن  ار  رـشب  يزورما  تالاؤس  هب  نداد 
یعون هب  ار  زورما  رشب  یگدنز  ياضف  درکیم ، شالت  دوخ  ياهخساپ  رد  دنک و  رضاح  اهناسنا  نورد  رد  ار  ادخ  دیشوکیم ، هک  ییاهشسرپ 

ای یهلا و  نایدا  ریسم  اب  خساپ  نیا  اما  دنتسه ، هدوب و  ناسنا  ییاغ  ياهخـساپ  یپ  رد  ینید  دیدپون  بتاکم  دهد . طابترا  رذگدوز  شمارآ 
زورهب ار  دوخ  دنتـسناوتن  لئاسم  یخرب  هطـساو  هب  کیـسالک  نایدا  دـنتفرگ . شیپ  رد  ار  یتواـفتم  هار  هکلب  دوبن ، یکی  کیـسالک  ناـیدا 

مسیادوب تیحیسم ، تیدوهی ، زا  یگداس  هب  تسناوتن ، يزورما  ناسنا  دشن و  گنهامه  زورما  یگدنز  لئاسم  اب  ناشندش  زورهب  ای  دننک و 
دوجو ینید  دیدپون  بتاکم  رد  هک  دیدج  یـشور  اب  اما  دز ، انعم  ملاع  هب  یبقن  کی  دنک ، دافیتسا  ار  دوخ  نردم  نارود  ياهتـشادرب  و … 
هدشن هتخادرپ  کیسالک  نایدا  رد  اهـشسرپ  نیا  هب  اما  دهدیم ، يرـشب  ياهـشسرپ  هب  هناسانـش  دوجو  خساپ  ینید  دیدپون  بتاکم  تشاد .

. تسا
؛ دننکیم لیمحت  رتشیب  زورما ، یگدنز  رد  ار  ناشروضح  روهظون ، نایدا  میوریم ، شیپ  هچره 

. دنراد یناهج  ياعدا  دنهدیمن و  رارق  فده  ار  هعماج  زا  یصاخ  شخب  ًایناث  دنرادن ، یصاخ  تعیرش  هکنیا  لیلد  هب  ًالوا 
دنتـسناوتن کیـسالک  ناربمایپ  هک  یهار  دـنایعدم ، ًاعبار  تسا ، سرتسد  رد  يزورما و  نابز  اب  هداس و  رایـسب  ناشیاههزومآ  اهنییآ و  ًاـثلاث 
ناتـسلگنا رد  یگزات  هب  هک  دیدج  نایدا  فراعملاهریاد  رد  دراد . رارق  ناسنا  يورـشیپ  دـیدج  ناربمایپ  اب  نردـم  نارود  رد  دـننک ، مهارف 
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. تسا هدش  ییاسانش  دنراد  ار  دوخ  صاخ  نینمؤم  نینیدتم و  مادک  ره  هک  دیدج  مارم  نید و  زا 2500  شیب  هدش ، رشتنم 
«، دنوادخ نادنزرف  «، » یسانشملع ياسیلک  «، » هووهی نادهاش  «، » ناطیش ياسیلک  ، » دننام دنتـسه  لاعف  رایـسب  بتاکم  نایدا و  نیا  زا  یخرب 

ناهج حطـس  رد  ار  یمـسر  تاغیلبت  ینیع و  ياضف  هک  انـشیرک ،» نادـجو  یللملانیب  هعماج   » و اهنومروم » (، » تروص روننید و  « ) راکنکا »
. دنراد دوجو  دنوشیم  غیلبت  وشوا  ناونع  تحت  ناریا  رد  هک  مسیدوب ، نذ و  هعومجمریز  دننام ، مه  رگید  یخرب  دنراد .

. دنرادن روضح  ینیع  ياهاضف  رد  دننکیم و  تیلاعف  تنرتنیا  رد  دنایزاجم و  رتشیب  مه  نایدا  نیا  زا  يریگد  هتسد 
: تفگ دراد ، دوجو  روشک  رد  نانآ  دادعت  هاگیاج و  یتسرپناطیش و  هنیمز  رد  يرامآ  ایآ  هک  لاؤس  نیا  هب  خساپ  رد  يو 

سلاـجم و روـشک ، رد  هک  تسنیا  رگناـیامن  دراد ، دوـجو  نارگـشهوژپ  سرتـسد  رد  هـنیمز  نـیا  رد  هـک  یمـسرریغ  یمـسر و  ياـهرامآ 
هک ییاهیقیـسوم  لاـتم و  يوه  كار ، ياهیقیـسوم  رتشیب ، اـهینامهم  نیا  رد  دوشیم . رازگرب  یتسرپناطیـش  ناطیـش و  ماـن  هب  ییاـهینامهم 

. تسا نایامن  نادرگناور  یتعنص و  ردخم  داوم  یلکلا ، تابورشم  زا  هدافتسا  شتآ ، ياهصقر  هارمه  هب  دنزاجم  نآ  رد  تنوشخ 
هب دراد  دوجو  یبرغ  ياهروشک  اکیرمآ و  ناتـسلگنا ، رد  هنوگنآ  یتسرپناطیـش  اما  دراد . دوجو  اههنیمز  یخرب  رد  یقیقد  ياهرامآ  هتبلا ،

. درادن دوجو  ناریا  رد  یگدرتسگ  تدش و  نآ  اب  هجوچیه و 
زیچان رایسب  دنشاب  تسرپناطیش  صاخ  يانعم  هب  هک  يدارفا  دادعت  دنکیم . يرگهولج  اهدامن  شیامن و  حطـس  رد  ناریا  رد  یتسرپناطیش 

. تسا رامشتشگنا  و 
: دوزفا يو 

کمک اهتسینویهص  زا  یلام  ظاحل  هب  دنتـسه  طابترا  رد  مسینویهـص  اب  ینید  دیدپون  بتاکم  یخرب  یتح  یتسرپ و  ناطیـش  زا  ییاههخاش 
دنیبب زیمآهئطوت  هصرع  نیا  رد  ار  زیچ  همه  هک  یهاگن  داد . طابترا  مسینویهـص  هب  ار  ینید  دیدپون  بتاکم  همه  ناوتیمن  هتبلا  دـنریگیم .
رگید یتسرپ و  ناطیـش  هب  تدعاسم  کمک و  رد  اهتـسینویهص  دـنهدیم  یهاوگ  هک  دراد  دوجو  یکرادـم  تسین . یملع  هنارگـشهوژپ و 

، تسا ـالاباک »  » نآ یـسیلگنا  حالطـصا  اـی  هلاـبق  ناونع  تحت  هک  يدوهی  ناـفرع  دـننکیمن . غـیرد  یـششوک  چـیه  زا  روـهظون ، ياـههقرف 
رد ندرک  ادـیپ  تردـق  نافرع  دامن ، ناـفرع  ددـع ، ناـفرع  دـنکیم . مهارف  ار  یتسرپناطیـش  هلمج  زا  ینید و  دـیدپون  بتاـکم  ياـههنیمز ،

. تسا نآ  لابند  هب  انعم  ملاع  زا  هتسسگ  رشب  هک  تسیدراوم  هلمج  زا  شدوخ ، یفنم  يانعم  رد  تانئاک  رد  فرصت  نافرع  یتسه ،
زا یبارس  مهو و  اهنت  هکنیا  لیلد  هب  تفای ، دهاوخن  تسد  نآ  هب  هاگچیه  هتبلا  هک  تسیزاجم  رادتقا  یعون  لابند  هب  ادخ ، زا  هتـسسگ  رـشب 

. تسا هدرک  هبرجت  ار  رادتقا  نیا 
: تفگ تسا ، تیحیسم  زا  هتفرگرب  هک  هایس و …  لیجنا  ناطیش ، ياسیلک  نوچ  ینیوانع  دروم  رد  يو 

. دنتسه تیحیسم  ملاع  رد  شریذپ  لباق  يدج و  درواتسد  اهنت  هعبرا ، لیجانا 
. تسا هدش  هتشون  یسیع ، ندش  بولصم  زا  سپ  لاس  لیجنا 70

یمـسر ریغ  ینوناـقریغ و  ياـهلیجنا  دـهاش  ینوناـق ، ياـهلیجنا  راـنک  رد  دراد . دوـجو  لـیجنا  و  ص )  ) یـسیع نـیب  یخیراـت  هلـصاف  کـی 
یمـسر ریغ  ياـهاضف  رد  یتـح  و  اهتـسیدتم » «، » اـهنومروم  » ناـیم رد  دـنراد ، مه  یناوارف  دادـعت  هک  اـهلیجنا  نیا  میتـسه . مه  اـفیرکوپا ) )

. دشاب هتشاد  دوجو  مه  ( bible of satan  ) ناطیش لیجنا  مان  هب  دیدج  باتک  کی  ناوتیم  دراد ، دوجو  مه  اهناتستورپ 
! دروایب رد  ییادن  تقیقح  زا  دیوگب و  ینخس  یسیع  لیجنا و  مان  هب  دناوتب  یسکره  ات  دنکیم  مهارف  ار  تصرف  نیا  لیجانا  هزوح 

یناطیش ياسیلک  لیجنا و  مجنپ -  تمسق  یتسرپ -  ناطیش 

: هدننک هیهت 
یمیرک دومحم 

امن تیونعم  روهظون  شبنج  هدزاود  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1197زکرم  هحفص 563 

http://www.ghaemiyeh.com


: عبنم
نوخسار

نیا دننکیم . هدافتسا  دوخ  مسارم  رد  هدافتسا  نینچمه  دوخ و  ياهاعد  تدابع و  يارب  نآ  زا  ناتسرپ  ناطیش  هک  تسیباتک  یناطیـش  لیجنا 
هک يزیچ  اـما  تسا  هدـشن  فشک  نآ  قیقد  ینعم  زونه  تاـملک  نیا  زا  یخرب  هک  تسیـسیلگنا  یناـنوی و  يربع و  تاـملک  لـماش  باـتک 

. تسا ناتسرپ  ناطیش  هب  نداد  تردق  يارب  وا  زا  توعد  ناطیش و  یماسا  دیمهف  ناوتیم 
هب نداهن  ردـق  يارب  نآ  رئاعـش  زا  يرایـسب  نینچمه  تسا و  لیجنا  تیحیـسم و  ياهاعد  فالخ  رب  نآ  ياهاعد  زا  يرایـسب  باتک  نیا  رد 

. تسا قلطم  تردق  ناونع  هب  ناطیش  تردق  تمظع و 
اهنت و نآ  رد  هک  دوب  ییاج  دشیم و  هدافتسا  یتسرپ  ناطیش  مسارم  ماجنا  يارب  یناکم  ناونع  هب  اطـسو  نورق  رد  یتسرپ  ناطیـش  ياسیلک 

. دوب نآ  رد  دوخ  مسارم  ماجنا  یمیدق و  ناتسرپ  ناطیش  ياهرارق  لحم  اهنت 
رد دنهدیم و  همادا  دوخ  راک  هب  ینیمز  ریز  تروص  هب  ارثکا  هک  ناتسرپ  ناطیش  تدابع  يارب  تسیلحم  یتسرپ  ناطیش  ياسیلک  هزورما  اما 

نونکا هک  تفرگیم  رارق  هدافتـسا  دروم  یـسنج  ياـضرا  مسارم  ماـجنا  يارب  ناطیـش  ياـسیلک  ماـن  هب  ناـکم  نیا  دـیدج  یتـسرپ  ناـطیش 
. دیدج یتسرپ  ناطیش  مسارم  رثکا  ماجنا  يارب  تسیلحم 

نایدا رد  بتک  همه  دـننام  هتبلا  دوشیم . هراشا  هدـش  يروآدرگ   The Witches باتک زا  هک  ناتسرپ  ناطیـش  لیجنا  زا  ياهتمـسق  هب 
يربع تالمج  تاملک و  باتک  نیا  رد  دش  هتفگ  هک  روطنامه  دزادرپیم . وا  زا  یبلط  تردق  ناطیش و  شیاتس  هب  زین  باتک  نیا  فلتخم ،

: دریگیم رارق  هدافتسا  دروم  یتسرپ  ناطیش  ياهمسارم  رد  ارثکا  اهاعد  نیا  دراد . دوجو  زین 
. دییآ شیپ  منهج ؛ هایـس  رایرهـش  راهچ  مان  هب  دییآ . نوریب  هایـس  يایند  زا  هک  دـهدیم  نامرف  امـش  هب  ناطیـش ؛ ام ؛ گرزب  يادـخ  مان  هب  )

رـسارس رد  ورین  نیا  نک . هتـشابنا  هایـس  يوداج  يورین  اب  ار  نآ  و  تسا ؛ یگدـنز  ریـسکا  زا  رپ  ماج  نیا  رادرب . ار  تذـل  هداب  ماج  ناطیش ؛
. ( تسا نآ  یماح  دراد و  دوجو  تانئاک  ملاع 

نوخ هنـشت  وت  يدرگیم ؛ روبق  ياـههیاس  ناـیم  رد  وت  يوشیم ؛ داـش  نوخ  نتخیر  اـهگس و  يادـص  زا  وت  بش ؛ مدـمه  تسود و  يا  )
ایب نوریب  اشگب و  ار  منهج  ياههزاورد  رگنب . دـعاسم  رظن  اب  ام  ناینابرق  هب  هرهچ ؛ رازه  هام  وروموگ ؛ روگ  ینکیم  دـیدهت  ار  رـشب  یتسه و 

تساوخرد حیبست و  شیاتس و  هب  نایدا  بتک  همه  دننامه  تسین و  یصاخ  باتک  یتسرپ  ناطیش  لیجنا  تسا  صخشم  هک  روطنامه  …  ( 
نیا هتبلا  درادن . ار  نآ  مهف  ناوت  سکچیه  هک  تسیاهدیچیپ  ياههتـشون  باتک  نیا  تفگ  ناوتیمن  اذل  دنکیم . دوخ  راگدرورپ  زا  کمک 

تیحیـسم لیجنا  نونکا  اریز  تسین  هجوت  دروم  نانچ  نآ  املـسم  اما  دراد  دوجو  شیک  نیا  رد  ینانوی  يربع و  تـالمج  هک  تسا  تسرد 
. دنهدیم جاور  رایسب  ار  نآ  مر  ياسیلک  نیرتکد  هک  تسیربع  تاملک  يواح  دوخ  رد  زین 

یتسرپ ناطیش  عاونا  مشش -  تمسق  یتسرپ -  ناطیش 

: هدننک هیهت 
یمیرک دومحم 

: عبنم
نوخسار

( یتسرپرش  ) کیتوگ یتسرپ  ناطیش  ینید و  یتسرپ  ناطیش  يوال ، یتسرپ  ناطیـش  یفـسلف ، یتسرپ  ناطیـش  هتـسد  راهچ  هب  یتسرپ  ناطیش 
. دوشیم میسقت 
یفسلف یتسرپ  ناطیش 
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ماـن هب  هقرف  نیا  يراذـگهیاپ  هب  یتسرپناطیـش  زا  هخاـش  نیا  تسا  ناـسنا  ملاـع ، زکرم  روـحم و  هکنیا  زا  تسا  تراـبع  شیارگ  عوـن  نیا 
. دوشیم هداد  تبسن  يوال » ناوتنآ  »

. تسا هتفرگ  تاشن  تیدوهی  يداقتعا  يانبم  زا  کیتوگ ، ینید و  ياهمان  اب  نآ ، رگید  عون  هس  دننام  زین  ییارگناطیش  عون  نیا 
. دشابیم ( Anton Szandor Lavey  ) يوال ردنازش  ناوتنآ  يو  لماک  مان 

نامز ات  هدومن و  تمیزع  وکیسنارفناس  هب  شاهداوناخ  هارمه  هب  دلوتم و  اکیرمآ  وگاکیـش  رد  يدالیم  لاس 1930  لیروآ  مهدزای  رد  يو 
. دوشیم نکاس  اجنآ  رد  شگرم 

همدـخ و ناونع  هب  هناخ  رد  روضح  لیـصحت و  زا  رارف  نمـض  یگلاـس  نس 17  رد  تسا و  هتـشاد  يراگزاسان  راـجنهان و  یتیـصخش  يو 
. ددنویپیم كریس  کی  هب  کقلد 

ار ياهدـمع  تاریثات  هک  دوشیم ، راک  هب  لوغـشم  ییانج  ساکع  ناونع  هب  اکیرمآ  سیلپ  ییانج  هریاد  رد  يدـالیم  لاس 1950  رد  يوال 
. دریذپیم زین 

طباور هب  يدنبیاپ  یقالخا و  هیلوا  لوصا  هب  مازتلا  مدع  زا  معا  یلیالد  رب  انب  اما  دنکیم  جاودزا  گیـسنل » لوراک   » اب لاس 1952  رد  ناوتنآ 
اب ار  یعورـشمان  طباور  دعب  هب  لاس 1960  زا  هدـش و  ادـج  شلوا  رـسمه  زا  یتراگه » نیاد   » مان هب  يرگید  نز  هب  یگتفیـش  یگداوناخ و 

. دروآیم تسد  هب  ار  درکن ، جاودزا  يو  اب  زگره  هک  یتراگه  زا  عورشمان  دنزرف  کی  يوال  دنکیم . زاغآ  يو 
رـصانع یخرب  اب  ار  هنمادرپ  يدج و  طباور  اهلاس  نیمه  رد  دوجوم  تاعالطا  قبط  هتـشاد و  ونایپ  یگدنزاون  هب  يرفاو  هقالع  نینچمه  يو 

یلاح رد  لیروآ 1966  خیرات 30  رد  اکیرمآ  یـسوساج  نامزاس  اب  طبترم  درف  نیا  دنکیم . رارقرب  ونیکآ  لکیام  نوچمه  ( CIA  ) نامزاس
« ناطیش ياسیلک   » يراذگناینب یعدم  تفگیم ، نخـس  هدیـشارت  يرـس  اب  زیمآرارـسا » هریاد   » يرـس ياههقلح  ياضعا  زا  یعمج  يارب  هک 

. دش
ناف 2 ناف یحیرفت  یمرگرس 

مان اب  يوال  گرم  زور  دناسر . پاچ  هب  یناطیش » شتسرپ  نییآ   » مان اب  زین  يرگید  باتک  و  ناطیش » لیجنا   » ناونع تحت  ار  یباتک  هدربمان 
. دوشیم هتخانش  اکیرمآ  رد  نیوولاه 

ییوال یتسرپناطیش 
. تسا هدش  لیکشت  تسا  هدمآ  شراثآ  رگید  ناطیش و  لیجنا  باتک  رد  هک  يوال  نآ  وتنآ  يهفسلف  يانبم  رب  یتسرپ  ناطیش  زا  عون  نیا 

ماهدـنیو دیـس ، كرام د  دـنر ، نیا  یلارک ، رتسیلآ  هچین ، کیردرف  ياههتـشون  ریثأت  تحت  دوب و  ( 1966  ) ناطیش ياسیلک  سـسوم  يوال 
. تسا هدوب  رگید  يرایسب  نیاوت و  كرام  سریب ، سوربمآ  نیوراد ، زلراچ  سیول ،

يدام ناهج  لئاسم  هب  هداد و  رارق  رخـسمت  دروم  ار  اهاسیلک  هنایوجادـخ  میلاعت  هک  یلاح  رد  هدوب  تبثم  يدوجوم  يوال  رظن  رد  ناـطیش 
. تشادن ییانتعا  زین 

یلوارک کیجیم  هفسلف  هب  هیبش  رتشیب  ناتسرپ  ناطیش  زا  هورگ  نیا  یبهذم  نییآ  دنادیم ، دوخ  يادخ  ار  دوخ  ییوال ، تسرپ  ناطیش  کی 
. تسا یتسرپ  ناطیش  تمس  هب  هدنرب  ولج  يدید  اب 

یهورگ رکف  زرط  هب  دـیاب  دـننادیم  فیدر  مه  یتسرپ  ناطیـش  اب  ار  ناشدوخ  هک  یناسک  هک  تسا  نآ  یعدـم  ییوال  تسرپ  ناطیـش  کی 
هب دیاب  عبت  نم  دنـشاب و  هتـشاد  يدارفنا  تاشیارگ  نآ  يازا  رد  دنـشاب و  هتـشادن  لوبق  یقالخا  ظاحل  زا  ار  اهنآ  دنـشابن و  رادافو  صاوخ 

لمات نودـب  دوخ ، یتسود  رـشب  رد  دـننادیم و  يوق  یقالخا ، ظاحل  زا  ار  دوخ  هک  دنـشاب  یناسک  زا  رتالاب  ندرگ  رـس و  کـی  یمئاد  روط 
. دننک لمع 

ینید یتسرپ  ناطیش 
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دنوشیم لئاق  دوخ  يارب  يزاین  شیپ  ًالومعم  هچرگ  تسا ، یفسلف  یتسرپ  ناطیـش  تاشیارگ  هباشم  بلغا  ینید  یتسرپ  ناطیـش  تاشیارگ 
همه هک  تسا  هدـش  فیرعت  ادـخ  دـنچ  ای  کی  نآ  رد  هک  ار  یعیبطلا  ءاروام  نوناق  کی  دـیاب  تسرپ  ناطیـش  هک  تسنیا  زاـین  شیپ  نآ  و 

. دشاب هتشاد  لوبق  دنوشیم  هتخانش  ناطیش  هلیسو  هب  ای  دنتسه  یناطیش 
زا لبق  ًالومعم   ) نید کی  زا  ای  دوش  فیرعت  تسرپ  ناطیـش  کـی  نهذ  رد  اـهنت  دـناوتیم  تسا  هدـش  فیرعت  ریخا  هورگ  رد  هک  یناـطیش 

. دنوش سابتقا  حیسم )
زا اهنآ  زا  یـضعب  دنـشاب ، اهدوبعم  زا  یفلتخم  عاونا  زا  دنناوتیم  نایادخ  ای  ادخ  دشاب ، رظن  دـم  یتسرپ  ناطیـش  عون  مادـک  هکنیا  هب  هتـسب 

ياهههلا زا  يرایسب  ناتساب و  رصم  یمیدق  نایدا  زا  ار  ناشنایادخ  یتسرپ  ناطیش  لومعم  عاونا  دناهدش ، هتفرگ  تئشن  یمیدق  رایـسب  نایدا 
. دناهدرک سابتقا  گنج ) يادخ  سرام -  لاثم  ناونع  هب   ) ینانوی یمور و  ياهههلا  زا  اضعب  ینیرهنلانیب و  یناتساب 

رایسب تمدق  عقاو  رد  اهنآ  دوبعم  يادخ  دنیوگیم  ناتسرپ  ناطیش  رتشیب  یلو  دنراد  ار  یلصا  يادخ  شتسرپ  ياعدا  ناتـسرپ  ناطیـش  هیقب 
. تسا هتفرگ  رارق  شتسرپ  دروم  ناسنا  طسوت  هک  دشاب  ینایادخ  نیلوا  دیاش  خیرات و  لبقام  نارود  زا  دیاش  دراد ، یمیدق 

، دنتسرپیم ار  یحیسم  لیجنا  زا  هدرک  طوقس  يهتشرف  يامیس  هک  ییاهنآ  دنتـسرپیم . ار  اهنیا  زا  رتهناریگ  تخـس  يریبعت  اههورگ  یقبام 
یسک قحم و  ناونع  هب  ار  نآ  لباقم  رد  هورگ  نیا  دنرادنپیم . یحیسم ، ياسیلک  فیرعت  قبط  رش ، ناونع  هب  ار  نآ  يرایـسب  هک  یلاح  رد 

دوخ هک  ارچ  دنتـسه  كرتشم  یفـسلف  ناتـسرپ  ناطیـش  اب  مه و  اـب  ناـیدا  نیا  ماـمت  دـنراد . لوبق  تسا  هدرک  شروش  ادـخ  لـباقم  رد  هک 
. دناهداد رارق  لوا  تیولوا  رد  ار  صخش 

هـشیدنا يدازآ  هب  ار  صاخـشا  تسا  هدش  هدید  هک  یناسک   ) دنرگنیم یناطیـش  دـید  هب  ار  ادـخ  هک  یناسک  طسوت  ًالومعم  زین  هیرظن  نیا 
( دنـشکب الاب  هچین  تردـق  هب  لیامت  هباـشم  ياههفـسلف  کـیجیم و  نوچ  ییاههفـسلف  هلیـسو  هب  ار  دوخ  دـننکیم  شـالت  دـننکیم و  قیوشت 

. تسا هدش  تیامح 
کیرش کی  هداتفا ، كاخب  تسپ و  هدرب  کی  ياج  هب  تسا  رتهب  يدنمشزرا  يادخ  ره  هک : تسنیا  لولعم  نیا  هب  یناطیش  جیار  دنپ  کی 

. دشاب هتشاد  دوخ  تردق  رد 
تخرد هویم  ندـیچ  هب  ار  تیرـشب  تسا و  هدـمآ  تاروت  باتک  رد  هک  یـسیلبا  دـننام  تسا ، یمیهاربا  ناطیـش  بلطم ، نیا  زا  لاـثم  کـی 

: دنکیم قیوشت  دب  زا  بوخ  تخانش 
دش و دـهاوخ  زاب  تنامـشچ  سپـس  تشاد ، دـهاوخ  ربخ  نآ  زا  ینک  ار  راک  نیا  هک  يزور  نامه  رد  ادـخ  هک  ارچ  يریمیمن ، ًانئمطم  وت 

يادخ ره  زا  رتهب  ار  دوخ  ناتـسرپ  ناطیـش  موهفم ، نیا  زا  هدافتـسا  داد . دیهاوخ  صیخـشت  رـش  زا  ار  بوخ  دش و  دیهاوخ  ادخ  دننام  امش 
زا رتیمیدق  یمیدق و  رایسب  ار  دوخ  ناتـسرپ  ناطیـش  زا  هورگ  نیا  هک  اجنآ  زا  دنرادنپیم . دب  زا  بوخ  صیخـشت  تردق  ياراد  يرگید ،

. دنیوگیم رصاعم  ناتسرپ  ناطیش  یفسلف ، ناتسرپ  ناطیش  هب  دناهتشاذگ و  دوخ  رب  ار  یتنس  ناتسرپ  ناطیش  مان  دننادیم ، هیقب 
کیتوگ یتسرپ  ناطیش 

مهتم ًالومعم  ناتـسرپ  ناطیـش  عون  نیا  دـنوشیم . طوبرم  اـسیلک  فرط  زا  یبهذـم  دـیاقع  شیتفت  نارود  هب  ناتـسرپ ، ناطیـش  زا  هقرف  نیا 
. دنتسه نایحیسم  زا  ترفن  هرکاب و  نارتخد  ندرک  ینابرق  یشکزب ، نادازون ، ندروخ  لیبق  زا  یلامعا  هب  دنتسه 

. تسا هدش  يدنب  هتسد  موراکیفیلام  سویلام  باتک  رد  رکف  زرط  نیا 
( تفرگن رارق  هدافتـسا  دروم  یمـسر  روط  هب  زگره  عقاو  رد  دـش و  فیلاـت  1490م )  ) اسیلک طـسوت  دـیاقع  شیتفت  نارود  رد  هک  یباـتک  )

. تسا تسد  نیا  زا  یبلاطم  يرگوداج و  يریگ و  نج  زا  یفارخ  بلاطم  يواح  باتک 
.. تسا نارگوداج  کتپ  باتک  مان  يوغل  همجرت 

اـصوصخ فلتخم  دارفا  ددـعتم و  نیطایـش  نوگانوگ ، ياههناسفا  زا  رپ  نآ  ياـیند  دراد و  يرگوداـج  هب  يداـیز  یکیدزن  یتسرپ  ناـطیش 
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. تساهنآ اب  طابترا  رد  نارگوداج 
رب نیچ و  نینچمه  ناملآ و  سیلگنا و  اکیرما ، ياهروشک  دـننام  دنتـسه  ناطیـش  ياسیلک  ياراد  یفلتخم  ياهروشک  مه  زورما  يایند  رد 
اما دننکیم  يراشفاپ  تاناویح  رازآ  يرازآ و  كدوک  مدع  رب  یناطیـش  لیجنا  نوتم  ساسا  رب  هک  دـیدج  ناتـسرپ  ناطیـش  ياعدا  فالخ 

. دوشیم ماجنا  یهلا  تاروتسد  اب  هلباقم  يارب  اهنت  اهنآ  طسوت  لامعا  نیرتكانتشحو 
ناتسرپ رش 

هب یفارحنا  قرف  نیرتفیثک  زا  یکیرات و  هب  هراشا  اب  یتسرپرش  زا  یعون  هدش ، هراشا  هتشذگ  رد  هک  یعون  دننام  زین  ییارگناطیـش  عون  نیا 
یسنج و تازواجت  نادازون ، ندروخ  دننام  لامعا  نیرتفیثک  دراد . دوجو  کیتوگ  مان  هب  یکبـس  زین  اکیلاتم  یقیـسوم  رد  دیآیم . باسح 

لیم دیآیم ) . باسح  هب  تابجاو  زا  لامعا  نیا  یناطیش  ياههورگ  مامت  يارب  تسا  ینتفگ  هچرگ  . ) دوشیم هداد  تبسن  هورگ  نیا   …هب 
. تسا زراب  هخاش  نیا  رد  یکیرات » تشگرب   » هب تساوخرد  و 

. دربیم هانپ  ندیشک  دایرف  يارب  اهیکیرات  اهراغ و  هب  هریت  ياهسابل  اب  هک  راکنکآ »  » هورگ ياضعا  دننامه 
نردم یتسرپ  ناطیش  رگید  نایرج 

. دراد دوجو  ( Setians  ) سنایتِس مان  هب  يرگید  نایرج  (، Satenism  ) مسینتیِس ای  ییاوال  ییارگناطیش  رب  هوالع  هزورما 
لاس رد  ار  تسدبعم  دش و  ادـج  وا  زا  يوال  اب  هدـیقع  فالتخا  یپ  رد  هک  دوب  يوال  ناوتنآ  راکمه  تسود و  راک  زاغآ  رد  ونیکآ  لکیام 

. تخادنا هار  هب  ار  ( Setians  ) تسینایتس نایرج  درک و  سیسات  وکسیسنارفناس  رد   1975
. تسا رحس  تانیرمت  ناطیش و  هفسلف  لماش  نآ  میلاعت  تسیتسرپ و  ناطیش  ياهنامزاس  نیرتیفخم  نیرتروهشم و  زا  یکی  تِس  دبعم 

. دنکیم تیلاعف  امنیس  تایرشن و  باتک و  رشن  لثم  یگنهرف  ياههصرع  رد  هژیو  هب  یعیسو  داعبا  رد  هزورما  شبنج  نیا 
یناطیـش لیجنا  ناونع  نامه  اب  يرگید  یـصاصتخا  باـتک  یناطیـش ، ياـسیلک  لـباقم  رد  دـبعم  داـجیا  رب  هوـالع  تسیناـیتس  ناـیرج  هتبلا 

. دناهدومن نیودت  بیقر  هورگ  اب  لباقترد 
تاوما ملاع  گرم و  دنوادخ  مان  رصم و  نایادخ  زا  یکی  مان  ( Set  ) تِس یلو  یکیرات ؛ هاشداپ  ناونع  هب  لیجنا  زا  ذوخأم  تسیمان  ِتیِس 

. تسا ناتساب  رد 
6

تس دبعم 
. تسا یتسرپ  ناطیش  ياهنامزاس  نیرتیفخم  نیرتروهشم و  نیرت ، فوخم  زا  یکی  ( Temple of Set  ) تِس دبعم 

ناطیـش و هفـسلف  لماش  نآ  میلاعت  دراد . ار  ناهج  رد  پچ » تسد  تقیرط   » یناهج يربهر  ياعدا  هک  تسیفخم  هعماـج  نیلوا  تِس  دـبعم 
. تسا رحس  تانیرمت 

. تسا ناتساب  رصم  نایادخ  زا  یکی  مان  ( Set  ) تِس
. دش يراذگ  ناینب  وکسیسنارفناس  رد  ( Michael Aquino  ) ونیکآ لکیام  طسوت  لاس 1975  رد  تسدبعم 

ياسیلک رد  دوجوم  داسف  رطاخ  هب  نینچمه  تیریدـم ي ، یفـسلف و  تافالتخا  رطاخ  هب  ناطیـش  ياـسیلک  ناشیـشک  را  رگید  یهورگ  وا و 
هب اینرفیلاک  رد  هدیافیب  ياسیلک  کی  ناونع  هب  تِس  دبعم  لاس ، نامه  رد  دنداد . لیکشت  ار  تسدبعم  نامزاس  هدش و  ادج  نآ  زا  ناطیش ،

. دیسر تبث 
تس دبعم  ناطیش و  ياسیلک  نایم  توافت 

. تسا ناطیش  موهفم  هب  طوبرم  تسدبعم  و  ( Church of Satan  ) ناطیش ياسیلک  نایم  توافت  نیرتزراب 
ناطیـش هک  دـنرواب  نیا  رب  دـنوشیم  هدـیمان  ( Saitanist تسین طیـس   ) تـسین تیِـس  هـک  (، C. o. S  ) ناطیـش ياـسیلک  هب  نیدـقتعم 
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هرهب تیحیـسم  نتفرگ  ءازهتـسا  هب  دوخ و  تاهجوت  نداد  ناـشن  يارب  ناطیـش  زا  اـهنآ  درادـن . یجراـخ  دوجو  تسا و  نیداـمن  يدوجوم 
. دنریگیم

هاشداپ  » نآ هب  هک  دراد  دوجو  یعقاو  ناطیـش  هک  دـندقتعم  دـنوشیم  هدـیمان  ( Setians  ) سناـیتِس هک  تِس  دـبعم  ناوریپ  هک  یلاـح  رد 
. دنیوگیم (« The Prince of Darkness  ) یکیرات

تسیمان ( Satan  ) ِنتیِـس دنمانیم . ( Set the TRUE Prince of Darkness « ) یکیراـت یقیقح  هاـشداپ  تِـس ،  » ار وا  اـهنآ 
. تسا ناتساب  رصم  رد  تاوما  ملاع  گرم و  دنوادخ  مان  ( Set  ) تِس یلو  یکیرات ؛ هاشداپ  ناونع  هب  لیجنا  زا  زوخأم 

دیاقع نیناوق و  متفه -  تمسق  یتسرپ -  ناطیش 

: هدننک هیهت 
یمیرک دومحم 

: عبنم
نوخسار

زین ناطیـش  ياسیلک  ياراد  نینچمه  تسا و  هدـمآ  یناطیـش  لـیجنا  باـتک  رد  هک  دنتـسه  تاداـقتعا  يرـس  کـی  ياراد  ناتـسرپ  ناـطیش 
رد دیسر و  نوتراب  شنالب  شرسمه  هب  نآ  هرادا  شگرم  زا  سپ  رد  دش و  سیسات  يوال  نوتنآ  طسوت  لیروآ 1966  رد 30  هک  دنشابیم 
اب شنیناوق  ساسا  رب  هک  تسا  یناکم  اهنت  اسیلک  نیا  دوشیم . هرادا  روملیگ  رتیپ  ینعی  نآ  یمیدق  ياضعا  زا  یکی  طسوت  زین  رضاح  لاح 
هک ینامز  ات  زین  ناکدوک  نمـض  رد  دـنزادرپب  لوپ  دـیاب  نآ  هب  دورو  يارب  نآ  ياضعا  تسین و  رارقرب  اهتلود  یلام  ياهکمک  زا  هدافتـسا 

داریا نودب  اجنآ  هب  تسرپ  ناطیـشریغ  دارفا  دورو  نمـض  رد  دـنرادن . ار  اجنآ  هب  دورو  هزاجا  دـناهدرکن  ادـیپ  ار  اهنآ  هسلف  كرد  ییاناوت 
. دنشابیم

: تسا شخب  لماش 4  یناطیش  لیجنا 
بلاطم لماش  مادک  ره  هک   Book of Leviathan ناتیول باتک  لیلب Book of Belial و  باتک  رفیسول ، باتک  ناطیـش ، باتک 

: میزادنیب مکح  نیا 9  هب  یهاگن  تسا  بوخ  تسیتسرپ . ناطیش  هناگ  ماکحا 9  باتک  نیا  لوا  لصف  دنشابیم  دوخ  صاخ 
. تسا طارفا  هدنیامن  تضایر  ياج  هب  ناطیش  . 1

. تسا يدام  یگدنز  هدنیامن  دشاب  يونعم  ياهمهوت  هدننایامن  هکنیا  ياج  هب  ناطیش  . 2
. ( دوشیم هدناوخ  رهاظت  غورد و  مهوت و  اهنآ  دید  زا  يونعم  يدامریغ و  براجت  لئاسم و  همه  )

. هنارهاظتم یبیرفدوخ  ياج  هب  تسا  كاپ  لقع  هدنهد  ناشن  ناطیش  . 3
. سانشن کمن  دارفا  يارب  نآ  نداد  رده  هن  دنراد  ار  شتقایل  هک  تسیدارفا  هب  قشع  هناشن  ناطیش  . 4

( دهدیم شزومآ  اهناسنا  هب  ار  اهناسنا  هب  قشع  هک  نایدا  ریاس  تیحیسم و  سکعرب  تسرد  )
. دهدیم ناشن  تروص  رگید  فرط  ندنادرگرب  ياج  هب  ار  ییوج  ماقتنا  ام  هب  ناطیش  . 5

یلیس کی  طقف  ار  یلیس  کی  خساپ  اما  دنکیمن  توکس  ملظ  ربارب  رد  زین  مالسا  رد  ماَلَّسلا ؛ ِْهیَلَع  یسیع  ترـضح  مالک  فالخرب  تسرد  )
!( سب دنادیم و 

داعم هب  داقتعا  ینعی  . ) دزومآیم ار  یلایخ  كانسرت  تادوجوم  ربارب  رد  تیلوؤسم  ياج  هب  ار  لوؤسم  ربارب  رد  تیلوؤسم  ام  هب  ناطیـش  . 6
شربارب رد  هک  دـنادیم  لوؤسم  یـسک  ربارب  رد  طقف  ار  دوخ  نینچمه  دـنادیم و  نامیا  اب  دارفا  تیناسنا  لـماع  اـهنت  ار  منهج  تشهب و  و 

. ( دهدیم ماجنا  وا  هک  دنوش  یلمع  ریگرد  تسا  نکمم  هک  يدارفا  ریاس  هن  دراد  تیلوؤسم 

امن تیونعم  روهظون  شبنج  هدزاود  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1197زکرم  هحفص 568 

http://www.ghaemiyeh.com


وا زا  هـک  شاینهذ  تفرـشیپ  ییادـخ و  حور  لـیلد  هـب  عـقاوم  رثـکا  رترب و  هاـگ  تـسا ، يرگید  ناوـیح  ناـسنا  هـک  دـیوگیم  ناطیـش  . 7
. تسا رتتسپ  تسا  هتخاس  ار  ناویح  نیرتتنیطدب 

دوجوم نیرتتنیطدـب  لیلد  هیرظن  نیا  رد  تساهناسنا  یبوخ  یگرزب و  لیلد  ءاـشنم و  ناـیدا  داـقتعا  هب  هک  ییادـخ  حور  هک  دـینک  تقد  )
. ( تسوا ندوب 

. دنادیم ینهذ  یسح و  یکیزیف ، ياهزاین  ياضرا  يارب  یلماوع  ار  دنمانیم  هانگ  هک  ار  هچنآ  ناطیش  . 8
( دنادیم مزال  یناسنا  ياهزاین  ءاضرا  يارب  ار  ناهانگ  ینعی  )

. هدرک لوغشم  اهلاس  ار  نآ  اریز  تساسیلک  تسود  نیرتهب  ناطیش  . 9
: میناوخب ار  باتک  نیا  ياهتمسق  یخرب  تسین  دب 

. دـییآ شیپ  منهج ؛ هایـس  رایرهـش  راهچ  مان  هب  دـییآ . نوریب  هایـس  يایند  زا  هک  مهدیم  نامرف  امـش  هب  ناطیـش ؛ ام ؛ گرزب  يادـخ  ماـن  هب 
ملاع رسارس  رد  ورین  نیا  نک . هتشابنا  هایـس  يوداج  يورین  اب  ار  نآ  و  تسیگدنز ؛ ریـسکا  زا  رپ  ماج  نیا  رادرب . ار  تذل  هداب  ماج  ناطیش ؛

. تسا نآ  یماح  دراد و  دوجو  تانئاک 
نیمآ

یتسه نوخ  هنشت  وت  يدرگیم ؛ روبق  ياههیاس  نایم  رد  وت  يوشیم ؛ داش  نوخ  نتخیر  اهگس و  يادص  زا  وت  بش ؛ مدمه  تسود و  يا 
 … ایب نوریب  اشگب و  ار  منهج  ياههزاورد  رگنب . دعاسم  رظن  اب  ام  ناینابرق  هب  هرهچ ؛ رازه  هام  وروموگ ؛ روگ  ینکیم  دیدهت  ار  رشب  و 

: تسا هدرب  مان  زین  ار  یناطیش  هانگ  يوال 9  تالمج ، نیا  اب  هسیاقم  رد  و 
موسر زا  يوریپ  نداد ، بیرف  ار  دوخ  دـیا ،) هداد  اهنآ  هب  هچنآ  نارگید ( ، زا  نتفرگ  سپزاب  راظتنا  ییارگ ، سفن  رهاظت ، اعدا و  تقاـمح ،
يدـنب هتـسب  رد  یمیدـق  يزیچ  ندرک  لوبق  لاثم ، روط  هب   ) هتـشذگ یـسکدترا  ندرک  شومارف  یفاـک ، اـن  ینیب  نشور  نارگید ، دـیاقع  و 

! تانسحم دوبمک  و  دناسوپیم ) نورد  زا  ار  یصخش  فده  هک  يرورغ  دننام   ) لصاحیب راختفا  رورغ و  ون ،) ناونع  هب  دیدج ،
یگدـنز يارب  یلک  ياهییامنهار  یلو  تسین ، یقالخا  ياهمان  ماـظن  هک  یلاـح  رد  هک  درک ، عضو  زین  ار  یناطیـش  نوناـق  سپس 11  يوال 

: تسا هدرک  هئارا  ار  یتسرپ  ناطیش 
. نکن وگزاب  دنسرپب  وت  زا  هکنآ  زا  لبق  ار  تتارظن  زگره   - 1

. نکن وگزاب  دنونشب  ار  نآ  دنهاوخیم  نارگید  يوش  نئمطم  هکنآ  زا  لبق  ار  تتالکشم  زگره   - 2
. ورن اجنآ  زگره  تروص  نیا  ریغ  رد  راذگب و  مارتحا  وا  هب  یتسه ، یسک  نامهم  یتقو   - 3

. نک راتفر  یمحریب  اب  تقفش و  نودب  وا  اب  تسا ، وت  محازم  تنامهم  رگا   - 4
. هدن یسنج  یکیدزن  داهنشیپ  وا  هب  ياهدیدن  تلباقم  فرط  زا  یتمالع  هکنآ  زا  لبق  زگره   - 5

ار نآ  دـهاوخیم  وـت  زا  تسا و  تخـس  يرگید  سک  يارب  نآ  نتـشاد  هکنآ  رگم  رادـنرب ، تسین  وـت  هب  قـلعتم  هـک  ار  يزیچ  زگره   - 6
. يریگب

تـسدب زا  سپ  رگا  نک . فارتعا  ار  نآ  تردـق  ياهدرک  هدافتـسا  تیاههتـساوخ  بسک  يارب  يزیمآ  تیقفوم  روط  هب  وداـج  زا  رگا   - 7
. داد یهاوخ  تسد  زا  ار  يدروآ  تسدب  هچنآ  مامت  ینک ، یفن  ار  وداج  تردق  تیاههتساوخ  ندروآ 

. نکن تیاکش  یشاب  نآ  ضرعم  رد  یهاوخیمن  هک  يزیچ  زا  زگره   - 8
. هدن رازآ  ار  ناکدوک   - 9

. ناشراکش يارب  ای  ياهتفرگ  رارق  هلمح  دروم  هکنآ  رگم  هدن  رازآ  ار  ناسنا ) ریغ   ) تاناویح  - 10
. دهدن همادا  هک  هاوخب  وا  زا  داد ، رارق  رازآ  دروم  ار  وت  یـسک  رگا  هدـن ، رازآ  ار  یـسک  يرادیم ، رب  مدـق  دازآ  ینیمزرـس  رد  یتقو   - 11
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. نک شدوبان  داد ، همادا  رگا 

یتسرپناطیش هب  دورو  لحارم  متشه -  تمسق  یتسرپ -  ناطیش 

: هدننک هیهت 
یمیرک دومحم 

: عبنم
نوخسار

: تسا هدش  جارختسا  ناتسرپ  ناطیش  دوخ  عبانم  زا  لحارم  نیا 
يژرنا نایاپیب  ینورد و  تسیتردـق  بسک  یکیرات ، رد  هتفهن  ياـهورین  ندروآ  تسد  هب  یتسرپ /  ناطیـش  يارب  یکیراـت  تردـق  بسک 

رد مهم  يهتکن  دـینک . نیزگیاـج  تردـق  اـب  ار  شیاـهدوبمک  دیـشخب و  اـقترا  ار  دوـخ  حور  دـهدیم  امـش  هب  ار  ناـکما  نیا  هک  یمیظع 
. دیشاب هتـشاد  نامیا  یکیرات  حور  دوخ و  حور  يورین  هب  هناصلاخ  دیـشاب . نامگدب  هجیتن  هب  دیابن  زگره  هک  تسنیا  مسارم  نیا  يرازگرب 

. دینک داجیا  دوخ  رد  دیاب  هک  تسا  هدوهیب  هراکفا  زا  يرود  شمارآ و  دنامیم  یقاب  هچنآ 
تامدقم * 

: بارحم
. نک بصن  هنوراو  رپ  هراتس 5  راوید ) يور   ) بارحم رس  يالاب  دوشیم . هدیشک  نآ  يور  هب  یهایس  هچراپ  هتفرگ  رارق  یبرغ  راوید  لباقم 

رون يارب  راذگب /  ماج  کی  نادشتآ و  کی  گنز ، کی  ناسنا ، همجمج  مسارم ، صوصخم  رجنخ  هیاپ ، يور  هایس  عمـش  بارحم 2  يور 
هدافتسا زین  یعونصم  داوم  زا  هدش  هتخاس  ناسنا  همجمج  زا  دیناوتیم  درک /  هدافتسا  قاتا  ياههشوگ  رد  هایس  ياهعمش  زا  ناوتیم  رتشیب 

. دینک
: نوخ

. تسین ابرق  نوخ  دامن  عیام  نیا  هک  اریز  درادن  یتیمها  عیام  تیهام  نک . رپ  زمرق  گنر  هب  یعیام  اب  ار  ماج 
: شتآ

. هد رارق  بارحم  زکرم  رد  تسرد  ار  نادشتآ 
: ششوپ

. ندرگ رب  هتخیوآ  هنوراو  رپ  هراتس 5  اب  هارمه  هایس  ًامامت 
: مسارم بادآ 

ار رجنخ  لاح  لامش . تهج  رد  راب  شش  قرش ، تهج  رد  راب  شـش  بونج ، تهج  رد  راب  شـش  روآرد : ادص  هب  ار  گنز  لیذ  بیترت  هب 
: نک شیاین  ییاعد  ینحل  اب  ورب و  هناشن  هنوراو  مارگاتنپ  تمس  هب  ریگ  تسدب 

. مناوخیم ارف  نورد  هب  ار  ناطیش  تردق  یکیرات و  ياهورین  نم  رفیسول  وا ، راختفا  گرزب و  ناطیش  مانب 
: هدب همادا  ار  شیاین  زورفایب ، ار  شتآ  نک و  مسر  اوه  رد  ییهنوراو  مارگاتنپ  رجنخ  اب 

. دناهدیخرچ دوخ  هنشاپ  رب  یکیرات  ياهرد  هتخورفارب و  هایس  شتآ 
زا شاب  رذـح  رب  دـنک . اـنب  یتسه  زارف  رب  ار  دوخ  تساوخ  اـت  دـیآیم  تسدرود  زا  هک  یـسک  هدـش ، رهاـظ  نیاـک  یناطیـش  هایـس و  حور 

. تیدـبا نامز و  نابهگن  اهادرف . زورما و  زورید ، يادـخ  منم  نیا  نک . هراظن  تیاهن . ات  ادـتبا  زا  تسوا  هارمه  هراومه  هک  ناـسنا  یهارمگ 
نم لامآ  یِّلََجت  ات  نک  رما  ار  تعیبط  ياهورین  دـننک و  تمدـخ  ارم  ات  ناوخب  ار  رـصانع  ییاناوت . رد  اـتمه  یب  ییاـناد . رد  قرغ  دـننامیب .
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: هدب همادا  ورب و  هناشن  هنوراو  مارگاتنپ  تمس  هب  ار  رجنخ  هرابود  مناوخ . یمار  وت  نم  زیخاپب  دنوش .
. تسا نم  ناتسد  رد  یکیرات  تردق  ماهدرک . فرصت  ار  اههلق  نم  ناطیش ، نیاک ،

ياههیال رد  ارم  نک . ریخـست  یناتـساب  تمظع  هوکـش و  اـب  ارم  رادـنپ  مشخبیم ؛ یِّلََجت  ار  مایناطیـش  ياههتـساوخ  وت  بلاـق  رد  نم  نونکا 
نورد ار  تسار  تسد  هراشا  تشگنا  و  شکـشیپ ) روظنم  هب   ) ربب الاب  هنوراو  مارگاتنپ  لباقم  رد  ار  ماج  رازگ . اـهنت  شدولآزمر  ییرماـن و 

نیا زا  نم  ناوخب : نامزمه  و  تعاـس ) ياـههبرقع  شدرگ  تهج  رد   ) نادرگب ماـج  هبل  رود  هدرک ، جراـخ  فرظ  زا  ار  تشگنا  ربب . فرظ 
. دیریگ رب  رد  ارم  یکیرات  رد  هتفهن  ياهتردق  مشونیم . یگدنز  زا  نم  مشونیم . ماج 

: هدب همادا  شونب و  اهتنا  ات  سفن  کی  ار  ماج 
ار شتآ  منک . ریخـست  ار  رگید  یبش  ات  مدرگیم  زاب  هداـم  ناـهج  هب  یکیراـت  ياهتردـق  نیرتقیمع  یناطیـش و  ياـهورین  نیرترب  اـب  هارمه 

. نک شوماخ  ار  اهعمش  روآ ، رد  ادص  هب  ییادتبا  تهج  فالخ  رد  ار  گنز  نک ، شوماخ 
: یتسرپ ناطیش  نامز  لامعا و  * 

: تفرگیم ماجنا  نامز  نیدنچ  رد  یمدآ  هیلوا  نورق  میدق و  رایسب  ياهنامز  رد  یتسرپ  ناطیش  نامز 
دوخ و هیده  رظتنم  دنتـسه و  ینابـصع  اهناسنا  زا  یکیرات  يادـخ  ناطیـش و  هک  روصت  نیا  رب  دوب ؛ فوسخ  فوسک و  ماگنه  نامز  نیلوا 

ینابرق ناطیـش  شمارآ  يارب  اذـل  دـندرکیم  ماع  لتق  ار  اهناسنا  مامت  ناطیـش  یکیرات و  يادـخ  تفرگیمن  ماـجنا  یناـبرق  اـهنآ  يارب  رگا 
. دشیم ماجنا  ناسنا  ندرک 

نیا دوجو  هدـمآ  تسد  هب  تافاشتکا  هک  ياهنوگ  هب  تسا  هدـش  هدـید  ناوارف  رایـسب  یبونج  ياکیرمآ  لـیابق  رد  صوصخ  هب  مسارم  نیا 
. تشاد ار  دوخ  صاخ  تانیئزت  دوب و  هدش  انب  صاخ  ياهویـش  هب  زین  ندرک  ینابرق  صوصخم  ياهقاتا  دنکیم و  قیدـصت  ار  اهندرک  ینابرق 

کیرات الماک  بش  کی  رد  ینونک  هرود  رد  ناسنا  ندرک  ینابرق  نونکا  هک  دشیم  ماجنا  زین  رگید  ياهنامز  رد  ناسنا  ندرک  ینابرق  هتبلا 
هک تسیلامعا  اهنآ  لامعا  نیرتمهم  منکیم . هدنسب  دروم  دنچ  رکذ  هب  تسا و  دایز  رایسب  زین  یتسرپ  ناطیش  مسارم  لامعا  دوشیم . ماجنا 

دنهاوخیم کمک  نیرضاح  فادها  دربشیپ  يارب  ناطیش  زا  نینچمه  دنزادرپیم و  یـسنج  روما  ماجنا  هب  نآ  رد  دنهدیم و  ماجنا  هشیمه 
تأیه و نیا  هب  دیدج  وضع  کی  تیوضع  مسارم  يدعب ؛ مسارم  دوشیم . اعد  يو  لکـشم  لح  يارب  دـشاب  هتـشاد  یلکـشم  یـسک  رگا  و 

ماجنا دراد )  دیدج  وضع  ندوب  ثنوم  ای  رکذم  هب  یگتـسب   ) يو رـسمه  ای  ناطیـش و  ياسیلک  شیـشک  طسوت  راک  نیا  هک  تسا  هعومجم 
. دوشیم

: ندرک ینابرق  مسارم  * 
نیا دنتـسه  ییاطـسو  نورق  یمیدق و  یتسرپ  ناطیـش  وریپ  زونه  هک  نانآ  يارب  اما  درادن  یموهفم  ندرک  ینابرق  دیدج  یتسرپ  ناطیـش  رد 

ًالوصا هتبلا  دوشیم . هدـناباوخ  بارحم  يور  رب  دوشیم و  هداد  لسغ  سدـقم  بآ  طـسوت  یناـبرق  دوشیم . ماـجنا  کـیرات  یبش  رد  راـک 
ندیـشون ندش و  هتـشک  زا  سپ  ینابرق  ناطیـش ؛ يارب  ندرک  ینابرق  مسارم  نیرتلماک  رد  دـنوشیم و  شوهیب  مسارم  ماجنا  زا  لبق  اهینابرق 

ماـجنا يربـع  اـهاگ  ینعمیب و  ـالماک  یناـبز  هب  یـصوصخم  داروا  ندـناوخ  مسارم  نـیا  رد  دوـشیم . هدـنازوس  شتآ  طـسوت  يو  نوـخ 
. دریگیم

: هایس تعامج  زامن  ای  هایس  زامن  فورعم  مسارم 
. دشاب نانآ  مسارم  نیرتفورعم  دیاش 

اهراک مامت  هک  توافت  نیا  اب  تسا  تیحیـسم  ینابر  ياشع  مسارم  ناـمه  اـقیقد  دوشیم و  ماـجنا  یتسرپ  ناطیـش  ياـسیلک  رد  مسارم  نیا 
. منکیم يراد  دوخ  اهنآ  رکذ  زا  هک  دریگیم  ماجنا  مسارم  نآ  رد  زین  ییاهراک  هتبلا  دوشیم و  ماجنا  سکعرب 

: دیدج وضع  نتسویپ  مسارم 
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. تسا سدقم  هسوب  دراد  دوجو  زین  يرگوداج  رد  یلمع  نینچمه  هتبلا  هک  ناتسرپ  ناطیش  هب  دیدج  وضع  نتسویپ  مسارم  رد 
. دوشیم هدز  هدنوش  وضع  صخش  ندب  هب  شیشک  دوخ  ای  رسمه  طسوت  هسوب  نیا 

یتسرپ ناطیش  شیادیپ  ياههنیمز  مهن -  تمسق  یتسرپ -  ناطیش 

: هدننک هیهت 
یمیرک دومحم 

: عبنم
نوخسار

: درک وجتسج  ناوتیم  ریز  لماوع  رد  راصتخا  تروص  هب  ار  یتسرپ  ناطیش  شیادیپ  ياههنیمز 
لوا

هب شیارگ  هژیو  هب  دمآ  مهارف  يددعتم  ياهیراجنهان  اسیلک ، بابرا  هنابـصعتم  یطارفا و  ياهیریگتخـس  ندش  هتـشادرب  سناسنر و  زا  سپ 
تاسدـقم مینیبیم  اذـل  تسا و  هدوب  اطـسو  نورق  لوط  رد  يروحم  اسیلک  درکیور  نتـشاذگ  رانک  نتفگ و  هن  یعون  ًالمع  یتسرپ  ناطیش 

. یناطیش ياسیلک  لیجنا و  دننام  دنریگیم . یناطیش  دنوسپ  نایحیسم 
مود

لاـیما و ناـسنا و  هب  نداد  تیروحم  اریز  تفرگ ، هدـیدان  ناوتیمن  زین  ار  هناـیارگ  هبرجت  ياهـشرگن  مسیناـموا و  ینیزگیاـج  يارب  شـالت 
اهیهایـس و هب  تشگزاـب  يارب  هولج  نیرتهب  ییارگناطیـش  دوب و  دـهاوخ  نکمم  يرـشب  هتخاـس  هتـساوخ و  ياـهنید  هار  زا  اـهنت  وا  تاذـل 

. تسا اهیکیرات 
موس

، یـسانشرابت یخیراـت و  رظن  زا  مه  تسا  راکـشآ  ریگمـشچ و  هقرف  نیا  شرتسگ  شیادـیپ و  رد  زین  مسینویهـص  هژیو  هب  ناـیدوهی  يربهر 
هژیو هب  هدرتسگ  تاناکما  رازبا و  اب  تیدوهی  هزورما  یعامتجا  یسایس و  رظن  زا  مه  دراد و  دوهی  نید  رد  هشیر  نردم  یمیدق و  مسیناطیش 

. دراد هقرف  نیا  هبناج  همه  جیورت  رد  شالت  امنیس  باتک و  يایند  قیرط  زا 
دننام اـهدامن  رد  كارتشا  هک  تسا  دوهـشم  حوضو  هب  ییارگناطیـش  هدـیدپ  اـب  ـالاباک  ینعی  دوهی  ناـفرع  ناـیم  تیخنـس  هکنیا  رب  نوزفا 

. تسا نآ  نشور  ياههنومن  زا  یکی  رپجنپ  هراتس  ای  مارگاتنپ 
مراهچ

. تسا شیارگ  نیا  يریگارف  ياههفلؤم  رگید  زا  ناملسم  ياهروشک  رد  هژیو  هب  ناناوج  هزیگنا  روش و  زا  هدافتسا 
ياههصخـشم اهدامن و  غیلبت  اب  همادا  رد  ددرگیم  زاغآ  هناتـسود  ياهینامهم  یقیـسوم و  ياههورگ  هنابـش ، ياـهیتراپ  قیرط  زا  اـهتیلاعف 

نانآ یلخاد  ياهتیلاعف  زا  ياهنومن  هک  دـننکیم ، مهارف  ار  یناطیـش  ياهدرکیور  اههـشیدنا و  اب  اهنآ  ییانـشآ  هنیمز  تیاهن  رد  يرهاظ و 
. دیدرگ شخپ  كوش  همانرب  ناونع  تحت  امیس  موس  هکبش  رد 

مجنپ
یقیقح و نافرع  زا  یفاک  عالطا  مدـع  داهن ، مان  ییارگناطیـش  جـیورت  رد  یجراخ  لماوع  ار  اهنآ  ناوتیم  هک  هتفگ  شیپ  دراوم  رب  هوالع 

. تسا دیدپون  ياههلحن  مامت  شیادیپ  رگید  بیسآ  زین  یمالسا 
ییارگناطیـش و هدـیدپ  موش  تیهاـم  نییبـت  هب  فظوم  روـشک  یگنهرف  یغیلبت و  ياههاگتـسد  هکنیا  رب  هوـالع  تفگ  ناوـتیم  ور  نیا  زا 

نیودـت قیرط  زا  نیا  هک  دـنیامن  یمالـسا  نافرع  بلط  ترطف  ابیز و  ياههولج  جـیورت  هئارا و  هب  مزلم  ار  دوخ  دـیاب  دـنروهظون  ياهنافرع 
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يرازگرب یتنرتنیا و  ياهگالبو  تیاس و  يزادـناهار  دـنلب و  هاتوک و  ياهملیف  هیهت  مومع و  مهف  لباق  نیـشنلد و  ناور ، ياههتـشون  راثآ و 
. تسا ریذپناکما  ناناوج  نایوجشناد و  تهج  هژیو  هب  یملع  ياهاضف  رد  تاسلج 

ره نتـشاگنا  هدـیدان  هک  دـنیآیم  باسح  هب  يرـشب  لامک  تکرح و  یـساسا  ناـکرا  تقیقح  تقیرط و  تعیرـش ، مالـسا  رد  هکنآ  هجیتن 
حوضو هب  یتادراو  بتاکم  رد  ییادزتعیرـش  هژیو  هب  نآ  ألخ  هک  يزیچ  نامه  ددرگیم . دوصقم  هب  ندیـسر  رد  للخ  ثعاب  اهنآ  زا  مادک 

: زار نشلگ  رد  يرتسبش  لوق  هب  تسا و  دصقم  تقیقح  هار و  تقیرط  غارچ ، تعیرش  انالوم ، لوق  هب  دوشیم ، هدید 
تقیقح دمآ  زغم  تسوپ ، تعیرش 

تقیرط دشاب  نآ  نیا و  نایم 
تسا زغم  ضقن  کلاس  هار  رد  للخ 
تسا زغن  تسوپیب  هتخپ  شزغم  وچ 

یتسرپ ناطیش  يدیحوت و  نایدا  رد  اعد  مهد -  تمسق  یتسرپ -  ناطیش 

: هدننک هیهت 
یمیرک دومحم 

: عبنم
نوخسار

. میشاب هتشاد  یتسرپ  ناطیش  يدام  روهظون و  بتکم  اب  یهلا  نایدا  ياهاعد  باب  رد  ارذگ  هسیاقم  کی  میراد  دصق  شخب  نیا  رد 
. دشابن تسرد  هسیاقم  نیا  دیاش  هتبلا 

دنوادـخ هکنیا  هچ  دوش . هسیاقم  هتفرگ و  رارق  رفک  مالک  رانک  رد  قح  مـالک  یهاـگ  تقیقح ، ناـیب  يارب  هکنیا  زج  تسین ، ياهراـچ  یلو 
. دیامنیم یفرعم  هنوگ  نیا  ار  دوخ  ناگدنب 

: دیامرفیم هراب  نیا  رد  نآرق 
زا دنونـشب و  ار  نانخـس  هک  یناـسک   » باـبلالا اولوا  مه  کـئلوا  هللا و  مهادـه  نیذـلا  کـئلوا  هتـسحا  نوـعبتی  لوـقلا و  نوعمتـسی  نیذـلا 

« دنتسه درخ  لقع و  نابحاص  نانآ  هدرک و  تیاده  ار  نانآ  دنوادخ  هک  دنتسه  یناسک  اهنآ  دننکیم . تیعبت  اهنآ  نیرتوکین 
اهاعد نیا  هسیاقم  هعلاطم و  اب  تیارد  درخ و  نابحاص  دوش و  یهلا  مالک  هب  نداهن  جرا  ببـس  دوخ  هسیاقم  نیا  هک  میراودـیما  نیا  رب  اـنب 

. دنبایرد ار  تقیقح 
: دیامرفیم نآرق  هکنیا  هچ 

.« تسا راکشآ  یهارمگ  زا  تیاده  ًاتقیقح  تسین . نید  نتفریذپ  رد  يرابجا  چیه   » یغلا نم  دشرلا  نیبت  دق  نیدلا  یف  هارکا  ال 
هاگنآ میروآیم و  ار  لیجنا  تاروت و  زا  ییاههنومن  سپس  یتسرپ و  ناطیـش  سدقم  باتک  ياهاعد  زا  ییاههنومن  زیچ  ره  زا  شیپ  کنیا 

. دراد دوجو  یتسرپ  ناطیش  ياعد  یهلا و  ياعد  ظفل  نایم  یتوافت  هچ  هک  دومرف  دیهاوخ  هظحالم  یهلا  مالک  اب  هسیاقم  رد 
(: مسینطیس  ) یتسرپ ناطیش  ياهاعد 

خزود ي ياورنامرف  هدراذـگ  تناما  هک  ار  یکیرات  زا  ییورین  مهنیم  ندرگ  نم  ناهج ، هاشداپ  يا  نیمز ، ياورنامرف  يا  ناطیـش . ماـن  هب  »
. تتسود و  ترهاوخ )  ) تردارب هب  ار  ممالس  مدوجو  قمع  زا  نونکا ، ناسرب  ار و  منهج  ياههزاورد  يانهپ  نک  زاب  نم . شود  يور  رب 

. ماهتفگ اج  همه  زا  هک  مدایز  نانخس  رطاخ  هب  ارم  شخب  ب 

. تسا نم  دوخ  زا  یشخب  هک  نوچ  وت . مان  زا  مراد  ریحت  نم 
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متسرفیم نیرفن  متلادع و  رادفرط  نم  یناوهش . یناویح و  یگدنز  نیا  زا  متـسه  داش  هعرزم و  رد  نایاپراهچ  دننامه  منکیم  یگدنز  نم 
. یگدیسوپ رب 

همان و نیا  هب  تدوخ  مان  هب  ایب و  نوریب  داد . دـهاوخ  خر  میوگب  دـیاب  هک  ار  ییاهزیچ  مهنیم  ندرگ  نم  هاچ ؛ نورد  نایادـخ  مامت  راـنک 
« هدب باوج  نم  ياههتساوخ 

. مهد ماجنا  ار  اهنآ  مناوتب  ات  دنوش ، رگ  هولج  نم  یکیرات  رد  اهیتشز  راذگب  ار و  تذل  توهش و  ربمایپ  تسرفب  شیپ  »
.« تسا ییاهر  رظتنم  رادلاب  ياهدژا  مشکب . شنیرفآ  زا  يریوصت  منک و  يروآ  عمج  ار  دوخ  ياههناشن  مهاوخیم ، نونکا 

ناف 2 ناف یحیرفت  یمرگرس 
نجهتـسم هب  هجوت  اب  هنافـسأتم  هک  دنیوگب . ار  دوخ  صوصخم  تالمج  دیاب  مادـک  ره  نز  درم و  هک  دـهدیم  همادا  اجنیا  ات  ار  اعد  يِوال 

. میراذگیم او  ار  نآ  اعد ، نیماضم  ندوب 
. درک هراشا  دروم  نیا  هب  ناوتیم  ناطیش ، ربارب  رد  یتسرپ  ناطیش  باتک  ياهشیاین  زا  رگید  یکی  رد 

يا دنونشب ؛ ناگمه  ات  نامسآ ، رد  هقعاص  نوچمه  دچیپب  هک  منک . دنلب  ار  مدایرف  توکس ، زا  یشان  بارطـضا  مشخ و  زا  یگتفـشآرب  اب  »
دوخ دنمتدارا  دوخ ، فطل  يارب  نک  هدامآ  ددرگیم ، رهاظ  اج  همه  وت  يورین  هک  یسک  يا  اههداج ، نابهگن  يا  یکیرات ، رد  هدش  ناهنپ 

. تسا هدش  باذع  راچد  دراد و  وت  هب  داقتعا  هک  ار  یسک  ار .
بآ و شتآ و  نایم  رد  ار  وا  نک  کمک  ار . وا  زاسن  برطضم  شیتقایلیب و  رطاخ  هب  هن  ار . وا  امن  تظافح  تدوخ و  يارب  ار  وا  نک  ادج 

. دبای زاب  ار  شاهدشمگ  هرابود  ات  داب ، نیمز و 
ياهورین نایم  زا  هدـب  هزاجا  شاـب . ناـمروای  گـنت  ياـههداج  رد  دوخ و  یهارمه  یتسود و  يارب  ار  اـم  ياهناوختـسا  شتآ ، اـب  نک  يوق 

ام هب  ار  دوخ  يورین  میـشچب . زین  هدنیآ  رد  ار  نآ  تذل  هدـب  هزاجا  میبایرد و  ار  نآ  تذـل  نونکا  مه  تسوت ، نآ  زا  نیمز  رد  هک  یناطیش 
.« میشچب ار  تسه  هچنآ  رب  تموکح  نایاپیب  تذل  ات  نادرگرب 

: دهدیم همادا  دوخ  فرط  زا  يِوال  اجنیا  رد 
دوخ رب  ار  ناطیش  مان  دیاب  سپ  دریذپب . دوخ  رب  ار  ناطیش  تموکح  هک  دوشیم  یسک  لماش  فطل  نیا  ناطیـش . مان  هب  ام . مایپ  تسا  نیا  »

.« ناطیش رب  دورد  دیواج . ینتسیز  دنک ، یگدنز  دبا  يارب  نیمز  رد  ات  دهد ، نایرج  دوخ  تشوگ  گر و  رد  هداد و  رارق 
تیدوهی ياهاعد 

سپ يدیـسر ، نم  داد  هب  وت  مدوب  انگنت  یتخـس و  رد  هک  ینامز  امرف . تباجا  ارم  مروآیم ، رب  داـیرف  وت  دزن  یتقو  نم ، لداـع  يادـخ  يا  »
.« امرف تباجا  ار  میاعد  هدومرف ، محر  نم  رب  زین  نونکا 

تسا غورد  زا  زیربل  ناشیا  ناهد  دنوش . هریچ  نم  رب  دنناوتن  منانمـشد  ات  امن  تیاده  ارم  هد و  ناشن  نم  هب  ار  دوخ  هار  لداع ، دنوادخ  يا  »
. ترارش زا  ولمم  ناشلد  و 

راتفرگ ناشیاهماد  رد  دوخ  راذـگب  نک و  موکحم  ار  اهنآ  وت  ادـخ ، يا  دوشیم . یهتنم  گرم  هب  تسا و  بیرف  قلمت و  زا  رپ  ناـشیاهفرح 
!.« دنوش

نیا تسد  یتسه . نامیتی  راکددم  ناگراچیب و  دیما  وت  یـسریم . اهنآ  داد  هب  ینیبیم و  ار  مدرم  مغ  جنر و  وت  ینیبیم . ارم  وت  ادـخ ، يا  »
.« هدب نایاپ  اهنآ  ملظ  هب  ناسرب و  ناشلامعا  يازس  هب  ار  اهنآ  نکشب . ار  ناراکدب 

مکش زا  يدومن . تبقارم  نم  زا  وت  مدوب ، مردام  شوغآ  رد  زونه  یتقو  يدروآ . ایند  هب  مردام  محر  زا  ارم  هک  يدوب  وت  نیا  دنوادخ ، يا  »
هب هک  تسین  یـسک  وت  زا  ریغ  تسا و  نیمک  رد  رطخ  اریز  نکم ، كرت  ارم  زین  نونکا  ياهدرک . ظفح  ارم  ياهدوب و  نم  يادـخ  وت  مردام ،

. دسرب نم  داد 
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. دناهدرک هرصاحم  ارم  ریش  دننام  منانمشد 
. تسا هدنامن  نم  رد  ییورین  دنردب . ارم  ات  دناهدرک  زاب  ار  دوخ  ناهد  هدنرد  ناریش  نوچمه 

. دناهدش ادج  مه  زا  میاهناوختسا  ياهدنب  مامت 
. هدیبسچ مماک  هب  منابز  هدش و  کشخ  یلگ  فرظ  نوچمه  میولگ  دوشیم . بآ  موم  دننام  ملد 

. دناهتفرگ ارم  رود  گس ، دننام  منانمشد 
. دناهدومن هطاحا  ارم  رورش  راکدب و  مدرم 

. دناهدرک خاروس  ارم  ياهاپ  اهتسد و 
. دناهدش هریچ  نم  رب  ناراکدب  دنوشیم ؛ هدید  میاهناوختسا  مامت  يرغال  طرف  زا 

. دنتخادنا هعرق  نم  يادر  رب  دندرک و  میسقت  دوخ  نایم  رد  ارم  تخَر 
تاجن ناراکدب  تسد  زا  ارم  زیزع  ناج  ناهرب . ریـشمش  مد  زا  ار  مناج  باتـشب . نم  يرای  هب  نم ، توق  يا  وشم ؛ رود  نم  زا  دـنوادخ ، يا 

!« هد تاجن  یشحو  ناواگ  نیا  ياهخاش  زا  ارم  ناهرب ؛ ناریش  نیا  ناهد  زا  ارم  هد .
: تیحیسم ياهاعد 

. داب یمارگ  وت  سدقم  مان  ینامسآ ، رد  هک  ام  ردپ  يا  »
. دوش ارجا  زین  نیمز  رب  تسارجا ، دروم  نامسآ  رد  هک  نانچنآ  وت  تساوخ  ددرگ . رارقرب  وت  توکلم 

. میشخبیم دناهدرک ، يدب  ام  اب  هک  ار  نانآ  زین  ام  هکنانچ  زرمایب ، ار  ام  ياهاطخ  راد . ینازرا  ام  هب  زین  زورما  ار  ام  هنازور  نان 
« نیمآ تسوت . نآ  زا  دبا  ات  لالج  تردق و  توکلم و  اریز  امرف ؛ ظفح  ناطیش  زا  راد و  هگن  رود  اههسوسو  زا  ار  ام 

ناف 2 ناف یحیرفت  یمرگرس 
. تسا ماجنا  ار  وت  هن  زاغآ و  ار  وت  هن  هک  ام ، ياتکی  راگدرورپ  يا  وت  هب  منکیم  فارتعا  »

اریز يرادن . ییاتمه  رـشب  نایم  یهد . یماجنا  زین  ار  همه  دوخ  لدعب  هک  دـشاب  دوز  يداد و  زاغآ  زیچ  همه  هب  دوخ  تمحر  هب  وت  هک  اریز 
.« میاوت تسد  هدش  هتخاس  ام  ياهدیرفآ و  ار  ام  وت  نوچ  نک ، محر  امب  یتسین . ضراوع  تکرح و  شوختسد  دوخ  دوجب  هک 

تمحرم ار  دوخ  یقیقح  ربمغیپ  نییآ  تیرـشب و  هبتر  ام  هب  ياهدیرفآ و  دوخ  تمحر  هب  ار  ناگدـنب  ام  هک  نابرهم ، ياناوت  راگدرورپ  يا  »
سپ نام …  یگدـنز  ياهزور  مامت  رد  ار  وت  مینک  تدابع  هک  میراد  تسود  تیاهماعنا و  ماـمت  رب  مینکیم  رکـش  ار  وت  اـنامه  ياهدومن ،

.« ياهداد تاجن  ار  دوخ  هدیزگرب  هکنانچ  هدب . تاجن  ناهج  شیارآ  مسج و  شیارگ  ناطیش و  رش  زا  ار  ام  راگدورپ ، يا 
مالسا رد  اهاعد 

ات میوشیم . روآدای  ار  نآرق  ياهاعد  سپـس  هدرک و  هراشا  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  ياـهاعد  زا  ییاـهزارف  هب  ادـتبا  ثحبم ، نیا  رد 
نیموصعم همئا  مالک  نآ  لیذ  رد  دـنوادخ و  مالک  نایم  یتوافت  هچ  هک  ددرگ  نهربم  ناگمه  رب  ات  ددرگ . صخـشم  دـنوادخ  مالک  قمع 

!. دراد دوجو  اهاعد  ریاس  اب  مالسلا ، مهیلع 
اما داد ، رارق  ملاع  دـنوادخ  مالک  راـنک  رد  ار  ناتـسرپ  ناطیـش  چوپ  مـالک  ناوتیمن  تسا و  فاـصنا  زا  رود  هراـب  نیا  رد  ساـیق  دـنچ  ره 

هـضرع یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  هب  هدومن و  یهاوخ  رذـع  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  سدـقم  رـضحم  زا  شیپاـشیپ  تسین و  ياهراـچ 
. میرادن ار  تترضح  یسدق  مالک  هب  تراسج  دصق  هداد و  ماجنا  ینادیم  دوخ  هک  ار  هچنآ  دنوادخ ا  هک »، میرادیم 

دناهدش باختنا  یتسرپ  ناطیش  هلوقم  دوخ  اب  طابترا  رد  اهاعد  هتبلا  . ) دییامرف هجوت  هیداجس  هفیحص  رد  ع )  ) داجـس ماما  ياهاعد  هب  ادتبا  »
. ( دنتسه هیداجس  هفیحص  هیعدا  فلتخم  تاعوضوم  هب  هاگآ  دوخ  یمارگ  ناگدنناوخ  ًامتح  و 

: دنیامرفیم هراشا  هنوگ  نیا  یتسرپ ) ناطیش   ) هلوقم نیا  هب  فیرش  باتک  نیا  رد  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  داجس  ماما 
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. نکم هدامآ  تسام  دزن  هچنآ  رد  شیارب  یهاگلزنم  هدم و  رارق  ناطیش  يارب  يدورو  هار  ام  ياهلد  رد  ایادخ ! راب  »
باوخ زا  راد . هگن  لطاب ) نآ  ماجنا  زا (  ار  ام  يدناسانـش  نوچ  ناسانـشب و  ام  هب  دـهدیم ، هولج  ام  هب  لـطاب  زا  ار  هچنآ  اراـگدرورپ ! راـب 

. امرف نامرادیب  تسوا ، هب  دامتعا  بجوم  هک  تلفغ 
. امن عطق  ام  زا  ار  شدیما  نک و  رود  ام  زا  ار  وا  طلست  ایادخ ! راب 

! ادنوادخ
. امن لطاب  دشیدنایم ، ام ) بیرف  يارب  هک (  ار  هچنآ  اشگب و  دنزیم ، هرگ  ام ) راکرد   ) ناطیش ار  هچنآ 

. امرف لطاب  ار  شرکم  هداد و  تسکش  ار  شهاپس  رادب . زاب  ار  وا  دراد  ار  ام  لافغا  دصق  هک  هاگنآ 
نامرف ار  ام  نوچ  مینکن و  شتعاطا  دـناوخیم  ار  ام  یتقو  هک  راد ، رانکرب  شناتـسود  زا  هد و  رارق  شنانمـشد  فص  رد  ار  ام  ایادـخ ! راـب 

ياعد 17) هیداجس  هفیحص  .« ) مینکن شتباجا  دهد 
. دییامرف هجوت  راهطا  همئا  ریاس  ياهاعد  هب  لاح 

ایادخ دنتـسرفیم . ورف  ار  اهیتخبدـب  هک  ار  یناهانگ  نم  زا  زرمایب  دـنوادخ ا  دـنردیم . ار  اههدرپ  هک  ار  یناهانگ  نم  زا  زرمایب  ایادـخ  راب  »
میاـهیتشز يارب  ياهدـنناشوپ  مناـهانگ و  يارب  ار  ياهدـنزرمآ  وـت  زج  ایادـخ  دـنهدیم …  رییغت  ار  اـهتمعن  هک  ار  یناـهانگ  نم  زا  زرماـیب 

 … مباییمن
مندب و فعض  هب  اراگدرورپ  مینادان …  هطساو  هب  ماهدرک  ییاورپیب  ماهدرک و  ملظ  مدوخ  هب  ملوغشم . وت  شیاتـس  هب  وت و  یهزنم  كاپ و 

لد رد  هکنیا  زا  دـعب  تیگناگی و  هب  داقتعا  زا  دـعب  ینک  باذـع  ارم  وت  هک  منک  رواب  ایآ  نک . محر  مناوختـسا ، یکیراب  متـسوپ و  یکزاـن 
 … تسا هدوب  ایوگ  وت  رکذ  هب  منابز  هکنیا  زا  دعب  ار و  وت  تفرعم  مداهن 

هیرگ نویـش و  اهنآ  زا  کی  مادک  يارب  منک و  هوکـش  وت  هب  دروم  مادک  يارب  نم ، رورـس  يا  نم و  ياقآ  راگدرورپ و  يا  نم و  دوبعم  يا 
اهتبوقع رد  تنانمـشد  فیدر  مه  ارم  رگا  هک  ياو  شتدم ، باذع و  ندوب  ینالوط  يارب  ای  شا ، یتخـس  باذـع و  يدـنمدرد  يارب  منک ؟

. ینکفا ییادج  تناتسود  نم و  نیب  ییامن و  عمج  تیالب  لها  اب  یهد و  رارق 
ترارح رب  هک  مریگ  منک و  ربص  وت  يرود  رب  هنوگچ  منک ، ربص  وت  باذع  رب  هک  مریگ  مراگدرورپ ، يا  نم و  يالوم  رورس و  يا  ایادخ و 

( لیمک ياعد  نانجلا ، حیتافم   … « ) منک ربص  وت  تمارک  زا  یشوپ  مشچ  رب  هنوگچ  منک ، ربص  تباذع  شتآ 
متخبدـب تدوخ و  ياوقت  هب  نک  متخبـشوخ  منیبیم و  ار  وت  هکنیا  وگ  مشاـب ، كانـساره  وت  تبیه  زا  هک  هدـب  رارق  يروط  ارم  دـنوادخ ا  »

 … هد متکرب  دوخ  ردق  هب  هدب و  رارق  ریخ  تدوخ  ریدقت  زا  میارب  تتیصعم و  ببس  هب  نادرگم 
زا ارم  هدـب و  رارق  منید  رد  ار  ییاـنیب  ممـشچ و  رد  ار  روـن  ملمع و  رد  ار  صـالخا  مبلق و  رد  ار  نـیقی  مدوـجو و  رد  ار  میزاـین  یب  ایادـخ 

. امن مدنمهرهب  مدوخ  ییاناوت 
ره زا  رتعیسو  دشخبیم و  هک  یتسه  یسک  نیرتمیرک  ینکیم و  تباجا  رتدوز  دناوخب و  ار  وت  هک  یتسه  یـسک  ره  کیدزن  وت  دنوادخ ا 
ود ره  رد  نابرهم  ترخآ و  ایند و  رد  هدنیاشخب  يا  دنکیم . تساوخرد  هک  یسک  يارب  یتسه  نیرتهدنونش  ینکیم و  اطع  يرگید  سک 

( ماَلَّسلا ِْهیَلَع  نیسح  ماما  هفرع  ياعد  نانجلا ، حیاتفم  … « )
. دنیشنیم یمدآ  لد  هنارک  رب  ابیز  هچ  هک  دیئامرف ، هجوت  میرک  نآرق  ياهاعد  هب  کنیا 

. تسین يروای  چیه  ناراکمتس  يارب  ياهتخاس و  راوخ  ار  وا  ینکفا ، شتآ  هب  ار  هک  ره  وت  انامه  اراگدرورپ  »
ناف 2 ناف یحیرفت  یمرگرس 

. میدروآ ناـمیا  اـم  و  دـیروایب » ناـمیا  دوخ  راـگدرورپ  هب  ، » درکیم توـعد  ناـمیا  هب  هک  میدینـش  ار  وـت  يداـنم  يادـص  اـم  اراـگدرورپ 
. ناریمب ناکین  اب  ار  ام  ناشوپب و  ار  ام  ياهیدب  شخبب و  ار  ام  ناهانگ  اراگدرورپ 
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زا هاگچیه  وت  اریز  نادرگم . اوسر  زیخاتـسر  زور  رد  ار  ام  نک و  اطع  ام  هب  يدومرف ، هدـعو  اـم  هب  تناربماـیپ  هلیـسوب  ار  هچنآ  اراـگدرورپ 
یلا 194) تایآ 192  نارمع  لآ  هروس  میرک ، نآرق  .« ) ینکیمن فلخت  دوخ  هدعو 

. راد هاگن  رود  اهتب  شتسرپ  زا  ار  منادنزرف  نم و  هد و  رارق  ینما  ناکم  ار  هکم )  ) رهش نیا  دنوادخ ا ، »… 
. دناهتخاس هارمگ  ار  مدرم  زا  يرایسب  اهتب )  ) اهنآ اراگدرورپ 

. ینابرهم هدنشخب و  وت  دنک ، نم  ینامرف  ان  سک  ره  تسا و  نم  زا  دنک  يوریپ  نم  زا  سک  ره 
. تسین هدیشوپ  دنوادخ  رب  نامسآ  نیمز و  رد  يزیچ  مینکیم و  راکشآ  ای  ناهنپ و  ام  ار  هچنآ  ینادیم  وت  اراگدرورپ ،

. ریذپب ارم  ياعد  هد و  رارق  زامن  ناگدننک  اپ  رب  زا  ار  منادنزرف  ارم و  اراگدرورپ 
یلا تایآ 35  میهاربا  هروس  میرک ، نآرق  .« ) زرمایب دوشیم  اپ  رب  باسح  هک  زور  نآ  رد  ار  نانمؤم  همه  مردام و  ردپ و  نم و  اراگدرورپ ،

(41
ار یگدنز  بناوج  مامت  هدوب و  ریگارف  مالـسا  ياهاعد  هنوگچ  هک  دـیبایرد ، ار  توافت  دـینک و  تواضق  ناتدوخ  تسین . ریـسفت  هب  يزاین 

. تسا مکاح  اهنآ  رب  یحور  هچ  دوشیم و  لماش 
هدومرف تبحص  دنوادخ  اب  ابیز  هچ  ماَلَّسلا ، ِْهیَلَع  داجس  ماما  هک  دیراد ؟ رطاخ  هب  شخب  نیمه  يادتبا  رد  ار  هیداجـس  هفیحـص  ياهاعد  ایآ 
هفیحـص ياهاعد  شزرا  یبدا  ظاحل  زا  یتح  تیحیـسم ، تیدوهی و  ای  یتسرپ  ناطیـش  رد  روکذم  ياهاعد  زا  کی  مادک  یتسار  هب  دندوب .

تسا تقلخ  خیرات  مامت  رد  مالک ، راکهاش  رگید  هک  نآرق  هیعدا  اب  دینک  سایق  لاح  دراد . ار 

اهدامن اهلبمس و  مهدزای -  تمسق  یتسرپ -  ناطیش 

: هدننک هیهت 
یمیرک دومحم 

: عبنم
نوخسار

، دنبرمک تاجیلدب ، تالآرویز و  اهترشیت ، يورب  ار  اهنآ  زا  یضعب  ام  همه  امتح  هک  دنتسه  ییاههناشن  اهلبمس و  ياراد  ناتسرپ  ناطیش 
. مینادب ار  مئالع  نیا  زا  یخرب  یناعم  ات  تسین  دب  میاهدید ، هالک و …  دنبوزاب ، دنبتسد ،

( هنوراو یعلض  جنپ  هراتس   ) مارگاتنپ
رد تمـالع  نیا  دراد . قـلعت  ناطیـش  هب  هـک  یماـن  حبـص ، هراتـس  هناـشن  تـسا ، مارگاـتنپ  اهارگناطیـش  ياـهدامن  نـیرتفورعم  هـلمج  زا 

. دوشیم هدافتسا  یناطیش  حاورا  راضحا  يارب  يرگوداج  هنایفخم و  ياهمسارم 
هک نیا  نیع  رد  هدافتـسا  عون  نیا  تسا و  هدـمآ  دوجو  هب  زب  رـس  اب  َرپ  جـنپ  هراتـس  بیکرت  زا  هک  تسا  هدـیچیپ  يدامن  یناطیـش  مارگاـتنپ 

رامـش هب  زین  مارگاتنپ  زا  هدافتـسا  عون  نیرتزیمآ  لادج  نیرتهدش و  هتخانـش  هزادـنا  نامه  هب  تسا  مارگاتنپ  زا  هدافتـسا  دروم  نیرتدـیدج 
تسا هایـس  يوداج  زا  یناشن  تمالع  نیا  الاب . هب  ور  سأر  ود  نییاپ و  هب  ور  سأر  کی  اب  تسا  هنوراو  هشیمه  یناطیـش  مارگاتنپ  دیآیم .

. تسا یبهذم  ینید و  تابصعت  دیاقع و  رب  يدرف  ياهوزرآ  هدام و  يزوریپ  زا  یکاح  هک 
: مارگاتنپ

. تسا رشب  خیرات  رد  اهلبمس  نیرتراگدنام  نیرتدنمتردق و  نیرتمهم ، زا  یکی  مارگاتنپ  ای  رپ  جنپ  هراتس 
هدوب اهتمالع  نیرتانعمرپ  نیرتمهم و  زا  نانوی  ورـصم  نیچ ، دـنه ، نیتال ، ياکیرما  ياـهنایام  ناتـساب  ندـمت  گـنهرف و  رد  تمـالع  نیا 

. تسا
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يوگلا ناونع  هب  لباب  مدرم  ياهیشاقن  رد  هدوب و  هدش  يراک  هدنک  رجح  رـصع  ياهراغ  ياهراوید  يور  رب  مارگاتنپ  لکـش  نیرتییادتبا 
سونو و هرایس  تکرح  رادم  زا  یمیدق  ياهیحارط  تمالع ، نیا  زا  هدافتسا  ریس  نیبام  ییاهزار  دروخیم . مشچ  هب  سونو  هرایس  میـسرت 

. تسا رتشیا  لبمس  مارگاتنپ  هک  دوشیم  طلغ  رکفت  نیا  ثعاب  یهاگ  هک  دراد  دوجو  رتشیب  فورعم  عونلا  بر 
. تسا هدش  هراشا  اهمارگاتنپ  هب  دایز  رایسب  نایدوهی  ياهباتک  اصوصخم  ینامسآ  بتک  رد 

نهک ناهج  رد  مارگاتنپ 
نامز نآ  مدرم  دنتشاد . رجح  رصع  ياهگنس  يور  يراک  هدنک  تروص  هب  نوگمهان  یسدنه  لکش  اب  تخمز  یلاکشا  هیلوا  ياهمارگاتنپ 
دوجو اههراتس  نتفرگ  رارق  لکـش  رد  يزار  هک  دوب  نیا  رب  نانآ  داقتعا  دراد . يدامریغ  یناحور و  ییانعم  تمالع  نیا  هک  دنتـشاد  داقتعا 

هب یضرف  یطخ  اب  یتقو  هک  دندوب  هدرک  تشادرب  هرایس  جنپ  يریگ  رارق  لکش  يور  زا  ار  مارگاتنپ  اهنآ  تسا ، هدیـشوپ  ناسنا  رب  هک  دراد 
لکـش نیا  زا  ار  یفلتخم  یناعم  رـشب  يدـعب  ياهلسن  تفرگیم . دوخ  هب  ار  مارگاتنپ  لکـش  مهبم  تروص  هب  دـندرکیم  ادـیپ  لاصتا  مه 

. هناتسرپادخ سدقم و  بلغا  دایز و  رایسب  یناعم  دندرک  تشادرب 
اب هک  دوب  مهم  هرایـس  جـنپ  هدـنهد  ناشن  تمالع  نیا  دـندرک . يدایز  ياهکمک  نوتم  زا  هدافتـسا  نتـشون و  يارب  اهيرموس  هب  اهمارگاتنپ 

. تفای ترهش  زین  سونو  ییابیز  عونلا  بر  لبمس  ناونع  هب  مارگاتنپ  اهدعب  دندوب . تیور  لباق  حلسم  ریغ  مشچ 
، دنتشاد لیامت  فرط  جنپ  هب  ناسنا  ندب  ياضعا  نوچ  دوب  ناسنا  دامن  جنپ  ددع  ثروغاثیف  ینانوی  فوسلیف  ناد و  یضایر  تایرظن  قبطرب 

درک يراذگهیاپ  نانوی  رد  راب  نیلوا  يارب  ار  رکفت  نیا  وا  دیآیم ،) رد  رپ  جنپ  هراتس  کی  لکـش  هب  دینک  زاب  مهزا  ار  اهاپ  اهتـسد و  رگا  )
( حور اوه ، كاخ ، بآ ، شتآ ،  ) دوب هناگجنپ  رـصانع  عبات  ناسنا  شنیرفآ  نامز  نآ  رد  نوچ  هتبلا  تسا و  یناسنا  حور  دامن  مارگاـتنپ  هک 

. دش فیصوت  هنوگ  نیا  مارگاتنپ  هشوگ  جنپ 
. دمآیم دوجو  هب  رصنع  جنپ  نیا  زا  ناسنا  رکفت  نیا  قبط 

. دندیمان  HGIEIA ار نییآ  نیا  مان  اهنآ  دندرک . ظفح  سدقم  ینییآ  تروص  هب  ار  رپ  جنپ  مسلط  ثروغاثیف  بتکم  ناوریپ 
. تساوه شتآ و  حور ، كاخ ، بآ ، رصانع  ینانوی  مان  يادتبا  زا  یبیکرت  دندقتعم  و 

ییادخ سدقم و  لئاسم  هب  نآ  هبناج  همه  دیدش و  یگتسباو  هدرک  راگدنام  زورما  هب  ات  ار  لبمـس  نیا  هک  يدرف  هب  رـصحنم  تیـصوصخ 
نایادخ ای  هدوب  هناگی  يادخ  ادخ  نیا  هچ  تسا ، هتـشاد  دربراک  نوگانوگ  ياهلـسن  راشقا و  نیب  فلتخم و  ینامز  عطاقم  رد  هک  تسا  نآ 

. درک نت  هب  نیتسیرک  هماج  مارگاتنپ  حیسم  روهظ  اب  سپس  ددعتم .
ياـهتسیرک یتـنآ  هک  دـشابیم  رطاـخ  نیمه  هب  دـیاش   ) تشاد هشوگ  جـنپ  هک  دـندز  مخز  ياهراتـس  رجنخ  اـب  حیـسم  نت  رب  دـنیوگیم 

. ( میدز ار  مخز  نیا  حیسم  رکیپ  رب  ام  هک  دشاب  نیا  ناشروظنم  تسا  نکمم  دننکیم ، هدافتسا  دایز  مارگاتنپ  زا  يزورما 
زونه هک  دنتشاد  ثروغاثیف  بتکم  ناوریپ  حیـسم و  رکیپ  رب  تمالع  نیا  ناگدننز  مخز  نایم  هطبار  ندرک  ادیپ  رد  یعـس  يدایز  ناخروم 

. دناهدرکن ادیپ  اعدم  نیا  رب  يدهاش 
ییاج ات  مدرم  ياهرواب  دیسر و  دوخ  دح  نیرتشیب  هب  رپ  جنپ  هراتس  مسلط  هب  تبـسن  هنوگ  تافارخ  بیجع و  تاداقتعا  سناسنر  هرود  رد 
وداـج ملع  يرگاـیمیک و  ملع  اـب  طـبترم  ار  تمـالع  نیا  زین  ییوس  زا  دنتـشادنپ . ادـخ  يوس  زا  یهلا  یتمـالع  ار  مارگاـتنپ  هک  تفر  شیپ 

. دندرک دادملق 
وداج رد  مارگاتنپ 

ندـمآ دوجو  هب  ثعاب  رواب  نیا  دوشیم . هتخانـش  ناسنا ) ندـب  کچوک (  ناهج  ناونع  هب  مارگاتنپ  ینانوی  نارگوداـج  شتـسرپ  نییآ  رد 
. دننکیم داجیا  مسیلوبمس  ناهج و  دوخ ، نایم  یطابترا  نآ  طسوت  هک  دشیم  نارگوداج  نیب  رد  یساسحا 

نکاس ناهج  و  ینوریب ) ناهج  لاعف (  ناهج  نایم  ندرک  رارقرب  طابترا  رد  شتراهم  هک  تسا  ناطیـش  قیمع  كرد  ساسحا  نیا  زا  فده 
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. تسا ناسنا ) حور  )
هداد رادـشه  هایـس  ياهوداج  رد  مارگاـتنپ  زا  هدافتـسا  ءوس  دروم  رد  هک  تسونورب  ونادرویج  هنیمز ، نیا  رد  روهـشم  نارگوداـج  زا  یکی 

. تسا
تافیرشتو موسر  ندمآ  دیدپ  لماع  هکنیا  نمض  دوریم ، راک  هب  نارگوداج  شتسرپ  موسر  یلـصا  صخاش  ناونع  هب  مه  زونه  مارگاتنپ  )

. ( تسا هدش  فلتخم  نایدا  رد  زین  يرگید 
، تمحر تلادـع ، حور ، دوخ  رگم  تسین  اهنآ  تسکـش  ياراـی  ار  سکچیه  دـننکیم و  يریگولج  حور  یـشاپورف  زا  كاـپ  يورین  جـنپ 

. یلاعتم هوکش  كاردا و  تفرعم ،
نایحیسم مارگاتنپ 

هک تسا  هنوگزار  یتمالع  مارگاتنپ  هک  دنتشاد  داقتعا  اهنآ  دندرک . ادیپ  مارگاتنپ  هب  يرفاو  هقالع  سناسنر  هرود  رد  یحیسم  ياهتسیلاباک 
. تسادخ يوس  زا  یمایپ  هدش و  هدهاشم  حیسم  ياههتشون  تسد  رد 

. تسا هدوب  دوخ  توهش )  ) یناویح لایما  وریپ  زین  حیسم  دنکیم  راکشآ  هک  تسیلبمس  نیا  دنتفگیم  نانآ 
لبمس دوب ، شتآ  دروم  رد  هک  اههمان  نیا  دوب ، اپ  قاس  رب  مارگاتنپ  رهم  اب  يربع  نابز  هب  ییاههمان  نتشون  دوب  هتفای  جاور  رایسب  هک  يراک 

. تسا ههاجنپ  دایعا 
دناهدش رهم  دنوادخ  مان  اب  هک  دراد  دوجو  همانراهچ  نایدوهی  سدقم  باتک  رد 

Yahveh لیئارسا ،) ینب  يادخ  هوهی  ، ) JEHOVAH هملک يروتسد  ریغ  ظفلت   YHVH
(Jesus (، ) یسیع ، ) سوسج ای   YHSHVH - Yehoshua

. تسا ینامسآ  بتک  هب  لصتم  يزار  نیا 
. دراد دوجو  تیحیسم  مارگاتنپ و  نیب  هطبار  نیدنچ  دوشیم . طبترم  حیسم  ادخ و  اب  نایحیـسم  ههاجنپ  دایعا  مان  هک  تسنآ  نایب  نیا  هجیتن 

ياهمسلط اهرهاوج و  نداد  تنیز  ندرک و  شیارآ  يارب  هتفاـی  ناـحجر  ناـشن  کـی  مارگاـتنپ  حیـسم ، ندـش  هدیـشک  بیلـص  هب  زا  شیپ 
. دوب هیلوا  نایحیسم 

. دوب هدش  هتخیمآ  حیسم  مخز  جنپ  اب  دشیم ، هدیشک  ملق  هتسویپ  تکرح  کی  رد  یتحار و  هب  هک  تمالع  نیا 
، ثنوم عونلا  بر  نیرتیلصا   ) Venus و يزیخ ) لصاح  ههلا   ) Isis زا يدامن  یحیسم  ینافرع  یناهن  هقرف  کی  يارب  نینچمه  مارگاتنپ 

. دوب ییابیز ) قشع و  ههلا 
. تشاد دوجو  تیحیسم  خیرات  رسارس  رد  فلتخم  طاقن  رد  ناهنپ  تروص  هب  هک  ياهقرف 

ناگپوئن دیاقع  اکیو و  رد  مارگاتنپ 
. دنتسه ناتسرپ  ناطیش  اهناگاپوئن و  اهناکیو ، ياههورگ  دننکیم  هدافتسا  مارگاتنپ  زا  نآ  ناوریپ  هک  یبهاذم  نیرتجیار  رضاح  لاح  رد 
هب هک  يرصنع  راهچ  یطسو و  نورق  تافیرشت  يوداج  مسارم  زا  مارگاتنپ  يدامن  يانعم  اهناگاپوئن  اهناکیو و  موسر  دیاقع و  بلغا  رد 

ورملق رـشب و  عون  یگناگی  رگنایامن  دـناوتیم  مارگاـتنپ  نینچمه  موسر  نیا  زا  یخرب  رد  دوشیم . هجیتن  دـندشیم  تموکح  حور  هلیـسو 
. دشاب حور 

. تسا اکیو  رادخاش  يادخ  زا  يدامن  سأر ، نییاپ  رپ  جنپ  هراتس 
تقیقح جنپ  هدنهد  ناشن  مارگاتنپ  دناهتفرگ ، ضرق  ار  یثروغاثیف  ياههدیا  اههشیدـنا و  زا  يرایـسب  هک  يدوهی  ياهتسیلاباک  هدـیقع  رد 

: تسا یگدنز  رد  رترب 
. يدام ناهج  قوفام  ییاروام و  هوکش  كاردا ، شناد ، تمحر ، تلادع ،

امن تیونعم  روهظون  شبنج  هدزاود  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1197زکرم  هحفص 579 

http://www.ghaemiyeh.com


نییاپ هب  ور  هلق  ای  الاب  هب  ور  هلق  رد  مارگاتنپ  توافت 
هک ییاهمارگاتنپ  خـیرات  قبط  دـندوبن . یتسرپ  ناطیـش  ناشن  اـموزل  دوخ  روهظ  نیلوا  رد  تسا  نییاـپ  هب  ور  اـهنآ  كون  هک  ییاـهمارگاتنپ 

یعـس ینییآ  تایـضتقم  هب  انب  هک  یگنهرف  ود  دندش ، يراذگهیاپ  فلتخم  گنهرف  ود  طسوت  ادـتبا  تسا  ناشنییاپ  ای  الاب  هطقن  رد  ناشقرف 
دیاش میتفایم . یتسرپ  ناطیـش  دای  هب  هاگآدوخان  میوش  وربور  نییاپ  هب  ور  مارگاتنپ  اب  اجکره  هزورما  دنتـشاد . ار  رگیدـمه  زا  ییادـج  رد 

. دشابیم اهنوسامارف  اهکینوسام و  تمالع  هیبش  رایسب  نییاپ  هب  ور  مارگاتنپ  هک  تسنآ  عوضوم  نیا  لیلد 
. تسا تهج  فالخ  هنوراو و  روما  روآدای  تسا  نییاپ  هب  ور  نآ  رس  نوچ  هک  تسنیا  تیعقاو 

. تساجبان رکفت  نیا  هک  تسا  ناتسرپ  ناطیش  تمالع  ینییاپ  هب  ور  مارگاتنپ  ره  دننکیم  اعدا  یهاگ  اهناکیو 
. دنیوگیم اکیو  نابغاب  نآ  هب  مود  هجرد  رد  زین  هزورما  دش و  اهناکیو  رادخاش  يادخ  فرعم  نامز  لوط  رد  لبمس  نیا  لاح  نیا  اب 

یتسرپ ناطیش  رد  مارگاتنپ 
هک نیا  نیع  رد  هدافتـسا  عون  نیا  تسا و  هدـمآ  دوجو  هب  زب  رـس  اب  رپ  جـنپ  هراتـس  بیکرت  زا  هک  تسا  هدـیچیپ  يدامن  یناطیـش  مارگاـتنپ 

رامـش هب  زین  مارگاتنپ  زا  هدافتـسا  عون  نیرتزیمآ  لادج  نیرتهدش و  هتخانـش  هزادـنا  نامه  هب  تسا  مارگاتنپ  زا  هدافتـسا  دروم  نیرتدـیدج 
ناشن و کی  ناونع  هب  مارگاتنپ  زا  هدافتسا  الاب . هب  ور  سأر  ود  نییاپ و  هب  ور  سأر  کی  اب  تسا  هنوراو  هشیمه  یناطیـش  مارگاتنپ  دیآیم .

راذگناینب سـسوم و   Anton Lavey طسوت نردـم  یتسرپ  ناطیـش  هک  ییاج  ددرگ . یمرب  متـسیب  نرق  مود  همین  هب  یناطیـش  تمـالع 
. دش يراذگهیاپ  ناطیش  ياسیلک 

. تسا یبهذم  ینید و  تابصعت  دیاقع و  رب  يدرف  ياهوزرآ  هدام و  يزوریپ  زا  یکاح  هک  تسا  هایس  يوداج  زا  یناشن  تمالع  نیا 
یشکرس نایغط ، زا  یناشن  شبنج Anti Christ و  دامن  سکعرب  بیلـص  تسین . سکعرب  بیلـص  اب  سایق  لباق  هباشتم و  مارگاتنپ  هتبلا 

. تسا یحیسم  گنهرف  ربارب  رد 
دوشیم هداد  ناشن  مه  نورد  ثلثم  ود  تروص  هب  هک  تسا  رپ  شش  هراتس  مارگازگه ، دوش . هابتـشا  مارگازگه  اب  دیابن  مارگاتنپ  نینچمه 

. دشابیم دوواد  هراتس  نآ  هنومن  و 
نج و ياپ  ناسنا ، هنت  الاب  زب ، رس  زا  تسا  هدش  لیکشت  ناطیش  يرهاظ  لکش  یتسرپ ، ناطیش  دراد . دنویپ  نایدوهی  تاداقتعا  اب  هراتس  نیا 

دوخ ریمض و  هب  رتشیب  هجوت  میتسه . صخش  هب  رتشیب  هجوت  يدرف و  ياهشور  ندرک  ذاختا  دهاش  نردم ، یتسرپ  ناطیش  رد  هاتوک . مد  اب 
اب تروص  نیرتجیار  هب  هک  یتمالع  دنکیم . دـیجمت  ار  نآ  یتسرپ  ناطیـش  هک  دازآ  یـسنج  تالیامت  الاب ، ملاع  ادـخ و  هب  هجوت  ياج  هب 

. تسا  Mendes رس جنپ  هراتس  مسلط  زب  ای   SabbaticGoat یناطیش دیاقع 
زب بلغا  نانآ  دنتسنادیم . اهزب  اب  هارمه  ار  نانآ  اههرحاس ، فیصوت  رد  هراومه  نانآ  ددرگ . یمرب  یطسو  نورق  تافارخ  هب  زب  زا  هدافتسا 

مارگاتنپ یناتساب  دامن  دوشیم . هتفرگ  رظن  رد  یسنج  یبوکرس  زا  يدامن  ناونع  هب  بلغا  موهفم  نیا  رد  زب  دنتسنادیم . ناطیـش  هدنیامن  ار 
. یسنج لئاسم  ربارب  رد  يدازآ  زا  تسیدامن  نردم  یتسرپ  ناطیش  رد 

ناف 2 ناف یحیرفت  یمرگرس 
نییاپ رد  تموفاب  الاب و  رد  مارگاتنپ 

ناف 2 ناف یحیرفت  یمرگرس 
رپ هراتس 5 

. تساهنآ فارطا  حور  شتآ و  كاخ ، بآ ، رصانع  رگناشن  اهنآ  يارب  دوشیم و  هدافتسا  يرگوداج  رد 
ناف 2 ناف یحیرفت  یمرگرس 

: تجدآ
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. تسا شفارطا  هدرسفا  نوزحم و  طیحم  دامن  مه  مشچریز  کشا  منهج ،)! هاشداپ   ) رفیسول تمالع  مه  نیا 
ناف 2 ناف یحیرفت  یمرگرس 

( رپ شش  هراتس   ) مارگازگه
. دشابیم دوواد  هراتس  نآ  هنومن  دوشیم و  هداد  ناشن  مه  نورد  ثلثم  ود  تروص  هب  مارگازگه 

. هاتوک مد  اب  نج و  ياپ  ناسنا ، هنت  الاب  زب ، رس  زا  تسا  هدش  لیکشت  دامن  نیا  دراد . دنویپ  نایدوهی  تاداقتعا  اب  هک 
ةراتـس نامه  نیا  دـنکیم و  نایب  ار  نآ  یـسنج  عون  زا  هتبلا  قشع  يانعم  دریگیم ، رارق  مه  يور  يراداـنعم  تروص  هب  یتقو  ثلثم  ود  نیا 

. دوشیم هدید  لیئارسا  مچرپ  طسو  رد  هزورما  هک  تسا  دوواد 
FFF ددع 666 و

. تسا  666 ددع رظانتم  هک  یسیلگنا  فرح  نیمشش   FFF ددع 666 و
. تسا یتسرپناطیش  ياهدامن  زا 

هدش یفرعم  ناطیش  ددع  دوب ، یحیسم  هزات  يدوهی  کی  هک  انحوی  ۀفشاکم  يهتفگ  هب  ددع  نیا  الویه )  ) روناج هناشن  ناسنا ، تمالع   666
. تسا

: هدش هتشون  تافشاکم  رد 
يادص لثم  شکانتـشحو  يادص  هرب و  ياهخاش  دـننام  تشاد  خاش  ود  روناج  نیا  دـمآ . نوریب  نیمز  زا  هک  مدـید  يرگید  بیجع  روناج 

دوخ یناـشیپ  اـی  تسار  تسد  يور  ار  صوصخم  تمـالع  اـت  درک  راداو  ار  دازآ  هدرب و  ینغ ، ریقف و  کـچوک ، گرزب و  دوب …  اـهدژا 
ار وا  ددع  ای  مسا  ینعی  روناج  نیا  صوصخم  تمالع  هکنیا  رگم  درخب  يزیچ  ای  دروآ  تسد  هب  یلغش  تسناوتیمن  سک  چیه  دنراذگب و 

. دشاب هتشاد  دوخ  رب 
نآ يددع  رادقم  هک  تسا  ناسنا  کی  مسا  ددع  نیا  دنک . هبساحم  ار  روناج  ددع  دناوتیم  دشاب  شوه  اب  سکره  تسییامعم و  دوخ  نیا 

 / انحوی تافشاکم  لیجنا . . ) دسریم هب 666 
(13 : 18  - 11

(Baphomet  ) تموفاب
روناج اب  مه  هک  تسا  تموفاب  مان  هب  یچوق  اـی  زب  دراد ، یهاـگیاج  زین  يدوهی ) ناـفرع   ) ـالاباک ناـفرع  رد  هک  اـهدامن  نیا  زا  رگید  یکی 

خرچ يهلیـسو  هب  ناسنا  شنیرفآ  هدـش و  یفرعم  ییاناد  شوه و  يادـخ  يرـصم  ياههروطـسا  رد  مه  دراد و  يدـننامه  اـنحوی  راد  خاـش 
. تسا یکیرات  ییانشور و  بیکرت  يهناشن  وا  نیفرط  رد  دیفس  هایس و  هام  ود  دنهدیم و  تبسن  وا  هب  ار  يرگلافس 

. دوشیم یحارط  مارگاتنپ )  ) رپ جنپ  ةراتس  نایم  رد  ًالومعم  تموفاب  رس 
زب بلغا  نانآ  دنتسنادیم . اهزب  اب  هارمه  ار  نانآ  اههرحاس ، فیصوت  رد  هراومه  نانآ  ددرگ . یمرب  یطسو  نورق  تافارخ  هب  زب  زا  هدافتسا 

. دوشیم هتفرگ  رظن  رد  یسنج  یبوکرس  زا  يدامن  ناونع  هب  بلغا  موهفم  نیا  رد  زب  دنتسنادیم . ناطیش  هدنیامن  ار 
. دشابیم نادرمو  نانز  عمج  نیا  تردق  توهش  حور  اهناسنا . رد  تاوهش  يروراب و  لبمس  : Ankh

نتفرگ تردق  زا  لبق  اهلاس  هک  تسا  یناتساب  یبهذم  تمالع  کی  دیشروخ :) خرچ  ای  هتسکش  بیلص   ) wastika or Sun Wheel
. تسا هدش  هدافتسا  ینانوی  یتلس و  ياههربقم  ییادوب و  ياههبیتک  رد  تمالع  نیا  تفریم . راک  هب  رلتیه 
. دشاب نامسآ  رد  دیشروخ  تکرح  ریسم  هناشن  دسریم  رظن  هب  تمالع  نیا  دیشروخ ، شتسرپ  نییآ  رد 

لرتنک تردق  هک  یسک  تسا و  ناطیـش )  ) رفیـسول مشچ  نیا  هک  دندقتعم  اهنآ  درگنیم :) اج  همه  هب  هک  یمـشچ   ) All Seeing Eye
یحور و ياهلرتنک  اهنیرفن ، اـهوداج ، دوریم . راـک  هب  اهییوگـشیپ  رد  تمـالع  نیا  دـنکیم . تموکح  اـهییاراد  ماـمت  رب  دراد  ار  نآ 
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. تسا نارکفنشور  تمالع  نیا  دننکیم . راک  تمالع  نیا  تحت  تافارحنا  یمامت 
. تسا یناهج  نیون  مظن  ساسا  تمالع  نیا  دیزادنیب . یهاگن  هدحتم  تالایا  جیار  لوپ  هب 
. دشابیم حیسم  ندرک  در  ءازهتسا و  هناشن  هنوراو : بیلص   Upside Down Cross

اهنآ ياهموبلآ  يور  كار و  ياههدنناوخ  هارمه  ناوتیم  ار  تمالع  نیا  دوریم . راک  هب  يدایز  ناتسرپ  ناطیـش  طسوت  نآ  ياهدنبندرگ 
. دید

، وداج يادخ  تموفاب ، ناتساب ،) رـصم  يوراب  يادخ  لعب   ba'al نامه  ) mendes سدنم زب  رادخاش ، زب  زب :) رـس   ) Goat Head
حیسم هک  دوشیم  هتفگ  اریز  تسا  حیسم  ندرک  هرخسم  يارب  ناتسرپ  ناطیـش  ياههار  زا  یکی  نیا  ینابرق .) ای  هعیلط  زب   ) scapegoat

. دش هتشک  رشب  ناهانگ  يارب  ياهرب  دننام 
. دشابیم نیناوق  مامت  ندرب  نیب  زا  يانعم  هب  تمالع  نیا  جرم :) جره و   ) Anarchy

اهلاتم و يوه  اهکناپ ، طسوت  تمالع  نیا  یتسرپ ، ناطیـش  نوناق  نامه  ینعی  هدـب  ماجنا  وت  تسا  هدـننک  بیرخت  هچره  رگید  تراـبع  هب 
. دوریم راک  هب  اهكار 

ای تلادعدض  هناشن  نآ  هدش  نوگژاو  تمالع  هک  تسا  هدوب  میدـق  مور  تلادـع  تمالع  الاب  هب  ور  ربت  تلادـعدض :)  ) Justice Anti
. دشابیم نایغط  شروش و 

. دنیامنیم هدافتسا  یناتساب  يرالاس  ردام  ینعم  هب  الاب  هب  ور  ربت  ود  زا  اهتسینمف 
(obelisk  ) کسیلبا

. تسا هدوب  رصم  رد  دیشروخ  يادخ  عر  زا  یلبمس  هک  کسیلبا ، مان  هب  تسیدنلب  یعلض  راهچ  نوتس  ییارگناطیش  دامن  نیرت  دوهشم 
یلـصا هناخ  هرگنک و  یکیدزن  رد  کـسیلبا  نیا  دـسریم  رتم  هب 555  نآ  عافترا  هک  هدـش  هتخاس  نتگنـشاو  رد  اـیند  کـسیلبا  نیرتگرزب 

8 دننکیم . دای  نآ  ياپ  رد  ار  دوخ  دنگوس  اکیرمآ  ياهروهمج  سیئر  تسیرنوسامارف و 
يرهاظ ياههصخشم 

صیخشت عمج  زا  یتحار  هب  ار  اهنآ  ناوتیم  هک  دنراد  نارگید  اب  توافتم  يرهاظ  ناتسرپ  ناطیش  اهلبنس ، لامعا و  تاداقتعا ، زا  هتشذگ 
. داد

ناشـشیارآ گنر  دننکیم ، یحارط  الاب  تمـس  هب  ای  دنـشارتیم  ار  ناشیاهوربا  ارثکا  تسا  بیرغ  بیجع و  ناشیاهوم  لدـم  لاثم  روط  هب 
یبوک لاـخ  اهلبنـس  یناطیـش و  ياـهکتروص  همجمج ، دـننام  یلاکـشا  اـب  ار  ناشندـب  تسوپ  تسا ، دـنت  زمرق  شفنب و  یکـشم ، بلغا 
نیئزت زلف  اب  بلغا  هک  دنلب  قاس  یمرچ  ياههمکچ  دشابیم ، زمرق  یکـشم و  گنر  هب  ارثکا  مرچ و  ریج و  سنج  زا  ناشیاهـسابل  دننکیم ،

. دنشوپیم تسا  هدش 

قارع ناتسدرک  رد  یتسرپ  ناطیش  مهدزاود -  تمسق  یتسرپ -  ناطیش 

: هدننک هیهت 
یمیرک دومحم 

: عبنم
نوخسار

یتسرپ ناطیش  یـسررب  هب  دوشیم ، هتخادرپ  نآ  هب  تالاقم  هلـسلس  نیا  يال  هب  رد ال  دراد و  دوجو  برغ  رد  هک  یتسرپ  ناطیـش  زا  ریغ  هب 
. تخادرپ میهاوخ  زین  ناریا  هلمج  زا  ناهج  فلتخم  طاقن  رد 
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قارع ناتسدرک  رد  یتسرپ  ناطیش 
هیدیزی هیمست  هجو  یبدا و  هشیر 

. تسا ناتسدرک  رد  جیار  یناتساب  نایدا  زا  نایدیزی  ای  يدزإ ) ظفلت :  ) Êzidî يدرک هب  هیدیزی 
( ناتزی  ) نادزی نآ  عمج  هدمآ و  رد  دزی  لکـشب  هدـش و  لیدـبت  لاد  هب  ات  هتفای ، فیفخت  تزی  هب  لوا  يهلهو  رد  هتزی  مسا  يولهپ  نابز  رد 
ار نادزی  ینعم  نوچ  اهبرع  تسا و  هدـیدرگ  لدـبم  نادزی  هی  هدـش و  هداد  نآ  رد  يرگید  فیفخت  یمالـسا  نارود  رد  سپـس  دـشابیم و 

. دندیمان يدیزی  ار  اهنآ  هداد و  تبسن  هیواعم  نب  دیزی  هب  ار  اهنآ  اذل  دندرک . ریبعت  دیزی  هب  ار  نآ  دنتسنادیمن 
. تسا ییادخ  نید  يانعم  هب  ناتساب  یسراپ  رد  هک  تسا  هتزی  ای  دزیا  هملک  زا  قتشم  يدیزی  هژاو  تایاور  رب  انب 

اما دناهتسناد ، زین  یجراخ  هسینا  نب  دیزی  ای  هیواعم  نب  دیزی  هب  بوسنم  ار  نآ  مان  ًاضعب  تسه و  یتافالتخا  ناشیا  مان  هیمـست  هجو  باب  رد 
. دشاب رتحیحص  تشترز ، نید  رد  دزیا  موهفم  هب  شاهراشا  شیک و  نیا  يهنیراپ  مان  دسریم  رظنب 

. دننکیم هدافتسا  دوخ  ندیمان  يارب  زین  ینساد  هژاو  زا  نایدیزی 
دراد مان  سوواط  کلم  تسوا و  هدیرفآ  نیتسخن  دنوادخ و  هتشرف  نیرتبرقم  هکلب  تسین ، تیرشب  یلصا  نمشد  ناطیش  يدیزی ، رواب  رد 

هچخیرات
ناف 2 ناف یحیرفت  یمرگرس 

تسا و هتفرگ  رارق  يونام  یتشترز و  نایدا  ریثأت  تحت  تسا و  هتـشاد  دوجو  هدـش ، داـی  قطاـنم  رد  مالـسا  دورو  زا  شیپ  نید  نیا  هنیـشیپ 
. دناهتشاد ریثأت  نآ  رب  یتشترز  تیونث  هناتسرپرهم و  دیاقع 

. دناهدش هدرمشرب  عبانم  رد  زین  مالسا ) زا  سپ  هیفوص (  دیاقع  و  يروطسن »  » يهقرف دوهی و  نید  زا  یتاریثأت 
. دناهتسناد هعیش  تالغ  هلمج  زا  ياهقرف  ار  نآ  یمالسا  ياههقرف  هب  طوبرم  عبانم  رد 

هلاسم نیا  هب  مِِهتَلحن » ءاشنَم  هیدـیزَیلا و   » باتک رد  هک  دوب  اشاپ  رومیت  دـمحا  درک ، بلج  اهنآ  هب  ار  ناـققحم  هجوت  هک  يدنمـشناد  نیلوا 
يدع خیـش  هک  تسا  ینامز  نامه  نامز  نیا  هک  دوب  هدماین  خیرات  رد  یمان  يرمق  يرجه  مشـش  نرق  زا  شیپ  موق  نیا  زا  هک  دنکیم  هراشا 

. تساهداهن ناینب  اهنآ  نایم  رد  ار  هیودع »  » يهقیرط هدمآ و  اهنآ  نایم  هب 
. تسا هدناوخ  مان  نیمه  هب  ار  اهنآ  تساهدش  فیلات  يرمق  يرجه  لاس 752  هب  هک  دوخ  باتک  رد  سارفوبا 

: دسیونیم باسنالا  باتک  رد  یناعمس » میرکلادبع  نب  دمحم  دیعس  وبا  ، » رگید ققحم 
تماقا دهاز  مدرم  تروص  هب  اجنآ  ياههید  رد  دندوب و  يدیزی  هک  دید  نآ  یحاون  ناولح و  ناتـسهوک  رد  قارع  رد  ار  يرایـسب  تعامج 

هب دـننکیم و  ریمخ  نان  اـب  ار  نآ  دـنرادیمرب و  يدـع  خیـش  دـقرم  زا  كربت  يارب  ار  لـگ  نیا  دـنروخیم . لاـح »  » ماـن هب  یلِگ  دنتـشاد و 
. دنمان تارب »  » ار نآ  دنروخیم و  هاگ  هاگ  هدروآرد و  صرق  تروص 

تنوکس لحم  نابز و 
دوخ هاگهانپ  ار  زورهش  ناولح و  یناتسهوک  تاعافترا  نایدزیا  ناریا ، روشک  رد  مالسا  شرتسگ  زا  سپ  تسا ، يدرک  اهیدیزی  رثکا  نابز 

راشتنا اما  دندرگ ، مرگرس  دوخ  ینییآ  ياهـشور  هار و  هب  نیملـسم ، مشچ  زا  رود  دننامب و  یقاب  دوخ  یناتـساب  شیک  هب  دنناوتب  ات  دنتخاس 
، رکبراید يراکه ، بلح ، لصوم ، فارطا  رد  نونکا  يدزیا  نادرک  دـنروایب  مالـسا  نانآ  زا  يریثک  هورگ  هک  دـش  ثعاـب  ناریا  رد  مالـسا 
رد زین  يدایز  ًاتبسن  رامش  ناتسنمرا و  يوروش و  ناجیابرذآ  نیب  ياهنیمزرس  نیچال و  غاب ، هرق  دادغب ، ناخیـش ، راجنـس ، مور ، ضرا  ناو ،

. دننکیم یگدنز  ناملآ ) هژیو  هب   ) ییاپورا ياهروشک 
يراکه رفاسم  نب  يدع  خیش 

« ناورم نب  نسح  نب  ناورم  نب  یـسوم  نب  لیعامـسا  نب  رفاسم  نب  يدـع  لئاضفلاوبا  نیدلافرـش   » شاهینک لـماک و  ماـن  هک  ار  وا  یخرب 
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کبلعب رد  هک  دناهتـسناد  اوقتاـب  حـلاص و  يدرم  ار  وا  دـنراد . رظن  قاـفتا  وا  تیوـما  رد  دـننادیم و  مکح  نب  ناورم  هب  بوـصنم  ار  تـسا 
هدومن عمج  دوخ  رودب  ار  اهیدیزی  هتسناوت  هتخادرپ و  هیودع  هقیرط  راشتنا  هب  هدمآ و  راج  یس  هقطنم  هب  ماش  زا  تساهدمآ  ایند  هب  هیروس 

. تساهدیزگ ینکس  لصوم  ناتسدرک و  رد  يراکح  ناتسهوک  رد  اهدعب  دیامن . راداو  یمالسا  ياههمانرب  تیاعر  یتسرپ و  ادخ  هب  و 
. ددرگیم موسوم  يراکح » يدع  خیش   » هب وا  نامز  نیا  رد 

دوریم رامش  هب  نایدیزی  هاگ  هلبق  لصوم  يرتمولیک  رد 36  شلال  ياتسور  رد  رفاسم  نب  يدع  خیش  هاگمارآ 
ات 558 لاس 555  نیب  وا  دـنوشیم . هناگیب  دوخ  ناگتـشذگ  دـیاقع  زا  يداـیز  دـح  اـت  دـنریذپیم و  دوخ  دـشرم  ناونع  هب  ار  وا  اهیدـیزی 
. دـننکیم نفد  يراـکح  رد  دوـخ  يهیواز  رد  ار  يو  دوریم و  اـیند  زا  تساهتـشاد  نس  لاـس  هب 90  کـیدزن  هک  یلاـح  رد  يرمق  يرجه 

: تساهدش هتشون  نینچ  يو  ربق  گنس  يور  رب  تسا و  عقاو  ریلو ) هه   ) لیبرا یکیدزن  رد  وا  يهربقم 
. هیدیزی خیش  يراکحلا ، يدعلا  خیشلا  لحم  لزنملا  هذه  ضفخا  ضرالا ، ءامسلا و  قلاخ  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 

دیدرگ يو  نیشناج  رخص » نب  تاکربلاوبا   » شاهدازردارب راج  یس  ناتـسرهش  رد  عقاو  شلال  هوک  رد  وا  نفد  يدع و  خیـش  تافو  زا  سپ 
. دش اهیدیزی  سیئر  تاکربلاوب  نب  يدع  وا  زا  دعب  و 

. دوب یناملسم  درم  مه  وا 
يهدیقع رد  نسح  خیـش  نامز  رد  دنیوگیم  دیدرگ . باختنا  اهیدیزی  تسایر  هب  نیفراعلا » جات  هب  بقلم  نسح   » شرـسپ تشذگرد  نوچ 

دنداد و تیهولا  ماقم  رفاسم  نب  يدع  خیـش  هب  تفرگ و  ناج  اهنآ  نایم  رد  یناتـساب  نید  هرابود  دش و  لصاح  یتاهبـش  اهیدیزی  یمالـسا 
. تسا هدومن  لولح  يو  رد  ادخ  دنتفگ 

. تسد ورف  دیرم ، تسا و  تسد  ارف  ریپ ، ای  خیش  يرگید  بتارم  هلسلس  ره  لثم  اهنآ  بتارم  هلسلس  رد 
سدقم ياهباتک 

نیا دروم  رد  دانسا  ریگمشچ  دوبمک  لئالد  زا  یکی  دشیم و  بوسحم  وبات  نایدیزی  يارب  نتـشون  ندناوخ و  داوس  نتـشاد  شیپ  اهتدم  ات 
. دشاب دیاب  رما  نیمه  بهذم 

هر هفحصم   » ای هایس »  » باتک يدع و  خیـش  هب  بوصنم  هولج »  » باتک دنراد  قلعت  نییآ  نیا  هب  هک  درب  مان  ناوتیم  ار  باتک  ود  لاح  ره  هب 
اهنآ یهمجرت  نتم و  اب  راب  هدزیس  دودح  رد  دعب  هب  يدالیم  لاس 1895  زا  هک  تسیدرک  موظنم  نابز  هب  ود  ره  هکوا  رسپ  هب  بوصنم  ش »

. تسا هدیسر  پاچ  هب  فلتخم  ياهنابز  هب 
: تسا نینچ  نایدزیا  هناگشش  ياهزامن  زا  سپ  ياهشیاین  زا  یکی  همجرت 

ادزم يا  الاب ، ناهج  راگدـنوادخ  يدازیمدآ و  نج و  هدـنهد  يزور  یهاـم  رهم و  نادزی  یناـهج و  هاـشداپ  وت  هک  اـقح  گرزب ! دزیا  يا  ))
دـنیامن و اپ  رب  ناتـسدرک  رد  یـشروش  دـننک و  دوباـن  ار  ناـهارمگ  دـنیامن و  شخپ  ار  ناـمیا  رتفد  هک  هد  يراـی  هدژم  ار  ناتـسدرک  مدرم 

. (( دنزاس دوبان  ار  رفک  نیمزرس  دنرادهگن و  راوتسا  اج و  رب  اپ  ار  ناریا  تمظع 
تاداقتعا

نییآ لیبق  زا  یناریا  رگید  نایدا  دنتسه و  ینام  نییآ  ناگدنامزاب  زا  نایدزیا  ناخروم ، زا  یخرب  ياههتـشون  يدزیا و  یطخ  ياهباتک  هب  انب 
. تسا هدرک  ادیپ  ذوفن  نانآ  کلسم  رد  كدزم  تشترز و 

. درادن نایناهج  ناهج و  راک  هب  يراک  ناهج  قلخ  زا  سپ  یلو  تسا  ناهج  راگدیرفآ  هک  دنتسه  ییادخ  هب  دقتعم 
. تسا هدوب  سوواط  کلم  درک  قلخ  هک  ار  يدوجوم  نیتسخن  ادخ  دنیوگ 

کلم یلو  دنتـسه  قلخ  ادخ و  نیب  طبار  هک  دنلئاق  رگید  کلم  شـش  سوواط  کلم  زا  سپ  تسیکی و  ادـخ  تاذ  اب  سوواط  کلم  تاذ 
سدـقم درخ  دوجو  هب  يراب  تاذ  زا  سپ  هک  دوشیم  ردابتم  نهذ  رد  نایتشدرز  دـیاقع  اجنیا  رد  دوشیم . بوسحم  کلم  نیلوا  سوواط 
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بوسحم نادنپـسامشا  وزج  یهاگ  ونیمأتنپـسا  دـنراد و  دنپـساشما  شـش  وا  زا  دـعب  تسا و  دوجوم  نیلوا  هک  دـنراد  هدـیقع  ونیمأتنپـسا  اـی 
. دنوشیم ات  شش  نادنپسامشا  دنرگنیم و  تیهول  رابتعا ا  هب  ار  وا  یهاگ  دسریم و  تفه  هب  اهنآ  هدع  دوشیم و 

یهتنم تملظ  رب  رون  هبلغ  هب  هک  تسا  میدـق  ناریا  تیونث  نآ  أـشنم  تسیتـسرپ و  رون  يدـیزی  شیک  نتروه  لـثم  ینیقرـشتسم  يار  رب  اـنب 
. دوشیم

ریخ و مزاول  زا  رش  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  دوشیم و  بوسحم  ریخ  هلابند  هک  تسا  رـش  لصا  صخـشت  هکلب  تسین  نمیرها  سوواط  کلم 
. تسا شنیرفآ  هشقن  وزج  تسا و  ضرعلاب  فولخم 

دنتـسرپیمن لاعتم  يادـخ  مصخ  ضراعم و  ناونع  هب  ار  ناطیـش  اهيدـیزی  دوریم . رامـش  هب  شنیرفآ  ناکرا  زا  مه  سوواط  کـلم  سپ 
یلو داتفا  منهج  هب  دش و  یهلا  هاگرد  بوضغم  یـشکرس و  نایغط و  ببـس  دنچ  ره  هک  دننادیم  یکلم  ار  ناطیـش  ای  سوواط  کلم  هکلب 

زا يرایـسب  لثم  مه  نایدیزی  دیـشخب . ار  وا  ادخ  هاگنآ  دش و  رپ  شناگدـید  کشا  زا  مخ  تفه  هکنادـنچ  تسیرگب  اجنآ  رد  لاس   7000
بیکرت شتآ » كاـخ و  داـب ، بآ ،  » ینعی یلـصا  رـصنع  راـهچ  زا  تسه  وا  رد  هچره  ناـهج و  هک  دـنراد  داـقتعا  یناتـساب  ناـیدا  ناوریپ 

. تساهتفای
زا همه  تیدـبا  هاگرد  ناگتـشرف  هکیلاح  رد  دـیرفآ  كاخ  بآ و  زا  ار  ناسنا  یماس ، نایدا  لومعم  رواب  هباـشم  دوخ ، ياـعدا  هب  دـنوادخ 

شهاگراب ناگتشرف  همه  زا  دنوادخ  یتقو  ور  نیا  زا  دراد . تیحجرا  كاخ ﴾ بآ و  جوزمم   ﴿ لگ رب  اهنآ  رواب  هب  شتآ  و  دنـشتآ ؛ سنج 
روتـسد نیا  زا  ناطیـش »  » سوواط کلم  دـننک ، میظعت  مدآ ، وا ، تسد  هتخاس  لباقم  رد  هک  دـهاوخیم  سوواط ﴾ برقم ، کلم  هلمج  زا  ﴿

رب یشروش  ار  نآ  نایدیزی  تشاد و  دهاوخ  همادا  رشح  زور  ات  هک  یشروش  دراذگیم ، شروش  هب  رس  نامز  نامه  زا  دچیپیم و  رس  يدزیا 
راگدرورپ شـشخب  فطل و  لومـشم  وا  نامزلارخآ  رد  هک  دندقتعم  دننکیمن و  نعل  ار  ناطیـش  دننادیم و  دـنوادخ  تمکح  يور  زا  قح و 

. تشگ دهاوخ 
. دناهتسناد تالغ  وزج  نامزلارخآ ، رد  مالسا  خسن  هب  رواب  لیلد  هب  ار  اهنآ  یمالسا  نیملکتم  نیققحم و 

نعل سیلبا  ناطیـش و  هب  یبهذـم  ياهباتک  رگید  نآرق و  رد  نوچ  دـنراد و  تدارا  سوواط  کلم  ناشدوخ  لوق  هب  اـی  ناطیـش  هب  اهیدـیزی 
. دشابیم هکئالم  مامت  سیئر  هک  دنمانیم  سوواط  کلم  ار  وا  هدش ،

خیـش تشاد  عویـش  بس  نعل و  تداع  يدع ﴾ خیـش  یگدـنز  نامز  رد  ینعی   ﴿ نامز نآ  رد  نوچ  هک  تسا  هدـمآ  نیعم  مالعا  گنهرف  رد 
. ار سیلبا  رب  نعل  یتح  دننک  كرت  اقلطم  ار  نعل  داد  روتسد  يدع 

ج 1 ص ، ) هغالبلا جهن  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  لوق  هب  دنهنیم . جرا  ار  سیلبا  یتسرپ  اتکی  روهشم ، يافرع  زا  یـضعب  اهیدیزی  رب  هوالع 
: تفگ ربنم  يالاب  رب  دادغب  رد  يزور  یلازغ  دمحم  نب  دمحم  دماح  وبا  ردارب  یلازغ  دمحم  نب  دمحا  حوتفلاوبا  ( 35

. تسا قیدنز  دریگن  دای  سیلبا  زا  ار  دیحوت  یسک  رگا 
. تفریذپن یلو  دنک  هدجس  ار  ادخ  زا  ریغب  هک  دش  رومام  وا  اریز 

هب ًاددجم  شحور  دریمیم  هکیماگنه  دشاب ، ریخ  راکوکین و  ناهج  رد  هچنانچ  ناسنا  دـندقتعم  دـنراد و  هدـیقع  حاورا  خـسانت  هب  نایدزیا 
تارـشح ناراوناج و  ندب  هب  دوشیم  دازآ  شحور  هکیماگنه  دشاب ، يریرـش  راکدب و  ناسنا  رگا  اما  دنکیم ، لولح  راکوکین  یکدوک  نت 

. دباییم هار  رام  مدژک و  نوچ  يذوم 
: دنمسق ود  حاورا  اهنآ  هدیقع  هب 

. دنباذع رد  هشیمه  دننکیم و  لولح  سنج  دب  تاناویح  رد  هک  هریرش  لوا – 
بیغ ملاع  اب  حاورا  نیا  دنیامن و  فشک  ار  تابیغم  تانئاک و  رارـسا  هدنز  مدرم  يارب  ات  دـنیامنیم  زاورپ  اضف  رد  هک  كاپ  حاورا  مود – 

. دنتسه مئاد  سامت  رد 
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تامرحم
ناف 2 ناف یحیرفت  یمرگرس 

ار وهآ  یهام و  كوخ ، تشوگ  مه  اهتـشوگ  زا  دننادیم و  مارح  دنوش  تیوقت  یناسنا  دوک  اب  هک  ییاهیزبس  ایبول و  ملک ، وهاک ، ندروخ 
. دنرامشیم مارح 

. تسا سورخ  لکش  هب  سوواط  کلم  اریز  تسا  مارح  مه  سورخ  تشوگ  ندروخ  اهنآ  نایاوشیپ  خویش و  يارب 
. دننادیم بحتسم  ار  نآ  ندرک  کبس  یلو  مارح  مه  ار  لیبس  ندیشارت 

. دنشارتب ار  شیر  دیابن  یناحور  نایاوشیپ  ارقف و  اهلاوق و  اما 
. دیامن لیلذ  ار  دوخ  سفن  ات  ددرگ ، رضاح  برط  سنا و  سلاجم  رد  دیابن  دوش و  رود  دوخ  لحم  زا  لاسکی  زا  شیب  درادن  قح  يدیزی 

نیدرورف و موسو  مود  يههد  ناسین  هام  رد  نوچ  اهنآ  يهدیقع  هب  دننادیم . مارح  ار  وا  اب  ندرک  یخوش  يدـیزی و  ریغ  نز  هب  ندرک  هاگن 
. داد ماجنا  دیابن  هام  نیا  رد  مه  ار  هناخ  ریمعت  درک و  جاودزا  دیابن  دنیامنیم  لاصتا  مه  اب  هکئالم  تشهبیدرا  لوا  ههد 

: تسا هدمآ  نینچ  هر ش  هفحصم  باتکرد  دنیبب . اج  کی  رد  ار  اهنآ  ندناوخ  زامن  هدش و  ناناملسم  دجسم  لخاد  رد  درادن  قح  يدیزی 
طش و رـش و  ناطیق ، ناطیـش ، يهملک  دـننام  نآ  هب  هیبش  یمـسا  ای  میربب ، تسین  زیاج  ام  زا  سک  چـیه  رب  سوواط  کلم  ینعی  ناطیـش  مان 

. میروایب نابز  رب  دیابن  مه  ار  لعف  ای  تنعل  ای  نوعلم  ظفل  زین  اهنیا و  هیبش 
يارب ناـیدام  بسا و  زا  دـیابن  تسا و  کـلم  سوواـط  هب  تناـها  لـمع  نیا  اریز  دزیرب ، نیمز  رب  ار  دوـخ  ناـهد  بآ  درادـن  قـح  يدـیزی 

. دشوپب یبآ  سابل  دیابن  دیامن و  هدافتسا  یشکراب 
. دنروخیمن ار  بیرغ  یصخش  دازام  يهدروخ  مین  دنشونیمن و  بآ  راد  هتسد  فرظ  هزوک و  زا  دننکیم . هنتخ  ار  دوخ  لافطا  اهیدیزی 

دارفا تاجرد 
: لوا

قلطم تواضق  قح  هدومن و  لولح  وا  رد  دنوادخ  زا  ییزج  هک  دندقتعم  هتسناد و  موصعم  ار  وا  تسا و  لوؤسم  ریغ  نوصم و  يدرف  ریما - 
. تسا يدع  خیش  لیکو  وا  اریز  دراد  دوخ  تیعر  رب 

. دشابیم روس  نامیلس  اهنآ  ینونک  ریما 
: مود

دشابیم و خیـش  هب  بوسنم  هداجـس  ظفح  يدـع و  خیـش  دـقرم  نامتخاس  رظان  تسا و  ینید  يایاضق  هب  رـصحنم  وا  فیاظو  خیـش –  اباب 
. دنکیم نییعت  ار  تاکز  باصن  زامن و  تاعکر  ددع  هزور و  مایا  هک  تسوا 

: موس
مارح مه  اب  هفیاط  هس  نیا  دارفا  جاودزا  دـشاب ، هیناباق  هیناسمـش و  هینادآ ، يهداوناـخ  هس  زا  دـیاب  هک  تساـه  يدـیزی  داوس  اـب  وا  خـیش – 

. تسا
: مراهچ

دنزادرپب و اهنآ  هب  ار  دوخ  دیاوع  زا  دصرد  جنپ  دیاب  نادیرم  دنراد . ار  نادیرم  داشرا  فیاظو  هک  دنتسه  خیـش  زا  دعب  ماقم  رد  اهنیا  ریپ - 
. دنراد ریپ  زا  ار  نارامیب  تعافش  راظتنا 

: مجنپ
نوریب ندـب  زا  ار  نآ  دوـشن  هراـپ  اـت  هـک  دنـشوپیم  یهایـس  یمـشپ  يهـقرخ  هیدـیزی  يارقف  دـنیوگیم . ریقف  هیدـیزی  نادـهاز  هـب  ریقف - 

ندرگ هب  مه  ار  یبانط  هتـشر  ارقف  دننکیم . نفد  شبحاص  اب  گرم  ماگنه  هب  ار  نآ  دـنزیوآیم و  ییاج  رد  ار  هنهک  يهقرخ  دـنروآیمن .
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. تسا مارتحا  بجوم  هلصو  هس  نیا  دنراذگیم و  رس  هب  زین  هالک  دندنبیم و  دوخ 
: مشش

یبوخ یلحم  يارعـش  اهلاوق  ًاـبلاغ  دـنناوخیم . دـیع  ماـیا  رد  اـی  ینید  مسارم  رد  ار  ینید  ياهدورـس  هک  دوشیم  هتفگ  یناـسک  هب  لاوق - 
هدومن و ذوخام  خیرات  ثداوح  تعیرش و  رارسا  ظفح  هب  تسا و  هداد  ار  هحیدم  هدیصق و  ءاشنا  قح  اهنآ  هب  يدع  خیـش  ایوگ  هک  دنتـسه 

. تسا هتشاد  رختفم  کلم  سوواط  تبحاصم  هب  زین 
نادـنزرف هب  دـننادیم و  یثوروم  ار  اهراک  نیا  دنـشابیم و  زین  نارئاز  سابل  هربقم و  ندرک  بوراج  تاروذـن و  يروآ  عمج  رومام  اهلاوق 

. دننکیمن جاودزا  دوخ  هلسلس  زا  ریغ  اب  اهنآ  دنزومآیم ، دورس  دیاصق و  انرس و  ین و  فد و  نتخاون  ینید و  صقر  دوخ 
: متفه

. تسا دایز  اهنآ  يهدع  اهکچوک - 
. تسا راد  هقلح  هک  دنراد  یخرس  ای  هایس  یمشپ  دنبرمک  دیفس و  ناشسابل 

ناتخرد ندـیرب  اهگـس و  لاقتنا  لیبق  زا  يدـع  خیـش  هربقم  رد  یتخـس  ياهراک  ماجنا  ناگدرم و  نفد  نفک و  لسغ و  اهنآ  ینید  فیاـظو 
. دشابیم

رب دیاب  صاخشا  نیا  دشاب و  هتشاد  هفشاکم  حاورا  اب  دنک و  ینیب  شیپ  ار  مدرم  تبقاع  دناوتیم  دیسر  اهکچوک  ماقم  هب  يدیزی  هچنانچ 
. دنریگب هزور  زور  لهچ  دنشاب و  رادافو  رفاسم  نب  يدع  خیش  هب  تبسن  هک  دنروخب  مسق  دننک و  ترایز  غارچ  لهچ  هتفر و  ربنم  لهچ 

: متشه
درم ره  دنهدیم . ماجنا  ار  دوخ  یناحور  ياسور  رماوا  هناروکروک  دنتـسه ، هفیاط  نیا  نایادگ  ماوع و  مدرم  هک  هیدیزی  ياهدیرم  دیرم - 

. دریگب میلعت  يو  زا  دنهدب و  وا  هب  ار  دوخ  زاین  رذن و  تاقدص و  دشاب و  هتشاد  خیش  ریپ و  دیاب  يدیزی  نز  ای 
دایعا

زور اقافتا  رگا  دنریگیم و  نشج  ار  هبنشراهچ  زور  هک  دشابیم  یبرغ  ناسین  ربارب 14  یقرش  ناسین  هام  لوا  هیدیزی  لاس  لاس -  لوا  دیع 
نیدرورف رخاوا  اـب  هک  دوشیم  لوـکوم  تسیبرغ  ناـسین  متـسیب  هک  هاـم  متفه  هبنـشراهچ  زور  هب  اـهنآ  دـیع  دـشاب  هبنـش  جـنپ  ناـسین  لوا 

تسا فداصم 
ار نآ  هتـسناد و  یمومع  دیع  ار  هعمج  زور  دنریگیم و  هزور  ار  زور  یـس  اهابتـشا  ناناملـسم  تسا و  زور  هس  هزور  هک  دندقتعم  هزور – 

. دنمانیم دزی  يهزور  دیع 
تافیرشت مسارم و 

رد هلاس  ره  هک  تسا  ماج  ای  هیئاماج  مسارم  ناـمه  اـهنآ  نیرتمهم  تسا و  راوتـسا  ییارتیم  یتشترز /  میوقت  ياـبنم  رب  نایدـیزی  ياهنـشج 
نیا دراد  یبیجع  یکیدزن  ناگرهم ، يزییاپ  نشج  مایا  اب  هک  دوشیم  رازگرب  قارع  ناتسدرک  زکرم  رد  شلال  ياتسور  رد  ناتـسبات  طساوا 

سوواط زا  یگرزب  همـسجم  خزود ، زا  رادید  يدـع و  خیـش  دـقرم  ترایز  رب  هوالع  نآ  رد  دراد و  همادا  زور  تفه  تدـم  هب  هتبلا  مسارم 
. تسا ناطیش  سوواط  کلم  لبمس  هک  دنزاسیم 

زا سپ  هک  دـیرفآ  يدـیراورم  زاـغآ  رد  نادزی  رواـب  نیا  رد  یفوـص . ییارتـیم و  یتـشترز ، رواـب  زا  تسیاهمغلم  ناـهج  زا  مدرم  نیا  رواـب 
زا سپ  درک . قلخ  ار  يدام  ناهج  دیراورم  نیمه  زیر  هدرخ  زا  نادزی ، برقم  هتـشرف  سوواط ، کلم  تسکـش و  لاس  رازه  لهچ  تشذگ 

. تسا ناهج  تقلخ  رد  وا  کیرش  هک  ادخ  نمشد  هن  ناطیش  رواب ، نیا  رد  دندش . قلخ  نادزی  طسوت  رگید  ناگتشرف  هک  دوب  نآ 
بوضغم هتشرف  هن  ناطیش  هک  توافت  نیا  اب  تسا  کیدزن  اوح  مدآ و  قلخ  زا  یحیسم  يدوهی /  تیاور  هب  ناسنا  تقلخ  زا  يدیزی  تیاور 

. تسا ناسنا  يارب  دنمدرخ  يراگزومآ  هک  رگ  هسوسو 
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ناشن ار  دب  کین و  هار  هکنآ  درادن . وا  يدب  یکین و  رد  یتلاخد  هدیـشک و  رانک  ارجام  زا  ار  شدوخ  ناسنا  قلخ  زا  سپ  ادخ  رواب  نیا  رد 
. تسا سوواط  کلم  انامه  دهدیم  ناسنا 

: دوشیم هداد  حرش  يدادعت  هک  دوشیم  ماجنا  ینوگانوگ  ياهشیاین  مسارم و  نشج ، نیا  رد 
طـسو رد  هک  هتلاقچ  مانب  نادعمـش  کی  رودب  يدع  خیـش  هربقم  لباقم  هطوحم  رد  رفن  تسیب  زا  لکـشتم  یهورگ  طسوت  هک  امـس  مسارم 

. دریگیم ماجنا  هتفرگ  رارق  طایح 
هک يرگید  هلیتف  فرظ  طسو  رد  دراد . رارق  هلیتف  تفه  نآ  فارطا  رد  هک  دوشیم  هدید  نوتیز  نغور  زا  رپ  فرظ  کی  نادعمش  يالاب  رب 
هـس تعاس  راهچ  ره  نتخوس ، لاح  رد  نادعمـش  رودب  هتـسهآ  دـنک و  شخرچ  اب  مسارم  دراد . ياج  هدـش  هتخاس  یگرزب  زر  لگ  مرف  هب 

. دوشیم ارجا  دنتسه ، يان  فد و  نتخاون  ییارس و  هحون  لوغشم  هربقم و  برد  يولج  رد  اهلاوق  هک  یلاح  رد  راب ،
دـننکیم و يزادـنا  ریت  هب  عورـش  دوخ  ياهگنفت  اـب  هتفر  لـباقم  هوک  هلق  هب  ياهدـع  نآ  رد  هک  تسا  نشج  زور  نیمجنپ  هژیو  غاـبق  مسارم 

دنتـسه صقر  لاح  رد  اهنآ  رود  يان  فد و  هارمه  نانز  نادرم و  هک  دـندرگیم  زاب  خیـش  هربقم  هب  ناوارف  يداش  هلهله و  ناـیم  رد  سپس 
ناناوج دـنرادب . ظوفحم  بیـسآ  هنوگ  ره  لباقم  رد  ار  نآ  ات  دـهاوخیم  نانآ  زا  هدرک و  هدامآ  ار  یگرزب  واگ  ناخیـش  ریم  لاح  نیا  رد 

هک دننکیم  دهعت  دنربیم و  رترود  ياهلصاف  رد  نایـسراپ  زا  رگید  ياهربقم  سمـش  خیـش  هربقم  هب  دوخ  اب  هتفرگ و  لیوحت  ار  واگ  حلـسم 
رارکت دـیامنیم  مولعمان  اهیدزیا  ریغ  يارب  هک  ار  تاجانم  اعد و  اهنآ  هک  ینامز  دـننادرگرب . يدـع  خیـش  هربقم  هب  ملاـس  حیحـص و  ار  نآ 

داد و يادـص  ناهگان  ددزدـیم ، ار  واگ  صاخ  یگنرز  اب  اهنآ  زا  یکی  هدرک و  ذوفن  نانآ  فص  لخاد  هب  هنایفخم  يدزیا ، رفن  ود  دـننکیم 
ردـنیا دـننکیم و  واـگ  يوجتـسج  هب  عورـش  تسا  دزد  یـسک  هچ  دـنهدب  تیمها  هکنآ  یب  نیرـضاح  دوـشیم و  دـنلب  فرط  ره  زا  داـیرف 

. دناهدرک شومارف  ار  يو  روضح  مه  مان و  مه  هک  دننکیم  دومناو  هک  تسیلاح 
. دننادرگیم زاب  يدع  خیش  هربقم  هب  دوخ  دیدش  تاساسحا  نایم  رد  ار  واگ  سپس  اهنآ 

واگ زا  ات  دـنیآیم  رتولج  هلیبق  سرتن  عاجـش و  درم  هد  سپـس  دـنوشیم و  عمج  مهدرگ  داهج  نادـیم  مانب  یلحم  رد  ریاشع  لـیابق و  دارفا 
تـسا تلع  نادب  نیا  تسا  هدش  يرارف  واگ ، هک  ارچ  تسین  اهنآ  دوجو  هب  جایتحا  هک  دنکیم  مالعا  ریم  عقوم  نیا  رد  اما  دننک . يرادـساپ 
دنتـشاد ار  واگ  زا  يرادساپ  دصق  هک  ریم  نادرم  ياج  هب  ار  دوخ  هدش و  دراو  هربقم  لخاد  هب  دندوب  هدیدزد  ار  واگ  ًالبق  هک  يدرم  ود  هک 

دننزیم و ًادیدش  ار  واگ  قالش  بوچ و  اب  اهیدیزی  اجنآ  رد  دننکیم  رارف  سمش  خیش  هاگمارآ  هب  واگ  اب  هارمه  سپـس  اهنآ  دندوب  هدز  اج 
. دننکیم حبذ  يدنچ  زا  سپ 

ات دنهدیم  ماجنا  ار  نآ  یتنس  شور  هب  نایدزیا  هک  تسیبهذم  نییآ  کی  لصا  در  هکلب  تسین  نشج  صوصخمیمرگرس  کی  مسارم  نیا 
نآ حـبذ  واـگ و  يریگتـسد  هوحن  زا  تسیاههدـش  هصـالخ  مرف  عقاو  رد  مسارم  نیا  دـننکب  دوـخ  يزرواـشک  بیـصن  ار  یناوارف  تکرب و 

. ناتسرپ رهم  مسارم  زا  ارتیم  طسوت 
يرادازع مسارم 

هاگمارآ كاخ  زا  یمک  دیآیم و  زین  خیش  دنوشیم  عمج  شرود  وا  ناسک  ماوقا و  همه  دتفایم ، راضتحا  لاح  هب  يدزیا  کی  هک  یماگنه 
اب دراپـسب  ناـج  هکیماـگنه  دـنزیریم و  يو  ناـهد  رد  هرطق  هرطق  دـنکیم و  لـح  هتخیر  بآ  رد  دـنمانیم ، تارب  ار  نآ  هـک  يدـع  خـیش 

سپـس دنرادیم  هاگن  هناخ  رد  زور  هس  ات  دنهنیم و  ياهتخت  يور  رب  ار  نآ  دـننکیم و  شنفک  سپـس  دـنناشوپیم و  ار  وا  هماج  نیرتابیز 
ياوآ اب  كانهودنا و  نیزح و  ياهاون  اب  مه  نالا  وق  دننکیم و  هیوم  شیارب  هدرم  ناسک  نادنواشیوخ و  دنربیم و  ناتـسروگ  هب  ار  هزانج 

. دنراپسب كاخ  هب  ار  یفوتم  ات  دنوریم  ناتسروگ  هب  مدرم  هارمه  کبل  ین 
دـننزیم و ین  فد و  دـنوریم و  هتـشذگ  رد  هاگمارآ  رـس  رب  راب  ود  يزور  نارتخد ، نانز و  دـشکیم و  لوط  زور  هس  ات  يرادازع  مسارم 

هـس زا  سپ  دـندرگیم . زاب  دوخ  ياههناخ  هب  باتفآ  نتـسشن  ورف  زا  سپ  دـنزادرپیم و  هیرگ  نویـش و  هب  دـننکیم و  همزمز  ار  ییاهدورس 
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. دراد اذغ  هب  جایتحا  هدرم  هک  دناهدیقع  نیا  رب  دنراذگیم و  هاگمارآ  يور  دننکیم و  تسرد  اذغ  يرادازع ، زور 
. تسا ياهژیو  مسارم  ياراد  زین  ملهچ  متفه و  ياهزور 

يور رب  ار  شاهچناپت  راتسد و  هالک و  رخاف و  ياهسابل  دنروآیم و  ار  وا  بسا  ناشنازیزع ، زا  مادک  ره  گرم  زا  سپ  نیشناتسور  نایدزیا 
بـسا ندرگ  هب  نیگنر  ياهچراپ  دشاب  ناوج  رگا  دنراذگیم و  شبـسا  ندرگ  هب  هایـس  ياهچراپ  دـشاب  ریپ  هدرم  رگا  دـنراذگیم ، نیمز 

يارب رعش  اب  ار  هدرم  فاصوا  اهیگدنـشخب و  اهیدرمناوج و  اهيروالد و  دننادرگیم و  مدرم  نایم  رد  فد  ین و  ياوآ  اب  هارمه  دنهنیم و 
. دنیوگیم هو ) هندناوال   ) ار راعشا  هنوگ  نیا  دننکیم  نایب  مدرم 

: تسا هدش  دراو  نایدیزی  رب  هک  ییاهراشف 
. يرجه لاس 644  رد  لصوم  رد  نسح  خیش  ندش  هفخ   - 1

رد لصوم  بحاص  طسوت  شیاهناختـسا  ندنازوس  يدع و  خیـش  ربق  شبن  اهنآ و  ریما  مادعا  اهیدیزی و  زا  رفن  دـص  رـس  ندـش  هدـیرب   - 2
. دنتفگیم هیودع  اهنآ  هب  نامز  نیا  رد  يرجه ، لاس 652 

ياهقف املع و  زا  هیعفاش و  زا  هک  یناولح  فسوی  نیدـلازغ  نب  دـمحم  نیدـلا  لالج  کیرحت  هب  لاس 817  رد  اهیدـیزی  تراغ  لتق و   - 3
. رگید ياهدرک  رمع و  نبا  هریزج  مکاح  طسوت  دوب  ناریا 

دـیدرگ و ریـسا  ناشنادـنزرف  نز و  دـش و  هدرب  هلمح  هیدـیزی  هب  ماـن  رفظم  کـلم  درک و  ردـیح  ـالم  طـسوت  يرجه  لاــس 1127  رد   - 4
. دنتشاد هاگن  دوخ  يارب  ار  ناشنارتخد  نازینک و  دنتخورف و  ار  اهنآ  نانز  نامجاهم ، تفر . امغی  هب  ناشلاوما 

اهنآ  3 درب و 4 /  هلمح  اهیدیزی  ورملق  هب  زادناور  روک )  ) ریوک ریم  هب  فورعم  اشاپ  دمحم  يدالیم  ربارب 1731  يرجه  لاس 1247  رد   - 5
. درک دوبان  ار 

داد روتـسد  یبهو  رمع  رکـشل  رـسب  يزابرـس ، تمدخ  تهج  اهیدیزی  ندرک  عیطم  يارب  ینامثع  هیکرت  تلود  ق -  لاـس 1308 ه . رد   - 6
راتـشک و هب  داد  روتـسد  گب  مصاع  لوا  بیاـن  شرـسپ  هب  درک و  ناملـسم  روزب  ار  ناخیـش  ياهیدـیزی  زا  ياهدـع  يو  دوش . راـکب  تسد 

يدـع خیــش  يهربـقم  هـب  درک و  بارخ  ار  ناـشیا  ناـیاوشیپ  روـبق  ياهدـبنگ  درب و  ار  اـهنآ  ياههمــسجم  يو  دزادرپـب . اهیدـیزی  تراـغ 
. دنتشاد اور  یناوارف  ياهیمارتحایب 

تیلاعف نایحیـسم و  اب  شزاس  هب  مهتم  ار  اهنآ  قارع  یهاشداپ  تموکح  يزابرـس ، تمدـخ  زا  اهیدـیزی  درمت  تلع  هب  لاـس 1354  رد   - 7
يرارف دـیعبت و  ینادـنز و  ياهدـع  هتـشک و  اهنآ  زا  رفن  دـص  هجیتن  رد  تخادرپ . اـهنآ  یبوکرـس  هب  دومن و  هیروس  میقم  ناـیوسنارف  يارب 

. دندیدرگ موکحم  مادعا  هب  مه  ياهدع  دندش و 
نایدیزی جح  مسارم  رد  تکرش  زا  هداز  همالع  اضر  تارطاخ 

هب هک  شلال  هاگـشتسرپ  دراد  هلـصاف  نیـشام  اب  تعاس  هس  هب  کیدزن  كوهد  رهـش  زا  هک  قارع  ناتـسدرک  زکرم  رد  تسیئاتـسور  شلال 
. دشاب یمیدق  یلیخ  دیاب  ارهاظ  هک  هدش  انب  ياهپت  زارف  رب  اتسور  نیا  زکرم  رد  دنامیم  گرزب  ياهدکشتآ 

هب اهنز  دمآ .، دنهاوخ  ترایز  هب  رفن  رازه  نیدنچ  زور  هس  نیا  لوط  رد  دـنتفگیم  دوب ، تیعمج  زا  ولمم  اتـسور  میدیـسر  شلال  هب  یتقو 
. دوب نامدوخ  ردب  هدزیس  ياضف  اقیقد  اضف  دندوب و  لوغشم  یگنس  ياهقاجا  رب  گرزب  یسم  ياهگید  رد  زپ  تخپ و 

: دوشیم لیکشت  تمسق  هس  زا  شلال  هاگشتسرپ 
رفن دـص  هب  کیدزن  مدیـسر  ناتـسبش  هب  نم  یتقو  دوشیم . رازگرب  نآ  رد  جـح  مسارم  هکییاج  خزود  نحـص  طاـیح و  هطوحم  ناتـسبش ،

طالتخا مه  اب  دـنراد  دـنچ  هب  دـنچ  ودـب و  ود  دناهتـسشن و  گرزب  نلاس  رود  کیـش ، عضو  رـس و  اب  اضعب  يدرک و  ساـبل  رد  ارثکا  درم ،
دزیریم موـقز  یخلت  هب  ریق و  یگریت  هب  ياـهوهق  هناتـشگنا  یکچوـک  هـب  ییاهناکتـسا  رد  دـنلب  هتـسد  یـشوجهوهق  زا  يدرم  دـندرکیم .

: موقز ﴿
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ترامع رد  رس  دنادرگیم . رود  نیعم ﴾و  گنهرف  دنروخ -  نآ  زا  نای  خزود  هک  خلت  رایـسب  ياهویم  ياراد  منهج  رد  تسیتخرد  دنیوگ 
. تسا راگن  شقن و  زا  رپ  اهاسیلک  دجاسم و  همه  رد  رس  لثم  هطوبرم 

رد نم  هک  خزود ي  اما  تسا و  هتسب  شقن  راوید  رب  هتسجرب  گنـس  تروص  هب  هک  تسا  کلم  سوواط  مان  دنکیم  هجوت  بلج  هچنآ  اما 
یکـشم گنر  ناشیور  دندوب و  هدش  هدیچ  مه  رانک  هک  ییاههرمخ  اب  دوب  هریت  رات و  دننام  راغ  همخد  دـنچ  اهنت  مدـید  شلال  هاگـشتسرپ 
یتقدیب رگا  یتشذگیم و  نانآ  زا  هدیمخ  دیاب  هک  دندوب  هاتوک  ردقنآ  همخد  ياهرد  دننک . رتکانسرت  رتزومرم و  ار  اضف  ات  دندوب  هتخیر 

. دروخب راغ  فاصان  راوید  هب  ترس  دوب  نکمم  يدرکیم 
فاوط ای  نتـسب ﴾ لیخد  لـثم   ﴿ دـناهدش هتـسب  ییاهنوتـس  هب  هک  ییاـههچراپ  هب  ندز  هرگ  زا  ادـج  مسارم ، نیا  هدـننک  نییعت  مهم و  شخب 

هدز نوریب  راغ  هراوید  زا  هک  تسیاهتـسجرب  گنـس  هب  لامتـسد  باترپ  تسا ، يدیزی  ناسیدق  زا  یکی  روگ  دبال  هک  ياهربقم  رود  ندرک 
. تسا

درک نانز  دقراچ  یگرزب  هب  هک  ار  یهایس  لامتسد  يرتم  تفه  شش  هلصاف  زا  هتسب  نامشچ  اب  هک  تسنیا  ندش  یجاح  هلحرم  نیرتیلصا 
تـسا هدش  لوبق  تجح  یهدب  ریگ  گنـس  یگتـسجرب  هب  ار  لامتـسد  يوش  قفوم  راب  هس  رد  رگا  ینک . باترپ  گنـس  نیا  فرط  هب  تسا 

. دنرذگب شیامزآ  نیا  زا  دندشن  قفوم  راوز  زا  يرایسب  ینک . شالت  هرابود  يدرگرب و  رگید  زور  دیاب  هنرگو 
نایدیزی تابصعت  زا  یشرازگ 

ناهج رد  ینامز  هثداح ، زا  دـعب  زور  تسیب  ربخ  داتفا . قافتا  هنایـشحو  روصت و  لباق  ریغ  یتیانج  قارع  ناتـسدرک  رد  لیروآ 2007  رد 7 
. دش شخپ  دوب  هدش  هتفرگ  هارمه  نفلت  کی  اب  هک  یملیف  تروص  هب  هعجاف  زا  هنحص  دنچ  هک  تفای  ساکعنا 

. دـناسر ناـیناهج  شوگ  هب  ار  ربخ  راـب  نیلوا  يارب  لـیروآ  خـیرات 26  رد  شاهینایب  رد  نانز  هیلع  تنوشخ  اـب  هزراـبم  ناـمزاس  ، Asuda
راشتنا ار  ربخ  لیروآ  رد 27  للملا  نیب  وفع  نامزاس  تسا و  شیرتا  رد  شرقم  هک  قارع ، ناتسدرک  هب  کمک  نامزاس  کی  مه   WADI

 “ CNN دومن و هدـش  يرادرب  ریوصت  هارمه  نفلت  طسوت  هک  تیاـنج  نیا  ملیف  شخپ  هب  مادـقا  هلحرم  ود  رد  ینویزیولت “  هکبش  دنداد .
. تشاذگ شیامن  هب  ار  تیانج  نیا  ییودیو  ياهپیلک  تمسق  رد  وهای  تیاس 

نتـشاد تسود  مرج  هب  هک  يدـیزی ، ای  يدزیا  هقرف  زا  هلاس  ناوجون 17  دوسا  لیلخ  اعد  زرم ، نودـب  ناکـشزپ  تیاس  راگنربخ  شرازگ  هب 
. دش راسگنس  يدیزی  هقرف  هب  قلعتم  ناناوج  نایفارطا و  فرط  زا  ینس  برع  رسپ  کی 

. تسا یندوشخب  ان  یهانگ  ندش  ناملسم  یناوج  قشاع  هقرف  نیا  رد  )
زا يدایز  هدـع  روضح  اب  قارع و  ناتـسدرک  رد  هقیـشب  رهـش  ای  لصوم و  رهـش  زکرم  رد  هعقاو  نیا  درادـن ) . یناوات  گرم  زج  هک  یمرج 

یناج بصعتم و  یتشم  تسد  ریز  زا  ار  ناوجون  ياعد  هک  دـندوبن  يدارفا  ای  ورین و  هعماج  نیا  رد  ییوگ  داتفا . قاـفتا  یلحم  سیلپ  هلمج 
ار وا  دایرف  داد و  ادص و  رس و  اب  يدادعت   � دنتفرگیم سکع  ملیف و  هعقاو  نیا  زا  هارمه  نفلت  اب  رفن  نیدنچ  هک  یلاح  رد  دـننک . صالخ 

. دوش ماجنا  ناسنا  طسوت  تسناوتیم  هک  دوب  یلمع  نیرتیناویح  هکلب  دوبن ، راسگنس  داتفا  قافتا  هچنآ  اما  دندرک . راسگنس 
اعد ناگتسب  هداوناخ و  هنافساتم  تفرگ  رارق  هلمح  دروم  نوتب  گنس و  دگل ، اب  يدارفا  هلیـسو  هب  نادیم  طسو  رد  درک  هلاس  رتخد 17  اعد 

. دوب یقشاع  طقف  هلاس  ناوجون 17  نیا  مرج  دندوب . فص  يولج  رد 
؟ داتفا قافتا  هنوگچ  ارجام 

زا قوشعم  ندـید  قوش  هب  یتح  دوشیم . ناملـسم  برع  ناوج  هب  قشع  رطاخ  هب  اما  دوب  هدـش  باختنا  شیومع  رـسپ  اب  جاودزا  يارب  اعد 
. دریذپیمن ار  اعد  برع  ناوج  اما  دنکیم . رارف  اتسور 

هدـش و بکترم  یـششخب  لـباق  ریغ  هاـنگ  هک  دـنادیم  درادـن . نتفر  يارب  ار  ییاـج  اـعد  اـجک !!؟؟ هب  اـما  ددرگیم . زاـب  هدنکفارـس  اـعد 
تاجن يارب  اعد  دنرذگب . شهانگ  زا  دیاش  ددرگیم . زاب  اعد  یلو  تشاد . دهاوخن  هایس  ینایاپ  زج  هب  يزیچ  شیارب  اتسور  هب  شتشگزاب 
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تظافح ياج  هب  سیلپ  اما  دنهد . شتاجن  روک  بصعت  شتآ  زا  دنناوتب  اهنآ  دیاش  ات  دربیم  هانپ  رهـش  رد  قارع  سیلپ  ياهورین  هب  شناج 
اما دـهدیم . هانپ  زور  ار 5  اعد  شاهلیبق  زا  يدرف  دـهدیم . لـیوحت  شاهلیبق  هب  ناـسنا ، مسر  نیرتیناویح  ماـجنا  يارب  ار  وا  اـعد ، ناـج  زا 

دیاـب ار  وا  هدروآ ، ناـمیا  مالـسا  نید  هب  زین  دوـخ  هدـش ، ناملـسم  يدرم  قشاـع  هکنآ  زا  يادـج  اـعد  دنبـصعتم . دـندرَم . شاهلیبـق  نادرم 
. دسریم ارف  مسارم  زور  دنشکیم . نوریب  هناخ  زا  ار  اعد  شاهداوناخ  نادرم  درک . راسگنس 

. دناهدامآ راس -  دگل  هن ، راس  گنس  راس -  گنس  يارب  درم  9 دنزادنایم . نیمز  يور  زمرق  نکمرگ  سابل  اب  ار  اعد  لیروآ 2007 ، متفه 
. دناهداتسیا اشامت  يارب  مه  درم  اهدص 

. دنبوکیم شفیحن  ناج  رب  دگل  گنس و  اب  تسا و  هداتفا  نیمز  يور  اعد 
اـشامت ار  هناراکتیانج  هنحـص  نیا  دناهداتـسیا و  یماظن  سابل  اـب  یقارع  سیلپ  درم  هس  هک  دوشیم  ماـجنا  یلاـح  رد  اـعد  راسگنـس  مسارم 

رب دـگل  گنـس و  ات  داشوپیم  ار  شتروص  تسد  ود  اب  دوشیم . لام  دـگل  شاهداوناخ  نادرم  ياـپ  تسد و  ریز  هلاـس  ياعد 17  دننکیم .
. دشکیم سفن  اعد  زونه  تسا و  تعاس  مین  دیاین . دورف  شتروص 

اعد دـبوکیم . اعد  رـس  رب  رگاشامت  اهدـص  مشچ  يولج  ار  ینامیـس  كولب  شذزمان )  ) شاهداز ومع  هکنآ  ات  دـنروخیم . ناکت  شناتـسد 
 … … … … دوشیم نوخ  قرغ 

اهدرک و هعماج  رد  ار  ترفن  مشخ و  زا  یجوم  دوشیم و  رشتنم  دعب  هتفه  کی  طبض و  اهلیابوم  طسوت  یناویح  مسارم  نیا  زا  ییاههنحص 
. دزیگنایم رب  ایند  مامت  رد 

هک یطلغ  نیناوق  هب  ندرکن  لمع  لیلد  هب  دـناهدرک ، میـسرت  شاهفیاط  رجحتم  نادرم  هک  يزمرق  طخ  زا  روبع  لیلد  هب  ناوجون  رتخد  اـعد 
يرآ دناهتشاد ، رواب  شاهلیبق  بصعتم  نادرم  هک  ياهدنام  بقع  ياهتنـس  هب  ندرک  تشپ  لیلد  هب  دناهدومن ، عضو  شاهریت  عجترم  نادرم 
شیر هاگداد  رد  دوشیم ، هتخانـش  مرجم  شاهداوناخ  ياضعا  يوس  زا  ندـنام  قشع  نامیپ  رـس  رب  ندـیزرو و  قشع  رطاخ  هب  اـهنت  اـهنت و 
گرم مکح  دراد  تسد  رد  ار  قلطم  تیمکاح  هک  نایدیزی  ینونک  ربهر  ویـس  نامیلـس  ددرگیم ، موکحم  شموق  شیدنا  کشخ  نادیپس 

يارب مه  دشاب و  هداد  ار  شیوخ  تراسج  ناوات  مه  ات  دوشیم  هتـشک  اعد  دوشیم . ارجا  لیماف  نادرم  طسوت  مکح  ودـنکیم  رداص  ار  وا 
. ددرگ یتربع  هنیآ  لیا  نارتخد  رگید 

رصم رد  یتسرپ  ناطیش  مهدزیس -  تمسق  یتسرپ -  ناطیش 

: هدننک هیهت 
یمیرک دومحم 

: عبنم
نوخسار

هلمج نآ  زا  رصم و  هفرم  دنمتورث و  هقبط  هب  هتسباو  هداد  ناشن  تاقیقحت  هچنآ  ساسا  رب  هک  ناتـسرپ  ناطیـش  هورگ  ناوریپ  دیاقع  راکفا و 
ناطیش هب  دنوادخ  هک  تسا  راوتـسا  ساسا  نیا  رب  نانآ  دیاقع  دنتـسه ، ناراگن  همانزور  نادنمرنه و  یـسایس ، نالوؤسم  زا  یخرب  نادنزرف 

وا نانآ  هتفگ  هب  اریز  درک  شتـسرپ  ار  وا  دیاب  ور  نیا  زا  هدرک  نوریب  تشهب  زا  ار  وا  دهدب ، دوخ  زا  عافد  هزاجا  هکنیا  نودـب  هدرک و  ملظ 
. درک تفلاخم  ادخ  اب  تعاجش  اب  نوچ  تسادخ  زا  رتهتسیاش  شتسرپ ، يارب 

هتـسناوت اهراب  هک  تسا  هدرک  دـیکات  دراد و  ناطیـش  رازگتمدـخ  بقل  تسه و  يدـمح » نیدـلا  دامع   » ماـن هب  یناوج  هک  هورگ  نیا  ربهر 
. تسا هدرک  هدروآ  رب  ار  وا  ياههتساوخ  همه  ناطیش  دزادرپب و  وگتفگ  هب  وا  اب  دناوخارف و  ار  ناطیش 

. دنراد ار  شیاین  صاخ  ياههمانرب  مسارم و  هورگ  نیا 
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. تسا سدقم  يزور  دوهی  رظن  زا  زور  نیا  دوشیم . رازگرب  هبنش  ياهزور  رد  ناتسرپ  ناطیش  مسارم  تاعامتجا و 
هنوراو بیلص  ود  هفاضا  هب  هنوراو  ياهراتـس  نورد  رد  هک  تسیاهریاد  هلمج  نآ  زا  هک  دنراد  صاخ  ياههناشن  اهتمالع و  هقرف  نیا  ناوریپ 

. دراد رارق  يدوواد  هراتس  و 
اهربق زا  ار  ناگدرم  داسجا  دـنوریم و  هرهاق  رد  رـصم  كرهـش  ثلونموک »  » ناتـسروگ هب  ًاصوصخم  اهناتـسروگ و  هب  هورگ  نیا  ياـضعا 
ناطیش هب  برقت  يارب  سپس  دننکیم و  ورف  هدرم  دسج  رد  ار  رپ  جنپ  هراتس  ای  يدووادرپ  شش  هراتس  هتسکش و  بیلـص  دنروآیم و  نوریب 

نیا نتـشک  زا  سپ  هک  گس  ای  هدام  هبرگ  حبذ   » زا دوب  ترابع  هک  دننکیم  میدقت  ناطیـش  يارب  ییاهینابرق  نینچمه  دندرگیم . نآ  رود 
یناویح رگا  دوش و  یضار  اهنآ  زا  ناطیـش  ات  دنخرچیم  ياهریاد  کی  رد  دنلامیم و  دوخ  يا  هتـسد  اهتروص و  هب  ار  اهنآ  نوخ  تاناویح 

زا ياهخسن  هاگنآ  دنلامیم و  دوخ  ياهتروص  هب  ار  نوخ  سپس  دوش و  يراج  نوخ  ات  دننکیم  یمخز  ار  دوخ  تسد  دنباین  ینابرق  يارب 
. دنزادرپیم ردخم  داوم  لامعتسا  هب  دوشیم  هتخاون  كار »  » یقیسوم يادص  هک  یلاح  رد  دعب  دننکیم و  هراپ  هراپ ، ار  دیجم  نآرق 

همادا دوخ  تیلاعف  هب  يدازآ  لامک  اب  دـش و  سیـسات  رـصم  رد  یناهنپ  تروص  هب  يدـالیم  لاس 1993  زا  رـصم  رد  یتسرپ  ناطیـش  هورگ 
دندرک و مالعا  ار  دوخ  تادابع  تیوه و  هدرک و  تکرش  دوب ، هداد  تبیترت  وروبلام »  » راگیس دیلوت  تکرش  هک  ینـشج  رد  هکنیا  ات  دنداد 

ببس هکدوب  هدش  هتشون  ینامسآ  نایدا  یلاعت و  كرابت و  يادخ  سدقم  تاذ  هب  تناها  ازس و  ان  اهنآ  يور  رب  هک  دندیشوپ  ییاهشوپ  ریز 
هکدننک دیکات  دنهد و  رارق  داقتنا  دروم  تخس  ار  هورگ  نیا  روشک ، نیا  یلم  ياهورین  یسایس و  ياهورگ  رصم و  یمالسا  تاسـسوم  دش 

. دش مالسا  زا  نانآ  دادترا  بجوم  تسا ، هدش  راتفرگ  نآ  هب  هورگ  نیا  دارفا  هک  ینید  ءالخ  ییارگ و  چوپ 

مهدراهچ تمسق  یتسرپ -  ناطیش 

ناریا رد  یتسرپ  ناطیش 
ینکـس نانبل و  هیروس ، یلاغـشا ، نیطـسلف  زا  یقطانم  رد  هدـش و  يرارف  نایعیـش  هیلع  رب  تقو  تموکح  ياـهرازآ  لـیلد  هب  اـهيزورد  %%

. دناهدیزگ
زا ییاههشیر  دناهدرک و  رایتخا  ار  یتسرپ  ناطیش  زا  یعون  ارگ  نورد  ياهزورد  هک  دنرواب  نیا  رب  نایدا  ناسانشراک  ناخروم و  زا  یخرب 

. دنشابیم سدقم  دبعم  ياراد  دنتسه و  رقتسم  ناریا ) روشک  برغ  قطانم   ) ناریا قارع و  رد  زین  ناشیا 
هک دـشابیم  قح  لها  زا  بعـشنم  یـسونگ  هقرف  هب  یتسرپ  ناطیـش  باـصتنا  قیقد  یخیراـت  ياهدانتـسا  رتحیحـص  ضرف  اـب  اهیـسونگ  * 

. دناهدروآ يور  یتسرپ  ناطیش  هب  اراکشآ 
طسوت خیرات و  رد  هکنانچ  نآ  دنـشابیم و  يدایز  یخیرات  تردق  ياراد  فوصت  رد  سیلبا  سیدقت  نایناب  دش  رکذتم  دیاب  هطبار  نیا  رد 

. دناهدوب ناناملسم  نایم  رد  مسیناطیش  هیلوا  ناراذگ  هیاپ  زا  ییانس  يرصم و  نونلاوذ  یلازغ ، دمحا  نوچمه  يدارفا  هدش  هدروآ  ناشیا 
هقرف رد  هک  هنوگ  نآ  ناشیا (  نایم  رد  یتسرپ  ناطیـش  يریگ  لکـش  هدوب و  باـطقا  نیا  ریثاـت  تحت  اـعومجم  زین  فوصت  قرف  تسیعیبط 

. تسیهیدب يرما  دوشیم )  هدید  یسونگ 
یتسرپ ناطیش  صاخ  تامسارم  هب  کچوک  هتسد  دنچ  رد  هتشاد و  زیهرپ  مدرم  ریاس  اب  ییورایور  ترـشاعم و  بذج ، زا  اهیـسونگ  نکل 

. دنزادرپیم ناطیش و …  جح  ینابرق و  نوچمه 
( دعب هب  لاس 1370  زا   ) ناریا هب  یتسرپ  ناطیش  دورو 

. تسا هتفای  دورو  ناریا  هب  هفقو  دنچ  اب  هلاس  ینامز 10  يهزاب  کی  یط  یتسرپ  ناطیش  دیدج  عون 
. دش دهاوخ  هراشا  اهنآ  هب  يدعب  دنب  رد  هک  دناهدوب  ناریا  هب  یتسرپ  ناطیش  دورو  لماح  لماع و  هورگ  دنچ  دورو  هوحن 

. تسا هدرک  افیا  روکذم  نایرج  دورو  صوصخ  رد  ار  ییازسب  شقن  مادقا  دنچ  لماوع  رظنم  زا  یلک و  تروص  هب  اما 
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. تسا هدوب  راتیگ  زاس  اکیلاتم و  یقیسوم  زا  هدافتسا  هب  ناناوج  لیم  نتفای  جاور  ناریا  هب  یتسرپ  ناطیش  دورو  نیرتمهم 
دروم یفارحنا  هلحن  میهافم  نآ  بوچراچ  رد  هدش و  روشک  دراو  زاجمریغ  ینیمزریز و  تروص  هب  اکیلاتم  یقیسوم  هتـشذگ  لاس  یط 10 

. تسا هتفرگ  رارق  ناناوج  رایتخا  رد  ثحب 
نیا زا  یتاباختنا  هدافتـسا  ءوس  دـصق  ًالـصا   ) یمتاخ ياقآ  نامز  رد  ناریا  تلود  یمالـسا  داـشرا  گـنهرف و  ترازو  زیگنارب  لـمات  مادـقا 

. تسا یتیعقاو  عوضوم  نیا  اما  درادن . دوجو  عوضوم 
ناوج نیبطاخم  مومع  هجوت  بلج  رد  ار  یـساسا  شقن  زین  اکیلاتم  یقیـسوم  راعـشا  ياهباتک  اهموبلآ و  اههورگ ، يارب  زوجم  رودص  رد 

. دروآ مهارف  یفارحنا  هلحن  نیا  هب 
طیارـش اب  نایرج  کی  دورو  ناب  زا  رد و  شقن  تقو  داشرا  گنهرف و  ترازو  ینیمزریز  یقیـسوم  رانک  رد  هک  درک  دـیکات  دـیاب  عقاو  رد 

. درک افیا  هراشا  دروم 
تلفغ نمی  هب  هک  دوب  اکیلاتم  یناطیـش  یقیـسوم  زا  کبـس  دـنچ  کیتوگ  لاتم  ای  لاتم  کیتوگ  کیرات ، لاـتم  لاـتم ، يوه  تسا  ینتفگ 

نوتم زا  ياهنومن  دش ، روشک  دراو  دندوب  هداد  رارق  دوخ  هشیپ  ار  یـسایس  تاحالـصا  لادج و  هک  روشک  گنهرف  نیلوؤسم  زیگنا  باجعا 
: دیآیم همادا  رد  دیسر  شورف  هب  روشک  رد  ینوناق ! تروص  هب  هک  ياهدش  همجرت 

 …uniting our tearful eyes
enchanting

At night … I kiss the serpent in thy tears
For years … thy sorrow I've mourned

يریگیم شوغآ  رد  ارم  دولآ  نوخ  بلق  یکیرات … 
دنکیم دحتم  ار  نامرابکشا  نامشچ  میاهایور … 

هدنبیرف
مسوبیم میاهکشا  رد  ار  سیلبا  بش …  رد 

تسا نم  يراوگوس  وت  ياهمغ  اهلاس …  يارب 
Harken my moonchilds cry
yearning for another night
Mourning my once beloved
mezmorized and ravendark
نم هام  نادنزرف  هیرگ  يادص  هب  نک  شوگ 

دنراد ار  رگید  یبش  يوزرآ  هک 
نم هقالع  دروم  متام 

یکیرات مزیتونپیه و 
My pale enchantress of the night
at last my candle's burning down
The wintermoon is shining bleak

for thee my enchantress
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بش ینادنز  رگوداج 
منازوس عمش  نیرخآ  زا 

دشخردیم زیگنا  مغ  هایس  يزییاپ  هام 
وت يارب  نم  رگوداج 

Enchanting all my dreams
a beauty and her flood of tears

Nightfall embrace my heart
mezmerized and ravendark

هدب بیرف  ار  میاهایور 
شیاهکشا لیس  ابیز و 

دریگیم شوغآ  رد  ارم  بلق  بش  طوقس 
یکیرات مزیتونپیه و 

My pale enchantress of the night
I desire thee

نم ياهبش  ینادنز  رگوداج 
منکیم وزرآ  ار  وت  نم 

Fearful I walk with thee … through dusk
Through winds of loss … Her beauty and her

كاخ يوس  هب  منزیم …  مدق  وت  اب  سرت  اب 
تسابیز وا  یهارمگ …  ياهداب  يوس  هب 

flood embrace my bleeding heart
Tearful I fall with thee … at last

Lead me there … to where thy shadows cast
ارم نینوخ  بلق  دریگیم  شوغآ  رد  نافوط 

رخآ رد  وت …  اب  منکیم  طوقس  کشا  اب 
دنوشیم شخپ  تیاههیاس  هک  ییاج  هب  نک …  ییامنهار  ارم 
They dance in velvet darkness lost

یکیرات هتفر  تسد  زا  لمخم  رد  دنصقریم  اهنآ 
Rise … bleak winterfullmoon

 …Rise
نیگمغ هام  يا  زیخرب 

: دنشابیم لیذ  ياههورگ  دارفا و  لماش  ناریا  هب  یتسرپ  ناطیش  ناگدنروآ  ییارگ  ناطیش  نالماح  زیخرب … 
. دناهدش يونعم  يدام  نیگنس  اهتسکش  تراسخ و  راچد  ًاتدمع  هک  روشک  زا  جراخ  رد  یعامتجا  ناگدروخرس  ناگدرک و  لیصحت 
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همکاحم روشک و  زا  رارف  هب  قفوم  بالقنا  زا  دـعب  لبق و  هک  يولهپ  میژر  يداصتقا  نادـسفم  اهبلط ، تنطلـس  يرارف ، نیقفاـنم  نادـنزرف 
. دندش یبالقنا 

. دنشابیم زین  جراخ  اب  یگداوناخ و  طباور  ياراد  ًاتدمع  هک  روشک  لخاد  میقم  نکاس و  دنمتورث  رایسب  ياههداوناخ  زا  يدارفا 
. دـندش روشک  دراو  یگنهرف  هلاحتـسا  فدـه  اـب  هک  یتسینویهـص  میژر  اـکیرمآ و  یتینما  یتاـعالطا و  ياـهنامزاس  یگنهرف  ناـسوساج 

لیالد رب  انب  هدوب و  طابترا  رد  ایلارتسا  اداناک و  سیلگنا ، اکیرمآ ، صوصخلا  یلع  رگید  ياهروشک  اـب  هک  یقیـسوم  رنه و  هزوح  نـالاعف 
. دناهتشاد يددعتم  ياهترفاسم  یلغش  ياهفرح و 

هدننک دراو  صخاش  دارفا  زا  لقادـح 90 % هک  دراد  مهم  نیا  رب  تلالد  شهوژپ  نیا  ياهتفایرد  هک  ياهظحالم  لباق  یـساسا و  هتکن  اما 
. دنشابیم ملاس  هداوناخ  یهاگشناد و  تالیصحت  دقاف  ناریا  هب  یتسرپ  ناطیش 

، تایرظن ءارآ ، اب  ناگدنناوخ  هطساو  یب  ییانشآ  روظنم  هب  دش  هراشا  اهنآ  تا  لاوحا  هب  هک  ياهدننک  دراو  رـصنع  ملق  هب  ياهمان  همادا  رد 
. تسا هدش  رشتنم  تنرتنیا  هکبش  رد  هک  دیآیم  دارفا  هنوگ  نیا  یسایس  یعامتجا و  هاگتساخ 

. تسا رادروخرب  یناوارف  کیتونمره  شزرا  زا  نکل  تسا  ینالوط  یمک  دنوادخ  هب  باطخ  همان  نیا  نتم  هچرگا 
: مکیلع مالس  زیزع  يادخ 

وت اـب  يداد  داـی  تاهقـالع  دروم  ربماـیپ  هب  هک  قـیرط  ناـمه  زا  اـم  نیا  رب  اـنب  میهد . رارق  باـطخ  دروـم  ارت  هنوـگچ  مینادیمن  اـم  ًاـتقیقح 
ریزو طسوت  تتما  اب  ندرک  رارقرب  طابترا  يارب  وت  نوچ  ییاجک . وت  مینادب  هک  تسا  لکشم  یلیخ  ام  يارب  نینچمه  مینکیم . یسرپلاوحا 
نیا میاهدینـشن  يزیچ  وت  زا  ام  لاح  هب  ات  عقوم  نآ  زا  يدرک و  رارقرب  طابترا  دـمحم  اب  شیپ  لاس  رد 1400  لیئربج  ینعی  دوخ  تاعالطا 

. تسا هدننک  تحاران  یلیخ  ام  يارب 
. تسا هدش  ضوع  ایند  رد  اهزیچ  زا  یلیخ  لاس  دصراهچ  رازه و  نیا  لوط  رد 

ياـضف نیا  زا  ییاـج  رد  هک  دـیما  نیا  هب  میتـسرفیم  وت  يارب  ار  لـیمیا  نیا  اـم  یعلطم . تارییغت  نیا  يهمه  زا  وـت  هک  مینئمطم  ًـالماک  اـم 
تاکز حیبست و  جح و  هزور و  زامن و  طسوت  وت  اب  هک  میدرک  یعـس  ام  شخبب . ار  ام  یبدایب  نیا  ایادخ  مینک . ادـیپ  ار  وت  یتنرتنیا  گرزب 

هب دیاب  هک  يراد  يرگید  لئاسم  ای  تسا  غولش  یلیخ  ترـس  وت  دیاش  دنام . هجیتن  یب  ام  شالت  يهمه  هک  سوسفا  اما  مینک . رارقرب  طابترا 
رد هک  تسا  لیلد  نیا  هب  میدرکن . تفاـیرد  يزیچ  لاـح  هب  اـت  اـما  ینک  اـفو  تیاههدـعو  هب  هک  میدرک  ربص  لاـس  نارازه  يزادرپب . اـهنآ 

کی امتح  وت  هک  مینئمطم  ام  يراد . سکاف  هاگتـسد  کی  وت  ایآ  زیزع  يادخ  میتسرفیم . وت  يارب  ار  يرارطـضا  لیمیا  نیا  يدیماان  لامک 
. دننک عارتخا  سکاف  نیشام  دناهتسناوت  وت  ياههدیرفآ  یتح  نوچ  يراد  سکاف  هاگتسد 

رارقرب طابترا  وت  اب  دـنک  باجیا  ترورـض  هک  تقو  ره  میناوتیم  نیا  رب  انب  يراد . نفلت  طخ  کی  سکاف و  هاگتـسد  کـی  اـمتح  وت  سپ 
. مینک

دوبن يرامیب و  یتلادعیب  رقف و  اب  هک  میروبجم  ام  نوچ  میتسین . لاحـشوخ  ًالـصا  میاهدش  گرزب  میا و  هدمآ  ایند  هب  هک  نیا  زا  ام  ایادـخ 
ام نیا  رب  انب  یجنسیم . ایالب  نآ  يهلیسو  هب  ار  ام  نامیا  وت  هک  میدرکیم  رکف  ام  میوشب . هجاوم  نامیاههچب  دوخ و  يارب  نشور  ياهدنیآ 

امتح يوشب  علطم  ترجاهم  نیا  زا  ام  یلصا  تین  زا  وت  رگا  هک  مینادیم  ام  ایادخ  مینک . ترجاهم  رافک  نیمزرس  هب  هک  میدرک  ادیپ  یهار 
لقادح نامنادنزرف  دوخ و  يارب  ار  یتحار  یگدـنز  نآ  رانک  رد  مینک و  توعد  مالـسا  هب  ار  نارفاک  نیا  میتساوخیم  ام  یـشخبیم . ار  ام 

. دوب ام  يوزرآ  نیرتگرزب  نیا  میزاسب . نارفاک  نیا  ياهرهش  فارطا  رد  ار  يدجاسم  میتساوخیم  ام  نینچمه  مینک . نیمأت  يدام  رظن  زا 
. دوب هنارکتبم  رکف  کی  نیا  هک  ینکیمن  رکف  وت  ایادخ 

ياهنز نیا  هب  میدیـشکیم  تلاجخ  لوا  دنرادن . باجح  نانز  هک  میدید  اجنیا  ام  مینزب . ناشن  ود  ریت  کی  اب  میتسناوتیم  ام  هلیـسو  نیا  هب 
: هیآ نیا  ریظن  میدرک . لمع  وت . ییامنهار  هب  ایوق  ام  مینک . هاگن  باجحیب 
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:30 رون 24 : يهروس 
. تسا هاگآ  دینکیم  هچ  ره  هب  ادخ  دنراد و  ظوفحم  ار  ناشمادنا  جورف و  دنناشوپب و  ار  ناشیاهمشچ  نمؤم  نادرم  وگب 

رد باجحیب  نانز  نیا  میدید  بجعت  لامک  اب  یلو  دنهدیم . رارف  زواجت  ضرعم  رد  ار  دوخ  دنتـسه و  اههشحاف  لثم  اهنیا  میدرک  رکف  ام 
؟ دراد ناکما  يزیچ  نینچمه  روطچ  دنریگیم . رارق  یسنج  زواجت  ای  رازآ و  تیذا و  دروم  تردن  هب  رافک  نیمزرس 

. دننکیمن تینما  ساسحا  زونه  اما  دننکیم  تیاعر  ار  باجح  هکنیا  دوجو  اب  ام  ياهنز  نوچ 
. دشاب روط  نیا  دیاب  ارچ 

نیمزرـس رد  یتح  میدروخن . دوب  هدش  عونمم  وت  فرط  زا  هک  ار  ییاهاذغ  زگره  ام  میدروخ . لالح  ياهاذغ  یگدنز  لوط  رد  ام  ادخ  يا 
. دنـشابن ملاس  لالح  ياهاذغ  نآ  دوب  نکمم  هک  دنچ  ره  میروخب . لالح  ياذغ  ات  میدرکیم  یگدننار  لیام  دنچ  دودح  زور  ره  ام  رافک 

تردن هب  ام  نیا  رب  انب  میروخب . ار  نارفاک  نیا  ملاس  یتشادـهب و  ياهاذـغ  هکنیا  ات  میروخب  لالح  ياهاذـغ  هک  میدادیم  حـیجرت  ام  یلو 
ملاس و هچ  رگا  ار  اهاذـغ  نیا  هک  مینکیم  راـختفا  اـم  میدروخ . ار  رگید  يهداـمآ  ياهاذـغ  اـی  ناـیرب … و  یکاـتنک  غرم  دـلانود . کـم 

. میداد ارف  شوگ  تتاشیامرف  هب  هک  مینکیم  راختفا  ام  میدروخن . دندوب  یتشادهب 
. دنتسه سجن  نارفاک  یتفگ  تدوخ  هک  لیلد  نیا  هب  میدرک ؟ ار  راک  نیا  ارچ  ینادیم  ایادخ 

. یتفگ ام  هب  تدوخ  وت  هک  تسه  يزیچ  نیا  نیبب 
مارحلادجـسم هب  هک  دـیهدن  هزاجا  اهنآ  هب  لاسما  زا  نیا  رب  انب  سپ  دنـشابیم . سجن  نارفاک  ًاتقیقح  ناـمیا  لـها  يا  : 28 هبوت 9 : يهروس 

. تسا لقاع  اناد و  ادخ  دنکیم و  زاین  یب  ار  امش  دوخ  تمحرم  زا  يدوز  هب  دهاوخب  رگا  ادخ  دیسرتیم  رقف  زا  رگا  دنوش و  دراو 
. دننکیم توعد  ناشیاههناخ  هب  ار  ام  ینامهم  کی  يارب  نارفاک  نیا  هک  یتقو  میراد . وت  ياههتفگ  هب  لماک  نامیا  ام  ایادخ 

. تسا زاب  ام  يرکف  قفا  هک  مینکیم  دومناو 
طقف ام  تاقوا  رتشیب  میتشگیم . دـنک  صخـشم  ار  اهاذـغ  نیا  ندوب  مارح  هک  یمئالع  لابند  تقد  هب  میتفریم  اهینامهم  نیا  هب  اـم  یتقو 
رکف وت  ایادـخ  میـضیرم . میتفگیم  هکنیا  ای  میتسین  هنـسرگ  میتفگیم  ناـبزیم  هب  میدزیمن .. ییاذـغ  چـیه  هب  بل  میدروخیم و  هویم  بآ 

.؟ دوب وت  نیمارف  تشادگرزب  يارب  ام  فرط  زا  گرزب  یگتشذگ  دوخ  زا  کی  نیا  ینکیمن 
. شخبب هابتشا  نیا  رطاخ  هب  ار  ام  میدرک  فرصم  مارح  ياذغ  ام  هابتشا  هب  رگا 

. تسا یندوشخب  وت  فرط  زا  ییاهاطخ  نینچنیا  مینکیم  رکف 
یتفگ هچ  نآرق  رد  تدوخ  نیبب 

حبذ ادخ  مان  زا  ریغ  هب  هک  ياهتـشک  ره  كوخ و  تشوگ  نوخ و  رادرم و  دـینادرگ  مارح  امـش  رب  ادـخ  قیقحت  هب  : 173 : 2 هرقب : يهروس 
. دشاب هدش 

. دنکن زواجت  زین  قمر  دس  يهزادنا  زا  دشاب و  هتشادن  لیامت  هک  یتروص  رد  دوش . روبجم  نآ  ندروخ  هب  جایتحا  لیلد  هب  رگا  یلو 
. دوب دهاوخن  وا  رب  یهانگ 

. تسا نابرهم  هدنزرمآ و  قلخ  قح  رد  ادخ  ًاققحم  هک  دنک  فرص  جایتحا  ردق  هب  هک 
یلع اهام  زا  یلیخ  اما  دنـسریم . رظن  هب  ملاس  یلیخ  رظن  هب  اهروخ  مارح  نیا  ارچ  هک  تسنیا  هدـش  اـمعم  اـم  يارب  هک  يزیچ  ایادـخ . یلو 

هار نیرتهب  هک  میدرکیم  رکف  ام  میتسین . طاشن  اـب  ملاـس و  اـهنآ  يهزادـنا  هب  میزادرپیم  لـالح  ندروخ  هب  طـقف  یگدـنز  رد  هکنیا  مغر 
. تسا لالح  ياهاذغ  ندروخ  رمع  لوط  بسک  یتمالس و 

. دنسریم رظن  هب  رتهب  یلیخ  اهروخ  مارح  نیا  ارچ  اما 
تدوخ هچنآ  قیدصت  يارب  میتسه . ایند  مدرم  نیرتهب  میتسه . ایند  بهذم  نیرتهب  ور  هلابند  ام  هکنیا  لیلد  هب  هک  یتفگ  ام  هب  وت  ناج  ادـخ 
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: ینک هجوت  نآرق  رد  تدوخ  تاشیامرف  هب  تسا  رتهب  یتفگ  ام  هب 
. دندرک مایق  هک  دیتسه  یتما  نیرتوکین  امش  : 110 نارمع 3 : لآ  يهروس 

يزیچ نانآ  رب  دنروآ . نامیا  همه  باتک  لها  رگا  دنروآ و  ادخ  هب  نامیا  دنراد و  زاب  يراکدـب  زا  دـننک و  توعد  يراک  وکین  هب  ار  مدرم 
. دنراک دب  قساف و  رتشیب  نامیا و  اب  نانآ  زا  یخرب  نکیل  تسین . نآ  زا  رتهب  ملاع  رد 

ناراک نایز  زا  ترخآ  رد  وا  تسین و  هتفریذـپ  وا  زا  زگره  دـنک  راـیتخا  ینید  مالـسا  زا  ریغ  سک  ره  يدومرف : هروس  نیمه  هیآ 85  رد  و 
. تسا

ماـمت هک  مینیبیم  بجعت  لاـمک  اـب  اـما  میتسه . یکاـخ  يهرک  نیا  يور  مدرم  نیرتـهب  رظن  ره  زا  اـم  یتـفگ  تدوخ  هچنآ  رب  اـنب  اـی  ادـخ 
هدرک رییغت  اهزیچ  یلیخ  يدرک  عطق  تربمایپ  طسوت  ار  نداد  ماغیپ  وت  یتقو  زا  دیآیم . تسد  هب  نارفاک  نیا  طسوت  هزورما . ياهدرواتسد 

نارفاک نیا  هک  یلاح  رد  میـشاب . هتـشاد  ییویدار  طابترا  کی  وت  اب  میناوتیمن  ام  ارچ  ایادخ  دناجنگ . لیمیا  کی  رد  ار  اهنآ  ناوتیمن  هک 
. دناهدرک لصتم  مه  هب  یکینورتکلا  قیرط  هب  ار  یکاخ  يهرک  نیا  طاقن  مامت 

وت تماقا  لحم  زا  يدر  یتح  هک  میزجاع  ام  اما  دنـشابیم  ياهدرک  قلخ  وت  هک  يرگید  تارک  هب  يراذـگ  اپ  لاح  رد  نارفاک  نیا  هنوگچ 
عوضوم دنبای . تسد  نارفاک  نیا  رواب  لباق  ریغ  ياهتیقفوم  هب  هک  یهدیمن  ار  ییاناوت  نیا  تدوخ  یقیقح  ناوریپ  هب  وت  ارچ  مینک . ادـیپ 

یتنآ نیلیسینپ ، ریظن  یکـشزپ  تاعارتخا  هدنهد و  تاجن  نردم  ياهوراد  يهمه  تسوراد . عوضوم  دنکیم  مگردرـس  ار  ام  هک  يرگید 
. دناهدش عارتخا  نارفاک  يهلیسو  هب  یفارگومام و …  یفارگ ، ونوس  نکسا ، یت  یس  ینامرد ، یمیش  سکیا . يهعشا  کیتویب ،

دیاب ارچ  ادخ  يا  دراد . یگتـسب  رافک  نیا  هب  ًالماک  ام  یگدـنز  نوچ  میرادـن  رگید  يهراچ  ام  ادـخ  يا  ام  میراد . ترفن  اهنیا  نتفگ  زا  ام 
. دشاب روط  نیا 

هک دسریم  رظن  هب  ایادخ  میهد . تاجن  ار  دوخ  ناج  يرامیب  اب  ندش  هجاوم  عقوم  رد  میناوتب  هک  هدـب  ام  هب  ار  ییاناوت  نیا  لقادـح  ایادـخ 
. تسا هدزن  رس  ام  زا  یهانگ  مینادیم  هک  اجنآ  ات  هدز . رس  ام  زا  ییاطخ  هچ  وگب  ایادخ  ياهدرپس . یشومارف  تسد  هب  ار  ام  جیردت  هب  وت 

وت نیا  دوجو  اب  اما  دنـشابیم . وت  بان  تاروتـسد  يراذگ  ارجا  هب  لاح  رد  وت  یمالـسا  ياهتـشهب  رد  ام  نانطومه  زا  يدادـعت  تقیقح  رد 
يایالب نیا  میدرکیم  رکف  ام  یتسرفیم .. ورف  اهنآ  يارب  ار  سایق  لباق  ریغ  ياهجـنر  یعیبط و  يایالب  عاونا  یتسین و  یـضار  اهنآ  زا  زونه 

رد دـنراد  نامیا  وت  هب  هک  ار  ییاهنآ  هک  تسا  هنالداع  نیا  ایآ  ایادـخ  ینادیم . نارفاک  نآ  قیـال  ار  ناـفوط  یطحق و  لیـس و  ریظن  یعیبط 
. دنشاب نوصم  ًالماک  ایالب  زا  نارفاک  يراد و  هگن  جنر 

میدرکیم رکف  ام  میریگیم . رارق  مجاهت  دروم  اهرالوکس  اهشیدنا و  دازآ  فرط  زا  زور  ره  ام  هدنام . هجیتن  یب  نامیاهراک  ام  ناج  ادخ 
. دوب دهاوخ  ام  رایتخا  رد  رشب ) هب  وت  هیده   ) تنرتنیا

ياهحلـسا نوچ  تنرتنیا  میدرکیم  رکف  ام  میدرک .. جرخ  دـشاب  هتـشاد  صاصتخا  وت  هب  هک  ییاهتیاس  نتخاس  يارب  ار  یتفگنه  غلبم  اـم 
يهشیدـنا اب  میناوتیم  میدرکیم  رکف  ام  مینک . توعد  مالـسا  هب  ار  نیمز  يهرک  مدرم  يهمه  نآ  يهلیـسو  هب  اـت  دوب  دـهاوخ  اـم  تسدـب 

نخـس تشهب  نادیواج و  یگدـنز  ياهدـیون  اهثحب و  اههلاقم  زا  میربب . نیب  زا  ار  نارفاک  ناشیدـنا و  رگد  نیا  زا  هد  رد  کی  نامنـشور 
جح هزور و  زامن و  ندناوخ  ریظن  وت  تاروتـسد  زا  يوریپ  لیلد  هب  ام  دارفا  میدرک . هدافتـسا  اههخرچ  نیا  زا  اهتیاس  نیا  يهمه  رد  میدنار .
ناج ادخ  دنسیونب .. لیـصا  دیدج و  ياههلاقم  دنتـسین  رداق  اهنآ  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  دنلوغـشم .. رایـسب  جراخ  لخاد و  رد  نآ  يارجا  و 

.. تسیرارکت یلیخ  مه  تدوخ  ياههتـشون  مینک . رارکت  اـهتیاس  رد  بترم  هخرچ  کـی  دـننامه  ار  ناـمبلاطم  اـم  هک  دراد  یلاکـشا  هچ 
. تسا يرارکت  همه  نیا  نآرق  بلاطم  هچ  يارب  دننکیم  لاؤس  ام  زا  اهرالوکس  اهشیدنا و  رگد  نیا  تاقوا  یضعب 

رارکت يداد  ماـجنا  تدوخ  هک  ار  يراـک  ناـمه  اـم  مینکیم . تکاـس  ار  اـهنآ  تسا  رتـشیب  دـیکات  يارب  اـهرارکت  نیا  هکنیا  نتفگ  اـب  اـم 
،cut and paste، cut and paste، cut and paste رگید ياج  رد  ندنابـسچ  تقوم و  يهظفاح  هب  ندرپس  ینعی  مینکیم 
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جرخ يدایز  ياهلوپ  وت  یمالسا  ياهتشهب  نیا  رد  مینک .. تسرد  وت  يارب  دیدج  تیاس  کی  هک  میرادن  یسرتسد  دیدج  بلاطم  هب  ام  … 
. دنوشب مه  لثم  همه  یمالـسا  ناردارب  ياهتیاس  ات  میهدیم  همادا  رگید  ياج  رد  ندنابـسچ  ندرک و  یپک  هب  ردـق  نیا  ام  دوشیم . مالـسا 
ار اهـشیدنا  رگد  اهرالوکـس و  نیا  هک  میرادن  يزغم  تردـق  ردـقنآ  هک  تسنیا  میراد  مک  ام  هک  يزیچ  اهنت  تدوخ . نآرق  ياههیآ  هیبش 
رد میتسه  نامفیلاکت  نداد  ماجنا  لوغـشم  زور  بش و  ام  میدـنمزاین . يرتشیب  فیلاکت  ماجنا  هب  اـم  هک  تسه  لـیلد  نیا  هب  مینک .. تکاـس 

. میزادرپیم دوخ  فیلاکت  ماجنا  هب  زین  لزنم  زا  نوریب  رد  هکلب  هناخ  رد  اـهنت  هن  هک  میتسه  ناـمفیلاکت  ماـجنا  لوغـشم  ردـقنآ  اـم  تقیقح 
ام هک  تسا  نیمه  يارب  دنهدیمن .. ماجنا  ار  ناشفیلاکت  زگره  اهشیدنا  دازآ  اهرالوکـس و  میتسه . شوه  اب  دادعتـسا و  اب  ام  ردقچ  نیبب 

رظن هب  اما  میلابیم .. نامدوخ  نامیا  هب  یلیخ  مینکیم  ار  راک  نیا  ام  یتقو  دنـسیونب . هلاـقم  کـی  هنوگچ  هک  مینکیم  تبحـص  اـهنآ  يارب 
رد زور  کی  هدناشک . شتآ  هب  ار  ام  تنرتنیا  ًاتقیقح  دوش .. مامت  اهشیدنا  رگد  اهرالوکـس و  عفن  هب  زین  یتنرتنیا  گنج  نیا  هک  دـسریم 

رداق وت  ناوریپ  هک  میروخیم  رب  يدـیدج  بلاطم  هب  تسه  ناشیدـنا  رگد  اهرالوکـس و  هب  قلعتم  هک  یتنرتنیا  ياـهتیاس  نیا  رد  اـم  ناـیم 
زا یکی  يزور  اهرالوکـس  اهشیدنا و  رگد  نیا  میوشیم  هجوتم  هک  یتقو  تسا  روآ  مرـش  ام  يارب  یلیخ  دـنیایب . رب  اهنآ  سپ  زا  دنتـسین 

. دناهدوب وت  ناوریپ 
نآ نتـشون  هب  تارج  هک  يزیمآ  رفک  تـالاقم  اـب  هارمه  ار  اـهنآ  لـیمیا  سردآ  میناوتیم  ینادـب  رتـشیب  اـهنآ  دروم  رد  يراد  تسود  رگا 

رامـشیب ياـههتفگ  زا  ار  بلطم  نیا  اـم  يداد .؟ رییغت  دوخ  هب  تبـسن  ار  اـهنآ  يهدـیقع  تدوخ  وت  اـیآ  ایادـخ  میتسرفب . وت  يارب  دـندرک 
: میوشیم رکذتم  اجنیا  رد  يروآ  دای  يارب  ار  اههیآ  نیا  زا  هنومن  دنچ  يدرک  شومارف  رگا  میدرک . طابنتسا  تدوخ 

هک درخیب  مدرم  يارب  ادخ  ار  يدیلپ  دنرواین و  نامیا  دـهدن  تصخر  يادـخ  ات  ار  رـشب  سوفن  زا  مادـک  چـیه  : 100 سنوی 10 : يهروس 
تسهتشاد ررقم  دندنبن  راک  هب  ار  لقع 

تیاده يارب  ار  دوخ  فیرـش  سفن  وت  سپ  دزاس . تیاده  دهاوخ  ار  هک  ره  هدرک و  هارمگ  دـهاوخ  ار  هک  ره  ادـخ  : 8 رطاف 35 : يهروس 
. تسا هاگآ  دننک  نانیا  هچ  ره  هب  ادخ  هک  زادنین  ترسح  مغ و  هب  مدرم  نیا 

دهاوخ ار  هک  ره  دینادرگ و  حرشنم  نشور و  مالسا  رون  هب  شبلق  دشاب  بلاط  ار  وا  تیاده  ادخ  هک  ار  هک  ره  سپ  : 125 ماعنا 6 : يهروس 
قح هب  هک  ار  ناـنآ  ادـخ  هک  تسنیا  دور . نامـسآ  هب  نیمز  زا  دـهاوخیم  ییوگ  هک  دـنادرگ  تخـس  گـنت و  ار  وا  لد  دـنادرگ و  هارمگ 

. دنادرگیم دیلپ  دودرم و  دنورگیمن 
ام تسا  رتهب  دـش  قیدـصت  وت  بناج  زا  بلاطم  نیا  رگا  نکب . قیدـصت  ار  نامـسرت  تلع  یهدیم  نامباوج  رد  هک  یلیمیا  رد  ناـج  ادـخ 

. تسا هدوب  تدوخ  ۀتساوخ  نیا  نوچ  میهدن . رده  هب  ناشیدنا  رگد  نارفاک و  نیا  يارب  ار  نامتقو 
قئاف ام  رب  یتنرتنیا  ياهگنج  نیا  رد  نانیمطا  اب  اما  یگتسهآ  هب  نارفاک  اهشیدنا و  رگد  نیا  هک  میدهاش  زور  ره  ام  نک  رواب  ناج  ادخ 
یلعج ياـهمسا  زا  اهشیدـنا  رگد  نارفاـک و  نیا  دـننک  رتراوشد  ار  تیعقوـم  هکنیا  يارب  دـیآیمن .. رب  اـم  تسد  زا  يراـک  اـما  دـنیآیم 

. دننکیم ناهنپ  ار  ناشیگدنز  لحم  دوخ و  یعقاو  تیوه  دننکیم و  هدافتسا 
مکح میدیمان و  دترم  ار  اهنآ  ام  میرادرب  مالـسا  نانمـشد  نیا  هرهچ  زا  هدرپ  هک  میدرک  شالت  یلیخ  ام  دوشن . مهافت  ءوس  ًافطل  ناج  ادـخ 

زا یتاکن  ياهفرح  کـی  ناونع  هب  میدرکن . شومارف  نارفاـک  نیا  دروم  رد  ار  وت  تاـشیامرف  زگره  اـم  میدرک . رداـص  اـهنآ  هیلع  رب  داـهج 
. مینکیم ناشن  رطاخ  ار  تدوخ  تاشیامرف 

:137 ءاسن 4 : يهروس 
ادـخ ار  نانیا  دـندوزفا  دوخ  رفک  رب  سپ  دـندش . رفاک  راب  رگد  هدروآ و  نامیا  زاب  دـندش  رفاک  سپـس  دـندروآ و  نامیا  بیغ  هب  هک  نانآ 

دومرف دهاوخن  تیاده  یهار  هب  دیشخب و  دهاوخن 
:106 لحن 16 : يهروس 
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. دشاب تباث  نامیا  رد  شلد  دوش و  رفاک  رابجا  يور  زا  نابز  هب  هکنآ  هن  دش  رفاک  زاب  هدروآ  نامیا  ادخ  هب  هکنیا  زا  دعب  سک  نآ  ره 
باذع ادـخ و  بضغ  مشخ و  اهنآ  رب  تشگ .. رفک  تملظ  هب  هدـنکآ  شلد  سفن . ياوه  اب  تبغر و  اضر و  اب  دوش و  رفاک  رایتخا  هب  هکلب 

. دوب دهاوخ  خزود  تخس 
:16 يروشلا 42 : هروس 

تسا و لطاب  وغل و  ادخ  دزن  اهنآ  تجح  دنتفریذپ . ار  وا  توعد  قلخ  هکنآ  زا  سپ  دننیزگ . رب  جاجتحا  لدـج و  ادـخ  نید  رد  هک  نانآ  و 
. دوب دهاوخ  تخس  باذع  رهق و  اهنآ  رب 

ار ناشرس  هک  میدرک  دیدهت  ار  اهنآ  ام  اهلیمیا  نیا  زا  یضعب  رد  میداتسرف . اهنآ  هب  زیمآ  راطخا  دیدهت و  راجزنا  لیمیا  يدادعت  ام  ایادخ 
يدشر و ناملـس  زا  اهنآ  دنهدیمن . تیمها  ًالـصا  اهنآ  اما  هدرک . لمع  نآ  هب  زین  تربمایپ  هدوب و  تدوخ  شزومآ  هک  روطنامه  میربیم .

. دناهدش رتكانرطخ  نیرسن  همیلست 
رد هک  يدرکن  شومارف  وت  هک  مینئمطم  اـم  يرتاـناد . همه  زا  هک  یتـفگ  وت  مینک .. ادـیپ  ار  اهدـترم  نیا  هک  نک  کـمک  اـم  هب  ناـج  ادـخ 

. يدرک نیسحت  ار  نآرق  زا  قرو  ره  تتاشیامرف 
دیابن نامیا  دروم  رد  يدومرف  لیذ  هیآ  رد  هک  مینادیم  ام  شیپ . لاس  هب 1400  نادرگرب  ار  راون  نیا  ًافطل  يراد . توص  طبظ  کی  وت  ایآ 

دینکب یلاؤس  هنوگ  چیه 
:101 هدئاملا 5 : يهروس 

ماگنه ار  نآ  شسرپ  رگا  دیوشیم و  كانمغ  دیآیم و  دب  تشز و  ار  امـش  دوش  شاف  رگا  هک  دیـسرپم  ییاهزیچ  زا  زگره  نامیا  لها  يا 
هک تشذگ . رد  امـش  ياجیب  تالاؤس  باقعا  زا  ادـخ  درادیم و  نایب  تسا  تحلـصم  هچنآ  ره  امـش  يارب  نآرق  دـیراذگاو . نآرق  لوزن 

. تسا رابدرب  هدنشخب و  ادخ 
:102 هدئام 5 : يهروس 

. دندومن روما  نآ  زا  لاؤس  مه  امش  زا  شیپ  یموق 
. دندش رفاک  دش  نایب  ناشیارب  هک  هاگنآ 

. دوشب نامینامیایب  هب  رجنم  مینکب  مالسا  دروم  رد  یلاؤس  ام  رگا  هک  تسا  هرخسم  یلیخ  نیا  ایادخ 
. ياهتفرگ رظن  رد  ناشیدنا  رگد  نارفاک و  ریظن  دننکیم  لاؤس  هک  اهنآ  يارب  ار  یتخس  ياهتازاجم  وت  ارچ  هک  میمهفیم  ام  الاح 

يد یـس  کی  ریظن  تتانایب  طبـض  يارب  ار  ییاج  اهیمهف  جک  زا  يریگ  ولج  يارب  وت  ایآ  مینادب  هک  میواکجنک  یلیخ  یتسار  هب  ام  ایادخ 
روط هب  وت  یحو  هب  ام  شخبب . ییاهاضاقت  نینچ  رطاخ  هب  ار  ام  ًافطل  ایادـخ  هن . ای  ياهتفرگ  رظن  رد  يد  يو . يد . کی  ای  تساک  کـی  اـی 

. دنتسه اجک  نیرسن  همیلست  يدشر و  ناملس  وگب  ام  هب  ًافطل  میدنمزاین . يرارطضا 
رگید ناـبلاط و  ياـههورگ  ریظن  تنارادـفرط  هب  ار  نآ  ًاروف  میدرک  تفاـیرد  ار  تلیمیا  یتـقو  دـنوشیم .. ربارب  دـنچ  دـنراد  زور  ره  اـهنآ 

. مینک بوکرس  ار  مالسا  نانمشد  نیا  قطنم  لقع و  اب  هک  میدرک  یعـس  یلیخ  ام  دنـسرب . ار  اهنآ  باسح  هک  میهدیم  یمالـسا  ياههورگ 
. مینک دوبان  یمسج  رظن  زا  ار  اهنآ  هکنیا  زج  میرادن  ياهراچ  نیا  رب  انب  میتسناوتن . اما 
؟ تسین روط  نیا  يدشیم . زوریپ  نآ  يهلیسو  هب  وت  الومعم  هک  تسیزیچ  نامه  نیا 

نارفاک و اب  نآ  يهلیـسو  هب  نآرق  رد  وت  هک  تسا  ینابز  اهنت  نیا  يروآیم ؟ داـی  هب  ار  نادوس  ناتـسناغفا و  شدـالگنب »  » ناریا رد  راتـشک 
: يا هتشون  هچ  تکاپ  مالک  رد  نک  هاگن  ایادخ  يراد . راک  رس و  ناشیدنا  رگد 

193 هرقب 2 : هروس 
رب زج  متس  دندیشک  تسد  گنج  هنتف و  رگا  دشاب و  ادخ  نییآ  ار  همه  دوش و  فرطرب  نیمز  يور  زا  داسف  هنتف و  ات  دینک  داهج  نارفاک  اب 
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تسین اور  ناراکمتس 
:33 هدئاملا 5 :

تسد ای  دنناسر و  لتق  هب  ار  اهنآ  هک  دشابن  نیا  زج  نیمز  رد  دنشوک  داسف  هب  دنزیخرب و  گنج  هب  وا  لوسر  ادخ و  اب  هک  نانآ  رفیک  انامه 
. دننک رود  ناحلاص  نیمزرس  زا  دیعبت  دلب و  یفن  اب  ای  دنربب و  فالخ  هب  ناشیاپ  و 

. دش دنهاوخ  راتفرگ  گرزب  یباذع  هب  زاب  ترخآ  رد  اما  تساهنآ و  يویند  باذع  يراوخ  تلذ و  نیا 
. دیروآ رد  اپ  زا  ار  نمـشد  دایز  يزیرنوخ  زا  هاگنآ  ات  دینزب  ندرگ  ار  اهنآ  دیاب  دـیوش  وربور  نارفاک  اب  نوچ  نانمؤم  امـش  : 4 دمحم 47 :

نیا دراذگ . ورف  ار  دوخ  ياهیتخس  گنج  ات  دیریگب . ادف  ای  دینک  دازآ  ار  اهنآ  ًادعب  هک  دیـشک  دنب  هب  مکحم  ار  گنج  ناریـسا  نآ  زا  سپ 
هب قلخ  ناـحتما  يارب  اـهنیا  نکیل  درکیم و  كـاله  ار  همه  دیـشکیم و  ماـقتنا  نارفاـک  زا  دوخ  تساوـخیم  ادـخ  رگا  تسیلعف و  مکح 

. دنادرگن عیاض  ار  ناشلامعا  جنر  زگره  ادخ  دنوش  هتشک  ادخ  هار  رد  هک  اهنآ  تسا و  رگیدکی 
یهدب باوج  ام  هب  یناوتیم  يوشیم و  هجوتم  ار  ام  نابز  رگا  مینزب . وت  اب  هک  میراد  اهفرح  یلیخ  میتفگ  البق  هک  روط  نامه  ناج  ادخ 

. میتسه تباوج  رظتنم 
. انو مول -  له -  وت  يهدنب  دنمتدارا و 

مح و)…  هط »  » ملا  ) ینکیم هدافتسا  نآرق  رد  تدوخ  هچنآ  هیبش  يزمر  فورح  زا  ام  یتینما  لیلد  هب 
. يروایب رد  زمر  زا  ار  فورح  نیا  یناوتیم  وت  هک  متسه  نئمطم  نم  ناج  ادخ 

زا مئاد  روط  هب  هک  تسیتاهبـش  زا  ياهشوگ  بلاطم  نیا  مینکیم  یهاوخرذع  زیمآرفک  بلاطم  نیا  جرد  هطـساو  هب  مرتحم  ناگدنناوخ  زا 
. دـهدیم رارق  همجه  دروم  ار  ناناملـسم  نامیا  حور و  بلق و  دوشیم و  هتـشون  اهتیاس  رد  بالقنا  مالـسا و  نافلاخم  نیدـناعم و  فرط 
رد تسرپ  ناطیـش  ياههورگ  تیلاعف  ندوب  زیمآ  دـیدهت  نییبت  هب  ات  میتسه  نآ  لابند  هب  شخب  نیا  رد  دـیدهت  کی  هباثم  هب  یتسرپ  ناطیش 

. میزادرپب روشک  لخاد 
عقاو ناطیش  ياسیلک  مان  اب  ناتـسرپ  ناطیـش  سدقم  ياهناکم  نوسکاس  ولگنآ  روشک  رد 4  هکنیا  هب  هجوت  اب  یـسوساج  ياهيراکمه   1

يرادرب هرهب  رفاـسم  رجاـهم و  یـسایس  یعاـمتجا و  راـجنهان  ياـههورگ  زا  یـسایس  لـیالد  رب  رب  اـنب  زین  اـهروشک  نیمه  رد  تسا و  هدـش 
. تشاد هراشا  طوبرم  رصانع  یسوساج  ياهيراکمه  هب  هژیو  تروص  هب  هک  تسا  مزال  دوشیم  یسوساج 

، هدش یهدنامزاس  ای  يدناب  میارج  ینامزاس و  ریغ  يدرف و  میارج  ینعی  یلک  يدنب  هتـسد  ود  رد  میارج  ینونک  ناهج  رد  يدناب  مئارج   2
. دنوشیم لیلحت  یبایزرا و 

يزادنا هار  ییایمیـش  ردخم  داوم  صوصخلا  یلع  ردخم  داوم  قاچاق  رورت  يارب  مادقا  يراذـگ ، بمب  ینامزاس  ای  يدـناب  میارج  قیداصم 
قیرط زا  ًاتدـمع  هتـشاد و  طابترا  روکذـم  میارج  یماـمت  اـب  ناتـسرپ  ناطیـش  هدـمآ  لـمع  هب  تاـقیقحت  قبط  هک  دـشابیم  داـسف و  زکارم 

. دنیامنیم تفایرد  ار  ییاههجدوب  اهنآ  رد  تکراشم 
رگید يوس  زا  دوشیم . فیرعت  نآ  رب  ییاـنبریز  لـماع  ناوـنع  هب  هکلب  یناـمزاس و  میارج  همادا  رد  یناـمزاس  طـباور  یناـمزاس  طـباور   3

. دباییم تهج  ینامزاس  طباور  رصنع  رثا  رد  یعامتجا  یمومع و  ياهینماان  یخرب  داجیا 
هتکن نیا  رب  دیکات  نکل  دـشاب ، بلطم  نیا  يایوگ  رتشیب  هچره  دـناوتیم  شهوژپ  رد  هراشا  دروم  ياهشخب  ریاس  هب  رتعماج  یهاگن  هتبلا 

. دنشابیم روحم  نامزاس  ارگ و  نامزاس  ًاقیمع  اههورگ  نیا  ياضعا  هک  تسیرورض 
ياراد یتسینویهـص  میژر  نانوی و  نوسکاس ، ولگنآ  روشک  رد 4  ناتـسرپ  ناطیـش  دش ، هراشا  لوا  دنب  رد  هک  روطنامه  یجراخ  طابترا   4
مهارف ناـشیا  يارب  ار  نوگاـنوگ  ياـهارجم  زا  فـلتخم  تاـطابترا  زاـس  هنیمز  هـک  دنـشابیم  سدـقم و …  نکاـما  یناـمزاس  تالیکـشت 

. دروآیم
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. دشاب یمالسا  ماظن  صوصخ  هب  یمالسا  ياهروشک  يارب  يددعتم  یتینما  تادیدهت  أشنم  دناوتیم  دوخ  يدوخ  هب  طباور  مجح 
زا جراخ  اب  طباور  هب  زاین  ًاقیمع  فادـها  تیهام و  ظاحل  هب  اـههورگ  هنوگ  نیا  تیلاـعف  رارمتـسا  اـقب و  تشاد  رود  رظن  زا  دـیابن  نینچمه 

ياهروشک صوصخلا  یلع  اهروشک  ریاس  رد  ناـشیاههداوناخ  اـب  دارفا  نیا  طاـبترا  هب  زین  ياهژیو  تیاـنع  دـیاب  هراـب  نیا  رد  دراد . روشک 
. تشاد ییاپورا  ییاکیرمآ و 

هب هداوناخ  دورطم  ءاضعا  زا  دنـشاب  زین  دنمتورث  ياههداوناخ  زا  هچنانچ  یتح  دـندنویپیم  ناتـسرپ  ناطیـش  هب  هک  ناناوج  بلغا  تقرـس   5
مهارف یلام  عبانم  نیمأت  يارب  تقرـس  نوچمه  ار  یمیارج  هنیمز  دـناوتیم  یعامتجا  هورگ  عمج  رد  ناـشیا  روضح  اذـل  دـنیآیم ، باـسح 

. دنیآیم رامش  هب  یعامتجا  تینما  يارب  يدیدهت  اتعیبط  هناحلسم  داعبا  رد  اهتقرس  نیا  هک  دروآ 
. دشابیم نایارگ  ناطیش  ياهرواب  زا  نوچ  داسف  هب  ندز  نماد  هنوگ  ره  هک  دوشیم  دیکات  ًاددجم  صوصخ  نیا  رد 

يارب تسیلماع  زین  تقرس  هک  تشاد  رظن  رد  دیاب  دریذپیم ، ماجنا  ددعتم  ياهتقرس  شـشوپ  رد  زین  دسافم  نیا  زا  یـشخب  هک  تسیهیدب 
. ناطیش هب  یکیدزن 

باسح هب  هورگ  رد  روضح  رارمتـسا  دورو و  يارب  طرـش  شزرا و  کی  یـسنج  زواجت  ًالوصا  ناتـسرپ  ناطیـش  عمج  رد  یـسنج  زواجت   6
. دیآیم

زواجتم درف  زا  يریگ  ماقتنا  تراسخ و  داریا  یلـصا  رـصنع  تسا  هارمه  زین  ناکدوک  ناسنجمه و  هب  زواجت  لتق ، اب  ًاتدـمع  هک  زواجت  نیا 
. ددرون رد  هعماج  رد  ار  یقالخا  تینما  ياهزرم  دناوتیم  زین  برخم  گنهرف  دض  نیا  نتفای  عویش  روصت  تسیسنج .

يرکف و جیورت  یقیسوم ، ياهموبلآ  میظنت  گنهامن ، تخاس  اب  ًامئاد  هک  تساه  هورگ  تسد  نیا  یغیلبت  ياهشزرادض  زا  یسنج  زواجت 
. تسیسنج تذل  بسک  رد  عونت  زواجت  دنا  یعدم  نایارگ  ناطیش  تقیقح  رد  دوشیم . لابند  لذتبم  ياهملیف  قیرط  زا 

ناطیـش هاگرد  هب  دـشاب  رتشیب  شیاهلتق  تیفیک  دادـعت و  هک  یتسرپ  ناطیـش  هدـمآ و  باسح  هب  گرزب  یناطیـش  لمع  کی  لـتق  لـتق   7
. دش دهاوخ  رتکیدزن 

. تشاد دهاوخ  هارمه  هب  ار  یتینما  ءوس  تاریثات  زین  هفلؤم  نیا  هک  تسادیپ  هتفگان 
رامـش هب  روشک  ره  یتـینما  تیعـضو  صوصخ  رد  هدـننک  نییعت  یللملا و  نیب  ياـهرایعم  زا  یکی  فلتخم  عماوج  رد  لـتق  دادـعت  شیازفا 

اب زین  ار  یـسنج  زواجت  نوچ  ییاههیـشاح  دوش و  هارمه  از  سدقت  هدش و  یهدنامزاس  هشیدـنا  کی  اب  نالک  مرج  نیا  رگا  لاح  دـیآیم ،
. دشاب هتشاد  هارمه  هب  تینما  مهم  هلوقم  ندومن  رادهشدخ  رد  ار  ياهدرتسگ  تاریثات  دناوتیم  هک  تسادیپ  هتفگان  دزاس ، هارمه  دوخ 

اکیلاتم ناگدنناوخ  هب  طوبرم  رتسوپ  تساک و  يد ، یس  راشتنا  غیلبت  ياههویش 
یتسرپ ناطیش  هب  طوبرم  ياهگالبو  اهتیاس  نتفای  شرتسگ 

زاریش و…  نارهت ، ياهرهش  هفرم  قطانم  رد  صوصخلا  یلع  هناتسود  ياهوگتفگ  هنابش و  ياهیتراپ  قیرط  زا  یناسر  عالطا  غیلبت و 
ینعی شخب  نیا  رد  هراشا  دروم  دراوم  یمامت  رب  هوالع  هک  دـش  روآدای  دـیاب  بذـج  ياههنیمز  يزاـجم  ياـهوگتفگ  ياـهرالات  رد  غیلبت 

. تسا هدوب  تبثم  دروخ  زاب  ياراد  نامروشک  رد  هک  تخادرپ ، اهنآ  زا  یخرب  رارکت  هب  دیاب  بذج  هنیمز 
: لاتم یقیسوم 

تدم زا  سپ  تسناوت  دش و  دراو  تفر ، نآ  حرش  هک  ياهنوگ  هب  یبرع  یمالسا و  ياهروشک  زا  يرایسب  دننام  زین  ناریا  رد  یقیـسوم  نیا 
. دبای هار  یسودرف و …  هاگشناد  یتشهب ، دیهش  هاگشناد  نارهت ، هاگشناد  نوچمه  روشک  گرزب  ياههاگشناد  هب  یهاتوک 

باتک پاچ  یتح  یقیـسوم و  عون  نیا  هب  عـالطایب  ناـناوج  یخرب  درکیور  ناریا و  رد  اـههورگ  نیا  غلبم  ياهیقیـسوم  روفو  هب  هجوت  اـب 
یهاگآ یناسر و  عالطا  عوضوم و  نیا  نوماریپ  قیقحت  یسررب و  هراب  نیا  رد  نمـشد  دایز  يراذگ  هیامرـس  اهیقیـسوم و  نیا  نتم  يواح 

نیا زا  هدرپ   20  / 10 خرومرد 1383 /  يربخ  یط  سراـف  يرازگ  ربـخ  لاـثم  ناونع  هب  دـسریم . رظن  هب  يرورـض  يرما  یمومع  راـکفا 
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. تشادرب اهتیلاعف 
: داد شرازگ  هراب  نیا  رد  سراف  يرازگ  ربخ 

شیپ یتدم  تسا ، ناریا  رد  لاتم  يوه  تسرپ  ناطیش  هورگ  رثوم  دارفا  زا  هک  هاگشناد  یکشزپ  هورگ  ياههتـشر  زا  یکی  يوجـشناد  نیما 
رون نایهار  ياهناوراک  رد  روشک  بونج  ياهههبج  زا  دـیدزاب  دـصق  هک  دوخ  ناتـسود  زا  یکی  تساوخرد  ساسا  رب  یقافتا و  تروص  هب 

رد تیلاـعف  زا  يو  ینادرگیور  زاـس  هنیمز  رفـس ، نیا  یحور  تاریثاـت  هک  دـش  قطاـنم  نیا  مزاـع  نایوجـشناد  زا  یعمج  هارمه  هـب  تـشاد 
. تسا هدش  اهنآ  هرابرد  هجوت  لباق  یقیاقح  نایب  تسرپ و  ناطیش  لاعف  ياههورگ 

: دوزفا يو 
رد ار  لاتم  يوه  ياههورگ  تیادـه  یلـصا  هکبـش  دـنراد  روضح  تاراما  روشکرد  هک  یتسینویهـص  میژر  زا  يرـصانع  درف ، نیا  هتفگ  هب 

. دنراد تسد  رد  ناریا 
هکبش قیرط  زا  هک  روشک  یکناب  هکبش  رد  هورگ  نیا  يزرا  ياهباسح  رد  نیما  طسوت  هدش  هئارا  دانسا  ساسا  رب  هاگآ  عبنم  نیا  هتفگ  هب 

رد تسرپ  ناطیـش  ياـههورگ  نیب  هک  تسا  هدـش  زیراو  اـکیرمآ  رـالد  نویلیم  تشه  دودـح  هتـشذگ  لاـس  رد  دوشیم ، تیادـه  تنرتنیا 
. ددرگیم عیزوت  ناریا  فلتخم  ياهرهش 

: درک هفاضا  دوشیم ، غلاب  رفن  رازه  ود  هب  روشک  ياهرهش  یخرب  رد  هورگ  نیا  ياضعا  دادعت  هکنیا  نایب  اب  يو 
میژر يارب  اـههورگ  نـیا  رد  صاـخ  رــصانع  یخرب  طـسوت  زین  یتـینما  دـض  ياـهتیلاعف  یخرب  هـک  دـهدیم  ناـشن  هدـش  هـئارا  بلاـطم 

. دوشیم ماجنا  یتسینویهص 
ياههورگ ياهباتک  هدرتسگ  پاچ  يارب  یمالـسا  داشرا  گنهرف و  ترازو  طسوت  هدـش  هئارا  ياهزوجم  هکنیا  يروآدای  اب  هاگآ  عبنم  نیا 

: دوزفا تسا ، هتخاس  مهارف  ار  روشک  رسارس  رد  نایرج  نیا  ياضعا  يرکف  کیدزن  طابترا  هنیمز  روشک  رد  لاتم  يوه 
دـض یـسایس و  درکراک  ضراعم  یعامتجا  ياههورگ  روشک ، رد  یعقاو  لرتنک  تراظن و  هنوگ  ره  دوجو  مدـع  لیلد  هب  ریخا  ياهلاس  رد 
ندش یمیدق  اب  لاتم  هورگ  رـضاح  لاح  رد  تسا …  هدش  مهارف  اهنآ  زا  ناگناگیب  یلم  دض  ياههدافتـسا  ءوس  هنیمز  هدرک و  ادـیپ  یتینما 

. تسا هدومن  بذج  دوخ  هب  ار  يرتشیب  نارادفرط  ناریا ، رد  پر  هب  هقالع 
ریگارف یناـهج و  ریـس  نـکل  دراد . رارق  تاـیونعم  زا  يرتـالاب  هاـگیاج  رد  یمالــسا  ناریا  دراوـم ، يرایــسب  رد  هـچ  رگا  تیوـنعم : لوـفا 

يریذپریثات يراج و  تابسانم  ندش  یتعنص  ینیشام و  رگید  يوس  زا  یگنهرف و  هلاحتسا  يارب  ياهقطنمارف  گرزب  ياهتردق  ياهشالت 
. تسا هدومن  مهارف  ار  یتانایرج  نینچ  دشر  يارب  ياهنیمز  یناهج  طیارش  زا  نامروشک  مدرم 

اههورگ نیا  هب  نتفای  شیارگ  بذج و  رد  هدننک  نییعت  لماع  زین  ياهراوهام  ياههکبـش  زا  هدافتـسا  دشر  هب  ور  دنور  تشاد  تیانع  دـیاب 
. دشابیم

هلاحتـسا يارب  ار  ياهتفای  نامزاس  شالت  یبرغ  ياهروشک  یـسوساج  ياهنامزاس  هک  میدرک  هراشا  لبق  ياهشخب  رد  يراذـگ : هیاـمرس 
ناـمزیزع روشک  ناـناوج  یگنهرف  يزاـس  یهت  هب  اـت  دنـشوکیم  هک  تساـه  تدـم  هدـید و  كرادـت  ناریا  یمالـسا  يروهمج  گـنهرف 

. تسا هدید  كرادت  زین  ار  یتفگنه  غلابم  هار  نیا  رد  نمشد  دنزادرپب .
تیلاـعف هب  اـکیرمآ  رـالد  نویلیم  تشه  غلبم  هتـشذگ  لاـس  رد  لقتـسم  ياـههناسر  زا  یخرب  شرازگ  قـبط  هک  درک  هراـشا  دـیاب  هلمج  زا 

. تسا هتفای  صاصتخا  اکیرمآ  تلود  يوس  زا  تسرپ  ناطیش  ياههورگ  تاغیلبت 
زا هک  تسا  هدومن  روشک  یگنهرف  ماظن  هجوتم  ار  ییاهبیـسآ  ریخا  نایلاس  یط  تنرتنیا  یناـهج  هکبـش  نیبطاـخم  دادـعت  دـشر  تنرتنیا :

. درک هراشا  نایارگ  ناطیش  تیلاعف  هب  ناوتیم  هلمج 
، دریذپیم تروص  یسیون  گالبو  بلاق  رد  دارفا  نیا  تیلاعف  هدمع  اما 
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هک دـنیامنیم  راهظا  هدرک و  زاغآ  ار  دوخ  تیلاـعف  ناریا  ناـیارگ  ناطیـش  شبنج  تیدوجوم  مـالعا  اـب  ناـمزمه  اـهگالبو  زا  تسد  نیا 
. دنوشیم تیاده  ناریا  رد  نمیرها  راعتسم  مان  هب  يدرف  طسوت 

. تسا تروص  نیدب  روکذم  ياهگالبو  تیلاعف  يریگطابترا و  دنور 
سپ دننکیم و  تفایرد  ییوگ  دـمآ  شوخ  عوضوم  اب  دوخ  کینورتکلا  تسپ  قودنـص  رد  لیمیا  کی  مان  تبث  مرف  لیمکت  زا  سپ  دارفا 
دروم هدـش و  توعد  ییانـشآ  يارب  اهكراپ  ای  هنابـش و  ياهینامهم  زا  یخرب  هب  دامتعا  بلج  تروص  رد  ناشیا و  اب  طاـبترا  يرارقرب  زا 

. دنریگیم رارق  ییامنهار 
نایحیـسم ياههمان  هب  هیبش  همان  راشتنا  ناهج ، نایارگ  ناطیـش  ياهسکع  راشتنا  روحم : نیدنچ  رد  ار  دوخ  تیلاعف  ًاتدمع  اهگالبو  نیا 

صوصخ نیا  رد  ناطیـش  گالبو  لاثم  تروص  هب  دـنیامنیم . لابند  دراد ، زین  یـسایس  راب  هک  لاـعتم  دـنوادخ  هب  باـطخ  تسرپ  ناـطیش 
: دسیونیم

یناسک نیب  زا  فیثک و  يایند  نیزا  ونم  ارچ  ینیبب ؟ ارم  یتخبدب  یهاوخیم  ارچ  و  يدادـن ؟ نم  هب  يداد  منایفارطا  هب  هک  ار  ییاهزیچ  ارچ 
؟ ینکیمن اهر  مراد  ترفن  نوشزا  هک 

. يدرک تخبدب  نم  لثم  ور  ییاهمدآ  مک  یتخادنا ؟ گنس  مک  نم  ياپ  يولج  هروخیم . مه  هب  نجل  نیا  نیب  یگدنز  زا  ملاح 
: دروآیم همادا  رد  نینچمه  گالبو  نیا 

يوب هدیم  رفنت  يوب  ون  لاس  نالا  یلو  دوب  رتشخب  تذـل  زیچ  همه  زا  ردام  ردـپ و  يدـیع  ون  لاس  يارب  مدرکیم  يرامـش  هظحل  هشیمه 
ردـقنآ هرادـن  ربخ  زیچ  چـیه  زا  منکیم  شنیرفن  منکیم  شتنعل  فت و  هنکیم  شیاتـس  ورادـخ  هک  منیبیم  ور  یـسک  یتـقو  هدیم  هدرم 

ون سابل  مراد  خاش  نم  هگم  ندـنخیم  مهب  ننکیم  نیرفن  ونم  ارچ  ندرک  كرت  ونم  مردام  ردـپ  ارچ  هنکیمن  سح  یچ  چـیه  هک  هشوخ 
نم يارب  نوچ  مرادـن  داـقتعا  تهب  نم  ًالـصا  یتـسین  یچیه  وت  یتـسین  ادـخ  وـت  منکیم  سح  مراد  وـنفک  يوـب  نوـچ  هرادـن  شزرا  مارب 

میریمیم و تسین  ییاـیند  مه  اـیند  نیا  دـعب  مراد  لوبق  هن  متـسرپیم  هن  مه  سک  چـیه  مرادـن  داـقتعا  زیچ  چـیه  هب  نم  یتسپ  یـشزرایب 
نراد و شلوبق  نراد  داقتعا  شهب  اهمدآ  ردقنآ  یلو  هرادـن  دوجو  یناطیـش  چـیه  هرادـن  راخ  هک  هشیم  زبس  یلگ  ام  يهشال  زا  میـسوپیم 
Black رگا هنک . دوباـن  هنوـتیم  ور  اـهزیچ  یلیخ  هک  هدـموا  دوـجو  هب  ییورین  کـی  هک  تسه  اـم  راـگدرورپ  ناطیـش  هک  نـنکیم  رکف 

لخ  ) نارود هب  مریم  مدیم  شوگ  یتقو  نوچ  دوبن  شاک  يا  مدرمیم  نم  دوبن   Metal
( هس

توهـش و تسین  نیغورد  ناربمایپ  تسین  ادـخ  تسین  قمحا  مدآ  تسین  یباوث  تسین  یهانگ  هرادـن  دوجو  سک  چـیه  هک  مریم  ییاـج  هب 
وتمـشچ هک  تسه  یهایـس  رون  کی  طقف  تسین  اجنوا  هرادـن  دوجو  اج  نیا  تسه و  هک  يزیچ  ای  تسه  اج  نیا  هک  ياهگید  زیچ  ات  رازه 

رکف شهب  هک  تسین  يزیچ  تسین  تشحو  سرت و  هنکیم  تسم  هک  داـیم  هشیم  زبس  اـهمدآ  هشـال  زا  متفگ  هک  یلگ  نومه  يوب  هنزیمن 
. یتدوخ ینک 

زا ات  دودـح 50  هک  دراد  دوجو  ناهج  رد  یتسرپ  ناطیـش  يریدـخت و  هقرف  رازه  هس  زا  شیب  هکنیا  هب  هراشا  اب  يراـقفلاوذ  نیـسح  رادرس 
هب بیرق  عوضوم  نیا  اب  هطبار  رد  دـنلاعف و  رـضاح  لاح  رد  روشک  هب  هدـش  دراو  ياههقرف  زا  یمین  تسا ؛ هتفگ  دـناهدش ، ناریا  دراو  اهنآ 

. تسا هدش  عیزوت  پاچ و  همجرت و  باتک  ناونع   200
ياههدـعو تاداقتعا و  رد  طاقتلا  فینح و  ناـیدا  زا  فارحنا  اـههقرف  نیا  كرتشم  لوصا  هکنیا  هب  هراـشا  اـب  یماـظتنا ، هدـنامرف  نیـشناج 

مالـسا ار  یتادراو  راـکفا  نیا  ریخا  تیروماـم  تسا ، یـسنج  هدافتـسا  ءوس  یتـسه و  ادـبم  هب  ناـناوج  شیارگ  زا  هدافتـسا  ءوس  بذاـک و 
. تسا هتسناد  تداهش  راثیا و  ياههژاو  یفن  يدمحم و  بان  كاپ  لوصا  ریدخت  يزیرگ و  ناملسم  يزیتس ،

شمارآ یناسر  عالطا  يارب  ییاهشور  نینچ  باختنا  هک  دنرواب  نیا  رب  دـننکیم  دـصر  ار  یعامتجا  هزوح  هک  یناسانـشراک  زا  يرایـسب 
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شنکاو رد  روشک  ریزو  یعامتجا  نواعم  یبویا  هللا  تجح  هکنانچ  دـنزیم . نماد  اههداوناخ  ياـهینارگن  هب  دـبوشآ و  یمرب  ار  نآ  مدرم 
هب میناوتیم  ات  دیاب  مدـقتعم  منکیم  تیلاعف  یگنهرف  یعامتجا و  تنواعم  هزوح  رد  هک  هدـنب  « ؛ دـیوگیم يرابخا  نینچ  راشتنا  هب  تبـسن 

یبلـس ياهراک  دوش  ماجنا  تردـق  اب  یباجیا  ياهراک  رگا  مدـقتعم  متـسه و  یباجیا  ياـهراک  رادـفرط  نم  میزادرپب . یتسرپادـخ  جـیورت 
میشاب و هتشاد  تسرپ  ناطیش  مان  هب  ییاهدع  هک  تسین  یندرک  رواب  ناریا  مدرم  زا  یلیخ  يارب  نم  رظن  هب  دوریم . نیب  زا  دزابیم و  گنر 

تحابق شدوخ  یتاعوضوم  نینچ  حرط  مدقتعم  هکنانچ  منادیمن . حالـص  ار  نآ  هعاشا  دنـشاب  هتـشاد  مه  دوجو  ییاهدع  نینچ  رگا  یتح 
.« دزیریم ورف  ار  اهتمرح  دربیم و  نیب  زا  ار  رما 

، یصاخ مسارم  يرازگرب  نمض  اهتسرپ  ناطیش  « ؛ تسا هدش  هدروآ  ریز  حرش  هب  اههورگ  نیا  تاصخشم  يراقفلاوذ  رادرـس  نانخـس  رد 
( سکع رب  بیلص  ای  هتسکش  بیلص   ) دنبندرگ زا  یتسرپ ، ناطیـش  ياهدامن  هب  شوقنم  سدقم  سابل  ناونع  هب  صاخ  سابل  ندیـشوپ  غیلبت 

یبوکیاپ صقر و  هب  مادـقا  رمخ ، برـش  نمـض  مسارم  نیا  يرازگرب  رد  هدرک و  هدافتـسا  ناـسنا  همجمج  یناوختـسا و  شوقن  اـب  رتشگنا 
. دننکیم

جره و هب  ار  ایند  فالخ ، ياهراک  هاوخلد و  لامعا  ماجنا  اب  درک و  لمع  مالسا ، هژیو  هب  نایدا  فالخ  رب  دیاب  هک  دنرواب  نیا  رب  دارفا  نیا 
. دناشک بوشآ  جرم و 

روظنم هب  دنراد و  یصاخ  تراهم  یشزرو ، ياههتشر  یخرب  رد  تسرپ  ناطیش  ياههورگ  وضع  دارفا  هکنیا  هب  هراشا  اب  يراقفلاوذ  رادرس  »
ياراد اههورگ  نیا  « ؛ تسا هتفگ  دـننکیم ، هدافتـسا  یتسرپ  ناطیـش  صاـخ  ياـهکیزوم  زا  شزرو  ماـگنه  ناـناوج  ناـناوجون و  بذـج 
ثحب ناطیش  اب  هطبار  رد  روشک  حطس  رد  دیدج  ياهدادخر  هرابرد  اههاگجرفت  اهكراپ و  رد  عمجت  اب  هدوب و  نیتال  نابز  هب  ییاهباتک 

. دننکیم وگتفگ  و 
زا جراخ  هک   » فلا  » ماـن هب  يدرف  طـسوت   TSM ناونع تحت  یفارحنا  ياـههقرف  زا  یکی  یماـظتنا ، يورین  هدـنامرف  نیـشناج  هتفگ  هب  اـنب 

يروط هب  دراد ، ناناوج  نیب  رد  يدایز  تیبوبحم  تسا و  طبترم  اهتسینویهـص  یبال  اب  درف  نیا  دوشیم . تیاده  دنکیم ، یگدنز  روشک 
. دننکیم فارتعا  دوخ  ناهانگ  هب  هتخیر و  کشا  وا  لباقم  رد  هدرک و  تکرش  وا  ياهسالک  رد  ناوج  اهدص  هک 

هب يدایز  نارتخد  هک  يروط  هب  دنهد ، ماجنا  يراک  ره  دوخ ، دارم  يارب  دنرـضاح  هک  تسا  ینادیرم  ياراد  ر ». فلا .  » مان هب  يرگید  درف 
. تسا ناشینافرع  رسمه  وا  دننکیم  اعدا  دننکیمن و  جاودزا  وا  رطاخ 

. دنکیم یگدنز  یکیرات  رد  ًاتدمع  درف  نیا  تسا و  ناگدرم  ندرک  هدنز  هب  رداق  هدرک  اعدا  ر ». فلا . »
مه روشک  ریزو  نواعم  اب  درک  یناسر  عالطا  لکـش  نیا  هب  ار  یلئاسم  نینچ  دـیابن  هکنیا  باب  رد  یعامتجا  لاعف  يروکـشا  یفـسوی  نسح 

لکش نیا  هب  نآ  هرابرد  دیابن  دنتسه  انشآ  نآ  اب  هعماج  رد  مدرم  هن  تسا و  هدش  هتخانـش  یملع  حطـس  رد  هن  هک  هک  ياهلاسم  « ؛ تسا رظن 
یخرب دوشیم  ثعاب  لکش  نیا  هب  ناناوج  زا  یخرب  هرابرد  ندرک  تبحـص  نم  رظن  هب  داد . ماجنا  هناسانـشراکریغ  یغیلبت و  یناسر  عالطا 

کـش وا  هب  تبـسن  دراد  ار  اههناشن  نیا  زا  یکی  شرتخد  ای  رـسپ  دنیبب  يردپ  رگا  ًالثم  دنوش . نظ  ءوس  راچد  رگیدـکی  هب  تبـسن  دارفا  زا 
دوجو يدارفا  نینچ  تسا  نئمطم  یماظتنا  يورین  رگا  دوشیم . اههداوناخ  مدرم و  يداـمتعایب  بجوم  کـچوک  هلاـسم  نیمه  دـنکیم و 
ییارچ اـت  دـهد  بیترت  اـهنآ  يارب  رظن  لـها  ناسانـشراک و  روضح  اـب  هارمه  قیقد  ياـههاگداد  دـیاب  دـناهدش  مه  مرج  بکترم  دـنراد و 

هنیمز نیا  رد  ار  مزال  یهاگآ  مه  مدرم  ات  دننک  یناسر  عالطا  مدرم  يارب  نآ  زا  سپ  دوش و  نشور  ناش  شیارگ  تلع  ناناوج و  نتـسویپ 
. دننک بسک 

عفانم يارب  يدج  يدیدهت  هلزنم  هب  هراومه  ار  اهناسنا  یناور  یحور و  یقالخا و  تمالـس  هک  سدـق  رگلاغـشا  میژر  لییارـسا  تسایـس  »
ار مومسم  تانایرج  نیا  هدومن و  یگنهرف  مومـسم  ياهنایرج  تخاس  هب  تردابم  یپ  رد  یپ  نوگانوگ و  یتامادقا  رد  دنیبیم ، دوخ  یلم 

. دیامنیم قیرزت  يزاجم  ياههبذاج  قیرط  زا  عماوج  یتایح  نیئارش  هب 
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هراشا لباق  لـیذ  ياـهروحم  رد  تسرپ  ناطیـش  ياـههورگ  یهدـنامزاس  رد  نآ  شقن  یتسینویهـص و  میژر  طاـبترا  عماـج  هاـگن  کـی  رد 
. دشابیم

. تشاد دنهاوخ  هتشاد و  میژر  نیا  اب  طابترا  زا  یعیسو  هنماد  یتفرعم  ياهرتسب  هیلوا و  هفسلف  ظاحل  هب  اههورگ  نیا  فلا )
. دنوشیم هیذغت  تیاده و  یهدنامزاس  داسوم  ینعی CIA و  یسوساج  هدمع  نامزاس  ود  طسوت  یناطیش  فلتخم  ياههلحن  ب )

نیمأت داسوم  نامزاس  طسوت  میقتـسم  تروص  هب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  رد  لاعف  ناتـسرپ  ناطیـش  یناـبیتشپ و …  تراـظن ، هجدوب ، ج )
. دوشیم لابند  یتینما  فادها  اب  تامادقا  هلسلس  نیا  هدش و 

هب لامعا  نیرتراب  تنوشخ  هک  ياهنوگ  هب  دربیم ، هرهب  یسوساج  یـسایس و  موش  دصاقم  يارب  اههورگ  ياضعا  زا  یتسینویهـص  میژر  د )
. دوشیم راذگاو  اههورگ  نیا  تسد 

: هدننک هیهت 
یمیرک دومحم 

: عبنم
نوخسار

http://www. rasekhoon. net تیاس زا  هتفرگرب 

یتسرپ ناطیش  هب  ناناوج  شیارگ  للع  مهدزناپ -  تمسق  یتسرپ -  ناطیش 

: هدننک هیهت 
یمیرک دومحم 

: عبنم
نوخسار

رگشهوژپ فیرش و  یتعنص  هاگشناد  یمالسا  ياهشهوژپ  تاعلاطم و  زکرم  سیئر  فیس ، يرهاظم  اضر  دیمح  نیملسملا  مالسالا و  ۀجح 
، تسا یملع  تایرشن  رد  هلاقم  هس  داتفه و  باتک و  تفه  هدنـسیون  مق و  ۀیملع  ةزوح  تاغیلبت  رتفد  یمالـسا  گنهرف  مولع و  هاگـشهوژپ 

. تسا هدش  رشتنم  یمالسا  گنهرف  مولع و  هاگشهوژپ  يوس  زا  هک  هدوب  روهظون  ياهنافرع  يداقتنا  یسانشنایرج  مان  اب  يو  رثا  نیرخآ 
رد یناـهج  مسینویهـص  شقن  زا  تسا و  هتخادرپ  یتـسرپ  ناطیـش  هب  ناـناوج  شیارگ  لـلع  یـسررب  هب  وـگوتفگ  نیا  رد  فیـس  يرهاـظم 

: تسا دقتعم  يو  دروآیم ، نایم  هب  نخس  یتسرپ  ناطیش  جیورت  شرتسگ و 
. دریگیم تروص  الابق  نامه  ای  دوهی  نافرع  يارب  يدایز  تاغیلبت  ایند  رد  هزورما 

ياهنامر رد  دنکیم ، ادیپ  یگنررپ  شقن  ویلیئوک  ياهنامر  رد  الاباک  ياههزومآ  دنوشیم و  تسیلاباک  انودام  ریظن  يروهـشم  ياهتیـصخش 
مه اـب  ار  وگوتفگ  نیا  حورـشم  دوشیم . هدـید  ـالاباک  میلاـعت  ینـشور  هب  رگاـیمیک  یتـح  میرپ و  هزیـشود  ناطیـش و  ادـیرب ، مجنپ ، هوـک 

: میناوخیم
؟ تسیچ یتسرپ  ناطیش  هلمج  زا  دیدپون  نایدا  یخرب  هب  یناریا  ناناوج  شیارگ  للع  یلعف ، طیارش  هب  هجوت  اب  * 

نایدا و شرتسگ  شیادـیپ و  ياههنیمز  للع و  هرابرد  تایرـشن  اهیرازگربخ و  زا  یخرب  اب  یلبق  ياههبحاصم  رد  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب 
ياهشیارگ صوصخ  رد  اما  دناقداص . راد و  ینعم  زین  یتسرپ  ناطیش  ياهـشیارگ  دروم  رد  اهنآ  مامت  ماهتفگ . نخـس  روهظون  ياهتیونعم 

. میزادرپب اهنآ  هب  دیهدب  هزاجا  رگا  هک  دراد  دوجو  مه  يرگید  لماوع  یناطیش 
هک میناوخیم  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  قداص  ماما  زا  یتیاور  رد  درادهـشیر . اهناسنا  مامت  دوجو  رد  ییارگناطیـش  هک  تسنیا  لماع  نیرتمهم  نیلوا و 
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هک تسیاهتشرف  رگید  شوگ  رد  دنکیم و  توعد  يدیلپ  رش و  يوس  هب  هراومه  هتسشن و  یناطیـش  یکی  رد  دراد  شوگ  ود  ناسنا  ره  بلق 
. تسا نورد  هتشرف  ناطیش و  نایم  گنج  ۀصرع  ناسنا  نورد  دناوخیم . یکین  ریخ و  هب 

زا يوریپ  هب  ناسنا  یتروص  رد  اما  درک ، دهاوخ  میلست  هداد و  تسکش  ار  ناطیش  دنک ، فوطعم  هتشرف  يوس  هب  ار  دوخ  ةدارا  صخش  رگا 
اهنت ناسنا  دروخیمن ، تسکـش  هاگچیه  نورد  ۀتـشرف  هک  هتبلا  دص  درک و  دهاوخ  فیعـضت  ار  ینورد  ۀتـشرف  دروآ ، يور  نورد  ناطیش 

رییغت و هک  تسا  ترطف  يادن  نامه  ینورد  ۀتشرف  توعد  نوچ  درادن ؛ ار  شندرب  نیب  زا  ناکما  یلو  دریگب  هدینشن  ار  وا  يادص  دناوتیم 
هب هاگ  چـیه  یـسک  نینچ  دـنکیم و  رادـیاپ  ار  ینورد  گنج  ناطیـش  يادـن  ندرک  لابند  تلع  نیمه  هب  ( 30 مور /  . ) دنکیمن ادیپ  یلّدـبت 

. درک دهاوخ  یگدنز  یماکان  ساسحا  ینورد و  ضراعت  داضت و  اب  هراومه  دیسر و  دهاوخن  شمارآ 
هانگ زا  یهاگ  اهناسنا  ام  دوشیم ، داجیا  نامبلق  رد  یتبغر  زین  یهاگ  اما  مینک ، ترفن  ساسحا  هانگ  کی  ماجنا  ندینـش  زا  ام  تسا  نکمم 

ینورد ناطیـش  تیلاعف  يهناشن  اهنیا  مینکیم ، ادـیپ  لیم  نآ  هب  دـیآیم و  نامـشوخ  دوخ  عفاـنم  يارب  نارگید  قح  ندرک  عیاـض  اـطخ و  و 
. تسا

تالیامت اـی  ینطاـب  لوسر  هب  یهجوتیب  هدارا و  یتسـس  دـنکیم و  هیکت  یمدآ  تلـصخ  نیمه  رب  یتسرپ  ناطیـش  ییارگناطیـش و  شبنج 
. دوشیم یتخانشهعماج  ظاحل  هب  ارگناطیش  ياهشبنج  زا  لابقتسا  یتخانشناور و  ظاحل  زا  ناطیش  توعد  هب  لابقا  ببس  ترطف  یلاعتم 
یتح دهاکب و  ار  یناور  یگتفشآ  ینورد و  داضت  تنطیش ، ترارـش و  هب  نداد  تیعورـشم  سیدقت و  اب  دهاوخیم  ییارگناطیـش  شبنج 

. دش دهاوخن  ققحم  هاگچیه  هک  تسیغورد  يهدعو  نیا  اما  دهدیم ، ار  نآ  ندرب  نیب  زا  يهدعو 
، دزاس یهت  اهنآ  روضح  زا  ار  دوخ  دوجو  دناوتیمن  دنک ، هزرابم  دوخ  نورد  ۀتـشرف  درخ و  ترطف و  اب  دنک و  اطخ  مه  ردـق  هچره  ناسنا 

. تسام اب  وا  میتسه  ات  دراد و  روضح  ام  نورد  هک  تسام  شخب  یتسه  قلاخ و  يادن  تقیقح  رد  ترطف  اریز 
رد تسین . شیب  یمهوت  نیا  هتبلا  دننک و  دوبان  ار  نورد  ۀتـشرف  دنناوتب  ات  دنیوگیم  نخـس  ادـخ  گرم  زا  نایارگناطیـش  روظنم  نیمه  هب 

یتسه یتسه و  زا  ناوتیم  یشکدوخ  اب  دننک  رکف  دننک و  داهن  شیپ  ار  یتسه  هب  نداد  نایاپ  تسا  نکمم  دنـسرن  هجیتن  هب  هک  هلحرم  نیا 
نارکیب قشع  تفایرد  يارب  هدرک و  دونشخان  دوخ  زا  ار  یلاعتم  رداق  هکیلاح  رد  دنوشیم ، رتکیدزن  وا  هب  گرم  اب  یلو  دنادرگ . ور  شخب 

. دناهدشن هدامآ  وا 
. دش دنهاوخ  هجاوم  بضغ  رهق و  اب  ور  نیا  زا 

. دسریم يدنیاشوخان  رایسب  ياهاج  هب  نآ  تبقاع  هک  تسا  نورد  ناطیش  زا  يوریپ  یتسرپ  ناطیش  هب  شیارگ  للع  زا  یکی  نیا  رب  انب 
؟ تسیچ ناطیش  دوجو ، زا  فده  * 

زا رترب  بتارم  هب  دوش و  افوکش  ناسنا  رد  هدارا  درخ و  میظع  ياهورین  وا  اب  فاصم  رد  ات  داد  رارق  ار  ینورد  ناطیـش  نیا  نابرهم  دنوادخ 
. دنک ادیپ  ار  ملاع  مامت  رب  ییامرفنامرف  دنوادخ و  ینیشناج  تیحالص  رایتخا ، نسح  اب  دبای و  هار  ناگتشرف 

؟ تسا رثوم  یتسرپ  ناطیش  هب  شیارگ  رد  يرگید  لماوع  هچ  * 
. تساهدامن زا  اهنآ  عیسو  ةدافتسا  یناطیش  ياهشبنج  هب  شیارگ  للع  زا  رگید  یکی 

هب اهدامن  اما  دـننکیم . رارقرب  طابترا  نآ  اـب  مدرم  زا  يدودـحم  دادـعت  تسا و  راوشد  نتـشون  اـی  نتفگ  قیرط  زا  اههـشیدنا  رـشن  لاـقتنا و 
هب هعماج ، رد  یباذـج  تروص  هب  دـنراد ، يرنه  راک  تیفرظ  هکنیا  رطاخ  هب  دـننکیم و  ادـیپ  یمومع  گـنهرف  رد  ار  دوخ  هاـگیاج  یتحار 

. دنباییم شرتسگ  نانز  ناناوج و  نیب  صوصخ 
ندید اب  مدرم  ًالثم  دنوشیم . روآدای  ار  یصاخ  راتفر  دننکیم و  یعادت  ار  رکف  ای  شرگن  یعون  دنتسه و  مایپ  انعم و  لماح  هراومه  اهدامن 

زا عیـسو  هدافتـسا  اب  ییارگناطیـش  شبنج  دنتـسیایم . دننکیم و  رطخ  ساسحا  زمرق  غارچ  ندید  اب  دـنتفایم . زامن  دجـسم و  دای  هتـسد  لگ 
. تسا هدمآ  هصرع  هب  یقیسوم  رتشیب  همه  زا  امنیس و  کیفارگ ، ریظن  يرنه  ياهتیفرظ  يریگراک  هب  اهدامن و 
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نیا دوشیم . هدـید  اج  همه  هالک  ات  شفک  زا  اهتعاس ، اهرتشگنا و  اهدنبتـسد ، اهدـنبندرگ و  اهـسابل ، يور  یناطیـش  ياهلوبمـس  اهدامن و 
ۀقیلـس راتفر و  زا  یـشخب  ناونع  هب  دش و  رارکت  اهنآ  زا  هدافتـسا  هکنیا  زا  سپ  دـننکیم ، بذـج  ار  دارفا  ابیز  عونتم و  ياهیحارط  اب  اهدامن 
یقوذ يراتفر و  ياهدومن  هک  يرگید  دارفا  اب  طیارـش  نیا  رد  دهدیم ، لیکـشت  ار  درف  ةرادنپدوخ  تیوه و  یعون  هب  هدـمآ و  رد  صخش 

روط هب  راکفا  راتفگ و  راتفر و  رد  درادـنپیم و  دوخ  زا  ار  اـهنآ  اـهنآ و  زا  ار  دوخ  هدرک و  يرادـنپ  دازمه  ساـسحا  دـنراد ، ار  يدـننامه 
انعم اـی  ییوجاـنعم  رکفت و  تردـق  رطاـخ  هب  تسا و  زاـسدامن  ناویح  ناـسنا  رریـساک  تسنرا  لوق  هب  دوشیم . اـهنآ  هب  هیبش  هاـگآدوخان 

مه هب  هک  رفن  ود  ًالثم  دـننکیم . لقتنم  مه  هب  ار  یناعم  هار  نیا  زا  دریگیم و  لکـش  نیدامن  تروص  هب  اـهناسنا  لـباقتم  ياهـشنک  یـشخب ،
. تسا مارتحا  تبحم و  هجوت ، دامن  تکرح  نیا  دنهدیم و  ناکت  تسد  مه  يارب  دنسریم 

ریثأـت زا  یکی  امنیـس  دوشیم و  رترثؤـم  رایـسب  رنه  يهطـساو  هب  دـنکیم ، ادـیپ  ناـیرج  یناـسنا  طـباور  رد  نیداـمن  تروـص  هب  هک  یناـعم 
. تساهرنه نیرتراذگ 

شخپ ماگنه  هک  يروط  هب  دوش  عقاو  رثؤم  ردـقچ  هک  درکیمن  رکف  یـسک  دـش  شخپ   1976  / 6 خیرات 6 /  رد  ناطیـش  ملیف  هک  یماگنه 
ياهراک مه  ياهدع  دریگن و  اهنآ  هب  ناطیـش  رپ  ات  دندماین  نوریب  هناخ  زا  مدرم  زا  يرایـسب   2006  / 6 خیرات 6 /  رد  ملیف  نیا  مود  ۀخـسن 

! دنوش دنمهرهب  ناطیش  يورین  زا  ات  دندوب  هتخادنا  زور  نیا  هب  هریغ  یسورع و  ریظن  ار  دوخ  مهم 
؟ دراد یمهم  شقن  نیب  نیا  رد  زین  ناطیش  يورین  هب  داقتعا  ایوگ  * 

رد تیقفوم  یبایماک و  دننکیم و  یفرعم  تردق  أشنم  ار  ناطیش  هک  تسنیا  یتسرپناطیـش  ییارگناطیـش و  شرتسگ  لماوع  زا  رگید  یکی 
ام دنیوگیم  نایارگناطیـش  دننکیم . مالعا  ناطیـش  هب  دوخ  حور  ندرپس  وا و  اب  نداد  تسد  ورگ  رد  ناطیـش  ۀبلغ  راگزور  رد  ار  یگدنز 

تروص رد  تسا و  ناطیـش  يورین  بلاغ  يورین  سپ  تسادخ ، رب  ناطیـش  ۀبلغ  يهناشن  نیا  مینکیم و  یگدنز  ریخ  رب  رـش  ۀبلغ  نارود  رد 
. تفای تسد  اهوزرآ  فادها و  هب  ندیسر  يارب  مزال  يورین  هب  ناوتیم  وا  اب  یهارمه 

. تسا يرگید  زیچ  تیعقاو  هکیلاح  رد 
مه ناسنا  بیقر  هکلب  تسین ، دـنوادخ  بیقر  اهنت  هن  ناطیـش  میربیم . رـس  هب  ناسنا  یتسـس  هنافـسأتم  ناطیـش و  نتفای  تلهم  ةرود  رد  اـم 

. دش دهاوخ  لیلذ  زجاع و  وا  ربارب  رد  ناطیش  دربب  هانپ  ادخ  هب  دیایب و  دوخ  هب  ناسنا  رگا  تسین و 
: دیامرفیم میرک  نآرق 

. تسا فیعض  ناطیش  گنرین 
هدرپـس و لد  وا  هب  هک  تـسا  یناـسک  رب  طـقف  وا  ۀطلـس  ( 99 لحن /  ، ) درادـن ناگدـننک  لکوت  ناـمیا و  لـها  رب  ياهطلـس  و  ( 76 ءاـسن /  )

(100 لحن /  . ) دنرادنپیم ناشراگدرورپ  کیرش  ار  وا  دنریذپیم و  ار  شنامرف 
ياهتیلاعف هب  تسد  میربیم ، رس  هب  ناطیـش  يورین  ۀبلغ  نارود  رد  هک  گرزب  غورد  نیا  نتخادنا  اج  ياتـسار  رد  ییارگناطیـش  شبنج 

. تسا هدز  ياهدرتسگ  یغیلبت 
ناطیش دلوت  ( 1968  ) يرامزر كدوک  ملیف  رد  یکـسنالوپ  نمور  لیرباگ . مهن و  هزاورد  يرامزر ، كدوک  ریظن  ییاهملیف  دیلوت  هلمج  زا 

(1999  ) مهن هزاورد  ملیف  رد  سپس  دننادیم . نادنمتردق  نیرتدنمتردق  دنزرف  ار  وا  دنا و  لاحـشوخ  نآ  زا  همه  هک  يدلوت  درک ، مالعا  ار 
هاگـشناد و دـیتاسا  ریظن  صخاـش  دارفا  یتـح  مدرم و  زا  یلیخ  هک  ییورین  دـنکیم . یفرعم  هتفاـی  هـبلغ  هـک  ییورین  تروـص  هـب  ار  ناـطیش 

. دنتسه وا  تردق  زا  يرادروخرب  ًالباقتم  وا و  هب  دوخ  مسج  حور و  ندرپس  يارب  یهار  يوجتسج  رد  نادنمتورث 
نیمز تاجن  يارب  ار  ناگتـشرف  دـنوادخ  هتفرگ و  ارف  يدـیلپ  تملظ و  ار  نیمز  هک  مینیبیم  لاس 2008 ، دـیلوت  لیرباگ  ملیف  رد  ماجنا  رس 

هب دـشکیم و  نیمز  زا  تسد  دـنوادخ ، زا  يروخلد  اب  تسا  لیئربج  نامه  هک  لیرباگ  نایاپ  رد  دـنوشیم و  هدولآ  زین  اهنآ  اما  دتـسرفیم ؛
دایز ياهتیباذـج  الاب و  ياهکینکت  اـب  هک  اـهملیف  نیا  دتـسرفب . نیمز  هب  ار  رگید  ناگتـشرف  ادـخ  هک  دراذـگن  اـت  دـنکیم ، دوعـص  نامـسآ 
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نتسویپ دراد و  دوجو  ناطیش  يورین  مان  هب  ییورین  هک  دنکیم  تیوقت  ار  لامتحا  نیا  مک  تسد  ای  رواب  تیاهن  رد  دوشیم ، دیلوت  یناتساد 
. تسا رثؤم  دیفم و  رایسب  وا  هب 

رد ضارتعا  داقتنا و  هب  لیم  هدـش ، هتفرگ  راک  هب  زیمآ  تنطیـش  رایـسب  هک  یناطیـش  شبنج  هب  يروآیور  تیباذـج و  لماوع  زا  رگید  یکی 
. تسا ناناوج 

یلیخ راگزاسان و  ناسنا  تعیبط  ترطف و  اب  هتفرگ  لکـش  برغ  ندمت  ياههمانرب  فادـها و  ساسا  رب  هک  ام  یگدـنز  لدـم  کش  نودـب 
. تسا هدنهد  رازآ 

. تسا یهابت  زا  راشرس  هناملاظ و  تسایند -  مدرم  مامت  ام  زا  مروظنم  ام -  یعامتجا  یگنهرف و  یشزومآ ، یسایس ، يداصتقا ، ماظن 
رصاعم ندمت  دوپ  رات و  رد  هک  یهابت  نیا  ياههناشن  اما  ماهداد . حیـضوت  رگید  ياهاج  رد  مزادرپب و  عوضوم  نیا  هب  مهاوخیمن  اجنیا  رد 

یللمللا و نیب  ةرخسم  زیاوج  اهلادم و  كردم ، لوپ ، ریظن  چوپ  ياهـشزرا  هدوهیب ، ياهجنر  اهبارطـضا ، اهیگدرـسفا ، هدیچیپ ، ام  یگدنز  و 
. تسا رگید  يانعمیب  موهوم و  ةدیدپ  نارازه 

ار دوخ  میرح  هب  زواـجت  متـس و  هدرکن  ینورد  ار  اـنعمیب  ياـهراجنه  نیا  زونه  دوشیم و  انـشآ  هصرع  نیا  اـب  هزاـت  هک  یناوج  ناوجون و 
اکیرمآ و رد  عیسو  ییوجشناد  ياهـشبنج  دهاش  يههد 1960 رد  تلع  نیمه  هب  ًاقیقد  دروآیم . ور  یـشکرس  هب  دـنکیم و  ساسحا  ًالماک 
اهـشبنج و نآ  دمآ . دوجو  هب  ضارتعا  یقیـسوم  ناونع  هب  لاتم  یقیـسوم  مان  هب  ياهدیدپ  هک  دوب  اهـشبنج  نیا  جوا  رد  ًاقیقد  میدوب . اپورا 
، يرادهیامرـس ینغ ، ریقف و  ۀلـصاف  ییارگفرـصم ، اب  تفلاخم  ریظن  یفادها  تشاد . یتسرد  رایـسب  فادـها  ادـتبا  رد  یقیـسوم  کبـس  نیا 

یتاقبط فالتخا  هب  ات  دندیشوپیم  دندرکیم و  ادیپ  هراپ  ياهسابل  اههلابز  زا  دنتفریم و  ناناوج  ًالثم  یناسنا و …  طباور  شیاسرف  گنج ،
. تسا دنلب  يادص  ورس  زیمآ و  تناها  ياهفرح  دایرف ، لاتم  یقیسوم  یگژیو  دنتخادنایم ، هار  دایرف  داد و  دننک ، ضارتعا  یتلادعیب  و 

. دوب راک  رد  یبوخ  فادها  اما  دوبن  تسرد  هشیمه  دشیم  هدرب  راک  هب  ناناوج  نیا  يوس  زا  هک  ییاهشور  هتبلا 
زا هدافتسا  هب  توعد  تلادع ، مدرم و  هب  قشع  ریظن  ییاهراعـش  نیب  رد  درک . ادیپ  قوس  یفارحنا  تاهج  هب  شبنج  نیا  هک  تشذگن  يرید 

ییاههورگ دنتفرگ و  رارق  يرادهیامرس  ياهتکرش  تیامح  دروم  شوج  دوخ  یقیـسوم  ییاهورگ  دش ، ادیپ  ردخم  داوم  ریاس  اناوجیرام و 
نیلرم لثم  فورعم  ناگدنناوخ  هزورما  هک  ییاج  ات  دنداد ، قوس  ندش  يراجت  يوس  هب  ار  لاتم  یقیـسوم  میرِک  هورگ  سکیردنه و  ریظن 
کیش ياهکیتوب  رد  فازگ  تمیق  اب  هراپ  ياهسابل  دناهتفرگ و  رارق  يراد  هیامرس  ماظن  تمدخ  رد  ًالماک  لاتم  حرطم  ياههورگ  نوسنم و 

. دسریم شورف  هب 
ریظن یعامتجا  ياهداهن  دوب و  ناشنابز  درو  تناها  يدـنت و  دـندرکیم و  تکرح  یعاـمتجا  ياهـشزرا  فـالخ  هک  اـجنآ  زا  اـههورگ  نیا 
يوس زا  دنتـشاد و  یناطیـش  ياهـشیارگ  يارب  یبوخ  تیفرظ  دـندادیم ، رارق  هلمح  دروم  ار  نید  هداوناخ و  شزومآ ، تموکح ، داـصتقا ،
راذگ هیاپ  ار  نآ  ناوتب  دیاش  هک  ثبس  کلب  هورگ  يهدنناوخ  نروبزآ  يزا  دندش ، فرحنم  تمس  نیمه  هب  يرادهیامرس  ناهنپ  يا  هتـسد 

تارکفت لابند  هب  زگره  میتسه و  لاتمیوه  یقیسوم  هورگ  کی  ام  هک  درک  مالعا  لاس 1976  رد  ياهبحاصم  رد  درک ، یفرعم  لاتم  کبس 
اب ياهدـع  دـندرکیم و  یفرعم  یناطیـش  هورگ  ناونع  هب  ار  اـهنآ  يداـیز  تایرـشن  هک  دوب  نآ  يارب  يریگ  عـضوم  نیا  میاـهتفرن . یناـطیش 

. دندشیم رضاح  اهنآ  ياهترسنک  رد  ییارگناطیش  ياهسابل  بادآ و  تالاح ،
یبوخ ترهش  تورث و  دناوتیم  دریگیم و  رارق  یبوخ  تاغیلبت  لابقتـسا و  دروم  یناطیـش  ياوه  لاح و  دندید  هک  ییاههورگ  جیردت  هب 

یقیـسوم ياههخاش  ریاس  ییوداج و  لاتم  ای  لاتم  کلب  هک  دوب  اجنیا  زا  دـندز ، یناطیـش  ياهراک  هب  تسد  دروایب ، ناـغمرا  هب  اـهنآ  يارب 
نخـس يدـیلپ  جـنر و  زا  ياهنادـیماان  روط  هب  هتفرگرب و  مسیدوب  زا  ار  دوخ  مان  هک  اناورین  لثم  یهورگ  ًـالثم  تفرگ . لکـش  لاـتم  يوه 

یـشکدوخ نامز  ات  دیـسر و  یناوارف  تورث  ترهـش و  هب  درک و  حرطم  ار  ویتانرتلآ  لاتم  کبـس  يو  یت . ماهکبـش . ینابیتشپ  اب  دیوگیم ،
. درک ریزارس  دوخ  ینویزولت  ناگدننک  هیهت  بیج  هب  ار  یتفگنه  لوپ  هورگ ) نیا  يهدنناوخ   ) نیبوک ترک 
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؟ دش هجاوم  لابقتسا  اب  زین  اهروشک  رگید  رد  راشرس ، ياهدوس  نیا  * 
. دـننک داـجیا  يروشک  ره  رد  ار  اـههورگ  نیا  یموب  لدـم  هک  تسنیا  دـناهدرک  لاـبند  ریخا  لاـس  دـنچ  رد  گرزب  ياهتکرـش  هک  یفدـه 
، ناریا رد  دـیاسید  هورگ  زا  ییاههخـسن  یقرـش و  بونج  يایـسآ  رد  يدوسپار  ارگنآ و  ياههورگ  ناملآ و  رد  زتناهدـه  لثم  ییاههورگ 

. دنتسه یهجوت  لباق  ياههنومن 
کی دنتسناوت  مدرم  یهجوتیب  زا  هدافتـسا  ءوس  هدش و  باسح  يزیر  همانرب  اب  یـسایس  يرادهیامرـس و  ياهلتراک  دینیبیم ، هک  روطنامه 

یگدنز يارب  يرگید  لدم  دنزیرب و  مه  رد  ار  هطلس  ماظن  دوب  نکمم  هک  ار  یناناوج  دننک و  لیدبت  تصرف  هب  ار  دوخ  هیلع  يدج  دیدهت 
راـتیگ ياـپهباپ  هنوگچ  هک  دـش  نیا  ناـشتمه  دـنداد و  تهج  هماـنرب  رکف و  نودـب  ضارتـعا  هدوهیب و  ياـهدایرف  داد و  تمـس  هب  دـنبایب ،

زا ار  لاعف  ضارتعا  لوحت و  يورین  ناناوج ، نیمه  لوپ  دادعتـسا و  اب  عقاو  رد  دـنهدب . شحف  نامز  نیمز و  هب  دنـشکب و  دایرف  کـیرتکلا 
ياههورگ هراونشج  لاس 2000  زا  هنیمز  نیا  رد  ناشخرد  ياهدادعتسا  زا  يرادربهرهب  هتبلا  تیامح و  فشک و  ياتسار  رد  دنتفرگ .! اهنآ 

ادز و ورین  ياهیمرگرس  هناسویأم و  ياهدایرف  اب  ناناوج  ۀناهاوخلوحت  یـضارتعا و  تکرح  مینیبیم  هک  روطنامه  دش و  رازگرب  ینیمز  ریز 
ملظ و موادـت ، زج  یتیـصاخ  هک  هدـش  لیدـبت  يرگید  موـهوم  شزرا  هب  اههراونـشج  زیاوـج  ندروآ  تـسد  هـب  يارب  شـالت  زوـس و  رکف 
دوـجوم و مظن  هـب  ضارتـعا  تفلاـخم و  ییارگناطیـش  تیباذـج  لـلع  زا  رگید  یکی  نـیا  رب  اـنب  درادـن . اـیند  رد  یمحریب  یتلادـعیب و 

. تسا بلاج  ازناجیه و  ناناوج  يارب  هک  تسا ، یعامتجا  جیار  ياهشزرا 
؟ دینکیم یبایزرا  هنوگچ  هنیمز  نیا  رد  ار  ناسنا  ترطف  شقن  دراد ، یفلتخم  للع  نآ  هب  شیارگ  یتسرپ و  ناطیش  * 

رد ایند ، نیا  رد  روضح  يدام و  نت  هب  نتـسویپ  زا  شیپ  اهناسنا  ام  حور  دراد . يرطف  قیمع  يهشیر  ییارگناطیـش  هب  شیارگ  رگید  لماع 
. تسا هتخانشیم  یلاع  تافص  مامت  اب  هدرک و  هدهاشم  اههولج  مامت  اب  ار  دوخ  راگدرورپ  هدوب و  دنوادخ  رضحم  رد  توکلم و  ملاع 

اب ار  وا  هک  یتـهج  زا  دزرویم و  قشع  وا  هب  هتخانـش  هدـید و  تمحر  فطل و  لاـمج و  تافـص  اـب  ار  دـنوادخ  هک  تهج  نآ  زا  اـم  حور 
. تسا هدرک  هبرجت  ار  تبیه  تیشخ و  هدید ، تیراهق  تمظع و  توربج و  لالج و  تافص 

تبیه فوخ و  هب  لیام  ًاترطف  مه  میتسه و  قشع  ییابیز و  يوجتـسج  رد  مه  میاهدـش  رود  یتوکلم  الاو و  يهبرجت  نآ  زا  هک  ایند  نیا  رد 
، دریگیم ارف  ار  نامبلق  چوپ  ياهقـشع  موهوم و  ياهییابیز  میباین ، ار  یقیقح  قشع  مینیبن و  ار  یقیقح  ییابیز  رگا  هک  روطنامه  تیـشخ . و 
مشخ و اب  یناطیـش  شبنج  میرادیم . او  شپت  هب  ار  دوخ  لد  موهوم  تمظع  فوخ و  اـب  میـسانشن ، ار  یهلا  نارکیب  هوکـش  تمظع و  رگا 
رد دـهدیم . فرحنم  موـهوم و  یخــساپ  يرطف  قـیمع  زاـین  نـیا  هـب  دــنازرلیم و  ار  ناـسنا  بـلق  یتاـظحل  يارب  سرت  داـجیا  تنوـشخ و 

اهفیر و تعرـس  ادص ، يالاب  مجح  دنلب و  يادـص  ترفنرپ ، دـنت و  راعـشا  هدـنناوخ ، كانتـشحو  ياهمیرگ  یتسرپ ، ناطیـش  ياهیقیـسوم 
هدــننیب و ره  شارخلد ، ياـههرعن  زیگنا و  لوـه  يزادرپ  هنحــص  نشورتـسید و  ياـهتکفا  توـیم ، ملاـپ  ياـهکینکت  زا  هدافتــسا  يدوـلم ،

. تسا ریذپلد  ناناوج  زا  ياهدع  يارب  ناجیه  نیا  دنازرلیم . ار  وا  بلق  دهدیم و  رارق  ریثأت  تحت  ار  ياهدنونش 
يرارکت و یلیمحت و  یلدم  رد  یعیبط  ياهزاین  هب  هجوت  نودـب  ار  دوخ  یگدـنز  روشرپ  ياهلاس  زورما  ناوج  هک  مینک  روصت  رگا  هژیو  هب 

دهاوخن يدرد  چیه  هب  هدنیآ  رد  هک  دناوخب  ار  یـشزرایب  ياهـسرد  یگدنز  موس  يههد  طساوا  ات  تسا  ریزگان  هک  یناوج  دـنارذگیم ،
زا کـی  چـیه  هن  جاودزا و  هن  لغـش ، هن  دوشیمن ، هتخانـش  لـماک  دنورهـش  کـی  ناونع  هب  ییاـناوت  رورغ و  دادعتـسا و  جوا  رد  دروـخ و 

. تسا هدشن  فیرعت  عقوم  هب  وا  ياههتساوخ 
عونت نآ  ناجیه  ساره و  ارگناطیـش و  یقیـسوم  ياضف  دشاب ، هتـشادن  یتسد  مه  دنوادخ  تفرعم  بان و  تیونعم  هب  رگا  طیارـش  نیا  رد 

. دوب دهاوخ  دنیاشوخ  یغورد  تقوم و  یخساپ  دهدیم و  وا  یگدنز  هب  یبلاج 
؟ دییوگب اهروشک  ریاس  اب  ناریا  رد  ناتسرپ  ناطیش  توافت  ناریا و  رد  یتسرپ  ناطیش  زراب  ياهیگژیو  زا  * 

. تسا هدشن  لیدبت  يژولوئدیا  هب  دربیمرس و  هب  نیدامن  ةرود  رد  زونه  ام  روشک  رد  ییارگناطیش  ای  یتسرپناطیش 
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یبهذـم یـسایس و  يژولوئدـیا  کی  هب  الاباک ) ای  الابق   ) يدوهی نافرع  ینابم  زین  يرنوسامارف و  هکبـش  هب  هجوت  اب  یبرغ  ياهروشک  رد  اما 
يهلحرم زا  دعب  دنراد ، اهدامن  هک  يدرکراک  اب  هک  تشاد  هجوت  دیاب  یلو  دراد . یگنهامه  مسینویهـص  ياهنامرآ  اب  ًالماک  هدش و  لیدبت 

. دیسر دهاوخ  يژولوئدیا  لاقتنا  هب  تبون  اهدامن ، جیورت 
، تسینویهـص ۀـشیپرنه  نالف  هک  دـندید  هاگنآ  دـش و  ناطیـشرس  دامن  هب  هراشا  ام  ناناوج  کیلع  مالـس و  یتقو  منک  ضرع  نشور  یلیخ 

هدرک يدننامه  ساسحا  اهنآ  اب  هاگآدوخان  روط  هب  دربیم ، الاب  روطنآ  ار  شتسد  زین  اکیرمآ  روهمج  سیئر  تسیلاباک و  راکشزرو  نالف 
. دنادیم دوخ  نآ  زا  ار  اهنآ  ياههشیدنا  اهشزرا و  و 

نیمز رد  ناطیـش  تموکح  ققحت  يانعم  هب  هتـسشن و  نیمز  هرک  يور  زب  کی  تروص  هب  هک  تسا  تموفاـب  زا  يداـمن  ناطیـشرس  تلاـح 
. تسا

رتقیمع ياههیال  زا  دننیبیم و  یعامتجا  تافارحنا  رظنم  زا  طقف  ار  یناطیش  شبنج  دنرادن و  هجوت  عوضوم  داعبا  نیا  هب  نیلوؤسم  هنافسأتم 
یگنهرف و ياهنامزاس  هکلب  تسین ، یماظتنا  يورین  راک  اـهنت  نآ  اـب  ههجاوم  ثحب  نیا  قیمع  ياـههیال  نتفرگ  رظن  رد  اـب  دـننکیم . لـفاغت 

. دنشاب هتشاد  همانرب  دننک و  رکف  نآ  يارب  دیاب  روشک  یسایس 
لـقع و ربارب  رد  ناـمیا  یحیـسم  يدوهی -  گـنهرف  رد  هک  تسنیا  مالـسا  ياـیند  هکلب  ناریا و  رد  ییارگناطیـش  دروم  رد  رگید  عوضوم 

. تسا ییارگلقع  دامن  ناطیش  دراد و  رارق  شناد 
. تسارگ ایند  وجتعفنم و  لقع  هب  دودحم  لقع  اجنآ  رد  هتبلا 

تشهب زا  ناسنا  اب  شناد  تخرد  يهویم  زا  ندروخ  هب  اوح  مدآ و  توعد  اب  هک  دوشیم  دادملق  شناد  لقع و  دامن  ناطیـش  لاح  ره  هب  اما 
. تساهدوب ناطیش  هب  دارفا  زا  یلیخ  بذج  ۀنیمز  عوضوم  نیا  دش و  هدنار 

نیا زا  دوشیم . راوتـسا  تفرعم  درخ و  ةدولاش  رب  نامیا  تسا و  مهو  لهج و  دامن  ناطیـش  درادـن و  گنر  اـنح  نیا  مالـسا  ياـیند  رد  اـما 
هک تسا  ریزگان  دنک ، هبرجت  مالسا  ناهج  ناریا و  رد  هتشاد ، اهروشک  ریاس  رد  هک  ار  یتاقیفوت  دهاوخب  رگا  ییارگناطیـش  شبنج  تهج 
هب ریسفت  ءوس  اب  هک  ار  ینافرع  ياههزومآ  زا  یخرب  هدرک و  زاغآ  اتـسار  نیا  رد  ار  یتامادقا  هتبلا  دنزب و  تسد  مالـسا  نید  رد  فیرحت  هب 
رد ار  یمالـسا  باـن  ناـفرع  هیفوص ، فرحنم  ياـههقرف  یخرب  زا  تیاـمح  اـب  صوصخ  هب  دـننکیم . هتـسجرب  دوشیم ، لیدـبت  يزیتـسلقع 

. دنیامنیم هدش  خسم  ياهرهچ 
. دیهد حیضوت  دوهی  نافرع  رد  ییارگناطیش  ياههشیر  يهرابرد  * 

دنناوتیمن نایدوهی  نیا  رب  انب  دوشیمن ، هتفریذپ  نایدوهی  هعماج  رد  يدوهی ، ریغ  چـیه  دنتـسه و  رترب  موق  لیئارـساینب  نایدوهی ، داقتعا  هب 
. دناهدرک رپ  يدوهی  نافرع  اب  ار  ءالخ  نیا  اهنآ  دننک ، توعد  دوخ  نید  هب  ار  نارگید  نایدا  ریاس  ناوریپ  لثم 

ایند رد  هزورما  دیدنویپب . دوهی  نافرع  هب  دیناوتیم  یلو  دـیوش  يدوهی  دـیناوتیمن  یحیـسم  ای  ناملـسم  کی  ناونع  هب  امـش  هچ  رگا  ینعی 
. دریگیم تروص  الابق  نامه  ای  دوهی  نافرع  يارب  يدایز  تاغیلبت 

ياهنامر رد  دنکیم ، ادیپ  یگنررپ  شقن  ویلیئوک  ياهنامر  رد  الاباک  ياههزومآ  دنوشیم و  تسیلاباک  انودام  ریظن  يروهـشم  ياهتیـصخش 
. دوشیم هدید  الاباک  میلاعت  ینشور  هب  رگایمیک  یتح  میرپ و  هزیشود  ناطیش و  ادیرب ، مجنپ ، هوک 

نافرع اب  حیحص  بلاطم  نیمه  رد  تسا و  دایز  نآ  حیحص  بلاطم  تسا و  هتـسشن  یهلا  گرزب  يایبنا  میلاعت  ةرفـس  رـس  دوهی  نافرع  هتبلا 
. دوشیم زاغآ  تافیرحت  نیمه  زا  لکشم  هک  هتفرگ  تروص  نآ  رد  مه  یکانتشحو  تافیرحت  اما  دنکیم . ادیپ  يدننامه  یمالسا 

رهق و لالج و  ياههولج  عقاو  رد  دننادیم و  رش  ریخ و  ياهاریفس  ای  تایلجت  ياراد  ار  ادخ  اهنآ  هک  تسنیا  دوهی  نافرع  تافیرحت  زا  یکی 
لیئامَس مان  هب  ياهتشرف  تسد  هب  رش  ياهورین  يربهر  دننکیم . یفرعم  تسا ، ملاع  رد  رـش  شیادیپ  أشنم  هک  رـش  ياههولج  ار  یهلا  طخس 

رب دندوب ، مه  اب  تشهب  رد  هک  یناگتشرف  زا  یکی  ینعی  لیئامس  هک  دنیبیم  دیآیم ، نیمز  هب  لیئربج  یتقو  لیرباگ  ملیف  رد  هدش و  هدرپس 
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. دراد مان  ارحا  ارتیس  یهلا  رش  ناهج  دنکیم . تموکح  نیمز 
. تسا خیرات  راودا  ای  اهاطیمش  ةزومآ  نآ  دنهنیم و  ار  يرگید  ةزومآ  جک ، تشخ  نیمه  رب 

رد یهاگ  میربیم و  رـس  هب  تمحر و  فطل و  یِّلََجت  نارود  رد  یهاگ  دـنکیم ، رییغت  فلتخم  راودا  رد  دـنوادخ  ياههولج  الابق  ساسا  رب 
یهاگ دناهدوب و  دنوادخ  تمحر  لومشم  یهاگ  لیئارساینب  موق  مینیبیم  تاروت  رد  هکنانچ  یهلا ، توربج  لالج و  بضغ و  رهق و  رصع 

دوشیم و دایز  هاـنگ  هب  ناـسنا  لـیم  هک  تسیاـهرود  دریگیم ، ار  ناربماـیپ  نماد  یتح  هک  بضغ  رهق و  نارود  وا . بضغ  رهق و  راـتفرگ 
. دراذگیم نایصع  هب  رس  ناسنا 

. تسادخ پچ  تسد  ناطیش  عقاو  رد  رتیدیحوت  هاگن  اب  تسا و  ناطیش  ۀبلغ  رصع  توربج  رهق و  یِّلََجت  نارود 
دـض ۀـبلغ  ةرود  نامزلارخآ  رد  یترابع  هب  ای  نآ  زا  شیپ  ات  تسیهلا و  فطل  تمحر و  تاـیلجت  زاغآرـس  حیـسم  روهظ  ـالاباک  بتکم  رد 
رصع رد  زورما  ام  تسا و  نیمز  رد  ارحا  ارتیـس  ساکعنا  سویراوکآ  دنمانیم . سویراوکآ  رـصع  ار  نآ  هک  تسا  ناطیـش  نامه  ای  حیـسم 

یتح دیوش ، هارمه  ناطیـش  اب  دیاب  دیـسرب  یبایماک  یگدنز و  يورین  تردق و  هب  دـیهاوخیم ، رگا  نیا  رب  انب  میربیم . رـس  هب  سویراوکآ 
. دیوش یناطیش  دیاب  دیشاب ، گنهامه  ادخ  یِّلََجت  اب  ناطیش  رصع  رد  دیهاوخیم  رگا 

؟ تسا توافتم  هنیمز  نیا  رد  یمالسا  شرگن  هکیلاح  رد  * 
. تسا قلطم  ریخ  وا و  تاذ  نیع  دنوادخ  تافص  مامت  یمالسا  شرگن  رد 

لیلحت رد  ام  هک  دنتسه  وا  تاذ  تالامک  یهلا  ءامـسا  تافـص و  درک . هکتهکت  ار  یهلا  تافـص  دیابن  دینیبب ) . ار  هغالبلا  جهن  لوا  ۀبطخ  )
. تسا يدحا  سدقا  تاذ  نآ  دراد و  تقیقح  کی  كاپ  تافص  نآ  مامت  اما  مینکیم ، ددعتم  ار  اهنآ  دوخ  تخانش  يارب  یلقع 

رهق و فطل و  نایم  دزاس و  یلجتم  شیوخ  بلق  رد  مه  اب  ار  ادـخ  تافـص  مامت  دـیاب  وا  يامن  مامت  ۀـنییآ  ادـخ و  ۀـفیلخ  ناونع  هب  ناـسنا 
راگدرورپ هب  هناقشاع  تمدخ  یگدنب و  ءاجر و  اب  هارمه  فوخ  تبیه و  زا  راشرس  قشع  یعون  هب  لاح  نیا  رد  دنک ؛ عمج  لالج  لامج و 

. دسریم شیوخ 
دنتسرپیم و ار  تافص  لماک  تاذ  ياج  هب  دناهدش و  دقتعم  ناهنپ  كرش  یعون  هب  دنوادخ  تافـص  ياهمان و  نایم  زیامت  رثا  رب  الاباک  رد 

: دومرف اهنآ  هب  دوه  ترضح  دندرک و  داع  موق  هک  دوب  يراک  نیا 
امش و هک  ییاهمان  رد  ایآ  َنیرِظَْتنُْملا  َنِم  ْمکَعَم  ّینِإ  اوُرِظَْتناَف  ٍناْطلُس  ْنِم  اِهب  ُهّللا  َلََّزن  ام  ْمکُؤابآ  َو  ُْمْتنَأ  اهوُُمتیَّمَس  ءامْـسَأ ٍ  یف  ینَنُولِداُجت  َأ 

. تسا هداتسرفن  ورف  نآ  رب  ار  یناهرب  چیه  دنوادخ  هکیلاح  رد  دینکیم  لادج  نم  اب  دیاهدیمان  ناتناردپ 
71 فارعا /  متسه . رظتنم  امش  اب  مه  نم  دیشاب ، رظتنم  سپ 

نیمه هب  ( 6 ماعنا /  . ) میدادن امـش  هب  هک  میداد  ینکمت  تردق و  اهنآ  هب  دیامرفیم  نآرق  دندوب و  هتفر  شیپ  رایـسب  یملع  رظن  زا  داع  موق 
هک یتمعن  همه  نآ  هب  نتـسیرگن  دوخ و  درخ  هشیدـنا و  اـب  اـهنآ  اـت  تساوخیم  دادـن و  دوه  ترـضح  هب  یـصاخ  ةزجعم  دـنوادخ  تهج 

ياهمان اتکی ، دنوادخ  ياج  هب  دندوب و  هدرک  هیزجت  تافـص ش  اهمان و  رد  ار  ادخ  اهنآ  یلو  دـنمهفب . ار  قح  تسا  هداد  اهنآ  هب  دـنوادخ 
. تسا نشور  مه  نآ  تبقاع  دوشیم و  هدومیپ  الابق  رد  هک  تسیهار  ًاقیقد  نیا  دندیتسرپیم و  ار  وا 

رما نیا  هب  شیارگ  رد  ار  هدـنرادزاب  شقن  لوؤسم و  یمـسر ) ریغ  اـی  یمـسر  زا  معا   ) اـهنامزاس اـهداهن و  مادـک  ًاـقیقد  ریـسافت ، نیا  اـب  * 
؟ دنراد

تکرح تیفرظ  هک  ییاهنامزاس  مامت  يارب  ار  یگنهامه  ياههمانرب  ات  دوش  فیرعت  دیاب  يداتـس  شقن  کی  لوا  يهلحرم  رد  کش  نودب 
داشرا ترازو  یمومع  گنهرف  ياروش  ای  ناناوج  یلم  نامزاس  هدـهع  هب  ًانوناق  شقن  نیا  دـیامن . هئارا  یحارط و  دـنراد ، ار  تهج  نیا  رد 

. تسا
یلد درد  اجنیا  رد  مراد  تسود  دننک . مادقا  دنوش و  هنحـص  دراو  یـساسا  یـسانشراک  ياهراک  اب  دیاب  یلم  هناسر  هژیو  هب  اههناسر  سپس 
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یبوخ دـح  رد  تفریذـپ و  ار  حرط  نیا  اههکبـش  زا  یکی  هک  میتشون ، یحرط  روهظون  ياهتیونعم  يهراـبرد  هتـشذگ  لاـس  منک . حرطم  ار 
شهوژپ زوجم  اهنآ  دش و  هئارا  یشهوژپ  حرط  یتقو  دهاوخیم ، یـشهوژپ  شخب  کی  همانرب  نیا  هک  دنتفگ  ناشدوخ  دعب  درک . بیوصت 

ماجنا و زا  دعب  ات  دینک  بذـج  رگید  ياهنامزاس  زا  ار  شهوژپ  هجدوب  هک  دـنتفگ  هدـننک  هیهت  هب  دـندرک ، رداص  دـیلوت  زوجم  زا  شیپ  ار 
. دش فقوتم  ًالمع  هژورپ  نیا  مینک و  رداص  ار  دیلوت  زوجم  شهوژپ ، دییأت 

، دشاب هتشادن  یشهوژپ  ياههجدوب  امیـس  ادص و  هک  تسا  رارق  رگا  دشاب ، نشور  فیاظو  میـسقت  نالک  حرط  کی  رد  دیاب  دراوم  نیا  رد 
تاغیلبت نامزاس  یـشهوژپ  تنواعم  ًالثم  هطوبرم  نامزاس  هب  ار  هدـننک  هیهت  هدـش ، فیرعت  دـنور  اب  صخـشم و  روط  هب  همان  یفرعم  کی  اب 

مه رگا  دنهدب . رثا  بیترت  نآ  تساوخ  رد  همان و  یفرعم  نیا  هب  هک  دننادب  دوخ  يهفیظو  مه  اهنآ  دشاب و  نشور  فیلکت  هک  دـنک  یفرعم 
راک شدرگ  کی  رد  ار  دراوم  نیا  دننک و  رارقرب  ینورد  یگنهامه  امیس  ادص و  نامزاس  دوخ  تسا ، یلاحم  راک  اهنامزاس  نیب  یگنهامه 

. دنامن نیمز  يور  لئاسم  نیا  ات  دهد . عاجرا  نامزاس  ياهشهوژپ  زکرم  هب  عیرس  نشور و 
ات مینک  اوعد  دـیاب  ام  دـنهد . رارق  مزال  تاعالطا  نایرج  رد  ار  ناشدوخ  زا  لصفنم  ناسانـشراک  اهنامزاس ، یخرب  هک  تسنیا  رگید  ۀـلأسم 

ناسانـشراک و نیب  فاکـش  نیا  میـشاب . هتـشاد  یـسرتسد  میدرک  لابند  نامدوخ  هک  یبلاطم  یتح  بلاطم ، زا  یـشخب  هب  هک  دـنهد  هزاـجا 
مه دنـشاب و  هتـشادن  نتفگ  يارب  یفرح  دنرادرب و  اههنیمز  نیا  رد  هعلاطم  زا  تسد  ناسانـشراک  مه  هک  دوشیم  ثعاب  یتلود  ياهنامزاس 

ماجنا یتسرد  راک  هک  دـننکیم  رکف  ناشدوخ  تسیلم و  تینما  لخم  ًاضعب  هک  دـنهد ، ماجنا  یـسانشراک  ریغ  ياهراک  هطوبرم  ياـهنامزاس 
. دناهداد

ياهـشبنج لثم  یتاعوضوم  رد  اههاگـشناد  دـیتاسا  یتح  هیملع و  ةزوح  يونعم  یملع و  میظع  ياـهتیفرظ  هک  هدـش  ثعاـب  تالکـشم  نیا 
. دریگن رارق  هدافتسا  دروم  یتسرپ  ناطیش  ییارگناطیش و  ای  ینید  يونعم و  دیدپون 

ماجنا ار  یتیـصاخیب  هدوهیب و  ياـهراک  اـی  دـننکیمن  يراـک  چـیه  اـی  هنیمز  نیا  رد  دـنمناوت  ياـهنامزاس  هک  منکیم  ضرع  عـالطا  اـب  هدـنب 
. درادن مه  یتبثم  ریثأت  دیدرتیب  دشاب ، هتشادن  یفنم  رثا  رگا  هک  دنهدیم 

رادـشه نایوجـشناد  نایم  رد  اههاگـشناد و  رد  یتسرپ ) ناطیـش   ) شیارگ نیا  هعاشا  هب  تبـسن  يربهر  ماقم  یگدـنیامن  داهن  یگزات  هب  * 
؟ درک هدافتسا  يرکف  هلحن  نیا  راهم  يارب  ناوتیم  ییاهراکوزاس  هچ  زا  سانشراک  کی  ناونع  هب  امش  رظن  هب  تسا ، هداد 

یناطیش ياهمانرب  اب  دوشیم و  ییاههدافتـسا  ءوس  هچ  وا  يورین  زا  هک  دنادب  وجـشناد  کی  یتقو  میهدب . شنیب  هک  تسنیا  هار  نیرتنـشور 
یناطیـش شبنج  ناج  ورم  ناراذگناینب و  روصت  هک  دنادب  ناوج  کی  رگا  دـننکیم . هابت  وا  رد  ار  یگدـنز  رییغت  تردـق  ضارتعا و  ییاناوت 

اب هک  دـننادب  رگا  دـنریگب ، تمدـخ  هب  دـننک و  راهم  دوخ  لایما  فادـها و  تهج  رد  دنفـسوگ  کـی  لـثم  ار  مدرم  دـنناوتیم  هک  تسنیا 
قیمع ياههیال  هب  هتخاس و  دوخ  هچیزاب  ار  شایناسنا  ياهشزرا  یسانشابیز و  ۀقئاذ  هکلب  وا  یندب  يورین  يرکف و  ناوت  اهنت  هن  يزیرهمانرب 

. دروآ دهاوخن  يور  نآ  هب  سک  چیه  دننکیم ، ضرعت  وا  يرطف  يونعم و 
؟ دوشیمن یناسر  عالطا  ام  روشک  رد  تارکفت  هنوگ  نیا  بولطمان  ياهدمایپ  هب  تبسن  ارچ  امش  رظن  هب  * 

دوخ گرزب  بیـسآ  دـننادیمن . نآ  زا  يزیچ  دـنراد ، هدـهع  هب  ار  تیلوؤسم  نیا  هک  یناسک  هکیلاح  رد  دـنک ، یناـسر  عـالطا  یـسک  هچ 
دنشاب هتشاد  ییآراک  دننک و  دشر  یبوخ  هب  ناسانشراک  هن  هک  تسا  هدش  ثعاب  یگنهرف  نیلوؤسم  هژیو  هب  نیلوؤسم  يرادنپ  سانـشراک 

ریاـس یگنهرف و  ياـهنامزاس  ناگدـنیامن  هک  یموـمع  گـنهرف  ياروـش  رد  دـنهد . هـئارا  يرثؤـم  دـیفم و  درکلمع  نیلوؤـسم  دوـخ  هـن  و 
هب لیلقت  تخانـش و  مدـع  تهج  هب  ار  یتسرپ  ناطیـش  ثحب  دـش و  لیکـشت  ياهـسلج  شیپ  هام  دـنچ  دـنراد ، روضح  هطوبرم  ياهنامزاس 

تـسام راگزور  ینید  يونعم و  شبنج  نیرتمهم  شبنج  نیا  هکیلاح  رد  دندرک ، جراخ  روهظون  ياهتیونعم  رامـش  زا  یعامتجا ، تافارحنا 
دهاش دـش و  دـهاوخ  نیمز  نامدرم  زا  يرایـسب  بهذـم  رود  نادـنچهن  يهدـنیآ  رد  دوش  قفوم  يرابکتـسا  گنهرف  ربا  ياـههمانرب  رگا  و 

، یقالخا يهینایب  یناطیـش  ییایند  يارب  دوخ  ۀنالاس  ياهـشیامه  رد  ییادوب  ناملـسم و  یحیـسم ، يدوهی ، ناتـسرپناطیش  هک  دوب  میهاوخ 
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يژولوئدـیا طسب  هب  یگدـنز  نوگاـنوگ  ياـهتحاس  رد  رد  دوخ  يداـقتعا  لوصا  ساـسا  رب  دـننک و  رداـص  یقوقح  یـسایس و  یعاـمتجا ،
. دنزادرپب یناطیش 

: زا دنا  ترابع  هدش ، نایب  يوال  ناوتنآ  طسوت  هک  ییارگناطیش  يداقتعا  لوصا 
تساسخ ياج  هب  يزابلد  تسد و   - 1

یناحور یموهوم  یلایخ و  هشقن  ياج  هب  یتایح  یگدنز   - 2
هناراکایر نداد  بیرف  ياج  هب  موصعم  شناد   - 3

ناسانشن کمن  هب  ندیزرو  قشع  ياج  هب  دنراد  ار  نآ  تقایل  هک  یناسک  اب  ندرک  تبحص   - 4
تروص ندنادرگرب  ياج  هب  ندرک  یهاوخنوخ  ماقتنا و   - 5

دزومآیم یلایخ  كانسرت  تادوجوم  ربارب  رد  تیلوؤسم  ياج  هب  ار  لوؤسم  ربارب  رد  تیلوؤسم  ام  هب  ناطیش   - 6
رتدب بلغا  یلو  رتهب  یهاگ  تسا ، تاناویح  رگید  دننام  ناسنا   - 7

یناور یکیزیف ، يدونـشخ  تذل و  کی  هب  اهنآ  مامت  هک  نوچ  دهدیم ، هئارا  ار  دوشیم  هتخانـش  هانگ  هک  ییاهزیچ  نآ  مامت  ناطیـش   - 8
. دنوشیم رجنم  یساسحا  ای 

. تساهاسیلک يراگدنام  لیلد  ناطیش  دوجو  اهلاس  نیا  مامت  رد  هک  ارچ  تساسیلک  تسود  نیرتهب  ناطیش   - 9
، دراد مه  یتـسرد  ياـهفرح  هکنیا  تهج  هب  یناطیـش  يژولوئدـیا  هدـش و  هتخیمآ  مه  هب  تسرداـن  تسرد و  ياـهفرح  تاداـقتعا  نـیا  رد 

دوخ یناسنا  ریغ  هنارادم و  سوه  زیمآتنوشخ ، لطاب ، ياهـشرگن  نآ  رانک  رد  تشاد و  دهاوخ  ار  هدنیآ  يایند  رد  موادت  ققحت و  ناکما 
ياهیماکان اهجنر و  اهـضراعت و  هب  یناطیـش  حرط  ساسا  رب  یگدنز  يهبرجت  زا  سپ  ات  دشکیم  لوط  اهلاس  تخاس و  دـهاوخ  یلمع  زین  ار 

. تسا هدیسر  زورما  ماکان  ناسنا  هک  میسرب  ياهطقن  نامه  هب  مییآرب و  یگدنز  يارب  يرگید  حرط  يوجتسج  رد  میرببیپ و  نآ 
نایم تاعلاطم  اب  یـشهوژپ  يوق  ياههتـسه  دوجو  نودب  دنک . یناسر  عالطا  يرگنـشور و  روما  نیا  هب  تبـسن  دهاوخیم  یـسک  هچ  لاح 

. دیشیدنا تخانش  نیا  جیورت  هب  دعب  ماگ  رد  ات  تخانش ، ار  گرزب  ۀئطوت  نیا  ناوتیم  رگم  هناهوژپ ، هدنیآ  درکیور  ياهتشر و 

مهدزناش تمسق  یتسرپ -  ناطیش 

اهربخ یسررب 
. مینارذگیم رظن  زا  ار  یتسرپ  ناطیش  دروم  رد  اهیرازگربخ  یجورخ  يور  رب  هتفرگ  رارق  رابخا  یخرب  ثحب ، همادا  رد 

. تفرگ رارق  زوین  انرب  یجورخ  يور  رب  ربخ  نیا  شیپ ، یتدم 
راـشتنا هب  یلاـح  رد  یلیلحت  يربخ -  تیاـس  کـی  یناـسر  عـالطا  يهناـهب  هب  ناـنز  نجهتـسم  ریواـصت  راـشتنا  یتـسرپ و  ناطیـش  جـیورت 

فالخ مادقا  نیا  هک  هدرک  مادقا  يرتلیف  چیه  نودب  مه  نآ  یجراخ  تسرپ  ناطیـش  ياههورگ  نانز  یقالخا  ریغ  نجهتـسم و  ياهسکع 
. دوشیم بوسحم  هناسر  کی  ندش  رتلیف  ای  فیقوت و  مکح  رد  هدوب و  تاعوبطم  نوناق 

ياهباتزاب هک  ناریا  رد  ناتـسرپ  ناطیـش  هدرتسگ  ياـهتیلاعف  زا  اـنرب  ياـهيرگاشفا  یپ  رد  اـنرب ، یناوج  هاگـشاب  راـگنربخ  شرازگ  هب 
ياـههورگ نیا  ياـهپیت  نیرتدـیدج  موـسر و  بادآ و  اـهنشج ، جـیورت  هب  یتـنرتنیا  تیاـس  کـی  تشاد ، یپ  رد  ار  یتواـفتم  ددـعتم و 

. تخادرپ یفارحنا 
هقرف و تیلاعف 70  زا  انرب  هک  دش  زاغآ  اجنآ  زا  تسرپ  ناطیـش  ياههورگ  ياهتیلاعف  صوصخ  رد  یناسر  عالطا  ام ، راگنربخ  شرازگ  هب 

عالطا نیا  رانک  رد  اما  دروآ . رد  ادـص  هب  نالوؤسم  يارب  ار  يرطخ  گنز  یناـسر  عـالطا  نیا  هک  داد  ربخ  ناریا  رد  تسرپ  ناطیـش  هورگ 
رادـشه و نیا  صوـصخ  رد  دـیفم  یناـسر  عـالطا  صوـصخ  رد  یتامادـقا  هب  هکنیا  ياـج  هب  يرواـبان و  لاـمک  رد  قوـف  تیاـس  یناـسر ،
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. تخادرپ ایلاتیا  روشک  رد  تسرپ  ناطیش  نانز  زا  نجهتسم  ریواصت  راشتنا  هب  هتشذگ  ياهزور  یط  دزادرپب ، ناسانشراک  ياهرادشه 
رـضاح نانز  نایرع  همین  ریواصت  راشتنا  اما  تسا ، هتفرگ  تروص  یناسر )!؟(  عالطا  ياتـسار  رد  مادقا  نیا  تیاس  ناریدـم  معز  هب  هچرگا 

هب اهتیلاعف و  جـیورت  هب  هناهاگآان  ای  هناهاگآ  قوف  مادـقا  هک  دراذـگیمن  یقاب  یکـش  ياج  هنوگ  چـیه  ناتـسرپ  ناطیـش  ییاـمیپهار  رد 
. تسا هتخادرپ  هورگ  نیا  صوصخم  ياهششوپ  صوصخ 

نیا ياهتیباذج )!(  رگید  زا  نز  درم و  تسرپ  ناطیـش  دـنچ  هناتـسود  طباور  زا  ییاهسکع  نایرع و  همین  يریواصت  شرازگ ، نیا  رب  انب 
. تسا هدرک  ضرتعم  یناسر  عالطا  هویش  نیا  هب  مه  ار  تیاس  نیا  نابطاخم  یتح  هک  تسیریوصت  شرازگ 

بطاخم بذج  فده  اب  اهنت  اهنت و  روکذـم  تیاس  هک  دـنکیم  تیوقت  ار  هبئاش  نیا  اهسکع  نیا  يور  رب  شـشوپ  ای  رتلیف و  چـیه  مدـع 
. تسا هداد  رارق  دوخ  تیاس  یجورخ  يور  نایرع  نینچنیا  ار  يریوصت  شرازگ  نیا  یصاخ  یگدز  قوذ  اب  رتشیب 

یخرب نینچمه  تیاس و  نیا  ناگدـننک  دـیدزاب  یخرب  ضارتعا  اما  تسا  روذـعم  دوخ  ربخ  لیمکت  يارب  روکذـم  ریواـصت  راـشتنا  زا  اـنرب 
نایماح ناگدننادرگ و  زا  یناشن  مان و  چیه و  هک  یلیلحت  يربخ –  حالطصا  هب  ياهتیاس  رصح  دحیب و  يدازآ  صوصخ  رد  نالوؤسم 

داوم فالخ  ًالماک  هک  زیگنارب  لمات  مادـقا  نیا  هکنیا  رب  فاضم  دـنک  رـشتنم  ار  قوف  ربخ  دـش  ثعاب  تسین  راک  رد  نانآ  يداـم  يرکف و 
هلمج زا  یلوتم  ياههاگتسد  تراظن  یلاخ  ياج  دماجنایم ، تیاس  کی  ندش  رتلیف  ای  فیقوت و  هب  لقادح  هدوب و  تاعوبطم  نوناق  ینوناق 

یهدـناماس حرط  زا  لاـس  ود  زا  شیب  هک  اـصوصخ  دـنکیم  ناـیع  شیپ  زا  شیب  ار  یتـنرتنیا  ياـهتیاس  تیلاـعف  رب  هیئاـضق  هوق  داـشرا و 
 … اما درذگیم  یتنرتنیا  ياهتیاس 

رب حیحـص  تراظن  مدـع  یلخاد ، ياهتیاس  رد  یقالخا  ریغ  نجهتـسم و  ریواصت  نیا  راشتنا  زا  راجزنا  مـالعا  اـب  هناـسر  سانـشراک  کـی 
یعدم ياهتیاس  هنوگ  نیا  ناریدم  هک  تسناد  یلـصا  لیالد  هلمج  زا  ار  بطاخم  بذج  هایـس  رازاب  ندمآ  دوجو  هب  يربخ و  ياهتیاس 

. درادیم او  يریواصت  نینچ  راشتنا  هب  ار 
: دیناوخب تفر ، اهيرازگ  ربخ  يور  رب  شیپ  یتدم  هک  زین  ار  ربخ  نیا 

باـتزاب جرک ، رد  یمنهج  لـفحم  کـی  رد  تسرپ  ناطیـش  درم  نز و  تشادزاب 80  ربخ  یمـسر  مـالعا  زویناکـسیا : يرازگربخ  نارهت – 
. تسا هدش  ور  هب  ور  یناوارف  ياهشنکاو  اب  لضعم  نیا  هتشاد و  ياهدرتسگ 

: تفگ روشک  لک  ناتسداد  یسایس  یتینما و  نواعم 
ياهنایار و مئارج  هنامرجم  قیداصم  دش و  دهاوخ  لیکشت  اهنامزاس  اههاگتسد و  یخرب  ياسؤر  ءرازو و  زا  لکشتم  یهورگراک  يدوز  هب 

. دش دهاوخ  نییعت  یسررب و  یتسرپ  ناطیش  ياهتیاس  نینچمه 
: تفگ رهم  راگنربخ  اب  وگتفگ  رد  یتسرپ  ناطیش  ياهتیاس  اب  ییاضق  دروخرب  هوحن  اب  طابترا  رد  جارس  رصان 

. دش دهاوخ  دروخرب  اهتیاس  هنوگ  نیا  رد  نالاعف  اب  تدش  هب  تسا و  هنامرجم  لامعا  زا  متح  روط  هب  ییاهتیاس  نینچ  لیکشت 
روشک رد  یتسرپ  ناطیـش  تیاس  تیلاعف 666  زا  رهم  يرازگربخ  اب  وگتفگ  رد  یعامتجا  سانـش  بیـسآ  يرهبا  دیجم  رتکد  شیپ  يدـنچ 

. دوب هداد  ربخ 
. تسا لاعف  روشک  رد  یتسرپ  ناطیش  هقرف  زا 70  شیب  نونکا  مه  هک  تسیلاح  رد  نیا 

. دنهدیم رارق  دوخ  یگتفه  مسارم  وزج  ار  یسنج  يراب  دنبیب و  يدازآ  نادرگناور و  ردخم  داوم  زا  هدافتسا  ناتسرپ  ناطیش 
اـههورگ و هداد  ناـنیمطا  هداد و  ربخ  یتسرپ  ناطیـش  ياـههورگ  تامادـقا  شیازفا  زا  شیپ  يدـنچ  زین  اـجان  یقـالخا  تینما  سیلپ  سیئر 

هتفای نامزاس  روط  هب  ای  هتسنادان و  ای  هتسناد  روشک  لخاد  رد  هک  هریغ  پر و  یتسرپ ، ناطیـش  دننام  یبرغ  هدش  ییاسانـش  لذتبم  ياههقرف 
. دش دهاوخ  ییاضق  ینوناق و  دروخرب  دننکیم  تیلاعف 

: دوزفا همادا  رد  درک و  هراشا  ياهنایار » ياهمرج  یصخشت  هورگراک   » لیکشت هب  نینچمه  روشک  لک  ناتسداد  یسایس  یتینما و  نواعم 
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لک ناتـسداد  تیلوؤسم  هب  ياهنایار  مرج  هناـمرجم  قیداـصم  یـسررب  روظنم  هب  یهورگراـک  هدـش  ینیب  شیپ  ياهناـیار  میارج  هحیـال  رد 
. تفرگ دهاوخ  رارق  یسررب  دروم  زین  یتسرپ  ناطیش  ياهتیاس  هنامرجم  قیداصم  هورگراک  نیا  رد  هک  دوش  لیکشت  روشک 

ریزو شرورپ ، شزومآ و  یمالـسا ، داشرا  گنهرف و  يروانف ، تاقیقحت و  تاعالطا ، يرازو  زا  لکـشتم  ار  هورگراک  نیا  ياـضعا  جارس 
. درمشرب سلجم  هدنیامن  ود  تاعالطا و  يروانف  روما  رد  هربخ  درف  کی  اجان ، هدنامرف  يرتسگداد ،

. رگید يربخ  مه  نیا 
دنفسا 1387 24

: تفگ سراف  یمومع  تینما  تاعالطا و  سیلپ  سیئر 
. دش ریگتسد  سراف  ناتسا  رد  یتسرپ  ناطیش  غلبم 

دنچ رد  سراف  یمومع  تینما  تاعالطا و  سیلپ  نارومام  سراف ، ناتـسا  یماظتنا  یهدـنامرف  یعامتجا  نواعم  زا  لقن  هب  سراف  شرازگ  هب 
. دندرک فشک  یکلا  تابورشم  يدایز  ریداقم  تسرپ  ناطیش  غلبم  کی  يریگتسد  نمض  هناگادج  تایلمع 

: تفگ ربخ  نیا  صوصخ  رد  سراف  یمومع  تینما  تاعالطا و  سیلپ  سیئر 
ياههورگ لبمـس  شور  هب  زاریـش  لامـش  رد  عقاو  یـشورف  كاشوپ  دـحاو  کی  رد  ناوضر ح ،»  » مان هب  یمناخ  دـندش  علطم  اـم  ناروماـم 

. دنکیم ییارگ  هفارخ  جیورت  هب  مادقا  یبرغ  لذتبم  ياههورگ  و  یتسرپ ) ناطیش   ) فرحنم تسرپ و  داژن  یطارفا 
: دوزفا اتسور  دوعسم 

یناطیـش ياههورگ  ياهدامن  ددع  دادعت 387  یـسرزاب و  یفنـص  دـحاو  نآ  زا  نارومام  عوضوم  تحـص  زا  نانیمطا  تاقیقحت و  ماجنا  اب 
. دنداد ییاضق  ماقم  لیوحت  ار  همهتم  فشک و 

: تفگ داد و  ربخ  زاریش  رد  یکلا  تابورشم  یهجوت  لباق  ریداقم  فشک  زا  همادا  رد  يو 
نیا رد  نایچقاچاق  طسوت  نآ  شورف  دـصق  زاریـش و  هب  رگید  ياهناتـسا  زا  یجراخ  یلکلا  تابورـشم  هلومحم  کی  دورو  زا  ام  ناروماـم 

. دندش علطم  ناتسرهش 
: درک راهظا  سراف  یمومع  تینما  تاعالطا و  سیلپ  سیئر 

اب دارفا  نیا  دندش  هجوتم  نارومام  ییاسانش و  نیسح ج ،»  » و اضر ت »  » ياهمان هب  نایچقاچاق  نیا  زا  رفن  ود  مزال ، تاقیقحت  ماجنا  زا  سپ 
. دنراد زاریش  رد  ار  یلکلا  تابورشم  شورف  دصق  وژپ 405  ناکیپ و  وردوخ  هاگتسد  ود 

: تفگ اتسور 
دـش و فشک  یلکلا  تابورـشم  زا  يدایز  ریداقم  اهنآ  زا  یکی  لزنم  زا  یـسرزاب  رد  ریگتـسد و  مهتم  ود  ره  ییاـضق  ماـقم  یگنهاـمه  اـب 

. دندش ریگتسد  نامهتم 
يارب یتامادقا  اما  تسا ، هدش  دراو  ناریا  رد  هچ  رگا  یتسرپ  ناطیش  هک  تفرگ  هجیتن  ناوتیم  الاب ، رد  هدش  جرد  بلاطم  هب  هجوت  اب  لاح 

. تسا ماجنا  لاح  رد  ناسیون ، گالبو  یتنرتنیا و  ياهتیاس  فرط  زا  هچ  نالوؤسم و  فرط  زا  هچ  هدیدپ  نیا  اب  هلباقم 
. دشابن یفاک  تسا  نکمم  دارفا  یخرب  رظن  هب  دنچ  ره 

: هدننک هیهت 
یمیرک دومحم 

: عبنم
نوخسار تیاس  زا  هتفرگرب 

http://www. rasekhoon. net
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مهدفه تمسق  یتسرپ -  ناطیش 

ناناوج يزاس و  بهذم  مسینویهص ،
یـسنج کسانم  يول ، ناوتنآ  ناطیـش  ياسیلک  رد  تسیول و  ناوتنآ  ماـن  هب  يول  نادـناخ  زا  يدوهی  کـی  یتسرپ  ناطیـش  هقرف  راذـگناینب 

قیرط زا  زورما  دـشیم ، ماـجنا  یفخم  روط  هب  اهتسیـسکنارف ، هلیـسو  هب  هک  یـسنج  ياـهراک  اـهصقر و  ناـمه  دراد . یـصاخ  هاـگیاج 
. دوشیم هداد  جاور  مومع  حطس  رد  اکیلاتم  لثم  تسرپ  ناطیش  ياههورگ 

داوم قاـچاق  يزاـس ، بورـشم  عیانـص  هارمه  هب  تسا  ناـهج  ياـهتراجت  نیرتروآ  دوس  فیدر  رد  هک  نت  یناـگرزاب  سکـس و  تعنص 
. تسا دوهی  راصحنا  رد  امنیس  تعنص  رامق و  ردخم ،

اکیرمآ هب  رجاهم  نایدوهی  زا  هک  زر ، یلیب  هب  روهشم  گربنزر ، لئوماس  مایلیو  طسوت  اههناخ  هشحاف  هنابـش و  ياهبولک  زا  یعیـسو  هکبش 
. دش سیسات  تسا ،

اهتیمکاح اهماظن و  دنزیریم ، مهب  ار  اهیروئت  لوصا و  یمامت  نانآ  دنراد ، ياهدیقع  ره  يدوبان  رب  يدج  مزع  یناهج  مسینویهـص  نارس 
. دننکیم لامدگل  ار  اهردام  اهردپ و  تیریدم ي  شقن  ناریو و  ار  اههداوناخ  دنزاسیم ، نازرل  ار 

هب دیاب  همه  دنشاب ، دوهی  هرادا  تحت  دیاب  همه  دننکیم  مالعا  ًامـسر  دنهدن ، دوجو  راهظا  هزاجا  سک  چیه  هب  هک  دناهتفرگ  میمـصت  نانآ 
. دننک تداع  نانآ  يادص  ندینش 

. دنهاوخیم دندنسپیم ، دوخ  هک  هنوگ  نآ  ار  زیچ  همه 
يزیچ ره  هب  ناوج  هک  ياهظحل  یگدروخ  رـس  لاصیتسا و  تقو  هب  دـنزاسیم و  راتفرگ  هنارعاش  ماهوا  تالایخ و  زا  ییایند  رد  ار  ناناوج 

. دنراذگیم وا  رایتخا  رد  دناهدرک  یحارط  شیپ  زا  يدوهی  نارـس  هک  يا  یلعج  بهذم  دـهد ، تاجن  هکلهم  زا  ار  دوخ  ات  دـنزیم  گنچ 
: مییوگیم ساسا  نیا  رب 

دوجو هب  دنرادنپیم  دوخ  راصحنا  رد  ار  اههشیدنا  راکفا و  تیریدم  هک  يا  يدوهی  نارـس  طسوت  هک  یگتخاس  تسیبهذم  یتسرپ  ناطیش 
. تسا هدمآ 

، تالجم یـشزومآ ، ياـهيد  یـس  راـشتنا  ناگدـنزاون ، ناگدـنناوخ ، ناگـشیپرنه ، نتفرگ  تمدـخ  اـب  تفگنه و  غلاـبم  فرـص  اـب  دوهی 
. تسا هدمآرب  قرش  ناناوج  عبت  هب  برغ و  ناناوج  يونعم  یحور و  ءالخ  ندرک  رپ  ددص  رد  اههراباک …  اههمانزور و 

زورما ياههچب  لباقم  رد  هک  تسیتادیدهت  نیرتعیاش  زا  یکی  یتسرپ  ناطیش  كرویوین ، ناناوجون  ناتسرامیب  سیئر  يهتفگب  هک  ییاج  ات 
. تسا هتفرگ  رارق 

دنناوخیم گرگ  ار  دوخ  هک  ینانآ  دهد ، هئارا  یبسانم  يوگلا  ناناوج  يونعم  ياههتـساوخ  لباقم  رد  دناوتن  اسیلک  یتقو  تسا  حضاو  رپ 
. تفرگ دنهاوخ  هدهع  هب  ار  دنفسوگ  ياههلگ  تیاده 

. دشاب هدشن  اسیلک  هتسکش  ياهناوختسا  هجوتم  هک  تسیک  و 
: دیوگیم هدحتم  تالایا  سیلپ  يرس  تاقیقحت  شخب  سیئر 

. درادن دوجو  تایح  همادا  يارب  يزیچ  دینک ، سمل  اهاسیلک  رتشیب  رد  ار  گرم  دیناوتیم 
کیرات ناهج  ار  یتسرپ  ناطیـش  تهج  نیمه  هب  تسین . روصتم  نآ  يارب  يدیما  هنزور  چیه  هک  دنکیم  میـسرت  ار  ییایند  یتسرپ  ناطیش 

. دنیوگیم زین 
جیار دراوم  زا  هک  یـشک  دوخ  دوشیمن . تفای  ناهج  نیا  رد  هک  دـنکیم  وجتـسج  ار  یتقیقح  دـیوگیم  دوخ  هک  هنوگنآ  یتسرپ  ناطیش 

: دراد هنوگ  نیا  یهیجوت  تسا ، نییآ  نیا 
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. دیآیمن تسد  هب  ایند  نیا  رد  تقیقح  مسرب و  تقیقح  هب  مهاوخیم  دیوگیم  یشکیم ؟ ار  تدوخ  ارچ  یسرپب  رگا 
: دنیامرفیم هک  دراد  یترابع  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مالسا  زیزع  ربمایپ 

. دننکیم يوریپ  نادرخبان  زا  اهورهلابند  نامزلا ، رخآ  رد 
. دنتسه كریز  رایسب  دیدج  رصع  نازاس  بهذم 

هنافـساتم دنتـسین و  رادروخرب  يرکف  لالقتـسا  هنوگ  چیه  زا  هک  دنراد  دوجو  ایند  رد  یهورگ  هشیمه  هک  دناهدیـسر  تقیقح  نیا  هب  نانآ 
. دناهداد رارق  دوخ  راک  هحول  رس  ار  سوه  يوه و  هک  تسا  یناسک  هب  ناشرتشیب  لیم  هکلب  دنراد ، لیامت  نادنمدرخ  هب  رتمک  هورگ  نیا 

: دیوگیم دراد ، هراشا  دارفا  شزومآ  تیبرت و  هب  تحارص  هب  دوهی  ناروشناد  ياهلکتورپ 
هنوگ نیا  رد  ار  نامیاههمانرب  میناوتیمن  دـنوشن ، تیبرت  هرابود  اـم  یتیبرت  ياـههراگنا  وگلا و  قباـطم  فلتخم  عماوج  دارفا  هک  یناـمز  اـت 
کی زا  رتمک  رد  میناوتیم  مینک  زاغآ  شزومآ  اب  ماوت  هناطاتحم و  ار  اههمانرب  رگا  اما  مینک . هدایپ  ناسکی  یلک و  یـشور  اب  قباطم  عماوج 

رد شیوخ  هطلس  ریز  هب  میاهتخاس  عیطم  شیپ  زا  هک  يدارفا  دننام  ار  اهنآ  هداد و  رییغت  ار  دارفا  نیرتتخس  رـس  يوخ  قلخ و  شنم و  ههد 
. میروآ

هب درک و  یگدنز  نجل  رد  دوشیمن  تقو  چیه  تسا و  نجل  نایم  رد  یگدنز  یتسرپ  ناطیـش  يایند  هک  دننکیم  میهفت  تسرپ  ناطیـش  هب 
. ایند نیا  زا  ییاهر  ندرم و  رج  تسین  ندش  كاپ  يارب  ياهراچ  چیه  دشن و  هدولآ  نجل 

همه تسا ، هتفرگ  لکـش  غورد  نیمه  هیاپ  رب  مدرم  ياهرواب  همه  تسا و  غورد  هیاپ  رب  ایند  نیا  رد  یگدنز  دننامهفیم  تسرپ  ناطیـش  هب 
. دنکیمن رواب  ار  نآ  یسک  دینزب  مه  تسار  فرح  رگا  اذل  دنیوگب ، غورد  دناهدرک  تداع 

عنام ار  دیـشروخ  یتح  وا  دنادیم . دنلب  ار  بش  رمع  تسرپ  ناطیـش  مدآ  دـهدیم . هئارا  یفنم  ار  زیچ  همه  هک  تسا  ینییآ  یتسرپ  ناطیش 
دنورب رتائت  هب  رگا  دننیبیم و  لاک  ار  اهبیـس  همه  دنورب  بیـس  غاب  هب  رگا  دـنهاوخیم ، یفنم  ار  زیچ  همه  نانآ  درادـنپیم . رون  شبات  زا 

، وت شقن  نکن . رکف  دـنبب ، ار  تزغم  نیبب . طقف  نک ، زاب  ار  تیاهمـشچ  دـنیوگیم  تسرپ  ناطیـش  هب  دـنرادنپیم . لـال  ار  اـهرگیزاب  همه 
. تس ایند  نیا  رد  رتائت  یچ  اشامت  شقن 

هک دوب  دهاوخ  یماخ  داوم  هباثم  هب  دریگیم ، رارق  دـنا  یتسرپ  ناطیـش  ماکحا  ییارجا  ناریدـم  حارط و  هک  ییاهسیلبا  ماد  رد  یتقو  مدآ 
. دنزاسیم وا  زا  دننک ، هدارا  ار  یلکش  ره 

، زیگنا هسوسو  ياهیروئت  يزادرپ و  نخس  کمک  هب  ار  يدوهی  ریغ  مدرم  هشیدنا  رکف و  هب  نداد  تهج  مسینویهـص  ناروشناد  ياهلکتورپ 
. دنادیم يدوهی  ناریدم  ناصصختم و  راک 

. دنوشیمن راد  ربخ  دنتسین ، ناشدوخ  هک  دناهدش  يرگید  دوجوم  هکنیا  زا  دارفا  زا  يرایسب  هک  دنزادرپیم  اهمدآ  لیدبت  هب  نانچنآ  نانآ 
هک دنرادقم  یب  زیچان و  یلماع  اهنت  دنتـسه ، اهتـسرپ  ناطیـش  زا  یـشخب  لقادح  زیر  همانرب  حارط و  ریدـم و  دـننکیم  رکف  هک  ینانآ  یتح 

. دناهتفرگ رارق  گرزب  سیلبا  تمدخ  رد  هناروکروک 
. دهدیم قوس  ترفن  يرگ و  یشحو  هب  ار  يراتفرگ  مدآ  ره  هک  تسا  ینوجعم  دننکیم  میسرت  تسرپ  ناطیش  يارب  هک  یهار 

. تسا هار  هروک  تسین ، هار  الوا 
. تسا تسب  نب  درادن . هار  اج  چیه  هب  هک  تسیریسم 

رد ياهیشک  طخ  زا  رپ  دراد  رارق  نآ  رد  هک  ياهداج  دننکیم  میهفت  تسرپ  ناطیش  يارب  میـسریمن . دصقم  هب  ام  دننکیم  مالعا  ًامـسر 
دوجو یتشگزاب  هار  دوشیم  نئمطم  ماجنا  رـس  دوریم و  شیپ  یگناوید  نونج و  دـح  رـس  ات  جورخ  هار  نتفای  رد  وا  تسا و  مه  رب  مه و 

. درادن
یهاوخ سنج  مه  تفرشیپ  دوشیم . جیورت  نآ  هب  هتسباو  تسرپ و  ناطیـش  ياههورگ  قیرط  زا  زورما  طول  موق  راب  تبیـصم  قالخا  ءایحا 
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شزومآ و نمجنا  یـسنج و  تاعالطا  نمجنا  ییاپورا ، هیداحتا  ناملراپ  سیلگنا ، ياسیلک  دـشرا  تاـماقم  تیاـمح  تسین . یندرک  رواـب 
. تسا روآ  گنن  هدحتم …  تالایا  شرورپ 

یـشوپ هنهرب  راد ، خاش  يهدنرد  تاناویح  ياهکسام  هدش ، یـشاقن  ياهتروص  شافخ ، رپ ، جنپ  هراتـس  هنوراو ، ياهبیلـص  رگید  زورما 
ناکدوک و هب  زواجت  رد  هژیو  هب  لتق  زواجت و  رد  ار  یتسرپ  ناطیش  هناشن  نیرتهدمع  تسین . یتسرپ  ناطیش  ياهلبمـس  اههناشن و  اهنت  … 
ناناوجون و هک  دندش  ریگتـسد  تسرپ  ناطیـش  یعمج  دنتـشون  اکیرمآ  ياههمانزور  شیپ  یتدم  دـید . دـیاب  نانآ  لتق  هارمه  هب  ناناوجون 

. دناهدرکیم هکت  هکت  روتاس  اب  هداد و  رارق  زواجت  دروم  هنایشحو  ار  ناکدوک  یتح 
ندروخ و یعونصم ، تالآ  لامعتـسا  هدافتـسا و  از ، يژرنا  نادرگ و  ناور  ياهصرق  ردخم ، داوم  یلکلا ، تابورـشم  زا  یطارفا  هدافتـسا 

ناطیـش يارب  ار  زدیا  ینوفع و  ياهيرامیب  صوصخ  هب  یمـسج  یناور و  یحور ، ياهيرامیب  زا  ینوجعم  عوفدم …  راردا و  ندـیماشآ 
. تسا هدروآ  ناغمرا  هب  اهتسرپ 

نامردیب درد  نیا  هب  التبم  هنازور  هک  يرفن  رازه  شـش  یگدولآ  لماع  دـص  رد  تسا و 75  ناتسرپ  ناطیـش  دزن  يرامیب  نیرتعیاش  زدیا 
. تسا یسنج  سامت  قیرط  زا  لاقتنا  دنوشیم 

. تسا تنوشخ  اب  هارمه  دنت  ياهگنهآ  ندینش  دننآ . ماجنا  هب  ریزگان  اهتسرپ  ناطیش  هک  ياهیصوت 
. دننک مالعا  تاسدقم  ریاس  حیسم و  هب  تبسن  ار  دوخ  ترفن  مشخ و  هشیمه  دنفظوم  نانآ  دراد . دوخ  اب  ار  ترفن  تشحو و  هک 

شرغ ناوتیم  ناشیادص  رد  هک  ینـشخ ، رایـسب  ناگدنناوخ  نانآ  دـنرفنتم . تبحم  قشع و  زا  هک  دـنرادنپب  درگنابایب  ینامناخیب  ار  دوخ 
. دننکیم عفر  دایز  تنوشخ  اب  ار  دوخ  زاین  دوبمک و  هک  دننادیم . یتسرپ  ناطیش  تردق  لبمس  دینش ، ار  یشحو  تاناویح 

زاج هشیریب  یقیـسوم  نونکا  دوشیم . غیلبت  جیورت و  تسرپ  ناطیـش  ناگدـنناوخ  ياهفینـصت  رد  نایب  يدازآ  ناونع  هب  نایدا  هب  تناها 
نوسکج لکیام  هک  يروط  هب  هدرک ، هنخر  ییاکیرمآ و …  ناوج  نهذ  يایاوز  همه  رد  هدـش  هتفرگ  ناـیدوهی   Yidish یقیسوم زا  هک 

تسا و رتفورعم  زین  ادـخ  زا  هک  دوب  هدرک  مـالعا  حازم  رـس  زا  اـهلتیب  هورگ  يزور  دـننادیم . رترب  اـسیلک  نیـسدقم  ماـمت  زا  ار  يدوهی 
. دناهتشارفا رب  ار  ادخ  اب  گنج  مچرپ  المع  تسرپ  ناطیش  یقیسوم  ياههورگ  زورما 

یـسنج کسانم  يول ، ناوتنآ  ناطیـش  ياسیلک  رد  تسیول و  ناوتنآ  ماـن  هب  يول  نادـناخ  زا  يدوهی  کـی  یتسرپ  ناطیـش  هقرف  راذـگناینب 
قیرط زا  زورما  دـشیم ، ماـجنا  یفخم  روط  هب  اهتسیـسکنارف ، هلیـسو  هب  هک  یـسنج  ياـهراک  اـهصقر و  ناـمه  دراد . یـصاخ  هاـگیاج 

. دوشیم هداد  جاور  مومع  حطس  رد  اکیلاتم  لثم  تسرپ  ناطیش  ياههورگ 
داوم قاـچاق  يزاـس ، بورـشم  عیانـص  هارمه  هب  تسا  ناـهج  ياـهتراجت  نیرتروآ  دوس  فیدر  رد  هک  نت  یناـگرزاب  سکـس و  تعنص 

. تسا دوهی  راصحنا  رد  امنیس  تعنص  رامق و  ردخم ،
اکیرمآ هب  رجاهم  نایدوهی  زا  هک  زر ، یلیب  هب  روهشم  گربنزر ، لئوماس  مایلیو  طسوت  اههناخ  هشحاف  هنابـش و  ياهبولک  زا  یعیـسو  هکبش 

. دش سیسات  تسا ،
. تسا نمفنرب  لئوماس  رجاهم ، يدوهی  يزاس ، بورشم  عیانص  لوغ 

دراد و هبعـش  ناهج  روشک  رد 120  تسا و  كرویوین  رد  مارگیـس  مان  هب  اهنمفنورب ، یلکلا  تابورـشم  یناـپمک  يزکرم  رتفد  هزورما  هک 
. تسا رالد  درایلیم  کی  زا  شیب  نآ  هنالاس  شورف 

قاچاق رد  وا  درک  داجیا  هدـحتم  تالایا  رد  ار  رامق  يروطارپما  نیرتگرزب  هک  دـلیچور ، مان  هب  يدوهی ، تسیـصخش  ناهنپ  ياـیند  ناـطلس 
. دومن یمیظع  يرازگ  هیامرس  ردخم ، داوم  یلکلا و  تابورشم 

لاس هب  رگن  یمرپوتا  مان  هب  يدوهی  کی  طسوت  هک  دراد  مان  تسیبآ  هام  دـش ، هتـسکش  قالخا  میرح  نآ  رد  هک  امنیـس  خـیرات  ملیف  نیلوا 
. درب راک  هب  ار  هرکاب  نتسبآ و  دننام ، ییاههژاو  راب  نیلوا  يارب  دش و  ینادرگراک   1953
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يارب وا  تسکـش . ار  رگید  یقالخا  يوبات  کی  درک و  هضرع  ار  ییالط  يا  هتـسد  اب  يدرم  ملیف  يدوهی  نادرگراـک  نیمه  دـعب  لاـس  هس 
. تخادرپ نییوره  هب  دایتعا  شیامن  هب  راب  نیلوا 

. دروآرد شیامن  هب  ار  یسنج  زواجت  هنحص  هبترم ، نیتسخن  يارب  دش  هتخاس  لاس 1959  رد  هک  شايدعب  ملیف  رد  رگن  یمرپ 
. تسا هدوب  يدوهی  نادرگراک  نیا  ياهملیف  همه  یلصا  فده  ییادز ، تیناسنا 

نیون يراد  هدرب  ناناوج و  ریقحت  رد  یعـس  کیفارگونروپ  هدـننک و  هارمگ  بلاطم  هئارا  اب  يزاس و  هروطـسا  اـب  یتسرپ  ناطیـش  کـنیا  و 
. دراد

: هدننک هیهت  - 
یمیرک دومحم 

: عبنم
http://www. rasekhoon. net تیاس زا  هتفرگرب  نوخسار 

مهدجه تمسق  یتسرپ -  ناطیش 

یتسرپ ناطیش  یقیسوم و 
ناوج رـشق  صوصخ  هب  هعماـج ، نداد  رارق  ریثأـت  تحت  زین  دوخ و  دـیاقع  غیلبت  تهج  رد  هقرف ، نیا  رازبا  نیرتمهم  یقیـسوم ، زا  هدافتـسا 

. دشابیم
ینید یشزرا و  ياهناینب  فیعضت  هب  اعدا ، نیا  نودب  نانآ  زا  یخرب  دنتسه و  تسرپ  ناطیش  هک  دننکیم  ناعذا  دوخ  یهاگ  اههورگ  نیا 

نیا هب  عالطایب  ناناوج  یخرب  درکیور  ناریا و  رد  اههورگ  نیا  غلبم  ياهیقیـسوم  یناوارف  هب  هجوت  اب  دنزادرپیم . یناطیـش  لاعفا  غیلبت  و 
نیا نوماریپ  قیقحت  یسررب و  هراب ، نیا  رد  نمشد  دایز  يراذگ  هیامرـس  اهیقیـسوم و  نیا  نتم  يواح  باتک  پاچ  یتح  یقیـسوم و  عون 

دسریم رظن  هب  يرورض  يرما  یمومع ، راکفا  یهاگآ  یناسر و  عالطا  عوضوم و 
:« داد شرازگ  نینچ  هراب  نیا  رد  تشادرب و  اهتیلاعف  نیا  زا  هدرپ   1383  / 10 خیرات 20 /  رد  يربخ  یط  سراف  يرازگربخ 

شیپ یتدم  تسا ، ناریا  رد  لاتم  يوه  تسرپ  ناطیش  هورگ  رثؤم  دارفا  زا  هک  هاگشناد  یکشزپ  هورگ  ياههتشر  زا  یکی  يوجـشناد  نیما ،
نایهار ياهناوراک  رد  ار  روشک  بونج  ياهههبج  زا  دـیدزاب  دـصق  هک  دوخ  ناتـسود  زا  یکی  تساوخرد  ساسا  رب  یقافتا و  تروص  هب 

رد تیلاعف  زا  يو  ینادرگیور  زاس  هنیمز  رفـس ، نیا  یحور  تاریثأت  هک  دش  قطانم  نیا  مزاع  نایوجـشناد ، زا  یعمج  هارمه  هب  تشاد ، رون 
. تسا هدش  اهنآ  هرابرد  هجوت  لباق  یقیاقح  نایب  تسرپ و  ناطیش  لاعف  ياههورگ 

رد ار  لاتم  يوه  ياههورگ  تیاده  یلـصا  هکبـش  دنراد ، روضح  تاراما  روشک  رد  هک  یتسینویهـص  میژر  زا  يرـصانع  درف ، نیا  هتفگ  هب 
قیرط زا  تسا و  روشک  یکناب  هکبـش  رد  هورگ  نیا  يزرا  ياهباسح  نیما ، طـسوت  هدـش  هئارا  دانـسا  ساـسا  رب  دـنراد . تسد  رد  ناریا ،

نیب هک  تسا  هدـش  زیراو  اـهباسح  نیا  هـب  اـکیرمآ  رـالد  نوـیلیم  تـشه  دودـح  هتـشذگ ، لاـس  رد  دوـشیم و  تیادـه  تنرتـنیا  هـکبش 
ياهرهـش یخرب  رد  هورگ  نیا  ياضعا  دادـعت  هک  نیا  نایب  اب  يو  دـیدرگ . عیزوت  ناریا ، فلتخم  ياهرهـش  رد  تسرپ ، ناطیـش  ياههورگ 

: درک هفاضا  دوشیم ، غلاب  رفن  رازه  ود  هب  روشک 
میژر يارب  اـههورگ ، نـیا  رد  صاـخ  رــصانع  یخرب  طـسوت  زین  یتینمادـض  ياـهتیلاعف  یخرب  هـک  دـهدیم  ناـشن  هدــش  هـئارا  بلاـطم 

هدرتسگ پاچ  يارب  یمالـسا  داشرا  گنهرف و  ترازو  طسوت  هدـش  هئارا  ياهزوجم  هک  نیا  يروآدای  اب  يو  دوشیم . ماـجنا  یتسینویهص 
، تسا هتخاس  مهارف  ار  روشک  رـسارس  رد  نایرج  نیا  ياضعا  يرکف  کیدزن  طاـبترا  هنیمز  روشک ، رد  لاـتم  يوه  ياـههورگ  ياـهباتک 

: دوزفا
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یتینمادـض یـسایس و  درکراک  ضراعم ، یعامتجا  ياههورگ  روشک ، رد  یعقاو  لرتنک  تراظن و  دوجو  مدـع  لیلد  هب  ریخا ، ياـهلاس  رد 
. تسا هدش  مهارف  اهنآ  زا  ناگناگیب  یلمدض  ياههدافتسا  ءوس  هنیمز  هدرک ، ادیپ 

 ». تسا هدرک  بذج  ار  يرتشیب  نارادفرط  ناریا ، رد  پر  هب  هقالع  ندش  یمیدق  اب  لاتم ، هورگ  رضاح ، لاح  رد 
بوسحم تسرپ  ناطیـش  ياههورگ  نیرتمهم  ءزج  نانآ  زا  یخرب  هک  تسیدایز  ياـههعومجمریز  ياراد  لاـتم ، یقیـسوم  لاـتم  یقیـسوم 

هار و يوجتـسج  رد  ژورن ، ياهگنیکیاووئن  هک  دـمآ  دـیدپ  یناـمز  زا   Black Metal … لاتم و کلب  لاـتم ، يوه  دـننام  دـنوشیم ؛
يدایز ياهاسیلک  دنتشک و  ار  يرایسب  ياهناسنا  هار ، نیا  رد  دندوب و  ایند  مامت  رد  دعب  ژورن و  رد  تیحیـسم  ندرک  دوبان  يارب  ياهلیـسو 

درـس و کیرات ، يایند  رگنایب  هک  يایقیـسوم  ددرگ . زاب  اهیکیرات  يادـخ  دـیاش  ات  دـنتخاون  تیاهن  یب  ار  لاتم  کـلب  دـندز و  شتآ  ار 
هک تسیتقیقح  هناگی  گرم ،  Death Metal دراد . صاصتخا  هورگ  نیا  هب  راتشک ، گرم و  تنوشخ ، زا  ولمم  یکبس  تسا و  حوریب 

: دنوشیم میسقت  گرزب  رایسب  هتسد  ود  هب  ناتسرپ  ناطیش  گرم ، موهفم  هرابرد  تسین . نآ  زا  يرارف  هار 
دنهدیم حیجرت  ار  منهج  رد  ندنام  گرم و  هناهاگآدوخ ، هک  دنتسه  یناسک  لوا ، هتسد 

گرم لاگنچ  زا  ار  نانآ  وا  ات  دنکیم  تیافک  ناطیش ، شتـسرپ  هک  دننامگ  نیا  رب  دنتـسه و  گرم  رکنم  هک  دنتـسه  یناسک  مود ، هتـسد 
. دنادرگ نانآ  بیصن  نادواج ، يرمع  دشخب و  ییاهر 

رخآ رد  دننادیم  هک  یگنج  دنروآیم ؛ يور  دنوادخ  ربارب  رد  سدقمان  یگنج  هب  هناهاگآ  اریز  دنرت ؛ كانرطخ  لوا  هتسد  ظاحل ، نیا  زا 
یگدنز يارب  هانگ  رگید  هک  دنـسریم  ياهلحرم  هب  دننکیم و  روصت  ناسنا  ینورد  تنیز  ار  هانگ  نانآ  دوشیم . متخ  شتآ  ياههلعـش  هب 

، لتق ابر ، دننزیم ؛ تسد  یهانگ  ره  هب  نانآ  دننیبیمن . هانگ  زج  يزیچ  رگید  هک  ياهجرد  ات  دوشیم ؛ رتيرورـض  زین  نان  بآ و  زا  نانآ ،
تفع و…  یفانم  لامعا  نینمؤم ، تاسدقم و  هب  یکاته  رمخ ، برش  يدزد ، تمهت ، غورد ،

جاور نانآ  زا  يرایـسب  كارتشا  هجو  اما  دنتـسه ؛ دوخ  صاخ  تایـصوصخ  ياراد  مادـک  ره  هک  دراد  دوجو  لاتم  کبـس  يرگید  دادـعت 
. تساشحف تنوشخ و 

. تساکیرمآ نآ  سأر  رد  برغ و  گنهرف  زا  یشخب  رگنایب  دش ، رکذ  هچ  نآ 
نخس نیا  زین  و  تسا » دیفم  تسرد و  ياهعماج  ره  رد  یسک و  ره  يارب  اکیرمآ  هقالع  دروم  تاعوضوم  اهشزرا و   » هک شوب  نخس  نیا 
دیاش دشاب ؟ هتشاد  دناوتیم  ییانعم  هچ  تسا ،» یتخبشوخ  تداعس و  هب  ندیسر  يدازآ و  موادت  حلـص ، يرارقرب  اکیرمآ ، فادها   » هک وا 

، سرادم رد  دیاب  هکلب  تسین ؛ نکمم  شترا  اب  مالسا ،) نمـشد ) نیا  اب  گنج   » هک اکیرمآ  یـسایس  رگ  لیلحت  نمدرف ، ساموت  نخـس  نیا 
هب ناوـتیمن  ناـبهار ، ناشیـشک و  نویناـحور ، يراـکمه  اـب  زج  هار ، نیا  رد  تخادرپ و  نآ  اـب  ییوراـیور  هب  دـباعم  اـهاسیلک و  دـجاسم ،

. دشاب اکیرمآ  نارادمدرس  نانخس  نیا  يارب  ییانعم  ریسفت و  تفای ،» تسد  يزوریپ 
مالعا و ار  لاتم  يوه  هورگ  کی  لیکـشت  ناوخارف  یهگآ  کی  راشتنا  اب  چـیرلا  سرال  ماـن  هب  مارد  هدـنزاون  کـی  لاس 1981  رد  اکیلاتم 

. دوشیم یفلتخم  دارفا  بذج  هب  قفوم  یتدم  زا  سپ 
ياهنامزاس تیامح  اب  نطاب  رد  رهاظ و  رد  ینیمزریز  ینوناـقریغ و  تروص  هب  لاـتم  يوه  ياـههورگ  ریاـس  دـننام  اـههورگ  نیا  تیلاـعف 

. دباییم شرتسگ  همادا و  یضارتعا  یعامتجا و  ياهراعش  اب  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  یسوساج 
يریگ لکـش  يارب  ار  هـنیمز  فـلتخم  راـثآ  يهـئارا  نمـض  داد و  هـمادا  زین  ار   Black metal ياهداهنـشیپ دـعب  لاس  دـنچ  هورگ  نیا 

. دروآ مهارف  يدعب  ياههورگ 
: اکیلاتم ییاقلا  ياهشزرا 

یمحریب و ناتسرپ ، ناطیش  تارکفت  یلـصا  روحم   ) یکیرات هب  تشگزاب  لماش  هک  دیامنیم  هئارا  ار  ییاهشزرادض  تقیقح  رد  اکیلاتم 
. دشابیم نآ ) یمومع  گنهرف  هعماج و  هب  هلمح  موجه و  یشاحف ، یسنج ، تازواجت 
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نوخ و عوفدـم ، راردا ، دـساف ، ياههویم  ندـیماشآ  ندروخ و  هب  تسد  یناـبایخ  ياـهپیلک  رد  هنحـص و  يور  رب  هورگ  نیا  ناگدـنناوخ 
. دنیآیم باسح  هب  ناهج  یقیسوم  ياههورگ  نیرتفیثک  زا  هدومن و  رادرم 

ییاکیرمآ مانب  زاب  سنجمه  نیئوک ، گرم  زورلاس  رد  ار  یموبلآ  دـیامنیم و  عافد  زین  يزاـب  سنج  مه  زا  اـکیلاتم  تسا  ینتفگ  نینچمه 
. درک رشتنم 

هب یناطیـش  یقیـسوم  هورگ  نیا  ياهموبلآ  زا  یپک  رازه  تسیود  نویلیم و  هد  زا  شیب  نونکات  هک  دراد  رما  نیا  زا  تیاکح  اـهرامآ  یخرب 
. تسا هدیسر  شورف 

: دوشیم هئارا  نآ  همجرت  اب  ناشیا  راعشا  زا  یخرب  همادا  رد  اکیلاتم  ياههورگ  ناگدننک  هرادا  ناگدنناوخ و  راکفا  اب  ییانشآ  يارب 
Band: Nargaroth

Song: The Day Burzum Killed Mayhem
(Album: Black Metal Ist Krieg (2001

 ?a year of misery
؟ یتخبدب لاس 

.Darkness fills the sky
تفرگرب رد  ار  نامسآ  یکیرات 

.I hear the warriors cry
مونشیم ار  روشحلس  هیرگ  يادص 

The legend tells a story
دننکیم نایب  ار  یناتساد  اههناسفا 

،From a Viking from the north
لامش زا  یگنیکیاو  زا 

Who met a Death Warrior
؟ هدرک تاقالم  ار  گرم  روشحلس  یسک  هچ 

.Black Metal was never really the same
دوبن ناسکی  زگره  لاتم  کلب 

The legend call it murder
دندیمان راتشک  ار  نآ  اههناسفا 

.And the Viking had survived
تفای تاجن  گنیکیاو  و 

But the eyes of the Death Warrior
گرم روشحلس  نامشچ  اما 

.Never saw again the sun upon the sky
دیدن نامسآ  زارف  رب  ار  دیشروخ  زگره 
:And the quintessence
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: لصا رد  و 
،Everyone recognized war

دندرک دییات  ار  گنج  ناگمه 
.That Black Metal isn't just Entertainment anymore

دوبن یمرگرس  کی  طقف  لاتم  کلب 
I can still remember

مروایب دای  هب  مناوتیم  مه  زونه 
.My emotions so confused

ار مشوشغم  هداعلا  قوف  تاساسحا 
.My soul was seeking answers

دوب خساپ  لابند  هب  محور 
.No knife I let unused

دنامب هدافتسا  یب  مراذگب  هک  دوبن  ياهغیت 
So many questions

يدایز رایسب  تالاوس 
.I had to satisfy

مشاب دنسرخ  هک  مدوب  روبجم 
،My soul was under torture

دوب هجنکش  ریز  محور 
But I knew my way was right

تسا تسرد  نم  هار  هک  متسنادیم  نم  اما 
I see a cemetery fall asleep under fog

دوب هتفر  باوخ  هب  هم  ریز  رد  هک  مدید  ار  یناتسربق 
.And I know the old days will never come Again

دندرگیمن زاب  زگره  هتشذگ  ياهزور  هک  منادیم  نم  و 
this year of misery was the knife ، 1993

ییوقاچ دننامه  هک  یتخب  دب  زا  یلاس 
.which split the Black Metal scene apart

تخاس ادج  مه  زا  ار  لاتم  کلب  زادنا  مشچ 
،Since that mighty day Black metal split his Way

دش مین  ود  وا  طسوت  لاتم  کلب  گرزب  زور  نآ  زا  دعب 
.And the unity was never the same again

دماین دوج  هب  زگره  یگناگی  و 
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Lies، rumors and hate. Moneymaking، sadness And shame
. يراسمرش يدرسلد و  عفانم ، ترفن . تاعیاش و  اهغورد ،

.And all this by، the Day as Burzum Killed Mayhem
تشک ار  مهیام  مازراب  هک  يزور  رد  اهنیا  همه  و 

!Remember this day! Remember this way
راپس رطاخ  هب  ار  قیرط  نیا  راپس ، رطاخ  هب  ار  زور  نیا 

!That you never betray، what here leads you On your way
دنهد تقوس  یهار  هب  اجنیا  رد  هک  دش ، یهاوخن  میلست  زگره  وت 

And I never will forget
درک مهاوخن  شومارف  زگره  نم  و 

.The day as this both warriors met
دندش ورردور  روشحلس  ود  نیا  هک  ار  يزور 

The blood was hot the moon was red
، گنر زمرق  هام  دوب و  ناشوج  نوخ 

.And Black Metal created his own grave
درک داجیا  يربق  دوخ  يارب  لاتم  کلب  و 

And I dream from days before
لبق زور  زا  مدید  ییایور  نم  و 

،Black Metal Maniacs، no whore
دوبن ییاشحف  چیه  لاتم ، کلب  نانونجم 
In the legions of war

دربن هاپس  رد 
.The demons in our heads the law

، نوناق ام  رس  رب  نیطایش 
،So I summon you once again

مدناوخ ارف  رگد  راب  ار  وت  نم  و 
We should never forget the pain

میربب دای  زا  ار  جنر  دیابن  زگره  ام 
From older days in our veins

ام گرهاش  رد  هتشذگ  ناراگزور  زا 
.We now cut of that it can flow like rain

دنک شدرگ  ناراب  دننامه  هک  تسه  نآ  زا  ياهکت 
Arrghh، this was the legend from
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زا دوب  ياهناسفا  نیا 
یقیسوم زا  هدافتسا  لیالد 

نارسپ نارتخد  دازآ  طباور  يارب  اضف  داجیا  دننام  اکیلاتم  یقیسوم  ياهیشاح  يزاجم و  ياههبذاج  فلا .
عیزوت ریثکت و  ینف  تازیهجت  ءاقترا  هب  هجوت  اب  یقیسوم  ندوب  یسرتسد  لباق  نازرا و  ب .

یـصخش و ياههنایار  یـصخش ، ياهلیبموتا  اهتکرـش  اههداوناخ ، هب  ذوفن  قیرط  زا  ییادز  تیـساسح  اـی  تیـساسح  حطـس  شهاـک  ج .
هدرک یط  نونکات  یتسرپ  ناطیـش  هلوقم  شرتسگ  رد  اکیلاتم  یقیـسوم  هک  یلاور  دنور و  لاور  دـنور و  هارمه  نفلت  ياهیـشوگ  هرخالاب 

. دنشابیم هجوت  لباق  رایسب  تسا 
رد مدرم  فلتخم  راـشقا  فـطاوع  قیـالع و  زا  ياهزاـت  عـمج  هراوـمه  دـیدج  ناطیـش  کـی  هباـثم  هب  اـقیقد  دـیدج  هدـنناوخ  کـی  روـهظ 

. دنکیم بلج  دوخ  هب   ) ناناوج صوصخلا  یلع   ) ار ناهج  ياهروشک 
. دشابیم ییارگ  ناطیش  نیبطاخم  هنماد  شرتسگ  ساسح  شقن  لاتم  یقیسوم  شقن 

ناوتیم ناس  نیدب  دنیامنیم و  راکـشآ  ار  دوخ  یناطیـش  تالیامت  رتشیب  هزور  همه  اکیلاتم  ناگدـنناوخ  نامز  تشذـگ  اب  رگید  يوس  زا 
یقیـسوم و زا  هدافتـسا  دش ، هراشا  اهنآ  هب  یلبق  شخب  رد  هک  روطنامه  نوسنم  نیلرم  درک . یفرعم  ییارگ  ناطیـش  غیلبت  لماع  اهنت  ار  اهنآ 

. داد رارق  ناتسرپ  ناطیش  رایتخا  رد  ار  يدیدج  ياهتیفرظ  ون ، نیطایش  هباثم  هب  دیدج  ناگدنناوخ  روهظ  نآ  عبت  هب 
. تسا هتفای  ترهش  ( MM  ) راصتخا هب  ای  نوسنم  نیلرم  هب  زورما  هک  تسیدرف  یلصا  مان  رنراو  گاه  نایارب 

رارق شتـسرپ  دروم  هتخانـش و  گرزب  ناطیـش  ناونع  هب  ناـهج  طاـقن  یـصقا  رد  يرفن  رازه  نیدـنچ  ناراداوـه  رب  هوـالع  نوـنکا  هک  يو 
. دریگیم

رقف و دـننام  ناوارف  ياهیتخـس  اب  ماوت  یکدوک  نارود  دـنیآیم  باسح  هب  یتسرپ  ناطیـش  صخاش  ياههرهچ  زا  هک  يدارفا  ریاـس  دـننام 
. تسا هدرک  يرپس  ار  یتسدگنت 

جراخ تلزع  تسب  نب  زا  ار  دارفا  نیا  دنک و  افیا  یتسرپ  ناطیـش  يارب  ار  یجنم  کی  شقن  تسا  هتـسناوت  نونکات  ( MM  ) ای رنراو  نایارب 
. دزاس دراو  یعامتجا  ياهتیلاعف  هصرع  هب  اددجم  هدرک و 

تدم يارب  هتشذگ ، لاس  یط 38  ینعی  شرمع  لوط  رد  هلحرم  نیدنچ  مسیناطیـش  هدش  هتخانـش  ياههرهچ  ریاس  دـننام  زین  نوسنم  نیلرم 
هتبلا دـیدج و  ياهرهچ  رد  ای  گرزب و  ترـسنک  کی  هئارا  اب  رظندروم  ناـمز  یط  زا  سپ  هدـش و  رود  اـهرظن  زا  هتفه  دـنچ  اـی  هاـم  دـنچ 

. دوشیم رهاظ  هتشذگ  زا  رتفیخس 
تفایرد ار  یتاروتسد  دنوریم و  نیطایش  ای  ناطیش و  تاقالم  هب  تدم  نیا  رد  هک  دننکیم  اعدا  ناتـسرپ  ناطیـش  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  ) 

. دننکیم
میژر اکیرمآ و  یتینما  هیاپدـنلب  تاماقم  یخرب  اب  ار  یتاـسلج  دـنوشیم ، بیغ  دارفا  نیا  هک  یناـمز  دوجوم  تاـعالطا  قبط  تسا  ینتفگ  )

رادروـخرب ناـشیا  تیاـمح  زا  ناـیب و  یقوـقح و …  یلاـم ، ياـهتیامح  رب  ینبم  ار  ناشیاههتــساوخ  دــنیامنیم و  رازگرب  یتـسینویهص 
. دنوشیم

لاتم کلب  میظع  شبنج  لاتم و  یقیسوم  رد  نآ  شیادیپ  یتسرپ و  ناطیش 
يوه دننام  دنوشم  بوسحم  تسرپ  ناطیـش  ياههورگ  نیرتمهم  زج  نانآ  زا  یخرب  هک  تسیدایز  ياههعومجم  ریز  ياراد  لاتم  یقیـسوم 

Black Metal … لاتم و کلب  لاتم و 
ژورن و رد  تیحیسم  ندرک  دوبان  يارب  ياهلیـسو  هار و  يوجتـسج  رد  ژورن  ياهگنیکیاو  وئن  هک  دمآ  دیدپ  ینامز  زا  ژورن  رد  لاتم  کلب 
ات دنتخاون  تیاهن  ات  ار  لاتم  کلب  دندز و  شتآ  ار  يدایز  ياهاسیلک  دنتشک و  ار  يرایـسب  ياهناسنا  هار  نیا  رد  دندوب و  ایند  مامت  رد  دعب 
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گرم و تنوشخ  زا  ولمم  یکبس  دنکیم  نایب  ار  حوریب  درس و  کیرات  يایند  زا  نخـس  هک  یقیـسوم  ددرگ . زاب  اهکیرات  يادخ  دیاش 
هجو اما  دنتـسه  دوخ  صاخ  تایـصوصخ  ياراد  مادـک  ره  هک  دراد  دوجو  لاـتم  کبـس  رگید  داـیز  دادـعت  تفع  یفاـنم  لاـمعا  راتـشک .

اشحف تنوشخ و  جاور  زا  تسا  ترابع  نانآ  زا  يرایسب  كارتشا 
. دننکیم دای  اههناسفا  اههسامح و  روشک  ناونع  هب  ژورن  زا  اهتسیروت  ناگدننکدیدزاب و 

هدید فلتخم  ياههفایق  اب  نایادگ  ناداتعم و  ات  ابیز  یگنس  ياههناخ  زا  زیچ  همه  رهش  نیا  زکرم  رد  هک  تسولسا  مه  روشک  نیا  تختیاپ 
. دوشیم

لکش ژورن  لاتم  کلب  هورگ  نیلوا  ناونع  هب   mayhem هورگ یعلض  شش  قاتا  کی  رد  رهش و  نیا  زکرم  ياههناخ  نیمه  زا  یکی  رد 
ریـشمش سکع و  رب  ياهبیلـص  هارمه  هب  رـس  يالاب  يزان  هتـسکش  ياهبیلـص  اـپ ، ریز  رد  فیثک  رایـسب  ياهـشرف  قاـتا  نیا  رد  تفرگ .

. دوشیم هدید  هدش  نازیوآ  راوید  رد و  هب  هک  اهگنیکیاو 
. تسا هورگ  هدنهد  لیکشت  بیکرت  زا  هدنام  یقاب  وضع  اهنت  رضاح  لاح  رد   Hell hammer

نایفارطا هک  دندرکیم  یگدنز  هناخ  نامه  رد  هورگ  نیا  ياضعا  تفرگ . لکش  داتشه  ههد  لیاوا  رد  ژورن  رد  یقیـسوم  نیا  ساسا  هیاپ و 
. دننکیم دای  یناطیش  ياهناخ  ناونع  هب  هناخ  نیا  زا 

: دیوگیم  Hell hammer
: دنتفگیم ناشیاههچب  اههون و  هب  دندرکیم و  رارف  ام  ندید  ضحم  هب  اهنزریپ  میتفریم  ياهزاغم  هب  دیرخ  يارب  یتقو 

. تسا ناطیش  یگدنز  لحم  اجنیا 
روط نامه  ار  وا  هزانج  هورگ  ياضعا  درک و  یـشالتم  ناگتاش  اب  ار  دوخ  زغم  هورگ  هدنناوخ   dead هک دوب  راک  نیرمت و  لوغشم  هورگ 

. دوش ناگدنرپ  كاروخ   dead دسج ات  دندرک  اهر  هناخ  طایح  رد 
: دیوگیم  Hell hammer

Hell hammer درکیم تبحـص  ژورن  بیجع  ياههعلق  زا  مه  هشیمه  دوب و  هناوید  ًاعقاو  وا  نوچ  درکن  بجعتم  ارم   dead راک نیا 
: دیوگیم سومیناروا  دندید و  ار   dead هزانج هک  دندوب  یناسک  نیلوا  هورگ  تسیراتیگ   euronymous و

. دوب هدش  هدیشاپ  اهراوید  هب  شنوخ  هتخیر و  نیمز  يور  وا  زغم  هک  میدید  ار  وا  هزانج  یتقو  ام 
: دیوگیم  Hell hammer

ینینچ نیا  سابل  هک  دوب  یـسک  نیلوا  . Hell hammer دروخ تخپ و  يزبس  لـفلف و  اـب  تشادرب و  ار  وا  زغم  زا  یتمـسق  سومیناروا 
ناوختـسا زا  هک  يدـنبندرگ  هب  هک  یمارگاتنپ  هارمه  هب  هایـس  یمرچ  ياهتکاژ  نیج ، ساـبل  دـنلب ، ياـههمکچ  درک . دـم  ار  لاـتم  کـلب 

. دوب لاتم  کلب  هورگ  پیرت  نیلوا  دوب  هدش  هتخاس   dead همجمج
درک حرطم  یناطیـش  هورگ  کی  ناونع  هب  ار  دوخ   venom لثم یسیلگنا  ياههورگ  یتح  هدوب و  یکانسرت  یقیـسوم  هشیمه  لاتم  کلب 

یگنج تفرگ و  لکـش  نآ  رد  یـساسا  یتارییغت  تفر  ژورن  هب  لاتم  کلب  هک  یتقو  اما  دـنداد . قفو  یتسرپ  ناطیـش  نیناوق  قبط  ار  دوخ  و 
mayhem زا دعب  هک  يرگید  ياههورگ  زا  درک . ادیپ  دامن  هدروخ  دنویپ  هتفرگ و  لکش  یقیسوم  نیا  اب  تیحیـسم  هیلع  رب  هک  یمیظع 

ادتبا رد  هک  درک  هراشا   emperor و dark throne، immortal، burzum، marduk هب ناوتیم  دنتـسویپ  تضهن  نیا  هب 
. دندرک دشر  هدش و  لیکشت  ینیمزریز  تروص  هب 

. دشیم بوسحم  تضهن  نیا  ربهر  یعون  هب  وا  داد . لکش  ار   DSP تکرش  euonymus نامز نیمه  رد 
: دیوگیم وا  دروم  رد   Hell hammer

. تشادن تاساسحا  وا 
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. تسا شخب  تذل  شیارب  یگدنز  عون  نیا  هک  تفگیم  مه  هشیمه  تشادن و  محرت 
. دش لیکشت  هورگ  نیرمت  لحم  هناخ  نامه  نیمز  ریز  رد  تکرش  نیا 

. دشیم نشور  عمش  اب  دوب و  كانمن  کیرات و  میدق  ياهلاچ  هایس  لثم  نیمز  ریز  نیا 
اب ینزدوخ  هب  ردخم  داوم  زا  لصاح  یگئـشن  جوا  رد  دندرکیم و  نت  هب  نفک  نآ  زا  جورخ  ناکم و  نیا  هب  ندـمآ  زا  سپ  يرایـسب  دارفا 

. دنتشونیم ار  ترابع 666  راوید  يور  رب  يرپسا  اب  دنتخادرپیم و  هتسکش  هشیش  وقاچ و 
دای هب  ار  دـیبوک  دوخ  زغم  هب  کتپ  اـب  هک  یـسک  یتح  دـندرکیم و  کیلـش  راوید  اـی  دوخ  هب  گـنفت  اـب  هک  یمدرم   Hell hammer

. دش شوهیب  ات  دز  ریجنز  اب  ار  دوخ  ردقنآ  زور  کی  هک  سومیناروا  یتح  ای  دروآیم 
نیلوا اب  دش و  يزیر  هیاپ   marduk ریذپان شزاس  هورگ  نامز  نیا  رد  دوب و  تفرشیپ  لاح  رد  لاتم  کلب  هک  دوب  لاس 1990  دودح  رد 

زا هک  یگرزب  تسیراتیگ   Samoth درک . زاب  تیحیـسم  اب  هزرابم  لاتم و  کلب  يور  رب  ار  دیدج  يرد   me Jesus ینعی دوخ  موبلآ 
: دیوگیم دراد  ار  burzum، satyricon و …  اب يراکمه  هقباس  تسا و  emperor هدنهد لیکشت  ياضعا 

. تشگ دهاوخ  زاب  اهگنیکیاو  نایدا  هنوگچ  هک  دید  دیهاوخ  درک و  میهاوخ  مالعا  حیسم  هب  تبسن  ار  دوخ  ترفن  مشخ و  هشیمه  ام 
رد دنتشاد . تیحیسم  هب  تبسن  صاخ  یترفن  اهنآ  همه  هک  دوب  نیا  دشیم  هدید  لاتم  کلب  عقوم  نآ  ياههورگ  نیب  رد  هک  یکارتشا  هطقن 

. دش دم  دندیمانیم  نید  نازابرس ا و  ار  دوخ  هک  یناسک  هلیسو  هب  اهاسیلک  ندز  شتآ  نامز  نیا 
گرو هک  یفورعم  ياهاسیلک  زا  درک . هراشا   count grishnackh نامه ای   varg vikerness هب ناوتیم  راک  نیا  ناماگشیپ  زا 

. تسا ژورن  یناتساب  راثآ  زا  هک  دربیم  مان  ار   fantoft دز شتآ 
مجنپ دلاراه  هاشداپ  یگداوناخ  ياسیلک  اسیلک  نیا  هک  دز  شتآ   samoth هک تسا   kolmen kolen فورعم ياهاسیلک  رگید  زا 

skjold ياسیلک  kolmen ياسیلک ندز  شتآ  زا  دـعب  دز و  شتآ  ار   fantoft ياسیلک گرو  کمک  اب  ادتبا  رد   Samoth هدوب
: دیوگیم وا  دیشک . شتآ  هب  مه  ار 

. مدرک رارف  مدز و  تیربک  متخیر و  نآ  يور  لیئوزاگ  نلاگ  دنچ  مه  نم  تشاد و  دوجو  اسیلک  بارحم  ریز  رد  یکچوکرد 
تخـس ساسح و  رایـسب  شايژولوئدیا  رد  دیـشوپیم و  ار  اهگنیکیاو  ياهـسابل  بلغا  هک  دوب  شبنج  نیا  یلـصا  ياضعا  زا  مه  گرو 

رد یتح  هشیمه  تسا و  دوهـشم  ًالماک  مالک  نودـب  هچ  مالک و  اب  هچ  مازراب  ياهگنهآ  رد  هتکن  نیا   ) دوب یتاـساسحا  لاـح  نیع  رد  ریگ 
. دوب اسیلک  ندز  شتآ  قیرط  زا  نایحیسم  اب  هزرابم  هب  دیدش  نادقتعم  زا  گرو  دوشیم .)  هدینش  كانمغ  ياهمغن  وا  ياهگنهآ  نیرتدنت 

. دنتسه مدرم  يونعم  ییورود  نیا  هب  نداد  نایاپ  ناهاوخ  اهتسرپ  ناطیش 
رادیب ثعاب  شتآ  نیا  هک  تسا  راودـیما   Torgersson دوشیم رتتخـس  یگدنز  زور  ره  تسا و  فیعـض  رایـسب  ژورن  نامز  نیا  رد 

: دیوگیم تینابصع  اب  دوشیم  لاؤس  هنیمز  نیا  رد   andriass artfloat فقسا زا  یتقو  دوش . مدرم  هتفخ  راکفا  ندش 
. مینکیمن رکف  نانآ  اب  هزرابم  هب  یتح  ام  هک  دنتسه  فیعض  ردق  نیا  دنک و  رادهشدخ  ار  ام  نید  دناوتیمن  ًاعقاو  لیاسم  نیا 

: دیوگیم  tormod engelsviken روسفرپ
قیقد رایسب  ناشدیاقع  رد  فرط  ود  ره  هک  دناهتفرگ  رارق  نایحیسم  لباقم  رد  اهناگاپ  راب  نیا  میتسه و  یطسو  نورق  هیبش  ینامز  رد  نالا 

. دنتسه
: دیوگیم دنهاوخیم و  یعقاو  یناحور و  ینید  نایژورن  دراد  داقتعا  وا 

. تسا نایحیسم  تنوشخ  زا  ماقتنا  یهاوخ و  نوخ  یعون  اهناگاپ  شبنج  تکرح و  نیا 
گنیکیاو وئن  تبون  نالا  یلو  دنتفر  نیب  زا  نامز  رورم  هب  دندوب و  تکاس  تیحیـسم  ندمآ  نامز  رد  اهگنیکیاو  دیروایب  دای  هب  دیاب  امش 

. تسا
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تفرگ دای  ار  هایس  يوداج  دوز  رایسب  هک  تسا  شبنج  نیا  زا  رگید  يوضع  دوب  ژورن  رد  هاگـشناد  دیتاسا  زا  هک  یمناخ   Nebelhexa
. دش لیدبت  ناطیش  ياسیلک  ربتعم  ياضعا  زا  یکی  هب  و 

يارب اـپورا  روت  رد   emperor هورگ هارمه  هـب   samoth اب درک و  كرت  ار  ناطیـش  ياـسیلک  ماـجنا  رـس  تشاد و  زمرق  ییاـهوم  وا 
زا  nebelhexa و  samoth لاس نامه  ون  لاس  بش  همین  رد  درک . جاودزا  وا  اـب  دـش و  انـشآ  تشاد  تکرـش   cradle of filth

ضوع ات  هک  دـندش  مسقمه  مه  اب  ناتـسرپ  ناطیـش  مسر  هب  ناتخرد  نایم  رد  ییاـج  رد  دـنتفر و  ـالاب  ناـشهناخ  یکیدزن  رد  یفرب  یهوک 
شتآ زا  سپ  دنتفر و  ییاسیلک  ندز  شتآ  يارب   varg هارمه هب   samoth و Nebelhexa دنشکن تسد  هزرابم  زا  ژورن  نید  ندش 

. داد تاجن  ار  وا   varg درک و ریگ  شتآ  نایم  رد   samoth نآ ندز 
: دیوگیم گرو  دروم  رد   nebelhexa

دیاب تفگیم   samoth هب هشیمه  وا  دنکیم  يراک  همه  فده  هب  ندیسر  يارب  دراد و  دادعتسا  زیچ  همه  رد  تسیئانثتـسا و  یناسنا  وا 
. دز شتآ  ار  اهاسیلک  مامت 

کی نتـشک  مرج  هب  هک  تـسا  شبنج  نـیا  فورعم  صاخـشا  رگید  زا   emperor هدـنهد لیکـشت  ياضعا  زا  قباـس و  رمارد   Faust
. دش موکحم  سبح  لاس  هب 14  اسیلک  ندز  شتآ  شیشک و 

مدق مه  اب  دش و  تبحص  هب  لوغشم  هناتسود  وا  اب  دید و  ار  یشیشک  درکیم  دیدزاب  کیپملا  كراپ  زا   faust یتقو تسوگآ 1992  رد 
زا دعب  زور  ود  درک . رارف  درک و  اهر  ار  وا  يهزانج  دیرب و  وقاچ  اب  ار  شیشک  ندرگ   faust لگنج نیا  رد  دنتفر و  لگنج  نایم  هب  نانز 

لخاد  faust دـنتفر و كراپ  نامه  یکیدزن  هب  ییاـسیلک  ندز  شتآ  يارب   euronymous و  varg هارمه هب   faust نایرج نیا 
لیئوزاگ یمک  تشاذگ و  نآ  يور  مه  ار  یبهذم  ياعد  باتک  لیجنا و  تشاذـگ و  راک  بارحم  رد  دوب  هتخاس  هک  یتسد  بمب  تفر و 

ریگتسد و  faust هک دوب  هعقاو  نیا  زا  دعب  دنشاب . اسیلک  راجفنا  دهاش  ات  دندرک  رارف  هوک  يوس  هب  مه  اب  همه  تخیر و  نآ  یکیدزن  رد 
. دش موکحم  سبح  لاس  هب 14 

زا لاثم  يارب  دش و  هدیشک  مه  ایند  ياهتمسق  رگید  هب  هکلب  دوب  ژورن  رد  اهنت  هن  یتسرپ  ناطیش  تیحیسم و  دض  لاتم و  کلب  شبنج  ریثات 
cannibal و  deicide، six feet under ياـههورگ هـب  دـندش  لیکـشت  هـنیمز  نـیا  رد  اـیند  طاـقن  رگید  رد  هـک  ییاـههورگ 

. – درک هراشا  ناوتیم  اداناک  رد   kataklysm ایلاتیا ، رد   opera IX اکیرمآ ، رد   corpse
پر یقیسوم 
: هچخیرات

نارگـشروش هتفرگ و  همـشچرس  اکیرمآ  زا  دراد ، قلعت  برغ  عماوج  رد  یناتحت  راشقا  هایـس و  ناناوج  هب  ًاصوصخ  هک  یگنهرف  (، RAP)
نیـشنریقف ياههلحم  رد  ناهایـس  یقیـسوم  زا  يرگید  لاکـشا  لـماکت  زا   RAP یقیـسوم تسا  هداد  رارق  ریثاـت  تـحت  ار  ناـهج  رـسارس 

. تسا هتفرگ  لکش  ملراه  يدودح  ات  كرویوین و  سکنارب 
تالایا زا  ترجاهم  هب  روبجم  يداصتقا  راب  تکالف  طیارـش  تحت  شیپ  اهلاس  هک  تسا  ناهایـس  زا  ییاههورگ  زکرمت  هطقن  تالحم ، نیا 

. دندش كرویوین  ریظن  گرزب  ياهرهش  هب  یبونج 
بالقنا تشاد و  رارق  مانتیو ، ًاصوصخ  شاهطلـس ، تحت  ياهروشک  رد  یبالقنا  تازرابم  هبرـض  ریز  اکیرمآ  هک  یتقو  ههد 1960 ، رخاوا 

اب هایـس  نایم  یتاـقبط  ياـهداضت  اـکیرمآ  گرزب  ياهرهـش  رد  دوب  هداـهن  ریثاـت  هدـحتم  تـالایا  رد  نویبـالقنا  نارگـشروش و  رب  زین  نیچ 
. دوب هتفای  هداعلا  قوف  یتدش  تدح و  شیعامتجا  ياههیاپ  یتسیلایرپما و  يزاوژروب 

نایم يریگرد  دـهاش  يزرم  طخ  تشاد . دوجو  يزرم  طخ  هب  هیبش  يزیچ  كرویوین ، رهـش  طاقن  ریاـس  اـب  هایـس  نیـشن  ریقف  تـالحم  نیب 
. دوب هایس  ناناوج  لکشتم  گرزب و  ياههورگ  اب  فرط  کی  زا  سیلپ  تسرپ و  داژن  ياهدیفس  لکشتم  ياه  هتسد 
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. تفرگ لکش  هایس  یشروش  تالکشت  نیمه  لد  زا   RAP ياههورگ
زا هنارت  نیا  میناوخیم . ار  دراد  مان  مایپ  هتشگ و  رادروخرب  یللملا  نیب  یتیفورعم  زا  هک  یضارتعا   RAP هنارت نیتسخن  زا  یتمسق  اجنیا  رد 

. تسا ویاف  سویروف  هورگ  شلف و  رتسم  دنرگ  راثآ 
. تسا هعماج  نیشن  ریقف  ياههقبط  ناماسبان  طیارش  تیاکح  هنارت  نیا 

منزن رخآ  میس  هب  مشوکیم  هدیسر  مبل  هب  ناج  رگید  دیهدن ، له  ارم  دناهدرک  ار  مناج  دصق  هک  ارچ  مراشفیم ، ماهحلـسا  يورب  ار  متـسد  )
نیتسخن ياهلاس  نامه  رد   ) درب ردـب  ملاس  ناج  ناوتیم  هنوگچ  هک  منکیم  بجعت  اهتقو  یـضعب  تسا و  لگنج  کی  لـثم  تسرد  اـجنیا 

رد هدیدرگ و  فیرحت  یعون  شوختـسد  تسوپهایـس ، ياههورگ  یعامتجا  یـسایس و  ياهفده  نادـنمتردق ، تلاخد  اب  پر  يریگ  لکش 
. دندش لیدبت  مسینویهیص  نارادمتسایس و  تسد  رد  يرازبا  هب  هجیتن 

نتـسویپ اـب  هک  دـمآ  دوـجو  هب  اهنیـسیزوم  طـسوت  یقیـسوم  عوـن  نیا  زا  یفلتخم  نیواـنع  تـفرگیم ، لکـش  پر  هـک  یتدـم  لوـط  رد 
. دومن بذج  بلج و  دوخ  هب  ار  يدایز  نارادفرط  پر  یقیسوم  هورگ  نیا  هب  یفورعم  ناگدنناوخ 

هک ییاهلدم  ساسا  رب  دنهدیم و  شوگ  نآ  یقیـسوم  هب  دنمهقالع  ناناوج  دراد و  يرتشیب  نارادفرط  رگید  ياههورگ  هب  تبـسن  پر  نآ 
. دننیزگیمرب ار  پر  يرهاظ  ياهشیارآ  دنشوپیم و  سابل  دوشیم ، ءاقلا  اهنآ  هب  اهنآ 

، رـس رب  هدـیبسچ  هدز و  نغور  ياـهوم  دـنلب ، ياـهنیتسآ  اـب  ییاـهوتنام  دوـشم ، هدیـشک  نیمز  يور  رب  نآ  داـشگ  هچاـپ  هک  ییاـهراولش 
یگژیو نارتخد ، گنر  دیفـس  الومعم  کچوک و  ياهیرـسور  نارـسپ و  شوگ  زا  رتنییاپ  شیر  طـخ  يزلف ، بلاـق  اـب  يدود  ياـهکنیع 

. تسا پر  هورگ  يرهاظ 
: زا دنترابع  پر  هعومجم  ریز  ياههورگ  زا  یخرب 

راهچ هورگ  نیا  ياضعا  هک  دننکیم  ارجا  همانرب  اپورا  اکیرمآ و  رد  لاس 1988  زا  پاپ  یقیسوم  کبس  رد  هک  : ASE OF BASE  - 1
. دشابیم یقالخاریغ  دازآ  طباور  قشع و  نوماریپ  ناشراعشا  روحم  امومع  هک  دنتسه  تسوپهایس  هدنناوخ 

هرابرد ینیماضم  اب  دـنت و  رایـسب  اهنآ  ياهگنهآ  دـننکیم ، ارجا  همانرب  لاـس 1987  زا  هک  : NEW KIDS OF THE BLACK  - 2
دنتـسه زاب  سنج  مه  یگمه  هک  رگید  تسوپ  هایـس  ود  هارمه  هب  یمیج  نیئوک و  ياهمانب  یناگدنناوخ  دـنوشیم . ارجا  یگدـنز  قشع و 

دنشابیم هورگ  نیا  وضع 
ياهـشزرا و هک : شوب  تندیزرپ  نخـس  نیا  ایآ  تساکیرما  نآ  سار  رد  برغ و  گنهرف  زا  یـشخب  رگنایب  هک  دش  رکذ  هچنادـب  هجوت  اب 

: هک دراد  ییانعم  رگید  نخس  نیا  ایآ  و  تسا … ! دیفم  تسرد و  ياهعماج  ره  رد  یسک و  ره  يارب  اکیرمآ  هقالع  دروم  تاعوضوم 
رگلیلحت نمدرف  ساـموت  نخـس  نیا  ینعم  یلو  تسیتخبـشوخ ! تداعـس و  هب  ندیـسر  يدازآ و  موادـت  حلـص ، يرارقرب  اـکیرمآ  فادـها 

: دیوگیم هک  اکیرمآ  یسایس 
تخادرپ و نآ  اب  ییورایور  هب  دباعم  اهاسیلک و  دـجاسم و  سرادـم ، رد  دـیاب  هکلب  تسین  نکمم  شترا  اب  مالـسا )  ) نمـشد نیا  اب  گنج 

. تفای تسد  يزوریپ  هب  ناوتیمن  نابهار  ناشیشک و  نویناحور ، يراکمه  اب  زج  هار  نیا 
: هدننک هیهت  - 

یمیرک دومحم 
: عبنم

http://www. rasekhoon. net تیاس زا  هتفرگرب  نوخسار 

مهدزون تمسق  یتسرپ -  ناطیش 
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ینایاپ و…  تاحیضوت 
عبانم

. هللا ءاش  نا  دشاب  هدنامن  یقاب  یتایئزج  ات  درک  میهاوخ  هئارا  دروم  دنچ  دروم  رد  یتاحیضوت  شخب  نیا  رد 
. ناطیـش ياسیلک  مظعا  نهاک  سـسؤم و  (، Anton Szandor LaVey : ) یـسیلگنا هب  ْيِوال  ردنازـش  ناوتنآ  يِوال  ردنازـش  ناوتنآ 

. ییوال یتسرپ  ناطیش  راذگناینب  یناطیش و  لیجنا  باتک  هدنسیون 
. دش دلوتم  زیون  یلیا  تلایا  وگاکیش  رهش  رد  لاس 1930  لیروآ  رد 11 

. دش يرپس  اجنامه  يو  دشر  نارود  رتشیب  دندرک و  ناکم  لقن  وکسیسنارفناس  هب  شاهداوناخ  سپس 
. دروآ يور  یگدنزاون  هب  دعب  تسویپ و  كریس  هب  ادتبا  یگلاس  رد 17  هناخ  زا  رارف  ناتسریبد و  ندرک  اهر  زا  سپ 

. دش مادخ  تسا  سیلپ  ییانج  هریاد  رد  ساکع  ناونع  هب  رد 1950 
ارـالک وا  رتـخد  نیلوا  جاودزا  نیا  هجیتـن  درک . جاودزا  ( Carole Lansing  ) گنیـسَنل لوراک  اب  يدـالیم )  ) لاـس 1952 رد  جاودزا 

. دوب يوال 
. دش قالط  هب  رجنم  يدالیم )  ) رد 1960 دوب  هدش  یتراگه  نیاد  هتفیش  رایسب  ناوتنآ  هکنیا  زا  دعب  اهنآ  جاودزا 

لاـس 1964 رد  يوـال  اـنز  يو  مود  رتـخد  دـلوت  هب  ینـالوط  ياـهلاس  زا  دـعب  اـهنآ  يهـطبار  یلو  دـندرکن  جاودزا  زگره  نـیاد  ناوـتنآ و 
. دش رجنم  يدالیم ) )

. دوب وکسینارفناس  رد  دوخ  نامز  دارفا  نیرتروهشم  زا  تشاد و  همادا  تسینایپ  کی  ناونع  هب  وا  ياهتیقفوم 
ياضعا زا  یکی  درک . زاغآ  دوب  هدیمان  زیمآ » رارـسا  هریاد   » هک ار  هعمج  ياهبـش  رد  دوخ  يّرـس  ياهینارنخـس  هئارا  يوال  یتسرپ  ناطیش 

. داد ار  دیدج  نییآ  سیسأت  داهنشیپ  يو  هب  هک  دوب  هقلح  نیمه 
. درک مالعا  ار  ناطیش  ياسیلک  يراذگ  ناینب  دوب ، هدیشارت  ار  دیدج ) نییآ  مسر  ناونع  هب   ) دوخ رس  هک  یلاح  رد  لیروآ 1966  رد 30 

[1 . ] درک مالعا  ناطیش  دهع  لوا  لاس  ( Anno Satanas لوا لاس   ) سناتاس ونآ  ناونع  هب  ار  لاس 1966  نینچمه 
. دیمان ناطیش  ياسیلک  مظعا  نهاک  ار  دوخ  يو 

ياورنامرف ناطیش  هک  تشاد  راهظا  تخادرپ و  ناطیش  ياسیلک  میلاعت  راهظا  هب  لاس 1969  رد  یناطیش  لیجنا  باتک  راشتنا  اب  دعب  يدنچ 
. تسا نیمز 

نییآ زا  يرتـشیب  تاـیئزج  باـتک  نیا  رد  داد . راـشتنا  رد 1972  ار  یناطیـش  شتـسرپ  نییآ  باتک  يوال  یناطیـش  لـیجنا  راـشتنا  همادا  رد 
. درک رکذ  ار  ( Black Mass کیرات ءاشع  مسارم  هلمج  زا   ) ناطیش شتسرپ  ینید  تافیرشت  موسر و  شتسرپ ،

. دوب ( Blanche Barton  ) نوتراب چنالب  يوال  هارمه  نیرخآ  دندش و  ادج  مه  زا  طسوا 1980  رد  يوال  یترگه و 
. دش ( Satan Xerxes Carnacki LaVey  ) يوال یکنرک  سیکرس  نتیس  يوال  رسپ  اهنت  یهارمه  نیا  هجیتن 

ناونع هب  يوال  گرم  زور  درم . هیر  مروت  رثا  رب  وکسیسنارفناس  رهش  يرام  تنـس  ناتـسرامیب  رد  ربتکا 1997  رد 29  يوال  ناوتنآ  گرم 
. دش رتسکاخ  هدنازوس و  شدسج  دش ، ماجنا  یفخم  تروص  هب  هک  يوال  یناطیش  نیفدت  رد  دوشیم . هتخانش  نیوولاه  زور 

زیمآرارـسا شتـسرپ  نییآ  رد  تسا  زیمآرارـسا  تردـق  ياراد  هک  ضرف  نیا  اـب  دـش و  میـسقت  شناـثراو  نیب  یلو  دـشن  نفد  شرتسکاـخ 
. دوشیم هدافتسا  یناطیش 

باتک راثآ / 
(1969  ) یناطیش لیجنا 

(1971  ) مینک هچ  دروخ  تسکش  ینمادکاپ  یتقو  ای -  رایع -  مامت  يهرحاس 
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(1972  ) یناطیش شتسرپ  نییآ 
(1992  ) ناطیش تشاددای  رتفد 

(1988  ) ناطیش ياهوگتفگ 
: ملیف

(1969  ) نم ینمیرها  ردارب  شیاین 
(1970  ) ناطیش ینابر  ءاشع  (: Satanis  ) سینتیس

(1975  ) ناطیش ناراب 
(1977  ) لیبموتا

(1981  ) یلاگنوس اکا  الوکارد ، رتکد 
(1989  ) نوسنم زلراک  راتسرپوس 

(1989  ) هنحص گرم 
(1995  ) ناطیش يوگتفگ 

یقیسوم
یناطیش ءاشع  مسارم 

هناگیب یقیسوم 
دوریم تالیطعت  هب  ناطیش 

یناطیش لیجنا 
. دش هتشون  رد 1969  يوال  ناوتنآ  طسوت  ( The Satanic Bible : ) یسیلگنا هب  یناطیش  لیجنا  باتک 

: هدش هدیمان  خزود )  بابرا  راهچ  ناطیش (  ياهمان 4  هب  هک  تسا  لصف )  ) باتک لماش 4  باتک  نیا 
(Satan  ) ناطیش باتک 

(Ragnar Rebeard  ) دربر رنگَر  تارابع  زا  هتفرگرب  یتسرپ ، ناطیش  تازواجت  تاصخشم و  زا  ياهنارعاش  یفرعم 
(Lucifer  ) رفیسول باتک 

. یتسرپ ناطیش  يروصت  یفسلف و  ینابم  يرگنشور ،
. هدنز ای  هدرم  ادخ ، هتساوخ :

دیدج یناطیش  رصع  دهاوش  یخرب 
دینک راذگاو  ار  دوخ  حور  هنوگچ  نمیرها و  خزود ،

ترفن قشع و 
یناطیش یسنج  طباور 

دنکمیمن نوخ  نراوخنوخ ، همه 
رابجا هن  فطل ،

رشب ینابرق  زا  یباختنا 
سفن ریمض  لیمکت  لوط  رد  گرم  زا  سپ  یگدنز 

یبهذم تالیطعت 
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کیرات ءاشع  مسارم 
(Belial  ) لایلب باتک 

. هناسانشناور يرگوداج و  یناطیش ، شتسرپ  نییآ  تانیرمت  يرظن و  لوصا  لماش 
فده فیرعت و   ) یناطیش رحس  نیرمت  هیرظن و 

ناطیش شتسرپ  نییآ  هناگ  هس  عاونا  )
حیرش کقاتا   » ای ناطیش ، شتسرپ  نییآ 

یناطیش رحس  رد  يدربرک  يازجا  »
یناطیش شتسرپ  نییآ 

(Leviathan  ) نتیول باتک 
. ناطیش شتسرپ  نییآ  رد  هدافتسا  يارب  ییاهنتم  لماش 

روملیگ رتیپ 
. دش نییعت  ناطیش  ياسیلک  مظعا  نهاک  ناونع  هب  نوتراب  چنالب  هدبوم  طسوت  لاس 2001  رد  ( Peter H. Gilmore  ) روملیگ رتیپ 

. دنکیم تیلاعف  ناطیش  ياسیلک  رد  مظعا  دبوم  ناونع  هب  نونکا  مه  يو 
روضح دوشیم  شخپ  یتسرپ  ناطیـش  هب  عجار  نویزولت  ویدار و  رد  هک  يددـعتم  ياـههمانرب  رد  ناطیـش  ياـسیلک  هدـنیامن  ناونع  هب  يو 

. دراد یلاعف 
(The Black Flame  ) هایـس هلعـش  هلجم  راـشتنا  هب  عورـش  ( Peggy Nadramia  ) اـیماران یگپ  شرـسمه  اـب  هارمه  رد 1989 

. دندرک
(The Satanic Scriptures  ) یناطیـش سدـقم  باتک  وا  رثا  نیرخآ  تشون . يوال  ناوتنآ  یناطیـش  لیجنا  رب  ياهمدـقم  رد 2005 

. دش رشتنم  طساوا 2007  رد  هک  تسا 
رد 2007 روملیگ  رتیپ 

یناشاک دمرس 
ناطیـش حدم  رد  اهنآ  قافتا  هب  بیرق  رثکا   ) دراد دوخ  نآ  زا  یـسراف  نابز  رد  ار  اهیعابر  نیرتهب  مایخ  رمع  زا  دعب  دوشیم  هتفگ  هک  يو 

زا ياهراپ  یط  رد  نیا  زا  سپ  هدیورگ . مالـسا  نید  هب  زاریـش  رهـش  رد  اردـصالم و  ریثأت  تحت  اهدـعب  هک  هدوب  يدوهی  ادـتبا  رد  دنتـسه )
رابرد هب  تراجت  روظنم  هب  وا  دناوخیم . ناطیش  وریپ  دیرم و  ار  دوخ  دسریم و  یحو  يو  هب  ناطیش  يوس  زا  هک  درادیم  مالعا  تامهوت 
ددرت رابرد  رد  هنهرب  هکنیا  هلمج  زا   ) دوخ یقالخا  ریغ  بیجع و  ياهراتفر  رثا  رد  اـجنآ  رد  دوریم و  هوکـش  اراد  دـنه  دنمـشناد  هاـشداپ 

دوریم و هار  یمدق  دنچ  هتـشادرب  ار  نآ  ندب  رـس ، ندش  ادج  ماگنه  رد  تسا  لقن  دنزاسیم . ادج  شنت  زا  رـس  هاش  روتـسد  هب  هدرکیم )
. دتفایم نیمز  هب  سپس 

راعشا يهنومن 
نکم رید  هبعک و  ثیدح  وت  دمرس 

نکم ریس  ناهرمگ  وچ  کش ، يهچوک  رد 
زومآ ناطیش  تفرعم ز  هویش  ور 
نکم ریغ  تعاط  تسرپب و  ار  وا 

***
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دنشکن ار  وکن  زج  قشع  خلسم  رد 
دنشکن ار  وخ  تشز  ناتفص  رغال 

زیرگم نتشک  یقداص ز  قشاع  رگ 
دنشکن ار  وا  هکنآ  ره  دوب  رادرم 

ونیکآ لکیام 
( ناطیـش ياسیلک  زا  هدش  ادج  نامزاس  « ) تِس دبعم   » ناراذگناینب زا  یکی  ربتکا 1946  دلوتم 18  ( Michael Aquino  ) ونیکآ لکیام 

. تسا
. تسا هدوب  تیلاعف  لوغشم  ( CIA  ) ایس نامزاس  شترا و  رد  وا  نینچمه 

. درک سیسأت  رد 1975  ار  تسدبعم  يوال ، ناوتنآ  اب  تافالتخا ش  رطاخ  هب  يو 
- ***********

: قیقحت عبانم 
هیآ 18 رمز  هروس  میرک ، نآرق  . 1

هیآ 256 هرقب  هروس  میرک ، نآرق  . 2
یلا 194 تایآ 192  نارمع  لآ  هروس  میرک ، نآرق  . 3

یلا 41 تایآ 35  میهاربا  هروس  میرک ، نآرق  . 4
ياعد 17 هیداجس  هفیحص  . 5

لیمک ياعد  نانجلا ، حیتافم  . 6
مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هفرع  ياعد  نانجلا ، حیاتفم  . 7

ناریا تعنص  ملع و  هاگشناد  زییاپ 84 -  رمعم ، ناویک  یتسرپ ، ناطیش  ياههورگ  عاونا و  رب  يدقن  . 8
هرامش 17 نمهب 82 ، فراعم ، هیرشن  یبلاط ، رقاب  ناطیش ، ياسیلک 

زوین بیرقت  . 9
Nasour. net . 10

یتداعس میرم  یتسرپ :: ناطیش  یسانش  هعماج  ناریا : یسانش  هعماج  تیاس  . 11
.147 هحفص مراهچ ، موس و  هرامش  هزات ، هاگن  هیرشن  برغ ، یقیسوم  رد  ناطیش  کباب ، یلسوت ، . 12

.1378 یلکوت ، نارهت ، لوا ، پاچ  ناتسدرک : رد  فوصت  خیرات  فوؤر ، دمحم  یلکوت ، . 13
. ناهفصا رهطم  یتاعوبطم  هاگنب  رشان : باصعا ، ناور و  رب  یقیسوم  ریثات  نیسح ، شوروخ ، یهلادبع  . 14

نرق 21. رد  ناطیش  نتفای  تینیع  نردم و  یسانش  ناطیش  ناونع  اب  یسابع  نیسح  رتکد  ینارنخس  . 15
: امنهار داتسا  یتسرپناطیش ، ياههورگ  عاونا و  رب  يدقن  ، 1381 لاس يدورو  یتعنص ، دیلوت  شیارگ  عیانص  یـسدنهم  ناویک ، رمعم ، . 16

.1384 زیئاپ ناریا ، تعنص  ملع و  هاگشناد  ، 2 یمالسا فراعم  یمیرک ،
1368 يوضر ، سدق  ناتسآ  ياهشهوژپ  داینب  یمالسا ، قرف  گنهرف  داوج ، دمحم  روکشم ، . 17

نامقل هکبش  . 18
ناریا هکبش  . 19

ایدپیکیو . 20
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اهتنا %%%

مسیناطیش مسینویهص و 

. تسا هدوب  یگنهرف ) دض  دیناوخب  یگنهرف (  یفسلف و  دساف  يهلحن  نیا  داجیا  لماع  نیرتهدمع  دوهی  ینید  نوتم 
: تسا هجوت  لباق  لیذ ، هتکن  دنچ  یتسرپ ، ناطیش  يریگ  لکش  رد  اهنآ  شقن  يدوهی و  نوتم  زا  نوتم : . 1

. تسا اهناسنا  شیامزآ  يارب  مداخ ! يهتشرف  کی  هکلب  دب ؛ دوجوم  کی  هن  ناطیش  یناربع ، يدوهی و  ياههزومآ  ساسا  رب  . 1 . 1
. تسا هدش  یتاراشا  ناتسرپ ، ناطیش  سدقم  ددع  ددع 666  هب  زین ، تافشاکم  رد  . 2 . 1

تاریثأت ناطیش ، هب  تیدوهی  داقتعا  يهوحن  دنوشیم و  دادملق  زین  نایحیسم  يارب  یمهم  عبنم  ذخأم و  يدوهی  نوتم  هاوخان ، هاوخ و  . 3 . 1
. تسا هتشاد  تیحیسم  رب  ار  یناوارف 

، الاباک دراد . تلالد  تیدوهی  یناطیـش  ياـهتضایر  زا  یـصاخ  عون  هب  هک  تسا  ینییآ  يدوهی  فوصت  ناـمه  اـی  ـالابق »  » اـی ـالاباک » . » 2
لابند اهتسیلاباک  يوس  زا  ناـهج  تـالوحت  هدـمع  هدـش و  بوسحم  ریخا  لاـس  یط 500  يدوهی ، نید  يّرـس  رایـسب  دوـلآزمر و  شخب 
نیدـب ات  دـننک  هدافتـسا  يدوهی ، فوصت  نافرع و  زا  ات  دـندرکیم  شالت  هک  دـندوب  یناسک  یحیـسم ، ياه  «Kabbalistic . )» دوشیم

. دننک تابثا  ار  ماَلَّسلا ) ِْهیَلَع   ) حیسم تیهولا  هلیسو 
. دوب مسج  رد  سدقم  حور  هب  ياهراشا  حیسم و  زا  يدامن  اهنآ ، يارب  مارگاتنپ  دندوب . هدش  مارگاتنپ  يهتفیش  نانآ 

. دوب « YHVH  » یفرح راهچ  يهملک  هب  « Shin  » يربع فرح  ندرک  هفاضا  « Gematric  » بوبحم راکهاش 
. تسادخ ینعم  هب  سدقم  حور  شتآ و  يهدنهد  ناشن  يربع  نابز  رد  « Shin  » فرح

. تسا یسیع ) « ) YHSHVH  » نامه ای  « Jehovah  » تروص نیرتجیار  هب  «، YHVH )»
تیحیـسم مارگاتنپ و  نیب  هطبار  نیدنچ  درک . رارقرب  هطبار  ادخ  حیـسم و  یـسیع  هناگجنپ ، دیع  سأر ، جـنپ  يهراتـس  نیب  هلیـسو  نیدـب  وا 

نداد تنیز  ندرک و  شیارآ  يارب  هتفای  ناحجر  ناشن  کی  مارگاتنپ ، ماَلَّسلا ،) ِْهیَلَع   ) حیسم ندش  هدیـشک  بیلـص  هب  زا  شیپ  دراد . دوجو 
. دوب هیلوا  نایحیسم  ياهمسلط  اهرهاوج و 

. دوب هدش  هتخیمآ  ماَلَّسلا ) ِْهیَلَع   ) حیسم مخز  جنپ  اب  دشیم ، هدیشک  ملق  يهتسویپ  تکرح  کی  رد  یتحار و  هب  هک  تمالع  نیا 
عونلا بر  نیرتیلصا  « Venus  » يزیخ و لـصاح  يههلا  « Isis  » زا يدامن  یحیـسم  ینافرع  یناهن  يهقرف  کی  يارب  نینچمه  مارگاـتنپ 

. دوب ثنؤم 
یگمه شناراـکمه  و  بملک » فتـسیرک  . » تشاد دوجو  تیحیـسم  خـیرات  رـسارس  رد  فلتخم ، طاـقن  رد  ناـهنپ  تروـص  هب  هک  ياهقرف 

. دندرک يرادرب  هرهب  اکیرمآ ، هراق  ندرک  ادیپ  هار  رد  نآ  نامجنم  ییالاباک و  يرگوداج  نونف  زا  و  دندوب ! تسیلاباک 
هطقن نیرتهدـمع  نیا  تسا و  لئاق  سدـقت  نآ  يارب  ًامـسر  تسا و  راوتـسا  يرگوداـج  نوچمه  یفارخ  ياـهرواب  یخرب  رب  ًاـقیمع  ـالاباک 

. تسا یتسرپ  ناطیش  اب  لاح  هتشذگ و  رد  یتسرپ  ناطیش  كارتشا 
. تسا دوهی  هنامرحم  شناد  نییآ و  نیرمت  هدننک  فصو  الاباک ، حالطصا  نونکا  مه 

يربع بتک  هعومجم  لـماش  دـناهدمآ ، رد  ـالاباک  نییآ  یلـصا  يهیاـپ  تارقف و  نوتـس  ناونع  هب  هک  یتسیـالاباک  بتک  عباـنم و  نیرتمهم 
نرق رد  ًاتیاهن  دـندرگیم . زاب  يدالیم  لوا  نرق  هب  هک  دـنوشیم  اه ) خاـک  ياـنعم  هب  « ) تولاـچیه  » و ییانـشور ) باـتک  ياـنعم  هب  « ) ریهب »

. داد لیکشت  ار  الاباک » نییآ   » ینونک لکش  رکفت و  هک  دش  هتشون  رهوز »  » باتک يدالیم  مهدزیس 
يهقرف يهرابرد  دوخ  هاگیاپ  رد  خـیرات ، صـصختم  یـسراپ و  يدوهی و  نارـالاسرز  ياـهباتک  هعومجم  يهدنـسیون  يزابهـش » هللادـبع  »

. تسا توافتم  تسا ، هدمآ  ایدپ » یکیو   » يهمانشناد رد  هچنآ  اب  يو  ياههاگدید  دراد و  یعماج  يهلاقم  الاباک 
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: دسیونیم الاباک  فیرعت  يهرابرد  دوخ  يهلاقم  تسخن  تمسق  رد  يو 
لکـش هب  هژاو  نیا  نهک .»  » و یمیدـق »  » ینعم هب  تسیربع  هلابک »  » ییاپورا ظفلت  دوشیم و  قالطا  يدوهی  فوصت  رب  هک  تسیمان  ـالاباک  »

. تسانشآ ام  يارب  هلابق » »
نهک ياهنیـشیپ  نآ  يارب  دـنناوخیم و  يدوـهی  ياـهماخاخ  ناـهنپ » يرـس و  شناد   » ار بتکم  نیا  اـهتسیلاباک  اـی  ـالاباک  نـییآ  ناوریپ 
يوس زا  هک  هنوگزمر  تسیباتک  لصا  رد  هلاـبق )  ) ـالاباک هک  تسیعدـم  یفوسوئت »  » هقرف ربهر  یکـستاوالب »  » ماداـم هنومن ، يارب  دـنالئاق .

. دوب لیئارسا  ینب  موق  ناهنپ  شناد  يواح  و  دش ! لزان  یسوم  میهاربا و  حون و  مدآ و  ناربمایپ ، هب  دنوادخ 
وطسرا نوطالفا و  نوچ  خیرات  یماظن  یتح  یسایس و  یگنهرف و  مهم  ياهتیصخش  یمامت  هکلب  ناربمایپ ، اهنت  هن  یکـستاوالب ، ياعدا  هب 
نوتوین نکیب و  ازونیپسا و  نوچ  یبرغ ، نیرکفتم  زا  یخرب  یکـستاوالب  مادام  دنا ! هتفرگ  باتک  نیا  زا  ار  دوخ  شناد  هریغ ، ردنکـسا و  و 

: دیوگیم اعدا  نیا  ّدر  رد  يزابهش  دنادیم . الاباک  نییآ  ناوریپ  زا  ار 
هب ار  الاباک  بتکم  يهنیرید  يزابهـش ، تفای .) دناوتیمن  يدج  يهنیـشیپ  يرکف » لقتـسم  بتکم  کی   » ناونع هب  يدوهی ، فوصت  يارب  ) 

و ینله »  » گنهرف رد  یناردنکـسا  ولیف »  » بتکم زا  نایدوهی  يرادرب  هترگ  ار  نآ  لبقام  هدرک و  دودـحم  يدالیم  مهدزیـس  يهدـس  لـیاوا 
: دسیونیم دوخ  يهلاقم  مود  تسمق  رد  يو  دنادیم . ینانوی  هفسلف 

بونج « ) نوبران  » ردنب رد  وا  دـسریم . 1235 م )  - 1160  ) روک قاحسا  هب  يدالیم و  مهدزیـس  يهدس  لیاوا  هب  الاباک  تقیرط  زاغآرـس  »
( هسنارف

زا شیپ  دوهی ، فوصت  يهتشذگ  يهرابرد  دوخ  يهلاقم  لوا  تمسق  زا  ییاج  رد  يو  تشادیم ». نایب  ینافرع  تارظن  یخرب  تسیزیم و 
: دسیونیم الاباک ، روهظ 

زین الاباک  بتکم  دـسریم ». يدالیم  لوا  يهدـس  لیاوا  رد  یناردنکـساولیف  هب  ینافرع  زیمآزار و  يرکف  ياههلحن  رد  نایدوهی  تکراشم  »
دوجو تقلخ  دنوادخ و  يهرابرد  یلصفم  ياهثحب  الاباک  فوصت  رد  دوشیم . میسقت  یملع » تمکح   » و يرظن » تمکح   » شخب ود  هب 

: دیازفایم دوخ  ثحب  ياهتنا  رد  خیرات  داتسا  نیا  دراد ».
هک تسا  میهافم  نیا  ًاقیقد  تسا و  بتکم  نیا  ییاحیسم » مایپ   » و یـسانش » ناطیـش  ، » تسا تیمها  زئاح  یـسایس  لیلحت  يهیواز  زا  هچنآ  »

.« دنکیم رادانعم  یسایس  يژولوئدیا  کی  ناونع  هب  ار  الاباک 
: الاباک هقرف  رد  یسنج  کسانم 

ساـسا رب  مهدـجه و  يهدـس  يهمین  زا  هک  تسا  هقرف  نیا  یـسنج »  » کـسانم تسا  تیمها  زئاـح  ـالاباک  يهقرف  رد  هک  يرگید  يهلأـسم 
کنارف بوکای  درک . روهظ  دراد ، ترهش  ( 1726  - 1719 « ) کنارف بوکای   » مان اب  هک  بیل ،» ادوهی  نب  بوقعی   » مان هب  يدرف  ياـههزومآ 

کی هب  هک  يو  داـهن . اـنب  يا » هزغ  ناـتان   » و يوز » ياـتباش   » هـب قـلعتم  ياـههخاش  ثاریم  داـینب  رب  ار  ـالاباک  يهـقرف  تیـسکنارف »  » هخاـش
یناوج رد  دوب ، رجات  دنمتورث  يهداوناخ  کی  زا  زین  شرسمه  تشاد و  قلعت  نیارکوا  نکاس  يدوهی  راکنامیپ  رجات و  دنمتورث  يهداوناخ 

تشون و يدالیم   1286 ياهلاسر 1280 -  ینوئلوات د  مشنب  یسوم  هک  یباتک  ( ) Zohare « ) رَهُظ  » باتک دش ، بذج  الاباک  تقیرط  هب 
( تفای ییاهن  لکـش  دمآرد و  مجـسنم  هتفای و  نامزاس  یلمع  يرکف و  ماظن  کی  تروص  هب  الاباک  زیمآزار  فوصت  باتک ، نیا  نیودت  اب 

هقرف نیا  تسایر  يدصت  يارب  همنود »  » هنتف نارس  يوس  زا  کنارف  ربماسد 1755  رد  دمآرد . يوز  ياتباش  هخاش  تیوضع  هب  دناوخ و  ار 
. دش دوخ  هاگداز  یهار  ماخاخ  ود  هارمه  هب  ناتسهل  رد 

کنارف و هک  ینامز  دیـشک . ییاوسر  هب  شراک  هیوناژ 1756  رد  دـعب ، یمک  یلو  تفرگ  رارق  ایلودوپ »  » رد ياتباش  هقرف  سأر  رد  کـنارف 
، اههرجنپ یفداصت  ندـشزاب  تلع  هب  دـندوب ، ياتباش  يهقرف  رد  موسرم  یـسنج  کسانم  يارجا  لوغـشم  هتـسب  رد  هناخ  کـی  رد  شناوریپ 

. تسا َرپ  جنپ  يهراتس  ای  مارگاتنپ »  » دامن دبای ، هار  یتسرپ  ناطیش  هب  الاباک  زا  هتسناوت  هک  يدراوم  زا  یکی  دندش و …  علطم  مدرم 
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. تسا هتفرگیم  رارق  هدافتسا  دروم  تسیلاباک  نارگوداج  يارب  يرازبا  هباثم  هب  دامن  نیا 
. دنـشابیم تسیلاـباک  انودـم »  » نوچمه ناـهج ، روـحم  ءاـشحف  ناگدـنناوخ  نارگیزاـب و  زا  ياهدـمع  شخب  هک  تسا  یندینـش  نینچمه 

كارتشا رگید  يهطقن  داـهن . دوخ  رب  ار  رتـسا »  » يدوهی ماـن  درک و  مـالعا  ـالاباک  ياـههورگ  رد  ار  شتیوضع  ًامـسر  لاس 2005  انودم » »
ناراذـگ ناینب  دراد . رارق  تیولوا  رد  یـسنج  تذـل  دـساف ، يهلحن  ره  رد  هک  دـشابیم  ود  نیا  یـسنج  هاگدـید  یتسرپ ، ناطیـش  اب  الاباک 

نایرج کی  ار  نآ  تحارـص  هب  ناوتیم  هک  دـنداد  لیکـشت  نانز » شتـسرپ   » ناونع اب  ار  یتضهن !! سپـس  هک  دنتـسه  يدارفا  نامه  الاباک 
تسد ملاع  رسارس  رد  ار  نانز  نادرم و  یـسنج  يهقئاذ  اهتسیلاباک  هک  دنرواب  نیا  رب  ناسانـشراک  زا  یخرب  درک . باطخ  روحم  توهش 

هک تسیرورـض  هتکن  نیا  يروآدای  و …  نوسکج » لـکیام   » تیـسنج رییغت  دـننام  دـناهداد ، رارق  شحوت  تمـس  هب  لوحت  رییغت و  شوخ 
لباق صوصخ  نیا  رد  یـسراف  باتک  کی  اهنت  هزورما  دنراد و  زیهرپ  الاباک  باب  رد  ندنار  نخـس  زا  تدش  هب  اهتسینویهـص  نایدوهی و 

! تسا هدوب  یسرتسد 

منهج رد  تیوضع 

زا دیاب  میشاب . هتشاد  یتاعالطا  ناش  شیادیپ  یگنوگچ  اهنآ و  دروم  رد  میهاوخب  رگا  هک  دنتسه  ییاههقرف  ناتسرپ  ناطیش  یتسرپ  ناطیش 
يدرف و داـعبا  یماـمت  رد  برغ  ناـهج  یگتخیـسگ  راـسفا  ياـهلاس  هب  ناوـتیم  ار  سناـسنر  زا  سپ  ياـهلاس  هک  مینک  عورـش  اـج  نیا 
زا کیلوتاک  ياسیلک  بصعتم  میلاعت  قوی  ندـش  هتـشادرب  زا  سپ  درک . فیـصوت  یناسنا  طـباور  هب  یهتنم  ددـعتم  ياـههبنج  یعاـمتجا و 

. دوب یتسرپ  ناطیش  اهنآ  زا  یکی  هک  تفرگ  لکش  یفسلف  يرکف و  هدمع  نایرج  دنچ  یبرغ ، ناسنا  ندرگ 
ییاهیگژیو اب  ار  یتسرپ » ناطیش   » نایرج هنایفخم  تروص  هب  یناتستورپ  یتاروت و  تایرظن  تاشیارگ و  هب  اکتا  اب  دساف  رـصانع  زا  یخرب 

. دندرک يراذگهیاپ  يدیحوت و …  لئاسم  هب  یهجوتیب  یقالخا ، لوصا  مدع  یسنج ، تازواجت  لتق ، ییارگ ، هانگ  نوچمه 
. تسناد اکیرمآ  رد  ناتسرپ  ناطیش  تیلاعف  تایح و  دیدج  هرود  زاغآ  يدج  تروص  هب  ناوتیم  ار  لاس 1960 

تیوضع تسا ! اهناسنا  شیامزآ  يارب  مداخ  هتشرف  کی  هکلب  دب ، دوجوم  کی  هن  ناطیـش  هک  دنتـشاد  هدیقع  ییاکیرمآ  ناتـسرپ  ناطیش 
ناتسرپ ناطیش  هورگ  رد 

شرتسگ ار  هقرف  نیا  ات  دنتفرگ  میمصت  لاس  دنچ  تشذگ  زا  سپ  دندادیم ، لیکشت  ار  يدودحم  دادعت  نامز  نآ  رد  هک  ناتـسرپ  ناطیش 
. دندرک هدافتسا  هورگ  نیا  رد  ندش  بذج  يارب  ینوگانوگ  ياهشور  زا  دنهد و 

. دوب كار  ياهیقیسوم  زا  هدافتسا  ناناوج ، بذج  ياهشور  زا  یکی 
نوخ و…  دساف ، ياههویم  ندـیماشآ  ندروخ و  هب  تسد  ینابایخ  ياهپیلک  رد  هنحـص و  يور  رب  یقیـسوم  زا  کبـس  نیا  ناگدـنناوخ 

. دشیم هداد  راشتنا  فلتخم  ياهروشک  رد  ناشهدش  طبض  ياهتساک  دندومنیم و 
. یقیسوم ياهیشاح  يزاجم و  ياههبذاج  زج  دوبن  يزیچ  یقیسوم  نیا  زا  لابقتسا  لیلد  دندرک و  لابقتـسا  یقیـسوم  نیا  زا  يدایز  ناناوج 
ریثکت و ینف و  تازیهجت  ءاقترا   %% هب هجوت  اب  یقیسوم  ندوب  سرتسد  لباق  نازرا و  نارسپ و  نارتخد و  دازآ  طباور  يارب  اضف  داجیا  دننام 

. نآ عیزوت 
نیناوق اهسالک  نیا  ياهتنا  رد  هک  دوب  باذـج  تاعوضوم  اـب  ییاـهسالک  لیکـشت  هورگ  نیا  هب  دارفا  بذـج  ياـهشور  زا  رگید  یکی 

یتسرپ ناطیش  نیناوق  زا  یخرب  دندادیم . شزومآ  ار  یتسرپ  ناطیش 
. دوشیم ماجنا  نان  هکت  ود  نآ  ندروخ  داماد و  سورع و  نیب  نید  نایاوشیپ  طسوت  نان  کی  میسقت  اب  اهنت  جاودزا  دقع 

! دش دهاوخ  ققحم  نز  يوس  هب  رهوش  فرط  زا  هزیر  گنس  کی  باترپ  اب  زین  قالط 
! تسا مارح  یبآ  سابل  ندیشوپ 
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! دینزب گنر  ای  دیناشوپب  ار  نآ  هچراپ  اب  دینک و  سیدقت  ار  یمیدق  گرزب  ناتخرد 
. دنراذگیم هژیو  مارتحا  غارچ  نان و  هب  دنرادیم و  یمارگ  ار  ناگراتس  هام و  دیشروخ و  شتآ و  ربا و  قرب و  دعر و 

. تسا مارح  داوس  نتخومآ 
. تسا باذع  ترخآ  رد  ایند و  رد  داوساب  يازس 

. تسا عونمم  یبرع  نتخومآ 
. دنک كاپ  نآرق  يهخسن  زا  ار  ناطیش  مان  دیاب  یلو  دریگب ، دای  نآرق  یبرع و  دراد  قح  يدع  خیش  لسن  زا  رفن  کی  طقف 

! تسا مارح  نخان  ندرک  هاتوک  دروایب  نابز  هب  ار  ناطیش  مان  درادن  قح  یسک 
! دوشیم رهوش  زا  نز  ییادج  بجوم  مارح و  لاس  کی  زا  شیب  نطو  كرت 

غیلبت ياههویش  و … 
اهتیاس و نتفای  شرتسگ  اـکیلاتم ، ناگدـنناوخ  هب  طوبرم  رتسوپو  تساـک  يد ، یـس  راـشتنا  تروص  هب  غیلبت  ياههویـش  نیرتشیب  هزورما 

قطانم رد  صوصخلا  یلع  ناتسود  ياهوگتفگ  هنابش و  ياهیتراپ  قیرط  زا  یناسر  عالطا  غیلبت و  یتسرپ ، ناطیـش  هب  طوبرم  ياهگالبو 
. دریگیم تروص  يزاجم و  ياهوگتفگ  ياهرالات  رد  غیلبت  اهرهش ، هفرم 

: عبنم
انشآ 122 رادید  هلجم 

http://www. rasekhoon. net تیاس زا  هتفرگرب  یلامک  انیم  هدنسیون :

یناطیش هفسلف 

: دوشیم هصالخ  لیذ  دراوم  هب  ناطیش ، يهرابرد  يوال » ردنازش  ناوتنآ   » هب بستنم  یناطیش  هلمج  ُهن  رد  ناطیش 
! يور هنایم  ياج  هب  دیدش  فارسا  یطارفا ، ندرک  يزابلد  تسد و  . 1

! یناحور یموهوم  یلایخ و  هشقن  ياج  هب  يویند ، یگدنز  . 2
! دوخ هناراکایر  نداد  بیرف  ياج  هب  موصعم ، شناد  . 3

! ناسانشن کمن  هب  ندیزرو  قشع  ياج  هب  دنراد ، ار  نآ  تقایل  هک  یناسک  هب  ندرک  تبحم  . 4
نآ دز ، یلیـس  وت  هب  يردارب  هاگره  دیوگیم  هک  تیحیـسم  میلاعت  هب  هراشا  ! ) تروص ندنادرگرب  ياج  هب  ندرک ، یهاوخنوخ  ماقتنا و  . 5

( دنزب رگید  فرط  هب  ياهبرض  ات  روایب  ولج  ار  تتروص  فرط 
! يدامریغ ياهماشآ  نوخ  ندوب  نارگن  ياج  هب  ناریذپ ، تیلوؤسم  لباقم  رد  يریذپ  تیلوؤسم  . 6

: دنوریم هار  اپ  راهچ  يور  هک  تسییاهنآ  زا  رتدب  بلغا  یلو  رتهب  یهاگ  تسا ، تاناویح  رگید  دننام  ناسنا  . 7
! تسا هدرک  لدبم  تاناویح  عون  نیرتتسپ  هب  ار  وا  هنارکفنشور ، ياهتفرشیپ  یناحور و  يورین  ياراد  ناسنا  هک  نآ  لیلد  هب 

ای یناور  یکیزیف ، يدونـشخ  تذل و  کی  هب  اهنآ  مامت  هک  نوچ  دهدیم ، هئارا  دنوشیم  هتخانـش  هانگ  هک  ییاهزیچ  نآ  رتشیب  ناطیـش  . 8
! دنوشیم رجنم  یساسحا 

نیا اب  هسیاقم  رد  تسا ! اهاسیلک  يراگدنام  لیلد  ناطیش  دوجو  اهلاس  نیا  مامت  نایم  رد  هک  ارچ  تسا ؛ اسیلک  تسود  نیرتهب  ناطیـش  . 9
: تسا هدرب  مان  زین  ار  يرگید  یناطیش  هانگ  هن  يوال  تالمج ،

دیاـقع موـسر و  زا  يوریپ  « ؛» نداد بـیرف  ار  دوـخ  « ؛» نارگید زا  نـتفرگ  سپزاـب  راـظتنا  « ؛» ییارگ سفن  « ؛» رهاـظت اــعدا و  « ؛» تقاــمح »
هب دیدج ، يدنب  هتسب  رد  یمیدق  يزیچ  ندرک  لوبق  لاثم ، روط  هب  « ) هتشذگ یـسکدترا  ندرک  شومارف  « ؛» یفاکان ینیب  نشور  « ؛» نارگید
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ُهن سپـس  يوال » ! » تانـسحم دوبمک  و  دناسوپیم ) نورد  زا  ار  یـصخش  فده  هک  يرورغ  دننام  « ) لصاحیب راختفا  رورغ و  « ؛) ون ناونع 
هئارا یتسرپ  ناطیش  یگدنز  يارب  یلک  ياهییامنهار  یلو  تسین ، یقالخا  نآ  يهمانساسا  هک  یلاح  رد  درک ، عضو  زین  ار  یناطیـش  نوناق 

: تسا هدرک 
. نکن وگزاب  دنسرپب ، وت  زا  هک  نآ  زا  لبق  ار  تتارظن  زگره  . 1

. نکن وگزاب  دنونشب ، ار  نآ  دنهاوخیم  نارگید  يوش  نئمطم  هک  نآ  زا  لبق  ار  تتالکشم  زگره  . 2
. ورن اج  نآ  زگره  تروص  نیا  ریغ  رد  راذگب و  مارتحا  وا  هب  یتسه ، یسک  نامهم  یتقو  . 3

. نک راتفر  یمحریب  اب  تقفش و  نودب  وا  اب  تسا ، وت  محازم  تنامهم  رگا  . 4
. هدن یسنج  يهطبار  داهنشیپ  وا  هب  ياهدیدن ، تلباقم  فرط  زا  یتمالع  هک  نآ  زا  لبق  زگره  . 5

ار نآ  دـهاوخیم  وـت  زا  تسا و  تخـس  يرگید  سک  يارب  نآ  نتـشاد  هک  نآ  رگم  رادـنرب ، تسین  وـت  هب  قـلعتم  هـک  ار  يزیچ  زگره  . 6
. يریگب

تـسد هب  زا  سپ  رگا  نک . فارتعا  ار  نآ  تردـق  ياهدرک ، هدافتـسا  تیاههتـساوخ  بسک  يارب  يزیمآ  تیقفوم  روط  هب  وداـج  زا  رگا  . 7
. داد یهاوخ  تسد  زا  ياهدرک ، بسک  ار  هچ  نآ  مامت  ینک ، یفن  ار  وداج  تردق  تیاههتساوخ ، ندروآ 

. نکن تیاکش  یشاب ، نآ  ضرعم  رد  یهاوخیمن  هک  يزیچ  زا  زگره  . 8
. هدن دازآ  ار  ناکدوک  . 9

رب مدـق  دازآ  ینیمزرـس  رد  یتـقو  ناشراکـش . يارب  اـی  ياهتفرگ  رارق  هلمح  دروـم  هـک  نآ  رگم  هدـن ؛ رازآ  ار  ناـسنا ) ریغ   ) تاـناویح . 10
. نک شدوبان  داد ، همادا  رگا  دهدن . همادا  هک  هاوخب  وا  زا  داد ، رارق  رازآ  دروم  ار  وت  یسک  رگا  هدن ، رازآ  ار  یسک  يرادیم ،

ناطیش نادنزرف 

دنکیم هسوسو  ار  ياهدع  هشیمه  ناطیش  میدوب  هدینش  دونشیمن . دنیبیمن و  نرق 21  يایند  نیا  يوت  هک  ییاهزیچ  هچ  مدآ  قلاخلا ! ّلج 
تاکرح تاملک و  يرـس  کی  دنوشیم و  عمج  مه  رود  يرفن  دنچ  هک  اجنآ  ات  یتح  دناشکیم . دوخ  لابند  هب  هدش ، هک  یقیرط  ره  هب  و 
میوگب منادیمن  دیدینـشن . ًانئمطم  ار  یکی  نیا  ییادخ  اّما  میتسرپ . ناطیـش  ام  دنیوگیم  مه  دعب  دنروآیم و  رد  دوخ  زا  بیرغ  بیجع و 

ياراد ناطیـش  بانج  هک  دوب  هدنام  نیمه  دیدناوخ ! تسرد  هلب  ناطیـش » ياسیلک  . » ناتدوخ اب  شندرک  رواب  یلو  میوگیم ، دـشاب  هن ؟ ای 
. دنهد ماجنا  ار  وا  شتسرپ  مسارم  دنوش و  عمج  مه  رود  اجنآ  رد  شناوریپ  دوش و  اسیلک 

رتارف نیا  زا  ار  اپ  هکلب  دناهدرکن ، افتکا  اسیلک  هب  طقف  اهنیا  دیروآیم . رد  خاش  بجعت  زا  ًامتح  میوگب ، ار  نیا  رگا  دیشاب . هتشاد  ار  يدعب 
! دنیوگیم ناطیش » لیجنا   » نآ هب  هک  دناهتشون  مه  سدقم  باتک  کی  دوخ ، كرابم  تسد  اب  دناهتشاذگ و 

الاب تسار  راوید  زا  میوگب  دراد ، مه  يدایز  نادیرم  ایند  رـسارس  رد  هک  نیون  یتسرپ  ناطیـش  هقرف  نیا  راذگناینب  لاح  حرـش  زا  رگا  الاح 
ار ناتسریبد  یناوجون  هرود  رد  تسا ، ناطیش  لیجنا  باتک  هدنسیون  دنادیم و  ناطیش  ياسیلک  مظعا  نهاک  ار  دوخ  هک  اقآ  نیا  دیوریم .
رد دروآیم . يور  یگدنزاون  هب  مه  دعب  ددـنویپیم . كریـس  هورگ  کی  هب  یگلاس  نس 17  رد  دوشیم و  يرارف  هناخ  زا  دـنکیم و  اهر 
هب یلگ  مه  نادـنزرف  تیبرت  هداوناخ و  لیکـشت  رد  رتسم  نیا  دوشیم . مادـخ  تساکیرمآ  سیلپ  ییانج  هریاد  رد  ساکع  ناونع  هب  تیاهن 

 …! دنامب هک  تسا  هتشاد  قفومان  جاودزا  هس  هدزن و  شرس 
. تسا وگاکیش  رهش  دلوتم  يوال  ناوتنآ 

« زیمآرارسا هریاد   » نآ هب  هک  تاسلج  نیا  زا  یکی  رد  هکنیا  ات  دادیم  ماجنا  هعمج  ياهبش  هتفه  ره  ار  دوخ  يرس  ياهینارنخـس  ادتبا  وا 
روط هب  مه  زاب  تسا و  هدوب  يدوهی  هدنهد  داهنشیپ  نیا  یقافتا  روط  هب  هتبلا  داد . ار  يدیدج  نییآ  سیسأت  داهنشیپ  وا  هب  يدرف  دنتفگیم ،
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. دریگیم رارق  هریاد  کی  رد  مه  یهاگ  تسا و  لیئارسا  مچرپ  هراتس  نامه  هیبش  فالتخا ، یمک  اب  ناتسرپ  ناطیش  تمالع  یقافتا 
تبقاع تیرشب  دنک ، یهاتوک  رگا  دناهتـشاذگ و  شاهدهع  رب  ار  یمهم  تیلؤوسم  درک ، ساسحا  يوال  بانج  هک  دوب  داهنـشیپ  نآ  زا  دعب 

ياهوگتفگ ناطیـش ، تشاددای  رتفد  ناطیـش ، شتـسرپ  نییآ  تشون . یفلتخم  ياهباتک  دز و  الاب  نیتسآ  هک  دوب  نیا  دش ! دـهاوخن  ریخب 
ییامنهار هک  درک  عضو  ار  یناطیـش  نوناق  سپـس 11  وا  دـندوب . هلمج  نآ  زا  نم و …  ینمیرها  ردارب  ياهشیاین  ناطیـش ، ناراب  ناطیش ،

. دشاب نیون  یتسرپ  ناطیش  یگدنز  يارب 
: دیوگیم موس  نوناق  لاثم  روط  هب 

!« نک راتفر  یمحریب  اب  تقفش و  نودب  وا  اب  تسا ، وت  محازم  تنامهم  رگا  »
هب ار  وا  گرم  زور  و  دیسر ) تکاله  هب  دیناوخب  درم (  وکسیسنارفناس  يرام  تنـس  ناتـسرامیب  رد  هیر  مروت  رثا  رب  لاس 1997  ماجنا ، رس 

. دندرک يراذگ  مان  نیوولاه  زور  ناونع 
ساسا رب  هک  تسیّدـح  ات  اکیرمآ  هعماج  رد  هقرف  نیا  ذوفن  هتبلا  دـنداد . همادا  ار  وا  هار  شیاـفواب ! نادـیرم  و  شفلخ ! نادـنزرف  وا  زا  دـعب 

هقرف نیا  وزج  یمسر  روط  هب  ای  اکیرمآ ،) قباس  روهمج  سییر  شوب ، جروج  هلمج  زا   ) زین اکیرمآ  تلود  نارس  زا  يدادعت  دهاوش  یخرب 
. دنراد یکیدزن  طابترا  نانآ  اب  ای  دنتسه و 

: عبنم
هرامش 92 دوعوم  همانهام 
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یتسرپ ناطیش  ياهشیارگ 

رد زابرید  زا  هک  تسیفـسلف  يرکف و  یفارحنا  ياـهشیارگ  زا  ( Satanism  ) شایبتکم کیمداکآ و  حالطـصا  هب  ای  یتسرپ » ناطیـش  »
هتشاد ییاههناشن  زین  هنایمرواخ »  » يهقطنم و  ناریا »  » رد دوخ ، صاخ  تاصتخم  اب  هتـشاد و  جاور  برغ  نیمزرـس  رد  صوصخ  هب  ناهج و 

. تسا
هژیو هب  رت ، شیب  ناوریپ  ناورهر و  بذـج  يارب  ناریا ، ناهج و  رد  يداحلا  یفارحنا و  يهراگنا  نیا  بذاک  ناوریپ  ءاضعا و  یخرب  شالت 

نیرخآ یـسررب  هک  دوشیم  نآ  بجوم  ییاـیفارغج ، صاـخ  قطاـنم  رد  زین  یعمج و  ياـههناسر  و  تنرتنیا »  » ندـش رتریگارف  هب  هجوت  اـب 
اهشیارگ و زا  يرایسب  نوچمه  یتسرپ » ناطیش  : » ناهج رد  یتسرپ  ناطیـش  ددرگ . رادروخرب  یناوارف  تیمها  زا  اهنآ  طیارـش  تیعـضو و 

ملاع زا  لبق  رد  یلـصا  يوگلا   » ار ناطیـش  نآ ، ناراداوه  هک  تسیفـسلف  هبـش  ای  یبتکم و  هبـش  تکرح  کی  یفارحنا ، يداحلا و  ياههقرف 
. تسا هتفرگ  رارق  هفشاکم  دروم  اهراب  يدامتم ، ياهنرق  لوط  رد  ناطیش ،»  » موهفم دنرادنپیم . یتسه »

دناوتیم هک  تسا  ینوناق  يهدنریگرب  رد  هک  تسا  شنیرفآ » زا  یشخب   » ناونع هب  ناطیش  نودوج ،»  » ِیناتساب نایحیسم  تنـس  رد  لصا  رد 
. دشاب بلط  هزرابم  تسا  رداق  دوخ ، مات  رایتخا  اب  دنک و  تفلاخم  دنوادخ  تساوخ  لباقم  رد 

. تسا هدش  فیرحت  دنوادخ » هیلع  فرص  تفلاخم   » هب يدعب ، نورق  یط  رد  موهفم  نیا 
، بش زور و  دـب ، بوخ و  رـش ، ریخ و  لباقتم  يهمین  ود  نوچمه  يا  ( Archetype « ) وگلا نهک   » زا يدازآ  ياهتشادرب  زا  اـنعم ، نیا 

. تسا هدش  ذخا  تاملظ و …  رون و 
. تسا اراد  ار  دوخ  صاخ  ياهانعم  اههاگیاج و  ناطیش ، فلتخم ، یهلا  نایدا  رد 

شیامزآ دروم  ار  تیرشب  نامیا  دراد  هفیظو  هک  تسادخ  مداخ !»  » هکلب تسا ؛ هدشن  یفرعم  ادخ » نمشد   » ناونع هب  ناطیش  دوهی ، نید  رد 
. تسا رفیسول » ، » لصا رد  ناطیش  نآ ، ياههخاش  زا  يرایسب  رد  تیحیسم و  نید  رد  دهد .! رارق 
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. تسا هدوب  راگدنوادخ  تمدخ  رد  هک  هدوب  هتشرف  ای  یناحور  دوجوم  کی  دوش ، درط  ادخ  هاگرد  زا  هک  نآ  زا  لبق 
. تسا هدش  درط  یتسرپدوخ  دح و  زا  شیب  رورغ  لیلد  هب  دنوادخ  هاگرد  زا  ناطیش 

ياههورگ دراد . ار  تیحیسم  هیلع  شروش  لکش  یتسرپ  ناطیش  یحیسم ، برغ  رد  هک  تسا  نآ  صوصخ ، نیا  رد  یساسا  مهم و  يهتکن 
« ياه تلکـسا   » ای و  « 666  » ددـع اب  ار  دوخ  تیوه  دـنرادن و  یـشک  مدآ  تیانج و  زا  ییاـبا  چـیه  هک  دـنراد  ینیمزریز  یطارفا  کـچوک 

. دننکیم راکشآ  نوگانوگ ،
. تسا نمشد  زواجتم و  راکاطخ ، يانعم  هب  ناطیشلا »  » یبرع رد  ناطیش  يهملک  مالسا ، نیبم  نید  رد 

دزن ياهژیو  هاگیاج  هک  هدوب  دنوادخ  صاخ  ناگتشرف »  » زا یکی  ناطیـش  دوشیم . هداد  سیلبا »  » مان هب  يدوجوم  هب  هک  تسا  یناونع  نیا ،
. تسا هتشاد  ادخ 

لیلد هب  ناطیش  دننک و  هدجس  مدآ  لباقم  رد  هک  دهدیم  روتسد  ناگتـشرف  یمامت  هب  دنوادخ  ماَلَّسلا ، ِْهیَلَع  مدآ  ترـضح  شنیرفآ  زا  سپ 
. تسا هتشاد  اهناسنا  ندیشک  فارحنا  هب  رد  یعس  زور  نآ  زا  هدز و  زابرس  هدش ، هدیرفآ  كاخ  زا  مدآ  هک  نیا 

. دننکیم هرادا  ار  ناهج  رگیدکی ، اب  یمئاد  دربن  رد  ربارب  ییورین  اب  نمیرها  ادزماروها و  تشترز ، نید  رد 
. دش دهاوخ  زوریپ  یکیرات ) يادخ  ناطیش (  رب  هک  تسا  ناسنا  يرای  هب  اهنت  رون ، يادخ  یتشترز ، ِیسانش  ترخآ  رد 

نیا رد  یلو  دراد ؛ دوـجو  ناطیـش  موـهفم  رگید  یعوـن  هب  زین  سویـسوفنک ،) نییآ  مسینیج و  ییادوـب ، مسیئودـنه ،  ) یقرـش ياـههقرف  رد 
تبحـص نآ  زا  یکیراـت  رـش و  يهدـننازیگنا  يورین  ناونع  هب  نیداـمن و  تروص  هب  رتـشیب  دراد و  یـصخش  يهبنج  رتـمک  ناطیـش  دراوم ،

ار ناتـسرپ  ناطیـش  . ) تسین ینادـنچ  زاین  ناطیـش  هب  ظاحل ، نیا  زا  و  درادـن ! یجراخ  دوجو  ادـخ  اههقرف ، نیا  بلغا  رد  هک  ارچ  دوشیم ؛
: درک میسقت  ینید  یفسلف و  یلصا  شیارگ  هقرف و  ود  هب  ناوتیم 
. دنتسه يوال » ردنازش  ناوتنآ   » هب بستنم  یفسلف : ناتسرپ  ناطیش 

. تسا شدوخ  يادخ  صخش ، ره  یفسلف ،» ناتسرپ  ناطیش   » رظن رد  درک . سیسأت  ار  ناطیش » ياسیلک   » هک دوب  یسک  وا 
دننکیم حرطم  یعیبطلا  ءاروام  لئاسم  زا  سرت  عوضوم  اهنآ ، هب  طوبرم  بلاطم  هعیبطلا و  ءاروام  اب  هتـسباو  یناسنا  دـیاقع  راـکنا  اـب  اـهنآ 
لوؤـسم دوـخ  ربارب  رد  اـهنت  ار  وا  دوـجوم و  نیرترب  ار  ناـسنا  هک  مسیناـموا  هب  ییاهتهابـش  ياراد  تـسا  ینییآ  نیوـن ، یتـسرپ  ناـطیش 

: دیوگیم يوال » ناوتنآ  . » دنادیم
هجنکـش و زور  الاح  اجنیا و  تسین . مه  دـنوشیم ، بابک  ناراکهانگ  نآ  رد  هک  یمنهج  درادـن و  دوجو  یهوکـشاب  تمظع و  اب  يادـخ 

ییاهر یگدـنز  هک  نک  باختنا  ار  تعاس  نیا  زور ، نیا  تسام ! تصرف  الاح  اجنیا و  تسام ! یـشوخ  زور  اـجنیا  ـالاح و  تساـم ! یتخس 
ار اهناسنا  دنادیم و  ( archetype  ) دامن نهک  یعون  اهنت  ار  ناطیش  درادن و  داقتعا  ییادخ  هب  نیون ، یتسرپ  ناطیـش  تسین .! یـشخب 

نیا مه  لیلد  نیمه  هب  دـهد ، صیخـشت  ار  یگدـنز  هار  دـناوتیم  ییاهنت  هب  ناسنا  هک  دراد  داـقتعا  دـنادیم و  لوؤسم  دوخ  ربارب  رد  اـهنت 
، یناوهـش تعیبط  تعیبط ، یکیرات  يورین  دامن  داقتعا ، عون  نیا  رد  ناطیـش  دوشیم . هتخانـش  یفـسلف  داقتعا  کـی  ناونع  هب  رتشیب  داـقتعا 

. تسا هدوب  بهذمدض  تردق و  يهناشن  نیرتهب  گرم ،
: دنتسه لوصا  نیا  ياراد  یگمه  نآ ، عون  ود  یکی  زج  اما  تسا ، يددعتم  ياههخاش  ياراد  داقتعا  نیا 

ملاع نیب  یگنج  چیه  دنتـسه و  ندـید  لباقریغ  مسج  حور و  : Not dualistic درادن . دوجو  یتسرپ  ناطیـش  رد  ییادخ  : Atheism
. تسادخ کی  دوخ  یناسنا  ره  درادن و  دوجو  ناسنا  دوخ  زج  ییادخ  یتسرپدوخ ،  Autodeists درادن . دوجو  رش  ریخ و 

: هدام تلاصا  هب  داقتعا  : Materialistic
: تسییادخ هار  هک  میقتسم  طارص  ربارب  رد  ندوب  ناطیش  هب  هتسباو 

دوجو تسین و  مسج  ناطیش  اریز  ناطیش ؛ شتسرپ  مدع  دنراد : . گرم  زا  سپ  یگدنز  هب  داقتعا  هک  یبهاذم  اصوصخ  ندوب ؛ بهذمدض 
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، یـسنج تاذل  ًاصوصخ  اهیـشوخ  نیا  تسییایند و  یـشوخ ، مامت  اریز  نآ ؛ يالعا  دح  رد  تذـل  زا  هدافتـسا  هب  داقتعا  درادـن : . یجراخ 
. تسا يرورض  مزال و  اهنآ  ماجنا  یلکش  ره  هب  دننکیم و  هدامآ  هنازور  ياهراک  يارب  ار  مزال  لیسناتپ 

ناطیش زا  عون  نیا  يراگتسر  طرش  وزرآ و  نیرتگرزب  تسا و  ناسنا  دوخ  یتسه ، ملاع  تیزکرم  روحم و  یفسلف ، ناتسرپ  ناطیش  رظن  رد 
. تسا نارگید  هب  تبسن  ناشیا  عیفرت  يرترب و  ناتسرپ ،

روط هب  دنرادن . ياهدیقع  زین  گرم  زا  دعب  يدام  ریغ  یگدنز  هب  دـننادیمن و  لئاق  شتـسرپ  يارب  ییادـخ  ًامومع  یفـسلف  ناتـسرپ  ناطیش 
تیعقوم اب  یلو  تسا ، ناطیش  زا  يروصت  نیا  هچ  رگا  دراد . يوال  ياسیلک  زا  رتشیب  یتمدق  یفـسلف ، ناتـسرپ  ناطیـش  ياههزومآ  یفافش ،
هتشاگن دیلپ  شتایصوصخ  لیلد  هب  ار  ناطیش  تسا و  هتفرگ  تأشن  یحیسم  يدوهی  ياههزومآ  زا  میلاعت  نیا  هک  ارچ  دراد  لباقت  وا  یعقاو 

. تسا

(1  ) یتسرپ ناطیش  هرتسگ 

فیس يرهاظم  اضردیمح  هدنسیون :
هب ییاورپیب  يراکشآ و  جوا  رد  زورما  هتشاذگ و  رـس  تشپ  ار  یفاشکنا  كرحت  یلماکت و  تکرح  دنور  ود  یتسرپ  ناطیـش  يژولوئدیا 
ات اطـسو  نورق  مود  همین  زا  ار  نآ  یفاشکنا  كرحت  سپـس  اطـسو و  نورق  طساوا  ات  ییارگ  ناطیـش  یلماکت  تکرح  دوشیم . هضرع  ایند 

. تسا ییارگناطیش  ناب  ثاریم  لیئارسا  ینب  موق  دنور  نیا  رد  دهدیم . ناشن  نردم  ییارگناطیش 
زا دـندوب و  هراوآ  اپورا  قرـش  بونج  ایـسآ و  برغ  بونج  اقیرفآ ، لامـش  قطاـنم  لـباب و  رـصم و  رد  هک  ناتـساب  يودـب و  ياـههرود  زا 

ریاس ییوداج و  مولع  رحس و  نونف  دنتخومآ و  ار  ادخ  ردام -  يروراب و  ههلا  شیاتـس  رـش ، ياهورین  زا  لیلجت  هجوت و  فلتخم  ياهندمت 
مالـسا ناهج  زا  ینافرع  ياهـشرگن  ریاس  یِّلََجت و  هیرظن  هک  مهدزیـس  ات  مهدزای  نرق  دودـح  دـنتفرگارف و  جـیردت  هب  ار  اههفـسلف  مولع و 

. دش لقتنم  دوهی  ناهنپ  تمکح  هنیجنگ  هب  يدوهی  بارعا  طسوت 
تنس یلماکت  تکرح  دسریم ، اطـسو  نورق  طساوا  هب  هک  تیحیـسم  لوا  هرازه  دودح  ات  ناتـساب  ياههرازه  هعومجم  ینعی  هرود  نیا  رد 

. دش يرپس  يدوهی  ذوفن  رپ  گرزب و  ياههداوناخ  تیروحم  اب  یناطیش 
. دباییم همادا  مکی  تسیب و  نرق  زاغآ  ات  هک  دوشیم  زاغآ  ییارگ  ناطیـش  یفاشکنا  كرحت  جـیردت  هب  هدزیـس  هدزاود و  نورق  دودـح  زا 
يرادرب و هدرپ  دهاش  دوشیم ، نردـم  هرود  يرگنـشور و  رـصع  ییازون و  نارود  اطـسو ، نورق  ینایاپ  ياههدـس  لماش  هک  هرود  نیا  رد 
ات هک  تسا  دعب  هب  هدزای  نورق  رد  وداج  رحـس و  عویـش  جیورت و  يرادرب ، هدرپ  نیتسخن  میتسه . یناطیـش  ياهنییآ  اهشرگن و  فاشکنا 

جوا هب  زورما  دوشیم و  زاغآ  الابق ) الاباک /   ) دوهی نافرع  ندرک  ینلع  اب  دـعب  هب  مهدزیـس  نرق  زا  مود  هدرپ  دـسریم . دوخ  جوا  هب  زورما 
. تسا هدیسر  دوخ  يرگ  هولج 

تنـس بوچراهچ  رد  الاباک و  یناـبم  رـس و  مولع  رب  هیکت  اـب  هک  تسا ، سناـسنر  رـصع  رد  شناد  هب  يروآ  يور  ییارگملع و  موس  هدرپ 
مان هب  اراکشآ  ار  یناطیش  ياهنییآ  اهدامن و  هک  تسا  یناطیش  یقیسوم  مراهچ ، هدرپ  دروخیم . مقر  شناد  هب  درکیور  یحیسم  يدوهی - 

هدرپ دـنکیم و  غیلبت  ناهج  رـسارس  رد  ار  ییارگناطیـش  يژولوئدـیا  هک  تسا  یناطیـش  يامنیـس  مجنپ  يهدرپ  دـنکیم و  یفرعم  ناـطیش 
يربدـم ار  ناطیـش  دـندنایامن ، هدـنبنج  هدـنز و  ياهرام  ار  اهنامـسیر  هک  نوعرف  نارحاـس  دـننامه  هتخادـنا و  ناـیناهج  نهذ  هب  ییوداـج 

يرگوداج يرـس و  مولع  مینکیم . یـسررب  ار  یناطیـش  تنـس  زا  يرادرب  هدرپ  یفاشکنا و  كرحت  نیا  زا  هلحرم  ره  دـیامنیم . دـنمتردق 
رد یگرزب  نافوسلیف  هک  اپورا  رد  هژیو  هب  يودب  یگدنز  هرود  زا  سپ  اما  تسا  هتفرن  نیب  زا  يرـشب  عماوج  نایم  زا  هاگچیه  وداج  رحس و 

. دش هداز  برغ  يهفسلف  هک  دوب  اجنآ  زا  دننک و  زاب  رکفت  هشیدنا و  وترپ  اب  ار  وداج  ياهزار  دندیشوک  دندمآ ، دیدپ  نانوی 
دش گنرمک  یلیخ  وداج  رحس و  اپورا  رد  تیحیسم  نتفای  تیمسر  اب  يدالیم  مراهچ  نرق  رد  هفـسلف  شیادیپ  زا  دعب  لاس  رازه  دودح  رد 
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نیب رد  صوصخ  هب  وداج  ورحـس  هب  شیارگ  زا  یجوم  مهدزاود  مهدزای و  هدـس  زا  اما  تفرگ . ار  نآ  ياج  ینید  ياـهرواب  اهـشرگن و  و 
. دش هدرتسگ  نانز 

(1 . ) درک زاغآ  ار  دوخ  هزرابم  هرحاس  نانز  ندنازوس  اب  دیاقع  شیتفت  نامزاس  لاس 1298  زا  هک  ییاج  ات 
همکاحم تشه  لهچ و  مهدراهچ ، نرق  رد  لاس  جـنپ  لـهچ و  دودـح  ینعی  ات 1375  زا 1330  هکنیا  ات  تشاد  همادا  ناـنچمه  دـنور  نیا 

نیا و  ( 3  ) دش بیوصت  ناتسلگنا  رد  راد  اب  گرم  تازاجم  نوناق  لاس 1563  رد  و  ( 2 . ) تفرگ تروص  اهنآ  راتشک  نارگوداج و  گرزب 
. داهن لوفا  هبور  سپس  دیسر و  دوخ  جوا  هب  مهدزناش  نرق  رد  اهراتشک 

ناـهاشداپ هرود  نآ  رد  دـباییم . هار  ییاـپورا  ياـهروشک  راـبرد  هب  وداـج  رحـس و  اراکـشآ  هک  میتـسه  دـهاش  مهدزناـش  نرق  رد  ًاـقیقد 
تمدـخ رد  یچیدـمود  زنرول  هلمج  زا  دـندوب . يدوهی  ًالومعم  هک  دـندرک  مادـخ  تسا  روما  رد  هرواشم  ییوگـشیپ و  يارب  ار  نارگوداج 

تمـس هب  ار  سوماد » ارتسن   » مهن لراش  شرـسپ  نیرتاک و  دـمآ . رد  هاشداپ  يرـسمه  هب  نیرتاک  وا  رتخد  دوب و  هسنارف  هاـشداپ  مود  يرنه 
(4 . ) دنتشاد روضح  یناوارف  نارگوداج  نایوگ و  بیغ  اهنآ  رابرد  رد  وا  زا  ریغ  دنتشامگ . دوخ  يوگشیپ  رواشم و  مجنم ، کشزپ ،

لهـس هرود  يرگوداج ، هب  نیمهتم  اب  دروخرب  رد  اسیلک  ياهيراک  طارفا  تاـیانج و  زین  ـالاب و  تاـماقم  رد  نارگوداـج  ذوفن  شیازفا  اـب 
لابند هب  لاس 1951  رد  هکنیا  ات  دنام ، لطعم  نیناوق  نیا  دش و  هتـساک  يرگوداج  هیلع  نوناق  يارجا  روش  زا  جیردت  هب  دش و  زاغآ  يریگ 

. دنتخادرپ دوخ  دیاقع  جیورت  هب  یعمج  ياههناسر  دعب  اهباتک و  تایرشن ، یمومع ، عماجم  رد  ًامسر  نارگوداج  يرگوداج ، نوناق  وغل 
. دندرک مالعا  ار  دوخ  هناهاوخریخ  فادها  تاین و  دندمآ و  هنحص  يور  دیفس  يوداج  ياههقرف  ناربهر  ای  اهشیشک  ادتبا 

هب اما  تفرگ  تروص  اهنآ  اب  ییاهتفلاخم  طیارـش  نیا  رد  دـنداد . هعـسوت  ار  دوخ  تیلاعف  زین  هایـس  يوداج  ياههقرف  نآ ، راـنک  رد  یلو 
ماجنا نوناق  فالخ  رب  یلمع  اراکـشآ  هک  دندیـشوک  اهنت  دـنداد و  همادا  دوخ  ياهراک  هب  نانچمه  نارحاس  نارگوداج و  دیـسرن و  ییاج 

. دنهد همادا  دوخ  یعامتجا  یگدنز  هب  دنناوتب  ات  دنهدن 
. تشادن یپ  رد  نارگوداج  يارب  یعنم  چیه  هک  درک  ادیپ  رشن  ییوداج  لامعا  زا  يرابخا  دعب  هب  ياهلاس 1963  رد 

. دش فشک  ياهتخیر  مهرب  روگ  يرم ، تنس  هبورخم  ياسیلک  رد 
لاس ره  هتشاد و  همادا  هفقویب  یتاشرازگ  نینچ  دندوب . هدرک  هدافتسا  نآ  زا  ياهنایفخم  مسارم  رد  هدروآرد و  ربق  زا  ار  هدرم  ياهناوختسا 

. دننکیم خاروس  راخ  اب  ار  تاناویح  بلق  اکیرمآ  اپورا و  رد  ( 5 . ) دباییم شیازفا  ناشدادعت 
يادص ورس  هک  ییاهراک  نیا  هتبلا  دوشیم . نیهوت  تاسدقم  هب  يروآ  مرش  زرط  هب  اهاسیلک  رد  دنزاسیم ، یموم  نجهتـسم  ياهسیدنت 

رد دیفم  هکلب  ررـضیب ، یبهذم  ناونع  هب  دندادیم  حیجرت  ياهفرح  دارفا  تفرگیم و  ماجنا  اهراک  هزات  يوس  زا  ًالومعم  دشیم  دـنلب  نآ 
(6 . ) دنوش هتخانش  هعماج 

. تسا ناناوج  ندناشک  فارحنا  هب  تایقالخا و  هعماج و  فیعضت  ینامسج ، تذل  یپ  رد  هایس  يوداج  هزورما 
: دهدیم حیضوت  رظن  راهظا  نیا  زا  سپ  گنینیاه  رتیپ 

، یحیـسم یناـبر  ياـشع  نییآ  رخـسمت  يارب  ًاـبلاغ  دـنوشیم و  عمج  مه  درگ  بترم  روـط  هب  دنتـسه  یقرف  نینچ  هب  هتـسباو  هک  یناـسک  »
، سدقم نکاما  هب  نیهوت  اب  دنوشیم . یگزره  ینارتوهش و  لوغشم  لکش ، نیرتروآ  مرش  هب  سپـس  دننکیم و  رازگرب  یناطیـش  یمـسارم 

. دننکیم تناها  هعماج  هب  اهناتسروگ ،
هنخر یعامتجا  تاقبط  زا  يرایـسب  رد  دـیدرت  نودـب  دـنناشکیم و  داسف  هب  يذاخا  باعرا و  اب  دـندنویپیمن  ناشهورگ  هب  هک  ار  یناـسک 

. دننکیم
هجاوم يدج  يرطخ  اب  دنـشاب  هقرف  ياهزار  ياشفا  ای  هورگ  كرت  هب  لیام  هک  یناسک  دراد . دوجو  يدودعم  تاشرازگ  ناشیاهتیلاعف  زا 

(7 «. ) دنوشیم
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ناطیـش زا  یماـن  ادـتبا ، رد  ناتـسرپناطیش  هکلب  تسین ، یتسرپناطیـش  هار  زاـغآ  لاـمعا  نیا  هکنیا  تسا  هجوـت  لـباق  نـیب  نـیا  رد  هـچنآ 
زاغآ ار  دوخ  راک  تسد ، نیا  زا  ینیوانع  تیونعم و  نافرع و  یتح  ینطاب و  مولع  يارب  يرـس  ياهنییآ  ینامهم ، تروص  هب  دـنروآیمن و 
رگید هک  يروط  هب  دـنربیم ، دوخ  رارـسا  يایند  هب  ار  وا  بسانم ، طیارـش  داجیا  یفاک و  یگدامآ  درف و  لماک  بذـج  زا  سپ  دـننکیم و 

. دشاب هتشادن  جورخ  يارب  یهار 
. تسا رتینتساوخ  رتشخب و  تیاضر  میلست ، یناگدنب  لهاج و  یناوریپ  نتشاد  هکلب  تسین ، مهم  شاهزاوآ  مان و  ناطیش  يارب  اریز 

. دناهدوب تفرعم  شناد و  لابند  هراومه  لیئارسا  ینب  زا  یهورگ  الابق ) الاباک /   ) دوهی نافرع 
دندرکیم هدافتسا  نآ  زا  موش  تاین  فادها و  اب  دنتسنادیم و  ملع  ار  وداج  رحـس و  ینامز  دنتـسجیمن . تسرد  هار  زا  ار  تقیقح  نیا  اما 

. دندرک يزادرپ  هیرظن  ترارش  تلاصا  ناطیش و  تیبوبر  يارب  مزیسونگ  هب  درکیور  اب  تیحیسم  هیلوا  نورق  رد  دعب  و 
نید رد  دـندادیم و  نید  رییغت  یتحار  هب  و  ( 8 . ) دندوب دیقیب  دوهی  نید  هب  تبـسن  یلک  روط  هب  هک  دـندوب  يدارفا  اهنیا  هداز  یقت  لوق  هب 

. دندرکیم داجیا  رییغت  يراذگ و  تعدب  مه  ناشدیدج 
. تسا هدش  داجیا  تملظ  رون و  شزیمآ  زا  ناهج  نیا  یسونگ  رکفت  رد 

تـساوخرب نامز  نآ  رد  نایدوهی  دهم  ینعی  لباب  زا  يدالیم  موس  نرق  رد  ینام  و  ( 9  ) دیـسر لماکت  جوا و  هب  ینام  میلاعت  رد  هشیدنا  نیا 
(10)

رد هک  ار  اهنآ  نایم  داضت  دیشوکیم  هراومه  دش و  لیکشت  هتـشذگ  يایبنا  میلاعت  زا  یـشخب  يرحاس و  ياهتنـس  زا  تسخن  دوهی  نافرع 
. دنک لح  دوب ، دیحوت  رفک و  داضت  عقاو 

هک دـننک  تسرد  يزتنـس  اهنآ  زا  هک  دـندرک  یعـس  ناـیدوهی  درک و  ادـیپ  همادا  یـسونگ  تیونث  نولیف و  يدـیحوت  رکفت  رد  لکـشم  نیا 
. دنشاب هتشاد  مه  اب  ار  یسونگ  تیونث  ینولیف و  ییارگدیحوت 

: دنوش دقتعم  هک  دوب  نیا  ییاهن  لح  هار 
هب توکلم  رد  رـش  ریخ و  سپ  تسیکی  دوجو  ملاع  نوچ  تسا و  رـش  ریخ و  ناـیم  یمئاد  داـضت  نیمه  رطاـخ  هب  اـهنت  دوجو  ملاـع  ياـقب 

. دناهتسویپ رگیدکی 
شباتک رد  سوراک » لپ  . » تفای همادا  اطسو  نورق  رد  دش و  هزیروئت  جیردت  هب  تشاد  هشیر  یناتـساب  يودب و  ياههرود  رد  هک  رکفت  نیا 

: دسیونیم ناطیش » هچخیرات   » مان اب 
«. تسا رـش  رد  تسا و  ریخ  وا  اما  ریخ ، هن  تسا و  رـش  هن  دوخ ، ییاورنامرف ، رد  وا  ییاغ  تردق  هب  هجوت  اب  تسا و  قلطم  دوجو  دـنوادخ  »

. دش هدیشک  دیحوت  تیهولا و  ملاع  هب  رش  ياپ  ناس  نیدب  ( 11)
ای سوگول »  » وا رظن  هب  هک  دـهد  صیخـشت  ناسنا  ادـخ و  نایم  ار  ییاههطـساو  هک  دوب  هدـش  ثعاب  نولیف  يارگیلاعت  يدـیحوت و  شرگن 
هب اهاریفـس  دروآ و  دوجو  هب  ار  اهاریفـس  هیرظن  دش و  ددعتم  يدوهی  نافراع  هشیدـنا  رد  ًادـعب  هطـساو  نیا  ( 12  ) دوب هملک  ای  لقع  ناـمه 

. دش لیدبت  دنوادخ  رش  ریخ و  تایلجت 
. دنتسه ناسنا  كرد  سرریت  زا  رتارف  دنراد و  دوجو  یلزا  ناهنپ  رون  هس  هک  دوب  دقتعم  نرق 13  رد  نوئاگیح 

. تسا ینورد  یعشعشت  وا و  دوخ  رب  دنوادخ  یِّلََجت  شبات و  اهرون  نیا 
ای اهاریفـس  دـنراد . رارق  اهاریفـس  اـهرون  نیا  زا  سپ  دـندناسر  هد  هب  ار  اـهرون  نـیا  دیـساحا » دوـهی  نـب  دـیواد   » نوـچمه یناـسک  اهدـعب 

(13 . ) دنتسین ادج  وا  زا  هک  دنچ  ره  دناهتسناد ؛ دنوادخ  تین  يارجم  فرظ و  اهنت  ار  راگدرورپ  ینارون  ياهباجح 
لکش هب  ناملسم  نافراع  هشیدنا  رد  یهلا  ءامـسا  تایلجت  هیرظن  یمالـسا و  نافرع  اب  نایدوهی  ییانـشآ  نایرج  رد  صوصخ  هب  اههدیا  نیا 

. دش کیدزن  دوخ  ییاهن 
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. دوب مهد  نرق  رد  یناسقرق » قاحسا  نب  بوقعی  فسویوبا   » دناسر نایدوهی  عالطا  هب  ار  یمالسا  نافرع  هک  یسک  نیلوا 
دهاش ایناپـسا  مهدزیـس  مهدزاود و  ياهنرق  رد  وا  زا  دـعب  تشاد . تنوکـس  ناملـسم  ینافرع  ياهتیـصخش  نتـساخرب  نوناـک  قارع ، رد  وا 

رد َدبَر »  » هب روهـشم  دیواد » نب  ماهاروا   » ماخاخ يربهر  هب  هک  میتسه  دوهی  رد  یقارـشا  نافرع  يریگ  لکـش  یبرع و  ینافرع  راثآ  همجرت 
هک ( 1160 دودح 1235 -  « ) انیبان قاحسا   » شرسپ هب  وا  زیمآزمر  میلاعت  یلو  تخادرپیم  اخاله  تعیرـش : هب  وا  تفرگ . لکـش  سناوورپ 

. دیسر دوشیم ، هدیمان  الابق  ردپ 
(1194  - 1270  ) نامحن نب  یسوم  مان  هب  یصخش  روک  قاحـسا  ياههشیدنا  ساسا  رب  ( 14 . ) داد شرورپ  ار  اهاریفس  هیرظن  انیبان  قاحـسا 

نرق ات  وا  ياـهباتک  درک و  لاـبند  ار  اهاریفـس  رودـص  ثحبم  تشاد ، ذوفن  یبیلـص ) ياـهگنج  ناگدرکرـس  زا   ) لوا زمیج  راـبرد  رد  هک 
(15  ) دوب هجوت  دروم  رایسب  مهدراهچ 

. دش هضرع  ینوئل  یسوم  طسوت  دوب ، یمیدق  باتک  کی  هعسوت  يراگنزاب و  هک  رهوز  باتک  مهدزیس  نرق  رخاوا  رد 
. تسا قیتع  دهع  ینافرع  ریسفت  رهوز 

(16 ، ) دندولآ هانگ  هب  ار  شیوخ  نماد  تسد و  هک  نامیلس  دوواد و  نوچمه  یناهاشداپ  ناتـساد  سدقم و  باتک  رد  دنوادخ  تافیـصوت 
رد مه  رـش  یلاعتم  ساسحا  هک  نیا  نتفریذپ  زا  یتح  فراع   » نید نیا  رد  هکنانچ  دناسر . يرت  بلاج  لحارم  هب  ار  ییالاباک  یـسانش  ادخ 

تیاده و هبوت و  دعب  دنوادخ و  باذع  تازاجم و  لیئارسا و  ینب  موق  یشکرس  ناتساد  هراومه  تاروت  ( 17 «. ) دباتیمنرب يور  تسادخ ،
دریگیم الاب  نانچ  ادخ  مشخ  یهاگ  دیالآیم . زین  ار  ناربمایپ  نماد  نایصع  یشکرس و  نیا  تسادخ و  مشخ  ناگدنب و  یـشکرس  هرابود 

. دنزاسیم مارآ  دنهدیم و  زردنا  ار  وا  شناربمایپ  هک 
یـسوم هب  دـنوادخ  دـندش ، تسرپ  هلاسوگ  مدرم  دوب و  هتفر  تداـبع  تولخ  هب  یـسوم  یتقو  هک  میناوخیم  سدـقم  باـتک  زا  ییاـج  رد 

: دیوگیم
موق وت  زا  اهنآ  ياج  هب  منک . كاله  ار  همه  هتخاس ، روهلعـش  ناشیا  رب  ار  دوخ  مشخ  شتآ  راذگب  دنا  شکرـس  ردـقچ  موق  نیا  مناد  یم  »

رب ارچ  دنوادخ ا  تفگ  دـنکن و  كاله  ار  اهنآ  هک  درک  شهاوخ  دوخ  يادـخ  دـنوادخ ، زا  یـسوم  یلو  دروآ . مهاوخ  دوجو  هب  یمیظع 
؟ يدرواین نوریب  رصم  زا  ار  اهنآ  دوخ  میظع  تازجعم  تردق و  اب  رگم  ياهدش ؟ نیگمشخ  هنوگ  نیا  دوخ  موق 

: دنیوگب اهیرصم  یهاوخیم  ایآ 
(18 … ؟  ) دنک وحم  نیمز  يور  زا  دشکب و  اههوک  رد  ار  اهنآ  ات  درب  نوریب  اجنیا  زا  داد و  بیرف  ار  ناشیا  ادخ 

تاذ یِّلََجت  بتارم  رد  هک  يروط  هب  تشاذگ ، ییازسب  ریثات  الابق  رد  تسا ، تاروت  رد  هوهی  هتسجرب  تافص  زا  هک  طخـس  مشخ و  تافص 
ِناهج نیا   » دوشیم و هتخانـش  رورـش  مشخ و  أشنم  دراد ، مان  توربج )  ) اروگ تسا و  دـنوادخ  تاـیلجت  پچ  يوزاـب  هک  ییاریفـس  اـتکی 
رایسب هبنج  رهوز  باتک  هدنسیون  يارب  دنکیم  دیدهت  نورد  زا  ار  وا  دهدیم و  لیکشت  ار  هدنز  زیچ  ره  کیرات  هبنج  هک  رش  ِدیلپ  ِیـصاع 

. درک هبرجت  زین  ار  هانگ  اطخ و  دیاب  وا  هب  ندیسر  يارب  تسادخ و  هولج  زین  اهنیا  اریز  ( 19 «. ) دراد یباذج  زیگنارحس و 
لماح ثنوم  تایلجت  دنا و  ریخ  تمحر و  لماح  رکذم  تایلجت  دنوشیم . یفرعم  ثنوم  رکذم و  تروص  هب  هناگهد  ياهاریفـس  رهوز  رد 

. دنتسه رش  نیا  رب  انب  توطس و  رهق و 
رد یـسنج  ياهنییآ  رگ  هیجوت  نیدامن  تردق  نیا  دوشیم . دـحتم  نآ  رد  تنوم  رکذـم و  رـش و  ریخ و  هک  تسا  قلطم  یگناگی  دـنوادخ 

. دش دوهی  نافرع 
(21 ، ) دربیم راک  هب  ار  تولیزآ  هژاو  هک  نامحن  هیرظن  رب  اـنب  ( 20 . ) دیدرگ راکشآ  کنارف  بوقعی  ياتبـش و  ریظن  الاباک  ناگرزب  رد  هک 
ره  » حیـضوت نیا  اب  دراد . ثنوم  رکذم و  رـش و  ریخ و  تسا و  تینادحو  زا  ياهولج  اریفـس  ره  هکلب  رـش و  ریخ و  ياهاریفـس  زا  شخب  ره 

همشچرس اب  ینافرع  كرد  لمات و  نآ  رد  تسیهلا و  طخـس  تلادع و  رادتقا و  تفـص  لماش  هک  دهدیم  ناشن  ار  یلایخ  يا  هبترم  یتفص 
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(22 «. ) ددرگیم طبترم  دنوادخ  رد  رش 
ارحا ارتیس  ندرک  راهم  هب  تاروت  ياههیـصوت  نیناوق و  تاعارم  اب  دنناوتیم  نایدوهی   » دنراد مان  ارحا  ارتیـس  یهلا  ملاع  رد  رـش  ياهاریفس 

. دننک ظفح  ملاع  رد  ار  نزاوت  دنناسر و  کمک 
: دنریگ ماجنا  یکاپان  ياهورین  دوس  هب  اهراک  یخرب  هک  دروآیم  مزال  نینچمه  یگنهامه  ای  نزاوت  نیا 

. دریگیم ینید  هوشر  یعون  رش  ایوگ 
، تسا هثیبخ  روما  رکذم  هبنج  هک  زین ، لیئامس  يارب  هکلب  دنـشخبیم  ارحا  ارتیـس  هب  طاشن  یگدنز و  اهنت  هن  لیئارـسا  ناهانگ  یلک  روط  هب 

. دنروآیم مهارف  تسا ، تسادق  یکاپ و  ياهاریفس  ثنوم  هبنج  هک  ار ، انیخش  رب  نتفای  طلست  ناکما 
(23 «. ) دتفایم ادج  تسا ، کین  ياهاریفس  رکذم  هبنج  هک  تِرِفیت  دوخ ، یقیقح  رهوش  زا  انیخش  دش  نینچ  هک  هاگنآ 

هک دـیوگیم  خـیرات  راودا  اـی  اهاطیمـش  دوشیم . فیرعت  دوـهی  ناـفرع  رد  اهاطیمِـش  ماـن  هب  يرگید  هزوـمآ  اهاریفـس ، هزوـمآ  ساـسا  رب 
نامز زا  رـش . ياهاریفـس  ییاههرود  رد  ریخ و  ياهاریفـس  ییاـههرود  رد  ( 24  ) دـننکیم تموکح  ناهج  رب  ًابوانتم  نوگانوگ  ياـهاریفس 

. تسا رش  تایلجت  جوا  نآ  زا  شیپ  ات  دیسر و  دهاوخ  دوخ  جوا  هب  نیمز  رد  ریخ  تایلجت  حیسم  ترضح  روهظ 
. تسا نیمز  رد  ارحا  ارتیس  ساکعنا  هک  دنمانیم  سویراوکآ  رصع  ار  رش  تایلجت  هرود 

نیا ( 25  ) تسا هتفگ  نخـس  هتـسبرس  هنایارگ  هحابا  نیماضم  نیا  زا  رهوز  دراد . ار  دوخ  صاخ  تاروت  نیناوق و  نوگانوگ  ياـههرود  نیا 
. تسا هتفرگیم  رارق  لمع  دروم  ییالاباک  يرس  لفاحم  رد  هدشیم و  لقتنم  هنیس  هب  هنیس  روط  هب  میلاعت 

هدفه و نرق  رد  دنتـسنادیم  حیـسم  ار  وا  هک  شناوریپ  ياتبـش و  یـسنج  يرـس  نییآ  هدزناش ، نرق  رد  یچیدـم  نیرتاک  سم  کلب  مسارم 
يرس ياههکبش  لامعا  ریاس  و  دش ؛ یهدنامزاس  يرنوسامارف  يریگ  لکـش  اب  سپ  نآ  زا  هک  هدجه  نرق  رد  کنارف  بوقعی  یـسنج  نییآ 

. تسا سویراوکآ  رصع  یتاروت  نیناوق  زا  ییاههنومن  ییایفام 
. تسا رتکانرطخ  رایسب  يداقتعا  یشنیب و  تافارحنا  دوشیم ، هدید  یناطیش  ياهنییآ  رد  هک  یقالخا  تافارحنا  نیا  رانک  رد 

هزیروئت الابق  رد  ار  ییارگ  حیـسم  هشیدنا  دوب ، ایناپـسا  زا  اهنآ  جارخا  نایدوهی و  رب  دـیدش  راشف  هرود  هک  مهدزناش  نرق  رد  ایرول  قاحـسا 
هک نیطسلف )  ) میلشروا هب  نایدوهی  تشگزاب  حیـسم و  رتدوز  هچره  ندیـسر  نامزلارخآ و  يهژورپ  لیمکت  يانعم  هب  نوقیت »  » هزومآ درک .
هب یعدم  ِدوعوم  حیسم و  اهدص  نونک  ات  دوهی  نافرع  لد  زا  درک . رتزیت  نایدوهی  رد  ار  ییاحیسم  ياعدا  روش  دمآ ، رب  ییایرول  يالابق  زا 
Yair  ) لاراب رییای  رتکد  هک  دوشیم ، میلـشروا  نارئاز  ریگنماد  صوصخ  هب  هدـش و  عیاـش  يردـق  هب  هلأـسم  نیا  ( 26  ) تسا هدـمآ  دوجو 

(27  ) تسا هتشاذگ  میلشروا » موردنس   » ار نآ  مان  میلشروا  یکشزپ  ناور  ناتسرامیب  سیئر  ( Bar - El
رگید نایدا  رد  ار  یتافیرحت  هراومه  رگید ، نایدا  هب  تیدوهی  زا  نید  رییغت  رثا  رد  دننک ، دعاقتم  ار  نارگید  هک  ینایعدم  خـیرات  لوط  رد 

. دناهدز مقر 
زین و  ( 29  ) داد يور  نآ  زا  دـعب  شروک و  ناـمز  رد  ناـیدوهی  ذوفن  رثا  رد  دـیاش  هک  ( 28  ) تیونث هب  تشترز  يدـیحوت  نید  فـیرحت  زا 

تیودهم و نایعدم  رذب  ندیشاپ  ياتباش و  ندش  ناملـسم  ات  ( 30  ) نویقرم مسینیاتنلاو و  ریظن  تیحیـسم  هیلوا  نورق  رد  یـسونگ  ياههقرف 
يرس ياهقرف  داجیا  کنارف و  بوقعی  ندش  یحیـسم  و  ( 31  ) دمآرب نآ  زا  تییاهب  تیباب و  اهدـعب  هک  نیملـسم  نیب  رد  یقالخا  تافارحنا 
يادخ ردارب  ار  ناطیش  هک  تسیشرگن  لصاح  همه  همه و  ( 32  ) تفرگ رارق  مسینویهص  ياهنامرآ  تمدخ  رد  اهدعب  هک  اهکیلوتاک  نیب 

. دنادیم ردپ  يادخ  مود  دنزرف  رسپ و 
. دنیبیم یهلا  ملاع  رد  ار  رش  هشیر  هتسناد و  هوهی  یِّلََجت  ار  ناطیش  رگید  نایب  هب  ای 

یحیسم یتدم  زا  دعب  دروآیم و  ور  مالسا  هب  سپس  دنکیم ، ییادخ  دعب  ییاحیـسم و  ياعدا  لاس 1666  رد  يوص  ياتابش  يور  نیا  زا 
. دوب سیدق » یطاخ   » کی يا » هزغ  ناتان   » لوق هب  وا  هک  میناوخیم  دوهی  فراعملا  هریاد  رد  زورما  دوشیم و 
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زورما هک  دادیم . شرتسگ  دوب ، بیرغ  بیجع و  ياهینارـسوه  يرگیلاباال و  اب  هارمه  هک  ار  شاینافرع  دجو  روش و  تفر  هک  اج  ره  اریز 
هدرتسگ و داعبا  رد  اهاعدا  نامه  اـب  کـنارف  بوقعی  مهدـجه  نرق  رد  زین  وا  زا  سپ  مینیبیم . یتسرپ  ناطیـش  ياـهیتراپ  رد  ار  لاـمعا  نیا 
هدرک و ینلع  ار  دوخ  ندوب  تسیلاباک  دراد ، یناهج  ترهـش  هک  ياهزره  انودام » زورما » و  ( 33 . ) داد هعسوت  ار  ياتابش  ياهنییآ  يرتدیلپ 

طاـبترا رثا  رد  اـپورا  سناـسنر  هک  دوشیم  هتفگ  ًـالومعم  ییارگملع  تضهن  سناـسنر و  دوـشیم . یفرعم  دوـهی  ناـفرع  ریفـس  ناوـنع  هب 
ناهج زا  شناد  لاقتنا  هک  تسنیا  تیعقاو  تسین . تقیقح  مامت  اما  تسیحیحـص  بلطم  نیا  هتبلا  دـص  داتفا . قافتا  ناناملـسم  اـب  اـهییاپورا 

. دوب ندش  یبرغ  یعون  اب  هارمه  برغ  هب  مالسا 
. تشاذگ رایسب  ریثات  مسیتنیاس  شبنج  رد  یتسین  تیس  یتسیرالوکس و  ینابم  دش و  تفایرد  یحیسم  يدوهی -  تنس  رد  شناد  نیا  ینعی 
هب نایدوهی و  يوس  زا  اههشیدنا  مولع و  زا  ياهدمع  شخب  هکلب  دوبن ، نیملـسم  ياههشیدـنا  راثآ و  سناسنر  عبنم  اهنت  هک  نیا  زا  هتـشذگ 

. دش لقتنم  سناسنر  ناگدرکرس  هب  اهتسیلاباک  هژیو 
. دنتسنادیم مولع  نزخم  هب  یبای  تسد  الاباک و  مهف  دیلک  ار  نآ  هک  يروط  هب  ( 34  ) دوب يربع  نابز  يریگارف  نرق  مهدزناش ، نرق 

رد وا  ( 35  ) دندرک رایتخا  دوخ  يارب  يدوهی  ناداتـسا  دنتخادرپ و  يربع  نابز  يریگارف  هب  الودـناریموکیپ »  » ریظن يدارفا  مهدزناپ  نرق  رد 
اطـسو نورق  هاگدـید  زا  ار  وطـسرا  ياههشیدـنا  نانوی و  هفـسلف  هک  دـیاشگب  يدارفا  يور  هب  ار  يرگید  هیواز  اـت  دیـشوک  هلاـسر  اهدـص 

هتـسجرب بتک  زا  اریـصیرفس »  » باتک اـهلاس  نآ  رد  دـنداد ، همادا  ار  دـنور  نیا  سویروتـسیپ »  » و نلـشور »  » ریظن يرگید  دارفا  دـندیدیم .
تشاذگ و اطـسو  نورق  يرکف  ياههدولاش  نتـسکش  رب  ار  دوخ  ریثات  یحیـسم  ياهتـسیلاباک  زا  یتضهن  دـش و  پاچ  دـیدجت  اهراب  الاباک 

. داد شرتسگ  دناشنیم ، ادخ  زا  رترب  ار  ناسنا  هاگ  هک  ار  يدوهی  يرادم  ناسنا  يزادرپ و  زار  وجتسج و  نایصع ، حور 
: میناوخیم ییالابق  نوتم  رد 

. تسا كانرطخ  رایسب  يرحاس  »
. دنکفا هیاس  ادخ  رب  دناوتیم 

(36 «. ) دوب رتالاب  رترب و  یلیخ  ادخ  زا  وا  هک  دوب  نآ  يارب  نیا  درکن . ابا  نآ  ماجنا  زا  انیناک  ماخاخ  نآ ، مغریلع 
یعامتجا تیعقوم  نتفای  ددـص  رد  دـندروآیم و  ور  تیحیـسم  هب  راگزور  نآ  راشف  تحت  هک  یناـیدوهی  فرط  زا  هژیو  هب  اههشیدـنا  نیا 

. دشیم جیورت  دندوب ،
جیورت يارب  يدام  ینیع و  ياهتیامح  هکلب  تشگیم ، بآریـس  ناطیـش  ياههمـشچرس  زا  درخ  رـصع  ییازون و  رـصع  ياههشیدنا  اهنت  هن 

. دشیم نیمأت  تردق  تورث و  كوکشم  ياهنوناک  يوس  زا  زین  راکفا  نیا 
(37  ) دـندرکیم دراو  زین  اهاسیلک  نتخاس  رد  ار  نآ  دـندرک و  تیامح  سناسنر  رنه  زا  دـندوب  ایلاتیا  نادـنمتورث  زا  هک  یچیدـم  هداوناخ 

ياهـشزرا دـشیم و  مکاح  هعماج  رب  ییاهـشزرا  هچ  هک  دـهدیم  ناـشن  یبوخ  هب  اـیلاتیا  رد  هژیو  هب  نارود  نآ  رد  قـالخا  لوفا  نینچمه 
. تفریم یهابت  هب  ور  اسیلک  ینید و 

ناطیش و اب  یهارمه  ساسا  رب  نید و  زا  ینادرگور  ورگ  رد  دنوادخ و  اب  ییورایور  ار  نآ  اما  تشگزاب  درخ  ملع و  هب  دیدج  رصع  ناسنا 
. دش یمن  ماجنا  ناطیش  مان  هب  تکرح  نیا  هچ  رگا  دیدیم . وا  زا  يربنامرف 

. تسا رتینتساوخ  رتشخب و  تیاضر  میلست ، یناگدنب  لهاج و  یناوریپ  نتشاد  هکلب  تسین ، مهم  شاهزاوآ  مان و  ناطیش  يارب  اریز 
يزاس هئطوت  رابگرم و  تروص  هب  ار  دوخ  ياهدرواتسد  دعب  ياهنرق  لوط  رد  دش  راوتسا  یناطیش  كاپان و  ینابم  نیا  رب  هک  دیدج  شناد 

یگتفـشآ تسیز ، طیحم  بیرخت  ثعاب  هکلب  درواین ، ناغمرا  هب  رـشب  يارب  ار  ییافوکـش  شیاسآ و  هافر و  اـهنت  هن  هک  یـشناد  داد . ناـشن 
. تسا یگدنز  رب  يژولونکت  كانسوه  هبلغ  ربارب  رد  ناسنا  یگتخابدوخ  یناسنا و  طباور  یتسس  گنج ، یناور ،

تارکفت هب  دروخب ، دنویپ  یمالسا  كاپ  زاس و  یگدنز  ياههشیدنا  هب  هکنیا  زا  شیب  سناسنر  رـصع  رد  دیدج  شناد  رابت  لیلد  نیمه  هب 
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دنتـشاد و ییالاباک  تیهام  هک  دوب  نوگانوگ  يرـس  ياهنمجنا  رد  ملع  سناسنر  زا  شیپ  ات  يرنوسامارف  دوشیم . طوبرم  ییالابق  یناطیش 
شناد يورین  ات  دوش  يزاسزاب  یبسانم  روط  هب  یفخم  ياهنمجنا  دوب  مزال  سناـسنر  رد  شناد  ندرک  ینلع  اـب  دـندوب . ناـمیپ  مه  مه  اـب 

ناگبخن نادنمـشناد و  ات  دوب  یتکرح  عقاو  رد  سناسنر  زا  دعب  يرنوسامارف  یهدنامزاس  دنامب . یقاب  یناطیـش  فادـها  ورملق  رد  نانچمه 
(38  ) دننک عمج  یناطیش  نهک  ياهنامرآ  ياول  رد  ار  ناهج  یگنهرف  یسایس و 

رد يرـصم  نارجاهم  ژل  مظعا  داتـسا  ار  یـسوم  ترـضح  دنناسریم و  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  مدآ  هب  ار  دوخ  نامزاس  هقباس  نوسامارف  ناراگن  خیرات 
هلمج زا  باتک  هس  ناملآ  سِه  تلایا  رد  عقاو  لساک  رهـش  رد  لاس 1459  رد  هک  تسنیا  تیعقاو  اـما  ( 39  ) دننکیم یفرعم  نوعرف  نامز 
هدید ستورکنزور » نیتسیرک   » راعتسم رگاشفا و  زیگنا ، رارسا  مان  هس  ره  دلج  يور  هک  تفای  راشتنا   » ییایمیـش فافز   » ناونع تحت  یکی 

. دشیم
دش و پاچ  دیدجت  هسنارف  گروبسارتسا  رهـش  رد  يدالیم  مهدفه  نرق  زاغآ  رد  درمـش  تادقتعم  نایب  ار  اهنآ  ناوتیم  هک  دلجم  هس  نیا 

. تسا هدش  هتفگ  نخس  تفرگیم ، انغ  الاباک  مسیتیمره و  زا  هک  یحیسم  توخا  اهنآ  رد 
هژیو هب  ار  راگزور  نآ  نادنمـشیدنا  زا  يدادعت  دندرکیمن و  نامتک  ار  یبهذـم  يرکف و  یعامتجا ، تاحالـصا  هروش  لد  اهتـسفینام  نیا 

. دنتفریم رامش  هب  يرنوسامارف  ناراذگ  هیاپ  زا  یشخب  عقاو  رد  نادنمشیدنا  نیمه  هک  دیشخب  ماهلا  یـسیلگنا  یفـسلف  یملع و  لفاحم  رد 
(40)

زا يوریپ  هب  دـنار ) تموکح  ناتـسلگنا  دنلتاکـسا و  رب  ات 1714  زا 1603  هک   ) تراوتـسا نادـناخ  ناتـسلگنا  نآ  زا  سپ  دنلتاکـسا و  رد  »
ياـهژل اـههورگ و  عمج  زا  نــئوژ 1717  رد  و  ( 41 « ) داد رارق  تیاـمح  دروم  ار  اـههورگ  نیا  هعـسوت  دوـخ  یـسایس  ياـهیبلط  تصرف 

نیلوا و  ( 42 . ) دندیزگرب یفخم  نامزاس  نیا  مظعا  داتـسا  نیلوا  ناونع  هب  ار  ریاس » ینوتنآ   » دش و لیکـشت  ناتـسلگنا  ژل  دـنارگ  هدـنکارپ ،
. دش رشتنم  لاس 1723  رد  نیودت و  نامز ، نآ  رد  ندنل  گرزب  ژل  مظعا  داتسا   » نوتراو ود  پیلیف   » كود تساوخرد  هب  نآ  همانساسا 

نیا همانـساسا  نیا  رد  ( 43 . ) دیدرگ نیودت   » نوسردـنآ زمیج   » طسوت اریز  دـش  هتخانـش  نوسردـنآ  همانـساسا  ناونع  اب  ینوسام  دـک  نیا 
: تسا هدش  حرطم  لوصا 

. تسا ناهج  گرزب  رامعم  هک  ادخ  هب  داقتعا 
سمل و تاکرح ، اههژاو ،  ) ییاسانـش مئالع  تاعارم  رارـسا . ظفح  دـنگوس  یفـسلف . ياههژاو  اب  نازاس  ناـمتخاسرازبا  ندرک  نیزگیاـج 
. تنطلـس ماقم  هب  يرادافو  زاربا  اـهژل . هب  نارکون  ناـگدرب و  ناـنز و  نادـحلم ، دورو  زا  تعناـمم  اـما  بهاذـم  هیلک  اـب  ارادـم  هحفاـصم .)

رگنـسمه نارای  نازومآراک و  تاجرد  داجیا  اب  هک  يرما  نیدامن : تاعالطا  اب  نانآ  ندرک  انـشآ  نازومآراک و  شزومآ  مسارم  يرازگرب 
(44 «. ) دراد طابترا 

یناطیش و هرهچ  ود  اب  رـش و  ریخ و  قالخ  أشنم  تروص  هب  دراد و  ییالاباک  یفیرعت  ًالماک  ناهج  گرزب  رامعم  ناونع  هب  ادخ  اج  نیا  رد 
هب یناهج  يژرنا  هچراپکی  هزوح  تیبسن  موتنآ و  وک  کیزیف  دـیدج  تایرظن  هدافتـسا  اـب  هتـشذگ  ياـهههد  رد  دوشیم . هتخانـش  سدـقم 

هدافتسا نآ  زا  وداج  رحس و  رد  هک  ار  ییورین  مه  هاگدید  نیا  ( 45 . ) دوشیم یفرعم  تانئاک  رامعم  ناهج و  قلطم  تردق  روعش و  ناونع 
. دهدیم هئارا  يونعم  ياهرواب  زا  ون  یفیرعت  يدام  ًالماک  ياهدولاش  رب  مه  دنکیم و  سیدقت  هیجوت و  دوشیم ،

دبعم يارب  یلـصا  نوتـس  ود  ماریح  دـننادیم . ینوسام  ردـپ  (، 46  ) تسا نامیلـس  دـبعم  هدـنزاس  هک  ماریح »  » مان هب  یـصخش  اـهنوسامارف 
. دناهتشذگ زعوب  زغوب /  نیکاج و  نیکای /  ار  اهنآ  مان  هک  درک  انب  نامیلس 

هدومن اپرب  ار  پچ  تمس  نوتس  سپ  داهن و  نیکای  ار  نآ  مان  هدومن  اپرب  ار  تسار  تمـس  نوتـس  دومن و  اپ  رب  لکیه  قاور  رد  ار  اهنوتـس  »
هک تسیرنوسامارف  یلصا  دامن  دنتسه ، نآ  يزاس  زاب  يوزرآ  رد  اهتـسینویهص  هک  نامیلـس  دبعم  نوتـس  ود  نیا  ( 47 «. ) دیمان زعوب  ار  نآ 

نج و زا  رثوم  هدافتـسا  نطایـش و  اب  طابترا  دامن  نامیلـس  بانج  اهنآ  رظن  زا  هک  تسا  رکذ  هب  مزـال  دوشیم . یحارط  ینوساـم  دـباعم  رد 
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. تسوداج
. تسا دولآ  زمر  ییانعم  ياراد  زین  اهنوتس  نیا  مان 

. تسا هدمآ  تردق  اب  سیسات  ینعم  هب  زعوب »  » و نیکای » »
: دیوگیم نینچ  ثریودلاوسوا » مظعا » داتسا 

هب رارسا  نتـشادهگن  یفخم  يارب  هلاسم  نیا  دنیآیم . رد   zaob و  nikaj لکـشب دنوش  هدـناوخ  سکع  رب  زعوب  نیکای و  تاملک  رگا  »
. تسا موسرم  يرس  ياهمارم  مامت  رد  ياهدعاق  تروص 

محر و ینعم  هب  یلوا  هک  دوشیم  دروخرب   ZB و NK تمالع ود  هب  دریگ  رارق  رظن  دم  روکذم  تاملک  يادصیب  فورح  هک  یتروص  رد 
نوتس ود  تروص  نیدب  ( 48 «. ) هدننک رادراب  رن و  وضع  ینعی  رکذ  ینعم  هب  یمود  تسا و  ملاع  تادوجوم  هدـنیاز  هدـنوش و  رادراب  وضع 
يودب یتسرپ  ناطیش  ياهشزرا  نیدامن و  یناعم  نامه  نیا  دنتـسه و  ییاراد  تعـسو  تکرب و  دلو و  داز و  یـسنج ، هطبار  لبمـس   B و  J

. تسا
يدارفا هب  هدش  باسح  باذج و  یتروص  هب  ار  دوخ  یناطیـش  ياهـشزرا  رارـسا  اهزمر و  اهدامن ، نیا  اب  ات  دشوکیم  يرنوسامارف  نامزاس 

یملع و گرزب  ياـههعومجم  هزورما  ناـمزاس  نیا  دنـشاب . هتـشاد  اـیند  رد  یـسایس  اـی  یگنهرف  رثوـم  شقن  دـنناوتیم  هک  دـننک ، لـقتنم 
(49  ) تسا هدروآ  دوخ  هطلس  رد  ار  یلم  یللملا و  نیب  یسایس  ياهداهن  اهراتخاس و  اهنآ ، کمک  هب  دراد و  ذوفن  تحت  ار  یگنهرف 

يرـس ياهنییآ  ظفح  اب  هدیـشوک و  ناهج  یملع  یگنهرف و  یـسایس ، ناگبخن  بذج  شرورپ و  رد  دعب  هب  مهدـجه  نرق  زا  نامزاس  نیا 
ذوفن دننکیم ، تیلاعف  ماقم  دنچ  یس و  رد  هدش  يدنب  هجرد  روط  هب  هک  يدارفا  اب  تسا و  هدیشخب  موادت  ار  ییارگناطیش  ياهتنس  الاباک 

ياهداهن يداـصتقا و  ياـههاگنب  یگنهرف و  یـشهوژپ ، یملع ، تاسـسوم  اـب  تسا و  هدرک  ادـیپ  يریگارف  یگنهرف  يداـصتقا و  یـسایس ،
رد يرنوسامارف  نامزاس  دربب . شیپ  دوخ  یناطیـش  فادـها  يوس  هب  ار  ایند  دـهاوخیم  دراد ، ذوفن  اهنآ  رد  هک  یناهنپ  راکـشآ و  یـسایس 

. تسا ورین  بذج  لوغشم  ایند  یملع  زکارم  زا  يرایسب  رد  يرس  لفاحم  اهنمجنا و  لکش 
ناوختـسا همجمج و  نمجنا  هدرتسگ ، اکیرمآ  اداناک و  ياههاگـشناد  رد  ار  دوخ  هنماد  هدرک و  لمع  لاعف  رایـسب  هک  اهنمجنا  نیا  زا  یکی 

. تسا
(50 . ) تسویپ نمجنا  نیا  هب  لیی  هاگشناد  رد  لاس 1947  رد  ردپ  شوب  جرج 

ققحت هعـسوت و  يارب  ینامزاس  تقیقح  رد  اما  دـش  داجیا  هدیـشوپ  یفخم و  نامزاس  کی  رهاظ  هب  هچ  رگا  يرنوسامارف  نامزاس  داـجیا  اـب 
هدرپ زا  هلحرم  کی  ور  نیا  زا  دـنامن . ناهنپ  یـسک  زا  مه  اـهنآ  ياـهنامرآ  فادـها و  تفرگ و  لکـش  یناطیـش  ياهـشزرا  يژولوئدـیا و 

یشهوژپ یملع و  تاسسوم  ار  يروحم  یلصا و  شقن  نیب  نیا  رد  دیآیم . رامش  هب  رصاعم  نارود  رد  ییارگ  ناطیـش  فاشکنا  يرادرب و 
. دننکیم لابند  ار  یناطیش  ياهنامرآ  ققحت  یناهج و  هطلس  ماظن  يربهر  تیاده و  هک  دنراد  هدهع  هب  ياهتسویپ  هدرتسگ و 

مادخ تسار  نادنمـشناد  نیرتهتـسجرب  هلیـسو  نیا  هب  دـنراد و  رایتخا  رد  تاعلاطم  تاقیقحت و  يارب  ار  یمیظع  ياههیامرـس  هک  يزکارم 
لصاح یهاگ  هک  ییاهشهوژپ  دنراپسیم . اهنآ  هب  ار  دوخ  زاین  دروم  ياهشهوژپ  يرنوسامارف ، نامزاس  هب  اهنآ  ندرک  دراو  اب  دننکیم و 

. دنامیم هنامرحم  ندش  یلمع  زا  شیپ  ات  اهنآ 
 … دراد همادا 

***********
: اهتشونیپ

ص 1328 مراهچ ، دلج  ندمت  خیرات   1
ص 113 دیاقع ، شیتفت  . 2
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ص 34 يرگوداج ، هچخیرات  . 3
103 ص 104 ، دلج 4 ، دوهی ، نارالاسرز  . 4

ص 116 يرگوداج ، خیرات  رد  يریس  . 5
ص 117 نامه ، . 6

117 ص 118 .، نامه ، . 7
ص 17 یسانش ، ینام  . 8

. تسا هدش  دراو  وا  نید  رد  نارگید  يوس  زا  يونث  هناکرشم  ياههزومآ  مییوگب  دیاب  مینادب  ربمایپ  ار  ینام  رگا  . 9
. دش هدولآ  فیرحت  هب  حیسم  تشترز و  میلاعت  هک  روطنامه 

. تسارگ يونث  آتاذ  ینام  دوخ  زا  هدنام  اج  هب  راثآ  آرهاظ  درادن و  دوجو  ياهلدا  اعدا  نیا  يارب  هتبلا 
ص 339 یسانش ، ینام  . 10

ص 336 يرگوداج ، خیرات  . 11
ص 528 مکی ، دلج  هفسلف  خیرات  . 12

ص 368 نامسآ ، هب  ینابدرن  . 13
ص 156 دوهی ، ياهنییآ  اهرواب و  . 14

ص 247 مود ، دلج  دوهی  نارالاسرز  . 15
هب  ) مایا خیراوت  مود  باتک  ناهاشداپ و  لوا  باتک  تاروت  و  تسا ) هداد  هانگ  تبسن  دوواد  ترضح  هب   ) لیئومس مود  باتک  تاروت ، . 16

(. تسا هداد  هانگ  تبسن  نامیلس  ترضح 
يدوهی ص 60 نافرع  رد  گرزب  تانایرج  . 17

32 باب . جورخ  رفس  . 18
ص 308 يدوهی ، نافرع  رد  گرزب  تانایرج  . 19

ص 159 و 160 يدوهی ، ياهنییآ  اهرواب و  . 20
ص 368 نامسآ ، هب  ینابدرن  . 21

ص 60 يدوهی ، نافرع  رد  گرزب  تانایرج  . 22
ص 161 دوهی ، ياهنییآ  اهرواب و  . 23

ص 159 نامه ، . 24
ص 159 نامه ، . 25

6 شخب . دوهی ، رد  احیسم  راظتنا  . 26
ص 359 نایاپ ، ياههناشن  . 27

ص 8 ج 2 ، برغ ، قرش و  هفسلف  خیرات  . 28
ص 269 نایشنماخه ، هرود  ناریا  خیرات  . 29

ص 819 ج 2 ، ناهج ، بهاذم  نایدا و  خیرات  . 30
ص 332 مود ، دلج  دوهی ، نارالاسرز  . 31

ص 354 نامه ، . 32
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331 ص 355 -  دلج 2 ، دوهی ، نارالاسرز  كر : . 33
ص 130 دوهی ، نییآ  رد  احیسم  راظتنا  . 34

ص 522 يرگوداج ، خیرات  . 35
ص 19 دوهی ، يرنوسامارف و  . 36

ص 77 مجنپ ، دلج  ندمت ، خیرات  . 37
138 ص 146 -  گنهرف ، لرتنک  . 38

ص 16 مراهچ ، دلج  دوهی ، نارالاسرز  . 39
ص 22 و 21 تیعقاو ، هروطسا ، خیرات ، يرنوسامارف ، . 40

ص 32 نامه ، . 41
ص 21 مراهچ ، دلج  دوهی ، نارالاسرز  . 42

ص 12 نامه ، . 43
ص 37 تیعقاو ، هروطسا ، خیرات ، يرنوسامارف ، . 44

ص 182 و 181، دوهی ، يرنوسامارف و  . 45
ا. گ . نوسام و آ . هیرشن  زا  لقن  هب 

ات 15 هیآ 13  باب 7 ، ناهاشداپ ، لوا  . 46
21 هیآ . باب 7 ، ناهاشداپ ، . 47

ص 136 دوهی ، يرنوسامارف و  . 48
. مراهچ لصف  گنهرف ، لرتنک  كر . . 49

ص 241 نایاپ ، ياههناشن  . 50
: عبنم

http://www. rasekhoon. net تیاس زا  هتفرگرب  هزوح  هاگپ 

(2  ) یتسرپ ناطیش  هرتسگ 

فیس يرهاظم  اضردیمح  هدنسیون :
ياهتیامح تالیکشت و  نیا  هب  هتـسباو  نادنمـشناد  نیرتهب  طسوت  ینوسامارف و  فادها  ياتـسار  رد  هک  یـشناد  ضارتعا  یقیـسوم  لاتم 

تایرظن ساسا  رب  دوب و  هدرک  ینیب  شیپ  یبوخ  هب  ار  يراد  هیامرـس  لاربیل -  ندـمت  تیعـضو  زا  یتیاضران  دـشیم ، دـیلوت  نایاپیب  یلام 
(1  ) دش زاغآ  نومراه » سیلیو   » یتسرپرس كاتـسیوات و  هسـسوم  شرافـس  هب  سویراوکآ  رـصع  تاعلاطم  اههعومجم  نیا  رد  هدش  دیلوت 
كانب و وشآ  تیعـضو  رد  ار  دوخ  ياهوزرآ  لامآ و  دنتـسناوتیم  يرـس  ياـهنامزاس  هک  درکیم  داـجیا  ار  یطیارـش  سویراوکآ  رـصع 
، لاتم كار -  یقیسوم  زا  هدافتسا  نایوجـشناد و  طسوت  ینابایخ  ياهشروش  نتخادنا  هار  اب  ور  نیا  زا  ( 2  ) دننک لیمحت  مدرم  رب  ینارحب 

. دندرک ارجا  ار  دوخ  ياههشقن  ریگارف  ياههناسر  تاغیلبت و 
سیولا ، » اه لاس  نامه  رد  درک . ادـیپ  يدایز  نارادـفرط  تشاذـگیم  ارجا  هب  ار  ییاقیرفآ  ياـههمغن  هک  زولب » یقیـسوم » ههد 1950  رد 

دوب و نشخ  دنت و  يدودح  ات  یقیسوم  نیا  درک . عادبا  ار  لوردنا » كار   » کبس پاپ ) دنـسپ ) مدرم  یقیـسوم  و  زولب »  » بیکرت اب  سیرپ »
کبـس تفرگ و  رارق  ناناوج  هدافتـسا  دروم  صاخ  روط  هب  اـپورا  اـکیرمآ و  رد  نایوجـشناد  ریگارف  تاـضارتعا  لاـبند  هب  ههد 1960  رد 
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. دمآ نوریب  نآ  لد  زا  لاتمیوه » مان » هب  يرت  نشخ  یقیسوم 
، یتخانـشناور ياـهیگژیو  زا  یخرب  تهج  هب  تفرگ . رارق  هدرتسگ  لابقتـسا  دروم  دـش و  هضرع  ضرتعم  نایوجـشناد  هب  لاـتم  یقیـسوم 

لوا شقن  سویراوکآ  رـصع  حرط  رد  و  ( 3  ) دنتـسه يژولوئدـیا  کی  دربشیپ  يارب  عبات  لماع  نیرتهب  نایوجـشناد  یعامتجا ، يداصتقا و 
. دش هتشون  اهنآ  يارب  هنحص  يور 

زا دندوب و  هدنارذگ  رـس  زا  مود  یناهج  گنج  راوگان  ياهدمایپ  لمحت  اب  ار  دوخ  یکدوک  نارود  هک  دـندوب  یناسک  ههد 1960  ناناوج 
.. دندربیم جنر  يراد  هیامرس  ندمت  ياهیماکان  اهیتساک و 

یبوخ رایـسب  ياهنامرآ  تفرگ ، رب  رد  ار  اپورا  سپـس  دـش و  زاغآ  مانتیو  گنج  هب  ضارتعا  يارب  اکیرمآ و  زا  ادـتبا  رد  هک  تکرح  نیا 
: زا دندوب  ترابع  دوب  سکعنم  ناشیاهراعش  رد  هک  اهنآ  ياهنامرآ  درکیمن . هدافتسا  یتسرد  ياههویش  زا  یلو  تشاد 

« مینکن گنج  میزروب ، تبحم  : » گنج دض 
ياهيژرنا هب  یـشخب  ناج  ایحا و  رد  ار  دوخ  شقن  هاگـشناد   » یقـالخا لـئاسم  رد  لادـتعا  میزروب ،» قشع  مه  هب  : » یناـسنا طـباور  دوبهب 

« دهدیمن صیخشت  هعماج  زاین  دروم  یقالخا  يرکف و 
: تسایس هب  داقتنا 

« میقتسم یسارکومد  داب  هدنز  »
(4 …  ) و دینک » رفس  دوخ  یگدنز  رد  زور  ره  : » یهاوخ تیونعم 

تـسردان شنیزگ  نیا  درکیم . هدافتـسا  یقـالخا  ریغ  ياههویـش  تنوشخ و  زا  شیاـهنامرآ  اهراعـش و  فـالخ  رب  شبنج  نیا  دوـخ  اـما 
عیاض و ار  یناسنا  یلاعتم  ياهشزرا  اهنامرآ و  مه  بیترت  نیا  هب  ات  ( 5  ) دشیم طوبرم  اهشبنج  نیا  تیاده  داجیا و  لماوع  هب  اهشور 

. دنیوج هرهب  یمومع  راکفا  هب  یهد  تهج  يارب  هدش  داجیا  نارحب  ندرک  راجنهان  دیدشت و  اب  مه  دننک و  وربآیب 
. تفرگ رارق  ناناوج  لابقتـسا  دروم  ضارتعا  یقیـسوم  ناونع  هب  لاتم  یقیـسوم  دـعب  هب  نآ  زا  تصـش و  ههد  ییوجـشناد  ياـهشبنج  رد 
. تشاذـگیم شیامن  هب  ار  نیماـضم  رد  یبدایب  ارجا و  رد  رتشیب  هچ  ره  تنوشخ  دوب و  یکیرتکلا  راـتیگ  زا  هدافتـسا  لاـتمیوه  هصخاـش 

. دندرک زاغآ  ار  دوخ  راک  ههد 1960  همین  زا  هک  دنتسه ، ثبس » کلب   » و سْکْنیک » «، » اپاز کنارف   » لاتم کبس  ياههورگ  نیلوا 
. دش ریگارف  یقیسوم  يایند  رد  هزات  جوم  درک و  دنلب  رس  هرفن  شش  جنپ ، کچوک و  یهورگ  هشوگ  ره  زا  نآ  زا  دعب 

هب تسناوتیم  هک  یناسنا  يالاو  ياهشزرا  اـهنامرآ و  عقاو  رد  لاـتم ، یقیـسوم  زا  هدافتـسا  اـهشبنج و  نیا  شیادـیپ  لوا  ياـهلاس  رد 
اهنامرآ اهراعش و  نیا  دش و  هداد  هولج  تشز  ًالماک  دسرب ، یسارکومد  لاربیل -  گرزب  بیرف  يراد و  هیامرس  رگ  هطلس  ماظن  یـشاپورف 
ضارتعا هیام  ریمخ  ياراد  نآ  ياههنارت  راعـشا و  یمامت  ًابیرقت  اهلاس  نآ  رد  دـیدرگ . هارمه  تنوشخ  شروش و  یگتخپان ، تقاـمح ، اـب 

. دوب یعامتجا  یسایس -  هطلس  یبلط و  ترشع  گنج و  دض  رب  زیمآ 
. دشیم هدورس  موس  ناهج  رد  عماوج  ياهجنر  نایب  يراجت و  هطلس  یعونصم و  هتینردم  اب  هزرابم  يارب  اههنارت 

(6  ) دوب اهناسنا  ینورد  ریمض  ندرک  رادیب  يارب  یتاکن  يونعم و  لئاسم  هب  طوبرم  مه  راعشا  زا  یتمسق 
رد اهتلم  راـکفا  هب  یهد  تهج  ینعی  مود ، فدـه  دـعب  هب  ههد 1970  همین  زا  دـندرکیم ، تیادـه  ار  شیامن  نیا  هک  یناـهنپ  يا  هتـسد 

. دندرک لابند  ار  ینارحب  نماان و  طیارش 
تـشگزاب ناناوج و  يژرنا  راهم  يرنه و  تیقالخ  همـشچرس  هب  هک  دوب ، یتسرپ  ناطیـش  هدـیا  حرط  دـش ، اهنارحب  نیا  راهم  ثعاـب  هچنآ 

هب ضارتعا  تفرگ . هدیدن  دـیابن  ار  ییارگناطیـش  تمـس  هب  نتفر  يارب  لاتم  یقیـسوم  ياهتیفرظ  هتبلا  تشگ . لیدـبت  هعماج  هب  شمارآ 
تلع دـیاش  هک  تاسدـقم ؛ هب  تناها  رتمهم  همه  زا  اههنارت و  رد  کیکر  تاملک  تنوشخ و  زاربا  مظن ، ندز  مهرب  یعاـمتجا و  ياـهداهن 

. دوب اهتموکح  زا  اسیلک  تیامح  نآ 
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هب انب  دراد و  سدقت  یعون  تموکح  تلود و  ور  نیا  زا  رصیق و  هب  ار  تموکح  هدرپس و  اسیلک  هب  ار  نید  دنوادخ  یحیـسم  رکفت  رد  اریز 
هب تناها  اـما  دـنورن ، نآ  راـب  ریز  هک  دنتـشاد  قح  ناـناوج  اـسیلک ، میلاـعت  نیا  اـب  درکن . ضارتعا  تفریذـپ و  ار  جـنر  دـیاب  حیـسم  شور 

.. درک ریذپ  ذوفن  یتسرپناطیش  ربارب  رد  ار  اهنآ  تاسدقم 
هتساوخ امنیس  یقیسوم و  رد  هزات  ياهکبـس  يرنه و  ياههراتـس  دشیم ، ریگناهج  يریوصت  یتوص و  ياههناسر  هزات  هک  اهلاس  نآ  رد 

دوبن يزیچ  نیا  هتبلا  دص  دننک و  جیورت  هدومن و  راکـشآ  ایند  رد  ار  یناطیـش  هتفهن  ياههشیدنا  اهشزرا و  هک  دـندش  رومام  هتـساوخان  و 
روط هب  هک  دوب  ییاهيریگتهج  نیا  دنتـساوخیم . لاتم  كار و  کبـس  نادـنمرنه  ای  تصـش و  ههد  هاوخ  لوحت  ضرتعم و  ناـناوج  هک 

. دندرکیم باختنا  فادها ، هب  یبایتسد  هار  اهنت  دیاش  ای  هار و  نیرتهب  تروص  هب  ار  نآ  ناشدوخ  دشیم و  لیمحت  اهنآ  رب  هدش  باسح 
!! نکمم هار  اهنت  هب  نتفر  رد  يدازآ  ریزگان و  یباختنا 

مولع ياههخاش  رد  یشهوژپ  ياهدرواتسد  نیرخآ  اب  دندوب و  يراد  هیامرس  ياهتکرـش  رایتخا  رد  هک  تاعوبطم  ینویزولت و  ياههکبش 
جیورت تهج  رد  ناناوج  نیا  زا  هدافتـسا  يارب  ار  دوخ  راک  دـندشیم ، تیادـه  یناور  گنج  یـسانشناور و  تاـطابترا ، مولع  یعاـمتجا ،

. دندرک زاغآ  یناطیش  راکفا 
هعماج رب  ار  اهنآ  يراذـگ  ریثات  زین  دـننک و  مضه  بذـج و  يراد  هیامرـس  ندـمت  ياـهراجنه  رد  ار  اـهنآ  اـت  دندیـشوک  تسخن  ماـگ  رد 
دارفا شوگ  هب  ار  دوخ  يادـص  دـنناوتب  نآ  هطـساو  هب  اـت  دـنداد  اـههورگ  نیا  هب  ار  ییویدوتـسا  طبـض  داهنـشیپ  ور  نیا  زا  دـنهد . شیازفا 

دوب و تورث  ترهـش و  هجیتن  رد  هورگ و  ياهملیف  اهتساک و  يالاب  شورف  نآ  تشاد و  مهم  دمایپ  کی  هلاسم  نیا  اما  دـنناسرب . يرتشیب 
. دوب يراد  هیامرس  ماظن  ياهشزرا  هب  ندش  بذج  اهنامرآ و  زا  نتفرگ  هلصاف  يانعم  هب  نیا 

شورف ياهفرح و  طبـض  دـندناشک و  ویدوتـسا  هب  اهوکـسید  زا  ار  نآ  دندیـشخب و  يراـجت  هبنج  لاـتم  یقیـسوم  هب  هک  ییاـههورگ  نیلوا 
.. دندوب سکیردنه » یمیج   » و میرک »  » ياههورگ دندرک ، یقیسوم  عون  نیا  دراو  ار  یمسر 

کلب هورگ  هنومن  يارب  دـندوب . هدـش  بوبحم  روهـشم و  یفاک  هزادـنا  هب  هک  دوب  ییاههراتـس  اـههورگ و  نیا  تیوه  رییغت  مادـقا ، نیرخآ 
ياهسابل اب  يدارفا  هدـش  باسح  ياهئطوت  اب  هک  رطاخ  نیا  هب  اهنت  دروخ . یناطیـش  گـنا  دراـگناوآ ، قفوم و  هورگ  کـی  ناونع  هب  ثبس 

مه نیا  هک  رپ ، جنپ  هراتس  ای  سکع  رب  بیلص  لثم  ییاهدامن  دشیم و  هدافتـسا  نآ  زا  ینوسامارف  ياهینامهم  رد  هک  یتسرپناطیـش  هایس 
، دـنتفرگیم هورگ  نیا  ياـههمانرب  زا  هک  يریواـصت  رد  هنحـص  نیا  دـندشیم و  رـضاح  اـهنآ  ياـهارجا  رد  تـسا ، ینوساـم  ياـهدامن  زا 

. تفاییم هدرتسگ  باتزاب  تاعوبطم  اههناسر و  رد  دشیم و  هتسجرب 
لکیام  » هورگ نیا  هدنناوخ  لاتم ، ياههورگ  ریاس  اهدـعب  ثبـس و  کلب  هورگ  نداد  هولج  یناطیـش  رب  ینبم  نیغورد  تاغیلبت  نیا  لابند  هب 

هب زگره  اههچب  نم و  میتسه و  لاتمیوه  یقیـسوم  هورگ  کی  ام  درک »، مالعا  لاس 1976  رد  يا  هبحاـصم  رد  يزُا »  » هب فورعم  نروبزآ »
هدوبن تسرپ  ناطیش  یهورگ  زگره  ثبس  کلب  دراد م . نامیا  ماهدننیرفآ  هب  اما  متسین  یبهذم  يدرف  نم  میاهتفرن . یناطیش  تارکفت  لابند 

ترـسنک نلاس  رد  تسد  رد  یعمـش  هدـش و  گنر  ياـهتروص  هایـس و  ياـهسابل  اـب  هک  نامنارادـفرط  زا  یـضعب  ندـید  زا  نم  تسا و 
(7 «. ) میضرتعم طقف  هکلب  میتسین  دنهاوخیم  اهنآ  هک  هنوگ  نآ  ًاعقاو  ام  مسرتیم …  ًاعقاو  دننکیم  ادیپ  روضح 

ترهـش و هب  ندیـسر  هار  تسا و  غاد  ییارگ  ناطیـش  رازاب  دندید  هک  رگید  ياههورگ  دش و  عقاو  رثوم  تاغیلبت  نیا  داتفه  ههد  رخاوا  رد 
زا هدافتـسا  هب  اههورگ  نیا  يوس  زا  یناطیـش  تیوه  شریذـپ  زاـغآ  رد  دـندیزگرب . ار  یتسرپ  ناطیـش  هناـبلطواد  درذـگیم ، نآ  زا  تورث 

و نوتسا » گنیلور   » و راوونم » «، » اکیلاتم  » ياههورگ هب  ناوتیم  هنومن  يارب  هک  دشیم ، دودحم  یناطیش  ياضف  تایبدا و  کبـس ، اهدامن ،
اههورگ و جیردت  هب  نآ  زا  دعب  دندروآ . يور  لاتمرواپ  لاتمشرت و  لاتمدیپسا ، ياهکبس  هب  هک  درک  هراشا  ثبـسکلب » هورگ » دوخ  یتح 

کلب ياهکبس  شیادیپ  هب  دنور  نیا  دنتفگ . نخس  ناشدوخ  رد  ناطیش  لولح  یتح  یتسرپ و  ناطیـش  زا  اراکـشآ  هک  دندش  ادیپ  يدارفا 
يوال ناوتنآ  دندمآ و  دوجو  هب  رورپما »  » و دیاسید » «، » نوسنم نیلرم  هورگ   » لثم ییاههورگ  دش و  هدیشک  یتعنص  لاتم  لاتم و  ثد  لاتم ،
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. درک یفرعم  ناطیش  ياسیلک  مظعا  ظعاو  ار  نوسنم  نیلرم  ناطیش ، لیجنا  هدنسیون 
کبس نیا  رد  اهيدولم  یگتفشآ  دنت و  متیر  دوشیم ، هدافتسا  یتوص  هتفرشیپ  ياهمتسیس  دنلب  يادص  دایرف و  داد و  زا  یقیـسوم  نیا  رد 
ناشن اهشیامزآ  دهدیم . شهاک  ار  يریگمیمـصت  صیخـشت و  رکفت ، تردق  دراد ، ییاونمه  زورما  ناسنا  هتفـشآ  یگدنز  نهذ و  اب  هک 

صیخـشت ییاناوت  دوشیم ، شخپ  لاتم  كار و  یقیـسوم  يادص  یتقو  یهاگـشیامزآ  یچیپرام  ياهریـسم  رد  اهشوم  یتح  هک  دـناهداد 
کی يارب  لومعم  ینامز  دودح  شیاهترـسنک  رد  یبرخم  یقیـسوم  نینچ  هک  دـینک  روصت  الاح  دـنهدیم . تسد  زا  ار  تکرح  ریـسم و 
ارجا تعاـس  هس  (« I ll Play Till You Bleed  ) دـیریمب ات  مزاونیم  ردـقنآ   » مان اـب  یترـسنک  هنومن  يارب  دنکـشیم و  ار  ترـسنک 

. دهد ماجنا  رثوم  یضارتعا  دناوتب  هک  دنامیم  یقاب  صخش  هدارا  صیخشت و  رکفت ، تردق  زا  رادقم  هچ  فصو  نیا  اب  دوشیم .
ار هدارا  رکفت و  تردـق  یفعاـضم  روـط  هب  هک  دوـشیم  هدافتـسا  نادرگناور  ياـهوراد  زا  ًـالومعم  یقیـسوم  نیا  ندینـش  هارمه  نـینچمه 

ناد یمیـش  طسوت  سیوس  زودـناس »  » يزاـسوراد زکرم  رد  اـناوج  يراـم  لـثم  يداوم  يد و  سا . لا . ریظن  ییاـهصرق  لومرف  دـهاکیم .
فورعم فوسلیف  طسوت  راب  نیلوا  يارب  دـش و  دـیلوت  گربراو » یـس . سا .  » کـناب یلاـم  نیمأـت  اـب  و  نَمفُه » تربلآ   » ماـن هب  ياهتـسجرب 

. دنتسه ایند  رد  نآ  ناگدنهد  جیورت  نیرتقفوم  لاتم  كار و  ياههورگ  و  ( 8 . ) دیدرگ یفرعم  یلسکاه » سودلآ  »
تاروصت يزاس  نوگرگد   » هژورپ رد  هک  دنتـسه  دروفناتـسا  یـشهوژپ  هسـسوم  ناکیرـش  گربراو  کناب  زودـناس و  یتاـقیقحت  هسـسوم 

هدامآ ار  اهنآ  هب  یناطیش  یهد  تهج  لاتم و  كار ، ياههورگ  نتخاس  همانرب  سویراوکآ ، رصع  نالک  حرط  زا  یشخب  تروص  هب  یمدآ »
دوـشیم و لاـبند  اـیند  رد  هزورما  هک  یتروـص  هـب  یناـمرهق  شزرو  شقن  دـیابن  تاـساسحا  راـکفا و  ریخـست  هژورپ  رد  هـتبلا  ( 9  ) دندرک

(10 . ) دنامب رود  رظن  زا  دراد ، يرگ  هطلس  ياههدولاش  میکحت  مدرم و  يزاس  مرگرس  يارب  هک  يدرکراک 
زونه دوب ، هتفرگ  هلـصاف  شیاـهنامرآ  زا  هدـش و  فرحنم  دوـخ  ریـسم  زا  لاـتم  یقیـسوم  هک  هـهد 1980  لـیاوا  هـهد 1970 و  رخاوا  رد 
جوم کناپ  شبنج  ور  نیا  زا  دوب ، هتفاین  نایاپ  یمدآ  تاروصت  يزاس  نوگرگد  يویرانـس  رد  یناسنا  ياـهشزرا  يزاـس  یثنخ  تاـیلمع 

هیامرس یگدز ، فرصم  ییارگلمجت ، هب  ضارتعا  يارب  دندوب و  هتـشگرب  اهنامرآ  هب  اهکناپ  دیـشخب . ون  یقنور  لاتم  هب  دنکفا و  ياهزات 
نجل يوب  هراپ و  ياهسابل  هدیلوژ ، رهاظ  دندیـشوپیم . دـندرکیم و  ادـیپ  سابل  شفک و  اههلابز  زا  یتاقبط  هلـصاف  یتلادـعیب و  يراد ،

. دوب اهنآ  یگژیو 
رد يریگمـشچ  هاگیاج  هداعلا  قوف  یتاغیلبت  شـشوپ  زین  دـندوب و  نآ  هنـشت  مدرم  هک  ینامرآ  ياهراعـش  ناجیه ، روش و  اـب  دنتـسناوت  اـما 

. دننک ادیپ  ناناوج  گنهرف 
ياهتکرـش يوس  زا  دوب  یتلادعیب  رقف و  دامن  هک  بترمان  هراپ و  ياهسابل  یتدـم ، زا  سپ  دیـسرن . ماجنا  رـس  هب  زین  کناپ  ناتـساد  اما 

رد فازگ  تمیق  هب  دیـسر و  هوبنا  دـیلوت  هب  زور  لدـم  تروص  هب  دـندوب ، هدرک  يراذـگ  هیامرـس  اـهنآ  تاـغیلبت  يور  هک  يراد  هیاـمرس 
عوبطمان يوب  اب  یتمیق  نارگ  ياهنلکدا  یتح  دیـسر . شورف  هب  ایند  ياهرهـش  ریاس  نب و  سیراپ ، ندـنل ، كرویوین ، ياهکیتوب  نیرتهب 

. دش عیزوت  دیلوت و 
دـمآ و رد  هدرپ  تشپ  ياهتردـق  يرـس  لفاحم  يارب  يزاب  کی  تروص  هب  مدرم  ياهشزرا  تاناجیه و  راـکفا ، اـب  يزاـب  بیترت  نیا  هب 
اههشیدنا و رتینلع  جیورت  هب  نانیمطا  اب  هک  دوب  اج  نیا  زا  دنهدب . تهج  مدرم  ياهشزرا  راکفا و  هب  یتحار  هب  دنناوتیم  هک  دندید  اهنآ 

. دنتخادرپ یناطیش  ياهنامرآ 
کناپ قفوم  ياههورگ  زا  زلوتسیپ  سکس  هورگ  هدنناوخ  سـشیو ، دیـس  هکنانچ   ) یعقاو یهاگ  یـشیامن و  تنوشخ  دایرف ، دنت ، یقیـسوم 

هب نادرگناور و  ردـخم و  داوم  زا  هدافتـسا  یـسنج و  راجنهان  راتفر  راـنک  رد  دز ) یـشکدوخ  هب  تسد  دـعب  بش  تشک و  ار  دوخ  رـسمه 
ضارتعا یگداتسیا و  تردق  دیشک و  یهابت  هب  ار  ناناوج  یمسج  يرکف و  يورین  مامت  نیرفآ ، لوحت  ياهنامرآ  اهراعش و  نتفرگ  يزاب 

دوخ يارب  نآ  زا  هکلب  دـندرکن ، ياهنیزه  يرگناریو  نیا  يارب  اهنت  هن  هکنیا  همه  زا  رتیناطیـش  تفرگ . اهنآ  زا  ار  زاسلوحت  رکفت  رثوم و 
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اب هک  یتنیز  یـشیارآ و  مزاول  كاشوپ و  دیلوت  ياهناسر ، ياههمانرب  زا  لصاح  ياهدـمآ  رد  اهملیف ، شورف  دـنتخاس . نیرفآ  تورث  عبانم 
. درک رتدنمتورث  هنحص  يور  ياههراتس  زا  ار  هنحص  تشپ  ياهرادهیامرس  دشیم ، دیلوت  فورعم  ياههورگ  ياهنامیلا  اهدامن و 

هجوت دوشیم  هدـناوخ  دـنلب  يادـص  شارخلد و  ياههرعن  دایرف و  تنوشخ ، زاربا  اب  هک  لاتم  ياههنارت  زا  ییاههنومن  هب  هک  تسا  بساـنم 
. مینک

(Haill and kill  ») دیشکب دینزب و  دایرف   » هنارت يزلف » نیطالس   » تساک رد  اوونم »  » هورگ
دیشکب دینزب و  دایرف  دیشکب ، دینزب و  دایرف  دینزب ، دایرف  دینزب ، دایرف  »… 

دیشکب دینزب و  دایرف  دیشکب ، دینزب و  دایرف  دینزب ، دایرف  دینزب ، دایرف 
دوب گرگ  مردپ 

متسه لوتقم  نادنواشیوخ  زا  نم 
مزیخرب هرابود  ات  ماهدروخ  دنگوس 

دروآ مهاوخ  دوخ  اب  ار  جنر  تازاجم و  یهار ،
تسام نامیپ  ترفن ، شکچ 

دمآ دهاوخ  تسد  هب  هدارا  اب  تموکح  تردق و 
نتشک دایرف و  اب 

دیشکب دینزب و  دایرف  دیشکب ، دینزب و  دایرف  دینزب ، دایرف  دینزب ، دایرف 
دیشکب دینزب و  دایرف  دیشکب ، دینزب و  دایرف  دینزب ، دایرف  دینزب ، دایرف 

دیردب ار  ناشتشوگ 
دینازوسب ار  ناشبلق 

دینزب رجنخ  ناشیاهمشچ  ربب 
(11 … « ) دنیرگیم هک  یلاح  رد  دینک  نیهوت  ناشیاهنز  هب 

هوکش 1983 رب  راوس  موبلآ  زا   Hatred ترفن هنارت 
دنادب ارم  مان  ناطیش  راذگب  منکیم ، ریخست  ار  ناطیش  نم  »… 

يوش وربور  فوخم  یتازاجم  اب  ات  ایب  ایب ، شیپ 
دریمیمن هک  یسک  متسه  سحن  نم 

دزوسیم ترفن  منورد  متسه ، شتآ  نم 
ترفن ترفن ، تازاجم  رجز و  تسا ، نم  تردق  ترفن 

دراد نایرج  شیاهگر  رساترس  رد  هریت  ینوخ  هک  ترفن  زا  هدنکآ  یبلق  اب 
منکیم هل  ار  تتروص  منکیم ، درخ  ار  تیاهناوختسا 

(12 … « ) منکیم دوبان  ار  تمسج  مردیم  ار  تتشوگ 
. تسا یندناوخ  اکیلاتم  هورگ  زا  يرگید  هنومن 

. دشیم هدورس  دلیفته  زمیج  نآ  هدنناوخ  طسوت  هورگ  نیا  راعشا 
کی یـسنج و  فرحنم  تـالیامت  اـب  یعقاو  ناطیـش  کـی  متـسیب » نرق  یقیـسوم  هلجم   » هتـشون هب  هک  تسا  رمخلا  مئاد  درف  کـی  زمیج » »

هتفر نادـنز  هب  یمومع ، تفع  ندرک  راد  هحیرج  ماهتا  هب  راب  دـنچ  دـلیفته » . » دـیآیم باسح  هب  L. S. D صرق اپ  رپ و  هدـننک  فرـصم 
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. تسا
ندنک هب  هک  راتیگ  هدنزاون  زمیج ، تسا )! یلکشم  راک  ًاعقاو  اکیرمآ  رد  یمومع ! تفع  ندرک  راد  هحیرج  هک  دیشاب  هتـشاد  رظن  رد  هتبلا  )

زین دـمع  هبـش  لتق  مرج  هب  راـب  کـی  دراد  ترهـش  ترـسنک ، يارجا  ماـگنه  رد  باجنـس  هبرگ و  ریظن  کـچوک  تاـناویح  ياـپ  تسد و 
. تسا هدش  همکاحم 

ناجیب ياهزانج  ماهزانج . کی  نم  نک ، شوگ  »… 
ار شجاب  تسا  هتفرگ  تسا ، هتفرگ  ناطیش 

ام رس  رب  دنکیم  یلاخ  و 
شمسلط ماد  هب  ماهداتفا  ماهداتفا . ماد  هب  نم 

منهج هب  موریم  نم  موریم ؛ نم  موریم ؛ نم  بشما 
گرگ کی  دننام  شکب  هرعن  … 

دوشگ دهاوخ  تیور  هب  ار  رد  يرگوداج  و 
ناطیش دنزرف  هب  وش  لدب  نارگوداج و  عمج  هب  ایب 

وت هیرگ  يادص  ندینش  تسه  نونکا ، متذل  هناگی  ینادیم  … 
وت ندرم  ياشامت  هب  مزرویم  قشع 

 … تاهزانج عییشت  رگاشامت  نیلوا  منم  و 
(13 …  ) ار تانهذ  دروخ  مهاوخ  نم  هک  ارچ  ییوگ ، دوردب  دیاب 

. نک شدرُخ  نک ، شاهل  مناتسد . رد  شا  همه  »… 
وش رفنتم  نم  زا  الاح  وش  هفخ  راد  شهاگن  مزیزع  راد  شهاگن 

ینکیم تفایرد  وت  هک  ار  نم  ياوه  یشکب . سفن  مراذگیم  طقف  … 
یشاب هتشاد  تسود  ارم  مراذگیم  ایآ  هک  منیبیم  دعب 

(14 … « ) شُکب شُکب  شُکب  شکب  شُکب 
ریخست ار  اهشوگ  زا  يرایسب  دناسر و  ناهج  هب  ار  دوخ  ياوآ  درک و  راکشآ  ار  دوخ  جیردت  هب  لاتم  كار و  یقیسوم  رد  ییارگ  ناطیش 

هب ایند  ياهرهـش  مامت  یـشزرو  ياـهنلاس  اـت  باوخ  قاـتا  زا  كار  لاـتم و  یقیـسوم  زورما  تفاـی . هار  اـهبلق  هب  هار  نیا  زا  درک و  دوخ 
. تسا هدنام  كاپ  فیثک  روضح  نیا  زا  دهشم  ای  مق  البرک ، هکم ، ًالثم  هک  دینکن  نامگ  امش  دسریم و  شوگ 

يادص راتفگ و  راتفر و  راکفا و  اب  هتسنادن  ای  هتسناد  مدرم  هک  تسا ؛ زورما  ناسنا  یگدنز  رد  ناطیش  ذوفن  يراکشآ  زا  ییالاب  هلحرم  نیا 
. دناهداد صاصتخا  وا  هب  ار  دوخ  یگدنز  زا  يدایز  مهس  هدش و  هارمه  ناطیش 

زا یـضعب  دوشیم و  رازگرب  لاتم  یقیـسوم  يارب  تسف » يزوا   » و كاتـسادوو »  » ریظن يددعتم  ياههراونـشج  يرازگرب  ریخا  ياهلاس  رد 
ِدنور يهمادا  اهدادعتـسا و  ییاسانـش  روـظنم  هـب  اـهنیا  زا  هتـشذگ  دـنراد . صاـخ  ياههراونـشج  لاـتم » ویتاـنرتلآ   » لـثم لاـتم  ياـههخاش 
رتشیب هچ  ره  بذج  ثعاب  هک  هدـش  يراذـگهیاپ  لاس 2000  زا  ینیمزریز  ياههورگ  هراونـشج  یقیـسوم  ياههراتـس  يزاب  يزاسهراتس و 

. تسا هدش  ایند  ياهروشک  مامت  رد  اههورگ  لیبق  نیا  يریگ  لکش  یناطیش و  یقیسوم  هب  ناناوج 
و ارگنآ » سندول »،«   » ياههورگ ژورن ، لاتم  کلب  دـنله ، لاتم  کلب  ياههورگ  هنومن  يارب  فلتخم  ياهروشک  رد  یموب  ياههورگ  داجیا 
و ( » Deicide  ) ادـخ لـتاق   » هورگ يزاـسزاب  ناـملآ و  رد  دـل » نسناـه  ياـک   » و رتناـه » دـه  «، » یپوی  » ياـههورگ نپاژ ، رد  يدوسپار » »
هک ار  ییورین  دـناهتخادنا و  هار  هب  ناـهج  ناـناوج  نیب  هک  تسا  یناـجیه  روش و  اههراونـشج و  نیا  لوـصحم  ناریا ، رد  رگید  ياـههورگ 
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عـضو ظفح  دوخ و  هطلـس  تیبثت  تهج  رد  دوش ، رجنم  خیرات  رد  لوحت  ام و  راگزور  هناملاظ  یگدنز  کبـس  ندمت و  رییغت  هب  دـناوتیم 
! دـنا هدرک  تسرد  راکهظفاحم  مسیلاـکیدار  شکرـس  یـضاران و  ناـناوج  زا  زیمآزنط  زیگنا و  نیـسحت  روط  هب  دـناهتفرگ و  راـکب  دوجوم 
زا دندوب و  هدنارذگ  رـس  زا  مود  یناهج  گنج  راوگان  ياهدمایپ  لمحت  اب  ار  دوخ  یکدوک  نارود  هک  دـندوب  یناسک  ههد 1960  ناناوج 

زاغآ مانتیو  گنج  هب  ضارتعا  يارب  اکیرمآ و  زا  ادـتبا  رد  هک  تکرح  نیا  دـندربیم  جـنر  يراد  هیامرـس  ندـمت  ياهیماکان  اهیتساک و 
رد هک  اهنآ  ياهنامرآ  درکیمن . هدافتسا  یتسرد  ياههویـش  زا  یلو  تشاد  یبوخ  رایـسب  ياهنامرآ  تفرگ ، رب  رد  ار  اپورا  سپـس  دش و 

یقیـسوم ناونع  هب  لاتم  یقیـسوم  دـعب  هب  نآ  زا  تصـش و  ههد  ییوجـشناد  ياـهشبنج  ردزا  دـندوب  تراـبع  دوب  سکعنم  ناـشیاهراعش 
ارجا و رد  رتـشیب  هچ  ره  تنوشخ  دوب و  یکیرتـکلا  راـتیگ  زا  هدافتـسا  لاـتمیوه  هصخاـش  تفرگ . رارق  ناـناوج  لابقتـسا  دروـم  ضارتـعا 
يرنه و ياههراتـس  دـشیم ، ریگناهج  يریوصت  یتوص و  ياههناسر  هزات  هک  اهلاس  نآ  ردتـشاذگیم  شیامن  هب  ار  نیماضم  رد  یبدایب 

هدومن راکشآ  ایند  رد  ار  یناطیش  هتفهن  ياههشیدنا  اهشزرا و  هک  دندش  رومام  هتساوخان  هتساوخ و  امنیس  یقیسوم و  رد  هزات  ياهکبس 
لاـتم كار و  کبـس  نادـنمرنه  اـی  تصـش و  هـهد  هاوـخ  لوـحت  ضرتـعم و  ناـناوج  هـک  دوـبن  يزیچ  نـیا  هـتبلا  دـص  دـننک و  جـیورت  و 

ای هار و  نیرتهب  تروص  هب  ار  نآ  ناشدوخ  دـشیم و  لیمحت  اهنآ  رب  هدـش  باـسح  روط  هب  هک  دوب  ییاـهيریگ  تهج  نیا  دنتـساوخیم .
. دندرکیم باختنا  فادها ، هب  یبایتسد  هار  اهنت  دیاش 

دندوب و يراد  هیامرس  ياهتکرـش  رایتخا  رد  هک  تاعوبطم  ینویزولت و  ياههکبـش  نکمم  هار  اهنت  هب  نتفر  رد  يدازآ  ریزگان و  یباختنا 
راک دـندشیم ، تیادـه  یناور  گنج  یـسانشناور و  تاطابترا ، مولع  یعامتجا ، مولع  ياـههخاش  رد  یـشهوژپ  ياهدرواتـسد  نیرخآ  اـب 

. دندرک زاغآ  یناطیش  راکفا  جیورت  تهج  رد  ناناوج  نیا  زا  هدافتسا  يارب  ار  دوخ 
هعماج رب  ار  اهنآ  يراذـگ  ریثات  زین  دـننک و  مضه  بذـج و  يراد  هیامرـس  ندـمت  ياـهراجنه  رد  ار  اـهنآ  اـت  دندیـشوک  تسخن  ماـگ  رد 
دارفا شوگ  هب  ار  دوخ  يادـص  دـنناوتب  نآ  هطـساو  هب  اـت  دـنداد  اـههورگ  نیا  هب  ار  ییویدوتـسا  طبـض  داهنـشیپ  ور  نیا  زا  دـنهد . شیازفا 

دوب و تورث  ترهـش و  هجیتن  رد  هورگ و  ياهملیف  اهتساک و  يالاب  شورف  نآ  تشاد و  مهم  دمایپ  کی  هلاسم  نیا  اما  دـنناسرب . يرتشیب 
. دوب يراد  هیامرس  ماظن  ياهشزرا  هب  ندش  بذج  اهنامرآ و  زا  نتفرگ  هلصاف  يانعم  هب  نیا 

شورف ياهفرح و  طبـض  دـندناشک و  ویدوتـسا  هب  اهوکـسید  زا  ار  نآ  دندیـشخب و  يراـجت  هبنج  لاـتم  یقیـسوم  هب  هک  ییاـههورگ  نیلوا 
اههورگ و نیا  تیوه  رییغت  مادـقا ، نیرخآ  دـندوب  سکیردـنه » یمیج   » و میرک »  » ياـههورگ دـندرک ، یقیـسوم  عون  نیا  دراو  ار  یمـسر 
، دراگناوآ قفوم و  هورگ  کی  ناونع  هب  ثبـس  کلب  هورگ  هنومن  يارب  دندوب . هدش  بوبحم  روهـشم و  یفاک  هزادنا  هب  هک  دوب  ییاههراتس 

ياـهینامهم رد  هک  یتسرپناطیـش  هایـس  ياـهسابل  اـب  يدارفا  هدـش  باـسح  ياهئطوـت  اـب  هک  رطاـخ  نیا  هب  اـهنت  دروـخ . یناطیـش  گـنا 
ياهارجا رد  تسا ، ینوسام  ياهدامن  زا  مه  نیا  هک  رپ ، جنپ  هراتس  ای  سکع  رب  بیلص  لثم  ییاهدامن  دشیم و  هدافتسا  نآ  زا  ینوسامارف 
تاعوبطم اههناسر و  رد  دـشیم و  هتـسجرب  دـنتفرگیم ، هورگ  نیا  ياههمانرب  زا  هک  يریواـصت  رد  هنحـص  نیا  دـندشیم و  رـضاح  اـهنآ 

كار و یقیـسوم  يادص  یتقو  یهاگـشیامزآ  یچیپرام  ياهریـسم  رد  اهشوم  یتح  هک  دـناهداد  ناشن  اهشیامزآتفاییم  هدرتسگ  باتزاب 
رد یبرخم  یقیـسوم  نـینچ  هـک  دـینک  روـصت  ـالاح  دـنهدیم . تـسد  زا  ار  تـکرح  ریــسم و  صیخــشت  ییاـناوت  دوـشیم ، شخپ  لاـتم 

ناتساد اما  دیریمب  ات  مزاونیم  ردقنآ   » مان اب  یترسنک  هنومن  يارب  دنکشیم و  ار  ترسنک  کی  يارب  لومعم  ینامز  دودح  شیاهترـسنک 
يراد هیامرس  ياهتکرش  يوس  زا  دوب  یتلادعیب  رقف و  دامن  هک  بترمان  هراپ و  ياهسابل  یتدم ، زا  سپ  دیسرن . ماجنا  رـس  هب  زین  کناپ 

ياهکیتوب نیرتهب  رد  فازگ  تمیق  هب  دیسر و  هوبنا  دیلوت  هب  زور  لدم  تروص  هب  دندوب ، هدرک  يراذگ  هیامرـس  اهنآ  تاغیلبت  يور  هک 
. دش عیزوت  دیلوت و  عوبطمان  يوب  اب  یتمیق  نارگ  ياهنلکدا  یتح  دیسر . شورف  هب  ایند  ياهرهش  ریاس  نب و  سیراپ ، ندنل ، كرویوین ،

%%
دـمآ و رد  هدرپ  تشپ  ياهتردـق  يرـس  لفاحم  يارب  يزاب  کی  تروص  هب  مدرم  ياهشزرا  تاناجیه و  راـکفا ، اـب  يزاـب  بیترت  نیا  هب 
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اههشیدنا و رتینلع  جیورت  هب  نانیمطا  اب  هک  دوب  اج  نیا  زا  دنهدب . تهج  مدرم  ياهشزرا  راکفا و  هب  یتحار  هب  دنناوتیم  هک  دندید  اهنآ 
سکـس هورگ  هدـنناوخ  سـشیو ، دیـس  هکنانچ   ) یعقاو یهاگ  یـشیامن و  تنوشخ  دایرف ، دـنت ، یقیـسوم  دـنتخادرپ  یناطیـش  ياـهنامرآ 

زا هدافتسا  یسنج و  راجنهان  راتفر  رانک  رد  دز ) یشکدوخ  هب  تسد  دعب  بش  تشک و  ار  دوخ  رـسمه  کناپ  قفوم  ياههورگ  زا  زلوتـسیپ 
دیشک یهابت  هب  ار  ناناوج  یمسج  يرکف و  يورین  مامت  نیرفآ ، لوحت  ياهنامرآ  اهراعـش و  نتفرگ  يزاب  هب  نادرگناور و  ردخم و  داوم 

ياهنیزه يرگناریو  نیا  يارب  اهنت  هن  هکنیا  همه  زا  رتیناطیـش  تفرگ . اهنآ  زا  ار  زاسلوحت  رکفت  رثوم و  ضارتعا  یگداتـسیا و  تردـق  و 
كاشوپ و دیلوت  ياهناسر ، ياههمانرب  زا  لصاح  ياهدمآ  رد  اهملیف ، شورف  دنتخاس . نیرفآ  تورث  عبانم  دوخ  يارب  نآ  زا  هکلب  دندرکن ،

يور ياههراتـس  زا  ار  هنحـص  تشپ  ياهرادهیامرـس  دشیم ، دیلوت  فورعم  ياههورگ  ياهنامیلا  اهدامن و  اب  هک  یتنیز  یـشیارآ و  مزاول 
هار هب  ناـهج  ناـناوج  نیب  هک  تسا  یناـجیه  روـش و  اههراونـشج و  نـیا  لوـصحم  ناریا ، رد  رگید  ياـههورگ  درک و  رتدـنمتورث  هـنحص 

تیبثت تهج  رد  دوش ، رجنم  خیرات  رد  لوحت  ام و  راگزور  هناملاظ  یگدنز  کبـس  ندمت و  رییغت  هب  دناوتیم  هک  ار  ییورین  دـناهتخادنا و 
مـسیلاکیدار شکرـس  یـضاران و  ناـناوج  زا  زیمآزنط  زیگنا و  نیــسحت  روـط  هـب  دـناهتفرگ و  راـکب  دوـجوم  عـضو  ظـفح  دوـخ و  هـطلس 

. دناهدرک تسرد  راکهظفاحم 
دوخ روصم  سدـقم  باتک  اب  تساوخرب و  لباب )  ) نایدوهی نیمزرـس  زا  ینام  هتـشذگ  ناراگزور  رد  رگا  یتسرپ  ناطیـش  گنژرا  دوویلاه 

ترارـش جیورت  يارب  كرحتم  يرگریوصت  رنه  زا  زورما  درک . دراو  ناهج  رد  يونعم  ياههشیدنا  يهزوح  هب  ار  رـش  يورین  عبنم  هب  نامیا 
نآ مایپ  دنریذپیم و  رثا  نآ  زا  رشب  دارفا  یقیسوم  زا  شیب  هک  تسیرنه  نیرتریگارف  نیرتباذج و  امنیس  دوشیم . هدافتسا  ییارگ  ناطیش  و 

. تسا یقیسوم  زا  رتذفان  رتنشور و  رایسب 
ناـیاپیب و ياههیامرـس  اـب  ( 15 ، ) دـنوشیم هتخانـش  دوویلاـه  ياهناـسفا  ماـن  اـب  هک  اـکیرمآ  يزاـس  مـلیف  ياهتکرـش  هعوـمجم  هزورما 

دیلوت ياهملیف  هب  یهاگن  دـنناسریم . نایناهج  شوگ  هب  ار  ناطیـش  ماـیپ  هریغ ، هفـسلف و  یـسانشناور ، يرنه ، مولع  رد  هربخ  ناسانـشراک 
. تسیچ رصاعم  ناسنا  يارب  اکیرمآ  يامنیس  مایپ  هک  دهدیم  ناشن  یبوخ  هب  ریخا  ههد  راهچ  هس ، رد  هدش 

يرامزر كدوک  ملیف  نتخاس  اب  ییوجـشناد  ياـهشبنج  جوا  لاـس  رد  ًاـقیقد  ینعی  لاس 1968  رد  يدوهی  نادرگراـک  یکـسنالوپ  نمور 
نلاس رد  هدش و  هتخیوآ  نآ  يالاب  سکع  رب  یبیلص  هک  تسا  شوپ  هایـس  ياهراوهگ  ملیف  نیا  ینایاپ  هنحـص  درک . مالعا  ار  ناطیـش  دلوت 

. تساپرب ینشج  نآ  رد  هک  دراد  رارق  یگرزب 
ناوج نز  کی  محر  رد  ار  شیوخ  هفطن  هدمآ و  منهج  زا  وا  ردپ  تسا و  ناطیـش  دنزرف  هک  نایردآ »  » مان هب  تسیکدوک  دـلوت  نشج  نیا 

. تسا هدروآ  ایند  هب  ار  ناطیش  دنزرف  هتساوخان  روط  هب  وا  هداد و  رارق  يرامزر  مان  هب 
. دوب هداد  رارق  ناطیش  رایتخا  رد  ار  دوخ  رسمه  تورث  ترهش و  هب  ندیسر  یناطیش و  يورین  زا  هدافتسا  يارب  ناوج  نز  نیا  رهوش 

. تسا هدیدن  ار  دوخ  دازون  نونک  ات  دوشیم و  نشج  دراو  هناهاگآان  هک  ناوج  نز 
رـضاح دارفا  يداش  اهکیربت و  اب  اما  دنزیم . زاب  رـس  نآ  شریذپ  زا  دسارهیم و  دوشیمن ، هداد  ناشن  ملیف  رد  هک  دنزرف  هرهچ  ندـید  اب 

دـنخبل و اب  نایاپ  رد  هدرک و  ادـیپ  تبحم  هچب  هب  تبـسن  مکمک  دـنراد ، روضح  اجنآ  ناهج  ياههراق  مامت  زا  ًارهاـظ  هک  یناـمیهم  نآ  رد 
. دسریم نایاپ  هب  ملیف  هراوهگ ، رس  رب  ردام  ییالال 

هب ناطیـش  هک  دـهدیم  ناشن  نآ  رد  دزاسیم و  مهن  هزاورد  ماـن  هب  یملیف  نادرگراـک  نیمه  لاس 1999  رد  ینعی  دـعب  لاس  کـی  یس و 
زا يدـنمهرهب  ناطیـش و  هب  یبایتسد  هار  هک  دـنکیم  نایب  ملیف  نیا  دوشیم . بلط  ناهج  مدرم  مامت  يوس  زا  دوبعم  بوبحم و  کی  ناونع 

تخانـش شناد و  اب  اهنت  هن  تشاگنایم و  نینچ  انایل »  » مان هب  ینز  هکنانچ  تسا ، نکمم  ییارگ  توهـش  اـب  طـقف  هن  وا  تردـق  تیاـمح و 
تسا و سانـشباتک  ققحم  کـی  هک  سورک » نید   » ماـن هب  ملیف  لوا  شقن  درکیم . ناـمگ  ناـکلاب »  » ماـن هب  یهاگـشناد  داتـسا  هک  روـطنآ 

دسریم ناطیش  هب  تسا ، توهش  تخانش و  ای  لمع  ملع و  لها  یلک  روط  هب  دراد و  نارسوه  تسرپ و  لوپ  راکبیرف ، صیرح ، یتیصخش ،
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اب طاـبترا  ددـصرد  نوگاـنوگ  ياـهروشک  رد  یگنهرف  ياهتیـصخش  هک  دوـشیم  هداد  ناـشن  ملیف  نیا  رد  درذـگیم . مهن  هزاورد  زا  و 
. دننکیم تکرش  ياهرقنرام  نمجنا  ریظن  يرس  ياهنمجنا  رد  دنتسه و  ناطیش 

رگید ملیف  اههد  رد  تسوا و  تسد  هب  گرم  دراد و  طلست  ناهج  نیا  رب  ناطیش  هک  دوشیم  هداد  ناشن  نیتناتـسنک  مان  هب  يرگید  ملیف  رد 
لاس رد  دوشیم . زونه  هدش و  رارکت  دشخبیم ، شناوریپ  ناگدنب و  هب  ار  یتخبشوخ  یبایماک و  تسا و  دنمتردق  ناطیش  هک  نیماضم  نیا 

. تسا يربع  نابز  هب  لیئربج  نامه  هک  دش ، هتخاس  لیرباگ  مان  اب  یملیف   2008
. تسا هتفرورف  یکیرات  تملظ و  رد  هدش و  مسلط  نیمز  ملیف  نیا  رد 

وا زا  شیپ  هک  یناگتـشرف  يوجتـسج  هب  زاغآ  رد  لیرباگ  دتـسرفیم . یکیرات  زا  اهنآ  جورخ  اهناسنا و  تاجن  يارب  ار  لـیرباگ  دـنوادخ 
. دناهدرک اهر  ار  شیوخ  ینامسآ  تلاسر  هدش و  هدولآ  اهنآ  هک  دنیبیم  اما  دوریم ، دندوب  هدش  هداتسرف 

دسریم نیطایش  یهدنامرف  نوناک  هب  یتقو  تیاهن  رد  اما  دزادرپب . یکیرات  هب  نداد  نایاپ  ناطیش و  اب  هزرابم  هب  دوخ  هک  دریگیم  میمصت 
. تساهترارش مامت  زکرم  لیئامس  مان  هب  دوب  هدمآ  نیمز  هب  وا  زا  شیپ  هک  ناگتشرف  زا  یکی  دنیبیم 

يدازآ يارب  نم  دیوگیم  لیرباگ  هب  لیئامـس  دنادیم ، دنوادخ  تمدـخ  رد  رابجا  هب  ار  ناگتـشرف  هک  یحیـسم  يدوهی  شرگن  ساسا  رب 
دنکیم و دـیکات  دوخ  هفیظو  رب  وا  خـساپ  رد  لیرباگ  مینک . هزرابم  مه  اب  ات  ایب  مراد ، تسود  ار  وت  نم  یتسه و  نم  ردارب  وت  ماهدرک . مایق 
وا زا  دهدیم و  لیرباگ  هب  ار  دوخ  يورین  هدنام  یقاب  لیئامـس  دنناسریم . بیـسآ  مه  هب  هک  نیا  زا  دـعب  دوشیم . هزرابم  دراو  لیئامـس  اب 

یهابت زا  عنام  ات  دنکیم  دوعص  ادخ  يوس  هب  مشخ  اب  هتشاذگاو و  ار  شتلاسر  لیرباگ  ملیف  نایاپ  رد  دهد . همادا  ار  شهار  هک  دهاوخیم 
. دوش ادخ  تسد  هب  ناگتشرف  ریاس 

اههزیگنا و اههشیدنا و  جیردت  هب  دوشیم ، دـیلوت  هژیو  ياههولج  يزاسملیف و  ياهکینکت  نیرخآ  اب  بلاق و  نیرتهب  رد  هک  اهرارکت  نیا 
يرید دـشاب ، هتـشادن  دوجو  مدرم  يرگنـشور  تکرح و  نیا  اب  ههجاوم  يارب  ياهماـنرب  رگا  داد و  دـهاوخ  رییغت  ار  یعاـمتجا  ياـهراجنه 

. دش دنهاوخ  ارگناطیش  دنتسه ، رنه  ملع و  لها  ًاقافتا  هک  مدرم  زا  يرایسب  هک  تشذگ  دهاوخن 
. دنکیم يزاب  ار  یفارخ  نید  نیا  يارب  يربمایپ  شقن  اریگ  اراکشآ و  هک  تسا  یناطیش  رکفت  زا  يرادرب  هدرپ  نیرخآ  امنیس 

نورق یفخم  ياهنمجنا  ياهدامن  اهزار و  دوشیم . شاف  هظحـالم  نودـب  هتـشذگ  ياـهنرق  رارـسا  هک  مینکیم  یگدـنز  ياهرود  رد  اـم 
هتفرگ رارق  ایند  مدرم  مامت  مشچ  ربارب  رد  هدش و  لیدبت  يرنه  ياهنامیلا  اهدامن و  هب  نردم  تسپ  رـصع  رد  نردـم  يرنوسامارف  اطـسو و 

. دوشیم هتشاذگ  شیامن  هب  « eyes wide shut  » مان هب  کیربوک » یلنتـسا   » ملیف نیرخآ  رد  ینوسام  ياهنییآ  نیرتهنامرحم  تسا و 
نایامن ار  دوخ  هدرپیب  هدش و  طلسم  یـسایس  طباور  اهداهن و  یگنهرف و  ياهنوناک  يداصتقا ، عبانم  زا  ياهدمع  شخب  هب  ناطیـش  زورما 

زاب رـس  شراگدرورپ  نامرف  زا  درکن و  ناسنا  ربارب  رد  شدوخ  هک  دـنهد ، ماجنا  وا  ربارب  رد  ار  يراک  اـت  دراد  یماو  ار  اـهناسنا  هتخاـس و 
هب ناطیـش  هک  دهدیم  ناشن  نآ  رد  دزاسیم و  مهن  هزاورد  مان  هب  یملیف  نادرگراک  نیمه  لاس 1999  رد  ینعی  دعب  لاس  کی  یس و  دز .
زا يدـنمهرهب  ناطیـش و  هب  یبایتسد  هار  هک  دـنکیم  نایب  ملیف  نیا  دوشیم . بلط  ناهج  مدرم  مامت  يوس  زا  دوبعم  بوبحم و  کی  ناونع 

تخانـش شناد و  اب  اهنت  هن  تشاگنایم و  نینچ  انایل »  » مان هب  ینز  هکنانچ  تسا ، نکمم  ییارگ  توهـش  اـب  طـقف  هن  وا  تردـق  تیاـمح و 
تسا و سانـشباتک  ققحم  کـی  هک  سورک » نید   » ماـن هب  ملیف  لوا  شقن  درکیم . ناـمگ  ناـکلاب »  » ماـن هب  یهاگـشناد  داتـسا  هک  روـطنآ 

دسریم ناطیش  هب  تسا ، توهش  تخانش و  ای  لمع  ملع و  لها  یلک  روط  هب  دراد و  نارسوه  تسرپ و  لوپ  راکبیرف ، صیرح ، یتیصخش ،
اب طاـبترا  ددـصرد  نوگاـنوگ  ياـهروشک  رد  یگنهرف  ياهتیـصخش  هک  دوـشیم  هداد  ناـشن  ملیف  نیا  رد  درذـگیم . مهن  هزاورد  زا  و 
هک دوشیم  هداد  ناشن  نیتناتسنک  مان  هب  يرگید  ملیف  رددننکیم  تکرـش  ياهرقن  رام  نمجنا  ریظن  يرـس  ياهنمجنا  رد  دنتـسه و  ناطیش 

یبایماک و تسا و  دـنمتردق  ناطیـش  هک  نیماـضم  نیا  رگید  ملیف  اـههد  رد  تسوا و  تسد  هب  گرم  دراد و  طلـست  ناـهج  نیا  رب  ناـطیش 
نامه هک  دـش ، هتخاس  لیرباگ  مان  اب  یملیف  لاس 2008  رد  دوشیم . زونه  هدش و  رارکت  دشخبیم ، شناوریپ  ناگدـنب و  هب  ار  یتخبـشوخ 
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. تسا يربع  نابز  هب  لیئربج 
. تسا هتفرورف  یکیرات  تملظ و  رد  هدش و  مسلط  نیمز  ملیف  نیا  رد 

وا زا  شیپ  هک  یناگتـشرف  يوجتـسج  هب  زاغآ  رد  لیرباگ  دتـسرفیم . یکیرات  زا  اهنآ  جورخ  اهناسنا و  تاجن  يارب  ار  لـیرباگ  دـنوادخ 
هب دوخ  هک  دریگیم  میمـصت  دناهدرک  اهر  ار  شیوخ  ینامـسآ  تلاسر  هدش و  هدولآ  اهنآ  هک  دـنیبیم  اما  دوریم ، دـندوب  هدـش  هداتـسرف 

ناگتـشرف زا  یکی  دنیبیم  دسریم  نیطایـش  یهدـنامرف  نوناک  هب  یتقو  تیاهن  رد  اما  دزادرپب . یکیرات  هب  نداد  نایاپ  ناطیـش و  اب  هزرابم 
. تساهترارش مامت  زکرم  لیئامس  مان  هب  دوب  هدمآ  نیمز  هب  وا  زا  شیپ  هک 

يدازآ يارب  نم  دیوگیم  لیرباگ  هب  لیئامـس  دنادیم ، دنوادخ  تمدـخ  رد  رابجا  هب  ار  ناگتـشرف  هک  یحیـسم  يدوهی  شرگن  ساسا  رب 
دنکیم و دـیکات  دوخ  هفیظو  رب  وا  خـساپ  رد  لیرباگ  مینک . هزرابم  مه  اب  ات  ایب  مراد ، تسود  ار  وت  نم  یتسه و  نم  ردارب  وت  ماهدرک . مایق 
وا زا  دهدیم و  لیرباگ  هب  ار  دوخ  يورین  هدنام  یقاب  لیئامـس  دنناسریم . بیـسآ  مه  هب  هک  نیا  زا  دـعب  دوشیم . هزرابم  دراو  لیئامـس  اب 

یهابت زا  عنام  ات  دنکیم  دوعص  ادخ  يوس  هب  مشخ  اب  هتشاذگاو و  ار  شتلاسر  لیرباگ  ملیف  نایاپ  رد  دهد . همادا  ار  شهار  هک  دهاوخیم 
، دوشیم دیلوت  هژیو  ياههولج  يزاسملیف و  ياهکینکت  نیرخآ  اب  بلاق و  نیرتهب  رد  هک  اهرارکت  نیا  دوش  ادخ  تسد  هب  ناگتشرف  ریاس 

يرگنـشور تکرح و  نیا  اب  ههجاوم  يارب  ياهمانرب  رگا  داد و  دـهاوخ  رییغت  ار  یعامتجا  ياـهراجنه  اـههزیگنا و  اههشیدـنا و  جـیردت  هب 
امنیس دش  دنهاوخ  ارگناطیـش  دنتـسه ، رنه  ملع و  لها  ًاقافتا  هک  مدرم  زا  يرایـسب  هک  تشذگ  دهاوخن  يرید  دشاب ، هتـشادن  دوجو  مدرم 

. دنکیم يزاب  ار  یفارخ  نید  نیا  يارب  يربمایپ  شقن  اریگ  اراکشآ و  هک  تسا  یناطیش  رکفت  زا  يرادربهدرپ  نیرخآ 
نورق یفخم  ياهنمجنا  ياهدامن  اهزار و  دوشیم . شاف  هظحـالم  نودـب  هتـشذگ  ياـهنرق  رارـسا  هک  مینکیم  یگدـنز  ياهرود  رد  اـم 
هتفرگ رارق  ایند  مدرم  مامت  مشچ  ربارب  رد  هدش و  لیدبت  يرنه  ياهنامیلا  اهدامن و  هب  نردم  تسپ  رـصع  رد  نردـم  يرنوسامارف  اطـسو و 
شخب هب  ناطیـش  زورما  دوشیم . هتـشاذگ  شیامن  هب  مان  هب  کیربوک » یلنتـسا   » ملیف نیرخآ  رد  ینوسام  ياهنییآ  نیرتهناـمرحم  تسا و 

ار اهناسنا  هتخاس و  نایامن  ار  دوخ  هدرپیب  هدـش و  طلـسم  یـسایس  طباور  اهداهن و  یگنهرف و  ياهنوناک  يداـصتقا ، عباـنم  زا  ياهدـمع 
رد يریگ  هجیتن  دز . زاب  رـس  شراگدرورپ  نامرف  زا  درکن و  ناسنا  ربارب  رد  شدوخ  هک  دـنهد ، ماـجنا  وا  ربارب  رد  ار  يراـک  اـت  دراد  یماو 
هب هتـشاد و  نایرج  هک  تسیتیعقاو  نیا  اما  دنباتنرب . ار  نآ  ياهدع  دیاش  هک  تسا  هدـش  هئارا  یتسرپناطیـش  هب  يرثکادـح  هاگن  قیقحت  نیا 

تیالو رد  هک  تسایند  تایح  خیرات  هکلب  تسین ، دباییم  ققحت  یهلا  تیالو  رد  هک  هبیط  تایح  خـیرات  رـشب ، تایح  خـیرات  تهج  نیمه 
هک اهنآ  هدارا  رکف و  يورین  سنا و  نیطایش  کمک  هب  دش و  هارمه  رشب  اب  خیرات  ياج  نیا  ات  ناطیش  ( 16 . ) دوشیم يدنب  تروص  ناطیش 

فیعض رایـسب  ناطیـش  دهاوخیم . ناسنا  زا  ار  شیوخ  شتـسرپ  هدرپیب  نونکا  درک و  مهارف  ار  یتامدقم  ( 17 ، ) دـنداد رارق  شرایتخا  رد 
هب یتسس  فعـض و  نیا  هدیزرو ، یتسـس  ریخ  تهج  رد  هدش و  هارمه  وا  اب  ناسنا  هکنیا  تلع  هب  اما  تسـس ، رایـسب  وا  ياهگنرین  تسا و 

. تسا هدروآ  دیدپ  راب  تبکن  یناسنا و  ریغ  یتیعضو  هداد و  لکش  وا  یگدنز  مامت 
ات دناوخیم . ارف  دوخ  شتـسرپ  هب  ار  یمدآ  دنزیم و  دایرف  ار  شیوخ  مان  دـنکیم و  راکـشآ  اورپیب  ار  دوخ  ناطیـش  هک  تسیزور  زورما 
ربک نونکا  اما  دوب ، شخب  تیاضر  میلـست  یناگدـنب  لـهاج و  یناوریپ  نتـشاد  اـهنت  تشادـن و  یتیمها  شاهزاوآ  ماـن  ناطیـش  يارب  نونک 

طیارـش نیا  رد  ًاقیقد  دزاسیم و  نایامن  ام  راگزور  روآ  جـنر  یگدـنز  رد  ار  وا  هیرک  هرهچ  دـنزیم و  رانک  ار  شریوزت  ياههدرپ  ناطیش 
. دوریم دیما  هتشذگ  ناربج  خیرات و  لوحت  يارب  وا  مزع  ناسنا و  يرادیب  هک  تسا 

هب تشگزاب  يارب  یتصرف  تسا ، هدـش  هتخادرپ  هتخاس و  یناطیـش  ياهشزرا  ماهوا و  اب  گنهامه  هک  ام  راـگزور  ياهجـنر  اـهیماکان و 
روـط هب  ار  مدآ  ملاـع و  تـقیقح  اـب  دوـجوم  عـضو  ضراـعت  نآ  فـشک  هـک  یتـقیقح  تـسا ، ناـسنا  نورد  یهلا  هرهوـج  نتفاـی  دوـخ و 

. دریگیم ارف  ار  يرشب  هعماج  ینوگرگد ، هب  رارطضا  دزاسیم و  شاف  ياهدنهدرازآ 
. دزادنایم راگزور  بادرگ  هب  ار  تاجن  یتشک  دیآیم و  ناسنا  نیرتیهلا  هک  تسا  رارطضا  نیا  فشک و  نآ  هنایم  رد 
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***********
: اهتشونیپ

26 ص 29 -  هت 300 ، یمک   1
ص 96 نامه ، . 2

ص 261 و 260 یسایس ، یسانش  هعماج  . 3
ص 1308 دلج 2 ، یمز ن ، برغم  ندمت  . 4

ص 99 و 98 هت 300 ، یمک  . 5
ص 19 نزب ، قرو  ار  بش  . 6

ص 21 نامه ، . 7
ص 103 هت 300 ، یمک  . 8

ص 83 نامه ، . 9
ص 1354 دلج 2 ، نیمز ، برغم  ندمت  . 10

ص 245 و 243 يزلف ، نیطالس  . 11
ص 109 نامه ، . 12

ص 280 و 282 ناطیش ، صقر  . 13
ص 356 و 358 نامه ، . 14

ص 387 ملیف ، لماک  گنهرف  . 15
ص 10 نآرق ، هاگدید  زا  هبیط  تایح  لیلحت  . 16

اَنَلَجَا انْغََلب  َو  ٍضْعَِبب  انُـضَْعب  َعَتْمَتْـسا  اََنبَر  ِْسنِْإلا  َنِم  ْمُهُواِیلْوَا  َلاق  َو  ِْسنِْإلا  َنِم  ُْمتْرَثکَتْـسا  ِدَـق  ِنِْجلا  َرَـشْعَم  ای  اًـعیمَج  ْمُهُرُـشْحی  َمْوی  َو  . » 17
اُوناک اِمب  اًضَْعب  َنیِملاظلا  َضَْعب  یلَُون  ِکلذـک  ٌمیلَع و  ٌمیکَح  َکبَر  َنِإ  ُهللا  ءاش َ  ام  الِإ  اـهیف  َنیدـِلاخ  ْمکاْوثَم  ُراـنلا  َلاـق  اـَنل  َْتلَجَا  يذـَلا 

(. 128 ماعنا /  « ) َنُوبِسکی
: عبنم

هزوح هاگپ 
http://www. rasekhoon. net تیاس زا  هتفرگرب 

دیرخن ار  اهناشن  نیا  اب  یتالآ  رویز  سابل و 

يدابآ لامج  اراس  هدنسیون :
نیرتـیو تشپ  ار  بیجع  تـالآ  رویز  نیا  اـج  همه  رهـش ، لامـش  رهـش ، بونج  هراوشوگ …  رتـشگنا ، دـنبندرگ ، زنرب …  مویناـتیت ، هرقن ،

هک رگید  بیرغ  بیجع  دامن  اههد  هتسکش و  بیلص  هنوراو ، بیلص  رپ ، جنپ  هراتس  مینیبیم . اهناوج  یضعب  ندرگ  تسد و  رد  اههزاغم و 
. دناهدرک شوخ  اج  یلدب  تالآ  رویز  اهزیوآ و  اههالک و  اهدنبرمک ، اهسابل ، يور  تسیتدم 

دنا یتسرپ  ناطیش  ياههورگ  ياههناشن  وزج  اهنیا  هک  دننادیمن  ًاعقاو  دننکیم ، هدافتسا  اهدامن  نیا  زا  هک  یناسک  ای  ناگدنشورف  زا  یلیخ 
يانعم دننادب  رگا  اهنآ  دـنوشیم . نارگید  هجوت  بلج  ثعاب  هک  دـننکیم  هاگن  تمیق  نازرا  هداس و  تاج  یلدـب  مشچ  هب  طقف  اهنآ  هب  و 

اهنآ تمـس  هب  زگره  رگید  دـیاش  دراد ، دوجو  یکیرات  فوخم و  دـیاقع  هچ  اهنآ  زا  مادـک  ره  تشپ  تسیچ و  اـههناشن  نیا  زا  مادـک  ره 
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. دنورن
نوگژاو رپ  جنپ  هراتس 

هدافتـسا دروم  نوگانوگ  ياههقرف  بهاذم و  طسوت  خـیرات  لوط  رد  هک  تسا  یناتـساب  نهک و  یتمالع  رپ ، جـنپ  هراتـس  نامه  ای  مارگاتنپ 
. تسا هتفرگ  رارق 

. تسا یناطیش  حاورا  راضحا  يارب  يرگوداج  هنایفخم و  مسارم  رد  دامن  نیا  هدافتسا  دراوم  زا  یکی 
. تسا هدرک  هطاحا  ار  اهنآ  درگادرگ  هک  تسا  یناطیش  یحور  و  داب » كاخ و  شتآ ، بآ ،  » تایح هدام  راهچ  رگناشن  هراتس  نیا 

. دشیم هتخانش  ناسنا ) ندب  کچوک (  ناهج  ناونع  هب  مارگاتنپ  ینانوی  نارگوداج  شتسرپ  نییآ  رد 
دـصاقم يارب  دـندرکیم و  رارقرب  طابترا  ناطیـش  اب  نآ  طسوت  هک  دـشیم  نارگوداج  نیب  رد  یـساسحا  ندـمآ  دوجو  هب  ثعاب  رواب  نیا 

. دنتفرگیم کمک  شاینمیرها  يورین  زا  ناشدوخ  هایس 
. تسا هداد  رادشه  هایس  ياهوداج  رد  مارگاتنپ  زا  هدافتسا  ءوس  هرابرد  هک  تسونوربونادرویج  هنیمز ، نیا  رد  روهشم  نارگوداج  زا  یکی 

تافیرشت موسر و  ندمآ  دیدپ  لماع  هکنیا  نمض  دوریم ، راک  هب  نارگوداج  شتسرپ  موسر  یلـصا  صخاش  ناونع  هب  مه  زونه  مارگاتنپ 
. تسا هدش  فلتخم  نایدا  رد  مه  يرگید 

تموفاب
تموفاب مان  هب  یچوق  اـی  زب  دراد ، یـصاخ  تیمها  يدوهی ) ناـفرع   ) ـالاباک ناـفرع  رد  هک  یتسرپ  ناطیـش  فیثک  ياـهدامن  زا  رگید  یکی 

. تسا
. دریگیم رارق  هدافتسا  دروم  رایسب  مه  تارهاوج  رد  تسا و  ناتسرپ  ناطیش  صوصخم  طقف  تمالع  نیا 

. دوشیم یحارط  مارگاتنپ )  ) رپ جنپ  هراتس  نایم  رد  الومعم  تموفاب  رس 
ناطیـش هدـنیامن  ار  زب  اهزب و  هراومه  ار  اـههرحاس  هک  ددرگیم  رب  یطـسو  نورق  تاـفارخ  هب  یتسرپ  ناطیـش  ياـهدامن  رد  زب  زا  هدافتـسا 

رپ شش  هراتس  دنتسنادیم .
هک یناسک  اصوصخ  دراد ؛ يرگوداج  رد  ینالوط  رایسب  یتمدق  لبمس  نیا  دوشیم . هداد  ناشن  مه  نورد  ثلثم  ود  تروص  هب  مارگازگه 

. دناهتشاد راک  رس و  دامن  نیا  اب  دناهدرکیم  هدافتسا  یکیرات  تردق  زا  دندرکیم  اعدا 
عباـنم یـضعب  رد  یلو  دوـشیم  هدـید  لیئارـسا  مچرپ  طـسو  رد  هزورما  هک  دـننادیم  دوواد  هراتـس  ناـمه  ار  داـمن  نـیا  عباـنم  یـضعب  رد 

رفیسول مشچ  درادن . هراتس  نآ  هب  یطبر  هراتس  نیا  دنیوگیم 
. تسا یناطیش  ياهلبمس  زا  یکی  هک  منهج ) هاشداپ   ) رفیسول تمالع  دنیوگیم  نیا  هب 

زا جراخ  هک  تسییاـهزیچ  نآ  يارب  ناطیـش  يراوگوس  هناـشن  دـنیوگیم  هک  دـینیبیم  کـشا  هرطق  کـی  مشچ  نیا  ریز  دـینک  تقد  رگا 
ناطیش مشچ  تسوا . هدارا  تردق و 

رحـس و ییوگـشیپ ، ییوگ ، بیغ  رد  تمالع  نیا  زا  دراد . تسد  رد  ار  ناهج  لرتنک  دننکیم  اعدا  دننادیم و  ناطیـش  مشچ  ار  مشچ  نیا 
اهداسف همه  حور و  لرتنک  دراد  لبمس  نیا  هک  مه  يرگید  ياعدا  هتبلا  دوشیم . هدافتسا  نارگید  يارب  نتساوخ  تبیصم  نیرفن و  وداج و 

. تساهفارحنا و 
رادشه نامز 

. تسا رتالاب  رگید  مئالع  زا  ندرگ  رس و  کی  هتبلا  تمالع  نیا  ناطیش ، مشچ  هب  دراد  تهابش  ردقچ  تمالع  نیا  دینیبب ،
رگید ياهنوگ  هب  ار  نآ  اـت  دـنک  یثنخ  مه  ار  تقیقح  دـنک و  لرتنک  دیونـشیم ، دـینیبیم و  امـش  هک  ار  هچنآ  دـناوتیم  دـنیوگیم  نوچ 

. دینیبب
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ییایلاتیا خاش 
. تسا ناکیرپال  ای  خاش  کت  تمالع ، نیا  رگید  مان 

. دروآیم تسد  هب  ار  هتفهن  ياهجنگ  دنک ، راتفرگ  ار  نآ  سک  ره  هک  تسیکچوک  نج  ناکیرپال  دوشیم  اعدا 
. دش یفرعم  يدنلریا  يدنلتاکسا  درل  کی  طسوت  تمالع  نیا 

عفد ار  یناطیش  مشچ  تردق  دناوتیم  نینچمه  دوشیم و  یتخبشوخ  یـسناش و  شوخ  بجوم  تمالع  نیا  دننکیم  اعدا  ناتـسرپ  ناطیش 
. دنک

. دنک تظافح  امش  لام  زا  دناوتیم  تمالع  نیا  اب  ناطیش  دننکیم  اعدا  اهنآ  نینچمه 
: خنآ

. دوشیم رمع  لوط  بجوم  دوشیم  اعدا  هک  تسیرصم  لبمس  کی  لصا  رد 
. دننادیم یناوهش  تردق  شیازفا  بجوم  ار  نآ  تسرپ  ناطیش  ياههورگ  هتبلا 

: هنوراو بیلص 
هدافتـسا یلیخ  ندرگ  زیوآ  تارهاوـج و  ناـیم  رد  لبمـس  نیا  تسا ، تیحیـسم  در  هدـنهد  ناـشن  هـشیمه  بیلـص  لکـش  رد  رییغت  ـالوصا 

هدز تمالع  نیا  داـیز  مه  اـهموبلآ  دـلج  يور  دـنراد و  یتسرپ  ناطیـش  ياـعدا  هک  ییاـههورگ  ناگدـنناوخ  يوس  زا  اـصوصخ  دوشیم ؛
. دشاب نارادفرط  يوس  زا  اهنآ  ییاسانش  يارب  ياهلیسو  ات  دوشیم 

كایدوز
. دوشیم هدافتسا  یناطیش  يادخ  نامه  ای  بذک  يادخ  زا  ینادردق  مسارم  رد  هک  يرپ  هراتس 12 

. دننکیم هدافتسا  تمالع  نیا  زا  مه  دنراد  ییوگشیپ  ياعدا  هک  ییاهنآ  اهنیبعلاط و  هتبلا 
هتسبن شقن  اهسابل  نیا  يور  یتسرپ  ناطیش  مئالع  هک  دشاب  ناتساوح  یجراخ  ياهترـش  یت  صوصخ  هب  سابل  دیرخ  زا  لبق  تسا  رتهب 

. دنشاب
يدج هراتس 

. دوشیم هدافتسا  ینابرق  مسارم  رد  رتشیب  تسا و  نارگوداج  تمالع  وداج ؛ رحس و  يادخ  ای  يدج  هراتس  ای  هلاغزب  رس 
رطاخ هب  هک  تسا  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  حیسم  دنیوگیم  هک  تسا  تیحیسم  ياعدا  در  تمالع  نیا  زا  هدافتـسا  يارب  اهتسرپ  ناطیـش  یلـصا  لیلد 

. دش هدیشک  بیلص  هب  نارگید  هانگ 
حلص تمالع 

. دینیبیم ار  بیلص  زا  يریغتم  لکش  مه  زاب  دیزادنیب  تمالع  نیا  هب  یهاگن  رگا 
. دشیم کح  مه  رلتیه  ياهزابرس  ربق  گنس  يور  رب  هتبلا  لکش  نیا 

کسوس
. ناطیش زا  يدامن  هتبلا  خسانت و  زا  ياهناشن  تسیرصم و  دامن  کی  لصا  رد 

. تسا یناطیش  تیامح  تردق و  نتشاد  هدنهد  ناشن  تمالع  نیا 
ناطیش سا 

( ینانوی ریطاسا  رد  نایادـخ  يادـخ  سوئز (  هحلـسا  تمالع  نیا  یـسانش  هروطـسا  هناسفا و  يایند  رد  تسیرگناریو و  هناشن  تمـالع  نیا 
. نارگید رب  يرترب  تردق و  هناشن  تسا و 

. دش هتفرگ  لبمس  نیا  زا  مه  مسیزان  سا  سا  دنیوگیم 
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ناطیش بیلص 
. دینیبیم ار  یسکع  رب  لاؤس  تمالع  دینک  هاگن  لکش  نیا  هب  یمک  رگا 

: دراد هتفهن  ار  زیچ  هس  شدوخ  نورد  دربب و  لاؤس  ریز  ار  ادخ  تردق  دهاوخیم  تمالع  نیا  دنیوگیم 
. قیتع باتک  هب  هلمح  یناطیش و  تیمسج  ناطیش ،

. تسا یناطیش  رکفت  ذوفن  ریز  ًالماک  لبمس  نیا 
FFF ، 666

. دنوشیم بوسحم  یتسرپ  ناطیش  ياهدامن  زا  تسا ، ددع 666  رظانتم  هک  یسیلگنا  فرح  نیمشش   FFF ددع 666 و
. تسا الویه )  ) رادناج هناشن  ناسنا و  تمالع   666

. تسا هدش  یفرعم  ناطیش  ددع  انحوی ، هفشاکم  باتک  زا  یشخب  قبط  ددع  نیا 
: هدش هتشون  تافشاکم  رد 

يادص لثم  شکانتـشحو  يادص  هرب و  ياهخاش  دننام  تشاد  خاش  ود  روناج  نیا  دمآ . نوریب  نیمز  زا  هک  مدـید  يرگید  بیجع  روناج  »
. دوب اهدژا 

چیه دـنراذگب و  دوخ  یناشیپ  ای  تسار  تسد  يور  ار  صوصخم  تمالع  اـت  درک  راداو  ار  دازآ  هدرب و  ینغ ، ریقف و  کـچوک ، گرزب و 
هتـشاد دوخ  رب  ار  وا  ددع  ای  مسا  ینعی  روناج  نیا  صوصخم  تمالع  هکنیا  رگم  درخب  يزیچ  ای  دروآ  تسد  هب  یلغـش  تسناوتیمن  سک 

. دشاب
. دنک هبساحم  ار  روناج  ددع  دناوتیم  دشاب  شوه  اب  سک  ره  تسییامعم و  دوخ  نیا 

.« دسریم هب 666  نآ  يددع  رادقم  هک  تسا  ناسنا  کی  مسا  ددع  نیا 
(11  - 18 : 13 انحوی /  تافشاکم  لیجنا ، )

ناشهدش و…  ریثکت  دادعت  اهموبلآ ، دلج  يور  الثم  دـننکیم ؛ هدافتـسا  فلتخم  عاونا  هب  ددـع  نیا  زا  تسرپ  ناطیـش  ياههورگ  زا  یلیخ 
هام هراتس و 

. تسا لیئارسا  ینب  نید  رد  حبص  هراتس  اناید و  ههلا  زا  یلیثمت  هناشن  نیا 
. دنریگیم هرهب  ناتسرپادخ  تاداقتعا  فالخ  رب  ناشن  نیا  زا  مه  اهتسرپ  ناطیش  دننکیم و  هدافتسا  تمالع  نیا  زا  اهرگوداج 

یشرانآ
نیا اب  دنتـسه  شلابند  اهتسرپ  ناطیـش  زا  یلیخ  هک  يزیچ  نامه  ینعی  تسا ؛ نیناوق  نتـشاذگ  اپ  ریز  جرم و  جره و  ياـنعم  هب  یـشرانآ 

. دننکیم هدافتسا  ناشن  نیا  زا  مه  اهلاتم  يوه  کناپ و  ياهكار  هدب ». ماجنا  ار  ییاطخ  ره   » هک ترابع 
دیشروخ خرچ  ای  هتسکش  بیلص 

. ددرگیم رب  رلتیه  نامز  زا  رتشیپ  یلیخ  هب  هناشن  نیا  تمدق  یلو  میاهدید  اهيزان  مچرپ  سابل و  يور  ار  تمالع  نیا  ام 
رارق یتسرپ  ناطیـش  ياههورگ  هدافتـسا  دروم  هزورما  هدش و  هدید  نهک  ینانوی  یمور و  ییادوب و  ياههتـشون  گنـس  رد  هتـسکش  بیلص 

. دریگیم
. تسا نامسآ  رد  دیشروخ  تکرح  ریسم  هناشن  تمالع  نیا  دیشروخ ، شتسرپ  نییآ  رد 

ناطیش ياهخاش 
تاروصت رد  هک  دنشاب  ناطیش  زا  یلبمـس  دنهاوخیم  یعون  هب  مادک  ره  هک  دراد  دوجو  مه  رگید  تمالع  هس  اهتمالع ، نیا  همه  زج  هب 

. تسا خاش  ود  ياراد  یمیدق 
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: عبنم
هرامش 69 خنرس ، يرهشمه  هیرشن 

http://www. rasekhoon. net تیاس زا  هتفرگرب 

ناریا رد  یتسرپ  ناطیش  يهسیاقم 

. تسا هتفرگ  رارق  هفشاکم  دروم  اهنرق  لوط  رد  ناطیش  موهفم 
تسا ینوناق  يهدنریگ  رب  رد  هک  تسا  هدش  هدرمش  شنیرفآ  زا  یشخب  ناونع  هب  ناطیـش  يدوهی ،) تیحیـسم   ) ودوج نایحیـسم  تنـس  رد 

. دشاب بلط  هزرابم  تسا  رداق  دوخ ، مات  رایتخا  اب  دنک و  تفلاخم  دنوادخ ، تساوخ  لباقم  رد  دناوتیم  هک 
: دیوگیم يدوهی  ياهریسفت  زا  یکی 

. دوب دیهاوخ  بوخ  رایسب  يدوجوم  دینکن ، تفلاخم  وا  اب  دیشاب و  هتشاد  ار  ادخ  تساوخ  زا  فلخت  ییاناوت  لیسناتپ  هک  ینامز  اهنت 
. تسا هدش  فیرحت  دنوادخ ، هیلع  فرص  تفلاخم  هب  موهفم ، نیا  اهنرق  لالخ  رد 

. دشاب شلباقم  رد  زین  یناطیش )  ) دب يورین  کی  دیاب  بوخ ) امامت   ) دنوادخ دراد و  ار  دوخ  لباقم  يهطقن  يزیچ  ره  هک  هاگدید  نیا 
( تسا هتشاد  ار  يرواب  نینچ  زین ، ناتساب  رصم  ندمت  لاثم ؛ روط  هب  دناهتشاد ، دوخ  رد  ار  دب  ياهورین  نیا  زین  یمیدق  ياهههلا  زا  يرایسب  )

لئاق دوخ  يارب  ار  العا  يراگتسر  کی  دندروآ و  تسدب  يرایسب  ناوریپ  ود  ره  هک  مالـسا ، نآ  زا  دعب  تیحیـسم و  نید  ياههزومآ  نایم 
هب ار  اهناسنا  دراد  یعس  ناطیـش  یهلا ، ياهینیبناهج  يهمه  رد  دراد و  دوجو  ناطیـش  دنراد ، داقتعا  گرم  زا  دعب  یگدنز  هب  دنتـسه و 

یبرغ عماوج  رد  مدرم  نورق 17 و 18 ،)  ) يرکفنشور نارود  هب  تاحالصا  نارود  زا  هعماج  يولج  هب  ور  دشر  اب  دناسرب . تلالـض  هانگ و 
تروص هب  یتسرپ  ناطیـش  اذل  دش ، رتگرزب  گرزب و  جیردت  هب  خـساپ  رد  زین  ناطیـش  نیا  دـندرک و  ناطیـش  هب  عجار  یتالاؤس  شـسرپ  هب 

. تسا هدرک  ادیپ  روهظ  دراد ، تفلاخم  هتشذگ  ینید  موسر  اب  هک  مسر  کی 
. تسا هتخادرپ  یمیهاربا ، يادخ  اب  تفلاخم  هب  یمیهاربا ، ياهنید  فلاخم  ياههزومآ  يانبم  رب  یتسرپ ، ناطیش  هوالع  هب 

(1565 « ) گنیدراه ساموت   » يوس زا  باتک » کی  بیذکت   » باتک رد  یتسرپ ) ناطیـش   ) هژاو نیا  هب  عجار  هدش  تبث  دـهاش  نیرتیمیدـق 
: دنکیم عافد  سیلگنا  ياسیلک  زا  نآ  رد  هک  دروخیم  مشچ  هب 

رتول نیترام  هک  یلاح  رد  ، … دروآ » ناـملآ  هب  ار  دوخ  تسرپ  ناطیـش  دـحلم و  هقرف  راـب  نیلوا  يارب  رتول  نیتراـم  هک  یناـمز  لـالخ  رد  »
مالـسا تیحیـسم و  رد  هدـمآ و  دوهی  نید  زا  ادـتبا  رد  ناطیـش  يهملک  درک . یفن  ناطیـش  شیاـههزومآ و  نیب  ار  یطاـبترا  هنوگ  ره  دوخ 

. تسا هتفای  لیمکت 
: دوش میسقت  ریز  دراوم  هب  دناوتیم  ناطیش ، زا  یمالسا  یحیسم  يدوهی  هاگن  نیا 

: دوهی
رارق کحم  دروم  ار  نینمؤم  هک  تسیاهتـشرف  مان  روط  نیمه  تسا و  هدـننز » تمهت   » ای نمـشد »  » يانعم هب  تغل  رد  تیدوهی ، رد  ناـطیش 
دروم ار  تیرـشب  نامیا  دراد  هفیظو  هک  تسادخ  مداخ  کی  هکلب  تسا ؛ هدشن  هتخانـش  ادـخ  نمـشد  ناونع  هب  دوهی  رد  ناطیـش  دـهدیم .

، دوش درط  ادخ  هاگرد  زا  هک  نآ  زا  لبق  رفیـسول ) لصا  رد   ) ناطیـش تیحیـسم ، ياههخاش  زا  يرایـسب  رد  تیحیـسم : دهد . رارق  شیامزآ 
. تسا هدوب  راگدنوادخ  تمدخ  رد  هک  هدوب  هتشرف  ای  یناحور  دوجوم  کی 

. تسا هدش  درط  یتسرپدوخ  دح و  زا  شیب  رورغ  لیلد  هب  دنوادخ  هاگرد  زا  ناطیش  دوشیم  هتفگ 
رد تسا و  هدش  ادخ  هاگرد  رد  ناسنا  یلصا  تیصعم  بجوم  دوش و  ادخ  دناوتیم  تسا  هتفگ  ناسنا  هب  هک  هدوب  یـسک  ناطیـش  دندقتعم 

. تسا هدش  جارخا  ندع  تشهب  زا  هجیتن 
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قحان هب  هک  یـسک   » ای هدـننز » تمهت   » يانعم هب  هک  تسا  هدـش  هدرب  مان  زین  دـیلپ  حور  ناونع  هب  سولباید »  » یناـنوی باـتک  رد  ناطیـش  زا 
. تسا هدش  هتفرگ  تأشن  نداد » لاقتنا   » ای ندرک » ترپ   » يانعم هب  یلعف  زا  يهژاو  دنکیم ». مهتم  ار  نارگید 

. تسا ههلا  يانعم  هب  هدش و  قتشم  تیرکسناس  نابز  زا  هژاو  نیا  هک  تسا  هدرک  اعدا  يوال  هک  یلاح  رد 
. تسا نمشد  زواجتم و  راکاطخ ، يانعم  هب  ناطیشلا »  » یبرع رد  ناطیش  يهملک  یمالسا :

هدرک ینامرفان  ادـخ  زا  هک  تسا  هدوب  نج  کی  سیلبا  دوشیم . هداد  تفـص  سیلبا  مان  هب  يدوجوم  هب  ًالومعم  هک  تسا  ناونع  کـی  نیا 
تـسد هب  ماـگنه  نآ  اـهنآ ، ناـمیا  دـشاب و  نج  سنا و  یهارمگ  يارب  یعبنم  ناونع  هب  هک  تسا  هدـش  موکحم  ادـخ  يوـس  زا  اذـل  تسا ؛

. تسا هداد  تصرف  مولعم  زور  ات  ناطیش  هب  دنوادخ  دنشاب و  رود  هب  ناطیش  ساوسو  رکم و  زا  هک  دباییم 

ناناوج دوهی و  يزاس ، بهذم 

ار اهتیمکاح  اهماظن و  دـنزیریم ، مهب  ار  اهیروئت  لوصا و  یمامت  ناـنآ  دـنراد ، ياهدـیقع  ره  يدوباـن  رب  يدـج  مزع  اـیند  يدوهی  نارس 
. دننکیم لامدگل  ار  اهردام  اهردپ و  تیریدم ي  شقن  ناریو و  ار  اههداوناخ  دنزاسیم ، نازرل 

هب دیاب  همه  دنشاب ، دوهی  هرادا  تحت  دیاب  همه  دننکیم  مالعا  ًامـسر  دنهدن ، دوجو  راهظا  هزاجا  سک  چیه  هب  هک  دناهتفرگ  میمـصت  نانآ 
. دننک تداع  نانآ  يادص  ندینش 

تقو هب  دـنزاسیم و  راتفرگ  هنارعاش  ماـهوا  تـالایخ و  زا  ییاـیند  رد  ار  ناـناوج  دـنهاوخیم . دندنـسپیم ، دوخ  هک  هنوگنآ  ار  زیچ  همه 
نارـس هک  يا  یلعج  بهذم  دـهد ، تاجن  هکلهم  زا  ار  دوخ  ات  دـنزیم  گنچ  يزیچ  ره  هب  ناوج  هک  ياهظحل  یگدروخ  رـس  لاصیتسا و 

. دنرازگیم وا  رایتخا  رد  دناهدرک  یحارط  شیپ  زا  يدوهی 
: مییوگیم ساسا  نیا  رب 

هب دـنرادنپیم  دوخ  راصحنا  رد  ار  اههشیدـنا  راکفا و  تیریدـم  هک  يا  يدوهی  نارـس  طسوت  هک  یگتخاـس  تسیبهذـم  یتسرپ  ناطیـش   1
. تسا هدمآ  دوجو 

، تالجم یـشزومآ ، ياـهيد  یـس  راـشتنا  ناگدـنزاون ، ناگدـنناوخ ، ناگـشیپرنه ، نتفرگ  تمدـخ  اـب  تفگنه و  غلاـبم  فرـص  اـب  دوهی 
. تسا هدمآرب  قرش  ناناوج  عبت  هب  برغ و  ناناوج  يونعم  یحور و  ءالخ  ندرک  رپ  ددص  رد  اههراباک …  اههمانزور و 

زورما ياههچب  لباقم  رد  هک  تسیتادیدهت  نیرتعیاش  زا  یکی  یتسرپ  ناطیش  كرویوین ، ناناوجون  ناتسرامیب  سیئر  يهتفگب  هک  ییاج  ات 
. تسا هتفرگ  رارق 

دنناوخیم گرگ  ار  دوخ  هک  ینانآ  دهد ، هئارا  یبسانم  يوگلا  ناناوج  يونعم  ياههتـساوخ  لباقم  رد  دناوتن  اسیلک  یتقو  تسا  حضاو  رپ 
. دشاب هدشن  اسیلک  هتسکش  ياهناوختسا  هجوتم  هک  تسیک  تفرگ و  دنهاوخ  هدهع  هب  ار  دنفسوگ  ياههلگ  تیاده 

: دیوگیم هدحتم  تالایا  سیلپ  يرس  تاقیقحت  شخب  سیئر 
.. درادن دوجو  تایح  همادا  يارب  يزیچ  دینک ، سمل  اهاسیلک  رتشیب  رد  ار  گرم  دیناوتیم 

ناـهج ار  یتـسرپ  ناطیـش  تهج  نیمه  هب  تسین . روصتم  نآ  يارب  يدـیما  هنزور  چـیه  هک  دـنکیم  میـسرت  ار  ییاـیند  یتـسرپ  ناطیـش   2
.. دنیوگیم زین  کیرات 

جیار دراوم  زا  هک  یشک  دوخ  دوشیمن . تفای  ناهج  نیا  رد  هک  دنکیم  وجتسج  ار  یتقیقح  دیوگیم  دوخ  هک  هنوگنآ  یتسرپ  ناطیـش   3
: دراد هنوگ  نیا  یهیجوت  تسا ، نییآ  نیا 

مالسا زیزع  ربمایپ  دیآیمن . تسد  هب  ایند  نیا  رد  تقیقح  مسرب و  تقیقح  هب  مهاوخیم  دیوگیم  یـشکیم ؟ ار  تدوخ  ارچ  یـسرپب  رگا 
: دنیامرفیم هک  دراد  یترابع  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص 
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. دننکیم يوریپ  نادرخبان  زا  اهور  هلابند  نامزلا ، رخآ  رد 
. دنتسه كریز  رایسب  دیدج  رصع  نازاس  بهذم 

هنافـساتم دنتـسین و  رادروخرب  يرکف  لالقتـسا  هنوگ  چیه  زا  هک  دنراد  دوجو  ایند  رد  یهورگ  هشیمه  هک  دناهدیـسر  تقیقح  نیا  هب  نانآ 
. دناهداد رارق  دوخ  راک  هحول  رس  ار  سوه  يوه و  هک  تسا  یناسک  هب  ناشرتشیب  لیم  هکلب  دنراد ، لیامت  نادنمدرخ  هب  رتمک  هورگ  نیا 

: دیوگیم دراد ، هراشا  دارفا  شزومآ  تیبرت و  هب  تحارص  هب  دوهی  ناروشناد  ياهلکتورپ 
هنوگ نیا  رد  ار  نامیاههمانرب  میناوتیمن  دـنوشن ، تیبرت  هرابود  اـم  یتیبرت  ياـههراگنا  وگلا و  قباـطم  فلتخم  عماوج  دارفا  هک  یناـمز  اـت 
کی زا  رتمک  رد  میناوتیم  مینک  زاغآ  شزومآ  اب  ماوت  هناطاتحم و  ار  اههمانرب  رگا  اما  مینک . هدایپ  ناسکی  یلک و  یـشور  اب  قباطم  عماوج 

رد شیوخ  هطلس  ریز  هب  میاهتخاس  عیطم  شیپ  زا  هک  يدارفا  دننام  ار  اهنآ  هداد و  رییغت  ار  دارفا  نیرتتخس  رـس  يوخ  قلخ و  شنم و  ههد 
.. میروآ

درک و یگدنز  نجل  رد  دوشیمن  تقو  چیه  تسا و  نجل  نایم  رد  یگدنز  یتسرپ  ناطیـش  يایند  هک  دننکیم  میهفت  تسرپ  ناطیـش  هب   4
.. ایند نیا  زا  ییاهر  ندرم و  زج  تسین  ندش  كاپ  يارب  ياهراچ  چیه  دشن و  هدولآ  نجل  هب 

، تسا هتفرگ  لکـش  غورد  نیمه  هیاپ  رب  مدرم  ياهرواب  همه  تسا و  غورد  هیاـپ  رب  اـیند  نیا  رد  یگدـنز  دـننامهفیم  تسرپ  ناطیـش  هب   5
. دنکیمن رواب  ار  نآ  یسک  دینزب  مه  تسار  فرح  رگا  اذل  دنیوگب ، غورد  دناهدرک  تداع  همه 

عنام ار  دیشروخ  یتح  وا  دنادیم . دنلب  ار  بش  رمع  تسرپ  ناطیش  مدآ  دهدیم . هئارا  یفنم  ار  زیچ  همه  هک  تسا  ینییآ  یتسرپ  ناطیش   6
دنورب رتائت  هب  رگا  دننیبیم و  لاک  ار  اهبیـس  همه  دنورب  بیـس  غاب  هب  رگا  دـنهاوخیم ، یفنم  ار  زیچ  همه  نانآ  درادـنپیم . رون  شبات  زا 

، وت شقن  نکن . رکف  دـنبب ، ار  تزغم  نیبب . طقف  نک ، زاب  ار  تیاهمـشچ  دـنیوگیم  تسرپ  ناطیـش  هب  دـنرادنپیم . لـال  ار  اـهرگیزاب  همه 
. تس ایند  نیا  رد  رتائت  یچ  اشامت  شقن 

هک دوب  دهاوخ  یماخ  داوم  هباثم  هب  دریگیم ، رارق  دـنا  یتسرپ  ناطیـش  ماکحا  ییارجا  ناریدـم  حارط و  هک  ییاهسیلبا  ماد  رد  یتقو  مدآ 
کمک هب  ار  يدوهی  ریغ  مدرم  هشیدنا  رکف و  هب  نداد  تهج  مسینویهص  ناروشناد  ياهلکتورپ  دنزاسیم . وا  زا  دننک ، هدارا  ار  یلکـش  ره 

هک دـنزادرپیم  اهمدآ  لیدـبت  هب  نانچنآ  ناـنآ  دـنادیم . يدوهی  ناریدـم  ناصـصختم و  راـک  زیگنا ، هسوسو  ياـهیروئت  يزادرپ و  نخس 
حارط و ریدم و  دننکیم  رکف  هک  ینانآ  یتح  دنوشیمن . راد  ربخ  دنتسین ، ناشدوخ  هک  دناهدش  يرگید  دوجوم  هکنیا  زا  دارفا  زا  يرایـسب 

رارق گرزب  سیلبا  تمدـخ  رد  هناروکروک  هک  دـنرادقم  یب  زیچان و  یلماع  اـهنت  دنتـسه ، اهتـسرپ  ناطیـش  زا  یـشخب  لقادـح  زیر  هماـنرب 
. دناهتفرگ

. دهدیم قوس  ترفن  يرگ و  یشحو  هب  ار  يراتفرگ  مدآ  ره  هک  تسا  ینوجعم  دننکیم  میسرت  تسرپ  ناطیش  يارب  هک  یهار   7
. تسا هار  هروک  تسین ، هار  الوا 

. تسا تسب  نب  درادن . هار  اج  چیه  هب  هک  تسیریسم 
رد ياهیشک  طخ  زا  رپ  دراد  رارق  نآ  رد  هک  ياهداج  دننکیم  میهفت  تسرپ  ناطیش  يارب  میـسریمن . دصقم  هب  ام  دننکیم  مالعا  ًامـسر 

دوجو یتشگزاب  هار  دوشیم  نئمطم  ماجنا  رـس  دوریم و  شیپ  یگناوید  نونج و  دـح  رـس  ات  جورخ  هار  نتفای  رد  وا  تسا و  مه  رب  مه و 
.. درادن

سنج مه  تفرـشیپ  دوشیم . جـیورت  نآ  هب  هطـسباو  تسرپ و  ناطیـش  ياـههورگ  قیرط  زا  زورما  طول  موق  راـب  تبیـصم  قـالخا  ءاـیحا   8
نمجنا یـسنج و  تاعالطا  نمجنا  ییاـپورا ، هیداـحتا  ناـملراپ  سیلگنا ، ياـسیلک  دـشرا  تاـماقم  تیاـمح  تسین . یندرک  رواـب  یهاوخ 

. تسا روآ  گنن  هدحتم …  تالایا  شرورپ  شزومآ و 
یـشوپ هنهرب  راد ، خاش  يهدنرد  تاناویح  ياهکسام  هدش ، یـشاقن  ياهتروص  شافخ ، رپ ، جنپ  هراتـس  هنوراو ، ياهبیلـص  رگید  زورما 
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ناکدوک و هب  زواجت  رد  هژیو  هب  لتق  زواجت و  رد  ار  یتسرپ  ناطیش  هناشن  نیرتهدمع  تسین . یتسرپ  ناطیش  ياهلبمـس  اههناشن و  اهنت  … 
ناناوجون و هک  دندش  ریگتـسد  تسرپ  ناطیـش  یعمج  دنتـشون  اکیرمآ  ياههمانزور  شیپ  یتدم  دـید . دـیاب  نانآ  لتق  هارمه  هب  ناناوجون 

. دناهدرکیم هکت  هکت  روتاس  اب  هداد و  رارق  زواجت  دروم  هنایشحو  ار  ناکدوک  یتح 
ندروخ و یعونصم ، تالآ  لامعتـسا  هدافتـسا و  از ، يژرنا  نادرگ و  ناور  ياهصرق  ردخم ، داوم  یلکلا ، تابورـشم  زا  یطارفا  هدافتـسا 

ناطیـش يارب  ار  زدیا  ینوفع و  ياهيرامیب  صوصخ  هب  یمـسج  یناور و  یحور ، ياهيرامیب  زا  ینوجعم  عوفدم …  راردا و  ندـیماشآ 
. تسا هدروآ  ناغمرا  هب  اهتسرپ 

نامردیب درد  نیا  هب  التبم  هنازور  هک  يرفن  رازه  شـش  یگدولآ  لماع  دـص  رد  تسا و 75  ناتسرپ  ناطیـش  دزن  يرامیب  نیرتعیاش  زدیا 
. تسا یسنج  سامت  قیرط  زا  لاقتنا  دنوشیم 

. تسا تنوشخ  اب  هارمه  دنت  ياهگنهآ  ندینش  دننآ . ماجنا  هب  ریزگان  اهتسرپ  ناطیش  هک  ياهیصوت   9
. دننک مالعا  تاسدقم  ریاس  حیسم و  هب  تبسن  ار  دوخ  ترفن  مشخ و  هشیمه  دنفظوم  نانآ  دراد . دوخ  اب  ار  ترفن  تشحو و  هک 

شرغ ناوتیم  ناشیادص  رد  هک  ینـشخ ، رایـسب  ناگدنناوخ  نانآ  دـنرفنتم . تبحم  قشع و  زا  هک  دـنرادنپب  درگنابایب  ینامناخیب  ار  دوخ 
. دننکیم عفر  دایز  تنوشخ  اب  ار  دوخ  زاین  دوبمک و  هک  دننادیم . یتسرپ  ناطیش  تردق  لبمس  دینش ، ار  یشحو  تاناویح 

زاج هشیریب  یقیـسوم  نونکا  دوشیم . غیلبت  جیورت و  تسرپ  ناطیـش  ناگدـنناوخ  ياهفینـصت  رد  نایب  يدازآ  ناونع  هب  نایدا  هب  تناها 
لکیاـم هک  يروـط  هب  هدرک ، هنخر  ییاـکیرمآ و …  ناوـج  نـهذ  ياـیاوز  هـمه  رد  هدـش  هـتفرگ  ناـیدوهی   Yidish یقیـسوم  %% زا هـک 

رتفورعم زین  ادخ  زا  هک %% دوب  هدرک  مالعا  حازم  رـس  زا  اهلتیب  هورگ  يزور  دننادیم . رترب  اسیلک  نیـسدقم  مامت  زا  ار  يدوهی  نوسکج 
. دناهتشارفا رب  ار  ادخ  اب  گنج  مچرپ  المع  تسرپ  ناطیش  یقیسوم  ياههورگ  زورما  تسا و 

: دنادب نم  ناوج  تسود   10
یـسنج کسانم  يول ، ناوتنآ  ناطیـش  ياسیلک  رد  تسیول و  ناوتنآ  ماـن  هب  يول  نادـناخ  زا  يدوهی  کـی  یتسرپ  ناطیـش  هقرف  راذـگناینب 

قیرط زا  زورما  دـشیم ، ماـجنا  یفخم  روط  هب  اهتسیـسکنارف ، هلیـسو  هب  هک  یـسنج  ياـهراک  اـهصقر و  ناـمه  دراد . یـصاخ  هاـگیاج 
نیرتروآ دوس  فیدر  رد  هک  نت  یناگرزاب  سکس و  تعنـص  دوشیم . هداد  جاور  مومع  حطـس  رد  اکیلاتم  لثم  تسرپ  ناطیـش  ياههورگ 

. تسا دوهی  راصحنا  رد  امنیس  تعنص  رامق و  ردخم ، داوم  قاچاق  يزاس ، بورشم  عیانص  هارمه  هب  تسا  ناهج  ياهتراجت 
اکیرمآ هب  رجاهم  نایدوهی  زا  هک  زر ، یلیب  هب  روهشم  گربنزر ، لئوماس  مایلیو  طسوت  اههناخ  هشحاف  هنابـش و  ياهبولک  زا  یعیـسو  هکبش 

. دش سیسات  تسا ،
. تسا نمفنرب  لئوماس  رجاهم ، يدوهی  يزاس ، بورشم  عیانص  لوغ 

دراد و هبعـش  ناهج  روشک  رد 120  تسا و  كرویوین  رد  مارگیـس  مان  هب  اهنمفنورب ، یلکلا  تابورـشم  یناـپمک  يزکرم  رتفد  هزورما  هک 
. تسا رالد  درایلیم  کی  زا  شیب  نآ  هنالاس  شورف 

قاچاق رد  وا  درک  داجیا  هدـحتم  تالایا  رد  ار  رامق  يروطارپما  نیرتگرزب  هک  دـلیچور ، مان  هب  يدوهی ، تسیـصخش  ناهنپ  ياـیند  ناـطلس 
. دومن یمیظع  يرازگ  هیامرس  ردخم ، داوم  یلکلا و  تابورشم 

لاس هب  رگن  یمرپوتا  مان  هب  يدوهی  کی  طسوت  هک  دراد  مان  تسیبآ  هام  دـش ، هتـسکش  قالخا  میرح  نآ  رد  هک  امنیـس  خـیرات  ملیف  نیلوا 
ملیف يدوهی  نادرگراک  نیمه  دـعب  لاس  هس  درب . راک  هب  ار  هرکاب  نتـسبآ و  دـننام ، ییاـههژاو  راـب  نیلوا  يارب  دـش و  ینادرگراـک   1953

. تخادرپ نییوره  هب  دایتعا  شیامن  هب  راب  نیلوا  يارب  وا  تسکش . ار  رگید  یقالخا  يوبات  کی  درک و  هضرع  ار  ییالط  يا  هتسد  اب  يدرم 
تیناسنا دروآرد . شیامن  هب  ار  یـسنج  زواجت  هنحـص  هبترم ، نیتسخن  يارب  دـش  هتخاس  لاـس 1959  رد  هک  شايدـعب  ملیف  رد  رگن  یمرپ 

هارمگ بلاطم  هئارا  اب  يزاس و  هروطسا  اب  یتسرپ  ناطیـش  کنیا  تسا و  هدوب  يدوهی  نادرگراک  نیا  ياهملیف  همه  یلـصا  فده  ییادز ،
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. دراد نیون  يراد  هدرب  ناناوج و  ریقحت  رد  یعس  کیفارگونروپ  هدننک و 
: عبنم

http://www. rasekhoon. net تیاس زا  هتفرگرب   http://alghaem. net

یتسرپ ناطیش  هدیدپ  هب  یخیرات  یهاگن 

فیس يرهاظم  اضر  دیمح  هدنسیون :
. تسا هدنارذگ  رس  زا  ار  هرود  هس  یتسرپ  ناطیش  ای  ییارگ  ناطیش  همدقم 

رکفت نیا  هتـشذگ  راودا  رد  هشیر  نردم  یتسرپ  ناطیـش  نردـم . ییارگ  ناطیـش  اطـسو و  نورق  رد  يارگ  ناطیـش  يودـب ، یتسرپ  ناطیش 
نیشیپ روص  زا  هدرک  رارقرب  داصتقا  تسایس و  داهن  اب  هک  یتبسن  تهج  زا  تسا و  هداد  ياج  دوخ  رد  ار  نآ  ياهنییآ  اههزومآ و  هتشاد و 

هچخیرات رب  يرذـگ  رظن و  هک  تسا  مزال  نردـم  ییارگ  ناطیـش  قیمع  قیقد و  تخانـش  يارب  نیا  رب  اـنب  دوشیم . زیاـمتم  ییارگ  ناـطیش 
. میشاب هتشاد  ییارگناطیش 

لوغـشم دوخ  یگنهرف  ياههتـشاد  ندرک  ینغ  هب  اطـسو  نورق  طساوا  اـت  ناـیدوهی  زا  یهورگ  هک  دـید  میهاوخ  هاـتوک  هچخیراـت  نیا  رد 
راکفا نییآ و  زا  جیردت  هب  هدزیـس  هدزاود و  ياههدس  دودح  ینعی  سپ  نآ  زا  دندرک و  راوتـسا  ییارگ  ناطیـش  هدولاش  رب  ار  نآ  دندوب و 

(1  ) یندمت تاعلاطم  يودب  ییارگ  ناطیـش  دنزاس . گنهامه  دوخ  ياهشزرا  شنیب و  اب  ار  ایند  ات  دنوریم  زورما  دنتـشادرب و  هدرپ  دوخ 
يودب ییارگناطیش  دهدیم . ناشن  مینادیم  یناطیش  هزورما  ام  هک  ار  یلامعا  زا  ییاپ  در  ( 2  ) يودب لیابق  هب  طوبرم  ياهيراگن  مدرم  و 

. تسا هدوب  هتشذگ  ناربمایپ  میلاعت  ریسم  زا  فارحنا  یعون  هب  هتشاد و  یفارخ  ياهدولاش 
ناسنا یگدنز  يونعم  يدام و  تحاس  نایم  دنویپ  ياتـسار  رد  یمیهاربا  نایدا  لثم  دندروآیم  رـشب  يارب  یهلا  ناربمایپ  هک  ییادتبا  نایدا 

. دوب
ریـسم رذگهر  نیا  زا  دنزاس و  راکـشآ  یعیبط  یگدـنز  نیا  هخرچ  رد  ار  دـنوادخ  شخب  يزور  قالخ و  تسد  ات  دندیـشوکیم  ناربمایپ 

. دنیاشگب ار  ناسنا  یلاعت  دشر و 
تمحر فطل و  راگدرورپ و  زا  ياهناشن  ار  یعیبط  ياههدـیدپ  اهدومن و  ریاس  باتفآ و  ناراب و  عرز و  تشک و  مدرم  ایبنا  میلاعت  لابند  هب 

اما دنزاس . يراج  دوخ  یگدنز  رد  ار  وا  تکرب  تمحر و  يونعم ، ياهنییآ  شیاین و  نامیا و  اب  ات  دندیشوکیم  هراومه  دنتسنادیم و  وا 
دقتعم مکمک  ناربمایپ  میلاعت  زا  فارحنا  تهج  هب  عقاوم  نیا  رد  دربیم ؛ نیب  زا  ار  اهنآ  شالت  مامت  یتفآ  اـی  دـشیم ، یلاسکـشخ  یهاـگ 

روما رد  تسد  مه  یناطیش  رش و  ياهورین  تاقوا  یهاگ  هکلب  تسین ، نابرهم  هدنـشخب و  دنوادخ  تسد  هب  ناهج  ریبدت  هشیمه  هک  دندش 
. دنتسه طلسم  ناسنا  نایز  دوس و  رب  دننکیم و  زارد  ناهج 

دیماجنا و تیبوبر  تیهولا و  رد  ییارگ  هناگود  يونث و  ياهرواب  هب  تسا ، ملاع  رد  رثا  تردق و  أشنم  ًالقتسم  ناطیش  رـش و  هکنیا  هب  رواب 
شیاتـس مه  ار  رـش  ياهورین  هک  تسا  مزال  دوشیمن و  نیمأت  ناشعفانم  ییاهنت  هب  تمحر  ریخ و  يادخ  شیاین  اب  هک  دندرک  نامگ  مدرم 

ور نیا  زا  دـننامب . ناما  رد  یناطیـش  موش  هدارا  زا  بیترت  نیدـب  اـت  دنـشاب ؛ هتـشاد  ییاـههمانرب  زین  ناطیـش  لـیلجت  میظعت و  يارب  دـننک و 
یهاگ و  ( 3  ) هتخاون یـسنج  كرحم  ياهیقیـسوم  دـنتخیمآیم و  مه  هب  اباهمیب  نادرم  نانز و  نآ  رد  دـنتفرگیم و  يروراـب  ياهنـشج 
لیابق زا  يرایـسب  رد  دشاب  رـسپ  رگا  صوصخ  هب  تسخن  دنزرف  ندرک  ینابرق  ( 4  ) دندرکیم نیطایـش  میدقت  ار  ناکدوک  اهناسنا و  نوخ 

(5  ) تسا هدوب  جیار  نایناربع  نایم  رد  صوصخ  هب  يودب و 
. دش لیدبت  يروراب  ههلا  شتسرپ  هب  هتسسگ و  ناطیش  اب  ار  دوخ  تبسن  یتسرپناطیش  اههرود  زا  یضعب  رد 

ههلا ربارب  رد  تکرب  يروراب و  بلط  شیاـین و  دازآ ، شزیمآ  نییآ  تفاـییم . دومن  نز  دوجو  رد  هک  دوب  نیمز  تقیقح  رد  يروراـب  ههلا 
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. دشیم بوسحم  هدننک  روراب  رکذم و  يادخ  یهاگ  نیمز و 
. دشیم هدیمان  سیزیا  ای  سیسیآ  دوب  وا  رسمه  هک  يروراب  ههلا  تشاد و  مان  سیریُزا  دوب  دیشروخ  نآ  دامن  هک  رکذم  يادخ  رصم  رد 

(6 . ) دمآیم رد  بگ )  ) رکذم هرهچ  هب  نیمز  يادخ  و  تون )  ) ثنوم تروص  هب  نامسآ  ههلا  هدش و  اجباج  اهتیعقوم  نیا  یهاگ  هتبلا 
ریغ ياهراتفر  نآ  رد  هک  ییاهنشج  ینلع و  یـسنج  لامعا  هنومن  يارب  درکیم . ادیپ  یتاهیجوت  وداج  رحـس و  نیناوق  ساسا  رب  لامعا  نیا 

. دوب گنهامه  يرگوداج  رد  هباشت  نوناق  اب  دشیم  ماجنا  اراکشآ  یقالخا 
ار يروراب  یـسنج و  لمع  دیاب  نیمز ، رتشیب  هچره  يروراب  يارب  ور  نیا  زا  دنکیم .» داجیا  ار  دوخ  هباشم  يزیچ  ره   » دیوگیم نوناق  نیا 

(7 . ) دوش داجیا  يرتشیب  لوصحم  ات  داد  ماجنا  نیمز  ربارب  رد  یعمج  هتسد  اراکشآ و 
ياهروشک زا  يرایسب  رد  و  ( 8  ) دش لیدبت  رام ) ادخ -  یبگناد (  شتـسرپ  نییآ  هب  رییغت  یمک  اب  یناطیـش  ياهنییآ  زا  یـشخب  اقیرفآ  رد 

مه زونه  يدایز  دراوم  رد  هدوب و  جیار  نارسمه  ریغ  نارـسمه و  یـسنج  هطبار  ای  یـشوغآ  مه  لوصحم  تشادرب  ای  تشاک  ماگنه  ناهج 
. تسا هدوب  روانش  انعم  تیلایس  رد  هتشادن و  تباث  يانعم  هراومه  اهدامن  اهنییآ و  نیا  هتبلا  ( 9 . ) دراد همادا 

رد وا  زا  ياهولج  تروص  هب  دـشیم و  لحنم  زوریپ  تلم  يادـخ  رد  بولغم  موق  يادـخ  درکیم  هبلغ  رگید  تلم  رب  هک  یتلم  ره  ًـالومعم 
مهم شاهزاوآ  مان و  ناطیش  يارب  لاح  ره  هب  سکع . رب  یهاگ  دشیم و  رش  يادخ  هولج  ریخ  يادخ  یهاگ  بیترت  نیدب  و  ( 10  ) دمآیم

. تسا رتینتساوخ  رتشخب و  تیاضر  میلست ، یناگدنب  لهاج و  یناوریپ  نتشاد  هکلب  تسین ،
میتسه دهاش  مه  زاب  تشادن  دوجو  یناطیـش  يژولوئدیا  ندـش  ینلع  ناکما  راکفا  ندـشزاب  ای  ایبنا  میلاعت  هبلغ  تلع  هب  هک  ییاههرود  رد 

. دریگیم رارق  يرادرب  هرهب  دروم  هتفای و  هعسوت  اهدعب  دنامیم و  یقاب  نانچمه  یناطیش  تارکفت  زا  ییاههگر  هک 
هب داقتعا  نیرهنلا  نیب  لباب و  رـصم و  رد  دوخ  زا  شیپ  عبانم  زا  هدافتـسا  تهج  هب  یلو  دوب  شیدـنا  یهلا  یفوسلیف  نوطـالفا  هچ  رگا  ًـالثم 

. دش دقتعم  فارشا  هقبط  رد  یسنج  مسینومک  زین  تسا و  قشع  ساسحا  أشنم  هک  درم  نز -  تروص  هب  یناسنا  يالعا  هنومن 
رد و  ( 11  ) دش لیدبت  یسنج  نایادخ  شتسرپ  يرس و  بهاذم  تروص  هب  مور  رد  هک  تسا  ناتساب  نانوی  رد  یناطیش  هتفهن  ياهرذب  اهنیا 

. داد تهج  نردم  ندمت  هب  داتفا و  قافتا  نآ  يوس  هب  يزیمآ  راختفا  تشگزاب  يدوهی  نافرع  عبانم  قیرط  زا  سناسنر  هرود 
دودـح رد  هک  تسنیا  دـنزیم ، مقر  ام  راگزور  ات  فلتخم و  راودا  رد  ار  ییارگناطیـش  یپرد  یپ  دـیلوتزاب  موادـت و  هک  هجوت  لباق  هتکن 
یقرـش بونج  اقیرفآ ، قرـش  لامـش و  قطانم  یلک  روط  هب  نیرهنلا و  نیب  لباب و  رـصم و  رد  لیئارـسا  ینب  موق  شیپ  لاس  رازه  راـهچ  هس ،

مولع و اهنآ  زا  مه  دندشیم و  فلتخم  للم  نیب  رد  راکفا  نیا  ییاجباج  جیورت و  ثعاب  مه  ور  نیا  زا  دندوب  نادرگرس  هنایمرواخ  اپورا و 
خوسنم ییارگ  ناطیـش  دنتخادرپیم و  قح  میلاعت  رـشن  هب  للم  ماوقا و  نیب  رد  ایبنا  هک  ییاههرود  رد  دنتخومآیم و  ار  نوگانوگ  ياهنییآ 

نآ زا  هک  دنامیم . یقاب  رگید  ماوقا  زا  ای  لیئارسا  ینب  موق  زا  ییاههورگ  نیب  رد  هنامرحم  يرـس و  تروص  هب  اهرواب  اهنییآ و  نیا  دشیم ،
. تسا هدنام  راگدای  هب  ام  يارب  لیئارسا  ینب  موق  اهنت  راگزور 

گنس هک  دیامنیم  خر  مهم  قافتا  کی  ییاطسو  ییارگ  ناطیش  هب  يودب  ییارگ  ناطیش  زا  رذگ  هرود  رد  اطسو  نورق  رد  ییارگ  ناطیش 
. دنکیم مکحتسم  نردم  هرود  ات  ار  یتسرپ  ناطیش  يانب 

شناد و ندرک  لاـبند  ًاـساسا  اـهشناد ، مولع و  يریگارف  زا  نارگید  عنم  يارب  يوق  لاـمتحا  هب  لیئارـسا  ینب  موـق  هک  دوـب  نیا  قاـفتا  نآ 
. دندرک یفرعم  هعونمم  هویم  نامیا و  لباقم  رد  ار  تفرعم 

. تسویپ تیحیسم  میلاعت  رامش  هب  سدقم  باتک  نیودت  اب  دش و  دراو  قیتع  دهع  شیادیپ  رفس  رد  بلطم  نیا 
لقع و حون ، و  دش ) هتخانـش  تمکح  يادـخ  اهدـعب  هک  سمره ،  ) سیردا ثیـش و  ترـضح  لثم  یناربمایپ  میلاعت  رد  نآ  زا  شیپ  ات  هتبلا 
رد دـنوادخ  تایآ  هعلاـطم  ناونع  هب  نونف  مولع و  رارـسا  و  ( 12 ، ) دـشیم یفرعم  شنیرفآ  یهلا  هدولاش  دـنوادخ و  راونا  ساـکعنا  شناد 

(13  ) دوب هدش  هتفریذپ  شنیرفآ  باتک 
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دـش و هتـشادنپ  یناطیـش  نید و  دز  یلمع  شناد ، ملع و  تمـس  هب  نتفر  نایحیـسم ، سدـقم  باتک  دـعب  تاروت و  ییاهن  شراـگن  اـب  یلو 
هک ینیطایـش  زا  نوترب » ییول   » ياهیکاکح رد  دـمآرد . تفرعم  تخرد  يوس  هب  رـشب  يامنهار  ییاـناد و  درخ و  رهظم  تروص  هب  ناـطیش 

. تسا نشور  یبوخ  هب  نونف  مولع و  اب  ناطیش  هطبار  دندش ، ییاسانش  ریاو » ناج   » طسوت
. تسا يزاب  ریشمش  شحیرفت  تسا و  قوقح  سانشراک  هک  دوب  لباب ) رد  دیشروخ  يادخ  مان   ) لعب ناطیش  نیتسخن 

ار ناسنا  دناوتیم  هتشاد ، یهاگآ  اهگنس  صاوخ  ییوراد و  ناهایگ  زا  تسا ، منهج  دشرا  ناتـسرپرس  زا  هک  یناطیـش  ساکروف  ای  ساروف 
. تسا منهج  ناتسرپرس  زا  رگید  یکی  مه  رئوب  دزومایب . وا  هب  ار  یضایر  قطنم و  نایب و  یناعم و  مولع  تسا  رداق  دنک و  ییرمان 

(14  ) دنتسه وا  رایتخا  رد  نیطایش  زا  هداوناخ  هاجنپ  هدوب و  داتسا  بط  قطنم و  رد  وا 
. دناهدش هدنار  تشهب  زا  ناطیش  هارمه  هک  دنتسه  يریرش  ناگتشرف  اهنیا 

نایصع هب  رس  يدازآ  يارب  هک  دنتسه  یناگتشرف  زا  هتسد  نآ  نیطایش  هدوب و  دنوادخ  ریـسا  ناگتـشرف  یحیـسم  يدوهی -  شرگن  رد  اریز 
. دناهتشاذگ

. تسا راگدرورپ  ربارب  رد  يربنامرف  زا  يدازآ  ثعاب  زین  ناطیش  زا  ناسنا  تیعبت 
اسیلک و یتسدمه  زا  اطسو  نورق  رد  هک  دوب  ینتساوخ  دنیاشوخ و  یفیعض  نارگراک  نازرواشک و  يارب  صوصخ  هب  يدازآ  ساسحا  نیا 

. دندوب يویند  ینید و  تاماقم  دنب  رد  ادخ  مان  هب  دندربیم و  جنر  فارشا 
، دوب ناشدوخ  هدـید  جـنر  هدیـشک و  تمحز  تسوپ  هیبش  هک  هدـیکورچ  تفلک و  تسوپ  اب  هرهچ  هیـس  زومرم و  ياهورین  لـیخت  زا  اـهنآ 

. دندرکیم ادیپ  يرتشیب  یلدمه  شمارآ و  ساسحا 
اب ییاهییامهدرگ  هژیو  هب  تفرگ . الاب  اپورا  مدرم  نایم  رد  يرگوداج  یتسرپ و  ناطیش  هب  لیم  اطـسو  نورق  ینایاپ  ياههدس  رد  ور  نیا  زا 

اهنآ يداش  زا  یلاخ  یگدنز  هب  مه  تفرگیم ، ماجنا  یسنج  دازآ  هطبار  نآ  رد  دشیم و  رازگرب  هبنش  زور  رد  هک  تاباس »  » ای تبس »  » مان
نیا هک  تشاد  هجوت  دـیاب  زین  درکیم . تیوقت  اهنآ  رد  ار  يدازآ  دـنیاشوخ  ساسحا  اـسیلک و  میلاـعت  اـب  تفلاـخم  مه  دادیم و  یناـجیه 

. دنهد رارق  فارـشا  نابابرا و  رایتخا  رد  ار  ناشـسومان  هک  دندوب  هتخومآ  اریز  دوبن ، لمحت  لباق  ریغ  نادنچ  اهنآ  يارب  یقالخا  ریغ  لامعا 
. دوب هجوت  لباق  زوراشک  ياهتیعر  نیا  يارب  زین  يودب  یگدنز  ناتساب و  هرود  رد  اهنشج  نآ  يروراب  نیدامن  يانعم  هتبلا 

بوخ و ياهناسنا  یتقو  تسا  هدوب  رـش  ناطیـش  دـصق  رگا  مه  یهاگ   » هدیـسر و ناسنا  هب  ناطیـش  زا  يداـیز  تکرب  ریخ و  فصو  نیا  اـب 
یشکرس نایـصع و  هب  ار  ناسنا  وا  هچ  رگا  ( 15 «. ) هدش ریخ  هب  لدبم  شراک  لصاح  دـناهدرک ، راتفر  وا  اب  هنافـصنم  راکوکین  راگزیهرپ و 

رتشیب ذوفن  تردـق و  زا  ار  ناسنا  دزیگنا و  یمرب  ام  رد  ار  يدازآ  ییوجـشناد و  يواـکجنک ، لـثم  ياهدـنزاس  ياـههزیگنا  اـما  دراد  یماو 
. دنکیم رادروخرب 

ار ام  نایاپ  رد  اما  دیامنیم ، اطع  يدونشخان  یخلت و  دهدیم و  ام  هب  دیما  ایور و  دنکیم ، جییهت  ام  رد  ار  اههتخانـشان  هب  سوه  لیم و  وا  »
. تسا ریخ  تمدخ  رد  رتشیب  بیترت  نیدب  دوشیم و  نومنهر  رتهب  هب 

.« تسا ریخ  ببسم  اما  دشوکیم  رش  هار  رد  هک  تسییورین  نامه  وا 
(16)

. دریگیم دوخ  هب  ریدقت  شیاتس و  لباق  تافص  اهیگژیو و  وا  نیا  زا  هتشذگ 
رثا تردق و  بحاص  و  ( 17 « ) دهدیم حـیجرت  تناها  ریقحت و  رب  ار  ینادواج  جـنر  هک  تسیفارـشا  بیجن  یغای  کی  وا   » نوتلیم نامگ  هب 

هب ار  وا  تردـق  وداج  رحـس و  نونف  صوصخ  هب  شناد ، ملع و  اب  دـناوتیم  ناـسنا  ( 18 . ) دروآیم ناـهج  هب  ار  گرم  تساـیند و  نیا  رد 
. درکیم هزرابم  نارگوداج  نادنمشناد و  اب  یتخـس  هب  اسیلک  تهج  نیمه  هب  دوب و  هتخیمآ  مه  هب  رحـس  ملع و  اهنرق  نآ  رد  دروآ . تسد 

. تسارگدرف کی  ناطیش  نایارگناطیش  ییاطسو  نورق  روصت  رد 
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وا زا  تیعبت  و  ( 19 «. ) دنکیم نوگژاو  دنزیم و  مهرب  دـنیامنیم  لیمحت  ار  یـصاخ  یقالخا  لوصا  راتفر و  هک  ار  ینامـسآ  ياهنامرف  وا 
. دهدیم شیازفا  ار  یگدنز  رد  تذل  تردق و 

مالـسا ناهج  نتم  رد  روضح  اب  دـنتفرگارف و  زین  ار  نانوی  زا  هدـنام  اج  هب  ياههشیدـنا  مولع و  اطـسو  نورق  لوط  رد  ناـیدوهی  زا  یهورگ 
لقتنم برغ  هب  ار  ناملـسم  نادنمـشناد  ناـفوسلیف و  هشیدـنا  نومیم  نبا  لـثم  یناـسک  یتح  دـنتفرگارف . یبوخ  هب  زین  ار  اـهنآ  ياههشیدـنا 
يافرع ياههشیدنا  تایرظن و  یتح  تسنادیم . دنوادخ  ربارب  رد  نایـصع  ار  شناد  يریگیپ  سدقم  باتک  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  دندرک و 
ناطیش دندادیم . اج  دوخ  ياهشناد  هنیجنگ  رد  ار  اههشیدنا  نیا  دیسریم و  اهنآ  هب  يدوهی  بارعا  قیرط  زا  ریخات  نودب  ًابیرقت  ناملـسم 

. دش زاغآ  هدزناش  نرق  همین  زا  نردم  ییارگناطیش  نردم  ییارگ 
. دوب هسنارف  هاشداپ  مود  يرنه  رسمه  گرزب ، رگوداج  زنرول »  » رتخد يدوهی و  گرزب  هداوناخ  زا  یچیدمود » نیرتاک  »

زا مسارم  نیا  ( 20 . ) تشاذـگ ناینب  هسنارف  نایرابرد  فارـشا و  نیب  رد  ار  ( Black mass  ) سم کلب  مسارم  شرـسمه  گرم  زا  دعب 
یهاتوک تدم  رد  دش و  يزاسزاب  اطسو  نورق  رد  نارگوداج  ياهییآ  مهدرگ  يودب و  یناتـساب و  يروراب  ییوداج  ياهنییآ  لدم  يور 

. تفای هار  شیرتا  ناملآ و  ناتسلگنا ، هلمج  زا  اپورا  ياهروشک  ریاس  رابرد  هب 
اب هک  دوب  اج  نیا  رد  دـندمآ . دوجو  هب  دنتـساوخیمن ، ار  اهنآ  ناردام  دوبن و  مولعم  ناشناردـپ  هک  ياهتـساوخان  ناـکدوک  یتدـم  زا  سپ 
زاب مسارم  نیا  درک . لیمکت  ار  یتسرپ  ناطیـش  نییآ  دش و  یحارط  ناشخرد  قاتا  مسارم  نیزاوال »  » راعتـسم مان  اب  یـشِد » نیرتاک   » راکتبا

. دوب يودب  ناسنا  ینابرق  نییآ  دیلوت 
. دوب عمش  نآ  ییانشور  عبنم  اهنت  شوپ و  هایس  ًالماک  ناشخرد  قاتا 

ياهدع تفر و  ول  هیـضق  نیا  یتدـم  زا  سپ  ( 21  ) دشیم میدقت  ناطیـش  هب  ناشن  وخ  دـندشیم و  ینابرق  هتـساوخان  نادازون  قاتا  نیا  رد 
رداص ار  يریگیپ  فقوت  روتـسد  تاماقم  دش ، هدیـشک  هدنورپ  هب  هیاپ  دنلب  ياهتیـصخش  ياپ  هک  یماگنه  اما  دندش ، تازاجم  تشادزاب و 

(22 . ) درک ادیپ  همادا  هنامرحم  هنایفخم و  روط  هب  مسارم  نیا  دندرک و 
ییاههورگ تفای ، همادا  دشیم ، يربهر  داجیا و  فارـشا  طسوت  هک  يرـس  ياههورگ  بلاق  رد  هدجه  هدفه و  ياهنرق  لوط  رد  اهنییآ  نیا 

هدوب هدرتسگ  رایسب  خزود » شتآ  نمجنا   » لثم اههورگ  نیا  زا  یضعب  ناگدش . نیرفن  اهسکاهوم و  بش ، همین  نارسپ  نسکاب ، نمرژ  ریظن 
اهنآ عمج  زا  هسنارف و  ناتـسلگنا و  رد  يرنوسامارف  ياـهنمجنا  يریگلکـش  هب  اـههورگ  نیا  ماـجنا  رـس  ( 23 . ) دنتـشاد ددعتم  ياههخاش  و 

. درک هنخر  ایند  مامت  رد  جیردت  هب  اکیرمآ و  اپورا و  مامت  رد  سپس  دش و  داجیا  اهژل  دنارگ 
شتسرپ يرتمیظع  سایقم  رد  هتشذگ و  زا  شیب  رتهناقداص و  ار  ناطیش  ناهج  رـسارس  رد  : » تشون سکاه » زلراچ   » رتکد مهدزون  نرق  رد 

مان اب  یباتک  رد  ناگو » اناید  . » تفرگ تروص  ییاهششوک  یتسرپ  ناطیـش  تیلوبقم  نتخادنا و  اج  يارب  مهدزون  نرق  رد  ( 24 .« ) دننکیم
. دنتفریذپیم دوخ  مسارم  رد  ار  نادرم  دندرکیم و  هرادا  ار  یلفاحم  اپورا  لک  رد  هک  درک  حرطم  ار  یتسرپناطیش  نانز  ناتساد  تافارتعا 
هک دندوب  يزور  راظتنا  رد  هدز و  یناسنا  ریغ  لامعا  هب  تسد  ناطیش  شتـسرپ  يارب  لفاحم  اههورگ و  نیا  رد  هنوگچ  هک  دنکیم  لقن  وا 

یتسرپناطیـش و جیورت  یفرعم و  يارب  یلو  هدوب  غورد  ناتـساد  نیا  هک  دـش  مولعم  ًادـعب  هتبلا  دـنزادنارب . ار  هعماج  لوبقم  یقالخا  لوصا 
. تشاد يرثوم  شقن  نآ  هب  مدرم  لابقا  شجنس 

. تسا یلورکرتسیلآ »  » مان هب  يدنمشناد  یتسرپناطیش  ياوسر  هتسجرب و  هرهچ  متسیب  نرق  زاغآ  رد 
هب سپـس  درک . زاغآ  ردروا » کیتمره   » هورگ هب  نتـسویپ  ماگنه  لاس 1898  رد  یناطیـش  لامعا  رـشب و  تقیقح  هرابرد  ار  شتاـقیقحت  وا 

روط هب  اهدـعب  تشاد . نوچروف » نوید   » و نکم » روترآ  «، » ستییب ویلبد .  » لثم ییاضعا  هک  دـش  قحلم  نابز  یـسیلگنا  نارگوداـج  هعماـج 
يربهر هب  ار  ناطیـش » يارب  ناطیـش   » نمجنا دـندمآدرگ و  شرود  هب  ینارادـفرط  درک و  عادـبا  ار  ياهقباـسیب  یناطیـش  لاـمعا  یـصخش 

امهلت هعموص  ار  نآ  مان  دـنک و  ریاد  لیـسیس  رد  عقاو  ولاـفچ  هریزج  رد  یمئاد  یهاـگیاپ  هک  دـش  ثعاـب  رما  نیا  دـنداد . لیکـشت  یلورک 
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(25  ) دش ارجا  سم  كالب  شنیفدت  مسارم  رد  تفر و  ایند  زا  لاس 1947  رد  وا  دراذگب . ( Telema Abbey of)
يودب و ياهنییآ  هرابرد  ار  ياهدرتسگ  تاعلاطم  دوب ، ییالط » هدیپس   » هورگ ياضعا  زا  هک  رندراگوسورب » دلارج   » رتکد اهلاس  نیمه  رد 

یمیدق یبایـسآ  رد  ناتـسلگنا و  رد  نَم »  » هریزج رد  هکنیا  ات  درک  هعلاطم  رایـسب  یلورک  ياههشیدـنا  يور  داد و  ماجنا  یناتـساب  بهاذـم 
. دومن ریاد  يرگوداج  هزوم 

ناوتنآ  » صخاش هرهچ  اب  هک  ییاوال  ( Satenism  ) ییارگناطیش تسخن  دراد . جاور  ناهج  رد  یتسرپناطیش  یلصا  نایرج  ود  هزورما 
پاپ یلورک و  نیـشناج  ار  دوخ  لاس 1965  رد  یناطیش  لیجنا  نتـشون  ناطیـش و  ياسیلک  سیـسات  اب  وا  دوشیم . هتخانـش  يوال » رودناس 

اهوزرآ و لایما ، دامن  اهنت  ناطیش  درادن و  ینیع  دوجو  ناطیـش  مان  هب  يدوجوم  هک  تسا  دقتعم  نایرج  نیا  درک . یفرعم  ناطیـش  ياسیلک 
. تسا ناسنا  یبلطتذل 

رد دـش و  ادـج  وا  زا  يوـال  اـب  هدـیقع  فـالتخا  یپ  رد  هـک  وـنیکآ » لـکیام   » ماـن هـب  تـشاد  يراـکمه  تـسود و  راـک  زاـغآ  رد  يوـال 
ناونع هب  ناطیش  ینیع  دوجو  هب  اهتسینایتس  تخادنا . هار  هب  ار  ( Setians  ) تسینایتس نایرج  درک و  سیسات  ار  تسدبعم  وکسیسنارفناس 

رد هزورما  شبنج  نیا  دننادیم . یتسرپناطیش  یناهج  شبنج  ربهر  ار  تسدبعم  فوخم  یفخم و  نامزاس  دنتسه و  دقتعم  یکیرات  هاشداپ 
هچخیرات نیا  رد  يدنب  عمج  دنراکرپ . امنیس  تایرشن و  باتک و  رشن  لثم  یگنهرف  ياههصرع  رد  هژیو  هب  دنکیم و  تیلاعف  یعیسو  داعبا 

همین زا  ار  نآ  یفاشکنا  كرحت  سپس  اطسو و  نورق  طساوا  ات  ییارگناطیش  یلماکت  تکرح  هک  تسا ، هتفهن  يدایز  رایسب  بلاطم  هاتوک 
. تسا ییارگناطیش  ناب  ثاریم  لیئارسا  ینب  موق  دنور  نیا  رد  دهدیم . ناشن  نردم  ییارگناطیش  ات  اطسو  نورق  مود 

زا دـندوب و  هراوآ  اپورا  قرـش  بونج  ایـسآ و  برغ  بونج  اقیرفآ ، لامـش  قطاـنم  لـباب و  رـصم و  رد  هک  ناتـساب  يودـب و  ياـههرود  زا 
ریاس ییوداج و  مولع  رحس و  نونف  دنتخومآ و  ار  ادخ  ردام -  يروراب و  ههلا  شیاتـس  رـش ، ياهورین  زا  لیلجت  هجوت و  فلتخم  ياهندمت 

مالـسا ناهج  زا  ینافرع  ياهـشرگن  ریاس  یِّلََجت و  هیرظن  هک  مهدزیـس  ات  مهدزای  نرق  دودـح  دـنتفرگارف و  جـیردت  هب  ار  اههفـسلف  مولع و 
. دش لقتنم  دوهی  ناهنپ  تمکح  هنیجنگ  هب  يدوهی  بارعا  طسوت 

تنس یلماکت  تکرح  دسریم ، اطـسو  نورق  طساوا  هب  هک  تیحیـسم  لوا  هرازه  دودح  ات  ناتـساب  ياههرازه  هعومجم  ینعی  هرود  نیا  رد 
. دش يرپس  يدوهی  ذوفن  رپ  گرزب و  ياههداوناخ  تیروحم  اب  یناطیش 

رد دباییم . همادا  مکی  تسیب و  نرق  زاغآ  ات  هک  دوشیم  زاغآ  ییارگناطیش  یفاشکنا  كرحت  جیردت  هب  هدزیس  هدزاود و  نورق  دودح  زا 
يرادربهدرپ و دـهاش  دوـشیم ، نردـم  هرود  يرگنـشور و  رـصع  ییازوـن و  نارود  اطـسو ، نورق  یناـیاپ  ياههدـس  لـماش  هک  هرود  نـیا 
ات هک  تسا  دـعب  هب  هدزای  نورق  رد  وداج  رحـس و  عویـش  جـیورت و  يرادرب ، هدرپ  نیتسخن  میتسه . یناطیـش  ياهنییآ  اهـشرگن و  فاـشکنا 

جوا هب  زورما  دوشیم و  زاغآ  الابق ) الاباک /   ) دوهی نافرع  ندرک  ینلع  اب  دـعب  هب  مهدزیـس  نرق  زا  مود  هدرپ  دـسریم . دوخ  جوا  هب  زورما 
. تسا هدیسر  دوخ  يرگهولج 

تنـس بوچراهچ  رد  الاباک و  یناـبم  رـس و  مولع  رب  هیکت  اـب  هک  تسا ، سناـسنر  رـصع  رد  شناد  هب  يروآ  يور  ییارگملع و  موس  هدرپ 
. دروخیم مقر  شناد  هب  درکیور  یحیسم  يدوهی - 

يامنیـس مجنپ  هدرپ  دـنکیم و  یفرعم  ناطیـش  مان  هب  اراکـشآ  ار  یناطیـش  ياـهنییآ  اـهدامن و  هک  تسا  یناطیـش  یقیـسوم  مراـهچ ، هدرپ 
نارحاس دننامه  هتخادنا و  نایناهج  نهذ  هب  ییوداج  هدرپ  دنکیم و  غیلبت  ناهج  رسارس  رد  ار  ییارگناطیش  يژولوئدیا  هک  تسا  یناطیش 

هدرپ دنور  قیقحت  نیا  رگید  داعبا  رد  دیامنیم . دنمتردق  يربدم  ار  ناطیـش  دـندنایامن ، هدـنبنج  هدـنز و  ياهرام  ار  اهنامـسیر  هک  نوعرف 
. میراذگیم او  رگید  یتصرف  هب  هک  تسیسررب  لمات و  لباق  یناطیش  يژولوئدیا  زا  يرادرب 

***********
: اهتشونیپ
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یتسرپ ناطیش  دقن 
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يوال یلصا  مهوت  تفه 

یبهذم يداقتعا  ياهماظن  قیقد  ای  یقطنم  شجنس  رب  اهنآ  زا  کی  چیه  هک  دراد ، هیکت  یلصا  يهیضرف  تفه  رب  يوال  يهفسلف  لک  ًابیرقت 
: تسین راوتسا  رصاعم 

دنتسه لباقتم  یفن  تذل ، بهذم و  لوا ؛ يهیضرف 

. دنکیم یفن  ار  يرگید  اهنآ  زا  کی  ره  دنرادن و  یناوخ  مه  یگدنز  زا  ندرب  تذل  ینید و  دهعت  هک  تسنیا  يو  یلصا  يهیضرف  نیلوا 
. دراذگب رانک  ًالماک  ار  حیرفت  تذل و  دیاب  دنکیم  لوبق  یگدنز  یساسا  یلـصا  کی  تروص  هب  ار  بهذم  هک  یـسک  ره  دراد ، هدیقع  وا 
ندوب و یبهذم  نیب  دیاب  ناسنا  هک  دیوگیم  يوال  درادن . دوجو  دربب ، تذل  شیگدنز  زا  هک  یحیسم ، ناسنا  مان  هب  يزیچ  وا ، يهدیقع  هب 

. دنک باختنا  ار  یکی  تذل ، يوجتسج 
. دنکیم فیصوت  زاس  هدرسفا  ناجیه  نودب  راب ، تقر  یگدنز  ار  یبهذم  دارفا  یگدنز  وا 

نیلوا هک  یـسک  تفریذـپ . دـنهاوخ  ار  تیحیـسم  رازآ ،) دوخ   ) تسیخوزام دارفا  طقف  میریگب ، يدـج  ار  يوال  ياـهفرح  رگا  عقاو ، رد 
. تسا یتسرپ  ناطیش  لوبق  زاین  شیپ  هیضرف ، نیا  اریز  داتفا ، دهاوخ  ماد  رد  هتساوخان  دریذپب ، ار  يو  يهناگ  تفه  ياهنایذه  زا  نایذه 

تسا نشخ  ًاتاذ  ناسنا  مود ؛ يهیضرف 

، نس مک  ناـناوجون  هک  ییاـهلاثم  دـهدیم ، هیارا  لاـثم  دـنچ  وا  دـنراد . لـیامت  تنوشخ  هب  ًاـتاذ  اـهناسنا  يهمه  هک  دراد  هدـیقع  يوـال 
ًالماک تنوشخ  هک  دریذـپیم  ناوجون  یتقو  یباستکا . راـتفر  هن  تسیثرا  تنوشخ  هک  دـننکیم  باـجم  ار  نیگمـشخ  دـیمون و  هبرجتیب ،

یضعب رد  یتح ، تسا و  لوبق  لباق  یعیبط » تنوشخ   » تسیعیبط و يرما  زین  تنوشخ  زا  هدافتـسا  هک  دریذپیم  دوخ  هب  دوخ  تسا ، یعیبط 
نیا یتقو  دوشیم . مه  قیوشت  دوریم ، راک  هب  ناتـسرپ  ناطیـش  هب  نداد  تردـق  یتسرپ و  ناطیـش  جـیورت  يارب  هک  یماگنه  ًـالثم  دراوم ،

ناشیارب هک  یـسک  ره  هب  ات  دـنکیم  قیوشت  ار  ناتـسرپ  ناطیـش  يوال  دوشیم ، هتفریذـپ  دـتفایم و  اـج  تیعقاو  کـی  تروص  هب  هدـیقع ،
تروص رگید  يوس  دز ، یلیس  امش  هب  یسک  رگا  دیوگیم  هک  ار  تیحیسم  یـشم  طخ  نیا  يوال  دنناسرب . بیـسآ  دنکیم  داجیا  لکـشم 

دنک و تأرج  هک  ار  یسک  ره  ات  دهاوخیم  باتک  ناگدنناوخ  زا  دریگیم و  هرخسم  هب  دیـشاب ،) نتورف  ینعی   ) دیهد ناشن  يو  هب  ار  دوخ 
. دننک هدرول  هل و  دنزب ، یلیس  اهنآ  هب 

ياهدیدپ ار  مشخ  هجیتن ، رد  دنادیم ، سفن  تمالس  يهمزال  ار  نآ  هکلب  دنیبیمن ، تیحیسم  رد  هریبک  هانگ  تفه  زا  یکی  ار  مشخ  يوال 
يارب یخساپ  لابند  هب  نآ  رد  تسا و  هدش  بذج  یناطیش  لیجنا  هب  هک  یناوجون  يارب  لالدتـسا  نیا  دروآیم . رامـش  هب  يزیرغ  یعیبط و 

: دریگیم كانرطخ  سرد  کی  ناوج ، يهدنناوخ  دسریم . رظن  هب  هدننک  باجم  رایسب  ددرگیم ، دوخ  یگدنز  تالکشم 
. تسا يزیرغ  يداع و  هنیک ، مشخ و  تاساسحا 

. تسا نکمم  ریغ  اهنآ  نداد  رییغت  تسا ، ناسنا  تیهام  يداع  شخب  هنیک  مشخ و  نوچ  هک  دریگیم  هجیتن  يوال  نآ  زا  دعب 
دوخ تالکـشم  لح  يارب  هزیگنا  هنوگ  ره  هراچیب  يهدنناوخ  هک  دوشیم  ثعاب  راک  نیا  دنکیم و  بیکرت  یگدـنامرد  اب  ار  تموصخ  وا 

، دـنامیم یقاب  شیارب  هک  يزیچ  اهنت  دـهدیم ، تسد  زا  ار  تالکـشم  نداد  رییغت  يارب  دوخ  يهزیگنا  هدـنناوخ  یتقو  دـهدب . تسد  زا  ار 
. تساهنآ هیجوت 

، یتخانش ناور  یتخانش و  ناسنا  تاعلاطم  تاقیقحت و  رگا  یتح  تسا ، یعیبط  یتاذ و  ناسنا  يرگشاخرپ  هک  دراد  هدیقع  يوال  نینچمه ،
راتفر يهدنهد  ناشن  هک  يزیچره  دنوشیم و  دـلوتم  يراکمه  هب  یتاذ  لیامت  اب  اهناسنا ، يهمه  دنـشاب ، هدرک  تباث  ار  هتفگ  نیا  سکع 
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. تسا ناسنا  یعیبط  تالیامت  بوکرس  يهجیتن  عقاو ، رد  تسا ، هنارگشاخرپ 
. تسا یعیبطریغ  دح ) زا  هدایز  شاخرپ  ینعی   ) يرگشاخرپ ناسانش ، ناور  يهدیقع  هب 

. تسا یعیبطریغ  زین  یتسرپ  ناطیش  نیا ، رب  انب 
. دنکیم لیدبت  بوخ  هب  ار  دب  يرگ ، يذوم  اب  يوال 

دریگب هجیتن  ات  دنکیم  قیوشت  ار  هدنناوخ  دنادب ، یگدنز  رد  تسکش  يدرسلد و  يهجیتن  ار  هنارگـشاخرپ  تاساسحا  هک  نیا  ياج  هب  وا ،
يداع و هچنآ  نداد  رییغت  يارب  شالت  هک  دریگیم  هجیتن  يوال  رخآ ، رد  دـنراد و  یـساسحا  نینچ  اـهناسنا  يهمه  تسیداـع و  اـهنآ  هک 

. دوب دهاوخ  هدیافیب  يراک  تسا ، یعیبط 

تسا هدش  ضوع  بوخ  دب و  ياج  موس ؛ يهیضرف 

هراشا

. تسا هابتشا  ًاتاذ  دنک و  فرطرب  ار  ناناوج  ياهزاین  يهمه  دناوتیمن  بهذم  هک  دراد  هدیقع  يوال 
. دشاب هابتشا  دیاب  دوخ  هب  دوخ  وا  رظن  دروم  ياهشزرا  سپ  تسا ، هابتشا  بهذم  لک  نوچ 

دنکیم اعدا  بهذم  هک  يزیچره  تفرگ ، هجیتن  ناوتیم  دوخ  هب  دوخ  دشاب ، دب  یگمه  دهدیم  سرد  هچنآ  بهذم و  رگا  نآ ، رب  هوالع 
. دشاب دوخ  دیاب  تسا ، دب 

. دنک ضوع  ار  دب  بوخ و  يوغل  يانعم  ات  دنکیم  شالت  يوال 

[ ناناوج يارب  هیضرف  نیا  تیباذج  للع  ]

. تسا باذج  لیلد ، ود  هب  قطنم ، نیا  شریذپ  دنراد ، یناجیه  یناور و  تالکشم  هک  یناوجون  يارب 

. دننک لیدبت  تبثم  ناجیه  هب  ار  دوخ  هانگ  ساسحا  هک  دهدیم  هزاجا  ناناوجون  هب  يوال  ًالوا ؛

، دـب بوخ و  نداد  هولج  هنوراو  رد  يوـال  قطنم  نتفریذـپ  اـب  تساهدـش ، گرزب  تخـس  تفـس و  یبهذـم  تاـمیلعت  تحت  هک  یناوجون 
یناوجون يارب  يوق  يهدننک  تیوقت  نادـجو ، باذـع  هانگ و  ساسحا  تسد  زا  ندـش  تحار  دربیم . نیب  زا  ًالماک  ار  دوخ  هانگ  ساسحا 

، نآ ياهیگژیو  رطاخ  هب  هن  اما  دنوشیم ، بذج  یتسرپ  ناطیش  يوس  هب  ناناوجون  یـضعب  نیا ، رب  انب  دریذپیم ، ار  يوال  قطنم  هک  تسا 
یفنم تیوقت  زا  یتخانـش ، ناور  لماوع  اب  يزاب  يراک و  تسد  اـب  يوـال ، بهذـم . ینعی  نآ ، داـضتم  ندوب  لوبق  لـباقریغ  رطاـخ  هب  هکلب 
بوخ تایصوصخ  رگا  هک  دراد  داقتعا  دوخ ، صقان  لقع  اب  يوال ، دربیم . راک  هب  دوخ  عفن  هب  ار  نآ  دنکیم و  ار  هدافتـسا  ءوس  رثگادح 
یعون ار  یتسرپ  ناطیش  اهنآ  هک  دش  دهاوخ  ثعاب  بهذم ، ینعی  رگید ، يهنیزگ  زا  رارف  لصا  دننک ، بلج  ار  دارفا  دنناوتن  یتسرپ  ناطیش 

. دننک باختنا  رضم 

![ دوش یم  یقلت  قیوشت  ینعم  هب  ردام  ردپ و  تعنامم  [ ؛ ًایناث
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. دراذـگیم ریثأت  دنتـسرفیم ، هقرف  وضع  ناناوجون  هب  زوسلد  دارفا  ریاس  نیدـلاو و  هک  مه  ییاهمایپ  يانعم  رب  دـب ، بوخ و  ندـش  هنوراو 
يریگ میمـصت  رد  دوجوم  ّرـش  ندوب و  زیمآ  هانگ  هب  هک  دـننکیم  سامتلا  دوخ  هارمگ  ناناوجون  هب  دـنرادن ، ربخ  عوضوم  زا  هک  ینیدـلاو 

. دننک رکف  یتسرپ ، ناطیش  هب  نتسویپ  يارب 
رد بآ  زا  برخم  ًالماک  یتسرپ ، ناطیـش  ندناوخ  رـش  يارب  نیدلاو  شور  تسا ، هدش  ضوع  رـش  ریخ و  يانعم  ناناوجون  نیا  يارب  نوچ 
هک يزیچ  داضتم  ًاقیقد  ینعی  دنوش ، قیوشت  رتشیب  یتسرپ ، ناطیش  رد  ندش  ریگرد  يارب  ناناوجون ، نیا  هک  دوشیم  ثعاب  ًافرص  دیآیم و 

. دنهاوخیم نیدلاو 

تسورین یتسرپ  ناطیش  مراهچ ؛ يهیضرف 

رثکا يارب  تردـق ، هب  نیداینب  زاـین  دنـشاب . يوق  دـنمورین و  هک  دـنراد  زاـین  دـنراد و  تسود  ناـناوج  ناـناوجون و  هک  دراد  هدـیقع  يوـال 
. دناهدش راتفرگ  دوخ  یصخش  تالکشم  رد  هک  یناناوجون  ًاصوصخم  تسا ، هزیگنا  اهناسنا 

. دنکیم بلج  دوخ  هب  ار  ناناوجون  زا  يرایسب  هجوت  یعادت  نیا  دنکیم و  یعادت  تردق  بسک  اب  ار  یتسرپ  ناطیش  يوال 
، دنتـسه فیعـض  يدارفا  نایحیـسم  هک  دنک  دـعاقتم  ار  هدـنناوخ  هک  تسنیا  دوش  لیمکت  قیوشت  دـنیارف  ات  دراد  زاین  يوال  هک  يزیچ  اهنت 
رد تشحو ر  بعر و  هک  دهاوخیم  هدـنناوخ  زا  وا  ضوع ، رد  دـنروخب » یلیـس  ات  دـنهدیم  ناشن  ار  ناشتروص  رگید  فرط   » هک يدارفا 

. دنک بلج  مارتحا  دوخ  يارب  بیترت ، نیا  هب  دزادنیب و  دوخ  نافلاخم  لد 
هک ار  یناسک  نامه  ینعی  دننک ، ییاسانـش  ار  دوخ  یـصخش  نانمـشد  هک  دهاوخیم  ناگدنناوخ  زا  دنکیم و  هراشا  نانمـشد  هب  ًامیاد  وا 

ار وا  باتک  دراذـگب و  تقو  هک  یـسک  ره  دـنکیم ، ینیب  شیپ  يوـال  ًـالامتحا ، دـننادرگرب . دوخ  طـلغ  ياـهرواب  زا  ار  دارفا  دـنهاوخیم 
. دنک عافد  دوخ  زا  اهنآ  لباقم  رد  دوش  روبجم  هک  دشاب  هتشاد  ینانمشد  دیاب  دناوخب 

. دزاسیم رتلوبق  لباق  اهنآ  رب  ار  یتسرپ  ناطیش  دیاقع  دنکیم و  رتشیب  ار  هعماج  زا  ناناوجون  یگناگیب  اهنآ ،» هیلع  ام   » راعش

دراد راک  لاح  نامز  اب  یتسرپ  ناطیش  مجنپ ؛ يهیضرف 

ار گرم  زا  دعب  یگدنز  هب  نآ  شرگن  تیحیسم و  وا  دراد . راک  لاح » نامز   » اب طقف  هک  تسیبهذم  اهنت  یتسرپ  ناطیش  يوال ، يهدیقع  هب 
. دننکیم هاگن  ربق  رگید  فرط  هب  هک  دنادیم  یناسک  ار  نایحیسم  دریگیم و  هرخسم  هب 

. تسا هنیزگ  اهنت  یتسرپ  ناطیش  دراد ، تیمها  شیارب  لاح  نامز  رگا  هک  دیوگیم  هدنناوخ  هب  وا 
يور طقف  هک  دنوشیم  ریگرد  راتفر  زا  ییاهوگلا  اب  ناناوجون  زا  يرایـسب  دزادرپیم . رود  يهدنیآ  هب  طقف  تیحیـسم  يوال ، يهدـیقع  هب 

. دننکیم زکرمت  لاح  نامز 
. دننک دروخرب  هدنزاس  روط  هب  دوخ  تالکشم  اب  دنناوتیمن  هک  دوشیم  هدید  یناناوجون  رد  ًالومعم  يراتفر  ياهوگلا  نیا 

، دوخ ياـهراتفر  ياهدـمایپ  هب  هجوت  رد  دوخ  یناوتاـن  زا  هجیتـن  رد  دـنوشیم و  هیجوـت  هدـنیآ ، نتفرگ  هدـیدان  يارب  اـهنآ  بیترت ، نیا  هب 
. دنوشیمن تحاران 

تسا تردق  یتسرپ  ناطیش  مشش ؛ يهیضرف 

ياـههقرف يهمه  يوق  رایـسب  يهبذـج  تردـق ، بسک  دوشیم . هدـید  يوـال  ياـهثحب  يهمه  رد  یتسرپ ، ناطیـش  قیرط  زا  تردـق  لوق 
هداس ناوجون و  ناگدنناوخ  ًالمع  يوال ، دیشک . دنهاوخ  دنشکیم و  دوخ  فرط  هب  ار  ناناوجون  زا  يرایسب  هک  ییاههقرف  تسا ، فرحنم 
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. دنکیم هتفیش  یخونخالا » حیتافم   » اب ار  حول 
ات دنهدب  تردق  ناوج  ناتسرپ  ناطیـش  هب  دیاب  ًالوصا  هک  تسا  فرخزم  طبریب و  ینییآ ، ياهاعد  زا  الاب  دنلب  یتسرهف  یخونخالا  حیتافم 
هک درادن  دوجو  یکـش  ياج  چـیه  دـنهد . ماجنا  اهنآ  اب  دـنناوتب  دـنهاوخیم  هک  ار  يراک  ره  دـنروآ و  رد  دوخ  طلـست  تحت  ار  نارگید 

یعون یتسرپ  ناطیش  يهبذاج  عقاو ، رد  دراد . یگتسباو  دارفا  یناور  تالالتخا  هب  ًالماک  تردق ، عبنم  تروص  هب  یتسرپ ، ناطیش  هب  هقالع 
. دنکیم ناهنپ  ار  یگدنز  تالکشم  لباقم  رد  فعض  یگدنامرد و  ساسحا  کسام ، لکش  هب  هک  تسا  هضراع 

بهذم ای  یسنج  يهطبار  متفه ؛ يهیضرف 

. دننکیم یفن  ار  رگیدکی  ًالباقتم  یسنج  يهطبار  بهذم و  هک  دراد  هدیقع  يوال 
. دنک باختنا  ار  یکی  ود  نآ  نیب  زا  هک  دنکیم  روبجم  ار  هدنناوخ  داضت ، نیا  زا  هدافتسا  اب  وا ،

، هجیتن رد  دراذگب . رانک  یسنج  يهطبار  ربارب  رد  ار ، دوخ  بهذم  دوشیمن  رضاح  سک  چیه  دوشیم ، حرطم  تروص  نیا  هب  هلأسم  یتقو 
يارب ییاج  باتک ، تاحفـص  زا  کی  چـیه  رد  وا ، دوش . رهاظ  یقطنم  يهنیزگ  کی  تروص  هب  یتسرپ  ناطیـش  هک  دـنکیم  يراک  يوـال 

نوچ دهد . همادا  عورـشم  ملاس و  یـسنج  يهطبار  نتـشاد  هب  مه  دشاب و  یبهذم  ناسنا  مه  دناوتب ، درف  هک  دهدیمن  صاصتخا  ناکما  نیا 
. دنکیم ار  هدافتسا  ءوس  تیاهن  نآ  زا  يوال  دننکیم ، رکف  یسنج  يهطبار  هب  ًالومعم  ناناوجون 

. دشاب تسرپ  ناطیش  دیاب  ًامتح  دشاب ، هتشاد  یسنج  ساسحا  هنوگ  ره  ناسنا  رگا  هک  تسنیا  يوال  ترابع  نیرتهنایذوم 
اهییامنهار و عون  نیا  لباقم  رد  دـنربیمن ، لاؤس  ریز  ار  وا  ياههیـضرف  دـنناوخیم و  هتـسب  شوگ  مشچ و  ار  يوال  باتک  هک  یناناوجون 

تسرپ ناطیـش  يانعم  هب  ًاعقاو  اهنآ  یـسنج  ياهبارطـضا  تاساسحا و  هک  دننیبیم  ناناوجون  یتقو  دنوشیم . ریذپ  بیـسآ  یلیخ  اهمازلا 
هب ناتـسرپ  ناطیـش  هـک  ياهیـصوت  دوـشیم . تـحار  یلک  هـب  دوـجوم  یـسنج  تالکـشم  تیوـه و  دروـم  رد  ناـشلایخ  تساـهنآ ، ندوـب 

. تسا تنوشخ  اب  هارمه  دنت  ياهگنهآ  ندینش  دننکیم ، ناشنایفارطا 
. دننک مالعا  تاسدقم  ریاس  حیسم و  هب  تبسن  ار  دوخ  ترفن  مشخ و  هشیمه  دنفظوم  اهنآ  دراد . دوخ  اب  ار  ترفن  تشحو و  هک 

هب هتخادرپ و  دوخ  تیعقاو  اب  گـنج  هب  اـهنآ  عقاو  رد  دـنرفنتم . تبحم  قشع و  زا  هک  دـنرادنپیم  درگ ، ناـبایب  یناـمناخیب  ار  دوخ  اـهنآ 
. دنتسه یعقاو  تقیقح  هدشمگ و  تقیقح  لابند  هب  دوخ  لایخ 

نیا هک  دندقتعم  دننادیم و  یتسرپ  ناطیش  تردق  لبمـس  دینـش ، ار  شرغ  ناوتیم  ناشیادص ، نت  رد  هک  ینـشخ  رایـسب  ناگدنناوخ  نانآ 
. دننک عفر  دایز  تنوشخ  اب  ار  دوخ  زاین  دوبمک و  دنهاوخیم  ناتسرپ  ناطیش  دنناسریم . اهنآ  هب  ار  ناطیش  مایپ  ناگدنناوخ 

تسرپ ناطیـش  یقیـسوم  ياههورگ  زورما  دوشیم . غیلبت  جیورت و  ناشناگدنناوخ ، ياهفینـصت  رد  نایب  يدازآ  ناونع  هب  نایدا  هب  تناها 
.« تسا یناهج  تردق  کی  هب  یبایتسد  ام  فده  : » هک دنتسه  یعدم  دناهتشارفا و  رب  ار  ادخ  اب  گنج  مچرپ  ًالمع 

رتشیب هچرگ  دـنوش ». هرادا  ام  يهلیـسو  هب  ًافرـص  دـیاب  مدرم  يهدوت  .« » درادـن دوجو  ام  ياـهتیلاعف  هزوح  يارب  یتیدودـحم  هنوگ  چـیه  »
نایحیسم فرط  زا  یتسرپ  ناطیش  هب  تاداقتنا  نیرتشیب  یلو  دریذپیم ، تروص  گرزب  نایدا  هیحان  زا  ناتسرپ  ناطیـش  تاداقتعا  هب  اهدقن 

. دریگیم تروص 
ناونع هب  يزیچ  هچ  هک  دوشیم  فیرعت  نآ  دـض  يانعم  رانک  رد  تسا  هفـسلف  نید و  کـی  فرـص ، روط  هب  یتسرپ  ناطیـش  هک  اـعدا  نیا 

. دنکیم لمع  فیعض  نایدا  اههفسلف و  یلصا  ریسم  ياهاطخ  تقامح و  يراکایر ،
. تسا هتفرگ  لکش  تسا  ناطیشدض ، ًالومعم  هک  یتایبدا  زا  وا  تدابع  ای  ناطیش  تعیبط  ینعم و  كاردا  زا  ثحابم  نیا  نینچمه 

. دننکیم یفرعم  شکرس  يورین  کی  ناونع  هب  ار  ناطیش  ناتسرپ ، ناطیش  زا  يرایسب 
. دریگیم لکش  تسا ، لضفا  یتردق  ای  يدوجوم  ناطیش  هک  نیا  ندرک  لوبق  يانبم  رب  یتیوه  نینچ  دننکیم  اعدا  اهنآ  لاح ، ره  هب 
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لوبق تروص  رد  دـنکیم ، تفلاخم  دـنوادخ  اب  هک  دوشیم  هتخانـش  يدوجوم  ناونع  هب  ناطیـش  هک  نیا  هب  هجوت  اـب  دوشیم  هتفگ  لاـح ،
، ناطیـش زا  زگره  ناوتیمن  هک  دـنرواب  نیا  رب  یحیـسم  ناملاع  ضقانت ) . ) درک تفلاـخم  زین  شدوخ  اـب  دـیاب  اـمنهار ، ناونع  هب  وا  ندرک 

نارگید هب  هک  طرـش  نیا  اب  یتح  دوخ ، يارب  تینما  بسک  اـی  يراگتـسر  لاـثم ، روط  هب   ) تسین موصعم  سک  چـیه  هک  ارچ  درکن  تیعبت 
ناشدوخ يارب  طقف  یبوخ  ناونع  هب  هک  ییاهزیچ  دننکیم  شالت  دننکیم ، تیعبت  یتسرپدوخ  هفـسلف  زا  هک  یناسک  یتح  دـناسر .) ررض 

اهنت دشاب ، هتـشادن  قباطت  راگدنوادخ  نیناوق  اب  رگا  هفـسلف  نیا  هجیتن  دننکیم  اعدا  ناناد  هفـسلف  نیا  دنروآ . تسدب  تسا ، هدـش  هتخانش 
. تسا نیگنس » نایب  ملع   » و یفسلف » بارس   » یتسرپ ناطیش  تشاد . دهاوخ  هارمه  هب  يدیماان  اوزنا و  یمگردرس ، جنر ،

. تسا هتشاد  یصاخ  رّحبت  اههژاو  زا  هدافتسا  رد  يوال  دوشیم  هتفگ  هک  ارچ 
. تسا رشب  تسد  هب  هدش  هتخاس  يادخ  زا  ینالقع ، يافرژ  مک  مسلط  کی  یتسرپ ، ناطیش 

لالقتـسا زا  یهابتـشا  كرد  ناتـسرپ  ناطیـش  دـنراد  هدـیقع  اهیـضعب  دراد ». جایتحا  رگید  ياهناسنا  هب  تسیعامتجا و  يدوجوم  ناسنا  »
. دناهدرک ریبعت  ییاهنت  هب  ار  نآ  دناهتشاد و 

ار دوخ  یـسک  رگا  هک  دنرواب  نیا  رب  اهنآ  دیـشاب . ادخ  ییاهنت  هب  امـش  تسا  نکمم  ریغ  نیا  یلو  دنک  رتيوق  ار  امـش  دـناوتیم  لالقتـسا 
رتيدربراک ياهدقن  زا  یکی  دوش . رجنم  تقیقح  شریذـپ  مدـع  هب  دـناوتیم  دوخ ، نتـسناد  قیال  زا  هدافتـسا  نمـض  دـنک و  یفرعم  ادـخ 

لباقم رد  مدرم  هدـش  میلـست  ياههدوت  يارب  یتاجن  هار  ناونع  هب  ار  دوخ  ًالومعم  یتسرپ  ناطیـش  هک  نیا  نمـض  هک  تسنیا  یتسرپ  ناطیش 
هب دناوتیم  ییارگاوزنا  دننکیم و  دیکأت  ییارگاوزنا  نارگید و  زا  يزاین  یب  رد  اهنآ  ياهیگتـسیاش  رب  دـنکیم ، یفرعم  یلـصا  ياهنید 

. تسا نینچ  زین  ًالومعم  هک  دوش ، یشان  یفلتخم  ياههدافتسا  ءوس 
هدافتـسا یتنـس  نایدا  نیناوق  زا  ألخ  نیا  ناربج  يارب  تسا و  دمآراکان  عماوج  دروخزاب  رد  ًالومعم  ناطیـش ، هنایارگا  وزنا  تعیبط  هک  ارچ 

. تسا هدرک 

اههزومآ شخب 

یتسرپ ناطیش  ياههورگ  هچخیرات  دیاقع و 

هک ییاههورگ  یمامت  عبطلاب  دوشیم و  هتفگ  نید  دشاب  یـصاخ  فادها  ياتـسار  رد  هک  ینیناوق  موسر و  بادآ و  هلـسلس  کی  هب  ًالوصا 
. دننکیم يوریپ  هدش ، عضو  نید  نآ  نایناب  طسوت  هک  ییاهلمعلاروتسد  هلسلس  کی  زا  دوخ  فادها  دربشیپ  يارب  دنراد  دوخ  رب  نید  مان 

ياتـسار رد  مسارم  لامعا و  هتـشاد  فلتخم  ياههورگ  ماوقا و  زا  یناوریپ  يداـمتم  ناـیلاس  لوط  رد  هک  زین  یتسرپ  ناطیـش  نوچمه  ینید 
زین یعونتم  نیناوق  موسر و  بادآ و  زا  يداژن  یناکم و  طیارش  هب  هتـسب  هک  تسیعونتم  ياههورگ  اههقرف و  ياراد  دراد و  ناطیـش  فادها 

. درک میهاوخ  هراشا  اهنآ  زا  ییاههنومن  هب  راصتخا  هب  لیذ  رد  هک  دنشابیم  رادروخرب 

 [ ناتسرپ ناطیش  يدنب  میسقت  ]

هراشا

[: 1  ] درک يدنب  میسقت  ناشتاداقتعا  هب  هتسب  فلتخم  نیوانع  هب  ناوتیم  ار  ناتسرپ  ناطیش 
( ینید  ) یقرش یتسرپ  ناطیش  فلا )

. دنوشیم میسقت  هقرف  نیدنچ  هب  زین  اهنیا  یبرغ : یتسرپ  ناطیش  (ب )
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ینید ناتسرپ  ناطیش  . 1

ياهههلا زا  اضعب  ینیرهنلا و  نیب  یناتساب  ياهههلا  زا  يرایـسب  ناتـساب و  رـصم  یمیدق  نایدا  زا  ار  ناشنایادخ  ناتـسرپ  ناطیـش  زا  عون  نیا 
. دناهدرک سابتقا  گنج ) يادخ  سرام  لاثم  ناونع  هب   ) ینانوی یمور و 

. دنشابیم لاعف  نیمز  قرشم  رد  هک 

ییوال ای  یفسلف  ناتسرپ  ناطیش  . 2

هدش سیسأت  تسا ، هدمآ  شراثآ  رگید  و  ناطیش » لیجنا   » باتک رد  هک  يوال  ردنازش  نآ  وتنآ  هفسلف  يانبم  رب  یتسرپ  ناطیش  زا  عون  نیا 
. تسا

ناتسرپ رش  . 3

. دنوشیم طوبرم  اسیلک  فرط  زا  یبهذم  دیاقع  شیتفت  نارود  هب  ناتسرپ ، ناطیش  زا  هقرف  نیا 

یتسرپ ناطیش  نیناوق 

، یناطیش رازبا  هدمع  تنوشخ  سکس و  روحم  ود  لوح  اهنآ  مامت  یلو  تسا  توافتم  رگیدکی  اب  یناطیش  ياههقرف  یتسرپ  ناطیـش  نیناوق 
یفـسلف یتسرپ  ناطیـش  نارادفرط  لاثم  ناونع  هب  تسا  توافتم  رگیدکی  اب  اههقرف  نارادفرط  هقبط  يرکف و  حطـس  هب  هتـسب  دنزیم و  رود 

[2 : ] هک دندقتعم  دنتسه  تیحیسم ) ًاتدمع   ) نید زا  هدیرب  هدرک  لیصحت  تاقبط  ًاتدمع  هک  يوال ) )
. نکن وگزاب  دنسرپب  وت  زا  هکنآ  زا  لبق  ار  تتارظن  زگره  - 1

. نکن وگزاب  دنونشب  ار  نآ  دنهاوخیم  نارگید  يوش  نئمطم  هکنآ  زا  لبق  ار  تتالکشم  زگره  - 2
. ورن اجنآ  زگره  تروص  نیا  ریغ  رد  راذگب و  مارتحا  وا  هب  یتسه ، یسک  نامهم  یتقو  - 3

. نک راتفر  یمحریب  اب  تقفش و  نودب  وا  اب  تسا ؛ وت  محازم  تنامهم  رگا  - 4
. هدن یسنج  یکیدزن  داهنشیپ  وا  هب  ياهدیدن  تلباقم  فرط  زا  یتمالع  هکنآ  زا  لبق  زگره  - 5

ار نآ  دـهاوخیم  وـت  زا  تسا و  تخـس  يرگید  سک  يارب  نآ  نتـشاد  هکنآ  رگم  رادـن . رب  تسین  وـت  هـب  قـلعتم  هـک  ار  يزیچ  زگره  - 6
. يریگب

تـسدب زا  سپ  رگا  نک . فارتـعا  ار  نآ  تردـق  ياهدرک  هدافتـسا  تیاههتـساوخ  بسک  يارب  يزیمآ  تیقفوم  روـط  هب  وداـج  زا  رگا  - 7
. داد یهاوخ  تسد  زا  ار  يدروآ  تسدب  هچنآ  مامت  ینک ؛ یفن  ار  وداج  تردق  تیاههتساوخ  ندروآ 

. نکن تیاکش  یشاب  نآ  ضرعم  رد  یهاوخیمن  هک  يزیچ  زا  زگره  - 8
. هدن رازآ  ار  ناکدوک  - 9

. ناشراکش يارب  ای  ياهتفرگ  رارق  هلمح  دروم  هکنآ  رگم  هدن  رازآ  ار  ناسنا  ریغ  تاناویح  - 10
رگا دهدن . همادا  هک  هاوخب  وا  زا  داد . رارق  رازآ  دروم  ار  وت  یسک  رگا  هدن . رازآ  ار  یسک  يرادیم . رب  مدق  دازآ  ینیمزرـس  رد  یتقو  - 11

. نک شدوبان  داد ، همادا 

[ ادخ اب  یگناگیب  یتسرپ و  ناطیش  ]
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هراشا

رد اهنت  ار  اهناسنا  دنادیم و  ( archetype  ) نهک دامن  یعون  اهنت  ار  ناطیش  درادن و  داقتعا  ییادخ  هب  یفـسلف  ای  دیدج  یتسرپ  ناطیش 
داقتعا نیا  مه  لیلد  نیمه  هب  دهد  صیخشت  ار  طلغ  تسرد و  هار  دناوتیم  ییاهنت  هب  ناسنا  هک  دراد  داقتعا  دنادیم و  لوؤسم  دوخ  ربارب 

. دوشیم هتخانش  یفسلف  داقتعا  کی  ناونع  هب  رتشیب 
. تسا ندوب  بهذم  دض  تردق و  هناشن  نیرتهب  گرم ، یناوهش ، تعیبط  تعیبط ، یکیرات  يورین  دامن  داقتعا  نیا  رد  ناطیش 

 ...[ ادخ و راکنا  رد  ناتسرپناطیش  لوصا  ]

: دنشابیم ریز  لوصا  ياراد  یگمه  نآ  عون  ود  یکی  زج  تفگ  ناوتیم  اما  تسا ، يددعتم  ياههخاش  ياراد  داقتعا  نیا 
. درادن دوجو  یتسرپ  ناطیش  رد  ییادخ  : Atheism

. درادن دوجو  رش  ریخ و  ملاع  نیب  یگنج  چیه  دنتسه و  ندید  لباق  ریغ  مسج  حور و  : Not dualistic
. تسادخ کی  دوخ  یناسنا  ره  درادن و  دوجو  ناسنا  دوخ  زج  ییادخ  یتسرپدوخ ، : Auto deists

. هدام تلاصا  هب  داقتعا  : Materialistic
. تسا ییادخ  هار  هک  تسار  هار  ربارب  رد  ندوب  پچ  هار  هب  هتسباو 

. دنراد گرم  زا  سپ  یگدنز  هب  داقتعا  هک  یبهاذم  ًاصوصخ  ندوب  بهذم  دض 
. درادن یجراخ  دوجو  تسین و  مسج  ناطیش  اریز  ناطیش  شتسرپ  مدع 

يارب ار  مزال  لیسناتپ  یسنج  تاذل  ًاصوصخ  اهیـشوخ  نیا  تسییایند و  یـشوخ  مامت  اریز  نآ  يالعا  دح  رد  تذل  زا  هدافتـسا  هب  داقتعا 
. تسا يرورض  مزال و  اهنآ  ماجنا  یلکش  ره  هب  دننکیم و  هدامآ  هنازور  ياهراک 

يدوجوم ياهییامنهار  اب  دوخ  یکیزیف  تفرـشیپ  رب  ًامومع  یقالخا ، یعیبط و  نیناوق  ای  ییادـخ  نیناوق  زا  تعاطا  ياج  هب  یتسرپ  ناطیش 
هتـشذگ نایدا  ياهشیارگ  اهرواب و  زا  رـصاعم  ناتـسرپ  ناطیـش  زا  يرایـسب  لیلد  نیمه  هب  دراد . زکرمت  هدـش  هداتـسرف  ینیناوق  ای  قوفام 

هب هیبش  رتشیب  دننیبیم و  یعیبط  نیناوق  یتسه و  زکرم  رد  ار  دوخ  هک  ياهنوگ  هب  دنراد . هناتـسرپدوخ  تاشیارگ  رتشیب  دـننکیم و  بانتجا 
. دنتسه يروحم  وداج  يروحم و  دوخ  ای  ییارگ و  هدام  نوچ  یبتاکم 

. دننکیم باختنا  ار  یقالخا  نیناوق  زا  یضعب  هنابلطواد  روط  هب  ناتسرپ  ناطیش  یضعب  لاح  ره  هب 
[3 . ] دهدیم ناشن  ار  يزاس  هنوراو  نایرج  کی  نیا 

دنراد رارق  ینید  ناتسرپ  ناطیش  ةرمز  رد  هک  دنتسه  نایدیزی  اههقرف  نیا  هلمج  زا 

[ نایدیزی يهقرف  ]

. تسا هتفای  بیکرت  شتآ  كاخ و  داب ، بآ ، ینعی  یلصا  رصنع  راهچ  زا  تسه » وا  رد  هچ  ره  ناهج و   » هک دندقتعم 
يدنوادخ دوخ  رواب  هب  هک  یلاح  رد  دیرفآ  كاخ  بآ و  زا  ار  ناسنا  هدش . ناونع  سدـقم  ياهباتک  مامت  رد  هک  دوخ ، ياعدا  هب  دـنوادخ 

یتقو ور  نیا  زا  دراد . تیحجرا  كاخ ) بآ و  جوزمم   ) لگ رب  اهنآ  رواب  هب  شتآ  دنـشتآ و  سنج  زا  همه  تیدبا  هاگرد  ناگتـشرف  ادـخ 
میظعت مدآ ، وا ، تسد  هتخاس  لباقم  رد  هک  دهاوخیم  ناطیش } )  ) سوواط برقم ، کلم  هلمج  زا   } شهاگراب ناگتشرف  همه  زا  دنوادخ 

. دننک
همادا رـشح  زور  ات  هک  یـشروش  دراذگیم . شروش  هب  رـس  نامز  نامه  زا  دچیپیم و  رـس  يدزیا  ياج  هبان  روتـسد  نیا  زا  سوواط  کلم 
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. دنسانشیم قح  رب  یشروش  ار  نآ  نایدیزی  تشاد و  دهاوخ 
ناطیش جح  دوخ  يارب  ناتسرپ  ناطیش  عون  نیا  لاثم  ناونع  هب  دنراد  یبرغ  یتسرپ  ناطیش  زا  ازجم  ماکحا  نیناوق و  دوخ  هب  تبسن  نایدیزی 
: دوشیم لیکشت  تمسق  هس  زا  هک  تسیهاگشتسرپ  كوهد  رهش  عباوت  زا  قارع  ناتسدرک  زکرم  رد  شلال  ياتسور  رد  دنراد ؛ یتسرپ 

اب هریت  راـت و  دـننام ، راـغ  همخد  دـنچ  خزود  دوـشیم . رازگرب  نآ  رد  جـح  مسارم  هـک  ییاـج  خزود  نحـص  طاـیح و  هطوـحم  ناتـسبش ،
در اهنآ  زا  هدیمخ  دیاب  هک  دنهاتوک  ردقنآ  همخد  ياهرد  اضف . ندرک  رتکانسرت  رتزومرم و  يارب  هدش  هدیچ  مه  رانک  یکـشم  ياههرمخ 

. دش
ندرک فاوط  ای  نتـسب ) لیخد  لثم   ) دـندنبیم ییاهنوتـس  هب  هک  ییاههچراپ  هب  ندز  هرگ  زا  ادـج  مسارم ، نیا  هدـننک  نییعت  مهم و  شخب 

. تسا هدز  نوریب  راغ  هراوید  زا  هک  تسیاهتسجرب  گنس  هب  لامتسد  باترپ  تسا ، يدیزی  ناسیدق  زا  یکی  روگ  دبال  هک  ياهربقم  رود 
دقراچ یگرزب  هب  هک  ار  یهایس  لامتسد  يرتم  تفه  شش  هلصاف  زا  هتسب  نامـشچ  اب  صخـش  هک  تسنیا  ندش  یجاح  هلحرم  نیرتیلـصا 

. دنک باترپ  گنس  نیا  فرط  هب  تسا  درک  نانز 
یسوواط سک  نالف  یجاح  هب  بقلم  و   ) تسا هدش  لوبق  شا  جح  دهدب  ریگ  گنس  یگتـسجرب  هب  ار  لامتـسد  دوش  قفوم  راب  هس  رد  رگا 

[4 [ ؛ دنک شالت  هرابود  ددرگرب و  رگید  زور  دیاب  هنرگ  و  دوشیم ) 
بهذم کی  دیپس  ییانـشور  یتسرپ ، ناطیـش  : » هک تسا  هدـمآ  ص 52 ، ناطیـش » باتک   » زا لقن  هب  نارهت » ياهتـسرپ  ناطیـش   » تیاـس رد 

تفای قلطم  یکیرات  رد  اهنیا  همه  دشابیم و  ناطیش  طسوت  هدعاق  نیا  يهمه  هک  تسا  یناوهش  يویند و  يرـشب ، یبهذم  هکلب  دشابیمن ،
[5 .« ] دوشیم

: دهدیم حیضوت  هنوگ  نیا  تسرپ ، ناطیش  هورگ  ناربهر  زا  یکی  ار  قلطم  یکیرات 
یکی سکـس  ًالثم  تسا و  زاُجم  نآ  رد  ناطیـش  تیاضر  يارب  يراک  ره  ماجنا  هک  دماجنایم  لوط  هب  تعاس  کی  ًابیرقت  یکیرات  مسارم  »

. دریگ تروص  نکمم  لکش  نیرتتخس  نیرتدب و  هب  عمج و  رد  دیاب  هک  تسییاهراک  زا 
زا یتمـسق  هورگ ، دارفا  زا  یـضعب  تازاجم  يارب  هکنیا  دننام  تسا ، كانتـشحو  هتبلا  هنایـشحو و  هناحیقو  ام  ياهراک  دنراد  هدـیقع  یخرب 

 ». میتسه نیناوق  نآ  زا  يوریپ  هب  روبجم  ام  تسا و  ناطیش  دنسپ  دروم  اهراک  نیا  مینکیم و  حورجم  ای  ادج و  ار  اهنآ  ندب  ءاضعا 
: دیازفایم و 

میهدیم و ماجنا  ار  ناطیـش  هب  یکیدزن  یبهذـم  مسارم  میوشیم و  عمج  مه  رود  صاخ  بش  کـی  رد  راـب  کـی  ياهتفه  مسارم  نیا  رد  »
[6 .« ] میزادرپیم صقر  حیرفت و  هب  حبص  ات  نآ  زا  دعب 

: دسیونیم رگید  ياهحفص  رد 
. تسادخ حیرص  نابز  ناطیش  هیشاح ، نودب  فراعتیب و  اما  تسادخ ، ياهفرح  ناطیش  ياهفرح  »

قشع شتراسج  رطاخ  هب  ناطیش  هب  زین  امش  دراد . تسود  شتراسج  رطاخ  هب  ار  ناطیش  ادخ  دیریگ ». راک  هب  دیونـشب و  ار  ناطیـش  نیمارف 
[7 . ] دیزروب

: تسا حرش  نیا  هب  مجنپ  يهینایب  هک  هدرک  رکذ  هینایب  ُهن  ناطیش  نابز  زا  نآ  فلؤم  ناطیش » سدقم  باتک   » رد
[8 .« ] تسا یخاتسگ  زا  رتهب  ماقتنا  ییوج و  هنیک  دنکیم ، وگزاب  ناطیش  »

ًالوصا ینیمزارف ، ياهزادـنا  ات  تسا ، هناشن  لبمـس و  کی  ناطیـش  دوجو  هکلب  درادـن ، دوجو  ناطیـش  هک : تسا  هدـمآ  تیاس  ناـمه  رد  و 
ًاحیجرت نیماجرف ، لصا  کی  دننامه  تسا  راوتـسا  ناطیـش  رب  یتسرپ  ناطیـش  دوش . ساسحا  یـصخش  راکفا  رد  هکنیا  رگم  درادـن ، دوجو 

ادخ اب  فلاخم  لقتسم و  دامن  کی  ناطیش  دوشیم ، نانآ  کیرحت  ثعاب  دشخبیم و  ماهلا  مدرم  هب  ناطیش  حوریب ، مسج  کی  شتـسرپ 
. تسا

امن تیونعم  روهظون  شبنج  هدزاود  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1197زکرم  هحفص 681 

http://www.ghaemiyeh.com


[9 .« ] تساهیبوخ نیشناج  ناطیش  دنکیم و  شالت  راکفا  رییغت  هصرع  رد  دشابیم و  فلتخم  ياههقرف  ياراد  یتسرپ  ناطیش 
. دشابیم ناسنا  ناهج و  هب  نانآ  هاگدید  یترابع  هب  يژولوئدیا و  رگنایب  بلاطم  نیا 

. دش نایب  هک  دنراد  یفیرعت  ًامازلا  ناسنا  يارب  دوخ  يژولوئدیا  رد  اهتسرپ  ناطیش 
. تسا دراو  هورگ ، نیا  رب  هک  یساسا  دقن  دنچ  هب 

. دوشیم هراشا 
عطقم و کی  رد  ار  ناسنا  هکلب  تسین  یهاوخ و …  تلادـع  یبلط ، لامک  ییوج ، تقیقح  ترطف ، ياراد  ناسنا ، نانآ ، هاگدـید  رد  فلا .
هب ناتسرپ  ناطیـش  هاگن  درادن . ینعم  شیارب  يزیچ  توهـش  زج  هک  دننکیم ، فیرعت  تسا ، هدیرب  هتـشذگ  هدنیآ و  زا  هک  یـصاخ  هظحل 
رد تیانج  لتق و  متـس و  ملظ و  اب  هزرابم  یتح  رت . هدولآ  رتمک و  رتتسَپ و  ناویح  زا  ینعی  تسا ، يوهـش  یـسنج و  يداـم ، طـقف  ناـسنا 

. دنتسه یتازرابم  نینچ  زا  يریگولج  ددص  رد  هکلب  تسین ، نآ  زا  يرکذ  یتح  درادن و  یهاگیاج  چیه  نانآ  هشیدنا 
لیبق زا  یقالخا  یناـسنا و  ياهـشزرا  ماـمت  دراد و  دوجو  یکانتـشحو  دـح  رد  یندـب  تازاـجم  هیبنت و  ناـشیاههمانرب  رد  هک  نیا  لـیلد  هب 

رد ردـپ  ردام و  هدـنزاس  شقن  دـنزرف ، تیبرت  هداوناخ و  ثحب  هعماج ، دارفا  یقرت  دـشر و  هنیمز  داجیا  نارگید ، قوقح  هب  مارتحا  تیاعر 
. درادن یموهفم  انعم و  نانیا  يارب  ییوگ  یعامتجا و … و  طباور  عامتجا ، هداوناخ و  طیحم 

: مینکیم هراشا  لامجا  هب  اهنآ  تاضقانت  هب  اج  نیا  رد 
. تسا یناوهش  يویند و  يرشب ، یبهذم  هکلب  تسین ، بهذم  کی  دیپس  ییانشور  یتسرپ  ناطیش  . 1

. دوشیم تفای  قلطم  یکیرات  رد  هک 
. دوب وربور  ییألخ  هچ  اب  رشب  دوبن  بهذم  نیا  رگا  لاؤس :

، تسا يراک  ره  هب  زاجم  یسک  ره  قلطم  یکیرات  رد  دهاکیم . نآ  زا  ای  دیازفایم  رـشب  یتخبدب  رب  ایآ  بهذم  نیا  دوجو  هک  هنوگ  نیدب 
. تسا نیا  زا  ریغ  یناویح  یگدنرد  يوخ  رگم  يرگزواجت …  یسکس و  یسنج ،

باکترا يارب  ار  هنیمز  دیازفایم و  دراذگ )، ياپ  نارگید  میرح  رب  دشاب و  اهر  هلی و  دراد  تسود  هک   ) رـشب یفنم  تافـص  رب  اههورگ  نیا 
. وا تداعس  هب  ات  دشیدنایم  رتشیب  رشب  تواقش  هب  بهذم  نیا  تفگ ، دیاب  اذل  دیامنیم . مه  قیوشت  دنکیم و  مهارف  نآ 

هب هداتفا  هابتشا  هب  یهاگ  یهاوخ  لامک  لیلد  هب  رـشب  ینعی  دوشیم . عادبا  رـشب  راتفر  راکفا و  لیدعت  يارب  يژولوئدیا  بهذم و  دوجو  . 2
. دنکیم لیدعت  ار  رشب  یهاوخ  نوزفا  ییاه ، لمعلاروتسد  يرس  کی  اب  هک  تسه  بهذم  بتکم و  دروآیم . يور  یهاوخ  هدایز 

: دیوگیم هناحیقو  یتسرپ ) ناطیش   ) یعدم بهذم  هنافسأتم  یلو 
. دریگیم تروص  مه  تسا و  زاُجم  مه  نکمم  لکش  نیرتتخس  نیرتدب و  هب  یسکس  ياهراک  ماجنا  ناطیش  تیاضر  يارب 

. تسا رتهب  تراسج  زا  هنیک  ییوج و  ماقتنا  . 3
لمع رایعم  يزوت  هنیک  ییوج و  ماقتنا  اجنیا  ارچ  تشاد  تسود  ار  ناطیـش  تراسج  دـیاب  دراد و  شزرا  تراسج  دـنتفگ  ًالبق  هکنآ  لاـح 

!؟ دوشیم
. تسا یتسه  دوجو  هکلب  درادن . دوجو  ناطیش  هکنیا  رتمهم  همه  زا  . 4

. تسا لبمس  ناطیش 
يریذپوگلا تیلباق  دشاب و  یسرتسد  لباق  دشاب و  هتـشاد  دوجو  هک  تسیزیچ  ناشن  لبمـس و  دش !؟ لبمـس  هنوگچ  درادن ، دوجو  رگا  ًالوا 

یگدـنز دوشیم  فرـص  میهافم  اـب  رگم  میوش . کـیدزن  وا  هب  هنوگچ  دوشیم !؟ وگلا  هنوگچ  درادـن  دوجو  ناطیـش  رگا  دـشاب و  هتـشاد 
!؟ درک

هدش عازتنا  يزیچ  زا  دیاب  ای  تسا  میهافم  زا  رگا  سپ  اهقادصم ، زا  هن  تسا  میهافم  زا  هک  دوشیم  طابنتسا  درادن  دوجو  ناطیـش  هنیزگ  زا 
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. تسا یفاکان  دمآراکان و  شتسرپ  يارب  ود  ره  هک  دشاب  فرص  يرابتعا  ای  دشاب 
هک يدرف  طسوت  مه  نآ  تسا  شتسرپ  لباق  حوریب  مسج  ایآ  حوریب . یمسج  شتـسرپ  ینعی  دنادیم . حوریب  مسج  کی  ار  ناطیـش  . 5

!؟ دراد حور  شدوخ 
!؟ دشابیمن حجرمالب  حیجرت  نیا  ایآ 

. تسا ادخ  اب  فلاخم  لبمس  ناطیش  . 6
فلاخم نوچ  دنکیم  رود  ادخ  زا  سپ  دنکیم ، کیدزن  ناطیـش  هب  رگا  ناطیـش !؟ هب  ای  دنکیم  کیدزن  ادخ  هب  ار  یمدآ  وا  شتـسرپ  ایآ 
کیدزن ود  ره  هب  مییوگب  رگا  تسا و  لطاب  ضرف و  فـالخ  زاـب  هک  دـنکیم  رود  شدوخ  زا  دـنکیم  کـیدزن  ادـخ  هب  رگا  تسادـخ و 

. تسا لاحم  نیضیقن و  عامتجا  دنکیم 
نینچ یلاح  رد  اهتسرپ  ناطیش  نتفر . ورف  دوخ  تیناویح  رد  یتسرپ و  توهش  زج  تسین ، يزیچ  اههقرف  هنوگ  نیا  جیورت  عادبا و  هصالخ ،

مان هب  ییالویه  ای  دوجوم و  هک  دـنراد  داقتعا  رگید  نایدا  زا  يرایـسب  دـننامه  تیحیـسم ، ياههقرف  زا  يرایـسب  هک  دـنراد  یلطاب  ياهاعدا 
. تسا ناسنا  بئاصم  مامت  ءاشنم  هک  دراد  دوجو  ناطیش  ای  سیلبا 

. دشابیم ناطیش  زا  دب  ياهزیچ  ادخ و  زا  یگدنز  بوخ  ياهزیچ  تسا و  ناهج  قلطم  تردق  دنوادخ  لیجنا  هتفگ  قبط 
. دوب حرطم  مه  اهیلباب  نایم  رد  هیرظن  نیا 

رد مه  اب  رگیدکی  يدوبان  ات  ادخ  ود  نیا  یکیرات و  يدب و  يادخ  ییانـشور و  یبوخ و  يادخ  دـندوب ، لئاق  ادـخ  ود  هب  هک  هنوگ  نیدـب 
. تسا ینامسآ  نایدا  همه  نیب  ملسم  یعامجا و  يرما  يدب ، رش و  هب  وا  توعد  ناطیش و  دوجو  نیا  رب  انب  [ 10 . ] دندوب گنج 

هیآ 24؛ لیجنا ، رد 
هب مالسا  نید  رد  [ 11  ] تسا سیلبا  يانعم  هب  مه  « devil  » هژاو هدمآ و  انعم  نیا  هب  تسیربع  ياهملک  هک  ناطیـش ، ای  « Satan  » هژاو ، 6

ینمـشد تسین و  ریخ  ءاشنم  تاذلاب  مه  دراد . دوجو  مه  ناطیـش  هکنیا  هجیتن  [ 12  ] تسا ناطیش  امش  راکشآ  نمـشد  هک  هدمآ  تحارص 
، اهناسنا اب  وا  راکـشآ  ینمـشد  تایـصوصخ و  نیا  اـب  دوجوم  نیا  شتـسرپ  نیا  رب  اـنب  تسا ، هتـشاد  ناـیب  دـحوم ، ياـهناسنا  اـب  ار  دوخ 

. تسوا ياههلیح  رکم و  ماد  رد  نداتفا  ترطف و  غارچ  ندرک  شوماخ 
 *********** یفرعم
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: عبنم
http://www. rasekhoon. net تیاس زا  هتفرگرب  مق  هشیدنا 

هناخباتک

یناطیش یهلا و  زامن 

باتک تاصخشم 

زکرم قیقحت  شیاریو و  نایراصنا ؛ نیـسح  فلوم  یناطیـش / یهلا و  زاـمن  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و  نیسح 1323 -  نایراصنا  هسانـشرس : 
. یعیشلانافرعلاراد یتاقیقحت 

نافرعلاراد 1388. مق :  رشن :  تاصخشم 
35 ص. يرهاظ :  تاصخشم 

7-36-2939-964-978 کباش : 
اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

. سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 
ظعو  - -- 1323 نیسح ، نایراصنا ، عوضوم : 

زامن عوضوم : 
بلق روضح  زامن -- عوضوم : 
نافرعلاراد تاراشتنا  هدوزفا :  هسانش 

85ن8 1388 فلا /BP186 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/353 ییوید :  يدنب  هدر 
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1948172 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

رشان نخس 

رد وا  يدنلبرـس  يزارفرـس و  تداعـس و  بجوم  درادیم و  ظوفحم  اهیناماسبان  زا  یناگدـنز  بیـشن  زارف و  رپ  ریـسم  رد  ار  ناـسنا  هچنآ 
 . دشابیم ینابر  دنلب  تاروتسد  هب  لمع  ۀماج  ندناشوپ  یمالسا و  فراعم  یهلا و  مولع  نوماریپ  شهوژپ  دوشیم ،  یهلا  تاناحتما 
ساسحا يرورـض  یناسنا ،  تایح  رد  اهنآ  ةژیو  ساسح و  ةاگیاج  اب  ییانـشآ  یهلا و  فراعم  تقیقح  هب  یباـیتسد  صوصخ ،  نیا  رد 

 . دوشیم
قّقحم دنمـشناد  ۀناملاع  رابرپ و  بلاطم  زا  هدافتـسا  رب  نوزفا  راب  نیا  دوخ ،  یهلا  فادها  ياتـسار  رد  نافرعلاراد ،  یتاقیقحت  یملع  زکرم 

زین داتسا  ياهینارنخس  باذج  ترارح و  رپ  نایب  زا  هل ،  مّظعم  ياهینارنخس  نتم  زا  ینیچلگ  راشتنا  اب  نایراصنا ،  نیسح  داتـسا  ترـضح 
يرگید باب  نآ ،  يراتفگ  بلاق  زا  ینارنخس  نتم  نتخاس  جراخ  نودب  هتشاذگن و  بیصنیب  ار  راهطا :  همئا  رون  رسارس  فراعم  ِناگنشت 

 . تسا هدومن  زاب  ضیفرپ  ۀمشچ  نیا  زا  نتشگ  باریس  و  هللالآ :  فراعم  زا  هدافتسا  يارب  ار 
 . میدرگ بار  سّدقم  تاوذ  نآ  فراعم  مزمز  زا  میناوتب  شیب  زا  شیب  تراهط :  تمصع و  تیبلها  صاخ  تایانع  اب  هک  دیما 

نافرعلاراد یتاقیقحت  یملع  زکرم 
میحرلا نمحرلا  هللامسب 

هیلع و هللایلص  دمحم  مساقلایبا  انـسوفن  بیبط  انهلا و  بیبح  نیلـسرملا  ءایبنالا و  دّیـس  یلع  مالـسلا  ةولـصلا و  نیملاعلا و  بر  دمحلا هللا 
 . نیموصعملا نیرهاطلا  نیبیطلا  هتیب  لها  یلع 

قح تمحر  هب  ناسنا  ندناسر  ببس  زامن ، 

هب لیدـبت  ار  تقیقح  دـناسرب و  لامک  هب  شدوخ  دوجو  رد  ار  اهنآ  ناسنا  هک  یتروص  رد  تسا ،  هدـش  نایب  میرک  نآرق  رد  هک  یقیاقح 
دهاوخ قح  ترـضح  سّدـقم  دوجو  تمحر  هب  تقیقح ،  ندومن  عماج  قیاقح و  ندـناسر  لامک  هب  اب  کش  نودـب  دـنک ،  عماج  تقیقح 

لامک اب  زج  هک  دومرف  دـیهاوخ  قیدـصت  مه  امـش  دوخ  میوگیم .  ناتیارب  ار  میرک  نآرق  ةدـش  نایب  قیاـقح  نیا  زا  هنومن  ود  نم  دیـسر . 
ضرع ار  یتقیقح  منخـس ،  زاغآ  رد  دوب .  دـهاوخن  رّـسیم  راگدرورپ  تمحر  هب  یـسرتسد  قح ،  ندومن  عماج  اب  ای  قیاقح ،  نیا  ندـناسر 

ات نآ  يادتبا  زا  و  هیآ ،  هس  دص و  هب  کیدزن  رد  نآرق ،  رد  زامن  تسا .  حرطم  راگدرورپ  ۀیعرش  ماکحا  زا  یمکح  ناونع  هب  هک  منکیم 
دینکیم هظحالم  دیجم  نآرق  رد  امـش  اّما  تسا ،  قح  تمحر  هب  ناسنا  ندناسر  ببـس  نیقی ،  روط  هب  تسا و  حرطم  مه  شاءزج  نیرخآ 

دوجو ياـضما  درادـن .  رظن  يزاـمن  ره  هب  دـنکیمن و  ناـیب  تیعقاو  کـی  تروص  هب  رازگزاـمن  تاـیح  ۀـمیخرد  ار  زاـمن  راـگدرورپ  هک 
ینرازگزامن هب  يدیدش  ۀلمح  دـینیبیم ،  دـیجم  نآرق  رد  دـیآیمن .  يزامن  ره  رانک  وا ،  یلوبق  شریذـپ و  زا  تسا  ترابع  هک  شکرابم 

(1  . «) َنیِّلَـصُْمِلل ٌْلیَوَف  دیوگیم « :  نآرق  هک  یتقو  ددرگیم ،  مولعم  اهنآ  ةرابرد  لیو »  » ۀملک دربراک  زا  هلمح ،  نیا  تدش  تسا .  هدش 
ترـضح سدـقم  هاگـشیپ  هب  ار  یعماج  تقیقح  کی  هجیتن ،  رد  هدرکن و  لماک  ار  زامن  دوخ  دوجو  رد  رازگزاـمن  نیا  هک  دوشیم  مولعم 

؛  درادن يونعم  لکـش  درادن ؛  ناج  درادـن ؛  ییابیز  هرکیپ ،  نیا  ًالـصا  هک  هتخاس  زامن  زا  ياهرکیپ  هدـمآ ،  هکلب  تسا ،  هدرکن  هئارا  قح 
زامن نیا  وا  يارب  عقاو ،  رد  درادن ؛  يونعم  تروص 

هار زامن ،  نیا  هتبلا ،  دـسرب .  شلطاـب  ياـهتین  هب  شدـیلپ و  فادـها  هب  شتاوهـش ،  هب  نآ ،  يریگراـک  هب  اـب  هک  هدوب  ياهلیـسو  رازبا و 
ًالماـک یلو  دراد ،  تروـص  کـی  هک  تسا  يزاـمن  بیع ؛  ياراد  صقاـن و  تسا  يزاـمن  زاـمن ،  نیا  تـسین .  ادـخ  تـمحر  هـب  ندیـسر 
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ای تسا ،  قفاـنم  اـی  شرازگزاـمن  هک  تسا  نیا  مه  شتلع  تسا ؛  هدـشن  هدـیمد  وا  رد  ناـج  هک  تسا  هدرم  مسج  کـی  تسا ؛  تریـسیب 
یلماک زامن  نآ  اب  دناوتب  هک  ار  يرنه  وا  نیاربانب ،  تسا .  ( 2 « ) َنوُهاَس ْمِِهتَالَص  نَع  میرک « ،  نآرق  ریبعت  هب  ای  و  راکایر ،  ای  و  كرـشم ، 

رظن هک  تسا  یباـبان  زیچ  کـی  تسا ؛  یتـشز  زیچ  کـی  تسا ؛  ـالویه  کـی  هتخاـس ،  وا  هچنآ  تسا .  هدرکن  مهارف  دزاـسب ،  دوـخ  يارب 
؛  تسا رازگزامن  دوخ  مه  شتلع  دوشیمن ؛  بلج  صقان  ِبیعرپ  ِلکشدب  دوجوم  نیا  هب  الویه و  نیا  هب  ملاع ،  گرزب  راگدرورپ  سدقم 
هک ماهداد  وـت  هب  ار  يداوـم  نم  دـیوگ :  یم  قـح  ترـضح  ( 3 «) َنیِّلَـصُْمِلل ٌْلیَوَف  دـیوگیم « :  هکلب  ِةوَلَْـصِلل ، » ٌلـْیَوَف  دـیوگیمن « :  نوچ 

تین اب  تفرعم ،  اب  ار  رـصانع  نیا  دـیاب  وت  و  تاعکر ،  دادـعت  دّهـشت و  دوجـس ،  عوکر ،  هروس ،  دـمح ،  مارحالاةریبکت ،  زا :  دـناترابع 
دوشب ات  ینکب  لماک  تریـس  کی  تروص و  کی  هب  لیدبت  وا ،  تیاضر  بلج  هب  قشع  اب  الوم و  هب  قشع  اب  یگدنب ،  هب  قشع  اب  صلاخ ، 

؛  دوب قاـفن  هب  هدولآ  دوب ؛  كرـش  هب  هدولآ  تشاد ؛  صقن  بیع و  فـّلکم  رگا  یلو  مریذـپب ؛  زاـمن  ناوـنع  هب  دـنوادخ  ِنم  ار  لـمع  نیا 
دـنکب و لماک  ار  زامن  نیا  تروص  تریـس و  هک  درادـن  یملق  رگید  دوب ،  یلام  یناوهـش و  ضارغا  هب  هدولآ  لمع  رد  دوب ؛  اـیر  هب  هدولآ 

الویه کی  دزاسب ،  ابیز  یـشقن  هک  نیا  ياج  هب  هدرک و  یـشاقن  ار  يزامن  هدمآ ،  شاقن  ریغ  کی  ینعی  دـنک ؛  نم  هاگـشیپ  هب  هضرع  لباق 
 . هتشاذگ زامن  ار  شمسا  تسا و  هدیشک  وید  تسا ؛  هتخاس 

ار یناوج  ایؤر ،  ملاع  رد  یبش  منک :  لقن  ار  نآ  دیآیم  مدب  نم  مه  ردقچ  تفگیم و  مه  هیرگ  اب  هتبلا ،  تفگیم ؛  رفن  کی  دهـشم  رد 
 . درک هدزتهب  ار  نم  یلیخ  هک  دوب .  شاهلک  يور  رب  واگ ،  خاش  ود  لثم  خاش ،  ود  اّما  دوب ،  اـبیز  لـماک ،  روط  هب  هن  ًاتبـسن و  هک  مدـید 

تسین ناسنا  هب  ّقلعتم  خاش ،  نتشاد  رخآ ،  تسا ؟  خاش  ود  ناوج ،  نیا  ۀلک  يور  ارچ  مادنا ،  بسانت  نیا  و  تاوارط ،  ییابیز و  همه  نیا 
نم هب  ّقلعتم  اهخاش  نیا  هللاو  تفگ :  ناوج  خاش !  ود  نیا  و  ییابیز ،  نآ  زا  فیح  متفگ ،  وا  هب  تسا .  رادخاش  تاناویح  هب  ّقلعتم  هکلب  ، 
نآ و  یتـشاد ،  ار  اـهبیع  نیا  تبرغم  زاـمن  رد  بشما  متـسه و  وت  زاـمن  نم  یتشاذـگ .  نم  ۀـلک  يور  رب  هک  تسا  وت  هب  قـّلعتم  تسین ، 

 . یچیه تسا ،  مولعم  درخب ؟  دنچ  خاش  ود  نیا  اب  ار  نم  ادخ  ینکیم  رکف  ینیبیم .  يراد  تمشچ  اب  هک  تسا  یخاش  نیا  اهبیع ، 
مه ندـب  هتبلا ،  دوشیمن .  زامن  دراو  هک  میاهنت  ندـب  موشیم .  دراو  زاـمن  رد  مراد  دوجو  ۀـمه  اـب  موشب ،  زاـمن  دراو  مهاوخیم  هک  ینم 

مندب هک  نیا  هن  دشاب ،  هلبق  هب  ور  دـیاب  مه  همه  تسه و  حور  تسه ؛  سفن  تسه ؛  بلق  تسه ؛  تسوپ  تسه ؛  تشوگ  تسه ؛  نوخ 
 ، ربک دسح ،  منورد ،  رد  اما  مدش ،  زامن  دراو  مدمآ  راگدرورپ .  هب  تشپ  ملد  ادخ و  هب  ور  مندـب  هلبق ؛  هب  تشپ  مناج  دـشاب ،  هلبق  هب  ور 

زامن نیا  نم  دعب ،  دننزیم .  جوم  دنراد  نم  رد  دنوشیمن ،  كاپ  ییایرد  چیه  بآ  اب  دـنرتدب و  تاناویح  ۀـمه  زا  هک  ایر  لخب و  رورغ ، 
و تسه ،  منوخ  رد  هدش  هدروخ  ِمارح  لام  تسه ؛  سجن  ِسفن  تسه .  یفلتخم  تاناویح  زامن ،  نیا  لکش  رد  مهدیم .  ادخ  لیوحت  ار 

 . دشاب ادخ  تمحر  يوس  هب  هار  دناوتیمن  لمع  نیا  دوشیم .  لقتنم  ملمع  هب  اهنیا  ۀمه 
دیهدب و هتفرگن ،  تسد  یشاقن  ملق  الاح  ات  هک  يداوسیب  کی  هب  ار  ملق  دیناوتیم  دیدرگیم ،  لماک  یـشاقن  کی  لابند  هب  هک  امـش  ایآ 

ایآ دور ؟  نوریب  ناتیگتسخ  دیربب و  تذل  دینیبیم ،  ار  نآ  یتقو  هک  دشکب  ناتيارب  ياهرظنم  تمیقرپ ،  ۀحفـص  کی  رد  دیهاوخب  وا  زا 
مادختـسا اـب  میرک ،  نآرق  رد  هک  میهد  یم  قح  ادـخ  هب  سپ  هن .  تفگ ،  دـیهاوخ  دـشکب ؟  ار  هرظنم  نیا  یـسک  نینچ  هک  دـیراد  عـّقوت 

ٌْفلَخ ْمِهِدـَْعب  نِم  َفَلَخَف  ياهدرک « :  عیاض  ار  زاـمن  ارچ  هک  زاـمن ،  هب  هن  دـنکب ،  هلمح  رازگزاـمن  هب  لـیو ، »  » ۀـملک هملک ،  نیرتدـیدش 
هللا نم  ربکا ، » هللا  « ؛  تسا هدش  لزان  قح  سّدـقم  هاگـشیپ  زا  هدوب و  كاپ  هک  زامن  رـصانع  دوخ  ( . 4 «) ِتاَوَهَّشلا اوُعَبَّتا  َو  َةَالَّصلا  اوُعاَضَأ 

ار رـصانع  نیا  تسا .  هللا  نم  تاعکر ،  دادـعت  تسا ؛  هللا  نم  عوکر ،  رکذ  دـشابیم ؛  هللا  نم  تسا ،  نآرق  ةروس  نیلوا  هک  دـمح  تسا ؛ 
تفرعم اب  ار  رصانع  نیا  وش و  راک  دراو  ایب  دنتفگ  دنداد و  نم  تسد  هب  متسه ،  نم  مه  شملق  تسا و  فلتخم  ياهگنر  تروص  هب  هک 

 . دیایب رد  راک  زا  لوبق  لباق  تزامن  نآ  ات  نیچب  مه  رانک  رگیدمه ،  اب  تمه ،  اب  قشع  اب  صالخا ،  اب  ، 
 ، مود ماقم  زا  اهزامن  یـضعب  دوشیمن و  در  لوا  ماقم  زا  اهزامن  یـضعب  هک  تسه  نآرق  تایآ  لابند  هب  هنیمز  نیا  رد  مه  یبیجع  تایاور 

یـضعب دینزب .  شبحاص  رـس  رب  دینادرگرب و  ار  نآ  دـنیوگیم ،  دـنریگیم و  ار  هدـنرب  يولج  دور ،  یم  مراهچ  ماقم  ات  اهزامن  یـضعب  و 
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 ، دعب و  دنسریم ،  ملاع  راگدرورپ  یلوبق  هب  دنوشیم و  در  تاماقم  ۀمه  زا  راوشهج  اهزامن  یضعب  دنوشیمن .  در  مجنپ  ماقم  زا  اهزامن 
راختفا اب  منکیم و  تاهابم  ماهدنب  نیا  هب  نم  دینیبب ،  الاح  نکن ،  قلخ  ار  دوجوم  نیا  دیتفگ ،  هک  زور  نآ  دیوگیم ،  هکئالم  هب  دنوادخ 

مه زاب  تسین .  زامن  دوخ  هب  هلمح  مراد .  مه  ییاهقیفر  نینچ  تسا ،  تاوهـش  داـسف و  زا  رپ  هک  نیمز  لـک  رد  نم  هک  میوگیم  امـش  هب 
شربکا هللا  درادن ؛  ياهلمح  هک  شرصانع  درادن .  هلمح  هک  زامن  دوخ  تسا .  رازگزامن  هب  هلمح  ( ، 5 « ) َنیِّلَصُْمِلل ٌْلیَوَف  دییامرفب « ،  تقد 

هلمح دراد  هدـش ،  زاـمن  یـشاقن  دراو  هنارنهیب  هک  ینآ  هب  دـنوادخ  درادـن .  هلمح  هک  شدّهـشت ،  شاهدجـس و  شعوـکر ،  شدـمح ،  ، 
تلاسک اب  ار  زامن  ارچ  یناوخیم ؟  لهج  اب  ار  زامن  ارچ  ینزیم ؟  شقن  يراد  ياهدـشن ،  یعقاو  شاّقن  زونه  هک  یناـمز  ارچ  هک  دـنکیم 

هب تسا ،  تلاسک  تلاحرد  ندناوخ  زامن  زا  رّفنت  يایوگ  هک  دـنوادخ  نخـس  نیا  ( . 6 «) َیلاَسُک ْمُه  َو  اَّلِإ  َةَالَّصلا  َنُوتْأَـیَال  َو  « ؟  یناوخیم
هب یتلاح  نینچ  رد  مهاوخیمن  نم  دینکن و  تدابع  ار  نم  دیآیمن ،  ناتـشوخ  دیلاحیب و  لسک و  تسـس ،  یتقو  هک :  دـشابیم  انعم  نیا 

میولج یتلاح  نینچ  رد  مهاوخیمن  ًالـصا  و  دـیوریم ،  دـینکیم و  عیاض  ار  نآ  تلاح ،  نیا  رد  هک  نیا  يارب  دـیوش ؛  کیدزن  نم  زاـمن 
 . دیایب

ناسنا صتخم  عماج ،  زامن  ماقم 

نآ ةراـبرد  (ع ) ناـنمؤمریما هک  تسا  یمیظع  یلیخ  ماـقم  ماـقم ،  نیا  تسا ؛  شرع  ماـقم  ماـقم ،  نیا  تسا ؛  توـکلم  ماـقم  زاـمن ،  ماـقم 
 . دنرادن عماج  زامن  مادکچیه  هکئالم  دناهداد .  هزاجا  ناسنا  هب  طقف  ار  يزامن  نینچ  دیامرفیم ، 

زا يرگید  هدع  دننامیم .  مایق  لاح  رد  مه  دبا  ات  دنمایق و  لاح  رد  دندش ،  هدیرفآ  یتقو  زا  هکئالم  زا  ياهدع  دیامرفیم ،  (ع ) نانمؤمریما
 . دـنرادن ار  شتقایل  نوچ  دـنرادن ؛  مایق  هب  هار  دـنام و  دـنهاوخ  عوکر  لاح  رد  مه  دـبا  ات  و  دـنعوکر ،  لاح  رد  ناشنیرفآ  نامز  زا  اهنآ 

نیا دـنوادخ  یلو  ( ، 7  ) دـنرادن ار  شایگتـسیاش  نوچ  دـنرادن ؛  مایق  عوکر و  هب  هار  دندوجـس و  لاح  رد  میاد  اـهنآ  زا  مه  هدـع  کـی 
ایآ دنک ،  عیاض  ار  زامن  دسرب و  هار  زا  رفن  کی  الاح  دهدب .  وا  هب  ار  نآ  دنک و  قلخ  ار  ناسنا  ات  تشادهگن  شاهنازخ  رد  ار  لماک  ةرکیپ 
ِهَّللا ِمِْسب   » يابیز یشاقن  کی  عماج و  یشاقن  کی  لماک ،  یشاقن  کی  زامن  نیا  رگا  اما  تسین ؟  ( 8 «) َنیِّلَصُْمِلل ٌْلیَوَف  ِقحتسم  يدرف  نینچ 

هب نم  دیوگیم ،  دنوادخ  تسا ؛  مولعم  ادخ  يارب  زامن  نیا  نطاب  نوچ  دـنکیم ؛  فیرعت  يزامن  نینچ  زا  ادـخ  دـشاب ،  ِمیِحَّرلا » ِنمْحَّرلا 
ْمُه َنیِذَّلا  َنُونِمْؤُْملا .  َحَْلفَأْدَق   : » تسابیز زامن  نیا  نطاب  ادخ  يارب  ( . 9 «) َنُولَمْعَت اَِمب  ٌرِیبَخ  َهَّللا  َّنِإ   : » مهاگآ ناتیاهراک  ۀمه  رهاظ  نطاب و 

 . دـننادرگيور هدوهیب  راک  زا  نانمؤم  نیا  ( : 11 « ) َنوُضِْرعُم ِْوغَّللا  ِنَع  ْمُه  َنیِذَّلا  َو   : » دـیوگیم هلـصافالب  ( 10  . «) َنوُعِشاَخ ْمِِهتَالَص  ِیف 
 ، ناج ندب ،  ینعی  تسا ؛  عوشخ  اب  هتخیمآ  تسین و  وغل  ناشزامن  دنناوخیم ؛  راوتـسا  زامن  اهنیا  دنناوخیم ؛  هنامیکح  زامن  نانمؤم  نیا 
هک تسا  شزرا  اب  الاو و  رایسب  یتلاح  عوشخ  دننکیم .  یـشاقن  دنراد  دنتـسه و  زامن  رد  همه  ناوختـسا ،  نوخ و  تسوپ ،  شوگ ،  لد ، 

مورب و سجن  اـج  نآ  يروج  هچ  درادـن .  دوجو  عوشخ  قّقحت  ناـکما  مارح  ۀـمقل  اـب  هللاو  دـشاب ،  عوشخ  ياراد  مزاـمن  مهاوـخب  رگا  نم 
دروآ عوشخ  دوشیم  سجن  ةدـعم  اب  سجن و  نوخ  اب  سجن ،  تشوگ  اب  سجن ،  ندـب  اب  رگم  مروایب ؟  مهاوخیم  مه  عوشخ  نم  میوگب 

 ، لاـح فصو و  نیا  اـب  دوشیمن  تسا .  دوجو  تاـنِّسَُحم  زا  تساـهیکاپ ؛  زا  تساـهییابیز ؛  زا  عوشخ  درادـن .  ناـکما  يزیچ  نینچ   ؟
زاـمن نیا  ۀـیاپ  دزرایم ؟  ردـقچ  ( ، 12) هلبذـم يور  هاـیگ  دـیامرفیم :  ترـضح  دراد !  (ع ) ناـنمؤمریما ییاـبیز  ریبعت  هچ  دروآ .  عوشخ 

 . تسا ظافلا  هک  شلـصا  لقع ؟  مادک  اب  تسیچ ؟  زامن  نیا  تقیقح  لد ؟  مادـک  اب  تسیچ ؟  زامن  نیا  ۀـشیر  ندـب ؟  مادـک  اب  تسیچ ؟ 
 ، كاپ ناج  اب  كاپ ،  ندب  اب  كاپ ،  حور  اب  صلاخ ،  تین  ملق  اب  دیایب  دیاب  ظافلا ،  نیا  تسا .  ظافلا  هدش ،  لزان  ادـخ  فرط  زا  هک  ینآ 
الا و  دیآ ،  تسد  هب  لماک  زامن  کی  ات  دوشب  طولخم  مه و  رد  زامن  ظافلا  اب  دیاب  اهنیا  ۀـمه  دوشب .  یـشاقن  كاپ  بلق  اب  كاپ و  رکف  اب 

ياهتشون لاح  هب  ات  هک  ینیا  زا  رتابیز  یلیخ  مهدیم ،  هفاضا  ناموت  رازهدص  اقآ  دیوگب ،  دهدب و  سیونشوخ  رهاط  هب  رگا  ار  زامن  ظافلا 
 . دشکب هتوب  لگ و  مه  ار  نآ  رود  دسیونب و  یگنر  ۀـسالگ  ۀحفـص  کی  يور  رب  ار  هدجـس  عوکر و  رکذ  دـمح ،  وا  مه  دـعب  سیونب .  ، 
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 ، ار زامن  لمع  دیاب  رازگزامن  تسا ؟  زامن  نیا  ایآ  میدروآ .  تهاگرد  هب  ار  زامن  نیا  ام  مییوگب ،  میربب و  راگدرورپ  شیپ  ار  نآ  ام  دـعب 
ْمِِهتَالَـص ِیف  ْمُـه  َنـیِذَّلا  تـسا « :  تـمحر  هـب  ندیـسر  هار  نـیا  دـینیبب  دربـب .  یهلا  هاگــشیپ  رد  ار ،  زاـمن  ظاـفلا  هـن  ار و  زاـمن  طـخ  هـن 

نیا اـب  زاـمن  نـیا  هـک  ارچ  ار ؛  رازگزاـمن  مـه  دـیوگیم و  ار  زاـمن  مـه  دـیوگیمن ،  ار  رازگزاـمن  نآرق  رگید  اـج  نـیا  ( ، 13 «) َنوُعِشاَخ
؟  هدمآ شیپ  ام  يارب  لاح  هب  ات  یتلاح  نینچ  ایآ  تسا .  یکی  يراوتسا ،  رد  تمکح و  رد  یتسرد ،  رد  یکاپ ،  رد  رازگزامن 

 ، دراد حبـص  زاـمن  هب  عجار  راـگدرورپ  هک  يرظن  نآرق ،  ياـج  چـیه  رد  ناوج !  ناردارب  دـیزادرپب .  ناـتزامن  هب  رتشیب  ناوج !  ناردارب 
فرط کی  تعکر  ود  نیا  تسا و  فرط  کی  تعکر  هدزناپ  نآ  نآرق ،  رد  ینعی  درادن ؛  ءاشع  برغم و  رصع ،  رهظ ،  ياهزامن  هب  عجار 

هک يریبعت  فرط .  کی  تعکر  ود  نیا  تسا و  فرط  کی  تعکر  هدزناپ  دوشیم .  عیاض  ردقچ  روشک  نیا  رد  حبص  زامن  دینیبب  امش  و  ، 
 ، ءاشع برغم و  رـصع ،  رهظ ،  زاـمن  هب  عجار  یلو  (. 14  « ) ًادوُهْـشَم َناَکِرْجَْفلا  َنآُْرق  َّنِإ  ِرْجَْفلا  َنآُْرق  َو  تسا « :  نیا  دراد  حبـص  زاـمن  زا 
 ، میوگیم طقف  و  تسین ،  ًادوُهْـشَم » َناَک  ِرْجَْفلا  َنآُْرق  َّنِإ  ِرْجَْفلا  َنآُْرق  َو   » يانعم حیـضوت  لاجم  اـج  نیا  رد  هتبلا ،  دـیوگیمن .  ًادوُهْـشَم » »

دیوگیم َحَْلفَأْدَق » ( » 15  . « ) َنُونِمْؤُْملا َحَْلفَأْدَق   : » دـیوگیم شرازگزامن  ةرابرد  هک  تسا  يزامن  هچ  نیا  تسا .  کیراب  یلیخ  زامن  ةداج 
راگتـسر دیوگیم ،  هکلب  دوشیم ؛  راگتـسر  ًادعب  زامن  نیا  دیوگیمن ،  دروآیمن ؛  عراضم  تروص  هب  ار  نآ  و  حلفیدق »  » دیوگیمن و  ، 

اب رگا  هدش .  مامت  دشاب ؛  نیحلاص  ادهـش و  نیقیّدِص ،  ایبنا ،  شیپ  زامن  نیا  تمایق  رد  هک  مدز  مه  رهم  هدـش و  اضما  هدـش ؛  مامت  هدـش ؛ 
هچ هدیسر .  حالف  هب  دیوگیم  دسریم .  حالف  هب  هدنیآ  رد  هللا  ءاش  نا  هدرک و  ار  اهراک  نیا  هک  دوب  نیا  شیانعم  دروآیم ،  عراضم  لعف 

 . تسا یفاک  لماک  زامن  تعکر  ود  کی و  طقف  شرمع  لک  دیامرفیم :  (ع ) قداص ماما  زامن ؟  زا  رادقم 

ام رصع  ۀنومن  ياهزامن 

مه ناتـسمز و  رد  مه  لاس  تصـش  هک  میهاوخیمن  امـش  زا  ار  یـشاک  دـنوخآ  زاـمن  اـهربنم  يور  اـم  رگید  زورما  ناوج !  ناردارب  هتبلا ، 
مامت زا  دعب  و  دشیم ،  ادج  يادج  ایند  زا  زامن  رد  دناوخیم ،  زامن  یتقو  ناهفـصا ،  ردص  ۀسردم  ناویا  رد  شاهرجح و  رد  ناتـسباترد ، 
زاـمن رد  مه  شرهظ ،  زاـمن  رد  مه  درکیم ،  ضوـع  دوـب ،  هدـش  سیخ  هیرگ  ترثـک  رثا  رب  هک  ار  شنهاریپ  تفریم  دـیاب  زاـمن ،  ندـش 

نآ اب  تفر و  هدجـس  هب  یتقو  رتو ،  زا  دـعب  ردـص ،  ۀـسردم  رد  شبـش  زامن  رد  شیاشع .  زامن  رد  مه  شبرغم و  زامن  رد  مه  شرـصع ، 
هب اهنآ ،  ۀـمه  هسدـم ،  ياهتخرد  اهگرب و  اهراوید ،  اـهرجآ ،  ماـمت  ( ، 16 «) ِحوُّرلا َو  ِۀَِکئالَْملا  ُّبَر  ٌسوُّدـُق  ٌحوُّبُـس   : » تفگ شلاح 

 . درک شغ  دینش و  ار  اهحیبست  نیا  رفن  کی  ٌسوُُّدق ، » . . .  ٌحوُّبُس   ، » دنتفگیم دنتشاد  دنوخآ  لابند 
ات یگلاس  دون  نس  رد  موحرم  نآ  هک  يزامن  هب  مینک ؛  توعد  نآ  هب  ار  امش  ات  مییوگیمن  ار  يدرجورب  یمظعلا  هللا  تیآ  موحرم  زامن  ام 

رکذ مه  دادیم و  لوط  ار  هدجـس  عوکر و  تعامج ،  رد  دوخ  بجاو  ياهزامن  ماـمت  رد  وا  دـناوخیم .  تعاـمج  رد  شرمع ،  رخآ  بش 
ۀتفگ نیا  ساسا  رب  تفگیم .  راب  تفه  هدمحب » یلعألا و  بر  ناحبس   : » ار هدجس  رکذ  مه  و  هدمحب » میظعلا و  بر  ناحبـس   : » ار عوکر 

یهاگن وا  دـیرادن .  ار  راک  نیا  تردـق  رگید  الـصا  امـش  دـنتفگیم ،  ناـشیا  هب  ( ، 17 «) ٍجَرَح ْنِم  ِنیِّدـلا  ِیف  ْمُْکیَلَع  َلَـعَج  اَـم  َو   : » نآرق
ناوت امـش ،  ياهمومأم  دـنتفگیم ،  ناشیا  هب  تسین .  ماـقم  نیا  رد  ًالـصا  ٍجَرَح » ْنِم  ِنیِّدـلا  ِیف  ْمُْکیَلَع  َلَـعَج  اَـم  َو   : » تفگیم درکیم و 

 ، درمریپ یناتـسرهش ،  نارفاسم  نانآ  نایم  رد  هک  دننکیم  ادـتقا  امـش  هب  دـنراد  رفن  رازه  جـنپ  نآلا  دـنرادن .  ار  ياهدجـس  عوکر و  نینچ 
ار دوخ  دوجـس  عوکر و  نیا  ًالقا  دـنیآیم .  امـش  زامن  رد  روضح  يارب  نارهت  زا  مه  يدارفا  هزات  تسه ؛  اههدروخامرـس ،  لـثم  ضیرم ، 
 ، ییاد ومع و  ردام ،  ردپ ،  دنکب .  لوبق  ار  اهداهنـشیپ  نیا  دناوتب  هک  دوبن  یماقم  لاح و  رد  شرمع ،  رخآ  بش  ات  ناشیا  یلو  دینک ،  مک 
مه تاهداوناـخ  اـب  دروخیمن و  تترخآ  اـیند و  درد  هب  ياهتخیر ،  مه  يور  وا  اـب  هک  يرتخد  نیا  دـنیوگیم ،  دـننکیم و  رَود  ار  ناوج 
نم يارب  ار  وا  مه  رگا  و  مریگیم ،  نز  نم  دیتفرگ ،  نم  يارب  ار  رتخد  نیا  رگا  دراد .  اپ  کی  غرم  دیوگیم ،  ناوج  دـیآیمن .  رد  روج 

تفگیم وا  دندوب .  هدش  روط  نیا  يدرجورب  ياقآ  لاثما  مه ،  انعم  ملاع  رد  مشکیم .  ار  مدوخ  هک  نیا  ای  مریگیمن  نز  نم  ای  دیتفرگن ، 
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هک منک  مک  ار  يرـضحم  نینچ  رد  روضح  نم  ییوگیم ،  وت  منکیم .  فیَک  موریم و  مبوبحم  رـضحم  رد  موریم ،  عوـکر  یتـقو  نم  ، 
ار ناشیا  دوخ  هتبلا ،  مدوب ،  هدید  ار  ناشیا  مداخ  نم  دـیایب ،  مظعا  دجـسم  هب  زامن  يارب  تسناوتیمن  هک  یهاگ  تقو  نآ  مناوتیمن .  نم 

مکارتم دیدش و  ردق  نیا  يدرجورب  ياقآ  ياهراک  رهظ ،  تقو  رگا  تفگیم ،  ناشیا  مداخ  ماهدوب ،  مه  ناشیا  زامن  رد  مدوب و  هدید  مه 
رد مه  قاتا  نآ  دـیلک  هک  یلاح  رد  تفریم ،  شقاـتا  نورد  هب  تفرگیم ،  هک  ار  وضو  دورب ،  مظعا  دجـسم  هب  دیـسریمن  رگید  هک  دوب 

تـشه هک  ار  رـصع  رهظ و  زاـمن  و  درکیم ،  دـیلک  تشپ  زا  ار  برد  ناـشیا  منک ،  رـضاح  راـهان  مورب  متـساوخیم  هک  نم  دوـب .  شبیج 
ات مدشیم  لطعم  ناشیا  قاتا  برد  تشپ  نم  دادیم و  لوط  تعاس ،  کی  زا  شیب  دناوخ ،  هقیقد  جـنپ  رد  ار  نآ  دوشیم  تسا و  تعکر 

کـشا هک  سب  زا  دـنک .  ضوـع  ار  شنهاریپ  دـناوتب  ناـشیا  اـت  منک  رـضاح  مه  ار  ینهاریپ  نمـض ،  رد  مونـشب .  ار  اـقآ  مود  زاـمن  مـالس 
 . درکیم سیخ  ار  نهاریپ  نیا  زامن ،  رد  شراولیس 

نیع درکیم ،  یـشاقن  ار  زامن  نیا  تقو  نآ  ناشیا  دیآیم ؟  رب  دـیآیمن .  رب  مه  ام  تسد  زا  ناوخب .  مییوگیمن  ار  يزامن  نینچ  ناوج ! 
هتشادن مس  دشاب ؛  هتشادن  مد  دشاب ؛  هتشادن  خاش  لقادح  هک  مینک  یشاقن  يزامن  کی  مییایب  الاح  ام  درکیم .  یشاقن  ار  نآ  همئا ،  ایبنا و 

 . مدوب هدید  مدوخ  مشچ  اب  میوگیم ،  هک  ار  ییارجام  نیا  نم  دندناوخیم .  يزامن  نینچ  ناگرزب  دـشابن .  جـک  شاهنوگ  بل و  دـشاب ؛ 
مدوخ متـسه .  زامن  ات  دنچ  نآ  تذل  رد  زونه  هک  ماهدـید  زامن  ات  دـنچ  نم  هتبلا ،  تسا .  هدرکن  فیرعت  میارب  یـسک  رگید  ار  ارجام  نیا 

 : میدید مدرم  تسد  یلو  میدروخن ،  مدنگ  نان  تفگ  مدید .  ار  نآ  یلو  ماهدناوخن ،  ار  يزامن  نینچ 
ار زامن  نیا  ینعی  دوریمن ؛  مدای  هک  مدید  لامح  کی  زا  يزامن  نآ  زا  ياهشوگ  رد  دوب ،  دنسپهاش  شمـسا  ًالبق  هک  رهـشمالسا  رهـش  رد 
نآ اب  و  دوب ،  کشا  رد  قرغ  هک  یمشچ  اب  دادیم و  مالـس  تشاد ،  الاح  هک  یلاح  نآ  اب  دیـسر ،  هک  زامن  مالـس  هب  مدرک .  سح  ًالماک 

؛  تسا رهاظ  باـطخ  کـیلع ، » « » کـیلع مالـسلا   : » تفگیم تشاد  دوب  مولعم  مسق  ادـخ  هب  تشاد ،  اـیند  اـب  زاـمن  رد  هک  ياهطبار  عطق 
 . تسا یباطخ  مالـس  مالـس ،  ییوگب .  مالـس  وا  هب  ینیبب و  ار  ربمغیپ  دـیاب  رازگزاـمن !  ینعی  تسین ؛  هیلع »  » دراد و فاـک  کـیلع » » نوچ

يروج کی  دـیدیم و  ار  ربمغیپ  تشاد  لاـمح  نآ  راـگنا  و  منیبیم ،  ار  وت  مراد  یتسه و  رـضاح  هک  یـسک  يا  ینعی  کـیلع ، » مالـسلا  »
 . دادیم مالس 

 . تسا يروـضح  باـطخ  نوـچ  تفگیم ؛  مالـس  ناـنمؤم  نیحلاـص و  حاورا  ناگتـشرف ،  ۀـمه  هب  تشاد  راـگنا  مه  مکیلع » مالـسلا   » اـب
 . منکیم هدهاشم  مراد  هک  یناسک  يا  ینعی  مکیلع ؛ » »

زامن رصانع  ةدنکارپ  يازجا  زا  تقیقحرد ،  هدرک و  داهنشیپ  شباتک  رد  دوخ  تمحر  هب  ندیـسر  يارب  راگدرورپ  هچنآ  زا  هنومن  کی  نیا 
نم تسد  هب  نک و  لماک  تدوخ  دوجو  رد  ار  نیا  هتفگ ،  ام  هب  ار و  یتیفیک  تلاح و  اـی  هتـشاذگ ،  اـم  راـیتخا  رد  ار  یظفل  وا  دـشابیم ؛ 
ٍْریَخ ْنِم  مُکِسُفنَِأل  اُومِّدَُقت  اَم  َو   : » مراد یم  هگن  متفرگ  وت  زا  ار  لماک  بیعیب و  سنج  نیا  یتقو  شابن .  هتـشادن  نآ  هب  يراک  رگید  هدب و 

 ، رجا ریخ و  رظن  زا  ( : 19 «) ًارْجَأ َمَظْعَأ  َو  ًاْریَخ  َوُه   » هک ینیبیم  رـضاح  ار  نآ  يدمآ ،  نم  شیپ  هک  گرم  زا  دعب  ( : 18 «) ِهَّللا َدنِع  ُهوُدَِجت 
تدوـخ ِکـلم  متیاـضر ،  تشهب و  تروـص  هب  ًادـعب  متفرگ و  هک  ار  وـت  سنج  نیا  نم  تقو  نآ  تسا .  هدـش  رتگرزب  رتـهب و  وـت  يارب 

هچ یناوخب و  هچ  متـسین ؛  وت  زامن  يادگ  نم  يراد .  زاین  نم  زامن  هب  هک  یتسه  وت  نیا  هکلب  مرادن ،  يزاین  وت  زامن  هب  نم  نوچ  منکیم ؛ 
ینیـشنب و هک  نیا  هن  یـسریمن .  نم  تمحر  هب  زامن  نودب  وت  یـسریمن .  ییاج  هب  زامنیب  وت  یتسه .  نم  زامن  يادگ  وت  یلو  یناوخن ، 

وت رگم  مسرپیم ،  مناوخیمن .  زامن  نم  نیمه ،  يارب  و  دراد ،  هدـنب  زامن  هب  يزاین  يوق ،  يادـخ  هک :  ییوگب  يرو  يرد  ییوگب ؛  هواـی 
دنمزاین زیچ  چیه  هب  ادخ  میدنمزاین و  زیچ  همه  هب  ام  يدیمهف ؟  هزات  وت  تسا ؟  ینغ  دـنوادخ  دنتـسنادیمن  اهنآ  یمهفیم ؟  رتهب  ایبنا  زا 

 . تسین

دیناوخب لماک  زامن  دنچ  لقادح  رمع ،  رخآ  ات 
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انب بیع  اب  ار  اهنیا  هتـشذگ  رد  رگا  ام  دـینک .  نینچ  مه  اهرتگرزب  امـش  و  دـیروایب ،  اج  هب  بیعیب  ار  لـمع  نیا  لقادـح  اـهناوج  اـّما 
هدماین توملاکلم  زونه  هدنام و  نامرمع  زا  هک  لاس  دـنچ  ای  هتفه ،  دـنچ  ای  ههام ،  دـنچ  ای  هزور ،  دـنچ  نیا  میدومن ،  یـشاقن  میدرک و 

لوبق ًانیقی  دـیروایب ،  اج  هب  ار  ات  راهچ  نیا  رگا  و  دـیامرفیم ،  ربمغیپ  قداص و  ماما  هک  مینک  یـشاقن  یلماک  زامن  اـت  راـهچ  مییاـیب  تسا ، 
مه ار  اهنآ  میـشوپیم و  مشچ  امـش ،  ۀتـشذگ  ياهزامن  ّلک  بیع  زا  زامن ،  ات  راهچ  نیا  تکرب  ضحم  دـنیوگیم ،  امـش  هب  دـننکیم و 

 : مینکیم لوبق 
يرپ مدآ و  دنقشع ،  یتسه و  لیفط 

(20) يربب ـی  تدا ـ عس ا  ــ ام ت ـی بـنـ تدارا
نآرق رد  امـش  تسا .  نآرق  رد  اـههنومن  نیا  زا  یکی  منکیم .  رکذ  ناـتیارب  مه  رگید  هنومن  ود  ـالاح  دوب و  هنومن  کـی  ناـیب  اـج  نیا  اـت 

دینیبیم و دیجم ،  نآرق  رخآ  ءزج  ات  ِهِّلل ، » ُدْمَْحلَا   ، » تسا دمح  ةروس  هک  نآرق  لوا  زا  ار  دمح  يانعمرپ  ینارون و  كرابم ،  ۀملک  دـیجم 
کی الاح  نیا  ( 21  . «) َکِّبَر ِدْـمَِحب  ْحِّبَـسَف   : » تسا هدرک  دـمح  هب  رما  رّرکم  تروص  هب  ار  اـم  دـنوادخ  هک  دـینیبیم  نآرق  رد  مه  ًارارک 
ینعی دمح ؛  هچ ؟  ینعی  دمح  هک  دوشیم  حرطم  شـسرپ  نیا  لاح  دنکیم .  دـمح  هب  رما  هک  دـینیبیم  دایز  دـیجم  نآرق  رد  یلو  هنومن . 

نیا روایب .  لماک  ار  دمح  نیا  یلو  نک ،  يرازگـساپس  نک و  راهظا  ار  ادـخ  تالامک  اهیگتـسارآ و  تافـص ،  ییابیز ،  لامج ،  لالج ، 
 ، راگدرورپ زا  یلامک  ره  رانک  ای  یلیمج ،  فصو  ره  رانک  ای  یتمعن ،  ره  رانک  رگا  نم  تسیچ ؟  لـماک  دـمح  هک  دوشیم  حرطم  لاؤس 

ناسانشنآرق نف ،  دیتاسا  هن ؟  ای  تسا  یفاک  َنیَِملاْعلا ، » ِّبَر  ِهِّلل  ُدْمَْحلَا   : » میوگب منیـشنب و  شلامک ،  ياههولج  هچ  شدوخ و  لامک  هچ 
امـش دـنیوگیم  اهنآ  دـننکیم ؟  ریوصت  هنوگچ  ار  لماک  دـمح  نافرع ،  لها  تمکح ،  لها  لـقع ،  لـها  نیرهاـط ،  همئا  رکذ ،  لـها  ، 
یلوق ۀبترم  اّما  یلاح » .  ۀـبترم  یلعف و  ۀـبترم  یلوق و  ۀـبترم   : » يروایب ار  دـمح  نیا  هبترم  هس  رد  هک  دوشیم  لماک  یتروص  رد  تدـمح 

 ، دندوتـس ار  وا  اـیبنا  هکناـنچنآ  هدرک ؛  دـمح  ار  شیوـخ  شدوـخ  هکناـنچنآ  ار  ادـخ  هک  تسا  نیا  مه  نآ  تـسا .  ناـبز  راـک  طـقف 
رد هچ  نم  ِءاَّرَّضلا » .  َو  ِءاَرَّسلا  یَلَع  ُهُدَـمْحَا  َو   : » اروشاع بش  رد  (ع ) نیـسح ماما  دـمح  لثم :  دیاتـسب ،  دندوتـس ،  ار  وا  همئا  هکناـنچنآ 

متسه گرگ  رازه  یـس  راتفرگ  تسا و  اروشاع  هک  مه  بشما  هچ  و  منکیم ،  دمح  ار  ادخ  مشاب ،  دور  همـشچ و  رانک  هویمرپ ،  غاب  کی 
دینیبب منکیم .  دـمح  ار  ادـخ  متـسه ،  یغاب  نانچ  طسو  هک  نیا  نیع  دـنریگیم ،  تراسا  هب  ار  ماهچب  نز و  موشیم و  هعطق  هعطق  ادرف  و 

 ، هللادمحلا یهدب ،  بابکولچ  ام  هب  يربب و  غاب  رد  ار  ام  رگا  هک  دیوگیمن  ادخ  هب  دنکیم ؟  یشاقن  ار  دمح  دراد  هنوگچ  (ع ) نیسح ماما 
هب يراـک  هن  نم  ( 22  . « ) ءاَّرَّضلا َو  ِءاَرَّسلا  یَلَع  ُهُدَـمْحَا  َو   : » دـیوگیم هکلب  یهلل ؟  دـمحلا  هچ  ینکب ،  اـهگرگ  نـیا  راـتفرگ  رگا  اـّما  و 

 . تسا نم  تمعن  یلو  هک  متسه  وا  سدقم  دوجو  قشاع  نم  یشوخان .  هب  هن  مراد و  یشوخ 
یَلَع ِهِلل  ُدْـمَْحلَا  میوگب :  ای  اَهِّلُک ،  یَلَع  ِهِلل  ُدْـمَْحلَا  میوگب :  ای  َنیِِملاَْعلا ،  ِّبَر  ِهِلل  ُدْـمَْحلَا  میوگب :  ای  ُدَـمْحَا ،  میوگب  هچ  یلوق ،  دـمح  رد 
هدرک دـمح  ار  شیوخ  شدوخ  هک  روـط  نیا  و  ( ، 23 « ) ٌروُکَـش ٌروُفََغل  اَنَّبَر  َّنِإ  َنَزَْحلا  اَّنَع  َبَهْذَأ  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا   : » میوگب ای  ِۀَـمْعِّنلا  ِّلُک 

 . تسا هدشن  لماک  هبترم ،  نیا  رد  دمح  یلو  تسا ،  دمح  هبترم  کی  نیا  منک .  دمح  ار  وا  تسا ، 
ار اپ  توهـش و  مکـش ،  تسد ،  نابز ،  شوگ ،  مشچ ،  هک  نیا  ینعی  هچ ؟  ینعی  یلعف ؛  دمح  تسا .  یلعف  دمح  ۀبترم  دمح ،  مود  هبترم 
 . مناشکب اهریخ  ۀمه  هب  مرادب و  هگن  ناهانگ  ۀـمه  زا  ار  اضعا  ۀـیقب  مشچ و  هک  تسا  نیا  اهنآ ،  دـمح  هار  و  مناشکب ،  دـمح  هار  رد  مه 

 . تسا یلعف  دمح  نیا ، 
مامت هللادمحلا ،  میوگیم :  یتقو  الاح  تسا .  یلاح  دـمح  نیا ،  مناکتب .  یقالخا  لیاذر  ۀـمه  زا  ار  منطاب  هک  تسا  نیا  یلاح ،  دـمح  اّما 

نیا موشیم .  ملاع  نابرهم  راگدرورپ  ۀصاخ  تمحر  قحتـسم  نم  و  تسا ،  دـمح  رد  ًالمع  مه  منطاب  تسا .  دـمح  رد  ًالمع  مه  میاضعا 
مه نتفگ  نخس  لاس  رازه  اب  رتفد  نیا  دنچ  ره  منکیم ،  مامت  ار  یناطیش  یهلا و  زامن  ةرابرد  نخـس  اج ،  نیا  تسا .  نآرق  ياهییامنهار 

 . تسا یناوارف  بلاطم  يزاسناسنا  يارب  تایاور ،  رد  نآرق و  رد  دوشیمن و  مامت 
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هن دراد .  تمیق  ام  ۀیرگ  هک  نیا  هن  (ع ، ) هللادبعیبا رب  هیرگ  زج  تسین  یهار  چیه  نطاب ،  لد و  يور  ياهرابغ  درگ و  نتـسش  يارب  هتبلا ، 
نیا نامدوخ ،  رب  ندرک  هیرگ  اب  ام  تقیقح ،  رد  تسا .  هدرک  ادـیپ  تمیق  نیمه  يارب  هدوب و  (ع ) هللادـبعیبا هب  لـصو  کـشا  نیا  نوچ  ، 

ار راک  نیا  مه  وا  ار و  ام  نک  كاپ  ناجاقآ !  مییوگیم ،  مینکیم .  نامنطاب  دراو  میریگیم و  ار  (ع ) هللادـبعیبا تسد  مینکیم .  ار  راـک 
 . دنکیم
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يداـبآیجاح یحلاـص  هللاتـمعن  هتـشون  هاـگنیمک  رد  ناطیـش  روآدـیدپ :  ماـن  ناوـنع و  هللاتـمعن  يداـبآیجاح  یحلاـص  هسانــشرس : 
يدابآیجاح 1379. یحلاص  هللاتمعن  رشن :  تاصخشم 

ص 304 يرهاظ :  تاصخشم 
اهناطیش عوضوم :  ناطیش  عوضوم :  سیونریز  تروصهب  همانباتک  تشاددای :  لایر  410000-174-350-964 کباش : 

BP226/1/ص2ش9 هرگنک :  يدنب  هدر  ینآرق  ياههبنج  ناطیش --  عوضوم :  ثیداحا  ناطیش --  عوضوم : 
297/467 ییوید :  يدنب  هدر 

م11626-79 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

همدقم

رظن نانآ  دننک ، هعلاطم  هک  مداد  الضف  نایانـشآ و  ناتـسود و  هب  ار  نآ  یطخ  هخـسن  متـشون و  ار  قداص ) نادهاش   ) باتک هک  نآ  زا  سپ 
متشاد هک  یلمءات  اب  هدنب  دوب . دهاوخ  رت  باذج  ناگدنناوخ  يارب  دشاب ، رت  شیب  نآ  یناتـساد  هبنج  هک  دوش  هتـشون  یباتک  رگا  هک  دنداد 

يوب راتشک ، تشک و  یناریو و  میا . هتشاذگ  رس  تشپ  ار  گنج  لاس  تشه  هک  ینامز  اصوصخم  تسا . تسرد  داهنـشیپ  نیا  هک  متفایرد 
هودنا رثا  رد  اه  مشچ  هتفوک ، اه  ندـب  هتـسخ ، راکفا  هک  ینامز  رد  تسا . هتفرگ  ارف  ار  اج  همه  دیهـش  لولعم و  حورجم و  توراب ، نوخ و 

بمب و راجفنا  هراپمخ و  هلولگ و  کنات و  پوت و  يادـص  ندینـش  رثا  رد  اه  شوگ  هدـش ، قنور  مک  ناگتـسب  نادـنزرف و  راـظتنا  ههبج و 
، ناضمر كرابم  هام  رد  دیع ، بش  رد  رحس ، عقوم  حبص و  لوا  رد  نآ ، ياه  همین  بش و  رـس  رد  تقو ، یب  تقو و  رد  تکار ، کشوم و 

. هدش كان  تشحو  ياهادص  زا  رپ  اتسور ، رهش و  رد 
هار هناخ و  هبملت  هاگشناد ، ناتـسبد و  ناتـسرامیب ، يرادهب و  هناخ ، تراجت  هسـس و  ؤم  رازاب ، اه و  هزاغم  نامورحم ، ياه  هناخ  هک  ینامز 

. هدش هدیشک  شتآ  هب  ناریو و  نهآ و 
نیطایش برغ ، قرش و  اکیرمآ ، گرزب  ناطیش  توبن : هلالس  نیا  بالقنا ، گرزب  ربهر  ریبک و  ینیمخ  تما ، ماما  هدومرف  هب  هک  ینامز  رد 

هیلع همه  ربخ ، یب  ادـخ  زا  لد و  روک  ناقفانم  هقطنم ، عجترم  نارـس  رفک ، كرـش و  ناراد  مدرـس  نانآ ، ناـنامیپ  مه  کـچوک ، گرزب و 
ار یباتک  مداتفا  رفک  هب  يراگزور  نینچ  کی  رد  دـنا ؛ هدـش  زورما  نادـحتم  ناتـسود و  زورید ، نانمـشد  هتـسب و  رمک  نیملـسم  مالـسا و 

ءزج ود  نامیا  نم  هدیقع  هب  مدیزگرب . ار  یسانش ) ناطیش  عوضوم   ) هک دوب  نیا  دشاب . هدنزاس  مه  هتـشاد و  یناتـساد  هبنج  مه  هک  مسیونب 
تخانش زج  تسین  يا  هراچ  میشاب  تسرپاتکی  سانشادخ و  یتسرد  هب  میهاوخب  رگا  یـسانش ، ناطیـش  يرگید  یـسانشادخ و  یکی  دراد .

. ادخ دض 
هب يزیچ  دشابن  دض  ات  ینعی  تخانـش ؛ نآ  دـض  اب  دـیاب  ار  يزیچ  ره  هک  تسا  انعم  نیدـب  اهدادـضاب ) ءایـشالا  فرعت  : ) دومرف هک  یتیاور 

، تورث يریـس و  اـنغ و  دـض  يزیچ  یب  یگنـسرگ و  رقف و  ییانـشور ، دـض  تملظ  زور ، دـض  هک  بش  دـننام  دوش ؛ یمن  هتخانـش  یبوـخ 
: تسا لقع  دض  یلقع  یب  ییاناد ، ملع و  دض  ینادان  تلاهج و  امرگ ، دض  امرس  تینما ، دض  جرم  جره و  ینماان و  تمالس ، دض  یضیرم 

. دیآ یمن  تسد  هب  تسرد  لقع  ملع و  تمالس ، تورث ، ییانشور ، زور ، شزرا  دنشابن  دادضا  نیا  رگا  هک 
رتشیب شا  یسانش  ناطیـش  ناسنا  هچ  ره  دشاب . مه  سانـش  ناطیـش  ناسنا ، هک  نیا  گرم  دوش  یمن  لماک  ناسنا ، یـسانشادخ  ور  نیمه  زا 
نارازه اج و  یب  يزوس  لد  نداد ، غورد  ياه  هدعو  اه ، هلیح  اه ، هنتف  اه ، هسوسو  ندروخ ، غورد  مسق  ناطیش ، ياه  هعدخ  رکم و  دشاب ،

ره نمـشد  هک  دناد  یم  دروخ و  یمن  ار  وا  رذـگدوز  ياه  هسوسو  لوگ  دور و  مین  وا  لابند  رگید  دسانـش و  یم  ار  ناطیـش  گنرین  رازه 
یتقو دنک ، مین  یتشآ  دیآ و  یمن  هار  هب  تقو  چیه  ناطیـش  دننام  يا  هدـش  هدـنار  و  زیچ ، همه  زا  دـیماان  نمـشد  تسا . نمـشد  دـشاب ، هک 

، هک نیا  نخـس  هاتوک  تسا . یـسانش  ناطیـش  یـسانشادخ ، زا  یمین  سپ  تفر . دـهاوخ  ادـخ  لابند  هاوخاـن  هاوخ  تفرن  وا  لاـبند  صخش 
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رد ات  دنسانشب  یبوخ  هب  ار  وا  مرتحم  زیزع و  ناگدنناوخ  هک  دیما  دشاب . یم  ناتفص  ناطیـش  ناطیـش و  هب  طوبرم  امـش  يور  شیپ  راتـشون 
. دنسانشب رتهب  ار  ادخ  هجیتن ،

ناطیش فیرعت 

. دراد همادا  نانچ  مه  دوب و  هدرب  ورف  ماهبا  تشحو و  زا  ییایند  رد  ار  اهناسنا  هراومه  ناطیش ، هناسفا  مایالا ، میدق  زا 
هـسوسو زا  یماجرف  دب  راک  ره  هدرک ، اوغا  ناطیـش  ار  فرحنم  دارفا  دـنا ، ناطیـش  كریز  نامرفان و  شوگ و  يزاب  ياه  هچب  دـنیوگ : یم 

. دراد تسد  ناطیش  ینوگشدب  راک  ره  رد  تسا و  ناطیش  ياه 
یم ملع  دق  همه  ربارب  رد  دراد ، راک  مدرم  همه  اب  وا  دـنراد ، دوجو  اج  همه  رد  شراصنا  ناوعا و  تسه ، اج  همه  رد  ناطیـش  دـنیوگ : یم 

. دراد رایتخا  رد  نوگانوگ  ياه  ماد  دهد و  یم  بیرف  يا  هناهب  هب  ار  یناسنا  ره  دنک ،
یمرگرـس يارب  ناـسیون ، هصق  تسا . ناـنآ  ندـیناسرت  ندرک و  مار  يارب  يا  هلیـسو  سرت و  تـشحو و  لـماع  اـه  هـچب  نـهذ  رد  ناـطیش 

رد زیمآرارـسا  تردـق  کی  كانتـشحو و  حبـش  کی  یگدـنز ، ياه  لاس  نیتسخن  زا  هتخاس و  یلاـیخ  دوجوم  کـی  ناطیـش  زا  ناـکدوک 
. دننیرفآ یم  ناشنهذ 

، دنک یم  رادیب  ار  یناسفن  تالیامت  دراد ، یم  او  تیصعم  هب  ار  ناسنا  تسا ، هانگ  بیرف و  لماع  ناطیـش  نالاس ، گرزب  يارب  دنیوگ : یم 
ار رگ  ناریو  تاوهش  ددرگ ، یم  يدعت  زواجت و  ثعاب  دروآ ، یم  دیدپ  ار  عورشمان  اه  هتساوخ  دوش ، یم  ناسنا  شزغل  طوقـس و  بجوم 
تجاجل و دناشک ، یم  داسف  یهابت و  هب  ار  یمدآ  دنیرفآ ، یم  جنر  تبیـصم و  دزاس ، یم  رو  هلعـش  ار  بضغ  مشخ و  دـنک ، یم  کیرحت 

. دهد یم  قنور  ار  يرسدوخ 
ادـخ و تنعل  ناطیـش ، رب  نیرفن  دـیوگ : یم  دـنلب  يدایرف  اب  تمادـن  يور  زا  ناسنا  تسا ، وا  راک  ناطیـش و  زا  تافـص  نیا  یماـمت  زین : و 

. دنا هتسناد  یم  ینایصع  يراک و  ره  لوئسم  ار  ناطیش  هک  هدوب  لومعم  مالسلا  هیلع  مدآ  ترضح  نامز  زا  هویش  نیا  داب ، وا  رب  هکئالم 
بلطم تقیقح  رگ ؛ نایغط  شکرس و  دیلپ و  تسا  یحور  ورین و  رادرکدب ، رایسب  راکبان و  تسا  یتردق  ناطیـش ، دنا : هتفگ  وا  فیرعت  رد 

؛ ناشن یب  تسا  یمـسا  درادـن ، یلقتـسم  دوجو  دـنک و  تلالد  صخـشم  نیعم و  يدوجوم  رب  ات  تسین  صاخ  مسا  ناطیـش ، هک  تسا  نیا 
سیلبا نامه  دارم  دوش  یم  هدرب  ناطیـش  مان  هک  اهاج  بلغا  تسین ، وا  يارب  یناشن  مان و  چـیه  درادـن و  یجراخ  دوجو  هک  غرمیـس  دـننام 

. درک ربکت  یچیپرس و  دنوادخ  ياهروتسد  زا  هک  تسا 
هدوب انعم  نیا  یپ  رد  يونثم  تشاد ، دنهاوخ  دـنا و  هتـشاد  رارق  ناتریـس  کین  ناکین و  لباقم  رد  خـیرات  لوط  رد  شناراد  فرط  ناطیش و 

: تفگ هک 
هایس دیپسا و  تخاس  رب  ملع  ود 
هار سیلبا  رگید  مدآ  یکی  نآ 
تفر هاگ  رگشل  ود  نآ  نایم  رد 

تفر تفر  هچنآ  راکیپ  شلاچ و 
دش لیباه  مود  رود  نانچ  مه 

دش لیباق  وا  كاپ  رون  دض 
روج لدع و  زا  ملع  ود  نیا  نانچ  مه 

رود رود  ردنا  دمآ  دورمن  هب  ات 
وا مصخ  تشگ و  میهاربا  دض 
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وجگنج رازگ و  نیک  رکشل  ود  نآ  و 
ششوخان دمآ  گنج  يزارد  نوچ 

ششتآ دمآ  ود  ره  نآ  لصیف 
رکنو ار  یشتآ  درک  مکح  سپ 
رفن ود  نآ  لکشم  لح  دوش  ات 

قیرف نیا  نرق  نرق  رود و  رود 
قیفش ياسوم  هب  نوعرف و  هب  ات 

دوب برح  ناشنایم  ردنا  اه  لاس 
دوزف یم  یلولم  تفر و  دحز  نوچ 

قح دیزاس  مکح  ار  ایرد  بآ 
قبس ود  نیز  درب  یک  دنام  هک  ات 

یفطصم روط  رود و  ات  نانچ  مه 
افج رادهپس  نآ  لهجوبا  اب 
دومث موق  زا  دیزاس  رکن  مه 

دوبر رد  ار  ناشناج  هک  يا  هحیص 
داع موق  رهب  دیزاس  رکن  مه 

داب هک  ینعی  ور  زیت  زیخ  دوز 
نیکز نوراق  رب  دیزاس  رکن  مه 

نیک دیشوپ  نیمز  نیا  یمیلح  رد 
رهق هلمج  دش  نیمز  یمیلح  ات 

(1) رعق هب  ار  شجنگ  ار و  نوراق  درب 
. دوش یم  هبترم  مه 88  يور  هک  تسا  هتفر  راک  هب  عمج  تروص  هب  راب  هدجیه  درفم و  تروص  هب  راب  داتفه  نآرق  رد  ناطیش  هملک 

..... هک یسک  نیلوا  ناطیش 

: دنارارق نیا  زا  اهنآ  و  دوب . هدادن  ماجنا  ار  اهنآ  یسک  وا  زا  شیپ  دش و  بکترم  ار  اهراک  یضعب  هک  دوب  یسک  نیتسخن  ناطیش :
یلاح رد  كاخ  زا  وا  مشتآ و  زا  نم  تفگ : تسناد و  رتالاب  رترب و  مالسلا  هیلع  مدآ  ترضح  زا  ار  دوخ  دومن و  سایق  هک  یـسک  نیلوا  - 

(2 .) تسا رتالاب  كاخ  زا  شتآ  هک 
(3 .) درکن لمع  دوخ  قلاخ  روتسد  هب  دومن و  ربکت  یهلا  تمظع  اب  هاگشیپ  رد  هک  یسک  نیلوا  - 

. دومن تفلاخم  وا  اب  اراکشآ  درک و  ار  ادخ  ینامرفان  تیصعم و  هک  هک  یسک  نیلوا  - 
هدنز دبا  ات  دروخب  نآ  زا  یـسک  رگا  تسا و  دیواج  تخرد  نوچ  دیروخن ، تخرد  نیا  زا  هتفگ  ادخ  تفگ : غورد  هب  هک  یـسک  نیلوا  - 

(4 .) دوش یم  کیرش  ادخ  اب  دنام و  یم 
(5 .) منک یم  تحیصن  ار  امش  نم  تفگ : دروخ و  غورد  هب  مسق  هک  هک  یسک  نیلوا  - 

(6 .) دیشک لوط  لاس  رازه  راهچ  نآ  تعکر  کی  دناوخ و  زامن  هک  یسک  نیلوا  - 
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. درک تبحص  ینارنخس و  هکئالم  يارب  تفر و  ربنم  هک  یسک  نیلوا  - 
. دش كرشم  ادخ  هب  هک  هک  یسک  نیلوا  - 

(7 .) دروخ هدش  یهن  تخرد  زا  مالسلا  هیلع  مدآ  هک  ینامز  نامه  دناوخ ، زاوآ  انغ و  هک  هک  یسک  نیلوا  - 
. دمآ نیمز  هب  مدآ  هک  دوب  یماگنه  نآ  دناوخ و  دورس  یلاحشوخ  زا  هک  یسک  نیلوا  - 

. درک هیرگ  هحون و  نآ  ياهتمعن  تشهب و  دای  هب  دنداتسرف ، نیمز  هب  ار  وا  نوچ  تسیرگ ؛ دناوخ و  هحون  هک  یسک  نیلوا  - 
. دننک طاول  وا  اب  ات  داد  رارق  نانآ  رایتخا  رد  ار  دوخ  دمآ  طول  موق  نایم  هب  هک  ینامز  نوچ  ( 8) درک طاول  هک  یسک  نیلوا  - 

. دنزادنا شتآ  رد  نآ  اب  ار  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  ات  داد  ار  قینجنم  نتخاس  روتسد  هک  یسک  نیلوا  - 
. دننک تفاظن  ات  داد  مالسلا  هیلع  ناملیس  ترضح  نامز  رد  ار  مامح  نتخاس  روتسد  هک  یسک  نیلوا  - 

نیمز زا  ار  ابـس  هاـشداپ  سیقلب  ياـپ  یفاـضا  ياـهوم  هک  نیا  يارب  داد ، نامیلـس  ترـضح  ناـمز  رد  ار  هروـن  نتخاـس  هک  یـسک  نیلوا  - 
(9 .) دنربب

شیاـمزآ ار  سیقلب  دراذـگ و  قدـنخ  يور  ار  نآ  مالـسلا  هـیلع  نامیلـس  ترـضح  اـت  داد  ار  هشیـش  نتخاـس  روتـسد  هـک  یـسک  نـیلوا  - 
(10 .) دنک

. دنیوشب ار  دوخ  سابل  ندب و  مدرم  ات  داد  ار  نوباص  نتخاس  روتسد  هک  یسک  نیلوا  - 
. دننک درآ  ار  دوخ  ياه  مدنگ  مدرم  ات  داد  ار  بایسآ  نتخاس  روتسد  هک  یسک  نیلوا  - 

(11 .) دنادرگرب قح  ریسم  زا  دنک و  فرحنم  ار  مدرم  ات  درک  تعیب  رکبوبا  اب  هک  یسک  نیلوا  - 
. دیتسرپ اه  نامسآ  رد  ار  ادخ  هک  یسک  نیلوا  - 

! دروآ رد  بجعت  هب  ار  ناگتشرف  وا ، یگدنب  تدابع و  هک  یسک  نیلوا  - 
. درک ضارتعا  دوخ  يادخ  هب  هک  یسک  نیلوا  - 

(12 .) درک قیوشت  نآ  هب  ار  مدرم  حرطم و  ار  نارگید  هب  ندش  هیبش  هک  یسک  نیلوا  - 
(13 .) داد دای  مدرم  هب  ار  ود  نآ  درک و  وداج  رحس و  هک  یسک  نیلوا  - 

. تخاون ار  نآ  دوخ ، درک و  تسرد  زاس  هک  یسک  نیلوا  - 
(14 .) تشاذگ فلز  ییابیز ، يارب  هک  یسک  نیلوا  - 

. دیشارت ار  دوخ  شیر  ناربمایپ  اب  تفلاخم  يارب  هک  یسک  نیلوا  - 
. درک تسرد  بارش  مدرم ، ندش  تسم  يارب  هک  یسک  نیلوا  - 

. تخومآ لیباق  هب  ار  یقیسوم  بعل و  وهل و  تالآ  نتخاس  هک  یسک  نیلوا  - 
. دناوخ یم  هبطخ  دوش ، یم  منهج  دراو  یتقو  هک  یسک  نیلوا  - 

. دومن هعدخ  هلیح و  رکم و  هک  یسک  نیلوا  - 
(15 .) دیشک هرهچ  درک و  یشاقن  هک  یسک  نیلوا  - 

(16 .) دش رو  هلعش  شدسح  شتآ  هک  یسک  نیلوا  - 
. درک لادج  همصاخم و  قحان  هب  هک  یسک  نیلوا  - 

. دیشک دایرف  یتحاران  زا  و  ( 17) دومن تنعل  وا  هب  یلاعت  يادخ  هک  یسک  نیلوا  - 
(18 .) دیزرو رفک  ادخ  هب  هک  یسک  نیلوا  - 
(19 .) دومن یغورد  هیرگ  هک  یسک  نیلوا  - 
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. دوتس ار  دوخ  تقلخ  تدابع و  هک  یسک  نیلوا  - 
(20 .) تخاس ار  تب  همسجم و  ياه  تروص  هک  یسک  نیلوا  - 

. دندرک تنعل  ار  وا  لیفارسا  لیئاکیم و  لیئربج و  هک  یسک  نیلوا  - 
. دومن یفخم  ار  دوخ  درک و  رارف  هکئالم  سرت  زا  هک  یسک  نیلوا  - 

تروص هب  ار  دوخ  دـش ، یلمع  طول  موق  رد  سیلبا  هتـساوخ  یتقو  : ) دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  داد . هقحاسم  روتـسد  هک  یـسک  نیلوا  - 
مه اب  زین  امـش  داد  روتـسد  يرآ . دـنتفگ : باوج  رد  دـننک ؟ یم  طاول  مه  اـب  امـش  نادرم  اـیآ  تفگ : دـمآ و  ناـنز  غارـس  دروآ و  رد  نز 

(21 (.) دینک هقحاسم 

ناطیش ینعم 

نهذ دوش ، یم  هتفگ  ناطیـش  هملک  یتقو  تسا . مدرم  نابز  رـس  رب  هک  تسا  ییانعم  نامه  نآ  و  یحالطـصا ، یکی  دراد : ینعم  ود  ناطیش 
. درکن هدجس  مالسلا  هیلع  مدآ  ربارب  رد  درک و  ینامرفان  داتسیا و  ادخ  يور  رد  ور  هک  دوش  یم  ینوعلم  نآ  هجوتم  مدرم 

، شکرـس يدوجوم  تسپ و  ثیبخ ، دـیلپ ، ینعم  هب  ود  ره  هدـش و  هتفرگ  نطاـش )  ) و شطـش )  ) زا ناطیـش  تسا ، نآ  يوغل  ینعم  يرگید 
ینعم هب  نینچ  مه  دوـش . یم  هتفگ  هدـنهد  رازآ  يذوـم و  زوـمرم ، زیچ  ره  هب  رگید ، تراـبع  هب  دوـش . یم  هدرب  راـک  هب  ناـمرفان  درمتم و 

تمحر و زا  ندـش  رود  تقیقح ، قح و  زا  ندـش  رود  ندوب و  رود  هدـننک ، ترارـش  ریرـش و  یغاـط ، یغاـی و  دـننک ، فرحنم  فرحنم و 
رد تافـص  یناعم و  نیا  تسا . هدمآ  هدنوش  كاله  هدش و  كاله  كاپان ، تاذ و  دب  سنجدـب و  لد ، تخـس  يوخدـب و  یهلا ، ترفغم 

. تسا ناطیش  قیداصم  یناعم و  زا  اه  نیا  همه  هریغ  ناگدنزخ و  شوحو ، ای  دشاب  نایاپ  راهچ  رد  نج ، رد  ای  دشاب  ناسنا 
ناوعا نایرگشل و  سیلبا و  نآ  تسا و  روهشم  فورعم و  مدرم  نایم  رد  هک  تسا  نآ  یحالطصا  موهفم  انعم و  نامه  نآ ، صخاش  درف  و 
تشهب زا  مالسلا  هیلع  مدآ  دوخ و  ندش  نوریب  ثعاب  مالسلا ، هیلع  مدآ  دوخ و  یتخبدب  ثعاب  هک  یسک  نامه  تسا . وا  ناروای  راصنا و  و 

. دش

دنیوگ یم  ناطیش  مه  برکیم  هب 

: تسا هتسد  نآ  زا  دوش . یم  هتفگ  ناطیش  مه  اه ) برکیم   ) شخب نایز  زیر و  تادوجوم  هب  هک  میراد  یناوارف  تایاور 
بآ رگید  فورظ  هزوـک و  هتـسکش  تمـسق  هریگ و  تـسد  فرط  هدـش و  خاروـس  تمـسق  زا  دـندومرف : مالــسلا  هـیلع  نینموـملا  ریما  . 1

(22 .) دنک یم  هنال  فورظ  هدش  خاروس  تمسق  هریگ و  تسد  يور  ناطیش  اریز  دیروخن ؛
مه ناطیش  هک  دیروخن  بآ  هزوک  هتسکش  تمسق  هریگ و  تسد  فرط  زا  دندومرف : ناشیا  هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  زین  . 2

(23 .) دماشآ یم  بآ  اج  نآ  زا 
ار نآ  ناطیـش ، اریز  دیراذگم ؛ دنلب  ار  دوخ  لیبس )  ) براش ياهوم  دندومرف : هک  میناوخ  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  لوق  زا  . 3

(24 .) ددرگ یم  ناهنپ  یفخم و  اج  نآ  رد  و  دهد ، یم  رارق  شیوخ  یگدنز  يارب  نما  ياج 
هدولآ دننک و  یم  ادیپ  سامت  اذغ  اب  بآ ، ندیماشآ  ندروخ و  اذغ  تقو  هک  يروط  هب  دـننک ، یمن  هاتوک  ار  دوخ  ياه  ( لیبس  ) اه یـضعب 

ندروخ اذـغ  ماگنه  هاگ  نآ  دـنوش ؛ یم  اهبرکیم  دـشر  يارب  یبسانم  ياج  هدـش و  بوطرم  اهوم  مه ، ندیـشک  یفن  رثا  رد  دـندرگ و  یم 
. دننک یم  داجیا  ییاه  ضرم  هدش و  هدیعلب  اذغ  هارمه  بورکیم 

ترـضح هک  دندوب  اه  برکیم  نیمه  و  ( 25 .) تسا ناطیـش  هاگیاج  هک  دیراذگن  هناخ  رد  ار  تشوگ  هب  هدولآ  لامتـسد  دـندومرف : زین  . 4
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سامت نم  ندب  اب  ناطیـش  ایادخ ! تفگ : درک و  تاجانم  ادـخ  اب  هک  يروط  هب  دـندروآ  عزف  هب  ار  وا  هدرک و  هطاحا  ار  مالـسلا  هیلع  بویا 
. تسا برکیم  نامه  مالسلا  هیلع  بویا  لوق  قوف و  تایاور  رد  ناطیش  تفگ  ناوت  یم  ( 26 .) دهد یم  باذع  ارم  هتفرگ و 

ناطیش تقلخ 

دنا هدمآ  دوجو  هب  رون  زا  دنا و  ناگتـشرف  نامه  هک  دنتـسه  اه  نامـسآ  رد  عون  کی  هدیرفآ : روعـش  اب  لقاع و  دوجوم  هنوگ  هس  دنوادخ 
هظحل کی  دنشاب و  یم  راگدرورپ  ضحم  میلست  دنز ، یمن  رس  نانآ  زا  هانگ  دنرادن ؛ رگید  تاوهش  باوخ و  روخ و  یسنج و  توهش  هک 

. هدوب سنا  نج و  زا  رتولج  اهنآ  تقلخ  دننک ، یمن  ار  وا  ینامرفان 
مه دش ، نانآ  داتسا  دندرک و  هدجس  وا  رب  هکئالم  دروآ و  دیدپ  دوخ  تردق  تسد  ود  اب  ار  وا  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  ناسنا  رگید ؛ عون 

(27 .) تسا هدمآ  دوجو  هب  بآ  كاخ و  زا  و  تشاذگ ، شدوجو  رد  توهش  مه  لقع و 
. تسا هدش  هداد  اهنآ  هب  توهش  لقع و  ناسنا  لثم  و  دروآ ، دیدپ  داب ) (و  دود یب  شتآ  زا  ار  ناشیا  دنوادخ  هک  تسا  نج  داژن  موس ؛ عون 

: هدومرف نینچ  نانآ  تقلخ  هرابرد  دنوادخ  تسا . هدوب  سناسن  تقلخ  اب  نامز  مه  مدآ و  تقلخ  زا  لبق  نج  تقلخ 
مومسلا ران  نم  لبق  نم  هانقلخ  ناجلاو 

(28 (.) میدیرفآ دود -  نودب  رو  هلعش  و  نازوس -  مرگ و  شتآ  زا  ناسنا  زا  لبق  ار  نج  هفیاط  ام  )
مه اه  نج  ردپ  دیرفآ ، شدوخ  سنج  زا  وا  زا  دعب  ار  اوح )  ) شرـسمه دومن و  قلخ  ار  مالـسلا  هیلع  مدآ  تسخن  دـنوادخ ، هک  روط  نامه 

دلوتم ناج )  ) دـندرک جاودزا  مه  اب  هجرام ) جرام و  . ) دومن قلخ  وا  زا  زین  ار  هجرام )  ) شرـسمه سپـس  شتآ و  زا  تشاد  مان  جرام )  ) هک
؛ مود هفیاط  رفاک ؛ مه  دوش و  یم  ادـیپ  نمؤم  مه  نانآ ، نایم  رد  هک  اه  نج  نامه  هفیاط ، کی  دـندش ، هفیاط  ود  ناـج )  ) نادـنزرف دـش و 

. تسا ناج  نادنزرف  زا  یکی  سیلبا  دشاب . یم  سیلبا )  ) ناشگرزب ردپ  هک  دندش  نیطایش 

ناطیش تافص  اه و  مان 

: دنرارق نیا  زا  اهنآ  هدش و  رکذ  يددعتم  تافص  یماسا و  ناطیش  يارب 
سویءام يدـیماان ، نآ  يانعم  هدـش . هتفرگ  سالبا  یلب و  هدام  زا  هسلاب ) سیلاـبا و   ) عمج ود  ياراد  درفم و  تسا  يا  هملک  نیا  سیلبا ؛ . 1

، سیلبا هدمآ  ندرک ، نابیرگ  رد  رـس  نیگ و  هودنا  دوش ؛ یم  ادـیپ  سای  تدـش  زا  هک  ینزح  ینادرگرـس ، ریحت و  ادـخ ؛ تمحر  زا  ندـش 
تـشهب زا  شرـسمه  وا و  ندـش  نوریب  ثعاب  داد و  بیرف  ار  مدآ  هک  یـسک  نامه  يارب  هدـش  فورعم  تسا و  صاـخ  مسا  یبرع و  هملک 

هدوب اه  ناسنا  همه  نیمک  رد  هکلب  رـصنع ، تسـس  نامیا و  یب  ياه  ناسنا  نیمک  رد  شنایرگـشل  دوخ و  تردـق ، مامت  اب  نالا  و  دـیدرگ .
(29 .) تسا سویءام  نانآ  زا  هک  صلخم ، ناگدنب  رگم 

مه نونکا  مه  دومن و  یچیپرـس  ادـخ  رما  زا  هک  نامه  راک ؛ بیرف  یئرماـن و  فلکم ، روعـش ، اـب  هدـنز ، یقیقح و  تسا  يدوجوم  سیلبا ،
. دیامن یم  قیوشت  فالخ  هانگ و  ماجنا  رب  دنک و  یم  اوغا  ار  مدرم 

. تسا ینیب  رترب  دوخ  رورغ و  رهظم  يروحم و  دوخ  یهاوخدوخ و  درمت ، توخن و  نایصع ، ربکت و  هرهچ  سیلبا ، هرهچ 
: هلمج زا  تسا . مالسلا  هیلع  مدآ  تقلخ  هب  طوبرم  هیقب  دروم  ود  زج  هک  هدمآ  نآرق  رد  راب  هدزای  درفم ، تروص  هب  سیلبا ، ظفل 

، دندرک هدجس  همه  دننک ، هدجس  مدآ  رب  ات  میدرک  رما  ناگتشرف  هب  نآ  زا  سپ  میداد و  لکش  سپـس  میدیرفایب و  ار  نایمدآ  امـش  انامه  )
(30 .( ) دوبن ناگدننک  هدجس  زا  هک  سیلبا ، زج 

(31 .() دیدرگ نارفاک  زا  دومن و  ربکت  یچیپرس و  هک  سیلبا ، زج  دندرک ، هدجس  همه  دننک ، هدجس  مدآ  رب  هک  میداد  نامرف  ار  ناگتشرف  )
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هچ سیلبا ! يا  : دومرف دنوادخ  دیزرو . عانتما  مدآ  رب  هدجس  زا  هک  سیلبا ، زج  دندرک  تعاطا  یگمه  دیـسر ، مدآ  رب  هدجـس  نامرف  نوچ  )
(32 .() يدرکن هدجس  مدآ  رب  نارگید  اب  هک  ار  وت  دش 

قیدـصت ار  وا  همه  نامیا ، لها  زا  یکدـنا  هورگ  زج  ات  داد  هولج  مدرم  رظن  رد  تقیقح ، قدـص و  تروص  هب  ار  دوخ  لطاب  نامگ  سیلبا  )
(33 () دندش وا  وریپ  دندرک و 

نانآ اریز  دـندرگ ؛) دراو  خزود  هب  سیلبا  نایرگـشل  هاپـس و  مامت  اب  دـنیآ و  رد  منهج  شتآ  رد  ور ، هب  یگمه )  ) اهنآ نادوبعم  نارفاک و  )
(34 .) دنتسه وا  ناوریپ 

(35 :) تسا هدمآ  سیلبا  هملک  هبترم  هدزای  هغالبلا  جهن  رد  زین  و 
دش روظنم  سیلبا  سیبلت  هچ 

دش رومءام  هدجس  سپ  کئالم 
درک رارقا  هدجس  نیدب  کیاکی 
درک راکنا  هدجس  زک  سیلبا  زج 

كاخ وا ز  مشتآ  نم ز  تفگ  دوخ  هب 
كاب هچ  مبات  وت  زا  يور  هدجس  زا  رگ 

يور دروآ  هچ  شیوس  هب  ربکت 
يولگ رد  شتنعل  زا  یقوط  دشب 

ای ناطیش و  ای  دشوجب  ناسنا  دوخ  نورد  زا  درذگ  یم  ناسنا  نطاب  رد  هک  یمالک  هدننک ، هسوسو  رگ ، هسوسو  زیچ  يانعم  هب  ساوسو ؛ . 2
تالآ تنیز  ندروخ  مه  هب  زا  هک  تسا  هتسهآ  يادص  لصا  رد  ساوسو  دنیوگ . ساوسو  دوش  نآ  لماع  نوریب  زا  هک  يرگید -  سک  زا 
ناـسنا نهذ  هب  هک  تسا  يرـضم  بولطماـن و  دـب و  راـکفا  نآ  رگید  ياـنعم  دوش . یم  هتفگ  مه  يا  هتـسهآ  يادـص  ره  هب  دزیخ و  یم  رب 

هملک و دراد . مان  هسوسو  مه  ندومن  ذوفن  یـسک  یلق  رد  هنایفخم  ندرک و  توعد  يزیچ  يوس  هب  هتـسهآ  يادـص  اب  اـی  دـنک . یم  روطخ 
: هدش لامعتسا  راب  جنپ  نآرق  رد  ساوسو  هدام 

(36 ( ) سانلا رودص  یف  سوسوی  يذلا  سانخلا ، ساوسولا  رش  نم  )
(37 ( ) ناطیشلا امهل  سوسوف  )
(38 ( ) ناطیشلا هیلا  سوسوف  )

(39 ( ) هسفن هب  سوسوی  ام  ملعن  ناسنالا و  انقلخ  دقل  (و 
ناطیش دربب ، ار  وا  مان  دتفیب و  ادخ  دای  هب  ناسنا  هک  یماگنه  نوچ  تسا ؛ ندش  ناهنپ  ندرکدرگ و  بقع  نتفر ، رانک  يانعم  هب  سانخ ؛ . 3

هب نتـشگرب  ندرک و  عوجر  الثم  دنک ؛ یم  ادیپ  یـصاخ  يانعم  رابتعا  دنچ  هب  زین  هژاو  نیا  دوش . یم  یفخم  ناهنپ و  دـنک . یم  درگ  بقع 
نیا زا  يراک ، ناهنپ  ددرگ . یم  رب  ندومن  اوغا  هسوسو و  يارب  ناطیـش  درک ، شومارف  ار  وا  دش و  لفاغ  ادخ  زا  یتقو  ناسنا  هک  رابتعا  نیا 

زا يا  هتـسوپ  رد  قح ، زا  یباعل  رد  ار  دوخ  دـیآ و  یم  يرهاظ  اب  تسه ، اج  همه  و  دـنک ، یم  سح  رتمک  ار  هسوسو  دوجو  ناـسنا  هک  ور 
. دوش یم  رگ  هولج  تیاده ، ششوپ  رد  یهارمگ  تدابع و  سابل  رد  تسار 

شیوخ رس  رد  نینچ  يراد  ینمشد 
شیک ناج و  مصخ  تسا و  لقع  عنام 

رامسوس نوچ  دنک  هلمح  سفن  کی 
رارف رد  دزیرگ  یخاروس  هب  سپ 
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نونک دراد  اه  خاروس  وا  لد  رد 
نورب درآ  یم  خاروس  رهز  رس 

دناوخ سانخ  ار  وید  نآ  ادخ  هک 
دنامب ار  کتشپ  راخ  نآ  رس  وک 

تشپراخ نآ  رس  ددرگ  ناهن  یم 
تشرد دایص  میب  زا  مد  هب  مد 

نورب درآ  رس  تفای  تصرف  وچ  ات 
(40  ) نوبز شرام  دوش  يرکم  نینچ  نیز 

ادخ و تمحر  تاریخ و  زا  هدش  هدنار  نتفگ ؛ نخس  نامگ  يور  زا  هدش ؛ هدز  گنـس  ندز ؛ گنـس  ندرک ، راسگنـس  يانعم  هب  میجر ؛ . 4
ياه گنـس  اب  ار  وا  هکئالم  دنک  جورع  نامـسآ  هب  دـهاوخ  یم  یتقو  تسا و  یباهـش  ياه  گنـس  اب  هدـش  هدز  نامـسآ ؛ ناگتـشرف  عمج 

. دننادرگ یم  رب  دننز و  یم  یباهش 
هب ار  ینمؤم  چیه  ریخ ، عضاوم  زا  هدش  هدنار  ینعی  میجر ) : ) دومرف یم  هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  زا  دومرف : میظعلادبع  ترـضح 

رگم تسین  ینمؤم  دنک  مایق  جع )  ) يدهم ترـضح  هک  یماگنه  تسا : هتـشذگ  ادخ  ملع  رد  دیامن . نعل  وا  رب  هک  نآ  رگم  دروآ  یمن  دای 
. دنز یم  گنس  ار  ناطیش  هک  نآ 

. دوش یم  راسگنـس  مجر و  وا  هک  نآ  يارب  دومرف : ترـضح  هدـش ؟ هدـیمان  میجر )  ) ناطیـش ارچ  دنـسرپ : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا 
: دندومرف ترضح  نآ  دوش ؟ یم  عطق  هتسکش و  شحراوج  اضعا و  ای  دور و  یم  نیب  زا  وا  راسگنـس ، مجر و  ببـس  هب  ایآ  دندرک : ضرع 

(41 .) دوش یم  راسگنس  مجر و  مئاق  ترضح  مایق  نامز  رد  ناطیش  هک  هتشذگ  ادخ  ملع  رد  اریز  دور ؛ یمن  نیب  زا  هکلب  ریخ ،
تزع و هک  یـسک  هدوب ، مارتحا  اـب  زیزع و  هکئـالم  ناـیم  رد  هک  یـسک  هدـش ؛ زیزع  ینعم  هب  تسا و  يربع )  ) تغل هملک  نیا  لـیزازع ؛ . 5
اشوک و ادـخ  تدابع  رد  مارتحا و  اب  زیزع و  هکئالم  نایم  رد  هک  دـنا  هتفگ  لـیزازع  ود  نیا  زا  ار  ناطیـش  دـشاب . هتـشاد  يرهاـظ  ییاـناوت 

تسا . هدوب  مواقم  تخس 
درک راوخ  ار  لیزازع  ربکت 

درک راتفرگ  تنعل  نادنز  هب 
ناهانگ هرافک  ات  دـننک  یم  اهر  فلع  بآ و  یب  ریاب و  يداو  رد  دـنراذگ و  یم  وا  رب  ار  ناهانگ  هرافک  هک  تسا  يزب  ماـن  لـیزازع ، زین  و 

(42 .) دربب مولعمان  ییاج  هب  ار  موق 
نامسآ هکئالم  نایم  رد  سیلبا  مسا  دش : لاؤس  ترضح  نآ  زا  هک : هدش  لقن  مالسلا  هیلع  نینموملا  ریما  زا  ینالوط  ثیدح  رد  ثراح ؛ . 6
سیلبا یلو  هدوب  ثراح  وا  مان  هدـش : لقن  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  یفاـص  ثیدـح  رد  زین  و  ( 43 .) ثراح دومرف : ترـضح  نآ  هدوب ؟ هچ 

. دیدرگ سویءام  ادخ  تمحر  زا  اریز  دش ، هدیمان 
نتفر نیب  زا  لالقتـسا ، تموکح و  تزع و  نتفر  هطـساو  هب  ندوب  لیلذ  لیلذ ، تسپ و  يانعم  هب  تسا . ناطیـش  تافـص  زا  یکی  رغاص ؛ . 7

..... ندوب و نوبز  ریقح و  ماقم و  تیثیح و 
: دومرف درک و  وا  هب  باطخ  دنوادخ  دومن ، ربکت  ادخ  لباقم  رد  درکن و  هدجس  ار  ناسنا  ناطیش  هک  نآ  زا  دعب 

. نیرغاصلا نم  کنا  جرخاف 
(44 (.) یتسپ هدنامرد و  نوبز و  لیلذ و  دارفا  زا  وت  اریز  وش ؛ جراخ  تشهب  زا  )

. يدرک مه  نایز  ررض و  هکلب  يدربن ، دوس  هک  نیا  هن  يدش ، نوگنرس  يداتفا و  ریز  هب  يدنلب  تزع و  ماقم  زا  ندرکن  هدجس  رطاخ  هب 
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گنن هدـش ، بویعم  تمحر ، زا  ندرک  درط  هبلغ ؛ رهق و  هب  ندـنار  هدـش ؛ هدـنار  يراوخ  اب  هن و  الیلذ  ینعی  ( 45 (؛ هرومدم موئذم و  8 و9 .
. دندرک نوریب  تشهب  زا  هبلغ  رهق و  اب  يراوخ و  تفخ و  اب  ار  وا  نوچ  تسا ، قداص  ناطیش  هرابرد  اه  نیا  مامت  راع و 

؟ يدرکن هدجس  ارچ  دومن : باطخ  هدرک و  شنزرـس  ار  وا  درکن  هدجـس  ناطیـش  هک  نآ  زا  دعب  دنوادخ  اریز  هدش ؛ شنزرـس  مومذم ؛ . 10
(46 (؟ يدوب ناگ  هبترم  دنلب  زا  ای  يدش  رفاک  ایآ 

داقتعا زا  هک  هنالهاج  يراـک  ندرک ؛ هارمگ  ندـش و  هارمگ  ادـخ ؛ تمحر  زا  يدـیمون  نتفرگ ؛ شیپ  رد  ار  تکـاله  هار  ینعی  يوغ ؛ . 11
. ندیسرن دصقم  هب  ندنامزاب و  دصقم  زا  دشاب ؛ تلفغ  زا  یشان  هک  ینادان  لهج و  هتفرگ و  همشچرس  دساف  تسردان و 

دوخ تسردان  دساف و  داقتعا  نآ  و  دومن ، هارمگ  ار  وا  دالوا  مالسلا و  هیلع  مدآ  ترضح  ادعب  دش و  هارمگ  شدوخ  زاغآ  رد  ناطیش  نوچ 
. دش دیماان  ادخ  تمحر  زا  دنام و  زاب  شدوخ  دصقم  زا  درک ، رهاظ  ار 

نتـشاد اب  رگا  ای  دـنیوگ و  یم  ناطیـش  ار  نامه  دـشاب  ثیبخ  نج  رگا  ثیبخ ؛ و  شک ، شدرگ  كریز ، روزرپ ، يوق ، ینعی  تیرفع ؛ . 12
، هدمآ مالسلا  هیلع  نامیلس  ترضح  ناتساد  رد  هک  روط  نامه  دوش . یم  هدیمان  تیرفع  دشاب  هتـشاد  مه  يدایز  يورین  ترارـش  تثابخ و 
هک دوش  یم  مولعم  ( 47 ،) مروآ یم  نم  تفگ : نج  زا  یتیرفع  دروآ ؟ یم  نم  يارب  ار  سیقلب  تخت  یـسک  هچ  دومرف : ترـضح  هک  یتقو 

. دروایب دوب  رود  اج  نآ  زا  رتمولیک  اهدص  هک  ار  تخت  یمک  تدم  کی  رد  تساوخ  یم  اریز  تسا ؛ هدوب  فقاو  مظعا  مسا  هب 
زا معا  تیصخش  یب  رگ ، نایصع  ملاظ و  درمتم ؛ شکرس و  ناطیـش  ینعم  هب  تسا و  یکی  ابیرقت  ود  ره  ینعم  هک  دیرم ؛ درام و  13 و 14 .

(48 .) تسا هدمآ  ینعم  نیمه  هب  نآرق  رد  ادیرم ) اناطیش  درام و  ناطیش   ) هدیاف و تکرب و  یکین و  ریخ و  زا  يراع  ناطیش ؛ نج و  ناسنا و 
اریز دنیوگ ؛ یم  نابصیشونب  مه  سابع  ینب  هب  تسا و  نابصیش  ناطیـش  ياهمان  زا  یکی  دیوگ : یم  یـسلجم  همالع  موحرم  نابـصیش ؛ . 15

(49 .) دوب هدرک  خوسر  اهنآ  زا  یضعب  هفطن  رد  ناطیش 
. دروآ یم  مشخ  هب  ار  مدرم  وا  هک  ضیبا ؛ .19 نیبلوبا ، . 18 فالخوبا ، هرموبا 17 . . 16

(50 .) دنک یم  تیذا  ار  نانآ  دیآ و  یم  نانمؤم  باوخ  هب  راهو ؛ . 20
. تسا سیلبا  يارب  یبقل  تسا و  ینیبل )  ) سیلبا نارتخد  زا  یکی  ینیبلوبا ؛ . 21

(51 .) تسا ناجلاوبا  و  لئان ، 22 و 23 .

ناطیش جاودزا 

لوق ود  تسا ؟ یـسک  هچ  رتخد  هدش و  ادیپ  هنوگچ  وا  رـسمه  هدومن و  جاودزا  یـسک  هچ  اب  و  هدوب ، عقوم  هچ  هک  سیلبا  جاودزا  هب  عجار 
: هدش لقن 

يو رب  ار  بضغ  دهد  رارق  یلـسن  رـسمه و  سیلبا  يارب  هک  درک  هدارا  لاعتم ، دنوادخ  یتقو  دـسیون : یم  ناطیـش  تغل  رد  نیرحبلا  عمجم 
(52 .) دیرفآ يرسمه  وا  يارب  شتآ  نآ  زا  دش ، ادیپ  یشتآ  هکت  وا  بضغ  زا  تخاس و  یلوتسم 

یگدـنب تداـبع و  لوغـشم  دوخ  موق  ناـیم  رد  یناوج ، ناوا  ناـمه  زا  تسا -  لـیزازع  وا  یلوا  مسا  هک  سیلبا -  هدـمآ : يرگید  لـقن  رد 
هفیاط زا  مه  نآ  هک  ابهل )  ) مسا هب  احور )  ) رتخد اب  تفرگ ، جاودزا  هب  میمـصت  یتقو  دیـسر . وا  جاودزا  عقوم  دش و  گرزب  ات  دوب  دنوادخ 
نوریب شرامـش  زا  هک  دمآ  دوجو  هب  نوعلم  نآ  زا  يدایز  نادـنزرف  دـندرک ، جاودزا  مه  اب  ناشیا  هک  نآ  زا  دـعب  دومن . جاودزا  دوب ، نج 
ناشیا نایم  رد  دـندومن . شیاتـس  ار  ادـخ  ینالوط ، یتدـم  دـندش و  تدابع  لوغـشم  اـهنآ  همه  دـش . رپ  اـهنآ  زا  نیمز  هک  يروط  هب  تسا 

هفیاط نایم  رد  ار  يزیر  نوخ  فالتخا و  دـنوادخ  هک  نآ  زا  دـعب  تهج ، نیمه  زا  دوب . رتشیب  نانآ  همه  زا  سیلبا  دوخ  یگدـنب  تدابع و 
. تشاد هاگن  ار  سیلبا  طقف  هفیاط  نآ  نایم  زا  و  درک ، كاله  ار  هفیاط  ود  ره  دید ، دندوب ) یلعف  ناسنا  ياج  هب  يا  هفیاط   ) سانـسن نج و 
مود و نامسآ  هب  دعب  درک  تدابع  ار  ادخ  هکئالم ، نایم  رد  یتدم  لوا  نامسآ  رد  مه ، نوعلم  نآ  دندرب . نامـسآ  هب  ار  وا  ناگتـشرف  ادعب 
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و دومرف ، قلخ  ار  مالـسلا  هیلع  مدآ  دـنوادخ  هک  یتقو  ات  درک  شیاتـس  ار  ادـخ  نامـسآ  ره  هکئالم  اب  تفر و  شیپ  متفه  نامـسآ  اـت  موس 
(53 .) دش هدنار  درک و  یچیپرس  مه  وا  داد  هدجس  روتسد 

دعب تشادن ، نز  هب  جایتحا  هک  مه  اج  نآ  هتفر و  نامسآ  هب  دنزرف  نز و  نودب  وا  دنتسه . ناگدش  كاله  ءزج  مه  وا  نادنزرف  نز و  سپ 
. دماین دوجو  هب  وا  يارب  ینز  مه ، تشهب  زا  ندمآ  نوریب  زا 

؟ دیرفآ ار  ناطیش  دنوادخ  ارچ 

یتخبدب همه  دوش و  یم  اه  يراک  بیرف  اه و  یهارمگ  اه و  هسوسو  همه  همشچرس  وا  تسناد  یم  دنوادخ  هک  نیا  اب  دنسرپ : یم  يرایسب 
يارب ار  ناسنا  ادخ  رگا  دیرفآ ؟ ار  وا  ارچ  ممصم . بیرفرپ و  زوت ، هنیک  گنرز ، رایـشوه ، يدوجوم  مه  نآ  دوب ، دهاوخ  وا  زا  ناسنا  ياه 

یم یلیلد  هچ  تسا  لماکت  دض  رگ و  ناریو  دوجوم  کی  هک  ناطیش  دوجو  هدیرفآ ، دوخ  یگدنب  قیرط  زا  تداعس ، هب  ندیـسر  لماکت و 
؟ دشاب هتشاد  دناوت 

هب دوب و  بیع  یب  كاپ و  لوا  زا  وا  تقلخ  نوچ  دـیرفاین ، ناـسنا  شنیرفآ  زاـغآ  زا  ار  ناطیـش  دـنوادخ  ـالوا ، تفگ : ناوت  یم  خـساپ  رد 
یلو دوبن ، نانآ  ءزج  شنیرفآ  تقلخ و  رظن  زا  هچ  رگا  دوب . هتفرگ  ياج  ادـخ  برقم  ناگتـشرف  فص  نایم  رد  يزارد  نایلاس  لیلد  نیمه 
. تفرگ ناطیش  بقل  دیدرگ و  ناگتشرف  دنوادخ و  هاگرد  هدنار  تشاذگ و  یشکرس  نایغط و  رب  ار  انب  يدازآ ، زا  هدافتسا  ءوس  اب  ادعب 

اه و ناسنا  لماکت  تفرـشیپ و  هب  تسا  یکمک  زین  كانرطخ  نمـشد  نیا  ناطیـش ، دوجو  هک  تسناد  میهاوخ  مینک  رکف  یکدنا  رگا  ایناث ؛
نانآ لماکت  تفرـشیپ و  هکلب  تسین ، روآ  نایز  رـضم و  وا  دوجو  دـنیامیپب  ار  قح  هار  دـنهاوخ  یم  دـنراد و  ناـمیا  هک  یناـسک  نآ  يارب 

. تسا
کی دوجو  دـنیامیپ ، یم  ار  دوخ  یلماـکت  ریـس  دـنریگ و  یم  ناـج  تخـسرس ، نانمـشد  ربارب  رد  مواـقم  ياـهورین  هشیمه  میورن  رود  هار 

یم ادیپ  انعم  دشر  یگدنلاب و  اهداضت  نایم  رد  هشیمه  نینچ  مه  ددرگ . یم  وا  یگدـیزرو  شرورپ و  ثعاب  ناسنا  لباقم  رد  يوق  نمـشد 
. دریگ رارق  يدنمورین  نمشد  لباقم  رد  هک  نیا  رگم  دیوپ  یمن  ار  لامک  هار  يدوجوم  چیه  دنک ،

یمن راـک  هب  دـهد و  یمن  زورب  ار  دوخ  غوبن  ورین و  زگره  دریگن  رارق  تردـق  اـب  دـنمورین و  نمـشد  ربارب  رد  اـت  ناـسنا  رگید ، تراـبع  هب 
، دـنمورین هدـیزرو و  نازابرـس  ناهدـنامرف و  ـالثم  دوب . دـهاوخ  وا  یقرت  ناـسنا و  رتشیب  هچ  ره  شبنج  هیاـم  نمـشد  دوجو  نیمه  دزادـنا ،
هک دنتسه  ییاهنآ  تردق ، رپ  هبرجت و  اب  نارادم  تسایس  دنا . هدوب  ریگ  رد  تخس  نانمـشد  اب  گرزب ، ياه  گنج  رد  هک  دنتـسه  یناسک 

. دنا هدرک  مرن  هجنپ  تسد و  دنمورین  نانمشد  اب  یسایس  تخس  ياه  نارحب  رد 
گرزب ناگدنب  هک  بجعت  ياج  هچ  نیاربانب ، دنا ؛ هدرک  ییامزآ  روز  تخـس ، روآ و  مان  نافیرح  اب  هک  دنتـسه  یناسک  گرزب ، نانامرهق 

دوجو هفـسلف  دروـم  رد  زورما  نادنمـشناد  دـنوش . رتدـنمورین  رت و  يوـق  زور  هب  زور  ناطیـش ، ربارب  رد  ریگ  یپ  رمتـسم و  هزراـبم  اـب  ادـخ 
دشر و الامتحا  دنتفر و  یم  ورف  یلاح  یب  یتسـس و  کی  رد  ناسنا  ندـب  ياه  لولـس  دـندوبن ، اهنآ  رگا  دـنیوگ : یم  محازم  ياه  برکیم 

هزرابم اب  ینونک  ياهناسنا  بیترت ، نیا  هب  دـندوب و  هلوتوک  ییاه  مدآ  تروص  هب  یگمه  درک و  یمن  زواـجت  رتم  یتناـس  زا 80  ناسنا  ومن 
. دنا هدرک  بسک  يرتشیب  ومن  ورین و  محازم ، ياه  برکیم  اب  ینامسج 

يارب وا  ياه  هسوسو  یلو  تسا ، لوئسم  دوخ  تشز  فالخ و  لامعا  ربارب  رد  وا  هچ  رگ  ناطیش ، اب  هزرابم  رد  ناسنا  حور  تسا  نینچ  مه 
رمث اهنآ  يارب  میقتـسم  ریغ  روط  هب  هکلب  تشاد ، دهاوخن  ینایز  ررـض و  دنرادرب  مدق  قح  هار  رد  دنهاوخ  یم  هک  ییاهنآ  ادخ و  ناگدـنب 

. دوب دهاوخ  شخب 

؟ داد تلهم  ار  ناطیش  ارچ 
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یگرزب و تمظع ، لباقم  رد  دومن ، ار  ادخ  ینامرفان  دـش و  قلخ  ناطیـش  هک  نیا  زا  دـعب  تسا : نینچ  نآ  دـیآ و  یم  شیپ  يرگید  لاوئس 
ار وا  تساوخ  رد  ارچ  داد ؟ تلهم  وا  هب  دـنوادخ  ارچ  دـش . هدـنار  نآ  ياـه  تمعن  تشهب و  هکئـالم ، ناـیم  زا  دـیزرو ، ربـکت  وا  تکوـش 
ار مدرم  دـهد و  همادا  دوخ  تنایخ  تیانج و  هب  هنوگ  نیا  هک  درکن  دوبان  ار  وا  اروف  ارچ  تفریذـپ ؟ وا  تایح  همادا  ینالوط و  رمع  هراـبرد 

؟ دناشکب باذع  منهج و  تواقش و  یتخبدب و  يوس  هب  رتشیب 
، كانرطخ ياه  نارحب  اه و  نافوط  تخسرس و  نانمشد  ربارب  رد  زج  شیامزآ  هک  میناد  یم  و  تسا ، نومزآ  ياج  ناهج  هک : نیا  باوج 

يرواب نید  ياه  هیاپ  تیوقت  يارب  یفنم  هطقن  نمشد و  کی  ناونع  هب  وا  یگدنز  تایح و  ناطیـش و  كرابمان  دوجو  تسین . ریذپ  ناکما 
. دوب دهاوخ  زین  رث  ؤم  هکلب  درادن ، هتشادن و  ررض  اهنت  هن  رگید ، تبثم  طاقن  و 

ياهورین ربارب  رد  ات  دنیامزآ  یم  اه ، هنیمز  همه  رد  ناسنا  هک  تسه  زین  يرگید  ياه  هزیرغ  ام ، دوخ  دوجو  رد  ناطیش ، دوجو  زا  رظن  عطق 
نیا تیوقت  زین  وا  تایح  همادا  ناطیـش و  تلهم  دـبای . یم  شورپ  ناسنا  حور  نایم  نیا  رد  بیترت ، نیا  هب  دریگ . رارق  یناـحور  ینـالقع و 

. دوش یمن  صخشم  ناتریسدب  دب  ناتریس و  وکین  بوخ  تفص  دش و  دهاوخن  هتخانش  میقتسم  تسار و  هار  دشابن  وا  ات  و  تسا ، داضت 
وا تلهم  ینـالوط و  رمع  هدوب و  لاـعتم  دـنوادخ  ربارب  رد  یگدـنب  شیاتـس و  همه  نآ  رطاـخ  هب  دـش  هداد  تلهم  وا  هب  رگا  هک ، نیا  رگید 

. تسا وا  ياهتدابع  شاداپ  تافاکم و 
رتشیب شهانگ  دبای ، رتشیب  تلهم  ددرگ و  رت  ینالوط  وا  رمع  هچ  ره  اریز  دوش ، قرغ  ادخ  باذع  رد  رت  شیب  يو  ات  هتساوخ  هک ، نیا  موس 

: دیامرف یم  دنوادخ  هچ  نانچ  دش . دهاوخ 
یم تلهم  اهنآ  هب  ام  تسا . اهنآ  دوس  هب  میهد  یم  تلهم  نانآ  هب  رگا  دـننکن  روصت  دـنتفرگ ) شیپ  ار  نایغط  هار   ) دـندش رفاـک  هک  اـهنآ  )

(54 () دشاب یم  اهنآ  يارب  يا  هدننک  راوخ  باذع  دنیازفیب و  دوخ  ناهانگ  رب  هک  میهد 
وا هب  تسا . هدیرفاین  عافد  یب  وا  ربارب  رد  ار  ناسنا  یلو  هتشاذگ ، دازآ  شیاه  هسوسو  ماجنا  رد  ار  ناطیش  دنوادخ  دنچ  ره  رت ، مهم  نیا  زا 

. دزاسب ناطیش  ياه  هسوسو  لباقم  رد  يدنمورین  مکحم و  دش  دناوت  یم  هک  هداد  درخ  و  روعش ، لقع و  يورین 
. تسا هدش  هدراذگ  شداهن  رد  تداعس  لماع  کی  ناونع  هب  هک  تسا  لماکت  هب  قشع  كاپ و  هزیگنا  وا ، یعافد  ياههار  زا  رگید  یکی 

دننامب رانک  رب  یناطیـش  ياه  هسوسو  زا  دنهاوخ  یم  هک  ییاه  ناسنا  کمک  هب  دنتـسه . اه  یکین  شخب  ماهلا  هک  ار  ناگتـشرف  نینچ ، مه 
: دیامرف یم  نآرق  هداتسرف .

: دـنیوگ یم  دـننک و  یم  ماهلا  اهنآ  هب  ار  اه  یمرگ  لد  اه و  تراشب  عاونا  نانآ  هیحور  تیوقت  يارب  دـنوش و  یم  لزان  اهنآ  رب  ناگتـشرف  )
(55 .) تسا هدش  هداد  هدعو  امش  هب  هک  یتشهب  نآ  هب  امش  رب  داب  تراشب  دیشابن ، نیگمغ  دیسرتن و 

اهدرک لمع  کحم  گنس  ناطیش 

تباث و نامیا  ندومن  صخـشم  يارب  تسا . كاپان  زا  كاپ  دارفا  ندرک  ادـج  ناحتما و  يراـب  وا ، ياـه  هسوسو  ناطیـش و  رگید ، ناـیب  هب 
. تسین هدوبن و  هدوهیب  ثبع و  دومن  قلخ  ار  ناطیـش  دنوادخ  هک  نیا  دیآ . یم  رامـش  هب  یبوخ  هلیـسو  ناگدنب ، رادـیاپان  نامیا  زا  راوتـسا 

دیعس زا  دارفا ، مامت  دوش . یم  ادج  هتخانش و  بیط  زا  ثیبخ  اهنآ  هطـساو  هب  و  دیرفآ ، ضرغ  تحلـصم و  يور  زا  ار  اهنآ  ملاع  راگدرورپ 
رد همه  دنمارایب  یهلا  نما  ماقم  رد  دنورب و  ادخ  يوس  هب  دنهاوخ  یم  همه  ملاظ ، لداع و  رفاک ، قفانم و  نمؤم و  كاپان ، كاپ و  یقش ، و 

. دنک یم  ادج  مه  زا  ار  اهنآ  دوخ  صاخ  کحم  اب  ادخ  دنوش و  یم  شیامزآ  ناحتما و  ناطیش  ناتسد 
، تسین مکحم  راد و  هشیر  ناشنامیا  هک  ییاهنآ  اما  دنروخ . یمن  ار  نیطایش  بیرف  هاگ  چیه  دنتسه ، وا  ناربمایپ  ادخ و  ناوریپ  هک  ییاهنآ 

. دنوش یم  ناشیا  میلست  دنریذپ و  یم  دوز  ار  اهنآ  توعد  تسا ، يدیلقت  یحطس و  هکلب 
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. دنراذگ مدق  دنوادخ  مرح  رد  هدولآ ، دیلپ و  صاخـشا  دراذگ  یمن  دراد و  ار  سرزاب  مکح  هک  تسا  دـنوادخ  نارومءام  زا  یکی  ناطیش 
. دنک یم  حیحص  شیتفت  قیقد و  یسرزاب  ار  مدرم 

نیصلخملا مهنم  كدابع  الا 
(56 () تسین یسرتسد  نانآ  هب  ار  ناطیش  هک  صلخم  ناگدنب  رگم  )

اهنآ ولج  دننابسچ ، یم  نادب  ار  دوخ  هدیدزد و  ار  ادخ  کین  ياهمسا  دنلب  تافص  دنزرو و  یم  ربکت  دنریگ و  یم  یشیپ  ادخ  رب  هک  نانآ 
. دنوش دراو  تسا ، تشرس  كاپ  هتسراو و  ناگدنب  ياج  هک  يدنوادخ  مرح  رد  دراذگ  یمن  هتفرگ و  ار 

دوب و تشهب  رد  تسخن  مدآ  دـمآ . یمن  یکاخ  يایند  هب  تشهب  زا  مدآ  دوبن و  تروص  نیا  هب  ایند  دوبن ، ناطیـش  رگا  هک  نیا  رگید  هتکن 
زا دـنک و  هسوسو  ار  وا  ات  تشاذـگ  دازآ  ار  ناطیـش  دـیامیپب ، ار  لامک  هار  ناسنا  تساوخ  یم  دـنوادخ  هک  اجنآ  زا  تشاد . هژیو  هاگیاج 
هک دوب  نیا  دنک ، یط  ار  تداعس  یقرت و  هار  تسا ، هتسب  نانآ  رب  لامک  هار  هک  ناگتشرف  فالخ  رب  یکاخ  يایند  رد  دوش و  هدنار  تشهب 

هکئالم زا  ناسنا  دیسر . ( 58 () نییلع العا   ) هب مویق  یح  راگدرورپ  هدارا  اب  هدهاجم و  راوتـسا و  ياهماگ  اب  ( 57 () نیلفاسلا لفسا   ) زا ار  وا 
وا و تقلخ  سپ  تسا ، وا  شنیرفآ  دـیاوف  ناطیـش و  تقلخ  رثا  رد  اهنیا  همه  دومن . بسک  ار  تاـجرد  لـیاضف و  همه  نیا  دـش و  فرـشا 

. تسا دنوادخ  بناج  زا  يرومءام  رما  هدوب و  تحلصم  يور  زا  همه  وا  هب  نداد  تلهم 

ادخ هدش  تیبرت  گس  ناطیش 

هلمح ادخ  نانمـشد  هب  عقوم  هب  هک  درک  تیبرت  قلخ و  ار  نآ  ملاع  راگدرورپ  تسا ، ادـخ  گس  ناطیـش  دـنیوگ : یم  ناگرزب  زا  يا  هدـع 
تراغ دـنزگ  زا  ار  شبحاص  تورث  لاوما و  دـنک . هلمح  نمـشد  هب  عقوم  هب  هک  دـنک  یم  تیبرت  ار  نآ  شبحاـص  هک  یگـس  دـننام  دـنک .

. دنک رود  دنارب و  وا  هناخ  رد  زا  ار  نانمشد  دیامن و  ظفح  نارگ 
نامرف ریز  هب  دیابرب و  ار  وا  یمیلعت  گس  نوچمه  ناطیش  دوش ، جراخ  شنامرف  ریز  زا  سک  ره  ات  دیرفآ  ار  ناطیـش  لاعتم  دنوادخ  يرآ ،

وا بزح  ناطیـش و  رفک و  تیالو  رد  لخاد  کش  یب  دور  نوریب  ادـخ  بزح  یهلا و  تیالو  زا  سک  ره  هک  تسا  ور  نیمه  زا  دربب . دوخ 
(59 .) تسا هدش  هدرب  مان  بزح  ود  نیا  زا  طقف  مه ، میرک  نآرق  رد  هدش 

تلالض و رد  هدیدرگ و  ناطیش  تسد  ریسا  هدنب  نآ  سپس  دراد ، یم  رب  وا  زا  ار  دوخ  تیالو  دنوادخ  دزرو  رارصا  هانگ  رب  يا  هدنب  یتقو 
: هدمآ میرک  نآرق  رد  ور  نیا  زا  دور . یم  ورف  یهارمگ 

. میکحلا زیزعلا  وه  ءاشی و  نم  يدهی  ءاشی و  نم  هللا  لضیف 
ردتقم و يادخ  وا  دناسر و  یم  تیادـه  ماقم  هب  دـهاوخب  ار  سک  ره  دراذـگ و  یم  او  تلالـض  هب  دـهاوخب  ار  سک  ره  دـنوادخ  هاگنآ  )

(60 .() تساناد
: تسا رارق  نیا  زا  ناشفالتخا  دراوم  دنادحتم . اه  یگژیو  یضعب  رد  دنراد و  فالتخا  مه  اب  تافص  زا  یضعب  رد  دوجوم  ود  نیا 

!؟ بش هن  دباوخ و  یم  زور  هن  ناطیـش  اما  دننام . یم  رادیب  ناشبحاص  لاوما  زا  يرادساپ  يارب  اه  بش  دـنباوخ و  یم  زور  رد  اه  گس  - 1
. تسا ندومن  فرحنم  میقتسم  هار  زا  ار  نانآ  دشاب ، یم  مدرم  هب  ندرک  هلمح  نتفرگ و  هار  رس  شراک  تاقوا  مامت  رد  وا 

یمن ار  اهنآ  يولج  دـننک ، یمن  هلمح  دوخ  بحاص  ناتـسود  هب  دـنراذگ . یم  قرف  ناـشنابحاص  ناتـسود  نانمـشد و  ناـیم  اـه  گـس  - 2
ود ره  رب  ار  هار  دیامن و  یم  تیذا  ار  ود  ره  دنک ، یم  هلمح  نمـشد  تسود و  هب  ناطیـش  یلو  تسا ، نانمـشد  هب  طقف  اهنآ  هلمح  دـنریگ ،

. ددنب یم 
لها یهلا  ناربمایپ  دـنک ؟! یم  هلمح  مه  هناخ  لها  هب  هک  ناطیـش  فالخ  هب  دـننک ، یمن  هلمح  دوخ  بحاص  هناخ و  لها  هب  اـه  گـس  - 3

نایمدآ ردام  ردـپ و  اوح  مدآ و  ترـضح  نآ  هنومن  دروآ . یم  نییاـپ  تزع  جوا  زا  ار  ناـشیا  دـنک و  یم  هلمح  دـناوتب  رگا  هک  دـنا  هناـخ 
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: رعاش لوق  هب  تسا .
دیشک نیک  ناتردپ  زک  یئودع  نآ 

دیشک نییلع  شنادنز ز  يوس 
دوسح نآ  ار  ام  ياباب  ردام و 

دوبر یکالاچ  هب  هیاریپ  جات و 
راز راوخ و  هنهرب  اج  نآ  ناشدرک 

راز راز  مدآ  تسیرگب  اهلاس 
ور هب  ور  يدینش  یتفگ  ادخ  اب 
ودع نآ  رکم  شیپ  رد  میک  نم 

منوبز ناطیش  فک  رد  ایادخ 
منوچ هک  مناد  یمن  نم  تریحز 

نادرگ دازآ  مگس  نیا  گنچز 
نادرگ داش  ار  ملد  يدازآ  هب 

: دیوگ یم  نوعلم  نآ  دیجم ، نآرق  هدومرف  هب  و  دنز . یم  دایرف  وا  ربارب  رد  دنک و  یم  هلمح  مه  ادخ )  ) هناخ بحاص  هب  یتح  ناطیش 
نیعمجا مهنیوغال  ضرالا و  یف  مهل  ننیزال  ینتیوغا  امب  بر 

زیچ همه  نیمز -  رد  مه  نم  يدومن ، هارمگ  ارم  هک  الاح  ایادخ  : ) تفگ تساخرب و -  ادـخ  اب  هزرابم  هب  تفای ، تلهم  هک  هاگ  نآ  ناطیش 
(61 (.) درک مهاوخ  هارمگ  ار  نانآ  همه  دنوش و  لفاغ  وت  دای  زا  هک  منک  یم  هتسارآ  مدآ  نادنزرف  رظن  رد  ار - 

درک زاغآ  ثحب  سیلبا  نآ  زاب 
درز میدرک  ور  خرس  نم  مدب  هک 

یئوت مغابص  تسوت  گنر  گنر 
یئوت مغاد  تفآ و  مرج و  لصا 

وا تایرذ  سیلبا و  نآ  نوچمه 
وگ تفگ و  ردنا  گنج و  رد  ادخ  اب 

لاعتم دـنوادخ  هدومرف  هب  ناطیـش ، اما  دـنناد . یمن  رتالاب  رترب و  دوخ  ناعون  مه  نارگید و  زا  ار  دوخ  دـنا ، عضاوتم  قلمتم و  اه  گس   - 4
: دیامرف یم  هک  اج  نآ  تسا ، ربکتم 

نیرفاکلا نم  ناک  ربکتساو و  یبا 
(62 (.) دیدرگ نیرفاک  هورگ  زا  دیزرو و  ربکت  درک و  ابا  ناطیش -  رگم  دندرک  هدجس  مدآ  هب  دنوادخ  روتسد  هب  ناگتشرف  یتقو  )

دایز مه  ناطیـش  دنوش . یم  هتـشک  ای  دنریم  یم  اهنآ  ياه  هچب  دییاز - هچب  یگـس 12  هک  هدش  هدید  دـنیاز -  یم  هچب  دایز  اه  گس   - 5
ملاس و دوعوم  زور  ات  اهنآ  یلو  دیآ -  یم  نوریب  یناطیش  یمخت  ره  زا  دزیر ، یم  مخت  دلام و  یم  مه  هب  ار  دوخ  ياه  نار  دیاز ، یم  هچب 

: هدش دراو  یتیاور  رد  دننام ! یم  یقاب 
رد مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دـنا . هتفرگ  ار  نآ  فارطا  هک  ییاهروبنز  هب  تسا  تشوگ  هشال  تبـسن  نیطایـش ، اب  نمؤم  ناسنا  کی  تبـسن 

، دناطلـسم نمؤم  کی  رب  هک  ینیطایـش  دومرف ، ثوعبم  قح  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  هک  ییادـخ ) هب  مسق  : ) دـیامرف یم  هراب  نیا 
(63 (.) دنا هتفرگ  ار  یتشوگ  هشال  فارطا  هک  ییاهروبنز  زا  دنارتدایز 
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هزادـنا هب  دورب  ایند  زا  نمؤم  ناسنا  هک  ینامز  : ) دـیامرف یم  نمؤم  رفن  کی  فارطا  رد  نیطایـش  شرامـش  هرابرد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  و 
(64 (.) دنور یم  دننک و  یم  اهر  ار  نمؤم  نآ  ناگیاسمه  ناکم و  نآ  دندوب -  یتیعمجرپ  رایسب  هفیاط  ود  هک  رصم -  هعیبر و  تیعمج 

: تسا هدمآ  یتیاور  رد  دننادرگ . یم  میقتسم  هار  زا  دننک و  یم  هسوسو  ار  ناشیا  هدرک و  هنال  نانمؤم  فارطا  رد  نیطایش ، نیا  مامت 
(65 (.) دننیبب ار  اج  نآ  دنبای و  هار  اه  نامسآ  توکلم  هب  دنتسناوت  یم  نانآ  هنیآ  ره  دنتشادن ، هطاحا  مدآ  ینب  بولق  رب  نیطایش  رگا  )

هب ار  دوخ  دـنیوگ ، یم  قلمت  دـننیبب  ار  وا  اجک  ره  دـندرگ ، یم  انـشآ  وا  اب  دـنک  ینابرهم  اهنآ  اب  دـهد و  نان  اـه  گـس  هب  یـسک  رگا   - 6
نیا رد  نآرق  دوش ، یم  رتشیب  شتوادع  هکلب  دوش ! یمن  مار  ینک  تبحم  هچ  ره  ار  ناطیش  اما  دننابنج . یم  مد  رـس و  دنزادنا و  یم  كاخ 

: دیامرف یم  هراب 
ثهلی هکرتت  وا  ثهلی  هیلع  لمحت  نا  بلکلا  لثمک  هلثمف 

(66 (.) دیامن یم  هلمح  دنک و  یم  وع ) وع   ) وت يوس  هب  يراذگاو  دوخ  لاح  هب  ای  ینک  بیقعت  ار  وا  رگا  هک  تسا  یگس  لثم  نآ  لثم  )
تسین هراپ  شا  هماج  وت  تسد  راک  تسیک 

تسین هراچ  مزوسن  وت  زا  یشتآ 
تشپ زا  تسا . ریگ  لفاغ  مه  یناطیـش  دنریگ . یم  ار  نانآ  دنیآ و  یم  دارفا  رـس  تشپ  زا  تسا و  یناهگان  اه  گس  زا  یـضعب  شروی   - 7

: دیامرف یم  نینچ  هراب  نیا  رد  نآرق  دنیشن . یم  میقتسم  ياه  هار  رس  رب  دنک ، یم  نیمک  رس 
میقتسملا طارص  مهل  ندعقال  ینتیوغا  امبف  لاق 

هک تسار  هار  زا  ار  نانآ  منیـشن و  یم  تناگدنب  هار  رـس  رب  زین  نم  يدومن ! هارمگ  ارم  هک  لاح  تفگ : و  داتـسیا -  ادخ  ربارب  رد  ناطیـش  )
(67 (.) منادرگ یم  هارمگ  فرحنم و  تسا  وت  عرش  نییآ 

دنوادخ دنک . یم  عورـش  ار  هلمح  وس  راهچ  ره  زا  هدرک و  نیمک  تهج  راهچ  رد  هکلب  دنک  یم  هلمح  تشپ  زا  طقف  هک  نیا  هن  نوعلم  نآ 
: دیامرف یم  هنیمز  نیا  رد 

نیرکاش مهرثکا  دجتال  مهلئامش و  نع  مهنامیا و  نع  مهفلخ و  نم  مهیدیا و  نیب  نم  مهنیتال  مث 
هب ار  وت  ياهتمعن  رکـش  نانآ  ات  مناشک  یم  ناشفارحنا  هب  میآ و  یم  رد  پچ  تسار و  فرط  زا  رـس ، تشپ  زا  ور و  شیپ  زا  نم  هاـگ  نآ  )

(68 (.) دنرواین ياج 
دیآ و نوریب  لوا  تلاح  زا  ینعی  دوش ؛ هلاحتسا  هک  ییاج  رد  یکی  دوش ، یم  كاپ  دروم  دنچ  رد  اما  تسا . نیعلا  سجن  ناویح  گس   - 8
. دوش مرک  هب  لیدبت  گس  ندـب  هک  نیا  رگید  ( 69 .) دوش کمن  دور و  ورف  راز  کمن  رد  هک  یگـس  دننام  دـیآرد ، یکاپ  زیچ  تروص  هب 

دوش رتسکاخ  دـنازوسب و  ار  یـسجن  زیچ  رگا  تسا . تارهطم  زا  هک  یـشتآ  تمایق و  رد  یتح  دوش ، یمن  كاپ  ناونع  چـیه  هب  ناطیـش  اما 
. دوش یمن  كاپ  دنازوسب  ار  ناطیش  رگا  اما  ددرگ . یم  كاپ 

. تسا لکشم  یسب  وا  اب  هزرابم  ادیپان و  ناطیش  اما  ناسآ ، نانآ  اب  هزرابم  دناراکشآ و  رهاظ و  اه  گس   - 9
رذح درک  ناوت  يو  زا  دوب  رهاظ  رگا  نمشد 

. تسا لکشم  یناهن  مصخ  زا  ندوب  نمیا  کیل ،
شیوخ ماعط  ندروخ  لوغـشم  هک  یتقو  ات  یهد  ماعط  نان و  ار  یگـس  رگا  هک : نیا  ناطیـش  گـس و  ياـه  فـالتخا  زا  رگید  یکی   - 10

رد یهد  شماعط  حالطصا  هب  يروآ و  رب  مه  ار  ناطیـش  هتـساوخ  رگا  اما  ینیب . یمن  نآ  زا  يرازآ  یتسه و  یـشیاسآ  ناما و  رد  وت  تسا 
(70 .) درادن مارآ  يا  هظحل  تسا و  رو  هلمح  وت  هب  وا  یتسین و  شیاسآ  ناما و  رد  وا  رش  زا  مه  تاظحل  نامه 

: تسا رارق  نیا  زا  دنادحتم ، مه  اب  ناطیش  اب  گس  هک  ییاهاج  اما 
ناهنپ ناگدید  زا  هک  نالا  هچ  مه  ار  ناطیـش  دنزیرگ . یم  مدرم  تسد  زا  اهنآ  دننز و  یم  گنـس  رازاب  هچوک و  رد  ار  اه  گس  مدرم   - 1
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، دـننز یم  گنـس  ار  وا  هفیاط  ود  تسا ، یفخم  هک  ینامز  رد  دـننک . یم  ناراب  گنـس  ددرگ ، یم  راکـشآ  رهاظ و  هک  یناـمز  هچ  تسا و 
ات دنام  یم  یقاب  وا  مخز  نیا  دنیامن ، یم  حورجم  ار  شندـب  دـنهد و  یم  رارق  فدـه  ار  نوعلم  نآ  دوخ  نیرفن  نعل و  اب  هک  نانمؤم  یکی 

دـش بکترم  یهانگ  نمؤم  هک  یتقو  دـناشک ! یم  تیـصعم  هب  ار  وا  ناطیـش  تروص  نیا  رد  دوش  لفاغ  ادـخ  دای  زا  نمؤم  نآ  هک  یناـمز 
: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  نآرق  یباهش . ياهریت  اب  ناگتشرف  يرگید  ( 71 .) دنک یم  ادیپ  دوبهب  شتحارج 

بقاث باهش  هعبتاف  ۀفطخلا  فطخ  نم  الا 
یم ناراب  ریت  دـنهد و  یم  رارق  هلمح  دروم  ار  نانآ  نازورف  یباهـش  ياهریت  اـب  دـنریگ و  یم  هبلغ  رهق و  اـب  ار  نیطایـش  فارطا  ناگتـشرف  )

(72 (.) دننک
نآ تسد  هب  ماجنارس  ات  دننک  یم  ناراب  گنس  ار  وا  فرط  ره  زا  مدرم  دوش ، یم  راکشآ  وا  هک  مالسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  نامز  رد  اما 

. دسر یم  لتق  هب  لیئربج  تسد  هب  ای  ترضح 
دروآ بات  ناس  هچ  ناطیش  دسر  رد  تمحر  رون  نوچ 

ندش دیاب  ناهن  ار  بش  نایع  ددرگ  نوچ  دیشروخ 
 - دوخ نانمـشد  هیلع  ار  ناطیـش  مه  دـنوادخ  دـیامن . هلمح  نانآ  هب  اـت  دـنک  یم  کـیرحت  دوخ  نانمـشد  هیلع  ار  نآ  گـس  بحاـص   - 2

: دیامرف یم  دنک و  یم  کیرحت  نانید -  یب  راجف و  ناکرشم ، رافک و  ناراک ، تیصعم 
(73 (.) زاتب اهنآ  رب  نک و  ناشرصاحم  دنا ، هدرک  يوریپ  وت  زا  هک  نانآ  رب  تماظن ، هدایپ  هراوس و  تنایرکشل ، هلمج  وت و  ورب ، ناطیش ! يا  )

دوب نوعلم  نآ  گناب  بیهن  نیا 
دوب نوچ  یئادخ  گناب  تبیه 

كرابم هام  رد  نوچ  مه  دنوادخ  دنکن . تیذا  ار  نامهم  هک  ددـنب  یم  ار  دوخ  گس  دـشاب  هتـشاد  نامهم  هک  یماگنه  گس  بحاص   - 3
(74 .) دنکن رازآ  تیذا و  ار  نانآ  ات  دشک  یم  ریجنز  لغ و  هب  زین  ار  ناطیش  هدرک ، توعد  ینامهم  هب  ار  دوخ  ناگدنب  ناضمر 

. دیامن یم  یفرعم  ناطیش  هب  ار  دوخ  ناتسود  مه  دنوادخ  دوشن . ناش  محازم  هک  دناسانـش  یم  نآ  هب  ار  دوخ  ناتـسود  گس  بحاص   - 4
: دیامرف یم  هرابرد  نآرق 

رب طقف  وت  ینک ، ادیپ  تسد  نانآ  رب  یناوت  یمن  يرادن و  یهار  نم  صلخم  ناتـسود  رب  يرادن ، یطلـست  نم  صلاخ  ناگدنب  رب  وت  زگره  )
(75 (.) يراد طلست  هارمگ  نادان و  مدرم 

ار دوخ  گس  مه  وا  و  دنز ، یم  ادص  ار  گس  بحاص  يو  دشاب ، عنام  ناشگـس  دوش و  دراو  یلیا  ای  هفیاط  رب  دـهاوخب  یـصخش  رگا   - 5
. ددرگرب دوش و  تکاس  ناویح  ات  دنز  یم  ادص 

(76) ردب دشاب  یگس  رگ  ار  نامکرت 
رس ور و  دشاب  هداهنب  شرد  رب 

دنشک یم  شمد  هناخ  ناکدوک 
دنمراوخ نالفط  تسد  ردنا  دشاب 

(77) دنک ربعم  يا  هناگیب  رگا  ای 
دنک رن  ریش  وچمه  يو  رب  هلمح 

دش رافکلا  یلع  ءادشا  هک 
دش راخ  نوچ  ( 79) ودع اب  ( 78  ) لگ یلو ، اب 

. درب هانپ  ادخ  هب  ناطیش  رـش  زا  دیاب  تسخن  سپ  دنک ! یم  يریگولج  وا  زا  ناطیـش  دروآ ، يور  دنوادخ  هاگرد  هب  دهاوخب  رگا  مه  نمؤم 
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: دیامرف یم  هطبار  نیا  رد  نآرق 
(80 (.) يرب هانپ  ادخ  هب  نآ  رش  زا  دیاب  دیآ ، دیدپ  نآ  زا  یشبنج  دوش و  داجیا  يا  هسوسو  وت  رد  دهاوخب  ناطیش  فرط  زا  رگا  )

تسوا نآ  نامرف ، تسوا  کلم  کلم ،
تسوا ناطیش  نآ  رد ، رب  گس  نیرتمک 

دنک شتسه  قح  هک  ناطیش  گس  سپ 
دنت تلیح  ترکف و  دص  وا  ردنا 

گس وچ  تیهولا  فهک  رد  رب 
گر هتسج  رب  وج  رما  هرذ  هرذ 

ادخ يا  فطل  زا  هک  تسا  نآ  ذوعا  نیا 
اشگرب هر  تگس  رب  نزرب  گناب 

وت هاگرخ  رد  رب  میایب  ات 
(81) وت هاج  دوجو و  مهاوخ ز  یتجاح 

هک دومن ، توـالت  ار  ( 82 () دیـصولاب هیعارذ  طساب  مهبلکو   ) هکرابم هیآ  دـیاب  دـنک ، یم  هزوز  وع ) وع   ) ناسنا لباقم  رد  گـس  یتقو   - 6
. ددرگ یمرب  گس 

. دنک رارف  ات  دومن  تئارق  ار  میجرلا ) ناطیشلا  نم  هللااب  ذوعا   ) دیاب درک ، هلمح  تسب و  ناگدنب  رب  ار  هار  ناطیش  هک  مه  یتقو 

؟ تسا عقوم  هچ  ات  ناطیش  تلهم 

دنا هداد  یتالامتحا  هدش و  دراو  یتایاور  دوش ؟ یم  هتشک  یـسک  هچ  تسد  هب  دریم ؟ یک  دنام ؟ دهاوخ  هدنز  ناطیـش  نامز  هچ  ات  هک  نیا 
: دنارارق نیا  زا  هک 

؛ تسا تمایق  زور  ات  وا  تلهم  . 1
. دوش هعجارم  ناطیش ) نتساوخ  تجاح   ) ثحب هب  هراب  نیا  رد  تسین -  تسرد  لامتحا  نیا 

. ایند رخآ  زور  ات  . 2
شتآ دننام  اهایرد  دـندرگ و  یم  ناور  هدـش ، هدز  مشپ  دـننام  اه  هوک  دـنوش و  یم  کیرات  ناگراتـس  هام و  دیـشروخ و  هک  يزور  نامه 

. دنریم یم  هکئالم  سنا و  نج و  مامت  دنوش و  یم  رو  هلعش  ناشورخ 
؛ تسا مود  لوا و  هخفن  نایم  وا  تلهم  . 3

هک تسا  یتقو  نآ  مود  هخفن  دنور . یم  نیب  زا  هبترم  کی  ناهج  تادوجوم  همه  دـمد و  یم  روص  رد  لیفارـسا  هک  تسا  یتقو  لوا  هخفن 
(83 .) دوش یم  مامت  هخفن  ود  نیا  نایم  رد  ناطیش  تلهم  دنوش . یم  هدنز  هبترم  ود  قیالخ  همه  دمد و  یم  روص  رد  لیفارسا 

(. دش دهاوخ  نایب  هدنیآ  رد  بلطم  نیا  . ) دوش یم  هتشک  ترضح  نآ  تسد  هب  و  جع )  ) يدهم ترضح  روهظ  نامز  ات  . 4
؛ تعجر نامز  ات  . 5

، دندرگ یمرب  ایند  هب  دننک و  یم  عوجر  هرابود  مالسلا  هیلع  موصعم  همئا  ربمایپ و  دوش ؛ یم  عورـش  جع )  ) يدهم ترـضح  ندمآ  نامز  زا 
هب دریگ و  یم  ار  وا  ناـج  لـیئارزع  هک  تسا -  تعجر  ناـمه  دـنک -  یم  ناـیب  نآرق  هـک  یموـلعم  تدـم  و  دریم . یم  ناطیـش  تـقو  نآ 

. دهد یم  همتاخ  شیگدنز 
یخلت یتخس ، هدمآ و  رس  هب  وا  رمع  هک  نک  ضبق  ار  سیلبا  ناج  دیامرف : یم  توملا ) کلم   ) هب دنوادخ  تعجر ، نامز  رد  هک  هدش  دراو 
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: دیامرف یم  زین  و  ناشچب . اهنت  وا  هب  يدناشچ  دارفا  نیرخآ  نیلوا و  هب  هک  ار  ندنک  ناج  یتسم  و 
نازوس یمنهج  ياهبآ  نامه  هک   ) یظل بآ  زا  هساـک  داـتفه  ریجنز و  داـتفه  اـب  هیناـبز  داـتفه  وش و  خزود  دراو  لوا  توملا )! کـلم  يا  )

. ریگب ار  وا  ناج  یلکش  نیرت  تخس  اب  رادرب و  ار  یمنهج  ياه  گس  زا  رازه  داتفه  اب  تسا )
و دنریم ، یم  دـننک و  یم  یهت  بلاق  نانآ  مامت  تشحو ، سرت و  زا  دـننیبب ، تروص  نآ  اب  ار  وا  نیمز  لها  رگا  هک  یتروص  اب  مه  لیئارزع 

. دوش یم  لزان  تسا  رومءام  هک  یلکش  نامه  هب 
وا دزیرگ ، یم  برغم  فرط  هب  دنیب ! یم  اج  نامه  ار  لیئارزع  دنک ، یم  رارف  قرـشم  هب  دـنک  یم  هدـهاشم  تبیه  نآ  هب  ار  وا  یتقو  ناطیش 
يا هک : دـنز  یم  گناب  وا  رب  توملا ) کلم  ، ) نامز نیا  رد  دـنک ؛ یم  هدـهاشم  اج  نامه  ار  وا  زاب  دور ، یم  اـیرد  هب  دـنیب ، یم  رـضاح  ار 

تنعل قوط  مدش و  هدنار  وت  هطساو  هب  نم  مدآ ! يا  دیوگ : یم  مالسلا و  هیلع  مدآ  ربق  رـس  رب  دیآ  یم  دنک و  یم  رارف  زاب  تسیاب ؛ نوعلم !
هلمح وا  رب  اه  گس  دـننک . هلمح  وا  رب  هک  دـهد  یم  روتـسد  دادـش  ظالغ و  هکئالم  یمنهج و  ياه  گس  نآ  هب  لیئارزع  داتفا . مندرگرب 

رپ یگدنز  هب  دنریگب و  ار  وا  دیلپ  ثیبخ و  ناج  ات  دنبوک  یم  وا  زغم  رب  نیـشتآ  ياهزرگ  اب  هکئالم  دـنریگ . یم  ار  وا  فارطا  دـننک و  یم 
(84 .) دنهد نایاپ  وا  ربک  بیرف و  رکم ، زا 

؟ تسیک ناطیش  لتاق 

لاح دوش . یم  هتشک  نامزلارخآ  رد  دنشک و  یم  ار  وا  هکلب  دور ، یمن  ایند  زا  یعیبط  گرم  هب  ناطیـش  هک : هدش  دراو  يرگید  تایاور  رد 
ماما دشک . یم  ار  نوعلم  نآ  دنک  روهظ  یتقو  جع )  ) نامز ماما  دنیوگ : یم  تایاور  زا  یـضعب  تسا . فالتخا  دـشک ، یم  ار  وا  یـسک  هچ 
رارق ترضح  نآ  لباقم  رد  وناز  هب  دیآ و  یم  مه  ناطیـش  هفوک  دجـسم  رد  دیآ  یم  دنک ، مایق  ام  مئاق  یتقو  دندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص 

یم ار  وا  یناشیپ  يولج  ياهوم  جـع )  ) ناـمز ماـما  عقوم  نیا  رد  تسا . نم  نیمک  رد  هک  یتخـس  زور  نیا  زا  ياو  دـیوگ : یم  دریگ و  یم 
(85 .) دنز یم  ندرگ  ار  نوعلم  نآ  دریگ و 

يور تعجر  نامز  رد  ناطیش  : ) دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تسا . ناطیش  هدنشک  لوسر  ترضح  هک  هدش  دراو  تایاور  زا  یـضعب  رد 
(86 (.) دوش یم  حبذ  هتشک و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  تسد  هب  سدقملا  تیب  هرخص 

، تمایق زور  ات  هد  تلهم  ارم  ایادخ ! تفگ : ناطیش  یتقو  : ) دومرف هک  مدینش  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ : یم  یمعثخ  میرکلادبع  زین 
هیلع نینمؤملاریما  تعجر  ماـگنه  تقو ، نآ  زا  دارم  و  مولعم . تقو  اـت  مهد  یم  تلهم  ار  وت  دوـمرف : نوـعلم  نآ  باوـج  رد  درکن و  لوـبق 

(. تسا ایند  هب  مالسلا 
توق رد  هک  نآ  رگم  تسین ، یماـما  چـیه  یلب ، دومرف : تسا ؟ یتعجر  ترـضح  نآ  يارب  اـیآ  دندیـسرپ : ترـضح  زا  دـیوگ : میرکلادـبع 

. دننادرگ زوریپ  بلاغ و  نارفاک  رب  ار  نانمؤم  ات  دندرگ . یمرب  وا  اب  شنامز  لها  رفاک  نمؤم و  ماما ، نآ  تعجر 
نیمز رد  اهنآ  گنج  هاگ  هدعو  دنوش و  رـضاح  شرکـشل  اب  مه  ناطیـش  دـیامن ، عوجر  دوخ  باحـصا  اب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  یتقو 

. دشاب یم  تسا ، هفوک  یکیدزن  رد  تارف و  نیمز  زا  هک  احور ) )
ایوگ دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هاگ  نآ  دشاب . هدشن  ماجنا  يراتشک  نانچ  نامز  نآ  ات  هک  يروط  هب  دنگنج ، یم  رکـشل  ود  نیا  سپ 
ایوگ دنا و  هتفر  بقع  هب  مدق  دص  گنج  یتخـس  تدـش و  زا  دـنا و  هتـشگرب  تشپ  هب  هک  منیب  یم  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  باحـصا 

. تسا هتفر  تارف  بآ  رد  اهنآ  زا  یضعب  ياهاپ  هک  مینک  یم  هاگن  ار  اهنآ 
نآ دوش . یم  راذـگاو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هب  گنج  دـنیآ و  یم  ورف  اه  بآ  تشپ  زا  یهلا  مشخ  هکئالم  ماگنه  نیا  رد 

هدرک و تشپ  دـتفیب ، ترـضح  نآ  هب  شهاـگن  ناطیـش  نوچ  تسا ؛ ناـشیا  كراـبم  تسد  رد  رون  زا  هبرح  رکـشل و  يوـلج  رد  ترـضح 
منیب یم  نم  دـیوگ : باوج  رد  یبلاغ ، اهنآ  رب  هک  نآ  لاح  يور و  یم  اجک  دـنیوگ : یم  دـننیب  یم  ار  وا  رارف  هک  یتقو  وا  ناراـی  دزیرگب .
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(87 .) مسرت یم  نایملاع  دنوادخ  زا  نم  دینیب . یمن  امش  ار  هچ  نآ 
یم دوبان  هبرض  نامه  هب  هک  دنز  یم  وا  فتک  ود  نیب  یتبرض  دنک و  یم  هلمح  وا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  ماگنه ، نیا  رد 
يور رد  یکیرـش  چیه  وا  يارب  هک  یلاح  رد  دوش ؛ یم  شتـسرپ  نایملاع  دنوادخ  نآ ، زا  دعب  دـش . دـنهاوخ  كاله  زین  شرکـشل  دوش و 

یم یهاشداپ  لاس  رازه  راهچ  لهچ و  نیمز  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هاگ  نآ  تسا . هناصلاخ  همه  تاداـبع  دـنام و  یمن  یقاـب  نیمز 
(88 .) دیآ یم  دوجو  هب  دالوا  رازه  یناسنا  ره  زا  هک  يروط  هب  ددرگ  یم  ینالوط  اهرمع  و  دنک .

دور یم  نامسآ  هب  ناطیش 

: دیامرف یم  دنک و  یم  نایب  تحارص  اب  ار  بلطم  نیا  مه  نآرق  و  دوب ، نج  هفیاط  زا  ناطیش  هک  میتفگ 
؛ هبر رما  نع  قسفف  نجلا  نم  ناک  سیلبا  الا  اودجسف  مدال ، اودجسا  ۀکئالملل  انلق  اذا  و 

نیدـب و  دوب ، نج  زا  وا  هک  سیلبا ، زج  دـندرک  هدجـس  همه  دـینک ، هدجـس  مدآ  رب  میتفگ : هکئالم  هب  هک  ار  یتقو  نک  داـی   ) اـم لوسر  يا 
(89 (.) درکن هدجس  دومن و  یچیپرس  دوخ  يادخ  تعاطا  زا  يور 

اپرب نانآ  نایم  رد  راتـشک  تشک و  داسف ، هنتف و  هک  یتقو  ات  هدوب ، رـشاعم  ناـنآ  اـب  هدرک و  يرپس  نج  ناـیم  رد  ار  دوخ  رمع  زا  یتدـم  وا 
. دش

همه دندیگنج و  اهنآ  اب  دوخ  ياهریـشمش  اب  ات  داتـسرف  ار  هکئالم  زا  يا  هدع  دیامرف : دوبان  ار  نانآ  هک  درک  هدارا  دـنوادخ  ماگنه  نیا  رد 
: تفگ ناگتشرف  هب  دش . ریـسا  هکئالم  تسد  هب  درک و  ادیپ  تاجن  گرم  زا  درب و  رد  هب  ملاس  ناج  ناطیـش  نایم ، نیا  رد  دنتـشک . ار  اهنآ 
اب ارم  مدـنام . اهنت  نم  دـیتشک و  ارم  ناعون  مه  ناشیوخ و  ماـمت  امـش  متـشادن ). تکرـش  داـسف  هنتف و  رد  و   ) متـسه ناـنمؤم  هلمج  زا  نم ،

. منک تدابع  ار  دوخ  يادخ  مشاب و  امش  اب  اج  نآ  رد  ات  دیربب ، نامسآ  هب  ناتدوخ 
شدرگ هب  دیسر  نامسآ  هب  هک  ینامز  دنربب . نامـسآ  هب  ار  وا  هک  داد  هزاجا  اهنآ  هب  دنوادخ  دندش . فیلکت  يایوج  دنوادخ  زا  ناگتـشرف 

: دوب هتشون  الثم  هدش ؛ هتشون  نآ  رب  ییاهزیچ  هک  دید  ار  یحول  نایم  نآ  رد  تخادرپ . یسررب  اه و  نامسآ  رد 
دری نم  و  هانم ) یلاعت  هللا  علب  ةرخالا  دارا  لمع و  نم  اهنم و  هللا  هاـطعا  ایندـلا  دارءا  لـمع و  نم  یلب  ( 90 .) مکنم لماع  لمع  عیضا  ینا ال  )

قالخ نم  ةرخالا  یف  هلام  اهنم و  هتؤن  ایندلا  ثرح  دری  نم  ءاشن و  ام  هثرح  یف  هلدزن  ةرخالا  ثرح 
یـسک دشخب و  یم  وا  هب  ار  ایند  ادخ  دیامن ، ایند  هدارا  دنک و  يراک  هک  یـسک  یلب ، منک ؛ یمن  عیاض  ار  يا  هدننک  لمع  چیه  شاداپ  نم  )
هجیتن رب  میهد و  یم  تکرب  وا  هب  دهاوخب  ار  ترخآ  شاداپ  هک  یـسک  و  دـناسر . یم  شیوزرآ  هب  ار  وا  دـنوادخ  دـهاوخب ، ار  ترخآ  هک 

(91 (.) دنرادن یبیصن  چیه  ترخآ  رد  اما  میهد ، یم  اهنآ  هب  نآ  زا  یمک  دنبلط ، یم  ار  ایند  لام  طقف  هک  اهنآ  مییازفا و  یم  شا 
نایم رد  اذل  دروآ . تسد  هب  ینالوط  ياه  تدابع  هلیسو  هب  ار  ایند  تفرگ  میمصت  تسا . دقن  ایند  هیـسن و  ترخآ  هک  درک  رکف  دوخ  شیپ 

رد هکئالم  تسـشن و  یم  يربنم  رب  تفرگ ! مان  هکئالم  سوواط  دـش و  ناگتـشرف  همه  سیئر  رورـس و  اـت  درک  تداـبع  ردـق  نآ  هکئـالم 
دوخ هایس  بلق  رد  هچ  نآ  ور ، نیا  زا  دنک ؛ وج  تسج و  ار  ایند  دناوت  یم  اه  تدابع  نیا  اب  دیمهف  یتقو  دنداتـسیا . یم  مارتحا  اب  وا  لباقم 

! داتفا مهاوخن  كاخ  هب  وا  ربارب  رد  مرترب و  مدآ  زا  نم  دومن  اعدا  تخاس و  راکشآ  تشاد  ناهنپ 

ناطیش تادابع 

متفه نامسآ  هب  هک  ینامز  هبنش و  دیسر  نامسآ  هب  هک  يزور  دندرب . نامسآ  هب  ار  نوعلم  نآ  ناگتشرف  ادخ ، نذا  ناطیش و  تساوخرد  هب 
. دوب هعمج  زور  دیسر 

امن تیونعم  روهظون  شبنج  هدزاود  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1197زکرم  هحفص 709 

http://www.ghaemiyeh.com


هب هاگ  نآ  درک . تدابع  لاس  رازه  مه  اج  نآ  رد  تفر و  الاب  مود  نامسآ  هب  نآ  زا  سپ  دیتسرپ . ار  ادخ  لاس  رازه  تدم  لوا  نامـسآ  رد 
. درک یگدنب  ار  ادخ  لاس  رازه  تدم  نامسآ  ره  رد  تفرگ . جوا  متفه  نامسآ  ات  مراهچ  موس و  نامسآ 

دندید ار  وا  یتقو  لیئاکیم  لیفارسا و  لیئربج و  هک  يروط  هب  دنک . تدابع  دیاب  هک  دش  تدابع  لوغـشم  نانچ  رقتـسم و  متفه  نامـسآ  رد 
نانچ مه  وا  یگدنب  تسا . هدادن  سک  چیه  هب  هداد  هدنب  نیا  هب  هک  یتردق  تدابع و  هب  هقالع  قشع و  دنوادخ ، دنتفگ : یم  رگید  کی  هب 

هرابرد هعـصاق ) هبطخ   ) هغالبلا جهن  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  دـنیرفایب . ار  مدآ  درک  هدارا  دـنوادخ  هک  یتقو  ات  تشاد  همادا 
ود ار  نآ  لاس  رازه  راهچ  طـقف  هک  درک  شتـسرپ  ار  ادـخ  لاـس  رازه  شـش  تدـم  ناطیـش ، دـیامرف : یم  ناربکتم  وا و  تداـبع  شهوکن 

! دناوخ زامن  تعکر 
نامه هک  هدوب  ایند  ياهلاس  زا  رگا  ترخآ . ياه  لاس  زا  ای  تسا  ایند  ياه  لاس  زا  لاس  رازه  شـش  نیا  هک  تسین  مولعم  دـیازفا : یم  دـعب 

: دیامرف یم  هک  دیجم  نآرق  قبط  نآ  زور  کی  ره  دشاب ، ترخآ  ياهلاس  زا  رگا  دوب و  دهاوخ  لاس  رازه  شش 
؛ ۀنس فلءا  نیسمخ  هرادقم  ناک  موی  یف 

(92 (. ) دوب دهاوخ  ایند -  ياهلاس  زا  لاس -  رازه  هاجنپ  هزادنا  هب  نآ  رادقم  هک  يزور  رد  )
6000 ترخآ ) لاس   *) 365 زور )  * ) 50000 ایند ) لاس   ) 109500000000 ایند ) لاس  عمج  )

درایلیم هن  دص و  اعمج : مینک  برض  رازه  هاجنپ  رد  ار  لصاح  و  زور ، جنپ  تصش و  دصیس و  رد  برض  ار  لاس  رازه  شش  رگا  هجیتن ؛ رد 
. تسا هدوب  وا  شیاتس  شیاین و  لوغشم  امیاد  هدرک و  تدابع  ار  ادخ  تدم ، نیا  ناطیش  ینعی  دوش ؛ یم  ایند  لاس  نویلیم  دصناپ  و 

تدابع زامن  تعکر  ود  اب  ار  ادخ  لاس  رازه  تفه  یط  نامسآ  رد  ناطیش  هک : هدمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  يرگید  تیاور  رد 
(93 .) تفرگ رظن  رد  وا  يارب  ییاه  باوث  دیشک -  لوط  لاس  رازه  تفه  هک -  زامن  تعکر  ود  نآ  لباقم  رد  مه ، دنوادخ  درک 

هارمگ ارم  وت  هک  ندز  ادـخ  هب  تمهت  مالـسلا ، هیلع  مدآ  زا  نتـسناد  رتالاب  رترب و  ار  دوخ  یهلا و  روتـسد  زا  یچیپرـس  هانگ و  زا  دـعب  یلو 
. درک لدبم  رش  هب  و  درب ، نایم  زا  ار  دوخ  تدابع  داد و  تسد  زا  یلک  هب  ترخآ  ناهج  رد  ار  دوخ  تاجن  تداعس و  ( 94 !) يدرک

نیعل سیلبا  روعاب و  ملعب 
نید اه و  تدابع  ناشدمان  دوس 

قبط هک  دومن  ینـالوط  رمع  ياـضاقت  اـیند  نیا  رد  مدآ  دـالوا  یهارمگ  يارب  دوـب ، هداد  ماـجنا  هک  یگدـنب  تداـبع و  همه  نیا  ربارب  رد  و 
. دش هتفریذپ  اضاقت  نیا  راگدرورپ ، تلادع 

مالسلا هیلع  مدآ  تقلخ  اب  ناطیش  تفلاخم  نیلوا 

هکئالم هب  دـیامرف . قلخ  نیـشناج  نیمز  رد  دوخ  يارب  دومرف  هدارا  دـنوادخ  هک  یتقو  ات  دوب  تداـبع  لوغـشم  ناگتـشرف  ناـیم  رد  ناـطیش 
(95 .) دومن هاگآ  دوخ  دوصقم  زا  ار  نانآ  و  مهد ، رارق  نیمز  رد  يا  هفیلخ  مهاوخ  یم  نم  هک  دومن  باطخ 

! منک تحیصن  ار  وت  ما  هدمآ  نم  نیمز ! يا  : هک دز  دایرف  دمآ و  نیمز  طسو  هب  سیلبا  ماگنه  نیا  رد 
شتآ لخاد  دـنک و  تیـصعم  ار  ادـخ  هک  مسرت  یم  نم  دـشاب و  قیالخ  نیرترب  هک  دروآ  دوجو  هب  يا  هدـیدپ  وت  زا  هدرک  هدارا  دـنوادخ 

زا هدب  مسق  گرزب  يادخ  هب  ار  اهنآ  دنرادرب  كاخ  وت  زا  دندمآ  برقم  هکئالم  یتقو  يزوسب ) يوش و  شتآ  لخاد  وت  هجیتن  رد  و   ) دوش
دهاوخ همادا  مه  تمایق  زور  ات  دراد و  همادا  نونکات  دـش و  عورـش  اج  نیمه  زا  مالـسلا  هیلع  مدآ  اب  وا  تفلاـخم  ( 96 .) دنرادنرب كاخ  وت 

. دوب وا  فلاخم  نیلوا  نیا  تشاد .
: دومرف لیئربج  هب  باطخ  دـنک  قلخ  ار  مالـسلا  هیلع  مدآ  درک  هدارا  لاعتم  دـنوادخ  یتقو  دـندومرف : ناشیا  هک  هدـش  لقن  نینمؤملاریما  زا 

. دشاب اهنآ  فرشا  تادوجوم و  لضفا  هک  مروآ  دوجو  هب  دیدج  یقلخ  ات  روایب  نیمز  زا  كاخ  يرادقم 
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مه ناشیا  درادنرب . كاخ  نآ  زا  هک  داد  مسق  دنوادخ  هب  ار  وا  دیلان و  نیمز  ناطیـش ) رکذـت  قبط   ) درادرب كاخ  ات  دـمآ  نیمز  هب  لیئربج 
یلاخ تسد  اب  مه  اهنآ  داد ، مسق  ار  نانآ  نیمز  زاب  داتـسرف . ار  لیفارـسا  وا  زا  دـعب  لیئاکیم و  رگید  راب  داد . شرازگ  ار  ناتـساد  تشگرب 

. دنتشگرب
داد و مسق  ار  وا  درک و  هلان  نیمز  زاب  درادرب ، كاخ  تساوخ  هک  وا  درادرب . نیمز  كاخ  زا  امتح  هک  داتسرف  ار  لیئارزع  مراهچ ، راب  يارب 
تشادرب و ار  كاخ  وا  مرادرب . وت  كاخ  زا  یمک  ات  مرومءام  ادـخ  بناج  زا  نم  تفگ : لیئارزع  درکن . ریثءات  دومن ، داـیرف  هلاـن و  هچ  ره 

تهج نیا  زا  داد ، لیئارزع  تسد  هب  ار  شدالوا  مالـسلا و  هیلع  مدآ  حور  ضبق  دـنوادخ  ور ، نیا  زا  ( ) 97 .) دنتخاس نآ  زا  ار  مدآ  هک  درب 
. دهد یم  ماجنا  ار  دوخ  تیرومءام  وا  دنک و  یمن  رثا  وا  لد  رد  مدآ  نداد  ناج  ماگنه  اهنآ  هیرگ  هلان و 

وا هفایق  ناطیـش  دندز . بلاق  ار  وا  یکاخ  رکیپ  یتدم  زا  دعب  دندرک و  طولخم  هزم ، یب  خـلت و  روش و  صلاخ و  بآ  اب  ار  كاخ  نآ  یتقو 
هک يزیچ  تسا . یلاـخ  وا  يوت  و  هدـمآ ، دوـجو  هب  هدنبـسچ  لـگ  زا  هک  تسا  فیعـض  یقوـلخم  نیا  تفگ : دوـخ  اـب  درک و  هدـهاشم  ار 

. دومن فرحنم  هارمگ و  ار  وا  ناوت  یم  بیترت  نیا  هب  دراد و  اذغ  هب  جایتحا  دشاب  یلاخوت 
منک ادیپ  تردق  يزور  رگا  و  دومن ، مهاوخ  تفلاخم  وا  اب  نم  یلو  دشاب ، هتـشاد  تلیـضف  تادوجوم  هه  نم و  رب  وا  هچ  رگا  تفگ : زین  و 

. منک یم  كاله  ار  وا 
نییاپ نم  زا  رگا  و  دش ، مهاوخن  وا  عیطم  درب و  مهاوخن  نامرف  وا  زا  دـشاب ، رت  مهم  وا  تیـصخش  رتالاب و  نم  زا  دوجوم  نیا  رگا  تفگ : و 

(98 .) موش یم  قیفر  تسود و  وا  اب  و  دیسر ، مهاوخ  وا  دایرف  هب  تالکشم  رد  منک و  یم  کمک  ار  وا  دشاب ، رت 

مالسلا هیلع  مدآ  یلگ  بلاق  ناطیش و 

يرانک یمیظع  هوک  دننام  ار  بلاق  نآ  دروآ ، دوجو  هب  ار  وا  تشرس و  بآ ، كاخ و  زا  ار  مالسلا  هیلع  مدآ  بلاق  دنوادخ  هک  نآ  زا  دعب 
زا دراو و  وا  ینیب  خاروس  زا  دید  یم  ار  یلگ  بلاق  نآ  يو  یتقو  دوب . نآ  نینزاخ  زا  مجنپ و  نامـسآ  رد  تدم  نیا  رد  ناطیـش  تشذـگ .

نیا هب  لاس  رازه  تدم  هدرک ؟ قلخ  يزیچ  هچ  يارب  ار  وت  دـنوادخ  دـتفگ : یم  دز و  یم  وا  مکـش  رب  تسد  اب  و  دـش . یم  جراخ  وا  بقع 
(99 .) دیمد وا  رد  دوخ  حور  زا  لاعتم  دنوادخ  تدم  نیا  زا  دعب  دوب ، عضو 

؟ دهد یم  دنگ  يوب  ناسنا  طئاغ  تلع  هج  هب  دوب : هدیسرپ  هک  تشون  مالسلا  هیلع  یقت  دمحم  ماما  هب  يا  همان  ینسح  میظعلادبع  ترـضح 
حور زونه  هک  ینامز  تشاد . یشوخ  يوب  وا  دسج  دومن ، قلخ  ار  مالسلا  هیلع  مدآ  ترضح  دنوادخ  یتقو  دومرف : باوج  رد  ترضح  نآ 

وا ناهد  زا  ناطیـش  دش و  هتخاس  یگرزب  رما  يارب  وا  دنتفگ : یم  هکئالم  دنتـشذگ ، یم  نآ  زا  ناطیـش  هکئالم و  دوب ، هدشن  هدـیمد  نآ  هب 
(100 .) دوش یم  ثیبخ  وبدب و  دوش ، ناسنا  مکش  لخاد  هچ  ره  ور ، نیا  زا  دمآ . یم  نوریب  وا  بقع  زا  دش و  یم  دراو 

هب لاس  لهچ  ات  ار  نآ  یلگ  بلاق  درک ، قلخ  ار  مدآ  دنوادخ  یتقو  دومرف : هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  زا  يرگید  ثیدح  رد 
و هدرک ؟ قلخ  ار  نیا  زیچ  هچ  يارب  دـنوادخ ، تفگ : یم  تشذـگ و  یم  نآ  رب  هراومه  سیلبا  دوش -  کـشخ  اـت  تشاذـگ -  دوخ  لاـح 

دوخ تفلاخم  منک و  یم  یچیپرس  وا  روتسد  زا  منک و  یمن  لوبق  منک ، هدجس  ار  وا  هک  دیامرف  رما  ارم  دنوادخ  رگا  تفگ : یم  دوخ  شیپ 
(101 .) دومن تفلاخم  ناطیش  دش  هئدیمد  وا  رد  حور  هک  نآ  زا  دعب  مراد . یم  مالعا  ار 

دنک یمن  هدجس  ناطیش 

. دندوبن قفاوم  هکئالم  مهد ، رارق  دوخ  يارب  ینیـشناج  هفیلخ و  نیمز  يور  رد  مهاوخ  یم  دومرف : درک و  باطخ  هکئالم  هب  دنوادخ  یتقو 
باوج دنوادخ  هک  نآ  زا  دعب  دش . دهاوخ  دسفم  زیر و  نوخ  هدنیآ  رد  ینک ، قلخ  یهاوخ  یم  هک  نیا  دنتفگ : دندرک و  ضارتعا  ادخ  هب 
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، مدیمد نآ  رد  دوخ  حور  زا  مدرک و  قلخ  ار  مالسلا ) هیلع  مدآ   ) دوخ هفیلخ  نم  یتقو  دومرف : باطخ  ناشیا  هب  دندش . میلست  داد ، ار  نانآ 
(102 .) دینک هدجس  وا  ربارب  رد  امش  همه 

دز و يا  هسطع  تسشن ، دمآ و  تکرح  هب  دیـسر ، مدآ  غامد  هب  حور  دیمد و  وا  رد  دوخ  حور  درک و ز  قلخ  ار  وا  دنوادخ  هک  نآ  زا  دعب 
(103 (.) هلا کمحری  : ) دومرف وا  باوج  رد  دنوادخ  هللادمحلا ) : ) تفگ

مامت دـنیامن . میرکت  ار  وا  دـننک و  هدجـس  يو  لباقم  رد  وا  عیفر  خـماش و  ماقم  هب  فارتعا  يارب  ات  داد ، ناـمرف  هکئـالم  هب  ماـگنه  نیا  رد 
يور زا  دوب ، ناگتـشرف  فص  رد  نامز  نآ  هک  ناطیـش  یلو  دـندوب ؛ هدجـس  لاح  رد  یتدـم  دـنداتفا و  هدجـس  هب  دـندرب و  نامرف  هکئـالم 

. رادب روذعم  مدآ  رب  ندرک  هدجس  زا  ارم  ایادخ ! درک : ضرع  دنوادخ  هب  رورغ  یهاوخدوخ و 
. دشاب هدرکن  تدابع  هدجس و  یلسرم  یبن  چیه  هن  یبرقم و  کلم  چیه  لاح  هب  ات  هک  منک  هدجس  نانچ  ار  وت  نم  ادنوادخ !

نآ هن  یهد ، ماجنا  مهد  یم  روتـسد  هک  ار  هچ  نآ  مهاوخ ، یم  وت  زا  نم  تسین ، وت  تداـبع  هب  تجاـح  ارم  دومرف : وا  باوج  رد  دـنوادخ 
(104 !) یهاوخ یم  وت  ار  هچ 

زاب ار  وت  زیچ  هچ  دومرف : وا  زا  تساوخزاب  ماـقم  رد  مه  دـنوادخ  ( 105 .) دومن رهاظ  دوب  شبلق  رد  هک  ار  يدـسح  درکن و  لوبق  ماـجنارس 
!؟ مدیرفآ شیوخ  تیانع  تردق و  تسد  اب  ار  وا  نم  هک  یقولخم  رب  ینکن  هدجس  هک  نآ  زا  تشاد 

هاگیاپ هب  يدوجوم  چیه  تسین و  نم  اب  يربارب  يارای  ار  یسک  مرترب ، مالـسلا  هیلع  مدآ  زا  تاذ  رهوگ و  رـصنع و  ثیح  زا  نم  داد : خساپ 
نم لثم  هک  تسین  اور  سپ  لگ . شزرا  یب  هریت و  رـصنع  زا  وا  ما و  هدش  هدیرفآ  شتآ  نازورف  رهوگ  زا  نم  دـسر ! یمن  نم  دـنلب  عیفر و 

! دنک هدجس  وا  لباقم  رد 
دیواج و تمعنرپ و  تشهب  هکئالم و  نایم  زا  دومرف  داد و  ادـن  ار  وا  مدآ ، رب  ندرکن  هدجـس  روتـسد و  زا  یچیپرـس  رطاخ  هب  مه  دـنوادخ 

. یتشگ هدنار  یتشاد ، نونک  ات  هک  یعیفر  برق و  ماقم  زا  وت  اریز  وش ؛ نوریب  نم  يدبا  تداعس 
؛ نیدلا موی  یلا  یتنعل  کیلع  نا  و 

(106 () داب وت  رب  تمایق  زور  ات  مه  نم  تنعل  )
. تشاد رود  دوخ  تمحر  زا  دنار و  دوخ  هاگشیپ  زا  تلذ  يراوخ و  اب  ار  وا  سپس 

ناطیش ذوفن  تیفیک 

دوخ و ماد  هب  ار  وا  دوش و  طلـسم  ناسنا  رب  یناهگان  هراب و  کی  دـناوت  یمن  وا  تسا . ماـگ  هب  ماـگ  یجیردـت و  ـالومعم  یناطیـش  هسوسو 
. دبای لماک  طلست  وا  رب  ات  دنک  یم  ذوفن  وا  رد  ماگ  هب  ماگ  مارآ و  مارآ  هکلب  دناشکب . یتخبدب 

يوریپ ناطیـش  ياه  ماـگ  زا  دـیروخب و  تسا  نیمز  يور  رد  هک  دـنوادخ  هزیکاـپ  لـالح و  ياـه  تمعن  زا  مدرم ! يا  : ) دـیامرف یم  نآرق 
(107 () تسا امش  راکشآ  نمشد  وا  هک  دینکن ،

، یناطیـش تالیامت  یناهگان . یعفد و  هن  تسا  هظحل  هب  هظحل  یجیردـت و  ناـسنا  رب  ناطیـش  راـکفا  طلـست  هک ، دوش  یم  مولعم  هیآ  نیا  زا 
بیغرت بسانمان ، لفاحم  رد  تکرش  بابان ، ناتسود  ياه  همزمز  دنیآ ، یم  راتفرگ  شماد  رد  مک  مک  توهش ، ناریـسا  هک  دراد  یتامدقم 

بلق هب  یناهنپ  هنارهام و  ار  دوخ  ءوس  تاین  هانگ و  هشیدـنا  لوا  ناطیـش ، دـنا . فارحنا  یجیردـت  لماوع  زا  یگلمج  ناـگدولآ ، قیوشت  و 
یم رـس  شناج  شوگ  رد  مارآ  مارآ  ار  دوخ  ياوآ  دـهد و  یم  هولج  ابیز  شرظن  رد  ار  وا  دـیلپ  تشز و  ياـهراک  دـنک و  یم  اـقلا  ناـسنا 

. دربب شبولطم  غارس  هب  تسا  هدامآ  هک  ار  یسک  نآ  ات  دهد ،
هطقن دـناوت  یم  اـه  هنیمز  نیا  و  دـشاب . هتـشاد  شیوخ  ذوفن  يارب  بساـنم  يا  هنیمز  دـیاب  تسا ، بیرف  يرگاوغا و  ناطیـش  هک  اـج  نآ  زا 

. دشاب یفنم  تافص  یلک  روط  هب  اه و  هدقع  اه ، تیمورحم  اه ، تیساسح  اه ، فعض 
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. دروآ یم  مهارف  شیارب  ار  طلست  بابسا  دراذگ و  یم  زاب  ناطیش  يارب  ار  یعطق  ذوفن  تیلاعف و  هار  تافص ، هنوگ  نیا 
یهاوخ نوزفا  یبلط و  ترهش  اه ، تباقر  اه ، تداسح  لانم ، لام و  بح  ماقم ، هاج و  بح  اه ، یهاوخ  دوخ  شکرس ، تاوهـش  نیا ، ربانب 

ماد هب  ددـنبب ، ار  یناور  ضارما  نیا  هار  سک  ره  دـنا . ناطیـش  كانرطخ  ياه  ماد  زا  یگمه  اه ، ینیب  مک  دوخ  تراقح و  ياه  هدـقع  اه ،
. داتفا دهاوخن  ناطیش 

ار هورگ  نآ  اهنت  التبا ، رظن  زا  اما  دـنراد . دوجو  اج  همه  رد  هک  دنتـسه  از  يرامیب  ياه  برکیم  دـننامه  ناطیـش ، یجیردـت  ياه  هسوسو 
یم یناسک  رب  اهنت  ار  ناطیش  طلـست  الیتسا و  نآرق ، دنرادن ، ار  بورکیم  ربارب  رد  تمواقم  تردق  هینب ، فعـض  رثا  رب  هک  دنزاس  یم  التبم 

(108 .) دنا هدروآ  كرش  اتکی  يادخ  يارب  ناطیش  بیرف  اوغا و  هب  دنا و  هتفرگ  دوخ  تسود  ار  وا  هک  دناد 
يوس هب  ار  وا  نورد ، زا  يدـنمناوت  يورین  هک  دـنک  یم  ساسحا  هاگ  هاگ  دـشاب ، هک  یلاس  نس و  ره  رد  ای  نامیا ، زا  هلحرم  ره  رد  ناـسنا 

، یتلاح نینچ  رد  دنک . یم  ییامن  دوخ  یناوج  ياهلاس  رد  رت  شیب  تالاح  هنوگ  نیا  هک  دناوخ ، یم  یهانگ 
تسا نیا  تاجن  هار  اهنت  طیارش ، نیا  رد  دوش . شزغل  راچد  تسا  نکمم  یتلفغ ، رصتخم  اب  هدیدرگ و  یناطیش  ياه  هسوسو  راچد  یمدآ 

رای و ناتفـص  ناطیـش  رـش  زا  ار  وا  دوخ ، تیامح  فنک  رد  ات  دهاوخب  دـنوادخ  هاگرد  زا  دـیوج و  ددـم  یهلا  ناهنپ  تردـق  زا  ناسنا  هک 
. دراد هگن  رود  ار  دوخ  هتسویپ  اهنآ  رش  زا  دوشن و  زاسمد 

ناطیش هابتشا 

هب كاخ  زا  هک  یمدآ  زا  اعقاو  هدش ، قلخ  نازورف  شتآ  زا  نوچ  درک  یم  رکف  وا  تفرگ ، همشچرس  اج  نآ  زا  ناطیش  هابتشا  نیرت  گرزب 
مدآ لیذ  لیالد  هب  هک  دیمهف  یم  دـمآ  یم  نییاپ  تجاجل  ربکت و  بصعت و  زا  يردـق  رگا  هک  یلاح  رد  تسا ؛ رتالاب  رتهب و  هدـمآ  دوجو 

. تسا رترب  وا  زا  مالسلا  هیلع 
، تسا كاخ  زا  یلقع  يرکف و  يورین  مامت  تاناویح  ناسنا و  یمـسج  یندب و  يورین  یتمیق ، شزرا و  اب  تارهاوج  ییاذـغ ، داوم  همه  . 1

. درادن ار  اه  یگژیو  همه  نیا  شتآ  یلو  تسین ، زیچ  چیه  دشابن  كاخ  رگا 
دهد یم  امن  وشن و  دنایور و  یم  ار  ناهایگ  الثم  دراد . یـصاوخ  كاخ  هک  درک  یم  رارقا  تشاذـگ . یم  رانک  ار  ینیبدوخ  ربکت و  رگا  . 2

. درک ادیپ  ار  یتیلباق  نانچ  تفرگ و  قلعت  نآ  هب  ییادخ  حور  لیلد  نیمه  هب  تسا . یقرت  لباق  و 
سپ دـنهد  وا  هب  تناما  ناونع  هب  هک  ار  هچ  ره  تسا و  یبوخ  راد  تناما  نیما و  كاخ  هک  دـید  یم  درک  یم  هاگن  عضاوت  مشچ  اب  رگا  . 3

. دهد یم  سپ  دنک ، یتنایخ  نآ  رد  هک  نآ  یب  لاس  نارازه  ای  اهدص  تشذگ  زا 
ربکتم و شتآ  یلو  دشاب . یم  هدیدنسپ  کین و  تافـص  زا  یکی  عضاوت  تسا و  عضاوتم  كاخ  هک  درک  یم  رارقا  دوب  نیب  تقیقح  رگا  . 4

. تسا رتهب  ربکت  زا  عضاوت  املسم  دشاب و  یم  ینیبدوخ  یگرزب و  بلاط  شکرس ،
یهلا تاضویف  دوش  بیکرت  حور  اب  هک  یعقوم  دراد و  یگدنراد  هاگن  یگدنبسچ و  تلاح  هک  تسا  نیا  لگ  كاخ و  تایـصوصخ  زا  . 5

. تسین نینچ  شتآ  یلو  تفرگ . رارق  ناگتشرف  هاگ  هدجس  دش ، هدیمد  مدآ  رد  حور  یتقو  ور ، نیمه  زا  دریگ . یم  دوخ  هب  ار 
: دیامرف یم  دنوادخ  هچ  نانچ  تسا . يزیچ  ره  یگدنز  تایح و  هیام  هک  یبآ  نامه  تسا ، كاخ  بآ و  زا  بکرم  لگ  . 6

؛ نونم ؤی  الفا  یح  یئیش  لک  ءاملا  نم  انلعجو 
یمن نامیا  ایآ  تسا ) بآ  زا  يزیچ  ره  یگدـنز  تاـیح و  هیاـم  ( ؟ میداد رارق  بآ  زا  ار  هدـنز  زیچ  ره  اـم   ) هک دـنناد -  یمن  نارفاـک  اـیآ 

(109 ()؟ دنروآ
ناسنا دـننام  دوش ؛ یم  دـلوتم  نآ  زا  ناویح  سفن  دـنزیمآ ، مه  رد  بآ  اب  هک  یماگنه  تسا ، ندـنایور  امن و  وشن و  هیام  هک  یکاخ  نامه 

. دش هدیرفآ  رگ  شیاتس  رکیپ  هدنتسرپ و  حور  دش و  هتخیمآ  مه  رد  كاخ  اب  حور  هک 
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زا دنوادخ  هک  دوب  یحور  نآ  ربارب  رد  هدجس  هکلب  دوبن ، هدش  قلخ  كاخ  زا  هک  یمدآ  يارب  طقف  هدجس ، يارب  ادخ  روتسد  نینچ  مه  . 7
مه مدآ  لباقم  رد  هدجـس  روتـسد  هتفای . بقل  یتوکلم  مدآ  هب  یکاخ  مدآ  هک  دوب  سدقم  حور  نآ  هلیـسو  هب  دوب و  هدـیمد  وا  رد  شدوخ 

: دیامرف یم  نآرق  رد  دنوادخ  هچ  نانچ  نآ ، زا  لبق  هن  دوب ، وا  رد  حور  ندیمد  زا  دعب 
؛ نیدجاس ول  اوعقف  یحور  نم  هیف  تخفن  هتیوس و  اذا  و 

مدیمد نآ  رد  تسا ) یتمظع  اب  كاپ و  فیرش و  حور  کی  هک   ) دوخ حور  زا  تفای و  لامک  دیسر و  نایاپ  هب  ناسنا  تقلخ  هک  یماگنه  )
(110 (.) دینک هدجس  وا  رطاخ  هب  یگمه 

ماقم همه  نیا  دوخ  يدوخ  هب  كاخ  هنرگ  هدش و  هدیمد  وا  رد  هک  دوب  یهلا  حور  نآ  هطساو  هب  وا  هب  هدجس  روتـسد  مدآ و  تمظع  يرآ !
. تشادن ار  تزع  تلزنم و  و 

هک روط  نیمه  دش و  هکئالم  يارب  زا  هبعک  دننام  بلق ، نآ  عقاو  رد  دیبات و  وا  بلق  رد  مه  ادخ  رون  دش ، هدیمد  وا  رد  ادـخ  حور  یتقو  . 8
. دننک هدجس  ادخ  رون  هاگ  یلجت  نآ  لباقم  رد  دیاب  مه  ناگتشرف  دراذگ ، یم  هدجس  هب  رس  دنک و  یم  هبعک  يوس  هب  ور  ناسنا 

هچ نانچ  دوب . شنماض  دوخ  هتـشرس و  هطـساو  نودب  لاعتم  دـنوادخ  دوخ  ار  وا  لگ  هک  دوب  هطـساو  نیا  هب  مدآ  فرـش  نیا ، رب  هوالع  . 9
: دیامرف یم 

؛ يدیب تقلخ  امل  دجست  نا  کعنم ، ام  سیلبا  ای  لاق 
هدجـس مدـیرفآ  دوـخ  تردـق ) ملع و   ) تسد ود  اـب  نم  هک  يدوـجوم  هب  دـش  عناـم  هچ  ار  وـت  سیلبا  يا  دوـمرف - : ناطیـش  هـب  دـنوادخ  )

(111 (.)!؟ ینکن
تسد اب  دنوادخ  ار  مدآ  لگ  دومرف : هتشرس ، دنوادخ  دوخ  ار  مدآ  لگ  هک  هتکن  نیا  هرابرد  مه  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ 

(112 .) درک ریمخ  زور  لهچ  دوخ 
يرادرب نامرف  تعاطا و  زا ، تسا  ترابع  دنوادخ  تدابع  میرذگب ، هک  اه  نیا  همه  زا  . 10

مدآ هب  هدجـس  دوش . ارجا  ارچ  نوچ و  نودـب  دـیاب  هک  تسا  یهلا  ياهروتـسد  زا  یکی  مه  مالـسلا  هیلع  مدآ  ربارب  رد  هدجـس  هب  رما  و  وا ،
. داد فک  زا  ار  تالامک  لیاضف و  نیا  همه  ناطیش  تسا . ادخ  روتسد  هب  نوچ  ادخ ، هب  هدجس  ینعی 

دومن اه  کسایقوک  سک  نآ  لوا 
دوب سیلبا  ادخ ، راونا  شیپ 

تسا رتهب  کش  یب  كاخ  زا  ران  تفگ :
تسا ( 113) ردکا كاخ  وا ز  رانز و  نم 

(114  ) لحو زا  وا  هداز و  شتآ  نم ز 
لحم هچ  ار  لحورم  شتآ  شیپ 
مینک شلصا  رب  عرف  سایق  سپ 

(115  ) مینشور رون  ام ز  تملظ  ز  وا ،
متسین مک  یسک  زا  نم  بسن  رد 
متسیاب نمشد  شیپ  رد  ارچ  سپ 

نم هک  يزور  نآ  ردنا  دوب  اجک  وا 
نمز رخف  مدوب و  ملاع  ردص 

هیفس ناج  شتآ  دز  یم  هلعش 
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هیبا رس  دلولا  دوب  یشتاک 
يرخ زا  دنوادخ  زا  دزیرگرخ 
يرهوگ وکین  یپ ز  زو  شبحاص 
شدهاوخ یم  نایز  دوس و  دوب  ین 
شمد ات  دردن  یگرگ  ات  هکلب 

؟ دش تشهب  لخاد  ناطیش  هنوگچ 

رگم دندرک ، هدجـس  همه  دننک ، هدجـس  ار  وا  هک  داد  روتـسد  هکئالم  هب  دیمد  وا  رد  دوخ  حور  زا  دیرفآ و  ار  مدآ  دنوادخ  هک  نیا  زا  دعب 
درک و رارف  دوخ  ناج  سرت  زا  وا  دندرک ، هلمح  وا  هب  مه  هکئالم  دش . رداص  ناطیـش  يارب  تشهب  زا  ندـش  جراخ  روتـسد  سپـس  سیلبا .

. دومن یفخم  ار  دوخ 
لخاد رگید  راـب  يا  هلیـسو  هلیح و  هچ  اـب  هنوگچ و  تشادـن ، تشهب  رد  ییاـج  رگید  دـندرک و  نوریب  تشهب  زا  ار  وا  هک  نآ  زا  دـعب  اـما 

تسیندب هک  تسا  تسد  رد  یبلطم  سابع  نبا  دننام  ناگرزب  یـضعب  زا  هراب  نیا  رد  داد ؟ بیرف  ار  شرـسمه  مدآ و  روط  هچ  دش ؟ تشهب 
. میوش روآ  دای  زین  ار  نآ 

تشهب هب  ار  دوخ  زاب  هدش ، هک  يا  هلیح  هشقن و  ره  اب  هک  تفرگ  عطاق  میمـصت  دش ، نوریب  تشهب  زا  ناطیـش  هک  نآ  زا  دعب  دیوگ : یم  وا 
یم وا  عنام  دنتـسه  تشهب  رد  رب  نانابهگن  دـید  دوش ، دراو  يداع  یلومعم و  هار  زا  هک  درک  رکف  دریگب ، مدآ  زا  ار  دوخ  ماـقتنا  دـناسرب و 
نیب نیا  رد  درکن . لوبق  دـنک ، تشهب  لخاد  ار  وا  هک  درک  شهاوخ  وا  زا  دـید ، ار  سوواط  لوا  داتـسیا . راظتنا  هب  يراـنک و  تفر  دـنوش ؛

تـشهب گنر  شوخ  ابیز و  تاناویح  زا  یکی  رام  زور  نآ  ات  . ) دراد رارق  راوید  يالاب  يرام  دـید  راوید ، يالاب  رب  داتفا  شمـشچ  ناـهگان 
یهلا مظعا  مسا  ات  نک ، تشهب  لخاد  ارم  رام ! يا  : تفگ دـمآ و  ولج  ناطیـش  تشاد - . اپ  تسد و  راهچ  رگید  تاناویح  ریاس  لثم  و  دوب ،

. يوش لخاد  دنراذگ  یمن  دننک و  یم  هدهاشم  ار  وت  دنتسه  تشهب  رد  نابهگن  هکئالم ، تفگ : رام  منک . میلعت  وت  هب  ار 
ار راک  نیمه  دروخ و  ار  وا  بیرف  مه  رام  نک ، تشهب  لخاد  ارم  هلیـسو  نیا  هب  دـنبب و  ار  نآ  نک و  دوخ  ناهد  لخاد  ارم  تفگ ، ناـطیش 

نیا هب  رام  یتقو  دـش - ناطیـش  هاگیاج  نوچ  دـمآ ؛ دـیدپ  مس  رام  ياهنادـند  نایم  رد  هک  دوب  نیا  داد -  ياج  دوخ  ناهد  رد  ار  وا  درک و 
. دـندروخ بیرف  ات  دومن  هسوسو  ار  مالـسلا  هیلع  اوح  مالـسلا و  هیلع  مدآ  درک ، ار  دوخ  راک  مه  ناطیـش  دومن ، تشهب  لخاد  ار  وا  هلیـسو 

متـشادن وت  هب  جایتحا  متـسناد ، یم  ار  مظعا  مسا  رگا  نم  رام ! يا  تفگ : باوج  رد  نک ، میلعت  نم  هب  يداد  لوق  هک  ار  مظعا  مسا  تفگ :
(116 .) مدش یم  لخاد  مظعا  مسا  نامه  اب  نم  ینک -  تشهب  لخاد  ارم  هک 

؟ داد بیرف  ار  اوح  مدآ و  هنوگچ  ناطیش 

نخس درک  لایخ  مه  مدآ  ندرک -  تبحص  مالسلا  هیلع  مدآ  اب  درک  عورش  رام ، ناهد  نامه  رد  تفر ، تشهب  هب  ناطیش  راب  هک  نآ  زا  دعب 
یم دیواج  دروخب  تخرد  نیا  زا  سک  ره  دینامب و  تشهب  رد  هشیمه  يارب  امـش  هک  دهاوخ  یمن  ادـخ  مدآ ! يا  : تفگ یم  تسا . رام  وگ 

! دینامب دیواج  ات  دیروخب  نآ  زا  هتشاد ! تنایخ  دصق  داد ، امش  هب  هک  يروتسد  نیا  اب  ادخ  دنام ،
ررـض دـیروخن  تخرد  نیا  زا  دـیوگ : یم  هک  ادـخ  روط  هچ  تسا . ناطیـش  رورغ  زا  ینز ، یم  وت  هک  فرح  نیا  راـم ! يا  : داد باوج  مدآ 

محرا  ) ادخ هک  يروخ ؟ یم  مه  مسق  دوخ  فرح  يارب  درادن و  ررض  روخب  ییوگ  یم  وت  هک  یلاح  رد  هتشاد ؛ ار  ام  هب  تنایخ  دصق  دراد 
، دـش سویءام  مدآ  زا  ناطیـش  یتقو  دومن . تفلاخم  وا  اب  تفریذـپن و  مدآ  درک ، هسوسو  هچ  ره  ناطیـش  تسین . لـیخب  تسا و  نیمحارلا )
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؟ هدرک لـالح  ناـتیارب  نونکا  دوب ، هدرک  مارح  امـش  يارب  دـنوادخ  هک  یتخرد  یناد  یم  اـیآ  اوح ! يا  : تفگ دـمآ و  اوح  شرـسمه  شیپ 
دـندوب و تخرد  نآ  رب  لکوم  هک  یناگتـشرف  نک ، ناـحتما  یهاوخ  یم  رگا  تسا . هدوب  وکین  رایـسب  امـش  تاداـبع  تعاـطا و  دـید  نوچ 

وت رگا  هدش ، لالح  امـش  يارب  تخرد  نآ  هک  تسا  لیلد  نیمه  دـنرادن . يراک  امـش  اب  رگید  دـندرک ، یم  عنم  نآ  زا  ار  تشهب  تاناویح 
! دنک تعاطا  وت  زا  تسا  روبجم  دوش ، یم  وت  عیطم  وا  دش و  یهاوخ  طلسم  وا  رب  يروخب  نآ  زا  مدآ  زا  رتولج 

، دننک عنم  تخرد  نآ  هب  ندش  کیدزن  زا  ار  وا  دنتـساوخ  هکئالم  یتقو  تفر . تخرد  نآ  يوس  هب  منک . یم  ناحتما  نالا  نم  تفگ : اوح 
رب تسا  تجح  نآ  مداد و  لقع  وا  هب  هک  ار  یسک  هن  دینک ، عنم  درادن  لقع  هک  ار  یسک  امش  درک : باطخ  دومن و  یحو  نانآ  هب  دنوادخ 

. تسا باذع  قحتسم  دنک  تفلاخم  رگا  باوث و  قحتسم  دنک  تعاطا  ارم  رگا  وا .
ندروخ اعقاو  درک  لایخ  دش . کیدزن  تخرد  هب  دنوش ، شا  عنام  اهنآ  هک  نآ  یب  مه  اوح  دنتشاذگ . دازآ  دندرک و  اهر  ار  وا  مه  هکئالم 

یم تفگ و  تسرد  رام  تفگ : دوخ  شیپ  دشن . مه  يروط  دروخ و  تخرد  هویم  زا  يرادقم  تسین . راک  رد  يداریا  هدـش و  لالح  نآ  زا 
نآ زا  ندروخ  هک  یناد  یم  اـیآ  تفگ : مالـسلا و  هیلع  مدآ  دوخ  رـسمه  شیپ  تفر  نآ  زا  دـعب  هدـش . لـالح  نآ  زا  ندروـخ  هک  تسناد 

يداریا مدشن و  يروط  هک  ینیب  یم  مدروخ ، نآ  زا  يرادقم  دـندشن ، معنام  مه  هکئالم  متفر ، نآ  کیدزن  نم  هدـش ؟ لالح  ام  رب  تخرد 
! دندروخ هویم  نآ  زا  دنتفر و  داتفا ، هار  هب  اوح  اب  دروخ و  ار  نز  لوگ  مه  مالسلا  هیلع  مدآ  تشادن .

ناطیش نیریش  هسوسو 

دروآ ریز  هب  دوخ  هبترم  ماقم و  زا  دبیرفب و  ار  اوح  مدآ و  اهنآ  اب  تسناوت  هک  ناطیـش  ریذپ  لد  نیریـش و  ياه  هسوسو  زا  يردق  تسیندب 
. مینک نایب 

مدآ و زا  دناوت  یم  هک  اج  نآ  ات  تفرگ  عطاق  میمصت  نآ  زا  سپ  دش و  هاگرد  هدنار  مدآ ، رب  ندرکن  هدجس  رثا  رب  ناطیش  هک : هدش  هتفگ 
. دنکن یهاتوک  نانآ  نداد  بیرف  هلیح و  رکم و  رد  دریگب و  ماقتنا  شدالوا 

نانآ هسوسو  ددص  رد  دننک . نوریب  تشهب  زا  ار  اهنآ  هک  دوش  یم  ثعاب  هعونمم  تخرد  نآ  زا  ندروخ  تسناد  یم  یبوخ  هب  نوعلم ، نآ 
نیرتهب دوخ  موش  فده  هب  ندمآ  لئان  يارب  دوشگ و  اهنآ  هار  رـس  رب  ار  دوخ  نوگانوگ  ياه  ماد  دوصقم  نیا  هب  ندیـسر  يارب  دـمآ و  رب 

يارب نانآ  ندرک  عناق  يارب  زین  دـنک . هدافتـسا  دـیواج  یگدـنز  رد  یقرت  لماکت و  هب  ناـسنا ، یتاذ  هقـالع  قشع و  هک  دـید  نیا  رد  ار  هار 
مالسلا هیلع  مدآ  ترضح  زا  هک  نآ  زا  دعب  اذل  دننک . ارجا  ار  وا  روتـسد  یمرگلد  اب  اهنآ  هک  دشارتب  يا  هناهب  رذع و  ادخ ، نامرف  تفلاخم 

نآ کیدزن  تسا  هتفگ  هدرک و  عنم  تخرد  نیا  هویم  زا  ار  امـش  دنوادخ  ارچ  یناد  یم  ایآ  تفگ : تفر . مدآ  رـسمه  شیپ  دـش ، سویءام 
هشیمه دروآ و  یم  تسد  هب  ار  نادیواج  رمع  ای  دوش و  یم  هتشرف  ای  دروخب  نآ  زا  سک  ره  تسا . دیواج  تایح و  تخرد  نوچ  دیوشن ؟

(117 .) دنام یم  هدنز 
شدوخ صوصخم  یگنادواج  نیا  دهاوخ  یم  دیـشاب ، کیرـش  وا  اب  یمئاد  یگدـنز  رد  امـش  دـهاوخ  یمن  لاعتم  دـنوادخ  تفگ : سپس 
دیهاوخ تشهب  رد  هشیمه  هکلب  دـناسر ، یمن  امـش  هب  نایز  ررـض و  تخرد  نیا  زا  ندروخ  دـنامهف  اهنآ  هب  گنرین  هشقن و  نیا  اب  دـشاب ؟

هسوسو و رپ  ياه  هجنپ  هک  نیا  يارب  زاـب  دـننک . یم  نوریب  تشهب  زا  ار  امـش  يدوز  نیا  هب  دـیروخن  نآ  زا  رگا  تفگ : نآ  زا  دـعب  دـنام .
ياه مسق  دوخ ، یبناج  هب  قح  يارب  دـنک ، فرحنم  تقیقح  قح و  زا  ار  اهنآ  درب و  ورف  مدآ  ناج  رد  رت  مکحم  رتشیب و  ار  دوخ  ياه  هلیح 

(118 !!) منک تحیصن  ار  امش  هک  مناد  یم  فظوم  ار  دوخ  متسه ، زوس  لد  هاوخ و  ریخ  نم  تفگ : دروخ و  يدیدش 
غورد ياه  گنرین  هعدخ و  ناطیش و  ياه  ماد  راتفرگ  لاح  ات  تشادن و  ار  یگدنز  رد  یفاک  هبرجت  زونه  هک  مالـسلا  هیلع  مدآ  ترـضح 

وا رد  ناطیش  گنرین  بیرف و  دش و  میلست  ماجنارـس  دنک ، دای  ادخ  هب  غورد  مسق  نینچ  نیا  یـسک  دنک  رواب  تسناوت  یمن  دوب و  هدشن  وا 
. دروخ تخرد  نآ  هویم  زا  درک و  رثا 
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نیعل سیلبا  لاس  نارازه  دص 
نینموملاریما لادبا  دوب 

تشاد هک  يزان  زا  مدآ  اب  دز  هجنپ 
تشاچ تقو  نیگرس  وچمه  اوسر  تشگ 

ياهسابل ندروخ ، درجم  هب  هکلب  دوبن ، دیواج  یگدنز  تایح و  بآ  هویم  نآ  اهنت  هن  هک  دش  تباث  ناشیارب  تخرد ، نآ  زا  ندروخ  زا  دعب 
عمج تشهب و  نایم  رد  ناشیا  دش . رهاظ  ناهگان  دوب  هدیـشوپ  یفخم و  عقوم  نآ  ات  اهنآ  ياهندب  اه و  تروع  تخیر و  ناشندب  زا  یتشهب 

ار دوخ  تخیر و  ورف  ناشمادنا  زا  تمارک  جات  نآ  یتشهب و  ياهسابل  یتقو  دندنام . نادرگرـس  ناریح و  دندش ، نایرع  تخل و  ناگتـشرف 
یم کمک  مادـنا  ندیـشوپ  يارب  ناتخرد  ياه  گرب  زا  دـندناسر و  ناتخرد  نایم  هب  ار  دوخ  هلـصافالب  دـندید ، ناـیرع  هکئـالم  عمج  رد 
یم نایرع  زاب  دـندومن و  یم  زاورپ  ناشندـب  زا  دـندرک و  یمن  تعاطا  مه  اـه  گرب  یلو  دـندناشوپ ، یم  ار  دوخ  ياـه  تروع  دـنتفرگ و 

. دندنام
دوخ رس  رگید  تسد  اب  دیناشوپ و  ار  دوخ  تروع  تسد  کی  اب  مدآ  دشاب . رتمک  وا  یئاوسر  ات  دنیـشنب  هک  دید  نیا  رد  ار  دوخ  هراچ  اوح 

(119 .) دوب میهاوخ  ناراکنایز  زا  ینکن  محر  اـم  رب  یـشخبن و  ار  اـم  رگا  میدرک . ملظ  ناـمدوخ  سفن  رب  اـم  ایادـخ ! دـنتفگ : و  تفرگ . ار 
نمـشد ناطیـش  هک  متفگن  امـش  هب  رگم  مدرکن ؟ عنم  تخرد  نآ  هویم  ندروخ  زا  ار  امـش  نم  رگم  تفگ : درک و  باطخ  اهنآ  هب  دـنوادخ 

؟ دیدروخ ار  نوعلم  نآ  بیرف  دیدرکن و  تعاطا  ار  نم  نامرف  ارچ  تسا . امش  تخسرس  راکشآ و 
نیمز هب  دـندرک و  نوریب  دوخ  ماقم  ناکم و  زا  ار  اهنآ  و  دـیوش . جراخ  تشهب  زا  دـیاب  هک  تسین  نیا  زج  يا  هراـچ  لاـحلا  دومرف : سپس 

(120 .) دنداتسرف
دوب ياج  شتشهب  مدآ ، وت  دج 

دوجس وا  رهب  دندرک  نایسدق 
مامت شدنتفگ  هدرکان  هنگ  کی 
مارخ نوریب  ورب  بنذم  یبنذم ،

هانگ نیدنچ  اب  هک  يراد  عمط  وت 
هایسور يا  يوش  تنج  لخاد 

دریگ یم  لمع  دزم  ناطیش 

. دش نوریب  تشهب  زا  درک و  یچیپرس  مدآ  رب  ندرک  هدجس  زا  ناطیش  هک  نآ  زا  دعب 
طقف هک  ما  هدرک  تتدابع  لاس  نارازه  دوش ، یم  هچ  نم  تادابع  ینک ، یم  رود  دوخ  تمحر  زا  نوریب و  ارم  هک  الاح  اراگدرورپ ! تفگ :

ایآ ( 121 !) منک یمن  عیاض  ار  ناگدـننک  لمع  لمع  يدومرف ، تدوخ  نآ  رب  هوالع  مدـنارذگ ! زامن  تعکر  ود  هب  ار  نآ  لاس  رازه  راـهچ 
؟ دورب نیب  زا  یلک  هب  نم  هلاس  رازه  نیدنچ  لمع  دزم  هابتشا ، کی  اب  هک  تسا  راوازس 

رد ار  شراک  شاداپ  دشاب  هتشادن  تیلباق  هک  یسک  یلو  دوش ؛ یمن  عیاض  نم  شیپ  رد  سک  چیه  دزم  هک  دیـسر  لالج  ردصم  زا  باطخ 
هب نوـچ  منک . یم  بلط  وـت  زا  اـیند  رد  ار  دوـخ  لـمع  دزم  مه  نم  درک : ضرع  ناطیـش  مهد . یم  دـهاوخب ، هچ  ره  اـیند  رد  مهد  ترخآ 

! مشخبب وت  هب  ات  وگب  ار  دوخ  تاجاح  دـش : باطخ  مهد ! یم  رارق  وا  نادـنزرف  مدآ و  هرابرد  ار  دوخ  تاجاح  مدـش  یمنهج  مدآ  هطـساو 
: تفگ باوج  رد  ناطیش 

ای یبای  تاجن  ندنک  ناج  گرم و  همدص  زا  یهاوخ  یم  رگا  دومرف : شباوج  رد  ادخ  مشاب . هدنز  تمایق  زور  ات  یهد  هزاجا  هک ، نآ  لوا 
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رد دـیاین  شغارـس  گرم  یـسک  رگا  دـشچب و  ار  گرم  هزم  دـیآ  ایند  هب  سک  ره  هک  تسا  نیا  رب  نم  هدارا  سجن ، ار  نآ  راوگان  تبرش 
دنهاوخ منهج  تمقن  باذع و  رد  ناکرـشم  تشهب و  تمعن  زان و  رد  نانمؤم  دنوش ، یم  هدنز  همه  زور  نآ  تسین . ندرم  هک  مه  ترخآ 

. دوب
(122 .) تسا مولعم  هک  يزور  ات  مهد  یم  تلهم  ار  وت  تسین ؛ یسک  يارب  گرم  زا  تاجن  نوچ 

مه دیاش  دوش و  یم  هتشک  ترضح  نآ  رکـشل  تسد  هب  هک  دشاب  فیرـشلا -  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع -  ماما  روهظ  زور  دارم  دیاش  - 
(123  -.) دشاب ایند  رخآ  زور 

: هدش دراو  رابخا  رد  ور ، نیا  زا  ینک ! اطع  نم  هب  دـنزرف  ود  مدآ ، نادـنزرف  زا  کی  ره  لباقم  رد  هک  مبلط  یم  وت  زا  ایادـخ ! هک ، نیا  مود 
. دننک یم  اوغا  ار  وا  تسا و  طلسم  وا  رب  ناطیش  ود  دوش ، یم  دلوتم  هک  مدآ  دالوا  زا  رفن  کی  مه  ربارب 

هب ار  وا  مناوتب  مهاوخب ، وا  ندب  ياج  ره  زا  هک  یهد  نایرج  نوخ  دننام  مدآ  دالوا  ندب  رد  ارم  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  ایادـخ ! تفگ : موس ،
. مناشکب تیصعم 

! مینیبب ار  اهنآ  ام  یلو  دننیبن ، ار  ام  مدآ  نادنزرف  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  مراهچ .
یم هک  یلکـش  ره  اج و  ره  رد   ) نیا ربانب  میآ . رد  مناوتب  مهاوخب  تروص  ره  هب  هک  یهدـب  نم  هب  ار  تردـق  نیا  مهاوخ  یم  وت  زا  مجنپ ،

مالـسا ربمایپ  هیلع  هک  هکم  ياروش  سلجم  هدعاس ، ینب  هفیقـس  زور  رد  هک  روط  نامه  دهد .) بیرف  ار  مدرم  دیاش  ات  دیآ  یم  رد  دـهاوخ 
رد هک   ) درک ناـسآ  ناـنآ  يارب  ار  راـک  هدروآ و  رد  يدـجن  يدرمریپ  تروص  هب  ار  دوخ  دوب ، هدـش  لیکـشت  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

تعیب رکبوبا  هب  لوا  دمآ ، رد  دهاز  يدرمریپ  لکش  هب  رکبوبا  تفالخ  لوا  رد  و  تسا .) هدش  نایب  هکم  ياروش  سلجم  ناطیـش و  ناتـساد 
. تسا هدش  هدروآ  باتک  ثحابم  رد  هک  رگید  ناتساد  اه  هد  و  ( 124) دندش قیوشت  مدرم  ات  درک 

! مشاب طلسم  نآ  رب  تسا  مدآ  دالوا  ندب  رد  حور  ات  مهاوخ  یم  وت  زا  راگدرورپ ! مشش .
رد هچ  نانچ  منک . هسوسو  ار  وا  اـت  ینادرگ  طلـسم  وا  دـالوا  مدآ و  هنیـس  رد  اـصوصخم  ارم  مهاوخ  یم  وت  زا  ایادـخ ! درک : ضرع  متفه ،

: دیامرف یم  نآرق 
؛ سانلا هنجلا و  نم  سانلا  رودص  یف  سوسوی  يذلا  سانخلا 

(125 (.) ناسنا لد  رد  مه  دشاب و  نج  لد  رد  مه  وا ، هسوسو  دنکفا ، یم  مدرم  لد  رد  دب  هشیدنا  هسوسو و  هک  یناطیش  )
: درک ضرع  تفرگ ، دنوادخ  زا  ار  تاجاح  نیا  ناطیش  یتقو  مدش . یضار  دومرف ، وا  ياه  هتساوخ  زا  کی  ره  نایاپ  رد  مه  دنوادخ 

(126  ) نیعمجا مهنیوغال  کتزعبف 
. منک یم  فرحنم  تسار  هار  زا  هارمگ و  ار  اهنآ  همه  تدوخ ، يراوگرزب  تزع و  هب  ادخ ! يا 

تشپ زا  و  مهد ) یم  هولج  هداس  کچوک و  ناشرظن  رد  دنراد  شیپ  رد  ار  ترخآ  هک  اهنآ   ) ور شیپ  زا  ار  اهنآ  نم  تفگ : ناطیـش  سپس 
تـسار فرط  زا  و  مهد ) یم  روتـسد  بجاو  قوقح  نتخادرپن  لـخب و  هب  دنتـسه  لوغـشم  تورث  لاوما و  يروآ  عمج  هب  هک  ار  اـهنآ   ) رس

یم هولج  اهنآ  رظن  رد  ار  تاوهـش  يدام و  تذـل   ) پچ فرط  زا  و  مزاس ،) یم  عیاـض  دـیدرت  کـش و  ههبـش و  هلیـسو  هب  ار  يونعم  روما  )
. تفای ( 127  ) یهاوخن رازگ  رکش  ار  اهنآ  رثکا  وت  مور و  یم  ناشغارس  و  مهد ).

ناطیش يدام  ياهزاین 

ات تساوخ  ادخ  زا  دوخ  تادابع  هب  هک  یتاجاح  نامه  ینعی  درک  بلط  لاعتم  دـنوادخ  زا  ار  دوخ  يونعم  تاجاح  ناطیـش  هک  روط  نیمه 
ات وا  هب  گرزب  دنوادخ  مه  ار  اهنآ  و  دش ، راتسوخ  ادخ  زا  مه  ار  دوخ  يدام  تاجاح  دشکب -  فارحنا  هب  ار  شدالوا  مالسلا و  هیلع  مدآ 

. دومرف تیانع  دوعوم  زور 
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دش و یهلا  هاگرد  هدنار  ناطیش  هک  نآ  زا  دعب  دومرف : ترضح  نآ  هک  دنک  یم  لقن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  هماما  وبا 
تـشهب ياـه  تمعن  زا  يدـنار و  دوـخ  هاـگرد  زا  يداتـسرف ، نیمز  يوـس  هب  ارم  راـگدرورپ ! درک : ضرع  دنداتـسرف . نیمز  يور  هب  ار  وا 
هقیـضم رد  هک  امن  ایهم  هدامآ و  میارب  ما  یگدنز  همادا  يارب  ار  اهنآ  منک . یگدنز  مناوتب  هک  مراد  یتاجایتحا  ایند  رد  نم  يدومن . مورحم 

وت هناخ  دش : باطخ  امرف . تیانع  يا  هناخ  نم  هب  ملزنم ، هناخ و  جاتحم  نم  ایادخ ! درک : ضرع  تسیچ ؟ وت  تاجاح  دـش : باطخ  مشابن .
.( تسا ناطیش  هناخ  دننک  یم  دمآ  تفر و  اج  نآ  مدرم  تسا و  مامح  اجک  ره  . ) مداد رارق  اه  مامح  ار 

اه هزاغم  رد  اه و  هچوک  اهرازاب و  وت  نتـسشن  ياج  دـش : باـطخ  مهاوخ . یم  نآ  يارب  ییاـج  متـسه و  نتـسشن  جاـتحم  نم  درک : ضرع 
تنایخ نتفگ ، غورد  ندرک ، هاگن  مدرم  سومان  هب  هلماعم ، رد  شغ  ابر ، هوشر ، یـشورف ، مک  هاـنگ ، هب  ار  مدرم  ینیـشنب و  اـج  نآ  تسا - 

. تسا ناطیش  ندرب  تذل  شیع و  لحم  رازاب  هک : هدمآ  مه  یثیدح  رد  یناشکب . هریغ  نتشاذگ و  مدرم  رس  هالک  ندرک ،
نآ رـس  رب  هک  مداد  رارق  يا  هرفـس  رد  ار  وت  ياذغ  دش : باطخ  دوش ؟ نیمءات  اجک  زا  نم  ياذغ  مهاوخ . یم  اذغ  نم  ایادخ ! درک : ضرع 

( دننک یم  هلمح  نآ  هب  دربب ، ادخ  مان  هک  نآ  نودب  صیرح ، هنسرگ و  تاناویح  لثم  هرفس  نآ  نابحاص  و  . ) دوشن هتفگ  هللا ) مسب  )
ره بارـش و  وت  ياه  یندیـشون  دـش : باطخ  مروآ ؟ تسد  هب  اجک  زا  نم  ار  نآ  مراد ، یندـیماشآ  بآ و  هب  جایتحا  نم  اهلا ! درک : ضرع 

(. دنشک یم  نایلق  هلیسو  هب  هک  گنب  سرج و  دشاب ، یم  وج  بآ  زا  عون  هک  عاقف  لیبق  زا  . ) تسا هدننک  تسم  زیچ 
دنزاون و یم  تالآ  نیا  اب  هک  دنتـسه  یناسک  وت  نذ  ؤم  یقیـسوم و  لیاسو  وت  ناذا  دش : هتفگ  هد . رارق  ییوگ  ناذا  نم  يارب  درک : ضرع 

. دنریگ یم  راک  هب  ار  اهنآ 
رعـش تفرگ ، تلد  يدش و  نوزحم  یتقو   ) تسا رعـش  وت  نآرق  دش : باطخ  منک . هاگن  نآ  رد  هک  هدـب  رارق  ینآرق  نم  يارب  درک : ضرع 

(. ناوخب
وزاب و يور  اه  یـضعب  هک  ییاه  یبوک  لاخ  ( ) مشو  ) وت باتک  دـش : باطخ  منک . هاـگن  نآ  رد  هک  هد  رارق  یباـتک  نم  يارب  درک : ضرع 

. تسا دننک ) یم  ندب  رگید  ياهاج 
. دنیوگ ار  وت  ثیدح  دنیوگ ، یم  غورد  هک  یناسک  تسا  نتفگ  غورد  غورد و  وت  ثیدح  دومرف : هد . رارق  یثیدح  نم  يارب  درک : ضرع 

(128 .) مداد رارق  مدرم  نتخادنا  ماد  هب  ندرک و  دیص  هلیسو  ار  نانز  دش : باطخ  هدب ، رارق  راکش  هلیسو ، ماد و  نم  يارب  درک : ضرع 

ادخ زا  مالسلا  هیلع  مدآ  ياه  تساوخ  رد 

زا ار  یتاجاح  هدرک ، هک  یتاداـبع  ياـج  هب  وا  بیرف  يارب  ناطیـش  دینـش  مالـسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  نوچ  دومرف : مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما 
رب ار  وا  ياه  هتـساوخ  يدرک ، طلـسم  مدالوا  نم و  رب  ار  ناطیـش  اراگدرورپ ! دومن : ضرع  هدرک ، تیانع  وا  هب  هدـش و  راتـساوخ  دـنوادخ 

. میامن ظفح  ار  دوخ  وا  ياه  هلیح  رکم و  لباقم  رد  مناوتب  ات  امرف  تیانع  يزیچ  مدالوا  نم و  هب  سپ  دوب . مدالوا  نم و  هرابرد  هک  يدروآ 
. منک یم  هدروآرب  مه  ار  وت  تاجاح  مهد و  یم  وت  هب  یهاوخب  هچ  مه  اریز  هاوخب ؛ نم  زا  مه  وت  تساوخ ) نم  زا  ناطیش  : ) دش باطخ 

یم حالص  هچ  ره  يراوگرزب ، اناد و  دوخ  وت  مهاوخ . یم  وت  زا  ار  مدالوا  دوخ و  حالـص  ریخ و  نم  ایادخ ! درک : ضرع  مالـسلا  هیلع  مدآ 
: دشاب ناطیش  تاجاح  لباقم  رد  ات  مداد  رارق  زیچ  دنچ  ایند  رد  تنادنزرف  وت و  يارب  زا  مدآ ! يا  دیسر : باطخ  هدب ، رارق  ام  يارب  یناد 

. دوش یمن  هتشون  ناتیارب  یهانگ  دیهدن ، ماجنا  ار  نآ  دینک و  یتیصعم  دصق  تدالوا  وت و  هاگره  هک ، نیا  لوا 
زاب دیدومن ، هبوت  دیداتفا و  رکف  هب  رگا  مهد ، یم  تلهم  ار  امش  تعاس  تفه  ات  دیداد ، ماجنا  ار  نآ  دیدومن و  یتیصعم  دصق  هاگره  مود ،

. دوش یم  هتشون  ناتیارب  هانگ  کی  طقف  دیدرکن  هبوت  تعاس  تفه  زا  دعب  رگا  و  دوش . یمن  هتشون  امش  يارب 
. دوش یم  هتشون  امش  يارب  باوث  کی  دیهدن ، ماجنا  ار  نآ  دیوشن و  قفوم  یلو  دینک ، کین  ياهراک  یگدنب و  دصق  رگا  موس ،

یم هتـشون  ناتیارب  باوث  هنـسح و  هد  دیداد ، ماجنا  ار  نآ  دـیدش و  مه  قفوم  دـینک و  يریخ  راک  تدابع و  هک  دـیدش  نآ  رب  رگا  مراهچ ،
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: دیامرف یم  هچ  نانچ  دوش .
؛ اهلثم الا  ازجی  الف  هئیسلاب  ءاج  نم  اهلاثما و  رشع  هلف  هنسحلاب  ءاج  نم 

یمن هداد  رفیک  رادقم  نامه  هب  زج  دهد ، ماجنا  يدب  راک  سک  ره  دوش و  یم  هداد  شاداپ  وا  هب  ربارب  هد  دهد ، ماجنا  یکین  راک  سک  ره  )
(129 .(.) دوش

. هد رارق  دوخ  مرک  فطل و  دروم  ار  ام  امرف و  رتدایز  مدالوا  نم و  رب  ار  نآ  تسا ، دایز  وت  مرک  مدوجو و  لضف  اراگدرورپ ! تفگ : مدآ 
ناش ناهانگ  دندرک  رافغتسا  دندش و  نامیشپ  دعب  دندومن و  یتیصعم  هانگ و  رگا  مداد ، رارق  تنادنزرف  يارب  مدآ ! يا  دش : باطخ  مجنپ ،

. مزرمایب ار 
هکئالم زا  یکلم  تنادنزرف ، زا  کی  ره  ربارب  رد  دشاب -  سانـشادخ  راد و  نید  و  دوش -  هداز  يدـنزرف  وت  زا  تمایق  زور  ات  هاگره  مشش ،

. دنیامن ظفح  شدالوا  ناطیش و  هنتف  رش  زا  ار  وا  ات  مهد  یم  رارق  ناطیش ) نادالوا  لباقم  رد   ) ار
ات مداد و  رارق  ناشیا  يارب  زا  ار  هبوت  مدآ ! يا  : دـش باطخ  هد ، ینازرا  ازفیب و  اـم  رب  ار  دوخ  مرک  فطل و  اراـگدرورپ ! درک : ضرع  متفه ،
. مریذپ یم  ار  ناشیا  هبوت  دنیامن ، هبوت  دوخ  ناهانگ  زاو  دننک  رافغتسا  بلط  هدیسرن ، ناشیولگ  هنیس و  هب  زونه  تسا و  اهنآ  ندب  رد  حور 

هبوت هک  دندرک  شومارف  ای  دنام  یقاب  یناهانگ  زاب  رگا  ! ) مدآ يا  دش : باطخ  امرف . دایز  ام  رب  ار  دوخ  ياه  ششخب  ایادخ ! تفگ : متشه ،
نم تسد  هب  تردق  متـسه و  مدوخ  مکاح  اریز  (؛ مرادـن یکاب  یـسک  زا  مزرمآ و  یم  مشخب و  یم  ار  نانآ  ناهانگ  همه  تمایق  رد  دـننک )

: دیامرف یم  دشخب ، یم  تمایق  رد  ار  ناهانگ  همه  دنوادخ  هک  نیا  هرابرد  نآرق  درادن ) یتلاخد  اج  نآ  رد  یسک  تسا و 
؛ اعیمج بونذلا  رفغی  هللا  نا  هللا ، همحر  نم  اوطنقت  مهسفنا ال  یلع  اوفرسا  نیذلا  يدابع  ای  لق 

همه ادـخ  هک  دـیوشن  دـیمون  دـنوادخ  تمحر  زا  دـیا  هدرک  متـس  فارـسا و  ناتدوخ  رب  هک  نم ، ناگدـنب  يا  وگب :  ) اهنآ هب  ربماـیپ )! يا  )
(130 ((.) تسا نابرهم  هدنشخب و  وا  هک   ) دشخب یم  ار  ناهانگ 

شوخ مدآ  مزرمآ . یم  مشخب و  یم  تمایق  رد  ار  ناگدنب  ناهانگ  همه  دومرف : دومن و  باطخ  مالسلا  هیلع  مدآ  ترضح  هب  دنوادخ  یتقو 
(131 .) مدش یضار  اهنآ  هب  تسا و  یفاک  ار  ام  اه  نیمه  درک : ضرع  دش و  لاح 

ناطیش یتخبدب  مدآ و  یتخب  شوخ  لیلد 

دمحم . ) دـیدرگ نوعلم  ناطیـش  یگراچیب  یتخبدـب و  ثعاب  اـه  ناـمه  و  دـش ، مالـسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  یتخب  شوخ  ثعاـب  زیچ  دـنچ 
هیلع مدآ  ترـضح  یتخب  شوخ  ثعاب  اه  نامه  هک  یلاح  رد  تسا ، زیچ  جنپ  ناطیـش  یماجرفدب  یتخبدـب و  تلع  دـنک : یم  لقن  يرود )

: زا دنا  ترابع  اهنآ  و  دش . مالسلا 
فارتعا رارقا و  دش  دوخ  تفالخ  هجوتم  هک  نآ  زا  دعب  درک ، تفلاخم  ادخ  اب  دروخ و  هدـش  عونمم  تخرد  زا  یتقو  مالـسلا  هیلع  مدآ  . 1

: دندرک ضرع  ادخ  هب  و  دندرک . هابتشا  شرسمه  وا و  هک  نیا  هب  درک 
؛ نیرساخلا نم  ننوکنل  انمحرت ، انل و  رفغت  مل  نا  انسفنا و  انملظ  انبر 

راک ناـیز  هنیآ  ره  ینکن ، محر  اـم  رب  دـشخبن و  ار  اـم  وت  يراوگرزب ) فطل و   ) رگا میدرک . متـس  ملظ و  دوخ  رب  رفن ) ود   ) اـم ادـنوادخ ! )
(132 (.) دوب میهاوخ 

سرتموگ مرجم  مرجم و  ار  شیوخ 
سرد داتسا  نآ  وت  زا  ددزدن  ات 
نیبج نشور  يا  زومآردپ  زا 

نیا زا  شیپ  انملظ  تفگ و  انبر 
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تخاس ریوزت  هن  درک و  هناهب  هن 
تخارف رب  تلیح  رکم و  ياول  هن 

. دش وا  یگراچ  یب  ثعاب  نیمه  تسنادن و  راک  فالخ  مرجم و  ار  دوخ  درکن و  فارتعا  دوخ  ناهانگ  هب  ناطیش  اما 
درک و یهاوخ  رذـع  ساـمتلا  زجع و  اـب  تشگ و  نامیـشپ  دوخ ، يادـخ  ربارب  رد  دـش ، نآ  هجوتم  درک و  فـالخ  هک  نآ  زا  دـعب  مدآ  . 2

: تفگ
؛ نیرفاغلا نم  کنا  یسفن  تملظ  ینا  بر 

غارـس ار  یـسک  رت  هدنـشخب  وت  زج  و  یگدنـشخب -  زا  وت  هک  یتسرد  هب  رذگب . مریـصقت  زا  زرمایب و  ارم  سپ  مدرک ، ملظ  دوخ  رب  ایادخ ، )
 -(. مرادن

. تساوخن رذع  گرزب  دنوادخ  زا  دشن و  نامیشپ  تسناد  یم  هانگ  یب  ار  دوخ  نوچ  ناطیش  یلو 
اما متسه . ناگتشگرب  زا  نم  ادنوادخ ! تفگ : درک و  شنزرس  ار  نتشیوخ  دوب ، هدش  بکترم  هک  یلوا  كرت  ربارب  رد  مالسلا  هیلع  مدآ  . 3

: تفگ تسناد ، یم  قحم  ار  دوخ  نوچ  درکن و  شنزرس  دوب ، هدرک  هک  ییاه  فالخ  ربارب  رد  ار  دوخ  ناطیش 
؛ نیط نم  هتقلخ  ران و  نم  ینتقلخ 

. مدرکن هدجس  وا  رب  نم  سپ  ( 133 .() لگ كاخ و  زا  ار  مدآ  يدیرفآ و  شآ  زا  ارم  )
اب درک و  هبوت  دوز  ور  نیا  زا  دـنادرگرب ؛ لوا  تلاـح  هب  دـنک و  ناربج  ار  نآ  هک  داـتفا  رکف  هب  تفاـی ، هایـس  ار  دوخ  هدـنورپ  یتقو  مدآ  . 4

: درک ضرع  دوخ  قلاخ  ربارب  رد  یسفن  هتسکش 
؛ میحرلا باوتلا  تنا  کنا  یلع  بتف  بر  نیمحارلا ؛ ریخ  کنا  ینمحراف  بر  نیرفاغلا ؛ ریخ  کنا  یلرفغا  بر 

؛ نک لوبق  ارم  هبوت  ایادخ ! یناگدننک ؛ محر  نیرتهب  وت  نوچ  نک ، محر  نم  هب  ایادخ ! یناگدنـشخب ، نیرتهب  وت  اریز  شخبب ؛ ارم  ایادـخ ! )
(134 (.) يا هدنزرمآ  رایسب  وت  هک  یتسرد  هب 

تـسیود دشن و  دیماان  دیوشن : سویءام  ادخ  تمحر  زا  دیامرف : یم  هک  ادخ  هتفگ  قبط  و  دوب ، هدش  بکترم  فالخ  هک  یلاح  رد  مدآ  . 5
سءای و نیمه  و  دـش . دـیماان  ادـخ  تمحر  زا  شیوخ  هانگ  زا  دـعب  ناطیـش  یلو  تفریذـپ  ار  شا  هبوت  ادـخ  اـت  درک  هیرگ  نیمز  رد  لاـس 

: دیامرف یم  نآرق  دش . بکترم  وا  هک  دوب  یهانگ  نیرتگرزب  يدیماان 
؛ نیرفاکلا موقلا  الا  هللا  حور  نم  سئیای  هنا ال  هللا  حور  نم  اوسئیاتال 

(135 (.) نارفاک رگم  دوش  یمن  سویءام  ادخ  تمحر  زا  یسک  نوچ  دیشابن ؛ دیمون  ادخ  تمحر  زا  )
دـشن رـضاح  رادرکدب  ناطیـش  مدآ  لباقم  رد  تخاس . شیوخ  هفیلخ  ار  وا  دیمد و  مدآ  رکیپ  رد  دوخ  حور  زا  دـنوادخ  هک  دوب  ور  نیا  زا 

هانگ دراد  تردق  دناوت و  یم  ات  هک  دروخ  مسق  داتسیا و  دوخ  يادخ  لباقم  نآ ، ياج  هب  دنک  یهاوخرذع  یهلا  تمظع  اب  هاگـشیپ  زا  هک 
(136 .) دنک تفلاخم  و 
ینتیوغا امب  هک  ناطیش  تفگ :

یند نآ  ار  دوخ  لعف  ناهنپ  درک 
انسفن انملظ  هک  مدآ  تفگ :

ام وچ  لفاغ  دبن  دوخ  لعف  وا ز 
دومن شنیقلت  هبوت  قح ، بدا  زا 

دوزف هانیبتجا  ار  شا  هبوت 
نم هن  مدآ ! يا  : شتفگ هبوت  دعب 
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نحم مرج و  نیا  وت  رد  مدیرفآ 
نادب نم  ياضق  ریدقت  هب  ین 

ناهن نآ  يدرک  رذع  تقو  هب  نوچ 
متشاذگب بدا  مدیسرت  تفگ :

متشاد تنآ  ساپ  مه  نم  تفگ :
درک زاغآ  ثحب  سیلبا  نآ  زاب 

درز میدرک  ور  خرس  نم  مدب  هک 
یئوت مغابص  تسوت  گنر  گنر ،

یئوت مغاد  تفآ  مرج و  لصا 
باتفآ فوسک  یخاتسگ  رذب 

باب در  تئرج  یلیزازع ز  دش 
ینتیوغا تفگ  هک  یسیلبا  هچ  مه 

ینز یم  ار  ام  ماج ، یتسکش  وت 

دراشف یم  ياپ  شهار  رد  ناطیش 

ماجنا شدالوا  مدآ و  یهارمگ  يارب  ار  راک  دنچ  دیاب  هک  درک  دای  مسق  ادخ  ربارب  درک ، نوریب  تشهب  زا  ار  ناطیش  دنوادخ  هک  نآ  زا  دعب 
. درادن رب  تسد  دهدن ، ماجنا  ات  مهد و 

ندرک هارمگ  تردق  دناد  یم  وا  دوخ  هک  یلاح  رد  ( ) 137 (.) تفرگ مهاوخ  نیعم  يا  هرهب  بیصن و  وت  ناگدنب  زا  نم  ! ) ایادخ تفگ : . 1
. دنوش یم  میلست  وا  ربارب  رد  هک  دنتسه  رصنع  تسس  زاب و  سوه  دارفا  اهنت  و  درادن ) ار  ادخ  ناگدنب  همه 

رد ناشرفن  هن  دون و  مدآ ، نادنزرف  زا  رفن  دص  زا  دومرف : هک  هدش  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  زا  یتیاور  هراب  نیا  رد 
يارب هیقب  ادخ و  يارب  رفن  رازه  زا  هدش : تیاور  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ترضح  نآ  زا  زین  و  ( 138 .) تشهب رد  اهنآ  زا  یکی  دنشتآ و 

(139 .) تسا نیعل  سیلبا  شتآ و 
(140 .) مناشک یم  هانگ  فارحنا و  هب  منک و  یم  هارمگ  امتح  ار  نیصلخم ) ریغ   ) اهنآ تفگ : . 2

زاب منهج  تشهب و  ترخآ و  دای  زا  منک و  یم  ایند  هب  لوغشم  مزاس و  یم  مرگرس  گنراگنر  زارد و  رود و  يوزرآ  اب  ار  مدرم  : ) تفگ .3
(141 .() مراد یم 

لامعا زا  مهد و  یم  تنیز  نانآ  ربارب  رد  ار  تشز  فالخ و  لامعا  منک و  یم  توعد  یتافارخ  لاـمعا  نداد  ماـجنا  هب  ار  اـهنآ  : ) تفگ . 4
(142 (.) منک یم  ناش  عنم  کین 

داهن رد  لوا  زا  هک  یهلا  كاپ  ترطف  شنیرفآ و  نآ   ) دـنهد رییغت  ار  دوخ  ترطف  كاپ و  شنیرفآ  هک  مزاـس  یم  راداو  ار  اـهنآ  تفگ : . 5
ههاریب هب  و  دزاس . یم  فرحنم  هار  زا  ار  وا  اهـسوه  يوه و  یناطیـش و  ياه  هسوسو  تسا ؛) یتسرپ  اتکی  دیحوت و  نامه  هدش  هداهن  ناسنا 

یم نیب  زا  تسس  ياهرواب  اب  ار  تایعقاو  قیاقح و  نوچ  دنازرل ، یم  هیاپ  زا  ار  ناسنا  تداعس  ناطیش ، ریذپان  ناربج  ررض  نیا  دناشک . یم 
. ددرگ یم  لیدبت  تواقش  هب  تداعس  نآ ، لابند  هب  درب و 

هدعو ناسنا  هب  ناطیـش  تسا و  یگرزب  نایز  راک  نیا  اریز  دنک ؛ دوخ  تسرپرـس  دنوادخ ، ياج  هب  ار  ناطیـش  دیابن  سک  چیه  ور ، نیا  زا 
(143 .) دهد یمن  ماجنا  اهنآ  يارب  يراک  هعدخ ، بیرف و  زج  یلو  دنک ، یم  مرگرس  زارد  رود و  ياهوزرآ  هب  دهد و  یم  غورد  ياه 
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دنریگ یم  ناطیش  يوب  امرخ  روگنا و 

دوـمن رما  وا  هب  درک  نوریب  تشهب  زا  ار  مدآ  هـک  نآ  زا  دـعب  دـنوادخ  هـک : هدـش  لـقن  ملـس  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  لوـسر  ترـضح  زا 
يارب ار  اهنآ  زا  يردق  مه  مدآ  داد . وا  هب  رانا ، نوتیز و  روگنا ، امرخ ، دننام : تشهب  ياه  هویم  زا  هخاش  دنچ  و  دنک ، تعارز  يزرواشک و 

. دروخ اهنآ  هویم  زا  تشاک و  دوخ  نادنزرف  هدنیآ 
مدآ یلو  مروخب ، اهنآ  زا  هدب  هزاجا  نم  هب  ما . هدـیدن  ار  اه  نیا  مدوب  نیمز  رد  هک  نم  يا ؟ هتـشاک  هک  تسیچ  اه  نیا  تفگ : وا  هب  سیلبا 

. دادن هزاجا 
مدآ تفگ : اوح  هدب ، نم  هب  هویم  نیا  زا  يردق  هدروآ ، راشف  نم  هب  یگنسرگ  یگنشت و  اوح ! يا  تفگ : دمآ و  اوح  دزن  ماجنارـس  ناطیش 

يردق اوح ! يا  : تفگ ناطیـش  يروخب ، اهنآ  زا  دیابن  وت  دنتـسه و  یتشهب  ياه  هویم  اه  نیا  اریز  مهدن ؛ يزیچ  وت  هب  هک  هدرک  هدهع  نم  اب 
. مروخ یمن  نآ  زا  مکمب و  راذگب  تفگ : درکن . لوبق  هدب ، راشف  نم  تسد  فک  رد  ار  نآ  بآ  زا 

دنوادخ نآ  زا  دعب  دروآ . نوریب  شناهد  زا  اوح  تشاذگ  نآ  يور  نادند  هک  ینامز  دـیکم ، ار  نآ  زا  يا  هناد  تفرگ و  روگنا  يا  هشوخ 
. دش یم  مارح  وت  رب  دیآ  یم  تسد  هب  نآ  زا  هک  یبارش  دیکم و  روگنا  زا  وت  نم و  نمشد  هک : داتسرف  یحو  مالسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  هب 

امرخ روگنا و  ماگنه  نآ  ات  نوچ  تفر ؛ مه  نآ  زا  شوخ  يوب  داد و  هزاجا  مه  وا  دـکمب . امرخ  تساوخ  وا  زا  دـمآ و  اوح  شیپ  مود  راـب 
. دنتشاد ار  شوخ  يوب  نیرتهب 

رد وا  راردا  درک ، راردا  روگنا  تخرد  ریز  دـمآ و  ناطیـش  تفر ، اـیند  زا  مالـسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  یتقو  هک : تسا  يرگید  ثیدـح  رد 
(144 .) تفرگ ياج  روگنا  هریش  رد  وا  راردا  اریز  درک ؛ مارح  ار  بارش  دنوادخ  ور  نیمه  زا  درک . ذوفن  روگنا  قورع  مامت 

روگنا رس  رب  عازن 

ود لاعتم  دنوادخ  درک . ادیپ  تشهب  ياه  هویم  هب  اهتـشا  دمآ ، نوریب  تشهب  زا  مدآ  هک  نیا  زا  دـعب  هدـش : لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
ترـضح دیـشک . راوید  ار  اهنآ  رود  ناطیـش  دنداد . هویم  دندش و  زبس  اروف  تشاک . ار  اهنآ  مدآ  داتـسرف ، وا  يارب  روگنا  تخرد  زا  هخاش 

؟ ینک یم  راک  هچ  نوعلم ! يا  دومرف : مدآ 
دندش رضاح  ود  ره  سپ  دش ) عورش  عازن   ) یتفگ غورد  دومرف : مالـسلا  هیلع  مدآ  تسا . نم  لام  اه  تخرد  نیا  تفگ : باوج  رد  ناطیش 
روگنا ياه  تخرد  درک و  ایهم  یـشتآ  مه  سدقلا  حور  درک . لقن  شیارب  ار  دوخ  هصق  وا  دمآ  مدآ  شیپ  یتقو  سدقلا . حور  تواضق  هب 

. تخوس اه  تخرد  همه  هک  دندرک  نامگ  ود  ره  ناطیش  مدآ و  دیسر . تخرد  ياه  هخاش  هب  شتآ  هلعش  تخادنا  نآ  رد  ار 
هک هزادنا  نآ  تفگ : سدقلا  حور  دنام  یقاب  نآ  موس  کی  دوب و  هدش  هتخوس  اه  تخرد  زا  موس  ود  دـش ، شوماخ  شتآ  هک  نآ  زا  دـعب 

(145 .) مالسلا هیلع  مدآ  لام  هدنام  یقاب  دوب  ناطیش  نآ  زا  هدش  هتخوس 

دوش یم  مگ  روگنا  هخاش 

، دوش هدیشوج  روگنا  بآ  هک  یتقو  دش  ناطیـش  نآ  زا  روگنا  بآ  موس  ود  داتفا و  یقافتا  نینچ  مه ، مالـسلا  هیلع  حون  ترـضح  نامز  رد 
. دوش لالح  ات  دنامب  یقاب  موس  کی  طقف  ددرگ و  راخب  نآ  موس  ود  دیاب 

هک ار  يا  هویم  ياه  هخاش  زا  هخاش  نیدنچ  تسشن  نافوط  دمآ و  نوریب  یتشک  زا  مالسلا  هیلع  حون  ترضح  یتقو  هک : هدش  لقن  بهو  زا 
نآ ناطیش  هک  یلاح  رد  تسا ؛ هدنام  اج  یتشک  رد  هک  درک  نامگ  دیدن . ار  نآ  تفر ، روگنا  هخاش  غارس  هب  یتقو  تشاک . تشاد  دوخ  اب 
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دوب حون  اب  هک  يا  هتشرف  دنک . تشک  دروایب  ار  روگنا  هخاش  یتشک و  لخاد  دورب  هک  درک  تکرح  مالسلا  هیلع  حون  دوب . هدرک  یفخم  ار 
. تسشن تشگرب و  مه  حون  نیشنب . ایب  دش ، دهاوخ  ادیپ  يدوز  هب  ورن ، نآ  لابند  حون ! يا  تفگ :

مکیرـش و لام  روگنا  بآ  متفه  کـی  دومرف : نک . ناـسحا  نآ  هراـبرد  يدرک . ادـیپ  یکیرـش  روگنا  بآ  رد  حون ! يا  تفگ : هتـشرف  نآ 
. دشاب مدوخ  لام  نآ  متفه  شش 

: تفگ کلم  مدوخ . لام  مشش  جنپ  کیرش و  لام  نآ  مشـش  کی  دومرف : نک . ناسحا  رتشیب  يا  هدننک  ناسحا  وت  حون ! يا  تفگ : هتـشرف 
. مدوخ لام  مجنپ  راهچ  مکیرش و  لام  نآ  مجنپ  کی  دومرف : حون  نک . ناسحا  رتشیب  يا ، هدننک  ناسحا  وت 

. دشاب مدوخ  لام  زا  مراهچ  هس  مکیرش و  لام  مراهچ  کی  دومرف : نک  فطل  رتشیب  تفگ : کلم 
ود تفگ : حون  نک . يرتشیب  ناسحا  تفگ : مدوخ . زا  فصن  مکیرـش و  زا  فصن  دومرف : حون  امرف . يرتشیب  ناسحا  مه  زاب  تفگ : کـلم 
زا شموس  ود  دیایب  شوج  یتقو  روگنا  بآ  هک  دش  رارق  زور  نآ  زا  دـندش . یـضار  نیا  هب  مدوخ و  لام  موس  کی  مکیرـش و  نآ  زا  موس 

لباق ندـش  ناثلث  زا  دـعب  دوش و  یمن  لالح  كاپ و  دوشن ، راخب  روگنا  بآ  موس  ود  هک  یناـمز  اـت  ناـسنا . لاـم  هیقب  دـشاب و  ناطیـش  نآ 
(146 .) تسا ندروخ 

ناطیش يامنهار 

زا دش . هدنار  برق  ماقم  زا  تفرن و  راب  ریز  ناطیـش  دینک . هدجـس  ار  وا  دومرف : هکئالم  هب  دـیرفآ و  ار  مدآ  لاعتم  دـنوادخ  هک  نآ  زا  دـعب 
نادواج تشهب  رگم  مدرک ، ناشحابم  ار  زیچ  همه  مداد و  لزنم  تشهب  رد  ار  اوح  مدآ و  نم  اه ! نامسآ  لها  يا  دمآ : باطخ  ادخ  بناج 

دینش ار  باطخ  نیا  ناطیـش  دش . دنهاوخ  نوریب  اج  نآ  زا  دوب و  دنهاوخ  ناملاظ  زا  دنروخب  اهنآ  زا  دنوش و  نآ  ناتخرد  کیدزن  رگا  ار .
، نیرتابیز زا  یکی  هک  سوواط  دـمآ ، تشهب  کیدزن  ات  هنایفخم  منک . یم  نوریب  تشهب  زا  ار  اهنآ  نم  تفگ : دوخ  شیپ  دـش . راودـیما  و 

دمح امیاد  هتسارآ و  یتشهب  تارهاوج  هب  نآ  لاب  رپ و  مامت  دوب و  تشهب  ناگدنرپ  نیرتوب  شوخ  نیرت و  گنر  شوخ  نیرتزاوآ ، شوخ 
هک دوش  لخاد  هبترم  ود  تساوخ  یم  دـمآ و  نوریب  تشهب  زا  دـندوب ، تفگـش  رد  هکئالم  نآ ، ییاـبیز  زا  دوب و  شناـبز  رب  یهلا  ياـنث  و 

نیرت هقلخلا  بیجع  نیرت و  توص  شوخ  نیرت ، تروص  شوخ  نیرتابیز و  نیرت و  گـنر  شوخ  يا  تفگ : یمرن  هب  دـید . ار  وا  ناـطیش 
یـسک لثم  ناگدش و  هدنار  لثم  هک  یتسه  هک  وت  نکیل  متـشهب ، سوواط  نم  تفگ : یتسه ؟ یتشهب  ناگدنرپ  زا  يا  هدنرپ  وت  ناگدـنرپ !

؟ تسا هتفرگ  ار  وت  ياپ  ات  رس  تشحو  ینادرگرس ، ناریح و  دشاب  هدرک  بیقعت  ار  وا  يرگید  هک 
مه هب  مشچ  کی  میدرک و  یم  تدابع  ار  ادخ  یهلا  برقم  هکئالم  اب  يدیدم  تدم  هک  متسه  الاب  ملاع  ناگتشرف  زا  يا  هتشرف  نم  تفگ :

هدعو نایتشهب  هب  دنوادخ  هک  ار  هچ  نآ  تشهب و  هک  ما  هدمآ  لاح  دـشن ، ادـیپ  نم  رد  یتسـس  مدرکن و  تلفغ  یگدـنب  تدابع و  زا  ندز 
ضیرم ریپ و  زگره  دـنادب  ار  هملک  هس  نیا  سکره  هک  مزوماـیب  وت  هب  هملک  هس  اـت  ینک  تشهب  دراو  ارم  یناوت  یم  اـیآ  منک . اـشامت  هداد 

رد نانآ  رگم  دنوش ؟ یم  ضیرم  ریپ و  تشهب  لها  رگم  ییوگ ؟ یم  هچ  وت ، رب  ياو  تفگ : سوواط  دـشاب ؟ هدـنز  هراومه  دریمن و  دوشن ،
؟ دنریم یم  تشهب 

نوعلم نآ  دـشاب . اهنآ  شیپ  تاملک  نیا  هک  یناسک  رگم  دـنریم ، یم  مه  دـنوش و  یم  ضیرم  ریپ و  مه  تشهب ، لها  یلب ، تفگ : ناـطیش 
درک دامتعا  وا  فرح  هب  دروخب  دنگوس  ادـخ  هب  غورد  هب  یـسک  درک  یمن  رکف  نوچ  سوواط  دروخ ! غورد  مسق  دوخ  فرح  تابثا  يارب 

: تفگ و 
؛ مدرک لخاد  ار  وت  نم  هک  دنمهفب  دندش و  هجوتم  تشهب  نینزاخ  ناوضر و  هک  مسرت  یم  یلو  مرادـن ، تاملک  نیا  هب  جایتحا  نم  هچرگ 
تفگ و نآ  زا  دـعب  دـنک . لخاد  ار  وت  دـناوت  یم  وا  اریز  متـسرف ؛ یم  وت  شیپ  تسا  تشهب  تاـناویح  گرزب  دیـس و  هک  ار  راـم  نم  یلو 

سوواط میرادـن . جایتحا  تاملک  نیا  هب  وت  نم و  تفگ : رام  درک . لقن  وا  يارب  دوب ، هدینـش  ار  هچ  نآ  دـمآ و  رام  شیپ  سوواـط  اـهوگ ،
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تشهب لخاد  ار  وا  و  ورب ، وا  شیپ  رتدوز  وت  هتفرگن ، تقبس  راک  نیا  هب  يرگید  ات  متـسرف . وا  شیپ  ار  وت  هک  ما  هداد  لوق  نم  یلو  تفگ :
(147 .) نک

ناطیش هرظانم 

اب ناگتشرف  دنک ! هدجس  مدآ  ربارب  رد  هک  دشن  رضاح  دومن و  یچیپرس  نوعلم  نآ  دنک و  هدجس  مدآ  هب  دش : رما  ناطیش  هب  هک  نآ  زا  دعب 
قیالخ ادخ و  نوعلم  تخبدب و  ار  دوخ  هلیـسو  نیا  هب  يدرکن و  هدجـس  مدآ  رب  ارچ  هک  دندومن  شنزرـس  ار  وا  دـندرک و  وگ  تفگ و  وا 

؟ يدومن
زا تسا ، ربدـم  میکح و  رداـق ، ملاـع ، وا  تادوجوم . همه  مه  تسا و  نم  راگدـیرفآ  مه  دـنوادخ ، هک  مراد  لوـبق  نم  تفگ : باوـج  رد 

ملع و هجوتم  لا  ؤـس  هک 7  نیا  ـالا  دوش . یم  ناـمه  اروف  دـنک ، هدارا  ار  يزیچ  یتـقو  اریز  دوش ؛ یمن  لا  ؤس  وا  هدارا  تیـشم و  تردـق و 
. دوش یم  وا  تمکح 

: تفگ ناطیش  تسیچ ؟ تسا  دنوادخ  تمکح  ملع و  هجوتم  هک  لاس  تفه  نآ  نوعلم ! يا  دنتفگ : هکئالم 
( وا اب  تفلاخم  كرش و  رفک و   ) دنز یم  رـس  نم  زا  يراتفر  هچ  هدنیآ  رد  تسناد  یم  دنک ، قلخ  ارم  هک  نیا  زا  لبق  دنوادخ  هک ، نیا  لوا 

؟ دوب هچ  نم  تقلخ  تمکح  و  دیرفآ ؟ ارم  لوا  زا  ارچ  سپ 
رد یتـمکح  هچ  منک ، يوریپ  وا  زا  مسانـشب و  ار  وا  اـت  دوـمن  فـلکم  ارم  ارچ  دوـمن ، قـلخ  هدارا  تمکح و  هب  ارم  هک  لاـح  هک : نیا  مود 

. دیناسر یمن  وا  هب  يررض  نم  ینامرفان  هن  و  یگدنب ، تعاطا و  هن  هک  یلاح  رد  دوب ؟ نم  فیلکت 
لباـقم رد  هک  دومن  مفیلکت  ارچ  مدومن ، تعاـطا  متخانـش و  ار  وا  مه  نم  و  تشاداو ، دوخ  زا  تعاـطا  هب  درک و  قلخ  ارم  هک  لاـح  موـس ،

؟ دوزفا یمن  ارم  شنیب  مدآ ، رب  هدجس  هک  یلاح  رد  دشاب ؛ هتشاد  تسناوت  یم  یلیلد  هچ  نیا  منک ؟ هدجس  مدآ 
تسناد و باقع  قحتسم  درک و  متنعل  ارچ  مدرکن ! هدجس  ینمـشد  يور  زا  مه  نم  داد ، منامرف  ییاهراک  هب  دیرفآ و  ارم  هک  لاح  مراهچ ،
، يرگید يارب  هن  تشاد و  وا  يارب  يدوس  هن  هک  نیا  اـب  دـیامن ، مراـچد  یتشونرـس  نینچ  هب  هک  دوب  یتمکح  هچ  دـنار ؟ منوریب  تشهب  زا 
. منک یمن  هدجـس  ار  وت  زا  ریغ  نم  متفگ : طقف  مدوب . هدـشن  بکترم  ار  یحیبق  راک  چـیه  نم  هک  یلاح  رد  مدـید ؛ ناـیز  نم  هک  نیا  رگم 

؟ تسا وت  يارب  طقف  نم  هدجس  یگدنب و  تعاطا و 
منوریب تشهب  زا  مدرک ، یچیپرس  مدآ  رب  هدجس  زا  مه  نم  تشاداو و  مدآ  رب  هدجـس  دوخ و  زا  تعاطا  هب  دیرفآ و  ارم  هک  هاگ  نآ  مجنپ ،

زا ار  وا  مه  نم و  مه  هجیتن ، رد  دروخب ؛ هدـش  عنم  تخرد  زا  مه  وا  منک و  رورغم  ار  مدآ  میاه  گـنرین  اـب  اـت  داد  مهار  هراـبود  ارچ  درک 
یم اـج  نآ  رد  هشیمه  يارب  مدآ  داد ، یمن  مهار  تشهب  هب  هراـبود  رگا  هک  یلاـح  رد  تشاد ؟ یلیلد  هچ  راـک  نیا  و  دـننک ، نوریب  تشهب 

. دوب ناما  رد  نم  هلیح  رکم و  زا  دنام و 
تمایق ات  و  مدرک ، یچیپرـس  نم  داد و  نم  هب  دوخ  زا  تعاطا  تخانـش و  یگدـنب و  هرابرد  ییاهروتـسد  دـیرفآ و  ارم  هک  ضرف  رب  مشش ،

نم نانآ  یلو  مینیبب ، ار  نانآ  مدالوا  نم و  هک  يا  هنوگ  هب  تخاس ، هریچ  شنادنزرف  وا و  رب  ارم  رگید  راب  ارچ  دمآ . دیدپ  ینمـشد  ام  نایم 
نیا يارب  دـنکن ؟ رثا  مدالوا  نم و  رد  ناـشیا  توق  تردـق و  یلو  دـنک  رثا  اـهنآ  رد  نم  ياـه  هلیح  رکم و  دـیاب  ارچ  دـننیبن ؟ ار  مدـالوا  و 

؟ دوب هتفهن  یتمکح  هچ  شراک 
مدوبن طلـسم  اهنآ  رب  نم  رگا  دندوب . رادرب  نامرف  عیطم و  ناشیا  دومن و  قلخ  یـسانشادخ  مالـسا و  ةرطف  رب  ار  نانآ  دنوادخ  هک  یلاح  رد 

. دوب دنوادخ  هدارا  تمکح و  قفاوم  رتهب و  ناشیا  يارب 
زور ات  هدب  متلهم  ایادخ ! متفگ : نم  یتقو  ارچ  منک . فارتعا  شیوخ  ياه  ینامرفان  هب  مریذپب و  ار  دوخ  ياهراک  همه  نم  هک  مریگ  متفه ،

؟ دوب یتمکح  هچ  نداد  تلهم  نیا  رد  داد ؟ تلهم  ارم  دومرف و  لوبق  ارم  فرح  مولعم و  زور  ات  مداد  تلهم  ار  وت  دومرف : دـنوادخ  تمایق ،
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تـسد زا  اه ، هدیرفآ  همه  هشیمه  يارب  درک و  یم  دوبان  دنار ، تشهب  زا  ارم  هک  نآ  زا  دـعب  رگا  درکن ؟ كاله  ارم  ایاضق  نآ  زا  دـعب  ارچ 
ات دوبن  رتهب  دوب  ریخ  رد  یتسه  همه  رگا  ایآ  تفگ : نوعلم  نآ  سپس  دش . یمن  عقاو  ملاع  رد  يداسف  رـش و  رگید  دندش و  یم  تحار  نم 

شا هرظانم  نیرخآ  رد  نوعلم  نآ  دوب . ریخ  هچراپ  کی  ملاع  دوبن و  ملاع  رد  يرش  مدوبن  نم  رگا  دنـشاب ؟ مه  طولخم  رـش  ریخ و  هک  نیا 
دنتـسناوتن هکئالم  اما  دیهدب . ارم  باوج  تسا . نیا  مندرکن  هدجـس  مالـسلا و  هیلع  مدآ  ترـضح  اب  متفلاخم  رب  نم  تجح  لیلد و  تفگ :

. دنهدب ار  وا  باوج 

ناطیش هرظانم  زا  باوج 

هکئالم هچ  رگا  دومن ، ضارتعا  دـنوادخ  تمکح  هب  درک و  وگ  تفگ و  هکئالم  اب  لاـعتم  دـنوادخ  تمکح  ملع و  هب  عجار  ناطیـش  یتقو 
وا تاداریا  همه  زا  ناگرزب  زا  یـضعب  مه  یباوج  داد و  یلک  باوج  کی  دنامن ، باوج  یب  وا  داریا  یلو  دنهدب ، ار  يو  باوج  دنتـسناوتن 

. دنداد
( یگدنب تدابع و  همه  نآ  زا  دـعب   ) زونه وت  سیلبا ! يا  تفرگ : دومن و  وا  هب  باطخ  هک : تسا  نیا  هداد ، لاعتم  دـنوادخ  هک  یخـساپ  اما 

ریغ متسه و  ناهج  راگدنوادخ  نم  اریز  تسین ؛ يداریا  نم  لاعفا  زا  کی  چیه  هرابرد  هک  یتسناد  یم  يدوب ، هتخانـش  رگا  یتخانـشن ، ارم 
(148 .) دنک ضارتعا  ای  لا  ؤس  نآ  زا  دیابن  یسک  مهد  ماجنا  يراک  ره  تسین ، ییادخ  نم  زا 

متسه و میلست  ادخ  لباقم  رد  نم  یتفگ  وت  هک  نیا  دنیوگب : وا  باوج  رد  هک : دومن  یحو  هکئالم  هب  دنوادخ  هدمآ ، تارابع  زا  یضعب  رد 
نم هک  یتـشاد  نیقی  يدوب ، وگ  تسار  رگا  اریز  ییوـگ ؛ یم  غورد  زیچ ، همه  قلاـخ  مه  تسا و  نم  قلاـخ  مه  دـنوادخ ، هک  مراد  لوـبق 
یم لاؤس  قیالخ  همه  زا  نم  هک  یلاح  رد  دسرپب ، نم  زا  دیابن  یسک  تسا و  تمکح  يور  زا  نم  ياهراک  مامت  متـسه و  نایناهج  يادخ 

(149 .) منک
متسرپ یم  ار  وت  طقف  منک و  یمن  هدجس  ار  وت  ریغ  نم  دیوگ : یم  ناطیش  هک  نیا  دهد : یم  روط  نیا  ار  وا  باوج  دنوادخ  رگید  ياج  رد 

(150 .) تسا هدوب  يرهاظ  اه  تدابع  نآ  همه  دوبن و  صلاخ  وا  یگدنب  تدابع و  مه ، لوا  زا  اریز  دیوگ ؛ یم  غورد 

ناطیش تاضارتعا  همه  زا  باوج 

: تسا رارق  نیا  زا  دنا  هتسناد  هیاپ  یب  ار  وا  تاضارتعا  دنا و  هداد  ناطیش  تاضارتعا  همه  زا  ناگرزب  زا  یضعب  هک  یباوج  اما  و 
ناکما هک  يزیچ  ره  دنک  یم  اضتقا  لاعتم  دنوادخ  تمکح  تسا . نیا  شباوج  درک ؟ قلخ  ارم  دنوادخ  ارچ  تفگ : هک  لوا  داریا  هب  عجار 

هک نیا  زا  معا  دـسرب ؛ وا  هب  یهلا  تاضویف  دـنک و  ضیف  بسک  یلاعت  يراب  زاین  یب  تاذ  زا  اـت  دروآ  دوجو  هب  ار  نآ  دـشاب  هتـشاد  دوجو 
هدـیدپ تیوه و  تاذ و  زا  هکلب  تسین ، ادـخ  تقلخ  هب  طوبرم  مه  تنیط  یکاـپان  نآ  و  دـیلپ ، اـی  دـشاب  تشرـس  كاـپ  اـتاذ  دوـجوم  نآ 

نآ یلو  دـیامن ، ضیف  بسک  اـت  هدروآ  دـیدپ  ار  وا  هک  تسا  دـنوادخ  تاـقولخم  تادوجوم و  زا  یکی  مه  ناطیـش  دریگ . یم  همـشچرس 
اه نیمه  تشاد و  زاب  مدآ  ربارب  رد  ینکـش  دوخ  عوضخ و  هدجـس و  ار  وا  دـش و  هبلغ  وا  رب  رفک  ینیب و  دوخ  دوب ، دـیلپ  اتاذ  نوچ  نوعلم 

. دنک یچیپرس  دوخ  يادخ  ياهروتسد  زا  هک  دش  ثعاب 
هک تسا  نیا  تقلخ  زا  ضرغ  هک  نیا  باوج  درک ، فیلکت  دوخ  زا  تعاـطا  تخانـش و  هب  ارم  دـنوادخ  ارچ  تفگ : هک  مود  ضارتـعا  رد 

تافـص زا  دـنادرگ ، صلاـخ  كاـپ و  اـه  یگدولآ  تاوهـش و  زا  ار  دوـخ  سفن  ادـخ ، تخانـش  یگدـنب و  تعاـطا و  هطـساو  هب  سک  ره 
هب فیلکت  دنادرگ . رونم  ملع  رون  هب  رود و  دوخ  زا  ار  تملظ  تیـصعم و  رفک ، كرـش و  دسرب . ییادخ  تافـص  هب  یگدـنرد  تیناویح و 

ياه نیمز  رد  تابوبح  ناهانگ و  ندییور  يارب  ناراب  نداتسرف  ورف  هک  روط  نامه  درادن . تافانم  هانگ  ماجنا  یچیپرس و  اب  ندرک  یگدنب 
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. درادن تافانم  اه  هوک  ياه  هرخص  راز و  هروش  ياهنیمز  رد  نآ  ندرکن  رثا  بوغرم و 
: رعاش لوق  هب 

تسین فالخ  شعبط  تفاطل  رد  هک  ناراب 
سخ راز  هروش  رد  دیور و  هلال  غاب  رد 

. تسا یقطنم  تسرد و  یفرح  دناسر ، یمن  يررض  نم  تیصعم  درادن و  وت  لاح  هب  یعفن  نم  یگدنب  تعاطا و  هک  وا  هتفگ  نیا 
؟ دوب هچ  نآ  هدیاف  تمکح و  منک ، هدجس  مدآ  لباقم  رد  درک  رما  نم  هب  ادخ  ارچ  تفگ : هک  موس  لاؤس  و 

هتفهن ییاه  تمکح  دنک  یم  رما  نآ  هب  ای  دهد  یم  ماجنا  دـنوادخ  هک  هچ  ره  تسناد ، یم  درک و  یم  رکف  یمک  وا  هک  دوب  راوازـس  الوا :
یمن ماجنا  هدیاف  یب  ثبع و  راک  لج  زع و  يادخ  هک  دیمهف  یم  دوب  بوخ  دشاب ، ناهنپ  ام  زا  مینادـن و  ار  اه  تمکح  نآ  دـنچ  ره  تسا 

. دهد
یچیپرس ادخ  روتسد  زا  یتقو  سپ  تسا ؛ اهنآ  وزج  هک  دوب  دقتعم  مه  ناطیش  درک ، فیلکت  هدجس  هب  ار  نامسآ  لها  همه  دنوادخ ، ایناث :

. دومن تنعل  ار  وا  مه  ادخ  درک 
رثا نانآ  لد  رد  يدب  تهج  زا  هچ  یکین و  تهج  زا  هچ  تسا  اهنآ  نتشذگ  شیامن  هب  و  ناگدنب ، شیامزآ  يارب  یعرش  ياهروتسد  اثلاث :

: دیامرف یم  هکنانچ  دیامن ، مامت  اهنآ  رب  ار  تجح  هک  نیا  يارب  زین  و  دنراد ،
ۀنیب نع  یح  نم  ییحی  ۀنیب و  نع  کله  نم  کهیل 

نـشور لیلد  يور  زا  دنبای  یم  تیاده  دنوش و  یم  هدنز  هک  اهنآ  دشاب و  تجح  مامتا  يور  زا  دـنوش  یم  هارمگ ) و   ) كاله هک  اهنآ  ات  )
(151 .() دشاب

. دش فیلکت  روظنم  نیمه  هب  مه  ناطیش 
دوخ تمارک  تمحر و  رادزا  دـنک و  یم  باذـع  ار  ناقفانم  ناکرـشم و  رافک ، نم ، دـنوادخ  ارچ  تفگ : هک  مراهچ  لاکـشا  باوج  اما  و 

هک تسا  رود  هب  دـنوادخ  نءاش  زا  اریز  تسین ؛ دـنوادخ  نتفرگ  ماقتنا  بضغ و  زا  تماـیق  زور  رد  باذـع  هک ، تسا  نیا  دراد !؟ یم  رود 
. دریگب ماقتنا  وا  زا  دهاوخب  دنک و  بضغ  دوخ  فیعض  هدنب  يارب 

مه نتفر و  منهج  هب  هانگ  هجیتن  لمعلا و  سکع  تسا . سفن  ياوه  زا  ندرک  يوریپ  تیـصعم و  هانگ و  تاعبت  راـثآ و  زا  اـه  باذـع  هکلب 
ندروخ و رد  يور  هدایز  رطاخ  هب  هک  ییاه  ضرم  لثم  دوش . یم  هریغ ) اـه و  برقع  اـهرام و  لـیبق  زا   ) يذوم تاـناویح  اـب  ندـش  نیـشن 

یم ناسنا  ندب  یتحاران  درد و  بجوم  اه  ضرم  نآ  هدنیآ  رد  هجیتن ، رد  هک  دوش  یم  ادیپ  ناسنا  يارب  تاوهش  رد  ندومن  طیرفت  طارفا و 
یمن ادخ  هب  طوبرم  تسا و  وا  دوخ  ندرک  یچیپرس  راتفر و  لامعا و  هجیتن  وا  ندش  نعل  تمایق و  زور  رد  ناطیـش  تبوقع  باذع و  دوش .

. دشاب
تشهب زا  مه  ار  وا  منک و  هسوسو  ار  مدآ  مورب و  هک  دش  مهارف  نم  يارب  تشهب  هب  نتفر  هلیسو  ارچ  تفگ : یم  هک  مجنپ  ضارتعا  باوج 

رد هراومه  دمآ ، یمن  نوریب  وا  رگا  هک  دوب  نیا  تشهب  زا  مدآ  ندرک  نوریب  رد  تعفنم  تمکح و  نیرت  مهم  هک ، تسا  نیا  دـننک ، نوریب 
دیدپ يرامـش  یب  نادنزرف  وا  تشپ  زا  دندرک  نوریب  ار  وا  هک  الاح  یلو  دش . یم  دنم  هرهب  یهلا  ياه  تمعن  زا  وا  طقف  دنام و  یم  تشهب 

تدابع و لمع ، ملع و  هلیـسو  هب  نانآ  زا  يدایز  هدـع  ینامز  ره  رد  و  دـننک . یم  تدابع  تعاـطا و  تماـیق  زور  اـت  ار  ادـخ  هک  دـنیآ  یم 
تـشپ زا  هک  رتالاب  نیا  زا  يا  هدیاف  تمکح و  هچ  دننک . یم  هدافتـسا  نآ  ياه  تمعن  زا  دنیآ و  یم  لیان  تشهب  یلاع  تاجرد  هب  یگدنب 

هب دـنیآ و  یم  دوجو  هب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ترـضح  نآ  موصعم  نادـنزرف  ایبنالا و  متاخ  ترـضح  نانآ  زا  یکی  هک  ناربماـیپ  وا 
. دنبای یم  تسد  تشهب  عیفر  تاجرد 

نم دـننیبن و  ارم  نانآ  یلو  منیبب ، ار  اهنآ  نم  هک  داد  رارق  يروط  درک و  طلـسم  مدآ  دالوا  رب  ارم  دـنوادخ  ارچ  تفگ : هک  مشـش  داریا  اـما 

امن تیونعم  روهظون  شبنج  هدزاود  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1197زکرم  هحفص 727 

http://www.ghaemiyeh.com


ینارون ناشـسفن  كاپ و  ناشتریـس  تلذ و  نانآ  زا  یـضعب  تسه . صقان  زاغآ  رد  رـشب  هک ، تسا  نیا  شباوج  منک ، ناـشیاوغا  هسوسو و 
ریپ و ریرـش ، یناملاظ و  ناشـسفن  دنا ، كاپان  تریـس و  دب  تاذ و  دـب  نانآ  زا  یـضعب  و  دـنا ، ترخآ  بغار  و  یقرت ، هیکزت و  لباق  تسا ،

یمن هداد  زیمت  ناکاپان  نادـب و  زا  ناکاپ  نابوخ و  دـندوب . مه  لثم  رهاظ  رد  نانآ  همه  دوبن  وا  تعاطا  ناطیـش و  ياوغا  رگا  هک  تاوهش ،
. تشادن دوجو  نانآ  ندومن  صخشم  یفرعم و  يارب  یهار  و  دندش ،

. دنریگ یم  شیپ  رد  ار  ادـخ  هار  دنـسر و  یم  تداعـس  لامک و  هب  وا  اب  تفلاخم  رثا  رد  نابوخ  ناطیـش ، هسوسو  هلیـسو  هب  هک ، نیا  رگید 
. دندرگ یم  نآ  ینادابآ  ریمعت و  ایند و  لوغشم  دننک و  یم  شومارف  ار  ترخآ  وا  ياوغا  رثا  رد  ناکاپان  نادب و 

: هدش دراو  یسدق  ثیدح  رد  هک  نیا  امک  دش  یمن  ریمعت  دابآ و  ناگدروخ  بیرف  هطساو  هب  ایند  هک ، نیا  نینچ  مه 
ملاعلا ترامعل  اببس  مدآ  تیصعم  تلعج  ینا 

(. ناهج ینادابآ  ترامع و  يارب  مداد  رارق  ببس  ار  هدش -  عنم  تخرد  نآ  زا  ندروخ  اب  مدآ -  تیصعم  نم  )
: هدش دراو  يرگید  ربخ  رد 

نوبنذت موقب  ءاج  مکب و  هللا  بهذل  نوبنذت  مکنا  ول ال 
ار ترخآ  نآ  رثا  رد  دننک و  هانگ  هک  دروآ  یم  ار  يرگید  موق  درب و  یم  ار  امش  ملاع  دنوادخ  دیدرک ، یمن  هانگ  مدآ ) دالوا   ) امـش رگا  )

(. دنیامن ریمعت  دابآ و  ار  ایند  دنیامن و  شومارف 
. دش رکذ  هک  دوب  اه  نیمه  ناشیاوغا  مالسلا و  هیلع  مدآ  دالوا  رب  ناطیش  طلست  تمکح  سپ 

هک تفگ : دـیاب  دوب ؟ هچ  نآ  هدـیاف  داد و  تلهم  نم  هب  يدایز  ناـمز  اـت  دـنوادخ  ارچ  تفگ : هک  نوعلم  نآ  متفه  ضارتعا  داریا و  اـما  و 
هک روط  نامه  اریز  دشاب ؛ دیاب  مه  ناطیش  دنشاب ، یکاخ  هرک  يور  رد  مدآ  دالوا  هک  ینامز  ات  دراد و  رشب  تایح  هب  یگتسب  ناطیش  ندوب 

(152 .) ناهج ندش  دابآ  يارب  نادب و  زا  نابوخ  نداد  زیمت  يارب  ناطیش  ياقب  میتفگ 
. تسا هدش  هداد  اهنآ  هب  مه  یهجوت  روخ  رد  ياه  خساپ  تشادن و  یساسا  هیاپ و  ناطیش  ياه  ضارتعا  سپ 

ناطیش نایفارطا 

ینابز و برچ  اب  هک  یناسک  دنتسه . نآ  ياه  هنومن  یهارمگ ، هانگ و  هب  ناگدنناوخ  نارگ و  لافغا  دراد . یقیداصم  ناطیش  ناطیـش  ِدوخ 
. دنا ناطیش  دوخ ، دنناشک ، یم  یجک  فارحنا و  یهابت ، داسف ، هب  ار  نارگید  دوخ  یناسنا ، ریغ  لامعا  اب  تمیالم و 

یـسنا ناطیـش  دوش . یم  هتفگ  فرحنم  دسفم و  ياه  ناسنا  نامه  هب  تسا : هدـمآ  ناگرزب  راتفگ  ای  تایاور  نآرق و  رد  هک  یـسنا  ناطیش 
: تسا مسق  دنچ  رب  هدمآ  نآرق  رد  هک 

زا تسا ؛ هتشاذگ  اهنآ  رب  ناطیش  مان  هدناوخ و  ناطیـش  ار  اهناسنا  یـضعب  اج  دنچ  رد  نآرق  دوش . یم  قالطا  ناطیـش  دوخ  رب  اهنآ  زا  یکی 
یم نیملسم  نایم  هب  ار  دوخ  نارکف  مه  زا  یناسوساج  دنداد و  یم  لیکشت  یتاسلج  امیاد  مالـسا  ردص  رد  هک ، دندوب  یناسک  نانآ  هلمج 

. دنزادنا مه  ناج  هب  ار  نانآ  دنیامن و  داجیا  یگناگود  هقرفت و  اهنآ  نیب  رد  دننک ، بسک  یتاعالطا  ات  دنداتسرف 
هب دننک  رت  مکحم  ار  ناشدوخ  عضو  هک  نیا  يارب  نداد ، شرازگ  ماگنه  دندش ، یم  باختنا  يزادنا  هقرفت  یـسوساج و  يارب  هک  یناسک 

لاؤس اهنآ  زا  رگا  دوب . میهاوخ  هدوب و  رادافو  امـش  هب  ام  درادن  يرثا  نیرت  کچوک  ام  رد  ناناملـسم  نانخـس  دنتفگ : یم  دوخ  نارکف  مه 
: دنتفگ باوج  رد  دیهد ؟ یم  ارف  شوگ  نآرق  تایآ  هب  دینک و  یم  دمآ  تفر و  نانآ  نایم  رد  تلع  هچ  هب  امش  هک  دش  یم 

نآرق تسا . هدومن  فذح  نایمدآ  فیدر  زا  ار  ناشمان  هداهن و  مان  ناطیش  دوخ  ار  تیعمج  نیا  دنوادخ  مینک . هرخسم  ار  اهنآ  میدوب  هتفر 
: دیامرف یم  اهنآ  هرابرد 

نوئزهتسم نحن  امنا  مکعم  انا  اولاق  مهنیطایش  یلا  ولخ  اذا  انمآ و  اولاق  اونمآ  نیذلا  اوقل  اذا  و 
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دوخ نیطایـش  اب  هک  یماگنه  و  میا ! هدروآ  نامیا  ام ، دنتفگ : یم  دندش ، یم  ور  هب  ور  نانمؤم  اب  ناسوساج -  ناقفانم و  هک -  یماگنه  (و 
(153 (.) میا هدرک  هرخسم  ار ) نیملسم   ) ار اهنآ  ام  مییامش ، اب  ام  دنتفگ : یم  دندرگ ، تولخ 

، دراد یتالیکشت  تافیرشت و  رهاظ  هب  هک  ساسا  یب  هدوهیب و  ياهراک  اب  هک  دنتـسه  یناسک  هدیمان ، ناطیـش  ار  اهنآ  نآرق  هک  مود  هتـسد 
یم اهنآ  هرابرد  نآرق  دنراد . یم  لوغـشم  اهنآ  هب  ار  یعامتجا  هتـشاد و  هگن  مرگرـس  ار  مدرم  تسین  بترتم  اهنآ  رب  يا  هرمث  هجیتن و  یلو 

: دیامرف
رحسلا سانلا  نوملعی  اورفک  نیطایشلا  نکل  نامیلس و  رفک  ام  و 

ار يرگ  سوساج  هدومن و  رحس  میلعت  مدرم  هب  هک ) یناسک   ) ناطیش نکلو  دشن  رفاک  دولاین و -  وداج  رحس و  هب  تسد  زگره -  نامیلس  )
(154 (.) دندش رفاک  دنداد  جاور 

. تسا هتشادرب  اهنآ  زا  ار  مدآ  مان  هتشاذگ و  ناطیش  مه  ار  اهنیا  مان  نآرق 
ناگداتـسرف و اب  هک  دنتـسه  یناـسک  تسا ، هتـشادرب  ناـنآ  زا  ار  تیمدآ  مسا  هداـهن و  اـهنآ  رب  ناطیـش  ماـن  دـنوادخ  هک  یناـسک  زا  موس ،

هرابرد دنتفگ ، یم  مه  هب  یـشوگ  رگیدکی و  لافغا  يارب  يا  هدـنبیرف  نانخـس  هداتـسیا و  اهنآ  ربارب  رد  هدـیزرو و  ینمـشد  ادـخ  ناربمایپ 
دیامرف : یم  يدارفا  نینچ 

ارورغ لوقلا  فرخز  ضعب  یلا  مهضعب  یحوی  نجلا  سنالا و  نیطایش  اودع  یبن  لکل  انلعج  کلذک  و 
روط هب  مدرم -  لافغا  يارب  ساسا -  یب  هدـنبیرف و  نانخـس  هک  میداد  رارق  نج  سنا و  نیطایـش  ینمـشد  يربماـیپ  ره  ربارب  رد  نینچ  نیا  )

(155 (.) دنتفگ یم  رگید  کی  هب  شوگرد )  ) يرس و
رگید ربارب  رد  مه  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  ربارب  رد  مه  جوجل ، تخسرس و  نانمـشد  هنوگ  نیا  هک  دهد  یم  رکذت  هیآ  نیا  رد 

. دنا هتشاد  دوجو  سنا  نج و  نیطایش  زا  ینانمشد  ناربمایپ 
هدود اهناسنا ز  عمج  زا  هتـشادرب و  اهنآ  زا  ار  تیناسنا  ماـن  دـناد و  یم  ناطیـش  دوخ  ار  مدرم  زا  يا  هدـع  لاـعتم  دـنوادخ  قوف  هیآ  هس  رد 

. تسا

ناطیش داتسا 

یم ناطیش  فیدرمه  هک  نیا  هن  دنـسر -  یم  ییاج  هب  هقح  رکم و  تراغ ، لتق و  ریوزت ، هلیح و  تنایخ ، ملظ و  رد  دارفا  زا  یـضعب  یهاگ 
یناسک اهنآ  دنک . يدرگاش  دنزب و  وناز  اهنآ  لباقم  رد  دیاب  ناطیـش  دـنیآ . یم  باسح  هب  وا  داتـسا  هداتفا و  ولج  ناطیـش  زا  هکلب -  دـنوش 

ار نآ  دننک و  یم  تدابع  ار  یتخرد  گنس و  ای  یتبای ، يا ، همسجم  ای  يریزو ، ای  یـسیئر ، ای  یـسک ، ای  يزیچ ، ادخ  زا  ریغ  هب  هک  دنتـسه 
. دنتسه رفاک  كرشم و  تایاور  تایآ و  قبط  دارفا  نیا  دنناد . یم  ذوفن  بحاص  رث و  ؤم  دوخ  یگدنز  رد 

. تسا اهنآ  زا  يوریپ  تعاطا و  دارم ، هکلب  دـنک ، شیاتـس  زاین و  زار و  ای  هدجـس ، زامن و  اهنآ  ربارب  رد  هک  تسین  نیا  تدابع  زا  دارم  هتبلا 
کی نآ  دوخ  دسانشب  تیمـسر  هب  ار  يا  هدع  ای  يروشک  نوناق  ای  دنک و  لمع  نآ  هب  هک  نیا  دصق  هب  یـسک  نخـس  هب  نداد  شوگ  یتح 

. تسا تدابع  عون 
ار وا  هدـش  وا  میلـست  اضر  يور  زا  دـهد و  ارف  شوگ  ییوگ  نخـس  نخـس  هب  هک  یـسک  هدـش : لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  زا 

تدابع ار  سیلبا  دیوگ : نخـس  سیلبا  يوس  زا  رگا  هدیتسرپ و  ار  ادـخ  دـیوگ : نخـس  ادـخ  يوس  زا  وگ  نخـس  نیا  رگا  هدرک ، شتـسرپ 
(156 .) تسا هدرک 

هدرب رتالاب  ناطیش  زا  هجرد  کی  ار  ناسنا  نداد ، رارق  نارگید  رایتخا  رد  تسبرد  ار  دوخ  و  ادخ ، ریغ  ربارب  رد  ندوب  میلـست  تدابع و  نیا 
: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  نآرق  دهد . یم  رارق  وا  داتسا  ار  وا  و 
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ایلو ناطیشلل  نوکتف  نمحرلا  نم  باذع  کسمی  نا  فاخا  ینا  تبا  ای 
هیحان زا  یباذع  ياراد  هک  كرش  یتسرپ و  تب  نیا  اب  هک  مسرت  یم  نیا  زا  نم  ردپ ! يا  دیامرف - : یم  هک  رذآ  شردپ  هب  میهاربا  لوق  زا  )

(157 (.) یشاب ناطیش  يایلوا  زا  وت  دسر و  وت  هب  نامحر  دنوادخ 
ار تب  اه  نیا  دنا . هدرکن  شیاتس  ار  اهنآ  نیطایش  تقو  چیه  هک  دننک  یم  شیاتس  ار  يزیچ  ای  یسک  هک  دنا  ناطیش  داتسا  ور ، نیا  زا  اهنیا 

مرج سب . منک و  یم  تعاطا  ار  وت  طقف  نم  ایادـخ  تفگ : یم  ناطیـش  اما  دنتـسرپ . یم  ار  رگید  ياهزیچ  تخرد و  ناسنا و  دنتـسرپ ، یم 
عقاو رد  دنتفرگ و  یشیپ  مه  ناطیش  زا  یتسرپ  تب  رفک و  كرش و  رد  اهنیا  یلو  تفرن ، مدآ  رب  هدجـس  راب  ریز  هک  دوب  نیا  مه  نوعلم  نآ 

. دندش وا  داتسا 
باوخ هب  ار  ناطیش  هک  متسدینش  نآ 

بارتوب قح  هب  ناطیش  یک  تفگ : یصخش  دید 
امش درگاش  تسه  ینالف  هک 

بانج نآ  ام  رب  تسا  داتسا  ین ، ین  تفگ :
( هللاو هن  : ) تفگ تسا ؟ وت  درگاش  صخش  نالف  ایآ  مهد ، یم  مسق  بارتوبا  قح  هب  ار  وت  دیسرپ : يو  زا  دید ؛ ار  ناطیش  باوخ  رد  یـسک 

صخش نآ  سپس  تسا . نم  نایرکشل  زا  لاحلاوا  یلو  مدوب  نادرگاش  زا  نم  تفگ : صخش  نآ  سپـس  تسا . نم  داتـسا  بانج  یلاع  نآ 
رـش و زا  ییاه  هلیح  رکم و  دریمب ، ناطیـش  ات  منامب  هدـنز  نم  هاگره  تسا . نم  نایرکـشل  زا  لاحلا  وا  یلو  مدوب  نادرگاـش  زا  نم  تفگ :

(158 .) دنک راهظا  ار  اهنآ  دناوت  یمن  دیایب  نم  زا  دعب  وا  رگا  هک  منک  یم  رهاظ  داسف 
نام يا  ناطیش  هچ  ناطیش ، دوش  دوخ 

نآ ناوخ  دجبا  لفط  ناطیش  هتشگ 
دنک ناطیش  شیدرگاش  زا  رخف 
دنک ناسآ  همه  ناطیش  لکشم 

رگد يراک  وا  هب  ار  ناطیش  تسین 
رتب ناطیش  زا  ناطیش و  دوب  دوخ 

ناطیش ناردارب 

باختنا هک  ار  یناسک  دشاب . اهنت  ات  دنیزگ  یم  رب  دوخ  يارب  دـشاب  هتـشادن  يردارب  انایحا  رگا  و  دراد ، یناردارب  ای  ردارب  ایند  رد  سک  ره 
. دنشاب هدیقع  مه  رکف و  مه  وا  اب  دیاب  دیامن  یم 

لامیاپ ار  ناگدـنامرد  ناگراچیب و  نانطومه و  ناشیوخ و  قح  هک  دنتـسه  یناسک  اهنآ  تسا . هدـیزگرب  یناردارب  دوخ  يارب  مه  ناـطیش 
هزیگنا نودب  ای  دنیامن ، یم  فرـصم  داسف  حیحـص و  ریغ  هار  رد  ار  دوخ  لام  دننک  یم  ریذبت  فارـسا و  دنزادرپ . یمن  اهنآ  هب  دننک و  یم 
هرابرد نآرق  دنا . ناطیـش  ناردارب  يدارفا  نینچ  دنناسر . یمن  ینالقع  حیحـص و  فرـصم  هب  دـنیامن و  یم  شاپ  تخیر و  ار  دوخ  ییاراد 

: دیامرف یم  نینچ  اهنآ 
اروفک هبرل  ناطیشلا  ناک  نیطایشلا و  ناوخا  اوناک  نیرذبملا  نا 

(159 (.) درک ساپسان  ار  شراگدرورپ  ياه  تمعن  مه  ناطیش  دنا و  ناطیش  ناردارب  ناگدننک  ریذبت  هک  یتسرد  هب  )
وا هب  يا  هداعلا  قوف  دادعتسا  شوه و  ناوت ، ورین و  دنوادخ  اریز  تسا ؛ نشور  درک  ساپـسان  ار  شراگدرورپ  ياه  تمعن  ناطیـش  هک  نیا 

. درک فرصم  مدرم  یهارمگ  اوغا و  هار  رد  ینعی  تسردان ؛ هار  رد  ار  اهورین  همه  وا  یلو  هدرک ، تیانع 
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کش یب  دنیامن . یم  فرص  باوصان  هار  رد  هدرک و  یـساپسان  ادخ ، ياه  تمعن  زا  هک  دنا  ناطیـش  ناردارب  ناگدننک  ریذبت  رطاخ  نیا  هب 
رد تسا ؛ یفاـک  شناـنکاس  يارب  نیمز ، هرک  بهاوم  اـه و  تمعن  تسا . مالـسا  نآرق و  هاگدـید  زا  لاـمعا  نیرتدنـسپان  زا  یکی  فارـسا 

رارق يرادرب  هرهب  دروم  طـیرفت  طارفا و  هنوگ  ره  زا  رود  لوقعم ، حیحـص و  تروـص  هب  هکلب  دـنوشن ، هداد  ردـه  هب  هدوـهیب  هک  یتروـص 
اـسب هچ  دـنوشن . مک  دـننامب و  یقاب  نانچ  مه  دوش ، هدافتـسا  تسردان  هار  رد  رگا  هک  تسین  دایز  ردـق  نآ  اه  تمعن  نیا  هنرگ  و  دـنریگ ؛
ياه لسن  تیمورحم  ثعاب  زورما ، ياه  ناسنا  ریذـبت  فارـسا و  ای  دوش ، يرگید  هقطنم  تیمورحم  ثعاب  يا ، هقطنم  رد  ریذـبت  فارـسا و 

. ددرگ هدنیآ 
يارب يرادـشه  ات  دوش  یم  هراشا  اهنآ  زا  هنومن  دـنچ  هب  تسا . هدرک  موکحم  تدـش  هب  ار  نارگ  فارـسا  ادـیدش  یناوارف  تایآ  رد  نآرق 

: دشاب نیفرسم 
(160 (.) دراد یمن  تسود  ار  نافرسم  ادخ  هک  دینکن  فارسا  : ) دیوگ یم  ییاج  رد  . 1

(161 (.) دنا منهج  خزود و  باحصا  زا  نافرسم  : ) دیامرف یم  . 2
(162 (.) دیربن نامرف  دینکن و  تعاطا  نافرسم  زا  : ) دیوگ یم  . 3

(163 (.) تسا نافرسم  راظتنا  رد  یهلا  باذع  تازاجم و  : ) دیامرف یم  يرگید  هیآ  . 4
(164 (.) تسا یتوغاط  ینوعرف و  شور  کی  فارسا  : ) دیامرف یم  . 5

(165 (.) دنک یمن  تیاده  ار  وگ  غورد  نافرسم  دنوادخ  : ) هتفگ نینچ  زین  و  . 6
(166 (.) مینک یم  كاله  ار  هدننک  فارسا  دارفا  ام  : ) دیامرف یم  زاب  . 7

هک اج  نآ  ات  تسا  لاحشوخ  راک  نایز  نافرسم  زا  ناطیش  و  دشاب ، یم  لامعا  نیرتدب  ریذبت  فارـسا و  هک  دیآ  یم  تسد  هب  تایآ  نیا  زا 
( دنا ناطیش  ناردارب  نانآ  : ) دیامرف یم 

ناطیش ردام 

یم میمـصت  ناسنا  یتقو  تسا . قافنا  ماگنه  دـنک ، یم  عورـش  تیدـج  اب  ار  دوخ  راک  دوش و  یم  لمع  دراو  ناطیـش  هک  ییاهاج  زا  یکی 
. دیامن یم  شفرصنم  دتسیا و  یم  وا  يولج  يا  هشقن  ره  اب  ناطیش  دشخبب ، شدوخ  لام  زا  هک  دریگ 

: دیامرف یم  نآرق  رد  دنوادخ 
رقفلا مکدعی  ناطیشلا 

(167 () دهد یم  رقف  هدعو  امش  هب  ناطیش  )
نکمم دنک ؛ یمن  کمک  امـش  هب  یـسک  دینام ، یم  هنـسرگ  تنادنزرف  دوخ و  يوش ؛ یم  تخبدب  ینک  قافنا  ار  دوخ  لام  رگا  دیوگ : یم 

؟ ینک یم  عیاض  دوخ  تسد  اب  ار  تدوخ  لام  ارچ  دیوش : فلت  یگنسرگ  رثا  رد  تسا 
عضو زا  دندرک و  یم  تبحص  دوب  هدمآ  شیپ  مدرم  يارب  هک  يا  یلاس  کشخ  یطحق و  زا  دندوب و  هتـسشن  دجـسم  رد  یعمج  هدش : لقن 
ریثءات تحت  تشاد  یناوارف  مدنگ  ییاذغ و  داوم  دوخ  هنازخ  رد  هک  نانمؤم  زا  یکی  دـنتفگ ، یم  دـندوب  تمحز  رد  هک  ناگراچیب  ارقف و 

. تفرگ رارق  هیقب  نانخس 
رقف یتخبدـب و  زا  ار  اهنآ  مهد و  یم  رارق  ارقف  رایتخا  رد  ار  همه  ما ، هدرک  هریخذ  مدـنگ  یهجوت  لباق  رادـقم  ما  هناخ  راـبنا  رد  نم  تفگ :

اه مدنگ  همه  مور و  یم  نونکا  مه  دنکب . دناوت  یمن  یطلغ  چیه  ناطیش  تفگ : دراذگب . ناطیش  رگم  يرآ ! دنتفگ : اقفر  . داد مهاوخ  رارق 
یم تفگ : دـمآ و  ولج  شرـسمه  دـنک . زاب  ار  رابنا  رد  تساوخ  یتقو  تفر ، هناخ  فرط  هب  تساخرب و  دوخ  ياج  زا  منک . یم  میـسقت  ار 

؟ ینک هچ  یهاوخ 
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؟ يا هدش  هناوید  رگم  درم ! يا  : تفگ نز  مهد . ناشتاجن  یتخبدب  زا  مهدب و  نادنمزاین  هب  ار  اه  مدنگ  نیا  زا  يرادـقم  مهاوخ  یم  تفگ :
یم وت  دیامن . هریخذ  هدروآ  هناخ  هب  دنک و  هیهت  مدـنگ  دـنک  یم  یعـس  تخـس  طیارـش  نیا  رد  سک  ره  مینک . یم  ادـیپ  جایتحا  نامدوخ 

؟ یهدب نارگید  هب  ار  نامدوخ  هریخذ  مدنگ  یهاوخ 
ارقف شیپ  دـمآ و  دجـسم  هب  نمؤم  درم  نآ  هک  درک  يراک  ار  درم  مه  نز  دومن و  هسوسو  ار  نز  درک ، ار  شدوخ  راـک  ناطیـش  ماـجنارس 

ات دنک  شبیج  رد  تسد  هک  یـسک  دیامرف : یم  هک  یتیاور  قبط  ای  يداد  ارقف  هب  ار  اه  مدنگ  ایآ  دـش  هچ  دـنتفگ : وا  هب  ناتـسود  تسـشن .
؟ يدرکن قافنا  دش و  تلاح  لماش  دنوش  یم  وا  عنام  دنریگ و  یم  ار  وا  تسد  ناطیش  داتفه  دهد ، ادخ  هار  رد  يزیچ 

(168 .) دش قافنا  عنام  درک و و  ار  شدوخ  راک  ناطیش  ردام  اما  مرادن ، ربخ  ناطیش  داتفه  زا  نم  تفگ :
نایصع زا  دنز  ناطیش 

نادرم هر  هظحل  ره 
اما لیح  رکم و  رد 

دشاب نانز  درگاش 

ناطیش بزح 

بزح مادک  ره  هک  دنشوک  یم  دننک و  یم  يداصتقا  یـسایس و  تیلاعف  دنراد و  دوجو  یبازحا  اه و  هورگ  يروشک  ره  رد  هک  روط  نیمه 
ياه یگژیو  هدش ، روآدای  ار  بزح  ود  دیجم  نآرق  رد  مه  لاعتم  دنوادخ  دننک . داد  ملق  رت  لاعف  رت و  هتفر  شیپ  بازحا  رگید  زا  ار  دوخ 

یم یهلا  ناریفـس  مالـسلا و  هیلع  موصعم  همئا  ایلوا و  ایبنا و  ناوریپ  زا  اـهنآ  هک  هللا ) بزح   ) یکی دـنک . یم  ناـیب  ینـشور  هب  ار  مادـک  ره 
: تسا رارق  نیا  زا  ناطیش  بزح  يا  یگژیو  دنتسه . ناقفانم  نآ  صخاش  درف  هک  ناطیش ) بزح   ) يرگید دنشاب .

. دنریگ یم  هدیدان  ار  اهنآ  دتنسین و  وا  ياه  همانرب  اهروتسد و  رب  دننک . یمن  يدای  وا  زا  دنتسین و  ادخ  دای  هب  چیه  شدارفا  . 1
. دننک یمن  يریگتسد  ادخ  ناگدنب  نافعضتسم و  عامتجا و  نامورحم  زا  دنناد و  یمن  لوئسم  ادخ ، مدرم و  لابق  رد  ار  دوخ  . 2
. دنرادن نآ  زا  یکاب  دنروخ و  یم  دنگوس  غورد  هب  دوخ  ياه  همانرب  اهراک و  نداد  هولج  قح  يارب  تسا و  غورد  ناشفرح  . 3

. دنناد یم  ناشنادنزرف  دوخ و  صاخ  ار  ایند  ماقم  تسپ و  تورث ، لام و  شیاسآ ، هافر و  دننام  ایند ، زیچ  همه  هک  دنتسه  یناسک  . 4
. تسا ییورود  ییامندوخ و  يور  زا  ناشتدابع ، زامن و  یتح  ناشراتفر ، رادرک و  مامت  هک  دنتسه  یلدروک  ناقفانم  اهنآ  . 5

نآرق دنا . هدرک  شومارف  یلک  هب  ار  دوخ  قلاخ  ادـخ و  هک  دنتـسه  یناسک  زا  دـنا ، ناطیـش  یمیمـص  ياضعا  نارای و  نایرکـشل و  زا  همه 
: دیامرف یم  اهنآ  هرابرد 

نیرساخلا مه  ناطیشلا  بزح  نا  الا  ناطیشلا  بزح  کئلوا  هللارکذ  مهاسناف  ناطیشلا  مهیلع  ذوحتسا 
هک دینادب  دنا . ناطیـش  بزح  اهنآ  دنا . هدرب  رطاخ  زا  ار  ادـخ  دای  هدـش و  هریچ  ربخ -  یب  ادـخ  زا  وگ و  غورد  ناقفانم  اهنآ -  رب  ناطیـش  )

(169 (.) دنا ناراک  نایز  ناطیش  بزح 
یم هارمگ  نانچ  هکلب  دـناشک ، یم  دـهاوخب  هک  یهار  ره  هب  هتفگ و  تسد  هب  ار  اهنآ  رایتخا  مامز  هدـش و  هریچ  ناـشیارب  ناطیـش  طـقف  هن 

. دنوش یم  ناطیش  نارای  تسد  زا  هانگ  هب  نارگید  ییامنهار  رد  هک  دنوش 
سیسخ موق  نیا  دنا  سیلبا  هنرگ 
سیلبا نوچ  نکیل  دنراد  یندرگ 

دنشک ندرگ  ببس  نیز  نوچمه 
دنشتآ نوچ  بش  زور و  مطالت  رد 
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هانگ زا  رتدب  دنرآ  اهرذع 
هابت ناطیش  زا  هدیدرگ  ناملاح 

دب يوخ  هانگ و  زا  دندرک  هچ  ره 
دحز نوزفا  دننک  یم  ناطیش  رب  نعل 

دنهد یم  ناطیش  هب  ار  نآ  تبسن 
دننک یم  نایصع  بنذ و  زا  يرب  دوخ 

وت درگاش  نیمک  ناطیش  يا  ور ، ور ،
(170) وت درو  ریز  هتفخ  ناطیش  تسه 

لیوط ندرگ  دوب  ار  ناطیش  هچ  رگ 
(171  ) لیلج يا  دوخ  ندرگ  زا  یلفاغ 

تسادـخ و بزح  مالـسلا  هیلع  یلع  بزح  : ) هک دـنک  یم  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  يراصنا  هللادـبع  نب  رباج  یثیدـح  رد 
(172 (.) تسا ناطیش  بزح  مالسلا  هیلع  یلع  نانمشد  بزح 

ناطیش ناوریپ 

. دنا هدرک  يوریپ  شکرس  ناطیش  زا  دنیامن  يوریپ  دوخ  نابرهم  يادخ  زا  هک  نیا  ياج  هب  ایند  مدرم  زا  يدایز  هدع  دراد . یناوریپ  ناطیش 
یم هلداجم  ثحب و  هب  ناگدرم  ندرک  هدـنز  اب  هطبار  رد  ادـخ  تردـق  رد  یهاگ  دـننک  یم  ییامندوخ  ینوگاـنوگ  ياـه  بلاـق  رد  ناـنیا 

لادج هب  اه ، سوه  تافارخ و  زا  هناروکروک  دیلقت  اب  یخرب  و  دنرکنم ؛ ار  داعم  یضعب  دنناد ؛ یم  ادخ  نارتخد  ار  هکئالم  یهاگ  دننیـشن ؛
. دنزیخ یمرب  قح  اب 

ات دنـشوک  یم  ناکما  دح  رـس  ات  دـنیامن و  یم  يراشفاپ  دوخ  ثحب  يور  قحان  هب  دـننک و  یم  هلداجم  ثحب و  یملع  هلئـسم  يور  ینامز 
ار مالـسا  نآرق و  هلئـسم  نیرت  کـچوک  یتح  هن  دـنراد و  يربخ  مالـسا  زا  هن  هک  یلاـح  رد  دـننالوبقب . فرط  هب  ار  دوخ  تسرداـن  فرح 

یم هار  ادـص  رـس و  تسا  طلغ  هک  ناشدوخ  نامگ  رـس  رب  دـنرگن و  یم  دـیدرت  هدـید  هب  سک  همه  زیچ و  همه  رب  نانآ  دـننک . یم  كرد 
یم هراب  نیا  رد  نآرق  دنیامن . یم  يوریپ  یـسنا  ینج و  ناطیـش  ره  زا  دوب و  دنهاوخ  یـشکرس  ناطیـش  ره  ناوریپ  یناسک  نینچ  دـنزادنا .

: دیامرف
دیرم ناطیش  لک  عبتی  ملع و  ریغب  هللا  یف  لداجی  نم  سانلا  نم  و 

تعاطا يوریپ و  سنا ) ای  نج   ) شکرس ناطیـش  ره  زا  دنزیخ و  یمرب  ادخ  هرابرد  هلداجم  هب  یـشناد  ملع و  چیه  نودب  مدرم  زا  یهورگ  )
(173 (.) دننک یم 

اهنآ لامعا  يازج  ناطیـش و  ناراداوه  هب  عجار  نآرق  دوب . دـهاوخن  يرگید  زیچ  تمایق  رد  نازوس ، شتآ  زج  هب  نامدرم  هنوگ  نیا  يازج 
: دیامرف یم 

اروفوم ءازج  مک  ؤارج  منهج  ناف  مهنم  کعبت  نمف  بهذا  لاق 
رفیک نآ  نازوس  شتآ  منهج و  دنک ، تیعبت  وت  زا  هک  مدآ ) ینب   ) نانآ زا  سک  ره  ورب ! دـیامرف - : یم  هدرک  ناطیـش  هب  باطخ  دـنوادخ  )

(174 (.) ناوارف تسا  يرفیک  نآ ، تسا و  اهنآ 
هلیح همانرب و  هشقن و  دوخ  يارب  اهنآ  زا  کی  ره  هک  دننک  یم  يوریپ  سنا  نج و  نیطایش  زا  هکلب  ناطیـش  کی  زا  هن  اهنآ  هک  مینادب  دیاب 

هک تسا  عونتم  نانچ  نانآ  ياهطخ  هکلب  دـنرادن ، مه  یکرتشم  همانرب  دنتـسین ، هار  طخ و  کی  رد  مادـک  چـیه  دـنا . هدرک  مهارف  یماد  و 
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. دیامن يوریپ  اهنآ  همه  زا  تسا  روبجم  دوش و  یم  مگرد  رس  اهنآ  صیخشت  رد  ناسنا 

دنا ناطیش  ناوریپ  زا  ناگدننک  طاول 

زا هک  درک  رما  ار  مدآ  یتقو  لاعتم  دـنوادخ  : ) دـندومرف ترـضح  نآ  هک  دـنکیم  لـقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  یلع  ترـضح 
يرـسمه دمآ و  دورف  مه  رام  تشادن . يرـسمه  هکیلاح  رد  دـمآ  دورف  مه  سیلبا  دـندمآ . دورف  مه  اب  شا  هجوز  وا و  دـیآ ، دورف  تشهب 

. دوبن وا  يارب 
زا مه  وا  هیرذ  درک و  ار  راک  نیمه  مه  رام  دندمآ ، دوجو  هب  شدوخ  زا  وا  نادنزرف  دوب . سیلبا  نامه  درک ، طاول  دوخ  اب  هک  یسک  نیلوا 
یم اـهنآ  نمـشد  راـم  ناطیـش و  هک  داد  ربـخ  شرـسمه  مدآ و  هب  دـنوادخ  تـسا . وا  رـسمه  هـجوز و  زا  مدآ  هـیرذ  یلو  تـسا ، وا  دوـخ 

(175 .) دنشاب
یتقو وا  داد . رارق  ناـنز  تلآ  وا  پچ  نار  رد  یگنادرم و  تلآ  وا  تسار  نار  رد  دومن و  قلخ  ار  سیلبا  دـنوادخ  هدـش : هتفگ  یثیدـح  رد 

یم مخت  هد  زور  ره  راب و  رهرد  دـنک ، یم  يریگ  تفج  دوخ  اب  دـلام و  یم  مه  هبار  دوخ  ياـه  نار  دوش ، يدـنزرف  بحاـص  دـهاوخ  یم 
(176 .) دیآ یم  دیدپ  ناطیش  داتفه  یمخت  ره  زا  دزیر و 

هک دننادب  دیاب  اهنآ  دنتسه . وا  صلخم  ناوریپ  زا  ناگدننک  طاول  دوب و  ناطیش  درک  طاول  هک  یـسک  لوا  دوش ، یم  مولعم  قوف  ثیدح  زا 
. دنتسه وا  روهار  نانآ  ربهر و  وا  دنهد  یم  ماجنا  ار  ناطیش  لمع 

، دیشوپ ییوکین  سابل  دش و  ییابیز  ناوج  کی  ناطیش  دنک : یم  لقن  مالسلا  هیلع  رفعج  ماما  ای  مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  زا  ریـصب  یبا 
لوبق دنکب  ار  راک  نیا  اهنآ  اب  تساوخ  یم  رگا  اریز  دنهد ؛ ماجنا  طاول  لمع  وا  اب  هک  داد  روتسد  اهنآ  هب  طول و  موق  ناناوج  نایم  رد  دمآ 
نایم رد  راک  نیا  و  درک ، رارف  سپ  نآ  زا  دـنتفرگ ، دای  دـندرب و  تذـل  دـنداد  ماجنا  وا  اب  ار  تشز  لمع  نآ  طول  موق  یتقو  دـندرک . یمن 

(177 .) دندرک كرت  ار  دوخ  نانز  هک  ییاج  ات  تفای  جاور  اهنآ 

ناطیش نیشن  مه 

زا هک  دراد  ینانیـشن  مه  وا  تسین . جراخ  نوناق  هدـعاق و  نیا  زا  مه  ناطیـش  دراد ، مد  مه  نیـشن و  مه  هب  جایتحا  سک  ره  هک  روط  نیمه 
. دوب دهاوخ  نانآ  اب  هراومه  دوش و  یمن  ادج  اهنآ 

قرب قرزرپ و  يایند  مرگرس  ردق  نآ  دنشاب ، نادرگ  يور  دوخ  يادخ  زا  دننک و  تلفغ  ادخ  دای  زا  هک  دنتسه  یناسک  ناطیش  نانیـشن  مه 
یم نیا  دننام  تسا ، نینچ  شا  هفیظو  هداد و  روتـسد  نینچ  ادخ  دنیوگب : رگا  هک  يروط  هب  دنـشابن ؛ تمایق  ادخ و  رکف  هب  الـصا  هک  هدش 
یتح دهد ، یمن  هزاجا  اهنآ  هب  ناشتایدام  راک و  بسک و  تسین ، اه  فرح  نیا  راکهدـب  ناشـشوگ  دـنیوگ . یم  ناتـساد  شیارب  هک  دـنام 

يرازگ تمدخ  رد  هکلب  فیدرمه  نیـشن و  مه  ناطیـش  اب  هشیمه  يدارفا  نینچ  دننک . تمایق  ناربمایپ و  ادـخ و  هب  یهجوت  نیرت  کچوک 
. دنارضاح وا 

: دیامرف یم  اهنآ  هرابرد  دنوادخ 
نیرق هلوهف  اناطیش  هل  صیقن  نمحرلا  رکذ  نع  شعی  نم  و 

(178 (.) دوب دهاوخ  وا  نیشن  مه  هراومه  هک  میتسرف  یم  شغارس  هب  ار  یناطیش  دوش ، نادرگ  يور  ادخ  دای  زا  سک  ره  )
؛ دنـشاب هدـش  هدولآ  ناهانگ  عاونا  هب  هدومن و  ایند  تاذـل  رد  قرغ  ار  دوخ  دنـشاب و  نادرگ  يور  ادـخ  داـی  زا  هک  یناـسک  تسا ، یهیدـب 

یم طلـسم  نانآ  رب  ار  نیطایـش  دنک ، یم  هناگیب  ادـخ  زا  ار  اهنآ  دـتفا . یم  ناشـشوگ  مشچ و  بلق و  رب  هدرپ  هک  تسا  نیا  شرثا  نیتسخن 
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. دننک یم  هطاحا  ار  اهنآ  وس  ره  زا  یناطیش  راکفا  ناطیش و  هک  يروط  هب  دزاس ؛
مه ناطیـش  شالت  تفای و  دنهاوخن  رذگدوز  ياه  یـشوخرس  زج  زیچ  چـیه  تشاد و  دـهاوخ  يرتشیب  یگ  هریچ  نانآ  رب  زور  ره  ناطیش 

دنیبب دوش و  زاب  سک  ره  نیب  دـنیبب  دوش و  زاب  سک  ره  نیب  تقیقح  مشچ  دور و  رانک  همه  رادرک  زا  هدرپ  هک  يزور  ات  دـبای  یم  شیازفا 
: دنیوگ یم  دننز و  یم  دایرف  رایتخا  یب  ناشیا  هاگ  نآ  دنتسه . اهنآ  نیشن  مه  نیطایش  ادخ ، يایلوا  ناربمایپ و  ياج  هب  هک 

تئایلاو قح  هب  ار  وت  ایادخ ! ( ) 179 .) دیتسه دیدوب و  ام  يارب  ینیشنمه  دب  هچ  امش  دوب ؛ برغم  قرشم و  هلـصاف  امـش  ام و  نایم  شاک ! يا 
(. امرف ظفح  سنجان  بابان و  دارفا  سنا و  نج و  نیطایش  رش  زا  ار  ام 

رب ار  یناطیش  لاعتم  دنوادخ  دنک ، كرت  هدش ، بجاو  وا  رب  هک  ار  یهلا  ياهروتسد  زا  یکی  هک  یسک  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
(180 .) دشاب نیشن  مه  وا  اب  هک  دنک  یم  طلسم  وا 

ناطیش ناتسود 

، نابوخ دنک . یگدنز  دناوت  یمن  یسک  قیفر  تسود و  نودب  نوچ  دراد ؛ دش  دمآ و  یناسک  اب  هتشاد و  یناتـسود  ناهج  نیا  رد  سک  ره 
. دننک یم  باختنا  دوخ  يارب  دب  نارکف  مه  ناتسود و  نادب  بوخ و  نارکفمه  ناتسود و 

: دیوگ یم  رعاش  هک  يا  هنوگ  هب 
زاب اب  زاب  رتوبک ، اب  رتوبک 

زاورپ سنجمه  اب  سنجمه  دنک 
ار نارگید  دیآ ؛ یم  ناششوخ  راتشک  تشک و  يزیر و  نوخ  زا  دنراد ؛ تسود  ار  يزیگنا  هنتف  هنتف و  هک : دنتسه  یناسک  ناطیش  ناتـسود 
اب نانآ ، اب  یتسود  رطاخ  هب  دنریگ ؛ یم  رارق  نیطایـش  ياه  هسوسو  ریثءات  تحت  اهنآ  دننک ؛ یم  کیرحت  ناناملـسم  اب  اوعد  گنج و  يارب 

: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  نآرق  دنگنج . یم  نانمؤم 
. نیکرشمل مکنا  مهومتعطا  نا  مکولداجیل و  مهئایلوا  یلا  نوحویل  نیطایشلا  نا  و 

تعاطا اهنآ  زا  رگا  دیشاب -  شوه  هب  امش  یلو  دنزیخرب -  هلداجم  هب  امش  اب  ات  دننک  یم  اقلا  یبلاطم  هنایفخم  دوخ  ناتسود  هب  نیطایـش  (و 
(181 (.) دوب دیهاوخ  كرشم  مه  امش  دینک ،

؟ دناردقچ نم  تما  زا  وت  ناتسود  نیعل ! يا  : دومرف درک و  تاقالم  ناطیش  اب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  يزور 
یم فرص  اجک  رد  دروآ و  یم  تسد  هب  اجک  زا  درادن  كاب  هک  یسک  . 3 هاوخدوخ ؛ دنم  تورث  . 2 رگ ؛ متس  ریما  . 1 رفن ! هدزاود  تفگ :

.6 دـنک ؛ تنایخ  مدرم  هب  دوخ  تراجت  رد  هک  نئاـخ  رجاـت  . 5 دـنک ؛ دـییءات  شروج  ملظ و  اب  ار  يراک  متـس  هاشداپ  هک  یملاع  . 4 دنک ؛
هک ناراوخابر  . 8 نز ؛ درم و  زا  معا  ناراکانز ، . 7 دنک ؛ یم  رابنا  هریخذ و  ندـش  نارگ  يارب  درخ و  یم  نازرا  ار  مدرم  قازرا  هک  رکتحم 
نآ زا  ار  نارگید  دـنزرو و  یم  لـخب  دوخ  لاـم  قاـفنا  زا  هک  لـیخب  دارفا  . 9 دـنروآ ؛ یم  نوریب  ناـشفک  زا  هلیـسو  نیا  هب  ار  ناریقف  لاـم 

دننک یم  ینیچ  نخس  مدرم  نایم  رد  هک  یناسک  . 11 دنرادن ؛ نآ  هب  یهجوت  دننک و  یم  یتسس  زامن  رد  هک  یناسک  .10 دننک ؛ یم  مورحم 
(182 .) دنتسه شوه  یب  تسم و  هک  یناسک  . 12 دنزادنا ؛ یم  مه  ناج  هب  ار  نانآ  و 

ناطیش نانمشد 

تسا و هجنکش  رد  دلان و  یم  اهنآ  تسد  زا  زور  بش و  هک  دراد  مه  یکانرطخ  نانمشد  شزوس ، لد  راکادف و  ناتـسود  ربارب  رد  ناطیش 
: دیامن یم  فرعم  روط  نیا  ار  نانآ 
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: تفگ دنتسه . هفیاط  دنچ  نم  تما  زا  وت  نانمشد  دیـسرپ : وا  زا  درک . تاقالم  ناطیـش  اب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  هک  یماگنه 
. تسا نوخ  زا  رپ  اهنآ  تسد  زا  ملد  مرب و  یم  رس  هب  جنر  رد  ناشیا  زا  نم  و  هفیاط ،  22

چیه نم  اب  وت  ینمـشد  دوب . مهاوخ  مه  ادـعب  مدوب و  نمـشد  وت  اب  لوا  زا  مه ، نم  ییوت . نم  نمـشد  نیرت  تخـس  نیلوا و  امـش ؛ دوخ  . 1
ار ناراـک  هاـنگ  تماـیق  رد  هک  نآ  يارب  تفگ : ینمـشد ؟ نم  اـب  هچ  يارب  دومرف : دـش . دـهاوخن  لدـبم  یتـسود  افـص و  حلـص و  هب  تقو 

. ییامن یم  عطق  دیما  عیاض و  ارم  تامحز  ینک و  یم  تعافش 
دنکن لمع  دوخ  ملع  هب  هک  یملاع  اما  . ) متسه وا  نمـشد  مه  نم  تسا  نم  نمـشد  دنک ، لمع  دوخ  ملع  هب  هک  یملاع  نآ  لماع ؛ ملاع  . 2

: هدومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  هراب  نیا  رد  دوب ). دهاوخ  ناطیش  تسود 
(183 .) تسا رت  كانرطخ  ناطیش  يارب  دباع  رازه  زا  دنک ، لمع  دوخ  ملع  هب  هک  يدنم  شناد  ملاع و 

نمـشد وا  دنک ، یم  لمع  هدـمآ  نآ  رد  هک  یماکحا  اهروتـسد و  مامت  هب  هدومن و  ظفح  و  هتفرگ ، ارف  ار  نآرق  هک  یـسک  نآرق ؛ لماح  . 3
(184 .) متسه وا  نمشد  مه  نم  نم و 

زامن ادـخ و  تدابع  هجوتم  رادـیب و  باوخ  زا  ار  مدرم  دـنک و  نیتداهـش  هب  رارقا  دـیوگب و  ناذا  زامن  تقو  جـنپ  رد  هک  یـسک  نذ ؛ ؤم  . 4
. دیامن

ره رد  اج و  همه  رد  دنتسه . اهنآ  رکف  هب  اهنآ و  هجوتم  امیاد  دنرب ، یمن  دای  زا  ار  نیکاسم  ارقف و  هک  دنتسه  یناسک  اهنآ  ارقف ؛ ناتسود  . 5
. دنیامن یم  نیمءات  ار  ناشیا  یگدنز  دننک و  یم  عافد  نانآ  زا  طیارش 

ار یمیتی  جنر  ات  دنیامن  یم  راتفر  نانآ  اب  زوس  لد  ردام  ردپ و  دننامه  و  دنتسه ، نابرهم  تسود و  نامیتی  اب  هک  یناسک  ماتیا ؛ ناتـسود  . 6
. دننکن ساسحا 

تحاران دوش  ادخ  ناگدـنب  زا  یکی  هب  هک  یمتـس  نیرت  کچوک  يارب  دـشاب و  ادـخ  ناگدـنب  زوس  لد  محر و  لد  هک  یـسک  نابرهم ؛ . 7
. دهد یم  شیراد  لد  دنک و  یم  عافد  وا  زا  هدش و 

. درادن لد  رد  يزیچ  دنوادخ  تیاضر  زج  هب  دهد و  یم  زردنا  ار  مدرم  ادخ  ياضر  يارب  هک  یسک  حصان ؛ .8

. دیامن وضو  دیدجت  اروف  دش  لطاب  وا  يوضو  رگا  دشاب و  وضو  اب  تالاح  مامت  رد  هک  یسک  وضولا ؛ مئاد  . 9
رکف هب  دیامن و  یم  ادها  عامتجا  نامورحم  هب  ار  شا  ییاراد  زا  يرادـقم  دـنک و  یم  کیرـش  دوخ  لام  رد  ار  مدرم  هک  نآ  هدنـشخب ؛ . 10

. دشاب یمن  لام  يروآ  عمج  هریخذ و 
ءاضعا رگید  نابزاب و  ار  یـسک  دـنک و  یم  راتفر  هداشگ  ییور  اب  اه  ناسنا  همه  اب  تسا و  رادرک  کین  مدرم ، اب  هک  نآ  قلخ ؛ شوخ  . 11

. دناسر یمن  رازآ 
دنتسه و یضار  هدومرف ، ررقم  ناشیا  يارب  لاعتم  دنوادخ  هچ  نآ  هب  دنشاب . عناق  ایند  مک  هب  یگدنز  رد  هک  دنتـسه  یناسک  اهنآ  عناق ؛ . 12

. دنتسین رظن  گنت  نارگید  لام  هب 
ظفح اج  همه  رد  ار  یمالـسا  شـشوپ  هدشن و  اشحف  داسف و  هب  هدولآ  ناشنماد  دنـشاب . هتـشاد  تفع  هک  ینادرم  نانز و  نانماد ؛ كاپ  . 13

. دننک یم 
دـننک و یمن  شومارف  ار  ترخآ  تقو ، چـیه  دنتـسه و  نآ  يارب  ندـش  هدامآ  گرم و  رکف  هب  هراومه  هک  یناـسک  گرم ؛ ناـگدامآ  . 14

. دنا شالت  رد  نآ  حالصا  لابند  هب  هشیمه 
تفگ تساخرب ، تسشن و  دمآ ، تفر و  هک  دنتسه  یناسک  دناد ، یم  دوخ  نمشد  ار  اهنآ  ناطیـش  هک  یناسک  زا  ناحلاص ؛ نیـشن  مه  . 15

. تسا ناراگزیهرپ  ناحلاص و  اب  نانآ  باوخ  كاروخ و  دروخ و  دونش و  و 
. دنتسین نیب  دوخ  دنرادنپ و  یم  کچوک  ار  دوخ  دننک ، یم  عضاوت  وا  قلخ  ادخ و  ربارب  رد  هک  نانآ  نانتورف ؛ . 16
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یم يراد  هدـنز  بش  هداد و  رارق  هار  نیا  رد  ار  دوخ  تسا و  هدرب  تذـل  ادـخ  یگدـنب  زا  هدوب و  نید  قشاع  هک  یناوج  دـباع ؛ ناوج  . 17
. دنک

مشچ و هک  یناسک  دنناد ، یم  مارح  ار  وا  مارح  لالح و  ار  ادـخ  لالح  هک  یناسک  دـنا ؛ هتـشاد  زاب  مارح  زا  ار  دوخ  سفن  هک  یناسک  . 18
. دنا هدادن  تداع  مارح  هب  ار  دوخ  حراوج  ءاضعا و  هیقب  شوگ و 

دندنـسپ و یم  زین  نارگید  يارب  دندنـسپ ، یم  دوخ  يارب  هچ  ره  دـننک ؛ یم  ناشریخ  ياعد  دوخ  نمؤم  ناردارب  بایغ  رد  هک  یناسک  . 19
نانآ زا  مه  یتشاد  مشچ  دننک و  یم  اعد  نارگید  قح  رد  هک  یناسک  دندنـسپ ، یمن  مه  نارگید  يارب  دندنـسپ  یمن  دوخ  يارب  ار  هچ  ره 

. دنرادن
. دنراذگ مارتحا  نانآ  هب  دنشاب و  نابرهم  دوخ  ردام  ردپ و  هک  اب  یناسک  . 20

. دنشاب شیاسآ  رد  وا  لدع  هیاس  رد  مدرم  دنک و  راتفر  مدرم  اب  تلادع  يور  زا  هک  یلداع  هاشداپ  . 21
هتخادـنا شتآ  رد  هدرک و  هراپ  هراـپ  ارم  هک  تسا  نیا  دـننام  دنـشخب ، یم  ناگدـنامرد  هب  ار  دوخ  لاـم  زا  يرادـقم  هک  یناراد  هزور  . 22

. دنشاب
رود قح  هداج  زا  ار  رفن  کی  رگا  دنا ، نم  رادرک  بقارم  هک  دنتسه  يا  هدع  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ای  درک : ضرع  سپس 

(185 .) دننادرگ یم  رب  قح  هب  دننک و  یم  ییامنهار  ار  وا  دنیآ و  یم  ناشیا  مزاس ، فرحنم  منک و 
نانمـشد زا  یکی  وزج  مینک  یم  وزرآ  مه  ام  . ) تسا ساره  رد  ناـنآ  زا  نوعلم  نآ  دـنا ، ناطیـش  نانمـشد  زا  هک  دـش  رکذ  هک  ناـنیا  یلب ،

.( میشابن وا  ناتسود  عمج  رد  مک ، تسد  ای  مییآ و  باسح  هب  ناطیش 

ناطیش ناکیرش 

اب مه  ياهدع  دـهد ، یم  ماجنا  ار  اهراک  نارگید  يرای  مه  اب  دوش و  یم  دتـس  داد و  دراو  دوخ  ناتـسود  ناردارب و  اب  ناسنا  هک  روطنامه 
. تسا ندروخ  اذغ  دنناوخ ، یم  ارف  نآ  هب  ار  ناطیش  دنهد و  یم  ماجنا  نانیا  هک  ییاهراک  زا  یکی  دنوش . یم  کیرش  ناطیش 

ار ناطیش  روضح  رتسب  هلیسو ، نیا  هب  دنرب و  یم  دای  زا  ار  ادخ  مان  دننیشن ، یم  هرفس  رس  هک  یماگنه  یهجوت ، یب  يور  زا  مدرم  زا  یضعب 
، اهراک نآ  هلمج  زا  دنهد . یم  ماجنا  تکارش  اب  ار  اهراک  یضعب  دوش و  یم  کیرـش  اهنآ  راک  بسک و  تراجت و  رد  وا  دننک . یم  مهارف 

رـس ناـسنا  هک  تسا  یتقو  رد  نآ  دـنناد  یم  دوخ  کیرـش  ار  ناطیـش  یهجوت  یب  تلفغ و  يور  زا  مدرم  زا  يا  هدـع  تسا . ندروخ  اذـغ 
. دیوگن هللا ) مسب   ) دنکن و يراج  نابز  رب  ار  ادخ  مان  دنیشنب و  هرفس 

ناسنا هک  ییاذغ  زا  دوش و  یم  کیرش  ناسنا  اب  ندروخ  اذغ  رد  ناطیـش  ایآ  دش ، لا  ؤس  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا 
یم مه  ناطیش  دیوگن ، ار  هللا ) مسب   ) دنیـشنب و هرفـس  رـس  ندروخ ، اذغ  يارب  ناسنا  هک  ینامز  یلب ، دومرف : دروخ ؟ یم  مه  نآ  دروخ  یم 

(186 .) دراد یم  رب  اذغ  هرفس و  نآ  زا  ار  تکرب  دنوادخ  لاح  نیا  رد  دروخ . یم  نآ  ياهاذغ  زا  دنیشن و  یم  هرفس  رس  رب  دیآ و 
اذـغ دـهاوخ  یم  ناسنا  هک  یتقو  اریز  دـیوگب ؛ هللا ) مسب   ) نآ رخآ  لوا و  دـیروخ ، یم  اذـغ  یتقو  هدـش : لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

اذغ نآ  زا  ناطیـش  رگا  دیوگب ؛ هلا ) مسب   ) مه نآ  زا  سپ  رگا  دروخ . یمن  اذغ  نآ  زا  ناطیـش  دـیوگب ، هللا ) مسب   ) نآ زا  شیپ  رگا  دروخب 
(187 .) دنک یم  قارفتسا  دشاب  هدروخ 

ناطیش دییوگ ، یم  ار  هللا ) مسب   ) هملک یتقو  اریز  هللا ؛) مسب  : ) دییوگب دش . هدرتسگ  اذغ  هرفـس  هک  یماگنه  هدش : لقن  ترـضح  نآ  زا  زین 
شومارف ار  هللا ) مسب   ) رگا یلو  دیرادن . هرفـس  نیا  رد  یمهـس  امـش  نوچ  دـیوش ، جراخ  اج  نیا  زا  دـیوگ : یم  دوخ  باحـصا  نارای و  هب 

(188 .) تسا هدش  هدرتسگ  امش  يارب  هرفس  نیا  دیروخب ، اهاذغ  نیا  زا  دییایب و  دیوگ : یم  دوخ  نارای  هب  ناطیش  دیدرک ،
. دندش ایوج  رگید  مه  لاح  زا  دوب . رغال  رایـسب  يرگید  قاچ و  رایـسب  اهنآ  زا  یکی  رادید  مه  اب  ناطیـش ، ود  يزور  مدناوخ ): یباتک  رد  )
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؟ يرغال ردق  نیا  وت  ارچ  دیسرپ : دوخ  قیفر  زا  قاچ  ناطیش 
زونه يو  مور . یم  هرفـس  رانک  مه  نم  دوش  یم  ندروخ  اذـغ  هدامآ  وا  یتقو  متـسه . اوقت  اـب  نمؤم و  یـصخش  رب  لـکوم  نم  داد : باوج 

. مرغال فیحن و  تهج  نیا  زا  متسه . هنسرگ  امیاد  دنک و  یم  رود  هرفس  زا  ارم  دیوگ و  یم  هللا ) مسب   ) هدرکن عورش 
مـسب  ) درب و یمن  ار  ادخ  مان  تقو  چیه  و  تسین . ادخ  دای  هب  الـصا  هک  مرومءام  سانـشنادخ  نامیا و  یب  یـسک  رب  نم  اما  تفگ : شقیفر 

. مباداش هک ، تسا  نیا  مهارمه . وا  اب  ندروخ  اذغ  رد  مراد و  تسد  وا  ياه  همانرب  مامت  رد  نم  ور ، نیا  زا  دیوگ ؛ یمن  هللا )

ناطیش گنس  مه 

اب هک  دنتسه  مه  يا  هدع  دنا . هدوب  وا  ناوریپ  ناردارب و  یضعب  تسود ، قیفر و  یـضعب  درگاش ، یـضعب  ناطیـش و  داتـسا  مدرم  زا  یـضعب 
. دنا فیدر  کی  رد  وا  اب  يواسم و  هجنکش  باذع و  هبتر و  هجرد و  رد  ناطیش 

حالطصا هب  دننک و  یمن  لمع  دوخ  شناد  هب  یلو  دنا ، هدیـسر  یماقم  هب  هتخودنا و  شناد  رایـسب ، جنر  تمحز و  اب  هک  یناسک  هلمج : زا 
. دناربارب ناطیش  اب  یصاخشا  نینچ  دنتسه . لمع  یب  ملاع 

مناوخب ار  تاملک  نآ  یحبص  ره  لوا  رد  مراد  یم  تسود  نم  تسا : هدش  متخ  هملک  جنپ  رب  تاروت  دندومرف : مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح 
: تسا نیا  نآ ، تارقف  زا  نیلوا  میامن . تقد  اهنآ  رد  و 

هاوس سیلبا  وهف و  هملعب  لمعیال  يذلا  ملاعلا 
(189 (.) تسا ربارب  گنس و  مه  سیلبا  اب  وا  دنکن  لمع  دوخ  شناد  هب  هک  یملاع  )

نیدـب رمالا  رخآ  دوب  تشهب  رد  لاس  اهدرایلم  هک  نیا  اب  درکن و  لـمع  دوخ  ملع  هب  یلو  دوب ، نادـنم  شناد  ناـیاناد و  زا  یکی  مه  سیلبا 
. درب رس  هب  ادخ  باذع  شتآ و  رد  هشیمه  دیاب  دش و  مورحم  نآ  زا  تشگ و  راچد  راوگان  تشونرس 

اب هجنکش  باذع و  هب  دیاب  تشهب  ترسح  رد  و  تسا ، سیلبا  هاگیاج  نامه  تمایق  رد  شهاگیاج  دنکن  لمع  دوخ  ملع  هب  هک  مه  یملاع 
. ددرگ راتفرگ  دبا  ات  يواسم و  نوعلم  نا 

: تشاد دهاوخن  يدوس  وا  يارب  ینامیشپ  هک  یلاح  رد  دش  دهاوخ  نامیشپ  سیلبا  دننام  اج  دنچ  رد  دنکن  لمع  دوخ  ملع  هب  هک  یملاع 
: دومرف نینچ  لمع  یب  ياملع  هب  عجار  مالسلا  هیلع  نینموملا  ریما  ترضح  گرم ؛ ماگنه  . 1

نیلماعلا ریغ  ءاملعلا  توملا  دنع  امدن  سانلا  دشا 
(190 (.) دنا هدرکن  لمع  دوخ  ملع  هب  هک  دنتسه  یناملاع  گرم  ماگنه  مدرم  نیرت  نامیشپ  )

، ددنبن راک  هب  ار  دوخ  ملع  دنک و  شناد  ملع و  بسک  هک  یـسک  دـندومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تمایق ؛ زور  . 2
(191 .) تسا روک  هک  یلاح  رد  دنادرگ  یم  روشحم  ار  وا  تمایق  زور  دنوادخ 

ملع بسک  یملاع  زا  هک  یناسک  تشهب و  لها  زا  يا  هدع  تمایق  زور  دندومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ترضح  نآ  زین  منهج ؛ رد  . 3
دش ثعاب  زیچ  هچ  دنسرپ : یم  وا  زا  تسا . منهج  رد  ملاع  نآ  هک  دننک  یم  ادیپ  عالطا  دنا -  هدش  تشهب  لخاد  نآ  هلیـسو  هب  دنا و  هدرک 
هب مدادـن و  ماجنا  ار  اـهنآ  دوخ ، اـما  مدرک ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ار  امـش  نم  دـیوگ : یم  باوج  رد  يوش ؟ منهج  لـخاد  وت  هک 

(192 .) مدش شتآ  لخاد  تهج  نیمه 

ناطیش زا  رتدب 

دوخ هک  روط  نآ  تسا ؟ هدـیرفآ  نونکات  ار  یـسک  نینچ  دـنوادخ  ایآ  تسه ؟ یـسک  ناـهج  رد  ناطیـش  زا  رتدـیلپ  رت و  تسپ  رتدـب ، اـیآ 
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. دراد دوجو  مه  وا  زا  رتدب  هتفگ ، ناطیش 
ربنق هک  یلاح  رد  مدش ، جراخ  هفوک  زا  يزور  دومرف : ترضح  نآ  هک  دنک  یم  لقن  مالسلا  هیلع  نینموملا  ریما  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
یمن يزیچ  نم  ریخ ، درک : ضرع  ینیب ؟ یم  مه  وت  منیب  یم  نم  هک  ار  يزیچ  ایآ  متفگ : ربنق  هب  دـندوب . نم  اـب  مه  باحـصا  زا  يا  هدـع  و 

ار امـش  مشچ  ادـخ  نینموملا ! ریما  اـی  ریخ ، دـندرک : ضرع  منیب ؟ یم  نم  هک  ار  يزیچ  دـینیب  یم  امـش  اـیآ  متفگ : دوـخ  باحـصا  هب  منیب .
. دنادرگ رت  نشور  ینارون و 

منیب یم  دوخ  هکار  يزیچ  داد  مهاوخ  ناشن  امـش  هب  دروآ ، دیدپ  یتسین  زا  ار  تاقولخم  تفاکـش و  ار  هناد  هک  ییادخ  نآ  هب  مسق  دومرف :
، تشاد ینالوط  مشچ  ود  هک  یلاح  رد  تبیهاب ، دـق و  دـنلب  يدرمریپ  ناـهگان  دیـشکن  یلوط  مونـش ، یم  دوخ  هک  ار  يزیچ  مناونـش  یم  و 

اجک هب  يا و  هدمآ  اجک  زا  نوعلم ! يا  : دومرف ترضح  نآ  هتاکرب ! هللا و  همحر  نینموملا و  ریما  ای  کیلع ) مالسلا  : ) درک ضرع  دش . رهاظ 
یم اـجک  زا  یلع ! يا  : درک ضرع  . یتسه يدـب  درمریپ  وت ، دومرف : مور . یم  مدرم  يوس  هب  مدـمآ و  مدرم  شیپ  زا  درک : ضرع  يور ؟ یم 

نم و نیب  هک  منک  لقن  وت  يارب  لاعتم  دنوادخ  زا  ار  یثیدح  یهاوخ  یم  ایآ  دراد . دوجو  مه  رتدـب  نم  زا  متـسه . يدرم  دـب  نم  هک  یناد 
؟ دوب مه  یموس  رفن  ادخ 

مدرک و ادن  مراهچ  نامـسآ  رد  درک ، نوریب  تشهب  زا  ارم  دنوادخ  یتقو  تفگ : دعب  یلب ! تفگ : ینک ؟ لقن  ادخ  زا  ار  یثیدح  وت ، دومرف :
زا یقلخ  یلب ، داتـسرف : یحو  نم  يوس  هب  دنوادخ  يا ! هدرک  قلخ  زا  رت  تبقاعدـب  رت و  یقـش  وت  زا  یقلخ  ایآ  ملاع ! راگدرورپ  يا  : متفگ
هب درب  ارم  مه  وا  منهج ، کلام  شیپ  متفر  نم  دـهد . ناشن  وت  هب  ات  منهج  کلام  شیپ  ورب  ما ! هدرک  قلخ  مه  رت  تبقاع  دـب  رت و  یقـش  وت 
داد روتـسد  دـنازوس . یم  ار  کلم  مه  نم و  مه  نالا ، مدرک  رکف  نم  دـمآ . نوریب  نآ  زا  هایـس  شتآ  درک ، زاـب  ار  لوا  هقبط  منهج ، يوس 

یـشتآ درک ، زاب  ار  متفه  هقبط  ات  روط  نیمه  دمآ . نوریب  رت  هایـس  رت و  هدـنازوس  شتآ  درک ، زاب  ار  مود  هقبط  تشگرب . مه  شتآ  درگرب ،
ار دوخ  ياه  تسد  سرت  زا  نم  دنازوس . دـهاوخ  ار  قیالخ  عیمج  مه  کلام و  مه  نم و  مه  مدرک ، رکف  نم  هک  دـمآ  نوریب  هقبط  نیا  زا 

. تفر مهاوخ  نیب  زا  نم  نالا  هک  دوش  شوماخ  وگب  کلام ! يا  : متفگ متشاذگ و  میاه  مشچ  يور  رب 
رد هک  مدـید  ار  رفن  ود  متفه  هقبط  نییاپ  رد  دوش . شوماخ  شتآ  داد  روتـسد  دـنام . یهاوخ  هدـنز  یمولعم  زور  ات  وت  ریخ ، تفگ : کلام 

هداتـسیا و نیـشتآ  ياهزرگ  اب  ناشرـس  يالاب  يا  هدع  دندوب . نازیوآ  اهریجنز  نیا  هلیـسو  هب  دوب و  شتآ  زا  ییاهریجنز  نانآ  ياه  ندرگ 
. دندز یم  اهنآ  رس  رب  اهنآ  اب  امیاد 

شرع قاس  رد  دـنک ، قلخ  ار  قیالخ  دـنوادخ  هک  نآ  زا  لبق  لاس  رازه  ود  ایآ  تفگ : دنتـسه ؟ یناـسک  هچ  رفن  ود  نیا  کـلام ! يا  : متفگ
هیلع یلع  هک  تسا  وا  لوسر  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  و  دحاو ، دحا  يادخ  رگم  ییادـخ  تسین   ) دوب هدـشون  هک  يا  هدـناوخن 
یم متـس  ملظ و  وا  قـح  رد  هک  یناـسک  زا  یلع و  نانمـشد  زا  دنتـسه  یناـسک  رفن  ود  نیا  تفگ : دـعب  درک ) دـهاوخ  يراـی  ار  وا  مالـسلا 

(193 .) دننک

ناطیش زا  رت  ناطیش 

هک دنوش  یم  ادیپ  ملاع  رد  یـضعب  یلب ، تسا ؟ هدرک  قلخ  ناطیـش  زا  رترورـش  رتزاب و  هلیح  رتراکم ، رت ، ناطیـش  ناهج ، رد  دـنوادخ  ایآ 
یم لوگ  ار  ناطیـش  دوخ  نانآ  دـنک ، یم  فرحنم  تقیقح  قح و  هار  زا  دـبیرف و  یم  ار  همه  وا  رگا  تسا . رتشیب  ناطیـش  زا  اـهنآ  تنطیش 

: دوش هجوت  لیذ  ناتساد  هب  هنومن  يارب  دنهد ؟ یم  بیرف  دننز و 
رثا رد  شیاهوربا  هدیمخ ، رمک  يدرمریپ  مدید  ناهگان  مدوب . هتسشن  هبعک  رانک  رد  نم  دومرف : هک  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما  زا 

شود ربوم  زا  ییابع  هتشاذگرس ، رب  يزمرق  هالک  هتفرگ ، تسد  هب  ییاصع  هدش ، دیفس  شتروص  ورـس  ياهوم  هداتفا ، شنامـشچ  رب  يریپ 
همحر ار  وت  دـنوادخ  هللا ! لوسر  ای  تفگ : دـمآ و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  کـیدزن  تسا . هداد  هبعک  هب  هیکت  هتخادـنا و 
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: هیآ هک  یتقو  زا  و  داد . رارق  نیملاعلل )
اعیمج بونذلا  رفغی  هللا  نا  هللا  همحر  نم  اوطنقتال  مهسفنا  یلع  اوفرسا  نیذلا  يدابع  ای  لق 

دنوادخ اریز  دیوشن ؛ سویءام  ادخ  تمحر  زا  دیدرک  فارـسا  دوخ  سفن  رب  هانگ ) رثا  رد  ! ) هک یناسک  ياوگب  نم  ناگدنب  هب  ربمایپ ! يا  )
(194 (.) دشخب یم  ار  ناهانگ  همه 

رد یعیفـش  وت  زا  رتهب  دراد و  ترورـض  مه  هطـساو  عیفـش و  نکیل  دیزرمآ ، دهاوخ  زین  ارم  هانگ  دنوادخ  هک  مداتفا  عمط  هب  نم  دش ، لزان 
یلـص هللا  لوسر  ای  درک : ضرع  دش و  لزان  لیئربج  دنک . لوبق  زین  ارم  هبوت  دـنوادخ ، ات  نک  تعافـش  وت  منک و  یم  هبوت  نم  تسین . ملاع 

ار شا  هبوت  داد ، رارق  دوخ  عیفـش  ار  وت  نوعلم  نآ  نوچ  میا ؛ هدرکن  سویءاـم  شیوخ  تمحر  زا  ار  سک  چـیه  اـم  ملـس ! هلآ و  هیلع و  هللا 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  دنک . هدجس  دورب و  مدآ  ترضح  ربق  رـس  رب  فجن  هب  هک  نآ  طرـش  هب  میریذپ ؛ یم  مه  ام  ریذپب و 

. دنک هدجس  نآ  رب  مدآ و  ترضح  ربق  رانک  رد  فرشا  فجن  دورب  هک  درک  لوبق  يو  داد : وا  هب  ار  ربخ  ملس 
قیالخ همه  نایم  وت  هک  يزیچ  ناطیش ! يا  تفگ : درک و  شنزرس  رایسب  دناسر و  وا  هب  ار  دوخ  رمع  تفر ، هار  يرادقم  تساخرب و  نوچ 

یتقو يدرک : ثحب  هلداجم و  دوخ  يادـخ  اـب  يداتـسیا ، مکحم  دوخ  فرح  يور  یتشاد ، تریغ  وت  هک  دوب  نیا  درک ، روهـشم  فورعم و 
زا ار  دوخ  تریغ  رگم  ینک ! هدجـس  وا  كاـخ  رب  هک  يور  یم  نـالا  يدرکن ! هدجـس  دوـب  شندـب  رد  حور  هدـنز و  مالـسلا  هیلع  مدآ  هک 

فرـصنم دوـخ  دـصق  زا  مه  ناطیـش  درک . نامیـشپ  ار  وا  هک  تفگ  ردـق  نیا  تسا ! راـع  گـنن و  زا  رتـهب  وـت  يارب  شتآ  يا ! هداد  تسد 
(195 .) دش

مهلک سانلا  يوغا  سیلبا  ناک  نا 
اناطیش تیوغا  رمع  ای  تناف 
دیرورپ یم  گرگ  هچب  یکی 

دیرد رب  ار  هجاوخ  دش  هدرورپ  هچ 
تفخب ندرپس  ناناولهپ  رب  هچ 

تفگ تفر و  شرس  رب  يروآ  نابز 
يرورپ نینزان  نینچ  نمشد  وت 

يروخ شمخز  راچان  هک  ینادن 
دز هنعط  ام  قح  رد  سیلبا  هن 
دب راک  زج  هب  دیاین  نانیا  زک 

تسا ام  سفن  رد  هک  اهیدب  زا  ناغف 
تسار سیلبا  نعط  دوش  مسرت  هک 

ام رهق  شدمآ  دنسپ  نوعلم  هچ 
ام رهب  زا  دینارب  شیادخ 

گنن مان  نیا  زا  میرآرب  رس  اجک 
گنج هب  قح  اب  میحلص و  هب  وا  اب  هک 

ياپ تسود  دهن  رتمک  هک  ینیبن 
يارس رد  دوب  نمشد  وچ  دنیب  هک 
دروخ سیبلت  هب  مدرم  لام  یکی 
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درک سیلبا  رب  شنعل  تساوخ  رب  هچ 
یهر ردنا  سیلبا  تفگ : نینچ 

یهلبا نینچ  مدیدن  زگره  هک 
یتشآ نالف ! يا  تسا  نم  اب  ارت 

؟ یتشادرب راکیپ  غیت  ارچ 

ناطیش زا  رتهارمگ 

رظن زا  مه  تمایق  رد  دنرت . هارمگ  رت و  تسپ  ناطیش  زا  ینادجو  یب  یترطف و  تسپ  كرش ، يزرو و  رفک  رد  هک  دنتسه  مدرم  زا  يا  هدع 
! دنک یم  بجعت  اهنآ  یتخبدب  هجنکش و  باذع و  يدایز  زا  مه  ناطیش  دوخ  هک  دنراد  رارق  یعضو  نیرتدب  رد  هجنکش  باذع و 

رد ار  نیعل  سیلبا  دسرب -  دوخ  لامعا  يازج  هب  یـسک  ره  تمایق -  زور  یتقو  تفگ : هک  دنک  یم  لقن  یـسراف  ناملـس  زا  سیق  نب  میلس 
. دنروآ یم  رشحم  هصرع  هب  دنا -  هتفرگ  ار  وا  درگادرگ  و  هدرک -  راهم  شتآ  زا  يراسفا  اب  هک  یلاح 

زا رسفا ، ود  اب  هدرک و  راب  وا  شود  رب  ار  ناهانگ  زا  يراب  و  هدرک ، تعاطا  ناطیش  زا  ایند  رد  هک  مه  ار  یهارمگ  صخـش  رگید ، فرط  زا 
یم سیوس  هب  دنیب  یم  ار  وا  سیلبا  یتقو  دـنروآ . یم  تاصرع  يارحـص  هب  ناشک  ناشک  دـنا ، هدرک  راهم  هتـسب و  هنهد  نیـشتآ ، نارـسفا 

باذـع و هک  يا -  هراک  هچ  یتسیک و  وت  دـیرگب . تیازع  هب  رداـم  تریـسدب !)  ) صخـش يا  : دـیوگ یم  وا  هب  دـشک و  یم  يا  هرعن  دور و 
وت منیب  یم  یلو  ما ، هدـش  راهم  راسفا  کی  اب  ما . هدومن  راـتفرگ  هارمگ و  ار  مدرم  نیرخآ  نیلوا و  هک  نم  تسا - ؟ رتشیب  نم  زا  وت  یتخس 

. دنا هدیشک  ریجنز  دنب و  رد  راسفا  ود  اب  ار 
يداد یم  روتـسد  نم  هب  وت ، هک  متـسه  یـسک  مدرک . تعاطا  وت  زا  دینـش و  ار  وت  فرح  هک  متـسه  یـسک  نآ  نم  دـیوگ : یم  باوج  رد 
يور زا  نم  یلو  منک -  تداـبع  یگدـنب و  ار  وا  هک  درک  یم  رما  نم  هب  وا  مدرک . ار  راـک  نیمه  نـم  و  مـنک -  یناـمرفان  ار  دوـخ  يادـخ 

(196 .) مدرک یم  یچیپرس  وت -  زا  يرادرب  نامرف  تواقش و  تجاجل و 
نوعلم نآ  روتـسد  هب  هتـشاذگاپ و  ریز  ار  نآرق  مالـسلا و  اهیلع  موصعم  همئا  اـیلوا و  ناربماـیپ و  فرح  هک  دنتـسه  یناـسک  اـه  نیا  يرآ ،

. دشاب تفگش  رد  مه  ناطیش  دوخ  هک  يروط  هب  دننیبب  ار  شیوخ  رادرک  يازج  دیاب  سپ  دندوب .

ناطیش رکشل 

ورین هب  جایتحا  دنک و  هرادا  ار  شروشک  رکـشل ، هاپـس و  نودب  ییاهنت و  هب  دناوت  یمن  يریما  ناطلـس و  یهاشداپ و  چـیه  هک  تسا  ملـسم 
مظنم رکشل  ندرک  هدامآ  ناطلس ، کی  تمه  هدمع  دبای . یم  شیازفا  مه  روشک  نآ  تردق  دشاب  رتزهجم  رتشیب و  شرکشل  هچ  ره  دراد ؛

هاپـس و دنک . یم  عورـش  ار  دوخ  راک  نآ ، اب  يو  دراد . رکـشل  ورین و  هب  یجایتحا  تسین و  نوریب  همانرب  نیا  زا  مه  ناطیـش  تسا . بترم  و 
: دوش یم  لیکشت  هفیاط  دنچ  زا  ناطیش  يورین 

(197 .) دنتسه نیطایش  نامه  هک  دیآ  یم  دیدپ  وا  رابت  زا  ناطیش  رکشل  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  . 1
(198 .) دوش یم  لیکشت  مدآ -  نادنزرف  شنادنزرف و  زا  معا  وا -  ناوریپ  زا  ناطیش : رکشل  . 2

(199 .) دریگ یم  لکش  سنا -  نج و  ناراک  تیصعم  زا  معا  وا -  ناوریپ  ناراک  تیصعم  زا  . 3
(200 .) دننک یم  يوریپ  وا  زا  توعد  نیا  رد  نانآ  دناوخ و  یم  ارف  یتسرپ  تب  هب  ار  نانآ  ناطیش ، هک  یناسک  . 4

رگم دنراد ، یمن  رب  تسد  یهارمگ  زا  هک  دـنک  یم  دای  یناسک  ناونع  هب  ناشیا  زا  نآرق  هک  نانآ  نیطایـش ، نانیـشن  مه  زا  دـنا  ترابع  . 5
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(201 .) دنروآ مهارف  خزود  شتآ  هب  ار  اهنآ  دورو  تابجوم  هک  هاگ  نآ 
: هدمآ یتیاور  رد  بضغ . يرگید  و  هزره -  نامیا و  یب  نانز -  یکی  دوش : یم  لیکشت  هورگ  ود  زا  ناطیش  مهم  نایرکشل 

؛) 202  ) بضغلا ءاسنلا و  نم  دشا  دنج  سیلبال  سیل 
(203 .() تسین ناطیش  يارب  بضغ ، اه و  نز  زا  زا  رت  تخس  يرکشل  : - ) دندومرف ود  ره  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  لوسر و  ترضح  )
منکفا اج  ره  هب  هک  دنتـسه  يریت  نم  يارب  زا  اهنآ  و  تسا ، نم  رکـشل  فصن  نامیا ) یب   ) ياه نز  دیوگ : یم  نوعلم  نآ  دوخ  اه ، نز  اما 

اهنآ شدوخ ، لوق  هب  هک  دور  یم  اوقت  اب  نامیا و  اب  نادرم  گنج  هب  ناطیـش  هدـنبیرف -  نامیا و  یب  نانز  رکـشل -  نیا  اـب  دور . یمن  اـطخ 
. دنور یمن  اطخ  هک  دنتسه  يریت 

: مینک یم  هراشا  اهنآ  زا  یضعب  هب  ام  تسا . هجوت  لباق  هک : هدش  دراو  نامیا  یب  نانز  زا  فیرعت  هرابرد  ناطیش ، نابز  زا  یتایاور 
يا دـسرپ : یم  تشاد ، نوعلم  نانآ  اب  ترـضح  نآ  هک  ینانخـس  نمـض  رد  دومن ، سیلبا  اـب  مالـسلا  هیلع  ییحی  ترـضح  هک  یتاـقالم  رد 

؟ ددرگ یم  وت  مشچ  ینشور  یلاح و  شوخ  بجوم  رتشیب  زیچ  هچ  نوعلم !
اه نز  دزن  دوش ، یم  عمج  نم  رب  ناحلاص  ياه  نیرفن  تنعل و  یتقو  دـنا . نم  ياه  ماد  اه و  هلت  ناشیا  هک  ناـمیا ) یب   ) ناـنز درک : ضرع 

. مدرگ یم  شوخ  لد  ناشیا  زا  مور و  یم 
مکحم ارم  رمک  نانز  لثم  زیچ  چیه  ییحی ! يا  درک : ضرع  مالسلا  هیلع  ییحی  ترضح  تمدخ  هب  سیلبا  تسا : هدمآ  يرگید  ثیدح  رد 

ردپ و درک : مهاوخن  اطخ  نانآ  هلیـسو  هب  هک  دنتـسه  يریت  دنا و  نم  ياه  ماد  اه و  هلت  ناشیا  دنادرگ . یمن  نشور  ار  ممـشچ  دنک و  یمن 
. داب ناشیا  يادف  هب  مردام 

هب تسا ، نشور  ناشیا  هب  نم  مشچ  منک ! هارمگ  ار  نادرم  نیرت  هضرع  یب  نیرت و  تسپ  متسناوت  یمن  نم  دندوبن ، نانآ  رگا  دوزفا : سپس 
هب نایمدآ  ياوغا  تهج  ناطیـش  هک  يا  هلیـسو  نیرتمهم  مرب . یم  هاگترپ  هب  ار  ایند  مدرم  اهنآ  ببـس  هب  مسر ، یم  مدارم  هب  ناـشیا  هطـساو 

ناطیـش هداز  اوقت ) یب   ) نانز هدـش : هتفگ  تهج  نیا  زا  تسا . لوپ  نآ  زا  سپ  و  رورـش -  نید و  یب  ناـنز -  لوا  هجرد  رد  درب ، یم  راـک 
(204 .) دنا

ناطیش اریز  دیزیهرپب ؛ نانز  زا  دیسرتب و  ایند  زا  دیامرف : یم  دنک و  یم  راطخا  ایند  مدرم  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  اذل 
(205 .) تسین نانیمطا  دروم  نانز ، دننام  راک  زیهرپ  نادرم  راکش  يارب  وا  ياه  ماد  زا  کی  چیه  تسا و  نیمک  رد  رکشل  ناب  هدید  دننام 

. دنک دوبان  دروآ و  تسد  هب  نانز  هلیسو  هب  ار  یهلا  ناربمایپ  یتح  هک  دنک  یم  ششوک  وا 
دیما ناطیـش ، هک  نآ  رگم  دینادرگن  ثوعبم  ار  ناگتـشذگ  زا  يربمغیپ  چیه  ادخ  دـندومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح 

. مرادن ساره  زیچ  چیه  زا  مسرت  یم  نانز  زا  هک  ردق  نآ  نم  دومرف : و  دزاس . ناشکاله  دزادنا و  نانز  ماد  هب  ار  وا  هک  تشاد 
. دوب نانز  هطساو  هب  لیئارسا  ینب  رد  هنتف  لوا  دیزیهرپب . نانز  زا  مدرم ! يا  دومرف : زین  و 

. مالسلا هیلع  فسوی  يارب  اخیلز  هنتف  لثم 
راوخ نانز  دیک  دنک  ار  نازیزع 

راتفرگ سک  ادابم  نز  دیک  هب 
نآ دنا . نم  هداتسرف  ایند  تالکـشم  تاجاح و  رد  نم و  رارـسا  مرحم  نانز  دیوگ : یم  اه  نز  فیرعت  رد  ادخ  هاگتـسد  زا  هدش  هدنار  نیا 

. دریگ یم  دوخ  ماد  رد  نانز  هلیسو  هب  ار  نادرم  دهد ، یم  ماجنا  نانز  هلیسو  هب  ار  هانگ  هنتف و  رتشیب  تبقاع ، دب 
چیه یـسوم ! يا  درک : ضرع  داد ، یم  دـنپ  ترـضح  نآ  هب  تشاد و  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  اب  هک  ییاهرادـید  زا  یکی  رد  ناطیش 
اهنآ موس  رفن  نم  دـشاب ، توـلخ  رد  هناـگیب  نز  اـب  هک  يدرم  ره  اریز  ریگن ؛ رارق  یتوـلخ  ياـج  رد  تسین  لـالح  وـت  رب  هک  ینز  اـب  تقو 

(206 .) مزادنا هنتف  هب  ار  اهنآ  ات  منک -  یم  هسوسو  ردق  نآ  دش -  مهاوخ 
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راگزور شدرگ  يا  وت  رب  وفت 
راهن لیل و  داب ، ارت  ارم  هیس 

تسا نازاب  همه  ینابرهم  ارت 
تسا نزرب  رگا  رازاب  يوس  رگا 

يروای رس  يرادن  ندرم  هب 
يرواد ینک  ناشیا  هب  هشیمه 

داز كاپ  یسودرف  تفگ : شوخ  وچ 
داب كاپ  تبرت  نآ  رب  تمحر  هک 
هب كاخ  رد  ود ، ره  اهدژاو  نز 

هب كاپان  ود  ره  نیا  زا  كاپ  ناهج 
نز يءار  نز و  يدوب  کین  رگا 

نز هن  يدوب  مان  نزم  ار  نانز 
دیرفآ هدش  پچ  يولهپ  زا  نز 

دیدن زگره  یتسار  پچ ، زا  یسک 
هاوخ کین  نز  دشاب  مارالد 

(207  ) هانپ ایادخ  دب  نز  نکیلو 

ناطیش رازبا 

ار دارفا  همه  دوش  یمن  هلیسو  کی  اب  درک . فرحنم  ار  فرط  نآ ، اب  ناوتب  هک  تسا  مزال  یـصوصخم  هلیـسو  سک  ره  ندرک  هارمگ  يارب 
. داد بیرف 

ار وت  ناگدـنب  همه  نم  هک  دروخ  مسق  ادـخ  یگرزب  تزع و  هب  تفرگ ، ار  دوخ  تاجاح  درک و  تبحـص  ادـخ  اب  هک  نآ  زا  دـعب  ناـطیش ،
. منک هسوسو  ار  مدرم  مناوتب  هک  مهاوخ  یم  راک  هلیسو  دوش . یمن  بابسا  نودب  نکیل  ( 208 .) ار صاخ  ناگدنب  رگم  درک ، مهاوخ  هارمگ 

راک هلیـسو  نیا  اب  تسا ؛ ایند  لوپ  هرقن و  الط و  دومن ، فرحنم  ار  مدرم  ناوت  یم  هک  یلیاسو  هلمج  زا  ناطیـش ! يا  دومن : باطخ  دنوادخ 
. نک عورش  ار  دوخ 

ار راداد  نیعل  سیلبا  تفگ :
(209) ار راکِشا  نیا  مهاوخ  یتخس  ماد 

دومن شبسا  هلگ و  رز و  میس و 
. دوبر ار  قئالخ  ( 210  ) ینات نیدب  هک 

نانیشنارحص رتش  واگ و  دنفـسوگ و  ياه  هلگ  هلیـسو  هب  و  دنوش ، یم  هتفیرف  رازاب  لها  هرقن ، الط و  هلیـسو  هب  ایادخ ! درک : ضرع  ناطیش 
یم قحان  هب  تداهش  یتح  دنوش و  یم  فرحنم  دنا  مکش  هدنب  هک  یناسک  نیریش ، برچ و  ذیذل و  ياهاذغ  هلیسو  هب  دندروخ ؛ یم  لوگ 

. دشاب اه  نیا  زا  رتهب  هک  مهاوخ  یم  یماد  نکیل  داد ، بیرف  ناوت  یم  ار  ناناوج  نانز و  تالآ ، رویز  اب  دنهد .
ددم مهاوخ  نیا  زا  شیب  بر  ای  تفگ :

(211) دسم نم  لبح  هب  ناش  مدنبب  ات 
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(212  ) نیمس ياهاذغ  نیریش و  برچ و 
نیمشیربا هماج  دص  شداد و 

نیعل يارگید  ماد  نیا  ریگب  هک 
نیعملا معن  يا  هد  منوزفا  تفگ :

ماد اه  نیا  درک : ضرع  ینک . هارمگ  ار  مدرم  اهنآ  اب  هک  تسه  وت  يارب  يرگید  لیاس  بارـش و  جنرطـش و  انغ و  زاوآ ، زاـس و  دـمآ : ادـن 
. دنور یمن  اه  نیا  راب  ریز  مدرم  زا  یلیخ  دراد و  يرایسب  عناوم  نکیل  تسا و  یبوخ  ياه 

داهن شیپ  رد  دروآ  رمخ  گنب و 
داش همین  دش  لد و  زا  دز  يا  هدنخ 

ار نادرم  نیرت  گرزب  یناوت  یم  نانآ  هلیـسو  هب  يا ، هدننک  هارمگ  لیاسو  نیرت  گرزب  نامیا ) یب  اوقت و  یب   ) نانز نیعل ! يا  : دـش باطخ 
. تسا یفاک  نیمه  دشابن  راک  رد  يرگید  چیه  رگا  مدش و  یضار  تفگ : ناطیش  یناشکب ، فارحنا  هب 

دومن ار  وا  نانز  یبوخ  هک  نوچ 
دوبر یم  نادرم  ربص  لقع و  زوک 

رامخ رپ  ياه  مشچ  نآ  دیدب  نوچ 
راد بات  ياه  فلز  نآ  دیدب  نوچ 

داتف وا  صقر  کتشگنا و  دزب  سپ 
(213) دارمدب مه  نیا  هک  هد  منیمه  هک 

ناطیش ریشمش 

اج همه  ناوارف و  حالـس ، نیا  تسا و  نز  دـسرب ، شیاهوزرآ  هب  نآ  کمک  اب  یناـسآ  هب  دـناوت  یم  ناطیـش  هک  حالـس  نیرت  هدـنرب  سپ 
. دوش یم  تفای 

تبحم هقالع و  نانز و  هب  دح  یب  یتسود  زا  اهنآ  زا  یکی  دوش . یم  دنلب  زیچ  دـنچ  زا  داسف  هنتف و  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما 
دیاب دشاب ، هتـشاد  نانز  هب  دح  زا  شیب  تبحم  هقالع و  هک  یـسک  دوب . دهاوخ  ناطیـش  يارب  ینارب  ریـشمش  مه  نآ  و  تسا . ناشیا  هب  دایز 

(214 .) درب یمن  دوخ  یگدنز  شیع و  زا  يا  هرهب  هک  دنادب 
: نارب هبرح  نیا  اب  ناطیش  سپ 

راوخ نانز  دیک  دنک  ار  نازیزع 
راتفرگ سک  ادابم  نز  دیک  هب 

يایند نید و  هدومن و  طوقـس  دنا  هتـشاد  دوخ  نز  هب  هک  يدایز  هقالع  رطاخ  هب  اهناسنا  دهد  یم  ناشن  هک  دراد  يدایز  ییاه  هنومن  خیرات 
شرسمه هجیتن  رد  دنیب ؛ یمن  ار  شیاه  بیع  دشاب  هتشاد  دوخ  نز  هب  يدایز  یگتـسب  لد  ناسنا  هک  یتقو  اریز  دنا ؛ هداد  تسد  زا  ار  دوخ 

هداد خر  مه  ییاهراتـشک  تاـیانج و  نآ  یپ  رد  هک  میروآ  یم  ار  دارفا  نیا  زا  ییاـه  هنومن  اـج  نیا  رد  دـنک . یم  هدافتـسا  ءوـس  وا  زا  زین 
. تسا

اوح غارـس  تشگ  دـیماان  مدآ ، زا  ناطیـش  هک  یماگنه  دـش ، نوریب  تشهب  زا  مالـسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  هک  دوب  نز  هب  هقالع  تبحم و  زا 
(215 .) تفیرف ار  يو  تفر و 

يارب يا  هیروح  هدمآ : تایاور  زا  یـضعب  رد  تشک . ار  وا  ماجنارـس  تفرگ و  لد  هب  ار  ردارب  هنیک  لیباق  هک  دوب  نز  هب  تبحم  هقالع و  زا 
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(216 .) دش ناشیا  عازن  ثعاب  نیمه  دمآ و  لیباق  يارب  يا  هینج  نز  لیباه و 
(217 .) درک یم  لمحت  دیاب  ار  مدرم  ياه  نابز  مخز  ازسان و  هراومه  ربمغیپ  حون  هک  دوب  نز  یلهاان  زا  زاب  و 

هب دوش  یم  روبجم  مولظم  نءاشلا و  میظع  ربمغیپ  نآ  دوش و  یم  نماان  يا  هدـع  شروی  رطاخ  هب  یبن  طول  هناـخ  هک  دوب  نز  ياـهراتفر  زا 
(218 .) دراپسب نانآ  هب  دقع  يارجا  اب  ار  شنارتخد  دننکن و  هلمح  شنانامهم  هناخ و  هب  هک  دهد  داهنشیپ  تسپ  مدرم  نآ 

مورحم یعامتجا  یناگدـنز  زا  تشاد و  هاگن  نادـنز  رد  لاس  تفه  ار  قیدـص ) فسوی   ) رـصم زیزع  هک  دوب  نز  ياهگنرین  زا  نینچ  مه  و 
(219 .) درک

موق مامت  دش و  لزان  باذع  هک  درک  یپ  ار  ربمغیپ  حلاص  رتش  بابان ، نز  نآ  تساوخ  رد  هب  فلاس  نب  رادـق  هک  دوب  نز  هب  یگداد  لد  زا 
(220 .) دندش كاله 

یم نیرفن  ار  یهلا  گرزب  ربمایپ  مالسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  هتفر و  هوک  هب  دوخ  هزوجع  روتـسد  هب  اروع  اب  معلب  هک  دوب  نز  هب  هقالع  زا 
یم نیب  زا  شحلاص  لامعا  تادابع و  مه  دنوش و  یم  ناریح  امرگ  امرس و  نایم  رد  نابایب  رد  لاس  لهچ  شموق  مه  یسوم و  مه  هک  دنک 

(221 .) تسا هدومن  گس  هب  هیبشت  ار  وا  نآرق  هک  ییاج  ات  دور .
نآ هتخیر  قحاـن  هب  نوـخ  يارب  ددرگ و  سورع  هیرهم  دوـش و  ادـج  ندـب  زا  ربـمغیپ  ياـیحی  رـس  دـیاب  هک  دوـب  نز  هب  هقـالع  تبحم و  زا 

(222 .) دوش هتخیر  نوخ  مه  نآ  دنوش و  یم  ماع  لتق  رصنلا ) تخب   ) تسد هب  نامز  نآ  مدرم  زا  رفن  رازه  داتفه  ترضح 
(223 .) ددرگ هلثم  شندب  دوش و  هدروآ  نوریب  شیولهپ  زا  هشیپانز  راک و  تیانج  دنه )  ) روتسد هب  هزمح  رگج  هک  دوب  نز  هسوسو  زا  زین 

روتسد هب  ای  سوه  يوه و  يور  زا  يدوهی  كاپان  نز  نآ  دوش و  یم  هدناوخ  ارهز  ص )  ) مالسا ربمایپ  هب  ربیخ  رد  هک  دوب  نز  هطساو  هب  و 
(224 .) دنک یم  مومسم  ار  ترضح  يا  هدع 

خیراـت درم  گرزب  لـتق  هـب  تـسد  تریـس ، دـب  نز  نآ  ماـطق ، روتـسد  هـب  يدارم  مـجلم  نـب  نمحرلادـبع  هـک  دوـب  نز  یناـیم  رداـپ  اـب  و 
(225 .) دومن ربهر  ماما و  یب  ار  ربمغیپ  تما  و  دش ، بکترم  ار  گرزب  تیانج  نآ  دز و  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

هتخیر نیمز  يور  ناهانگ ، یب  زا  يدایز  ياهنوخ  دـش و  عقاو  تیرـشب  خـیرات  رد  ینینوخ  ياـه  گـنج  هک  دوب  نز  ياـه  یهاوخدوخ  زا 
دـمآ و شیپ  ناورهن  نیفـص و  گنج  نآ  لابند  هب  دـندش و  ماع  لتق  یمالـسا  تما  زا  رفن  رازه  یـس  دودـح  هک  لمج  گنج  دـننام  دـش ،

. دوب شرگزاغآ  نآ و  نادرگ  هیزعت  هشیاع 
يرادقم اب  لهاله  رهز  هنایفخم  هیواعم  و  دیسر ، تداهـش  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  گرزب  دنزرف  هک  دوب  نز  ياه  یکاپان  زا 

داد و همطاف  دـنزرف  هب  ار  ارهز  كاپان  نآ  هک  دتـسرف  یم  سیق ، نب  ثعـشا  رتخد  هنوعلم ، هدـعج )  ) مالـسلا هیلع  نسح  ماـما  نز  يارب  لوپ 
(226 .) درک هراپ  هراپ  ار  ترضح  نآ  رگج 

یم ربخ  ار  هشیاع  مه ، دورطم  نوعلم و  مکح  ناورم  دـش و  ناراب  ریت  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ندـب  هک  دوب  نز  ياهروحم  دوخ  زا 
(227 .) دنهد رارق  ریت  جامآ  ار  ماما  ندب  دهد  یم  روتسد  مه  وا  دنک و 

رسمه یـسابع و  نومءام  رتخد  لضفلا  ما  دوش و  هدناروخ  رهز  یگلاس  نس 25  رد  ع )  ) یقت دمحم  ماما  هب  دـیاب  هک  دوب  نز  یکرابمان  زا 
. دیامن مومسم  ار  ماما  دوش و  یم  نآ  هدننادرگ  دوخ  يومع  روتسد  هب  ترضح  نآ 

هب نتخادرپ  هک  دوش  یم  هدید  نآ  رد  یناهنپ  ای  اراکشآ  نز  نینوخ  تسد  اهنآ  همه  رد  هدش و  عقاو  هک  راتـشک  لتق و  تیانج و  نارازه  و 
. تسا هدرک  طبض  ار  اهنآ  همه  خیرات  نوریب و  باتک  نیا  هلصوح  زا  اهنآ  همه 

. میوشن شراچد  میزیهرپب و  نآ  زا  دیاب  هک  میتسه  ام  نیا  و  دراد ، ینارب  ریشمش  ناطیش  اعقاو ،
ناهج رد  ینیبب  ار  يداسف  ره 

نایع ناد  یم  نانز  یموشز  وا 
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درک هناسفا  سیلب  مدآ  اب  دنچ 
دروخب مد  نآ  روخب  تفگ ، اوح  هک  ات 

ناوج ياخیلز  رکم  زا  فسوی 
ناحتما يارب  نادنز  رد  دنام 

یتخاس نایرب  نوچ  هبات  رب  حون 
یتخادنا گنس  هب  اترب  هلهاو 

هرجاف نز  نینچ  مهدب  ار  طول 
هرفاک نآ  هصق  یشاب  هدناوخ 

داد ملظ و  ناهج  رد  نوخ  نیلوا 
داتف نز  رهب  لیباق  فک  رد 

ناطیش صقر 

رس و دنک و  عازن  دوخ  رهوش  اب  نز  هک  تسا  یماگنه  دنز ، یم  فک  دصقر و  یم  رایتخا  یب  و  تسا ، ناطیـش  دنیآ  شوخ  هک  ییاهاج  زا 
. دزادنیب هار  ادص 

ات دوش . یم  هناخ  دراو  رهوش  تقو  هچ  هک  تسا  رهوش  نز و  لاوحا  عاـضوا و  بقارم  هدرک و  نیمک  یناطیـش  اـه  هناـخ  هشوگ  هشوگ  رد 
. شزرا یب  کچوک و  ار  رهوش  ياهراک  دهد و  هولج  گرزب  تنیز و  شمشچ  شیپ  ار  وا  هنازور  ياهراک  دیایب و  نز  شیپ 

هنـسرگ و هک  یلاح  رد  نز ؛ تسردان  ياهراتفر  ناطیـش و  ياه  هسوسو  اب  ددرگ ، یم  زاب  هناخ  هب  هنازور ، راک  زا  هتـسخ  رهوش ، یتقو  اذل 
یهاگ دـماجنا و  یم  مه  زا  ندرک  رهق  هب  یهاگ  اهوگم  وگب  دور و  یم  رد  هروک  زا  شیاهداریا  نز و  ياه  شاخرپ  ربارب  رد  تسا ، هنـشت 
گوس هب  ود  نیا  دصقر و  یم  وا  دنوش . یم  هدروخرس  یگدنز  زا  نمؤم  ود  دنسرخ و  ناطیـش  هک  تسا  اج  نیا  دشک . یم  ییادج  هب  مه 

. دننیشن یم 
دوش یم  رادازع  ناطیش  ماگنه  نیا  رد  دوش . رارقرب  افص  حلص و  اهنآ  نایم  هک  یتقو  ات  دنک  یم  ادیپ  همادا  نیطایش  ندیـصقر  ندز و  فک 

. درب ارم  مشچ  رون  هک  دربب  ار  سک  نآ  مشچ  رون  ادخ  دیوگ : یم  و 
شمـسا هک  یناطیـش  تسا . ناطیـش  هارمه  دنکن ، مالـس  هناخ  لها  هب  دوش و  هناخ  لخاد  هک  سک  ره  اب  ناطیـش  دش : هتفگ  دوخ  ياج  رد 

هاگ نآدزادـنا  مه  ناج  هب  ار  هناخ  لها  دـیامن و  داـجیا  هنتف  رـش و  اـت  دـنک  یم  هسوسو  ردـق  نآ  دـنک و  یم  یهارمه  ار  وا  تسا  مساد ) )
(228 .) دنک یم  یبوک  ياپ  صقر و 

ناطیش هدنخ 

یم تموکح  نآ ، ندرک  هدایپ  اب  دنراد و  دوخ  هب  صوصخم  همانرب  كرش -  رفک و  نارادمدرس  ناتـسلگنا و  اکیرمآ و  گرزب -  نیطایش 
. دندنخ یم  فرط  ود  راک  هب  دننیشن و  یم  ییاج  رد  سپس  تسا . نک -  تموکح  زادنیب و  هقرفت  تسایس -  نآ  و  دننک .

يدازآ ههبج  دوب  کیدزن  هک  ینامز  دنه ، رد  شخب  يدازآ  ههبج  لیکـشت  دایز و  تازرابم  زا  دعب  دـنه ، یبالقنا  ربهر  يدـناگ ، نامز  رد 
. دندرک هدایپ  ار  ناش  هنیرید  تسایس  هشقن و  نآ  دندش ، رطخ  هجوتم  اه  یسیلگنا  دسرب ، يزوریپ  هب  يدناگ  شخب 

نایادخ هب  ناناملـسم  هک  دـندرک  عیاش  هاگ  نآ  دـنتخادنا . تسرپ  واگ  ياه  هلحم  رد  و  دنتـشک ، ار  يا  هدام  واگ  هنایفخم  هنابـش و  تسخن 
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. دندرک اپرب  ینینوخ  ياهراتشک  دنتخادنا و  نیملسم  ناج  هب  ار  اهودنه  هجیتن  رد  دنا ؛ هتشک  ار  واگ  نیا  هدرک و  نیهوت  اهنآ 
ناج هب  ار  ناناملـسم  رگید  راب  و  دـنتخادنا ؛ اهودـنه  ندرگ  هب  ار  نآ  هانگ  دـنتخیر و  ناناملـسم  دـجاسم  لخاد  تساجن  يارادـقم  سپس 
نیب زا  دروخ  دز و  هقرفت و  رثا  رد  بـالقنا  دـش و  هتخیر  نیمز  يور  يداـیز  ياـه  نوخ  رارکت و  ياهراتـشک  ناـمه  دـنتخادنا و  اهودـنه 

. دندیشک تحار  سفن  يا  هشوگ  رد  دندیهر و  رطخ  زا  دندرک و  مرگرس  هب  ار  هفیاط  ود  ره  بیترت  نیا  هب  تفر .
دندروآ هنحـص  هب  ناتـسکاپ  رد  ار  ینایداق  دمحا  مالغ  ناریا ، رد  ار  باب  دمحم  یلع  ازریم  زاجح ، رد  ار  باهولادبع  نب  دمحم  نینچ  مه 

. دندرک یلاحشوخ  دیدنخ و  اهنآ  همه  لقع  هب  مه  نآ  زا  دعب  دندروآ . دوجو  هب  هک  ییاه  يزیر  نوخ  هچ  و 
راک و مه  ود  اتـسور ، ود  هفیاط ، ود  قیفر ، ود  ردارب ، ود  دنزرف ، ردپ و  رهوش ، نز و  ات  دـنک  یم  هدایپ  ار  تسایـس  نیا  مه ، نوعلم  ناطیش 

. دزادنا مه  ناج  هب  دشاب  رث  ؤم  هک  يدنفرت  هویش و  ره  اب  ار  سالک  مه 
اپرب گنج  دروخ و  دز و  دـنز و  یم  مه  هب  ار  لیماف  هفیاط و  ود  ای  رفن  ود  نایم  لوا  نوعلم  نآ  هک : میراد  موصعم  زا  یتیاور  هراب ، نیا  رد 

(229 .) درب یم  تذل  هدرک  هک  يراک  زا  ددنخ و  یم  ود  ره  یشیدنا  هاتوک  هب  نآ  زا  دعب  دنک ، یم 

ناطیش ریجنز 

دراد ییاه  هریجنز  دوخ ، يوس  هب  ناسنا  ندناشک  قح و  هار  زا  نتشادزاب  ندرک و  میلـست  راهم و  يارب  متـس ، نارادمدرـس  لثم  مه  ناطیش 
. دناشک یم  دهاوخب  هک  یهار  هب  ار  ناشیا  دزادنا و  یم  ناسنا  ندرگ  هب  ار  اهنآ  هک 

. دناشک یم  هانگ  هب  ار  مدآ  ییاسآ ، نت  باوخ و  یتسود ، نز  یگراب ، مکـش  یهاوخ ، تسایر  ایند ، یتسود  زا  دـنا  ترابع  اه  هریجنز  نآ 
(230 .) تسا هدوب  اه  یتسود  نیمه  هدش  ادخ  تیصعم  اهنآ  هلیسو  هب  هک  يزیچ  نیلوا  دومرف : مه  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

كانرطخ رت و  مکحم  رگید  ياه  یتسود  همه  زا  هک  تسا  يریجنز  ایند  یتسود  مالـسلا : مهیلع  ناـموصعم  ثیداـحا  نآرق و  هتفگ  هب  اـنب 
یتسود همه  دمآ  رـس  تسا . يداسف  هنتف و  ره  همـشچرس  و  هانگ ، نیرت  گرزب  هنتف ، ره  لوا  هانگ ، ره  لوا  تیـصعم ، ره  هشیر  لصا و  رت ،

. تسا ایند  یتسود  دوش ، یم  ادخ  تیصعم  ثعاب  هک  اه 
؟ تسا لضفا  دنوادخ  هاگشیپ  رد  لمع  مادک  دش : لاؤس  نیدباعلا  نیز  ماما  زا 

یتسود زا  دوش  یم  ملاع  رد  هک  يداسف  هنتف و  ره  اریز  تسین ؛ ایند  هنیک  ضغب و  زا  رتهب  ربمغیپ  ادخ و  تخانـش  زا  دعب  یلمع  چیه  دومرف :
یتسود ینیب ، رترب  دوخ  یـسولپاچ ، نتفگ ، نخـس  مالک و  یتسود  یبلط ، تحار  یهاوخ ، تسایر  یتسود ، نز  دریگ . یم  همـشچرس  ایند 

(231 .) دنا عمج  ایند  یتسود  رد  اهنیا  مامت  تورث و  لام و 
. دناشک یم  تیصعم  هانگ و  هب  ار  كدنا  يا  هدع  رگم  مدرم  همه  یهاوخ ، ایند  ریجنز  هژیو  هب  اهریجنز  نیا  اب  ناطیش 

. دور یم  یهار  زا  هدرک و  دوخ  غالا  راب  ار  كزان  تفلک و  ياهدـنب  اه ، بانط  اهریجنز ، هک  دـید  ار  ناطیـش  یـصخش  يزور  هدـش : لـقن 
. مناشک یم  ههاریب  هب  ار  مدرم  اهنیا  هلیسو  هب  تسا و  نم  ياه  ماد  اه  نیا  تفگ : باوج  رد  يور ؟ یم  اجک  تسیچ و  اهنیا  درک : لاؤس 
باوج تسا ؟ مادک  نم  ماد  تفگ : تسا . یـصخش  يارب  اه  نیا  زا  مادک  ره  تفگ : وا  دیـسرپ . اهریجنز  اه و  ماد  کیاکی  زا  صخـش  نآ 

. ییآ یم  نم  لابند  ماد  نودب  تدوخ  يرادن ، ماد  هب  جایتحا  وت  داد 
هب ار  مکحم  رایسب  ریجنز  نآ  راب  هس  بشید  تسا . يراصنا  یضترم  خیـش  زا  تفگ : ناطیـش  تسیک ؟ زا  مکحم  رایـسب  ریجنز  نآ  دیـسرپ :

. درک هراپ  تسسگ و  ار  نآ  وا  هبترم  هس  ره  رد  متخادنا ، ناشیا  ندرگ 
يارب لوپ  بشید  نم  تسا . تسرد  دومرف : مدرک . لقن  ناشیا  يارب  ار  ناتـساد  متفر و  يراصنا  خیـش  شیپ  هیـضق ، نیا  زا  دعب  دـیوگ : یم 
مرطاخ هب  يرکف  هبترم  هس  ره  یلو  مرخب ، ییاذغ  مرادرب و  دوب  مشیپ  هک  یتاهوجو  زا  متفرگ  میمـصت  هبترم  هس  اما  متـشادن ، اذغ  ندیرخ 

(232 .) مدرک هراپ  ناطیش  زا  هک  دوب  يریجنز  نامه  نیا ، مدناسر و  نایاپ  هب  ار  بش  هنسرگ  مدیشوپ و  مشچ  نآ  هب  ندز  تسد  زا  دیسر و 
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ناطیش هیرگ 

زج هک  دوش  یم  تحاران  ردـق  نآ  اهراک  یـضعب  زا  تحاران . رگید  ياهراک  یـضعب  زا  دوش و  یم  لاح  شوخ  اـهراک  یـضعب  زا  ناـطیش 
: هلمج زا  دنک . یم  هیرگ  اج  دنچ  رد  نوعلم  نآ  تسین . هتخاس  وا  تسد  زا  يرگید  راک  هیرگ 

. دنک مالس  وا  رب  دیامن و  تاقالم  ار  رگید  نمؤم  ینمؤم ، یتقو  . 1
ار ود  ره  دنوادخ  هک  نیا  رگم  دـندرگ ، یمن  ادـج  مه  زا  رفن  ود  نیا  نم ، رب  ياو  دـیوگ : یم  دـنک و  یم  هیرگ  یتحاران  زا  سیلبا  اج  نیا 
درک و مالـس  هک  یـسک  لوا  هدـمآ : خـیرات  رد  دور . یم  نیب  زا  ناـنآ  یهارمگ  رد  نم  تاـمحز  دـیامن و  یم  تشهب  لـخاد  دزرمآ و  یم 
ار وا  باوج  مه  اهنآ  درک و  مالـس  هکئالم  هب  دـیمد  وا  رد  حور  ادـخ  یتقو  دوب . مالـسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  تخادـنا ، هیرگ  هب  ار  ناطیش 

(233 .) درک هیرگ  راک  نیا  زا  ناطیش  تمایق . زور  ات  وت  نادنزرف  نایم  رد  دش  یتنس  نیا  هک : دومن  باطخ  وا  هب  دنوادخ  دنداد .
. دنک جاودزا  ادخ  ياضر  يارب  یسک  یتقو  . 2

هدنب نیا  نم ، رب  ياو  دیوگ : یم  دنک و  یم  هیرگ  یتحاران  زا  ناطیش  دنک . لسغ  سپـس  دوش و  رتسب  مه  دوخ ، یعرـش  لالح و  لایع  اب  و 
ار دوخ  دومن و  لسغ  نآ  زا  دعب  درک و  یکیدزن  دوخ  لایع  اب  نایوگ ، هللا ) الا  هلا  ال   ) یناوارف يارب  دوخ و  لسن  ياقب  ادـخ و  ياضر  يارب 
درک و لسغ  هک  یـسک  لوا  . ) تشذگرد نانآ  ناهانگ  زا  دیزرمآ و  ار  اهنآ  مه  ادخ  دومن و  تعاطا  ار  ادخ  روتـسد  درک ، هزیکاپ  كاپ و 

(234 .) دومن لسغ  دش و  رتسب  مه  دوخ ، رسمه  اب  دمآ  نیمز  هب  وا  یتقو  دوب ). مالسلا  هیلع  مدآ  ترضح  تخادنا ، هیرگ  هب  ار  ناطیش 
دنک هسطع  یسک  یتقو  . 3

دمحلا  ) نآ زا  دعب  درک و  هسطع  هک  یـسک  لوا  زین  و  دنک . یم  هیرگ  یتحاران  زا  ناطیـش  نیملاعلا ) بر  دمحلا هللا  : ) دیوگب نآ  زا  دـعب  و 
(235 .) دوب مالسلا  هیلع  رشبلاوبا  مدآ  تفگ ، هللا )

. دهد لوط  ار  نآ  دنک و  هدجس  دوخ  يادخ  ربارب  رد  ناسنا  یتقو  دومرف : هک  مدینش  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ ، یم  ماحـش  دیز  . 4
هنوگچ ادخ  هدنب  نیا  نم ، رب  ياو  دیوگ : یم  دنک و  یم  هیرگ  هب  عورـش  دور ، یم  يرانک  هب  دوش و  یم  دـنلب  شدایرف  یتحاران  زا  ناطیش 

(236 .) مدرکن هدجس  مدآ  هب  مدومن و  تیصعم  ار  وا  نم  هک  یلاح  رد  دتفا ، یم  كاخ  هب  وا  لباقم  رد  دنک و  یم  تعاطا  ار  وا 

ناطیش نیغورد  هیرگ 

دنک و یم  ریگ  لفاغ  ار  یضعب  دنازوس ، یم  ار  یضعب  لد  هیرگ ، هطساو  هب  نوعلم  نآ  . ) دوب ناطیش  دومن  هیرگ  غورد  هب  هک  یـسک  نیلوا 
مالـسلا هیلع  مدآ  نداد  بیرف  زا  هک  یتـقو  دوـب . اوـح  شیپ  وا  نیغورد  هـیرگ  نـیلوا  دزاـس ). یم  ناـشفرحنم  دوـش و  یم  طلـسم  اـهنآ  رب 

یم هیرگ  ارچ  دیـسرپ : تخوس . ناطیـش  لاح  هب  شلد  وا  دـمآ و  اوح  دزن  تخیر  یم  کشا  درک و  یم  هیرگ  هک  یلاح  رد  دـش ، سویءام 
. يوش یم  كاخ  ریز  يریم و  یم  هک  وت  یناوج  ییابیز و  نیا  زا  فیح  دزوس  یم  وت  لاح  هب  ملد  اوح ! يا  تفگ : ینک ؟

تفر اوح  دمآ . دـهاوخن  امـش  غارـس  هب  گرم  رگید  دـیروخب ، تخرد  نیا  زا  ترـسمه  وت و  رگا  تفگ : مریمن ؟ هک  منک  هچ  تفگ : اوح 
(237 .) دندش نوریب  تشهب  زا  دندروخ و  تخرد  نآ  زا  ود  ره  درک و  نایب  ار  وا  هیرگ  ناتساد  مالسلا و  هیلع  مدآ  شیپ 

تلع ییحی  درک . یم  هیرگ  نوعلم  نآ  هک  یلاـح  رد  دومن ، دروـخرب  سیلبا  هب  يزور  س )  ) اـیرکز نب  ییحی  ترـضح  هک : هدـش  لـقن  زین 
یمن مقح  رد  تیانع  دهد و  یمن  ار  مباوج  مناوخ ، یم  ار  وا  مور و  یم  ادـخ  هناخ  رد  هچ  ره  ادـخ ! ربمایپ  يا  تفگ : دیـسرپ ؟ ار  وا  هیرگ 

ار وا  يدرک و  یم  زاب  درم  نیا  يور  هب  ار  شیوخ  تیاـنع  برد  رگا  دـش  یم  هچ  ایادـخ ! درک : ضرع  يزوس  لد  يور  زا  ییحی  دـیامرف .
!؟ يدومرف یم  دوخ  تمحر  لومشم 
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وت رب  وا  غورد  یهاوـخ  یم  رگا  تسا . مناگدـنب  نداد  بیرف  يارب  وا  هیرگ  دـنک ، یم  هـیرگ  غورد  هـب  ناطیـش  ییحی ! يا  دیـسر : باـطخ 
! ینک هدجس  وا  كاخ  رب  مالسلا و  هیلع  مدآ  ربق  رانک  يورب  هک  یتروص  رد  دشخب ، یم  ار  وت  ادخ  وگب : وا  هب  دوش  ادیوه 

مدآ هک  تقو  نآ  ییحی ! يا  تفگ  دنک ! هدجس  دور و  مالسلا  هیلع  مدآ  رـس  رب  ات  تساوخ  زا  درک و  وگزاب  ناطیـش  يارب  ار  نایرج  ییحی 
ار شکاخ  مورب و  تسا  هتفر  كاخریز  هدرم و  هک  لاح  هنوگچ  مدرکن ، هدجس  ار  وا  دوب  هدز  هیکت  تردق  تزع و  دنـسم  رب  مالـسلا  هیلع 

. درک مهاوخن  يراک  نینچ  زگره  منک ؟ هدجس 
(238 (!؟ تسا مدرم  ندرک  فرحنم  شدوصقم  هدوب و  گنرین  نوعلم  نآ  هیرگ  هک  یتسناد  لاح  ییحی ! يا  : دیسر ادخ  بناج  زا  باطخ 

، دندمآ ردپ  شیپ  هنابش  هک  بوقعی  نارسپ  یکی  دندرک . هیرگ  غورد  هب  دندومن و  يوریپ  وا  زا  مه  ناطیش  ناوریپ  نادرگاش و  زا  رفن  دنچ 
(239 .) دنداد ناشن  ردپ  هب  ار  وا  دولآ  نوخ  نهاریپ  دروخ و  گرگ  ار  فسوی  ردپ ! يا  : دنتفگ دندرک و  یم  نیغورد  هیرگ  هک  یلاح  رد 

ترـضح هیلع  ار  مدرم  دـندرک و  نیغورد  ياه  هیرگ  يا  هدـع  دوب  دولآ  نوخ  هک  نامثع  نهاریپ  هناهب  هب  هیواعم  رما  هب  ماش ، رد  نینچ  مه 
(240 .) درک هیرگ  غورد  هب  ناسارخ  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  تداهش  رد  هک  یسابع  نومءام  زین  و  دندناروش . مالسلا  هیلع  یلع 

ناطیش دایرف 

هب دوش . یم  فیحن  روجنر و  یتحاران  زا  دروآ و  یم  ناغف  دایرف و  هب  ار  وا  هک  تسا  راوگان  ناطیـش  رب  ردـق  نآ  ناسنا  ياهرادرک  یـضعب 
: دینک هجوت  ناتساد  نیا 

نآ یتقو  دندوب . هبعک  هناخ  فاوط  مرگرس  مه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  دوب . هداتسیا  مارحلا  دجـسم  هشوگ  رد  ناطیـش  يزور 
هک دوش  یم  هچ  ار  وت  نوعلم ! يا  : دومرف تسا ، هداتـسیا  يرانک  هدیرپ ، گنر  رازن و  فیعـض و  سیلبا  دید  دـش ، غراف  فاوط  زا  ترـضح 

!؟ يروجنر فیعض و  نینچ 
؟ دنا هدرک  هچ  وت  اب  نم  تما  رگم  دومرف : مدش . هتخادگ  هدمآ و  ناج  هب  وت  تما  تسد  زا  تفگ :

نآ دومرف : مناوت . یمن  میرگب  ناشیا  زا  ار  يوخ  نیا  منک  یم  شالت  هچ  ره  نم  تسا ، ناشیا  رد  وکین  تلـصخ  دـنچ  هللا ! لوسر  ای  تفگ :
؟ دنا مادک  هدرک  تحاران  ار  وت  هک  اه  تلصخ 

دنک مالس  هک  ره  سپ  ( 241 .) تسا دنوادخ  ياهمان  زا  یکی  مالس  و  دننک ، یم  مالس  دنسر  یم  رگید  کی  هب  هاگره  هک ، نیا  لوا  تفگ :
. دنادرگ یم  وا  لاح  لماش  ار  دوخ  تمحر  لاعتم  دنوادخ  دهد ، مالس  باوج  هک  ره  و  دنک . یم  رود  یجنر  الب و  ره  زا  ار  وا  یلاعت  قح 
قح هتـشادنرب  رگید  کی  زا  تسد  زونه  هک  تسا  باوث  نادنچ  ار  نآ  و  دـنهد . یم  تسد  مه  هب  دـننک  تاقالم  مه  اب  یتقو  هک ، نیا  مود 

(242 .) دنک یم  تمحر  ار  ود  ره  یلاعت 
. دننک یم  رود  نآ  رد  تکرش  ماعط و  نآ  ندروخ  زا  ارم  دنیوگ و  یم  هللا ) مسب   ) اهراک عورش  ندروخ و  اذغ  تقو  موس ،

زا ار  اهنآ  راک  مناوت  یمن  نم  دنوش و  یم  یضار  دنوادخ  ياضق  هب  دنروآ و  یم  نابز  رب  هللاءاش ) نا  : ) دنیوگ یم  نخس  تقو  ره  مراهچ ،
. دننک یم  عیاض  ارم  تمحر  جنر و  نانآ  مشاپب ، مه 

یم نیب  زا  ارم  تامحز  دـننک و  یم  هبوت  دوش ، یم  ماش  نوچ  زاب  مناشکب . تیـصعم  هب  ار  نانیا  ات  منک  یم  شالت  ماـش  اـت  حبـص  زا  مجنپ ،
. دزرمآ یم  ار  نانآ  ناهانگ  هلیسو  نیا  هب  دنوادخ  دنرب و 

ار تاولص )  ) باوص نوچ  نم  دنتسرف و  یم  تاولـص )  ) دنلب يادص  اب  دنونـش  یم  ار  وت  مان  یتقو  هک  تسا  نیا  رتمهم  اهنیا  همه  زا  مشش ،
. مرادن ار  نآ  باوث  ندید  تقاط  اریز  منک ؛ یم  رارف  یتحاران  زا  مناد ، یم 

هدرک و باحصا  هب  يور  ترـضح  سپ  تسا . لامعا  نیرتهب  نیا  دنزرو و  یم  رهم  ناشیا  هب  دننیب ، یم  ار  وت  تیب  لها  یتقو  ناشیا  متفه :
(243 .) تسا تشهب  لها  زا  دشاب  هتشاد  ار  اه  تلصخ  نیا  زا  یکی  سک  ره  دندومرف :
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ناطیش هاگ  نیمک 

رد ات  ددرگ ، یم  یهاگ  نیمک  لابند  دـنز ، نیمز  هب  ار  وا  دوش و  بلاغ  دوخ  فیرح  رب  يداع  هداـس و  ياـه  هار  زا  تسناوتن  یتقو  نمـشد 
. تسا یبوخ  درگش  نیا  دروآ و  رد  ياپ  زا  دوخ  ياج  رد  ار  وا  ناهگان  دنک و  هلمح  دوخ  فیرح  رب  بسانم ، تقو  رد  نآ و  هانپ 

، دـیامن یم  نیمک  دوخ  نمـشد  يدوبان  يارب  ناـسنا  دـننک ، یم  نیمک  دـنروآ ، تسد  هب  یناـسآ  هب  ار  دوخ  همعط  هک  نیا  يارب  تاـناویح 
نیا زا  مه  ناطیـش  دـناسر . یم  دوصقم  هب  ار  یناویح  ره  ناسنا و  هک  تسا  یهار  نیرت  کیدزن  تسا ، نمـشد  يارب  ینما  ياج  هاگ  نیمک 

نیمک دسرب . دوصقم  هب  هار  نیا  زا  دنک و  نیمک  دـیاب  دوش ، بلاغ  ناسنا  رب  هداس  يداع و  هار  زا  تسناوتن  رگا  دـنک و  یم  هدافتـسا  هبرح 
. تسا تورث  لام و  ناطیش ، هاگ 

یم زیچ  ره  رد  ار  مالـسلا  هیلع  مدآ  دـنزرف  ناطیـش ، دومرف : ترـضح  نآ  هک  دـنک  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  میهاربا  نب  ثاـیغ 
وا زا  ار  شناوت  ورین و  دـید ، ناوتان  هتـسخ و  ار  وا  هک  نیمه  دـنک -  یم  داهنـشیپ  وا  هب  ار  یهانگ  ره  و  درب -  یم  یهار  ره  هب  دـناخرچ و 

شنابیرگ ناهگان  تسا -  ناطیش  سناش  هلحرم  نیرخآ  هک  دسر -  اج  نآ  هب  ناسنا  نوچ  دنک و  یم  نیمک  تورث  لام و  رانک  رد  هتفرگ ،
(244 .) تسین وا  يارب  يرارف  هار  رگید  هک  دریگ  یم  ار 

دسرب تورث  لام و  هب  ناسنا  هک  دتفا  یم  قافتا  مک  رایسب  اریز  تسا ؛ ناطیـش  هاگ  نیمک  نیرت  گرزب  تورث  لام و  هک  تسا  نیا  دوصقم 
: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  نآرق  دنکن . فرحنم  دبیرفن و  ار  وا  و 

ینغسا هار  نا  یغطیل  ناسنالا  نا  الک 
، دـنک یم  نایغط  املـسم  وا  هکلب  دـنک ، هدـنز  ناسنا  رد  هشیمه  يارب  ار  يرازگرکـش  تورث  لاـم و  یهلا و  ياـه  تمعن  هک  تسین  نینچ  )

(245 .() دنیب یم  زاین  یب  ینغتسم و  ار  دوخ  نوچ 
ینغتـسم ار  دوخ  یتقو  نانآ  دـنا ، هتفاین  شرورپ  یحو  لقع و  بتکم  رد  هک  یناسک  تعیبط  تسا ، اه  ناسنا  بلاـغ  تعیبط  ندرک  ناـیغط 

. دننک یم  نایغط  یشکرس و  هب  عورش  دنرادنپ ، یم 
. تسا ایند  هب  هقالع ) و   ) یتسود يراکاطخ  ره  رس  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  مشش  ياوشیپ  هک  تسا  تهج  نیمه  زا 

یـشومارف ثعاب  تورث  لام و  یتسود  درب . یم  هاگ  ترپ  هب  ار  وا  دراد ، یم  زاب  ترخآ  لیـصحت  تالامک و  بسک  زا  ار  ناسنا  اـیند  نوچ 
. دوش یم  نانمؤم  وا و  يایلوا  یهلا و  ناربمایپ  ادخ و  اب  ینمشد  ترخآ ، ادخ و 

یمن ددرگ  یم  راتفرگ  ناـمز  نآ  ناـنز  نیرتاـبیز  لاـگنچ  رد  دوش و  یم  هنتف  ـالب و  همه  نآ  راـتفرگ  یتقو  مالـسلا  هیلع  فسوی  ترـضح 
وا لانم ، لام و  تسایر و  تموکح و  هک  دهاوخ  یم  ادخ  زا  دسر  یم  تموکح  تسایر و  هب  یتقو  اما  ناریمب ، ناملسم  ارم  ایادخ ! دیوگ :

(246 .) دریمب ناملسم  ندرم  ماگنه  درادب و  مدق  تباث  یسانشادخ  رب  دنکن و  فرحنم  ار 

ناطیش هنیباک 

اب ار  دوخ  ياهراک  تسا . رفن  تسیب  زا  بکرم  وا  هنیباک  و  دراد . يا  هنیباک  تلود و  روهمج ، سیئر  اهروشک  نادنورهش  دننام  مه  ناطیش 
شا هنیباک  دارفا  تسا . هدرپس  هنیباک  نآ  هب  ار  مدرم  ندیشک  فارحنا  هب  هدرک ، نییعت  يریزو  يراک  ره  يارب  دهد . یم  ماجنا  اهنآ  کمک 

مه وا  دنوش ، یم  عمج  شرود  هنیباک  دارفا  دنیشن ، یم  نآ  رب  دراذگ و  یم  ار  دوخ  تخت  ماش  حبص و  ره  رد  دنتـسه . وا  دوخ  نادنزرف  زا 
: تسا رارق  نیا  زا  وا  هنیباک  یماسا  دور . یم  دوخ  تیرومءام  یپ  رد  سک  ره  دهد ، یم  اهنآ  هب  ار  مزال  ياهروتسد 

؛ ناهلو ای  اهلو  . 1
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لطاب زامن  نیا  هک  دزادـنا  یم  کش  هب  دـنک و  یم  هسوسو  زامن  تراـهط و  رد  ار  ناـسنا  وا  تسا . تداـبع  زاـمن و  تراـهط و  رومءاـم  وا 
يروط هب  دمد ، یم  يزیچ  ناسنا  ندب  رد  هدجس  رد  یهاگ  نک . دیدجت  هبترم  ود  دوب ؛ صقان  وت  يوضو  نک ؛ عورـش  يرگید  زامن  تسا ؛

(247 .) دریگب وضو  هبترم  ود  دش  روبجم  دش و  لطاب  وا  يوضو  دنک  یم  لایخ  ناسنا  هک 
؛ فافه . 2

تاناویح لکـش  هب  اـی  دزادـنا  لاـیخ  مهو و  هب  ار  وا  ندـیناسرت  يارب  دـنک و  تیذا  ار  ناـسنا  اهارحـص  اـهنابایب و  رد  هک  دراد  تیرومءاـم 
. دیآرد ناسنا  رظن  هب  نوگانوگ 

؛) روبتکرای  ) روبنلز . 3
هک نیا  يارب  مه  اهنآ  دـهد . یم  تنیز  اـهنآ  دزن  ار  عاـتم  ندرک  حدـم  غورد و  مسق  غورد ، تاـیوغل و  تسا . اـه  يرازاـب  لـکوم  نآ  هک 

(248 .) دنهد یم  ماجنا  ار  لامعا  نآ  دنناسر  شورف  هب  ار  دوخ  سنج 
؛ ربث . 4

هدیدنـسپ ناسنا  يارب  ار  ندرک  هراپ  سابل  هقی و  ندز ، دوخ  هب  یلیـس  ندیـشارخ ، تروص  دوش ، یم  دراو  ناسنا  هب  یتبیـصم  هک  یتقو  رد 
(249 .) دهد یم  هولج 

؛ ضیبا . 5
اهنوخ نآ  هلیـسو  هب  دـهد و  یم  هولج  هجوم  وا  شیپ  ار  بضغ  تسا و  ناسنا  ندروآ  رد  مشخ  هب  رومءاـم  اـی  دـنک -  یم  هسوسو  ار  اـیبنا 

. دوش یم  هتخیر 
؛ روعا . 6

. دنک یم  انز  هب  راداو  ار  ناسنا  و  دروآ ! یم  تکرح  هب  ار  اهنآ  تسا و  اهنز  نادرم و  رد  تاوهش  کیرحت  شراک 
تاهج ردنا  اب  دتفا و  انز  زا 

توکز عنم  یپ  زا  دیان  ربا 
.( دمآ دهاوخ  اتساد . ) دناسر لتق  هب  ار  وا  دعب  دنک و  انز  يرتخد  اب  ات  درک  هسوسو  ار  دباع  ياصیـص  رب  هک  تسا  یناطیـش  نامه  روعا ،

(250 .) دش جک  دز ، وا  مشچ  هب  يا  هبرض  ترضح  نآ  تفر ، ربمغیپ  دوه  شیپ  روعا  يزور 
؛ مساد . 7

نآ دوش و  یم  هناخ  لخاد  وا  اب  درواین ، نابز  رب  ار  ادـخ  مان  درکن و  مالـس  دـش و  هناخ  لخاد  ناسنا  یتقو  تسا . اـه  هناـخ  بقارم  هراومه 
اب تفگن  هللا ) مسب   ) تسشن و اذغ  هرفس  رـس  ناسنا  رگا  دزادنا . مه  ناج  هب  ار  هناخ  لها  دیامن و  داجیا  هنتف  رـش و  ات  دنک  یم  هسوسو  ردق 

(251 (.) هنم هللااب  ذوعا  مساد ، مساد ،  ) دیوگب دیاب  دش  ادیپ  یتحاران  درکن و  مالس  دش و  هناخ  لخاد  ناسنا  هاگره  دروخ . یم  اذغ  وا 
؛ طوشو اس  طوشم و  ای  شرطم  . 8

(252 .) دنرادن تقیقح  هک  یلاح  رد  هدرک ؛ لعج  دوخ  هک  تسا  ییاه  غورد  ای  غورد  رابخا  ندنکارپ  وا  راک 
؛ رذنق . 9

هک يروط  هب  دراد ، یم  رب  وا  زا  ار  تریغ  دـشاب ؛ هتـشاد  روبنط  دوخ  هناـخ  رد  زور  لـهچ  سک  ره  دـنک . یم  دارفا  یگدـنز  رب  تراـظن  وا 
(253 .) دوش یم  توافت  یب  دوخ  سومان  ربارب  رد  ناسنا 

؛ راهد . 10
مرحمان نانز  لکـش  هب  باوخ  رد  ای  دنیب ، یم  كان  تشحو  ياه  باوخ  ناسنا  هک  يروط  هب  تسا . باوخ  رد  نانمؤم  رازآ  وا  تیرومءام 

(254 .) دنک ملتحم  ار  وا  ات  دنک  یم  هسوسو  ار  ناسنا  دیآ و  یم  رد 
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؛ ضبقا . 11
یمخت ره  زا  نیمز ، ددع  هد  برغم و  رد  ددع  هد  قرـشم و  رد  ددع  هد  دراذگ . یم  مخت  ددـع  یـس  يزور  تسا . يراذـگ  مخت  وا  هفیظو 

(255 .) دنا ناسنا  نمشد  اهنآ  مامت  هک  دنیآ  یم  نوریب  نج  اه و  لوغ  اه و  تیرفع  نیطایش و  زا  يا  هدع 
؛ حیرمت . 12

نیب بش  زاغآ  رد  يو  حـیرمت )  ) ماـن هب  يا  هدـننک  کـمک  دارفا -  نتخاـس  هارمگ  رد  سیلبا -  يارب  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
(256 .) دنک یم  رپ  ار  مدرم  تقو  ندرک ، هسوسو  هب  قرشم  برغم و 

؛ حزق . 13
وگب هکلب  تسا  حزق )  ) ناطیـش ماـن  اریز  وگم !؟ حزق  سوق  دومرف : ترـضح  دیـسرپ ، حزق  سوق و  زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  اوک  نبا 

(. نمحرلا سوق  هلا و  سوق  )
؛ لاوز . 14

ياراد هک  ینادرم  زا  مدوـب و  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  تمدـخ  رد  تفگ : يو  هک  هدرک  تیاور  مازعملا  نب  ۀـیطع  زا  ینیلک  موـحرم 
. دنوش یم  ضرم  نآ  هب  التبم  ناشیا  دنک  یم  تکراشم  اهنآ  اب  سیلبا  رسپ  لاوز ) : ) دومرف ترضح  مدرک . دای  دنتسه  هدوب و  هنبا )  ) ضرم

؛ سیقال . 15
. داد دای  طول  موق  نانز  هب  ار  هقحاسم  وا  تسا  نانز  يزاب  سنج  مه  و  هقحاسم . هب  نانز  ندرک  راداو  شراک  ناطیـش و  نارتخد  زا  یکی  وا 

هیکت هکیلاح  رد  ترضح  دیسرپ : رگید - نز  اب  نز  يزاب  هقحاسم  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  يدرم  دیوگ : یم  رفعج  نب  بوقعی 
لمع هچ  هک  ار  سیلبا  رتخد  سیقال )  ) دـشکب ادـخ  دومرف : نآ  زا  سپ  دـنا . نوعلم  ود  ره  ور -  نز  ریز و  نز  دومرف : تسـشن و  دوب  هدرک 

ادخ لوسر  نامز  رد  لمع  نیا  هک  ادـخ  هب  دـنگوس  دومرف  ترـضح  تسا ؟ قارع  لها  راک  نیا  تفگ : درم  نآ  دروآ . اهنز  يارب  ار  یتشز 
(257 .) دشاب قارع  رد  هک  نآ  زا  لبق  دوب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

؛ نوکتم . 16
هب راداو  ار  نانآ  هلیسو  نیا  دنز و  یم  لوگ  ار  مدرم  دروآ و  یم  رد  کچوک  گرزب و  تروص  هب  ار  دوخ  دهد و  یم  رییغت  ار  دوخ  لکش 

(258 .) دنک یم  هانگ 
؛ بهذم . 17

یم هارمگ  دـناوتب  هـک  هلیـسو  ره  اـب  ار  مدرم  وا . یـصو  اـی  ربـمغیپ و  تروـص  هـب  رگم  دروآ ، یم  رد  فـلتخم  ياـه  تروـص  هـب  ار  دوـخ 
(259 .) دنک
؛ بزنخ . 18

رد رـشب  نب  صاعلا  یبا  نب  نامثع  هک : تسا  ربخ  رد  دنک . یم  فرطرب  يو  زا  ار  بلق  هجوت  ینعی  دوش ؛ یم  لیاح  شزامن  راذـگزامن  نیب 
یم نم  زا  ار  بلق  روضح  ینعی  دوش -  یم  لیاح  نم  تئارق  زامن و  نیب  ناطیش  درک : ضرع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  تمدخ 

(260 .) ربب هانپ  ادخ  هب  يدیسرت  وا  زا  امز  ره  سپ  تسا . بزنخ )  ) ناطیش شمان  داد : باوج  ترضح  دریگ - 
؛ صالقم . 19

دوجو هب  نانآ  نایم  رد  ینمشد  فالتخا و  تخاب  درب و  رامق و  هلیـسو  هب  دننک . یم  راتفر  وا  روتـسد  هب  همه  اهزاب  رامق  تسا . رامق  لکوم 
(261 .) دروآ یم 

؛ هبطرط . 20
(262 .) دنک یم  نیقلت  نانآ  هب  مه  ار  يزاب  سنج  مه  تسا و  انز  هب  نانز  ندرک  راداو  وا  راک  دشاب . یم  نوعلم  نآ  نارتخد  زا  یکی 
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یم نامرف  دراد  هدهع  هب  ار  یهدـنامرف  شقن  هک  رگ  ناریو  هدـنامرف  کی  تروص  هب  سیلبا  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  قوف  بلاطم  هب  هجوت  اب 
یم یتخبدـب  هب  ار  یناسنا  عماوج  فلتخم ، ياه  لکـش  رییغت  اـه و  شـالت  اـب  دنـشوک و  یم  وا  تاروتـسد  يارجا  رد  شیاـه  هچب  دـهد و 

(263 .) دنناشک

ناطیش هناخ 

هتشارفا و رب  یمچرپ  ناطیـش ، دید  تشذگ . یم  روباشین  رد  يرازاب  زا  يدادماب  هدوب  فشک  لاح و  لها  داهز و  زا  یکی  هک  برح  دمحا 
. دنا هتسب  فص  نیطایش  وا  رود 

ارچ هک  سرپب  مدرم  زا  وت  ما ، هدمآ  دوخ  هناخ  هب  تسا ؛ نم  هناخ  ایند ، رازاب  داد : خـساپ  يا ؟ هدـمآ  اج  نیا  عمط  هچ  هب  هراچیب ! يا  تفگ :
. دنروآ تسد  هب  دوخ  یگدنز  دنزرف و  نز و  هافر  يارب  ینان  دننک و  یبسک  ات  دنا  هدمآ  نانآ  تفگ : دمحا  دنا ؟ هدمآ  نم  هناخ  هب 

منز و یم  تسد  ناـنآ  هنیـس  رد  زین  نم  دـننز ، یم  تسد  نم  لاـم  هب  ناـنآ  مربـب ؟ منهج  هب  ار  یکی  اـت  مشوـک  یم  زین  نم  تفگ : ناـطیش 
. مور نوریب  اهنآ  هنیس  زا  مه  نم  ات  دنراذگاو  نم  هب  ار  نآ  دنور و  نوریب  نم  هناخ  زا  وگب  اهنآ  هب  منک . یم  هسوسو 

یمرب مه  وا  ددرگ ، یم  رب  هک  یـسک  نـیرخآ  اـب  لـخاد و  دوـش ، یم  رازاـب  لـخاد  هـک  یـسک  لوا  راـب  ناطیـش  دوـمرف : لوـسر  ترـضح 
(264 .) ددرگ

یم ناطیش  نداد  نالوج  لحم  نادیم و  نادیم  نآ  تسا و  رازاب  نیمز  ياه  هعقب  نیرتدب  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زین  و 
هدنکارپ نآ  رد  ار  دوخ  نادنزرف  دراذگ و  یم  رازاب  رد  ار  دوخ  تخت  دـنک ، یم  بصن  ار  نآ  دـیآ و  یم  دوخ  مچرپ  اب  حبـص  لوا  دـشاب .

هدع هب  دنیامن . مک  نآ  زا  تنایخ و  هچراپ  ندرک  رتم  رد  دننک . هسوسو  ار  رازاب  مدرم  هک  دهد  یم  روتـسد  اهنآ  زا  مادـک  ره  هب  دـنک ، یم 
هولج بوخ  ار  دوخ  تسپ  سنج  مسق ، اب  دنروخب و  غورد  مسق  دوخ  سنج  فیرعت  رد  رازاب  لها  هک  دـینک  هسوسو  دـیوگ : یم  رگید  يا 

. دنشورفب دنهد و 
 - تسا مالسلا  هیلع  مدآ  ترضح  دارم  هدرم -  اهنآ  ردپ  هک  یمدرم  داب  امـش  رب  دیوگ : یم  دنک و  یم  باطخ  دوخ  نادنزرف  هب  نآ  زا  دعب 

(265 .) دیوش جراخ  سک  نیرخآ  اب  دیوش و  رازاب  لخاد  سک  لوا  اب  هک  دینک  ششوک  دشاب . یم  هدنز  زونه  امش  ردپ  یلو 
رازاب رد  هک  یـسک  تسادخ . زا  ندش  ربخ  یب  تلفغ و  وهـس و  هناخ  رازاب  دومرف : هک  هدـش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا 
روطخ يدحا  بلق  هب  هک  یندیشخب  دشخب . یم  ار  وا  تمایق  رد  و  دسیون . یم  هنسح  رازه  رازه  وا  حیبست  ره  يارب  دنوادخ  دیوگب ، حیبست 

(266 .) دشاب هدرکن 
رارف ندـنار و  ثعاـب  ندرک  داـی  ار  ادـخ  نوچ  نک . ادـخ  داـی  ینک  رود  ار  ناطیـش  یهاوخ  یم  رگا  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  و 

(267 .) دوش یم  ناطیش 

ناطیش نادیم 

. تسا نوگانوگ  سانجا  شورف  دیرخ و  تراجت و  لحم  عامتجا و  لحم  نادیم 
. دروآ یم  تسد  هب  اجنآ  رد  دهاوخب  هچ  ره  سک  ره  تسا و  دازآ  همه  يارب  نآ  رد  دمآ  تفر و  هک  ییاج 

دنک یم  فرـص  نآ  رد  ار  شتقو  رتـشیب  دراد و  یمن  رود  رظن  زا  ار  اـج  نآ  دـنک و  یم  دـمآ  تفر و  نادـیم  نآ  رد  هک  یناـسک  هـلمج  زا 
(268 .) دناد یم  نیمز  ياه  هعقب  نیرتدب  ار  اج  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ور ، نیا  زا  تسا . ناطیش 

دـش و فرـشم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  تمدـخ  رماع ) ینب  هفیاط  زا   ) یبارعا رفن  کی  هک : هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  زا 
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هک نآ  زا  دعب  تساجک ؟ نیمز  ياه  هعقب  نیرتدب  هللا ! لوسر  ای  تفگ : هک  دوب  نیا  اه  لا  ؤس  هلمج  زا  درک . ترضح  نآ  زا  ییاه  شـسرپ 
تخات و لحم  نادیم و  اج  نآ  تسا . اهرازاب  نیمز  ياه  هعقب  نیرتدب  یبارعا ! يا  دومرف : دومن . هاگآ  ار  ترـضح  نآ  دش و  لزان  لیئربج 
دراذگ و یم  نیمز  رب  نآ  رانک  ار  دوخ  تخت  دزارفا و  یم  رب  ار  نآ  دوش و  یم  اج  نآ  دراو  دوخ  مچرپ  اب  نادادماب  دشاب . یم  ناطیش  زات 

. دهد یم  هناگادج  يروتسد  مادک  ره  هب  دنکارپ و  یم  رازاب  رد  ار  شنادنزرف  دنیشن . یم  نآ  رب 
نزو یتسرد  هب  ار  سانجا  هک  یناسک  نانآ  زا  يا  هدع  دشابن . تسرد  لیک  هک  دننک  یم  هسوسو  دنراد ، راکورس  لیک  اب  نانآ ، زا  یـضعب 

سانجا نتخورف  رد  دـننک ، يدزد  رتم  عرذ و  رد  هک  دـننک  یم  هسوسو  ار  يا  هدـع  دـنربب . تسد  نآ  رد  هک  دـننک  یم  هسوسو  دـننک  یم 
: دـیوگ یم  دوخ  نادـنزرف  هیرذ و  هب  دـنهد . یم  نتفرگ  دوس  اـبر و  هلماـعم ، رد  شغ  بلقت ، روتـسد  یـضعب  هب  دـنروخب  غورد  مسق  دوخ 
ار امـش  تسا و -  هدنز  مشاب -  نم  هک  امـش -  ردپ  یلو  هدرم ، مالـسلا ) هیلع  مدآ  ترـضح   ) ناشردـپ هک  یناسک  هرابرد  دـینک  شـشوک 

نوریب دوش  یم  جراخ  رازاب  زا  هک  یسک  نیرخآ  اب  ددرگ و  یم  لخاد  دوش  یم  رازاب  لخاد  هک  یـسک  لوا  اب  ناطیـش  دنک . یم  ییامنهار 
(269 .) دور یم 

؛ تراجت زکارم  اهرازاب و  یمومع و  زکارم  رد  اهرذگ و  رس  رب  نتسشن  زا  زیهرپب  دیامرف : یم  ینادمه  ثراح  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 
دنک یم  یعـس  ناطیـش  تسا . اه  يراک  هابت  اه و  هنتف  دـماشیپ  لحم  تسا -  وا  ياه  هسوسو  و  ناطیـش -  روضح  لـحم  اـهاج  نآ  رد  اریز 

. دروآ دوجو  هب  ینارگن  بوشآ و  بارطـضا و  نآ  لابند  هب  دـناشکب و  فارحنا  تمهت و  غورد ، هب  ناـشدوخ  عفاـنم  نیمءاـت  يارب  ار  دارفا 
سیلبا نادـیم  هک  اهرازاب  زکارم و  زا  دـیاب  یناوت  یم  ات  سپ  دـنا . لوغـشم  نید  فالخ  ياهراک  اـیند و  روما  هب  اـهاج  نیا  رد  مدرم  اـبلاغ 

(270 .) يوشن داسف  هنتف و  لخاد  ات  يوش  رود  تسا 

ناطیش هاگدورف 

هزاجا هک  تسا  ییاج  هاگدورف  دراد . هاگدورف  يروخراهن و  هاگباوخ ، هناخدور ، رهـش ، دـننام : یـصوصخم  یناگدـنز  دوخ  يارب  ناطیش 
یم اج  نآ  هشیمه  هک  ییاج  ینعی  نیطایـش  هاگدورف  دـیآ . دورف  اجنآ  هب  نامـسآ  فارطا  زا  لـقن  لـمح و  لـیاسو  بش  زور و  دـنهد  یم 

، دنز یم  تمهت  دنک ، یم  یشاحف  دیوگ ، یم  غورد  دنک ، یم  هانگ  دوخ  رگید  ياضعا  نابز و  هب  هک  تسا  یسک  دیلپ  حور  نآ  و  دننیشن !
حراوج اضعا و  عیمج  اپ و  تسد و  اـب  دـنک ، یم  هاـگن  مدرم  سوماـن  هب  دـنز ، یم  ناـبز  مخز  درب . یم  ار  مدرم  يوربآ  دـیامن ، یم  تبیغ 

. دوش یم  هانگ  بکترم 
یم هکئالم  زا  نیطایـش  هک  ار  یقح  بلاطم  نانآ  دـنراد . طابترا  نیطایـش  اب  هک  تسا  ینارگوداج  ناـنهاک و  نآ  بلق  نیطایـش  هاـگدورف 

نآرق دنهد . یم  مدرم  دروخ  هب  دـنیازفا و  یم  اهنآ  هب  ار  رگید  غورد  اه  هد  مه  اهنآ  دـنیوگ ، یم  رگید  نانهاک  هب  غورد  اه  هد  اب  دـنونش ،
: دیامن یم  نایب  روط  نیا  ار  وا  هاگدورف 

نوبذاک مهرثکا  عمسلا و  نوقلی  میثا  كافا  لک  یلع  لزنت  نیطایشلا  لزنت  نم  یلع  مکئبنا  له 
هب دنونش  یم  ار  هچ  نآ  اهنآ  دندرگ . یم  لزان  راک  هنگ  يوگ  غورد  ره  رب  دنوش ؟ یم  لزان  یسک  هچ  رب  نیطایـش  مهد ، ربخ  امـش  هب  ایآ  )

(271 (. ) دنتسه وگ  غورد  ناشرثکا  دننک و  اقلا  نارگید 
دناراک هنگ  نایوگ و  غورد  وا  نایرتشم  تسا . بیرخت  داسف و  ریـسم  رد  وا  تاـئاقلا  برخم ، يذوم و  رگ ، ناریو  تسا  يدوجوم  ناـطیش 

یم دورف  هرایط  اه  هد  تعاس  ره  رد  هک  ایند  گرزب  ياه  هاگدورف  دننام  تسا ، اه  ناطیـش  دش  دمآ و  لحم  روبنز  هنال  دننام  اهنآ  بلق  هک 
. دنوش یم  دنلب  دنیآ و 

ناطیش خاش 
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نآرق و مالـسا و  هب  ندز  هبرـض  تیاـنج و  ناشراتـشک ، تراـغ و  لـتق و  دـنا و  هدرک  زورب  ناـمز  نـیا  رد  هـک  یناتفـص  ناطیـش  هـلمج  زا 
رب دننک و  یم  تموکح  زاجح  روشک  رب  هک  دنـشاب  یم  هدننک  هارمگ  دترم و  ياه  یباهو  هقرف  تسین ، هدیـشوپ  سک  چیه  رب  ناشدیحوت ،

. دنراد طلست  نیفیرش  نیمرح 
ننست لها  ياملع  زا  یکی  هک  يراخب  تسا . هدیمان  ناطیـش  خاش  ار  نانآ  هداد و  ربخ  اهنآ  ندمآ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح 
تکرب نمی  رد  ام ، هب  ایادخ ! دومرف : رابود  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  هک  دنکیم  تیاور  رمع  هللادبع  زا  دوخ  باتک  رد  تسا 

! هدب تکرب  مه  ام  دجن  هب  دییامرفب  هللا  لوسر  ای  دندرک : ضرع  باحصا  هدب ، تکرب  ماش  رد  ام ، هب  ایادخ  هدب ،
. دیآ یم  نوریب  اج  نآ  زا  ناطیش  خاش  تسا و  اه  هنتف  اه و  هلزلز  ياج  دجن !؟ دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

نآ زا  تسا . اج  نآ  زا  داسف  هنتف و  دومرف : داتـسیا و  ربنم  رانک  رد  مالـسا  ربمغیپ  يزور  تفگ : هک  دـنک  یم  تیاور  شردـپ  زا  يراخب  زین 
! دیآ یم  نوریب  ناطیش  خاش  هک  اج 

هک دیشاب  هاگآ  دومرف : درک و  قرـشم  فرط  هبور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تفگ : هک  دنک  یم  تیاور  رمع  هللادبع  زا  عفان  و 
. دیآ یم  نوریب  ناطیش  خاش  هک  اج  نآ  تسا ، اج  نآ  رد  داسف  هنتف و 

: دومرف درک و  نمی  فرط  هب  دوخ  تسد  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  تفگ : هک  دنک  یم  تیاور  رمع  نب  ۀبقع  زا  ۀنـسلا  حرـش  رد 
نارتش مد  ریز  رد  هک  تسا  یناراد  رتش  نایم  رد  یلد  گنـس  تواسق و  هک  دیـشاب  هاگآ  دـینادب و  تسا . تکربرپ  اج  نآ  هک  دیـشاب  هاگآ 

(272 .) دیآ یم  نوریب  اج  نآ  زا  ناطیش  خاش  هک  ییاج  دنتسه ،
نایم رد  یلدگنس  تواسق و  تسا ، دجن  داسف  اه و  هنتف  هلزلز و  ياج  دیوگ : یم  هدرک و  ییوگدب  دجن  زا  فیرعت و  نمی  زا  ترـضح  نآ 
خاش نوچ  هدومن ؛ خاش  هب  ریبعت  ار  یباهو  هقرف  ترـضح  دیآ . یم  نوریب  اج  نآ  زا  ناطیـش  خاش  و  دـشاب ، دـجن  نامه  هک  تسا  نارادرتش 

. دورب نیب  زا  ناویح  ندز  خاش  هلیسو  هب  ناسنا  تسا  نکمم  دشاب - . یم  كانرطخ  رایسب  تاناویح  رگید  ناسنا و  يارب  تاناویح 
ار نانآ  لاوما  دنشک ، یم  رفاک  كرشم و  ناونع  هب  ار  نیملسم  مامت  دنناوتب  رگا  اهنآ  تسا . دایز  رایسب  نیملسم  مالسا و  يارب  یباهو  رطخ 

. دننک یم  دوبان  مالسا  مسا  هب  ار  مالسا  دنرب ، یم  تراغ  هب 
لاغشا ار  هرونم  هنیدم  ناتسبرع ، ینونک  ناهاشداپ  ردپ  دوعسم ، رسپ  زیزعلادبع  یگدرکرس  هب  مجاهم  ياه  يدجن  یتقو  هک  تسا  فورعم 

هللا یلص  مالسا  ربمایپ  سدقم  ربق  دنتساوخ  دندرک ، بارخ  ار  عیقب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  باحـصا  نانز و  ناماما و  ربق  دندرک و 
مالـسا ياـیند  ضارتعا  میب  زا  هدـش ، ور  هبور  دـنه  ياـملع  رتشیب  یمالـسا و  کـلامم  رطخ  مـالعا  اـب  یلو  دـننک . بارخ  مهار  هلآ  هیلع و 

. دندرک يراددوخ 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ربق  يور  باهولادبع  نب  دمحم  ناوریپ  دوعسم و  نب  زیزعلادبع  نازابرـس  ینعی  مجاهم  ياه  يدجن  دنیوگ : یم 

دجن هک  یتفگ  وت  زیخرب ! زیخرب ، دمحم ! يا  ینعی  ناطیـشلا ) نرق  دجنلا  تلق  تنا  مق !! مق  ! ) دمحم دـندز : یم  دایرف  دـندیبوک و  یم  هوهق 
(273 (؟! تسا ناطیش  خاش 

؛ دنریگ یم  رظن  رد  اضعا  تروص و  اپ ، تسد و  وا  يارب  دننادیم ، مسج  ار  ادخ  . 1 هک : تسا  نیا  ناطیش ) خاش   ) اه یباهو  دیاقع  هلمج  زا 
ناـماما و ربق  ندرک  بارخ  . 3 دـنناد ؛ یم  زیاج  ار  نانآ  تراغ  لتق و  هتـسناد و  كرـشم  رفاـک و  ناـشدوخ  زا  ریغ  هب  ار  ناناملـسم  همه  . 2

. دنناد یم  كرش  مارح و  ار  ندرک  ترایز  . 4 هتسناد ؛ بجاو  ار  ناربمغیپ 
هجحید مراهچ  رد  هکم  نینوخ  هعمج  رد  هنوگچ  هک  میدینـش  میدـید و  ار  اهنآ  راتـشک  لتق و  تاـیانج و  زا  يا  همـش  ناـمدوخ  ناـمز  رد 

. دـنتخاس حورجم  ار  رفن  نارازه  هدرک و  ماع  لـتق  ار  ادـخ  هناـخ  ناریاز  زا  رفن  اهدـص  دـندرک و  هلمح  لاس 66  دادرم  مهن  قباـطم  مارحلا 
لتقا سوجملا  لـتقا   ) دـنتفگ یم  دـندز و  یم  داـیرف  ناـنآ ، يراـبرد  ياهدـنوخآ  یتح  هتـسناد و  كرـشم  ار  ناتـسرپ  هناـگی  نیدـحوم و 

. دیشکب ار  نیکرشم  سوجم و  نیکرشملا )
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ناطیش ربنم 

رد دـید و  ار  اج  همه  درب و  فیرـشت  جارعم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  ناـضمر  كراـبم  هاـم  مهدـفه  بش  رد  هک : تسا  ربخ  رد 
جارعم هب  هک  هتشذگ  بش  هللا ! لوسر  ای  درک : ضرع  دش و  فرشم  رورس  نآ  تمدخ  ناطیش  بش ، نآ  حبص  دومرف . تعجارم  بش  نامه 

ار و ربنم  نآ  یتخانـش  ایآ  هداتفا . ور  هب  هتخوس و  هتـسکش و  دوب ، يربنم  رومعملا ) تیب   ) پچ فرط  مراهچ  نامـسآ  رد  دـیدرب ، فیرـشت 
؟ تسیک زا  هک  دیدش  هجوتم 

متـسشن و یم  نآ  يالاب  مدوب ! نآ  بحاص  تسا و  نم  زا  ربنم  نآ  درک : ضرع  ناطیـش  تسیک ؟ زا  ربنم  نآ  ریخ ؛ دـندومرف : ترـضح  نآ 
یم بجعت  نم  یگدنب  تدابع و  زا  هکئالم  متفگ . یم  ار  نانم  ترـضح  یگدنب  هار  اهنآ  يارب  زا  دندش ، یم  رـضاح  نم  ربنم  ياپ  هکئالم 

. دنداد یم  نم  تسد  هب  دندیـسوب و  یم  ار  حـیبست  دنتـساخ ، یم  رب  کلم  رازه  نیدـنچ  داتفا ، یم  متـسد  زا  حـیبست  هک  تقو  ره  دـندرک !
نالا و  مدش . وا  هاگرد  هدنار  دش و  سکع  هب  رما  مدید  راب  کی  یلو  هدومرفن ؛ قلخ  ار  يزیچ  رتهب  نم  زا  دـنوادخ  هک  دوب  نیا  نم  داقتعا 
نوچ ییامن ، ربکت  يوش و  رورغم  ادابم  ملـسو ! هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  يا  تسین . تیدحا  هاگرد  رد  رت  نوعلم  رتدـب و  نم  زا  یـسک 

. تسین هاگآ  یهلا  ياهراک  زا  سک  چیه 
متبقاع یلو  متشادن ؛ رب  هدجـس  کی  زا  ار  مرـس  لاس  رازه  راهچ  مدوب و  هکئالم  وزج  نم  درک : ضرع  ییحی  ترـضح  اب  دوخ  تاقالم  رد 

(274 .) مدیدرگ یلاعت  قح  هاگرد  نوعلم  دودرم و  دورطم و  مدش و  نوریب  هکئالم  فوفص  زا  هک  دش  نیا 

ناطیش هاگیاج 

ره ياج  دـنراد . جایتحا  ناکم  هب  مه  اه  ناطیـش  تمایق -  خزرب و  ملاع  رد  هچ  ایند و  رد  هچ  دراد -  زاین  ییاـج  هب  ناـسنا  هک  روط  ناـمه 
زا رگا  دوش . یم  خزرب  ملاـع  دراو  درم  ناـسنا  یتقو  تسا . یـصوصخم  هاـگیاج  مادـک  ره  يارب  دراد ، قرف  يدـنلب  یتسپ و  رظن  زا  مادـک 

رگا دشاب ، یم  مالـسلا  مهیلع  هللا  ءایلوا  موصعم و  ناماما  ناربمایپ و  رانک  رد  فجن و  مالـسلا ) يداو   ) رد وا  هاگیاج  دـشاب  ناکاپ  ناکین و 
. دشاب یم  دراد ، رارق  نمی  نیمزرس  رد  هک  توهرب ، يداو  ياه  هاچ  رد  شهاگیاج  هدوب  ناکاپان  ندب و  زا 

يارب اج  نآ  دشاب و  یم  دراد  رارق  متفه  نامـسآ  رد  هک  نییلعالعا )  ) رد ناکاپ  هاگیاج  تمایق ، ملاع  رد  ندش  لخاد  خزرب و  ملاع  زا  دعب 
. دوب دهاوخ  مه  وا  ناوریپ  ناطیش و  هاگیاج  نیجس )  ) نامه و  تسا . هدش  هدامآ  قافن  لها  نامرجم و  رافک و 

: دیامرف یم  هک  دنوادخ  لوق  زا  تفگ : دمآ و  رابحالا  بعک  شیپ  سابع  نبا 
ار وا  دنشک  یم  نوریب  ناشفیثک  ندب  زا  ار  راجف )  ) ثیبخ حور  یتقو  تفگ : باوج  رد  وگب . میارب  ( 275 .( ) نیجس یفل  راجفلا  باتک  نا  )
ات دـنرب  یم  ار  ثیبخ  حور  نآ  راچان  دریذـپ ، یمن  مه  نآ  دـننادرگ  یمرب  نیمز  هب  دـنریذپ و  یمن  ار  وا  اه  نامـسآ  دـنرب . یم  نامـسآ  هب 
ره زا  هدـش  هدامآ  نیطایـش  يارب  نیجـس )  ) رد هک  يا  هجنکـش  تسا . وا  نارادـفرط  ناطیـش و  هاگیاج  هک  ییاج  ناـمه  نیمز ، هقبط  تفه 

(276 (.) ادخ رب  هانپ  . ) تسا رت  تخس  يا  هجنکش  باذع و 

ناطیش هزاغم 

راجت و دننام  دنک ، شورف  دیرخ و  اج  نآ  رد  ای  دراد و  هگن  نآ  رد  ار  شا  ییاراد  ات  دنیزگ  یمرب  دوخ  يارب  ییاج  کی  سک  ره  ایند  رد 
نآ زا  يزیچ  یـسک  رگا  دـنراذگ . یم  اج  نآ  رد  ار  دوخ  سانجا  دـننک و  یم  هیهت  یناـکد  دوخ  تراـجت  بسک و  يارب  هک  رازاـب  هبـسک 

. دنک یم  ینادنز  تازاجم و  هدرک و  بیقعت  ار  وا  هزاغم  بحاص  دربب ، هزاغم 
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ار ینوگانوگ  ياهالاک  هزاغم  نیا  رد  تسا . ایند  رد  ناطیش ، هزاغم  هناخ و  تراجت  نآ ، هک  دراد  ییاج  دوخ  يارب  مه  ناطیـش  روط  نیمه 
، عمط صرح ، قلخلاءوس ، لخب ، رخف ، تیبصع ، بضغ ، دـسح ، ربک ، زا  تسا  ترابع  هزاغم  نیا  سانجا  هداد . رارق  تاقبط  اـه و  هسفق  رد 
، طاول انز و  روج ، قسف و  توادـع ، تموصخ و  تیـصعم ، ایر ، بجع ، هنیک ، تواسق ، تلفغ ، بعل ، وهل و  رجـض ، تلاسک ، لـمالا ، لوط 

رگید فرط  رد  و  هدرک ، مظنم  بترم و  اـه  هسفق  رد  ار  ساـنجا  نیا  هزاـغم  فرط  کـی  رد  اـه . نیا  ریغ  تمهت و  تبیغ و  تراـغ ، لـتق و 
مالک یتسود  یبلط ، تحار  باوخ ، یتسود  نانز ، یتسود  ماعط ، یتسود  تسایر ، یتسود  ایند ، یتسود  دـننام : اه  ینتـشاد  تسود  هزاغم 

. تسا هدیچ  ار  مارح  یتسود  رانید و  مهرد و  یتسود  تورث ، یتسود  هبتر ، ولع و  و  یبلط ، يرترب  یتسود  يدایز ،
نب ییحی  رطاخ  نیه  هب  دهد . یم  وا  هب  دهاوخب  ار  اه  نیا  زا  مادک  ره  سک  ره  دیامن . یم  دوخ  بذج  ار  مدرم  دنک و  یم  تراجت  اهنیا  اب 

، يدرب ار  اهنآ  زا  يزیچ  رگا  اریز  نکن ؛ تقرـس  ار  هزاغم  نیا  سانجا  زا  کیچیه  سپ  تسا ، ناطیـش  هزاغم  ناکد و  ایند  دـیوگ : یم  ذاـعم 
(277 .) دیامن یمن  تیاهر  رگید  دریگب و  ار  وت  ات  دنک  یم  لابند  بیقعت و  ار  وت  ناطیش 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  اذل  تشاد . دهاوخن  وت  يارب  يزیچ  نایز ، زا  ریغ  ناطیش ، هزاغم  رازاب و  نیا 
نارسخلا قوس  ایندلا 

(278 (. ) تسا نایز  رازاب  ایند  )
: دیامرف یم  ایند  هرابرد  مالسلا  هیلع  يداه  ترضح  مهد  ماما  و 

(279 (.) دننیب یم  تراسخ  یضعب  دنرب و  یم  دوس  نآ  زا  یضعب  تسا ، رازاب  ایند  نورخآ ؛ رسخ  موق و  اهیف  حبر  قوس  ایندلا  )
یم منهج  هب  دنک و  یم  تخبدب  هراچیب و  ار  وت  نآ  بحاص  هک  دزدن  ار  يزیچ  ورن و  ناطیـش  هزاغم  رازاب و  هب  شاب ! رادـیب  ناسنا  يا  سپ 

. درب

ناطیش هراجتلا  لام 

یم يرتشم  لابند  شورف ، يارب  هدرک و  هدامآ  يا  هراجتلا  لام  هیامرـس و  يا ، هفرح  ناراد  لوپ  گرزب و  ناراد  هیامرـس  دـننام  مه  ناـطیش 
. ددرگ

. میونشب شدوخ  نابز  زا  ار  دنک  یم  هضرع  مدرم  هب  شورف  يارب  هک  ار  ناطیش  هراجت  لام  ماسقا  عاونا و  تسا  بسانم 
یم یهار  زا  هتشاذگ و  نانآ  رب  ییاهراب  دراد و  شیپ  رد  هایس  غالا  جنپ  هک  دید  ار  ناطیـش  مالـسلا  هیلع  میرم  نب  یـسیع  ترـضح  يزور 

. دور
هراجتلا لام  اهنآ  راب  هللا ! حور  يا  : درک ضرع  نوعلم  نآ  يور ؟ یم  اجک  هب  و  تسیچ ؟ اه  غالا  نیا  راـب  ناطیـش ! يا  : دیـسرپ ترـضح  نآ 

. مرب یم  شورف  يارب  تسا و 
. دراد راب  عون  کی  یغالا  ره  دنک و  یم  قرف  يرگیداب  مادک  ره  راب  ریخ ، تفگ : دنتسه ؟ شامق  کی  زا  اهراک  مه  ایآ  دومرف :

نازخ نیا  راب  تسه  هنوگ  هنوگ 
نارم یبوچ  کی  هب  ار  رخ  همه  وت 

نآ رادیرخ  دومرف : تسا . يدعت  روج و  ملظ و  تفگ : ناطیش  تسیچ ؟ غالا  نیا  راب  دیسرپ : درک و  هراشا  اهنآ  زا  یکی  هب  یسیع  ترـضح 
. روج نامکاح  ملاظ و  ناهاشداپ  داد : خساپ  تسیک ؟

و اهیدابآ ، ياهادخدک  درک : ضرع  تسا ؟ شرادـیرخ  یـسک  هچ  دومرف : يدنـسپدوخ . رورغ و  تفگ : دراد ؟ راب  هچ  یمود  غالا  دیـسرپ 
. تاهد ياس  ؤر 

نارکون اـهنآ و  نارودزم  يراـبرد و  ناـملاع  تفگ : تسیک ؟ نآ  يرتشم  دومرف : دـسح . تفگ : يا ؟ هدرک  راـب  هچ  موس  غـالا  رب  دیـسرپ :

امن تیونعم  روهظون  شبنج  هدزاود  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1197زکرم  هحفص 757 

http://www.ghaemiyeh.com


(280 (.) دنتسه ینابر  ملاع  اهنآ  دندومرف : اهنآ  هرابرد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  دنرادن . دسح  یعقاو  بوخ و  ياملع  هتبلا   ) بناجا
؛ راجت نانکراک  لامع و  راجت و  تفگ : تسیک ؟ نآ  يرتشم  دومرف : تسا . تنایخ  نآ  راب  تفگ : دـشاب ؟ یم  هچ  مراهچ  غالا  راـب  دیـسرپ :

تناما ياج  هب  نا  نآ  یلو  دنتـسرف ، یم  کیدزن  رود و  ياهرهـش  هب  شورف  دیرخ و  يارب  هداد و  رارق  دوخ  نیما  ار  اهنآ  راجت  هک  یناسک 
. دننک یم  تنایخ  يراد 

يرتشم و اه  نز  داد : باوج  دنتـسه ؟ یناسک  هچ  نآ  رادیرخ  دومرف : گنرین . داد : خساپ  تسیچ ؟ شراب  یمجنپ  شوگ  زارد  نآ  دیـسرپ :
(281 .) دنشاب یم  راب  نیا  نارادیرخ 

(282 () تسا گرزب  نانز  رکم  دیک و  میظع ؛ نک  دیک  نا  : ) دـیامرف یم  هک  اج  نآ  هتـسناد ، رت  گرزب  ناطیـش  رکم  زا  ار  نانز  رکم  نآرق 
دیک هک  یتسرد  هب  افیعض ؛ ناک  ناطیشلا  دیک  نا  : ) دیامرف یم  هک  اج  نآ  دنک . یم  یفرعم  فیعض  تسس و  ار  ناطیـش  رگم  هک  یلاح  رد 

(283 (.) تسا فیعض  ناطیش 

ناطیش هاگراک 

تسا و ایهم  هدامآ و  اج  نآ  رد  اک  لیاسو  ارک و  لوغشم  ناسنا  هک  ییاج  دنیوگ ، یم  ار  نارگراک  ياج  راک و  لحم  هناخراک ، هاگراک و 
. دوش یم  دمآ  تفر و  لحم  نآ  هب  امیاد 

لاح یب  تسس و  ترخآ  ایند و  يارب  ششوک  دراد . تراظن  دمآ و  تفر و  اجنآ  هب  هک  دراد  یهاگراک  هناخراک و  دوخ  يارب  مه  ناطیش 
. ترخآ هن  دنتسه و  ایند  قشاع  هن  تراجت ، لاح  هن  دنراد و  تدابع  لاح  هن  دنشاب ،

. درب یم  هانپ  ادخ  هب  یلاح  یب  یتسس و  زا  ناشیا  دوخ  هک  هدش  دراو  یلاح  یب  یلبنت و  هرابرد  مالسلا  هیلع  ناموصعم  زا  یتاملک  تایور و 
: دیامرف یم  نینچ  دوخ  ياه  تاجانم  رد  ناضمر  كرابم  هام  ياهبش  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

(284 .) یلاح یب  یتسس و  یلبنت و  زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  ایادخ !
دوب ییادرف  رگا  ادرف . يارب  هن  يا  هدنز  زورما  يارب  وت  اریز  زیهرپب ؛ یتسس  یلبنت و  زا  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح 

(285 .) دوب یهاوخن  نامیشپ  دوبن  ییادرف  رگا  شاب و  زورما  لثم  زین 
درک یناوتن  لمحت  ار  قح  یشاب  لولم  هتسخ و  ترخآ  ایند و  ياهراک  رد  رگا  نوچ  زیهرپب ؛ یلهاک  یگتسخ و  زا  دومرف : ترـضح  نآ  زین 

. ینام یم  زاب  قح  يادا  زا  یشاب  تسس  لبنت و  رگا  و 
هدرمژپ و دومخ و  هراومه  صخش  هک  دناشک ، یم  يرورپ  نت  هب  ار  ناسنا  دنک . یم  تیلاعف  زغم ، هاگراک  هناخراک و  نیا  رد  ناطیـش  یلب ،

ترخآ انید و  حالـصا  هار  رد  یتکرح  دهد و  ماجنا  یبوخ  هب  ار  دوخ  ترخآ  ایند و  راک  ناسنا  دراذگ  یمن  وا  دـسر . یم  رظن  هب  لاح  یب 
. دنکب دوخ 

ناطیش راعش 

راکفا بلق و  زا  راعـش  دـنهد . یم  راعـش  تادـقتعم  نامه  يور  دـنارد و  يا  هژیو  گـنهرف  اـهرواب و  یبهذـم  نید و  ره  یتلم و  موق و  ره 
گنج و نامز  رد  راعش  الومعم  تسا . صخش  ینورد  هزیگنا  رگ  نایب  نآ ، و  دریگ . یم  همشچرس  تسا  اهنآ  هب  دنب  ياپ  ناسنا  هک  ینورد 

. تسا نیرفآ  روش  هزیگنا و  . دش یم  هداد  دروخ  دز و  هزرابم و 
صوصخم راعش  مه  مالسا  رکشل  و  لبع ) لعا  لبه ، لعا  : ) دنتفگ یم  دنداد و  یم  ار  دوخ  صوصخم  راعش  هکم  ناکرـشم  ردب  گنج  رد 

تضهن دنتفگ : یم  دوخ  ياهراعش  رد  ناریا  ناملـسم  تلم  و  ( ) لجا والعا  هللا  مکلالومال  انالوم و  هللا  : ) دنتفگ یم  دنداد و  یم  ار  دوخ  هب 
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.( تسا ینیمخ  ام  ربهر  تسا ، ینیسح  ام 
نآ راعـش  درب . یم  راک  هب  دـیآ  یم  رامـش  هب  شراک  يانبم  تسا و  دـقتعم  نادـب  هک  ار  يراعـش  دـنک و  یم  دروخرب  روط  نیا  مه  ناطیش 

: دیامرف یم  هک  اج  نآ  تسا . هدومن  نایب  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ  ار  نوعلم 
نیملاعلا بر  هللا  فاخا  ینا  کنم  يرب ء  ینا  لاق  رفک  املف  رفکا  ناسنالل  لاق  ذا  ناطیشلا  لثمک 

رفاک وا  هک  یماگنه  اما  منک -  لح  ار  وت  تالکـشم  ات  دوش -  رفاـک  تفگ : ناـسنا  هب  هک  تسا  ناطیـش  نوچ  مه  مدرم  زا  يا  هدـع  راـک  )
(286 !(.) مسرت یم  تسا  نیاملاع  راگدرورپ  هک  يدنوادخ  زا  نم  مرازیب ، وت  زا  نم  تفگ : دش .

ار وا  یتـقو  هکلب  دروخ . یمن  لوـگ  ناـسنا  تروـص  نیا  رد  اریز  دـنک ؛ یمن  زاربا  ناـسنا  هب  ار  دوـخ  يرازیب  لوا ، هلهو  رد  ناطیـش  يرآ ،
! تیناسنا فرـش  ماقم و  ياراد  يدوب و  ناسنا  وت  رگن ! هاتوک  نادـجو و  یب  ناسنا  يا  ! راب دـنب و  یب  هدـنب  يا  : دـیوگ یم  هاـگ  نآ  تفیرف ،

وت ياج  هک  ورب  يدش . رفاک  دروآ  دوجو  هب  مدـع  زا  ار  وت  هک  نابرهم  يادـخ  هب  يدروخ و  ار  مدوب -  وت  نمـشد  هک  ناطیـش -  نم  لوگ 
راکشآ ار  امش  یفخم  ياه  تنوفع  اه و  یگدولآ  مدرک ، رهاظ  ار  امش  ناهن  مدیشک و  ماد  هب  ار  امـش  بوخ  دیوگ : یم  دعب  تسا . خزود 

. دنز یم  یلاحشوخ  دنخبل  نانآ  هب  سپ  مدومن .
هدعو بیرف  هتفرگ و  رارق  ناطیش  ریثءات  تحت  هک  يا  هدع  نآ  دیوش ! رفاک  دیوگ : یم  اه  ناسنا  همه  هب  تسا  رفکا )  ) شراعـش نوعلم  نآ 

دنراذگ و یم  اپریز  ار  دوخ  نادجو  نید و  دنشوپ ، یم  لمع  هماج  وا  یبلق  هتساوخ  هب  دنیوپ و  یم  ار  رفک  هار  دنروخ  ار  وا  نیغورد  ياه 
. دنوش یم  رفاک  هتفگ و  کیبل  ناطیش  هب 

ناطیش زاین  زار و 

ات دوش  یم  لسوتم  هللا  ءایلوا  هب  دـیامن ، یم  اعد  دـنک و  یم  سامتلا  لاعتم  دـنوادخ  هاگرد  هب  یهاگ  دراد ، هک  یتاذ  تثابخ  نآ  اب  ناطیش 
زا درادن ، تقیقح  دراد و  يرهاظ  هبنج  وا  لسوت  اعد و  دـیوگ . یم  غورد  یلو  دـنک . تشهب  لخاد  دـهد و  تاجن  منهج  زا  ار  وا  دـنوادخ 

: تسا لیذ  ناتساد  دوب  هدش  لسوتم  هک  ییاهاج  هلمج 
نامیا درک و  هبوت  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  نامز  رد  ءارفع )  ) مان هب  نج  زا  ینز  هک : هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 

هب دندمآ  یم  نج  زا  نیحلاص  درک . یم  هدافتسا  ناشیا  ياه  فرح  زا  دمآ و  یم  ترضح  نآ  شیپ  دش . ییوکین  مالسا  شمالسا  دروآ و 
. دندروآ یم  نامیا  دندش و  یم  ناملسم  وا  تسد 

نز نآ  دنتفگ : دیـسرپ . وا  لاح  زا  تشادن . عالطا  وا  لاح  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دش . دیدپان  زور  لهچ  تدم  هب  ینج  نز 
ار رگید  کی  ادخ  ياضر  يارب  هک  یناسک  لاح  هب  اشوخ  دندومرف : ترـضح  نآ  دنیبب . ار  وا  تفر  ادـخ  ياضر  يارب  هک  تشاد  يرهاوخ 

داتفه دومع  نآ  رب  زمرق ، توقای  زا  هدومن  قلخ  تشهب  رد  يدومع  لاعتم  دنوادخ  دومرف : دعب  دنور . یم  مه  رادید  هب  دنراد و  یم  تسود 
دنراد یم  تسود  ار  رگید  کی  ادخ  يارب  هک  یناسک  يارب  اه  نیا  همه  دراد . دوجو  هفرغ  رازه  داتفه  يرصق  ره  رد  دومن . انب  رـصق  رازه 

. تسا هدش  هتخاس 
! هللا لوسر  اـی  درک : ضرع  يدوب ؟ اـجک  ءارفع !)  ) يا : دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوـسر  ترـضح  دـمآ . ینج  نآ  یتدـم  زا  دـعب 

تراـیز هب  دـنراد و  یم  تسود  ار  رگید  مه  ادـخ  يارب  هک  یناـسک  لاـح  هب  اـشوخ  دومرف : مدوـب ، هتفر  وا  تاـقالم  هب  متـشاد ، يرهاوـخ 
. دنور یم  رگیدکی 

ضرع وگب . يدید  هچ  نآ  زا  دومرف : مدید . يروآ  تفگش  ياهزیچ  درک : ضرع  يدید ؟ هچ  ترفاسم  نیا  رد  ءارفع !)  ) يا دومرف : سپس 
نامسآ يوس  هب  ار  دوخ  ياه  تسد  هک  یلاح  رد  دیفس ، یگنس  هتخت  يور  رب  دراد . رب  رد  ار  ایند  هک  زبس  يایرد  رد  مدید  ار  سیلبا  درک :

قح هب  ار  وت  نم  هاـگ  نآ  ینک ، شتآ  لـخاد  ارم  یـشوپب و  لـمع  هماـج  يدروـخ  هک  یمـسق  هب  رگا  ایادـخ ! تفگ : یم  دوـب ، هدرک  دـنلب 
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 - ینادرگ روشحم  اهنآ  اب  یهد و  تاجن  شتآ  زا  ارم  ات  مناوخ  یم  نیسح ) نسح و  همطاف و  یلع و  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  )
. ینک رظن  فرص  نم  هانگ  زا  و 

؟ يا هدـید  اجک  دنتـسه و  یناسک  هچ  یهد  یم  مسق  اهنآ  هب  ار  ادـخ  هک  یماسا  نیا  تسا !) ناطیـش  بقل   ) ثراـحوبا يا  متفگ : وا  هب  نم 
سپ دنتـسه . ادـخ  دزن  قیالخ  نیرت  یمارگ  اهنآ  هک  متـسناد  ما . هدـید  شرع  قاس  رب  ار  اهنآ  مدآ ، تقلخ  زا  لبق  لاـس  رازه  تفه  تفگ :

اهنامـسآ لها  رگا  مسق  ادخ  هب  دندومرف : ترـضح  نآ  دنکن . یمنهج  ارم  هک  مداد  مسق  ناشیا  قح  هب  ادخ  مدش و  روآدای  ار  اهنآ  مه  نم 
(287 .) دنادرگ یم  هدروآ  رب  ار  ناشیا  تاجاح  دریذپ و  یم  ار  نانآ  ياعد  يدنوادخ  دنهد ، مسق  یماسا  نیا  هب  ار  ادخ  نیمز  و 

اعد ارچ  سپ  دنک ، یمن  ادـیپ  تاجن  دوب و  دـهاوخ  یمنهج  هراومه  تسناد  یم  ناطیـش  هک : نیا  نآ  و  دـیآ ، یم  شیپ  یلاوس  اج  نیا  رد 
؟ تسیچ شهاوخ  نیا  زا  ناطیش  دیما  دهد ؟ شتاجن  هک  دهد  یم  دنگوس  یمارگ  يایلوا  هب  ار  ادخ  دننک و  یم 

لقتنم رتالاب  تاقبط  هب  تسا -  تاقبط  نیرت  مرگ  هک  منهج -  نییاپ  تاقبط  زا  ار  وا  دـنوادخ  هک  دـشاب  تلع  نیا  هب  وا  يراودـی  ما  داـیش 
دیاش ای  و  دیامن . تشهب  لخاد  سپـس  دروآ و  نوریب  درک ، منهج  لخاد  ار  وا  هک  نآ  زا  دعب  دنوادخ  هک  دشاب  نیا  شدیما  دـیاش  و  دـنک .

. دوشن باذع  نیمز  لها  تسد  هب  دبای و  ییاهر  نیمز  لها  باذع  زا  هک  دشاب  نیا  يارب 
یم تمایق  رد  ار  اهنآ  ياعد  دزم  دشاب ، اوقت  اب  نمؤم و  رگا  دـیامن ، یم  تباجا  ار  شیاعد  دـنوادخ  دـنک  اعد  سک  ره  تسا : ثیدـح  رد 

ترخآ تقایل  نانآ  اریز  دهد ؛ یم  ایند  نیمه  رد  ار  اهنآ  يازج  دنـشابن  نمؤم  هک  یناسک  و  درادـن ، ار  نانآ  شاداپ  شزرا  ایند  اریز  دـهد ؛
دالوا رب  طلست  ینالوط ، رمع  نیمه  وا  شاداپ  و  دنهد . یم  ایند  نیمه  رد  ار  شلمع  دزم  شاداپ و  هک  تسا  هتسد  نآ  زا  ناطیش  دنرادن . ار 

. تسا شیاسآ  تعسو و  مدآ ،
شهانگ زا  دبال  و  دراد . يرترب  شبـضغ  رب  وا  تینامحر  تسا و  نیمحرلا ) محرا   ) وا هک  دوب  رظن  نیا  زا  ادخ  هب  شدیما  دـیاش  نینچ ، مه 

. دزرمایب مه  ار  وا  تسا  نکمم  سپ  دنز  یمن  ادخ  هب  يا  همطل  وا  ینامرفان  نوچ  دشوپ و  یم  مشچ 

ناطیش شتآ 

راکـشآ شتآ  یناهنپ ، ادـیپان و  شتآ  يرگید  يداع ، راکـشآ و  یکی  تسا : مسق  ود  رب  شتآ  هک  مینک  ناـیب  ار  بلطم  نیا  لوا  دراد  اـج 
. دنازوس یم  دوش و  یم  نشور  تفن  بوچ و  تیربک و  هلیسو  هب  هک  تسا  یشتآ 

. درادن يدومن  تسا و  ینورد  شتآ  نآ  و  دیآ . یم  دوجو  هب  یتحاران  بضغ و  ماگنه  رد  هک  تسا  یشتآ  ادیپان ، شتآ  و 
زا یـششوپ  اب  تفرگ  مشخ  هک  یتقو  مه  ناـسنا  تسا ، اـهزیچ  ندرب  نیب  زا  ندومن و  رتسکاـخ  ندـنازوس و  شراـک  شتآ  هک  روط  نیمه 

. دهد یم  ناشن  ار  دوخ  نارگید  ندرب  نیب  زا  نتشک و  ندرک ، حورجم  ندز ،
يا هناریو  هب  دـنازوسب و  ار  يا  هقطنم  تسا  نکمم  ددرگ و  یم  رو  هلعـش  هریغ  داب و  هلیـسو  هب  ناهگان  رتسکاخ  ریز  شتآ  هک  روط  ناـمه 

زا یبوسر  دوش و  یم  لعتـشم  یتحاران  بضغ و  هلیـسو  هب  ناهگان  تسا ، هتفهن  ناسنا  بلق  نورد و  رد  هک  مه  بضغ  شتآ  دنک ، لیدـبت 
مه بضغ  شتآ  دروآ ، یم  شوج  هب  ار  بآ  شتآ  هک  روط  ناـمه  رگید  تراـبع  هب  دنیـشن ؛ یم  ناـسنا  قورع  گر و  رد  نوخ و  رد  نآ 

. دروآ یم  نایلغ  هب  ار  بلق  نوخ 
دـهد و یم  تسد  زا  ار  شیوخ  مامز  تلاح  نآ  رد  ناسنا  رگید  دریگ ، یم  ارف  نوخ  ار  مشچ  تروص و  ندرگ ، ياـه  گر  هک  تسا  نیا 
زا تسا و  وا  نامرف  هب  ناطیـش و  رایتخا  رد  تسب  رد  ماگنه  نیا  رد  دهد  یم  روتـسد  اهنآ  هب  دراد و  شوخ  ناطیـش  هک  دنک  یم  ییاهراک 

. درادن يرایتخا  دوخ 
چیه زا  ریگد  ناـسنا  تفرگ ، تسد  رد  ار  راـیتخا  ناطیـش  درک و  رپ  ار  اـه  مشچ  نوخ  دـش و  لعتـشم  ناـسنا  هنیـس  رد  بضغ  شتآ  یتقو 

شحف و دسح ، دقح و  تتامش ، هیرخس و  حرج ، برض و  تراغ ، لتق و  هب  تسا  نکمم  درادن . یکاب  دوش  بکترم  هک  یتنایخ  تیانج و 
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. دنز تسد  هریغ  فرط و  ریقحت  درط و  وربآ ، ضرع و  کته  تمهت ، غورد و  ازسان ،
: دنرارق نیا  زا  اهنآ  دنا  هدروآ  باسح  هب  ناطیش  شتآ  ار  بضغ  هک  هدش : دراو  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ناموصعم  زا  یثیداحا 

(288 () تسا ناطیش  زا  یشتآ  هراپ  بضغ  : ) دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  . 1
: دنا هدومرف  اج  یب  بضغ  شهوکن  هرابرد  ترضح  نآ  هک  دنک  یم  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  زا  یلامث  هزمحوبا  . 2

ياهگر دریگ ، مشخ  امش  زا  یکی  نوچ  ور ، نیا  زا  دوش . یم  نشور  مدآ  نادنزرف  بلق  رد  هک  تسا  ناطیش  شتآ  زا  يا  هراپ  بضغ  نیا  )
(289 .() ددرگ یم  وا  هنیس  لخاد  ناطیش  دوش و  یم  خرس  شنامشچ  زمرق و  شتروص  رپ و  شندرگ 

بـضغ دیوگ : یم  نوعلم  نآ  دوخ  نوچ  دنک ؛ فرحنم  قح  زا  ار  ناسنا  دناوت  یم  دـسر و  یم  دوخ  يوزرآ  هب  ناطیـش  بضغ ، هلیـسو  هب 
یم منهج  يوـس  هـب  مـنک و  یم  رود  تـشهب  زا  مزادـنا و  یم  ماد  هـب  ار  ادـخ  بوـخ  ناگدـنب  نآ ، هطـساو  هـب  تـسا . نـم  راکـش  هلیـسو 

(290 .) مناشک
يوق ناولهپ و  دندرک : ضرع  تسیک ؟ امش  نایم  رد  ناولهپ  دومرف : دوخ  باحصا  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  يزور 

. دسرن كاخ  هب  وا  تشپ  هک  دوش  یم  هتفگ  یک  هب  ام  نایم  رد 
ار وا  بضغ  ات  دـنکن  ادـیپ  هار  وا  بلق  رد  ناطیـش  هک  تسا  یـسک  یقیقح  ناولهپ  هکلب  تسین . ناولهپ  یگژیو  نیا  ریخ ؛ دومرف : ترـضح 

مـشخ يراد ، نتـشیوخ  هلیـسو  هب  تسا و  ادـخ  دای  هب  هشیمه  هک  تسا  یـسک  اـناوت  دـنک . رپ  ار  وا  ياـه  گر  نوخ  و  دـنادرگ ؛ رو  هلعش 
هب دیاب  دیشک  هنابز  دش و  رو  هلعش  بضغ  شتآ  یتقو  يوه ) بلغ  نم  سانلا  عجشا  ( ) 291 .) دنز نیمز  رب  ار  وا  دنک و  بولغم  ار  شیوخ 

. درک شوماخ  درب و  نیب  زا  ار  نآ  درس  بآ  اب  نتفرگ  وضو  هلیسو 
هلیسو هب  مه  شتآ  شتآ ، زا  ناطیـش  تقلخ  و  تسا ، ناطیـش  زا  بضغ  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هراب  نیا  رد 

(292 .) دنیشنورف وا  بضغ  شتآ  ات  دریگب ، وضو  دیاب  دنک  بضغ  اهامش  زا  یکی  رگا  سپ  دوش . یم  شوماخ  بآ 
كانرطخ رکـشل  نیا  اب  دـهد  یم  ماجنا  هک  ار  يزیر  نوخ  لتق و  اشحف ، داسف ، اه ، هنتف  ماـمت  ناطیـش  هک : دوش  یم  هتفرگ  هجیتن  نیارباـنب ،

. دور یم  ناسنا  گنج  هب  نآ  کمک  اب  دهد و  یم  ماجنا 

ناطیش گنج 

شناوریپ نادـنزرف و  ای  دـنیبب  بیـسآ  شدوخ  هک  نیا  زا  هار ، نیا  رد  دور و  یم  ناسنا  گنج  هب  ورین  امت  اـب  ناطیـش  هک  ییاـهاج  زا  یکی 
. دشاب یم  شلآ  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  دورد  ادخ و  رکذ  مرگرس  ناسنا  هک  تسا  یماگنه  رادن ، یمیب  دهد 

یتخس تالکشم و  رد  ملس ! هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  تما  يا  : دندومرف رکذ ، اعد و  هرابرد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
رب دـهد  يرای  ار  هکئـالم  لاـعتم  دـنوادخ  هک  دـیناوخب  ار  اـهنآ  دـیوش و  وا  لآ  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  نماد  هب  تسد  اـه 

ار اه  يراکوکین  هک  وا  تسار  فرط  رد  یکی  تسا  وا  اب  کلم  ود  امش  زا  مادک  ره  اریز  دننک ؛ فرحنم  ار  امش  دنهاوخ  یم  هک  ینیطایش 
یم هارمگ  ار  وا  هک  تسا  سیلبا  بناـج  زا  ناطیـش  ود  وا  اـب  زین  دـنک . یم  تشادداـی  ار  ناـهانگ  وا  پچ  فرط  رد  يرگید  دـسیون و  یم 

: دیوگبو دناوخب  ار  ادخ  دوش ، ادیپ  شبلق  رد  یساوسو  امش  زا  یکی  رگا  سپ  دننک .
(. نیبیطلا هلآ  دمحم و  یلع  هللا  یلص  میظعلا و  یلعلا  هللااب  الا  ةوق  لوح و ال  (ال 

نیا دـنیوگ : یم  دـننک و  یم  تیاکـش  صخـش  نآ  زا  سیلبا  سپ  دـنور  یم  دـنیامن و  یم  یفخم  ار  دوـخ  ناطیـش  ود  نآ  ماـگنه  نیا  رد 
! امن رتدایز  ار  ام  تیعمج  درک  هتسخ  ار  ام  صخش 

ار وا  اـت  دـنریگ  یم  رارق  وا  ربارب  رد  دـنیآ و  یم  نآ  زا  سپ  دنـسرب . رفن  رازه  هب  اـت  دـنادرگ  یم  رتداـیز  ار  اـهنآ  تیعمج  مه  نوـعلم  نآ 
ربمایپ رب  دورد  دیوگ و  یم  یهلا  يانث  رکذ و  صخش  نآ  دنازدنا  یم  کش  هب  دننک و  یم  هسوسو  ار  وا  تقو  ره  دننک . هارمگ  فرحنم و 
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یمن یقاب  نانآ  يارب  يذوفن  هار  دنوش و  هریچ  وا  رب  دنناوت  یمن  رگید  نیطایش  دتسرف . یم  وا  تیب  لها  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا 
وا گنج  هب  اصخش  تدوخ  هک  نیا  رگم  تسین ، وا  رب  يذوفن  هار  چیه  دنیوگ : یم  دنور و  یم  سیلبا  شیپ  زاب  دندرگ . یم  ناریح  دنام و 

. ینک هارمگ  اوغا و  ار  وا  يورب و 
شنایرکـشل اب  هک  تسا  نیعل  سیلبا  نیا  هکئالم ! يا  دیامرف : یم  دنوادخ  دریگ . یم  تسد  هب  ار  رکـشل  یهدـنامرف  شدوخ  سیلبا  سپس 

هتشرف رازه  دص  ناطیش  ره  لباقم  رد  سپ  دیریگب . رارق  شنایرکشل  وا و  لباقم  رد  دیورب  دنا ، هتفرگ  رارق  نم  ناگدنب  زا  يا  هدنب  ربارب  رد 
هحلـسا دراک و  نامک ، ریت و  هزین ، ریـشمش و  مادـک  ره  تسد  رد  و  دنتـسه ، شتآ  زا  ییاه  بسا  رب  راوس  هک  یلاـح  رد  دـندنب ؛ یم  فص 

یم ریـسا  ریگتـسد و  ار  سیلبا  دوخ  دنـشک . یم  نانآ  زا  دـنگنج و  یم  اهنآ  اب  دوخ  ياه  حالـس  اـب  ناگتـشرف  تسا ، شتآ  زا  رگید  ياـه 
هک يداد  هدعو  نم  هب  ایادخ ! دیوگ : یم  دوش و  یم  دـنلب  نوعلم  نآ  دایرف  تقو  نآ  دـننک . یم  هلمح  وا  هب  دوخ  ياهریـشمش  اب  دـنیامن و 

. يراد هاگن  هدنز  نیعم  زور  ات  یشکن و  ارم 
وا رب  ار  حالـس  هک  مدادن  هدعو  یلو  مشکن ، مناریمن و  ار  وا  هک  مداد  هدعو  نم  دیوگ ، یم  تسرد  هکئالم ! يا  : دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ 

ار وا  نم  دنیک . حورجم  دینزب و  دوخ  ياه  حالـس  اب  ار  وا  دیناوت  یم  ات  منکن . شا  یمخز  مناشچن و  وا  هب  ار  باذع  درد و  منکن و  طلـسم 
دننک و یم  اهر  ار  وا  هاگ  نآ  دوش . یم  حورجم  شندب  مامت  هک  دننز  یم  ردـق  نآ  ار  يو  هکئالم  سپ  مراد . یم  هاگن  هدـنز  مشک و  یمن 
وا ياه  بیـسآ  دنک . یم  هیرگ  هلان و  دـنا  هدـش  هتـشک  هک  شنادـنزرف  يارب  مه  دوخ و  ياه  مخز  درد و  يارب  مه  نوعلم  نآ  دـنور . یم 

یهلا و يانث  دمح  رب  نمؤم  رگا  زین  دنوش . یم  رفاک  دنروآ و  یم  رکـش  ادخ  هب  هک  ناکرـشم  يادـص  ندینـش  اب  رگم  دـبای ، یمن  يدوبهب 
ادخ رکذ  يو  هک  یماگنه  ات  دوش  یمن  نامرد  مه  ناطیش  ياه  مخز  دزرو ، رارصا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  رب  دورد 

(293 .) دنک یم  ادیپ  دوبهب  سیلبا  تاحارج  هاگآ  دیامن ، تفلاخم  دوخ  يادخ  اب  دنک و  شومارف  ار 
لوا دراذـگ . یم  تشپ  رب  نیز  دـنز و  یم  هنهد  وا  هب  هک  ییاج  ات  دوش  یم  بلاـغ  هدـنب  نیا  رب  درک ، ادـیپ  لـماک  يدوبهب  هک  نآ  زا  سپ 
هدامآ شتـشپ  تسا و  ام  رایتخا  رد  نالا  ادخ ، هدـنب  نیا  دـیوگ : یم  دوخ  نارای  هب  هدـش و  هدایپ  نآ  زا  دـعب  دوش ، یم  راوس  وا  رب  شدوخ 

شراوس میناوت  یم  میهاوخب  تقو  ره  ام  و  دیوش ! راوس  وا  ندرگرب  دـیناوت  یم  دیـشاب  لیام  امـش  زا  مادـک  ره  دـشاب . یم  ام  يراوس  يارب 
. میوش

هیرگ کشا و  رپ  هراومه  ناطیـش  مشچ  دیهاوخ  یم  رگا  مدرم ! يا  : دـندومرف باتک  نیا  زا  سپ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
ار ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  رب  دورد  دـخ و  رکذ  دیـشاب و  ادـخ  تداـبع  تعاـطا و  هب  دوشن ، ناـمرد  شیاـه  مخز  دـنک و 

امـش ندرگ  هدرگ و  رب  شرکـشل  وا و  دهاوخب  تقو  ره  دیتسه و  سیلبا  ناگدنب  زا  امـش  هک  دینادب  دشاب ، نیا  زا  ریغ  رگا  دینکن . شومارف 
(294 (.) دنناشک یم  دنهاوخب  هک  اجک  ره  هب  ار  امش  و   ) دنوش یم  راوس 

ناطیش ماقتنا 

زا مدرم  ندرک  فرحنم  اب  یهاگ  گنج ، هلیسو  هب  یهاگ  دریگ . یم  مدآ  دالوا  زا  ار  دوخ  ماقتنا  دناوتب  هک  يا  هلیـسو  ره  اب  نوعلم  ناطیش 
نابز زا  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هک  ار  یناتـساد  تسا  مزال  اج  نیا  رد  نانامیا . تسـس  لد  رد  ههبـش  ياقلا  اب  یهاگ  تقیقح ، قح و  هار 

. مینک نایب  دیامرف  یم  لقن  ناطیش 
، مدرک هدـهاشم  وا  رد  ار  گرم  راثآ  نم  دز و  مراوگرزب  ردـپ  رـس  رب  تبرـض  نوعلم ، مجلم  نبا  نوچ  دومرف : مالـسلا  اـهیلع  يربک  بنیز 

نآ مونشب . امـش  كرابم  بل  ود  زا  ار  نآ  متـشاد  تسود  هک  هتفگ  نم  يارب  یثیدح  نمیا  وا  راوگرزب ! ردپ  يا  : مدرک ضرع  متفر و  شیپ 
. تسا هدرک  لقن  هداد و  حرش  وت  يارب  نمیا  ما  هک  تسا  نامه  ثیدح  مناگدید ! رون  يا  : دومرف ترضح 

ریگتـسد ریـسا و  رهـش  نیا  رد  سرت  يراوخ و  لاح  هب  تمـصع  تیب  لـها  زا  سک  یب  ناـنز  سرون و  نارتخد  زا  یعمج  ار  وت  هک  منارگن 
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منک یم  رما  ار  امش  بنیز ! يا  ! نم هدید  رون  يا  دنشاب . هدرک  هطاحا  ار  امش  راوخ  مدآ  ناگرگ  دننامه  امـش  نانمـشد  و  دیدرگ . نانمـشد 
نیمز يور  مامت  رد  تقو  نآ  رد  دیرفآ ، یتسین  هدرپ  سپ  زا  ار  زیچ  همه  تفاکش و  ار  هناد  هک  يدنوادخ  نآ  قح  هب  ییابیکـش . ربص و  رب 

. دوب دهاوخن  امش  نایعیش  امش و  زا  ریغ  هب  یتسود  یلو و  دنوادخ  يارب  دنتسه . امش  ناتسود  نایعیش و  امش و  طقف  ادخ  ناتسود 
همه اـب  نیعل  سیلبا  زور  نآ  رد  دومرف : درک ، لـقن  اـم  يارب  ار  ثیدـح  نیا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  یناـمز  مرتـخد !

! تعامج يا  : دنیوگ یم  دننک و  یم  باطخ  شیوخ  ناتسود  همه  هب  دنوش و  یم  هدنکارپ  نیمز  يور  رد  رورس  یشوخ و  رـس  اب  شناروای 
ثاریم هب  اـهنآ  ناگدنـشک  هب  ار  منهج  مدـناشچ . ناـنآ  هب  ار  يدوباـن  نیرتدـب  متفرگ و  مدآ  هیرذ  زا  ار  دوخ  ماـقتنا  هک  دـیراد  شوخ  لد 

هک تسا  امـش  رب  دنیامن . ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  نآ  زا  يوریپ  دـنوش و  هداوناخ  نیا  نماد  هب  تسد  هک  یتعامج  رگم  میداد ،
اهنآ هرابرد  دـنیامن . ینمـشد  اهنآ  ناتـسود  هداوناخ و  نیا  اب  هک  دـینک  يراک  دـییامن . رود  هداوناخ  نیا  زا  ههبـش  ییاـفو و  یب  هب  ار  مدرم 

! دنوش یمنهج  دنور و  نوریب  نید  زا  اهنآ  همه  ددرگن و  راگتسر  رفن  کی  دوش و  مکحم  اهنآ  یهارمگ  تلالض و  رفک و  ات  دینک  تیدج 
دناد یم  هک  ور  نیا  زا  تسا ؛ نتفگ  غورد  وا  راـک  هک  نیا  اـب  تفگ ؛ تسار  نخـس  نیا  رد  سیلبا  هنییآ  ره  بنیز ! يا  ! نـم هدـید  روـن  يا 

تـشگزاب شـشخب و  لـباق  هریبـک ) ناـهانگ  رگم   ) امـش ناتــسود  ناـهانگ  و  تـسین . ینتفریذـپ  يا  هدیدنــسپ  راـک  چـیه  نانمــشد  يارب 
(295 .) تسا

ناطیش سنج  مه 

یناسک تسا . هولصلا ) كرات   ) ناطیش سنج  مه  دنک . یم  تساخرب  تسشن و  اهنآ  اب  هک  دراد  ییاه  سنج  مه  نایمدآ ، دننام  مه  ناطیش 
. دننک یم  كرت  ار  نآ  دنتسین و  لئاق  یشزرا  زامن  يارب  هک 

(. تسا زامن  زا  هدننک  يرود   ) نم سنج  مه  درک : ضرع  تسیک ؟ وت  سنج  مه  دیسرپ : ناطیش  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
زامن و زا  دـناوخ و  یمن  زامن  یهاگآ  اب  هک  نآ  ور ، نیا  زا  دـناوخ . یمن  مه  زامن  دز و  زابرـس  مدآ  رب  هدجـس  زا  دوخ  تساوخ  هب  ناطیش 

مدآ درادن ، یکاب  تراغ  لتق و  تیانج ، تنایخ و  هانگ ، داسف و  زا  ناطیش  تسا . وا  سنج  زا  دنک ، یم  يرود  تاعامج  هعمج و  دجسم و 
، تسا مدرم  یهارمگ  بیرف و  یپ  رد  ناطیش  درادن ، داقتعا  مه  زامن  یب  مدا  درادن ، اد  هب  داقتعا  نامیا و  ناطیش  درادن ؛ یکاب  مه  زامن  یب 

. تسا مدرم  نداد  بیرف  ددص  رد  مه  زامن ) كرات  )
دنچ درب  یم  دای ا  زا  تسا و  زامن  لاح  رد  هک  دنک  شومارف  ات  دنک  یم  راداو  ار  وا  دـیآ و  یم  ناطیـش  دوش ، یم  زامن  لوغـشم  هک  ینمؤم 
زامن يارب  هدب ، ماجنا  ار  رگید  ياهراک  الاح  هک  دنک  یم  شا  هسوسو  نم ، ؤم  ندـناوخ  زامن  ماگنه  مه  زامن  یب  صخـش  دـناوخ . تعکر 

؟! یناوخ یم  ار  زامن  ادعب  تسا ، دایز  تقو 
یم رب  وا  شود  زا  ار  تمحز  دـننک ، یم  کمک  ناطیـش  هب  اهراک  رد  اـهنآ  نوچ  تسا ، لاحـشوخ  یـضار و  دوخ  ناـسنج  مه  زا  ناـطیش 

: اریز تسا ؛ رتدب  مه  ناطیش  زا  یتح  زامن  یب  ( 296 .) دننک یم  کبس  ار  وا  ياهراک  دنراد و 
درکن اطخ  کی  زجب  تشگ  هدنار  هک  ناطیش 

. درکن اضر  مدآ  هدجس  يارب  ار  دوخ 
زامن یب  رتهب ز  هبترم  رازه  ناطیش 

درکن ادخ  رب  نیا  مدآ و  رب  ار  هدجس  وک 

ناطیش رادرابنا 
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زا تسارح  يارب  یناراد  رابنا  نایمدآ  هک  هنوگ  نامه  دنـشاب ؛ شا  ییاراد  راد  هگن  ناـبهگن و  اـت  دریگ  یم  تمدـخ  هب  ار  یناـسک  ناـطیش 
یم هریخذ  دنهد و  مین  ار  دوخ  یعرش  ياه  یهدب  هک  ار  ییاه  مدآ  ات  هتخاس  دوخ  ریزو  ار  نانآ  ناطیش  دنریگ . یم  تمدخ  هب  دوخ  لاوما 

. دننک يزودنا  هیامرس  رتشیب  هچ  ره  هک  دنیامن  کیرحت  دننک ،
، هک دوب  نیا  اهنآ  هلمج  زا  دیسرپ ، وا  زا  لاؤس  دنچ  دید . يروآ  تفگش  هفایق  اب  ار  ناطیش  يزور  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

؟ تسیک وت  راد  هنازخ 
(297 .) دنناسر یمن  دنناسرب  دیاب  هک  یفرصم  هب  دننک و  یم  عمج  ار  اهنآ  دنهد و  یمن  ار  دوخ  لام  تاکز  هک  یناسک  درک : ضرع 

یم هراب  نیا  رد  نآرق  دـناسرت . یم  يزیچ  یب  رقف و  زا  دـنک و  یم  عنم  ار  نانآ  ناطیـش  دـنزادرپب . یـسک  هب  يزیچ  انایحا  دـنهاوخب  رگا  و 
: دیامرف

ءاشحفلاب مکرمءای  رقفلا و و  مکدعی  ناطیشلا 
تاهوجو تاکز و  رگا  دیوگ : یم  دهد و  یم  يزیج  یب  رقف و  هدعو  ناسنا -  هب  نامورحم ، هب  قافنا  تاکز و  تخادرپ  ماگنه  ناطیش -  )

(298 .() دش دهاوخ  هاتوک  ایند  لام  زا  تتسد  يوش و  یم  ریقف  هدنیآ  رد  یهدب  ار  دوخ  لام 
رد یناسآ  هب  ار  نآ  دیروآ و  تسد  هب  یلام  تالکشم  یتخس و  اب  دیـشکب و  تمحز  امـش  ارچ  دیوگ : یم  دنک و  یم  هسوسو  ار  اه  ناسنا 

نیا دیوشن . نارگید  جاتحم  هک  دینک  هریخذ  هدنیآ  يارب  دـیروآ و  رد  هرقن  الط و  تروص  هب  ار  ناتلام  یفاضا  دـیهد ؟ رارق  نارگید  رایتخا 
اهنآ تشپ  ولهپ و  تروص و  هب  دـننک و  یم  غاد  منهج  شتآ  رد  ار  هرقن  الط و  نآ  تمایق  رد  : ) دومرف ادـخ  هک  دـننک  یم  شومارف  مه  اه 
(299 .() دیدومن هریخذ  عمج و  ایند  رد  هک  تسا  يا  هرقن  الط و  نامه  اه  نیا  ار ، ادخ  باذع  دیشچب  دنیوگ : یم  اهنآ  هب  دنراذگ و  یم 

تمایق رد  مه  هدرک و  ررض  ایند  رد  مه  هک  دروخن ، ار  وا  ياه  هسوسو  لوگ  دهدن ، رارق  ناطیـش  راد  هنازخ  ار  دوخ  هک  تسا  یـسک  لقاع 
. دوش راچد  تخس  باذع  هب 

هنازخ رد  ار  نآ  یعرش ، ياه  یهدب  رگید  تاکز و  نتخادرپ  اب  هکلب  دنک ؛ یمن  ناطیش  راد  هنازخ  ار  دوخ  طقف  هن  هک  تسا  یسک  رایـشه 
. تسا ناراد  هنازخ  نیرتهب  مه  ادخ  دهد و  یم  رارق  ادخ 

ناطیش ياهریت 

: تسا مسق  دنچ  رب  اهنآ  دوش . یم  ور  هبور  نمشد  اب  اهنآ  هلیسو  هب  هک  دراد  ییاهریت  نمشد  رب  يزوریپ  يارب  ناطیش 
يریت مرحمان  هب  ندرک  هاگن  : ) دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  تسا . مارح  ناسنا  رب  هک  دشاب  یم  ییاه  نز  هب  ندرک  هاگن  یکی 

ار اج  نآ  دهد و  یم  رارق  فده  ار  بلق  هنیـس و  دمآ ، نوریب  مشچ  هلچ  زا  هاگن  یتقو  دور ، یمن  اطخ  هک  تسا  سیلبا  ياهریت  زا  مومـسم 
(300 .) دور یم  هناشن 

هاگن اب  ار  دوخ  مشچ  لاح  نیع  رد  دنشاب  رادرهوش  هک  دنک  یم  ادیپ  تدش  ینانز  رب  دنوادخ  بضغ  دومرف : هراب  نیا  رد  لوسر  ترـضح 
. دننک ریس  نارگید  هب  ندرک 

یمن راـطخ  هب  هک  دنتـسه  نم  ياـهریت  زا  يریت  اـه  نز  دـیوگ : یم  مالـسلا  هیلع  ییحی  رتضح  اـب  ناطیـش  رادـید  رد  دنتـسه . اـه  نز  مود :
(301 .) دنور

، تسا زیگنارب  داـسف  هک  ییاـهزیچ  هلمج  زا  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  ناـنموملا  ریما  ترـضح  تسا ، راـنید  مهرد و  لوپ و  یتـسود  موس :
(302 .) ادخ هدنب  هن  تسا  ایند  هدنب  دشاب  هتشاد  تسود  ار  اهنآ  هک  یسک  دنا  ناطیش  ياهریت  اهنآ  ود  شاب  یم  رانید  مهرد و 

نآ درک و  هجوت  اهنآ  يوس  هب  ناطیـش  دش ، هدز  هکـس  اهنآ  رب  دـمآ و  دوجو  هب  رانید  مهرد و  هک  راب  نیلو  تسا : هدـش  لقن  سابع  نبا  زا 
هنیـس هب  رگید  راب  داد و  رـس  يا  هلان  یلاح  شوخ  زا  سپـس  دنابـسچ . دوخ  هنیـس  هب  نآ  زا  دعب  تشاذـگ ! دوخ  مشچ  رب  تشادرب و  ار  ود 
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دنچ ره  دنشاب ؛ هتـشاد  تسود  ار  امـش  مدآ  ینب  رگا  دیتسه ! نم  یلق  هویم  مشچ و  ینـشور  رون و  هکـس ، ود  امـش  تفگ : دنابـسچ و  دوخ 
(303 .) تسا سب  میارب  لوپ  نتشاد  تسود  نامه  تسین . یکاب  ارم  دتسرپن ، تب  رگید 

ایرد هب  ار  نوعرف  درب ، یم  ورف  نیمز  لد  هب  ار  نوراـق  دروآ ، یم  رد  اـپ  زا  ار  تیـصخش  نیرت  گرزب  اـهریت ، نیا  هلیـسو  هب  ناطیـش  يرآ !
. دنک یم  تخبدب  هراچ و  یب  ار  رگید  ناسنا  اه  نویلیم  نوعلم و  یضاق  حیرش  یمنهج ، ار  دعس  رمع  قرغ ،

ناطیش بکرم 

راوس راذگ  تشگ و  يارب  هک  دراد  جایتحا  بکرم )  ) هب مه  ناطیش  دراد  زاین  يراوس  بکرم )  ) هب اهدمآ  تفر و  رد  ناسنا  هک  روط  نامه 
. دوش نآ  رب 

رد هک  هنوـگ  نآ  ناطیـش  بکرم ) . ) دـننک یم  هدافتـسا  نآ  زا  دنتـسه و  کیرـش  ود  ره  تسه و  مه  ناـسنا  بکرم ) ، ) ناطیـش بـکرم ) )
رد دـهد . یم  يراوس  ناطیـش  هب  هک  تسا  نیمه  دـننک  شهوکن  ار  رتـش  دوـش  یم  ثعاـب  هک  یللع  زا  یکی  تسا . رتـش )  ) هدـمآ تاـیاور 
زین و  دراد ، تهارک  نارتش ، راـطق  ناـیم  زا  نتـشذگ  دـیوگ : یم  لـع  نیمه  هب  تسا و  ناطیـش  يراوس  بکرم )  ) رتـش هک : هدـمآ  یتـیاور 

. دور یم  هار  یناطیش  رتش  ود  ره  نایم  هک  نآ  رگم  تسین  يرتش  راطق  چیه  دیوگ :
زا ناطیش  ات  دییوگب  هللا ) مسب   ) دیوش رتش  راوس  دیهاوخ  یم  هاگره  تسا . راوس  یناطیـش  رتش  ره  ناهوک  تشپ و  رب  هدمآ : رگید  ياج  رد 

. دنک یم  تعاطا  ناویح  نآ  هدرک و  یهن  رما و  نآ  هب  مه  ناطیش  تسا . هدش  قلخ  نج  نیطایش و  زا  رتش  هک : هدش  هتفگ  و  دوش . هدایپ  نآ 
زا دـنیامرف : یم  رازگزامن  ناکم  هرابرد  گرزب  عجارم  اهقف و  دـنوش ، یم  راوس  اهنآ  رب  دنتـسه و  نیـشن  مه  رتش  اب  نیطایـش  هک  ور  نیا  زا 

. تسا نیطایش  ناکم  اج  نآ  اریز  دنناباوخ ؛ یم  ار  نارتش  هک  تسا  ییاج  دوش ، هدناوخ  زامن  دراد  تهارک  هک  ییاهاج 
زامن دـیناباوخ ، یم  ار  نارتش  هک  ییاج  هاـگباوخ و  رد  دـنومرف : ترـضح  نآ  هک  هدـش  لـقن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا 

(304 .) دیناوخب زامن  بلق  روضح  هجوت  اب  دنراذگ  یمن  تسا و  ناطیش  نج و  زا  رپ  اج  نآ  اریز  دیناوخن ،
هدش هدناوخ  ادخ  رتش  مان  هب  هک  دنتسه  اهرتش  نیرتهب  زا  اهنآ  زا  یـضعب  دشاب ، ناطیـش  يراوس  بکرم  يرتش  ره  هک  تسین  روط  نیا  هتبلا 

. ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمغیپ  هقان  ربمغیپ و  حلاص  رتش  دننام  دنا 

ناطیش ندش  هدنار 

يالاب نوعلم  نآ  دندرک . یم  بصن  رون  ملع  دنتشاذگ و  یم  يربنم  یهلا  شرع  رانک  رد  درک ، ادیپ  هار  متفه  نامسآ  هب  ناطیش  نآ  زا  دعب 
راذگاو يرگید  هب  غیلبت  رما  نیا  يزور  رگا  تفگ : دوخ  شیپ  دیسر . هبترم  ماقم و  نیا  هب  نوچ  داد ؛ یم  زردنا  ار  هکئالم  تفر و  یم  ربنم 

. تسناد یم  رتالاب  همه  زا  رهد و  هناگی  لمع  ملع و  رد  ار  دوخ  يو  نوچ  منک ؛ یمن  تعاطا  وا  زا  نم  دوش 
دندرک شهاوخ  ناطیـش  زا  دش . دهاوخ  راتفرگ  يدـبا  نیرفن  هب  ادـخ  هاگرد  نابرقم  زا  یکی  يدوز  هب  هک  دـندید  حول  رد  هکئالم  يزور 

اه لاس  نم  تسین . طوبرم  امـش  نم و  هب  هیـضق  نیا  تفگ : باوج  رد  دـنکن . التبم  الب  نیا  هب  ار  ناشیا  زا  مادـک  چـیه  ادـخ  هک  دـنک  اعد 
زا ار  شدوخ  یلو  نادرگ . نمیا  ار  ناشیا  ایادـخ ! تفگ : درک و  اـعد  وا  دـندرک . حاـحلا  زاـب  هکئـالم  ما ! هتفاـی  عـالطا  ینعم  نیا  رب  تسا 

. درک شومارف  تشاد  هک  يرورغ 
يراک هب  ار  وا  رگا  میا . هتشاد  یمارگ  اه  يرادروخرب  عاونا  هب  ار  وا  هک  تسا  يا  هدنب  ام  دزن  دنا : هتـشون  تشهب  رد  رب  دید  ناطیـش  يزور 

نعل ار  دوخ  هک  تسناد  یمن  درک و  یم  نعل  ار  وا  لاس  رازه  يو  دوخ  دش . دهاوخ  راتفرگ  يدبا  تنعل  هب  هک  دنک  یم  یچیپرـس  میراداو 
شمـسا نوچ  سیلبا - ) یلع  هلا  هنعل   ) دوب هدش  هتـشون  اج  نآ  رد  تشاد  یم  رب  رـس  درک و  یم  يا  هدجـس  اج  ره  تدم  نآ  رد  دنک ! یم 
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. تسا شدوخ  هک  تسناد  یمن  دوب -  لیزازع 
تسا يا  هدنب  دومرف : تسیک ؟ هدش ، هدنار  نوعلم  نیا  ایادخ ! دیـسرپ : میجرلا ) ناطیـشلا  نم  هللااب  ذوعا  : ) هدش هتـشون  حول  رد  دید ، يزور 

نم هب  ار  وا  درک : ضرع  دش ، دهاوخ  تخبدب  راوخ و  درک و  دهاوخ  ینامرفان  ارم  وا  یلو  ما ، هدرک  صوصخم  اه  تمعن  عاونا  هب  ار  وا  هک 
. دشاب تازاجم  بجوتسم  ات  تسا  هدرکن  یچیپرس  درمت و  وا  زونه  یسانشب . ار  وا  هک  تسا  دوز  دومرف : منادرگ . شکاله  ات  نک  یفرعم 

هدجـس زا  ارم  ایادخ ! تفگ : دیدرگ . یهلا  هاگرد  هدنار  تسایر  بح  رطاخ  هب  درکن و  لوبق  دنک  هدجـس  مدآ  هب  دش  رومءام  هک  یماگنه 
نآ زج  نم  یهد و  ماجنا  دیاب  منک  یم  رما  وت  هب  هچ  نآ  دش : باطخ  دشاب ! هدرکن  نونکات  یسک  هک  منک  یتدابع  ار  وت  ات  راد  فاعم  مدآ 

(305 .) درک نوریب  تشهب  زا  ار  وا  مهاوخ و  یمن 

ناطیش ماد 

ماد مه  ناطیـش  دراد . زاین  ماد  هب  دروآ  رد  دوخ  رایتخا  هب  ار  گنلپ ) ریـش و  لـیف ، گـنهن ، لـیبق  زا   ) تاـناویح یخرب  هک  نیا  يارب  ناـسنا 
. دنشاب هتشاد  قرف  مه  اب  تسا  نکمم  اه  ماد  دنک . یم  دیص  ار  اه  ناسنا  اهنآ  هلیسو  هب  هک  دراد  ییاه 

هک ییاهزیچ  زا  یکی  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  نینموملا  ریما  دروآ . یم  رد  ناطیش  نامرف  هب  ار  راکش  ماد  نیا  تسا . بارش  اه  ماد  زا  یکی 
مارح وا  رب  تشهب  دشاب ؛ هتشاد  تسود  ار  بارش  هک  یسک  دشاب . یم  ناطیش  ماد  نآ  تسا و  رمخ  برـش  دزیخ ، یم  رب  نآ  زا  داسف  هنتف و 

(306 . ) دوش یم 
یم فک  زا  شلقع  راهم  تشگ  هدولآ  نادب  دش و  هسوسو  هک  یماگنه  یلو  تسا ؛ اج  رب  وا  ورعـش  لقع و  دشاب  هدروخن  بارـش  ناسنا  ات 

نادرگور يراـک  چـیه  زا  دـنزب و  تسد  یهاـنگ  ره  هب  تسا  نکمم  دوـش . یم  ناوـیح  زا  رت  تـسپ  رتدـب و  هـکلب  تاـناویح  دـننام  دور و 
هک يرکف  اب  دور و  یم  نیب  زا  وا  يایح  دـش ، تسم  یتقو  یلو  دـنک  یم  مرـش  ناهانگ  يرایـسب  ماـجنا  زا  نآ  زا  شیپ  نوچ  دوب . دـهاوخن 

. دوش یم  رت  هدنرد  مه  ناویح  زا  دراد ،
ره هب  ار  وا  ناطیـش  دنز . یم  انعم  یب  چوپ و  ياه  فرح  دنک ، یم  یـشک  مدآ  دور ، یم  داسف  اشحف و  لابند  انلع  دوش  تسم  ناسنا  هاگره 

. دنک زواجت  دوخ  رهاوخ  ردام و  هب  ای  دشکب  ار  دوخ  ناکیدزن  ردام و  ردپ و  تسا  نکمم  یتسم  رثا  رد  درب . یم  دهاوخب  هک  یهار 
ار دوخ  ریپ  ردپ  دیاب  يوش  اهر  نم  تسد  زا  یهاوخ  یم  رگا  متسه . گرم  نم  تفگ : دش و  دراو  یناوج  رب  يزور  ناطیـش  هک : هدش  لقن 
هک مردـپ  تفگ : درک و  رکف  يردـق  ناوج  يروخب ، بارـش  زا  هعرج  دـنچ  اـی  ینکـشب ، ار  دوـخ  رهاوـخ  هنیـس  اـپ و  تسد و  اـی  یـشکب ،

هعرج دـنچ  دوخ  تاـجن  يارب  اـما  منک . یمن  یملاـظ  اـهنآ  هراـبرد  تسا ، زیزع  نم  يارب  هک  مه  مرهاوـخ  تسا . بجاو  نم  رب  شمارتـحا 
ار دوخ  ردپ  مه  درک ، راتفرگ  بارش  ماد  رد  تخادنا و  ماد  هب  ار  وا  ناطیش  هک  یتقو  مبای . یم  ییاهر  گرم  تسد  زا  مروخ و  یم  بارش 

؟! تسکش ار  رهاوخ  هنیس  اپ و  تسد و  مه  تشک و 
یناوج نیلاب  هب  تفر  یبش  سیلبا 

ار رب  رس و  یبیهم  لکش  اب  هتسارآ 
راهنز یهاوخ  رگا  گرم  منم  هک  اتفگ 

ار رطخ  هس  نیز  یکی  وت  ینیزگب  دیاب 
راز یشکب  ار  تدوخ  ریپ  ردپ  نآ  ای 

ار رس  هنیس و  دوخ  رهاوخ  زا  ینکشب  ای 
یشونب گنرلگ  هداب  زا  يرغاس  ای 

ار رطخ  وت  ياطخ  مشوپب ز  هک  نآ  ات 
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دنزیزع ود  ره  نم  رهاوخ  ردپ و  اتفگ 
ار رفن  ود  نیا  بدا  كرت  منکن  زگره 

درک ناوت  شیوخ  زا  رش  عفد  یم  هب  وچ  نکیل 
ار رطخ  عفد  منکب  نآ  اب  مشون و  یم 

یتسم هریخ ز  دشب  دیشونب  وچ  یماج 
ار ردپ  تشک  مه  دز و  ار  دوخ  رهاوخ  مه 

ناطیش سورع 

. دبای شرتسگ  اهنآ  لسن  ییوشانز  اب  ات  داد . رارق  يا  هدام  رن و  هدیرفآ و  یتفج  زیچ  ره  زا  ناهج  رد  دنوادخ 
: هدش دراو  یتیاور  رد  دراد . قرف  تادوجوم  ریاس  اب  وا  لثم  دیلوت  درادن و  تفج  ناطیش 

. دنک یم  لثم  دیلوت  هار  نیا  زا  دلام و  یم  مه  هب  ار  دوخ  ياه  نار  دنک ، لثم  دیلوت  دهاوخ  یم  یتقو  ناطیش 
: دوش یم  دراو  هار  دنچ  زا  یناسفن  ياه  شهاوخ  ياضرا  يارب  اما 

ادـخ ماـن  و  هللا ) مسب   ) رگا دـنک ، یم  ار  دوخ  رـسمه  اـب  يرتسب  مه  دـصق  يدرم  هک  هاـگ  نآ  تسا . ناـنز  اـب  یکیدزن  اـه  هار  نآ  زا  یکی 
. دنک یم  تکرـش  درم  اب  دوش و  یم  رـضاح  زین  وا  دربن ، ار  ادخ  مان  ادمع  ای  دـنک  شومارف  رگا  یلو  دوش ؛ یم  رود  وا  زا  ناطیـش  دـیوگب ،

: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  نآرق 
دالوالا لاومالا و  یف  مهکراش  و 

(307 (.) نک تکرش  مدرم  نادنزرف  ییاراد و  رد  ناطیش ! يا  : ) دومرف دومن و  ناطیش  هب  باطخ  دنوادخ 
رگید دوش و  یم  تسم  دـهد و  یم  تسد  زا  ار  دوخ  روعـش  لـقع و  دروخ  یم  بارـش  یـسک  یتـقو  تسم . دارفا  اـب  طاوـل ، هار  زا  رگید ،
لوسر ترـضح  دـنک . یم  دوخ  سورع  ار  تسم  راوخ  بارـش  دـنک و  یم  طاول  نانآ  هب  نوعلم  ناطیـش  لاـح  نیا  رد  دـمهف . یمن  يزیچ 

: دیامرف یم  هنیمز  نیا  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
ناطیشلل اسورع  تاب  انرکس  تاب  نم 

هدوـب ناطیـش  سورع  هک  یلاـح  رد  هدـیناسر  حبـص  هب  ار  بـش  دـشاب ، بارـش  تـسم  هـک  یلاـح  رد  درب ، ناـیاپ  هـب  ار  بـش  هـک  یـسک  )
(308 (.) تسا

رد دناسر  یم  حبص  هب  ار  بش  درب و  یم  بش  هب  ار  حبـص  راوخ  بارـش  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هراب  نیا  رد 
. تسا كان  بضغ  وا  رب  دنوادخ  هک  یلاح 

ناطیـش سورع  دـشاب ، هتـشادن  هجوت  يزیچ  هب  هک  يروط  هب  دوش ، شوه  یب  تسم و  دروخب و  بارـش  بش  رد  هک  یـسک  هدوـمرف : زین  و 
دیامن لسغ  دیاب  دنک  یم  لسغ  تبانج  زا  هک  روط  نامه  دش ، رادیب  باوخ  زا  یتقو  ور ، نیا  زا  دنک . یم  طاول  وا  ار  نوعلم  نآ  و  تسا - 

(309 .) درامش یم  رت  نمشد  همه  زا  ار  وا  دنوادخ  دش و  دهاوخن  لوبق  وا  زا  یلمع  چیه  دنکن ، تبانج  لسغ  رگا  و 

ناطیش ناهد  بآ  هسوب و 

. درک دوبان  ار  هانگ  یب  ناسنا  نارازه  ملاظ  رابج و  ناهاشداپ  زا  یکی  رب  ندز  هسوب  کی  رطاخ  هب  ناطیش 
يا تفگ : مارتحا  يادا  زا  دـعب  تفر . وا  شیپ  دـمآ و  رد  یناسنا  تروص  هب  ناطیـش  دیـسر ، یهاشداپ  هب  كاحـض )  ) یتقو هک : هدـش  لقن 
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ناشیارب يذیذل  ياذـغ  زور  ره  ات  دـنهد  رارق  دوخ  زپشآ  ارم  مراد  تسود  دنـشاب . لیام  هاشداپ  رگا  متـسه . يرهام  زپشآ  نم  كاحـض !) )
هدمآ اجک  زا  هک  دنکب  یقیقحت  نوعلم  نآ  هرابرد  هک  نآ  نودب  دوب  نراذگ  شوخ  شایع و  هاشداپ  کی  نوچ  مه -  كاحـض  منک . هیهت 

. داد رارق  شرایتخا  رد  دوب  مزال  هچ  ره  دومن و  مادختسا  دوخ  صوصخم  زپشآ  ناونع  هب  تسا ؟ یسک  هچ  و 
ندروخ زا  مه  هاش  دروآ . یم  وا  يارب  تقو  رـس  تخپ و  یم  كاحـض )  ) يارب يا  هزم  شوخ  ياذـغ  زور  ره  درک . راک  هب  عورـش  ناطیش 

شیپ زا  شیب  دروخ  ار  اذـغ  یتقو  ملاظ  نآ  دروآ . كاحـض )  ) شیپ درک و  هدامآ  يا  هزم  شوخ  رایـسب  ياذـغ  يزور  درب . یم  تذـل  نآ 
: تفگ تساوخ و  ار  وا  تقو  نامه  درب . تذل  دمآ و  ششوخ 

باوج رد  ناطیـش  مهدـب . هزیاـج  وت  هب  یهاوخب  هچ  ره  منک و  قـیوشت  ار  وـت  مناد  یم  مزـال  يدوـب ، هدرک  مهارف  ییاراوـگ  ياذـغ  زورما 
ار ترضح  یلعا  هناش  ود  يور  مراد  تسود  یـشاب ، هتـشاد  یفطل  نم  هرابرد  رگا  یلو  مهاوخ ، یمن  امـش  زا  يزیچ  نم  هاشداپ ! يا  : تفگ

. دسوبب ار  شیاه  هناش  ات  داد  هزاجا  تفریذپ و  مه  كاحض ) . ) تسا نیمه  طقف  نم  شهاوخ  مسوبب ،
وا هناش  ود  ره  يور  زا  ناهگان  دش . ناهنپ  تخیرگ و  مه  نآ  زا  دعب  دومن . هدولآ  دوخ  نهد  بآ  اب  دیسوب و  ار  وا  هناش  ود  ره  مه  ناطیش 
ره دندوب . هدرک  بلس  وا  زا  ار  تحارتسا  باوخ و  دروخ و  هک  يروط  هب  دنداد ؛ یم  شرازآ  هراومه  دندش و و  گرزب  دمآ . نوریب  يرام 

. دندرک یم  شتحاران  يرادیب  باوخ و  رد  دندمآ و  یم  نوریب  زاب  دنتشک  یم  ار  اهنآ  نابیبط  هچ 
هک ما  هدینش  متسه . يا  هبرجت  اب  بیبط  نم  تفگ : دش و  نایامن  كاحـض )  ) خاک رد  يرگید  ناسنا  شـشوپ  رد  ناطیـش  زاب  یتدم  زا  دعب 

تیذا ار  وا  هدـمآ و  نوریب  وا  هناش  يور  رام  ود  هک  ما  هدینـش  زور ، هن  دراد و  تحارتسا  بش  هن  هک  تسا  هدـمآ  شیپ  یتحاران  ار  هاـشداپ 
سرپ چیه  هک  نآ  یب  كاحض )  ) زاب میامن . هجلاعم  دشاب  هتشاد  ناکما  رگا  و  منک ، هنیاعم  ار  امـش  دییامرفب  هزاجا  رگا  ما  هدمآ  دننک . یم 

وت مان  الصا  يا و  هدناوخ  سرد  اجک  يا ؟ هدرک  هجلاعم  ار  یناسک  هچ  يا و  هدوب  اجک  الاح  ات  يا و  هدمآ  اجک  زا  دسرپب  دنک و  ییوج  و 
یمن ار  اهرام  نیا  تفگ : دومن و  هنیاـعم  ار  وا  يردـق  مه  ناطیـش  داد . رارق  وا  راـیتخا  رد  ار  دوخ  یتسه ؟ هلیبق  رهـش و  مادـک  زا  تسیچ ؟
تیذا رگید  اهرام  نیا  هک  درک  يراک  دوش  یم  نکل  تسین ؛ ریذپ  نامرد  تسا و  هتفر  ورف  ندب  مامت  رد  اهنآ  هشیر  نوچ  درب ، نیب  زا  دوش 

. دینکن یتحاران  ساسحا  يرادیب  باوخ و  رد  دننکن و 
تقو نامه  دیهد . اهرام  نیا  هب  و  دیروآ ، نوریب  ار  ناسنا  رفن  ود  رـس  زغم  دیاب  زور  ره  تسا . ناسنا  رـس  زغم  اهرام  نیا  ياذغ  تفگ : دعب 
شیپ ار  ناشرس  زغم  هتشک و  ار  ینادنز  ناوج  رفن  ود  تفگ : مه  كاحض ) ، ) دنروایب ار  ناشرس  زغم  دنشکب و  ار  ناوج  رفن  ود  داد  روتسد 

. دندرکن تیذا  ار  كاحـض  رگید  دندش و  ریـس  دـندروخ  یتقو  اهرام  داد . اهرام  هب  ار  ناوج  ود  نآ  رـس  زغم  نوعلم  نآ  دـندروآ . ناطیش 
رادیب ار  وا  دندمآ و  تکرح  هب  زاب  دندش  هنسرگ  اهرام  یتقو  دیباوخ . زور  هنابش  دنچ  دوب  هتفرن  باوخ  هب  هک  دوب  یتدم  نوچ  كاحض ) )

. دندرک
ود يزور  دندوب  نادنز  رد  هک  ییاه  ناوج  مامت  درک و  ادیپ  همادا  راک  نیا  دیروایب . ار  رگید  ناوج  ود  رـس  زغم  دـیورب  تفگ : ناطیـش  زاب 
یم اهرام  يارب  ار  ناشرـس  زغم  دـنتفرگ و  یم  رازاب  هچوک و  زا  ار  ناوج  ود  زور  ره  دـندش  مامت  ناینادـنز  یتقو  دنتـشک . یم  ار  ناـشرفن 

. دنروآ
اـسنا کی  رـس  زغم  ياج  هب  دیاب  هکلب  میـشکبار ؟ هانگ  یب  ناوج  ود  يزور  كافـس  نیا  يارب  ام  ارچ  دنتفگ : مه  اب  اهزپشآ  یتدم ، زا  دعب 

. دنتشاد هاگن  ار  اهناوج  زا  یکی  يزور  دنتخادرپ . راک  نیمه  هب  میهدب و  اهرام  هب  مینک و  طولخم  مه  اب  میروآ و  رد  ار  يدنفسوگ  زغم 
دیوش ناهنپ  ارحص  هوک و  ایم  رد  دنتفگ : دندرک و  راید  رهـش و  یهار  دنداد ، اهنآ  هب  هک  دنفـسوگ  يرامـش  اب  ار  اهناوج  نآ  یتدم  زا  دعب 

دایز ناشلسن  دندش و  یگدنز  بحاص  نابایب  تشد و  نامه  رد  مه  نانآ  دنیامن . هدافتسا  تاناویح  نیا  نیا  ریش  زا  و  دنادن . كاحـض )  ) ات
(310 .) دندوب يرارف  كاحض )  ) سرت زا  دندرب و  یم  رس  هب  نابایب  رد  هک  دنتسه  ییاه  ناوج  نامه  لسن  زا  فارطا ، ياهدرک  هکنیا  دش .

. تفرگ ناسنا  دالوا  زا  ار  دوخ  ماقتنا  هلیسو  نیا  اب  دوب و  رثا  همه  نیا  نوعلم  نآ  ناهد  بآ  هسوب و  کی  رد  يرآ ،
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ناطیش زامن 

یم راک  هب  ار  نآ  دوخ  هب  صوصخم  هویش  یسک  ره  يارب  هکلب  دنک ، یمن  هدافتـسا  تباث  هویـش  کی  زا  ناسنا  ندرک  هارمگ  يارب  ناطیش ،
ندناوخ زامن  ندومن و  تدابع  نوعلم ، نآ  قفوم  رث و  ؤم  ياههار  زا  یکی  دراد . هناگادج  یشور  هار و  یـسک  ره  يارب  دوش . قفوم  ات  درب 
دیالایب یهانگ  ره  هب  ار  دوخ  تسین  یضار  هک  یسک  رگا  اریز  دنک ؛ یم  هدافتسا  زامن  هبرح  زا  نارازگزامن  ندرک  فرحنم  يارب  تسا . وا 

وا نامرف  هب  املسم  دنک . يدزد  ات  دشکب  مدآ  ای  دروخب  بش  هک  دیآ  یمن  رد  وا  نامرف  هب  هاگ  چیه  تسا ، وا  يونعم  هناوتشپ  شیاهزامن  و 
يدرد مه  نآ ، دیامن و  ییامنهار  شیوخ  دوصقم  هب  دنک و  فرحنم  ار  وا  مارآ  مارآ  دناوتب  هک  دبایب  یهار  دیاب  ریزگان ، دـهن  یمن  ندرگ 

. تسا دباع  ناوخ و  زامن  سابل  رد  وا  اب  یهار  مه  و 
زامن لوغشم  هشیمه  هدرک و  تدابع  ار  ادخ  اه  تدم  هوک  راغ  رد  هک  دوب  يدباع  لیئارـسا ، ینب  رد  هدش : لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

اب تفر و  يدنلب  يالاب  يزور  هک  نآ  ات  داتفین ، رث  ؤم  دش  دراو  هک  یهار  ره  زا  تسناوتن . دـهد ، بیرف  ار  وا  تساوخ  هچ  ره  ناطیـش  دوب .
ردق نیا  هک  هداد  يور  هچ  ام ! گرزب  دیـس و  يا  دنتفگ : دندش و  عمج  شرود  شنایرکـشل  همه  هک  يروط  هب  دیـشک  دایرف  دنلب  يادـص 

. یشک یم  دایرف  یتحاران و 
بیرف ار  وا  هک  تسه  یسک  ایآ  متسناوتن . مهد  بیرف  ار  وا  متساوخ  یهار  ره  زا  هدومن ، ناریح  هراچیب و  ارم  وا  دباع . نیا  تسد  زا  تفگ :

؟ دهد
ياـه یـشوخرس  و  اـیند ، هار  زا  داد : باوج  یهار ؟ هچ  زا  تفگ : ناطیـش  مهد . یم  بیرف  ار  وا  نم  تفگ : تساـخرب و  ناـیم  نآ  زا  یکی 
. تسا هدیشچن  ار  ایند  تذل  درادن و  ایند  هب  هقالع  وا  اریز  یتسین ؛ وا  نادیم  درم  وت  نیشنب  تفگ : مهد . یم  تنیز  وا  يارب  ار  اهنآ  نآ .
نیشنب مه  وت  تفگ : نانز ، توهـش و  هار  زا  تفگ : یهار ؟ هچ  زا  تفگ : مهد . یم  بیرف  ار  وا  مور و  یم  نم  تفگ : تساخرب و  يرگید 

. دروخب بیرف  هلیسو  نیا  هب  هک  تسا  هدربن  اه  نز  زا  یتذل  لاح  ات  درادن و  یهاگآ  نانز  هب  توهش  زا  وا  اریز  یتسین ؛ وا  نادیم  درم  هک 
. زامن تداـبع و  هار  زا  داد ، باوج  یهار ؟ هچ  زا  تفگ : مهد . یم  بیرف  ار  وا  مور و  یم  نم  یهد  هزاـجا  رگا  تفگ : تساـخرب و  یموس 

نادباع زا  یکی  تروص  هب  ار  دوخ  دش ، کیرات  اوه  دیـسر و  ارف  بش  ات  درک  ربص  نوعلم  نآ  یتسه . وا  نادـیم  درم  وت  نوچ  ورب ، تفگ :
. هدب مهانپ  دوخ  هعموص  رد  نک و  نامهیم  بشما  ارم  مناریح ، مرادن ، یلزنم  مبیرغ  نم  دباع ! يا  تفگ : دباع و  نآ  هعموص  دمآ  دروآرد .

یم تحارتسا  هن  دروخ ، یم  اذغ  هن  دوب . زامن  لوغشم  هتسویپ  مه  زور  درک و  تدابع  حبص  ات  بش  لوا  زا  ناطیش  تفریذپ . ار  وا  مه  دباع 
ناطیش یلو  دروخ  یم  اذغ  دیباوخ و  یم  وا  دش . یمن  هتـسخ  سیلبا  یلو  دش  یم  هتـسخ  یهاگ  دباع  هک  یلاح  رد  دیباوخ ؛ یم  هن  دومن و 

. دناوخ یم  زامن  مادم 
هزاجا داـیز  رارـصا  اـب  مناوخب ، زاـمن  راذـگب  مرادـن ، تقو  ـالعف  تفگ : منکب . وت  زا  یلاؤس  یهد  یم  هزاـجا  تفگ : تفر و  وا  شیپ  دـباع 
قـشاع ردق  نیا  هک  يا  هدرک  هچ  وت  دناوخب . زامن  و  دنک ، تدابع  ردق  نیا  هک  ما  هدیدن  وت  لثم  يدباع  نم  ادخ ! هدنب  يا  تفگ : تفرگ و 

. متسین نینچ  نم  هک  یلاح  رد  يوش ؛ یمن  هتسخ  يراد و  مارآ  هن  یباوخ و  یم  هن  يروخ  یم  هن  هک  يروط  هب  یتدابع ؟
دروـخ و مزرل ، یم  دوـخ  رب  ادـخ  سرت  زا  متفا  یم  هاـنگ  نآ  رکف  هب  تقو  ره  ما و  هدـش  یهاـنگ  بکترم  نم  هک  تسا  نیا  شتلع  تفگ :

لد رد  ادخ  زا  سرت  يدادن و  ماجنا  یتیصعم  هانگ و  لاح  هب  ات  وت  یلو  مدرگ ، یم  تدابع  زامن و  لوغشم  دوش و  یم  بلـس  نم  زا  باوخ 
. یباوخ یم  ینک و  یم  تحارتسا  یهاگ  يوش و  یم  هتسخ  نآ  زا  یتسه و  تسس  تدابع  رد  ور ، نیا  زا  تسین  وت 

رکف هب  یتقو  ما  هدرک  انز  نم  تفگ : ینک ؟ یم  تدابع  یـسرت و  یم  ادـخ  زا  ردـق  نیا  هک  هدوب  هچ  وت  هاـنگ  يا و  هدرک  هچ  تفگ : دـباع 
. ینک انز  هبترم  کی  ولو  دیاب  ینک ، ادیپ  تدابع  لاح  نم  دننام  یهاوخ  یم  رگا  مه  وت  دوش . یم  رتشیب  متدابع  تردق  متفا ، یم  نآ 

مرادن و نم  هک  یلاح  رد  تسا ؛ لوپ  هب  جایتحا  دراد و  جرخ  راک  نیا  یهگناو ، منک  انز  وا  اب  هک  مسانـش  یمن  ار  یـسک  نم  تفگ : دـباع 
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مهرد راهچ  هداجـس و  ریز  درب  تسد  میامن . یم  تا  ییامنهار  منک و  یم  کمک  وت  هب  نم  تفگ : ناطیـش  دـهد . یمن  لوپ  نم  هب  یـسک 
نآ زا  دـعب  نک ، انز  وا  اب  ریگب و  ار  هشحاف  نز  نالف  هناخ  غارـس  وش . رهـش  لخاد  ریگب و  ار  اـهلوپ  نیا  تفگ : داد و  دـباع  هب  دروآ  نوریب 

. يوش یمن  هتسخ  زامن  زا  رگید 
هبوت ار  وا  هک  هدمآ  دباع  دنتفگ : دندش و  لاحشوخ  مدرم  تفرگ . ار  هشحاف  نز  نالف  هناخ  غارس  دش و  رهـش  هناور  تفرگ و  ار  لوپ  دباع 

ریگب و ار  لوپ  نیا  نز ! يا  تفگ : دـش و  لخاد  تشاد  هک  يا  هفایقو  سابل  نامه  اب  دـنداد . ناشن  وا  هب  ار  هناخ  دـنک . عنم  هانگ  زا  دـهد و 
. درذگن زامن  تقو  هک  وش  هدامآ  دوز 

ردـق نیا  داد و  یم  رییغت  ار  دوخ  عضو  رـس و  الاو  تسین  وا  نایرتشم  زا  يو  تفایرد  دـید  هک  ار  وا  هفایق  سابل و  درک و  وا  هب  یهاـگن  نز 
ار وا  تدابع  هدش و  وا  نامهیم  هک  یسک  نآ  تشذگرس  مامت  مه  وا  دیسرپ : دباع  زا  ار  ارجام  تسین . روجف  قسف و  لها  وا  تشادن . هلجع 

. درک لقن  نز  يارب  رخآ  ات 
زا درگرب و  دهد ! بیرف  ار  وت  هتـساوخ  یم  زامن  اب  هدوب و  ناطیـش  وا  ادخ ! هدنب  يا  تفگ : تسا . هدوب  ناطیـش  صخـش  نآ  هک  دیمهف  نز 
رد و  دوش ؛ مامت  رمع  ای  دوشن  لوبق  هبوت  دیاش  اریز  تسا ؛ ندومن  هبوت  دـعب  ندرک و  هانگ  زا  رتهب  ندرکن  هانگ  هک  وش  فرـصنم  لمع  نیا 

نادـب هتفر  رگا  هدوب و  یناسنا  وا  نادـب  تسا  زامن  لوغـشم  زونه  صخـش  نآ  رگا  درگرب ، دـباع  يا  یـشاب . هدرکن  هبوت  هک  يریمب  یلاـح 
. دیدن ار  یسک  تشگرب  یتقو  دباع  هدوب ، ناطیش 

هک دینک  عفد  ار  نز  نالف  دیوش  عمج  مدرم ! يا  هدش ، هتـشون  وا  هناخ  رد  رب  دندید  دـش ، هک  حبـص  تفر . ایند  زا  بش  نامه  نز  نآ  اقافتا 
هب دـنوادخ  دـنتخادنا . ریخءاـت  هب  ار  وا  نفد  زور  هس  و  دـندش ! ناریح  وا  نفد  نفک و  رد  دـنداتفا ، کـش  هـب  مدرم  تـسا ! تـشهب  لـها  زا 

ناتـسربق رد  دـنناوخب و  زامن  يو  رب  دـنهد و  لسغ  ار  شا  هزانج  نک ، ربخ  ار  مدرم  ورب و  هک : درک  باطخ  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح 
مدرک و رظن  فرص  وا  ناهانگ  زا  مدیشخب و  ار  وا  درک ، فرصنم  هانگ  زا  ار  ام  ناگدنب  زا  یکی  هک  نیا  رطاخ  هب  نم  دننک . نفد  ناناملسم 

(311 .) مداد رارق  تشهب  لها  زا  ار  وا 

ناطیش نیمز 

زا دـهاوخ  یمن  مه  تمایق  رد  دـهد ، یم  شبیرف  تسوا و  لابند  هب  هشیمه  دراد و  یمن  رب  ناسنا  زا  تسد  اـیند  رد  ناطیـش  هک  روط  نیمه 
هب شناوریپ  نارادفرط و  اب  هک  دنک  یم  شهاوخ  لاعتم  دـنوادخ  زا  دـش ، منهج  لخاد  یتقو  یتح  دوش ؛ ادـج  وا  زا  درادرب و  تسد  ناسنا 

منهج هب  ار  سیلبا  هک  دیامرف  رما  لاعتم  دنوادخ  دوش  تمایق  زور  نوچ  هدش : دراو  رابخا  زا  یـضعب  رد  دنوش . باذـع  مه  اب  دور و  منهج 
. دنربب

ار ناشیا  هک  منک  یم  شهاوخ  . ) دوب یناربنامرف  ناوریپ و  ایند  رد  ارم  یتسه و  لداع  دنوادخ  وت  اهلاراب ، دیوگ : یم  دـندرب  منهج  هب  یتقو 
. دینک رضاح  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تما  ياملع  دیامرف : یم  دنک و  یم  باطخ  هکئالم  هب  دنوادخ  یتسرف ) خزود  هب  نم  اب  زین 
تما ياملع  يا  : هک تسا  نیا  هلئـسم  نآ  مسرپب ! هلئـسم  امـش  زا  مهاوخ  یم  دـسر : یم  باـطخ  ناـشیا  هب  دـننک  یم  رـضاح  ار  اـهنآ  یتقو 
تسد هب  نآ  زا  یلصاح  هدومن و  تشک  یمخت  نآ  رد  هدرک و  بصغ  ار  نآ  یبصاغ  هک  ینیمز  هرابرد  امـش  هلآ ! هیلع و  هللا  یلـص  دمحم 

لام نیمز  اهلاراب ! دـننک : یم  ضرع  بصاغ ؟ زا  ای  تسا  نیمز  بحاص  لام  زا  تسیک - ؟ زا  لصاح  نآ  ایآ  دـییوگ ، یم  هچ  تسا  هدـمآ 
: هدمآ ثیدح  رد  نوچ  هدومن -  بصغ  ار  نیمز  نآ  هک  تسا  بصاغ  لام  هدمآ  تسد  هب  لصاح  تسا و  وا  یلصا  بحاص 

ابصاغ ناک  ول  عرازلل و  عرزلا 
.( دشاب بصاغ  هک  نیا  ولو  تسا  عراز  لام  هدمآ  تسد  هب  لصاح  )

نیمز ناگدـنب  ياهلد  دـنتفگ . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  تما  ياملع  هک  تسا  نامه  سیلبا  هرابرد  نم  مکح  زورما  دـسر : یم  باطخ 
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: هدومرف هراب  نیا  رد  نآرق  ما ، هدیرخ  ناشیا  زا  تشهب  ضوع  رد  هک  تسا  نم  ياه 
ۀنجلا مهل  ناب  مهلاوما  مهسفنا و  نینمؤملا  نم  يرتشا  هللا  نا 

ناـشیا هـب  نآ  ياـجب  ار  تـشهب  هـک  نـیا  يارب  تـسا  هدـیرخ  ار  اـهنآ  ياـهلام  اـه و  ناـج  ناـنمؤم  زا  لاـعتم  دــنوادخ  هـک  یتـسرد  هـب  )
(312 () دزادرپب

نآ زا  تیـصعم  لـصاح  هدومن و  تشک  نآ  رد  هسوسو  مخت  درک و  بصغ  نم  زا  دنـشاب  مدرم  ياـهلد  هک  ار  اـه  نیمز  نآ  نیعل ، ناـطیش 
ار یصاعم  همه  سپ  مدرک . راذگاو  وا  هب  ار  سیلبا  ياه  تیصعم  و  اه -  نیمز  لصاح  و  متفرگ -  ار  دوخ  ياه  نیمز  نم  تسا . هدش  ادیپ 

(313 .) منک یمن  یسک  هب  متس  روج و  هک  یلداع  دنوادخ  نآ  منم  دیزادنا . خزود  هب  ار  وا  دینک و  راب  نوعلم  نآ  ندرگ  هب 

ناطیش شورف 

دوخ کلم  هک  ار  ایند )  ) يزیچ مه  ناطیـش  دشورف ، یم  نانمؤم  هب  ناشیا  ياهلام  اهناج و  ياج  هب  ار  تشهب  ملاع  دـنوادخ  هک  روط  نیمه 
. دشورف یم  ایند  ناگتخابدوخ  ربخ و  یب  ادخ  زا  نامیا و  تسس  ناراد  فرط  هب  دناد ، یم 

هک ار  يزیچ  نم  زا  تسه  یـسک  ایآ  دیوگ : یم  اسر  يادص  اب  دنک و  یم  دـنلب  ار  ایند  نیعل ، ناطیـش  حبـص  زور  ره  هک : تسا  هدـش  دراو 
الـصا تسا و  يزاورپ  دنلب  یهاوخدوخ و  یلد ، گنـس  تواقـش و  یگراچیب ، یتخبدب و  یتحاران ، جنر و  هودـنا ، هصغ و  نایز ، شا  همه 

؟ درخب درادن ، دوجو  نآ  رد  یلاحشوخ  رورس و 
. میرخ یم  میتسه و  شناهاوخ  دراد  هک  یبویع  همه  اب  ام  دنیوگ : یم  ناتسود  ایند  نابلطایند و 

نم دنک -  نایب  رادیرخ  يارب  ار  نآ  نطاب  رهاظ و  بویع  مامت  دـیاب  دوخ  سنج  شورف  ماگنه  هدنـشورف  هک -  دـینادب  دـیوگ : یم  ناطیش 
امش اب  رگید  فرط  زا  دشاب ، یم  دزد  هقباسدب و  يا  هزوجع  دیتسه  نآ  بلاطامـش  هک  ایند  نیا  منک . یم  نایب  امـش  يارب  ار  نآ  بویع  مه 

كاله ار  نانآ  همه  درکن و  یتسود  امـش  ناگتـشذگ  ناردپ و  اب  هک  هنوگ  نآ  دش ، دهاوخن  تسود  دـنک و  یم  ینمـشد  تسا و  نمـشد 
. درک

. مییامنن مه  خسف  میرخب و  شیاه  یتساک  مامت  اب  ار  نآ  میرضاح  ام  تسین ، یکاب  دنیوگ : یم  نآ  نارادیرخ  ایند و  لها 
دنوادخ تنعل  ياهب  هب  ما  هدیرخ  ار  ایند  نیا  مه  نم  تسا و  تشهب  زا  امش  مهـس  هکلب  تسین ، رانید  مهرد و  نآ  ياهب  دیوگ : یم  ناطیش 

. هلالج لج  وا  هعساو  تمحر  زا  يدیماان  دنوادخ ، باذع  بضغ و  وا ، يایلوا  هکئالم و  و 
هب نتـسب  لد  شدوس  مهاوخ . یم  مه  يدوس  عفن و  نم  تمیق ، رب  هوالع  دیوگ : یم  ناطیـش  میرادـیرخ . روط  نیمه  هب  زین  ام  دـنیوگ : یم 

. دینک نآ  يادف  ار  دوخ  نادجو  نامیا و  یتح  زیچ  همه  دیوشن و  ادج  نآ  زا  دیرادنرب و  تسد  زگره  تسا ، نآ 
: دیوگ یم  یلاحـشوخ  اب  دنک و  یم  اعد  نانآ  يارب  يو  سپـس  مینک . ادف  ار  اهنآ  میرـضاح  مییاریذپ و  ار  اه  نیا  همه  دـنیوگ : یم  ناشیا 

دوبان مه  ار  امـش  دریگب و  ار  امـش  نابیرگ  نآ  یتخبدـب  دـیربن و  یعفن  دوس و  نآ  زا  هک  مراودـیما  دـشابن ، كراـبم  امـش  يارب  هلاـعم  نیا 
(314 .) دزاس

ناطیش باوخ 

تدم تقو و  باوخ و  یگنوگچ  اما  دنباوخ . یم  اهنآ  همه  دننام  مه  نیطایـش  دنباوخ . یم  ناتـسمز  رد  ناهایگ  ناتخرد و  یتح  زیچ  همه 
نیا میناوت  یم  ار  اهنآ  باوخ  هوحن  طقف  تسین . صخـشم  دنور ، یم  باوخ  هنوگچ  دـنباوخ و  یم  اجک  اهنآ  تسین . مولعم  یتسرد  هب  نآ 

. دنباوخ یم  تشپ  هب  ناربمایپ  تروص و  يور  رب  ناربمایپ  فالخ  هب  نیطایش  هک : دیآ  یم  تسد  هب  تایاور  زا  مییوگب . هنوگ 
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رب ندـیباوخ  مالـسلا  هیلع  یلع  ای  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  هب  دوخ  ياه  تیـصو  زا  یکی  رد  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح 
: تسا مسقراهچ 

. تسا نامسآ  فرط  هب  اهنآ  تروص  هک  يروط  هب  دنباوخ  یم  تشپ  رب  اهنآ  ایبنا : باوخ  . 1
. دریگ رارق  ناشندب  ریز  هب  نانآ  تسار  تسد  هک  يروط  هب  دنباوخ  یم  تسار  فرط  هب  اهنآ  نانمؤم : باوخ  . 2

. دنباوخ یم  پچ  فرط  هب  نانآ  هک  ناقفانم : رافک و  باوخ  . 3
(315 .) دنباوخ یم  مکش  ور و  هب  نانآ  هک  نیطایش : باوخ  . 4

ناطیش هیالگ 

زا ایند  هک  دنناد  یم  نانمؤم  نوچ  دیوگ : یم  دناد و  یم  دوخ  نآ  زا  ار  ایند  مامت  وا  دنک . یم  هیالگ  دارفا  یضعب  تسد  زا  ناطیـش  یهاگ 
. دنزرو یم  قشع  نآ  هب  دنبلاط و  ار  ایند  هک  دنتسه  يا  هدع  اما  دنور ، یمن  نآ  لابند  دنراد و  یم  نمشد  ار  نآ  تسا ، نم  نآ 

دوش و یم  رکذتم  ار  ناطیش  یتحاران  هیالگ و  زا  يردق  هدروآ و  رد  رعش  هب  ار  یناتساد  هراب  نیمه  رد  ریطلا ، قطنم  باتک  رد  راطع ، خیش 
: دیوگ یم 

(316  ) هلچ بحاص  نآ  شیپ  دش  یلقاع 
هلگ يرایسب  سیلبا  زا  درک 

زیزع درم  ناوج  يا  شتفگ : درم 
(317  ) سیلب اج  نیا ، زا  شیپ  دب  دمآ 

دوب هدرزآ  وت و  زا  دوب  یم  هتسخ 
دوب هدرک  رس  رب  وت  ملظ  زا  كاخ 

تسا نم  ( 318  ) عاطقا هلمج  ایند  تفگ :
. تسا نمشد  ایند  هک  نآ  نمؤم  تسه 

نک هار  مزع  هک  ار  وا  وگب  وت 
نک هاتوک  نم  عاطقا  زا  تسد 

تخس گنهآ  منک  یم  ششین  هب  نم 
تخس گنچ  دز  نم  عاطقا  رد  هکنآز 

مامت معاطقاز  دش  نوریب  هک  ره 
مالسلاو مراکچیه  يو  اب  تسین 

: تفگ دمآ و  ناطیش  دوب . هدیباوخ  هتشاذگ و  دوخ  رـس  ریز  ار  یتشخ  مالـسلا  هیلع  میرم  نب  یـسیع  ترـضح  يزور  هک  دنک  یم  لقن  زاب 
: تفگ ما ؟ هتسب  هچ  رب  لد  دومرف : يا ؟ هتـسب  ایند  هب  لد  ارچ  سپ  يدهاز  رگا  درک : ضرع  ارچ . دومرف : یتسین ؟ دهاز  وت  رگم  یـسیع ! يا 

. دیباوخ رگید  راب  تخادنا و  رود  تشادرب و  رس  ریز  زا  ار  تشخ  ترضح  نآ  يا . هتشاذگ  رس  ریز  هک  یتشخ  نیا  هب 
: تسا هدروآ  رعش  هب  مه  ار  ناتساد  نیا  راطع  خیش 

دوب هداتفا  باوخ  هب  میرم  یسیع 
دوب هداهنب  رس  ریز  یتشخ  مین 

رظن یسیع  دوخ  باوخ  زا  داشگ  نوچ 
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(319) ربز رب  ار  نیعل  سیلبا  دید 
يا هداتسیا  ارچ  نوعلم ! يا  تفگ :

. يا هداهنب  رس  ریز  متشخ  تفگ :
تسا نم  عاطقا  وچ  ایند  هلمج 

تسا نشور  نیا  نم و  نآ  زا  تشخ  نآ  تسه 
نم کلم  رد  ینک  یم  فرصت  ات 

نم کلم  رد  يا  هدروآ  ار  شیوخ 
درک باترپ  رس  ریز  زا  نآ  یسیع 

درک باوخ  مزع  كاخ و  رب  ار  يور 
: تفگ سیلبا  تشخ ، مین  نآ  دنکف  نوچ 

تفخب شوخ  نونکا  وت  متفر  نونک  نم 
داهن یهاوخ  دحل  تشخ  رس  هب  نوچ 

(320) داهن دیاب  ارچ  یتشخ  رب  تشخ 

ناطیش سرت 

دنیب یم  ار  نانآ  تقو  ره  هک  يروط  هب  دـسرت  یم  مه  يا  هدـع  زا  دراد ، دـیما  اهنآ  هب  تسا و  ناما  رد  يا  هدـع  زا  هک  روط  نامه  ناـطیش 
. دنیامن یم  مکحم  ار  نانآ  دـیاقع  نید و  تیادـه و  ار  مدرم  دـننک و  یم  لمع  دوخ  ملع  هب  هک  دنتـسه  یناملاع  هلمج : زا  دـنک . یم  رارف 

. دنناشک یم  يراگتسر  يوس  هب  هدرک و  رادیب  ار  مدرم 
ار دوخ  ياپ  یهاگ  تسا  هداتسیا  دجسم  رد  نوعلم  ناطیش  دید  تفر . دجسم  يوس  هب  تضایر  لها  ياملع  زا  یکی  يزور  هک : دنا  هدروآ 

. دیآ یم  نوریب  باتش  اب  یهاگ  و  دور ، یم  شیپ  سرت  اب  یمدق  دنچ  دراذگ و  یم  دجسم  لخاد 
يور و یم  شیپ  مدـق  دـنچ  یهاگ  هچ  يارب  ینازرل ؟ هدـیرپ و  تگنر  ارچ  یهاوخ ؟ یم  هچ  اـج  نیا  رد  ینک ؟ یم  هچ  نوعلم ! يا  تفگ :

زامن لوغـشم  دجـسم  نیا  رد  یلهاج  تفگ : ناطیـش  تسیچ ؟ زا  وت  سرت  ییآ و  یم  نوریب  هلجع  اـب  زاـب  ینک  یم  دجـسم  لـخاد  ار  دوخ 
نآ مسرت  یم  یلو  میامن ، لطاب  ار  شزامن  منک و  هسوسو  ار  لهاج  نیا  مهاوخ  یم  هدـیباوخ . دجـسم  هشوگ  رد  مه  ملاع  رفن  کی  تسا ،

. موش دجسم  لخاد  نم  هک  تسا  عنام  ملاع  نآ  تبیه  دوش ، رادیب  ملاع 
رتشیب نآ  شزرا  رتهب و  لهاج  ندـناوخ  زامن  تداـبع و  زا  ملاـع  باوخ  اریز  دـسرتب ؛ باوخ  لاـح  رد  ملاـع  زا  هک  دراد  قح  ناطیـش  هتبلا 

. تسا
: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ 

لهاجلا دباعلا  ةدابع  نم  لضفا  ملاعلا  مون  یلع  ای 
(321 (.) تسا رتشیب  نآ  تلیضف  رتهب و  لهاج  دباع  تدابع  زا  ملاع  باوخ  یلع  ای  )

ناطیش هدنبوک  مهرد 

هنیرید نمـشد  زا  ار  شیوخ  ناکاین  ناردام و  ناردـپ و  دوخ و  ماقتنا  دـیهاوخ  یم  رگا  دـیریگب ، ماقتنا  رادـق  نمـشد  زا  دـیهاوخ  یم  رگا 
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یم رگا  دـیراذگ ، شیاـمن  هب  هلاـس  رازه  نیدـنچ  شکرـس  نمـشد  ربارب  رد  ار  دوخ  تکوش  تردـق و  دـیهاوخ  یم  رگا  دـیریگب ، ناـسنا 
ناتفارطا زا  ار  دوخ  هقباس  اب  نمـشد  دـیهاوخ  یم  رگا  دـیروآ ، دورف  دوخ  ریذـپان  یگتـسخ  نمـشد  رب  ار  يراک  مکحم و  هبرـض  دـیهاوخ 

يراذگ هیامرس  امش  يور  دیاین و  امش  غارس  هب  راکرپ  تخسرس و  نمشد  نآ  رگید  دیهاوخ  یم  رگا  دینک ، شسویءام  هشیمه  ات  دینارب و 
ار نوعلم  نآ  دیهاوخ  یم  رگا  دـینک ، بوکنم  بولغم و  دـشاب  میجر  ناطیـش  هک  ار  دوخ  نانمـشد  نیرت  نمـشد  دـیهاوخ  یم  رگا  دـنکن ،

. دیناوخب زامن  دییامن ، درخ  ار  وا  ياپ  تسد و  دیبوکب و 
ار مدآ  رب  هدجـس  ناـمرف  هک  یتـقو  تسناد ، مدـقم  ادـخ  تساوخرب  ار  دوخ  تساوخ  درمتم  دـیلپ  نآ  تسا . هدجـس  زاـمن  ناـکرا  زا  یکی 
: تفگ ادـخ  هب  هک  یلاح  رد  دوب ، تیادـه  لباق  درک ، یم  هدجـس  وا  رگا  دریذـپب . تسناوت  یمن  مه  ار  هدجـس  اـب  زاـمن  املـسم  تفریذـپن ،

. نک تیاده  تسار  هار  هب  ارم  ایادخ !
هیاپ دیامرف : یم  هک  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللادـبع  نب  دـمحم  ایبنالا  متاخ  ترـضح  ادـخ  هداتـسرف  نیرت  گرزب  هتفگ  هب  هک  يزامن 

، ندب هب  تبسن  رس  دننام  نید  هب  تبسن  مدرم ، نازیم  رایعم و  شجنس و  هلیسو  نمؤم ، نتفر  الاب  هلیسو  جارعم و  ادخ ، اب  دهع  نامیپ و  نید ،
. تسا تشهب  دیلک  حاتفم و  هصالخ  رفک و  نامیا و  نایم  زرم 

هب وا  تسا و  هدش  عضو  دنوادخ ، ربارب  رد  ندش  میلـست  موهفم  هب  شناکرا  همه  نوچ  تسا ؛ ناطیـش  هدـنبوک  تادابع  لامعا و  زا  یـضعب 
: دومرف هک  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  هتفگ  و  دور . یمن  شراب  ریز  نیمه  رطاخ 

ناطیشلل ةرح  دم  ةولصلا 
. دنشاپ یم  ورف  شنارای  ناطیش و  زامن  هلیسو  هب  و  ( 322 () تسا ناطیش  هدننکش  هدنبوک و  زامن  انامه  )

ناطیش تیاضر 

هچرگ مدش ؛ یـضار  لامعا  نیا  هب  نم  دیوگ : یم  هک  دنک  یم  لاحـشوخ  ار  وا  دراد و  شزرا  يردق  هب  ناطیـش  يارب  ناسنا  رادرک  یهاگ 
. دهدن ماجنا  يرگید  راک  چیه  وا 

ماجنا ار  يرگید  لامعا  هچ  رگا  تسا . یفاک  ارم  دـننک ، لاـبند  ار  تلـصخ  هس  مدآ  ینب  هاـگره  هتفگ : نیعل  ناطیـش  هک : هدـمآ  يربخ  رد 
. مهاوخ یمن  اهنآ  زا  رتشیب  تسا و  نم  تیاضر  تلصخ  هس  نامه  دنهدن ،

لامعا دـننک ، باـسح  کـچوک  ریقح و  ار  مدرم  دـنهد ، هار  دوخ  هب  ربکت  رورغ و  دنرامـش و  گرزب  قلخ  ناـیم  رد  ار  دوخ  هک ، نآ  لوا 
. ما یضار  ناشیا  زا  نم  دنتسه و  نم  ناراداوه  نارای ن  زا  يدارفا  نینچ  دننادب . دنسپان  دب و  ار  مدرم  لامعا  شزرااب و  بوخ و  ار  دوخ 

یکاب دنـشاب ، راگنا  لهـس  تادابع  رد  دنهد و  هولج  شزرا  یب  کچوک و  ار  اهنآ  هداد و  ماجنا  دنـسپان  دب و  تشز و  لامعا  هک ، نآ  مود 
لامک دنتسه و  نم  نادیرم  نارای و  زا  مه  ناشیا  دنشابن . هبوت  ددص  رد  دنیامن و  شومارف  ار  دوخ  هانگ  دنشاب ، هتشادن  هانگ  نداد  ماجنا  زا 

. مراد نانآ  زا  ار  تیاضر 
گرزب زا  نیا  هک  دنهد  رازآ  نابز  اب  ار  مدرم  دشاب . ینیبدب  ایر و  يور  زا  ای  يدنسپدوخ  يور  زا  دنهد  یم  ماجنا  هک  يراک  هک ، نآ  موس 

نیرت نمـشد  تسا و  نامیا  طیارـش  زا  نابز  تظفاحم  مدرم ! يا  دـندومرف : هراب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تسا . ناهانگ  نیرت 
(323 .) دنسرتب نانآ  نابز  زا  مدرم  هک  دنتسه  یناسک  ادخ  دزن  مدرم 

ناطیش ندز  لبط 

زا ار  مدرم  دهاوخ  یم  تقو  ره  هک  دراد  یلبط  دـنز ، یم  لبط  دوخ  مچرپ  ریز  هب  مدرم  ندرک  عمج  يارب  ایند  نایچراج  دـننام  مه  ناطیش 
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دنلب نآ  يادص  یتقو  دنز . یم  لبط  رب  مکحم  ار  ( 324  ) لاود دناشکب ، دهاوخ  یم  هک  یهار  ره  هب  ار  يا  هتـسد  ره  دنک و  لفاغ  ادخ  دای 
ریز هب  ار  دوخ  هلجع  اب  هدرک و  اهر  ار  دوخ  راک  دنـشاب ، هیکت  دجـسم و  رد  ای  هعمج ، تعامج و  اعد ، زامن و  لوغـشم  دنچ  ره  مدرم  دـش 

. دنناسر یم  نوعلم  نآ  مچرپ 
مهاوخ یم  وت  زا  ادنوادخ ! تفگ : یم  درک و  یم  تاجانم  دوخ  يادخ  اب  دجسم  رد  یهلا  ناربمغیپ  زا  يربمغیپ  هک  هدش : دراو  یثیدح  رد 
دجسم زا  ربمایپ ! يا  هک : دیسر  نامرف  دنوادخ  زا  مسانشب . ار  وا  راک  همانرب و  منیبب و  ار  وا  ات  یهد  ناشن  نم  هب  شیامیـس  اب  ار  ناطیـش  هک 

رد یمچرپ  هک  یلاـح  رد  هداتـسیا  دجـسم  رد  رب  هک  دـید  ار  سیلبا  دـمآ ، نوریب  دجـسم  زا  ربمغیپ  نآ  یتقو  دـید . یهاوخ  ار  وا  ور  نوریب 
؟ تسیچ اهنآ  نوعلم ! يا  : دومرف ربمغیپ  نآ  تسا . هتسب  رمک  هب  يریت  دراد و  ندرگ  هب  یلبط  و  تسد ،

مدرم یتقو  ات  متسرف  یم  دجـسم  لخاد  هب  ار  دوخ  نارای  زا  یکی  میآ و  یم  دجـسم  رد  هب  عضو  نیا  اب  زور  ره  نم  ادخ ! ربمایپ  يا  تفگ :
. مهد یم  ادن  دنلب  زاوآ  هب  هبترم  هس  منز و  یم  لبط  رب  ار  لاود  نم  ماگنه  نیا  رد  دنک . هسوسو  ناشیا  لد  رد  دنهد ، یم  ار  زامن  مالس 

دننادرگب زامن  زا  يور  تعاس  نامه  رد  دسر ، راک  عمط  مدرم  زا  یعمج  شوگ  هب  ادن  نیا  نوچ  عمطلا ) عمطلا  : ) هک تسا  نیا  لوا  يادـن 
نم مچرپ  ریز  هب  هدمآ و  نوریب  دوز  سپ  مینام ! یم  زاب  هلماعم  نالف  راک و  نالف  زا  مینک  فقوت  اج  نیا  رگید  رگا  دـنیوگ : دوخ  لد  رد  و 

نامیا و نودب  دنتفا و  ههبـش  کش و  رد  ات  منز  یم  ناشیا  مکـش  هب  دولآرهز  ریت  نیا  زا  دـسر  ناشیا  گرم  ماگنه  نوچ  دـنوش . یم  عمج 
. دنورب ایند  زا  هبوت  نودب 

نیا زا  شیب  رگا  دـیوگ : یم  دوخ  اب  دـشاب  ایند  صرح  وا  لد  رد  هک  ره  سپ  صرحلا ) صرحلا  : ) میوگ یم  هک : تسا  نیا  نم  مود  يادـن 
دنیآ و یم  نوریب  دجـسم  زا  دوز  سپ  موش ! یم  مورحم  نآ  زا  نم  یلو  دـنرب ، يدایز  دوس  دـننک و  شورف  دـیرخ و  نارگید  منک ، فقوت 

. دنوش یم  عمج  نم  مچرپ  ریز 
دجـسم رد  نیا  زا  شیب  رگا  دنیوگ : دوخ  لد  رد  نالیخب  دـسر  مدرم  شوگ  هب  ادـص  نیا  نوچ  عنملا ) عنملا  : ) هک تسا  نیا  نم  موس  زاوآ 

ریز هب  هدناسر و  دجـسم  زا  نوریب  هب  ار  دوخ  رتدوز  هسوسو  نیا  اب  دهاوخب . يزیچ  ام  زا  دوش و  لخاد  يریقف  تسا  نکمم  مییامن ، گنرد 
دوخ ياج  رد  هک  نانآ  یلو  دییام . نایرکـشل  نارای و  زا  امـش  دیدمآ ، شوخ  میوگ : یم  ناشیا  هب  نم  ماگنه  نیا  رد  دنیآ . یم  نم  مچرپ 

: دومرف اهنآ  هرابرد  یلاعت  قح  هک  دوب  دنهاوخ  ادخ  صلاخ  ناگدنب  زا  دنناوخب ، زامن  بیقعت  دننیشن و 
نیصلخملا مهنم  كدابع  الا 

(325 (.) ار صلخم  ناگدنب  رگم  منک -  یم  هارمگ  ار  ناگدنب  مامت  تفگ : ادخ  هب  ناطیش  )
دـیروخن و ار  ناطیـش  بیرف  دـییامنن و  رارف  دجـسم  زا  دوز  دـیزادرپب و  تابیقعت  هب  دوخ  ياـج  رد  یکدـنا  زاـمن  زا  دـعب  ناـنمؤم  يا  سپ 

(326 .) تسا مولعم  همه  رب  نآ  يرابتعا  یب  هدرکن و  افو  یسک  هب  ایند  هک  دینکن  ار  ادخ  اب  تفلاخم 
زور بش و  دیوگ  یمه  ایند  ار  وت 

زیهرپ زیهرپ ، متبحص  زا  ناه  هک 
میوب گنر و  بیرف  دوخ  رب  هدم 

زیمآ مرگ  نم  هدنخ  نیا  تسه  هک 

ناطیش باتک 

باتک و دهد . یم  راشتنا  مدرم  نایم  ار  دوخ  مارم  نآ ، هلیـسو  هب  دسیون و  یم  باتک  دوخ  راکفا  هدـیقع و  بهذـم و  جاور  يارب  سک  ره 
. دریگ یم  رارق  هدافتسا  دروم  زین  دعب  ياه  لسن  يارب  هکلب  لسن  کی  يارب  طقف  هن  هتشون 

هدرک و شخپ  نارگوداج  نارحاس و  دـننام  دوخ  ناوریپ  نایم  رد  هتـشون و  یباتک  دوخ ، مارم  راکفا و  رـشن  يارب  اهناسنا  دـننام  مه  ناطیش 
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. تسا وداج  رحس و  يواح  هک  هداد  تبسن  مالسلا  هیلع  دواد  نب  نامیلس  ترضح  و  ایخرب ) نب  فصآ   ) هب ار  نآ 
ار شگرم  وا  ياصع  ندروخ  هلیسو  هب  اه  هنایروم  هک  یتدم  زا  دعب  دومن ، تلحر  مالسلا  هیلع  نامیلـس  ترـضح  هک  نآ  زا  دعب  هدش : لقن 

تسا یباتک  تشون ، نآ  تشپ  رد  درک و  فیلءات  وداج  رحس و  هرابرد  یباتک  هدرک و  هدافتـسا  تصرف  زا  نوعلم  ناطیـش  دندرک . راکـشآ 
. تسا ملع  ياه  جنگ  اه و  هریخذ  زا  هتشون و  دواد ، نبا  نامیلس  دوخ ، هاشداپ  يارب  ایخرب ) نب  فصآ   ) هک

ماجنا ار  لمع  نالف  دـهاوخب  سک  ره  دوش . رحـس  نالف  هب  لسوتم  دـیاب  دـهد  ماجنا  ار  راک  نالف  دـهاوخب  سکره  هدـمآ : باـتک  نیا  رد 
مدرم هب  اج  نامه  ار  باتک  نآ  سپـس  درک . نفد  نامیلـس  ترـضح  تخت  ریز  ار  نآ  نتـشون ، زا  دعب  دنک . لمع  وداج  نالف  هب  دیاب  دهد ،

. داد ناشن 
ببـس هب  تادوجوم  همه  رب  اـم و  رب  نامیلـس  هبلغ  دـنتفگ : دـندید  ار  باـتک  هک  نیا  زا  دـعب  دوهی ؛ راـفک و  یکی  دـندش ، هتـسد  ود  مدرم 

هداد جیورت  اج  همه  ار  وداج  رحس و  دنتفرگ و  راک  هب  ار  باتک  نآ  بلاطم  مه  نانآ  تسا ! هدش  هتشون  باتک  نیا  رد  هک  هدوب  ییاهرحس 
. دنتخومآ مدرم  هب  و 

یطلـست و  داد ، یم  ماجنا  هک  ار  هچ  نآ  تسا . وا  ربمغیپ  ادخ و  هدنب  نامیلـس  ترـضح  دنتفگ : یم  ناشیا  ناتـسرپاتکی ؛ نانمؤم و  يرگید 
: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  نآرق  تسا ! هدوبن  وداج  رحس و  هب  طوبرم  هدوب . ینابر  تردق  يربمغیپ و  زاجعا  هب  تشاد ، ناگمه  رب  هک 

رحسلا سانلا  نوملعی  اورفک  نیطایشلا  نکل  نامیلس و  رفک  ام  نامیلس و  کلم  یلع  نیطایشلا  اولتت  ام  اوعبتاو 
 - دولاین وداج  رحـس و  هب  تسد  زگره -  نامیلـس  و  دندرک . يوریپ  دندناوخ ، یم  مدرم  رب  نامیلـس  رـصع  رد  نیطایـش  هچ  نآ  زا  ( ) دوهی )

(327 () دندومن تیعبت  نآ  زا  دوخ  و  دنتخومآ -  رحس  مدرم  هب  دندیزرو و  رفک  نیطایش  نکلو  دشن . رفاک 

تسین یمئاد  ناطیش  رورغ 

هدمآ یهلا  ناربمایپ  شیپ  تاقوا  یهاگ  تسا . مه  تحاران  هکلب  دشاب  لاحشوخ  اتقیقح  دوخ  فالخ  لمع  زا  ناطیـش  هک  تسین  روط  نیا 
هدنام یقاب  لبق  لاح  هب  زاب  هدش و  وا  هبوت  زا  عنام  شنیرید  یتاذ  دب  رورغ و  توخن ، ربک و  مه  زاب  تسا . هدومن  وفع  هبوت و  تساوخرد  و 

. تسا
هدرک زا  منک و  هبوت  مهاوخ  یم  هللا ! یبن  ای  تفگ : درک و  ینامیـشپ  راهظا  دوخ  هدرک  زا  هدـمآ و  مالـسلا  هیلع  حون  ترـضح  شیپ  يزور 

؟ دنک یم  لوبق  ارم  تسا و  هتفریذپ  لاعتم  دنوادخ  هاگ  شیپ  رد  نم  هبوت  ایآ  منامیشپ ؟ شیوخ 
اعقاو رگا  ( 328 .) دـنک یم  لوـبق  ار  ناگدـنب  هبوـت  هک  تسا  یـسک  راـفغ و  باوـت و  و  نیمحارلا ) محرا   ) دـنوادخ دوـمرف : ترـضح  نآ 

. دزرمایب ار  وت  لاعتم  دنوادخ  ات  ینک  هدجس  رشبلاوبا  مدآ  ترضح  ربق  رب  يورب  دیاب  لوا  ینک ، هبوت  یهاوخ  یم  ینامیشپ و 
هکئالم نایم  رد  تشهب و  رد  نم  حون ! يا  تفگ : دش و  راک  نیا  عنام  وا  بصعت  دادن و  هزاجا  وا  رورغ  ربک  دینش : ار  نیا  یتقو  نوعلم  نآ 

زا منک  هدجس  دوب  انب  رگا  منک . هدجـس  وا  ربق  هدرم و  رب  هنوگچ  لاح  دوب . ناگتـشرف  داتـسا  وا  هک  یلاح  رد  مدرکن -  هدجـس  مدآ  دوخرب 
(329 .) منک هدجس  وا  كاخ  رب  هک  نالا  هن  مدرک ، یم  هدجس  مدآ  هدنز  رب  لوا  نامه 

ناطیش ترفغم  بلط 

گرزب و دارفا  شیپ  هسدـقم و  نکاما  رد  دوش ، یمن  دـیماان  سویءام و  یهلا  هاگرد  زا  میدرمـش ، رب  هک  یتاذ  تثابخ  همه  نیا  اـب  ناـطیش 
هچ ره  نم  هک  تسا  نیا  شقطنم  دوش . هدوشخب  يو  هانگ  هک  دنوش  هطـساو  ات  دهاوخ  یم  نانآ  زا  دوش و  یم  رهاظ  ادخ  يایلوا  سدقم و 

ناهانگ گرزب  يادخ  هک  دور  یم  دیما  و  تسا ، رت  گرزب  نآ  زا  ادخ  تمحر  منک ، لاعتم  دنوادخ  ینامرفان  مهد ، ماجنا  گرزب  ناهانگ 
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. دزرمایب مه  ارم  گرزب 
رمک يدرمریپ  مدید  ناهگان  مدوب . هتسشن  همظعم  هبعک  رانک  رد  نم  دندومرف : ناشیا  هک : هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  زا 

رب وم  زا  ییابع  هداهن ، رـس  رب  زمرق  یهالک  هتفرگ ، تسد  هب  ییاصع  هداـتفا ، شنامـشچ  رب  شیاـهوربا  يریپ  رثا  زا  هک  یلاـح  رد  هدـیمخ ،
: تفگ دمآ و  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  کیدزن  دوب ، هداد  هیکت  هبعک  راوید  هب  هتخادنا و  شود 

وت یعس  درمریپ ! يا  دومرف : ترضح  دیامرف . دوخ  تمحر  نیرق  دزرمایب و  ارم  هک  هاوخب  ادخ  زا  ملـسو ! هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ای 
. تفر نیب  زا  دش و  لطاب  وت  لمع  عیاض و 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ای  ریخ  مدرک : ضرع  ار ؟ وا  یتخانش  ایآ  یلع ! ای  دندومرف : نم  هب  ناشیا  تفر . ترـضح  نآ  شیپ  زا  سپس 
! دوب میجر  ناطیش  صخش  نآ  دومرف : ملسو !

رب تسد  متسشن . شا  هنیس  يور  مدز و  نیمز  هب  ار  وا  ات  متخیوآ  رد  وا  اب  مدیسر . وا  هب  ات  مدیود  شلابند  نم  دیوگ : یم  مالسلا  هیلع  یلع 
ادـخ هب  یلع ! ای  مولعم . نیعم و  زور  ات  دـنا  هداد  تلهم  اریز  نکم ! هفخ  ارم  یلع ! اـی  تفگ : نم  هب  منک . هفخ  ار  وا  هک  متـشاذگ  وا  يولگ 

رد نم  هک  نیا  رگم  دشاب  وت  نمـشد  دناوت  یمن  تسین و  نمـشد  وت  اب  یـسک  میوگ . یم  ادج  ار  فرح  نیا  مراد و  تسود  ار  وت  نم  مسق 
(330 .) مدرک شدازآ  مدیدنخ و  نم  دیامرف : یم  یلع  دشاب  انزلادلو  ای  مشاب ، هدرک  تکرش  وا  هفطن 

ناطیش هسوسو  عفد 

هـسوسو ار  وا  تسین  رداق  یتدـم  ات  نوعلم  نآ  دوش و  یم  عفد  وا  زا  ناطیـش  هسوسو  دـهد  ماجنا  ار  اـهنآ  ناـسنا  رگا  هک  تسا  راـک  دـنچ 
. دیامن

: دییوگب دیرب و  هانپ  ادخ  هب  دیاب  دنک  هسوسو  ار  امش  زا  یکی  ناطیش  یتقو  دومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ادخ : هب  ندرب  هانپ  . 1
(331 (. ) نیدلا هل  اصلخم  هلوسرب  هللااب و  تنما  )

: ییوگب دیاب  دنک  هنخر  یکش  وت  بلق  رد  هک  ینامز  هدمآ : زین  و 
(332 (. ) میلع ییش ء  لکب  وه  نطابلا و  رهاظلا و  رخالا و  لوالا و  وه  )

(333 .) دننک یم  مک  ار  ناطیش  هسوسو  هک  نیا  اهنآ  زا  مهن  تسا : تلصخ  هدراهچ  نتسب  انح  رد  انح : . 2
(334 .) درب یم  نیب  زا  ار  ناطیش  هسوسو  زور  لهچ  ات  دریگ  رارق  هدعم  رد  هک  ینامز  رانا  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  رانا : ندروخ  . 3
هک یسک  ( 335 .) دنریگ یم  نآ  زا  دعب  زور  یـس  ات  تشذگ  زورون  دـیع  هک  زا  زور  زا 23  دـعب  هک  تسا  یناراب  بآ  نآ  ناـسین : بآ  . 4

(336 .) دماشایب ناسین  بآ  زا  دنکن ، تیذا  ار  وا  دوخ  هسوسو  اب  ناطیش  دراد  تسود 
داتفه ار  ناطیش  دنوادخ  دیوشب ، ردس  گرب  اب  ار  دوخ  تروص  رـس و  هک  یـسک  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ردس : اب  رـس  نتـسش  . 5

(337 .) دنادرگ یم  رود  وا  زا  زور 
یم نوریب  ناـسنا  هنیـس  زا  ار  ناطیـش  هسوـسو  نآ  اریز  ندرک ؛ كاوـسم  هـب  داـب  امـش  رب  دوـمرف : مالـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  كاوـسم : . 6

(338 .) درب
رت مهم  همه  زا  ( ) 339  ) تسا افش  ناسنا  هنیس  رد  هسوسو  يارب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  تیب  لها  رکذ  تیب : لها  رکذ  . 7

. دتسرف هب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  رب  دورد  ناسنا  هک  نیا 
ار ناطیـش  هسوسو  تسایند و  همه  هزور  قباطم  زور  هس  نآ  دریگب  هزور  زور ، هس  هاـم  ره  رد  سک  ره  هک : هدـش  تیاور  نتفرگ : هزور  . 8

(340 .) درب یم  نوریب  بلق  زا 
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ناطیش ندومن  یئادگ 

یم ار  وا  نوچ  ناـنآ  یلو  تسا ، هدومن  بلط  یتـشهب  ماـعط  هویم و  ناـنآ  زا  هدرب و  ناربماـیپ  شیپ  ییادـگ  هساـک  اـهراب  اـهراب و  ناـطیش 
: هلمج زا  دنادن . يو  هب  يزیچ  دنتخانش 

: مدآ نامز  رد   - 1
ناطیش هک  دوب  بظاوم  دادن و  وا  هب  يزیچ  مدآ ، تساوخ . روگنا  زا  دمآ و  ششیپ  ناطیش  تشاک ، روگنا  مالسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  یتقو 
هشوخ مه  وا  دهد . وا  هب  روگنا  هشوخ  کی  هک  دومن  شهاوخ  درک و  هیرگ  دمآ  اوح  ترـضح  شیپ  يزور  دروخن . ددزدن و  هویم  نیا  زا 

: دومرف دروآ و  نوریب  وا  ناهد  زا  دـمآ و  اروف  دـش . هجوتم  مدآ  ترـضح  دروخب  تساوخ  تشاذـگ و  ناـهد  رد  یتقو  داد . وا  هب  يروگنا 
! يروخب دیابن  تسا و  مارح  وت  رب  یتشهب  هویم 

: میهاربا نامز  رد   - 2
زا وا  ياج  هب  ینابرق  کی  درب -  هاگ  نابرق  هب  ار  لیعامسا  دنک -  ینابرق  ار  دوخ  دنزرف  هک  دش  رومءام  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  یتقو 

ناطیش دنک ، میسقت  ار  ناویح  تشوگ  تساوخ  نوچ  دروآ . هکم  هب  تخادنا و  غالا  يور  رب  درک و  ینابرق  ار  نآ  ترـضح  دمآ و  تشهب 
مه میهاربا  هدـب . ریقف  نم  هب  مه  يرادـقم  تدـنزرف  یناـبرق  تشوـگ  زا  هللا ! لـیلخ  يا  تفگ : دـمآ و  مـیهاربا  شیپ  ییادـگ  تروـص  هـب 

. هدب وا  هب  ار  نآ  زرپس  نیتیصخ و  تسا ، ناطیش  يو  تفگ : دمآ و  لیئربج  هک  دهدب  وا  هب  يزیچ  تساوخ 
: لوسر ترضح  نامز  رد   - 3

ار لیاس  ناراوگرزب  نیا  هک  تسناد  یم  نوچ  دمآ ؛ یم  ییادگ  هب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هناخ  هب  یپ  رد  یپ  نوعلم  نآ 
. دننک یمن  در 

هیلع یلع  ترضح  هناخ  هب  رفعج  ملسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  يزور  تشگزاب . هشبح  زا  بلاط  یبا  نب  رفعج  هک  نآ  زا  دعب 
زا داهن و  هدجـس  هب  رـس  دناوخ و  زامن  تعکر  ود  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  دوبن  ییاریذپ  يارب  يزیچ  هناخ  رد  نوچ  دـندمآ . مالـسلا 

غرم تفه  نان و  هدرگ  تفه  امرخ و  يرادقم  نآ  رد  تسا و  هدامآ  یقبط  دـید  تشادرب ، هدجـس  زا  رـس  یتقو  دومن . اذـغ  بلط  دـنوادخ 
ندروخ هدامآ  همه  تشاذگ و  ترضح  نآ  تمدخ  رد  دروآ  تشادرب  ار  اهنآ  تسه . نآ  رد  لسع  فرظ  کی  ریـش و  فرظ  کی  نایرب ،

. دندش
. دیهدب نم  هب  مه  یکدنا  دیروخ ، یم  هک  ماعط  نیا  زا  دوجو ! مرک  تیب  لها  يا  دنز : یم  ادص  رد  تشپ  زا  یلیاس  دندینش  ماگنه  نیا  رد 

هیلع هللا  یلص  لوسر  ترـضح  تقو  نیا  رد  دهد  لئاس  هب  هک  تساوخ  تشاذگ و  نآ  يور  نایرب  غرم  کی  تشادرب و  ینان  ارهز ، همطاف 
يا هتخت  هچراپ و  هک  یلاح  رد  دش ؛ دراو  رگید  هفایق  اب  یتدم  زا  دـعب  تفر . مه  لئاس  نآ  دومرف . عنم  لئاس  هب  نداد  زا  ار  وا  ملـسو  هلآ  و 

. تسا لولعم  هتسکش و  وا  ياپ  هک  دننک  نامگ  هناخ  لها  ات  دوب  هتسب  دوخ  ياپ  هب 
تسار پچ و  زا  هتسب  ياپ  رب  اه  هتخت 
تسا اپ  هتسکشب  وا  هک  دیآ  نامگ  ات 

هتـسکش ياپ  لولعم و  نم  هب  ناسحا ! مرک و  دوج و  هناخ  لها  يا  تفگ : دز و  دایرف  دنلب  يادـص  اب  داتـسیا و  ترـضح  نآ  هناخ  رد  رانک 
یلص مالـسا  ربمایپ  دهد  وا  هب  يزیچ  تساوخ  س )  ) ارهز همطاف  زاب  دیهدب . اون  یب  نم  هب  دیروخ  یم  هک  ییاذغ  زا  يرادقم  دینک . کمک 

؟! متخانش وت ر  وش  مگ  نوعلم  يا  دومرف : درک و  شعنم  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا 
دادن يزیچ  شتخانشب  شدید و 
ءابل زا  دیشوپب  دمآ  زاب  تفر و 
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: تفگ هناخ و  رد  دـمآ  یمـشچ  یب  روک و  كدوک  تروص  هب  دـننک . کمک  وا  هب  دـیاش  ات  دروآ  رد  رگید  یتروص  هب  ار  دوخ  موس ، راب 
. ورب اج  نیا  زا  متخانش  ار  وت  دومرف : ترضح  نآ  زاب  دینک ! تیانع  نم  هب  اذغ  يرادقم  متسه ، میتی  مروک ، مزجاع ، نم  تیب ! لها  يا 

تخادنا و دوخ  رس  هب  هنهک  يرداچ  هراچیب ، نیکـسم و  ینز  تروص  هب  ار  دوخ  دومن ، ضوع  ار  دوخ  هفایق  لکـش و  زاب  مراهچ : راب  يارب 
هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  زاب  ندرک . اذغ  بلط  ندومن و  سامتلا  درک  عورش  تسـشن و  همطاف  هناخ  رد  رب  دمآ  دومن و  اپ  هب  هراپ  شفک 

. درک شمورحم  تخانش  ار  وا  ملسو  هلآ 
(341) دیکم هنوگ  نآ  هب  دش  زجاع  هک  نوچ 

دیشک رس  رب  يرداچ  وا  نانز  نوچ 
تسشن رد  ناتسآ  رب  دمآ و 

تسد درک  ناهنپ  دنکفا و  ورف  رس 
يا هقدص  شدادن  شدیسانش  مه 

(342  ) يا هقرح  نامرحز  دمآ  شلد  رب 
: تفگ دومن و  بجعت  درک  در  ار  همه  شردپ  زورما  هک  نیکاسم  ارقف و  ندومن  در  زا  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف 

هب دندمآ و  نایاون  یب  ارقف و  زا  رفن  نیدنچ  زورما  یلو  دینادرگرب ، دیماان  هناخ  رد  زا  ار  يریقف  امـش  هک  تشادن  هقباس  لاح  هب  ات  ردپ ! يا 
. تسا مارح  اهنیا  رب  تسا ، یتشهب  ییاذغ  نوچ  مرتخد ! يا  دومرف : دیدومن : در  یلاخ  تسد  ار  همه  دیدادن و  يزیچ  مادک  چیه 

. دندوب یناسک  هچ  اه  نیا  رگم  دومن : ضرع  همطاف 
یم تشهب  لها  زا  دـندروخ  یم  اهاذـغ  نیا  زا  زورما  رگا  دـنروخب . یتشهب  ياهاذـغ  زا  دنتـساوخ  یم  دـندوب و  ناطیـش  اهنیا  همه  دومرف :

. دندش
یخزود رب  شوخ  تانج  تمعن 

(343  ) یخس دشاب  قح  هچ  رگ  مرحم  دش 

ناطیش ندروخ  تسدور 

دهد و بیرف  ار  اهنآ  ناطیـش  هک  نیا  ياج  هب  مه  یهاگ  دندرک و  یم  تبحـص  وا  اب  دـندید ، یم  ار  ناطیـش  مدرم  زا  یـضعب  هتـشذگ ، رد 
. دندرک یم  تفلاخم  وا  اب  دندروآ و  یم  تسد  هب  ار  نوعلم  نآ  رارسا  دنتشاذگ ، یم  هالک  ناطیش  رس  اهنآ  دراذگب ، ناشرس  هالک 

. میامن تعاطا  وت  زا  موش و  قیفر  تسود و  وت  اب  مهاوخ  یم  تفگ : ییاهوگ ، تفگ و  زا  دعب  درک . تاقالم  ناطیش  اب  ینمؤم  يزور 
ینک و لوبق  ارم  فرح  يوش و  قیفر  تسود و  نم  اـب  یهاوخ  یم  وت  دـنراد ، میب  دـنزیرگ و  یم  نم  تسد  زا  همه  اـبجع ! تفگ : ناـطیش 

؟! ییامن تعاطا 
هب اما  مراد ، لوبق  تفگ : دش و  لاحشوخ  یلیخ  ناطیش  مشاب . قیفر  وت  اب  ما  هتفرگ  میمـصت  مراد و  قرف  نارگید  اب  نم  تفگ : صخـش  نآ 

. ییوگن نارگید  هب  ینکن و  شاف  ارم  رارسا  هک  هدب  لوق  نم 
اریز ییامن ؛ كرت  ار  زامن  هک  نیا  ینکب  دیاب  هک  يراک  لوا  تفگ : ناطیش  دنتسب . يردارب  دقع  مهاب  درادن و  یلاکـشا  تفگ : نمؤم  درم 
زامن هطـساو  هب  دـنک ، یم  مخ  ارم  تشپ  درز و  ارم  گنر  زامن  دروآ . یمن  درد  هب  ارم  لد  دـنک و  یمن  تحاران  ارم  زامن  دـننام  زیچ  چـیه 

؟ یهد یم  يروتسد  هچ  مهد و  ماجنا  دیاب  یلامعا  هچ  رگید  تفگ : درک و  لوبق  نمؤم  درم  دنور . یم  تشهب  هب  مدرم  نیرتشیب 
يارب یهلا  بضغ  نیرتشیب  اریز  هدب ؛ ارف  شوگ  اهنآ  غورد  هب  وش و  رضاح  اج  نآ  دنیوگ  غورد  اجک  ره  وگب ، رایسب  غورد  تفگ : ناطیش 

. تسا نایوگ  غورد 
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میوگن و غورد  ما  هدـنز  ات  هک  مدرک  دـهع  اج  نیمه  زا  اـهلا ! راـب  تفگ : درک و  دـنلب  نامـسآ  يوس  هب  رـس  دینـش ، نینچ  یتقو  نمؤم  درم 
مزادـنین و ریخءات  تقو  لوا  زا  ار  دوخ  زامن  مشاـب  يراـک  ره  رد  اـجک و  ره  مرامـشن ، کـچوک  ار  نآ  منکن و  كرت  ار  دوخ  زاـمن  زگره 

. موش زامن  لوغشم  اج  نامه 
دقع نم  اب  رگم  یهد ؟ ماجنا  میوگب  هچ  ره  ینکن و  شاف  ارم  رارـسا  یتفگن  رگم  تفگ : دـش و  دـنلب  شدایرف  دینـش ، ار  نیا  ناطیـش  یتقو 

؟ ینک یم  راتفر  نم  ياه  هتفگ  سکع  ارچ  یتسبن ؟ توخا 
هدرک راکـشآ  وت  اب  ار  دوخ  تفلاخم  مهد و  ماجنا  ار  اه  نامه  نم  ات  يوش  یم  تحاران  ییاهزیچ  هچ  زا  منیبب  متـساوخ  تفگ : نمؤم  درم 

ود نیا  زا  ياو ! يا  تفگ : دز و  نیمز  رب  یتحاران  زا  ار  دوخ  دـش و  دـنلب  شدایرف  هلان و  دینـش  درم  نآ  زا  ییاه  فرح  نینچ  یتقو  مشاـب .
هب ار  دوخ  رارسا  رگید  هک  منک  یم  دهع  دوخ  اب  مه  نم  يدرکن  افو  دوخ  دهع  هب  یتفرگ و  ارف  وت  مدوب و  هتفگن  یسک  هب  زگره  هک  يرس 

(344 .) میوگن مدآ  دالوا 

ناطیش نارای  ندش  هدنار 

هب ناشناوریپ  اب  ار  رفک  نایاوشیپ  نارفاک و  ناملاظ ، نارابج ، نیطایـش ، دـنوش . یم  عمج  زور  نآ  رد  قیـالخ  همه  دوش ، اـپرب  تماـیق  یتقو 
. دنهد یم  شاداپ  هدرک و  یمنهج  ار  دارفا  ناهانگ ، روخارف  هب  سپس  دنیامن . یم  همکاحم  هدروآ و  لاعتم  دنوادخ  هاگشیپ 

: دنیوگ یم  دننک و  یم  اهنآ  هب  باطخ  دنا  هدرک  دیلقت  تیعبت و  نانآ  زا  هناروکروک  هک  ناملاظ  نارابج و  نیطایش ، ناوریپ  ماگنه  نیا  رد 
نونکا مه  امش ، تسا  نکمم  ایآ  میتسه . منهج  باذع  راتفرگ  لامعا  نامه  هطساو  هب  نالا  میدوب و  امش  رادرب  نامرف  ناوریپ و  ایند ، رد  ام 

؟ ددرگ هتساک  ام  باذع  زا  يردق  ات  دیریذپب  ارم  ياه  باذع  زا  یمهس  ناتندوب  اوشیپ  ربهر و  رطاخ  هب 
یلو مینک ؛ یم  ییامنهار  ار  امـش  مه  ام  درب  تشهب  هب  داد و  تاجن  نازوس  باذـع  نیا  زا  ار  ام  دـنوادخ  رگا  دـنیوگ : یم  هلـصافالب  اهنآ 
نیا رد  درادن . دوجو  امـش  ام و  يارب  یتاجن  هار  ییابیکـش ، ربص و  هچ  مینک و  یبات  یب  هلان و  هچ  تسا . هتـشذگ  اهنیا  زا  راک  هک  سوسفا 

: دیامرف یم  نینچ  هراب  نیا  رد  نآرق  دزادنا . یم  دوخ  ناوریپ  ندرگ  هب  ار  شیوخ  هانگ  مرج و  دنک و  یم  هئربت  ار  دوخ  ناطیش  لاح 
متبجتساف مکتوعد  نا  الا  ناطلس  نم  مکیلع  یل  ناک  ام  مکتفلخاف و  مکتدعو  قحلا و  دع  مکدع و  هللا و  نارمالا  یضق  امل  ناطیشلا  لاق  و 

. میلا باذع  مهل  نیملاظلا  نا  لبق  نم  نومتکرشا  امب  ترفک  ینا  یخرصمب  متنا  ام  مکخرصمب و  انا  ام  مکسفنا  اومول  ینولولت و  الف  یل 
یعطق رفیک  شاداپ و  تشونرـس و  هب  مادک  ره  و  تفریذپ -  نایاپ  حـلاص -  ریغ  حـلاص و  ناگدـنب  باسح  راک -  هک  یماگنه  ناطیـش  (و 
ناتدوخ هک  یشزرا  یب  چوپ و  هدعو -  امش  هب  زین  نم  داد و  قح  هدعو  امش  هب  دنوادخ ، دیوگ : یم  نینچ  دوخ  ناوریپ  هب  دندیسر -  دوخ 

. مدرک یمن  راداو  ار  امش  متشادن و  یطلست  امـش  رب  نم  هک -  دینادب  ار  نیا  هتبلا  متـسج -  دوخ  ياه  هدعو  زا  سپـس  مداد . دیتسناد -  یم 
ارم زگره  نیاربانب ، دـیتفریذپ ، ارم  توعد  دوخ  هدارا  لـیم و  اـب  مه  امـش  مدومن و  توعد  امـش  زا  هک -  دوب  نیا  مدرک  هک  يراـک  اـهنت - 
 - داب ناتدوخ  رب  تنعل  هک  دیدرک  ناتدوخ  دیتفریذپ . ارم  زیمآ  تنطیش  توعد  ارچ  هک  دینک - . تمالم  ار  نتشیوخ  هکلب  دینکن ، شنزرس 

(345 (.)
. دیشاب نم  سر  دایرف  دیناوت  یم  امش  هن  مسرب و  امش  دایرف  هب  راگدرورپ  تازاجم  یعطق و  مکح  ربارب  رد  مناوت  یم  نم  هن  لاح ) ره  هب  )

ار رفک  نآ  مرازیب و  دیداد  رارق  ادخ  تعاطا  فیدر  رد  ارم  تعاطا  هک  نیا  و  دوخ ، هرابرد  امـش  كرـش  زا  هک ، منک  یم  مالعا  نونکا  نم 
هک یگراچیب  یتخبدب و  نامه  ار . امـش  مه  درک و  تخبدب  ارم  مه  نم ، زا  تعاطا  رد  امـش  كرـش  نیا  هک  مدیمهف  نونکا  مریذـپ -  یمن 

. درادن دوجو  نآ  ناربج  حالصا و  يارب  یهار 
ار دوخ  شنزرـس  تمالم و  ياهریت  هدش و  هزاوآ  مه  دندوب ، یهارمگ  ناربهر  هک  ناگ  هماکدوخ  ریاس  اب  زین  نیعل  ناطیـش  بیترت ، نیا  هب 
نآ نوعلم  نآ  تسا . ناطیـش  ناوریپ  يارب  یناور  تازاجم  عون  کی  نیا  عقاو  رد  دـنک . یم  يریگ  هناشن  هراـچیب  تخبدـب و  ناوریپ  نیا  هب 
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دنک یم  رود  تقیقح  قح و  زا  دیامن و  یم  فرحنم  هارمگ و  ار  نامیا  تسـس  مدرم  ایند  رد  مه  هک  تسا  رهام  داتـسا و  دوخ  راک  رد  ردق 
. دیامن یم  یفرعم  هانگ  یب  هدرک و  هئربت  ار  دوخ  رگید  فرط  زا  دیامن . یم  شنزرس  موکحم و  ار  اهنآ  ترخآ  رد  مه  و 

اهنآ دندمآ و  ادخ  بناج  زا  یناربمایپ  امـش  تیادـه  يارب  دـیوگ : یم  دریگ و  یم  داریا  شیوخ  نامیا  تسـس  لهاج و  ناوریپ  هب  زور  نآ 
مهیلع موصعم -  ناماما  ینامـسآ ، باتک  نآرق  رگید ، فرط  زا  دندیزگرب . دوخ  زا  دـعب  ینانیـشناج  امـش  فارحنا  زا  يریگولج  يارب  مه 

نم ياه  هسوسو  زا  ار  امش  ات  دنداد  مه  تسد  هب  تسد  امش  تیاده  داشرا و  يارب  هتـسراو  نانمؤم  هاگ  دهعتم و  ياملع  همه  و  مالـسلا - 
ردق نآ  دیدوب ، ناشنایم  رد  دیدینش و  یمار  ناشیا  مالک  دیدید و  یم  ار  اهنآ  هک  نیا  اب  امش  اما  دنناشکب ؛ میقتسم  طارص  هب  هتشاد و  رود 

دیدینـش یمن  ارم  فرح  هک  نیا  اب  دـیدرکن و  لوبق  ار  نانآ  فرح  هک  دـیدوب  نم  نیریـش  ياه  هسوسو  هتخاـب  لد  هاـنگ و  رورغم  تسم و 
. دیتسویپ نم  نارای  هب  دیدش و  شرادیرخ 

یمن ار  امـش  الـصا  نم  دییوگ ! یم  غورد  امـش  دیدینـش ؟ ارم  فرح  یک  اجک و  دـیدید ، ارم  یک  اجک و  امـش  دـیوگ : یم  نانآ  هب  سپس 
هب هک  داب  ناتدوخ  رب  هکئالم  ادـخ و  تنعل  دـندشن . فرحنم  نارگید  ارچ  دـیدوب ، دـساف  نید و  یب  دـیدوب ، بارخ  ناتدوخ  امـش  مسانش .

يازـس هب  یـسک  ره  دنک و  یم  ادیپ  همتاخ  شناراد  فرط  ناطیـش و  نیب  گنج  بیترت ، نیا  هب  دیدرکن . لمع  دوخ  قزار  قلاخ و  روتـسد 
. دسر یم  دوخ  لامعا 

ایرکز هب  ناطیش  تمهت 

ندرک رابتعا  یب  نتـشک و  يارب  تشاد  ناشیا  زا  هک  یمـشخ  ینمـشد و  زا  دـنک ، ادـیپ  تسد  یهلا  ناربمایپ  رب  تسناوت  یمن  نوچ  ناطیش 
. تسا ربمغیپ  يایرکز  هب  انز  تمهت  هلمج : زا  داد . یم  تبسن  نانآ  هب  ار  ییاوران  ياه  تمهت  نانآ 

هب لیئارـسا  ینب  نایم  رد  ناطیـش  دندش ، علطم  مدرم  دش و  نتـسبآ  ار  مالـسلا  هیلع  یـسیع  میرم  هک  يزور  هدـش : تیاور  هبنم  نب  بهو  زا 
طباور میرم  اـب  اـیرکز  مدرم ! يا  تفگ : یم  و  داد ، یم  ازـسان  شحف و  مـیرم  هـب  هدـمآ و  رد  سدـقملا  تـیب  ياهدـباع  زا  یکی  تروـص 

ار ام  همه  هک  دیشکب  ار  ایرکز  هدش . هلماح  ایرکز  زا  میرم  و  هدرک ! انز  وا  اب  هدید  لامج  بحاص  ابیز و  ار  میرم  نوچ  يو  دراد . عورشمان 
. تسا هدرک  ماندب 

هانپ نآ  هب  دیـسر و  یتخرد  هب  ات  تخیرگ  ناشیا  زا  ایرکز  دنـشکب . ار  وا  ات  دنتخیر  يو  رـس  رب  دـندمآ و  رب  ایرکز  نتـشک  ددـصرد  مدرم 
. دش ناهنپ  اهرظن  زا  ترضح  نآ  دمآ و  مه  هب  تخرد  دش  لخاد  یتقو  وش . لخاد  ایرکز ! يا  تفگ : دش و  هتفاکش  وا  يارب  تخرد  درب .

ار دوخ  تسد  وا  داد ، رس  ود  هرا  نتخاس  روتسد  نولعم  نآ  دندیسر - ، تخرد  هب  ات  دندمآ  یم  ترضح  نآ  یپ  زا  لیئارسا  ینب  اب  ناطیش 
. دندیرب رس  ود  هرا  ابار  اج  نامه  داد  روتسد  تخانش و  تخرد  تشپ  زا  ار  ترـضح  نآ  لد  دیـشک . الاب  ات  نییاپ  زا  تشاذگ و  تخرد  رب 

مین ود  تخرد  نایم  رد  ار  ترـضح  نآ  و  درذـگب -  وا  رـس  قرف  زا  هرا  هک  يروط  هب  دنتـشاذگ ، تخرد  يـالاب  زا  ار  هرا  دـنیوگ : یـضعب 
. دندرک

ینوچ تفگ : تشاذگ و  شقرف  رب  هرا 
درذگب دیآ  هچره  مدآ  دالوا  رب  تفگ :

رگید دـش و  دـیدپان  لیئارـسا  ینب  نایم  نیا ، زا  دـعب  نوعلم ، نآ  دیـسر . تداهـش  هب  درکن و  یتحاران  درد و  ساسحا  ارجام  نیا  زا  اـیرکز 
! دیدن ار  وا  یسک 

وا رهطم  ندب  دندناوخ و  زامن  وا  رب  دنداد و  لسغ  ار  ترضح  نآ  ات  داتسرف  ار  ناگتشرف  زا  يا  هدع  لاعتم  دنوادخ  ایرکز  تداهـش  زا  دعب 
(346 .) دندومن نفد  ار 
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میرم هب  ناطیش  تمهت 

. دوب تصرف  یپ  رد  دزیرب و  زین  ار  میرم  ترضح  يوربآ  هک  دمآرب  ددص  رد  دیناسر ، تداهش  هب  ار  ایرکز  ترضح  هک  نآ  زا  دعب  ناطیش 
ازـسان میرم  هب  ات  تشاداو  ار  نانآ  دمآ و  رد  لیئارـسا  ینب  زا  ینز  تروص  هب  نوعلم  نآ  دـش ، دـلوتم  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  یتقو 

. دنزادنا ناشیا  تروص  هب  ناهد  بآ  دنیوگ و 
! میرم يا  دـنتفگ : وا  هب  نتفگ . ازـسان  ناشیا  هب  دـندرک  عورـش  دـیآ ، یم  هتفرگ  شوغآ  رد  ار  شدـنزرف  هک  دـندید  ار  میرم  اـه  نز  یتقو 

رایـسب راک  املـسم  وت  میرم ! يا  دـش . ماندـب  هنوگ  نیا  هک  یکاپ  نامدود  نآ  زا  فیح  دـص  یگدولآ ! نیا  ناشخرد و  هقباس  نآ  زا  فیح 
زگره زین  تردام  دوبن ، يدب  مدآ  وت  ردپ  نوراه ! رهاوخ  يا  دـنتفگ : وا  هب  یـضعب  دوبن . وت  هتـسیاش  راک  نیا  يداد ! ماجنا  يدـب  بیجع و 

. دوبن راکانز  تشادن و  یگدولآ 
هک درک -  مالـسلا  هیلع  یـسیع  شدازون  هب  هراشا  هک  دوب  نیا  داد  ماجنا  هک  يراک  اهنت  درک . توکـس  ادخ  نامرف  هب  میرم  ماگنه ، نیا  رد 

: دنتفگ اهنآ  دیسرپب . وا  زا 
لوط هب  نادـنچ  تلاـح  نیا  یلو  يا -  هدرک  هرخـسم  ار  اـم  میرم ! يا  مییوگب - !؟ نخـس  تسا  هراوهاـگ  رد  هک  یکدوـک  اـب  هنوـگچ  اـم 

(347 .) دیلام كاخ  هب  ار  ناطیش  ینیب  درک و  دوخ  ردام  زا  تمهت  عفر  و  تفگ . نخس  نانآ  اب  دوشگ و  نابز  دازون  نآ  هک  ارچ  دیماجنین ؛
هب ار  میرم  يدابآ ، نآ  يادخ  دک  دندیـسر . يدابآ  هب  ات  دمآ  نوریب  سدقملا  تیب  زا  تشادرب و  ار  یـسیع  دوخ  دـنزرف  میرم  نآ ، زا  دـعب 

. دوزفا یم  میرم  مارتحا  هب  زور  هب  زور  درب و  دوخ  هناخ 
یبش هک ، دوب  هنوگ  نیا  نوعلم  نآ  هشقن  دنزب . شدنزرف  میرم و  هب  ار  دوخ  هبرـض  هک  دـمآرب  يرگید  تمهت  هئطوت و  رکف  هب  ناطیـش  زاب ،

شدـنزرف نز و  نیا  مدـید  نم  تسا . هتـشک  ار  وت  لفط  سانـشن  کمن  نز  نیا  تفگ : يو و  شیپ  دـمآ  درک و  هفخ  ار  ادـخدک  نآ  لفط 
. مدش تحاران  تخوس و  لفط  نیا  لاح  هب  ملد  درم . ات  دندرشف  ار  هانگ  یب  موصعم و  لفط  نیا  قلح 

نیا زا  نم  هک  درک  دای  مسق  میرم  یتشک !؟ ارم  رـسپ  هک  مدوب  هدرک  وت  قح  رد  يدـب  هچ  نم  تفگ : دـیبلط و  ار  میرم  دوب . لقاع  ادـخدک 
. مرادن عالطا  هیضق 

ار مدنزرف  لتاق  مناوت  یمن  دـتفین . امـش  تروص  هب  نم  مشچ  هک  نامناج  نیا  رگید  نکیل  متـشاذگاو ، ادـخ  هب  ار  نآ  نم ، تفگ : درم  نآ 
(348 .) دندرب یم  رس  هب  یهد  رد  زور  ره  شود ، هب  هناخ  دنتفر و  نوریب  اج  نآ  زا  مه  ناشیا  منیبب .

ناطیش نابز  زا  نداد  هقدص 

اما دیامن ، یم  يریگولج  دنشخبب  نادنمزاین  هب  دوخ  لام  زا  دنهاوخ  یم  هک  یناسک  زا  دنک و  یم  تفلاخم  هقدص  نداد  اب  ناطیش  هچ  رگا 
. دنک یم  نایب  ار  هقدص  عفانم  تقیقح و  دنسرپ ، یم  وا  زا  نداد  هقدص  ياه  یگژیو  زا  هک  یتقو 

هک دوب  نیا  اه  لا  ؤس  زا  یکی  داد . باوج  ار  همه  وا  دندرک ، وا  زا  لا  ؤس  دنچ  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  رادید ، کی  رد 
ای درک : ضرع  ترضح  باوج  رد  ناطیش  تسیچ ؟ هقدص  عفانم  تسا و  هنوگچ  وت  دزن  نم  تما  نداد  هقدص  نوعلم ! يا  دومرف : ترـضح 

. تسا تعفنم  تلصخ و  شش  وت  تما  نداد  هقدص  رد  ملسو ! هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر 
(349 .) دوش یم  هدوزفا  هدنهد  هقدص  ییاراد  رب  زور  ره  هکلب  دوش ، یمن  مک  ناسنا  لام  اهنت  هن  ندرک ، ششخب  هقدص و  اب  هک ، نیا  لوا 

یثیدح ( - 350 .) ددرگ یم  فرطرب  وا  زا  راوگان  ثداوح  یناهگان و  ياه  گرم  دایز و  فرط  رمع  نداد ، هقدص  هطساو  هب  هک ، نیا  مود 
(351 .) دنک یم  فرطرب  ار  الب  عون  داتفه  نداد  هقدص  هک  هدش  دراو  هراب  نیا  رد 

(352 .) دور یم  نیب  زا  يرادان  رقف و  دوش و  یم  ادیپ  يرگناوت  نداد  هقدص  اب  موس ،
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. دنبای یم  تاجن  نوگانوگ  ياه  جنر  اهدرد و  زا  دهد ، یم  یتسردنت  دوخ  ناگدنهد  هقدص  نابحاص و  هب  هقدص  مراهچ ،
. دنرذگ یم  طارص  لپ  زا  سرت  نودب  یبوخ و  هب  دوش و  یم  نیگنس  تمایق  زور  رد  ناگدنهد  هقدص  لامعا  هفک  مجنپ ،

تیذا نانآ  هب  دناوت  یمن  منهج  شتآ  هک  يروط  هب  ناگدننک ، شـشخب  منهج و  شتآ  نیب  دوش  یم  يراوید  تمایق  زور  رد  هقدص  مشش ،
(353 .) دناسر

رد يدایز  تایاور  ناطیش  ياه  هتفگ  هرابرد  ( 354 .) دنکش یم  ار  ناطیش  رمک  تشپ و  نداد  هقدص  دندومرف : هراب  نیا  رد  ترضح  نآ  زین 
. درک هدافتسا  اهنآ  زا  ناوت  یم  تسا  دوجوم  ثیدح  ياه  باتک 

؟ يا هتفای  تسد  وا  رب  لاح  ات  ایآ  ییوگ ؟ یم  هچ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نم  نیـشناج  یـصو و  هراـبرد  دومرف : ترـضح  نآ  نینچ  مه 
بات دنکن ؛ متیذا  دراذگاو و  دوخ  لاح  هب  ارم  وا  هک  میضار  طقف  تفای . مهاوخن  ما و  هتفاین  تسد  ترـضح  نآ  رب  زگره  نم  درک : ضرع 

. مزوس یم  دزوسب ، دتفا و  شتآ  رد  هک  يا  هبنپ  دننام  منیبب  ار  وا  نوچ  مرادن ، ار  ترضح  نآ  رادید 

ناطیش لامعا 

. تسا هداد  ماجنا  لوا  مه  وا  دوخ  هدرک و  عارتخا  وا  اریز  تسا ؛ ناطیش  یلامعا  زا  مارح  ياهراک  زا  يرایسب 
دنپ شراتفر  وا و  زا  دـنهاوخ  یم  هک  یناسک  ات  مسیونب  ار  یبلاطم  ناطیـش  تشز  رادرک  لامعا  هرابرد  يرادـقم  مناد  یم  مزال  اج  نیا  رد 

: تسا وا  هقالع  دروم  اهراک  زا  کی  مادک  دننادب  دنریگب ،
نوخ ات  دروآ  دوجو  هب  دروخ  دز و  هدش  هک  يا  هناهب  ره  زا  دهاوخ  یم  وا  دزادنا . مه  ناج  هب  ار  مدرم  دشوک  یم  ناطیش  یـشک ؛ مدآ  . 1

نوعلم نآ  شـشوک  یعـس و  هب  همه  دتفا . یم  هار  هب  ایند  رد  هک  یگرزب  کچوک و  ياه  گنج  مدآ و  نادنزرف  ناتـساد  لثم  دوش ؛ يزیر 
. تسا

شوگ ردام  ردپ و  لباقم  رد  دنشابن  رضاح  ات  دیامن  داجیا  ینیبدوخ  اهنآ  رد  دزاس و  رورغم  ار  نادنزرف  دنک  یم  یعس  وا  نیدلاو ؛ قاع  . 2
التبم باذع  هب  ترخآ  رد  مه  هدش و  تخبدب  راتفرگ و  ایند  رد  مه  هجیتن  رد  دنیامن ؛ قاع  نیرفن و  ار  اهنآ  مه  نیدلاو  ات  دنشاب ؛ نامرف  هب 

. دنوش
راک نیا  معط  تذل و  دهد ، یم  هولج  بوخ  نانآ  شیپ  ار  ابر  نتفرگ  دـنک ، یم  ایند  لام  ندرک  عمج  هب  قیوشت  ار  مدرم  وا  يراوخابر ؛ . 3

هب ار  نآ  زا  يدـصرد  دنـشخبب  مه  رگا  دنـشخبن و  نارگید  هب  يزیچ  هک  دـیامن  یم  کیرحت  ار  ناگدـنب  دـنک . یم  نیریـش  نانیا  يارب  ار 
. دنوش راتساوخ  دوس ، ناونع 

لام نک . باـسح  تدوخ  نآ  زا  ار  نارگید  دوخ و  لاـم  دراد . فیک  تمحز  نودـب  لاـم  ندروآ  تسد  هب  دـیوگ : یم  ندروخ ؛ مارح  . 4
. دنک یم  یفرعم  حابم  ار  هفوقوم  لام  نآ و  رد  فرصت  و  میتی ،

ردپ يراد ، هچب  نز و  یناوج  زونه  وت  دیوگ : یم  دهد و  یم  تنیز  ناسنا  مشچ  شیپ  ار  ندوب  هدـنز  ندرک و  یگدـنز  گنج ؛ زا  رارف  . 5
بجاو ناج  ظفح  دـننک ، هزرابم  نمـشد  لباقم  رد  وت  ياج  هب  هک  دنتـسه  یناسک  دـنوش ، یم  ناریح  تسرپرـس و  یب  نانآ  يراد ، ردام  و 

. دنزیرگب دننک و  اهر  ار  نادیم  هک  دزادنا  یم  نایوج  گنج  ناگدنمزر و  رکف  هب  ار  هدنبیرف  ریذپ و  لد  ياه  هسوسو  نیا  وا  تسا .
ار يا  هدع  اذل  دربب . نیب  زا  ار  ناشیا  تیصخش  وربآ و  دنک ، راد  هکل  ار  ناکاپ  نماد  هک  تسا  نیا  وا  مغ  مه و  نداد ؛ تسیاشان  تبـسن  . 6

. دنهدب طاول  انز و  تبسن  دننزب و  تمهت  كاپ  نادرم  نانز و  هب  دوخ  دوصقم  هب  ندیسر  يارب  هک  دنک  یم  راداو 
و دننک ، مک  دنشورفب  دنهاوخ  یم  هک  ار  یسنج  زا  يرادقم  هک  دنک  یم  راداو  ار  رازاب  هچوک و  هبسک  راجت و  نایرازاب و  یشورف ؛ مک  . 7

، دیراد جرخ  مه  امش  هک  دنک  یم  اقلا  اهنآ  هب  دنریگب . رتدایز  دنرخب  دنهاوخ  یم  هک  ار  یسنج 
یلاکـشا هچ  دراد ، نتفر  نیب  زا  شاپ و  تخیر و  دیهدب ، قرب  بآ و  لوپ  دـیزادرپب ، تایلام  دـیاب  دـیراد ، هزاغم  هیارک  دـیراد ، نز  هچب و 

امن تیونعم  روهظون  شبنج  هدزاود  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1197زکرم  هحفص 783 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ دینک یشورف  مک  يرادقم  رگا  دراد 
نوریب تشهب  زا  هک  نآ  زا  دعب  تشاد ، شیر  درک ، یم  تیحصن  ار  نانآ  دوب و  ناگتـشرف  هکئالم و  نایم  رد  ات  ناطیـش  یـشارت ؛ شیر  . 8

دیـشارت ار  دوخ  شیر  دشاب ، هدرک  تفلاخم  مه  نانآ  اب  هک  نیا  يارب  دـنراد ، شیر  همه  هک  دـید  ار  رگید  ناربمایپ  مدآ و  ترـضح  دـمآ 
(355 .) تسا هدرک  تمذم  دنهد  یم  ماجنا  ار  راک  نیا  هک  یناسک  زا  دومن و  یهن  یشارت  شیر  زا  ار  دوخ  تما  ص )  ) مالسا ربمایپ 

هقـالع دروم  تاـعاس  نیا  رد  باوخ  تسا . دیـشروخ  عولط  حبـص و  عولط  نیب  باوخ  وا ، ياـه  باوخ  زا  یکی  نیعولطلا ؛ نیب  باوـخ  . 9
يادص هک  دـنک  یم  لوب  دنتـسه  باوخ  هک  يدارفا  شوگ  رد  دریگ و  یم  ار  ناسنا  فاحل  فارطا  دـیآ و  یم  نامز  نیا  رد  تسا . ناطیش 

(356 .) دنک یم  هلان  دنشاب  باوخ  هک  یناسک  تسد  زا  ماگنه  نیا  رد  نیمز  دنوشن . ار  ناذا 
، دوش یم  رارقرب  هظعوم  ادخ و  رکذ  سلجم  یتقو  رکذ ؛ سلجم  رد  باوخ  . 10

مرگ مشچ  نآ ، رثا  رد  دـشک و  یم  ناسنا  مشچ  هب  همرـس  هک  تسا  نیا  وا  ندرک  باوخ  هب  هقیرط  درب . یم  باوخ  هب  ار  ناسنا  دـیآ و  یم 
(357 .) دنز یم  ترچ  ناسنا  سلجم  نآ  رد  دوش و  یم 

. تسا ناناوج  صوصخ  هب  مدرم  ندرک  ملتحم  وا  لامعا  زا  ندرک ؛ مالتحا  . 11
دنک بنج  باوخ  رد  ار  ناسنا  ات  دـهد  یم  رارق  ناشرایتخا  رد  دروآ و  یم  رد  ابیز  ناوج  ای  ابیز  نز  تروص  هب  ناـشیا  باوخ  رد  ار  دوخ 

. دناسرب بیسآ  ناسنا  هزور  زامن و  هب  و 
یتایاور تایآ و  مه  نآ  لیلد  تسا . ناطیـش  لامعا  زا  راتفگ ، رد  هچ  رعـش و  بلاـق  رد  هچ  مدرم ، بیع  ندرک  راکـشآ  وربآ ؛ نتخیر  . 12

(358 .) هدش دراو  تبیغ  تمذم  رد  هک  تسا 
هچهچ  ) حالطـصا هب  دـنناخرچب و  وـلگ  رد  ار  ادـص  هک  تسا  یماـگنه  نآ  تمرح  تسا . ناطیـش  لاـمعا  زا  یناوـخزاوآ  اـنغ و  اـنغ ؛ . 13

(359 (.) دننزب
: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  دنوادخ  تسا . ناطیش  تشز  ياه  هتساوخ  زا  سلاجم  رد  نتفگ  یشوگ  رد  اوجن و  اوجن ؛ . 14

اونما نیذلا  نزحیل  ناطیشلا  نم  يوجنلا  امنا 
نیا هب  دـهاوخ  یم  هک  تسا  ناطیـش  حـیبق  تشز و  لامعا  زا  ندرک  تبحـص  یـشوگ  رد  سلاجم  رد  نتفگ و  زار  اوجن و  هک  یتسرد  هب  )

(360 (.) دزاس رطاخ  ناشیرپ  ار  نانمؤم  هلیسو 
یم رکف  نارگید  ماگنه  نیا  رد  دـننک . تبحـص  یـشوگ  رد  مه  اب  یـسلجم  رد  رفن  ود  هک  تسا  نیا  نانمؤم  یناشیرپ  ياـه  تلع  زا  یکی 

. دنوش یم  هدرزآ  رطاخ ، نیا  هب  دننز  یم  فرح  ناشیا  هرابرد  هک  دننک 
يرود ندز  جنص  زا  دومرف : هراب  نیا  رد  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  تسا . مارح  نآ  ندز  وهل و  تالآ  زا  جنـص  جنـص ؛ . 15

(361 .) دننک یم  يرود  وت  زا  دنوش و  یم  رفنتم  وت  زا  هکئالم  دراد و  یم  رب  مدق  نز  جنص  هارمه  ناطیش  اریز  دینک ؛
بلق رد  ار  قافن  ندز  دوع  دیامرف : یم  هنیمز  نیا  رد  یتیاور  تسا . مارح  نآ  لامعتسا  ناطیـش و  لامعا  زا  وهل و  تالآ  زا  یعون  دوع ؛ . 16

(362 .) دنایور یم  ار  هزبس  بآ  هک  روط  نامه  دنایور ، یم  اه 
نیا رد  نآرق  تسا . ناطیـش  ياهراک  زا  همه  دننک . یم  يدـنب  ورگ  اهنآ  اب  هک  ییاهریت  یتسرپ ، تب  رامق ، بارـش ، 17 و 18 و 19 و 20 ؛

: دیامرف یم  هراب 
نوحلفت مکلعل  هوبنتجاف  ناطیشلا  لمع  نم  سجر  مالزالا  باصنالا و  رسیملا و  رمخلا و  امنا  اونما  نیذلا  اهیا  ای 

زا تسا . ناطیـش  لامعا  زا  دیلپ و  همه  هدوب -  تیلهاج  نامز  رد  هک  يدنب -  ورگ  ياهریت  یتسرپ و  تب  رامق و  بارـش و  نامیا ! لها  يا  )
(363 (.) دیوش راگتسر  ات  دینک  يرود  اهنآ ،

جاور طول  موق  نایم  رد  لوا  هک ، تسا  ناطیـش  روآ  مرـش  تشز و  رایـسب  لامعا  زا  مه  زیچ  هس  نیا  اـنز ، هقحاـسم ، طاول ، 22 و 23 ؛ ، 21
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لمع هقحاسم  دهد و  یم  ماجنا  درم  اب  درم  هک  تسا  یحیبق  تشز و  رایسب  لمع  طاول  درک - . تیارس  رگید  ياهاج  هب  سپـس  دش و  هداد 
(364 .) تسا هدوب  طول  نامز  رد  سیقال  لاوز و  مان  هب  ناطیش ، ود  زا  لمع ، ود  نیا  ءاشنم  دهد و  یم  ماجنا  نز  اب  نز  هک  یتشز 

: هدمآ یثیدح  رد  تسا . ناطیش  لامعا  زا  تبیصم  ماگنه  رد  ندز  غیج  ندیشک : غیج  24 ؛
نامحرلا نم  ءاکبلا  ناطیشلا و  نم  خارصلا 

(365 (.) تسا ییادخ  ندرک  هیرگ  ناطیش و  لامعا ، زا  اه  تبیصم  رد  ناغف  دایرف و  ندیشک و  غیج  )
يوخ زا  ندـنک  نتفرگ و  نادـند  اب  ار  شیر  و  ندـیزگ ، نادـند  هب  نخان  و  ندز ، هناـچ  ریز  هب  تسد  ندرک ، رکف  یتحاراـن و  ماـگنه  25 ؛

(366 .) دشاب یم  ناطیش 
یهن نآ  زا  مالـسلا  هیلع  ناموصعم  دباوخ . یم  تروص  مکـش و  يور  رب  ناطیـش  هک : تسا  هدمآ  يربخ  رد  مکـش ، يور  رب  ندیباوخ  . 26

(367 .) دنا هدرک 
هیلع یـسوم  ترـضح  لوق  زا  دـنوادخ  هک  روط  نامه  تسا . ناطیـش  يوخ  زا  ندرک  دروخ  دز و  اوعد و  تجاـجل ، لادـج ، هلداـجم ؛ . 27

: دیامرف یم  نینچ  مالسلا 
نیبم لضم  ودع  هنا  ناطیشلا  لمع  نم  اذه  لاق 

هسوسو بیرف و  راک  نیا  دومرف - : ، ) دننک یم  هرجاشم  مه  اب  رفاک ، يرگید  نمؤم و  یکی  رفن ، ود  دید  یتقو  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح 
(368 (.) راکشآ تخس و  يا  هدننک  هارمگ  تسا ، مدرم  هدننک  هارمگ  وا  هک  یتسرد  هب  تسا . ناطیش 

(369 (.) دشارتب ار  نآ  همه  ای  دشارتن  چیه  ار  رس  دیاب  ای  ناسنا  . ) تسا ناطیش  شور  زا  ندیشارتن  ار  رس  ولج  نتشاذگ و  فلز  فلز ؛ . 28
رفن ود  دروآ ، رد  هیبش  هک  یـسک  لوا  تسا . یناطیـش  لامعا  ندرک  ناماما  رگید  ای  نیـسح  ماما  هیبش  ار  دوخ  ندروآ ، رد  هیبش  هیبش : . 29

هب ار  اهنآ  داد  روتـسد  دندروآ و  ار  ود  ره  داتـسرف  درک ، مایق  یتقو  راتخم  الیل .)  ) مان هب  نز  و  ةرم )  ) مان هب  درم  رهوش -  نز و  کی  دندوب ،
(370 .) دنتخادنا شتآ  رد  دنتسب و  مه 

نیا رد  نآرق  دـنک . یم  توعد  لخب  هب  ار  مدرم  مه  تسا و  لیخب  شدوخ  مه  تسا . لخب  ناطیـش  دنـسپان  ياه  شور  زا  یکی  لخب ؛ . 30
: دیامرف یم  هراب 

ءاشحفلاب مکرمءای  رقفلا و  مکدعی  ناطیشلا 
اوران ياهراک  هب  دهد و  یم  رارق  ناتراک  روتسد  رد  ار  لخب  دناسرت و  یم  يزیچ  یب  رقف و  زا  ار  امـش  ناطیـش  ، ) نارگید هب  کمک  ماگنه 

(371 (.) دنک یم  توعد 
نتسیرگ غورد  هب  درک  عورش  دمآ و  نایمدآ -  گرزب  ردام  اوح -  شیپ  وا  دوب . ناطیش  درک . هیرگ  غورد  هب  یسک  لوا  غورد ؛ هیرگ  . 31

ریپ يروخب  نآ  زا  رگا  هک  یتخرد  هب  منک  ییاـمنهار  ار  وت  یهاوخ  یم  اـیآ   ) يریم یم  وت  اریز  دزوس ؛ یم  وت  یناوج  رب  ملد  نم  تفگ : و 
(372 (.)؟! يریمن يوشن و 

باذــع رد  شا  هدــنزاس  مارح و  نآ ، و  تـسا . ناطیــش  ياـهراک  زا  ناوـیح  اـی  ناـسنا  همــسجم  نتخاـس  يزادرپ و  هرهچ  یــشاقن ؛ . 32
(373 .) تسا

یم دای  رحـس  مدرم  هب  نیطایـش  دیامرف : یم  هطبار  نیا  رد  نآرق  دوب . رحـس  داتـسا  وا  تسا . ناطیـش  لامعا  زا  يرحاس  رحـس و  رحـس ؛ . 33
دروآ و نوریب  دعب  تشاذـگ  نامیلـس  تخت  ریز  تشون و  رحـس  هرابرد  یئاه  همان  رد  نوعلم  نآ  تفر  ایند  زا  نامیلـس  یتقو  ( 374 .) دنداد

. تسا نآ  نمالع  اه  همان  نیا  هدوب و  رحاس  نامیلس  تفگ :
. دندرگ یم  فرحنم  تسار  هار  زا  دنوش و  یم  هتفیرف  مدرم  نآ  اب  هک  تسا  يا  هلیسو  گنرین  هعدخ و  رکم ؛ . 34

كاخ زا  ار  وا  شتآ و  زا  ارم  اریز  مرتهب ؛ مدآ  زا  نم  : ) تفگ دوب  نیمه  هطساو  هب  و  تسا . ادخ  ربارب  رد  ناطیش  یـشکرس  نیلوا  ربک ؛ . 35
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(375 (.) يدرک قلخ 
تسا نم  ام و  نیا  قلخ  نابدرن 

تسا نداتفا  نابدرن  نیز  تبقاع 
تسا رت  هلبا  دور  رتالاب  هک  ره 

تسکش دهاوخ  رتدروخ  شناوختساک 
ندـب و ینیگنـس  زا  مه  نآ  دوش و  یم  هریچ  ناسنا  رب  هک  تسا  یتسـس  کی  هزایمخ  تسا . ناطیـش  تداع  ندیـشک  هزایمخ  هزایمخ ، . 36

یم هرد  نهد  هراومه  ناسنا  و  دیآ . یم  دوجو  هب  تاوهـش  دایز و  ندیماشآ  يروخرپ و  زا  مه  ندـب  ینیگنـس  دـیآ . یم  دوجو  هب  تلاسک 
. دنک

تسا ناطیش  زا  هلجع 

رد و  تسا ، هدمآ  نآ  شهوکن  هنیمز  رد  یتایاور  تایآ و  تسا . اهراک  رد  ندرک  هلجع  دنهد ، یم  تبـسن  ناطیـش  هب  هک  یلامعا  هلمج  زا 
(376 .) دینکن باتش  هلجع و  اه ! ناسنا  يا  امش  یلو  هدش ، قلخ  باتش  هلجع و  زا  ناسنا  دیامرف : یم  نآرق  اج  کی 

اه يدب  لابند  هب  یفاک ، هعلاطم  مدع  یگدز و  باتـش  رطاخ  هب  تسا  اه  یکین  ناهاوخ  هک  هنوگ  نامه  ناسنا ، دیامرف : یم  رگید  ياج  رد 
(377 .) تسا لوجع  اتاذ  ناسنا  هک  ارچ  دتفا ؛ یم  هار  هب 

(378 (.؟ يدرک باتش  هلجع و  ارچ  یسوم ! يا  دیامرف : یم  هوک ، هب  نتفر  يارب  یسوم  هلجع  هب  عجار  رگید  ياج  رد 
ادج موق  زا  یسوم  دیایب . روط  هوک  هب  تاروت  نتفرگ  يارب  مدرم  زا  يا  هدع  اب  هک  دومن  یحو  یسوم  هب  دنوادخ  هک ، دوب  نینچ  شناتـساد 

رد ارچ  دـیوگ : یم  یـسوم  هب  باطخ  رد  دـنوادخ  دـندوب . هار  رد  زونه  مدرم  هک  یلاح  رد  دـیناسر ؛ روط  هوک  هب  ار  دوخ  هلجع  اـب  دـش و 
؟ يدماین دوخ  موق  اب  يدرک و  هلجع  ندمآ 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هلمج : زا  تسا . دایز  هدمآ  مالسلا  هیلع  ناموصعم  زا  اهراک  رد  باتـش  شهوکن  رد  هک  یتایاور  اما 
يا دسیون : یم  ناشیا  هب  دنک  رصم  یلاو  ار  رتشا  کلام  دهاوخ  یم  یتقو  ور ، نیمه  زا  دوش . یم  شزغل  بجوم  اهراک  رد  باتـش  هلجع و 
یم تناـیخ  هاوخاـن  هاوـخ  دـنوش ، یم  رگ  هوـلج  نیحـصان  ساـبل  رد  هـچرگ  ناـنآ  اریز  نـک ! لـیجعت  ناـنیچ  نخـس  قیدـصت  رد  کـلام !

(379 .) دننک
باتش يراد  هک  یمهم  رد  نکم 

باتم رب  نانع  ینءات  هارز 
دیدن سک  نایز  ینءات  ردنا  هک 

دیشک تلاجخ  سک  رایسب  لیجعت  ز 
(380 .) تسا نامحر  زا  اهنآ  رد  ندرک  رکف  ناطیش و  زا  اهراک  رد  یگدز  باتش  دنیامرف : یم  رگید  تیاور  رد 

زا نم  تسا و  كاخ  زا  وا  اریز  متـسه  رتهب  مدآ  زا  نم  تفگ : درک و  هلجع  تواضق  رد  هک  لیلد  نیا  هب  دش ، تبقاع  دب  مه ، ناطیـش  دوخ 
. شتآ

: اج دنچ  رد  رگم  دیآ ، یم  باسح  هب  ناطیش  لامعا  تسیاشان و  اج  همه  رد  راتفر  رادرک و  راتفگ و  رد  هلجع 
رد و  دورب . ایند  زا  هانگ  لاـح  اـب  دوش و  ماـمت  ناـسنا  رمع  تسا  نکمم  اریز  تسا ؛ باوخ  نآ  رد  ندرک  هلجع  هک  هاـنگ  زا  ندرک  هبوت  . 1

(381 .) دش دهاوخ  شتآ  لخاد  هجیتن 
ای فلت  وا  لام  ای  دروآ ، اج  هب  يدعب  ياه  لاس  رد  ار  نآ  هک  دهدن  فافک  ناسنا  رمع  تسا  نکمم  اریز  جـح ؛ ندروآ  اج  هب  رد  هلجع  . 2

امن تیونعم  روهظون  شبنج  هدزاود  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1197زکرم  هحفص 786 

http://www.ghaemiyeh.com


. دوش نماان  هار 
. دراد هانگ  نآ  رد  ریخءات  تسا و  مدرم  ضرق  قوقح و  نتخادرپ  يروف ، تابجاو  زا  یکی  نوچ  مدرم ؛ یهدب  تخادرپ  رد  هلجع  . 3

يور تسد  درادـن  قح  هک  ییاج  ات  دراد ، هلـصاف  نآرق  ادـخ و  زا  هدرکن  لسغ  هک  ینامز  ات  بنج  ناسنا  اریز  تبانج ؛ لـسغ  رد  هلجع  . 4
. دراذگب ادخ  مسا 

هک ییاه  باوث  زا  ناسنا  دوش  یم  ثعاب  نآ  ریخءات  هک  ور  نیا  زا  تعاـمج ؛ زاـمن  رد  تکرـش  تقو و  لوا  زاـمن  ندـناوخ  يارب  هلجع  . 5
(382 .) دوش مورحم  دنا ، هدومرف  هدعو  راوگرزب  ناماما  ملسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

. دنامب هنسرگ  و  متسه ، هنسرگ  نم  دیوگب  هک  دنک  مرش  دشاب و  هنسرگ  نامهم  دیاش  نامهم . يارب  ماعط  ندروآ  رد  باتش  . 6
يزور دیوگ : یم  یثیدح  هراب  نیا  رد  نارتخد . صوصخ  هب  تسا ؛ یتافآ  نآ  رد  نوچ  رـسپ ؛ هچ  رتخد و  هچ  ناناوج  جاودزا  رد  هلجع  . 7
بناج زا  لیئربج  مدرم ! يا  دندومرف : یهلا  يانث  دمح و  زا  دـعب  ربنم ، يالاب  دـندرب  فیرـشت  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح 

یم دساف  ار  نانآ  دیـشروخ  دننیچن  ار  نآ  رگا  هک  دنتـسه  هدیـسر  ياه  هویم  دننام  رکب  ناوج و  نارتخد  تفگ : داد و  ربخ  نم  هب  دنوادخ 
(383 .) ندرک رهوش  رگم  تسین  نانآ  يارب  ییاود  چیه  دنوش . یم  دساف  دننکن  رهوش  رگا  مه  ناوج  نارتخد  دنک .

رثا رد  تسا  نکمم  وا و  ناگدنامزاب  هب  مه  تسا و  تیم  هب  نیهوت  مه  تیم ، نفد  ریخءات  رد  اریز  تیم ؛ نفد  زیهجت و  رد  ندرک  هلجع  . 8
. تسا هعماج  عفن  هب  دشاب و  یم  وکین  هلجع  اج  دنچ  نیا  رد  دریگب . وب  دایز  يامرگ 

تسا ناطیش  لامعا  زا  زاس  نتخاس 

: تسا رارق  نیا  زا  نآ  نتخاس  عارتخا و  تلع  دوب . ناطیش  دیمد  نآ  رد  مه  دوخ  تخاس و  ار  زاس  هاگتسد  هک  یسک  نیلوا  . 38
اه هوک  نایم  رد  درک و  رارف  ردـپ  سرت  زا  تشک ، مالـسلا  هیلع  مدآ  شردـپ  بایغ  رد  ار  لیباه  دوخ  ردارب  تداـسح  يور  زا  لـیباق  یتقو 

يزاس داد و  تاجن  تشحو  ییاـهنت و  زا  ار  وا  ناطیـش  شقیفر  هک  نیا  اـت  دـنک . هچ  تسناد  یمن  درب و  یم  جـنر  ییاـهنت  زا  هدـش ، هراوآ 
. داد دای  مه  نارگید  هب  دیمد و  نآ  رد  دوخ  تسخن  تخاس و 

. دندیصقر یم  دندز و  یم  زاس  ناطیش  اب  دش و  راکشآ  تفای  تینما  لیباق  تفر و  ایند  زا  مالسلا  هیلع  مدآ  ترضح  یتقو 
دزاون و یم  ناگدـنزاون  اب  دریگ و  یم  تسد  هب  زاس  مه  ناطیـش  دوخ  دـنوش ، نآ  هدـننادرگ  يا  هدـع  دوش و  هتخاون  زاس  هک  یـسلجم  رد 
تریغ و دـنناوخب ، نآ  رد  انغ  زاوآ و  دوش و  هتخاون  زاس  هک  يا  هناخ  رد  دـناشک . یم  یباداش  یتسم و  رـس  هب  ار  سلجم  نآ  لـها  مدرم و 

. دوش یم  رود  هناخ  نآ  لها  زا  یگنادرم 
ایح و نتفرگ  لوئـسم  وا  تسا . رذـنق )  ) نیطایـش زا  یکی  مان  دومرف : هک  مدینـش  مالـسلا ، هیلع  قداص  ماـما  زا  دـیوگ : یم  ریرب  نب  قاحـسا 
رد مدرم  هک  يروط  هب  دوش  هدز  زاس  زور  لهچ  يا  هناخ  رد  هاگره  دـنوش -  یم  رـضاح  زاوآ  زاـس و  سلجم  رد  هک  تسا  يدارفا  تیمح 

. دمد یم  وضع  نامه  رد  دراذگ و  یم  هناخ  بحاص  وضع  نامه  رب  ار  شندب  ياضعا  زا  کی  ره  ناطیـش ، نآ  دـننک ، عامتجا  سلجم  نآ 
(384 !.) دوش یمن  تحاران  درادن و  یکاب  دتفا  رطخ  رد  وا  سومان  رگا  هک  يروط  هب  دوش ؛ یم  تریغ  یب  هتفرگ و  هناخ  بحاص  تورم 
زاوآ زاس و  ندینش  هدمآ : یتیاور  رد  ( 385 .) تسا زاوآ  زاس و  تالآ  نامه  ای  تسار و  هار  زا  فارحنا  هدـمآ : نآرق  رد  هک  ثیدـحلا  وهل 

. دنایور یم  ار  تعارز  بآ ، هک  روط  نامه  دنایور  یم  ناسنا  بلق  رد  ار  قافنا 
ندش جراخ  زا  دعب  هک  تسا  یسک  لوا  مه  ناطیش  و  هدیتسرپ ، ار  وا  دهد  شوگ  ییوگ  نخس  نخس  هب  هک  یسک  دراد ، رگید  تیاور  رد 

(386 .) دش دنسرخ  دناوخ و  زاوآ  تشهب  زا  مدآ 

تسا تمحر  مه  ناطیش  يارب  ص )  ) لوسر ترضح 
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نآ تسا . تکرب  تمحر و  سنا ، نج و  زا  معا  نایناهج ، همه  يارب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللادبع  نب  دمحم  ترـضح  كرابم  دوجو 
: دیامرف یم  دیجم  نآرق  هک  هنوگ 

نیملاعلا ۀمحر  الا  كانلسرا  ام  و 
(387 (.) یشاب تکرب  تمحر و  نایناهج  يارب  هک  نیا  رگم  میدیزگنرب ، ار  وت  ام  یمارگ -  ربمایپ  يا  )

. تسا تمحر  مه  ناشیا  نانمـشد  نیرت  نمـشد  يارب  هکلب  تسا ؛ تمحر  سنا  نو  نج  يارب  طقف  ترـضح  نآ  كرابم  دوجو  هک  نیا  هن 
. دریگ یم  رب  رد  مه  ار  نیعل  نآ  ترضح  ندوب  تمحر 

، داد رارق  هکئالم  دوخ و  نعل  لومـشم  ار  وا  دـنار و  دوخ  هاگرد  زا  ار  سیلبا  لاعتم  دـنوادخ  نوچ  هدـش : لـقن  ةوبنلا ) جراـعم   ) باـتک رد 
نآ رثا  هک  يا  هنوگ  هب  دوب  روآ  درد  رایسب  اه  یلیس  نآ  دنزب . نوعلم  نآ  ندرگ  تشپ  رب  یلیس  دنچ  زور  ره  ات  تشاد  نآ  رب  ار  يا  هتـشرف 

. درزآ یم  ار  وا  رگید  زور  ات 
ناطیش دومرف ، لزان  ناشیا  هرابرد  ار  قوف  هیآ  دیزگرب و  ار  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ءایبنالا  متاخ  سدقم  دوجو  دنوادخ  هک  نآ  زا  دعب 

: درک ضرع  دیلانب و  دنوادخ  هاگرد  هب 
نم لاـح  لـماش  ترـضح  نآ  تمحر  دوب ؟ دـهاوخن  یبیـصن  هرهب و  چـیه  تمحر  هیآ  نیا  زا  ارم  اـیآ  متـسه ، ناـیملاع  زا  زین  نم  ایادـخ !

؟ دش دهاوخن 
زا دومرف : دز  یم  هچناپط  ار  وا  زور  ره  هک  يا  هتـشرف  نآ  هب  سپـس  دنک . یم  دـنم  هرهب  مه  ار  وت  ناشیا  دوجو  تمحر  ارچ . دـمآ : باطخ 

دشاب و هدرب  هرهب  ناشیا  ندوب  تمحر  ترـضح و  نآ  سدـقم  دوجو  زا  زین  وا  ات  راد  فاعم  ار  وا  و  نزن ، وا  رب  یلیـس  هچناپط و  نونکا  مه 
(388 .) دوشب مه  وا  لاح  لماش  هیآ  نیا 

همه هک  تسا  ملـسم  دـندش . رادروخرب  نآ  زا  زین  نیطایـش  همه  هکلب  دـش ، سیلبا  لاح  لماش  طقف  ترـضح  نآ  ندوب  تمحر  هک  نیا  هن 
وترپ رد  نانآ  دوجو  هک  دنراد  رارقا  دنناد و  یم  ترضح  نآ  كرابم  دوجو  لیفط  هب  تسا  اه  تمعن  نیرتالاب  هک  ار  دوجو  تمعن  نیطایش 

: هدمآ یسدق  ثیدح  رد  هک  نانچ  نآ  تسا . ترضح  نآ  دوجو 
كالف الا  تقلخ  امل  كال  ول 

سپ ( ) 389 (.) مدرک یمن  قـلخ  ار  تسه -  ناـهج  رد  هـچ  نآ  ره  مـنهج و  تـشهب و  نامـسآ -  نـیمز و  دوـبن ، وـت  كراـبم  دوـجو  رگا  )
.( تفای انعم  ادخ  هداتسرف  یتسه  راس  هیاس  رد  زیچ  همه  شنیرفآ 

دشاب بظاوم  دریگب . هلـصاف  هدش و  رود  وا  زا  هراومه  ناطیـش  هک  دنک  راتفر  يروط  دیاب  ناسنا  دوش  یم  کیدزن  ناسنا  هب  ناطیـش  یهاگ 
ار دوخ  ناطیـش  نآ ، هلیـسو  هب  هک  دنک  يراک  تسا  نکمم  یهجوت  یب  ای  یعالطا  یب  يور  زا  ناسنا  یهاگ  یلو  دوشن ، کیدزن  وا  هب  هک 

: هلمج زا  دناسرب . وا  هب  مه  يررض  دراد  ناکما  دنک و  کیدزن  وا  هب 
(390 .) تسا روبق  لها  هب  تراسج  نیهوت و  راک  نیا  نآ ، رانک  ای  ربق  يور  رب  ندرک  لوب  . 1

. دنور یم  نیب  زا  ای  دنوش و  یم  تیذا  دنتسه  بآ  رد  هک  یتادوجوم  نوچ  دکار ؛ هداتسیا و  بآ  رد  ندرک  راردا  . 2
اهنآ بآ  رد  ندرک  لوب  رثا  رد  تسه و  یلها  مه  بآ  يارب  اریز  دینکن ؛ لوب  داتسیا  بآ  رد  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح 

. دنوش یم  تیذا 
(391 .) دراد نایز  ناکشزپ ، هیرظن  قبط  ناسنا  دوجو  يارب  زین  نیا  و  ندرک -  لوب  هداتسیا  لاح  رد  . 3

. دشاب شفک  نودب  اپ  کی  هتشاد و  شفک  ناسنا  ياپ  کی  ینعی  نتفر -  هار  شفک  کی  اب  . 4
. تسا هورکم  هداتسیا ، لاح  هب  بآ  ندیماشآ  دیوگ : یم  یتیاور  ندیماشآ -  بآ  هداتسیا  لاح  رد  . 5

. دشابن نآ  رد  یسک  ناسنا  زا  ریغ  هک  يا  هناخ  ندیباوخ -  اهنت  ار  بش  . 6
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هب ار  دوخ  تعرس  اب  ماگنه  نیا  رد  ناطیش  هک  دور -  یم  رطخ  لامتحا  نوچ  ندرک ؛ انش  بالیس  ای  گرزب  ياه  هناخدور  بآ  رد  اهنت  . 7
یسک رگا  هک ، هدمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد  ( 392 .) دوش وا  نتفر  نیب  زا  ثعاب  زین  یهاگ  و  دـنک . کیدزن  ناسنا 

. ار شدوخ  رگم  دنکن ، شنزرس  دش ، یتخاران  الب و  راچد  درک و  ار  راک  نیا 

دندیهر ناطیش  تسد  زا  نز  راهچ 

ماجنا نونک  ات  و  دنک ، نوریب  هار  زا  يا  هشقن  اب  ار  یهورگ  ره  دنیامن و  هارمگ  ار  مدآ  نادنزرف  همه  هدروخ  مسق  ناطیـش  هک  ییاج  نآ  زا 
دز و لوگ  هک  مه  ار  یـسک  نیلوا  دنا . نانز  هفیاط  دشاب  یم  ناسآ  مه  یلیخ  وا  يارب  هک  اهنآ  زا  یکی  داد ؛ دهاوخ  ماجنا  مه  ادعب  هداد و 

. دوب نایمدآ  ردام  اوح ، ترضح  دومن  رثا  وا  رد  شا  هسوسو 
زا یکی  داد . خساپ  ار  همه  مه  وا  دیسرپ و  زیچ  دنچ  وا  زا  ترـضح  دمآ ، ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  شیپ  نوعلم  نآ  يزور 

نادرم نانیا  هطساو  هب  نانز . تفگ : تسیچ ؟ وت  ماد  دیسرپ : نانز . نازامغ و  نایوگ ، غورد  داد : خساپ  دنا ؟ نایک  وت  ناقیفر  دوب : نیا  اهنآ 
، هلیـسو نیا  هب  منک و  یم  راداو  هتـسیاشان  ياـهراک  هـب  يزوـس  لد  هـلیح و  رکم و  اـب  ار  ناـشیا  دوـخ  و  مرب ، یم  نوریب  میقتـسم  هار  زا  ار 

. میامن یم  یمنهج 
ردق نآ  ملـسو ! هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ای  درک : ضرع  دنتـسه . وت  عبات  دننک و  یم  يرادرب  نامرف  وت  زا  نانز  زا  دادعت  هچ  دومرف :

نامرف هب  شوگ  هیقب  دـنکن و  تعاطا  نم  زا  یکی  طقف  نز  نارازه  زا  تسا  نکمم  دروآ . باسح  هب  درک و  هرامـش  ناوت  یمن  هک  دـنادایز 
. تسا نانآ  هب  نم  دیما  یمرگ و  لد  هیام  دنتسه و  نم 

هب ات  هللا ! لوسر  ای  درک : ضرع  يوش ؟ هریچ  نانآ  رب  یتسناوتن  يدـشن و  بلاغ  نز  دـنچ  رب  لاح  هب  اـت  دیـسرپ : مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ 
. دنا هدوب  هنومن  نانز  نانآ  و  متفاین -  تسد  نز  راهچ  رب  لاح 

يادـخ هب  هظحل  کی  دومن و  یناگدـنز  درک ، یم  ییادـخ  ياـعدا  هک  نوعرف ، هناـخ  رد  يرمع  محازم ، رتخد  نوعرف ، نز  هیـسآ ؛ تسخن 
هب نوعرف  تسد  هب  مه  نایاپ  رد  دوب و  ع )  ) یـسوم ترـضح  دوخ  ناـمز  ربمغیپ  عیطم  تفریذـپن . ییادـخ  هب  ار  نوعرف  دـشن و  رفاـک  دوخ 

. دیسر تداهش 
هب لاعتم  دنوادخ  تدابع  هب  شرمع  رخآ  ات  لوا  زا  هدوب و  سدقملا  تیب  رد  دلوت  زور  زا  هک  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  ردام  میرم ؛ مود 

. درک تیانع  وا  هب  ار  ع )  ) یسیع ترضح  رهوش ، نودب  دوخ  تیانع  فطل و  زا  دنوادخ  دیسرن . يو  هب  یمرحمان  تسد  درب و  رس 
تاـظحل رد  دومن . امـش  فدـه  مالـسا و  فقو  ار  همه  درپـس و  وت  هب  ار  دوخ  ییاراد  همه  هک  ینز  نآ  وت . مرح  رـسمه و  هجیدـخ ؛ موـس 

. درک ینابیتشپ  وت  بتکم  مالسا و  زا  راوشد 
ملع نامیا و  یگتـسیاش و  یبوخ و  هب  ینز  ایند  همه  رد  دـشاب . یم  س )  ) همطاف ترتخد  تسا ، رت  یمارگ  رتهب و  نانآ  همه  زا  هک  مراهچ ؛

(393 .) تسا هدماین  وا  قالخا  و 

دیربب هانپ  ادخ  هب  ناطیش  رش  زا  اهانگنت  رد 

. دومن رود  دوخ  زا  ار  ناطیش  درب و  هانپ  گرزب  دنوادخ  هب  هدش  هدنار  ناطیش  رش  زا  دیاب  اهاج  یضعب  رد 
نیا دـنیوگ  یم  ناگ  همه  تسا و  مدرم  نایم  رد  روهـشم  فورعم و  هچ  نآ  تسا . يا  هتکن  درک ، ار  راک  نیا  دـیاب  یظفل  هچ  اـب  هنوگچ و 

ماگنه دمح و  هروس  توالت  ماگنه  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسه  مه  یتیاور  رد  میجرلا .) ناطیـشلا  نم  هللااب  ذوعا  : ) تسا ترابع 
(394 (.) میجرلا ناطیشلا  نم  میلعلا  عیمسلا  هللااب  ذوعا  : ) دومرف یم  زامن 
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موهفم و  دـشابن ، نآ  هجوتم  صخـش  بلق  ات  اریز  تسین ؛ نابز  هب  قوف  هلمج  نتفگ  طقف  روظنم ، هک  مینادـب  مه  ار  نیا  اتمدـقم  تسا  مزال 
بصعت سوه ، اوه و  زا  ار  دوخ  و  دشاب ، لد  رد  مه  ادخ  هب  هجوت  دیاب  الاب ، هلمج  نتفگ  رب  نوزفا  ینعی  درادن ؛ يدوس  دنکن  كرد  ار  نآ 

لفاغ تدابع  زامن و  هب  هجوت  ادـخ و  دای  زا  ار  ناـسنا  هک  يزیچ  ره  زا  دـیامن ، ادـج  يروحم  دوخ  یهاوخدوخ و  ینیبدوخ ، ربک و  رورغ ،
یتقو اما  دزادنا . کش  هب  دنک و  هسوسو  ار  ناسنا  زاب  دوشن و  رود  ناطیـش  هللااب ) ذوعا   ) نتفگ اب  تسا  نکمم  اریز  دراد ؛ رانک  رب  دـنک  یم 

زا درادن و  یسر  تسد  وا  هب  ناطیـش  رگید  دیدرگ ، دابآ  عرو  اوقت و  اب  و  ددرگ ، هزیکاپ  كاپ و  دیلپ ، تافـص  زا  دشاب و  ادخ  هجوتم  بلق 
. تسا نیمه  ناطیش  رش  زا  ادخ  هب  ندرب  هانپ  ینعم  دنام . یمن  یقاب  نتخادنا  کش  هب  هسوسو و  يارب  ییاج  ددرگ و  یم  رود  وا 

. تسا رارق  نیا  زا  موصعم  نآرق و  روتسد  قبط  درب ، هانپ  ادخ  هب  نوعلم  نآ  رش  زا  دیاب  هک  ییاهاج  اما 
: نآرق ندناوخ  ماگنه   - 1

میجرلا ناطیشلا  نم  هللااب  ذعتساف  نآرقلا  تءارق  اذا 
ناـسآ وت  يارب  نآ  قیاـقح  تسرد  كرد  اـت  ربـب -  هاـنپ  ادـخ  هب  هدـش و  هدـنار  ناطیـش  رـش  زا  یناوخب  نآرق  یهاوـخ  یم  هک  یماـگنه  )

(395 (.) دوش
زامن تلاح  زا  ات  دـنک  یم  هسوسو  ار  رازگ  زامن  ردـق  نآ  دوش و  یم  رـضاح  ناطیـش  زامن ، ماگنه  هک ، هدـمآ  یتایاور  رد  زاـمن : ناـمز  . 2

. دیآ نوریب 
زیچ نالف  رکف  هب  دیوگ : یم  دیآ و  یم  ناطیش  دوش ، یم  زامن  لوغشم  ادخ  هدنب  یتقو  دومرف : ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح 

تعکر دنچ  دـناوخ و  یم  زامن  دـنک  شومارف  هک  یتقو  ات  دـنک  یم  فیدر  ناسنا  نهذ  رد  ار  ییاهزیچ  شاب و  راک  نالف  و  سک ، نالف  و 
(396 .) تسا هدناوخ 

لوغـشم رگید  ياهزیچ  هب  ار  ناسنا  رکف  دوش و  رود  ناسنا  زا  نوعلم  نآ  هک  درب  هانپ  ادـخ  هب  ناطیـش  رـش  زا  دـیاب  زامن  ماگنه  ور ، نیا  زا 
. دنکن

وگب دمحم ! يا  تفگ : هک  دوب  نیا  درک  لزان  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  هب  لیئربج  هک  يزیچ  لوا  هدرک : لقن  سابع  نبا 
(397 (.) میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  : ) وگب دمحم ! يا  تفگ : نآ  زا  دعب  میجرلا ) ناطیشلا  نم  هللااب  ذوعا  )

نیا يارب  هک  یباوث  و  دیوگب ، میجرلا ) ناطیشلا  نم  هللااب  ذوعا   ) ناسنا هللا ) مسب   ) زا لبق  مارحالا و  ةریبکت  زا  دعب  زامن ، تقو  تسا  بحتسم 
هتشون وا  لمع  همان  رد  لاس  کی  تدابع  تسا  ناسنا  ندب  رد  هک  ییوم  ره  ددع  هب  دیوگب  ار  نآ  سک  ره  هک ، تسا  نیا  هدش  دراو  هلمج 

(398 .) دوش یم 
: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  دیجم  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ  ناطیش : هسوسو  ماگنه  . 3

نورصبم اذاف  اورکذت  ناطیشلا  نم  فئاط ، مهسم  اذا  اوقتا  نیذلا  نا  میلع  عیمس  هنا  هللااب  ذعتساف  غزن  ناطیشلا  نم  کنغزنی  اما  و 
یم ار  وت  نخـس  مه  وا ، اریز  هاوخب ؛ ددم  شفطل  زا  و  راپـسب ، وا  هب  ار  دوخ  ربب و  هانپ  ادخ  هب  دش ، وت  هجوتم  ناطیـش  ياه  هسوسو  هاگره  )

ناطیـش ياه  هسوسو  رب  يزوریپ  هبلغ و  هار  نآ  زا  دعب  ( 399 () تسا ربخ  اب  نیطایش  ياه  هسوسو  زا  مه  هاگآ و  تنورد  رارـسا  زا  دونش و 
: دنک یم  نایب  تروص  نیا  هب  ار 

تازاجم هانگ و  موش  تبقاع  و  نایاپ ، یب  ياه  تمعن  ادـخ و  دای  هب  دـنک ، یم  هطاحا  ار  ناراکزیهرپ  یناطیـش ، ياه  هسوسو  هک  یماـگنه 
دننیب و یم  ینـشور  هب  ار  قح  هار  دور و  یم  رانک  اهنآ  بلق  فارطا  زا  هسوسو  رات  هریت و  ياهربا  ماگنه  نیا  رد  دنتفا . یم  ادـخ  كاندرد 

. دننک یم  باختنا  ار  نآ 
یم ساسحا  دوخ  رد  یهاگ  ددرگ . یم  وا  ياه  هسو  راتفرگ  یهاگ  هاگ  دـشاب  هک  لاس  نس و  ره  رد  و  نامیا ، زا  يا  هلحرم  ره  رد  ناـسنا 

ناطیش و ياه  هسوسو  زا  ریغ  ورین  نآ  دیامن ، یم  توعد  هانگ  هب  ار  وا  هدش و  راکـشآ  شناج  نورد  رد  يدیدش  كرحم  يورین  هک  دنک 
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. دور یم  رانک  اه  هسوسو  مامت  بلق ، ياوقت  ادخ و  دای  رثا  رد  تسین و  يرگید  زیچ  ناتفص ، ناطیش 
. تسا ادخ  هب  ناسنا  یهجوت  یب  تلفغ و  تقو  تقو ، نیا  اریز  درب ؛ هانپ  ادخ  هب  ناطیش  رش  زا  دیاب  دیشروخ ، بورغ  عولط و  عقوم  . 4

یمن امـش  دننیب و  یم  ار  نیطایـش  اهنآ  اریز  درب ؛ هانپ  ادخ  هب  ناطیـش  رـش  زا  دیاب  دوش ، دـنلب  اه  غالا  اه و  گس  هزوز  يادـص  هک  یتقو  . 5
. دینیب

دیشک هزوز  اج  دنچ  رد  ناطیش 

لاس تسیود  دش ، جارخا  تشهب  زا  وا  هک  یماگنه  تفریذـپ -  ار  وا  هبوت  دـنوادخ  درک و  هبوت  مالـسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  هک  یتقو  لوا ،
هبوت ات  هدب  مسق  اهنآ  هب  ار  ادخ  ناوخب و  دوب  هتشون  شرع  قاس  رب  هک  یماسا  نآ  مدآ  يا  تفگ : دش و  لزان  لیئربج  هک  نیا  ات  درک  هیرگ 

هک لاح  شوخ  ناطیـش  دـمآ ، نوریب  تشهب  زا  درک و  ینامرفان  ار  ادـخ  مدآ  ترـضح  نوچ  داد - . دای  مدآ  هب  ار  اهنآ  و  دوش -  لوبق  تا 
هک درک  هلان  لد  زوس  زا  نوعلم  ناطیـش  نیا  دش . هتفریذپ  شا  هبوت  ادخ  هب  هجوت  اب  مدآ  یلو  تسا ؛ هدش  هدنار  تشهب  زا  وا  دننام  مه  مدآ 

(400 .) دندرک تنعل  ار  وا  همه  درک و  هجوتم  ار  نیمز  نامسآ و  هکئالم 
درب یهاش  نلاس  رد  ار  وا  دش و  وا  قشاع  دـیرخ ، ار  فسوی  اخلیز  یتقوو  تخیرگ ، اخیلز  تسد  زا  فسوی  ترـضح  هک  دوب  يزور  مود ،

زا شمان  و  دنک ، یم  انز  فسوی  هدرک ، عمج  یتولخ  سلجم  رد  ار  هداز  ربگ  هداز و  ربمغیپ  هک  دـش  لاح  شوخ  ناطیـش  تسب ، ار  اهرد  و 
هک دوب  نیا  دوش -  یم  هدوزفا  وا  هبترم  ماـقم و  رب  داد ، تاـجن  ار  دوخ  درک و  رارف  فسوی  هک  یماـگنه  دـش ! دـهاوخ  وـحم  توـبن  هبترم 

(401 .) دندومن شتنعل  دندینش و  ار  وا  يادص  هکئالم  هک  درک  يا  هلان  لد  زوس  زا  ناطیش 
: دومرف درک و  بصن  تفالخ  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  یتقو  مخ  ریدغ  دیع  رد  موس ،
هب نتفر  زا  عناـم  یهاـنگ  چـیه  یلع  تیـالو  یتسود و  اـب  تسا . هنـسح  یلع  یتسود  مدرم ! يا  : دومرف دـعب  هـالوم ) یلعف  هـالوم  تنک  نم  )

دوخ دالوا  تسیچ ؟ نم  هراچ  منک و  هچ  سپ  نیا  زا  تفگ : دیشک و  يا  هلان  دوخ  درد  رپ  لد  زا  ناطیـش  ماگنه  نیا  رد  دوش . یمن  تشهب 
هب ار  وا  هک  دینک  هبتـشم  مدرم  رب  نانچ  ار  یلع  یتسود  تیالو و  تبحم و  دـیزادنا . کش  هب  ار  مدرم  دـیناوت  یم  ات  تفگ : درک و  عمج  ار 

(402 .) دنوش یمنهج  دندرگرب و  وا  شور  هار و  زا  يا  هدع  و  دنورب . منهج  هب  ولغ  هار  زا  دننک و  رواب  ییادخ 
مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  هیلع  دعـس  رمع  رگـشل  همه  هک  يروط  هب  دروآ  مهارف  يا  هنیمز  ات  دیـشک  تمحز  رایـشب  اروشاـع  زور  مراـهچ ،

. دـندرک يدنـسرخ  زاربا  یگدـنناوخ  يداش و  اب  دـندش و  شخپ  نیمز  يور  نیطایـش ، همه  هاگ  نآ  دـندناسر ! لـتق  هب  ار  وا  دـندیروش و 

. دنگنجب ات  تشاداو  ار  مدرم  دعـس  رمع  تروص  هب  یهاگ  رمـش و  تروص  هب  یهاگ  مدرک . هارمگ  ار  ادخ  قلخ  بجع  تفگ : یم  ناطیش 
نیا دیـسرپ : لیئربج  دوش . یم  مریگ  تسد  زورما  دوب  نم  دوصقم  هچ  نآ  مدـناسر . نایاپ  هب  مدآ  نادـنزرف  هرابرد  ار  راک  تفگ : ماجنارس 

؟ تسیچ يارب  وت  یشوخرس  همه 
وگب نم  باوج  نوعلم  گس  يا 

وجم هزوز  اغد  رد  يوگ و  تسار 
. دش دهاوخن  هدشن و  عقاو  يا  هثداح  نینچ  نونک  ات  مدآ  ترضح  نامز  زا  هک  نیا  رطاخ  هب  تفگ :

ربخ اب  ناطیش  هک  ینامز  دننیبب . ار  البرک  هکئالم ، ات  دش  هدوشگ  نامسآ  ياهرد  دیـسر ، تداهـش  هب  مالـسلا  هیلع  ترـضح  هک  نآ  زا  دعب 
دیشک يا  هرعن  تمادن  ترسح و  يور  زا  دش  نامیشپ  دوخ  هدرک  زا  هداد ، رارق  وا  ناگدننک  ترایز  ناوریپ و  يارب  یباوث  هچ  دنوادخ  دش 

(403 .) دندش تشهب  لخاد  رتشیب  مدرم  دش و  سکع  رب  هیضق  هالیواو )  ) تفگ دندرک . تنعل  ار  وا  هکئالم  عیمج  هک 
هدـش و هدـنار  هکئالم  عمج  برق و  ماقم  نآ  زا  ارچ  هک ، دز  يدایرف  یتحاران  زا  دـمآ  نیمز  هب  دـش و  مارح  وا  رب  تشهب  هک  يزور  مجنپ ،

(404 .) دشاب اهنت  نیمز  رد  دیاب 
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تـسد زا  تشهب و  زا  يرود  ترـسح و  زا  وا  دندرک . نعل  ار  وا  هکئالم  عیمج  دنوادخ و  درکن ، هدجـس  ار  مدآ  دومن و  ربکت  یتقو  مشش ،
(405 .) دیشک يدایرف  شیاه  تدابع  تانسح و  نتفر 

داد و تاجن  منهج  یهارمگ و  ینادان و  زا  ار  مدرم  دش و  ثوعبم  يربمایپ  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  هک  یتقو  متفه ،
(406 .) دیشک يا  هزوز  تخاس ، نومنهر  تشهب  يوس  هب 

ار ادخ  سپس  دراد و  اور  نارگید  دوخ و  هب  یملظ  ای  دنک  یهانگ  رگا  ناسنا  هک  نیا  رب  ینبم  ( 407 ،) دش لزان  هبوت  هیآ  هک  ینامز  متشه ،
مامت هک  يروط  هب  دز  هلان  دیـشک و  يدایرف  ناطیـش  عقوم  نیا  رد  دشخب . یم  ار  وا  ناهانگ  مامت  دنوادخ  دیامن ، رافغتـسا  بلط  دـناوخب و 

ام تامحز  دشخب و  یم  ار  ناهانگ  مامت  ادخ  هک  هدش  لزان  يا  هیآ  تفگ : دندیـسرپ ؟ ار  وا  لاوحا  دـندش و  عمج  وا  رود  اه  ناطیـش  هچب 
(408 .) دوش یم  لطاب 

دندومن ناراب  گنس  ار  وا  دنوادخ  روتسد  هب  ناگتشرف  دور ، نامسآ  هب  تساوخ  یم  یتقو  مالسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  دلوت  زا  دعب  مهن ،
(409 .) دندنادگرب مراهچ  نامسآ  زا  و 

. دوب كانزوس  رایسب  وا  هلان  تشاذگ  دوجو  هصرع  هب  اپ  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح   ) ناربمایپ نیرخآ  هک  یتقو  مهد ،
وا هبو  درک . ناـیب  ار  هروس  ندـمآ  ناتـساد  دـناوخ و  ارف  ار  دوخ  ناراـی  دز و  يداـیرف  دـش  لزاـن  دـمح )  ) هکراـبم هروـس  یتـقو  مهدزاـی ،

؟! يدیلان هروس  نیا  هدش  لزان  زا  ارچ  لیزازع )!  ) يا : دنتفگ
هک نآ  زا  شیپ  دـشاب و  هدرک  هانگ  زور  لوط  مامت  رد  ادـخ  ناگدـنب  زا  يا  هدـنب  رگا  دوب ، هتـشون  هک  مدـید  ظوفحم  حول  رد  نم  تفگ :
زا هطـساو  نودب  دوش و  یم  هدیزرمآ  شناهانگ  همه  نآ ، تکرب  هب  دناوخب ، ار  هروس  نیا  هبترم  هس  دریگب و  تراهط  دـنک ، بورغ  باتفآ 

تبث ما  هتـشون  نآ  رد  ار  ناـحلاص  مسا  هک  يرتـفد  رد  ار  وـت  مـسا  مدـیزرمآ و  ار  تناـهانگ  نـم ! هدـنب  يا  هـک  دـمآ  ییادـن  شرع  ناـیم 
(410 !) مدرک

ناطیش ياه  یشوخ  لد 

لد ربخ  نآ  دـنز و  یم  دایرف  هک  تسا  دایز  نانچ  وا  یلاحـشوخ  یهاگ  دوش ! یم  دنـسرخ  اه  همانرب  اهراتفگ و  اهراک ، یـضعب  زا  ناطیش 
: دهد یم  دوخ  ناراد  فرط  ناتسود و  نادنزرف و  هب  ار  نیشن 

ار وا  رگید  زیچ  چیه  دنک  یم  لاحـشوخ  ار  ناطیـش  دنم  شناد  هیقف و  ملاع ، گرم  هک  هزادنا  نآ  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  . 1
(411 .) دنک یمن  لاحشوخ 

ندرگ رب  ار  اهنآ  رطاخ  نیمه  هب  دنهد و  یم  نم  هب  یباداش  یـشوخرس و  فرط و  رب  ارم  هودنا  هک  یناسک  هلمج  زا  دیوگ : یم  ناطیـش  . 2
، منک یم  راوس  دوخ 

ینیشن مه  اب  مور . یم  اه  نز  شیپ  دوش ، یم  عمج  نم  رب  حلاص  ناگدنب  نیرفن  نعل و  هک  یتقو  دنا . نم  نامشچ  رون  نانآ  دنتـسه ! اه  نز 
(412 .) دوش یم  فرط  رب  نم  رب  یتحاران  مامت  نانآ  اب 

ناویح دنناسرت ، یم  ار  نآ  یهاگ  دننک . یم  يزاب  وا  اب  دنیآ و  یم  دشاب . هایس  غالا  رگا  صوصخ  هب  دیآ ، یم  ششوخ  غالا  زا  ناطیـش  . 3
. دنز یم  دگل  دهج و  یم  رب  غالا  دنراذگ ، یم  نآ  مد  ریز  يراخ  یهاگ  دندنخ . یم  اهنآ  دنز و  یم  نیمز  رب  ار  دوخ  بحاص  دـمر و  یم 

(413 .) دورب دنراذگ  یمن  دنریگ و  یم  ار  غالا  مد  نیطایش  هک  دورب  یهار  زا  دهاوخ  یم  غالا  بحاص  مه  یهاگ 
؟ يراد تسود  رتشیب  ار  هفیاط  مادک  دندیسرپ : ناطیش  زا  . 4

(414 !) دنیازفا یم  نآ  رب  مه  ار  غورد  مسق  اهنآ  مدوب . عناق  نانآ  ییوگ  غورد  هب  نم  نوچ  ار ، نالالد  تفگ :
(415 .) دنز یم  دایرف  دجنگ و  یمن  دوخ  تسوپ  رد  یلاحشوخ  زا  ناطیش  دنیامن ، رهق  مه  زا  هدرک و  عازن  مه  اب  رفن  ود  یتقو  . 5
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لاعتم يادخ  دزن  راک  نامه  هک  تسا  رت  بوبحم  وت  دزن  يراک  هچ  دیسرپ : ناطیـش  زا  مالـسلا  هیلع  دوواد  نب  نامیلـس  ترـضح  يزور  . 6
دـنیوگ و طاول  ار  نآ  هک  دـهد  ماجنا  یتشز  لمع  درم  اب  درم  نز -  هب  نز  درم و  هب  درم  نتخیمآ  مه  رد  تفگ : تسا . اـهراک  نیرتروفنم 

. دنیوگ هقحاسم  ار  نآ  هک  دهد  ماجنا  یتشز  لمع  نز  اب  نز 
. دوش یم  مار  زمرق  گنر  ندید  اب  وا  تسا . زمرق  تاناویح  بلغا  ناسنا و  نوخ  نوچ  دیآ ؛ یم  شـشوخ  زمرق  سابل  گنر و  زا  ناطیـش  . 7

. دنک یم  لابقتسا  يزیر  نوخ  زا  تسا و  نوخ  هنشت  نوعلم  نآ 
. دنک یم  لاحشوخ  ار  وا  ههقهق  هدنخ و  . 8

دراد تهارک  تسا : هدمآ  ثیداحا  رد  دنک . یم  عمط  وا  رد  درب و  یم  تذـل  وا  زا  دـیآ و  یم  شـشوخ  نایرع  تخل و  مدآ  زا  ناطیـش  . 9
(416 .) دنک لسغ  مامح  رد  بآ  نایم  رد  ای  نامسآ  ریز  رد  گنل  ناسنا 

رد دیامن ، یم  رارف  دوش و  یم  تحاران  اهنآ  هلیسو  هب  وا  دیآ . یم  شدب  ناطیش  هک  تسا  زیچ  دنچ  لمع و  دنچ  زا  ناطیـش  ياه  يراوگان 
: هلمج زا  دیامن  یم  رایتخا  ار  ینیشن  هشوگ  دزاس و  یم  حورجم  ار  دوخ  ياپ  تسد و  دنک و  یم  هیرگ  یتحاران  رثا 

؛ ادخ يارب  ندرک  هدجس  - 1
یم لوط  ار  نآ  دنک و  یم  هدجـس  ادخ  ربارب  رد  یتقو  نمؤم  ناسنا  دومرف : هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ : یم  ماحـش  دیز 

وا ادخ ، هدنب  نیا  هنوگچ  نم ! رب  ياو  يا  دیوگ : یم  دنک و  یم  هیرگ  دور  یم  يرانک  هب  دوش ، یم  دنلب  شدایرف  یتحاران  زا  ناطیش  دهد ،
(417 .) مدومن یچیپرس  نآ  زا  نم  دنک و  یم  هدجس  وا  مدرک ، تیصعم  نم  دنک و  یم  تعاطا  ار 

(418 .) دلام یم  كاخ  هب  ار  ناطیش  ینیب  ینالوط  هدجس  اریز  دینک ؛ ینالوط  ار  دوخ  ياه  هدجس  هک : هدش  دراو  يرگید  ثیدح  رد 
(419 (؛ نآرق توالت  . 2

توالت نآرق  نآ  رد  هک  يا  هناخ  اریز  دوش ؛ توالت  نآرق  نآ  رد  هک  تسا  يا  هناـخ  دـنک  یم  تحاراـن  ار  ناطیـش  هک  ییاـهزیچ  زا  یکی 
یم يرود  اج  نآ  زا  دـنام و  یمن  یقاب  ناطیـش  يارب  ییاج  دـننک . یم  دـمآ  تقو و  نآ  رد  هکئالم  دوش ، یم  داـیز  نآ  رد  تکرب  دـنیامن 

(420 .) درگن یم  اهنآ  هب  بضغ  مشچ  اب  تسا و  تحاران  شلها  هناخ و  نآ  زا  هک  یلاح  رد  دنک ؛
؛ نمؤم اب  رادید  . 3

تروص هب  و  دننک ، یم  دنلب  هثاغتسا  هب  ار  دوخ  يادص  هک  دنک  یم  تحاران  ار  وا  نایرکشل  ناطیش و  نانچ  کی  زا  نانمؤم  دید  زاب  دید و 
(421 .) دنیامن یم  یمخز  ار  دوخ  ياپ  تسد و  دننز و  یم  دوخ 

؛ نداد هقدص  . 4
ضرع درک : ضرع  دوش ؟ یم  نداد  هقدص  زا  عنام  ارچ  نوعلم ! يا  : دیسرپ ناطیـش  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  يزور 

نداد هقدص  زا  تسا  رت  تحار  نم  يارب  دـننک ، هرا  ار  مرـس  بوچ  تخرد و  دـننام  دـنراذگ و  نم  رـس  رب  يا  هرا  رگا  هللا ! لوسر  ای  درک :
.2 دنک . یم  دایز  ار  لام  . 1. تسا تلصخ  جنپ  نداد  هقدص  رد  تفگ : باوج  رد  یتحاران ؟ هقدص  زا  ارچ  دومرف : ترـضح  نآ  صاخـشا .

باسح نودب  . 5 دننک . یم  روبع  طارـص  لپ  زا  قرب  تعرـس  هب  ناگدنهد  هقدص  . 4 دـنک . یم  عفد  ار  اهالب  . 3 دهد . یم  افـش  ار  ناضیرم 
(422 .) دنادرگ دایز  ار  تباذع  ادخ  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یمارگ  لوسر  تسین . نانآ  يارب  یباذع  دنوش و  یم  تشهب  لخاد 

؛ بضغ ندرب  ورف  . 5
رجز ناطیـش  هب  دهاکب ، نآ  زا  درب و  یم  ورف  ار  دوخ  بضغ  دـناوتب  رگا  اما  دوش ، یم  باداش  ناطیـش  دـنک ، یم  بضغ  ناسنا  هک  یعقوم 

. دزیرگ یم  وا  زا  دوش و  یم  سویءام  وا  زا  هک  يروط  هب  هدرک ؛ تحاران  ار  وا  هداد و 
؛ ندز كاوسم  . 6

(423 .) دروآ یم  بضغ  هب  ار  ناطیش  دنک  یم  كاوسم  ار  دوخ  ناهد  هریغ  باوخ و  زامن و  ماگنه  ناسنا  هک  ینامز 
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، تقو لوا  زامن  . 7
ار وا  تیذا  یتحاران و  هک  دوش  یم  نآ  یلوبق  ثعاب  تسا ، نامز  ماما  هب  ندرک  ادتقا  دراد و  دایز  تلیضف  هک  نآ  رب  هوالع  تقو  لوا  زامن 

(424 .) دراد یپ  رد 
؛ محر هلص  . 8

. دناجنر یم  ار  وا  دلام و  یم  كاخ  هب  ار  ناطیش  ینیب  ناشیا ، هب  ندومن  کمک  ناشیوخ و  هک  دید  زاب  دید و 
؛ هسطع ماگنه  اعد  . 9

يارب کل ) هللا  رفغی  : ) دـیوگب باوج  رد  هدـننک  هسطع  و  هللا ) کـمحری   ) دـیوگب دـنک و  اـعد  شیارب  يرگید  دـنک و  هسطع  یـسک  یتقو 
(425 .) تسین زیچ  چیه  نآ  زا  رت  تخس  ناطیش 

؛ توکس . 10
(426 .) دروآ یم  بضغ  هب  ار  وا  نتفگن  يزیچ  یسک  رس  تشپ  اه ، نتسشن  مه  درگ  سلاجم و  رد 

دراد ترفن  اه  نیا  زا  ناطیش 

؛ فاطخ . 1
نیا دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دـناوخ . یم  نآرق  هدـنرپ  نآ  دـنک . یم  رارف  وا  زا  ناطیـش  هک  تسا  یناگدـنرپ  زا  یکی  وتـسرپ ،

(427 .) تسا ناسنا  نتفگ  لثم  وا  نیلاضلاالو )  ) هملک دناوخ و  یم  دمح  هروس  تسا و  نآرق  ظفاح  هدنرپ 
؛ رتوبک .2

یم هاگن  هناخ  رد  ار  هدـنرپ  نیا  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ماـما  قداـص و  ماـما  دـننک . یم  رود  ار  ناطیـش  اـهرتوبک  همه  هکلب  یعـال ، رتوبک 
دنار یم  دـنک و  یم  هدـنکارپ  ار  اه  سگم  نزبداب  هک  روط  نیمه  تسا . نزبداب  هلزنم  هب  ناطیـش  يارب  رتوبک  لاب  دـندومرف : یم  دنتـشاد و 

. دهد یم  يرارف  ار  ناطیش  رتوبک  لاب  يادص 
؛ سورخ .3

دیوگ و یم  رکذ  حـیبست و  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  هدـنرپ ، نیا  زا  ناطیـش  یتحاران  دیفـس ، سورخ  اصوصخ  تسا ، رگید  یکی  مه  سورخ 
تاقوا نذ  ؤم  دـننام  تسا و  سانـش  تقو  ناویح  نیا  دـشاب . یم  نیلفاغ ) ای  هللا  ورکذا   ) و حورلا ) هکئالملا و  بر  سودـق  حوبـس   ) وا رکذ 

. دنک یم  مالعا  ار  زامن 
وگتسار نذ  ؤم  نوچ  ناسورخ  ام 
وج هیاس  باتفآ و  بیقر  مه 

نرود زا  میباتفآ  نابساپ 
(428  ) نوگن ام  يور  هب  یتشط  ینکرگ 

؛ اهزور زا  زیرگ  .4
. دزرمآ یم  ار  ناهانگ  دنوادخ  هک  دنتسه  ییاهزور  زا  رطف ، دیع  زور  هعمج و  نابرق ، دیع  هفرع ، زور 

؛ هللا مسب  نتفگ  دنلب  .5
هزمحوبا هب  نیدباعلا  نیز  ماما  دنک . یم  رارف  دیوگب  دنلب  ار  هللا ) مسب   ) هک یتعامج  ماما  زا  دیآ . یم  شدب  هللا ) مسب   ) نتفگ دنلب  زا  ناطیش 

ماما ایآ  دسرپ : یم  تسا ، تعامج  ماما  رب  لکوم  هک  یناطیش  زا  دیآ و  یم  سیلبا  دوش . یم  هتـسب  تعامج  فص  هک  یتقو  دومرف : یلامث 
شود رب  دیآ و  یم  ناطیش  تفگ ، هتـسهآ  دیوگب  رگا  دزیرگ و  یم  تفگ ، دنلب  دیوگب  رگا  هتـسهآ ؟ ات  تفگ  دنلب  ار  هللا ) مسب   ) تعامج
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(429 .) دوش غراف  زامن  زا  ات  دوش  یم  راوس  زامن ، شیپ  نآ 
؛ رافغتسا .6

(430 .) دیامن راداو  تیصعم  هانگ و  هب  ار  وا  زاب  هک  یتقو  ات  دراذگ  یمن  شمارآ  تحار و  دنک  یم  عطق  ار  ناطیش  دیما  هانگ ، زا  نتشگرب 
بویا لاوما  رب  ناطیش  طلست 

ماجنا يرگید  کین  ياهراک  ای  دیامن  ادا  ار  شیاه  تمعن  رکـش  ای  دتـسرپب  ار  ادخ  یـسک  رگا  هک  تسا  نیا  ناطیـش  شـشوک  نیرت  شیب 
هک یناسک  زا  یکی  هرابرد  درادب . رود  تقیقح  قح و  زا  دزادنا و  یهارمگ  فارحنا و  هب  دراد و  زاب  ادخ  رکـش  تدابع و  زا  ار  يو  دـهد 

؟ دوب مالسلا  هیلع  بویا  ترضح  دراد ، شزاب  حلاص  لمع  ریخ و  راک  زا  دنک و  شفرحنم  ات  درک  ار  دوخ  یعس  نیرخآ  نوعلم  نآ 
تمعن يارب  دومرف : دش ؟ ببس  هچ  هب  دش  التبم  نآ  هب  مالسلا  هیلع  بویا  ترضح  هک  ییاهالب  دیسرپ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریصبوبا 

رکش رد  دروآ و  یم  اج  هب  دوب  هتسیاش  هک  روط  نآ  ار  ادخ  ياه  تمعن  رکش  مه  وا  دومرف و  تیانع  ترضح  نآ  هب  دنوادخ  هک  يرایـسب 
. درک یمن  یهاتوک  يرازگ 

هیلع بویا  اراگدرورپ ! درک : ضرع  دـش  رو  هلعـش  شا  ینیب  دوخ  شتآ  دـید  ار  مالـسلا  هیلع  بویا  ماـما  هب  يراذـگ  رکـش  یتقو  ناـطیش 
يا هدومن  تیانع  وا  هب  هک  ییاه  تمعن  زا  رگا  يا . هدرک  تیانع  وا  هب  ناوارف  تمعن  هک  دنک  یم  ار  وت  يانث  رکـش و  تهج  نیا  هب  مالـسلا 

ار وت  زگره  رگید  ینادب  ات  نک  طلسم  شا  ییاراد  رب  ارم  ناحتما ، يارب  دوب ، دهاوخن  رگ  ساپـس  رگید  هک  دید  یهاوخ  ییامن ، شمورحم 
! دنک یمن  رکش 

همه يارب  ات  هدـب ، ماـجنا  یناوت  یم  هک  يراـک  ره  مدرک ، طلـسم  وا  باوث  لاوما و  رب  ار  وت  دیـسر : ناطیـش  هب  باـبرالا ) بر   ) زا باـطخ 
یم قشع  نم  هب  هتخانش و  ارم  هک  تسا  نیا  يارب  طقف  وا  يانث  دمح و  رکش و  هکلب  تسین . تورث  لام و  يارب  بویا  رکش  هک  دوش  مولعم 

. دزرو
! ایادخ درک : ضرع  دش . رتدایز  بویا  ياه  يرازگ  ساپـس  ماما  درب . نیب  زا  ار  بویا  تورث  همه  دـش و  داش  نامرف  نیا  ندینـش  زا  ناطیش 

اهنآ رب  ار  وا  دـنوادخ  دـنک . یم  رکـش  تهج ، نیا  زا  دراد  تعارز  هک  تسا  شوخ  شلد  نوچ  بویا  امرف ، طلـسم  وا  ياه  تعارز  رب  ارم 
. درک طلسم  مه 

رب ارم  ادـنوادخ ! دـش . رتداـیز  وا  رکـش  اـما  دـندش  شتآ  شوختـسد  اـهنآ  همه  و  دـندیمد ، وا  ياـه  تـعارز  رب  شناراـی  هـمه  اـب  ناـطیش 
مامت مه  نوعلم  نآ  داد . تصخر  وا  هب  دنوادخ  تسه . شنایاپ  راهچ  هب  وا  دـیما  زونه  اریز  امرف ؛ طلـسم  وا  نارتش  اهواگ و  نادنفـسوگ و 

. تفای ینوزفا  وا  یگدنب  هیحور  زاب  درک . دوبان  ار  مالسلا  هیلع  بویا  ترضح  ياهرتش  نادنفسوگ و 
تـسد هب  تورث  لام و  مه  زاب  نادنزرف  کمک  اب  دیوگ : یم  تسا و  شنادنزرف  هب  شدیما  دراد و  دیـشر  رـسپ  بویا 12  ادخ ! يا  تفگ :

وا نارـسپ  رب  ارم  دـتفا . یم  نایرج  هب  راک  تشک و  دریگ و  یم  قنور  يزرواشک  دـنوش ، یم  ادـیپ  زاب  نارتش  نادنفـسوگ و  دروآ . مهاوخ 
. دومن بارخ  ناشرـس  رب  ار  نامتخاس  نوعلم  نآ  دـندوب  رتگرزب  ردارب  نامهم  نادـنزرف ، همه  هک  یبش  تفرگ  تصخر  یتقو  امرف ، طلـسم 
هب همه  راـیتخا  یتفرگ  يزور  يداد و  دـنزرف  نم  هب  يزور  ایادـخ ! تفگ : درک و  ار  ادـخ  دـمح  دیـسر ، مالـسلا  هیلع  بویا  هب  ربـخ  نوچ 

(431 .) تسا وت  تسد 

بویا ندب  رب  ناطیش  طلست 

یم ملاس  شندب  هک  تسا  نیا  يارب  بویا  ساپس  ادنوادخ ! درک : ضرع  تفای و  ینوزف  شا  ینمشد  دید ، نینچ  ار  بویا  ناطیش  هک  یتقو 
، داد یهاوخ  سپ  زاب  يا  هتفرگ  وا  زا  هچ  نآ  يدوز  هب  هک  دناد  یم  وا  مروآ . یم  تسد  هب  یلاوما  منک و  یم  راک  زاب  دـیوگ : یم  دـشاب و 

. تسا هتخابن  ار  دوخ  دنک و  یم  ار  وت  رکش  زونه 
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شندب رب  ار  وت  هک  دیسر  وا  هب  دنوادخ  بناج  زا  باطخ  درک ! دهاوخن  رکـش  رگید  هک  دید  یهاوخ  ینک  طلـسم  شندب  رب  ارم  رگا  لاحلا 
. تسا نم  هب  طوبرم  اهنآ  تسین و  فرصت  اهنآ  رد  ار  وت  اریز  وا  نابز  مشچ و  شوگ و  لد ، لقع و  زا  ریغ  هب  مدینادرگ -  طلسم 

دـس ات  دمآ  دوش . لئاح  ناطیـش  وا و  نیب  دبای و  رد  ار  یهلا  تمحر  بویا  ادابم  هک  دمآ  دورف  تعرـس  هب  تفای  تصخر  نوچ  نوعلم  نآ 
تدـم تشگ . یمخز  شیاـپات  زا  هک  دـیمد  بویا  ینیب  ياـه  خاروس  رد  دوب ، هدـش  قلخ  نآ  زا  شدوخ  هک  یـشتآ  زا  سپ  دوـش . نآ  هار 

. دوب ادخ  دای  رد  امیاد  شنابز  تفای و  یم  رتاتشوک  یهلا  رکش  دمح و  رد  ار  بویا  نانچ  مه  دوب . جنر  رد  يرایسب 
. تفر رهش  نوریب  هب  تسش و  تسد  نآ  رد  یگدنز  رهش و  زا  دنامب ، رهش  لخاد  تسناوتن  رگید  هک  دش  تخـس  ترـضح  نآ  رب  تبیـصم 

هیالگ شیوخ  درد  زا  هک  دـشن  هبترم  کی  تفای . یم  شیازفا  وا  يرازگ  ساپـس  رکـش و  ضوع  رد  دـش و  یم  رتشیب  شا  یناوتان  زور  ره 
. دیامرف تیانع  تیفاع  ار  وت  هک  هاوخبادخ  زا  دیشک  لوط  وت  ضرم  بویا ! يا  درک : ضرع  همیحر )  ) وا لایع  يزور  دنک .

نم هب  ضرم  الب و  هک  تسا  لاس  دـنچ  دومرف : لاس . داتفه  زا  زواـجتم  تفگ : مدوب . تمالـس  هاـفر و  لاـح  رد  لاـس  دـنچ  نز ! يا  دومرف :
هک دراد  اج  ایآ  مشاب  جـنر  الب و  رد  لاس  تفه  رگا  مدوب  تمالـس  هافر و  رد  لاس  داتفه  دومرف : لاـس . تفه  دودـح  تفگ  هدروآ ؟ يور 

؟ مهاوخب ادخ  زا  ار  دوخ  یتسردنت 
بویا و نارای  زا  یتعامج  شیپ  تفر  دش ، تحاران  دـبای ، یم  ینوزف  شا  يرازگ  رکـش  دوش ، یم  رتشیب  هودـنا  هچ  ره  دـید  ناطیـش  یتقو 
، دندمآ ناشیا  دزن  نوچ  تسا . هدیدرگ  التبم  میظع  يالب  نیا  هب  لیلد  هچ  هب  میـسرپب  وا  زا  هدش و  التبم  هدـنب  نآ  دزن  میورب  دـییایب  تفگ :
! يا هدرک  ناهنپ  ام  زا  هک  یهانگ  هطساو  هب  رگم  ار  وت  يرامیب  نیا  میرادن  نامگ  ام  اریز  يداد ، یم  ربخ  دوخ  هانگ  زا  ار  ام  شاک  دنتفگ :
اب ار  ینیکـسم  ای  یمیتی  هک  نآ  رگم  ما ، هدروخن  یماعط  زگره  ما . هدرکن  یهاـنگ  نم  هک  مروخ  یم  دـنگوس  راـگدرورپ  تزع  هب  دومرف :

هدیزگرب تسا  هدوب  رت  تخس  رتراوشد و  نم  رب  ار  مادک  ره  هک  نیا  رگم  هدماین ، شیپ  نم  يارب  تعاط  ود  زگره  ما . هدرک  کیرـش  دوخ 
هب درکن و  رثا  ترـضح  نآ  رد  وا  هلیح  اریز  دراد ؛ زاـب  يرازگ  رکـش  زا  ار  وا  هـک  دـنک  هـچ  دوـب . هتـشگ  نادرگرـس  وا  راـک  زا  ناطیـش  ما 

(432 .) دیسرن شدوصقم 

دروخ نیمز  لوا  هلحرم  رد  ناطیش 

اوه يور  زا  رگا  دش و  دهاوخ  بلاغ  نید  نانمشد  ناطیش  رب  دسرت ، یمن  نمشد  زا  دشاب  ادخ  يارب  ناسنا  تاکرح  رادرک و  راتفگ و  رگا 
. تشگ دنهاوخ  بلاغ  وا  رب  نانید  یب  ناطیش و  دشاب  تایدام  سوه و  و 

بصعت ادخ و  ياضر  يارب  وا  دنتـسرپ . یم  ار  نآ  یموق  هک  تسا  یتخرد  اج  نالف  رد  دنتفگ : ار  وا  دوب . يدباع  لیئارـسا  ینب  رد  دنیوگ :
. دنک عطق  نب  خیب و  زا  ار  تخرد  نآ  ات  تفر  داهن و  شود  رب  ربت  تساخرب ، ياج  زا  تفرگ و  مشخ  نید  رد 

تخرد نآ  ات  مور  یم  هاگیاج  نالف  هب  تفگ : دباع  يور ؟ یم  اجک  دیـسرپ : يو  زا  تفرگ . ار  وا  يولج  دمآ  رد  يدرمریپ  هفایق  هب  سیلبا 
. دنتسرپن ار  نآ  مدرم  رگید  هک  منک  عطق  ار 

رب ار  سیلبا  تخیمآ ، رد  يو  اب  دـش و  تحاران  هلجع  دـیاین  رب  وت  تسد  زا  راـک  نیا  هک  شاـب  لوغـشم  دوخ  تداـبع  هب  ورب  تفگ : سیلبا 
. تسشن وا  هنیس  يور  دز و  نیمز 

هب دربب ، ار  نآ  ات  دتسرف  یم  ار  دوخ  ناربمایپ  زا  یکی  دوش ، عطق  تخرد  نیا  دهاوخب  رگا  دراد ، یناربمایپ  دنوادخ  دباع ! يا  : تفگ سیلبا 
نیا زا  ریغ  يا  هراچ  منک و  عطق  ار  تخرد  نیا  دیاب  نم  تفگ : دباع  تسا . هدادـن  ار  يروتـسد  نینچ  وت  هب  دـنوادخ  تسا ؟ طوبرم  هچ  وت 

. تسین
عطق ار  تخرد  يرادرب و  دوخ  راک  زا  تسد  رگا  دننک . یم  نیمءات  ار  وت  یجرخ  مدرم  یتسه و  دـنم  لایع  ریقف و  يدرم  وت  تفگ : سیلبا 
هقدص رگید  ياهدـباع  هب  مه  ینک  هدافتـسا  نآ  زا  تدوخ  مه  ات  مراذـگب  وت  شلاب  ریز  رد  رانید  ود  زور  ره  هک  مهد  یم  لوق  نم  ینکن ،
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هب ار  رانید  کی  تفگ : دوخ  اب  درک و  رکف  هراب  نیا  رد  يردق  دباع  ددرگ . وت  دـیاع  یباوث  هقدـص  تباب  زا  زور  ره  ییامن و  قافنا  یهد و 
راـک نآ ، ندـنک  اریز  تخرد ؛ نآ  ندـنک  اـت  تسا  رتـهب  نم  يارب  راـک  نیا  مهد . یم  هقدـص  ار  رگید  یکی  مناـسر و  یم  دوـخ  فرـصم 
موس زور  دـیناسر . فرـصم  هب  تشادرب و  ار  رانید  ود  دوخ ، نیلاب  ریز  تسد  مود  لوا و  زور  دادـماب  تشگرب  نم ! راک  هن  تسا  ناربماـیپ 

. مدرگ یمن  رب  منکن  عطق  ار  تخرد  ات  هعفد  نیا  تفگ : درک . تکرح  تشادرب و  ار  ربت  تفرگ ، مشخ  تسین . يربخ  رانید  زا  هک  دید 
مه رد  زاب  مه  راب  نیا  دـیآ . یمن  رب  تا  هدـهع  زا  هک  رادرب  تسد  راک  نیا  زا  دـباع ! يا  تفگ : تفرگ و  ار  شهار  رـس  سیلبا  رگید  راـب 

. يدز نیمز  هنیس  يور  دز و  نیمز  رب  ار  دباع  سیلبا  دنتخیوآ 
بولغم ارم  مه  دـنوادخ  دوب و  ییادـخ  وت  مشخ  يدرک ، تکرح  تخرد  عطق  يارب  ادـخ  ياضر  دـصق  هب  وت  لوا  هعفد  داد : خـساپ  سیلبا 

عمط و اب  وت  هعفد  نیا  یلو  تسین ؛ یطلـست  يورب  ارم  دهد ، ماجنا  يراکادخ  يارب  سک  ره  نوچ  يدـش ؛ طلـسم  وت  دز و  نیمز  رب  درک و 
(433 .) مدز نیمز  ارت  مدش و  بلاغ  وت  رب  نم  تهج  نیا  زا  يدش ، دوخ  سفن  ياوه  عبات  یتفرگ و  مشخ  ایند  يارب 

گرم ماگنه  ناطیش 

ار شنامیا  هدرک و  لد  ود  ار  وا  دهاوخ  یم  يدیون  هلیـسو و  ره  اب  دیآ و  یم  وا  غارـس  هب  ناطیـش  ناسنا ، گرم  ماگنه  هدمآ ؛ تایاور  رد 
. دنک یمن  شوخ  لد  وا  ياه  هدعو  هب  ادبا  دسانش و  یم  بوخ  ار  وا  یعقاو  نمؤم  یلو  دریگب ؛

دوخ نارومءام  زا  یکی  سیلبا  دنریگ ، یم  رارق  گرم  هناتسآ  رد  هک  یناسک  مامت  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگ : یم  هجیدخ  نبا 
شندـب زا  شحور  یلد  ود  اـب  هک  دـنک  یم  دراو  وا  نید  رد  ههبـش  ردـق  نآ  مه  وا  دـناوخب . رفک  هب  ار  وا  دورب و  وا  دزن  هک  دراد  یم  او  ار 

. دوش راوس  وا  هدرگ  رب  ناطیش  دنراذگ  یمن  یقیقح  نمؤم  یلو  دوش ؛ یم  ادج 
لوسر دمحم  هللا  الا  هلا  ال  : ) دیامن و نیقلت  يو  هب  ار  توبن  دیحوت و  هب  تداهـش  دـیاب  گرم  لاح  رد  رامیب  اب  هدـننک  رادـید  ره  نیا ، ربانب 

(434 .) دهد ناج  رامیب  هک  نآ  ات  دوش  دروآ  دای  وا  هب  ار  هللا )
، دشاب وضو  اب  صخـش  دیاب  تیم  رب  ندش  لخاد  عقوم  زین  تفر و  بنج  تلاح  هب  دیابن  رامیب  اب  رادید  ماگنه  هک  هدش  شرافـس  مالـسا  رد 

يوب زا  اهنآ  تسا و  هکئالم  ندـمآ  دورف  نامز  نوچ  دـننک ؛ رطعم  ار  قاطا  دـناوخب ، هلیدـع  ياعد  دـناوخب ، ار  تافاصو )  ) و سی )  ) هروس
. دنور یم  نوریب  دنوش و  یم  تحاران  نتفگ  هللا  مسب  ندناوخ و  نآرق  رطع و  يوب  زا  نیطایش  دنوش و  یم  دونشخ  رطع 

دوش یم  بش  نابساپ  ناطیش 

یمارگ ار  شنادناخ  هتخیگنارب و  تقیقح  هب  ار  دمحم  هک  یـسک  نآ  هب  دنگوس  دومرف : هک  دـنک  یم  لقن  نینموملا  ریما  زا  هتابن  نب  غبـصا 
هدشمگ و يدزد ، ندش ، قرغ  نتخوس ، زا  ضرم و  تظفاحم  يارب  زا  دییوجب  ار  اهنآ  امـش  هک  تسین  اهاعد  اهدرو و  زا  زیچ  چیه  هتـشاد ،

. میوگ باوج  وا  هب  ات  دسرپب -  نم  زا  دهاوخ  هک  ره  تسا . نآرق  رد  هک  نیا  رگم  نایاپراهچ ، نتخیرگ 
زا اـه  بش  هتـسویپ  هک  اریز  وگب ؛ نم  هب  تسا ، نآرق  رد  يا  هیآ  رگا  دزد  زا  ینمیا  يارب  نینمؤملاریما  اـی  درک : ضرع  تساـخرب و  يدرم 

. دوش یم  يدزد  نم 
یم هک  اج  نآ  ات  اوعدـت ).... امایا  نمحرلا  اوعدا  وا  هللا  اوعدا  لق   -: ) ناوخب هروس  رخآ  ات  ار  هیآ  نیا  یتفر -  باوخ  رتسب  هب  نوچ  دومرف :

(435 .) اریبکت هربک  و  دیامرف :
: دناوخ ار  هیآ  نیآ  درب -  رس  هب  ار  یبش  هنکس  زا  یلاخ  نابایب  رد  سک  ره  دومرف : نآ  زا  سپ  و 

بر هللا  كراـبت  : ) دـیامرف یم  هـک  اـج  نآ  اـت  شرعلا )... یلع  يوتـسا  مـث  ماـیا  هتـس  یف  ضرـالا  تاومـسلا و  قـلخ  يذـلا  هللا  مـکبر  نا  )
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. دندرگ رود  وا  زا  نیطایش  دننک و  تظفاحم  ار  وا  ناگتشرف  ( 436 () نیملاعلا
ینیب تفر و  وا  غارس  هب  ناطیش  دناوخن . ار  تایآ  نیا  یلو  دیباوخ ، اج  نآ  رد  ار  بش  دیـسر ، يا  هناریو  هب  تفر ، ترفاسم  هب  درم  نآ  دعب 

يا هیآ  نامه  دناوخ ، ار  هیآ  دش و  رادیب  فرح -  نیا  زا  درم -  نآ  هدب ، تلهم  ار  وا  تفگ : وا  هب  ناطیـش  قیفر  لاح  نیا  رد  تفرگ . ار  وا 
. دوب هدومرف  نینمؤملاریما  هک  ار 

دزن دش . حبص  نوچ  ینک . يراد  ساپ  ار  وا  حبص  هب  ات  دیاب  نونکا  دیلام . كاخ  هب  ار  وت  ینیب  ادخ  تفگ : شقیفر  هب  ناطیـش  لاح  نیا  رد 
الاب باتفآ  یتقو  متفای . یتسار  افـش و  امـش  نخـس  رد  یلع  ای  درک : ضرع  نآ  زا  دـعب  تفگ : ار  نایرج  دـمآ و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

(437 .) دید نیمز  رد  ار  ناطیش  ياهوم  ياج  تفر و  اج  نآ  هب  دمآ 
نامه اب  دراد و  رثا  اهنآ  ندـناوخ  هک  دـنادب  هتـسناد و  ادـخ  بناج  زا  و  یحو )  ) ار اهنآ  و  دـشاب ، دـقتعم  نآرق  تاـیآ  هب  یـسک  رگا  یلب ،

. تشاد دنهاوخ  رثا  دناوخب  داقتعا 
رد شدوخ  لاعتم  دـنوادخ  یلو  دریگب ؛ ار  نآ  يولج  دـناوت  یمن  يزیچ  دوش و  یم  دوش ، عقاو  دـیاب  هچ  ره  هک  دـندقتعم  یـضعب  هچ  رگا 

: دیامرف یم  نآرق 
. باتکلا ما  هدنع  تبثی و  ءاشی و  ام  هللا  وحمی 

اهنآ ياج  هب  ار  رگید  ياهزیچ  دـنک و  یم  دوباـن  وحم و  هدرک -  ردـقم  ناـسنا  يارب  هک  ییاـهزیچ  زا  دـهاوخب -  هک  ار  هچ  ره  دـنوادخ  )
(438 () ظوفحم حول )  ) باتکلا ما  تسا  ادخ  شیپ  دنک و  یم  رارقرب 

ناراوخ ابر  ناطیش و 

هب رتگرزب  یهانگ  ره  زا  ار  نآ  هداد و  باذـع  هدـعو  نآ  ناگدـنروخ  هب  دـنوادخ  هک  تسا  يراوخابر  مالـسا ، رد  هریبک  ناهانگ  زا  یکی 
دننام ادـخ  شیپ  نآ  نیرتکچوک  تسا و  عون  داتفه  اـبر  دـیامرف : یم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تسا . هدروآ  باـسح 

(439 .) دشاب هدرک  یکیدزن  دوخ  ردام  اب  هک  تسا  یسک 
هک انز  داتفه  زا  ادـخ  شیپ  ابر  مهرد  کی  دومرف : ترـضح  نآ  دـیوگ  یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  جارد  نب  لـیمج  زا  رگید  یتیاور 

(440 .) تسا رتگرزب  دشاب ، هدش  ماجنا  مارحلا  هللا  تیب  رد  ناسنا  مراحم  اب  اهنآ  مامت 
ییاه هناخ  لثم  اهنآ  مکش  هک  مدید  ار  ینادرم  دندرب ، نامـسآ  هب  ارم  یتقو  هدش : تیاور  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا 

ناراوخ ابر  اه  نیا  تفگ : دنتـسه ؟ یناسک  هچ  نانیا  لیئربج ! يا  مدیـسرپ : تسا . ادیپ  اهنآ  لخاد  نوریب  زا  دنـشاب و  اهرام  زا  رپ  هک  تسا 
(441 .) دنا

(442 .) دشاب هدرک  سم  ار  نانآ  ناطیش  هک  یسک  دننام  رگم  دنزیخ  یمن  رب  تمایق  زور  ناراوخ  ابر  نآرق : هتفگ  هب  و 
یم تسد  اهنآ  هب  عرـص  نونج و  تلاح  دـنک و  یم  سم  ار  نانآ  ترخآ  رد  مه  ایند و  رد  مه  ناطیـش ، هک  تسا  نیا  ناراوخ  ابر  تمالع 

. دنتفا یم  فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  ناگناوید  دننام  دنهد و  یم  تسد  زا  ار  دوخ  لداعت  دهد .
یعون هب  هک  نیا  رگم  دور ، یمن  نوریب  ایند  زا  راوخابر  دیوگ : هک  تسه  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور  ایند ، رد  ناطیـش  سم  هرابرد 

. دش دهاوخ  راچد  نونج  زا 
عرص و هب  دشاب ، هدنام  یقاب  شرمع  رخآ  هب  زور  کی  هچ  رگا  راوخ ، ابر  ایند  نیمه  رد  دنک : یم  نایب  ار  ایند  رد  ناطیش  سم  تیاور ، نیا 

(443 .) دوش یم  راتفرگ  زغم  نداتفا  راک  زا  نونج و 
مرکا ربمایپ  هک  تسا  یثیدـح  دـش . دـهاوخ  نانآ  لاب  ناشمارح و  تورث  ییابر و  لام  هک  نیا  ترخآ  رد  راوخابر ، رب  ناطیـش  سم  اـما  و 

هچ ره  دوب ، كرزب  سب  نانآ  مکـش  هک  مدـید  ار  مدرم  زا  يا  هتـسد  متفر ، جارعم  هب  هک  یماـگنه  دومرف : هک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
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يدارفا هچ  نیا  مدیـسرپ  لیئربج  زا  دندروخ . یم  نمیز  هب  یپ  رد  یپ  دوبن و  نکمم  نانآ  يارب  دـنورب ، هار  دـنزیخرب و  دـندرک  یم  شالت 
(444 .) دنتسه ناراوخ  ابر  اه  نیا  داد : باوج  تسیچ ، ناشمرج  و  دنتسه ؟

.! دنوش روشحم  ناعورصم  ناگناوید و  لکش  رد  ناهج  نآ  رد  یگدنز  ماگنه  زیخاتسر و  زور  تسا  نکمم  نینچ  مه 
رد دیامن . یم  راچد  زغم  نداتفا  راک  زا  یگناوید و  نونج و  هب  ار  وا  مه  رمع  رخآ  رد  دنک و  یم  راداو  نتفرگ  ابر  هب  ار  ناسنا  لوا  ناطیش ،

نتخادنا وا  ندرگ  هب  ار  هانگ  ندرک و  موکحم  ار  ناسنا  مه  هلحرم  نیرخآ  رد  ندروخ و  نیمز  هب  یپ  رد  یپ  ندش و  رایتخا  یب  مه  تمایق 
. تسا

زاب رامق  ناراوخ  بارش  ناطیش و 

رثا رب  نوـچ  تسا ، مدرم  ناـیم  رد  نتخادـنا  فـالتخا  دـنک ، یم  قـیوشت  نآ  يور  يراذـگ  هیامرـس  هب  ار  ناطیـش  هک  ییاـهزیچ  هـلمج  زا 
هیام دماجنا و  یم  راتـشک ، تشک و  دروح و  دز و  هب  هجیتن  رد  دـیآ . یم  دـیدپ  ییادـج  فالتخا و  هدـش و  عطق  اهدـش  دـمآ و  ینمـشد ،

. درگ یم  وا  يدنسرخ 
دهد یم  تسد  زا  ار  دوخ  لقع  دروخ  بارش  ناسنا  ( 445 .) دوش یم  یشان  رامق  بارش و  زا  ینمشد  توادع و  هتفگ : نآرق  هک  يروط  هب 

هب خیرات  دشک . یم  هدرک و  حورجم  دنز ، یم  ار  اهنآ  دنک و  یم  هلمح  دارفا  همه  هب  هدـنرد  ناویح  دـننام  دسانـش ، یمن  ار  یـسک  رگید  و 
. دنا هدش  حورجم  هتشک و  رمخ  برش  رثا  رد  هک  يدایز  ناسک  دراد ، دای 

یم يو  زا  ار  دوخ  ماقتنا  درک  ادیپ  تصرف  تقو  ره  دنیـشن ، یم  نیمک  رد  دنریگ و  یم  لد  رد  ار  هدـنرب  ینمـشد  تخاب  یتقو  زاب ، رامق  و 
. دریگ

رگا دشیدنا ، یمن  ندش  هدنرب  زج  زیچ  چیه  هب  وا  دوش . بلاغ  دوخ  فیرح  رب  ات  هدرک  عمج  ار  دوخ  ساوح  مامت  تعاس  نیدنچ  زاب  رامق 
. دور رازاب  هناخ و  هب  هتـسخ  رگا  دیامن و  یم  يراگزاسان  دنک و  یم  شاخرپ  مدرم  هب  هتخیر  مه  رد  یباصعا  روجنر و  ینت  اب  دنامب  ماکان 
هک يزیچ  نامه  دـنک ، دربن  مدرم  اب  هک  دوش  مهارف  يا  هنیمز  چوپ  ياه  هناهب  هب  تسا  رـضاح  درادـن و  ار  زیچ  چـیه  ندینـش  لمحت  رگید 

. تسا نآ  لابند  هب  ناطیش 
جنرطـش و اب  يزاب  ییامزآ ، تخب  یتسرپ و  تب  رامق ، بارـش و  دننام  تسا . ناطیـش  ياه  هتـساوخ  زا  زیچ  دنچ  رابخا : نآرق و  هتفگ  قبط 
ادـخ و مان  هن  دـنا  هدرک  هنال  ناطیـش  يارب  ار  شیوخ  هنیـس  دـننک ، یم  ار  اه  يزاـب  نیا  هک  یناـسک  ودرگ . لوپ و  اـب  اـه  هچب  يزاـب  یتح 

. نامحر
نداد هار  نادزی  شرع  رب  ار  سیلبا  یک  هب  ات 

ندومن مرحم  لد  جنگ  رب  ار  دزد  وید  هچ  زا 

دناد یم  اینغا  نآ  زا  ار  تبقاع  ناطیش 

زا ناطیـش  نیقتملل .) هبقاعلا  نیملاعلا و  بر  هللا  دمحلا   ) تفگ یم  ررکم  هک  دوب  يدباع  لیئارـسا  ینب  رد  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
يارب زا  وکین  تبقاع  ینعی  ءاینغءالل ) هبقاـعلا  و  : ) وگب تفگ  وا  هب  وداتـسرف  وا  دزن  ار  یناطیـش  هدـش و  مشخ  رد  راـتفگ  نیا  رب  وا  توادـم 

. تسا نارگ  ناوت 
وا زا  دـننیبب ، هک  ار  یـسک  نیتسخن  دنتـشاذگ  رارق  تفرگ  رد  عازن  نمؤم  دـباع  وا و  ناـیم  تفگ : ار  نیا  دـمآ و  دـباع  شیپ  ناطیـش  نوچ 

یـصخش هب  ات  دنتفر  یمک  دنک . عطق  ار  يرگید  تسد  وا  دوب ، قفاوم  مادـک  ره  رظن  هک  نیا  طرـش  هب  دـنوش . یـضار  وا  رظن  هب  دنـسرپب و 
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؟ نارگ ناوت  ای  تسا  ناراگزیهرپ  نآ  زا  کین  تبقاع  ایآ  دندیسرپ : وا  زا  ناسنا  لکش  هب  دوب  نیطایش  زا  هک  دندیسر 
بر هللا  دمحلا  : ) تفگ یم  دباع  زاب  دومن . عطق  ار  دباع  تسد  اروف  دینـش  ار  نیا  ناطیـش  نوچ  تسا . نارگ  ناوت  لام  وکین  تبقاع  تفگ :

(. نیقتملل هبقاعلا  نیملاعلا و 
یم هک  یسک  نیلوا  زا  دنتـشاذگ  رارق  زین  راب  نیا  دش . هرجاشم  ود ، نآ  نایم  زاب  ییوگ ؟ یم  ار  نیمه  زونه  تفگ : دش و  تحاران  ناطیش 

( ءاینغءالل هبقاعلاو  : ) تفگ و  درک ، دییءات  ار  ناطیش  هتفگ  دنتفگ ، وا  يارب  ار  هیضق  نوچ  دش . مسجم  ناطیش  رگید  راب  دنسرپب . دننیب 
دش رارق  هعفد  نیا  دش . عقاو  ناشنایم  عازن  موس  هبترم  هک  درک  یم  همزمز  ار  هلمج  نآ  دباع  مه  زاب  دومن . عطق  ار  دباع  رگید  تسد  ناطیش 

تروـص هب  ار  یکلم  دـنوادخ  سپ  دـنزب . ار  يرگید  ندرگ  وا  دـیامن  تواـضق  سک  ره  عـفن  هب  يو  دـننک و  دروـخرب  هک  یـسک  لوا  هـب 
هب ار  دباع  نآ  ياه  تسد  اروف  تسا و  ناگشیپ  اوقت  يارب  وکین  تبقاع  تفگ : صخش  نآ  دندومن . حرطم  ار  هیضق  نوچ  داتسرف . یصخش 

. دز ار  ناطیش  ندرگ  ره  وا  دش  ملاس  دیلام  نآ  رب  تسد  تشاذگ و  دوخ  ياج 
یم تحارـص  اب  مه  نآرق  تسا . لوبق  دروم  نانآ  لامعا  دنوش و  یم  راگتـسر  ناراگزیهرپ  طقف  هک  دیآ  یم  تسد  هب  تایاور  تایآ و  زا 

: دیامرف
نیقتملا نم  هللا  لبقتی  امنا 

(. 446 () دنک یم  لوبق  یقتم  دارفا  زا  ار  حلاص  لامعا  دنوادخ  انامه  )

صخش نیا  یناشیپ  رب  ناطیش  رهم 

بجعت زامن  رد  وا  ششوک  تدابع و  زا  هک  دوب  يدرم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  نامز  رد  دنک : یم  لقن  کلام  نب  سنا 
میداد حرش  ار  شا  هفایق  لکیه و  تخاشن ، ار  وا  ترضح  میدناسر . ترـضح  نآ  كرابم  ضرع  هب  ار  شتدابع  تیفیک  مان و  میدرک . یم 
میتفگ هک  یـصخش  نآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  اـی  میدرک : ضرع  اـم  دیـسر . هار  زا  شدوخ  نیب  نیمه  رد  تخانـشن . زاـب 

. تسا درف  نیمه 
؟! درکن مالس  دیسر  ام  هب  هک  یتقو  صخش  نآ  تسا . ناطیش  رهم  شیناشیپ  رد  هک  دییوگ  یم  یسک  زا  امش  دومرف :

نیب رد  هک  یتفگن  دوخ  اب  يدیسر  عمج  نیا  هب  یتقو  وگب ، تسار  ادخ  هب  ار  وت  دومرف : وا  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح 
؟ تسین رتهب  نم  زا  رفن  کی  اه  نیا 

یم یسک  هچ  دومرف : ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  درک . تکرح  زامن  يادا  يارب  هاگ  نآ  تسا . حیحـص  یلب ، داد : باوج 
درم نآ  تفر ، دجـسم  نورد  هک  یتقو  داتفا . هار  هب  مه  وا  شکب ، ار  وا  ورب  دومرف : ترـضح  نم . تفگ : رکبوبا  دشکب ؟ ار  درم  نیا  دـناوت 
یهن رازگزامن  نتشک  زا  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هک  نیا  اب  مشکب ؟ زامن  رد  ار  يدرم  هللا ) ناحبـس  : ) تفگ دوخ  اب  دوب . زامن  رد 

. تسا هدومرف 
. تشک دیابن  ار  رازگزامن  امش  هدومرف  هب  دوب و  زامن  لوغشم  وا  هللا ! لوسر  ای  درک : ضرع  يدرک ، هچ  دومرف : تشگرب ، رکبوبا  یتقو 

لاـح رد  ار  وا  دیـسر  درم  نآ  هب  یتقو  تفر . تفرگ و  هزاـجا  نم . تفگ : تساـخرب و  رمع  دـشکب ؟ ار  وا  دور  یم  یـسک  هچ  دومرف : زاـب 
هدجس رد  ار  وا  تفگ : يدرک ؟ هچ  دیـسرپ  ترـضح  تشگرب . مه  رمع  درکن ، ار  راک  نیا  وا  تسا  رتهب  نم  زا  رکبوبا  تفگ : دید . هدجس 

. مدرک رظن  فرص  وا  نتشک  زا  اذل  مدید ،
یم ار  وا  نم  هللا ! لوسر  ای  درک : ضرع  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دـشک ؟ یم  ار  صخـش  نآ  یـسک  هچ  دومرف : ترـضح  موس  راب  يارب 

. شکب ار  وا  نک و  تکرح  دومرف : مشک .
هللا یلص  ربمایپ  تشگرب . مالـسلا  هیلع  یلع  دوب . هتفر  نوریب  درم  نآ  تفر ، دجـسم  نورد  یتقو  درک . تکرح  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
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ود دـش  یم  هتـشک  زورما  وا  رگا  دومرف : بانج  نآ  دوب . هتفر  وا  هللا ! لوسر  ای  درک : ضرع  يدرک ؟ هچ  یلع ! ای  دیـسرپ : ملـسو  هلآ  هیلع و 
(447 .) دندرک یمن  فالتخا  مه  اب  نم  تما  زا  رفن 

اب 12 و  دوب ! هنتف  سءار  رد  هدـنامرف و  ناورهن  گنج  رد  يو  دوب . هتـسب  هنیپ  وا  یناـشیپ  هدجـس  رثا  رد  هک  تسا  ( 448  ) هیدثلاوذ درم  نآ 
راهچ وا و  یلع  ترضح  نایرکشل  دندرک . اپرب  ار  ناورهن  گنج  دندیـشک و  فص  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  رکـشل  لباقم  رد  رفن  رازه 

. دنتفای بآ  رد  ار  وا  فیثک  رکیپ  وج  تسج و  زا  دعب  دندیناسر و  تکاله  هب  رهن  رانک  رد  ار  شناراد  فرط  زا  رفن  رازه 

ناتسرپ ناطیش 

مان هب  دندوب  يا  هفیاط  کبیترم )  ) هریزج رد  تسا : هتـشون  دوخ  فراعملا  ةرئاد  باتک  رد  يدجو ) دیرف  دمحم   ) يرـصم گرزب  دنمـشناد 
یناسک هلمج  زا  دنتفر . نیب  زا  رفن  رازه  تسیب  یناشفـشتآ  ببـس  هب  هک  دوب  یهوک  اج  نآ  رد  دندوب . تسرپ  ناطیـش  اهنآ  سانخ .) عابتا  )

. دندوب ناتسرپ  ناطیش  نیمه  دنتفای ، تاجن  هک 
رد دنتسه  تسرپ  ناطیش  هک  دسانـشن -  اهنآ  یـسک  هکنیا  يارب  یفخم و  روط  هب  هدرب ، كرویوین  هب  اج  نآ  زا  ار  دوخ  دبعم )  ) سپ نآ  زا 

تفر و اهنآ  دبعم )  ) هب دوب  هلیسو  ره  هب  دش و  تسود  اهنآ  ياس  ؤر  زا  یکی  اب  یکلام  يدنفا ) دعسا   ) هک نیا  ات  دننک ، یم  یگدنز  اج  نآ 
. دیـسر یم  رظن  هب  كان  بضغ  یعفا  دـننامه  هک  دوب  ینالوط  مد  خاش و  ود  ياراد  خرـس و  گنر  هب  یناطیـش  همـسجم  اج  نآ  رد  تفگ :

هتفای هار  اهنآ  دبعم )  ) لخاد نم  هک  بش  نامه  رد  دیوگ : یم  يدنفا ) . ) دـندش یم  سیلبا  تدابع  لوغـشم  بش  رخاوا  رد  ناتـسرپ  ناطیش 
(. دنزادنا یم  دوخ  ماد  هب  ار  اه  نز  روطچ  هک  مدوب  تحاران  رایسب  ماگنه  نآ  رد  نم  . ) دیآ رد  اهنآ  نید  هب  تساوخ  یم  ینز  مدوب 

وا هب  دعب  درک . عوکر  نز  دور . عوکر  هب  دتسیا و  زامن  هب  داد  روتسد  نز  هب  وا  دمآ . ناتسرپ  ناطیـش  سیئر  نارطم )  ) کیدزن نز  هصالخ ،
هب باطخ  دوخ  زامن  رد  ناشیا  دوب . رتدب  مه  سیلبا  رفک  زا  هک  درک  نیقلت  ییاهزیچ  نز  هب  نارطم )  ) سپـس دنک ، دنلب  ار  اه  تسد  تفگ :

حلـص و هدیکچ  هصالخ و  وت  نوچ  نک ؛ يراد  هگن  ار  ام  دوجو  تدوخ  تبحم  مارتحا و  هب  رون ! يا  دیوگ : یم  هدرک و  ناطیـش  همـسجم 
! تسا وت  رایتخا  رد  نم  مسج  حور و  یتسه ، يدبا  رون  سیلبا ! يا  وت  یحالص .

!؟ دیناد یم  دوخ  يادخ  ار  وا  دینک و  یم  شتسرپ  ار  ناطیش  امش  هک  دراد  ینعم  هچ  مدیسرپ : ناش  یکی  زا 
. میرب یمن  ار  تذل  نآ  نانم ، قلاخ  تدابع  زا  یلو  میرب ، یم  تذل  سیلبا  تدابع  زا  ام  هک  نآ  تهج  هب  تفگ :

فیک تذل و  هک  هچ  ره  زا  ار  ناسنا  تسا ، ترخآ  زا  فوخ  سرت و  شا  همه  میناوخ ، یم  ار  ادـخ  ینامـسآ  ینید و  بتک  نوناق و  یتقو 
مامت اریز  تسا ؛ وا  سکع  ناطیـش  اما  میرب . یمن  تذـل  ادـخ  تدابع  زا  درادـن و  شیارگ  اهنآ  يوس  هب  اـم  ياـهلد  اذـل  هتـشاد ، زاـب  دراد 

ام لیم  میراد و  تسود  ار  هچ  ره  ام  هدرک ، لالح  حابم و  ام  يارب  ار  تاوهش  مراحم و  لاوما و  اهتذل و  مامت  تسا ، مارح  هک  ار  ییاهزیچ 
(449 .) میتشاد مدقم  نامحر  يادخ  تدابع  رب  ار  ناطیش  تدابع  سپ  هتسناد ، زیاج  دشک  یم 

ناتسرپ ناطیش  تایانج 

اهنآ تیهام  ات  مینک  یم  نایب  هدـش : لقن  یـسیلگنا  رتخد  ود  نابز  زا  هک  ار  ناتـسرپ  ناطیـش  تفع  یفانم  ياهراک  تایانج و  زا  يا  هشوگ 
. دوش رت  نشور  ناگمه  يارب 

تاماقم میلـست  ار  يا  هماـن  تیاکـش  و  دنتـشادرب . سیلگنا  میقم  ناتـسرپ  ناطیـش  تفع  یفاـنم  ياـهراک  يور  زا  هدرپ  ناوجون  رهاوخ  ود 
ناطیـش یبهذـم  مسارم  کی  رد  اهنآ  هتفگ  هب  هدوب  ناتـسرپ  ناطیـش  زا  یعمج  دوخ و  نیدـلاو  زا  اهنآ  تیاکـش  دـندرک  سیلگنا  ییاـضق 

. دنا هدرک  زواجت  رتخد  ود  نیا  هب  ناتسرپ 
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هب باطخ  دوخ  تاراهظا  رد  ناشیا  دنتـشاد . نس  لاـس  طقف 5  داتفا -  قاـفتا  لاـس 1361  رد  هک  هثداـح -  عوقو  ناـمز  رد  رهاوخ  ود  نیا 
نوـخ ندیـشون  صقر و  هب  ساـبل  نودـب  هقرف  نیا  ناراد  فرط  مـسارم ، هنوـگ  نـیا  رد  دـنا ، هدرک  مـالعا  سیلگنا  ییاـنج  یلاـع  هاـگداد 

. دنزادرپ یم  شوگرخ 
اهنآ دندروآ و  یم  مسارم  لحم  هب  ار  اه  شوگرخ  ناتسرپ  ناطیـش  دنا : هتفگ  هاگداد  نیا  رد  ناش  هدنهد  ناکت  تافارتعا  رد  رتخد  ود  نیا 

. دندیشون یم  ار  اهنآ  هزات  نوخ  دندز و  یم  ندرگ  هدنز ، ار 
نوخ ياج  هب  مه  يدراوم  رد  دندرک . یم  شوگرخ  نوخ  ندیـشون  هب  روبجم  ار  ناشیا  دنا ، تسرپ  ناطیـش  هک  اهنآ  نیدلاو  دنا : هتفگ  زین 

نتـشک رد  هدـش ، هتـساوخ  اهنآ  زا  یهاگ  دـندنازوس . یم  ار  اـهنآ  داـسجا  سپـس  دوش و  یم  هدافتـسا  دازون  ياـه  هچب  نوخ  زا  شوگرخ 
. دننک تکراشم  نادازون 

اهنآ لاثما  لافغا و  طاول ، یـسنج ، زواجت  لـماش  مرج ، هرقف  هب 20  رتخد  ود  نیا  رداـم  ردـپ و  هلمج  زا  تسرپ  ناطیـش   5 هاگداد ، نیا  رد 
. دنا هدش  مهتم 

نارکف نشور  زا  یخرب  دتفا  یم  قافتا  سیلگنا  رد  هک  اهدادخر  هنوگ  نیا  داد . ناکت  ار  سیلگنا  یمومع  راکفا  يدـج  روط  هب  ارجام  نیا 
یتح ناناملسم  هلمج  زا  اه  تلم  ياه  تنـس  بادآ و  زا  دراوم  يرایـسب  رد  دنهد . یم  تبـسن  موس  ناهج  ياهروشک  هب  ار  اهنآ  یـسیلگنا 

(450 .) دنرب یم  مان  تیربرب  رصع  هب  قلعتم  یتح  هنهک و  یمیدق و  بادآ  ناونع  هب  ناوناب  يارب  ار  باجح  تیاعر 

رفاک نیلوا  ناطیش 

: دیامرف یم  وا  رفک  هرابرد  دنوادخ  دوب . هدشن  رفاک  ادخ  هب  یسک  وا ، زا  لبق  دوب . ناطیش  دیزرو  رفک  ادخ  هب  هک  یسک  لوا 
نیرفاکلا نم  ناک  ربکتسا و  سیلبا  الا  نوعمجا  مهلک  ۀکئالملا  دجسف 

نارفاـک زا  وا  دـیزرو و  ربـکت  هک  سیلبا  زج  هب  دـندرک  هدجـس  ار -  وا  ناگتـشرف -  همه   ) دـش هدـیمد  مدآ  رد  حور  هک  ماـگنه -  نآ  رد 
(451 !(.) دوب

ای دـش ؟ نآ  ثعاب  ندرکن  هدجـس  ایآ  دـش ، نآ  ثعاب  زیچ  هچ  هک  ناطیـش  رفک  هب  عجار  اما  تسین ، یکـش  تسا  رفاک  ناطیـش  هک  نیا  رد 
يارب مییوگب  رگا  اریز  دوبن ؛ ناطیـش  رفک  ثعاب  اه  نیا  زا  مادـک  چـیه  وا ؟ قسف  تیـصعم و  يارب  اـی  مدآ ؟ تلزنم  ماـقم و  رب  ندرب  دـسح 
دسح يارب  رگا  تسین . نینچ  دشاب و  رفاک  دنکن  هدجـس  هدش و  هداد  هدجـس  روتـسد  وا  هب  مه ، سک  ره  دیاب  هدوب ، مدآ  رب  ندرکن  هدجس 

تیـصعم و يارب  رگا  تسین . تسرد  مه  نیا  دنادایز و  نادوسح  هک  یلاح  رد  دشاب  رفاک  دیزرو  دـسح  ایند  رد  هک  سک  ره  دـیاب  دـشاب ،
. تسین تسرد  مه  نیا  دشاب و  رفاک  دیاب  دنک  تیصعم  هانگ و  ایند  رد  هک  یسک  ره  اریز  تسین ؛ حیحص  مه  نآ  دشاب  وا  قسف 

رکف نوچ  هدرک ، متـس  وا  هرابرد  ادخ  هک  دوب  دـقتعم  داد و  روج  ملظ و  تبـسن  ادـخ  هب  هک  تسناد  نیا  رطاخ  هب  ار  وا  رفک  ناوت  یم  طقف 
کچوک ریقحت و  ار  وا  هتساوخ  یم  نک  هدجـس  ار  مدآ  دومرف : هک  دنوادخ  تسا و  رترب  كاخ  زا  شتآ  هدش و  هدیرفآ  شتآ  زا  درک  یم 

. دنک
. كاخ زا  ار  وا  يدرک و  قلخ  شتآ  زا  ارم  دوب ؛ نیا  دروآ  هک  یلیلد  يدرکن ؟ هدجـس  ار  مدآ  ارچ  دومرف : وا  هب  دـنوادخ  یتقو  ور ، نیا  زا 

. درامشب هیاپ  یب  ار  وا  رما  مه  دنک ، یفن  ار  ادخ  تمکح  مه  تساوخ  یم  نخس  نیا  اب 
هدوب لئاق  راگدرورپ  تیمکاح  لباقم  رد  لالقتـسا  تیمکاح و  دوخ  يارب  نوعلم ، نآ  هک  دوش  یم  هتفرگ  هجیتن  نینچ  سیلبا  لوق  نحل  زا 

. تسا رفک  اه و  ینامرفان  زا  همشچرس  نیا  و 
زا رس  ماجنارس  داد و  مه  تسد  هب  تسد  اه  نیا  همه  تفرگ . یم  تءاشن  وا  دسح  ینادان و  یهاوخدوخ ، یگتخیمآ  مهرد  زا  ناطیش  رفک 

یهاوخدوخ رفک  دیـشک . نییاپ  راختفا  تردـق و  جوا  زا  دوب ، نانآ  ملعم  هکلب  هکئالم  نیـشن  مه  زارد  ناـیلاس  هک  ار  وا  دروآ . نوریب  رفک 
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. تسا رگید  تایانج  يزیر و  نوخ  لماع  يزوت  هنیک  و  يزوت ، هنیک  همشچرس  تداسح  و  تداسح ، همشچرس 
تـسخن نوچ  دش ؛ رفاک  لوا  دنادرگور و  نید  زا  دـنوادخ  ياهروتـسد  زا  یچیپرـس  اب  نوعلم  نآ  تسا . وا  كرـش  زا  رتولج  ناطیـش  رفک 

. دوب ادخ  هار  زا  ریغ  هک  تفرگ  شیپ  رد  ار  یهار  دش و  كرشم  سپس  درکن و  هدجس  ار  مدآ 

اه نز  زا  ناطیش  شیاتس 

یبن  ) ای درک : ضرع  دنتـشاد . مه  اب  هک  يدایز  ياهوگ  تفگ و  نمـض  رد  تشاد  مالـسلا  هیلع  ییحی  ترـضح  اب  ناطیـش  هک  یتاقالم  رد 
اه نز  دوـش  یم  نم  مشچ  ینـشور  ثعاـب  دـنک و  یم  مکحم  ار  نم  تشپ  هک  يزیچ  نآ  نـم و  شیپ  اـهزیچ  نـیرت  هدـننک  راودـیما  هللا )!

، دـندوبن نانآ  رگا  داب . نانآ  يادـف  هب  مردـپ  دـنور . یمن  اطخ  هب  هک  دنتـسه  يریت  اـه و  ماد  مدرم و  یهارمگ  هلیـسو  اـهنآ  نوچ  دنتـسه ؛
. دنتسه بوخ  نانآ  ردقچ  مزادنا ، یم  هکلهم  هب  ار  مدرم  مسر ، یم  دصقم  هب  اهنآ  هلیسو  هب  میامن . هارمگ  ار  رفن  کی  متشادن  تردق 

زا اه  نز  رگا  دوش . یم  مامت  مبـضغ  نشور و  مبلق  مور ، یم  اهنز  شیپ  دندرک ، رام  رات و  ار  منایرکـشل  دندش و  بلاغ  نم  رب  ناکین  یتقو 
. مناشن یم  دوخ  ندرگ  رب  ار  نانآ  تسا ، نم  ندرگ  نانآ  هاگیاج  دنتسه ، نم  رورس  نانآ  مدرک  یم  هدجس  ار  اهنآ  نم  دندوبن ، مدآ  هیرذ 

و قوثو ، دروم  هاگ ، هیکت  راد ، هگن  رمک ، توق  دیما ، هیام  ناشیا  نوچ  مهد ؛ یم  ماجنارس  اب  هکلب  اپ ، اب  هن  دنشاب ، هتـشاد  يا  هتـساوخ  رگا 
(452 .) دنتسه نم  سر  دایرف 

تخاس ار  تب  نیلوا  ناطیش 

هب تشاد  حلاص  دنزرف  جنپ  مدآ  هک  دش  عیاش  رطاخ  نیا  هب  یتسرپ  تب  مالسلا . هیلع  حون  ترضح  نامز  هب  ددرگ  یم  رب  یتسرپ  تب  خیرات 
نیمزرـس رد  و  دندش ، نیگمغ  رایـسب  وا  گرم  رطاخ  هب  مدرم  تفر . ایند  زا  دو )  ) لوا رـسن )  ) و ثوغی ) (، ) قوعی (، ) عاوس (، ) دو  ) ياه مان 

. دندش یمن  رود  نآ  زا  دندرک و  عامتجا  وا  ربق  فارطا  لباب 
نآ هب  یتقو  هک  مزاسب  یتروص  امش  يارب  دیهاوخ  یم  تفگ : دمآ و  اهنآ  دزن  یناسنا ، يامیـس  رد  دید ، ار  هنحـص  نیا  سیلبا  هک  یماگنه 

؟ دیتفیب مدآ  دنزرف  دای  هب  دینک  هاگن 
. يرآ دنتفگ :

نآ رب  ار  وا  مان  هتخاس و  يا  همسجم  دنتفر ، یم  ایند  زا  هک  مدآ  نادنزرف  زا  کی  ره  نآ  زا  دعب  تخاس . اهنآ  يارب  يا  همـسجم  نوعلم  نآ 
یم ار  اه  همـسجم  نیا  امـش  ناکاین  هک  درک  اقلا  مه  دـعب  ياـه  لـسن  هب  ار  بلطم  نیا  ناطیـش  ناـمز ، تشذـگ  اـب  سپـس  دـندراذگ . یم 

. دراد زاب  یتسرپ  تب  زا  ار  اهنآ  ات  داتسرف  ار  حون  دنوادخ  اج  نیا  رد  دینک : شتسرپ  مه  امش  دندیتسرپ ،
نآ رد  دوب . هتفر  ماش  هب  يراک  ماجنا  يارب  وا  دوب . هعازخ )  ) هلیبق زا  یحل ) نب  ورمع  ، ) تشاد اـپرب  برع  ناـیم  رد  ار  تب  هک  یـسک  نیلوا 
یم ناراب  اهنآ  زا  مینک . یم  شتـسرپ  ار  اه  تب  نیا  ام  دنتفگ : تساوخ ، حیـضوت  اهنآ  زا  یتقو  دندیتسرپ . یم  تب  هک  دـید  ار  یهورگ  اج 

هب اـت  دـیهد  نم  هب  ار  اـه  تب  نیا  زا  یکی  تسا  نکمم  تفگ : دـننک . یم  يراـی  ار  اـم  میبلط  یم  يراـی  دـنهد . یم  ناراـب  اـم  هب  میهاوخ ،
لخاد دروآ و  هکم  هب  ار  نآ  دـنداد . وا  هب  دوب  هدـش  هتخاس  یناسنا  تروص  هب  قیقع و  زا  هک  لبه )  ) مان هب  یتب  اهنآ  مربب !؟ برع  نیمزرس 

دعب دنورب  دوخ  هناخ  هب  هک  نآ  زا  شیپ  دندمآ ، یم  رفـس  زا  هک  يدارفا  سپ ، نآ  زا  دـناوخ . ارف  نآ  تدابع  هب  ار  مدرم  درک . بصن  هبعک 
(453 .) دنتفر یم  تب  غارس  هب  ادخ  هناخ  فاوط  زا 

دهد یم  یتسرپ  شتآ  روتسد  ناطیش 
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ار شیوخ  نادنزرف  ندوب  قح  رب  هک  نیا  يارب  مالسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  دوب . نوعلم  سیلبا  داد  ار  یتسرپ  شتآ  روتـسد  هک  یـسک  نیلوا 
. درب هوک  يالاب  تفرگ و  قاچ  گرزب و  دنفسوگ  کی  دوب  راد  ماد  نوچ  لیباه  دننک . ینابرق  هک  داد  روتسد  لیباق  لیباه و  هب  دنک ، تباث 

. درب هوک  يالاب  هب  تشادرب  ار  هیام  یب  چوپ و  مدنگ  هتسد  کی  دوب  زرواشک  نوچ  مه  لیباق  شردارب 
روظنم هب  يو  دوبن . ادخ  ردـپ و  زا  تعاطا  شدـصق  وا  اریز  دـنام ؛ ملاس  لیباق  مدـنگ  هتـسد  اما  دـنازوس ! ار  لیباه  دنفـسوگ  دـمآ و  شتآ 

. داد ماجنا  ار  لمع  نیا  ادخ  ردام و  ردپ و  زا  تعاطا  تیاضر و  يارب  طقف  هک  شردارب  فالخ  هب  داد . ماجنا  ار  راک  نیا  ندرک ، هرخسم 
باوج لیباق  دش ؟ هتفریذـپ  لیباه  تردارب  ینابرق  دـشن و  لوبق  وت  ینابرق  ارچ  یناد  یم  تفگ : لیباق  هب  درک و  هدافتـسا  تصرف  زا  ناطیش 

وا یناـبرق  ور ، نیا  زا  دوـب ! تسرپ  شتآ  تردارب  هک  تسا  نـیا  شتلع  تـفگ : ناطیـش  نـک . ناـیب  نـم  يارب  مـناد  یمن  ار  نآ  تـلع  داد :
! ینک شنرک  نآ  ربارب  رد  يوش و  تسرپ  شتآ  دیاب  دتفا ، لوبق  تینابرق  یهاوخ  یم  رگا  مه  وت  دش . هتفریذپ 

مرب یم  وا  دزن  ینابرق  منک و  یم  تدابع  ار  يرگید  شتآ  نکیلو  متـسرپ . یمن  درک ، یم  شتـسرپ  مردارب  هک  ار  یـشتآ  نم  تفگ : لـیباق 
. دنک لوبق  مه  نم  زا  هک 

دومن و میظعت  ار  شتآ  دیچیپرـس و  وا  تدابع  زا  درک و  اهر  ار  دوخ  يادـخ  درب . اهنآ  يارب  ینابرق  تخاس و  ییاه  هدکـشتآ  نآ ، زا  سپ 
ناهج رد  ار  یتسرپ  شتآ  ات  تساوخ  وا  زا  تشگ و  دنـسرخ  راک  نیا  زا  مه  ناطیـش  تشاذـگ . ثرا  هب  شنادـنزرف  يارب  ار  یتسرپ  شتآ 

. دهد جاور 

ناتسرپ دم  هارمه  ناطیش 

دننام ییارآدوخ  سابل و  هلئـسم  ریذـبت ، فراسا و  اه ، ییامندوخ  تاوهـش ، کیرحت  داسف ، هتفای  قنور  ایند  ماـمت  رد  هک  یلئاـسم  زا  یکی 
رگا و  دهد . یم  لیکـشت  ار  یمهم  رایـسب  مقر  هک  هدـناشک  يدوبان  هب  ار  یمیظع  ياه  تورث  و  تسا . هدـیناود  هشیر  اج  همه  رد  ناطرس ،

. دناسر یم  هافر  هب  ار  يرایسب  نامورحم  درک و  یم  لح  ار  هعماج  تالکشم  زا  يرایسب  دش ، یم  ییوج  هفرص  هیامرس  نیا 
کین و لامعا  اب  دنناوت  یمن  نوچ  اه  نیا  دنراد ! تراقح  هدقع  دوب و  مک  دنشوپ ، یم  هدننز  گنت و  ياه  سابل  هک  یناسک  ناتـسرپ و  دم 
صاخ و يامن  تشگنا  ار  دوخ  ییانثتسا ، يا  هفایق  هدننز و  ياه  سابل  اب  دننک  یم  یعس  دنهد ، ناشن  هعماج  هب  ار  دوخ  يا ، هدیدنـسپ  راک 

. دنهد یم  وربآ  ناطیش  هب  هک  دنتسه  یناتفص  ناطیش  اه  نیا  دننادرگ . ماع 
فک هب  ار  دوخ  هتـشادن  تیبوبحم  دـنناوت  یم  دـنوش ، راکـشآ  مدرم  ناـیم  رد  نارگید  زا  زیاـمتم  هژیو و  يرهاـظ  اـب  رگا  دـننک  یم  لاـیخ 

. دنروآ
نیا اب  هک  دنتـسه  یناسک  زونه  اه  ناگرا  تارادا و  زا  یـضعب  رد  یمالـسا ، يروهمج  روهظ  زا  شیپ  لاـس  هک 20  تسا  نیا  رد  فسءاـت 

. دنرادن ییانشآ  چیه  دوخ  روشک  مدرم  ینید  ياهرواب  گنهرف و  اب  ییوگ  دننک . یم  ییامندوخ  شرگن ، عون 
یم ناـنآ  زا  ار  دوخ  تروص  دـنداد و  یمن  ار  اـهنآ  مالـس  باوـج  هک  ییاـج  اـت  دـندوب ، فلاـخم  یتسرپدـم  لـمجت و  اـب  نید  ناـیاوشیپ 

. تسا ناشیا  هارمه  اه و  نیا  اب  ناطیش  دندومرف : یم  دندینادرگ و 
رد دندیسر ، ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  تمدخ  هب  نارجن  نایحیـسم  زا  یتئیه  مالـسا  روهظ  زا  دعب  هدمآ ، مالـسا  خیرات  رد 

هدرک تسد  هب  الط  رتشگنا  دنتشاد و  نت  رد  دوب ، هدشن  هدید  اه  برع  مادنا  رد  نامز  نآ  ات  هک  ابیز ، رایسب  یمشیربا  ياه  سابل  هک  یلاح 
تروص دادن ، ار  نانآ  مالس  باوج  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  دندرک ، مالس  دندیسر و  ربمایپ  تمدخ  هب  هک  یماگنه  دندوب .

. تفگن نخس  نانآ  اب  هملک  کی  یتح  دنادرگرب . ار  دوخ 
اـه و ساـبل  نیا  دـیاب  اـه  نیا  هک  منک  یم  رکف  نینچ  نم  دومرف : دندیـسرپ ؟ ار  تلع  دنتـساوخ و  هراـچ  هراـب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  زا 

ترضح دندرک . ار  راک  نیا  مه  اهنآ  دنسرب . ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تمدخ  هاگ  نآ  دنروآ ، نوریب  ار  تمیق  نارگ  ياهرتشگنا 
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رب اه  نیا  هک  تسا  راب  نیلوا  هداتـسرف ، قح  هب  ارم  هک  ییادخ  هب  دنگوس  دومرف : سپـس  تفگ : نخـس  نانآ  اب  داد و  ار  اهنآ  مالـس  باوج 
(454 .) تسا اهنآ  هارمه  زین  ناطیش  مدید  دندش ، دراو  نم 

دریذپ یمن  ار  نیا  مه  ناطیش 

. ناطیش هن  دریذپ و  یم  ادخ  هن  ار  موس  هتسد  ناطیش ، طقف  ار  هتسد  کی  دریذپ و  یم  ادخ  طقف  ار  هتسد  کی  دنا ؛ هتسد  هس  رب  مدرم 
نکمم هلیسو  ره  اب  دننک و  یم  يزاب  مدرم  يوربآ  اب  هک  دنا  یناسک  دنتسه ، ادخ  لوبق  دروم  هن  ناطیـش و  لوبق  دروم  هن  هک  يا  هتـسد  نآ 

. دنزیرب ار  نانمؤم  يوربآ  تیثیح و  دنهاوخ  یم 
باذع هدعو  نآ ، يارب  یتح  تسا و  مدرم  يوربآ  نتخیر  هدرک ، یهن  ار  نآ  اهراب  مه  نآرق  هک  يدنسپان  تشز و  رایسب  تافـص  زا  یکی 

. هدش هداد  تازاجم  و 
یحیرفت هلیـسو  ات  دشاب  ناتـسود  زا  يا  هدـع  ندـنادنخ  مدرم و  ندرک  هرخـسم  اب  ای  دـشاب  هار  دـنچ  زا  تسا  نکمم  وربآ ، تیثیح و  ندرب 

. تسا ندرمش  رت  تسپ  ار  نارگید  رترب و  ار  دوخ  شا  هجیتن  هک  دوش  مهارف 
یم دراو  همطل  وا  تیثیح  لباقم و  فرط  هب  اهنت  هن  تفـص  نیا  هک  دـشاب ، نارگید  نایم  رد  ینامگدـب  ینیبدـب و  داجیا  هار  زا  تسا  نکمم 
یم مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  ناـنچ  دـتفیب . مدرم  مشچ  زا  وا  دوش  یم  ببـس  اریز  گرزب ؛ تسا  ییـالب  زین  وا  دوـخ  يارب  هکلب  دـنک ،

.( دراد تشحو  دسرت و  یم  سک  همه  زا  دشاب  هتشاد  دب  نامگ  مدرم  هب  هک  یسک  : ) دیامرف
! تسا رتالاب  انز  لمع  زا  نآ  هانگ  هدش . هدرمـش  ناهانگ  نیرت  گرزب  زا  نیا  دـشاب و  نارگید  ندرک  تبیغ  هار  زا  ندرب  وربآ  تسا  نکمم 

. هراشا وربا و  مشچ و  اب  هچ  دشاب ، نابز  اب  تبیغ  هچ 
رد يدایز  تایاور  تایآ و  هک  دـشاب . اـهنآ  ياـشفا  رارـسا و  ندروآ  تسد  هب  و  نارگید ، راـک  زا  ندرک  وج  تسج و  هار  زا  تسا  نکمم 

(455 .) هدش دراو  نآ  زا  یهن 
يوربآ دـیامن و  کچوک  ریقحت و  تشز  ياه  بقل  اب  ار  اهنآ  دومن و  راد  هکل  ار  صخـش  تیثیح  دنـسپان  تشز و  باـقلا  اـب  تسا  نکمم 

(456 .) دربب ار  مدرم 
نیا زا  یکی  اب  هک  یناـسک  ( 457 .) دـنک رابتعا  یب  ار  مدرم  هلیـسو  نیا  اـب  دـهد و  رارق  ییوج  بیع  نعل و  دروم  ار  صاخـشا  تسا  نکمم 

. ناطیش بزح  یتح  دوب ، دنهاوخن  یبزح  چیه  وزج  دنربب ، ار  دارفا  يوربآ  تیثیح و  تافص ،
رظن زا  ار  وا  ات  دیوگب  نخـس  ینمؤم ، يوربآ  نتخیر  ییوج و  بیع  روظنم  هب  هک  یـسک  دیامرف : یم  هراب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
(458 .) دریذپ یمن  ار  وا  مه  ناطیش  و  دتسرف ، یم  ناطیش  تیالو  يوس  هب  هدرک ، نوریب  شدوخ  تیالو  زا  ار  وا  دنوادخ  دزادنیب ، مدرم 

ناتفص ناطیش  ناطیش و  ياه  ماد 

ادخ زا  و  دیدرگ ، بلاغ  ششوه  لقع و  رب  یهاوخدوخ  رورغ و  داب  دش . هاگرد  هدنار  درکن و  هدجس  مدآ  ربارب  رد  ناطیش  هک  نآ  زا  دعب 
: درک ضرع  تساوخ . تلهم 

هـشیر تخاس و  مهاوخ  هارمگ  ار  شنادنزرف  مامت  یتشاد  مدقم  نم  رب  هک  ار  يدوجوم  نیا  یهد ، تلهم  تمایق  زور  ات  نم  هب  رگا  ایادخ !
. مناشک یم  یهارمگ  هب  منک و  یم  رب  نب  خیب و  زا  ار  اهنآ 

فرحنم تسار  هار  زا  نک و  هسوسو  کیرحت و  تدوخ  يادص  اب  یناوت  یم  هک  ار  اهنآ  زا  مادـک  ره  و  ورب ، دومرف : شباوج  رد  دـنوادخ 
. تسا ناطیش  دوخ  همانرب  نیا  امن ،
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يرـصب یعمـس و  یتوص و  لیاسو  هدننک و  هارمگ  تاغیلبت  یگدـنناوخ ، یقیـسوم و  زیگنا  سوه  ياه  همغن  اب  ناتفـص ؛ ناطیـش  همانرب  اما 
یعمـس و هدرتسگ  تاغیلبت  يایند  ییویدار و  ياه  هدنتـسرف  يایند  هک  زورما  يایند  رد  اصوصخم  دنناشک . یم  فارحنا  هب  ار  مدرم  دساف ،

ياه هیامرس  زا  یمیظع  شخب  ناهج ، برغ  قرش و  رد  اهنآ  بازحا  نیطایش و  هک  ارچ  تسا . رت  جیهم  ینامز  ره  زا  شیب  هک  تسا  يرصب 
رود تسا ، اوقت  لالقتـسا و  یگدازآ و  هار  هک  قح  هار  زا  دـنیامن و  رامعتـسا  ار  ادـخ  ناگدـنب  اـت  دـننک ، یم  فرـصم  هار  نیا  رد  ار  دوخ 

دنروآ . رد  ناوتان  هدارا و  یب  یناگدرب  تروص  هب  دنزاس و 
هب ار  اهنآ  دوخ  دایرف  بیهن و  اب  راد ، لیـسگ  اهنآ  يوس  هب  ار  تا  هدایپ  هراوس و  رکـشل  ورب ، تفگ : درک و  ناطیـش  هب  باطخ  زین  دنوادخ 
هب يارب  مه  ناهج  نارگ  متس  ناتفص و  ناطیش  ( 459 .) دریگب کمک  دناوت  ناراکددم  نارای و  تسد  هک  نانآ  زا  ناوخب و  یهارمگ  يوس 

ناهاوخ يدازآ  تمواقم  اب  تسا  نکمم  هک  یقطانم  هب  دنهد  یم  نامرف  دوخ  نامرف  تحت  ياهورین  هب  ناهگان  ناگدنامرد ، ندیـشک  دـنب 
هدید كرادت  ار  يا  هژیو  يورین  برغ ، قرـش و  ناراوخ  ناهج  گرزب و  ياه  تردق  هزورما  هچ  نآ  دننامه  دننک . هلمح  دـنوش ، ور  هبور 

ره دـننک و  مازعا  دـتفیب ، رطخ  هب  ناشیناطیـش  عورـشمان  عفانم  هک  ناهج  زا  يا  هقطنم  ره  رد  تدـم  نیرت  هاتوک  رد  ار  اهنآ  دـنناوتب  ات  دـنا 
. دننک هفخ  هفطن  رد  ار  يا  هنابلط  قح  شبنج 

یم يوریپ  وت  زا  هک  اـهنآ  دـالوا  لاوما و  رد   ) ورب دومرف : مرب ، یم  نوریب  تسار  هار  زا  ار  همه  تفگ : هک  ناطیـش  باوج  رد  دـنوادخ  زاـب 
. تسا ناسنا  رد  ناطیش  ذوفن  رث  ؤم  لیاسو  زا  رگید  یکی  مه  نیا  ( 460 (.) وش کیرش  يوج و  تکرش  دننک 

نارگ يدزد ، رامق ، هوشر ، ابر ، دـننام  ییاهراک  نامورحم  لاوما  رد  تکرـش  اب  دـنیامن و  یم  هدافتـسا  هویـش  نیمه  زا  مه  ناتفـص  ناطیش 
همانرب فعـضتسم ، ياهروشک  مدرم  لاوما  رد  تکرـش  يارب  مه  اـم  راـگزور  رد  راوخ  ناـهج  ياـه  ناطیـش  دـنهد . یم  جاور  ار  یـشورف 
تیلاعف عاونا  اهنآ ، ششوپ  ریز  رد  دنزادنا و  یم  هار  هب  يدیلوت  زکارم  اه و  هناخراک  عاونا  داجیا  اه و  تکرش  سیـسءات  يراذگ ، هیامرس 

اب دنتسرف و  یم  اهروشک  نیا  هب  یسدنهم ، يداصتقا و  رواشم  ای  ینف و  سانـشراک  مان  هب  ار  دوخ  ناسوساج  دنهد . یم  ماجنا  ار  اوران  ياه 
. دننک یم  يریگولج  اهنآ  يداصتقا  یگدنلاب  دشر و  زا  دنریگ و  یم  ار  اهنآ  قمر  نیرخآ  هدش  هک  یگنرین  ره 

الثم دنراد . لاعف  یشقن  دوشن -  هدرب  ادخ  مان  هک  یتروص  رد  هفطن -  رد  ناطیش  تکرش  دننام  ناسنا ، يریگ  لکش  رد  مه  ناتفص  ناطیش 
نآ رد  يراب  دنب و  یب  دنتسه و  طلتخم  رسپ  رتخد و  هک  ییاه  ناتـسرامیب  اه ، هناخ  باتک  اه ، هاگـشناد  سرادم ، اشحف ، داسف و  زکارم  رد 

. دنوش یم  رتاشوک  تسا ، مکاح  اج 
، یملع ماـن  هب  تاـحیرفت  اـه و  ییآ  مهدرگ  یللملا و  نیب  ياـه  لـته  نتخاـس  نوچ  ملاـس ، تاـحیرفت  شـشوپ  تحت  داـسف  زکارم  داـجیا 

جیورت قیرط  نیا  زا  ار  اشحف  داسف و  اهنت  هن  تسا . نیطایـش  ناوریپ  برخم  ياه  همانرب  نیرت  هتـسجرب  زا  هدننز  ياه  ملیف  شخپ  اهامنیس و 
هـشیر اهنآ  راکفا  گنهرف و  دوپ  رات و  رد  و  دنهد . یم  شرورپ  زاب  سوه  لایخ و  یب  هدارا ، یب  تسـس ، فرحنم و  یلـسن  هکلب  دـننک  یم 

. دنناشک یم  دنهاوخ  یم  هک  یهار  ره  هب  تسا و و  نیطایش  تسد  هب  نانآ  راکفا  هک  يروط  هب  دنناود . یم 

یسنا ینج و  نیطایش  داحتا 

نیا زا  دنتـسه ، مه  دننام  هک  يدراوم  نآ  اما  دنراد . قرف  مه  اب  دروم  دنچ  رد  دنا و  هیبش  مه  اب  دروم  دـنچ  رد  یـسنا  ینج و  ياه  ناطیش 
: تسا رارق 

. دنک یم  ار  راک  نیمه  مه  یسنا  ناطیش  دناشک و  یم  هانگ  فالخ و  هار  هب  ار  ناسنا  ینج ، ناطیش  . 1
، دـنک لوبق  ار  وا  فرح  دوشن و  كوکـشم  وا  هب  ناسنا  هک  دـیآ  یم  هناهاوخریخ  هنازوس و  لد  یبناج و  هب  قح  ساـبل  اـب  ینج  ناطیـش  . 2

. دیآ یم  مرن  برچ و  نابز  سابل و  نیمه  اب  مه  یسنا  ناطیش 
رد الثم  دناسرت . یم  نآ  تبقاع  زا  ار  وا  دـهد و  ماجنا  ار  راک  نآ  دراذـگ  یمن  دراد و  یم  زاب  ریخ  راک  ماجنا  زا  ار  ناسنا  ینج  ناطیـش  . 3
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تـشاد یم  تسود  ار  ینالف  ادخ  رگا  دش ، یهاوخ  ریقف  هک  نکن  قافنا  ار  دوخ  لام  دـیوگ : یم  نامورحم  زا  يریگ  تسد  ندرک و  قافنا 
دوخ لام  يراد ، يروک  يریپ و  تسین ، نشور  وت  هدـنیآ  يراد ، دـنزرف  نز و  وت  درک ! یم  زاین  یب  ار  وا  داد و  یم  تورث  لاـم و  مه  وا  هب 

. دهد یم  روتسد  نیمه  هب  مه  یسنا  ناطیش  یتخس . یتسد و  گنت  زور  يارب  راذگب  ار 
ناراد فرط  هک  ییاج  ات  تسا ، روط  نیمه  مه  یـسنا  ناطیـش  ياه  هسوسو  دراذـگ . یم  رثا  ناسنا  بلق  رد  ینج  ناطیـش  ياه  هسوسو  . 4

ار دوخ  دنناد و  یم  ادـخ  تعاطا  ار  نانآ  زا  تعاطا  و  یندوشخبان ، هانگ  ار  اهنآ  زا  فلخت  دـنناد و  یم  لزنم  یحو  ار  اه  هسوسو  نآ  ناش 
. دننک یم  دادملق  ششخب  باوث و  قحتسم 

ناکاپ و نادنمـشناد ، املع و  نیرتهب  هک  تشاذـگ  ناراداوه  لد  رد  نانچ  ( 461  ) ناقفانم نارـس  ياه  هسوسو  هک  میدـید  مه  ام  نامز  رد 
. دنورب تشهب  هب  دنشاب و  هداد  ماجنا  ار  دوخ  یعرش  فیلکت  هک  نیا  دیما  هب  ( 462) دنناسر یم  تداهش  هب  ار  نابوخ 

ناطیش هتسد  ود  نیا  فالتخا 

رد وا  مالک  ینیب ، یمن  ار  وا  وت  دـنیب و  یم  ار  وت  ینج  ناطیـش  . 1 دنارارق : نیا  زا  دنراد  قرف  مه  اب  یـسنا  ینج و  نیطایـش  هک  ییاهاج  اما 
یمن ار  ناـنآ  امـش  یلو  دـننیب  یم  ار  امـش  شا  هلیبـق  وا و  دـیامرف : یم  نآرق  يونـشب . شوـگ  اـب  ار  نآ  هک  نیا  نودـب  دـنک  یم  رثا  تـلد 

(463 .) دینیب
ار ناسنا  دراذـگ ! یم  رثا  امـش  لد  رد  دیونـش و  یم  دوخ  شوگ  اب  ار  شیادـص  دـینیب و  یم  ار  وا  دراد  سامت  امـش  اب  یـسنا  ناطیـش  یلو 

. دنهد یم  تنیز  دنیارآ و  یم  ار  اهنآ  دنک و  یم  تارکنم  اشحف و  داسف و  هب  توعد 
هولج بوخ  وت  شیپ  ار  هانگ  دنک و  یم  هسوسو  ار  ناسنا  یهاگ  ینج  ناطیـش  هک  روط  نامه  دـیوگ : یم  دوخ  ریـسفت  رد  يزار  رخف  ماما 

شدوخ ینج  ناطیـش  هک  تسا  نیا  شقرف  طقف  دـهد . یم  ماجنا  ار  نامه  مه  یـسنا  ناطیـش  دراد ، یم  زاـب  ار  وت  ریخ  راـک  زا  دـهد و  یم 
رثا لد  رد  دوش و  یم  هدینش  شفرح  مه  دید و  دوش  یم  ار  شدوخ  مه  یسنا  ناطیـش  دنک و  یم  رثا  لد  رد  شفرح  یلو  دوش ، یمن  هدید 

. دنک یم 

تسا هدرک  تکرش  اهنیا  هفطن  رد  ناطیش 

: دیامرف یم  نینچ  اهناسنا  دالوا  لاوما و  رد  ناطیش  شقن  هرابرد  دنوادخ 
دالوالاو لاومالا  یف  مهکراش  و 

(464 (.) نک تکرش  نانآ  نادنزرف  لاوما و  رد  )
نز اب  دیآ و  یم  ناطیش  دندومرف : هک  هدش  دراو  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  یثیدح  ناسنا  دالوا  رد  ناطیش  تکرش  یگنوگچ  هرابرد 

. دنک یم  يراکمه  ود  نآ  اب  دیامن و  یم  تکرش  دنتسه  یکیدزن  لاح  رد  يرهوش  و 
ینمشد یتسود و  هب  دومرف : ترضح  ناسنا -  ای  تسا  ناطیش  هفطن  زا  صخش  نیا  هک  دوش -  یم  هتخانش  هار  هچ  زا  درک : ضرع  ریـصبوبا 

. تسا ناطیش  زا  هتشاد  نمشد  ار  ام  سکره  و  ناسنا ، زا  وا  هفطن  دشاب ، هتشاد  تسود  ار  ام  سک  ره  تیب . لها  ام 
یم هراشا  اهنآ  زا  یضعب  هب  هک  هدش : دراو  مالسلا  مهیلع  ناموصعم  زا  یتایاور  هتسج ، تکرـش  اهنآ  هفطن  رد  ناطیـش  هک  یناسک  هب  عجار 

. مینک
: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  شاحف ؛ . 1

هچ نآ  زا  دشاب . نابز  دب  صخش  هک  تسا  نیا  تسین ، نآ  رد  يدیدرت  هک  اه -  ناسنا  زا  یضعب  هفطن  رد  ناطیش -  تکرـش  ياه  هناشن  زا 
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(465 (.) دوشن تحاران  و  . ) دشاب هتشادن  یکاب  دنیوگ ، یم  وا  هرابرد  هچ  نآ  زا  و  دیوگ ، یم 
سپ دوش  یم  هتفگ  وا  هب  هچنآ  دیوگ و  یم  هچ  نآ  ازا  درادن  یکاب  هک  دیدید  ار  يدرم  هاگره  دندومرف : ادـخ  لوسر  زا  ترـضح  نآ  زین 

(466 .) تسا وا -  هفطن  رد  ناطیش -  تکرش  زا  ای  انز  زا  ای  هک  یتسرد  هب 
یب وربآ و  یب  رب  ار  تشهب  ادخ  دومرف : ترضح  نآ  هک  هدرک  تیاور  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

انز زا  ای  ینک ، یـسرزاب  شلاوحا  زا  رگا  اریز  تسا ؛ هداز  مارح  دـنیوگب ، وا  هب  هچ  نآ  دـیوگ و  هچ  نآ  زا  دـشاب ، هتـشادن  اـیح  هک  یمرش 
نآرق رد  ادخ  راتفگ  ایآ  دومرف : تسه ؟ مه  ناطیش  تکرش  مدرم  نایم  رد  ایآ  دش : ضرع  يو  هب  وا . هفطن  رد  ناطیش  تکرـش  زا  ای  تسا ،

(467 .) ناشنادنزرف اه و  لام  رد  ناشیا  اب  نک  تکرش  دیامرف : یم  ناطیش  هب  هک  يا  هدناوخن  ار 
؛ هداز انز  . 2

هدیسر مه  هب  اشحف  انز و  هار  زا  هک  يدرم  نز و  تسا . هداز  انز  هتشاد ، شقن  شا  هفطن  يریگ  لکش  رد  ناطیش  هک  یناسک  زا  رگید  یکی 
. تسین یعرش  هدش  دلوتم  اهنآ  زا  يدنزرف  دنا 

ناطیش تقو  نامه  رد  دنک  انز  دهاوخ  یم  یـصخش  هک  یماگنه  دومرف : مدینـش  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دیوگ : یم  نیعا  نب  کلملادبع 
دوش و یم  طولخم  ود  نآ  هفطن  نامز  نامه  رد  دـنهد . یم  ماجنا  مه  اب  ار  انز  لمع  هدـش و  کیرـش  يو  اب  دوش و  یم  راـک  هب  تسد  مه 

(468 .) تسا ناطیش  زا  دیآ  یم  دوجو  هب  هک  يدالوا 
؛ مارح لام  زا  زینک  ندیرخ  . 3

ناطیـش هک  نداد  رارق  دوخ  نز  هیرهم  ار  مارح  لام  ای  مارح  لام  اب  زینک  ندیرخ  دنک ، یم  تکرـش  ناسنا  دالوا  رد  ناطیـش  هک  ییاهاج  زا 
(469 .) دنک یم  تکرش  وا  دالوا  رد 

؛ عامج عقوم  هللا  مسب  نتفگن  . 4
هدرک و يراکمه  درم  نآ  اب  دوش و  یم  رضاح  ناطیش  دیوگن ، هللا ) مسب   ) رگا دنک ، یکیدزن  دوخ  یعرـش  لایع  اب  دهاوخ  یم  ناسنا  یتقو 

(470 .) دنک یم  تکرش  وا  هفطن  رد 
؛ دنشاب هتشاد  ار  تافص  نیا  هک  یناسک  . 5

هک یناسک  دنیوگ ، یم  اهنآ  هب  مدرم  ای  دنیوگ و  یم  مدرم  هب  هچ  نآ  زا  دنشاب ، هتـشادن  یکاب  هک  یناسک  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
هب هقالع  قشع و  هک  یناسک  دـننک ، ار  نارگید  تبیغ  هک  یناسک  دـننیبب ، تیـصعم  هانگ و  لاح  رد  ار  اهنآ  مدرم  هک  دنـشاب  هتـشادن  یکاب 

. تسا هتشاد  تکرش  نانآ  هفطن  رد  ناطیش  دنراد  انز  هب  هقالع  هک  ییاهنآ  دنراد و  مارح 
؛ هام همین  لوا و  رد  عامج  . 6

رد مه  ناطیـش  اریز  دشابن ؛ هام  همین  لوا و  دیاب  دـنک ، یکیدزن  دوخ  لایع  اب  دـهاوخب  امـش  زا  یکی  رگا  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
دیآ دوجو  هب  نانآ  زا  يدـنزرف  رگا  دـنک . یم  تکرـش  عامج  رد  ناسنا  اب  دـیآ و  یم  هک  دوش  دـنزرف  بحاص  دـهاوخ  یم  ناـمز  ود  نیا 

(471 .) تسا کیرش  نآ  رد  ناطیش 
رد دومرف : ناطیش  هب  ادخ  هچ  نآ  هب  عجار  مینک . نایب  ار  ناسنا  دالوا  رد  ناطیـش  تکرـش  هب  هطبار  رد  نیرـسفم  لاوقا  تسا  مزال  نایاپ  رد 

. دنک یم  توعد  نآ  لاثما  انز و  مارح و  لیاسو  هب  ار  ناسنا  ناطیش  هک : نیا  یکی  دنا : هتفگ  لوق  دنچ  ناشیا  نک ، تکرش  ناسنا  دالوا 
تیلهاج رد  تب ، ود  مان  هک  تالادبع ، يزعلادبع و  دننام : دنراذگب ؛ اه  تب  ياه  مان  هب  ار  دوخ  نادـنزرف  هک  نیا  هب  ناسنا  ندرک  راداو  . 2

(. تال هدنب  يزع و  هدنب  ینعی  ، ) دوب
. دیامن یم  توعد  تشز  ياهراک  لطاب و  ياه  شیک  هب  ار  اهنآ  هک  نیا  دننام  دشک  یم  یهارمگ  هب  ار  ناسنا  نادنزرف  هک  نیا  . 3
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اه هداز  ناطیش 

: هملج زا  دنا . هدمآ  دیدپ  اهنآ  هدرک و  انز  ناشردام  اب  امیقتسم  نوعلم  نآ  هک  دنتسه  يا  هدع 
: هک دنک  یم  لقن  هارز  جاجح ؛ . 1

لایع اب  تساوخ  یم  دش و  دوخ  هناخ  لخاد  اهزور  زا  یکی  رد  دوب  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ناتـسود  زا  یکی  جاجح  ردـپ  فسوی 
! يدش رتسب  مه  نم  اب  شیپ  هظحل  دنچ  وت  تسا ؟ ربخ  هچ  فسوی ! يا  : تفگ درک و  شاخرپ  وا  هب  شلایع  دوش . رتسب  مه  دوخ 

لایعا زا  دومرف : ترـضح  نآ  درک : لقن  ار  دوخ  رـسمه  ناتـساد  تفر و  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  تمدخ  هب  امیقتـسم  هناخ  زا  مه  فسوی 
زا جاجح  هام  هن  زا  دعب  تسا -  هدرک  یکیدزن  وا  اب  وت  هفایق  اب  ناطیـش  نوچ  وشن -  رتسب  مه  وا  اب  تدـم  نیا  رد  ریگب و  هرانک  هام  هن  دوخ 

. تسا ناطیش  نادنزرف  زا  امیقتسم  صخش  نآ  اذل  دش . دلوتم  وا 
قذاح رایسب  یبیبط  نامز  نآ  رد  تفرگ ! یمن  ار  شناتسپ  دش ، دلوتم  ردام  زا  یتقو  دوب . تهج  نیا  زا  مه  وا  یکافـس  يزیر و  نوخ  تلع 

. دندش یم  هجلاعم  دندمآ و  یم  وا  شیپ  تخس  نارامیب  یضعب  هک  يروط  هب  دوب ، هدنک ) نب  ثراح   ) مان هب  فورعم  هبرجترپ و  و 
! هدمآ هدنک ) نب  ثراح  ، ) بیبط نامه  تروص  هب  ناطیش  ماگنه  نیا  رد  دریگب . ار  شناتـسپ  هچب  نیا  ات  دنک  هچ  دوب  رکف  رد  جاجح  ردام 
. منک هجلاعم  ار  وا  ما  هدمآ  نم  دریگ . یمن  ناتسپ  وا  یلو  هدرک ، تیانع  فسوی  هب  يرسپ  لاعتم  دنوادخ  ما  هدینـش  نز ! يا  تفگ : ناطیش 

؟ مینکب دیاب  هچ  تسیچ و  روتسد  بیبط ! يا  : دنتفگ دندش و  لاحشوخ  هناخ  لها 
دیـشکب و ار  ود  ره  داد ، روتـسد  ناطیـش  دـندروآ . ار  رام  زب و  دـنتفر  دـیروایب ، هایـس  رام  کی  اب  ار  یهوک  زب  کی  دـیورب  تفگ : ناـطیش 

هدومن نایرع  تخل و  ار  وا  دندروآ  ار  هچب  داد  روتـسد  نآ  زا  دعب  دـندرک . راک  نیمه  مه  اهنآ  دـینک ، طولخم  تشط  کی  رد  ار  ناشنوخ 
(472 .) درک ندروخ  ریش  هب  عورش  جاجح  دنداد  ردام  هب  دندومن و  دولآ  نوخ  دندرب و  اه  نوخ  ریز  هب  دندومن و  تشط  نآ  لخاد 

، دهد یم  وا  دروخ  هب  نوخ  شنامرد ، مان  هب  سپس  دنک و  یم  یکیدزن  شردام  اب  تسخن  دزاس ، یم  ار  وا  تیصخش  هلحرم  ود  رد  ناطیش 
. دنک یم  انشآ  نوخ  اب  ار  وا  و 

یم روتسد  ناضمر  كرابم  هام  رد  درب . یم  تذل  شراک  نیا  زا  دشک و  یم  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ناتـسود  تاداس و  تیـصخش ، نیا  اب  وا 
هیهت نان  وا  راطفا  يارب  دننک و  طولخم  درآ  اب  ار  اهنآ  نوخ  و  دـنربب ، رـس  شمـشچ  لباقم  رد  دـنروایب  ار  تاداس  زا  رفن  ود  زور  ره  دـهد 

.( یگداز مارح  یکاپان و  یهز  ، ) مدآ نادنزرف  اب  وا  ینمشد  تسا  نیا  دربب . تذل  دیامن و  راطفا  اهنان  نآ  اب  لوا  دنیامن .
؛ دیزی . 2

دارفا نیرتهب  تخیر و  نیمز  رب  ار  هانگ  یب  كاپ و  ناسنا  نارازه  نوخ  درب و  یم  تذـل  يزیر  نوخ  زا  هک  اـه  هداز  ناطیـش  زا  رگید  یکی 
ماما لوق  هب  هک  دوب  داب ) وا  رب  ادخ  باذع  نیرفن و  هک   ) نایفسوبا رسپ  هیواعم  رـسپ  دیزی  درک ، یم  مه  راختفا  داد و  نتـشک  هب  ار  ملاع  نیا 

. تسا هدوب  ناطیش  دالوا  زا  وا  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح 
ضرع دیلپ  دیزی  دندروخ . یم  امرخ  دندوب و  هتسشن  هیواعم  رسپ  دیزی  اب  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  يزور  هک : هدش  لقن  سابع  نبا  زا 

. مراد نمشد  ار  وت  دیآ و  یمن  مشوخ  وت  زا  نم  یلع ! نب  نسح  يا  درک :
هب اـهنآ  يود  ره  زا  وت  تسا و  هدرک  تکرـش  وت  هفطن  رد  تردـپ  اـب  نوعلم  ناطیـش  هک  نادـب  تروص  نیا  رد  سپ  دوـمرف : ترـضح  نآ 

. يا هدرب  ثرا  هب  ناطیش  زا  ار  هنیک  ینمشد و  نیا  يا ! هدمآ  دوجو 
تهج نیا  زا  دش . هداز  نآ  زا  وت  رگید  دج  رخص  درک و  تکرـش  عامج  رد  وت -  گرزب  دج  برح -  اب  ناطیـش  هک -  نادب  رتالاب ، نیا  زا 

(473 .) ینمشد نم  اب  نالا  مه  وت  دوب و  نمشد  هللا  لوسر  مدج  اب  وت  دج  هک  دوب 

دسرت یم  هللا  مسب  زا  ناطیش 
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. دوش یم  رود  ناسنا  زا  هللا ) مسب   ) نتفگ ماگنه  ناطیش  هک  ییاهاج  هلمج  زا 
روما رد  و  دوش ، رود  وا  زا  ناطیـش  دهاوخب  یـسک  رگا  دننک . یم  تکرـش  ناسنا  دالوا  لاوما و  رد  نیطایـش  هک  دـش  نایب  هتـشذگ  رد  - 1

. دسرت یم  ادخ  مسا  زا  ناطیـش  اریز  تسا ؛ ندروآ  نابز  رب  ار  ادخ  مان  و  هللا ) مسب   ) نتفگ نآ  دراد و  هار  کی  دـنکن  تکرـش  وا  یگدـنز 
وا دای  هب  دربب و  ار  ادخ  مان  دوخ  ياهراک  مامت  رد  ناسنا  ات  میروآ  یم  هدـش : لقن  مالـسلا  هیلع  ناماما  ربمایپ و  زا  هراب  نیا  رد  هک  یتایاور 

. دشاب
. دنک رارف  وا  ات  دربب  ار  ادخ  مان  عامج  عقوم  دیاب  دنکن ، تکرش  وا  دالوا  رد  ناطیش  دهاوخ  یم  یسک  رگا 

رگا اریز  دـیوگب ؛ هللا ) مسب   ) دروآ و نابز  رب  ار  ادـخ  مان  دور  دوخ  لایع  يولهپ  دـهاوخ  یم  یـسک  یتقو  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
. دوب دهاوخ  هداوناخ  ام  نمشد  وا  هک  نیا  مه  نآ  لیلد  هدرک ، تکرش  وا  رد  ناطیش  ددرگ  دنزرف  بحاص  دوش و  لوغشم  ادخ  مان  نودب 

تـسشن دوش و  رتسب  مه  دوخ  لایع  اب  دـهاوخ  یم  یتقو  ناسنا  دومرف : ترـضح  نآ  هک  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  ریـصب  وبا 
رگا یلو  دوش . یم  رود  وا  زا  ناطیـش  دیوگب ؛ هللا ) مسب   ) ناسنا رگا  دوش . یم  رـضاح  لمع  نامه  يارب  مه  ناطیـش  ، دنیـشنب دیاب  هک  ییاج 

. تسا اهنآ  رفن  کی  زا  هفطن  ود و  ره  زا  لمع  سپ  دنک . یم  لخاد  ار  دوخ  تلآ  مه  ناطیش  دربن  ار  ادخ  مان  دش و  لمع  لوغشم 
(474 .) ام ینمشد  یتسود و  هب  دومرف : ماما  دنوش ؟ یم  هتخانش  اجک  زا  تیادف ، هب  مناج  درک : ضرع  ریصبوبا 

، نتفر مامح  يارب  دوش  یم  نایرع  ای  ندرک  لوب  يارب  دـنز  یم  بقع  ار  دوخ  سابل  یـسک  یتقو  دومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  دـمحم  ماما  - 2
. دوش یم  رود  وا  زا  ددنب و  یم  ار  دوخ  مشچ  ناطیش  تفگ ، هللا ) مسب   ) یتقو نوچ  دیوگب . هللا ) مسب   ) دیاب

ناطیش ات  دیوگب ، هللا ) مسب   ) دیاب دیسر  لزنم  هب  امش  زا  یکی  یتقو  دندومرف : یثیدح  نمض  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  . 3
(475 .) دنک رارف 

: وگب يور  یم  نوریب  لزنم  زا  نآ  ریغ  ای  رفس  يارب  یتقو  دومرف : نم  هب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  دیوگ : طابسا  نب  یلع  . 4
( هللااب الا  هوق  لوح و ال  ال  هللا ، ءاش  ام  هللا  یلع  تلکوت  هللااب  تنما  هللا  مسب  )

ار ادخ  مان  وا  نوچ  يرادن ؛ یهار  وا  رب  دنیوگ : یم  دـننز و  یم  وا  تروص  رـس و  رب  هنایزات  اب  هکئالم  درک  تاقالم  وت  اب  ناطیـش  رگا  اریز 
. دومن لکوت  وا  رب  دروآ و  وا  هب  نامیا  درب و 

وا وضو  رد  ناطیـش  دـنکن ، يراج  نابز  رب  ار  ادـخ  مان  وضو  عقوم  امـش  زا  یـسک  رگا  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  . 5
یم تکرـش  اـهراک  نآ  رد  ناطیـش  دـیوگن ، هللا ) مـسب   ) ندیــشوپ ساـبل  ندـیماشآ و  ندروـخ و  ماـگنه  ناـسنا  رگا  دـنک و  یم  تـکرش 

(476 .) دنک
يور دیآ و  یم  ناطیش  دسرب ، زامن  تقو  هک  یماگنه  یلامث ! يا  : دومرف نم  هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  نب  یلع  دیوگ : یم  یلامث  هزمحوبا  . 6

ات دنیـشن  یم  وا  هناش  رب  ریخ ، دیوگب : رگا  دوش و  یم  رود  وا  زا  یلب  دـیوگب : رگا  يا ؟ هدرب  ار  ادـخ  مان  ایآ  دـیوگ : یم  دنیـشن و  یم  هناش 
. دندرگ هدنکارپ  مدرم  دوش و  هدناوخ  زامن  هک  نیا 

يا . تسین ینک  یم  رکف  وت  هچ  نآ  یلو  ارچ  دندومرف : ترضح  نآ  دنناوخ ؟ یمن  نآرق  اهنآ  ایآ  مدرک : ضرع  دیوگ : یم  یلامث  هزمحوبا 
(477 .) دنک یم  رود  ار  ناطیش  هک  تسا  میحرلا ) نمحرلا  هللا  مسب   ) نتفگ دنلب  دارم  یلامث !

یم راوس  وا  رس  تشپ  یکلم  دیوگب ، هللا ) مسب   ) ندش راوس  ماگنه  ناسنا  رگا  هدش : لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  . 7
یم وا  هب  دوش و  یم  راوس  شتـشپ  ناطیـش  تفگن ، هللا ) مسب   ) دش و راوس  رگا  و  دوش . هدایپ  هک  ینامز  ات  دنک ، یم  تظفاحم  وا  زا  دوش و 

یتقو ات  دوش ، یم  تسم  وا  وش . لاح  یب  تسم و  دـیوگ : یم  وا  هب  مناوخب  مناوت  یمن  مرادـن و  زاوآ  نم  تفگ : رگا  ناوخب . زاوآ  دـیوگ :
. دوش هدایپ 
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زامن عقوم  ناطیش  روضح 

دوز زونه  هک  دنهد  یم  هدـعو  دوش . رازگرب  زامن  دـنراذگن  ات  دـنریگ  یم  ار  وا  رود  نیطایـش  دـناوخب ، زامن  دـهاوخ  یم  ناسنا  هک  ینامز 
یهاوخ ار  زامن  ادـعب  روخب ، اذـغ  يردـق  يا  هنـسرگ  نالا  نک ، تحارتسا  يردـق  يا  هتـسخ  العف  هدـنام ، يدایز  تقو  زاـمن  يارب  تسا و 

. دناوخ
یم لوغشم  يرگید  زیچ  هب  و  دنیامن . یم  فرصنم  تعاطا  زامن و  زا  ار  وا  هجوت  دننک و  یم  هسوسو  ار  وا  دش  زامن  لوغشم  هک  نیا  زا  دعب 

(478 .) زامن زج  هب  دنرب  یم  اج  همه  هب  ار  ناسنا  رکف  دنراد ،
: دیوگ یم  وا  هب  دیآ و  یم  ناطیش  دوش : یم  ادخ  رکذ  زامن و  لوغشم  يا  هدنب  یتقو  دنومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح 

يروط هب  دزادنا ، کش  هب  دربب و  نوریب  زامن  رکف  زا  ار  ناسنا  ات  دنک  یم  هسوسو  ردـق  نیا  نکب ، ار  راک  نالف  رکف  شاب ، زیچ  نالف  دای  هب 
. تسا هدناوخ  زامن  تعکر  دنچ  دنادن  هک 

. ددرگ رود  زامن  زا  ات  دنک  یم  شکیرحت  دوش و  یم  شهار  دس  دیآ  یم  ناطیش  دش  زامن  لوغشم  ناسنا  یتقو  هدمآ : يرگید  ثیدح  رد 
(479 .) دوش یم  اپ  رب  ناطیش  رازگزامن و  نایم  عازن  گنج و  عقوم  نیا  رد 

عقوم ناطیـش  نوچ  تسا ، گنج  برح و  ناکم  بارحم  دـنیوگ ، یم  بارحم  هدـش  باختنا  زامن  يارب  هک  ار  یناـکم  نآ  تهج  نیمه  هب 
ناطیـش یهاگ  دیامن  تفلاخم  وا  اب  دیامن  یم  شـشوک  ناسنا  دنک و  فرـصنم  ار  ناسنا  هک  دنک  یم  هسوسو  دیآ ، یم  ناکم  نآ  رد  زامن 

. دراد همادا  زامن  رخآ  ات  دروخ  دز و  نیا  ناسنا ، یهاگ  درب و  یم  نوریب  زامن  زا  ار  ناسنا  هجوت  و  دوش ، یم  بلاغ 
وا هب  ار  لوا  هبرض  دیامن ، حلسم  ار  دوخ  و  دشاب ، هدمآ  لوا  زا  دناوخب ، نآرق  ای  زامن  دهاوخ  یم  یتقو  هک : هدش  هداد  روتـسد  ناسنا  هب  اذل 

: دیامرف یم  تحارص  لامک  اب  مه  نآرق  تسوا ، ياه  هسوسو  ناطیش و  رش  زا  ادخ  هب  ندرب  هانپ  هبرض  نآ  دنزب و 
(480 (.) هدش هدنار  ناطیش  رش  زا  ربب  ادخ  هب  هانپ  ندناوخ ، نآرق  ماگنه  )

زامن ماگنه  نز  نیا  زا  ناطیش  هتساوخ 

. دش یم  زامن  لوغشم  درک و  یم  اهر  ار  يراک  ره  زامن  تقو  ادخ . اب  راگزیهرپ و  دوب  ینز  مالسلا  هیلع  میرم  نب  یسیع  ترضح  نامز  رد 
زامن لوغـشم  دیـشک و  نتخپ  نان  زا  تسد  نز  نیا  دناوخ . ارف  زامن  هب  ار  مدرم  داد و  ناذا  گناب  نذ  ؤم  هک  دوب  نان  نتخپ  لوغـشم  يزور 

. دنزوس یم  وت  ياه  نان  همه  يوش  غراف  زامن  زا  وت  ات  نز ! يا  : تفگ درک و  هسوسو  يو  رد  ناطیش  داتسیا ، زامن  هب  نوچ  دش .
. موش باذع  دزوسب و  خزود  شتآ  هب  منت  تمایق  زور  هک  نیا  ات  تسا  رتهب  دزوسب ، اهنان  همه  رگا  داد : باوج  دوخ  لد  رد  نز 

تـسا هدرک  ردقم  دنوادخ  رگا  داد : باوج  لد  رد  نز  تخوس . شندب  داتفا و  رونت  رد  ترـسپ  نز ! يا  : هک درک  هسوسو  رگید  راب  ناطیش 
وا دهاوخب  ادخ  رگا  منک و  یمن  اهر  ار  دوخ  زامن  میـضار و  ادخ  ياضق  هب  نم  دزوسب ، رونت  شتآ  رد  مرـسپ  مشاب و  زامن  لاح  رد  نم  هک 

. دهد یم  تاجن  نتخوس  زا  ار 
هدش هتخپ  هک  دید  ار  اه  نان  رونت  رد  دشاب ، یم  نشور  مه  رونت  تسا و  زامن  لوغشم  هک  دید  ار  نز  دیـسر ، هار  زا  نز  رهوش  لاح  نیا  رد 

. تشادن رثا  وا  رد  شتآ  ادخ  تردق  هب  دنک و  یم  يزاب  شتآ  نایم  رد  شدنزرف  تسا و  هتخوسن  یلو 
، درک هاگن  رونت  نورد  هب  نز  یتقو  نک . هاگن  ار  رونت  لخاد  تفگ : دروآ و  رونت  کیدزن  تفرگ  ار  وا  تسد  دـش  غراـف  زاـمن  زا  نز  یتقو 

. درازگ ساپس  ار  دوخ  يادخ  دروآ و  ياج  هب  رکش  دجس  اروف  نز  دشاب . هتخوس  هک  نآ  نودب  هدش  هتخپ  اه  نان  ملاس و  شدنزرف  دید 
! درم يا  : دومرف وا  درک ! فیرعت  ترضح  نآ  يارب  ار  شناتساد  درب و  مالسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  شیپ  تشادرب و  ار  دوخ  دنزرف  رهوش ،

يادخ اب  نم  تفگ : باوج  رد  نز  دومن . لاوس  وا  زا  دمآ و  رهوش  هتشاد ؟ يا  هطبار  هچ  دوخ  يادخ  اب  هدرک و  هچ  سرپب  ترسمه  زا  ورب 
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يزور نآ  زا  مرادب 2 . مدقم  ایند  راک  رب  ار  ترخآ  راک  هشیمه  . 1 زا : دنا  ترابع  اهنآ  مهد . ماجنا  ار  کین  لمع  دنچ  ما  هدرک  دهع  دوخ 
داد مانشد  ارم  درک و  متس  نم  رب  یسک  رگا  مناوخ 4 . یم  تقو  لوا  رد  ار  دوخ  زامن  هشیمه  ما 3 . هدوبن  وضو  نودب  متخانش  ار  دوخ  هک 

سویءام ما  هناخ  رد  زا  ار  لـئاس  مشاب 6 . یـضار  یهلا  ياضق  هب  دوخ  ياهراک  رد  مراذـگاو 5 . ادـخ  هب  ار  وا  و  مریگن ، لد  رد  ار  وا  هنیک 
. میامنن كرت  ار  بش  زامن  منکن 7 .

بیرف ار  وا  دـناوت  یمن  ناطیـش  دـنک و  یم  ار  ناربـمغیپ  ياـهراک  نوچ  دـش ، یم  ربـمغیپ  دوب ، درم  نز  نیا  رگا  دوـمرف : یـسیع  ترـضح 
(481 .) دهد

دزاس یم  رانم  زامن  رد  ناطیش  ياه  هسوسو 

. دننک یمن  باذع  ار  وا  دناوخب  دشاب  دنوادخ  لوبق  دروم  هک  شطیارش  مامت  اب  زامن  تعکر  ود  ناسنا  رگا  هدمآ : یثیدح  رد 
. مناوخب طیارش  همه  اب  زامن  تعکر  ود  تولخ ، رد  هفوک و  دجسم  مورب  متفرگ  میمصت  ور ، نیا  زا  درک  لقن  لداع  قوثو و  دروم  رفن  کی 
هب درک . یمادقا  نآ  نتخاس  يارب  دیاب  درادن و  رانم  تمظع ، نیا  اب  هفوک  دجسم  هک  داتفا  نم  بلق  هب  مدش . زامن  لوغشم  هتفر و  دجسم  هب 

، یناسک هچ  کمک  اب  یهار ، هچ  زا  دروآ ، دـیاب  یلیاسو  هچ  اب  دوش ، هیهت  دـیاب  اـجک  زا  هک  مداـتفا ، گنـس  چـگ و  دـننام  یحلاـصم  رکف 
ود نآ  زا  متخاس ، نهذ  رد  ار  رانم  یتقو  دوش ! هتخاس  دیاب  یلکـش  هچ  دراد ، مزال  هجدوب  ردق  هچ  دنـشاب ، یناسک  هچ  هلمع  انب و  رامعم و 

(482 .) مناوخب زامن  مدماین  مزاسب ، رانم  مدمآ  نم  متفگ : دوخ  شیپ  مدش ، غراف  مه  زامن  تعکر 
رانم يزاس  یم  هک  ای  يزامن  رد 

راک هب  دیآ  یمن  وت  زامن  نیا 
باوصان يدناوخ  هک  ار  يزامن  نیا 

باوج دیآ  یمن  وت  يادخ  زا 

دنک یم  يزوس  لد  زامن  لسغ و  يارب  ناطیش 

تارفن هوبنا  دنتشادن و  رگید  يا  هراچ  گنج  زج  ناناملسم  دنتفرگ ، رارق  مه  ربارب  رد  رفک  مالـسا و  رکـشل  هک  نآ  زا  دعب  ردب ، گنج  رد 
وا زا  يراز  هیرگ و  اب  هتخادرپ و  زاین  زار و  هب  دوخ  يادـخ  اب  هتـشادرب و  اـعد  هب  تسد  دوب . هتخادـنا  ساره  تشحو و  هب  ار  اـهنآ  نمـشد 

یتشحو سرت و  یمامت  هک  درک  طلـسم  نانآ  ياهلد  رب  یـشمارآ  نانچ  دنوادخ  نآ ، زا  سپ  تشذگ . لاونم  نیا  رب  یتدم  دـندیبلط . يرای 
. تفر نایم  زا  دوب ، هدنکفا  ناناملسم  لد  رد  نیکرشم  رکشل  هک 

رد دندش ، رادیب  باوخ  زا  حبـص ، زامن  هماقا  دصق  هب  اوق  دیدجت  شمارآ و  زا  سپ  دـندیباوخ ، حبـص  ات  ار  بش  رطاخ ، نانیمطا  اب  یگمه 
هدـش یگنـشت  راچد  رگید  هورگ  و  دـنریگب ، وضو  دنتـساوخ  یم  یـضعب  دنتـشاد . لسغ  هب  جایتحا  هدـش و  بنج  دایز  يا  هدـع  هک  یلاـح 

. دندوب
، عقوم نیا  رد  ناطیش  تشادن ، دوجو  ناناملسم  هاگودرا  رد  بآ  دندوب و  هدرک  فرـصت  ار  بآ  ياه  هاچ  ناناملـسم  زا  رتدوز  رافک  نوچ 

لاح رد  دندرک و  فرصت  ار  بآ  ياه  هاچ  امش  نانمشد  هک  تخادنا  رکف  هب  ار  اهنآ  درک و  هسوسو  نانآ  لد  رد  درمش و  تمینغ  ار  تقو 
نیا اب  زامن  دیناوخب ، زامن  لسغ  وضو و  نودب  تبانج و  تساجن و  لاح  رد  دیاب  دیروخب ، هک  دیرادن  بآ  امش  یلو  دنرب . یم  رـس  هب  هافر 

. تشاد دهاوخن  درادن و  هدیاف  عضو 
اب ناناملسم  داتـسرف ، یناراب  اروف  دوب ، هتخادنا  نانآ  لد  رد  نوعلم  نآ  هک  ناطیـش  رکف  هسوسو و  ریثءات  زا  يریگولج  يارب  لاعتم  دنوادخ 
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لوغـشم هدوسآ  يرطاخ  اب  و  دـندومن ، هزیکاپ  ار  دوخ  سابل  هتفرگ و  وضو  هدرک و  لـسغ  دوب ، هدـش  عمج  اـهلاوگ  رد  هک  ناراـب  بآ  نآ 
(483 .) دندش هتشک  مه  يدایز  هدع  دندومن ، رارف  دندروخ و  تسکش  ورین  همه  نآ  اب  اهنآ  دندمآ . بلاغ  نیکرشم  رب  دندش و  گنج 

تسس و ار  نیملسم  دهاوخ  یم  هلیسو  نیا  اب  درادن و  هدیاف  وضو  لسغ و  نودب  زامن  دیوگ : یم  یهاوخ  ریخ  رد  زا  ماگنه  نیا  رد  ناطیش 
دوش و یم  سکع  رب  راک  یهلا  لازیال  يورین  دنوادخ و  کمک  اب  یلو  دـنربب ؛ نیب  زا  ار  نانآ  دـنوش و  بلاغ  نیکرـشم  هک  دـنک  لاح  یب 

يراک هک  دوب  ناطیش  تسکش  تسکـش ، نیا  دندش . زوریپ  دندوب  نانآ  ربارب  دنچ  هک  رافک  رب  دندمآ ، یم  باسح  هب  كدنا  هک  نیملـسم 
. دربن شیپ  زا 

هشیاع رتش  ناطیش 

. دیـشک نوخ  كاخ و  هب  ار  رفن  نارازه  تفر و  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  گنج  هب  نآ  اب  هک  دوب ، هشیاع  لمج )  ) ایند رد  اهرتش  نیرتدب 
. دندش تسد  یب  رفن  داتفه  دودح  رتش  نآ  زا  عافد  رد 

نآ تقو  ره  یسراف ، ناملـس  دشورفب . ات  هنیدم  رد  دوب  هدروآ  ار  نآ  رتش ، بحاص  داتـسرف ، یم  مجع  هاشداپ  گنج  هب  رکـشل  رمع ، یتقو 
! دز یم  نآ  هب  تشاد و  یم  رب  گنس  دید ، یم  ار  رتش 

تسا ناطیش  هکلب  تسین ، ناویح  وت  رتش  نیا  ینز ؟ یم  ارم  رتش  لیلد  نودب  ارچ  يدوبن ! هدننک  تیذا  هک  وت  ناملس ! يا  : تفگ یم  نابراس 
. تسا ناعنک  دنزرف  رکسع )  ) نآ مسا  نج . هفیاط  زا  و 

تمیق ره  هب  اج  نآ  ربب ، بئوح  هب  یشورفب  ار  نآ  یهاوخ  یم  رگا  درخ ، یمن  ار  وت  رتش  یـسک  اج  نیا  نابراس  يا  ! مسانـش یم  ار  نآ  نم 
. دوب هتفگ  ناملس  هک  اج  نامه  درب  ار  رتش  مه  وا  دنرخ ، یم  وت  زا  یهاوخب 

اج نآ  زا  هرصب  رد  میورب  دیاب  دنتفگ : يزیخرب . نامثع  یهاوخ  نوخ  هب  دیاب  هک  دنتفیرف  ار  وا  ریبز  هحلط و  تشگرب ، هکم  زا  هشیاع  یتقو 
. مینک گنج  یلع  اب  میرادرب و  تیعمج 

رسپ رکـسع )  ) نیمه دشاب . رت  نایامن  دنلب و  يوق و  رگید  نارتش  زا  هک  دنرخب  هشیاع  جدوه  يارب  يرتش  دنتـساوخ  دندمآ ، یم  هک  هار  رد 
ات تسا ، شوهاب  كریز و  تسا ، يوق  ردقچ  هک  ندرک  فیرعت  درک  عورش  رتش  بحاص  دیدنـسپ . دید  ار  نآ  هشیاع  دندروآ و  ار  ناعنک 

( رکسع رکسع ، : ) تفگ دز و  ادص  شیادص  دور . یم  ورب ، یتفگ  یتقو  دیآ ! یم  ینز  یم  ادص  یتقو  ما ، هدرک  شتیبرت  تفگ : هک  ییاج 
. دمآ يو  شیپ  رتش 

یمن ادیپ  رتهب  رتش  نیا  زا  مناخ ! يا  دنتفگ : موش . یمن  راوس  رتش  نیا  رب  نم  دـینادرگرب ، تفگ : دینـش ، ار  رکـسع )  ) مسا هشیاع  هک  نیمه 
، هدومرف عنم  نآ  رب  ندش  راوس  زا  ارم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  داد : باوج  تسا . يرتش  بوخ  دروخ ، یم  ام  درد  هب  دوش ،

. دیروایب يرگید  رتش  دیورب 
هک يرتش  دندرک . هبنم ) نب  یلعی   ) نارتش لخاد  دنداد و  رییغت  ار  شدنب  وناز  زاهج و  راسفا و  دـندرکن ، ادـیپ  رتهب  نیا  زا  يرتش  اهنآ  نوچ 

: دنتفگ دندروآ و  وا  شیپ  ار  ناویح  نیا  دنگنجب . یلع  اب  ات  دوب . هدش  هدـید  هیهت  هشیاع  ناراد  فرط  هب  کمک  روظنم  هب  ییادـها  کی  اب 
ار لاملا  تیب  دندرک ، فرـصت  ار  رهـش  نآ  دـندمآ و  هرـصب  هب  دنتـسب و  نآ  رب  ار  هشیاع  لمحم  دـعب  تسا . رتهب  رتش  نآ  زا  رت و  يوق  نیا 

تـسیبو دص  تسا ، نامثع  یهاوخ  نوخ  ربمایپ ، رـسمه  هشیاع  دوصقم  دنتفگ : دندناروش و  یلع  اب  گنج  يارب  ار  مدرم  دـندومن ، میـسقت 
هدامآ هشیاع  لمحم  هدـش . هتـشون  رفن  رازه  تسیب  ات  رازه  هدزاود  زا  یلع  رکـشل  هک  یلاح  رد  دـندرک ، عمج  کـیدزن  رود و  زا  رفن  رازه 

رفن داتفه  تسد  نآ  رد  دش . عورش  گنج  دنتسب . نآ  يالاب  یمچرپ  دسرن و  هشیاع  هب  یبیسآ  ات  دندیبوک ، نآ  رب  ینهآ  ياه  هحفـص  دش ،
دودـح تفرگ ، یم  تسد  هب  ار  وا  راـهم  رتش و  يولج  دـمآ  یم  يرگید  دـش ، یم  عطق  ار  سک  ره  تسد  دـش . عطق  دوب  رتش  راـهم  رب  هک 

. دندش هتشک  یلع  ترضح  رکشل  زا  رفن  تسیود  هشیاع و  رکشل  زا  رفن  رازه  هدفه 
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مدرم دوشن  هتـشک  اـت  تسا و  ناطیـش  نآ  هک  دـینک ؛ یپ  ار  نآ  دـیناسر و  رتـش )  ) هب ار  دوخ  هک  دز  یم  داـیرف  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
ناویح رب  يا  هزین  تفر و  ولج  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  دربن . شیپ  زا  يراک  یلو  درک  رتش )  ) دصق هیفنح  نب  دمحم  لوا  دنوش . یمن  قرفتم 

رتش نار  ریز  ار  دوخ  هناش  هشیاع  نایرکـشل  زا  یکی  درک . عطق  ار  شیاپ  کـی  دـیناسر و  رکـسع )  ) هب ار  دوخ  رتشا  کـلام  تشگرب . دز و 
رتش ریز  نیطایش  زا  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  دوب . هداتـسیا  اپ  هس  يور  یتدم  ات  رتش  تشک . مه  ار  وا  کلام  دوشن . ریگ  نیمز  هک  داد  رارق 

(484 .) تفای همتاخ  گنج  دندش و  قرفتم  مدرم  دنتشک ، ار  رکسع )  ) یتقو دینزب . ار  شیاپ  هتفرگ  ار 
باتک رد  لمج  گنج  ناتساد  دوب . ناطیش  رومءام  نآ  هک  مینادب  ات  دوب  هشیاع  رتش )  ) طقف نامدصق  ام  تسا . لصفم  لمج  گنج  ناتساد 

. تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  خیرات 

دهد یم  دیدج  نید  روتسد  ناطیش 

دروآ تسد  هب  درک  شـشوک  لالح  هار  رد  دشن . نکمم  دشخب ، یقنور  دوخ  یگدـنز  هب  دروآ و  تسد  هب  ار  ایند  لام  هک  درک  هچ  ره  وا 
! دشن زاب  مارح  هار  زا  دشن ،

ار وت  یهاوخ  یم  اـیآ  يروآ . تسد  هب  مارح  هار  زا  هن  لـالح و  هار  زا  هن  ار  اـیند  یتـسناوتن  وـت  ینـالف ! يا  : تفگ دـمآ و  وا  شیپ  ناـطیش 
؟ دنیامن تیعبت  وت  زا  همه  دنک و  ادیپ  قنور  وت  يایند  هک  يراک  هب  منک  ییامنهار 

وا رود  مدرم  درک . ار  راک  نامه  مه  وا  ناوخب . نآ  هب  ار  مدرم  نک و  باـختنا  ینید  دوخ  يارب  ورب  تفگ : ناطیـش  یلب ! تفگ : باوج  رد 
مدرم مدرک ، یفالخ  راک  هچ  تفگ : درب و  یپ  دوخ  هابتشا  هب  یتدم  زا  دعب  دروآ . يور  وا  هب  مه  ایند  دندرک ، تیامح  يو  زا  دنتفرگ و  ار 
تسار هار  هب  منک و  هاگآ  ما ، هدرک  هارمگ  هک  ار  یناسک  هک  نآ  رگم  دوش  یمن  لوبق  ما  هبوت  رگید  مدرک . نوریب  قح  نید  زا  هارمگ و  ار 

. منادرگرب
ار نآ  نم  دوب و  یلطاب  نید  مدرک ، توعد  نادب  ار  امـش  نم  هک  ینید  نیا  مدرم ! يا  : تفگ درک و  تبحـص  ناشیارب  دروآ و  درگ  ار  اهنآ 
قح نید ، نامه  ییوگ ، یم  غورد  وت  دـنتفگ : باوج  رد  اهنآ  دـیور . تقیقح  قح و  لاـبند  هب  دـینک و  اـهر  ار  نآ  مدوب . هدروآ  دوجو  هب 
هب ییاه  خیم  تخادنا و  دوخ  ندرگ  هب  يریجنز  دید ، نینچ  یتقو  صخـش  نآ  يا . هتـشگرب  نآ  زا  يا و  هدرک  کش  نآ  هرابرد  وت  تسا !

. دریذپب ارم  هبوت  دنوادخ  هک  نیا  ات  منک  یمن  زاب  ار  مدوخ  نم  تفگ : تسب و  ریجنز  نآ 
زا تدـنب  دـنب  ات  یناوخب  ارم  ردـق  نآ  رگا  ملالج ، تزع و  هب  مسق  وگب : ینالف  هب  ربمایپ ! يا  هک : هدرک  یحو  نامز  نآ  ربمغیپ  هب  دـنوادخ 

تاجن یهارمگ  زا  ینک و  هدـنز  دـنا ، هتفر  ایند  زا  نید  نیا  اب  هک  ار  یناـسک  نآ  هک  نیا  رگم  منک ، یمن  لوبق  ار  تا  هبوت  دوش ، ادـج  مه 
(485 .) یهد

ناسنا تروص  هب  ناطیش  لثمت 

مـسجم رفن  راهچ  تروص  هب  راب  راهچ  سیلبا  تفگ : یم  مدینـش ، يراصنا  هللادبع  رباج  زا  تفگ : هک  هدـش  لقن  يراصنا  دـیز  نب  هبلعث  زا 
. دش

: مشعج نب  هقارس  تروص  هب  لوا 
نیا نتـشاد  اب  امـش  اریز  دش ؛ دنهاوخن  بلاغ  امـش  رب  سک  چیه  زورما  تفگ : شیرق  رافک  هب  دمآ و  رد  هقارـس  تروص  هب  ردب  گنج  رد 

هیاسمه کی  نوچ  شتقو  هب  متـسه و  امـش  رانک  رد  زین  نم  یهگناو  دـیتسه . ریذـپان  تسکـش  یـشترا  یگنج  گرب  زاس و  تارفن و  همه 
(486 .) مرادن غیرد  یتیامح  هنوگ  چیه  زا  زوس  لد  رادافو و 
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: جاجح نب  هبنم  تروص  هب  مود 
ترـضح دیبایرد . ار  اهنآ  دنا . هبقع  رانک  دنتـشگرب  نید  زا  هک  یناسک  دمحم و  نارای ! يا  درک : دایرف  دـمآ و  رد  وا  هفایق  هب  هبقع  زور  رد 

(487 .) دسر یمن  یسک  هب  وا  يادص  نوچ  دیسرتن ! دومرف : راصنا  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر 
: دجن لها  زا  يدرمریپ  تروص  هب  موس 

هب ناطیـش  دـندرک ، عامتجا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  لـتق  دروم  رد  تروشم  يارب  هودـنلا ) راد   ) رد هکم  راـفک  هک  يزور 
ار ینامز  روایب  دای  هب  دومرف : درک و  هاگآ  ار  وا  دنوادخ  داد . هراب  نیا  رد  ار  مزال  ياهروتـسد  دـش و  سلجم  دراو  يدـجن  درمریپ  تروص 

ادخ یلو  دندرک ، یم  یـشیدنا  هراچ  و  دننک ، دیعبت  ای  دنناسر و  لتق  هب  ای  دنزادنا  نادنز  هب  ای  ار  وت  دندیـشک  یم  هشقن  هکم  ناکرـشم  هک 
(488 .) درک بآ  رب  شقن  ار  نانآ  هشقن 

: هبعش نب  هریغم  تروص  هب  مراهچ 
دایرف راصنا  رجاهم و  نایم  رد  دمآ و  رد  هریغم  تروص  هب  نیعل  نآ  دومرف ، تلحر  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  هک  يزور 

تیـصو شناشیوخ  ای  نادنزرف  هب  ار  نآ  دوخ  زا  دعب  سک  ره  دیهد . رارق  مور  نارـصیق  ناریا و  ناهاشداپ  دننام  ار  تفالخ  مدرم ! يا  دز :
(489 .) دنهد رارق  دوخ  نادنزرف  رایتخا  رد  مه  اهنآ  ات  دهدن  رارق  مشاه  ینب  رایتخا  رد  ار  نآ  دنک و 

تروص هب  اج  راهچ  نیا  رد  دربب ، نیب  زا  ار  ناشیا  دیامن و  تفلاخم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمغیپ  اب  هک  نیا  يارب  نوعلم  نآ 
. دمآ رد  ناسنا 

ناربمایپ اب  ناطیش 

تفرگ رارق  نیمز  يور  یتشک  یتقو  حون  نافوط  زا  دعب  دنک - : یم  لقن  موصعم  زا  ینسح  میظعلادبع  ترضح  حون  هب  ناطیـش  ياهزردنا 
منک و تحیصن  ار  وت  ضوع  رد  مهاوخ  یم  يراد . یقح  نم  شیپ  رد  يدرک  نم  هب  گرزب  یتمدخ  وت  تفگ : دمآ و  حون  شیپ  ناطیش  - 

یحو وا  هب  دنوادخ  دش . تحاران  دنک  تحیـصن  ار  وا  دهاوخ  یم  هک  نیا  زا  ناطیـش و  تاملک  زا  حون ، ترـضح  منک . یمن  تنایخ  وت  هب 
رابج و دوسح ، صیرح ، لـیخب ، حون ! يا  تفگ - : ناطیـش  وگب . یهاوخ  یم  هچ  ره  دومرف : حون  نک ! لوبق  ار  وا  نخـس  حون  يا  : هک درک 
: دومرف حون  ترـضح  منک . یم  ترپ  فرط  نآ  فرط و  نیا  پوت  دننام  ار  وا  دراد  ار  تافـص  نیا  یـسک  منادب  رگا  نوچ  شابم -  لوجع 

منهج هب  ار  اهنآ  يدـناسر و  تکاله  هب  ار  همه  يدومن و  دوخ  موق  هراـبرد  هک  ینیرفن  داد : باوج  تسیچ ؟ مدرک  وت  هب  نم  هک  یتمدـخ 
(490 .) دوب مزال  تقو  رمع  کی  مناشکب ، هانگ  هب  هارمگ و  ار  نانآ  متساوخ  یم  مدوخ  رگا  مدش و  تحار  اهنآ  تسد  زا  نم  يداتسرف .

زا ات  درب -  یتشک  هب  هدام ، رن و  تفج  کی  یناویح  ره  زا  حون  هک  نآ  زا  دـعب  هدـمآ - : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  يرگید  ثیدـح  رد 
غالا دربب ، یتشک  نورد  هب  ار  نآ  ات  دـمآ  غالا  يوس  هب  حون  دیـسر ، غالا  هب  تبون  دوش ، دایز  اهنآ  لـسن  ادـعب  دـنبای و  تاـجن  ندـش  قرغ 
لخاد ناطیـش ! يا  دومرف : دـید ، ار  غالا  یچیپرـس  حون  یتقو  دوب . هتفرگ  رارق  ار  وا  ياـپ  تسد و  رد  ناطیـش  اریز  تفرن ؛ درک و  یچیپرس 
مـشچ تفرگ  رارق  بآ  يور  یتشک  یتقو  دوش . هجوتم  حون  هک  نآ  نودـب  تفر  یتشک  لخاد  غـالا  هارمه  مه  ناطیـش  و  تفر . غـالا  وش !

! تدوخ داد : خـساپ  يوش ؟ دراو  داد  هزاجا  وت  هب  یـسک ، هچ  وش ، مگ  نوعلم ! يا  : تفگ دوب . هتـسشن  يا  هشوگ  هک  داـتفا  ناطیـش  هب  حون 
. مدش یتشک  لخاد  مه  نم  وش ، لخاد  ناطیش ! يا  : یتفگ ینک ، راوس  ار  غالا  یتساوخ  یم  هک  یتقو 

ناطیـش وگب ، یهاوخ  یم  هچ  ره  اما  مرادـن ، وت  راتفگ  هب  جایتحا  نم  دومرف : حون  مهد !؟ دای  وت  هب  زیچ  ود  یهاوخ  یم  ایآ  تفگ : ناـطیش 
. دندش جراخ  تشهب  زا  صرح  رطاخ  هب  اوح  مدآ و  نوچ  نک ؛ يرود  نآ  زا  هک  تسا  صرح  یکی  زیچ  ود  نآ  تفگ :

هک درک  یحو  حون  ترضح  هب  دنوادخ  درک . جراخ  تشهب  زا  ارم  دنوادخ  هک  دش  ثعاب  دسح  نوچ  زیهرپب ! مه  نآ  زا  تسا ، دسح  مود 
(491 .) تسا نوعلم  شدوخ  هچ  رگا  ریذپب ، ار  اهنآ  يود  ره 
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هتـسناد و نوعلم  نآ  ندرب  دسح  یهلا ، هاگرد  زا  ار  ناطیـش  ندش  ندنار  تلع  هدش ، لقن  مالـسلا  مهیلع  ناموصعم  زا  هک  یتایاور  یـضعب 
. دندرمش رب  وا  يوخ  نیمه  زا  یشان  ار  مدآ  لباقم  رد  ندرکن  هدجس 

(492 (.) دوب گرزب  ناطیش  ینامرفان  تیصعم و  دسح ،  ) يربکلا سیلبا  هیصعم  دسحلا  دومرف : هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 
هنتف دسح  يرگید  تلفغ و  دسح  مسق  کی  دیوگ : یم  نینچ  هدومرف ، میسقت  مسق  ود  هب  ار  دسح  هک  یثیدح  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
ادخ روتسد  ناطیـش  هک  دوب  دسح  طساو  هب  دناشک . یم  كرـش  رفک و  هب  ار  هدنب  مود ، دسح  دیامرف : یم  مود  مسق  دروم  رد  هاگنآ  تسا .

(493 .) دومن يراددوخ  مدآ  هب  هدجس  زا  درک و  در  ار 
هدمآ ناطیش  سنج  مه  نارفاک 
هدش ناناطیش  درگاش  ناشناج 

هتخومآ دب  يوخ  نارازه  دص 
هتخود رب  لد  لقع و  ياه  هدید 

دسح نآ  یتشز  هب  ناشوخ  نیرتمگ 
دز سیلبا  ندرگ  هک  دسح  نآ 
دسح نیا  عفد  هاوخ  یم  ادخ  زا 

(494) دسج زا  دناهراو  تیادخ  ات 
هب دـش  رومءام  نوعلم  نآ  نوچ  دوب . مدآ  هب  ناطیـش  ندرب  دـسح  هانگ  نیتسخن  دـیوگ : یم  هک  تسا  هیما  نب  هدانج  زا  يرگید  تیاور  رد 

(495 .) درکن هدجس  تشاداو و  ینامرفان  هب  ار  وا  مدآ -  تیصخش  ماقم و  رب  دسح -  دنک  هدجس  مدآ 
یم ناطیـش  درک  تقو  لوا  زامن  يارب  هدامآ  ار  دوخ  ناسنا  هاـگره  دومرف : هرامش 311  هءام ) هعبرا   ) ثیدح رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
نآ زا  دوخ  نوعلم  نآ  دهد و  یم  وا  هب  زامن  نیا  ضوع  رد  دنوادخ  هک  ییاه  تمعن  رطاخ  هب  دسح  يور  زا  دتسیا و  یم  شلباقم  رد  دیآ 

(496 .) درگن یم  يو  هب  هدش ، مورحم 
ولگ رد  هر  ار  وت  دریگ  دسح  رو 

ولغ دشاب  ار  سیلبا  دسح  رد 
دسح زا  دراد  گنن  مدآ  وک ز 

دسح زا  دراد  گنج  تداعس  اب 
تسین هار  رد  رت  بعص  نیز  يا  هبقع 

تسین هارمه  دسح  شک  نآ  کنخ  يا 
ناراب دمآ  دسح  هناخ  دسج ، نیا 

نادناخ ددرگ  هدولآ  دسح  زک 
بارخ ددرگ  دسح  زا  اه  نامناخ 

بارغ ددرگ  دسح  زا  یهاشزاب 
اپ ریز  ار  قح  نادرم  وش  كاخ 

ام وچ  مه  ار  دسح  نک  رس  رب  كاخ 

رجاه ناطیش و 
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شدنزرف دمآ  هکم  هب  مالسلا  هیلع  لیعامسا  ترضح  دوخ  دنزرف  رادید  يارب  مالـسلا  هیلع  نامحرلا  لیلخ  میهاربا  ترـضح  هک  نآ  زا  دعب 
هار رابغ  درگ و  نتسشن  دیشروخ و  یگدنشخرد  ریز  رد  دید  داتفا ، وا  يارآ  لد  لامج  هب  ردپ  مشچ  تعجارم ، ماگنه  دوب . هتفر  راکـش  هب 

. دیآ یم  مشچ  هب  شیامیس  زا  صوصخم  ینینارون  هتفای و  ینتفگان  فصو  ییابیز  لیعامسا ، ياه  هنوگ  هب 
هک ادخ  هب  تبحم  زا  تفرگ  ياج  شلد  رد  دنزرف  تبحم  هک  هزادـنا  نامه  هب  درک . شلوغـشم  شیپ  زا  شیب  يردـپ  رهم  نیا  هاگآ  دوخان 

. دش مک  تشاد  فارتعا  نآ  هب  میهاربا 
ادخ و هب  تبحم  مه  نآ  ( 497 (.) دشاب تبحم  کی  زا  رتشیب  بلق  کی  رد  بلق و  کی  زا  شیب  هنیـس  کی  رد  دیابن  دـیجم : نآرق  هتفگ  هب 

قشع زا  لامالام  ردپ  بلق  دهدب و  ادخ  هب  ار  دوخ  ياج  دیاب  زین  لیعامسا  شدنزرف  تبحم  یتح  دور ؛ نوریب  دیاب  تسا  نآ  زا  ریغ  هچ  ره 
. دشاب وا 

( یپایپ بش  دـنچ  رد  ای   ) هبترم دـنچ  بش  کی  رد  ار  باوخ  نیا  نک ! ینابرق  ار  تدـنزرف  دوش : یم  هتفگ  میهاربا  هب  باوخ  ملاع  رد  بش 
. تسا ینامحر  هکلب  تسین  یناطیش  باوخ  هک  درک  نیقی  دید .

. مربب وا  شیپ  ار  مدنزرف  مهاوخ  یم  مراد ، یمیمص  یتسود  اه  یکیدزن  نیا  رد  تفگ : دمآ و  لیعامسا  ردام )  ) رجاه شیپ  حبص 
رب ابیز  ياه  سابل  امن ، شیوب  شوخ  نزب ، شنافلز  هب  ربنع  رطع و  نک ، هناش  ار  شیاهوم  هد ، وش  تسـش و  ار  وا  تروص  رـس و  رجاه ! يا 
اریز امن ؛ ایهم  یبانط  دراک و  نمض ، رد  نک . ینامهیم  هدامآ  شکب و  همرس  وا  تشرد  باذج و  ياه  مشچ  رب  ناشوپب ، وا  يارآ  لد  مادنا 

!؟ دشاب هتشادن  بانط  دراک و  دزیرب ، نوخ  ام  ياپ  يولج  دنک و  ینابرق  دهاوخب  هناخ  بحاص  تسود و  تسا  نکمم 
. داد نانآ  هب  نان  مه  يرادقم  داهن و  ردپ  تسد  رد  ار  ناوج  ابیز و  لیعامسا  تسد  درک و  لمع  دوخ  رهوش  هتفگ  قبط  مه  رجاه 

زا دعب  میلـست ؟ هزادنا  هچ  نامرف ؟ عیطم  ردق  هچ  اتفگـش ! تفرگ ! ناهد  هب  تریح  تشگنا  بجعت  زا  دمآ ، ناقف  هب  ناطیـش  ماگنه ، نیا  رد 
ار شرکف  دـیاب  دوش ، یلمع  روتـسد  نیا  تشاذـگن  هدرک و  يا  هراـچ  دـیاب  ندـیرب ! وا  زا  لد  نـالا  ندوب و  دـنزرف  يوزرآ  رد  رمع  کـی 
. موش یم  دراو  هفطاع  هار  زا  تسا . دوصقم  هب  رت  کیدزن  هار  مادک  موش ، لخاد  یهار  هچ  زا  دیشیدنا  میامن . شا  هسوسو  منک ، فرـصنم 

تاـجن يارب  ناـمیا ، تسـس  تسا و  نز  وا  دروـخ . یم  بیرف  دوز  وا  مـنک و  یم  کـیرحت  ار  رداـم  مروآ . یم  شوـج  هـب  ار  يرداـم  رهم 
یم رس  ناغف  دزیر ، یم  گشا  دنک ، یم  هیرگ  دورب ، ردپ  اب  دراذگ  یمن  دریگ ، یم  ار  دنزرف  يولج  دنز ، یم  يراک  ره  هب  تسد  شدنزرف 

. تسا یهلا  نامرف  روتسد و  زا  يریگولج  يارب  هلیسو  نیرتهب  وا  هصالخ  و  دروآ ؛ یم  ناهرب  لیلد و  دیامن ، یم  سامتلا  دهد ،
نابرق یپ  زا  دش  ناور  نوچ 

لیوع نمیرها  ناج  زا  دنلب  دش 
نهک تشپ  رد  تشپ  يودع  نآ 

نم ناج  لقع و  نامیا و  نمشد 
درخ یب  ياون  یب  دوسح  نآ 

دروخ یم  ترسح  شیندص  یمد  ره 
درک كاچ  ار  رگج  ناطیش  دسح  زا 

درک كاخ  رس  رب  داتفا و  نیمز  رب 
ناتسود يا  ، نآ تقو  دمآ  تفگ :

نادناخ نیا  رد  میزادنا  هنخر 
مینکفا توبن  نکر  رد  هنخر 

مینز ( 498  ) تلخ هشیر  رب  يا  هشیت 
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درک دزاس  ییوج  هراچ  تفگب و  نیه 
درک زاغآ  رکم  ناتسد و  هعدخ و 

شوخ ابیز و  یناوج  رجاه ! يا  نتفگ : درک و  وا  هب  ور  زوس ، لد  حصان و  يدرمریپ  لکش  هب  دز  ار  رجاه  هناخ  رد  دمآ  هلجع  اب  نوعلم  نآ 
. دنتسه نم  رهوش  درمریپ  نآ  دنزرف و  ناوج  نآ  داد : باوج  دنتفر . یم  هار  نیا  زا  يدرمریپ  لابند  مدید  ار  مادنا 

رجاه دشکب . ار  وا  دـهاوخ  یم  هتفگن ، وت  هب  ار  تقیقح  میهاربا  تفگ : ناشتـسود . ندـید  هب  تفگ : خـساپ  رد  دـنور ؟ یم  اجک  هب  تفگ :
زا نآ ، رب  هوالع  دراد . شدـنزرف  هب  دایز  هقالع  وا  تسا ، هتـشکن  ار  یـسک  وا  نونک  ات  تسین ، لتاق  تسا ، یناـبرهم  ربماـیپ  میهاربا  تفگ :

! دشاب لتق  قحتسم  هک  تسا  هدزن  رس  یهانگ  لیعامسا 
ار لیعامـسا  دـیاب  هک  هدـید  باوخ  رد  هداد و  روتـسد  وا  هب  ادـخ  دـیوگ : یم  درب ، دوخ  اب  نامـسیر  دراک و  يدـیدن  رگم  تفگ : ناـطیش 

. دشکب
همه دوب و  رتهب  لیعامسا  زا  لیعامسا و  نوچ  نیمز  قرشم  ات  برغم  زا  ارم  شاک ! يا  . ما یضار  نم  هتفگ  ادخ  رگا  داد : باوج  اروف  رجاه 

!! مداد یم  دنوادخ  هار  رد  ار 
نامک دق  يریپ  هچ  ناطیش  عمط  نیز 

ناور رجاه  هناخ  يوس  هب  دش 
وا تسد  رب  اصع  دز ، رد  رب  هقلح 

وا تسش  رد  یملاع  دیص  ماد 
ما هنازرف  حصان و  يریپ  تفگ :

ما هناگیب  نت  هب  مناج  انشآ 
راک هگآ ز  متسود  مهاوخ ، ریخ 

رایشوه وگدنپ و  نیب ، تبقاع 
نز هراچیب  نآ  دیناوخ  نم  يوس 

نحتمم يالتبم  راگن  نآ 
نایع يزار  نایع  مزاس  وا  هب  ات 

نامسآ رکمز  مزاس  شهگآ 
رد تشپ  نازرل  زرل  دمآ  رجاه 

راهب ربا  نوچ  درک  رس  اه  هیرگ 
ربخ نیا  میوگب  نوچ  وت  اب  تفگ :
ررش روش و  منکفا  تناج  هب  نوچ 

ناوختسا دزوس  هب  مزاس  ناهنرگ 
نابز رد  دتفا  شتآ  میوگب : رو 
ناور رورس  نآ  لیعامسا  زا  هآ 

ناوجون نآ  زا  فیح  رازه  دص 
ریپ هدنگ  يا  وگب  وا  دش  نوچ  تفگ :

ریرش تظفل  هلعش و  تنابز  يا 
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راز یمیهاربا  هک  یناد  یم  تفگ :
راکف لد  نیا  اجک  ار  وا  درب  یم 

درب شینامهم  يوس  يرآ  تفگ :
درب شناویا  ناطلس  بناج 

تساجک ناطلس  اجک  ینامهم  تفگ :
تساجک ناویا  وک ، هرفس  وک و  مزب 

انف نادنز  يوس  ار  وا  درب 
انم رد  ار  وا  درب  نتشک  رهب 
وا نوخ  دزیرب  ات  ار  وا  درب 

وا نوگلگ  خر  نآ  زا  غیرد  دص 
شرس دزاس  ادج  ات  ار  وا  درب 

شرکیپ نوخ  رد  كاخ و  رد  دنکفا 
گنگ توترف  يا  يو  اب  رجاه  تفگ :

گنل ياپ  داب و  لال  تنابز  يا 
غیت هب  يدنزرف  تسا  هتشک  ردپ  یک 

غیم ریز  یهام  دیشروخ  دنک  یک 
نم لیعامسا  نوچ  يدنزرف  هصاخ 

نکش تب  لیلخ  نآ  مه  ردپ  نآ  و 
اطخ ین  یهانگ  ین  ار  وا  هصاخ 

اور دشاب  اجک  نتشک  هنگ  یب 
تسادخ نامرف  هک  دیوگ  یم  تفگ :

تساور نم  رب  ادخ  نامرف  هچنآ 
وا نامرف  دوب  نوچ  رجاه : تفگ :

وا نابرق  نم  لیعامسا  وچ  دص 
وا زا  رهوش  وا ، زا  دنزرف  وا ، زا  نم 

وا زا  رس  وا  زا  ناج  وا و  زا  مسج 
رسپ دصیس  ارم  يدوب  یم  شاک 

رف بیز و  دص  اب  لیعامسا  وچمه 
یمتشک یم  وا  هار  رد  ار  هلمج 

یمتشغآ نوخ  كاخ و  رد  شلکاک 
تفر تسب و  رد  ار  كاخ  تفگب و  نیا 

(499  ) تفر تسکشب و  رمک  مه  ار  نمرها 
اه يزوس  لد  نیا  لاعتم  دنوادخ  روتسد  اب  ندرک  تفلاخم  وا و  ياوغا  يارب  تسا و  ناطیش  وا  دیمهف  تخانش ، ار  وا  رجاه  ماگنه  نیا  رد 
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. تفر هناخ  نورد  هب  تسب و  مکحم  ار  رد  رمالا  رخآ  دنار و  دوخ  زا  درک و  شناراب  گنس  تفگ و  دب  وا  هب  دنک ، یم  ار 

مالسلا هیلع  میهاربا  ناطیش و 

يا تفگ : مالـسلا و  هیلع  میهاربا  شیپ  دـمآ  درکن . رثا  دـحوم  سانـشادخ و  نز  نآ  رد  شا  هلیح  رکم و  دـش و  سویءاـم  رجاـه  زا  نوچ 
. تسا لیعامسا  مدنزرف  وا  تفگ : لیلخ  میهاربا  تسیک ؟ وا  دیآ ، یم  وت  رس  تشپ  مادنا  شوخ  ابیز و  یناوج  میهاربا !

رمع کـی  تسیچ ؟ وا  هاـنگ  هچ !؟ يارب  یناـبرق  تفگ : بجعت  اـب  ناطیـش  منک . یناـبرق  اـت  مرب  یم  اـنم  هب  يرب ؟ یم  اـجک  هب  ار  وا  تفگ :
لامک دشر و  دـح  هب  وا  هک  هکنیا  درک . تیانع  وت  هب  مادـنا  شوخ  ابیز و  نینچ  يدـنزرف  يریپ  نس  رد  دـنوادخ  ات  یتشاد  دـنزرف  يوزرآ 

رب ار  شنوخ  يربب و  رـس  دوخ  تسد  هب  ار  وا  دوش  یم  یـضار  تلد  اـیآ  یـشکب ، ار  وا  یهاوخ  یم  هدـش  نشور  وا  هب  وت  مشچ  هدیـسر و 
؟ يزیرب نیمز 

. مرب یم  ار  وا  نامرف  مه  نم  تسا و  وا  روتسد  نیا  منک ، حبذ  ار  وا  دومرف : یحو  نم  هب  باوخ  رد  دنوادخ  دومرف : میهاربا  ترضح 
نینچ رگا  شکن ، ار  دوخ  دنزرف  تهج  یب  هدوب ، یناطیش  باوخ  باوخ ، نیا  دومن . انتعا  نآ  هب  دیابن  درادن ، رثا  باوخ  میهاربا ! يا  : تفگ

. دنشک یم  ار  دوخ  نادنزرف  تمایق  زور  ات  همه  دنک و  یم  ادیپ  جاور  مدرم  نایم  رد  ینک 
دیلپ نآ  دیمون  تشگ  رجاه  نوچ ز 

دیود تلفغ  زا  میهاربا  يوس 
نمتؤم لیلخ  يا  تفگ : دمآ و 

نخس یب  نم  زا  ونشب  تحیصن  کی 
نک شوگ  تحیصن  هللا ! لیلخ  ای 

نک شوج  ملاع  يادوس  نیا  كرت 
رثا یب  یباوخ  مکح  زا  ناوت  یک 

رسپ ابیز  نت  زا  ندیرب  رس 
باوخ هب  دمآ  ارت  نامرف  نیا  هک  نوچ 

باتش نیدنچ  نکم  یباوخ  یپ  زا 
دوب یناطیش  وت  باوخ  نیا  دیاش 

دوب ینامیشپ  شدوس  تبقاع 
ندش نوریب  ثعاب  هک  یتسه  یسک  یناطیش ، وت  نوعلم ! يا  : دومرف مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  دیناسر ، اج  نیدب  ار  نخـس  ناطیـش  یتقو 

مدآ و دالوا  نمشد  وت  تسا ، وت  رـس  ریز  ملاع  داسف  هنتف و  مامت  ینک ، یم  فرحنم  قح  هار  زا  ار  مدرم  وت  يدش ، تشهب  زا  مدآ  ترـضح 
یکی نم  و  ار ، كاپ  صلخم و  دارفا  رگم  یناشکب ، فارحنا  هب  ار  مدآ  نادنزرف  مامت  يدرک  دای  مسق  یتسه ، تیرشب  تریـس  کین  نادرم 

. مرادن دامتعا  وت  فرح  هب  هک  مشاب  یم  اهنآ  زا 
تنخـس هب  هتخانـش و  ار  وت  نانآ  دوش . یمن  اـیلوا  ماد  وت  رکم  دـسر ، یمن  اـیبنا  كاـپ  نماد  هب  وت  دـیلپ  تسد  هک  نادـب  ار  نیا  نوعلم ! يا 

. دنک یمن  رثا  نانآ  رد  دشاب  هناحصان  بیرف و  لد  باذج و  دنچ  ره  تنانخس  دنهد ، یمن  شوگ 
. دش ناهنپ  وا  دز و  دیلپ  نآ  هب  گنس  تفه  و  درک ، رود  ار  وا  مالسلا  هیلع  میهاربا 

ییوت ناطیش  ورب  رتبا ! يا  تفگ :
ییوت ناکد  ره  دزد  هر ، ره  لوغ 
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ءایبنا رب  ار  وید  دوبن  تسد 
ءایلوا ماد  تسین  ناطیش  رکم 

دوب ینامحر  باوخ  ناشیا  باوخ 
(500) دوب ینابر  ماهلا  يا ز  هحشا 

لیعامسا ناطیش و 

هب ار  دوخ  باتـش  اـب  درک ، شدـیماان  دـنار و  دوخ  شیپ  زا  درک و  ناراـب  گنـس  ار  ناطیـش  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  هک  نآ  زا  دـعب 
؟ دور یم  اجک  هب  تسیک و  دور  یم  رتولج  هک  يدرمریپ  لیعامسا ! يا  تفگ : هناهاوخ  ریخ  نابز  اب  دیناسر و  لیعامسا  ترضح 

راپسهر ام  هدومن و  توعد  ار  ام  يو  هک  دراد  یتسود  مردپ  میور . یم  تسود  ینامهیم  هب  تسا و  نامحرلا  لیلخ  میهاربا  نم  ردپ  دومرف :
. میتسه اج  نآ 

، دراد ار  وت  نتـشک  دصق  تردپ  لیعامـسا ! يا  تسین ! راک  رد  یتوعد  تسا ، اجک  تسود  هتفگن ، وت  هب  ار  تقیقح  تردـپ  تفگ : ناطیش 
!؟ دربب ار  ترس  دنک  هراپ  ار  تکزان  يولگ  دهاوخ  یم  وا 

دوخ دنزرف  نابرهم  زوس و  لد  يردپ  دوش  یم  رگم  نابرهم ، تسا  يردپ  دراد و  یم  تسود  ارم  دراد ، نم  هب  يدایز  هقالع  مردـپ  تفگ :
!؟ دشکب هانگ  نودب  ار 

. دنک ینابرق  ار  وت  ات  هتساوخ  وا  زا  باوخ  رد  ادخ  دیوگ : یم  هتشادرب ؟ بانط  دراک و  يدیدن  رگم  تفگ : يو 
لهـس و ندیرب  رـس  راب  کی  تسا . وا  نامرف  نامرف ، هداد  روتـسد  ادخ  رگا  دیامن ، تعاطا  و  دشکب ، دیاب  هتفگ  ادخ  رگا  تفگ : لیعامـسا 

. مدش یم  تسود  هار  هتشک  مدش و  یم  هدنز  زاب  دندیرب ، یم  رس  تسود  هار  رد  هبترم  رازه  ارم  شاک ! يا  تسا . ناسآ 
ناطیـش هب  ندز  گنـس  ادخ و  زا  ندرب  نامرف  میهاربا و  ترـضح  هناقـشاع  راتفر  نیا  دوب . هدرک  شردپ  هک  درک  نامه  وا  اب  زین  لیعامـسا 

هب هتـشاد و  گرزب  ار  شنییآ  هار و  انم ، فیرـش و  هکم  رد  شترـضح  زا  يوریپ  هب  تسا  یقاـب  اـیند  اـت  ناراد ، نید  رگید  اـت  دـش  ییوگلا 
. دنهن ندرگ  دنوادخ  روتسد 

باهش ار  نآ  دنکف  هللا  لیلخ  نوچ 
باتش اب  دمآ  لیعامسا  يوس 

درک زاس  ار  لیح  سیلبا و  ماد 
درک زاغآ  هسوسو  دیک و  رکم و 

دار لیعامسا  سپ  ار  نآ  گنس  هب  دز 
داهن نیا  زا  زامج  یمر  تنس 

نمرها رود  دوخ  ینعی ز  منک  یم 
(501  ) نمز هاش  نآ  لیعامسا  وچ  مه 

سیجرج ناطیش و 

ار وت  زیچ  هچ  نوعلم ! قلخ  يا  و  سجن ! ثیبخ و  حور  يا  : دومرف وا  هب  درک و  رادید  ناطیش  اب  ربمایپ ، سیجرج  ترضح  يزور  دنا : هتفگ 
. دیور یم  شیپ  منهج  يوس  هب  تنایرکشل  ناوریپ و  وت و  یناد  یم  هک  یلاح  رد  يوش ، نارگید  دوخ و  تکاله  ثعاب  هک  دراد  یم  او 

امن تیونعم  روهظون  شبنج  هدزاود  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1197زکرم  هحفص 821 

http://www.ghaemiyeh.com


كاله نیب  و  دریگ ، یم  ارف  ار  نآ  بش  تملظ  و  دـبات ، یم  نآ  رب  باـتفآ  هک  ار  هچ  نآ  ماـمت  نیب  دـننک  ریخم  ارم  رگا  تفگ : نوعلم  نآ 
ار ناشیا  ندرک  هارمگ  ندز و  مه  هب  مشچ  کی  نم  دـشاب ، ندز  مه  هب  مشچ  کی  رد  ار  رفن  کـی  هچ  رگ  ناـشیا ، ندرک  هارمگ  ندرک و 

. منیزگ یم  رب  اه  تذل  نآ  عیمج  رب 
. تسا نآ  رد  هچ  نآ  ایند و  همه  تذل  زا  تسا  رت  بوبحم  نم  دزن  مدآ  ینب  زا  رفن  کی  ندرک  هارمگ 

ترـضح هدمآ : یثیدـح  رد  دراد . باتـش  رایـسب  حالـص  ریخ و  راک  زا  ندـش  عنام  و  داسف ، هب  مدرم و  ندـناشک  رد  نوعلم  نآ  ور ، نیا  زا 
هک راک  دنچ  رد  رگم  ( 502 (.) تسا ناطیش  زا  اهراک  رد  ندرک  هلجع   ) ناطیـشلا نم  هلجعلا  دندومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر 

(503 .) تسا ناربمایپ  يوخ 

نیطایش هب  نامیلس  روتسد 

یم ناسنا  دید  هب  راگدرورپ  هدارا  اب  اهنآ  دهد  یم  ناشن  هک  تسه  نآرق  رد  یتایآ  یلو  دنوش ، یمن  هدید  هک  دنتـسه  یتادوجوم  نیطایش 
. میزادرپ یم  هیآ  دنچ  ریسفت  هب  هنومن  يارب  ام  دنیآ .

ام دـنزادرپب و  وا  هاگتـسد  رد  يرگید  ياـهراک  هب  اـی  هدرک و  یـصاوغ  اـیرد  رد  هک  میدرک  نامیلـس  رخـسم  ار  ینج  نیطایـش  زا  یـضعب  )
(504 (.) میدوب نامیلس  کلم  يارب  نیطایش  نابهگن 

يا هدع  میدرک . نامیلـس -  دوواد و  رخـسم -  زین  دندروآ ، یم  اهب  نارگ  تارهاوج  ایرد  زا  دنتخاس و  یم  یلاع  ياهانب  هک  ار  ناطیـش  (و 
(505 .() تسا ام  ششخب  زا  تردق  تنطلس و  تمعن  نیا  میدیشک . ریجنز  لغ و  هب  وا  تسد  هب  ار  نیطایش  زا  رگید 

زا نامتخاس ، ندرک  انب  يارب  نیطایش  دوب  هداد  نامرف  نامیلس  ترضح  هک : هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا  ریـصبوبا 
تقاط هک  میتسه  یتخـس  راک  رد  دنتفگ : دیتسه ؟ لاح  هچ  رد  تفگ : دـندرک . تاقالم  سیلبا  اب  يزور  هک  نآ  ات  دـنروایب . گنـس  یلحم 

رد امش  سپ  تفگ : سیلبا  ارچ . دنتفگ : دینک ؟ یمن  لمح  راب  تشگزاب ، تقو  رد  امش  هک  تسا  نیا  هن  رگم  تفگ : سیلبا  میرادن . ار  نآ 
، تشگزاب تقو  دنربب و  گنس  نتفر  ماگنه  داد : روتسد  نامیلس  ترضح  سپس  دیناسر . نامیلس  شوگ  هب  ار  ربخ  نیا  داب ، دیتسه . یتحار 

؟ تسا هنوگچ  امش  لاح  دیسرپ : وا  دندید . ار  سیلبا  زاب  تشذگ ، هک  يدنچ  زا  سپ  دنروایب . لگ 
یم ار  بش  دـینک و  یم  راک  زور  امـش  هک  تسا  نیا  هن  رگم  تفگ : میرادـن . قمر  رگید  یگتـسخ  زا  میتسه و  تمحز  رد  رایـسب  دـنتفگ :
مه داد ، روتـسد  دیناسر . نامیلـس  ترـضح  هب  داب  زین  ار  ربخ  نیا  دیتسه ! یتحار  رد  زونه  امـش  سپ  تفگ : سیلبا  ارچ . دنتفگ : دـیباوخ ؟!

(506 .) دوب وحن  نیمه  هب  عضو  دوب  هدنز  نامیلس  ترضح  ات  بش و  مه  دننک و  راک  زور 

لفکلاوذ ناطیش و 

هک درامگب  موق  نایم  رد  ار  یسک  هچ  دوخ  زا  سپ  دیشیدنا ، دش ، هدیزگرب  يربمایپ  هب  دیـسر و  لامک  دشر و  دح  هب  ربمغیپ  عسیلا )  ) یتقو
؟ دنک یگدیسر  ناشروما  هب  ات  دشاب  مدرم  يامنهار 

هفیلخ دوخ  ياج  هب  ار  وا  ات  دـنکب  راک  هس  نم  زا  دـعب  تسا  رـضاح  یـسک  هچ  دومرف : نانآ  هب  دومن و  عمج  ار  مدرم  رکف ، نیمه  لابند  هب 
رد هک  نآ  موس  دربب ؛ نایاپ  هب  ادـخ  یگدـنب  تدابع و  هب  ار  اهبـش  مود  دریگب ؛ هزور  اهزور ، هک  نیا  لوا  تسا : نیا  راک  هس  نآ  منادرگ ؟

. دنکن بضغ  الصا  مدرم  نایم 
لمع مرـضاح  نم  تفگ : دوب -  لکفلاوذ )  ) دـیاش تساخرب ؛ دـندرک  یم  هاگن  ییانتعا  یب  مشچ  اـب  ار  وا  مدرم  هک  ناـیم  نآ  زا  رفن  کـی 
رگم دـندش  تکاس  مدرم  درک . رارکت  ار  يزورید  فرح  ناـمه  دـش و  رهاـظ  مدرم ، عاـمتجا  رد  زاـب  مود  زور  درکن . یهجوت  عسیلا  منک !
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. ناوج نامه 
دش و لوغشم  تواضق  هب  مدرم  نایم  رد  مه ، وا  درک . بوصنم  يربمغیپ  هب  ار  وا  مه  دنوادخ  داد و  رارق  دوخ  هفیلخ  ار  ناوج  نآ  عسیلا ،) )

. درکن بضغ  تقو  چیه 
اهنآ زا  یکی  دیروآ ؟ بضغ  هب  ار  لکفلاوذ )  ) دیناوت یم  امـش  زا  کی  مادـک  تفگ : درک و  عمج  ار  دوخ  ناراد  فرط  نیطایـش و  سیلبا ،

. روآ بضغ  هب  ار  وا  یناوت  یم  هک  هلیح  ره  هب  نک و  عورش  ار  دوخ  راک  تفگ : سیلبا  نم . تفگ : ( 507 () ضیبا  ) مان هب 
دز دایرف  دمآ . وا  هناخ  رد  رب  ناطیش  دش ، هدامآ  باوخ  تحارتسا و  يارب  دمآ ، هناخ  هب  دیـشک و  راک  زا  تسد  رهظ  لوا  لکفلاوذ )  ) یتقو

تـسد زا  ار  دوخ  رتشگنا  لکفلاوذ ،)  ) باـنج دوش . هتفرگ  مقح  اـت  مدرگ  یمن  رب  نم  دیـسرب ، مداـیرف  هب  مدـش ، عقاو  مولظم  نم  تفگ : و 
! مریگب ار  وت  قح  ات  دییایب  مه  اب  هدب و  دوخ  فرط  ناشن  ار  رتشگنا  نیا  دومرف : داد . وا  هب  دروآ و  نوریب 

! مدش عقاو  مولظم  نم  تفگ : نانز  دایرف  باوخ  عقوم  زاب  دمآ ، ادرف  تفر و  مه  وا 
. دباوخب راذگب  هدیباوخن ، تسا  زور  ود  لکفلاوذ ) ! ) وت رب  ياو  تفگ : نابرد  تشادن . رتشگنا  هب  یهجوت  نم  نمشد 

وا تسد  هب  هدرک  رهم  تشون و  يا  همان  مه  وا  داد . ربخ  لکفلاوذ )  ) هب نابرد  هدـش . ملظ  نم  هب  نوچ  مشک ؛ یمن  وا  زا  تسد  داد : باوج 
یم دایرف  هراومه  و  درکن ! یهجوت  مه  همان  هب  تفگ : دز و  دایرف  دمآ . باوخ  ماگنه  موس  زور  تفر و  وا  دناسرب . دوخ  نمـشد  هب  هک  داد 

: تفگ تفرگ و  ار  ناطیـش  تسد  دش ، دنلب  مرگ  رایـسب  ياوه  رد  دـنک ، بضغ  دوش و  تحاران  هک  نآ  نودـب  لکفلاوذ )  ) هک نیا  ات  دز ،
. مریگب ار  وت  قح  میورب ،

. دش دیماان  وا  نتفرگ  مشخ  زا  درک و  رارف  دیشک و  ار  دوخ  تسد  دید ، نینچ  ناطیش  یتقو 
لباقم رد  مه  ناـشیا  هک  نیا  اـت  (، 508) دنک یم  نایب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  يارب  ار  رباص  ربمایپ  نیا  ناتـساد  دـنوادخ 

(509 .) دندرک یم  ربص  ناکرشم  تیذا  اهالب و  لباقم  رد  نیشیپ ، ناربمایپ  هک  يروط  نامه  دنک . ربص  رافک ، تیذا 

یفوص ناطیش و 

اه و تنایخ  دننادب  دنربب و  وا  فیثک  تاذ  تقیقح و  هب  یپ  دنـسانشب و  دهد ، یم  ماجنا  ناطیـش  هک  ار  یگرزب  ياهراک  دـنهاوخ  یم  همه 
. میروآ یم  هدرک  یفرعم  ار  دوخ  ناطیش  نآ ، نمض  رد  هک  ار  یناتساد  اذل  تسا . هدوب  هزادنا  هچ  ات  وا  ياه  تیانج 

. دید ار  ناطیش  یفوص ) دمحم  نب  یلع   ) يزور هدمآ : ینالوط  یثیدح  رد 
زا وت  هللا ) الا  هلا  ال  : ) تفگ ناطیش  متسه . مالسلا  هیلع  مدآ  نادنزرف  زا  نم  داد : باوج  یتسه ؟ یـسک  هچ  دیـسرپ : یفوص )  ) زا نوعلم  نآ 

یلاح رد  دنا  ناطیش  نانمشد  زا  دنرادنپ  یم  دننک ! یم  ار  وا  تیـصعم  هک  یلاح  رد  دنیادخ . ناتـسود  زا  دننک  یم  نامگ  هک  یتسه  یموق 
! دنیامن یم  ار  وا  تعاطا  هک 

هدنوش راوس  ملیباه ، لتاق  نم  متـسه . میظع  لبط  گرزب و  مسا  تردـق و  بحاص  نم  داد : باوج  یتسه ؟ یـسک  هچ  وت  تفگ : یفوص ) )
هب ملین ، دور  رد  نوعرف  موق  هدـننک  قرغ  میاـیحی ، لـتق  حارط  ممیهاربا ، شتآ  هدـننک  نشور  محلاـص ، هقاـن  هدـننک  یپ  محون ، یتـشک  رد 

هدنزاس و نم  ملیئارسا ، ینب  ناحتما -  فارحنا و  يارب  يرماس -  هلاسوگ  هدنزاس  میاسوم ، ربارب  رد  وداج  رحـس و  لئاسو  هدنروآ  تکرح 
دـحا و رد  مالـسا  ربمایپ  لتق  حارط  منالیف ، اب  هبعک  هناخ  ندرک  بارخ  يارب  ههربا  رکـشل  اب  هدـننک  تکرح  میایرکز ، قرف  رب  هرا  بحاص 

. مناقفانم بولق  رد  هفیقس  زور  دسح  هدنروآ  دوجو  هب  هدننک و  اقلا  نم  منیفص ، رکشل  هدنروآ  دوجو  هب  منینح ،
نم منانمؤم ، هب  البرک  اروشاع و  زور  رد  هدـنهد  مانـشد  ملمج ، زور  رد  هشیاع  رتش  نم  مریعب ، هرـصب و  گنج  زور  رد  جدوه  بحاص  نم 

دوبان منیقرام ، هدننک  هارمگ  مناملاظ ، نوتس  نکر و  نم  منانکـش ، نامیپ  دهع و  گرزب  نم  مناقفانم ، هدنهد  روتـسد  اوشیپ و  ربهر ، ماما و 
بر هدـنوش  بضغ  مشتآ ؛ زا  هدـش  قـلخ  هکلب  لـگ  زا  قوـلخم  هن  هرموـبا ) ، ) منیرخآ هدـننک  هارمگ  هدنـشک و  فارحنا  هب  منیلوا ، هدـننک 
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. متاقولخم همه  سناو و  نج  ناگتشرف و  ادخ و  هدش  هدنار  تنعل و  نم  منیملاعلا ،
منک ادیپ  ادخ  هب  برقت  نآ  هطساو  هب  هک  یلمع  رب  نک  ییامنهار  ارم  دراد ، قح  وت  ندرگ  هب  هک  ییادخ  نآ  قح  هب  ار  وت  تفگ : یفوص ) )

رب ریگب  کمک  شاب و  عناق  دـنک  تیافک  ار  وت  هچ  نآ  هب  ایند  رد  تفگ : ناطیـش  مریگب ، کمک  مراگزور  تالکـشم  رد  نآ  هطـساو  هب  و 
نامـسآ و تفه  رد  ار  ادـخ  مدرک  تدابع  نم  هک  یتسرد  هب  وا . نانمـشد  اـب  شاـب  نمـشد  بلاـط و  یبا  نب  یلع  یتسود  هب  دوخ  ترخآ 
هب مالـسلا  هیلع  یلع  یتسود  هطـساو  هب  هک  نیا  رگم  ار  یلـسرم  یبن  هن  یبرقم و  کلم  چـیه  متفاـین  نیمز ، تفه  رد  ار  وا  مدومن  تیـصعم 

. دشاب هدش  کیدزن  ادخ 
: دومرف ترضح  متفگ  ناشیا  يارب  ار  ربخ  نیا  مالـسلا و  هیلع  رقاب  ماما  شیپ  مدمآ  دش . بیاغ  ممـشچ  شیپ  زا  ناهگان  دیوگ : یم  یفوص 

(510 .) تسا هدش  رفاک  دوخ  بلق  رد  دروآ و  نامیا  نابز  هب  هک  دوب  ناطیش  نوعلم  نآ 

یسوم هب  ناطیش  ياهدنپ 

ناطیش هب  يا  هتشرف  دوب . تاجانم  لوغشم  هک  یلاح  رد  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  شیپ  دمآ  ناطیـش  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
؟ تسا هداتسیا  تاجانم  هب  وا  هک  ینامز  يراد  یسوم  ترضح  زا  يدیما  هچ  تفگ :

(511 .) دوب تشهب  رد  وا  هک  نآ  لاح  متشاد و  مدآ  ترضح  شردپ  زا  هک  يدیما  نامه  داد : باوج  ناطیش 
یهـالک هک  یلاـح  رد  دـش  دراو  وا  رب  ناطیـش  دوـب ، هتـسشن  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  يزور  هدـش : لـقن  مالـسلا  هیلع  ناـموصعم  زا 
ترـضح نآ  درک . مالـس  ع )  ) یـسوم ترـضح  کیدزن  تفر  تشاذـگ و  يرانک  تشادرب  دوخ  رـس  زا  ار  نآ  تشاد . رـس  رب  گـنراگنر 

گنراگنر هار  هار  هالک  نیا  دراد ، رود  نمؤم  مدرم  زا  ار  وت  دـنک و  بارخ  ار  تا  هناـخ  ادـخ  دومرف : مناطیـش . تفگ : یتسیک ؟ وت  دومرف :
هچ دنک ، یم  هانگ  مدآ  دنزرف  یتقو  هک  هدـب  ربخ  نم  هب  دومرف : وا  هب  یـسوم  منک . یم  بذـج  نآ  هلیـسو  ار  مدرم  ياهلد  تفگ : تسیچ ؟
هب کچوک  ار  دوخ  هانگ  دنک و  باسح  دایز  گرزب و  ار  دوخ  لمع  دریگب و  ار  وا  بجع  هک  ینامز  تفگ : يوش ؟ یم  طلـسم  وا  رب  عقوم 

. دروآ باسح 
زار هب  یسوم  اب  تفگ  یلاعت  قح 

زاب يوج  يزور  سیلبا  زا  رفاک 
هار هب  یسوم  ار  سیلبا  دیاب  نوچ 
هاوخ زمر  یسوم  سیلبا  زا  تشگ 
نخس کی  نیا  راددای  مئاد  تفگ 
نم لثم  يدرگن  وت  ات  وگم  نم 

ار وت  دشاب  یگدنز  یئوم  هب  رگ 
اروت دشاب  یگدنب  ین  يرفاک 

رگا نوچ  نکن ، تولخ  ییاج  رد  تسین  لالح  وت  رب  هک  ینز  اب  هک -  نیا  نآ  منک و  تحیـصن  ار  وت  مهاوخ  یم  یـسوم - ! يا  : تفگ دعب 
رگا هکنیا  رگید  مناشکب -  هانگ  هب  ار  اهنآ  ات  منک  یم  هسوسو  ردق  نیا  و  متـسه -  وا  قیفر  مدوخ  نم  دـنک ، تولخ  مرحمان  ینز  اب  يدرم 
یمن و  موش -  یم  عقاو  هدرک  هک  يدهعو  وا  نایم  نم  دنک ، دهع  ادخ  اب  یـسک  رگا  نوچ  نک ، افو  نآ  هب  اروف  یتسب  نامیپ  دهع و  ادخ  اب 

نم دنک  هقدص  دصق  یـسک  رگا  نوچ  هدب ، دوز  ار  نآ  یهد ، هقدص  هک  یتفرگ  میمـصت  رگا  نینچ  مه  دنک و  افو  وخ  دهع  هب  هک  مراذگ 
(512 .) مراد یم  زاب  نداد  هقدص  زا  ار  وا  دش و  مهاوخ  وا  قیفر 
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دهد بیرف  ار  یسوم  تساوخ  یم  ناطیش 

رد مه  ناطیش  تفر . یم  روط  هوک  هب  تاجانم  يارب  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  يزور  هدرک : لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  قودص 
: تفگ ناطیش  يداد ؟ دیما  وا  هب  رگم  درگ ، رب  تسا  ادخ  میلک  هک  یـسوم  لابند  زا  تفگ : داد و  بیهن  وا  رب  هکئالم  زا  یکی  تفر . وا  یپ 

دش هجوتم  یـسوم  منک -  شراداو  یلوا  كرت  رب  هک  مراد  دیما  مه  یـسوم  زا  مدرک ، اوغا  مدنگ  ندروخ  هب  ار  مدآ  وا  ردپ  هچنانچ  يرآ ،
. وش رود  نم  زا  مرادن ، جایتحا  نم  ریخ ، دومرف : یسوم  مزومایب ؟ دنپ  هلمج  شش  ار  وت  یهاوخ  یم  میلک ! یسوم  يا  : تفگ ناطیش  - 

هچ ره  دومرف : داتـسیا و  یـسوم  دهد . بیرف  ار  وت  هک  دهاوخ  یمن  نالا  وا  هدب . شوگ  و  نک ، ربص  یـسوم ! يا  : تفگ دش و  لزان  لیئربج 
: تسا رارق  نیا  زا  زیچ  شش  نآ  تفگ  ناطیش  وگب . یهاوخ ، یم 

نکمم نوچ  دشاب ؛ کچوک  مک و  هقدص  نآ  هچ  رگا  منک ، یم  تنامیـشپ  نم  هک  هدـب  دوز  شاب و  نم  دای  هب  هقدـص  نداد  تقو  رد  لوا :
. دیامن ظفح  رطخ  زا  دهد و  تاجن  تکاله  زا  ار  وت  مک  هقدص  نامه  تسا 

دراذگ یمن  دنز و  یم  هار  زا  ار  وا  ناطیـش  دـنکن  هلجع  دـهد  ماجنا  دـهاوخ  یم  هک  يریخ  راک  رد  ناسنا  رگا  هدـمآ : يدایز  ثیداحا  رد 
. دهد ماجنا 

راداو مزادنا و  یم  هنتف  هب  هتفیرف و  ار  وت  متسه و  موس  رفن  نم  تروص  نآ  رد  نوچ  نکم ؛ تولخ  مرحمان  هناگیب و  نز  اب  یسوم ! يا  : مود
. منک یم  انز  هب 

هک منک  یم  وزرآ  میامن و  یم  راداو  فالخ  رما  رب  ار  وت  بضغ  لاـح  رد  هکنیا  يارب  شاـب ، نم  داـی  هب  بضغ  لاـح  رد  یـسوم ! يا  : موس
. مزاس یلمع  ار  دوخ  دوصقم  نم  ات  دنک  بضغ  مدآ  دالوا 

. مزادنا یم  اهنآ  رد  ار  وا  نم  دوش  کیدزن  اهنآ  هب  سک  ره  نوچ  وشم ؛ هدرک  یهن  اهنآ  زا  دنوادخ  هک  ییاهزیچ  کیدزن  مراهچ :
ار وا  میامن و  یم  زارد  تسد  شبحاص  فرط  هب  مدـید  نیکرچ  ار  یلد  رگا  نم  نوچ  نکم ؛ فالخ  راـک  هاـنگ و  رکف  دوخ  لد  رد  مجنپ :

. دهد ماجنا  ار  فالخ  راک  نآ  ات  منک ، یم  اوغا 
تحیصن رد  دهاوخ  یم  وا  هدن ، شوگ  نک و  تکرح  یسوم ! يا  : تفگ یسوم و  هب  داد  بیهن  لیئربج  میوگب ، ار  مشش  تساوخ  ات  مشش :

اهنآ رد  نم  راک  هشیر  هک  ار  هظعوم  هملک  جنپ  ياو ! يا  : تفگ دیشک و  هحیـص  ناطیـش  تفر . درک و  تکرح  یـسوم  دبیرفب . ار  وت  مشش 
، مزادنا ماد  هب  ار  وا  قح ، هملک  جنپ  زا  سپ  متساوخ  یم  نم  دنوش ! تیاده  اهنآ  دیوگب و  نارگید  هب  ار  اهنآ  مسرت  یم  تفر . دینـش و  دوب 

(513 .) تفر متسد  زا  یلو  میامن  اوغا  ار  نارگید  وا و 

ناطیش زا  یسوم  لاؤس 

وا اـب  درک  عورـش  دروخرب و  ناطیـش  هب  هار  نیب  رد  تفر . یم  روط  هوک  هب  تاـجانم  يارب  مالـسلا  هیلع  نارمع  نب  یـسوم  ترـضح  يزور 
. داد یم  باوج  مه  ناطیش  ندرک و  تبحص 

يا : تفگ باوج  رد  يوشن ؟ راـتفرگ  سنا  نج و  هکئـالم و  ادـخ و  تنعل  هب  اـت  يدرکن  هدجـس  ار  مدآ  ارچ  دوـمرف : مالـسلا  هیلع  یـسوم 
هدجس ار  وا  ریغ  نم  ایآ  دنادب  دیامزایب و  ارم  تساوخ  یم  هکلب  دوبن ، مدآ  رب  هدجـس  دنوادخ  ضرغ  میوگ . یم  تسار  وت  هب  نم  یـسوم !

. مرادرب وا  تدابع  زا  تسد  منک و  هدجس  ار  وا  ریغ  مدشن  رضاح  مدوب ، ادخ  قشاع  نوچ  نم  یلو  ریخ ! ای  منک  یم 
رون هقرغ  ندب  نارمع  روپ 

روط هب  تاجانم  رهب  زا  دش  یم 
ار نان  درس و  هار  رد  دید 
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ار نانوزحم  رکشل  تیاغ 
ور هچ  هب  مدآ  هدجس  زک  تفگ :

وگب تسار  اضر  يور  یتفات 
تسار میوگ  یم  وت  هب  ناطیش  تفگ :

تسام ملاع  زا  ربخ  ین  ار  وت  هک 
تسود نم و  نایم  تسین  ام  نم و 

. تسوا مدیوگ  ادخ  هک  منانچ  نآ 
تسا نیا  راک  رگا  هک  یسوم  تفگ :

تسا نییآ  ارچ  وت  نعط  نعل و 
دونش تفگ و  نیا  زا  هک  ناطیش  تفگ :

دوجس هن  دب  نم  ندرک  ناحتما 
ریس لماک  دوب  هک  قشاع  تفگ :

ریغ هب  هدجس  دربن  ناناج  شیپ 
متسر دوخ  شکشمک  زا  مد  نیا 

متسشنب بدا  يوناز  شیپ 
وت يارب  یلثم  تفگ : يریگن ؟ رارق  يدبا  نعل  دروم  ات  يدرکن  هدجـس  ار  مدآ  ارچ  دیـسرپ : وا  زا  هک  يرگید  صخـش  باوج  رد  نینچ  مه 

. دوش مولعم  بلطم  ات  مروایب 
زا تسا  يرهاوخ  ارم  تفگ : درم  نآ  هب  ناطلس  رتخد  يزور  دیچیپ . رهش  رد  وا  قشع  ناتساد  دش . وا  قشاع  دید و  ار  ناطلـس  رتخد  يدرم 

. تسا رتهب  نم  زا  وا  لامج  نسح و  موش و  یمن  مه  وا  زینک  نم  هک  رتابیز ، نم 
نامز کی  ار  مرهاوخ  ینیبب  رگ 
نامک تتشپ  دنک  شناگژم  ریت 

مرواب يرادن  رگ  نونکا  رگنب 
مرهاوخ نونکا  دیآ  یم  بقع  زک 

. تخادنا ار  وا  دز و  شا  هنیس  رب  تسد  رتخد  دنیبب . ار  وا  ات  درک  هاگن  دوخ  رس  تشپ  دوب  قشع  یعدم  هک  درم  نآ 
يا هرذ  کی  يدب  قشاع  رگ  تفگ :

يا هرغ  يریغ  هب  زگره  يدش  یک 
تسا یکی  هصق  نیا  سیلبا و  هصق 
تسا یکش  اجنیا  ارک  ات  منادن  نم 

دوب هک  مریگ  دسح  زا  هدجس  كرت 
(514) دوجس زا  هن  دزیخ  قشع  زا  دسح  نآ 

داد ناشن  ییحی  هب  ار  دوخ  ياهماد  ناطیش 

هب مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  هک  یماگنه  ات  ع )  ) مدآ ترـضح  نامز  زا  ناطیـش  دنک : یم  لقن  مالـسلا  مهیلع  دوخ  دادجا  زا  اضر  ماما 
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دمآ ناربمغیپ  رگید  زا  رتشیب  ع )  ) ییحی ترضح  اب  درک ، یم  ییاه  لاؤس  تفگ و  یم  نخس  ناشیا  اب  و  دمآ ، یم  ایبنا  دزن  دیسر  يربمغیپ 
. تشاد تفر  و 

نآ زا  وت  ردق  تفگ : ناطیش  تسا . یتجاح  وت  هب  ارم  تسا ) ناطیش  بقل  نیا  ! ) هرموبا يا  دومرف : وا  هب  مالسلا  هیلع  ییحی  ترـضح  يزور 
. میوگ خساپ  ات  سرپب  یهاوخ  یم  هچ  نآ  دومن . در  ناوتب  ار  وت  تجاح  هک  تسا  رت  گرزب 

! یهد ناشن  نم  هب  ینک  یم  راتفرگ  اهنآ  هب  ار  مدآ  ینب  هک  ار  دوخ  ياه  ماد  مهاوخ  یم  دومرف : ع )  ) ییحی ترضح 
هک دید  هاگان  تسشن . وا  رظتنم  تشاذگزاب و  ار  هناخ  رد  ییحی  ترضح  دش ، حبص  نوچ  درک . هدعو  رگید  زور  هب  تفریذپ و  نوعلم  نآ 

نینچ مه  شیور ، لوط  رد  شیاـه  مشچ  لوط  كوخ ، ندـب  دـننام  شندـب  نومیم ، يور  دـننام  شیور  دـش ، رهاـظ  شربارب  رد  یتروـص 
بآ دوب ، الاب  فرط  هب  شغامد  خاروس  ود  تشادن ، شیر  هناچ و  دوب ، ناوختـسا  هچراپ  کی  شیاهنادند  تسا . شیور  لوط  رد  شناهد 

شیور شیپ  رد  شیاهاپ  یپ  دوب . هتسر  وا  شود  رد  رگید  تسد  ود  وا و  هنیس  رد  تسد  ود  تشاد ، تسد  راهچ  تخیر ، یم  شمشچ  زا 
: دیوگ یم  هک  رعاش  لوق  هب  دشاب و  یم  بقع  رد  شیاهاپ  ناتشگنا  و 

باتک ردنا  مدید  اجک  منادن 
باوخ هب  یصخش  دید  ار  سیلبا  هک 

(515) روح رادید  هب  ربونص  الاب  هب 
رون تفات  یم  هرهچ  زا  شیدیشروخ  هچ 

یئوت نیا  بجع  يا  تفگ : تفر و  ارف 
ییوکین نیدب  دشابن  هتشرف 

رمق نسح و  يراد و  يور  نیاک  وت 
(516) رمس یتشز  هب  یناهج  رد  ارچ 

هاش ناویا  رد  تدنب  شقن  ارچ 
هابت تشز و  تسا و  هدرک  يور  نهد  مدیدب 

دنتشادنپ يور  ( 517  ) نیگمهس ار  وت 
دنتشاگنب تشز  رد  هب  امرگ  هب 

وید هتشگرب  تخب  نخس  نیا  دینش 
ویرغ کناب و  دروآ  رب  يراز  هب 

تسا نم  لکش  هن  نیا  تخب  کین  يا  هک 
تسا نمشد  فک  رد  ملق  نکیلو 

تشهب زا  ناشخیب  متخادنارب 
تشز دنراگن  یم  نیبب  منونک 

یضعب هتخیوآ ، گنراگنر  ییاه  خن  هتشر و  دنب  رمک  نآ  رب  هتسب ، نآ  يور  رب  يدنبرمک  هدیشوپ و  ییابق  نوعلم  نآ  دید  ییحی  ترـضح 
هالک نآ  رب  هداهن و  رس  رب  يدوخ  هالک  تسد و  رد  یگرزب  گنز  دش ، یم  هدید  نایم  نآ  رد  يا  هتشر  یگنر  ره  هب  زبس ، یـضعب  خرس و 

! تسا هدرک  نازیوآ  یبالق 
يریگ و سنا  تمالع  نیا  تفگ : يراد ؟ ناـیم  رد  هک  تسیچ  دـنبرمک  نیا  دیـسرپ : وا  زا  دـید ، تئیه  نیا  هب  ار  وا  ییحی  ترـضح  هک  اـت 

. ما هداد  تنیز  مدرم  يارب  ما و  هدرک  ادیپ  نم  هک  تسا  تیبوبحم 
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دوخ ياه  يزیمآ  گنر  فلتخم و  ياه  گنر  اب  ار  مدرم  هک  تسا  نانز  فانـصا  اهنیا  تفگ : تسیچ ؟ گنراگنر  ياه  هتـشر  نیا  دومرف :
! دنیابر یم 

، طبرب روبنط ، دـننام  . ) هتـشگ عمج  نآ  رد  اه  تذـل  همه  هک  تسا  يا  هعومجم  نیا  تفگ : تسیچ ؟ يراد  تسد  هب  هک  گنز  نیا  دومرف :
یگدنناوخ لوغشم  ات  مروآ  یم  رد  تکرح  هب  ار  گنر  نیا  نم  دنربن  یتذل  هتخادرپ و  ندروخ  بارش  هب  یعمج  نوچ  هریغ ). يان و  لبط ،

نآ دنز و  یم  نکـشب  يرگید  دنک ، یم  صقر  یکی  دنور . یم  رد  هب  اج  زا  قوش  برط و  زا  دندینـش ، ار  نآ  يادـص  نوچ  دـنوش ، زاس  و 
. درد یم  نت  رب  هماج  رگید 

تنعل نیرفن و  نوچ  دنتسه . نم  ياه  هلت  اهنآ  هک  اهنز ، تفگ : ددرگ ؟ یم  وت  یبایماک  بجوم  رتشیب  زیچ  هچ  دومرف : ع )  ) ییحی ترـضح 
. موش یم  شوخرس  اهنآ  زا  مور و  یم  اهنز  دزن  دوش ، یم  عمج  نم  رب  ناحلاص  ياه 

یم ظفح  ناحلاص  ياـه  نیرفن  زا  ار  دوخ  هـالک ، نیا  اـب  تفگ : تسیچ ؟ یتشاذگرـس  رب  هک  دوخ  هـالک  نیا  دومرف : ع )  ) ییحی ترـضح 
. مشک یم  دوخ  يوس  هب  منادرگ و  یم  ار  ناحلاص  ياهلد  نیا ، اب  تفگ : تسیچ ؟ يا  هدرک  نازیوآ  هالک  رب  هک  بالق  نیا  دومرف : منک .

. دزاـس یم  دنـسرخ  ارم  هک  تسه  تلـصخ  کـی  وت  رد  نکیلو  ریخ ، تفگ : يا ؟ هتفاـی  تسد  نم  رب  زگره  لاـح  اـت  دومرف : ترـضح  نآ 
تدابع هب  رترید  دوش و  یم  وت  ینیگنـس  بجوم  نیا  يروخ و  یم  رتشیب  اذـغ  يردـق  راطفا ، ماـگنه  داد : باوج  تسا ؟ مادـک  نآ  دومرف :

. يزیخ یمرب 
هک مدرک  دهع  زین  نم  تفگ : مه  ناطیش  میامن . تاقالم  ار  ادخ  ات  موشن ، ریـس  ماعط  زا  زگره  هک  مدرک  دهع  ادخ  اب  نم  دومرف : ترـضح 

(518 .) دماین ترضح  نآ  تمدخ  هب  رگید  تفر و  نوریب  سپ  منک . تاقالم  ار  ادخ  ات  منکن  تحیصن  ار  یناملسم  چیه  رگید 

دنا هورگ  هس  ناطیش  دزن  رد  مدرم 

. مهد ناتزردنا  مهاوخ  یم  ییحی ! ای  تفگ : تشگ و  نایامن  ایرکز  نب  ییحی  ربارب  رد  ناطیش  يزور  دنک : یم  لقن  درو  نب  بهو 
شیپ رد  مدآ  ینب  درک : ضرع  سیلبا  دنا ؟ هنوگچ  وت  شیپ  رد  هک  هدـب  ربخ  مدآ  ینب  زا  ارم  نکلو  مرادـن ، جایتحا  وت  تیحـصن  هب  دومرف :

: دنا هنوگ  هس  رب  نم 
. دنوش فرصنم  هار  زا  منک و  هدولآ  هانگ  هب  ات  مینک  یم  هسوسو  ار  اهنآ  هشیمه  دندارفا  نیرت  تخس  هک  دنشاب  یم  نانمؤم  لوا  هفیاط   - 1

تایآ دهد ، یم  دنپ  ار  مدرم  دور و  یم  ربنم  هب  یظعاو  هک  ینامز  دـننام  . ) دـنا هداد  ماجنا  یهابتـشا  راک  هک  دـنوش  یم  هجوتم  نآ  زا  دـعب 
یمن دنـشک ) یم  تسد  هانگ  زا  دـنیامن ، یم  رافغتـسا  هبوت و  نامز -  نیا  رد  دـنوش . یم  ضوع  اروف  اهنآ  دـناوخ و  یم  نانآ  يارب  ار  هبوت 

. تسا هفیاط  نیا  زا  ام  تمحز  یتحاران و  طقف  میربب ، شیپ  زا  يراک  نانآ  اب  هطبار  رد  مناوت 
هب تسا و  امش  ناکدوک  تسد  رد  هک  یپوت  دننام  ار  اهنآ  دنشاب . یم  میلست  ام  نامرف  هب  ام و  رایتخا  رد  هک  دنتسه  یناسک  مود  هفیاط   - 2

يارب اهنآ  میناشک . یم  میهاوخب  هک  اشحف  داسف و  هانگ و  ره  اج و  ره  هب  دنتسه و  ام  تسد  رد  نانآ  روط  نامه  دننک ، یم  ترپ  فرط  ره 
. دنا هدننک  ارجا  میهدب ، يروتسد  ام  هک  نیا  نودب  نانآ  دوخ  یتح  مینک ، فرص  تقو  اهنآ  يارب  تسین  مزال  دنرادن ، یتمحز  ام 

یم ار  نیا  نوچ  درادـن ؛ رثا  نانآ  رد  ام  هسوسو  فرح و  هک  دنـشاب  یم  یقیقح  نینمؤم  هللاءایلوا و  ناربمایپ و  امـش  دـننام  موس  هفیاط   - 3
(519 .) میتحار نانآ  تسد  زا  هجیتن  رد  میتسه و  سویءام  ناشیا  زا  لوا  زا  میور ، یمن  نانآ  لابند  میهد ، یمن  دوخ  هب  تمحز  میناد ،

ناطیش هبوت 

تشپ رد  نیعل  ناطیش  يزور  تشذگ ، وا  رمع  زا  لاس  یس  دیسر و  يربمایپ  هب  مالسلا  هیلع  یسیع  ترـضح  یتقو  هدش : لقن  سابع  نبا  زا 
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نودب داد و  رارق  تیصخش  اب  گرزب و  ار  وت  ادخ  هک  یتسه  یگرزب  نآ  وت  یسیع ! يا  تفگ : درک و  رادید  ترضح  نآ  اب  سدقملا  تیب 
و ع )  ) مدآ ترضح  روط  نیمه  درک و  قلخ  ردپ  نودب  ارم  هک  تسا  یسک  نآ  زا  یگرزب  هکلب  دومرف : ع )  ) یسیع دروآ ! تدوجو  هب  ردپ 

. دیرفآ ردام  ردپ و  نودب  ار  اوح 
يا دومرف : یـسیع  یتفگ . نخـس  هراوهگ  رد  یکدوک و  رد  هک  هدیناسر  ییاج  هب  ار  وت  ادـخ  هک  یتسه  یگرزب  نآ  وت  یـسیع ! يا  تفگ :

. دنک منابز  نودب  تسناوت  یم  تساوخ  یم  رگا  دینادرگن و  گنگ  درک و  ایوگ  ارم  نابز  هک  تسا  یـسک  نآ  صوصخم  یگرزب  ناطیش !
زاورپ هب  وا  يدیمد و  نآ  رب  یتخاس و  يا  هدنرپ  لگ ، اب  هک  يدیسر  ییاج  هب  ییادخ  یگرزب و  رد  هک  یتسه  یسک  وت  یسیع ! يا  تفگ :

. دمآ رد 
. دروآرد زاورپ  هب  مدیمد ، وا  رد  نم  هک  ار  هچنآ  تسا و  هدیرفآ  ارم  هک  تسا  یسک  لام  یگرزب  دومرف :

رگا مهد و  یم  افش  وا  نذا  هب  هک  تسا  یسک  لام  یگرزب  دومرف : یهد ! یم  افش  ار  اه  ضیرم  هک  يدیسر  ییاج  هب  یگرزب  رد  وت  تفگ :
. دنادرگ یم  ضیرم  مه  ار  نم  دوخ  دهاوخب 

منک و یم  هدـنز  ار  هدرم  وا  نذا  هب  هک  تسا  یـسک  راوگرزب  دومرف : ینک ! یم  هدـنز  ار  هدرم  هک  یتـسه  راوگرزب  ناـنچ  وـت  درک : ضرع 
. دنام یم  یقاب  دوخ  دناریم و  یم  ار  مدوخ  وا  راچان 

. يور یمن  ورف  نآ  رد  دوش و  رت  تیاهاپ  هک  نآ  نودب  دنک ، یم  روبع  ایرد  زا  هک  یتسه  ییادخ  گرزب و  نآ  وت  یسیع ! يا  درک : ضرع 
. دنک یم  قرغ  ارم  دهاوخب  رگا  درک و  مار  نم  ربارب  رد  ار  ایرد  هک  دراد  یسک  تمظع  دومرف :

قوف يور و  یم  رتالاب  تسا  اـهنآ  رد  هچ  نآ  اهنامـسآ و  نیمز و  زا  کـیدزن  هدـنیآ  رد  هک  یتسه  یـسک  نآ  وت  یـسیع ! يا  درک : ضرع 
. ینک یم  ار  اهنآ  قازرا  میسقت  قیالخ و  روما  ریبدت  هک  تفر  یهاوخ  ییاج  هب  يریگ و  یم  رارق  اهنآ  همه 

. دوش رپ  نیمز  اه و  نامسآ  هک  يا  هزادنا  هب  شرع و  ینیگنس  نزو  هب  ار  ادخ  منک  یم  شیاتس  دمح و  تفگ : یسیع 
ادخ زا  تسه  هچ  ره  درادن و  دوخ  زا  يزیچ  هک  درک  رکف  زبس و  يایرد  هب  دیسر  ات  تفر  تفرگ و  ار  دوخ  هار  دینش ، نینچ  ناطیـش  یتقو 
ناور نوعلم  نآ  کشا  هداتفا و  هدجـس  هب  هرخـص  يور  دـید  داـتفا ! سیلبا  هب  شهاـگن  هاـگان  تفر  یم  اـیرد  راـنک  رد  نج  زا  ینز  تسا .

يا تفگ : باوج  رد  يراد ؟ ینالوط  هدجس  نیا  زا  يدیما  هچ  نوعلم ! يا  وت  رب  ياو  تفگ : درک و  هاگن  ناطیـش  هب  بجعت  يور  زا  تسا .
تمحر هب  ددرگرب و  دنک  شتآ  منهج و  لخاد  ارم  تفگ : دروخ و  هک  یمسق  نآ  زا  دنوادخ  مراودیما  نمؤم ! درم  رتخد  يا  و  هنمؤم ! نز 

(520 .) دربب تشهب  هب  ارم  شدوخ 
وت هلیح  رکم و  هک  هدش  ایآ  دومرف : ترضح  نآ  درک . تاقالم  ع )  ) میرم نب  یسیع  اب  ناطیش  اهزور  زا  یکی  دومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 

؟ یشاب هتفیرف  ارم  دشاب و  هدرک  رثا  نم  رد 
: تفگ درب و  هانپ  ادـخ  هب  دـمآ ، ایند  هب  ترداـم  هک  یتقو  نارمع ، نز  وت  هدـج  هک  یلاـح  رد  دـسر ، وت  هب  نم  هلیح  رکم و  هنوگچ  تفگ :

وت مدروآ . رد  وت  هانپ  هب  میجر  ناطیش  رش  زا  ار  شنادنزرف  وا و  مداهن . مان  میرم )  ) ار وا  نم  تسا و  رتخد  ما  هداز  هک  يدنزرف  اراگدرورپ !
(521 .) تسین رث  ؤم  وت  رد  نم  هلیح  یتسه  وا  هیرذ  زا  یسیع ! يا 

دراد عمط  یسیع  هب  مه  زاب  ناطیش 

زا ار  اه  ضیرم  یهد ! یم  افش  ار  روک  ياه  مدآ  هک  یسک  يا  : درک ضرع  دش و  رهاظ  مالسلا  هیلع  یسیع  ترـضح  يولج  ناطیـش  يزور 
نک ظفح  ار  دوخ  زادـنیب و  دـنلب  یهوک  زا  ار  دوخ  ییوگ -  یم  تسار  رگا  ینک - ! می  هدـنز  ار  اه  هدرم  یناهر و  یم  هدنـشک  ياهرامیب 

بضغ دروم  منک و  یشکدوخ  هب  مادقا  هک  یبیرفب  ارم  یهاوخ  یم  دومرف : مالسلا  هیلع  یسیع  ترـضح  دسرن . وت  ناج  وت و  هب  همدص  هک 
مناوت یمن  دوخ  زا  تسا و  ادخ  نذا  هب  دوش  یم  رداص  نم  زا  هک  ییاهراک  مامت  دومرف : دـعب  مشاب . شتآ  رد  دـلخم  موش و  عقاو  دـنوادخ 
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(522 .) مهد ماجنا  يراک 
ماجنا ار  راک  نیا  رگا  تفگ : نینچ  ترضح  نآ  هب  تحیصن  یهاوخریخ و  نابز  هب  دوخ  تنطیش  بیرف و  يور  زا  نیعل  ناطیـش  اج  نیا  رد 

زونه هک  ناـنآ  دوش و  یم  رت  مکحم  اـهنآ  ناـمیا  دـننک و  یم  ادـیپ  يرتـشیب  هقـالع  وت  هب  مدرم  ینک ، ترپ  هوک  يـالاب  زا  ار  دوخ  یهد و 
. دروآ دنهاوخ  نامیا  دنا ، هدرواین  نامیا 

، دشن هتـشک  رگا  دوش و  راتفرگ  یهلا  تبوقع  هب  هجیتن ، رد  دنک و  یـشکدوخ  هب  راداو  ار  ع )  ) میرم نب  یـسیع  تساوخ  یم  گنرین  نیا  اب 
هک دراداو  ار  یهلا  ناربمایپ  زا  يربمغیپ  هک  سب  نیمه  ار  ناطیـش  . ) دشاب هداد  ماجنا  ادـخ  روتـسد  فالخ  ینالقع و  ریغ  لمع  کی  لقاال 

.( دیامن كرت  ار  يا  هدیدنسپ  راک  هدش  رگا  هک 

یملس ناطیش و 

و یملـس ) ، ) دندرک نایب  ار  دوخ  بلطم  دـنتفر و  یملـس  ردـپ  شیپ  دـندمآ ، هنیدـم  هب  یملـس )  ) يراگتـساوخ يارب  بلطم  مشاه و  یتقو 
یهاوخریخ تحیصن و  يارب  متـسه  مشاه  باحـصا  زا  نم  تفگ : املـس  هب  هدمآ  رد  يدرمریپ  تروص  هب  ناطیـش  دنداد ، تیاضر  شردپ 

: هلمج زا  دراد . دوـجو  وا  رد  تشز  تفـص  دـنچ  نکیلو  یناد ، یم  هک  تسا  هبترم  نآ  رد  ییاـبیز  رد  هچ  رگا  مشاـه ، ما . هدـمآ  وـت  شیپ 
يرایـسب نانز  دراد . یمن  هاـگن  هاـم  ود  زا  رتشیب  دراد  تسود  رایـسب  هک  ار  ینز  تسا . تبغر  مک  ناـنز  هب  تسود و  لاـم  لـیخب و  رایـسب 

وا قح  رد  هچ  نآ  رگا  تفگ : یملـس ) ، ) درادـن تعاجـش  تسا و  وسرت  اه  گنج  رد  وا  هک  نیا  رگید  تسا . هداد  قـالط  ار  همه  هتفرگ و 
نیعل ناطیـش  تفریذپ . مهاوخن  ار  وا  میامنن  تبغر  وا  رد  دننک  هرقن  الط و  زا  رپ  نم  يارب  ار  ربیخ  ياه  هعلق  رگا  دـشاب ، تسار  ییوگ  یم 
سابل رد  زاب  دناوخ ! وا  رب  رگید  راب  ار  اه  هناسفا  نآ  دننام  دمآ و  یملس )  ) دزن مشاه  باحصا  زا  رگید  یصخش  ششوپ  رد  دش و  راودیما 

يا تفگ : تفای . نیگمغ  ار  وا  دـمآ ، وا  دزن  یملـس  ردـپ  یتقو  درک . رارکت  ار  هتـشذگ  ياه  فرح  ناـمه  و  تفر ، وا  دزن  یموس  صخش 
. تسا هدیدرگ  مهارف  وت  يارب  يدبا ، تمارک  تزع و  تسا ، وت  یبایماک  يداش و  ماگنه  زورما  ینیگ ؟ هودنا  ارچ  یملس 

وـسرت یمدآ  وا  دهد ؟ یم  قالط  ار  نانآ  درادن و  یلیم  نانز  هب  هک  يروآ  رد  یـصخش  جاودزا  هب  ارم  یهاوخ  یم  ردپ ! يا  تفگ : یملس 
یتفگ هک  یتافص  نآ  زا  کی  چیه  یملس ! يا  تفگ : دیدنخ و  دینش ، ار  نخس  نیا  نوچ  یملس  ردپ  درادن . تعاجش  اه  گنج  رد  تسا ،

تشوگ و يرایسب  زا  هدیناروخ و  نانامهم  هب  هک  ماعط  يرایسب  زا  دننز ، یم  لثم  وا  تشذگ  ششخب و  هب  مدرم  درادن . دوجو  درم  نیا  رد 
ییور و شوخ  رد  تسا ، قافآ  هرهش  تعاجش  رد  هدادن و  قالط  ار  ینز  زگره  دنا . هدیمان  مشاه  ار  وا  هداتسرف ، ناشیا  يارب  هک  ناوختسا 

. تسا هدوب  ناطیش  هتفگ  وت  هب  ار  نانخس  نیا  هک  نآ  درادن . ریظن  ییوخ  شوخ 

یملس دقع  سلجم  رد  ناطیش 

( یملـس  ) ردپ ورمع ) . ) دش اپرب  دقع  سلجم  دیدنـسپ و  ار  وا  دینـش  دوخ  ردـپ  زا  ار  مشاه  تعاجـش  تواخـس و  یملـس )  ) هک نآ  زا  دـعب 
دیاب رما  نیا  يارب  هک  تسا  يدایز  رهم  نآ  و  مینک ، لمع  دوخ  یمیدـق  تداـع  هب  میراـچان  نکیل  میدرک ، لوبق  ار  دـقع  هبطخ  اـم  تفگ :

یم امش  يارب  وم ، خرس  مشچ ، هایـس  هقان  دص  ام  تفگ : مشاه  ردارب  بلطم  میدرک . یمن  راهظا  دوبن  ام  نایم  رد  تداع  نیا  رگا  دیزادرپب .
. میتسرف

! ناراوگرزب يا  تفگ : یملـس  ردپ  ورمع ) ! ) نک دایز  ار  رهم  تفگ : دـمآ و  یملـس )  ) ردـپ دزن  تسیرگ . دوب ، راضح  هلمج  زا  هک  ناطیش 
ار رهم  تفگ : یملـس و  ردپ  يوس  هب  دـک  هراشا  ناطیـش  زاب  میهد . یم  الط  لاقثم  رازه  تفگ : بلطم  دوب ؟ نیمه  امـش  دزن  ام  رتخد  ردـق 

هماج هد  يرصم و  دیفـس  هماج  هد  ربنع و  راورخ  کی  تفگ : بلطم  يدرک . یهاتوک  ام  قح  رد  ناوج ! يا  : تفگ یملـس  ردپ  نک ! هفاضا 
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بلطم دییامرف : مارکا  مه  زاب  دیدرک ، ناسحا  دیدمآ  کیدزن  تفگ : یملـس  ردـپ  دـیهاوخب ! رتدایز  تفگ : ناطیـش  زاب  مدوزفا . زین  یقارع 
یم هچنآ  ناوج ! يا  : تفگ یملـس  ردـپ  دـییامن ، بلط  رتشیب  درک  هراشا  ناطیـش  زاب  میهد ! یم  ناشیا  تمدـخ  يارب  مه  زینک  جـنپ  تفگ :

ناطیـش زاب  دیدش ؟ یـضار  ایآ  میدوزفا ، زین  روفاک  حدـق  جـنپ  کشم و  ( 523  ) هیقوا هد  تفگ : بلطم  ددرگ . یم  زاـب  امـش  هب  زاـب  دـیهد 
وا زین  بلطم  هاگ  نآ  يدرک . هدنمرش  سلجم  نیا  رد  ارم  دوش . رود  تریس  دب  تفگ : دز و  گناب  وا  رب  یملس  ردپ  دنک ، هسوسو  تساوخ 

. دندرک نوریب  همیخ  زا  ار  وا  درک  تساوخرد  گناب و  وا  رب  دنار و  دوخ  زا  ار 

دنک یم  رارف  مشاه  تسد  زا  ناطیش 

گرزب دـنتفر . نوریب  زین  دنتـشاد  روـضح  سلجم  رد  دـندوب و  مشاـه  نمـشد  هـک  یناـیدوهی  دـندرک ، نوریب  سلجم  زا  ار  ناطیـش  یتـقو 
رتخد میرادـن  تسود  ام  دـیتفرگ ؟ هیدان  ار  وا  ریبدـت  رکف و  ارچ  تسا ، قارع  ماش و  مدرم  نیرتاناد  ریپ  درم  نیا  تفگ : یملـس  هب  نایدوهی 

رد دندیشک و  ار  دوخ  ياهریشمش  دندوب ، رضاح  هک  نایدوهی  زا  رفن  دصراهچ  سپـس  یهدب . تسین  ام  دالب  لها  زا  هک  یبیرغ  هب  ار  دوخ 
رب مشاه  دروآ  هلمح  دوهی  هدرکرـس  رب  ّبلطم  دندیـشک . ار  اهریـشمش  مه  اـهنآ  دـندوب ، رفن  لـهچ  مه  مرح  ناـگرزب  دنداتـسیا . مه  ربارب 

. دز نیمز  رب  درک و  دنلب  تفرگ  ار  وا  دیسر  وا  هب  مشاه  تخیرگ . ناطیش  نوعلم . ناطیش 
(524 .) تخیرگ وا  تسد  ریز  زا  تعرس  هب  دز و  هرعن  دیبات  وا  رب  دوب ، مشاه  بلص  رد  تلاسر  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  رون  نوچ 

ص)  ) ربمغیپ دلوت  رد  ناطیش 

یسیع ترضح  هک  یماگنه  دینش . یم  ار  اهنامسآ  رابخا  تفر و  یم  الاب  نامسآ  تفه  هب  ناطیش  هدش : تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  یتقو  تفر . یمن  الاب  رتشیب  نامـسآ  راهچ  ات  دنتـشاد و  زاب  نامـسآ  هس  زا  ار  وا  دش  هداز  مالـسلا  هیلع 
ایند رمع  دیاب  دنتفگ : شیرق  دندنار . اه  نامسآ  هب  نتفر  زا  باهـش  ياهریت  اب  ار  نیطایـش  و  دندرک ، عنم  اهنامـسآ  همه  زا  ار  وا  دش . دلوتم 

: تفگ دوب ، تیلهاج  برع  درم  نیرتاناد  هک  هیما  نب  ورمع  میدینش ! یم  ام  دنتفگ و  یم  باتک  لها  هک  دشاب  تمایق  ماگنه  هدمآ و  رس  هب 
رگا دینک ، یم  یبایزرا  ار  ناتسبات  ناتسمز و  اهنآ  هطساو  هب  دنوش و  یم  تیاده  اهنآ  هلیسو  هب  مدرم  هک  یفورعم  ياه  هراتـس  رگا  دیرگنب 
رهاظ يرگید  ياه  هراتـس  دنتـسه و  دوخ  لاح  هب  اهنآ  رگا  دنوش و  یم  دوبان  ایند  لها  همه  هک  تسا  نآ  تقو  دینادب  دتفیب ، اهنآ  زا  یکی 

. دیشاب نیا  زا  ریغ  يا  هثداح  رظتنم  دیاب  سپ  هدش 
گرزب دیس و  يا  : تفگ دندش . عمج  وا  رود  همه  ات  دز  دایرف  دوخ  دالوا  نایم  رد  ناطیش  بش ، نآ  رد  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زین 

؟ تسا هدرک  هتفشآ  ردق  نیا  ار  وت  زیچ  هچ  ام 
ینامز زا  دشاب ، هداد  خر  نیمز  رد  یمیظع  هثداح  دیاب  مبای . یم  نوگرگد  ار  اهنامـسآ  لاوحا  نونک  ات  بش  زاغآ  زا  امـش ، رب  ياو  تفگ :

! تسا هدشن  عقاو  نآ  دننام  تفر  الاب  نامسآ  هب  مالسلا  هیلع  یسیع  هک 
نآ میتفاین . يزیچ  دنتفگ : دنتـشگرب و  دنتـشگ . ار  اج  همه  دنتفر و  تسا ؟ هدش  یمهم  دادخر  هچ  هک  دینک  وج  تسج و  دیدرگب و  دیورب 
مرح هب  ات  تشاذـگ  اـپ  ریز  ار  اـیند  ماـمت  تخادرپ . شواـک  هب  نیمز  رد  هاـگ  نآ  تسا . نم  راـک  ربخ  نیا  ندروآ  تسد  هب  تفگ : نوعلم 

. تشگرب وا  دندز ، گناب  وا  رب  کئالم  هک  دور  مرح  هب  تساوخ  دنا ، هتفرگ  ار  مرح  فارطا  کئالم  دید  دیسر ،
. درگرب نوعلم ! يا  دنتفگ  دوش ، لخاد  ارح  هوک  بناج  زا  تساوخ  یم  دش و  کچوک  کشجنگ ، دننام 

؟ تسا هدش  عقاو  یمهم  ربخ  هچ  بشما  وگب  منک ، یم  لاؤس  وت  زا  فرح  کی  لیئربج ! يا  : تفگ
لیئربج تسه ؟ يا  هرهب  وا  رد  ارم  ایآ  دیسرپ : دش . دلوتم  بشما  تسادخ  ناربمایپ  نیرتهب  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  تفگ : لیئربج 
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(525  ) مدش یضار  تفگ : ناطیش  یلب ، تفگ : مراد ؟ يا  هرهب  وا  تما  رد  ایآ  دیسرپ : ریخ ، تفگ :
روانش بآ  رد  زور  لهچ  ار  وا  تخت  دنومن ، ینادنز  يا  هعلق  رد  ار  وا  زور  لهچ  دنتسب و  ریجنز  هب  ار  ناطیش  ترضح ، نآ  تدالو  ماگنه 

(526 .) دش دنلب  ناطیش  زا  الیواو  يادص  دندش و  نوگنرس  همه  اه  تب  دندرک ،

تب مکش  رد  ناطیش 

هجوت ریز  ناتـساد  هب  هراب  نیا  رد  نآ . مکـش  رد  ندش  لخاد  تب و  نابز  زا  یتح  دنک  یم  هدافتـسا  یهار  ره  زا  مدرم  نتفیرف  يارب  ناطیش 
: دینک

، ماصع ای  ماصع ، ای  تفگ : هک  مدینـش  ییادـص  تب  نورد  زا  مدرک . یناـبرق  یتب  يارب  يدنفـسوگ  يزور  دـیوگ : یم  یبلک  هلبج  نب  رمع 
. درک ادیپ  جاور  محر  هلص  دنام و  ظوفحم  اه  نوخ  دش ، دوبان  اه  تب  دمآ ، مالسا 

هک مدینش  لبج  نب  رکب  هب  باطخ  تب  زا  ییادص  زاب  مدرک . ینابرق  يرگید  يدنفسوگ  هدرک و  بجعت  هیضق  نیا  زا  نم  دیوگ : یم  ورمع 
یم بیذـکت  ار  وا  همامی  جـلف و  لها  و  همامت ، دـجن و  لها  و  دـننک ، یم  قیدـصت  ار  وا  برثی  لها  دـمآ ، ص )  ) لـسرم ربماـیپ  تفگ : یم 

. دنیامن
ماگنه نیا  رد  دندروآ . مالسا  دندمآ و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  تمدخ  لبج  نب  رکب  هلبج و  نب  ورمع  هیـضق ، نیا  زا  دعب 

مامت راعشا ، نیا  ندینش  زا  دعب  دناوخ . یتسرپ  تب  تب و  زا  دیجمت  فیرعت و  رد  يراعشا  لبه  تب  نورد  زا  دوب  رعـسم  شمان  هک  یناطیش 
. میوگب نخس  امش  يارب  رتشیب  یتسرپ  تب  هرابرد  ات  دییایب  مه  ادرف  تفگ : مدرم  هب  باطخ  ناطیش  هرابود  دنداتفا !؟ هدجس  هب  ناتـسرپ  تب 

تب نیا  نابز  زا  ار  تقیقح  ییایب و  مارحلا  دجسم  هب  دیاب  ادرف  مه  وت  دنتفگ - : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  هب  ناتـسرپ  تب  - 
نمؤم ياه  نج  زا  یکی  ماگنه ، نیا  رد  دـیدرگ . رطاخ  هدرـسفا  ناتـساد  نیا  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  يونـشب . گرزب 
تفگ یم  نخـس  تب  نورد  زا  هک  ار  یناطیـش  نم  دـیروایب . فیرـشت  مه  امـش  ادرف  امتح  هللا ! لوسر  ای  تفگ : دـمآ و  ترـضح  نآ  شیپ 

. تفگ مهاوخ  نخس  وا  ياج  هب  دوخ  متشک و 
مامت دش  مارحلادجسم  دراو  ترضح  نآ  یتقو  دندنام . ص )  ) ربمایپ راظتنا  هب  هدمآ و  درگ  ناطیش ، هتفگ  قبط  ناتـسرپ ، تب  همه  دعب  زور 
شوگ هب  يداد ، لوق  زورید  هک  ینانخـس  دنتفگ : لبه )  ) تب هب  هداد و  رارق  دوخ  ياج  هب  ار  اهنآ  اروف  ناکرـشم  دندش !! نوگنرـس  اه  تب 
لطاب ار  یتسرپ  تب  درک و  يرایسب  دیجمت  فیرعت و  ترضح  نآ  زا  دمآ و  رب  ییادص  لبه )  ) تب مکش  لخاد  زا  ناهگان  ناسرب !؟ دمحم 

: تفگ دومن و  مالعا 
دنیامن كرت  ار  یتسرپ  تب  دننک و  يوریپ  يو  زا  دیاب  مدرم  تسا . قح  رب  ربمایپ  ص )  ) دمحم ترضح  یسیع ، یـسوم و  از  دعب  مدرم ! يا 

. تسا لطاب  نآ  هک 
نید هب  ار  يا  هدع  هداد و  بیرف  ار  دوخ  هک  روط  نامه  هداد ؛ بیرف  مه  ار  اهتب  دمحم  دنتفگ : مه  هب  هدز  تلاجخ  نیگمرش و  ناتسرپ  تب 

(527 .) تسا هدرک  توعد  دوخ 

تخرد هاش  نایم  رد  ناطیش 

مدرم اب  اـج  نآ  زا  هتفر و  تخرد  ناـیم  هب  ناـنآ  ندومن  هارمگ  يارب  هکلب  دور ، یم  تب  نورد  مدرم  ندرک  فرحنم  يارب  اـهنت  هن  ناـطیش 
هاش نایم  زا  سر )  ) باحـصا اب  وا  نتفگ  نخـس  دـننام  دـنک . یم  کیرحت  شربمایپ  هیلع  رود و  ادـخ  زا  ار  انآ  دـیوگ و  یم  نخـس  لهاج 

. تخرد
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همامی فارطا  رد  هیکاطنا و  ای  قرـشم ، دالب  رد  ای  ناجییابرذآ ، هینیم  رد  هقطنم  رد  دواد  نب  نامیلـس  زا  دـعب  دـندوب  یموق  سر )  ) باحـصا
هیآ ریسفت  رد  نینمؤملاریما  دندرک . یم  یناگدنز 

( اریثک کلاذ  نیب  انورق  دومث و  سرلا و  باحصا  (و 
همـشچ رانک  مالـسلا  هیلع  حون  نب  تفای  تسد  هب  ( 528  ) يربونـص تخرد  مالـسلا  هیلع  حون  نافوط  زا  سپ  شر )  ) باحـصا دیامرف : یم 

! دندرک یم  تدابع  ار  نآ  سر )  ) باحصا دوب ، هدش  تشک  بآ ) نشور  )
، دادرخ تشهبیدرا ، نیدرورف ، دنفـسا ، نمهب ، يد ، رذآ ، نابآ ، ياـه  ماـن  هب  اوه  بآ و  شوخ  زبس و  رـس  يداـبآ  هدزاود  رد  تیعمج  نآ 
زا يا  هخاش  يداـبآ  ره  نوریب  رد  دوب . نآ  راـنک  رد  تخرد ) هاـش  و   ) رادنفـسا يداـبآ  نیرتگرزب  هک  دـندوب  نکاـس  رویرهـش  دادرم ، ریت ،

. دندوب هتخاس  يراج  تخرد  نآ  رانک  زا  بآ ) نشور   ) نامه زا  ار  يرهن  هتشاک و  ار  ربونص 
یتقو دـنتخادنا . یم  شتآ  لخاد  هدرک و  اه  ینابرق  دـندرک . یم  رازگرب  یبوک  ياپ  نشج و  هتفرگ و  دـیع  يداـبآ  کـی  رد  هاـم  ره  مدرم 

دوخ ناهانگ  شزرمآ  تساوخرد  دندرک و  یم  يراز  هیرگ و  هداتفا ، هدجـس  هب  ربونـص  تخرد  لباقم  رد  دش  یم  دنلب  اه  ینابرق  نآ  دود 
! دندومن یم  ار 

ار امش  مدش ، یضار  امش  زا  نم  ناگدنب ! يا  تفگ : یم  هدرک و  تبحص  نانآ  اب  تخرد  نایم  زا  یکزان  يادص  اب  ناطیـش  ماگنه ، نیا  رد 
. دیرادرب كاخ  زا  رس  متشذگ  رد  امش  ناهانگ  زا  مدیشخب و 

زور ات  دندومن  یم  رمخ  برش  دنتخادرپ ، یم  یبوک  ياپ  صقر و  هب  یلاحشوخ  زا  دندینـش  یم  ار  دندینـش  یم  ار  تراشب  نیا  مدرم  یتقو 
. دندش یم  قرفتم  دیسر و  یم  نایاپ  هب 

دندومن و یم  عامتجا  تخرد ) هاش   ) گرزب ربونص  رانک  رادنفـسا  رهـش  رد  يدابآ ، دزاود  تیعمج  دیـسر  یم  ارف  زورون  دیع  هک  یماگنه 
يرت ینالوط  ياه  هدجس  هداد و  رـس  يرتشیب  ياه  هلان  اه و  هیرگ  هدرک و  يرتدایز  ياه  ینابرق  دندرک ، یم  اپ  رب  يرتشیب  رورـس  نشج و 

نآ ياـه  تمعن  تشهب و  ترفغم ، وفع و  ناـهانگ ، شزرمآ  هب  ار  ناـنآ  يرت  نشخ  رتدـنلب و  يادـص  اـب  ناطیـش  نیب  نیا  رد  دـندرک . یم 
. داد یم  هدعو 

نیا دنتخادرپ . یم  يرتشیب  یبوک  ياپ  صقر و  هب  دندش  یم  لوغشم  بعل  وهل و  هب  دنتخانش و  یمن  اپ  زا  رـس  یلاحـشوخ  زا  اه  هراچیب  نآ 
. دنتشگ یم  رب  دوخ  ياه  يدابآ  هب  هدش و  قرفتم  مهدزیس  زور  رد  تشاد  همادا  زور  ات 13  راک 

مه اهنآ  داتـسرف . ناشیا  رب  هلظنح )  ) مان هب  يربمایپ  دـنوادخ  درک ، قرغ  تیـصعم  هانگ و  رد  دـیناشک و  یهارمگ  هب  ار  نانآ  ناطیـش  یتقو 
(529 .) دومن ناشتازاجم  باذع  نیرتدب  هب  درک و  بضغ  نانآ  رب  ادخ  دندرک . ینادنز  هاچ  رد  ار  ربمایپ 

هکم یتسیرورت  ییآ  مهدرگ  رد  ناطیش 

اهنآ ياه  هلیح  دریگ و  یم  قنور  زور  ره  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  يربمایپ  دـندید  شیرق  راـفک  یتقو  هدـش : تیاور 
. دنداد بیترت  يا  هژیو  تسشن  هودنلا ) راد   ) رد شیرق  ياهدرکرس  هدیشخبن  يدوس 

مه نوعلم  ناطیش  تفرگ . لکش  شیرق  نارس  زا  رفن  لهچ  زا  ییآ  مهدرگ  نیا  دنداد . یمن  هار  دوب  رت  مک  لاس  لهچ  زا  شنس  هک  یـسک 
نم يءار  هب  امش  متسه و  دجن )  ) لها زا  يدرمریپ  داد : باوج  یتسیک ؟ تفگ : نابرد  دوش ، لخاد  تساوخ  دمآ ! رد  يدرمریپ  تروص  هب 

نابرد میوگب ، امـش  هب  باب  نیا  رد  ار  دوخ  يءار  هک  ما  هدمآ  دـیا . هدـش  عمج  درم  نیا  تسد  زا  یـصالخ  يارب  مدینـش  دـیراد !؟ جایتحا 
نایم رد  شیرق ! هورگ  يا  تفگ : لهجوبا  درک ، ادیپ  تیمسر  سلجم  یتقو  تسـشن . دوخ  ياج  رد  دش و  لخاد  مه  وا  وش ، لخاد  تفگ :

ار ام  دنیآ و  یم  هکم  هب  هرمع  جح و  يارب  هبترم  ود  لاس  ره  ملاع  فارطا  زا  مدرم  مییادـخ ، هناخ  لها  ام  دوبن ، رتزیزع  ام  زا  یـسک  برع 
. دنراد یم  یهارمگ 
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رارق دوخ  نیما  ار  وا  يوگ  تسار  رظن  زا  دروآ . رب  رـس  ام  نایم  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللادـبع  نب  دـمحم  هک  نآ  ات  میدوب  نینچ 
. دهد یم  تبسن  ام  هب  ار  يدرخ  یب  دیآ ، یم  نآ  يوس  هب  نامسآ  ياهربخ  تسا ، ادخ  ربمایپ  دنک  یم  اعدا  هدش  گرزب  هک  نالا  میداد .
زیچ چیه  دنا و  شتآ  رد  ام ، ناگتشذگ  دیوگ : یم  تسا . هدومن  هدنکارپ  ار  ام  تعامج  دساف و  ار  ام  ناناوج  دیوگ . یم  دب  ام  نایادخ  هب 

! دـشکب یناهنپ  ار  وا  میتسرفب  ار  یـسک  تفگ : يرکف ؟ هچ  دـنتفگ : همه  ما ، هدرک  يرکف  وا  يارب  نم  تسین . رت  نیگنـس  اـم  يارب  نیا ، زا 
باوج ارچ ؟ دـنتفگ : تسا . ثیبخ  رایـسب  رکف ، نیا  تفگ : ناطیـش  میهدـب ! وا  نوخ  يارب  هید  هد  دـندرک  بلط  ار  وا  نوخ  مشاه  ینب  رگا 

؟ دوش هتشک  تسا  رضاح  یسک  هچ  هدنشک ، یم  ار  وا  هدنشک  مشاه  ینب  اریز  داد :
یم ینادـنز  اج  نآ  رد  ار  وا  میراذـگ ، یم  نآ  رد  ییاه  خاروس  میزاس . یم  مکحم  ینامتخاس  دـنتفگ : فلخ  نبا  هیما  لـئاو و  نب  صاـع 

! دریمب ات  دنامب  اج  نامه  دور ! وا  شیپ  دناوتن  یسک  ات  میدنب  یم  ار  نآ  رد  مینک و 
. دنهد یم  تاجن  ار  وا  دنهاوخ و  یم  کمک  مدرم  زا  جح  ماگنه  مشاه  ینب  تسا . رتدب  یلوا  زا  داهنشیپ  نیا  تفگ : ناطیش 

هراپ هکم  ياه  هوک  رد  ار  وا  رتش  ات  مینک  یم  نوریب  رهـش  زا  میدنب ، یم  مکحم  مینک و  یم  راوس  یـشومچ  رتش  هب  ار  وا  تفگ : نایفـسوبا 
. دنک هراپ 

اب تسا . رت  نابز  شوخ  رتور و  شوخ  سک  همه  زا  وا  مینک ، نوریب  هدـنز  ار  وا  رگا  تسا . رتدنـسپان  اهنآ  همه  زا  يار  نیا  تفگ : ناطیش 
ناریح رافک  همه  درب ! یم  نیب  زا  ار  امش  دنک و  یم  هلمح  هدرک  زیهجت  يرکـشل  دیامن . یم  دوخ  هتفیرف  ار  برع  لیابق  همه  ینابز  نیریش 

کی هلیبق  ره  زا  هک  تسا  نیا  نم  رظن  داد : باوج  درک ؟ دیاب  هچ  تسیچ و  رما  نیا  هرابرد  وت  رظن  درمریپ ! يا  دنتفگ : ناطیـش  هب  دـندش و 
. دیشکب ار  وا  دیزیر و  وا  رس  رب  ریشمش  اب  هبترم  کی  همه  دینک و  ادص  مه  دوخ  اب  رفن  کی  مه  مشاه  ینب  زا  رفن ،

. دیهدب اهنآ  هب  دنهاوخب  هید  رگا  دننک ، وا  نوخ  بلط  دناوت  یمن  مشاه  ینب  دوش و  یم  شخپ  لیابق  نایم  رد  وا  نوخ  تروص  نیا  رد 
لمع هدیدنـسپ و  ار  نامه  تسا و  رتهب  همه  زا  يدجن  درمریپ  نیا  يار  دنتفگ : قافتا  هب  همه  میهد و  یم  هید  ام  دنتفگ : هکم  ياروش  لها 

(530 .) دندرک

ردب گنج  رد  ناطیش 

شیرق دزن  کلام  نب  هقارـس  تروص  هب  سیلبا  تفرگ ، ناماس  اـه  فص  و  دنتـسب ، فص  مه  ربارب  رد  ناکرـشم  مالـسا و  رکـشل  هک  یتقو 
: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  نآرق  دمآ .

لکـش هب  نـالهاج  نآ  نداد  بیرف  يارب  و  دوـمن -  اـبیز  ناـشرظن  رد  ار  اـنآ  تشز  رادرک  ناطیـش  هـک ، ار  یتـقو  رآ  داـی  هـب  ربماـیپ ! يا  -
. دینادرگ هتسارآ  نانآ  دید  هب  ار  ناشدیلپ  ياهراک  مهد و  یم  يرای  ار  امش  دوخ  هلیبق  اب  نم  تفگ : و  دمآ -  رد  يدرمریپ 

نم مویلا  مکل  بلاغ  لاق ال  و  ، ) دوش یمن  بلاغ  امـش  رب  يدحا  دنرادن -  ار  امـش  تمواقم  بات  ناناملـسم  زورما -  نینچ  مه  دوزفا : زین  و 
نیا اب  تفگ : داد و  ناشن  رافک  هب  هدرک و  رضاح  ار  نیطایش  زا  رایسب  يرکشل  ما و  هدنهد  ناما  ار  امش  زورما  نم  و  مکلراج ) ینا  سانلا و 

(531 !.) منابیتشپ ار  امش  ما و  هدمآ  امش  کمک  هب  رکشل 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  نوچ  درک . یم  هلمح  رکـشل  شیپاشیپ  زا  تفرگ و  تسد  هب  ار  ملع  سپـس  دیهد . نم  هب  ار  مچرپ 

. دش عرضت  اعد و  لوغشم  درک و  دنلب  زاین  یب  قلاخ  هاگرد  هب  زاین  تسد  هدید  نینچ  ملس 
نیگمغ هللا ! لوسر  ای  تفگ : دش و  لزان  لیئربج  دتسرپ . یمن  ار  وت  یسک  نیمزرـس  نیا  رد  رگید  دنوش ، هتـشک  اه  نیا  رگا  ایادخ ! تفگ :

، داتـسیا ترـضح  دـش  رهاظ  رکـشل  رـس  يالاب  رب  رایـسب  قرب  اب  یهایـس  ربا  ماگنه  نیمه  رد  داتـسرف . هتـشرف  رازه  اـب  ارم  دـنوادخ  شاـبم ،
زور نآ  هک  تسا  یبسا  مان  موزیه   ) موزیه يا  ورب  کیدزن  تفگ : یم  هک  دندینش  يزاوآ  و  دندینش ، یم  نآ  زا  هحلـسا  يادص  ناناملـسم 

تـسد زا  ار  ملع  دوب  ماشه  نب  ثراح  تسد  رد  شتـسد  هک  یلاح  رد  دـید  ار  نیما  لـیئربج  نیعل  سیلبا  نوچ  دوب ) راوس  نآ  رب  لـیئربج 
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! دنک رارف  هک  تشگرب  بقع  هب  تخادنا و 
. دینیب یمن  امش  هک  ار  يزیچ  منیب  یم  نم  تفگ : سیلبا  يراذگ ؟ یم  اهنت  ار  ام  یلاح  نینچ  رد  يور ؟ یم  اجک  هقارس ! يا  تفگ : ثراح 

مسرت یم  ادخ  باقع  بضغ و  تردق و  زا  مرازیب . امش  زا  تفگ : و  دینیب ! یمن  امش  منیب و  یم  ار  نامسآ  ناگتـشرف  زا  یمیظع  يورین  نم 
(532 .) تسا رایسب  دنوادخ  باقع  هک 

اب ناطیـش  ار . هنیدـم  ناگیامورف  رگم  منیب ، یمن  يزیچ  نم  ییوگ . یم  غورد  وت  هقارـس ! يا  تفگ : تسا  هقارـس  هک  نآ  نامگ  هب  ثراـح 
. دنتخیرگ مه  مدرم  وا  یپ  رد  تخیرگ . دروآ و  نوریب  وا  تسد  زا  ار  دوخ  تسد  دز و  ثراح  هنیس  رب  دوخ  تسد 

: تسا هدرک  نایب  يراعشا  بلاق  رد  ار  هکئالم  سرت  زا  ناطیش  رارف  خیرات و  هکت  نیا  انالوم 
مکی دص  دش  هپس  رد  ناطیش  نوچمه 

مکل راج  یننا  هک  نوسفا  دناوخ 
دندش رضاح  وا  تفگ  زا  شیرق  نوچ 

دندمآ تاقالم  رد  رکشل  ود  ره 
یهپسا هکئالم  زا  ناطیش  دید 

یهر ردنا  نانمؤم  فص  يوس 
هدز فص  اهورت  مل  ادونج  نا 

هدکشتآ میبز  وا  ناج  تشگ 
تفرگ یم  هدیشک  سپاو  دوخ  ياپ 

تفگش نم  یهاپس  منیب  یمه  هک 
نیه لکش  هقارس  زا  ثراح  تفگ :

نینچ نیا  یتفگن  یم  وت  ارچ  ( 533  ) يد
برح منیب  یمه  نم  مد  نیا  تفگ :

برع شیشاعج  ینیب  یم  تفگ :
گنن وت  يا  کیل  نیا  ریغ  ینیبن  یم 
گنج تقو  نیا  دوب  فال  نامز  نآ 
مدش نادنیاپ  هک  یتفگ  یمه  يد 

مد هب  مد  ترصن  حتف و  ناتدوب  هک 
نیعل يا  يدوب  ( 534  ) شیجلا میعز  يد 

نیهم زیچان و  درمان و  نامز ، نیو 
میدمآ وت و  مد  نآ  میدروخب  ات 

میدش مزیه  ام  یتفر و  ( 535  ) نوت هب  وت 
نیا تفگ : هقارس  اب  ثراح  هک  نوچ 

نیعل نآ  دش  نیگ  مشخ  شباتع  زا 
دیشک وا  تسد  نیمشخ ز  دوخ  تسد 

دیسر لد  درد  شوا  تفگ  نوچ ز 
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تخیرگ ناطیش و  تفوک  ار  شا  هنیس 
تخیر رکم  نیز  ناگراچیب  نآ  نوخ 

وا ملاع  نیدنچ  درک  ناریو  هک  نوچ 
مکنم يرب  ینا  تفگب  سپ 
شتخادنا شا  هنیس  ردنا  تفوک 

(536  ) شتخات تبیه  وچ  دش  نازیرگ  سپ 
ات هک  يداد  ما  هدـعو  اراگدرورپ ! تفگ : تفر و  ورف  بآ  رد  دندیـسر . ایرد  هب  ات  تخادرپ  وا  بیقعت  هب  درک و  لابند  ار  ناطیـش  لـیئربج 

؟ ینامیشپ يداد  نم  هب  هک  یتلهم  زا  رگم  ادخ ! يا  نک ، افو  دوخ  هدعو  هب  منامب ، هدنز  ایند  رخآ 
يرارف ار  ام  هقارس  دنتفگ : دندیسر  هکم  هب  هک  یماگنه  دنتشگرب . هکم  فرط  هب  مه  هیقب  دندش و  ریسا  يا  هدع  هتـشک و  رافک  زا  يا  هدع 

. داد
. مدینش ار  امش  نتخیرگ  ربخ  هک  یتقو  ات  مدشن  ربخ  اب  امش  گنج  زا  نم  تفگ : دومن و  دای  دنگوس  دمآ . شیرق  دزن  دیسر ، هقارس  هب  ربخ 

. مدوبن رضاح  الصا  گنج  نآ  رد  نم 
هدـش اهنآ  تسکـش  ثعاـب  هدـمآ و  رد  هقارـس  لکـش  هب  هک  هدوب  ناطیـش  تخیرگ  هک  یـسک  نآ  دـندیمهف  هزاـت  دـندش ، ناملـسم  یتقو 

(537 .) تسا

رسای رامع  ناطیش و 

شتدابع ندـش و  ناملـسم  اب  دوب  فلاخم  وا  اب  زاغآ  نامه  زا  تفرن . ناطیـش  نامرف  راب  ریز  لوا ، زا  هک  تسا  یناسک  هلمج  زا  مه  رامع ) )
لوسر ترضح  هک  اهرفس ، زا  یکی  رد  هدش : دراو  هچ  نانچ  . دز نیمز  رب  ار  وا  تفرگ و  یتشک  ناطیش  اب  هبترم  دنچ  درک . یم  تیذا  ار  وا 

نالف رد  هک  یهاچ  زا  ورب  دومرف : رامع )  ) هب ترـضح  نآ  دـش . مامت  نانآ  بآ  دـنتفر ، یم  دوخ  باحـصا  اـب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
. روایب بآ  تسا  نابایب  عضوم 

نکـسم هاچ  اریز  يرادرب ! بآ  هاچ  نیا  زا  مراذـگ  یمن  تفگ : دـمآ و  ناطیـش  درادرب ، بآ  تساوخ  یم  دیـسر ، هاچ  رانک  راـمع )  ) یتقو
. تسا نیطایش 

یتقو تسکش . ار  ناطیـش  ینیب  نآ  اب  تشادرب و  یگنـس  دز . نیمز  رب  ار  ناطیـش  هلمح  کی  اب  داتفا . رد  وا  اب  داتـسیا و  شربارب  رد  رامع ) )
. تسا روجنر  رغال و  رایسب  دید  تسشن ، وا  هنیس  يور 

یناسنا رب  مرغال  نینچ  هک  مه  نم  دنرغال ، یضعب  قاچ و  نیطایـش  زا  یـضعب  تفگ : باوج  رد  دنارغال ؟ نینچ  نیطایـش  همه  ایآ  دیـسرپ :
. ما هدش  رغال  ور  نیا  زا  مروخب ، وا  ياهاذغ  زا  مناوت  یمن  نم  دیوگ و  یم  هللا ) مسب   ) اذغ ندروخ  عقوم  هک  متسه  لکوم 

یم دای  وت  هب  يزیچ  يدز  نیمز  هب  ارم  زین  هعفد  نیا  رگا  میریگب ، یتشک  رگید  راب  ات  وش  دـنلب  نم  هنیـس  يور  زا  رامع !)  ) يا تفگ : سپس 
. يربب عفن  نآ  زا  هک  مهد 

. وگب يداد ، لوق  نم  هب  هک  ار  يزیچ  تفگ : دز و  نیمز  رب  ار  ناطیـش  مه  راـب  نیا  دـنتفرگ . یتـشک  دـش و  دـنلب  وا  هنیـس  يور  زا  راـمع ) )
. دننک یم  رارف  نآ  زا  نیطایش  یسرکلا ) هیآ   ) صوصخ هب  دوش  هدناوخ  نآرق  هک  يا  هناخ  ره  رد  نادب  رامع !)  ) يا تفگ : ناطیش 

يارب ار  ناتساد  و  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تمدخ  تشگرب  دومن و  بآ  رپ  ار  دوخ  کشم  درک و  اهر  ار  وا  رـسای  رامع ) )
(538 .) دومن فیرعت  ترضح  نآ 
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اروشاع زور  رد  ناطیش 

رضاح اه  گنج  مامت  رد  دنک ، یم  ادیپ  روضح  تافالتخا  مامت  رد  اذل  دریگب . مدآ  دالوا  زا  ار  دوخ  ماقتنا  هک  هتفرگ  میمـصت  نیعل  ناطیش 
یم رو  هلعش  ار  گنج  شتآ  دناشک و  یم  نادیم  يوس  هب  دنادرگ ، یم  رب  هلیح  اب  ار  نایرارف  دنک ، یم  تیوقت  ار  نمشد  ههبج  دوش و  یم 

. دزاس
نیسح ماما  رکشل  زا  سک  ره  تخادرپ . صقر  یبوکیاپ و  هب  هدرک و  عمج  ار  دوخ  نایرکـشل  مامت  هک  دوب  اروشاع  زور  اهاج  نآ  زا  یکی 

هب ناطیـش  دندرک ، یم  رارف  دعـس  رمع  ایرکـشل  زا  مادـک  ره  درک . یم  صقر  دز و  یم  دایرف  یلاحـشوخ  زا  دـش ، یم  دیهـش  مالـسلا  هیلع 
رب ياو  تفگ : یم  دنادرگ . یم  رب  نادیم  هب  ار  نانآ  تفرگ و  یم  ار  ناش  هار  رس  دمآ و  یم  رد  اهرکـشل  ياه  هدرک  رـس  زا  یکی  تروص 
!؟ تفر اجک  امـش  تریغ  یگنادرم و  دیا ! هدـش  نازیرگ  حورجم  سک و  یب  هنـشت و  رفن  کی  زا  عاجـش ، نادرم  تیعمج و  همه  نیا  امش ،

. دییامن ناراب  ریت  ار  وا  دیناوت ، یمن  رگا  دیروآ و  رد  ياپ  زا  ریشمش  برض  اب  دینک ، هرصاحم  ار  وا  دیدرگرب 
اب کیدزن  زا  دـندرک  یمن  تءارج  نوچ  اهنآ  یلو  درک . یم  داجیا  گنج  رد  رگید  يروش  دـینادرگ و  یم  رب  ار  رکـشل  گنرین  هلیح و  اـب 

هبعش هس  ریت  هک  یتقو  دوب . هدروآ  رد  رپ  غرم  دننام  هک  دنتخادنا  مولظم  نآ  يوس  هب  ریت  ردق  نآ  رود ، زا  دنگنجب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
زا نیمز  نامسآ و  نایم  ناطیش  داتفا . نیمز  رب  بسا  يالاب  زا  مالسلا  هیلع  ماما  دمآ ، نوریب  رـس  تشپ  زا  تسـشن و  ماما  هنیـس  رب  دولآ  رهز 

رتدوز رکـشل  ات  دیـشوک  یم  وا  متفرگ . ار  دوخ  ماقتنا  مدرک و  یلاخ  مدآ  دالوا  رـس  رب  ار  دوخ  هنیک  زورما  تفگ : دز و  داـیرف  یلاحـشوخ 
(539 .) دنک مامت  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  راک 

يا مدرک : ضرع  متفر و  شیپ  مدید ، ناشیا  رد  ار  گرم  راثآ  نم  دز ، مراوگرزب  ردـپ  رـس  رب  تبرـض  مجلم  نبا  یتقو  دـیامرف : یم  بنیز 
رون يا  دومرف : ترـضح  نآ  مونـشب . امـش  كرابم  بل  ود  زا  ار  نآ  مراد  تسود  تسا  هتفگ  نم  يارب  زا  یثیدح  نمیا ) ما  ! ) راوگرزب ردپ 

شرتخد يارب  ار  زور  نآ  ياه  يراتفرگ  البرک و  ياه  تبیـصم  زا  یخرب  هتفگ و  وت  هب  نمیا ) ما   ) هک تسا  ناـمه  ثیدـح  نم ! ناگدـید 
: دومرف داد ، یم  ربخ  ثیدح  نیا  هب  ار  ام  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  ینامز  دومرف : هک  ییاج  ات  درک  نایب  بنیز 

: دیوگ یم  شناراداوه  نیطایش و  هب  دنک و  یم  زاورپ  نیمز  رساترس  رد  یماکداش  تدش  زا  دوخ ، نیطایش  اب  سیلبا  زور ، نآ  رد  یلع ! ای 
اهنآ هب  ار  منهج  مدرک ، مهارف  اهنآ  يارب  ار  یتخبدب  نیرترب  متفرگ ، مدآ  نادـنزرف  زا  ار  دوخ  ماقتنا  هک  دیـشاب  داش  نیطایـش ! تعامج  يا 

. دنیوج يرای  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  زا  دنوش و  هداوناخ  نیا  نماد  هب  تسد  هک  یتعامج  رگم  مداد ، ثاریم  هب 
ات دنزرو  ینمشد  اهنآ  ناتـسود  هداوناخ و  نیا  هب  هک  دینک  يراک  هداوناخ ، نیا  هب  ینیبدب  داجیا  هار  رد  شـشوک  داب  امـش  رب  نیطایـش ! يا 

. ددرگن راگتسر  اهنآ  زا  رفن  کی  دوش و  راوتسا  مدرم  رد  یهارمگ  رفک و 
وا راک  هک  نیا  اب  تفگ : تسار  نخس  نیا  رد  سیلبا  نامگ  یب  مناگدید ! رون  يا  دومرف : بنیز  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  نآ ، زا  دعب 
امش یتسود  نتشاد  اب  یهانگ  چیه  درادن ، يا  هدیاف  امش  اب  ینمشد  نتـشاد  اب  یحلاص  لمع  چیه  دناد  یم  اریز  تسا ؛ نتفگ  غورد  هشیمه 

یتیصعم هانگ و  رگا  دنراد ، امش  هب  هک  يا  هقالع  هطساو  هب  امش  نایعیـش  ینعی ، هریبک ) ناهانگ  رگم  ، ) دناسر یمن  ناسنا  هب  ینایز  ررض و 
. دوش یمن  اهنآ  هجوتم  يررض  دنیامن  كرت  ار  دوخ  ناهانگ  دنوش و  هبوت  هب  قفوم  دنیامن و 

ناشلاح هب  يدوس  نانآ  تادابع  دنتسرپب ، ار  ادخ  سنا  نج و  دننام  رگا  دنراد ، امش  اب  هک  یتوادع  ینمشد و  هطـساو  هب  امـش ، نانمـشد  و 
(540 .) تشاد دهاوخن 

دیشک دایرف  ریدغ  دیع  رد  ناطیش 

، تساوخ يا  هراچ  هار  تفگ و  زاب  نانآ  يارب  ار  دوخ  لد  درد  درک و  عمج  ار  دوخ  نادـنزرف  دیـشک ، دایرف  ناطیـش  هک  ییاـهاج  زا  یکی 
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. دناوخ دوخ  زا  دعب  هفیلخ  ار  بلاط  یبا  نب  یلع  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  هک  هاگ  نآ  دوب . ریدغ  دیع  زور 
دیع رد  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  ینامز  دومرف : ترـضح  نآ  هک  دـنک  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  دـمحم  ماما  زا  رباـج 
دوخ نایرکـشل  نایم  رد  ناطیـش  داد . شرارق  دوخ  زا  دـعب  نیـشناج  دومن و  یفرعم  مدرم  هب  درک و  دـنلب  تفرگ ، ار  یلع  تسد  مخ  ریدـغ 

هدیسر وت  هب  یتبیصم  هچ  ام ! يالوم  يا  دنتفگ : دندمآ و  دورف  وا  فارطا  دندوب  اجک  ره  رد  وا  دالوا  نایرکـشل و  مامت  هک  دیـشک  يا  هرعن 
! میدوب هدینشن  وت  زا  رت  كانتشحو  نیا  زا  يدایرف  لاح  هب  ات  ام  یتحاران ؟ ردق  نیا 

تیـصعم و ار  ادخ  تمایق ، زور  ات  یـسک  دوش  یلمع  دـسر و  رخآ  هب  رگا  هک  داد  ماجنا  ار  يراک  زورما  ربمغیپ  نیا  تفگ : اهنآ  هب  ناطیش 
یمن رتارف  مدـق  يراگتـسر  هار  زا  دـنور ، یم  شیپ  تماـما  تیـالو و  یـسانشادخ ، اوـقت و -  نید و  يوـس  هب  همه  دـنک -  یمن  یناـمرفان 

ار وا  يدرک ، نوریب  تشهب  زا  ار  مدآ  هک  یتسه  یـسک  وت  شابم ، سویءام  هدـم ، هار  دوخ  هب  یتحاران  اـم ! گرزب  يا  دـنتفگ : دـنراذگ - 
درم نیا  دنتفگ : دندوب ، تیعمج  رد  هک  نیقفانم  عقوم  نیمه  رد  درک -  یهاوخ  يرکف  هدنیآ  رد  مه ، مهم  رما  نیا  يارب  يدومن ، تخبدـب 

! دشاب دنوادخ  روتسد  هک  نیا  هن  دنز ، یم  فرح  سوه  اوه و  يور  زا 
ایآ داد . ماجنا  ار  يراک  نینچ  هک  هدش  هناوید  ملـسو ) هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح   ) وا دنتفگ : مه  هب  رمع ) رکبوبا و   ) رفن ود  نآ 
یم ایآ  تفگ : درک و  دوخ  ناراد  فرط  هب  ور  ناطیـش  سپـس  دـخرچ . یم  دـنز  یم  رود  شرـس  هساک  رد  وا  نامـشچ  هنوگچ  دـینیب  یمن 

؟ ارچ دنتفگ : اهنآ  مدرک ؟ نوریب  تشهب  زا  ار  وا  متخیوآ و  رد  مدآ  اب  هتشذگ  رد  نم  دیناد 
موق و نیا  درک . یم  شتـسرپ  ار  وا  دـشن و  رفاک  ادـخ  هب  یلو  دومن ، ضقن  درک و  شومارف  دوب  هتـسب  ادـخ  اب  يدـهع  مدآ  تفگ : ناـطیش 

. دندش رفاک  شلوسر  ادخ و  هب  دنتسکش و  دندوب  هتسب  ادخ  اب  هک  يدهع  رمع ) رکبوبا و  هلمج  زا   ) تیعمج
یلع زا  ار  قح  ندرک و  عاـمتجا  هدـعاس  ینب  هفیقـس  رد  مدرم  دوـمن ، تلحر  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوـسر  ترـضح  هک  نآ  زا  سپ 

تفر و نآ  يالاب  درک و  رایتخا  يربنم  دیشوپ ، یگرزب  ربک و  سابل  تشاذگ ، رس  رب  یجات  ناطیـش  دندروآ . راک  يور  ار  رکبوبا  دنتفرگ ،
، دـیزاس اـپرب  زاوآ  زاـس و  سلجم  دـینک ، يداـش  تفگ : اـهنآ  هب  درک . عمج  دوخ  رود  هداـیپ  ماـظن و  هراوس  زا  ار  دوـخ  نایرکـشل  عـیمج 
تعاطا و ار  ادـخ  یـسک  رگید  دـننک -  یم  نیهوت  ترـضح  نآ  هب  دـنیوگ و  یم  نیقفانم  هک  یتاملک  نیا  اـب  نوچ  دـییامن -  یلاحـشوخ 

. دنادرگرب میقتسم  هار  هب  ار  مدرم  دیایب و  نامز ) ماما   ) اهنآ ماما  یتقو  ات  دنک . یمن  تدابع 
: دندومرف توالت  ار  هیآ  نیا  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  دعب ، دیوگ : یم  رباج 

نینموملا نم  اقیرف  الا  هوعبتاف  هنظ  سیلبا  مهیلع  قدص  دقل  و 
زا يا  هدـع  رگم  دـندومن ، تعاـطا  ار  وا  مدرم  داد  هوـلج  مدرم  رظن  رد  تقیقح  قدـص و  ناوـنع  هب  ار  دوـخ  لـطاب  ناـمگ  نظ و  ناطیـش  )

(541 (.) دندرکن تعاطا  ار  وا  هک  نانمؤم 
هک دوب  هدرک  نامگ  سیلبا  دنز ، یم  فرح  يوه  يور  زا  ترـضح  نآ  دـندوب : هتفگ  مخ  ریدـغ  رد  ناقفانم  یتقو  تسا : نینچ  هیآ  لیوات 

ار تماما  همه  دش و  لیدبت  تیقح  هب  سیلبا  نظ  درک . دنهاوخ  اهر  ار  تماما  مدرم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تلحر  زا  دعب 
(542 .) يرفن دنچ  رگم  دندرک  اهر 

دنک یم  تعیب  هک  یسک  نیلوا  ناطیش 

یم کمک  وا  هب  یهاگ  نم  دوب . ترـضح  نآ  نداد  لـسغ  لوغـشم  هناـخ  رد  یلع  دومرف ، تلحر  مالـسا  ربمغیپ  یتقو  دـیوگ : یم  ناـملس 
؟ يراد ربخ  هچ  ناملس ! يا  دیسرپ : یلع  متشگرب ، هناخ  هب  دجـسم  زا  یتقو  متفرگ . یم  ربخ  مدرم  زا  مدمآ و  یم  دجـسم  هب  یهاگ  مدرک ،
اب تسد  ود  اب  هکلب  تسد  کی  اب  هن  مدرم  هتسشن ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ربنم  رب  رکبوبا  هک  نیا  هزات  ربخ  مدرک : ضرع 

. دننک یم  تعیب  وا 
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اب تفر و  ربنم  يالاب  هک  یسک  نیلوا  ایآ  درک ؟ تعیب  وا  اب  لوا  یسک  هچ  يدش  هجوتم  ایآ  ناملس ! يا  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
؟ دوب یسک  هچ  دومن  تعیب  وا 

، دش یم  هدید  هدجـس  ياج  شمـشچ  ود  نایم  هدز ، هیکت  ییاصع  رب  هک  مدید  ار  هدروخ  لاس  درمریپ  یلو  متخانـشن ، ار  وا  تفگ : ناملس 
دننام هک  یلاح  رد  تفر  ربنم  يوس  هب  مدرم  يالبال  زا  دشاب . يدهاز  يو  دیاب  هک  دومن  یم  روط  نیا  هتسب و  هنیپ  هدجـس  رثا  رد  وا  یناشیپ 

. تخیر یم  کشا  ناراب 
ولج ار  شتسد  رکبوبا  نک ! زارد  میوس  هب  تعیب  يارب  ار  تتسد  رکبوبا ! يا  منیب . یم  اج  نیا  ار  وت  مندرم  زا  لبق  هک  رکـش  ار  ادخ  تفگ :

. دش جراخ  دجسم  زا  دمآ و  نییاپ  ربنم  زا  مدآ ! زور  دننام  تسا  يزور  زورما ، تفگ : درک و  تعیب  مه  وا  درب 
هک نیا  دننام  مدش . تحاران  شراتفگ  زا  یلو  یلع ، ای  هن  درک : ضرع  یتخانـش ؟ ار  وا  ایآ  ناملـس ! يا  دیـسرپ : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

. دوب هتفرگ  هرخسم  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  گرم 
رما هب  نم  ندش  بوصنم  دهاش  مخ  ریدغ  زور  شنارای  سیلبا و  داد ، ربخ  نم  هب  ربمایپ  دوب . ناطیـش  وا  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
هللا یلص  مرکا  ربمایپ  دومن . نانآ  رایتخا  بحاص  ار  نم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  ادخ و  هک  دندوب  هاوگ  زین  و  دندوب . ادخ 

. دنهد عالطا  نابیاغ  هب  نارضاح  داد  روتسد  نانآ  هب  مه  ملس  هلآ و  هیلع و 
هتفرگ و رارق  دنوادخ  تمحر  فطل و  دروم  تما  نیا  دنتفگ : دندروآ و  يور  نیطایـش ، دوخ  هب  نانآ  ناگرزب  نیطایـش و  مخ ، ریدغ  زور 

هللا یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  دـعب  ماما  هاگ و  هانپ  هاگ  نآ  درک . میهاوخن  ادـیپ  هار  تما  نیا  رب  رگید  ام  دوب . دـنهاوخ  رود  هانگ  زا  سپ  نیا  زا 
. دوب هدش  نوزحم  هتفرگ و  مه  ناطیش  دنتخانش و  ار  ملس  هلآ و  هیلع و 

اب هدعاس  ینب  هفیقـس  رد  مدرم  هک : داد  ربخ  نم  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ناملـس ! يا  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
لوا دنیآ . یم  دجسم  هب  دعب  دنیامن ، یم  لالدتسا  ام  لیلد  اب  دننک ، یم  ادیپ  فالتخا  ام  قح  رـس  رب  نآ  زا  دعب  درک . دنهاوخ  تعیب  رکبوبا 

. تفگ دهاوخ  ار  فرح  نیا  دوب و  دهاوخ  يدجن  درمریپ  تروص  هب  هک  تسا ! ناطیش  دنک ، یم  تعیب  وا  اب  هک  یسک 
رد اـهنآ  درک ، عمج  دوخ  رود  ار  نیطایـش  ماـمت  و  دز ، داـیرف  یلاحـشوخ  يور  زا  نتفر ، نوریب  زا  دـعب  ناملـس ! يا  دومرف : ترـضح  دـعب 
یم مه  ناطیـش  يدرک . نوریب  تشهب  زا  ار  مدآ  هک  یتسه  یـسک  ناـمه  وت  اـم ، گرزب  و  سیئر ! يا  دـنتفگ : دـندرک و  هدجـس  شلباـقم 

؟ دیدید هنوگچ  ارم  هلیح  هشقن و  مرادن ! نانآرب  یهار  رگید  نم  دیا  هدرک  لایخ  دشن ؟ هارمگ  شربمایپ  زا  دعب  تما  مادک  دیوگ :
نامه نیا  ناملس ! يا  دنتفرن ؟! شراب  ریزو  دندرک ، تفلاخم  یلع  زا  تعاطا  هب  عجار  شلوسر ، ادخ و  روتـسد  اب  تلم  هک  دوب  نم  هلیح  زا 

: دیامرف یم  نآرق  رد  هک  تسا  دنوادخ  هتفگ 
(543 () دیناسر لمع  هلحرم  هب  دوب ، هدوب  اهنآ  هرابرد  هک  یسدح  ناطیش  انامه ، )

(544 .() دندرک تفلاخم  وا  اب  هدرکن و  ناطیش  زا  تعاطا  اهنآ  هک  نانمؤم  زا  یهورگ  رج  دندرک  يوریپ  ار  ناطیش  اهنآ  سپس  )
دز و نیمز  رب  تفرگ و  شنابیرگ  تخانش ، ار  وا  دید و  دوخ  هناخ  رد  رب  ار  ناطیش  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 

. مهد یتراشب  ار  وت  ات  وش  دنلب  نم  هنیس  يور  زا  یلع ! ای  تفگ : ناطیش  تسشن . شا  هنیس  يور 
تدـنزرف دوش ، تمایق  زور  نوچ  تفگ : يراد ؟ نم  يارب  یتراـشب  هچ  نوعلم ! يا  دومرف : تساـخرب و  وا  هنیـس  يور  زا  مالـسلا  هیلع  یلع 

ار شتآ  زا  يدازآ  طارص و  زا  روبع  زاوج  دوخ  نایعیش  هب  پچ  فرط  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  شرع و  تسار  فرط  زا  مالـسلا  هیلع  نسح 
. دنهد یم 

. تسشن وا  يور  دز و  نیمز  رب  دومن و  دنلب  ار  وا  دز ، مهاوخ  نیمز  هب  ار  وت  نم  تفگ : دش و  دنلب  ترضح  نآ  زاب 
هیلع مدآ  دـنوادخ  هک  يزور  نآ  یلع ! اـی  تفگ : درک  اـهر  ار  وا  یتـقو  مهد . وت  هب  رگید  یتراـشب  اـت  نک  اـهر  ارم  یلع ! اـی  درک : ضرع 

: درک باطخ  اهنآ  هب  تفرگ و  دهع  اهنآ  زا  دـندوب . زیر  یتادوجوم  لکـش  هب  هک  دومن  جراخ  شتـشپ  زا  ار  وا  هیرذ  درک ، قلخ  ار  مالـسلا 
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یلص دمحم  ترضح  زا  قاثیم  نآ ، زا  دعب  تفرگ . ناشدوخ  رب  دهاش  ار  نانآ  ارچ . دنداد : باوج  یگمه  متـسین ؟ امـش  راگدرورپ  نم  ایآ 
یم ار  وا  مراد . تسود  ار  وت  دـیوگب  سک  ره  کنیا  یتخانـش . ار  همه  وت  دنتخانـش و  ار  وت  نانآ  مامت  تفرگ . وت  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا 

زا نکن و  بضغ  نم  رب  یلع ! اـی  تفگ : ناطیـش  دز . نیمز  ار  وا  موس  راـب  يارب  یـسانش . یم  ار  وا  دراد  نمـشد  ار  وـت  سک  ره  یـسانش و 
! بلاطوبا رـسپ  يا  مسق  ادـخ  هب  درک : ضرع  داب . وت  رب  متنعل  مرازیب و  وت  زا  نم  دومرف : مهد . يرگید  تراشب  ار  وت  اـت  وش ، دـنلب  نم  يور 

ضرع دـعب  مدومن . لخاد  شردام  محر  رد  ار  دوخ  دوخ  تلآ  مدرک ، تکرـش  وا  هفطن  دوجو و  رد  نم  دـنک ، یم  ینمـشد  وت  اب  سک  ره 
(545 (!؟ ناشدالوا لاوما و  رد  نک  تکرش  دیامرف : یم  هک  يا  هدرک  تئارق  ار  نآرق  هیآ  نآ  ایآ  یلع ! ای  درک :

دنک یم  یفرعم  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نانمشد  ناطیش 

يدرمریپ دندوب . هتـسشن  هناخ  رد  رب  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  يزور  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک : هدش  لقن  کلام  نب  سنا  زا 
ار وا  یلع ! ای  دومرف : یلع  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  وا  نتفر  زا  دعب  تفر . درک و  مالـس  ترـضح  نآ  هب  دـمآ  شیپ 

کی اب  مدوب  هتخانـش  رگا  هللا ! لوسر  ای  درک : ضرع  یلع  دوب . سیلبا  صخـش  نآ  دومرف : متخانـشن . هللا ! لوسر  ای  درک : ضرع  یتخاـنش ؟
. مداد یم  تاجن  وا  تسد  زا  ار  وت  تما  مروآ و  یم  رد  ياپ  زا  ار  وا  ریشمش 

یف مهکراش  و  : ) دیامرف یم  دنوادخ  هک  يا  هدینشن  ایآ  يدرک . ملظ  نم  قح  رد  یلع ! ای  تفگ : مالـسلا و  هیلع  یلع  شیپ  تشگرب  سیلبا 
(546 .) تسا كاپ  وا  هفطن  ما و  هدرکن  تکرش  دشاب ، هتشاد  تسود  ار  وت  هک  یسک  هفطن  رد  نم  مسق ! ادخ  هب  دالوالا ) لاومالا و 

هدجـس عوکر و  رد  یـسک  مدید  ناهگان  میدوب . ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تمدخ  ردام  هدش : لقن  هللادبع  نب  رباج  زا 
یـسک نآ  وا  دومرف : دـناوخ ! یم  یبوخ  زامن  هچ  صخـش  نیا  ملـس ! هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ای  میتفگ : دـنک . یم  يراز  هیرگ و 

هک يروـط  هب  داد ، راـشف  مهرد  تفرگ و  ار  وا  تفر  درک  تکرح  اـباهم  یب  مالـسلا  هیلع  یلع  درک . نوریب  تشهب  زا  ار  اـم  ردـپ  هک  تسا 
. مشک یم  ار  وت  هللا ) ءاش  نا  : ) دومرف تفر و  ورف  شپچ  رد  وا  تسار  ياه  هدند 

نمشد سک  چیه  یشکب ؟ ارم  یهاوخ  یم  ارچ  تسا . مولعم  ادخ  شیپ  رد  نم  لجا  رمع و  اریز  یـشکب ؛ ارم  یناوت  یمن  وت  تفگ : ناطیش 
یم تکرـش  وـت  نانمـشد  دـالوا  لاوـما و  رد  ما و  هتخیر  شرداـم  مـحر  رد  ار  ما  هـفطن  شردـپ  زا  رتوـلج  نـم  هـک  نـیا  رگم  تـسین ، وـت 

(547 .) منک

تشگرب شدوخ  هب  ناطیش  هبرح 

نآ باوج  هک  درک  هسوسو  ار  وا  ناطیش  دز . ادص  ار  دوخ  نامالغ  زا  یکی  يراک ، ماجنا  يارب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  يزور 
هدیشک زارد  يراوید  تشپ  مالغ  نآ  دید  تخادرپ . وج  تسج و  هب  ترضح  دماین ! باوج  درک ، ادص  ار  وا  راب  نیدنچ  دهدن . ار  ترضح 

. تسا ندروخ  امرخ  لوغشم  و 
یمن باوج  ارچ  دوـمرف : ارچ . درک : ضرع  مـالغ  يداد ؟ یمن  باوـج  هک  يدینـش  یمن  ارم  يادـص  رگم  مـالغ ! يا  دوـمرف : ترـضح  نآ 

!؟ مروآ بضغ  هب  ار  وت  متساوخ  یم  یلع ! ای  درک : ضرع  يداد ؟
( ضیبا  ) ماـن هب  هک  ار  یناطیـش  نم  مروآ . یم  مشخ  هب  يروآ ، بضغ  هب  ارم  داد  روتـسد  وت  هب  هک  ار  یـسک  مه  نم  دومرف : یلع  ترـضح 

. مروآ یم  بضغ  هب  منک  تازاجم  ار  وت  مشخ  رس  زا  مه  نم  یهدن و  ار  مباوج  ات  درک  هسوسو  ار  وت  تسا و 
(548 .) مدومن دازآ  وا  هار  رد  لاعتم  دنوادخ  تیاضر  يارب  ار  وت  مدرک ، دازآ  ار  وت  نم  هللا ) هحول  رح  تنا  : ) دومرف سپس 

. دش طلسم  نوعلم  نآ  رب  دروآ و  بضغ  هب  ار  ناطیش  ناشیا  هکلب  دروآ  بضغ  هب  ار  ترضح  نآ  تسناوتن  هک  نیا  هن  ناطیش 

امن تیونعم  روهظون  شبنج  هدزاود  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1197زکرم  هحفص 840 

http://www.ghaemiyeh.com


دیوگ یم  نخس  مالسلا  هیلع  یلع  لیاضف  زا  ناطیش 

اهنآ لباقم  رد  دندرک ! یم  ییوگدب  مالسلا  هیلع  یلع  زا  هک  داتفا  یتیعمج  هب  ناطیش  رذگ  يزور  تفگ : هک  هدش  لقن  یـسراف  ناملـس  زا 
ار ام  نانخـس  ایآ  دـنتفگ : تسا ) ناطیـش  بقل   ) متـسه هرموبا ) : ) داد باوج  يداتـسیا ؟ ام  لباقم  هک  یتسه  یک  دـنتفگ : تیعمج  داتـسیا .

دیتسناد اجک  زا  دنتفگ : اهنآ  دییوگ ؟ یم  ازسان  تسا ، امش  يالوم  هک  ار  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ایآ  امـش ! رب  يا  تفگ : يدینش ؟
. تسا وا  يالوم  یلع  متـسه ، وا  يالوم  نم  سک  ره  : ) دومرف ریدـغ ) رد   ) هک امـش  دوخ  ربمایپ  لوق  زا  تفگ : تسا ؟ ام  يالوم  ناـشیا  هک 

(549 .() درادب نمشد  ار  یلع  هک  یسک  رادب  نمشد  درادب و  تسود  ار  یلع  هک  یسک  رادب  تسود  ایادخ !
لاس رازه  هدزاود  نج  هفیاط  نایم  رد  نم  دیونـشب . ارم  مالک  تیعمج ! يا  تفگ : ناطیـش  ییوگ ؟ یم  نینچ  وا  هرابرد  وت  ایآ  دنتفگ : اهنآ 
نم دندرب . الاب  ایند  نامسآ  يوس  هب  ارم  مدرک . تیاکش  ادخ  هب  ییاهنت  زا  نم  درک . كاله  ار  ناینج  دنوادخ  یتقو  مدرک . تدابع  ار  ادخ 
همه هک  يرون  ناهگان  مدومن . یم  سیدقت  حیبست و  ار  ادخ  هک  یلاح  رد  مدرک ؛ تدابع  ار  ادخ  رگید  لاس  رازه  هدزاود  هکئالم  نایم  رد 

کلم رون  ای  نیا ، ادـخ . تسا  هزنم  كاپ و  دـنتفگ : دـنداتفا و  هدجـس  هب  هکئالم  همه  رون  نیا  رثا  رد  دـیبات . ام  رب  دوب  هدرک  نشور  ار  اـج 
نیا هکلب  لسرم ؛ ربمایپ  زا  هن  تسا  برقم  کلم  زا  هن  رون  نیا  هک : دـمآ  دـنوادخ  بناج  زا  ییادـن  ناهگان  لسرم . یبن  رون  ای  تسا  برقم 

(550 .) تسا مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نبا  یلع  زا  كاپ  رون 
يارب ایآ  ثراحلا ! وبا  يا  تفگ : ناطیـش  هب  ترـضح  نآ  يزور  هدـش : دراو  یتایاور  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هب  ناطیـش  هقالع  هرابرد 

(551 .) ار وت  یتسود  تبحم و  یلع  ای  تفگ : يا ؟ هدرک  هریخذ  يزیچ  دوخ  تمایق 
وا تعافـش  هب  دـیما  مشچ  مه  تمایق  رد  تسا . هدرب  وا  هبترم  ماـقم و  هب  یپ  دسانـش و  یم  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  مه ، ناطیـش  یلب 

. دراد

دباع ياصیصرب )  ) ناطیش و

ار وا  هک  دوب  هدیـسر  ییاج  هب  ات  درک  تدابع  ار  ادخ  ینالوط  تدم  اصیـصرب .)  ) مان هب  دوب  يدباع  لیئارـسا  ینب  رد  دیوگ : یم  سابع  نبا 
. دندناوخ یم  هوعدلا  باجتسم 

. درک یم  نامرد  ار  اهنآ  نارامیب  مه  وا  دندرک و  یم  هعجارم  وا  هب  دوخ  ياهضیرم  اه و  هناوید  نامرد  يارب  مدرم 
فارـشا هداوناخ  زا  رتخد  نآ  دبای . افـش  وا  دنک و  اعد  ات  دندروآ  دباع  شیپ  ار  رتخد  نآ  وا  ناردارب  دـش . هناوید  يرتخد  اهزور  زا  يزور 

تسا و وت  ناتـسد  رد  ابیز  رتخد  نیا  دـباع ! يا  هک  درک  هسوسو  ار  دـباع  ناطیـش ، دوش . اوادـم  ات  دـنام  یتدـم  تفر و  دـباع  شیپ  وا  دوب .
. تسا راداو  انز  هب  ار  دباع  ات  درک  هسوسو  ار  وا  ردق  نیا  تسین . اج  نیا  رد  وا  وت و  زا  ریغ  یسک 

رتخد ناردارب  رگا  دباع ! يا  درک : داهنشیپ  وا  هب  ناطیش  دش . راکشآ  دباع  هانگ  گرزب و  رتخد  مکش  یتقو  دش . نتـسبآ  دباع  زا  رتخد  نآ 
، مه دباع  نک . نفد  ار  وا  شکب و  ار  رتخد  یبای ، ییاهر  نآ  زا  یهاوخ  یم  رگا  تشک . دـنهاوخ  ار  وت  دـنرب و  یم  ار  وت  يوربآ  دـنمهفب ،

دعب هدرک و  انز  امش  رهاوخ  اب  دباع  دیا ! هتسشن  ارچ  تفگ : رتخد  ناردارب  هب  تفر و  هیضق  نیا  زا  دعب  نوعلم  نآ  داد . ماجنا  ار  لمع  نیمه 
هاشداپ مدرم و  دیسر . هاشداپ  شوگ  هب  ات  دش  شخپ  ربخ  نیا  داد . ناشن  مه  ار  وا  ربق  ياج  درک . نفد  تشک و  ار  وا  دش  نتسبآ  هک  نآ  زا 

. درک دوخ  هانگ  هب  رارقا  مه  وا  دباع ، شیپ  دندمآ 
نیا نم  اصیصرب !)  ) يا تفگ : دش و  نایامن  وا  ربارب  رد  ناطیش  دندیـشک ، راد  يالاب  ار  وا  یتقو  دندز . راد  هب  دندرک و  ریگ  تسد  ار  دباع 

. مروآ وت  رس  رب  ار  الب 
یلب تفگ : دباع  ینک ؟ لوبق  يرـضاح  ایآ  یـشاب ! نم  نامرف  هب  میوگ ، یم  هچ  نآ  هب  دیاب  یبای ، یـصالخ  هکرعم  نیا  زا  یهاوخ  یم  رگا 

امن تیونعم  روهظون  شبنج  هدزاود  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1197زکرم  هحفص 841 

http://www.ghaemiyeh.com


: وگب منک  یم  لوبق 
؟ منک هدجس  ار  وت  هنوگچ  مراد ، يالاب  هک  نم  تفگ : دباع  نک ، هدجس  نم  هب  تفگ : ناطیش 

ایند زا  مه  لاح  نامه  رد  دـش . رفاک  ادـخ  هب  درک و  هدجـس  هراشا  اب  تخبدـب  دـباع  مراد . لوبق  نم  ینک  هدجـس  رگا  مه  هراشا  اب  تفگ :
(552 .) تفر

: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  میرک  نآرق 
نیملاعلا بر  هللا  فاخا  ینا  کنم ، يرب ء  ینا  لاق : رفک ، املف  رفکلا ، ناسنالل  لاق  ذا  ناطیشلا  لثمک 

نآ روتـسد  هب  هک  نآ  زا  سپ  وش . رفاک  ادـخ  هب  تفگ : دـباع ) ياصیـصرب  نامه   ) ناسنا هب  هک  دـنا  ناطیـش  دـننام   ) لثم رد  ناقفانم ) نیا  )
(553 !() مسرت یم  نایملاع  راگدرورپ  باذع  زا  نم  مرازیب . وت  زا  نم  تفگ : وا  هب  دش ، رفاک  نوعلم 

یم مالعا  ناشیا  زا  ار  دوخ  يرازیب  سپـس  دناشک  یم  هانگ  هب  ار  نانآ  دراد ، وا  دالوا  مدآ و  زا  هک  يا  هنیک  دقح و  نآ  زا  نوعلم ، نآ  یلب 
. دراد

درک شوماخ  ندرک  اعد  زا  ار  وا  ناطیش 

تلاح نیا  دوب . نیریـش  هللا ) هللا   ) ظـفل اـب  شماـک  دـناوخ . یم  ار  ادـخ  زادـگ  زوس و  اـب  بش  لد  رد  هراومه  یـسک  هک : تسا  هدـش  لـقن 
یمن یکیبـل  وت  رارـصا  اـهاعد و  ربارب  رد  دـنوادخ ، ینیب  یم  هک  وت  وررپ ! يا  تفگ : تفر و  يو  شیپ  دـمآ . تخـس  ناطیـش  رب  یناـحور 

. ورب دوخ  راک  یپ  نک و  اهر  ار  ندرک  اعد  تسا ، سب  ینک ؟ یم  تجاجل  ردق  نیا  ارچ  دیوگ ،
وا هب  رـضخ  دـید . مرخ  زبس و  یغاب  رد  ار  رـصخ )  ) باوخ رد  وا  درک . اهر  ار  اـعد  تشگ و  هدرـسفا  ناطیـش ، ياـقلا  زا  هراـچ  یب  درم  نآ 

. دهد یمن  ار  مباوج  مناوخ  یم  رتشیب  ار  ادخ  هچ  ره  نم  تفگ : باوج  رد  ییوگ ؟ یمن  هللا ) هللا   ) رگید ارچ  دش ؟ هچ  تفگ :
یم هللا ) هللا ،  ) هک نیمه  يونـشب ؟ راوید  رد و  زا  ار  ادـخ  باوج  دـیاب  رگم  میوگب : وت  هب  دوـمرف : نم  هب  دـنوادخ ، تفگ : رـضخ  ترـضح 

. تسا وت  هب  ادخ  نتفگ  کیبل  نیمه ، دناوخ و  یم  دوخ  يوس  هب  ار  وت  ییادخ  هبذج  ییوگ ،
. دونشن ار  وا  هلان  دنوادخ  درادن و  رب  اعد  هب  تسد  وا  ات  داد  لالج  هاج و  نوعرف  هب  لاعتم  دنوادخ  ادخ ! هدنب  يا  تفگ : زین 

(554 .) تسا وت  هبوت  شریذپ  یبای و  هار  رب  لیلد  وت ، زادگ  زوس و  نامه  هک  نادب  نمؤم ! يا  زیزع و  زا  سپ 
: هدورس ابیز  هچ  ار  ناتساد  نیا  انالوم 

یبش یتفگ  یم  هللا )  ) یکی نآ 
یبل شرکذ  زا  دش  یم  نیریش  هک  ات 

وگ رایسب  يا  رخآ  ناطیش  تفگ :
وگم کیبل  ار  هللا )  ) همه نیا 

ور تخس  يا  شمخ  شناطیش  تفگ :
وگ رایسب  يا  رخآ  ییوگ  دنچ 

تخت شیپ  زا  باوج  کی  دیاین  یم 
تخس يور  اب  ینز  یم  هللا )  ) دنچ
رس داهنب  دش و  لد  هتسکش  وا 

(555) رضخ رد  ار  رضخ  باوخ  رد  وا  هدید 
هدناماو نوچ  رکذ  زا  نیمه  تفگ :
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هدناوخ شگ  نآ  زا  ینامیشپ  نوچ 
باوج دیآ  یمن  مکیبل  تفگ :

باب در  مشاب  هک  مسرت  یمه  نآز 
نم هب  تفگ  نیا  ادخ  هک  ار  وا  تفگ :

نحتمم وگب  وا  اب  ورب  هک 
تسام کیبل  وت  هللا )  ) نآ تفگ ،

تسام کیپ  تزوس  درد  زاین  نآ  و 
وت ياهییوج  هراچ  اه و  هلیح 

وت ياپ  نیا  داشگ  دوب و  ام  بذج 
تسام فطل  دنمک  وت  قشع  سرت 

تسین روتسد  شنتفگ  برای  ره  ریز 
تسین رود  زج  اعد  نیز  لهاج  ناج 

تسین روتسد  شنتفگ  بر  ای  هک  نآز 
دنب تسلفق و  شبل  رب  ناهد و  رب 

دنزگ تقو  ادخ  اب  دلانن  ات 
لام کلم و  دص  ار  نوعرف  رم  داد 

لالج زع و  يوعد  وا  درکب  ات 
رس درد  وا  دیدن  شرمع  همه  رد 

ناهد نآ  قح  يوس  دلانن  ات 
ناهج نیا  کلم  هلمج  ار  وا  داد 

ناهد نآ  جنر و  درد و  شدادن  قح 
ناهج کلم  زا  رتهب  دمآ  درد 

ناهن رد  ار  ادخ  رم  یناوخ  هب  ات 
تسیگ درسفا  زا  درد  یب  ندناوخ 

(556  ) تسیگ درب  لد  زا  درد  اب  ندناوخ 

نوعرف ناطیش و 

نیمه اب  ار  روگنا  هشوخ  نیا  مهاوخ  یم  تفگ : داد و  نوعرف  هب  ار  ییابیز  رایسب  روگنا  هشوخ  نوعرف ، موق  زا  يرـصم  رفن  کی  هدش  لقن 
نآ مه  نوعرف  دهد - . ماجنا  دناوت  یم  دهاوخب  يراک  ره  ادخ  یتسه -  ادخ  وت  اریز  يروآ ؛ رد  گرزب  ؤل  ؤل  تارهاوج و  لکـش  هب  هفایق 

. دهد ماجنا  هک  داد  لوق  وا  هب  تفرگ و  ار 
درم تساوخرد  نیا  زا  دوش . لخاد  دیابن  سک  چیه  تفگ : تسب و  ار  اهرد  همه  نوعرف  تفرگ ، ارف  ار  اج  همه  یکیرات  دـش و  بش  یتقو 

؟ دنک هچ  هک  دوب  ناریح 
یمن هک  ییادـخ  نآ  شیر  هب  منالف  تفگ : باوج  رد  ناطیـش  دـنز ؟ یم  رد  یـسک  هچ  تفگ : نوعرف  دز . رد  تفر و  وا  خاـک  هب  ناـطیش 
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یب تراسج و  نیا  زا  نوعرف -  تسا . رد  تشپ  یـسک  هچ  یتسناد  یم  هنیآ  ره  يدوب  ادخ  رگا  وت  تسا . وت  يارـس  رد  رب  یـسک  هچ  دـناد 
. تخانش ار  وا  یکاب - 

یبش ناطیش  ار  نوعرف  هناخ 
یبلطم مراد  هک  دز  رد  رب  هقلح 

یتسیک وت  نالف ! يا  نوعرف  تفگ :
؟ یتسیک وگ  ای  نج و  ای  یمدآ 

؟ دندز یم  رد  رب  هقلح  ایآ  تسیک 
؟ دنز یم  رس  رب  تسد  ایآ  هچ  زا 

اهردعقم زا  يداب  ناطیش ، درک 
ادخ نآ  شیر  هب  نیا  اداب  تفگ :

تسیک هناخ  نورب  رد  دنادن  وک 
(557  ) تسیچ رهب  زا  دنز ، یم  رد  رب  هقلح 

هک درک  هدـهاشم  دـش ، دراو  یتقو  دوش . یم  دراو  رگید  ینوعلم  رب  ینوعلم  تفگ : باوج  رد  مه  وا  وش ، لخاد  نوعلم ! يا  تفگ : نوعرف 
. تسا هدنام  ناریح  نآ  هرابرد  تسا و  نوعرف  تسد  رد  يروگنا  هشوخ 

هتـساوخ درم  نآ  هک  يروط  نامه  دناوخ . وا  رب  ار  مظعا  مسا  تفرگ و  وا  زا  ار  روگنا  منک . لح  ار  وت  لکـشم  ات  هدـب ، نم  هب  ار  وا  تفگ :
هک تردـق  لامک و  ملع و  همه  نیا  اـب  نم  هدـب  فاـصنا  تدوخ  زیزع ! قیفر  يا  تفگ : ناطیـش  هاـگ  نآ  . دـش رهاوج  ؤل و  ؤل  نیرتهب  دوب ،

. دندرک منوریب  یقیقح  ناطلس  هاگرد  زا  دندرکن و  لوبق  هدنب ، ناونع  هب  ارم  یلو  مشاب ؛ ادخ  ناگدنب  زا  يا  هدنب  متساوخ  یم  مراد 
. یهاوخ یم  ار  یگرزب  هبترم  ینک و  یم  ییادخ  ياعدا  يراد ، هک  تقامح  ینادان و  نیا  اب  وت  اما 

يا داد : باوـج  يوـش ؟ نوـعلم  دـننک و  نوریب  تشهب  زا  ار  وـت  هک  يدرکن - ؟ هدجـس  مدآ  ترـضح  رب  ارچ  ناطیـش ! يا  تـفگ : نوـعرف 
(558 .) مدرکن هدجس  وا  هب  ور  نیا  زا  دراد ، رارق  وا  بلص  رد  وت  دننام  یثیبخ  تنیط  متسناد ، یم  هچ  نوعرف !

باسح فرح  ناطیش و 

دنک یم  تسرد  شرافس  مه  دوخ  نانمشد  یتح  ناتسود و  هب  مه  تاقوا  یهاگ  دنزب . باسحان  فرح  هشیمه  ناطیـش  هک  تسین  روط  نیا 
یم ییاوسر  هب  ار  اهنآ  هدـناجنر ، ار  دوخ  نارادـفرط  ناتـسود و  هدـش ، باسح  ياهفرح  نامه  اب  تاقوا  یهاگ  دـنز . یم  باسح  فرح  و 

. دروآ یم  نییاپ  ناشرورغ  زا  دناشک و 
هک یلاح  رد  دندش . ناشناوریپ  زا  دنتشگ و  اریذپ  ار  وا  ییادخ  مه  مدرم  درک و  ییادخ  ياعدا  اه  تدم  هک  یسک  نامه  نوعرف -  يزور 

. تسشن يا  هشوگ  دش و  سلجم  لخاد  سانشان  درم  تروص  هب  ناطیش  دروخ ، یم  ار  نآ  هتفرگ و  تسد  هب  ار  يروگنا  هشوخ 
تفرگ و ار  روگنا  هشوخ  یلب ، تفگ : ناطیـش  دنک ؟ دـیراورم  ار  روگنا  هشوخ  هک  تسه  یـسک  ایآ  تفگ : درک و  تیعمج  هب  ور  نوعرف 

. داد وا  تسد  هب  ار  نآ  دش . دیراورم  اروف  دناوخ ، نآ  رب  ار  هللاءامسا ) زا   ) یمسا
. ارچ تفگ : یتسین ؟ سیلبا  وت  ایآ  یتسه ! تسدربز  رهام و  داتـسا  بجع  تفگ : بجعت  يور  زا  درک و  یهاگن  تفرگ ، ار  نآ  مه  نوعرف 

یتح ارم  وا ، ناگدنب  هن  ادخ و  هن  مراد ، نم  هک  یتراهم  يداتسا و  لامک و  ملع و  نیا  اب  هک ، نآ  رت  بیجع  نیا  زا  نوعرف ! يا  تفگ : دعب 
وت زا  هتفرگ و  ییادخ  هب  ینادجو ، یب  تیرخ و  نیا  اب  ار  وت  مدرم  نیمه  یلو  دنیوگ -  یم  ازسان  نم  هب  هشیمه  دنرادن - . لوبق  یگدنب  هب 

(559) دش دیدپان  تیعمج  نایم  زا  تفگ و  ار  فرح  نیا  دنیامن . یم  يوریپ 
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دیمدب اهنآ  رب  هچ  مظعا  مسا 
دیراورم همه  تشگ  اه  هشوخ 

لامک لصف و  یهز  نوعرف : تفگ 
لاحم ضرف  دوب  وت  ( 560  ) لیدع هک 

ناطیش سبتم  دش  نخس  نیز 
نانک هیرگ  نینچ  داد  شخساپ 

! لوهجم يا  لامک  لضف و  نیدب  نم 
لوبق تسین  میگدنب  قح  دزن 

یئاوسر نیدب  وت  نوچ  منک  یم 
یئالعالا مکبر  يوعد 

کی طـقف  وا  تسا . طـلغ  شـشور  راـک و  هک  دـنامهف  وا  هب  تفگ . دوخ  زا  رت  نوعلم  هب  ار  یباـسح  قـح و  فرح  نوـعلم  نآ  اـجنیا  یلب ،
ناهج ود  نوعلم  دـندرک و  شنوریب  تشاد  ناگتـشرف  نایم  رد  هک  ینالوط  ياه  هقباس  تدابع و  همه  نآ  اـب  درکن . لـمع  ار  ادـخ  روتـسد 

ياعدا دوب و  كرـشم  ادخ  هب  هتـشاد و  لامک  ملع و  هن  هدوب و  هکئالم  نایم  رد  هن  هدرک و  تدابع  ار  ادـخ  هن  هک  نیا  اب  نوعرف  اما  تشگ .
!؟ تشاد دهاوخ  هچ  وا  اب  ادخ  تشاد  ییادخ 

هیواعم ناطیش و 

هریج ناگدرپسرـس و  دـمآ  تفر و  زا  هتفرگ ، دردرـس  نوگانوگ  ياه  هشقن  گنرین و  هلیح و  زا  هدـمآ ، گنت  هب  هنازور  تیلاعف  زا  هیواـعم 
باذع ار  شنادجو  اج ، یب  قحان و  ياهتواضق  دوب  هتفرگ  باصعا  فعـض  راتـشک ، تشک و  دیعبت و  نادنز و  زا  هدمآ ، هوتـس  هب  ناراوخ 

خن ياه  یلاق  زا  هک  تفر  دوخ  صوصخم  قاطا  هب  دهاکب . دوخ  رـسدرد  زا  یمک  هتفای و  ییاهر  نادجو  باذع  زا  تساوخ  یم  داد و  یم 
ياه همان  هکنآ  نودـب  تسار  کی  تفر . دوب  هدـش  شرف  مرن  ياه  کشت  اب  هک  ییاـه  تخ  و  راـبرپ ، ياـهاکتم  همرت و  ياـه  هدرپ  زمرق و 

هکنیا لثم  اما  دیایب . وا  هتسخ  ياهمـشچ  هب  باوخ  دیاش  دیمل ، دوخ  تخت  يور  دوش ، ربخاب  اهنآ  نتم  زا  دنک و  هعلاطم  ار  شا  یـصوصخ 
ياهکیدزن دماین . وا  غارـس  هب  حبـص  ياه  یکیدزن  ات  هدش و  رود  وا  زا  باوخ  بش  نآ  دوب . هدـمآ  گنت  هب  وا  تیانجو  ملظ  زا  مه  باوخ 

! دوب باوخ  لایخ  هکلب  دوبن ، باوخ  اما  دور ، باوخ  هب  دوش و  مرگ  شیاهمشچ  هک  تفر  یم  تمحز  نارازه  اب  هک  دوب  رجف  عولط 
یم وا  باوخ  تخت  هب  ور  هتـسهآ  هتـسهآ ، هدـش و  وا  قاطا  دراو  ناهگان  یـصخش  هک  دـمآ  شرظن  هب  يرادـیب ، باوخ و  لایخ  نامه  رد 

. دیآ
. دش دیدپان  شنامشچ  لباقم  زا  يا  هیاس  دننام  مه  صخش  نآ  دیرپ و  باوخ  تخر  زا  رایتخا  یب 

شقاـطا راـنک  هشوگ و  هب  یهاـگن  شبرطـضم  دولآ و  باوخ  نامـشچ  اـب  دز و  راـنک  دوخ  يور  زا  ار  یمـشیربا  فاـحل  هلجع  اـب  هیواـعم 
. دیدن ار  یسک  یلو  تخادنا 

زا رگید  راب  دمآ . شغارـس  هب  هرابود  صخـش  نآ  هیاس  ییوگ  هک  دیـشکن  یلوط  دیـشک . زارد  نازرل ، ندب  اب  تشگرب و  باوخ  تخر  هب 
: تفگ یگتسهآ  ینارگن و  سرت و  اب  دیرپ و  باوخ 

؟ یتسیک
یم رگا  تفگ : درک و  دـنلب  ار  شیادـص  وا  ینک ؟ یم  راک  هچ  اجنیا  تسیچ ؟ تمان  یتسیک ؟ وت  تفگ : هیواعم ! يا  منم  تفگ : حبـش  نآ 

! متسه سیلبا  مدآ  عون  ینب  امش  هتفگ  هب  ینادب ، ارم  مان  یهاوخ 
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هکنیا هن  دتسرفب . نیرفن  تنعل و  وت ، نوچ  یناسنا  نادنزرف  وت و  هب  دیاب  هک  یـسیلبا  نآ  یلو  یلب ، داد : باوج  نیعل ؟ سیلبا  تفگ : هیواعم 
. تخادنا ییادج  نم  يادخ  نم و  نایم  هک  دوب  ناسنا  نیا  تفگ : نانک  همزمز  سپس  دنتسرف  تنعل  وا  هب 

؟ يدرک رادیب  شوخ  باوخ  زا  ارم  ماگنه  نیا  رد  هچ  يارب  ینک ؟ هچ  يدمآ  اجنیا  تفگ : هیواعم 
. تسا زامن  ماگنه  نوچ  يرازگ ، تعامج  زامن  يور ، هدجس  هب  هک  مدرک  ترادیب  تفگ :

نخس هللا  تدحو  زا  وا  هک  یماگنه  يا ؟ هدینـشن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  دمحم  ترـضح  زا  ار  توفلا ) لبق  ةولـصلاب  اولجع   ) رگم
!؟ ینار یم  نخس  تدحو  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هتفگ  زا  وت  تفگ : بجعت  اب  هیواعم  تفگ . یم 

زاـمن اـت  ینک  یم  رادـیب  ارم  وـت  تفگ : هیواـعم  منکن . هدجـس  يرگید  سک  هب  ادـخ  زجب  متـساوخ  یم  هک  مدوـب  نم  يرآ ، تفگ : سیلبا 
؟ یناوخ یم  ریخ  هب  ارم  هک  منک  رواب  هنوگچ  مرازگ ؟

وت ياه  هتفگ  هنوگچ  قیرطلا ) عاطق   ) وت دننام  يدزد  صوصخ  هب  دنک ؟ یم  ینابـساپ  رگم  دـیآ  رد  يرگید  يارـس  رد  هنایفخم  هک  يدزد 
! وگب ار  تا  یقیقح  دوصقم  يدرکن ، رادیب  زامن  يارب  ارم  انیقی  یهد ، یم  بیرف  ار  همه  هک  یتسه  یسک  وت  منک ؟ رواب  ار 

مرحم مدرک ، یم  تدابع  لد  ناج و  اب  ار  ادـخ  مدوب ، ناگتـشرف  زا  لوا  نم  تسا ، یهاوخ  ریخ  نم  ضرغ  هیواـعم ! يا  داد : باوج  سیلبا 
زونه یسانشادخ  قرع  نآ  دوب . ام  رب  ام و  اب  هراومه  یهلا ، تمحر  فطل و  رظن  مدوب . نیـشنمه  مد و  مه  شرع ، نانکاس  اب  یهلا و  رارـسا 

دریگ و یم  همـشچرس  ادخ  هب  نم  قشع  زا  راک  نیا  مه  زاب  دشاب ، ربکت  دسح و  يور  زا  مه  رگا  نم  ندرکن  هدجـس  تسه . نم  دوجو  رد 
. دوشن هدجس  ادخ  زا  ریغ  متساوخ  یم  متشاد ، ادخ  هب  هک  يا  هقالع  نآ  رس  زا 

درکن اطخ  کی  زجب  دش ، هدنار  هک  ناطیش 
درکن اضر  مدآ  هدجس  يارب  ار  دوخ 

زامن یبز  رتهب  هبترم  رازه  ناطیش 
درکن ادخ  رب  نیا  مدآ و  رب  ار  هدجس  وا 

مامت يا ، هدش  هدنار  وت  تسین . يربخ  اهنآ  زا  نالا  یلو  یـشاب  هدوب  یتفگ : هک  نینچ  دشاب و  تسرد  وت  ياهفرح  نیا  مریگ  تفگ : هیواعم 
قرغ ینک ؛ یم  تیادـه  ار  هندرگ  رـس  ياـهدزد  دریگ . یم  ماـجنا  وت  تسد  هب  اهراتـشک  همه  دزیخ ، یم  رب  وت  زا  نیمز  يور  داـسف  هنتف و 

؛ دش ماجنا  وت  هلیسو  هب  طول  موق  ندش  ناراب  گنـس  دوب ؛ وت  ياه  هشقن  زا  داب ، هلیـسو  هب  داع  موق  يدوبان  دوب ؛ وت  تسد  هب  حون  موق  ندش 
دنوادخ تمحر  زا  هک  اروعاب ) معلب  ، ) دریگ یم  بقل  لهجوبا  هک  یمکحلاوبا  وت ، کیرحت  هب  درک ، شومارف  ار  يدنواشیوخ  هک  بهلوبا 

رازه دنوش ، یم  هدرب  خزود  هب  دـندرگ و  یم  رب  نید  زا  هک  یناملـسم  رازه  رازه  دوش ، یم  رفاک  هک  دـباع  )ي  ياصیـصرب ، ) دوش یم  رود 
وت ار  هبرح  ینک  یم  نشور  وت  ار  اهنآ  شتآ  یتسه ، وت  اهنآ  لماع  وت و  رـس  ریز  همه  دـیآ ، یم  رب  اه  هداوناخ  نایم  زا  هک  فـالتخا  هنتف و 

یهارمگ نیا  ینک  یم  نامگ  تسین . روط  نیا  ریخ  دوش ؟! یم  رفاک  نم  هلیسو  هب  ناسنا  ایآ  ابجع ! تفگ : ناطیـش  یهد . یم  اهنآ  تسد  هب 
؟ تسا نم  فرط  زا  اه 

بیرف ار  یکی  راک ، نایخ  ار  یکی  ملاظ و  رگمتس و  ار  یکی  متـسناوت  ایآ  دوبن ، دساف  بارخ و  دب و  نانآ  تعیبط  هدوب و  نم  فرط  زا  رگا 
؟ مدروآ راب  زیرنوخ  لتاق و  ار  یکی  رگنوسفا و  راک و 

؟ مهدب ایند  لیوحت  وت  دننام  مه  ار  اهنآ  متسناوتن  ارچ  مرب ؟ رد  هب  تسار  هار  زا  مبیرفب و  متسناوتن  ار  ناکین  نابوخ و  ارچ 
یم دومناو  روط  نیا  دـنهد و  یم  تبـسن  نم  هب  ار  دوخ  ياه  يراکبارخ  هناهب  رذـع و  دـننک ، یم  هانگ  هک  دنتـسه  وت  دـننام  یناـسک  وت و 

. مدناشک هانگ  هب  متفیرف و  ار  امش  هک  دننک 
دب راک و  هاـنگ  وت  دـننام  وت  هک  دـناد  یم  مه  بوخ  دـناد و  یم  مراد ، دـیدرت  وت  ییاسانـش  رد  مسانـش و  یم  نم  هک  ییادـخ  ناـمه  یلو 

. دینک راب  يرگید  ندرگ  هب  ار  دوخ  هانگ  دیناوت  یمن  دنتسه . تشرس 
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رد ار  دوخ  دیلپ  تشز و  ياهراک  یتسه ؟ ناناملـسم  هفیلخ  تنطیـش ، رکم و  هلیح و  هانگ و  راب  نیا  اب  ینک  یم  نامگ  یتسار ، هیواعم ! يا 
؟ يراذگب یسک  هچ  ندرگ  هب  یهاوخ  یم  ار  نانآ  ندرک  مومسم  ایند و  دارفا  نیرتراکزیهرپ  نتشک 

! دوب دهاوخ  وت  بیصن  نم  زا  دعب  يدبا  تنعل  هک  شاب  شوه  هب  هلیح ! رپ  راکبیرف و  هیواعم  يا 
یم هک  دینـش  ار  وا  يادص  زاب  دنک ، فاحل  ریز  ار  دوخ  رـس  تساوخ  دنکفا . هیواعم  ياپ  ات  رـس  رب  يدـیدش  هزرل  سیلبا  دـنمورین  يادـص 

ار بوخ  مناوت  یم  هنوگچ  منک ؟ فرصت  مدرم  ياه  بلق  رد  مناوتب  هک  متـسین  ادخ  نم  منک ؟ هایـس  ار  درم  بلق  مناوت  یم  یک  نم  دیوگ :
؟ میامن بوخ  ار  دب  منک و  دب 

تـشز ياوشیپ  اما  منک . یم  ییامنهار  ار  کین  تسپ و  دارفا  نم  دب . اردب  دهد و  یم  ناشن  بوخ  ار  بوخ  هک  تسه  هنیآ  دننام  نم  لمع 
. دنز یم  ار  کشخ  ياه  هخاش  دهد و  یم  شرورپ  ار  رت  ياه  هخاش  هک  تسا  نابغاب  لثم  نم  لثم  متسه . ناتریس  دب  ناراک و 

هک نآ  دـنیامن ، هضرع  ار  تاوهـش  هاـنگ  دـننک ، هضرع  مدرم  رب  ار  یگدـنب  هویـش  هک  هداتـسرف  ار  اـیبنا  و  هدرک ، قـلخ  ار  رـش  ریخ و  ادـخ 
! تاوهش لابند  دشاب  كاپان  شتریس  هک  نآ  دور ، یم  ایبنا  لابند  دشاب  كاپ  شتشرس 

؟ دنهد یم  هولج  هانگ  یب  ار  دوخ  دننک و  یم  تنعل  ار  مدرم  ارچ  ما ! هراک  چیه  نم  تسیچ ؟ نم  هانگ 
وت نوعلم ! يا  تفگ : نینچ  دوب . هتفرگ  ار  شدوجو  مامت  هک  يدیدش  ینارگن  هتخاب و  ناطیـش  مه  دـنوادخ و  شیپ  رد  ار  دوخ  هک  هیواعم 

؟ ییوج یم  هاچ  هار  نم  زا  الاح  ییامن ؟ یم  هئربت  ار  دوخ  يروآ ؟ یم  تجح  لیلد و  دوخ  يراک  بیرف  ینز و  هار  يارب 
ـالاک و ره  رادـیرخ  یلو  مرگن ، یم  ندرب  دوس  تراـجت و  هدـید  هب  ار  زیچ  همه  سک و  همه  متـسه ، اـیند  نیا  رجاـت  نم  هک  تسا  تسرد 

. متسین یسابل 
. مکوکشم وت  هب  تبسن  اه  هتفگ  نیا  همه  اب  اما  مناسرب . فرصم  هب  ادخ  قلخ  مدرم و  نایم  رد  مناوتب  هک  مرخ  یم  ار  نآ 

نیا زا  ار  اـم  داد  ایادـخ ! تفگ : درک و  دـنلب  نامـسآ  يوس  هب  ار  دوخ  تسد  دوب ، هتـسشن  باوخ  تخت  يور  هک  روط  ناـمه  نآ ، زا  سپ 
نم يارب  مه  وا  ندرک  وگ  تفگ و  منک . موکحم  ار  وا  مناوت  یمن  مزجاع و  وا  تجح  لـیلد و  ربارب  رد  نم  ایادـخ ! ریگب ! یمیدـق  نمـشد 

. تسا هابت  هایس و  مراگزور  يریگن  ار  متسد  رگا  دشاب . یم  روآ  جنر 
يا تفگ : لاح  نیمه  رد  دـنک . یم  نوسفا  ار  نانز  نادرم و  مامت  نآ ، اب  تسا ! رـش  هنتف و و  زا  رپ  وا  ثیدـح  یلو  دـیوگ : یم  ثیدـح  وا 

؟ يدرک رادیب  باوخ  زا  ارم  ارچ  وگب ، تسار  وج ! هنتف  نوعلم  سیلبا 
يرای وا  زا  وت  یهاوخ ، یم  کمک  وا  زا  يا و  هدرک  دـنلب  قح  هاگرد  هب  تسد  ینک و  یم  تراسج  دوخ  یب  وت  هیواـعم ! يا  تفگ : سیلبا 
هسیسد ار  تناور  دوجو و  دوپ  رات و  هک  وت  مناشکن ؟ یهارمگ  هب  مهدن و  بیرف  ار  وت  مدنبن ؟ وت  رب  ار  هار  هک  دراد  رود  ارم  ات  یهاوخ  یم 

؟ ینک یم  هوکش  نم  زا  ادخ  شیپ  يراد  هتفرگارف ، قلخ  یهارمگ  يراک و  بیرف  و 
دب ارم  ینک و  یم  هانگ  يرتراک . هبان  نم  زا  تدوخ  ینک ؟ یم  تنعل  ارم  لیلد  یب  یلانب ، دوخ  شکرـس  سفن  تسد  زا  دـیاب  هک  یلاح  رد 

؟ ییوگ یم 
نایم رد  هانگ  کی  نیمه  يارب  دشخبب !! ارم  ادخ  مراد  راظتنا  منالان ، نامیـشپ و  نآ  زا  زونه  مدرک  يدب  کی  مرازیب ، دب  زا  نم  هیواعم ! يا 

. دنزادنا یم  نم  ندرگ  هب  ار  دوخ  هانگ  نز  درم و  مامت  مدش . مان  دب  قلخ 
هب هک  نآ  يارب  هتـشگ و  ناوتان  هراچیب و  دوب ، هدمآ  رب  ناطیـش  نابز  زا  هک  شنطاب  ياه  هشیدنا  ياشفا  و  ییوگ ، كر  نای  زا  هک  هیوغاعم 
یم باوخ  ار  همه  وت  يدرک ؟ رادیب  باوخ  زا  ارم  ارچ  وگب  نوعلم ! يا  تفگ : تشگرب و  لوا  لاؤس  هب  زاب  دهد ، نایاپ  اهوگ  تفگ و  نیا 

؟ وگب ارم  ندرک  رادیب  تلع  يرب ، یم  ورف  یتسم  هب  ینک و 
ترادیب تهج  نآ  زا  نم  میوگ : یم  يا ، هتـساخرب  تسار  نخـس  کی  لابند  هب  ترمع ، رد  راب  نیلوا  يارب  وت  هک  الاح  داد : خـساپ  سیلبا 

تـسا اه  لد  رظان  هک  ییادـخ  هاگرد  هب  هتفر ، وت  تسد  زا  زاـمن  هدـمآ و  رب  باـتفآ  هکنیا  ینامیـشپ  لد  هآ  نوچ  يرازگ ! زاـمن  هک  مدرک 
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! راک بیرف  هیواعم  يا  يزاس ، دوبعم  هاگرد  هناور  ار  لد  هآ  يا  دراد ، يرترب 
شمان هک  هداد  رارق  شنیرفآ  داهن  رد  ناشخرد  رهوگ  کی  شنیرفآ  همه  رد  اه ، نامسآ  نیمز و  هدننیرفآ  دنوادخ  هک  یناد  یمن  زونه  وت 

(561 .) تسا نامحر  شرع  ادخ و  رون  ادخ و  ياج  لد  نیا  و  تسا ! لد 
هک تسا  نیمه  يارب  دـنام ، یم  ینادواج  هزیکاپ و  نشور و  دراد  ییاد  رون خ  نوچ  دزیخرب ، لد  زا  هک  یهآ  نارگید . ياج  ناـهج  نیا  و 

! دیوش ناتساد  مه  نامولظم ، نایاون و  یب  لد  ياه  هتساوخ  اب  دینک و  رذح  اه  لد  هآ  زا  دیوگ : یم  ادخ 
يرترب لد  یب  نابز  ياه  هقلقل  هدش و  هدـناوخ  تقورـس  زامن  دـص  رب  هدیـسرن ، زامن  تقو  هب  ارچ  هک  نآ  ینامیـشپ  تسا . وگتـسار  لد  هآ 

. دراد
ادیپ ناور  ینامیشپ  لد و  هآ  يوشن و  لیان  لد  ینامیشپ  ینعی  یهلا ؛ ضیف  هب  هدیدرون ، رد  ار  تناور  هک  يدیلپ  نیا  اب  وت  متساوخ  یم  نم 

! ینکن
رـس رب  ار  شدوخ  دـننام  زبس  همامع  تفبرز و  يابق  ناـمه  هک  شدوخ  لکـش  هب  يا  هیاـس  دـش و  زاـب  رد  هک  دـید  هیواـعم  ماـگنه  نیا  رد 

يدـنلب هرعن  دیـشک و  بقع  هب  ار  دوخ  هدز  تشحو  هیواعم  دـمآ . شیپ  هیواعم  تخت  يوس  هب  و  دـش ! قاـطا  دراو  هتـسهآ  هتـسهآ  تشاد .
(562 .) داتفا شوه  یب  دروآرب و 

دنک یم  اهر  ار  ناطیش  رمع 

وت یپ  رد  نم  تسا  یتدـم  تفگ : تفرگ و  ار  وا  نابیرگ  دـید ، ار  يزور  باطخ  نب  رمع  هدرک : تیاکح  دوخ  ریـسفت  رد  هللادـبع  هجاوخ 
. دنشاب لاحشوخ  دننک و  يزاب  وت  اب  ناکدوک  مربب ، هناخ  هب  ات  مدوب 

الاب لاس  رازه  دـص  نامـسآ  ره  رد  ما ، هدرک  تدابع  ار  ادـخ  نامـسآ  تفه  رد  نم  شاب ! هتـشاد  ار  ناریپ  مارتحا  رمع ! يا  تفگ : ناـطیش 
. تسا یتمارک  تداعس و  نم  يارب  زا  نتفر  الاب  نآ  متشادنپ  متفر و 

دهاوخ رتدروخ  مناوختـسا  مروخ و  یم  نیمز  هب  رت  تخـس  متفیب  یتقو  میامن ، جورع  مور  رتالاب  هچ  ره  متفاـی  رد  مدیـشیدنا ، کـین  نوچ 
. دش

وا نتـشادب و  يو  زا  تسد  دیـشک و  تلاجخ  رمع  ما . هدید  هدجـس  رد  تب  شیپ  ار  وت  نم  یلو  يدیدن  ارم  هلاس  رازه  تدابع  وت  رمع ! يا 
(563 .) درک اهر  ار 

( لاس ای 35  دودح 28  . ) يدوب تسرپ  تب  ار  دوخ  رمع  زا  یتدم  وت  وشن ، رورغم  تدوخ  یناملـسم  هب  دیوگب : رمع  هب  دـهاوخ  یم  ناطیش 
، مدرک تدابع  اعقاو  ار  ادخ  لاس  رازه  اهدص  نم  یلو  ینک ، یم  تدابع  ارهاظ  هک  تسا  یتدم  وت  رگا  مدیتسرپن . تب  هظحل  کی  نم  یلو 

نایم رد  یتقو  نم  ییحی ! يا  دیوگ : یم  ییحی  هب  ناطیش  مداد . تسد  زا  ار  زیچ  همه  ربکت  کی  اب  ینیب و  دوخ  يدنسپدوخ و  کی  اب  یلو 
(564 .) دیشک لوط  لاس  رازه  راهچ  نم  هدجس  کی  مدوب ، هکئالم 

ترخآ ياهلاس  زا  ای  ایند  ياـهلاس  زا  تسین  مولعم  درک  یگدـنب  ار  ادـخ  لاـس  رازه  شـش  سیلبا  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح 
(565 .) تسا

هبوت هیآ  ندمآ  ناطیش و 

دش لزان  هیآ  نیا  هک  یتقو  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
؛ هللا الا  بونذلا  رفغی  نم  مهبونذل و  اورفغتساف  هللا  ورکذ  مهسفنا  اوملظ  وا  هشحاف  اولعف  اذا  نیذلا  و 
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ناهانگ زا  دنروآ و  دای  هب  ار  ادخ  دـننک  شیوخ  سفن  هب  یملظ  ای  دـنهد  ماجنا  يا  هتـسیاشان  راک  هاگره  هک  دنتـسه  یناسک  ناراکوکین  )
(566 (.) دزرمایب ار  قلخ  ناهانگ  دناوت  یمن  سک  چیه  ادخ  زج  دنناد -  یم  و  دننک -  یم  هبوت  ادخ  هاگرد  هب  دوخ 

دندش عمج  شرود  اهنآ  همه  درک . ادص  ار  دوخ  نادنزرف  دنلب  يادص  اب  و  دنمان ، یم  روث )  ) ار نآ  هک  تفر  هکم  رد  یهوک  يالاب  ناطیش 
نانچ نینچ و  نم  تفگ : اهنآ  زا  یکی  درک ؟ دیاب  هچ  هدش  لزان  هیآ  نیا  داد : باوج  يدز ؟ ادص  ار  ام  هچ  يارب  ام ! گرزب  يا  دـنتفگ : و 

ساوسو . ) یتسین شلها  مه  وت  تفگ : ناطیـش  منک . یم  ناـنچ  نم  تفگ : دـش و  دـنلب  يرگید  یتسین ، نآ  لـها  وت  ریخ ، تفگ : منک . یم 
هب ار  اهنآ  ات  مهد  یم  هدعو  ار  نادنزرف  هدعو ! هلیسو  هب  داد : باوج  هلیسو ؟ هچ  اب  تفگ : متـسه . نآ  لها  نم  تفگ : دش و  دنلب  سانخلا )

. دننک رافغتسا  مراذگ  یمن  مرب و  یم  اهنآ  دای  زا  ار  ندرک  هبوت  دنداتفا ، هانگ  هب  اهنآ  یتقو  منک . راداو  هانگ  اطخ و 
(567 .) تمایق زور  ات  دومن  مدآ  دالوا  رب  لک  ؤم  ار  وا  یتسه و  يراک  نینچ  راوازس  وت  تفگ : ناطیش 

تسا زجاع  هفیاط  دنچ  بیرف  زا  ناطیش 

نم رایتخا  رد  مدرم  هیقب  هفیاـط  جـنپ  نیا  زا  ریغ  مزجاـع ، هفیاـط  جـنپ  ندرک  هلیح  زا  نم  تفگ : ناطیـش  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
. دنتسه

. دنز گنچ  یهلا  نامسیر  هب  دنک و  لکوت  ادخ  رب  شیاهراک  همه  رد  هک  یسک  لوا :
. دیوگ حیبست  دشاب و  ادخ  رکذ  لوغشم  زور  بش و  هک  نآ  مود :

. دهاوخب ار  نامه  مه  دوخ  نمؤم  ردارب  يارب  ددنسپ ، یم  دوخ  يارب  هچ  نآ  اج  همه  رد  هک  يا  هدنب  موس :
. دنکن عزف  عزج و  دیآ  نآ  رس  رب  ییالب  تبیصم و  یتقو  هک  نآ  مراهچ :

(568 .) دروخن يزور  هودنا  دشاب و  یهلا  ردق  تمسق و  هب  یضار  هک  یسک  مجنپ :

مق مدرم  ناطیش و 

هک مسرپب  يزیچ  زا  مهاوخ  یم  هللا ! لوسر  نب  ای  درک : ضرع  دـش و  دراو  ترـضح  نآ  رب  يدرم  دـننک ، لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا 
؟ مدرم رشن  رشح و  زا  ینک  لاوس  نم  زا  یهاوخ  یم  دیاش  دومرف : ترضح  نآ  دیـسرپ ! دهاوخن  مه  ادعب  هدیـسرپن و  نآ  زا  یـسک  نونکات 
هک ار  نآ  رگم  منک ، لاوس  مهاوخ  یمن  دیزگرب ، قح  هب  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هک  یـسک  نآ  هب  مسق  درک : ضرع  درم  نآ 
اج نآ  زا  هبساحم و  دوخ  ياهربق  رد  اهنآ  نوچ  مق ؛ مدرم  رگم  تسا  سدقملا  تیب  نیمز  رد  مدرم  همه  رشحم  دومرف : ترـضح  يدومرف !

. تسا هدیشخب  ناشهانگ  مق  لها  دومرف : دعب  دنوش . یم  هدرب  تشهب  يوس  هب 
مق مدرم  صوصخم  طـقف  نیا  ملـس ! هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نباـی  درک : ضرع  دـش و  دـنلب  دوـخ  ياـپ  ود  يور  رب  صخـش  نآ 
زا یهاوخ  یم  ایآ  دومرف : دـعب  دـننک . یم  تیعبت  اهنآ  زا  و  دـننز -  یم  ار  اهنآ  فرح  هک  یناسک  مق و  لها  صوصخم  یلب  دومرف : تسا ؟
رد دومرف - : ترضح  نآ  هک  هدیـسر  نم  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  مدج  زا  دومرف : یلب . درک : ضرع  میوگب ؟ رتشیب  نیا 

. دوب ربنع  کشم و  يوب  دـننام  نآ  يوب  ینارفعز و  گنر  نآ  گنر  مرخ ، زبس و  داتفا  ینیمز  هب  ممـشچ  مدرک -  هاگن  ـالاب  زا  جارعم  بش 
نیمز زا  هعقب  مادـک  نیا  لیئربج ! نم  بیبح  يا  متفگ : دوب . هتـسشن  نیمز  نآ  طسو  رد  وناز  راهچ  و  تشاد ، رـس  رب  یهـالک  هک  يدرمریپ 
باوج تسا ؟ هتسشن  وناز  راهچ  هک  يدرم  ریپ  متفگ : دنتسه . بلاط  یبا  نبا  یلع  وت  یـصو  ناراد  تسود  نیمزرـس  نیا  رد  تفگ : تسا ؟

يوس هب  هدرک و  فرحنم  یلع  تیالو  زا  ار  اهنآ  دهاوخ  یم  تفگ : لیئربج  هتـسشن ؟ اج  نآ  هچ  يارب  متفگ : تسا . نیعل  ناطیـش  نآ  داد :
. دناشکب روجف  قسف و 
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يا ( 569 () مق : ) دوـمرف درب . سیلبا  شیپ  یندز  مه  هب  مشچ  کـی  رد  ار  ترـضح  نآ  لـیئربج  ربـب . وا  يوـس  هـب  ارم  لـیئربج ! يا  مـتفگ :
ناتسود ناوریپ و  مق  لها  نوچ  دنتسه ) یفرحنم  هفیاط  هئجرم  . ) نک هئجرم  نادنزرف  نانز و  راک  رد  ورب . زیخرب و  نیمزرـس  نیا  زا  نوعلم !

(570 .) ینزب لوگ  ار  اهنآ  یناوتب  تسا  لکشم  دنتسه -  بلاط  یبا  نبا  یلع  نم ، یصو  نم و 
جارعم

مالسا روآدای  تسا  لقن  یسلجم  زا  ثیدح  نیا 
مامت ار  نالوسر  متخ  ترضح  فصو  هدرک 

نیرب شرع  زا  جارعم  بش  ربمغیپ  دید 
نیمز رد  ینارفعز  گنر  هب  يرون  هعمل 

اپ هب  یتسرون  هچ  نیا  دمحا  لیئربج  اب  تفگ :
اضف رد  ربنع  کشم و  ریبع و  يوب  شدیاک 

ارس وکین  نیا  شلئیربج  خساپ : داد 
یضترم نایعیش  ناتسود و  هاگیاج 

رون يداو  نآ  وت  نابحم  زا  ناراب  رون 
رود هنتف  لاب و  ره  اهنآ  قح ز  رما  هتشگ ز 

ناکم نآ  رد  هلک  بحاص  نآ  تسیک ؟ وگ  رب  تفگ :
نانمؤم بیرف  رد  اناج  تسا  سیلبا  تفگ :

ناتسود زا  نیعل  نآ  مزاس  رود  مهاوخ  تفگ :
نامسآ زا  نیمز  رب  ار  وا  دروآ  لیئربج 

ایح یب  نیعل  مق  دمحا ، سیلبا  اب  تفگ :
ام لآ  میرح  نیا  دشاب  هک  اجنیز  وش  رود 

نیمک رد  یشاب  وت  ناتسود ، يارب  رگ 
نینمؤم ياج  تسه  اجنیا  تیاج  دشابن  ور 
مق رهش  سدقا  ضرا  نآ  دناوخب  سپ 

مق سیلبا  اب  تفگ  رب  قح ، رما  دمحا ز  هکنوچ 
باذع جنر و  ادخ  هدرک  مق  لها  زا  رود  هک  رگ 

باسح نیا  دشاب  هموصعم  ترضح  مارتحا  ز 
نید يوناب  نیموس  تیالو  جرب  رتخا 

نیمز نیا  رد  تسا  هتفخ  رفعج ، نب  یسوم  رتخد 
فرش اب  كاپ  كاخ  نیز  ییا ، هریم  يا  دنبب  بل 

فشک ول  رایرهش  زا  دینش  دیاب  وا  فصو 

درک هبوت  شیوخ  هانگ  زا  هک  یناطیش 

حون ترـضح  نامز  رد  هک  ماه )  ) مان هب  اهنآ  زا  یکی  رگم  دندرواین ، نامیا  دندرکن و  هبوت  مادـک  چـیه  نیعل  سیلبا  ناگدـنامزاب  نایم  رد 
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. دومن هبوت  ترضح  نآ  تسد  هب  مالسلا  هیلع 
دنلب يدرم  ناهگان  دندوب . هتسشن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  يزور  هدش : لقن  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا 
دننام وت  تبحص  هفایق و  ادخ ! هدنب  يا  دومرف : داد و  ار  شباوج  ترضح  نآ  درک . مالـس  دش و  دراو  امرخ  لخن  دننام  هناش  راهچ  تماق و 

. متسه تسا  سیلبا  رسپ  سیقال )  ) رسپ وا  هک  میه )  ) رسپ ماه )  ) نم تفگ : یتسه ؟ یسک  هچ  تسا ، نج 
. هللا لوسر  ای  یلب  داد : باوج  تسین ؟ هلصاف  رتشیب  ردپ  ود  سیلبا  ات  وت  زا  سپ  دومرف : وا  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح 

؟ تسا هتشذگ  وت  رمع  زا  ردق  هچ  دومرف :
تدـحو و زا  ار  مدرم  مدـش و  یم  هجوتم  ار  اه  فرح  هک  مدوب  يا  هچب  رـسپ  تشک ، ار  لیباه  دوخ  ردارب  لیباق  هک  یناـمز  رد  نم  تفگ :

ترضح مدرک . یم  دساف  ار  ماعط  مدناوخ و  یم  ییادج  محر و  عطق  هب  ار  مدرم  متـشگ و  یم  اهرازین  رود  متـشاد . یم  زاب  یگچراپ  کی 
هب نم  هب  وت  مدرک و  هبوت  نم  نوچ  رذگب ؛ اه  فرح  نیا  زا  هللا ! لوسر  ای  تفگ : يدوب . يدب  رـسپ  هچ  هدوب و  دب  وت  شورردق  هچ  دومرف :

درک و هیرگ  حون  هک  ییاج  اـت  مدرک ، شنزرـس  دوخ  تما  نیرفن  رطاـخ  هب  ار  وا  مدوب . وا  اـب  یتشک  رد  دـش . ماـجنا  حون  ترـضح  تسد 
. مشاب نالهاج  زا  منکشب و  ار  دوخ  هبوت  هک  نیا  زا  مرب  یم  ادخ  هب  هانپ  متسه و  دوخ  هبوت  رب  نونکات  زور  نآ  زا  دینایرگ . مهارم 

اب سپـس  دـینادرگ ! رـس  وا  رب  ار  شتآ  دـنوادخ  دـنتخادنا و  شتآ  هب  ار  وا  هک  یتـقو  مدوب . مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  اـب  نآ ، زا  دـعب 
، مدومن شنزرس  ار  وا  درک ، نیرفن  ار  دوخ  موق  هک  ینامز  و  دندروآ ، نامیا  وا  هب  مدرم  هک  يدجسم  رد  مدوب . مالـسلا  هیلع  دوه  ترـضح 

. دنایرگ ارم  درک و  هیرگ  دوه  هک  اج  نآ  ات 
ار وا  هتفر و  هاچ  هب  رتولج  دنتخادنا ، هاچ  رد  ار  وا  دندرب و  کشر  وا  رب  شناردارب  هک  یتقو  مدوب . مالسلا  هیلع  فسوی  ترضح  اب  هاگ  نآ 

هیلع حلاص  ترـضح  اب  دـندرک ، دازآ  نادـنز  زا  ار  وا  هک  نیا  ات  مدوب ، نیـشن  مه  وا  اب  نادـنز  رد  متـشاذگ ، هاچ  هت  رد  یمارآ  هب  متفرگ و 
تاروت زا  یشخب  مدوب ، مالسلا  هیلع  یسوم  ترـضح  نامز  ناهارمه  زا  مدرک . شهوکن  ار  وا  درک  نیرفن  ار  دوخ  موق  یتقو  مدوب ، مالـسلا 

كرد ار  یسیع  ترضح  یتقو  مه  نم  ناسرب ، مالس  وا  هب  نم  فرط  زا  يدومن  كرد  ار  یسیع  ترضح  رگا  دومرف : تخومآ و  نم  هب  ار 
: دومرف تخومآ و  نم  هب  ار  لیجنا  زا  یشخب  مه  مالسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  مدیناسر . مالـس  وا  هب  مالـسلا  هیلع  یـسوم  فرط  زا  مدرک ،

مالسلا هیلع  یسیع  مالس  هکنیا  و  ناسرب ، مالس  ناشیا  هب  نم  بناج  زا  يدرک ، كرد  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  رگا 
. مناسر یم  امش  هب  ار 

اه و نامسآ  هک  ینامز  ات  یهلا ، نالوسر  ادخ و  يایبنا  عیمج  هللا و  حور  یـسیع  رب  و  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح 
. يدیناسر نم  هب  ار  مالسلا  هیلع  یسیع  مالس  هک  داب  مالس  ماه )  ) يا مه  وت  رب  داب و  تیحت  مالس و  تسا  رارق  رب  نیمز 

دنداد یم  ار  وت  ندمآ  تراشب  یگمه  ما . هدناوخ  ار  ینامسآ  ياه  باتک  همه  نم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ای  تفگ : ماه ) )
. يرتالاب رترب و  نانآ  همه  زا  وت  دنتفگ : دندناسر و  مالس  وت  هب  همه  ایبنا  و 

وت تما  درادب و  ملاس  یقاب و  ناتتما  يارب  ار  امش  ادخ  هک  تسا  نیا  نم  تجاح  نیلوا  تفگ : هاوخب . ار  دوخ  تاجاح  دومرف : ترضح  نآ 
تلع هب  دندش  دوبان  زا  شیپ  ناتما  اریز  دنادرگب ؛ نانآ  تبیـصن  زا  وت  زا  دعب  یـصو  هفیلخ و  زا  يرادرب  نامرف  تعاطا و  دـنک . حالـصا  ار 

. یهد دای  نم  هب  ار  نآرق  هک  نیا  نم  تجاح  دوب . ایصوا  ار  تفلاخم 
( ماه . ) نک ارادم  وا  اب  زومایب و  ماه )  ) هب ار  نآرق  یلع ! ای  دومرف : مالسلا  هیلع  نینموملا  ریما  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح 
ام ( ؟ دزومایب نم  هب  ار  نآرق  ییامرف  یم  هک  تسیک  صخش  نیا  ملس ! هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ای  تفگ : دش و  دنلب  دوخ  ياج  زا 

مدآ یـصو  ار  هچ  اه  باتک  رد  امـش  دومرف : ترـضح  مینکن . تعاطا  یـسک  زا  وا  یـصو  ربمایپ و  ریغ  هب  هک  میتسه  رومءاـم  نج  تیعمج 
. ار حون  رسپ  ماس ) : ) تفگ دیتفای ؟ حون  یصو  ار  یسک  هچ  دومرف : ار . مدآ  رسپ  شش  دیتفای ؟

: تفگ دوب ؟ هک  میهاربا  یـصو  دیـسرپ : دوه . دوخ  دـنزرف  غناف  ای  دوه -  يومع  رـسپ  اـخوی ) : ) تفگ دوب ؟ یـسک  هچ  دوه  یـصو  دومرف :
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. نون نب  عسوی  تفگ : تسا ؟ مادک  یسوم  یصو  دیسرپ : دعب  وا . دنزرف  قاحسا 
. میرم يومع  رسپ  افصلا ) نومح   ) رسپ نوعمش  تفگ : تسیک ؟ یسیع  یصو  دومرف :

رکذ ایلا )  ) ار وا  مان  تاروت  رد  تفگ : ماه ) ( ؟ دیتفای ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  یصو  ار  یسک  هچ  اه  باتک  رد  دومرف : نآ  زا  دعب 
مه يرگید  مسا  ایآ  هللا ! لوسر  ای  درک : ضرع  ماه )  ) دشاب یم  نم  یصو  یلع و  وا  مسا  هک  تسا  ایلا )  ) نامه نیا  دومرف : ترضح  هدرک .
. تسا نامه  نیا  دومرف : متفای . ارادیه )  ) ار وا  لیجنا  رد  نوچ  داد : باوج  يدرک ؟ ار  لاوس  نیا  ارچ  تسا . ردیح  وا  یلب . تفگ : دراد ؟
یفاک ردـق  نیمه  یلع ! اـی  تفگ : ماـه ) . ) تخومآ وا  هب  نآرق  زا  هروس  دـنچ  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  اـه ، باوج  لاوس و  نیا  زا  دـعب 

. تسا دایز  نآرق  مک  نوچ  یلب  دومرف : تسا .
عورش نیفص  گنج  هک  یتقو  دماین . رگید  دوب ، هدنز  ترـضح  نآ  ات  و  درک : عادو  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  اب  ماه ) )

(571 .) دمآ یلع  ترضح  شیپ  ریرحلا ) هلیل   ) رد دش 

داجس ماما  ناطیش و 

درک یم  تدابع  ار  ادخ  تین  صولخ  اب  و  دوب ، دجهت  زامن و  رد  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  داجس  ماما  ترضح  اه  بش  زا  یبش  هدش : لقن 
تروص هب  نیعل  نآ  دشاب . زامن  ندرک  هاتوک  هب  ولو  دـنک  فرـصنم  تدابع  زامن و  زا  ار  ماما  هک  دـنک  يراک  تفر ، ورف  رکف  هب  ناطیـش  - 
تفتلم ترضح  درک . یم  دمآ  تفر و  ترضح  نآ  ولج  دنادرگ . فرصنم  تدابع  زا  دناسرتب و  ار  ترـضح  نآ  هک  دش  رهاظ  یمیظع  رام 

هک يروط  هب  داد ، راشف  تفرگ و  ناهد  رد  ار  وا  ياپ  تشگنا  دمآ و  نآ  زا  سپ  دشن . هجوتم  ناشیا  زاب  ماما ، هداجـس  لخاد  دمآ  دشن ، وا 
. دیناسر نایاپ  هب  ار  دوخ  زامن  دشن و  هجوتم  ترضح  نآ  زاب  دش  حورجم  وا  ياپ 

تدابع و هجوتم  زاب  وش و  رود  اج  نیا  زا  نوعلم ! يا  دومرف : درک و  نعل  ار  وا  تسا . ناطیـش  هک  تسناد  دش : غراف  زامن  زا  هک  نآ  زا  دـعب 
هتفگ هبترم  هس  هلمج  نیا  و  ناگدننک . تدابع  تنیز  ییوت  نیدـباعلا ) نیز  تنا  : ) تفگ یم  یفتاه  هک  دینـش  ییادـص  ناهگان  دـش ، زامن 

. تشگ روهشم  مدرم  نایم  رد  بقل  نیا  و  نیدباعلا ) نیز   ) هب دش  بقلم  ترضح  نآ  ثیح  نیا  زا  دش .
متساخرب و دوخ  ياج  زا  مدید ، باوخ  رد  ار  ناطیش  دومرف : بلاط  یبا  نبا  یلع  دنک : یم  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  زا  ریـصب  یبا 

(572 .) مدید ار  نوخ  مسابل  رد  متساخرب  باوخ  زا  هک  حبص  متسکش . ار  وا  ینیب  مدز و  وا  ینیب  رب  تشم  اب 

اکیرمآ گرزب ، ناطیش 

یضعب اه  هچ  توغاط  اه و  توغاط  دیسر . رمث  هب  هر )  ) ینیمخ ماما  ترضح  يربهر  هب  ناریا  یمالـسا  دنم  هوکـش  بالقنا  هک  نآ  زا  دعب 
دنهاوخ یم  هنایفخم  هنازومرم و  وا  ناگدـناشن  تسد  اکیرمآ و  روشک  رد  زونه  اما  دـندش . راتفرگ  ماقتنا  تسد  هب  یـضعب  دـندرک و  رارف 

ياه هئطوت  دندیـشک و  ینوگانوگ  ياه  هشقن  بالقنا  هیلع  دنناشک ؛ طوقـس  هب  دنناوتن  رگا  ای  هدرک  فرحنم  شیلـصا  ریـسم  زا  ار  بالقنا 
هشقن مامت  هدید ، جنر  تلم  تما و  ماما  هر ) ( ) ینیمخ  ) یمظعلا هللا  هیآ  موحرم  هک  نیا  زا  لفاغ  دندرک . یحارط  یسوساج  هنال  رد  يدایز 

نانآ ییاوسر  تفرگ و  ماجنا  ماما  طخ  وریپ  ناملسم  نایوجشناد  هلیسو  هب  راک  نیا  و  درک . دنهاوخ  اشفا  يزور  دنناوخ و  یم  ار  اهنآ  ياه 
. دیسر ناهج  ياهروشک  شوگ  هب  دش و  تباث  ناهج  مامت  هب 

. دـندش یم  روآ  دای  ار  وا  تایانج  شیاه  ینارنخـس  رد  دوب ، هدز  اکیرمآ  تایانج  يرگاشفا  هب  تسد  ینیمخ ) هللا  هیآ  ، ) مه مایا  نامه  رد 
هناعطاق ناـشیا  دریگب  ار  بـالقنا  رودـص  يولج  درواـیب و  سراـف  جـیلخ  هب  ار  دوخ  نکـشوان )  ) دراد دـصق  اـکیرمآ  هک  دـش  عیاـش  یتقو 

.( دنکب دناوت  یمن  یطلغ  چیه  اکیرمآ  : ) دندومرف
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اه نابز  رس  رب  اه  ینارنخس  رد  تسب ، شقن  روشک  راوید  رد و  مامت  هب  هلمج  نیا 
. دندرک یم  رارکت  ار  نآ  همه  داتفا و 

گرزب ناطیـش  دـندومرف : رتراک  اکیرمآ و  هب  عجار  دوخ  ياه  ینارنخـس  زا  یکی  رد  ینیمخ ،) ماما  ، ) رتراک يروهمج  تساـیر  ناـمز  رد 
يراذگ مان  نیا  زا  ایند  نامورحم  همه  دش . تبث  اکیرمآ  مسا  هب  خـیرات  رد  بقل  نیا  دـنداد ، وا  هب  ار  گرزب  ناطیـش  بقل  تسا و  اکیرمآ 

. ناتسرپ ناطیش  يرگید  اکیرمآ و  دوخ  یکی  هفیاط ، ود  رگم  دندش . لاحشوخ 
اکیرمآ هب  شیاه  ینارنخس  زا  یکی  رد  ینیمخ ) ماما   ) هک نآ  زا  سپ  درک : یم  لقن  ناتـسود  زا  یکی  هک  هدمآ  نآرق  ياه  هژاو  باتک  رد 

تحاران راتفگ  نیا  ندینـش  اب  دنا  هدوب  ناتـسرپ  ناطیـش  زا  ایوگ  هک  باهذ  لپ  رـس  رد  يدارفا  دـندوب ، هداد  گرزب  ناطیـش  بقل  رتراک  و 
(573 .) تسا هدیدرگ  هیبشت  ام  دوبعم  هب  رتراک  هدش و  تناها  ام  دوبعم  هب  ارچ  دنتفگ : هدش و 

رب ناطیـش  مان  هک  دنراد  گنن  ناتـسرپ  ناطیـش  یتح  هک  تسا  يدح  هب  اکیرمآ  ياه  تنایخ  اه و  تیانج  هک  مینادب  مه  ار  نیا  تسین  دـب 
ناتفص و ناطیش  همه  گرزب و  ناطیـش  رب  دنوادخ  تنعل  تسا . هدش  نیهوت  وت  يادخ  هب  دنیوگ : یم  دوش و  هتـشاذگ  شنارـس  اکیرمآ و 

. داب نیطایش  دوخ  رب  مه 

تسا هللا  ءایلوا  هلیسو  هب  ناطیش  ياقب 

یم نوریب  ناطیـش  دوش ، هداز  ردام  زا  ادخ  يایلوا  زا  یکی  یتقو  دومرف : ترـضح  نآ  هک  دنک  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یـسک 
. دنتفا یم  تشحو  هب  نیطایش  همه  هک  دنز  یم  يدایرف  دهج و 

هللا ءاـیلوا  زا  یکی  هک  دـهد  یم  باوج  يا ؟ هتفـشآ  روط  نیا  هک  هدـش  ربخ  هچ  اـم ! ربهر  گرزب و  يا  دـنیوگ : یم  هدـمآ و  وا  شیپ  همه 
. تسا هدش  دلوتم 

. دنک یم  تیاده  ار  يدایز  هدع  دسرب  لامک  هب  دوش و  گرزب  وا  رگا  دیوگ : یم  دراد ؟ وت  هب  راک  هچ  وا  دلوت  دنیوگ : یم 
. تسا اهنآ  هلیسو  هب  ام  یناگدنز  اقب و  هک  نیا  يارب  ریخ ، دیوگ : یم  میشکب ؟ ار  وا  یهد  یم  هزاجا  دنیوگ : یم  وا  ناوریپ 

هک میرادـن  لیجعت  ام  دـنرب . یم  شتآ  هب  ار  ام  هدـش و  اپ  رب  تمایق  دـشاب ، یلاخ  اهنآ  زا  نیمز  دـشابن و  نیمز  يور  هللا  ءایلوا  زا  یکی  رگا 
(574 .) میوش شتآ  لخاد 

تـسرد رتهب و  تخانـش  يارب  تسا  يرادـشه  دـیوارت و  نآرق  مالـسا و  گنهرف  زا  یـشخب  ندـنایامن  يارب  ملق  نیا  زا  هک  دوب  يزیچ  نیا 
. دشاب هتشاد  یپ  رد  ار  ادخ  يدونشخ  ات  دروآ  يور  نادب  ای  درک و  زیهرپ  نآ  زا  دیاب  هچ  نآ  یگدنز و 

رابخا نیا  نتـسناد  میـشاب . مالـسا  سدقم  نید  رب  نانچ  مه  هدشن و  ادخ  نید  نانمـشد  یناهنپ  ياه  هسوسو  راچد  هک  مینک  شالت  دـیاب  و 
. میوشن اه  یهارمگ  راتفرگ  هدیزگرب و  ار  شیوخ  هار  زاب  مشچ  اب  هدیجنس و  ماگ  ره  رد  ات  تسا  يرادشه  دشابن ، هبنت  همه  رگا 

زیخاتسر زور  رد  ناحلاص  همه  ریگ  تسد  نامگیب  هک  شکاپ  نادناخ  قح و  ترضح  نیسپاو  ناتسرف  ادخ و  نید  ناراد  تسود  هک ، دیما 
هتـشگ و نیگنر  شیایلوا  يدـنوادخ و  رهم  تینارون  هب  ناشلد  هرفـس  هدوب و  راگدـنام  ات  دـنریگ  رب  يا  هشوت  هتـشون  نیا  زا  دوب ، دـنهاوخ 

. دنشاب یمالسا  بوخ  ياه  شزرا  راد  ساپ  هراومه 
. نیمآ میورب . جع )  ) تجح ترضح  كرابم  راب و  رپ  ياه  ماگ  زاوشیپ  هب  دیهمت  نیا  اب  هک  زور  نآ  دیما 

يدابآ یجاح  یحلاص  هلا  تمعن  لوالا 1419  عیبر  اب 3  تسا  فداصم  هک  هخروم 7/4/1377 

اه تشون  یپ 
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ات 140 1

ص 119. مشش ، رتفد  انالوم ، يونثم  - 1
هیآ 12. (، 7  ) فارعا - 2

ص 59. ج 8 ، نازیملا ، ص 274 ؛ ج 60 ، راحب ، ص 32 ، یمق ، ریسفت  - 3
هیآ 20. (، 20  ) هط - 4

هیآ 21. (، 7  ) فارعا - 5
. هعصاق هبطخ  هغالبلا ، جهن  - 6

.219 ص 199 ، ج 60 ، راحب ، ص 4 ، ج 1 ، یشایع ، ریسفت  - 7
ص 306. ج 93 ، راحب ، ص 233 ، ج 2 ، عیارشلا ، للع  - 8

ص 112. ج 14 ، راحب ، - 9
هیآ 44. لمن ، هروس  - 10

. سیق نب  میلس  باتک  - 11
ص 164 و 165. سیلبا ، باتک  - 12

هیآ 102. (، 2  ) هرقب - 13
ص 164 و 165. سیلبا ، باتک  - 14

. همرحم بساکم  يراصنا ، خیش  بساکم ، - 15
ص 222 و 281. ج 60 ، راحب ، ص 50 ؛ ج 1 ، لاصخ ، ص 51 ؛ ج 1 ، روثنملا ، رد  - 16

هیآ 78. (، 38  ) ص - 17

هیآ 74. (، 38  ) ص - 18
.219 ص 199 ، ج 60 ؛ راحب ، ص 50 ؛ ج 1 ، لاصخ ؛ ص 40 ؛ ج 1 ، یشایع ، ریسفت  - 19

هیآ 89. (، 5  ) هدئام - 20
ص 278. ج 60 ، راحب ، ص 544 ؛ ج 5 ، یفاک ، - 21

ص 125. ج 24 ، ثیداحا ، عماج  ص 171 ؛ ج 2 ، راحب ، ص 385 ؛ هبرشا ، هعمطا و  باب  ج 6 ، یفاک ، - 22
ص 126. ثیداحا ، عماج  هبرشا ، همعطا و  باب  ص 385 ، ج 6 ، یفاک ، - 23

. هبرشا همعطا و  باب  یفاک ، - 24

. هبرشا همعطا و  باب  یفاک ، - 25
هیآ 41. (، 38  ) ص - 26

. دوش هعجارم  مدرک  حرطم  ادخ  يوس  هب  ادخ  زا  ای  كاخ  ات  كاخ  زا  ناسنا  باتک  رد  ار  ثحب  لصفم  - 27
هیآ 27. ( 15) رجح - 28

. سلب تغل  بغار ، تادرفم  هغللا ، سیباقم  - 29
هیآ 11. (، 7  ) فارعا - 30

هیآ 34. (، 2  ) هرقب - 31
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هیآ 32. (، 15) رجح - 32
هیآ 20. (، 34) ابس - 33

هیآ 92. (، 26) ءارعش - 34
.49 فشاکلا ، - 35

تایآ 4 و 5. ( 114  ) سانلا - 36
هیآ 19. ( 7  ) فارعا -37
هیآ 119. ( 20  ) هط - 38

هیآ 16. ( 50  ) ق - 39
.589 موس ، رتفد  يونثم ، - 40

. دوش عجارم  هدش  رکذ  تسا  عقوم  هچ  ات  ناطیش  تلهم  باب  رد  لصفم  روط  هب  ثحب  نیا  ص 70 ، نآرق ، هژاو  - 41
ص 78. مجنپ ، مراهچ و  هرامش  مجنپ ، هرود  ملع ، رون  هلجم  - 42

ص. رابخالا ، نویع  - 43
هیآ 12. ( 7  ) فارعا - 44
هیآ 17. ( 7  ) فارعا - 45

هیآ 74. ( 38  ) ص - 46
هیآ 38. ( 27  ) لمن - 47

هیآ 116. ( 4  ) ءاسن و  هیآ 6 ؛ ( 37  ) تافاص - 48
. دوش عوجر  اج  نآ  هب  دمآ . دهاوخ  شدوخ  شخب  رد  هدرک ، فرصت  نانآ  هفطن  رد  ناطیش  هک  يرگید  ناسک  - 49

. دوش عوجر  اج  نآ  هب  هدش  نایب  ناطیش  هنیباک  ثحب  رد  نیطایش  یماسا  زا  یضعب  - 50
ص 195. ج 60 ، راونالا ، راحب  ص 138 ؛ رابخالا ، یناعم  ص 145 ؛ ج 1 ، رارسالا ، فشک  ص 41 ؛ ج 1 ، ریثک ، نبا  ءایبنالا ، صصق  - 51

هحفص 48. یمیدق  نیرحبلا  عمجم  - 52
. مدآ هب  طوبرم  رجح  هروس  تایآ  لیذ  دلج 2  ناهرب  ریسفت  زا  سابتقا  - 53

هیآ 178. ( 3  ) نارمع لآ  - 54
هیآ 30. ( 41  ) تلصف - 55

هیآ 83. ( 38  ) ص - 56
هیآ 4. ( 95  ) نیت - 57

هیآ 17. ( 83  ) نیففطم -58
هیآ 18. ( 58  ) هلداجم رد  ناطیش  بزح  و  هیآ 55 ، ( 5  ) هدئام رد  هللا  بزح  - 59

هیآ 3. ( 14  ) میهاربا - 60
هیآ 38. ( 15  ) رجح - 61

هیآ 33. ( 2  ) ةرقب - 62
ص 99. ج 1 ، راحبلا ، ۀنیفس  - 63

ص 700. ج 1 ، راحبلا ، ۀنیفس  - 64
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ج 63. راحب ، - 65
هیآ 175. ( 17  ) فارعا - 66

هیآ 15. ( 7  ) فارعا - 67

هیآ 16. ( 7  ) فارعا - 68
. تارهطم باب  هیلمع ، هلاسر  - 69

. یلمآ يداوج  هللا  ۀیآ  زا  لقن  - 70
ص 673. ناویح ، ج  نیرونلا ، عمجم  - 71

هیآ 17. ( 15  ) رجح و  هیآ 9 ؛ ( 37  ) تافاص - 72
هیآ 63. ( 17  ) لیئارسا ینب  - 73

. نابعش رخآ  هعمج  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  هبطخ  - 74
هیآ 42. ( 15  ) رجح - 75

. هدنرد گس  - 76
. دنک رذگ  يا  هناگیب  - 77

. لگ وچمه  تسود  اب  - 78
. نمشد اب  - 79

هیآ 199. ( 7  ) فارعا - 80
. يونثم - 81

هیآ 17. ( 18  ) فهک - 82
ص 343. ج 2 ، ناهرب ، ریسفت  - 83

هحفص 475. ناویح ، دلج  نیرونلا ، عماج  - 84
ص 65 و 64. ج 2 ، یئوخ ، هغالبلا  جهن  - 85
ص 65 و 64. ج 2 ، یئوخ ، هغالبلا  جهن  - 86

هیآ 48. ( 8  ) لافنا - 87
ص 343. ج 2 ، ناهرب ، ریسفت  و  دلج 13 . راحب  زا  لقن  هحفص 199  رهاوجلا  ۀنیزخ  - 88

هیآ 49. ( 18  ) فهک - 89
هیآ 194. ( 3  ) نارمع لآ  - 90

هیآ 19. ( 42  ) يروش - 91
(. ۀعصاق  ) هبطخ 192 هغالبلا ، جهن  هیآ 3 ، ( 70  ) جراعم - 92

ص 99. ج 1 ، راحبلا ، ۀنیفس  - 93
هیآ 15. ( 7  ) فارعا - 94

هیآ 29. ( 2  ) هرقب - 95
. ناطیش مدآ و  هب  طوبرم  تایآ  لیذ  ج 2 ، ناهرب ، ریسفت  - 96

ص 29. ج 1 ، بولقلا ، تایح  ص 12 ؛ ج 11 ، راحب ، - 97
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ص 26. ج 1 ، بولقلا ، تایح  و  ص 198 ؛ ج 63 ، راحب ، مدآ ؛ هب  طوبرم  رجح  هروس  تایآ  لیذ  دلج 2  ناهرب  ریسفت  زا  سابتقا  - 98
ص 198. ج 63 ، راحب ، - 99

ص 200. ج 63 ، راحب ، - 100
ص 26. ج 1 ، بولقلا ، تایح  ص 48 ؛ ج 2 ، یئوخ ، هغالبلا ، جهن  - 101

ات 30. هیآ 28  ( 15  ) رجح - 102
بولقلا ج 1. تایح  - 103

ج 1. بولقلا ، تایح  - 104
.48 ج 2 ، یئوخ ، هغالبلا ، جهن  - 105

هیآ 78. ( 38  ) ص - 106
هیآ 168. ( 3  ) هرقب - 107
هیآ 48. ( 6  ) ماعنا - 108

هیآ 30. ( 21  ) ءایبنا - 109
هیآ 29. ( 15  ) رجح - 110

هیآ 47. ( 38  ) ص - 111
یقرواپ ص 59. ج 2 ، یئوخ ، هغالبلا ، جهن  حرش  - 112

. فیثک ردک و  - 113
. لگ ینعم  هب  لحو  - 114

ص 201. لوا ، رتفد  يولوم ، يونثم ، - 115
ص 63. ییوخ ج 2 ، هغالبلا  جهن  حرش  - 116

. دش دهاوخ  نایب  ناطیش ) يامنهار   ) ناونع رد  هدنیآ  هک  هدش  لقن  مه  يرگید  روج  بلطم  هراب  نیا  رد 
هیآ 119. ( 20  ) هط - 117

هیآ 20. ( 7  ) فارعا - 118

هیآ 22. ( 7  ) فارعا - 119
جهن حرـش  مالـسلا ، هیلع  مدآ  ناتـساد  هب  طوبرم  تایآ  لیذ  ج 2  ناـهرب ، هنومن ، ریـسفت  رجح و  هروس  فارعا و  هروـس  زا  ساـبتقا  - 120

ص 63. ج 2 ، یئوخ ، هغالبلا 
هیآ 194. ( 3  ) نارمع لآ  - 121
ات 37. هیآ 35  ( 15) رجح - 122

. دوش عوجر  تشذگ  ناطیش  لتاق  ثحب  رد  - 123
. سیق نب  میلس  باتک  - 124

هیآ 4 و 5. ( 114  ) سان - 125
هیآ 81. ، 38 ص ، - 126

ص 274. راحب ، هیآ 16 ؛ ( 7  ) فارعا - 127
ص 62. ج 5 ، ءاضیبلا ، هجحملا  - 128
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هیآ 160. ( 6  ) ماعنا - 129

هیآ 53. ( 39  ) هرمز - 130
ص 274. ج 63 ، راحب ، - 131

هیآ 23. ( 7  ) فارعا -132
هیآ 11. ( 7  ) فارعا - 133

هیآ 36. ( 2  ) هرقب - 134
هیآ 86. ( 12  ) فسوی - 135

ص 552. هیددعلا ، ظعاوم  - 136
هیآ 118. ( 4  ) ءاسن - 137

ص 552. ج 1 ، نیلقثلاون ، - 138

ص 552. ج 1 ، نیلقثلاون ، - 139
هیآ 139. ( 15  ) رجح - 140

303 ات 141

هیآ 118 و 119. ( 4  ) ءاسن - 141
هیآ 42. ( 6  ) ماعنا - 142

هیآ 119. ( 4  ) ءاسن - 143
ص 210 و 211. راحب ، -144

ص 174. ج 79 ، راحب ، - 145

ص 175. ج 79 ، راحب ، - 146
. تارابع رد  یتارییغت  اب  مالسلا  هیلع  مدآ  ناتساد  هب  طوبرم  رجح  هروس  تایآ  لیذ  ج 2 ، ناهرب ، ریسفت  زا  سابتقا  - 147

ص 77. ج 2 ، یئوخ ، هغالبلا ، جهن  حرش  - 148
هیآ 23. ( 21  ) ءایبنا ص 77 ، ج 2 ، یئوخ ، هغالبلا ، جهن  حرش  - 149

ص 218. ج 2 ، هینامعن ، راونا  - 150
هیآ 41. ( 8 ، ) لافنا - 151

. تارابع رد  رییغت  كدنا  اب  ، 83 ص 79 -  ج 2 ، یئوخ ، هغالبلا ، جهن  حرش  - 152
هیآ 12. ( 2  ) هرقب - 153

هیآ 102. ( 2  ) هرقب - 154
هیآ 112. ( 6  ) ماعنا - 155

. دبع هدام  ص 115 ، ج 2 ، هنیفس ، - 156

. دبع هدام  ص 115 ، ج 2 ، هنیفس ، - 157
ص 271. لیثمتلا ، عماج  - 158
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هیآ 27. ( 17  ) ءارسا - 159
هیآ 31. ( 7  ) فارعا هیآ 141 ؛ ( 6  ) ماعنا - 160

هیآ 43. ( 40  ) نمؤم - 161
هیآ 151. ( 26  ) ءارعش - 162
هیآ 34. ( 51  ) تایارذ - 163
هیآ 83. ( 10  ) سنوی - 164
هیآ 38. ( 40  ) نمؤم - 165

هیآ 9. ( 21  ) ءایبنا - 166
هیآ 267. ( 2  ) هرقب - 167

. تارابع رد  رییغت  یمک  اب  ص 229 ، بیغتسد ، باتکلا ، ۀحتاف  - 168
هیآ 19. ( 58  ) هلداجم - 169
. درگاش دیرم و  درو : - 170

ص 352. یفارت ، سیدقاط  - 171
ص 264. هیددعلا ، هظعاوم  - 172

هیآ 3. ( 22  ) جح - 173
هیآ 63. ( 17  ) ءارسا - 174

ص 264. ج 63 ، راحب ، - 175

ص 306. ج 63 ، راحب ، - 176

ص 247. ج 63 ، راحب ، - 177
ص 305. هیددعلا ، هظعاوم  - 178

هیآ 38. ( 43  ) فرخز - 179
ص 305. هیددعلا ، هظعاوم  - 180

هیآ 121. ( 6  ) ماعنا - 181
ص 226. هیددعلا ، ظعاوم  و  دعب ، هب  ص 225  نارونخس ، هیامرس  - 182

ثیدح 9. ءاملعلا ، لضف  باب  ج 1 ، یفاک ، لوصا  - 183
. دوش هعجارم  فل ) ؤم   ) ناج مسج و  رد  نآرق  ریثءات  باتک  هب  - 184

. بولقلا جارس  و  ترابع ؛ رد  رییغت  یکدنا  اب  ص 226 ، هیددعلا ، ظعاوم  و  دعب ؛ هب  ص 228  نارونخس ، هیامرس  - 185
ص 258. ج 92 ، راحب ، - 186
ص 203. ج 63 ، راحب ، - 187
ص 203. ج 63 ، راحب ، - 188

ص 158. تایسامخ ، باب  هیددعلا ، ظعاوم  - 189
. مکحلا ررغ  - 190

ص 100. ج 77 ، راحب ، - 191
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ص 76. ج 77 ، راحب ، - 192
ص 16. زجاعملا ، هنیدم  - 193

هیآ 52. ( 39  ) هرمز - 194
. موس لهچ و  سلجم  سیلبا ، باتک  زا  سابتقا  - 195

ص 45. سیق ، نب  میلس  - 196
ص 21. ج 3 ، نیرحبلا ، عمجم  ص 185 ، ج 3 ، ناهرب . ریسفت  ص 46 . ج 3 ، یفاک ، لوصا  - 197

ص 119. ج 13 ، نآرقلا ، ماکحال  عماج  ص 36 . ج 8 ، نایبت ، ص 55 . ج 19 ، نایبلا ، عماج  ص 194 ، ج 7 ، نایبلا ، عمجم  - 198
ص 103. ج 19 ، یناعملا ، حور  ص 152 ، ج 24 ، يزار ، رخف  ریسفت  ص 265 ، ج 7 ، نانجلا ، ضور  - 199

ص 119. ج 13 ، نآرقلا ، ماکحال  عماج  - 200
ص 290. ج 15 ، نازیملا ، ریسفت  - 201

ص 95. ج 5 ، همکحلا ، نازیم  - 202
. هدش دهاوخ  ثحب  الصفم  باتک  نیمه  رد  ناطیش ) شتآ  ، ) ثحب رد  بضغ  هرابرد  - 203

ص. تایبدا ، رد  ناطیش  - 204
ص. هحاصفلا ، جهن  - 205
ص. همکحلا ، نازیم  - 206

ص. یسودرف ، همانهاش  - 207
هیآ 39 و 40. ( 15  ) رجح - 208

. تسا هدمآ  راکش  ینعم  هب  راکشا ، - 209
. تسا یناوت  ففخم  ینات  - 210

. تسا هدش  تسرد  امرخ  فیل  زا  هک  ینامسیر  - 211
. برچ - 212

ص. سیلبا ، باک  - 213
ص 225. ج 103 ، راحب ، - 214

. هدش نایب  لصفم  داد ) بیرف  ار  اوح  مدآ و  هنوگچ  ناطیش   ) ناونع رد  - 215
ص 14 و 15. ایبنا ، خیرات  - 216

. ریسافت میرحت ، هروس  زا  هیآ 10 ، لیذ  - 217
ص. طول ، تالاح  ءایبنالا ، صصق  - 218

هیآ 25. ( 12  ) فسوی - 219
ص 39 و 40. ایبنا ، خیرات  - 220

. ایبنالا صصق  - 221
. دحا گنج  خیرات  - 222

ص. ج ، راحب ، - 223

ص. ج ، راحب ، - 224
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ص 571. ج 1 ، همغلا ، فشک  - 225

ص 163. ج 2 ، همغلا ، فشک  - 226

ص 165. ج 2 ، همغلا ، فشک  - 227
. دوش عوجر  ناطیش ) هنیباک   ) ناونع هب  - 228

ص 80. یمالسا ، تما  تزع  لماوع  - 229
ص 60. ج 73 ، راحب ، - 230

ص 20. نامه ، - 231
. يراصنا خیش  لاوحا  رد  - 232

. مدآ هب  طوبرم  تایآ  لیذ  رجح  هروس  ج 2 ، ناهرب ، ریسفت  زا  سابتقا  - 233
. مدآ هب  طوبرم  تایآ  لیذ  رجح  هروس  ج 2 ، ناهرب ، ریسفت  - 234
. مدآ هب  طوبرم  تایآ  لیذ  رجح  هروس  ج 2 ، ناهرب ، ریسفت  - 235

ص 121. ج 63 ، راحب ، - 236
ص 93. سیلبا ، باتک  - 237

نآرق ص 122. ياه  هژاو  - 238
هیآ 16 و 18. فسوی ، - 239

ص. مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  خیرات  - 240
هیآ 23. رشح ، - 241

باب 78. ج 2 ، یفاک ، لوصا  - 242
ص 40. سلاجملاراونا ، - 243

ص 3. ج 4 ، یفاک ، لوصا  - 244
هیآ 6. ( 96  ) قلع - 245

هیآ 100. ( 12  ) فسوی - 246
ص 99. ج 1 ، راحبلا ، ۀنیفس  - 247

ص 99 و 100. ج 1 ، راحبلا ، ۀنیفس  - 248

ص 99 و 100. ج 1 ، راحبلا ، ۀنیفس  - 249

ص 99 و 100. ج 1 ، راحبلا ، ۀنیفس  - 250

ص 99 و 100. ج 1 ، راحبلا ، ۀنیفس  - 251

ص 99 و 100. ج 1 ، راحبلا ، ۀنیفس  - 252
ص 159. سیلبا ، - 253

ص 99 و 100. ج 1 ، راحبلا ، ۀنیفس  - 254

ص 99 و 100. ج 1 ، راحبلا ، ۀنیفس  - 255

ص 99 و 100. ج 1 ، راحبلا ، هنیفس  - 256

ص 99 و 100. ج 1 ، راحبلا ، ۀنیفس  - 257
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ص 100. ج 1 ، ۀنیفس ، نآرق . ياه  هژاو  نارونخس و  هیامرس  و  ج 63 ؛ راحب ، - 258
ص 100. ج 1 ، ۀنیفس ، نآرق . ياه  هژاو  نارونخس و  هیامرس  ج 63 و  راحب ، - 259

. هسوسو تغل  ص 654 ، ج 2 ، راحبلا ، هنیفس  - 260
ص 143. سیلبا ، باتک  - 261
ص 105. سیلبا ، باتک  - 262

ص 100. ج 1 ، ۀنیفس ، نآرق . ياه  هژاو  نارونخس و  هیامرس  ج 63 و  راحب ، - 263
. دعب هب  هحفص 288  نارونخس  هیامرس  - 264

ص 673. ج 1 ، راحبلا ، هنیفس  ص 592 ؛ ج 4 ، ۀمکحلا ، نازیم  - 265
ص 674. ج 1 ، راحبلا ، ۀنیفس  - 266
ص 42. ج 3 ، ۀمکحلا ، نازیم  - 267
ج 1 ص 673. راحبلا ، ۀنیفس  - 268

ص 105. ج 4 ، ۀمکحلا ، نازیم  ج 1 ص 673 و  راحبلا ، ۀنیفس  - 269
. ینادمه ثراح  هب  همان 69  هغالبلا ، جهن  - 270

هیآ 221. ( 26  ) ءارعش - 271
. اهنآ تاهبش  هب  خساپ  یباهو و  ياه  هقرف  - 272
. اهنآ تاهبش  هب  خساپ  یباهو و  ياه  هقرف  - 273

ص 646. رهاوجلا ، ۀنیزخ  - 274
. هیآ رمز  - 275

ص 47. ج 5 ، رابخالا ، یلائل  - 276
ص 290. ج 19 ، دیدحلا ، یبا  نبا  - 277

ص 293. ج 3 ، همکحلا ، نازیم  - 278
ص 366. ج 78 ، راحب ، - 279

. راصق تاملک  هغالبلا ، جهن  - 280
ص 167. هیددعلا ؛ ظعاوم  و  ص 253 ، ناویح ، ج  نیرونلا ، عمجم  - 281

هیآ 27. ( 12  ) فسوی - 282
هیآ 76. ( 4  ) ءاسن - 283

. یلامث هزمحوبا  ياعد  حیتافم ، - 284
ص 1006. هحاصفلا ، جهن  - 285

هیآ 16. ( 59  ) رشح - 286
ص 216. و ج 63 ، ص 20 ؛ ج 94 ، راحب ، - 287

ص 265. ج 73 ، راحب ، - 288
ص 319. ج 2 ، راحبلا ، هنیفس  ص 265 ؛ ج 73 ، راحب ، - 289

ص 231. ج 7 ، همکحلا ، نازیم  - 290
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ص 240. ج 7 ، مکحلا ، نازیم  - 291

ص 240. ج 7 ، مکحلا ، نازیم  - 292
. دینک عوجر  ادخ ) هدش  تیبرت  گس  ناطیش   ) ناونع هب  - 293

ص 20. ج 6 ، یئوخ ، هغالبلا  جهن  حرش  و  ص 12 ؛ ج 94 ، راحب ، - 294
ص 65. ج 3 ، هعیرشلا ، نیحایر  - 295

ص. نامقل ، باتک  - 296
ص. میکح ، نامقل  باتک  - 297

هیآ 267. ( 2  ) هرقب - 298
هیآ 33. ( 8  ) هبوت - 299

ص 604. ج 2 ، لامعالا ؛ باوث  و  ص 596 ، ج 2 ، راحبلا ، هنیفس  - 300
ص 229. ج 63 ، راحب ، - 301

ص 225. ج 103 ، راحب ، - 302
ص 147. ج 73 ، راحب ، - 303

460 ات 304

.131 ص 123 - ناویح ، ج  نیرونلا ، عمجم  زا  سابتقا  - 304
ص 4. سیلبا ، باتک  - 305

ص 225. ج 103 ، راحب ، - 306
. تسا هدش  ثحب  رتشیب  هدرک ) تکرش  اه  نیا  هفطن  رد  ناطیش   ) ناونع رد  هراب  نیا  رد  هیآ 63 ، ( 17  ) لیئارسا ینب  - 307

.150 ص 148 ، ج 79 ، راحب ، - 308

.150 ص 148 ، ج 79 ، راحب ، - 309
ص. تایاکحلا ، عماوج  - 310

ص 496. ج 14 ، راونالاراحب ، ص 28 ؛ تایاکحلا ، عماج  - 311
هیآ 110. هبوت  - 312

. رییغت یکدنا  اب  ص 274 ، لیثمتلا ، عماج  - 313
. تدابع ندرک  دایز  مک و  اب  ص 270 ، لیثمتلا ، عماج  - 314

ص 203. ج 63 ، راحب ، - 315
. نیشن هلچ  شک ، تضایر  هلچ : - 316

. تسا ناطیش  نامه  سیلبا ، ففخم  سیلب : - 317
. تورث لام و  كالما ، عاطقا : - 318

. رس يالاب  ربزرب : - 319
. يروباشین راطع  ریطلا ، قطنم  - 320
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ص 66. یعادلا ، ةدعو  ص 57 . ج 77 ، راونالاراحب ، - 321
ص 43. هامریت 71 ، فص  هلجم  - 322

ثیدح 1452. ص 514 ، قرهازلا ، مکحلا  همجرت  - 323
. دننز یم  لبط  رب  هک  تسا  یبوچ  لاود  - 324

هیآ 83. ( 38  ) ص - 325
ص 166. سلامجملا ، راونا  عماج و  - 326

هیآ 102. ( 2  ) هرقب - 327

هیآ 103. ( 9  ) هبوت - 328
هحفص 273. عماج ، - 329

ص 244. ج 63 ، راحب ، - 330
ص 654. ج 2 ، راحبلا ، ۀنیفس  ةرایزلا . لماک  اضرلا . ۀفیحص  - 331
ص 654. ج 2 ، راحبلا ، ۀنیفس  ةرایزلا . لماک  اضرلا . هفیحص  - 332

ص 654. ج 2 ، ص 389 ، ج 1 ، راحبلا ، ۀنیفس  - 333
. قودص دیحوت  زا  لقن  ص 654  ج 2 ، راحبلا ، ۀنیفس  - 334

ص 542. ج 2 ، راحبلا ، ۀنیفس  - 335
. دیئامرف هعلاطم  ار  ناسین  طیارش  صاوخ و  ص 542  ج 2 ، راحبلا ، ۀنیفس  هب  دوش  عوجر  - 336

ص 655. ج 2 ، ص 611 ، ج 1 ، راحبلا ، ۀنیفس  - 337
. يدنوار جیارخ  زا  لقن  ص 655 ، ج 2 ، راحبلا ، ۀنیفس  - 338

ص 655. ج 2 ، راحبلا ، ۀنیفس  - 339

ص 655. ج 2 ، راحبلا ، ۀنیفس  - 340
. درک دیک  دیکم : - 341

. یشتآ یشزوس ، يا : هقرح  - 342
ص. رتفد ، انالوم ، يونثم  - 343
ص 89. سلاجملا ، راونا  - 344

هیآ 21. میهاربا  - 345
ص 330. سیلبا ، باتک  و  ص 379 ؛ ج 1 ، بولقلا ، ةویح  - 346

. میرم هروس  ات 30  تایآ 27  زا  سابتقا  - 347
ص 231. سیلبا ج 2 ، باتک  - 348
ص 23. ج 2 ، راحبلا ، ۀنیفس  - 349
ص 23. ج 2 ، راحبلا ، ۀنیفس  - 350
ص 23. ج 2 ، راحبلا ، ۀنیفس  - 351
ص 24. ج 2 ، راحبلا ، ۀنیفس  - 352

ص 97. بولقلا ، جارس  - 353
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ص 24. ج 2 ، راحبلا ، ۀنیفس  - 354
. دندمآ ربمایپ  روضح  هب  هک  نارجن  نایحیسم  ناتساد  - 355

.( دوش عوجر  هدش  ثحب  الصفم  نیمز  هلان  هب  عجار  تمایق  نادهاش  باتک  رد  ، ) ص 164 سیلبا ، باتک  - 356
ص 164. سیلبا ، باتک  - 357

تایآ 10 و 11. ( 49  ) تارجح - 358
ص 159. سیلبا ، - 359

هیآ 9. ( 58  ) ۀلداجم - 360
ص 160. سیلبا ، باتک  - 361
ص 160. سیلبا ، باتک  - 362

هیآ 89. ( 5  ) هدئام - 363
. دوش عوجر  دش . نایب  ناطیش  هنیباک  ناونع  رد  - 364

ص 163. سیلبا ، باتک  - 365

ص 163. سیلبا ، باتک  - 366

ص 164. سیلبا ، باتک  - 367
هیآ 14. ( 28  ) صصق - 368

ات 165. ص 164  سیلبا ، باتک  - 369

ات 165. ص 164  سیلبا ، باتک  - 370
هیآ 267. ( 2  ) ةرقب - 371

هیآ 119. هط  - 372
ص. ۀمرحم ، بساکم  يراصنا ، خیش  بساکم  - 373

هیآ 101. ( 2  ) ةرقب - 374
هیآ 11. فارعا  - 375

هیآ 37. ( 21  ) ءایبنا - 376
هیآ 11. ( 17  ) ءارسا - 377

هیآ 11. ( 20  ) هط - 378
همان 53. هغالبلا ، جهن  - 379

ص 129. ج 1 ، راحبلا ، ۀنیفس  ص 34 ؛ ج 71 ، راحب ، - 380
. دوش عوجر  هدش  ثحب  ات 181  هحفص 178  زا  هبوت  هرابرد  هاگداد ) ات  رشح  زا  ناسنا   ) باتک رد  - 381

. دوش عوجر  نآ  هب  مدرک  ثحب  لصفم  قشع ) هداجس   ) باتک رد  تعامج  زامن  ياه  باوث  تقو و  لوا  زامن  تلیضف  اب  هطبار  رد  - 382
ثیدح 2. ص 39 ، ج 7 ، هعیشلا ، لیاسو  - 383

. دوش عوجر  ناطیش  هنیباک  ناونع  هب  - 384
هیآ 5. ( 3  ) نامقل - 385

. مکی تسیب و  سلجم  سیلبا ، باتک  زا  سابتقا  - 386
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هیآ 106. ( 21  ) ءایبنا - 387
ص. ةوبنلا ، جراعم  - 388

ص. یلاوللا ، یلاوغ  - 389
ص 109. ج 2 ، راحبلا ، ۀنیفس  - 390
ص 109. ج 2 ، راحبلا ، ۀنیفس  - 391

ص 127. ج 100 ، راحب ، - 392
ص 98. بولقلا ، جارس  - 393

ص 401. ج 11 ، هنومن ، ریسفت  - 394
هیآ 98. لحن  - 395

ص 28. ج 4 ، یلائل ، - 396

ص 29. ج 4 ، یلائل ، - 397

ص 29. ج 4 ، یلائل ، - 398
هیآ 200 و 201. فارعا  - 399

ص 675. ناویح ، ج  نیرونلا ، عمجم  - 400

ص 675. ناویح ، ج  نیرونلا ، عمجم  - 401

ص 675. ناویح ، ج  نیرونلا ، عمجم  - 402

ص 675. ناویح ، ج  نیرونلا ، عمجم  - 403

ص 675. ناویح ، ج  نیرونلا ، عمجم  - 404

ص 675. ناویح ، ج  نیرونلا ، عمجم  - 405

ص 675. ناویح ، ج  نیرونلا ، عمجم  - 406
هیآ 52. ( 39  ) هرمز - 407

ص 241. ج 63 ، راحب ، و  ص 675 ، ناویح ، دلج  نیرونلا  عمجم  زا  سابتقا  - 408
ص. مالسلا ، هیلع  یسیع  ترضح  تالاح  - 409

ص 38. تاملکلا ، رهاوج  - 410
ص 221. ج 63 ، راحب ، - 411

ص. ناطیش ، زا  ییحی  ثحب  نمض  - 412
ص 252. ناویح ، ج  نیرونلا ، عمجم  - 413

ص 37. هرامش 94 ، مالسا ، رادساپ  - 414
ص 111. ناویح ، ج  نیرونلا ، عمجم  - 415

ص 343. ج 2 ، راحبلا ، هنیفس  - 416
ص 121. ج 63 ، راحب ، - 417

ص 7. سیلبا ، - 418
. دوش عوجر  ناج ) مسج و  رد  نآرق  ریثءات   ) باتک هب  نآرق  توالت  اب  هطبار  رد  - 419

امن تیونعم  روهظون  شبنج  هدزاود  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1197زکرم  هحفص 866 

http://www.ghaemiyeh.com


ص 124. ج 12 ، یئوخ ، هغالبلا ، جهن  - 420
ص 158. ج 63 ، راحب ، - 421

ص 171. هیددعلا ، ظعاوم  - 422
ص 222. ظعاوم ، - 423
ص 272. ظعاوم ، - 424

. دوش هعجارم  كاخ ) ات  كاخ  زا  ناسنا   ) باتک هب  - 425
هحفص 274. ظعاوم ، - 426

سلجم 26. سیلبا ، - 427

سلجم 26. سیلبا ، - 428
. دوش عوجر  دش  ثحب  رتشیب  هللا ) مسب   ) تایصوصخ اب  هطبار  رد  ناج ) مسج و  رد  نآرق  ریثءات   ) باتک رد  - 429

سلجم 27. سیلبا ، - 430
ص 201. ج 1 ، بولقلا ، هویح  - 431

.206 ص 203 - ج 1 ، بولقلا ، ةویح  زا  سابتقا  - 432
. تارابع رد  رییغت  اب  هرامش 113/37  مالسا  رادساپ  - 433

ص 146. ج 2 ، یسانشداعم ، - 434

هیآ 110 و 111. ( 17  ) ءارسا - 435
هیآ 54. فارعا ، - 436

ص 633. ج 4 ، یفاک ، لوصا  - 437
هیآ 38. ( 13  ) دعر - 438

ص 507. ج 1 ، راحبلا ، هنیفس  - 439

ص 507. ج 1 ، راحبلا ، هنیفس  - 440
ص 389. ج 1 ، نایبلا ، عمجم  - 441

هیآ 275. ( 2  ) هرقب - 442
ص 291. ج 1 ، نیلقثلا ، رون  - 443
ص 291. ج 1 ، نیلقثلا ، رون  - 444

هیآ 90. ( 5  ) هدئام - 445

هیآ 26. ( 5  ) هدئام - 446
ص 126. ریدغلا ، ج 7 ، زا ، لقن  ص 598 ، زاتمم ، لوکشک  - 447

نآ یتقو  دوب  کچوک  ناتـسپ  کی  لکـش  هب  شرگید  تسد  ياج  هب  تشاد و  تسد  کی  درم  نیا  کچوک  ناتـسپ  يانعم  هیدث ) - ) 448
. دش یم  عمج  زاب  دندرک  یم  اهر  ار  نآ  یتقو  دش  یم  گرزب  تسد  کی ، هزادنا  دندیشک  یم 

. رییغت یمک  اب  ص 157  نآرق ، ياه  هژاو  - 449
. ندنل زا  ربخ  يزکرم  دحاو  شرازگ  زا  لقن  هب  ص 65 ، ج 1 ، هعمج ، همئا  هناخریبد  هژیو  شارازگ  - 450

هیآ 73 و 74. هروس ص ، - 451
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ص 229. ج 63 ، راحب ، - 452
ص 26. ج 4 ، نایبلا ، حور  زا  لقن  ص 236 ، ج 3 ، نآرق ، مایپ  - 453

. سبل هدام  ص 504 ، ج 2 ، راحبلا ، ۀنیفس  زا  لقن  - 454
تایآ 10 و 11. تارجح  - 455
تایآ 10 و 11. تارجح  - 456
تایآ 10 و 11. تارجح  - 457

ص 191. ج 22 ، هنومن ، ریسفت  - 458
هیآ 63. لیئارسا  ینب  - 459
هیآ 63. لیئارسا  ینب  - 460

574 ات 461

. یچ مشیربا  میرم  ینابایخ ، یسوم  یبجر ، دوعسم  - 461
املع زا  رفن  اهدص  یئاجر و  یلع  دمحم  رنهاب ، يرظتنم ، دمحم  مالسالا  ۀجح  حتفم ، هللا  ۀیآ  يرهطم ، هللا  ۀیآ  یتشهب ، هللا  ۀیآ  دننام  - 462

. رگید عجارم  و 
هیآ 26. فارعا  - 463

هیآ 62. لیئارسا  ینب  - 464
ص 14. ج 4 ، یفاک ، لوصا  - 465
ص 14. ج 4 ، یفاک ، لوصا  - 466
ص 14. ج 4 ، یفاک ، لوصا  - 467

ص 979. ج 1 ، یفاص ، - 468
یقرواپ 978. ص 979 و  یفاص ج 1 ، ریسفت  و  ص 183 ؛ ج 3 ، نیلقثلا ، رون  - 469

یقرواپ 978. ص 979 و  ج 1 ، یفاص ، ریسفت  و  ص 183 ؛ ج 3 ، نیلقثلا ، رون  - 470
هرامش 397. ۀئءام  هعبرا  ثیدح  ص 308 ، هیددعلا ، ظعاوم  - 471

ص 69. ناسنا ، ج  نیرونلا ، عماج  - 472
ص 104. ج 44 ، راحب ، - 473

ص 201 و 202. ج 63 ، راحب ، - 474
ص 98. ج 2 ، راحبلا ، هنیفس  - 475
ص 25. ج 1 ، راحبلا ، هنیفس  - 476

ص 196. ج 1 ، راحبلا ، هنیفس  - 477
ص 922. ج 8 ، یفاو ، باتک  ص 345 ، ج 5 ، هعیشلا ، لیاسو  - 478

ص 28. ج 4 ، رابخالا ، یلائل  - 479
هیآ 97. لحن ، هروس  - 480
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ص 300. یمالسا ، نافرع  - 481
ص 31. ج 4 ، رابخالا ، یلائل  - 482

ص 36. ربمایپ ، ياهگنج  - 483
ص 125. مهد ، سلجم  ناویح ، ج  نیرونلا ، عمجم  - 484

ص 233. ج 63 ، راحب ، - 485
ص 101. ج 1 ، راحبلا ، هنیفس  - 486
ص 101. ج 1 ، راحبلا ، هنیفس  - 487
ص 101. ج 1 ، راحبلا ، هنیفس  - 488

ص 233. ج 63 ، راحب ، - 489

ص 195. ج 72 ، راحب ، - 490

ص 195. ج 72 ، راحب ، - 491
ص 38. مکحلا ، ررغ  - 492

ص 371. لوقعلا ، فحت  - 493
ص 751. مراهچ ، رتفد  يولوم ، يونثم  - 494
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باتک تاصخشم 

 - 1351 ریما ، يزردوگیلا  يدومحمکلم  هسانشرس : 
نارتخد نارسپ و  یگدنز  زا  یعقاو  ياهارجام  هعومجم  دساف ...  ناتسود  اب  ینیشنمه  ماجرف  یناطیش  ياههمـشرک  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

يزردوگیلا  يدومحمکلم  ریما  اههطبار / یسانشناور  لیلحت  اب  هارمه 
روهشم 1380. مق  رشن :  تاصخشم 

152ص. يرهاظ :  تاصخشم 
( متشه پاچ  ) لایر 10000 موس ؛ ) پاچ  لایر  7000 مود  ؛ ) پاچ  لایر  7000 2-30-6863-964  ؛ :  لایر  6500 کباش : 

.1381 موس : مود و  پاچ  تشاددای : 
.1384 متشه : پاچ  تشاددای : 

همانباتک ص 152. تشاددای : 
رسپ رتخد و  طباور  عوضوم : 

قشع عوضوم : 
صاخشا نیب  طباور  عوضوم : 

نرق 14 یسراف --  هاتوک  ياهناتساد  عوضوم : 
یسانشناور ياههبنج  طابترا --  عوضوم : 

یگدنز مسر  هار و  نارتخد --  عوضوم : 
یگدنز مسر  هار و  نارسپ -- عوضوم : 

ر9م7 1380  / BF724/3 هرگنک :  يدنب  هدر 
158/2 ییوید :  يدنب  هدر 

م11685-81 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

مغ هنایشآ 

رورـسم داش و  هراومه  يو  ندـید  زا  قالخا . نامیا و  تهج  زا  هن  دوب  شلـضف  شناد و  هبنج  زا  وا  هب  نم  هقـالع  رتشیب  هک  متـشاد  یتسود 
نم يارب  وا  شناهانگ . یگدولآ و  هب  هن  متشاد  هجوت  وا  تاعاط  تادابع و  هب  هن  مدرک ، یم  یلاحشوخ  ساسحا  شرـضحم  رد  مدش و  یم 

نایلاس مریگارف . قالخا  تلیضف و  سورد  هک  نآ  ای  مزومایب  یعرـش  مولع  يو  زا  هک  مدوبن  رکف  نیا  رد  زگره  دوب . یمیمـص  تسود  اهنت 
. دش رطاخ  هدیجنر  نم  زا  وا  هن  مدید و  يدب  وا  زا  نم  هن  تدم  نیا  لوط  رد  میتشاد ، تقافر  مه  اب  زارد 

میدرک و یم  هبتاک  مه  اب  یتدـم  ات  یلو  مدـش ، ادـج  مبوبحم  قیفر  زا  درک و  مروشک  كرت  هب  راچان  ارم  ینالوط ، رفـس  کی  ندـمآ  شیپ 
همادا مترفاسم  نایاپ  ات  عضو  نیا  دیـسرن و  نم  هب  وا  زا  يا  همان  تشذـگ و  يدـنچ  هنافـسأتم  میتشاد . ربخ  رگیدـکی  لاح  زا  هلیـسو  نیدـب 

. مدوب تحاران  نارگن و  تدم  نیا  لوط  رد  تشاد ،
رییغت هک  تسا  ینامزرید  دـنتفگ  ناـگیاسمه  دوب ، هتفر  لزنم  نآ  زا  متفر ، شا  هناـخ  رد  هب  متـسود  رادـید  يارب  رفـس  زا  تعجارم  زا  سپ 

لامتحا هک  ییاج  ره  هب  وا  يوجتسج  رد  مدرک و  رایـسب  شـشوک  متـسود  ندرک  ادیپ  يارب  تسا . هتفر  اجک  هب  میناد  یمن  هداد و  نکـسم 
یهار رگید  ما و  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  تسود  مدرک  نیقی  هک  ییاج  ات  مدـش  سویأم  هتفر  هتفر  متفاین . ار  وا  متفر و  مداد  یم  ار  شتاقالم 
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. مرادن وا  هب 
نآ هیرگ  تخیر ، یم  ما  هدرمژپ  تروـص  هب  تفرگ  یم  همـشچرس  ما  هدرـسفا  لد  زا  هک  کـشا  تارطق  مدرک ، هیرگ  متخیر ، رثأـت  کـشا 
هک یئاهریت  هتفرگ ، رارق  راگزور  ياهریت  فدـه  هک  یـسک  نآ  هیرگ  تسا ، بیـصن  مک  افواب  ناتـسود  نتـشاد  زا  یگدـنز  رد  هک  یـسک 
هب هک  هام  رخآ  یناـملظ  کـیرات و  ياـه  بش  زا  یکی  رد  ًاـقافتا  دوش . یم  ساـسحا  شجنر  درد و  یپ  رد  یپ  دور و  یمن  اـطخ  هب  زگره 
زا تعاـس  نآ  رد  مدیـسر . كانتـشحو  گـنت و  ياـه  هچوک  هب  هداـتفا و  رود  هلحم  هب  هتـسنادن  مدرک و  مگ  ار  هار  متفر ، یم  ملزنم  فرط 

جاوما متکرح و  رد  تسا  هدرک  هطاحا  ار  نآ  هریت  دـنلب  هوک  ود  هک  ینارکیب  هایـس و  ياـیرد  رد  هک  مدرک  ساـسحا  نینچ  تملظ ، تدـش 
. ددرگ یم  رب  بقع  هب  دنک و  یم  شکورف  یهاگ  دیآ و  یم  ولج  هب  دوش و  یم  دنلب  یهاگ  شنیگمهس 

ياهدـمآ تفر و  مدینـش و  يزادـگناج  زوسناج و  يادـص  ناریو  لزانم  نآ  زا  یکی  زا  هک  مدوب  هدیـسرن  هریت  ياـیرد  نآ  طـسو  هب  زونه 
رارـسا رادـقم  هچ  کـیرات  بش  نیا  هک  بجع  يا  متفگ  دوخ  اـب  دراذـگ . قیمع  سب  يرثا  نم  رد  هک  مدرک  ساـسحا  يزیمآ ، بارطـضا 

. تسا هدرک  ناهنپ  دوخ  هنیس  رد  ار  ناگدزمغ  بئاصم  اون و  یب  مدرم 
زا لقاال  مشاب  زجاع  رگا  و  منک ، شیرای  مشاب  رداق  رگا  منیبب  ار  يا  هدز  تبیـصم  هاگره  هک  مدوب  هدرک  دـهع  دوخ  يادـخ  اب  شیپ  زا  نم 
یم شوگ  هب  اجنآ  زا  هلان  هک  یلزنم  هب  ار  دوخ  ات  مدومیپ  يردـق  مارآ  مارآ  تهج  نیمه  هب  منک ، يدردـمه  راهظا  میامن و  ییویجلد  يو 

هک تسیا  هچبرتخد  مدید  دش ، زاب  رد  مدیبوک ، تدش  هب  ار  رد  مود  راب  دشن ، يربخ  یلو  مدز  رد  هتـسهآ  راب  نیلوا  يارب  مدـناسر . دیـسر 
رب رد  یـسردنم  سابل  مدـید  ار  كرتخد  فیفخ ، رون  نآ  وترپ  رد  دراد . تسد  هب  یغورف  مک  غارچ  هتفر و  شرمع  زا  لاـس  هد  دودـح  رد 

هراپ هراپ  سردنم و  سابل  ریز  زا  دـشخرد ، یم  ربا  تاعطق  يالبال  زا  هک  هدراهچ  بش  دـننام  سابل ، نآ  رد  شیئابیز  لامج و  یلو  تشاد 
. دوب نایامن  شا 

يا داد : باوج  دتـسیاب ، تکرح  زا  شبلق  دوب  کیدزن  هک  ینارگن  یتحاران و  لامک  رد  دنراد ؟ يرامیب  لزنم  رد  مدرک  لاؤس  هچبرتخد  زا 
ارم متفر  وا  رـس  تشپ  دش ، ناور  لزنم  لخاد  هب  نم  ییامنهار  يارب  تفگ و  ار  هلمج  نیا  تسا . نداد  ناج  لاح  رد  بایرد  ار  مردپ  درم !

نامگ عقوم  نآ  رد  يراب ، تقر  عضو  هچ  ییاز ، تشحو  قاتا  هچ  یلو  مدش  لخاد  تشادـن . رتشیب  هاتوک  رد  کی  هک  درب  يا  هناخالاب  رد 
یم هولج  یتیم  نوچ  رامیب  نآ  روگ و  نوچ  کچوک  هناخالاب  نآ  نم  رظن  رد  ما و  هدـمآ  ناگدرم  ملاـع  هب  هدـنز  ناـهج  زا  هک  مدرک  یم 

. درک
ین ای  دنک و  یم  سفنت  هک  تسا  یناوختسا  سفق  کی  شرکیپ  ییوگ  دوب ، هدش  ناوتان  هزادنا  یب  متسشن ، شرانک  مدمآ و  رامیب  کیدزن 

ار شغورف  یب  نامشچ  وا  مدراذگ ، شیناشیپ  يور  ار  متسد  تبحم  زا  دهد ، یم  ادص  دیامن  یم  روبع  نآ  رد  اوه  نوچ  هک  تسا  یکشخ 
هک رکـش  ار  ادخ  : » تفگ فیعـض  ییادـص  اب  دـمآرد و  تکرح  هب  شقمر  یب  ياه  بل  مک  مک  درک ، هاگن  نم  هب  هریخ  هریخ  دومن و  زاب 

.« مدرک ادیپ  ار  ما  هدش  مگ  تسود 
هدشمگ هب  هک  متفایرد  دور . یم  هار  ما  هنیس  رد  دش و  هدنک  ياج  زا  ملد  ییوگ  هک  مدش  برطـضم  بلقنم و  نانچ  نخـس  نیا  ندینـش  زا 

اب میناهنپ  ياه  هصغ  متساوخ  یمن  میامن ، تاقالم  یگدنز  رخآ  تاعاس  گرم و  هظحل  رد  ار  وا  متساوخ  یمن  زگره  یلو  ما  هدیـسر  دوخ 
. دوش دیدشت  دیدجت و  وا  راب  تقر  شارخلد و  عضو  ندید 

نم هب  هراشا  اب  يا . هدـش  راچد  عضو  نیا  هب  ارچ  منک ، یم  هدـهاشم  وت  رد  هک  تسا  لاـح  هچ  نیا  مدیـسرپ  وا  زا  رثأـت  بجعت و  لاـمک  اـب 
دوشگ نخس  هب  بل  مارآ  مارآ  تسشن و  دوخ  رتسب  رد  نم  کمک  اب  مداد و  رارق  شندب  هاگ  هیکت  ار  متسد  دراد . نتـسشن  لیم  هک  دنامهف 

. دهد حرش  ار  دوخ  هصق  ات 
درم نآ  هوکـشاب  للجم و  رـصق  دوب ، يدـنمتورث  درم  ام  رواجم  هیاسمه  میتشاد . نکـسم  يا  هناـخ  رد  مرداـم  نم و  ماـمت  لاـس  هد  تفگ :
مدش وا  هتخابلد  هتفیـش و  نانچ  دوبن . رهـش  نیا  ياهرـصق  زا  کی  چیه  رد  شدننام  هک  تشاد  شوغآ  رد  ار  ییابیز  رهام و  رتخد  نکمتم ،
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راک هب  ار  ششوک  مامت  مسرب  شلصو  هب  هک  نآ  يارب  دوب ، هدش  زیربل  مربص  هساک  مدیجنگ و  یمن  دوخ  تسوپ  رد  فعـش  قوش و  زا  هک 
. تفرگ یم  هرانک  نم  زا  نانچمه  ابیز  ترخد  نآ  و  متفرگن ، هجیتن  یلو  مدش  لسوتم  يا  هلیسو  ره  هب  متفگ و  نخس  يرد  ره  زا  مدرب .

هنامرحم تخیر و  یتسود  حرط  نم  اب  متخادنا ، ماد  هب  ار  وا  بیترت  نیدب  مرک و  شعناق  دـیما  نیا  هب  مداد و  جاودزا  هدـعو  وا  هب  ماجنارس 
. مدوبر ار  شتفع  رهوگ  مدرک و  نوریب  شرب  زا  ار  فرش  تزع و  هماج  اهزور  زا  یکی  رد  ماجنارس  ات  دش  زاب  هدوارم  باب 

رد يدـنزرف  ناوج ، رتخد  مدـیمهف  هک  دـیئاپن  يرید  اریز  دوب ، رذـگدوز  هاتوک و  رایـسب  دوب  ام  ینارذگـشوخ  شیع و  زور  هک  اهزور  نآ 
يو زا  منک و  عطق  ار  شتبحم  هتـشر  هک  نآ  ای  میامن  جاودزا  وا  اب  منک و  افو  دوخ  هدعو  هب  ایآ  هکنیا  زا  مدـش  ریحتم  لدود و  دراد ، مکش 

هب اـج  نآ  رد  وـت  هک  یلزنم  هب  مداد  رییغت  ار  مینوکـسم  لزنم  رتـخد ، زا  رارف  يارب  مدرک و  باـختنا  ار  مود  تمـسق  ماجنارـس  موـش . ادـج 
. متشادن يربخ  وا  زا  سپ  نآ  زا  مدش و  لقتنم  يدمآ  یم  متاقالم 

یگنر درز  هنهک  ذغاک  درک و  زارد  ار  دوخ  تسد  عقوم  نیا  رد  دیـسر و  تسپ  اب  نم  هب  يا  همان  يزور  تشذـگ ، اه  لاس  ناتـساد  نیا  زا 
: دوب هدش  هتشون  نآ  رد  بلاطم  نیا  مدناوخ ، ار  همان  داد . نم  تسد  هب  دروآ و  نوریب  دوخ  شلاب  ریز  زا  ار 

ای رطس  کی  یتح  متسین  رـضاح  راک  نیا  يارب  میامن ، دیدجت  ار  هتـشذگ  تدوم  یتسود و  هک  تسنیا  يارب  هن  مسیون  یم  همان  وت  هب  رگا  »
هچ تسین ، يروآدای  هتـسیاش  وت  تقیقح  فالخ  غورد و  تدوم  دننام  یتدوم  و  وت ، هناراکم  نامیپ  دننام  ینامیپ  اریز  مسیونب ، هملک  کی 

. میامن ار  شدیدجت  يانمت  مروخ و  فسأت  نآ  رب  هک  دسر 
دوب و ما  هتشذگ  رب  فسأت  شتآ  متـشاد . مکـش  رد  يا  هدنبنج  نینج  لد و  رد  يا  هدنزوس  شتآ  یتفگ  كرت  ارم  هک  يزور  یناد  یم  وت 

دوجو هب  دوخ  هک  ار  یتیانج  ات  يدرک  رارف  يدومنن ، نم  هدـنیآ  هتـشذگ و  هب  ییاـنتعا  نیرتمک  وت  ما . هدـنیآ  ییاوسر  سرت و  هیاـم  نینج 
کی ار  وت  مناوت  یم  یناسنا  دـض  هنامحر و  یب  راتفر  نیا  اب  اـیآ  ینکن . كاـپ  يا  هدرک  يراـج  وت  هک  ار  ییاـه  کـشا  ینیبن و  يا  هدروآ 

. زگره مناوخب ؟ فیرش  ناسنا 
يا و هدرک  عمج  دوخ  رد  ار  ناگدنرد  یشحو و  تاناویح  دنسپان  تافص  مامت  اریز  یتسین ، ناسنا  ًالصا  هکلب  یتسین  یفیرش  ناسنا  اهنت  هن 

. يا هدش  یقالخا  تائیس  اه و  یکاپان  همه  رهظم  اج  کی 
رذگهر رد  يدوب ، دنم  هقالع  نتشیوخ  تالیامت  هب  وت  یتشاد ، یم  تسود  ار  تدوخ  وت  یتفگ ، یم  غورد  مراد ، تسود  ار  وت  یتفگ  یم 

هب يدمآ و  یمن  نم  هناخ  هب  زگره  هنرگو  یتفای ، نتشیوخ  تاینمت  ءاضرا  هلیسو  ارم  يدرک و  دروخرب  نم  هب  دوخ  یناسفن  ياه  شهاوخ 
. درک یمن  هجوت  نم 

هک ینز  يدرک  یم  رکف  يدومنن . افو  تا  هدـعو  هب  یتسکـش و  ناـمیپ  یلو  ینک  جاودزا  نم  اـب  يداد  هدـعو  اریز  يدرک ، تناـیخ  نم  هب 
نم طوقـس  ایآ  دـش ؟ وت  تسد  هب  زج  نم  يراکهانگ  ایآ  تسین ، يرـسمه  قیـال  تسا  هدرک  طوقـس  یتفع  یب  رد  هدـش و  هاـنگ  هب  هدولآ 

درک و زجاـع  ارم  وت  موادـم  يراـشفاپ  رارـصا و  مدوب ، هدـشن  هدولآ  هاـنگ  هب  زگره  نم  يدوبن  وت  رگا  تشاد ؟ وـت  يراـکتنایخ  زج  یبـبس 
تسد زا  ار  دوخ  تمواقم  تردق  مدش و  طقاس  وت  لباقم  رد  دشاب  هدش  ریسا  ییاناوت  رابج  تسد  هب  هک  یلاسدرخ  كدوک  دننام  ماجنارس 

. مداد
ار یگدنز  دش ، راوشد  تخـس و  نم  رب  یگدـنز  يدومن ، نیمغ  لد  هدنکفارـس و  منادـجو  دزن  ارم  يدرب و  تقرـس  هب  ار  متفع  رهوگ  وت ،

تـسا رداق  هن  دشاب ، هتـشاد  تسناوت  یم  یتذل  هچ  یگدنز  نم ، دننام  یناوج  رتخد  کی  يارب  دومن ، یم  لمحت  لباق  ریغ  نیگنـس و  میارب 
هتسویپ وا  درب ، رـس  هب  يداع  عضو  اب  هعماج  رد  تسین  رداق  هکلب  كدوک ، کی  نمادکاپ  ردام  دناوت  یم  هن  دشاب  درم  کی  ینوناق  رـسمه 

یم رکف  دوخ  هریت  هتـشذگ  رب  دراذـگ و  یم  تسد  فک  هب  ار  دوخ  تروص  هصغ  زا  دراب و  یم  رثأت  کـشا  تسا ، راسمرـش  هدـنکفارس و 
، دوش یم  بآ  هصغ  زا  شلد  دزوس و  یم  شناوختسا  ياهدنب  سرت  زا  دتفا ، یم  مدرم  ياه  شنزرس  شیوخ و  ییاوسر  دای  هب  یتقو  دنک ،
زیزع و ردام  ردپ و  زا  مدرک ، رارف  هوکـشاب  للجم و  هناخ  نآ  زا  هک  مدـش  هراچیب  رطـضم و  نانچ  نآ  يدوبر ، نم  زا  ار  تحار  شیاسآ و 

امن تیونعم  روهظون  شبنج  هدزاود  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1197زکرم  هحفص 874 

http://www.ghaemiyeh.com


ات مدـیزگ  نکـسم  دـمآ  تفر و  یب  هداـتفا و  رود  هلحم  کـی  رد  کـچوک  لزنم  کـی  هب  مدیـشوپ و  مشچ  اراوـگ  هفرم و  یگدـنز  نآ  زا 
. منارذگب اجنآ  رد  ار  دوخ  زیگنا  مغ  رمع  هدنامیقاب 

دندرک قد  نم  ییادج  هصغ  زا  اهنآ  دنتفر ، ایند  زا  دـندرپس و  ناج  نم  يرود  قارف و  مغ  زا  ود  ره  هک  مراد  ربخ  یتشک ، ار  مردام  ردـپ و 
. تشادن نیا  زج  یببس  اهنآ  گرم  منک  یم  نامگ  دندرم ، نم  رادید  يدیماان  زا  و 

نآ اب  تفگ و  ياج  ملد  رد  وت  تسد  زا  هک  یقیمع  هدنـشک و  ياه  هصغ  نآ  مدیـشون و  وت  ماـج  زا  هک  ار  یخلت  مس  نآ  اریز  یتشک ، ارم 
یگدـنز رخآ  ياهزور  ما و  هتفرگ  رارق  گرم  رتسب  رد  کنیا  تسا . هدراذـگ  مناج  مسج و  رد  ار  دوخ  ییاهن  رثا  مدوب  زیتس  گـنج و  رد 
یشالتم ًابیرق  دزوس و  یم  هتسویپ  دشاب ، هدرک  هناخ  نآ  قامعا  رد  شتآ  هک  متسه  یکـشخ  بوچ  دننام  نونکا  نم  منارذگ . یم  ار  دوخ 

هریت تبکن و  همه  نیا  زا  ارم  هک  تسا  هدومرف  هدارا  تسا ، هدش  باجتـسم  میاعد  هدرک و  هجوت  نم  هب  دـنوادخ  منک  یم  نامگ  دوش . یم 
. دیامن ملقتنم  شیاسآ  یگدنز و  ملاع  هب  یتخبدب ، گرم و  يایند  زا  دناهرب و  يزور 

وت لداع  دنوادخ  منک  یمن  نامگ  يراکتیانج ، دزد  وت  يرگ ، هلیح  راکم و  وت  ییوگغورد ، وت  میوگب : دـیاب  تایانج  میارج و  همه  نیا  اب 
. دریگن وت  زا  ار  مولظم  هدیدمتس  نم  قح  دراذگب و  دازآ  ار 

نم هوالع  هب  منک ، تبحـص  تبحم  نامیپ  زا  وت  اب  هک  ینآ  زا  رت  تسپ  وت  اریز  متـشونن ، تدوم  یتسود و  دـهع  دـیدجت  يارب  ار  هماـن  نیا 
، متـسه ییادج  عادو و  لاح  رد  تایح  ياه  یتخبدب  اه و  یتخبـشوخ  زا  یگدنز ، ياهدب  کین و  زا  ما ، هتفرگ  رارق  ربق  هناتـسآ  رد  نونکا 

نآ زا  اهنت  ار  همان  نیا  دـهد . یم  نم  هب  تبحم  نامیپ  دـهع و  هزاجا  گرم  تاظحل  هن  تسا و  یـسک  یتسود  يوزؤآ  نم  لد  رد  رگید  هن 
نیا ایب  دراد  دوجو  يردـپ  هفطاـع  تمحر ، یب  لد  رد  رگا  تسا ، وت  هاـنگ  یب  هچبرتخد  نآ  يراد و  یتناـما  نم  دزن  وت  هک  متـشون  تهج 

وا راگزور  دوشن و  يو  ریگنماد  تسا  هدـش  وا  هدیدمتـس  ردام  ریگنماد  هک  ییاـه  یتخبدـب  رگم  اـت  ریگب  نم  زا  ار  تسرپرـس  یب  كدوک 
.« ددرگن یماکان  يزور و  هریت  اب  مأوت  نم  راگزور  دننامه 

؟ دش هچ  دعب  مدیسرپ  تسا . يراج  شتروص  رب  شکشا  تارطق  مدید  مدرک ، هاگن  وا  هب  هک  مدوب  هدشن  غراف  همان  ندناوخ  زا  زونه 
مبلق دفاکـشب و  ما  هنیـس  تسا  کیدزن  مدرک  یم  نامگ  ناجیه ، یتحاران و  تدش  زا  دیزرل ، مندب  مامت  مدناوخ ، ار  همان  نیا  یتقو  تفگ :
نیمه يور  مدـید  مدـش  هناـخالاب  نیا  دراو  دوب ، لزنم  نیمه  نآ  مدـمآ و  دوـب  هداد  یناـشن  هک  یلزنم  هب  تعرـس  اـب  دـتفا . نوریب  هصغ  زا 
رایتخا یب  دنک . یم  هیرگ  يا  هدننک  تحاران  خلت و  عضو  اب  هتـسشن و  ندب  نآ  يولهپ  شا  هچبرتخد  هداتفا و  تکرح  یب  ندب  کی  تخت ،

رد كانتـشحو  ناگدنرد  تروص  هب  نم  یناسنا  ریغ  میارج  عقوم  نآ  رد  ییوگ  مدش . شوهیب  مدز و  دایرف  كانلوه  هرظنم  نآ  تشحو  زا 
ادخ اب  مدـمآ  دوخ  هب  یتقو  دردـب . ارم  نادـند  اب  تساوخ  یم  يرگید  دومن و  یم  نم  هب  ار  دوخ  لاگنچ  یکی  دـندوب ، هدـش  مسجم  مرظن 

رتخد نآ  رب  هک  ییاه  متـس  ناربج  مناـمب و  مدـیمان  مغ » هنایـشآ   » ار نآ  هک  ناریو  هبلک  نیا  رد  هتـشذگ  تاـیانج  مرج  هب  هک  مدرک  دـهع 
. مهدب ناج  نآ  دننام  منک و  یگدنز  وا  لثم  ما  هدرک  مولظم 

رب دیوگ : یم  نم  هب  مبلق  ینطاب  يادن  نونکا  مه  اریز  منک ، یم  رطاخ  تیاضر  ترسم و  ساسحا  دوخ  رد  هدیسر و  ارف  مگرم  عقوم  کنیا 
ار یناهانگ  همه  نآ  هدیـشخب و  ار  وت  میارج  دنوادخ  يذومن  راومه  دوخ  رب  هک  ییاهالب  اه و  یتحاران  يدروخ و  هک  ینادجو  هنایزات  رثا 

. تسا هدیزرمآ  هدوب  بلق  تواسق  یمحر و  یب  زا  یشان  هک 
نیرخآ داتفا ، رتسب  رد  دراد ، هاگن  ار  دوخ  تسناوتن  درک ، رییغت  یلک  هب  شتروص  گنر  دـمآ و  دـنب  شنابز  دیـسر  اجنیا  هب  هک  شراـتفگ 

داتفا و شرتسب  يور  سپـس  مراپـس ». یم  وت  هب  ار  مرتخد  مزیزع  تسود  : » دوب نیا  تفگ  نم  هب  یناوتاـن  فعـض و  تیاـهن  رد  هک  یمـالک 
. درک میلست  نیرفآ  ناج  هب  ناج 

رد همه  متشون و  شنایانشآ  ناتسود و  يارب  ییاه  همان  مداد . ماجنا  شا  هرابرد  دوب  تسود  کی  هفیظو  هچنآ  مدنام و  شرانک  رد  یتعاس 
دناد یم  ادخ  دـندرک . یم  هیرگ  تدـش  هب  درم  نز و  هک  مدـیدن  زور  نآ  لثم  ار  يزور  مرمع  رد  نم  دـندرک . تکرـش  شا  هزانج  عییـشت 
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هظحل نیرخآ  رد  ار  وا  فیعض  يادص  زگره  مراد و  هاگن  ار  دوخ  مناوت  یمن  ناجیه  هیرگ و  تدش  زا  مسیون  یم  ار  شناتـساد  هک  نونکا 
.« مزیزع كرتخد  وت و  ناج  مقیفر ، : » تفگ هک  منک  یمن  شومارف  یگدنز 

: ارجام نیا  یسانش  ناور  لیلحت 
زیزع ناناوج  يارب  تسا  یشاب  رادیب  رطخ و  گنز  دشاب ، یم  یناسنا  ریغ  یـسنج و  زواجت  کی  رادومن  هک  كاندرد  زوسناج و  هعقاو  نیا 
كاپ ناماد  دـنیامنن و  تیـصعم  هاـنگ و  هب  هدولآ  ینارذگـشوخ  هظحل  کـی  يارب  ار  دوخ  شیـالآ  یب  ریمـض  زگره  هک  اـم ، نمادـکاپ  و 

. دنیامنن هدنکفارس  راسمرش و  ینورد  يادن  ای  نادجو  ربارب  رد  ار  نتشیوخ  دنننکن و  راد  هکل  هانگ  اب  ار  شیوخ 
ار فرش  تلیضف و  تفع ، نادایص  بیرف  هک  دنشاب  رادیب  رایشوه و  دیاب  دندنم  هقالع  شیوخ  تداعس  هب  هک  ینارـسپ  نارتخد و  نینچمه 

. دنوشن راتفرگ  اهنآ  ماد  رد  تهج  نودب  دنروخن و 
« تربع »

نکم رواب  ونشب و  مروم ، هک  دیوگ  رگا  رام 
نکم رواب  ونشب و  مروح ، هک  دیوگ  رگا  وید 

بیرف مدرم  رگنوسفا  هب  ور  دیوگب  رگ 
نکم رواب  ونشب و  مرود ، هلیح  بیرف و  زک 

وت هاوختلود  هک  يوعد  دنک  يزابلغد  رو 
نکم رواب  ونشب و  مروضح ، رد  بایغ و  رد 

***
رز یکاپ  زا  هب  تسوت  تفعزیمت  موصعم و  رتخد  يا  وت  ناه 

رطخ میب و  تهر  هب  دیاین  اتشیوخ  مرحم  رادب  دوخ  ردام 
رتخد ردام ، هب  هضرع  نک  دوزیارد  رس  رب  وت  رکف ، زا  هچره 

رواب شمادک  چیه  ینکنیونش  یم  رذگ  هار  رد  هچره 
رذح درک  نآ  زا  تخس  تدیابتسا  یسوهلب  رذگ  يوک و  شهاوخ 

ررض هار  نآ  زا  درک  ناسچ  هکتسپ  رتخد  نآ  زا  ریگ  یتربع 
« ردنمس »

***
نکم شیارآ  هرهچ  نابایخ  رد 
نکم شیاسآ  بلس  ناناوج  زا 

زیرم نوریب  يرسور  زا  ار  دوخ  فلز 
زیرم نوسفا  اه  مشچ  ریسم  رد 

داعم زور  شتآ  زا  نک  دای 
داب تسد  رد  هنم  وسیگ  هرط 

یتسین كدوک  وت  رگید  مرهاوخ ،
یتسین کسورع  میوگ ، رت  شاف 
نیمز ناریا  رتخد  يا  مرهاوخ 
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نیبب ار  نادیهش  سکع  رظن  کی 
نکم يزانط  ردقنیا  مرهاوخ 
نکم يزابجل  عرش  لوصا  اب 

؟ تسیچ گنت  سابل  نیا  نم ، رهاوخ 
؟ تسیچ گنراگنر  نابسچ  ششوپ 

وشم نادرگرس  شیوخ  روما  رد 
وشم نادرمان  مشچ  سورعون 

« یساغآ اضردمحم  جاح  یجیسب  رعاش  »

هناخ زا  رارف 

هانگ زا  نیگنس  يراب  هلوک  اب  اهنت  يرتخد 
نامـسآ میرح  مامت  هدـش و  دازآ  سفق  زا  هک  متـشد  ار  يا  هدـنرپ  ساسحا  متـسب ، مرـس  تشپ  ار  یتنعل  نادـنز  نآ  رد  هشیمه  يارب  یتقو 

مردام هک  متـشاد  لاس  جنپ  مدوب . هدیـشک  رجز  نآ  رد  اه  لاس  هک  یطیحم  زا  يرود  زج  متـساوخ  یمن  زیچ  چیه  تسوا . زاورپ  هاگنالوج 
مرـس رب  ار  يردامان  نیگنـس  هیاس  هک  دوب  هتـشذگن  شا  هنابیرغ  چوک  زا  لاس  کی  زونه  تخاـب و  ناـج  ناطرـس  رثا  رب  یناوج  ناوفنع  رد 

ییاهاوران کتک و  هیرگ و  زا  رپ  تیذا . رازآ و  زا  رپ  دوب  ییاه  لاس  ما  یکدوک  ياه  لاس  مدوب و  هداوناخ  دنزرف  اهنت  نم  مدرک . ساسحا 
رد شا  ینابرهم  دوب و  هدنز  مردام  ات  مدش . یم  گرزب  هبـش  کی  دیاب  هک  مدوب  یکوک  مناد . یمن  ار  اهنآ  زا  يرایـسب  ینعم  مه  زونه  هک 

دیاب هک  مدـش  يرتخد  درب ، دوخ  اب  ار  شا  ینابرهم  میـسن  تفر و  یتقو  اـما  دوب ، شوخ  تارطاـخ  زا  رپ  ما  یکدوک  تشاد ، ناـیرج  هناـخ 
راگنا دـییارگ . يدرـس  هب  مه  ردـپ  تبحم  درب ، ار  شا  ینابرهم  تفر و  هک  ردام  مدرک . یم  تعاـطا  ار  ردـپ  نز  تشرد  زیر و  تاروتـسد 

دـنزب و کتک  ار  وا  اباب  نز  ررکم  ياه  ندز  قن  رطاخ  هب  دوب  رارق  هک  دراد  مه  يرتخد  دروآ  یم  دای  هب  ینامز  ردـپ  دـید . یمن  ارم  ًالـصا 
. مدرک ساسحا  ار  ردام  دوبن  يرگید  نامز  ره  زا  رتشیب  مدیـسر  هسردم  نس  هب  نم  دش و  ملاس  تفه  یتقو  دـنک . ینادـنز  نیمزریز  لخاد 

نیرتـهب ییادـج  هظحل  نـیرخآ  رد  ردـپ  رداـم و  مرگ  شوـغآ  یتـقو  دـندوب ، هدـمآ  ناـشردام  اـب  اـه  هـچب  رثـکا  یتـقو  هسردـم  لوا  زور 
بات مکچوک  بلق  هک  هچنآ  زا  رتگرزب  تسا  یمغ  نتـشادن  ردام  هک  مدرک  سح  مراـب  مغ  توکـس  ییاـهنت و  رد  نم  دوب ، ناـشهاگهانپ 

یم ناتسود  هناخ  هب  ندناوخ  سرد  هناهب  هب  اهزور  رتشیب  مدرک . ادیپ  يدایز  ناتسود  ما  ییاهنت  ندرک  رپ  يارب  دشاب . هتـشاد  ار  نآ  لمحت 
یمن باسح  هب  ارم  ًالـصا  دـش ، راد  هچب  يدوز  هب  هک  مردـپ  نز  مشاب . هناخ  هفطاع  زا  یلاخ  رـس  طیحم  رد  رتمک  مدرک  یم  یعـس  متفر و 

... هناخ و ندرک  زیمت  ای  شا و  هچب  ياه  هنهک  ننتسش  ًالثم  تشاد . يراک  هک  درک  یم  ادص  ارم  یتقو  طقف  دروآ .
مربب دای  زا  مناتسود  عمج  رد  ار  اه  یتخبدب  مامت  مدرک  یم  یعس  دوب . هدش  میگدنز  کفنیال  وزج  يو  زا  ررکم  ياه  ندروخ  کتک  هتبلا 
مادک چیه  مدرک  یم  فیرعت  تیعقاو  ناونع  هب  مناتسود  اه و  هچب  يارب  ار  میاهایؤر  تخاس . وگغورد  يرتخد  نم  زا  هک  دوب  رما  نیمه  و 

باسح مه  عقاوم  رثکا  دوب و  بوخ  یلیخ  مردـپ  یلام  عضو  منک . یم  یگدـنز  ما  يردامان  اب  مرادـن و  ردام  نم  هک  دنتـسناد  یم  اـهنآ  زا 
یم تمیقنارگ  کیـش و  ياـه  ساـبل  دـیایب . دوجو  هب  نم  رد  مه  ردـپ  بیج  زا  ندـیدزد  لوپ  دـش  ثعاـب  رما  نیمه  تشادـن و  ار  شلوپ 
یم ما  يردامان  ردپ و  هب  ما و  هتفرگ  هیدـه  مردام  ردـپ و  زا  ار  اهنیا  هک  متفگ  یم  اه  هچب  هب  دوب  سکول  همه  ما  هسردـم  لیاسو  مدـیرخ .

مردام ردپ و  هسردم  نالوؤسم  اهراب  دوب . مک  متارمن  رثکا  مدناوخ  یمن  سرد  دـنهد . یم  هیدـه  نم  هب  ار  لیاسو  نیا  مناتـسود  هک  متفگ 
رتهب ار  متارمن  مناوخب و  سرد  هک  مداد  لوق  راب  ره  مدرک و  یم  يراددوخ  هسردـم  هب  اهنآ  ندرب  زا  يا  هناـهب  هب  راـب  ره  اـما  دنتـساوخ  ار 

مه شتارمن  دـمآ و  ام  هسردـم  هب  يرگید  هسردـم  زا  دوب . یبوخ  یلیخ  رتخد  مدـش ، تسود  هناورپ  اب  هک  مدوب  ییامنهار  لوا  لاـس  منک .
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دنک یم  مکمک  اه  سرد  رد  دیآ و  یم  نام  هناخ  هب  تفگ  دنک . مکمک  تساوخ  تسا ، فیعـض  مسرد  نم  دـید  یتقو  هناورپ  دوب . بوخ 
لاس نایاپ  رد  هک  ییاج  ات  دوب  رثؤم  هناورپ  ياـه  کـمک  مور . یم  ناـش  هناـخ  هب  نم  هک  متفگ  دوشن  ـالمرب  میاـه  غورد  هکنیا  زا  نم  اـما 

شتسود مناج  دح  رس  ات  دوش  رت  قیمع  هناورپ  نم و  نایم  دنویپ  دش  ثعاب  عوضوم  نیمه  مدوب . هدش  بوخ  ًاتبسن  نارگاش  وزج  یلیـصحت 
رد هام  ره  اهنآ  دوب . لومتم  هداوناخ  کی  زا  هناورپ  هدـیرفآ . نم  ییاهنت  ندرک  رپ  يارب  ادـخ  هک  تسا  يا  هتـشرف  مدرک  یم  رکف  متـشاد و 
یم هقالع  زاربا  راب  ره  دوب و  هدماین  ام  هناخ  هب  مه  راب  کی  وا  هناورپ ، اب  یتسود  لاس  جنپ  دنتفرگ و ... یم  یگرزب  ياه  ینامهم  ناش  هناخ 

لوغـشم هناخ  رد  یتقو  هعمج  زور  کی  هکنیا  ات  مدرک  یم  فرـصنم  ار  وا  يا  هناهب  هب  دـیایب  نام  هناخ  هب  مرداـم  ردـپ و  ندـید  يارب  درک 
زاب ار  رد  یتقو  دـمآرد  ادـص  هب  هناخ  گنز  درک . یم  تحارتسا  شدوخ  قاتا  رد  مردـپ  دوب و  هتفر  یناـمهم  هب  مردـپ  نز  مدوب و  تفاـظن 

یمن دوبن . یندرک  رواب  دندوب . هدمآ  نام  هناخ  هب  گرزب  لگ  هتسد  کی  اب  شردام  هارمه  هناورپ  دتسیاب ، راک  زا  مبلق  دوب  هدنام  مک  مدرک 
اب اهنآ  نم  یفرعم  اب  دـمآ و  نوریب  قاتا  زا  اهنآ  يادـص  ندینـش  اب  ردـپ  مدرک . توعد  هناخ  لـخاد  هب  ار  اـهنآ  راـچان  هب  منک  هچ  متـسناد 
نز دعب  تعاس  مین  نوچ  دیشکن  لوط  دایز  یمیمص  ياضف  نیا  اما  تشاد  اهنآ  اب  يا  هنامرتحم  رایسب  دروخرب  مردپ  دندش . انشآ  رگیدکی 

نهد نیمز  هظحل  نامه  تساوخ  یم  ملد  هک  درک  نم  اب  يزیمآ  نیهوت  دروخرب  نانچ  شردام  هناورپ و  ندـید  اب  دـش و  هناـخ  دراو  مردـپ 
. دوب هدش  رید  راک  نیا  يارب  یلاس  دنچ  هک  سوسفا  یلو  تساخرب  نم  زا  عافد  هب  راب  نیلوا  يارب  مردپ  دشکب . دوخ  ماک  هب  ارم  دنک و  زاب 

نز راتفر  مدوب  هتفگ  مردام  ینابرهم  دروم  رد  نم  هک  ییاه  غورد  همه  نآ  اب  هناورپ  يارب  دـندوب . هدـنام  توهبم  تام و  شرداـم  هناورپ و 
هچ هب  هک  دیـشک  یم  دایرف  نم  رـس  رب  مادم  شرـسمه  درک و  یم  یهاوخرذـع  شردام  هناورپ و  زا  مادـم  مردـپ  دوبن . یندرک  رواب  مردـپ 

هنوگ هناورپ  ردام  هک  ینامز  یتح  تدـم  مامت  رد  ما و ... هدز  وا  یگدـنز  لیاسو  هب  تسد  یقح  هچ  هب  ما . هدروآ  وا  هناخ  هب  نامهم  یقح 
، هناورپ تروص  هب  ناوت  یم  هنوـگچ  رگید  هک  مدوـب  رکف  نیا  رد  یلو  مدرواـین  ناـبز  رب  یمـالک  درک ، یظفاحادـخ  نم  زا  دیـسوب و  ار  ما 

رگید مزیرگب . نادـنز  نآ  زا  دـیاب  مدیـسر  هجیتن  هب  متفرگ و  ار  مدوخ  میمـصت  بش  نامه  منک . هاگن  ما  ییاهنت  ياه  لاس  تسود  نیرتهب 
هچب اب  مطابترا  منیبب ، ار  هبیرغ  نز  نآ  زا  ردـپ  روک  ياه  يربنامرف  متـسناوتی  من  رگید  متـشادن  ار  يردامان  ياهریقحت  اه و  نیهوت  لـمحت 
اهنآ زا  ناشردام  دوبن  رد  مدرک و  یم  ضوع  ار  ناشـسابل  مداد ، یم  اذـغ  اهنآ  هب  دـیاب  طقف  نم  ینعی  دوب . راتـسرپ  کی  دـح  رد  يردامان 

. منامب اهنت  شیاه  هچب  اب  دادـی  من  هزاـجا  تقو  چـیه  مردـپ  نز  داـتفا و  یم  قاـفتا  مک  یلیخ  يرخآ  دروم  نیا  هتبلا  هک  مدرک  یم  تبقارم 
يراک نینچ  هب  یتح  تقو  چیه  نم  اما  مروآ . یم  رد  شیاه  هچب  رـس  ار  شدب  ياهراتفر  یفالت  نم  دوب  مولعم  دیوگب ، هکنیا  نودـب  نوچ 
نوریب هناخ  زا  دوز  یلیخ  حبـص  متـسب و  ار  مکاس  مدرک . رورم  ار  مباذع  جنر و  ياه  لاس  مامت  رگید  راب  کی  بش  نآ  مدوب . هدرکن  رکف 

سرد ات  ما  هتفر  مناتسود  هناخ  هب  اجنآ  زا  هسردم و  هب  دنک  یم  رکف  مردپ  نز  نوچ  ددرگ  یمن  ملابند  یسک  بورغ  ات  متسناد  یم  مدمآ .
، متـسشن سوبوتا  یلدنـص  يور  یتقو  مدناسر و  لانیمرت  هب  ار  مدوخ  موش . رود  یتنعل  نادنز  نآ  زا  یباسح  ات  دوب  یبوخ  تصرف  مناوخب .

کی هب  منک  راک  هچ  متـسناد  یمن  مدرک . سرت  ساسحا  دش . کیدزن  رود و  ياه  لاس  راپـسهر  تارطاخ  مطالت  رپ  يایرد  رد  منهذ  قیاق 
قاتا نتفرگ  هنیمز  رد  ما ، هدـمآ  نارهت  هب  ماـن  تبث  يارب  متـسه و  وجـشناد  متفگ  متـشاد و  هارمه  همانـسانش  نوچ  مدز  يرـس  هناـخرفاسم 

رد متماقا  موس  زور  متشاد . یصاخ  رحبت  یلیخت  ياه  ناتساد  ندرک  مه  رس  رد  مدوب ، هتفگ  غورد  اه  لاس  هک  نم  دماین  دوجو  هب  یلکشم 
. تسشن مرانک  دمآ و  هک  مدوب  هتسشن  تکمین  يور  كراپ  رد  متسناد  یمن  وا  زا  چیه  هک  اهنت  یکرسپ  مدش ، انـشآ  یلع  اب  هک  دوب  نارهت 

یلع اب  تبحص  مرگرس  زونه  نم  تسا و  یکیرات  هب  ور  اوه  مدید  مدمآ ، مدوخ  هب  یتقو  اما  موش  مدقمه  مه  وا  اب  تساوخ  یمن  ملد  لوا 
ًالصا هدمآ و  اجک  زا  تسیک ، متسناد  یمن  هک  یسک  يارب  مدرک ، فیرعت  رفن  کی  يارب  ار  مدوخ  یگدنز  تقیقح  راب  نیلوا  يارب  متـسه 
تییوس کی  درب ، نارهت  برغ  هقطنم  رد  يا  هناخ  هب  ارم  هتفه  کی  زا  دـعب  دـنک  مکمک  داد  لوق  نم  هب  یلع  ما . هدـش  مالک  مه  وا  اب  ارچ 

همه منک  یگدـنز  يرـسپ  اب  یلاخ  هناخ  کی  رد  ییاهنت  هب  هکنیا  زا  مدیـسرت  دـنک . یم  یگدـنز  اجنآ  شدوخ  هک  تفگ  دوب و  کـچوک 
هب یهام  دنچ  دور . یم  شناتسود  زا  یکی  هناخ  هب  شدوخ  هناخ ، نآ  رد  نم  تماقا  نامز  ات  هک  تفگ  یلع  اما  دش ، تشحو  زا  رپ  مدوجو 
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زا دوب  رپ  هک  داد  نم  هب  يا  همان  زور  کی  هکنیا  ات  درک  یم  ادیپ  يرتشیب  ماکحتـسا  زور  ره  یلع  نم و  نیب  یتسود  تشذگ . لاونم  نیمه 
ارم دح  نیا  ات  هک  هدـش  ادـیپ  ایند  رد  یـسک  هک  دوب  بلاج  میارب  مدوب  هدینـشن  عقوم  نآ  ات  هک  يا  هناقـشاع  ياه  هصق  نیـشتآ و  تالمج 
هب مدرک و  یگدـنز  کچوک  هناخ  نآ  رد  لاسکی  تسرد  مدرک و  رواب  ار  یلع  ياه  فرح  ماـمت  يدـیدرت  نیرتمک  نودـب  دراد . تسود 

هفرم و یگدـنز  مروآ  یم  تسدـب  هار  نیا  زا  هک  یلوپ  اب  متـسناوت  مدرک و  يراکمه  دوب  ردـخم  داوم  قاچاق  راک  رد  هک  وا  اـب  يراـکمه 
یب رتخد  کی  هک  مدـمآ  دوخ  هب  ینامز  داد . قوس  یهابت  داـسف و  هاـگترپ  رد  طوقـس  اـت  ارم  رما  نیمه  منک و  تسرد  مدوخ  يارب  یبوخ 

زا یـسک  متـشاد  تسود  درک . یم  ما  هناوید  شیاه  تبحم  هناورپ و  دای  درک . یم  ینیگنـس  مشود  رب  هانگ  زا  يراـب  هلوک  هک  مدوب  تیوه 
الاح خلت . تسا  یتیعقاو  همه  هک  سوسفا  یلو  سب  نیمه و  هدوب  سوباک  کی  طقف  رارف  لاس  ود  نیا  تفگ  یم  درک و  یم  مرادیب  باوخ 

لمحت ار  يردامان  نیگنس  هیاس  اه  لاس  هدیشچ و  ار  يدرام  یب  خلت  معط  یگلاس  جنپ  رد  هک  شیپ  اه  لاس  موصعم  كدوک  نامه  هتـشرف 
هک الاح  متشادن ، يا  هراچ  چیه  اما  درک . یم  هدز  تفگش  ارم  میاه  یتخبدب  يدوعص  ریس  دوب . دساف  داتعم و  اهنت و  رتخد  کی  دوب ، هدرک 

نیا رـش  زا  ات  مدرک  باختنا  ار  گرم  نم  هداد ، تاجن  ارم  یملاظ  مادـک  منادـب  دـهاوخ  یم  ملد  ما ، هداتفا  ناتـسرامیب  تخت  يور  اج  نیا 
دیاب يرگید  رایـسب  ياهرجز  دراد ، نم  يارب  يرگید  ناهنپ  ياه  يزاب  زونه  ریدـقت  تسد  راـگنا  اـما  موش ، صـالخ  راـب  تبکن  یگدـنز 

. دهدن تاجن  ارم  دوشن و  نابرهم  یملاظ  چیه  راب  نیا  مراودیما  منک و  یم  یشکدوخ  مه  زاب  نم  اما  مرواین . رب  مد  مشکب و 
: ارجام نیا  یسانش  ناور  لیلحت 

نیمأت رقف و  ، » یعامتجا نارظن  بحاص  ناسانـش و  ناور  هدـیقع  هب  تسا . هدـش  یعامتجا  تالـضعم  زا  یکی  نارتخد » رارف   » هلأسم هزورما 
، ردـپ دایتعا  ردام ، اب  ردـپ  فالتخا  نیدـلاو ، ییادـج  قالط و  اهنآ ، زا  یکی  ای  نیدـلاو  گرم  ردـپ ، طـسوت  یگدـنز  ياـه  هنیزه  ندرکن 

ياهدـیراورم نیا  ناوج ، ياهرتخد  ات  دوش  یم  ثعاب  يردامان و ،»... ردـپ ، یتلوؤسم  یب  ردـپ ، دایتعا  رطاخ  هب  رداـم  یپ  رد  یپ  ياـهرهق 
. دنزیرگب ردپ » هناخ   » نادنز زا  دنوش و  هتفیرف  هناخ  زا  جراخ  ساسا  یب  یتسود  دنخبل و  هاگن و  کی  هب  یتخبشوخ ، دیفس 

سرت و نودـب  ار  دوخ  ياه  هدینـش  اـه و  هدـید  اـه ، هبرجت  لـیاسم ، هک  دـهد  یم  اـهنآ  هب  ار  ناـکما  نیا  ناشنادـنزرف  اـب  نیدـلاو  یتسود 
اـسب هچ  دنوش ، یم  انـشآ  دوخ  نادنزرف  تاساسحا  راکفا و  اب  هلحرم  هب  هلحرم  نیدلاو  نوچ  دنراذگب و  نایم  رد  ردام  ردپ و  اب  بارطـضا 

تمیالم و اـب  دـننک و  يریگـشیپ  راـجنهبان  ياـهراتفر  هناـمرجم و  لاـمعا  باـکتر  زا  هداد ، صیخـشت  ار  نآ  فارحنا ، يورجک و  زا  لـبق 
. دنهد ناشن  اهنآ  هب  ار  هاچ  هار و  ینادراک 

ياـه یگدولآ  باـبان و  ناتـسود  اـب  ترـشاعم  زا  هدرک ، لرتـنک  ار  ناـنآ  دـنناوت  یم  نادـنزرف  لاـمعا  لاوحا و  یـسررب  قیرط  زا  نیدـلاو 
. دنشاب زوسلد  یناتسود  اهنآ  يارب  دیاب  دنشاب ، هتشاد  یتسرپرـس  ناونع  ناشدنزرف  هب  تبـسن  هک  نآ  زا  لبق  ردام  ردپ و  دنرادزاب . یلامتحا 
یقـالخا و تاـفارحنا  زا  ار  اـهنآ  تـشاد و  دـهاوخ  یپ  رد  ار  نادـنزرف  ناور  حور و  تمالـس  یتخبـشوخ و  ًاملـسم  کـیدزن ، هـطبار  نـیا 

. درک دهاوخ  عنم  یعامتجا 
هب دننک . زاربا  یتحار  هب  ار  شیوخ  تامیمـصت  تارظن و  ات  دـنهد  هزاجا  اهنآ  هب  دنـشاب و  هتـشاد  یبولطم  هطبار  نادـنزرف  اب  دـیاب  نیدـلاو 

دننکن و هاگن  دوخ  نادنزرف  هب  یفنم  تینهذ  شیپ  اب  زگره  دنراذگب و  مارتحا  اهنآ  تیـصخش  هب  دنهد و  شوگ  ًالماک  ناشنادنزرف  فرح 
. دنزیهرپب نایانشآ ) ناتسود و  دزن  عمج و  رد  ًاصوصخ   ) نانآ شنزرس  نیهوت و  ریقحت ، زا 

هوالع هک  دوش  یم  هجاوم  يردامان  اب  وا  یکدوک ، نارود  رد  ردام  گرم  زا  سپ  هک  میدناوخ  يرارف » رتخد   » نیا تشونرـس  رد  هنافـسأتم 
وا زا  هک  دوب  هدش  ثعاب  لامعا  هنوگ  نیا  دـنک و ... یم  بیرخت  ناتـسود  دزن  رد  ار  وا  تیـصخش  نوگانوگ ، ياه  هیبنت  رازآ و  تیذا و  رب 

ار ردپ » هناخ   » نادنز دوش  روبجم  ماجنارس  دروایب و  راب  هدرـسفا  ریگ و  هشوگ  يا ، هدقع  برطـضم ، وسرت ، راک ، ناهنپ  وگغورد ، يرتخد 
. دنیبن دوخ  يارب  گرم  یتسین و  زج  ار  یهار  رگید  هک  دهد  داب  رب  ار  دوخ  ینمادکاپ  تفع و  دنک و  كرت 
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نارحب نوناک 

مادم هک  میدوب  رهاوخ  ود  ردارب و  ود  دندوب . هدش  هتـسخ  اه  هیاسمه  رگید  هک  دـنلب  ردـقنآ  دوب . دـنلب  یکی  يادـص  هشیمه  ام  هناخ  يوت 
ماش ای  راهان  عقوم  یتقو  مه  دعب  میداتفا و  یم  رگیدمه  ناج  هب  یگنج  سورخ  لثم  فورعم  لوق  هب  میدز و  یم  رگیدمه  هلک  رـس و  يوت 

نیمه مه  رـس  تشپ  ياه  هچب  اما  تسا . هداتفا  یقافتا  راگنا  هن  راگنا  میتسـشن و  یم  نیـشنلد  یتوکـس  اـب  هرفـس  کـی  رود  همه  دـش ، یم 
. دنیبن دوخ  هب  ار  شماؤآ  يور  تقو  چـیه  ام  هناخ  هک  دوب  هدـش  ثعاب  هچ  مناد  یمن  دـش . یم  ناشیاوعد  ياهداس  عوضوم  ره  رـس  تسا .

: تفگ یم  هشیمه  رسفا  همع 
داد وا  رـس  يور  اهامـش  هک  یلوا  زور  نامه  رگا  دـیراد . هگن  ار  رتگرزب  تمرح  هدادـن ، دای  امـش  هب  هک  تسا  ناتردام  ریـصقت  شا  همه   ـ

. دش یمن  زاب  رگیدمه  يور  يوت  ناتیور  تقو  نآ  ناتهب ، دز  یم  ینهد  وت  کی  دنام و  یمن  تکاس  دیدیشک ،
هطبار درک . یمن  ضارتعا  دش ، یم  شهب  هک  ییاه  نیهوت  هب  تقو  چیه  هک  دوب  مارآ  هداس و  ردقنآ  نم  ردام  دوب . رـسفا  همع  اب  قح  دیاش 

وا میدرک و  یم  رغ  رغ  هب  عورـش  یتحار  هب  دـش ، یم  کمن  یب  ای  تخوس  یم  یمک  شیاذـغ  رگا  ًالثم  دوبن . دـنزرف  ردام و  لثم  ًالـصا  ام 
عقاورد دوبن . لیاق  یتیمها  ردام  يارب  مه  وا  میتشاذگ . یم  مارتحا  وا  هب  همه  دوب . يرگید  روج  ردـپ  تیعقوم  اما  درک . یمن  مه  یـضارتعا 
تبحـص ردـپ  اب  شهیمه  مه  مهم  لیاسم  دروم  رد  دـشاب . هدرک  وتا  هشیمه  ام  ياه  سابل  دراد و  هگن  زیمت  ار  هناخ  تاشد  هفیظو  طـقف  وا 

سک چیه  تخوس . یم  وا  يارب  رتشیب  ملد  مدش  هک  رتگرزب  مینکب . یتروشم  حالـص و  مه  ردام  اب  هک  داتفا  یم  قافتا  رتمک  میدرک و  یم 
. درک یمن  ضارتعا  ًالصا  هک  دوب  شدوخ  ریصقت  تشاد . یمن  هگن  ار  وا  تمرح 

. هاگشناد متفر  متفرگ  ار  مملپید  میدوب . هدنام  دماح  نم و  دندرک و  جاودزا  مرتگرزب  ردارب  رهاوخ و  میدش . گرزب  ام  کت  کت  هصالخ 
دیاب ًامتح  نم  درک  یم  رکف  دوب و  لاحشوخ  یلیخ  تباب  نیا  زا  مردپ  دندوب . هتفرن  هاگشناد  میاهردارب  رهاوخ و  زا  مادک  چیه  عقوم  نآ  ات 

درک و یم  رهق  بترم  دمآرد و  بآ  زا  زابرامق  شرهوش  تشادن . یبوخ  یگدـنز  سگرن  مرهاوخ  منک . جاودزا  سدـنهم  ای  رتکد  کی  اب 
اب مه  شرخآ  مدرک . یم  تشحو  يدرم  ره  زا  نم  درک و  یم  لد  درد  میارب  یهاـگ  دوب . باذـع  رد  یلیخ  هراـچیب  تشگ . یمرب  هناـخ  هب 

شنز دوب . یـضار  یلیخ  شا  یگدـنز  زا  اما  مردارب  تفرگ . ار  شقالط  هرخـالاب  اـت  تشگنرب  مه  رگید  رهق و  دـمآ  شا  ههاـم  تشه  هچب 
یم يریگولج  همه  تلاخد  زا  دیایب و  دوجو  هب  شا  یگدنز  يارب  یلکـشم  یلیلد  چـیه  هب  داد  یمن  هزاجا  دوب . تسایـس  اب  ریدـم و  رایـسب 

تشذگ یم  هچره  مدش . یم  تحاران  یلیخ  عوضوم  نیا  زا  تشاد . ار  اهنآ  ياه  هچب  زا  يرادهگن  هفیظو  طقف  طسو  نیا  مه  مردام  درک .
. دنکب یمارتحا  یب  ای  دیوگب و  روز  مردام  هب  یسک  منیبب  هک  متشادن  ار  نیا  لمحت  مدش و  یم  کیدزن  رتشیب  مردام  هب 

نیا هب  هک  مدوب  هتفرگ  یعطق  میمـصت  یلو  دـندرک  یم  هاگن  نم  هب  جاو  جاـه و  نیمه  يارب  دوب . يداـع  ریغ  نم  تیـساسح  نیا  همه  يارب 
مدرک و ثحب  رج و  مردپ  اب  راب  ود  یکی  دوب . یتخس  راک  یلو  مشاب . هتشذگ  ياه  هنحص  دهاش  رگید  متساوخ  یمن  مهدب . همتاخ  هیـضق 

تـشاد یبوخ  ساسحا  ردقنآ  دوب . هدرک  ادیپ  یجنم  کی  راگنا  ردام  ضوع  رد  یلو  دنک . شوگ  نم  ضارتعا  هب  دش  یمن  رـضاح  مردـپ 
اب هک  یتخـس  ياهزور  زا  درک . یم  لد  درد  میارب  تسناد و  یم  شدوخ  زارمه  ار  نم  راـب  نیلوا  يارب  مدوب . هدـیدن  ار  نآ  تقو  چـیه  هک 

درک یمن  هلان  تقو  چیه  ردام  دباوخب . دناوت  یمن  حبص  ات  دمآ و  یم  شغارـس  هب  اه  بش  هک  ییاهدرد  زا  تفگ و  یم  دوب  هدنارذگ  ردپ 
میارب درک ، یم  شتیذا  دوب  اه  تدـم  هک  يدرد  هدـعم  هب  عجار  زور  کی  هکنیا  اـت  تسا  ملاـس  حیحـص و  وا  مدرک  یم  رکف  هشیمه  نم  و 

دنچ دیسرپ  مردام  زا  رتکد  یتقو  مدش  یلاح  هچ  دیناد  یمن  مدرب . رتکد  شیپ  ار  وا  رارصا  هب  متفرگ و  شیارب  رتکد  تقو  دز . ییاه  فرح 
شا هدـعم  هک  دوب  هتفگن  مه  راـب  کـی  یتـح  وا  هک  دوب  لاـس  هد  دوشب . لاـس  هد  دـیاش  داد : باوج  وا  و  دراد ؟ درد  هدـعم  هک  تسا  تقو 

رد دـیاب  رتدوز  هچره  تفگ  رتـکد  دوب . دـب  یلیخ  اـه  شیاـمزآ  هجیتـن  تشون . شیاـمزآ  ياردرب و  سکع  شیارب  رتـکد  تسا . تحاراـن 
. دـنداد یم  شوگ  میاه  فرح  هب  بجعت  اب  همه  تسین  بوخ  ردام  عضو  هک  متفگ  همه  هب  هناـخ و  مدـمآ  یتقو  دوش . يرتسب  ناتـسرامیب 
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رد دـش  یمن  رـضاح  دوـب و  هناـخزپشآ  هناـخ و  سپاوـلد  شدوـخ  مه  رداـم  دنتـسه و  ناـشدوخ  بیج  رکف  اـهرتکد  تـفگ  یم  هـک  ردـپ 
سپ هچره  کناب و  متفر  منزب ، یفرح  نارگید  هب  هکنیا  نودـب  زور  کی  مدوب ، هدـش  ینابـصع  یلیخ  هک  مه  نم  دوش . يرتسب  ناتـسرامیب 
یتقو ًاصوصخ  دنام و  بجعتم  مردام  لمحت  ربص و  زا  رتکد  دش . عورش  هیلوا  ياه  نامرد  مدرک . يرتسب  ار  ردام  متـشادرب و  متـشاد  زادنا 

هک مشخبب  ار  نارگید  مدوخ و  متـسناوت  یمن  دراد ، مه  بلق  یتحاران  رداـم  هک  دـش  هجوتم  دـنک و  هداـمآ  لـمع  يارب  ار  وا  تساوخ  یم 
هب ار  وا  یتدم  زا  دعب  هصالخ  دندرک . یم  راک  ردام  يور  یکـشزپ  میت  کی  میتشادن . وا  هب  یهجوت  نیرت  کچوک  اه  لاس  نیا  رد  روطچ 
هب مریگب و  یـصخرم  مرت  کی  متفرگ  میمـصت  هک  دوب  نیمه  يارب  تسین . بوخ  ًالـصا  ردام  عضو  هک  دوب  هتفگ  مهب  رتکد  مدروآ . هناـخ 

هدـهع هب  مدوخ  ار  هناـخ  ياـه  تیلوؤسم  همه  رگید  تلع  نیمه  هب  منکب  وا  فرـص  ار  متقو  ماـمت  هک  دوب  مهم  یلیخ  میارب  مسرب . مرداـم 
ردام قاتا  يوت  متفر  یتقو  زور  کی  هکنیا  ات  دش . یم  رت  ناوتان  رت و  هدیرپ  گنر  زور  هب  زور  دوبن . بوخ  ًالـصا  ردام  بلق  عضو  متفرگ .

ار سناژروا  اه  هیاسمه  مه  دعب  قاتا و  يوت  دـنتخیر  همه  مدز  غیج  دـنک . یمن  تکرح  مدـش  هجوتم  هبترم  کی  مهدـب ، ار  شیاهوراد  ات 
مردپ درک . یمن  رواب  سک  چیه  دوب . شرمع  ياه  لاس  مامت  رد  هک  یمارآ  نامه  هب  دوب . هدرک  مامت  ردام  دوب . هدـش  رید  اما  دـندرک  ربخ 
رواـب ار  نآ  دوب و  هدـشن  رداـم  يراـمیب  هجوتم  ًالـصا  عقوم  نآ  اـت  راـگنا  درک . یم  هاـگن  همه  هب  جاو  جاـه و  هدز  كوش  ياـه  مدآ  لـثم 

. تشادن
نم یلو  دندرک . یمن  سح  نادنچ  شا  یگدنز  نامز  رد  مه  ار  وا  روضح  نوچ  دـنتفریذپ . تحار  یلیخ  ار  وا  گرم  میاهردارب  رهاوخ و 
همه درک و  یم  لد  درد  میارب  مدوب . هدرک  ادـیپ  ار  مردام  اه  لاس  زا  دـعب  هزات  تشادـن . اـنعم  میارب  زیچ  چـیه  رگید  متخیر . مهب  یباـسح 

متـشاد هزات  ار  وا  هک  ینامز  تسرد  الاح  دوب . هدرک  لمحت  ناوختـسا  تشوگ و  اب  دـمهف  یمن  ًالـصا  وا  میدرک  یم  رکف  هک  ار  ییاـهزیچ 
. مداد تسد  زا  مدرک ، یم  كرد 

ردارب دـنک . جاودزا  مود  راب  يارب  تفرگ  میمـصت  وا  دـمآ و  سگرن  يارب  يراگتـساوخ  هک  تشذـگ  یمن  ردام  گرم  زا  هام  شـش  زونه 
. درک یم  يریگ  هناهب  هب  عورش  دمآ و  یم  هناخ  هب  هتسخ  اهرهظ  زا  دعب  مه  ردپ  دوب . نوریب  بش  ات  حبص  زا  راک و  رـس  تفر  مه  مکچوک 

رارـصا هب  میتخاس  یمن  مه  اب  ًالـصا  هک  دوب  نیمه  يارب  متـشادن  ار  شیاه  هناهب  هلـصوح  منک . راتفر  وا  اب  ردام  لثم  متـسناوت  یمن  نم  اما 
هبنـشجنپ ره  دندوب . هدرک  شـشومارف  همه  هک  تشذگی  من  ردام  گرم  زا  لاس  کی  زونه  دنک . ددجم  رارـصا  تفرگ  میمـصت  میاه  همع 

مه مردپ  میوگب  هصالخ  مدوب . ظفح  ار  هعطق  هرامـش  تساجک و  وا  ربق  متـسناد  یم  دیاش  هک  مدوب  یـسک  اهنت  نم  شربق و  رـس  متفر  یم 
. داد یم  مه  وا  هب  ار  شتاروتسد  ردپ  دوب . ردام  یناوج  راگنا  مدید  یم  هک  ار  وا  دروآ . هناخ  هب  ار  ناوج  ًاتبـسن  ینز  درک و  ددجم  جاودزا 

هدرک ادیپ  دوب و  هدرک  ادیپ  یهانپرـس  هک  رطاخ  نیا  هب  طقف  وا  تشادـن . ار  یـضارتعا  چـیه  قح  هراچیب  درک و  یم  شریقحت  مدرم  يولج 
راب ردام  تشونرس  راگنا  داد . یم  اهریقحت  نیا  تلصو و  نیا  هب  نت  دنک ، تبقارم  شا  هلاس  هس  رـسپ  وا و  زا  دوب  هدش  رـضاح  مردپ  دوب و 

يولج اه  تقو  یلیخ  دـیوگب و  نم  هب  ار  شیاه  لد  درد  موش . کـیدزن  نز  نآ  هب  لوا  زور  زا  مدرک  یعـس  دـش . یم  رارکت  تشاد  رگید 
اهنت نم  دنتفگ  یم  دوب . هدش  فورعم  رگید  لیماف  يوت  تشادن . تسود  ًالصا  ردپ  هک  يراک  مدرک . یم  تیامح  وا  زا  مداتسیا و  یم  ردپ 

شیاه ییوگروز  تقاط  دمآ . یم  مدب  مردپ  زا  نم  هک  دراد  تیعقاو  یلو  تسا  خلت  تقیقح  نیا  متـسیا . یم  مردپ  يولج  هک  متـسه  ینز 
. منک ضوع  مناوت  یمن  ار  دوب  هدرک  هشیر  ردپ  رد  هک  يا  هلاس  نیدنچ  گنهرف  متسناد  یم  هک  دنچره  متشادن . ار 

رگید فرط  زا  مدید و  یم  وگروز  ار  همه  دوب و  هدش  نیبدب  اهدرم  هب  تبـسن  یفرط  زا  مدوبن . جاودزا  رکف  هب  ًالـصا  یلو  دش  مامت  مسرد 
. تشاد دهاوخ  ار  مردام  تشونرس  مه  وا  کش  نودب  مورب  منک و  رهوش  مه  نم  رگا  هک  متسناد  یم  مدوب . نز  نآ  لاح  نارگن 

یمن متسه ، هلاس  درجم و 28  يرتخد  مسیون  یم  همان  ناتیارب  مراد  هک  نالا  مدرک . یم  عافد  مردـپ  نز  قوقح  زا  لمع  رد  هناـخ و  مدـنام 
نم نورد  رد  يزیچ  منک . رواب  ار  نآ  متـسناوتن  مردام  گرم  زا  اه  لاـس  تشذـگ  اـب  زونه  یلو  تسا ، نم  راـظتنا  رد  یتشونرـس  هچ  مناد 

شاـک مهدـب . شتاـجن  دـهاوخ  یم  ملد  منیب و  یم  ار  وا  اـه  نز  زا  یلیخ  دوجو  رد  تسا . هدـنز  زونه  مرداـم  دـیوگ  یم  هک  دراد  دوـجو 
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. متسه زور  نآ  دیما  هب  نم  دش . یم  ظفح  اهنآ  مارتحا  تمرح و  دش و  یمن  ریقحت  ینز  چیه  هک  دیسر  یم  يزور 
: ارجام نیا  یسانش  ناور  لیلحت 

يریگ لکـش  رد  ییازـسب  شقن  طباور  نیا  یگنوگچ  تسا و  رادروخرب  يا  هداعلا  قوف  تیـساسح  تیمها و  زا  یگداوناخ  نورد  طـباور 
. تشاد دهاوخ  هداوناخ  ياضعا  یعامتجا  ياه  تراهم  هعسوت  یگدامآ و  یعامتجا ، ياهدروخزاب  اه و  شرگن 

ياضعا نیب  رد  نارگید ، اب  هطبار  رارمتـسا  يرارقرب و  هوحن  ناوت و  رد  ار  ریثأت  نیرتشیب  یگداوناخ  نورد  طـباور  یگنوگچ  یلک  روط  هب 
. تشاد دهاوخ  هداوناخ 

. تسا راوتسا  ردام ) ردپ و   ) رهوش نز و  هطبار  روحم  رب  یگداوناخ  نورد  طباور  ساسا  هیاپ و 
، دیامن یم  مهارف  ار  اهنآ  تیـصخش  یلاعت  ییافوکـش و  دشر و  رتسب  نیرت  بسانم  اهنت  هن  اهرهوش  اه و  نز  شخب  مارآ  دنیاشوخ و  هطبار 

یم نیمأت  دوخ  يایلوا  اب  ینتـشاد  تسود  دـنیاشوخ و  مرگ و  هطبار  هب  ار  نادـنزرف  هشیمه  زاین  اهردام  اهردـپ و  نیب  يا  هطبار  نینچ  هکلب 
. دیامن

اه تیعقوم  رد  تناتم  تبالص و  اب  هتشاد ، ممـصم  مسبتم و  يا  هرهچ  مه  اب  طابترا  يرارقرب  رد  هراومه  هداوناخ  ياضعا  همه  هچنانچ  رگا 
لمع هنامیکح  هناقیفر و  نآ ، رارمتـسا  طابترا و  يرارقرب  رد  اه و  یماکان  اه و  تسکـش  رد  اه ، يداش  اه و  مغ  رد  نوگانوگ ، طیارـش  و 

اب دننک و  یم  اضرا  ار  نادنزرف  یناور  یفطاع و  ياهزاین  همه  دشاب  قطنم  تفوطع و  تبحم ، زا  يا  هزیمآ  ناش  تیـصخش  نیدلاو  دننک و 
. سکعلاب دنوش و  یم  زین  نادنزرف  سفن  هب  دامتعا  تیوقت  بجوم  دوخ ، تیصخش  تبالص  يراوتسا 

هطبار دوب و  هدـش  نارحب » نوناک   » هب لیدـبت  نانآ  یگدـنز  دوب و  مکاح  يروتاتکید  يرالاس و  درم  مدـیناوخ ، هک  ییارجام  رد  هنافـسأتم 
یم بیرخت  نادـنزرف ) دزن  رد  ًاصوصخ   ) ردـپ طسوت  تیمولظم ـ  نیع  رد  ردام ـ  تیـصخش  هدوبن و  دوجوم  هداوناخ  ياضعا  نیب  یبساـنم 

هب دامتعا  مدع  هتشگ و  یبلق  ياه  هنیک  هب  لیدبت  یتح  بسانمان و  رایسب  ردپ  اب  نادنزرف  هطبار  دیدرگ و  وا  گرم  بجوم  ماجنارـس  دش و 
... . دروآ و دوجو  هب  هداوناخ ) گرزب  رتخد  ًاصوصخ   ) نادنزرف رد  ار  یفده  یب  یتیوه و  یب  ینیبدب ، سفن ،

! یلایخ سسنرپ  تشونرس 

شیب شجاودزا  دصق  شرآ و  هب  منانیمطا  دراذگب . شیپ  اپ  يراگتساوخ  يارب  درادرب و  ار  رخآ  مدق  ات  مدوب  شرآ  رظتنم  دوب  تقو  یلیخ 
یم مدرک و  یم  مسجم  مشچ  شیپ  ار  یتروص  زر  لگ  دبس  کی  اب  وا  دورو  هنحص  اهراب  نیمه ، رطاخ  هب  دوب . ایند  رد  يرگید  زیچ  ره  زا 

مردارب کیرش  دوب و  مردام  ییاد  رـسپ  شرآ  دنک . یم  يداش  زا  رپ  ار  يراگتـساوخ  درـس  سلجم  یگـشیمه  یعبط  خوش  اب  هک  شمدید 
تسشن و یم  مرانک  اه  ینامهم  رد  تفرگ . یم  ار  مغارـس  مانهب  زا  راب  کی  زور  دنچره  تشاد . نم  هب  یـصاخ  هجوت  شیپ  اه  لاس  زا  هک 
دـش و یم  هتفگ  نم  روـضح  رد  هشیمه  شرآ  لوا  تسد  ياـه  كوـج  دروآ . یم  یتاـغوس  ما  هداوناـخ  يارب  تفر  یم  رفـس  هـک  راـب  ره 

اهراـتفر نیمه  تفرگ . یم  رارق  ناـحتما  دروم  ما  هداوناـخ  ماـنهب و  نم و  اـب  درک ، یم  فشک  هک  ییاـه  ناروتـسر  نیرت  بیجع  نیرتهب و 
اه فیرعت  نیا  هب  نم  هک  دنامن  هتفگان  هتبلا  دنیوگب . نم  شیپ  وا  نساحم  زا  دننزب و  فرح  نم  هب  شرآ  هقالع  زا  همه  هک  دوب  هدش  ثعاب 
وا اما  دـندرک . یم  هجوت  وا  هب  همه  زا  شیب  دنتـشاد و  تسود  ار  شرآ  زین  ما  هداوناـخ  مدوب . هتفرگ  ار  دوخ  میمـصت  متـشادن و  یجاـیتحا 
. داتسرف ام  يارب  ار  ناش  يدزمان  نشج  هب  توعد  تراک  درک و  دقع  ار  يرگید  رتخد  تفر و  ادص  رس و  یب  ام ، همه  تاروصت  فالخرب 

. منیبب ار  یسک  مشابن  روبجم  رگید  ات  مورب  نامرهـش  زا  هشیمه  يارب  تساوخ  یم  ملد  منک . راک  هچ  متـسناد  یمن  مدوب و  هدش  جیگ  كاپ 

. درادـن یتـیمها  میارب  شرآ  جاودزا  هک  مداد  یم  ناـشن  ناـنچ  همه  شیپ  مدرک و  یم  ظـفح  ار  رهاـظ  دـیاب  دـئبو . یندـش  راـک  نـیا  یلو 
. دوبن حیحص  نیا  زا  شیب  مرورغ ، تسکش 

ییاریذـپ اه  نامهم  زا  مه  سلجم  رخآ  ات  لوا  زا  متفر . هاگـشیارآ  هب  هشیمه  فالخرب  مدیـشوپ و  یکیـش  یلیخ  ساـبل  شرآ  يدزماـن  رد 
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لاس ود  شرآ  دنتفگ : یم  اهنآ  دوش . یم  هدز  ییاه  فرح  هچ  مرس  تشپ  هک  مدینش  یم  اما  دیاین . شیپ  یسک  نهذ  رد  يا  ههبش  ات  مدرک 
. دیزگرب یگدـنز  يارب  ار  يرگید  ودرگ و  تسوپ  يوت  تشاذـگ  ار  كرتخد  تسد  مه  رـس  رخآ  دـمآ و  وتفر  اهنیا  هزوریف  هناخ  هب  مامت 

یم شیاه  هچب  یگدـنز  رد  هک  یتلاخد  شردام و  راتفر  رطاخ  هب  اما  تساوخ  یم  ار  هزوریف  نامرـسپ  دـنتفگ : یم  همه  هب  شرآ  هداوناـخ 
یمن نابز  رب  يزیچ  دییوگب ، امـش  هچره   » زج شا  هداوناخ  هدش و  نامبیـصن  یتکاس  سورع  هک  رکـش  ار  ادخ  مه  الاح  دش . نامیـشپ  دنک 

هداوناخ ًامتح  هک  دنارواب  اهنآ  هب  درک و  فرـصنم  ار  مبوخ  ياهراگتـساوخ  زا  یلیخ  هک  دیخرچ  دیخرچ و  ردقنیا  اه  فرح  نیا  دنروآ ».
. دراد یلکشم  نم 

هداوناخ مدرم و  ناهد  نتسب  يارب  متـساوخ  یم  مدید و  یم  هدروخ  بیرف  ار  مدوخ  مدوب . هدش  رفنتم  وا  زا  مشخبب . ار  شرآ  متـسناوت  یمن 
يروجدب منک . جاودزا  دیامن ، ناربج  ارم  تسکش  دناوتب  دشاب و  رـس  شرآ  هب  رظن  ره  زا  هک  یـصخش  اب  رتدوز  هچره  هدش  هک  مه  شرآ 

همهاو مشاـب  نارگید  یتخبـشوخ  دـهاش  منارذـگب و  مردـپ  هناـخ  رد  ار  ما  یناوج  موش  روبجم  هک  نیا  زا  مدیـسرت و  یم  ندـنام  درجم  زا 
كرتشم یگدنز  شرسمه ، شرآ و  زا  رتدوز  منیشنب و  دقع  هرفس  ياپ  رتدوز  هچره  ات  مدرک  یم  اعد  زور  بش و  نیمه  رطاخ  هب  متـشاد .

. منک عورش  ار  دوخ 
ار وا  هن  دوب . یفاک  نیمه  شرآ . زا  رترادلوپ  رتابیز و  رتناوج ، بتارم  هب  يرـسپ  دمآ . ما  يراگتـساوخ  هب  خرهاش  یطیارـش  نینچ  کی  رد 

عیرس یلیخ  سپ  دسرب ، خرهاش  شوگ  هب  هتشذگ  هب  طوبرم  ياه  فرح  دوش و  رید  متشاذگ  یم  دیابن  مسانشب . متساوخ  هن  متخانش و  یم 
هدش هتـسب  اه  ناهد  همه  رگید  دننک . نییعت  شرآ  جاودزا  خـیرات  زا  لبق  ار  یـسورع  خـیرات  متـساوخ  ما  هداوناخ  زا  متفگ و  ار  هلب  باوج 

یـسورع مسارم  رـس  مه  دعب  تشادن . هقباس  لیماف  مامت  رد  هک  دندیرخ  یم  میارب  ییاه  هیده  نانچ  دندوب و  رادلوپ  خرهاش  هداوناخ  دوب .
مردام هب  دش . اهانشآ  همه  لقن  اه  تدم  ات  هک  دناتسرف  نام  هناخ  رد  هب  لصا  همرت  ياه  هچراپ  نایم  ار  اهنآ  دندرک و  میارب  يدیرخ  نانچ 

، هصالخ دنریگب . دای  ار  هقیلـس  دننیبب و  ار  اهدیرخ  دنیایب و  ات  دینزب  گنز  دـندوب ، هدرواین  ار  ناشـسورع  زونه  هک  شرآ  هداوناخ  هب  متفگ 
مشاب و هتشادن  شرآ  رسمه  زا  رتمک  يزیچ  هک  دوب  نیا  لابند  هب  مرکف  طقف  شا ، یقالخا  توق  فعض و  طاقن  مرسمه و  نتخانش  ياج  هب 

. متخاب یم  ار  ما  هدنیآ  متشاد  یمشچ  مه  مشچ و  لطاب  رود  نیا  رد  مرواین . مک  يزیچ  وا  زا 
، میتفر دوب  نم  هیزیهج  زا  زیربل  هک  يا  هناخ  هب  میتفرگ و  اه  نلاس  نیرت  نارگ  زا  یکی  رد  یلـصفم  نشج  دـعب ، هام  ود  زا  رتمک  هلـصاف  رد 

مامت اه  ینامهم  یتقو  اما  میدرک . یمن  كرد  ار  كرتشم  یگدـنز  ینعم  دوب و  مرگ  اـه  یناـمهم  اـهاشگاپ و  هب  نامرـس  لوا ، هاـم  هس  ود 
هب قلعتم  تشاد ، تیمها  نم  يارب  همه  نآ  هک  مرـسمه  ییاراد  ماـمت  ما . هدـنام  اـهنت  هتـسباو  تفـص و  هچب  رـسمه  کـی  اـب  مدـید  دـندش 

تیعقوم یلو  دوبن ، دب  شدمآرد  هتبلا  درک  یم  يزاب  ار  یـصخش  هدـننار  کی  شقن  رتشیب  گرزبردـپ  تکرـش  رد  وا  دوب و  شگرزبردـپ 
يرتمک قوقح  درک و  یم  بضغ  هام  کی  رگا  هک  دوب  خرهاش  گرزبردپ  رظن  هب  هتـسباو  ام  یگدنز  تشادن . ینادنچ  تفرـشیپ  يراک و 

قرف یلیخ  متساوخ  یم  نم  هچنآ  اب  یگدنز  وحن  نیا  میدش . یم  اه  هکس  شورف  هب  راچان  میدنام و  یم  گنل  یباسح  داد ، یم  شا  هون  هب 
رد مشوپب و  يرارکت  ياه  سابل  مدوب  راچان  زین  اه  نشج  اه و  ینامهم  رد  مریگب . ینامهم  منک و  جرخ  ملیم  قباطم  متـسناوت  یمن  تشاد .

هجاوم سنرپ  کی  اب  دننتـشد  عقوت  همه  ـالاح  هک  مدوب  هداد  زپ  ردـقنآ  لوا  نآ  دوب . مدوخ  ریـصقت  هتبلا  منزن . فرح  نارگید  هنعط  لـباقم 
. تسوربور لکشم  اب  شلزنم  هناهام  لخد  جرخ و  ندناسر  مه  هب  يارب  هک  یناوج  نز  هن  دنوش 

مباصعا زور  دنچ  ات  هک  هدیرخ  ناشا  هناخ  يارب  یقرب  نک  خرـس  ای  ویوورکیام  کی  لثم  يدیدج  هلیـسو  شرآ  رـسمه  مونـشب  دوب  یفاک 
نآ هب  ام  هک  نیا  الاح  منک . هیهت  ار  هلیسو  نامه  نیع  مناوتب  مه  نم  دهدب و  نم  هب  ار  شل  . وپ ات  منک  ثحب  رج و  خرهاش  اب  دشاب و  بارخ 
همه داد . یم  صاصتخا  دوخ  هب  ار  يدـعب  ياه  لاجنج  هک  دوب  یعوضوم  دـش ، یم  نیمأت  اجک  زا  نآ  لوپ  هن و  اـی  میتشاد  جاـیتحا  سنج 

، سابل هناخ ، هلیـسو  دوب . نارگید  يرهاظ  باعل  گـنر و  هب  مساوح  ماـم  تشذـگ . یم  یخلت  تاـقوا  یتحاراـن و  اـب  تشاد  ناـم  یگدـنز 
ییامنهار ياج  هب  وا  یلو  متفگ  یم  مردام  هب  ار  میاه  لد  درد  تخادـنا . یم  اپ  زا  ارم  تشاد  اـه  نیمه  لزنم و ... ناـکم  ژارتم و  نیـشام ،
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یـسورع هچ  يارب  يرادـن ، نتـشاد  هگن  نز  هضرع  هک  وت  تفگ : یم  تحار  یلیخ  درک و  یم  اوعد  خرهاـش  اـب  ربـص ، هب  توعد  ندرک و 
نم لقادـح  تشاد  راظتنا  خرهاش  دـش . یم  درخ  شا  یناوج  مامت  دوجو  اـب  وا  دروخ و  یم  رب  مرهوش  هب  مه  اـه  فرح  نیا  بخ ، يدرک .

هکنیا هن  منک ، مک  ار  نارگید  يور  ات  مدوب  هدرک  جاودزا  نوچ  دـمآ  یمن  رب  نم  تسد  زا  راک  نیا  یلو  منک . كرد  ار  وا  تاـقوا  یهاـگ 
. مزاسب ار  ما  یگدنز  مدوخ 

ار ما  يزاـسرهاظ  درک . یم  ما  هرخـسم  همه  شیپ  تفرگ و  یم  داریا  مراـتفر  اـه و  فرح  زا  دوب . هدـش  ضوع  مه  خرهاـش  راـتفر  مک  مک 
راد هچب  رتدوز  هچره  دیاب  هک  مدیـسر  هجیتن  نیا  هب  ردام  اب  تروشم  زا  سپ  درک . یم  شاف  ار  اهنآ  تسناوت  یم  رگا  دـیمان و  یم  هناقمحا 

، دشاب هدرواین  ایند  هب  يدنزرف  یتقو  ات  نز  هک  تشاد  داقتعا  اه  یمیدق  زا  یلیخ  لثم  وا  رخآ  مدنبب . ار  مرهوش  ياپ  تسد و  هچب  اب  موش و 
خرهاش دـنازاتب . دـناوت  یم  دـهاوخب  هک  ردـقچ  ره  تسا و  زاب  شتـسد  رگید  نآ  زا  دـعب  یلو  تسین  مکحم  رـسمه  هناخ  رد  شهاـگیاج 
یهاوخ یم  وت  تقو  نآ  میمهفب  ار  رگیدمه  فرح  میناوت  یمن  میتسه و  هچب  نامدوخ  زونه  ام  تفگ  یم  تساوخ . یمن  هچب  دوبن . قفاوم 

. دیماجنا ییادج  هناخ و  زا  نم  رهق  هب  هک  ییاوعد  میدرک . یتخس  ياوعد  عوضوم  نیمه  رس  ینک . هراچیب  مه  ار  رگید  یکی 
نم هب  رگید  تصرف  کی  دهاوخ  یمن  دوش و  یمن  یگدنز  همادا  هب  یـضار  يوحن  چیه  هب  مرـسمه  مدـید  طقف  دـش ، هچ  مدـیمهفن  ًالـصا 

ندروآرب يارب  دریگب و  ضرق  ناـموت  نویلیم  تفه  دودـح  هدـش  روبجم  ناـم  كرتـشم  یگدـنز  مین  لاـس و  کـی  یط  تفگ  یم  دـهدب .
... دنارذگب و روط  نیا  ار  شرمع  هیقب  دهاوخ  یمن  درادن و  ار  مردام  نم و  ياهرغرغ  هلصوح  تفگ : یم  دنک . جرخ  نم  ياه  هتساوخ 

جارح هب  میتشاد  هک  يا  هناخ  نامه  رد  ار  ما  هیزیهج  میدرک . ادج  ار  نامهار  میتفرگ و  قالط  میدوب ، هدرک  یسورع  هک  یتعرـس  نامه  هب 
. مدوب هدرک  رارف  نآ  زا  هک  ییاج  متشگرب . مردپ  هناخ  هب  متشاذگ و 

. دوب هداتفا  یمشچ  مه  مشچ و  لطاب  رود  هب  یگدنز ، نتخاس  ياج  هب  هک  تسا  یلایخ  سسنرپ  تشونرس  نیا  هلب 
: ارجام نیا  یسانش  ناور  لیلحت 

ار مرحمان  یناوج  هزوریف  هداوناخ  دننک . یم  يزاب  دوخ  نادنزرف  تشونرـس  اب  اه  هداوناخ  زا  یـضعب  هنوگچ  هک  میناوخ  یم  ارجام  نیا  رد 
شرآ و یمسر  يراگتـساوخ  جاودزا و  زا  لبق  دنزرو و  یم  هقالع  قشع و  وا  هب  تبـسن  دنهد و  یم  هار  دوخ  یگداوناخ  عمج  هب  ادتبا  رد 

نارواشم اب  تروشم  يرگن و  هدنیآ  تقد و  نودـب  نانآ  دـعب  هلحرم  رد  دوش و  یم  داجیا  ناوج  ود  نیا  نیب  یبلق  هطبار  عون  کی  هزوریف ،
زا یتحار  هب  شرآ  درذـگ ، یم  یتسود  نیا  زا  هک  یتدـم  زا  دـعب  هک  مینیب  یم  دـنراد و  یمیمـص  رایـسب  یفطاـع  هطبار  اـه  تدـم  هاـگآ ،

میمصت تقد و  ياج  هب  هزوریف  هداوناخ  هک  مینیب  یم  اهنیا ، همه  زا  رت  مهم  دوش و  یم  فرـصنم  هزوریف  اب  جاودزا  هب  تبـسن  دوخ  میمـصت 
هنوگ چیه  نودب  دنوش و  یم  تلفغ و ... یمـشچ ، مه  مشچ و  يزاورپدنلب ، راچد  ناشهاگآان  دـنزرف  دوخ و  هنافـسأتم  هنالقاع ، یقطنم و 

دنوش و یم  وا  هداوناخ  يرهاظ  باعل  گنر و  هتفیش  طقف  دنروآ و  یم  رد  خرهاش  دقع  هب  ار  دوخ  رتخد  يرگن  هدنیآ  تخانـش و  قیقحت ،
سدقم و عرش  يانبم  رب  اهنآ  رگا  يرآ  دوش . یم  یشالتم  اهنآ  كرتشم  یگدنز  نوناک  جوز ، ود  نیا  جاودزا  زا  هام  دنچ  تشذگ  زا  سپ 

. دندش یمن  يزوسناج  موش و  تشونرس  نینچ  راچد  زگره  دنتفرگ ، یم  میمصت  يرگن  هدنیآ  تروشم و  میلس و  لقع 

ایؤر ریسا 

تـسد کی  ترـسح  رد  هشیمه  مدرک . یم  یگدـنز  رتکچوک  ردارب  کی  رهاوخ و  ود  رتگرزب و  رهاوخ  ود  اـب  تیعمجرپ  يا  هداوناـخ  رد 
دیسر و یم  مرتکچوک  نارهاوخ  هب  زین  ندش  هاتوک  زا  دعب  هزات  مدیشوپ و  یم  ار  یسابل  هک  مدوب  يرفن  نیموس  نم  هشیمه  مدوب . ون  سابل 

. تفر یم  نوریب  ام  هناخ  زا  سابل  هزانج  عقاو  رد 
مردپ اب  مادـم  تشادـن و  ار  تیعـضو  نیا  لمحت  ًالـصا  وا  دوب . رکـشان  عقوترپ و  ینز  دوب ، رکاش  عناق و  يدرم  هک  مردـپ  فالخرب  مردام 
رگید متسه ، راک  رس  ًامئاد  ینیب  یم  هک  تدوخ  : » تفگ یم  هک  مدینش  مردپ  زا  اهراب  میرادن . ام  دنراد و  نارگید  ارچ  هک  دش  یم  ریگرد 
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رکـش مه  ار  ادـخ  دـیاب  مینک  یمن  زارد  درمان  ولج  تسد  میراد و  لالح  نان  همقل  کی  هک  نیمه  يدزد . مورب  مناوت  یمن  منک ؟ راـک  هچ 
.« ینک

یلیخ دـش . یم  خرـس  شگنر  تلاجخ  زا  هراچیب  هک  دز  یم  ییاه  فرح  وا  هب  درک و  یم  هرخـسم  ار  مردـپ  ياه  فرح  مردام  هشیمه  اما 
ناونع چـیه  هب  مردـپ  اما  مورب ، راک  رـس  هب  متـشاد  تسود  درک . یم  راک  شناوت  ماـمت  اـب  دوب و  رگراـک  وا  تخوس ، یم  مردـپ  يارب  ملد 

هدرک جاودزا  هدرک و  اـهر  ار  تسرد  هداد و  تبثم  خـساپ  راگتـساوخ  نیلوا  هب  منارهاوـخ  منک . اـهر  ار  مسرد  نـم  هـک  دـش  یمن  یـضار 
عضو یـسورع  زا  دعب  مه  اهنآ  رخآ  مشاب . هتـشاد  اهنآ  زا  رتهب  يا  هدنیآ  مناوخب و  ار  مسرد  نم  لقادح  تشاد  تسود  مردپ  دیاش  دندوب .

. منک جاودزا  نم  تشادن  تسود  ًالصا  مردپ  تلع  نیمه  هب  دنتشادن و  ام  زا  يرتهب 
لکـشم نودب  ار  لوا  لاس  مدـش . ناتـسریبد  دراو  متـشاذگ و  رـس  تشپ  یبوخ  تارمن  اب  ییادـتبا  نارود  نوچمه  زین  ار  ییامنهار  نارود 

دنتشاد یصاخ  ياوه  لاح و  هک  مدش  یناتسود  عمج  دراو  ناتسریبد  مود  لاس  متفر ... رتالاب  لاس  هب  مدش و  لوبق  یلاع  تارمن  اب  یـصاخ 
. دندرک یم  قرف  هیقب  اب  يدودح  ات  رظن  هب  و 

. تسا کیدزن  نم  راکفا  اب  هک  دنراد  رس  رد  ییاهایؤر  نم  لثم  مه  اهنآ  مدش  هجوتم  مدش ، یمیمص  اهنآ  اب  یتقو 
دایتعا و تلع  هب  شردـپ  دوب . نم  زا  رتدـب  یلیخ  وا  یگداوناخ  عضو  دـنچره  مدرک  یم  يرتشیب  یکیدزن  ساسحا  نیگن  اب  اـه  هچب  نیب  زا 

هچب يارب  ینان  همقل  درک و  یم  راک  نارهت  رهـش  يالاب  ياه  هلحم  زا  یکی  رد  يا  هناـخ  رد  شرداـم  دوب و  نادـنز  رد  ردـخم  داوم  شورف 
. درک یم  هیهت  دندوب ، رتکچوک  نیگن  زا  همه  هک  شیاه 

تالکشم مامت  نآ  اب  هک  دایز  لوپ  گنشق و  ياه  سابل  ابیز ، یلیبموتا  للجم ، يا  هناخ  میدرک : یم  رورم  ار  نامیاهوزرآ  نیگن  اب  هشیمه 
نیگن ردام  دوب و  وا  مارتحا  دروم  سکعرب  دینـش و  یمن  ار  مردام  راد  شین  ریقحت و  زا  رپ  ياه  فرح  رگید  نم  ردـپ  دـش و  یم  لـح  اـم 
بقارم بش  ات  حبص  دوبن  روبجم  نیگن  درک و  یم  زپ  تخپ و  اه و  هچب  فرص  ار  شتقو  هناخ  رد  ضوع  رد  تفر و  یمن  راک  رس  هب  رگید 

. دشاب شدق  مین  دق و  ناردارب  نارهاوخ و 
تاـناکما و ییاـبیز ، یگرزب ، زا  درک . یم  یبـیرغ  بیجع و  ياـه  فـیرعت  درک ، یم  راـک  نآ  رد  شرداـم  هک  يا  هناـخ  زا  هشیمه  نـیگن 

... دندروخ و یم  هک  یعونتم  گنراگنر و  ياهاذغ  زا  هصالخ  رگیدکی و  اب  دروخرب  هوحن  نانکاس ، لیامش  لکش و  لیاسو ،
میارب ار  شلد  هرفس  درک و  دامتعا  نم  هب  وا  ات  دیـشک  لوط  اه  تدم  دوبن ، متفگ  نم  هک  یتحار  نیمه  هب  نیگن  يارب  اه  فرح  نیا  نتفگ 

. درک زاب 
. میدوب ندب  ود  رد  حور  کی  نیگن  نم و  میدوب ، هدش  کیدزن  ناتسریبد  رخآ  لاس  هب 

غراف یندز  مه  رب  مشچ  رد  هدش و  هاگنشاد  دراو  ملپید  نتفرگ  اب  میوش و  یم  کیدزن  نامیاهوزرآ  ققحت  هب  مک  مک  میدرک  یم  ساسحا 
. دش میهاوخ  راک  رازاب  دراو  لیصحتلا و 

رد هک  دنامن  هتفگان  هتبلا  میوش  لوبق  روکنک  تاناحتما  رد  ًامتح  هک  میدناوخ  سرد  يرتشیب  شالت  اب  تدـش و  هب  ار  ناتـسریبد  رخآ  لاس 
. میدوب هدناوخ  سرد  بوخ  یلیخ  زین  لبق  ياه  لاس 

فرط کی  ام  یگدنز  لاس  میوگب 18  مناوت  یم  طقف  تشذگ ، هچ  ام  هب  هجیتن  مالعا  ات  روکنک  تاناحتما  نایاپ  ینامز  هلـصاف  دیناد  یمن 
. دوب هدش  رتدنک  راب  نارازه  نامز  خرچ  راگنا  دش ، یم  حبص  اه  بش  بش و  اهزور  رگم  فرط . کی  هام  دنچ  نیا  و 

نیا هللادمحلا  هک  میوش  لوبق  هاگشناد  کی  رد  لقادح  ای  هتشر  کی  رد  ًامتح  هک  میدوب  هدرک  هتشر  باختنا  يروط  میدش . هاگـشناد  دراو 
هب نیریش و  رایسب  نارود  تشذگ ، قرب  تعرس  هب  هاگشناد  نارود  میدش . هتفریذپ  هاگشناد  کی  رد  هتشر و  کی  رد  ًاقیقد  دش و  مه  روط 

. تسا هدوب  ما  یگدنز  نارود  نیرت  نیریش  منک  یم  رکف  هک  یندنام  دای 
هقباس ای  دنتشادن  يرادباسح  سناسیل  هب  يزاین  ای  میدرک  یم  هعجارم  اج  ره  هب  دش . عورش  ام  تالکشم  هزات  ندش  لیـصحتلا  غراف  زا  دعب 
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. میتشادن ام  هک  دنتساوخ  یم  راک 
رارـصا و هب  هک  دوب  یـشنم  رفن  کی  هب  زاین  تکرـش  کی  رد  هکنیا  ات  میدش . یم  رتدیماان  تشذگ  هچره  یلو  میتشگ  راک  لابند  اه  تدم 

. دنک مادختسا  رفن  کی  قوقح  اب  ًابیرقت  ار  ود  ره  درک  لوبق  تکرش  ریدم  ود ، ره  مادختسا  رب  ینبم  ام  يانمت  شهاوخ و 
مادک ره  يارب  ناموت  رازه  یهام 20  قوقح  اب  هام  دنچ  دش . یم  ام  يارب  يراک  هقباس  لقادح  میتشادن و  دیدج  طیارش  لوبق  زج  يا  هراچ 

، دوب هدمآ  شرهوش  تاقالم  هب  هک  یمناخ  اب  دوب ، هتفر  شردپ  تاقالم  هب  نیگن  زور  کی  هکنیا  ات  میتشادن  یـصاخ  لکـشم  میدرک . راک 
تکرش هب  هک  دوب  هدرک  داهنشیپ  نیگن  هب  رثأت  فسأت و  زاربا  نمض  دوب  هدینـش  نیگن  زا  ار  ام  تیعـضو  یتقو  هژینم )  ) مناخ نآ  دش . انـشآ 

درک و ام  زا  یمرگ  لابقتـسا  هژینم  میتفر و  اهنآ  تکرـش  هب  نیگن  قافتا  هب  زور  کی  رارق  قبط  میوش . راک  لوغـشم  اجنآ  رد  میورب و  اهنآ 
یهام قوقح  زا  هک  دـش  یمن  نامرواب  عقاورد  دوب . بلاج  یلیخ  ام  رظن  هب  هک  درک  ناونع  ار  یبلاطم  قوقح  راـک و  صوصخ  رد  مه  دـعب 
میناوت یم  رگید  تسا و  هدرک  ور  ام  هب  یتخبشوخ  هرخالاب  میدرک  یم  ساسحا  میـسرب . ناموت  یهام 150000  قوقح  هب  ناموت  رازه   20
ناتدوخ بظاوم  : » تفگ تکرـش  ریدـم  یظفاحادـخ  ماـگنه  میدرک . باـسح  هیوست  یلبق  تکرـش  زا  هلـصافالب  میـسرب . ناـمیاهوزرآ  هب 

یم عـقاورد  دوـش و  یم  شیدوـسح  هک  داد  تسد  اـم  هب  ساـسحا  نیا  عـقوم  نآ  رد  دـسر »... یم  رظن  هب  كوکـشم  داهنـشیپ  نیا  دیـشاب ،
هب تکرـش  یلام  هفیظو  دـیدج  تکرـش  رد  میدرکن . یهجوت  رطاخ  نیمه  هب  مینک و  راک  وا  يارب  ناـگیار  دـنک و  نامیـشپ  ار  اـم  دـهاوخ 
ود هک  دش  یفرعم  کناب  هب  اضما  هس  اب  مناخ  هژینم  کچ  بیترت  نیدب  دش و  یفرعم  کناب  هب  نیگن  نم و  ياضما  دش . هتـشاذگ  ام  هدـهع 
درک ادیپ  ام  هب  يدامتعا  نانچ  مناخ  هژینم  هک  دوب  هتشذگن  ام  راک  هب  عورـش  زا  یهام  ود  یکی ، درک . یم  تیافک  لوپ  تفایرد  يارب  اضما 

زا دـیراذگب . اه  کچ  رودـص  نایرج  رد  ارم  طقف  تسین . نم  اضما  هب  يزاین  دـینک و  اضما  ناتدوخ  ار  کچ  تفگ  یم  اـه  تقو  رثکا  هک 
الاح دـش . یم  رتهب  زور  هب  زور  ام  یلاـم  تیعـضو  میدوب . لاحـشوخ  یـضار و  هداـعلا  قوف  میدوب  هدروآ  تسد  هب  یتیعقوم  نینچ  هک  نیا 

. میدیسر یم  نامعضو  رس و  هب  میدیشوپ و  یم  تمیقنارگ  سابل  تفای . یم  ققحت  تشاد  نامیاهایؤر 
ات مرهوش  : » تفگ ام  هب  زور  کی  مناخ  هژینم  میدوب . تکرـش  هراک  همه  ًابیرقت  تشذـگ . یم  تکرـش  نآ  رد  ام  راک  عورـش  زا  لاس  کی 

ضوع ییاوه  لاح و  میورب و  روشک  زا  جراخ  هب  یتدم  وا  ندش  دازآ  زا  دـعب  هلـصافالب  میراد  دـصق  ام  دوش و  یم  دازآ  رگید  زور  دـنچ 
...« میراپسب امش  هب  یلک  روط  هب  ار  تکرش  میتسین  ام  هک  یتدم  رد  مهاوخ  یم  تلع  نیمه  هب  میدرگرب . دعب  مینک و 

زا یهاتوک  هلصاف  رد  دش و  دازآ  نادنز  زا  مناخ  هژینم  رهوش  لاح  ره  هب  دوب . لکشم  مه  نامدوخ  يارب  میا  هدش  مهم  ردقنیا  هک  نیا  رواب 
. دندش جراخ  روشک 

هناور ریگتـسد و  نیگن  نم و  دارفا  تیاکـش  اب  دروخ و  تشگرب  يرگید  زا  سپ  یکی  اه  کچ  هک  دوب  اهنآ  نتفر  زا  دـعب  هام  کـی  ًاـقیقد 
يدوجوم لک  کچ  هعطق  کی  اب  نتفر  زا  لبق  مناخ  هژینم  دوبن . یکناب  باسح  رد  یلوپ  اما  دوب  ام  اضما  هب  اه  کچ  ماـمت  میدـش . نادـنز 

يارب یهار  چـیه  هک  تسا  هدـنام  یقاب  ام  يارب  یهدـب  ناموت  درایلیم  کی  هب  کیدزن  الاح  دوب . هدرک  رارف  عقاورد  هتـشادرب و  کناب  زا  ار 
تیاضر دـنوشن و  ریگتـسد  اهنآ  ات  درادـن و  دوجو  ام  يارب  للملا  نیب  سیلپ  طـسوت  شرـسمه  مناـخ و  هژینم  يریگتـسد  زج  نآ  تخادرپ 

. تسا یتدم  هچ  دناد  یم  ادخ  هک  مینامب  نادنز  رد  دیاب  دوشن  بلج  نایکاش 
. درادن دوجو  یتاجن  هار  چیه  ادخ  ددم  زج  هک  میتخادنا  یهاچ  رد  ار  دوخ  هتسب  مشچ  اب  هک  نیا  زج  میوگب  مناوت  یم  هچ 

: ارجام نیا  یسانش  ناور  لیلحت 
رد دـنهد و  رارق  يزیچ  ره  قوف  ار  لوپ  شزرا  اـهنآ  ددرگ  یم  ثعاـب  نادـنزرف ، دزن  رد  یلاـم  لـیاسم  صوـصخ  رد  نیدـلاو  ثحب  رج و 

هوحن هب  ار  هجوت  نیرتمک  هار ، نیا  رد  دننک و  فرـص  نآ  ندروآ  تسد  هب  يارب  ار  دوخ  ناوت  تمه و  مامت  زین  رود  نادـنچ  هن  يا  هدـنیآ 
اب ههجاوم  رد  ناوجون  دراذـگ . یم  یقاـب  راـکفا  رب  يداـیز  ریثأـت  يداـم  رهاوظ  تشاد . دـنهاوخن  نآ  ندروآ  تسد  هب  عورـشم  حـیحص و 

يوگلا ناونع  هب  ار  نآ  تسا  نکمم  دوشن ، تیاده  حیحـص  روط  هب  رگا  هجیتن  رد  هدوبن و  بسانم  لیلحت  هیزجت و  هب  رداق  هدنبیرف ، رهاوظ 
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رد یگداوناخ  تاداقتعا  اهرواب و  اب  دراوم  بلغا  رد  تروص  نیا  رد  درادرب . مدـق  نآ  اـب  ییوسمه  ییاونمه و  تهج  رد  هدـیزگرب و  رترب 
. دشاب هتشاد  رب  رد  راوگان  یتبقاع  تسا  نکمم  هک  دوش  یم  هداد  قوس  ییوس  هب  هتفرگ و  رارق  داضت 

تعانق و هیحور  ینمادکاپ ، تفع ، ظفح  رب  هوالع  دشاب ، هتـشاد  هجوت  دیاب  زیزع  ناناوج  هک : تسا  نیا  دشاب  یم  رکذـت  لباق  هک  يا  هتکن 
نیرتهب دوخ  ییالط  رمع  زا  دنـشاب و  یگدنز  روما  همه  رد  تیدج  شـشوک و  شالت و  لالح و  راک  بسک و  یپ  رد  دیاب  ادخ ، رب  لکوت 

هب یـسک  رگا  دندرگن و  ثداوح  همعط  یتحار  هب  دنـشاب ، بظاوم  دوجو  همه  اب  دـیاب  بیـشن  زارفرپ و  هار  نیا  رد  اما  دـنیامنب . ار  هدافتـسا 
تـسا مزال  يراک  ره  يارب  مادقا  يریگ و  میمـصت  زا  لبق  دنراپـسن و  لد  وا  هب  دوز  داد ، یلاع  رایـسب  دمآرد  اب  بسانم  لغـش  هدـعو  اهنآ 

. دنیامن هرواشم  زوسلد  هاگآ و  دهعتم ، نارظن  بحاص  اب  دنشیدنایب و  نآ  هدنیآ  هب  دننک و  رکف  راک  نآ  هرابرد 

تسدمه

دبمار هک  یتقو  دش . انشآ  دبمار  مان  هب  يرسپ  اب  تسا  هداس  یفطاع و  ابیز و  يرتخد  هک  وتسرپ  متـسود  هک  دش  عورـش  يزور  زا  زیچ  همه 
تشپ وا  تسا . داتعم  هک  دوب  ادیپ  شا  هفایق  زا  ًاقیقد  مدرک . ادیپ  وتـسرپ  متـسود  اب  شطباور  وا و  هب  تبـسن  يدنیاشوخان  ساسحا  مدید  ار 

. تشاد هدیمخ  رغال و  یلکیه  دیشک و  یم  راگیس  مه  رس 
نم هب  وت  هک  تفگ  دـش و  مه  تحاران  هکلب  درکن  نم  فرح  هب  یهجوت  اهنت  هن  وا  مروصت  فالخرب  اـما  متفگ  متـسود  هب  ار  عوضوم  نیا 

. مینک جاودزا  مه  اب  تسا  رارق  ما و  هدش  تسود  يدرف  نینچ  اب  ینیبب  یناوت  یمن  ینک و  یم  تداسح 
ربخ نیا  زا  تسا . هدرک  هدزمان  دبمار  اب  مدینـش  هکنیا  ات  مدوب  ربخ  یب  وتـسرپ  زا  یتدم  دروخ . مه  هب  يدودـح  ات  ام  یتسود  بیترت  نیا  هب 

. مدش تحاران  ًاعقاو 
هب شاک  يا  : » تفگ مه  دـعب  درک و  هیرگ  یلک  دز و  گنز  نم  هب  وتـسرپ  زور  کی  هک  تشذـگ  یم  نانآ  يدزمان  نارود  زا  یهاـم  دـنچ 

.« مدش یمن  تخبدب  هراچیب و  نینچ  نیا  زورما  ات  مدوب  هدرک  هجوت  یمک  لقادح  وت  ياه  فرح 
هک دروخ  مسق  وا  متفگ و  دبمار  هب  ار  عوضوم  مه  نم  یتفگ  ار  عوضوم  نیا  وت  هک  لیاوا  : » داد همادا  تفرگ و  مارآ  ات  دیشک  لوط  یتدم 

لوبق مه  رواب  شوخ  نم  دنکن . ار  يارک  نینچ  زگره  داد  لوق  نم  هب  مه  دعب  تسا و  هدیـشک  كایرت  یحیرفت  راب  دـنچ  یلو  تسین  داتعم 
نوریب ار  ود  ره  شراکمه  اب  اوعد  رطاخ  هب  هک  تفگ  یم  دـندرک . راکیب  شراک  زا  ار  وا  هکنیا  ات  متـشادن  شراک  هب  يراک  رگید  مدرک و 

هزات نم  ار  عوضوم  نیا  هتبلا  دندوب ، هدرک  جارخا  ار  وا  ییآراک  مدـع  داوم و  فرـصم  رطاخ  هب  ًارهاظ  دوبن و  روط  نیا  ًاعقاو  اما  دـنا  هدرک 
مامت راک  ندرک  ادیپ  ضحم  هب  ضرق و  ناونع  هب  تفگ  یم  هشیمه  هتبلا  تساوخ . یم  لوپ  نم  زا  زور  ره  يراکیب  زا  دعب  ما . هدـش  هجوتم 
ردپ زا  تفگ : دش ، مامت  مزادنا  سپ  هک  مه  دعب  مدرک و  کمک  وا  هب  متـشاد  زادنا  سپ  هک  ییاج  ات  مه  نم  داد . مهاوخ  سپ  ار  وت  بلط 

یم هچ  يارب  ار  اه  لوپ  نیا  هک  درک  کش  مردپ  دوز  یلیخ  اما  مدرک ، ار  راک  نیا  هعفد  دـنچ  ات  هدـب . ضرق  نم  هب  ریگب و  لوپ  تردارب  ای 
. دندش نیبدب  ًالماک  مدزمان  هب  دندش و  تحاران  تدش  هب  تسا  رارق  هچ  زا  عوضوم  هک  دندیمهف  یتقو  مردارب  ردپ و  مریگ .

هب دش  دهاوخ  روبجم  زین  وا  منکن  کمک  وا  هب  رگا  هک  درک  مدیدهت  دریگب  لوپ  نم  زا  شوخ  نابز  اب  دـناوت  یمن  رگید  دـید  یتقو  مدزمان 
دمآ میراگتـساوخ  هب  یتقو  نوچ  دوب . كانتـشحو  یلیخ  نم  يارب  عوضوم  نیا  دورب . شدوخ  راک  غارـس  سک  ره  دـهد و  نایاپ  يدزماـن 
همه دندش و  میلـست  ما  هتـساوخ  لباقم  رد  دـندید  ارم  رارـصا  لیامت و  یتقو  یلو  دـندوب  جاودزا  نیا  فلاخم  هداوناخ  ياضعا  همه  ًابیرقت 

متساوخ وا  زا  انمت  شهاوخ و  اب  نیاربانب  دوب . لمحت  لباق  ریغ  میارب  ًاعقاو  مدرخ  یم  تسکش  رگا  الاح  دندرک و  راذگاو  مدوخ  هب  ار  زیچ 
. منک ضرق  شیارب  یسک  زا  مناوتب  دیاش  دهد ، یتصرف  هک 

ریذـپ ناکما  میارب  رگید  هک  تساوخ  یم  رتشیب  مه  زاب  وا  یلو  منک  ضرق  ار  یغلابم  یمیدـق  ناتـسود  زا  رفن  دـنچ  زا  متـسناوت  تمحز  هب 
هدیسر رخآ  هب  میارب  ایند  مدرک  یم  ساسحا  متـشاد . یتیعـضو  هچ  ماگنه  نآ  رد  یناد  یمن  دز . مه  هب  ار  ام  يدزمان  بیترت  نیا  هب  دوبن و 
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.« مونشن ار  اهنآ  یلو  مریمب  مدوب  رضاح  هک  دنتفگ  یم  نم  هب  ییاهزیچ  ما  هداوناخ  ياضعا  تسا .
شرکش ياج  مه  زاب  تسوت . یگدنز  رد  خلت  هبرجت  کی  مه  نیا  بخ ، متفگ : مدرک و  مارآ  ار  وا  نم  تفرگ و  شا  هیرگ  ًاددجم  وتـسرپ 

. دوب رت  تخس  یلیخ  تقو  نآ  نوچ  يرادن  يا  هچب  يدوب و  هدرکن  یسورع  هک  تسا  یقاب 
نفلت یـشوگ  زا  يدرم  يادص  متـشادرب . ار  یـشوگ  دز . گنز  ام  هناخ  نفلت  زور  کی  هک  دوب  هتـشذگ  يا  هتفه  ود  یکی ـ  نایرج  نیا  زا 

!؟ امش مدیسرپ : تساوخ . یم  ارم  هک  دش  یم  هدینش 
! تسا هدروآ  اجک  زا  ار  ام  هرامش  هک  مدیسرپ  وا  زا  بجعت  اب  دز . مکشخ  مدینش  ار  دبمار  مسا  یتقو 

. داد دهاوخ  ما  هداوناخ  هب  ار  اهنآ  منکن  يراکمه  وا  اب  رگا  هک  دراد  تسد  رد  زین  يرگید  ياهزیچ  هرامش ، زج  هب  هک  تفگ  وا 
؟ يزیچ هچ  ًالثم  مدیسرپ : وا  زا  يروابان  اب 

! سکع ًالثم  داد : باوج 
ام هناخ  رد  هک  دوب  ناتـسریبد  نارود  تالیـصحت  نایاپ  يراگدای  سکع  نآ  مداـتفا . مدوب  هتفرگ  وتـسرپ  اـب  هک  یـسکع  دـی  هب  راـیتخا  یب 

. دوب هدش  هتفرگ  ناتسود  زا  رگید  یکی  طسوت 
. مداتفا یم  رسدرد  هب  کش  نودب  دیسر ، یم  ما  هداوناخ  تسد  هب  وا  طسوت  سکع  نیا  رگا  متفر . ورف  رکف  رد  مدرک و  عطق  ار  نفلت 

یم تسرد  دبمار  هک  تفگ  وتـسرپ  یتقو  مدرک . فیرعت  وا  يارب  ار  عوضوم  هیرگ  اب  هک  مدوب  نم  راب  نیا  مدز و  گنز  وتـسرپ  متـسود  هب 
. موش حور  ضبق  متساوخ  یم  تسا  هتشادرب  ار  اه  سکع  مامت  دیوگ و 

هک تسنادـی  من  تشادـن و  ربخ  ام  یگداوناخ  تیعـضو  زا  هک  وا  اـما  شاـبن ، نارگن  دـنکب و  یطلغ  دـناوت  یمن  دـبمار  تفگ ، یم  وتـسرپ 
. دبمار هب  هن  ما  هداد  وتسرپ  هب  ار  سکع  نیا  نم  درک  دنهاوخن  لوبق  ناونع  چیه  هب  منیدلاو 

اب يا و  هدرک  ار  تیاهرکف  بوخ  ًالامتحا  : » تفگ دز و  گنز  ًاددـجم  دـبمار  هکنیا  ات  تشذـگ  لاـس  کـی  ردـق  هب  میارب  هظحل  ره  ًاـعقاو 
ماجنا مهاوخ  یم  وت  زا  هک  ار  يراک  رگا  الاح  يراد . نم  شیپ  یمهم  ياهزیچ  هچ  هک  هدرک  دییأت  مه  وا  يا و  هتفرگ  سامت  مه  تتـسود 

.« دوش مامت  نارگ  رایسب  وت  يارب  هک  تشاذگ  مهاوخ  نایرج  رد  يروط  ار  تا  هداوناخ  شاب  نئمطم  یهدن 
!؟ يراک هچ  متفگ : دیزرل  یم  میادص  هک  یلاح  رد  رتشیب  ینارگن  اب 

«. مهاوخ یم  لوپ  : » تفگ هلصافالب  دبمار 
. مهدب وت  هب  مرادن  یلوپ  هک  نم  یهاوخ ؟ یم  لوپ  ردقچ  متفگ : يریذپان  فصو  ینارگن  اب 

...« الا مهدب و  تدوخ  هب  ار  سکع  ات  نک  رضاح  لوپ  ناموت  رازه  دص  درادن . یطبر  نم  هب  : » تفگ دبمار 
میمـصت هکنیا  اـت  مدیـسر  یم  هجیتـن  هب  رتـمک  مدرک  یم  رکف  هچره  منک ، روج  ار  لوپ  نیا  یتروص  هچ  هب  هک  مدوـب  رکف  رد  يزور  دـنچ 

. تسا هداتفا  مندرگ  زا  میوگب  مه  ما  هداوناخ  هب  مشورفب و  ار  مدنبندرگ  متفرگ 
دهاوخ نم  غارـس  هب  مه  زاب  وا  هکنیا  زا  لفاغ  مدیـشک . یتحار  سفن  متفرگ و  وا  زا  ار  سکع  مداد و  دبمار  هب  ار  لوپ  مدرک و  ار  راک  نیا 

یلک راب  نیا  تساوخ . لوپ  مه  زاب  دز و  گنز  نم  هب  ًاددـجم  هک  دوب  هتـشذگ  مسکع  تفایرد  لوپ و  تخادرپ  زا  هاـم  کـی  ًاـقیقد  دـمآ .
. درک یم  بلط  ار  شا  هتساوخ  طقف  دوبن و  انشآ  يدرف  نینچ  شوگ  هب  اه  فرح  نیا  یلو  درادرب  مرس  زا  تسد  هک  مدرک  هیرگ 

هک ما  هتشادن  متسود  تسد  يرگید  سکع  ما و  هتفرگ  وت  زا  ار  سکع  نم  نکب . یهاوخ  یم  یطلغ  ره  میوگب  وا  هب  مدش  روبجم  هصالخ 
مدوخ تسد  نآ  لصا  نوچ  درادن  یتیمها  مه  زاب  یشاب  هتفرگ  یپک  سکع  نیا  زا  مه  رگا  ضرف  رب  ینک و  هدافتسا  ءوس  نآ  زا  یناوتب  وت 

دعب نیبب و  متـسرف . یم  تیارب  ار  یـسکع  : » تفگ دز و  يدنخزوپ  دـید  ارم  تیدـج  یتقو  دـبمار  دـش . مهاوخ  ایاضق  یقبام  رکنم  تسا و 
«. وگب ار  ترظن 

رد يرسپ  وتسرپ  ياج  هب  دوب و  هدرک  رییغت  یلک  مدوب  هتخادنا  وتـسرپ  متـسود  اب  نم  هک  یـسکع  دوبن . یندرک  رواب  مدید  ار  سکع  یتقو 
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مدیـسرت یم  هک  ارچ  مدوب  هدیـشک  زیرپ  زا  ار  نفلت  مدرک . بت  ًادیدش  زور  دنچ  یـسکع  نینچ  ندید  اب  دـینک  رواب  دوب . هداتـسیا  نم  رانک 
مگرم دندید  یم  ار  یسکع  نینچ  رگا  ما  هداوناخ  دوب  هچره  یلو  تسا  هدرک  ار  راک  نیا  يا  هویش  هچ  هب  متسناد  یمن  دنزب . گنز  ًاددجم 

. مدوب مگرم  هب  یضار  یتح  ًاعقاو  دوب . یمتح 
هک مدیسرپ  یتقو  دوب . هداتسرف  وا  يارب  مه  ار  ییاه  سکع  نینچ  دبمار  دوب و  راتفرگ  نم  لثم  مه  وا  مدز . گنز  وتسرپ  متسود  هب  ًاددجم 

تسا نیا  رد  یلصا  لکشم  دوش و  یم  ژاتنوم  رتویپماک  اب  اه  سکع  نیا  تفگ  متـسود  تسا ، هدش  هتفرگ  روطچ  ییاه  سکع  نینچ  رخآ 
سپ تسا . هتفر  نامیوربآ  دـنریذپب ، مه  اهنآ  میهد و  حیـضوت  همه  يارب  میهاوخب  ات  دـهد و  یم  رییغت  ار  ناهذا  یحیـضوت  ره  زا  لـبق  هک 

. میرادن نامیوربآ  ظفح  يارب  شتیاضر  بلج  زج  يا  هراچ 
. دیاین دوجو  هب  نامیارب  یلکشم  ات  مینک  ارجا  وم  هب  وم  ار  دبمار  ياه  هشقن  دش  رارق  متفریذپ و  راچان  هب 

دیرخ لابند  هب  ار  هدـننار  بساـنم  تصرف  کـی  رد  میوش و  اـهنآ  لـیبموتا  راوس  میریگب و  رارق  ناـناوج  هار  رـس  هک  دوب  نیا  هماـنرب  نیلوا 
. میربب تقرس  هب  ار  لیبموتا  هاگنآ  مینیشنب و  لیبموتا  رد  راون  هب  ندرک  شوگ  هناهب  هب  نامدوخ  میتسرفب و  یکاروخ 

ره هک  دنامن  هتفگان  هتبلا  دش . يداع  نامیارب  يدودح  ات  لیبموتا  ود  یکی ـ  تقرـس  زا  دـعب  رورم  هب  اما  دوب ، تخـس  یلیخ  راک  نیا  لیاوا 
یم اضاقت  هدننار  زا  میدز  یم  نابایخ  رد  هک  رود  دنچ  زا  سپ  میدش و  یم  نیـشنرس  کت  يالاب  لدـم  لیبموتا  کی  راوس  ییاهنت  هب  کی 
دنک تداع  لیبموتا  نامرف  هب  نامتسد  هک  میداد  یم  ماجنا  نیا  يارب  ار  راک  نیا  دندرک . یم  لوبق  ًالومعم  هک  مینیشنب  نامرف  تشپ  میدرک 

. مینک رارف  میناوتب  بسانم  تصرف  ندروآ  تسد  هب  ضحم  هب  و 
ریگتسد نابایخ  کی  رد  ماجنارس  متفرگ و  رارق  بیقعت  دروم  یماظتنا  يورین  تشگ  طسوت  مدرب ، تقرـس  هب  هک  ار  وردوخ  نیمـشش  ًاقیقد 

. مدش نادنز  هناور  و 
بیرف زین  ار  رگید  رفن  دنچ  هویش  نیمه  هب  هدوب و  شدزمان  تسدمه  وتسرپ  متسود  هک  مدش  هجوتم  نادنز  رد  فارتعا  يریگتسد و  زا  دعب 

. دندوب هداد  لیکشت  لیبموتا  تقرس  دناب  کی  عقاورد  هداد و 
تیعقوم نآ  رد  لقادـح  ارچ  هک  منامیـشپ  تسه  هچره  یلو  مشاـب  هدرک  ناـیب  ار  مفـسأت  قمع  هک  میوـگب  مناوـت  یم  هچ  مناد  یمن  ًاـعقاو 

. ما هدرکن  تروشم  یسک  اب  ساسح 
: ارجام نیا  یسانش  ناور  لیلحت 

یگدنز و تیعضو  زا  مزال  تاعالطا  نتشاد  اب  اهنآ  تسناد . کیدزن  ناتـسود  ناوت  یم  ار  هزب  مرج و  باکترا  زاس  هنیمز  لماوع  هلمج  زا 
. دنیامن یم  صخش  زا  هدافتسا  ءوس  بیرف و  يارب  هشقن  حرط  هب  مادقا  يدرف  یتیصخش و  تایصوصخ 

: تشاد هجوت  ریز  دراوم  هب  دیاب  ناکیدزن  یلامتحا  هدافتسا  ءوس  زا  يریگشیپ  يارب 
طباور هدنیآ  رد  دیاش  هک  دیهدب  ار  لامتحا  نیا  هشیمه  دینکن و  وگزاب  وا  يارب  ار  دوخ  یگدنز  رارسا  مامت  یسک  اب  یتسود  ماگنه  رد  1 ـ

. دوش هریت  امش 
یلامتحا تاراطخ  هجوتم  ار  وا  يا  هنوگ  هب  دینک  یعس  تسا ، طابترا  رد  تیحالـص  دقاف  بابان و  دارفا  اب  امـش  تسود  هک  یتروص  رد  2 ـ

. دوشن امش  هجوتم  یلامتحا  تارطخ  ات  دیریگب  هلصاف  وا  زا  رورم  هب  دیراذگب ، ریثأت  دوخ  تسود  رد  دیناوت  یمن  هک  یتروص  رد  دینک و 
دینک علطم  هدننک  دیدهت  دارفا  دیدهت و  عوضوم  زا  ار  ردام ) ردپ و   ) دوخ ناکیدزن  يا  هنوگ  هب  دیوش ، یم  دیدهت  یسک  يوس  زا  یتقو  3 ـ
رطخ زا  بتارم  هب  عوضوم ، زا  ناـنآ  عـالطا  رطخ  ًاـنئمطم  دیـسرتن . زگره  دوخ  زوـسلد  هاـگآ و  ناـکیدزن  نیدـلاو و  هب  تیعقاو  ناـیب  زا  و 

. دوب دهاوخ  رتمک  هدننک  دیدهت 
يرایسب هک  دوش  یم  ببس  دنویپ  نیا  تسا . رادروخرب  صاخ  تیمها  زا  نادنزرف  نیدلاو و  نیب  قیمع  یفطاع  یحور و  دنویپ  يرارقرب  4 ـ

یـصاخ يراتفرگ  لکـشم و  هاگره  و  دش . دـهاوخن  تبحم  دوبمک  راچد  دوش و  هدروآرب  هداوناخ  طیحم  رد  نادـنزرف  یحور  ياهزاین  زا 
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هب سفن و  هب  دامتعا  اب  دوب و  دنهاوخ  ناشرواشم  راوخمغ و  روای ، رای ، زارمه ، هاگآ  نیدلاو  هک  دنتسه  نئمطم  دیایب ، دوجو  هب  نانآ  يارب 
یم همیب  یلامتحا  ثداوح  لباقم  رد  ار  دوخ  دنراذگ و  یم  نایم  رد  نابرهم  ردام  ردـپ و  اب  ار  ناشفرح  بارطـضا  سرت و  هنوگره  زا  رود 

. دنیامن
« تربع »

تسود نادان  زا  هب  اناد  نمشدتسوکن  اناد  مدرم  اب  یتسود 
تسود نادان  دنز  یم  تنیمز  ربدنک  یم  تدنلب  اناد  نمشد 

***
ناما یبای  الب  زا  ات  رذح  نکناهج  رد  بسانمان  قیفر  زا 

دنک امغی  ار  وت  نامیا  هکلبدنک  اوسر  ار  وت  دب  نیشنمه 
قیفر رای و  تبحص  رد  لثم  نیاقیرط  لها  نآ  هدومرف  شوخ  هچ  هو 

دب رام  زا  دوب  رتدب  دب ، رایدب  رای  زا  رذح  نک  یناوت  ات 
دنز نامیا  رب  ناج و  رب  دب ، رایدنز  ناج  رب  یمه  اهنت  دب ، رام 

« یناهفصا ریفص  »

تبحم هنشت 

يوزرآ رد  هشیمه  میکدوک  نارود  رد  هک  ارچ  مناد  یم  مردپ  هب  طوبرم  رتشیب  ار  اهنآ  شتـسار  دش . عورـش  اجک  زا  متالکـشم  مناد  یمن 
. دوب هتکن  نیمه  تشادن  هجوت  هک  يزیچ  اهنت  هب  وا  اما  مدوب ، مردپ  تبحم  هجوت و 

رغرغ تقو  نآ  هزات  دـمآ و  یم  هناخ  هب  هتـسخ  بش  رخآ  درک و  یم  راک  تقورید  اـت  هشیمه  هک  ارچ  دوبن  رـصقم  ًاـعقاو  مردـپ  مه  دـیاش 
یم ورف  یقیمع  باوخ  هب  یتاظحل  زا  دعب  دش و  یم  يرگید  قاتا  لخاد  دروخب ، ای  دیوگب  يزیچ  هکنیا  نودب  مردپ  دش . یم  عورش  مردام 

. تفر
نارگید جاتحم  میشاب و  هتشاد  ینان  همقل  ات  دنک  راک  باتفآ  بورغ  ات  دوز  حبص  زا  هک  دوب  نیا  تشاد  تیمها  مردپ  يارب  هک  يزیچ  اهنت 

. میوشن
. متفرگ ملپید  مدوب  هداوناخ  دنزرف  نیلوا  هک  نم  تشذگ و  داب  قرب و  تعرس  هب  نارود  نیا 

نتفرگ هب  طونم  ار  مجاودزا  منیدـلاو  یلو  دـش  ادـیپ  ام  هناخ  رد  روجاو  روج  ناراگتـساوخ  هلک  رـس و  لیـصحت  رخآ  ياه  لاس  ناـمه  زا 
يدودح ات  هدنام  یقاب  تصرف  رد  دنتساوخ  یم  اهنآ  دوب و  ما  هیزیهج  ندوبن  هدامآ  یمیمـصت  نینچ  للع  زا  یکی  هتبلا  دندوب . هدرک  ملپید 

. دننک هیهت  ار  زاین  دروم  مزاول 
رفنتم یموسر  نینچ  جاودزا و  زا  تدش  هب  مدید  یم  ما  هیزیهج  لیمکت  لیاسو و  دیرخ  لوپ و  هیهت  يارب  ار  مردپ  فعاضم  تامحز  یتقو 

. مدش یم 
تبثم خـساپ  تسا  رتهب  همه  زا  مدرک  یم  ساسحا  هک  ناراگتـساوخ  زا  یکی  هب  متفرگ و  جاودزا  هب  میمـصت  مردام  هیـصوت  هب  لاح  ره  هب 

. مداد
یتلود هرادا  کی  رد  هتشگرب و  يزابرس  تمدخ  زا  هزات  مرهوش  متفر . تخب  هناخ  هب  دش و  اپرب  یسورع  دقع و  سلجم  یهاتوک  تدم  رد 

. میدرک عورش  ار  یگدنز  اجنامه  رد  نیاربانب  تشاد ، دوجو  تنوکس  يارب  یلاخ  قاتا  ود  شردپ  هناخ  رد  دوب . راک  لوغشم 
یظفل يریگرد  دندوب  نم  زا  رتکچوک  هک  مرهوش  نارهاوخ  نم و  نیب  اه  تقو  یضعب  دوب . هارمه  یتالکشم  اب  نامکرتشم  یگدنز  عورش 
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مرهوش ردـپ  هشیمه  اما  درک ، یم  تلاخد  اـم  يریگرد  رد  اـهنآ  زا  يرادـفرط  هب  مرهوش  رداـم  مه  اـه  تقو  یـضعب  دـمآ و  یم  دوجو  هب 
. داد یم  نایاپ  يریگرد  هب  یقیرط  هب  درک و  یم  ارم  ياردفرط 

دوجو اب  مدرک  یم  رکف  هشیمه  متـشادن . موش ؛ یگدـنز  بحاص  مدوخ  هدـنیآ  رد  هکنیا  هب  يدـیما  ًالـصا  دوب و  مک  یلیخ  مرهوش  قوقح 
رد رگا  ما  هدش  هجوتم  الاح  دش و  تباث  نم  هب  عوضوم  نیا  سکع  ًاقیقد  اهدعب  اما  درک ، مهاوخن  هبرجت  ار  یشوخ  زگره  مرهوش  هداوناخ 

. ما هدوب  مرهوش  هداوناخ  رانک  رد  هک  تسا  هدوب  ینامز  ما  هتشاد  یشوخ  میگدنز  نارود  لوط 
ناوج ات  تسا  رتهب  سپ  دوب ، میهاوخ  هنـسرگ  هشیمه  قوقح  نیا  اب  : » تفگ دـش و  هتـسخ  یتلود  راـک  زا  یهاـتوک  تدـم  زا  دـعب  مرهوش 

.« منکب میگدنز  لاح  هب  يرکف  متسه 
. دنام نکسم  زاس  تخاس و  راک  رد  ًاتیاهن  درک و  هبرجت  ار  یفلتخم  ياه  لغش  ادتبا  رد  دش . دازآ  راک  دراو  داد و  ءافعتسا  دوخ  لغش  زا  وا 

چوک اجنآ  هب  میدـیرخ و  یناـمتراپآ  هکنیا  اـت  دـش  یم  رتهب  رتهب و  اـم  یگدـنز  تیعـضو  زور  هب  زور  درک و  یم  راـک  تدـش  هب  مرهوش 
. میدرک

رتهب ام  یلام  تیعـضو  هک  زورم  هب  اما  دوب ، لمحت  لباق  نم  يارب  رهوش  ندـمآ  رید  نتفر و  دوز  میتشاد  هک  یلام  جاـیتحا  رطاـخ  هب  لـیاوا 
رد رتشیب  وت  مراد  تسود  تسیفاک و  ام  يارب  میراد  هک  رادقم  نیمه  متفگ  وا  هب  اهراب  دنک . راک  تخس  مرهوش  متشادن  تسود  رگید  دش 
داد مهاوخ  تسد  زا  ار  تصرف  الا  منک و  راک  ًادیدش  دیاب  متسه  ناوج  ات  : » تفگ یم  هشیمه  مرهوش  اما  یشاب ، نامرتخد  اهنت  نم و  رانک 

.« دنام مهاوخ  بقع  هیقب  زا  و 
یمن یهجوت  ًالـصا  دـنام ، دـهاوخ  بوخ  نانچمه  ام  عضو  ینک  راـک  مه  رتمک  رگا  تسا و  بوخ  یلیخ  اـم  عضو  متفگ  یم  وا  هب  هچره 

. درک
هب مدش . یم  رترود  مرسمه  دوجو  زا  دش  یم  رتشیب  لوپ  هچره  هک  سوسفا  اما  دایز ، لوپ  هن  دوب  مدمه  کی  متـشاد  زاین  هک  يزیچ  اهنت  هب 
هن یتلکیـس  روتروم  اب  مه  اب  دـش  یم  هک  بورغ  دـمآ و  یم  هناخ  هب  يرادا  تعاـس  زا  دـعب  وا  هک  مداـتفا  یم  مجاودزا  لوا  ياـهزور  داـی 
یم فرح  میتسـشن و  یم  مه  اب  ردقچ  تشذگ . یم  شوخ  ام  هب  ردقچ  میدز و  یم  تشگ  نارهت  غولـش  ياه  نابایخ  يوت  بترم ، نادنچ 

مرهوش میدوبن . شوخ  يا  هظحل  تمیق  نارگ  وردوـخ  کیـش و  بترم و  يا  هناـخ  نتـشاد  اـب  ـالاح ، سوـسفا  اـما  میدـیدنخ ، یم  میدز و 
حبص زا  متسه . مدآ  مه  نم  رخآ  متفگ ، یم  وا  هب  اهراب  دیباوخ . یم  هلصافالب  دروخ  یم  ماش  هک  نیمه  دمآ و  یم  هناخ  هب  هتـسخ  هشیمه 

اب مرهوـش  هشیمه  يا ، هملک  زا  غـیرد  اـما  مـینک  تبحـص  مـه  اـب  يا  هـملک  اـت  مناـم  یم  تندـمآ  رظتنم  متـسه و  اـهنت  هناـخ  رد  بـش  اـت 
. متشادن ار  یضارتعا  نینچ  تأرج  رگید  هک  يروط  هب  داد  یم  ار  میاه  فرح  باوج  يرگشاخرپ 

یلمعلا سکع  چیه  وا  اما  مدـناوخ ، یم  مرهوش  يارب  ماش  هرفـس  رـس  ار  نآ  یهاگ  متفگ و  یم  رعـش  مدوخ  تولخ  رد  مدرب . هانپ  رعـش  هب 
یعـس مدش . توافت  یب  زین  نم  یتدم  زا  دعب  دش . یمن  تارییغت  هجوتم  ًالـصا  وا  راگنا  دوبن . زاسراک  زین  رگید  ياه  هویـش  داد . یمن  ناشن 
متـشاد تسود  مریگب . هدـیدان  ار  وا  متـسناوت  یمن  دوب . تخـس  رایـسب  میارب  راک  نیا  اـما  منک ، مرگرـس  ار  مدوخ  منکن و  رکف  وا  هب  مدرک 
یگدنز نامه  میدرگرب و  شیردپ  هناخ  هب  مه  زاب  مدوب  یـضار  دینک  رواب  دشاب . یگدنز  لوا  ياه  لاس  لثم  مه  زاب  دنک و  رییغت  مرهوش 

.« یتسه ییایؤر  یلیخ  وت  : » تفگ یم  دیدنخ و  یم  نم  راکفا  هب  مرهوش  اما  میشاب  هتشاد  ار  تاناکما  نامه  اب 
اب مداتفا  رکف  هب  ینفلت  محازم  کی  ررکم  ياه  سامت  اب  لاوحا  عاضوا و  نیا  رد  مدرک . یم  مرهوش  اب  يرتشیب  هلصاف  ساسحا  زور  هب  زور 

. ددرگ یم  شیاه  فرح  ندینش  يارب  یشوگ  لابند  هب  تساهنت و  زین  وا  هک  دوب  نیا  مساسحا  منک . تبحص  وا 
تنایخ هن  متفگ ، یم  مدوخ  هب  دـعب  تسین ، هانگ  هک  فرح  هملک  دـنچ  دراد ؟ یلاکـشا  هچ  متفگ  یم  یهاـگ  مدوب . ریگرد  مدوخ  اـب  میاد 

. مدرکن عطق  هلصافالب  هتشذگ  نوچمه  متشادرب و  ار  یشوگ  مدوخ  اب  شکمشک  زور  دنچ  زا  سپ  ماجنارس  تسا .
. درک تبحص  هب  عورش  میس  يوس  نآ  زا  تسا  محازم  متـسناد  یم  مدوب و  هدینـش  ار  وا  يادص  اهراب  هک  هبیرغ  درم  دیزرل . یم  مندب  مامت 
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هب نارگن . مدوب و  هفالک  دز ، یمن  گنز  یگـشیمه  تعاس  رد  يزور  رگا  مدرک . تداع  وا  ندز  گنز  هب  رورم  هب  مدرک . یم  شوگ  طـقف 
نادنز يزیروربآ و  زج  یماجنارـس  هک  متـشاذگ  یهار  هب  مدق  بیترت  نیدب  مداد و  یم  یهاتوک  ياه  خساپ  وا  تالاؤس  هب  مه  نم  جیردت 

. دشاب هتشاد  تسناوت  یمن 
رورم هب  اما  مدیـشک ، یم  تلاجخ  مدوخ  زا  مدرک  یم  هاگن  مرهوش  هب  یتقو  لوا  ياهزور  تشذـگ . یم  ام  ندرک  تبحـص  زا  یهام  دـنچ 
هدرک ادیپ  دامتعا  وا  هب  ًابیرقت  مینیبب . يروضح  ار  رگیدمه  درک  داهنشیپ  تشاد ، مان  رایرهـش  هک  درم  نآ  هکنیا  ات  درک  هبلغ  نم  رب  ناطیش 

هدش هک  مه  راب  کی  يارب  لقادح  درک  یم  قیوشت  ارم  فلتخم  لاکـشا  هب  وا  دوب . راوگان  تخـس و  هداعلا  قوف  میارب  راک  نیا  یلو  مدوب ،
. مینیبب ار  رگیدمه  نابایخ  رد 

هک یتاصخشم  اب  بیترت  نیا  هب  مدرک و  یم  دیرخ  اجنآ  زا  ًابلاغ  هک  دریگ  رارق  یهاگشورف  ریـسم  رد  وا  دش  رارق  راب  نیرخآ  نیلوا و  يارب 
. مینیبب رود  زا  ار  رگیدمه  میتشاد ، مه  زا 

دز و گنز  رایرهش  متشگرب . هناخ  هب  دیرخ  زا  دعب  مدیدن . رظن  دروم  ناکم  ریسم و  رد  ار  وا  اما  متفر ، هاگشورف  هب  ررقم  تعاس  زور و  رد 
فرح یـسک  هک  مدوب  نارگن  تفگ ، دـعب  تسا . هدـید  ارم  وا  یلو  ما  هدـیدن  ار  وا  نم  روطچ  هک  مدرک  بجعت  درک . فـیرعت  نم  زا  یلک 

هداتسیا يرگید  لکش  هب  رگید  ناکم  رد  نم  لیلد  نیمه  هب  میوش ، ریگتسد  ود  ره  دشاب و  هتـشاذگ  هلت  عقاو  رد  دشاب و  هدینـش  ار  ام  ياه 
وا رادید  قاتـشم  ًادیدش  دوب . باذـج  هداعلا  قوف  میارب  زین  ندرک  فیرعت  نیا  درک و  یم  فیرعت  نم  زا  ًامیاد  وا  نایرج  نیا  زا  دـعب  مدوب .
دـش رارق  راب  نیا  متفریذپ و  دوب ، دـعب  هام  کی  ًادودـح  هک  ار  وا  مود  داهنـشیپ  نیاربانب  تسا ، یلکـش  هچ  وا  منیبب  تساوخ  یم  ملد  مدوب .
هدرک لفق  ار  بقع  رد  موش ، راوس  متـساوخ  یم  یتقو  متـشادن . یبوخ  ساسحا  مینک . تبحـص  کیدزن  زا  یمک  موش و  وا  لـیبموتا  راوس 

هک تفگ  وا  دمآ . یمن  الاب  سرت  زا  مسفن  اما  متـسشن ، ولج  دنوش  نایرج  هجوتم  نارباع  هکنیا  سرت  زا  منیـشنب . ولج  تساوخ  نم  زا  دوب و 
زا روبع  اب  دننک . یم  هاگن  نم  هب  مدرم  مامت  مدرک  یم  ساسحا  مدیسرت . یم  هداعلا  قوف  نم  اما  دش ، دهاوخن  هجوتم  یـسک  مشابن ، نارگن 
نم هب  یلک  دز و  گنز  متـشگرب  هناـخ  هب  یتقو  درک . ار  راـک  نیا  زین  وا  دـنک و  هداـیپ  ارم  دتـسیاب و  هک  متـساوخ  وا  زا  ناـبایخ  ود  یکی ـ 

. مدوب هدیدن  وسرت  ردقنیا  يرتخد  لاح  هب  ات  هک  ًاعقاو  تفگ  دیدنخ و 
. درک دهاوخ  اهر  ارم  ًامتح  مراد  رهوش  دنادب  رگا  متسناد  یم  نوچ  ما  هدرکن  جاودزا  زونه  مدوب  هتفگ  وا  هب  نم  هک  دنامن  هتفگان  هتبلا 
بلاج وا  رادـید  مه  نم  يارب  مینزب . نابایخ  رد  یتشگ  قافتا  هب  تساوخ  نم  زا  مه  زاب  هکنیا  ات  داد  يرادـلد  ارم  يزور  دـنچ  لاـح  ره  هب 

یم مه  زاـب  یلو  مدوب ، رتـهب  یمک  راـب  نیا  مدـید . ار  وا  راـب  نیموس  يارب  مدرک و  لوبق  داـیز  سرت  مغر  یلع  تلع  نیمه  هب  دوب و  هدـش 
. مدیسرت

جیگ زونه  میدروخ . وا  هب  ًادیدش  ام  درک و  زمرت  مکحم  دیچیپ و  ام  ولج  یلیبموتا  ناهگان  هک  دوب  دـعب  تعاس  کی  ًادودـح  منک  یم  رکف 
دیبوک و رایرهش  تروص  رس و  هب  مکحم  تشاد  تسد  رد  هک  يا  هلیسو  اب  درک و  زاب  ار  هدننار  تمس  رد  يدرم  هک  مدوب  فداصت  هنحص 

تخت يور  هک  مدـمآ  شوه  هب  یتقو  دـمآ . یم  نم  تمـس  هب  تینابـصع  اب  هک  مدـید  ار  مرهوش  مدرک ، تقد  یمک  یتقو  دـش . شوهیب  وا 
»؟ یتشاد مک  یچ  ارچ ؟ : » تفگ نم  هب  اجنآ  رد  مرهوش  دندرک . تشادزاب  دندرب و  یماظتنا  يورین  هب  ارم  يدوبهب  زا  دعب  مدوب . ناتسرامیب 

«. يدادن نم  هب  زگره  وت  هک  يزیچ  هجوت ، تبحم و  : » متفگ شباوج  رد  هک  دوب  هدشن  مامت  شفرح  زونه 
تبحم و بسک  هار  نیا  دیوگب  دنک و  ییامنهار  ارم  هک  متفگن  مه  یسک  هب  متخانش و  یمن  ار  تسرد  هار  نم  اما  ما ، هدرک  هابتـشا  ًانئمطم 

لبق میوگ  یم  دنناوخ  یم  ار  بلاطم  نیا  هک  یناسک  هب  نم  الاح  مدوب . هداد  تسد  زا  ار  میگدـنز  هک  مدـمآ  مدوخ  هب  یتقو  تسین . هجوت 
. دنشاب هتشادن  یماجنارس  نینچ  ات  دننک  تروشم  سانشادخ  زوسلد و  هاگآ ، دارفا  هب  لقادح  یمیمصت  يراک و  ره  زا 

: ارجام نیا  یسانش  ناور  لیلحت 
؟ دنسرب مهافت  مدع  هب  كرتشم  یگدنز  رد  یتدم  زا  سپ  دنا ، هتشاد  مهافت  مه  اب  مک  يرهوش  نز و  دیاب  ارچ 
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، زیرگ هیبنت  ریذپ و  قیوشت  زیتسرهق ، ریذپ و  تبحم  ًاتاذ  یناسنا  ره  دـنا . تبحم  میرکت و  هجوت ، دـنمزاین  ًاترطف  اه  ناسنا  همه  مینادـب  دـیاب 
یناـبرهم و رادتـسود  یماـکان و  تسکـش و  زا  نازیرگ  تیقفوـم و  رادتـسود  بلط ، تینما  هاوـخ و  شمارآ  زیرگ ، ریقحت  ریذـپ و  میرکت 

. دنیامن تبحص  هنامیکح  هناقیفش و  هناقداص ، هنامیمص ، اهنآ  اب  دنراد  تسود  اه  ناسنا  همه  دشاب . یم  تیمیمص 
تبحم هنشت  ردپ ، يزور  هنابش  تامحز  نیدلاو و  نیب  مهافت  مدع  رطاخ  هب  شردپ  هناخ  رد  هک  يرتخد  میدناوخ ، ارجام  نیا  رد  هنافسأتم 

یم یـصخش  هناخ  بحاص  هکنیا  زا  سپ  تسا و  هتفرگ  رارق  رهوش  هداوناخ  شنزرـس  ریقحت و  دروم  زین  جاودزا  زا  سپ  دوب ، اـهنآ  یعقاو 
تفلا سنا و  تبحم ، هب  زاین  هداوناخ ـ  نوناک  رد  رهوش ـ  نز و  هکنیا  زا  لفاغ  هدوب ، تالمجت  يدام و  لیاسم  لابند  طقف  وا  رهوش  دنوش ،

وا اب  ار  شیاهزار  دنک و  لد  درد  دریگب و  سنا  وا  اب  ات  دراد  زوسلد  نابرهم و  راوخمغ ، روای ، رای ، نیما ، يرهوش  هب  زاین  نز  دنراد . مه  اب 
هناصلاخ ياه  تدوم  ات  دراد  زاین  نئمطم  یمیمص و  يرهوش  هب  نز  دنک . ادیپ  رطاخ  شمارآ  یگدوسآ و  هلیـسو  نیدب  دراذگب و  نایمرد 

. دزرون غیرد  يو  هب  تبسن  تبحم  رهم و  قشع ، زاربا  زا  مه  وا  دنک و  وا  راثن  ار  شا 
. درک عابشا  ناوت  یمن  للجم و ... هناخ  نیشام ، سابل ، تورث ، اذغ ، اب  ار  یحور  زاین  نیا 

رد دـشاب و  هتـشاد  زین  نز  تفلا  سنا و  تبحم و  زاـین  هب  یـساسا  هجوت  هداوناـخ ، يداـصتقا  ياـهزاین  ندوـمن  عـفترم  رب  هوـالع  دـیاب  درم 
ـ  طیارـش نیا  عقاورد  دـش . دـهاوخ  ریذـپ  بیـسآ  هداوناخ  ددرگن ، نیمأت  هداوناخ  ردـپ  رـسمه و  طسوت  تبحم ـ » « ـ ، زاین نیا  هک  یتروص 
اه بورکیم  اه و  سوریو  عاونا  هب  التبا  دعتسم  وا  ندب  هدوب و  فیعض  یمسج  رظن  زا  هک  دشاب  یم  يدرف  طیارش  نوچمه  تبحم ـ » مدع  »

. دوب دهاوخ 
هب بسانم ، ًابیرقت  یگدـنز  کی  هب  ندیـسر  زا  سپ  یگدـنز ، روما  نیمأت  يارب  درم  شـشوک  شالت و  اب  دنـشاب و  عناـق  نیجوز  تسا  رتهب 

رتشیب هچره  هک  دشاب  یم  ایرد  روش  بآ  ندیـشون  نوچمه  لاوما  لام و  يروآ  عمج  عقاورد  نآ . رثکادح  هب  هن  دنـشیدنایب  یتحار  لقادح 
. دش دهاوخ  رتشیب  شطع  یگنشت و  دوش ، هدیشون 

يزاوم طخ  ود 

دودح متخادنا . متعاس  هب  یهاگن  دنـسرب . هناخ  هب  رتدوز  ات  دندوب  هدرک  دـنت  اپ  اه  مدآ  دوب . کیدزن  بورغ  دـیزو . یم  يدرـس  ًاتبـسن  داب 
سیئر اما  مدرگرب ، هناخ  هب  رتدوز  دـش ، یم  کـیرات  دوز  اوه  هک  ناتـسمز  درـس  ياـهزور  رد  متـسناوت  یم  شاـک  دوب . رهظ  زا  دـعب  جـنپ 
هراچیب دـشاب . نامیگدـنز  يارب  یجرخ  کـمک  تسناوت  یم  دوبن ، هجوت  لـباق  هچرگا  متفرگ  یم  هک  یقوقح  درک . یمن  تقفاوم  تکرش 

. دنک ادیپ  ینان  همقل  ات  درک  یم  راک  دیشک و  یم  تمحز  بورغ  ات  حبص  مردام 
تـساوخ یم  ملد  موش ، راوس  متـشادن  تسود  دندرک . یم  نشور  ار  ناشغارچ  ای  دـندز  یم  قوب  میارب  اه  نیـشام  راب  کی  هظحل  دـنچره 

مهارف هناخ  رد  تولخ  نیا  متـشاد و  تولخ  هب  جاـیتحا  اـما  دوش ، یم  نارگن  نم  ندرک  رید  زا  مرداـم  متـسناد  یم  منک . يور  هداـیپ  یمک 
یم ساسحا  اما  مدوب ، هلاس  کی  تسیب و  مشاب . مدوخ  لاح  يوت  دنتشاذگ  یم  رتمک  رقحم  قاتا  نآ  رد  دق  مین  دق و  هچب  راهچ  دش . یمن 
هلاس ود  ردپ ، نتشادن  رطاخ  هب  مه  دیاش  دوب ، تالکـشم  اه و  یتخـس  رطاخ  هب  دیاش  نرق  کی  ردق  هب  ما ، هدرک  یگدنز  رمع  کی  مدرک 

رد اـهزور  نآ  تسیچ . گرم  منادـب  هک  مدوب  نآ  زا  رتکچوک  نم  مرادـن . رطاـخ  هب  وا  زا  يزیچ  دـش . هتـشک  فداـصت  کـی  رد  هک  مدوب 
. دیایب نارهت  هب  درادرب و  ارم  ددنبب و  رفس  راب  دش  روبجم  یتدم  زا  دعب  مردام  میدرک و  یم  یگدنز  ناتسرهش 

زا یکی  هب  دـعب  درک و  لمحت  ار  یتخـس  نیا  لاس  دـنچ  ردام  دوب . تخـس  هلاس  ود  رتخد  کی  ناوج و  نز  کـی  يارب  نارهت  رد  یگدـنز 
. تشاد هچب  ات  شـش  دوب و  هدرک  جاودزا  ًالبق  دش . یفرعم  ردام  هب  ناگتـسب  زا  یکی  طسوت  داوج  اقآ  داد . تبثم  باوج  شیاهراگتـساوخ 

دیرخ راک  رد  تسا و  داتعم  هک  میدیمهف  ًادعب  دندوب . ربخ  یب  ردام  اب  وا  جاودزا  زا  دندرک و  یم  یگدنز  ناتـسرهش  رد  شیاه  هچب  نز و 
. دشاب یم  ردخم  داوم  شورف  و 
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. دنا هتخادنا  نادنز  هب  هدرک و  ریگتسد  ار  وا  دندروآ  ربخ  هک  دوب  هدش  هچب  راهچ  بحاص  وا  زا  ردام 
هک نم  میدوب و  يرفن  شـش  هداوناخ  کی  الاح  تفرگ . قالط  داوج  اقآ  زا  تسنادـن و  زیاج  ار  ریخأت  مرداـم  مدوب . هتفرگ  ملپید  هزاـت  نم 

نوخ ملد  مهدب . همادا  ما  هیلاع  تالیـصحت  هب  نم  ات  درک  رتشیب  ار  شـشالت  ردام  مدش . هتفریذـپ  هاگـشناد  رد  دوب ، بوخ  مقـشم  سرد و 
. مناوخب سرد  تحار  منیبب و  ار  شا  هدیشک  جنر  هرهچ  هدیمخ و  تماق  ردام و  هدروخ  كرت  ياه  تسد  متسناوت  یم  روطچ  دوب .

... منک راک  مهاوخ  یم  نم  ردام   ـ
. يوشب یسک  تدوخ  يارب  يریگب و  سناسیل  دهاوخ  یم  ملد  ناوخب . ار  تسرد  مرتخد . هن ،  ـ

. دراد ررض  امش  يارب  ندرک  راک  همه  نیا  تسا . تحاران  منادجو  تسا . ناغاد  مباصعا  يروط  نیا  اما   ـ
. موش یمن  نامیشپ  ندرک  راک  همه  نیا  زا  نم  یسرب  ییاج  هب  وت  رگا  روخن ! ارم  هصغ   ـ

ار شردق  هک  دوب  يرهوگ  وا  مینامن . هنسرگ  ما  ینتان  ناردارب  نم و  ات  دروآ  یم  هناخ  هب  يریمن  روخب و  نان  درک و  یم  راک  تخـس  ردام 
نم باذـع  هیام  شروضح  اما  دـش ، یم  بوسحم  نم  تسرپرـس  ردـپ و  ناونع  هب  ییادـج  زا  لبق  هچرگا  داوج  اقآ  متـسناد . یم  یبوخ  هب 

روضح نامه  رد  تفر . یم  داد و  یم  یمک  یجرخ  دز و  یم  رـس  ام  هب  راب  کی  هتفه  دـنچره  دوب و  ناتـسرهش  رد  اـه  تقو  رتشیب  وا  دوب .
. دز یم  کتک  ارم  تدش  هب  يا  هناهب  نیرتکچوک  هب  تشادن و  ارم  هلصوح  مه  هاتوک 

. دزرل یم  منت  منک  یم  رکف  هایس  ياه  لاس  نآ  هب  یتقو 
درک و نم  هب  ور  دیـسر ، یم  رظن  هب  هلاس  جنپ  تسیب و  یناوج  هک  هدـننار  دروآ . دوخ  هب  ارم  گنر  دیفـس  ناکیپ  کی  دـتمم  قوب  يادـص 

: تفگ
... یهدب متسد  راک  دوب  کیدزن  تساجک ؟ تساوح  مناخ ،  ـ

: متفگ هدنمرش  مدروآ و  نیشام  هرجنپ  فرط  هب  ار  مرس  دوب . هنابدؤم  شنحل 
. تسامش اب  قح  دوبن . مساوح  مهاوخ ، یم  ترذعم   ـ

: دیوگب هک  دش  ثعاب  يزیچ  هچ  مناد  یمن 
. تسین بوخ  ناتلاح  هکنیا  لثم  مناسر . یم  دیهاوخب  هک  اجک  ره  ات  ار  امش  نم  دیوش . راوس  ًافطل   ـ

یمک زا  دـعب  دوب ، هدـناسر  هجیتن  نیا  هب  ار  وا  دوب ، هدـیتلغ  میاه  هنوگ  يور  هک  میاه  کشا  مه  دـیاش  منازرل و  نیگمغ و  يادـص  دـیاش 
تسود رکف . يوت  متفر  زاب  متـسشن و  بقع  یلدنـص  يور  دوبن ، دب  مدرک ، یم  لد  درد  یـسک  اب  رگا  مدش . راوس  اپ  نآ  اپ و  نیا  دیدرت و 

هنیآ يوت  زا  اما  دنک ، نشور  يراگیس  تساوخ  دیسرپ . یمن  يزیچ  دوب و  هدرک  توکس  اما  منک ، زاب  ار  ملد  هرفـس  ات  دنک  یلاؤس  متـشاد 
. دوب یبدؤم  ناوج  تشاذگ . تکاپ  يوت  ار  نآ  هرابود  نوچ  دش ، نامیشپ  ایوگ  درک و  نم  هب  یهاگن 

روبجم اما  منک ، راک  اجنآ  رد  تساوخ  یمن  ملد  ًالـصا  دوب . بدؤم  هدیمهف و  وا  لثم  مدرک ، یم  راک  نآ  رد  هک  یتکرـش  سیئر  شاک  يا 
. میآرب هاگشناد  رد  لیصحت  جراخم  سپ  زا  مناوتب  ات  مدرک  یم  راک  دیاب  دوب ؟ هچ  هراچ  اما  متشادن ، تکرش  نآ  رد  یبوخ  تیعقوم  مدوب .
هک مدرک  رارـصا  وا  هب  یتقو  رطاخ  نیمه  هب  دزادرپب و  ار  اـهزیچ  رگید  باـهذ و  باـیا و  باـتک و  هنیزه  ییاـهنت  هب  تسناوت  یمن  مرداـم 

. تفریذپ راچان  هب  منک ، اپ  تسد و  مدوخ  يارب  يراک  دهدب  هزاجا 
... مراد لاس  جنپ  تسیب و  مدنمراک و  تساضریلع . ممسا  نم   ـ

: مدیسرپ یگچاپتسد  اب  دش . هراپ  مرافکا  هتشر 
؟ دیتفگ يزیچ  امش   ـ

: تفگ دیدنخ و 
؟ دیتحاران هتفرگ و  ردقنیا  ارچ  تساضریلع . ممسا  نم  متفگ  دیدوب . رکف  يوت  یباسح  ایوگ   ـ
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. دوش یمن  نیا  زا  رتهب  شتشونرس  دنفابب ، هایس  یتقو  ار  یسک  تخب  میلگ  مناد  یمن   ـ
هنیآ زا  دوب . سیخ  کشا  زا  متروص  دـش ، مامت  میاـه  فرح  یتقو  متفگ . وا  يارب  ار  زیچ  همه  مدرک و  نهپ  شـشیپ  ار  ملد  هرفـس  دـعب  و 

: تفگ تخادنا و  نم  هب  یهاگن 
؟ دینک یم  یگدنز  یتخس  هب  ردقنیا  ًاعقاو  ینعی   ـ

رقف نم  دنا . هتشاذگ  شلاب  هب  رـس  هنـسرگ  مکچوک  ياهردارب  مردام و  هک  ما  هدوب  دهاش  اهراب  نم  یلو  هن ؟ تسا  لکـشم  مه  شروصت   ـ
. ما هدرک  ساسحا  مدوجو  همه  اب  ار 

تفگ یم  دنزب . گنز  نم  هب  تصرف  نیلوا  رد  هک  تفرگ  نم  زا  ار  متکرش  نفلت  هرامـش  اضریلع  مدش . هدایپ  نیـشام  زا  نام  هناخ  کیدزن 
. دنک ادیپ  میارب  يرتهب  راک  دناوتب  دیاش 

: دز گنز  متکرش  هب  اضریلع  دعب  زور  هس  ود ـ 
؟ تسا بوخ  ناتلاح  مناخ ، اراس   ـ

؟ امش  ـ
. منیبب ار  امش  مهاوخ  یم  متسه . اضریلع  نم   ـ

هناخ یکیدزن  رد  هک  ار  یکراپ  سردآ  نیاربانب  منک ، دامتعا  وا  هب  متشاد  تسود  دوب و  نشور  ملد  هت  شمتخانش ، یمن  یتسرد  هب  هچرگا 
: تفگ نم  هب  وا  رادید  نآ  رد  مینیبب . ار  رگیدکی  رهظ  زا  دعب  ادرف  دش  رارق  مداد و  دوب ، نام 

. منیبب ار  نات  هداوناخ  هناخ و  لوا  مراد  تسود  دیشاب  قفاوم  رگا  هتبلا  منک . کمک  نات  هداوناخ  امش و  هب  مراد  تسود   ـ
؟ دینک کمک  ام  هب  دیهاوخ  یم  ارچ   ـ

.« تسین هراختسا  چیه  تجاح  ریخ  راک  رد   » ظفاح لوق  هب  هکنیا  يارب  دنتسه . دب  اه  مدآ  همه  دینکن  رکف  امش  هکنیا  يارب   ـ
هرابرد مردام  اب  ًالبق  تشاد . دوجو  یصاخ  تیمیمص  تقادص و  شنحل  رد  دوبن . يا  هدیچیپ  مدآ  دز . یم  فرح  حیرـص  حضاو و  نشور ،

اب کچوک  یلیخ  هناخزپشآ  کی  کچوک و  قاتا  کـی  هن ، هک  هناـخ  میتفر . هناـخ  هب  ناـنز  مدـق  اـجنامه  زا  نیارباـنب  مدوب ، هدز  فرح  وا 
. دنک نامکمک  ًامتح  هک  داد  لوق  دش و  رثأتم  دید ، ار  ام  یگدنز  تیعضو  یتقو  دوبن . رتشیب  رتم  دنچ  هک  یطایح 

. دیرخ نامیارب  ار  ییوشتخر  نیشام  نویزیولت و  لثم  یگدنز  يرورض  لیاسو  زا  یضعب  داد و  یم  ام  هب  لوپ  يرادقم  هتفه  ره  سپ  نآ  زا 
نابرهم و وا  لثم  یـسک  راگزور  نیا  رد  هک  دـش  یمن  مرواـب  مناوخب . سرد  طـقف  مورن و  تکرـش  نآ  هب  رگید  هک  تساوخ  نم  زا  سپس 

: تفگ یم  درک و  یم  اعد  ار  وا  بش  زور و  مردام  تفرگ . ناماس  نامیگدنز  مک  مک  دشاب . هتشاد  دوجو  بلق  شوخ 
. تسا هداتسرف  نامکمک  هب  ادخ  ار  وا   ـ

: تفگ اضریلع  دش ، مامت  هک  مسرد  میدش . دنم  هقالع  مه  هب  تخس  اضریلع  نم و  تشذگ و  اهزور 
. منزب ار  ملد  فرح  مراد  تسود  تسا ، هدش  مامت  تسرد  هک  الاح  اراس ،  ـ

: متفگ مدرک ، یم  هاگن  ار  نابایخ  تلافسآ  هک  یلاح  رد  متخادنا و  نییاپ  ار  مرس  دش . خرس  مگنر  دیزرل . ملد 
! وگب ار  تلد  فرح   ـ

: تفگ همدقم  یب  دز و  يدنخبل 
. میآ یم  تیراگتساوخ  هب  دهدب  هزاجا  تردام  رگا  منک . جاودزا  وت  اب  مراد  تسود   ـ

... اما مردام ... مردام ...  ـ
اما منک ، مالعا  ار  متقفاوم  هلـصافالب  تشاد  عقوت  ًامتح  درک . بجعت  یلیخ  تشادـن . ار  لمعلا  سکع  نیا  راظتنا  میوگب . هچ  متـسناد  یمن 

. متشاذگ یم  نایرج  رد  ار  مردام  یخساپ  ره  زا  لبق  دیاب 
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. دیایب میراگتساوخ  هب  ًامسر  هک  تساوخ  هزاجا  و  درک ... يراگتساوخ  نم  زا  زورما  اضریلع  ردام ،  ـ
: تفگ درک و  مهاگن  هریخ  ردام 

. درادن ناکما  رتخد ؟ ییوگ  یم  هچ   ـ
؟ مداد یم  هچ  دیاب  ار  ملد  باوج  اما  مدیمهف ، یم  ار  شروظنم 

. مراد تسود  ار  وا  مه  نم  ردام ،  ـ
... دشک یم  بقع  ار  دوخ  ییوگب  وا  هب  ار  تقیقح  رگا  منئمطم  نم  ملگ ، ياراس  مرتخد ،  ـ

؟ هچ دیشکن  بقع  ار  دوخ  رگا   ـ
: تفگ دیشک و  میاهوم  هب  یتسد  ردام 

دیـشاب و هتـشاد  یمارآ  یگدنز  دـیناوت  یمن  فالتخا  نیا  اب  امـش  تسین . یخوش  ًالـصا  درک . دـنهاوخ  نامیـشپ  ار  وا  شا  هداوناخ  ًامتح   ـ
! وگب اضریلع  هب  ار  تقیقح  تشاد . دیهاوخ  لدج  ثحب و  هدنیآ ، رد  ًاملسم 

: متفگ اضریلع  هب  ار  تقیقح  نم  و 
. مینک جاودزا  مه  اب  میناوت  یمن  زگره  ام  اما ... مراد ، تتسود  مه  نم   ـ

: تفگ دوب ، هدش  درگ  بجعت  زا  شیاه  مشچ  هک  یلاح  رد 
؟ ارچ  ـ

: متفگ دز . هقلح  منامشچ  رد  کشا  تخوس . شیارب  ملد  دوب . هیبش  رتشیب  هلان  هب  شیادص 
... متفگ یم  وت  هب  ار  عوضوم  نیا  دیاب  ًالبق  تسین . یکی  وت  نم و  بهذم   ـ

. میناملسم ود  ره  لاح  ره  هب  دشابن . بخ   ـ
: متفگ مدرک و  كاپ  ار  میاه  کشا 

. درک دنهاوخن  تقفاوم  مه  وت  هداوناخ  هک  منئمطم  هزات  دنراد . بصعت  یلیخ  هلأسم  نیا  يور  نم  هداوناخ   ـ
! نک یضار  ار  تدوخ  هداوناخ  وت  منک . یم  بلج  ار  اهنآ  تقفاوم  نم   ـ

: متفگ وا  هب  زور  کی  نم . هن  دنک و  یضار  ار  شا  هداوناخ  تسناوت  وا  هن  هام  دنچ  زا  دعب  اما 
. میسر یمن  رگیدکی  هب  هاگ  چیه  هک  میتسه  يزاوم  طخ  ود  لثم  وت  نم و  تسا . هدیاف  یب  ام  شالت   ـ

نیا اب  دنهاوخ  یم  اهنآ  منک . جاودزا  لیماف  نارتخد  زا  یکی  اب  نم  هک  دنراد  رارـصا  تدـش  هب  ما  هداوناخ  اراس ! تسوت  اب  قح  هنافـسأتم   ـ
. دننک نوریب  ما  یگدنز  زا  هشیمه  يارب  ار  وت  راک 

***
گنت شا  يدرمناوج  اه و  ینابرهم  يارب و و  ملد  دیآ . یم  درد  هب  وا  نتفر  زا  ملد  درک . دهاوخ  جاودزا  رگید  هام  دنچ  ات  اضریلع  ًالامتحا 

؟ دنک ما  هداوناخ  نم و  فقو  ار  شرمع  همه  دناوت  یم  وا  رگم  اما  دوش ، یم 
ردام نم و  دنشکب و  یتخس  دننامب و  هنسرگ  مه  زاب  اه  هچب  دیاش  میوش . یم  هاگ  هیکت  یب  هانپرـس و  یب  اه  هچب  مردام و  نم و  وا  نتفر  اب 

. میروایب رد  ار  میاهردارب  لیصحت  جرخ  دوش و  ریـس  ناممکـش  ات  مینک  راک  قوقح  زاغردنچ  اب  بورغ  ات  حبـص  هک  میوش  روبجم  هرابود 
ار ام  هناخبحاص  دیاش  دنکـشب . یلیخ  ملد  دـیاش  دـشابن . تحار  درک ، یم  کمک  ام  هب  اضریلع  هک  تقو  دـنچ  نیا  لثم  زگره  ردام  دـیاش 

نودـب ار  وا  نم و  هار  تشونرـس  هک  الاح  دراد . تیمها  میارب  زیچ  همه  زا  شیب  اضریلع  یتخبـشوخ  اهدـیاش  نیا  سپ  رد  اما  دـنک ، نوریب 
دنچ ما ، هدیدن  کیدزن  زا  ار  وا  زگره  هک  مردپ  دسرب . تداعـس  جوا  هب  وا  مراد  تسود  تسا ، هدرک  ادـج  مه  زا  میهاوخب  نامدوخ  هکنیا 

یـضار وا  زا  دسانـش و  یم  ار  اضریلع  مه  وا  دینک  رواب  دز . یم  مدق  یگرزب  غاب  رد  وا  دوب . هدـمآ  مباوخ  هب  نادـنخ  لاحـشوخ و  لبق  هام 
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. درک داش  ار  ام  هدز  تبیصم  روجنر و  ياه  لد  تسایرد و  شلد  هک  یسک  تسا .
: ارجام نیا  یسانش  ناور  لیلحت 

دنچ هب  طقف  تسین و  رـسیم  كدـنا  لاجم  نیا  رد  اـهنآ  همه  هب  نتخادرپ  هک  تشاد  دوجو  تشذگرـس  نیا  رد  يا  هتـسجرب  مهم و  تاـکن 
: زا دنترابع  هک  مینک  یم  هدنسب  هتکن 

دنک و زاب  سک  همه  شیپ  ار  شلد  هرفس  دنک و  یگداس  دیابن  دشاب ـ  هتشاد  يداصتقا  یفطاع و  تالکـشم  دنچره  ناوج ـ  رتخد  کی  1 ـ
. دراپسب نارگید  هب  لد 

يزوسلد محرت و  اب  دنک و  رارقرب  یفطاع  طابترا  وا  هداوناخ  یمرحمان و  ناوج  رتخد  اب  كاپ ـ  تین  اب  دنچره  دـیابن ـ  ناوج  رـسپ  کی  2 ـ
. دیامن یتالکشم  راچد  ار  يرگید  دوخ و  دح ، زا  شیب 

ًاملـسم دنهدب ؟ همادا  دوخ  طابترا  ییانـشآ و  هب  ردقنیا  دیاب  اهنآ  ارچ  درادـن  دوجو  لیلد ـ  ره  هب  يرـسپ ـ  رتخد و  جاودزا  ناکما  یتقو  3 ـ
تسا راوشد  اهنآ  نتسسگ  هک  درک  دهاوخ  داجیا  اهنآ  نیب  یناوارف  یفطاع  یساسحا و  ياه  یگتسویپ  اه و  یگتسبلد  ییانشآ ، موادت  نیا 

نیاربانب تسا ، مهم  رایـسب  یـسک  هب  ندرپس  لد  دمآ . دهاوخ  دراو  يدایز  یحور  تامدـص  فرط  ود  ره  هب  ندـش  هتـسسگ  تروص  رد  و 
؟ هن ای  دراد  دوجو  جاودزا  دنویپ و  ناکما  ایآ  دید  دیاب  دتفیب  یقافتا  نینچ  هکنیا  زا  لبق 

یلکـشم نیجوز  نیب  تدـم  هاـتوک  رد  تسا  نکمم  اریز  دـش ، هیـضق  دراو  محرت  شرگن  اـب  دـیابن  رـسمه  شنیزگ  جاودزا و  رد  زگره  4 ـ
. دش دنهاوخ  اه و ... ییادج  یتح  تافالتخا و  تالکشم ، راچد  اهنآ  تدم  زارد  رد  اما  دوشن ، داجیا 

تروشم دوخ  زوسلد  نابرهم و  نیدـلاو  اب  رـسمه ، شنیزگ  هرابرد  یمادـقا  میمـصت و  ره  زا  لبق  ردـقنارگ ، زیزع و  ناـناوج  تسا  رتهب  5 ـ
. دنیامن هدافتسا  نانآ  ياه  یهاگآ  تایبرجت و  زا  دنیامن و 

یسورع ییایؤر  نهاریپ 

تحار ردـقنیا  دـنروایب و  نم  رـس  ییالب  نینچ  شا  هداوناخ  مانهب و  رارق ، لوق و  راظتنا و  لاس  همه  نآ  زا  دـعب  هک  دـش  یمن  مرواب  ًالـصا 
، مناخ انیم  دوب . هتـشذگ  مانهب  لایخ  رد  یناوجون  زا  هک  دوب  يرمع  نآ ، زا  رتشیب  اما  دوبن . مک  راظتنا  لاس  جنپ  دـنراذگب . اپ  ناشفرح  يور 

هداوناخ ود  ندش  لیماف  ام و  كرتشم  هدنیآ  دروم  رد  نامام  اب  دناوخ و  یم  مشوگ  يوت  ار  شردارب  مسا  هشیمه  مردام ، یمیمـص  تسود 
نهاریپ اه  فرح  نیا  ندینـش  اب  متـسناد  یم  رـسمه  هناخ و  نتـشاد  ار  میوزرآ  ياهتنم  مدوب و  يا  هداس  رتخد  هک  مه  نم  دز و  یم  فرح 

مدق ینامداش  راختفا و  اب  مدوب ، هدرورپ  منهذ  رد  راب  اهدـص  زا  شیب  هک  یـسجم  رد  مدرک و  یم  نت  هب  متخود و  یم  ار  یـسورع  ییایؤر 
یم رظن  هب  رت  یعقاو  مانهب  هداوناخ  فرط  زا  ناشن  هقلح  ندروآ  ملپید و  نتفرگ  زا  سپ  هک  ییایؤر  دوب . ایؤر  طقف ، نیا  اـما  متـشاد . یمرب 

ناشتسد زا  سورع  دنراذگن  دنهدب و  یمسر  یتلاح  عوضوم  هب  حالطـصا  هب  ات  دندرک  متـسد  مانهب  فرط  زا  شردام  انیم و  ار  هقلح  دمآ .
دهاوخ یم  ادـخ  زا  تسا و  یـضار  وا  هک  دـنتفگ  نم  هب  دوـب . هتفر  نپاژ  هب  هلاـس  ود  هرود  کـی  ندـنارذگ  يارب  ماـنهب  عـقوم ، نآ  دورب .

روا مدوب ، هدینـش  ار  مانهب  توافتم  ياه  هلمج  یکریز و  ریز  ياه  هاگن  هک  مه  نم  دـشاب . هتـشاد  نم  لـثم  ونابدـک  ریز و  هب  رـس  يرـسمه 
. تشاد ار  میاوه  هروج  همه  دروآ و  یم  فلتخم  ياه  باتک  میارب  دیـسرپ ، یم  معـضو  سرد و  زا  هک  دوب  يرـسپ  اهنت  مانهب  رخآ  مدرک .

. دنتشاذگ هحص  هابتشا  نیا  هب  زین  مردام  ردپ و  مدرک و  هابتشا  یلو  تسا . یفاکک  یگدنز  کی  عورش  يارب  اه  نیمه  مدرک  یم  لایخ 
نک شوگ  فرح  هچب  کی  لثم  مه  نم  نارذگب و  يزپ  ینیریـش  يزپشآ و  سالک  اب  ار  یـسورع  ات  هدنامیقاب  لاس  ود  دـنتفگ  مانهب  لیماف 

ضوع رد  مه  وا  مدرب . یم  مانهب ، ردام  مناخ ، هیجاح  يارب  ار  ناش  نیرتهب  متفرگ و  یم  دای  هزات  رـسد  اذغ و  روج  دنچ  هتفه  ره  متفریذـپ .
یم حیحصت  ار  مراتفر  درب و  یم  اه  یسورع  اه و  نشج  هب  شدوخ  اب  ارم  داد . یم  ینامهم  مراختفا  هب  تخیر . یم  مرس  رب  ار  شا  ینابرهم 

باتـشرپ یگدـنز  تشادـن . ار  اهزیچ  نیا  تصرف  تقو  چـیه  مردام  عقاورد  بخ ، منک . دروخرب  نارگید  اب  لماک  مناخ  کی  لثم  اـت  درک 
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یهاگهگ مه  مانهب  داد . یم  مدای  ار  میاه  هتـسنادن  درک و  یم  يردام  میارب  مناخ  هیجاح  الاح  دوب و  هتفرگ  وا  زا  ار  ناکما  نیا  يدـنمراک 
هب وا  گنـشق  ياه  هیده  لصفم و  ياه  همان  زین  زورون  ای  مدلوت  درگلاس  رد  درک . یم  هراشا  مه  نم  هب  شیاه  همان  يوت  تشون و  یم  همان 

. دندیسر یم  متسد 
بآ و دب  زا  یکی  هب  نتفر  مانهب و  یناهگان  تبیغ  اب  اما  دـش . حرطم  يدـج  روط  هب  ام  جاودزا  هیـضق  تشگرب و  مانهب  هرود ، نایاپ  زا  دـعب 

نتفر نیا  هک  مدرک  یم  ساسحا  نم  اما  ددرگرب . دنک و  عمج  لوپ  ات  هتفر  مانهب  دنتفگ : یم  دـنام . قلعم  زیچ  همه  روشک ، قطانم  نیرتاوه 
مناخ انیم  دو و  هفرط  کی  دودـحم و  ًالماک  مه  شدوخ  هداوناخ  اب  وا  طابترا  ینفلت . هن  يربخ و  هن  يا ، همان  هن  دراد . قرف  لبق  تاـعفد  اـب 

اما دنهد . یم  یلاخ  اج  هرابکی  دنـسرت و  یم  تیلوؤسم  جاودزا  هناتـسآ  رد  اهرـسپ  تفگ : یم  هشیمه  دنیبب  ارم  یتحاران  تساوخ  یمن  هک 
میدرک و رواب  ام  دـنتفگ و  اهنآ  دـنروخ . یمن  ناـکت  دننیـشن و  یم  سورع  هناـخ  ماـب  يور  دـندرگ و  یم  رب  دوز  یلیخ  دـلَج ، رتفک  لـثم 

هناخ مدـیرخ . یم  ار  ما  هیزیهج  لیاسو  دوب . شوخ  ملد  مرگرـس و  تسیچ ؟ مانهب  بیجع  راـتفر  لـیلد  هک  میمهفب  میتساوخن  میدیـسرپن و 
مسا رانک  يروجدب  مانهب  مسا  متفرگ . یم  مانهب  لیماف  يارب  ار  اه  ینامهم  نیرتهب  مردام  هارمه  هب  مدرک و  یم  زیمت  لگ  هتسد  لثم  ار  نام 
يداب هک  مدوب  هدش  دزمان  رتخد  کی  نم  همه  مدوخ و  دید  زا  دراذگب . شیپ  مدق  درک  یمن  تأرج  سک  چیه  هک  ردقنآ  دوب . هتـسشن  نم 

. مدنام یم  رادافو  افو ، یب  توافت و  یب  دنچره  وا ، هب 
يا هظحل  مانهب  هداوناخ  نایفارطا . ياه  يزوسلد  ردپ و  مدنام و  نم  دـش . نم  یگدـنز  فطع  هطقن  شعیرـس  توف  ردام و  یناهگان  هتکس 

دشاب و نابرهم  نم  اب  هشیمه  زا  رتشیب  تشاد  یعس  دوب ، هدمآ  نارهت  هب  مسارم  رد  تکرش  يارب  هک  مه  شدوخ  دنتشاذگ و  یمن  نامیاهنت 
اب ارم  ددرگ و  یم  زاب  درگلاس  مسارم  زا  سپ  هک  داد  هدـعو  انیم  تفر و  مه  زاب  وا  اما  شروضح . دوب و  شوخ  وا  هب  ملد  مغ ، جوا  رد  نم 

یتح هک  يرتشگنا  نم و  قایتشا  لباقم  رد  اما  دیدنـسپ . یمن  ار  تبرغ  رد  یگدنز  ندش و  رود  دوبن و  یـضار  نادنچ  ردـپ  درب . یم  دوخ 
. تفگ یمن  چیه  مدرک ، یمن  رود  مدوخ  زا  يا  هظحل 

ره میتشگ و  یم  سورع  سابل  نوزم  هاگـشیارآ و  لابند  رگید  رت . يدـج  اه  فرح  دوب و  هدـش  رتشیب  نام  هناخ  هب  مناخ  انیم  دـمآ  تفر و 
یلاخ ار  ردام  ياج  راب ، ره  میتشاذگ و  یم  اپ  ریز  بسانم  نادعمش  هنیآ و  ندرک  ادیپ  يارب  ار  اه  یـشورف  سکول  میتشاد ، هلـصوح  تقو 

. میدرک یم 
سکع تشاد و  هارمه  هب  یماـغیپ  میدوـب . شهار  هب  مشچ  هک  ردـپ  نم و  ندـید  يارب  هن  اـما  دـمآ . ماـنهب  ناـمام ، لاـس  هب  هدـنام  زور  ود 

یتقو رخآ  تسد  اما  دنا . هتفر  یمن  راب  ریز  انیم  مناخ و  هیجاح  دنتفگ  یم  هک  روط  نیا  دروآرد . دوخ  دـقع  هب  تساوخ  یم  هک  ار  يرتخد 
... دندش و یضار  دورب ، لته  هب  ات  هدرک  عمج  ار  شلیاسو  مانهب 

طیلب میارب  دوب  یتافاکم  ره  هب  دید و  ترایز  رد  ار  هراچ  اهنت  ردپ  هک  ردقنآ  دوب . بارخ  یلیخ  ما  یحور  عضو  دوب . هدـش  مامت  میارب  ایند 
یمن رگید  هک  ییاهزیچ  همه  رطاخ  هب  متـسیرگ . ریـس  لد  متفر و  مرح  هب  هاگدورف  زا  میقتـسم  داتـسرف . دهـشم  هب  ارم  درک و  هیهت  امیپاوه 

زا تشگزاب  عقوم  مدوب . هدرک  فلت  هک  يرمع  هداد و  تسد  زا  هک  مردام  رطاخ  هب  متـشادن . لوا  زا  میوگب  رتهب  اـی  مشاـب  هتـشاد  متـسناوت 
اهنآ ياپمه  متسشن و  نیمز  يور  اجنامه  دندوب . هتسب  نیدالوف  حیرـض  هب  افـش  دیما  هب  ار  نارامیب  هک  ییاج  متـشگرب . دالوف  هرجنپ  نحص 

یگرزب هب  ار  وت  مهاوخ . یمن  يزیچ  چـیه  وت  زا  نم  مدرک . طلغ  ناجاقآ ، متفگ : اضر  ماما  هب  دـعب  ناـش ـ  همه  یتمالـس  يارب  مدرک . اـعد 
. مشاب ادخ  بوخ  هدنب  ات  نکن  هایس  ارم  لد  طقف  نادرگنرب و  دیماان  ار  اهنیا  تا 

. داد افش  مه  ارم  رامیب  لد  اقآ  راگنا  مدش . کبس  ردقچ  دیناد  یمن 
: ارجام نیا  یسانش  ناور  یلیحت 

نآ و تراهط  رشب و  عون  ياقب  هلأسم  نآ  هیاس  رد  هک  دشاب  سدقم  یناسنا و  فادها  زا  يا  هعومجم  ياراد  دیاب  رسمه  باختنا  جاودزا و 
. ددرگ نیمأت  هناصلاخ  یتدوم  هیاس  رد  یمدآ  شمارآ  تداعس و  لامک و 
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هزادنا ره  دنـشاب . هتـشاد  وا  زا  هبناج  همه  لماک و  تخانـش  دیاب  دـننک  باختنا  رـسمه  ناونع  هب  ار  يدرف  دـنهاوخ  یم  هک  يرـسپ  رتخد و 
رت قـیمع  رتراوتـسا و  ییوشاـنز  یگدـنز  رد  ود  نآ  بیکرت  دنـشاب ، رتـکیدزن  رگیدـمه  هب  نوگاـنوگ  ياـه  یگژیو  رظن  زا  رـسپ  رتـخد و 

قوقح و هنوگچیه  نانآ  هتفرگن ، تروص  ینوناق  یعرـش و  دـقع  هغیـص  رتخد  رـسپ و  نیب  هک  یمادام  اـت  تشاد  هجوت  دـیاب  دوب . دـنهاوخ 
مـسارم زا  سپ  هک  تساـجب  وکین و  رایـسب  دـننک و  یمن  ادـیپ  رگیدـمه  لـباقم  رد  نوناـق  سدـقم و  عرـش  رظن  زا  یتـیلوؤسم  تادـهعت و 

دشاب و یم  هام  یلا 6  یسورع 5  دقع و  نیب  هلصاف  نیرتهب  دوش و  يراج  ینوناق  یعرـش و  دقع  رتخد  رـسپ و  نیب  یمـسر ، يراگتـساوخ 
یم نییعت  هلـصاف  نیا  نیفرط  قفاوت  اـب  هک  يزابرـس و ... تالیـصحت ، همادا  دـننام  صاـخ  دراوم  رد  رگم  دـشاب  یمن  بساـنم  نآ  زا  رتـشیب 

(1 . ) ددرگ
لاس نیدنچ  اهنآ  يدزمان  دریگ ، تروص  ینوناق  یعرش و  دقع  هغیـص  رتخد  رـسپ و  نیب  هکنیا  نودب  هک  میدناوخ  ارجام  نیا  رد  هنافـسأتم 
راک یگدرـسفا و ... یتحاران ، ینامیـشپ ، زج  رتخد  هداوناـخ  دـش و  فرـصنم  دوخ  شنیزگ  زا  لـیلد  ره  هب  ماـنهب  ماجنارـس  دیـشک و  لوط 

. دنهد ماجنا  دنتسناوت  یمن  يرگید 
. دییامن هعجارم  فلؤم  نیمه  زا  جاودزا » يامنهار   » باتک هب  دیناوت  یم  هنیمز  نیا  رد  رتشیب  هعلاطم  تهج  ( 1)

هایس كاخ 

: تفگ درک و  مد  ار  ییاچ  مردام 
. دیوشب تخبشوخ  هک  هللا  ءاش  نا  تسا . یبوخ  یلیخ  رسپ  میهاربا  اه ، يدروآ  سناش  هک  یتسار  یتسار  هرینم ،  ـ

: متفگ ینیچ  همدقم  یلک  اب  ماجنارس  هن ، ای  میوگب  ردام  هب  ار  میهاربا  ماغیپ  هک  مدرک  لد  لد 
. دوش یم  رون  یلع  ًارون  دوشب ، مارهب  شردارب  نز  مه  هاگژم  رگا  دیوگ ... یم  میهاربا   ـ

: تفگ یخلت  تاقوا  اب  ردام 
، دراد لاس  کی  تسیب و  طقف  مه  مارهب  تسا ... هدرکن  مامت  ار  شسرد  زونه  درادن و  رتشیب  لاس  هدزناپ  ناگژم  ترهاوخ  اه ! فرح  هچ   ـ

... دنراد یفاک  هبرجت  هن  دنناد ، یم  ار  یگدنز  مسر  هار و  هن  دروآرد . مه  دقع  هب  دوش  یمن  هک  ار  هچب  ات  ود 
تامولعم و یلک  نالا  ياه  ناوج  تسین . هچب  دـییوگ  یم  امـش  هک  روط  نیا  مه  ناگژم  تسا . یبوخ  ناوج  مارهب  دـنریگ . یم  داـی  بخ   ـ

. دنراد هبرجت 
: تفگ تخیر و  شدوخ  يارب  ياچ  یناکتسا  ردام 

. دنیایبرد ردارب  ات  ود  دقع  هب  رهاوخ  ات  ود  هک  دیآ  یمن  مشوخ  نم  هتشذگ  اهنیا  زا   ـ
: تفگ درک و  رکف  یمک  وا  متفگ . میهاربا  هب  ار  مردام  رظن 

. دش دب  یلیخ   ـ
؟ روطچ  ـ

. تسا هدش  ناگژم  هاوخرطاخ  يروجدب  مارهب  میریگب . زور  کی  رد  ار  مارهب  وت و  یسورع  میراد  تسود  دننیوگ  یم  مردام  ردپ و   ـ
: متفگ مدرک و  شهاگن  يروخلد  اب 

. دراذگب ولج  مدق  دش  مامت  ناگژم  سرد  یتقو  دنک و  ربص  وا  بخ  میراد ؟ راک  هچ  مارهب  هب  ام   ـ
. دوش یم  رتمک  مه  نامجرخ  يروج  نیا  دنیوگ  یم  مردام  ردپ و  رخآ   ـ

... دنوش یمن  یضار  مردام  ردپ و  دنک و  جاودزا  ًالعف  دهاوخ  یمن  ناگژم  یلو   ـ
: تفگ يدنت  اب  دیرپ و  مفرح  طسو  میهاربا 

امن تیونعم  روهظون  شبنج  هدزاود  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1197زکرم  هحفص 899 

http://www.ghaemiyeh.com


! نکن ار  یسورع  رکف  ًالعف  مه  وت  سپ   ـ
: متفگ مدرک و  شهاگن  هریخ  مروایبرد . خاش  بجعت  زا  دوب  کیدزن  دز  ار  فرح  نیا  یتقو 

... میا هدرک  صخشم  مه  ار  دقع  زور  میا و  هداد  ماجنا  مه  ار  نورب  هلب  هک  ام  میارد ؟ مارهب  هب  راک  هچ  ام  هچ ؟ ینعی   ـ
. دننک یمن  تقفاوم  مه  مردام  ردپ و  هزات  منکشب ... ار  مارهب  لد  مناوت  یمن  نم  نک ! شومارف  ًالعف  هک  متفگ   ـ

: متفگ تینابصع  اب 
؟ يروآ یم  هناهب  يراد  دنکن  دراد ؟ تسود  ار  ناگژم  مرهاوخ  هک  دوبن  شدای  ارچ  الاح  ات  امش  مارهب  اقآ  نیا   ـ

. متسیاب ما  هداوناخ  لباقم  مناوت  یمن  اما  منک ، جاودزا  وت  اب  رتدوز  هچره  دهاوخ  یم  ملد  مراد و  تسود  ار  وت  نم  نک  رواب  هژینم ، هن   ـ
: تفگ نانکرغرغ  وا  متفگ . مردام  هب  ار  زیچ  همه  مدمآ و  هناخ  هب  هتسکش  یلد  اب 

! نزب فرح  تردپ  اب  مناد ، یمن  نم   ـ
: تفگ یم  وا  دوب . فلاخم  دصرددص  زین  ناگژم  رتمهم  همه  زا  تفر و  یمن  راب  ریز  هجو  چیه  هب  ردپ 

. موش هاگشناد  دراو  مریگب و  ار  مملپید  مهاوخ  یم  نم  مرادن . ار  جاودزا  یگدامآ  زونه  نم  اما  تسا ، یبوخ  رسپ  مارهب   ـ
: متفگ یخلت  تاقوا  اب  مدید  ار  میهاربا  هک  دعب  زور  دنچ 

... ناگژم مردام و  مردپ ، دنفلاخم ؛ همه   ـ
. میزادنایب بقع  ار  نامجاودزا  دیاب  ًالعف  سپ  بخ ،  ـ

: مدز دایرف  مشخ  اب  دیوگب  يزیچ  نینچ  هرابود  وا  مدز  یم  سدح  هک  نم 
! رواینرد يزاب  هرخسم  ای  نک  شومارف  ًالماک  ارم  ای  مزادنا ، یمن  بقع  ار  یسورع  نم   ـ

: تفگ تسشن و  بقع  شدوخ  عضاوم  زا  یمک  تشادن ، نم  فرط  زا  ار  لمعلا  سکع  نیا  راظتنا  هک  میهاربا 
. متسه ما  هداوناخ  راشف  تحت  مه  نم  هرینم ! نک  كرد  مه  ارم  طیارش   ـ

! نک مولعم  زور  هس  ود ـ  فرظ  ارم  فیلکت  درادن . یطبر  نم  هب   ـ
: تفگ دمآ و  نم  دزن  یلاحشوخ  اب  میهاربا  دعب  زور  ود  تسرد 

. مروآ یم  رد  وا  دقع  هب  ار  ناگژم  رگید  لاس  هس  ود ـ  مدوخ  هک  ما  هداد  لوق  وا  هب  ما . هدرک  فرصنم  ناگژم  اب  جاودزا  زا  ار  مارهب  ًالعف   ـ
تراک هیهت  میراد ، راک  یلک  هک  یناد  یم  مینک ، مهارف  ار  یـسورع  تامدـقم  ات  ییاـیب  ناـم  هناـخ  هب  رهظ  زا  دـعب  زورما  تسا  رتهب  سپ   ـ

... هاگشاب و ورزر  توعد و 
ام هناخ  رد  لـبق  زور  کـی  نامدـقع  مسارم  مینک و  یـسورع  دـعب  هتفه  هس  دـش  رارق  تسا . هتـشذگ  ریخ  هب  زیچ  همه  هک  مدوب  لاحـشوخ 

نالف هک  میتشاذـگ  رارق  رادرـضحم  اب  میداد و  ماجنا  ار  ییادـتبا  ياهراک  میتفر و  رـضحم  خـب  رـصتخم . یناـمدوخ و  مسارم  کـی  دـشاب ،
. دیایب نام  هناخ  هب  زور  نالف  تعاس و 

رتخد اهومع و  رتخد  داد . یم  ماجنا  يراک  سک  ره  دوب . ییاغوغ  ام  هناخ  رد  حبص  زا  دیسر . هار  زا  دقع  زور  دش و  يرپس  دنت  دنت  اهزور 
یم كاپ  ار  فورظ  فرظ و  یـصاخ  تقد  ساوسو و  اب  مردام  تسـش ، یم  ار  اه  هویم  مردـپ  دـندرک . یم  نییزت  ار  دـقع  قاتا  میاه  هلاخ 
دقع زور  دراد  تسود  رتـخد  کـی  میوـگ . یم  هچ  نم  هک  دـنناد  یم  دـنا ، هدرک  جاودزا  هک  ییاـهنآ  دوـبن . ملد  يوـت  لد  مه  نم  درک و 
رما اهنآ  هب  هتساوخان  مه  مدرک ، یم  کمک  نارگید  هب  مه  متشاد . ار  وزرآ  نیمه  زین  نم  دشاب و  شا  یگدنز  زور  نیرتهب  نیرت و  گنشق 

: تفگ نم  هب  هار  يوت  دناسرب . هاگشیارآ  هب  ارم  ات  دمآ  نام  هناخ  هب  رهظ  زا  لبق  میهاربا  مدرک . یم  یهن  و 
زورما تسا  رارق  تسا . هدرک  کمک  ام  هب  اهراک  رد  مه  یلک  هزات  دنز . یمن  ار  ناگژم  فرح  ًالـصا  تسا . هدش  هار  هب  رـس  یلیخ  مارهب   ـ

. دروایب ار  وا  دقاع و  لابند  دورب  وا 
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: متفگ مدز و  يدنخبل 
. تسا رتهب  یلیخ  يروط  نیا  میهاربا ، ملاحشوخ   ـ

هک میدوب  رظتنم  میدوب و  هتسشن  دقع  هرفس  رـس  میهاربا  نم و  تشاد . هدنخ  يداش و  يوب  گنر و  ام  هناخ  رد  زیچ  همه  دعب  تعاس  راهچ 
هبرقع تعاس . هس  تعاس ، ود  دشن ، يربخ  تشذگ و  ررقم  نامز  زا  تعاس  کی  اما  دناوخب ، ار  دقع  هبطخ  دسرب و  هار  زا  هظحل  ره  دـقاع 

، تافداصت تمـسق  اب  دـشاب . هداتفا  دوب ، هتفر  دـقاع  لابند  هک  مارهب  نیـشام  يارب  یقافتا  دـنکن  ایادـخ ! داد . یم  ناـشن  ار  بش  هد  تعاـس 
زا يا  هدع  یتح  دندوب و  هدش  تحاران  هفالک و  اه  نامهم  دوبن . هک  دوبن  يربخ  اما  میتفرگ ، سامت  ینوناق  یکـشزپ  یتح  اه و  ناتـسرامیب 

دز و یم  مدق  قاتا  رد  تینابـصع  اب  مردـپ  مداتـسرف . یم  تنعل  مدـب  تخب  رب  مدرک و  یم  هیرگ  زیرکی  نم  دـنتفر . يروخلد  رهق و  اب  اهنآ 
. دوب هدش  دیفس  چگ  لثم  ما  هراچیب  ردام  گنر 

؟ میهاربا تسا  یعضو  هچ  نیا   ـ
: تفگ درک و  مهاگن  یگدنمرش  اب  دوب  تحاران  رتشیب  همه  زا  هک  میهاربا 

. تسا هداتفا  یقافتا  هچ  مناد  یمن  ادخ  هب  مناد ، یمن   ـ
: تفگ دز و  نفلت  مارهب  هک  دوب  مین  هد و  تعاس 

رود مدرک و  راوس  ار  دـقاع  نم  تفرگن . يدـج  ارم  فرح  یـسک  اما  دـشاب ، زور  کی  رد  میهاربا  نم و  جاودزا  دـیاب  مدوب  هتفگ  هک  نم   ـ
مسارم مه  دعب  هعفد  دیرواین ، رد  نم  دقع  هب  ار  ناگژم  رگا  تفر . دش و  هدایپ  نیـشام  زا  رهق  اب  هک  مدرک  شلطعم  ردقنآ  مدنادرگ و  رهش 

. منز یم  مه  هب  ار 
ییاهنآ اه ـ  نامهم  تفگ . یم  دب  نامز  نیمز و  هب  ردپ  دنیوگب . هچ  دنتسناد  یمن  وا  دوخ  میهاربا و  ردام  ردپ و  تساخرب . همه  داهن  زا  هآ 

: تفگ دمآ و  ولج  دولآ  کشا  ینامشچ  اب  ناگژم  ناهگان  دندرک . یم  چپ  چپ  مه  شوگ  رد  دندوب ـ  هدنام  زونه  هک 
. مناوخب سرد  نانچمه  نم  دهد  هزاجا  وا  هک  یطرش  هب  منک ، جاودزا  مارهب  اب  مرضاح  نم   ـ

: دز هرعن  تینابصع  اب  ردپ 
. درک تلصو  دیابن  ابر  مدآ  رتسگناگ و  هداوناخ  نیا  اب  ًالصا  ناگژم ! نزن  يدایز  فرح   ـ

ات میدرک  ثحب  میدز و  فرح  بش  همین  هس  ات  روط . نیمه  زین  میهاربا  ردپ  درک . یهاوخرذـع  یلک  داتفا و  مردـپ  ياپ  تسد و  هب  میهاربا 
: تفگ مردپ  تبقاع  هکنیا 

. دینک نییعت  ناگژم  مارهب و  هرینم و  میهاربا و  دقع  يارب  ار  زور  کی  بخ ، رایسب   ـ
. میدرک عورش  ار  نامکرتشم  یگدنز  میدمآرد و  ردارب  ود  نآ  دقع  هب  دعب  هتفه  کی  رهاوخ  ود  ام  دنداتسرف . تاولص  همه  و 

***
نام نیب  یبوخ  طبار  دوب و  مه  کیدزن  نام  هناخ  رـسپ . کی  بحاص  ناگژم  دعب  لاس  ود  مدـش و  رتخد  کی  بحاص  نم  دـعب  لاس  کی 

رد میتخاس و  یم  نامنارهوش  یلاخ  ناـن  اـب  میتشادـن . يرـسک  مک و  چـیه  ناـگژم . مه  مدوب و  یـضار  ما  یگدـنز  زا  نم  مه  دوب . رارقرب 
تشپ اه  لاس  دندرک . یم  ار  ام  فیرعت  دنروخ و  یم  ترسح  ام  یگدنز  هب  همه  میدرک . یمن  مگ  ار  نامدوخ  زین  اه  نتشاد  اه و  یـشوخ 

. تشذگ دمآ و  مه  رس 
ـ  مرتخد دندش . گرزب  یندز  مه  رب  کلپ  هب  دنتفر و  هسردم  هب  اه  هچب  دش . رگید  رتخد  کی  رسپ و  کی  ناگژم  رسپ و  کی  بحاص  نم 
هک یبش  تفر . يزابرـس  هب  تفرگ و  ار  شملپید  مه  دیون ـ  ناگژم ـ  گرزب  رـسپ  دش و  لوبق  یـسدنهم  هتـشر  رد  تفرگ و  ملپید  هرهش ـ 

: تفگ یلاحشوخ  اب  مارهب  میدوب ، هتفرگ  نشج  هاگشناد  رد  هرهش  یلوبق  يارب 
... تسا مدوخ  سورع  هرهش  هک  منک  مالعا  اج  نیمه  نم  تسا  بوخ   ـ
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رتگرزب مارهب  رسپ  زا  لاس  ود  هرهش  ًالوا  دماین . نامـشوخ  مارهب  فرح  نیا  زا  هرهـش  میهاربا و  نم و  اما  دندز . تسد  دندرک و  يداش  همه 
. تشادن دیون  هب  يا  هقالع  متسناد  یم  نم  هک  ییاجنآ  ات  ًایناث  دوب .

؟ دز مارهب  هک  دوب  یفرح  هچ  نیا  میهاربا ،  ـ
. دهاوخ یم  ار  هرهش  هک  هتفگ  وا  هب  دیون  دیاش  مناد ، یمن   ـ

: متفگ یتحاران  اب 
ردقچ هرهـش  يدـیدن  دـنزب . لیماف  انـشآ و  عمج  رد  ار  فرح  نیا  ام  اب  یگنهامه  نودـب  دـیابن  وا  دـشاب ، مه  يزیچ  نینچ  رگا  ضرف  رب   ـ

. دش تحاران 
: تفگ دز و  يدنخبل  میهاربا 

... هک دیآ  یمن  شدب  دیون  ًارهاظ  اما   ـ
: متفگ دوش و  مامت  شفرح  متشاذگن 

ار مدرم  رتخد  روز  هب  هک  تسا  نیا  شتداع  مارهب  راـگنا  دوش . راـچد  ناـگژم  تشونرـس  هب  هرهـش  مراذـگ  یمن  نم  نزن ! مه  ار  شفرح   ـ
... دریگب

: تفگ يروخلد  اب  میهاربا 
ینیب یمن  رگم  تسا ؟ یـضاران  شا  یگدـنز  زا  ناگژم  رگم  ًایناث  هدوب . یخوش  فرح و  دـح  رد  زیچ  همه  هدـشن و  يربخ  هک  الاح  ًـالوا   ـ

؟ دنتسه تخبشوخ  ردقچ 
مراد متح  نم  درک . يراک  هب  روبجم  ار  اه  هچب  دوش  یمن  تسا . تنرتنیا  تاطابترا و  رصع  نالا  تسا . هدش  ضوع  هنامز  هرود و  اما  هلب ،  ـ

. یگدنز هبرجت  هن  دراد و  یباسح  تسرد و  راک  هن  دیون  ًالصا  دوش . دیون  شیومع  رسپ  نز  درادن  تسود  هرهش  هک 
: تفگ درک و  يدنلورغ  میهاربا 

. منز یم  فرح  مارهب  اب  ادرف  مدوخ  نم  نکن ، هلأسم  نیا  ریگرد  ار  تدوخ  ردقنیا   ـ
دیاب هرهش  ًامتح  تسا و  هدش  هتسب  نامسآ  رد  ومع  رـسپ  ومع و  رتخد  دقع  هک  دوب  هتفگ  مارهب  ناگژم . اب  نم  دز و  فرح  مارهب  اب  میهاربا 

: مدیسرپ هرهش  زا  زور  کی  دعب  هام  هس  ود ـ  درک . یم  كرد  ارم  ًالماک  نوچ  تشادن ، يرظن  ناگژم  دوش . وا  سورع 
... مارهب ومع  فرح  هرابرد  ترظن   ـ

: تفگ ظیغ  اب  مربب و  نایاپ  هب  ار  ما  هلمج  تشاذگن 
وا اب  متـسین  رـضاح  مراد و  تسود  میا  هدـش  گرزب  مه  اب  یگچب  زا  هک  یـسک  ومع و  رـسپ  ناونع  هب  ار  دـیون  نم  ردام ! نزن  ار  شفرح   ـ

. دیایب ما  يراگتساوخ  هب  دهاوخ  یم  وا  میا . هدش  دنم  هقالع  مه  هب  هدکشناد  ياه  هچب  زا  یکی  نم و  شتسار  منک . جاودزا 
نم و سرپن . وگن و  هک  تخادـنا  هار  هب  یقرقـشق  وا  تفگ و  ماربه  هب  دـعب  زور  دـنچ  مه  میهاربا  متفگ ، میهاربا  هب  بش  نامه  ار  عوضوم 
هب شا  هداوناخ  اب  زور  کی  هک  میداد  هزاجا  هرهش  راگتساوخ  هب  مینکن و  ییانتعا  مارهب  ياهدیدهت  اه و  فرح  هب  میتفرگ  میمـصت  میهاربا 

. دیایب نام  هناخ 
امیا و اب  درک  یم  یعـس  درم و  یم  تشاد  سرت  زا  ناگژم  دندمآ . نام  هناخ  هب  هدزرـس  مه  ناگژم  مارهب و  دمآ ، هرهـش  راگتـساوخ  یتقو 

: تفگ هلصافالب  دوشب و  حرطم  يزیچ  کیلع  مالس و  زجب  تشاذگن  مارهب  تسا . بارخ  عاضوا  هک  دنک  یلاح  نم  هب  هراشا 
. منک یم  درخ  دیایب  وا  يراگتساوخ  هب  هک  ار  یسک  ره  ياپ  نم  دوش . بنم  سورع  دیاب  هرهش  منک ، تحار  ار  ناتلایخ   ـ

زا دز و  وا  تروص  هب  یمکحم  یلیس  راب  نیلوا  يارب  دیشک و  دایرف  مارهب  رس  میهاربا  دندوب . هدنام  جاو  جاه و  شا  هداوناخ  راگتـساوخ و 
هب هرابود  اهنآ  دعب  تقو  دنچ  تشادـن . ار  راک  نیا  غامد  لد و  یـسک  نوچ  دـشن ، رازگرب  يراگتـساوخ  زور  نآ  تخادـنا . شنوریب  هناخ 
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. دش هتشاذگ  یسورع  دقع و  رارق  دندمآ و  يراگتساوخ 
***

: تفگ درشف و  مه  هب  تینابصع  اب  ار  شیاه  نادند  میداد ، مارهب  هب  ار  یسورع  تراک  یتقو 
. دریگب رس  جاودزا  نیا  مراذگ  یمن  نم  منک ، یم  هایس  ار  ناتراگزور  ادخ  هب   ـ

ـ  شراگتـساوخ هرهـش و  رـس  ار  الب  نامه  الاح  رگا  دوب . هدز  مه  هب  لبق  اه  لاس  ار  میهاربا  نم و  دـقع  ًاـعقاو  وا  نوچ  مدـسیرت ، یلیخ  نم 
: تفگ دیدنخ و  مدیسرپ ، میهاربا  زا  ار  لاؤس  نیا  هچ ؟ دروآ ، یم  رد  یلع ـ 

. مسر یم  ار  شباسح  دچیپب ، نم  ياپ  رپ و  هب  دهاوخب  مارهب  رگا  درک . یم  قرف  عقوم  نآ   ـ
هب هرهـش  تشادن و  يرمث  مادک  چیه  اما  میهاربا ... اب  يراک  کتک  دیدهت ، تمهت ، غورد ، هعیاش ، دـش . عورـش  مارهب  ياه  يزادـنا  گنس 

: تفگ یم  دش و  یم  هناوید  تشاد  مارهب  تفر . تخب  هناخ  هب  دمآرد و  یلع  دقع 
... دیداد يرگید  سک  هب  ارم  سورع  دیدب . ارم  يوربآ  امش  منک . یم  دوبان  ار  نات  همه  نم   ـ

هک میدیـشک  یم  یتحار  سفن  میتشاد  هزات  دـش و  مارآ  عاضوا  مک  مک  میریگب . هلـصاف  مارهب  زا  ات  میدرک  ضوع  دوز  یلیخ  ار  نام  هناخ 
: تفگ هیرگ  اب  دز و  نفلت  نم  هب  ناگژم  زور  کی 

... یجبآ مدش  تخبدب   ـ
؟ ناگژم هدش  یچ   ـ

... تسا و هدرک  در  تساوخداد  دهدب ... قالط  ارم  دهاوخ  یم  مارهب   ـ
: دوب هتفگ  همه  هب  مارهب  دوبن ، هتخاس  میهاربا  نم و  تسد  زا  يراک  تفرگ . ما  هیرگ  مه  نم  دنزب . ار  شفرح  یقاب  تشاذگن  هیرگ 

هرینم میهاربا و  یگدنز  يروط  نیا  دنیشنب . هایس  كاخ  هب  ات  مهد  یم  قالط  ار  هرینم  رهاوخ  مه  نم  دنا ، هدرک  ات  دب  نم  اب  اهنآ  هک  الاح   ـ
. دوش یم  خلت  مه 

قالط چوپ  چیه و  رـس  كرتشم  یگدنز  لاس  تسیب  زا  دعب  ار  شنز  مارهب  دید  هک  مردپ  دندش . ادج  مه  زا  مارهب  ناگژم و  دعب  هام  شش 
مدرک و یم  شاخرپ  میهاربا  هب  یهاگ  نم  تشاذگ . يدب  یلیخ  رثا  نم  هیحور  رد  ردـپ  گرم  درم . درک و  هتکـس  یتحاران  زا  تسا ، هداد 

: متفگ یم  متسناد و  یم  رصقم  زین  ار  وا 
. تسا هدروآ  نامرس  وا  ار  اهالب  نیا  مامت  تسوت و  ردارب  مارهب  لاح  ره  هب   ـ

. تسین يربخ  هتشذگ  شوخ  ياهزور  نآ  زا  میهاربا  نم و  یگدنز  رد  نانچمه  درذگ و  یم  مردپ  توف  زا  هام  شش  نالا 
: ارجام نیا  یسانش  ناور  لیلحت 

. دوب دهاوخ  وا  اب  رمع  رخآ  ات  راتفر  نیا  دوشن ، حالصا  یسک  دنسپان  دب و  راتفر  رگا 
جک راوید  دور  یم  ایرث  اتجک  رامعم  دهن  رگ  لوا  تشخ 

روز هب  هرابود  نونکا  دور ، یم  شیپ  شفرح  روز  اـب  دـنکن  رکف  هک  دـندرک  یم  راـتفر  يروط  مارهب  اـب  لـبق  اـه  لاـس  هرینم  هداوناـخ  رگا 
. دش یمن  لسوتم 

. تسا هدرک  یم  بلط  روز  هب  ار  دوخ  ياـه  هتـساوخ  ینعی  هتـشاد ، مه  شکرتشم  یگدـنز  لوط  رد  ار  راـتفر  نیا  مارهب  هک  دیـشاب  نئمطم 
ناگژم و قالط  قافتا ـ  نیا  هب  تبـسن  یتدم  دیاب  دنک . یلاخ  وا  رـس  ار  دوخ  یتحاران  دـیابن  هرینم  درادـن و  يریـصقت  نایم  نیا  رد  میهاربا 

دهاوخ دوخ  هابتشا  هب  یپ  اسب  هچ  دوش و  یم  مارآ  تسین  هجوت  نوناک  هک  دنیبب  مارهب  رگا  دایز  لامتحا  هب  نوچ  دنـشاب  توافت  یب  مارهب ـ 
. درب
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دق یهاتوک 

بقع هب  لاس  دـنچ  متـسب . ار  میاه  مشچ  مدـش و  اج  هب  اج  یلدنـص  يور  دـنکن . متیذا  باـتفآ  اـت  مدیـشک  ار  هدرپ  داـتفا ، هار  هک  سوبوتا 
. يوزنم مدوب و  ریگ  هشوگ  متـشادن . ینادـنچ  كرحت  قوش و  روش و  منالاس  نسمه و  فـالخرب  ناـمز  نآ  یگلاـس . هدزیـس  هب  متـشگرب .

هجوت رتشیب  دوب ، رتکچوک  نم  زا  لاس  ود  هک  مردارب  هب  مردام  ردپ و  ًایناث  دوب . هاتوک  نم  دق  ًالوا  مهم : لیلد  ود  هب  ارچ ؟ دیـسرپ  یم  ًامتح 
هتفرگ سرد  زا  مزیچ  همه  داد و  یم  جنر  ارم  هشیمه  عوضوم  نیا  دوب ! هدش  رتدنلب  رتم  یتناس  جنپ  لقادح  مدـق  متـشاد  وزرآ  دـندرک . یم 

. دوب نآ  ریثأت  تحت  یعامتجا  طباور  ات 
... مینامهم نسح  ییاد  هناخ  بشما  شونرهم ،  ـ

: متفگ یخلت  تاقوا  اب  مدرک و  یمخا 
. میآ یمن  نم  دیورب ... ینامهم  هب  طقف  دیدلب  هک  مه  امش   ـ

؟ ینامب اهنت  هناخ  رد  یهاوخ  یم  مه  زاب   ـ
؟ دراد یبیع  رگم  هرآ ،  ـ

نـسمه هک  یناسک  مدرب . یم  جـنر  یلیخ  مدرک  یم  هسیاقم  نارگید  اب  ار  مدوخ  یتقو  نوچ  مدـش ، یم  رـضاح  یناـمهم  رد  مک  یلیخ  نم 
هیرگ مداتسرف و  یم  تنعل  مدوخ  دب  تخب  رب  تولخ  رد  دوب . هدش  هدقع  نم  يارب  نیا  دندوب و  رتدنلب  نم  زا  تناس  هد  لقادح  دندوب ، نم 

: دندرک یم  هرخسم  ارم  اه  یضعب  هسردم  رد  مدرک . یم 
؟ هتفر اجک  تدق  هیقب  شونرهم ،  ـ

تسد يارب  يا  هناهب  ارم  دق  یهاتوک  دنرادن ، نتفگ  يارب  يا  هژوس  فرح و  یتقو  مدیسرت  یم  نوچ  مدوب ، نازیرگ  عمج  زا  هشیمه  نم  و 
يا هدـیاف  چـیه  اـما  متفرگ . یم  وراد  مدرک و  یم  هعجارم  یفلتخم  ياـهرتکد  هـب  مدرک ، یم  شزرو  زور  ره  دـننک . ندـیدنخ  نتخادـنا و 

يراگتساوخ هب  یسک  ایآ  دمآ : مغارـس  هب  يرگید  ینارگن  هغدغد و  اما  مدوب ، هدش  تحار  هسردم  زا  هچرگا  متفرگ  ملپید  یتقو  تشادن .
رد يدب  رایـسب  رثا  نیا  دنتفر و  دندش و  نامیـشپ  مدق  یهاتوک  لیلد  هب  راگتـساوخ  دنچ  نوچ  دوب ، تسرد  نم  هغدـغد  دـمآ ؟ دـهاوخ  ما 
رد منک ، ادـیپ  ییاهر  ییاهر  لایخ  رکف و  زا  هکنیا  يارب  اما  مدوب ، نازیرگ  عمج  رد  روضح  زا  متفگ  هک  روط  نامه  تشاذـگ . نم  هیحور 

: تفگ مناتسود  زا  یکی  مدش . دودرم  مهرس  تشپ  لاس  ود  هنافسأتم  مدرک و  مان  تبث  روکنک 
. يوش یمن  لوبق  ینک ، تکرش  روکنک  رد  همانرب  نودب  مه  رگید  لاس  هد  رگا  شونرهم ،  ـ

؟ منک راک  هچ  ییوگ  یم   ـ
! نک مان  تبث  روکنک  ياه  سالک  رد   ـ

ماگنه ماجنارس  مدش . ندناوخ  سرد  لوغشم  تخس  بیترت  نیا  هب  دزادرپب و  ار  راک  نیا  هنیزه  هک  درک  لوبق  وا  مدرک و  تبحـص  مردپ  اب 
کی رد  لقادـح  هک  دـیما  نیا  هب  مدرک  تکرـش  مه  دازآ  هاگـشناد  روـکنک  رد  متـسشن . هسلج  رد  بارطـضا  اـب  نم  دیـسر و  ارف  روـکنک 

هدش لوبق  یبونج  رهـش  کی  رد  دازآ ، هاگـشناد  ياه  هتـشر  زا  یکی  رد  نم  دندرک  مالعا  ار  جیاتن  یتقو  موش . لوبق  هداتفا  رود  ناتـسرهش 
: تفگ یم  دوب و  کچوک  رهش  نآ  هب  نم  نتفر  فلاخم  مردپ  تحاران . ای  مشاب  لاحشوخ  متسناد  یمن  مدوب .

. دش میهاوخ  تنارگن  ام  یشاب . اهنت  بیرغ  رهش  کی  رد  تسین  تسرد   ـ
مشاـب و رود  نارهت  زا  یتدـم  متـساوخ  یم  مدوب . هتفرگ  ار  دوخ  میمـصت  نم  یلو  مدرک  رورغ  ساـسحا  متـشاد ، تیمها  وا  يارب  هکنیا  زا 

. مورب رهش  نآ  هب  دهدب  هزاجا  هک  مدرک  یضار  ار  مردپ  هرخالاب 
. میدرک هیارک  نامتراپآ  کی  رگید  يوجشناد  ود  اب  متشاذگ و  رس  تشپ  دوز  یلیخ  ار  مان  تبث  لحارم  متفر ، بونج  هب  متـسب و  رفـس  راب 
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رد میدرک . یم  هاـگن  نوـیزیولت  میدز و  یم  فرح  ییاـت  هس  اـه  بش  میدـناوخ و  یم  سرد  اـهزور  تفر . یم  شیپ  یبوـخ  هب  زیچ  هـمه 
: متفگ مدرک و  هلگ  مدب  تخب  راگزور و  زا  نم  هک  دوب  اه  ندز  فرح  نیمه 

. مرادن ینشور  هدنیآ  مریگب ، مه  سناسیل  رگا  نم   ـ
: دیسرپ اویش 

؟ ارچ  ـ
. مشاب اهنت  رمع  رخآ  ات  مروبجن  دیآ و  یمن  ما  يراگتساوخ  هب  یسک  مراد ، نم  هک  يا  هفایق  دق و  نیا  اب   ـ

: تفگ دز و  يدنخبل  میسن 
! ریگن تخس  دایز  تسین . هاتوک  نادنچ  مه  تدق  تسا ، بوخ  هک  تا  هفایق   ـ

: تفگ همادا  رد  اویش 
... تسه هک  دشاب  نشور  فاص و  دیاب  تلد  تسین . یگرزب  بیع  هک  نیا  شوپب ! دنلب  هنشاپ  شفک  بخ ،  ـ

هاگـشناد و ياهزور  دوب . هدش  رتشیب  مسفن  هب  دامتعا  مدرک و  یم  شمارآ  ساسحا  ناشرانک  رد  دـندوب . یبوخ  ناتـسود  یقاتا و  مه  اهنآ 
ناتـسود و شوخ و  ياـهزور  نآ  زا  دـیاب  مدوب و  هدـش  لیـصحتلا  غراـف  هک  مدـمآ  مدوخ  هب  تقو  کـی  دـش و  يرپس  دـنت  دـنت  لیـصحت 

: دنتفگ یم  دندرک و  یم  یبات  یب  یلیخ  میسن  اویش و  رخآ  زور  مدرک . یم  یظفاحادخ  بوخ  ياه  سالکمه 
. دوب نامرمع  ياهزور  نیرتهب  اهزور  نیا   ـ

مه اب  رابکی  توق  دـنچره  میتشاذـگ  رارق  میدرک و  تشاددای  ار  رگیدـمه  ياه  هناخ  نفلت  هرامـش  سردآ و  متـشاد . ار  اـهنآ  رظن  مه  نم 
مردام مدیسرت . یم  انشآ  هیاسمه و  لیماف و  تسود و  اب  ییورایور  زا  زاب  مدش . بارطضا  راچد  هرابود  مدمآ  هک  نارهت  هب  میریگب . سامت 

: تفگ یم 
؟ يروخ یم  ار  تتماق  دق و  هصغ  ارچ  رگید  يا ، هدش  یسک  تدوخ  يارب  يا و  هتفرگ  سناسیل  هک  الاح  ناج ، شونرهم   ـ

: منزب دایرف  تساوخ  یم  ملد  هتبلا  مدرک ، یم  توکس  نم 
... دنکن باختنا  ارم  یسک  رگا  دیاین ... ما  يراگتساوخ  هب  یسک  رگا  متسه ... ما  هدنیآ  نارگن  نم  ردام ،  ـ

ار ندـش  باختنا  يراگتـساوخ و  هرهلد  ردـقنیا  مدـمآ ، یم  ایند  هب  رـسپ  رگا  ما ؟ هدـماین  ایند  هب  رـسپ  ارچ  هک  مدروخ  یم  ترـسح  دـعب  و 
: مدرک یم  همزمز  متفگ و  یم  هللارفغتسا  مدش  یم  هک  مارآ  منک . باختنا  مهاوخ  یم  هک  ار  يرتخد  ره  متسناوت  یم  مدوخ  متشادن .

... رکش تا  هدادان  هداد و  هب  شخبب ... ارم  ایادخ   ـ
متسناد یم  نم  دندش و  فرصنم  یگمه  هک  دمآ  میارب  راگتـساوخ  راهچ  هس ـ  تدم  نیا  رد  تشذگ . مندش  لیـصحتلا  غراف  زا  لاس  جنپ 
نارگن هک  داد  یم  قح  نم  هب  زین  مردام  متشاد و  لاس  کی  یـس و  دودح  الاح  تساهنآ . ندش  نامیـشپ  لماع  نیرتمهم  مدق  یهاتوک  هک 

هب هکنیا  نودب  مردارب  اما  دنتـشاد . تسود  یلیخ  ار  رگیدـکی  ود  نآ  دـنک . جاودزا  ما  هلاخ  رتخد  اب  تفرگ  میمـصت  دادرهم  مردارب  مشاب .
: درک مالعا  نورب  هلب  بش  دسرپب  ارم  رظن  دیوگب و  نم 

. دنک جاودزا  شونرهم  مرهاوخ  اب  سگرن ـ  ردارب  ردان ـ  هک  منک  یم  جاودزا  سگرن  اب  یطرش  هب  نم   ـ
هب يزیمآرخسمت  هاگن  ما  هلاخ  رهوش  دیزرل . یم  مردپ  ياپ  تسد و  دش . دیفس  اه  هدرم  لثم  مگنر  دندنیشاپ . همه  يور  گرم  درگ  راگنا 

: تفگ تخادنا و  مردام  ردپ و  نم و  هب  دعب  دادرهم و 
نم ًالـصا  دراد . يرگید  بیع  هن  تسا و  هاتوک  شدق  هن  تسا ، تشز  هن  میهدب ، جاب  یـسک  هب  میهاوخب  هک  درادن  يداریا  چـیه  ام  رتخد   ـ

. مهد یمن  امش  هب  رتخد 
: تفگ ما  هلاخ 
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؟ مینک هلماعم  سنج  میهاوخ  یم  رگم  دراد . تحابق   ـ
: تفگ هظحل  نیرخآ  رد  مردام  دروخ . مه  هب  سلجم  هصالخ 

. دز ار  فرح  نیا  دوخ  رس  دادرهم  درادن . ربخ  ارجام  زا  نامحور  مادک  چیه  شونرهم  ردپ  شونرهم و  نم ،  ـ
هلاخ رتخد  دنزب . ار  فرح  نیا  میا  هتفگ  دادرهم  هب  هدش  باسح  هشقن  کی  اب  ام  دندرک  رکف  همه  درکن و  رواب  ار  وا  فرح  سک  چـیه  اما 

: تفگ یم  دز و  یم  گنز  نم  هب  زور  ره  سگرن ـ  ما ـ 
وت رطاخ  هب  دیابن  هک  ام  دنک . یمن  جاودزا  يرگید  سک  اب  نم  زج  دادرهم  میراد . تسود  ار  رگیدـمه  ام  يدرک ؟ بارخ  ار  ام  راک  ارچ   ـ

... دوشن ادیپ  رهوش  وت  يارب  مه  رگید  لاس  دص  تسا  نکمم  میزوسب .
؟ تسا روز  دنک ، جاودزا  وت  اب  درادن  تسود  مردارب 

هک مدرک  یم  اـعد  بش  زور و  ناـهنپ  هـچ  اـشم  زا  متـشاد ؟ هـک  دوـب  یتشونرـس  هـچ  نـیا  مدرک . یم  هـیرگ  مداد و  یم  شوـگ  طـقف  نـم 
هب ما ـ  ییوجشناد  نارود  یقاتا  مه  سالکمه و  اویش ـ  زور  کی  هکنیا  ات  منک  ادیپ  تاجن  تیعضو  نیا  زا  نم  دیایب و  یبسانم  راگتـساوخ 

: تفگ دز و  نفلت  نم 
... نم يارب  مه  دوش و  یم  بوخ  وت  يارب  مه  يریذپب  رگا  ناج ، شونرهم  مراد  تیارب  يداهنشیپ   ـ

. دوش یم  بوخ  یلیخ  يوشب  شنز  وت  رگا  دوش . یمن  راد  هچب  شرسمه  نوچ  دنک  جاودزا  هرابود  ینعی  دنک ، جاودزا  دهاوخ  یم  مردارب 
؟ نم  ـ

. يوش یم  تخبشوخ  وا  اب  تسا . یبوخ  درم  مردارب  ادخ  هب  هرآ ...  ـ
. مراذگب اپ  يرگید  نز  یگدنز  رد  مرادن  تسود  نم  اما   ـ

: تفگ هدز  ناجیه  اویش 
؟ ینک یم  لوبق  دنک . جاودزا  ًاددجم  هک  هداد  هزاجا  مردارب  هب  شدوخ  تسا . یضار  وا  نز   ـ

... دنمهفب لیماف  رگا  منک . رکف  دیاب   ـ
. مییوگ یم  تردام  ردپ و  هب  طقف  تسا ، لهأتم  مردارب  مییوگ  یمن  دنمهفن . مینک  یم  يراک   ـ

. دندرک تقفاوم  دنک ، رییغت  ما  هیحور  هک  دیما  نیا  هب  زین  مردام  ردپ و  مداد . تبثم  خساپ  ماجنارس  مدرک و  رکف  زور  دنچ 
: تفگ یم  دوب و  هچب  قشاع  وا  دیسر . یمن  رظن  هب  يدب  مدآ  اویش ـ  ردارب  لامج ـ 

. میوش راد  هچب  رتدوز  هچره  مراد  تسود   ـ
: درک یم  ندش  راد  هچب  هب  قیوشت  ارم  زین  وا  دوب و  نابرهم  نم  اب  هناحیر ـ  وا ـ  لوا  رسمه 

زا ار  وت  هچب  نم  دنک . یم  نیریـش  ار  ام  ود  ره  یگدنز  وت  هچب  تسا . رت  خلت  رام  رهز  زا  یگدنز  دشابن  هچب  رگا  تسا . هناخ  غارچ  هچب ،  ـ
. تشاد مهاوخ  تسود  رتشیب  مناج 

ایند هب  دیون ـ  مرـسپ ـ  جاودزا  زا  دعب  لاس  کی  مدوبن . نامیـشپ  مدوب  هدرک  جاودزا  لامج  اب  هکنیا  زا  درک . یم  راودـیما  ارم  اه  فرح  نیا 
یم تفرگ ، یم  شوغآ  رد  ار  هچب  دنام . هناخ  رد  تفرگ و  یصخرم  هرادا  زا  هتفه  کی  تخانش . یمن  اپ  زا  رس  یلاحشوخ  زا  لامج  دمآ .

: متفگ وا  هب  دیباوخ . یم  شرانک  دناوخ و  یم  زاوآ  شیارب  دیسوب ،
؟ هن يراد  تسود  هچب  یلیخ  هکنیا  لثم   ـ

. میشاب هتشاد  دیاب  هچب  ات  هس  لقادح  اه . موش  یم  یضار  یکی  نیمه  هب  ینکن  لایخ  متسه . هچب  قشاع   ـ
یم نم  دزن  لوا و  هقبط  رد  ار  تاقوا  رتشیب  درک و  یم  یگدنز  هناخ  مود  هقبط  رد  هک  زین  هناحیر ـ  وا ـ  لوا  رسمه  ار  اه  فرح  نیا  همه  و 

: تفگ لامج  هب  رشت  پوت و  اب  هناحیر  زور  کی  دروخ . یم  صرح  هک  مراد  متح  دینش و  یم  دنراذگ ،
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تعاـس ود  يزور  يا  هتفر  هک  مه  ـالاح  یتـفرن و  راـک  رـس  هتفه  کـی  يا ؟ هدروآرد  هک  تسا  يزاـب  هرخـسم  هچ  نیا  رگید ، نـک  سب   ـ
... ییآ یم  رتدوز  يریگ و  یم  یصخرم 
: تفگ درک و  وا  هب  يدنت  هاگن  لامج 

... تسا نم  ثراو  تسا ، نم  قشع  تسا ، نم  دیما  وا  منیبب . ار  مرسپ  مراد  تسود  بخ ،  ـ
همه تشاد . يرگید  زور  لاح و  لامج  اما  میتخیگنا ، یم  رب  ار  هناحیر  تیـساسح  دـیابن  ام  دـشاب . شوماخ  هک  مدرک  هراشا  لاـمج  هب  نم 

تـشاد قح  مه  دیاش  بخ  دنک . یم  تداسح  دیون  مرـسپ  هب  نم و  هب  هناحیر  هک  مدید  یم  اراکـشآ  نم  دیون و  نامرـسپ  دوب  هدش  وا  زیچ 
. تفرگ یم  هناحیر  لاوحا  زا  یغارس  تفر و  یم  مود  هقبط  هب  رتمک  لامج  نوچ 

! نکن ییانتعا  یب  هناحیر  هب  ردقنیا  لامج   ـ
هچ هک  منیـشنب  هناحیر  تسدرو  مورب  مشابن ؟ لاحـشوخ  ما ، هدـش  هچب  بحاص  لاس  تشه  تفه ـ  زا  دـعب  بخ  منک ؟ راکچ  ییوگ  یم   ـ

؟ دوشب
؟ يراد تسود  هچب  رطاخ  هب  مه  ارم  دنکن   ـ

: تفگ دیدنخ و 
... رخآ مدرک . یمن  یگدنز  وت  اب  هقیقد  کی  يدوب  ازان  مه  وت  رگا  هنرگو  هرآ ! یهاوخب  ار  شتسار  بخ   ـ

: مدیسرپ يواکجنک  اب  دروخ . ار  شفرح 
؟ دوب هدرک  یطرش  هچ   ـ

... نک شومارف   ـ
. لامج منادب  مهاوخ  یم   ـ

. دشاب هتشاد  یصقن  ای  دشاب  تشز  دیاب  ممود  رسمه  ًامتح  منک  جاودزا  ًاددجم  مهاوخ  یم  رگا  هک  دوب  هدرک  طرش   ـ
؟ ارچ  ـ

. منکن شومارف  ار  هناحیر  مدنبن و  لد  وا  هب  هک   ـ
؟ متشز نم   ـ

... هک تفگ  درک و  یفرعم  ار  وت  اویش  یتقو  تسا . هاتوک  یلیخ  تدق  یلو ... هن ،  ـ
هب ارم  رطاخ  نیا  هب  اویش  دیشک و  یم  مخر  هب  ار  مدق  یهاتوک  لامج  دش . ریزارس  میاه  مشچ  زا  کشا  مونشب . يزیچ  متساوخ  یمن  رگید 

یگرزب هابتـشا  نم  دشابن . منت  هب  رـس  تشاد  تسود  اه  یگزات  هک  مه  هناحیر  دوش ، بلج  هناحیر  تیاضر  هک  دوب  هدرک  یفرعم  شردارب 
. دشاب هدنیآ  نارگن  دیاب  هشیمه  درادن و  تیوه  دنک . یم  يزاب  ار  هیاس  کی  شقن  مود  نز  مدوب . هدرک 

: تفگ یم  لامج  هب  هک  مدینش  مدوخ  ياه  شوگ  اب  راب  دنچ  دش . رتشیب  هناحیر  ياهراشف  دش ، هلاس  ود  دیون  یتقو 
؟ ینک یم  ادرف  زورما و  ارچ  بخ  یهدب ؟ قالط  ار  شونرهم  دش ، هلاس  ود  دیون  یتقو  يدوب  هدادن  لوق  رگم   ـ

ـ  دـیون نودـب  مه  نآ  مدرگرب ـ  مردـپ  هناخ  هب  مریگب و  قـالط  هکنیا  زا  نم  ما . هدینـش  يزیچ  هک  مدروآ  یمن  مدوخ  يور  هب  سرت  زا  نم 
ریز لامج  اب  ات  مدیرخ  یم  ناج  هب  ار  همه  همه و  اهازـسان ، اه ، تمهت  اه ، تفوکرـس  مدرک . یم  ارادم  اهنآ  اب  یلیخ  نم  متـشاد . تشحو 

گنت نم  رب  ار  هصرعر  دـقنآ  اهنآ  دـندوب . هتـسب  نم  يدوبان  هب  رمک  اویـش  یتح  هناحیر و  لامج و  ینعی  اـهنآ  اـما ... مشاـب ، فقـس  کـی 
رد هک  مروخ  یم  ار  ییاهزور  سوسفا  نونکا  داد . لامج  هب  ار  دیون  هاگداد  مدش و  ادـج  لامج  زا  نم  مدرک . قالط  ياضاقت  هک  دـندرک 

؟ هن ای  تشاد  دهاوخ  نم  هب  تبسن  یتبحم  رهم و  دش ، گرزب  یتقو  مناد  یمن  مدوب . دیون  رانک 
: ارجام نیا  یسانش  ناور  لیلحت 
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لوغ کی  داد . رارق  دوخ  ربارب  رد  لوغ  کـی  دـننام  ار  دوخ  دـق  یهاـتوک  یناوجون  زا  شونرهم  میدـناوخ ، ارجاـم  نیا  رد  هک  روط  ناـمه 
بیـصن يرگید  بسانم  تیقفوم  تشادـن ، دوجو  یگتخاس  لوغ  نیا  رگا  اسب  هچ  دوب . وا  هار  رـس  یمیمـصت  راک و  ره  رد  هک  كانتـشحو 

رفن کی  لاح  ره  هب  تسین . هدننک  نییعت  دنک  یم  رکف  وا  هک  اهردقنآ  اه  ناسنا  رهاظ  هک  دنادب  وت  تسناد  یم  دـیاب  وا  دـش . یم  شونرهم 
دنناوت یمن  اهنیا  زا  مادـک  چـیه  ایآ  اما  دراد ، يرگید  کچوک  بیع  رگید  تسا و  گرزب  شا  ینیب  یکی  نآ  رغال ، يرگید  تسا و  قاچ 

زا ییوب  اما  دـشاب  هفایق  شوخ  رایـسب  یـسک  ره  ایآ  دـنک ؟ ربارب  یکاپ و ... تیناسنا ، تیمیمـص ، افـص ، تبحم ، رهم ، لـثم  يونعم  روما  اـب 
؟ تسا مارتحا  لباق  دشاب  هدربن  تیونعم  تقادص و  افو ، يدرمناوج ،

یتاکن و  دنـشاب . هتـشاد  رواب  ار  نآ  تسخن  دـیاب  اه  شونرهم  شونرهم و  هک  تسا  يا  هتکن  اما  تسین ، سک  نیرتهب  ًامازلا  سک  نیرتابیز 
: زا دنترابع  دوش  يروآدای  دیاب  ارجام  نیا  رد  هک 

دنـشاب و هتـشاد  دح  زا  شیب  هجوت  یخرب  هب  دنوش و  لیاق  ضیعبت  دوخ  نادنزرف  نیب  یگداوناخ  مرگ  نوناک  رد  دـیابن  یمارگ  نیدـلاو  1 ـ
. دنیامن فیعضت  نارگید  دزن  رد  ار  شتیصخش  اهنآ  زا  یکی  روصق  صقن و  بیع و  تروص  رد  دنیامن و  یهجوت  مک  یخرب  هب  تبسن 
دیماان سویأم و  یگدنز  رد  دیابن  ناسنا  دشاب . یم  يزوریپ  کی  یتسکش  ره  تشپ  هک  دنـشاب  هتـشاد  هجوت  دیاب  قالخ  زیزع و  ناناوج  2 ـ

ياه هلق  ینمادـکاپ ، تفع و  ظفح  اب  دنـشوکب  دـیاب  دوخ  تقایل  دادعتـسا و  اه ، یگتـسیاش  توق ، طاـقن  تخانـش  هب  هجوت  اـب  هکلب  دوش ،
سرد تسناوت  راکتشپ  شـشوکو و  شالت  اب  هنوگچ  شونرهم  میدناوخ  هک  يروط  نامه  دنیامن . بسک  ار  تیقفوم  یتخبـشوخ و  لامک ،

. دهد همادا  سناسیل  ات  تیقفوم  اب  را  شیاه 
وا دـنیامن ، رازآ  تیذا و  وا  یلامتحا  ياهدوبمک  فعـض و  وضع ، صقن  رطاـخ  هب  ار  یـسک  ناتـسود ، لـیماف و  هداوناـخ ، ياـضعا  رگا  3 ـ
هک يروط  ناـمه  دـهد . حـیجرت  ناـنآ  عمج  رد  روضح  هب  ار  ییادـج  يرود و  دوـش و  نازیرگ  ناـش  عـمج  زا  یتـمیق  ره  هب  تسا  رـضاح 

. دومن باختنا  ار  یبونج  رهش  رد  لیصحت  شونرهم 
. تشاد دهاوخن  یشوخ  نایاپ  هک  دنروآرد  يرگید  اب  جاودزا  دقع و  هب  رابجالاب  ار  دوخ  نادنزرف  دیابن  نیدلاو  4 ـ

دشاب و هتـشاد  رـسمه  ود  ره  اب  ار  هنالداع  دروخرب  تقایل  یگتـسیاش و  دیاب  دومن ، ددجم  جاودزا  هب  میمـصت  لیلد ـ  ره  هب  يدرم ـ  رگا  5 ـ
، قافن هنیک ، تداسح ، زج  يزیچ  اـهنآ ، زا  یکی  هب  تبـسن  یتبحم  یب  یتلادـع و  یب  تروص  رد  هک  دوشن ، لـیاق  ضیعبت  ناـنآ  نیب  زگره 

. تشاد دهاوخن  یپ  رد  ار  هداوناخ  نوناک  ندش  یشالتم  ییادج و  قالط و  ماجنارس  تیساسح و  هودنا ، مغ ، یخلت ، تاقوا  فالتخا ،

مردپ يریگتخس 

: متفگ یلاحشوخ  اب  لیماف  ناتسود و  دتمم  ياه  ندز  فک  زا  دعب  مدرک و  توف  ار  مدلوت  نشج  ياه  عمش 
. مهدب امش  هب  ار  هاگشناد  لوبق  ینیریش  رگید  لاس  ماودیما   ـ

: دنتفگ ادصکی  دندز و  فک  میارب  هرابود 
. جاودزا ینیریش  مه  دعب  و   ـ

ملد متـشاد و  لاس  هدزون  نم  دوب . جاودزا  مدرک  یمن  رکف  هک  يزیچ  اهنت  هب  ًالعف  نوچ  متخادنا ، نییاپ  ار  مرـس  تلاجخ  زا  ندـش و  خرس 
: تفگ دیشک و  يرانک  هب  ارم  تشاد  روضح  ینامهم  رد  هک  مناتسریبد  نارود  تسود  نیگن  مهدب . لیصحت  همادا  تساوخ  یم 

؟ میتفرگ ار  اجک  میتسشن  تکمین  تشپ  لاس  هدزاود  رگم  ینک ؟ هچ  یهاوخ  یم  ار  سرد  اه ...! تسا  بارخ  تا  هلک   ـ
: متفگ مدیدنخ و 

. مناد یم  اهزیچ  یلیخ  لبق  لاس  هدزاود  هب  تبسن  منک  یم  ساسح  نم  اما  یتفرگن ، ار  اج  چیه  وت   ـ
: تفگ تفرگ و  میوزاب  زا  ینوگشین 
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؟ ینک یمن  لوبق  دیایب ، تیراگتساوخ  هب  هدرک  لیصحت  بدؤم و  رسپ  کی  رگا  ًالثم   ـ
: متفگ هلصافالب  مروایبرد  رتشیب  ار  شصرح  هکنیا  يارب 

. هجو چیه  هب  هن   ـ
: تفگ تخادنا و  الاب  ار  شیاه  هناش  درک و  یمخا  نیگن 

. يوشب باتک  هیبش  ات  ناوخب  سرد  ردقنآ  تسا . بارخ  تا  هلک  متفگ  هک  نم   ـ
ناگدش هتفریذـپ  وزج  نم  مسا  دـش ، مالعا  روکنک  جـیاتن  یتوق  ماجنارـس  متفر و  روکنک  ياه  سالک  هب  مدـناوخ و  سرد  یلیخ  لاس  نآ 

: متفگ وا  هب  دنخبل  اب  دوب . هدمآ  مه  نیگن  میدرک . توعد  ار  لیماف  ناتسود و  همه  میتفرگ و  ینشج  هرابود  دوب .
! مداد حیجرت  جاودزا  هب  ار  سرد  يدید   ـ

. مورب هاگشناد  هب  هک  تسا  بوخ  وت  لثم  مسرد  هن  مراد و  یباسح  تسرد و  راگتساوخ  هن  هک  نم  تلاح ، هب  شوخ  تفگ : دیدنخ و 
مناوتب ات  مدـناوخ  یم  سرد  یباسح  دـیاب  نم  دوب . بوخ  شـسرد  هن  تشاد و  ییور  رب و  هن  اما  دوب . یبوخ  رتخد  وا  تخوس . شیارب  ملد 
تشپ یلاع  تارمن  اب  ار  هاگشناد  لوا  لاس  مرادنپب . هدش  مامت  ار  راک  سناسیل  نتفرگ  اب  متـشادن  تسود  منک . ادیپ  تسد  رتالاب  جرادم  هب 
یبوخ رسپ  وا  مدش . انشآ  میدنارذگ ، یم  سالک  کی  رد  ار  اهدحاو  یضعب  هک  وجشناد  ياهرسپ  زا  یکی  اب  مود  لاس  رد  متـشاذگ و  رس 

: تفگ نامیاهرادید  زا  یکی  رد  دوب و 
ناتـسرد ات  منک  یم  ربص  نم  دیـشاب  قفاوم  رگا  اما  دیرادن ، جاودزا  دـصق  ًالعف  هک  مناد  یم  مراد . هقالع  یلیخ  امـش  هب  نم  مناخ ، امیـش   ـ

. دوش مامت 
: متفگ مدرک و  رکف  یمک  مهدب . وا  هب  یباوج  هچ  متسناد  یمن 

؟ دینک ربص  تدم  همه  نیا  دیرضاح  ایآ  دوش . یم  مامت  رگید  لاس  هس  مسرد   ـ
رظن ریز  هک  تسا  هاـم  دـنچ  ار  ناـتراتفگ  راـتفر و  ما . هدرک  قیقحت  ًـالماک  امـش  دروم  رد  نم  منک . یم  ربص  مه  رتشیب  نیا  زا  یتـح  هلب ،  ـ

. دیتسه نم  لآ  هدیا  رتخد  نامه  امش  مراد .
. منک رکف  بوخ  اـت  متـساوخ  تلهم  وا  زا  تبثم . رورغ  سفن و  هب  داـمتعا  روج  کـی  داد . تسد  نم  هب  یبوخ  ساـسحا  وا  ياـه  فرح  زا 

: متفگ تساوخ ، باوج  دمآ و  مغارس ؟ هب  هدکشناد  طایح  رد  یتقو  دعب  هتفه  کی 
. دنمهفن يزیچ  ما  هداوناخ  هک  یطرش  هب  اما  منک ، ربص  مرضاح  مه  نم   ـ

: دیسرپ بجعت  اب 
؟ ارچ  ـ

. دنتسین قفاوم  جاودزا  زا  لبق  طباور  روج  نیا  اب  هک  تسا  يروط  نام  هداوناخ  یگنهرف  تفاب  نوچ   ـ
... میریگب و رصتخم  يدزمان  کی  میناوت  یم  مییوگب . اهنآ  هب  میناوت  یم  بخ ،  ـ

: متفگ تیعطاق  اب  دوش و  مامت  شفرح  متشاذگن 
ترپ مساوح  مه  دوش و  هتفرگ  متقو  مه  هک  دوش  یم  ثعاـب  يدزماـن  مناوـخب . ار  مسرد  ماـمت  تیدـج  اـب  مهاوـخ  یم  نم  هک  متفگ  هن ،  ـ

. دیناوخب بوخ  ار  ناتسرد  دیناوت  یمن  دوش و  یم  ترپ  مه  امش  ساوح  ینعی  دوش ،
: تفگ دیدنخ و 

؟ دیهدن تبثم  باوج  يرگید  سک  هب  یطیارش  چیه  تحت  دیهد  یم  لوق  سپ  تسامش . اب  قح   ـ
. مهد یم  لوق  هلب ،  ـ

يارب هک  ییاه  هشقن  زا  سرد و  زا  میدز ، یم  فرح  مه  اب  یقیاقد  میدید و  یم  ار  رگیدمه  اهزور  رتشیب  اضریلع  نم و  دعب  هب  زور  نآ  زا 
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. دندوب زاریش  نکاس  شردام  ردپ و  تسا . هداوناخ  گرزب  رسپ  اضریلع  مدیمهف  هک  دوب  اهرادید  نیمه  رد  میتفگ . یم  میتشاد ، نام  هدنیآ 
. یگتسشنزاب هناتسآ  رد  دوب و  یصوصخ  تکرش  کی  دنمراک  شردپ  تشاد . ردارب  کی  رهاوخ و  کی 

جاودزا يارب  اه  تصرف  نیرتهب  رگا  هک  میدش  دنم  هقالع  مه  هب  ردقنآ  دوب ، هدـنام  نم  سرد  نایاپ  هب  هک  یلاس  هس  یط  رد  اضریلع  نم و 
، دـنک جاودزا  يرگید  رتـخد  اـب  وا  اـی  يرگید و  سک  اـب  نم  هکنیا  روـصت  نوـچ  میداد ، یم  یفنم  باوـج  دـمآ ، یم  شیپ  ناـمیارب  مـه 
نم و هتبلا  تشاد . نم  دروم  رد  ار  هدیقع  نیمه  زین  وا  منک و  یگدنز  مناوت  یمن  وا  نودـب  هک  مدوب  هتفگ  وا  هب  اهراب  نم  دوب . كانتـشحو 

کی اضریلع  دوب . یگدنز  کمن  اهنیا  فورعم  لوق  هب  یلو  میدرک  یم  ثحب  رگیدکی  اب  ییزج  کچوک و  ياهزیچ  رس  رب  یهاگ  اضریلع 
ینیشام اب  زین  اهرهظ  زا  دعب  وا  دش . لوغشم  درک و  ادیپ  راک  یتلود  هرادا  کی  رد  رایـسب  شالت  اب  دش و  لیـصحتل  غراف  نم  زا  رتدوز  لاس 

: تفگ یم  وا  دروایبرد . ار  نامجاودزا  مسارم  جرخ  ات  درک  یم  راک  دوب ، هدیرخ  شیارب  یطسق  روط  هب  شردپ  هک 
تحار یمک  ملایخ  ما و  هداد  ار  نیشام  نیا  طسق  رتشیب  دوش ، مامت  وت  سرد  هک  یعقوم  ات  میایب . تیراگتـساوخ  هب  رپ  تسد  اب  مهاوخ  یم 

. تسا هدش 
: دیسرپ نم  زا  ینارگن  اب  اضریلع  زور  کی 

؟ دننک یم  تقفاوم  وت  نم و  جاودزا  اب  تردام  ردپ و  هک  يراد  نیقی  وت  یتسار ،  ـ
؟ یسرپ یم  ار  لاؤس  نیا  لاس  هس  زا  دعب  روطچ  الاح   ـ

؟ يا هتفگن  تردام  لقادح  ای  تردپ  هب  يزیچ  ات ، ود  نامدوخ  زا  وت  مدید . يدب  باوخ  بشید  شتسار   ـ
،... هن  ـ

: تفگ ینالوط  ًاتبسن  توکس  کی  زا  دعب  تفر و  ورف  رکف  هب 
... یتفگ یم  شاک  يا   ـ

؟ ارچ  ـ
. دوب مولعم  نامفیلکت  يروط  نیا  بخ ،  ـ

: متفگ یتحاران  اب 
نیمه زین  مردام  دراد ، تسود  یلیخ  ارم  مردپ  متـسه . هداوناخ  رتخد  اهنت  نم  ینز ؟ یم  فرح  هنانیبدـب  ردـقنیا  ارچ  اضریلع ؟ هدـش  یچ   ـ

. دننز یمن  فرح  نم  فرح  يور  اهنآ  روط .
: تفگ دیشک و  یهآ  اضریلع 

دـنهد و یم  جرخ  هـب  تیــساسح  شجاودزا  يور  یلیخ  دـنراد  رتـخد  کـی  طـقف  هـک  ییاـه  هداوناـخ  مـسرت . یم  نـیمه  زا  نـم  ًاـقافتا   ـ
. دننک یم  يریگتخس 

: متفگ مامت  يدرسنوخ  اب  منک  تحار  ار  شلایخ  هکنیا  يارب  مدیدنخ و 
... يراد یبوخ  مرتحم و  هداوناخ  يراد ، لغش  يا ، هدرک  لیصحت  يرادن . یبیع  چیه  هک  وت  بوخ ، رسپ  رخآ   ـ

: تفگ دیدنخ و 
. دننک رکف  وت  لثم  مه  تردام  ردپ و  مراودیما   ـ

اب ما  ییانـشآ  هرابرد  مردام  اب  لقادح  دیاب  نم  دوب و  وا  اب  قح  دیاش  مدرک . رکف  اضریلع  ياه  فرح  دروم  رد  یلیخ  مدـمآ ، هناخ  هب  یتقو 
رتخد و طباور  هرابرد  یصاخ  دیاقع  ما  هداوناخ  متفگ  ًالبق  هک  روط  نامه  ام  مدز ، یم  فرح  میا  هتـشاذگ  هک  ییاهرارق  لوق و  اضریلع و 

ییانشآ هب  يا  هراشا  متفرگ  میمصت  لاح  نیا  اب  دنتشاد . ار  دوخ  صوصخم  گنهرف  اما  دنشاب ، یبهذم  دصرددص  هکنیا  هن  دنتـشاد ، رـسپ 
. مشاب هتشاد  اضریلع  مدوخ و 
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. تسا یبوخ  رسپ  وا  ما . هدش  انشآ  میاه  سالکمه  زا  یکی  اب  تسا  یتدم  نم  مردام ،  ـ
: تفگ دز و  يدنخبل  ردام 

؟ يا هدش  دنم  هقالع  وا  هب   ـ
... هلب شتسار ،  ـ

؟ دراد تسود  ار  وت  مه  وا  روطچ ؟ وا  بخ ،  ـ
... هلب  ـ

؟ دیآ یمن  تیراگتساوخ  هب  ارچ  سپ   ـ
. دیآ یم  يدوز  هب   ـ

: تفگ یلاحشوخ  اب  دیدنخ و  ردام 
. دیایب ششوخ  وا  زا  تردپ  دشاب و  یبوخ  رسپ  مراودیما   ـ

: تفگ دش و  لاحشوخ  یلیخ  مه  وا  دیایب . نوریب  ینارگن  زا  ات  متفگ  وا  هب  ار  ارجام  یلاحشوخ  اب  مدز و  نفلت  اضریلع  هب  ًاروف 
. دراذگب ار  يراگتساوخ  زور  رارق  دریگب و  سامت  تردام  اب  میوگب  مردام  هب  یشاب  قفاوم  رگا  امیش ،  ـ

... هدنام یقاب  متالیصحت  نایاپ  هب  مرت  کی  زونه  یلو   ـ
. يا هدش  لیصحتلا  غراف  مه  وت  دوش ، مهارف  راک  تامدقم  ات   ـ

يراگتـساوخ يارب  زور  کی  دهد  هزاجا  تفگ  مردام  هب  دز و  نفلت  نام  هناخ  هب  زاریـش  زا  اضریلع  ردام  دعب  زور  دـنچ  متفریذـپ . هارکا  اب 
. دنیایب

: دیسرپ نم  زا  اضریلع  میدز . فرح  مه  اب  یلک  اضریلع  نم و  دش . هتشاذگ  دعب  هتفه  هس  يارب  رارق 
. دشاب ردقچ  تا  هیرهم  يراد  تسود   ـ

! دننکن بارخ  ار  راک  نییاپ  الاب و  هکس  ات  دص  رطاخ  هب  وگب  تردام  ردپ و  هب  ادخ  هب  ار  وت  اما  میوگ ، یم  ًادج  ار  نیا  تسین ، مهم  میارب   ـ
حبـص زا  ردام  دوبن . ملد  يوت  لد  دیـسر . ارف  دوز  یلیخ  يراگتـساوخ  زور  دنک . تبحـص  ًالـصفم  شردام  ردـپ و  اب  هک  داد  لوق  اضریلع 

هتـساؤآ زیمت و  ار  دوخ  زین  میاهردارب  دوب . هدیـشوپ  دـمآ ، یم  وا  هب  یلیخ  هک  ار  شا  یـسوط  راولـش  تک و  ردـپ  دوب . هدرک  زیمت  ار  هناخ 
... اما دوب ، هدامآ  یندنام  دای  هب  ابیز و  يراگتساوخ  کی  يارب  زیچ  همه  دندوب . هدرک 

مردپ متخیر ، یم  کشا  زیرکی  نم  دوب . هدش  ارـسمتام  هیبش  ام  هناخ  دنتفر ، وگتفگ  یتعاس  زا  دـعب  دـندمآ و  شا  هداوناخ  اضریلع و  یتقو 
: تفگ درک و  نم  هب  يدنت  هاگن  ردپ  دوب . هدرک  توکس  مردام  تفر و  یم  رس  نآ  هب  رس  نیا  زا  دز و  یم  مدق  لاه  رد 

هار نابایخ  يوت  وا  اب  دوش  یم  تیور  روطچ  ًایناث  تسا ، یناتـسره  شوا  ًالوا  ینک ، جاودزا  وا  اب  یهاوخ  یم  روطچ  وت  ناـج ، رتخد  رخآ   ـ
؟ يورب

: متفگ هیرگ  اب 
؟ دراد یتیمها  هچ  نارگید  ثیدح  فرح و  رگید  میتسه ، یضار  وا  نم و  یتقو   ـ

؟ ینک یم  هچ  ار  وا  دق  هلأسم  میرذگب  هک  مه  وا  ندوب  یناتسرهش  زا  مرتخد  نیبب   ـ
: دنتفگ یم  دنتشاد و  دیکأت  اضریلع  دنلب  دق  يور  ود  ره  مردام  ردپ و 

؟ تسا هدمآ  وت  غارس  ارچ  وا  تسا ، نات  هدکشناد  يوت  دنلب  دق  رتخد  همه  نیا  ًالصا  تسا . رتدنلب  وت  زا  رتم  مین  وا   ـ
یلیخ دـق  توافت  نیا  هک  متـشاد  لوبق  دوب . رتم  یتناس  هس  دون و  رتم و  کی  اـضریلع  دـق  رتم و  یتناـس  تشه  هاـجنپ و  رتم و  کـی  نم  دـق 

اما مدوب ، رت  هاتوک  اضریلع  زا  ندرگ  رـس و  کی  مه  زاب  مدیـشوپ ، یم  دراد ، ار  هنـشاپ  نیرتدنلب  هک  یـشفک  یتح  نم  رگا  تسا و  شحاف 
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: تفگ یم  مردپ  دوبن ، مهم  نامیارب  اهزیچ  نیا  میدوب و  هدیدنسپ  ار  رگیدکی  وا  نم و 
. تشاد دیهاوخ  لکشم  هدنیآ  رد  هک  مناد  یم  اما  دنک ، یم  هولج  تیمها  مک  تیارب  هلأسم  نیا  يا و  هدز  ناجیه  وت   ـ

هک يا  هلأسم  رـس  رب  دش  یمن  نامرواب  میدوب ، هدیـشک  هشقن  نام  هدنیآ  ياه  همانرب  کت  کت  يارب  دوب  لاس  هس  دودـح  هک  اضریلع  نم و 
دـید و ارم  هدکـشناد  رد  يراگتـساوخ  زور  يادرف  اضریلع  میوش . وربور  ما  هداوناخ  تفلاـخم  اـب  دوب  هدرکن  روطخ  زین  ناـمرکف  هب  ًالـصا 

: تفگ
. میسر یمن  مه  هب  وت  نم و  هک  دوب  هداتفا  ملد  هب  ما ؟ هدید  يدب  باوخ  متفگن   ـ

! نکن ینیشن  بقع  ینکب ... ار  تشالت  دیاب   ـ
: تفگ دز و  يدنخزوپ 

یم شاک  يا  هکـس ، رازه  هد  هیرهم  دنتفگ  یم  شاک  يا  منکب . مناوت  یمن  يراک  چیه  نم  هک  دـنا  هتفرگ  داریا  يزیچ  زا  تردام  ردـپ و   ـ
!!؟ منک هرا  ار  میاهاپ  زا  تناس  تسیب  مرادرب و  هرا  منکب ؟ مناوت  یم  راکچ  ار  مدق  نم  رخآ  یلو  نک . ضوع  ار  تلغش  دنتفگ :

: متفگ دوب ، هتفرگ  ما  هدنخ  هک  یلاح  رد 
. دیایب نییاپ  ناطیش  رخ  زا  مردپ  راب  نیا  دیاش  دییایب ، يراگتساوخ  هب  مه  زاب   ـ

مدرک و مامت  ار  مسرد  نم  دماین . هک  دماین  نییاپ  ناطیـش  رخ  زا  مردپ  اما  دـندمآ ، يراگتـساوخ  هب  رگید  راب  دـنچ  شا  هداوناخ  اضریلع و 
راب کی  هام  دنچ  ره  دوب . هدرزآ  هفالک و  نم  لثم  مه  وا  داد . یم  رازآ  ارم  یباسح  اضریلع  زا  يرود  اما  مدـش ، راک  لوغـشم  يا  هرادا  رد 

. مدرک یم  در  يا  هناهب  هب  ار  اهنآ  زا  مادک  ره  نم  اما  دمآ ، یم  يراگتساوخ  میارب 
: تفگ یم  ردپ 

! نک باختنا  ار  رفن  کی  راگتساوخ  همه  نیا  نیب  زا  نک و  شومارف  ار  اضریلع  نزن ! دگل  تدوخ  تخب  هب  نکن ! يزابجل  ناج ، امیش   ـ
اب زگره  هک  میدوب  هداد  لوق  مه  هب  وا  نم و  منک . شومارف  ار  وا  یناـسآ  نیا  هب  متـسناوت  یمن  نم  متـساوخ . یم  ار  اـضریلع  طـقف  نم  اـما 

. دوب هدنام  رادافو  لوق  نیا  هب  مه  اضریلع  مینکن . جاودزا  يرگید  سک 
جاودزا زونه  ام  تسا . هلاس  تفه  یـس و  اضریلع  مراد و  لاس  هس  یـس و  نم  درذـگ . یم  نامز  نآ  زا  لاس ـ  هد  دودـح  اه ـ  لاـس  نونکا 

یم تسا و  یکی  تفرح  وت  هک  الاح  دـیوگ  یم  دـنک و  یم  یگدـندکی  زونه  ردـپ  دـنا . هدـش  مک  یلیخ  نم  ياهراگتـساوخ  میا . هدرکن 
! زگره اضریلع  میوگ  یم  تسا و  یکی  مفرح  مه  نم  اضریلع ، طقف  ییوگ 

نم و هک  درک  یم  كرد  تسناد و  یم  وا  شاک  دنز . یمن  ار  لوا  فرح  دق  توافت  دق و  كرتشم  یگدزن  رد  هک  تسناد  یم  مردپ  شاک 
. درک یمن  يزاب  نم  تشونرس  اب  هنوگ  نیا  شاک  میراد . تسود  ار  رگیدکی  ردقچ  اضریلع 

: ارجام نیا  یسانش  ناور  لیلحت 
: تشاد دوجو  یلصا  مهم و  هتکن  هس  ارجام  نیا  رد 

یناوارف هقالع  تفلا و  لاس  هس  نیا  لوط  رد  دندوب و  تسود  مه  اب  لاس  هس  دودح  ناشیاه  هداوناخ  عالطا  نودب  اضریلع  امیش و  هکنیا  1 ـ
یم سدح  دیاب  هکنیا  رت  مهم  دشاب و  یم  كانرطخ  عورشمان و  طابترا  نیا  هک  دنتسناد  یم  دیاب  اضریلع  امیـش و  دمآ ـ  دوجو  هب  اهنآ  نیب 

. دوش تفلاخم  اهنآ  جاودزا  اب  اه ـ  هداوناخ  زا  کی  ره  فرط  زا  لیلد  ره  هب  تسا ـ  نکمم  هک  دندز 
تفر و یم  امیـش  يراگتـساوخ  هب  ادتبا  نامه  موسر ، تنـس و  قبط  دـیاب  اضریلع  دوبن و  یقطنم  زیاج و  هجو  چـیه  هب  ینالوط  یتسود  نیا 

. درک یمن  یناور  یحور و  تالکشم  راچد  ار  امیش  دوخ و  ردقنیا  تفرگ و  یم  ار  یفنم  ای  تبثم  باوج 
ار رگیدکی  رهاظ  دیاب  هک  دنتسه  رسپ  رتخد و  نیا  هک  دش  هتفگ  ًالبق  تساضریلع . دنلب  دق  رطاخ  هب  وا  يریگتخس  امیش و  ردپ  تفلاخم  2 ـ

. دننکن هقیلس  لامعا  دروم  نیا  رد  مرتحم  نیدلاو  تسا  رتهب  دندنسپب و  دننیبب و 
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... دایتعا و زا  تمالس  لغـش ، شوه ، لقع و  وکین ، قالخا  یگداوناخ ، تفارـش  تلاصا و  اوقت ، نامیا و  تیـصخش ، دروم  رد  دیاب  نیدلاو 
... يدق و هاتوک  يدق ، دنلب  دننام  يرهاظ  روما  هب  هن  دنهد ، جرخ  هب  تیساسح  تقد و  ناشدنزرف  راگتساوخ 

ادخ رب  لکوت  اب  دنناوت  یم  دنوش و  دیماان  سویأم و  دیابن  دندروخ ، تسکش  رسمه  شنیزگ  رد  لیلد  ره  هب  يرتخد  رسپ و  هچنانچ  رگا  3 ـ
سأی و زگره  دنیامن و  باختنا  دوخ  كرتشم  یگدنز  يارب  ار  نأش  وفک و  مه  هتسیاش  ناوج  کی  هرواشم ، زکارم  نیدلاو و  اب  تروشم  و 

یحور یمـسج و  ياه  يرامیب  ینیبدب ، یناشیرپ ، يریگ ، هشوگ  یگدرـسفا ، زج  يزیچ  تروص  نیا  رد  هک  دنهدن  هار  دوخ  هب  ار  يدیماان 
. تشاد دهاوخن  لابند  هب  ار  و ...

هناکدوک يزابجل  کی 

. منیبب نییاپ  ایب  هلاه ، هلاه ،  ـ
دودـح موش . رـضاح  راک  رـس  عقوم  هب  منامن و  باوخ  ات  دیـشک  یم  نوریب  مرگ  باوختخر  زا  ارم  لومعم  قبط  هک  دوب  مردام  يادـص  نیا 

رد زین  وا  دوب . هلاس  لهچ  درم  کی  اجنآ  بحاص  مدوب . هدنـشورف  یـشیارآ  مزاول  هزاغم  کی  رد  مدوب . هدرک  دـیپ  راـک  هک  دوب  هاـم  کـی 
مدوب و وربور  نز  ياه  يرتشم  اب  نم  تخادنا . یم  هار  ار  وا  دمآ ، یم  درم  يرتشم  کی  رگا  تشاد و  روضح  هزاغم  رد  زور  تاعاس  رتشی 

زارد یسک  شیپ  ار  متـسد  هک  نیمه  اما  دوبن ، لآ  هدیا  هچرگا  متفرگ ، یم  هک  یقوقح  مدوب . یـضار  مراک  زا  مدز . یم  هلک  رـس و  اهنآ  اب 
ینوگانوگ لیالد  هب  اـما  مدوب ، هدرک  راـک  فلتخم  ياـهاج  رد  مه  ًـالبق  متـشاد و  لاـس  تشه  تسیب و  نم  مدوب . لاحـشوخ  مدرک ، یمن 

زور کی  دز . یم  فرح  نم  اب  روجاوروج  تاعوضوم  لیاسم و  زا  زور  لوط  رد  هزاغم  بحاص  منک . ضوع  ار  ملغـش  مدوب ، هداد  حیجرت 
: مدیسرپ دوب . هتفشآ  یلیخ  دمآ . هزاغم  هب  رید 

؟ دیحو اقآ  هدش  يزیچ   ـ
: تفگ برطضم  گنر و  هدیرپ 

... هدشن يزیچ  هن  ینعی ... هن ...  ـ
یمن دوخ  زار  مرحم  ارم  دـبال  متفگ  مدوخ  اـب  تسا . هدرک  لوغـشم  ار  شنهذ  هک  یمهم  زیچ  دـیوگب . يزیچ  دـهاوخ  یم  مدرک  ساـسحا 

: متفگ مارآ  متخیر و  شیارب  کسالف  زا  ياچ  یناکتسا  دناد .
. تسا هتسب  هتسب  مناهد  ینک . دامتعا  نم  هب  یناوت  یم   ـ

: تفگ دیشک و  تروه  ار  ياچ  هعرج  نیلوا 
. دناد یمن  شدوخ  اما  متسه ، مه  زونه  شتسار  مدوب ، منز  قشاع  نم   ـ

: متفگ بجعت  اب 
. دنراد تسود  ار  اهنآ  هک  دنونشب  ناشنارهوش  نابز  زا  دنراد  تسود  ًابلاغ  اه  نز  دیهد . یمن  زورب  دبال  روطچ ؟  ـ

. دناد یم  ندرک  مگ  در  هقح و  ارم  ياهراک  نیا  وا  اما  اما ... مرخ ، یم  هیده  شیارب  مور ، یم  وا  هقدص  نابرق  راب  رازه   ـ
: مدیسرپ متخادنا و  الاب  ار  میاهوربا  بجعت  اب  مه  زاب 

... هک دیا  هدرک  يراک  ًالبق  ارچ ؟ رخآ   ـ
هب راب  راهچ  متفگ  متـشاد . تسود  ار  يرتخد  منک  جاودزا  وا  اب  هکنآ  زا  لـبق  متفگ  وا  هب  زور  کـی  ضحم ... تقاـمح  کـی  هرآ  هرآ ...  ـ

هناهب تهج  یب  دوخیب و  رام . رهز  لثم  دش ، خلت  ما  یگدنز  دعب  هب  زور  نآ  زا  دـندادن . نم  هب  ار  وا  شا  هداوناخ  اما  متفر  وا  يراگتـساوخ 
... مه زورما  منک ... هچ  شتسد  زا  مناد  یمن  دراذگ . یمن  ملحم  اه  تعاس  دنک ، یم  مخا  دریگ ، یم 

مدرک و توکـس  نم  هن . ای  هداتفا  یقافتا  هچ  دیوگب  نم  هب  ایآ  هک  دوب  هدش  دـیدرت  راچد  هرابود  ایوگ  دیـشک . يدـنلب  سفن  درک ... ثکم 
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: تفگ هقیقد  دنچ  زا  دعب  مراذگب . شدوخ  لاح  هب  ار  وا  مداد  حیجرت 
. تسا هتخادنا  نم  ندرگ  هب  ار  اهریصقت  همه  تسا و  هتشاذگ  هاتوک  تشاددای  کی  تسا . هدرک  كرت  هشیمه  يارب  ارم  زورما  وا   ـ

؟ هتفر اجک   ـ
. هیکرت رد  شرهاوخ  هناخ  هب   ـ

؟ هیکرت  ـ
. شا یگدنز  هناخ و  رس  تشگرب  زور  هدزاود  هد ـ  زا  دعب  اما  دوب ، هدرک  ار  راک  نیا  مه  ًالبق  هلب ،  ـ

: متفگ مداد و  شا  يرادلد  یمک 
؟ یچ ناترتخد ـ  نات ـ  هچب  سپ   ـ

. تسا هدرب  مه  ار  وا   ـ
؟ دینک یمن  يراک  امش   ـ

!؟ منک شسامتلا  متفیب ؟ شیاپ  تسد و  هب  مورب  منک ؟ راک  هچ   ـ
: متفگ يزوسلد  اب 

... دییوگب شردام  ردپ و  هب   ـ
. درادن اهراک  نیا  هب  يراک  تسا و  مرگ  شدوخ  راک  هب  شرس  هک  تسا  ناریا  رد  شردارب  طقف  دننک . یم  یگدنز  ناملآ  رد  مه  اهنآ   ـ
مه رـس  تشپ  دوب ، هدرک  كرت  ار  وا  شنز  هک  یتقو  زا  اما  دشکب ، راگیـس  مدوب  هدیدن  زور  نآ  ات  دـش . یم  رت  هدرمژپ  زور  ره  دـیحو  اقآ 

ساسحا وا  دوبن  رد  نم  دمآ . یم  راک  رس  رید  اه  حبص  تشادن . ار  يراک  چیه  هلصوح  لاح و  دوب و  رکف  رد  شا  همه  دیـشک ، یم  راگیس 
: تفگ مزال  ياه  شرافس  زا  دعب  دمآ و  هزاغم  هب  رهظ  رس  زور  کی  مدرک . یم  يرتشیب  تیلوؤسم 

. مرادرب یمدق  دیاب  نم  لقادح  تسا ، رکف  یب  هک  منز  تسا . هدز  کل  مرتخد  يارب  ملد  مورب . هیکرت  هب  زور  دنچ  مهاوخ  یم   ـ
: مداد رارق  دییأت  دروم  ار  شراک  مدرک و  شقیوشت 

! نک ییوجلد  وا  زا  ورب و  دراد . یساسح  هیحور  تسا و  نز  وا  لاح  ره  هب  دیحو ! اقآ  ینک  یم  یبوخ  راک   ـ
. تشگرب رتزارد  اپ  زا  تسد  اهنت و  دعب  زور  تشه  تفه ـ  تر و  وا 

؟ دیحو اقآ  دش  یچ   ـ
. دیآ یمن  هک  دیآ  یمن  دراد . اپ  کی  غرم  دیوگ  یم  یچیه ،  ـ

. دنک مولعم  ار  ناتیگدنز  فیلکت  دیاب  دوش . یمن  هک  روط  نیا  رخآ   ـ
: تفگ هدرسفا  مومغم و  دیشک و  یهآ 

: متفگ مدز و  يدنخبل  درادن . نم  هب  يا  هقالع  چیه  دیوگ  یم  تسا . هدش  مامت  زیچ  همه  نم  يارب  دیوگ  یم  تسین . مهم  شیارب   ـ
. ددرگ یم  رب  ًامتح  نک ، کیرحت  ار  وا  دورب ؟ دراذگب و  ار  شا  یگدنز  یتحار  نیمه  هب  نز  کی  دوش  یم  رگم  دیوگ . یم  غورد   ـ

؟ منک راک  هچ   ـ
. ینک یم  جادزا  ًاددجم  ددرگنرب  رگید  زور  دنچ  رگا  وگب  نزب و  نفلت  وا  هب   ـ

: تفگ تفکش و  شلگ  زا  لگ 
. منز یم  نفلت  وا  هب  زورما  نیمه  دوب . هدادن  دق  اجنیا  هب  ملقع  تسا . يرکف  بوخ  نیرفآ ،  ـ

: مدیسرپ دوب . لبق  ياهزور  زا  رت  هتفرگ  وا  دوبن . روط  نیا  اما  دشاب ، قاربق  لاح و  رس  متشاد  راظتنا  دمآ  هزاغم  هب  دیحو  اقآ  هک  ادرف 
؟ يدز نفلت  هدش ؟ یچ   ـ
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. دش رت  بارخ  راک  تسا . يرگید  سک  شیپ  تلد  متفگ  هک  نم  تفگ ، ترفن  اب  اما  هرآ ،  ـ
: متفگ مدرک و  یمخا 

یم ار  شلد  متفرگ و  یم  نز  مدوب  امـش  ياج  رگا  نم  دریگب . نز  هرابود  ناشرهوش  دنوش  یم  ثعاب  اه  نز  نیمه  اه ! تسا  ینز  بجع   ـ
. مدنازوس

روج نم  اب  شراتفر  تعاس  نامه  زور و  نامه  زا  تفگن . يزیچ  اما  دـشاب ، هدیـسر  شنهذ  هب  يا  هزات  رکف  راـگنا  دز . یقرب  شیاـه  مشچ 
اه تعاس  یهاگ  داد و  یم  هیده  نم  هب  نوگانوگ  ياه  تبسانم  هب  دیـسرپ . یم  ما  هداوناخ  عضو  زا  دوب . هدش  نابرهم  یلیخ  دش . يرگید 

: تفگ زور  کی  هرخالاب  دز و  یم  فرح  نم  اب 
؟ ینک جاودزا  نم  اب  يرضاح  مناخ ، هلاه   ـ

: متفگ مدیزگ و  نادند  هب  ار  مبل  مدروخ ، اج  شلاؤس  زا 
... يراد هچب  يراد ، نز  امش  دیحو ، اقآ  تسین  بوخ  اه  فرح  نیا   ـ

. دروخ یمن  درد  هب  دشابن  شرکف  هب  دورب و  دنک و  لو  ار  شرهوش  هام  ود  هک  ینز   ـ
. میآ یمن  راک  رس  مه  ادرف  زا  متسین . جادزا  نیا  هب  لیام  مدوخ  ًایناث  دنهد ، یمن  هزاجا  ما  هداوناخ  ًالوا  منک . جاودزا  وت  اب  مناوت  یمن  نم   ـ

: تفگ درک و  روج  عمج و  ار  شدوخ  تشادن . ار  دروخرب  نیا  راظتنا  دروخ . اج 
؟ مدرک نیهوت  رگم  متفگ ؟ عرش  فالخ  رگم  دوب ؟ دب  ردقنیا  مفرح  ینعی   ـ

. تسین اجنیا  نم  ياج  رگید  اما  هن ،  ـ
: متفگ مدیشک و  يا  هزایمخ  درک ، میادص  زور  ره  لومعم  قبط  مردام  یتقو  ادرف  حبص 

. مرادن هلصوح  مور . یمن  راک  رس  زورما   ـ
: تفگ درک و  ضارتعا  تشذگ ، مندنام  هناخ  رد  زا  زور  راهچ  هس ـ  یتقو  اما  تفگن ، يزیچ  مردام 

؟ يور یمن  راک  رس  ارچ  هدش ؟ تگرم  هچ   ـ
: تفگ دیشک و  مه  رد  ار  شیاهوربا  ردام  متفگ . وا  هب  ار  ارجام  نم  و 

. تسا هداد  وت  هب  يداهنشیپ  نینچ  دیحو  اقآ  هک  رواین  تدوخ  يور  هب  اما  راک  رس  ورب  زورما  دراد ؟ وت  راک  هب  یطبر  هچ  نیا  بخ ،  ـ
یکاپ بآ  نم  اما  مهدب ، وا  هب  تبثم  باوج  مهاوخ  یم  درک  یم  لایخ  دش . لاحـشوخ  یلیخ  مندید  زا  دـیحو  اقآ  متفر . هزاغم  هب  هارکا  اب 

: متفگ متخیر و  شتسد  يور  ار 
. ینکن رارکت  ار  تداهنشیپ  زگره  هک  مهد  یم  همادا  مراک  هب  یطرش  هب   ـ

شیارب متـسناوت  یمن  يراک  اما  تخوس ، یم  دـیحو  اـقآ  يارب  ملد  دوب . هیکرت  رد  ناـنچمه  وا  رـسمه  تشذـگ . هاـم  شـش  داد . لوق  وا  و 
. داد نیهوت  ازسان و  اب  ارم  باوج  طقف  وا  اما  ددگرب ، ناریا  هب  متساوخ  وا  زا  مدز . گنز  وا  هب  متفرگ و  ار  شرسمه  نفلت  منکب ،

: تفگ نم  هب  وا 
. يدروآرد مگنچ  زا  ار  مرهوش  هک  یتسه  ینامه  وت  دنکن   ـ

. منک یم  راک  ترهوش  هزاغم  رد  نم  هن ،  ـ
؟ ینک یم  راک  اجنآ  ارچ  ًالصا  رتدب ... رگید   ـ

رگید راب  یکی  وا  دـعب  زور  دـنچ  دوب . دـیحو  اقآ  اب  قح  دـیاش  متفر . ورف  رکف  هب  مدرک و  عطق  ار  نفلت  تشادـن ، يا  هدـیاف  ام  يوگم  وگب 
هک روط  ره  اما  دوب ، تافاکم  مردام  ردپ و  ندرک  یـضار  متفریذپ . شلوا  رـسمه  اب  يزابجل  رطاخ  هب  راب  نیا  درک و  رارکت  ار  شداهنـشیپ 

. مدمآرد دیحو  اقآ  دقع  هب  مدرک و  یضار  ار  اهنآ  دوب 
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: تفگ نم  هب  دیحو  اقآ  نامجاودزا  زا  دعب  هام  کی 
. ییایب هزاغم  هب  تسین  مزال  رگید   ـ

؟ ارچ  ـ
! سرب هناخ  ياهراک  هب  شاب و  هناخ  يوت   ـ

: متفگ بجعت  اب 
؟ دوش یم  هچ  هزاغم  سپ   ـ

. مریگ یم  دیدج  هدنشورف  کی  و  متسه و ... مدوخ   ـ
: متفگ مدرک و  شهاگن  دولآ  شنزرس 

؟ هدرک يدایز  تلوپ  هچ ؟ يارب  دیدج  هدنشورف   ـ
... ینامب هناخ  رد  دیاب  يوش و  یم  راد  هچب  ادرف  سپ  یشاب . هزاغم  يوت  دبا  ات  یناوت  یمن  هک  وت  اما  هن ،  ـ

روبجم نم  درک و  باختنا  هزاغم  يارب  دوب ، یناوج  رتخد  هک  ار  دـیدج  هدنـشورف  کی  وا  تشادـن . يا  هدـیاف  اما  متفر ، راجنلک  وا  اب  یلیخ 
وا هب  داد . یمن  یتیمها  نام  یگدـنز  هب  دوب و  هدـش  هلـصوح  مک  دـش . ضوع  نم  اب  دـیحو  راـتفر  دـعب  تقو  دـنچ  مناـمب . هناـخ  رد  مدـش 

هجوتم مک  مک  دشاب . يرگید  زیچ  تقیقح  مدز  یم  سدح  نم  اما  ما ، هتـسخ  تفگ  یم  يا . هدـش  یتالایخ  تفگ  یم  اما  مدرک ، ضارتعا 
، دـنکن نوریب  ًاروـف  ار  وا  رگا  هک  مدرک  شدـیدهت  تـسا . هدـش  یمیمـص  یلیخ  دـنک ، یم  راـک  هزاـغم  رد  هـک  یناوـج  رتـخد  اـب  وا  مدـش 

: تفگ مامت  ییوررپ  تحاقو و  اب  وا  اما  مزادنا ، یم  هار  يزیروربآ 
نم اب  وا  سرتن  دنتـسه . تدوخ  لـثم  همه  ینک  یم  رکف  ـالاح  يدـیدزد و  ارم  پاـق  وت  تسا . رت  هار  هب  رـس  رتهب و  وت  زا  یلیخ  رتخد  نآ   ـ

. دنک یمن  جاودزا 
هدرک بارخ  ار  مرس  تشپ  ياه  لپ  نم  تشادن . دوجو  میارب  یتشگرب  هار  اما  مدوب ، نامیشپ  رایسب  مدوب ، هدش  دیحو  مود  رـسمه  هکنیا  زا 

اب قح  مدـید  یم  مدرک ، یم  رکف  هتـشذگ  هب  یتقو  مریگب . قـالط  دـیحو  زا  مناوتب  عقوم  هب  لقادـح  اـت  موشن  رادراـب  متفرگ  میمـصت  مدوب .
هک مدرک  یم  شنزرـس  ار  مدوخ  دعب  دوب و  هدش  رازیب  وا  زا  هنوگنیا  هک  دوب  هدید  دـیحو  زا  يزیچ  ًامتح  وا  تسا . هدوب  دـیحو  لوا  رـسمه 

؟ مدروخ ار  دیحو  ییامن  مولظم  اه و  فرح  بیرف  ارچ  متسشنن ، دیحو  لوا  رسمه  لد  درد  ياپ  ارچ 
یم نوریب  هناخ  زا  تفرگ و  یم  کتک  داب  هب  ارم  يا  هناهب  نیرت  کچوک  هب  رخاوا  نیا  دـیحو  دوب . درـس  حور و  یب  ناـمکرتشم  یگدـنز 
هناخ هب  ارم  متساوخ  یم  دیحو  زا  سامتلا  شهاوخ و  اب  ما  هدرک  هابتـشا  میوگب  مدرگرب و  مردپ  هناخ  هب  دش  یمن  میور  هک  نم  تخادنا و 

زا یکی  زا  زور  کی  تشادن . ندش  هار  به  رـس  لایخ  ًالـصا  دیحو  اما  دوش ، تسرد  عاضوا  هک  دیما  نیا  هب  مدرک  یم  ربص  نم  دهد . هار 
راک تامدقم  یتح  دنک و  جاودزا  هدنشورف  رتخد  نامه  اب  دهاوخ  یم  وا  هک  مدینـش  تشاد ، هزاغم  دیحو  هزاغم  یگیاسمه  رد  هک  یناسک 

مدمآ مدوخ  هب  تقو  کی  مدش . زیوالگ  رتخد  نآ  اب  متفر و  هزاغم  هب  ًاروف  مدرک . یم  يراک  دـیاب  مدرواین . تقاط  تسا . هدـش  هتخیر  مه 
یماظتنا يورین  لـیوحت  ارم  دـنتخیر و  هزاـغم  هب  مدرم  دوب . هدـناشوپ  ار  وا  تروص  نوخ  دوب و  هدـمآ  دراو  يدـج  بیـسآ  وا  مشچ  هب  هک 

زا ار  شا  ییانیب  شمشچ 40 % کی  دنداد . یمن  تیاضر  وا  دوخ  رتخد و  هداوناخ  دش . لیکشت  هاگداد  ات  مدوب  تشادزاب  رد  یتدم  دنداد .
یم ار  سبح  رخآ  ياـهزور  نوـنکا  مداد . قـالط  ياـضاقت  زین  نم  درک . موـکحم  هید  سبح و  هاـم  دـنچ  هب  ارم  هاـگداد  دوـب . هداد  تسد 

. منارذگ
: ارجام نیا  یسانش  ناور  لیلحت 

هتـشاد ار  ینیریـش  تحار و  یگدنز  کی  راظتنا  دیابن  دـنک ، یمن  تروشم  اهرتگرزب  اب  دوخ  یگدـنز  لحارم  زا  کی  چـیه  رد  هلاه  یتقو 
هک يدرم  دوب ؟ هتفای  نسُح  ناونع  هب  ار  يزیچ  هچ  دیحو  رد  وا  درک . جاودزا  دیحو  اب  قیقحت  نودب  شنیدلاو  تفلاخم  مغر  یلع  وا  دشاب .
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نیا زج  ایآ  تشاد ؟ هلاه  يارب  یتیباذـج  هچ  دوب ، هدرک  اـهر  ار  وا  شلوا  رـسمه  دـهدب و  ناـماس  ار  دوخ  كرتشم  یگدـنز  دوب  هتـسناوتن 
؟ دنوش یم  دیحو  لاثما  ياه  فرح  هتفیرف  هدش و  فطاوع  تاساسحا و  راچد  هظحل  کی  رد  وا  لاثما  هلاه و  کتسا ه 

يریگتخس دنرادن و  ار  جاودزا  ناوت  اهرـسپ  هک  تسا  نیا  ندش  مود  رـسمه  لیالد  زا  یکی  مییوگب  دیاب  میـشاب  رت  نیب  عقاو  میهاوخب  رگا 
هک دنتـسه  یلماوع  زا  يراکیب و ... رقف ، تافیرـشت ، تالمجت ، یگدـنز ، روآ  ماسرـس  نارگ و  ياه  هنیزه  رتخد ، هداوناخ  دروم  یب  یلاـم 
هک دـنیایبرد  يدرم  جاودزا  هب  دنتـسین  لـیم  یب  نارتـخد  زا  یـضعب  ضوع  رد  دـنک و  یم  نازیرگ  عقوم  هب  جاودزا  زا  ار  اهرـسپ  هنافـسأتم 

: زا دنترابع  دوش  يورآدای  دیاب  ارجام  نیا  رد  هک  یتاکن  و  تسا . رادروخرب  یبوخ  یلام  یلغش و  تیعقوم  زا  اما  دراد ، رسمه  هچرگا 
. دنوش راکمه  مالکمه و  مرحمان  درم  اب  تولخ  طیحم  رد  هک  دشاب  یمن  حیحص  ناوج ) نارتخد  ًاصوصخ   ) اه مناخ  يارب  1 ـ
. دنیامن تروشم  دهعتم  هاگآ و  نارواشم  دوخ و  نیدلاو  اب  هک  تسا  مزال  ییاهن  مادقا  زا  لبق  يراک  ره  رد  زیزع  ناناوج  2 ـ

سفن بیذهت  هیکزت و  يزاسدوخ و  هب  هراما  سفن  تاوهـش و  زا  يوریپ  ینار و  سوه  يزاورپدنلب ، ياج  هب  ناسنا  هک  تسا  بوخ  هچ  3 ـ
. دش دهاوخ  شدوخ  بیصن  راک  نیا  موش  بقاوع  هک  دنکن  يزاب  نارگید  تیثیح  وربّآ و  تشونرس و  اب  دزادرپب و 

تالمجت و لابند  طـقف  درواـین و  دوجو  هب  ار  تقادـص  قشع و  تبحم ، یتسود ، افـص ، حلـص ، دوخ ، كرتشم  یگدـنز  رد  يدرم  رگا  5 ـ
. تشاد دهاوخن  هارمه  هب  دوخ  يارب  ار  ییاوسر  يراوخ و  تفخ و  زج  يزیچ  تبقاع  دشاب  تایناسفن 

یبرغ يدازآ 

ناوجون ود  هک  دوب  رارق  نیا  زا  نایرج  دومن . هدز  تهب  ریحتم و  ار  یناسنا  ره  هک  داتفا  قافتا  كانلوه  یتیانج  نارهت ، يدـناگ  ناـبایخ  رد 
تیانج نیا  هب  تسد  دنتشاد ، طابترا  یبرغ  کبس  هب  هنادازآ  رگیدکی  اب  هک  و ـ  خرهاش ـ  و  ش ـ  هیمس ـ  ياه  مان  هب  رـسپ  رتخد و  هلاس  16
مادـقا کی  رد  یلبق  هشقن  يرکفمه و  اب  اضردـمحم  هدـیپس و  ياـه  ماـن  هب  هیمـس  هلاـس  و 9  ردارب 14  رهاوـخ و  نآ  رد  هک  دـندز  عـیجف 

ملاس ناج  يو  تسود  شرتخد و  تسد  زا  تسناوت  ندش  حورجم  زا  سپ  مه  هیمس  ردام  دندیسر و  لتق  هب  هدرب  مان  دارفا  طسوت  كرتشم 
. تسویپ عوقو  هب  رتخد  لزنم  رد  موش  هثداح  نیا  درب و  رد  هب 

: ارجام نیا  یسانش  هعماج  یسانش و  مرج  یسانش ، ناور  لیلحت 
: زا دنترابع  تشذگ  نآ  رانک  زا  یگداس  هب  دیابن  هک  یهجوت  لباق  تاکن  هاگداد  رد  نیلوؤسم  تاراهظا  قبط 

. تسا هدوبن  یتیانج  نینچ  لماع  رقف  نیاربانب  دندوب . هفرم  نکمتم و  يدام  ظاحل  زا  ود  ره  رسپ  رتخد و  هداوناخ  1 ـ
هدمآ هاگداد  رد  نیلتاق  تاراهظا  رد  هک  هنوگنامه  تسا ... هدوب  رتخد  يارب  نآ  هدافتسا  ناکما  رـسپ و  هداوناخ  رد  هراوهام  زا  هدافتـسا  2 ـ

. دندز تسد  یتیانج  نینچ  هب  یبرغ  ياه  ملیف  زا  دیلقت  رطاخ  هب  دنا و  هتفرگ  رارق  هراوهام  ياه  همانرب  ریثأت  تحت  اهنآ  تسا 
یلاح رد  دنتشاد و ... دمآ  تفر و  طابترا و  هنادازآ  رگیدکی  اب  هتفر و  یم  رگیدمه  لزانم  هب  دندوبن  مرحم  مه  اب  هکنیا  اب  رـسپ  رتخد و  3 ـ
هیمس هدوب و  رارقرب  طلتخم  هناتـسود و  نشج  دیحو  هداوناخ  رد  بترم  روط  هب  نامهتم  تافارتعا  قبط  و  دندوب . علطم  مهتم  ود  هداوناخ  هک 
هناهب هب  هیمس  هداوناخ  تسا و  هدومن  یم  تکرش  شنیدلاو  فرط  زا  یضارتعا  هنوگ  چیه  نودب  هنادازآ و  اه  نشج  نآ  زا  يرایسب  رد  زین 

. دندرک یمن  تفلاخم  ناشرتخد  اب  دوش ) هدرسفا  نامرتخد  میهاوخ  یمن   ) هکنیا هلمج  زا  یهاو 
: دیوگ یم  هدنورپ  نیا  دورم  رد  نارهت  یسودق  دیهش  ییاضق  هبعش 43  سیئر  اذل 

يوه  ) هب موسوم  یهورگ  راکفا  راب  تنوشخ  تائاقلا  ریثأت  تحت  هدوب و  طابترا  رد  پر )  ) ياـه هورگ  نارادمدرـس  زا  نت  ود  اـب  خرهاـش  »
. تسا هدرک  كانلوه  تیانج  نیا  هب  مادقا  لاتم )

نیا رکفت  دنا ... هدرک  ادـیپ  شیارگ  برغ  يرکف  فرحنم  یهورگ  تمـس  هب  دارفا  نیا  نیدـلاو ، لرتنک  تراظن و  مدـع  لیلد  هب  هنافـسأتم 
ياهراتفر وم و  شیارآ  زرط  ندیـشوپ ، سابل  تیعـضو  هب  هجوت  اب  تسا و  لیامتم  لتق )  ) عون زا  مه  نآ  تنوشخ  هب  يرکف  فرحنم  هورگ 
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ییوئدیو و لذتبم  ياه  ملیف  زا  يریذـپریثأت  تسا . هدرک  لتق  هب  مادـقا  هورگ  نیا  تائاقلا  ریثأت  تحت  يو  سیلپ ، ناسانـشراک  رظن  هب  لتاق 
نینچ زاس  هنیمز  زین ، نانآ  ياهراتفر  رب  نیدلاو  قیقد  تراظن  مدع  هداوناخ و  یگنهرف  فعض  هراوهام ، لذتبم  زیمآ و  تنوشخ  ياه  همانرب 

. تسا هدوب  يا  هعجاف 
دنا هدـش  یگنهرف  یگناـگیب  دوخ  زا  راـچد  ًاـعون  هک  طـسوتم  راـشقا  زا  یخرب  درد و  یب  نیهفرم  ناـیم  رد  ثداوـح  دـسافم و  نیا  هدـمع 

گنهرف یتوغاط و  ياه  شزرا  هب  دنتـسه و  هرهب  یب  یبهذـم  لوصا  زاـمن و  دجـسم و  زا  هک  دنتـسه  یناـسک  اـهنیا  و  دوش . یم  هدـهاشم 
(1 .« ) دنا هتسب  لد  یتادراو 

« تربع »
ددرگ راخ  نیشنمه  رگ  یلگگنن  هکل  دنیشن  شناماد  هب 

ددرگ راخ  دنیشن ، نادان  اب  هکسک  نآ  دومرف : نید  ناطلس  یلع ،
« اسر ناوید  »

ص191. این ، يدمحم  هللادسا  فیلأت  ناناوج ،» تشهب   » باتک زا  لقن  ( 1)

نارتخد نارسپ و  يارب  یتیبرت  ياهدومنهر 

هراشا

؟ تسیچ اه  يورجک  یقالخا و  تافارحنا  همه  نیا  تلع  دیا  هدیسرپ  دوخ  زا  نونکات  ایآ   ـ
کی دنا ، هدوب  تبثم و ... هقباس  ياراد  یبهذم ، نیدـتم ، ناش  هداوناخ  دوخ و  هک  ناناوج  زا  یخرب  ارچ  دـیا  هدیـسرپ  دوخ  زا  نونکات  ایآ   ـ

؟ دنا هداد  داب  رب  ار  هلحم  یتح  لیماف و  هداوناخ و  دوخ و  تیثیح  وربآ و  دنا و  هدش  فرحنم  هدرک و  مگ  ار  هار  هبترم 
هدیـشک دایتعا  داسف و  هب  هنافـسأتم  دیدرک ، یمن  ار  شرکف  امـش  هک  راکـشزرو  ملاس و  ناناوج  زا  یخرب  ارچ  دیا  هدرک  رکف  نونکات  ایآ   ـ

؟ دنا هدش 
هاچ زا  ار  هار  هدش و  ضوع  هبترم  کی  دنا ، هتـشادن  یتبثم  هقباس  اهنآ  هداوناخ  دوخ و  هک  یناناوج  ارچ  دـیا  هدیـسرپ  دوخ  زا  نونکات  ایآ   ـ

؟ دنا هدش  ریخ  هب  تبقاع  هدومن و  باریس  نید  تیونعم و  ياراوگ  راشبآ  لالز  زا  ار  دوخ  دنا و  هداد  صیخشت 
؟ درک حالصا  ار  اهنآ  دوش  یم  هنوگچ  و  تسیچ ؟ دساف  يرارف و  داتعم ، ناناوج  تبقاع  دیا  هدیسرپ  دوخ  زا  نونکات  ایآ   ـ

بظاوم هشیمه  زا  رتشیب  دیریگب و  تربع  سرد و  ناوج ، نارتخد  نارسپ و  زا  یخرب  ماجرفان  تشذگرس  زا  نابوخ  امش  دیهاوخ  یمن  ایآ   ـ
ناریا يونعم  یملع و  ياه  هراتـس  نیرت  ناشخرد  زا  یکی  رود  نادنچ  هن  يا  هدنیآ  رد  دیـشاب و  ناتناتـسود  دوخ و  راتفگ  رادرک و  راتفر ،

؟ دیشاب نیمز 
یم ناونع  يزیچ  هچ  ار  ناـناوج  زا  یخرب  يراـتفرگ  همه  نیا  یلـصا  تلع  یعاـمتجا  روما  ناسانـشراک  ناسانـش و  ناور  دـیناد  یم  اـیآ   ـ

؟ دنیامن
یم نارظن  بحاص  ناسانـش و  ناور  نید ، ناگرزب  یـشزومآ  یتیبرت و  یقـالخا ، ياـهدومنهر  زا  يا  هدـیکچ  مهم و  تاـکن  ریز  هعومجم 

. ددرگ یم  میدقت  یتسه » ناتسوب  زبس  هشیمه  ياه  لگ  امش «  هب  هک  دشاب 

یلاعتقح ربارب  رد  میلست  ادخ و  دای  1 ـ
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یبلق دوجو  همه  اب  تسا ، رداق  راگدرورپ  هک  دـشاب  هتـشاد  لوبق  شدوجو  قامعا  زا  تساناد ، ملاع و  دـنوادخ ، هک  دـنک  رواب  ناـسنا  رگا 
یـسک وا  مییوا و  رـضحم  رد  ام  هک  دـشاب  هدرک  خوسر  شلد  رد  عقاو  هب  تسا و  میکح  لداع و  داوج ، میرک ، یلاعتقح ، هک  دروایب  نامیا 

کی ياراد  هشیمه  دـنک و  یمن  هدوهیب  راک  هاگچیه  ناسنا  تروص  نیا  رد  تسا ، رت  نابرهم  اـم  هب  یناـبرهم  رداـم  ردـپ و  ره  زا  هک  تسا 
يارب دنک  یم  یعـس  هدومن و  كرت  تامرحم ر  هدرک و  لمع  ار  یهلا  تابجاو  دشاب و  یم  هودنا  مغ و  زا  رود  هب  باداش و  مارآ ، یگدنز 
نآرق هک  ارچ  دـیامن ، هدافتـسا  راگدرورپ  اب  شیاین  اـعد و  زاـمن ، زاـین ، زار و  رکذ ، هب  بساـنم  تصرف  ره  رد  دوخ ، ناور  بلق و  شمارآ 

: دیامرف یم  دناد و  یم  اه  ناسنا  بولق  نانمطا  شمارآ و  بجوم  ار  ادخ  دای  نتفگ و  رکذ  میرک 
؛ بولقلا نئمطت  هللا  رکذب  الا 

.« دبای یم  شمارآ  اه  لد  ادخ  دای  اب  اهنت  دیشاب ، هاگآ  »

نیدلاو اب  اه  هطبار  نیرت  یمیمص  2 ـ

هـشیمه دیـشاب ، رادروخرب  یعامتجا  یگنهرف و  یناور و  تینوصم  نیرتشیب  زا  دیهاوخ  یم  رگا  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  دیاب  زیزع  ناناوج 
. دییامن رارقرب  اهنآ  اب  ار  يزارمه  یلدمه ، یهارمه ، ینیشنمه ، یمالک ، یمیمص  طابترا  نیرتهب  ردام ، ردپ و  مارتحا  رب  هوالع  دینک  یعس 

. تشاد دیهاوخ  ار  تیصخش  تبالص  سفن و  هب  دامتعا  يدنمشزرا ، دوخ  ساسحا  نیرتالاب  تروص  نیا  رد 

یناوج تقو و  شزرا  3 ـ

یملع و حطـس  ءاقترا  يارب  یتصرف  ره  زا  دـنناد و  یم  ار  دوخ  تارهاوج  الط و  زا  رترب  رمع  یناوج و  ردـق  وج ، لامک  هتـسیاش و  ناناوج 
. دننک یمن  فلت  بابان  ناتسود  اب  هدوهیب و  ار  دوخ  تقو  زگره  دننک و  یم  هدافتسا  دوخ  يونعم 

ینمادکاپ تفع و  ظفح  4 ـ

هدـش هداـهن  ناـسنا  دوجو  رد  هک  يزیارغ  نارود  نیا  رد  تسا . يزاـس  تشونرـس  رطخ و  رپ  ساـسح ، رایـسب  نارود  غولب ، یناوج و  ماـیا 
(1 ، ) دنتسه یهلا  ياه  تمعن  زا  دیفم و  زیارغ  نیا  همه  دندرگ . یم  افوکش  رادیب و  ًاجیردت 

هیآ 28. دعر ، هروس  ( 1)
ریسم زا  رگا  اما  دنهد . یم  رارق  تداعس  یتخبـشوخ و  نیرق  ار  ناسنا  هدنیآ  دنبای ، شرورپ  حیحـص  ریـسم  رد  دنوش و  تیاده  تسرد  رگا 

. تخاس دهاوخ  هابت  ار  ناسنا  هدنیآ  دنوش ، فرحنم  یعیبط  جحیحص و 
: دنیامرف یم  ع )  ) رقابدمحم ماما 

(1 .« ) دنک ظفح  هانگ  زا  ار  دوخ  تروع  مکش و  ناسنا  هک  تسین  نیا  زا  لضفا  یتدابع  چیه  »
! يرآ

تسا يربمغیپ  هویش  ندوب  كاپ  یناوج  رد 
راکزیهرپ دوش  یم  يریپ  هب  يربگ  ره  هن  رو 
ص270. ج14 ، هعیشلا ، لیاسو  ( 1)
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يراک یب  زا  زیهرپ  5 ـ

يا هدـنزاس  دـیفم و  راک  هب  لاغتـشا  نوچ  تسا ، راک  یب  هراومه  هک  یـسک  تسا . تغارف  تاقوا  يراک و  یب  ناناوج  تالکـشم  زا  یکی 
يارب دینک  یعس  نیاربانب  دور . یم  اه  سوه  تاوهش و  لابند  هب  مک  مک  دنز و ... یم  هسرپ  اه  كراپ  نابایخ و  هچوک و  رد  ًاراچان  درادن ،

لوغشم يرنه  ياهراک  ملاس و  ياه  حیرفتو  شزرو  هب  دییامن . تیدج  ملع  لیصحت  هعلاطم و  هب  دییامن . مهارف  يراک  دوخ  تغارف  تاقوا 
. دیوش

؟ باجح ارچ  6 ـ

زا ات  دشاب  روتسم  باجح ،» هنیجینگ   » رد اهبنارگ » رهوگ   » نیا دهاوخ  یم  مالسا  تسا و  تقلخ  لامج  رهظم  فیرظ ، دوجوم  نیا  نز ،
هب ار  اهنآ  نارـسوه ، نامرحمان  ات  دروآ  یم  لابند  هب  نانز  يارب  مارتحا  شزرا و  یعون  باـجح ، قیرط  زا  دـنامب . نوصم  اـه  سوه  تاـفآ 

. دنرگنن یناویح  هدید 
تسین باجح  زج  يرهگ  فرش ، نزخم  رد 

تسین باجح  زج  يرپس  ار  هدید  ریشمش 
زاب هچنغ  نیا  تفر و  رانک  باجح  هک  نیمه  اما  دـنک . یمن  ار  نآ  ندـیچ  سوه  سک  چـیه  تسا ، باـجح » هچنغ   » رد هک  یناـمز  اـت  نز 

هک دـشاب  یم  يرایـسب  دـیاوف  ياراد  باجح  دـنکفا . دـنهاوخ  يراـنک  هب  دـش  رپ  رپ  درمژپ و  هک  نآ  زا  سپ  دـیچ و  دـنهاوخ  ار  نآ  دـش ،
: زا دنترابع  اهنآ  زا  يا  هصالخ 

. دشاب یم  مالسا  سدقم  نید  تایرورض  زا  یکی  ادخ و  نامرف  باجح  1 ـ
. عامتجا ندش  هدولآ  يراب و  دنب و  یب  زا  يریگولج  يارب  2 ـ

. افو رهم و  نوناک  ظفح  هداونخ و  دنویپ  ماکحتسا  يارب  3 ـ
. نانارسوه رازآ  تیذا و  زا  تینوصم  نز و  مارتحا  شزرا و  ظفح  يارب  4 ـ

. عامتجا هداوناخ و  درف ، یکاپ  يارب  5 ـ

باجح نیرتهب  7 ـ

فافع شوخ  يوب  باجح  تسا . یتسه  هدنامرف  زا  تعاطا  دنس  باجح  تسا . نز  کی  راختفا  راقو و  رگنایب  یمالـسا  شـشوپ  باجح و 
. تسا هرهچ  رب  منبش  ؤلألت  باجح  تسا . ینمادکاپ  و 

ار ندب  مجح  رسارس  هک  تسا  رداچ » ، » یمالسا ششوپ  باجح و  عون  نیرت  لماک  نیرتهب و  هک  دنـشاب  هتـشاد  هجوت  دیاب  نانز  نارتخد و 
: هک یطرش  هب  دناسر  یم  دوخ  دح  نیرتمک  هب  ار  نامرحمان  هجوت  بلج  دناشوپ و  یم 

. دشاب راگن  شقن و  نودب  هداس و  یکشم و  گنر  رداچ  فلا )
. دشابن كزان  دناشوپب و  ار  ندب  ًالماک  رداچ  ب )

. دنک یم  بذج  دوخ  هب  ار  نارسوه  نامرحمان  ياه  هاگن  دراد ، هک  یصاخ  تیباذج  عونت و  رطاخ  هب  یگنر  رداچ  اریز  دشابن ، یگنر  ج )
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دید رد  ار  نز  ياه  تنیز  ریاـس  ندـب و  ياـضعا  داـب و ... ربارب  رد  هک  دـشابن  يروط  دـشاب و  بساـنم  زین  رداـچ  ریز  ياـه  ساـبل  دـیاب  د )
. داد رارق  نامرحمان 

. دشاب فافع  ایح و  تناتم ، راقو ، هارمه  دیاب  رداچ  زا  هدافتسا  و )

ییامندوخ زا  زیهرپ  8 ـ

یم دوش ، هدافتـسا  لادـتعا  دـح  رد  تسرد و  هار  رد  تبثم و  تروص  هب  رگا  هک  دـشاب  یم  نانز  نارتخد و  یعیبط  ياهزاین  زا  ییاـمندوخ 
هک كانرطخ  رایـسب  تسا  یتفآ  هکلب  یناور ، يرامیب  کی  ناونع  باهنت ه  هن  دشاب ، زرم  دح و  یب  رگا  اما  دـشاب ، دـیفم  هدـنزاس و  دـناوت 

. تشاد دهاوخ  یناوارف  ياهررض  هعماج  درف و  يارب 
: زا دنترابع  نانز  نارتخد و  زا  یخرب  یفنم  ییامندوخ  ياه  هولج 

یتلاح اب  ادص  ندرک  كزان  کبس ، ياهراتفر  كرحم ، باذج و  ياه  سابل  ندیشوپ  اهوم ، زا  یتمسق  نتـشاذگ  نوریب  دنت ، ياه  شیارآ 
... . نامرحمان و ربارب  رد  هناتسم  ياه  هدنخ  دنخبل و  كرحم ، يا  هنوگ  هب  نتفر  هار  جیهم ، ياهرطع  نلکدا و  زا  هدافتسا  صاخ ،

: زا دنترابع  ییامندوخ  راثآ  اهدمآ و  یپ 
. دوش یم  داسف  هاگترپ  هب  ناناوج  ندش  هدیشک  دولآ و  سوه  ياه  هاگن  بجوم  نارتخد  ییامندوخ  داسف : 1 ـ

هک ینارتـخد  دـنور . یم  نارتـخد  نیرت  فیفع  لاـبند  هب  دوخ  جاودزا  يارب  هعماـج  نارـسپ  نیرتاوقت  یب  هک  تشاد  هجوـت  دـیاب  تلذ : 2 ـ
یب اهنت ، ار  دوخ  اهنآ  تفر و  دهاوخ  نیب  زا  اهنآ  يرهاظ  ياه  هبذاج  هک  تشذـگ  دـهاوخن  ینامز  هک  دـننادب  دـیاب  دـننک  یم  ییامندوخ 

. دید دنهاوخ  هدروخ  تسکش  يوزنم و  بیرغ ، سک ،
دـنوش و هقالع  یب  دوخ  یگدـنز  هب  جاودزا  زا  سپ  نیبرهاظ ، دارفا  هک  دوش  یم  بجوم  ییامندوخ  هداوناخ : مرگ  نوناـک  ندـش  درـس  3 ـ

. ددرگ مهارف  اهنآ  نیب  ییادج  هنیمز  مک  مک 

یمشچ مه  مشچ و  زا  زیهرپ  9 ـ

ارقف و اب  يداصتقا  یلام و  روما  رد  دـنک و  یم  هسیاقم  ناکین  ناـگرزب و  اـب  يونعم  یملع و  روما  رد  ار  دوخ  هشیمه  هتـسیاش ، ناوج  کـی 
دوخ زگره  اوقتاب ، ناملـسم و  رتخد  کی  دشاب . یم  یتسه  قلاخ  رکاش  دوخ ، حور  مسج و  یتمالـس  یهلا و  تامعن  لباقم  رد  و  نافیعض .

تالآ رویز  الط و  رتهب ، سابل  متـسود  ًالثم  دـیامن . یمن  هسیاقم  دـنراد  وا  زا  رترب  یهاگیاج  هک  يدارفا  اب  يرهاظ  يداـصتقا و  روما  رد  ار 
. دراد رت و ... للجم  لته  رد  یتافیرشت  یسورع  نشج  رت ، نردم  رتهب و  هیزیهج  رتشیب ،

نهپ یمالسا  ياهروشک  نتخادنا  ماد  هب  تراسا و  يارب  نارگرامعتسا  هک  دشاب  یم  ناناوج  زا  یخرب  يارب  یناور  يرامیب  عون  کی  ییارگدم  10 ـ
نارتخد و ندیناشک  یگنهرف و  تراسا  اهنآ ، فده  دنهد و  قوس  و ... یتسرپ ، لمجت  ییارگ ، فرـصم  يوس  هب  ار  اهنآ  هلیـسو  نادب  ات  دـنا  هدرک 

. دشاب یم  درد  یب  تیوه و  یب  یکسورع  هب  یمدآ  تیصخش  لیدبت  اه و  یتسپ  لاذتبا و  يوس  هب  نارسپ 

زا يوریپ  اب  دوخ و  هتـسیاش  رادرک  راتفر و  اب  تسین و  برغ  زا  هناروکروک  دیلقت  ییارگدم و  یپ  زگره  نیتم ، ناملـسم و  ناوج  کی  اذـل 
هعماج دوخ و  یتخبشوخ  تمالـس و  تداعـس ، هیام  دشاب و  یبوخ  بسانم و  يوگلا  نارگید  يارب  دنک  یم  یعـس  یمالـسا ، ینغ  گنهرف 
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. ددرگ یم 

نارگید هب  تبسن  اج  یب  دامتعا  زا  زیهرپ  11 ـ

. دنک یمن  دامتعا  مرحمان  نادرم  هب  زگره  تسین و  روابدوز  هداس و  رگن ، هدنیآ  ریبدت و  اب  هاگآ ، ناوج  رتخد  کی 

مرحمان اب  تولخ  زا  زیهرپ  12 ـ

، فلاخم سنج  اب  ییاهنت  تولخرد و  دنشاب ، هک  ینمادکاپ  تفع و  اوقت و  یقالخا و  يایاجـس  زا  يا  هلحرم  ره  رد  ناملـسم  رـسپ  رتخد و 
دراو يا  همطل  اهنآ  تفع  تیثیح و  وربآ و  هب  ات  دنـشاب  بظاوم  دـیاب  ًادـج  دـنریگ و ... یم  رارق  یناطیـش  ياـه  هسوسو  ضرعم  رد  تخس 

. دوشن

ینیبرهاظ زا  زیهرپ  13 ـ

. درک هجوت  دارفا  رهاظ  هب  دیابن  اذل  دننک . یمن  دامتعا  زابسوه  ناناوج  زا  یخرب  يزاسرهاظ  هب  زگره  هتسیاش ، ناملسم و  رسپ  رتخد و  کی 
اه يزاسرهاظ  نیا  درب و  یپ  جاودزا ـ  رما  رد  ًاصوصخ  يرگید ـ  ياـه  تیعقاو  هب  ناوت  یمن  يا  هقیقد  دـنچ  هسلج  کـی  هاـگن و  کـی  اـب 

. دشاب راکش  دیص و  يارب  یماد  تسا  نکمم 

بابان ناتسود  اب  تقافر  ینیشنمه و  زا  زیهرپ  14 ـ

یم حرطم  وا  یگدـنز  لحارم  مامت  رد  زاین  نیا  دریگب و  تفلا  سنا و  نارگید  اب  دـیاب  تسا و  یعاـمتجا  دوجوم  کـی  ًاـتاذ  ناـسنا  هچرگ 
دساف و دارفا  اب  دمآ  تفر و  اریز  دوش . زیهرپ  ماندب  دولآ و  دارفا  اب  ینیـشنمه  زا  دـیاب  ًادـج  هک  یناوج  ساسح  نارود  رد  ًاصوصخ  دـشاب .

. دشکب یمتح  طاطحنا  طوقس و  هب  ار  تلیضف  اب  نمادکاپ و  حلاص ، ملاس ، ناناوج  اسب  هچ  راک  تیصعم 
دنک دیلپ  ار  وت  یبوخ  هچرگدب  تبحص  هک  نیشن  مک  نادب  اب 

دنک دیدپان  يربا  هکلار  یگرزب  نآ  هب  باتفآ 

نارگید هدنبیرف  ياهراعش  لوبق  زا  زیهرپ  15 ـ

يا هدنبیرف  ياهراعش  دوخ ، یناطیش  فادها  هب  ندیسر  يارب  هدولآ  زابسوه و  دارفا  هک  دنشاب  هتـشاد  هجوت  دیاب  نمادکاپ  ناوج و  نارتخد 
: دنیوگ یم  ًالثم  دنراد .

، دوب مه  رانک  رد  دـیاب  تسا ، يدزمان  زا  لبق  مه  اب  یمیمـص  طابترا  یفاک و  تخانـش  دوبن  جاودزا ، رد  اه  يراگزاسان  زا  يرایـسب  تلع  »
...« دشاب و كاپ  تبلق  وش ـ  تعامج  گنرمه  اوسر ، يوشن  یهاوخ  دوش ـ ! داجیا  یفاک  تخانش  ات  دشاب  دایز  اه  ترشاعم  دیاب 

تسب و راکم  نانارسوه  راد  باعل  گنر و  ياه  فرح  هب  لد  دروخ و  ار  یناطیش  چوپ و  ساسا ، یب  ياهراعـش  نیا  لوگ  دیابن  زگره  اذل 
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زا دـناوت  یم  دـشاب ، هتـشاد  ار  یمناخ  رتخد  اب  جاودزا  دـصق  یناوج  هچنانچ  رگا  درک . يزاب  دوخ  تیثیح  وربآ و  تشونرـس ، اب  هناهاگآان 
. دیایب يراگتساوخ  هب  دیامن و  تاقیقحت  ًامسر  شا  هداوناخ  قیرط 

لد هایس  نادایص  هناقشاع  ياه  همان  لوبق  زا  زیهرپ  16 ـ

، نارتخد يوق  فیطل و  فطاوع  تاساسحا و  هب  هجوت  اب  تسا . نانارـسوه  هناقـشاع  ياه  همان  ناناوج ، زا  یخرب  فارحنا  لـماوع  زا  یکی 
يراکم نادایص  هچ  هکنیا  زا  لفاغ  دنهد ، یم  ابیز  رهاظ  هب  ابیرف و  نانخس  هب  لد  هدش و  شزغل  راچد  هاگآدوخان  هنافـسأتم  نانآ  زا  یخرب 

. دنزاس یم  هابت  ار  دوخ  ینمادکاپ  تفع و  هتسنادان  دنا و  هتسشن  اهنآ  نیمک  رد 
بیرف مدرم  رگنوسفا  َِهبور  دیوگب  رگ 

نکم رواب  ونشب  مرود ، هلیح  بیرف و  زک 

رذگدوز ینابایخ  ياه  قشع  17 ـ

هتـشاد یناسفن  يزیرغ و  هشیر  رگا ، اما  تسا . یلاع  رایـسب  ناـسنا و  یحور  تاـیلجت  زا  یکی  دـشاب ، یهلا  هنیمز  اـب  هناـهاگآ و  رگا  قشع 
دنوش و یم  زاغآ  دنخبل  هاگن و  کی  زا  ینابایخ  ياه  قشع  دنک . یم  فیعض  ار  نامیا  لقع و  هک  دوش  یم  بوسحم  یناطیش  قشع  دشاب ،

. دنماجنا یم  تمادن  ییاوسر و  هب  یهاگ  دنبای و  یم  همادا  اهدیعو  هدعو و  اب 
: زا دنترابع  ینابایخ  ياه  قشع  ياهدمایپ 

هب رجنم  رگا  ییادج و  قالط و  هب  رجنم  یتدم  زا  سپ  دـنماجنیب ، جاودزا  هب  رگا  دـنماجنا و  یمن  جاودزا  هب  ییاه  قشع  نینچ  رتشیب  فلا )
رد نادجو و ... باذـع  یجنردوز ، ترفن ، هنیک ، ینیبدـب ، یگدرـسفا ، شنزرـس ، ریقحت ، یتحاران ، هودـنا ، مغ و  رمع  کی  دـنوشن ، قالط 

. دوب دهاوخ  اهنآ 
هب ار  دوخ  ياج  دنیشن ، یم  ورف  قشع  شتآ  هکنیا  زا  سپ  اما  دنیامن ، ادف  قوشعم  هار  رد  ار  دوخ  زیچ  همه  دنرضاح  نارسوه  ناقشاع  ب )

دـننک و یم  یتحاران  راهظا  هب  عورـش  دوش ، یمن  هدروآرب  زگره  اـهراظتنا  نیا  نوچ  و  دـهد ، یم  بیرغ  بیجع و  ياـه  عقوت  اـهراظتنا و 
. دنهد یم  رس  هوکش 

رد تسا . دوصقم  هب  ندیـسرن  لاصو و  زا  سأی  ماگنه  هب  دیدش  ماقتنا  سح  ندش  رادـیب  ینابایخ ، ياه  قشع  گرزب  تارطخ  زا  یکی  ج )
. دننک یمن  غیرد  تیذا و ... رازآ و  ینکارپ ، هعیاش  ارتفا ، تمهت و  يزوس ، شتآ  لتق ، زا  هدروخ ، تسکش  قشاع  دارفا  یعقاوم  نینچ 

ینفلت محازم  18 ـ

هزیگنا اب  محازم  درف  هک  تسا  ینفلت » محازم   » هلأسم نارتخد ، نارسپ و  زا  یخرب  يراب  دنب و  یب  فارحنا و  لماوع  زا  یکی  زورما  هنافسأتم 
نارتخد اذـل  دـیامن . یم  هدامآ  ار  عورـشمان  طابترا  کی  هنیمز  مک  مک  هدومن و  یناسنا  ریغ  تسیاشان و  لمع  نیا  هب  مادـقا  فلتخم  ياـه 

: هک دنشاب  هتشاد  هجوت  دیاب  نانآ  ياه  هداوناخ  ناوج و 
. دنهدن یسک  ره  هب  ار  دوخ  نفلت  هرامش  فلا )

. دنریگ رارق  تمحازم  دروم  ادابم  دنرادنرب  ار  یشوگ  هداوناخ ، ناوج  نارتخد  ناکمالا  یتح  ب )
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. دننکن كزان  نیشنلد و  ار  دوخ  يادص  هدومن و  افتکا  هملاکم  لقادح  هب  دنراد  یم  رب  ار  یشوگ  نارتخد  هک  یتروص  رد  ج )
. دیراپسن وا  ياه  فرح  هب  لد  دینادن و  نیما  ار  ینفلت  محازم  زگره  د )

: زا دنترابع  ینفلت  محازم  اب  دروخرب  ياه  هار 
. دش دهاوخ  قیوشت  رتشیب  شا  یناطیش  لمع  رد  وا  دوش ، نیهوت  وا  هب  ردق  ره  اریز  دییوگن ، نخس  ینفلت ، محازم  اب  دروخرب  رد  فلا )
يورین تارباخم و  قیرط  زا  رارکت  تروص  رد  هنرگو  درادرب  تسد  یناسنا  ریغ  لمع  نیا  زا  هک  دوش  هداد  رکذـت  وا  هب  لوا  هلحرم  رد  ب )

. تفرگ دهاوخ  رارق  ینوناق  درگیپ  دروم  یماظتنا 
ییاضق زکارم  هب  یفرعم  ییاسانـش و  زا  سپ  دوش و  لرتنک  امـش  نفلت  طخ  تارباخم  قیرط  زا  تمحازم ، یپ  رد  یپ  رارکت  تروص  رد  ج )

. تفرگ دهاوخ  رارق  نوناق  يدج  درگیپ  دروم  یماظتنا ، و 

هدننک هارمگ  تالجم  اه و  باتک  هعلاطم  زا  زیهرپ  19 ـ

یفنم و رثا  مس  دـننام  هک  دـشاب  یم  هدـننک  هارمگ  لذـتبم و  تـالجم  بتک و  هعلاـطم  ناوج ، نارتـخد  نارـسپ و  فارحنا  لـماوع  زا  یکی 
هقالع دوخ  ناور  حور و  تمالـس  تداعـس و  هب  هک  یناناوج  اذل  تشاذگ . دـنهاوخ  یقاب  ناوج  ناج  هشیدـنا و  رکف و  رد  ار  دوخ  برخم 
. دنیامن هرواشم  دنمدرخ  نارظن  بحاص  ناسانشراک و  اب  یباتک  ره  هعلاطم  زا  لبق  دنیامنن و  هعلاطم  ار  يراثآ  نینچ  زگره  دنتسه  دنم 

ندرک رفس  اهنت  20 ـ

رتهب اما  دشاب ، یم  رارقرب  دصرددص  شمارآ  تینما و  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  سدقم  ماظن  رد  ادهـش  نوخ  تکرب  هب  هللادمحب و  هچرگ 
هـسرپ نابایخ  هچوک و  رد  تقورید  ات  زین  اه  بش  دـنوشن و  جراخ  لزنم  زا  ییاهنت  هب  دوز و  یلیخ  اـه  حبـص  ناوج  ناـنز  نارتخد و  تسا 

اهنآ نیشنرس  هک  یصخش ـ  ياه  يراوس  ًاصوصخ  ینیشام ـ  ره  رب  دنورن و  رهـش  زا  جراخ  ياه  ترفاسم  ییاهنت  هب  ناکمالا  یتح  دننزن و 
. دنوشن راوس  دشاب ـ  ناوج  يرسپ 

لذتبم زیمآ و  کیرحت  ياه  ملیف  ياشامت  زا  زیهرپ  21 ـ

ياه ملیف  اه و  سکع  ندید  دـنک ، یم  هارمگ  فرحنم و  ار  نانآ  دـناشک و  یم  اشحف  داسف و  هب  ار  ناناوج  هک  یلماوع  نیرت  مهم  زا  یکی 
ار یسنج  هزیرغ  دزاس و  یم  ناشیرپ  ار  امش  راکفا  اریز  دومن ، بانتجا  يریواصت  نینچ  ندید  زا  دیاب  ًادج  هک  دشاب  یم  لذتبم  نجهتسم و 

... . دهد و یم  رارق  فارحنا  دصرددص  رطخ  ضرعم  رد  ار  امش  دنک و  یم  کیرحت 

مرحمان اب  هفحاصم  زا  زیهرپ  22 ـ

اهنآ فارحنا  داسف و  يارب  يا  هنیمز  تسا  نکمم  اریز  دـننک ) هفحاصم   ) دـنهدب تسد  رگیدـمه  اـب  هک  تسین  مرحماـن  درم  نز و  حـالص 
. تسا هدش  یفرعم  هانگ  کی  ناونع  هب  مالسا  رد  مرحمان  ندب  سمل  تهج  نیمه  هب  دشاب و 

امن تیونعم  روهظون  شبنج  هدزاود  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1197زکرم  هحفص 924 

http://www.ghaemiyeh.com


بعل وهل و  سلاجم  ياشامت  لذتبم و  ياهراون  يادص  ندینش  مرحمان و  هب  هاگن  زا  زیهرپ  23 ـ

ییوجتذل روظنم  هب  رگا  اه  ندرک  هاگن  نیا  اما  دنرب . یم  تذل  هاگن  نیا  زا  ًاعبط  دننک و  هاگن  رگیدکی  هب  دنراد  تسود  نارتخد  نارـسپ و 
یم دراو  زغم  رد  ار  هانگ  رکف  دوش . یم  تمادـن  ترـسح و  بجوم  ناشیرپ و  ار  حور  اریز  تسا ، روآ  نایز  كاـنرطخ و  ناـشیارب  دـشاب ،

هب ار  نآ  هدومن و  میرحت  ار  مرحمان  هب  رظن  مالـسا ، هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دنک و  یم  توعد  داسف  تیـصعم و  باکترا  هب  ار  وا  دزاس و 
. دیامن یم  یفرعم  تسا  رت  گرزب  ناهانگ  همدقم  هک  یهانگ  ناونع 

: دنیامرف یم  هراب  نیا  رد  ع )  ) قداص ماما  و 
(1 .« ) تسا یفاک  دزادنیب  هنتف  رد  ار  شبحاص  هکنیا  يارب  عوضوم  نیمه  دشاپ و  یم  بلق  رد  ار  توهش  مخت  هاگن ، زا  دعب  هاگن  »

ص139. ج14 ، هعیشلا ، لیاسو  ( 1)
اهنآ رد  هک  یسورع  سلاجم  یخرب  ياشامت  زا  دننک . زیهرپ  انغ  وهل و  لذتبم  ياهراون  يادص  ندینش  زا  دیاب  ناوج  نارـسپ  نارتخد و  اذل 

نوصحم يراب  دنب و  یب  فارحنا و  هنوگره  زا  ار  دوخ  ناور  حور و  دنیامن و  يرود  ًادج  تسین ، درم  نز و  نیب  يدودح  دح و  هنافـسأتم 
دید زا  ار  دوخ  دوجو » لـگ   » و فاـفع » رهوگ   » یـسلاجم نینچ  رد  دنـشاب  بظاوم  ناوج  ناـنز  نارتـخد و  ًاـصوصخ  دـنرادب . ظوـفحم  و 

. دنرادب ظوفحم  نامرحمان 
هک راهان ، ندروخ  زا  دعب  دوب ، هتفر  ینامهم  هب  هک  يدرم  اه ، ناتـسرهش  زا  یکی  رد  دوب ، هدش  لقن  راشتنالاریثک  ياه  همانزور  زا  یکی  رد 
زا يریگتـسد  زا  دعب  دناسر . یم  لتق  هب  ار  وا  نابزیم ، رـسمه  اب  تفع  یفانم  لمع  نمـض  دوب  هدـش  جراخ  لزنم  زا  يراک  يارب  هناخبحاص 

مدرک هدهاشم  ار  نز  نیا  یسورع ، سلجم  رد  هتـشذگ  بش  نم  تفگ : باوج  رد  يداد ؟ ماجنا  ار  تشز  لمع  نیا  ارچ  دنـسرپ : یم  لتاق 
(1 ! ) متفرگ یمیمصت  نینچ  هجیتن  رد  منک و  لرتنک  ار  دوخ  متسناوتن  رگید  و ... دوب ـ  لوغشم  ندیصقر  هب  یصاخ  تیعضو  اب  هک ـ 

ص197. این ، يدمحم  هللادسا  ناناوج ، تشهب  باتک  زا  لقن  ( 1)

تمهت عضاوم  زا  زیهرپ  24 ـ

كوکـشم و کبـس  تکرح  دوخ  زا  اهراتفگ و ،... رد  اه ، یتسود  رد  اهدـمآ ، تفر و  رد  دنـشاب  بظاوم  دـیاب  نمادـکاپ  زیزع و  ناـناوج 
هآ و هودـنا ، مغ و  زج  یلـصاح  تروص  نآ  رد  اریز  دـنهدن . رارق  اوران  ياه  تبـسن  تمهت و  عضوم  رد  ار  دوخ  دـنهدن و  ناشن  یبسانمان 

: دنیامرف یم  ع )  ) یلع ماما  هراب  نیا  رد  و  تشاد . دهاوخن  يراز و ...
(1 !« ) دنک شهوکن  ار  دوخ  زج  دیابن  داد ، رارق  تمهت  هاگیاج  رد  ار  دوخ  هک  یسک  »

تمکح 159. یتشد ، دمحم  موحرم  هغالبلا ، جهن  همجرت  ( 1)

... هک دشاب  ناتدای  25 ـ

. دشاب نتشیوخ  یبرم » ملعم و   » دوخ دیاب  سکره  هک  دشاب  ناتدای   ـ
.« درادن ناکما   » و دوش »! یمن  «، » هن  » دییوگن هاگچیه  هک  دشاب  ناتدای   ـ

. تسا رودقم  زیچ  همه  یهلا  ياضر  رکش و  لکوت ، نامیا ، رون  يوس  هب  لد  هرجنپ  ندوشگ  اب  هک  دشاب  ناتدای   ـ
یمارگ ناملعم  ردام و  ردپ و  تامحز  زا  ینادردق  تفع و  تیاعر  ، يروابادخ امـش  یماکداش  توارط و  تداعـس ، زار  هک  دـشاب  ناتدای   ـ
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. دشاب یم  نات 
. دینادب ار  یمالسا  ناریا  ردقنارگ و  دیتاسا  حلاص ، ناتسود  یهلا ، تامعن  هداوناخ ، دوخ ، ردق   ـ

ماتخ نسح 

سانشب ار  دوخ  ردق  مرتخد !
میوگ یم  نخس  وت  اب  مرتخد 

میوگ یم  نخس  وت  اب  نک ، شوگ 
تسیرازلگ مهگن  رد  یگدنز 
رفولین نوچ  تماق  اب  وت  و 
يرازلگ نیا  لگ  رپ  هخاش 

! دیما گنر  دص  لگ  تفع ! لگ 
! گرزب يادرف  لگ 

! دیپس يادرف  لگ 
مرگن یم  ار  وت  یمارخ و  یم 

تسا نم  يایند  نشور  هنیآ  وت  مشچ 
يدیلاب نینچ  هک  یلاهن  درخ  نامه  وت 

يدش دنمورب  زبسرس و  هخاش  نوچ  تسار 
! يدش دنخبل  همه  یتخرد ، هچنغ  رپ  وچمه 

شاب نانیچ  لگ  هشیدنا  رد  ياشگب و  هدید 
دنزورما لگ  نیچلگ  همه 

دنزوس یتسه  همه 
دشیدنا یمن  غاب  لگ  يادرف  هب  سک 

دخرچ یم  سوه  هب  اه  لگ  همه  درگ  هک  نآ 
تسین قشاع  لبلب 

تسا يرادرک  هیس  نیچلگ  هکلب 
فیطل ياه  لگ  یپ  رد  دود  همیسارس  هک 

كاخ رب  دزیر  درآ و  گنچ  هب  هظحل  یکی  ات 
كاپان شهاگن  تسا و  غاب  نمشد  وا  تسد 

یباداش لگ  وت 
ورم داب  هر  هب 

وشم غاب  زا  لفاغ 
نم رپ  دص  لگ  يا 

! میوگ یم  نخس  هدرپ  رد  وت  اب 
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غاب رد  درادن  ياج  دوش  هدرمژپ  هک  لگ 
خاش رب  ددنخن  هدرمژپ  لگ 

غارس هدرم  لگ  دریگن ز  سک 
میوگ یم  نخس  وت  اب  مرتخد !

تسا يریجنز  نم  ندرگ  رب  وت  رادید  قشع 
بایمک یتشرد  ساملا  هعطق  نوچ  وت  و 
بش رد  یمارح  مشاب ز  وت  نابهگن  ات 

زور همه  مچیپب  جنر  زا  دوخ  رب 
ماش همه  مشوپب  باوخ  زا  هدید 

! نم رهوگ  مرتخد !
ینم يایند  رهوگ  کت  هک  وت 

راپسم یمارح  دنخبل  هب  لد 
ناوخم تسود  ار  دزد 

رادم سیلبا  رب  دیما  مشچ 
دنیور نامیلس  هک  يدیلپ  نایوخ  وید 

دننکش رهوگ  همه 
دناد رهوگ  شزرا  یک  وید ،

دوب دنمدرخ  هن 
، ار نمیرها  هکنآ 

. دناوخ نامیلس  لهج  رس  زا 
! نم یتسه  همه  يا  مرتخد !

ینم ياه  بش  همه  غارچ  وت  یغارچ ، وت 
. ورم داب  هر  هب 

تسالب عفد  وت  تفع  مرتخد !
تسادهش نوخ  تمرح  ظفاح 

! یگنر دص  یلگ  هتسد  یلگ ! وت 
نیشنم نیچلگ  شیپ 

يدننام یب  هدنبات  رهوگ  یکی  وت 
نیبم راوخ  ار  شیوخ 

سارهب یمارح  زا  ساملا ! اپارس  يا 
نکشم دوخ  تمیق 
سانشب ار  دوخ  ردق 

. سانشب ار  دوخ  ردق 
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ذخآم عبانم و 

.1379 لوا ، پاچ  تایح ، میسن  تاراشتنا  مق : یتشد ، دمحم  همجرت  هغالبلا ، جهن  .1
.1379 لوا ، پاچ  رداون ، تاراشتنا  نارهت : اه ،» هطبار  یسانشناور  ، » یلعمالغ زورفا ، .2

.1379 مشش ، پاچ  بدا ، ناتسلگ  تاراشتنا  مق : هناحیر ،» يارب  ، » دومحم ربکا ، .3
.1376 مراهچ ، پاچ  نارهت : تافارحنا ،» یسانش  هعماج  ، » هللا تیاده  هدوتس ، .4

.1374 مود ، لهچ و  پاچ  اردص ، تاراشتنا  نارهت : باجح ،» هلئسم  ، » یضترم يرهطم ، .5
.1379 لوا ، پاچ  ربکا ، طبس  تاراشتنا  مق : ناناوج ،» تشهب  ، » هللادسا این ، يدمحم  .6

.1380 لوا ، پاچ  تشهب ، سوواط  تاراشتنا  مق : جاودزا ،» يامنهار  ، » ریما يدومحم ، کلم  .7
.1380 لوا ، پاچ  تشهب ، سوواط  تاراشتنا  مق : هداوناخ ،» يامنهار  ، » ریما يدومحم ، کلم  .8

.1380 لوا ، پاچ  تشهب ، سوواط  تاراشتنا  مق : تیبرت ،» يامنهار  ، » ریما يدومحم ، کلم  .9
.1370 لوا ، پاچ  ناهرب ، تاراشتنا  نارهت : تیاهمشچ ،» ، » رقابدمحم وگتسار ، .10

105 و 111. ياه 104 ، هرامش  یگدنز ،» هار   » هلجم .11
154 و 155. ياه 138 ، هرامش  یگدنز ،» ياهزور   » هلجم .12

هرامش 39. هداوناخ ،» تلیضف   » هلجم .13

یناهیک روعش   - 8

هچخیرات

زا دارفا  یخرب  اما  دننکیم  وگزاب  ار  دوخ  هتـشذگ  دنراد و  نشور  ياهقباس  هعماج ، رد  صخاش  دارفا  الومعم  يرهاط  یلع  دـمحم  یفرعم 
. تسا راکشآ  ناشدوخ  يارب  نآ  تلع  هتبلا  دنراذگیم ؛ ورف  ماهبا ، زا  ياهلاه  رد  ار  نآ  دننکیم و  يراد  دوخ  شیوخ  هتشذگ  ییوگزاب 

. تسا هورگ  نیا  زا  يرهاط  یلع  دمحم  یناهیک  نافرع  راذگناینب 
یهاگـشناد و یمومع و  لفاحم  رد  نوگانوگ  تاسلج  يرازگرب  یناهیک و  ناـفرع  اـی  هقلح  ناـفرع  ماـن  هب  یبتکم  سیـسأت  اـب  هچرگ  يو 

تسا ماهبا  رد  يو  هتشذگ  زونه  اما  هتفای  یترهش  يریگتسد ، ماهتا و  راب  دنچ  اب  هلاقم و  باتک و  دنچ  شراگن  ینامرد و  ياههمانرب  ماجنا 
. تسا هدشن  وگزاب  مومع ، يارب  فافش  روط  هب  و 

لاح ره  هب  دوشیمن . هدهاشم  يو  زا  یتاصخشم  دنزادرپیم  یناهیک  نافرع  ياههزومآ  نایب  هب  هک  ییاهتیاس  يو و  دوخ  ياهباتک  رد 
. تسا هاشنامرک  ، 1335  / 1 دلوتم 1 /  يرهاط ، یلع  دمحم  یناهیک ، نافرع  راذگ  هیاپ 

رد هلمج  زا  تعیبط  قوف  ام  مولع  رد  هک  دـهدیم  ناشن  يو  ياههتفگ  اههتـشون و  تسین . رادروخرب  یلاع  کـیمداکآ  تالیـصحت  زا  يو 
. تسا هتفای  ییانشآ  نوگانوگ  ياهبط  اگوی و  دننام  يدنه  بتاکم  اب  زین  هتشاد و  ییاهتیلاعف  تاعلاطم و  نج ، ریخست 

: دننکیم کسمت  هناوتشپ  ود  زا  یکی  هب  دنراد  گرزب  ياعدا  هک  يدارفا 
یملع هیاـپ  زا  هک  يرهاـط  دـننام  رگید  یخرب  اـما  دـنهدیم  هجوت  دوخ  کـیمداکآ  تالیـصحت  هب  دوخ  تارظن  هیجوـت  يارب  دارفا  یخرب 

. دننکیم کسمت  تاماهلا  تفایرد  هب  دنتسین  رادروخرب 
يدوهـش تاکاردا  ساسا  رب  هتـشاد و  هلاس  یـس  یتمدـق  رگید » يرظنم  زا  ناسنا   » شراگن ماگنه  یناهیک  نافرع  يرهاط ، ياههتفگ  رب  انب 

یخرب هتـسناوت  دوخ  ياهتیلاعف  همادا  رد  هتخادرپ و  یناهیک  نافرع  غیلبت  هب  لاس 1383  زا  يو  [ 1 [ ؛ تسا راوتسا  شیپ ، لاس  یس  رد  يو 
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یخرب هتـسناوت  دوخ  ياهتیلاعف  همادا  رد  هتخادرپ و  یناهیک  نافرع  غیلبت  هب  لاس 1383  زا  يو  [ 1 [ ؛ تسا راوتسا  شیپ ، لاس  یس  رد  يو 
. دریگب کمک  شیاهباتک  شراگن  رد  اهنآ  زا  دیامن و  بذج  دوخ  اب  يراکمه  هب  ار  یهاگشناد  هدرک  لیصحت  دارفا 

. تسا یناهیک  روعش  مان  هب  ياهدیدپ  هب  لاصتا  ییاناوت  یعدم  هک  تفر  شیپ  اجنآ  ات  ماهلا ، زا  رتارف  وا  ياهاعدا  هنماد 
هب ار  نارامیب  نآ ، طسوت  ات  دنک  ضیوفت  نارگید  هب  ار  ییاناوت  نیا  دـناوتیم  هک  تسیـسک  اهنت  هکلب  دراد  ار  ییاناوت  نیا  دوخ ، اهنت  هن  وا 

ظفاحم و هیال  ضیوفت  یعدم  يو  نیا  رب  هفاضا  ددرگ . نامرد  نانآ  يرامیب  قیرط ، نیا  زا  دـننک و  لصتم  یناهیک  روعـش  مان  هب  ياهدـیدپ 
. تسا یناهیک  يورین  ضیوفت 

دنناـم يرگید  هار  زا  يریگارف  لـباق  تسیباـیتسد و  لـباق  ضیوفت ، قیرط  زا  طـقف  هک  دراد  مزـال  ياهژیو  ییاـناوت  یناـمردارف ، يو  رظن  زا 
دناوتیمن یتـسرد  هب  ار  نآرق  یتـح  تسا و  هتفرگنارف  ار  یمالـسا  مولع  يرهاـط ، یلع  دـمحم  تسین . باـتک  هعلاـطم  ملعم و  زا  نتخومآ 

كرد ار  تایآ  نطاب  دراد  شالت  دزادرپیم و  نآرق  تایآ  ریـسفت  هب  دوشیم  هدـهاشم  يو  ياهباتک  رد  هکنانچ  لاـح  نیا  اـب  دـنک  تئارق 
. دنک

ندرک کیدزن  ار  هقلح  نافرع  فدـه  يو  دـیامن . زمر  فشک  ینید  لاـمعا  زا  دراد  یعـس  دـنادیم و  نطاـب  كرد  ار  ناـفرع  ساـسا  يو 
وگزاب یملع  تاهیجوت  ینید  فیلاکت  لامعا و  يارب  دنکیم  یعس  تهج  نیمه  هب  درامـشیم ؛ رگیدکی  هب  نافرع  ملع و  بهذم و  يایند 

. دنک
اب ههجاوـم  رد  يو  یملع  یناوتاـن  [ 2 . ] درامـشیم یناریا  یمالـسا و  نافرع  زا  هتفرگرب  یمالـسا و  ینابم  اب  قباطم  ار  یناـهیک  ناـفرع  يو 

. تسا راکشآ  اهشسرپ 
هناوتـشپ زا  يو  دـهدیم  ناشن  اهنتفر  هرفط  عقاو ، رد  نارگـشسرپ و  هب  يو  ياهخـساپ  نارگید و  اب  وگتفگ  تاسلج  زا  دوجوم  ياـهلیاف 

. تسا هدروآرد  شراگن  هب  نارگید  تمه  هب  زین  ار  دوخ  ياههتشون  تهج  نیمه  هب  تسین  رادروخرب  یفاک  یملع 
ياطعا رتسم و  مان  اب  يدارفا  تیبرت  هب  یناهیک  نافرع  ياههرود  يرازگرب  یناـهیک و  ناـفرع  يرنه  یگنهرف  هسـسؤم  سیـسأت  اـب  يرهاـط 

. تسا هتخادرپ  هرود  نایاپ  كردم 
هب زاین  نافرع  هک  نیا  دـننام  ییاههاگدـید  جـیورت  نینچمه  يژولوتنمیاـس و  زین  یناـهیک و  روعـش  طـسوت  ناـمرد  دـننام  یلئاـسم  جـیورت 

هدـش نآ  شرتسگ  نافرع و  نیا  جاور  ثعاب  دومن ، هجوت  نطاب  هب  دـیاب  لمع  رد  درادـن و  یطابترا  ناسنا  تاداـقتعا  هب  درادـن و  تضاـیر 
. تسا

بـسک ناریا  يارب  هقباسیب  يرابتعا  رذگهر ، نیا  زا  دـنک و  یفرعم  ناهج  هب  یناریا  ینافرع  ناونع  هب  ار  یناهیک  نافرع  هدومن  شالت  يو 
، دنتفرگیم لوپ  ینامردارف  كردم  نداد  يارب  دارفا  زا  هکنیا  نمض  دنکیم و  اضما  يدادرارق  ناتسنمرا  رد  یهاگـشناد  اب  يو  [ 3 . ] دیامن

ندش نشور  زا  دعب  هک  تسا  هدرکیم  زیراو  ناتسنمرا  هاگـشناد  باسح  هب  ار  یتمـسق  هتـشاد و  یمرب  هسـسؤم  نیا  ار  لوپ  نیا  زا  یتمـسق 
. دنکیم یغلم  ار  لکتورپ  هفرط  کی  ناتسنمرا  هاگشناد  ایاضق  نیا 

يزاس هرهچ  فده  هب  یملع و  ات  هتشاد  یـسایس  هبنج  رتشیب  هدوب و  تشادزاب  زا  سپ  زین  ناتـسنمرا  زا  يو  يراختفا  يارتکد  ذخا  يارجام 
. تسا هدوب  ناریا  مدرم  يارب  يرهاط 

. دناهدرب دوخ  راکفا  جیورت  يارب  ینوارف  هدافتسا  تنرتنیا  ياضف  زا  يو  ناوریپ  يرهاط و 
يو هک  اجنآ  تسا  ینید  فیاظو  هب  يرهاـط  ندوبن  دـنبیاپ  زا  یکاـح  روهظ » راـهظا   » دـننام ییاـهتیاس  رد  تنرتنیا  رد  دوجوم  ياـهپیلک 

. تسا هتفرگ  ار  مرحمان  نز  تسد  يریگ ، نج  ای  يژولوتنمیاس  لمع  ماجنا  يارب 
يو هدـش  ثعاب  مزـال ، صـصخت  یگداـمآ و  نودـب  ینید  فراـعم  هب  يزادـنا  تسد  نید و  تحاـس  هب  یناـهیک  ناـفرع  راذـگناینب  دورو 

. دنک حرطم  ار  ینید  ياههزومآ  اب  فلاخم  ياهرواب  بیجع و  ياههاگدید 
[: 4  ] زا دنترابع  يو  ياهرواب  زا  یخرب 
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. دش ادخ  قشاع  ناوتیمن  دومن . تدابع  ناوتیمن  ار  رادخ  تخانش . ناوتیمن  ار  ادخ 
يداقتعا یناهیک ، روعـش  هب  داقتعا  قلخ  ادـخ و  نیب  هطـساو  اهنت  یناهیک ، روعـش  دـیتسه . ادـخ  امـش  هک  دـینکیم  لصاح  نیقی  يدوز  هب 

. تسا ییانب  ور  تاداقتعا  نایدا ، ياههزومآ  ییانبریز و 
لاتیبروا ود  اب  ياهمتا  لاب و …  ود  اب  کئالم  درادن . یجراخ  دوجو  لیئارزع ، هتـشون . یچ  هک  هتـسنودیمن  ربمایپ  نآرق … و  رد  ضقانت 

. دنتسه لاتیبروا  هس  و 
. دشاب هداتفا  قافتا  دناوتیمن  یملع  رظن  زا  حون  یتشک 

. تسا یهلا  هاگرد  دحوم  اهنت  ناطیش 
. تسا رتالاب  سدقلا  حور  زا  سیلبا 

هلأسم نویدـم  ار  دوخ  جاور  هقلح ، نافرع  تسیهاگآ و …  سنج  زا  یـشتآ  منهج  رد  میتسه . ناطیـش  نویدـم  هقلح  نیا  رد  ار  لامک  اـم 
. تسا نامرد 

بلغا تسا و  هتفرگن  رارق  تشادـهب  ترازو  دـییأت  دروم  اما  دوشیم  یفرعم  لمکم ، بط  یعون  ناونع  هب  ینامردارف  یناـهیک ، ناـفرع  رد 
رد ار  نآ  مان  بتکم  نیا  رب  دراو  ياهدـقن  یپ  رد  نآ ، راذـگناینب  [ 5 . ] دـننادیمن یملع  ینابم  رب  ینتبم  ار  نآ  زین  یکـشزپ  نارظن  بحاص 

تسا هتشاگن  يرهاط  ياهباتک  رب  ياهمدقم  هک  یناجیرال  يروصنم  لیعامـسا  [ 6 . ] داد رییغت  رگنامردارف  هب  یناهیک  ناـفرع  زا  نابآ 1389 
دومن و یفرعم  كانرطخ  فرحنم و  ياههقرف  زا  ار  شاهقرف  يرهاط و  يو  تسج . يربت  يرهاط  زا  مق  رد  یتسشن  رد  دنفسا 1389  رد 22 
زا سپ  یلو  هدز  همدـقم  يو  باـتک  ود  رب  ور  نیا  زا  تسیمالـسا  ناـفرع  رـشن  لاـبند  هب  يرهاـط  هدرکیم  ناـمگ  ادـتبا  رد  تـشاد  مـالعا 

يرهاط دش  یعدم  نینچمه  يو  دنریگب . ار  وا  تیلاعف  يولج  هتساوخ  لوؤسم  ياههاگتسد  زا  دیدش  ضارتعا  نمض  ناشتافارحنا  هدهاشم 
هب دـناوخ و  لاکیـسکوداراپ  يژولودـتم و  دـقاف  ار  يرهاـط  ياـقآ  بوتکم  راـثآ  تسا و  فرحنم  شاهلبق  ًالـصا  دـناوخیمن  زاـمن  نوـچ 

ینید ییوگ  خساپ  یهدناماس  یلم  داتـس  رد  دنفـسا 1389  رد  هک  يرگید  دـقن  هسلج  رد  وا  دومن . يربت  زاربا  شناورهر  وا و  زا  تحارص 
نآ پاچ  يارب  يزاس  هنیمز  شاهدمع  لیلد  هتـشاگن و  يرهاط  یلعدـمحم  تساوخرد  هب  ار  همدـقم  نیا  هک  تشاد  ناونع  زین  دـش  رازگرب 

( يرهاط یلع  دمحم  ایدپیکیو : . ) دنریگ رارق  نارظن  بحاص  دقن  ضرعم  رد  ات  هدوب  اهباتک 
دار يرصان  یلع  هتشون :

***********
ص 18. رگید ، يرظنم  زا  ناسنا  [ 1]

ص 51 یناهیک ، نافرع  [ 2]
ص 51. یناهیک ، نافرع  [ 3]

. دینک هعجارم  ( www. ezharezohoor. blogfa. com  ) روهظ راهظا  تیاس  هب  [ 4]
. ینامردارف ایدپیکیو : [ 5]

هام 89. نابآ  مکی  هیعالطا   www. mataheri. com تیاس : زین  ینامردارف و  ایدپیکیو : ك . ر . [ 6]

تالاقم شخب 

یناهیک نافرع  ینابم  یخربرد  یلمأت 

هدیکچ
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درا يرصان  یلع 
یعمج تدحو  رد  ار  يراتفرگ  زا  ناسنا  ییاهر  هار  دراد ، توافتم  یهاگن  ناسنا  ناهج و  هب  هک  تسا  روحم  ناسنا  یبتکم  یناهیک  نافرع 

ار وا  تدابع  وا و  هب  قشع  ادـخ و  تخانـش  دروآیم . رامـش  هب  يونعم  كولـس  ار  ینامردارف  دـنکیم و  فیرعت  یناهیک  روعـش  هیاـس  رد 
. دنکیم یقلت  یناسنا  هعماج  تدحو  هیام  ناسنا و  ادخ و  نیب  هطساو  اهنت  ار  یناهیک  روعش  ای  سدقلا  حور  دنادیم و  نکممان 

یمالـسا نافرع  اب  ار  یناهیک  نافرع  هلـصاف  تهج ، دـنچ  زا  سپـس  هداد  ناشن  ار  نآرق  تاـیآ  اـب  بتکم  نیا  ضقاـنت  زا  يدراوم  هدـنراگن 
. دنکیم یفرعم  مهبم  ياهدیدپ  زین  ار  یناهیک  روعش  دنکیم و  وگزاب 

رگید زا  تدـحو  داـجیا  يراـگنا  هداـس  افـش و  سدـقلا و  حور  هطبار  یناـهیک ، روعـش  هب  لاـصتا  ضیوفت  قـح  لاـمک ، تردـق و  لـباقت 
. تسا هدش  داریا  بتکم  نیا  رب  دقن  ناونع  هب  هلاقم  نیا  رد  هک  تسیدراوم 

دمآرد

حور هتسناوتن  هدش ، ناسنا  يارب  یشوخ  لد  یکدنا  هیام  هچرگ  رصع ، نیا  رد  نردم  يایند  ریگمـشچ  ییابیز  يدام و  یگدنز  ياههبذاج 
، ینادرگرـس نوچ  ییاهدـمآ  یپ  هدوب و  يونعم  یحور و  ياههیام  نب  زا  تلفغ  شدرواتـسد ، هکلب  دزاـس  باریـس  ار  وا  تقیقح  ياـیوج 

. تسا هتشاد  یپ  رد  ار  یچوپ و …  یگدرسفا ، یگتفشآ ، یناشیرپ ،
یپ رد  هدروآرب ، رـس  يرـشب  یبتاکم  نامرد ، هار  يوجتـسج  وپاکت و  رد  هدـش ، ناـسنا  ریگنماد  هنـالفاغ ، یگدـنز  ياـهيرامیب  هک  لاـح 

اب ییاههخسن  دنیوجیم . نوزفازور  جنر  زا  رـشب  ییاهر  يارب  یهار  دنـسیونیم و  ياهخـسن  مادک  ره  ناسنا ، هاکناج  ياهمخز  رب  یمهرم 
يافش هخسن  دوشیم  هتشاگنا  هدیدان  هچنآ  نایم  نیا  رد  هک  اتفگش  اما  رادیاپان و …  شمارآ  یحطـس ، يداش  يزاجم ، قشع  باعل  بآ و 

: هک دیسرپ  دیاب  و  تسا ! یهلا 
؟ داتسرفن نانآ  ناور  حور و  يارب  نامرد  هخسن  دیرفآ  تمعن  زا  رامشیب  یناولا  نایمدآ ، نت  يارب  هک  ییادخ  ایآ 

یتیلاـعف ریخا  ههد  رد  هدروآ و  رامـش  هب  يوـنعم  كولـس  دوـخ و  فدـه  ار  ضارما  ناـمرد  هـک  ارگ  تیوـنعم  روـهظون  بتاـکم  زا  یکی 
. تسا یناهیک » نافرع   » هتشاد روشک  رد  هدرتسگ 

نآرق هیآ  هس  ود -  ینشاچ  اب  هتفرگ و  هرهب  يرکف  فلتخم  بتاکم  زا  یمالسا ، یناریا و  نافرع  ناونع  هب  دوخ  یفرعم  نیع  رد  بتکم  نیا 
اب ییوربور  هب  نآ  راذـگناینب  ناـعذا  نیع  رد  تسا و  هدوـمن  بذـج  دوـخ  هب  ار  یناـبطاخم  هـک  تسیحابـص  دـنچ  یـصخش ، تـشادرب  اـب 

يواکفرژ یـضتقم  طیارـش  نیا  دـبوکیم . بتکم  نیا  يروحم  باتک  ود  زا  دوخ  تیاـمح  غلبت و  لـبط  رب  ناـکامک  يداـینب ، ياـهشلاچ 
. تسا تاساسحا  زا  رود  هب  لدتسم و  ههجاوم  بتکم و  نیا  ینابم 

رد هدش و  هجاوم  لثم  هب  هلباقم  اب  هکلب  تخاس  دهاوخن  راوتسا  ییانب  ناینبیب ، تسس و  نخس  تسیروآ و  ناهرب  تقادص ، رایعم  کشیب 
. دوب دهاوخن  لطاب  زج  یگتخیمآ  نیا  دنیآرب  تخیمآ و  دنهاوخ  مه  رد  لطاب  قح و  دولآرابغ ، ياضف 

« رگید يرظنم  زا  ناسنا   » و یناهیک » نافرع   » ینعی بتکم  نیا  یلـصا  باـتک  ود  هلاـقم ، نیا  دانتـسا  روحم  لـصا ، نیا  رب  هیکت  اـب  ور  نیا  زا 
. دشاب هتشاد  رب  رد  یمارگ  هدنناوخ  يارب  نشور  ياهجیتن  فافش ، ياضف  ات  هدش  زیهرپ  دنسیب  ینخس  ره  هب  دانتسا  زا  تسا و 

هلأسم حرط   - 1

یناهیک نافرع  فیرعت 
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ینافرع ثحابم  هک  تسا  ینافرع  كولس  ریس و  یعون   » نآ راذگناینب  هتفگ  ساسا  رب  دوشیم )  هدیمان  زین  هقلح  نافرع  هک   ) یناهیک نافرع 
ادخ اب  طابترا  هن  يونعم  كولس  ریس و  زا  دوصقم  دمآ ، دهاوخ  هلاقم  همادا  رد  هکنانچ  [. 1 « ] دهدیم رارق  یلمع  يرظن و  یسررب  دروم  ار 

هب همادا  رد  هک  يو  ياههتـشون  هب  هجوت  اب  [ 2 [ ؛ دریگیم تروص  ینامرد  هقلح  لیکـشت  اب  هک  تسا  یناهیک  روعـش  اب  طابترا  داجیا  هکلب 
: تفگ بتکم  نیا  فیرعت  رد  ناوتیم  میزادرپیم  اهنآ 

رـسارس يزاـجم و  ار  ناـهج  يرظن ، هبنج  زا  هک  تسا ) ناـسنا  نآ  فادـها  ثحاـبم و  روحم   ) تسا روحم  ناـسنا  یبتکم  یناـهیک  ناـفرع 
ناسنا تاجن  یلمع ، هبنج  زا  دنکیم و  فیرعت  یتسه  تعسو  هب  ار  ناسنا  درامـشیم و  ملاع  كرحم  ار  یناهیک  روعـش  هتـسناد و  تکرح 

ياتـسار رد  هدرمـش و  اهناسنا  نیب  كرتشم  هطقن  ار  یناهیک  روعـش  دنادیم و  تدحو  هب  ندیـسر  ترثک و  زا  ییاهر  یپ  رد  یعمج و  ار 
. دنکیم هدافتسا  اهيرامیب  همه  نامرد  يارب  ینامردارف  زا  تدحو  نیمه 

يرظن هبنج  : 1  / 1

هراشا

: دراد دوخ  لباقم  رد  هلپ  ود  هراومه  ناسنا  یناهیک  نافرع  سسؤم  هاگن  زا 
. تسا یلمع  يرظن و  هبنج  ود  ياراد  بتکم  نیا  ساسا  نیا  رب  قشع . هلپ  لقع و  هلپ 

. تسا ناسنا  ناهج و  هب  هژیو  یهاگن  دوشیم و  طوبرم  لقع ، هلپ  هب  بتکم  نیا  يرظن  هبنج 
[3 . ] دراد هدهع  هب  ار  بتکم  نیا  رد  یلمع  شور  هتشاد و  دنویپ  قشع  هلپ  اب  یلمع  هبنج  اما 

ناهج : 1  / 1  / 1

تارذ هب  میفاکـشیم  ار  متا  یتـقو  هک  اـنعم  نیا  هـب  [ 4 [ ؛ تسا یجراـخ  دوجو  دـقاف  هدوـب و  تکرح  رـسارس  بتکم ، نیا  هاـگن  زا  ناـهج 
. میـسریم دنکرحتم  هک  يرتزیر  تارذ  هب  زاب  میهد  همادا  تیاهن  یب  ات  ار  دنور  نیمه  میفاکـشب و  ار  تارذ  نیا  رگا  میـسریم و  كرحتم 

یجراخ دوجو  كرحتم ، ءیـش  زا  ادـج  لقتـسم و  روط  هب  تکرح ، هک  اجنآ  زا  دوشیم و  لیکـشت  تکرح  زا  ناهج ، هدولاش  نیا ، رب  اـنب 
زا یـشان  هک  ياهولج  ره  اریز  دـشابیم ؛ يزاجم  يدوجو  ياراد  ًافرـص  هتـشادن و  یجراخ  دوجو  يداـم ، یتسه  ناـهج  نیا  رب  اـنب  درادـن 

. تسا يزاجم  دشاب ، تکرح 
. تسا هدش  لصاح  ملاع ، رد  دوجوم  تکرح  رد  تکرح  رثا  رد  هک  تسیتیعقاو  طقف  مینکیم  هدهاشم  يدام  یتسه  زا  هچنآ 

یناهیک روعش  دیآیم . دیدپ  روحم  کی  رب  هغیت  کی  ینارود  تکرح  زا  هک  ياهناوتسا  ریظن 
دوریم رامـش  هب  قلخ  ادخ و  نیب  هطـساو  اهنت  لماع ، نیا  [ 5 «. ] یناهیک روعـش   » مان هب  تسیلماـع  دروآیم  دوجو  هب  ار  تکرح  نیا  هچنآ 

. تسا هدروآ  دوجو  هب  ار  یتسه  ناهج  هک  تسا  ناهج  رب  مکاح  يدنمشوه  یناهیک  روعش  [ 7 [ ؛ تسا ملاع  رد  تدحو  داجیا  هیام  و  [ 6]
. تسا یهاگآ  روعش و  مان  هب  رگید  یتقیقح  زا  يزاجم  يریوصت  یتسه  ناهج  رگید  نایب  هب 

يدام یتسه  ناهج  رد  رـصنع ، هس  هظحل  ره  رد  لاح  نیا  اـب  [ 8 . ] دهدیم لیکـشت  یناهیک  روعـش  نامه  ار  ناهج  نیا  تقیقح  نیا ، رب  انب 
: تسا دوجوم 

اب یناهیک  روعـش  زا  یناهیک  نافرع  رد  دنراد . ار  رگیدکی  هب  ندش  لیدـبت  تیلباق  رـصنع ، هس  نیا  زا  کی  ره  [ 9 . ] يژرنا هدام و  یهاگآ ،
روعـش دنوادخ ، یهاگآ  روعـش و  یناهیک ، يدنمـشوه  یتسه ، ناهج  رب  مکاح  يدنمـشوه  یناهیک ، روعـش  هکبـش  نوچ  يرگید  ياهمان 

یفنم هکبش  تبثم و  هکبش  [ 10 . ] دوشیم دای  هللادی و …  لیئربج ، سدقلا ، حور  یهلا ،
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هب ناسنا  ندیسر  تهج  رد  ار  مزال  ياهیهاگآ  تاعالطا و  هیلک  تبثم  هکبـش  دوشیم . هتخانـش  زین  تبثم  هکبـش  ناونع  هب  یناهیک  روعش 
ثعاب هک  ار  ییاهیهاگآ  تاعالطا و  هیلک  تسا و  ناطیـش  ریـسم  هک  دراد  رارق  یفنم  هکبـش  ربارب ، رد  دراذگیم . ناسنا  رایتخا  رد  لامک 
نافرع  » هب ار  ناسنا  تبثم ، هکبـش  ياهیهاگآ  دـهدیم . رارق  ناسنا  رایتخا  رد  دـنکیم ، رود  لامک  ریـسم  زا  ار  وا  هدـش و  ناـسنا  فارحنا 

[11 . ] دربیم تردق » نافرع   » يوس هب  ار  وا  یفنم  هکبش  ياهیهاگآ  دنکیم و  ییامنهار  لامک »

ناسنا : 2  / 1  / 1

رد دوشیم . هدید  یتسه  ناهج  تعسو  تمظع و  هب  ناسنا  هنارگن ، لکارف  هاگن  رد  [ 12 . ] دراد هنارگنلک  ارف  یهاگن  ناسنا  هب  بتکم  نیا 
: دیوگیم بتکم  نیا  راذگناینب  شرگن  نیا  حیضوت 

: دننام فلتخم  ياهدبلاک  زا  لکشتم  تسیدوجوم  ناسنا  »
اهنآ هب  حالطـصا  هب  هک  نوگانوگ  يژرنا  ياهلدبم  زین  رگید و  ياهدبلاک  يرتخا و  دـبلاک  ینهذ ، دـبلاک  یناور ، دـبلاک  یکیزیف ، دـبلاک 

ینزوس بطرد  هک  ندـب  رد  هناگ  هدراهچ  دودـسم  دودـحم و  ياهلاناک  هلمجزا  فلتخم ، يژرنا  ياهلاناک  زین  دوشیم و  هتفگ  ارکاچ » »
: دننام ندب  فارطا  رد  يژرنا  فلتخم  ياههزوح  نینچمه  تسا ، حرطم 

[13 «. ] رگید هتخانشان  يازجا  تیاهن  یب  یلوکلوم و  سناکرف  یلولس ، روعش  دننام  ییازجا  زین  امسالپ و  ویب  هزوح  یتیرالوپ ، هزوح 
قشع هلپ  لقع و  هلپ 

: دراد دوخ  لباقم  رد  هلپ  ود  هراومه  ناسنا 
ششوک یعـس و  لالدتـسا ، ناهرب و  لیلد و  تحیـصن ، دنپ و  کینکت ، شور و  نف و  شناد ، ملع و  يایند  لقع ؛ هلپ  قشع . هلپ  لقع و  هلپ 

تریح و قوش ، قوذ و  دـجو و  يایند  قشع ؛ هلپ  دوشیم . هدـیمان  رازبا » ياـیند   » ًاحالطـصا هک  تسیاهطیح  یلک  روط  هب  شـالتو و … و 
« يرازبایب ياـیند   » ًاحالطـصا هک  تسیبوچراـچ  هطیح و  یلک  روـط  هب  تبحم و … و  راـثیا و  ندـش ، دوـخیب  دوـخ  زا  هبذـج و  بـجعت ،

. تسا یلمع  يرظن و  شخب  ود  ياراد  یناهیک  نافرع  قشع ، لقع و  توافت  ساسا  رب  دوشیم . يراذگمان 
تابثا لالدتـسا  اـب  تسا و  رگنـشور  رگناـیب و  يرظن  ناـفرع  دراد . رارق  قشع  هلپ  يور  رب  یلمع  شخب  لـقع و  هلپ  يور  رب  يرظن ، شخب 

[14 [ ؛ دنک لابند  ار  یصخشم  ریسم  دیاب  لیلد  هچ  هب  دشاب و  هتشاد  یفده  هچ  دیاب  ناسنا  هک  دنکیم 

یلمع هبنج  : 2  / 1

. دشابیم دوخ  یصخش  عفانم  لابند  هب  یسک  ره  ینعی  تسا  ترثک  راچد  رضاح  رصع  رد  ناسنا  بتکم  نیا  هاگن  زا 
. تسا یتسه  ناهج  ندوب  هدحاو  نت  كرد  تدحو و  هب  شیارگ  ورگ  رد  یلاعت  دزاسیم . رود  یلاعت  زا  ار  ناسنا  تلاح ، نیا 

هب ندیـسر  هار  دـهد . تهج  تدـحو ، يوـس  هب  ار  وا  هاـگن  قـفا  هداد و  تاـجن  ترثـک  نیا  زا  ار  ناـسنا  هک  تسنیا  زین  بتکم  نیا  فدـه 
تدحو

زا سپ  هدیـسر ، رظن  كارتـشا  قفاوت و  هب  یتـسه  ناـهج  رب  مکاـح  روعـش  يدنمـشوه و  رد   » اـهناسنا هک  تسنیا  تدـحو  هب  ندیـسر  هار 
هدش و اهناسنا  نیب  يرکف  كرتشم  هطقن  عوضوم ، نیا  ات  دنسرب ؛ دشابیم  دنوادخ  هک  يدنمـشوه  نیا  بحاص  هب  نآ ، تابثا  شیامزآ و 
، اهناسنا همه  يرکف  يانبریز  رگید ، تراـبع  هب  اـی  اـهناسنا و  همه  نیب  يرکف  كرتشم  لـماع  نیا ، رب  اـنب  دـیامن . ادـیپ  میکحت  تردـق و 

[15 «. ] تسا یهلا  روعش  ای  یتسه و  ناهج  رب  مکاح  روعش 
تسا لمأت  لباق  نیی  گنای و  دامن  اب  نآ  ياهتهابش  هک  یناهیک  نافرع  دامن 
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ینامردارف
: دیوگیم هدومن و  عادبا  ار  ینامردارف »  » مان هب  ینامرد  شور  یعون  بتکم ، نیا  راذگناینب 

هاگ هیکت  [ 16 [ ؛ دوب دهاوخ  لاعتم  يادخ  یلمع  تخانـش  بجوم  تسیلمع و  نافرع  كولـس و  یعون  لمکم و  بط  دراوم  زا  شور ، نیا 
. تسا یناهیک » روعش  هکبش   » هب لاصتا  ینامردارف ،

نافرع [ 17 [ ؛ تسا يدنمشوه  نیا  ضرعم  رد  رامیب  نداد  رارق  یناهیک و  روعش  هکبش  هب  لاصتا  هار  زا  يرامیب  عون  همه  نامرد  ینامردارف 
فشک و هار  زا  یتسه  ناهج  تقیقح  كولـس ، نیا  اب  تسا  لالدتـسا  زا  غراـف  يرازبایب و  ياـیند  هک  تسا  قشع  هیاـپ  رب  كولـس  یلمع ،

ِیلمع نافرع  زا  يرادرب  هرهب  تهج  دوشیم . لصاح  یهاگآ  بسک  اروام و  اب  لاصتا  طابترا و  هار  زا  دوهـش  نیا  دوشیم  هتخانـش  دوهش 
یناهیک هقلح  [ 18 [ ؛ تسا یناهیک  روعش  هکبش  ددعتم  ياههقلح  هب  لاصتا  داجیا  هب  زاین  هقلح ، نافرع 

. دریگیم تروص  هقلح  لیکشت  هار  زا  یناهیک  روعش  هکبش  هب  لاصتا 
: زا دنترابع  هقلح  نیا  ياضعا 

نامرد ریگ  نامرد  ياـهيرامیب  هداـتفا و  ناـیرج  هب  هقلح  رد  یهلا  ضیف  اـضعا  نیا  عاـمتجا  اـب  یناـهیک . روعـش  رگناـمرد و  ریگ ، ناـمرد 
نافرع هدننک  لرتنک  تیزکرم  زا  ار  ظفاحم  هیال  زین  لاصتا و  ضیف  دیاب  رگنامرد  ادتبا  یناهیک  روعش  هکبش  هب  لاصتا  يارب  [ 19 . ] دوشیم

. دنک تفایرد  نافرع ) نیا  راذگناینب   ) یناهیک
[20 (. ] دریگیم تروص  لاصتا ، نیا  زا  یناسنا  حیحـص و  هدافتـسا  رب  ینبم  هطوبرم  هماندنگوس »  » ندومن بوتکم  اب  طقف  لاصتا ، ضیوفت 
. دوشیم ضیوفت  رگنامردارف  هب  هماندـنگوس  ياضما  زا  سپ  تسیفنم و  تاعـشعشت  زا  زیهرپ  يارب  یهاگآ  سنج  زا  ياهیال  ظفاحم ، هیـال 

هار زا  هچ  رود و  هار  زا  ینامردارف  رد  هچ  زین  ار  رامیب  رگناـمردارف ، تظفاـحم  نمـض  یناـهیک  روعـش  هکبـش  يدنمـشوه  تحت  هیـال ، نیا 
هب و  یفنم » تاعـشعشت   » و دراد )  دوجو  نارامیب  رد  هک  « ) یلولـس بویعم  روعـش  لخادـت   » زا ات  دـهدیم  رارق  ینئمطم  ظافح  رد  کـیدزن 

رامیب تسیفاک  اهنت  تدحو ، هقلح  لیکـشت  يارب  [ 21 [ ؛ دـنک تظفاحم  نج ) دـننام  « ) کیناگراریغ تادوجوم   » ذوفن لباقم  رد  صوصخ 
انشآ رامیب ، سکع  نتشاد  رایتخا  رد  ای  رامیب و  مان  تسا ، زاین  رامیب  تاصخشم  زا  هصخشم  کی  لقادح   ) دنک یفرعم  رگنامرد  هب  ار  دوخ 

یناهیک روعش  هکبش  هب  ار  رامیب  زین  رگنامرد  و  تسا ) یفاک  ینامردارف  عورش  يارب  رامیب ، فرعُم  ای  رگنامردارف و  يارب  رامیب  هرهچ  ندوب 
عمج هقلح  رد  رفن  ود  لقادـح  اـجک  ره  هدـش و  داـجیا  رفن  ود  لقادـح   ِ تدـحو یکیدزن و  تکرب  زا  تدـحو  هـقلح  ضیف  دـیامن . یفرعم 

. تس دنوادخ  نآ  مراهچ  وضع  سدقلا و  حور  موس ، وضع  دنشاب ،
نیا زا  هدومن و  رامیب  نکـسا  هب  عورـش  یناهیک  روعـش  زور ، هنابـش  یط  ای  و  دشاب )  هدش  نییعت  یتعاس  رگا   ) نیعم تعاس  رد  نیا ، زا  دـعب 

. تسا ندوب  دهاش »  » تدحو هقلح  رد  روضح  طرش  اهنت  [ 22 . ] دوشیم نامرد  هدش و  هداد  صیخشت  اهيرامیب  قیرط ،
هدـهاشم هقلح  رد  ار  یقافتا  هنوگ  ره  هتـشادن و  یتواضق  هنوگ  چـیه  هراظن  نیح  رد  دـشاب و  یچاـشامت  رگهراـظن و  هک  تسیـسک  دـهاش 

[23 [ ؛ دشاب ادج  ریسفت  ریبعت و  زا  هدهاشم  نیح  رد  دشاب و  هتشاد  رظن  ریز  هدرک ،

فادها : 3  / 1

[24 . ] دـیامن بسک  زین  ناریا  يارب  يرابتعا  قیرط ، نیا  زا  ات  هدوب  ایند  هب  یفرعم  يارب  ون  یناـفرع  يراذـگهیاپ  بتکم  نیا  راذـگناینب  یعس 
: زا دنترابع  بتکم  نیا  فادها  نیرتمهم 

ناکما ندومن  مهارف  نارگید و  هب  یکیدزن  تهج  رد  تکرح  یلمع و  تدابع  ماجنا  قلخ و  هب  تمدـخ  نتـشیوخ ، رد  يراتفرگ  زا  ییاهر 
[25 . ] تدحو
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هنیشیپ : 4  / 1

: دیوگیم بتکم  نیا  راذگناینب 
انب [ 26 «. ] هدش يراذگ  ناینب  يرهاط ) یلعدمحم   ) هدنراگن طسوت  هدوب ، راوتسا  يدوهش  تاکاردا  رب  انب  هلاس ، یـس  یتمدق  اب  هتـشر  نیا  »

. تسا هداد  خر  شدوخ ، هتفگ  قبط  راذگ ، ناینب  يارب  هک  تسا  دوهش ي »  » نآ يانبم  تساپون و  یناهیک  نافرع  نیا  رب 
. تسا هدیسر  پاچ  هب  رگید » يرظنم  زا  ناسنا   » و یناهیک » نافرع   » ياهمان هب  باتک  ود  نونکات  يو  زا 

. تسا هدش  رشتنم  هخسن  رازه  اههد  نونکات  لاس 1386  زا  اهباتک  نیا  زا 
بتکم نیا  هرابرد  لاح  نیا  اـب  [ 27  ] درامـشیم یناریا  یمالـسا و  نافرع  زا  هتفرگرب  یمالـسا و  ینابم  اب  قباطم  ار  نافرع  نیا  راذـگناینب ،

: تسا ریز  حرش  هب  اهنآ  زا  یخرب  هک  تسا  حرط  لباق  يدج  ياهشسرپ 
؟ تسناد یجراخ  دوجو  دقاف  ار  ناهج  ناوتیم  ایآ 

؟ تسا هتفگ  نخس  فلتخم  ياههنوگ  هب  نآ  هرابرد  یناهیک  نافرع  هدنسیون  هک  تسیاهدیدپ  هچ  یناهیک  روعش  ًاعقاو 
؟ تسا هدرواین  نایم  هب  ینخس  دوخ  ياهباتک  رد  نآ  تیفیک  زا  هک  هدوب  هچ  ًاقیقد  یناهیک  نافرع  راذگناینب  دوهش 

دوخ یلمع  كولس  یتفرعم و  يانب  ات  دشاب  تجح  نارگید  يارب  دناوتیم  تسا ) موصعم  هن  ماما و  هن  ربمایپ و  هن  هک   ) رفن کی  دوهـش  ایآ 
اب دنادیم  لکشتم  نآ  ریغ  يرتخا و  ینهذ ، یناور ، یکیزیف ، ياهدبلاک  زا  ار  ناسنا  هک  يدنه  یـسانش  ناسنا  ایآ  دننک ؟ راوتـسا  نآ  رب  ار 

؟ تسا راگزاس  ناسنا ، هرابرد  یمالسا  ینابم 
؟ تسا نافرع  نتفای ، افش  يارب  یناهیک  روعش  هب  لاصتا  ایآ  دیمان ؟ نافرع  ناوتیم  ار  ناسنا  نامرد  ایآ 

؟ دراد تقباطم  یناریا  یمالسا و  نافرع  اب  یناهیک  نافرع  ایآ  ًاساسا  و 

دقن یسررب و   - 2

هراشا

. میزادرپیم بتکم  نیا  نوماریپ  ییاهدقن  نایب  هب  هلاقم  نیا  رد 

نآرق تایآ  اب  ضقانت  : 1  / 2

هراشا

. تسا یمالسا  نافرع  عبنم  نیلوا  میرک  نآرق 
. دشاب ضقانت  رد  نآرق  تایآ  اب  دیابن  دوش  هدرمش  یمالسا  دهاوخب  هک  یبتکم  ره  ور  نیا  زا 

: مینکیم هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  اجنیا  رد  هک  تسا  ضقانتم  نآرق  تایآ  اب  هک  دوشیم  هدهاشم  ییاههزومآ  یناهیک  نافرع  رد 

تسین نکمم  ادخ  تخانش  ضقانت 1 ؛ : 1  / 1  / 2
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: هدمآ یناهیک  نافرع  باتک  رد 
هب اریز  درادن ؛ حیضوت  هب  زاین  هدنسیون  هلمج  [ 28 …  ] تسین وا  مهف  هب  رداق  یقیرط  چیه  زا  ناسنا  اریز  دوش ، ادخ  قشاع  دناوتیمن  ناسنا 

رکذ اب  میرک ، نآرق  تایآ  رـساترس  رد  لاعتم  يادـخ  هک  تسیلاح  رد  نیا  درامـشیم . ناسنا  ییاناوت  زا  جراخ  ار  ادـخ  تخانـش  ینـشور 
. دنکیم یفرعم  ناگدنب  هب  ار  دوخ  لاعفا ، تافص و  امسا ،

. دنکیم تدابع  ار  یسک  هچ  سپ  دمهفن  ار  وا  ناسنا  رگا  دیمهف . ار  وا  تخانش و  ار  ادخ  ناوتیم  نیا  رب  انب 
: وگب [ 29 «. ] ٌدَحأ اًوُفُک  َُهل   ْ نُکَی  ْ َملَو َْدلُوی   ْ َملَوِْدلَی  ْ َملُدَمَّصلا ُهَّللاٌدَحأ  ُهَّللاَوُه   ْ ُلق »

هیبش و هاگ  چیه  وا  يارب  دـشن و  هداز  دازن و  زگره ) ( ؛ دـننکیم وادـصق  نادـنمزاین  همه  هک  تسیدـنوادخ  تسا ؛ هناگی  اتکی و  دـنوادخ ،
. تسا هدوبن  يدننام 

ياـناد تسین ، وا  زج  يدوبعم  هک  تسییادـخ  وا  [ 30 «. ] ُمیِکَحلا ُزیِزَعلا  َوُه  َو  َوُه …  هَداَـهَّشلا  َو  ِْبیَغلا  ملاـع  وه  ـالِإ  َهلِإ  ـال  يِذـلا  ُهللا  َوُه  »
. تسا میکحوزیزعواو  تسا …  ناهن  راکشآ و 
: دومرف هغالبلا  جهن  رد  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  نانمؤم  ریما 

نیا اب   ) تخاسن و هاگآ  تافـص ش  هنک  رب  ار  اهدرخو  لوقع  [ 31 . ] ِهتَفِْرعَم ِبِجاَو  ْنَع  اَْهبُجْحَی  َْمل  َو  ِِهتَفِـص  ِدیِدَْحت  یَلَع  َلوُقُعلا  ِِعلُْطی  َْمل  »
. تسا هتشادن  زاب  تخانشو  تفرعم  مزال  رادقم  زا  ار  اهنآ  لاح )

تسین نکمم  ادخ  هب  قشع  ضقانت 2 ؛ : 2  / 1  / 2

: دیوگیم لصا  نامه  رد  هدنسیون 
ناسنا دوشیم و  ناسنا  قشاـع  ادـخ  تقیقح  رد  تسین و  وا  مهف  هب  رداـق  یقیرط  چـیه  زا  ناـسنا  اریز  دوشادـخ ، قشاـع  دـناوتیمن  ناـسنا 
هلحرم نیا  زا  سپ  دوش و  یتسه ، ناهج  رهاظم  ینعی  یهلا ، تایلجت  قشاع  طقف  دـناوتیم  ناسنا  یهلا . قشع  لومـشم  دـشابیم و  قوشعم 
هتـسیاش تبحم  نیرتدـیدش  هکلب  دـیدش و  تبحم  و  [ 32 [ ؛ تسا دـیدش  تبحم  ياـنعم  هب  قشع  ددرگیم . یهلا  قـشع  لومـشم  هک  تسا 

. تسادخ
: دومرف میرک  نآرق 

. تسارتدیدش ناشاهدوبعم ) هب  تبسن  ناکرشم  زا  ، ) ادخ هب  ناش  قشع  دنراد ، نامیا  هکاهنآ  اّما  هرقب 165 ) « ) ِهَّّلِلابُحُّدَشَأاُونَمآَنیِذَّلاَو »
و [ 33 . ] دیوگیم نخس  یهلا  قشع  زا  رگید  يدراوم  رد  دنادیم و  نکممان  ار  ادخ  قشع  لصا ، نیا  رد  هدنسیون  هک  نیا  اب  تسا  تفگش 

رگا تسا ! یـسک  هچ  هب  قشع  روظنم  تسا  قشع  هلپ  ود ، نآ  زا  یکی  دراد و  هلپ  ود  ناـسنا  رگا  [ 34 . ] درامشیم قشع  يایند  ار  نافرع  ای 
هب دیزرو و  قشع  تایلجت  هب  دیاب  ارچ  تسا  تایلجت  هب  قشع  رگا  دوب ! دهاوخ  یسک  هچ  هب  قشع  نافرع ، سپ  تسین  نکمم  ادخ  هب  قشع 

. تسا رتابیز  نیرفآ  هام  تسابیز  هام  رگا  دیزرون ! قشع  یلجتم 
: يولوم هتفگ  هب 

دزاس رکش  هکنآ  ای  رتشوخ  رکش  تسود  يا 
دزاس رمق  هکنآ  ای  رتشوخ  رمق  تسود  يا 

رهوگ زا  زج  هب  دشاب  اهبیاجع ، رحب ، رد 
دزاس ررد  رحب و  وک  یناطلس  وچ  هن  اما 

دوخ هدنب  هب  تبـسن  صاخ  تبحم  یتروص  رد  ادخ  هک  انعم  نیا  هب  تسوا ؛ قولخم  ادخ و  نیب  هفرط  ود  ياهدـیدپ  تبحم ، رگید  يوس  زا 
تـسود ار  ادخ  زین  نانآ  دراد و  تسود  ار  نانآ  ادـخ  [ 35 « ] هَنّوبُحی مهّبُحی و  « ؛ دشاب هتـشاد  صاخ  تبحم  وا  هب  تبـسن  زین  هدـنب  هک  دراد 
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. دشاب ادخ  قشاع  مه  هدنب  هک  دشاب )  تسرد  ریبعت  نیا  رگا   ) دوشیم هدنب  قشاع  یتروص  رد  لاعتم  يادخ  ور  نیا  زا  دنرادیم .
: دیوگیم هک  هدنسیون  رگید  نخس  نیا  رب  انب 

. تسین تسرد  [ 36 « ] یهلا قشع  لومشم  دشابیم و  قوشعم  ناسنا  دوشیم و  ناسنا  قشاع  ادخ  تقیقح  رد  »

تسین نکمم  ادخ  تدابع  ضقانت 3 ؛ : 3  / 1  / 2

: تسا هدمآ  یناهیک  نافرع  باتک  رد 
: تسا عون  ود  رب  تدابع 

یب وا  نوچ  تسا و  ندوب  دنوادخ  تمدـخ  رد  یلمع  تدابع  دـنوادخ و  اب  یمالک  طابترا  يرظن ، تدابع  یلمع . تدابع  يرظن و  تدابع 
ناهج تمدخ  رد  یلمع  تدابع  هجیتن ، رد  دوش . وا  تایلجت  هب  فوطعم  دناوتیم  ًافرـص  ام  تمدخ  ور  نیا  زا  دشابیم ، ام  لمع  ره  زا  زاین 

: تفگ ناوتیم  هنوگچ  [ 37 …  ] تعیبط و ناسنا ، هب  تمدخ  ینعی  تسا ؛ ندوب  یتسه 
رب هراومه  نآرق  هک  یلاح  رد  ندوب ! قلخ  تمدـخ  رد  ینعی  تدابع  درادـن و  انعم  وا  تدابع  سپ  تسا  زاین  یب  ام  لـمع  ره  زا  ادـخ  نوچ 

رارق دوخ  ناگدنب  رب  هزور و …  زامن و  ریظن  ییاهتدابع  درامـشیم و  وا  هدنب  ار  یهلا  ناربمایپ  دـنکیم و  دـیکأت  ادـخ  تدابع  ترورض 
. تسا هداد 

: دومرف میرک  نآرق  دوب ! دهاوخن  تدابع  تقیقح  هرابرد  يدج  یفیرحت  تدابع  ندرک  انعم  روط  نآ  ایآ 
. تسا نیا  میقتسم  هار  هکدیتسرپب  ارم  [ 38 [ ؛» ٌمیقَتْسُم ٌطارِص  اذه  ینوُُدبْعا  ِنَأ  »

سدقلا حور  ارچ  ضقانت 4 ؛ : 4  / 1  / 2

: دیوگیم یناهیک  نافرع  هدنسیون 
قیرط زا  وا  تساوخرد  باوج  یلو  هیِلا ) اوُمیِقَتـساَف   ) دـنکیم تساوخرد  ادـخ  زا  ًامیقتـسم  دـشاب ، هتـشاد  یتساوخرد  ناسنا  هک  یماـگنه 

سدقلا حور  يرگ  هطـساو  نییعت  رب  یلیلد  هچ  [ 39 [ ؛ دش دهاوخ  هداد  خساپ   … لیئربج و ) سدـقلا ، حور  هللادـی ،  ) یناهیک روعـش  هکبش 
؟ دراد دوجو 

 ) تدحو هقلح  رگیدکی  اب  رفن  ود  دنک  اعدا  ناسنا  هک  نیا  فرص  هب  ایآ  دوشیم ! تفای  یبلطم  نینچ  یمالسا  فراعم  نافرع و  ياجک  رد 
َنیذَّلا َّنِإ  ْمَُکل  ْبِجَتْـسَأ  ینوُـعْدا  ُمُکُّبَر  َلاـق  َو   » هیآ رد  دوـشیم ! رـضاح  سدـقلا  حور  دـنهد  لیکـشت  [( 40 [ ؟ یکاردا تدـحو  مـه  نآ 

: تسا هتفگ  امش  راگدرورپ  [ 41 [ ؛» َنیرِخاد َمَّنَهَج  َنُولُخْدَیَس  یتَدابِع  ْنَع  َنوُِربْکَتْسَی 
ره هک  تسنیا  زا  نخـس  دنوشیم  خزود  دراو  ّتلذ  اب  يدوز  هب  دنزرویم  ّربکت  نم  تدابع  زا  هک  یناسک  مریذـپب  ار  امـش  ات  دـیناوخب  ارم 

. دنکیم تباجا  وا  دوخ  دشاب  هتشاد  لاعتم  يادخ  زا  یتساوخرد  ناسنا  هاگ 
. تسین نایم  رد  ياهطساو  چیه  هیآ ، رد 
: دومرف زین  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  میهاربا  ترضح 

[42 « ] ِنیفْشَی َوُهَف  ُتْضِرَم  اذِإ  َو 
. دهدیم افش  ارم  وا  موشیم  ضیرم  نم  هاگ  ره 

هطساو اهنت  یهلا ، روعش  ضقانت 5 ؛ : 5  / 1  / 2

: هدمآ رگید  ياج  رد 
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دوخ یهلادی  شقن  فلتخم  ياهتروص  هب  هک  تسا ، هللادی )  ) یهلا روعش  يدنمشوه و  دراد  دوجو  هک  ياهطـساو  اهنت  ادخ ، ناسنا و  نیب 
یهلا و تمکح  لیئربج ، سدقلا ، حور  هللا ، دی  هب  ار  یهلا  روعش  هدنسیون  [ 43 [ ؛ دشابیم الاب  ملاع  نییاپ و  ملاع  طابترا  لپ  هدومن ، افیا  ار 

زیچ کی  اهنیا  همه  زا  ناشروظنم  دوشیم  هدهاشم  ناشیا  هتشون  رد  هک  یترابع  عونت  اب  دسریم  رظن  هب  هک  دنکیم  ریبعت  دنوادخ  یهاگآ 
. تسا

. تسا لیئربج  سدقلا و  حور  ریبعت  نایم  نیا  زا  ریبعت  نیرتنشور 
ناگتشرف زا  میرک  نآرق  ریز  تسا ؛ راگزاسان  نآرق  تایآ  اب  بلطم  نیا  دنادیم . لیئربج  اهنت  ار  ناسنا  ادخ و  نیب  هطساو  ناشیا  نیا  رب  انب 
لئاـسرلا باـتک  رد  ییاـبطابط  همـالع  تاربدـم و …  لـیئاکیم ، کـلام ، توـملا ، کـلم  دـننام  تسا ؛ هدروآ  ناـیم  هب  نخـس  زین  يرگید 

. دناهداد صاصتخا  تادوجوم  ادخ و  نیب  طئاسو  زا  ثحب  هب  ار  هلاسر  کی  تسا ) هلاسر  هس  لماش  هک   ) هیدیحوتلا
؛ دـناهتفگ نخـس  تایاور  تایآ و  ساسا  رب  هکئالم  یـسرک و  شرع ، ملق ، حول ، بُجُح ، یهلا ، تافـص  امـسا و  تطاسو  زا  هلاسر  نیا  رد 

. تسا راگزاسان  نآرق  تایآ  اب  لیئربج  رد  ناسنا  ادخ و  نیب  تطاسو  راصحنا  نیا  رب  انب  [ 44]

یمالسا نافرع  اب  یناهیک  نافرع  هلصاف  : 2  / 2

هراشا

دروآیم رامـش  هب  كولـس  ریـس و  یعون  ار  نآ  و  [ 45  ] درامـشیم یناریا  یمالـسا و  نافرع  عبات  ار  بتکم  نیا  یناهیک  ناـفرع  راذـگناینب 
: تسا زیگنارب  لّمأت  تهج  دنچ  زا  تقباطم  نیا  هک  یلاح  رد  [ 46]

لوا تهج 

هظحالم نآ  فیرعت  رد  هک  ناـنچ   ) یناـهیک ناـفرع  رد  هک  نآ  لاـح  و  [ 47  ] تسادـخ اب  ناسنا  طباور  هرابرد  یمالـسا  نافرع  رظن  هدـمع 
بلاطم رد  هک  نانچ  تسا  شلاچ  راچد  ادـخ  تخانـش  رد  یناهیک  نافرع  هکلب  تسین  ناـیم  رد  ینخـس  ادـخ  ناـسنا و  هطبار  زا  دـیدومن )

: دیوگیم نافرع  هدیاف  فیرعت و  رد  ضراف  نبا  هیئات  حرش  رب  دوخ  همدقم  رد  يرصیق  تشذگ . نیشیپ 
یگنوگچ ملاع و  قیاقح  داعم و  أدبم و  لاوحا  نآ و  رهاظم  تافص و  امـسا و  تهج  زا  ناحبـس  يادخ  هب  تفرعم  زا : تسا  ترابع  نافرع 

دیق و ياهانگنت  زا  سفن  ندیناهر  يارب  هدهاجم  كولـس و  هویـش  تفرعم  دشاب و  تیدـحا  تاذ  نامه  هک  تقیقح  کی  هب  اهنآ  تشگزاب 
[48 . ] ّتیلک قالطا و  فصو  هب  ندش  فوصوم  ود  وخ  أدبم  هب  نآ  ندیسر  ییزج و  ياهدنب 

مود تهج 

بیترت هب  هک  یلحارم  لزانم و  زا  دصقم ي و  زا  تسزاغآ و  هطقن  زا  نخس  نافرع ، رد  ینعی  تسا ؛ كرحتم  ایوپ و  ینافرع  كولس  ریس و 
. تسا هدماین  نایم  هب  نخس  یکولس  نینچ  زا  یناهیک  نافرع  رد  اما  [ 49 . ] دسرب ییاهن  لزنمرس  هب  ات  دنک  یط  دیاب  کلاس 

موس تهج 

یط تادهاجم و  لالخ  رد  هار  کلاس  کی  هب  ًارصحنم  هک  دوریم  نخس  یبلق  تادراو  لاوحا و  هلسلس  کی  زا  ینافرع  كولس  ریس و  رد 
. درادن يراک  یبلق  تادراو  نینچ  هب  یناهیک  نافرع  اما  [ 50  ] دنربخیب تادراو  لاوحا و  نیا  زا  رگید  مدرم  دهدیم و  تسد  اهقیرط 
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مراهچ تهج 

دوش یهلا  تافص  امسا و  مامت  رهظم  ناسنا  دراد  یعس  دراد و  هجوت  یناسنا  ياهدادعتسا  اوق و  مامت  هب  تسا و  هبناج  همه  یمالـسا  نافرع 
کیدزن نتشیوخ و  رد  يراتفرگ  زا  ییاهر  نآ ، فده  هکلب  دیوگیمن  نخـس  یهلا  تافـص  امـسا و  زا  یناهیک  نافرع  هک  یلاح  رد  [ 51]

. دنکیم فیرعت  قلخ  هب  تمدخ  رد  ار  نافرع  رگیدکی و  هب  اهناسنا  ندش 

مجنپ تهج 

يدنه و بتاکم  ینابم  ساسا  رب  یناهیک  نافرع  رد  ناسنا  درادن . یمالـسا  نافرع  یـسانش  ناسنا  اب  یتهابـش  یناهیک  نافرع  یـسانش  ناسنا 
ریاس ناسنا ، تخانـش  هنوگ  نیا  کش  نودب  دوشیم . هتـسناد  اهارکاچ و …  ددـعتم ، ياهدـبلاک  ياراد  ینزوس ، بط  اگوی و  نوچ  ینیچ 

ینابم ساسا  رب  ناسنا  یفرعم  رب  دیکأت  بتکم  نیا  عقاو  رد  تشاد . دهاوخ  هارمه  هب  دوخ  اب  زین  ار  بتاکم  نیا  رد  وا  هب  طوبرم  ياههزومآ 
دـشاب يدنه  ناربهر  یخرب  هبرجت  رب  ینتبم  رگا  تسا و  ینایحو  هن  ینالقع و  هن  يدنه  بتاکم  رد  یـسانش  ناسنا  هنوگ  نیا  دراد . يدـنه 

؟ دوب دهاوخ  ناملسم  ناسنا  رب  یتجح  نانآ  هبرجت  ایآ 

ناهج یگراومادنا  : 3  / 2

: تسا هدش  ریسفت  تروص  دنچ  هب  و  [ 52  ] هدوب حرطم  هفسالف  نایم  رد  هتشذگ  زا  ناهج  تدحو  عوضوم 
هک ناهج ) حور  ای  یلک  سفن   ) تروص تدـحو  هیاس  رد  ناهج  تدـحو  تعیبط ، ناهج  ماظن  تدـحو  تعیبط ، ناـهج  یلاـصتا  تدـحو 

[53 . ] افرع طسوت  ناهج  نتـسناد  ریبک  ناسنا  لوا ، لقع  مان  هب  تروص  کی  لیذ  هللا  يوس  ام  مامت  تدـحو  تسا ، نآ  يازجا  مامت  لـماش 
میدق زا  هچنآ  اب  توافتم  تسیهاگدید  [ 54  ] تسا حرطم  یناهیک  نافرع  رد  هک  نآ  ییاتکی  یتسه و  ناهج  ندوب  هدـحاو  نت  عوضوم  اما 

. تسا هدوب  حرطم  هفسالف  نایم  رد 
: دیوگیم يرهطم  دیهش  دوشیم . ریبعت  ناهج  یگراو » مادنا   » هب هاگدید  نیا  زا 

وضع هطبار  لک ، اب  تعیبط  يازجا  هطبار  هک  نیا  ینعی  ار -  یگراو » مادنا   » لصا لگه ، ناملآ  گرزب  فوسلیف  صخالاب  دیدج ، هفـسالف 
. دناهدرک دییأت  تسا –  مادنا  اب 

ینعی لگه  يدام  ناوریپ  وا . هفـسلف  لوصا  همه  لوبق  رب  تسا  فقوتم  اـهنآ  لوبق  هک  دزادرپیم  بلطم  نیا  تاـبثا  هب  یلوصا  يور  لـگه 
ای ءایـشا » یناگمه  طابترا  لصا   » ای لباقتم » ریثأت  لصا   » ناونع تحت  هتفرگ و  لگه  زا  ار  لصا  نیا  زین  کـیتکلاید  مسیلاـیرتام  نارادـفرط 
هن تسیکیناگرا  هطبار  تعیبط ، رد  لک  اـب  ءزج  هطبار  هک  دنتـسه  یعدـم  دـننکیم و  عاـفد  نآ  زا  تدـش  هب  اـهداضت » یگتـسبمه  لـصا  »

: دیوگیم سپس  [ 55 [ ؛ دننک تابثا  دنناوتیمن  ار  یکیناکم  هطبار  زج  دنیآ  یمرب  تابثا  ماقم  رد  هک  اجنآ  یلو  یکیناکم ،
اب وضع  هطبار  لک ، اب  ءازجا  هطبار  تسا و  مادـنا  کی  هلزنم  هب  دوخ  لک  رد  ناهج  هک  نیا  يدام ، هفـسلف  لوصا  يور  هک  تسنیا  تقیقح 

[56 [ ؛ تسا تابثا  لباقریغ  تسا  مادنا 

؟ تسیچ یناهیک  روعش  : 4  / 2

: دننام تسا ؛ هدرک  دای  يرگید  ددعتم  تاریبعت  اب  یناهیک  روعش  زا  [، 57  ] دوخ باتک  ود  رد  هدنسیون 
، سدـقلا حور  یهلا ، روعـش  دـنوادخ ، یهاگآ  روعـش و  یناهیک ، يدنمـشوه  یتسه ، ناهج  رب  مکاح  يدنمـشوه  یناـهیک ، روعـش  هکبش 
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زاجم نارگید  يارب  یهلا  روعـش  ای  یناهیک و  روعـش  هکبـش  زا  ریغ  يرگید  مان  اب  ار  لاصتا  نیا  یفرعم  لاح ، نیا  اب  هللا و …  دـی  لـیئربج ،
نیب یگنهامه  رد  ار  يدـیدش  يراگزاسان  قوف ، تاریبعت  هب  لوا  هاگن  رد  ام  هک  تسا  نشور  [ 58 . ] درامشیم فارحنا  ثعاب  دنادیمن و 

؟ تسیچ یناهیک  روعش  تقیقح  هک  دش  دهاوخن  مولعم  میریذپب  ار  تاریبعت  نیا  همه  میهاوخب  رگا  میباییم ! تاریبعت  نیا 
رب مکاح  يدنمشوه  ار  یناهیک  روعش  رگید ، دراوم  رد  يو  ای …  هللا و  دی  ای  لیئربج )  ) سدقلا حور  ای  تسادخ  یهاگآ  ملع و  نامه  ایآ 

نادـیم  » رد يژرنا ، یناـهیک ، روعـش  رثا  رب  اریز  درامـشیم  ملاـع  رد  دوجوم  تکرح  هب  نداد  تهج  ار  نآ  درکراـک  و  [ 59  ] یتسه ناهج 
روعـش نیا  تیمها  [ 60 [ ؛ دـشاب هتـشاد  دوجو  دـناوتیمن  يا  يژرنا  هنوـگ  چـیه  ینادیم ، نینچ  دوـجو  نودـب  هتفرگ و  لکـش  روـعش ي »

: دیسرپ دیاب  [ 61  ] دریگیم رارق  اهناسنا  همه  يرکف  يانبریز  هک  تسیدح  ات  یناهیک 
. دوب دهاوخ  نانآ  ریگنماد  یلح  لباق  ریغ  تالکشم  ًاموزل  ایآ  دندیسرن  رظن  كارتشا  هطقن  نیا  هب  اهناسنا  رگا 

هنوگچ ناسنا  اب  یتسه  ناهج  رب  مکاح  روعـش  نیا  هطبار  هک  نیا  رگید  هتکن  دـناهدوب ؟ هنوگچ  دـناهدرک  یگدـنز  نونکات  هک  ییاهناسنا 
؟ تسا

تروص نیا  رد  دـنراد ، طابترا  رگیدـکی  اب  شنیرفآ  لصا  رد  ینعی  تسا  ینیوکت  هطبار  رگا  يدادرارق :؟ ای  تسا و  ینیوکت  ای  هطبار  نیا 
: دوش هتفگ  ات   ) درادن تابثا  هب  زاین 

ناـسنا نیا ، رب  هفاـضا  دـشاب ؟ اـنبریز  دـناوتیم  يداد  رارق  هلأـسم  کـی  هنوـگچ  تسیدادرارق  هطبار  رگا  و  نآ )» تاـبثا  هـبرجت و  زا  سپ  »
وزج رگا  نآ ؟ زا  جراخ  ای  تسیتسه  ناهج  وزج  یناهیک  روعـش  هک : نیا  دـعب  هتکن  ددـنبب . يدادرارق  یناهیک  روعـش  هکبـش  اـب  دـناوتیمن 

ناوتیم هنوگچ  تسا  ناهج  زا  جراخ  رگا  تسا و  دنمزاین  كّرحم  هب  تروص  نبا  رد  هدوب و  تکرح  ياراد  دیاب  زین  شدوخ  تسا  ناهج 
؟ تسیچ یناهیک  روعش  تابثا  هار  دومن ؟ تابثا  ار  نآ 

اب ناوتیمن  ار  یناهیک  روعـش  اریز  دوب  دـهاوخن  یـسح  هبرجت  نآ ، تابثا  لیلد  کـشیب  یحو ؟ لـقع ؟ دوهـش ؟ فشک و  یـسح ؟ هبرجت 
ناوتیمن ار  يدوهـش  ره  نیا ، زا  هتـشذگ  تسین . تجح  نارگید  يارب  تسیـصخش و  ياهلأـسم  زین  دوهـش  فشک و  درک . كرد  ساوح ،

: دنتسه هتسد  ود  رب  تافشاکم  اریز  درمش ؛ حیحص 
یناطیـش ياهفـشاکم  یناهیک ، روعـش  فشک  یعدـم  هک  دوریمن  لامتحا  ایآ  [ 62 . ] یناطیـش تافـشاکم  ینامحر و  ینابر و  تافـشاکم 

ار یناطیـش  ياهاقلا  میرک  نآرق  دوشیم . هدهاشم  وا  ياههشیدـنا  ریاس  رد  يرایـسب  ياهيراومهان  اهشلاچ و  یتقو  هژیو  هب  تسا  هتـشاد 
: درامشیم هنتف  یگتفشآ و  أشنم 

هلداجم هب  امـش  اب  ات  دـننکیم ، اـقلا  هناـیفخم  یبلاـطمدوخ  ناتـسود  هب  نیطایـش  [ 63 [ ؛» ْمُکُولِداـُجِیل ْمِِهئاـِیلْوَأ  یلِإ  َنوُحُوَیل  َنیطاـیَّشلا  َّنِإ  »
؟ تسیچ یلقع  لیلد  نآ  میسرپیم  دشاب  یلقع  لالدتسا  یناهیک ، روعش  تابثا  لیلد  رگا  اما  دنزیخرب و 

ار نآ  تسیهلا  یحو  نآ  لیلد  رگا  دیرمشیم . یناهیک  روعش  هب  تکرح  زاین  يانعم  هب  ار  كرحم  هب  تکرح  زاین  هنوگچ  رگید  ترابع  هب 
؟ تسا هدش  هدرمش  یتسه  ناهج  تکرح  يارب  لماع  اهنت  هدش  هتفگ  رگا  تسا و  هدش  هتفگ  یلماع  نینچ  یهلا  یحو  رد  ایآ  دینک . نایب 

لامک تردق و  لباقت  : 5  / 2

نافرع  » ای ناـفرع  يو  رظن  هب  [ 64 . ] دـنادیمن عمج  لباق  ار  اهنآ  هدومن و  رارقرب  لباقت  لامک ، تردـق و  نیب  لـصا  دـنچ  نیا  رد  هدنـسیون 
فدـه هک  تسه  ناکما  نیا  اریز  تسین ؛ رارقرب  لباقت  هطبار  ًاموزل  لامک ، تردـق و  نیب  هک  یلاح  رد  تردـق .» نافرع   » ای تسا و  لامک »

زا ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  حیسم  ترضح  دهد ؛ رارق  لامک  ریسم  رد  ار  ییاروام  تردق  ینعی  دشاب ؛ لامک  مه  تردق و  مه  ییاروام  لئاسم  زا  یـسک 
ار ابس  هکلم  تخت  وا  داد ؛ رارق  ابس  هکلم  تیاده  ریسم  رد  ار  دوخ  تردق  نامیلس  ترضح  [ 65  ] دادیم ربخ  مدرم  ياههناخ  نورد  هقوذآ 
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درک و بجعتم  ار  ابـس  هکلم  هنیگبآ  خاک  تخاـس  اـب  و  [ 66  ] دروآ دوخ  دزن  تداع  قراـخ  تروص  هب  دوخ  نا  مزـالم  زا  یکی  تردـق  اـب 
نآ ياراد  رـشب  زا  هتـسیاش  يدارفا  تسا  نکمم  اریز  دومن ؛ یفن  دـیابن  ار  تردـق  لـصا  نیا  رب  اـنب  [ 67 . ] دوـمن مهارف  ار  وا  تیادـه  هنیمز 

. دننک تیریدم  یبوخ  هب  ار  نآ  دنشاب و 
هیـضق کی  نیا  اما  تسین  هتـسیاش  هدومن  رکذ  ناشیا  هک  یفادـها  ضارغا و  اب  یلومعم و  ياـهناسنا  يارب  هدنـسیون  رظن  دروم  تردـق  هلب 

. دوشیمن یمومع 

ضیوفت هار  طقف  : 6  / 2

ناینب رظن  رد  یناهیک  روعش  تیمها  هب  هجوت  اب  تسیعادبا و  داینبون و  یشور  نیا  رب  انب  درادن  هنیشیپ  نونکات  یناهیک  نافرع  یلمع  كولس 
. تسا یناهیک  روعش  زا  يدنمهرهب  يارب  یکولس  لمعلاروتسد  عیرشت  هلزنم  هب  یشور  نینچ  عادبا  راذگ ،

رـسیم یناهیک  روعـش  لرتنک  تیزکرم  ضیوفت  لاناک  زا  اهنت  ار  هکبـش  نیا  هب  لاصتا  هک  دـنادیم  دوخ  قح  یناـهیک  روعـش  هکبـش  عدـبم 
باتک و هعلاطم  ریظن  رگید  ياههار  زا  يریگارف  لباق  دـشاب و  هتـسباو  تیزکرم  نیا  هب  دـیاب  ًامتح  تیاهن  رد  هکبـش  نیا  هب  لاـصتا  دـنادب .

؟ تسا ضیوفت  طقف  هار ، اهنت  ارچ  هدمآ ؟ اجک  زا  يراصحنا  قح  نیا  لاح  [ 68 . ] تسین هتشون 

افش سدقلا و  حور  ارچ  : 7  / 2

مینک ریسفت  لیئربج  هب  ار  سدقلا  حور  هچ   ) دوشیمن هدهاشم  افش  سدقلا و  حور  نیب  يدنویپ  یمالـسا  تایاور  تایآ و  زا  کی  چیه  رد 
[70 . ] دوشیم هدید  تیحیسم  نییآ  رد  يدنویپ  نینچ  هلب  [(. 69  ] رگید يدوجوم  هب  هچ  و 

تدحو داجیا  يراگنا  هداس  : 8  / 2

نافرع هداس  راک  زاس و  اب  هک  تسین  یناسآ  راک  ردـق  نآ  یناسنا  تدـحو  داجیا  اما  تسا  تدـحو  داجیا  یناهیک  نافرع  فادـها  زا  یکی 
تسد نآ  هب  ناوتب  [ 71  ] یناهیک روعش  يدنمشوه و  رد  رظن  كارتشا  قفاوت و  ًافرص  یتسه و  ناهج  ندوب  هدحاو  نت  كرد  ینعی  یناهیک 

ياهمانرب هب  نانآ  نیب  تدـحو  داجیا  يارب  هک  ینورب  ینورد و  یعاـمتجا و  يدرف ، هدـیچیپ  داـعبا  ياراد  تسیدوجوم  ناـسنا  اریز  تفاـی ؛
. تسا زاین  عماج ، هدش و  باسح 

. تسا هدیرفآ  ار  ناسنا  هک  تسا  هتخاس  یسک  تسد  زا  اهنت  دشاب و  گنهامه  ناسنا  دوجو  اب  دیاب  مجسنم  عماج و  راک  زاس و  نیا 
: تسا لیذ  هیآ  هنیمز  نیا  رد  نآرق  رامشیب  تایآ  زا  یکی  دنناسرب ؛ تدحو  هب  ار  اهناسنا  هک  تسنیا  زین  ایبنا  تثعب  زا  فده 

« ِهیف اوُفَلَتْخا  اَمیف  ِساَّنلا  َْنَیب  َمُکْحَِیل  ِّقَْحلِاب  َباتِْکلا  ُمُهَعَم  َلَْزنَأ  َو  َنیرِْذنُم  َو  َنیرِّشَبُم  َنیِِّیبَّنلا  ُهَّللا  َثَعَبَف  ًةَدِحاو  ًۀَّمُأ  ُساَّنلا  َناک  ُساَّنلا   َ ناَک »
[72]

. تشادن دوجو  اهنآ  نایم  رد  يداضت  و  دندوب ؛ هتسد  کی  زاغآرد )  ) مدرم
ات تخیگنارب  ار  ناربمایپ  دنوادخ  لاح ) نیا  رد  دش ، ادیپ  اهنآ  نایم  رد  ییاهداضت  تافالتخا و  دـمآ و  دـیدپ  تاقبط  عماوج و  جـیردت  هب 

فالتخا هچنآ  رد  مدرم  نایم  رد  ات  دومن  لزان  اـهنآ  اـب  درکیم  توعد  قح  يوس  هب  هک  ینامـسآ  باـتک  دـنهد و  میب  تراـشب و  ار  مدرم 
. دننک يرواد  دنتشاد 
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. دناهتخادرپ هیآ  نیا  ریسفت  هب  هحفص  رد 60  ادودح  نازیملا  ریسفت  رد  ییابطابط  همالع 
؟ تسیچ اهناسنا  نیب  تدحو  داجیا  يارب  میرک  نآرق  راکهار  مینیبب  تسین  رتهب  ایآ  نیا  رب  انب 

دینک يرای  ار  ادخ  رگا  [ ) 73 « ] ْمُکَماَْدقَأ ْتِّبَُثی  َو  ْمُکْرُْصنَی  َهَّللااوُرُْصنَْتنِإ   » هیآ هب  مینک و  هدایپ  یبوخ  هب  هتفرگ و  شیپ  ار  راکهار  نیمه  رگا 
هجیتن میاهدومیپ . ار  تسرد  یهار  انیقی  مینک  هجوت  دزاسیم ) راوتسا  ار  ناتیاه  ماگ  دنکیم و  يرای  ار  امش 

یسانش ناسنا  یسانش ، ناهج  اریز  تسناد ؛ یمالسا  نافرع  ریسم  رد  یمالسا و  ياههزومآ  اب  گنهامه  ینافرع  ناوتیمن  ار  یناهیک  نافرع 
زین بتکم  نیا  رد  هدـش  حرطم  یلمع  كولـس  تسین . اـهنآ  زا  هتـساخرب  هتـشادن و  یناوخ  مه  یمالـسا  ياـههزومآ  اـب  نآ  یـسانشادخ  و 
هدش بتکم  نیا  رد  طاقتلا  أشنم  يدـج  روط  هب  نوگانوگ  بتاکم  ینابم  زا  هدافتـسا  یمالـسا . نافرع  كولـس  ریـس و  اب  توافتم  تسیهار 

. تسا
. تسا هتخاس  ناوارف  تمحز  راچد  ار  دوخ  ینامردارف ، يرظن  هیجوت  ینعی  فده ؛ هب  ندیسر  يارب  بتکم  نیا  راذگناینب  ییوگ 

***********

عبانم

. میرک نآرق  . 1
.1417 یمالسالا ، رشنلا  هسسؤم  مق ، هغالبلا ، جهن  یضرلا ، فیرشلا  دیسلا  . 2

زیئاپ 1373. یمالسا ، تاغیلبت  نامزاس  رشن  پاچ و  زکرم  نارهت ، هفسلف ، شزومآ  يدزی ، حابصم  یقت  دمحم  داتسا  . 3
.1387 عجشا ، ادن -  نارهت ، رگید ، يرظنم  زا  ناسنا  يرهاط ، یلع  دمحم  . 4

.1981 یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  توریب ، ۀعبرالا ، ۀیلقعلا  رافسالا  یف  ۀیلاعتملا  ۀمکحلا  يزاریشلا ، دمحم  نیدلاردص  . 5
، ینیمخ ماما  یـشهوژپ  یـشزومآ و  هسـسؤم  تاراشتنا  زکرم  مق ، یمالـسا ، نافرع  يوجتـسج  رد  يدزی ، حابـصم  یقت  دمحم  هللا  تیآ  . 6

ناتسبات 86.
.1415 یمالسالا ، رشنلا  ۀسسؤم  مق ، هیدیحوتلا ، لئاسرلا  یئابطابطلا ، نیسح  دمحم  دیسلا  همالعلا  . 7

، نارهت یبلاـط ، دوعـسم  زا  میدـقت  قـیقحت و  یلمآ و  هداز  نسح  هللا  تـیآ  زا  قـیلعت  حیحـصت و  ۀـموظنملا ، حرـش  يراوزبـسلا  قـقحملا  . 8
.1379 بانرشن 1369 - 

راهب 1388. راگدنام ، هشیدنا  تاراشتنا  نارهت ، هقلح ،)  ) یناهیک نافرع  يرهاط ، یلعدمحم  سدنهم  . 9
، مق هیملع  هزوح  یمالسا  تاغیلبت  رتفد  مق ، فوصت ، لئاسم  لوصا  یلماکت و  ریس  رد  یقیقحت  يرظن ، نافرع  یبرثی ، ییحی  دیـس  رتکد  . 10

.1374
.1387 ین ، رشن  نارهت ، راّیس ، زوریپ  همجرت  میلشروا ، سدقم  باتک  ساسا  رب  دیدج  دهع  . 11

. فلتخم تادلجم  اردص ، تاراشتنا  نارهت ، يرهطم ، دیهش  داتسا  راثآ  هعومجم  يرهطم ، یضترم  . 12
.1379 نازرف ، نارهت ، ینافرع ، تاحالطصا  گنهرف  هوژپ ، شناد  رهچونم  رتکد  . 13

تمکح 1375. تاراشتنا  نارهت ، یناهفصا ، یجان  دماحزا  حیحصت  قیقحت و  نیهلاتملا  ردص  یفسلف  لئاسر  هعومجم  نیهلأتملاردص  . 14
همدقم و ۀیلامکلا ، مولعلارارـسایف  ۀـیهلالا  رهاظملا  نیهلاتملا  ردـص  ق 16 . ه . نارهت 1302  ۀعـستلالئاسرلا ، ۀعومجم  نیهلاتملاردـص ، . 15

.1387 نارهت ، ياهنماخ  دمحمدیس  زا  قیلعت  حیحصت و 
رازفامرن زا  هدافتسا  اب   ) میرک نآ  رُقلل  یعوضوملا  ریسفّتلا  یف  دیدج  بولـُسا  نارُقلا  ُتاحفَن  يزاریـش  مراکم  یمظعلا  هللا  ۀیآ  ۀحامـس  . 17

یمالسا مولع  يرتویپماک  تاقیقحت  زکرم  يزاریش ، مراکم  هللا  تیآ  راثآ  هعومجم 
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***********
ص 55. یناهیک ، نافرع  يرهاط ، یلعدمحم  [ 1]

ص 17. رگید ، يرظنم  زا  ناسنا  ص 105 و 107 و  نامه ، [ 2]
ص 73. نامه ، [ 3]

ص 35 – 38. رگید ، يرظنم  زا  ناسنا  يرهاط ، یلع  دمحم  [ 4]
ص 40 و 41. نامه ، [ 5]

ص 119. یناهیک ، نافرع  [ 6]
نامه 58. [ 7]

ص 40. رگید ، يرظنم  زا  ناسنا  ص 60 ، نامه ، [ 8]
. اجنامه رگید ، يرظنم  زا  ناسنا  [ 9]

ص 86 نامه ، [ 10]
ص 198. رگید ، يرظنم  زا  ناسنا  ص 93 و 95 و  یناهیک ، نافرع  [ 11]

ص 109 یناهیک ، نافرع  [ 12]
ص 27. رگید ، يرظنم  زا  ناسنا  [ 13]

ص 73. یناهیک ، نافرع  [ 14]
ص 56 و 58. نامه ، [ 15]

ص 17. رگید ، يرظنم  زا  ناسنا  ص 105 و 107 و  نامه ، [ 16]
ص 94. رگید ، يرظنم  زا  ناسنا  هب  دیرگنب  [ 17]

ص 80 و 81. یناهیک ، نافرع  [ 18]
نامه ص 82. [ 19]

ص 99. رگید ، يرظنم  زا  ناسنا  نامه ص 110 و  [ 20]
ص 91. رگید ، يرظنم  زا  ناسنا  [ 21]

یناهیک ص 82. نافرع  [ 22]
نامه ص 86. [ 23]

نامه ص 47 و 50. [ 24]
نامه ص 105. [ 25]

ص 18. رگید ، يرظنم  زا  ناسنا  [ 26]
 … «. تسام گنهرف  زا  هتساخرب  یمالسا و  یناریا و  نافرع  هک  هقلح ،)  ) یناهیک نافرع  : » ص 51 … یناهیک ، نافرع  [ 27]

ص 124 هقلح ،)  ) یناهیک نافرع  [ 28]
. صالخا هروس  [ 29]

تایآ 22 – 24. رشح ، [ 30]
هبطخ 49. هغالبلا ، جهن  [ 31]

. تسا قشع  رد  طارفا  نامیه »  » تبحم و رد  طارفا  قشع  طرفم ، تبحم  قشع ، [ » 32]
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ص 52. ینافرع ، تاحالطصا  گنهرف  هوژپ ، شناد  رهچونم  رتکد 
ص 139. یناهیک ، نافرع  هب : دیرگنب  [ 33]

ص 80. رگید ، يرظنم  زا  ناسنا  [ 34]
.54 هدئام ، [ 35]

ص 124. یناهیک ، نافرع  [ 36]
ص 137. نامه ، [ 37]

.61 سی ، [ 38]
ص 86. نامه ، [ 39]

ص 56. یناهیک ، نافرع  هب : دیرگنب  [ 40]
.60 رفاغ ، [ 41]

.80 ءارعش ، [ 42]
ص 119. نامه ، [ 43]

. دعب هب  ص 122  هیدیحوتلا ، لئاسرلا  ییابطابط ، نیسح  دمحم  دیس  [ 44]
ص 51. یناهیک ، نافرع  هب : دیرگنب  [ 45]

ص 55. نامه ، [ 46]
.27 ص : يرهطم ج 23 ، دیهش  داتسا  راثآ  هعومجم  يرهطم ، یضترم  [ 47]

ص 232. يرظن ، نافرع  یبرثی ، ییحی  دیس  رتکد  هب : دیرگنب  [ 48]
. نامه [ 49]

ص 28. نامه ، [ 50]
ص 132. یمالسا ، نافرع  يوجتسج  رد  يدزی ، حابصم  یقت  دمحم  هللا  تیآ  [ 51]

،522 ص : ج 3 ، هموظنملا ، حرـش  يراوزبـسلا ، قـقحملا  ، 164 ص : هعـستلا ، لـئاسرلا  هعوـمجم  يزاریـشلا ، نیهلاتملاردـص  ك . ر . [ 52]
لئاسر هعومجم  يزاریـشلا ، نیهلاتملاردـص  ، 117 ص : ج 7 ، هعبرـالا ، هیلقعلا  رافـسالا  یف  هیلاـعتملا  همکحلا  يزاریـشلا ، نیهلاتملاردـص 

.28 ص : هیلامکلا ، مولعلارارسا  یف  هیهلالا  رهاظملا  يزاریشلا ، نیهلاتملاردص  ، 427 ص : نیهلاتملاردص ، یفسلف 
ص 378 ج 1 ، هفسلف ، شزومآ  يدزی ، حابصم  یقت  دمحم  داتسا  [ 53]

ص 56 و 64 و 131 و 132. یناهیک ، نافرع  هب  دیرگنب  [ 54]
ص 136. ج 2 ، نامه ، يرهطم ، یضترم  [ 55]

. نامه [ 56]
«. رگید يرظنم  زا  ناسنا   » و یناهیک » نافرع  [ » 57]

ص 90. یناهیک ، نافرع  [ 58]
ص 60. نامه ، [ 59]

ص 55. رگید ، يرظنم  زا  ناسنا  [ 60]
ص 58. یناهیک ، نافرع  [ 61]

ص 301. نامه ، يدزی ، حابصم  یقت  دمحم  هللا  تیآ  [ 62]
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.121 ماعنا ، [ 63]
ص 26. رگید ، يرظنم  زا  ناسنا  [ 64]

نارمعلآ 49 [ 65]
لمن 38 و 39. [ 66]

لمن 44. [ 67]
ص 100. رگید ، يرظنم  زا  ناسنا  [ 68]

، نارقلا تاحفن  يزاریش ، مراکم  یمظعلا  هللا  هیآ  هحامـس  هب : دیرگنب  دوریم . راک  هب  انعم  دنچ  هب  یمالـسا  گنهرف  رد  سدقلا  حور  [ 69]
.92 ص : ج 9 ،

ص 850 و 851. راّیس ، زوریپ  همجرت  دیدج ، دهع  هب  دیرگنب  [ 70]
ص 58. یناهیک ، نافرع  [ 71]

.213 هرقب ، [ 72]
.7 دمحم ، [ 73]

ادخ تمس  هب  ای  ناهیک  تمس  هب  نافرع 

: هدیکچ
نآ یفنم  تبثم و  تاکن  یمالسا  نافرع  مالسا و  ینابم  اب  نآ  قیبطت  اب  دزادرپیم و  یناهیک  نافرع  لوصا  ینابم و  یـسررب  هب  شهوژپ  نیا 

: همدقم دهدیم . رارق  یبایزرا  دروم  ار 
ار نآ  هک  تسا  هدـیدرگ  هئارا  یمالـسا  نافرع  زا  يدـیدج  شیارگ  ناریا ، رد  یبرغ  یقرـش و  یناـفرع  ياهـشیارگ  عاونا  یفرعم  هرود  رد 
اب هلباـقم  ار  دوـخ  فدـه  هک  دـشابیم  يرهاـط  یلعدـمحم  ياـقآ  یناـفرع  شیارگ  نیا  هدـنهد  هئارا  دـنمانیم . هقلح  اـی  یناـهیک  ناـفرع 

شالت یمالـسا ، تایاور  تایآ و  یمالـسا و  ناـفرع  یناـبم  یخرب  زا  هدافتـسا  اـب  شیارگ  نیا  درادیم . ناـیب  یتادراو  روهظون  ياـهنافرع 
نیا رد  هنافـسأتم  دیامن . هئارا  دوخ  بطاخم  هب  یمالـسا  نافرع  مالـسا و  ینابم  اب  یمالـسا  نافرع  زا  باذج  دیدج و  يدرکیور  ات  دنکیم 

تافارحنا و راچد  هتـشادن و  قباطت  یمالـسا  نافرع  مالـسا و  یناـبم  اـب  نادـنچ  ناـفرع ، زا  درکیور  شیارگ و  نیا  یناـبم  لوصا و  دـنور ،
. دشابیم یتاطاقتلا 

هب میراد  دـصق  هلاـقم  نیا  رد  میزادرپیم . یناـفرع  شرازگ  نـیا  رد  يداـقتعا  طاـقتلا  اـی  فارحنا و  دراوـم  زا  یخرب  هـب  یـسررب  نـیا  رد 
: مییوگ خساپریز  تالاؤس 

؟ دراد تقباطم  یمالسا  نافرع  مالسا و  لوصا  ینابم و  اب  هقلح ، ای  یناهیک  نافرع  ایآ   – 1
؟ دشاب یعیش  یمالسا  نافرع  فرعم  دناوتیم  یناهیک  نافرع   - 2

؟ دشاب اشگهار  یفارحنا  یلعج و  ياهنافرع  موجه  ربارب  رد  دناوتیم  یناهیک  نافرع   - 3
یلع دـمحم  ياقآ  ملق  هب  هقلح )  ) یناهیک ناـفرع  لوا  رتفد  یـسررب ، نیا  رد  هدـننک ؟ هارمگ  اـی  تسا  هدـش  تیادـه  یناـهیک ، ناـفرع   - 4

. دریگیم رارق  یسررب  دروم  یناجیرال ، يروصنم  لیعامسا  رتکد  همدقم  اب  يرهاط و 
: لوا راتفگ 

یناجیرال يروصنم  لیعامسا  رتکد  همدقم  دقن 
: مود راتفگ 
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. یناهیک نافرع  ینابمو  لوصا  یسررب 
: موس راتفگ 

: لوا راتفگ  یناهیک  نافرع  همانساسا  یسررب 
نامز رد  ار  فلتخم  نایادـخ  شیادـیپ  باتک ، نیا  همدـقم  رد  یناجیرال  يروصنم  رتکد  یناجیرال  يروصنم  لیعامـسا  رتکد  همدـقم  دـقن 

فلتخم و نایادـخ  شیادـیپ  هب  هک  دـنادیم  اـهناسنا  حور  رد  دوجوم  يرطف  شواـک  يرگوجتـسج و  سح  لـیلد  هب  نیتسخن ، ياـهناسنا 
هجیتن ار ، فلتخم  نایادخ  قلخ  يزاس و  هروطسا  ناریا » يریطاسا  خیرات   » باتک هب  دانتسا  اب  ناشیا  دسریم . يرورپداهن  يزاس و  هروطسا 

هب ار  نیتسخن  ياهناسنا  لیلحت ، نیا  رد  ناشیا  دـنادیم . ثداوح  زا  سرت  اهوزرآ و  ندروآرب  رد  اـهناسنا  فعـضو  یگدـنامرد  یناوتاـن و 
تحت ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  مدآ  ترـضح  تقلخ  يادـتبا  زا  يرـشب ، نیتسخن  عماوج  رد  اهناسنا  عقاو  رد  دـنهدیم . ناشن  یهلا  ءایبنا  تلاسر  زا  رود 
خیرات لوط  رد  اهناسنا  شیارگ  تلع  ( 1  ) دناهدوب یتسرپ  اتکی  تهج  ینید  میهافم  ياراد  هراومه  دناهدوب و  یهلا  ءایبنا  تیادـه  میلعت و 

. تسا هدوب  ناطیش  طسوت  اهناسنا  ندومن  هارمگ  تافارحنا و  فلتخم ، نایادخ  يزاس  هروطسا  یتسرپ و  تبو  ییادخ  دنچ  هب 
رد ار  ینیمز  نایادخ  مسجت  ییادخ و  دنچ  رکفت  رـشب ، نهذ  فیرحتاب  خـیرات  لوط  رد  نیطایـش  اما  دنـشابیم  تسرپ  اتکی  ًاترطف  اهناسنا 

. تسا هدوبن  رشب  ياهزاین  اب  اتسار  مهو  يرطف  يرما  فارحنا  نیا  يریگ  لکش  ( 2  ) تسا هدومن  ءاقلا  رشب  نایم 
. دنیامنیمن ظاحل  ییادخ  دنچ  رکفت  يریگ  لکش  رد  ار  ناطیش  شقن  رـشب و  تیاده  رد  ار  یهلا  ءایبنا  شقن  هرود  نیا  رد  ناشیا  عقاو  رد 

باتک هب  دانتسا  اب  دنادیم و  ناسنا  نهذ  رد  یفسلف  ياهلاؤس  هفسلف و  يریگ  لکش  هب  ار  ناسنا  رکفت  دشرریـس  هلحرم ، نیا  زا  سپ  ناشیا 
عقاو رد  دسریم . ناییاطـسفوس  يریگلکـش  هرود  هب  ات  دنرامـش  یمرب  ار  نآ  یلماکت  ریـس  نانوی و  هفـسلف  فلتخم  راودا  یتسه » ناسنا و  »

نانوی یفسلف  رکفت  تمدق  هک  یلاح  رد  دشابیم ، رشب  يرکفت  دشر  مود  هلحرم  نانوی ، رد  یفـسلف  رکفت  يریگلکـش  دنراد ، داقتعا  ناشیا 
رایسب رـشب ، دشر  ریـس  اما  دمآ . دوجو  هب  ناتـساب  ناریا  یناورـسخ  تمکح  ریثأت  تحت  هک  ددرگیم . زاب  شیپ  لاس  اتلاس 3000  هب 2500 
ماَلَّسلا ِْهیَلَع  حون  ترضح  هرود  رد  تس . هدومن ا  یط  ءایبنا  طسوت  دنوادخ  ملاع و  یـسانش  یتسه  رد  ار  دوخ  یلاعت  لحارم  نیا ، زا  رتلبق 

. دشابیم نانوی  یفسلف  تالاؤس  زا  رتالاب  رایسب  دیدرگ ، هئارا  زور  نآ  رشب  هب  ربمایپ  نیا  طسوت  هکی  كرد  یهاگآ و  حطس 
تـالوزن شیازفا  ادـخ و  یگدـنب  شتـسرپ و  ناـیم  طاـبترا  شموق ، يارب  ملاـع  دـنوادخ و  یـسانش  یتـسه  رد  ماَـلَّسلا  ِْهیَلَع  حون  ترـضح 

فلتخم عاونا  تقلخ  نایم  طاـبترا  اـههناخدور ، اـهغاب و  يزبسرـس  نادـنزرف و  تورث ، شیازفا  اـب  ادـخ  یگدـنب  ناـیم  طاـبترا  ینامـسآ ،
دیـشروخ و نامـسآ و  رد  هاـم  هاـگیاج  دـنوادخ ، طـسوت  هقبط  هقبط  لکـش  هب  نامـسآ  هقبط  تفه  شنیرفآ  دـنوادخ ، تمظعو  اـهناسنا 

طابترا داعم ، تقلخ و  نایم  طابترا  تاتابن ، اب  نآ  تهابـش  كاخ و  زا  ناسنا  تقلخ  نایم  طابترا  دـنوادخ ، نامـسآ و  رد  شایگدـنزورف 
قلاخ اب  نآ  طابترا  ملاع و  یسانش  یتسه  زا  حطـس  نیا  ( 3 . ) دیامنیم نایب  ار  نآ ، حطـسرد  اههار  يریگ  لکـش  نیمز و  یگدرتسگ  نایم 

. دشابیم ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  حون  ترضح  هرود  رد  يرشب  رکفت  حطس  هدنهد  ناشن  یتسه ،
رکفت و يریگلکـش  زاغآ  دـیامنیمن و  ظاحل  ار  ءاـیبنا  شقن  يرـشب ، هشیدـنا  یلاـعت  دـشر و  ریـس  رد  یناـجیرال ، يروصنمرتکد  عقاو  رد 

عقاو تلفغ  دروم  ملاع  یـسانش  یتسه  رد  ناـنوی  هفـسلف  هابتـشا  هاـگن ، عون  نیا  رد  دـیامنیم . ناـنوی  هفـسلف  هب  دودـحم  ار  يرگ  شـسرپ 
یتسیچ و زا  دـیامن ، لاؤس  نآ  قلاخ  اب  یتسه  طابترا  یتسه و  قلاخ  زا  یهلا ، ءایبنا  تیادـه  دـننام  هکنآ  ياج  هب  ناـنوی  هفـسلف  ددرگیم .

قلاخ هب  ار  اهناسنا  هجوت  ملاع ، هدام  یفرعم  زا  سپ  یهلا  ایبنا ء  هک  یتروص  رد  درادـن ، نآ  قلاخ  هب  یهجوت  دـنکیم و  لاؤس  ملاـع  هداـم 
ناشیا دنوشن . باوج ، رد  یمگردرس  یگدیچیپ و  راچد  هفسلف  دننام  دننامن و  ملاع  ( arxe  ) هخرآ هدام و  رد  ات  دندومنیم  فوطعم  نآ 
تقیقح هب  تبسن  ناسنا  نهذ  ندش  روحم  لطاب و  قح و  نتشاد  یبسن  رشب و  ییارگ  تینهذ  ناییاطسفوس و  نایرج  نایم  طابترا  لیلحت  رد 

دنچ ره  دـیامنیم . یفرعم  نانوی  هفـسلف  رد  ار  يروحم  ناسنا  ییارگ و  تینهذ  زاغآ  دـیامنیم و  نشور  ار  برغ  هفـسلف  تیهاـم  ینوریب ،
یمومع فارحنا  زاغآ  ناییاطـسفوس و  هرود  هب  تبـسن  یبسانم  حیـضوت  ناشیا  اما  ددرگیم ، زاب  هفـسلف  دوخ  يریگلکـش  هب  مسیناُما  زاغآ 
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هرود ات  دنزادرپیم و  یسانش ، یتسه  نوماریپ  ناینوطالفا  ون  وطسرا و  نوطالفا و  طارقس ، تارظن  حیـضوت  هب  سپـس  ناشیا  درادیم . نایب 
دروم اپورا  نانوی و  نافوسلیف  نیا  تارظن  نایب  رد  هچنآ  دنیامنیم . هراشا  سانیئوکآ  ون  یتسوگا  شقن  هب  همادا  رد  دنیآیم . شیپ  نیطولف 

نانآ یـسانش  یتسه  ناـینانوی و  تارکفت  رد  ماَـلَّسلا  ِْهیَلَع  حیـسم  میلاـعت  ماَـلَّسلا و  ِْهیَلَع  یـسوم  ترـضح  نید  ریثأـت  ددرگیم ، عقاو  تلفغ 
. دشابیم

دـشر رـشب و  یـسانش  یتسه  رد  نانآ  میلاعت  شقن  ماَلَّسلا و  ِْهیَلَع  حیـسم  ترـضح  ات  یمیهاربا  ءایبنا  میلاعت  ریـس  یـسررب  ياـج  هب  عقاو  رد 
رد ءایبنا  میهدیم . رارق  یتسه  زا  دوخ  تخانـش  يانبم  لـصا و  ار ، ناـنآ  تارظن  میوریم و  یناـنوی  ناـفوسلیف  تارظن  غارـس  هب  وا ، يرکف 
رد دوشیم  هداد  نافوسلیف  هب  تلاـصا  دـنوشیم و  جراـخ  دـنوادخ  ملاـع و  یـسانش  یتسه  تیروحم  زا  یفارحنا ، دـنمفده  تکرح  کـی 

. تسا هدیدرگ  هئارا  یهلا  ءایبنا  طسوت  تسا ، هتفای  تسد  نادب  خیرات  لوط  رد  رشب  هک  یفراعم  یمامت  هک  یتروص 
دننادیم و ییوطسرا  تارکفت  زا  رثاتم  ار  اهنآ  دنیامنیم و  هراشا  انیس » نبا   » و یبار » ًافرـص  نوبا   » لثم یمالـسا  نافوسلیف  هب  سپـس  ناشیا 
هک یلاؤس  اجنیا  رد  دنادیم . رثأتم  وطسرا  تایرظن  زا  یگمه  دشابیم ، نیطولف  زا  رثاتم  هک  يدرورهس  زج  هب  ار  انیس  نبا  زا  دعب  نافوسلیف 

یهلا ناربمایپزا  ینامزای  ياهلحرم  هچ  رد  دـناهتفرگ ، ریثاـت  مور  ناـنوی و  ناـفوسلیف  زا  یمالـسا  ياـمکح  رگا  هک  تسنیا  ددرگیم  حرطم 
میلاعت و هاگیاج  دشابیم ، نیطولف و …  وطـسرا ، نوطالفا ، طارقـس ، نوچ  ینافوسلیف  تارظن  زا  رثاتم  یمالـسا  نافرع  رگا  دناهدوب ؟ رثاتم 

؟ تساجک یمالسا ، نافرع  رد  مالسلا  امهیلع  یسیعات  مدآ  زا  یهلا ، ءایبنا  تاداشرا 
ُهَّللا یَّلَص  دمحم  ترضح  مالسا  ربمایپ  ماَلَّسلا و  ِْهیَلَع  یـسوم  ماَلَّسلا ، ِْهیَلَع  میهاربا  ماَلَّسلا ، ِْهیَلَع  حون  نافرع  هدنهد  همادا  یمالـسا  نافرع  ایآ 

یهلا ءاـیبنا  میلاـعت  یمالـسا  ناـفرع  رد  ناـنوی ؟ هفـسالف  یتخانـش  یتـسه  یفـسلف و  تارظن  هدـنهد  همادا  اـی  دـشابیم ، مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع 
نافرع دیاب  ار  نآ  مان  نانوی ، هفسالف  تارظن  يانبمرب  یمالسا  نافرع  يریگلکـش  تروص  رد  ایآ  نانوی ؟ هفـسالف  تارظن  ای  دراد  تیروحم 

ینب يافلخ  طسوت  هک  ياهمجرت  تضهن  زا  سپ  دسریم ، رظن  هب  هچنآ  نانوی ؟ يهدش  هزیمالسا  هفسلف  ای  داهن  یمالسا  تمکحو  یمالـسا 
مالـسا ناهج  دراو  زین  نانوی  یفـسلف  بتک  دوب ، هعیـش  ناماما  فراعم  اب  هلباقم  شفدـه  هدـیدرگ و  زاغآ  یمالـسا  ياهنیمزرـس  رد  ساـبع 

ینابم اب  ار  نانوی  هفـسلف  ینابم  ات  دـندومن  شالت  يدرورهـس و …  اردـصالم ، انیـس ، نبا  یبار ، ًافرـص  نوبا  نوچمه  ییامکح  هدـیدرگ و 
نآرق و نوچ  یمالسا  نوتم  زا  هعیش  ینافرع  یمکح و  ینابم  جارختسا  ياج  بو ه  دنیامن  هئارا  ار  نآ  یمالـسا  لدمو  دنهد  قیبطت  مالـسا 
اب همادا  رد  یناجیرال  روصنم  رتکد  دنتخادرپ . هلباقم  هب  مور ، یفسلف  یگنهرف و  مجاهت  اب  دنتفر و  برغ  هفسالف  تایرظن  غارس  هب  تایاور ،

كرد يوس  هب  یهار  ار  يرهاط  ياقآ  یصخش  يهبرجت  یلجت ، هلأسم  دوجو و  تدحو  عوضوم  رد  یمالسا  ینافرع  تارظن  زا  یخرب  نایب 
هک ییاهتلع  زا  یکی  دراد . تقباطم  یمالسا  نافرع  ریباعت  تاحالطصا و  اب  یموهفم  ظاحل  هب  هک  دیامنیم  یفرعم  دوجو  تدحو  عوضوم 

. دشابیم قئالخلا » سافنا  ددعب  هللا  یلا  قرطلا   » حالطصا دیامنیم . دانتسا  نآ  هب  ناشیا 
تافانم یعیش  یمالسا  نافرع  مالسا و  ینابم  اب  هک  دومن  میهاوخ  هراشا  يرهاط  ياقآ  لوصا  تارظن و  زا  یخرب  هب  راتشون  نیا  همادا  رد  ام 

. دشابیمن میقتسم  طارص  رد  قیرط  یط  يارب  نئمطم  قرط  ءزج  یناهیک  نافرع  هک  مییامنیم  تابثا  دراد و 
: مود راتفگ 

مدـع ناـفرع ، هب  ار  ناـهج  مدرم  شیارگ  تلع  دوـخ  لوا  باـتک  هحفـص 43  رد  يرهاط  ياقآ  یناـهیک  ناـفرع  یناـبم  یلوصا و  یـسررب 
یهاگیاج ار ، ناریا  نافرع  هاگیاج  فلتخم ، ياهنافرع  نایم  رد  ناشیا  دنادیم . فلتخم  ياهنارحب  رشب و  تالاؤس  هب  زور  ملع  ییوگخساپ 

نافرع هک  درادیم  نایب  ناشیا  دـیامن . هئارا  ایند  هب  هنیمز  نیا  رد  یمهف  لـباق  بوچراـچ  تسا  هتـسناوتن  نونکاـت  هک  دـنادیم  مهم  عیفر و 
هاچ رد  ندش  نازیوآ  راغ و  هب  ندرب  هانپ  لثم  فلتخم  ياهتضایر  زا  رودب  ناگمه و  يارب  لوصولا  لهس  مهف ، تلوهـس  ياراد  دیاب  یناریا 

. دشاب
لئاسم هلـصوح  رگید  دسرب و  شفده  هب  ینامز  همانرب  اب  دوز و  یلیخ  دهاوخیم  هک  دـنادیم  تقو  دوبمک  ار  زورما  ناسنا  لکـشم  ناشیا 
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. دشابیم حضاو  نشور و  دیدج و  ياهتبحص  دنمزاین  درادنار و  مهبم  هدیچیپ و 
تلوهـس یعیـش  یمالـسا  نافرع  یگژیو  زا  یکی  نوچ  دناهدومنن ، كرد  تسرد  ار  كولـس  ریـس و  یگژیو  نافرع و  يانعم  ناشیا  ًارهاظ 

. دشابیم حیحص  كولس  ریس و  تروص  رد  نآ  مهف 
تقیقح هب  تعیرـش  نید و  تاروتـسد  هب  ندومن  لمع  اب  اهنت  دشابیم و  هاچ  رد  ندش  نازیوآ  راغ و  هب  ندرب  هانپ  زا  رود  هب  یعیـش  نافرع 

یتخـس و زا  رودب  دـشاب و  ناگمه  يارب  لوصولا  لهـس  دـیاب  هک  دـنراد  كولـس  ریـس و  نافرع و  هب  تبـسن  ناشیا  هک  يراظتنا  دـسریم .
يرود تهج  ششوک  شالت و  ینعی  یعیش  نافرع  كولس  ریس و  دراد . ضقانت  كولس  ریـس و  نافرع و  تاذ  تیوه و  اب  دشاب  يزاسدوخ 
. دشابیم کلاس  دشر  تیاده و  لماع  یعیش  نافرع  رد  يوقت  يوقت ، هرازگ  هب  ندیسرو  تابحتسم  تابجاو و  نداد  ماجنا  هانگ و  زا 

؟ تسا ناسآ  یی ، ایند  تاذل  اهشیارگ و  نایم  رد  نآ  ظفحو  يوقت  هب  ندیسر  ایآ 
دـهج و سفن ، اب  هلباقم  قشع ، هار  زا  هچ  دـهز و  هار  زا  هچ  هک  دـشابیم  یناسفن  ياههتـساوخ  سفن و  اب  هلباقم  نافرع ، كولـس و  یتخس 

یعیش یمالسا  نافرع  هب  يدام ، ياهشیارگ  سفن و  ییایند  ياهتساوخ  اب  هلباقم  یتخـس  نودب  تشاد  راظتنا  ناوتیم  ایآ  دراد . مزال  شالت 
، تسا هتفهن  یناسفن  ياهتساوخ  ایند و  كرت  يوقت و  سپ  رد  هک  ینافرع  قیمع  میهافم  هب  یتحار  تلوهـس و  اب  ناوتیم  ایآ  تفای ؟ تسد 
هب کلاس  دشابیمن و  راگزاس  یعیـش  یمالـسا  نافرع  ینابم  اب  یناهیک  نافرع  رظن  رد  یناگمه  ندوب  لوصولا  لهـس  يانعم  تفای ؟ تسد 

دشابیم و ییایند  تاقلعت  كرت  یتسه ، تقیقح  كرد  همزال  دبای . تسد  ینافرع  میهافم  هب  دناوتیمن  تلوهـس  یتحار و  هب  ناونع  چـیه 
عقاو رد  دنـشابیم . ضراعت  رد  یناسفن  تاقلعت  اب  میهافم ، نیا  نوچ  دیآ  لئان  تقیقح  كرد  هب  تاقلعت  نیا  نتـشاد  اب  دـناوتیمن  یـسک 

اب تایناسفن  كرت  نیا  دوخ  هک  دشابیم  یناسفن  هاگن  كرت  یهلا ، هاگن  يهمزال  یناسفن و  هاگن  ای  دشاب  هتـشاد  یهلا  هاگن  دـیاب  ای  کلاس 
. دشابیم هارمه  یتخس 

هدیچیپ و لئاسم  هلـصوح  دشابیم و  عیرـس  نتفرگ  باوج  لابندـب  تقو  دوبمک  لیلد  هب  يزورما  ناسنا  هک  دـنرادیم  نایب  نینچمه  ناشیا 
تعرس اهنآ  زا  یکی  هک  نردم  میهافم  رد  هک  دشابیم  هتینردم  رد  ریگرد  ناسنا  لکـشم  دنکیم ، نایب  ناشیا  هک  یلکـشم  درادنار . مهبم 

تقو دـناوتیمن  ملعو ، يژولونکت  تعرـس  راطق  رب  ندـش  راوس  اب  درادـنار و  نتـشاذگ  تقو  هلـصوح  رگید  تسا و  هدـش  قرغ  دـشابیم 
یعیـش یمالـسا  ناـفرع  اـب  یتاذ  ضراـعت  رد  نآ  میهاـفم  هتینردـم و  هک  تسا  نآ  تقیقح  اـما  دراذـگب ، ناـفرع  كولـس و  يارب  يداـیز 

ربص و یعیـش  یمالـسا  نافرع  لزانم  زا  یکی  ددرگ . كولـس  ریـس و  میهافم  دراو  دناوتیمن  ناونع  چیه  هب  هتینردم  رد  ناسنا  دنـشابیم و 
. دشابیم ملح  سپس 

ربص ماقماب  یتاذ  ضراعت  رد  تقو  مدعو  هلصوح  مدع  تشادن ؟ هلـصوح  ای  تشادن و  تقو  ناوتیم  هنوگچ  میهافم  نیا  هب  ندیـسر  يارب 
. دشابیم نیرباص  و 

صلاخ دـننام  دـشابیم ، زور  لهچ  ًالثم  تدـم  رد  صاخ  ضئارف  ماجنا  كولـس و  ریـس و  رد  یعیـش ، یمالـسا  نافرع  میهافم  زا  يرایـسب 
روما ریبدـت  تانئاک و  مظن  اب  هک  ار  لمع  رد  صالخا  زور  لهچ  ناوتیم  هنوگچ  زور . لهچ  رد  دـنوادخ  يارب  لاـمعا  تاداـبع و  ندومن 

زور کی  رد  ار  هزور  لهچ  شالت  لصاح  هتینردم ، رد  ریگرد  ياهناسنا  تیاضر  يارب  دومن و  هارمه  هتینردم  تعرـساب  تسا  طبترم  ملاع 
ییایند تاقلعت  زا  نتـشذگ  يارو  رد  نآ  میهافم  نوچ  هکلب  دشابیمن  ماهبا  یگدـیچیپ و  ياراد  یعیـش  یمالـسا  نافرع  داد !؟ لاقتنا  وا  هب 

. دشابیم یگدیچیپ  ماهبا و  ياراد  ییایند  تاقلعت  رد  ریسا  دارفا  يارب  نآ  كرد  دشابیم ،
ناسنا تساوخ  قبطو  مییامن  رد ك  ار  ملاع  تقیقح  نافرع و  میهافم  یناسفن ، يدام و  تاقلعت  نتشاد  اب  ام  تشاد  راظتنا  ناوتیم  هنوگچ 
ناریا هک  درادیم  نایب  دوخ  لوا  رتفد  زا  رد ص 43  ناشیا  مییامن ؟ نایب  تحار  هداس و  ار  ینافرع  میهافم  هتینردم ، رد  ریگرد  هلصوح  مک 

هک ینافرع  هک  دومن  حرطم  ار  لاؤس  نیا  دیاب  دیامن . هضرع  ایند  هب  نافرع )  ) هنیمز نیا  رد  ار  یمهف  لباق  بوچراچ  تسا  هتـسناوتن  نونکات 
يریگلکش ثعاب  دیدرگ و  هضرع  ناهج  هب  هر )  ) ینیمخ ماما  نادرگاش  یجیسب و  گنهرف  طسوت  ناهج  حطسرد  یمالـسا  بالقنا  زا  دعب 
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شیارگ دـشابیمن !؟ ناریا  یعیـش  یمالـسا  نافرع  ءزج  دـیدرگ ، فلتخم  نیرکفتم  يداهـشتسا و  یـسامح ، يداهج ، فلتخم  ياـههورگ 
ایآ نانآ ، نایم  رد  یجیسب  گنهرف  ندش  وگلا  ینیمخ و  ماما  بالقنا  درکیور  هب  ناهج  ناهاوخیدازآ  ناناملسمریغ و  ناناملـسم ، نایعیش ،

، دناهتفرگ وگلا  ناریا  یمالسا  بالقنا  زا  هک  نیطسلف  نانبل و  رد  يداهشتسا  ءادهـش  ایآ  دشابیمن !؟ یمالـسا  ناریا  ینافرع  بتکم  یفرعم 
تقیقح دننزیم !؟ لمع  نیا  هب  تسد  بذاک  روش  ناجیه و  يور  زا  اهنت  دناهدیسرن و  یتسه  تقیقح  هب  تبسن  ینافرع  دوهـش  كرد و  هب 

یلمع هدش و  زور  هب  هخـسن  ناونع  هب  وا  بتکم  نادرگاش  ینیمخ و  ماما  ینافرع  یگدنز  لدم  ناریا ، یمالـسا  بالقنا  عوقو  اب  هک  تسنیا 
شخب ییاهر  هار  ناونع  هب  ار  یکولـس  هریـس  نیا  ناهج  طاقن  مامت  رد  تقیقح  ناکلاس  دیدرگ و  هضرع  ناهج  هب  یعیـش  یمالـسا  نافرع 

هب تسد  یعیـش  ناـفرع  اـب  هلباـقم  يارب  دوـمن و  تشحو  راـچد  ار  برغ  هک  دوـب  ناـفرع  زا  عوـن  نیا  تارمث  مک  مـک  دـندومن و  باـختنا 
شوپرس یفارخ  بذاک  ياهنافرع  بارس  اب  نافرع  تقیقح  هب  تبسن  ار  ناهج  ناناوج  شطع  ات  دندز  نافرع  رد  یفارحنا  بتاکم  شرتسگ 
اـشگهار يایوگ  تجهب ، هللا  تیآ  نوچ  یناگرزب  كولـس  هب  تبـسن  ناهج  رـسارس  رد  یناریاریغ  یناریا و  ناناوج  شیارگ  جوم  دنراذگ .

. دشابیم یعیش  نافرع  تقیقح  هب  ندیسر  يارب  اهناسنا  هلصوح  ندوب و 
شالت نآ  هب  ندیـسر  يارب  اما  دـشابیم  مهف  لباق  هداسرایـسب و  ددرگیم ، هئارا  تجهب  هللااتیآ  ینیمخ و  ماما  بتکمرد  هک  یعیـش  ناـفرع 

. دشابیمن لوصولا  لهس  دراد و  زاین 
هب ندیـسر  رد  دوخ  عنام  نیرتگرزب  ام  تسا و  ندرکن  هانگ  دنوادخ  هب  ندیـسر  هار  اهنت  هک  تسا  هدش  لقن  تجهب  هللا  تیآ  لوق  زا  اهراب 

ار نآ  بلاغ  گنهرف  هتینردم و  يایند  هکلب  تسا  هداد  هئارا  كولس  ریـس و  لدم  زورما  يایند  هب  اهنت  هن  یناریا  نافرع  میـشابیم . دنوادخ 
. تسا هدیشک  شلاچ  هب 

یمالـسا و هفـسلف  نوـماریپ  هچنآ  هن  تسا  كولـس  ناـفرع و  تقیقح  نیا  دـشابیم و  حور ا …  ترـضح  بتکم  رد  ناـفرع  تقیقح  نـیا 
تسا و هتـشذگ  ابیز  ياهفرح  ییوگ و  یلک  نارود  هک  تسا  هدـش  نایب  یناهیک  نافرع  لوا  باـتک  هحفـص 44  رد  ددرگیم . نایب  ینانوی 
. دشابیمن اضف  رد  یتاوصا  ذغاک و  رب  یلاکشا  زج  يزیچ  ام  نخس  هنرگو  میهد  ناشن  لمع  رد  مینکیم ، يراج  نابز  رب  هک  ار  هچنآ  دیاب 
شالت و دـنهد ، ناشن  اـم  هب  ار  دـناهدومن  كرد  دناهدیـسر و  نآ  هب  هک  ار  یقیاـقح  ماـمت  یعیـش  ناـفرع  ناـگرزب  اـفرع و  دـشاب  رارق  رگا 

؟ دراد یترورض  هچ  قیاقح  نآ  كرد  ندیسر و  يارب  ام  يزاسدوخ 
دننکیم هراشا  نآ  هب  دوخ  تاراشا  راتفگ و  رد  میقتسم  ریغ  روط  هب  ناگرزب  هک  دنتسه  نافرع  رارسا  یتسه ، قیاقح  میهافم و  زا  يرایـسب 

هکنآ رگم  مینکن  لمع  ار  یتحیـصن  ای  مینکن ي  لوبق  ار  یتقیقح  ام  هک  دـشاب  نیا  رب  انبم  رگا  دـندرگیم . هجوتم  ار  نآ  اـنعم  لـها  اـهنت  و 
؟ دش دهاوخ  انعم  هنوگچ  نافرع  قالخا و  دیتاسا  ربارب  رد  روضح  بدا  تسا ، هدومن  لمع  نآ  هب  دوخ  هک  دهد  ناشن  ًالمع  نآ  يهدنیوگ 

ياـهنافرع موـجه  هک  یتروـص  رد  دـنیبیم ، یلاـخ  یتادراو  ياـهنافرع  موـجه  ناـیم  رد  ار  یناریا  ناـفرع  ياـج  هحفـص 45 ، رد  ناـشیا 
نافرع نوماریپ  ناـشیا  تاـیرظن  زا  یکی  دـشابیم  ناـهج  حطـسرد  ینیمخ  ماـما  بتکم  یعیـش  یمالـسا  ناـفرع  شرتسگ  هجیتن  یتادراو ،

. دشاب رادروخرب  یکینکت  نف و  هنوگ  چیه  زا  دناوتیمن  تسیرازبایب و  يایند  نافرع ، قشع و  يایند  هک  تسنیا 
ای دشابیم  کینکت  نف و  دقاف  نافرع  مینیبب  مییامن و  صخـشم  ار  کینکت  نف و  زا  روظنم  سپـس  دومن و  انعم  تسرد  ار  نافرع  دیاب  ادـتبا 

. تسا نتخانش  يانعم  هب  نآ  ردصم  دشابیم و  َفَّرَع  بابزا  نافرع  ریخ .
هچ مییامن  صخـشم  نافرع  ظفل  زا  دعب  رگا  اما  دراد . ار  نتخانـش  يانعم  اهنت  دشابیم و  یثنخ  ظفل  نیا  میرب  راکب  ار  نافرع  ظفل  اهنت  رگا 

یگمه تعیبط و  نافرع  یهلا ، نافرع  دـنوادخ ، نافرع  ناسنا ، نافرع  ددرگیم . مولعم  ناـفرع  تهج  هاـگنآ  میـسانشب ، میهاوخیم  ار  زیچ 
دنوادخ هب  تبسن  تخانشو  تفرعم  هب  میناوتیم  هنوگچ  ام  ینعی  دشابیم ، دنوادخ  نافرع  ام  دارم  اجنیا  رد  دنـشابیم . هدیدپ  ره  تخانش 

شور هب  زاـین  هدـیدپ  ره  تخانـش  يارب  کـش  نودـب  دـشاب ، تکرح  لوصا  تکرح و  شور  کـینکت ، نف و  زا  روظنم  رگا  میباـی ؟ تسد 
. دشابیم یهلا  تخانش  هب  ندیسر  شور  هار و  تسا ، هدش  دای  یهلا  نافرع  رد  كولس  ریس و  ناونع  هب  هچنآ  میراد . تخانش 
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نافرع دـشابیم ، یتادراو  ياهنافرع  نایم  رد  جـیار  يدرف  یعمج و  تامـسارم  رد  فلتخم  بادآ  اهنییآ و  کـینکت ، نف و  زا  روظنم  رگا 
ات دیامن  تیاعر  ار  اهنآ  دیاب  کلاس  هک  دشابیم  صخشم  ياهشور  بادآ و  ياراد  دوخ  اما  درادنار  تامسارم  هنوگ  نیا  یعیش  یمالـسا 

یهلا فراعم  شریذپ  يایهم  ار  دوخ  يدوجو  فرظ  دیاب  یعیـش ، نافرع  قیرط  رد  کلاس  دیامن . ادیپ  ار  یهلا  كولـس  رد  تکرح  تیلباق 
. دشاب یهلا  ضیف  لوزن  لحم  دناوتب  ات  دیامن 

ریـس و لوصا  یگمه  عوج و …  نورد ، تراهط  تولخ ، توکـس ، تابحتـسم ، ماجنا  تابجاو ، ماجنا  هانگ ، زا  دوخ  ظـفح  نوچ  يدراوم 
. دشابیم یعیش  نافرع  كولس 

. تسا یهلا  فراعم  شریذپ  طیارش  هدننک  داجیا  هکلب  دشابیمن  یهلا  فراعم  هب  کلاس  درف  ندیسر  لماع  ناونع  چیه  هب  اهشور  نیا 
یهار یتقیقح  چیه  هب  کلاس  دیامنن ، هضافا  دهاوخن و  ادـخ  ات  هک  دـشابیم  یهلا  ضیف  یهلا ، فراعم  دوهـش  كرد و  لماع  تقیقح  رد 

ینطاب و تراهط  مییامن ، ادـیپ  ار  یهلا  فراعم  كرد  تیفرظ  میـشاب و  یهلا  ضیف  شریذـپ  يایهم  ام  ات  دوشیم  ثعاـب  هچنآ  اـما  درادـن ،
. دشابیم ینافرع  كولس  ریس و  لوصا  تیاعر 

كرد و باجح  هک  دـشابیم  ینطاب  ياهیگدولآ  نآ  زا  ام  كرد  مدـع  تلع  دـشابیم و  يراج  ملاـع  رد  یتسه  تقیقح  یهلا و  فراـعم 
زاس هنیمز  یمالسا ، نافرع  رد  قیرط  یط  طیارش  هب  لمع  رد  شالت  حور ، مسج و  تراهط  يزاسدوخ ، سپ  ددرگیم . نافرع  فراعم  مهف 

یهلا هبذج  اب  کلاس  هک  زین  يدراوم  رد  ددرگیم . کلاس  بیصن  دنوادخ  هداراو  ضیف  هطـساو  هب  هک  ددرگیم  یهلا  قیاقح  زا  ام  كرد 
تفایرد طیارش  دیاب  کلاس  دیامنیم ، دوهش  كرد  دوبعم  هب  قشع  هار  زا  دنکیم و  یط  هبـش  کی  ار  هلاس  دص  هر  دیامنیم و  قیرط  یط 

. دشاب یهلا  قشع  هبذج  تفایرد  تهج  ینطاب  تراهط  ياراد  دشاب و  هدومن  داجیا  دوخ  رد  ار  یهلا  قشع 
تاقلعت مامت  هرابکی  هب  قشاع  کلاس  عقاو  رد  دـشابیم ، کلاس  دزن  یناسفن  ییایند و  تاـقلعت  كرت  قشع ، ریـسم  زا  قیرط  یط  جـیاتن  زا 

ادـخ یهلا ، قوشعم  هاررد  ار  دوخ  زیچ  همه  دـنکیم و  اهر  دـیامنیم ، كرت  لاس  دـنچ  لوط  رد  دـهاز  کـلاس  هک  ار  ییاـیند  یناـسفن و 
تفایرد ییایند و  تاقلعت  هرابکی  كرت  قیرط  زا  هچ  فراعتم و  كولس  ریس و  دبعت و  دهز ، قیرط  زا  هچ  یعیـش  نافرع  رد  سپ  دیامنیم .

یهلا نافرع  تسا و  هار  شور  لوصا و  نونف و  ءزج  ینید ، تابجاو  ماجنا  تاـقلعت و  كرت  کـلاس و  تکرح  قشع ، قیرط  یهلا و  هبذـج 
. دشابیمن کینکت  نف و  زا  رود  هب  هعیش 

لماع ار  دوخ  تضایر  شالت و  ینعی  هللااب ، الا  هوق  لوحال و ال  هک  دنادیم  ار  ییادتبا  لصا  نیا  یعیـش  نافرع  رد  یقیرط  ره  رد  یکلاسره 
بناج زا  ار  یماقم  دوهـش و  تفایرد و  ره  دـنادیم و  یهلا  ضیف  فطل و  تفایرد  زاـس  هنیمز  ار  نآ  هکلب  دـنادیمن ، تاـماقم  هب  ندیـسر 

ریـس و دشر و  رد  یـصخش  شالت  نتـسناد  لیخد  روصت  سپ  دـسرب ، قح  هب  دـناوتب  ات  دـیامن  دوخ  كرت  دـیاب  کلاس  دـنادیم . دـنوادخ 
. دشابیم لطاب  لمهم و  روما  زا  كولس 

زین كولـس  ریـس و  لوصا  اـهشور و  زا  رگا  یتح  کـلاس  هک  دـناهدومن  شومارف  ار  لـصا  نیا  دوخ ، یناـهیک  ناـفرع  رد  يرهاـط  ياـقآ 
دوخ هب  زیچ  ره  نداد  تبسن  دوخ و  كرت  رب  هعیش  یهلا  نافرع  عقاو  رد  دهد ، تبسن  دوخ  هب  ار  يزیچ  دیابن  ناونع  چیه  هب  دیامن ، هدافتسا 

. تسا هدیدرگ  انب 
شور و لصا  تسا ، هدروآ  تسد  هب  يزیچ  دوخ  شالت  اـب  هک  دـتفین  نیا  رکف  هب  قیرط  نیا  کـلاس  هک  نآ  يارب  یناـهیک  ناـفرع  رد  اـما 

. دنکیم نایب  كولس  رد  هویش  شور و  مدع  ار  ندیسر  هار  اهنت  دیامنیم و  فذح  ار  كولس  ریس و  لوصا 
نف و نتـشادن  لصا  دـهدیم و  هئارا  دارفا  هب  یکولـس  شور  بتکم ، نیا  لوصا  نایب  اب  دوخ ، یناهیک  یفرعم  همادا  رد  ناشیا  هک  دـنچ  ره 

لامک نافرع  نایم  توافت  تسا ، هدش  هراشا  نآ  هب  یناهیک  نافرع  لوا  باتک  هحفص 48  رد  هک  يرگید  هتکن  دیامنیم . ضقن  ار  کینکت 
. دشابیم بلط  تردق  نافرع  هاوخ و 

رب طلـست  یناوخرکف ، لابند  هب  هک  ار  ییاهنافرع  لباقم  رد  دیامنیم و  یفرعم  هاوخ  لامک  نافرع  ار ، یناهیک  نافرع  یعقاو و  نافرع  ناشیا 
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. تسین هاوخ  لامک  نافرع  دـشابیمن و  لاـمک  لاـبند  هب  یعیـش  ناـفرع  هک  تسنیا  تقیقح  دـنمانیم . هاوختردـق  ار  دنتـسه  نارگید و … 
رد كولـس  ریـس و  نید و  هب  لـمع  تخانـش  نیا  هب  ندیـسر  هارو  دـنوادخ  تخانـش  ینعی  ناـفرع  میدومن ، هراـشا  لـبق  رد  هک  هنوگناـمه 

. تس دنوادخ  یگدنب  ماقم  هب  ندیسر  نافرع  ییاهن  فده  دشابیم و  نید  لوصا  بوچراهچ 
كولـس نافرع و  رد  کلاس  دشابیم ، فده  رد  كرـش  ياراد  دشاب ، امک ل  هب  ندیـسر  لابند  هب  يرگید  نافرع  ره  ای  یعیـش  نافرع  رگا 

لابند هب  ادتبا  رد  کلاس  رگا  تسدنوادخ و  هدارا  هب  نآ  لاثماو  لامک  هب  ندیـسرو  دشاب  هتـشاد  دـنوادخ  یگدـنب  زج  یفدـه  دـیابن  دوخ 
تایناسفن مامت  دیاب  کلاس  نافرع ، رد  تسا و  ناسنا  سفن  تساوخ  یبلط  لامک  نوچ  دیـسر ، دهاوخن  ادـخ  هب  رگید  دـشاب ، یبلط  لامک 

رد کلاس  دشابیم و  یبلط  تردق  دننام  زین  نافرع  رد  یبلط  لامک  عقاو  رد  دراد . مدقم  دوخ  تساوخ  رب  ار  یهلا  هدارا  دـیامن و  كرت  ار 
، بلط تردق  بلط و  لامک  نافرع  هب  یناهیک  نافرع  رد  يدنب  میـسقت  سپ  دبلطیم . ار  تردق  لامک و  دنوادخ  بلط  ياج  هب  دـنور  نیا 

. دشابیم فده  رد  فارحنا  ياراد 
هدرب راک  هب  یگنهرف  ذوفن  يارب  رثوم  ياهلیسو  ناونع  هب  زورما  يایند  رد  نافرع  هک  ددرگیم  نایب  یناهیک  نافرع  لوا  رتفد  هحفص 50  رد 

بوسحم تیثیح  رابتعا و  بسک  هار  کی  دوخ  نیا  دشابیم و  نایرج  رد  ایند  حطسرد  هنیمز ، نیا  رد  يدایز  رایسب  ياهتیلاعف  دوشیم و 
. تسا هتفرگرارق  يرایسب  للم  هجوت  دروم  هک  دوشیم 

، میدومن هئارا  نافرع  زا  هک  یفیرعت  هب  هجوتاب  دـشابیم ، هئارا  لاـح  رد  فلتخم  بتاـکم  رد  ناـفرع  ناونع  هب  هچنآ  هک  تشاد  هجوت  دـیاب 
. دشابیم رشب  یهارمگ  نافرع و  فیرحت  يارب  یشور  هار و  هکلب  دشابیمن  نافرع 

هک دنادیم  ناریا  روش  کیارب  یناهج  رابتعاو  تیثیح  بسک  يارب  ناهج  هب  نافرع  عون  نیا  یفرعم  ار  دوخ  فده  یناهیک  نافرع  نینچمه 
. دشابیم ضقانت  رد  یعیش  نافرع  لصا  اب  عوضوم  نیا 

تیثیح رابتعا و  بسک  نارگید و  رظن  بلج  يارب  ناوتیمن  دـشابیم و  لصا  دـنوادخ  يارب  لمع  رد  صـالخا  هعیـش  یمالـسا  ناـفرع  رد 
یمالسا نافرع  ًاتلاصا  دنوادخ . یگدنب  هن  تسا  یناسفن  تالیامت  بلط  هعیش ، یمالسا  نافرع  رد  یفده  نینچ  نتـشاد  داد . ماجنا  ار  یلمع 

نافرع دـسریم  رظن  هب  صاخ . روشک  کی  يارب  یناهج  تیثیح  رابتعا و  بسک  هن  تسدـنوادخ  یگدـنب  هب  ناسنا  ندـناسر  لابندـب  هعیش 
. دشابیم نآ  زا  يرازبا  هدافتسا  لابندب  هتخانشن و  ار  نافرع  یلصا  تلاسر  تیهام و  یناهیک ،

ءوس عفر  زین  ملع و  نافرع و  بهذـم ، يایند  نیب  یتشآداـجیا  ار  ناـفرع  نیا  ياـهتلاسر  زا  یکی  یناـهیک ، ناـفرع  لوا  رتفد  هحفص 51  رد 
. تسا هتسناد  اهنآ ، نیب  دوجوم  ياهمهافت 

؟ دراد دوجو  يداضت  ضراعت و  ملعو  عیشت  بهذم  مالسا و  نید  یعیش و  یمالسا  نافرع  نایم  ایآ  هک  تسنیا  دشابیم  شسرپ  لباق  هچنآ 
؟ دراد یتفلاخم  ضقانت و  هعیش  یمالسا  نافرع  اب  عیشت  بهذم  ایآ 

تیب لها  زا  رتلـصاو  رتفراع و  يدارفا  ایآ  دنکیمن ؟ دـشر  يرـشع  ینثا  عیـشت  بهذـم  مالـسا و  نید  تاروتـسد  هب  لمع  لد  زا  نافرع  ایآ 
شناد و ملع و  اب  يرفعج  هعیـش  بهذـم  مالـسا و  نید  تیب و  لها  یملعو  یلمع  هریـس  ایآ  دـنراد ؟ دوجو  یمالـسا  ناـفرع  رد  تمـصع ،

شناد شیازفا  ایآ  دنکیمن ؟ دشر  فلتخم  مولع  رد  رشب  یتفرعم  یملع و  دشر  رتسب  رد  نافرع  ایآ  دشابیم ؟ ضراعت  رد  نآ  رشنو  بسک 
، یناهیک ناـفرع  راذـگناینب  دـسریم  رظن  هب  دوشیمن ؟ دـنوادخ  یگدـنب  تفرعم و  شیازفا  ثعاـب  دـنوادخ ، تاـقولخم  هب  تبـسن  يرـشب 

. تسا هدیدرگ  اههزوح  نیا  رد  ینیب  ضقانت  نیا  راچد  هک  تسا  هدرکن  كرد  عیشت  بهذم  رد  ار  بهذم  ملع و  نافرع ، هاگیاج 
نیرتفراع و مه  دندوب و  مالـسا  ربمایپ  زا  سپ  دارفا  نیرتدنمـشناد  نیرتملاع و  مه  عیـشت ، بهذم  لوا  ماما  ناونع  هب  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  یلع  الوم 

عفر ياعدا  یناهیک  نافرع  هک  دراد  دوجو  ملعو  نافرع  بهذم ، نایم  یضقانت  هنوگچ  مرکا . ربمایپ  دوجو  زا  دعب  نیرتلـصاو ، نیرتکلاس و 
؟ دراد ار  نآ 

نافرع رد  ود  ره  مالـسا  نافرع  ناریا و  نافرع  هک  یتروص  رد  دنتـسه  لئاق  توافت  یمالـسا  نافرع  یناریا و  ناـفرع  ناـیم  ناـشیا  نینچمه 
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. دشابیم مالسا  زا  لبق  ءایبنا  نافرع  يهدنهد  همادا  هک  دنراد  هشیر  عیشت  بهذم 
عیشت نافرع  بتکم  اب  ار  یطاقتلا  ینافرع  بتکم  نیا  تاضقانت  ات  تخادرپ  میهاوخ  یناهیک  نافرع  يهمانساسا  یسررب  هب  دعب  ياهشخب  رد 

. میوش هجوتم  رتشیب 
***********
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يدیدج متاح  هدنسیون :

: عبنم
نوخسار

یمالسا نافرع  هیلع  هقلح »  » هقرف شروش 

نایعدـم هک  هدـش  ثعاب  رگید  يوس  زا  یحور  یمـسج و  هتخانـش  اـن  ياـهيرامیب  شیازفا  وس  کـی  زا  اـم  راـگزور  رد  تیونعم  هب  زاـین 
يونعم ياهبیـسآ  تافارخ و  شیازفا  اب  يرهاـظم –  اضردـیمح  اوهر -  یبهذـم  يربخ  هاـگیاپ  یهت . نورد  ناـشورف  ناـفرع  نیغورد و 

، نادنمشناد ناققحم و  لابقتسا  اب  هک  تسراودیما  هدرک و  حرطم  یملع  عماجم  رد  ار  يونعم » تشادهب   » هیرظن یگزات  هب  ملق  نیا  بحاص 
ان ياهيرامیب  شیازفا  وسکی و  زا  ام  راگزور  رد  تیونعم  هب  زاین  دوش . ادیپ  مدرم  زورما  تالکشم  لئاسم و  زا  یـشخب  يارب  ییاهلح  هار 

تافارخ جیورت  يارب  يرازاب  یهت  نوردنا  شورف  نافرع  نیغورد و  نایعدم  هک  تسا  هدش  ثعاب  رگید  يوس  زا  یحور  یمسج و  هتخانش 
. دننک ادیپ  دوخ  ياهيرگیزاب  و 

ار راتفرگ  مدرم  زا  یهورگ  هدوب و  رتقفوم  دنوشیم ، لمع  دراو  یهورگراک  تالیکشت و  اب  دنتـسه و  رتدنمـشوه  هک  ياهدع  نیب  نیا  رد 
. دننکیم بذج  دوخ  يوس  هب 

هب تبـسن  تسا و  هجیتن  يوجتـسج  رد  دنک ، رکف  لکـشم  لح  یعدـم  تالاکـشا  هب  هک  نیا  زا  شیب  دـشاب  تالکـشم  راچد  یـسک  یتقو 
. دنکیم مدقم  قیقحت  رب  ار  هبرجت  ددنبیم و  ورف  مشچ  لباقم  فرط  ياهيورژک  اهغورد و  اهضقانت ،

اهدرد و نامرد  يارب  ار  يدـیما  هنزور  اـت  دراذـگبورف ، ممهفیمن ، نم  دـیاش  هک  نیا  ناونع  هب  ار  يراکـشآ  ياـهاطخ  تسا  نکمم  یتح 
قیقحت يزرو و  هشیدنا  راک  نافرع ، هدیچیپ  رارـسا  اب  نامرد  ریطخ  عوضوم  ندش  هتخیمآ  هتبلا  دص  دهدن و  تسد  زا  دوخ  ياهجنر  نایاپ 

نافرع . » دوشیم قیقحت  درخ و  هتشر  نتفرگ  تسس  زاس  هنیمز  دنتـسه ، هجیتن  راظتنا  رد  هدز  باتـش  هک  یناسک  يارب  دزاسیم و  راوشد  ار 
یلد هداس  قایتشا و  تشاذـگیم . يرثا  رتمک  نازوسلد  ياهرادـشه  ناداقن و  ياـهلیلحت  تخاـت و  اـم  روشک  رد  یلاـس  دـنچ  اـما  هقلح »

روشک رد  ار  ضقانت  رپ  هدنبیرف و  نایرج  نیا  یناطرـس  شرتسگ  رتسب  رگید  يوس  زا  نالوؤسم  يراگنا  لهـس  هابتـشا و  وسکی و  زا  ياهدع 
نآ تفرـشیپ  زا  ناوتن  رگید  زورما  دـیاش  دـش و  هدرتـسگ  روشک  ماـمت  رد  هقلح  ناـفرع  شزومآ  یمره  هکبـش  هک  ییاـج  اـت  درک ؛ مهارف 

. دناهدوب نایرج  نیا  بطاخم  هک  مدرم  زا  یهورگ  يرایشوه  يرگنشور و  تضهن  کی  داجیا  اب  رگم  درک ، يریگولج 
يایفارغج رد  هقلح  نافرع  دوشیم . هراشا  اهنآ  ياهییوگ  ضقانت  زا  ییاـههنومن  سپـس  هقلح و  ناـفرع  يونعم  هاـگیاج  هب  لاـقم ، نیا  رد 

. تسا یهلا  ماع  تمحر  یتسه  ملاع  رسارس  ینافرع  هاگدید  زا  يونعم 
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ینامحر تمحر  ای  ماع  تمحر  رد  قرغ  ناگتشرف  نیطایـش و  یتح  نازیتس و  تقیقح  نابلط و  تقیقح  نادب ، نابوخ و  نارفاک ، نانمؤم و 
. دنتسه

ناتـسود نایوج و  تقیقح  نابوخ و  صوصخم  ادـخ  یمیحر  ای  هصاخ  تمحر  اـما  درادـن . يداـضتم  لـباقم و  چـیه  دـنوادخ  تیناـمحر 
. تسا یهلا  بضغ  رهق و  نآ  لباقم  رد  تسادخ و 

هار دنوادخ  تیمیحر  هب  دنهد و  رییغت  ار  دوخ  ای  ات  دهدیم  تمعن  یگدنز و  ناراکدب  هب  داد و  تصرف  ناطیـش  هب  شتینامحر  اب  دـنوادخ 
. تسا هتفرگرب  رد  ار  همه  درادن و  یتیصوصخ  چیه  وا  تینامحر  نیا  رب  انب  دنوش . روهتوغ  وا  رهق  رد  ای  دنبای 

مهو تسا  تیادـه  مه  تیناـمحر  زا  يرادروـخرب  هجیتـن  تسوا و  بضغ  رهق و  لـماش  مه  ادـخ و  تیمیحر  لـماش  مـه  تـهج  کـی  زا 
مه تینامحر  تقیقح  دـنوشیم و  لصتم  دـنوادخ  تینامحر  ياـههقلح  هب  ناوریپ  هک  تسنیا  اـعدا  هقلح  ناـفرع  رد  لالـضا . یهارمگ و 
ره هتبلا  هک  دوبعم  يوس  هب  ریس  ناگتشرف و  اب  ینخس  مه  يارب  ياهمدقم  مهو  تسا  ندرک  ترارـش  نیطایـش و  اب  ینیـشنمه  يارب  یتصرف 

یتسار هب  دـیوجب  ار  نآ  دـشیدنیب و  وا  تیمیحر  هب  هداد  ناسنا  هب  دـنوادخ  تینامحر  هک  یتصرف  رد  رگا  دراد . ییاههناشن  اهنیا  زا  مادـک 
: دینش دهاوخ  وا  زا  تفرگ و  دهاوخ  مارآ  دنوادخ  هصاخ  تمحر  قشع و  شوغآرد  يدوز  هب  تسا و  تمحر  لها 

.« تسا یضار  دونشخ و  وت  زا  زین  او و  یتسه  یضار  نامداش و  هک  یلاح  رد  درگزاب  تراگدرورپ  يوس  هب  هدیسر  شمارآ  هب  ناج  يا  »
هک دوب  دنهاوخ  امن  ناسنا  نیطایـش  هکلب  ناطیـش و  لثم  دناهدنام ، ورف  نآ  رد  هدرک و  هیکت  تینامحر  هب  هک  یناسک  اما  27 و 28 ) رجف /  )

نافرع دنریگیم . رارق  وا  يدونـشخان  رهق و  دروم  دننکیم و  هدافتـسا  ادـخ  اب  ینمـشد  ندـش و  رود  يارب  یهلا  ياهتمعن  اهتصرف و  زا 
نیا لوط  رد  و  ات 18 ) صـص 15  رگید /  يرظنم  زا  ناسنا  تسا (  ینامحر  ياههقلح  هب  لاـصتا  يارب  نآ  ناراذـگ  هیاـپ  فارتعا  هب  هقلح 

. تسا هدادن  هئارا  ياهمانرب  فیرعت و  تیمیحر  ياههقلح  يارب  ناشياهباتک  رد  هن  یشزومآ و  ياههرود  رد  هن  اهلاس 
لیلحت اب  دهدیم ، ناشن  هقلح  نافرع  رد  ار  یناسفن  ياههسوسو  ناطیـش و  ربارب  رد  ندش  میلـست  هک  ینیع  دهاوش  زا  رظنفرـص  اب  نیا  رب  انب 

. دریگیم رارق  یناطیش  ياضف  رد  ینشور  هب  يونعم  هبش  شبنج  نیا  نافرع ، زا  هدمآرب  يرظن  بوچراچ  ساسا  رب  اهنآ  ياعدم 
هطساو دیامنیم . نشور  ًالماک  ار  عوضوم  تسا ، دوجوم  هقرف  نیا  همانساسا  رد  هک  یتسرپدوخ  ییوگ و  ضقانت  زا  ییاههنومن  هراب  نیارد 

: دندقتعم هقلح  نافرع  ناراذگ  هیاپ  تیباهو ! اب  رظن  كارتشا  ضیف و 
دیامن و بانتجا  ای  هدومن  هدافتـسا  نآ  زا  دـناوتیم  هتـشاد و  باختنا  قح  دروم  نیا  رد  ناسنا  دوشیم و  اهناسنا  همه  لماش  ماع  تمحر  »
رب ار  ياهمقل  هدربتسد ، نآ  يوس  هب  یسک  هچ  ات  تسا ، هدرتسگ  زور  ره  هک  تسیاهرفس  درادن ؛ يرابجا  چیه  نآ  زا  ندش  رادروخرب  يارب 

نید و يدرف  ياهتقایل  دادعتـسا و  تاـمولعم ، داوس و  لاـس ، نس و  تیـسنج  تیلم ، داژن ، زا  رظنفرـص  اـهناسنا  همه  یلک ، روط  هب  دراد .
رد یهلا  تمحر  ضیف و  دـنوش . رادروـخرب  یهلا  ماـع  تـمحر  زا  دـنناوتیم  یکاـپان و …  یکاـپ و  یهاـنگیب ، يراـکهانگ و  بهذـم ،

نافرع اب  يدودح  ات  هک  یناسک  رب  هک  دراد  یتالاکشا  نخس  نیا  ص 15 ) رگید /  يرظنم  زا  ناسنا  تسین ( ». یصاخ  هورگ  چیه  راصحنا 
. تسا هدمآ  عوضوم  رتشیب  نییبت  هقلح  نافرع  همانساسا  رد  تروص  ره  هب  یلو  تسین ، هدیشوپ  دنتسه  انشآ 

: تسا هدش  یفرعم  روط  نیا  هتفرگرارق و  هراشا  دروم  یهلا  روعش  مان  اب  تینامحر  ياههقلح  همانساسا ، رد  هتبلا 
هب عوضوم  نیا  هدوبن و  نآ  هب  ندرک  هفاضا  لباق  ناونع ، مان و  ره  تحت  يزیچ  اذل  درادن ، یلمکم  چیه  هب  زاین  یهلا  روعش  هک  نیا  هب  رظن  »

دوخ نیا  دیامنیم و  لمع  نانچمه  تدحو  هقلح  هک  دوشیم  هدهاشم  هدـش ، هفاضا  لماع  فذـح  اب  هکارچ  دـشابیم ؛ تابثا  لباق  یتحار 
چیه هطبار ، نیا  رد  دراد . دوجو  لطاب  زا  قح  صیخـشت  يارب  هطبار  نیا  لد  رد  هک  دوب ، دـهاوخ  نابلقتم  ناراذـگ و  تعدـب  هدـننک  اوسر 

ص هقلح / )  ) یناهیک نافرع  .« ) دـشابیم دوخ  ندومن  حرطم  ییامندوخ و  هب  درف  لیم  هدـنهد  ناشن  طـقف  تسین و  هتفریذـپ  یتعدـب  هنوگ 
شهوکن یفن و  دروم  طوبرم  ياهاعد  ترایز و  نیموصعم و  هب  لسوت  عوضوم  هقلح  نافرع  یـشزومآ  ياـههرود  رد  هدـیقع  نیااـب  ( 103

اهنآ رظن  زا  ترایز  دـننادیم . تشهب  هب  دورو  بجوم  ار  نایعیـش  نتـشک  هک  تسا  نایباهو  يریگ  عضوم  هیبش  ًاـقیقد  نیا  دریگیم و  رارق 
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زا دـنرادنپیم و  یتسرپ  باـتک  ار  میرک  نآرق  میرکت  یتح  تسا ؛ یتسرپ  هدرم  یتسرپ و  حور  یتسرپ و  صخـش  لـسوتو ، یتسرپ  ناـکم 
. دننکیم يریگولج  نارامیب  نیلاب  رب  تسا ، تمحر  افش و  هکنآ  ندناوخ 

: تسا هدمآ  همانساسا  زا  يرگید  لصا  رد  هکنانچ 
نود نم  زا  بانتجا  لصا   ) تسا كرش  نآ  ضقن  تسوا و  راوازـس  طقف  تناعتـساو  ندناوخو  دراد  رارق  اهمان  همه  سأر  رد  دنوادخ  مان  »

: زا دنترابع  كرش  زراب  قیداصم  نیرتمهم  هللا .)
اهنت ادـخ ، ناسنا و  نیب  یتسرپرهاظ . یتسرپ ، ایند  یتسرپ ، دوخ  یتسرپ ، باتک  یتسرپ ، ناکم  یتسرپ ، هدرم  یتسرپ ، حور  یتسرپ ، صخش 

لپ هدومن ، اـفیا  ار  دوخ  یهلادـی  شقن  فلتخم  ياـهتروص  هب  هک  تسا  هللادـی )  ) یهلا روعـش  يدنمـشوه و  دراد ، دوـجو  هک  ياهطـساو 
یتسرپ و حور  هک  نیا  لصا  نیا  رد  بلاـج  هتکن  صـص 119 و 120 ) هقلح / )  ) یناهیک نافرع  .« ) دشابیم الاب  ملاع  نییاپ و  ملاع  طابترا 

. تسا هدش  رکذ  یتسرپ  ایند  یتسرپدوخ و  زا  لبق  یتح  یتسرپ  ناکم  یتسرپ و  باتک 
یناهیک و روعـش  هب  ياهدوزفا  چـیه  دـنرادروخرب و  تینامحر  زا  دـنهاوخب  رگا  ناکاپان  ناکاپ و  هک  اـهفرح  نیا  تحـص  ضرف  رب  ـالاح 

: میناوخیم روط  نیا  هقلح  نافرع  تسفینام  زا  ییاج  رد  تسا ؛ بلقت  يراذگ و  تعدب  همه  تسین و  مزال  ینامحر  ياههقلح 
نیا دشابیم و  یناهیک  روعـش  هکبـش  ددعتم  ياههقلح  هب  لاصتا  داجیا  هب  زاین  هقلح ،)  ) یناهیک نافرع  یلمع  نافرع  زا  يرادرب  هرهب  يارب  »

. تسا ینافرع  هخاش  نیا  کفنیال  لصا  تالاصتا 
. دشابیم هقلح  نآ  صاخ  ياهظافح  صاخ و  هقلح  هب  زاین  یلمع ، نافرع  رد  ثحبم  ره  هب  ندیشخب  ققحت  تهج 

ضیوفت نانآ  هب  طوبرم  ياههماندـنگوس  ندومن  بوتکم  لابقرد  هدوب ، یـضیوفت  هک  دوشیم  هئارا  نایبرم  ناربراک و  هتـسد  ود  هب  لاصتا 
نافرع .« ) دریگیم ماجنا  دـشابیم ، هقلح )  ) یناـهیک ناـفرع  ناـیرج  هدـننک  تیادـه  لرتنک و  هک  تیزکرم  طـسوت  اـهضیوفت ، ددرگیم .

هک هقلح  ناـفرع  ناـیبرم  بیترت  نیا  هب  تسین )!(  ضیف  هب  وا  ندوـبن  لـصتم  رب  لاد  هـقلح ، یبرم  ییوـگغورد  ص 80 ) هقلح / )  ) یناـهیک
اب یهلا  ماع  تمحر  هب  لاصتا  ینعی  دـنهد  لاقتنا  نارگید  هب  ار  نآ  دـنناوتیم  دـناهدرک  تفایرد  هقلح  نافرع  تیریدـم  زکرم  زا  ار  لاصتا 
هب ای  دـشاب و  وگغورد  هچ  رگا  هقلح  نافرع  یبرم  کـی  فصو  نیااـب  تساریذـپ ! ناـکما  هقلح  ناـفرع  بتارم  هلـسلس  رد  ضیف  تطاـسو 

بتارم هلسلس  تیزکرم و  زا  ار  لاصتا  وا  نوچ  تساهدیق و  نیا  زا  رتارف  یهلا  ماع  تمحر  هب  لاصتا  نوچ  دشاب ، هدولآ  رگید  ياهیکاپان 
هدنریگ هچ  رگا  دنک ، لقتنم  نارگید  هب  ار  نآ  دناوتیم  تسا ، هتفرگ  مهار  ضیوفت  هزاجا  هدرک و  تفایرد  یناهیک  روعـش  هقلح و  نافرع 

یهلا ماع  تمحر  نیا  رب  انب  دسریمن ! یهلا  ماع  تمحر  هب  ًاعطق  هکلب  دیاش ، تروص  نیا  ریغ  رد  دـشاب ، رتراگزیهرپ  دوخ  یبرم  زا  لاصتا 
. دریگیم رارق  ادخ  ناگدنب  سرتسد  رد  هقلح  نافرع  تیزکرم  هزاجا  اب 

ضیف هطساو  نآ  نایبرم  بتارم  هلسلس  هقلح و  نافرع  تیزکرم  اهنت  تسد و  ودرم  اهنآ  ندوب  ضیف  هطساو  ایلوا و  ایبنا و  هب  هجوت  لسوت و 
. دنتسه یلاعت  قح  ماع  تمحر  هب  لاصتا  یهلا و  روعش 

ییابیز ياهفیـصوت  هقلح  نافرع  بتارم  هلـسلس  تیزکرم و  ندوب  ضیف  هطـساو  شقن  يارب  تسام )!(  تسد  رد  طقف  ادـخ  ماـع  تمحر 
و نوقفنی » مهانقزر  امم   » دننک قافنا  نارگید  هب  دوخ  ینیمز  يزور  دننام  دنراد ، ینامسآ  يزور  هچ  نآ  زا   » هکنیا هلمجزا  تسا  هدش  نایب 
زا یلیوأت  هدافتسا  ابیز و  تافیصوت  نیا  اما  صـص 15 و 16 ) رگید /  يرظنم  زا  ناسنا  دننک ( ». لاصتا  داجیا  زین  اهنآ  يارب  دوخ  لاصتا  زا 

. دنک یمرت  هدیچیپار  ییوگ  ضقانت  لکشم  نآرق  تایآ 
ییاهتلهم اهتمعن و  درادن ، دوجو  نآ  زا  هدافتسا  يارب  يرایتخا  چیه  تسا و  همه  سرتسد  رد  یهلا  ماع  تمحر  نآرق  هاگدید  زا  نوچ 

نامیاهار و رد  دـننک و  هدافتـسا  تسرد  نآ  زا  هک  یناسک  دریگیم و  همـشچرس  ماع  تمحر  زا  تسا  كرتشم  نارفاک  ناـنمؤم و  نیب  هک 
. دناهدش لصتم  وا  تیمیحر  هصاخ و  تمحر  بتارم  ای  اههقلح  رد  تقیقح  رد  دنرادرب  مدق  دنوادخ  هب  قشع  يراذگرکش و 

هیآ 43) بازحا /  هکرابم  هروس  « ) ًامیحر نینمؤملاب  ناک  «و 
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: مینک يراذگ  ناونع  روط  نیا  میناوتیم  ار  هقلح  نافرع  گرزب  ضقانت  نیا  رب  انب 
. تسام تسد  رد  طقف  ادخ  ماع  تمحر 

رتهب ياهقلح –  تمحر  مان  هب  دندرکیم –  فیرعت  ار  یهلا  تمحر  زا  يرگید  عون  دندزیم و  راکتبا  هب  تسد  هقرف  نیا  ناگدـنزاس  رگا 
. تشادن دوجو  یضقانت  رگید  مک  تسد  یلو  دشیم ، غورد  مهزاب  هتبلا  دوب ،

هتفاین و نایاپ  هزادنا  نیا  هب  هقلح  نافرع  ياهییامندوخ  اهیتسرپدوخ و  تفگ ، دـیاب  مییوگب ، نخـس  هقلح  نافرع  تایبدا  اب  میهاوخب  رگا 
. تسا هدش  هدرتسگ  رایسب  نآ  هنماد 

زاـجم دوـخ  ماـن  زا  ریغ  ار  يرگید  ماـن  چـیه  هکلب  درادـنپیم  تقیقح  هار  هناـگی  ار  دوـخ  تاروـصت  دـیاقع و  اـهنت  هن  هقرف  نـیا  عـقاو  رد 
بیرف راک  نیا  هتـشادن ، یهلا  روعـش  ای  یناـهیک  روعـش  هکبـش  زا  ریغ  يرگید  ماـن  اـب  ار  لاـصتا  نیا  یفرعم  قح  سک  چـیه  . » درامـشیمن

نینچمه دش و  دهاوخ  ناگمه  فارحنا  و  هللا ) نود  نم  زا  بانتجا  لصا   ) ادخ زا  ریغ  تمس  هب  اهنآ  قوس  ثعاب  هدش و  بوسحم  نارگید 
زا دوش ، نارگید  هب  تبسن  يرترب  ناحجر و  ياعدا  تینم و  هب  رجنم  ای  دیامن  حرطم  ار  دوخ  هلیسو  نادب  ات  هدومن  ذاختا  درف  هک  یلماع  ره 

. دنتسه زراب  تافارحنا 
مان رییغت  دشاب  هتـشادن  یقرف  ارجام  تقیقح  رگا  تسین  مولعم  صـص 90 و 91 ) هقلح / )  ) یناهیک نافرع  (.« ) ُْهنِم ٌْریَخ  اَنَأ  زا  بانتجا  لصا  )

زا همه  يارب  یبلط  يرترب  ناحجر و  ياعدا  هک  تساجنیا  بلاج  و  دش ؟ دهاوخ  نارگید  بیرف  ادخ و  ریغ  تمس  هب  قوس  بجوم  هنوگچ 
. دشاب دوخ  مان  ندیتسرپ  دح  رد  هچ  رگا  تسین ؛ فارحنا  هقلح ، نافرع  ناگدنزاس  صوصخ  رد  اما  تسزراب  تافارحنا 

یهاگآ ای  یناهیک ، حور  ای  یناهج ، روعش  دنیوگب ، یناهیک  روعش  ياج  هب  یهورگ  هک  دراد  یلاکـشا  هچ  تسا ، تسرد  هقلح  نافرع  رگا 
دنوادـخ هرابرد  هک  تسیلاح  رد  نیا  رگید ؟ ماـن  ره  اـی  یهلا ، يورین  اـی  نارکیب ، يورین  اـی  قـالخ ، يرایـشوه  اـی  یتسه ، روعـش  اـی  یهلا 
فلتخم نایدا  رد  نوگانوگ  ياهمان  هب  وا  ندناوخ  تسا ، یکی  دوصقم ، روظنم و  نوچ  دوش ، دای  نوگانوگ  ياهمان  اب  هچ  رگا  دـندقتعم ،

يزیچ یهلا  تمحر  رب  هک  ار  یناـسک  همه  هـقلح  ناـفرع  همانـساسا  ص )  ) ربماـیپ نآرق و  یف  نو  یناطیـش  يرگ  ناـمرد  درادـن . یلاکـشا 
ناـمه هک  تدـحو  هقلح  لـماع ، نآ  فذـح  اـب  هک  تسنیا  هب  يراذـگ  تعدـب  بلقت و  نیا  تاـبثا  دـنکیم و  مـالعا  بـلقتم  دـنیازفایم ،

. دنکیم لمع  نانچمه  تسا ، تینامحر  ای  یناهیک  روعش  ياههقلح 
هقلح نافرع  میلاعت  رد  میرک  نآرق  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لـها  هب  لـسوت  نشور  یقادـصم و  روط  هب  ص 103 ) هقلح / )  ) یناهیک ناـفرع  )
لها هب  لسوتو  نآرق  اهاعد و  فذح  اب  نوچ  هناقداص  تسرد و  هقلح  نافرع  تالیکشت  قیرط  زا  لاصتا  بلط  تسا و  هنابلقتم  ياههدوزفا 

. دنکیمن لمع  هقلح  تالیکشت  قیرط  زا  لاصتا  نودب  یلو  دنکیم ، لمع  یناهیک  روعش  تیب ،
نافرع تابثا  يارب  تسیتخانـش و  تفرعم  يژولودـتم  کی  هکلب  تسین  نامرد  طقف  هقلح  نافرع  تالیکـشت  رد  يرگ  نامرد  مینیبیم  سپ 

هب لاـصتا  ياههطـساو  ناونع  هب  ادـخ  باـتک  وا و  نادـناخ  و  ص )  ) هللا لوسر  یفن  مه  نآ  هجیتن  دوشیم و  هئارا  یبلقت  ناـفرع  نیتـسار و 
. دناسانـشیم تمحر  افـش و  فـصو  اـب  ار  نآرقو  هدرک  یفرعم  نیملاـعلل  ًهـمحر  ار  ربماـیپ  دـنوادخ  هـک  یلاـح  رد  تـسا ، یهلا  تـمحر 

. تسا يرگ  نامرد  يارب  اهنآ  يرهاظ  ییاناوت  هقلح ، نافرع  ناراداوه  ناگدننادرگ و  هرابرد  حرطم  هلأسم  نیرتمهم 
زا دنوشیم و  لصتم  یناهیک  روعـش  هب  دوخ ، دوجو  ندوشگو  ندش  میلـست  هظحل  دـنچ  اب  هقرف  نیا  رد  میلعت  تحت  دارفا  هک  نیا  حیـضوت 

، دـنهد ماجنا  یلمع  ادـخ  ياضر  بلج  يارب  ای  دـننک  داجیا  دوخ  رد  يرییغت  هک  نیا  نودـب  و  دـننکیم ؛ ادـیپ  يرگناـمرد  يورین  سپ  نآ 
. دننکیم ادیپ  تسد  يرگنامرد  يورین  هب  ندش  میلست  هظحل  کیرد 

ندیشک یهابت  هب  هصاخ و  تمحر  زا  وا  نتـشادزاب  تینامحر و  ياههقلح  رد  ناسنا  ندرک  نادرگرـس  يارب  ناطیـش  هک  تسنیا  ارجام  زار 
. تسا ییامندوبهب »  » اهنآ زا  یکی  هک  دنزیم  يزیگنا  تفگش  ياهتنطیش  هب  تسد  ینامحر ، ياهتمعن  اهتصرف و 

هدافتـسا دوخ  يورین  زا  دـنناوتیم  یطیارـش  رد  هدوب و  رادروخرب  ییاهورین  زا  دنتـسه ، شتآ  سنج  نج و  زا  هک  نیطایـش  هک  انعم  نیا  هب 
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. دننک
نایفارطا هب  ادخ  گرزب  ربمایپ  نآ  تسا ، هدمآ  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  هلآ و  انیبن و  یلع  نامیلس  ترـضح  ياهارجام  رد  دیجم و  نآرق  رد  هکنانچمه 

: تفگ ناینج  زا  یکی  دنکرضاح ، ار  سیقلب  تخت  دناوتیم  یسک  هچ  تفگ ، دوخ 
ماجنا ییاهراک  يدام  ملاع  رد  دنناوتیم  اهنج  38 و 39 ) لمن /  هروس  . ) مروآیم اجنیا  هب  ار  تخت  يزیخرب  دوخ  ياـج  زا  هکنآ  زا  شیپ 

هب یمان  ره  اب  قیرط و  ره  هب  رگا  اما  دـنرادن . تلاخد  ناوت  دـنکن  زاب  دوخ  یگدـنز  هب  ار  اهنآ  ياپ  دورن و  اهنآ  غارـس  ناسنا  اـت  اـما  دـنهد 
: دیامرفیم هراب  نیا  رد  میرک  نآرق  هکنانچ  دنهد . ماجنا  ییاهراک  دنناوتیم  هاگنآ  دوش ، ناش  میلست  دربب و  هانپ  اهنآ  يورین 

اهنآ هب  هک  یناسک  هب  تسا  نکمم  اهنج  ( 6 نج /  هروس  .« ) دندوزفا ناش  تلذ  رب  دنربیم و  هانپ  اهنج  زا  یهورگ  هب  اهناسنا  زا  یضعب  »
يارب دوخ  يورین  زا  ای  دـننک  اجباج  ار  ییایـشا  ای  دننکراکـشآ ؛ ناشیارب  ار  ناهنپ  روما  هک  نیا  هلمج  زا  دـننکب  ییاهکمک  دـناهدرب ، هانپ 

. دشاب هداتفا  قافتا  يدوبهب  نامرد و  هک  نیا  نودب  دننک ؛ هدافتسا  اهيرامیب  اهفعض و  ناربج 
، هتفرگن تروص  ینامرد  عقاو  رد  هک  تسییامنافـش  ای  ییامن  دوبهب  دروم  نیا  دتـسیاب . اپ  يور  ات  دننک  کمک  جـلف  درف  کی  هب  هکنیا  لثم 
« هقلح  » نافرع رد  تشاد . دـهاوخ  یتاعبت  اهرـسدرد و  کش  نودـب  هدـش و  وا  یگدـنز  دراو  یناطیـش  ياهورین  درف  ندـش  میلـست  اب  طـقف 

دوشیم اعدا  دناهدش و  هدـیمان  کیناگرا  ریغ  تادوجوم  ای  ص 93 ) هقلح -  – یناهیک نافرع   ) یفنم روعش  هکبش  مان  اب  یناطیـش  ياهورین 
ناشن ار  یناطیش  ياهورین  ذوفن  هک  وج  نامرد  رگنامرد و  رد  ینید  یقالخا و  نشور  ياهرایعم  زا  هتشذگ  اما  دنرادن . یطابترا  اهنآ  اب  هک 

؛ یناطیش ياهنامرد  يرب  نامز  ندوب و  یجیردت  هلمجزا  دراد ، دوجو  یناطیش  ياهنامرد  صیخـشت  يارب  يرگید  ياهصخاش  دهدیم ،
ار عاـضوا  نوکیف » نک   » اـب ياهظحل  رد  یهلا  يورین  اـما  دراد . ناـمز  هب  زاـین  هجیتن  لوصح  يارب  تسد و  ودـحم  یناطیـش  ياـهورین  اریز 

. دنکیم نوگرگد 
ياج زا  هکنآ  زا  شیپ  تفگ  تشاد و  نامز  هب  زاین  سیقلب  تخت  ندروآ  يارب  نج  هک  هدـمآ  نامیلـس  ترـضح  يارجام  رد  هک  روطنامه 

. دنکیمن ییانتعا  چیه  شیورین  وا و  هب  نامیلس  ترضحو  مروآیم  ار  نآ  يزیخرب  دوخ 
یندز مه  هب  مشچ  رد  دـهدیم ، خـساپ  ار  نامیلـس  هتـساوخ  یهلا  يورین  اب  ایخرب » نب  فصاع   » مان هب  نمؤم  ناسنا  نآ  هک  یتقو  لباقم  رد 

. دنکیم رکش  ار  ادخ  ییاه ، ناسنا  نینچ  تیبرت  قیفوت  رطاخ  هب  نامیلس  ترضحو  دوشیم  رضاح  تخت 
اب هقلح  ناـفرع  ناـیوج  ناـمرد  هسیاـقم  اـب  یهلا  ياـهنامرد  اـب  نآ  تواـفت  یناطیـش و  ياـهنامرد  رگید  هناـشن  هیآ 40 ) لـمن /  هروـس  )

مامت يونعم  یهلا و  قیرط  زا  ناگتفای  نامرد  دوشیم . مولعم  مالـسلامهیلع  نیموصعم  تارـضح  هب  لـسوت  اـههاگترایز و  رد  ناـگتفایافش 
ًالماک اهضرم  همه  دیآیم ، یهلا  يافش  یتقو  دشاب ، مه  روک  دشاب و  جلف  یـسک  رگا  ینعی  دوشیم . فرطرب  لماک  روط  هب  ناشـضارما ،

روط هب  مه  رظن  دروم  یلصا و  ضرم  دراوم  زا  يرایـسب  رد  دوشیمن و  فرطرب  تالکـشم  همه  یناطیـش  ياهنامرد  اب  اما  دوریم ؛ نیب  زا 
. تسا ندش  میلست  وا ، یگدنز  درف و  دوجو  رد  یناطیش  ياهورین  ذوفن  هار  دریذپیمن . نامرد  لماک 

: دراد تروص  ود  ندش  میلست 
. تسا مولعم  نآ  ماکحا  ینید  ره  رد  هدمآ و  تعیرش  رد  هک  تسدنوادخ  نشور  صخشم و  ياههتساوخ  هب  ندش  میلست  ای 

. تس دنوادخ  هتخابلد  میلست و  هک  دهدیم  تداهش  صخش  نطاب  رهاظ و  تروص  نیارد 
نیطایـش ذوفن  هار  تروص  نیا  رد  دریگیم ؛ ماـجنا  درف  نهذ  رد  مهبم  یلکـش  هب  هک  تسا  هتخانـشان  يروما  ربارب  رد  میلـست  مود  تروص 

میلـست تیعـضو  رد  ار  دوخ  مهبم  روط  هب  هک  يدرف  دـشاب و  نایم  رداهنآ  ياهورین  زا  هدافتـسا  ياپ  رگا  صوصخ  هب  دوشیم ؛ زاـب  ًـالماک 
. دشاب هتشاد  ار  ماسجا  ییاجباج  ای  ندش  نامرد  لثم  يدادیور  راظتنا  هدوشگ ، ًالماک  ار  دوخ  دوجو  هدادرارق و 

رد یبرجت  یملع و  تروـص  هب  نآ  ياـههناشن  راـثآ و  هک  تسا  یناطیـش  ياـهورین  يوـس  هب  يزارد  تسد  هقلح »  » ناـفرع ساـسا  هیاـپ و 
. تسا یسررب  لباق  ًالماک  نایوج  نامرد  نارگنامرد و  فارطا  یگدنز و 
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. تسا هتشذگ  دنتشادنپیم ، تافارخ  ار  اههدیدپ  نیا  يرظن  گنت  اب  یهورگ  هک  يراگزور  رگید 
نافرع تسوا . هب  ندرب  هانپ  میرک  نآرق  ریبعت  هبـش  دورو  هار  نیرتهداس  هک  دوش  دراو  ناسنا  یگدنز  هب  یـصاخ  طیارـش  رد  دـناوتیم  نج 

. دنکیم یفرعم  ینامحر  ياههقلح  یناهیک و  روعش  مان  هب  ار  یناطیش  ياهورین  دیاشگیم و  ار  رد  نیا  هقلح 
تیزکرم یناطیـش ، ذوفن  نیا  هطـساو  هکلب  دـنکیمن ، داجیا  اهنآ  ياههقلح  رد  یللخ  ع )  ) تیب لهاو  نآرق  نتـشاذگ  راـنک  تلع  نیمه  هب 

. تساهرتسم بتارم  هلسلس  هقلح و  نافرع 
: دناهتشون هقلح  نافرع  همانساسا  رد  تعیرش  ات  قشع  زا 

ناسنا دوشیم و  ناسنا  قشاع  ادـخ  تقیقح  رد  تسین و  وا  مهف  هب  رداق  یقیرط  چـیه  زا  ناسنا  اریز  دوش ، ادـخ  قشاـع  دـناوتیمن  ناـسنا  »
هلحرم نیا  زا  سپ  دوش و  یتسه  ناهج  رهاظم  ینعی  یهلا ، تایلجت  قشاع  طقف  دناوتیم  ناسنا  یهلا و  قشع  لومـشم  دـشابیم و  قوشعم 

یناطیـش گرزب و  غورد  کی  لصا  نیا  زاـغآ  و 125 ) صـص 124  هقلح / )  ) یناـهیک ناـفرع  .« ) ددرگیم یهلا  قشع  لومـشم  هک  تسا 
. تسا

. تسا یفاک  تفرعم  تاجرد  نیرتمک  دنوادخ ، قشع  شتآ  ندش  روهلعش  يارب 
شخب یتسه  یتسه ، رهاظم  همه  زا  رتهب  هدشن  ناطیـش  هنال  زونه  هک  یبلق  یلو  دسانـشب  لماک  روط  هب  ار  دنوادخ  دناوتیمن  ناسنا  هچرگا 

. دنکیم هبرجت  ار  وا  هب  قشع  دیما و  یگدنز  تخس  طیارش  رد  دزرویم و  قشع  وا  هب  دنکیم و  رد ك  ار  نابرهم 
رـشب هاـگنآ  دـهدیم و  تسد  زا  ار  دوخ  موهفم  مه  وا  هب  قشع  یعیبط  روط  هب  دوش  هتـشاذگ  راـنک  ًـالماک  يرـشب  مهف  زا  دـنوادخ  یتـقو 

نآ زراب  ياههنومن  هک  دیایب  دوجو  هب  تسا  نکمم  يزیچره  مه  یگتخابلد  قشع و  نیا  زا  یتسه . ناهج  رهاظم  هب  یگتخاب  لد  دنامیم و 
. تسا هقلح  نافرع  نایبرم  ینامهم  ای  هقلح  نافرع  ياهیتراپ  رتسم 

اهمناخ و هقلح ، نافرع  رد  هک  تسنیا  اجنیا  رد  یلـصا  لکـشم  اما  دوش ، رازگرب  مه  رگید  ياهاج  رد  اـهینامهم  نیا  زا  تسا  نکمم  هتبلا 
نافرع ! ) دـنادیم یکی  تیاهن  رد  ار  تقیقح  تقیرط و  تعیرـش و  دوخ  همانـساسا  رد  هک  یناـفرع  مه  نآ  دنتـسه ، ناـفرع  داتـسا  ناـیاقآ 

هب لاـصتا  رب  دـیکأت  اـب  هقلح  ناـفرع  هعماـج  يونعم  ینومراـه  ناگدـننز  مهرب  اـب  عطاـق  دروخرب  ترورـض  ص 112 ) هـقلح / )  ) یناـهیک
. تسا ناطیش  هار  نیا  ماگشیپ  هک  هتفر  وا  لالضا  بضغ و  رهق و  تافص  یِّلََجت  لابند  هب  دنوادخ ، تینامحر  ياههقلح 

ره هکلب  دنرادن ، لوبق  ار  دوخ  هار  زا  ریغ  یهار  اهنت  هن  هک  تسیدیدش  یطارفا و  یتسرپدوخ  هقرف  نیا  ندوب  یناطیـش  ياههناشن  نیرتزراب 
نافرع ناونع  اب  هدروآرد و  یناطیش  ياهورین  ذوفن  هب  ار  مدرم  يرگنامرد  هناهب  هب  هقلح  نافرع  دننادیم . فارحنا  ار  دوخ  مان  زا  ریغ  یمان 
هعماج هک  تسین  نیا  طـقف  دزادرپیم ، نآ  هب  يونعم  تشادـهب  هچنآ  دـناشکیم . یتسه  دوبعم  قوشعم و  ربارب  رد  نایـصع  هار  هب  ار  اـهنآ 

اهرایعم هک  تسیدراوم  رتمهم  نیا  زا  هبترم  رازه  هکلب  دـنکیم ، تکرح  ییانـشور  یکاپ و  ریـسم  رد  اـی  دوریم  یکاـپان  یکیراـت و  هبور 
اب هانگ  دوشیم . یفرعم  نافرع  مان  هب  ندـش  یناطیـش  ياههسوسو  اهسوه و  میلـست  تقیرط و  مان  هب  یناطیـش  لامعا  دوشیم و  نوگرگد 

یـسک هچ  دش ، ماجنا  هللا  یلا  كولـس  مان  هب  هانگ  نیا  رگا  اما  دزاسیم ، کیدزن  یهلا  شزرمآ  قشع و  هب  ار  ناسنا  دوشیم و  ناربج  هبوت 
هعماج رد  يونعم  تشادـهب  هک  تساه  غورد  تافارخ و  نیااب  ددرگزاـب !؟ یقیقح  قوشعم  دوبعم و  يوس  هب  دـنک و  هبوت  نآ  زا  دـناوتیم 

ار نامیا  تیناسنا و  قالخا و  دنشورفب و  یناطیـش  ياهورین  هب  ار  ادخ  ناگدنب  دنوادخ ، تینامحر  نافرع و  مان  هب  هک  نیا  دوشیم . دیدهت 
. تسا هعماج  يونعم  تمالس  يارب  يدج  يدیدهت  دننک ، دوبان  اهنآ  رد 

دارفا هک  دـننک  مهارف  ار  یطیارـش  هدرک و  عطاـق  دروخرب  هعماـج  يوـنعم  مظن  ینومراـه و  ناگدـننز  مه  رب  اـب  هک  تسا  هتلود  هفیظو  نیا 
زیامت صیخـشت و  ناکما  دراد  قح  دـشاب ، روهتوغ  داسف  رد  مه  ردـق  ره  هعماج  دنـشاب . هتـشاد  تکرح  يونعم  ملاس  رادـم  کیرد  هعماج 

. دشاب هتشاد  ار  ادخ  يوس  هب  نتشگزاب  تصرف  نایصع و  نافرع و  نایم 
يوه و نایم  رد  دنوادخ  ياههار  ندش  مگ  زا  يونعم ، تافارحنا  تافارخ و  رشن  زا  يریگولج  اب  هک  تسنیا  يونعم  تشادهب  هیرظن  فده 

امن تیونعم  روهظون  شبنج  هدزاود  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1197زکرم  هحفص 957 

http://www.ghaemiyeh.com


. دیامن يراد  ساپ  نادنورهش  يارب  يونعم  یگدنز  هبرجت  ناکما  زا  دنک و  يریگولج  ناگدروخ  بیرف  ای  نادایش  ياهسوه 
فیس يرهاظم  اضر  دیمح 

میرک نآرق  اب  یناهیک  نافرع  ياهضقانت 

هدیکچ
یبیکرت تسا ، هتفای  یناوریپ  هدرک و  تیلاعف  تدـش  هب  ریخا  ههد  رد  هک  روهظون  يارگ  تیونعم  بتاکم  زا  یکی  ناونع  هب  یناهیک  ناـفرع 
یمالـسا نافرع  ناونع  هب  دوخ  ندرک  یفرعم  رد  یعـس  یمالـسا ، فراعم  زا  ياهزیمآ  ندوزفا  اب  هک  تسیرکف  نوگانوگ  بتاکم  یناـبم  زا 

نآرق اب  یتاضقانت  تسالتبم ، نآ  هب  هک  ینوگانوگ  تالاکشا  زا  هتـشذگ  تسین و  راگزاس  یمالـسا  ياههزومآ  اب  بتکم  نیا  ینابم  دراد .
، تدحو هقلح  رد  ادخ  تیوضع  ادـخ ، هب  قشع  ناکما  مدـع  ادـخ ، تخانـش  ندوبن  نکمم  ریظن  يدراوم  دوشیم ؛ هدـهاشم  نآ  رد  میرک 

دوجو کشیب  دزادرپیم . میرک  نآرق  اب  بتکم  نیا  راکـشآ  ياهضقانت  زا  يدادـعت  ناـیب  هب  هلاـقم  نیا  یهلا و …  روعـش  ضیوفت ، قح 
. دنکیم تابثا  ار  بتکم  نیا  ندوب  یمالسا  تلاصا  مدع  دراوم  هنوگ  نیا 

يدیلک تاملک 
دمآرد نآرق  اب  ضقانت  ضقانت ، نافرع ، دقن  بذاک ، ياهنافرع  یناهیک ، نافرع  نآرق ،

رتگنهامه و یهار  یپ  رد  اه ، نارحب  زا  ییاهر  يارب  شالت  اهيراتفرگ و  اهینارگن و  اهیناشیرپ ، اهیناماسبان ، دوجو  اب  زورما  ناـسنا  أ 
مک رتقفاوم و  دـنچ  ره  يدرکیور  اب  يونعم  يرکف و  فلتخم  بتاکم  روهظ  نایم  نیا  رد  ددرگیم . دوخ  ياههتـساوخ  اب  رتضراـعت  مک 

. تسا ینوزف  هب  ور  ناسنا  ياههتساوخ  اب  رتشنت 
حور ور  نیا  زا  دوخ . هتـساوخ  اب  قفاوم  ناکما ، دـح  ات  یتفر  نورب  اما  دـیوجیم  یتفر  نورب  تسا و  راـتفرگ  هزورما  ناـسنا  رگید  ناـیب  هب 

. تسا هناروحم  ناسنا  حور  روهظون  يونعم  بتاکم  رب  مکاح 
. تسا هیشاح  رد  ای  تسین و  ادخ  ای  اهنافرع  نیا  رد 

. تسا یسانش  ناسنا  یسانش و  ناهج  یسانشادخ ، رد  یصاخ  هاگدید  رب  ینتبم  ینافرع ، بتکم  يراذگهیاپ  ب 
هـس نیا  هب  بتکم  نآ  هاـگن  عون  هب  یناـفرع  بتکم  کـی  یگنوگچ  دـهدیم و  لیکـشت  ار  بتکم  کـی  يرکف  ياهنوتـس  هزوح  هس  نیا 

. تسا هتسباو  هزوح 
. تسا هقلح » نافرع   » ای یناهیک » نافرع   » ناونع اب  یبتکم  يونعم ، روهظون  بتاکم  زا  یکی  ت 

هب کمک  [، » 1 « ] اهنآ نیب  دوجوم  ياـهمهافت  ءوس  عفر  زین  ملع و  ناـفرع و  بهذـم ، ياـیند  نیب  یتشآ  داـجیا   » بتکم نیا  یلـصا  فدـه 
و [ 4  ] اهيرامیب عاونا  نامرد  و  [ 3  ] هقرفت زا  يرود  تدحو و  يوس  هب  اهناسنا  تکرح  ینعی  [ 2 « ] یلاعت لامک و  هب  ندیسر  هار  رد  ناسنا 

. تسا [ 5 « ] ایند رد  ناریا  نافرع  يارب  هقباسیب  يرابتعا   » بسک
ياهمان هب  باتک  ود  نونکات  بتکم  نیا  راذگ  هیاپ  ث  [. 6  ] تسیهلا روعش  يهکبش  هب  لاصتا  هدومن  هئارا  هنیمز  نیا  رد  هک  یلمع  راکهار 

[7 « ] نافرع نیا  مهف  همه  هداس و  ناسآ ، يهیارا  هب  رداق   » ار بتکم  نیا  تسا و  هدومن  رـشتنم  رگید » يرظنم  زا  ناسنا   » و یناهیک » ناـفرع  »
اما تسا  هتفگ  نخس  تباقر  یعون  زا  هتـسناد و  التبم  [ 8 « ] ابیز ًافرـص  ياهفرح  ییوگ و  یلک   » هب ار  بتاکم  ریاـس  تسا و  هدومن  یفرعم 

رتشیب میباییم . ینآرق  تاحیرـصت  فالخ  ای  ییوگ و  مهبم  زا  رپ  ار  باتک  نیا  یناهیک » نافرع   » باتک نتم  هظحالم  اب  هک  تسنیا  تیعقاو 
رد صـصختم  ریغ  دارفا  يارب  ار  بتکم  نیا  تسا  نکمم  تاماهبا  نیا  دراد . مهبم  ياهفرح  زین  نآ  همدـقم  هکلب  باتک و  نیا  ياـهلصا 
زا هدنـسیون  ای  دنراد  ییانـشآ  ینید  تاحالطـصا  اب  هک  یناسک  هاگن  زا  اما  دیامن  هارمگ  ار  نانآ  هداد و  هولج  گرزب  ینید ، فراعم  هنیمز 

. تسا ینید  فراعم  هب  انشآان  ای  تسا و  هدرک  نایب  نینچ  ار  دوخ  بلاطم  يزرو  ضرغ  يور 
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يّدـج لاؤس  نیا  دـشاب  ییانـشآان  يور  زا  رگا  تسا و  هدنـسیون  دوخ  اـب  نآ  تواـضق  هک  دـشاب  يزرو  ضرغ  يور  زا  يراـک  نینچ  رگا 
لوط رد  ایآ  دنزب . ینافرع  بتکم  کی  سیسأت  هب  تسد  درادن  لماک  ییانشآ  یمالسا  فراعم  هب  تبسن  هک  یسک  ارچ  هک  دوشیم  حرطم 

نآ و نیا و  زا  یبلاطم  قیفلت  اب  یهلا  نید  نتشاگنا  هداس  مالسا و  نید  ینابم  هب  لماک  ییانـشآ  مدع  رثا  رب  هک  یناسک  دناهدوبن  مک  خیرات 
. دناهدز تسد  ددعتم  ياههقرف  بتاکم و  داجیا  هب  ینید ، حالطصا  بلطم و  دنچ  ندوزفا 

يَرَْتفا ِنَّمِم  ُمَلْظأ  ْنَم  َو   » دراد زاب  وا  هار  زا  ار  نارگید  هدز و  ارتفا  ادـخ  رب  هک  دـنکیم  یفرعم  یـسک  ار  اهناسنا  نیرتملاـظ  میرک  نآرق  ج 
هک یسک  زا  تسا  رتراکمتس  یـسک  هچ  [ ) 9  »] ُهَّللا َلَْزنأ  اَم  َْلثِم  ُلِْزنُاَـس  َلاَـق  ْنَمَو  ءْیَـش ٌ  ِْهَیلِإ  َحُوی  َْملَو  ََّیلِإ  َیِحُوا  َلاَـق  ْوأ  ًابِذَـک  ِهَّللا  یَلَع 

هچنآ دننامه  مه  نم  دیوگب  هک  یـسک  دشاب و  هدشن  وا  هب  یحو  هک  یلاح  رد  هدش  هداتـسرف  نمب  یحو  دـیوگب  ای  ددـنبب  ادـخ  هب  یغورد 
قیقد و سب  ادـخ  يوس  هب  نتفر  یلاـعت و  هب  ندیـسر  هار  یهلا و  نید  نوماریپ  نخـس  هک  تسور  نیا  زا  منکیم .) لزاـن  هدرک  لزاـن  ادـخ 

هـضرع نیمزرـس  نیا  نافرع  نید و  ناگرزب  رب  یمومع ، هضرع  زا  لبق  یناهیک  نافرع  شاک  دراد . یناوارف  ياههاگـشزغل  تسا و  ساـسح 
هب دـیابن  دراد  ار  [ 10  ] ناریا نافرع  يالتعا  دـصق  هک  ینافرع  ددرگ . راکـشآ  ینافرع  بتکم  ناونع  هب  نآ  یتسرداـن  یتسرد و  اـت  دـشیم 

. تسا هدیسر  پاچ  هب  هخسن  رازه  اههد  رد  لاح  هب  ات  رگید » يرظنم  زا  ناسنا   » و یناهیک » نافرع   » ياهباتک ح  دماجنیب . نآ  نیهوت 
کی ندـناوخ  زا  سپ  امتح  هدـنناوخ  هک  تشاد  راظتنا  دـیابن  دراذـگیم و  هدـنناوخ  رب  لقتـسم  يریثأت  دوخ  عوضوم  رد  یباـتک  ره  اـعطق 

ره تسین و  رگید  باتک  هب  هتـسباو  باتک  کی  هراـبرد  تواـضق  هک  نیا  دوصقم  دـناوخب . زین  ار  يو  رگید  ياـهباتک  هدنـسیون ، زا  باـتک 
. تسا یبایزرا  لباق  لقتسم  روط  هب  یباتک 

: دیوگیم یناهیک  نافرع  راذگناینب  هک  تسا  نآ  هلاقم  نیا  شراگن  تلع  خ 
هک دراد  دوجو  تعاجـش  يراد و  تناما  هزادـنا  نیا  دـینادب  میدرکیم  دروخرب  رگا  میاهدرکن . دروخرب  يراکـشآ  ضقانت  هب  ام  نونک  ات  »
اب هدـمآ و  یناهیک  نافرع  باـتک  رد  هک  مینکیم  هراـشا  يدراوم  هب  هتـشون  نیا  رد  ور  نیا  زا  [. 11 « ] دراد دوجو  لاکـشا  نیا  مینک  مالعا 

. تسا راگزاسان  ضقانتم و  نآرق ، تایآ 
. تسا جراخ  هلاقم  نیا  هدهع  زا  هک  دروخیم  مشچ  هب  زین  يرگید  ياهدقن  هدش  دای  هک  يدراوم  رد  کشیب 

عاجرا تلوهـس  رطاخ  هب  ار  اهلصا  ام  تسا  لصا  لماش 83  اعومجم  باتک ، هدـمآ و  یپ  رد  یپ  ياهلصا  تروص  هب  باتک  نتم  نوچ  د 
. تسا هدش  عاجرا  باتک  تاحفص  هب  زین  یقرواپ  رد  میدرک و  يراذگ  هرامش  هلاقم ، نتم  رد 

. تسا هدش  هدافتسا  يزاریش  مراکم  هللا  تیآ  ترضح  همجرت  زا  ًابلاغ  تایآ ، همجرت  رد  ذ 
: لوا هنومن 

تسین نکمم  ادخ  تخانش 
: هدمآ یناهیک  نافرع  همانساسا  لصا 59  رد 

ناسنا دوشیم و  ناسنا  قشاع  ادـخ  تقیقح  رد  تسین و  وا  مهف  هب  رداـق  یقیرط  چـیه  زا  ناـسنا  اریز  دوش ، ادـخ  قشاـع  دـناوتیمن  ناـسنا 
هلحرم نیا  زا  سپ  دوش و  یتسه ، ناهج  رهاظم  ینعی  یهلا ، تایلجت  قشاع  طقف  دناوتیم  ناسنا  یهلا و  قشع  لومـشم  دشابیم و  قوشعم 

مهف هب  رداق  یقیرط  چیه  زا  ناسنا   » تسا هدش  هتسناد  نکمم  ریغ  ادخ  تخانش  لصا  نیا  رد  [ 12 . ] ددرگیم یهلا  قشع  لومشم  هک  تسا 
؟ تسا یتخانش  مهف و  هنوگچ  تخانش ، مهف و  رد  هدنسیون  بولطم  تسین .» وا 

. تسا ناسنا  هب  ادخ  ندناسانش  ددص  رد  نآرق  رساترس 
: زا دنترابع  تایآ  نیا  زا  یخرب 

: وگب [ 13 «. ] ٌدَحأ اًوُفُک  َُهل  ْنُکَی  َْملَو  َْدلُوی  َْملَو  ِْدلَی  َْمل  ُدَمَّصلا  ُهَّللا  ٌدَحأ  ُهَّللا  َوُه  ُْلق  : » صالخا هروس 
هیبش و هاگچیه  وا  يارب  دـشن و  هداز  دازن و  زگره ) ( ؛ دـننکیم وا  دـصق  نادـنمزاین  همه  هک  تسیدـنوادخ  تسا ؛ هناگی  اـتکی و  دـنوادخ ،
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. تسا هدوبن  يدننام 
ُمالَّسلا ُسوُّدـُقلا  ُِکلَملا  َوُه  الِإ  ََهلِإ  يِذـلا ال  ُهللا  َوُه  ُمیِحَّرلا  ُنمْحَّرلا  َوُه   ِ ةَداَـهَّشلاَو ِْبیَغلا  ُِملاَـعَوُه  ـالِإ  َهلِإ  ـال  يِذـلا  ُهللا  َوُه  : » رـشح هروس 

ِیف اَـم  َُهل  ُحِّبَُـسی  یَنْـسُحلا  ءاَمْـسألا ُ  َُهل  ُرِّوَـصُملا  ُئِراَـبلا  ُِقلاَـخلا  ُهللا  َوُـه  َنوُکِرُْـشی  اَّمَع  ِهللا  َناَْحبُـسُرِّبَکَتُملا  ُراَّبَجلا  ُزیِزَعلا  ُنِْمیَهُملا  ُنِمْؤُـملا 
میحر نامحر و  وا  تسا و  ناهن  راکشآ و  ياناد  تسین ، وا  زج  يدوبعم  هک  تسییادخ  وا  [ 14 «. ] ُمیِکَحلا ُزیِزَعلا  َوُه  َو  ِضْرألاَو  ِتاَواَمَّسلا 
شخب ّتینما  دنکیمن ، متس  یسک  هب  تسا ، هّزنم  بیع  ره  زا  تسوا ، یلصا  کلام  مکاح و  تسین ، وا  زج  يدوبعم  هک  تسییادخ  تسا و 
تـسا تمظع  هتـسیاش  دـنکیم و  حالـصا  ار  يرما  ره  دوخ  ذـفان  هدارا  اب  هک  ریذـپان  تسکـش  يدـنمتردق  تسا ، زیچ  همه  بقارم  تسا ،

وا يارب  ریظن ؛) یب   ) يرگتروص هقباسیب و  ياهدننیرفآ  قلاخ ، تسیدنوادخ  وا  دنهدیم  رارق  وا  يارب  کیرش  هچنآ  زا  تسا  هّزنم  دنوادخ 
. تسا میکح  زیزع و  وا  و  دنیوگیم ؛ وا  حیبست  تسا  نیمز  اهنامسآ و  رد  هچنآ  تسا ؛ کین  ياهمان 

 ٍ ءْیَـش لُک  یَلَع  َوُه  َو  ُتیُِمی  َوِییُْحی  ِضْرألاَو  ِتاَواَمَّسلا  ُکُلم  َُهل  ُمیِکَحلا  ُزیِزَعلا  َوُه  َو  ِضْرألاَو  ِتاَواَمَّسلا  ِیف  اَـم  ِهِلل  َحَّبَـس  : » دـیدح هروس 
ِشْرَعلا یَلَع  يَوَتْسا  َُّمث  ٍماَّیأ  ۀَّتِـس ِ  ِیف  َضْرألاَو  ِتاَواَمَّسلا  َقَلَخ  يِذلا  َوُه  ٌمِیلَع  ءْیَـش ٍ  لُِکب  َوُه  َو  ُنِطاَبلاَو  ُرِهاَّظلا  َو  ُرِخآلا  َو  ُلَّوألا  َوُه  ٌریِدَق 

ُکُلم َُهل  ٌریَِـصب  َنُولَمْعَت  اَِمب  ُهللاَْوم  ُْتنُک  اَم  َْنیأ  ْمُکَعَم  َوُه  َو  اَهِیف  ُجُْرعَی  اَم  َو  ءاَمَّسلا ِ  َنِم  ُلِْزنَی  اَم  َو  اَْهنِم  ُجُرْخَی  اَمَو  ِضْرألا  ِیف  ُجـِلَی  اَـم  ُمَْلعَی 
رد هچنآ  [ 15 «. ] ِروُدُّصلا ِتاَذـِب  ٌمِیلَع  َوُه  َو  ِْلیللا  ِیف  َراَهَّنلا  ُجـِلُوی  َو  ِراَـهَّنلا  ِیف  َلـْیللا  ُجـِلُوی  ُرُومُـالا  ُعَجُْرت  ِهللا  َیلِإ  َو  ِضْرـألاَو  ِتاَواَـمَّسلا 

هدنز تسا ، وا  نآ  زا  نیمز  اهنامسآ و  تیمکاح ) و   ) تیکلام تسا  میکح  زیزع و  وا  دنیوگیم و  حیبست  ادخ  يارب  تسا  نیمز  اهنامسآ و 
. تسا رداق  زیچ  ره  رب  وا  دناریمیم و  دنکیم و 

. تسا هاگآ  زیچ  ره  زا  تسا ، وا  نطاب  رهاظ و  رخآ و  لوا و 
( تخادرپ ناهج  ریبدت  هب  و   ) تفرگ رارق  تردق  تخت  رب  سپس  دیرفآ ، نارود ) شش   ) زور شش  رد  ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  تسیـسک  وا 

دوریم الاب  نامـسآ  هب  هچنآ  ددرگیم و  لزان  نامـسآ  زا  هچنآ  دوشیم و  جراخ  نآ  زا  ار  هچنآ  دنادیم و  دوریم  ورف  نیمز  رد  ار  هچنآ 
. تسانیب دیهدیم  ماجنا  هچنآ  هب  تبسن  دنوادخ  دیشاب و  هک  اج  ره  تسامش  اب  وا  و 

هب وا  بش و  لـخاد  ار  زور  دـنکیم و  زور  لـخاد  ار  بش  ددرگیم . زاـب  وا  يوس  هب  زیچ  همه  تسوا و  نآ  زا  نیمز  اهنامـسآ و  تیکلاـم 
. تساناد تسا  مکاح  اهلد  رب  هچنآ 

: دومرف هغالبلا  جهن  رد  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  نانمؤم  ریما 
نیا اب   ) تخاسن و هاگآ  تافـص ش  هنک  رب  ار  اهدرخ  لوقع و  [ 16 . ] ِهتَفِْرعَم ِبِجاَو  ْنَع  اَْهبُجْحَی  َْمل  َو  ِِهتَفِـص  ِدیِدَْحت  یَلَع  َلوُقُعلا  ِِعلُْطی  َْمل  »

. تسا هتشادن  زاب  تخانش  تفرعم و  مزال  رادقم  زا  ار  اهنآ  لاح )
سپ درادـن  تیهاـم  ادـخ  نوـچ  تسادـخ و  تیهاـم  كرد  هکلب  تسین  تخانـش  مهف ، زا  روـظنم  هک  دوـش  هدروآ  یهیجوـت  تسا  نکمم 

. دش وا  قشاع  ناوتیمن  هجیتن  رد  تخانش و  دیمهف و  ار  وا  ناوتیمن 
. تسا هتفگ  نخس  تایلجت  هب  قشع  زا  هدنسیون  مینیبیم  مینک  هجوت  لصا  نیمه  همادا  هب  رگا  اما 

. دش اهنآ  قشاع  ناوتیم  هجیتن  رد  دیمهف و  ناوتیم  ار  تایلجت  هک  تسانعم  نادب  نیا 
؟ تسانعم هچ  هب  تایلجت  ندیمهف 

هب قشع  دـشاب  تایهام  ندـیمهف  روظنم  رگا  اهنآ ؟ رد  یلجتم  یهلا  لامک  ندـیمهف  يانعم  هب  ای  تساـهنآ  تیهاـم  ندـیمهف  ياـنعم  هب  اـیآ 
تـسرد انعم  نیا  دـشاب  تاقولخم  رد  یلجتم  یهلا  لامک  هب  قشع  روظنم  رگا  درادـن و  يزیچ  دوخ  زا  تیهاـم  نوچ  درادـن  اـنعم  تاـیهام 

قشاع ناوتیم  هک  روط  نامه  نیا  رب  انب  دناهتفرگ  ادخ  زا  هک  تسیلامک  هناوتـشپ  هب  یهلا  تایلجت  هب  قشع  تروص  نیا  رد  اما  دوب  دهاوخ 
. وا تایلجت  قشاع  دعب  دوشیم و  ادخ  قشاع  لوا  ناسنا  هکلب  دش  ادخ  قشاع  ناوتیم  دش  تایلجت 

: مود هنومن 
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تسین نکمم  ادخ  هب  قشع 
: دیوگیم لصا 59  نامه  رد  هدنسیون 

ناسنا دوشیم و  ناسنا  قشاع  ادـخ  تقیقح  رد  تسین و  وا  مهف  هب  رداـق  یقیرط  چـیه  زا  ناـسنا  اریز  دوش ، ادـخ  قشاـع  دـناوتیمن  ناـسنا 
. دش ادخ  قشاع  ناوتیمن  هنوگچ  [. 18  ] تسا دیدش  تبحم  يانعم  هب  قشع  [ 17 . ] یهلا قشع  لومشم  دشابیم و  قوشعم 

 … «. ُهَنوُّبُِحیَو ْمُهُّبُِحی  ٍمْوَِقب  ُهللا  ِیتْأَی  َفْوَسَف  ِِهنیِد  ْنَع  ْمُْکنِم  َّدـَتْرَی  ْنَم  اُونَمآ  َنیِذـلا  اَهُّیأ  اَـی  . » درادـن يراـگزاس  نآرق  تاـیآ  اـب  بلطم  نیا 
ار یتیعمج  هدنیآ  رد  دنوادخ  دناسریمن ) ینایز  ادخ  هب   ) ددرگ زاب  دوخ  نییآ  زا  امـش  زا  سک  ره  دیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  [ 19]

: دومرف زین  رگید  هیآ  رد  دنراد …  تسود  ار  وا  زین )  ) اهنآ دراد و  تسود  ار  اهنآ  هک  دروآیم ،
: وگب [ 20 «. ] ٌمیِحَر ٌروُفَغ  ُهللاَو  ْمَُکبُونُذ  ْمَُکل  ْرِفْغَیَو  ُهللا  ُمُْکِببُْحی  ِینوُِعبَّتاَف  َهللا  َنوُّبُِحت  ُْمْتنُک  ْنِإ  ُلق  »

نابرهم هدنزرمآ  ادخ  دـشخبب و  ار  ناتناهانگ  درادـب و  تسود  ار  امـش  زین )  ) ادـخ ات  دـینک ! يوریپ  نم  زا  دـیرادیم ، تسود  ار  ادـخ  رگا 
. تسا

: دیامرفیم رتحیرص  هیآ 
. تسا رتدیدش  ناشاهدوبعم ) هب  تبسن  ناکرشم  زا   ) ادخ هب  ناشقشع  دنراد  نامیا  هک  اهنآ  [ 21 … «. ] ِهِلل ابُح  ُّدَشأ  اُونَمآ  َنیِذلاَو  ».. 

: دیوگیم هک  مینکیم  هجوت  لصا 66  هب 
: دوشیم میسقت  عون  هس  رب  تدابع  هزیگنا 

تشهب  ) شاداپ دزم و  عمط  يور  زا  تدابع  ای  نارودزم  تدابع   … خزود و - ) ربق و  گرم و   ) سرت يور  زا  تدابع  ای  ناگدرب  تدابع  - 
وا مهف  كرد و  نازیم  هب  یگتـسب  یـسک ، ره  يهتـساوخ  تدابع و  عون  یهلا  قشع  يور  زا  تدابع  ای  ناگدازآ  تدابع   … يروح و - ) و 
مه یـسک  هک  تسا  نکمم  دـهدیم ، حـیجرت  اهیهاگآ  زا  ییایند  هب  ار  یبوچ  تاـبن  بآ  هچب  کـی  هک  هنوگ  ناـمه  دراد و  دـنوادخ  زا 

دشاب رارق  رگا  [ 22 [ ؛ دـشابیم رظن  دروم  یهلا  قشع  يور  زا  تدابع  هقلح ،)  ) یناـهیک ناـفرع  رد  دـهد . حـیجرت  یهلا  قشع  هب  ار  يروح 
؟ درادن انعم  یهلا  قشع  يور  زا  تدابع  سپ  لصا 59 ) قبط   ) دشاب ادخ  قشاع  دناوتن  ناسنا 

نیا رب  انب  درادن . ناکما  مه  ادخ  تدابع  دراد » دنوادخ  زا  وا  مهف  كرد و  نازیم  هب  یگتسب  یـسک ، ره  يهتـساوخ  تدابع و  عون   » نوچ و 
: تسا ریز  تسردان  هرازگ  لصا ، ود  نیا  دنیآرب 

. دش ادخ  قشاع  ناوتیمن  لصا 66 = )  ) تسادخ ندیمهف  هب  هتسباو  ادخ ، هب  قشع  لصا 59 + )  ) دیمهف ار  ادخ  ناوت  یمن 
: موس هنومن 

تسین نکمم  ادخ  تدابع 
. تسادخ تدابع  نتشادن  ناکما  دمآ  مود  هنومن  رد  هک  لصا 59 و 66  رگید  دنیآرب 

ناوتیمن لصا 66 = )  ) دراد ادخ  ندیمهف  نازیم  هب  یگتـسب  ادـخ  تدابع  عون  ره  لصا 59 + )  ) دیمهف ار  ادـخ  ناوتیمن  ریز : تروص  هب 
يانعم هب  اهنت  تدابع  مییوگیم  مینک ؟ هچ  درادن  ناکما  ادخ  تدابع  هک  لاح  درادن . انعم  ادخ  تدابع  ساسا  نیا  رب  درک . تدابع  ار  ادخ 

. تسادخ قلخ  هب  تمدخ 
. تسا هدش  رکذ  اراکشآ  لصا 65  رد  هجیتن  نیا 

: دینیبب
: تسا عون  ود  رب  تدابع  یگدنب . تلاسر  ندروآ  اج  هب  ندوب و  دبع  ینعی  تدابع ،

یب وا  نوچ  تسا و  ندوب  دنوادخ  تمدـخ  رد  یلمع  تدابع  دـنوادخ و  اب  یمالک  طابترا  يرظن ، تدابع  یلمع . تدابع  يرظن و  تدابع 
ناهج تمدخ  رد  یلمع  تدابع  هجیتن ، رد  دوش . وا  تایلجت  هب  فوطعم  دناوتیم  ًافرـص  ام  تمدخ  ور  نیا  زا  دشابیم ، ام  لمع  ره  زا  زاین 
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وا نوچ   )» هدـش هراشا  ام  لمع  زا  ادـخ  ندوب  زاین  یب  هب  لصا  نیا  رد  هتبلا  [ 23 …  ] تعیبط و ناسنا ، هب  تمدـخ  ینعی  تسا ؛ ندوب  یتسه 
میـسریم هجیتن  نیا  هب  نیا  رب  انب  دوشیم . بوسحم  ادخ  تدابع  مدـع  رب  هدنـسیون  مود  لیلد  هتکن  نیا  دـشابیم .)» ام  لمع  ره  زا  زاین  یب 

: درادن انعم  لیلد  ود  هب  ادخ  تدابع  هک 
میمهفب میناوتیمن  ار  ادخ  ام  فلا :

ادخ تدابع  زا  احیرـص  اهراب  اهراب و  میرک  نآرق  درک . تمدخ  ادخ  قلخ  هب  دـیاب  طقف  هجیتن  رد  تسا و  زاین  یب  ام  لمع  ره  زا  ادـخ  ب :
صلاخ وا  يارب  ار  منید  هک  یلاـح  رد  متـسرپیم ، ار  ادـخ  اـهنت  نم  وگب  [ 24 «. ] ِینیِد َُهل  اًِصلُْخم  ُدـُبْعأ  َهللا  ِلـُق  : » هلمج زا  دـیوگیم  نخس 

. تسا نیا  میقتسم  هار  هک  دیتسرپب  ارم  هکنیا  و  [ 25 «. ] ٌمیِقَتْسُم ٌطاَرِص  اَذه  ِینوُُدبْعا  ِنأَو  . » منکیم
هداد ینامسآ )  ) باتک نم  هب  میادخ  هدنب  نم  تفگ  دوشگ )  نخس  هب  نابز  یـسیع  [ ) 26 «. ] اِیبَن ِینَلَعَج  َو  َباَتِکلا  َِیناَتآ  ِهللا  ُْدبَع  یِّنِإ  َلاَق  »

. تسا هداد  رارق  ربمایپ  ارم  و 
: دیوگیم هراب  نیا  رد  يرهطم  دیهش 

ادخ قلخ  ِرازگتمدخ  تسا ، یناسنا  یـشزرا  ًاعقاو  دـنکیم و  دـییأت  دـصرددص  ار  نآ  مالـسا  هک  ناسنا  ملـسم  عطاق و  ياهـشزرا  زا  یکی 
. تسا ندوب 

. تسا هدومرف  دیکأت  دایز  مرکا  ربمغیپ  هنیمز  نیا  رد 
: دیامرفیم رگیدکی  هب  ندرک  تمدخ  نداد و  کمک  نواعت و  هنیمز  رد  میرک  نآرق 

َلاملا یَتا  َنیِِّیبَّنلا و  َو  ِباتِکلا  َو  ۀَِـکئالَملا ِ  َو  ِرِخالا  ِمْوَیلا  َو  ِهللاِاب  َنَما  ْنَم  َِّربلا  َّنِکل  َو  ِبِْرغَملا  َو  ِقِرْـشَملا  َلَِبق  ْمُکَهوجُو  اولَُوت  ْنا  َِّربلا  َْسَیل  »
يدعس هتبلا   ) دیوگیم يدعس  لثم  یناسنا  اما  [ 27 «.. ] ِباقِّرلا ِیف  َو  َنیِلئاّسلا  َو  ِلیبَّسلا  َْنبا  َو  َنیکاسَملا  َو  یماتَیلا  َو  یبْرُقلا  ِيَوذ  ِهِّبُح  یلَع 
نخـس نیا  نتفگ  اـب  ياهدـع  . ] سب تسیکی و  نیمه  تسین ؛» قلخ  تمدـخ  زج  هب  تداـبع  (: » تسا رعـش  ناـبز  هدوبن ؛ روط  نیا  لـمع  رد 

همه نـیا  دـننک ، یفن  ار  داـهج  شزرا  دـننک ، یفن  ار  مـلع  شزرا  دـننک ، یفن  ار  دـهز  شزرا  دــننک ، یفن  ار  تداـبع  شزرا  دــنهاوخیم 
. دننک یفن  هعفد  کی  دراد  دوجو  ناسنا  يارب  مالسا  رد  هک  ار  یگرزب  یلاع و  ياهشزرا 

: دنیوگیم
قطنم کی  هب  دـننکیم  لایخ  زورما  ياهرکفنـشور  نیا  زا  یـضعب  ًاصوصخم  ادـخ . قلخ  هب  تمدـخ  ینعی  هچ ؟ ینعی  تیناسنا »  » دـینادیم
:[ دنیوگ یم  [ ؟ هچ ینعی  ییارگ  ناسنا  دنراذگیم . ییارگ  ناسنا  تیناسنا و  ار  یلاع  یلیخ  قطنم  نآ  مسا  دناهتفای و  تسد  یلاع  یلیخ 

هچ ادخ  قلخ  دوخ  اما  درک ، تمدخ  ادخ  قلخ  هب  مه  دیاب  مییوگ ]: یم  . ] مینکیم تمدـخ  ادـخ  قلخ  هب  ام  قلخ ؛ هب  ندرک  تمدـخ  ینعی 
يارب ام  رگا  میاهدرک . تمدخ  ناویح  کی  هب  ام  هزات  میدناشوپ ؛ ار  ناشنت  میدرک و  ریس  ار  ادخ  قلخ  مکش  مینک  ضرف  دشاب ؟ دهاوخیم 
هتشاد دوجو  يرگید  شزرا  ام  دوخ  رد  هن  دشاب و  ادخ  قلخ  هب  تمدخ  هب  رصحنم  اهشزرا  همه  ًالـصا  میـشابن و  لئاق  يرتالاب  شزرا  اهنآ 

، میاهدرک ریس  ار  ناویح  هدع  کی  مکش  اهبسا . زا  ياهعومجم  اهدنفسوگ ، زا  ياهعومجم  دنوشیم  ادخ  قلخ  هزات  نارگید ، رد  هن  دشاب و 
يالعا دح  ایآ  یلو  تسا ، هدرک  يراک  لاح  ره  هب  دـنک  ریـس  مه  ار  اهناویح  مکـش  ناسنا  رگا  هتبلا  میاهدـناشوپ . ار  ناویح  هدـع  کی  نت 

لثم ییاهناویح  منک و  تمدخ  مدوخ  لثم  ییاهناویح  هب  هک  تسنیا  نم  تمدـخ  يالعا  دـح  دـنامب و  یقاب  تیناویح  رد  هک  تسنیا  ناسنا 
شزرا  ] ناسنا هب  تمدـخ  هن ، دـننک !؟ تمدـخ  مشاب -  نم  هک  ناـشدوخ -  لـثم  یناویح  هب  هک  تسنیا  ناشتمدـخ  يـالعا  دـح  مه  مدوخ 

: میا هتفگ  ار  فرح  نیا  هشیمه  تیناسنا . طرش  هب  ناسنا  یلو  تسییالاو 
. تسا ناسنا  مه  هبموچ  یسوم  تسا ، ناسنا  ابمومول 

اهنیا نایم  ارچ  سپ  رگید ، قلخ  کی  مه  ابمومول  تسا و  قلخ  کی  هبموچ  یـسوم  دشاب ، حرطم  قلخ  هب  تمدخ  هلأسم  طقف  دـشاب  انب  رگا 
، تسین حرطم  يرگید  شزرا  چیه  قلخ و  هب  تمدخ  ینعی  تیناسنا  هکنیا  سپ  هیواعم ؟ رذوبا و  نایم  تسیقرف  هچ  دیوشیم ؟ لئاق  توافت 
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: دیوگیم رگید  ياج  رد  [ 28 [ ؛ تسا يرگید  طارفا  عون  کی  زاب 
یشیورد قلد  ندرک و  نهپ  هداجس  حیبست و  طقف  ناشراک  هک  تسا  هفّوصتم  زا  هدع  نآ  وا  روظنم  دراد و  يرگید  روظنم  اجنیا  رد  يدعس 

نآ هب  شباطخ  تسا ، شیورد  کی  شدوخ  هکنیا  اب  يدعـس  دوشیمن . ناشرـس  يزیچ  هناهاوخریخ  ياـهراک  زا  ًاـساسا  تسا و  ندیـشوپ 
: دیوگیم يزیمآ  هغلابم  ناسل  کی  اب  لوا  اهتنم  دنمهفیمن . يزیچ  قلخ  هب  تمدخ  زا  هک  تسییاهشیورد 

: تسا یتسردان  تاریبعت  هک  دنیوگیم  يرگید  تاریبعت  اب  ار  بلطم  نیمه  یهاگ  تسین . قلخ  تمدخ  زج  هب  تدابع 
. نکن يرازآ  مدرم  نازوسب ، ربنم  روخب  یِم 

. تسا مدرم  هب  ناسحا  نآ  دراد و  دوجو  یبوخ  کی  تسیرازآ و  مدرم  نآ  دراد و  دوجو  يدب  کی  ایند  رد  طقف  اهنیا  رظن  زا 
کی طقف  تسا و  مدرم  هب  ندـناسر  ریخ  نآ  دراد و  دوجو  یکین  کی  شزرا و  کی  لامک و  کی  طقف  هک  تسنیا  شفرح  تبحم  بتکم 

: تسا هتشون  و  [ 29  ] تسا مدرم  هب  ندناسر  رازآ  نآ  دراد و  دوجو  يدب  کی  صقن و 
: دنیوگیم

هب اهنت  یلو  تسین  قلد  هداجـس و  حـیبست و  هب  اهنت  تدابع  یلب  تسین » قلد  هداجـس و  حـیبست و  هب  تسین -  قلخ  تمدـخ  زج  هب  تداـبع  »
. تسا هدرک  مأوت  هشیمه  ةوکزلا » اوتا   » اب ار  ةولصلا » اومیقا   » نآرق تسین . مه  قلخ  تمدخ 

؛ تسا ود  ره  ریغ  تقیقح  اما  سکع ، رب  رگید  ياهدع  زورما  دنتـساوخیم و  قلد  هداجـس و  حیبست و  هب  طقف  ار  تدابع  ياهدـع  میدـق  رد 
[30]

: مراهچ هنومن 
هقلح رد  ادخ  تیوضع 
: هدمآ لصا 19  رد 

: دراد دوجو  یناهیک  روعش  هکبش  هب  لاصتا  یلک  عون  ود 
قایتشا يهطـساو  هب  صخـش  نآ ، رد  هتـشادن و  یفیرعت  هنوگ  چـیه  هک  تسیهار  يدرف  هار  مَکل :) بِجَتـسأ  ینوُعُدا   ) يدرف ياههار  فلا .

. دشاب هدومن  ادیپ  لاصتا  یناهیک  روعش  يهکبش  هب  دوخ ، دح  زا  شیب 
. تسا زاین  یفصولادیاز  قایتشا  دوجو  لاصتا ، هنوگ  نیا  يارب 

. دریگیم رارق  تدحو  هقلح  رد  درف  نآ  رد  هک  تسیهار  یعمج  هار  [(: 31  ] اُوقَّرَفَت الو  ًاعیمَج  ِهللا  ِلبَِحب  اّومصَتِعا   ) یعمج ار ه  ب .
: دراد وضع  هس  لکش ، قباطم  هقلح ، نیا 

ياهراک ماجنا  هداتفا ، نایرج  هب  نآ  رد  یهلا  ضیف  هلـصافالب  هقلح ، لیکـشت  اب  هدـنوش . لـصتم  درف  هدـننک و  لـصتم  درف  یناـهیک ، روعش 
 - وضع هس  دوجو  اههقلح ، نیا  هب  ندـش  دراو  يارب  دریذـپیم . ققحت  فلتخم  ياههقلح  لیکـشت  اـب  ناـفرع  نیا  بوچراـچ  رد  رظن  دروم 

. تسا یفاک  هدنوش -  لصتم  هدننک و  لصتم  درف  یناهیک ، روعش  يهکبش 
. دوب دهاوخ  هللا  مراهچ ، وضع  تروص ، نیا  رد 

ياـج نآ  رد  طوبرم ، يهقلح  لیکـشت  اـب  زین  یهلا  ضیف  هدوـمن ، لاـصتا  داـجیا  اوـصتعا ،)  ) یعمج هار  ياـنبم  رب  هقلح )  ) یناـهیک ناـفرع 
[32 [ ؛ دریگیم تروص  ریز  لکش  قباطم  هقلح  نیا  لیکشت  ددرگیم .

. تسا لمأت  ياج  هتکن  دنچ  لصا  نیا  رد 
هب هقلح  رد  ادـخ  نتفرگ  رارق  اریز  تسا ؛ راگزاسان  ینآرق  تایآ  اب  هقلح  نیا  ياضعا  شنیچ  هک  نیا  تسا  بسانم  راتفگ  نیا  اب  هچنآ  اـما 

؟ تسانعم هچ  هب  مراهچ  وضع  ناونع 
: تسا هدمآ  نایم  هب  نخس  ناگدنب  اب  ادخ  یهارمه )  ) ّتیعم هنوگ  ود  زا  نآرق  تایآ  رد 
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سکچیه دنتـسه و  ادـخ  هب  مئاق  یگمه  تادوجوم  هک  تسنیا  ّتیعم  نیا  يانعم  دراد . دوجو  تاقولخم  همه  هب  تبـسن  هک  ۀـیمویق  تیعم 
: تسا تسد  نیا  زا  لیذ  هیآ  [ 33 . ] درادن یتسه  وا  تیانع  نودب 

لها هک  نانآ  دراد ؛ ناگدـنب  یخرب  هب  تبـسن  هک  هیفیرـشت  ّتیعم  دیـشاب و  هک  اجک  ره  تسامـش  اـب  وا  [ 34 «. ] ُْمْتنُک اَـم  َْنیأ  ْمُکَعَم  َوُـهَو  »
هـشیپ اوقت  هک  تسا  یناسک  اب  دنوادخ  [ 35 «. ] َنُونِـسُْحم ْمُه  َنیِذلاَو  اْوَقَّتا  َنیِذـلا  َعَم  َهللا  َّنِإ  « ؛ دنتـسه تعاطا و …  يراگزیهرپ ، ناسحا ،

: دومرف [ 36 «. ] يَرأَو ُعَمْسأ  اَمُکَعَم  ِینَّنِإ  اَفاََخت  َلاَق ال  . » دنراکوکین هک  یناسک  دناهدرک و 
اب لاعتم  يادخ  ینعی  تسین  حرطم  ّتیعم  يارب  یطرش  چیه  هیمویق  تیعم  رد  منیبیم . مونشیم و  ار ) زیچ  همه   ) متسه امـش  اب  نم  دیـسرتن 
رد اما  ناسنا و …  هچ  ناویح و  هچ  نمؤم و  هچ  رفاک و  هچ  دنتـسه  هتـسباو  وا  هب  دوخ  دوجو  رد  تادوجوم  همه  تسه و  تادوجوم  همه 

یناهیک نافرع  رد  هک  تسنیا  نخـس  لاـح  دـنربیم . هرهب  ّتیعم  نیا  زا  دنتـسه  یهلا  تاروتـسد  زا  يوریپ  لـها  هک  ناـنآ  هیفیرـشت  تیعم 
( مراهَچ وضع  ناونع  هب  نتفرگ  رارق   ) ادخ تیعم  یهارمه و  نیا  زا  روظنم 

؟ تسا عون  مادک 
وضع ناونع  هب  ادخ  سپس  دوش و  مهارف  وضع  هس  لوا  ات  تسین  هقلح  لیکشت  هب  زاین  درادن و  یطرش  رگید  دشاب  روظنم  هیمویق  تیعم  رگا 

: دوشیم هتفگ  یناهیک  نافرع  رد  ارچ  دشاب  روظنم  هیفیرشت  تیعم  رگا  ددنویپب و  هقلح  نیا  هب  مراهچ 
ار نآ  یلمع  يهبنج  هتفریذپ و  ار  نآ  يرظن  يهبنج  دنناوتیم  یصخش ، دیاقع  بهذم و  نید ، تیلم ، داژن ، زا  رظن  فرص  اهناسنا  يهمه  »
رد ادـخ  تیوضع  هرابرد  نیا  رب  انب  دوشیمن . هارمه  یناسنا  ره  اب  دوخ  هیفیرـشت  تیعم  اب  ادـخ  [ 37 «. ] دنهد رارق  هدافتـسا  هبرجت و  دروم 

؛ ددـعت هن  تسا  هطاـحا  هطبار  تادوجوم  اـب  دـنوادخ  هطبار  هک  نیا  رگید  هتکن  هیفیرـشت ! ّتیعم  هن  دراد و  اـنعم  هیمویق  تیعم  هن  هقلح  نیا 
[38 . ] دومن ریوصت  هناگادج  يوضع  ناونع  هب  اهنآ  زا  يادج  ایشا و  رانک  رد  ياهنوگ  هب  ار  ادخ  ناوتیمن  ینعی 

: مجنپ هنومن 
ضیوفت قح 

: تسا هدمآ  لصا 18  رد 
نیا دشابیم و  یناهیک  روعش  يهکبش  ددعتم  ياههقلح  هب  لاصتا  داجیا  هب  زاین  هقلح ،)  ) یناهیک نافرع  یلمع  نافرع  زا  يرادرب  هرهب  يارب 

. تسا ینافرع  يهخاش  نیا  کفنیال  لصا  تالاصتا ،
. دشابیم هقلح  نآ  صاخ  ياهظافح  صاخ و  يهقلح  هب  زاین  یلمع ، نافرع  رد  ثحبم  ره  هب  ندیشخب  ققحت  تهج 

ناـنآ هب  هطوبرم ، ياههماندـنگوس  ندومن  بوـتکم  لاـبق  رد  هدوـب ، یـضیوفت  هک  دوـشیم ، هیارا  ناـیبرم  ناربراـک و  هتـسد  ود  هب  لاـصتا 
؛ دریگیم ماجنا  دـشابیم ، هقلح )  ) یناهیک نافرع  نایرج  يهدـننک  تیادـه  لرتنک و  هک  تیزکرم  طـسوت  اـهضیوفت ، ددرگیم . ضیوفت 

[39]
. تسا لاعتم  يادخ  رد  لامج ) تافص  هچ  لالج و  تافص  هچ   ) لامک تافص  راصحنا  ینافرع  ملسم  لوصا  زا   - 1

. تسا هدومن  حیرصت  لاعتم  يادخ  رد  لامک  راصحنا  رب  رساترس  میرک  نآرق 
: زا دنترابع  تسد  نیا  زا  ییاههنومن 

. دوشیم متخ  نآ  دننام  زیزعلا و  رداقلا ، میکحلا ، میلعلا ، عیمسلا ، دننام  یتافص  هب  هک  یتایآ  فلا :
. تسادخ نآ  زا  امامت  ییاناوت  [ 40 «. ] اًعیِمَج ِهِلل  ةَّوُقلا َ  َّنأ  : » ریظن یتایآ  ب :

. تسادخ نآ  زا  امامت  تزع  [ 41 «. ] اًعیِمَج ِهِلل  ةَّزِعلا َ  َّنِإ  »
: دومرف هدمآ ؛ ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  میهاربا  ترضح  نخس  رد  هک  تسا  لاعتم  يادخ  رد  یشخب  افش  راصحنا  دراوم  نیا  زا  یکی 

: دومرف نآرق  هرابرد  زین  دهدیم و  افش  ارم  وا  اهنت  موشیم  رامیب  نم  یتقو  [ 42 «. ] ِنیِفْشَی َوُهَف  ُتْضِرَم  اَذِإَو  »
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يوس زا  يزردـنا  مدرم ! يا  [ 43 «. ] َنِینِمْؤُمِلل ۀَـمْحَرَو ٌ  يًدُـه  َو  ِروُدُّصلا  ِیف  اَِمل  ءاَفِـشَو ٌ  ْمُکِّبَر  ْنِم  ۀَـظِعْوَم ٌ  ْمُْکت   َ ءاَج ْدَـق  ُساَّنلا  اَهُّیأ  اَـی  »
يارب تسیتمحر  تیادـه و  و  امـش )؛ ياهلد  يارب  ینامرد  ( ؛ تساه هنیـس  رد  هچنآ  يارب  ینامرد  و  تسا ؛ هدـمآ  امـش  يارب  ناتراگدرورپ 

: دومرف لسع  هرابرد  نانمؤم .
ٍمْوَِقل ًۀَـیال  َِکلَذ  ِیف  َّنِإ  ِساَّنِلل  ءاَفِـش ٌ  ِهِیف  ُُهناَولأ  ٌِفلَتُْخم  ٌباَرَـش  اَِـهنوُُطب  ْنِم  ُجُرْخَی  اًُـللُذ  ِکِّبَر  َُلبُـس  یُِکلْـساَف  ِتاَرَمَّثلا  لُـک  ْنِم  ِیلُک  َُّمث  »

. امیپب یتحار  هب  تسا ، هدرک  نییعت  وت  يارب  تراگدرورپ  هک  ار  ییاههار  روخب و  اهلگ ) هریـش  و   ) تارمث ماـمت  زا  سپـس  [ 44 «. ] َنوُرَّکَفَتَی
ینـشور هناشن  رما ، نیا  رد  نیقی  هب  تسا  مدرم  يارب  افـش  نآ ، رد  هک  دوشیم  جراخ  فلتخم  ياهگنر  اب  یندیـشون  اهنآ ، مکـش  نورد  زا 

. تسادخ نآ  زا  یلامک  ره  نیا  رب  انب  دنشیدنایم . هک  یتّیعمج  يارب  تسا 
. دنکیم دنمهرهب  دوخ  لامک  زا  دهاوخب  هک  ار  شناگدنب  زا  سک  ره  لاعتم  يادخ  هک  نیا  رگید  هتکن   - 2

: دومرف تسناد ) ادخ  نآ  زا  ارصحنم  نیشیپ  تایآ  رد  هک   ) تّزع هرابرد  هک  نانچ 
زا دیاب   ) تسا تّزع  ناهاوخ  هک  یـسک  [ 45 ..«. ] ُهُعَفْرَی ُحـِلاَّصلا  ُلَمَعلاَو  ُبِّیَّطلا  ُِملَکلا  ُدَعْـصَی  ِْهَیلِإ  اًعیِمَج  ةَّزِعلا ُ  ِهِللَف  ةَّزِعلا َ  ُدـیُِری  َناَک  ْنَم  »

 ُ ةَّزِعلا ِهِللَو  دربیم ..« . الاب  ار  حلاص  لمع  دنکیم و  دوعـص  وا  يوس  هب  هزیکاپ  نانخـس  تسادخ ؛ يارب  تّزع  مامت  هک ) ارچ  دهاوخب  ادـخ 
. دننادیمن ناقفانم  یلو  تسا ؛ نانمؤم  وا و  لوسر  ادخ و  صوصخم  تزع  [ 46 «. ] َنوُمَْلعَی َنیِِقفاَنُملا ال  َّنَِکلَو  َنِینِمْؤُمِللَو  ِِهلوُسَِرلَو 

: دینک هجوت  هیآ  نیا  هب  دراد . یگتسیاش  هب  زاین  یهلا  تالامک  زا  يدنمهرهب  هک  نیا  موس  هتکن   - 3
: دومرف رگید  هیآ  رد  دهدیمن . نیقفانم  هب  ار  تزع  لاعتم  يادخ  [ 47 «. ] َنوُمَْلعَی َنیِِقفاَنُملا ال  َّنَِکلَو  َنِینِمْؤُمِللَو  ِِهلوُسَِرلَو  ةَّزِعلا ُ  ِهِللَو  »

. دهد رارق  اجک  ار  شیوخ  تلاسر  هک  تسا  رتهاگآ  دنوادخ  [ 48 «. ] ُهََتلاَسِر ُلَعْجَی  ُْثیَح  ُمَلْعأ  هللا  »
یگتـسیاش نیا  زا  دوشیم . هداد  هتـسیاش  دارفا  هب  اهنت  تسیهلا  تالامک  زا  هک  یـشخب  افـش  رـصنع  هک  میریگیم  هجیتن  تاکن  نیا  زا   - 4

. دشاب هتشاد  ار  نآ  یگتسیاش  دیاب  دنک  ادیپ  یهلا  نأش  دهاوخیم  هک  یسک  دومن . ریبعت  یلعاف  نسح  هب  ناوتیم 
: دیامرفیم هک  دینک  هجوت  هیآ  نیا  هب 

یلعاف نسُح  نداد  تسد  زا  اب  اما  دـشاب  دـنمهرهب  یهلا  ياههناشن  تالامک و  زا  یـسک  تسا  نکمم  یتح  ُهََتلاَسِر .».. ُلَعْجَی  ُْثیَح  ُمَلْعأ  ».. 
[49  ] دوب دنمهرهب  مظعا ) مسا   ) یهلا تایآ  زا  هک  هدومن  وگزاب  ار  یصخش  ناتساد  فارعا  هروس  رد  هک  نانچ  دوش ؛ بلس  وا  زا  لامک  نآ 

: تفرگ وا  زا  ار  دوخ  تیانع  زین  لاعتم  يادخ  هجیتن  رد  داد  تسد  زا  ار  دوخ  تیحالص  یلو 
هک ار  سک  نآ  تشذگرـس  ناوخب  اـهنآ  رب  و  [ 50 «. ] َنیِواَغلا َنِم  َناَکَف  ُناَْطیَّشلا  ُهَعَْبتأَف  اَْهنِم  َخَلَْـسناَف  اَِنتاَیآ  ُهاَْنیَتآ  يِذـلا  أَـبَن  ْمِْهیَلَع  ُلـْتاَو  »

. دش ناهارمگ  زا  داتفا و  وا  یپ  رد  ناطیش  تخاس و  یهت  نآ  زا  ار  دوخ  ماجنا ) رس   ) یلو میداد  وا  هب  ار  دوخ  تایآ 
ار ادخ  ناگدنب  تسد  تسوا  بناج  زا  یتَمِس  یهلا و  تالامک  زا  یلامک  یعدم  هک  یصخش  هک  تسنیا  یلعاف  نسح  طیارش  زا  یکی   - 4

. دشاب هتشادن  ییاعدا  هنوگ  چیه  دراذگب و  ادخ  تسد  رد  هتفرگ و 
: دومرف

َنوُملَُعت ُْمْتنُک  اَِمب  َنیِِّیناَّبَر  اُونوُک  ْنَِکلَو  ِهللا  ِنُود  ْنِم  ِیل  اًداَبِع  اُونوُک  ِساَّنِلل  َلوُقَی  َُّمث  ةَُّوبُّنلاَو َ  َمْکُحلاَو  َباَـتِکلا  ُهللا  ُهَِیتُْؤی  ْنأ  ٍرَـشَِبل  َناَـک  اَـم  »
هب وا  سپس  دهد  وا  هب  تّوبن  مکح و  ینامسآ و  باتک  دنوادخ ، هک  تسین  راوازـس  يرـشب  چیه  يارب  [ 51 «. ] َنوُسُرْدَت ُْمْتنُک  اَِمبَو  َباَتِکلا 

: دیوگب مدرم 
:( دیوگب هک  تسنیا  وا  ماقم  راوازس   ) هکلب دینک . شتسرپ  ارم  ادخ ، زا  ریغ 

(. دینکن شتسرپ  ار  ادخ  زا  ریغ  و   ) دیدناوخیم سرد  دیتخومآیم و  ار  ادخ  باتک  هک  هنوگ  نآ  دیشاب ، یهلا  یمدرم 
. تسا ینآرق  لصا  نیا  اب  يراگزاسان  رگناشن  هک  هدمآ  هتکن  دنچ  یناهیک  نافرع  رد   - 5

اب ار  همه  دراد و  دوجو  یناهیک  روعش  کی  هک  راک  زاس و  نیا  اب  مه  نآ  تسا  هدش  حرطم  یـشخب  افـش  نامرد و  ياعدا  وس  کی  زا  اریز 
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راهچ زا  ياهقلح  دیاب  نامرد  نیا  تفایرد  يارب  رگید  يوس  زا  دوشیم و  لصاح  نامرد ، ناکما  لاصتا ، نیا  اب  دنکیم و  لصتم  رگیدکی 
: دوش مهارف  وضع 

لاصتا هنیمز  هک  رگنامرد  هک  تسنیا  مهم  هتکن  ادخ . مراهچ  وضع  سدـقلا و  حور  موس ، وضع  رگنامرد ، مود  وضع  ریگنامرد ، لوا  وضع 
دراد تسد  هب  ار  هقلح )  ) یناهیک نافرع  نایرج  يهدننک  تیاده  لرتنک و  هک  یناهیک  نافرع  تیزکرم  زا  دیاب  دـنکیم  مهارف  ار  نامرد  و 

. دنک اضما  ار  ياهماندنگوس 
: هدمآ لصا 18  رد 

ناـنآ هب  هطوبرم ، ياههماندـنگوس  ندومن  بوـتکم  لاـبق  رد  هدوـب ، یـضیوفت  هک  دوـشیم ، هیارا  ناـیبرم  ناربراـک و  هتـسد  ود  هب  لاـصتا 
؛ دریگیم ماجنا  دـشابیم ، هقلح )  ) یناهیک نافرع  نایرج  يهدـننک  تیادـه  لرتنک و  هک  تیزکرم  طـسوت  اـهضیوفت ، ددرگیم . ضیوفت 

: هدمآ لصا 44  رد  و  [ 52]
هک ظفاحم  يهیال  تفایرد  اب  دوشیم و  ضیوفت  درف  هب  یناـسنا  تبثم و  يهدافتـسا  رب  ینبم  هماـن ، دـنگوس  ندومن  بوتکم  اـب  يرگناـمرد 

، دیامنیم تظفاحم  کیناگرا  ریغ  تادوجوم  لخادـت  یفنم و  تاعـشعشت  ریاس  یلولـس و  بویعم  روعـش  تاشعـشت  لباقم  رد  ار  رگنامرد 
؟ تسا هدمآ  تسد  هب  اجک  زا  ضیوفت  قح  هک  تسنیا  لاؤس  [ 53 . ] ددرگیم زاغآ 

چیه تحت  سک  چـیه  هک  تسنیا  میرک  نآرق  هیـصوت  تسین . شیب  ییاـعدا  زج  نیا  تسین . دوـخ  هـب  توـعد  يروـحمدوخ و  یعوـن  اـیآ 
ناـفرع رگا  َنیِِّیناَّبَر .» اُونوُک  ْنَِکلَو   » دـیامن توعد  ادـخ  يوـس  هب  ار  مدرم  اـهنت  اـهنت و  هکلب  دـنکن  بلج  دوـخ  يوـس  هب  ار  مدرم  یناوـنع 

سپ دهدیم  رارق  دوخ  قلخ  دوخ و  نیب  هطساو  ار  یسک  ادخ  رگا  تسادخ و  نآ  زا  اهنت  افش  نامرد و  رگا  تسا و  نامرد  یعدم  یناهیک 
لها دهاوخب  هک  یـصخش  ره  هرابرد  لاؤس  نیا  دشاب !؟ روتـسد  ضیوفت و  لها  ادـخ  بناج  زا  صاخ  تمِـس  نتـشاد  نودـب  رفن  کی  ارچ 

. تسا حرطم  دشاب  لاصتا  نیا  ِضیوفت 
تاشعـشت لباقم  رد  ار  رگنامرد  هک  ظفاحم  يهیال  تفایرد   » يارب هکلب  تسین  لاـصتا  ناـکما  يارب  اـهنت  ضیوفت  نیا  دیـشاب  هتـشاد  هجوت 

. دشابیم زین  [ 54 « ] دیامنیم تظفاحم  کیناگرا  ریغ  تادوجوم  لخادت  یفنم و  تاعشعشت  ریاس  یلولس و  بویعم  روعش 
بجوم ینیوکت و  قح  یعوـن  نیا  دـهدیم . ظـفاحم  يهیـال  مه  دـنکیم و  مهارف  ار  لاـصتا  ناـکما  مه  هدـننک ) ضیوـفت   ) ضّوـفم ینعی 

ناگرا ریغ  تادوجوم  لخادت  یفنم و  تاعشعشت  ریاس  یلولس و  بویعم  روعش  تاشعشت  لباقم  رد   ) ملاع رد  فرصت 
( کی
. تسا

بتاکم نیا  فدـه  هک  نیا  نآ  دـهدیم و  تسد  هب  ار  يرـشب  یگتخاس  بتاکم  ياـههصخاش  زا  یکی  نارمع  لآ  هروس  هیآ 79  عقاو  رد 
ای دشاب و  هناهاگآ  فده  نیا  نکمم  هتبلا  دنیامن . نیمأت  ار  دوخ  عفانم  هدناشک و  دوخ  يوس  هب  ار  مدرم  دننک و  حرطم  ار  دوخ  هک  تسنیا 

. دنوش هدیشک  یفده  نینچ  هب  نماان ) یهار  رد  باسحیب  ندش  دراو  رثا  رد   ) هاگآدوخان روط  هب  هک  نیا 
: مشش هنومن 

نامسآ ياهرد 
: دینک هجوت  بلطم  هس  نیا  هب 

زا و  دهدیم ؛ رارق  یلمع  يرظن و  یـسررب  دروم  ار  ینافرع  ثحابم  هک  تسا ، ینافرع  كولـس  ریـس و  یعون  هقلح )  ) یناهیک نافرع  فلا :
ار نآ  يرظن  يهبنج  دنناوتیم  یصخش ، دیاقع  بهذم و  نید ، تیلم ، داژن ، زا  رظن  فرص  اهناسنا  يهمه  تسا ، لومـش  ناسنا  هک  اج  نآ 

[55 . ] دنهد رارق  هدافتسا  هبرجت و  دروم  ار  نآ  یلمع  يهبنج  هتفریذپ و 
[56 [ ؛ دنتسه هدننک  نییعت  لماوع  شالت ، يویند )  ) ینیمز لیاسم  رد  میلست و  يونعم )  ) ینامسآ لیاسم  رد  لصا 17 : ب :
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هدافتـسا يدرف  ياهناوت  زا  دـیاب  تروص ، نیا  ریغ  رد  تسا ؛ رظن  دروم  يهقلح  عوضوم  ققحت  طرـش  اهنت  هقلح ، رد  میلـست  لصا 33 : ج :
هب لاصتا  هقلح و  لیکـشت  يارب  یناهیک  نافرع  رد  هک  تسنیا  زارف  هس  نیا  عمج  لصاح  [ 57 . ] تشاد دهاوخ  تیدودحم  زین  نآ  هک  دوش 

. تسا لومش  ناسنا  بتکم  نیا  اریز  تسین ؛ مهم  صخش  بهذم  نید و  نامرد ، ادخ و  ضیف  بسک  یناهیک و  روعش 
اهنت تسا  هدننک  نییعت  میلـست  يونعم )  ) ینامـسآ لیاسم  رد  تسا و  يونعم )  ) ینامـسآ يرما  یناهیک  لاصتا  نایرج  نوچ  رگید  يوس  زا 

. دوب دهاوخ  زاب  ینید  ره  اب  یسک  ره  يارب  نامسآ  ياهرد  نیا  رب  انب  دبای . ققحت  رظن  دروم  هقلح  عوضوم  ات  دشاب  میلست  صخش  تسیفاک 
: دیامرفیم هک  نآرق  هیآ  اب  انعم  نیا 

َِکلَذَـکَو ِطاَیِخلا  ِّمَس  ِیف  ُلَمَجلا  َجـِلَی  یَّتَح  ۀَّنَجلا َ  َنُولُخْدَـی  َو ال  ءاَمَّسلا ِ  ُباَْوبأ  ْمَُهل  ُحَّتَُفت  اَْـهنَع ال  اوُرَبْکَتْـساَو  اَِـنتاَیِآب  اُوبَّذَـک  َنیِذـلا  َّنِإ  »
ناشیور هب  نامـسآ  ياـهرد  زگره ) ، ) دـندیزرو ّربکت  نآ  ربارب  رد  دـندرک و  بیذـکت  ار  اـم  تاـیآ  هک  یناـسک  [ 58 «. ] َنـیِمِرْجُملا يِزَْجن 

ازج ار  ناراـکهنگ  هنوگ ، نیا  درذـگب ! نزوس  خاروس  زا  رتـش  هکنیا  رگم  دـش  دـنهاوخن  تشهب  لـخاد  هاـگ ) چـیه  و (  دوشیمن ؛ هدوشگ 
. تسا راگزاسان  هتشاد و  ضقانت  میهدیم !

دراد هک  یبهذم  بتکم و  ره  اب  یسک  ره  سپ  تسا  لومش  ناسنا  حالطـصا  هب  تسین و  یتیدودحم  یناسنا  چیه  يارب  بتکم  نیا  رد  رگا 
ماکحا هب  دنزب ، فرح  نآرق  هیلع  دـنک ، تنایخ  دـنک ، تبانج  دـنک ، بیذـکت  ار  یهلا  تایآ  دـنچ  ره  دوش  دراو  نایرج  نیا  رد  دـناوتیم 

: دیامرفیم نآرق  هک  یلاح  رد  دزادنیب و …  هار  اشحف  داسف و  هعماج  رد  دنکن و  لمع  تعیرش 
نانآ يارب  نامـسآ  ياهرد  دننکیم  راتفر  نآ  فالخ  رب  هناهاگآ  ینعی  دنیامنیم  یچیپرـس  دننکیم و  بیذکت  ار  یهلا  تایآ  هک  یناسک 

تاـکرب زا  اـهناسنا  زا  یخرب  مک  تسد  نیا  رب  اـنب  تسین . يداـم  نامـسآ  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  نامـسآ  زا  روظنم  کـشیب  دوـشیمن . زاـب 
: دومرف هک  تساجب  اجنیا  رد  رگید  ياهیآ  يروآدای  دزاسیمن . ندوب  لومش  ناسنا  اب  نیا  دوب و  دنهاوخ  مورحم  ینامسآ 

َمْوَـقلا يِدـْهَی  ـال  ُهللاَو  ِِهلوُـسَرَو  ِهللااـِب  اوُرَفَک  ْمُهَّنأـب  َکـِلَذ  ْمَُهل  ُهللا  َرِفْغَی  ْنَلَف  ًةَّرَم  َنیِْعبَـس  ْمَُهل  ْرِفْغَتْـسَت  ْنِإ  ْمَُـهل  ْرِفْغَتْـسَت  ـال  ْوأ  ْمَُـهل  ْرِفْغَتْـسا  »
! دزرمآیمن ار  اهنآ  ادخ  زگره  ینک ، رافغتسا  اهنآ  يارب  راب  داتفه  رگا  یّتح ) ، ) ینکن هچ  ینک و  رافغتـسا  اهنآ  يارب  هچ  [ 59 «. ] َنیِقِساَفلا

هرابرد تسا  مرکا ص  ربمایپ  هب  باطخ  هیآ  نیا  دنکیمن  تیاده  ار  ناقساف  ّتیعمج  دنوادخ  و  دندرک ؛ راکنا  ار  شربمایپ  ادخ و  هک  ارچ 
: دیامرفیم نیکرشم و 

: دناهداد تسد  زا  ار  دوخ  تیلباق  نانآ 
نیا دزرمآیمن ! ار  نانآ  ادـخ  سپ  ینک ، شزرمآ  بلط  نانآ  يارب  راب  داتفه  رگا  یهاوخن ، شزرمآ  ناشیارب  ای  یهاوخب  شزرمآ  ناـشیارب 

. دنکیمن ییامنهار  ار  نارادربنامرفان  هورگ  ادخ  دندیزرو و  رفک  شاهداتسرف  ادخ و  هب  نانآ  هک  تسا  ببس  نادب 
: متفه هنومن 

سدقلا حور  ارچ 
: هدمآ لصا 23  رد 

قیرط زا  وا  تساوخرد  باوج  یلو  هیِلا ) اوُمیِقَتـساَف   ) دـنکیم تساوخرد  ادـخ  زا  ًامیقتـسم  دـشاب ، هتـشاد  یتساوخرد  ناسنا  هک  یماـگنه 
حور يرگ  هطـساو  نییعت  نیا  رب  یلیلد  هـچ  [ 60 [ ؛ دش دهاوخ  هداد  خـساپ   … لیئربج و ) سدـقلا ، حور  هللا ، دـی   ) یناهیک روعـش  يهکبش 

؟ دراد دوجو  سدقلا 
ود دنک  اعدا  ناسنا  هک  نیا  فرص  هب  ایآ  دیراد  بلطم  نیا  رب  یلیلد  هچ  دوشیم ! تفای  یبلطم  نینچ  یمالسا  فراعم  نافرع و  ياجک  رد 
«. َنِیقِداَص ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمُکَناَهُْرب  اُوتاَه  ! » دوشیم رـضاح  سدقلا  حور  دنهد  لیکـشت  یکاردا )؟ تدحو  مه  نا   ) تدحو هقلح  رگیدکی  اب  رفن 

هتفگ امش  راگدرورپ  [ 62 «. ] َنیِرِخاَد َمَّنَهَج  َنُولُخْدَیَس  ِیتَداَبِع  ْنَع  َنوُِربْکَتْـسَی  َنیِذلا  َّنِإ  ْمَُکل  ْبِجَتْـسأ  ِینوُعْدا  ُمُکُّبَر  َلاَقَو   » هیآ رد  [ 61]
: تسا
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ره هک  تسنیا  زا  نخـس  دنوشیم  خزود  دراو  ّتلذ  اب  يدوز  هب  دنزرویم  ّربکت  نم  تدابع  زا  هک  یناسک  مریذـپب  ار  امـش  ات  دـیناوخب  ارم 
. دنکیم تباجا  وا  دوخ  دشاب  هتشاد  لاعتم  يادخ  زا  یتساوخرد  ناسنا  هاگ 

. تسین نایم  رد  ياهطساو  چیه  هیآ  رد 
: دومرف زین  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  میهاربا  ترضح 

هراشا عوضوم  نیا  هب  رگید  ياهدـقن  رد  تفای ؟ ناوتیم  یبتکم  هچ  رد  ار  ناـمرد  سدـقلا و  حور  هطبار  [ 63 «. ] نیِفْشَی َوُهَف  ُتْضِرَم  اَذِإَو 
. تشاد میهاوخ 

: متشه هنومن 
یناگمه میقتسم  طارص 

: هدمآ لصا 35  رد 
دوصقم رگا  [ 64 [ ؛ دریگب رارق  میقتـسم  طارـص  رد  دناوتیم  هدوب  ریذـپ  لامک  هاوخ و  لوحت  تلم ، نید و  داژن ، زا  رظن  فرـص  یناسنا  ره 

رد ارچ  یلو  دوب  دهاوخ  تسرد  انعم  نیا  دریگب  رارق  میقتـسم  طارـص  رد  هک  دراد  دوجو  ناکما  نیا  یـسک  ره  يارب  هک  تسنیا  هدنـسیون 
طارـص هک  تسنیا  روـظنم  رگا  دـیامن و  زیمآ  ماـهبا  ار  تراـبع  هک  هدـش  هدروآ  تلم » نید و  داژن ، زا  رظن  فرـص   » تراـبع تروـص  نـیا 

مـسیلارولپ يانعم  هب  هدوبن  تسرد  انعم  نیا  دشاب  میقتـسم  طارـص  رد  دناوتیم  ینید  ره  اب  سک  ره  درادن و  ناسنا  نید  هب  یطبر  میقتـسم 
هدومن نایب  ار  یطیارـش  نآ  يارب  نآرق  تسا و  ینآرق  حالطـصا  کی  میقتـسم  طارـص  اریز  تشاد ؛ دهاوخ  ضراعت  نآرق  اب  تسا و  ینید 

هک 33 تسا  هدمآ  راب  میرک 45  نآرق  رد  طارـص  هژاو  درب . راک  هب  هدمآ  نآرق  رد  هک  ییانعم  نامه  هب  دـیاب  ار  ینآرق  حالطـصا  تسا و 
. تسا هارمه  میقتسم  تفص  اب  نآ  دروم 

: دینک هجوت  تایآ  نیا  هب  تسوا . زا  تعاطا  راگدرورپ و  تدابع  هار  میقتسم  طارص  هک  تسنیا  میرک  نآرق  دیکأت 
هار نک ؛ تیادـه  تسار  هار  هب  ار  اـم  [ 65 «. ] َنیلاَّضلا َو ال  ْمِْهیَلَع  ِبوُضْغَملا  ِْریَغ  ْمِْهیَلَع  َتْمَْعنأ  َنیذـلا  َطارِـص  َمیقَتْـسُملا  َطارِّصلا  اَنِدـْها  »

ٌطاَرِـص اذـه  ِینوُدـُبْعا  ِنأَو  . » ناهارمگ هن  و  يا ؛ هدرک  بضغ  نانآ  رب  هک  یناسک  هن  یتخاـس ؛ دوخ  تمعن  لومـشم  ار  ناـنآ  هک  یناـسک 
. تسا نیا  میقتسم  هار  هک  دیتسرپب  ارم  هکنیا  و  [ 66 «. ] ٌمیِقَتْسُم

(! ار رگید  زیچ  هن  نم و  هن   ) دـیتسرپب ار  وا  تسامـش ؛ نم و  راگدرورپ  دـنوادخ ، [ 67 «. ] ٌمیِقَتْسُم ٌطاَرِـص  اذه  ُهوُُدبْعاَف  ْمُکُّبَرَو  یِّبَر  َهللا  َّنِإ  »
. تسار هار  تسنیا 

َو . » یمیقتسم طارـص  رب  وت  هک  ریگب  مکحم  هدش  یحو  وت  رب  ار  هچنآ  [ 68 «. ] ٍمیِقَتْسُم ٍطاَرِص  یَلَع  َکَّنِإ  َْکَیلِإ  َیِحُوا  يِذلِاب  ْکِسْمَتْـساَف  »
. تسا هدش  تیاده  تسار ، یهار  هب  دیوج ، کّسمت  ادخ  هب  سک  ره  [ 69 «. ] ٍمیِقَتْسُم ٍطاَرِص  َیلِإ  َيِدُه  ْدَقَف  ِهللاِاب  ْمِصَتْعَی  ْنَم 

: مهن هنومن 
ناسنا تسادق 

: هدمآ لصا 54  رد 
. دشاب هتشاد  رارق  ناسنا  مارتحا  دروم  دیاب  نآ  يازجا  يهیلک  اذل  تسا ، دنوادخ  یهاگآ  روعش و  زا  یشان  یهلا و  یِّلََجت  یتسه  ناهج 

: هدمآ لصا 67  رد  [ 70 . ] دوشیم بوسحم  رفک  یتسه ، ناهج  زا  ءزج  ره  سدقت  ندناشوپ  تمرح و  کته 
اذـل یحوُر ) نَم  هیف  ُتَخَفَن   ) تسا هدـیمد  نآ  رد  دوخ  حور  زا  دـنوادخ  هک  تسا  یناکم  اهنت  اریز  دوشیم ، قالطا  ناسنا  هب  طقف  هللا  تیب 

[71 . ] تشاد دهاوخن  ار  نارگید  میرح  هب  زواجت  قح  یناسنا  چیه  دریگ و  تروص  لماک  سدقت  اب  دیاب  اهناسنا ، میرح  هب  ندـش  کیدزن 
نیا رد  دوشیم . هدـید  یتـسه  ناـهج  تعـسو  تمظع و  هب  ناـسنا  هب  نآ  رد  هک  ناـسنا  هب  تبـسن  تسیـشرگن  يرگن ، لـک  ارف  لصا 42 :

سناکرف یلولـس ، روعـش  يژرنا ، ياههزوح  يژرنا ، ياهلاناک  يژرنا ، ياهلدـبم  فلتخم ، ياهدـبلاک  زا  تسا  لکـشتم  ناسنا  هاگدـید ،
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یِّلََجت هب  دانتـسا  اب  هدش و  وگزاب  ناسنا  ناهج و  هاگیاج  اهلصا  نیا  رد  [ 72 . ] رگید هتخانشان  لکـشتم  يازجا  تیاهن  یب  یلوکلم و … و 
هراشا هتخانـشان  يازجا  اهدبلاک و  زا  ناسنا  ندش  لیکـشت  هب  سپـس  دناهدش و  هدرمـش  سدقت  ياراد  ناسنا  مه  ناهج و  مه  حور ، خفن  و 

: دیامرفیم هدش  حیرصت  اهناسنا  تمارک  هب  زین  نآرق  رد  تفگ .) مهاوخ  نخس  اهنآ  نوماریپ  يدعب  تالاقم  رد  هک   ) تسا هدرک 
ار ناگدازیمدآ  ام  [ 73 «. ] الیِـضْفَت اَنْقَلَخ  ْنَّمِم  ٍرِیثَک  یَلَع  ْمُهاَنلَّضَفَو  ِتاَبِّیَّطلا  َنِم  ْمُهاَْنقَزَرَو  ِرْحَبلاَو  ِّرَبلا  ِیف  ْمُهاَنلَمَحَو  َمَدآ  ِیَنب  اَْنمَّرَک  ْدََقلَو  »

اهنآ میداد و  يزور  نانآ  هب  هزیکاپ  ياهیزور  عاونا  زا  میدرک و  لمح  راوهار ) ياهبکرم  رب   ) ایرد یکـشخ و  رد  ار  اهنآ  میتشاد و  یمارگ 
رگید هبنج  زا  ینافرع  بتکم  نیا  رد  ناسنا ، هب  هاگن  نیا  هیاپ  رب  هدنسیون  میدیشخب . يرترب  میاهدرک  قلخ  هک  یتادوجوم  زا  يرایـسب  رب  ار 

. تسا هدومن  تلفغ  ناسنا 
سدقت تمارک و  هیضق  اما  هدیمد  وا  رد  دوخ  حور  زا  هدیرفآ و  ار  ناسنا  ادخ  هک  تسا  تسرد  ناسنا . درکلمع  اهرواب و  ینعی  رگید  هبنج 

. تسا لاعتم  يادخ  هب  ینیوکت  یگتسباو  ساسا  رب  ینیوکت  یسدقت  سدقت ، هنوگ  نیا  دباییمن  نایاپ  اجنیا  هب  ناسنا 
نامه يوس  زا  هک  تسیتاروتـسد  هب  يدنبیاپ  بان و  ياهرواب  نآ ، دراد و  دوجو  زین  سدقت  میرکت و  مارتحا و  زا  يرگید  هیال  ناسنا  يارب 

. تسا هدیسر  یلاعتم  قلاخ 
. داد تیارـس  دیاب  هدیـسر  ادخ  بناج  زا  هچنآ  مامت  هب  هکلب  دومن  هصالخ  شنیرفآ  لصا  رد  دیابن  ار  سدقت  مارتحا و  هزوح  رگید  نایب  هب 
رد هک  تسنیا  شاهمزـال  دوش  هصـالخ  ینیوکت  هبنج  رد  ناـسنا  مارتـحا  میرح  سدـقت و  هزوح  یتـقو  هک  تسنیا  هتکن  نیا  ناـیب  زا  ضرغ 
ره  » دـشابن و مهم  هدنـسیون ) ریبعت  هب   ) یهلا روعـش  اب  طابترا  يارب  نانآ  ياهيدـنبیاپ  بهذـم و  نید و  دارفا و  ياـهرواب  یناـفرع ، بتکم 

رگید ترابع  هب  [ 74 « ] دریگب رارق  میقتسم  طارـص  رد  دناوتیم  هدوب ، ریذپ  لامک  هاوخ و  لوحت  تلم ، نید و  داژن ، زا  رظن  فرـص  یناسنا 
نآرق دنشاب . هتشاد  هک  داژن و …  نید ، ره  اب  تساه  ناسنا  همه  فنـص ، نآ  دیآیم و  تسد  هب  ناسنا  فنـص  کی  اهنت  نایب  هنوگ  نیا  زا 

: دروآیم نایم  هب  نخس  ناسنا  هتسد  ود  زا  رگید  یهاگن  اب  ناسنا  یعون  ینیوکت و  مارتحا  زا  هتشذگ 
و َّصلا ) ِتاََِحلاَ اُولِمَع  َو  اُونَمآ   ) دنراد یهلا  تاروتـسد  اب  قبطنم  درکلمع  هدیـسر و  بان  ياهرواب  هب  نوچ  دنا  یمارگ  ادخ  دزن  هک  یهورگ 

. دناهدوب يروحمدوخ  راکنا و  بیذکت و  دانع و  لها  هک  یهورگ 
هک یناکم  ناونع  هب  ناسنا  تقلخ  هبنج  هب  اـم  تقو  کـی  تیناـسنا . هب  هاـگن  ار  مود  هاـگن  تسناد و  ناـسنا  هب  هاـگن  ار  لوا  هاـگن  ناوتیم 

اهرواب و ینعی  یناسنا  ياههبنج  هب  تقو  کی  میوشیم و  لئاق  سدقت  وا  يارب  مینکیم و  هجوت  تسا  هدیمد  نآ  رد  دوخ  حور  زا  دنوادخ 
تسین و دیزی  ماَلَّسلا و  ِْهیَلَع  نیـسح  ماما  الثم  دب  بوخ و  نیب  یقرف  دنا و  فنـص  کی  اهناسنا  لوا  هاگن  زا  مینکیم . رظن  وا  ياهدرکلمع 
؛ تسا هدش  دای  میسقت  نیا  زا  ینآرق  فلتخم  تایآ  رد  هک  دنا  هتسد  ود  اهناسنا  مود  هاگن  زا  یلو  دوشیم  لماش  ار  ود  ره  یناهیک  نافرع 

زگره هن ، تسا ! قساف  هک  تسیسک  نوچمه  دشاب  نامیااب  هک  یـسک  ایآ  [ 75 «. ] َنوُوَتْسَی اًقِـساَف ال  َناَک  ْنَمَک  اًنِمُْؤم  َناَک  ْنَمَفأ  : » هلمج زا 
هورگ ود  نـیا  لاـح  [ 76 «. ] َنوُرَّکَذـَت الَفأ  اًـلَثَم  ِناَیِوَتْـسَی  لَـه  ِعیِمَّسلاَو  ِریِـصَبلاَو  ِّمَصـألاَو  یَمْعـألاَک  ِْنیَقیِرَفلا  ُلَـثَم  . » دنتـسین ربارب  ود  نیا 

 ٍ ۀَنَِّیب یَلَع  َناَک  ْنَمَفأ  « ؟ دنریگیمن دنپ  ایآ  دـنرگیدکی ؟ دـننامه  ود ، نیا  ایآ  تسا ؛ اونـش » انیب و   » و رک » انیبان و   » لاح نارکنم ، نانمؤم و  )
هک تسیسک  دننامه  دراد ، شراگدرورپ  يوس  زا  ینشور  لیلد  هک  یـسک  ایآ  [ 77 «. ] ْمُه  َ ءاَوْهأ اوُعَبَّتاَو  ِِهلَمَع  ءوُـس ُ  َُهل  َنِّیُز  ْنَمَک  ِهِّبَر  ْنِم 

. دننکیم يوریپ  ناشسفن  ياوه  زا  هدش و  هتسارآ  شرظن  رد  شلامعا  یتشز 
دننامه هدرک ، يوریپ  ادخ  ياضر  زا  هک  یـسک  ایآ  [ 78 «. ] ُریِـصَملا َْسِئب  َو  ُمَّنَهَج  ُهاَوْأَمَو  ِهللا  َنِم  ٍطَخَِـسب  ءَاب َ  ْنَمَک  ِهللا  َناَوْضِر  َعَبَّتا  ِنَمَفأ  »

. تسا دب  رایسب  وا  راک  نایاپ  منهج و  وا  هاگیاج  و  هتشگزاب !؟ ادخ  بضغ  مشخ و  هب  هک  تسیسک 
: دومرف نیت  هروس  رد  دنتفایم ؛ ضیضح  هب  یخرب  دنریگیم و  جوا  اهناسنا  یخرب  تهج  نیمه  هب 

[79 «. ] ٍنُونْمَم ُْریَغ  ٌرْجأ  ْمُهَلَف  ِتاَِحلاَّصلا  اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیِذلا  الِإ  َنِیِلفاَس  َلَفْسأ  ُهاَنْدَدَر  َُّمث  ٍمیِْوقَت  ِنَسْحأ  ِیف  َناَْسنِإلا  اَنْقَلَخ  ْدََقل  »
لامعا هدروآ و  نامیا  هک  یناسک  رگم  میدـنادرگزاب  هلحرم  نیرتنییاپ  هب  ار  وا  سپـس  میدـیرفآ  ماـظن  تروص و  نیرتهب  رد  ار  ناـسنا  اـم 
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. تسا یندشن  مامت  یشاداپ  اهنآ  يارب  هک  دناهداد  ماجنا  حلاص 
: دومرف اهناسنا  یخرب  هراب  رد 

َِکَئلُوا اَِهب  َنوُعَمْـسَی  ٌناَذآ ال  ْمَُهلَو  اَِـهب  َنوُرِْـصُبی  ـال  ٌُنیْعأ  ْمَُهلَو  اَِـهب  َنوُهَقْفَی  ـال  ٌبُوُلق  ْمَُهل  ِْسنِـإلاَو  ِّنِجلا  َنِم  اًرِیثَک  َمَّنَهَِجل  اـَنْأَرَذ  ْدََـقلَو  »
[ اهلقع اهلد = [  اهنآ  میدـیرفآ ؛ خزود  يارب  ار  سنا  نج و  زا  يرایـسب  هورگ  نیقی ، هب  [ 80 «. ] َنُوِلفاَغلا ُمُه  َِکَئلُوا  لَضأ  ْمُه  َلب  ِماَْـعنألاَک 

دننکیمن هشیدنا   ) نآ اب  هک  دنراد  يا 
و)

نامه ناـنیا  رتهارمگ ، هکلب  دـننایاپراهچ  نوچمه  اـهنآ  دنونـشیمن  نآ  اـب  هک  ییاهـشوگ  دـننیبیمن و  نآ  اـب  هک  ینامـشچ  دـنمهفیمن و 
ود هبنج و  نیا  هب  ینافرع  بتکم  کی  هک  تسا  هنوگچ  اما  دنهارمگ .) مه  زاب  تیادـه ، تاناکما  هنوگ  همه  نتـشاد  اب  هک  ارچ   ) دـننالفاغ

: دیوگیم هتشاد  عماج  ینخس  اجنیا  رد  يرهطم  دیهش  دشابن .)  نافرع  رگم   ) دنکیمن هجوت  ناسنا  یگیوس 
؟ تسا یتسود  ناسنا  صخش  یتسود ، ناسنا  ینعم  ایآ  هچ ؟ ینعی  هناتسودرشب  هفسلف  یتسود و  ناسنا 

، حـلاط حـلاص و  دـب ، بوخ و  زا  معا  ار  اـهناسنا  همه  هکنیا  اـی  تسا و  تسود  ناـسنا  دراد  تسود  ار  دوخ  قوـشعم  هک  یقـشاع  ره  سپ 
یتسود تیناسنا  یتسود و  تیناسنا  ینعی  یتسود  ناسنا  اـی  و  میـشاب ؟ هتـشاد  تسود   ] ناـسکی ار  همه  كاـپان  فیفع و  لداـع ، رگمتس و 

چیه اریز  تسا ، یتسود  ناسنا  یتسود  یلع  میـشاب ؟ هتـشاد  تسود  ار  تیناسنا  لامک  تقلخ و  رد  ار  تیناسنا  فده  تیناسنا و  هار  ینعی 
قح دوـب ، ملاـع  وا  تیناـسنا . زا  دوـب  یمـسجت  وا  هک  درادیم  تسود  تهج  نیا  هب  درادیمن ، تـسود  شـصخش  رطاـخ  هـب  ار  یلع  سک 
قح هدـنب  دوب ، راگزیهرپ  دوب ، هتـشذگ  دوخ  زا  دوب ، لداـع  دوب ، مولظم  نوع  ملاـظ و  مصخ  دوب ، ّرح  دوب ، عاجـش  دوب ، كاـپ  دوب ، تسرپ 

. دوب دهاجم  دوبن ، بلط  تحار  دوبن ، لبنت  دوبن ، رگرامثتسا  دوب ، قح  تسود  دوب ،
بطق ود  رد  یلو  دـنناسنا ، ود  ره  نیـسح  ماما  دـیزی و  دـنناسنا ، ود  ره  هبموچ  ابمومول و  تسود . تیناسنا  ای  دوب و  تسود  ناسنا  دـیاب  اـی 

. دناهتفرگ رارق  فلاخم 
: تسا نیا  شاینعم  میشاب  هتشاد   ] تسود ار  بطق  ود  نیا  رگا 

هتکن کی  یتسود . ناسنا  هن  دراد  یتسود  تیناسنا  مالـسا  میتسین . تسود  تیناسنا  سپ  میتوافتیب ، تیناسنا  دـض  تیناسنا و  هب  تبـسن  ام 
نیا تسا و  لک  حلـص  تسیتسود و  ناسنا  مسیناموه  یتسود . ناسنا  بتکم  هن  تسیتسود  تیناـسنا  بتکم  هک  تسنیا  مالـسا  رد  یـساسا 

تلیضف و تسیتسرپ و  ناسنا  یتسرپ  عون  دراد . دوجو  یتسرپ  تلیضف  درادن ، دوجو  یتسرپ  عون  مالسا  رد  اذهل  تسیتسود و  تیناسنا  دض 
. تسا یتسرپ  تیناسنا  یتسرپ  لامک 

. تسا تیناسنا  اهناسنا  رد  لصا 
تیناسنا و زا  فارحنا  تسا و  تلیـضف  تیناـسنا و  ياراد  هرطفلاـب  یناـسنا  ره  مالـسا  رظن  زا  هک  مالـسا  بتکم  رد  تسه  هتکن  کـی  هتبلا 
. تسا تیناسنا  اهناسنا  رد  لصا  رگید  ترابع  هب   … ةرطفلا .» یلع  دلوی  دولوم  لک  . [ » دیآیم دیدپ   ] یجراخ لماوع  ریثأت  تحت  تلیضف 

: تسا نآ  مدع  یسدق و  هفیطل  ضرف  رد  یتسود  تیناسنا -  یتسود و  ناسنا  توافت  زار 
کی اهنت  تسا و  رکیپ  نیمه  ناـسنا  اـیآ  هک  تسا  هتفهن  یناـسنا  تشرـس  هلأـسم  رد  یتسود  تیناـسنا  یتسود و  ناـسنا  ناـیم  تواـفت  زار 
یهلا حور  یهلا و  رون  هک  تسا  هتفهن  وا  رد  سدـقم  یتقیقح  هکنآ  اـی  تسا و  ینیـشام  ربج  کـی  هجیتن  شلاـمعا  راـثآ و  تسا و  نیـشام 

؟ تسا
ینیشام يربج  هصیصخ  تسا و  نیـشام  نیا  صیاصخ  زا  تیناسنا  اریز  یتسود ، تیناسنا  هن  تسا  حیحـص  یتسود  ناسنا  لوا ، ضرف  رب  انب 

نامه یِّلََجت  روهظ و  زورب و  زا  تسا  ترابع  تیناسنا  مود ، رظن  رب  انب  یلو  دـهدب . تسادـق  اهنآ  هب  اهنیـشام  راـک  هک  درادـن  تلع  تسا و 
تیناسنا نید  لابند  یخرب  هکنیا  دوشیم  مولعم  اجنیا  زا  ناسنا . نید  فالخ  هب  دشاب ، لک  حلـص  دناوتیمن  تیناسنا  نید  یـسدق . تقیقح 

امن تیونعم  روهظون  شبنج  هدزاود  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1197زکرم  هحفص 970 

http://www.ghaemiyeh.com


هابتـشا دـننک  دـحتم  ار  همه  دـنهاوخ ] یم  ، ] یتـسرپ شتآ  یتـسرپ و  تب  ثیلثت ، دـیحوت و  یتـح  زیچ  هـمه  ندرک  گـنریب  اـب  دـنوریم و 
هب اهنیا  دـیآرد . راگزاس  همه  اب  دـشاب و  لک  حلـص  دـناوتیم  ناسنا  نید  دوش ، راگزاس  نایدا  همه  اب  دـناوتیمن  تیناـسنا  نید  دـننکیم ؛

. تسا ناسنا  تاصتخم  زا  تیناسنا  ناسنا و  نایم  توافت  نیا  دنراذگیم . تیناسنا  نید  ار  نآ  مان  دنوریم و  ناسنا  نید  لابند 
اهنآ اریز  تسین ، يا  هبرگ  هبرگ و  یغـالا ، غـالا و  یگـس ، گـس و  ّتیمنغ ، منغ و  ناـیم  تـسین ، ّتیـسرف  سرف و  ناـیم  یقرف  ناوـیح  رد 
دیاب دوخ  تسا و  ناسنا  ةرطفلا  ةوقلاب و  هک  تسیدوجوم  ناسنا  یلو  تسین . ناشدوخ  تسد  هب  اهنآ  ردق  اضق و  دـنیآیم و  ایند  هب  لعفلاب 

نآ هیاپ  رب  تسا و  حرطم  یناهیک  نافرع  رد  هک  ناسنا  هب  هنارگن  لکارف  هاگن  تشذگ  هچنآ  هب  هجوت  اب  [ 81 . ] دزاسب لعفلاب  ناسنا  ار  دوخ 
لکارف هاگن  اب  ناسنا  ماع (  عوضوم  يارب  نافرع )  ) صاخ ناونع  کـی  يریگ  راـک  هب  باـب  زا  عقاو  رد  دوشیم  يراذـگهیاپ  ناـفرع  یعون 

( هنارگن
. تسا

: مهد هنومن 
تسهللا تیب  ناسنا ، طقف 

: هدمآ لصا 67  رد 
اذـل یحوُر ) نَم  هیف  ُتَخَفَن   ) تسا هدـیمد  نآ  رد  دوخ  حور  زا  دـنوادخ  هک  تسا  یناکم  اهنت  اریز  دوشیم ، قالطا  ناسنا  هب  طقف  هللا  تیب 

[82 . ] تشاد دهاوخن  ار  نارگید  میرح  هب  زواجت  قح  یناسنا  چیه  دریگ و  تروص  لماک  سدقت  اب  دیاب  اهناسنا ، میرح  هب  ندـش  کیدزن 
. دننکیم ادیپ  ياستنا  ادخ  هب  زین  هریغ  باتک و  نامز ، ناکم ، درادن ؛ ناسنا  هب  صاصتخا  ادخ  هب  باستنا 

: هدش قالطا  هبعک  هناخ  رب  هللا » تیب   » هلمج زا  مینکیم ؛ هدهاشم  ار  باستنا  زا  يدایز  دراوم  نآرق  تایآ  رد 
ار ینامز  روایب ) رطاخ  هب  [ ) 83 «. ] ِدوُجُّسلا ِعَّکُّرلاَو  َنیِِمئاَقلاَو  َنیِِفئاَّطِلل  َِیْتَیب  ْرِّهَطَو  اًْئیَـش  ِیب  ْكِرُْـشت  ْنأ ال  ِْتیَبلا  َناَکَم  َمیِهاَْربِِإل  اَنْأََّوب  ْذِإَو  »

يارب ار  ماهناخ  هدم و  رارق  نم  ياتمه  ار  يزیچ  میتفگ ): وا  هب  دـنک و  انب  ار  هناخ  ات   ) میتخاس هدامآ  میهاربا  يارب  ار  هبعک )  ) هناخ ياج  هک 
. زاس كاپ  یگدولآ ) هنوگ  ره  زا  اهتب و  یگدولآ  زا   ) ناگدننکدوجس ناگدننک و  عوکر  ناگدننک و  مایق  ناگدننک و  فاوط 

. تسا رتالاب  هللا  دبع  زا  هدبع »  » ای يدبع »  » ریبعت هک  نانچ  تسا  رتالاب  زین  هللا » تیب   » ریبعت زا  نم ) هناخ  « ) یتیب  » ریبعت تسا  ینتفگ 
ار یهلا  باتک  هک  یناسک  [ 84 «. ] َرُوبَت َْنل  ًةَراَِجت  َنوُجْرَی  ًۀَِـینالَع  َو  ارِـس  ْمُهاَْنقَزَر  اَّمِم  اوُقَْفنأ  َو  ةالَّصلا  اُوماَقأَو  ِهللا  َباَتِک  َنُوْلتَی  َنیِذـلا  َّنِإ  »

دوسرپ  ) یتراجت دننکیم ، قافنا  راکشآ  ناهنپ و  میاهداد  يزور  نانآ  هب  هچنآ  زا  دنرادیم و  اپرب  ار  زامن  دننکیم و  توالت 
و)

ِیف َّنِإ  ِهللا  ِماَّیأب  ْمُهْرِّکَذ  َو  ِروُّنلا  َیلِإ  ِتاَُملُّظلا  َنِم  َکَمْوَق  ْجِرْخأ  ْنأ  اَِنتاَیِآب  یَـسُوم  اَنلَـسْرأ  ْدََقلَو  . » دنراد دـیما  ار  داسک  زا  یلاخ  نایزیب و 
رآ و نوریب  رون  هب  تاملظ  زا  ار  تموق  میداد ) روتـسد  و  ( ؛ میداتـسرف دوخ  تایآ  اب  ار  یـسوم  اـم  [ 85 «. ] ٍروُکَش ٍراَّبَـص  لُِکل  ٍتاَیال  َِکلَذ 

. رازگرکش هدننک  ربص  ره  يارب  تسییاههناشن  نیا ، رد  روآ . دای  نانآ  هب  ار  هّللا » ماّیا  »
: مهدزای هنومن 

هطساو اهنت  یهلا ، روعش 
: هدمآ لصا 53  رد 

نم زا  بانتجا  لصا   ) تسا كرـش  نآ  ضقن  تسوا و  راوازـس  طقف  تناعتـسا  ندـناوخ و  دراد و  رارق  اهمان  يهمه  سأر  رد  دـنوادخ  مان 
: زا دنترابع  كرش  زراب  قیداصم  نیرتمهم  هللا .) نود 

اهنت ادخ ، ناسنا و  نیب  یتسرپ . رهاظ  یتسرپ ، ایند  یتسرپ ، دوخ  یتسرپ ، باتک  یتسرپ ، ناکم  یتسرپ ، هدرم  یتسرپ ، حور  یتسرپ ، صخش 
لپ هدومن ، اـفیا  ار  دوخ  یهلادـی  شقن  فلتخم  ياـهتروص  هب  هک  تسا ، هللا ) دـی   ) یهلا روعـش  يدنمـشوه و  دراد  دوجو  هک  ياهطـساو 
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ریبعت دنوادخ  یهاگآ  یهلا و  تمکح  لیئربج ، سدقلا ، حور  هللا ، دی  هب  ار  یهلا  روعش  هدنسیون  [ 86 [ ؛ دشابیم ملاع  نییاپ و  ملاع  طابترا 
. تسا زیچ  کی  اهنیا  همه  زا  ناشروظنم  دوشیم  هدهاشم  ناشیا  هتشون  رد  هک  یترابع  عونت  اب  دسریم  رظن  هب  هک  دنکیم 

. تسا لیئربج  سدقلا و  حور  ریبعت  نایم  نیا  زا  ریبعت  نیرتنشور 
. تسا راگزاسان  نآرق  تایآ  اب  بلطم  نیا  دنادیم . لیئربج  اهنت  ار  ناسنا  ادخ و  نیب  هطساو  ناشیا  نیا  رب  انب 

تادوجوم ادـخ و  نیب  طئاسو  زا  ثحب  هب  ار  هلاـسر  کـی  تسا ) هلاـسر  هس  لـماش  هک   ) هیدـیحوتلا لـئاسرلا  باـتک  رد  ییاـبطابط  همـالع 
. دناهداد صاصتخا 

؛ دـناهتفگ نخـس  تایاور  تایآ و  ساسا  رب  هکئالم  یـسرک و  شرع ، ملق ، حول ، بُجُح ، یهلا ، تافـص  امـسا و  تطاسو  زا  هلاسر  نیا  رد 
. تسا راگزاسان  نآرق  تایآ  اب  لیئربج  رد  ناسنا  ادخ و  نیب  تطاسو  راصحنا  نیا  رب  انب  [ 87]

: دربیم مان  لیئربج  زا  اج  دنچ  رد  میرک  نآرق 
وا و نالوسر  ناگتشرف و  ادخ و  نمـشد  هک  یـسک  [ 88 «. ] َنیِِرفاَکِلل ٌّوُدَـع  َهللا  َّنِإَف  َلاَکیِمَو  َلیِْربِجَو  ِِهلُـسُرَو  ِِهتَِکئالَمَو  ِهِلل  اوُدَـع  َناَک  ْنَم  »

تسا رفاک   ) دشاب لیئاکیم  لیئربج و 
و)

. تسا نارفاک  نمشد  دنوادخ 
: وگب [ 89 «. ] ِهللا ِنْذِِإب  َِکبلَق  یَلَع  َُهلََّزن  ُهَّنِإَف  َلیِْربِِجل  اوُدَع  َناَک  ْنَم  ُلق  »

. تسا هدرک  لزان  وت  بلق  رب  ار  نآرق  ادخ ، نامرف  هب  وا  هک  ارچ  تسادخ ) نمشد  تقیقح  رد   ) دشاب لیئربج  نمشد  هک  یسک  »
[90 «. ] ٌریِهَظ َِکلَذ  َدَْعب  ۀَِـکئالَملاَو ُ  َنِینِمْؤُملا  ُحـِلاَصَو  ُلیِْربِجَو  ُهالْوَم  َوُه  َهللا  َّنِإَف  ِْهیَلَع  اَرَهاَظَت  ْنِإ  َو  اَمُُکبُوُلق  ْتَغَـص  ْدَـقَف  ِهللا  َیلِإ  َابُوتَت  ْنِإ  »
هب تسد  وا  ّدـض  رب  رگا  و  هتـشگ ؛ فرحنم  قح  زا  ناتیاهلد  اریز )  تسامـش ، عفن  هب   ) دـینک هبوت  دوخ  راک  زا  ربمایپ ) نارـسمه   ) امـش رگا 

نانآ زا  دعب  ناگتـشرف  حـلاص و  نانمؤم  لیئربج و  نینچمه  تسوا و  روای  دـنوادخ  اریز  درب ) دـیهاوخن  شیپ  زا  يراک  ، ) دـیهد مه  تسد 
: تسا هتفگ  نخس  سدقلا  حور  زا  زین  اج  دنچ  رد  دنیوا و  نابیتشپ 

بناــج زا  ار  نآ  سدــقلا  حور  وـگب ، [ 91 «. ] َنیِِملْـسُمِلل يَرُْـشبَو  يًدُـهَو  اوـُنَمآ  َنیِذـلا  َتِّبَُثِیل  ِّقَحلاـِب  َکِّبَر  ْنِم  ِسُدـُقلا  ُحُور  ُهـَلََّزن  لـُق  »
یَـسیِع اَی  ُهللا  َلاَق  ْذِإ   » ناناملـسم مومع  يارب  تسیتراشب  تیاده و  و  دنادرگ ؛ مدـق  تباث  ار  نامیااب  دارفا  ات  هدرک ، لزان  ّقحب  تراگدرورپ 

نب یـسیع  هب  دـنوادخ  هک  ار  یماگنه  روایب ) رطاخ  هب  [ ) 92 ..«. ] ِسُدـُقلا ِحوُِرب  َُکتْدَّیأ  ْذِإ  َِکتَدـِلاَو  یَلَع  َو  َْکیَلَع  ِیتَمِْعن  ْرُکْذا  َمَیْرَم  َْنبا 
: تفگ میرم 

هب نآرق  رد  هک   ) لیئربج دراوم  نیا  رد  مدرک . تیوقت  سدـقلا  حور  اـب  ار  وت  هک  یناـمز  مدیـشخب . ترداـم  وت و  هب  هک  ار  یتمعن  نک  داـی 
هدش هدرمش  یسیع  ترضح  دییأت  هیام  ربمایپ و  روای  مَّلَس ، َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمایپ  رب  یحو  لوزن  أشنم  هدمآ ) لیئربج  تروص 

. تسا
. تسا هدمآ  هکئالم  زا  یکی  ناونع  هب  لیئاکیم )  ) لاکیم رانک  رد  لیئربج  هرقب  هروس  هیآ 98  رد  هک  نیا  تسا  هجوت  لباق  هچنآ 

: دننام تسا  هدومن  دای  زین  تارجاز و …  تاّربدم ، کلام ، توملا و  کلم  دننام  يرگید  ناگتشرف  زا  نآرق  رد  دنوادخ 
: وگب [ 93 «. ] َنوُعَجُْرت ْمُکِّبَر  َیلِإ  َُّمث  ْمُِکب  َلِّکُو  يِذلا  ِتْوَملا  ُکَلَم  ْمُکاَّفَوَتَی  ُلق  »

ِضْقَِیل ُِکلاَم  اَی  اْوَداَنَو  دیوشیم . هدنادرگزاب  ناتراگدرورپ  يوس  هب  سپس  دریگیم  ار  امش  حور )  ) هدش رومأم  امش  رب  هک  گرم  هتـشرف  »
: دنشکیم دایرف  اهنآ  [ 94 «. ] َنُوثِکاَم ْمُکَّنِإ  َلاَق  َکُّبَر  اَْنیَلَع 

: دیوگیم میوش ») هدوسآ  ات   ) دناریمب ار  ام  تراگدرورپ  شاک ) يا   ) خزود کلام  يا  »
. دننکیم ریبدت  ار  روما  هک  اهنآ  و  [ 95 «. ] اًْرمأ ِتاَرِّبَدُملاَف  «. » دیتسه یندنام  اج  نیا  رد  امش  »
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: مهدزاود هنومن 
هنامرحم تاعالطا  یفنم و  هکبش 

يهزاجا دارفا  هک  تسا ، وا  ندوب  بویعلاراتـس  تلادـع و  يهدـننک  ضقن  اهنآ  ياشفا  هک  تسیاهنامرحم  تاـعالطا  قح ، رارـسا  لصا 31 :
رد ار  تاعالطا  نیا  تبثم  يهکبـش  تسا و  ریذپ  ناکما  یفنم  يهکبـش  کمک  اب  طقف  نآ ، هب  دورو  دنرادن و  ار  نآ  میرح  هب  ندـش  دراو 

َنُونِمْؤُملاَو ُُهلوُسَرَو  ْمُکَلَمَع  ُهللا  يَرَیَـسَف  اُولَمْعا  ُِلق  َو  : » هیآ اب  لصا  نیا  [ 96 ( ] روُدُّصلا ِتاِذب  ٌمیلَع  هللا  لصا  . ) دهدیمن رارق  یـسک  رایتخا 
: وگب [ 97 «. ] َنُولَمْعَت ُْمْتنُک  اَِمب  ْمُُکئِّبَُنیَف  ةَداَهَّشلاَو ِ  ِْبیَغلا  ِِملاَع  َیلِإ  َنوُّدَُرتَسَو 

؛ دیوشیم هدنادرگزاب  راکشآ ، ناهن و  ياناد  يوس  هب  يدوز ، هب  و  دننیبیم ! ار  امـش  لامعا  نانمؤم ، وا و  هداتـسرف  دنوادخ و  دینک ! لمع  »
. تسا راگزاسان  دهدیم  ربخ  دیدرکیم ، لمع  هچنآ  هب  ار  امش  و 

. تسا هدش  نایب  ناسنا  لمع  تقیقح  هب  تبسن  نانمؤم  ربمایپ و  ادخ ، یهاگآ  احیرص  هیآ  نیا  رد 
: دیامرفیم هیآ  يانعم  رد  ییابطابط  همالع 

رد سپس  تسا و  نانمؤم  وا و  لوسر  تداهش و  بیغ و  ياناد  يادخ  دوهـشم  ایند  رد  نآ  تقیقح  دیهد  ماجنا  هک  يدب  ای  بوخ  لمع  ره 
. دوب دهاوخ  ناتدوخ  دوهشم  تمایق  زور 

یقیاقح دب ، هچ  دشاب و  بوخ  هچ  نانآ  لامعا  هک  دنکیم  يروآدای  دهد و  هجوت  ناشلامعا  هب  تبـسن  ار  مدرم  دـهاوخیم  هیآ  نیا  رب  انب 
: زا دنترابع  نادهاش  نیا  دش  دنهاوخ  هاگآ  اهنآ  قیاقح  رب  هک  دراد  دوجو  دهاش  ینانابهگن  هتشاد و  هدیشوپ 

ادخ لوسر  مه  دنیبیم و  ار  اهنآ  ادخ  مه  اذل  تسا  نانآ  همه  رب  طیحم  هک  لاعتم  يادخ  دنا و  لمع  نادـهاش  هک  ینانمؤم  ادـخ و  لوسر 
: دومرف هک  نانچ  درادیم  رب  هدرپ  ناگدننک  لمع  دوخ  يارب  قیاقح  نیا  زا  تمایق  زور  رد  ادخ  سپس  لامعا . نادهاش  و 

نانمؤم لوسر و  ندـش  هاگآ  اـیآ  نیا  رب  اـنب  [ 99 [. ] 98 «. ] ٌدیِدَح َمْوَیلا  َكُرَـصَبَف  َك   َ ءاطِغ َْکنَع  انْفَـشَکَف  اذـه  ْنِم  ۀَْـلفَغ ٍ  ِیف  َْتنُک  ْدََـقل  »
!؟ تسا یهلا  تلادع  هدننک  ضقن  مدرم ، لامعا  هب  تبسن 

: دینک هجوت  هدنسیون  هلمج  نیا  هب 
نآرق دهدیمن .» رارق  یـسک  رایتخا  رد  ار  تاعالطا  نیا  تبثم  يهکبـش  تسا و  ریذـپ  ناکما  یفنم  يهکبـش  کمک  اب  طقف  نآ ، هب  دورو  »

: دیامرفیم هداد  ربخ  ناقفانم  رارسا  ياشفا  زا  يرگید  هیآ  رد  میرک 
ِِملاَع َیلِإ  َنوُّدَُرت  َُّمث  ُُهلوُسَرَو  ْمُکَلَمَع  ُهللا  يَرَیَسَو  ْمُکِراَبْخأ  ْنِم  ُهللا  اَنّأبَن  ْدَق  ْمَُکل  َنِمُْؤن  َْنل  اوُرِذَتْعَت  ُلق ال  ْمِْهَیلِإ  ُْمتْعَجَر  اَذِإ  ْمُْکَیلِإ  َنوُرِذَتْعَی  »
امـش زا  دـیدرگ ، زاـب  دـندرک ) فـّلخت  داـهج  زا  هک   ) اـهنآ يوـس  هب  هک  یماـگنه  [ 100 «. ] َنوـُلَمْعَت ُْمْتنُک  اَِـمب  ْمُُکئِّبَُـنیَف  ةَداَـهَّشلاَو ِ  ِْبیَغلا 

: وگب دننکیم ؛ یهاوخرذع 
امـش لامعا  شلوسر ، ادخ و  و  هتخاس ؛ هاگآ  ناترابخا  زا  ار  ام  ادخ  هک  ارچ  دروآ ! میهاوخن  نامیا  امـش  هب  زگره  ام  دینکن ، یهاوخرذع  »
هاگآ دیدادیم ، ماجنا  هچنآ  هب  ار  امـش  وا  دیوشیم و  هداد  تشگزاب  تسا  راکـشآ  ناهنپ و  ياناد  هک  یـسک  يوس  هب  سپـس  دـننیبیم  ار 
رذع وگب  دننکیم ، یهاوخ  رذع  امـش  زا  دـیدرگزاب  دـندرک ) فلخت  داهج  زا  هک   ) اهنآ يوس  هب  هک  یماگنه  دـهدیم .) ازج  و   ) دـنکیم

ار امـش  لامعا  شلوسر  ادـخ و  هتخاس و  هاگآ  ناـترابخا  زا  ار  اـم  ادـخ  هک  ارچ  دروآ  میهاوخن  ناـمیا  امـش  هب  زگره  اـم  دـینکم ، یهاوخ 
و  ) دنکیم هاگآ  دیدادیم  ماجنا  هچنآ  هب  ار  امـش  وا  دیدرگیم و  زاب  تسا  راکـشآ  ناهنپ و  زا  هاگآ  هک  یـسک  يوس  هب  سپـس  دننیبیم ،

يانب نوچ  اما  دوشیم  هضرع  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  ادخ و  لوسر  رب  ام  لامعا  هک  تسا  هدمآ  يرایـسب  تایاور  رد  دهدیم .) ازج 
يریگ هجیتن  [ 101 . ] مینکیم رظن  فرص  اهنآ  رکذ  زا  تسا  نآرق  تایآ  هب  دانتسا  اهنت  هتشون  نیا 

ناوتیمن دـشاب  میرک  نآرق  ینامـسآ  باـتک  اـب  راکـشآ  تاـضقانت  ياراد  هک  ار  یبتکم  هک  دوشیم  راکـشآ  یبوخ  هب  تشذـگ  هچنآ  زا 
هکلب دــشابن و  ینآرق  دــنلب  فراـعم  زا  هتــساخرب  یبـتکم  رگا  تـسا و  مـیرک  نآرق  یقیقح ، ناــفرع  عـبنم  نـیلوا  اریز  تـسناد ؛ ناــفرع 
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دار يرصان  یلع  دهد . ناشن  ناسنا  هب  ار  كولس  تسرد  هار  دناوتیمن  کشیب  دشاب  هتشاد  نآ  اب  ییاهيراگزاسان 
***********

: عبانم
زکرم رون 2 ، ثیداحالا  عماج  رازفامرن  زا  هدافتـسا  اـب  . ) ق 1404 ه . ءافولا ، ۀسـسؤم  توریب ، دلج ،)  110  ) راونالا راحب  یـسلجم ، همالع  . 1

رازفامرن زا  هدافتسا  اب  . ) 1374 ۀیمالسإلا ، بتکلا  راد  نارهت ، هنومن  ریسفت  يزاریـش ، مراکم  رـصان  یمالـسا 2 . مولع  يرتویپماک  تاقیقحت 
ۀیلقعلا رافـسالا  یف  ۀیلاعتملا  ۀمکحلا  يزاریـشلا ، دمحم  نیدـلا  ردـص  یمالـسا 3 . مولع  يرتویپماک  تاـقیقحت  زکرم  رون ، ریـسافت  عماـج 
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ۀعامجل ۀـعباتلا  یمالـسالا  رـشنلا  ۀسـسؤم  مق ، یمالـسالا ، رـشنلا  ۀسـسؤم  قیقحت : ۀـیدیحوتلا ، لئاسرلا  ییابطابط ، نیـسح  دـمحم  دیـس  . 4

ق. 1415 ه . ۀفرشملا ، مقب  نیسردملا 
یملع و تاراشتنا  تکرش  نارهت ، ینایتشآ ، نیدلا  لالج  دیـس  داتـسا  شـشوک  هب  مکحلا  صوصف  حرـش  یمور  يرـصیق  دوواد  دمحم  . 5

.1375 یگنهرف ،
راهب 1388. راگدنام ، هشیدنا  تاراشتنا  نارهت ، هقلح ،)  ) یناهیک نافرع  يرهاط ، یلع  دمحم  سدنهم  . 6

رازفامرن زا  هدافتـسا  ق ( . 1405 ه . رداص ، راد  توریب ، ییحی ، ناـمثع  قیقحت : يدـلج ،)  4  ) ۀیکملا تاحوتفلا  یبرع ، نبا  نیدـلا  یحم  . 7
یمالسا مولع  يرتویپماک  تاقیقحت  زکرم  نافرع ،

راثآ هعومجم  رازفامرن  زا  هدافتسا  اب   ) فلتخم تادلجم  اردص ، تاراشتنا  نارهت ، يرهطم ، دیهش  داتسا  راثآ  هعومجم  يرهطم ، یضترم  . 8
یمالسا مولع  يرتویپماک  تاقیقحت  زکرم  يرهطم ، دیهش  داتسا 

رازفامرن زا  هدافتــسا  اـب   ) فـلتخم تادــلجم  اردــص ، تاراـشتنا  نارهت ، يرهطم ، داتــسا  ياـهتشاددای  هعوـمجم  يرهطم ، یــضترم  . 9
یمالسا مولع  يرتویپماک  تاقیقحت  زکرم  يرهطم ، داتسا  ياهتشاددای 

، یمالـسا تمکح  هناخباتک  رازفامرن  زا  هدافتـسا  اـب  . ) ق باتکلل 1414 ه . ۀیملاعلا  ۀکرـشلا  توریب ، یفـسلفلا ، مجعملا  ابیلـص ، لیمج  . 10
یمالسا مولع  يرتویپماک  تاقیقحت  زکرم 

ق. مق 1417 ه . هیملع  هزوح  نیسردم  يهعماج  یمالسا  تاراشتنا  رتفد  مق ، نآرقلا  ریسفت  یف  نازیملا  ییابطابط ، نیسح  دمحم  دیس  . 11
ق. 1417 ه . ۀفرشملا ، مقب  نیسردملا  ۀعامجل  ۀعباتلا  یمالسالا  رشنلا  ۀسسؤم  مق ، هغالبلا ، جهن  یضر ، فیرش  دیس  . 12

***********
ص 50. هقلح ،)  ) یناهیک نافرع  يرهاط ، یلع  دمحم  سدنهم  [ 1]

ص 56. نامه ، [ 2]

ص 56. نامه ، [ 3]
ص 110. نامه ، [ 4]

ص 51. نامه ، [ 5]

ص 80. نامه ، [ 6]

ص 50. نامه ، [ 7]

ص 44. نامه ، [ 8]
هیآ 93. ماعنا ، [ 9]

ص 47 و 50. هقلح ،)  ) یناهیک نافرع  [ 10]
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http://www. erfan - هلمج : زا  دراد  دوجو  دـناهدرک  داجیا  یناـهیک  ناـفرع  ناـیماح  هک  يداـیز  ياـهتیاس  رد  بلطم  نیا  [ 11]
halghe 2. blogfa. com/post - 23. aspx

ص 124. نامه ، [ 12]
. صالخا هروس  [ 13]

تایآ 22 – 24. رشح ، [ 14]
تایآ دیدح ، [ 15]

.6  - 1
هبطخ 49. هغالبلا ، جهن  [ 16]

ص 124. هقلح ،)  ) یناهیک نافرع  [ 17]
طارفإ وه  ص 323 : دلج 2 ، يدلج ،)  4  ) تاحوتفلا یبرع  نبا  نیدـلا  یحم  ص 74 . ص ، ج 2 ، یفـسلفلا ، مجعملا  ابیلـص ، لیمج  [ 18]
تدش ریبعت  اب  نآرق  رد  تبحم و  یگدایز  ینعی  قشع  هَِّلل .» ابُح  ُّدَشأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو   » هلوق یف  بحلا  ةدـشب  نآرقلا  یف  هنع  ینک  ۀـبحملا و 

هَِّلل ابُح  ُّدَشأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  : » هیآ رد  تسا  هدش  دای  نآ  زا  تبحم 
.54 هدئام ، [ 19]

.31 نارمع ، لآ  [ 20]
هرقب 16. [ 21]

ص 139. هقلح ،)  ) یناهیک نافرع  [ 22]

ص 137. هقلح ،)  ) یناهیک نافرع  [ 23]
.14 رمز ، [ 24]
.61 سی ، [ 25]

.30 میرم ، [ 26]
.177 هرقب ، [ 27]

ص 116. ج 23 ، يرهطم ، دیهش  داتسا  راثآ  هعومجم  يرهطم ، یضترم  [ 28]
ص 280. ج 23 ، نامه ، [ 29]

ص 452. ج 5 ، يرهطم ، داتسا  ياهتشاددای  هعومجم  يرهطم ، یضترم  [ 30]
.103 نارمع ، لآ  [ 31]

.. ص 82 هقلح ،)  ) یناهیک نافرع  [ 32]
: دیوگیم مکحلا  صوصف  حرش  یقرواپ  رد  ياهشمق  اضر  دمحم  ازریم  [ 33]

رد تیعم  هریغ .» مسجلا و  عم  ضایبلا  ۀیعمک  مامـضنالا  بسحب  ۀیعملا  داحتالا ال  مزلتـست  یتلا  ۀـیقیقحلا  ۀـیعملا  يأ  مکعم » وه   » یلوق یف  »
اب يدیفـس  یهارمه  دـننام  یمامـضنا  داـحتا  هن  تسا  هقیقر  تقیقح و  داـحتا  عون  زا  داـحتا  مزلتـسم  هک  تسیقیقح  ّتیعم  ْمُکَعَم » َوُه   » هیآ

مکحلا ص 33. صوصف  حرش  یمور  يرصیق  دوواد  دمحم  مسج .
.42 دیدح ، [ 34]
.128 لحن ، [ 35]

.46 هط ، [ 36]
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ص 55. هقلح ،)  ) یناهیک نافرع  [ 37]
.331 ص : ج 7 ، ۀعبرالا ، ۀیلقعلا  رافسالا  یف  ۀیلاعتملا  ۀمکحلا  ك . ر . [ 38]

ص 80. نامه ، [ 39]
.165 هرقب ، [ 40]
.65 سنوی ، [ 41]
.80 ءارعش ، [ 42]
.57 سنوی ، [ 43]

.69 لحن ، [ 44]

.10 رطاف ، [ 45]
.8 نوقفانم ، [ 46]
.8 نوقفانم ، [ 47]
.124 ماعنا ، [ 48]

. تسا هتشاد  مظعا  مسا  هک  تساروعاب  معلب  صخش  نیا  مان  تایاور  یخرب  ساسا  رب  [ 49]
ص 337. ج 8 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نازیملا  ك . ر .

.175 فارعأ ، [ 50]
.79 نارمع ، لآ  [ 51]

ص 18. هقلح ،)  ) یناهیک نافرع  [ 52]
ص 110 نامه ، [ 53]

ص 110. نامه ، [ 54]
ص 55. نامه ، [ 55]
ص 78. نامه ، [ 56]

ص 100. نامه ، [ 57]
.40 فارعا ، [ 58]

.80 هبوت ، [ 59]
ص 86. نامه ، [ 60]

. دیروایب ار  دوخ  راکشآ  لیلد  دییوگیم  تسار  رگا  . 64 لمن : [ 61]
.60 رفاغ ، [ 62]

.80 ءارعش ، [ 63]
ص 102. هقلح ،)  ) یناهیک نافرع  [ 64]

6 و 7. هحتاف ، [ 65]
.61 سی ، [ 66]

.51 نارمع ، لآ  [ 67]
.43 فرخز : [ 68]
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.101 نارمع ، لآ  [ 69]
ص 121. هقلح ،)  ) یناهیک نافرع  [ 70]

ص 141. نامه ، [ 71]

ص 109. نامه ، [ 72]
.70 ءارسإ ، [ 73]

ص 102. هقلح ،)  ) یناهیک نافرع  [ 74]
.18 هدجس ، [ 75]

.24 دوه ، [ 76]
.14 دمحم ، [ 77]

.162 نارمع ، لآ  [ 78]
، نیت [ 79]

.6  - 4
.179 فارعا ، [ 80]

ص 404. ج 1 ، يرهطم ، داتسا  ياهتشاددای  هعومجم  يرهطم ، یضترم  . 9 [ 81]
ص 141. هقلح ،)  ) یناهیک نافرع  [ 82]
.125 هرقب ، ك . زین ر . . 26 جح : [ 83]

.29 رطاف ، [ 84]
.5 میهاربا ، [ 85]

ص 119. هقلح ،)  ) یناهیک نافرع  [ 86]
. دعب هب  ص 122  ۀیدیحوتلا ، لئاسرلا  ییابطابط ، نیسح  دمحم  دیس  [ 87]

.98 ةرقب ، [ 88]

.97 ةرقب ، [ 89]
.4 میرحت ، [ 90]

.102 لحن ، [ 91]
هرقب 87 و 253. ك . زین ر . هدئام 110  [ 92]

.11 هدجس ، [ 93]
.77 فرخز ، [ 94]

. تایداع ردق ، تاعزان ، تالسرم ، تاعزان ، تایراذ ، ياههروس  هب  ك . مک ر . تسد  زین  . 5 تاعزان ، [ 95]
ص 97. هقلح ،)  ) یناهیک نافرع  [ 96]

.105 هبوت ، [ 97]
:( دوشیم باطخ  وا  هب  . ) 22 ق ، [ 98]

. تسا نیبزیت  ًالماک  تمشچ  زورما  میدز و  رانک  وت  مشچ  زا  ار  هدرپ  ام  يدوب و  لفاغ  گرزب ) هاگداد  و   ) هنحص نیا  زا  وت 
ص 380. ص ، ج 9 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نازیملا  ییابطابط ، نیسح  دمحم  دیس  [ 99]
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.94 هبوت ، [ 100]
راونالا ج 23 ص 333. راحب  یسلجم ، همالع  هحفص 125 و  دلج 8  هنومن  ریسفت  يزاریش ، مراکم  رصان  ك . ر . [ 101]

یناهیک نافرع  نامسرپ 

دمآرد

نایدهاجم  یبتجم  دیس 
کنیا مدرک . لاسرا  شیارب  ریرحت و  ار  لیذ  هلاـقم  خـساپ ، رد  دومن . حرط  یناـهیک » ناـفرع   » هراـبرد یـشسرپ  ییوجـشناد ، شیپ  يدـنچ 

: تسامش يور  شیپ  خساپو  شسرپ  نآ  حورشم 
باتک ود  هک  تسا  يرهاط » یلعدمحم  داتسا   » مان هب  يدرف  نافرع  نیاراذگناینب  مسرپب . یناهیک  نافرع  هرابرد  امش  زا  متساوخیم  شسرپ 

، مسرپـب رظن  بحاـص  دارفا  زا  دروـم  نـیا  رد  متــساوخیم  نوـچ  دراد . رگید » يرظنم  زا  ناـسنا   » و هـقلح »)  ) یناـهیک ناـفرع   » نیواـنع اـب 
؟ تسه لوبق  لباق  درف  نیا  ياهاعدا  ًالصا  ایآ  دینکیم ؟ دییأت  ار  نافرع  نیا  تحص  ردقچ  منادب . هراب  نیا  رد  ور  امش  رظن  مهاوخیم 
تباب زا  مرازگـساپس و  امـش  نظ  نسح  دامتعا و  زا  ادـتبا  رد  زیزع ! تسود  خـساپ  دـییامرفب . ییامنهار  ار  نم  هطبار  نیا  رد  مدنمـشهاوخ 

، رما تقیقح  هب  یبایتسد  ات  دیدپون ، يونعم  لفاحم  هتخانشان و  ياههورگ  هنوگ  نیا  ییارچ  یتسیچ و  تیهام ، زا  شـسرپ  رد  ناترظن  تقد 
: دوب مهاوخ  وگخساپ  شخب  دنچ  رد  ار  امش  شسرپ  میوگیم . کیربت  امش  هب 

یعـس نابطاخم ، نداد  رارق  ریثأت  تحت  يارب  امن ، فراع  نارکف  نشور  روهظون و  يونعم  ياههقرف  نایعدم  یخرب  یناهیک  نافرع  ياعدـم 
نافرع زین  یناـمرد و  ناـهیک  یناـمرد ، هژاو  یناـمرد ، ارف  یناـمرد ، يژرنا  دـننام  دـنراد ؛ یملع  هجوم  رهاوظ  اـب  دوخ  ياـهاعدا  ياـقلا  رد 

. تسا یناهیک » روعش   » هب یبایتسد  یعدم  یناهیک ، نافرع  غلبم  يرهاط ، یلعدمحم  ياقآ  یناهیک !
نآ بحاص  دنوادخ ، اب  میقتـسم  طابترا  ببـس  هب  دناوتیم  ناسنا  هک  دنادیم  ینمیا  هقلح  ظفاحم و  هیال  زا  ترابع  ار  یناهیک  روعـش  يو 
رد ولیئوک  ولوئاپ  نوچ  یناسک  زین  نیا  زا  شیپ  دنچ ، ره  دـنک ! نام  رد  ار  رامیب  دارفا  هیال ، نیا  زا  هدافتـسا  اب  دـناوتیم  نآ  هدـنراد  دوش و 

ندرک زیراو  زا  سپ  هک  دوخ  ینافرع  سالک  رد  يرهاط  اما  دـندوب ، هدرک  ناونع  ار  یناـهیک » حور   » حالطـصا ص 8 ) « ) رگایمیک  » باتک
: دیوگیم دوشیم )!(  لیکشت  وا  باسح  هب  دیرم  طسوت  ناموت  رازه  غلبم 50 

مسا ام  هک  دراد  رترب  يدنمشوه  کی  هداعلا و  قوف  يورین  عون  کی  هب  زاین  هک  رت ، هدیچیپ  رایسب  وا  نامرد  تسیاهدیچیپ و  دوجوم  ناسنا  »
هب یبایتسد  و  ینامرد » ارف   » یعدم نآ ، زا  يریگهر  هب  رد  یعس  یناهیک و  روعـش  حرط  اب  وا  میا .» هتـشاذگ  یناهیک » روعـش  هکبـش   » ار نآ 
وا دوب ! هدرک  هدافتـسا  ناگدرم  ندرک  هدـنز  رد  شور  نیمه  زا  زین  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  یـسیع  ترـضح  هک  دـنکیم  اـعدا  هدـش و  لـمکم » بط  »

ياهنامرد کیدزن و  هار  رود ، هار  : » شخب هسرد  يرهاط  یناـمردارف  شور  تسا ! يدازرداـم  یتح  جـالعال و  ناراـمیب  نداد  افـش  یعدـم 
هلیـسو هب  رامیب ) ریگنامرد (  درف  شلام ) سمل و   ) ندرک نکـسا  اب  دنناوتیم  ناگدننک  تکرـش  نآ ، قباطم  هک  دوشیم  هصالخ  یکمک »

: دنکیم ءاقلا  نادیرم  هب  شیاهسالک  رد  یعدم ، سدنهم  نیا  دننک ! کمک  رامیب  هب  درد ، لحم  رد  تسد  نداد  رارق  و  نداد )!(  تسد 
تفاسم دُعب  دـینکیم و  رارقرب  طابترا  نم  اب  صخـشم  تعاس  کی  رد  امـش  همه  ینعی  میراد ، مه  اب  رود  هار  زا  طابترا  کی  بشما  زا  ام  »

رد یناهیک » ناـفرع   » ناونع تحت  ییاهـسالک  شنادرگاـش  يرهاـط و  بیترت  نیا  هب  درادـن )!( » یموهفم  اـنعم و  چـیه  طاـبترا  نیا  رد  زین 
يزادـنا هار  يزاجم  ياضف  رد  يدـنچ  یغیلبت  ياهگالبو  اهتیاس و  هدرک و  رازگرب  رگید  رهـش  دـنچ  داـبآرظن و  نادـمه ، جرک ، نارهت ،

. تسا هدرک 
رب یعدم  سدنهم  نیا  ياههزومآ  یناور  دب  جیاتن  یقالخا و  ءوس  راثآ  هب  یپ  ناشیا ، ياهسالک  زا  یکی  شرازگ  ندناوخ  اب  تسیفاک  اهنت 
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: درب شنادرگاش 
زا یکی  دـسرپیم . ناـشیاهتیلاعف  هراـبرد  دوـخ  نادرگاـش  زا  اـهیرامیب ، سمل ) ساـمت و   ) نکـسا شزوـمآ  تاـسلج و  زا  یکی  رد  يو  »

: دیوگیم تشاد ، یظیلغ  شیارآ  هک  هسلج  رد  رضاح  ياهمناخ 
نکـسا زا  سپ  ریگنامرد  مداد و  ماجنا  ریگنامرد )  ) رامیب درف  کیدروم  رد  ار  شیاـمزآ  مدرک و  هدافتـسا  يریگلفاـغ  لـصا  زا  نم  داتـسا ،

: تفگ میاهتسَد  سامت ) )
رام کی  نم  هتشذگرد  تفگ  نم  هب  دنک و  هلمح  نم  هب  تساوخیم  وا  تسا )!(  هدش  مرگ  مفتک  يدروآ و  ممشچ  يولج  ارم  هتشذگ  وت 

. تسا هدش  مک  شیاهدرد  مامت  هک  درک  ناونع  سپس  و  مریگب )!(  زاگ  ار  وت  مهاوخیم  مدوب و 
(« راضح هدنخ  )

دنفسا 86) ص 9 ، ههارژک ، همانژیو  )

[ نیدو لقع و  اب  لوصا  قابطنا  . ] دقن 1

دیئأت دروم  ياههجنـس  اب  نآ  قابطنا  اعدا ، کی  تیناقح  كالم  مالـسا ، نیبم  نید  ياـههزومآ  ساـسا  رب  هک  تسا  نآ  تیمها  زئاـح  هتکن 
. تسا لقع »  » و نید » »

. تسا ییاعدا  ره  ییامزآ  یتسار  کحم  تنس ،) باتک و  زا  معا   ) لقن عرش و  مزالم  ِلقع  يانیب  مشچ  ود 
هچنآ یتح  هک  دنرشفیم  ياپ  هتکن  نیا  رب  هتسناد و  يرایشوه  ار  ناناملسم  هفیظو  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مالـسا  نأشلا  میظع  ربمایپ 
سپ دیزودب . راوید  لد  رب  ار  نآ  ریت  اب  قابطنا ، مدع  تروص  رد  دیجنـسب و  نآرق  کحم  اب  ار  دوشیم  لقن  مالـسلامهیلع  نیموصعم  ام  زا 

. دشاب دناوتیمن  نآ  بوتکم  تروص  رب  اقآ  نالف  ندز  همدقم  دییأت و  فرص  يونعم ، ياعدا  کی  لوبق  ای  در و  رد  نازیم  كالم و 

]؟! خساپ یب  تالاوس  . ] 2 دقن ]  ]

: تسا لیذ  هداس  شسرپ  دنچ  هب  ییوگخساپ  زا  ریزگان  ماگ  نیلوا  رد  یناهیک  نافرع  یعدم 
دیاـب ناـشیا ، یکـشزپ  یبرجت و  یملع ، ياـهاعدا  تحـص  ضرف  ربو  اـههتفگ  یتـسرد  نازیم  شجنـس  ییاـمزآ و  یتـسار  زا  غراـف  ًـالوا ) 

بیکرت هک  دـنراد  نافرع »  » هب یطبر  هچ  یناـهیک  روعـش  یناـمرد و  ناـهیک  لـمکم ، بط  یناـمردارف ، یناـمرد ، يژرنا  ًاـساسا  هکدـیوگب 
یکـشزپ يدـنیارف  اهاعدا ، نیا  هک  درک  تابثا  ناوتب  دـیاش  تروص ، نیرتهناـنیبشوخ  رد  دـناهداهن !؟ نآ  رب  ار  یناـهیک » ناـفرع   » سونأـمان
عوـمجم رد  اـی  ناریگناـمرد و  باـصعا  ددـمت  شمارآ و  طلـست  تـهج  رد  ناراـمیب و  یناور  اـی  یمــسج و  ضارما  ناـمرد  يارب  یبرجت 

فافش هزوح  رد  هژیو  هب  مالسا و  رتسب  رد  رگم  دیمان !؟ نافرع  ناوتیم  ار  یسانشناور  هیرظن  ره  رگم  اما  دشابیم ، یـسانشناور » ياهیرظن  »
!؟ درادن یصخشم  صاخ و  فیرعت  دارم و  موهفم  نافرع » ، » عیشت

!؟ درک لقتنم  نارگید  هب  هدرک ، كزب  مناخ  نآ  سنج  زا  ولو  ناموت )!(  رازه  تفایرد 50  فرص  هب  ار  نافرع  ناوتیم  ایآ  ًایناث ) 
نافراع مالـسا ، خـیرات  لوط  رد  ایآ  دـش !؟ دـهاوخ  ینافرع  قیرط  یط  يریگارف و  دعتـسم  صخـشم ، یغلبم  تخادرپ  اـب  یـصخش  ره  اـیآ 

ای دناهدوب  لوغـشم  نارگید  هب  یتسه  زومر  یهلا و  هتفگان  رارـسا  یمالـسا و  بان  ياههزومآ  رـشن  هب  يدام  ترجا  لوپ و  تفایرد  لابقرد 
یناگرزب كولس  هللا و  ءایلوا  شور  شنم و  دناهتشاد !؟ هجوت  بلاج  قوش  دهعت و  عرشت ، ناوت ، دادعتـسا ، هبترم ، هنیمز ، تیفرظ ، هب  هکنیا 

تیونعم و هار  زا  تراجت  يرادناکد و  زا  هللااب  يافرع  تسین ! هدوبن و  هنوگ  نیا  تسا ، تبث  یعیـش  یمالـسا  نافرع  خـیرات  رد  اهنآ  مان  هک 
؛ دناهدیسر يا  هبترم  هب  هک  دناهتشادن  ییاعدا  ًالوصا  هدوب و  يّربم  نافرع ، نید و  مان  هب  يدام  ياهيرگادوس 
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دنتخومآ قح  رارسا  ار  هکره 
دنتخود شناهد  دندرکرهم و 

 ( ًاثلاث
اب دیـسر و  ادخ  هب  هدـیرد ، مشچ  نارـسپ  رانک  رد  هدـننز  عضو  اب  ناوج ، ياهمناخ  تکرـش  اب  طلتخم ، ياهـسالک  لیکـشت  اب  ناوتیم  ایآ 

دوجو زا  ياهناشن  ناسنا ، نیـشنمه  ینید ، ياههزومآ  قبط  رگم  داد !؟ لقیـص  ار  ناور  حور و  هنابأمرکفنـشور ، ياهزپ  هنانز و  ياـههوشع 
؟ تسین ناسنا 

ام هب  دنرادن ، ییاهب  یناسنا ، يایح  یمالـسا و  تانؤوش  هک  یـسلاجم  رد  تکرـش  لیکـشت و  زا  زیهرپ  رب  نید  ءایلوا  دـیکا  تاشرافـس  ایآ 
!؟ دناهتسنادن مارح  ار  یبنجا  نز  درم و  هدیرد  هدرپیب و  تادوارم  نییآ ، رادیب  نانابزرم  ناونع  هب  هعیش ، ردقیلاع  ياهقف  رگم  دناهدیسرن !؟

تعیرش ياهنم  ياهنافرع  هبش  . 3  [ دقن ]

فلَا )
. دنک رادانعم  دوخ  يارب  ار  ایند  ات  تسا  دوخ  یساسا  ياهشسرپ  خساپ  يوجتسج  رد  هراومه  رشب 

قیاقح هب  رـصاعم  ناسنا  دیدش  شطع  شخب  دیما  تیعقاو  تابثا  مغریلع  نردم ، ناسنا  یگدنز  رد  تیونعم » ءالخ   » مان هب  یتیعقاو  هزورما 
هرهب يارب  ار  بلط  تصرف  ياهتردـق  اـههورگ و  دارفا ، تسدـمه  ینعی  دراد ؛ هارمه  هب  دوخ  اـب  زین  ار  يدـج  ياهبیـسآ  تعیبـط ، يارواـم 

هیجوت هنشت ، ناسنا  نیا  يارب  ار  یبارس  ره  هب  ثبشت  یشوخ و  لدمه  دراذگیم و  زاب  يونعم  زاین  ساسحا  نیا  زا  هدافتـسا  ءوس  يرادرب و 
. دنکیم

ناریا هب  صتخم  اهنت  هلأسم  نیا  دناشنیم . ورف  امننافرع  ياهبارس  اب  ار  دوخ  شطع  هتسنادان  تیونعم ، هنشت  لسن  ًاضعب  راگزور ، نیا  رد 
هک اجنآ  تسا ، هدش  زین  برغ  ریگنابیرگ  دیدپون ،) نایدا  یسانش  هعماج  ةزوح  رد  ققحم  نیرتراکرپ  ، ) نوتلیم شرازگ  هب  انب  هکلب  تسین ،

: دسیونیم
اهنآ زا  یمک  دـصرد  هـک  تـسه  اـپورا  رد  وـج  تیوـنعم  ناـیرج  رازه  ود  زا  شیب  اـکیرمآ و  رد  ارگ  تیوـنعم  يهـقرف  رازه  ود  زا  شیب  »

.« دنکرتشم
ش 89) دوعوم ، همانهام  روهظون ، ياهتیونعم  شیادیپ  لماوع  فیس ، يرهاظم  اضردیمح  )

اب ات  دینک ، وجتـسج  تنرتنیا  رد  ار  يزاجم » ياهتیونعم   » ای و  نردم » ياهنافرع   » ای نیغورد » نایعدم   » حالطـصا دشاب ، هک  مه  ننفت  يارب 
يورین یمـسر  شرازگ  نیرخآ  رب  انب  دیروخرب . اهيرازگربخ  اهتیاس و  تاحفـص  رد  یعدم ، ياههورگ  دارفا و  رابخا ، رامآ ، زا  یهوبنا 

همجرت و فیلأت ، باتک  ناونع  بیرق 200  دنا و  لاعف  اهنآ  زا  یمین  هک  هدـش  دراو  ناریا  هب  يریدـخت  هورگ  هقرف و  زا 50  شیب  ، » یماظتنا
. دناهدرک عیزوت » پاچ و 

. ( 87  / 6  / 26 سراف ، يرازگربخ  یماظتنا ، يورین  یهدنامرف  نیشناج  )
ب)

( ینامـسآ هن   ) ینیمز ییارگتیونعم  عون  کیاهنت  يزاجم ، ياهتیونعم  ینافرع و  بتاکم  هبـش  تیاـهن  هجیتن و  هک  تسا  هدرک  تباـث  هبرجت 
ادیپ قوس  نشیتیدـم  اگوی و  مزیتونپیه و  لثم  یلومعم  ناسنا  ناوت  زا  رتارف  ًاتیاهن  يونعم و  هبـش  ياههبرجتزا  یعون  تمـس  هب  ینعی  تسا ؛

هن دروـخیم  مشچ  هـب  رـشب ، ینورد  ياهدادعتـسا  رب  هـیکت  و  ییارگنورد » «، » یطارفا ییارگدرف  ، » زیچ ره  زا  شیب  اـهنآ  رد  هـک  دـننکیم 
عون ره  هن  دنکیم ، یعادت  ار  نآ  صاخ  ياههفلؤم  اب  یعیش  یمالـسا  نافرع  نافرع ،»  » ظفل يریگراک  هب  ام  گنهرف  رد  نافرع ! تیونعم و 

يژرنا و هب  یباـیتسد  يارب  دوخ  نورد  يواـکاو  هب  ار  ناـسنا  بلغا  یناـهیک » ناـفرع   » دـننام ینیمز  ياـهنافرع  هبـش  ار . یعیبطریغ  شیارگ 

امن تیونعم  روهظون  شبنج  هدزاود  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1197زکرم  هحفص 980 

http://www.ghaemiyeh.com


کمک قیمع ، شمارآ  هب  یبایتسد  یگدنز و  ياهیراتفرگ  یمسج و  تالکـشم  عفد  رد  ار  وا  ات  دننکیم  شرافـس  نآ  رد  هریخذ  دادعتـسا 
«، وشا «، » ولیئوک ولئاپ   » ياهباتک ياهفرح  ناگدـنناوخ  دـننام  اهاعدا  ماـهوا و  نیا  رد  هتـشگرس  ناـسنا  عقاوم  رتشیب  رد  هک  دـنچ  ره  دـننک ؛

یتخانش تفرعم  ییارگ  چوپ  هب  دوخ  یتفاسم ، یط  زا  دعب  دنتـسه ، یلاعت  شمارآ و  شخب  دیون  هک  ادناتـساکسولراک » «، » یترومانـشیرک »
بتاکم نیا  بلغا  هک  تفگ  ناوتیم  عقاو  رد  سپ  دنتسین . یتخانش  تفرعم  ینابم  يزیر  هیاپ  یپ  رد  بتاکم  نیا  ًاساسا  هک  ارچ  دنسریم ؛

. نآ صاخ  ياهیگژیو  اب  یمالسا  بان  نافرع  ات  دنراد  تهابش  یسانشناور » ياههیرظن   » هب رتشیب 
هیاس باتفآ و   » باتک رادـیاپ /  شمارآ  ولیئوک و  ولوئاپ  راثآ  رد  وداج  رحـس و  ياههلاقم : ناتسمز 1386 ، ش 45 ، دقن ، باتک  همانلصف  )

( یلاعف یقتدمحم  رتکد  اه ،»
ج)

یهورگ فادها   » و یصخش » ياههزیگنا  : » هب ار  ینافرع  هبـش  ياههلحن  نایعدم  ياههزیگنا  فادها و  ناوتیم  یلک  يدنب  میـسقت  کی  رد 
مها زا  ار  لیذ  دراوم  ناوتیم  درک . میسقت  دنتسه ،) یسایس  یگتسباو  ياههگر  ياراد  میقتسمریغ ، ای  میقتسم و  بلغا  هک  « ) یتالیکـشت و 

: درمشرب يونعم  روهظون  قرف  نایعدم  ياههزیگنا  فادها و 
هزاوآ ترهش و  بسک  . 1

حول هداس  دارفا  زا  ییوجدوس  تورث و  بسک  . 2
ناناوج نانز و  لافغا  اب  هژیو  هب  یسنج  هدافتسا  ءوس  ینارتوهش و  . 3

؛ يرورپ دیرم  یبلط و  تردق  ندش ، [ aliene  ] هنیلا ینیب ، رگید  دوخ  ینیبرترب ، دوخ  ساسحا  . 4
دناهدش 5. مهوت  لیخت و  راچد  هک  دنتسه  یناور  نارامیب  نایعدم ، عون  نیا  الومعم 

تراقح هدقع  هب  خساپ  هتشذگ و  ياهیگدروخرس  هب  نداد  نایاپ  یگدنز و  ياهتسکش  ناربج 
یمالسا ماظن  بهذم و  نید ، اب  تیدض  يریگ و  ههبج  . 6

ياهباسح هیوست  لتق و  تقرس ، دننام  یعامتجادض  ياههورگ  داجیا  ردخم ، داوم  عیزوت  ياهدناب  یقالخا ، داسف  ياههکبـش  لیکـشت  . 7
یهورگ یصخش و 

. ماظن نانمشد  تیامح  تیاده و  اب  روشک  رد  هناراکبارخ  ياهتایلمع  ماجنا  شاشتغا و  داجیا  يارب  یتینما  یسایس  ياههکبش  لیکشت  . 8
هرامش 59) فراعم ، همانهام  نیدهمتم ، هدنورپ  یناوخ  زاب  )

د)
مه دوخ ، فادها  تاناکما و  تیعقوم ، هب  هتسب  اهنآ ، هک  دش  روآ  دای  دیاب  یعدم ، ياههورگ  ناغلبم  نایعدم و  بذج  ياهدرگش  باب  رد 
رد دنلوغـشم . دـیرم  بذـج  هب  طـبار  ياـههقلح  اههورگرـس و  نییعت  اـب  یناـمزاس » ياـهشور   » زا مه  هرهچ و  هـب  هرهچ  يدرف » شور   » زا

: دنشابیم لیذ  رارق  هب  تعامج  نیا  يراذگریثات  ياهدرگش  اهشور و  عومجم 
روابدوز حول و  هداس  دارفا  بذج  ییاسانش و  . 1

اهنآ شون  شیع و  بابسا  نیمأت  نکسم و  داوم ، لوپ ، اب  ناناوج  عیمطت  نادیرم و  جاتحیام  نیمأت  . 2
نانز هب  هیـصوت  طلتخم و  ياهودرا  یقالخا و  داسف  تاسلج  يرازگرب  دـننام  يرورپ ؛ نت  یـسنج و  دازآ  تاـطابترا  هب  ناـناوج  قیوشت  . 3

دوخ تامسارم  رد  باجح  فشک  يارب 
باذج رهاظ  هب  یعرشریغ و  ياهلمعلاروتسد  عیزوت  بیرغ و  بیجع و  تاموتخ  روثأم و  ریغ  داروا  راکذا و  نداد  . 4

حاورا ریخست  هنجا و  راضحا  دننام  يداعریغ  ای  هداعلاقراخ و  روما  ماجنا  یلامر و  ینیبفک ، يدنبمشچ ، . 5
: دننام گرزب  ياهيزادرپغورد  فازگ و  ياهاعدا  . 6
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صاوخ نتـسناد  هبیرغ و  مولع  رب  طلـست  وگم ، ياهزار  رارـسا و  فشک  یتسه و  زومر  رارـسا و  نتـسناد  ياعدا  هزجعم ، تمارک و  ياعدا 
لوادج دادعا و  فورح و 

هاوخلد باذج و  لکش  هب  نادیرم  ياهباوخ  ریبعت  ای  يزاسباوخ و  . 7
بطاخم بذج  رد  دوخ  نایب  تردق  زا  هدافتسا  ءوس  يرونخس و  یظافل و  . 8

نابز هب  زامن  ندناوخ  دننام  يدروآرد » نم   » ياهاوتف رودص  ینید و  کسانم  ماجنا  رد  تعدـب  یبهذـم و  عبانم  نآرق و  يأر  هب  ریـسفت  . 9
دارم صیخشت  عقاوم  رد  نآ  لماک  كرت  ای  یسراف و 

دیرم ره  هب  صاخ  ياهتیرومأم  ترافس و  نداد  دننام  نادیرم  هب  بذاک  تیصخش  سح  لاقتنا  . 10
جالعلا بعص  ضارما  يافش  ناهانگ و  تعافش  ياعدا  . 11

نادیرم دامتعا  بلج  يارب  ماظن  هجوم  زکارم  رگید  یماظتنا و  یتینما و  ییاضق ، يوزوح ، ياهداهن  هب  یگتسباو  طابترا و  ياعدا  . 12
زا ارچ  نوچیب و  تیعبت  یـسوب و  تسد  ندرک و  تعیب  اب  اهنت  الثم  يونعم ؛ تاماقم  هب  نادیرم  تمحز  نودـب  ناسآ و  لاصیا  ياعدا  . 13

دارم
. يونعم ياهيریگتسد  يدام و  ياهکمک  هدعو  اب  یتلودریغ  تالکشت  اه  NGO رد  ذوفن  . 14

(. هرامش 59 فراعم ، همانهام  نیدهمتم ، هدنورپ  یناوخزاب  )

یسانشادخ ادناناگوی و  - 1

وا هک  اریز  تسین ، یکیزیف  ای  يدام  رون  دنوادخ  هنومن  يارب  تسولهپ . دنچ  دراد  لج  زع و  دنوادخ  هرابرد  ادناناگوی  هک  یتافیـصوت  دقن 
. تسا قولخم  یثداح  ره  تسا و  قولخم  یکیزیف  رون  تسین ، هدامو  مسج 

تسا حور  هن  دنوادخ  تسین . اور  دنوادخ  دروم  رد  ناج  مسج و  ریبعت  رگید  يوس  زا  ثداح . هن  تسا و  قولخم  هن  دنوادخ  هک  یلاح  رد 
. دشاب هدش  هتخاس  حور  مسج و  زا  هک  تسین  رادناج  تادوجوم  رگید  ای  ناویح ، ای  ناسنا  دننام  وا  هک  اریز  دراد . حور  هن  و 

ثحب هجوت  لـباق  تاـکن  رگید  زا  یکی  تسین . مه  یتـسه  میظع  سیطاـنغم  يداـم ، ياـنعم  هب  دـنوادخ  تسین ، مه  ناـهج  حور  دـنوادخ 
تـسد هب  مییامن  یـسررب  دوشیم  لـقن  وا  زا  هک  ینوگاـنوگ  تافـشاکم  رگا  دوشیم . حرطم  ادـناناگوی  نانخـس  رد  هک  تسادـخ  تیئور 

. تسادخ تیئور  وا و  رادید  اهنآ  یمامت  روحم  هک  دیآیم 
. تسا راکشآ  هلاسم  نیا  نالطب  هک 

رظان رتشیب  میهافم  نیا  هک  تسا  رکذ  لباق  اما  دنکیم ، دای  هزات  هشمیه  ینامداش  يدبا و  تجهب  قلطم ، رورـس  ناونع  هب  ار  ادخ  ادناناگوی 
یتاکن تسا  هدش  حرطم  ادـناناگوی  نانخـس  رد  میدومن  هراشا  هک  دـنوادخ  ياههولج  هرابرد  اما  یهلا . فاصوا  ات  تسا  یناسنا  تالاح  هب 

. دشابیم رکذ  هب  لباق 
هدشن ینادنچ  دیکات  تاذ  دـیحوت  رب  ودـنه  نییآ  رد  دـسریم  رظن  هب  اما  تسا ، حیحـص  يرما  دراد  توافتم  تافـص  یماسا و  ادـخ  هکنیا 

. تسادخ زا  هبنج  کی  طقف  یهلا  ردام  هک  دنمهفیمن  يداع  دارفا  ددرگیم . يداع  دارفا  یهارمگ  بجوم  رما  نیا  تسا و 
نوگانوگ ياهسیدـنت  یتح  دـنوشیم و  لئاق  هناگادـج  تیهولا  اهنآ  يارب  لیلد  نیمه  هب  دنتـسه  دـحاو  يادـخ  یماسا  اـمهرب  اویـشای و 

وـس کـی  زا  اریز  تفریذـپ  ناوـتیمن  ار  ادـناناگوی  یـسانشادخ  تقیقح  رد  سپ  دـتفایم . هار  یتـسرپ  تب  طاـسب  مـک  مـک  دـنزاسیم و 
مارتحا دومن و  شتـسرپ  سیدقت و  ار  اهنآ  دیاب  یتح  تسا ، یلقتـسم  يادخ  کی  ره  ایوگ  هک  دـناهدش  حرطم  ياهنوگ  هب  ادـخ  ياههولج 

اب هارمه  دهدیم  هئارا  ادخ  زا  هک  يریوصت  رگید  يوس  زا  تسا ، دقتعم  ییادخ  دنچ  هب  ادـناناگوی  ییوگ  وت  تسا ، یمازلا  دـباعم  رد  اهنآ 
. تسا هیاس  رد  يادخ  ادناناگوی  يادخ  ییوگوت  تسا ، لامجا  ماهلا و 
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ترطف يراد  نید  يهشیر  أشنم و  هک  تسناد  دـیاب  اما  دزاسیم  حرطم  نید  هب  داقتعا  هنیمز  رد  ار  سرت  هیرظن  ادـناناگوی  نید  أشنم  هرابرد 
. دشاب یکاخ  ینیمز و  هک  يرگید  لماع  هنوگ  ره  ای  سرت  لماع  هن  تسیمدآ 

هک تفگ  تسیابیم  دنه ، میلاعت  اب  نآ  تقباطم  رد  یعـس  زین  ادناناگوی و  يوس  زا  نآ  دیئات  تیحیـسم و  ثیلثت  هرابرد  وا  هشیدـنا  هرابرد 
. تسا هداد  فک  زا  ار  دوخ  یقطنم  یلقع و  عافد  تیلباق  یحیسم  هتسجرب  نارکفتم  يوس  زا  زین  هزورما  ثیلثت  لصا 

زا ياهنومن  دنراذگ . ینافرع  هیجوت  ار  وا  مان  هچرگ  دوب  دهاوخن  ییوگ  ماهبا  زج  يزیچ  ای  دماجنایم و  كرش  ییادخ و  دنچ  هب  ای  ثیلثت 
. هدرک قلخ  دوخ  ریوصت  هب  ار  ام  دنوادخ  ادخ  هرابرد  ادناناگوی  لطاب  نانخس 

« میتسه یکی  دنوادخ  نم و   » هک ترابع  نیا  دییأت  قیمع و  زکرمت  قیرط  زا  صص 15 ) قشع  غاب  زا  ییاههشوخ  )
قشع ص غاب  زا  ییاـههشوخ  . » دـینک زکرمت  میتسه » یکی  دـنوادخ  نم و   » هک رکف  نیا  يور  ادـتبا  صـص 31 ) قشع  غاب  زا  ییاههشوخ  )
اهتیصخش و اب  ًافرص  قشع ص 42 » غاب  زا  ییاههشوخ  . » میوشیم دنوادخ  هیبش  میتسیایم ، زاب  تیلاعف  زا  هک  ینامز  بش  ماگنه  هب  « 31

قـشع غاب  زا  ییاههشوخ  . » دوشیم هتـسخ  دوریم و  رـس  هب  اهرارکت  نیا  زا  يردق  دـنوادخ  هلـصوح  منکیم  روصت  نوگانوگ . ياهيزاب 
دیاب تروص  نآ  رد  قشع ص 55 » غاب  زا  ییاههشوخ  . » دزاسیم نکمم  ار  شیامن  نیا  هک  تسا  دنوادخ  هیاس  ناطیش  نیا  رب  انب  ص 54 »

: تفگ اراکناش  قشع ص 142 » غاب  زا  ییاههشوخ  . » دینک قلخ  دنوادخ  ریظن  ات  دیدنبب  راک  هب  ار  يرتالاب  رایسب  تردق 
قشع غاب  زا  ییاههشوخ  . » دینک ییاعدا  نینچ  دیناوتیم  مه  امش  دیسرب ، تیعقاو  نیا  هب  امـش  رگا  متـسه » وا  نم  متـسه ، یکی  دنوادخ  اب  »

. دنکیم كرت  ار  امش  سرت  دیوش ، رادیب  وا  رد  هکنیا  ضحم  هب  دیوش . رادیب  وا  رد  دیوش . یکی  لاعتم  يادخ  اب  ص 147 »
قشع ص 180» غاب  زا  ییاههشوخ  »

. تسا هداد  رارق  لایخ  مهو و  يایند  رد  ار  ام  هک  دنادیم  وا  تسین . ملاظ  دنوادخ 
هدـنامرد و یکدوک  متـسه . وت  کـچوک  هچب  نم  یناـبر ، رداـم  هوا  مدـناوخ . راـگدرورپ  يارب  ار  رعـش  نیا  مدرکیم  هبقارم  یتقو  بشید 

قـشع غاب  زا  ییاههشوخ  . » مزیرگیم تشهب  هب  ًانئمطم  وت  يوناز  يور  زا  نم  ماهتـسشن . وت  يریذـپانانف  يوناز  يور  رب  یناـهنپ  هک  هاـنپیب 
. دوب غورد  یتشم  زیچ  همه  دندوبن و  ینابر  نامیکح  دوبن و  هللااب ) ذوعن   ) ادخ دوبن  گرم  رگا  ص 224 »

قشع ص 281» غاب  زا  ییاههشوخ  »
. دراد زاین  امش  دوجو  هب  صوصخ  هب  لغش  نیمه  رد  قح  ترضح 

« دنفسا  7 زور -  ره  يارب  شخب  ماهلا  ياههشیدنا  يونعم -  میوقت  »
. دیوگیم نخس  امش  اب  نم  قیرط  زا  هک  تسا  دنوادخ  حور  نیا 

« نمهب  27 زور -  ره  يارب  شخب  ماهلا  ياههشیدنا  يونعم -  میوقت  »
. تسا ریقف  دوخ  راذگ  ریثأت  رایسب  ياههرهچ  زا  یکی  رد  دنوادخ  دوشیم  هتفگ 

« رذآ  5 زور -  ره  يارب  شخب  ماهلا  ياههشیدنا  يونعم -  میوقت  »
میهدب وا  هب  ار  قشع  نیا  میهاوخب  ام  هک  نیا  رگم  تسین ، دنوادخ  فرصت  رد  هک  تسیزیچ  ام  قشع 

« نمهب  25 زور -  ره  يارب  شخب  ماهلا  ياههشیدنا  »
: دییوگب دیراپسب و  دنوادخ  هب  ار  ناتدوخ 

. متسه وت  دنزرف  هتشرف ، ای  ناطیش  یهلا ،
« نابآ  7 زور -  ره  يارب  شخب  ماهلا  ياههشیدنا  يونعم -  میوقت  »

. تسا هدرکن  ینیب  شیپ  ار  ام  تشونرس  دنوادخ 
« رویرهش  20 زور -  ره  يارب  شخب  ماهلا  ياههشیدنا  يونعم -  میوقت  »
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یـسک ره  درادن . ياهقالع  میهدیم  ماجنا  هک  ییاهراک  هب  تسا ، لوغـشم  يزیچ  هب  ام  نهذ  دـنادب  تسا  دـنمهقالع  هک  ردـق  نآ  دـنوادخ 
. دراپسیمن شوگ  مه  ام  ياههناهب  همه  هب  قح  ترضح  اما  دنکیم ، هبرجت  ار  يرگید  زا  توافتم  یلکشم 

« دادرم  6 زور -  ره  يارب  شخب  ماهلا  ياههشیدنا  يونعم -  میوقت  »
. ما هدمآ  رد  دنوادخ  فیطل  سابل  هب  مدازآ و  نم 

« دادرم  2 زور -  ره  يارب  شخب  ماهلا  ياههشیدنا  يونعم -  میوقت  »
. تسا ناوج  هشیمه  دنوادخ  نامه  قح ، ترضح  یِّلََجت  ناونع  هب  ندب 

« ریت  5 زور -  ره  يارب  شخب  ماهلا  ياههشیدنا  يونعم -  میوقت  »
. درکیم همزمز  هک  مدینش  ار  دنوادخ  يادص  مدوب  هتسشن  هبقارم  هب  یتقو  راب  کی 

« ریت  31 زور -  ره  يارب  شخب  ماهلا  ياههشیدنا  يونعم -  میوقت  »
: دییوگب دینیشنب و  خسار  ياهدیقع  اب  قیمع  عطاق ، مارآ ، دیاب  زور  ره 

. متسه سدقم  دنوادخ  نم  يردام . هن  مراد و  يردپ  هن  مراد ، قلعت  ياهقرف  هب  هن  مریمیم ، هن  موشیم ، دلوتم  هن  نم 
« دادرخ  10 زور -  ره  يارب  شخب  ماهلا  ياههشیدنا  يونعم -  میوقت  »

دوشیم و دساف  ام  ندب  دینکن ! شومارف  ار  دنوادخ  هک  مزرویم  رارـصا  دناوخیم . نم  بلق  تولف  قیرط  زا  ار  امـش  هشیمه  قح  ترـضح 
. دشخردب دنوادخ  بلق  رد  يدبا  ناگراتس  دننامه  دبا  ات  ام  حور  دیراذگب  اما  دوریم ، نیب  زا 

« تشهبیدرا زور 18  ره  يارب  شخب  ماهلا  ياههشیدنا  يونعم -  میوقت  »
. ام يهتساوخ  هب  نداد  باوج  زج  درادن  یهار  مه  دنوادخ 

« نیدرورف زور 24  ره  يارب  شخب  ماهلا  ياههشیدنا  يونعم -  میوقت  »
زا یلماک  ساکعنا  مینکیم ، هدهاشم  ار  دوخ  حور  میـشکیم ، نوریب  نهذ  هچایرد  زا  ار  مارآان  راکفا  ام  يزکرمت  ياهشور  اب  هک  ینامز 

. دنتسه یکی  راگدرورپ  حور و  میوشیم  هجوتم  هک  تسا  تقو  نآ  رترب . حور 
تساجک ص 16) وا  )

. دیتسه نایادخ  همه ، امش  هک  دیتسنادیم  دوب  بوخ  هچ 
تساجک ص 19) وا  )

: وا يهناگ  هس  ياهندب  حور و  دقن   - 2

. تسا تاحالطصا  حیضوت  اههتفگ  نیا  زا  يرایسب  هک  دیآیم  تسد  هب  میرگنب  تقد  هدید  اب  ثحابم  نیا  هب  رگا  هکنیا  لوا  هتکن 
. دزادرپیم تاحالطصا  نیا  حیرشت  فیصوت و  هب  رتشیب  هتفگ ، نخس  دنم  حالطصا  رگید  دراوم  يرایسب  دننامه  تمسق  نیا  رد  ادناناگوی 

تاحالطصا نیا  اما  دهدیم . لیکـشت  نآ  حورـش  تاحالطـصا و  ار  ادناناگوی  يونعم  بتکم  زا  يریگمـشچ  شخب  تفگ  ناوتیم  ًاساسا 
مه یمالـسا  ناـفرع  رد  دـشاب  هتـشاد  تیعقاو  زا  ینییبـت  دـناوتیمن  دـشابن  لـیلد  اـب  هارمه  هک  ماداـم  دـنکیم و  هبرف  ار  ناـسنا  نهذ  طـقف 

ياهلالدتـسا هئارا  راد  هدهع  دوشیم  هتفگ  يرظن  نافرع  نآ  هب  هک  یمالـسا  نافرع  ینالقع  شخب  اما  دراد . دوجو  یفلتخم  تاحالطـصا 
. تسا جراخ  ناهج  تیعقاو و  نییبت  تهج  فلتخم 

بوـسحم نآ  يارب  ینـسح  دـشاب  روـحم  حالطـصا  يریبـعت  هب  دور و  راـک  هـب  داـیز  تاحالطـصا  نآ  رد  هـک  یکلـسم  هـکنیا  زا  هتـشذگ 
. دریگب هلصاف  یمومع  مهف  زا  کلسم  نیا  ات  دوشیم  بجوم  تبسن  نیمه  هب  ددرگیمن و 

. تسا رثاتم  ناتساب  دنه  يونعم  عبانم  راثآ و  زا  ًالماک  يرگید  عضاوم  دننامه  شخب  نیا  رد  ادناناگوی  بلاطم  هکنیا  رگید  هتکن 
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. تساههتشون راثآ و  نآ  زا  ياهتفرگرب  بلاطم  نیا  هک  ایوگ 
ثحابم رد  ادناناگوی  ياههشیدنا  اههتفگ و  زا  يرایسب  هک  دوشیم  فقاو  هتکن  نیا  هب  دشاب  هتـشاد  یبدا  قوذ  هک  یـسک  هکنیا  موس  هتکن 

هتکن تیعقاو . زا  یـشرازگ  ات  دنامیم  یبدا  تاحیـضوت  هب  رتشیب  ریباعت  نیا  دـنراد . یبدا  تلاح  هناگ  هس  ياهندـب  باب  رد  مه  فلتخم و 
. دریگیم لکش  اگوی  میلاعت  ساسا  رب  ناسنا ، هناگ  هس  بتارم  هنیمز  رد  ادناناگوی  نایب  هکنیا  رگید 

اگوی رگید  يوس  زا  دنادیم و  هنیمز  نیا  رد  يدیدج  کبـس  ياراد  ار  دوخ  دراد و  یـصاخ  هجوت  اگوی  هب  تبـسن  ادـناناگوی  هک  اجنآ  زا 
ناسنا بتارم  زا  روحم  اگوی  يریوصت  یـسانش  ناسنا  هزوح  رد  ادـناناگوی  اعبط  تسا  لئاق  هناگ  تفه  ای  هناگ  هس  ياهدـبلاک  ناـسنا  يارب 
ناسنا بتارم  نیا  تسا و  تاجرد  بتارم و  ياراد  ناهج  دـننامه  ناـسنا  مه  یمالـسا  رکفت  رد  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  اـما  دـهدیم . هئارا 

رد ناـسنا  يارب  يونعم  تاـجرد  اذـل  دـسریم . یمالـسا  ینید و  نوتم  هب  نآ  هشیر  مه  دراد و  لـقع  يوس  زا  يددـعتم  لـیالد  ناـیارگ و 
. دوشیم تیامح  ینالقع  ياهلالدتسا  يوس  زا  مهو  دراد  ینایحو  هناوتشپ  مه  یمالسا  نافرع 

خسانت دقن   - 3

ای ییازون  ياههیرظن  دسریم  رظن  هب  مییامنیم . هراشا  نآ  زا  ییاههنومن  هب  هک  تسا  رکذ  لباق  یناوارف  تالاکـشا  اهدقن و  خـسانت  هرابرد 
رب هک  تسین  صخـشم  اریز  تسا  بیرغ  بیجع و  دراد ، تیلوبقم  ترهـش و  ییادوـب  ودـنه و  ياـهنییآ  نیب  هک  هزادـنا  ناـمه  هب  خـسانت 

. تسا هدوب  رگید  یندب  رد  رتشیپ  هک  یحور  ای  تسا ، هزات  یحور  تسا  هچب  کی  رد  هک  یحور  دوشیم  مولعم  یکالم  هچ  ساسا 
؟ تسا كرتشم  تارطاخ  دوجو  حور  ود  ندوب  یکی  كالم  ایآ 

؟ تسا كالم  يرهاظ  هرهچ  ندوب  یکی  ایآ  دنرادن ؟ دوخ  هتشذگ  یگدنز  زا  ياهرطاخ  اهناسنا  رتشیب  ارچ  تسا  نینچ  رگا 
ندوب یکی  كالم  ایآ  دشاب ؟ ود  نآ  حور  ندوب  یکی  كالم  دناوتیم  تسا  هدرم  رتشیپ  هک  يدرف  اب  هچب  کی  يهفایق  هباشت  فرـص  ایآ 

؟ تسا راتفر  قالخا و  ندوب  یکی  اهحور 
. دشاب اهنآ  حور  ندوب  یکی  رب  لاد  دیاب  زین  یلعف  ياهمدآ  راتفر  قالخا و  ندوب  یکی  هاگ  نآ  دشاب  نیا  كالم  رگا 

. تسا ندب  حور و  يهطبار  زا  ام  یقلت  رکفت ، نیا  هرابرد  رگید  مهم  تالکشم  زا  یکی 
اما دنک  لولح  فلتخم  نادبا  رد  دناوتیم  ور  نیا  زا  درادن و  ندـب  کی  اب  یـصاخ  هطبار  هک  تسیرما  حور  هیرظن  نیا  هب  نادـقتعم  رظن  هب 
زا دعب  ناملـسم  نافوسلیف  رظن  هک  نانچ  تسناد  ندـب  کی  لماکت  لصاح  ار  یحور  ره  هکنیا  نآ  درک و  حرطم  ار  يرگید  ضرف  ناوتیم 

. تسا نینچ  اردصالم 
تقراـفم ندـب  زا  یناـمز  رد  سفن  هلمج - : زا  تسا  هدـش  حرطم  دـقن  رد  یمالـسا  گرزب  ياهتیـصخش  يوـس  زا  رگید  يددـعتم  لـیالد 

رد هک  تسنیا  شـسرپ  لاح  دـننیابتم . ًاعطق  هک  دریذـپیم  تروص  نآ  ود  رد  نامز  ود  نیا  ددـنویپیم . ندـب  هب  رگید  نامز  رد  دـنکیم و 
. تسا لاحم  رما  نیا  تسا و  ندب  نودب  سفن  دشاب ، هاتوک  رایسب  هچرگ  ود  نیا  نایم  يهلصاف 

لاح دوریم -  شیپ  تیلعف  تمـس  هب  جـیردت  هب  تسا و  هوقلاـب  تسخن  سفن  هک  تفگ  ناوتیم  سفن ، رد  يرهوج  تکرح  ساـسا  رب  - 
نادقف هوق ، نادـجو و  تیلعف  اریز  تسا  لاحم  هوق  هب  تیلعف  زا  جورخ  ددرگ و  زاب  هوق  هب  تیلعف  زا  سفن  دـیاب  دـشاب  تسرد  خـسانت  رگا 

أیهت دیاب  ندب  رد  نیا  رب  انب  دباییم . ثودح  ندب  رد  هک  تسا  ثداح  يدوجوم  سفن  دوشیمن - . لیدبت  نادقف  هب  نادجو  زگره  تسا و 
. دشاب یصاخ  یگدامآ  و 

. تسا صاخ  یسفن  یضتقم  صاخ  ندب  يور  نیا  زا  دوشیم . هفاضا  ندب  هب  قرافم  للع  زا  سفن  دمآ  دیدپ  أیهت  هاگره 
رگید یندب  زا  هک  یـسفن  رگید  دراد و  أیهت  نآ  يارب  هک  یـسفن  یکی  دشاب  سفن  ود  دجاو  دحاو  ندب  دیاب  دشاب  تسرد  خسانت  رگا  لاح 

. تسا لاحم  نیا  تسا و  سفن  ود  ياراد  ندب  کی  ندب –  ود  رد  سفن  کی  همزال  نیا  رب  انب  دیآیم .
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رـس رب  هک  یتالکـشم  لیاسم و  ریاس  ای  یلام  یناهگان  ياهتسکـش  اهيرامیب و  للع  همه  خسانت  نوماریپ  ادـناناگوی  نانخـس  زا  ياهنومن 
ياهیگدـنز رد  ای  نیا  رد  امـش  زا  هتـشذگ  رد  هک  تسیلامعا  لیلد  هب  دـشاب  راکـشآ  امـش  رب  نآ  تلع  ارچ و  هکنآ  نودـب  دـیآیم ، امش 

. هدزرس هتشذگ 
تساجک ص 27) وا  )

یلو دیرادن ، امـش  هک  دنتـسه  ییاهتیلباق  دجاو  دناهدمآ و  ایند  هب  هژیو  يدادادخ  ياههحیرق  دادعتـسا و  اب  ياهدع  هک  دـینک  اعدا  دـیاش 
. تسا تسرد  ًالماک  نیا  دیتشاد . دینکیم  وزرآ 

ياهیگدنز رد  هکلب  یناگدنز ، نیا  رد  هن  رگا  الاح  دـناهداد ، شرورپ  دـناهدرک و  تیوقت  دوخ  رد  ار  اهتیفیک  نیا  اهتدـم  مه  اهنآ  یلو 
. هتشذگ

؟ تساجک وا  )
ص 107)

موس هنومن 
. دیاهدوب دنوادخ  هدنب  امش  تیدبا  لوط  رد  یلو  دیاهدوب . ناسنا  امش  خسانت ) لصا  قبط   ) یناگدنز دنچ  لوط  رد 

تساجک ص 121) وا  )

امراک دقن   - 4

. تسا هجوت  لباق  هیرظن  نیا  رد  هتکن  دنچ 
یگدنز یتقو  تقیقح  رد  دوشیم . رادهشدخ  زین  امراک  هیرظن  زا  یـشخب  میریذپب  ار  خسانت  هرابرد  هدـش  حرطم  تالاکـشا  رگا  هکنیا  لوا 

. تشاد دهاوخن  دوجو  زین  نآ  هب  طوبرم  يامراک  دشاب  هتشادن  دوجو  ياهتشذگ 
لامعا دروم  رد  يراگنا  هداس  عون  کی  دارفا ، طسوت  نارگید ، ياـمراک  ندیـشک  شود  هب  ناـکما  يهراـبرد  ادـناناگوی  هیرظن  هکنیا : مود 

. تسا ناسنا 
. تسا هناکدوک  يریوصت  لمع  ناسنا و  يهطبار  زا  ریوصت  نیا 

. دنریذپان ییادج  مه  زا  وا  لمع  ناسنا و 

اگوی دقن   - 5

تسا و حرطم  یمهم  لاؤس  لاح  ینایحو ، یبرجت ، یلقع ، تسج . کسمت  ناوتیم  هویـش  زا 3  یکی  هب  اعدا  ره  تاـبثا  يارب  یلک  روط  هب 
لوـصا نآ  تاـبثا  هـب  شور  مادـک  ساـسا  رب  دــناهدرک  حرطم  حیــسم  دـالیم  زا  لـبق  ًاـبیرقت  ار  دوـخ  لوـصا  هـک  اـهتسیگوی  هـکنیا  نآ 

ای 3 رامـشیب  ياهیدان  ياراد  ناسنا  تسارکاچ و  تفه  ندب  يژرنا  زکارم  دراد ، دـبلاک  تفه  ناسنا  هکنیا  لثم  ییاههرازگ  دـنزادرپیم ؟
. تسا یلصا  يدان 

؟ تسا تابثا  لباق  هتفگ  شیپ  شور  نیا 3  زا  کی  مادک  اب  اههرازگ  نیا  یتسار  هب  هراب ، نیا  رد  یگژیو  اههد  نایب  هارمه 
یحو اهاعدا  اههرازگ و  هنوگ  نیا  تابثا  هار  کش  نودـب  دـناهدرک ؟ هئارا  یـشور  هچ  دوخ  یناـبم  لوصا و  تاـبثا  يارب  اـگوی  ناوریپ  رد 

. دناهدرکن دانتسا  سدقم  ياهباتک  زا  ياهلمج  چیه  هب  مه  اگوی  هب  نادقتعم  تسین و  ینامسآ 
یقطنم و ياهلالدتسا  يهئارا  هب  مه  اگوی  بتکم  ناوریپ  هک  نانچ  تسین  زاس  هراچ  اجنیا  رد  مه  ناهرب  لالدتـسا و  شور  رگید  يوس  زا 
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. دناهدشن لسوتم  یلقع  نیهارب 
. تسا یبرجت  شور  زا  هدافتسا  زاس  هراچ  هار  اهنت 

. تسا ینورد  تایبرجت  هجیتن  یلجناتاپ ، ریظن  اگوی ، ناگرزب  نانخس  دنیوگب  دنناوتیم  اهنآ 
ناسنا تیرشب و  يارب  یهار  دناوتیم  هتـشذگ  لاس  اهدصرد  ناسنا  دنچ  ای  کی  یـصخش  يهبرجت  ایآ  تسا  مهم  شـسرپ  نیا  ياج  لاح 

دح نآ  رد  اههتفای  نیا  ایآ  تفای  تسد  يروما  هب  دوخ  ینورد  ياههتفای  ساسا  رب  ناسنا  کی  رگا  دشاب ؟ قیاقح  هب  ندیـسر  يارب  رـصاعم 
ایآ دوشیمن  دیئات  تیامح و  یلقع  ياهلالدتسا  يوس  زا  زین  درادن و  یهلا  یحو  هناوتـشپ  هک  یهار  دشاب ؟ رـشب  یجنم  هک  تسا  هزادنا  و 

اب ار  اگوی  یتسار  هب  هکنیا  رگید  هجوت  لباق  هتکن  دـناسرب !؟ دوصقم  لزنم  رـس  هب  ار  اهنآ  دـشاب و  تیرـشب  اـهناسنا و  ریگ  تسد  دـناوتیم 
. تسا ینهذ  رثکادح  یبصع و  یمسج ، دئاوف  دوشیم  حرطم  اگوی  يارب  ًاتدمع  هک  يراثآ  دیاوف و  تقیقح  رد  راک . هچ  نافرع 

ییاهر یناور -  تالالتخا  شهاک  اهیرامیب -  یضعب  نامرد  بسانتم -  یمادنا  نتشاد  زج  یعقوت  اگوی  زا  اهتسیگوی  زا  يرایـسب  هزورما 
تاـعقوت و نیا  مینک  ضرف  رگا  دـنرادن . اـبیز  یتروـص  نتـشاد  ندـش و  رغـال  ناـمیاز ، ياـهدرد  شهاـک  یگدرـسفا ، شهاـک  مشخ ، زا 

یـصاخ ياههفلؤم  نافرع  دـنراد ؟ یطابترا  هچ  نافرع  اب  روما  نیا  هک  تسنیا  شـسرپ  دـشاب  ینتفای  تسد  اگوی  ياـهشزرو  زا  تاراـظتنا 
ناسنا و ناهج و  نورد  نطاب و  هب  هجوت  ناکم -  نامز  ایند ، زا  ییاهر  نتـسیز ، ناسکی  نتـسیرگن ، وس  کی  ادـخ ، هب  برقت  لـیبق  زا  دراد 
ینهذ و یمسج و  شمارآ  هب  یبای  تسد  يارب  يراکهار  ای  مسج و  نهذ و  لداعت  يارب  یـشور  ای  تسا ، ینهذ  شزرو  یعون  اگوی   …و 

. تسا یکیزیف  دبلاک  مسج و  اب  راک  اگوی  ياهلومرف  اهکینکت و  مامت  روحم  رگید  يوس  زا  تسین . نافرع  فیراعت  نیا  زا  کی  چیه 
. تسا هدام  مسج و  زا  ندیرب  نافرع  مدق  نیتسخن  هک  یلاح  رد 

. تسا هکیشیشیو  بتکم  دنه ، یناتساب  یفسلف  بتاکم  زا  یکی  هکنیا  رگید  هتکن 
لمأت یـسب  ياج  هک  تسا  هدرک  دراو  هیهْکناس  یفـسلف  بتکم  ینعی  اگوی ، يرظن  ینابم  رب  ار  يددـعتم  ياهلاکـشا  اهداریا و  بتکم  نیا 

. تسا هدرک  يروآدرگ  دوخ  باتک  رد  نانشیرکادار  یلاپورس  ار  اهلاکشا  نیا  هعومجم  دراد .
(353 ص 248 -  ج 1 ، برغ ، قرش و  هفسلف  خیرات  )

اگوی هرابرد  ادناناگوی  نانخس  زا  ياهنومن 
، دینک نیرمت  ار  اگوی 

. دش دیهاوخ  يونعم  هداج  دراو  ًاملسم 
. دنکشیم مه  رد  ار  امراک  نادنز  ياههلیم  اگوی  شخب  اهر  تردق 

قشع ص 151» غاب  زا  ییاههشوخ  »
. دیاهتشاذگ مدق  دوخ  رب  طلست  هداج  رد  دیهد ، ماجنا  اگوی  هبقارم و  لاس  تشه  رگا 

قشع ص 151» غاب  زا  ییاههشوخ  »
ماجنا نامرد ، نیرتمهم  یلو  دـنراد  درد  ندرب  نیب  زا  يارب  ار  دوخ  هاگیاج  یحور ، یلـست  یمـسج ، یتحار  وراد ، ریظن  يداـم  ياـههراچ 

. تسا دیتسه ، یکی  دنوادخ  اب  امش  هک  نیقلت  نیا  دیکأت  اگوی و 
يدرف ياهامراک  همه  زا  ندش  اهر  يدازآ و  هب  ندیسر  يارب  یهار  اههصغ …  مغ و  اهيراوشد و  اهدرد و  هیلک  يارب  تسا  ینامرد  نیا 

. یعمج هتسد  و 
قشع ص 152» غاب  زا  ییاههشوخ  »

هک دـیربب  یپ  دـیناوتیم  امـش  اگوی  اب  زکرمت  قیرط  زا  میـسانشب . نارگید  دوخ و  رد  ار  دوخ  ینابر  تیهام  هنوگچ  دزومآیم  اـم  هب  اـگوی 
. دیتسه دنوادخ  هفیلخ 
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اهنیمزرـس همه  رد  اهناسنا و  همه  نایم  رد  جـیردت  هب  هللا  تاذ  اب  یـصخش  طابترا  ملع  اگوی ، دـیاش  قشع ص 330  غاب  زا  ییاـههشوخ  »
. دنک ادیپ  میمعت  شرتسگ و 

تساجک ص 59) وا  )
ام ياهبلق  هک  یگدنز  ياهامعم  هیلک  هبقارم  دبعم  رد  یلو  دشاب  يرشب  تالاؤس  همه  يوگباوج  هک  دیایب  ایند  هب  یسیدق  منکیمن  روصت 

. دش دهاوخ  لح  دروآیم ، درد  هب  ار 
تساجک ص 72) وا  )

. تسا دربن  زا  یمین  اگوی  نیرمت  زا  تساجک ص 15 ) وا  . ) میتسه نایادخ  ام  هک  میوشیم  هجوتم  اگوی  اب  زکرمت  قیرط  زا 
جیردتب دـیبایب . ار  قح  ترـضح  هک  دـشاب  ردـقم  رگا  هچ  دـیهد ، همادا  ار  نیرمت  دـیرادن ، نآ  يارب  یقوش  روش و  دـینیبیم  ادـتبا  رد  رگا 

. دیراد وا  نتفای  يارب  يدحیب  قایتشا  دینکیم  ساسحا 
« رویرهش  12 زور -  ره  يارب  شخب  ماهلا  ياههشیدنا  يونعم -  میوقت  »

ینادنز تساهر  یتخبدب  عون  ره  زا  هک  دش ، دیهاوخ  یهانتیال  تاذ  زا  یـشخب  تعرـس  هب  دـید  دـیهاوخ  دـیزادرپب ، هبقارم  هب  نامایب  رگا 
. دیروخب دنویپ  یهلا  تاذ  هب  هنوگچ  دیریگب  دای  ایرک ، يرس  دیلک  زا  هدافتسا  اب  دیشابن و  دوخ  ندب 

اب ناسنا  حور  تدـحو  يانعم  هب  هک  تسیملع  حیرـص و  یثحبم  اـگوی  رهم »  8 زور -  ره  يارب  شخب  ماـهلا  ياههشیدـنا  يونعم -  میوقت  »
ءاقترا هدرک و  اهر  دوجوم  بصعت  زا  ار  ینید  ماکحا  اگوی  دراد . ياهدـش  هتخانـش  جـیاتن  ماگ  هب  ماگ  ياهشور  اـب  تسا و  قح  ترـضح 

. دهدیم
« دادرم  29 زور - ) ره  يارب  شخب  ماهلا  ياههشیدنا  يونعم -  میوقت   ) يونعم میوقت  »

. تسا درخ  ای  قشع  ای  ینابر  رورس  ای  یناهیک  موا  ای  رون  ای  دنوادخ  اب  ندش  یکی  ( Samadhi  ) ماگ نیمتشه  ای  نیرخآ  سپ 
«348»

هبقارم دقن   - 6

. تسا بلق  روضح  هلاسم  تسا  حرطم  مالسا  ینافرع  بتکم  رد  هک  قیمع  میهافم  زا  یکی 
تـسد هب  مینک  هسیاقم  یمالـسا  نافرع  رد  هک  بلق  روضح  اب  ار  تسا  حرطم  ودنه  نییآ  میلاعت  ساسا  رب  ادـناناگوی  رد  هک  يا  هبقارم  رگا 

اما دوش  کیدزن  وا  هب  ات  ددرگ  رضاح  صلاخ و  لج  زع و  دنوادخ  يارب  دیاب  بلق  ینعی  هدوب  فده  ياراد  بلق  روضح  الوا : هک : دیآیم 
دیآیم نهذ  هب  هک  یـشسرپ  تشاد  فرژ  يا  هبقارم  ناسنا  هک  مینک  لوبق  لاح  درادن . یحـضاو  نشور و  فده  دـیاب  نشیتیدـم  ای  هبقارم 

رگا دـنامیم . خـساپیب  ادـناناگوی  بتکم  رد  تسد  نیا  زا  ییاـهلاؤس  دـسریم  رظن  هب  دـبای ؟ ققحت  یمهم  رما  هچ  و  دوـش ؟ هچ  اـت  هکنیا 
ادـخ هب  دامتعا  اـب  طـقف  یعقاو  شمارآ  هکنیا  زا  هتـشذگ  تسین . ناـسنا  تقلخ  ییاـهن  فدـه  شمارآ  یلو  تسا  شمارآ  فدـه  دـیوگب 

. دوشیم لصاح 
ًایناث

نایب نشور  حضاو و  تروص  هب  رما  نیا  ادناناگوی  بتکم  رد  اما  دراد  ینشور  ددعتم و  بتارم  تاجرد و  یمالـسا  نافرع  رد  بلق  روضح 
. تسا هدشن 

ًاثلاث
اوزنا هب  ناسنا  هک  تسین  يزاین  رگید  دـیآرد  هکلم  تروص  هب  ناسنا  يارب  رما  نیا  هک  هاـگنآ  تسا و  ینطاـب  ینورد و  يرما  بلق  روضح 
هعماج زا  رارف  هب  ار  ناسنا  دـیابن  هبقارم  دربب . هزم  زور  ياهراک  هعماج و  زا  هکنیا  هصالخ  دنیـشنب . ياهشوگ  تعاس  راهچ  تسیب و  دورب و 
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. دزاسب رود  شایهلا  فیاظو  ماجنا  زا  ار  یمدآ  دناوخب و  ارف  يزیرگ  مدرم  و 

ینید مسیلارولپ  ياهداریا  زا  یخرب  دقن   - 7

[ دادضا نیب  عمج  [ ؛ لوا داریا 

تطاسب هب  ینید  الثم  تسا ، رارقرب  صقانت  ای  داضت  تبـسن  اهنآ  نایم  هاگ  هک  دراد  دوجو  یعونتم  ياهرواب  تاداقتعا و  فلتخم  نایدا  رد 
ار ثیلثت  يرگید  دریگیم  لکـش  دـیحوت  ساسا  رب  یکی  تسا ، ادـخ  رد  بیکرت  هب  لئاق  رگید  نید  اـما  تسا  دـقتعم  دـنوادخ  ییاـتکی  و 

رفک كرـش و  هناشن  ار  نآ  رگید  نید  اما  تسا  نامیا  ناکرا  زا  دنوادخ  دسجت  هک  تسنیا  نید  کی  رواب  دـهدیم . رارق  دوخ  راک  ساسا 
توـبن نـید  کـی  رد  دریذـپیمن ، ار  صخـشتم  دـنوادخ  رگید  نـید  یلو  دراد  رواـب  ار  دـنوادخ  تاذ  یـصخش  تدـحو  یکی  دـنادیم ،

. تسا قلخ  ادخ و  نایم  هطساو  مدع  رب  ینتبم  رگید  نید  داقتعا  اما  تسا ، عافد  لباق  ینتفریذپ و 
ار اهنآ  یمامت  هرـس  کی  دومن و  عمج  ضقانتم  ای  داـضتم  ياـهرواب  اـهتفرعم و  دـیاقع ، نیا  ناـیم  ناوتیم  هنوگچ  تسنیا  مهم  شـسرپ 

؟ تسناد تسرد 
، اهنآ تسردان  داقتعا  هک  دوشیمن  ثعاـب  تین  نسح  نیا  یلو  دنـشاب ، هتـشاد  تین  نسح  دوخ  دـیاقع  رد  نید  کـی  ناوریپ  تسا  نکمم 

. دنشاب روذعم  فاعضتسا ، مکح  هب  اهنآ  هکنیا  رثکادح  دشوپب ، باوص  يهماج  ددرگ و  تسرد 

، مود داریا 

. تسا نید  فدص  رهوگ و  نایم  کیکفت  دنکیم ، هئارا  ینید  مسیلارولپ  عفن  هب  کیه  ناج  هک  ییاهالدتسا  زا  یکی 
هتـسوپ ای  فدص  فدص ، يرگید  رهوگ و  یکی  داد ؛ زییمت  رگیدکی  زا  ار  نآ  دـیاب  هک  تسا  دـعب  ود  ياراد  نید  هک  تسا  دـقتعم  کیه 

ار نآ  دـیاب  تشذـگ و  ناوتیمن  دوشیم  یقلت  نید  ره  یتاذ  رـصنع  موـقم و  هرهوـج ، هک  نید  رهوـگ  زا  اـما  تسیـشوپ  مشچ  لـباق  نید 
هدـش بوسحم  نید  فدـص  ینید  ياههزومآ  اههرازگ و  اما  دزاـسیم  لوحتم  ار  اـهناسنا  تیـصخش  نید  رهوگ  تسناد . نید  يهراـصع 

ار اهنآ  دیابن  دوشیم و  هدرمش  نید  فدص  هتسوپ و  ءزج  هیدف »  » ای دسجت »  » لثم ياهزومآ  تشاد . دیکات  اهنآ  هب  تبسن  دح  زا  شیپ  دیابن 
تایح يهوحن  لوحت  تایح و  يوگلا  رییغت  رد  دـنناوتب  هک  ینازیم  هب  اهزومآ  نیا  درک . یقلت  بذاک  ای  قداص  یملع ، ياـههرازگ  دـننامه 
لوحت يدوجو  ياههبنج  هب  رتشیب  کیه » ناج   » رگید یترابع  هب  دـنراد . تقادـص  زا  یظح  هدوب و  قدـص  نیرق  دنـشاب ، راذـگ  ریثات  رـشب 

رداق هک  دراد  تیمها  ور  نآ  زا  نید  دـهدیم . زورب  دوخ  زا  تیـساسح  ینید  ياـهرازگ  اـی  یمـالک  دـعب  هب  رتمک  دراد و  رظن  نید  نیرفآ 
یمک و ظاحل  زا  مه  هک  تسا  نآ  هب  هتسب  نید  کی  تردق  نازیم  دنم . لیدبت  روحم  ادخ  تایح  هب  ار  ناسنا  يهناروحم  دوخ  تایح  دشاب 

. دشاب هداد  شرورپ  راگزیهرپ  دهاز و  یفیک  مه 
: دیوگیم کیه  ناج » »

رد نم  اما  تسا ، هابتشا  رد  اعطق ) هن   ) الامتحا تشاد ، يرـشب  يردپ  یـسیع  تسا  دقتعم  نم  فالخ  رب  لاثم  ناونع  هب  هک  يدرف  نم  رظن  هب 
. دشاب رتکیدزن  ادخ  هب  نم  زت  درف  نآ  دیاش  هک  متسه  زین  هتکن  نیا  هجوتم  لاح  نیع 

رایـسب اهنآ  تیمها  زا  دریگن و  رارق  دیکات  دروم  نادـنچ  یخیرات  توافتم  ياهيرواد  هک  دوشیم  ثعاب  اریز  تسا  مهم  رایـسب  هجوت  نیا 
: تسا رکذ  نایاش  هتکن  ود  هطبار  نیا  رد  ص 410 ) داقتعا ، لقع و  . ) دوشیم هتساک 

امن تیونعم  روهظون  شبنج  هدزاود  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1197زکرم  هحفص 989 

http://www.ghaemiyeh.com


یتیانع تیساسح و  نآ  هب  تبسن  ناراد  نید  هتـشادن ، یتاذ  شزرا  ینید  اههزومآ  اههرازگ و  هک  تسا  رواب  نیا  رب  کیه  ناج  هکنیا  یکی 
نیدـتم رگا  دزاس ؟ لوحتم  ار  دوخ  یگدـنز  رادـنید  تسا  نکمم  هنوگچ  ینید ، ياههزومآ  تیناقح  تحـص و  هب  داـقتعا  نودـب  دـنرادن .
يوگلا ار  اـهنآ  هنوگچ  و  دوشیم ؟ دـنبیاپ  دـقتعم و  اـهنآ  هب  هنوـگچ  دـشاب  دـیدرت  کـش و  رد  دوـخ  نید  ياـهرازگ  تقادـص  هب  تبـسن 

دیاقع تحـص  تقیقح و  هب  هک  مادام  تسا و  دـنمرواب  دنمـشیدنا و  يدوجوم  ناـسنا  دـهدیم ؟ رارق  دوخ  تاـیح  رد  لوحت  ینوگرگد و 
ادـیپ یقیقح  رواب  داقتعا و  اههزومآ  نآ  هب  زگره  هکلب  دـهدیمن  رارق  شیوخ  راتفر  ياـنبم  ار  اـهنآ  اـهنت  هن  دـنکن  لـصاح  ناـنیمطا  دوخ 

. دنکیمن
تیعقاو یلو  دشاب ، ریذپ  بذک  قدص و  ات  تسین  یملع  ياههرازگ  دننام  ینید  ياههزومآ  هک  دش  دقتعم  کیه  ناج  هکنیا  رگید  يهتکن 

هچ نایدا  ناوریپ  هک  ارچ  تسا ؛ یخیرات  سوملم  ياهتیعقاو  نآ  دهاش  نیرتهب  دـنراد  رب  بذـک  قدـص و  ینید  ياههرازگ  هک  تسا  نآ 
ییاههویش اههار و  هچ  دناهدادن و  ماجنا  شیوخ  ياهاعدا  تیناقح  رس  رب  هک  يراد  هنماد  قیمع و  ياهشمشک  اهشلاچ و  اهعازن ، رایـسب 

. دناهتفرن دوخ  تیناقح  تابثا  يارب  هک 
وگتفگ اهنآ  یتسردان  ای  یتسرد  باب  رد  ناوتیم  دـنرادرب و  بذـک  قدـص و  نایدا  ياههرازگ  هک  دراد  نآ  زا  ناشن  یخیرات  دـهاش  نیا 
تفرگ رظن  رد  ار  اهنآ  مقس  تحص و  طیارـش  درک ، هشیدنا  اهنآ  لباقم  رد  ناوتیم  دنراد و  انعم  ینید  ياههرازگ  هکنیا  زا  هتـشذگ  درک ،

دومن روصت  نهذ  رد  اهنآ  زا  یلصحم  يانعم  و 

[ ینید مسیلارولپ  نیتسناد  يرهاظ  يروص و  [ ؛ موس داریا 

. دننکیم یفرعم  يرهاظ  يروص و  ار  ینید  مسیلارولپ  یضعب 
نایحیـسم دنتـسن . راگزاس  رگید  نایدا  رد  هباشم  میهافم  اب  تسا و  نید  نامه  صاـخ  دوشیم  هئارا  نید  رد  هک  یمیهاـفم  دـندقتعم  اـهنآ 
تاروصت نیا  زا  کی  ره  ادـخ ، موهفم  ناناملـسم  نمهرب و  موهفم  اهودـنه  هناورین ، موهفم  اـهییادوب  دـنربیم ، راـک  هب  ار  حیـسم  موهفم 

ار یموهفم  ره  دیاب  هکلب  دیـسر ، فلتخم  نایدا  رد  ضقانت  هب  دیابن  اذـل  دوشیم ، ریوصت  نید  نآ  نتم  ساسا  رب  تسا و  نید  نامه  صاخ 
وگتفگ دسجت »  » باب رد  زگره  ناناملسم  هک  نانچ  دنیوگیمن  نخس  هللا »  » باب رد  زگره  نایحیـسم  الثم  درک . هظحالم  شـصاخ  نید  رد 

. دننکیمن
يرهاظ يروص و  اهنت  هن  ینید  ياهرواب  دـیاقع و  رد  بهاذـم  نایدا و  تافالتخا  هک  تسا  حـضاورپ  اریز  تسین ؛ باوث  بیرق  نخـس  نیا 

. تسا هدرتسگ  قیمع و  مه  رایسب  هکلب  تسین 
. تسا اعدم  نیا  رب  نشور  یهاوگ  خیرات  لوط  رد  بهاذم  نایدا و  ناوریپ  راد  هنماد  تاعزانم  یبهذم و  ياهگنج  ینید ، ياهشلاچ 

، هیبشت ای  هیزنت  ثیلثت ، اـی  دـیحوت  رـس  رب  فـالتخا  دوشیم . یقلت  زیخ  نارحب  ياـههنیمز  زا  یکی  مه  زورما  ناـهج  رد  یبهذـم  تاـفالتخا 
رایـسب هکلب  تسین  ياهداس  یظفل و  يرهاظ ، فالتخا  ترخآ ، ای  ایند  تلاصا  توبن و  ودع  ای  دوجو  حور ، درجت  ای  مسجت  داعم ، ای  خسانت 

. تسا رتسگ  هنماد  فرژ و 

اهدقن شخب 

یمالسا نافرع  اب  یناهیک  نافرع  ياهتوافت 

؟ تسا هنوگچ  یمالسا  نافرع  اب  یناهیک  نافرع  تبسن  دنویپ و 
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هراشا

یناهیک نافرع  عبانم  رد  هک  یتاکن  زا  دوریم ؟ رامـش  هب  توافتم  یناـفرع  اـی  هتفرگ و  همـشچرس  یمالـسا  ناـفرع  زا  یناـهیک  ناـفرع  اـیآ 
: تفگ ناوتیم  [ 1 [ ؛ تسام گنهرف  زا  هتساخ  رب  یمالسا و  یناریا و  ینافرع  یناهیک ، نافرع  هک  تسنیا  دوشیم  هدهاشم 

ياهتوافت یسررب  دهدیم . لکش  ار  نافرع  ود  نیا  تهباشم  دراوم  نیرتشیب  یناریا ، یمالسا و  نافرع  تاحالطـصا  تایبدا و  زا  هدافتـسا 
لباق ياهتوافت  زا  يدادعت  اجنیا  رد  راصتخا  هب  تبـسانم و  هب  اما  دـبلطیم  رتشیب  یلاجم  لماک ، روط  هب  یناهیک  نافرع  یمالـسا و  نافرع 

: دریگ رارق  وزارت  رد  روبزم  هتفگ  ات  دوشیم  وگزاب  یمالسا  نافرع  اب  یناهیک  نافرع  هّجوت 

یتسیچ رد  توافت  فلا )

: دنکیم فیرعت  ریز  تروص  هب  ار  نافرع  تقیقح  یناهیک  نافرع  هدنسیون 
لقع درط  هب  همادا  رد  يو  [ 2 . ] یتسه تفرعم  كرد  ینیب و  نشور  قارشا ، هب  ندیسر  قشع ، هلپ  يور  نتفرگ  رارق  زا  تسا  ترابع  نافرع 

: دیوگیم هتخادرپ  نافرع  ملاع  زا  ملع  و 
نایب ریز  حرش  هب  ار  نافرع  يایند  تایصوصخ  نینچمه  [ 3 . ] دـیآیمن تسد  هب  شناد  ملع و  لقع و  يایند  زا  ياهجیتن  نینچ  عطق  روط  هب 

: دنکیم
یعس لالدتسا ، تحیـصن و  دنپ و  کینکت ، شور و  ّنف و  هنوگ  ره  دقاف  ور  نیا  زا  تسا ؛ يرازبایب  يایند  قشع و  يایند  نافرع ، يایند  . 1

تسا ششوک  و 
تسین هفیظو  ماجنا  يایند  قشع  اریز  تسا ، فیلکت  ياروام  يایند  نافرع  يایند  . 2

تسا شاداپ  دزم و  ياروام  نافرع  يایند  . 3
تسین نزح  سرت و  يایند  نافرع  يایند  . 4

ناطیش دونج  زا  هتسد  نیا  یلک  روط  هب  تسین و  ییاهنت  ساسحا  بارطضا و  يدیماان ، سأی و  نزح ، هودنا و  مغ و  يایند  نافرع  يایند  . 5
تسا شیوخ  لصا  زا  نداتفا  رود  ادخ و  زا  ییادج  مغ  دراد ، دوجو  فراع  يارب  هک  یمغ  اهنت  دنرادن و  هار  نآ  هب 

اب تسا و  ربخیب  نآ  زا  ءزج  هک  دراد  ییاهزیچ  هشیمه  ّلک  اریز  تسا ؛ لـک »  » و ءزج »  » طاـبترا ازجا و  تدـحو  داـجیا  بجوم  ناـفرع  . 6
درک تفایرد  ار  اهمایپ  نآ  ناوتیم  لک ، يوس  هب  نتفر 

تسا ندش  هبرض  ّدض  نافرع ، . 7
تسا لامک  كرد  نافرع ، . 8

درادن ییاج  یبلطراصحنا  نآ  رد  سپ  تسا ، قشع  يایند  نافرع ، هک  اجنآ  زا  . 9
دشاب سوملم  دیاب  تسا و  لمع  يایند  نافرع ، سپ  هتشون ؛ فرح و  هن  تسا  لمع  قشع ، هک  نیا  هب  هّجوت  اب  . 10

« قشع ، » نافرع فیرعت  رد  يروحم  رصنع  يو ، رظن  زا  دهدیم  ناشن  اهترابع  نیا  [ 4 [ ؛ تسا نطاب  هب  رهاظ  زا  تکرح  نافرع  يایند  . 11
سرت زا  يراع  شاداپ ، فیلکت و  يارو  نافرع ، نیا  رب  انب  دنوشیم ؛ بوسحم  قشع ، ياهیگژیو  عقاو  رد  هدروآ  هک  ییاهیگژیو  تسا و 

. تسا لامک  كرد  ّتیفیک و  لمع و  يایند  نطاب ، هب  رهاظ  زا  تکرح  ندش ، هبرض  ّدض  بجوم  مغ ، نزح و  و 
. تسا یتسه  تفرعم  ینیب و  نشور  هیام  قشع ، ریسم  ندومیپ 

: دیوگیم ینیب  نشور  هرابرد 
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هچ هب  میا ؟ هدـمآ  اـجک  زا  هک  نیا  تقلخ و  هفـسلف  یتسه و  ناـهج  دروم  رد  دـید ، حوضو  هب  ندیـسر  ندـید و  نشور  ینعی  ینیب  نشور 
كرد ییاـناوت  ندرک و  ادـیپ  تریـصب  مشچ  ینعی  ینیب  نشور  مینکیم ؟ لاـبند  ار  یفدـه  هچ  میوریم و  اـجک  هب  مـیا ؟ هدـمآ  يروـظنم 

. تسا دنوادخ  راکشآ  تایآ  نیبم و  باتک  هک  یتسه  ناهج  باتک  ندناوخ  ّتیلباق  هب  ندیسر  نتفای و  تفرعم 
نآ هب  روز  هب  ناوتیمن  تشاد ، ار  نآ  ياـعدا  هدوهیب  ناوتب  هک  تسین  يزیچ  تسا و  تبثم  هکبـش  هب  لاـّصتا  طاـبترا و  هجیتن  ینیب  نشور 
مهف قارشا و  يانعم ، هب  هدوب و  قشع  دروآ  هر  ینیب ، نشور  [ 5  ] تسا لوصح  لباق  قارشا ، دوهش و  تفرعم و  نافرع و  يایند  رد  دیسر و 

. تسا یتسه  ناهج  زا  نشور 
[6 . ] دوشیم لصاح  یناهیک  روعش  هب  لاّصتا  زا  قارشا  نیا 

: دیوگیم قشع  روضح  هرتسگ  رد  هدنسیون 
هطیح و یلک  روط  هب  ّتبحم و … و  راـثیا و  ندـش ، دوخیب  دوخ  زا  هبذـج و  بّجعت ، تریح و  قوـش ، قوذ و  دـجو و  ياـیند  قـشع ؛ هلپ 

قیرط زا  دناوتیم  ناسنا  هک  درامشیم  ياهلپ  ار  قشع  يو  [ 7 . ] میمانیم يراذگ  مان  يرازبایب » يایند   » ًاحالطصا ار  نآ  هک  تسیبوچراچ 
زا ترابع  یلمع ، نافرع  « ؛ دراد مان  یلمع » نافرع  ، » قشع هلپ  يور  نتفرگ  رارق  زا  لصاح  تخانش  دسانـشب . ار  یتسه  ناهج  تقیقح  نآ ،

. تسا دوهش  فشک و  هار  زا  یتسه  ناهج  تقیقح  تخانش 
[8 .« ] دوش لصاح  یهاگآ ، بسک  اروام و  اب  لاّصتا  طابترا و  زا  دیاب  نآ  تاکاردا  ینالقع و  ياهرازبا  نودب  تسییایند  رگید ، ترابع  هب 

ملع يایند  لقع ؛ هلپ  دوشیم ؛ هدیمان  يرظن » نافرع  ، » هلپ نیا  يور  نتفرگرارق  زا  لصاح  تخانش  دراد و  رارق  لقع  هلپ  قشع ، هلپ  ربارب  رد 
تسیاهطیح یلک  روط  هب  شالت و … و  ششوک و  یعـس و  لالدتـسا ، ناهرب و  لیلد و  تحیـصن ، دنپ و  کینکت ، شور و  نف و  شناد ، و 

هّیّلک تسا و  قـشع  مهف  هیاـپ  لـقع ، هلپ  هک : تسا  تروـص  نیا  هـب  هـلپ  ود  نـیا  هـطبار  [ 9 . ] میماـنیم رازبا » ياـیند   » ًاحالطـصا ار  نآ  هک 
هلپ نودـب  نیا ، رب  انب  دریگیم ، تروص  لقع  هلپ  يور  رب  اهيریگ  هجیتن  هّیّلک  هک  اج  نآ  زا  هتفرگ و  لکـش  نآ  قیرط  زا  ناسنا  تاـکاردا 

. دش دهاوخن  لصاح  یلامک  لقع ،
اب اما  دراد  ضراعت  شیدـنا ، تعفنم  ِیئزج  لقع  اـب  قشع  [ 10 . ] دنـشابیم رگیدـکی  موزلم  مزـال و  قشع  هلپ  لـقع و  هلپ  تروص ، نیا  رد 

يور لقع ، دـنکیم و  تفایرد  كرد و  قشع ، دـنرگیدکی ؛ موزلم  مزال و  تسا  قشع  هلپ  مهف  كرد و  هیام  هک  لـقع ) هلپ   ) يرازبا لـقع 
. تسا يرظن  یلمع و  شخب  ود  ياراد  یناهیک  نافرع  نیا  رب  انب  دنکیم ؛ راک  اهتفایرد  نیا 

. لقع هلپ  يور  يرظن  شخب  دراد و  رارق  قشع  هلپ  يور  یلمع ، شخب 
تقیقح ّتیفیک و  تخانـش  كاردا و  ینعی  قشع  قشع و  ینعی  نافرع  : » هک تسنیا  نافرع  قشع و  هرابرد  یناهیک  نافرع  هاگدـید  هصالخ 

دوهش فشک و  قیرط  زا  یسانش  ناهج  یعون  یتسه و  ناهج  اب  یکاردا  طابترا  ندرک  ادیپ  نافرع ، نیا  رب  انب  نآ ؛» هفـسلف  یتسه و  ناهج 
. تسا

. دنکیم وگزاب  ار  نآ  ياهیگژیو  هدنکارپ  روط  هب  درادن و  عماج  یترابع  یناهیک  نافرع  فیرعت  رد  هدنسیون 
: دومن هئارا  هنوگ  نیدب  ناوتیم  ار  تایصوصخ  نیا  يدنب  عمج 

تاعالّطا اب  ار  لامک  ریسم  تسا و  یناهیک  روعش  هکبش  دّدعتم  ياههقلح  هب  لاّصتا  قیرط  زا  ینافرع  كولس  ریس و  هقلح )  ) یناهیک نافرع 
، یناهیک نافرع  هدنـسیون  انبم ، نیمه  ساـسا  رب  [ 11 [ ؛ دنکیم یـسررب  دهد  لاقتنا  يدـعب  یگدـنز  هب  دـناوتیم  ناسنا  هک  ییاهیهاگآ  و 

: دیوگیم ینامردارف  هرابرد 
دیکأت [ 12 . ] دیآیم رامـش  هب  هقلح )  ) یناهیک نافرع  زا  ياهخاش  دراد و  ینافرع  ًالماک  یتیهام  هک  تسا  لّمکم  نامرد  یعون  ینامردارف ،

. تسا یناهیک  روعش  هب  لاّصتا  انامه  يو  رظن  زا  نافرع  یلصا  هتسه  هک  تسور  نآ  زا  ینامردارف  ینافرع  ّتیهام  رب  يو 
: دوشیم هراشا  ریز  تاکن  هب  یمالسا  نافرع  اب  یناهیک  نافرع  يوهام  توافت  رد  تشذگ  هچنآ  رب  انب 
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( کی
یتسه تفرعم  كرد  ینیب و  نشور  قارـشا ، هب  ندیـسر  قشع ، هلپ  يور  نتفرگ  رارق  یناهیک ، نافرع  رد  نافرع  تققح  هطبار : رد  تواـفت 

. تسا
فراع تسا و  یناهیک  روعـش  هب  لاّصتا  یناهیک ، ناـفرع  روحم  نیا  رب  اـنب  دوشیم ؛ لـصاح  یناـهیک  روعـش  هب  لاـصتا  هار  زا  قارـشا  نیا 

. تسا [ 13  ] یتسه ناهج  نطاب  تقیقح و  فشک  كرد و  ددص  رد  دیوجیم و  یتسه  ناهج  اب  ار  دوخ  هطبار  یناهیک ،
اب ناـسنا  هطبار  رب  یمالـسا  ناـفرع  روحم  تسوا . هب  لاـصو  برق و  يارب  قح  يوس  هب  فراـع  یبـلق  هجوـت  یمالـسا ، ناـفرع  تقیقح  اـما 

. تسادخ
. دراد هّجوت  وا  يوس  هب  تکرح  راک و  ره  رد  دبلطیم و  ار  وا  هراومه  فراع ،

( ود
. تسا یناهیک  روعش  هب  لاصتا  رثا  رد  یناهیک ، نافرع  رد  لصاح  تخانش  تخانش : رد  توافت 

ینهذ تخانش  کی  يدنمشوه ، نیا  بحاص  هب  تبسن  وا  تخانش  اما  دربیم  یپ  یتسه  ناهج  رب  مکاح  روعش  هب  ناسنا ، تخانـش ، نیا  رد 
ادخ تخانش  هک  یلاح  رد  [ 14 . ] دربیم یپ  يدنمشوه  نیا  بحاص  هب  لالدتسا ، کمک  هب  یناهیک ، روعش  تخانش  زا  سپ  وا  اریز  تسا ؛

. تسا يروضح  یتخانش  یمالسا ، نافرع  رد  رد 
[15 [ ؛ تسا يروضح  یتخانش  دوهش ، زا  لصاح  تخانش  دوشیم . لیان  قح ، برق  هب  دوخ ، دوهش  رد  فراع 

( هس
. تسا یناهیک  نافرع  رد  يروحم  میهافم  زا  قشع  قشع : تیهام  رد  توافت 

هچنآ زا  دوشیم . وگزاب  یمالـسا  نافرع  یناهیک و  ناـفرع  رد  قشع  تواـفت  تاحالطـصا ، میهاـفم  رد  تواـفت  شخب  رد  نخـس  همادا  رد 
. تسا توافتم  یمالسا  نافرع  ّتیهام  اب  یناهیک  نافرع  ّتیهام  هک  دوشیم  نشور  تشذگ 

عوضوم رد  توافت  ب )

عوضوم ملع ، کی  لـئاسم  شخب  تدـحو  لـماع  هک  نیا  زا  رظن  فرـص  دراد . دوخ  ثحاـبم  يارب  يروحم  عوضوم و  هب  زاـین  یـشناد  ره 
نافرع رد  تسیچ . هتسشن  نخـس  هب  نآ  نوماریپ  يو  هک  هدنـسیون  رظن  دروم  عوضوم  هک  دشاب  نشور  دیاب  رگید ، يزیچ  ای  فده  ای  تسا 

. دشاب نشور  دیاب  ود  نیا  عوضوم  نیا  رب  انب  تسا ؛ حرطم  یلمع ، نافرع  ملع  يرظن و  نافرع  ملع  ناونع  اب  ملع  ود  یمالسا 
. دنتسه وا  دوجو  تاروهظ  اههولج و  تسوا  ریغ  هچنآ  تسیتسه و  رسارس  رد  دوجوم  اهنت  ناونع  هب  قح »  » يرظن نافرع  عوضوم 
: دوشیم هتفگ  یهاگ  دوشیم و  ریبعت  تسا ) دوجو  هک  تهج  نآ  زا  دوجو  « ) وه وه  ثیح  نم  دوجو   » هب عوضوم  نیا  زا  یهاگ 

هک تسا  یبلق » تادراو  لاوحا و   » ای كولس » ریـس و  لزان  م   » یلمع نافرع  عوضوم  [ 16 [ ؛ تسا وا » تافص  امـسا و  ّقح و  تاذ  ، » عوضوم
عاونا و یلمع ، ناـفرع  رد  دـناسریم . ییاـهن  لاـمک  هب  ار  وا  دـهدیم و  تسد  اـهقیرط  ّیط  تادـهاجم و  لـالخ  رد  هار  کـلاس  کـی  هب 

مادـقا نآ  تابثا  هب  هک  [ 18  ] تسا یناهیک » روعـش  ، » يرظن شخب  رد  یناهیک  ناـفرع  عوضوم  [ 17 . ] دوشیم وگزاب  لزاـنم  نیا  یگنوگچ 
روعـش هکبـش  دّدـعتم  ياـههقلح  ، » ناـفرع نیا  عوضوم  یلمع ، شخب  رد  دوـشیم . ناـیب  يّداـم  یتـسه  ناـهج  رد  نآ  هاـگیاج  دوـشیم و 

[20 [ ؛ تسا بتکم  نیا  رد  یلمع  نافرع  زراب  قیداصم  زا  یکی  ینامردارف  [ 19 [ ؛ تسا روعش  نیا  اب  طابترا  ياههار  و  یناهیک »
. دـنتوافتم رگیدـکی  اب  دـننکیم ، ثحب  نآ  رد  هک  یعوضوم  رظن  زا  یمالـسا  نافرع  یناهیک و  نافرع  هک  دوشیم  نشور  حیـضوت ، نیا  اب 

نافرع عوضوم  هک  وا » تافـص  امـسا و  ّقح و  تاذ   » اب تسا  یناهیک  نافرع  ثحب  دروم  عوضوم  هک  یناهیک » روعـش   » هطبار نیا ، رب  هفاضا 
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. دروآ رامش  هب  نآ  هعومجم  ریز  یمالسا و  نافرع  زا  ییزج  ار  یناهیک  نافرع  ناوتیمن ، ور  نیا  زا  [ 21 [ ؛ تسا مهبم  تسیمالسا 

لئاسم رد  توافت  ج )

، یمالـسا يرظن  نافرع  لئاسم  نیرتمهم  دوشیم . لیکـشت  ییاهن ، فدـه  کی  هب  ندیـسر  يارب  رگیدـکی  هب  هتـسویپ  لئاسم  زا  یملع ، ره 
. تسا تدحو  هب  ترثک  نآ  تشگزاب  یگنوگچ  زین  و  یلاعت ) ّقح  ینعی   ) تدحو زا  ترثک  نتفرگ  تأشن  یگنوگچ 

. تسا روعش  نیا  هب  لاّصتا  ياههار  یتسه و  ملاع  رد  تدحو  رصنع  ناونع  هب  یناهیک  روعش  تخانش  یناهیک  نافرع  لئاسم  نیرتمهم 
. تسا يّدام  یتسه  ناهج  تدحو  هطقن  ناونع  هب  یناهیک  روعش  نآ ، لئاسم  لقث  زکرم  یناهیک و  نافرع  ثحابم  جوا  هک  تسا  نشور 

. تسا دوجو  هیصخش  تدحو  ینعی  قلطم  يانعم  هب  یتسه  تدحو  دیحوت و  رب  ثحابم  زکرم  یمالسا  نافرع  رد  هک  یلاح  رد 
یلصا هغدغد  تسین . یناریا  یمالسا و  نافرع  اب  هسیاقم  لباق  هک  تسیاهیـشاح  كدنا و  يردق  هب  یناهیک  نافرع  رد  یـسانشادخ  ثحابم 

. تسا ینامردارف  يارب  مزال  تامدقم  نییبت  يّدام و  یتسه  ناهج  تخانش  يانعم  هب  یسانش  ناهج  یناهیک ، نافرع  راذگناینب 
. تسا هتساکورف  هّدام ، ملاع  یسررب  هب  ار  بتکم  نیا  لئاسم  يدام ، یتسه  يازجا  يریگ  لکش  عّونت و  هب  هّجوت 

لّزنت دوخ  يونعم  جوا  زا  هتفر ، راک  هب  یمالـسا  نافرع  تاحالطـصا  میهافم و  اب  هباـشم  بلاـق  رد  بتکم  نیا  رد  هک  یمیهاـفم  ور  نیا  زا 
. دناهدش هتفرگ  راک  هب  يّدام  ملاع  هیال  رد  هتفای و 

یناهیک نافرع  ور  نیا  زا  دوشیم . وگزاب  تاحالطـصا ، ِمیهافم  رد  یمالـسا  نافرع  یناهیک و  نافرع  ياهتوافت  لـیذ  همادا ، رد  هتکن  نیا 
. دروآ رامش  هب  ارگ » ینیع   » ای يدام » نافرع   » یعون ناوتیم  ار 

ینابم رد  توافت  َد )

هراشا

ناکما دنوش و  وگزاب  هدش و  حرطم  شناد  نآ  دوخ  رد  ینابم ، نیا  تسا  نکمم  دناملع . نآ  لئاسم  تابثا  ياههاگ  هیکت  ملع ، کی  ینابم 
کی زا  عقاو  رد  دنراد و  توافتم  ياههیوس  ود ، نآ  هک  تسانعم  نیدب  ینابم ، رد  شناد  ود  توافت  دنوش . هتفرگرب  رگید  یـشناد  زا  دراد 

هرابرد بتکم ، ود  الثم  دنوریمن ؛ وس  کی  هب  عقاو  رد  اما  دـشاب  رگیدـکی  هباشم  اهنآ  لئاسم  رهاظ  تسا  نکمم  دـنیوگیمن . نخـس  زیچ 
ریاس فیدر  رد  یناویح  ار  ناسنا  بتکم ، کی  دـشاب ؛ توافتم  ناسنا  دوخ  هب  ناشهاگن  اـما  دـنهد  ناـشن  ار  ییاـههار  ناـسنا ، یتخبـشوخ 

توافتم يرگید  اب  کی  ره  رظن  دروم  یتخبـشوخ  هک  تسیعیبط  دـنادب . تاـناویح  ریاـس  اـب  تواـفتم  ار  وا  يرگید  دـهد و  رارق  تاـناویح 
. دننکیم لابند  ار  فده  کی  ود  ره  رهاظ ، رد  هچرگ  دوب  دهاوخ 

[ یمالسا نافرع  اب  یناهیک  نافرع  ینابم  توافت  ]

هراشا

: تسا یسررب  لباق  تهج  دنچ  زا  توافت  نیا  تسا ؛ توافتم  ینابم ، رد  یمالسا ، نافرع  اب  یناهیک  نافرع 

یسانش ناهج  کِی )
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. تسا يّدام  یتسه  ناهج  نوماریپ  ًابلاغ  ناهج ، هب  یناهیک  نافرع  هاگن 
. دنکیم یفن  نآ  زا  ار  یجراخ  دوجو  دنادیم و  يزاجم  ار  ناهج  نیا  یناهیک  نافرع 

. تسا متا » ، » يدام ملاع  رد  ازجا  نیرتزیر  هک  هداد  ناشن  یبرجت ، مولع  اریز  یبرجت ؛ مولع  هب  دنتسم  تسیلیلحت  زاجم ، نیا  هاگتساخ 
. تسا هدش  لیکشت  يرتزیر  يازجا  زا  متا ،

. دنک ادیپ  مجح  متا ، هدش  ثعاب  متا ، نورد  رد  نورتکلا  تکرح 
. دراد دوجو  اهنآ  رد  تیعـضو  نیمه  هک  میـسریم  يرتزیر  يازجا  هب  میفاکـشب  ار  متا  نورد  يازجا  رگا  دوشیم  هتفگ  یناهیک  نافرع  رد 
زا تسا و  تکرح  یتسه ، ناهج  هدولاش  نیا  رب  انب  تسا ؛ تکرح  دـنامیم  یقاب  هچنآ  هجیتن ، رد  دـباییم و  همادا  تیاهن  یب  ات  دـنور  نیا 

، یتسه ناهج  دوشیم  مولعم  درادن  یجراخ  ّلقتـسم  دوجو  دشاب )  تکرح  ياراد  هک  يزیچ  نودـب  و   ) دوخ يدوخ  هب  تکرح ، هک  اجنآ 
دوجو هب  هتـسباو  یتسه ، ناهج  یجراخ  دوجو  یناـهیک ، ناـفرع  رظن  زا  [ 22 . ] درادـن یجراخ  دوجو  عقاو ، رد  هتـشاد و  يزاـجم  يدوجو 

. تسا كِردُم  ِرظان  نهذ و 
. تسا هناکاّکش  يدرکیور  هک  تسیلکرب  مسیلآدیا  هاگدید ، نیا  هشیر  [ 23 . ] درادن دوجو  یجراخ  ناهج  دشابن  ياهدننیب  ات 

یفسلف و بتکم  ره  نارظنبحاص ، هاگن  زا  دوشیم . یسررب  مهد ، محنپ و  لصا  دقن  یـسررب و  رد  راتـشون ، نیا  مود  لصف  رد  هاگدید  نیا 
دروم هس  نآ  زا  یکی  دنک ، رظن  راهظا  يرظن  نافرع  ورملق  رد  دـیابن  زگره  دـهد  رارق  دـیدرت  دروم  ای  دـنک  راکنا  ار  هّیـضق  هس  هک  ینافرع 

، تفرعم لها  تسا و  ّقح  دوجو  رهظم  یّلجت و  یتسه ، یمالـسا ، ناـفرع  رد  [ 24 . ] تسین نهذ  هتخاس  دراد و  ّتیعقاو  ناـهج ، هک  تسنیا 
یفن ءایـشا  یجراخ  دوجو  یمالـسا ، نافرع  رد  [ 25 . ] دـننادیم قلطم  تاذ  ندرک  ادـیپ  نّیعت  نتفای و  دـّیقت  ياـنعم  هب  ار  تادوجوم  روهظ 

[26 [ ؛ تسا تسیلآر  هکلب  تسین  تسیلآهدـیا  یمالـسا  نافرع  ینعی  تسین . رظان  دوجو  هب  هتـسباو  اهنآ  یجراخ  دوجو  هکنانچ  دوشیمن ،
: دشابیم وربور  توافتم  ناهج  هس  اب  ناسنا  یناهیک  نافرع  رظن  زا  هک  تسنیا  یسانش ، ناهج  هنیمز  رد  رگید  توافت 

فـصو هدوبن و  نآ  فیـصوت  هب  رداق  ناسنا  ياههژاو  زا  کی  چـیه  نآ ، فیرعت  يارب  هدوب و  قلطم  تقیقح  اهنت  هک  یبطق  چـیه  ناهج  . 1
. دشابیم داضت  هنوگ  ره  دقاف  ریذپان و 

( نوُفِصی اّمَع  ُهَناحبُس  )
. دشابیم ناکم  نامز و  دعب  دقاف  هتشادن ، دوجو  يّداضت  هنوگ  چیه  نآ  رد  یلو  فوصوم ، تسا  یناهج  یبطق ، کت  ناهج  . 2

اما [ 27 …  ] دب و بوخ و  بش ، زور و  دننام  دراد ؛ یگتـسب  نآ  دـض  مهف  هب  يزیچ  ره  مهف  نآ  رد  هک  داضت ، ناهج  ای  یبطقود  ناهج  . 3
: زا دنترابع  هک  دیوگیم  نخس  یهلا  تایلجت  بتارم  زا  یمالسا ، نافرع 

هب یناـهیک ، ناـفرع  هک  تسنیا  تـهج ، نـیا  رد  موـس  تواـفت  [ 28 [ ؛ تسا هداـم  ملاـع  لاـثم و  ملاـع  لـقع ، ملاـع  یناـث ، نیعت  لوا ، نیعت 
. تسین حرطم  یسانش  ناهج  هنوگ  نیا  یمالسا  نافرع  رد  هک  یلاح  رد  [ 29  ] تسا دقتعم  يزاوم  ياهناهج 

یسانش ناسنا  ُود )

. دنکیم فیرعت  یتسه  هرتسگ  تعسو و  هب  هنارگن  لکارف  یهاگن  اب  ار  ناسنا  یناهیک ، نافرع 
. تسا طابترا  رد  یتسه  يازجا  مامت  اب  ناسنا  يدوجو  يازجا  فیرعت ، نیا  رد 

، یلولـس روعـش  يژرنا ، ياههزوح  يژرنا ، ياهلاناک  يژرنا ، ياهلدـبم  فلتخم ، ياهدـبلاک  زا  تسا  لکـشتم  ناـسنا  هاگدـید ، نیا  رد  »
ریغ شخب  هک  تسا  فلتخم  دبلاک  رازه  نیدنچ  ياراد  ناسنا  [ 30 .« ] رگید هتخانشان  لکشتم  يازجا  تیاهن  یب  یلوکلم و … و  سناکرف 

ناسنا دوجو  رگید  ياهدـبلاک  طـسوت  مسج و  زا  جراـخ  ناـسنا ، فلتخم  ياـهتیلاعف  ماـمت  [ » 31 . ] دـهدیم لیکـشت  ار  وا  دوجو  يّداـم 
فیرعت رد  هدنـسیون  هک  اجنآ  تساه  يرامیب  أشنم  صیخـشت  يارب  يرتسب  یـسانش ، ناـسنا  هنوگ  نیا  [ 32 .« ] دنوشیم يربهر  تیادـه و 
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: دیوگیم يرامیب 
هنوگ نیا  [ 33 .« ] ناسنا دوجو  يهدنهد  لیکـشت  يازجا  تیاهن  یب  زا  کی  ره  رد  لداعت  مدع  همدص و  دادـسنا ، لالتخا ، هنوگ  ره  دوجو  »

، دـش هتفگ  نیا  زا  شیپ  هکنانچ  یناـمردارف  دروآیم و  مهارف  ار  یناـمردارف »  » ینعی یناـهیک  ناـفرع  هژیو  ناـمرد  هنیمز  يراـمیب ، فیرعت 
رد هاگن  نیا  دراد . رارق  بتکم  نیا  صاخ  ینافرع  كولس  ریسم  رد  یناهیک  نافرع  یـسانش  ناسنا  نیا  رب  انب  تسا ؛ ینافرع  كولـس  یعون 

. تسا هدش  هتفرگ  ماو  یبرجت ، مولع  ياههتفای  زا  ینیچ و  يدنه ، بتاکم  زا  درادن و  هقباس  ینید  نوتم  عبانم و 
تقیقح و هکلب ، دوشیمن  فیرعت  هنوگ  نیا  ناسنا  یمالـسا ، نافرع  رد  [ 34 [ ؛ تسا هدش  دقن  یـسررب و  هاگدید  نیا  ور  شیپ  ثحابم  رد 

اراد ار  همه  عماـج ، تروص  هب  دزاـسیم و  رهاـظ  دوخ  رد  ار  شرف  اـت  شرع  زا  یهلا  تاـیّلجت  بتارم و  ماـمت  هک  دوشیم  هتـسناد  ياهنیآ 
. تساهییابیز اهیبوخ و  یهلا ، تالامک  مامت  رهظم  لماک  ناسنا  [ 35 . ] دوشیم

. دنکیم یهلا  تفالخ  ماقم  هتسیاش  ار  وا  هک  تسیگژیو  نیمه 
. تسا توافتم  نانآ ، رد  شقّقحت  اما  دراد  دوجو  اهناسنا  همه  رد  تیعماج ، ّتیلباق و  نیا  لصا 

. دنشاب هتشاد  دنناوتیمن  یتیعماج  نینچ  تادوجوم  ریاس 

یسانش تفرعم  هِس )

. تسا دنوادخ  يروضح  تفای  یبلق و  دوهش  فشک و  نافرع ، لصا 
یبلق هدـهاشم  زا  شرازگ  تیاکح و  رازبا ، کی  ناونع  هب  لقع  مهـس  دوشیم و  لصاح  بلق ، قیرط  زا  اهنت  یناـفرع ، تخانـش  نیا ، رب  اـنب 

. تسا
ای ناسنا ، دوهش  نوچ  رگید  يوس  زا  دوشیمن . بوسحم  ینافرع  تخانش  يارب  یعبنم  دراد و  هدهع  هب  ار  فراع  دوهش  يرظن  نییبت  لقع ،
. دناهتخادرپ تحص  نیا  صیخشت  يارب  كالم  نایب  هب  نآ ، یتسردان  زا  دوهش  کی  یتسار  صیخشت  يارب  افرع  تسا ، بذاک  ای  قداص و 

. تسا رتیلاع  دوهش  اب  دوهش  نیا  هسیاقم  افرع ، رظن  دروم  ماع  كالم 
مَّلَـس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  يارب  فشک  نیا  نانآ  رظن  زا  هک  تسا  ّمتا » فشک   » ای ّمات » فشک  ، » رایعم ِیلاع  دوهش 

. تسا هدومن  لزان  ترضح  نآ  كرابم  بلق  رب  ار  میرک  نآرق  لاعتم ، يادخ  نآ ، رثا  رد  هداد و  خر 
اب فراـع  دوهـش  دروآ  هر  رگا  ناـیم  نـیا  رد  دوـمن . شجنـس  مـیرک  ینآرق  یناـیحو  ياـههزومآ  اـب  دـیاب  ار  اـفرع  تادـهاشم  ور  نـیا  زا 

. تسا یناطیش  لماوع  ذوفن  رثا  رد  تسردان و  وا  دوهش  دوشیم  مولعم  دشاب  هتشاد  ضراعت  ینآرق ، ياههزومآ 
الاب ملاع  نییاپ و  ملاع  طابترا  لپ  ناسنا و  ادـخ و  نیب  هطـساو  اهنت  ناونع  هب  یناهیک  روعـش  مان  هب  هقباسیب  ياهدـیدپ  یناهیک ، ناـفرع  رد 

[37 [ ؛ تسا راگزاسان  میرک ، نآرق  ياههزومآ  اب  ياهدیدپ  نینچ  هک  یلاح  رد  [ 36  ] دوشیم حرطم 
. تسا هدادن  رارق  هّجوت  دروم  تخانش ، شجنس  يارب  یعبنم  ناونع  هب  ار  یهلا  یحو  یمالسا ، يافرع  فالخ  رب  یناهیک  نافرع  نیا  رب  انب 

یبرجت مولع  یّسح و  هبرجت  هزوح  رگید : ترابع  هب  تسا ؛ هتـشاذگ  اپ  نافرع  نادیم  رد  هبرجت  رازبا  اب  یناهیک ، نافرع  هک  نیا  رگید  هتکن 
. تسا یکیزیفاتم  ياهدیدپ  نافرع ، ًاساسا  هک  یلاح  رد  تسا  هدومن  نافرع  میرح  دراو  ار 

یبلق و ياههتفای  رب  هک  تسیمالسا  نافرع  رد  جیار  دتم  فالخ  رب  یسانش ، ناسنا  یسانش و  ناهج  رد  کیزیف  شناد  ياههتفای  زا  هدافتـسا 
. دنکیم هیکت  [ 38  ] لقع یهلا و  یحو 

یسانشادخ راهَچ )

. تسا یناهیک  روعش  زا  ثحب  یناهیک ، نافرع  ثحابم  ساسا  تسا ، یمالسا  نافرع  ثحابم  روحم  یسانشادخ ، هک  نیا  اب 
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تدحو نامه  یناهیک  تدحو  دنوشیم ؛ هتسناد  یکی  یهلا  تدحو  یناهیک و  تدحو  هک  دوریم  شیپ  اجنآ  ات  یناهیک  روعش  تیروحم 
ندش ییادخ  زرم  هب  دنیبب ، ییوس  مه  ییاتکی و  رد  یتسه  ملاع  اب  ار  دوخ  دوش و  لیان  تدحو ، نیا  كرد  هب  ناسنا  هک  يزور  تسیهلا و 

تدحو زا  کیمادک  هک : دهدیم  خر  هنوگ  نیدب  یشسرپ  یناهیک  تدحو  یهلا و  تدحو  دنویپ  رد  [ 39 [ ؛ تسا هدیسر  ندید  ییادخ  و 
؟ دراد مدقت  يرگید  رب  یهلا  تدحو  یناهیک و 

كرد هب  هتـسباو  یناهیک  تدـحو  كرد  سکع ، هب  ای  تسا  یناـهیک  تدـحو  كرد  نوهرم  یهلا ، تدـحو  كرد  اـیآ  رگید  تراـبع  هب 
. تسا یهلا  تدحو 

. تسا تبثم  لاؤس ، ود  ره  هب  خساپ  دوشیم  مولعم  بتکم ، نیا  ياهترابع  رد  وجتسج  زا 
: دننام دوشیم ؛ هدرمش  یهلا  تدحو  هب  هتسباو  یناهیک ، تدحو  دراوم ، یخرب  رد 

هفاضا لباق  نآ  هب  يزیچ  هدوب ، تدحو  رد  هچراپکی و  یتسیابیم  زین  یتسه ) ناهج  وا (  تایّلجت  اذل  دـشابیم ؛ تدـحو  رد  هچراپکی و  وا 
: دوشیم هتفگ  سکع ، هب  دراوم  یخرب  رد  و  [ 40 [ ؛ دشابیمن ندرک  مک  ای  ندش و 

ار دنوادخ  ینعی  يدنمـشوه  نیا  بحاص  دوجو  قیرط  نیا  زا  هدومن ، تباث  یلمع  يرظن و  روط  هب  ار  یهلا  روعـش  هقلح ،)  ) یناهیک نافرع 
هب ناوـتیم  یناـهیک  تدـحو  زا  مه  نیا  رب  اـنب  [ 41 . ] ددرگیم یلمع  یـسانشادخ  هب  رجنم  ناـفرع ، نیا  عـقاو  رد  دـناسریم و  تاـبثا  هـب 

، یناهیک نافرع  هاگن  رد  دـهدیم  ناشن  لـباقت  نیا  دیـسر . یناـهیک  تدـحو  هب  ناوتیم  یهلا  تدـحو  زا  مه  تفاـی و  تسد  یـسانشادخ 
. تسا خنس  کی  زا  ناهج ، هرابرد  ادخ و  هرابرد  رظن  دروم  تدحو 

زین یگدنز  رد  یگتشگرس  ترثک و  زا  ار  ناسنا  یناهیک ، تدحو  كرد  نیا ، رب  هوالع  دوشیم . دقن  مشـش ، لصا  یـسررب  رد  بلطم  نیا 
و [ 42 « ] درب دهاوخ  رس  هب  یگتشگرس  ترثک و  رد  هراومه  ناسنا  نآ ، رب  مکاح  يدنمشوه  یتسه و  ناهج  كرد  نودب   » اریز دناهریم ؛

كرد قـیرط  زا  هک  یناـهیک  تدـحو  كرد  اـب  ور  نیا  زا  [ 43 . ] دیـشیدنا دـهاوخ  دوخ  ینیمز  يّدام و  یگدـنز  یـصخش و  عفانم  هب  اهنت 
جیاتن زا  رگید  یکی  یگدنز . رد  تدحو  هب  مه  تفای و  تسد  ناوتیم  یهلا  تدحو  هب  مه  دوشیم  لصاح  یتسه  ناهج  رب  مکاح  روعش 

: دومرف هک  تسا  هلبق ) نتشادن  « ) یگلِبق یب   » ماقم هب  ندیسر  یناهیک ، تدحو  كرد 
. تساجنآ ادخ  دینک ، ور  وس  ره  هب  [ 44 . ] هللا ُهجَو  َّمَثَف  اّولَُوت  امَنیأ 

هک یترثک  تدـحو و  راصتخا ، روط  هب  دوشیم ؛ وگزاب  هداد  خر  اجنیا  رد  هک  ياهطلاـغم  یناـهیک ، ناـفرع  موس  لـصا  دـقن  یـسررب و  رد 
یناهیک و تدـحو  یهلا و  تدـحو  هکنانچ  دراد . قرف  يرـشب ، یگدـنز  رد  دوجوم  ترثک  تدـحو و  اـب  دوشیم  ضرف  ناـهیک ، هراـبرد 
رد تدحو  هب  دشابن و  ادخ  هب  دقتعم  یلو  دریذپب  ار  یناهیک  تدحو  یـسک  تسا  نکمم  دنتوافتم . رگیدکی  اب  ناسنا  یگدنز  رد  تدحو 
رب قّمعت ، زکرمت و  نودب  ارذـگ و  تروص  هب  یناهیک  نافرع  رد  یـسانشادخ  ثحابم  حرط  رگید ، يوس  زا  [ 45 . ] دباین تسد  مه  یگدنز 

. تسا هدوزفا  ثحابم  ماهبا 
. داد تبسن  یناهیک  نافرع  هب  ناوتیم  زین  ار  [ 46 « ] ییادخ همه   » هاگدید یناهیک ، تدحو  اب  یهلا  تدحو  ِیناسمه  زا  تهج  نیدب 

تاحالطصا میهافم  رد  توافت  ِه )

هراشا

: تسا هتفر  راک  هب  تاحالطصا  هتسد  راهچ  یناهیک  نافرع  رد 

؛ یمالسا ریغ  ياهگنهرف  زا  یتاحالطصا  هتسد 1 ؛
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: دننام
. ارکاچ هلاه ، ینیب ، نشور  يژرنا ، لّدبم  یناور ، دبلاک  يرتخا ، دبلاک  ینهذ ، دبلاک  یکیزیف ، دبلاک  ارتنام ، امراک ،

؛ یمالسا گنهرف  نافرع و  زا  یتاحالطصا  هتسد 2 ؛

: دننام
، رارـسا لامک ، قشع ، ترثک ، تدـحو ، دّـحوم ، اعد ، ضیف ، تامارک ، دـنر ، قاـیتشا ، هقلح ، زاـجم ، هللا ، لـبح  تقیقح ، تقیرط  تعیرش ،

. رگن لک  لقع  رگن ، ءزج  لقع  تدابع ، میقتسم ، طارص  میلست ،

یبرجت مولع  هب  طوبرم  یملع  تاحالطصا  هتسد 3 ؛

: دننام
. عشعشت يزاوم ، ناهج  هاگآدوخان ، یبصع ، متسیس  ژراشد ، ژراش ، جاوما ، یتیرالوپ ، نکسا ، يزاف ، فالتخا  اضف ، شِمَخ 

یعادبا تاحالطصا  هتسد 4 ؛

هراشا

: دننام
. یبطق ود  ناهج  ظفاحم ، هیال  ینامردارف ، قشع ، هلپ  لقع ، هلپ  يدوجو ، هّکس  روعش ، هکبش  یناهیک ، نافرع  هقلح ، نافرع 

! [ بتکم نیا  یمالسا  یناریا و  نافرع  یناهیک  نافرع  باتک  هیجوت  ]

هراشا

راتفگ شیپ  رد  دراد . هیجوت  هب  زاـین  يراذـگمان  نیا  [ 47 . ] درامـشیم یمالـسا » یناریا و  نافرع   » ار بتکم  نیا  یناهیک  نافرع  راذـگناینب 
: تفای ناوتیم  يراذگمان  نیا  يارب  ار  هیجوت  ود  یناهیک ، نافرع  باتک 

یناریا نافرع  تاحالطصا  زا  یناهیک  نافرع  هدافتسا  ینابز . هیجوت  فلا :

: دیوگیم هدمآ ؛ باسح  هب  نآ  ندوب  یمالسا  یناریا و  يارب  یهیجوت  یمالسا ، و 
. تسا لکشم  نآ  مهف  هناگیب و  رگید ، یتلم  يارب  هک  هتشاد ، ار  دوخ  ّصاخ  نابز  یتلم  ره  يارب  نافرع 

اب هناورپ و …  عمـش و  یتسم و  برطم و  دـهاش و  یقاـس و  تدـحو و  مُخ  زا  بارـش  و  هللا ) لـبح   ) یهلا نامـسیر  ناریا ، ناـفرع  رد  ًـالثم 
[48 . ] میراد ییانشآ  ساسحا  اهنآ  هب  تبسن  هدوب ، نیجع  ام  ناوختسا  تسوپ و  تشوگ و 

. تسا هدمآ  دوجو  هب  یناریا  يدرف  طّسوت  مالسا  يایفارغج  رد  ناریا و  روشک  رد  یناهیک  نافرع  ییایفارغج . هیجوت  ب :

هراشا

رایتخا رد  نافرع  مان  هب  اـی  ناـفرع و  زا  هک  ار  هچ  نآ  هدـش و  راـک  هب  تسد  لـلم ، ماوقا و  همه  تسا ؛ یمالـسا  مه  یناریا و  مه  ور  نیا  زا 
رامـش هب  نافرع  يارب  یماـن  بحاـص  هاـگیاپ  هک  ناریا  ياههرب ، نینچ  رد  [ 49 [ ؛ دـناهدرک هضرع  ایند  هب  فلتخم  ياهلکـش  هب  دناهتـشاد ،
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هـضرع ایند  هب  هنیمز  نیا  رد  ار  یمهف  لباق  بوچراچ  هتـسناوتن  نونکات  تسا ، هداد  شرورپ  ار  يداـیز  ياـفرع  دوخ ، ناـماد  رد  هتفریم و 
زرم نیا  نافرع  هب  یکتم  هک  هقلح )  ) یناهیک نافرع  [ 50 [ ؛ دشاب لوصولا  لهس  یلمع و  ناگمه ، يارب  دناوتب  مهف ، تلوهس  نمض  هک  دنک 

ندوب یمالسا  هبنج  هژیو ، هب  دراد و  ییایفارغج  ینابز و  هبنج  اهنت  یناهیک  نافرع  ندرمـش  یمالـسا  یناریا و  نیا ، رب  انب  [ 51 [ ؛ تسا موب  و 
نیا رگید  نایب  هب  [ 52 [ ؛ تسا هدـماین  نآ  نتم  رد  بتکم  نیا  یمالـسا  ياههشیر  ینابم و  تهج ، نیمه  هب  تسین و  ییانبم  ياهشیر و  نآ ،

. دوش وگزاب  نآ  ياههزومآ  يارب  یمالـسا  ینابم  اههشیر و  هدـش  شالت  نیودـت ، زا  سپ  هکلب  هتـساخنرب  یمالـسا  ياـههزومآ  زا  ناـفرع ،
هاگنآ یناریا ، یمالـسا و  نافرع  تاحالطـصا  يریگ  راک  هب  اریز  تسا ؛ لمأت  لـباق  زین  ـالاب  هیجوت  ود  زا  لوا  هیجوت  دـسریم  رظن  هب  [ 53]

باستنا ات  دوش  تیاـعر  تناـما ، کـی  ناـسب  اـهنآ  میهاـفم  هک  دوشیم  یقلت  بتکم ، کـی  ندوب  یمالـسا  یناریا و  يارب  لوبقم  یهیجوت 
. دشاب هتفرگن  تروص  ینافرع  تاحالطصا  زا  يرازبا  هدافتسا  دشابن و  رادهشدخ  روبزم 

؟ تسا هتفرگ  تروص  یتیاعر  نینچ  یناهیک  نافرع  رد  ایآ  اما 

؟ هتفر راک  هب  یناهیک  نافرع  رد  اقیقد  یمالسا  نافرع  تاحالطصا  میهافم  ایآ  ]

هراشا

تـسا راکـشآ  یمالـسا ، نافرع  رد  اهنآ  موهفم  اب  یناهیک  نافرع  رد  اهنآ  موهفم  توافت  هک  تاحالطـصا  یخرب  هنومن  ناونع  هب  اـجنیا  رد 
: دوشیم وگزاب 

قشع ِکی )

هراشا

دیاب طـقف  ار  قشع  تسین و  نکمم  قشع ، تقیقح  ناـیب  حرـش و  هک  دـنفرتعم  دـناهدروآ  ناـیم  هب  نخـس  قشع  زا  هک  یناـسک  همه  ًاـبیرقت 
. دناهتفگ نخس  قشع ، نوماریپ  ناوت  ّدح  رد  لاح  نیا  اب  تفایرد .

؟ تسا هنوگچ  یمالسا  نافرع  رد  قشع  اب  نآ  هطبار  اما  تسا  دربراکرپ  میهافم  زا  یناهیک  نافرع  رد  قشع » »
رد قشع  هک  دـهدیم  ناشن  بتکم ، ود  رد  قشع »  » دافم یلامجا  یـسررب  دـنراد . دـحاو  یموهفم  ود ، ره  رد  ای  دـنزیامتم  رگیدـکی  زا  ایآ 

: دنراد توافت  رگیدکی  اب  تهج  دنچ  زا  یناهیک  نافرع  یمالسا و  نافرع 

[ قشع موهفم  ( ] لَوا

«، ّتیفیک ياـیند  «، » كرد ياـیند   » هب نآ  زا  تهج  نیدـب  دراد ؛ ّماـع  یموهفم  هدوب و  قشع » ياـیند   » ياـنعم هب  قشع  یناـهیک ، ناـفرع  رد 
: زا دنترابع  قشع  نیا  زا  ییاههنومن  دوشیم . ریبعت  قشع » هلپ   » و يرازبایب » يایند  «، » نطاب يایند  »

يایند تیمومع  [ 54 . ] يراکادـف راـثیا و  هّجوت ، هقـالع و  ناـجیه ، روش و  ّتبحم ، رهم و  بّجعت ، تریح و  رورـس ، دـجو و  قوش ، قوذ و 
یتسه زا  یماهلا  تفایرد  ات  بیس ) هزم  كرد   ) بیـس کی  ندروخ  زا  لصاح  كرد  زا  هک  تسییاج  ات  قشع  موهفم  رد  قارـشا  كاردا و 

هبنج اب  شراک  ورـس  نافرع  [ 56 . ] یفیک هبنج  کی  دراد و  یّمک  هبنج  کی  دـنزیم  رـس  ناـسنا  زا  هک  يراـک  ره  [ 55 . ] دوشیم لماش  ار 
ياـیند «، » رازبا ياـیند   » هک دراد  رارق  لـقع  هلپ  قـشع ، هلپ  ربارب  رد  دوـشیم . هدرپـس  لـقع  هب  اـهنآ  یّمک  هبنج  هکناـنچ  تساـهراک  یفیک 

. تسا رهاظ » يایند   » و ّتیمک » يایند  «، » تخانش
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اـههنومن و دوشیم و  لـماش  ار  ناـسنا  ینطاـب  تـالاح  هعومجم  ناـسنا و  تاـساسحا  فطاوع و  هزوح  اـنعم ، نیا  هب  قـشع  هک  تسیعیبـط 
ور نیا  زا  دوشیم . یتخانـشناور  یقالخا و  ینافرع ، میهافم  لماش  هک  تسا  هدرتسگ  ردقنآ  نطاب  يایند  درادـن . تیدودـحم  نآ  قیداصم 

. دوب دهاوخ  دراوم  نیا  همه  یناهیک  نافرع  روضح  هزوح 
تلاح هکلب  دوشیمن  ناسنا  ینورد  تالاح  مامت  لـماش  اـنعم  نیا  [ 57 [ ؛ تسا دـیدش  قایتشا  ّتبحم و  يانعم  هب  قشع  یمالـسا  نافرع  رد 

هب قشع  تقیقح  حیـضوت  رد  افرع  ددرگیم . لصاح  ّقح  هب  تبـسن  فراع  يارب  هک  دوشیم  لماش  ار  يدیدش  هبذـج  شـشک و  ّتبحم و 
. تسا رتدیدش  ادخ ، هب  ناشقشع  دنراد ، نامیا  هک  نانآ  [ 58 . ] ِهَّّلِل ابُح  ُّدَشأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  هفیرش : هیآ 

، قوشعم لامج  لامک و  كرد  زا  دیدش  ّتبحم  نیا  دننادیم . ملق  نابز و  سرتسد  زا  ار  ود  ار  نآ  تقیقح  هچرگ  [ 59 [ ؛ دننکیم کّسمت 
. تسا قشع  هتسیاش  هک  تسوا  اهنت  تسیلاعت  ّقح  ییاهن ، یقیقح و  لیمج  لماک و  هک  اجنآ  زا  دوشیم و  یشان 

 [ ادخ هب  قشع  ( ] مُود

ریغ يادخ  [ 60 . ] تسین تخانش  مهف و  لباق  وا  هک  لیلد  نیا  هب  دنکیم ؛ یفن  ار  نآ  هکلب  درادن و  ینخـس  ادخ  هب  قشع  زا  یناهیک  نافرع 
رد تفگ . ینخـس  یهلا  قشع  زا  دـیابن  یقطنم  روط  هب  ور  نیا  زا  دومن . شتـسرپ  ار  وا  ناوتیمن  دـش و  قشاـع  ناوتیمن  ار  تخانـش  لـباق 

، یقشاع زا  ناسنا  مهس  [ 61 . ] دزرویم قشع  وا  هب  ادـخ  دوشیم و  قوشعم  هک  تسا  ناسنا  نیا  درادـن ، انعم  ادـخ  هب  قشع  یناهیک  نافرع 
، ینافرع دوهش  ینطاب و  كاردا  ّقلعتم  دراد . یساسا  ّتیمها  ادخ  هب  قشع  یمالـسا ، نافرع  رد  اما  [ 62 [ ؛ تسا یهلا  تایّلجت  هب  قشع  اهنت 

. تسا یلاعت  ّقح  تافص  امسا و  تاذ ، اهنت 
ات درادن  يزیچ  دوخ ، زا  وا  ریغ  دسانـشب و  وا  اب  دـیاب  ار  زیچ  همه  هک  ارچ  درگنیم ؛ یقیقح  قوشعم  لامج  هچیرد  زا  زیچ  همه  هب  فراع ،
َوُه َنوُکَی  یَّتَح  ََکل  َْسَیل  اَم  ِروُهُّظلا  َنِم  َكِْریَِغل  ُنوُکَیأ  َْکَیلِإ  ٌرِقَتْفُم  ِهِدوُجُو  ِیف  َوُه  اَِمب  َْکیَلَع  ُّلَدَتُْسی  َْفیَک  دشاب ؛ قشع  تخانش و  لباق 

ردـقنآ وت ، ریغ  ایآ  دومن ! لالدتـسا  وت  دوجو  رب  دنتـسه  وت  جاتحم  دوخ  دوجو  رد  هک  يراثآ  هلیـسو  هب  ناوتیم  هنوگچ  [ 63 [ ؛ َکل َرِهْظُْملا 
[64 [ ؛ َنیِِدباَْعلا َدُوبْعَم  اَی  َنِیفِراَْعلا  َفوُْرعَم  اَی  دزاس ! راکشآ  ار  وت  ات  یتسین  وت  هک  تسا  راکشآ 

فراع تسوا . سدق  تحاس  هب  یبایراب  لوصو و  نافراع ، لامآ  ياهتنم  ناگدنتـسرپ . دوبعم  يا  ياهدش و  هتخانـش  نافراع  دزن  هک  نآ  يا 
ار وا  طـقف  طـقف و  فراـع ، دــنیبیم . وا  تآرم  ار  زیچ  هـمه  دراد و  وا  يوـس  هـب  ور  هشیدــنا ، راــک و  ره  رد  تـکرح و  هـظحل و  ره  رد 

؛ تساه ییابیز  نوناک  دنوادخ ، تسا و  ناسنا  یتسود  لامج  یبلط و  لامک  ادخ ، هب  قشع  هشیر  دهاوخیم .
!! َّمُهَّللا

ٌلیِمَج َِکلاَمَج  ّلک  َو  ِِهلَمْجِأب  َِکلاَمَج  ْنِم  َُکلأْسأ  یِّنِإ 
!! َّمُهَّللا

[65  ] هِّلُک َِکلاَمَِجب  َُکلأْسأ  َو 
! ادنوادخ

، تسابیز نآ  همه  هک  تیئابیز  بتارم  نیرتوکین  ّقح  هب  مراد  تلأسم  وت  زا 
! اهلاراب

دومن و یسررب  ناوتیم  ادخ  اب  نآ  طابترا  تهج  زا  ار  ياهدیدپ  دوجوم و  ره  یمالسا  نافرع  رد  تیئابیز . یمامت  ّقح  هب  مهاوخیم  وت  زا 
. تسا یقیقح  قوشعم  هب  لاصو  لوصو و  ياتسار  رد  اهنآ  هرابرد  تخانش  یعون  بسک  اههدیدپ  ینافرع  لیلحت 

[ هفیظو فیلکت و  قشع و  طابترا  ( ] موِس
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يایند هدوب و  فیلکت  ياروام  قشع ، يایند  تسا و  قشع  يایند  ناـفرع ، اریز  درادـن ؛ يراـک  ورـس  فیلکت ، اـب  قشع  یناـهیک ، ناـفرع  رد 
ناـفرع رد  تسین . هفیظو  ماـجنا  لاـبند  تسین ، عـیطم  تسا ، قشاـع  هک  تـهج  نآ  زا  قشاـع  رگید  تراـبع  هـب  [ 66 . ] تسین هفیظو  ماـجنا 

قـشع يرازبایب ،) يایند   ) دنتـسین يرازبا  هک  یتالاح  هعومجم  دوشیم . هّجوت  ناسنا  ینورد  تالاح  زا  یتلاـح  ناونع  هب  قشع  هب  یناـهیک 
نافرع رد  قشع  يرازبایب . ِتالاح  هعومجم  زا  تسایند  کی  تسین ؛ تلاـح  کـی  قشع ، اریز  دوشیمن ؛ هّجوت  قشع  قلعتم  هب  دـنراد . ماـن 

تسا و قوشعم  زا  قشاع  تعاطا  یـضتقم  یقیقح ، ِقشع  درادـن . هلـصاف  فیلکت  زا  قشع ، یمالـسا ، ناـفرع  رد  اـما  كرد . ینعی  یناـهیک 
دنکیم و تعاطا  وا  تعیرـش  زا  دـشاب  ادـخ  قشاع  هک  سک  نآ  دوشیم ، یناف  وا ، تساوخ  رد  دـشیدنایم و  قوشعم  تساوخ  هب  قشاع ،

؛ دوشیم ادخ  بیبح  قوشعم و  وا  هک  دسریم  ییاج  هب  تعاطا  نیا 
: وگب [ 67 [ ؛ ٌمیِحَّر ٌروُفَغ  ُهَّللا  َو  ْمَُکبُونُذ  ْمَُکل  ْرِفْغَی  َو  ُهَّللا  ُمُْکِببُْحی  ِینوُِعبَّتاَف  َهَّللا  َنوُّبُِحت  ُْمتنُک  نِإ  ُْلق 

نابرهم هدنزرمآ  ادخ  و  دشخبب ؛ ار  ناتناهانگ  و  درادب ؛ تسود  ار  امـش  زین )  ) ادخ ات  دـینک ! يوریپ  نم  زا  دـیرادیم ، تسود  ار  ادـخ  رگا 
. تسا

. تسا نآ  قَّلعتم  هب  قشع  شزرا  یمالسا ، نافرع  رد 
. تسا قشع  ّتیهام  وزج  قوشعم ، زا  قشاع  تعاطا  ور  نیا  زا  دوشیم . یناف  دوخ ، قشع  قَّلعتم  رد  قشاع ،

: مینکیم هّجوت  موس  نرق  يافرع  زا  نت  ود  نخس  هب  اجنیا  رد 
ِه)  243  ) یبساحم ثراح 

: دیوگیم
ِ ه) 245  ) يرصم نونلا  وذ  [ 68 . ] ۀعاّطلا ۀّبحملا ِ  ُلّوا  تسوا ؛ زا  يرادربنامرف  دنوادخ ، هب  قشع  زاغآ 

: دیوگیم قشع  باب  رد  یلاؤس  هب  خساپ  رد 
َعَم ٍِمئاـَل  ۀَـمَْول َ  ِهَّللا  ِیف  ُفاََـخت  اَّلِإ  َو  ِهَّللا  ْنَع  ُلَغْـشَی  اَـم  لـک  َُضفَْرت  َو  هلک  َْریَْخلا  ُلَـعْفَت  َو  َهَّللا  َضَْغبَأ  اَـم  َضِْغُبت  َو  َهَّللا  َّبَحَأ  اَـم  ُّبُِـحت  ْنَأ 

[69 [ ؛ ِهَّللا 6 ِلوُسَر  ِعاَبِّتا  َو  نیرفاکلا  ِِّیلَع  ۀَْظلِْغلا ِ  َو  َنِینِمْؤُْمِلل  ِفْطَْعلا 
وت هچنآ  ره  یهد ، ماجنا  کین  لامعا  یـشاب ، رازیب  تسا  رّفنتم  نآ  زا  هچنآ  زا  يرادب و  تسود  درادیم  تسود  دنوادخ  هچنآ  ینعی  قشع 
رب هدوب  نابرهم  فوؤر و  نانمؤم ، اب  یسارهن  دنکیم  شنزرس  دنوادخ  اب  ار  وت  راتفر  هک  یـسک  زا  ینک ، درط  دزاسیم  رود  دنوادخ  زا  ار 

بوبحم هتساوخ  زج  يزیچ  وا  دوشیم و  یناف  قوشعم ، هدارا  رد  قشاع  هدارا  ینک . تیعبت  دنوادخ  لوسر  تنس  زا  يریگ و  مشخ  نارفاک 
قـشع یمالـسا ، نافرع  رظن  زا  [ 70 [ ؛ دناهتـسناد تعاـطا »  » ار قشع  تقیقح  یخرب ، هک  تساـجنآ  اـت  تعاـطا  ّتیمها  دـهاوخیمن . دوـخ 
تلاح کی  درادـن  فدـه  ای  قلعتم  هک  یقـشع  دـنکیم و  لاـبند  ار  یفدـه  دراد و  ّقلعتم  دـهاوخیم ، هشیر  اـنبم و  یهلا ، تبثم و  ِیقیقح 

. تسین تبثم  قشع  تسادخ  ریغ  نآ  قَّلعتم  هک  یقشع  تسا و  یناور  لالتخا  ای  ینورد 

تدابع ُود )

« کلاس ّللذت  تیاغ  کلاس و  ششوک  داهتجا و   » يانعم هب  دوشیم  ریبعت  نآ  زا  [ 71 « ] ّتیدوبع  » هب رتشیب  هک  تدابع »  » یمالسا نافرع  رد 
ود رب  تدابع  یگدـنب . تلاسر  ندروآ  اج  هب  ندوب و  دـبع  ینعی  تدابع ، تسا ؛ هتفای  رییغت  تدابع ، يانعم  یناهیک  ناـفرع  رد  [ 72 [ ؛ تسا

: تسا عون 
یب وا  نوچ  تسا و  ندوب  دنوادخ  تمدـخ  رد  یلمع  تدابع  دـنوادخ و  اب  یمالک  طابترا  يرظن ، تدابع  یلمع . تدابع  يرظن و  تدابع 

ناهج تمدخ  رد  یلمع  تدابع  هجیتن ، رد  دوش . وا  تایّلجت  هب  فوطعم  دناوتیم  ًافرـص  ام  تمدخ  ور  نیا  زا  دشابیم ، ام  لمع  ره  زا  زاین 
تمدـخ رد   » و دـنوادخ » اب  یمالک  طابترا   » رد تدابع ، تراـبع ، نیا  رد  [ 73 …  ] تعیبط و ناـسنا ، هب  تمدـخ  ینعی  تسا ؛ ندوب  یتسه 
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. تسا هدش  دودحم  ندوب ،» قلخ 
زاین ادخ  نوچ  دیوگیم  هدنـسیون  نیا ، رب  هفاضا  تسین . مسق  ود  نیا  زا  هزور ، دـننام  تادابع  یخرب  اریز  تسین ؛ تسرد  تیدودـحم  نیا 

موهفم رد  يو  دـهدیم  ناشن  لالدتـسا  نیا  ندوب .» قلخ  تمدـخ  رد   » ینعی تداـبع  هکلب  درادـن  اـنعم  ندوب » وا  تمدـخ  رد   » سپ درادـن 
دباع زاین  دناوتیم  هکلب  تسین  حرطم  دوبعم ، زاین  تدابع ، رد  هک  یلاح  رد  تسا  تسا  هتـشاد  رظن  رد  ار  ادخ ) دوبعم (  يدنمزاین  تدابع ،

. دشاب نایم  رد  دوبعم  هب 
هب تدابع  هک  یلاح  رد  تسا ؛ دـنمزاین » ِدوجوم  هب  تمدـخ   » ای و  دوبعم » اب  نخـس   » يانعم هب  ای  یناهیک  نافرع  رد  تدابع  هک : نیا  لصاح 

. تسا تعاطا » ّللذت و  عوشخ و   » هکلب تسین  تمدخ »  » يانعم
. تسا هدش  هتفرگ  ماهلا  یحیسم ، گنهرف  زا  تمدخ ،»  » يانعم هب  تدابع  الامتحا 

: هدمآ سقرم  لیجنا  رد 
. دهد هیدف  نامدرم  لیخ  يارب  ار  شیوخ  ناج  درازگ و  تمدخ  دوخ ، ات  تسا  هدمآ  هکلب  دنرازگ  تمدخ  ار  وا  ات  تسا  هدماین  ناسنا  رسپ 

؟ تسا ناوخ  رس  رب  هک  سک  نآ  هن  ایآ  درازگیم ؟ تمدخ  هک  یسک  ای  تسا  ناوخ  رس  رب  هک  سک  نآ  تسا ، رتگرزب  کیمادک  [ 74]
هدمآ نایم  هب  تمدخ  زا  نخـس  [ 76 ، ] لیجانا رد  يداـیز  دراوم  رد  [ 75 . ] دراذگیم تمدخ  هک  متـسه  یـسک  نوچ  امـش  نایم  رد  نم  و 

. تسا

كولس هِس )

. هللا یف  هللا و  یلا  ریس  ینعی  كولس  [ 77 [ ؛ تسانف لصو و  ماقم  هب  ندیسر  يارب  ّصاخ  جرادم  یط  يانعم  هب  یمالسا  نافرع  رد  كولس » »
دوش و تسین  دوخ  یتسه  زا  هک  دنک  ریس  اجنآ  ات  کلاس  هک  تسا  نآ  هللا  یلا  ریـس  درادن . تیاهن  هللا  یف  ریـس  دراد و  تیاهن  هللا  یلا  ریس 
ات دراد  لزانم ي  بتارم و  یمالسا ، نافرع  رد  كولس  ریـس و  [ 78 . ] ددرگ اونـش  انیب و  اناد و  هدنز و  ادخ ، هب  دوش و  تسه  ادخ  یتسه  هب 

. دنک یط  ار  يونعم  یلاعت  لحارم  اهنآ  زا  کی  ره  یط  اب  کلاس 
. دش نایب  یتاحیضوت  هنیمز  نیا  رد  نیشیپ  ثحابم  رد 

. تسا هتفای  هعسوت  قشع ، دننامه  كولس  يانعم  یناهیک  نافرع  رد  اما 
ریس [ 79 [ ؛ دشاب کلاس  دناوتیم  ياهدیقع  بهذم و  ره  اب  یسک  ره  هک  انعم  نیا  هب  تسا  لومش  ناسنا  یناهیک  نافرع  رد  ینافرع  كولس 

. تسا نارگید  هب  تبسن  ادخ و  هب  تبسن  یتسه ، ناهج  هب  تبسن  دوخ ، هب  تبسن  حلص  یناهیک ، كولس  و 
. دریذـپیم تروص  نارگید  اب  حلـص  هار  زا  یناـهیک ، ناـفرع  یلـصا  رذـگ  تسا و  نارگید  اـب  حلـص  حلـص ، عون  نیرتراوشد  نیرتمهم و 

قّقحت يرتهب  تروص  هب  حلص  يرامیب ، رد  ناسنا  یگراچیب  هب  هّجوت  هار  زا  ات  دشابیم  نامرد » ، » كولس حلـص و  نیا  ماجنا  هنومن  نیرتهب 
. تسین حرطم  كولس  ریس و  لزانم  لحارم و  یناهیک ، نافرع  رد  [ 80 . ] دبای

دهاش راهَچ )

هراشا

.« دوش لصاح  لد  رد  دوهـش ، یِّلََجت و  ای  لاح  دجو و  ای  ّیندل  ملع  قیرط  هب  ای  هدهاشم  رثا  رب  هچنآ   » يانعم هب  ینافرع  تایبدا  رد  دـهاش » »
دهاش هاگ  [ 82 . ] دروآ رابب  ناوارف  شیاسآ  یشوخرس و  ار  هدننک  هدهاشم  هلیسو  نیدب  تسا و  دهاش  نیع  بلق ، رد  دوهشم  تروص  [ 81]

رب انب  [ 83 [ ؛ تسا نآ  زا  ترابع  رهاظلا » وه   » هک تسا  هدش  رهاظ  ءایـشا ، رَوُص  هب  ّقح  هک  اریز  روضح ؛ روهظ و  رابتعا  هب  دـنیوگ  قح »  » هب
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یلصا ياهروحم  زا  یکی  ندوب ، دهاش  یناهیک ، نافرع  رد  دوش . رضاح  لد  رد  دوهش ، رثا  رد  هک  دوشیم  هتفگ  يزیچ  هب  ًابلاغ  دهاش ، نیا 
یتروص رد  رامیب  رگنامردارف و  ینامردارف ، رد  ندوب . میلست  ینعی  ندوب  دهاش  [ 84 [ ؛ تسا یناهیک  لاّصتا  هقلح  هب  دورو  طرش  ثحابم و 

رد هدوب و  فرطیب  ینعی  دنشاب ؛ یچاشامت  رظان و  دهاش و  میلـست و  هک  دنوشیم  رادروخرب  لاّصتا ، هقلح  رد  يراج  ِیهلا  ماع  تمحر  زا 
زیچ يرگ  هراظن  رما  رد  دـهاش  دـنهدن . ماـجنا  هقلح  رد  يراـک  چـیه  دنـشاب و  هتـشادن  یتواـضق  يرواد و  شیپ  هنوگ  چـیه  هراـظن ، نیح 
سپ ار  ریسفت  ریبعت و  دوشیم . يرگ  هراظن  لمع  زا  وا  جورخ  ثعاب  اریز  دنکن ؛ دراو  دیابن  ار  ریـسفت  ریبعت و  رّوصت ، لیخت ، دننام  يرگید 

[85 . ] دهد ماجنا  دناوتیم  هدهاشم  زا 
دنب يدهاش  رد  لد ، شوینب و  یِم  ز 

[86  ] دشابن رویز  هتسب  شنسُح ، هک 
لاثم يارب  دـنکیمن  نکـسا  راک  ماجنا  رد  ياهلخادـم  هنوگ  چـیه  دـنکیم و  ساسحا  دوخ  دوجو  رب  ار  یناهیک  يدنمـشوه  ریثأت  دـهاش ،

دـشاب و ینت  ناور  وا  يراـمیب  هک  تسا  نکمم  اریز  دـنکیمن  فوطعم  دوـخ  هدـعم  هب  طـقف  ار  دوـخ  هّجوـت  دراد ، هدـعم  مخز  هک  یـسک 
دتفایم بوخ  قافتا  کی  ندوب ، دهاش  رذگهر  زا  [ 87 [ ؛ دنک عورش  ار  نکسا  درف ، ناور  زا  هک  دشاب  نیا  يدنمشوه  روعش و  دیدحالص 

نیا دریگب و  هلـصاف  ّتینم » نم و   » رهاـظم زا  هدراذـگ و  راـنک  ار  دوـخ  اـت  دوـشیم  قـفوم  درف ، نآ ، یط  رد  هک  تسا  نم » فذـح   » نآ و 
نامیا و نتـشاد  ندوب ، دهاش  ینامردارف و  هقلح  رد  روضح  يارب  تسا  ینتفگ  [ 88 . ] نم فذح  يارب  دوشیم  یتامدقم  ینیرمت  عوضوم ،

[89 . ] تسین مزال  داقتعا ،

[ یمالسا نافرع  یناهیک و  نافرع  رد  دهاش  هسیاقم  ]

: دوشیم راکشآ  توافت  دنچ  یمالسا ، نافرع  رد  دهاش  اب  یناهیک  نافرع  رد  دهاش  هسیاقم  اب 
: لوا

. دوشیم قالطا  صخش  رب  دهاش  یناهیک ، نافرع  رد  هک  یلاح  رد  صخش ، هب  هن  دوشیم  هتفگ  یبلق  ِدراو  هب  دهاش ، یمالسا ، نافرع  رد 
: مود

طقف درادن و  یتواضق  تسا ، میلـست  دهاش ، یناهیک ، نافرع  رد  اما  درادن  تلاخد  دـهاش ، رد  تواضق  میلـست و  موهفم  یمالـسا  نافرع  رد 
. دنکیم هراظن 

: موس
دهاش یناهیک ، ناـفرع  رد  هک  یلاـح  رد  دـباییم  قّقحت  فراـع  بلق  رد  یتقیقح  اریز  دراد ؛ یتاـبثا  ییاـنعم  دـهاش ، یمالـسا ، ناـفرع  رد 

. دنکن ریسفت  دنکن ، تواضق  دشاب ، فرطیب  دیاب  دهاش  اریز  دراد ؛ یبلس  ییانعم 
. تسا نیا  زا  شیب  یمالسا  نافرع  رد  تاحالطصا  نامه  اب  دوریم  راک  هب  یناهیک  نافرع  رد  هک  یتاحالطصا  توافت  دراوم 

تـسد نیا  زا  زین  لامک  تامارک و  دـنر ، ترثک ، تدـحو ، هقلح ، ریظن  یتاحالطـصا  دوشیم . اـفتکا  رادـقم  نیمه  هب  راـصتخا  تهج  اـما 
. دنتسه

رد هک  ارچ  تسین ؛ زاسراک  یناهیک ، نافرع  ندرمش  یناریا  یمالـسا و  يارب  زین ، ینابز  هیجوت  هک  دوشیم  هتفرگ  هجیتن  دش  هتفگ  هچنآ  زا 
یهیبشت ینافرع ، تاحالطـصا  زا  هدافتـسا  هنوگ  نیا  ایآ  لاح  دوشیمن . تیاعر  تناـما ، یناـفرع ، تاحالطـصا  زا  هدافتـسا  رد  بتکم  نیا 

؟! دوش اقلا  یمالسا  نافرع  ناونع  هب  یناهیک  نافرع  رظن  دروم  میهافم  نآ ، هیاس  رد  ات  دوب  دهاوخن  یمالسا  نافرع  هب  يرهاظ 

ییارگ تردق  ییارگ و  لامک  رد  توافت  ِو )
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. تسا ییارگ  لامک  دوشیم  دیکأت  نآ  رب  یناهیک  نافرع  ياهیگژیو  رد  هک  ییاهروحم  زا 
؟ تسارگ لامک  ینافرع  یناهیک ، نافرع  ًاعقاو  ایآ 

یلمع یـسانشادخ  يارب  یهار  ینامردارف ، نافرع ، نیا  رد  اریز  تسا ؛ رگید  يدرف  تردق  هب  هتـسباو  ینافرع ، كولـس  یناهیک ، نافرع  رد 
دوشیم و نومنهر  زین  یلمع  یسانشادخ  هب  ار  ام  نامرد ، ناکما  ندرک  مهارف  نمض  ینامردارف  نآ ؛ راذگناینب  هتفگ  هب  دوشیم و  هتـسناد 
زا دوخ  رایتخا  اب  دناوتیم  یـسک  ره  ایآ  هک : دـهدیم  خر  یـشسرپ  اجنیا  رد  [ 90 . ] دـیآیم راک  هب  هطبار  نیا  رد  يرثؤم  هلیـسو  ناونع  هب 

؟ دنک هدافتسا  ینامردارف 
. تسا یفنم  یناهیک ، نافرع  راذگناینب  رظن  زا  شسرپ  نیا  خساپ 

هعلاطم هار  زا  يریگارف  لباق  تسا و  رّـسیم  یناهیک ، روعـش  هب  لاّصتا  تیزکرم  اب  طبترم  تالیکـشت  قیرط  زا  اـهنت  یناـمردارف ، يو  رظن  زا 
نافرع رد  هک  ار  هچنآ  بسک  ینافرع و  تسیاهتـشر  اریز  تسین ؛ يریگارف  لباق  باتک ، قیرط  زا  یناـمردارف  تسین ؛ مّلعم  میلعت  اـی  باـتک 

[91 . ] دوـش ضیوـفت  نادرگاـش ، هب  ناـّیبرم  قـیرط  زا  دـیاب  هکلب  دروآ  تسد  هب  هتـشون  باـتک و  قـیرط  زا  ناوـتیمن  تسا  حرطم  یلمع ،
؛ دـننکیم تفایرد  یناهیک  نافرع  نایرج  تیادـه  لرتنک و  تیزکرم  زا  هماندـنگوس ، ندومن  اـضما  زا  سپ  ار  ییاـناوت  نیا  زین  نادرگاـش 

. تسا ضیوفت » ، » نآ هار  اهنت  دسریم و  یناهیک  نافرع  راذگناینب  هب  تیاهن  رد  تیزکرم ، نیا  نیا ، رب  انب  [ 92]
. تسا یناهیک  نافرع  راذگناینب  ییاناوت  تردق و  هب  هتسباو  رما ، تیاهن  رد  ًالآم و  ینامردارف ، دنیارف  زا  لصاح  ِیسانشادخ  بیترت ، نیا  هب 

یلـصا هتـسه  اریز  تسا ؛ تردـق » نافرع   » یعون تقیقح ، رد  لامک ، نافرع  ناونع  هب  نآ  یفرعم  مغر  یلع  یناهیک ، نافرع  هک : نیا  هجیتن 
يریـسم یمالـسا ، نافرع  درادن . دوجو  رگید  یهار  دشابیم و  درف  کی  ییاناوت  تردـق و  هب  هتـسباو  یناهیک ، روعـش  اب  طابترا  ینعی  نآ ؛

نآ ياههزومآ  زا  دـناوتیم  رگید ، یـصخش  درف  هب  رـصحنم  ياهییاناوت  هب  یگتـسباو  نودـب  طیارـش ، تیاعر  اب  سک  ره  هک  تسیمومع 
. تسا زاب  اهناسنا  همه  يارب  لامک ، هب  لوصو  كولس و  هار  نافرع ، نیا  رد  دربب . هرهب 

، تیّدج اب  يریگارف و  ییاناوت  دادعتسا و  طرـش  هب  یـسک  ره  تسا و  لومـش  ناسنا  هتـشاد و  تیمومع  یعقاو ، يانعم  هب  یمالـسا ، نافرع 
نیا رد  دـهن . ماگ  كولـس  ریـسم  رد  اهنآ  نتـسب  راک  هب  اب  دریگارف و  داتـسا  قیرط  زا  اـی  باـتک  يور  زا  ار  نآ  ياـههزومآ  دـناوتیم  دوخ 

. دیامن ضیوفت  يرگید  هب  ار  يزیچ  یسک ، تسین  رارق  اما  دوشیمن  هتفرگ  هدیدان  امنهار  داتسا و  شقن  نافرع ،

كولس ریس و  رد  توافت  ِز )

دوشیم و ماجنا  یکولـس  لزانم  لـحارم و  ندومیپ  قیرط  زا  یمالـسا  ناـفرع  رد  یناـفرع  كولـس  تشذـگ ، نیـشیپ  ثحاـبم  رد  هکناـنچ 
كولس ریس و  تسین . كولس  لحارم  لزانم و  زا  نخس  یناهیک ، نافرع  رد  اما  دنکیم  یط  ار  یحور  ياقترا  لحارم  ماگ ، هب  ماگ  فراع ،

. تسا نطاب  ّتیفیک و  هب  هّجوت  رب  نافرع  نیا  روحم  [ 93 . ] دوشیم هصالخ  یناهیک  تدحو  كرد  ینامردارف و  رد  یناهیک  نافرع  ِیلمع 
؛ تسا ّتیفیک  هبنج  نیمه  هب  هّجوت  نافرع ، ّتیهام  دوشیم و  دـیکأت  اهراتفر  اههدـیدپ و  يدوجو  ّتیفیک  تخانـش  رب  یناـهیک  ناـفرع  رد 

هدـیمان يرازبایب  يایند  ای  لد و  يایند  قشع ، يایند  ای  نافرع و  ياـیند  دـنکیم ، یـسررب  ار  ناـسنا  یتسه و  يدوجو  ّتیفیک  هک  ییاـیند 
ام ياهتلاسر  زا  یکی  هک : دوشیم  زاربا  یناهیک  نافرع  رد  تسا و  نآ  رارسا  زا  زمر  فشک  یعون  یتسه ، ّتیفیک  یسررب  [ 94 . ] دوشیم

، اهرّوصت نیا  هک  میهدیم  ناشن  هدمآرب و  نافرع ، يایند  هئربت  ددصرد  قیقد ، حیـضوت  زمر و  فشک  اب  سپ  تسا ، ناریا » نافرع  يالتعا  »
ناهج رد  زمر ، فشک  نیا  زا  یعون  [ 96 [ ؛ تساهینیبرهاظ نیا  زا  رتقیمع  موب ، زرم و  نیا  يافرع  مالک  و  [ 95  ] هدوبن شیب  یمهافت  ءوس 
لها تسجزاـب . تقیقح  تقیرط و  تعیرـش و  هطبار  عوضوم  رد  ناوـتیم  ار  هاـگن  نیا  هشیر  دوـشیم . هدـهاشم  یناـهیک  ناـفرع  یـسانش 
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هب نطاب  نیا  زا  یناـهیک  ناـفرع  رد  [ 97 . ] دنرامـشیم نید  رهاظ  ار  تعیرـش  ربارب ، رد  دـننادیم و  تقیرط  نطاـب و  لـها  ار  دوخ  ناـفرع ،
فـشک ، » ّتیفیک هب  کـیدزن  ریبعت  دراد . هراـشا  يرهاـظ  لاـمعا  هب  هک  دریگیم  رارق  تیمک » ، » ّتیفیک ربارب  رد  دوشیم . ریبـعت  ّتیفیک » »

. تسا زمر »
فشک هب  یـسانش  ناهج  هزوح  رد  زمر  فشک  نیا  دنادیم . زمر  فشک  ّتیفیک و  یـسررب  ار  دوخ  تلاسر  یناهیک ، نافرع  بیترت ، نیدب 

زامن دننام  يرهاظ ؛ لامعا  هزوح  رد  هدیسر و  ناسنا ، هب  تبسن  يرگن » لکارف   » هاگدید هب  یسانش  ناسنا  رد  هدش ، یهتنم  یناهیک » روعـش  »
دوشیم لصاح  ادـخ  اب  طابترا  رد  هک  ار  ینایحو  نیمارف  يارجا  یفیک  ياـقترا  یناـهیک  ناـفرع  « ؛ دوشیم متخ  [ 98 « ] تادابع هفـسلف   » هب

اریز [ 100 [ ؛ دوشیم زین  نایدا  ریاس  لـماش  هدوبن و  مالـسا  نید  هب  رـصحنم  بتکم ، نیا  ییاـشگ  زمر  هزوح  [ 99 .« ] دهدیم رارق  هحولرس 
هناگادـج یناوـنع  رد  تقیقح  تقیرط و  تعیرـش و  هطبار  عوـضوم  [ 101 [ ؛ تسا یهلا  ناـیدا  ناـفرع  كرتشم  ماـع و  شخب  ناـفرع ، نیا 

: تسا رکذ  لباق  هتکن  دنچ  دش  هتفگ  شیپ  رطس  دنچ  رد  رد  هک  یبلاطم  هرابرد  اما  دوشیم  وگزاب 
؛ تسا ماهلا  دوهـش و  فشک و  هب  دنتـسم  یناهیک ، نافرع  رد  تاداـبع  هفـسلف  ناـیدا و  زومر  یتسه و  زمر  فشک  ّتیفیک و  یـسررب  فلا :
، ناهج هرابرد  ات  تسا  رادروخرب  ءاروام  هب  یناوارف  تـالاّصتا  زا  دریگیم  ارف  ار  تاـماهلا  نیا  هک  یـسک  دـهدیم  ناـشن  هتکن  نیا  [ 102]

رگید یسک  ایآ  اما  تسا  یناهیک  نافرع  راذگناینب  تاماهلا ، نیا  تفایرد  هدنیامن  نیلوا  تسیهیدب  دزادرپب . زمر  فشک  هب  تادابع  نایدا و 
؟! هن ای  دوب  دنهاوخ  رادروخرب  تاماهلا  هنوگ  نیا  زا  زین  يو  نادرگاش  دننام 

. تسا هتفرگ  رارق  رتشیب  هّجوت  دروم  ًاریخا  هک  تسیروما  زا  ماکحا  هفسلف  ب :
زا هک  یهلا  ماکحا  ّتیهاـم  [ 103 [ ؛ تسا هدوب  حرطم  مالـسا  ردـص  زا  هلأسم  نیا  هک  تسنیا  زا  یکاح  یمالـسا  تاـیاور  نآرق و  هعلاـطم 

يارب وا  تاروتـسد  هفـسلف  ّتلع و  ات  دنکیم  اضتقا  تسین  اور  وا  رب  یثبع  هدوهیب و  راک  چـیه  هک  هدـش  لزان  یمیکح  اناد و  يادـخ  يوس 
هتشذگ یتسه ، قیاقح  مامت  هب  وا  تسیهلا و  نایاپیب  ملع  ماکحا ، نیا  رودص  أشنم  هک  اجنآ  زا  اما  دشاب  وجتسج  شسرپ و  لباق  نابطاخم ،

یپ یهلا  ماکحا  رارسا  هفسلف و  هب  دناوتیمن  یسک  ره  اذل  تسا  رادروخرب  دودحم  یشناد  زا  ناسنا  تسا و  هاگآ  دوهش  بیغ و  هدنیآ و  و 
. تسا دودحم  زین  شنیرفآ  رارسا  هب  ندرب  یپ  رد  ام  شناد  هکنانچ  دربب 

تایآ و دـش  هراشا  هکنانچ  هلب  [ 104 . ] تسین اهنآ  هفسلف  نتـسناد  هب  طورـشم  اهنآ ، زا  ندرب  هرهب  ینید و  تاروتـسد  زا  تعاطا  ور  نیا  زا 
. تسا هدیسر  ماکحا  هفسلف  نایب  رد  یناوارف  تایاور 

دیکأت نیا  رب  انب  دناهدرک ؛ يراد  دوخ  یصخش  رظن  راهظا  زا  ماکحا ، هفسلف  هنیمز  رد  ینید  گرزب  نادنمشناد  ًابلاغ  نیشیپ ، هتکن  ساسا  رب 
. تسا ینید  نادنمشناد  مارم  زا  جراخ  یناهیک ، نافرع  رد  تادابع  هفسلف  رارسا و  فشک  رب 

قیرط زا  مه  تروص ، نیا  رد  صاخ ، یتدابع  صوصخم  هن  دـشاب و  قلطم  ّماع و  تروص  هب  رگا  تادابع  هب  طوبرم  ّرـس  زمر و  فشک  ج :
لقن اهنت ، دوش  وگزاب  نّیعم  یتدابع  يارب  یـصاخ  ّرـس  تسا  رارق  هک  اجنآ  اما  تسا  ریذـپ  ناکما  ماهلا ، فشک و  مه  تایاور و  مه  لقع ،

. تسا دمآراک  یناسفن ، ياوه  ناطیش و  تلاخد  زا  يراع  صلاخ و  فشک  ای  ربتعم 
[105 [ ؛ دناهتخادرپ نآ  نایب  هب  نافرع  لها  هک  دوشیم  هداد  صیخشت  یّصاخ  رایعم  نازیم و  قیرط  زا  ماهلا  فشک و  صولخ  تّحص و 

دار يرصان  یلع  هقلح /  نوسفا  ذخأم :
***********

تشونیپ
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ص 51. یناهیک ، نافرع  [ 1]
ص 78. رگید ، يرظنم  زا  ناسنا  [ 2]

ص 78. نامه ، [ 3]
ص 78 – 80. نامه ، هب : ك . ر . [ 4]

ص 215. نامه ، [ 5]
ص 22. نامه ، [ 6]

ص 73. لصا 13 ، یناهیک ، نافرع  [ 7]
ص 76. لصا 14 ، نامه ، [ 8]

ص 82. رگید ، يرظنم  زا  ناسنا  [ 9]
ص 15. نامه ، [ 10]

ص 55. یناهیک ، نافرع  صص 25 و 210 و  نامه ، هب : ك . ر . [ 11]
ص 18. رگید ، يرظنم  زا  ناسنا  [ 12]

هدـهاشم هدنـسیون  نانخـس  رد  روظنم ، نیا  رب  یناوارف  دـهاوش  تسا ؛ يّدام  یتسه  ناهج  یناهیک ، نافرع  رد  یتسه  ناـهج  زا  روظنم  [ 13]
.51 ، 47 ، 42 ، 41 ، 40 ، 39 ، 34 ، 32 تاحفص 31 ، رگید ، يرظنم  زا  ناسنا  هب : ك  هلمج ر . زا  دوشیم ؛

ص 41. نامه ، [ 14]
112 و 113. نامه ، هانپ ، نادزی  هللا  دی  ك . ر . [ 15]

. دناهدرک نایب  يونوق  ار  مود  هاگدید  هکرت و  نبا  ار  لوا  هاگدید  صص 76 و 77 . نامه  هانپ ، نادزی  هب : ك . ر . [ 16]
ص 32. نامه ، داژن ، ینیما  یلع  ص 73 و  نامه ، هانپ ، نادزی  هب : ك . ر . [ 17]

ص 76. لصا 14 ، ص 70 و  لصا 12 ، یناهیک ، نافرع  [ 18]
ص 80. لصا 18 ، نامه ، [ 19]

ص 18. رگید ، يرظنم  زا  ناسنا  هب : ك . ر . [ 20]
. باتک نیا  رد  مراهچ  لصا  لوا  دقن  هب : ك . ر . [ 21]

ص 35 – 39. رگید ، يرظنم  زا  ناسنا  ص 60 و  لصا 5 ، یناهیک ، نافرع  [ 22]
ص 68. لصا 10 ، یناهیک ، نافرع  [ 23]

ص 65. یمالسا ، نافرع  يرفعج ، یقت  دّمحم  هب : ك . ر . [ 24]
ص 261. نامه ، داژن ، ینیما  یلع  هب : ك . ر . [ 25]

. نامه يرفعج ، یقت  دّمحم  هب : ك . ر . [ 26]
ص 126. لصا 60 ، یناهیک ، نافرع  [ 27]

. مّوس شخب  نامه ، هانپ ، نادزی  هللا  دی  هب : ك . ر . [ 28]
ص 68. لصا 9 ، نامه ، [ 29]

ص 109. لصا 42 ، نامه ، [ 30]
ص 165. رگید ، يرظنم  زا  ناسنا  [ 31]

ص 166. نامه ، [ 32]
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ص 29. نامه ، [ 33]
لصا 42. دقن  یسررب و  هب : ك . ر . [ 34]

همدقم و اب  دـعاوقلا ، دـیهمت  هکرتلا ، دّـمحم  نب  یلع  نیدـلا  نئاص  ص 163 ، دـلج 1 ، ۀـیکملا ، تاحوتفلا  یبرع ، نبا  نیدـلا  یحم  [ 35]
ص 575. نامه ، هانپ ، نادزی  ص 180 ، یلاع 1360 ، شزومآ  گنهرف و  ترازو  تاراشتنا  نارهت ، ینایتشآ  نیدلا  لالج  دّیس  حیحصت :

ص 119. لصا 53 ، یناهیک  نافرع  هب : ك . ر . [ 36]
: هب ك . میرک ر . نآرق  اب  یناـهیک  ناـفرع  ياـههزومآ  يراـگزاسان  زا  يرگید  دراوم  يارب  زین  لصا 23 . دـقن  یـسررب و  هب : ك . ر . [ 37]

.67 ، 59 ، 43 ، 32 ، 31 ، 19 ، 18 ياهلصا 17 ، دقن  یسررب و 
فراعتم لقع  هن  تسا  رَّونم » لقع   » دوشیم بوسحم  قداص  بذاک و  ياهدوهـش  نایم  زیامت  يارب  نازیم  افرع ، هاگدید  زا  هک  یلقع  [ 38]

ص 85. نامه ، هانپ ، نادزی  یئاّشم .
ص 232. رگید ، يرظنم  زا  ناسنا  [ 39]
ص 63. لصا 6 ، یناهیک ، نافرع  [ 40]

ص 64. لصا 7 ، نامه ، [ 41]
ص 231. رگید ، يرظنم  زا  ناسنا  [ 42]

.57 لصا 3 ، یناهیک ، نافرع  [ 43]
.115 هرقب : [ 44]

. مشش مود و  لوا  لصا  دقن  یسررب و  هب : ك . ر . [ 45]
. تسا ییادخ  تیعقاو ، ّلک  هک  نیا  هب  داقتعا  مسیا . هتناپ  ای  ییادخ  همه  [ 46]

( ناهج یفن   ) یناهیکان ای  دنوشیم ، هتـسناد  گنـسمه  تعیبط  ادخ و  نآ  رد  هک  دشاب  ناهج ) تابثا   ) یناهیک ای  تسا  نکمم  ییادخ  همه 
ناـیدا و هاگـشناد  تاراـشتنا  نارهت ، ناـمجرتم ، هورگ  ناـهج ، ناـیدا  گـنهرف  زلنیه ، رآ . ناـج . دراـگنایم . موـهوم  ار  یّـسح  هبرجت  هک 

ص 674. ، 1389 بهاذم ،
یناهیک ص 51. نافرع  [ 47]

ص 49. نامه ، [ 48]

ص 42. نامه ، [ 49]
ص 43 نامه ، [ 50]
ص 50 نامه ، [ 51]

هدـهاشم یمالـسا  ياههزومآ  رب  بتکم  نیا  ياههزومآ  نیداینب  يانتبا  رگید » يرظنم  زا  ناسنا   » و یناهیک » نافرع   » ياـهباتک نتم  رد  [ 52]
. دوشیمن

ص 51. نامه ، هب : ك . ر . [ 53]
ص 71. رگید ، يرظنم  زا  ناسنا  هب : ك . ر . [ 54]

ص 36. ناهیک ، نافرع  مکی  هرود  هوزج  [ 55]
ص 22. رگید ، يرظنم  زا  نافرع  يرهاط ، یلع  دّمحم  [ 56]

ص 530. نامه ، يدیعس ، اباب  لگ  ص 641 . نامه ، مجعلا ، قیفر  هب : ك . ر . [ 57]
.165 هرقب : [ 58]

امن تیونعم  روهظون  شبنج  هدزاود  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1197زکرم  هحفص 1007 

http://www.ghaemiyeh.com


ّتبحم ینوزف  زا  تراـبع  قـشع  هَِّلل . ابُح  ُّدَـشأ  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  َو  ِِهلْوَـق : ِیف  ُّبُْحلا  ةَّدِِـشب ِ  ِنآ  ْرُْقلا  ِیف  ُْهنَع  ینک  َو  ۀَّبَحَْملا ِ  ٍطاَْرفإ  َوُـه  َو  [ » 59]
: هدومرف هدومن و  ریبعت  ّتبحم » تدش   » هب نآ  زا  نآرق  رد  تسا و 

. تسا رتدیدش  ادخ ، هب  ناشقشع  دنراد ، نامیا  هک  اهنآ 
ص 323. دلج 2 ، ق . 1405 ه . رداص ، راد  توریب ، ییحی ، نامثع  قیقحت : يدلج ،)  4  ) ۀیکملا تاحوتفلا  یبرع ، نبا  نیدلا  یحم 

ص 124. لصا 59 ، یناهیک ، نافرع  [ 60]
. نامه [ 61]
. نامه [ 62]

ص ج 64 ، ماَلَّسلا ؛ ِْهیَلَع  نیسح  ماما  هفرع  ياعد  ق . 1404 ه . ءافولا ، ۀسسؤم  توریب ، دلج ،)  110  ) راونالا راحب  یسلجم ، رقاب  دّمحم  [ 63]
.142

ص 56. ج 99 ، نامه ، [ 64]
ص 370. ج 94 ، نامه ، [ 65]

ص 79. رگید ، يرظنم  زا  ناسنا  [ 66]
.31 نارمع : لآ  [ 67]

، تمکح نارهت ، یتعیرـش ، هیـضرم  همجرت : غاـبد ، نـبا  یلازغ و  ياـههزومآ  یمالـسا : ناـفرع  رد  یهلا  قـشع  فوماـهاربآ ، نیماـینب  [ 68]
ص 41. ، 1388

ص 42. نامه ، [ 69]
ص 53. نامه ، هب : ك . ر . [ 70]

، تاداـبع ار . صاوخ  ّتیدوـبع ، دوـب و  ار  ناـنمؤم  ماوـع  تداـبع ، « ؛ دناهتـسناد تداـبع  زا  رتصاـخ  ار  ّتیدوـبع  ود  نآ  تواـفت  رد  [ 71]
. دوب تادهاشم  لها  تفص  تدوبع  ار و  تادباکم  باحصا  ّتیدوبع  دوب و  ار  تادهاجم  باحصا 

ّتیدوبع بحاص  وا  وا  اب  دنکن  یلیخب  لد  هب  سک  ره  دوب و  تدابع  بحاص  وا  دنکن  تقیاضم  هناحبـس  ّقح  اب  دوخ  سفن  هب  هک  سک  ره 
. دوب تدوبع  بحاص  وا  درادن  غیرد  وا  زا  حور  هک  سک  ره  دوب و 

. صیخلت اب  ص 518 . يدیعس ، اباب  لگ 
ص 52. ، 1379 نازرف ، نارهت ، ینافرع ، تاحالطصا  گنهرف  هوژپ ، شناد  رهچونم  [ 72]

ص 137. لصا 65 ، یناهیک ، نافرع  [ 73]
.45 سقرم 10 /  . 1387 ین ، رشن  نارهت ، رایس ، زوریپ  همجرت  میلشروا ، سدقم  باتک  ساسا  رب  دیدج  دهع  [ 74]

.27 اقول 22 /  نامه ، [ 75]
. لیجانا زا  هیآ  دص  زا  شیب  رد  [ 76]

ص 43. نامه ، هوژپ ، شناد  رهچونم ، [ 77]
.365 نامه ، يدیعس ، اباب  لگ  [ 78]

ص 55. یناهیک ، نافرع  [ 79]
ص 147. لصا 74 ، یناهیک ، نافرع  [ 80]

.45 نامه ، هوژپ ، شناد  رهچونم ، [ 81]
ص 384. نامه ، يدیعس ، اباب  لگ  [ 82]
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ص 383. نامه ، يدیعس ، اباب  لگ  [ 83]
صص 26 و 91. رگید ، يرظنم  زا  ناسنا  [ 84]

ص 100. لصا 33 ، یناهیک ، نافرع  90 و 91 و  صص 87 ، نامه ، [ 85]
: تسا نیا  تیب  حیحص  ص 23 . رگید ، يرظنم  زا  ناسنا  [ 86]

 … لد شوینب و  نم  ز 
ص 24. نامه ، [ 87]
ص 24. نامه ، [ 88]

ص 126. نامه ، [ 89]
ص 31. نامه ، [ 90]

ص 100. نامه ، [ 91]
ص 80. لصا 18 ، یناهیک ، نافرع  [ 92]

: هدمآ لصا 18  رد  [ 93]
نیا دشابیم و  یناهیک  روعـش  هکبـش  دّدـعتم  ياههقلح  هب  لاّصتا  داجیا  هب  زاین  هقلح ،)  ) یناهیک نافرع  یلمع  نافرع  زا  يرادرب  هرهب  يارب 

. تسا ینافرع  هخاش  نیا  کفنیال  لصا  تالاّصتا ،
ص 75. رگید ، يرظنم  زا  ناسنا  [ 94]

ینافرع تاـیبدا  رد  هک  تساـهنیا  دـننام  برطم و  زاـس ، گـنهآ ، صقر ، تاریبعت  زا  یخرب ، تسرداـن  ياـهتشادرب  هب  تسا  هراـشا  [ 95]
. تسا دوجوم  ناریا ،
ص 60. ناسنا ، [ 96]

،247 صـص 233 -  مهدزناش ، هرامـش  ناتـسمز 1381 ، نامـسآ ، تفه  همانلـصف  تعیرـش ، فّوـصت و  يروناـقآ ، یلع  هـب : ك . ر . [ 97]
لصفرس 4.

ص 7. صص 3 – 19 ، نامه ، هانپ ، دزیا  هثدحم  [ 98]
ص 5. نامه ، [ 99]

ص 7. نامه ، [ 100]
ص 2. دادرخ 1389 ، لامک ، هار  همانهام  رگید ، يرظنم  زا  نافرع  يرهاط ، یلع  دّمحم  [ 101]

ص 18. رگید ، يرظنم  زا  ناسنا  ص 7 و  نامه ، هانپ ، دزیا  هثدحم  [ 102]
. تسا ناوارف  هنیمز  نیا  رد  نآرق  ایآ  [ 103]

. دینک هعجارم  قودص  خیش  عیارشلا  للع  باتک  هب  دیناوتیم  مک  تسد  تایاور  هنیمز  رد 
ص 23 – 25. ، 1382 تمصع ، مق ، ماکحا ، رارسا  هفسلف و  يدیحو ، دّمحم  هب : ك . ر . [ 104]

ص 14. ، 1373 رشنلل ، ءارسالا  راد  مق ، ةالصلا ، رارسا  یلمآ ، يداوج  هللا  دبع  [ 105]

یناهیک نافرع  ییارگ  درخ  رب  يدقن 

هبذج و نوچ  صاخ  ياههبرجت  هار  زا  هک  دوشیم  یفرعم  نافرع  یتفرعم ، ياهشور  زا  یکی  تقیقح ، نتفای  یسانش و  تفرعم  ثحبم  رد 
هتفای تسد  ینطاب  نیقی  هب  دـنکیم  روصت  هک  دـنکیم  ساسحا  دوخ  دوجو  رد  ار  یتاـیبرجت  درف  دریگیم و  تروص  یناـفرع  ياـههسلخ 
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. تسا
کی یـسانش  تفرعم  شور  نیا  تسا  هیجوت  لباق  یـسانشناور  ملع  رظن  زا  هتـشاد و  یناور  هبنج  اههسلخ  هبذج و  نیا  هکنیا  زا  رظن  فرص 
شور هار و  دومن و  لالدتسا  ناوتب  نآ  اب  ات  تسین  یلقع  راب  چیه  لماح  اما  تسا ، یناور  صوصخ  هب  ياهتلاح  یصخش و  یبرجت  شور 

اب هطبار  نتفای و  ناـنآ  هک  ارچ  داد  رییغت  لالدتـسا  قطنم و  اـب  ناوتیمن  مه  ار  يدارفا  نینچ  رظن  دومن و  مسرت  تقیقح  نتفاـی  يارب  یلمع 
هبذـج و تلاح  دـنوش . هاگآ  دولآزمر  روما  نیا  زا  دـنناوتیمن  ناـمرحم  اـن  هک  راگدـیرفآ  دوخ و  ناـیم  دـننادیم  يزار  کـی  ار  تقیقح 
رد ار  يونعم  ینافرع و  ياهتلاح  هدام  نیا  فرـصم  اب  درف  هک  تسا  سکا  لـثم  ازمهوت  داوم  فرـصم  هب  هیبش  تلاـح  یناور  ياـههسلخ 

. دنکیم هبرجت  دوخ  دوجو 
ناور نهذ و  رد  دنکیم  شالت  هدش و  رود  یعقاو  يایند  زا  درف  شور  نیا  رد  هک  تسا  نآ  یسانش  تفرعم  شور  نیا  رد  یساسا  لکـشم 
لابند هب  یسانش  تفرعم  ثحبم  رد  ام  هک  یلاح  رد  دهد . تبسن  تقیقح  نتفای  هب  ار  تامهوت  يرـس  کی  دوش و  کیدزن  تقیقح  هب  دوخ 

تقیقح مهوت  هکنیا  هن  میوش  رتکیدزن  تقیقح  هب  ات  مینک  ذاختا  یگدنز  رد  ار  يرت  حیحص  شور  هار و  میناوتب  ات  میتسه  تقیقح  نتفای 
یملع و تاعوضوم  نایب  اب  دـناهدومن  شالت  هقلح  ای  یناـهیک  شوه  هکبـش  ماـن  هب  یهورگ  ریخا  لاـس  دـنچ  رد  هتبلا  میرورپب . نهذ  رد  ار 

. دننک یفرعم  یملع  یلقع و  ار  یتفرعم  شور  نیا  یملع  ياهتیعقاو  اب  نافرع  ندرک  وسمه 
ملع نیب  قیمع  فاکـش  کی  میوشیم  هجوتم  مینکیم ، هعلاطم  نافرع  ملع و  هطبار  دروم  رد  ار  هورگ  نیا  تارظن  هطقن  ام  هک  یماگنه  اما 

یتسه همه  للع  دننک و  رپ  ار  فاکش  نیا  هیجوت  ریـسفت و  اب  دنراد  شالت  یتفرعم  شور  نیا  ناغلبُم  هک  دراد  دوجو  هورگ  نیا  ياهرواب  و 
یملع ياههتفای  هب  امیقتـسم  ار  نیـشیپ  تارظن  بحاص  نارعاش و  تارظن  راعـشا و  ریـسفت  هیجوت و  نیا  هار  رد  دـنهد و  طـبر  ناـفرع  هب  ار 

هب تسا  دقتعم  دنادیم و  هدام  يژرنا و  روعش ،)  یهاگآ (  ار  يدام  ناهج  یلصا  راتخاس  یناهیک  شوه  هکبـش  دنهدیم . طبر  رـشب  زورما 
نانآ دـهد . تهج  ار  یتکرح  مظن و  نینچ  دـناوتب  ات  دـشاب  هتـشاد  دوجو  یتسه  ناهج  رد  دـیاب  مه  یهاـگآ  رـصنع  يژرنا  هداـم و  زا  ریغ 

: دننکیم نایب  نینچ  ار  ناسنا  لولس و  روعش  رب  مکاح  نیناوق 
دوشیم لماش  ار  لولس  نآ  فیاظو  حرش  هک  هدوب  دوخ  درف  هب  رصحنم  روعش  ياراد  لولس  کی   - 1»

دنکیم نییعت  ار  لولس  نآ  هفیظو  حرش  روعش ي و  تیفیک  هک  تسا  ناسنا  ینهذ  دبلاک  هدهع  رب  یلولس  روعش  رب  تراظن   - 2
دریگیم تروص  ینهذ  دبلاک  قیرط  زا  یناهیک  روعش  هکبش  لولس و  روعش  طابترا   - 3

. تسا عشعشت  ياراد  روعش   - 4
دنراد رارق  رگیدکی  یتاعشعشت  روعش  ریثأت  تحت  رگیدکی  رانک  رد  ازجا 
تسی روعش  تاعشعشت  ياراد  زین  ناسنا  يرامیب  تاساسحا و  راکفا ،  - 5

ار تیرشب  هعماج و  هداوناخ ، یعمج  حور  بیترت  نیا  هب  هداد  لیکـشت  ار  هعومجم  نآ  یعمج  حور  دارفا  یتاعـشعشت  روعـش  هعومجم   - 6
. تشاد میهاوخ 

. تسا حالصا  لباق  هدام  روعش  قیرط  زا  مهو  یناهیک  روعش  قیرط  زا  میقتسم ، روط  هب  مه  لولس  روعش   - 7
هضراع اب  هدادن و  خر  یهابتشا  هنوگ  چیه  دوشیم ، ماجنا  یناهیک  روعش  قیرط  زا  میقتـسم  روط  هب  یلولـس  روعـش  حالـصا  هک  ینامز   - 8

روعش هکنیا  ناکما  ًایناثو  هتشاد  دوجو  طلغ  صیخشت  ناکما  الوا ، مینکیم ، هدافتسا  هدام  روعـش  زا  هک  ینامز  دش ، میهاوخن  وربور  یبناج 
شناد هک  درف  کی  يارب  لوصا  نیا  تسخن  هاگن  رد  دراد ». دوجو  دشاب ، بسانمان  يرگید  لولس  يارب  بسانم و  یـصاخ  لولـس  يارب  ي 

اما تسا ، هجوت  روخ  رد  دنسپ و  دروم  رگا و  وغا  رایـسب  دشاب  هتـشادن  یـسانش ) لولـس  ملع   ) يژولوتیـس ثحابم  هنیمز  رد  یفاک  هعلاطمو 
یثحابم نینچ  اب  راب  نیتسخن  هک  يدارفا  ات  هدش  نایب  ییابیز  هویش  هب  يراکتسد  هطلغم و  اب  یملع  بلاطم  تسیملع و  شزرا  هنوگ  ره  دقاف 
یناهیک روعـش  نیا  اب  رامیب  دارفا  طابترا  هار  زا  هک ، دنکیم  اعدا  یناهیک  نافرع  هکبـش  دنریگب . رارق  ریثأت  تحت  یبوخ  هب  دـنوشیم  انـشآ 
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هنوگ چـیه  نامرد  عون  نیا  هک  دـندقتعم  دـننکیم و  قـالطا  یناـمردارف  ناـمرد  عون  نیا  هب  هک  دـنک  ناـمرد  ار  ناراـمیب  هیلک  تسا  رداـق 
هیلک یناهیک  شوه  اب  طابترا  هار  زا  دشاب  رداق  یناوخ  زجر  اعدا و  زا  رتارف  رگا  هکبـش  نیا  درادـن . هدـش  نامرد  درف  يارب  یبناج  ضراوع 

تیرـشب هب  هکنآ  زا  هتـشذگ  دـنک ، نام  رد  ار  یکیتنژ  يدازردام و  ياهيرامیب  ناطرـس ، لـثم  جـالعلا  بعـص  ناراـمیب  هلمج  زا  ناراـمیب 
دقتعم هک ، رـشب ، زورما  ملع  فالخ  رب  هک  دنک  تباث  دناوتیم  دهدیم ، تاجن  تالکـشم  نیرتگرزب  زا  ار  ناسنا  هدومن و  یگرزب  تمدخ 

تسا و هدروآ  دیدپ  لکـش  نیا  هب  ار  یتسه  ماظن  يدام  ارف  شوه  تسا ، ناهیک  رد  دوجوم  ماظن  عون  هدـننک  نییعت  کیپورتنآ  لصا  تسا 
تالکـشم رگید  زا  يرایـسب  ياشگ  هار  ییاعدا  نینچ  درک و  دـهاوخ  داحیا  یملع  ياهرواب  رد  یفرگـش  رایـسب  تاریثأـت  تروص  نیا  رد 

. دوب دهاوخ  یملع 
رشب دارفا  همه  هب  ناکم  ره  نامز و  ره  رد  دناوتیم  افش  نیا  درادن و  رب  رد  ياهنیزه  نیرتکچوک  شور  نیا  رد  نارامیب  يافش  هک  اجنآ  زا 

دناسرب هجیتن  هب  رتعیرس  هچ  ره  ار  میظع  تفرعم  نیا  گرزب و  تمدخ  نیا  هک  تسین  گنرد  ياج  یناهیک  شوه  هکبش  يارب  دنک  کمک 
هب لصتم  تسین و  یهاو  ياهمهوت  اهنت  نافرع  هک  دـنریذپب  دـنراذگب و  هحـص  دوخ  نارامیب  يافـش  رب  ناـهج  یکـشزپ  یملع و  زکارم  اـت 

رتارف هک  دریذپیم  رگ  لالدتسا  رشب  هک  تسا  تروص  نیا  رد  ددرگیم . نآ  لابند  ناهج  درگ  تسد ، هب  غارچ  رشب  هک  تسیتقیقح  نامه 
رد ار  نتسیز  دیما  دهدب و  افش  ار  يداز  ردام  روک  دنک ، فقوتم  ار  یناطرس  ياهلولس  دشر  دناوتیم  يدام  قوف  للع  کی  يدام  للع  زا 

ياهشور زورما  هب  ات  تخانشار  دوخ  رشب  هک  ینامز  زا  اما  دیامن . هدنز  دنکیم  يرامش  هظحل  ار  دوخ  گرم  ياهتعاس  هک  يرامیب  لد 
ارف ياهورین  اب  یطابترا  نایعدـم  زا  يرایـسب  فالخ  رب  اهنآ  زا  مادـک  چـیه  هک  هتفر  راک  هب  نارامیب  يافـش  نیقلت  تهج  رد  يدایز  یناور 

. مینکیم هراشا  نآ  زا  ياهنومن  هب  هک  دناهدرک  رازگ  رب  ار  يددعتم  ياهنومزآ  اهنامرد  عون  نیا  یـسرب  تهج  نادنمـشناد  درادن ، يدام 
درد زا  هک  یفلتخم  نارامیب  يور  رب  اکیرمآ  سازگت  ياهناتـسرامیب  زا  یکی  رد  هک  تسیلزوم  رتکد  نومزآ  اهنومزآ  نیا  زا  هنومن  کـی 

ار هورگ  کی  درک . میـسقت  هورگ  ود  هب  دنـشاب  علطم  ناشدوخ  هکنآ  نودب  ار  دوخ  نارامیب  وا  داد . ماجنا  دـندربیم ، جـنر  لصافم  دـیدش 
يور یحارج  لمع  هکنآ  نودـب  يدـعب  هورگ  يارب  اما  دومن . عفر  یحارج  لمع  هلیـسوب  ار  اـهنآ  لکـشم  داد و  رارق  یحارج  لـمع  تحت 
يارب هک  درک  دومناو  نانآ  ناهارمه  نارامیب و  هب  درک و  يزاب  اهنآ  يارب  ار  یـشیامن  یحارج  لمع  کی  اهنت  دـهد ، ماـجنا  اـهنآ  لـصافم 

. تسا هداد  ماجنا  لصافم  یحارج  لمع  اهنآ 
کی هب  یـشیامن  یحارج  لمع  زا  دـعب  یحارج و  لمع  زا  سپ  ناراـمیب  زا  هورگ  ود  ره  هک  دومن  هدـهاشم  بجعت  لاـمک  اـب  یلزوم  رتکد 

. تسا هدش  هتساک  اهنآ  درد  زا  هزادنا 
یحارج لمع  دناهتـشاد  نامیا  هکنیا  لیلد  هب  اـهنت  دـناهدش  هداد  رارق  یـشیامن  یحارج  لـمع  تحت  هک  يدارفا  هک  دیـسر  هجیتن  نیا  هب  وا 

هدرک ادیپ  نیکست  اهنآ  درد  هجیتن  رد  دننکیم  یتمالس  ساسحا  مه  یـشیامن  یحارج  لمع  نیا  زا  سپ  دهد  همتاخ  اهنآ  درد  هب  دناوتیم 
. تسا

تـسناوت روشرپ  رایـسب  هبطخ  کی  طسوت  دوب ، رادروخرب  یبوخ  رایـسب  نایب  نف  زا  هک  قذاح  رونخـس و  شیـشک  کـی  رگید  ینومزآ  رد 
هبطخ نیا  داریا  زا  سپ  نابطاخم  نیا  زا  يداـیز  دادـعت  هک  یلکـش  هب  دـنک  مهارف  دوخ  ناـبطاخم  يارب  ار  یناـحور  رکفت  هسلخ و  تلاـح 
ياج هب  يرگید ، بسانم  تیعقوم  رد  نارگ  نومزآ  دنیآ . قئاف  دوخ  ياهيرامیب  تالکـشمزا و  يرایـسب  رب  دناهتـسناوت  هک  دـندرک  مالعا 

فصو فعش  روش و  قذاح  شیشک  نوچمه  تسناوت  رگیزاب  نیا  دندرک و  یهار  هبطخ  داریا  يارب  ار  ییاناوت  رگیزاب  بیطخ  شیشک  نآ 
لامک اب  نارگ  نومزآ  دنتفر ، ورف  یناور  هسلخ  تلاح  هب  بطاخم  تیعمج  زا  يدایز  هدع  مه  زاب  هک  یمـسق  هب  دهدب  سلجم  هب  يریذپان 

يرایـسب رب  دناهتـسناوت  هباطخ  نیا  زا  سپ  هک  دندرک  مالعا  ناگدنونـش  زا  يدایز  هدع  مه  نومزآ  نیا  زا  سپ  هک  دندرک  هدهاشم  بجعت 
. دننک هبلغ  دوخ  ياهيرامیب  تالکشم و  زا 

دنک رواب  هک  دریگب  رارق  یطیارـش  رد  زغم  رگا  هک  دهدیم  ناشن  ار  ناسنا  زغم  هدـیچیپ  رایـسب  راتخاس  ییاناوت و  تسد  نیا  زا  تاعوضوم 
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بارطضا یمارآ و  ان  ای  درد  ساسحا  درف  دوشیم  ببس  هک  ياهدادنورب  نداتسرف  زا  درادن  دوجو  درف  يارب  يرامیب  ای  لکشم  سپ  نیا  زا 
شمارآ نامرد و  ساـسحا  هدـش و  هتـشادرب  درف  نهذ  زا  تالکـشم  راـشف  اـی  درد  ساـسحا  باـسح ، نیا  اـب  دـنکیم و  يراد  دوخ  دـنک ،

. دنکیم
. تسا هدش  لح  وا  لکشم  ای  هتفای  افش  هک  دنکیم  روصت  درف  اما  هدشن  لحو  نامرد  هب  زونه  لکشم  ای  يرامیب  تقیقح  رد 

رد هدمآ ، درگ  درف  فارطا  هک  دـنادیم  یفنم  يژرنا  زا  ياهلاه  ار  نآ  لیلد  هدرک و  همجرت  سوسحمان  گرم  ار  يزغم  گرم  هقلح  هکبش 
یناتحت ياهتمـسق  اما  دننیبیم  بیـسآ  دنراد  هدـهع  رب  ار  تاعالطا  شزادرپ  هفیظو  هک  زغم  یناقوف  ياهتمـسق  یملع  رظن  زا  هک  یلاح 

یتایح لامعا  رظن  زا  درف  تهج  نیا  هب  دـنهد ، ماـجنا  ار  دوخ  هفیظو  دـنناوتیم  زونه  دـنراد  هدـهع  رب  ار  یتاـیح  لاـمعا  لرتنک  هفیظو  هک 
فلتخم ياهنکـسا  يرادرب و  سکع  اب  ناکـشزپ  اجنیا  رد  درادـن . ندـب  رب  یلرتنک  چـیه  زغم  اما  تسا  ملاس  بلق  نابرـض  سفنت و  نوچ 

. دننکیم ییاسانش  ار  زغم  هدید  بیسآ  ياهتمسق 
زغم دوخ  هدهع  رب  رکفت  نوچ  ینورد  ياهنامرف  تالاعفنا و  لعف و  یتح  ندـب و  ياهتمـسق  همه  لرتنک  هک  دـهدیم  ناشن  عوضوم  نیا 

. تسا
درف دوش و  فرطرب  لکـشم  یتدـم  زا  سپ  تسا  نکمم  هک  تسا  ندـب  یتایح  ياـضعا  زا  یکی  ندـید  بیـسآ  زا  یـشان  مه  یکیزیف  زغم 

نژیسکا دوبمک  رثا  رب  دبک و …  شش ، بلق ، زغم ، نوچ  یتایح  ياضعا  ياهلولس  هیلک  هک  دهدیم  خر  ینامز  یعطق  گرم  دنامب . هدنز 
هک تسیرتویپماک  ربا  زغم  تسا  دـقتعم  هقلح  هکبـش  دـنهدب . تسدزا  ار  دوخ  یتایح  فیاظو  ماـجنا  ییاـناوت  اـی …  یمـس  داوم  دوجو  اـی 

. تسا رشب  يدامارف  دُعب  نآ  روتارپا 
. دننکیم هسیاقم  رتویپماک  اب  ار  زغم  هک  تسا  نآ  هورگ  نیا  هابتشا  اما 

. دشاب تاعالطا  شزادرپ  شاهفیظو  اهنت  هک  تسین  رتویپماک  زغم 
مینک ناونع  ناوتیم  مینک  هسیاقم  رتویپماک  اب  ار  تادوجوم  زغم  نیرتهداس  میهاوخب  مینک و  رظن  فرـص  مه  ناسنا  هدـیچیپ  زغم  زا  رگا  ام 

هب دوخ  متـسیس  نورد  رد  ار  طیحم  تارییغت  هک  دراد  ار  یگژیو  نیا  یهدـنامزاسدوخ ، ییاـناوت  نتـشاد  لـیلد  هب  هدـنز ، دوجوم  زغم  هک ،
. دنک ریوصت  هتفای  نامزاس  یلکش 

زا هک  تسیریوصت  ناـمه  شنکاو  نیا  دـهدیم و  ناـشن  شنکاو  دوخ  زا  جراـخ  طـیحم  تارییغت  هب  تبـسن  هدـنز  متـسیس  رگید ، ناـیب  هب 
. تسا یهاگآ )  ) ییامنزاب موهفم  نامه  نیا  دوشیم و  سکعنم  هدنز  يدام  يایوپ  راتخاس  رب  طیحم ، ياهینوگرگد 

متسیس رب  جراخ  ناهج  ساکعنا  نیمه  زا  هژیو  یلکش  هب  دوشیم و  انعم  یـسح  هاگتـسد  نیداینب  درکراک  ناونع  هب  رتشیب  هزورما  ییامنزاب 
. دنکیم تلالد  هدنز 

زا هک  دوش  هدـیچیپ  ردـقنآ  یمتـسیس  رگا  یبصع . متـسیس  نورد  رد  طیحم ، تارییغت  ندـنایامنزاب  ییاناوت  زا  تسا  تراـبع  یهاـگآ  سپ 
. تسا هاگآدوخ  متسیس  نآ  هاگنآ  دشاب ، هتشاد  ییامنزاب  شدوخ  رد  مه  شدوخ 

طباور زا  ياهکبـش  بلاق  رد  طیحم  ییامنزاب  ییاناوت  یهاـگآ  دوشیم . دادـملق  یهاـگآ  صاـخ  تلاـح  کـی  اـنعم ، نیا  هب  یهاـگآدوخ 
، حالطـصا هب  دریگب و  رب  رد  مه  ار  دنیآرف  نیمه  دوخ  ییامنزاب  هک  تسیهاگآ  زا  صاخ  لکـش  یهاگآدوخ  تسیتاعالطا و  یـشزادرپ و 

. دریگب دوخ  هب  عاجرا » دوخ   » یتلصخ
ناگزمر بلاق  رد  ار  نآ  هدرک و  ییامنزاب  ار  جراخ  ناهج  اهنت  هن  هک  دناهدمآ  دیدپ  ییاهمتـسیس  لماکت ، ریـس  رد  هک  تسانعم  نادب  نیا 

يراذگزمر دـنیآرف  دوخ  دـناهدناباتزاب و  دوخ  نورد  رد  رگید  راب  مه  ار  ییامنزاب  دـنور  نیمه  دوخ  هک  دـناهدرک ، يراذـگ  دـک  یـسح 
. دناهدرک يراذگزمر  رتهدیچیپ  یحطس  رد  رگید  راب  ار  یسح  ياههداد 

یگدنکارپ رگید ، يوس  زا  دراد . رارق  نآ  رد  یبصع  هدـنزادرپ  هاگتـسد  هک  تسیتلاح  يرایـشه  دـنمانیم . يرایـشه »  » ار یهاگآ  حوطس 
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. تسا نکمم  زین  جنرغب  اما  هوکش  اب  هاگتسد  نیا  نودب  یگداس  هب  اقب  هک  دهدیم  ناشن  يروناج ، ياههنوگ  نایم  رد  یهاگآدوخ  كدنا 
. تسا ناسنا  دراد ، دوجو  تیعطق  شندوب  هاگآدوخ  دروم  رد  هک  يروناج  اهنت 

. دنکیم تلالد  ناشیا  رد  یهاگآدوخ  زا  یلکش  روضح  هب  هک  دراد  دوجو  هدننک  عناق  ییاههناشن  نیفلد ، لیروگ و  هزناپماش ، دروم  رد 
ییانثتسا يرما  یهاگآدوخ  ور  نیا  زا  داد . تبسن  روبنز  هچروم و  هب  ناوتیم  ار  تلاح  نیا  زا  یلکـش  رتبیرغ ، رتمک و  يدهاوش  ساسا  رب 

. تسا ییانثتسا  تادوجوم  رد 
شیوخ رمع  زا  یـشخب  رد  اهنت  زین  نانآ  دـناهدرورپ و  دوخ  رد  ار  یهاگآدوخ  تیلباق  يروناج  ياههنوگ  زا  رامـش  تشگنا  يرامـش  اهنت 

. تسا يرایشوه  زا  ییانثتسا  هژیو و  یتلاح  یهاگآدوخ  ور  نیا  زا  دنرگنیم . ناهج  هب  هناهاگآدوخ 
نکسا و قیرط  زا  نادنمشناد  یهاگ  مییامن . هعلاطم  تقد  هب  ار  زغم  نامتخاس  دیاب  مینک  یسرب  ار  عوضوم  نیا  میهاوخب  رگا  رگید  رظنم  زا 

دروم هرابود  ار  زغم  درکراک  دـناهدش  يزغم  هعیاض  راچد  هک  يدارفا  زغم  یـسرب  اب  یهاگ  دـنهدیم و  ماـجنا  ار  راـک  نیا  يرادرب  سکع 
. تسا هتشاذگ  درف  رب  يریثأت  هچ  تاعیاض  نیا  دنوش  هجوتم  ات  دنهدیم  رارق  یسرب 

ییاونـش و ییانیب ، هناگ  هس  زکارم  نیب  تاعالطا  كرد  ندرک و  گنهامه  لوؤسم  هک  زغم  هکینرو  تمـسق  هب  ندـید  بیـسآ  لاـثم ، يارب 
. دشاب هتشادن  دوخ  ياهرادید  زا  یتسرد  كرد  درف ، دوشیم  بجوم  تسا ، یسح 

ینبم دنک  رداص  ینامرف  ات  دهد  روتـسد  هظفاح  تمـسق  هب  تسین  رداق  وا  زغم  دنک  هدهاشم  ار  يزیچ  هچ  نونکا  دوش  لاؤس  وا  زا  رگا  ًالثم 
. تسا تخرد  شمان  لاثم  ناونع  هب  هدید و  مه  هتشذگ  رد  دنیبیم  هچنآ  وا  هکنیا  رب 

. تسا تخرد  کی  نیا  دیوگب  زغم  كرد  يروآدای و  تمسق  هب  دناوتیمن  هدید  بیسآ  هکینرو  نوچ  اما  دنیبیم  ار  تخرد  وا 
. دنکیم ساسحا  ار  زیچ  هچ  دونشیم و  هچ  دنادیمن  درف  دیآیم و  دوجو  هب  یلکشم  نینچ  مه  سح  ياونش و  دروم  رد 

زغم دوخ  زا  جراخ  زغم  كرد  زکرم  دوب  رارق  رگا  تسا ، زغم  دوخ  تاعالطا  شزادرپ  كاردا و  زکرم  هک  دهدیم  ناشن  عوضوم  نیا  نایب 
نیا ییانیب  باصعا  زا  مادک  چیه  نوچ  دنیبیم  ار  يزیچ  هچ  تسنادیم  دـیاب  يدرف  نینچ  تسا  زغم  جراخ  هدـهع  رب  شیروتارپا  ای  دـشاب 

. دناهدیدن بیسآ  درف 
. دنک ریسفت  ار  دوخ  تادهاشم  دناوتیمن  وا  هدید و  بیسآ  وا  ییاونش  كرد  زکرم  اهنت 

وا رـس  هب  ياهلیم  راک  نیح  رد  دوب ، یقالخا  شوخ  طبـضنم و  رهاـم ، رگراـک  هک  جـیگ  ساـنییف  من  هب  ياهلاـس  ناوج 25  لاس 1848  رد 
اما دیدرگ  جراخ  یناشیپ  زا  دش و  دراو  رس  تشپ  زا  هلیم  هک  دوب  یلکش  هب  هبرض  دید . بیسآ  وا  زغم  یناشیپ  بول  تمـسق  درک و  تباصا 

. تفای رییغت  لماک  روط  هب  وا  تیصخش  اما  دندوب  ملاس  وا  ندب  ياهتمسق  هیقب  ملکت و  ساوح ، نوچ  دیدن  بیسآ  زغم  رگید  ياهتمسق 
. دوب هتفای  رییغت  لزلزتم  لدود و  جوجل ، رگشاخرپ ، يدرف  هب  وا  تیصخش  هکلب  دوبن  مظنم  هلصوح و  اب  قالخا ، شوخ  رهام ، رگید  سانییف 

بیـسآ هب  طوبرم  كرادـم  همجمج و  رطاخ  نیا  هب  درک  یـسانشناور  ملع  هب  یگرزب  ياهکمک  سانییف  راتفر  زغم و  دروم  رد  تاـقیقحت 
رایـسب يزغم  ياـهدرکراک  تخانـشو  یـسانشناور  ملع  هک  اـجنآ  زا  دوشیم . يرادـهگن  دراوراـه  هاگـشناد  هزوم  رد  نونکا  مه  وا  يزغم 

دنناوتیمن الثم  دـنرادن ، زغم  ياـهدرکراک  زا  يرایـسب  هب  تبـسن  یعقاو  تینهذ  هتـشر  نیا  نایوجـشناد  زا  يرایـسب  یتح  تسا و  هدـیچیپ 
شناد نیا  زا  يرایـسب  ای  هدرک .، يروآ  عمج  دوخ  فارطا  طیحم  زا  هک  تسیتاـعالطا  زغم و  نیمه  هب  هتـسباو  تیـصخش  هک  دـننک  مسجت 

، هدیچیپ دنیآرف  دنناوتن  يدام  ياهنورون  یتشم  دسریم  رظن  هب  هک  ندرک  رکف  لمع  ای  دنرادن . گرم  هعقاو  زا  یتسرد  كرد  ناگتخومآ 
هار زا  هک  تسیداـم  ریغ  روـتارپا  کـی  هدـهع  هـب  هداـعلاقراخ  لاـمعا  نـینچ  سپ  دـنهد ، لکـش  رـشب  دوـجو  رد  ار  ندیـشیدنا ، نوـچمه 

رکفت زرط  عون  نیا  هتبلا  دزاسیم ! رـسیم  زغم  يارب  ار  تیـصخش  ای  ندیـشیدنا  نوچمه  ياهدیچیپ  دـنیآرف  دوخ ، ياهنامرف  ای  تاعـشعشت 
. تسا روآ  هدنخ  رایسب  دنراد ، زغم  ياهدرکراک  یسانشناور و  ملع  اب  لماک  ییانشآ  هک  یناسک  يارب 

چیه هک  دننالوبقب  درف  هب  ار  ییاهرواب  دننک و  هدافتـسا  وس ، یهاگآ  مدـع  نیا  زا  هتـسنادن  ای  هتـسناد  يرایـسب  ات ، هدـش  ثعاب  عوضوم  نیا 
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، دناهتشاد زغم  فلتخم  ياهدرکراک  یسانشناور و  ملعاب  لماک  ییانـشآ  هکنآ  اب  یناهیک  نافرع  ناراذگ  هیاپ  درادن . یملع  كردم  دنس و 
رـشب یناور  ياـههبنج  زغم و  فـلتخم  ياـهدرکراک  دروـم  رد  هدرک و  هدافتـسا  وـس ، دوـخ  ناـبطاخم  تراـهم  صـصخت و  نادـقف  زا  اـما 

ياهدنیآرف لیالد  تلع و  اما  دنتسه  انشآ  یسانشناور  دیدج  ملع  اب  اهنآ  درادن . یملع  تهاجو  چیه  هک  دناهدومن  یفلتخم  ياهرظنراهظا 
اوغا رتشیب  ار  دوخ  بطاخم  هکنیا  يارب  دنهدیم و  طبر  رـشب  يدام  ارف  دعب  هب  یکردـم  دنـس و  چـیه  یب  یمیدـق  هفـسالف  دـننام  ار  يزغم 

تاعوضوم هک  يرواب  شوخ  هداس و  دارفا  قیوشت  تهج  رد  دننکیم و  میسقت  اناد  رپوس  اناد و  هداس ، دارفا  هورگ  هس  هب  ار  اهناسنا  دننک ،
رس نخس  داد  دنریزپیم ، لالدتـسا  كردم و  دنـس و  اب  ار  دیدج  بلطم  ره  هک  ییاناد  دارفا  شهوکن  رد  دنریزپیم و  یتحار  هب  ار  دیدج 

يرواد تسرد و  طلغ و  ياـههنیزگ  قاـبطنا  تیعقاو و  هب  ندیـسر  يارب  رـشب  رازبا  اـهنت  مینادیم  اـم  همه  هک  تسیلاـح  رد  نیا  دـنهدیم .
اب ناسنا  زیامت  هجو  اهنت  دنک و  باختنا  ار  دوخ  تسرد  هار  دناوتیم  لالدتـسا  اب  اهنت  ناسنا  تسا و  رـشب  درخو  لقع  اهنآ  دروم  رد  ندرک 

: تسا دقتعم  هقلح  هکبش  هک  یلاح  رد  تس . وا  يریذپ  قطنم  يرگ و  لالدتسا  نیمه  تادوجوم  رگید 
لابند ار  لد  راک  دهاوخب  ناسنا  اجک  ره  دنکیم و  تفلاخم  دشاب  هتـشادن  سوملم  يدام و  عفانم  هک  ییاهراک  اب  هتـسویپ  لقع  نیا  رب  انب  »
تدش هب  لقع  دنک ، ادیپ  فراعتم  ریغو  ییاروام  هبرجت  دهاوخب  صخـش  هک  یتقو  هنومن ، يارب  دهدیم . ناشن  هناتخـسرس  تفلاخم  دـنک ،

: تفگ دیاب  خساپ  رد  دوشیم ». رکنم  ار  ییایند  نینچ  دوجو  یلک  هب  هداد و  ناشن  شنکاو 
؟ تسا مادک  لد  راک 

اهنت هن  بسانم  تیعقوم  رد  هک  تسا  زغم  هدـهع  رب  یـساسحا  یقـشع و  یفطاـع ، لـئاسم  دراد و  هدـهع  رب  ار  نوخ  ژاـپمپ  هفیظو  اـهنت  لد 
. دنکیم یساسحا  ياهتلاح  ياریذپ  ار  ندب  فلتخم  ياهنومروه  حشرت  نامرف  اب  هکلب  دنکیمن  داجیا  لالتخا 

هدش تباث  مه  رـشب  یگدنز  لوط  رد  دنکیم  يریگولج  ناسنا  ندروخ  بیرف  زا  لقع  دییوگیم ، هک  تسا  تسرد  امـش  رگید  نخـس  اما 
نیا هچ  رگا   ) ار دوخ  یگدـنز  تیعقاو  دـهاوخیم  وا  زا  هتـشادرذح و  رب  رگا ي  وغا  یتسرپ و  هفارخ  يرگوداج ، زا  ار  ناسنا  هراومه  هک ،

رامیب دوخ  ینامرد  ارف  شور  اب  دیناوتب  امـش  رگا  هتبلا  دراد . یفابلایخ  تامهوت و  رد  هشیر  هک  دنکن  یتقیقح  يادـف  دـشاب )  یبسن  تیعقاو 
هن لقع  دیهد ، افش  یعقاو  لکـش  هب  ار  نارامیب  رگید  ای  دشابن  وا  ندب  رد  رامیب  ياهلولـس  زا  يرثا  هک  دینک  نامرد  یلکـش  هب  ار  یناطرس 

. دیاهتفای ار  تقیقح  امش  هک  دریذپیم  هکلب  دنکیمن ، تفلاخم  امش  ياعدا  اب  اهنت 
http://razhayedel. blogfa. com

@ یعلض دنچ  نافرع 

هقلح نافرع  دقن 
یعلضدنچ نافرع 

« يوسوم دیمحریم  »
یفارحنا و يارگ  تیوـنعم  ياـههقرف  بیتاـکم و  نوزفازور  ریگمـشچ و  شیادـیپ  روـهظ و  رتـسب  شیپ ، ههد  ود  یکی و  دودـح  زا  ناـهج 

دهاش هدـنامن و  بقع  یناهج  هژورپ ) یتراـبع  هباـی   ) هسورپ نیا  ناـیرجزا  زین  ناریا  روشک  نیب  نیا  رد  تسه ؛ روهظون  بذاـک  ياـهنافرع 
. تسا هدوب  يونعمو  ینافرع  يداهن  ناینب  سیسات و  یعدم  اهدص  روهظ 

شزومآ و يرازگرب ، هب  مادقا  ینیمزریز  هنایفخمروط و  هب  هک  ناریا  رد  یسمش  داتـشه  يههد  نیزاغآ  ياهلاس  زا  هک  اهنافرع  نیا  زا  یکی 
. تسا یناهیک  ای  هقلح  نافرع  هدرک ، بلطواد  دیرم و  يریگوضع 

لاس لصاح 30  یناهیک ) نافرع   ) نافرع نیا  دنکیم  اعدادرف  نیا  تساط ، یلعدـمحم . مان  هب  يدرف  یفارحنا  هلحن  نیا  سـسؤموراذگناینب 
کلـسم بهذـم و  داقتعا ، هنوگ  رهزارظنفرـص  مدرم  یحور  یمـسج و  ياهیرامیب  تالکـشم و  یمامت  ياشگهارو  هدوب  وا  شـالتو  یعس 
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دبای و افش  جالعال  يرامیب  هنوگ  ره  زا  دناوتیم  یهلا  روعش  دنمشوه  هکبـش  هب  لاصتا  اب  درف  هک  دننکیم  نایب  نینچمه  ناشیا  [ 1 [ ؛ تسا
دهد و افـش  ار  نارامیب  تسناوتیم  یهلا  ماع  يورین  نیا  هب  لصوت  کسمتاب و  ماَلَّسلا ) ِْهیَلَع  انیبن و  یلع   ) یـسیع دننام  یهلا  ناربمایپ  یتح 

: دننام تسا  رایسب  شسرپ  ماهبا و  یناهیک  نافرع  روحم  لوح و  رد  [ 2 [ ؛ دنک هدنزار  ناگدرم 
؟ تسا هدرک  نییعت  یسک  هچ  ار  هقلح  نافرع  هلسلس  رس  نافرعای ؟ تسا  نامرد  یفشک ؟ ای  تسیلعج  نافرع  نیا  ایآ 

؟ دراد ینید  یملع و  هقباس  هچ  نافرع  نیا  هتسد  رس  دوش ؟ ضیوفت  اضما  نتفرگ  اب  رتسم و  طسوت  دیاب  یعافد  يهیال  ارچ 
. تسا هدشن  هداد  یفارحنا  هورگ  نیا  يوس  زا  یباوج  چیه  هدنام و  خساپ  نودب  هشیمه  هک  ینینچنیا  لاؤس  اههد   …و 

لماک یقیبطت  یسررب  تشاد  میهاوخ  یعس  هلاقم  دنچ  رد  یمالـسا  ناریا  ناملـسم  نمؤم و  مدرم  مومع  ییانـشآ  تهج  هفیظو  بسح  هبام 
لطاب و راکفا  يدودح  ات  دریگ و  رارق  هدافتـسا  دروم  هللااشنا  مییامن ؛ هئارا  یفارحنا  روهظون  يونعم  بیتاکم  اهنافرع و  ریاس  اب  نافرع ، نیا 

. دزاس راکشآ  ار  یعدم  هورگ  نیا  چوپ 
نافرع  ِّ َبا ُُّما و  یکیر 

. دش يراذگانب  نپاژ  رد  [ 4  ] ییوسواوئاکیم طسوت  نرق 19  رد  [ 3  ] یناهیک يژرنا  يانعم  هب  یکیر »  » هقلح
. دش هدیمان  یکیر  یتارییغت  لامعا  اب  نپاژ  رد  ییوسوا  طسوت  هک  تسا  هدوب  نیچ  تبت و  دنه ، بتکم  نیا  ییادتبا  هاگتساوخ 

هدش سابتقا  هدیئاز و  هقلح  نافرع  ًاتدمع  هک  تفای  دیهاوخ  رد  هقلح  نافرع  راکفا  اب  هورگ  نیا  دیاقع  زا  یکدنا  قیبطت  زا  دعب  کش  نودب 
. تسه یکیر  لامعا  دیاقع و  زا 

هورگ ود  ره  اب  ییانشآ  فیرعت و   - 1
[: 5  ] تسا هدش  رکذ  ریز  تروص  هب  اهنآ  نیرتمهم  یلو  تسا  هدش  دراو  يدایز  تانایب  تاحالطصا و  یکیر  فیرعت  رد  یکیر ؛  1  - 1

. - هدـنهد ناماس  دنمـشوه و  يژرنا  یعون  ناهج - . شخب  افـش  یهلا ، یناگمه  يورین  یناـهیک ، يژرنا  تاـیح ، یمومع  يورین  یکیر  - 
یقیقح تسود  کی  قالخ ، دنمـشوه و  يژرنا  یمئاد - . تیاهن  یب  دودـحمان و  يژرنا  دوشیم - . لقتنم  ریگارف  هب  رتسم  زا  هک  رنه  کی 

: دوشیم هدید  مهم  هتکن  دنچ  قوف  فیرعت  زا  هاگآ . هدنز و  دنمشوه و  دوجو  یهلا – . هیده  کی  و 
یهلا دنمشوه  دوجو  یکیر » ( » فلا

ب)
تیاهن یب  یهلا  هدنهد  دوبهب  شخب و  افش  یکیر » »

ج)
. دباییم لاقتنا  رگنامرد  هب  رتسم  زا  هک  یناهیک  يورین  يژرنا و  یکیر » »

د)
هاگآ دنمشوه و  هدنز ، یکیر » »

؛ هقلح نافرع   2  - 1
ضیف تسا …  راوتـسا  یتسه ) ناهج  رب  مکاح  يدنمـشوه   ) یناهیک روعـش  هکبـش  ددـعتم  ياههقلح  هب  لاصتا  رب  ناـفرع  نیا  ساـسا  »… 
هکبــش  ) یهلا ماــع  تـمحر  ياــههقلح  ناــمه  عـقاو  رد  هـک  هدوـب  يراــج  نوگاــنوگ  ياــههقلح  رد  فــلتخم  ياــهتروص  هـب  یهلا 
لـصتم یناهیک  روعـش  هکبـش  هب  رگنامرد  درف  طـسوت  راـمیب  دریگرارق …  یلمع  يرادربهر  هب  دروم  ناوتیم  هک  تسا  یناهیکدنمـشوه )

هزاجا رگنامرد  دـشاب و  رثوم  دـناوتیم  اهیرامیب  عاونا  يهمه  نامرد  يارب  ینامرد  بتکم  نیا  رد  دریگیم …  رارق  شواـک  دروم  هدـش و 
رارق نکـسا  دروم  دـباییم و  لاصتا  یناهیک  روعـش  هکبـش  هب  رتسم  طسوت  رامیب  دـنادب …  جالع  لباقریغ  ار  اهیرامیب  زا  یعون  هک  درادـن 

رد هک  یتاکن  اب  دوشیم  هیـصوت  هک  تسا  لـمأت  لـباق  هتکن  دـنچ  یناـهیک  ناـفرع  هفـسلف  فدـه و  نییبت  فیرعت و  رد  [ 6  … « ] دریگیم
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: دیهدرارق هسیاقمدروم  میدرک  رکذ  یکیر  فیرعت 
. تسا یتسه  ناهج  رب  مکاح  هک  یناهیک  روعش  دنمشوه  هکبش  دوجو  فلا )

. تسا جالعال  یمسج  یحور و  ياهیرامیب  مامت  شخب  افش  هک  ياهکبش  ب )
. دباییم ضیوفت  لاصتا و  رامیب  هب  رتسم  هطساو  هب  یناهیک  روعش  هکبش  زا  هک  يژرنا  ج )

دنمشوه هاگآ و  ًالماک  هکبش  ِد )
بهذم نید و  داقتعا ، چیه  هب  ندوبن  هتسباو   - 2

داقتعا نایدا  زا  کی  چیه  هب  ای  دیزادرپب  ینید  ره  هب  دینوتیم  امش  تسیبهذمریغ  ًالماک  یکیر  تسین ، بهذم  کی  یکیر  « ؛ یکیر  1  - 2
بهاذـم و اب  دارفا  نونکا  تسین و  هتـسباو  ینید  چـیه  هب  یکیر  دـیوش …  دـنمهرهب  دـینک و  هدافتـسا  یکیر  زا  نانچمه  دیـشاب و  هتـشادن 

.« دنتسه یکیر  نارگنامرد  وزج  فلتخم  تاداقتعا 
دنناوتیم یصخش  دیاقع  بهذم و  نید ، تیلم ، داژن ، زا  رظن  فرـص  اهناسنا  يهمه  تسا  لومـش  ناسنا  هک  اجنآ  زا  « ؛ هقلح نافرع   2  - 2

، داژن زا  رظنفرـص  اـهناسنا  همه  یلک ، روط  هب  دـنهد …  رارق  هدافتـسا  هجوـت و  دروـم  ار  نآ  یلمع  يهبنج  هتفریذـپ و  ار  نآ  يرظن  يهبنج 
یکاـپان و…  یکاـپ و  یهاـنگیب ، يراـکهانگ و  بهذـم ، نید و  يدرف ، ياـهتقایل  دادعتـسا و  تاـمولعم ، داوـس و  لاـس ، نس و  تیـسنج ،

میلاعت تامولعم ، تاعلاطم ، تالیصحت ، نازیم  تیسنج ، نس ، دنوش …  رادروخرب  یناهیک ) روعـش  هکبـش   ) یهلا ماع  تمحر  زا  دنناوتیم 
لاصتا و نیا  اریز  درادن ، یناهیک  روعش  هکبش  اب  راک  رد  يریثات  چیه  يدرف و …  ياهتقایل  دادعتسا و  فلتخم ، يرکفو  ینافرع  براجت  و 
زا ود  ره  رد  هک  یمهم  هـتکن  [ 7 … « ] تسا ناگمه  لاح  لـماش  انثتـسا  نودـب  هک  هدوب  یهلا  تمحر  ضیف و  نآرق  ددـم  زا  يرادروخرب 
افش يژرنا  عبنم  ناونع  هب  ادخ  دوخ  هب  یتح  داقتعا  هب  يزاین  یهلا  شخب  افـش  يورین  نیا  تفایرد  يارب  هک  تسنیا  دوشیم  هدید  اههورگ 

. تسا ناسک  يهمه  يارب  راکهانگ ، ای  رفاکای و  دشاب  كرشم  درادن  یقرف  درف  نینچمه  تسین و  یهلا  نایدا  شخب و 
نید زا  رتارف  یتیونعم   - 3

. تسا تیهلا  اب  امش  طابترا  رد  نامیا  داقتعا و  تیونعم ، تسا ، تیونعم  یلو  تسین  بهذم  یکیر  « ؛ یکیر نافرع   1  - 3
. دشابیم ناتنوماریپ  دوخ و  نورد  رد  تیهولا  هدهاشم  طابترا و  نیا  ندیشخب  دوبهب  يونعم ، تفرشیپ  زا  فده 

تسیچ تیهلا  هکدیوگیم  امش  هب  بهذم  دیهد . شرورپ  يونعم  ظاحل  زا  ار  دوخ  هنوگچ  دهدیم  ناشن  امش  هب  هک  تسییامنهار  بهذم 
. دنکیم یفرعم  امش  زا  تیامح  يارب  ینایامنهار  تدابع و  صوصخم  ياهناکم  اهاعد ،)  ) اهنتم و 

تیمها دـیامنیم . مهارف  ار  يونعم  دـشر  تاـناکما  یکیر  دیـشاب ، هتـشادن  یبلق  يونعم  طاـبترا  یلو  دیـشاب  ینید  وریپ  امـش  تسا  نکمم 
. دنرادن امش  بهذماب  یضراعت  چیه  هدوب و  انعم  اب  لوصا  یکیر  رد  هک  دش  دیهاوخ  هجوتم  امـش  تسیچ . امـش  یبهذم  هنیـشیپ  هک  درادن 

: دزاسیم ریز  دراوم  ماجنا  هب  رداق  ار  امش  یکیر ، يونعم  يامیس  دهد . �اقترا  ار  امش  یصخش  يونعم  طابترا  دیاب  یکیر  تقیقح  رد 
طابترا دینکیم . هدافتـسا  دیراد  داقتعا  نآ  هب  هک  يرترب  تردق  ای  دـنوادخ  اب  طابترا  يارب  هبقارم  زامن و  زا  امـش  �ادـبم : هب  لاصتا  فلا )

. دنکیم مهارف  ار  یکیر  يژرنا  زا  ینایاپیب  عبنم  يونعم ،
ب)

رگنامرد هطساو  هب  رترب ، يژرنا  ای  دنوادخ  فرطزا  يژرنا  نیا  دشابیمن ، رگ  نامرد  زا  یکیر  هدنهدافش  يژرنا  رترب : يژرنا  لاقتنا  لاناک 
. دباییم لاقتنا 

ج)
ظفح هب  دییامنیم ، ظفح  شزرو  هزات و  ياوه  يذغم ، ياذغ  هلیسو  هب  ار  دوخ  ینامسج  تمالس  امش  هک  نانچمه  يونعم : تمالس  ظفح 

کمک هطبار  نیا  رد  دنناوتیم  بوخ ) لامعا  ماجنا  يونعم (  تانیرمت  مارآ و  تاقوا  هبقارم ، زامن ، دـیراد . زاین  زین  دوخ  یناحور  تمالس 
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.« دننک
رد اذل  دبلطیم ، ار  ییازجم  يهلاسر  باب  نیا  رد  یناهیک  نافرع  راذـگناینب  سـسوم و  دـیاقع  ارآ و  نییبت  حیـضوت و  هقلح ؛ نافرع   2  - 3

کی ار  نافرع  نیا  یناهیک ، هقرف  سیئر  راذـگناینب و  یلامجا  روط  هب  یلو  تخادرپ  میهاوخ  عوضوم  نیا  هب  لـصفم  روط  هب  یتآ  تـالاقم 
. تسا یسانشدوخ  لامک و  هب  ندیسر  لماع  طبار و  نماض و  هک  دنکیم  یفرعم  یسانش  تفرعم  نایرج 

درادیم نایب  هدومن و  میسقت  تقیرط  تعیرش و  لابود  هب  ار  نید  هک  ناس  نیدب  دنادیم  تعیرش  یلوبق  لماع  ار  تقیرط  رتنـشور  ینایب  هب 
تسا نشور  مالـسا  هب  هاگآ  درف  کی  يارب  هک  دوشیم  نایب  ینامز  رد  بلطم  نیا  [ 8 ، ] تسا صقان  ود  ره  زا  یکی  دوجو  نودـب  نید  هک 

هیزجت و لـباق  تسا و  تعیرـش  ناـمه  زین  تقیرط  تقیرط ، ناـمه  تعیرـش  درادـن و  دوجو  ازجم  روط  هب  یتعیرـش  تقیرط و  نید  رد  هک 
هب نید  میـسقت  دنتـسه و  حلاص  لمع  نامیا و  موهفم  کی  ياراد  تقیرط ) تعیرـش و   ) ود ره  دنتـسین و  رگیدکی  زا  ندوب  ازجم  بیکرت و 

نایب یبلطم  نینچ  نید  رد  الاو  دش  حرطم  هتـسباو  يارعـش  نایفوص و  طسوت  هک  دوب  نید  رد  یگرزب  تعدـب  تعیرـش ، تقیرط و  مسق  ود 
. تسا هدشن 

***********
: اهتشونیپ
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اههزومآ شخب 

یناهیک نافرع  فیرعت 

ینافرع ثحابم  هک  تسا  ینافرع  كولس  ریس و  یعون   » نآ راذگناینب  هتفگ  ساسا  رب  دوشیم )  هدیمان  زین  هقلح  نافرع  هک   ) یناهیک نافرع 
ادخ اب  طابترا  هن  يونعم  كولس  ریس و  زا  دوصقم  دمآ ، دهاوخ  هلاقم  همادا  رد  هکنانچ  [. 1 « ] دهدیم رارق  یلمع  يرظن و  یسررب  دروم  ار 

هب همادا  رد  هک  يو  ياههتـشون  هب  هجوت  اب  [ 2 [ ؛ دریگیم تروص  ینامرد  هقلح  لیکـشت  اب  هک  تسا  یناهیک  روعـش  اب  طابترا  داجیا  هکلب 
: تفگ بتکم  نیا  فیرعت  رد  ناوتیم  میزادرپیم  اهنآ 

رـسارس يزاـجم و  ار  ناـهج  يرظن ، هبنج  زا  هک  تسا ) ناـسنا  نآ  فادـها  ثحاـبم و  روحم   ) تسا روحم  ناـسنا  یبتکم  یناـهیک  ناـفرع 
ناسنا تاجن  یلمع ، هبنج  زا  دنکیم و  فیرعت  یتسه  تعسو  هب  ار  ناسنا  درامـشیم و  ملاع  كرحم  ار  یناهیک  روعـش  هتـسناد و  تکرح 

ياتـسار رد  هدرمـش و  اهناسنا  نیب  كرتشم  هطقن  ار  یناهیک  روعـش  دنادیم و  تدحو  هب  ندیـسر  ترثک و  زا  ییاهر  یپ  رد  یعمج و  ار 
. دنکیم هدافتسا  اهيرامیب  همه  نامرد  يارب  ینامردارف  زا  تدحو  نیمه 
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: دراد دوخ  لباقم  رد  هلپ  ود  هراومه  ناسنا  یناهیک  نافرع  سسؤم  هاگن  زا  يرظن  هبنج 
. تسا یلمع  يرظن و  هبنج  ود  ياراد  بتکم  نیا  ساسا  نیا  رب  قشع . هلپ  لقع و  هلپ 

. تسا ناسنا  ناهج و  هب  هژیو  یهاگن  دوشیم و  طوبرم  لقع ، هلپ  هب  بتکم  نیا  يرظن  هبنج 
رـسارس بتکم ، نیا  هاگن  زا  ناهج  ناـهج  [ 3 . ] دراد هدـهع  هب  ار  بتکم  نیا  رد  یلمع  شور  هتـشاد و  دـنویپ  قشع  هلپ  اـب  یلمع  هبنج  اـما 

ار تارذ  نیا  رگا  میـسریم و  كرحتم  تارذ  هب  میفاکـشیم  ار  متا  یتقو  هک  انعم  نیا  هب  [ 4 [ ؛ تسا یجراخ  دوجو  دـقاف  هدوب و  تکرح 
تکرح زا  ناهج ، هدولاش  نیا ، رب  انب  میـسریم . دـنکرحتم  هک  يرتزیر  تارذ  هب  زاب  میهد  همادا  تیاهن  یب  اـت  ار  دـنور  نیمه  میفاکـشب و 

، يدام یتسه  ناهج  نیا  رب  انب  درادـن  یجراخ  دوجو  كرحتم ، ءیـش  زا  ادـج  لقتـسم و  روط  هب  تکرح ، هک  اـجنآ  زا  دوشیم و  لیکـشت 
. تسا يزاجم  دشاب ، تکرح  زا  یشان  هک  ياهولج  ره  اریز  دشابیم ؛ يزاجم  يدوجو  ياراد  ًافرص  هتشادن و  یجراخ  دوجو 
. تسا هدش  لصاح  ملاع ، رد  دوجوم  تکرح  رد  تکرح  رثا  رد  هک  تسیتیعقاو  طقف  مینکیم  هدهاشم  يدام  یتسه  زا  هچنآ 

دروآیم دوجو  هب  ار  تکرح  نیا  هچنآ  یناـهیک  روعـش  دـیآیم . دـیدپ  روحم  کـی  رب  هغیت  کـی  ینارود  تکرح  زا  هک  ياهناوتـسا  ریظن 
[6 [ ؛ تسا ملاع  رد  تدـحو  داجیا  هیاـم  و  [ 5  ] دوریم رامـش  هب  قلخ  ادـخ و  نیب  هطـساو  اهنت  لماع ، نیا  یناهیک  روعـش   » مان هب  تسیلماع 

. تسا هدروآ  دوجو  هب  ار  یتسه  ناهج  هک  تسا  ناهج  رب  مکاح  يدنمشوه  یناهیک  روعش 
. تسا یهاگآ  روعش و  مان  هب  رگید  یتقیقح  زا  يزاجم  يریوصت  یتسه  ناهج  رگید  نایب  هب 

يدام یتسه  ناهج  رد  رـصنع ، هس  هظحل  ره  رد  لاح  نیا  اـب  [ 7 . ] دهدیم لیکـشت  یناهیک  روعـش  نامه  ار  ناهج  نیا  تقیقح  نیا ، رب  انب 
: تسا دوجوم 

روعـش زا  یناهیک  نافرع  رد  نیا  [ 9 . ] دنراد ار  رگیدـکی  هب  ندـش  لیدـبت  تیلباق  رـصنع ، هس  نیا  زا  کی  ره  [ 8 . ] يژرنا هدام و  یهاـگآ ،
، دنوادخ یهاگآ  روعش و  یناهیک ، يدنمشوه  یتسه ، ناهج  رب  مکاح  يدنمشوه  یناهیک ، روعش  هکبـش  نوچ  يرگید  ياهمان  اب  یناهیک 

زین تبثم  هکبش  ناونع  هب  یناهیک  روعـش  یفنم  هکبـش  تبثم و  هکبـش  [ 10 . ] دوشیم دای  هللادـی و …  لیئربج ، سدـقلا ، حور  یهلا ، روعش 
رد دراذـگیم . ناسنا  رایتخا  رد  لامک  هب  ناسنا  ندیـسر  تهج  رد  ار  مزال  ياهیهاگآ  تاـعالطا و  هیلک  تبثم  هکبـش  دوشیم . هتخاـنش 

ریـسم زا  ار  وا  هدـش و  ناسنا  فارحنا  ثعاب  هک  ار  ییاهیهاگآ  تاعالطا و  هیلک  تسا و  ناطیـش  ریـسم  هک  دراد  رارق  یفنم  هکبـش  ربارب ،
ياهیهاگآ دنکیم و  ییامنهار  لامک » نافرع   » هب ار  ناسنا  تبثم ، هکبش  ياهیهاگآ  دهدیم . رارق  ناسنا  رایتخا  رد  دنکیم ، رود  لامک 

لکارف هاگن  رد  [ 12 . ] دراد هنارگن  لکارف  یهاـگن  ناـسنا  هب  بتکم  نیا  ناـسنا  [ 11 . ] دربیم تردـق » ناـفرع   » يوـس هب  ار  وا  یفنم  هکبش 
: دیوگیم بتکم  نیا  راذگناینب  شرگن  نیا  حیضوت  رد  دوشیم . هدید  یتسه  ناهج  تعسو  تمظع و  هب  ناسنا  هنارگن ،

: دننام فلتخم  ياهدبلاک  زا  لکشتم  تسیدوجوم  ناسنا  »
اهنآ هب  حالطـصا  هب  هک  نوگانوگ  يژرنا  ياهلدبم  زین  رگید و  ياهدـبلاک  يرتخا و  دـبلاک  ینهذ ، دـبلاک  یناور ، دـبلاک  یکیزی ، دـبلاک 

ینزوس بطرد  هک  ندـب  رد  هناگ  هدراهچ  دودـسم  دودـحم و  ياهلاناک  هلمجزا  فلتخم ، يژرنا  ياهلاناک  زین  دوشیم و  هتفگ  ارکاچ » »
: دننام ندب  فارطا  رد  يژرنا  فلتخم  ياههزوح  نینچمه  تسا ، حرطم 

هلپ [ 13 «. ] رگید هتخانشان  يازجا  تیاهن  یب  یلوکلوم و  سناکرف  یلولـس ، روعـش  دننام  ییازجا  زین  امـسالپ و  ویب  هزوح  یتیرالوپ ، هزوح 
: دراد دوخ  لباقم  رد  هلپ  ود  هراومه  ناسنا  قشع  هلپ  لقع و 

ششوک یعـس و  لالدتـسا ، ناهرب و  لیلد و  تحیـصن ، دنپ و  کینکت ، شور و  نف و  شناد ، ملع و  يایند  لقع ؛ هلپ  قشع . هلپ  لقع و  هلپ 
. دوشیم هدیمان  رازبا » يایند   » ًاحالطصا هک  تسیاهطیح  یلک  روط  هب  شالتو و … و 

هطیح و یلک  روط  هب  تبحم و … و  راـثیا و  ندـش ، دوـخیب  دوـخ  زا  هبذـج و  بجعت ، تریح و  قوـش ، قوذ و  دـجو و  ياـیند  قـشع ؛ هلپ 
يرظن شخب  ود  ياراد  یناهیک  نافرع  قشع ، لقع و  توافت  ساسا  رب  دوشیم . يراذگمان  يرازبایب » يایند   » ًاحالطـصا هک  تسیبوچراچ 
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. تسا یلمع  و 
تابثا لالدتـسا  اـب  تسا و  رگنـشور  رگناـیب و  يرظن  ناـفرع  دراد . رارق  قشع  هلپ  يور  رب  یلمع  شخب  لـقع و  هلپ  يور  رب  يرظن ، شخب 
بتکم نیا  هاـگن  زا  یلمع  هبنج  [ 14 [ ؛ دنک لابند  ار  یـصخشم  ریـسم  دیاب  لیلد  هچ  هب  دشاب و  هتـشاد  یفده  هچ  دـیاب  ناسنا  هک  دـنکیم 

. دشابیم دوخ  یصخش  عفانم  لابند  هب  یسک  ره  ینعی  تسا  ترثک  راچد  رضاح  رصع  رد  ناسنا 
. تسا یتسه  ناهج  ندوب  هدحاو  نت  كرد  تدحو و  هب  شیارگ  ورگ  رد  یلاعت  دزاسیم . رود  یلاعت  زا  ار  ناسنا  تلاح ، نیا 

هب ندیـسر  هار  دـهد . تهج  تدـحو ، يوـس  هب  ار  وا  هاـگن  قـفا  هداد و  تاـجن  ترثـک  نیا  زا  ار  ناـسنا  هک  تسنیا  زین  بتکم  نیا  فدـه 
سپ هدیسر ، رظن  كارتشا  قفاوت و  هب  یتسه  ناهج  رب  مکاح  روعش  يدنمـشوه و  رد   » اهناسنا هک  تسنیا  تدحو  هب  ندیـسر  هار  تدحو 
هدش اهناسنا  نیب  يرکف  كرتشم  هطقن  عوضوم ، نیا  ات  دنسرب ؛ دشابیم  دنوادخ  هک  يدنمشوه  نیا  بحاص  هب  نآ ، تابثا  شیامزآ و  زا 

، اهناسنا همه  يرکف  يانبریز  رگید ، ترابع  هب  ای  اهناسنا و  همه  نیب  يرکف  كرتشم  لـماع  نیا ، رب  اـنب  دـیامن . ادـیپ  میکحت  تردـق و  و 
[15 «. ] تسا یهلا  روعش  ای  یتسه و  ناهج  رب  مکاح  روعش 

: دیوگیم هدومن و  عادبا  ار  ینامردارف »  » مان هب  ینامرد  شور  یعون  بتکم ، نیا  راذگناینب  ینامردارف 
هاگ هیکت  [ 16 [ ؛ دوب دهاوخ  لاعتم  يادخ  یلمع  تخانـش  بجوم  تسیلمع و  نافرع  كولـس و  یعون  لمکم و  بط  دراوم  زا  شور ، نیا 

. تسا یناهیک » روعش  هکبش   » هب لاصتا  ینامردارف ،
نافرع [ 17 [ ؛ تسا يدنمشوه  نیا  ضرعم  رد  رامیب  نداد  رارق  یناهیک و  روعش  هکبش  هب  لاصتا  هار  زا  يرامیب  عون  همه  نامرد  ینامردارف 

فشک و هار  زا  یتسه  ناهج  تقیقح  كولـس ، نیا  اب  تسا  لالدتـسا  زا  غراـف  يرازبایب و  ياـیند  هک  تسا  قشع  هیاـپ  رب  كولـس  یلمع ،
ِیلمع نافرع  زا  يرادرب  هرهب  تهج  دوشیم . لصاح  یهاگآ  بسک  اروام و  اب  لاصتا  طابترا و  هار  زا  دوهـش  نیا  دوشیم  هتخانـش  دوهش 

زا یناهیک  روعش  هکبـش  هب  لاصتا  یناهیک  هقلح  [ 18 [ ؛ تسا یناهیک  روعـش  هکبـش  ددعتم  ياههقلح  هب  لاصتا  داجیا  هب  زاین  هقلح ، نافرع 
. دریگیم تروص  هقلح  لیکشت  هار 

: زا دنترابع  هقلح  نیا  ياضعا 
نامرد ریگ  نامرد  ياـهيرامیب  هداـتفا و  ناـیرج  هب  هقلح  رد  یهلا  ضیف  اـضعا  نیا  عاـمتجا  اـب  یناـهیک . روعـش  رگناـمرد و  ریگ ، ناـمرد 
هدـننک لرتنک  تیزکرم  زا  ار  ظفاحم  يهیال  زین  لاصتا و  ضیف  دـیاب  رگنامرد  ادـتبا  یناهیک  روعـش  هکبـش  هب  لاـصتا  يارب  [ 19 . ] دوشیم

. دنک تفایرد  نافرع ) نیا  راذگناینب   ) یناهیک نافرع 
[20 (. ] دریگیم تروص  لاصتا ، نیا  زا  یناسنا  حیحص و  هدافتـسا  رب  انب  مه  طوبرم  هماندنگوس »  » ندومن بوتکم  اب  طقف  لاصتا ، ضیوفت 
. دوشیم ضیوفت  رگنامردارف  هب  هماندنگوس  ياضما  زا  سپ  تسیفنم و  تاعشعشت  زا  زیهرپ  يارب  یهاگآ  سنج  زا  ياهیال  ظفاحم ، يهیال 

هار زا  هچ  رود و  هار  زا  ینامردارف  رد  هچ  زین  ار  رامیب  رگناـمردارف ، تظفاـحم  نمـض  یناـهیک  روعـش  هکبـش  يدنمـشوه  تحت  هیـال ، نیا 
هب و  یفنم » تاعـشعشت   » و دراد )  دوجو  نارامیب  رد  هک  « ) یلولـس بویعم  روعـش  لخادـت   » زا ات  دـهدیم  رارق  ینئمطم  ظافح  رد  کـیدزن 

رامیب تسیفاک  اهنت  تدحو ، هقلح  لیکـشت  يارب  [ 21 [ ؛ دـنک تظفاحم  نج ) دـننام  « ) کیناگراریغ تادوجوم   » ذوفن لباقم  رد  صوصخ 
انشآ رامیب ، سکع  نتشاد  رایتخا  رد  ای  رامیب و  مان  تسا ، زاین  رامیب  تاصخشم  زا  هصخشم  کی  لقادح   ) دنک یفرعم  رگنامرد  هب  ار  دوخ 

یناهیک روعش  هکبش  هب  ار  رامیب  زین  رگنامرد  و  تسا ) یفاک  ینامردارف  عورش  يارب  رامیب ، فرعُم  ای  رگنامردارف و  يارب  رامیب  هرهچ  ندوب 
عمج هقلح  رد  رفن  ود  لقادـح  اـجک  ره  هدـش و  داـجیا  رفن  ود  لقادـح  ِتدـحو  یکیدزن و  تکرب  زا  تدـحو  هـقلح  ضیف  دـیامن . یفرعم 

. تس دنوادخ  نآ  مراهچ  وضع  سدقلا و  حور  موس ، وضع  دنشاب ،
نیا زا  هدومن و  رامیب  نکـسا  هب  عورـش  یناهیک  روعـش  زور ، هنابـش  یط  ای  و  دشاب )  هدش  نییعت  یتعاس  رگا   ) نیعم تعاس  رد  نیا ، زا  دـعب 

. تسا ندوب  دهاش »  » تدحو هقلح  رد  روضح  طرش  اهنت  [ 22 . ] دوشیم نامرد  هدش و  هداد  صیخشت  اهيرامیب  قیرط ،
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هدـهاشم هقلح  رد  ار  یقافتا  هنوگ  ره  هتـشادن و  یتواضق  هنوگ  چـیه  هراظن  نیح  رد  دـشاب و  یچاـشامت  رگهراـظن و  هک  تسیـسک  دـهاش 
[23 [ ؛ دشاب ادج  ریسفت  ریبعت و  زا  هدهاشم  نیح  رد  دشاب و  هتشاد  رظن  ریز  هدرک ،

**************
ص 55. یناهیک ، نافرع  يرهاط ، یلع  دمحم  [ 1]

ص 17. رگید ، يرظنم  زا  ناسنا  ص 105 و 107 و  نامه ، [ 2]
ص 73. نامه ، [ 3]

ص 35 – 38. رگید ، يرظنم  زا  ناسنا  يرهاط ، یلع  دمحم  [ 4]
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هچخیرات

رد وا  تسب . ورف  ناهج  زا  هدـید  یگلاـس  رد 91  لاس 1986  هب  شـالت  يرمع  زا  سپ  هک  تسا  دـنه  بونج  رد  يدـالیم  دلوتم 1896  وا 
. دش دلوتم  نمهرب  ياهداوناخ 

. دوب یسانشناور  هتشر  اپورا و  رد  شتالیصحت 
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هدیـسرپ وا  زا  هنیمز  نیا  رد  هک  ار  یتالاؤس  درکن و  تبحـص  دوخ  یـصوصخ  یگدـنز  يهرابرد  مه  راب  کـی  يارب  یتح  یتروم  انـشیرک 
هوای و يرما  ار  یناوخ –  یفارگویب  یـسیون و  یفارگویب  هلمج  زا  تاعوضوم –  هنوگ  نیا  هب  نتخادرپ  اریز  تشاذگیم ، خساپیب  دشیم 

راکیاج لوپوپ  طسوت  یتروم  انشیرک  صخـش  شرافـس  هب  ایوگ  هک  تسا  باتک  کی  اهنت  [ 2 . ] تسنادیم [ 1  ] شاـمق زا  ار  نآ  هدوهیب و 
یـسراف هب  کی  چـیه  دـناهدش ، شراگن  یتروم  انـشیرک  لاح  حرـش  همان و  یگدـنز  يهرابرد  هک  یبتک  هعومجم  زا  [ 3 . ] هدیدرگ نیودت 

. تسا یتفگش  رما  دوخ  ياج  رد  هک  هدشن  نادرگرب 
نیمتشه [ 6 . ] دوشگ اـیند  هب  هدـید  [ 5  ] دـنه بونج  رد  يدـالیم ، لاسیم 1895  هاـم  زا  [ 4  ] زور نیمهدزاود  رد  یتروم ، انـشیرک  ودـیج 

زیهرپ زین  غرم  مخت  ندروخ  زا  یتـح  هک  یتخـسرس  ناراوـخ  ماـخ  دوـب ؛ ینمهرب  هنابـصعتم  دـیاقع  اـب  تیعمجرپ و  يهداوناـخ  نیا  دـنزرف 
[7 . ] دـنداهن ( Sri Krishna  ) انـشیرک رـس  ناش ، ییودـنه  يهنابـصعتم  دـیاقع  ساسا  رب  زین  ار  یتروم  انـشیرک  ماـن  یتح  دـندومنیم و 

زین دنه  رد  راذگ  ریثأت  ياهنمجنا  زا  یکی  تیوضع  هب  اما  تفریم  رامش  هب  بصعتم  ییامهرب  کی  هچرگ  یتروم ، انشیرک  ردپ  اینایران » »
. دوب هدمآرد 

هب تنازیب  ینآ  رتکد  مناخ  هکنآ  زا  سپ  تفریذـپیم . وضع  بتاکم  نایدا و  يهمه  ناوریپ  زا  هک  نایفوسوئت » يهعماـج   » ینعی نمجنا  نیا 
تیوضع هب  یتروم  انشیرکودیج  لاس 1909  رد  دش و  لوغشم  راک  هب  نایفوسوئت  يهعماج  رد  یتروم  انشیرک  ردپ  دیـسر ،  T. S تسایر

. دش فشک  دش ؛ ادیپ  هچب  رسپ  نآ  دمآرد . نمجنا  نآ 
ناونع هن  دیجمت ، هنهادـم و  هن  یفوسوئت ، هن  تفرگن ؛ دوخ  رد  ار  وا  تشاذـگن ؛ رثا  وا  رب  هدـننک  یطرـش  لماوع  نهذ ، يریگ  بلاق  لماوع 
انشیرک  T. S يهسـسؤم نالوؤسم  [ 8 . ] دادـن رارق  ریثأت  تحت  ار  وا  اـهنیا  زا  کـی  چـیه  لوپ ، تفگنه  غلاـبم  هن  تورث ، هن  یناـهج » ملعم  »

وا دنداتسرف . ناتسلگنا  هب  لیصحت  همادا  يارب  سپس  دنداد و  رارق  یسیلگنا  نابز  شزومآ  تحت  ناتسودنه  رد  لاس  ود  تدم  هب  ار  یتروم 
رد ایت » ین   » لاس 1925 ربماون  رد 11  ماجنا  رـس  درکیم . یهارمه  ار  وا  زین  ( Nitya « ) ایت ین   » شرتکچوک ردارب  دوبن ، اهنت  رفـس  نیا  رد 
رد لوحت  أشنم  ار  نآ  ياهدـع  هک  داهن  انـشیرک  ناور  رب  یقیمع  ریثأت  نانچ  هعیاـض  نیا  تشذـگرد . لـس  يراـمیب  رثا  رب  یگلاـس  نس 27 

. دننکیم دای  هتخاس  لزلزتم  ار  وا  تاداقتعا  تاروصت و  تالایخ ، مامت  هک  ياهعقاو  ناونع  هب  نآ  زا  دناهدیمان و  يو  ياههشیدنا 
رتارف هتبلا  داد و  رارق   T. S رد نویبهذم  دـیدج  ربهر  ناونع  هب  ار  وا  تنازیب  ینآ  دوب  هلاس  ًابیرقت 16  انشیرک  هک  یماگنه  لاس 1911 ، رد 

زا سپ  هک  شیاهینارنخس  ياج  ياج  رد  انـشیرک  [ 9 . ] دیمان قرـش  رد  رگید  ییادوب  بورغ و  رد  هتفای  دـلوت  هرابود  حیـسم  ار  وا  نیا  زا 
یت هک  یقاش  تاضایر  تنحمرپ و  تانیرمت  ندنارذگ  هب  دش ، هضرع  شنادنمهقالع  هعماج  هب  نودم  ییاهباتک  تروص  هب  هاتوک  یتدـم 

. دنکیم هراشا  دندرکیم ، لیمحت  وا  هب  اهیسا 
: تسا هدمآ  نویکلا  راتفگ  زاورپ  رپ  باتک  همدقم ) تشوناپ   ) همدقم شخب  رد 

بلاق زا  جراخ  رد  ار  زور  کی  بش و  ود  تاعاس  مظعا  تمـسق   » قاتا رد  تشادـن  رتشیب  لاس  هد  دودـح  مایا  نیا  رد  هک  یتروم  انـشیرک 
هاـگ یج ، انـشیرک  نینچ  مه  [ 10 .« ] تشگیم زاب  دوخ  دـبلاک  هب  مرگ  ریـش  ندـشیون  يارب  هاـگ  طـقف  دربیم و  رـس  هب  شیوخ  ینامـسج 

تاضایر و يهرابرد  شهاگدـید  اما  دـیوگیم . نخـس  هدرک  لمحت  اینرفیلاک   ojai  ) ویاُها رد  هک  یتخـس  تاقـشم  تاضایر و  يهرابرد 
. تسا هجوت  بلاج  هدوب  اهنآ  يهدنریذپ  هک  یتخس  تانیرمت 

ار اهنآ  هدرک و  یقلت  اهنخان ، نتـشاد  هاگن  زیمت  رـس و  يوم  ندرک  هناش  دـح  رد  دوخ  يارب  ار  قاش  تاـضایر  اـگوی و  لـحارم  ماـجنا  وا 
رده هدوهیب  مسج ، يزاس  هدامآ  لماکت و  فرـص  ار  دوخ  تقو  اهلاس  صاخـشا  ای  صخـش  هک  درمـشیم  رب  هداس  هناکدوک و  ییاهراک 

رد تفرگ ، ارف  ار  وا  نورد  ياهشکمشک  هکنیا  ات  تفای  رارمتـسا  یتروم  انـشیرک  نمجنا و  طسوت  اهشراگن  اهشزو و   » ا [ 11 [ ؛ دنکیم
ات درک ، داجیا  شیاهرواب  رد  یلزلزت  وا  هارمه  ردارب و  ایت » ین   » گرم هتبلا  دربیم و  نییاپ  الاب و  ار  وا  رمتسم  يورین  دش ، داجیا  یبوشآ  وا 

لحنم ار  نمجنا  يرواـبان  نیع  رد  وـضع  رازه  هس  زا  شیب  تنازیب و  ینآ  مناـخ  روـضح  رد  لـک ، سیئر  ناوـنع  هب  یتروـم  انـشیرک  هکنیا 
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لامک  T. S نمجنا ياهزایتما  عفانم و  زا  هک  يدامتم  ناـیلاس  زا  سپ  یتروم  انـشیرک  هک  دـیامنیم  يرورـض  هتکن  نیا  رکذ  درک . مـالعا 
هب زاـین  تسا  تقیقح  ناـهاوخ  هک  یـسک  هک  دوشیم  یعدـم  بناـج  هب  قح  يهفاـیق  اـب  هدرک و  لـحنم  ار  نمجنا  تسا ، هدرب  ار  هدافتـسا 

: تسا حرط  لباق  یتاکن  اجنیا  رد  درادن . تالیکشت 
: ًالوا

نمجنا نیا  رب  دوعوم  حیـسم  یناهج و  ملعم  لـثم  یباـقلا  اـب  تشاد و  هدـهع  هب  ار  نمجنا  تیربهر  یتروم  انـشیرک  هک  ههد  کـی  زا  شیب 
؟ درکیم هچ  اجنیا  رد  ناشیا  سپ  دوبن  رگا  هن ؟ ای  دوب  یتقیقح  نمجنا  نیا  رد  ایآ  درکیم ، ینارمکح 

؟ تسین تالیکشت  دنمزاین  تقیقح  مالعا  هک  دنکیم  يزادرپ  هیرظن  ینالوط  نامز  نیا  زا  دعب  ارچ  دوب  رگا  و 
. دشن المرب  زگره  هک  هتشاد  يرگید  لماوع  هراتس  مظن  نمجنا  لالحنا  دیاش 

: ًایناث
اهنآ یمامت  رد  درک و  داجیا  دنه  اکیرمآ و  اپورا ، رـسارس  رد  يددعتم  ياهداینب  تاسـسؤم و  سرادم ، یتروم ، انـشیرک  هک  دـید  میهاوخ 

؟ تسا مادک  تالیکشت  سپ  تسین ، تالیکشت  زکارم  هنوگ  نیا  رگا  دوشیم . جیورت  یتروم  انشیرک  ودیج  راکفا 
نیا رد  دـشن و  ینلع  زگره  هک  هتـشاد  یناهنپ  لیالد  لماوع و  نمجنا  لالحنا  ایوگ  هک  میـسریم  نیزاغآ  يهتکن  ناـمه  هب  زاـب  اـجنیا  رد 

. دش ینابرق  تقیقح  اهنت  نایم 
هب درکیم و  يرود  شیاههزومآ  غیلبت  رـشن و  يارب  لکـشت  داجیا  یتح  يرورپدـیرم و  هنوگ  ره  زا  هکنآ  مغر  هب  یتروم ، انـشیرک  ودـیج 

روخارف هب  اهینارنخـس و  یط  رد  ًاضعب  اما  تشادـن ، یعیبط  ریغ  هداعلا و  قوف  زوما  ماجنا  ای  ماهلا  ای  تداع  قرخ  ياعدا  هنوگ  چـیه  یناـیب 
مسج و تسا  دقتعم  دربیم و  مان  يونعم  یتیامح ِ  ِفنک  دوخ و  نتشیوخ  يارب  ییاروام  ظفح  یعون  زا  نارگ ، شسرپ  تالاؤس  طیارش و 

. تسا هدوب  ظوفحم  هراومه  نآ »  » ای تقیقح »  » شدوخ لقن  هب  ای  ورین »  » طسوت وا  حور 
. تسا هتفای  بیکرت  شناد  موهفم  هب  ( Sophy  ) یفوس ادخ و  يانعم  هب  ( Theo  ) ءزج ود  زا  یفوسوئت  ترابع 

هبرجت تسا و  نآ  ساسا  یهلا  یحو  هک  دراد  يرکف  ماـظن  هنوگ  ره  هب  هراـشا  هتـشاد و  هنیرید  نهک و  ياهشیر  یفوسوئت  یبیکرت  تراـبع 
. تسا دنوادخ  حور  زا  یشان  ینورد  ینشور  شیلصا 

ثیلثت دنوادخ ، قلطم  لولح  [ 12 : ] زا تسا  ترابع  دوشیم ، تفای  نآ  ناربهر  تابوتکم  راثآ  رد  هک  یفوسوئت  نمجنا  یـساسا  ياـهداینب 
ياهناسنا یهلا و  ناراـگزومآ  دوجو  اـمراک ، نوناـق  تحت  يورـشیپ  نادـبا ، لّدـبت  رثا  رد  تیرـشب  دـشر  خـسانت ، هب  داـقتعا  ادـخ ، یِّلََجت 

ینتبم تقیقح  یبایزاب  یکی  یفوسوئت  نمجنا  ياههزومآ  یلصا  يهرهوج  يونعم . یفطاع و  ینامـسج ، يایند  هس  هب  داقتعا  هداعلاقراخ و 
یتروص یفوسوئت  نمجنا  هکنیا  مهم  تیـسنج . داژن و  هب  هجوت  نودب  یناهج  يردارب  جاور  شرتسگ و  يرگید  تسادوب و  ياههشیدـنا  رب 

. تسادوب ياههشیدنا  زا  دیدج 
وا هدرب . رـس  هب  نایفوسوئت  نمجنا  ماـن  هب  یلکـشت  رد  شایگلاـس  ات 33  ياهلاس 32  نایاپ  اـت  یناوجون  نارود  زاـغآ  زا  یتروم  انـشیرک 

اکیرمآ اپورا و  رود و  رواخ  دـنه و  هب  لقاال  نایناهج  هب  یناـهج  ملعم  هتفاـی و  دـلوت  ون  زا  حیـسم  حیـسم ، ددـجم  مسجت  ناونع  هب  اـهلاس 
. تسا هدش  یفرعم 

هب دـندش و  ادوب  نییآ  يهتفیـش  هک  دـندوب  یبهذـم  ناتـستورپ  نایحیـسم  یتروم ، انـشیرک  نیتسخن  ناداتـسا  نمجنا و  نیا  ناراذـگ  ناـینب 
يهشیدنا موجه  ربارب  رد  ات  دنداهن  داینب  ار  نایفوسوئت  نمجنا  دندروآ و  يور  یطاقتلا  ینییآ  داجیا  هب  سپـس  دندمآرد ، ناییادوب  کلـسم 

اب ریپ ، رگرامعتسا  نیا  ناتسلگنا  رد  اهزور  نآ  اهناتستورپ  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  دنشاب . هدرک  یکمک  ناییادوب  هب  نآ  لیمحت  تیحیسم و 
هب ار  اهنیمزرس  نآ  نامدرم  ات  دنتشاد  یعس  ناشیرکف  بتکم  يهبناج  همه  غیلبت  یقرش و  يایسآ  ياهنیمزرـس  هب  یحیـسم  ناغلبم  لاسرا 

ببس تشاد و  لابند  هب  زین  یسوکعم  جیاتن  رما  نیا  اما  دنزاس . دنمهرهب  یحیسم  ناتـستورپ  بهذم  زا  دندروآرد و  شیوخ  بهذم  کلس 
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هک یطاقتلا  نییآ  زا  يوریپ  هب  ای  دندمآرد . ناییادوب  دادع  رد  ناشیا  هک  هنوگ  نآ  دیدرگ  رجاهم  نادنمراک  زا  يرایسب  یگتفیـش  بذج و 
هک دوب  حیـسم  ادوب و  ياههشیدنا  عفادم  نمجنا  نیمه  فاصوا  نیا  اب  دـندروآ ، يور  دوب ، هداد  ياج  دوخ  رد  ار  نایدا  يهمه  ياههزومآ 

ياهشیدنا نینچ  ياپ  در  داد . نامدرم  هب  ار  یتروم  انشیرک  ینعی  هدش  دلوتم  هرابود  حیسم  ای  دوعوم  حیـسم  ای  حیـسم  ددجم  روهظ  يهدژم 
وجتسج دوشیم ، دای  نآ  زا  یحیسم  مزینویهـص  ای  تسینویهـص  تیحیـسم  ناونع  اب  هزورما  هک  یـسایس  یگنهرف –  یبتکم  رد  ناوتیم  ار 

نوچ ییاهروشک  هب  ناتـسودنه ، شهاگداز  رد  ددعتم  ياهینارنخـس  داریا  رب  هوالع  تشگ و  ار  ایند  رـسارس  یتروم  انـشیرک  [ 13 . ] درک
هب خساپ  رد  هک  اجنآ  ات  تخادرپ . شیاههزومآ  اههشیدنا و  رشن  هب  درک و  رفس  اهراب  دنله  سیئوس و  هسنارف ، ایلارتسا ، ناتـسلگنا ، اکیرما ،

: داد خساپ  دهد  رارق  ناتسودنه  ار  شایمئاد  تنوکس  لحم  ات  دنتساوخیم  وا  زا  هک  یناراداوه 
. تسا زیمآ  هحماسم  يدح  ات  ایند » يهمه   » ریبعت هتبلا  [ 14 . ] ماهداد رارق  دوخ  يهناخ  ار  ایند  يهمه  نم 

يور زگره  وا  تسا ؛ هدرکن  رفـس  ریقف  ياهورـشک  هب  زگره  یتروم  انـشیرک  تسا ؛ ییاپورا  ییاکیرمآ و  ياهروشک  هب  رـصحنم  وا  يایند 
. تسا هدیدن  ار  اقیرفآ  يهراق 

شزاون ار  وا  ماشم  مالـسا  زا  ياهحیار  یتح  دوب ، هناگیب  اهنآ  اب  تسا و  هدرکن  ینارنخـس  یمالـسا  ياـهروشک  زا  مادـک  چـیه  رد  انـشیرک 
يردپ هداوناخ  زا  وا  یناهج ، ملعم  هتفای و  دلوت  هرابود  حیسم  ناونع  هب  تنازیب  ینآ  رتیبدیل و  طسوت  یتروم  انشیرک  باختنا  سپ  رد  دادن .

. تشادن ياهداوناخ  زگره  نآ  زا  سپ  دش و  رود 
یگدنز رد  اما  درکن ، جاودزا  زگره  وا  دومن . هراشا  انعم  نیا  هب  شیاهلاثم  نایب  رد  اهتبحص و  نمض  رد  اهراب  درکن و  جاودزا  هاگ  چیه 
طابترا صوصخ  رد  شنارادـفرط  زا  یکی  رتخد  يوس  زا  هک  تسیماـهتا  نآ  دـنکیم و  ناـیع  خر  مهبم  کـیرات و  يهطقن  کـی  انـشیرک 

. دش یگرزب  ياوعد  هب  رجنم  هک  هدیدرگ  يو  ردام  اب  یتروم  انشیرک  عورشمان 
زا هک  هنوگ  نآ  دننیـشب . يرواد  هب  نآ  مقـس  تحـص و  يهرابرد  تاـضق  اـت  دـش  هدـناشک  ییاـضق  هاگتـسد  هب  هلأـسم  نیا  هک  ياهنوگ  هب 

. تسا هدنام  یقاب  لحنیال  نانچمه  هلاسم  نیا  دیآ ، یمرب  دهاوش 
وا تشذگرد . اینرفیلاک  ياهوا  رهش  رد  یگلاس  کی  دون  نس  رد  یسمش ) يرجه   1365  ) لاس 1986 هیروف  رد 17  یتروم  انشیرک  ودیج 
رد وا  وجتسج . هب  موسوم  يرگید  و  ( The Path  ) ربعم مان  هب  یکی  تخادرپ . باتک  ود  فیلأت  هب  اهنت  شیوخ  تایح  لاس  لوط 91  رد 

. تسا هتخادرپ  نخس  داریا  هب  ینوگانوگ  ياهرهش  رد  هدرک و  رفس  يددعتم  ياهروشک  هب  شینالوط  رمع  تدم 
نونکا مه  دراد . رارق  نادنمهقالع  رایتخا  رد  هدیـسر و  پاچ  هب  یتساک  مک و  چیه  نودب  ًابیرقت  هدـیدرگ و  بوتکم  اهینارنخـس  نیا  نتم 

. تسا دوجوم  یسراف  نابز  هب  یتروم  انشیرک  ودیج  نانخس  زا  باتک  ناونع  تسیب  رب  غلاب 
یگدنز حرش  تکرح  نوکس و 

یتسه رد  روضح 
یتروم انشیرک  میلاعت 

ییاهنت قشع و 
قالخ ینامداش 
تنوشخ يوسارف 
توکس رد  هاگن 

تیقالخ تنوشخ و 
يرکف هکبش 

یتروم انشیرک  ياههمان 
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شیوخ رد  لمأت 
، نشیتیدم تیعقاو  تقیقح و 

ناناوج يارب  یتروم  انشیرک 
زاورپ رپ  یسانشدوخ  نافرع و  ماجنا  زاغآ و 

رش ریخ و 
باقع زاورپ 

یگتسناد زا  ییاهر 
یتروم انشیرک  اب  وگتفگ 

صیخلت اب  یلاعف /  یقت  دمحم  یتروم /  انشیرک  ياههشیدنا  ءارآ و  رب  یشرگن 
*****

(. ص 8 یتسه ، رد  روضح   ) تسا هداتفا  اپ  شیپ  يوگتفگ  ای  ییوگ  هدوهیب  يانعم  هب   Gossip [. 1]
ص 8. افصم ، رفعجدمحم  يهمجرت  یگدنز ، حرش  یتروم ، انشیرک  [. 2]

Pupul و دـسیونب ) وا  یگدـنز  هرابرد  ات  دـش  هداد  شرافـس  يو  هب  یتروم  انـشیرک  طسوت  باتک  ، ) یفارگویب کی  راکیاج ، لوپوپ  [. 3]
.Jaykar، Krishnamurti: A biography، sanfrancisco: Harper androw، 1986

لاـسیم 1895 زور 11  دـیاب  ار  یتروم  انـشیرک  دـلوت  خـیرات  هک  دـهدیم  حیـضوت  یتروم ، انـشیرک  یمـسر  رفارگویب  زنیتوـل ، يرم  [. 4]
تعاس رد  یتروم  انـشیرک  نوچ  دوشیم و  بوسحم  حبـص  عولط  زا  ییامهرب  زور  هدش و  دلوتم  ییامهرب  ياهداوناخ  رد  وا  اریز  تسناد ،

. دشابیم یِم  دلوتم 11  وا  نیا  رب  انب  هدمآ ، ایند  هب  بش  همین   12  / 30
Jiddu Krishnamurti – Wikipedia، the free encyclopedia

. دناهدرک رکذ  دنه  شدارپاردنآ  تلایا  زا  لاپانادم  ار ، وا  هاگداز  [. 5]
ناکم نینچمه  ( http://www. Kfa. org/biography. php. (kfa: Krishnamurti Foundation of America

. دناهدرب مان  دنه ، رد  سردم  لامش  یلیام  رد 150  کچوک  ياهدکهد  ار  وا  دلوت  قیقد 
. باتفآ تیاس  نایدا و  يوگتفگ  هسسؤم  یتروم » انشیرک  ینافرع  نایرج  [. » 6]

.Wikipedia: the free encyclopedia ایدپ . یکیو  رد  یتروم  انشیرک  یفارگویب  بلاطم  اب  دیجنسب  [. 7]
ص 270. افصم ، رفعجدمحم  يهمجرت  یتروم ، انشیرک  میلاعت  یتروم ، انشیرک  [. 8]

.http://www. kfa. org/biography. php رد : یتروم  انشیرک  یفارگویب  بلاطم  اب  دیجنسب  [. 9]
یتروم و انشیرک  لوق  زا  هعقاو  نیا  طوسبم  حرش  . ) ص 11 – 12 یناسل ، هدرسم  يهمجرت  نویکلا ، راتفگ  زاورپ  رپ  یترومانشیرک ، [. 10]

(. تسا هدمآ  زربلا ، رشن  یحوتف ، هرهز  یغاد و  هچارق  يدهم  همجرت  والب ، نیلیوا  رثا  یتروم  انشیرک  باتک  رد  رگید  ینیع  نادهاش 
ص 37. افصم ، رفعج  دمحم  يهمجرت  تکرح ، نوکس و  یتروم ، انشیرک  [. 11]

تالاقم شخب 

یتروم انشیرک  ياههاگدید  اب  ییانشآ  یگتسناد -  زا  ییاهر 

ياهتشادرب مهاـفت و  ءوس  میـشب . رتانـشآ  نوا  تیعقاو  اـب  اـت  مینکیم  یـسررب  یتروم  انـشیرک  هاـگید  زا  ور  یلک  لـصا  نیا  اـج  نیا  رد 
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ادناتـساک ینیبناهج  هبقارم و  نید ، نذ ، رنه ، نهذ ، رکفت ، اب  وا  تارظن  هطبار  دـشاب  دـناوتیم  هچ  وا  نایب  اب  هطبار  رد  یلاـمتحا  تسرداـن 
لح هب  ناوـتیم  نآ  كرد  وا و  راـثآ  ندـناوخ  اـب  اـیآ  دراد . ییاـهدومنهر  هچ  تلادـع  تمالـس و  تـقیقح ، ناگدـنیوج  يارب  تـسیچ .

هب ناوتیم  وا  تارظن  يارجا  اب  ایآ  دـیوگیم ؟ هچ  ینمیا  ان  ساسحا  ینارگن و  دـسح ، مشخ ، سرت ، هب  عجار  تخادرپ ؟ یناور  تالکـشم 
یکمک هچ  یعاـمتجا  موـلع  یناـسنا و  موـلع  یکـشزپناور و  یـسانشناور و  هب  وا  ینیبناـهج  تـخادرپ ؟ يزاـس  نتـشیوخ  یـسانشدوخ و 

؟ دراد يرثا  يو  لماکت  دشر و  ناسنا و  تالکشم  لح  يارب  وا  راثآ  ایآ  هرخالاب  و  دنکیم ؟
انایحا یمگردرـس و  داضت ، ثعاب  دوش  هدـناوخ  رگن  وسکی  یحطـس و  هدزباتـش ، رگا  یتروم  انـشیرک  تارظن  ریاس  یگتـسناد و  زا  ییاهر 

يرایـشوه تقد و  هجوت ، هب  زاین  بانط  يور  نتفر  هار  دـننام  هب  ناسنا  وا  شرگن  اب  ندـش  انـشآ  ماـگنه  نم  رظن  هب  دـش  دـهاوخ  یهارمگ 
، شین هب  شون  میـشابن ، بظاوم  رگا  وا  تارظن  اب  دروخرب  رد  رگید  ترابع  هب  ای  تسا  لکـشم  لمع  رد  ناسآ و  رهاظ  هب  هک  يراـک  دراد .
هب انب  هبقارم . دراد –  قیمع  تبقارم  تبظاوم و  هب  زاـین  اـهراک ، هنوگ  نیا  نیا  رب  اـنب  دوشیم . لدـبم  تسرداـن  هب  تسرد  جـک و  هب  تسار 

عون کی  عقاو  رد  تاکن  تاهج و  نیا  مینیبیم  رثوم  يو  راثا  هب  تبـسن  تامهافت  ءوس  شهاک  رد  ار  ریز  تاکن  تاهج و  هبرجت ، هدهاشم 
رتهب ار  وا  دیاقع  میهد ، شهاک  ار  اهنآ  مینک و  كرد  ار  یتخانش  ياهاطخ  میناوتب  رتشیب  هچره  ینعی  تسوا  تارظن  هب  تبـسن  ییادز  اطخ 

هب لوبق ، لکش  رد  هچ  در و  لکش  رد  هچ  تسا ، ندرک  لیلحت  ندناوخ و  يرواد ، شیپ  ای  اطخ  نیلوا  میـسریم . نآ  جیاتن  هب  میمهفیم و 
لوط لاس  دـنچ  دـهدیمن  تسد  يو  دـصاقم  تسرد  كرد  ناکما  ندـناوخ ، مود  تسد  شدوخ  لوق  هب  ای  تاداع و  يور  زا  رگید  ناـیب 

هک يراک  نک  تواضق  دعب  مهفب و  ار  قیاقح  تایعقاو و  نک ، كرد  نیبب ، نک ، شوگ  لوا  هک  مدش  يو  روظنم  هجوتم  اصخش  ات  دیـشک 
انـشیرک شنیب  هک  یلاح  رد  مینکیم  هاگن  دعب  میچیپیم و  ادتبا  یگدننار ، دننام  اسب  هچ  اما  دـینک ، ناحتما  تسا ، تخـس  هبرجت  مکح  هب 

: تسا نیا  یتروم 
: تسا هنارگن  وسکی  تشادرب  دعب  ياطخ  چیپب  دعب  نیبب ، لوا 

فلاخم ظفل ، هملک و  لیخت ، ندیشیدنا ، اب  قلطم  روط  هب  وا  هک  دنکیم  ساسحا  هدزباتش ، هدنناوخ  ندیـشیدنا ، هرابرد  وا  تارظن  هب  عجار 
. تسا ناسنا  یگدنز  نهذ و  رد  رکف  تیلاعف  تسرد  ياج  ندناسانش  یپ  رد  شراثآ  زا  يرایسب  تداهش  هب  هک  یلاح  رد  تسا ،

ام هب  یتروم  انـشیرک  عقاو  رد  تسا ، یـضاران  رکف ، تسردان  عقومیب و  اجیب و  تیلاـعف  زا  ناسانـش ، هشیدـنا  ناـیارگ و  نذ  دـننام  مه  وا 
تـسا دقتعم  وا  هک  تسنآ  زا  رتشیب  ناسنا  یگدنز  رد  نآ  جیاتن  اب  تدش و  تعـسو و  نینچمه  نآ و  تیمها  شقن و  رکف و  هک  دزومآیم 

. تسا هدش  ملاسان  تسردان و  رکف ، تیلاعف  اسب  هچ  و 
هـسیاقم رکف  دروم  رد  یتروم  انـشیرک  ياهیهاگآ  تریـصب و  اب  هنافـصنم  روط  هب  ار  بتکم  نیا  یـسک  رگا   Cognitive Therapy
يرایسب بلاطم  مشخ ، سرت و  دسح ، هب  عجار  کیسالک ، یسانشناور  رد  لاثم  يارب  دربیم  یپ  وا  تارظن  قمع  تعسو و  تیمها ، هب  دنک 

. دنتسه رکف  تیلاعف  زا  یعون  دوخ  تلاح ، هس  نیا  هک  میوشیم  هجوتم  یتروم  انشیرک  تارظن  اب  ییانشآ  زا  سپ  اما  دراد ، دوجو 
ياهعومجم و یکرد  هب  ار  اـم  یتروم  انـشیرک  نینچمه  دـهدیم  خـساپ  روـطچ  هنوـگچ و  نیا  هب  باـتک  نیا  هعلاـطم  روـطچ ؟ هنوـگچ و 
هن  Total Understanding عماج كرد  شدوخ  لوق  هب  ینیب ، هتـسسگ  يرگن و  وسکی  هب  هن  دنکیم  نومنهر  هشیدنا  زا  یمتـسیس 

یـسانشدوخ عوـضوم  رد  تسا  هدـش  حرطم  يو  شرگن  راـثآ و  زا  يرایـسب  رد  نـیا  هتـسسگ Partial Understanding و  كرد 
تبحـص ماگنه  مراد  عالطا  نم  هک  اجنآ  اـت  یلک  روط  هب  دراد  رکف  دوخ و  هراـبرد  جـیار  ياـهدروخرب  اـب  تواـفتم  يدروخرب  وا  ناـسنا ،

هک رکف  نیا  ای  تسا و  دب  ملظ  تیانج و  هشیدنا  الثم  هکنیا  دـننام  رکفت  تیلاعف  سفن  ات  هدـش  هجوت  رتشیب  رکف  تاعوضوم  هب  رکف  هرابرد 
هدوب عقوم  هب  اج و  هب  ندیشیدنا  تیلاعف  ایآ  يدب  ای  یبوخ  زا  هتشذگ  دیوگیم  یتروم  انـشیرک  تسا  بوخ  هسردم  ای  ناتـسرامیب  نتخاس 

؟ تسا
رد بلطم  قح  ندرک  ادا  مدـع  یترپ و  ساوح  بجوم  دوش ، حرطم  اجیب  عقومیب و  رگا  اما  تسا  بوخ  ناتـسرامیب  نتخاس  هشیدـنا  الثم 
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بجوم هشیدـنا  هک  اجنآ  هصالخ  دروآیم . دوجو  هب  تسردان  راتفر  هجیتن ، رد  تسرداـن و  تخانـش  اـسب  هچ  دوشیم و  رگید  ياـههنیمز 
هدـننک لـتخم  هدـننز و  بیـسآ  تروـص  نیا  ریغ  رد  تسا ، قـح  رب  دوـشیم  كرحت  روـش و  تسرد ، كرد  يدنمـشوه  يزیت ، یگزاـت ،

کی تروص  هب  یتروم  انـشیرک  ياهراک  زا  یـشخب  رد  سانـشب  ار  تدوخ  فورعم  هیـصوت  رگید  ترابع  هب  تسا  ناسنا  راتفر  تخانش و 
. تسا هبقارم  حیحص  كرد  یتروم ، انشیرک  مهم  تامدخ  زا  یکی  نک » هجوت   » ندیشیدنا تیلاعف  سفن  هب  ینعی  دیآیم ، رد  هبقارم  عون 

زکرمت زاب و  مشچ  اب  هبقارم  یکی  میراد  یـساسا  هبقارم  ای  نشیتیدـم  عون  ود  هک  دـننادیم  دـنراد  هبرجت  قیقحت و  نآ  هنیمز  رد  هک  یناسک 
دننام زاب  مشچ  اب  هبقارم  الثم  ما  یت  دـننام  ارتنام  ناونع  هب  هژاو  کی  رارکت  هتـسب و  مشچ  اـب  هبقارم  يرگید  هطقن و  اـی  يائـش  کـی  يور 

هک درک  هاگن  تخرد  هب  ردقنآ  هک  هدش  لقن  باتک  نیا  رد  هک  شاقن  نآ  دروم  دـننام  تسا ، نآ  يور  ندرک  نشیتیدـم  تخرد و  ندـید 
وا و نیب  ینعی  دـش  یکی  تخرد  اـب  هکلب  دـشن  تخرد  یمـسج  رظن  زا  هک  تسین  نتفگ  هب  مزـال  درک . یـشاقن  دـعب  دـش و  تـخرد  دوـخ 

هتسب مشچ  هبقارم  شیاهراک  رد  اهاج  يرایسب  مینیبیم و  نشیتیدم  اب  ار  یتروم  انشیرک  دروخرب  تیمها  لاح  تفرگن . رارق  يزیچ  تخرد 
تیمیمـص تقادـص و  دوـجو و  ماـمت  اـب  اـینرفیلاک  ياـهوا  رد  شیاهینارنخـس  زا  یکی  رد  دریگیم و  دـقن  هـب  شتـسردان ، لکـش  رد  ار 

: تفگیم
شدوخ یگدـنز ، هب  ندرک  هجوت  ياهملک  يارتنام  ياـج  هب  تسا و  ندرک  یگدـنز  ندرک  نشیتیدـم  تسا و  نشیتیدـم  شدوخ  یگدـنز 
میاهدوب لوغشم  نشیتیدم  هبقارم و  یعون  هب  مینک  هجوت  رکف ، یعقومیب  يدروم و  یب  هب  میناوتب  ام  هک  اج  ره  ینعی  تسا ، ندرک  نشیتیدم 

هدنناوخ يارب  دمانیم و  نامز  ندرک  فقوتم  ناوخ  نود  هک  تسیزیچ  نامه  هیبش  نیا  تسیگدنز و  هب  هجوت  ندرک  فوطعم  نآ  هجیتن  و 
تارطاخ رکف و  نامز ، زا  ناوخ  نود  یتروم و  انـشیرک  دوصقم  دوشیم  هابتـشا  یموجن  نامز  یعقاو و  نامز  موهفم  اب  بلغا  نابز  یـسراف 

هب ار  ناسنا  رتشیب  یتروم  انشیرک  هکنیا  هصالخ  ناوخ … ) نود  تایرظن  رد  یـصخش  هچخیرات  عوضوم   ) تسا هدنیآ  تالیخت  هتـشذگ و 
روش شمارآ و  قمع و  ناـسنا  تسین و  یظفل  ياهملک و  دوـیق  زرم و  دـح و  نآ  رد  هک  دـنکیم  توـعد  قـالخ  عماـج و  نشیتیدـم  کـی 

ناهایگ و ءایـشا ، مدرم ، هداوناخ ، دـنزرف ، رـسمه ، اـب  نوریب ، نورد و  اـب  راـگنا  عقاو  رد  دـنکیم  ساـسحا  نشیتیدـم  عون  نیا  رد  يرتشیب 
. تسا نشیتیدم  لاح  رد  کلف  دیشروخ و  هم و  داب و  ربا و  اب  یلوق  هب  تاناویح 

یگدنز نیـشناج  هب  نتخادرپ  هن  تسیگدنز  سفن  هبقارم ، نیا  يارتنام  تسا و  هبقارم  ندرک ، یگدـنز  دـش ، هتفگ  البق  هک  هنوگنامه  ینعی 
لگ دوخ  لگ ، ندید  ماگنه  ایآ  مینکیم  دروخرب  یتروم  انـشیرک  هیـصوت  هب  تکرح  نیمه  رد  ارتنام  ناونع  هب  ياهژاو  يور  زکرمت  ینعی 
نیا نآ و  هیاس  ای  تسا  تقیقح  ای  تیعقاو و  ارتنام  مینکیم ، هتـسب  مشچ  نشیتیدم  یتقو  ار و  لگ  زا  هرطاخ  لیخت و  هقباس ، ای  مینیبیم  ار 
يو ریبعت  هب  هک  بیـس  ندرک  سمل  ندـید و  ياج  هب  مینیبب ، ار  بیـس  نهذ  یغولـش  رطاخ  هب  میتسین  رداق  یتقو  هک  تسنیا  دـننام  هب  راـک 

ییاـج اـیآ  مینیبیم . ار  بیـس  هک  مینکیم  ناـمگ  میزادرپیم و  بیـس  هملک  رارکت  هب  ینعی  مود  تسد  هطبار  هب  لوا ، تسد  تـسیاهطبار 
طرـش هب  یلب  تفگ  دیاب  دـنک ؟ کمک  ناسنا  يرایـشوه  يدنمـشوه و  هب  دـناوتیم  راک  نیا  ایآ  هن ؟ ای  تسه  نهذ  رد  هملک  رارکت  يارب 
هشیمه يارب  نآ  میمعت  ددص  رد  دوش و  هدافتسا  شدوخ  ياج  رد  راک  نیا  زا  دشاب و  اج  هب  عقوم و  هب  تسرد و  ندیشیدنا ، تیلاعف  هکنیا 

لگ دوخ  ًاحیجرت ، وا  دوشیم و  هدید  یهجوتیب  رنه  تفه  ینعم  رد  رنه  هب  یتروم  انشیرک  راثآ  رد  بلغا  رکذ … ) دننام   ) میـشابن تاقوا 
اب تدش  هب  دیاش  نیا  رب  انب  تسا  رنه  مه  ندیمهف  ندینـش و  ندید و  هک  دیوگب  دهاوخیم  دهدیم و  حـیجرت  لگ  شقن  ای  ریوصت و  هب  ار 

: دشاب فلاخم  يدعس  رعش  نیا 
یقبط لگ  تدیآ ز  راک  هچ  هب 

یقرو ربب  نم  ناتسلگ  زا 
دشاب شش  زور و  جنپ  نیمه  لگ 

 … دشاب شوخ  هشیمه  ناتسلگ  نیو 
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ریبعت و هسیاقم و  لیخت و  نودب  هک  یماگنه  یبآ  نامسآ  کی  ندید  تسرد  هکلب  دشاب  انشآ  رنه  تفه  هب  هک  تسین  یسک  اهنت  دنمرنه  و 
تعیبط اب  لوا  تسد  دروخرب  هب  ار  وا  دراد  ریـسفت  هملک و  زا  هک  ياهوکـش  نامه  دیاش  تسیرنه . ياضف  کی  دوخ ، دوشیم  هدید  ریـسفت 
یتروم انـشیرک  یـصخش  ياـهتشاددای  رد  یقیـسوم . ندینـش  یتح  اههاگـشیامن و  رد  يرنه  راـثآ  ندرک  هاـگن  اـت  دـهدیم  قوس  رتشیب 

ناسنا هک  دونشیم  تعیبط  رد  ار  يرتشیب  ياهادص  تقد ، رثا  رد  راگنا  تسا و  دوهشم  يزراب  رایـسب  وحن  هب  وا  مشچ  شوگ و  تیـساسح 
دنادیم و دوخ  ياج  رد  روما  نداد  رارق  ار  رنه  ررکم  شراثآ  رد  دنیبیم . رتشیب  ار  اهیندید  زین  دـنکیم و  وجتـسج  یقیـسوم  رد  ار  اهنآ 

رنه تفه  زا  لبق  ناسنا  هک  دسریم  رظن  هب  نینچ  دـیاش  ای  دـشابن و  لئاق  رنه  تفه  يارب  ییاج  یتروم  انـشیرک  هک  دـسریم  رظن  هب  دـیعب 
. دریگب دای  ار  ندرک  یگدنز  رنه  دیاب 

. دشاب نذ  اب  انشیرک  هسیاقم  هتشون  نیا  تمسق  نیرتلکشم  دیاش 
لوق هب  ای  رادـتقا  کی  هب  لوصو  نذ  رگا  دـیوگیم  وا  دراد  ضارتعا  دـننامیم  یقاب  درگاـش  نهذ  رد  هک  یناـیامنهار  هب  دوخ  راـثآ  رد  وا 
دوجو هب  تسین ، نذ و ذ  هک  یتقو  زا  هک  تسنیا  شدوصقم  دیاش  درادن . یقرف  اهشنیب  ریاس  اب  نیا  دشاب  ینهذ  رادـتقا  کی  ناوخ ) نود  )

رد هن  تسا  تکرح  رد  تسرد  تفرعم  دریگیم و  رارق  ناسنا  نهذ  رد  فقوت  ینعم  هب  تسیا  کی  دننام  هب  دوخ  مادک  ره  اهمـسیا  هدـمآ 
رد رگا  یتح  نآ  ياههیصوت  دوش . وحم  نذ  دوخ  ناسنا ، كولس  ریـس و  رد  تسیابیم  نیا  رب  انب  متـسین ) مورن  رگ   ) لابقا لوق  هب  نداتـسیا 

دیکات عقاو  رد  دوشیم . رادتقا  مدـع  کی  زین  دوخ  دوش ، اتـسیا  دـشاب و  یـشیدنا  هناگود  ياروام  هشیدـنا و  ظفل و  هملک و  فذـح  تهج 
هملک و ظفل و  یتخانـش  یتالیهـست و  یتمدخ و  شقن  ادابم  هکنیا  زا  نارگن  تسا و  نآ  ندرک  ناور  نهذ ، ندوب  یلاخ  رب  یتروم  انـشیرک 

تـسا مزال  دوشن  يدیما  ان  ینیبدب و  راچد  راثآ  عون  نیا  هدنناوخ  هکنیا  يارب  دندرگ . ریگ  اپ  تسد و  دنوش و  لیدبت  دوخ  دض  هب  هشیدـنا 
: دوش ناونع 

خیرات ار  تسرد  باوج  اریز  دننک  قلطم  ار  اهنیا  هک  دنوشیم  دیما  ان  رگید  ياهشرگن  ای  ناوخ  نود  یتروم و  انشیرک  اب  هطبار  رد  یناسک 
اب یگدـنز –  لک  رد -  ار  لح  هار  نآ و  مامت  هن  دنتـسه  یگدـنز  نهذ و  زا  یـشخب  اهنیا  دـهدیم  ناسنا  هب  عومجم  رد  يرـشب  هعماـج  و 
رد هرخالاب  مینکیم و  لوکوم  رگید  نامز  هب  تسین  احنیا  رد  نآ  ياج  نوچ  تسا و  یندـش  نیا  درک و  ادـیپ  دـیاب  اـهنآ  هارمه  اـهناسنا و 

قح و اـب  ندـش  یکی  و  ندیـشیدنا )  ) تسرد تیلاـعف  ار  نآ  تسا ، هتفگ  تیعقاو  تقیقح و  باـتک  رد  هک  ناـنچمه  ینید  ساـسحا  هنیمز 
نامیارب نارگید  ادناتساک و  یتروم و  انـشیرک  يانروه ، رگا  هک  تسنیا  نآ  هک و  منادیم  مزال  ار  یبلطم  نیا  ياهتنا  رد  دنادیم . تقیقح 

تسرد نادقف  ینعی  تسا ، هشیدنا  اب  وا  تسردان  دروخرب  زا  یشان  ناسنا  تالکـشم  هصالخ  روط  هب  میتفایم . هاچ  هب  هلاچ  زا  دنوش  قلطم 
هب نک  هاگن  هک : درک  هجوت  هتکن  نیا  هب  هشیمه  دیاب  هبقارم )  ) ندرک هجوت  تقیقح و  تیعقاو و  ندید  رد  ناسنا  ییاناوت  مدع  ندیشیدنا و 

دوجو مامت  اـب   Understanding be The Law دـشاب مکاح  نوناـق  كرد  مهف و  راذـگب   Look At what is تسه هچنآ 
ییاهر دشابیم ؛ ناسنا  ییاهر  اب  ربارب  ار  یگتـسناد ) زا  ییاهر   ) تسا و ناسنا  ییاهر  نامه  تسه  هک  هچنآ  و  تقیقح ) تیعقاو و  ندید  )

. تسا یگتسناد  اب  ناسنا  تسردان  هطبار  ندرک  فقوتم  هکلب  تسین  لهج  زا  لابقتسا  یگتسناد ، زا 
زومآ رگد  ندینش  زومآ  رگد  ندید  لابقا : رعش  نیا  زا  تسیقادصم 

سفن تمدخ  رد  ینیطایش  وشوا ، یترومانشیرک و 

. تشاد دنهاوخ  دوجو  فلتخم  ياهتروص  هب  وا  یلاوتم  اهـشکمشک  نیا  دنتـسه  يوق  ناسنا  رد  تیناحور  تیناسفن و  دعب  ود  هک  ینامز  ات 
قوقح ندرک  لامیاپ  ربکت ، يدزد ، غورد ، اـیر ، مشخ ، بغـش و  ترفن ، رورغ ، هنیک ، لـثم  هراد  دوجو  يدنـسپان  ياهتلـصخ  مینیبیم  رگا 
هریگب ور  نومناج  يولج  ات  هنکیم  هدافتسا  اهتلصخ  نیا  زا  هک  تسام  دوجو  رد  هک  دنتسه  يوق  یسفن  هطساو  هب  یگمه  نارگید و … 
تخر نومدوجو  زا  دنسپان  یفنم و  لیاصخ  نیا  هک  دش  روصتم  ور  یتلاح  هشیم  ایآ  اما  هنزب . مقر  شدوخ  عفن  هب  قیرط  نیدب  ور  هکرعم  و 
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. تسه یلب  باوج  هشابن ؟؟؟ يربخ  هگید  اهشکمشک  نیا  زا  میسرب و  شمارآ  هب  نومدوجو  رد  دندنبب و 
؟ میشب اهر  یفنم  لیاصخ  نیا  زا  اهشکمشک و  نیا  زا  مینوتیم  یتلاح  هچرد  هکنیا  منوا  دایم  شیپ  یلاؤس  اهتنم 

. داد خساپ  لاؤس  نیا  هب  هشیم  تقد  یمک  اب 
ینعی هریگب . تسد  هب  ور  هکرعم  ناج  اب  شلباقت  رد  داوخیم  ناسنا  سفن  هک  تسه  نیا  هطـساو  هب  تسه  یـشکمشک  رگا  هک  دـش  هتفگ 

هک مه  یسفن  لاح  نیا  رد  هدب و  قوس  تینارون  تمـس  هب  ونوا  هشاب و  هوق  ياراد  یمدآ  ناج  هک  تشاد  دهاوخ  دوجو  ینامز  شکمـشک 
. هریگب نوا و  يولج  هشب و  راک  دراو  ناسنا  یهاوخینارون  تکرح  نیا  لباقم  رد  تسه  هوق  ياراد 

؟ یچ هدب  قوس  اهیبوخ  تمس  هب  ور  ناسنا  هشابن  رداق  هک  يوحن  هب  هشاب  فیعض  یلیخ  شاهوق  ناج  رگا  اما 
لباق تکرح  چـیه  هک  تسه  هدرم  یناج  تسه  هک  يزیچ  ًافرـص  هرادـن  دوجو  یلباقت  رگید  هتحار و  سفن  راـک  رگید  تلاـح  نیا  رد  هلب 

رایتخا رد  ناج  سفن و  یلباقت  هکرعم  همه  دوب و  دـهاوخن  مه  سفن  يراکبیرف  شکمـشک و  هب  يزاـین  اذـل  تسین  هتخاـس  نوا  زا  یهجوت 
. دوب دهاوخ  سفن 

سفن تسد  رد  دـندوب  يرازبا  اهنوا  همه  نوچ  دوب  دـهاوخن  يزاین  تاوهـش و …  یفنم و  لـیاصخ  همه  نوا  هب  هگید  تلاـح  نیا  رد  اذـل 
سفن يارب  مه  اهنوا  زا  هدافتـسا  دوخ  چیه ، هک  تسه  رازبا  همه  نوا  هب  يزاین  هچ  هرادن  یتردق  هگید  ناج  هک  الاح  ناج  ندرک  مار  يارب 
هگید نوچ  توکس . نوکس و  دوب و  دهاوخ  شمارآ  یتلاح  نینچ  درواهر  هنزیم . يرانک  هب  ور  اهنوا  یلک  هب  سفن  نیا  رب  انب  هک  هنیگنس 
دوجو قـلطم  مکاـح  سفن  هکارچ  یگریت . یهایـس و  سنج  زا  یتوکـس  نوکـس و  شمارآ و  یلو  تسین . يربـخ  شکمـشک  همه  نوا  زا 

هب دـنباییم  لیلقت  ناسنا  دوجو  رد  تدـش  هب  تاوهـش  هنکیم . ادـیپ  لزنت  ناویح  زا  رتنییاپ  یماقم  هب  ناسنا  تلاـح  نیا  رد  هدـش . ناـسنا 
نیا دناهدرک  ادیپ  شهاک  دایز  یلیخ  یفنم  لیاصخ  هک  نیا  هب  هجوت  اب  هدیسر و  سفن  هیکزت  هب  هک  هنک  ساسحا  دیاش  صخش  هک  يوحن 

توکـس و نوکـس و  هب  هدیـسر و  حلـص  هب  هراد و  شمارآ  همه  نیا  هک  هدرک  ادیپ  تسد  ینافرع  یتالاح  هب  صخـش  هک  دایم  شیپروصت 
یهایـس و سفن و  قلطم  تیمکاح  زا  همه  اهنیا  هک  نیا  زا  تسه  لـفاغ  هک  یلاـح  رد  دنتـسب و …  تخر  هراـبکی  هب  هک  یفنم  ياهتلـصخ 

دایب دوجو  هب  ناسنا  يارب  یتلاح  نینچ  هنکمم  هنوگچ  هک  نیا  نوا  دایم و  شیپ  ياهگید  لاؤس  لاح  هدـش . لصاح  یمدآ  دوجو  رب  یهاـبت 
نوا ناـج  نوـمه  هک  یمدآ  لـصا  هریگب ؟ تسد  هب  ور  هکرعم  لـماکت  یمکاـح  سفن  هک  هشب  فیعـض  ردـق  نوا  یمدآ  حور  ناـج و  هک 

وا ناج  هشاب  رتالاب  یصخش  تفرعم  شناد و  ملع و  ردقچ  ره  هتینهذ . رب  شساسا  روعش ه . مهف و  ییاناد و  رب  شساسا  نوا ، حور  تسه و 
یحور ناج و  زا  صخـش  هشاب  رتگنررپ  رتهدرتسگ و  رتعیـسو و  یـصخشت  ای  نهذ  ردقچ  ره  ودوب  دـهاوخ  رادروخرب  يرتشیب  تینارون  زا 

. دوب دهاوخرتیوقوا  ناج  هدوب و  رادروخرب  رتیلاعتم 
فیعـض و یناج  اب  رظانتم  یلاخ  نهذ  کی  مینودب . تاینهذ  زا  یلاخ  ونوا  هک  دوب  دـهاوخ  فیعـض  هداعلا  قوف  ینامز  ناج  هک  نیا  هجیتن 

. دوب دهاوخ  هدش  میلست  هدننکش و 
هنیا دننکیم  هک  يراک  عقاو  رد  تسین و …  بوخ  رکفت  هک  نیا  دننکیم و  یلاخ  ینهذ  زا  تبحـص  نوشمیلاعت  رد  وشوا  یتروم و  یتقو 

تـسدب ور  هکرعم  هریگیم و  نشج  هک  تسه  یمدآ  سفن  نیب  نیا  رد  دـننک و  رتفیعـض  فیعـض و  ور  ناـسنا  ناـج  نکم  دـح  اـت  هـک 
هدنناوخ هک  دننزیم  تاوهش  یفنم و  لیاصخ  زا  يرود  حلص و  شمارآ و  زا  مد  وشوا  یتروم و  هلب  هشیم . ناسنا  دوجو  مکاح  هریگیم و 

. هدوب ناشیارظن  دم  شکمـشک و …  زا  ندنوم  رود  هب  توکـس و  نوکـس و  شمارآ و  عون  مودـک  هک  هشب  هجوتم  یبوخ  هب  هنوتیم  الاح 
تروص نیا  هب  هلأسم  داعبا  هب  ًانئمطم  وشوا و …  یتروم و  هک  هملسم  هتبلا  داسفو . یهابتو  یهایس  سنج  زا  یتوکـس  نوکـس و  شمارآ و 

هک یسفن  دندروخ . ور  نوشسفن  بیرف  یمامت  هبوشوا  یتروم و  دنتشگیم . رب  نوشدوخ  يار  زا  ًانئمطم  دنتشاد  رگا  هک  دنتـشادن  یهاگآ 
. دوب هدشرت  تخس  نوشتخب  نوگن  ناج  يارب  تشگرب  هار  یهایس  شرتسگ  اب  هتفر  هتفر  دوب و  هداد  بیرف  ور  نوشناج 

هب هن  ای  هنک  رایتخا  ونوا  هنوتیم  هدـنناوخ  میرایب و  یقطنم  هکنیا  نودـب  میگیم  ور  يزیچ  ًافرـص  ام  دـنتفگ  سفن  بیرف  هب  وشوا  یتروم و 

امن تیونعم  روهظون  شبنج  هدزاود  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1197زکرم  هحفص 1028 

http://www.ghaemiyeh.com


ضارتـعا هقلطم  رون  یلـصا و  أـشنم  هب  نوشتـشگرب  نوشناـج و  زا  یـشان  هک  نوشنادـجو  نوشناـج و  هک  یناـمز  هراد و  یگتـسب  شدوـخ 
بیرف ور  اهـضارتعا  نیا  هراما  هرادغ   %% سفن نیا  بیرف  هب  هرابود  دندادیم  ماجنا  هک  یتاکرح  لامعا و  سفن و  ياهبیرف  نیا  رب  هدرکیم 

اهنیا همه  دـنومن و  یقاب  نوشارب  یتشگرب  هار  هگید  هک  اجنادـب  ات  دـنتفرورف  یهایـس  قمعرد  رتشیب  هرابود  دـندرک و  یفرعم  نهذ  ناـج و 
سفن تیمکاح  زا  یشان  هک  ینوکس  شمارآ و  نیا  هک  نیا  زا  دندوب  لفاغ  اما  دنسرب  نوکس  شمارآ و  هب  دنتـساوخیم  هک  دوب  نیا  يارب 

نیا راـنک  رد  دروآ . دـهاوخن  هارمه  هـب  دوـخ  اـب  ياهـگید  زیچ  یتخبدـب  يدوباـن و  یهاـبت و  زج  دراد و  ضحم  یهایـس  رد  هـشیر  تـسه 
توکس شمارآ و  هب  ناسنا  هسریم و  لقادح  هب  یمدآدوجو  رد  شکمشکزین  تلاح  نیا  رد  هک  هراد  دوجو  مه  یمود  تلاح  تاحیضوت ،

زا رگا  تلاح  نیا  رد  هشاب . یمدآ  ناج  یمدآ  دوجو  مکاـح  هزخب و  ياهشوگ  هب  هشب و  فیعـض  رایـسب  سفن  هک  تسیناـمز  منوا  هسریم و 
تردـق و هطـساو  هب  هگید  هک  هنیا  زا  یـشان  هکلب  تسین  اهتلـصخ  نیا  هب  يزاین  هگید  هک  تسین  رطاخ  نیا  هب  تسین  يربخ  یفنم  لیاصخ 
اهتدهاجم و اهتضایر و  هطساو  هب  هک  یسفن  هرادن . ور  یفنم  لیاصخ  نیا  هئارا  تردق  سفن  سفن ، فعـض  یمدآ و  ناج  دای  رایـسب  توق 
زا شکمـشک  تلاح  نیا  رد  هرادن . شدوخ  زا  ییامندوخ  تردق  چیه  هدیزخ و  ياهشوگ  هب  هدـش و  فیعـض  رایـسب  ناج ، تفرعم  ملع و 

هطـساو هب  هریگیم  تیناروـن  روـن و  همه  یمدآ ر و  دوـجو  روـط و  نـیمه  زین  تاوهـش  یفنم و  لـیاصخ  هدـنبیم و  تـخر  یمدآ  دوـجو 
نیا زا  نوشدوخ  هجرد  تفرعم و  رب  انب  ناکین  ناحلاص و  رگید  یهلا و  يایلوا  ایبنا و  همه  هک  تسیتلاح  نیا  ونوا  يالتعا  ناـج و  تینارون 

تاحیضوت اب  ور  ییاهر  عون  ود  نیا  لماک  قادصم  ناتـسود  هشیم  ییاهر  عون  ود  زا  تبحـص  یتقو  یلبق  نتم  رد  دندوب . رادروخرب  تلاح 
. دننکیم هدهاشم  اجنیا  رد  لصفم  ًاتبسن 

یگریت و سنج  زا  ینوکـس  شمارآ و  نوا  درواـهر  تسیمدآ و  دوجو  مکاـح  سفن  تلاـح  نیا  رد  هکت  یناـسفن  سنج  زا  ییاـهر  یکیی 
هب هک  تینارون  تیناحور و  سنج  زا  ییاهر  يرگید  دـنرایب و  ناغمرا  هب  هنوتیم  ناسنا  يارب  وشوا  یتروم و  میلاعت  هک  ینومه  تسیهایس 
ور ناسنا  هنوتیم  هک  هرون  سنج  زا  ییابیز  یبوخ و  شمارآ و  همه  نوا  درواهر  هریگیم و  لکش  یمدآ  دوجو  رب  ناج  تیمکاح  هطساو 

ار ریز  تلاح  ناسنا 3  يارب  ناوتیم  هصالخ  تروص  هب  دـش  هداد  هک  یتاحیـضوت  قبطرب  بلطم و  يزارد  هب  هجوت  اب  هربب . الاب  اهانتیال  اـت 
: دش روصتم 

، ناج سفن و  نیب  شکمشک  زورب  يوق =  سفن  يوق +  ناج  . 1
سفن و بیرف  سفن و  راشف  تحت  ناج  ندرک  مار  تهج  لومعم  دـح  زا  شیب  توهـش  مشخ و  ندـیباوخ و  ندروخ و  لثم  یتاوهـش  زورب 

تردـق اب  رتگنرمک و  تاوهـش  یفنم و  لیاصخ  نیا  ناج  نتفای  تردـق  اب   … ییوگغورد و ، ایر و  هنیک و  لثم  یفنم  یلیاـصخ  زورب  زین 
. دنریگیم رارق  هرمز  نیا  رد  اهناسنا  بلاغ  دنوشیم ، رتگنررپ  اهنیا  سفن  نتفای 

یمدآ دوجو  رب  سفن  ندش  مکاح  يوق =  رایسب  سفن  فیعض +  ناج  . 2
فلتخم داعبا  رب  یهابت  یهایس و  هرطیس  یلاخ و … و  نهذ  هعاشا  لقعت و  رکفت و  تینهذ و  تمذم  رثا  رد  ناج  ندش  فیعـض  هطـساو  هب 

هب يزاـین  رگید  نوـچ  دوـب  دـهاوخن  ینورد  شکمـشک  زا  يربـخ  رگید  ناوـیح ، زا  رتنییاـپ  يا  هبترم  هـب  صخـش  طوقـس  ناـسنا ، دوـجو 
هک الاح  یلو  دندوب  ناج  ندرک  مار  يارب  یگمه  اهنیا  هک  ارچ  تسین  یفنم  لیاصخ  دح و  زا  شیب  تاوهش  هب  يزاین  تسین و  شکمـشک 

دوـبن هطـساو  هب  هک   ) شمارآ هب  ندیـسر  هطـساو  هب  تلاـح  نیا  رد  هک  نیا  رب  صخـش  یقلت  ناـییمن ، راـک  هـب  هـگید  هدـش  فیعـض  ناـج 
شمارآ هسفن ، بیرف  زا  یـشان  یقلت  نیا  هک  هدیـسر  نورد  هـیکزت  هـب  یفنم  لـیاصخ  تاوهـش و  زا  يرود  و  داـیم ) دوـجو  هـب  شکمـشک 

هب یمدآ  ناج  رب  هشیپ  هیـس  راک و  هیـس  سفن  تیمکاح  هیاس  رد  هک  ارچ  تسیهاـبت  نوکـس و  یهایـس و  سنج  زا  تلاـح  نیا  رد  لـصاح 
. دناهتسب راک  هب  ور  ناشیا  میلاعت  هک  تسین  اسک  همه  وشوا و … و  یترومانشیرک و  ناوریپ  صوصخم  تلاح  نیا  هدموا و  دوجو 

یگدنز فلتخم  داعبا  رب  تینامحر  تیناحور و  رون و  هرطیس  یمدآ و  دوجو  رب  ناج  ندش  مکاح  فیعـض =  سفن  يوق +  رایـسب  ناج  . 3
، ناسنا
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ياهشوگ هب  هرادن و  رایتخا  رد  ور  شکمشک  داجیا  يارب  مزال  تردق  سفن  هگید  هک  ارچ  دوب  دهاوخن  ینورد  شکمشک  زا  يربخ  رگید 
هب یکیدزن  زین  شکمـشک و  دوـبن  رثا  رب  هراد ، رظن  ریز  ور  شوـمچ  سفن  تاـکرح  هیلک  تفرعم  ملع و  اـب  تیناروـن و  اـب  ناـج  هدـیزخ و 

لیاز زین  دح  زا  شیب  تاوهـش  یفنم و  لیاصخ  رون و  سنج  زا  دایم  دوجو  هب  یـشمارآ  یکیدزن  نیا  زا  لصاح  تینارون  لاعتم و  دـنوادخ 
هسریم و نورد  هیکزت  هب  صخـش  هریگیم ، ور  اهنوا  ياج  تینارون  هرادن و  رایتخا  رد  اهنوا  هیارا  يارب  یتردق  سفن  هگید  هک  ارچ  نشیم 
. دشابیم قح  ترضح  هاگرد  ناکیدزن  ایصوا و  ایلوا و  ایبنا و  تلاح  اب  رظانتم  تلاح  نیا  هنک و  زاورپ  اهانتیال  ات  هرداق  ناسنا  ناج  حور و 

http://mortiviaeslam. blogfa. com/8904. aspx

اهدقن شخب 

شیاههطسفس یتروم و  انشیرک 

هب دریگ  رارق  یفاکـش  دـبلاک  دروم  يو  ياههزومآ  قیمع  تروص  هب  دوش و  یـسررب  یتروم  انـشیرک  ياههزومآ  اههشیدـنا و  تقد  اب  رگا 
. تسا یتروم  ياههشیدنا  ياهتخاس  ریز  زا  یکی  ادوب  رکفت  کش  نودب  میسریم . يرگید  ياههاگدید 

ار رـشب  یگدـنز  رـسارس  یتروم  رظن  زا  دـنیآیم . باسح  هب  یتروم  انـشیرک  يرکف  ینابم  رگید  زا  یقرـش  نایدا  یخرب  نذ و  نییآ  اگوی ،
. تسا یگنشت  جنر ، هاگتساخ  ادوب  نییآ  رد  دراد . جنر  رد  هشیر  نهذ ، ياهتیطرش  اهیگتسباو و  مامت  دهدیم . لیکشت  جنر 

. تسا یگنادواج  ساوح و  هب  تبسن  یگنشت  نیا 
یتح تسا و  هدرکن  فارتعا  دراد  يدـنه  نایدا  رگید  يرکف و  بتاکم  ریاس  میلاعت  رد  هشیر  شیداهنـشیپ  ياـههزومآ  هکنیا  هب  زگره  اـما 
يارب ياهژیو  هاگیاج  ای  هتخاـس و  رادهشدـخ  ار  میلاـعت  نآ  يهرهچ  اـت  دراد  یعـس  هتـسویپ  هکلب  هدومنن  مه  کـچوک  هاـتوک و  ياهراـشا 

: درادیم راهظا  مسیدوب  نذ  اب  هطبار  رد  وا  دریگب ، رظن  رد  شدوخ  ياههزومآ 
هچره نیـصصختم ، نایحیـسم ، اهودـنه ، اـهتسیدوب ، نذ  دـیزادنایم . تمحز  هب  ار  دوـخ  نارگید  فرح  رارکت  اـب  امـش  ارچ  مـناد  یمن 
تـسد ياهمدآ  ام  دـینک . رکف  تقد  هب  رما  نیا  هرابرد  ًافطل  دیـشاب ؟ هتیروتا  کی  ذوفن  تحت  هشیمه  دـیاب  امـش  ایآ  دـنیوگب . دـنهاوخیم 

هب اگوی  مهم  لوصا  زا  هک  ینیلادـنک  يژرنا  يهراـبرد  وا  رظن  هطقن  [ 1 . ] مینکیم رارکت  اـم  دـنیوگیم  نارگید  هک  ار  هچنآ  میتسه . یمود 
شایناوج نایلاس  رد  یتدم  يارب  لقاال  اهنآ  ماجنا  هب  زین  دوخ  هتخانـشیم و  ار  اگوی  عونتم  بتاکم  يو  هک  دـهدیم  ناشن  دوریم ، رامش 
: دنکیم هئارا  نابطاخم  هب  ار  دوخ  رظن  نامه  دراد و  ینیلادنک  زا  ار  دوخ  لیوأت  ریسفت و  هشیمه  نوچ  مه  اما  تسا ، هتشاد  مامتها 
دنیوگیم یلو  دناهدرکن ، راک  يرگید  نآ  يور  اهنآ  مراد . دیدرت  دنیوگیم ، نخـس  ینیلادنوک  يزاسرادـیب  زا  هک  یمدرم  هب  تبـسن  نم 

اهنیا همه  رد  بیجع  يداع و  ریغ  عوضوم  [ 2 . ] مهدیم رارق  دیدرت  دروم  ار  اهنآ  تیحالـص  نم  نیا  رب  انب  دناهتخاس ، رادیب  ار  ینیلادنوک 
ای تداع و  هب  انب  اهناسنا  هک  درادیم  راهظا  فرط  کـی  زا  یتروم  انـشیرک  [ 3 . ] ماهدوب ادوب  بوذـجم  هتفیـش و  هشیمه  نم  هک  تسا  نآ 

ناـیدا و يهصرع  رد  هژیو  هب  دوریم . تسا  رتدنمـشناد  اـی  رتدـنمتردق  رتاـناد ، رهاـظ  هب  هک  يدرف  تیعجرم  هتیروـتآ و  لاـبند  هب  تـیبرت 
هاگن عون  شریذپ  هتیروتآ ، شریذپ  هک  دراد  دوجو  هراومه  رطخ  نیا  اما  دنریگیم . رارق  هجوت  دروم  رتشیب  یبهذم  ياههتیروتآ  بهاذـم ،

. دشاب نتشیوخ  یفن  اهنآ و 
نیا [ 4 . ] دیاهدرک درخ  ار  دوخ  هک  تسا  تقو  نامه  دیهدب  رارق  هتیروتآ »  » کی تیعبت  ذوفن و  ریز  ار  دوخ  دـیراد  لیم  امـش  هک  یماگنه 

. تسا هکس  فرط  کی 
ریـسم نیا  رد  تسا و  هدـنارذگ  نوگانوگ  عماجم  رد  ناوارف  ياهینارنخـس  اهرفـس و  اب  ار  شرمع  زا  لاـس  تصـش  وا  رگید  يوس  زا  اـما 
يدارم دیرم و  هطبار  یفن  تسا ، ضقانت  يواح  هک  یتروم  رکفت  مهم  ناکرا  هلمج  زا  تفای . یناوارف  نارادتـسود  نارادـفرط و  ناراداوه ،
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. تسا
نم درادن . يرورپ  دـیرم  دـیرم و  بذـج  رد  یعـس  هک  دزرویم  رارـصا  عضوم  نیا  رب  شیوخ  ياهینارنخـس  زا  يرایـسب  رد  تدـش  اب  وا 

هدرک عضو  دـیدج  ياههفـسلف  اهيروئت و  ای  مشاب ؛ هدروآ  يدـیدج  يهلحن  هقرف و  مهاوخیمن  منک ! داـینب  يدـیدج  بهذـم  مهاوخیمن 
. يونعم یحور و  ياههنیمز  رد  هن  یکیزیف و  يدام و  دعب  رد  هن  مرادن  یغّلبم  يراوح و  چیه  مرادن ؛ يدـیرم  درگاش و  چـیه  نم  مشاب … 

. تسا يددعتم  تالیکشت  تاسسؤم و  بحاص  یتروم  انشیرک  رگید  يوس  زا  [ 5 …  ] درادن يا  هبذاج  ششک و  میارب  مه  لوپ 
ار یناسر  عالطا  غیلبت و  تیرومأم  وا  گرم  زا  دـعب  مه  تایح و  نامز  رد  مه  شناوریپ  ناراداوه و  زا  يریثک  عمج  تشاد . مه  یناغّلبم  وا 
هب رگید  فرط  زا  و  [ 6  ] دـنادیم دـمانیم و  لـغب  ریز  بوـچ  دـننامه  ناـسنا  يارب  ار  دـشرم  فرط  کـی  زا  یتروـم  دنتـشاد . هدـهع  رب 

تیعجرم و دوخ  زا  دـنکیم و  یفن  ار  ياهطـساو  ره  کـسمت و  وس  کـی  زا  یتروم  انـشیرک  دـنزیم . تسد  ییاتـسدوخ  یگتفیـشدوخ و 
. دنکیم لقن  تامارک  فشک و  دوخ  يارب  رگید  يوس  زا  اما  [ 7 . ] دزاسیم رود  ار  ندوب  دشرم 

یباـیتسد يارب  صاـخ  یـشور  کـینکت و  هنوگ  ره  یفن  دـیآیم  مشچ  هب  یتروم  انـشیرک  يرکف  هاگتـسد  رد  هک  يرگید  لوصا  هلمج  زا 
. تسا تقیقح  هب  نایوج  تقیقح 

انشیرک دناسرب . تقیقح  هب  ار  ناسنا  دناوتیمن  تاضایر  یندب و  تاکرح  ماجنا  داروا ، ندناوخ  هک  تسیعدم  نایعدم ، ریاس  فالخ  رب  وا 
هار نایب  هب  هاگ  شیوخ  ياههتفگ  راثآ و  رد  یتروم  اما  [ 8 . ] درادن دوجو  نتفرگ  دای  يارب  یکینکت  چیه  هک : دنکیم  مالعا  ًامسر  یتروم 

، ینورد ياهداضت  اـهترفن و  اـهسرت و  زا  ییاـهر  راـک  هار  نهذ ، تیطرـش  زا  ییاـهر  ياـههار  ریظن  دراد . هراـشا  ییاـهشور  اـهراک و 
، دوشیم لصاح  ام  يارب  هنوگچ  قابطنا  طابـضنا و  درک ، رود  دوخ  زا  ار  تلـالم  یگلـصوحیب و  ناوتیم  هنوگچ  میوش ، قشاـع  هنوگچ 

. تسا هتشاگن  لقتسم  باتک  کی  نآ  يهرابرد  هک  نشیتیدم  رتمهم  همه  زا  ندینش و  رنه  ندید و  رنه 
يرکف و يرظن و  شخب  دـشاب ؛ شخب  ود  ياراد  دـیاب  تسا  ناسنا  هب  یـشخب  یلاعت  تیادـه و  تیونعم ، یعدـم  هک  یمتـسیس  ره  ًـالوصا 

شخب مود  شخب  دقاف  رگا  دوب و  دهاوخ  يریذـپ  بیـسآ  لزلزتم و  ِبتکم  دـشاب ، يرظن  شخب  دـقاف  یبتکم  رگا  ییارجا . یلمع و  شخب 
دناوتیمن هعماج  یگدـنز و  نتم  رد  زگره  دـمآ و  دـهاوخن  لمع  يهنحـص  هب  هدـنام  یقاب  هیرظن  يروئت و  کی  دـح  رد  اهنت  دـشاب  یلمع 

. دوب دهاوخن  سدقم  فادها  يوس  هب  ناسنا  هعماج و  ریبدت  يارب  یبتکم  يریبعت  هب  دنامیم و  یقاب  نهذ  دح  رد  هداد  ناشن  ار  دوخ 
دوشیم و انـشآ  یتروم  انـشیرک  ياههشیدـنا  اب  يرفعج  همالع  موحرم  راوگرزب  داتـسا  شیپ  ینایلاس  هکنیا  هجوت  لباق  بلاج و  تاـکن  زا 
رد يرفعج  همالع  شیاههطسفس . یتروم و  انشیرک  ناونع  اب  تسیباتک  نآ  لصاح  دهدیم . ماجنا  وا  ياههزومآ  راثآ و  يهرابرد  یتالمأت 

. دهدیم رارق  دقن  تقد و  دروم  ار  یتروم  ياههزومآ  زا  یخرب  ياهحفص  باتک 110  نیا 
یتروم انشیرک  ياههتفگ  هرابرد  خساپ  شسرپ و  کی  صیخلت  اب  یلاعف /  یقت  دمحم  یتروم /  انشیرک  ياههشیدنا  ءارآ و  رب  یشرگن 

: شسرپ
؟ تسا هنوگچ  یتروم  انشیرک  ياههاگدید 

؟ دومن لوبق  ار  اهنآ  ناوتیم  ایآ 
: خساپ

ماهبا و هک  یظافلا  رد  رد  ار  دوخ  دارم  دشاب ، هتشاد  یحضاو  نشور و  میلاعت  هک  نآ  زا  شیب  يو  هک  تفگ  دیاب  یتروم  انشیرک  دروم  رد 
. دنکیم ناهنپ  دنزیم ، جوم  نآ  رد  یگدیچیپ 

. دناهدش یتروم  دولآرابغ  بلاطم  ییوگ و  ماهبا  هجوتم  ًالماک  دنراد ، یتروم  انشیرک  ياهباتک  اب  ییانشآ  كدنا  هک  یناسک 
داهنـشیپ یلمع  هماـنرب  چـیه  یتروم  هک  مییوگب  دـیاب  مییاـمن ؛ وگزاـب  هصـالخ  تروـص  هب  ار  یتروـم  ياههشیدـنا  ِتیعقاو  میهاوـخب  رگا 

ار ییاهراعـش  یهاگ  یتروم  هتبلا  دهد ؟ ماجنا  دیاب  راک  هچ  هک  دمهفیمن  ار  دوخ  فیلکت  رخآ  تسد  یتروم  بتک  هدـنناوخ  دـهدیمن و 
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تـسد يدازآ ) ییاهر و   ) اشکوم هب  دـیاب  ناسنا  هک  هلمج  نیا  دـننام  دوشیم ؛ روآدای  دـصقم ، فدـه و  ناونع  هب  شیاههتفگ  نمـض  رد 
. دنکیم داهنشیپ  نآ  يوس  هب  یهار  هن  دنکیم و  فیرعت  ینشور  هب  ار  موهفم  نیا  هن  یلو  دبای ،

: دیوگیم يدازآ  دروم  رد  يو 
ص 65) توکـس ، رد  هاگن  «. ) نهذ لماک  تولخ  صولخ و  توکـس ، ینعی  يدازآ  هتـسباو …  ریغ  لماک و  هسفن  یف  تسیتیفیک  يدازآ  »

؟ تسا ینتفریذپ  موهفم  کی  زا  فیرعت  نیا  یتسار  هب  ایآ 
ینشور ریوصت  هب  نهذ ،» لماک  تولخ  صولخ و  توکس ، ینعی  يدازآ   » هک هلمج  نیا  ندینش  اب  یتروم  انـشیرک  نیبطاخم  زا  کی  مادک 

دهاوخیم هک  یـسک  يارب  دـنک ، عناق  ار  عـالطا  مک  هدـنناوخ  کـی  مه  رگا  يزادرپ  هیرظن  ییوگ و  یلک  روج  نیا  دنـسریم ؟ يدازآ  زا 
باسح هب  هطلاـغم  هکلب  تسین ، هدـننک  عناـق  طـقف  هن  دونـشب ، دنمـشیدنا  کـی  زا  قیقد  زرم  دـح و  ياراد  نشور و  یلمع و  فیرعت  کـی 

مه نآ  و  ددرگیم ؛ هصـالخ  موهفم  کـی  رد  یتروم  انـشیرک  يداـقتعا  ماـظن  ماـمت  هک  تسا  مزـال  اـج  نیا  رد  هتکن  کـی  رکذ  دـیآیم .
. تسا نهذ » تیطرش  »

. تسا هداد  رارق  لیلحت  هراشا و  دروم  ار  موهفم  نیا  شبتک  ياج  ياج  رد  يو  دینک )! تقد  )
، اهسرت اهیناشیرپ ، یمامت  يو  دراد . ملاع  ياههدیدپ  زا  یمدآ  نهذ  هک  ییاهتشادرب  اهریوصت و  مامت  ینعی  يو  هاگن  زا  نهذ  تیطرش 

نآ دنک و  یبایدر  يو  بتک  رد  ار  موهفم  نیمه  یسک  رگا  اما  دنادیم . یطرـش  نهذ  زا  یـشان  ار  یناور  یحور و  تالالتخا  اهسرتسا و 
اما الاب ؛) دراوم  لثم   ) تسا هدرک  نایب  ار  یطرـش  نهذ  راثآ ِ  زا  یخرب  يو  دـنچ  ره  دوشیم  هجوتم  دـهد ؛ رارق  لـمات  شاـکنک و  دروم  ار 

. تسا هدشن  ضرعتم  مه  ار  یطرش  نهذ  زا  رارف  هار  هوالع  هب  تسا و  هدرک  اهر  قیقد  فیرعت  نودب  ار  دنیارف  نیا  دوخ 
: دیوگیم هک  نانچ  دراذگیمن ؛ یلمع  همانرب  رظتنم  ار  اهنآ  هدرک و  نشور  ار  دوخ  نادیرم  فیلکت  یعون  هب  يو  هتبلا 

هک تسا  نشور  یبوخ  هب  هلمج  نیا  زا  یتروم ص 14 ) انشیرک  میلاعت  ..« ) تسین نآ  يوس  هب  یهار  ربعم ، نودب  تسا  ینیمزرس  تقیقح  »
مه ياهمانرب  هک  تسا  مولعم  دنادب ، دودسم  ار  یفده  هک  یـسک  دـنادیم و  دودـسم  ار  نآ  دـشاب ؛ هتـشاد  لوبق  ار  تقیقح »  » مه رگا  يو 

ار لاؤس  کی  اج  نیا  رد  دنادیم . لاحم  ار  لاصتا  ندیسر و  دنیبیم و  هتسب  ار  هار  ًاساسا  هک  ارچ  دهدیمن ؛ داهنـشیپ  نآ  هب  ندیـسر  يارب 
؟ تسیچ لابند  شیاهباتک  رد  يو  دوخ  سپ  تسا ؛ دودسم  شهار  تقیقح  ًاعقاو  رگا  هک  دیسرپ  یتروم  زا  دیاب 

؟ تسا هدوب  یفده  هچ  اب  دومنیم  رازگرب  يو  هک  ییاههاگراک  اهینارنخس و 
یهارمگ هک  تقیقح  ریغ  تقیقح ؟ ریغ  هب  ایآ  دنک ؟ قیوشت  هچ  هب  ار  دوخ  نیبطاخم  هک  دـنکیم  شالت  يو  تسا ، هتـسب  تقیقح  هار  رگا 

. تسا تقو  فالتا  و 
: دیوگیم رگید  ياج  رد  يو  دنوشن ؟ هجیتن  یب  راک  کی  ریگرد  رتشیب  هک  دراذگب ، دازآ  ار  نارگید  يو  دوبن  رتهب  ایآ  انبم ، نیا  قبط 

نآ يارب  یهار  ياهفـسلف  متـسیس و  کلـسم ، بتکم ، چـیه  ساسا  رب  دـیناوتیمن  امـش  ربعم . نودـب  هار و  نودـب  تسا  نیمزرـس  تقیقح  »
همه ص 41 ) افـصم ، رفعج  دمحم  یتروم ، انـشیرک  میلاعت  .« ) مرادیمن رب  تسد  نآ  زا  یطیارـش  چیه  تحت  تسا و  نم  رظن  نیا  دیزاسب .
دراد قح  یفرطیب  رظان  ره  داهن . انب  فلتخم  ياهروشک  رد  یملع  یگنهرف و  فلتخم  زکارم  سرادـم و  تاسـسوم و  یتروم  هک  مینادیم 
هتفرگ لکـش  هدـیا  انبم و  مادـک  قبط  درکیم ، ارجا  دوخ  تاسـسوم  رد  يو  هک  یتیبرت  میلعت و  ماـظن  هک  دـسرپب  یتروم  زا  ار  لاؤس  کـی 

؟ تسا
ششوپ تحت  ار  يدادعت  داهن و  انب  ار  يزکارم  دوخ  ارچ  یتروم  سپ  دناسرب ؛ تداعس  هب  ار  ناسنا  دناوتیمن  ياهفسلف  متسیس و  چیه  رگا 

غیلبت ار  نآ  یتروم  هک  يرکف  ماظن  اـهرواب و  دـشاب ؛ تقیقح  هب  ربهار  دـناوتیمن  ياهفـسلف  چـیه  رگا  هک  نیا  رتـالاب  داد ؟ رارق  زکارم  نیا 
؟ دوش انثتسا  اهنییآ  اهبتکم و  رگید  زا  یتروم  انشیرک  یتفرعم  ماظن  دیاب  ارچ  دوشیمن ؟ مکح  نیمه  لماش  لیلد  هچ  هب  دنکیم ؛

: دیوگیم یتروم  انشیرک 
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همه نم  رظن  هب  منکیمن . زیوجت  ار  هعیبـطلا  ءارواـم  میهاـفم  تاروصت و  هراـبرد  ثحب  تاـیهلا و  هفـسلف و  عوـن  چـیه  هک  دیـشاب  هجوـتم  »
.« تسا هناقمحا  ًالماک  اهيژولوئدیا 

يوزارت هب  نینچ  يرفعج  همـالع  ناـبز  زا  ار  یتروـم  ياههشیدـنا  تـسا  بساـنم  ص 43 ) یناسل ، هدـسرم  همجرت  یگتـسناد ، زا  ییاـهر  )
تالمج تسا ، هتشاگن  شیاههطسفس » یتروم و  انـشیرک   » ناونع اب  هک  یباتک  رد  يرفعج  یقت  دمحم  داتـسا  همالع  موحرم  میرب . شجنس 

: دناهدرک لاطبا  نینچ  ار  الاب 
بجاو روط  هچ  تسین ، دنتـسم  ینوناق  لصا و  انبم و  چیه  رب  امـش  یملق  راثا  رگا  هک  تسنیا  تسا  هدنـسیون  هجوتم  هک  ياهلأسم  نیتسخن  »

مه رگا  دنیامن ؟ میظنت  نآ  ساسا  رب  ار  دوخ  یگدنز  داعبا  دـنهد و  رارق  هعلاطم  دروم  ار  هدیـشاپ  هتخیـسگ و  راثآ  نیا  مدرم  هک  دـینادیم 
.« تسا يژولوئدیا  هاگتسد  کی  دوخ  سپ  تسا ، راوتسا  یصاخ  نیناوق  لوصا و  هیاپ  رب  امش  یملق  راثآ 

ص 5) يرفعج ، یقت  دمحم  همالع  شیاههطسفس ، یتروم و  انشیرک  )
یترومانشیرک تامیلعت  رب  يدقن 

دادـعت هک  هنافـساتم  دـص  ود  هنافـساتم و  دـناهتفرگ و  رارق  یلطاب  هار  رد  یگمه  دـنرادن . یقرف  مه  اب  داـیز  وشوا و …  یتروم و  افـصم و 
لـالز همـشچرس  لاـبند  هب  كاـپ  یترطف  اـب  هک  یناـناوج  ًارثـکا  دـنهدیم . قوس  ییوـج  تقیقح  مسا  هب  لـطاب ، هار  نیا  هب  مه  ور  يریثـک 

هقلح رد  دـنوشیم و  هدیـشک  یهارمگ  هار  هب  نایاقآ  نیا  هدـننز  لوگ  بیرفلد و  تالمج  بیرفرهاظ و  فیراعت  تحت  لـفاغان  دـنتقیقح ،
تاییزج رد  دیاش  دنرادن . مه  اب  یقرف  دایز  افصم و …  یتروم و  هک  مگب  لوا  نومه  دنوشیم . قرغ  یتروم  هدش  فیرعت  لسلـست  رود و 

یهارمگ و هار  رب  ساسا  زا  یتروم  هکنیا  هب  هجوت  اب  هیتروم و  وریپ  افصم  نوششیدنا  ساسا  رد  یلو  دنـشاب  توافتم  مه  اب  نوشاه  هشیدنا 
ملظ رـشب  لسن  هب  نیا  زا  شیب  ات  تسب  هرابکی  هب  ور  اههشیدـنا  بتاکم و  نیا  طاسب  روخرد  بسانم و  لیلحت  کی  اب  هشیم  نیا  رب  انب  هلطاب 

قلطم ًالماک  ونوا  هک  رواب  نیا  هطـساو  هب  هتفگ و  هک  هچنآ  ره  هب  تشاد  رواب  ادـخ  هدـنب  هک  هنیا  رد  اهنت  یتروم  لکـشم  هشن . اور  يرتشیب 
یتروم هشیدنا  رب  يدقن  نینچ  دیاش  الاح  ات  هتفرگ . لکـش  یلک  هب  بتکم  ات  هدرک و …  يراذگهیاپ  ور  شاه  هشیدـنا  یقبام  هتـشادنپیم 

هدیقع هدیا و  همه  نوا  بیرخت  ناکما  ناینب ، زا  هلأسم  رتشیب  ندرک  رتنشور  اب  هریم و  نوا  هیلوا  ياهرواب  غارس  میقتسم  هک  هتفرگن  تروص 
اب همه  نیا  یتروم  هشیدـنا  ارچ  هک  مینک  یـسررب  ور  هتکن  نیا  هک  هشاب  بلاـج  دـیاش  رتشیب ، يرگنـشور  زا  لـبق  هنکیم . مهارف  ور  لـطاب 

يارب مهف  لباق  هداس و  یبلاق  رد  یتروم  ياههشیدنا  هکنیا  لوا  درک . یـسررب  ور  هلأسم  نیا  هشیم  تهج  ود  زا  هدـش ؟ وربور  یمومع  لابقا 
نیا ًادـمع  یتروم  هک  هنیا  هن  يراکبیرف  زا  روظنم  هتبلا   ) هدـش هئارا  هناراـکبیرف  يرهاـظ  رد  لاـح  نیع  رد  داـیز و  یگدـیچیپ  نودـب  مومع 

انب هدرک  لیلحت  ور  ناهج  شاهرواب  نیا  ساسا  رب  نوچ  ًالصا  هدرک و  ناونع  ور  شدوخ  ياهرواب  ًافرص  یتروم  هکلب  هداد  ماجنا  ور  بیرف 
کمک رتشیب  شمارآ  حلص و  يدازآ و  هب  ندیسر  تهج  يرـشب  هعماج  هب  هنوتیم  شدیاقع  ندرک  ناونع  اب  هک  درکیم  رکف  یتح  نیا  رب 

( هنک
تسد يدودح  ات  هدوب  هدنـسیون  رظن  دم  هک  ییاهر  سح  نوا  هب  مک  ینامز  رد  صخـش  یتروم  راکفا  دیاقع و  هب  لمع  رثا  رد  هکنیا  مود 

تـسرد ور  هار  هک  هنکیم  دـیکات  صخـش  هب  ور  هتکن  نیا  شمارآ و …  هارمه  هـب  هدیم  تـسد  هـک  ییـشوخرس  تلاـح  هـنکیم و  ادـیپ 
یهجوت لـباق  قـمع  زا  یتروـم  هشیدـنا  هک  تسه  نیا  رما  عـقاو  هنکیم . تیاـمح  هشیدـنا  نیا  زا  یتخـس  هب  صخـش  نیا  رب  اـنب  يدـموا و 

هب ور  شدوخ  هیلوا  هلکاش  هتـسنوت  هدـنوم و  ناما  رد  يدایز  دودـح  ات  نیدـقتنم  دـنزگ  زا  نامز  لوط  رد  هک  هرطاـخ  نیا  هب  هرادروخرب و 
یـساسا هتکن  هنک . بذج  هراد  هک  ياهناراکبیرف  تیهام  هطـساو  هب  شدوخ  تمـس  هب  مه  ور  يدایز  نارادفرط  چـیه  هک  هنک  ظفح  یبوخ 

لکـش اهنوا  ساسا  رب  یتروم  هشیدنا  هک  تسه  یـساسا  هیلوا و  ياهرواب  رد  هکلب  نوا  هدش  هئارا  تاییزج  رد  هن  یتروم  هشیدنا  لیلحت  رد 
هکنیا هب  هجوت  اب  یتروم  انـشیرک  هشیدـنا و …  تفرعم و  ملع و  ییابیز ، تیمامت ، دوجو ، قشع ، تقیقح ، صوصخ  رد  ییاـهرواب  هتفرگ .

هب یهجوت  لباق  تروص  هب  زین  يدـنه  ناـفرع  هب  رگید  ییوس  زا  تشاد و  ییانـشآ  برغ  نیون  یـسانشناور  اـب  دوب و  هدـنوخ  یـسانشناور 
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. دوب هتفر  شیپ  یهجوت  لباق  قمع  ات  ینهذ  ریواصت  مهف و  كرد و  دوجو و  هب  طوبرم  میهافم  رد  تشاد  طلست  لقادح  يرظن  ظاحل 
شمارآ دـندوب و  هدرک  برطـضم  ونوا  المع  دنتـشاد و  دوجو  شنهذ  رد  هک  یتالاؤس  يارب  بسانم  ییاهباوج  نتفای  يارب  شـالت  رد  یلو 

نوا تشاد و  یساسا  لکـشم  هی  عقوم  نوا  رد  انـشیرک  طسو  نیا  دیاش  . ) هدیـسر تسب  نب  هب  هک  درکیم  سح  دندرکیم  بلـس  وا  زا  ور 
قمع يدـعب  هلحرم  هب  هشب و  اهر  تسب  نب  نیا  زا  هنوتب  ات  هدـیرفآ  ور  سک  همه  زیچ و  همه  هک  یقلاـخ  دوجو  هب  خـسار  داـقتعا  نتـشادن 

اب نیا  رب  انب  دوبیمن و  رسیم  شارب  یتفرعم  يرکف و  هلحرم  نیا  زا  روبع  دوب  تاذلاب  ایشا  تلاصا  هب  دقتعم  هکنیا  هب  هجوت  اب  یلو  هشب  دراو 
اهناسنا هک  هشیم  هجوتم  یتروم  رتقیمع  یسررب  رد  دوب ) شمارآ  يایوج  شدوجو  مامت  اب  هدیسر و  تسب  نب  هب  درکیم  سح  دوجو  مامت 

. دننکیم هدافتسا  دناهدیدن  البق  یتح  هک  دیدج  ون و  ياهزیچ  كرد  يارب  نوشیلبق  ياههشیدنا  اههتشاد و  زا 
هدوب دقتعم  تاذـلاب  ایـشا  تلاصا  هب  هکنیا  هب  هجوت  اب  هسرپیم و  ور  لاؤس  نیا  شدوخ  زا  یتروم  هن ؟؟؟ ای  هشاب  تسرد  هنوتیم  نیا  بخ 

اب هشیمن  هراد و  ور  شدوـخ  هب  طوـبرم  تـقیقح  میهاـفم و  تـسه و  شدوـخ  يارب  ییـش  ره  هـک  ارچ  تـسین  تـسرد  نـیا  هـن  هـک  هـگیم 
نودب تسه ؛ ًافرص  يزیچ  ره  هگیم  یتروم  میزادرپب . عبطلاب ، هراد  مه  يدیدج  تقیقح  هک  يدیدج  زیچ  یـسررب  هب  نومیلبق  ياههشیدنا 

. تسه ًافرص  تشز و …  ای  متسه  ابیز  نم  هگب  هکنیا 
داقتعا ایـشا  تلاصا  هب  یلماک  تروص  هب  عقاو  رد  مینزیم . شهب  ور  فلتخم  ياهبـسچرب  هک  مییاـم  نیا  هشاـب و  دـیاب  هک  ياهنوگ  ناـمه 
یتروم رواب  نیرتيا  هیاپ  المع  هک  هشاـه  هشیدـنا  یتروم و  هب  هدراو  ياـهداریا  نیرتیـساسا  زا  یکی  نیرتیلـصا و  لکـشم  نیا  هتـشاد و 

عقاو رد  هریگیم . لکـش  هیلوا  رواب  نیا  ساسا  رب  یتروم  ياهرواب  یتح  اههشیدـنا و  مامت  هک  هنیا  بلاج  هتکن  هدوب . هابتـشا  طلغ و  يرواب 
. تسه عقاوب  هک  تسین  يزیچ  نوا  تقیقح  زا  یتروم  یقلت  تفگ  هشیم 

مد هب  مد  هک  دنشابیم  یتیراع  یتسه  ياراد  هک  دنتسه  يدوجولا  نکمم  ایشا  یمالسا  نافرع  رد  مینک . عورـش  یمالـسا  نافرع  زا  نیراذب 
اذل دوجولا و  بجاو  هب  دنتسه  هتـسباو  نوا  رهاظم  ملاع و  مامت  نیا  رب  انب  دوجولا . بجاو  هب  دنتـسه  هتـسباو  هشیم و  رییغت  راچد  نوشیتسه 

نتـسنود اب  هشیم  نیا  رب  انب  هشیم . یـشان  ملاع  تادوجوم  لـک  يارب  ناـسکی  ینغ و  ياهمـشچرس  زا  هک  دنتـسه  ياهتـسباو  تقیقح  ياراد 
قیاقح زا  ییاهشخب  نینوتیم  دینودب  ور  يدوجوم  تقیقح  زا  یشخب  رگا  امش  درب و  یپ  زین  تادوجوم  ریاس  تقیقح  هب  يدوجوم  تقیقح 

صوصخ نیا  رد  تبحص  . ) نیشب قیاقح  نیا  هجوتم  روفلاب  دیدج  ایشا  ندید  اب  هک  نیـشاب  هتـسنود  لبق  زا  ور  ملاع  تادوجوم  رد  دوجوم 
هلأسم یلاثم  اب  نیراذب  مینکیم ) هدنـسب  رـصتخم  نایب  هب  اذل  دایم  رظن  هب  هدـیچیپ  یمک  هرادروخرب  یهجوت  لباق  قمع  زا  هکنیا  هب  هجوت  اب 

هک هشیم  نشور  وا  رب  یقیاـقح  هنیبیم  هک  ور  یلگ  نیلوا  هیچ . لـگ  موـهفم  هنودیمن  يا  هچب  نینک  ضرف  مینک . نـشور  رتـشیب  یمک  ور 
هک تسد  نیا  زا  ییاهلاثم  هنک و  جاتنتسا  روفلاب  هنوتیم  ور  لگ  موهفم  نوا  نیدب  نوشن  شهب  ور  هگید  یگنر  لکـش و  اب  یلگ  ًادعب  رگا 

هکرتشم مه  اب  تسین و  مه  زا  ادج  يزیچ  نوگانوگ  ایـشا  قیاقح  هک  تفگ  هشیم  عقاو  رد  مینکیم . هدهاشم  تارک  هب  هرمزور  یگدنز  وت 
نیا زا  رتشیب  هشیمن  بلطم  قمع  هطـساو  هب  هراد . دوجو  ینوگانوگ  قیاقح  هک  هرایم  دوجو  هب  ور  تینهذ  نیا  ایـشا  فلتخم  تایلجت  اـهتنم 

. دش هیضق  نیا  دراو 
ایشا هک  تسه  عقوم  نوا  دنشاب  لیصا  تاذلاب  هک  میریگب  رظن  رد  ییازجم  تلاصا  ایشا  يارب  میریگن و  رظن  رد  ور  ادخ  هشاب  رارق  هگا  هتبلا 
مود تلاح  رد  یتح  لیـصافت  نیا  همه  اب  هدوب . مود  تروص  هب  یتروم  یقلت  عقاو  رد  نشاـب . ننوتیم  مه  زا  ازجم  فلتخم و  قیاـقح  ياراد 
لوبق ور  ادخ  ییاهاج  رد  یتروم  دنگب  دیاش  ناتسود   ) هنک در  ور  ادخ  دوجو  دیاب  هکنوچ  هرادن  رابتعا  ینید  یمالـسا و  نافرع  رظن  زا  هک 

شینیبناهج رد  هدوب و  یحطس  ًالماک  شرواب  هتـشاد  هگا  ای  هتـشادن  رواب  ور  ادخ  رواب  نیا  داریا  ماگنه  رد  یتروم  هک  دینودب  دیاب  هتـشاد 
. دنتسه امتح  ازجم  مه  زا  قیاقح  هک  تفگ  هشیمن  هتشادن ) یهاگیاج  نوا  يادخ  نیا 

هبرجت هب  هرارقرب و  یتسه  ناهج  لک  رد  هک  دنتـسه  يدـعاوق  ياراد  یمیـش  ای  کیزیف  ملع  مینزب . یلاثم  مه  ام  یتروم  کبـس  هب  نیراذـب 
ایـشا نیا  رد  هک  هدیم  یقیاقح  زا  ناشن  نیناوق  نیا  ننومیم . یقاب  ریغتیال  رگید  یـش  هب  يائـش  زا  نیناوق  نیا  هدـش . تباث  ناـگمه  رب  نیا 
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. دنتسه یکرتشم  قیاقح  ياراد  فلتخم  يایشا  هک  تفرگ  هجیتن  هشیم  اذل  دننکیمن  رییغت  نیناوق  نیا  هکنیا  هب  هجوت  اب  هیراج و 
رکنم یلک  هب  یتروم  هک  يزیچ  درب . یپ  ياهگید  يایشا  ای  یـش  قیاقح  زا  یـشخب  هب  هشیم  یـش  کی  تقیقح  زا  یـشخب  نتـسنود  اب  ینعی 
بوخ هگا  یمارگ  هدـنناوخ  هنک . رود  تقیقح  زا  ور  ناسنا  هنوتیم  هک  هدـقتعم  هنکیم و  حـیبقت  تدـش  هب  ونوا  هکلب  تسه و  هلأـسم  نیا 
يرت هدرتسگ  هنماد  هطقن  نیا  زا  تفگ  هشیم  قیقحت  هب  هک  ییاطخ  هنک . كرد  حوضو  ینـشور و  هب  هنوتیم  ور  یتروم  ياـطخ  هنک  تقد 

. هدیم لکـش  ور  یتروم  بتکم  نشیم  هفاـضا  نوا  هب  هک  يرتدـیدج  لـطاب  يارآ  نییبت  اـب  هریگیم و  شدوخ  هب  یتروم  تاـمیلعت  رد  ور 
میقتـسم و تروص  هب  هک  يدعب  تانییبت  هب  هجوت  اب  هدش و  هتـشاذگ  لطاب  طلغ و  ياهیاپ  رب  هدولاش  زا  دـش  هدـهاشم  هنوگنامه  هک  یبتکم 

هارمه هب  ور  يزیچ  شناوریپ  يارب  نارـسخ  یهایـس و  زج  هنکیم و  لـطاب  ور  تاـمیلعت  لـک  هتفرگ  رارق  موـهفم  نیا  يور  رب  میقتـسم  ریغ 
ور شدوخ  بتکم  یتروم  هک  هدوب  طلغ  رواب  مودـک  اب  هدوب و  یچ  یتروم  یهارمگ  هیلوا  هطقن  دـش  صخـشم  هک  ـالاح  تشاد . دـهاوخن 

لطاب رب  يار  فاصوا و  نیا  همه  اب  هک  دایم  شیپ  یلاؤس  هنکیم ، هارمگ  ور  ناسنا  هطلغ و  لطاب و  هرابکی  هب  شبتکم  هدرک و  يراذگهیاپ 
هک هنیا  تیعقاو  هنکیم ؟ ادیپ  تسد  هدش  هداد  هدـعو  ییاهر  هب  ناسنا  تایملعت ، نیا  هب  لمع  اب  ارچ  یتروم  ياههشیدـنا  تامیلعت و  ندوب 

رهاظ و زا  اههتـسناد  فراعم و  تامولعم و  يداـیز  هطـساو  هب  هشیم  ثداـح  صخـش  يارب  هک  ییاـهر  یکی  هراد . دوجو  ییاـهر  هنوگ  ود 
شدوخ شفارطا و  طیحم  طیارش  رب  هنک و  لرتنک  ور  شدوخ  هنکیم  رداق  ور  صخش  المع  هک  اهناسنا و …  درکلمع  ایند و  ایـشا و  نطاب 
هریگیم تروص  اههتـسناد  تامولعم و  ساسا  رب  ملاع  ایـشا و  هبناج  همه  قیمع و  ًالماک  لیلحت  زا  هک  ییاهر  عون  نیا  هشاب . هتـشاد  طلـست 

. دناهتفای تسد  لاعتم  دنوادخ  هب  یکیدزن  هطساو  هب  یقیمع  ینغ و  فراعم  هب  هک  تسیصاخشا  ایصوا و  ایلوا و  ایبنا و  صاخ 
قیاقح در  اب  تسیتروم . سنج  زا  ییاهر  هدب  شفارطا  طیحم  شدوخ و  هب  صخش  طلـست  زا  ناشن  هنوتیم  مهزاب  هک  مه  ییاهر  مود  عون 
نییبت صخـش  ياهداـس  تروص  هب  هشیدـنا  یتح  لالدتـسا و  قطنم و  ندرب  لاؤس  ریز  اـب  تسرداـن و  طـلغ و  ییاـهرواب  ساـسا  رب  دوجوم 

سح ییاهر و  سح  هی  هطساو  نیدب  هراد و  طلـست  شفارطا  طیحم  رب  هنک  سح  هنکیم  رداق  ونوا  هک  هنکیم  فلتخم  يایـشا  زا  ياهداس 
تامیلعت ارآ و  هب  نیکسمتم  تقیقح و  قح و  هار  نانیزگ  يرود  تقیقح و  نارکنم  صاخ  ییاهر  عون  نیا  هدیم . تسد  نوا  هب  یـشمارآ 

هطـساو هب  يرگید  نافرع و  هشیدـنا و  تامولعم و  ترثک  هطـساو  هب  یکی  هک  ییاهر  هنوگ  ود  ره  رد  شتـسه . هباشم  صاخـشا  یتروم و 
ات نیمز  تلاـح  ود  رد  اهـسح  نیا  اـهتنم  هراـیم . تسدـب  يرتـشیب  شمارآ  سح  ناـسنا  هشیم  لـصاح  هتقیقح ، هک  هـچنآ  زا  ینیزگ  يرود 
ور تیونعم  هلق  نتفر و  جوا  هب  ندرک و  زاورپ  ینعی  تسادـخ  يایلوا  صاخ  هک  لوا  تلاح  رد  ییاـهر  سح  دـنراد . قرف  مه  اـب  نومـسآ 

سح هک  دنچ  ره  ندز  اپ  تسد و  یهایس  رد  ندرک و  طوقـس  ینعی  ییاهر  سح  یمود  رد  ندش و … و  ولمم  قح  رون  زا  ندرک و  سح 
يایلوا اب  ور  نوشدوخ  ییاهر  هب  ندیـسر  اب  یتروم  ناوریپ  رهاظلا  یلع  تسه  مه  هیبش  ییاهر  سح  هنوگ  ود  نوچ  میجوا و  رد  هک  هشیم 

. هنامـسآ اـت  نیمز  زا  هلـصاف  نآ  هب  نیا  زا  هک  یلاـح  رد  دـید  اـهنوا  يارآ  اههتـشون و  رد  هشیم  حوضو  هب  ونیا  ننیبیم و  فـیدر  مه  قـح 
هب بتاکم  هنوگ  نیا  هطساو  هب  هدرکن  يادخ  دنتقیقح و  هار  ناگدنیوج  هک  یناسک  هژیو  هب  ناتسود و  هدافتسا  دروم  رـضاح  دقن  مراودیما 

. هریگب رارق  دناهدش ، هتفیرف  امن  ینافرع  یقیقح و  رهاظ 
تقیقح و هشیدـنا و  نهذ و  صوصخ  رد  وا  هیلوا  ياهرواب  نومه  یتروم  تامیلعت  اههشیدـنا و  زا  روظنم  نتم  نیا  رـساترس  رد  یقرواـپ : )

http://mortiviaeslam. blogfa. com/8812. aspx هلالدتسا ) قطنم و 
متخومآ افصم  یتروم و  انشیرک  زا  هچنآ  رب  يدقن 

روحم دناهتـشاذگ و  ناسنا  نورد  رب  ار  دوخ  دـیکات  مامت  یمالـسا  یکلـسم  نافرع  يرگ و  یفوص  ات  مسیدوب  نذ  زا  یقرـش  بتاکم  بلغا 
رب دیکات  اب  تسا و  نیمه  وا  هفیظو  اهنت  دسانشب و  ار  دوخ  دیاب  ناسنا  هک  دناهدرک  فقو  رما  نیا  رد  ار  دوخ  كولس  ریـس و  نایاپ  عورش و 

ناسنا هک  دناهتفگ  دناهدز و  تسد  وا  یعامتجا  ياههغدغد  تسایـس و  راک ، هعماج ، زا  ناسنا  يزاس  ادج  دـیرجت و  ياهنوگ  هب  لصا  نیا 
شیب دیکات  دبای . تسد  یلیصا  یهاگآ  چیه  هب  دناوتیمن  زگره  دوشیم  قرغ  یعامتجا  چوپ  طباور  رد  یتقو  تسا و  ناسنا  شییاهنت ، رد 
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لیدبت ناشنارود  یعامتجا  ياههغدغد  هب  تبـسن  بتاکم  نیرتدـیق  نیرتتوافتیب و ال  هب  ار  بتاکم  نیا  ییارگ  نورد  رب  اهنآ  هزادـنا  زا 
. تسا هدرک 

ناوریپ نارازگ و  ناینب  ار  اهنآ  ناوتیم  هک  ینافوسلیف  دراد . دوجو  زین  دـیدج  ناـفوسلیف  بلغا  رد  یعاـمتجا  یتواـفتیب  رکفت و  زرط  نیا 
هب دـیاب  هک  دـنتفای  شزرا  لباق  دوجو ، کی  ناونع  هب  ار  وا  دـناهتخادرپ و  ناسنا  يدوجو  هغدـغد  هب  اـهنت  داـهن ؛ ماـن  سناتـسیزگا  تضهن 

. دشاب ماجنا  لباق  یعامتجا  طباور  نطب  رد  هک  تسین  یلمع  زین  راک  نیا  هک  دزادرپب  دوخ  یبایزاب 
یعامتجا و يدوجوم  ناونع  هب  ار  وا  دندوب و  لئاق  تیمها  عامتجا  رد  وا  هاگیاج  يارب  هک  لسرام ، لیرباگ  نوچمه  اهنآ  زا  یخرب  زج  هب  )

یگتسباو هنوگ  ره  زا  ار  شدوخ  هکنیا  مقر  یلع  یتروم  انشیرک  دناهداد ) . رارق  یـسررب  دروم  یعامتجا  ياهتیلوؤسم  تادهعت و  ياراد 
نیا ياههزومآ  اـب  شیاـههزومآ  هسیاـقم  زا  ار  نیا  دـشابیم و  مسیدوب  نذ  بتکم  نیرخاـتم  زا  دـنیبیم  ادـج  یبتکم  نید و  ره  هب  تبـسن 

ماـمت نتـشاگنا  چوـپ  اـب  وا  ددـنبیم . شقن  ناـتنهذ  رد  وا  راـثآ  هعلاـطمزا  هک  تسیاهدـیا  یگدـنز  تلاـصا  درک . كرد  ناوـتیم  بـتکم 
ياههغدغد ریسا  ار  وا  دناهتسب و  ار  وا  ییاهر  هار  هک  دشکیم  ریوصت  هب  تیرـشب  ياپ  هب  یگنت  شفک  نوچمه  ار  اهنآ  یناسنا  ياهشزرا 

. تسا هتفریذپ  یگیر  هدرم  نوچمه  ار  اهنآ  يرایتخا  چیه  نودب  زین  وا  تسا و  هدش  لیمحت  وا  هب  شعامتجا  زا  هک  دناهدرک  هدوهیب 
هتـسناد کیژولوئدـیا  ینید و  یموق ، ياهلیبق ، ثبع  ياهگنج  ریگرد  خـیرات ، لوط  ماـمت  رد  ار  ناـسنا  اهـشزرا ؛ زا  یتشادرب  نینچ  اـب  وا 

نیا هب  وا  ندرب  هانپ  اـب  هدرک و  مگ  ار  دوخ  اـهنآ  یغولـش  رد  هک  هتـسناد  دـیفم  ریغ  چوپ و  ياـهرواب  ریـسا  هراومه  ار  ناـسنا  نهذ  تسا و 
وا هب  ییاهنت  نیا  اریز  دشاب  اهنت  دوخ  اب  دناوتیمن  ناسنا  تسا ، نتشیوخ  زا  رارف  لاح  رد  ینهذ  راصح  هعلق و  نتخاس  اهرواب و  اهشزرا و 

اهناسنا یمامت  يدودعم  زج  هب  هک  تسا  داقتعا  نیا  رب  وا   ) ریسا ناسنا  تاکرح  یمامت  وا ، ریبعت  هب  دهدیم . یـشزرایب  یچوپ و  ساسحا 
ار وا  یقالخا  ياـهرواب  درکیم و  راـتفر  رگید  ياهنوگ  هب  کـشیب  دوب  رگید  هعماـج  رگید و  طیارـش  رد  رگا  تسا و  شزرایب  دنریـسا )

. دوب ربتعم  عامتجا  نآ  رد  هک  دادیم  لکش  ییاهزیچ  نامه 
داهنـشیپ ام  هب  یعامتجا  ياهـشزرا  بسک  يارب  هدوهیب  ياهیگدنود  اهیگتـسباو و  اهدـنب و  دـیق و  همه  نیا  زا  تاجن  يارب  وا  هک  یهار 

شالت اب  هک  تسا  ینونف  مولع و  مامت  فالخ  رب  یهاگآ  نیا  دسریم ، ام  هب  توکس  نیا  زا  هک  تسیا  یهاگآ  توکس و  ییاهنت ، دنکیم 
يهزیگنا هیاپ و  رب  دریگب  ماجنا  تقیقح  بسک  يارب  هک  یـشالت  هنوگ  ره  اریز  تسا ، یـشالتیب  یهاگآ  نیا  بسک  هار  دنوشیم ؛ بسک 

دوخ نیا  هتفرگ و  لکـش  تسا ) یعامتجا  ياهـشزرا  زا  هتفرگ  رب  مه  نآ  هک   ) نهذ رب  مکاح  ياههتیروتا  عامتجا و  زا  هک  تسا  هدیا  کی 
شـالت هنوگ  ره  ریبعت  نیا  اـب  تسیـشیامن و  وا  لـمع  عقاو  رد  تسا و  هدز  یلمع  نینچ  هب  تسد  چوپ  یتین  اـب  ناـسنا  تسا و  روک  یـشالت 

یعاـمتجا ياهدـنب  دـیق و  تاـقلعت و  زا  ندـش  اـهر  توکـس و  هب  ار  ناـسنا  هک  وا  ناوخارف  دـنادیم ، هدوـهیب  یندز  اـپ  تسد و  ار  ناـسنا 
. تسا يرابتعا  وا  قالخا  مامت  یشیامن و  وا  یگدنز  مامت  هک  تسا  هتفرگ  لکش  ناسنا  راتفر  زا  تشادرب  یقلت و  نیا  يهیاپ  رب  دناوخیم 

. تسا هدوب  دیفم  هراومه  تناک  هاگدید  یقالخا  ياهيریگتهج  اهيژولوئدیا و  دقن  رد 
ياهناسنا مامت  هک  دیریگب  رظن  رد  تسا ، تسرد  نازیم  هچ  ات  یفسلف  یـشرگن  رکف و  زرط  هک  دینیبب  دیهاوخیم  رگا  هک  دیوگیم  تناک 

. دوب دهاوخ  هناسانش  هعماج  دقن ، عون  نیا  دمآ . دهاوخرد  یتروص  هچ  هب  عامتجا  نیا  دینیبب  دنشاب و  هتشاد  ار  رکف  زرط  نیا  عامتجا  کی 
هچنآ زا  ریوصت  هدـیا و  هنوگ  ره  هئارا  زا  اـهنآ  هک  میاهجاوم  لکـشم  نیا  اـب  دـناهدرب  لاؤـس  ریز  ار  زیچ  همه  هک  يدارفا  دـقن  رد  هراوـمه 

رما نیا  رد  دـناهتخادرپ و  تسین  تسرد  هچنآ  دـقن  فیـصوت و  هب  اهنت  اهنآ  دیـشک ، دـقن  هب  ار  اهنآ  ناوتن  ات  دـننکیم  زیهرپ  تسا  تسرد 
. تسا اهنآ  اب  قح  يدودح  ات  هراومه 

. تسا دارفا  هنوگ  نیا  زا  یتروم  انشیرک 
. تسا هدرک  عورش  یناسنا  ياهشزرا  نیرتیساسا  ندرب  لاؤس  ریز  اب  ار  دوخ  راک  هچین  نوچمه  وا 

میناوتب هک  تسا  ظوفحم  ام  يارب  ناکما  نیا  تسا  هدـشن  هئارا  ام  هب  وا  فرط  زا  یمـسر  تروص  هب  یلک  هدـیا  چـیه  هکنیا  دوجو  اـب  یلو 

امن تیونعم  روهظون  شبنج  هدزاود  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1197زکرم  هحفص 1036 

http://www.ghaemiyeh.com


زا یخرب  رد  هک  یترارـش  هب  هجوـت  نودـب  دراد  تعیبـط  هـب  شیارگ  وا  تـسیچ . دراد  شبتکم  ناوریپ  زا  وا  هـک  يراـظتنا  مـینک  ینیبشیپ 
تکرح ره  زاـین  شیپ  هتـشادنپ و  ثبع  ار  اـهنآ  يهمه  تسا و  هدـش  ناـسنا  یعاـمتجا  ياـهتیلوؤسم  هـیلک  رکنم  دراد  دوـجو  ناـعونمه 
دوشیم ماجنا  ینورد  بالقنا  نیا  زا  لبق  هک  یلمع  ره  هب  تبسن  تسا و  هتـسناد  اهیگتـسباو  اههتیروتا و  زا  ییاهر  هب  ندیـسر  ار  یتسرد 

ار تسیبایزاب  سناتسیزگا  نافوسلیف  لوق  هب  یـسانشدوخ و  يزاسدوخ ، نامه  هک  ربکا  داهج  مالـسا  ربمایپ  دراد . هیفـس  ردنا  لقاع  یهاگن 
زا دعب  ار  ربکا  داهج  ناشیا  دنتشاد . دیکات  یعامتجا  ياهتیلاعف  رگید  اب  هارمه  عوضوم  نیا  هب  دناهدرمشن و  یتیلاعف  هنوگ  ره  هنیمز  شیپ 

. دندرک رما  ناناملسم  هب  دنتشاد  ناکرشم  اب  هک  یگنج 
زا هجرد  نآ  هب  ناسنا  ات  هک  دـنا  رادـنپ  نیا  رب  دناهتـشاگنا و  چوپ  ار  ناسنا  ياهتیلاعف  ماـمت  افـصم  وا  یناریا  وریپ  یترومانـشیرک و  یلو 

زگره تسا و  هدوهیب  دنزب  رس  وا  زا  هک  یلمع  ره  دشاب  يرکف  تیوه  ریسا  ددرگن و  زاب  شیوخ  تلاصا  هب  افصم  لوق  هب  دسرن و  صالخا 
. دوب دهاوخن  بولطم  زگره  مسیلآهدیا  عون  نیا  هب  يراتفرگ  تسا ؛ هتشادنرب  قح  هار  رد  یمدق 

. تسا مومزم  فرع  دید  رد  هک  تسییاهزیچ  نآ  هب  تبسن  وا  یتوافتیب  تسا  هجوت  لباق  هک  ياهتکن 
زا هـتفرگرب  ار  ینادــجو  بـیهن  هنوـگ  ره  تـسا و  نادــجو  دوـجو  رکنم  دریگیم و  رظن  رد  يراــبتعا  ًــالماک  ار  تـسا  موـمزم  هـچنآ  وا 

. دناهدرک دوخ  دنب  رد  ار  ناسنا  هک  درامشیم  نهذ  رب  مکاح  ياههتیروتا 
دراد دوجو  اهناسنا  يارب  وا  راثآ  ندناوخ  رد  هک  يرطخ  نیلوا  تسوا و  زیارغ  دـنامیم  ناسنا  يارب  هک  یلیـصا  زیچ  اهنت  رکفت  زرط  نیا  اب 

یظاـفل اـب  هک  تسا  هتـساوخ  لـمع و  هنوگ  ره  ندرمـش  زاـجم  یپیه و  شل و  پیت  هب  شیارگ  يرگ و  یلاـبُاال  ياهنوگ  هب  ندـش  راـتفرگ 
تیلوؤسم هنوگ  چیه  هک  دش  دنهاوخ  یتادوجوم  هب  لیدـبت  اهنآ  دـشاب .)  هدـنام  هیجوت  نیا  هب  يزاین  رگا  هتبلا   ) تسا هیجوت  لباق  یفـسلف 

. تسا هتفر  نیب  زا  اهنآ  دوجو  رد  هک  تسیزیچ  مرش  اریز  تسا ، زاجم  اهنآ  يارب  یلمع  ره  ماجنا  دنرادن و  یعامتجا 
ندـش يدـعب  کی  رگید  رطخ  تسا ) هدـش  لیمحت  اهنآ  رب  عامتجا  زا  هک  تسیچوپ  ياهلآهدـیا  اـههتیروتا و  راـشف  لـصاح  مرـش  نوچ  )
مکاح ياههتیروتا  زا  ییاهر  هب  ندیـسر  دـننیبیم  دوخ  يور  شیپ  هک  ياهلأسم  اهنت  وا  ناوریپ  تس ، يزاسدوخ  ياتـسار  رد  یمدآ  دوجو 
میلاعت رد  هچرگ   ) هدـش هدـیرب  عامتجا  زا  اـهنآ  دوشیم ، شومارف  لـک  هب  اتـسار  نیا  رد  اـهنآ  یعاـمتجا  ياههغدـغد  تسا و  ناـشنهذ  رب 

هاوخ ان  هاوخ  هک  تسیرما  ناعونمه  عامتجا و  هب  تبسن  یتوافتیب  یلو  تسا  هدوهیب  یلمع  عامتجا  زا  ندیرب  هک  تسا  هدش  رکذ  انـشیرک 
وا هک  نیا  مغر  یلع  ددنبیم و  شقن  ناسنا  نهذ  رد  وا  بتکم  زا  هک  تسیلک  تهج  نیا  داد و  دـهاوخ  تسد  وا  ناوریپ  ناگدـنناوخ و  هب 

كرد افـصم  لوق  هب  ای   ) يزاسدوخ هب  و  تسوا ) يژولا  هدـیا  یگچراپکی  زا  جراـخ  رد  یهن  نیا  یلو  دـنکیم  یهن  ار  عاـمتجا  زا  ندـیرب 
تشاـک و تمحز  هک  دوشیم  ییاهینیمزبیـس  شرورپ  ببـس  زین  هار  نیا  هب  شیارگ  هک  تخادرپ  دـنهاوخ  دوخ ) ندوب  غورد  مهوـت و 

اریز دوب  دنهاوخ  يرگ  زواجت  رگرامثتسا و  ره  طسوت  هدافتـسا  تشادرب و  لباق  الاح  دناهدیـشک و  افـصم  یترومانـشیرک و  ار  شا  تشاد 
زا  ) تسا لوؤسم  اهنآ  هب  تبسن  هک  یتعامج  ره  دوخ و  تاجن  يارب  اهنآ  تمـس  زا  هک  یـشالت  هنوگ  ره  دنرادن و  یعامتجا  هغدغد  اهنآ 

مکاح اهنآ  نهذ  رب  هک  تسیاهتیروتا  هدیا و  زا  هتفرگ  رب  دریگب  ماجنا  ندش  رامثتسا  زواجت و  زا  تیرشب ،) نطو و  هداوناخ و  سومان ، لیبق 
. تسا هتفر  نیب  زا  انشیرک  افصم و  تامیلعت  یط  اهنآ  رورغ  هک  تسیلاح  رد  نیا  تسا 

. تسا رگرامثتسا  ياهتردق  طسوت  هدش  زیوجت  بوبحم و  بتاکم  وزج  مسیدوب  نذ  هک  تسا  تاریثات  نیمه  لیلد  هب 
زا راظتنا  نتـشاد  عمط و  اب  ار  دیما  ربک و  زا  یگئـشن  اب  ار  سفن  تّزع  رورغ و  ندـش و  تواضق  دـب  زا  سرت  اب  ار  مرـش  رکف  زرط  نیا  اب  وا 

. تسا هتشادنپ  یکی  یتسه 
هناسانـش هعماـج  داریا  اـت  تسیفـسلف  رتشیب  داریا  نیا  تفرگ و  ناوتیم  افـصم  یتروم و  انـشیرک  ینیبناـهج  شرگن و  رب  هک  يرگید  داریا 

لامک دنتـسه و  تشگزاب  يروئت  هب  نیدـقتعم  اهنآ  دناهتـشگ  لامک  هار  رد  ناسنا  نتـشادرب  مدـق  یناـسنا و  لاـمک  رکنم  اـهنآ  هک  تسنیا 
نتشیوخ اب  هناگیب  یـضرع و  ناسنا  رب  ار  تسه  هچ  ره  نیا  زا  جراخ  دننکیم و  ینعم  تعیبط  یکدوک و  یکاپ  هب  تشگزاب  رد  ار  یناسنا 

امن تیونعم  روهظون  شبنج  هدزاود  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1197زکرم  هحفص 1037 

http://www.ghaemiyeh.com


. دننکیم فیصوت  وا 
. تسا کیدزن  یگدنز  زا  بارهس  هنارعاش  کیتنامور و  شرگن  هب  ناسنا  زا  تشادرب  هنوگ  نیا 

زا هدـش  لیمحت  يریـسفت  ریبعت و  ياهـشزرا  اهرواب و  زا  هتفرگرب  ار  ناسنا  لمع  هنوگ  ره  تسا و  ناسنا  رد  دازآ  هدارا  دوجو  رکنم  افـصم 
رگم عامتجا  نیا  ًاساسا  هک  دـنکیم  داجیا  نهذ  رد  ار  لاؤس  نیا  هعماـج  يارب  یتلاـصا  نینچ  نتفرگ  رظن  رد  دـنادیم . وا  رب  هعماـج  فرط 

بلطم نیا  نتـسناد  اـب  دوشیمن ! روـلبتم  هک  امـش  نم و  دوـجو  زا  ریغ  ییاـج  رد  عاـمتجا  نیا  ياهـشزرا  میا ؟ امـش  نم و  زا  ریغ  هب  يزیچ 
؟ میرادنپب شیوخ  اب  هناگیب  یعمج و  یگتخابدوخ  زا  یشان  ار  اهشزرا  اهرواب و  نیا  میناوتیم  هنوگچ 

رد دیدج  يزاین  یگلاس  ود  رد  هک  نیا  ات  تسوا  زیارغ  اهزاین و  ساسا  رب  یکدوک  رد  ناسنا  تاکرح  هک  دـندقتعم  ناسانـشناور  زا  یخرب 
یحور و ياهیگدـیچیپ  یمامت  هک  تسا  سپ  نیا  زا  دوش  هتـشاد  تسود  هک  دـهاوخب  وا  ات  دوشیم  ببـس  هک  دریگیم  لکـش  وا  دوجو 
. دراد ار  شدوخ  یـصخش  تشادرب  ءوـس  تیعقاو  نیا  زا  افـصم  دوـشیم . زاـغآ  هطقن  نیا  زا  تاـفارحنا  ماـمت  دریگیم و  لکـش  وا  یناور 

. تسا رکف  زا  ناسنا  يراتفرگ  مامت  دیوگیم  وا  دراد . ار  شدوخ  هاوخلد  یصخش و  ياهریبعت  يولوم  زا  هک  هنوگنامه 
يزاین ینهذ  لآهدیا  نیا  بسک  يارب  دوشیم . راوتسا  وا  نهذ  رب  رکف  هک  تسا  ینس  نامه  زا  ناسنا  تافارحنا  یتخبدب و  مامت  عورش  اریز 

اب مینک و  هدافتسا  هتفرگ  شیپ  شل  یعامتجا  پیت  هک  ییاهشور  زا  میناوتیم  تسین  وا  يداهنشیپ  یلمعیب  افصم  لوق  هب  ای  قیرط  یط  هب 
ار یناسک  تسا و  هدش  نیمـضت  شور  نیا  درادن . شرـس  رد  يرکف  هک  میوش  يدوجوم  هب  لیدبت  لاس  یلا 6  یط 5  رد  شیشح  فرصم 

. دناهتفای تسد  لماک  يرکفیب  ینعی  تسا  بولطم  وا  رظن  زا  هچنآ  هب  شور  نیا  اب  هک  مسانشیم 
هوجو زا  يرایـسب  ندوـب  يراـبتعا  ندوـب و  یـشیامن  رب  هک  تسییهاـگآ  شیازفا  تسا  شیاتـس  لـباق  قـح و  رب  هک  يزیچ  وا  تاـمیلعت  رد 

. تسا هتسب  شقن  نام » دوخ   » یگدنز
ات دـهدیم  اـهناسنا  هیلک  هب  تبـسن  ـالاب  زا  يدـید  اـم  هب  تسا و  هتخادـنا  هارب  یعاـمتجا  ياهـشزرا  اههروطـسا و  دـض  رب  هک  یبـالقنا  هن 

، تسا دنیآ  شوخ  یهاگدید  میتسه ، دولآ  ربک  دیدج و  ياهزیچ  لابند  هب  امئاد  هک  اهناسنا  ام  يارب  میریگب و  دنخـشیر  هب  ار  ناشیگمه 
ات دـیوگیم  نخـس  اههتیروتا  رابجا  روز و  راشف و  زا  هک  اجنآ  وا  میاهدـش . یفـسلف  یظاـفل  وا و  ياههطـسفس  راـتفرگ  دوش  نینچ  رگا  هک 

یلو دنیبیم  تعاطا  هب  راچان  ار  دوخ  ور  نآ  زا  هدروآ و  دورف  میظعت  رس  یعامتجا  ینوریب و  ياههتیروتا  رب  ناسنا  هک  تسا  قح  رب  ییاج 
زا ار  ناـسنا  هـک  یناـمز  افـصم  دـناشکیم . داـبآ  اـجک  اـن  هـب  ار  ناـسنا  دـنکیم  ریبـعت  ینورد  يهتیروـتا  هـب  ار  نادـجو  يادـن  هـک  اـجنآ 
هب ًافرص  ار  وا  هک  اجنآ  تسا و  هدننک  رایشه  شبطاخم  يارب  دهدیم  ناشن  وا  هب  ار  تلفغ  قمع  دنکیم و  هاگآ  شاهدوهیب  ياهتیلوغشم 

راتفرگ ار  شبتکم  ناوریپ  هک  دوشیم  چوپ  یتیلوغـشم  شدوخ  درادـنپیم ، چوپ  ار  یتیلاـعف  ره  دـناوخیم و  یلمعیب  توکـس و  قمعت و 
هک تسین  یلمع  رد  لاکشا  بلغا  میوگب  دیاب  رخآ  رد  تسین . تلاصا  یهاگآ و  نآ  هب  ندیسر  ناسنا  یساسا  هلأسم  اهنت  اریز  تسا  هدرک 

نیا ندش ، فرحنم  ات  میندـش  خـسم  ندـش و  هنیلا  لاح  رد  رتشیب  ام  میلوغـشم . لمع  نادـب  ًافرـص  هک  تسنیا  رد  لاکـشا  میلوغـشم ، نادـب 
ار هاگدید  نآ  هک  تسین  نیا  رد  لاکشا  نیا  میوشیم و  شراتفرگ  یلمع  ره  هب  ندش  لوغشم  یهاگدید و  ره  اب  ههجاوم  رد  هک  تسیرما 

روصحم لمع  نآ  هاگدـید و  نآ  رد  ًافرـص  ار  دوخ  هک  تسنیا  رد  لاکـشا  میا ؛ هتـشگ  لوغـشم  یلمع  نانچ  هب  ای  میاهدـیزگرب  دوخ  يارب 
، تسا تسرد  مینکیم  رکف  هچنآ  هب  یباختنا  ره  رد  هک  تسنیا  دوشیم  كرد  یسک  ره  يارب  یفابهفسلف  چیه  نودب  هک  يزیچ  میاهدرک .

. میتسه فلتخم  ياهمسیا  هب  یگدنز  نوناق  نیرتیهیدب  نیا  زا  رارف  لاح  رد  بلغا  ام  یلو  مینک . لمع 
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سفن تمدخ  رد  ینیطایش  وشوا ، یتروم و  انشیرک 
. تشاد دنهاوخ  دوجو  فلتخم  ياهتروص  هب  ًایلاوتم و  اهـشکمشک  نیا  دنتـسه  يوق  ناسنا  رد  تیناحور  تیناسفن و  دـعب  ود  هک  ینامز  ات 

قوقح ندرک  لامیاپ  ربکت ، يدزد ، غورد ، اـیر ، مشخ ، بغـش و  ترفن ، رورغ ، هنیک ، لـثم  هراد  دوجو  يدنـسپان  ياهتلـصخ  مینیبیم  رگا 
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هریگب و ور  نومناج  يولج  ات  هنکیم  هدافتسا  اهتلصخ  نیا  زا  هک  تسام  دوجو  رد  هک  دنتسه  يوق  یسفن  هطساو  هب  یگمه  نارگید و … 
تخر نومدوجو  زا  دنـسپان  یفنم و  لیاصخ  نیا  هک  دش  روصتم  ور  یتلاح  هشیم  ایآ  اما  هنزب . مقر  شدوخ  عفن  هب  قیرط  نیدـب  ور  هکرعم 

. تسه یلب  باوج  هشابن ؟؟؟ يربخ  هگید  اهشکمشک  نیا  زا  میسرب و  شمارآ  هب  نومدوجو  رد  دندنبب و 
؟ میشب اهر  یفنم  لیاصخ  نیا  زا  اهشکمشک و  نیا  زا  مینوتیم  یتلاح  هچ  رد  هکنیا  منوا  دایم  شیپ  یلاؤس  اهتنم 

. داد خساپ  لاؤس  نیا  هب  هشیم  تقد  یمک  اب 
ینعی هریگب . تسدـب  ور  هکرعم  ناج  اـب  شلباـقت  رد  داوخیم  ناـسنا  سفن  هک  تسه  نیا  هطـساو  هب  تسه  یـشکمشک  رگا  هک  دـش  هتفگ 

هک مه  یسفن  لاح  نیا  رد  هدب و  قوس  تینارون  تمـس  هب  ونوا  هشاب و  هوق  ياراد  یمدآ  ناج  هک  تشاد  دهاوخ  دوجو  ینامز  شکمـشک 
فیعـض یلیخ  شاهوق  ناـج  رگا  اـما  هریگب . ونوا  يولج  هشب و  راـک  دراو  ناـسنا  یهاوخ  ینارون  تکرح  نیا  لـباقم  رد  تسه  هوق  ياراد 

دوجو یلباقت  رگید  هتحار و  سفن  راک  رگید  تلاح  نیا  رد  هلب  یچ ؟ هدـب  قوس  اهیبوخ  تمـس  هب  ور  ناسنا  هشابن  رداق  هک  يوحن  هب  هشاب 
يراکبیرف شکمشک و  هب  يزاین  اذل  تسین  هتخاس  نوا  زا  یهجوت  لباق  تکرح  چیه  هک  تسه  هدرم  یناج  تسه  هک  يزیچ  ًافرـص  هرادن 

. دوب دهاوخ  سفن  رایتخا  رد  ناج  سفن و  یلباقت  هکرعم  همه  دوب و  دهاوخن  مه  سفن 
سفن تسد  رد  دـندوب  يرازبا  اهنوا  همه  نوچ  دوب  دـهاوخن  يزاین  تاوهـش و …  یفنم و  لـیاصخ  همه  نوا  هب  هگید  تلاـح  نیا  رد  اذـل 
سفن يارب  مه  اهنوا  زا  هدافتـسا  دوخ  چیه ، هک  تسه  رازبا  همه  نوا  هب  يزاین  هچ  هرادن  یتردق  هگید  ناج  هک  الاح  ناج  ندرک  مار  يارب 

نوچ توکـس . نوکـس و  دوب و  دـهاوخ  شمارآ  یتلاح  نینچ  درو  اـهر  هنزیم . يراـنک  هب  ور  اـهنوا  یلک  هب  سفن  نیا  رب  اـنب  هک  هنیگنس 
قلطم مکاـح  سفن  هک  ارچ  یگریت . یهایـس و  سنج  زا  یتوکـس  نوکـس و  شمارآ و  یلو  تسین . يربـخ  شکمـشک  همه  نوا  زا  هـگید 

هب دنباییم  لیلقت  ناسنا  دوجو  رد  تدش  هب  تاوهش  هنکیم . ادیپ  لزنت  ناویح  زا  رتنییاپ  یماقم  هب  ناسنا  تلاح  نیا  رد  هدش . ناسنا  دوجو 
نیا دناهدرک  ادیپ  شهاک  دایز  یلیخ  یفنم  لیاصخ  هکنیا  هب  هجوت  اب  هدیـسر و  سفن  هیکزت  هب  هک  هنک  ساسحا  دـیاش  صخـش  هک  يوحن 

توکس و نوکـس و  هب  هدیـسر و  حلـص  هب  هراد و  شمارآ  همه  نیا  هک  هدرک  ادیپ  تسد  ینافرع  یتالاح  هب  صخـش  هک  دایم  شیپ  روصت 
یهایـس و سفن و  قلطم  تیمکاـح  زا  همه  اـهنیا  هکنیا  زا  تسه  لـفاغ  هک  یلاـح  رد  دنتـسب و …  تخر  هراـبکی  هب  هک  یفنم  ياهتلـصخ 

دایب دوجو  هب  ناسنا  يارب  یتلاح  نینچ  هنکمم  هنوگچ  هکنیا  نوا  دایم و  شیپ  ياهگید  لاؤس  ـالاح  هدـش . لـصاح  یمدآ  دوجو  رب  یهاـبت 
؟ هریگب تسدب  ور  هکرعم  لماک  تیمکاح  سفن  هک  هشب  فیعض  ردقنوا  یمدآ  حور  ناج و  هک 

شناد و ملع و  ردـقچ  ره  هتینهذ . رب  شـساسا  روعـش ه . مهف و  ییاناد و  رب  شـساسا  نوا ، حور  تسه و  نوا  ناج  نومه  هک  یمدآ  لصا 
رتهدرتسگ و رتعیـسو و  یـصخش  تاینهذ  ردـقچ  ره  دوب و  دـهاوخ  رادروخرب  يرتشیب  تینارون  زا  وا  ناـج  هشاـب  رتـالاب  یـصخش  تفرعم 

. دوب دهاوخ  رتیوق  وا  ناج  هدوب و  رادروخرب  رتیلاعتم  یحور  ناج و  زا  صخش  هشاب  رتگنررپ 
فیعـض و یناج  اب  رظانتم  یلاخ  نهذ  کی  مینودـب . تاینهذ  زا  یلاخ  ونوا  هک  دوب  دـهاوخ  فیعـض  هداعلا  قوف  یناـمز  ناـج  هکنیا  هجیتن 

. دوب دهاوخ  هدش  میلست  هدننکش و 
هنیا دـننکیم  هک  يراک  عقاو  رد  تسین و …  بوخ  رکفت  هکنیا  دـننکیم و  یلاخ  ینهذ  زا  تبحـص  نوشمیلاـعت  رد  وشوا  یتروم و  یتقو 

تـسدب ور  هکرعم  هریگیم و  نشج  هک  تسه  یمدآ  سفن  نیب  نیا  رد  دـننک و  رتفیعـض  فیعـض و  ور  ناـسنا  ناـج  نـکمم  دـح  اـت  هـک 
هدنناوخ هک  دننزیم  تاوهش  یفنم و  لیاصخ  زا  يرود  حلص و  شمارآ و  زا  مد  وشوا  یتروم و  هلب  هشیم . ناسنا  دوجو  مکاح  هریگیم و 

. هدوب ناشیا  رظن  دم  شکمـشک و …  زا  ندنوم  رودـب  توکـس و  نوکـس و  شمارآ و  عون  مودـک  هک  هشب  هجوتم  یبوخ  هب  هنوتیم  الاح 
تروص نیا  هب  هلأسم  داعبا  هب  ًانئمطم  وشوا و …  یتروم و  هک  هملسم  هتبلا  داسف . یهابت و  یهایس و  سنج  زا  یتوکس  نوکس و  شمارآ و 

هک یسفن  دندروخ . ور  نوشسفن  بیرف  یمامت  هب  وشوا  یتروم و  دنتشگیم . رب  نوشدوخ  يار  زا  ًانئمطم  دنتشاد  رگا  هک  دنتشادن  یهاگآ 
. دوب هدش  رتتخس  نوشتخب  نوگن  ناج  يارب  تشگرب  هار  یهایس  شرتسگ  اب  هتفر  هتفر  دوب و  هداد  بیرف  ور  نوشناج 

امن تیونعم  روهظون  شبنج  هدزاود  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1197زکرم  هحفص 1039 

http://www.ghaemiyeh.com


هب هن  ای  هنک  رایتخا  ونوا  هنوتیم  هدـنناوخ  میرایب و  یقطنم  هکنیا  نودـب  میگیم  ور  يزیچ  ًافرـص  ام  دـنتفگ  سفن  بیرف  هب  وشوا  یتروم و 
ضارتـعا هقلطم  رون  یلـصا و  أـشنم  هب  نوشتـشگرب  نوشناـج و  زا  یـشان  هک  نوشنادـجو  نوشناـج و  هک  یناـمز  هراد و  یگتـسب  شدوـخ 

بیرف ور  اهـضارتعا  نیا  هراما  هرادغ   %% سفن نیا  بیرف  هب  هرابود  دندادیم  ماجنا  هک  یتاکرح  لامعا و  سفن و  ياهبیرف  نیا  رب  هدرکیم 
اهنیا همه  دنومن و  یقاب  نوشارب  یتشگرب  هار  هگید  هک  اجنادـب  ات  دـنتفر  ورف  یهایـس  قمع  رد  رتشیب  هرابود  دـندرک و  یفرعم  نهذ  ناج و 
سفن تیمکاح  زا  یشان  هک  ینوکـس  شمارآ و  نیا  هکنیا  زا  دندوب  لفاغ  اما  دنـسرب  نوکـس  شمارآ و  هب  دنتـساوخیم  هک  دوب  نیا  يارب 

نیا راـنک  رد  دروآ . دـهاوخن  هارمه  هـب  دوـخ  اـب  ياهـگید  زیچ  یتخبدـب  يدوباـن و  یهاـبت و  زج  دراد و  ضحم  یهایـس  رد  هـشیر  تـسه 
شمارآ و هب  ناـسنا  هسریم و  لقادـح  هب  یمدآ  دوـجو  رد  شکمـشک  زین  تلاـح  نیا  رد  هـک  هراد  دوـجو  مـه  یمود  تلاـح  تاحیـضوت ،

تلاح نیا  رد  هشاب . یمدآ  ناج  یمدآ  دوجو  مکاح  هزخب و  ياهشوگ  هب  هشب و  فیعـض  رایـسب  سفن  هک  تسینامز  منوا  هسریم و  توکس 
هطـساو هب  هگید  هک  هنیا  زا  یـشان  هکلب  تسین  اهتلـصخ  نیا  هب  يزاـین  هگید  هک  تسین  رطاـخ  نیا  هب  تسین  يربـخ  یفنم  لـیاصخ  زا  رگا 

اهتـضایر و هطـساو  هب  هک  یـسفن  هرادن . ور  یفنم  لیاصخ  نیا  هئارا  تردق  سفن  سفن ، فعـض  یمدآ و  ناج  دایز  رایـسب  توق  تردق و 
تلاح نیا  رد  هرادن . شدوخ  زا  ییامندوخ  تردق  چیه  هدـیزخ و  ياهشوگ  هب  هدـش و  فیعـض  رایـسب  ناج ، تفرعم  ملع و  اهتدـهاجم و 

هب هریگیم  تینارون  رون و  همه  ور  یمدآ  دوجو  روط و  نیمه  زین  تاوهـش  یفنم و  لیاصخ  هدـنبیم و  تخر  یمدآ  دوجو  زا  شکمـشک 
هجرد تفرعم و  رب  اـنب  ناـکین  ناـحلاص و  رگید  یهلا و  ياـیلوا  اـیبنا و  همه  هـک  تسیتلاـح  نـیا  نوا و  يـالتعا  ناـج و  تیناروـن  هطـساو 
ییاهر عون  ود  نیا  لماک  قادصم  ناتـسود  هشیم  ییاهر  عون  ود  زا  تبحـص  یتقو  یلبق  نتم  رد  دندوب . رادروخرب  تلاح  نیا  زا  نوشدوخ 

. دننکیم هدهاشم  اجنیا  رد  لصفم  ًاتبسن  تاحیضوت  اب  ور 
یگریت و سنج  زا  ینوکـس  شمارآ و  نوا  درواـهر  تسیمدآ و  دوجو  مکاـح  سفن  تلاـح  نیا  رد  هک  تیناـسفن  سنج  زا  ییاـهر  یکی 
هب هک  تینارون  تیناحور و  سنج  زا  ییاهر  يرگید  دـنرایب و  ناغمرا  هب  ننوتیم  ناسنا  يارب  وشوا  یتروم و  میلاعت  هک  ینومه  تسیهاـیس 
ور ناسنا  هنوتیم  هک  هرون  سنج  زا  ییابیز  یبوخ و  شمارآ و  همه  نوا  درواهر  هریگیم و  لکش  یمدآ  دوجو  رب  ناج  تیمکاح  هطساو 

ار ریز  تلاح  ناسنا 3  يارب  ناوتیم  هصالخ  تروص  هب  دـش  هداد  هک  یتاحیـضوت  قبط  رب  بلطم و  يزارد  هب  هجوت  اب  هربب . الاب  اهانتیال  ات 
: دش روصتم 

دح زا  شیب  توهـش  مشخ و  ندـیباوخ و  ندروخ و  لثم  یتاوهـش  زورب  ناج ، سفن و  نیب  شکمـشک  زورب  يوق =  سفن  يوق +  ناـج  . 1
تردـق اب   … ییوگ و ، غورد  ایر و  هنیک و  لثم  یفنم  یلیاصخ  زورب  زین  سفن و  بیرف  سفن و  راشف  تحت  ناج  ندرک  مار  تهج  لومعم 

رارق هرمز  نیا  رد  اهناسنا  بلاـغ  دـنوشیم ، رتگنررپ  اـهنیا  سفن  نتفاـی  تردـق  اـب  رتگنرمک و  تاوهـش  یفنم و  لـیاصخ  نیا  ناـج  نتفاـی 
. دنریگیم

رکفت و تینهذ و  تمذم  رثا  رد  ناج  ندش  فیعـض  هطـساو  هب  یمدآ  دوجو  رب  سفن  ندش  مکاح  يوق =  رایـسب  سفن  فیعـض +  ناج  . 2
، ناویح زا  رتنییاپ  يا  هبترم  هب  صخـش  طوقـس  ناسنا ، دوجو  فلتخم  داعبا  رب  یهابت  یهایـس و  هرطیـس  یلاخ و … و  نهذ  هعاشا  لـقعت و 

یفنم لیاصخ  دح و  زا  شیب  تاوهـش  هب  يزاین  تسین و  شکمـشک  هب  يزاین  رگید  نوچ  دوب  دهاوخن  ینورد  شکمـشک  زا  يربخ  رگید 
رد هکنیا  رب  صخش  یقلت  ناییمن ، راک  هب  هگید  هدش  فیعض  ناج  هک  الاح  یلو  دندوب  ناج  ندرک  مار  يارب  یگمه  اهنیا  هک  ارچ  تسین 

هیکزت هب  یفنم  لیاصخ  تاوهـش و  زا  يرود  و  داـیم ) دوجو  هب  شکمـشک  دوبن  هطـساو  هب  هک   ) شمارآ هب  ندیـسر  هطـساو  هب  تلاـح  نیا 
هیاس رد  هک  ارچ  تسیهابت  نوکس و  یهایس و  سنج  زا  تلاح  نیا  رد  لصاح  شمارآ  هسفن ، بیرف  زا  یـشان  یقلت  نیا  هک  هدیـسر  نورد 
همه وشوا و … و  یتروم و  انشیرک  ناوریپ  صوصخم  تلاح  نیا  هدموا و  دوجو  هب  یمدآ  ناج  رب  هشیپ  هیـس  راک و  هیـس  سفن  تیمکاح 

. دناهتسب راک  هب  ور  ناشیا  میلاعت  هک  تسین  اسک 
یگدنز فلتخم  داعبا  رب  تینامحر  تیناحور و  رون و  هرطیس  یمدآ و  دوجو  رب  ناج  ندش  مکاح  فیعـض =  سفن  يوق +  رایـسب  ناج  . 3
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هب هرادن و  رایتخا  رد  ور  شکمـشک  داجیا  يارب  مزال  تردـق  سفن  هگید  هک  ارچ  دوب  دـهاوخن  ینورد  شکمـشک  زا  يربخ  رگید  ناسنا ،
زین شکمـشک و  دوـبن  رثا  رب  هراد ، رظن  ریز  ور  شوـمچ  سفن  تاـکرح  هیلک  تفرعم  مـلع و  اـب  تیناروـن و  اـب  ناـج  هدـیزخ و  ياهشوـگ 

زا شیب  تاوهـش  یفنم و  لیاصخ  رون و  سنج  زا  دایم  دوجو  هب  یـشمارآ  یکیدزن  نیا  زا  لـصاح  تینارون  لاـعتم و  دـنوادخ  هب  یکیدزن 
هیکزت هب  صخـش  هریگیم ، ور  اهنوا  ياج  تینارون  هرادـن و  رایتخا  رد  اهنوا  هیارا  يارب  یتردـق  سفن  هگید  هک  ارچ  نشیم  لیاز  زین  دـح 
هاگرد ناکیدزن  ایـصوا و  ایلوا و  ایبنا و  تلاـح  اـب  رظاـنتم  تلاـح  نیا  هنک و  زاورپ  اـهانتیال  اـت  هرداـق  ناـسنا  ناـج  حور و  هسریم و  نورد 

. دشابیم قح  ترضح 
: عبنم

http://mortiviaeslam. blogfa. com/8904. aspx
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اههزومآ شخب 

یتروم انشیرک  ياههزومآ 

(Mind  ) نهذ يهریاد  رد  یگمه  تخانـش ، ناـهیک  یـسانش و  ناـسنا  یـسانشادخ ، يهراـبرد  وا  هاگدـید  یتروم و  انـشیرک  ياـههزومآ 
نهذ و يارو  ییورین  دزرویم ، قشع  یتسه  رد  يراج  هتخانـشان و  یتقیقح  هب  تسا و  رازیب  ینهذ  يادخ  زا  وا  دوشیم . ریـسفت  فیرعت و 
دنکیم و یفن  درط و  ضقن ، رگید ، داعبا  رد  هچ  ینید و  دـعب  رد  هچ  ار  شزومآ  میلعت و  ًاساسا  تسا و  رازیب  نایدا  میلاعت  زا  وا  تاکاردا .

ادخ دوجو  یفن  دح  ات  هاگ  تسین . لئاق  یمیهاربا  نایدا  نوچ  ینامـسآ  میلاعت  مسیدوب و  ریظن  یناسنا  ياههزومآ  نایم  یتوافت  نیب  نیا  رد 
نهذ و ینعی  ناسنا  وا  رظن  رد  دمانیم . ادخ » ریوصت  ، » دـنزادرپیم نآ  فصو  حرـش و  هب  نایدا  میلاعت  هک  ار  ییادـخ  نآ  دوریم و  شیپ 
رد هتفای و  ییاهر  اهجنر  یمامت  زا  ددرگ  اهر  دوشیم ، دادملق  نهذ  تیطرـش  اب  فدارم  وا  نایبدا  رد  هک  نهذ  تراسا  زا  دناوتب  رـشب  رگا 

. تسا هدیسر  تسا ، یتروم  يرکف  برشم  نایاپ  ناماس و  هک  یگدینشور  هب  یگیهت   %% نیع
، تنـس گنهرف و  اههاگتدابع ، بهذـم ، نید و  ینهذ ، يادـخ  هب  ناوتیم  ینایب  كدـنا  رد  دنتـسیچ ؟ رـشب  نهذ  زاس  یطرـش  لـماوع  اـما 
ار رشب  نهذ  هک  يزرو  هشیدنا  یگتسناد و  تیبرت ، میلعت و  ياهماظن  تیلم ، نیمزرـس و  نوگانوگ ، ماوقا  موسر  بادآ و  نیناوق ، هداوناخ ،
زا زیرگ  ییاهر و  هار  دنیبیم و  جنر  رسارس  ار  یتسه  یتروم  انشیرک  مه  تخانش  ناهیک  يهرابرد  درک . هراشا  تسا ، هدومن  تیطرش  ریسا 

يهنیمز چـیه  یب  یتسه  قلطم  كاردا  هدـنوش ، هدـهاشم  هدـننک و  هدـهاشم  تدـحو  بلاق  رد  نآ  اب  یگناـگیب  یتسه و  رد  روضح  ار  نآ 
هک یـشسرپ  نیلوا  دـنادیم . یگدینـشور  هب  ندیـسر  یگیهت و  لوصح  ماـجنا  رـس  ینورد و  یگتخیـسگ  مه  زا  داـضت و  زا  زیهرپ  ینهذ ،
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؟ تسیچ نهذ  رکف و  هکنیا  تسا  حرطم 
هاگدـید فلاـخم  هک  تسیتاررکم  رارکت  اـهنآ  زا  يرایـسب  هتبلا  هک  تسا  هدرک  حرطم  ار  یناوارف  ثحاـبم  هطبار  نیا  رد  یتروـم  انـشیرک 

، رکف دراد . رارق  اـهناسنا  يهمه  راـیتخا  رد  هک  تسیکرتـشم  رازبا  هلیـسو و  رکف ، نهذ : رکف و  دروم  رد  يو  تارظن  تسوا . دوـخ  یلـصا 
هنوگ ناـمه  هب  هعرزم  رد  رگراـک  حارج و  هک  دـنکیم  رکف  هنوگ  ناـمه  هب  رعاـش  دسانـشیمن . ینغ  ریقف و  رکف ، درادـن ، یبرغ  یقرش و 

، دـشاب هتـشاد  یـصاخ  نامیا  دـشاب ، هتـشاد  یـصاخ  داقتعا  هک  دـناهدرک  يزیر  همانرب  ار  ناسنا  اهنرق  هاـگراک . رد  راـجن  هک  دـشیدنایم 
اهناسنا دوش . هجوت  رکف  تیعقاو  هب  تسا  مزال  [ 1 . ] دراذگب ندرگ  یصاخ  ياهمزج  هب  دنک ، تیاعر  ار  یصاخ  یتنس  یبهذم و  تافرشت 

. تسا كرتشم  ناسنا  دارفا  يهمه  نیب  رکف  دنیامنیم . نایب  ناگژاو  تاملک و  تروص  هب  ار  دوخ  رکف  دننکیم و  رکف 
هک ندوب  یبهذـم  ای  ندوب  تسین  ومک  ندوب ، تارکومد  زا  ات  دـش  دازآ  ینهذ  ياههمانرب  زا  دـیاب  نم . رکف  دـیوگب  دـناوتیمن  ناسنا  سپ 

لئاسو نیرتبرخم  لاح  نیع  رد  تسا و  هدوب  اهناسنا  هب  کمک  يارب  رازبا  نیرتقیقد  قلاخ  رکف  دیهر . تسا ، تایمزج  تابـصعت و  اپارس 
اب ار  اـم  هار ، زاـغآ  نیمه  رد  یتروـم  انـشیرک  [ 2 [ ؛ تـسا هـتخادرپ  هتخاـس و  رـشب  نداد  رارق  باـعرا  دـیدهت و  رد  يدوباـن و  يارب  زین  ار 
ار نآ  دـنکیم و  در  ًـالماک  ار  رکف  وـس  کـی  زا  ًـالوا  اریز  نادرگرــس ؛ دوـخ  ياـهضقانت  رد  ار  هدـنناوخ  دـنکیم و  هجاوـم  یتالکــشم 
[3 « ] دنکرکف يدج  رایسب  دروم  نیا  رد  دیاب  ناسنا   » هک دنکیم  هیصوت  نینچ  رگید  يوس  زا  اما  دنادیم . ناسنا  ياهیتخبدب  يهمـشچرس 

رازبا نیرتقلاخ  رکف  هک  تشاد  راهظا  ینخس  رد  یتروم  انـشیرک  [ 4 «. ] دشاب رایشوه  يدج و  رایسب  عوضوم  نیا  هب  تبـسن  دیاب  ناسنا   » ای
. تسا هدوب  اهناسنا  هب  کمک  يارب 

دـشاب و ادـخ  يوس  زا  رگا  نید  رگید  يوس  زا  تسین . دودرم  قلطم  یلک و  روـط  هب  رکف  هک  دـهد  ناـشن  اـم  هب  هک  تسیفاـک  هلمج  نیمه 
. تسا ناسنا  تیاده  تدحو و  ثعاب  دشاب ، هدرکن  فیرحت  هدولآ و  ار  نآ  یمدآ  تسد 

توعد داقتعا  مالک و  تدحو  هب  دناوخیم و  دوخ  هار  هب  ار  ناسنا  يهمه  دـنوادخ  تسا ، هدـشن  فیرحت  نید  اهنت  هک  مالـسا  رد  هکنانچ 
: دنکیم لیلحت  نینچ  ار  رکف  تیهام  یتروم  انشیرک  همادا  رد  دیامنیم .

؟ تسیچ رکف 
. تسا هظفاح  شنکاو  هب  خساپ  رکف 

راـنک رد  ار  سفن  رکف و  نهذ ، يهراـبرد  یتروـم  انـشیرک  ياـههتفگ  رگا  دـیتسین . مه  ندرک  رکف  هـب  رداـق  دیـشابن  هظفاـح  بحاـص  رگا 
، یگتـسباو ریدخت ، تذـل ، ساسحا  سرت ، لماش  نهذ  هک  تسا  دـقتعم  وس  کی  زا  وا  میـسریم . نشور  یـضقانت  هب  میهد  رارق  رگیدـکی 

يداش اهوزرآ و  تاکلمت ، اههتـساوخ ، راکفا ، يهدنریگرب  رد  هک  سفن  اب  ظاحل  نیا  هب  تسیمدآ و  دوجو  تیمامت  مالک  کی  رد  قوش و 
لماش ار  یمدآ  سفن  نورد و  تیمامت  ای  تسا  یناسنا  روعـش  یهاگآ و  هب  رـصحنم  ار  نهذ  رکف و  رگید  يوس  زا  دوشیم و  یکی  تساه 

. تسا ضقانتم  لزلزتم و  تسوا  رگید  ثحابم  یمامت  ساسا  انبم و  هک  هنیمز  نیا  رد  وا  نانخس  دوشیم ؟
اهنآ زا  یکی  هک  دـنکیم  هیذـغت  عبنم  هس  زا  ناـسنا  رد  رکفت  تسین . هظفاـح  شنکاو  طـقف  رکفت ، هکنیا  نآ  دراد و  دوجو  ییاـنبم  ینخس 

. تسا ناسنا  يرهاظ  تاکاردا  ساوح و 
ینادـجو مولع  اههتفای و  تاـماهلا ، يرگید  تسا و  تایهیدـب  اـهنآ  زا  یـشخب  هک  تسیلقع  لوصا  یکی  هک  دراد  مه  رگید  عبنم  ود  رکف ،

. تسا يروضح  ملع  يریبعت  هب  ناسنا و 
يرثکادـح مسویتیزوپ  اـی  مسیرپـمآ  اـی  یطارفا  يورگ  هبرجت  یعون  هب  مینک ، يرهاـظ  ساوح  هظفاـح و  هب  رـصحنم  ار  هشیدـنا  رکف و  رگا 

رواب داقتعا و  سدقم ، بتک  يژولوئدیا ، گنهرف ، تیبرت ، میلعت و  ياهماظن  هک  دوب  دقتعم  یلک  روط  هب  یتروم  انشیرک  میا . هدمآ  راتفرگ 
. تسا هتخاس  تیطرش  هب  هدولآ  خیرات ، لوط  رد  ار  ناسنا  نطو ، كاخ و  نیمزرس و  هب  قلعت  یتح  صاخ و  بهذم  نید و  کی  هب 

قلعتم رـشب ، عون  رد  زیتس  گنج و  لماوع  زا  یکی  هک  تسا  رواب  نیا  رب  وا  دمانیم . یتسرپ  مچرپ  ار  نآ  دنکیم و  یفن  ار  یتسرپ  نطو  وا 
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. تسا ییارگ  تیلم  نیمزرس و  هب  ندوب 
لتق ار  رگید  ياهناسنا  نآ ، شرتسگ  رشن و  ییارگ و  تیلم  ینعی  يژولوئدیا  رطاخ  هب  ناسنا  نیمه  دنک و  هیذغت  ات  دزیریم  نوخ  ناسنا ،

ای تیونعم  کیتارکوروب  تالیکشت  کی  تروص  هب  هک  دمانیم  نیغورد ) ییامن  گرزب  کی   ) دناگاپورپ ار  بهذم  وا  [ 5 [ ؛ دنکیم ماع 
. تسا هدش  رگ  هولج  تیناحور 

کیتارکوروب تالیکـشت  کی  تروص  هب  تسا ؛ هدمآرد  دـناگاپورپ  رازبا  کی  تروص  هب  نآ  يهدـش  هتفریذـپ  يانعم  رد  بهذـم  زورما 
. تسا حرطم  نالک  ياهتورث  نتخودنا  یصخش و  قئالع  نآ  رد  قوفام . نودام و  و  سیئر »  » اب تسا ، هدمآرد  تیناحور »  » ای تیونعم » »

ياج هب  دهدیمن و  تقیقح  تلیضف و  ناسنا  هب  زگره  بهذم  [ 6 [ ؛ تسا هدمآرد  هنابصعتم  مگد و  ياهرواب  اهراعش و  تروص  هب  بهذم 
. دشاب هتشاد  یبهذم  رهوج  ناسنا  هکنیا  يارب  دروآیم . ناغمرا  هب  ار  اهتنوشخ  اهترفن و  اهیناشیرپ ، اهجنر  نآ 

[7 . ] دروآ يور  لقعت  لمأت و  هدرک و  اهر  ار  دیلقت  ددرگ  اهر  دازآ و  دناگاپورپ  ياهراشف  مگد و  ياهرواب  اهبصعت و  زا  تسخن  دیاب 
: ًالوا

رکف نهذ و  زا  هک  دنکیم  هیصوت  ناسنا  هب  درمشیم و  ناسنا  ياهتبکن  اهیتخبدب و  ساسا  ار  رکف  یتروم  انـشیرک  هک  تسیلاح  رد  نیا 
. دندرک یهت 

: ًایناث
هدوـلآ ار  نآرق  مالـسا و  نماد  زگره  نآ  لومـش  یلو  دوـشب  تیحیـسم  لـثم  ناـیدا  یخرب  لـماش  دـیاش  بهذـم  يهراـبرد  وا  تافیـصوت 

. دنکیمن
. دش دهاوخ  مه  مالسا  لماش  بهذم  نید و  هب  وا  نیهوت  اذل 

: ًاثلاث
وا دوخ  اّما  درک  مالعا  لحنم  ار  نایفوسوئت  نمجنا  لیلد  نیمه  هب  تسین و  تالیکشت  دنمزاین  تقیقح  نالعا  تسا  دقتعم  فرط  کی  زا  وا 

تروص هب  ار  دوخ  ياههشیدـنا  میلاـعت و  دـناوتب  اـت  تسا  هاگـشزومآ  اـی  هسـسؤم  هسردـم ، ناونع  هب  تالیکـشت  داـجیا  لاـبند  یتخـس  هب 
. دنک هئارا  شنیبطاخم  هب  یتالیکشت 

هک یماگنه  دناهتخورفا و  رب  ار  اهگنج  شتآ  بهاذم  تاداقتعا و  هدرک و  نیقلت  ار  رقف  ناهج ، رد  فلتخم  بهاذـم  هک  تسا  دـقتعم  وا 
يزیچ يوجتسج  رد  هشیمه  ناسنا  دیوگیم ، وا  [ 8 [ ؛ دشکب ار  نارگید  هک  دشخبیم  یتردق  وا  هب  ییارگ  یلم  نیا  دـشاب ، ارگ  یلم  ناسنا 

. تسا هدوب  هودنا  یناشیرپ و  درد و  يارو  رد 
؟ دراد دوجو  يدبا  سدقم و  يزیچ  ایآ 

: هدوب نورق  اهنامز و  یمامت  رد  هک  تسیشسرپ  نیرتهدمع  نیا  دشاب ؟ رکف  یسرتسد  سامت و  ياروام  هک  يزیچ 
؟ تسیچ سدقت 

هس ًادودح  اهودنه  درادن ، دوجو  ییادخ  مسیدوب  رد  تسا  هدیتسرپ  هتشاد ، رارق  نیمز  يور  هک  ار  يزیچ  ره  ناسنا  نونکات  قیتع  هدهع  زا 
، نایحیسم يادخ  لثم  دنراد ، دوجو  مه  باتک  رب  ینتبم  نایادخ  دوب ، مرگرـس  درک و  يزاب  اهنآ  اب  رمع  کی  ناوتیم  هک  دنراد  ادخ  رازه 

لاح دناهتفگ  نخس  شمارآ  حلص و  يهرابرد  اهناسنا  تیحیسم ، زا  شیپ  اهتدم  دنتسه ، حلـص  عنام  بهاذم  ادخ و  هک  تسناد  دیاب  اما 
: دراد یتارظن  زین  تیبرت  ملعت و  ياهماظن  دروم  رد  وا  [ 9 [ ؛ تسا هدوبن  ادخ  زا  یتبحص  چیه  اهتقو  نآ  هکنآ 

ار دوخ  ملعم  هک  دوب  دـهاوخ  دـیفم  تیبرت  میلعت و  ینامز  اهنت  دنرـشب . نهذ  ياز  تیطرـش  لماوع  زا  رگید  یکی  تیبرت  میلعت و  ياهماظن 
زا یکی  دباتشب . نازومآ  شناد  يرای  هب  سپس  دشاب و  هدش  اهر  دوخ  نهذ  يهریاد  رد  ندوب  ریسا  زا  ندوب ، یطرـش  زا  دشاب ، هدرک  كرد 

. تسا ییارگ  یلم  رصنع  دهدیم  یطرش  يهبرجت  نهذ  هب  هک  یلماوع 
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زین یتسرپ  هقرف  یتسرپ و  هلیبق  یتسرپداژن ، مس  دـناشکیم و  یهاـبت  تکـاله و  هب  ار  عماوج  اـهناسنا و  هک  تسیکلهم  مهـس  ییارگ  یلم 
. تسا فلاخم  یتسادق  هنوگ  ره  اب  یتروم  انشیرک  [ 10 . ] دراد

رهطم یسدق و  هچنآ  درادن . شزرا  هنوگ  چیه  یگتخاس  ياهتسادق  دنناسنا و  یطرش  نهذ  يهتخاس  دنـسدقم  هک  يروما  مامت  وا  رظن  زا 
. تسا صاخ  ياهیگژیو  دقاف  تسا 

. تسا تسادق  دقاف  دامن  لبمس و  کی  اسیلک ، رد  ریوصت  کی  دبعم ، رد  گنس  کی 
ناـسنا هکنیا  نآ  تسا و  حرطم  يرگید  شـسرپ  اـجنیا  رد  [ 11 . ] دـهدیم بذاک  یگتخاس و  تسادـق  اـهنآ  هب  هک  تسا  ناـسنا  دوخ  نیا 

، صخش کی  هب  ام  یگتسباو  اهرارف . عاونا  كرد  تخانش و  يهلیسو  هب  اهنت  دبای ؟ ییاهر  یگتـسباو  ای  ندوب  یطرـش  زا  دناوتیم  هنوگچ 
. تسا ندش  یطرش  لماع  رگید  ياهزیچ  يرایسب  يژولوئدیا و  کی  هب  راک ، هب 

هک یماگنه  اهنت  دبای . ققحت  رکف  زا  ییاهر  هک  دباییم  ققحت  یماگنه  ندوب  یطرـش  زا  ییاهر  مینک …  كرد  ار  رارف  یگدوهیب  دـیاب  ام 
هکنیا لوا  تسا ؛ نایب  لـباق  یتاـکن  اـجنیا  رد  [ 12 [ ؛ دـشاب دـناوتیم  دـنادرگ ؛ یلجتم  ار  دوخ  دـناوتیم  تقیقح  تسا ، مارآ  ًـالماک  نهذ 

نآ هب  تبـسن  ینـشور  يانعم  فشک  هک  تسولهپ  دنچ  مهبم و  نادـنچ  یتروم  انـشیرک  يرکف  هاگتـسد  رد  نهذ  يانعم  تشذـگ  هچنانچ 
. تسا نآ  زا  رارف  ناهاوخ  یتروم  هک  درادیم  او  یجنر  هب  ار  ناسنا  تسا و  روآ  جنر  یسب 

. تسا ضقانتم  راگزاسان و  وا  دوخ  ياهراتفر  راکفا و  اب  درک  نایب  نهذ  ندش  یطرش  باب  رد  یتروم  هک  یتاکن  مامت  هکنیا  مود 
اهنت وا  رظن  زا  دومن . ثادحا  اتسار  نیا  رد  یفلتخم  زکارم  تاسسوم و  درک ، هئارا  یصاخ  تیبرت  میلعت و  ماظن  مه  یتروم  انشیرک  هک  ارچ 

؟ تسا مادک  نآ  قادصم  تسیچ و  تقیقح  هک  تسنیا  مهم  شسرپ  اما  دراد  تسادق  تقیقح 
؟ تسین وا  نهذ  يهتخاس  دنکیم  یفرعم  وا  هک  یتقیقح  ایآ 

؟ تسین توافتم  درادیم  راهظا  یتروم  هک  یتقیقح  اب  دننایامنیم  نارگید  هک  یتقیقح  ایآ  و 
؟ تسا یتروم  انشیرک  هلمج  زا  ناسنا و  نهذ  يهتخاس  اهنیا  یمامت  هک  درادن  تیعقاو  نیا  زا  ناشن  توافت  نیمه  ایآ  و 

؟ تسا تسادق  ياراد  دیوگیم  یتروم  انشیرک  هک  یتقیقح  ارچ  تسا و  مادک  تقیقح  سپ 
یمامت يدنواشیوخ و  يژولوئدیا ، تسادق ، هعماج ، شتسرپ ، رسمه ، موسر ، بادآ و  گنهرف ، لغـش ، راک ، تیّلم ، ناسنا  رگا  هکنیا  موس 

؟ دوب دهاوخ  یناسنا  هنوگچ  تروص  نیا  رد  دنک ، اهر  هرس  کی  ار  تسا  هدروآ  نایم  هب  نخس  نآ  زا  یتروم  هک  رگید  ياهزیچ 
ای ینیـشنراغ  گـنهرف  هکنآ  رب  طورـشم  دـشاب  درگ  ناـبایب  اـی  نیـشنراغ  هـشیمه  يارب  هـکنیا  نآ  دراد و  ضرف  کـی  اـهنت  یناـسنا  نـینچ 

. دشاب هتشادن  مه  يدرگنابایب 
. تسا ندش  یطرش  یگتسباو و  یعون  گنهرف  ًالوصا  اریز 

. تسا توافتم  رایسب  وا  دوخ  راتفر  اب  هتبلا  هک  تسیتروم  انشیرک  یشرورپ  یماظن  لصاح  هک  یناسنا  تسا  نیا 
زا هک  دنک  راک  ياهنوگ  هب  راک  ماگنه  هب  دیاب  ناسنا  هکنیا  تسا  هدـش  هتفریذـپ  یملع  لصا  کی  ناونع  هب  زورما  هک  یلـصا  هکنیا  مراهچ 

لصا دریگ و  هلصاف  یگدرمژپ  یگدرـسفا و  زا  دنکن ، هدروخرـس  سک و  ار  وا  یعامتجا  طباور  دشاب ، هتـشاد  تذل  ساسحا  شیوخ  لغش 
. دشاب اهراتفر  طباور و  یمامت  رتسب  تقادص  تیمیمص و  قشع ، یگدنز  رد  دیاب  هکنیا  رگید  مهم 

هداوناخ نهذ ، ندش  یطرش  لثم  یناونع  اب  اهنت  درک و  رظن  فرص  دنزاسیم  ار  هعماج  هداوناخ و  ناینب  هک  مهم  لوصا  نیا  زا  ناوتیم  ایآ 
زا دیاب  اذـل  تسا  نورد  زا  رارف  أشنم  اهیگتـسباو  هک  تسنیا  یتروم  انـشیرک  نانخـس  یمامت  هکنیا  مجنپ  دـناشک ؟ يدوبان  هب  ار  هعماج  و 

: تسا نیا  وا  راعش  تفای . ییاهر  نهذ  ندش  یطرش 
. دناهتفگ نخس  نافرع  تفرعم و  يهزوح  رد  هک  تسا  یناسک  یمامت  تیب  هاش  راعش ، نیا  نورد . هب  تشگزاب 

نورد بحاص  قلاخ و  هک  تسیئدـبم  هب  تشگزاب  تسا  لیـصا  هچنآ  هکلب  درادـن  تلاصا  نورد  هب  تشگزاـب  هک  تسنیا  مالـسا  هاگدـید 
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. تسا ناسنا 
. تسا هدمآ  نایم  هب  ناسنا  نطاب  زا  نخس  رگا  نیتسار  نییآ  نیا  رد 

نآ دراد و  لیلد  کی  اـهنت  همه  همه و  هدـش ، حرطم  تیـالو  لـیبس  قیرط و  ناونع  هب  ینورد  هار  رگا  تسا و  سفن  تفرعم  زا  نخـس  رگا 
انـشیرک نوچ  یناسک  رگن  یحطـس  نیب و  هاتوک  دـید  زا  بان  رهوگ  دنمـشزرا و  تقیقح  نیا  تسوا و  هب  یکیدزن  يارب  یهار  اهنیا  هکنیا 

. تسا ناهنپ  یتروم 
مهم روما  نیا  اب  دیابن  شدابیم . مهم  رایسب  زاس و  تشونرـس  لئاسم  زا  هدنیآ  لوحت و  نطاب ، ناسنا ، هلأسم  هکنیا  یتایح  یـساسا و  نخس 
اهنت داد . رارق  وا  يوراشیپ  یمهوت  ياهتاجن  هار  دناشک و  تمس  نیا  تمس و  نآ  هب  شیوخ  يهقیلـس  قوذ و  اب  ار  اهناسنا  درک و  يزاب 

. تسا چیه  دشابن  ادخ  تیانع  رگا  مه  وا  دوخ  هک  فیعض  رشب  يوس  زا  هن  تسا  ینتفگ  رشب  قلاخ  يوس  زا  رشب  تاجن  هار 
: دنا هتسد  ود  اهیگتسباو  هک  تشاد  هجوت  دیاب  اما  تسیگتسباو . زا  ییاهر  یتروم  انشیرک  ياههتفگ  روحم  هکنیا  مشش 

ناوتیم رگم  اما  دـنکرب  روما  یخرب  زا  ار  دوخ  تاقلعت  دـناوتب  دـیاش  ناسنا  ناهج . أدـبم  هب  یگتـسباو  يرگید  اـیند و  هب  یگتـسباو  یکی 
. دش اهر  نآ  زا  درک و  یفن  ار  قلاخ  هب  یگتسباو 

کی کلام  اهنت  ناسنا  دراد . یمدآ  دوجو  تیوه و  رـس ، نورد ، رد  هشیر  رقف  یگتـسباو و  قلعت و  دـنکولمم و  قولخم و  اـهناسنا  ًاـساسا 
دوخ يویند  تاقلعت  زا  هک  نازیم  ره  هب  ناسنا  میـشیوخ و  رقف  اهدوبمک و  اههتـشادان ، کلام  اـهنت  اـم  اـهزاین . تاـجاح و  نآ  تسا و  زیچ 

: دومرف ناحبس  يادخ  هک  ارچ  دش  دهاوخ  فقاو  رتشیب  دوخ  یتاذ  ینورد و  رقف  قلعت و  نیا  هب  دهاکب 
انـشیرک تس .» تافـص  هدوتـس  تاذلاب و  ینغ  زاین و  یب  هک  تسادخ  اهنت  دـیجاتحم و  ریقف و  ادـخ  هب  همه  امـش  مدرم  يا  [ 13»…  … [ ؛

ياراد یتروم  رظن  زا  تقیقح  دـیآ . لئان  تقیقح  تفایرد  هب  دـناوتیم  دوش  غراف  یطرـش  نهذ  زا  ناسنا  رگا  هک  تسا  رواب  نیا  رب  یتروم 
: درک هراشا  اهنآ  زا  یضعب  هب  ناوتیم  هک  تسییاههفلؤم  اهیگژیو و 

( کی
. تسا لّکشت  نّیعت و  نودب  تقیقح 

امـش ربـعم و  نودـب  هار ، نودـب  تسا  نیمزرـس  تقیقح »  » نـم يهدـیقع  هـب  درادـن . دوـجو  تـقیقح  نیمزرـس  هـب  دورو  يارب  یهار  چـیه 
[14 . ] دیزاسب هار  نآ  يارب  ياهفسلف  متسیس و  کلسم ، بتکم ، چیه  ساسا  رب  دیناوتیمن 

( ود
. دشاب راگزاس  ناسنا  يدازآ  اب  دیاب  هک  تسا  نآ  تقیقح  رگید  یگژیو 

. دشاب هتشاد  دوجو  دناوتیمن  یهار  ینورد  دشر  يارب  هک : تسنیا  میوگیم  هچ  نآ 
دازآ ياـنعم  هب  هدـش  نییعت  لـبق  زا  هار  نادـقف  هک  تسا ؛ تسرد  نم  داـقتعا  هب  هک  تسین ) تقیقح  هب  یهار  هک   ) تسا تـسرد  نـیا  رگا 

؛ دراد يدج  لمأت  ياج  مه  نانخس  نیا  [ 15 [ ؛ تسا يدنمدرخ  يانعم  هب  هک  شیوخ ؛ رب  طلست  يانعم  هب  هک  تسا ؛ ندوب 
شسرپ و اهینارنخس ، نیا  رد  ناشیا  میتسه ؟ يزیچ  هچ  لابند  هب  ام  سپ  تسا  ریذپان  لوصح  تقیقح  تسین و  تقیقح  هب  یهار  رگا  ًالوا 

؟ تسیچ لابند  هب  اهباتک  تاسسؤم و  اههاگشزومآ ، اهخساپ ،
. دنکیم هار  نتفای  هب  هیصوت  رگید  دراوم  رد  یتروم 

: دیوگیم یتروم  انشیرک  دعب  فارگاراپ  نیدنچ  هک  تسا  بلاج 
[16 . ] دهدب شرتسگ  ار  دوخ  لیدب  ریظنیب و  هناگی و  هار  دیاب  دهدب ؛ شرتسگ  دشر و  ار  دوخ  هب  صوصخم  هار  دیاب  درف  ره 

( هس
. دش دوخیب  دیاب  تقیقح  هب  لین  ماگنه  هب 
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. دنکیم ادیپ  يدوخیب  فعش و  تلاح  دوش  لصتم  تقیقح  هب  دهاوخیم  ناسنا  هک  هاگ  نآ 
[17 [ ؛ تسا تقیقح  هب  لاصتا  زا  یشان  يدوخیب  فعش و  دجَو ، دوشیم  هداز  هلد  کی  ششوک  يرایشوه و  نیا  نطب  زا  هچ  نآ 

( راهچ
. تسا تقیقح  يهبنج  کی  تیحیسم  هک  دنشیدنایم  يرایسب  درادن . یفلتخم  ياههبنج  تقیقح 

لوـحت و لـباق  تقیقح  اذـل  تسین . تسرد  نخـس  نیا  دـشابیم ، تقیقح  زا  يرگید  ياـههبنج  مسیئودـنه  تـسا و  هـبنج  کـی  مسیدوـب 
، تسا لـماک  تسا ، ماـت  هچ  نآ  تسا و  هناـگی  تسا ؛ یکی  تقیقح  درادـن ؛ قـلتخم  ياـههبنج  تقیقح  نم  رظن  هـب  تـسین . مـه  ضاـمغا 

هنوـگچ سپ  تسا  هناـگی  تـقیقح  رگا  هـکنیا  نآ  دـنایامنیم و  خر  یـشسرپ  اـجنیا  رد  [ 18 [ ؛ دشاب هتـشاد  فلتخم  ياههبنج  دـناوتیمن 
نایاپ تسا ؛ تباث  هک  يزیچ  کی  دینکیم ؛ ضرف  ریذـپانرییغت  یعطق و  زیچ  کی  ار  تقیقح »  » امـش دوشیم ؟ ون  هزات و  هظحل  ره  تقیقح 

هزاـت و هشیمه  هک  يزیچ  تسا ؛ سکع  رب  ًـالماک  هکلب  تسین ؛ نینچ  هک  دـهدیم  ناـنیمطا  امـش  هـب  نـم  یلو  تـسا ؛ هدـش  ماـمت  هتفاـی و 
[19  ] دشاب ریذپان  رییغت  تباث و  دناوتیمن  تسا ، هدنوشون 

( جنپ
 … … تسین مه  شزومآ  لباق  تقیقح 

( شش
، رارکت دوـشیم . غورد  کـی  هب  لیدـبت  دوـشیم  رارکت  تقیقح  هـک  یماـگنه  درک . رارکت  ناوـتیمن  ار  تـقیقح  درادـن . رارکت  تـقیقح 

[20 . ] تسین تقیقح 
( تفه

تـسا دقتعم  وا  [ 21 . ] دـینک تیوقت  ار  دوخ  ندرک  رارقرب  طاـبترا  سح  دـیاب  امـش  تسا ، یگدـنز  زا  تراـبع  هک  تقیقح  تخانـش  يارب 
. تسا ریذپ  ناکما  نشیتیدم  هار  زا  اهنت  دشابیم ، نآ  ساسا  رب  لمع  یطرش و  نهذ  نتشاد  انامه  هک  رشب  ریگ  نابیرگ  جنر  زا  ییاهر 
: تسا ریز  لوصا  رب  ینتبم  هک  دراد  دوخ  هب  رصحنم  یتاصاصتخا  تسا و  دروخرب  ياهداعلا  قوف  تیمها  زا  يو  هاگدید  رد  هویش  نیا 

يدـنه و نوگاـنوگ  بتاـکم  رد  لومعم  ياهنشیتیدـم  عاونا  یتروم ، انـشیرک  ندینـش  رنه  ندـید و  رنه  زا  يدـنمهرهب  یتسه  رد  روضح 
رد هدـیدرگ و  حرطم  برغ  يارب  قرـش  ناـغمرا  تاـغوس و  ناوـنع  هـب  زورما  اـت  هتــشذگ  زا  هـک  ار  وتنیــش  نذ و  اـگوی ، ریظن  ییاـهنییآ 

دزادرپیم شیوخ  يهقیرط  هئارا  هب  دـنکیم و  یفن  درط و  دنـشابیم ، زین  يرایـسب  جاور  قنور و  ياراد  شیوخ  ثحب  حرط و  ياـههزوح 
ًالوـصا دـنادیم و  دودرم  ار  نشیتیدـم  شزوـمآ  يارب  کـینکت  هنوـگ  ره  وا  تسین . قـبطنم  اـههزومآ  نآ  زا  کـی  چـیه  رب  تسیعدـم  هک 
تـسکش هب  موکحم  دورطم و  وا  رظن  زا  دوشیم  هیـصوت  دارفا  يهمه  يارب  یناسکی  هژیو و  لاـمعا  تاروتـسد و  ساـسا  رب  هک  ینـشیتیدم 

. تسا
[: 22  ] دوب دهاوخ  ریز  رارق  هب  یتروم  انشیرک  هاگدید  زا  نشیتیدم  ياهیگژیو  هاتوک  ینایب  رد 

. هلیسو مه  تسا و  فده  مه  نشیتیدم  . 1
. اههتخانشان ناهج  هب  دورو  يارب  یگتسناد  ره  زا  ییاهر  تسیگتسناد و  ناهج  يهبناج  همه  كرت  نشیتیدم  . 2

. تسا شیوخ  تخانش  رب  ینتبم  نشیتیدم  . 3
. نآ يوسارف  هب  نتفر  تسه و  هچنآ  ندید  ینعی  نشیتیدم  . 6

. تسین نامز  ورملق  رد  زگره  تسا و  نامز  زا  غراف  نشیتیدم  . 7
زا هتـساخرب  ام  ياهاعد  خـساپ  اریز  تسین . دـشابیم ؛ زیتونپیه  دوخ –  یعون  هب  هک  نینچ  نیا  تاملک  رارکت  شیاین و  اعد و  نشیتیدـم  . 8

. تسا شیوخ  هب  ندرک  محرت  يزوسلد و  يهدییاز  هبال  زجع و  اعد و  تسام ؛ دوخ  يهتخانش  روما  اههتسناد و 
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ندرک هبال  زجع و  زا  دشاب  يداش  یتخبشوخ و  یتقو  اما  تسه ، یهودنا  مغ و  یتقو  دیراد ، یمرب  اعد  هب  تسد  دیراد  یلکشم  یتقو  امش 
قارف رد  هک  يزیچ  نآ  دراد ، ییادج  قارف و  رد  هشیر  تسا و  هتفرگ  ياج  ناسنا  رد  ًاقیمع  شیوخ ، هب  محرت  يزوس و  لد  تسین . يربخ 

هک تسیزیچ  يوجتسج  رد  نامایب  تسا و  هدنام  اهنت  رود و  هک  دنکیم  رکف  ای  تسا ، ییادج  قارف و  رد  هک  يزیچ  نآ  تسا ، ییادج  و 
دوعوم تشهب  يارب  ناسنا  اهیمگردرـس  یگدناماو و  نیا  رانک  رد  ددرگیم . رتشیب  يرود  ییادج و  بجوم  اهنت  دشابن ، قارف  ییادـج و 

نیا اما  ددرگ ، مه  یخـساپ  نتفای  بجوم  تسا  نکمم  اههیرگ  نیا  دزیریم . کشا  ینهذ  يادـخ  دـنچ  يارب  ای  شیوخ ، يارب  دـیرگیم ،
بیرغ دـیعب و  رظن  بیجع و  ناـیب  نیا  [ 23  ] دوخ ییادـج  قارف و  رد  تسا ، شیوخ  لاـح  هب  محرت  يزوسلد و  ناـمه  ساـکعنا  اهخـساپ 

. درادیم رب  هدرپ  وا  يهشیدنا  صقن  رظن و  یهاتوک  زا  یتروم  انشیرک 
. تسا يرکف  مظن  يهویش  نیرتیلاع  نشیتیدم  . 9

. تسین مه  نتشاد  بسانت  يزیر و  همانرب  تسین ، مه  رانک  رد  ندیچ  بیترت و  مظن ، نیا  زا  روظنم  اما 
. قشع ییافوکش  ینعی  نشیتیدم  . 10

انـشیرک نآ . زا  ییاهشخب  ای  شخب  هب  اهنت  هن  دنکیم  رظن  لماک  تقد  مات و  هجوت  اب  زیچ  همه  هب  هک  نهذ  زا  تسیتیفیک  نشیتیدـم   - 11
. تسا هدروآ  نایم  هب  نخس  نشیتیدم  يهرابرد  تاّرک  هب  شراثآ  اههتفگ و  لالخ  رد  یتروم 

. تسا هدمآ  نایم  هب  نخس  هدیدپ  نیا  يهرابرد  طقف  نآ  رد  هک  دراد  نشیتیدم  مان  هب  لقتسم  یباتک  نیا ، زج  هب 
شیپ ياهزارف  رگا  [ 24 [ ؛ تسا نشیتیدـم  یگدـنز ، رد  اهرنه  نیرتگرزب  زا  یکی  مینک . رورم  ار  باتک  نیا  یلـصا  ياهزارف  تسا  بسانم 

نامزیب نشیتیدم  تساه ، یگتـسناد  ناهج  زا  ییاهر  نشیتیدم  تسین ، يدصق  يرما  نشیتیدـم  هک  دـیآیم  تسد  هب  مینک  رورم  ار  هتفگ 
نـشیتیدم ًاـساسا  تسین و  رکف  مسج و  لرتـنک  نشیتیدـم  تسین ، مـه  شیاـین  اـعد و  نشیتیدـم  تـسین ، زکرمت  شیاـمن  نشیتیدـم  تـسا ،

؟ تسیچ نشیتیدم  تافیصوت  نیا  اب  هتخانشان . تسیتکرح 
دیمهف دهاوخن  هدنناوخ  زگره  درادن و  یلـصاح  چیه  هک  تسا  هتفگ  نخـس  هنوگ  نیمه  نشیتیدم  يهرابرد  هحفـص  داتفه  دودـح  یتروم 
بلاطم هحفـص  داتفه  هک  یتروم  رنه  تسنیا  يرآ ، داد . ماجنا  ار  نآ  هنوگچ  دیاب  تسا و  سنج  مادک  زا  تسیچ و  نشیتیدـم  هرخالاب  هک 

نامه اـی  ینوریب  ینورد و  یگتـسسگ  زا  زیهرپ  اـی  یتسه  رد  روضح  [ 25 [ ؛ دشاب هتـشادن  یپ  رد  یلـصاح  چیه  اما  دـیوگب  ابیز  يرارکت و 
زا ییاهر  نشیتیدم و  رد  یتروم  انـشیرک  رظن  دروم  لوصا  نیرتروهـشم  هتبلا  نیرتيدانیب و  زا  هدنوش  هدهاشم  هدننک و  هدـهاشم  تدـحو 

. تسا هناورین  هب  لوصو  ماجنا  رس  نهذ و  تیطرش  جنر 
. تسا نامنوماریپ  اب  دوخ و  اب  هبناج  همه  عماج و  لماک ، طابترا  رب  ینتبم  یتسه  رد  روضح  وا  رظن  زا 

. دشاب تیطرش  نایرج  دقاف  هک  دیآ  یمرب  ینهذ  زا  اهنت  مهم  رما  نیا 
. تسا نارگید  اب  دوخ و  اب  حیحص  طابترا  زا  يدنمهرهب  مزلتسم  هلوقم  نیا 

. تسا یکی  هدنوش  هدهاشم  دننک و  هدهاشم  هک  میوگیمن  نم 
دیآیم دوجو  هب  یتوافتم  قفا  دوشیم ، قلخ  يدیدج  دُعب  دوریم ، نیب  زا  دنوش  هدهاشم  هدننک و  هدـهاشم  نیب  يهلـصاف  یتقو  متفگ  نم 

، دیجنـس مـالک  نیا  اـب  ار  هتفگ  شیپ  تـالمج  [ 26 . ] موـشب تخرد  هک  متـسه  نآ  زا  رتـش  وهاـب  یلیخ  موـشب . تخرد  مناوـتیمن  هک  نـم 
: دیآیم مشچ  هب  حضاو  یضقانت 

. دریگب رارق  هبرجت  دروم  هک  يزیچ  هن  تسه و  هدننک  هبرجت  هن  ندرک  هبرجت  تلاح  رد 
. دندرک هبرجت  تکرح  ِنیع  اهنآ  يهمه  هکلب  دنوشیمن ، هبرجت  هدننک  هبرجت  يهلیسو  هب  ناگراتس  ناگدنرپ و  ناتخرد ،

تدحو یتروم  رظن  زا  نشیتیدم  مهم  لصا  [ 27 . ] درادن دوجو  دنوش  هدهاشم  هدننک و  هدهاشم  نیب  ياهلـصاف  ییادج و  ندرک  هبرجت  رد 
دنکیم يریگولج  نهذ  یگدنکارپ  هقرفت و  عون  ره  زا  هک  تسیمدآ  داهن  رد  تیعیمس  تریـصب و  نتفای  رگید  نایب  هب  ای  ییرم  ییار و  نیب 
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. دشاب هتشاد  هبناج  همه  يروضح  رادنپ  راتفگ و  رادرک و  ره  رس  رب  شلمع و  ره  رد  ناسنا  ات  دهدیم  هزاجا  و 
دنتـسه هبقارم  زا  یتلاح  رد  هک  هاگنآ  دنیوگیم  ناگدـننک  هبقارم  دراد . یمرب  ار  ءایـشا  ناسنا و  نیب  ّدـح  ناسنا و  ناسنا و  نیب  زرم  هبقارم 

[28 . ] دوشیم دیدپان  نانآ  نیب  هلصاف  دننکیمن ، ساسحا  ياهلصاف  ءایشا  دوخ و  نیب 
صیخلت اب  یلاعف /  یقت  دمحم  یتروم /  انشیرک  ياههشیدنا  ءارآ و  رب  یشرگن 

******
نامه ص 9 – 10. [. 1]

ص 18. نامه ، [. 2]

ص 10. نامه ، [. 3]

ص 11. نامه ، [. 4]
ص 71 – 77. دازآ ، نامیپ  يهمجرت  تیقالخ ، تنوشخ و  یتروم ، انشیرک  [. 5]

ص 61. افصم ، رفعجدمحم  يهمجرت  تنوشخ ، يوسارف  یتروم ، انشیرک  [. 6]
نامه ص 63. [. 7]

.. ص 173 یفصآ ، دیجم  يهمجرت  ماجنا ، زاغآ و  یتروم ، انشیرک  [. 8]
ص 214 – 218. نامه ، [ 9]

ص 100. افصم ، رفعجدمحم  يهمجرت  یتروم ، انشیرک  میلاعت  یتروم ، انشیرک  [. 10]
ص 159. نامه ، [. 11]

ص نامه ، [. 12]
.13  - 12

.15 رطاف /  [. 13]
. نامه [. 14]

ص 57. نامه ، [. 15]

ص 58. نامه ، [. 16]

ص 74. نامه ، [. 17]

ص 77. نامه ، [. 18]

ص 72. نامه ، [. 19]

ص 98. نامه ، [. 20]

ص 59. نامه ، [. 21]
ك: ر . [. 22]

. یلقیص هللا  بیبح  يهمجرت  نشیتیدم ، یتروم ، انشیرک 
ص 34. نامه ، [. 23]

ص 6. یلقیص ، هللا  بیبح  يهمجرت  نشیتیدم ، یتروم ، انشیرک  [. 24]
ك: ر . [. 25]

173 و 316 – 318.  - 209 ص 208 -  افصم ، رفعج  دمحم  يهمجرت  یتروم ، انشیرک  میلاعت  یتروم ، انشیرک 
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دازآ ص 20. نامیپ  همجرت  تیقالخ ، تنوشخ و  یتروم ، انشیرک  [. 26]
ص 24. افصمرفعجدمحم ، يهمجرت  یتسه ، رد  روضح  یتروم ، انشیرک  [. 27]

ص 17. نامه ، [. 28]

ادناتساک سولراک   - 10

هچخیرات

. دش دلوتم  ورپ -  رد  ياهقطنم  اکراماحاک -  رد  يدالیم  لاس 1926  رد  ادناتساک  سولراک  همان  یگدنز 
. تسا هدرک  یفرعم  یلیزرب  دلوتمار 1931 و  دوخ  ًالبق  ادناتساک  دش و  صخشم  وا  گرم  زا  دعب  هتکن  نیا  هتبلا  )

رد امیل  رد  ابیز  ياـهرنه  یلم  هدکـشناد  رد  وا  تسین ) . صخـشم  زونه  هدرک  ناـهنپ  ار  دوخ  دـلوت  لاـس  روشک و  لـیلد  هچ  هب  وا  هک  نیا 
تردق تیقالخ و  دقاف  شدوخ  فارتعا  هب  اما  دوش ، زاس  همسجم  هک  تشاد  رظن  رد  هدرک و  لیصحت  یشاقن  يزاس و  همـسجم  ياههتـشر 

. دوب راک  نیا  يارب  یفاک  لیخت 
تبث یسانشناور  هتـشر  رد  لیـصحت  فده  هب  سلجنآ  سول  هاگـشناد  رد  دعب  لاس  راهچ  درک و  ترجاهم  اکیرمآ  هب  رد 1951  سولراک 

ات درک . جاودزا  رد 1960  هرخالاب  داد . همادا  لیصحت  هب  یسانش  مدرم  هتـشر  رد  هدرک و  ضوع  ار  دوخ  هدیقع  رد 1959  سپس  دومن . مان 
یگدنز کی  لیکشت  يارب  شالت  جاودزا و  لیـصحت ، راک ، درکیم . یط  ار  دوخ  یعیبط  يداع و  لاور  وا  یگدنز  رد  زیچ  همه  نامز  نیا 

. دش وربور  نمش  داتسا  کی  اب  لاس 1960  رد  وا  هک  دوشیم  زاغآ  اجنآ  زا  سانش  مدرم  هدنسیون و  يادناتساک  يارجام  یلومعم . ملاس و 
. دش انشآ  ناوخ  نود  اب  شناتسود  زا  یکی  قیرط  زا  دوب ، هتفر  کیزکم  هب  ازمهوت  ناهایگ  دروم  رد  قیقحت  يارب  هک  يو 

: تفگ وا  هب  ادتبا  ناوخ  نود  دیدیم . شزومآ  ناوخ  نود  شیپ  ات 1980  لاس 1960  دودح  زا  ادناتساک 
ناهایگ نیا  زا  لوا  یتسه  لئاسم  نیا  هب  انشآ  ریغ  یبرغ  کی  وت  نوچ  یلو  درادن ؛ ازمهوت  ناهایگ  زا  هدافتسا  هب  یطبر  یلصا  ناکلاس  هار 
باختنا لد  کمک  هب  ار  هار  درادن و  از ) مهوت  هایگ  عون  ود   ) ویتلاکس هروتات و  هب  يزاین  لیصا  کلاس  کی  هک  یلاح  رد  مینکیم ! عورش 

. دنکیم
صخش يور  یبیرغ  بیجع و  تارثا  دنوشیم و  فرصم  کیزکم  يارون  وس  ناتـسوپ  خرـس  طسوت  هک  دنتـسه  یناهایگ  ازمهوت  ناهایگ 
يدایز تاعالطا  ناوخ  نود  دوخ  یگدنز  زا  نیا . لثم  ییاهزیچ  دنهدیم و  وا  هب  یبیجع  ییانیب  ای  ییاونـش  ياهتردق  ًالثم  دـنراذگیم .

. دنک طبض  ار  شیادص  ای  درادرب  وا  زا  یسکع  ادناتساک  دادیمن  هزاجا  وا  هک  دشاب  نیا  دیاش  وا  یگدنز  زا  ام  یعالطا  مک  تلع  میرادن .
. دوب ناوخ  نود  کیدزن  ناتسود  زا  هک  دش  انشآ  مه  ورانوخ  نود  اب  وا  قیرط  زا  ادناتساک 

نم راـک  هـتفگیم : شدوـخ  اـما  دـیآ ؛ یمرب  يزیچ  نـینچ  مـه  ادناتـساک  ياـههتفگ  زا  هدوـب و  رگوداـج  ناوـخ  نود  هـک  تـسا  فورعم 
. تسا تسب  نب  يهچوک  رد  نداهن  ماگ  يرگوداج  تسین ؛ يرگوداج 

نینچ تسوپخرـس  نمـش  نیا  هرابرد  تشاد  تراـظن  ادناتـساک  راـک  رب  هک  سلجنآ  سول  هاگـشناد  یـسانش  مدرم  روسفرپ  ناـهیم  تنملک 
: دیوگیم

. تساتمه یب  يدرف  شدوخ  وا  هک  تسنیا  دنریگیم  داریا  وا  زا  علطم  یصخش  ناونع  هب  هک  یلیالد  زا  یکی  »
. دناهدوبن یموق  هورگ  چیه  وضع  زین  شنیدلاو  تسین . ياهلیبق  هعماج  چیه  وضع  عقاو  رد  وا 

. تسا هتسیز  کیزکم  ناتسوپخرس  نایم  رد  یتدم  اینرفیلاک و  ناتسوپخرس  نیب  یتدم  وا  ناس  نیدب 
. تسا هدش  دنمدرخ  هدیشک و  الاب  ار  دوخ  هک  تسیصاخشا  زا  نمض  رد  تسین و  صلاخ  یکای  وا 
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. دنتسه بایمک  ًاعقاو  اهنآ  یلو  ماهدید ، ار  وا  لثم  يرگید  ناتسوپخرس  نم 
.« دیامن لوغـشم  یحطـس  يرهاظ و  رایـسب  یحطـس  رد  ینیماضم  اب  ار  دوخ  دشاب و  رکفتم  ای  فوسلیف  هک  دینکیمن  ادیپ  طسوتم  مدآ  امش 

تسوپخرس نمش  نیا  اب  وگتفگ  زا  یسانش  مدرم  یقیقحت  ياهتشاددای  عقاو  رد  هک  درک  رـشتنم  ار  دوخ  باتک  نیلوا  رد 1968  ادناتساک 
. دش رشتنم  اینرفیلاک  هاگشناد  طسوت  تسا و 

ات دوب  هیبش  یصخش  تارطاخ  هب  رتشیب  هک  اهتشاددای  نیا  عقاو  رد  دیـسرن . پاچ  هب  یگداس  هب  ادناتـساک  باتک  هک  نیا  هجوت  لباق  هتکن 
زا یـضعب  دیدش  تفلاخم  مه  نآ  پاچ  رد  ریخات  تلع  تشگ و  تسد  هب  تسد  هاگـشناد  دیتاسا  نیب  لاس  هس  تدم  هب  یملع ، تاقیقحت 

. دوب اهنآ 
. دوب راوتسا  لالدتسا  هس  رب  اهتفلاخم  نیا 

یتنـس تسوپخرـس  کی  تسا ، هدش  حرطم  وا  باتک  رد  ادناتـساک  يامنهار  ناونع  هب  هک  نمـش  داتـسا  نیا  دندوب  دقتعم  اهنآ  هک  نیا  لوا 
. فلتخم ینیبناهج  دنچ  زا  تسیطولخم  وا  ياهشزومآ  هدرک ، یگدنز  اکیرمآ  کیزکم و  فلتخم  طاقن  رد  هک  اجنآ  زا  تسین و 

هب ار  نآ  فرطیب  ققحم  کـی  دـید  زا  هک  نیا  ياـج  هب  هدرکن و  تیاـعر  ار  یقیقحت  لوـصا  دوـخ  ياههتـشون  رد  ادناتـساک  هک  نیا  مود 
شزرا زا  باتک  اهنآ  رظن  رد  هرخالاب  تسا و  هدرک  هدافتسا  اههتشون  میظنت  رد  زین  دوخ  ياههتسناد  زا  يدمع  ریغ  ای  يدمع  دناسرب ، ماجنا 

ار هاگـشناد  یملع  تیثـیح  راـبتعا و  عـقاو  رد  هاگـشناد  تاراـشتنا  طـسوت  نآ  پاـچ  هدوـبن و  رادروـخرب  ینادـنچ  یـسانش  مدرم  یملع و 
وا باتک  دنتـشاد  تراظن  ادناتـساک  راک  رب  ادتبا  زا  هک  يروسفرپ  ود  رارـصا  ینابیتشپ و  اب  اهتفلاخم ، نیا  مغر  یلع  درکیم . رادهشدـخ 

. دش رشتنم  سلجنآ  سول  هاگشناد  تاراشتنا  طسوت  دییأت و  سناسیل ، قوف  همان  نایاپ  ناونع  هب  ماجنا  رس 
لرسوه زنوسراپ ، توکلات  ياهراتشون  ینمش ، نییآ  صوصخ  رد  یسانش  مدرم  تاقیقحت  اب  نامز  مه  ادناتساک  هک  دسیونیم  يو  رـسمه 

هنیمز رد  هک  هدوب  لـکنیفراگ  دـلوره  دوخ  روـسفرپ  ریثأـت  تحت  رایـسب  هدـناوخ و  تقد  هب  ار  نیاتـشنگتیو -  سانـش -  ناـبز  فوـسلیف  و 
یملع تأیه  رد  هک  يدـیدش  ياهداقتنا  دوجو  اـب  زین  وس  رگید  هب  رفـس  ناونع  اـب  ادناتـساک  باـتک  نیموس  درکیم . راـک  یـسانشرادیدپ 

نآ زا  تفرگ . رارق  لوبق  دروم  يو  يارتکد  هلاـسر  ناونع  هب  دـشیم  زاربا  وا  ياـهشرازگ  ندوب  یعقاو  رد  دـیدرت  صوصخ  رد  هاگـشناد 
ینارنخس ای  هبحاصم  چیه  رد  دودحم  دروم  دنچ  زج  هب  وا  دشن و  رشتنم  یشرازگ  چیه  ادناتساک  یـصوصخ  یگدنز  دروم  رد  اهلاس  سپ 

هرابرد ات  دـش ، هدیـشک  هاگداد  هب  اسیلک  بابرا  تیاکـش  رب  اـنب  شراـثآ  راـشتنا  اـب  ادناتـساک  هک  تسا  رکذ  لـباق  درکن . تکرـش  یمـسر 
. دناهداد بقل  ناهج  مانمگ  هدنسیون  نیرتروهشم  دیدج و  رصع  ردپ  ار  ادناتساک  سولراک  دهدب . حیضوت  شیاههتشون 

هب یـسیلگنا  نابز  رد  هخـسن  نویلیم  کی  نونکات  هدوب ، یـسانش  مدرم  هتـشر  رد  وا  سناسیل  قوف  هلاسر  نامز  مه  هک  يو  باـتک  نیلوا  زا 
. تسا هتفر  شورف 

زین دریگیم و  رب  رد  ار  يو  ياههتـشون  یلـصا  شخب  هک  ناتـساب  دهع  ياهکتلوت  گنهرف  هفـسلف و  تیباذـج  ادناتـساک و  شراگن  هویش 
زا دش و  همجرت  یسراف  هب  یسمش  ههد 1360  زا  ادناتساک  ياهباتک  دنشاب . يو  ترهش  یلصا  لیالد  دیاش  نتـسیز  مانمگ  هب  يو  لیامت 

رتکد لثم  يدارفا  يریگ  عضوم  هب  ناوتیم  هلمج  نآ  زا  هک  هتـشگ  حرطم  هنیمز  نیا  رد  يدایز  ياهثحب  تالاؤس و  نونکات  تقو  ناـمه 
ياهشزومآ ناوتیم : يو  راثآ  زا  دومن . هراشا  تبثم ، یهاگن  اب  يدهاز  جروت  لثم  ینارگید  ای  یفنم  ًالماک  يدید  اب  شورـس  میرکلادبع 

هنارک توکـس ، تردق  نورد ، شتآ  باقع ، هیده  تردق ، هناسفا  وس ، رگید  هب  رفـس  تردـق ، هقلح  نیمود  رگید ، یتقیقح  نآ ، وخ  نود 
. درب مان  ار  ندید  ایؤر  رنه  یگنارکیب و  لاعف 

تالاقم شخب 

ادناتساک نافرع  رد  كولس  ریس و  لحارم 
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. تسا يدرف  هب  رصحنم  تایصوصخ  اهیگژیو و  ياراد  ینافرع ، کلسم  ره 
رد هدوب و  کلـسم  نآ  تاراکتبا  اهيروآون و  زا  افرـص ، دـیآیم  ینافرع  قادـصم  نآ  رد  هچنآ  ره  هک  تسین  انعم  نادـب  نخـس  نیا  هتبلا 

ياهبوچراچ هب  هراشا  روظنم  هکلب  دـشاب ،)  هنوگ  نیا  دراوم  یخرب  رد  تسا  نکمم  دـنچ  ره  . ) دوشیمن تفای  یناـفرع  ياـههلحن  رگید 
. تسا ینافرع  کلسم  کی  یساسا 

نیا اب  اّما  دـشاب ، هدـش  نایب  هباشم  ياهنافرع  رگید  رد  تسا  نکمم  دزاسیم ، ار  یناـفرع  کلـسم  کـی  يهلکاـش  هک  يا  یـساسا  لوصا 
دننامه ادناتـساک ، نافرع  رد  كولـس  دیآیم . باسح  هب  یندشان  ادـج  مهم و  ياهیگژیو  زا  لوصا  نیا  رظن ، دروم  نافرع  رد  هک  توافت 

: مینکیم هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  تمسق  نیا  رد  هک  تسیفادها  اهیگژیو و  ياراد  اهنافرع ، رگید 
یتایح ّرثؤم و  رایـسب  ادناتـساک  نافرع  رد  لاوگان  شقن  دوشیم . هدیمان  لاوگان »  » ادناتـساک ینافرع  تایبدا  رد  دشرم  لاوگان : تلاصَا  . 1

لاوگان باختنا  تخانـش و  يارب  کلاس  يهفیظو  اّما  دـهد . ماجنا  ار  یقّفوم  لمع  دـناوتیمن  دـشرم  نودـب  کـلاس  هک  ياهنوگ  هب  تسا ،
؟ تسیچ

. دشاب وا  دننامه  يژرنا  راتخاس  ياراد  هک  دسانشزاب  ار  لاوگان  دناوتیم  یسک  اهنت  اریز  تسا ، جراخ  درگاش  ناوت  زا  عوضوم ، نیا 
داتـسا نیا  هکلب  دورب ، داتـسا  یپ  رد  دیابن  درگاش  نیا ، رب  انب  درادن . دشرم  هب  زاین  دوب و  دهاوخ  دـشرم  لاوگان و  وا  دوخ  تروص ، نیا  رد 

نایم ادناتساک ، نافرع  رد  ( 1 . ) داد دهاوخ  رارق  شیوخ  تیاده  تیامح و  يهربنچ  رد  ار  وا  تفای و  دـهاوخ  زاب  ار  دوخ  درگاش  هک  تسا 
: تسا دقتعم  ناوخ  نود  میوشیم . انشآ  هماک » دوخ  هدرخ   » و هماک » دوخ   » ظفل ود  اب  يدرگاش  داتسا و  يهطبار 

ینعی ورین ، يهیلّوا  يهمـشچرس  اب  ار  شیوخ  يدنب  هقبط  هک  دندید  بسانم  دوخ ، تایبرجت  هب  هجوت  اب  دیدج ، دهع  رد  تریـصب  نابحاص 
روط هب  نادـنمتردق ، نادبتـسم و  يهیقب  ًاعبط  دـندناوخ . هماک » دوخ   » یگداس هب  ار  نآ  دـننک و  زاغآ  یتسه ، ناـهج  ياورناـمرف  هناـگی  اـب 

(2 . ) دنداهن مان  هماکدوخ » هدرخ   » ار اهنآ  هجیتن  رد  دنتفرگ . ياج  هماکدوخ  زا  رتورف  يا  هبترم  رد  دودحمان 
، دوشیمن یفّرعم  فراع  لامک  لضف و  ناونع  هب  لقع  اهنت  هن  اهنافرع ، زا  رگید  يرایـسب  دـننامه  ادناتـساک ، ناـفرع  رد  يزیتس : لـقع  . 2

. تسا ینافرع  بان  تقیقح  هب  کلاس  یگدیسر  عنام  هکلب 
. تسا ینورد » يوگتفگ  فّقوت   » و تفرعم » بسک   » ریسم رد  عنام  نیرتگرزب  یفسلف ، یلقع -  تارّکفت  نافرع ، نیا  رد 

. دنکیم لمع  داتسا  میلاعت  هب  ًافرص  هدرک ، فّقوتم  ار  لقع  ياهّتیلاعف  کلاس  ور ، نیا  زا 
: دیوگیم ناوخ  نود 

. دننکیم یّقلت  هناوید  لوقعمان و  ًامومع  ار  نانآ  مدرم  دنلمع . لها  دنتسین ، یناحور  نانمش 
، زرابم کلاس  ( 3 . ) دوش هداد  حیضوت  دناوتیمن  هک  دنهد  حرش  ار  ییاهزیچ  دنـشوکیم  هراومه  هک  نآ  يارب  دنـسر . رظن  هب  نینچ  يرآ ،

رکف نآ  هب  لمع  نداد  ماجنا  زا  سپ  هک  يزیچ  يهرابرد  ندرک  رکف  ای  نآ ، يهرابرد  ندرک  رکف  اب  هن  دـنکیم و  یگدـنز  ندرک  لمع  اـب 
(4 . ) درک دهاوخ 

يارب ات  دوریم  گـنج  نادـیم  هب  هک  ییوجگنج  دـنکیم ؛ لـمع  وجگنج  کـی  دـننامه  تفرعم  هب  ندیـسر  يارب  کـلاس  ییوجگنج : . 3
. دنک دربن  سفن  نیرخآ  ات  يزوریپ 

: زا دنترابع  كاردا  تفرعم و  لیصحت  ریسم  رد  کلاس  نانمشد 
. دنکیم هدامآ  دیدج  ياهزیچ  نتخومآ  يارب  ار  دوخ  هدرک ، شومارف  ار  دوخ  ياههتسناد  یمامت  کلاس  مدق ، نیلّوا  رد  سرت ؛ فلا .

زا ار  ام  سرت  اریز  دنکیم ؛ هدامآ  سرت  اب  هزرابم  يارب  ار  دوخ  کلاس  دیآیم . دوجو  هب  دیدج  ياهزیچ  نتخومآ  زا  سرت  هظحل ، نیا  رد 
. دنکیم فرحنم  تفرعم  هب  ندیسر 

کلاس هک  نآ  لاح  دهد ، هولج  هدش  مامت  ناسآ و  ار  تفرعم  هب  ندیسر  ات  دنکیم  یعس  نهذ  سرت ، تسکش  زا  سپ  ینهذ ؛ حوضو  ب .
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. تسا هار  يادتبا  رد 
. دشاب مدق  تباث  روبص و  تفرعم ، لیصحت  ریسم  رد  دنک و  هزرابم  ینهذ  حوضو  اب  دیاب  وا 

. تسا تفرعم  نداد  رارق  فده  تقیقح ، هب  ندیسر  هار  اهنت  تردق ؛)  ) رادتقا ج .
، تلوهک تلوهک ؛ د . دهد . رارق  فده  دروم  ار  تفرعم  ات  دریگیم  تمدخ  هب  رادتقا  بسک  يارب  ار  دوخ  ییاناوت  مامت  کلاس  هجیتن ، رد 

. تسا تلوهک  يزوریپ  زا  لبق  تفرعم  هب  ندیسر  کلاس ، شالت  اّما  دوشیم ، زوریپ  کلاس  رب  هاوخان  هاوخ  هک  تسا  ینمشد  اهنت 
: يرگ یچراکش  . 4

زا يرادرب  وگلا  وجگنج ، کـلاس  درگـش  دـبای . تسد  كاردا  تفرعم و  هب  اـت  دوریم  نانمـشد  دربـن  هب  هک  تسوـجگنج  کـی  کـلاس ،
. تسا يرگ  یچراکش  يهویش 

: دوریم لیذ  دراوم  نوچمه  یتاّیصوصخ  بسک  لابند  هب  یچراکش ، کی  دننامه  کلاس ، ور ، نیا  زا 
؛ دشاب هتشاد  ار  هدیچیپ  طیارش  رد  یگدنز  یگدامآ  هظحل  ره  رد  دهد و  قفو  تخس  طیارش  اب  ار  دوخ  فلا )

ب)
؛ دراد لماک  یهاگآ  فارطا  طیحم  زا  تسا و  دوخ  بقارم  دشاب ؛ ابیکش  روبص و 

د)
تسا و…  کلاس  زیچ  نیرتدنمشزرا  نامز ،

. تسا زیچ  همه  نتسناد  ّتیمهایب  يارب  ياهویش  يرایتخا  نونج  يرایتخا : نونج  . 5
: دیوگیم ناوخ  نود  دسرپیم ، داتسا  يرایتخا  نونج  یتسیچ  دروم  رد  ادناتساک  هک  نامز  نآ  رد 

زگره رگا  تشادن ، مه  یتّیمها  نیرتمک  میارب  هچ  رگا  يدیـسرپ ؛ نم  يرایتخا  نونج  زا  ماجنا ، رـس  لاس ، همه  نیا  زا  سپ  هک  ملاحـشوخ 
ّتیمها هک  تسا  مهم  ای  یسرپب ، هک  یتشاد  ّتیمها  میارب  ییوگ  وت  منک . يداش  ساسحا  هک  ماهدش  نآ  رب  نم  همه ، نیا  اب  يدیـسرپیمن .

. تسا يرایتخا  نونج  نیمه ، مهدب .
: تفگ ادناتساک  - 

؟ ینکیم شیامزآ  سک  هچ  اب  ار  يرایتخا  نونج  وت 
. همه اب  - 

؟ ینیزگ یمرب  راک  نیا  يارب  ار  ینامز  هچ  و  - 
(5 . ) منکیم يزاب  هک  تقو  ره  - 

؟ تسا رگیزاب  کی  ِيزاب  طقف  هکلب  هدوبن ، هناقداص  زگره  وا  لامعا  هک  تسنیا  يرایتخا  ِنونج  يانعم  ایآ  - 
: داد باوج 

. تسا رگیزاب  کی  يزاب  طقف  اّما  تسا ، هناقداص  نم  لامعا 
؟ تسا يرایتخا  نونج  ینکیم  وت  هچنآ  ره  سپ  - 

، لاثم يارب  يرادن ؟ اورپ  زیچ  چیه  سک و  چیه  هب  تبـسن  وت  درادن و  ّتیمها  وت  يارب  زیچ  چیه  هک  تسانعم  نادـب  نیا  هچنآ - . ره  هلب ، - 
- ؟ منکب يرگید  راک  ره  ای  مریمب و  ای  منامب  هک  موشن ، اـی  موشب  تفرعم  لـها  نم  هک  تسین  مهم  تیارب  ییوگب  یهاوخیم  وت  نم ؟ دوخ 

ام هک  منکیم  ساسحا  نینچ  نم - . يراـیتخا  نونج  ینم ؛ یگدـنز  رد  رگید  سک  ره  اـی  ویچول  لـثم  وت  تسین . مهم  میارب  تسا ! تسرد 
ناهج رد  يزیچ  دیاب  لاح  ره  هب  هک  تسنیا  میوگب  متساوخ  هچنآ  مدزیم . لاثم  ار  مدوخ  دیابن  مینکیمن . تبحص  يدحاو  زیچ  يهرابرد 
همادا دوخ  یگدنز  هب  ام  هک  تسین  یندـش  نیا  منامگ  هب  يرایتخا . نونج  کی  تروص  هب  هن  اّما  یـشاب ، هتـشاد  ار  نآ  ياورپ  وت  هک  دـشاب 
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. دشاب هتشادن  یتّیمها  نامیارب  زیچ  چیه  هک  یلاح  رد  میهد ،
: دیوگیم باوج  رد  ناوخ  نود 

. تسا قداص  وت  يهرابرد  فرح  نیا 
. تسا مهم  زیچ  همه  وت  يارب 

زیچ چـیه  هک  ارچ  تسا ؛ نونج  منکیم  مرب  رود و  مدرم  دوخ و  هب  تبـسن  هچنآ  هک  متفگ  وت  هب  نم  يدیـسرپ و  نم  يرایتخا  نونج  زا  وت 
نود یهدیم ؟ همادا  یگدـنز  هب  هنوـگچ  سپ  تسین ، مهم  تیارب  زیچ  چـیه  رگا  هک  ناوـخ ! نود  تساـجنیا ، هتکن  ( - 6 . ) درادن یتّیمها 

: دیوگیم ناوخ 
. دشابن نکمم  نآ  حیضوت  دیاش 

چیه رگید  نم  يارب  اّما  دـنراد ، ّتیمها  تیارب  کشیب  وت  لامعا  دـنَّمهم . هک  ارچ  دـنراد ؛ ّتیمها  تیارب  ینّیعم  ياـهزیچ  وت  یگدـنز  رد 
هدارا دوخ  زا  هک  ارچ  مهدیم ؛ همادا  ما  یگدنز  هب  لاح ، نیا  اب  مرب . رود و  مدرم  زا  کی  چیه  لامعا  هن  مدوخ ، لامعا  هن  تسین ، مهم  زیچ 

مهم زیچ  چـیه  هک  مرادـن  نیا  ياورپ  رگید  تسا و  ملاس  بان و  نونکا  هک  اجنآ  ات  ماهداد  ـالج  ار  ما  هدارا  رمع  رـسارس  رد  هک  ارچ  مراد ؛
(7  ) دنکیم ناربج  ار  ما  یگدنز  نونج  نم  هدارا ي  تسین .

تـسد تعیبط  میظع  تردـق  هب  دوش و  رترب  زیچ  همه  زا  دـناوتیم  تفرعم  بسک  ینیب و  ایؤر  کمک  هب  کلاس  ناهج : حور  اـب  داـّحتا  . 6
: دیوگیم ناوخ  نود  دبای .

. دوب میظع  ياهتردق  اب  يرگوداج  مدشرم ،
. دوب وا  درواتسد  نیرتدنمهوکش  عقاو  هب  شا  هدارا  دوب و  ینعم  مامت  هب  يرواگنج 

. دریگ ارف  ار  ندید  دناوتیم  ناسنا  دور . رتارف  مه  نیا  زا  هک  دناوتیم  ناسنا  اّما 
. دشاب رگوداج  ای  دنک  یگدنز  رواگنج  دننام  هک  درادن  نیا  هب  يزاین  رگید  ندید ، نتفرگارف  اب 

. تساج هب  هک  یلاح  رد  دوشیم ، وحم  هک  تفگ  ناوتب  دیاش  دوشیم . زیچ  همه  چیه و  ناسنا  ندید ، نتفرگارف  اب 
چیه یناسنا  نینچ  اّما  دروآ . تسد  هب  دـنکیم  وزرآ  هچره  ای  دـشاب ، دـنک  وزرآ  هچره  دـناوتیم  ناسنا  هک  ینامز  تسنیا  نم ، داـقتعا  هب 
قرف اهنت  دوشیم . وربور  ناشنونج  لد  رد  اهنآ  اب  دناهچیزاب ، ییوگ  هک  دنک  يزاب  نانچ  شناعون  مه  اب  هک  نآ  ياج  هب  دنکیمن و  وزرآ 
رگید دنیبیم ، هک  یناسنا  درک . دـنناوتن  نینچ  شناعون  مه  هک  یلاح  رد  دراد ، رایتخا  رد  ار  شنونج  نانع  دـنیبیم  هچنآ  هک  تسنیا  نانآ 

(8  ) تسا هدناهراو  ًاقلطم  هتخانشیم ، رتشیپ  هچنآ  ره  زا  ار  وا  ندید ، اریز  درادن ؛ شناعون  مه  هب  ینادنچ  یگتسبلد 
: دیوگیم ناوخ  نود  دباییم . ار  تقیقح  هار  شیوخ ، لد  یهن  رما و  زا  يوریپ  يهطساو  هب  اهنت  کلاس ، لد : کمک  هب  هار  باختنا  . 7

. دننکیم داش  ارم  هک  منیزگیم  رب  ار  ییاهزیچ  هب  ندرک  هاگن  هک  مداش  ور  نآ  زا  نم 
: ما هتفگ  وت  هب  يرامشیب  ياهراب  ار  هتکن  نیا  نم  مدنخیم . نم  دپاقیم و  ار  اهنآ  کحضم  نارک  منامشچ  هاگ  نآ  سپ 

. دشاب نیرتهدنزرس  نیرتنامداش و  ات  دنک  باختنا  لد  کمک  هب  ار  دوخ  هار  دیاب  ناسنا 
. دننکیم ار  راک  نیمه  تفرعم  لها  زا  يرایسب  ددنخب …  هشیمه  دناوتب  یسک  نینچ  هک  اسب  يا 

هتخادـنا و ماد  هب  ناشیاهراک  رطاخ  هب  ار  اـهنآ  هک  دـنرادنپب  نینچ  تسا  نکمم  مدرم  دـنوش . دـیدپان  یگداـس  هب  يراـگزور  هک  اـسب  هچ 
زا هن  ار  ندیدنخ  ماهدیزگرب و  ار  یگدـنز  نم  سکع ، رب  درادـن . یتّیمها  ناشیارب  گرم  هک  ارچ  دـننیزگ ؛ یمرب  ار  گرم  اهنآ  دناهتـشک ،

(9  ) تسا نم  تعیبط  ياّنمت  بلط و  شنیزگ ، نیا  هک  رطاخ  نیا  هب  هکلب  دنراد ، ّتیمها  میارب  هک  ور  نآ 
زاربا زیچ  همه  زا  ار  دوـخ  يزاـین  یب  دـنادیم و  ّتیمهایب  ار  زیچ  همه  تفرعم  بسک  ریـسم  رد  کـلاس  زیچ : همه  نتـسناد  تـّیمهایب  . 8

: دیوگیم ناوخ  نود  درادیم .
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ام هک  دنک  هاگن  نانچ  مینکیم ، هاگن  زیچ  ره  هب  هک  میهدیم  تداع  ار  دوخ  مشچ  دـعب  مینک و  رکف  زیچ  همه  يهرابرد  هک  میزومآیم  ام 
ّتیمها ساـسحا  هک  میریزگاـن  سپ  میا . مهم  هک  میاهدرک  رکف  نآ  زا  شیپ  هک  مینکیم  هاـگن  نتـشیوخ  هـب  یلاـح  رد  اـم  مـینکیم . رکف 

درگنیم و اهنآ  هب  هک  دـنک  رکف  ییاهزیچ  يهرابرد  دـناوتیمن  رگید  هک  تفای  دـهاوخرد  دریگیم ، ارف  ار  ندـید  ناسنا  هاگره  اّما  مینک !
(10  ) دش دهاوخ  ّتیمهایب  زیچ  همه  درگنیم ، اهنآ  هب  هک  دنک  رکف  ییاهزیچ  هب  دناوتن  رگا 

رد هار ، ناـیم  رد  تسا  نکمم  دراد ، ار  يدوهـش  تفرعم  هب  ندیـسر  دـصق  هار ، يادـتبا  رد  هک  یکلاـس  گـنرین : هّقح و  يریگراـک  هب  . 9
نیا زا  دتسیازاب . كولس  ریس و  يهمادا  زا  ای  دوش و  تسس  يّدام  یگدنز  ياههبذاج  تیؤر  كولس و  ياهیتخس  تالکشم و  اب  دروخرب 

. دنک ظفح  دوخ  ریسم  رد  ار  کلاس  دناوتب  نآ  کمک  هب  ات  دوشیم  هّقح  گنرین و  هب  لّسوتم  لاوان  ور ،
ینعی یلـصا ، فده  دّیؤم  اریز  تسا ؛ دیفم  رایـسب  راک  نیا  سفن  اّما  هدروخ ، لوگ  هک  دـباییم  کلاس  هک  دـسریم  ارف  ینامز  نامگیب ،

. تسا كاردا  تفرعم و  نتفای  ریسم  رد  کلاس  ياقب 
: دیوگیم ناوخ  نود 

ار ییابیز  نانز  مامت  داد  لوق  دز . هّقح  نم  هب  نم ، صرح  توهش  زا  هدافتسا  اب  وا  دز . هّقح  نم  هب  هویش  نیمه  هب  نایلوخ ، لاوان  نم ، مّلعم 
رایـسب نارود  زا  مدروخ . لوگ  نم  داد و  لابقا  تخب و  لوق  نم  هب  دناشوپب . الط  اب  ارم  داد  لوق  زین  دـهدب و  نم  هب  دـندوب  شرب  رود و  هک 

(11  ) تسا هدش  هدز  هّقح  نیمه  نم  بتکم  نانمش  مامت  هب  میدق 
. تسا یتّیمهارپ  هاگیاج  ياراد  گرم ، هب  داقتعا  ادناتساک ، نافرع  رد  گرم : . 10

: دیوگیم ناوخ  نود 
. تسا بات  چیپ و  گرم ،

. تسا قفا  رد  یناشخرد  ربا  گرم ،
، لاح نیا  اب  تساج و  نیا  گرم ، چـیه ! تسا ، چـیه  گرم ، یتسه . تکتـسد  رتفد و  وت و  گرم ، منکیم . تبحـص  وت  اب  هک  منم  گرم ،
، گرم هاگره  دراد و  رارق  شپچ  يهناش  زا  وزاب  کی  يهلصاف  هب  وا و  رانک  رد  هراومه  صخـش ، ره  گرم  ( 12 . ) تسین اج  نیا  رد  ًالصا 

. دنکیم هتسراو  ار  کلاس  گرم ، رکف  ( 13 . ) درم دهاوخ  دنک  سمل  ار  پچ  هناش 
: دیوگیم ناوخ  نود  هک  نانچ 

گرم رکف  طقف  دراپـسب . يزیچ  هب  ار  دوخ  دـناوتیمن  هک  اجنآ  ات  دزاسیم  هتـسراو  یفاک  يهزادـنا  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  گرم  رکف  اـهنت 
، يراب هنوگ ، نیا  زا  يدرم  دزاس . مورحم  يزیچ  زا  ار  دوخ  دـناوتیمن  هک  اجنآ  ات  دزاـسیم  هتـسراو  دـیاب  هک  نادـنچ  ار  ناـسنا  هک  تسا 

. تسا هتفای  تسد  یگدنز  ياهزیچ  يهمه  یگدنز و  يارب  شوماخ  يروش  هب  اریز  درادن ؛ ییوزرآ 
. دزوـمآ ار  زیچ  همه  ییوزرآ  چـیه  یب  سپ  ددـنبب ، لد  يزیچ  هب  هک  دـهدیمن  تصرف  يو  هب  تسا و  نیمک  رد  شگرم  هـک  دـنادیم  وا 

. تسا هاگآ  دوخ  گرم  زا  کلاس ، ( 14)
: دیوگیم ناوخ  نود  هک  نانچ 

. دوشیم هاگآ  دوخ  گرم  زا  تسارف  هب  ریزگان  تسور و  هب  ور  سردوز  يدوبان  اب  هار  مخ  ره  رد  دیامیپیم  ار  يرگوداج  هار  هک  یـسک 
هک مزال  زکرمت  ناوت و  دـقاف  یناسنا  تسا ؛ يداع  ياهراک  ریگرد  هک  یلومعم  یناسنا  زج  دوب ، دـهاوخن  يزیچ  گرم ، زا  یهاگآ  نودـب 

. دنک لدب  ییوداج  یتردق  هب  نیمز  يور  رب  ار  وا  تخاونکی ، رمع 
. دشاب هاگآ  تسارف  هب  دوخ  گرم  زا  قحب ، زیچره و  زا  شیپ  دیاب  يرواگنج ، يارب  ناسنا ، سپ 

. تسا فعض  يهیام  نیا  میزادرپب و  دوخ  هب  هک  درادیم  نآ  رب  ار  ام  گرم  زا  یسپاولد  اّما 
هب هک  نآ  ياـج  هـب  سردوز ، گرم  رکف  اـت  تـسا ، یگتـسراو  دراد  زاـین  نآ  هـب  يرواـگنج  يارب  سک  ره  هـک  يرگید  زیچ  نـیا ، رب  اـنب 
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: دنکیم فیصوت  نینچ  ار  ناوخ  نود  گرم  ادناتساک ، سولراک  ( 15 . ) دوش لدب  یتوافتیب  هب  دیآرد ، ساوسو  تروص 
. دش لّدبم  یگنر  دننام  راخب  یگدنشخرد  یعون  هب  تفگ ، كرت  ار  ایند  ًالمع  ناوخ  نود  هک  دیسر  ارف  ياهظحل  یتقو 

هک دوـب  دـیدش  ناـنچ  يو  نادـقف  صوـصخ  رد  مساـسحا  هـظحل ، نآ  رد  تـشگ . روانــش  ناـهج  رد  يدازآ  هـب  هـک  دوـب  باـن  يژرنا  وا 
هک یلیلد  هب  اـّما  مدـنکفا ، هاـگترپ  هب  ار  دوخ  یلدود  دـیدرت و  چـیه  یب  مدرکن و  اـنتعا  دوب  هتفگ  ناوخ  نود  هچنآ  هب  مریمب . متـساوخیم 

یلمع تاروتـسد  ادناتـساک ، سولراک  نافرع  رد  ادناتـساک  سولراـک  ناـفرع  رد  یلمع  تاروتـسد  ( 16 . ) مدرم ن  تـسا ، ریذـپان  فـصو 
: تسا لیذ  لیبق  زا  يدراوم  لیصحت  نآ  زا  فده  هک  دوشیم ، حرط  ینوگانوگ 

؛ یعقاو كاردا  يدوهش و  تفرعم  هب  ندیسر  فلا )
ب)

؛ ینورد يوگتفگ  فّقوت  نهذ و  یشوماخ 
ج)

: زا دنترابع  ادناتساک  سولراک  نافرع  رد  یلمع  تاروتسد  نوتم و  يهعومجم  رادتقا . تردق و  بسک 
اب دـنکیم و  باختنا  ار  یمخ  چـیپرپ و  ینالوط و  تفاـسم  ینورد ، يوگتفگ  فّقوت  يارب  کـلاس  یکیراـت : رد  ندـیود  يارب  یـشور  . 1

. دودیم یگدید  بیسآ  داجیا  نودب  دایز و  تعرس 
. یسنج شزیمآ  زا  يراد  دوخ  . 2

: دوخ زا  رّوصت  عون  رییغت  . 3
. دنک داجیا  یتفگش  دوخ  رد  هظحل  ره  دناوتیم  هک  تسا  تردق  بحاص  ردق  نآ  هک  دنکیم  رّوصت  هراومه  کلاس 

. تداع كرت  . 4
کلاس ره  دوش . طاشن  تردق و  بحاص  هطقن ، نآ  رد  نتفرگرارق  اب  درف  هک  دراد  دوجو  نیمز  يور  یهاگیاج  تردـق : ناکم  باختنا  . 5

. دبایب نیمز  يور  رب  ار  دوخ  تردق  هاگیاج  دوخ ، داتسا  کمک  هب  یتسیابیم 
. ینیب ایؤر  رنه  . 6

. تسا تفرعم  لیصحت  یگدامآ و  داجیا  نادرگ ، ناور  ناهایگ  فرصم  زا  فده  نادرگناور : ناهایگ  . 7
. دنراد کلاس  یگدنز  زا  نارگید  هک  یتاعالّطا  یفن  یصخش : يهتشذگ  یفن  . 8

یش ء. کی  هب  ندش  هریخ  ندش : هریخ  . 9
. دوخ نوماریپ  يایشا  هب  هّجوت  نودب  کلاس  نتفر  هار  نتفر : هار  تسرد  . 10

. تشادمشچ نودب  لمع  . 11
اهراک هب  نداد  ّتیمها  هب  رهاظت ، دهد و  ناشن  دوخ  ناعونمه  گنر  مه  ار  دوخ  ات  دـنکیم  یعـس  رهاظ  رد  کلاس  يرایتخا : تقامح  . 12
. تسا شزراو  انعمیب  زیچ  همه  ییوگ  هک  دوشیم  دوخ  ياهراک  لوغشم  نانچ  عقاو ، رد  اّما  دراد ، دوخ  لاعفا  یشخب  رمث  هب  هّجوت  و 

يراگزاس هتفای  نارگید  طّسوت  ایند  زا  هک  یـشرازگ  اب  ار  نآ  ات  دهدیم  رییغت  ار  دوخ  كاردا  کلاس  نآ  رد  هک  يدنیآرف  یلمعیب : . 13
. دهد

رکف ملاس  يدحاو  ناونع  هب  دوخ ، ندب  هب  سپـس  دهدیم ، رارق  هدوسآ  یتلاح  رد  ار  شندـب  تالـضع  کلاس ، یتیرگـسنت : تاکرح  . 14
. دنکیم

یقاب ّتیعقاو  يهطیح  رد  دریگیمن و  ریثأـت  اـیند  نیا  تاـمهوت  زا  کـلاس  تردـق ، نیا  هطـساو  هب  (: 17  ) ّتقد نیمود  يریگراـک  هـب  . 15
. دنامیم
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. تسا یهاگآ  بسک  هزرابم و  هنوگ  ره  يهدامآ  هراومه  یچراکش ، کی  دننامه  کلاس ، ندوب : یچراکش  ندرک و  راکش  شور  . 16
( ندوب زاین  یب   ) ندوب ینتفاین  تسد  . 17

: تسا نیمز  يور  دربن  نیرخآ  یلمع  ره  . 18
. دنکیم رارقرب  گرم  اب  یکیدزن  يهطبار  دهدیم و  ماجنا  تردق  اب  ار  شلامعا  هلأسم ، نیا  ضرف  اب  کلاس 

دوخ رد  هکلب  دوشیم ، تاـساسحا  يهدرب  هن  دـهدیم و  رارق  قطنم  لـقع و  يهطلـس  تحت  ار  دوخ  هن  کـلاس ، حور : ندرک  لداـعتم  . 19
. دنکیم داجیا  لداعت 

. یصخش ّتیمها  نداد  تسد  زا  . 20
. دریذپیم ار  دوخ  لامعا  یمامت  ّتیلوؤسم  کلاس ، ّتیلوؤسم : شریذپ  . 21

، دوش ینابـصع  کچوک  ياهزیچ  زا  سپ ، نآ  زا  دـنادیم . دوخ  رواشم  اهنت  ار  گرم  کلاس ، ( 18  ) یگدنز رواشم  يهباثم  هب  گرم  . 22
. دنکیم فوطعم  یساسا  لیاسم  هب  ار  شاهّجوت  هدش ، مّظنم  دهدیمن ، رده  ار  دوخ  تقو 

دناوتیم ادناتـساک  یلمع  تاروتـسد  زا  دروم  نیمادـک  یتسار  هب  هک  تسیقاب  لاؤس  نیا  هراومه  نافرع  نیا  یلمع  تاروتـسد  یـسررب  رد 
يونعم ياهمیلعت  نیرتییادتبا  هب  تسیابیم  تیونعم  نارحب  زا  جورخ  يارب  ایآ  دهد ؟ تاجن  رصاعم  يونعم  تسب  نب  زا  ار  يزورما  ناسنا 

؟ درک هعجارم  ناسنا 
هابتـشا راچد  تسا و  هدـش  ناشیرپ  ناوتان و  هزادـنا  نیا  هب  انعم  نارحب  هلأـسم  لـح  يارب  يزورما  ناـسنا  هک  دراد  نآ  زا  ناـشن  هلأـسم  نیا 

. تسین یناـسنا  يداـم  هاـفر  يژولونکت و  تفرـشیپ  هلمج  زا  یگدـنز ، ياـههبنج  رگید  رد  وا  تفرـشیپ  روـخ  رد  زگره  هک  هدـش  یـشحاف 
هتبلا هک  تسا ، ادناتساک  سولراک  نافرع  رد  موسرم  یلمع  تاروتسد  زا  ياهعومجم  تشذگ ، هچنآ  تاحالطصا  اههژاو و  یخرب  حیضوت 

. تسا یناوارف  دیکأت  ّتیمها و  ياراد  نوتم ، زا  یخرب 
. دوش حرطم  يرتشیب  تاحیضوت  اههژاو ، زا  یضعب  دروم  رد  دوشیم  یعس  ور ، نیا  زا 

. تسا هدش  راهم  یهاگآ  هب  ایؤر  کی  لیدبت  تقیقح ، رد  ینیب ، ایؤر  رنه  ندید : ایؤر  رنه  . 1
: دیوگیم ندید  ایؤر  فیرعت  دروم  رد  ادناتساک ، سولراک 

. دوب هدرک  حیرشت  میارب  فلتخم  ياههویش  هب  ار  ندید » ایؤر  ، » ناوخ نود 
. دنکیم فیرعت  ار  ندید » ایؤر  ، » همه زا  رتهب  اههویش ، نیا  نیرتمهم  هک  دیسر  مرظن  هب  نونکا 

. تسا ندیباوخ  لمع  یلمع » یب   » هسفن یف  ندید  ایؤر  هک  تفگیم  وا 
رگید ییوگ  دنریگ . هرهب  درذگیم  باوخ  رد  هک  دوخ  یگدنز  شخب  نآ  زا  اهنیبایؤر  هک  دوشیم ، بجوم  ندید » ایؤر  ، » بیترت نیدـب 

. دنکیمن رامیب  ار  نیب  ایؤر  یباوخیب ، نیا  یلو  دباوخیمن ، نیب  ایؤر 
نامز ندـید ، اـیؤر  اـب  دوخ  اـیؤر ي  دـبلاک  اـی  یفاـضا  بلاـق  زا  هدافتـسا  رثا  رد  نیب  اـیؤر  ًارهاـظ  یلو  دـنرادن . باوخ  دوبمک  اـهنیبایؤر 

: دنکیم نایب  نینچ  ار  ایؤر  فلتخم  لحارم  یلامتحا  يدنب  هقبط  ادناتساک ، سولراک  ( 19 . ) دهدیم شیازفا  ار  شايرادیب 
. تسا رادیب  صخش  لاح ، نیع  رد  هتفر ، باوخ  هب  ساوح  نآ  رد  هک  یتلاح  تسا ؛ یتامّدقم  یتلاح  شیاسآ » رپ  يرادیب  »

. درگنیم دیشروخ  رون  هب  زاب  همین  مشچ  اب  صخـش  هک  یتقو  لثم  تسرد  منکیم ؛ هدهاشم  زمرق  رون  زا  یلیـس  هشیمه  تلاح ، نیا  رد  نم 
، صخـش دوـش و  هدـنکارپ  مه  زا  هم  لـثم  تسرد  زمرق  روـن  تلاـح ، نیا  رد  مدـیمان . اـیوپ » يرادـیب   » نم ار  ندـید  اـیؤر  يهلحرم  نیمود 
، هرظنم دـننام ، ار ، يزیچ  يهدز  خـی  شخب  دـنیبیم ؛ ار  يدـعب  هس  يریوصت  صخـش ، ار . نکاس  زادـنا  مشچ  یعون  دـنیبیم ؛ ار  ياهنحص 

یتمسق رگید  نیب » ایؤر  ، » تلاح نیا  رد  مدیمان . فرص » يهدهاشم   » ار تلاح  نیموس  رگید . يزیچ  ره  ای  هرهچ و  صخـش ، هناخ ، نابایخ ،
ییانیب و يرترب  ییوگ  دهدیم . خر  شنامـشچ  لباقم  رد  هک  تسیقاّفتا  رظان  ینیع  دهاش  ناونع  هب  یلو  دنک ، هاگن  ار  هتـسب  خی  ایؤر ي  زا 
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. دشاب شوگ  مشچ و  راک  ًاتدمع  ندید  ایؤر  زا  هلحرم  نیا  هک  دوشیم  ثعاب  ییاونش 
. تسا مادقا  هب  روبجم  صخش  تلاح ، نیا  رد  مدرکیم . لمع  هب  راداو  ار  دوخ  نآ  رد  هک  دوب  یتلاح  نم ، يارب  مراهچ ، تلاح 

. دنکب ار  هدافتسا  رثکاّدح  دوخ  تصرف  زا  دورب و  ولج  هب  دیاب 
(20 . ) مدیمان ایوپ » راکتبا   » نم ار  تلاح  نیا 

عمج تسا ، ناوخمه  کیزکم  هب  رفـس  ماگنه  ادناتـساک  سولراک  یلـصا  فده  اب  هک  ناوخ  نود  يهزومآ  اهنت  نادرگ : ناور  ناهایگ  . 2
. تسا ییوراد  ناهایگ  عاونا  دروم  رد  تاعالطا  يروآ 

: دیوگیم ادناتساک 
نیا رد  ار  دوخ  لغـش  متـساوخیم  مدوب و  یـسانش  مدرم  يهتـشر  يهدـناوخ  سرد  يوجـشناد  مدرک ، تاقالم  ار  ناوخ  نود  هک  یماگنه 
عمج ماگ ، نیلوا  نم ، تابـساحم  قبط  مورب و  الاب  کیمداکآ  نابدرن  زا  هک  متـشاد  لیامت  منک . عورـش  نکمم  رـشن  ّدـح  نیرتشیب  اب  هنیمز 

ناهایگ دـش ، نایب  هک  نانچ  ( 21  ) دوب هدحتم  تالایا  یبرغ  بونج  ناتـسوپ  خرـس  طّسوت  یّبط  ناهایگ  يهدافتـسا  هب  عجار  اههداد  يروآ 
تفرعم میلعت  يارب  ناوخ ، نود  دیآیم . باسح  هب  تفرعم  ندیسر  ریسم  اریز  تسا ؛ دنمـشزرا  مهم و  رایـسب  ناوخ  نود  دزن  نادرگ  ناور 

: درکیم هدافتسا  هدش  هتخانش  رایسب  نادرگ » ناور   » هایگ هس  زا  نآ ، رتهب  رتشیب و  تابثا  دوخ و 
؛)) Peyot تویپ . 1

؛)) Datura inoxia هروتات . 2
درگاش ناونع  هب  نم ، رد  ناوخ  نود  از ، مّهوت  ناهایگ  نیا  زا  کی  ره  ندیعلب  اب  . Psylocebe عون هب  هتسباو  چراق  زا  یّصاخ  سنج  . 3

مان يداعریغ » ّتیعقاو  تلاح   » ار تلاح  نیا  نم  هک  درکیم ، داـجیا  ینوگرگید  یهاـگآ  اـی  يداـعریغ  كاردا  زا  یّـصاخ  تـالاح  دوخ ،
یهاگآ تالاح  هک  دوب  نیداینب  ضرف  کی  نیا  ناوخ ، نود  ياهرواب  ماظن  رد  هک  ماهتفرگ  راک  هب  ور  نآ  زا  ار  ّتیعقاو »  » يهژاو ماهداـهن .

. دنـشاب يداع  ریغ  هچ  رگا  دـناهّرمزور ؛ ياهّتیعقاو  زا  ینیع  یهوجو  هکلب  هدوبن ، تاّمهوت » ، » هایگ هس  نیا  زا  کی  ره  ندـیعلب  زا  لصاح 
. تسا ّتیعقاو  ییوگ  هک  نانچ  هن  تسیرگنیم ؛ ّتیعقاو  نوچمه  يداع ، ریغ  تیعقاو  تلاح  نیا  هب  ناوخ ، نود 

یـصخش ریغ  ياهتردـق  ای  اهورین  هب  ار  ناسنا  هک  دنتـسه  ییاـههنودرگ  ناـهایگ ، هک  دادیم  حیـضوت  تشاـگنایم و  نینچ  ناوخ ، نود 
ار اهتردـق  نآ  دـیاب  رگوداج  ره  هک  تسییاهرادـید  دـنروآیم ، دوجو  هب  ناـسنا  رد  هک  یتـالاح  دـننکیم و  تیادـه  يربهر و  ياهژیو 

(22 . ) دروآ تسد  هب  ار  اهنآ  رب  یگریچ  ناوت  ات  دشاب  هتشاد 
ار یگدنز » تسرد  هار   » ونیلاکسم درمشیم . رب  ناسنا  نابهگن  هاوخریخ و  يراگزومآ  ار  نآ  دیمانیم و  ونیلاکسم »  » ار تویپ  ناوخ ، نود 
هب صوصخ  هب  نآ ، رد  ناگدـننک  تکرـش  تشاد و  مان  توتیم »  » هک دـشیم ، هدروخ  نارگوداـج  سلاـجم  رد  ًـالومعم  تویپ  دزومآیم .

ياهنوگ زا  ییاهتردـق  ناوخ  نود  ار  چراق  هروتاـت و  اـّما  دـندمآیم . عمج  ندرک ، یگدـنز  تسرد  هار  تهج  رد  یـسرد  نتفرگ  دـصق 
، عقاو رد  رگوداج ، ره  دنتـسه و  ندش  زومآ  تسد  ندش و  مار  لباق  هک  تفگیم  دـیمانیم و  («( Ally لیلد  » ار اهنآ  وا  تسنادیم . رگید 

دوب یعّدم  درمـشیم و  رترب  ار  چراق  ناوخ ، نود  لیلد ،»  » ود نیمه  رطاخ  هب  دروآ . تسد  هب  لیلد »  » ندرک زومآ  تسد  زا  ار  دوخ  تردق 
زا يرو  هرهب  يارب  ناوخ  نود  راک  شور  دـناوخیم . كدود »  » ای دود »  » ار لیلد  نیا  تسوا و  یـصخش  لـیلد  چراـق  رد  هتفهن  تردـق  هک 

ار ودک  رـس  دنیآرد . مرن  يدرگ  تروص  هب  دنوش و  کشخ  ات  تشاذگیم  کچوک  ینایلق  يودـک  کی  رد  ار  اهچراق  هک  دوب  نیا  چراق 
تخیمآیم و رگید  يهدـش  کشخ  هاـیگ  جـنپ  اـب  ار  مرن  درگ  ماـمت ، لاـس  کـی  ندـمآرب  زا  سپ  درکیم و  رهم  لاـس  کـی  تّدـم  يارب 

(23 . ) درکیم مهارف  قپچ  رد  ندیشک  يهدامآ  ینوجعم 
ّتیمها اریز  تسا ؛ یصخش » يهتشذگ  ندرب  نیب  زا   » لمعلاروتـسد ياههعومجم  ریز  زا  یکی  نف  نیا  یـصخش : ّتیمها  نداد  تسد  زا  . 3

: دیوگیم یصخش  ّتیمها  نداد  تسد  زا  يهوحن  نوماریپ  ناوخ ، نود  دهدیم . دنویپ  دوخ  يهتشذگ  اب  ار  ناسنا  یصخش ،
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. تسا زرابم  کلاس  کی  نهذ  لمع  نیرترب  نداد ، رارق  فیدر  کی  رد  ار  دوخ  عونمه  یبآ و  شوم  ریش ،
تـسد زا  ار  ندوب  مهم  ساسحا  هنوگ  ره  ات  ینک  تبحـص  ناهایگ  اـب  دـیاب  سپ ، نیا  زا  دـهاوخیم …  رادـتقا  یلمع ، نینچ  نداد  ماـجنا 

مهم ار  دوخ  رگید  هک  وـگب  ناـهایگ  هب  یهد . ماـجنا  ار  راـک  نیا  زین  نارگید  روـضح  رد  یناوـتب  اـت  نزب  فرح  اـهنآ  اـب  ردـق  نآ  یهدـب .
(24  ) تسا هدرک  هطاحا  ار  ام  گرم ، مینادیم  هک  یلاح  رد  دروآ ، رامش  هب  مهم  نینچ  ار  دوخ  دناوتیم  هنوگچ  صخش  يرامشیمن … 

. دنکیم فوطعم  زیچ » کی  ندید  هب   » ار شساوح  مامت  کلاس  ندش : هریخ  . 4
فّقوتم وا  ینورد  يوگ  تفگ  دوشیم و  ادـج  شیوخ  يهتخاس  ياـیند  زا  وا  دـنرادن . يرثا  کـلاس  رب  فارطا  ياـهزیچ  تلاـح ، نیا  رد 

: دیوگیم ادناتساک  ددرگیم .
ار راک  نیا  موش . هریخ  نآ  هب  اهتعاس  تفگیم  نم  هب  تخادنایم و  نیمز  هب  ار  یکـشخ  گرب  هک  دوب  نیا  ناوخ  نود  لاوان  ِراک  نیلوا 

. دنتوافتم اهگرب  هک  مدش  هّجوتم  دعب  یلو  تسا ، گرب  نامه  مدرکیم  رکف  نم  اّما  دادیم . همادا  زور  ره 
: تفگ لاوان 

: تفگیم ناوخ  نود  ( 25 . ) دیاهدش هریخ  هکلب  دیاهدرکن ، هاگن  دیدشن ، دیدَش  توافت  هّجوتم  رگا 
اهنآ دـهدیم و  شهاک  ار  لانوت  ّتقد ، رکف و  نادـقف  دوشیم . شوماخ  تراکفا  يوش ، هریخ  گرب  زا  ياهدوت  هب  نم  لثم  اـهتعاس  رگا 

ياـهتلاح ناـسب  یتلاـح  دریگ ؛ رارق  يدـنیاشوخ  تلاـح  عضو و  رد  ندـب  دـیاب  نیرمت ، لـالخ  رد  هتبلا  دـنوشیم . لدـب  يرگید  زیچ  هب 
(26 . ) یقرش ینافرع  ياهماظن  رد  کیسالک  يهبقارم 

. تسا ّرثؤم  ینورد  يوگتفگ  فّقوت  رد  نتفر ، هار  تسرد  نتفر : هار  تسرد  . 5
: دیوگیم ادناتساک 

. دوب هداد  حرش  میارب  ار  يرگید  شور  ناوخ ، نود  نام ، ییانشآ  لیاوا  رد 
يزیچ هب  ًامیقتـسم  مورب و  هار  ینالوط  يریـسم  رد  منک ، زکرمتم  یـصوصخ  هب  زیچ  يور  ار  مهاگن  هک  نآ  نودـب  دـیاب  هک  بیترت  نیدـب 
هچرگ مشاب . هتـشاد  يرت  هدرتسگ  ریوصت  دریگیم ، رارق  دـید  هیواز  رد  دوخ  يدوخ  هب  هچنآ  زا  ات  منک  پچ  یمک  ار  اهمشچ  منکن . هاگن 

رد هک  ییاهزیچ  مامت  يهدهاشم  مزادنیب ، رظن  قفا ، یکیدزن  رد  ياهطقن  هب  زکرمت  نودب  رگا  هک  تشاد ، رارـصا  وا  اّما  مدیمهفن ، عقوم  نآ 
رظتنم مدرک . نیرمت  منیبب  نآ  رد  يرییغت  هک  نآ  نودـب  ار  راک  نیا  اـهلاس  ددرگیم . ریذـپ  ناـکما  نآ ، کـی  رد  دراد ، رارق  دـید  ِنادـیم 

هتفگ دوخ  هب  ياهملک  هک  نآ  یب  موریم ، هار  تسا  هقیقد  هد  دودـح  هک  متفایرد  بّجعت  لاـمک  رد  يزور  یلو  مدوبن ، زین  یلّوحت  رییغت و 
. تسا ندزن  فرح  دوخ  اب  اهنت  زا  شیب  يزیچ  مزلتسم  ینورد ، يهرظانم  ندرک  فّقوتم  هک  مدش  هاگآ  تلاح ، نآ  رد  مشاب .

(27 . ) مروهتوغ ألخ  رد  هک  مدرکیم  سح  ًالمع  مدوب و  هداد  تسد  زا  ار  مراکفا  ّتیعقوم ، نآ  رد 
. تسا ّرثؤم  ینهذ  یشوماخ  ینورد و  يوگتفگ  فقوت  يارب  شور  نیا  تعفنم : تشادمشچ  نودب  لمع  . 6

هب ضوع ، نودـب  ِراک  اب  کلاس ، شاداپ . تشادمـشچ و  يارب  لمع  هن  تسا ، ندرک » لـمع   » ِدوخ ماـجنا  کـلاس ، فدـه  تلاـح ، نیا  رد 
ییاهّتیلاعف يزاب ، ماگنه  رد  ناکدوک ، دسریم . تسا ، تقیقح  ناهج  لاوان و  هب  دورو  نامه  هک  فده  هب  هکلب  هدـش ، کیدزن  تقیقح 

. دننکیم يزاب  يزاب ، رطاخ  هب  ًافرص  هکلب  دنرادن ، یتشادمشچ  دوخ  درکلمع  لابق  رد  نانآ  دنهدیم . ماجنا 
. تسا ناکدوک  يزاب  تشادمشچ ، نودب  لمع  رهظم  ادناتساک ، نافرع  رد  ور ، نیا  زا 

: درکیم میسقت  يواسمان  شخب  هس  هب  ار  یهاگآ  ناوخ ، نود  ّتقد : نیمود  يریگراک  هب  . 7
ات دـهدیم  شرورپ  ار  نآ  يداـع  درف  ره  هک  تسیهاـگآ  ناـمه  نیا  هک  تفگیم  وا  دـیمانیم . ّتقد » نیلوا   » ار نآ  شخب  نیرتکـچوک 
ار نآ  دیمانیم و  تردـق » نیمود   » ار رتگرزب  شخب  دراد . ّقلعت  شخب  نیا  هب  ام  یکیزیف  مسج  دـهد . قفو  شاهرمزور  یگدـنز  اب  ار  دوخ 

نازورف دوجوم  کی  ناونع  هب  ندرک  لمع  دوخ و  ناشخرد  يهلیپ  كرد  يارب  ام  هک  درکیم ، فصو  یهاـگآ  كاردا و  یعون  ناونع  هب 
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ياهبرـض ای  هناهاگآ و  تیبرت  رثا  رد  هک  نآ  رگم  دنامیم ، ناهنپ  نام  یگدنز  تّدم  مامت  رد  مود ، ّتقد  وا ، يهتفگ  هب  میراد . زاین  نآ  هب 
؛ دـیمانیم موس » ّتقد  ، » ار نآ  نیرتگرزب  ینعی  شخب ، نیموس  وا  دوشیم . لماش  ار  ام  ناشخرد  مسج  شخب ، نیا  دوش . رادـیدپ  یفداصت 

نود رگید ، ییاـج  رد  ( 28 . ) دوشیم لماش  ار  ام  ناـشخرد  يّداـم و  مسج  زا  یهاـگآ  صّخـشمان  ياـههبنج  هک  نارکیب  یهاـگآ  یعون 
: دیوگیم ناوخ 

هب ار  اهنآ  ّتقد ، زا  یّصاخ  لکش  يهلیسو  هب  هدافتسا و  دوخ  يهرمزور  ياهایؤر  زا  نآ  کمک  هب  صخـش  هک  تسیتراهم  ندید  ایؤر  رنه 
. دنکیم لیدبت  هدش  راهم  یهاگآ 
(29 . ) میمان مود  ّتقد  ار  ّتقد  نیا 

ینایاپ نخس 
. دناهدز نهک  ینافرع  ياهمیلعت  رب  هیکت  دراوم ، زا  يرایسب  رد  دّدجتم ، يونعم  تانایرج  . 1

. دنتسه مسیدوب و …  مسیئودنه ، ینافرع  ياهشیارگ  زا  رثأتم  تّدش ، هب  برغ ، قرش و  روهظون  ياهنافرع  زا  يرایسب 
ناوتیم هک  ییاج  ات  تسا ، نایامن  حوضو  هب  یتسوپ  خرـس  لـیابق  موسر  بادآ و  یناـفرع و  ياـههرازگ  ادناتـساک ، سولراـک  ناـفرع  رد 
هتفریذپ ریثأت  تّدش  هب  یـسانش ) مدرم  دوخ (  یهاگـشناد  صّـصخت  زا  هتـساوخان ، ای  هتـساوخ  شیوخ ، نافرع  نیودت  رد  ادناتـساک  تفگ 

. تسا
اهشزرا و گنهرف ، موسر ، بادآ و  يهنیمز  رد  یشهوژپ  تسا ، ینافرع  یقالخا -  هک  هزادنا  نامه  هب  ادناتساک ، نافرع  رگید ، ترابع  هب 

. تسه زین  یتسوپ  خرس  لیابق  فرع 
. تسارگ تعیبط  ییادتبا  ياهنافرع  زا  يرولبت  ادناتساک ، نافرع  دش ، نایب  هک  نانچ  . 2

. تسا هنایارگ  تعیبط  نهک  دیاقع  نامه  ًانیع  وا  نافرع  هک  تسین  انعم  نیدب  نیا 
هک نیا  نمض  تسا ، یتسوپ  خرس  لیابق  موسر  ارگ و  تعیبط  نایدا  ياهشزومآ  زا  رثأتم  ادناتـساک ، نافرع  ياههزومآ  زا  یخرب  عقاو ، رد 

. تسا هباشتم  روهظون  تانایرج  یقرش و  ینافرع  دیاقع  زا  هتفرگرب  اهرواب ، رگید 
نود مسا  هب  هک  ینافرع ، ياههرازگ  زا  یخرب  ِیگزات  هّتبلا ، تساه و  باـتک  نیا  نتـشون  رد  ادناتـساک  یبدا  فرژ  لـّیخت  قوذ و  یقباـم ،

. دوشیم تفای  وا  ياهباتک  زا  ياهراپ  رد  ناوخ 
گنهرف لیـصا  ملق  اـب  هـّتبلا  هـک  تـسا ، یقرـش  ياـهنافرع  ياـههبقارم  زا  يریگ  لکـش  ادناتـساک ، ناـفرع  یلمع -  تاروتـسد  بـلغا  . 3

. تسا هدش  هتشون  ناتسوپ ، خرس  صخالاب  یبونج ، ياکیرمآ 
« ینورد يوگتفگ  فّقوت   » و نهذ » یشوماخ   » یّتح تسا ؛ يدوهـش  كاردا  تفرعم و  بسک  تهج  رد  رتشیب  نافرع  نیا  یلمع  تاروتـسد 

؟ تسیچ ادناتساک  سولراک  نافرع  فده  یتسار ، هب  اّما  دوهش ي . تفرعم  هب  لوصو  ریسم  رد  تسیفادها 
؟ تسا ادناتساک  نافرع  فده  اهنت  يدوهش  تفرعم  هب  ندیسر  ایآ 

، لاؤس نیا  هب  خـساپ  يارب  دوشیم ؟ نیمأت  ناسنا  تداعـس  دوهـش ي ، تفرعم  بسک  اب  ایآ  هک  تسنیا  رد  هتکن  اّما  دـسریم . نینچ  رظن  هب 
تسیدوهـش و تفرعم  هب  ندیـسر  هار  ادناتـساک ، نافرع  یلمع  تاروتـسد  رگید ، ترابع  هب  دوش . نشور  تداعـس  يانعم  تسیابیم  ادـتبا 

تفرعم بسک  اب  ناسنا  ایآ  یتسار  هب  هک  تسنیا  رد  لاؤس  اـّما  دوشیم . اـنعم  بولطم  تداعـس  ناـمه  دوهـش ي ، تفرعم  كاردا و  بسک 
هب ندیسر  زیچ ، ره  تداعـس  دوش . نشور  یناسنا  تداعـس  يانعم  دیاب  تسخن ، لاؤس ، نیا  هب  خساپ  يارب  دسریم ؟ تداعـس  هب  دوهش ي ،

، یناحور ینامسج و  تاریخ  هب  ندیسر  مسج ، حور و  زا  لّکـشتم  دوجوم  کی  ناونع  هب  ناسنا ، تداعـس  تسوا و  يدوجو  لامک  ریخ و 
. تساهنآ زا  ندش  ذّذلتم  تالامک و  تاریخ و  نآ  زا  يدنمهرهب 

نافرع یلمع  تاروتـسد  ایآ  لاح ، نیا  اـب  ( 30  ) دـنکیم یفّرعم  ریخ  ار  تداعـس  دـنادیمن و  لامک » بلط   » زج يزیچ  ار  تداعـس  یباراف ،
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؟ تسا يدوهش  تفرعم  لوصو  هب  رجنم  ادناتساک ، سولراک 
میقتـسم و تالاؤس ، نیا  هب  هدـنراگن ، دـناسریم ؟ تداعـس  هب  ار  ام  نازیم  هچ  اـت  وا ، ناـفرع  رد  هدـش  فیرعت  يدوهـش  كاردا  تفرعم و 
لامک و ریـسم  هصخـش ، هب  هلاقم ، نیا  نیودت  ادناتـساک و  سولراک  ياهباتک  يهعلاطم  زا  سپ  نیا ، دوجو  اب  دـیوگیمن . خـساپ  هناعطاق 

. دباییمن ادناتساک  نافرع  رد  ار  یناسنا  تداعس 
***********

: اهتشونیپ
. راتفگشیپ ادناتساک ، سولراک  اب  ییوداج  رفس  نایار ، تراگرام  ادناتساک ، . 1

ص 31. بیدا ، یحلاص ، همجرت : نورد ، زا  یشتآ  سولراک ، ادناتساک ، . 2
ص 13. نارهم ، يردنک ، همجرت : ییوداج ، تاکرح  سولراک ، ادناتساک ، . 3

ص 46. نامز ، خرچ  سولراک ، ادناتساک ، . 4
ص 90. رگید ، یتقیقح  سولراک ، ادناتساک ، . 5

ص 91. نامه ، . 6

ص 92. نامه ، . 7
ص 170. نامه ، . 8

ص 95. نامه ، . 9
ص 93. نامه ، . 10

ص 28. نامز ، خرچ  سولراک ، ادناتساک ، . 11
ص 62. نامه ، . 12

ص 49. ارآ ، لد  نامرهق ، همجرت : وس ، رگید  هب  رفس  سولراک ، ادناتساک ، . 13
ص 168. رگید ، یتقیقح  سولراک ، ادناتساک ، . 14

ص 167. نامه ، . 15
ص 153. نامز ، خرچ  سولراک ، ادناتساک ، . 16

ص 195. يهرامش 120 ، هزوح ، هّلجم  تسوپ ،» خرس  نافرع   » هلاقم نیسح ، این ، یظعاو  . 17
ص 233. اههیاس ، باتفآ و  یقتدّمحم ، یلاعف ، . 18

ص 32. باقع ، يهیده  سولراک ، ادناتساک ، . 19
ص 151. نامه ، . 20

ص 49. زرمارف ، یطقس ، هدازیلع  همجرت : تیاهن ، یب  لاّعف  يهبنج  سولراک ، ادناتساک ، . 21
ص 10. رگید ، یتقیقح  سولراک ، ادناتساک ، . 22

ص 11. نامه ، . 23
ص 80. ناوخ ، نود  ياهشزومآ  ادناتساک و  راراتول ، هگتول ، . 24

ص 70. نامه ، . 25

ص 74. نامه ، . 26

ص 66. نامه ، . 27
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ص 27. باقع ، يهیده  سولراک ، ادناتساک ، . 28
ص 13. نامه ، . 29

ص 72. راجن ، يرتم  يزوف  قیقحت : ۀنیدملا ، ۀسایسلا  دّمحم ، یباراف ، . 30

ادناتساک اب  گرم  زا  شیپ  يوگتفگ 

رد  1998 یم هام  رد  دراد ، رارق  ناهج  ياهباتک  نیرتشورفرپ  فیدر  رد  شیاهباتک  هک  یسک  یبرغ  فراع  کلاس و  ادناتـساک ، سولراک 
هبحاصم نیا  زیمآ . رارـسا  زومرم و  مارآ ، ینعی  تفگ  كرت  دوب ، هتـسیز  ریخا  لاس  رد 30  هک  یقیرط  نامه  هب  ار  ناهج  یگلاـس  نس 72 

ناوخ نود  وا و  هب  نادنم  هقالع  نهذ  رد  هک  یتاماهبا  زا  يرایـسب  هب  نآ  رد  تسا و  هدـش  ماجنا  وا  اب  هک  تسییاهوگتفگ  نیرخآ  زا  یکی 
. تسا هدش  هداد  خساپ  دراد  دوجو 

يوجشناد کی  اب  ادتبا  دنوشیم . هجاوم  یتوافتم  ياهادناتساک  سولراک  اب  ناگدنناوخ  مینک ، هجوت  امـش  راثآ  هب  صخا  روط  هب  رگا  س )
تـسا ریحتم  جیگ و  وراتخ  نود  ناوخ و  نود  لثم  يریپ  ياهتسوپخرـس  تفگـش  ياهورین  زا  امئاد  هک  دـنوشیم  وربور  یبرغ  هبرجتیب 

هیده تردق ، ياههناسفا  رد   ) سپـس و  تردـق ) هقلح  نیمود  نالتخیا و  هب  رفـس  رگید ، یتقیقح  ناوخ ، نود  تامیلعت  رد  هدـمع  روط  هب  )
. دـنوشیم وربور  ییارگ  نمـش  رد  هربخ  یکلاس  درگاش و  اب  ینیب ) ایور  رنه  رد  صوصخ  هب  توکـس و  تردـق  نورد ، زا  یـشتآ  باقع ،

؟ دیریگیم رظن  رد  تروص  هچ  هب  ار  يرگید  هب  یکی  لیدبت  یگنوگچ  نامز و  دیقفاوم ، شجنس  نیا  اب  رگا 
دنمـشناد و کی  ار  دوخ  هک  روط  نامه  منادیمن . ییارگ  نمـش  هتفرـشیپ  کلاس  کی  ای  ملعم و  کـی  اـی  نمـش و  کـی  ار  مدوخ  نم  ج )

صیخشت زیمت و  هب  رداق  برغ  يدعب  کی  شناد  هک  تسیاهدیدپ  فیصوت  امامت  ماهداد  هئارا  نونکات  هچنآ  منادیمن . یبرغ  سانش  هعماج 
ای دـیوگب و  هچ  تشاد  دـصق  وا  هکنیا  ینیب  شیپ  يارب  یهار  داد . رارق  لولعم  تلع و  هدر  رد  ناوتیمن  ار  ناوـخ  نود  میلاـعت  تسین . نآ 

. تشادن دوجو  دتفیب  دوب  رارق  یقافتا  هچ 
. تسا ینهذ  یتارابع  هکلب  تسا ؛ درخ  لصاح  هن  یلبق و  دصق  اب  هن  قیقد ، هنارهام و  هن  تارابع  یطیارش  نینچ  تحت 

. تسا رواب  لباق  ریغ  ًالماک  یبرغ  درف  کی  رظن  رد  هک  تسا  هدش  حرطم  یتاعوضوم  امش  راثآ  رد  س )
؟ درب یپ  دیا  هدرک  حرطم  امش  هک  ياهناگادج  قیاقح  تحص  هب  دناوتیم  هنوگچ  تسین ، يدتبم  کی  هار  نیا  رد  هک  یسک 

يایند هب  لقع  قیرط  زا  اهنت  دناوتیمن  سکچیه  تفرگ . راکب  ار  مسج  مامت  لقع  نتفرگ  راکب  ياج  هب  دـیاب  طقف  تسا  هداس  راک  نیا  ج )
. تسا رذگ  دوز  رادیاپان و  یتفرعم  لابندب  هک  دشاب  هبرجتیب  يدرف  لثم  ای  دراذگب و  مدق  ناوخ  نود 

داد ماـجنا  ناوتیم  هنیمز  نیا  رد  هک  يراـک  اـهنت  تسین . تاـبثا  لـباق  دـص  رد  دـص  روط  هب  زیچ  چـیه  ناوخ  نود  ياـیند  رد  هکنیا  رگید 
. تسا هژیو  ًالماک  یشور  هب  یهاگآ  يژرنا و  حطس  شیازفا 

نیمه هب  تسا و  هتخانـشان  كرد  يارب  كاردا  یناـمز  ياـهرایعم  نتـسکش  نآ  فدـه  هک  تسا  ینییآ  وریپ  ناوخ  نود  رگید  تراـبع  هب 
. تسام هرمزور  كاردا  قوفام  تیاهن  یب  تفگیم  وا  دیمانیم . تیاهن  یب  رگشواک  ار  دوخ  وا  هک  دوب  لیلد 

ات تشاد  او  ار  ام  وا  داد . لاقتنا  ام  هب  ار  وزرآ  لیم و  نیمه  جـیردتب  دوب ، هداعلاقراخ  ینمـش  نوچ  دوب و  اهرایعم  نیا  نتـسکش  وا  فدـه 
. مینک كرد  المع  ار  هتشذگ  كاردا  نتسکش  موهفم  میراذگ و  لقع  يوسارف  هب  مدق 

يارب يرورـض  يرما  ناونع  هب  هاگدـنویپ  تکرح  هب  دنتـسه و  يژرنا  هدـنریگ  هک  تسنیا  اـهناسنا  یلـصا  یگژیو  هک  دـیا  هتفگ  امـش  س )
فراعم نیا  بسک  دشاب و  هتـشاد  مکی  تسیب و  نرق  ناسنا  يارب  دناوتیم  ياهدـیاف  هچ  هلأسم  نیا  دـیاهدرک . هراشا  يژرنا  میقتـسم  كرد 

؟ دنکیم کمک  ناسنا  يونعم  تفرشیپ  هب  هنوگچ 
میقتـسم روط  هب  ار  ناهج  رد  يراج  يژرنا  ات  دـنرادروخرب  ییاناوت  نیا  زا  اهناسنا  مامت  هک  دـنراد  هدـیقع  ناوخ  نود  نوچ  ییاهنمـش  ج )
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. دننک كرد 
هطقن نآ  لـخاد  رد  هک  دـنیبیم  یناـشخرد  گرزب و  پوت  لکـشب  ار  نآ  دـنیبیم ، يژرنا  تروص  هب  ار  ناـسنا  نمـش  کـی  هک  یماـگنه 

رد كاردا  هک  دندقتعم  اهنمـش  دراد . رارق  رـس  تشپ  رد  وزاب  کی  هلـصاف  هب  فتک و  ناوختـسا  تازاوم  هب  هک  دراد  دوجو  يرت  ناشخرد 
یـسح تاعالطا  نیا  دوشیم و  لیدبت  یـسح  تاعالطا  هب  هطقن  نیا  رد  ناهج  رد  يراج  يژرنا  هک  ینعم  نیدب  ددرگیم . عمج  هطقن  نیا 

ساـسا رب  اـم  نیا  رب  اـنب  مینک . كاردا  اـت  دـناهداد  داـی  اـم  هب  یکدوـک  زا  دـنیوگیم  اهنمـش  دوـشیم . هرمزور  یگدـنز  فرـص  فـقو و 
تسیب ای  لوا و  نرق  ناسنا  يارب  ناهج  رد  يراج  يژرنا  میقتـسم  كرد  یلمع  شزرا  مینکیم . كاردا  دناهداد ، دای  ام  هب  هک  ییاهریـسفت 

هک تفگیم  ناوخ  نود  دهد . شرتسگ  ار  دوخ  یکاردا  ورملق  ات  دـهدیم  ار  ناکما  نیا  ناسنا  هب  يژرنا  میقتـسم  كرد  تسیکی . مکی  و 
. دوب دهاوخ  هداعلاقراخ  ناهج  ياهیتفگش  میقتسم  كرد 

فدـه و دروـم  رد  تسا  نکمم  دـیاهدرک . یفرعم  مدرم  هب  ار  یتیرگـسنت  ماـن  هب  یندـب  تاررقم  تاـکرح و  يرـس  کـی  ًاریخا  امـش  س )
؟ دیهد حیضوت  تانیرمت  نیا  يونعم  ياههدیاف 

صاخ تانیرمت  يرـس  کی  ماجنا  هک  دندش  هجوتم  دندرکیم ، یگدنز  ناتـساب  کیزکم  رد  هک  ییاهنمـش  ناوخ  نود  میلاعت  قبط  رب  ج )
ياهساپ نیا  زا  هدافتـسا  اب  اهنآ  دنتـشاذگ . ییوداـج  ياـهساپ  ار  تاـکرح  نیا  ماـن  اـهنآ  دوشیم . یمـسج  یحور و  تفرـشیپ  هب  رجنم 

نیا دندش . فیـصوت  لباق  ریغ  ياهزاجعا  هب  رداق  هک  دندیـسر  تریـصب  زا  يا  هبترم  هب  دـنداد و  شیازفا  ار  دوخ  یهاگآ  حطـس  ییوداج 
. دوب هدیچیپ  یمسارم  اب  هارمه  هنایفخم و  رایسب  دشیم و  هداد  میلعت  ییارگ  نمش  نادرگاش  هب  طقف  لسن  رد  لسن  ییوداج  ياهساپ 

ام شالت  رضاح  لاح  رد  داد . دای  دوخ  نادرگاش  هب  ار  نآ  قیرط  نیمه  هب  دوب و  هتفرگ  دای  ار  تانیرمت  نیا  شور  نیمه  هب  زین  ناوخ  نود 
زا ار  اهنآ  میتشاذگ و  یتیرگـسنت  ار  تانیرمت  نیا  مان  ام  میهد . میلعت  تسا ، نآ  قاتـشم  هک  سک  ره  هب  ار  ییوداج  ياهساپ  ات  تسنیا  رب 

يدرف ای  یعمج  روط  هب  یتیرگـسنت  نیرمت  میدرک . لیدـبت  دارفا  همه  اب  بسانتم  عماـج و  یتاـکرح  هب  درگاـش  ره  هب  صوصخم  تاـکرح 
يژرنا ات  دوشیم  بجوم  تانیرمت  نیا  ماجنا  تفگیم  ناوخ  نود  دوشیم . یباداـش  یـشوخ و  ساـسحا  یگدنزرـس و  یتمالـس ، بجوم 

. میهد شرتسگ  ار  دوخ  یکاردا  لماوع  مینک و  هریخذ  ار  یهاگآ  شیازفا  يارب  مزال 
. دـنوشیم وربور  يرگید  ياـههورگ  اـب  ناـتهورگ  رگید  کـلاس  هس  رب  هوـالع  دـننکیم  تکرـش  امـش  ياهرانیمـس  رد  هـک  یناـسک  س )
هک دـنناگدنیوج  زا  يدـیدج  لسن  ایآ  دنتـسه ؟ هک  اهنآ  هریغ . تاکـسا و  ولب  ستنملا ، سرکارت ، يژرنا  سلومکاـچ ، دـننام  ییاـههورگ 

؟ دنوشیم يربهر  امش  طسوت 
يازجا دـننام  ار  اهنآ  زا  کی  ره  ندـمآ  وا  میـشاب . ناشرظتنم  ات  دوب  هتـساوخ  اـم  زا  سوتاـم  ناوخ  نود  هک  دنتـسه  یناـسک  دارفا  نیا  ج )

. دوب هدرک  ییوگشیپ  ریوصت  کی  هدنهد  لیکشت 
تیرومام ناوخ  نود  نادرگاش  يژرنا  تیعـضو  نتفرگ  رظن  رد  اب  دوبن و  موادـت  لـباق  رگید  ناوخ  نود  هورگ  هک  هلأـسم  نیا  هب  هجوت  اـب 

ناوخ نود  میلاـعت  رد  هک  میتـسین  یماـقم  رد  اـم  درک . لیدـبت  نکمم  وحن  نیرتـهب  هب  مه  نآ  نآ  هب  نداد  ناـیاپ  هب  نآ  موادـت  زا  ار  هورگ 
رد ندروآ  دورف  رـس  مینکب  میناوتیم  هک  يراک  اهنت  میتسین . هورگ  يارب  لاعف  وضع  ای  دـیرم و  لابند  نینچمه  میروآ . دوجو  هب  يرییغت ) )

. تسا دصق  ربارب 
، تسا هتفرگ  رارق  ناگمه  سرتسد  رد  کنیا  تشاد و  رارق  ناگمه  سرتسد  زا  رود  مامت  لخب  اب  اهلسن  ییوداج  ياهساپ  هک  تیعقاو  نیا 

ریغ روط  هب  نایوج  گنج  تقیرط  يریگ  راکب  تانیرمت و  نیا  ماجنا  اـب  دـناوتیم  یـسک  ره  رـضاح  لاـح  رد  هک  تسا  هتکن  نیا  ياـیوگ 
. دریگ رارق  دیدج  نانیبنشور  هورگ  رد  میقتسم 

دصق ایآ  دیاهدرک . هدافتسا  نارحاس  لامعا  حیرشت  يارب  يدرونایرد  ای  ندیدرونرد و  حالطصا  زا  نات  راثآ  نانخس و  رد  ًاررکم  امـش  س )
؟ دباییم همتاخ  امش  نتفر  اب  کتلوت  نایوج  گنج  هلسلس  ایآ  دیورب ؟ دوخ  ییاهنرفس  هب  ات  دیراد  ار  یتشک  نیا  مچرپ  نتشارفا 
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ج)
. تسا حیحص  هلب ،

. دسریم نایاپ  هب  ام  نتفر  اب  ناوخ  نود  هقلح 
. تسا هدرک  لوغشم  دوخ  هب  ارم  نهذ  هشیمه  هک  مراد  یلاؤس  س )

؟ دوب دهاوخ  شخب  هجیتن  لهاتم  دارفا  يارب  نایوج  گنج  تقیرط  لوصا و  زا  يوریپ  ایآ 
. دنـشاب یـصقنیب  نایوج  گنج  دنناوتیم  هداوناخ  کی  ياضعا  همه  یتح  دوشیم . لماش  ار  سک  ره  زیچ و  ره  نایوجگنج  تقیرط  ج )
ار هچنآ  دهاوخیم  کلاس  هک  ینامز  تسیساسحا . دتس  داد و  ساسا  رب  يدرف  طباور  هک  تسا  هتفهن  كانتـشحو  تقیقح  نیا  رد  لکـشم 

دخرچیمن حیحص  یعیبط و  روحم  رب  یساسحا  دتـس  داد و  ام  زورما  يایند  رد  دزیریم . ورف  طباور  دراذگب  لمع  هلحرم  هب  هتفرگ  دای  هک 
شور مدوـب . یتخـسرس  راذـگ  هیامرـس  نم  ناوـخ  نود  رظن  هب  میربیم و  رـسب  میاهداد  هچنآ  نـتفرگ  راـظتنا  رد  ار  دوـخ  رمع  ماـمت  اـم  و 

. دندوب هداد  نم  هب  هک  مهدب  نارگید  هب  ردق  نامه  متسناوتیم  اهنت  نم  دوب  فیصوت  لباق  یتحار  هب  نم  یگدنز  یساسحا 
هتـشاد دناوتیم  ار  ییاهتفرـشیپ  هچ  راظتنا  دیما و  دـنک ، لمع  دـیا  هدرک  هضرع  نات  ياهباتک  رد  امـش  هک  یتفرعم  قبط  رب  یـسک  رگا  س )

؟ تسیچ دننک  يوریپ  ناوخ  نود  میلاعت  زا  يدرف  روط  هب  دنهاوخیم  هک  یناسک  هب  امش  هیصوت  دشاب ؟
. دشاب صقن  نودب  يدصق  دصق ، رگا  درادن . دوجو  يدح  دنک ، بسک  ییاهنت  هب  تسا  نکمم  درف  هک  هچنآ  يارب  ج )

. تسا هتشاد  دوجو  مدرم  ناهذا  رد  لاؤس  نیا  هشیمه  اریز  ماهدرک  رارکت  ار  بلطم  نیا  اهراب  نم  دنتسین و  يونعم  ناوخ  نود  میلاعت 
. تسا لمع  دراد ، تیمها  ناوخ  نود  نوچ  ینمش  يارب  هچنآ  دیآیمن . رد  روج  وجگنج  کی  نینهآ  تاررقم  اب  تیونعم 

ًالماک سانش و  هعماج  يدنمـشناد  متـسه ؛ ارگ  لمع  يدرم  هک  مدوب  رواب  نیا  رب  مدرک  تاقالم  ناوخ  نود  اب  راب  نیلوا  يارب  هک  یماگنه 
هن یبرغ ، ناسنا  کی  ناونع  هب  نم  دـینکیم . هظحالم  هک  تخاس  يزیچ  نم  زا  درک و  دوبان  ارم  ياهاعدا  ماـمت  وا  ارگ . لـمع  ضرغیب و 
رود يارب  ار  مقایتشا  مدربیم و  راکب  ایند  يدام  ياههبنج  اب  داضت  رد  اهنت  ار  تیونعم  تغل  هک  مدش  هجوتم  ارگ و  لمع  هن  مدوب و  يونعم 

. دوب ناوخ  نود  اب  قح  هک  مدیسر  هجیتن  نیا  هب  نم  مدیمانیم . تیونعم  يدام  يایند  زا  ندش 
هچنآ منکیم . تبحـص  يزیچ  هچ  دروـم  رد  متـسنادیمن  هک  مدـیمهف  هزاـت  منک ، فـیرعت  ار  تیوـنعم  اـت  تساوـخ  نم  زا  وا  هـک  یناـمز 
دـشر راتـساوخ  ناوخ  نود  نوـچ  ینمـش  درادـن . دوـجو  نآ  نتفگ  يارب  يرگید  هار  اـما  دـسرب ، رظنب  هناخاتـسگ  تسا  نکمم  میوـگیم 
تسا ریذپان  للخ  یمزع  میظع و  سب  يراک  مزلتسم  نیا  مینک و  كرد  ار  ناهج  دوخ  يرشب  تاناکما  مامت  اب  هک  ینعم  نیدب  تسیهاگآ .

. تسین برغ  تیونعم  اب  داعم ل  هجو  چیه  هب  هک 
يرگید هتفگان  هتکن  رگا  اهشسرپ  هب  خساپ  رب  هوالع  و  دیراد ؟ یلیش  صوصخ  هب  یبونج و  ياکیرمآ  مدرم  هب  نتفگ  يارب  یفرح  ایآ  س )

. دییامرفب دیراد ،
. دنتسه حطس  کی  رد  رشب  دارفا  همه  هکنیا  زج  مرادن  نتفگ  يارب  يرگید  فرح  ج )

درف کی  ناونع  هب  نم  اهتقو  نآ  دراد ، رارق  یهاگیاج  هچ  رد  يداع  ناسنا  هک  دـنامهف  نم  هب  وا  ناوخ  نود  دزن  دوخ  يدرگاـش  زاـغآ  رد 
. دوب یعامتجا  تاحالصا  ریگرد  مراکفا  مامت  یبونج  ياکیرمآ  لها 

. مدرک ناوخ  نود  زا  ياهناخاتسگ  ًاتبسن  لاؤس  يزور 
نامز نآ  رد  ینامب .؟ یقاب  توافتیب  ارون  وس  یکای  ياهتـسوپخرس  ینعی  دوخ  هلیبق  راـب  فسا  عاـضوا  ربارب  رد  یناوتیم  روطچ  مدیـسرپ 

هجلاعم هب  رداق  دوخ  يداصتقا  دـب  عاضوا  رطاخ  هب  دـندربیم و  جـنر  لس  يرامیب  زا  یکای  ياهتسوپخرـس  تیعمج  زا  ياهدـمع  دـصرد 
هدننک تحاران  رایسب  مه  وت  لاوحا  عاضوا و  اما  تسا ؛ هدننک  تحاران  یلیخ  نیا  هلب  داد  خساپ  ملاؤس  باوج  رد  ناوخ  نود  دندوبن . دوخ 

یعـضو رد  رـشب  یلک  روط  هب  یهابتـشا . رد  يرادروخرب ، يرتهب  طیارـش  زا  یکای  ياهتـسوپخرس  هب  تبـسن  هک  ینکیم  رکف  رگا  تسا و 
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هار چیه  دـنریمب و  يزور  دـیاب  هک  میتسه  یتادوجوم  همه  ام  تسین . يرگید  زا  رتهب  سکچیه  تیعـضو  دربیم . رـسب  هتفـشآ  كانلوه و 
. تسا نمش  کی  ییارگملع  زا  يرگید  هتکن  نیا  میشاب و  هاگآ  هلأسم  نیا  هب  هکنیا  رگم  درادن  دوجو  نامیارب  یجالع 

. دنکیم ادیپ  یلاعتم  یشزرا  مظن و  زیچ  همه  میشاب ، هتشاد  یهاگآ  تقیقح  نیا  هب  ام  هک  یتقو  دنیوگیم  اهنآ  گرم ، زا  ندوب  هاگآ 

ماهوا هنارک  رب 

: هدیکچ
. دش دلوتم  ورپ  رد  لاس 1929  رد  ادناتساک 

. دـید شزومآ  وا  دزن  لاـس  تدـم 10  دـش و  انـشآ  ناوخ  نود  دوخ  داتـسا  اب  لاـس 1960  رد  درک . ترجاـهم  اـکیرمآ  هب  لاـس 1951  رد 
. دوب هداهن  رادتقا  ناهایگ  ار  نآ  مان  هک  تسا  ردخم  داوم  زا  هدافتسا  تفرعم ، بسک  يارب  ناوخ  نود  ياههزومآ  نیرتمهم 

. تسا هدش  رشتنم  یسراف  هلمج  زا  ایند  نابز  هدفه  هب  هک  دروآرد ، ریرحت  هتشر  هب  باتک  بلاغ 12  رد  ار  شداتسا  ياهشزومآ  ادناتساک 
. ینامیشپ رمع  کی  نآ  زا  سپ  دنراد و  هتعاس  کی  یماود  هتبلا  دنوشیم ، بسک  هتعاس ، کی  هک  تسیتفرعم  لابند  هب  وا 

دمآرد
يانف تعیبط و  حور  تدـحو  نآ ، رد  دوهـش  قلعتم  هک  انعم  نیا  هب  تسارگ ؛ تعیبط  ياـهنافرع  عاونا  زا  مسینمـش )  ) یتسوپخرـس ناـفرع 

. تسا تعیبط  يورین  رد  کلاس  ییاهن 
نآ زا  ناوتیم  نآ  رد  ندش  یناف  ای  نآ  هب  دوخ  ندرپس  اب  هک  تعیبط  رارسا  تردق و  تخانـش  نافرع و  ینعی  ارگ ، تعیبط  نافرع  عقاو  رد 

. دش رادروخرب  اهورین 
. تسا کیزکم  يرحاس ، نافرع  دهم 

دلوتم 1935 ادناتساک  سولراک  [ 1 . ] دنیوگیم زین  باقع  نافرع  نافرع ، نیا  هب  یهاگ  هک  تسا  هایس  باقع  یتسوپخرـس ، ياهنافرع  دامن 
. تسا یتسوپخرس  نافرع  جورم  يافوتم 1988 م . م .

کیزکم ياهرهـش  زا  یکی  هب  يرفـس  راـک  نیا  لاـبند  هب  دـهدیم  رارق  ردـخم )  ) رادـتقا ناـهایگ  نوماریپ  قیقحت  ار  دوـخ  يارتـکد  زت  وا 
رد لاس  هدزای  دنیزگ و  یمرب  دوخ  داتـسا  ناونع  هب  ار  وا  دوشیم و  انـشآ  ناوخ  نود  مان  هب  یکیزکم  گرزب  رگوداج  کی  اب  هک  دنکیم 

ناوخ نود  ياهشزومآ  نآ  نیلوا  هک  هتشون  باتک  هدزاود  ادناتساک  هرود  نیا  لوط  رد  دنیبیم . يرگوداج  يرحاس و  شزومآ  وا  رـضحم 
. تسا

. نافرع نیا  ياههزومآ  هب  يداقتنا  تسیهاگن  هتشون  نیا 
هراـب نـیا  رد  نارگ  شهوژپ  هـک  تـسا  هـتفر  ورف  ماـهبا  زا  ياهلاـه  رد  ناـنچ  نآ  ادناتــساک  سولراـک  یگدــنز  ادناتــساک  سولراـک  . 1

. دناهداد تسد  هب  یضیقن  دض و  ياهشرازگ 
زاب ههد  هس  یط  ار  کتلوت  موق  زا  هدـنامزاب  یکاـی  ناتـسوپخرس  زا  ياهقلح  یناـفرع ، میلاـعت  زا  ياهعومجم  باـتک ، هدزاود  رد  ادناتـساک 

دوجوم تاقیقحت  زا  هچنآ  لاح  ره  رد  [ 2 [ ؛ دناهتـشاد اور  يدج  ییاهدیدرت  سویتام ، ناوخ  نود  ینیع  دوجو  رد  یخرب  یتح  دـیوگیم .
. دش دلوتم  ورپ -  رد  ياهقطنم  اکراماحاک -  رد  يدالیم  لاس 1926  رد  وا  دیآیم ، رب 

. دش صخشم  وا  گرم  زا  دعب  هتکن  نیا  هتبلا  )
. تسا هدرک  یفرعم  یلیزرب  دلوتم 1931 و  ار  دوخ  ًالبق  ادناتساک 

درک ترجاهم  اکیرمآ  هب  رد 1951  سولراک  [ 3 . ( ] تسین صخـشم  زونه  هدرک  ناهنپ  ار  دوخ  دلوت  لاس  روشک و  لیلد  هچ  هب  وا  هک  نیا 
ار دوخ  هدیقع  رد 1959  سپس  دومن . مان  تبث  یسانشناور  هتـشر  رد  لیـصحت  فده  هب  سلجنآ  سول  هاگـشناد  رد  دعب  لاس  راهچ  و  [ 4]
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نایاپ ندنارذگ  يارب  لاس 1960  رد  وا  درک . جاودزا  رد 1960  هرخالاب  [ 5 . ] داد همادا  لیصحت  هب  یسانش  مدرم  هتـشر  رد  هدرک و  ضوع 
کیزکم یبرغ  بونج  نایموب  نایم  هب  دـنزیم و  تسد  ینادـیم  قیقحت  هب  ازمهوت  ناهایگ  هعلاـطم  یـسانش و  ناـسنا  يهتـشر  رد  شاهماـن 

زا یکی  طـسوت  ناوُـخ  نُود  ماـن  هـب  تسوـپ  خرـس  يریپ  هـب  سوـبوتا  هاگتـسیا  رد  ِسلاـُگن و  يزرم  رهـش  رد  شهوژپ  ياـنثا  رد  دوریم .
ناوخ نود  دوخ  یگدـنز  زا  دـیدیم . شزومآ  ناوخ  نود  شیپ  ات 1980  لاس 1960  دودح  زا  ادناتـساک  [ 6 . ] دوشیم یفرعم  شناتسود 

ای درادرب  وا  زا  یسکع  ادناتـساک  دادیمن  هزاجا  وا  هک  دشاب  نیا  دیاش  وا  یگدنز  زا  یعالطا  مک  تلع  تسین . تسد  رد  يدایز  تاعالطا 
نیا هرابرد  تشاد  تراظن  ادناتساک  راک  رب  هک  سلجنآ  سول  هاگشناد  یـسانش  مدرم  روسفرپ  ناهیم ، تنملک  [ 7 [ ؛ دنک طبض  ار  شیادص 

: دیوگیم نینچ  تسوپخرس  [ 8  ] نمش
. تساتمه یب  يدرف  شدوخ  وا  هک  تسنیا  دنریگیم  داریا  وا  زا  علطم  یصخش  ناونع  هب  هک  یلیالد  زا  یکی  »

. دناهدوبن یموق  هورگ  چیه  وضع  زین  شنیدلاو  تسین . ياهلیبق  هعماج  چیه  وضع  عقاو  رد  وا 
. تسا هتسیز  کیزکم  ناتسوپخرس  نایم  رد  یتدم  اینرفیلاک و  ناتسوپخرس  نیب  یتدم  وا  ناس  نیدب 

. تسا هدش  دنمدرخ  هدیشک و  الاب  ار  دوخ  هک  تسیصاخشا  زا  نمض  رد  تسین و  صلاخ  یکای  وا 
. دنتسه بایمک  ًاعقاو  اهنآ  یلو  ماهدید ، ار  وا  لثم  يرگید  ناتسوپخرس  نم 

.« دیامن لوغـشم  یحطـس  يرهاظ و  رایـسب  یحطـس  رد  ینیماضم  اب  ار  دوخ  دشاب و  رکفتم  ای  فوسلیف  هک  دینکیمن  ادیپ  طسوتم  مدآ  امش 
. دوب شسناسیل  قوف  هلاسر  هک  ناوخ  نود  ياهشزومآ  مان  هب  ار  دوخ  باتک  نیلوا  رد 1968  ادناتساک  [ 9]

رشتنم اینرفیلاک  هاگشناد  طسوت  تسا و  تسوپخرس  نمش  نیا  اب  وگتفگ  زا  یـسانش  مدرم  یقیقحت  ياهتشاددای  عقاو  رد  هک  درک  رـشتنم 
. دش

يدنچ هک  يرثا  تخاس . لدب  الدنام  نوسلن  نوچ  یمدرم  ینامرهق  هب  ار  ناوخ  نود  شیاهناتـساد  نامرهق  درک و  اپ  رب  یبالقنا  هک  یباتک 
رد میات  هلاقم  هدنسیون  تشگ . شورف  رپ  یباتک  تخادنا و  اهنابز  رس  رب  کبس  بحاص  ياهدنـسیون  ناونع  هب  ار  ادناتـساک  مان  هتـشذگن ،
هب هخسن  هتفه 16000  ره  لومعم  روط  هب  تسا و  هدناسر  شورف  هب  زیموش  دلج  هخـسن  زا 300000  شیب  اهشزومآ ، : » تشون اهزور  نآ 
هب رتـشیب  هک  اـهتشاددای  نیا  عـقاو  رد  دیـسرن . پاـچ  هب  یگداـس  هب  ادناتـساک  باـتک  هک  نیا  هجوـت  لـباق  هتکن  [ 10 .« ] دـسریم شورف 
نآ پاچ  رد  ریخات  تلع  تشگ و  تسد  هب  تسد  هاگشناد  دیتاسا  نیب  لاس  هس  تدم  هب  یملع ، تاقیقحت  ات  دوب  هیبش  یـصخش  تارطاخ 

. دوب اهنآ  زا  یضعب  دیدش  تفلاخم  مه 
ناونع هب  ماجنا  رـس  وا  باتک  دنتـشاد  تراظن  ادناتـساک  راک  رب  ادـتبا  زا  هک  يروسفرپ  ود  رارـصا  ینابیتشپ و  اب  اهتفلاخم ، نیا  مغر  یلع 

. دش رشتنم  سلجنآ  سول  هاگشناد  تاراشتنا  طسوت  دییأت و  سناسیل ، قوف  همان  نایاپ 
رد دیدرت  صوصخ  رد  هاگـشناد  یملع  تأیه  رد  هک  يدیدش  ياهداقتنا  دوجو  اب  زین  وس  رگید  هب  رفـس  ناونع  اب  ادناتـساک  باتک  نیموس 

لیروآ 1998 رد 27  ماجنا  رـس  ادناتـساک  تفرگ . رارق  لوبق  دروم  يو  يارتکد  هلاسر  ناونع  هب  دشیم  زاربا  وا  ياهشرازگ  ندوب  یعقاو 
دادرخ 1377 رد 30  هعماج  همانزور  دش و  رشتنم  يرهشمه  همانزور  رد  وا  گرم  ربخ  تشذگرد . سلجنآ  سول  رد  دبک  ناطرس  تلع  هب 
هب یبرغم  ناریح  کلاس  ادناتساک  ناونع  اب  ياهلاقم  دعب  يدنچ  همانزور  نیمه  تخادرپ . نآ  هب  ناوخ  نود  درگاش  زومرم  گرم  ناونع  هب 

. تشون یهاگـشناد  هلاقم  نیدـنچ  هرامـش و  راهچ  رد  همان  هام  هرود  کی  باتک و  هدزاود  شایگدـنز  لوط  رد  ادناتـساک  دـناسر . پاـچ 
. تسا هدش  همجرت  یسراف  هلمج  زا  ایند  نابز  هدفه  هب  ادناتساک  ياهباتک 

: دربیم مان  نینچ  ار  هتخانش  وا  هب  نادرگناور  هایگ  ناونع  هب  شداتسا  هک  ار  یناهایگ  ادناتساک 
، تویپ هایگ   - 1

، هروتات  - 2
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[11 . ] صوصخم چراق  یعون   - 3
: ادناتساک ياههزومآ  . 2

: تفرعم بسک  : 1  - 2
 - 2

ایؤر زا  ناوخ  نود  نآ .) دومن  زا  تیعقاو  کیکفت  . ) مینیبیم میرادـنپیم  هک  هنوگ  نآ  ار  ایند  ام  هک  نیا  ینعی  ندـید : ایؤر  هار  زا  : 1  - 1
ماگنه مان و  نیمه  اب  هک  يدادیور  اب  دربیم  مان  نآ  زا  ناوخ  نود  هک  یندید  ایؤر  هتبلا  دربیم . مان  تقد  نیمود  رنه  جوا  ناونع  هب  ندـید 
باوخ ماگنه  هب  کلاس  ناسنا  هک  تسا  داقتعا  نیا  رب  ناوخ  نود  درادن . ًالصا  ای  دراد و  راک  رس و  مک  یلیخ  دروآیم  يور  ام  هب  باوخ 
يارب ناوخ  نود  هیصوت  دراد . يرایـسب  ياهنیرمت  هب  زاین  تقـشم و  رپ  رایـسب  راک  نیا  هک  دوش . هجوتم  ار  دوخ  نوماریپ  تاقافتا  دناوتیم 

. تسایؤر رد  اهتسد  ندید  يارب  شالت  ینیبایؤر ، رد  مدق  نیلوا 
: دیوگیم شموس  باتک  رد  ادناتساک 

مدوخ هب  هک  ياهظحل  دوب …  هداس  ًاتبـسن  ناشریوصت  ندرک  ظـفح  منک ، هاـگن  میا  هتـسد  هب  منک  راداو  ار  دوخ  هنوگچ  متفرگ  داـی  یتقو  »
 - 2 [ 12 .« ] دوب ما  هدارا  زا  جراخ  ًالماک  منک ، هاگن  ار  يرگید  زیچ  ره  ای  میا  هتسد  مدادیم  روتسد 

ناوـخ نود  ياـههزومآ  زا  ار  نآ  دـنکیم و  هراـشا  نآ  هب  ادناتـساک  هـک  ییاـههار  زا  یکی  نورد : يوـگتفگ  ندرک  شوماـخ  : %% 2  - 1
. ینورد توکس  ینعی  تشادرب  ار  ماگ  نیا  دیاب  تسخن  ندید  ایؤر  هلحرم  هب  دیسر  يارب  تسا و  نورد  يوگتفگ  ندرک  شوماخ  دنادیم 

ایند زا  فصو  ماگنه  هب  هک  ار  هچنآ  ره  ایند . فصو  زا  تاکاردا  هنـالوقعم  ریـسفت  ندرک  فقوتم  ینعی  ینورد  يوگتفگ  ندرک  شوماـخ 
. تسا يرحاس  تیصخش  ندرک  ادیپ  شفده  هک  کلاس  کی  يارب  تسیعنام  ادناتساک  داقتعا  هب  دریگیم  لکش  ام  هکردم  هوق  رد 

بذاک ياهفیرعت  راچد  ار  ام  راک  نیا  میـشاب ، هتـشاد  ياهنالوقعم  یقطنم و  فیرعت  مینیبیم  دوخ  نوماریپ  هچنآ  زا  دیابن  تسا  دقتعم  وا 
. دنکیم

. دنک باجم  ار  صخش  هک  دوب  نیا  ایند ، ندرک  فقوتم  هیلوا  طرش  ناوخ ، نود  هدیقع  هب 
هب تبـسن  شاهنابـصعتم  نانیمطا  رد  دوش  قفوم  ات  دنک  هلباقم  یلبق  فیـصوت  اب  ار  نآ  دزومایب و  ًالماک  ار  دـیدج  فیـصوت  دـیاب  درف  ینعی 

. دیسر دهاوخ  ندید  هب  درف  دوشیم و  شوماخ  نورد  يوگتفگ  راک  نیا  اب  [ 13 [ ؛ دنک داجیا  فاکش  تیعقاو 
دنوشیم ازورین  نادرگ و  ناور  از ، مهوت  ناهایگ  لماش  هک  دمانیم  رادتقا  ناهایگ  ار  يریدخت  ناهایگ  ادناتـساک  رادـتقا : ناهایگ  : 2  - 2

: زا دنترابع  و 
هراـبرد یلـصفم  تاحیـضوت  هب  ادناتـساک ، راـثآ  یخرب  زا  يداـیز  شخب  از . مهوت  چراـق  نوس ، نیمج  فلع  هروتاـت ، نیلاکـسم ، لـتویپ ،

زا لـصاح  تادـهاشم  تاـمهوت و  اـههبرجت و  ءزج  هب  زج  فیـصوت  ناـهایگ و  نیا  فرـصم  يزاـس و  هداـمآ  لـحارم  هـیهت و  یگنوـگچ 
. تساهنآ

: دیوگیم هراب  نیا  رد  ادناتساک 
مدوب هدیـسر  هجیتن  نیا  هب  هک  دوب  هدنراذگ  رثا  بیجع و  يردق  هب  ایند  زا  نم  تفایرد  هقیرط  از ، مهوت  ردـخم و  ناهایگ  نیا  ریثأت  تحت  »

یهابتـشا ًالماک  روصت  نیا  دزومایب . نم  هب  تساوخیم  ناوخ  نود  هک  دوب  يزیچ  نآ  نتفرگارف  هطبار و  يرارقرب  هار  اهنت  تالاح ، نیا  هک 
.3 [ 14 .« ] دوب

یتسوپخرس نافرع  رب  يدقن 
اب حور  تدحو  نآ ، رد  دوهش  قلعتم  هک  انعم  نیا  هب  تسا ؛ ارگ  تعیبط  ياهنافرع  عون  زا  یتسوپخرـس  نافرع  داعم  هب  داقتعا  مدع  : 1  - 3

. تسا تعیبط  يورین  رد  کلاس  ییاهن  يانف  تعیبط و 
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ات دیـشوک  درک و  هیکت  دوخ  یناهج  نیا  یحو و  ياهنم  هشیدنا  هب  شومارف و  ار  ایبنا  توعد  ناسنا  هک  دش  زاغآ  اج  نآ  زا  ییارگ  تعیبط 
نامیا دید ، تعیبط  رد  ار  شیوخ  یگدنز  تنحم  الب و  زین  تمعن و  قازترا ، نوچ  ور  نیا  زا  دـنک ؛ اضرا  تعیبط ، شتـسرپ  اب  ار  دوخ  زاین 

یهاوخادـخ ییارگ و  تیونعم  نآ ، اب  ناوتیم  هک  تسا  لقتـسم  دولآزمر و  هتخانـشان ، رترب ، ییورین  ياراد  تعیبط  هک  تشادـنپ  دروآ و 
ندش یناف  ای  نآ  هب  دوخ  ندرپس  اب  هک  تعیبط  رارسا  تردق و  تخانـش  نافرع و  ینعی  ارگ  تعیبط  نافرع  عقاو  رد  تفگ . خساپ  ار  يرطف 

. دش رادروخرب  اهورین ، نآ  زا  ناوتیم  نآ  رد 
زا دنتـسه ) ورین  عبنم  هک  ییایـشا   ) انام هب  هدیقع  یعیبط ، ياهورین  زا  ییوجددـم  رد  یکـسانم  ناکاین ، حاورا  شتـسرپ  نایادـخ ، هب  داقتعا 

. تسا اهنآ  دیاقع  لوصا 
رب اـیند  هب  رگید  يدوـجوم  بلاـغ  رد  هراـبود  گرم  زا  دـعب  ناـسنا  نآ  رد  هک  تـسا  خـسانت  هشیدـنا  ساـسا  رب  تعیبـط ، رد  ندـش  یناـف 
رد تخادرپ ) میهاوخ  رکفت  نیا  دقن  هب  همادا  رد  ، ) دنادب رترب  تادوجوم  ریاس  زا  ار  دوخ  دناوتیمن  تسوپخرـس  کی  نیا  رب  انب  ددرگیم .

. دشاب رگید  دوجوم  کی  تعیبط  زا  رترب  دناوتیمن  ناسنا  تعیبط  و  دنوشیم ؛ هدیجنس  دوخ  تعیبط  يانبم  رب  ءایشا  مامت  هشیدنا  نیا 
رب ًاساسا  درادـن و  یهاگیاج  نافرع  نیا  رد  يرواب  داعم  دوشیمن و  داعم  هب  جـتنم  هک  تسیفدـه  يانبم  رب  کلاس ، تکرح  نافرع ، نیا  رد 

. دنکیمن تکرح  صخشم  یفده  يانبم 
: دیوگیم نینچ  ادناتساک  هب  دوخ  ياهشزومآ  رد  ناوخ  نود 

ار وت  يژرنا  نیا  ینک و  هریخذ  يژرنا  هک  يزومآیم  رتـشیب  تسین . يرحاـس  يزوـمآیم ، ناـمز  رورم  هب  وـت  هچنآ  هک  نک  رکف  روـط  نیا 
؛ تسا يرحاس  راک  نیا  عقاو  رد  یـشاب . هتـشاد  راک  رـس و  تسین  وت  سرتسد  رد  نونکا  هک  يژرنا  نادـیم  دـنچ  اب  ات  تخاس  دـهاوخ  رداق 
رب ات  تخاـس  دـهاوخ  رداـق  ار  وا  يژرنا  ياهنادـیم  نیا  دـنادیم . يژرنا  ياهنادـیم  هب  ندیـسر  ار  دوخ  تقیرط  فدـه  ناوخ  نود  [ 15]

كولس رد  يدعب  هلحرم  دش  هبلغ  تعیبط  يروین  رب  هک  لاح  تسا ، نیا  لاؤس  دروآ . رد  دوخ  تمدخ  هب  ار  نآ  دنک و  هبلغ  تعیبط  يورین 
؟ تسیچ

شالت اهلاس  جـنر و  یتخـس و  همه  نیا  لمحت  تفگ  دـیاب  تسا ، تعیبط  رب  طلـست  فدـه  تسین و  راک  رد  يدـعب  هلحرم  دوش  هتفگ  رگا 
نیا دشابن  صخشم  فده  نیا  رگا  دوب و  رتالاو  یفده  لابند  هب  دیاب  هکلب  دسریمن  رظن  هب  هنالقاع  نادنچ  یگلمع  نونف  هب  ندیـسر  يارب 
زور یـشومارف  هَّللا و  ءاقل  راکنا  تسا و  مالـسا  نید  ياههیاپ  لوصا و  زا  یکی  داعم  هب  داقتعا  دییارگ . دهاوخ  یچوپ  هب  تیاهن  رد  هشیدنا 

. دشابیم نید  راکنا  ساسا  ایند  یگدنز  هب  یگتسبلد  باسح و 
يادـخ يوس  هب  تشگزاب  داعم و  نامه  هَّللا  ءاـقل  زا  روظنم  [.. 16 … « ] اِهب اوُّنَأَمْطا  َو  اْینُّدـلا  ةایَْحلِاب ِ  اوُضَر  َو  ان   َ ءاـِقل َنوُجْرَی  ـال  َنیِذَّلا  َّنِإ  »

. تسا تمایق  زور  رد  ندش  هدنز  یلاعت و 
حرطم ناشیا  رب  ییهن  رما و  يدیعو و  دـعو و  ییازج و  باسح و  رگید  زور  نآ  راکنا  اب  هک  تسا  مولعم  دنتـسه و  ءازج  زور  رکنم  رافک ،
تسا ینامسآ  نید  کی  ماکحا  نامه  هک  نآ  تاعورف  توبن و  یحو و  وا  يارب  دشابن ، حرطم  یـسک  يارب  لئاسم  نیا  یتقو  دوب ، دهاوخن 

، دوشیم ایند  يدام  یگدـنز  هب  فوطعم  وا  مغ  مه و  همه  دـشاب  نینچ  ناسنا  کی  ینیبناـهج  یتقو  هک  تسا  مولعم  زین  درادـن و  اـنعم  زین 
دنکیم نیا  رد  فرـص  ار  شمه  همه  شترطف  توعد  هب  دنامب و  یقاب  دهاوخیم  شترطف  مکح  هب  رگید  هدـنز  دوجوم  ره  ناسنا و  نوچ 

دشاب هتشاد  یمئاد  تایح  هب  ینامیا  ناسنا ، نیا  رگا  بوخ ، دیامن . نیمأت  ار  شیگدنز  نیا  تداعـس  یناث  رد  دوشن و  یناف  دنامب و  الوا  هک 
یگدـنز نیمه  ءاقب  يارب  شالت  رد  ًارهق  دـشاب  هتـشادن  نامیا  یتایح  نینچ  هب  رگا  اما  چـیه و  هک  تسا  ترخآ  ایند و  يانهپ  هب  هک  یتایح 

تسنیا [ 17 ، ] دزیخیمن رب  ترخآ  بلط  هب  رگید  دـباییم و  شمارآ  بذاک ، یـشمارآ  هب  شلد  هتـشگ ، یـضار  نآ  نتـشاد  هب  تسایند و 
دوشیم نآ  ثعاب  تلفغ  نیا  تسوا و  تاـیآ  زا  تلفغ  ادـخ ، رکذ  زا  ضارعا  [ 18 « ] اِهب اوُّنَأَمْطا  َو  اْینُّدـلا  ةاـیَْحلِاب ِ  اوُضَر  َو  : » هلمج روظنم 

تـسا لفاغ  ادخ  دای  زا  هک  یـسک  دنزب . رود  نآ  نوؤش  ایند و  یگدنز  گنت  يراوید  راهچ  رد  اهنت  وا  ملع  هتـشگ ، هاتوک  یمدآ  دـید  هک 
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اِمب ُراَّنلا  ُمُهاوْأَم  َِکئلوُأ  [ » 19 [ ؛ تسا ادـخ  هار  زا  تلالـض  دوخ  نیا  دوریمن و  رتارف  ایند  يدام  یگدـنز  يراوید  راهچ  زا  زین  شتـساوخ 
تسهنادواج شتآ  دندرک  هک  یلامعا  يازج  هک  دیامرفیم  دنکیم و  نایب  ار  نانآ  يازج  هلمج ، نیا  [ 20 « ] َنُوبِسْکَی اُوناک 

. تسا یتسوپخرس  نافرع  تاداقتعا  زا  تسین ، ییانعم  نطب و  ياراد  ایند  رد  يرما  چیه  هک ، رما  نیا  هب  داقتعا  ییارگ  چوپ  : 2  - 3
[21 .« ] دناهدرک لقن  نامیارب  لوا  زور  زا  هک  هدش  داجیا  یفیصوت  اب  ام  يارب  ایند  تسین ، شیب  یمهوت  مینکیم  هدهاشم  هک  ییایند  »

. دناهداد رارق  نآ  رد  دلوت  ماگنه  هب  ار  ام  هک  تسیبابح  نیا  میتسه . كاردا  بابح   %% کی رد  ام  »

. دنک موم  رهم و  دوخ  رد  ار  ام  ات  دنکیم  ندش  هتسب  هب  عورش  دعب  یلو  تسا  هدوشگ  بابح  ادتبا 
. تسام كاردا  بابح ، نیا 

سکعنم هک  يزیچ  تسام …  باتزاب  مینیبیم ، نآ  رودم  ياهراوید  نورد  رد  هچ  ره  میتسه و  بابح  نیا  نورد  دوخ  رمع  تدم  مامت  ام 
. تسا ناهج  زا  ام  شنیب  دوشیم ،

فیصوت ددرگ و  بلج  نآ  هلیسو  هب  ام  هجوت  مامت  هک  نیا  ات  دوشیم ، هداد  ام  هب  دلوت  ودب  زا  هک  تسا  فیـصوت  کی  ادتبا  رد  شنیب  نیا 
مهوت هدید  هب  ار  ایند  سک  چـیه  هزورما  دراد . یـساسا  يداضت  ام  نامز  تیعقاو  كرد  هب  تبـسن  تفایرد  نیا  [ 22 .« ] دوش لدب  یشنیب  هب 

ریذپانرییغت یتیعقاو  مینکیم ، هبرجت  مینیبیم و  هک  یتروص  نامه  هب  ایند  نیا  ام  يارب  دـنادیمن . یفیـصوت  هب  هتـسباو  ار  نآ  ای  درگنیمن ،
. تسا

. تسام زا  لقتسم  يدوجو  ياراد 
بناج زا  یکی  تسا  دقن  لباق  هیواز  ود  زا  تسا ، مهوت  ایند  هک  داقتعا ، نیا  مینکیم . كرت  ار  نآ  گرم  اب  میهنیم و  نآ  رد  ماگ  دلوت  اب 

هک دـباییم  شنادـجو  هب  هعجارم  اب  ناسنا  لـقع : بناـج  زا  دـیوگیمن ) لـقع  فـالخ  يزیچ  نید  هچ  رگا   ) نید بناـج  زا  یکی  لـقع و 
ار تیعقاو  نآ  هب  ندیـسر  كاردا و  ناوت  وا  تسه و  یتیعقاو  تقیقح و  وا  يدوجو  هطیح  زا  جراخ  زین  دراد و  تیعقاو  تقیقح و  شدوخ 
دم یجراخ  تیعقاو  کی  ناونع  هب  ار  نآ  دوریم ، نآ  لیـصحت  یپ  رد  دـنکیم و  بلط  ار  يزیچ  ناسنا  هک  یماـگنه  لـیلد : نیا  هب  دراد .

ردام ریـش  ناهاوخ  هک  یکدوک  ًالثم  دراد . تیعقاو  جراخ  رد  ئـش  نآ  هک ، دزیرگیم  ور  نیا  زا  يزیچ ، زا  رارف  ماگنه  زین  دریگیم و  رظن 
. تسا ریش  وا  رادنپ  رد  هک  هچنآ  هن  تسا  ریش  جراخ  ملاع  رد  هک  دنکیم  بلط  يزیچ  تسا ،

موهفم هفـسالف ، داقتعا  هب  تسا و  دوجو  موهفم  نامه  یقیقح  دوجوم  تشاذگ . قرف  یمهو  دوجوم  یقیقح و  دوجوم  نیب  دـیاب  نیا  رب  انب 
لوط رد  ناوخ  نود  دوشیم . كرد  دوخ  هب  دوخ  ینعی  درادـن  يرگید  موهفم  تطاسو  هب  زاـین  نآ  لـقعت  هک  یهیدـب  تسیموهفم  دوجو ،

. تسا هدرک  وجتسج  ار  یهانپ  رس  هدنرد ، تادوجوم  رش  زا  ناج  ظفح  يارب  هدوب و  یهار  لابند  هب  شیاهزاین  عفر  يارب  دوخ  رمع 
. تسا هدز  رس  وا  زا  لامعا  نینچ  ارچ  تسا  مهوت  ایند  رگا 

. دشاب مهوت  دناوتیمن  دراد  دوجو  هک  يزیچ  دراد و  دوجو  ینعی  تسه  ناوخ  نود  هک  نیمه 
؟ تسیچ تیعقاو  سپ  تسا ، مهوت  ناوخ  نود  داقتعا  هب  ایند  رگا  تساجنیا ، لاؤس  لاح 

؟ تسا تابثا  لباق  هنوگچ  ایند  نیا  رد  وا  دوخ  دوجو  تسا ، مهوت  ایند  رگا  و  تفای ؟ تسد  نآ  هب  ناوتیم  هنوگچ  و 
: دیامرفیم نآرق  رد  هتسناد و  روعش  يذ  ار  یتسه  دنوادخ  نید : بناج  زا 

كاـپ و دـنوادخ  تسا  نیمز  نامـسآ و  رد  هـچنآ  [ 23 « ] ِمیِکحلا ِزیِزَْعلا  ِسوُّدـُْقلا  ِِکلملا  ِضْرَأـْلا  ِیف  اَـم  َو  ِتاَواَـمَّسلا  ِیف  اَـم  ِهَِّلل  ُحِّبَُـسی  »
َكَرابَت و هللا  یَحوا  : » هک تسا  هدمآ  مَّلَـس ) َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص   ) ادخ لوسر  زا  یثیدـح  رد  دـنیوگیم و  حـیبست  ار  هنازرف  دـنمجرا و 

[24 « ] ِکَمَدَخ نَم  ِیبعتَا  ِینَمَدَخ و  نَم  یمِدِخا  ایندلا : یِلا  یلاعَت 
رگا نک . تمدخ  دنکفا  رود  ار  وت  هک  ره  هب  نکفارد و  شجنر  هب  دنک ، تمدخ  ار  وت  هکره  هک : دومرف  یحو  ایند  هب  هلالج  لج  دـنوادخ 

نآ هب  هتسناد و  تدابع  لاح  رد  هدناوخ و  روعـش  اب  ار  نآ  دنوادخ  هنوگچ  دشاب ، هتـشادن  تیعقاو  دشاب و  مهوت  ایند  ناوخ ، نود  هتفگ  هب 
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. دنکیم یحو 
حیبست و لاح  رد  ار  وا  دنکیم و  یحو  یمهوت  دوجوم  هب  هک  تهج  نآ  زا  ار  دـنوادخ  دـیاب  دـشاب  هتـشاد  تیعقاو  ایند  ندوب  یمهوت  رگا 

. تسا لقع  هدننیرفآ  دوخ  دنوادخ ، هکنآ  لاح  مینادب و  لقعیب  دنیبیم ، تدابع 
. دشاب لقعیب  دناوتیم  هنوگچ 

مـشچ نتفرگ و  هدـیدان  هب  ار  دوخ  ناوریپ  هراوـمه  وا  [ 25  ] لـقع هار  هن  تسا ، لد  هار  اـم  هار  دـیوگیم  ناوخ  نود  يزیتس  لـقع  : 3  - 3
. دنکیم توعد  قطنم  لقع و  زا  یشوپ 

زا ار  دوخ  هار  صخـشم ، روط  هب  رظنم ، نیا  زا  تسیزیرگدرخ و  يزیتـس و  لـقع  دـیآیم ، تسد  هب  ناـفرع  عون  نیا  رد  هک  یجیاـتن  ماـمت 
. دنکیم ادج  یمالسا  نافرع 

. تسا ناسنا  تیصخش  رد  یلصا  رصنع  لقع  یمالسا  نافرع  رد 
بل تسا و  بل  عمج  باـبلأ  هملک  [ 26 « ] اَْبلَْألا ْاُولْوُأ  اَّلِإ  ُرَّکَّذَی  اَم  َو  اًرِیثَک  اًریَخ  ِیتوُأ  ْدَـقَف  ۀَـمْکِْحلا َ  َتُْؤی  نَم  َو  ءاَشَی ُ  نَم  ۀَـمْکِْحلا َ  ِیتُْؤی  »
انعم نیمه  هب  بل  نآرق  رد  اذـل  نآ و  تسوـپ  هب  تبـسن  تسودرگ  زغم  دـننام  یمدآ  رد  لـقع  نوـچ  تسا ، لـقع  ياـنعم  هـب  اـهناسنا  رد 

، تسا لقع  رب  فقوتم  مه  رکذـت  تسا و  رکذـت  رب  فقوتم  تمکح  ندروآ  تسد  هب  هکنیا  رب  دراد  تلـالد  هفیرـش  هیآ  هدـش و  لامعتـسا 
مکح نب  ماـشه  هب  دوـخ  تیـصو  رد  لـقع  تیمها  هراـبرد  ماَـلَّسلا  ِهـْیَلَع  مظاـک  ماـما  [ 27 . ] درادـن تمکح  درادـن  لـقع  هـک  یـسک  سپ 

: دیامرفیم
لقع زا  رترب  يزیچ  ناگدـنب  نایم  ماشه ، يا  [ 28 … « ] ِلِهاجلا ِرَهَـس  نِم  ُلَضفَا  ِِلقاعلا  ُمَون  ِلقَعلا ؛ َنِم  ُلَضفَا  ِدابِعلا  َنَیب  َمُِّسق  ام  ُماـشِه  اـی  »

. تسا نادان  يراد  هدنز  بش  زا  رترب  لقاع  باوخ  تسا ، هدشن  میسقت 
هار هک  دراد ، قلطم  لامک  قلطم و  ملع  قلطم ، تردق  هب  لیم  ًاترطف  ناسنا  یناسنا  ترطف  اب  نافرع  نیا  ياههزومآ  ندوبن  گنهامه  : 4  - 3

َلیِدـْبَت َال  اهیَلَع  َساَّنلا  َرَطَف  ِیتَّلا  ِهَّللا  َتَرِْطف  اًفِینَح  ِنیِّدـِلل  َکَهْجَو  ِْمقَأَف   » دـشاب ترطف  اب  گنهامه  يرطف و  یهار  امتح  دـیاب  نآ  هب  لوصو 
. تسا تقلخ  زا  یعون  يانعم  هب  ترطف  هملک  [ 29 « ] َنوُمَْلعَی َال  ِساَّنلا  ََرثْکَأ  َّنِکَال  َو  ُمِّیَْقلا  ُنیِّدلا  َِکلاَذ  ِهَّللا  ِْقلَِخل 

هک یفدـه  نآ  دوخ و  تداعـس  يوس  هب  تاقولخم  عاونا  یمامت  هک  ناـنچ  مه  تداعـس ، رگم  درادـن  یتیاـغ  فدـه و  چـیه  یناـسنا  چـیه 
هک تهج  نیا  زا  ناسنا  سپ  [ 30 [ ؛ تسا بسانم  فده  تیاغ و  نآ  اب  هک  دناهدش  قلخ  يروط  دناهدش و  يرطف  تیاده  تساهنآ  لآهدیا 

شیارب تباث  تنس  کی  اهنت  لمع  هلحرم  رد  هک  تسا  مزال  تسا  نینچ  نوچ  درادن و  تواقـش  کی  تداعـس و  کی  زا  شیب  تسا  ناسنا 
، دوجو نیا  اب  لاح  شاب . تقلخ  عون  ترطف و  نامه  يداه  نیا  دیاب  دیامرف و  تیاده  تباث  فدـه  نآ  هب  ار  وا  دـحاو  يداه  دوش و  ررقم 

. دنکیم هیصوت  ار  ازمهوت  يریدخت و  ناهایگ  زا  هدافتسا  تفرعم ، تقیرط  هب  ندیسر  يارب  ناوخ  نود 
راـک نیا  اـب  هک  ارچ  درک ، دـهاوخن  نومنهر  تفرعم  تقیرط  هب  ار  ناـسنا  هاـگچیه  هکلب  تسین  راـگزاس  ناـسنا  ترطف  اـب  اـهنت  هن  رما  نیا 

. تسا هنادرخیب  يداو ، نیا  رد  تفرعم  بسک  راظتنا  هک  دوشیم . مهوت  هزوح  دراو  هداتفا و  راک  زا  وا  رعاشم 
ناسنا داوم ، نیا  زا  هدافتـسا  هکنآ  لاح  تسیهاگآ و  نیا  هب  زاین  یهلا  تفرعم  برق و  هب  ندیـسر  يارب  تسا و  هاگآ  هراومه  ناسنا  ترطف 

. دش دهاوخ  هابتشا  راچد  تیعقاو  صیخشت  رد  وا  ترطف  هدش و  جراخ  یهاگآ  روعش و  هزوح  زا 
. تسا لماک  ناسنا  ماقم  هب  ناسنا  ندناسر  تسا ، راگزاس  زین  ناسنا  ترطف  اب  هک  یقیقح ، نافرع  فادها  زا  یکی 

. تسا ناسنا  يدوجو  داعبا  همه  هب  ندرک  هجوت  هیاس  رد  نیا  یهلا و  تافص  ءامسا و  همه  تیرهظم  ماقم  ینعی 
: دننام يداعبا  دوشیم  لیطعت  ناسنا  داعبا  زا  یخرب  یتسوپخرس  نافرع  رد  هکنآ  لاح 

: دنکیم نایب  نینچ  ادناتساک  هب  دوخ  ياهشزومآ  رد  ناوخ  نود  يداصتقا . یتموکح و  یسایس ، یعامتجا ، تابسانم 
، يداع ياهمدآ  ناونع  هب  تسین . يداع  ناسنا  کی  رگید  دنک ، زاغآ  ار  زرابم  یکلاس  هویـش  هب  یگدـنز  یـصخش ، هک  ياهظحل  نامه  زا  »
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رارق هعلاـطم  یـسررب و  دروم  ار  نامفدـه  ًارـصحنم ، زراـبم  یکلاـس  ناونع  هب  اـما  میتـسه ، ینوناـق  لوـصا  یعاـمتجا و  ياهـشزرا  هتـسباو 
هکلب دشاب ، دنباپ  دنک و  رکف  دیابن  نیناوق  یعامتجا و  ياهـشزرا  هب  دش ، زرابم  کلاس  هک  ینامز  زا  ناسنا  تسا  دقتعم  وا  [ 31 .« ] میهدیم

. دنک رکف  دوخ  یکلاس  فده  هب  دیاب 
يزیچ هک  دهدیم  تسد  ام  هب  روصت  نیا  یصخش  تیمها  ساسحا  رطاخ  هب   » تادوجوم ریاس  اب  هسیاقم  رد  ناسنا  یـشزرا  يواست  : 5  - 3
کی رد  ار  دوخ  عون  مه  یبآ و  شوم  ریـش ، میاهدـنز . تادوجوم  ای  صاخـشا  رگید  زا  رتمهم  رتشزرا و  اب  مینکیم  سح  میتسه . صاخ 

.« تسا زرابم  کلاس  کی  نهذ  لمع  نیرترب  نداد ، رارق  فیدر 
. دریگیم رارق  فیدر  کی  رد  تادوجوم  ریاس  اب  ناسنا  هشیدنا  نیا  رد  [ 32]

. دنکیم زاتمم  تادوجوم  رئاس  زا  ار  وا  هک  تسیئالاو  شزرا  یتاذ و  تمارک  ياراد  مالسا  هاگدید  رد  ناسنا  هک  یلاح  رد 
نایم رد  ناسنا  [ 33 « ] لیِضْفَت اَنْقَلَخ  ْنَّمِّم  ٍرِیثَک  َیلَع  ْمُهاَْنلَّضَف  َو  ِتاَبِّیَّطلا  َنِّم  مُهاَْنقَزَر  َو  ِرْحَْبلا  َو  َِّرْبلا  ِیف  ْمُهاَْنلَمَح  َو  َمَدا   َ ِیَنب ء اَْنمَّرَک  ْدََقل  َو  »

تادوجوم ریاس  رب  ناسنا  لیضفت  يانعم  تسا و  لقع  تمعن  نتـشاد  نآ  تسین و  نارگید  رد  هک  دراد  یتیـصوصخ  ملاع  تادوجوم  ریاس 
تـسه تادوجوم  ریاس  رد  هک  یلامک  ره  هتـشاد و  يرترب  نارگید  رب  ناسنا  مه  تافـص  تایـصوصخ و  ریاس  زا  لـقع  ریغ  رد  هک  تسنیا 

دوخ جاودزا  نکـسم و  سابل و  كاروخ و  رد  هک  ییاهعونت  ناسنا و  هسیاـقم  رد  اـنعم  نیا  و  [ 34 . ] دراد دوجو  ناسنا  رد  نآ  يالعا  دـح 
رد دربیم  راک  هب  دوخ  عامتجا  ریبدـت  مظن و  رد  ناسنا  مینیبیم  هک  ار  ینونف  نینچمه  دوشیم و  نشور  ًـالماک  تادوجوم  ریاـس  اـب  دراد ،

تاتابن و تاناویح و  ریاس  یلو  دنکیم  مادخ  تسار  تادوجوم  ریاس  شیاهفده ، هب  ندیـسر  يارب  ناسنا  مینیبیمن ، يرگید  دوجوم  چـیه 
. دنتسه دوخ  هب  صوصخم  طیسب و  هداس و  یتافرصت  راثآ و  ياراد  مینیبیم  هکلب  دنتسین ؛ نینچ  ود ، نآ  ریغ 

لاح دناهتفرگن و  دوخ  هب  یـسوسحم  لوحت  دناهتـشاذگن و  رتارف  یمدـق  دوخ  عضوم  فقوم و  زا  نونک  ات  دـناهدش  قلخ  هک  يزور  نآ  زا 
رد مدآ  ینب  هکنیا  هصالخ  درادیم و  رب  نانچ  مه  هتـشادرب و  لامک  يوس  هب  یگرزب  ياهمدق  دوخ ، یگدـنز  داعبا  یمامت  رد  ناسنا  هکنآ 

تادوجوم رگید  زا  هک  تسا  هصیـصخ  نامه  رطاخ  هب  هدـیدرگ و  رادروخرب  ياهصیـصخ  یگژیو و  کی  زا  ملاع ، تادوجوم  ریاس  ناـیم 
. دهدیم زیمت  رضم  زا  ار  عفان  رش و  زا  ار  ریخ  لطاب و  زا  ار  قح  نآ  هلیسو  هب  هک  تسیلقع  نآ  هتفای و  زایتما  ناهج 

. راوتسا تخس  دوب ، راوتـسا  ناوتیم  تسا  هدوهیب  ینکیم  هچنآ  ینادیم  هک  یماگنه  ( » یگتخاس تقامح   ) اههبرجت ندرک  هبرجت  : 6  - 3
تقامح نیا  ینادیمن . ار  بلطم  نیا  ییوگ  هک  ینک  لمع  نانچ  نیا  دوجو  اب  تسا و  هدوهیب  ینکیم  هچنآ  هک  ینادـب  تسخن  دـیاب  یلو 

.« تسا رحاس  کی  یگتخاس 
. تسا هتفرگ  رارق  شهوکن  دروم  رایسب  مالسا  هشیدنا  رد  قمحا  تسیقمحا و  ناشن  ندرک  هدوهیب  راک  [ 35]

: دنیامرفیم قمحا  درف  هرابرد  دوخ  دنزرف  هب  شرافس  رد  ماَلَّسلا ) ِْهیَلَع   ) داجس ماما 
ینیشنمه و زا  مدنزرف  [ 36 … « ] ًارِـضاح وأ  ًاِبئاغ  ٌهَنجُه  َقَمحَالا  َّنإَف  ُهثِداُحتال ؛ ُهرُجهاو و  ُهَِطلاُخت  وأ  َقَمحَالا  َبِحاُصت  نأ  َّیُنب  اـی  َكاـّیإ  »

. تسا هیامورف  تسپ و  رضاح  ای  دشاب  بیاغ  درخیب ، مدآ  اریز  وشم ، نخسمه  يو  اب  نک و  يرود  وا  زا  زیهرپب و  قمحا  اب  یهارمه 
: دنیامرفیم هراب  نیا  رد  زین  ماَلَّسلا ) ِْهیَلَع   ) یلع ماما 

[37 « ] هنَع ِتوکُّسلا  ِلثِمب  ُقَمحألا  َِبقوُع  «ال 
. تسوا هب  نداد  باوج  زا  رتهب  قمحا  ربارب  رد  توکس 

و لانوت »  » نآ دـنکیم و  انـشآ  دـیدج  یموهفم  اب  ار  ام  تردـق ،) ياههناسفا   ) شمراهچ باتک  رد  ادناتـساک  ادـخ  هب  داقتعا  مدـع   7  - 3
. تسا لاوان » »

ار هریزج  نیا  دراد . رارق  نآ  رد  دوشیم ، لیکشت  ناسنا  يایند  رد  هچنآ  مامت  هک  دیمانیم  ياهریزج  ار  لانوت  لیثمت ، بلاق  رد  ناوخ  نود 
. تسا لاوان  نامه  هک  هدرک  هطاحا  ياهنارکیب  يایرد 
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: دریگیم تروص  ناوخ  نود  ادناتساک و  نیب  هک  میروایب  ار  ییوگتفگ  تسا  مزال  هشیدنا ، نیا  رد  ادخ  موهفم  ندش  نشور  يارب 
؟ تسا لاعتم  رداق  يادخ  یتسه ، نیرترب  لاوان  ایآ  - 

نوچ تسین . ادخ  لاوان  متفگ  طقف  نم  متفگن . يزیچ  نینچ  نم  هن  درادن - . دوجو  ادـخ  هک  یتفگ  وت  یلو  دراد - . دوجو  مه  ادـخ  هن ، - 
هک ییادخ  [ 38 . ] درادن یموهفم  نیا  زا  شیب  تسام و  رصع  لانوت  زا  یشخب  ادخ  تساه …  نامز  لانوت  یصخش و  لانوت  زا  یشخب  ادخ 

لقتـسم يدوجوم  دنکیم ، نایب  نآرق  هک  ییادـخ  دراد . رایـسب  هلـصاف  تسا و  توافتم  نایدا  ریاس  يادـخ  اب  دـنکیم  یفرعم  ناوخ  نود 
. دراد هطاحا  یتسه  ملاع  مامت  رب  هدیرفآ و  ار  ناهج  هک  تسا 

ُمیِحَّرلا ُناَمْحَّرلا  َوُه  ةَداَهَّشلا ِ  َو  ِْبیَْغلا  ُِملَع  َوُه  اَّلِإ  َهَالِإ  َال  يِذَّلا  ُهَّللا  َوُه  »
َنوُکِرُْشی اَّمَع  ِهَّللا  َناَْحبُس  ُِّربَکَتُْملا  ُراَّبَْجلا  ُزیِزَْعلا  ُنِْمیَهُْملا  ُنِمْؤُْملا  ُماَلَّسلا  ُسوُّدُْقلا  ُِکلَْملا  َوُه  اَّلِإ  َهَالِإ  َال  يِذَّلا  ُهَّللا  َوُه 

[39 .« ] ُمیِکحلا ُزیِزَْعلا  َوُه  َو  ِضْرَْألا  َو  ِتاَواَمَّسلا  ِیف  اَم  َُهل  ُحِّبَُسی  َینْسُْحلا  ءاَمْسَْألا ُ  َُهل  ُرِّوَصُْملا  ُئِراَْبلا  ُِقلاَْخلا  ُهَّللا  َوُه 
. تسا نابرهم  هدنیاشخب و  راکشآ و  ناهن و  ياناد  تسین . وا  زج  ییادخ  چیه  هناگی . ییادخ  تسوا 

، تسا شخب  ینمیا  تسا ، بیع  ره  زا  يراـع  تسا ، كاـپ  تسا ، اورناـمرف  تسین ، وا  زج  يرگید  يادـخ  چـیه  هک  هناـگی  يادـخ  تسوا 
. تسا هزنم  دنهدیم  رارق  کیرش  وا  يارب  هچ  ره  زا  تسا و  راوگرزب  تسا و  توربج  اب  تسا ، دنمزوریپ  تسا ، نابهگن 

تـسا نیمز  اهنامـسآ و  رد  هچ  ره  تسوا . نآ  زا  وـکین  ياهمـسا  تسا ، شخب  تروـص  دـجوم و  تسا ، راگدـیرفآ  هـک  ییادـخ  تـسوا 
. تسا میکح  دنمزوریپ و  وا  دنتسه و  وا  يوگحیبست 

: تسا نینچ  هدرک  ریوصت  شنادرگاش  يارب  ناوخ  نود  هک  ییادخ  اما 
. تسا لیاسو   %% نامه زا  یکی  مه  دنوادخ  دنتسه و  زیم  کی  يور  لیاسو  هک  هنوگنامه  دراد  دوجو  مه  ادخ 

اهزیچ نآ  زا  اجنآ  مینکیم . رکف  ام  هک  تسیزیچ  نآ  همه  لانوت  دشابیم ، ام  نامز  یصخش  لانوت  زا  یشخب  ادخ ، نوچ  تسین  ادخ  لاوان 
. تسادخ اهنآ  زا  یکی  هدش و  لیکشت 

. تسا رادتقا  لاوان  درک و  هدهاشم  ناوتیم  ار  لاوان  هک  یلاح  رد  دنزب  فرح  ادخ  هرابرد  دناوتیم  طقف  ناسنا 
. تسا توافتم  رایسب  مه  اب  ادخ  زا  ریوصت  ود  نیا 

وا زا  درک و  نانیمطا  تسا  رـشب  نهذ  هتخاس  هک  ییادـخ  هب  ناوتیم  اـیآ  رـشب . نهذ  هتخاـس  ادـخ  یمود  رد  تسا و  رداـق  ادـخ  یلوا ، رد 
؟ تساوخ دادمتسا 

نیزگیاج ار  نآ  دراد  رارـسا  ناوخ  نود  ارچ  دوجو  نیا  اب  مهبم ، رایـسب  تسیموهفم  لاوان  هک ، تسنیا  دسریم  نهذ  هب  هک  يرگید  لاؤس 
؟ دنادب لاوان  زا  ییزج  ار  ادخ  دنک و  ادخ  هملک 

ینایاپ نخس 
. تسا ییاهیگتسجرب  ایازم و  هلسلس  کی  ياراد  يونعم  بتکم  ره  یتفرعم و  قیرط  ره 

. دشاب رادروخرب  ییاهیتساک  اهییاسران و  يرس  کی  زا  تسا  نکمم  هچ  رگا 
ناوتیم هک  ندوبن  یـسکس  لیبق  زا  ییاهزایتما  رانک  رد  تسناد . لطاب  ار  اهنآ  راکفا  مامت  دـنار و  بوچ  کی  اب  ار  بتاکم  مامت  ناوتیمن 

: درک نایب  نینچ  ناوتیم  ارذگ  هاگن  کی  رد  هک  تسیفعض  طاقن  ياراد  اما  درمشرب . بتکم  نیا  يارب 
ناور ازمهوت و  ناـهایگ  اـب  يونعم  كولـس  ریـس و  نتخیمآ  رـصح ، دـحیب و  یپ و  رد  یپ  ياـهضقانت  ناوارف ، تاـماهبا  اـهیمگدرس و 

ینالقع ریغ  یلوصا  هئارا  مجسنمان ، هعماج و  ریغ  یشنیب  هضرع  تیونعم ، ياضف  هب  وداج  رصنع  ندرک  دراو  رادتقا ، ناهایگ  مان  هب  نادرگ 
تاحالطصا نتشاد  هارمه  نتفگ ، غورد  زاوج  ینیب ، ایؤر  لثم  كولس  ریس و  اب  طابترایب  رصانع  ياهراپ  نداد  تلاخد  ینالقع ، دض  هکلب 

نیرتمهم میرذـگب ، هدـش  رکذ  ياهفعـض  مامت  زا  رگا  یمالـسا . ینآرق و  بان  نافرع  اـب  ددـعتم  ياـهیراگزاسان  موهفماـن ، یپ و  رد  یپ 
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تعیرـش ادـخ ، هفلؤـم : هس  نآ  تسیلاـخ و  دنتـسه ، یناـفرع  کلـسم  ره  طرـش  هک  یـساسا  هفلؤـم  هس  زا  هک  تسنیا  رکفت ، نـیا  یتساـک 
. تسا ترخآ  ینامسآ ،

[40 . ] دوشیم هتفگ  ادخ ) نودب   ) رالوکس نافرع  نآ  هب  دشاب  یهت  رصنع  هس  نیا  زا  یبتکم  رگا 
: همان باتک 

مود 1404 ه. یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  مق ، مَّلَس ،) َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص   ) لوسرلا لآ  نع  لوقعلا  فحت  ینارح ، دمحم  وبا  . 1
موس 1388. نیقی ، يابهص  مق ، بذاک ، ياهنافرع  یقیقح و  نافرع  رب  يدمآرد  یفیرش ، نیسح  دمحا  . 2
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هک یسک  اهنت  ینامـسآ و  شتآ  ای  دیـشروخ  ییاروها ، نایادخ  نیرتگرزب  زا  یکی  دصاق  ای  نیـشناج و  رهظم ، ناگادنرپ ، هاش  باقع  [. 1]
لایخ ای  تیاکح  تلاح  اـقلطم  هک  زراـب  دـنمورین و  ناـنچ  يداـمن  دزوسب . شنامـشچ  هکنآ  یب  درگنب . دیـشروخ  هب  میقتـسم  دراد  تأرج 

ار نانامرهق  نیرتگرزب  نایادـخ و  نیرتگرزب  دوش و  هضرع  باقع  هک  تسین  ییاج  اهندـمت  یماـمت  رد  هکلب  درادـن  ار  هروطـسا  اـی  خـیرات 
، يربیس اکیرمآ و  ياهپتسا  رد  نوئلپان . رازـس و  یهاشنهاش  هناشن  نینچمه  حیـسم و  تمالع  تسا و  سوئز  صتخم  باقع  دنکن  یهارمه 

تافـص گنج  نارادرـس  ناهاش و  هب  تبـسن  نامه  هب  ناریگلاـف و  یبهذـم و  ناـیاوشیپ  اهنمـش ، هب  اـقیرفآ  رد  نینچمه  نیچ و  نپاژ و  رد 
. دننک کیرش  شتردق  رد  ار  اهنآ  ات  دننکیم  بستنم  ار  باقع 

. تسا هناردپ  لاکشا  مامت  دامن  ردپ و  یعمج  دامن  نیتسخن  ردپ  دامن  باقع 
دنارذگیم ار  نومزآ  هک  یـصخش  دیـشروخ  صقر  مسارم  رد  هچنانچ  تفر . زین  اکیرمآ  ياهپتـسا  ناتـسوپخرس  ریطاسا  نایم  هب  دامن  نیا 

: همجرت ج 4 ص 286 . ناربرگ ، نلآ  هیلاوش ، ناژ  اهدامن ، گنهرف  دنزب ( . توس  باقع  ناوختسا  اب  دنک و  هدافتسا  باقع  رپ  زا  دیاب  امتح 
فرـشت رد  ار  یهجوت  لباق  شقن  تسا ، تسخن  نمـش  ردـپ  دوشیم  روصت  هک  باقع  لوا 1385 ) . نوحیج ، تاراشتنا  یلیاـضف ، هبادوس 

، دریگیم ربرد  ار  نمش  زیمآ  هسلخ  رفس  یناهج و  تخرد  هک  تسیاهروطسا  ياهعومجم  نوناک  رد  باقع  تیاهن  رد  دنکیم و  افیا  نمش 
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. تسا باقع  دننکیم  نآ  اب  هیبش  ار  دوخ  هک  ياهدنرپ  نیرتشیب  اهنمش 
. ( يرجاهم مظاک  دمحم  همجرت : ص 257 ، هدایلا ، داچریم  هسلخ ، نهک  نف  مسینمش  )
ص 19. ادناتساک ، سولراک  ياههشیدنا  ءارآ و  رب  یشرگن  یلاعف ، یقت  دمحم  [. 2]

، یگنارکیب ناگدنناوخ  ادناتساک ، سوراک  . http://www. ketabnews. com/detail - 910 - fa - 206. html 2 [. 3]
ص 7. اهشورفجاز ، گنهرف  زیگنچ و  اضر  دمحم  همجرت :

ص 21. ادناتساک ، سولراک  ياههشیدنا  ءارآ و  رب  یشرگن  یلاعف ، یقت  دمحم  [. 4]
ص 22. نامه ، [. 5]

ص 11. يردنک ، نارهم  همجرت : ناوخ ، نود  ياهشزومآ  ادناتساک و  هگتول ، را . راتول . [. 6]
ص 10. ّرین ، نیسح  همجرت : ناوخ ، نود  تامیلعت  ادناتساک ، سولراک  [. 7]

دشخبیم افش  ار  نارامیب  دنکیم و  ریثأت  رگد  ناسنا  حور  ندب و  رد  نمش  ناهج . یناهنپ  ياوق  رد  فرصت  زا  تسا  ترابع  مسینمـش  [. 8]
. تسا یکشزپ  نامرد و  يارب  ناسنا  موسر  نیرتنهک  يرواب  نمش  دراد . یمرب  نایم  زا  ار  نانمشد  و 

ص 134. این ، قیقد  زانهم  همجرت : ادناتساک ، سولراک  اب  ییوداج  يرفس  ادناتساک ، ناینور  تراگرام  [. 9]
ص 9. اهشورفجاز ، گنهرف  زیگنچ /  اضر  دمحم  همجرت : یگنارکیب ، ناگدنناوخ  ادناتساک ، سولراک  [. 10]

ص 13. ّرین ، نیسح  همجرت : ناوخ ، نود  تامیلعت  ادناتساک ، سولراک  [. 11]
ص 144. نامرهق ، ارآ  لد  همجرت : وس ، رگید  هب  يرفس  ادناتساک ، سولاک  [. 12]

نامه ص 7. [. 13]
ص  نامرهق ، ارآ  لد  همجرت : وس ، رگید  هب  يرفس  ادناتساک ، سولاک  [. 14]

.2  - 1
ص 9. يردنک ، نارهم  همجرت : توکس ، تردق  ادناتساک ، سولراک  [. 15]

7 سنوی /  [. 16]
ج 10 ص 17. ینادمح ، يوسوم  رقاب  دمحم  همجرت : نازیملا ، ریسفت  ییابطابط ، نیسح  دمحم  دیس  [ 17]

7 سنوی /  [. 18]
ج 10 ص 18. ینادمح ، يوسوم  رقاب  دمحم  همجرت : نازیملا ، ریسفت  ییابطابط ، نیسح  دمحم  دیس  [. 19]

8 سنوی /  [. 20]
ص 24. يردنک ، نارهم  همجرت : ناوخ ، نود  ياهشزومآ  ادناتساک و  هگتول ، را . راتول . [. 21]

ص 25. نامه ، [. 22]
1 هعمج /  [. 23]

ج 4 ص 1696. یخیش ، اضر  دیمح  همجرت : همکحلا ، نازیم  يرهش ، ير  يدمحم  دمحم  [. 24]
ص 220. اههیاس ، باتفآ و  یلاّعف ، یقت  دمحم  [. 25]

هیآ 269. هرقب ، [. 26]
ص 608 ج 2 ، ینادمح ، يوسوم  رقاب  دمحم  همجرت : نازیملا ، ریسفت  ییابطابط ، نیسح  دمحم  دیس  [. 27]

.397 مَّلَس ،) َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص   ) لوسرلا لآ  نع  لوقعلا  فحت  ینارح ، دمحم  وبا  [. 28]
هیآ 30. مور  [. 29]

امن تیونعم  روهظون  شبنج  هدزاود  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1197زکرم  هحفص 1073 

http://www.ghaemiyeh.com


ص 268 ج 16 ، ینادمح ، يوسوم  رقاب  دمحم  همجرت : نازیملا ، ریسفت  ییابطابط ، نیسح  دمحم  دیس  [. 30]
ص 50. يردنک ، نارهم  همجرت : ناوخ ، نود  ياهشزومآ  ادناتساک و  هگتول ، را . راتول . [. 31]

ص 84. نامه ، [. 32]
.70 ءارسا / ، [. 33]

ص 21 ج 13 ، ینادمح ، يوسوم  رقاب  دمحم  همجرت : نازیملا ، ریسفت  ییابطابط ، نیسح  دمحم  دیس  [. 34]
ص 57. يردنک ، نارهم  همجرت : ناوخ ، نود  ياهشزومآ  ادناتساک و  هگتول ، را . راتول . [. 35]

ج 3 ص 1304. یخیش ، اضر  دیمح  همجرت : همکحلا ، نازیم  يرهش ، ير  يدمحم  دمحم  [. 36]
نامه 1307. [. 37]

ص 134. یمظاک ، دوعسم  يردنک و  نارهم  همجرت : تردق ، ياههناسفا  ادناتساک ، سولراک  [. 38]
.24  - 22 رشح /  [. 39]

ص 215. ادناتساک ، سولراک  ياههشیدنا  ءارآ و  رب  یشرگن  یلاعف ، یقت  دمحم  [. 40]

ارگ تعیبط  نافرع  یتسوپ ، خرس  ياهنافرع 

کلاس ییاهن  يانف  تعیبط و  حور  تدحو  نآ ، رد  دوهش  قلعتم  هک  انعم  نیا  هب  تسا ؛ رگ  تعیبط  ياهنافرع  عون  زا  یتسوپ  خرـس  نافرع 
. تسا تعیبط  يورین  رد 

ات دیـشوک  درک و  هیکت  دوخ  یناهج  نیا  یحو و  ياهنم  هشیدنا  هب  شومارف و  ار  ءایبنا  توعد  ناسنا  هک  دـش  زاغآ  اجنآ  زا  ییارگ  تعیبط 
نامیا دید ، تعیبط  رد  ار  شیوخ  یگدنز  تنحم  الب و  زین  تمعن و  يزور ، نوچ  ور  نیا  زا  دنک ؛ اضرا  شتسرپ  تیسدق و  هب  ار  دوخ  زاین 
یهاوخ ادـخ  ییارگ  تیونعم  نآ ، اـب  ناوتیم  هک  تسا  لقتـسم  دولآ و  زمر  هتخانـشان ، رترب ، ییورین  ياراد  تعیبط  هک  تشادـنپ  دروآ و 

رد رتقیمع  رظن  اب  دیـسر ، تعیبط  زا  یحطـس  یتخانـش  هب  دوخ  نایز  دوس و  هب  هجوت  اب  هک  نآ  زا  سپ  نیا ، رب  اـنب  تفگ . خـساپ  ار  يرطف 
. دنک يرادرب  هرهب  نآ  زا  هدرک ، رارق  رب  طابترا  یعیبط  زومرم  يورین  اب  دناوتیم  لمع  هشیدنا و  رد  ییاههویش  اب  هک  تفای  ار  نیا  دوخ ،

نآ ياهورین  زا  ات  ددرگ  یناف  بوذ و  نآ  رد  دوش و  انـشآ  تعیبط  رارـسا  اب  هنوگچ  هک  دزومآیم ، درف  یتسوپ  خرـس  نافرع  رد  نیا  رب  انب 
دیاقع لوصا  زا  یعیبط  رهاظم  يراگنا  رادناج  دنتسه و  ورین  عبنم  هک  ءایـشا  هب  هک  انام  هدیقع  درکیور  نیا  اب  دیامن . هدافتـسا  دوخ  دوس  هب 

. تسا اهنآ 
 - کیزکم هژیو  هب  یبونج -  ياکیرمآ  رد  هدمع  تروص  هب  هک  دنوریم ، رامش  هب  ياکیرمآ  ياهنافرع  هعومجم  ریز  یتسوپ  خرس  نافرع 

. تسا هتفای  شرتسگ 
. دنتسه وس  کتلوت و  ، %% يرحاس نافرع  دنوشیم ؛ میسقت  هتسد  هس  هب  یتسوپ  خرس  ياهنافرع 

يرحاس
. تسا باقع  نافرع  نآ  رگید  مان  هک  تسا ، يرحاس  نافرع  یتسوپ  خرس  نافرع  عاونا  نیرتمهم  نیرتروهشم و  زا  یکی 

. تسا هداهن  يرحاس  ار  تقیرط  نیا  مان  ناوخ  ناود 
. تسا هدنام  ياج  هب  نهک  کیزکم  رد  کتلوت  موق  تفرعم  لها  نادرم  زا  هک  تسیتقیرط  يرحاس  يو  رواب  هب 

. دشابیم توافتم  نآ  جیار  يانعم  اب  يرحاس  زا  عون  نیا  يو  رادنپ  هب 
. تسا هدیزگرب  ار  رگوداج  يرگوداج و  مان  يو  بتکم  ناوخود و  یفرعم  رد  ادناتساک  سولراک 

. تسا هدوب  بغار  رتشیب  تاحالطصا  نیا  هب  ناوخ  نود  تسا  دقتعم  وا 

امن تیونعم  روهظون  شبنج  هدزاود  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1197زکرم  هحفص 1074 

http://www.ghaemiyeh.com


زا ادناتـساک » سولراک  . » دـیمان تفرعم  لها  ار  شناوریپ  تفرعم و  ار  وا  بتکم  دـیاب  رتقیقد  رتيدـج و  هاـگن  اـب  دـنکیم  اـعدا  ادناتـساک 
. تسا نایرج  نیا  نارادفرط  نیرتیلصا  نیرتفورعم و 

. تسا زومرم  یتیصخش  ياراد  ادناتساک 
تسیلاس هچ  دلوتم  هدمآ ، ایند  هب  روشک  مادک  رد  تسین  صخشم  لاثم  روط  هب 

لاـمتحا هک  دـنادیم ، ناوخ » نود   » درگاـش ار  دوـخ  هتبلا  تسا و  هدوـب  زاـس  ـالط  دـنیوگیم  یخرب  دـنکیم ، یفرعم  بیدا  ار  شردـپ  وا 
. دشاب وا  دوخ  يهتخادرپ  هتخاس و  ًافرص  دوریم 

يهتـشذگ وحم  ندرب و  نیب  زا  « ؛ تسا هتـشاد  داقتعا  نآ  هب  هک  دـشابیم  ياـهرواب  رطاـخ  هب  ندوب  دولآ  زمر  ماـهبا و  نیا  دـسریم  رظن  هب 
باتک و هدزاود  یلک  روط  هب  ادناتساک  بوتکم  ياههتشون  دنشاب . هتشاد  یعالطا  امش  يهتشذگ  زا  نارگید  دیابن  هک  ارچ  تسا ، یصخش »

. تسا هدیسر  پاچ  هب  نونک  ات  لاس 1968  زا  هک  تسیاهرامش  راهچ  يهمانهام  هرود  کی 
. تسا یکیزکم  گرزب  رگوداج  میلاعت  یناوخ  زاب  یسانشزاب و  يوس  هب  يهزاورد  عقاو  رد  يو  ياهباتک 

هب ازمهوت  ییوراد  هایگ  دنچ  يهرابرد  قیقحت  هناسانش و  مدرم  تاعلاطم  يارب  راک  عورش  رد  تسا ، یسانش  مدرم  صصختم  هک  ادناتـساک 
ناوتیم وا  راثآ  زا  درک . وگزاب  دوخ  راثآ  رد  ار  یتسوپ  خرـس  يرگوداـج و  ناـفرع  تیاـهن  رد  اـما  تفر . یکیزکم  ناتـسوپ  خرـس  ناـیم 
مسینمش نارحاس  ای  اهکتلوت  ياهرواب  ياههشیدنا و  يرکف و  ینابم  زا  هچنآ  يرکف  ینابم  درب . مان  ار  باقع  ناغمرا  ییوداج و  تاکرح 

. تسا ناوارف  تفای  تسد  اهنادب  ادناتساک  ياهباتک  رد  ناوتیم 
يوگتفگ ندرک  فقوتم  ناهج ، ناسنا و  نید ، رادتقا ، ناهایگ  يونعم ، تقیرط  رد  ناوتیم  ار  ناوخ  نود  يرحاس  يرکف  ینابم  نیرتمهم 

حور و يدـیرجت  ياههتـسه  باقع و  تاضویف  ندرک ، راکـش  نیمک و  سفن ، تیماـمت  تردـق و  نیموس  نیمود و  نیلوا ، اـیند ، ینورد و 
. درمش رب  کیناگرا  ریغ  ای  یلآ  ریغ  تادوجوم 

اههزومآ
؛ دومن یفرعم  يرحاس  نافرع  ناوتیم  هصالخ  روط  هب  روحم  ود  رد 

. تسا تعیبط  ایند و  ناهنپ  قیاقح  ندید  تریصب  زا  روظنم  تریصب : . 1
تعیبط يورین  زا  هدافتسا  هار  دبای ، تسد  نآ  هب  یـسک  رگا  هک  تسا ، یعیبط  ياههدیدپ  تقیقح  اهتیفرظ و  تفایرد  یگدامآ  تریـصب ،

. دریگب هرهب  اهنآ  تردق  زا  دوخ  هدارا ي  هب  نآ  زا  دناوتیم  دوشیم و  هدوشگ  شیور  هب 
: دنیوگیم اهنآ 

. دننک راک  دیابن  زگره  نم  ناوج  دارفا  »
تریـصب نامه  ایؤر  زا  دارم  دـیآیم » تسد  هب  ایؤر  رد  هراومه  تمکح ، دـنبای و  تسد  اهایؤر  هب  دـنناوتیمن  دـننکیم ، راک  هک  یناـسک 

. تسا ایند  زومر  هب  تبسن 
. تسا تخانش » درم   » ماقم هلمج ، زا  تسا  مزال  یبتارم  كولس  يارب  رادتقا : . 2

. دوشیم تفرعم ) لـها   ) تخانـشدرم دوـش ، قـفوم  راکـش  نیا  رد  رگا  دوریم . راکـش  هب  هک  تسیـصقنیب  یچراکـش  وـج  گـنج  کـی 
تیادـه اهنآ  اب  دریگیم و  راک  هب  ار  ناهج  ياهورین  هدرک و  فقوتم  ار  ایند  هک  یـسک  ینعی  تسا ؛ يرگوداج  رادـتقا  بتارم  نیرتنییاـپ 

. دوشیم
کتلوت

. تسا داژن  ای  موق  کی  مان  زا  هتفرگرب  کتلوت 
يونعم تفرعم  ظفح  تیادـه و  جـنر و  زا  ییاهر  يارب  شیپ  لاس  نارازه  هک  دـندوب ، دـنمدرخ  ینادرم  ناـنز و  ناـنآ  هدـمآ  اههتـشون  رد 
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حتف زا  دـعب  اما  دـندادیمن ، رارق  نادرگاش  رایتخا  رد  ار  بلاطم  یتحار  هب  اه ) لاوان   ) ناداتـسا ناـفرع  نیا  رد  دـندوب . هدـمآ  دـیدپ  ناـسنا 
هب دـندوزفا . دوخ  يراک  یفخم  رب  هک  دـش  ياهنیمز  تفرگ  تروص  کتلوت ، نازومآ  ون  زا  هک  يدایز  ياههدافتـسا  ءوس  اکیرما و  يهراـق 

لاقتنا يارب  یبسانم  يهنیمز  يزور  دـندرک ، ینیب  شیپ  اهکلوت  ناگرزب  تفای . لاقتنا  هنیـس  هب  هنیـس  ناـنآ  بلاـطم  هک  دوب  تهج  نیدـب 
. دیسر دهاوخ  ارف  نانآ  ياهتمکح 

: زا دنترابع  کتلوت  ياههزومآ  اههزومآ 
مه باوخ  رد  دـنیبیم ، ایؤر  يرادـیب  رد  ناسنا  . » تسین ایؤر  کی  زج  يزیچ  میونـشیم ، مینیبیم و  هک  هچ  ره  هک  دنتـسه  لئاق  اـیؤر : . 1

« تسا ایؤر  ندید  لاح  رد  زور  هنابش  مامت  رد  هظحل و  ره  نهذ  تسا و  نهذ  مهم  تیلاعف  ندید  ایؤر  يرگید . يایؤر 
: دناهدومن حرطم  شیپ  لاس  رازه  هس  ار  يونعم  شنیب  قشع و  شمارآ ، يداش ، يارب  شور  هس  . 2

يرابغ درگ و  دوشیم  ببـس  یهاگآ  میدرگیم . هچ  لابند  هب  میا و  هدمآ  اجک  زا  مینادـب  دـیاب  ندوب  دازآ  يارب  یهاگآ : رب  طلـست  فلا )
. تسا ایؤر  رد  هک  دباییم  رد  تروص  نیا  رد  ناسنا  دور ، رانک  هتفرگ  ارف  ار  ام  نهذ  فارطا  هک 

ندیشخب مظن  ینوگرگد  فده  میراد . زاین  شور  نیا  هب  میهد  رییغت  هنوگچ  ار  یگدنز  ياهایؤر  هک  نیا  يارب  ینوگرگد : رب  طلـست  ب )
. تسا نورد  يادص  اهیناماس و  رسیب و  هب 

. تسا تین  نامه  قشع  زا  دارم  قشع : رب  طلست  ج )
، داد ماجنا  یلمع  هاگره  دوشیم و  یکی  تیهولا  اب  ناسنا  نامز  نیا  رد  میاهتفای . طلست  اهایؤر  مامت  رب  میتفای ، طلـست  اهایؤر  هب  هک  ینامز 

. تساهکتلوت ییاهن  فده  ناسنا و  تیاغ  نیا  تسا و  تیهولا  زا  ینایب  وا  لمع 
. تسا ینوگرگد  رب  طلست  ینافرع ، شور  هس  نیا  نیب  رد  اهشور  نیرتمهم  هناگ  راهچ  قاثیم 

؛ تسا حرطم  گرزب  قاثیم  راهچ  اهکتلوت  رد 
( کی

. تسا شنیرفآ  قلخ و  يارب  ییورین  مالک  هک  ارچ  تسا ، قاثیم  نیرتمهم  هک  دینکن ؛ هانگ  دوخ  مالک  اب 
( ود

يدروم رد  دیریگب . دوخ  هب  دیابن  ددرگیم و  رب  وا  دوخ  هب  شحف  نیا  دومن ، یکاته  امش  هب  یسک  ره  دیهدن ؛ تبـسن  دوخ  هب  ار  زیچ  چیه 
نورد رهز  تروص  نیا  رد  دیریگب ، دوخ  هب  ار  يزیچ  امـش  رگا  یلک  روط  هب  دیریگب . دوخ  هب  دـیابن  ار  نآ  زین  نتـشاد  یمارگ  ار  امـش  هک 

. تسا هدش  راتفرگ  خزود  يایؤر  ماد  هب  وا  دباییم و  نایرج  ناسنا 
. تسا یلوا  قاثیم  دروآ  هر  يدعب  ياهقاثیم  مود و  قاثیم 

( هس
تـسا تاروصت  حالـصا  قیرط  زا  دراد . اهنامگ  سدح و  تسردان ، ياهیبایزرا  رد  يهشیر  اههودنا  مغ و  مامت  دـینکن ؛ لطاب  تاروصت 

. دیامن رارق  رب  ار  هطبار  نیرتهب  دارفا  اب  دناوتیم  تشادن ، نارگید  هب  تبسن  ینامگ  يدرف  رگا  ینامز  تفای . طلست  نارگید  رب  ناوتیم  هک 
( راهچ

هتـشاد ار  شالت  تیاهن  هاگ  ره  تشاد . دـیهاوخن  ینامیـشپ  ساسحا  زگره  هک  ارچ  دـیریگ ؛ راکب  ار  دوخ  شـالت  ناوت و  نیرتشیب  هراومه 
تروص نیا  رد  دوشیم . یضار  دوخ  زا  درف  هک  تسنیا  الاب  شالت  دمایپ  نیرتهب  تشاد . دیهاوخ  يروشرپ  الاب و  يهزیگنا  ساسحا ، دیشاب 

. دشابیمن شاداپ  لابند  هب  دوشیم و  تشذگ  لها 
. تسا هایس  نزوگ  مان  هب  یصخش  نایرج  نیا  راذگ  هیاپ  سدقم  ُقپچ  ای  وس 

نآ زا  هک  دومن  بسک  یصاخ  ياهورین  شیاه  دوهش  زا  وا  دوب و  هدیسر  وا  هب  شدادجا  زا  هک  دوب ، یـسدقم  ملع  ياراد  وا  دوشیم  هتفگ 
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، تسا یتسوپخرـس  تیموق  گنهرف و  هب  طوبرم  هک  یـصاخ  ياهیگدـیچیپ  مغر  هب  وس  نافرع  اـههزومآ  درب . هرهب  شموق  يزورهب  يارب 
، تسد رَـس  تشوگ  ناسنا ، عون  دامن  دراد . دوخ  رد  ار  زیچ  همه  دـشابیم و  ناهج  لک  دامن  هک  تسا ، شیمواـگ  دـننامه  تفگ  ناوتیم 

. تسا شیم  واگ 
. تسا سدقم  اهوس  دزن  رایسب  تشوگ  نیا 

. تسا تسادق  ياراد  زین  شنیرفآ  لک  شیمواگ و 
. دنکیم لصو  نامسآ  هب  ار  ناسنا  هک  تسیتقیقح  گرزب و  یشیوخ  زمر  نیمز ، يور  ياهیشیوخ  مامت  اهوس  دزن 

. تسا سدقم  ُقپچ  نامسآ ، هب  ناسنا  لاصتا  دامن 
: دراد هلحرم  هس  ُقپچ  نییآ 

. سدقم ياههایگ  يهلیسو  هب  دود  اب  هب  ریهطت  . 1
. دریگ رب  رد  ار  ملاع  یمامت  هک  نیا  يارب  قپچ  شرتسگ  . 2

دقن قپچ . شتآ  رد  ملاع  لک  ندرک  ینابرق  . 3
؛ مینکیم نایب  رظنم  ود  زا  ار  نآ  دشابیم و  یبتکم  نورد  تهج  زا  رتشیب  بتاکم  نیا  هب  دقن 

. یتسوپ خرس  ياهنافرع  ینابم  لصا  صوصخ  رد  فلا - 
یلاکشا نیرتیئانبم  زا  یتسوپ  خرـس  نافرع  دقن  میهدیم . رارق  دقن  يهتوپ  رد  یتسوپ  خرـس  نافرع  نایرج  هس  هناگ  ادج  تروص  هب  ب - 

. تسا ترطف  نتشاگنا  هدیدان  تسا ، دراو  نافرع  نیا  رب  هک 
. تسا راپس  هر  دوخ ، تالکشم  لابند  هب  اهنت  ناسنا  نایرج  نیا  رد 

. تسا هتفاتش  ایند -  بارس -  يوس  هب  دربب ، هانپ  همشچ  هب  هکنیا  ياج  هب  زین  دروم  نیا  رد  هتبلا 
. تسا هدش  هتشاگنا  هدیدان  یتسه ، قلاخ  لباقم  رد  عوضخ  یبلط و  لامک  یئوجادخ ، لیبق  زا  دارفا  يرطف  ياهزاین  نافرع  نیا  رد 

: ندوب هجاوم  لکشم  ود  اب  دنتفاییم ، رد  ار  یناسنا  ترطف  اهنآ  هچ  رگا  رگید  فرط  زا 
ناسنا زا  عماج  لماک و  تخانش  مدع  . 1

نافرع نیا  هجیتن  رد  دـنهدب . دنتـسناوتیمن  اهزاین  نیا  هب  یبساـنم  خـساپ  هک  تسا  نآ  دـیآیم -  رب  لوا  لاکـشا  زا  هک  مود -  لاکـشا  . 2
دنامیم و یقاب  هدروخن  تسد  هوق و  تروص  هب  ناسنا  ياهدادعتسا  هک  نیا  رتمهم  دیامن و  هابـشا  ییاسانـش و  ار  ناسنا  ياهزاین  دناوتیمن 

. دیسر دنهاوخن  ییافوکش  دشر و  هب  ماگنه  چیه 
مامت دنکیم ، لابند  ناسنا  هک  يونعم  يهمانرب  هشیدنا و  هک  تسا  مزال  يونعم  یبای  ماک  يارب  هک  دیآیم  رب  دش ، هتفگ  دقن  رد  هچ  نآ  زا 
دیاب دناشن ، ورف  ار  یناحور  شطع  یتسار  هب  هک  یتیونعم  دهد ؛ شـشوپ  ار  ترطف  داعبا  مامت  هتخانـش و  یتسرد  هب  ار  يرطف  ياهشیارگ 
روما نیا  دناوتیمن  یتسوپ  خرس  نافرع  دروآ و  ناغمرا  هب  ناسنا  يارب  اج  کی  ار  رورـس  رون و  تیـشخ ، قشع ، دیما و  شمارآ ، يدازآ و 

يرحاس نافرع  دقن  دناشوپب . لمع  عماج  ار 
یلـصا تیـصخش  دوجو  هک  ياج  ات  دـناهدومن ، دادـملق  رایع  مامت  یبدا  قراس  کـی  ار  يو  ادناتـساک  راـثآ  یبرغ  نادـقتنم  زا  یـضعب  . 1

. دناهدرب لاؤس  ریز  ار  ناوخ » نود   » ینعی وا  ياهباتک  ناتساد و 
یلاح رد  دنکیم ، یفرعم  بیدا  ار  شردپ  دیامنیم . یفرعم  لیزرب  لها  ار  دوخ  وا  اما  تسا ، ورپ  لها  وا  دهدیم  ناشن  زین  دانسا  یخرب  . 2

. تسا هدوب  زاس  الط  دنیوگیم  یخرب  هک 
هتـشاد یعالطا  دـیابن  امـش  يهتـشذگ  زا  یـسک   » هک تسا  داقتعا  نیا  لولعم  میریذـپب  هنانیب  شوخ  میهاوخب  ار  تاضقانت  ماـهبا و  نیا  رگا 

. دشاب
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. دنک ریزارس  ریوزت  غورد و  يداو  رد  ار  درف  ات  تسیبسانم  رتسب  شرگن  عون  نیا  دننادب !؟ دیابن  يزیچ  وا  هتشذگ  زا  نارگید  ارچ  یتسار  هب 
. دشابیم کتلوت  نافرع  یتح  نایدا و  تاروتسد  لقع ، فالخ  رب  هک  یغورد 

، تسا میلاعت  نیا  زا  ییاهشخب  يواح  يو  راثآ  زا  کی  ره  رگید  نایب  هب  تسا ، ینورد  ماجـسنا  هنوگ  ره  دقاف  ادناتـساک  یتفرعم  ماظن  . 3
. دنسریم رظن  هب  رگیدکی  اب  ضقانت  رد  یتح  هکلب  دنرادن ، یناوخ  مه  اب  اهنت  هن  هک 

هنوگ نیا  ار  تیونعم  هب  ندیسر  هار  دندومنیم و  هدافتسا  ازمهوت  ناهایگ  زا  تیونعم  هب  ندیسر  يارب  ادتبا  رد  نافرع  نیا  رد  لاثم  روط  هب 
. دومن یفرعم  ریوزت  هلیح و  ار  نآ  ادناتساک  دعب  اما  دندومنیم . فرعم 

ماـن اـضف  رد  رفـس  نادـب  یخرب  هتـشاد و  دوجو  ازمهوت  ناـهایگ  زیگنا  لاـیخ  یمهوت و  تاریثأـت  هراـبرد  هک  ییاهدونـش  تفگ و  همه  اـب 
تافـشاکم اب  دریگیم  تأشن  اهنآ  ناداتعم ب  ناگدننک و  هدافتـسا  مارآان  ناور  زا  هک  زیمآ  مهوت  تالاح  نیا  طابترا  زگره  اما  دناهداهن ،

. تسا هدشن  صخشم  هنافراع  هناکلاس و 
ینافرع هفشاکم  یقیقح و  تفرعم  دیاب  ار  دیآیم  تسد  هب  هناداتعم  سوه  اوه و  نماد  ریسا  هدارایب و  ناسنا  يارب  یتالاح  نینچ  ًاعقاو  ایآ 

؟ داهن مان 
يور اـهنآ  زا  ادناتـساک  ارچ  تسا  هدوب  لـیخد  کـلاس  تفرعم  يوـنعم و  شنیب  ندوـشگ  رد  ًاـعقاو  ناـهایگ  نیا  ادناتـساک  رظن  هب  رگا  . 4
رگا دناهدوب !!؟ لوغـشم  اهنادب  لاس  تدـم 10  هب  ارچ  دناهتـشادن  يونعم  مشچ  ندـش  هدوشگ  رد  یتلاخد  اـهنآ  رگا  تسا و  هدـش  نادرگ 

ياههتفگ هب  راب  رگید  ناوتیم  ینانیمطا  هچ  اب  ناوتیم و  هنوگچ  سپ  دوب ، هتفرگ  ار  ام  ناـماد  هابتـشا  يرادـنپ  ادـتبا  رد  هک  دـننک  مـالعا 
ینید فراعم  رد  توافت  ریاغت و  مدـع  نآرق  رد  دـنوش ؟ فقاو  شندوب  اـطخ  هب  يزور  زین  اـهنآ  رگید  ياـههتفگ  اـی  درک و  داـمتعا  اـهنآ 

: دراد نآ  تیناقح  رب  تلالد 
، دوب ادخ  ریغ  يوس  زا  رگا  دنـشیدنایمن !؟ نآرق  هرابرد  ایآ  ًاریثَک ؛ ًافالِتْخا  اِهیف  اوُدَـجََول  ِهَّللاِْریَغِدـْنِع  ْنِم  َناکَْول  َو  َنآ  ْرُْقلا  َنوُّرَبَدَـتَی  الَفَأ  »

. دنتفاییم نآ  رد  یناوارف  فالتخا 
یتدـحو رد  ار  تعیبط  يورین  دوشیم و  تعیبط  يورین  رد  یناف  هک  تسا  نآ  دـتفایم  قافتا  يرحاـس  فراـع  يارب  هک  هلحرم  نیرخآ  . 5

. دنکیم دوهش  هچراپ  کی 
نافرع رد  هک  یفراع  کی  ور  نیا  زا  دوش . هصالخ  دیاب  تعیبط  رد  زین  دـشر  تیاهن  دوش ، میـسرت  تعیبط  رد  تکرح  تیاهن  هک  یماگنه 

. تسا هتفای  یگچراپکی  تعیبط  اب  هک  تسنیا  درک  میهاوخ  هدهاشم  يرحاس 
هب ات  اجک  زا  هلصاف  نیبب  ور  نیا  زا  ددرگیم ، هناگی  تاذ  نآ  لالج  لامج و  يهنیآ  دوشیم و  ادخ  رد  یناف  فراع  یمالسا  نافرع  رد  اما 

. تسا اجک 
. تسا یناهج  يورین  اب  داحتا  رد  گرم  شریذپ  سپس  تایح و  موادت  ظفح و  نافرع ، نیا  فده  . 6

افوکش ار  ناسنا  تمظع  زا  هیواز  مادک  دشاب و  هتشاد  دناوتیم  یناسنا  تخانش  ياقترا  یتفرعم و  ریس  رد  یشزرا  هچ  فده  نیا  یتسار  هب 
؟ دزاسیم

یتسوپ خرس  نافرع 

نود  ) ماـن هب  یتسوپ  خرـس  ریپ  زا  ادناتـساک  سولراـک  هک  تسییاهـشزومآ  هب  رظاـن  تسا ، هتفرگ  ماـن  یتسوپ  خرـس  ناـفرع  زورما  هچ  نآ 
. تسا هداد  رشن  هتشاگن و  باتک  هدزای  رد  هتفرگ و  ارف  ناوخ )

ناونع هب  یتسوپ  خرس  نافرع  زا  یهاگ  هک  اج  نآ  ات  دراد ، هتـشاد و  مه  رایـسب  هدنناوخ  تسا و  هدش  همجرت  یـسراف  هب  اهباتک  نیا  یمامت 
. دوشیم دای  روشک  یگنهرف  ياهنایرج  زا  یکی 
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نیا تسا و  راوشد  یسب  ناوخ ، نود  بتکم  یلمع  يرظن و  ياههزومآ  یهد  ناماس  عمج و  هک  دنادیم  یبوخ  هب  ادناتساک ، راثآ  هدنناوخ 
. تسا هتفرگ  ماجنا  رایسب ، یتساک  اب  دنچ  ره  راتشون  نیا  رد  هک  تسیراک 

. تسا هتفرگ  ناماس  تسویپ ، کی  شخب و  راهچ  رد  هتفر ، رتارف  هلاقم  کی  مجح  زا  هک  رضاح ، شهوژپ 
: لوا شخب  ● 

تایلک
. دوب سلجنآ  سول  هاگشناد  یسانش  مدرم  هتشر  يارتکد  يوجشناد  ادناتساک ، سولراک  لخدم :

. دروآ مهارف  نادرگناور  ازمهوت و  ناهایگ  هرابرد  ییاهیهاگآ  شیوخ ، يارتکد  هلاسر  يارب  ات  دنکیم  رفس  کیزکم  هب  لاس 1960  رد 
، اهوراد نیا  دروم  رد  رهاظ  هب  هک  سویتام ) ناوخ  نود   ) مان هب  یتسوپ  خرس  ریپ  اب  شتسود  طسوت  انوزیا ، رد  سوبوتا  هاگتسیا  رد  اضق  زا 

دعب هام  دـنچ  دریذـپیم . وا  دـنکیم و  توعد  شاهناـخ  هب  ار  وا  ناوخ  نود  دوشیم . انـشآ  تشاد ، ییاـهیهاگآ  تسنادیم و  ییاـهزیچ 
تیصخش و بذج  تدش  هب  ادناتساک  دوشیم و  رادیدپ  ود  نآ  نیب  يراوتسا  فرژ و  یتسود  ددرگیم . زاب  کیزکم  هب  يو  رادید  يارب 

. ددرگیم ناوخ  نود  میلاعت 
رد دوخ  يوزرآ  زا  ادناتـساک  بیترت ، نیدب  تسا و  رحاس  کی  یناهن و  یتفرعم  بحاص  هک  دزاسیم  راکـشآ  ناوخ  نود  لاس 1961  رد 

انشآ يرحاس  رارـسا  اب  ات  دریذپیم  ار  ناوخ  نود  يدرگاش  دشکیم و  تسد  مک ، مک  نادرگناور ، ناهایگ  هرابرد  تاعالطا ، يروآدرگ 
نارحاس اب  ادناتساک  تدم  نیا  رد  ددرگیم . میـسقت  مه  زا  يادج  هرود  هس  هب  هک  دماجنایم  ازارد  هب  لاس  هد  وا ، شزومآ  نارود  ددرگ .

. ددرگیم انشآ  زین  ادنیرولف  وراتخ و  نود  نوچ  يرگید 
شايدرگاش نارود  رد  هک  ییاـههبرجت  حرـش  ناوخ و  نود  ياـههزومآ  زا  تسیـشرازگ  میناوخیم ، ادناتـساک  باـتک  هدزاـی  رد  هچ  نآ 

. تسا هتشاد 
: زا دنترابع  یلصا  نابز  هب  رشن  بیترت  هب  ادناتساک  راثآ 

(. 1968  ) ناوخ نود  تامیلعت  . 1
(. 1971  ) رگید یتقیقح  . 2

(. 1972  ) وس رگید  هب  رفس  . 3
(. 1974  ) تردق ياههناسفا  . 4

(. 1977  ) تردق هقلح  . 5
(. 1981  ) باقع هیده  . 6

(. 1981  ) نورد زا  یشتآ  . 7
. توکس تردق  . 8

. ینیب باوخ  رنه  . 9
. نامز خرچ  . 10

. ییوداج تاکرح  . 11
. تسا هدشن  رکذ  ریخا  باتک  راهچ  همجرت  رد  یلصا  نابز  هب  رشن  خیرات 

ار اهنآ  زا  کی  ره  اما  تسا ؛ مزال  اهنآ  هعلاطم  یتسوپ  خرـس  نافرع  يرحاس و  نییآ  كرد  يارب  هک  دناهعومجم  کی  اهباتک ، هلـسلس  نیا 
رد نآ  ناـمز  بیترت  هب  ار  دوـخ  ياهـشزومآ  ادناتـساک  هک  ارچ  درب ؛ هرهب  دـناوخ و  ناوـتیم  زین  نآ  رخأـت  مدـقت و  نتفرگ  رظن  رد  نودـب 
هب هک  تسیهاـگن  هنوـگ  رد  اـهباتک  نیا  یگژیو  دراد . رظن  وا  شزوـمآ  نارود  ماـمت  هـب  شباـتک  ره  هـکلب  تـسا ، هدرکن  ناـیب  شیاـهباتک 
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. دراد اهشزومآ 
ادناتساک راثآ  یگدنز و  یسررب  فلا 

. تسا هتفر  ورف  ماهبا  زا  ياهلاه  رد  شیاهباتک  نوچمه  ادناتساک ، بسن  لصا و 
: تسا هتفگ  دوخ  وا 

تسورپ و رد  دلوتم 1925  وا  هک  تخاس  شاف  لاس 1973  رد  میات  هلجم  اما  تسا ؛ هدمآ  ایند  هب  لاس 1935  رد  هدوب و  لیزرب  شهاگداز 
. دوب نآ  رب  هاوگ  اکیرما ، هدحتم  تالایا  هب  يو  ترجاهم  هب  طوبرم  دانسا 

. تسا هدرک  یفرعم  رگرز  زاس و  تعاس  ار  وا  ردپ  شرسمه  اما  تسا ، هدوب  تایبدا  داتسا  شردپ  هک  تسیعدم  دوخ  وا 
: تسا هتفگ  دوخ  وا 

شاهرابرد رگیدـکی  اب  هک  دوب  یعوضوم  اهنت  يروزار  هک  تسیعدـم  يو  نیـشیپ  نز  اما  درادـن ، هناروزار  ياهبتکم  اهنییآ و  هب  ياهقـالع 
دناهتفرگ و ادناتـساک  يزادرپغورد  رب  يدهاش  ار  اهدروم  نیا  ادناتـساک ، راثآ  نارگداقتنا  ناریگ و  هدرخ  زا  يرایـسب  میدرکیم . وگتفگ 
مهوت و لصاح  ار  وا  ياهباتک  هدرب و  کش  ناوخ ، نود  مان  هب  يدشرم  دوجو  هب  تبسن  هک  اج  نآ  ات  يو . ياهباتک  ندوبن  یعقاو  رب  یلیلد 

. دناهدروآ رامش  هب  ادناتساک  يزادرپ  لایخ  تردق 
دوجو ناوخ  نود  ياههزومآ  رد  هک  دننادیم  راوتسا  یلصا  رب  شیوخ  هتشذگ  حرـش  رد  ار  ادناتـساک  ییوگ  فالخ  يو  هب  نادنمرواب  اما 

هم ییاضف  رد  زیمآرارـسا و  دیاب  تفرعم ، راتـساوخ  یگدـنز  لصا ، نیا  هیاپ  رب  دوشیم . یـصخش ) هتـشذگ  یفن   ) هب ریبعت  نآ  زا  هک  دراد 
ببس کلاس ، یگدنز  زا  نارگید  یهاگآ  دنشاب . ربخیب  وا  هتشذگ  لاح و  عضو  کلاس و  یگدنز  رارسا  زا  نارگید  دشاب و  روانش  دولآ ،
نانآ تشادمـشچ  ربارب  دوشیم  ریزگان  وا  دنـشاب و  هتـشاد  مشچ  وا ، زا  هژیو  یکولـس  راتفر و  نانطومه  نایانـشآ ، ناـنگمه ، هک  دوشیم 

. دنک راتفر 
زا دـنام و  راتفرگ  دـمانیم ، یعقاو  ریغ  یفیـصوت و  ار  نآ  ناوخ  نود  هک  ییایند  ماد  رد  نانچمه  کـلاس  هک  دـش  دـهاوخ  ببـس  رما  نیا 

. دراد ساره  نآ  زا  یتخس  هب  ادناتساک  هک  تسیزیچ  نامه  نیا  دتسیا و  زاب  تقیقح  هب  ندیسر 
ینیبناـهج ناوخ و  نود  زا  یهاـگآ  يارب  وس  ره  زا  هک  دوـب  یناواـکجنک  هوـبنا  ندرک  درـسلد  دوـخ و  تیوـه  ظـفح  ادناتـساک ، هدـیقع 

ناینار تراگرام  مناـخ  اـب  هیوـناژ 1960  رد  هک  وا  تفرگ . هلـصاف  دوـخ  کـیدزن  ناتـسود  زا  یتـح  وا  دـندزیم . رـس  وا  هـب  وا ، ییوداـج 
شرـسمه ياهـشسرپ  خـساپ  رد  يو  داد . قالط  ار  وا  ربماـسد 1973  رد  دـش و  ادـج  وا  زا  نئوژ 1960  رد  دوـب ، هدرک  جاودزا  ادناتـساک 

: دیوگیم
نیا منک . هدافتـسا  يرحاس  نتخاس  ربتعم  يارب  ملع  زا  هک  تسا  نآ  لثم  منک ، دییأت  وت  هب  يرامآ  نداد  اب  ار  ما  یگدـنز  یـسرپیم  یتقو  )

(1 . ( ) دزاسیم امن  تفاسم  ام  همه  زا  دیابریم و  ار  نآ  ییوداج  تلصخ  رما 
يداع و ملاع  هب  طوبرم  هک  اج  نآ  ات  هک  دیسر  میهاوخ  ياهطقن  هب  مینکیم ، ذوفن  ناوخ  نود  ياهـشزومآ  يافرژ  هب  یتقو  نیا ، رب  نوزفا 

یملع يدام و  ياههشیدنا  ساسا  همه  مینک ، نیقی  اهـشزومآ  نآ  هب  رگا  تسین و  دب  بوخ و  غورد و  تسار و  نیب  یقرف  تسام ، سوملم 
فیصوت درواتـسد  هک  تسیعقاو  ریغ  يایند  هب  طوبرم  اهنیا  همه  اریز  دوریم ، لاٌوس  ریز  یملع  لوصا  نیرتنشور  یتح  دزیریم و  ورف  ام 

. تسام نهذ  درکراک  ینورد و  يوگتفگ  هجیتن  اههریت و  مه  ریسفت  و 
. ( دناهدرک لقن  نامیارب  لوا  زور  زا  هک  تسا  هدش  داجیا  یفیـصوت  اب  ام  يارب  ایند  تسین . شیب  یمهوت  مینکیم  هدهاشم  هک  ییایند  نیا  )

(2)
: دنکیم رارقا  رگید  ياج  رد 

متـسیس اـب  اریز  دـشابن ؛ راـگزاس  ناسانـش  مدرم  ياهیـسررب  اهـشهوژپ و  اـب  تسا  نکمم  تسین و  نادـنیاپ  دوخ  نانخـس  ندوب  تسار  رب 
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(3 . ) دسیونیم تخانش  زا  يرگید 
هلاسر هتفرگ و  اـینرفیلاک  هاگـشناد  زا  یـسانش  مدرم  يارتکد  هجرد  لاـس 1973  رد  ادناتـساک  هک  تسنیا  تسیعطق  هچ  نآ  نیا ، دوجو  اـب 

اب ياهلاس 19601971  رد  وا  هک  دوب  ییاـههبحاصم  ندیـشک  هتـشر  هب  نداد و  ناـماس  طبـض ، رطاـخ  هب  دـش ، هتفریذـپ  هک  مه  وا  يارتکد 
. تسا هتشاد  ناوخ  نود  مان  هب  یتسوپ  خرس  درمریپ 

تفر شورف  هب  ناهج  رساترس  رد  هاتوک  ینامز  رد  اهنآ  زا  هخسن  اهنویلیم  راشتنا ، زا  سپ  هک  دوب  وا  هیلوا  ياهباتک  هیامتسد  اههبحاصم  نیا 
. دیرفآ یناوارف  لاجنج  و 

. دنکیم زاغآ  خیرات  کی  رکذ  اب  ار  یثحب  ره  ِدمآرد  شیپ  هدنسیون ، دنراد . هنایارگ  عقاو  یکبس  اهباتک ، نیا 
هدنـسیون دوخ  دـنک ، ارچ  نوچ و  ازفا  تریح  زیگنا و  تفگـش  راتفر  ناسک و  ياهتمارک  دروم  رد  هدـنناوخ  هک  نآ  زا  شیپ  نیا ، رب  نوزفا 

ناـمه دروآیم ، هدنـسیون  هک  ییاـهلیلد  دوشیم . روآداـی  نآ ، یپ  رد  ار  دوخ  یقطنم  دـیدرت  کـش و  ناوـخ و  نود  اـب  ار  دوـخ  هّجاـحم 
. درامش دودرم  ار  اهتمارک  نآ  ات  دیوجب  دانتسا  نآ  هب  تسا  نکمم  هدنناوخ  هک  تسییاهلیلد 

، یقطنم یهاگن  زا  اریز  دناهتـسناد ؛ هدنـسیون  ياهیفابرادنپ  يزادرپ و  لایخ  هدـییاز  ار  وا  ياهرظن  زاربا  نانخـس و  يرایـسب ، فصو ، نیا  اب 
یتسرد و دناوتیم  ياهدنناوخ  رتمک  هک  تسا  رود  هب  ندمتم  نردـم و  يایند  زا  دـسریم و  رظن  هب  لقع  اب  راگزاسان  نانچ  وا  ياههتـشون 

. دنکیم نارحاس  زیگنا  تفگش  ياهراتفر  هب  هراشا  هک  ییاهدروم  هژیو  هب  دنک ؛ رواب  ار  اهنآ  همه  ندوب  راددنس 
. دش هدناوخارف  هاگداد  هب  شیاههتشون  هرابرد  راب  کی  یتح  ادناتساک  هک  تسا  ینتفگ 

: دسیونیم ادناتساک  زا  عافد  رد  ( Dennis Timm  ) میت سیند 
قطنم نآ  تساوخ  اریز  دوش ، هدومزآ  یتخـس  هب  ناوخ  نود  رگید ) تیعقاو  ، ) یلدـج هچ  يروـص و  هچ  قـطنم ، طـسوت  دـسریم  رظن  هب  )

. دنک لصف  ّلح و  ار  اهیگنوگود  هک  تسا  فوطعم  ییوس  هب  تسرد 
یقاـب هدروـخن  تسد  دراد  ناـکما  هک  ییاـج  اـت  ار  یندـشن  ّلـح  هک  تسا  بلطم  نیا  رـس  رب  ثحب  ناوـخ ) نود  هاگدـید  زا   ) اـج نیا  رد 

(4 . ( ) میراذگب
يارب تسا و  راوشد  تدـش  هب  تسا ، يدوهـش  یکرد  یعدـم  هک  ناوخ  نود  ياههزومآ  مهف  لقع ، قطنم و  رازبا  اب  هک  تسا  نآ  تیعقاو 

. رتراوشد رایسب  ناوخ  نود  يایند  مهف  تسا ، لد  هار  زا  قیاقح  ندید  يدوهش و  فراعم  اب  انشآان  هک  یبرغ  نهذ 
كرد هب  یگتـسب  نآ  مهف  دـیلک  تسا و  رادروخرب  یـصاخ  نابز  تاحالطـصا و  زا  یناـفرع ، بتکم  ره  هک  نیا  لـیلد  هب  رگید ، يوس  زا 

. تسین يراوشد  زا  یلاخ  باب  نیا  رد  يرواد  زین  اهیقرش  ام  يارب  تسا ، نآ  رب  مکاح  یلک  ياضف  نابز و 
، ناوخ نود  تسین . یقطنم  هیجوت  یعون  زا  یلاخ  دخرچیم  نآ  لوح  وا  نانخـس  رگید  هک  ناوخ ، نود  یلـصا  نخـس  هک ، نیا  موس  هتکن 

: تسا رظن  نیا  رب 
. تسا یعقاو  ریغ  نیب  نورد  رحاس  کی  يارب  یعقاو و  رایسب  يداع  صخش  يارب  مینکیم  یگدنز  نآ  رد  ام  هک  ییایند 

نانچ ار  ایند  دنکیم و  يزاب  ار  ملعم  شقن  ام  يارب  دـنادب ، وا  دوخ  هک  نآ  یب  یـسک  ره  دـلوت ، زاغآ  زا  هک  تسنیا  ناوخ  نود  لالدتـسا 
(5 . ) دننیبیم ایند  مدرم  همه  هک  مینیبیم  هنوگ  نامه  ار  ایند  زین  ام  يور  نیا  زا  دهدیم . حرش  ام  يارب  دننیبیم  نارگید  دوخ و  هک 

. دنکیم دیلوت  زاب  يرادساپ و  ار  یمهوت  يایند  نیا  ینورد ، يوگتفگ  رد  زین  ام  نهذ 
يوگتفگ دوخ و  نهذ  وا  دـنیبیم . ریـسفت  فیـصوت و  هطـساو  نودـب  ار  اـیند  ( Man of Knowledge  ) تفرعم درم  ضوـع  رد  اـما 

. دنیبیم دیامنیم ، هک  روج  نآ  هن  تسه و  هکنانچ  ار ، تقیقح  لد ، هار  زا  هتخاس و  شوماخ  ار  شیوخ  ینورد 
اب هکلب  تسا ، راگزاسان  میلس  لقع  قطنم و  اب  اهنت  هن  هک  یتسردان  یهاو و  نانخس  تسا  رایسب  ادناتـساک ، ياهباتک  رد  نیا ، دوجو  اب  یلو 

شالت و مک ، تسد  ای  دیامنیم و  نکممان  حیحص ، هجو  رب  اههرازگ  اههیضق و  نیا  لمح  درادن و  يراوزاس  زین  يدوهـش  كرد  تساوخ 
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يربتس رون  هتشر  ار  شا  هدارا  ناوخ  نود  دنیبیم . ینارون  غرم  مخت  ناس  هب  ار  اهناسنا  تقیقح  وا  لاثم ، باب  زا  دهاوخیم ؛ رایسب  تمحز 
. تسا هدش  جراخ  شمکش  زا  هک  دمانیم 

. ددرگیم نیشام  ندش  نشور  عنام  دچیپیم و  لیبموتا  عمش  رود  ار  شا  هدارا  ناوخ  نود 
دوریم و…  رتارف  ناتخرد  زا  هک  دهجیم  نامسآ  هب  نانچنآ  ییاج  رد  وا 

. تسادناتساک نهذ  هدیرفآ  يزادرپ و  لایخ  درواتسد  اهتشاددای ، نیا  هک  مییوگن  هنانیبدب  هاگن  اب  رگا  ساسا ، نیا  رب 
. دشاب یعقاو  ياهشزومآ  یفابرادنپ  يزادرپ و  لایخ  زا  ياهتخیمآ  هک  میریذپب  دیاب  ار  لامتحا  نیا  مک  تسد 

اب ار  اهنآ  تسا و  هدرکن  هعجارم  دوخ  ياهتـشاددای  هب  زگره  اهباتک ، شراگن  ماگنه  رد  هک  دـنکیم  رارقا  شیاـهباتک  زا  یکی  رد  دوخ  وا 
(6 ! ) تسا هتشون  تخانش  زا  يرگید  متسیس 

هیام رپ  ششک و  رپ  نانچ  لایخ  هوق  هدیرفآ  هنازادرپلایخ و  ای  دنشاب ، یجراخ  دوجو  ياراد  نیتسار و  ادناتـساک ، ياهباتک  هچ  لاح  ره  هب 
فوسلیف ار  وا  زین  اکیرمآ  اـپورا و  رد  دـنیآیم . باـسح  هب  یناـفرع  یفـسلف و  تاـیبدا  رد  فرژ  ینوگرگد  زاغآرـس  هک  دـناهدش  هتـشون 

هنوگ نامه  وا  تشذگرد . هام 1377  تشهبیدرا  رد  ادناتـساک  ( 7  ) تفای ناوتیم  یفـسلف  ياهباتک  هسفق  رد  ار  شیاهباتک  دـنرادنپیم و 
زا رتشیب  یهاگآ  يارب  مرتحم  هدـنناوخ  ( 8  ) دش هدرب  کیزکم  هب  ندـش  هدـنازوس  زا  سپ  يو  دـسج  مارآ . زیمآرارـسا و  تسیز ؛ هک  دُرم 

ناینار تراگرام  مناخ  وا ، نیشیپ  رـسمه  هتـشون  ادناتـساک ، سولراک  اب  ییوداج  رفـس  باتک  هب  دناوتیم  ادناتـساک  ياهیگژیو  یگدنز و 
. دنک هعجارم  ادناتساک 

. تسا هتخادرپ  ثحب  هب  ادناتساک  ناگدننکداقتنا  ناریگ و  هدرخ  نافلاخم و  هرابرد  نینچمه  باتک  نیا  رد  هدنسیون 
ناوخ نود  هرابرد  ینخس  ب 

. دناهتسناد ادناتساک  لایخ  هتخادرپ  هتخاس و  ار  نآ  هداتفا و  نامگ  هب  ناوخ ، نود  نیتسار  یجراخ و  دوجو  رد  يرامش 
ياـههتفگ مـیراد ، يور  شیپ  ناوـخ  نود  یگدــنز  زا  یهاـگآ  يارب  هـک  یهار  اـهنت  اـیوگ  میرذــگب ، هـک  اـهیلد  ود  اــهنامگ و  نـیا  زا 

. دراد ربرد  ار  يو  یگدنز  زا  یکدنا  ياهینتسناد  یهاگآ و  تسا و  ناوخ  نود  ياهشزومآ  رتشیب  زین ، اههتفگ  نیا  هک  تسادناتساک 
گنج رد  شردپ  دـمآ . ایند  هب  کیزکم ، يانوزیرآ  رد  هتفرگ  رارق  اموی )  ) رد هک  دوب  یتسوپ  خرـس  سویتام ، ناوخ  نود  وا ، ياعدا  ربارب 

. دندرک گرزب  شنادنواشیوخ  دوب ، هلاس  هد  يا  هچب  هک  ار  ناوخ  نود  دش و  هتشک  اهیکیزکم  یکای و  موق  نیب 
. دش انشآ  وا  اب  دروخرب و  ( Julian  ) نایلوخ مان  هب  يرحاس  داتسا  هب  یگلاس  جنپ  تسیب و  رد 

. تسا هدروآ  ماود  لسن  جنپ  تسیب و  دنتشاد  اعدا  هک  درک  ینارحاس  بتکم  هب  توعد  ار  وا  نایلوخ 
. دوب کیزکم  رد  ییاپورا  نارجاهم  زا  یکی  رسپ  هکلب  دوبن ؛ تسوپ  خرس  نایلوخ 

هتخومآ وا  زا  ار  يرحاـس  تفرعم  شناد و  هتفریذـپ و  رثا  ( Elias Ulloa  ) آّویا سایلا  مان  هب  يرحاس  داتـسا  زا  يرفـس  رد  دوخ  ناـیلوخ 
. دوب

ار لاوان )  ) شقن مک ، مک  نآ ، رد  دندوب و  درم  نز و  يرامش  زا  بکرم  هک  دمآرد  نارحاس  زا  یهورگ  هقلح  رد  نیا ، زا  سپ  ناوخ  نود 
ییانـشآ رادـید و  راگزور ، نیا  رد  دـنهدیم . يرحاس  بتکم  رتهم  نادـشرم  ناداتـسا و  هب  نارحاس  هک  تسیبقل  لاواـن ) . ) دروآ تسد  هب 

اب وا  طـسوت  ناوخ ، نود  يرحاـس  ياـههبرجت  اهـشزومآ و  زا  يریگ  هرهب  رب  نوزفا  ادناتـساک  ددرگیم و  زاـغآ  ناوـخ  نود  اـب  ادناتـساک 
گرم زا  سپ  یتح  دریذـپیم و  ار  رثا  نیرتشیب  سویتام  ادـنیرولف ، وراـتخ و  نود  زا  ناـیم  نیا  رد  ددرگیم و  انـشآ  هقلح  رگید  نارحاـس 

(9 . ) دهدیم همادا  ادنیرولف  دزن  ار  دوخ  شزومآ  ناوخ ، نود 
تخس ردپ ، يرحاس  شناد  هب  ناوخ  نود  رسپ  هک  دیآ  یمرب  ادناتساک  ياهتیاکح  اهشرازگ و  زا  هتشاد و  ینادنزرف  رـسمه و  ناوخ ، نود 

. تسا هدوب  هقالعیب 
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شیالآیب هداس و  شایگدنز  دراد و  ذفان  رایسب  یهاگن  هک  دناسانشیم  زومرم  ششک  ياراد  بذاج و  یصخش  ار  ناوخ  نود  ادناتساک ،
ار وا  هک  دنکیم  لقن  ناوخ  نود  زا  ییاهتیاکح  یهاگ  ادناتـساک ، لاح  نیا  اب  درادن . یگتـسبلد  يزیچ  هب  يدوهـش  تفرعم  زج  هب  تسا و 
نآ ات  هاگ  ددنخیم و  گرم  ّدح  رد  هاگ  تسوا . كانتـشحو  اجیب و  ياههدنخ  هلمج  زا  دروآیم . شا  نییاپ  روآ  هدنخ  یکقلد  ّدـح  رد 
همه هب  ار  شیاهاپ  درپیم و  اج  زا  کچوک  ياههچب  لثم  مه  یتقو  دروخب و  نیمز  رب  شرس  تسا  کیدزن  هدش و  يراج  شکـشا  هک  اج 

. دهدیم ناکت  فرط 
سپ هک  دهدیم  هئارا  یتفگش  شرازگ  شگرم  زا  هدوب و  رـضاح  وا  گرم  ماگنه  رد  ادناتـساک  اما  تسین ، مولعم  ناوخ  نود  گرم  نامز 

رد نانچمه  ناوخ ، نود  تیـصخش  تسا و  كدنا  هدرک ، دای  ناوخ  نود  یگدنز  زا  ادناتـساک  هچ  نآ  نیا ، دوجو  اب  دمآ . دـهاوخ  نیا  زا 
. تسا هدنام  یقاب  ماهبا  زا  ياهلاه 

یخیرات ياههشیر  ج 
نهک گنهرف  يافرژ  رد  هشیر  میـسانشیم ، ناوخ  نود  ياههزومآ  زا  هتفرگرب  یتسوپ ،) خرـس  ناـفرع   ) ناونع هب  ار  نآ  اـم  زورما  هچ  نآ 

اهنآ 123 رامش  ( P. Rivet  ) هویر لپ  يوسنارف  رگ  شهوژپ  دروآرب  ربارب  هک  نانآ ، نابز  دننام  یتسوپ ، خرـس  ياهگنهرف  دراد . موق  نیا 
. تسا نوگانوگ  رایسب  تسا ، ینابز  هداوناخ 

رد هک  تسا  هتـشاد  دوجو  ییالاو  ياهگنهرف  نآ  راـنک  رد  تسا و  هدـید  دوخ  هب  یناوارف  ياـهگنهرف  هدرخ  یطـسو ، ياـکیرمآ  نیمزرس 
. تسا هدوب  میدق  يایند  مهم  ياهگنهرف  حطس 

. دناهتساخرب کتلوت )  ) موق زا  تفرعم  نابابرا  نارحاس و  نیتسخن  هک  تسا  رظن  نیا  رب  ناوخ  نود 
. دندش رقتسم  يزکرم  کیزکم  رد  دندمآ و  یطسو  ياکیرما  ياهزرم  یبرغ  لامش  زا  موق  نیا  یخیرات ، ياهشهوژپ  ساسا  رب 

يدالیم  1168 لاـس 851 -  زا  هک  تسا  هتـشاد  هاـشداپ  هد  اـهکتلوت ، ورملق  دنتـشاد . يرترب  مولع  رد  دـندوب و  دـنمرنه  ینا  مدرم  ناـنیا 
. دناهدرک تموکح 

نانهاک تشاد و  جاور  وداج  رحـس و  اهکتلوت  نایم  رد  نیا ، رب  نوزفا  دوشیم . هدرب  ماـن  يرایـسب  نادزیا  نایادـخ و  زا  گـنهرف  نیا  رد 
. تسا هدوب  ریطاسا  اههناسفا و  زا  نوحشم  نانآ  گنهرف  دنتشاد و  دنمجرا  یماقم 

زا و  تفای ؛ ناوتیمن  اهنآ  رب  یخیرات  يدهاش  هاوگ و  دهدیم ، تبسن  کتلوت  موق  هب  ناوخ  نود  هک  ییاهتنس  اهنییآ و  اهرواب ، زا  يرایسب 
رواب لاثم ، باب  زا  درادن ؛ اهنآ  هب  ياهراشا  ناوخ  نود  هک  تسا  هتشاد  جاور  اهکتلوت  نیب  رد  یـساسا  ياهرواب  زا  يرایـسب  يوس ، رگید 

(10  ) تسا هدش  هدناوخ  هدننیرفآ ) دزیا   ) لتآوکلاستک نایم  نیا  رد  دناهتشاد و  دنچ  ینایادخ  هب 
هک دروآ  رامـش  هب  ییاهگنهرف  هدرخ  هرمز  زا  ار  نآ  ناوتیم  تسا و  هدوبن  موق  نیا  هریچ  گنهرف  ناوخ  نود  ياههشیدـنا  ساـسا ، نیا  رب 

. تسا هدش  لماک  هتفای و  همادا  هنیس  هب  هنیس  یپایپ ، ياهلسن  لوط  رد  نارحاس  زا  یعمج  نایم  رد 
: دنکیم تیاکح  نایلوخ  لاوان  دوخ  داتسا  زا  ناوخ  نود 

: تسا رظن  نیا  رب  ناوخ ، نود  یلو  دراد . هنیشیپ  لسن  جنپ  تسیب و  وا  يرحاس  بتکم 
. دندرکیم یگدنز  اج  نآ  رد  اهییایناپسا  تسد  هب  کیزکم  ریخست  زا  شیپ  لاس  نارازه  قیتع ، دهع  نارگوداج 

يدارفا ناـنآ  دـنروآ . دوجو  هب  ار  يرگوداـج  یـساسا  دـعاوق  دنتـسناوت  هجیتن  رد  دـندوب و  هدرک  كرد  ار  اـهزیچ  ییاـیژرنا  رهوج  ناـنآ 
بلاط هک  دنادیم  ینارگ  حالـصا  ار  دیدج  نارگوداج  رگید  دوخ و  ناوخ  نود  ایند . لام  دنمزآ  يدام و  دـندوب ، درخیب  یلو  ناشخرد ،

شزومآ يرگوداج  ای  یمـسر و  نیب  لاف  ماقم  هاگ  چیه  يور ، نیا  زا  دنرادن و  یعامتجا  لغـش  چیه  دنتـسین و  يدام  هدافتـسا  هنوگ  چـیه 
. دنتفرعم هنشت  ناوخ ، نود  دننام  یناسک  هک  یلاح  رد  دندوب ، تردق  بسک  یپ  رد  رت ، شیب  میدق ، نارگوداج  نینچمه  دنباییمن . هدنهد 

زاین نآ  هب  تیؤر ، ناتـسآ  هب  ندیـسر  رد  ار  کلاس  هک  دننکیم  بلط  ور  نآ  زا  ار  رادتقا  یلو  دنزرویم  دـیکأت  رادـتقا  هریخذ  رب  هچ  رگا 
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. تسا
؟ میمانب هچ  ار  ناوخ  نود  بتکم  د 

مــسیلاوان نآ  يارب  ار  ماـن  نیرتبساـنم  يو  تـسخن  هـلهو  رد  دــهن . یماــن  دوـخ  تـفرعم  شناد و  رب  هـک  تـسا  هدیــشوک  ناوـخ  نود 
نوـچ ماـجنا  رـس  اـما  دیدنـسپن . مه  ار  اـهنآ  اـما  درک ؛ حرطم  مـه  يرگید  ياـهمان  تـسناد . مـهبم  ار  نآ  یلو  تفاـی ، ( Nahwalism)

: درک فیرعت  نینچ  دیمان و  يرحاس )  ) ار نآ  دبایب ، نآ  يارب  يرت  بسانم  مان  تسناوتن 
يژرنا هریخذ  يرحاس  تسین . نآ  هدـهاشم  كرد و  هب  رداق  اـم ، یلومعم  تفاـیرد  هک  تسییاـهزیچ  هدـهاشم  كرد و  ییاـناوت  يرحاـس  )

(11 . ( ) یشاب هتشاد  راک  رس و  دنتسین ، سرتسد  رد  هک  يژرنا  ياهنادیم  اب  ات  تسا ،
. تسا هدیزگرب  ار  ینمش ) نییآ   ) مان ناوخ  نود  هک  تسیعدم  نامز ) خرچ   ) شریخا باتک  رد  ادناتساک 

میلاعت ندـناوخ  وداج  زا  باتک  نیا  رد  اـما  دربیمن ، ینمـش  نییآ  نمـش و  زا  یماـن  دوخ ، نیتسخن  ياـهباتک  رد  ادناتـساک  هک  نآ  بلاـج 
. دنکیم زیهرپ  ادناتساک 

اریز درامشیم ؛ يزادرپ  لایخ  یفابرادنپ و  اب  هتخیمآ  ای  هنازادرپلایخ ، ار  ادناتساک  راثآ  هک  دشاب  يرظن  هدننک  دییأت  دناوتیم  بلطم ، نیا 
ياهاعدا یتسرد  ریخا ، ياـهباتک  هراـبرد  ینمـش  نییآ  حرط  تسادناتـساک و  شزومآ  هرود  همه  هب  رظاـن  ادناتـساک  ياـهباتک  زا  کـی  ره 

نآ اب  میسانشیم ، یبونج  ياکیرمآ  ياههلیبق  رد  ینمش  نییآ  نمش و  فیرعت  رد  هچ  نآ  نیا ، رب  نوزفا  دزاسیم . رادهشدخ  ار  ادناتـساک 
رد یمهم  هاگیاج  دـنرادروخرب و  ییالاو  نأـش  زا  اـههلیبق ، نیا  رد  اهنمـش  دراد . دوجو  رایـسب  قرف  یناـسان و  دـیوگیم ، ناوخ  نود  هچ 

نتفرگ راـیتخا  رد  دازوـن ، حور  تیوـه  نـییعت  شیاز ، ندرک  ناـسآ  ییوگــشیپ ، ناـگدرم ، يرواـی  يرگ ، ناـمرد  دـنراد . یلحم  هعماـج 
زا هلیبق  ظفح  گنج ، ماگنه  هب  رظنراـهظا  ناراـکفالخ ، دروم  رد  تواـضق  راکـش ، نییآ  ینید و  ياهنـشج  يراذـگرب  يوج ، ياههدـیدپ 

گرم زا  سپ  یتح  نانآ  تسا و  نمـش  کـی  ياـهییاناوت  اهـشقن و  زا  یـشخب  راـگدرورپ ، رـشب و  نیب  يرگ  یجناـیم  رـشب ، حاورا  بیـسآ 
. دننک تروشم  اهنآ  اب  ات  دنرادیم  هگن  ار  ناشیاهناوختسا  نانمش ،

ناریا رد  ادناتساک  ياهباتک  يراذگرثا  ح 
. تسا هتفای  ناوارف  هدنناوخ  هدش و  هتفریذپ  هتفرگ ، رارق  هجوت  نوناک  رد  يروآ ، تفگش  هنوگ  هب  ناریا ، رد  ادناتساک  ياهباتک 

نامجرتم پاچ ، هد  ات  اهنآ  زا  ياهراپ  دـناهدش و  پاچ  اهراب  تسا ) هدـمآ  رازاب  هب  هزاـت  هک  وا  ریخا  باـتک  ود  زج  هب   ) يو ياـهباتک  همه 
. تسا هدوب  يردنک  نارهم  ياقآ  رتراک  رپ  همه  زا  نایم  نیا  رد  دناهتفر و  ادناتساک  ياهباتک  غارس  مه  یبوخ 

. دناهدوب راذگرثا  هدرک و  اپرب  لاجنج  زین  ناریا  رد  هکلب  اپورا ، رد  اهنت  هن  ادناتساک ، ياهباتک 
هتفریذپ رثا  راثآ  نیا  زا  ياهنوگ  هب  یهورگ  ره  تسین . ناس  کی  رگید  ناگدنناوخ  اب  ناگتخیهرف ، نارکفنـشور و  نیب  رد  يراذگرثا  نیا 

. تسا
هفـسلف و ار  نآ  يرامـش  دـناهدمآرب ، ناوخ  نود  شور  اب  دوخ  رکفت  هزاریـش  يزاسربارب  ددـص  رد  يرامـش  يدام ، نارکفنـشور  نایم  رد 

. دناهتخادرپ یقرش  یمالسا و  نافرع  اب  نآ  ياهیناسکی  اهیدننامه و  هب  يرامش  دناهدناوخ و  فرژ  یسانش  ناور 
رد ییاهنمجنا  اهـسالک و  ییوداج ، تردـق  نتفای  ناوخ و  نود  يایند  هب  ندراذـگ  ماـگ  يوزرآ  هب  ناگدـنناوخ  زا  يرامـش  نیب ، نیا  رد 

. دندرک نیرمت  ار  ناوخ  نود  ياهشزومآ  ییوداج و  ياهتکرح  اپرب و  روشک  رانک  هشوگ و 
(12 . ) درادیم رذحرب  اههسلج ، نیا  رد  تکرش  زا  ار  ادناتساک  راثآ  ناگدنناوخ  يردنک  نارهم  ياقآ  تسا و  هدوبن  زاسراک  اهنمجنا  نیا 

یبایماک یناور و  شمارآ  یلـست و  هیام  تسا ، هدرک  شرافـس  ناوخ  نود  هک  ار  یـشرگن  يراـتفر و  ياههدـعاق  تشادـهگن  زین  يراـمش 
. دناهتسناد یگدنز  زا  ناسنا  رتشیب 

. تسا هتساک  ورف  يدح  ات  يروآ ، يور  یمرگ و  نیا  نامز ، تشذگ  اب  هدوب و  ات 72  ياهلاس 64  نیب  رد  ادناتساک  راثآ  رازاب  یمرگ  جوا 
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. تسا هدوب  راذگرثا  ناریا ، رد  هلمج  زا  ایند و  رد  ادناتساک  راثآ  هب  يروآ  يور  هجوت و  رد  ریز  ياهببس  اههزیگنا و  هک  دسریم  رظن  هب 
. تساههتخانشان ناهج  زا  ییاشگزار  هب  دنمهقالع  تخس  زورما  ناسنا   1

ياهگنهرف نایدا و  تخانـش  يارب  وا  شـشوک  شالت و  نینچمه  یناـسنا  ياـهناهج  زا  يرادرب  هدرپ  یعیبط و  ناـهج  فشک  رد  وا  شـالت 
. تساتسار نیمه  رد  هتساوخان  مانمگ ،

. تسا راکنا  روخرد  ریغ  سوملم و  هداعلاقراخ  ياهییاناوت  وداج و  تخانش  هب  تبسن  ناگمه  يواکجنک 
. تسا ریذپ  هیجوت  تهج  نیمه  رد  دزادرپیم ، نآ  یفرعم  هب  ادناتساک  هک  ناوخ  نود  ییوداج  نییآ  تخانش  هب  هجوت 

ربارب رد  ندز  وناز  هب  ار  ادناتـساک  هک  اج  نآ  ات  دنهدیم ، تفرعم  رهپـس  یهاگآ و  ارف  هب  ندیـسر  رد  میلاعت  نیا  هک  ییاههدعو  اب  هژیو  هب 
. دراد یماو  وا  يدرگاش  شریذپ  ناوخ و  نود 

هدـعو ادناتـساک  هک  نآ  رب  نوزفا  دوخ ، میلاعت  رد  ناوخ  نود  دراد . يدـنمورین  تردـق و  بسک  هب  ياهدـنیازف  لیم  رـشب  نیا ، رب  نوزفا   2
تفگش ياهراتفر  زا  ادناتساک  هک  ییاهشرازگ  دهدیم و  دیون  زین  يدنمورین  رادتقا و  هوکـش  هب  ار  وا  دهدیم ، هطـساو  یب  بان و  تفرعم 

ار ناوخ  نود  میلاعت  ادناتـساک ، اب  گنهامه  هک  دـنازیگنا  یمرب  ار  هدـنناوخ  دـهدیم ، نارحاـس  رگید  ناوخ و  نود  يازفا  تریح  زیگنا و 
. دشابن رادتقا  وا  تین  دصق و  هک  تسا  لماک  یتقو  رد  رادتقا  زا  کلاس  هرهب  هک  دزرویم  رارصا  وا  دشرم  هچ  رگا  دسانشب .

تابثا ّتیمزج و  اب  رشب  عادو  اب  یبرجت و  ياهـشور  و  ( Scienes  ) ملع رادتقا  ندش  هتسکش  مهرد  دیدج و  یـسانش  تفرعم  روهظ  اب   3
، دـنناوخیم ارف  ینیقی  يدوهـش و  كرد  هب  ار  ناـسنا  هک  یناـفرع ، ياـهبتکم  يارب  هار  ییارگ ، لاـطبا  هب  وا  یگدنـسب  موـلع و  رد  ییارگ 

. تسا هدش  هدوشگ 
هب دسانشب و  دنتسه ، هک  هنوگ  نامه  ار  ءایشا  یبرجت ، ياهشور  اب  دوخ و  ساوح  هار  زا  دناوتیم  ناسنا  هک  دشیم  هتشاگنا  هتـشذگ  رد   4

عوـضوم رد  هژبوـس )  ) اسانـش لـماع  تسا و  نهذ  نیع و  لـماعت  درواتـسد  تفرعم ، هک  داد  ناـشن  تناـک  اـما  دربـب ؛ یپ  تفلاـخم  تیعقاو 
هب میناوتیمن  ام  ایـشا . دوب )  ) اب هن  میراد ، راـک  رـس و  ایـشا  دومن )  ) اـب اـم  هک  تخاـس  نشور  تناـک  هک  دراد  ییاهفرـصت  هژبا )  ) ییاـسانش
هن میراد  راک  رس و  اهنمونف  اب  ام  میـسانشب  دنایامنیم ، هک  هنوگ  نآ  ار  تیعقاو  میناوتیم  اهنت  هکلب  میـسرب ، تسه  هک  هنوگ  نآ  تیعقاو ،

. تسا هتفای  ماع  شریذپ  وا  زا  سپ  یسانش  تفرعم  رد  تناک  هیرظن  هک  مینادیم  همه  اهنمون و  اب 
رگید تناک و  نخس  رگید  یعون  هب  دنادیم ، نآ  ثراو  ار  دوخ  ناوخ  نود  هک  ینافرع  رد  هک  تسا  بلاج  ادناتـساک  راثآ  هدنناوخ  يارب 

: دنایامنیم ناوخ  نود  تیعقاو ، نیا  فالخ  رب  هک  نیا  نآ  زا  رتبلاج  تسا و  هدش  هتفگ  وا  زا  دعب  نافوسلیف 
: تسه هک  هنوگ  نآ  تیعقاو ، تخانش  یعقاو و  ناهج  هب  ندیسر  يارب  دنزیم  یبقن  هنوگچ  کلاس  رحاس  کی 

زا یـسک  ره  تسیعقاو …  ریغ  نیب  نورد  رحاس  کی  يارب  یعقاو و  رایـسب  يداع  صخـش  يارب  مینکیم ، یگدـنز  نآ  رد  ام  هک  ییاـیند  )
فیـصوت ام  يارب  دـننیبیم  نارگید  دوخ و  هک  نانچ  ار  ایند  دـنکیم و  يزاب  ار  ملعم  شقن  اـم  يارب  دـنادب  وا  دوخ  هک  نآ  یب  دـلوت  ودـب 

ار یمهوت  يایند  نیا  ینورد  يوگتفگ  رد  زین  اـم  نهذ  دـننیبیم …  اـیند  مدرم  همه  هک  مینیبیم  روط  ناـمه  ار  اـیند  زین  اـم  اذـل  دـنکیم ؛
. دنکیم دیلوت  زاب  يرادساپ و 

هتخاس و شوماخ  ار  شیوخ  ینورد  يوگتفگ  دوخ و  نهذ  وا  دنیبیم . ریسفت  فیصوت و  هطـساو  نودب  ار  ایند  تفرعم ، درم  ضوع  رد  اما 
(13 . ( ) دنکیم هدهاشم  دیامنیم ، هک  روج  نآ  هن  تسه و  هکنانچ  ار  تقیقح  لد ، هار  زا 

. تسا هدنایامن  ار  دوخ  زورما ، يایند  رد  يونعم  ألخ   5
هب برغ  ياـیند  هک  ياهدـنیازف  هجوـت  دـباییم  رادـیرخ  دـهد ، خـساپ  ار  يوـنعم  زاـین  نـیا  دـناوتب  هـک  یمارم  بـتکم و  ره  يور ، نـیا  زا 

. تسا زاین  نیمه  زا  هتفرگ  همشچرس  هتساخرب و  دراد ، یمالسا  نافرع  یقرش و  ياهنافرع 
یهام يریگناهج ) نسحم  رتکد  ياقآ  هتفگ  هب   ) تساکیرما و ياهباتک  نیرتشورف  رپ  ءزج  راطع  يولوم و  یناـفرع  راعـشا  همجرت  هزورما 
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رگا زورما  ناسنا  دوشیم . راذگرب  شراثآ  یبرع و  نیدـلا  یحم  هرابرد  ایند  رد  یملع  رانیمـس  سنارفنک و  دـنچ  ای  کی  رگم  درذـگیمن 
. دنکیم بلط  دبایب ، زین  شوماخ  نایدا  مانمگ و  ياهگنهرف  رد  ار  يونعم  عاتم  نیا 

لاس دنچ  اکیرما  رد  هک  هنوگ  نامه  دناسریم ، یتسرپ  هفارخ  ییارگ و  هفارخ  نماد  هب  یتح  ار  يرامش  یهاگ  نردم  يایند  هربنچ  زا  رارف 
زا نوحـشم  هچ  رگا  ادناتـساک ، تیاـکح  ناوـخ و  نود  تئارق  هب  یتـسوپ  خرـس  ناـفرع  میدوـب . نآ  دـهاش  هیدوواد  هـقرف  دروـم  رد  شیپ 

. تسا نوزفازور  زاین  نیا  هب  بذاک  دنچ  ره  یخساپ  اما  دراد  یکدنا  هرهب  یمالسا  یقرش و  ياهنافرع  اب  سایق  رد  تسا و  تافارخ 
میلاعت ناوخ و  نود  ربارب  رد  زین  نم  هک  ددنبیم  لالدتـسا  نیا  اب  دوخ  راثآ  ناگدنناوخ  رامـشیب  ياهـشسرپ  رب  ار  هار  ادناتـساک  ییوس  زا 

هک نآ  يارب  تسنادیم و  ینورد  يوـگتفگ  نهذ و  شـالت  زا  ناـشن  ار  اـهیرگ  شـسرپ  نیا  وا  اـما  مدرکیم  يرگ  شـسرپ  وا  راـگزاسان 
. درادن ینورد  يوگتفگ  فقوت  زج  ياهراچ  ددرگ ) لح  دوخ  هب  دوخ  شیاهشسرپ  مامت  و   ) دسرب تفرعم  هب  کلاس 

هک نآ  اب  منادیم  شا  لّیخت  تردـق  زا  يریگ  هرهب  اب  هارمه  وا  ياناوت  ملق  ادناتـساک  راثآ  رد  ار  لماع  نیرتمهم  هدـنراگن  تیاـهن  رد  6 و 
دیدرت ياهدع  ناوخ  نود  مان  هب  يدشرم  دوجو  یتح  وا و  يواعد  تلاصا  رد  اذل  دیوگیمن و  نخـس  دنتـسم  تقو  چـیه  ًابیرقت  ادناتـساک 

. دناشکب باتک  رد  هدنسیون  يوسمه  ار  هدنناوخ  هک  تسه  باذج  ردقنآ  وا  ملق  نایب و  اما  دناهدرک ؛
لامعا و زا  وا  ياهـشرازگ  هکنآ  زا  شیب  تسیبدا و  يراثآ  دـشاب  یناـفرع  اـی  یفـسلف و  هکنآ  زا  شیب  ادناتـساک  راـثآ  بناـج  نیا  معز  هب 
هک دهدیم  ناشن  دوخ  نیا  دربیم و  وس  نآ  وس و  نیا  ار  هدنناوخ  هک  تسوا  ملق  نایب و  رحس  دشاب  حیحص  تسوپ  خرس  نارحاس  هشیدنا 

بارس ای  تقیقح  خ  دنراذگرثا . ياهشیدنا  جوا  ششخرد و  رد  يّدح  هچ  ات  یبدا  يرنه و  باذج  ياهبلاق 
دناوخب و دناوتیم  یناریا  هدنناوخ  تسا ، هدش  هتشون  يوق  يزادرپ  لایخ  اناوت و  یملق  اب  هک  ادناتساک ، ياهباتک  هدنراگن  رظن  هب  نیا  رب  انب 
هک روط  نامه  درک ، دامتعا  نآ  رب  ناوتب  هک  تسیعقاو  يو  ياهـشزومآ  هزادنا  نآ  هن  اریز  دشاب ؛ هتـشاد  دیابن  يرتشیب  راظتنا  دربب و  تذـل 
هک دراد  یگنهامه  يدوهـش  كرد  ياضتقم  میلـس و  لقع  اب  نادنچ  هن  دـنکیم و  رارقا  باقع ) هیدـه   ) باتک همدـقم  رد  ادناتـساک  دوخ 

. دش نآ  هدرپسرس  ناوتب 
دـنک و ادـیپ  ار  شیوـخ  درگاـش  دـیاب  دوـخ  هک  يدـشرم  دراد ، رحاـس  دـشرم  هب  زاـین  هار ، ندوـمیپ  ناوـخ ، نود  هتفگ  هب  نیا ، رب  هوـالع 

. تسا ینتفاین  تسد  ام  يارب  طرش  نیا  یعیبط  روط  هب  هک  درادن  يدوس  نتشگ  داتسا  یپ  درگاش و  يوجتسج 
هن بان . فراعم  زا  بلابل  ابیز ، هوکـش و  اـب  سب  ییاهیزادـنا  مشچ  اـب  نارکیب ، یـسونایقا  یناـفرع ، یمالـسا و  گـنهرف  هتـشذگ ، نیا  زا 
نآ اب  سایق  لصا  رد  تسین . یمالـسا  ناـفرع  اـب  يدرواـمه  ناوت  ار  یناـفرع  بتکم  چـیه  هک  یتسوپ  خرـس  ياـهیزادرپ  لاـیخ  اهرادـنپ و 

. تساجبان
لکـش نیرتابیز  هب  یناـفرع ، یمالـسا و  میلاـعت  رد  هک  نیا  رگم  تفاـی ، ياهنازرودرخ  اـبیز و  هتکن  ناوتیمن  ناوخ ، نود  ياهـشزومآ  رد 

. تسا هتفای  دومن 
. درادن ناناوج  يارب  ياهجیتن  ییارگ  هفارخ  یگدز و  تریح  زج  هک  دوشیم  ادـیپ  اهنآ  رد  یناوارف  هدوهیب  هوای ، یهاو ، نانخـس  ضوع  رد 

ياهراک وداج و  رحـس و  یمدآ و  تردـق  رارـسا  ورملق  رد  دـشاب  اهناسنا  يواکجنک  سح  ادناتـساک  ياـهباتک  هب  يروآ  يور  ّرـس  دـیاش 
. هداعلاقراخ

هعماج زاین  دـباییمن . نامرد  تسا ، یتسوپ  خرـس  نافرع  رد  نآ  يالعا  دـح  هک  يا  يزیرگ  قطنم  يزیتس و  لقع  اب  اـم  زورما  هعماـج  درد 
. تسا یعامتجا  يدرف و  یگدنز  فلتخم  هوجو  هب  نآ  نداد  نایرس  تینالقع و  هب  هجوت  ناریا ، زورما 

. ددرگ ققحم  نآ  يایاوز  مامت  رد  هعسوت  تفرشیپ و  هجیتن  رد  هک  دوش  لیدعت  فیطلت و  يونعم  ینافرع و  كرد  اب  هک  یتینالقع  هتبلا 
یسراف راثآ  پ 

. تسا هدش  هتشون  یلصا  نابز  هب  يرایسب  ياهباتک  اههلاقم و  ادناتساک  راثآ  هرابرد 
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: دراد دوجو  باتک  هس  هدنکارپ ، ياههلاقم  زج  هب  یسراف  نابز  هب 
. يردنک نارهم  همجرت  هکتول ، را . راتول . ناوخ ، نود  ياهشزومآ  ادناتساک و   1

. میاهدرب ناوارف  هدافتسا  نآ  زا  راتشون  نیا  رد  تسا و  هدش  هتشون  ادناتساک  راثآ  هرابرد  یسراف  رد  هک  تسیرثا  نیرتهب  باتک  نیا 
. يدهاز جروت  بیغ ، ملاع  زا  يدشرم   2

ییاههراشا دوجو  هناهب  هب  سپـس  هدروآ ، میقتـسم  لوق  لقن  هنوگ  هب  ار ، ادناتـساک  لوا  باتک  هن  زا  ياهصالخ  ادتبا  يدـهاز ، جروت  ياقآ 
ادناتساک ياهباتک  رد  هچ  نآ  نیب  هدرک  ياهسیاقم  هتخادرپ و  ثحب  هب  یگتشرف  ملاع  هرابرد  حرش  هب  یگتشرف ، ملاع  هب  ادناتساک  راثآ  رد 

هب دـناوتیم  هک  تسه  ییاهدروم  ادناتـساک  ياهباتک  رد  دراد . دوجو  دروم  نیا  رد  یمالـسا  هفـسلف  ناـفرع و  رد  هچ  نآ  اـب  تسا ، هدـمآ 
ملاع زا  يدـشرم  : ) باتک تهج ، نیا  زا  دریگ و  یمرب  رد  ار  ادناتـساک  راثآ  زا  یکدـنا  مجح  اما  دوش ، طوبرم  یگتـشرف  ملاع  هب  ياهنوگ 

. تسا يدارطتسا  نآ  ياهثحب  رتشیب  دراد و  یکدنا  هرهب  ادناتساک  راثآ  یبایزرا  تخانش و  يارب  بیغ )
. يدابآ تلود  اضر  یلع  دلج ، ود  رد  ناوخ ، نود  نابز  زا  ناوخ ، نود   3

. تسا هناققحم  یبایزرا  هنوگ  ره  زا  هرهبیب  تسا و  هدروآ  میقتسم  لوق  لقن  هنوگ  هب  ار  ادناتساک  راثآ  زا  ياهصالخ  زین ، باتک  نیا 
: مود شخب  ● 

یتفرعم ثحابم 
؟ تسیچ كاردا  فلا 

: دراد ناسنا  زا  وا  هک  تسا  راوتسا  يروآ  تریح  فیرعت  رب  شسرپ  نیا  زا  ناوخ ، نود  خساپ 
نارگوداج ( 13  ) دوشیم یلجتم  یناشخرد  يوگ  نوچمه  هک  دناهنوگ  هتـشر  يژرنا  ياهنادیم  زا  ینایاپیب  دادـعت  زا  لکـشتم  اهناسنا  ) 

(14 . ( ) دناهداهن نآ  رب  ینارون  غرم  مخت  مان 
. تسا هدش  رارکت  ادناتساک  ياهباتک  همه  رد  اما  دسریم ، رظن  هب  عقاو  زا  رود  بیرغ و  رایسب  هچ  رگا  فیرعت ، نیا 

: تسا نینچ  كاردا  زا  ناوخ  نود  فیرعت  دشاب ، یناشخرد  يوگ  ناس  هب  ناسنا ، هک  ساسا  نیا  رب 
بقع رتم  یتناس  تصش  دودح  رد  دوشیم و  هدید  ینارون  بابح  کی  تروص  هب  دراد و  رارق  يوگ  حطس  رب  هک  یناشخرد  رایسب  هطقن  ) 

(15 ( ) مینک كرد  میناوتب  دوشیم  بجوم  هک  دندیمان  هاگدنویپ )  ) عمجت هطقن  ار  نآ  دراد و  رارق  صخش  تسار  فک  رانک  ندرگ 
. دهدیم لکش  ار  كاردا  لمع  نآ ، جراخ  ياهولج  اب  ینارون ) غرم  مخت   ) هلیپ نورد  رد  هدش  هدیشک  دنب  هب  ياهیلجت  یگنهامه 

پچ تسار و  يوس  یهاگآ  ب 
: تسا لئاق  یهاگآ  زا  حطس  ود  ناسنا  يارب  ناوخ ، نود 

عون نیا  ناوخ  نود  دوشیم . یعقاو ) ریغ  نادـنچ  هن  ناهج  و   ) يداع تلاـح  هب  طوبرم  هک  یباـستکا  ياههتـسناد  تاـینهذ و  ناـهج  یکی 
دوشیم ییاهفیصوت  اهریسفت و  مامت  يرـشب و  فراعم  مولع و  مامت  لماش  اهیهاگآ ، نیا  دهدیم . تبـسن  ندب  تسار  يوس  هب  ار  اهیهاگآ 
ینیبرهاظ ناسنا  مشچ  رد  هدیـشک  کلف  هب  رـس  یخاک  نوچمه  مولع ، فراعم و  نیا  يداـع ، تلاـح  رد  دراد . دوجو  یتسه  ناـهج  زا  هک 

ار نآ  دـنکیم و  هولج  راوخ  یـسب  دراد ، نیب  تقیقح  مشچ  هک  یکلاس  يارب  یلو  دـباییم ، ماـت  یتمظع  تلزنم و  دـنکیم و  يرگ  هولج 
. درامشیم شزرایب  یعقاو و  ریغ 

فیصوت هلحرم  نیا  رد  دنیبب . دناوتیم  دوشیم و  انـشآ  رگید  تیعقاو  اب  ناسنا  هک  دهدیم  خر  يداع  ریغ  تلاح  رد  یهاگآ  رگید  حطس 
ورف هراب  کی  هب  تسا ، هتخاس  اناوت  ار  نآ  ینورد  يوگتفگ  اب  زین ، ام  ینهذ  راتخاس  دـناهدرک و  اقلا  اـم  هب  اـیند  زا  نارگید  هک  يریـسفت  و 

اهتباث و یتح  یلبق و  ياههتسناد  ندوب  موهوم  دوشیم و  نایامن  تسین ، يژرنا  زا  یفلتخم  لاکشا  زج  يزیچ  هک  ناهج  تیعقاو  دزیریم و 
تبـسن ندب  پچ  يوس  هب  ار  یهاگآ  حطـس  نیا  ناوخ  نود  ددرگیم . راکـشآ  هدوب  راوتـسا  تیلع  لصا  رب  هک  یملع  ياههدـش  هتفریذـپ 
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. دهدیم
هطقن يداع (  تلاح  رد  هک  دـشاب  تهج  نادـب  هدـنراگن ، ناـمگ  هب  یلو  تسین ، نشور  پچ ) يوس   ) و تسار ) يوس   ) يراذـگ ماـن  هجو 

نیا دـهدیم . ناکم  رییغت  ندـب  پچ  يوس  هب  عمجت  هطقن  یهاگآ  جوا  تلاح  رد  یلو  دراد ، رارق  تسار  يوس  رد  هاگدـنویپ )  ) اـی عمجت )
. دبلطیم يرتشیب  نایب  بلطم 

هاگدنویپ ج 
ناسنا تسار  فتک  رانک  ندرگ ، سپ  رد  هک  دزاسیم  طوبرم  ینارون  یباـبح  هب  ار  یهاـگآ  ناوخ ، نود  هک  دـش  هداد  حرـش  نیا  زا  شیپ 

تلاح رد  اـم  دراد ، رارق  شیوخ  ياـج  رد  هاگدـنویپ  یتقو  اـت  دـمانیم . هاگدـنویپ )  ) اـی عمجت ) هطقن  ار (  هطقن  نآ  وا  تسا و  هتفرگ  رارق 
لحم زا  ار  هاگدـنویپ  دـیاب  میـسرب ، پچ ) يوس  یهاگآ   ) یهاگآ جوا  هب  هک  نآ  يارب  میراد . رارق  تسار ) يوس  یهاگآ   ) يداع یهاگآ 

(16 . ) مینک اج  هباج  شايداع 
. تسا هتفریذپ  ماجنا  ییوداج  تردق  هب  یبایتسد  يدوهش و  تفرعم  هب  ندیسر  رد  راک  نیرتیلصا  نآ ، ناکم  رییغت  اب 

نیا ددرگنرب . شیوخ  يداع  هاگیاج  هب  دوش و  اجرباپ  شدـیدج  لحم  رد  هاگدـنویپ )  ) عمجت هطقن  اـت  درک ، تمه  دـیاب  نیا  زا  دـعب  ( 17)
(18  ) تسا هتفرگ  مان  محرتیب ) هاگیاج   ) تسوپ خرس  نانمشد  دزن  رد  دیدج  صاخ  ناکم 

نآ دـیدج  لحم  رد  نآ  يراوتـسا  هاگدـنویپ و  عمجت  هطقن  ندرک  اج  هباج  يارب  ییاهراکهار  اـهنف و  ناوخ ، نود  ياهـشزومآ  زا  رتشیب 
. تخادرپ میهاوخ  نآ  حیرشت  هب  راتشون  نیا  زا  یلقتسم  شخب  رد  تیمها ، ظاحل  هب  هک  تسا 

نامه دریگ ، تروص  ییاجباج  نیا  دـبوکب ، وا  تشپ  رب  داتـسا  هک  یمکحم  هبرـض  اب  تسا  نکمم  دـشاب ، دعتـسم  هک  يدرگاش  يارب  هتبلا 
هاتوک تلاح ، نیا  نامگیب ، یلو  تسا ، هدرک  هبرجت  ار  تلاح  نیا  راب  نیدـنچ  ناوخ ، نود  تسد  نیگنـس  هبرـض  اـب  ادناتـساک  هک  هنوگ 
ناسنا هک  ار  ییاهیهاگآ  نیا ، رب  نوزفا  دراد . ناوخ  نود  ياههزومآ  اهنف و  يریگراـک  هب  يژرنا و  هریخذ  هب  زاـین  نآ  ماود  تسا و  تدـم 

(19 . ) دروآیمن رطاخ  هب  يداع  لاح  رد  هدروآ  تسد  هب  یهاگآ  جوا  رد 
یهاگآ ماجرف  زاغآرس و  باقع  ه )

. تسام یتسه  لیلد  تلع و  باقع  ناوخ ، نود  هتفگ  هب 
هتفرگ تیراع  یهاگآ  میریمب ، نوچ  دهدیم و  تناما  ام  هب  ار  یهاگآ  دنزیم ، مقر  ار  هدنز  ياههدیرفآ  اههدیدپ و  تشونرـس  هک  تسوا 

(20  ) تسیدوجو هرهوج  هکلب  وا ، ياذغ  یهاگآ  هک  ارچ  دناتسیم . زاب  ار  هدش 
. دنکیم نهپ  ار  تسوپ  هک  تسیغابد  نوچ  باقع  دعلبیم …  گرم  تقو  ار  تادوجوم  مامت  یهاگآ  باقع  )

(21 . ( ) تسا باقع  ياذغ  یهاگآ  اریز  دناسریم ، فرصم  هب  سپس  دنکیم و  فاص  زاب و  ار  کچوک  ياههلعش  نیا 
. دشاب دوهعم  باقع  هک  نیا  هن  صوصخم ، ییورین  زا  تسیدامن  اج  نیا  رد  باقع )  ) مینادب دیاب 

(22  ) تسا هدیشک  کلف  هب  رس  نآ  يادنلب  هداتسیا و  باقع  ناس  هب  هک  دوشیم  رادیدپ  یمیظع  باقع  نوچمه  هدننیب )  ) مشچ هب  يرآ 
(23 . ) دربیم لیلحت  هب  دنکیم و  بذج  ار  ام  یتسه  همه  هکلب  ام ، یهاگآ  سیطانغم ، نوچمه  هک  تسناد  ياهوق  ار  نآ  ناوتیم 

یهاگآ بسک  يارب  کلاس  ياهیگژیو  خ )
اب طاتحم و  ناسرت ، رایشوه ، دوریم ؛ گنج  نادیم  هب  هک  دشاب  دیاب  ییوجگنج  دننام  دوریم ، شناد  لابند  هب  هک  یکلاس  ییوجگنج :  1

ناشن يدـننامه ، نیا  دراد . لاـبند  هب  فسأـت  تمادـن و  تسا و  هابتـشا  يرگید ، لکـش  ره  هب  گـنج ، اـی  شناد ، يوس  هب  نتفر  ناـنیمطا .
اب وا  تواـفت  اـما  دـهن . هار  رد  ماـگ  زراـبم  ییوجگنج  ناـس  هب  دـیاب  هک  دراد  دوـخ  يور  ارف  ینانمـشد  زین  تقیقح  هدـنیوج  هک  دـهدیم 

. تسا هتسشن  نانآ  نیمک  رد  هک  تسا  ینمشد  عون  رد  یعقاو  يوجگنج 
کلاس دوخ  هب  ياهنوگ  هب  نمشد  راهچ  ره  هک  تسا  نمـشد  راهچ  ار  کلاس  اما  تسور ، رد  ور  یجراخ و  ینمـشد  ار  یعقاو  يوجگنج 
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. تسا عجار 
(24 . ) دیامزآیم لمع  رد  دریگیم و  دای  ار  نانآ  اب  يدروامه  زرابم ، کلاس  اما  دنتسه ؛ یناسنا  ره  یعیبط  نانمشد  نانیا 

: زا دنترابع  نمشد  راهچ  نیا 
. تسا کلاس  نیمک  رد  هک  تسا  ینمشد  نیلوا  سرت  تلوهک . تردق ، ینهذ ، حوضو  سرت ،

. تسا روآ  تشحو  هدشن  ینیب  شیپ  ياهتلاح  اب  يورایور  نیشیپ و  سونأم  ياهیگنوگچ  اهتلاح و  ندرک  اهر  تداع و  كرت 
. دنک يرادهگن  نآ  زا  دنامب و  رادافو  تسام  ناعونمه  فیصوت  اب  ربارب  هک  يداع  ناهج  هب  ات  دراد  شیارگ  ام  نهذ 

. دوشیم ام  یگتفشآ  بجوم  هزات ، تیعضو  رد  نتفرگ  رارق  نهذ و  يادص  هب  یهجوتیب 
. دنک رود  تیعقاو  هب  ندیسر  زا  ار  ام  هک  تسا  نآ  سرت  دصق 

. دنک ینیرفآ  لکشم  کلاس  يارب  دناوتیم  تفرعم ، هار  مامت  رد  دنکیم و  يزاب  ار  نهذ  هحلسا  شقن  سرت ،
. مینارب دوخ  زا  ار  سرت  میناوتیم  نوزفازور  یحوضو )  ) و دید )  ) اب اهنت  مییآ . قیاف  سرت  رب  هشیمه  يارب  ات  تسا  مزال  ینالوط  ياهزرابم 

. تسا حوضو )  ) نمشد نیمود 
دوخ ياههبرجت  تسا و  هدیـسر  فده  هب  هک  درادنپب  يزوریپ  كدـنا  اب  کلاس  هک  تسنیا  نآ  زا  دارم  تسا و  نهذ  رگید  حالـس  حوضو 

. دراد زاب  تفرعم  هلق  رب  دوعـص  زا  دـنک و  راتفرگ  هنماد )  ) رد ار  کـلاس  دراد ، یعـس  حوضو  دتـسیا . زاـب  هار  همادا  زا  دراـگنیب و  یعطق  ار 
. دناهدش حوضو  ینابرق  یلو  دناهدمآ ، قیاف  شیوخ  سرت  رب  تفرعم ، نابلاط  زا  يرایسب 

، نیون ياـههبرجت  بسک  زا  ندوب ، یـضار  دوـخ  زا  ینیبدوـخ و  نیا  دـنزیم . نوخیبـش  حوـضو  هک  یلاـح  رد  تسا ، وربور  نمـشد  سرت 
. دنکیم يریگولج 

يارب ار  موس  نمـشد  شقن  دـناوتیم  رادـتقا  نیا  اـما  دراد ؛ رادـتقا  بسک  هب  زاـین  دزاـس ، دوخ  بولغم  ار  حوـضو )  ) کـلاس هک  نآ  يارب 
. دنک هدافتسا  يدام  ياهزآ  يارب  رادتقا  زا  هک  تسیتقو  نآ  دشاب و  هتشاد  کلاس 

ياهفده تهج  رد  دنهد ، رارق  يدوهـش  تفرعم  هیامتـسد  ار  رادتقا  هک  نآ  ياج  هب  نانآ  هک  دریگیم  هدرخ  میدـق  نارحاس  رب  ناوخ  نود 
. تسا کلاس  تقادص  ورگ  رد  تفرعم ، رد  يزوریپ  دنداد . رده  هب  ار  نآ  شیوخ  یصخش 

. دنزیمن یبیسآ  ام  هب  رادتقا  ینمشد  دشاب ، ام  فده  اهنت  تفرعم )  ) هک یماگنه 
. تسا گرم  تلوهک و  نمشد ، نیمراهچ 

تسنیا دهد  ماجنا  دناوتیم  کلاس  هک  يراک  دیابریم . ار  ام  يورین  گرم  يریپ و  هک  دمآ  دهاوخ  ینامز  تسین . ياهراچ  ار  نمـشد  نیا 
ياههندرگ ات  دریگ ، هرهب  یناوج  یکابیب  یباداش و  زا  درادرب و  ار  راوشد  ياهماگ  دـهد ، شیاسرف  ار  وا  يورین  يریپ  هک  نآ  زا  شیپ  هک 

(25  ) دنک لمع  هنادصتقم  تقو ) ورین و  فرص (  رد  دسر ، ارف  يریپ  ياههناشن  نوچ  دیامیپب و  ار  تفرعم  هار  راوشد 
: تسا یچراکش  کی  کلاس   2

. دنک لمع  یچراکش  ناس  هب  دیاب  دنک ، گنت  نانمشد  رب  ار  نادیم  هک  نآ  يارب  کلاس 
. تسا رادتقا )  ) وا راکش 

. دنک تیاعر  ار  راکش  نیمک و  لوصا  دیاب  رادتقا ، راکش  يارب 
(26  ) دنکب ار  هدافتسا  نیرتهب  يریذپان  روصت  تیعقوم  ره  زا  ات  دزاسیم  رداق  ار  وا  لوصا  نیا 

: زا دنترابع  لوصا  نیا 
. دنک ییاسانش  بوخ  ار  نادیم  ادتبا  رد  دنیزگرب و  ار  هزرابم  نادیم  شدوخ  زرابم ، کلاس  . 1

. دزاس اهر  ار  رورض  ریغ  ياهزیچ  دنک و  وخ  یگداس  هب  . 2
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. دریگ راک  هب  نآ  كرت  ای  هزرابم  هب  يدج  میمصت  يارب  ار  شیوخ  زکرمت  مامت  . 3
. دشاب وا  ربهار  اهنت  رادتقا )  ) ات دزاس  اهر  ار  دوخ  هتفرگ و  رارق  سکلیر  تلاح  رد  . 4

. دزاس فرصنم  بیرغ  بیجع و  ياهزیچ  زا  ار  رکف  . 5
. اههظحل هب  نداد  تیمها  تقو و  ندومن  هدرشف  . 6

(27 . ) هنحص رد  هناروهتم  نداتفا  شیپ  زا  يراد  دوخ  هنحص و  زا  رودارود  تبقارم  . 7
: دراد لابند  هب  زین  ار  ریز  ياههجیتن  الاب ، لوصا  تیاعر 

. ددنخب مه  شدوخ  هب  هک  دزومآیم  دریگن ، يدج  ار  دوخ  دریگیم  دای  یچراکش  . 1
. درادن یباتش  زگره  دراد و  اهتنایب  ربص  . 2

يزاین یب   283 اهزیچ . نتخاس  ههادبلاب  رد  دودحمان  ییاناوت  . 3
رظتنم دراد و  الاو  دـصقم ي  نامرآ و  وا  دـهدیم . تیاضر  يدام  بهاوم  نیرتمک  هب  وا  تسوا . كدـنا  زاـین  یچراکـش  کـلاس  یگژیو 

هک تسا  نآ  زا  شیب  دروآیم ، تسد  هب  هک  مه  يزیچ  كدـنا  ره  نیا ، رب  انب  دـهاوخیمن . يزیچ  دـشکیم ، راظتنا  هک  ینامز  اـت  تسا و 
نآ يارب  ياهراچ  هار  درازایب ، ار  شنت  يزیچ  رگا  تسین . هنـسرگ  هک  ارچ  دباییم ؛ نآ  يارب  یهار  دشاب ، ندروخ  هب  زاین  رگا  دـهاوخیم .

. دشکیمن درد  هک  ارچ  تفای ؛ دهاوخ 
(29 . ) درک دنهاوخ  دوبان  ار  وا  یگنسرگ  درد و  ياهورین  تسین و  زرابم  یکلاس  وا  هک  تسانعم  نادب  ندیشک  درد  ای  ندوب  هنسرگ 

. تسا هدرم  هک  درادنپیم  زرابم  کلاس  نینچمه 
(30 . ) دهدب تسد  زا  هک  درادن  يزیچ  تلع  نیمه  هب 

وا تسا  نینچ  نوچ  دـشاب و  هتـشادن  دوجو  ینارگن  نیا  يارب  یتلع  دـشابن و  نارگن  هاگ  چـیه  هک  دوشیم  ببـس  کلاس ، رد  یگژیو  نیا 
(31  ) تسا جراخ  شناعونمه  ندوب ) سرتسد   ) زا تسا و  رترب  یناسنا 

يزیتس لقع  د )
نیبوچ ار  نایلالدتـسا  ياپ  هتـشادنپ ، زیچان  تقیقح  اب  يورایور  رد  ار  لقع  عاعـش  دـنبات و  یمرب  يور  لالدتـسا  زا  لوصالا ، یلع  ناـفراع 

رتدیدش یتسوپ ، خرـس  نافرع  رد  يوعد ، نیا  دنرادنپیم . تقیقح  غورف  رپ  هرهچ  باجح  ار  یفـسلف  ياهواک  دـنک و  لقع و  دـننادیم و 
یعدم دوخ  هک  یعقاو  يایند  دنـسانشیم و  ار  نآ  مدرم  هک  يداع  يایند  یگدنز و  رد  ار  لالدتـسا  يراذـگرثا  ناوخ ، نود  دراد . دوجو 

رد ار  یقطنم  ياـهیریگ  هجیتـن  يراذـگرثا  وا  دـهدیم . رارق  یـسررب  دروـم  درادرب ، نآ  زا  هدرپ  دـهاوخیم  شیاهـشزومآ  اـب  تسا و  نآ 
دوجو اب  دنتـسه ، اهرواب  نیرتنشور  ياراد  هک  دنادیم  يرامـشیب  ياهناسنا  ار  نآ  دهاش  درامـشیم و  زیچان  یگدـنز  ریـسم  ینوگرگد 

(32  ) دننکیم لمع  شیوخ  ياهرواب  فالخ  رب  اهراب  نیا ،
هک دـننکیم  دومناو  نینچ  دـنهدیم و  هولج  یقطنم  ار  دوخ  هچ  رگا  اهناسنا ، هک  دراد  دـیکأت  زین  رومان ، روهـشم و  سانـش  هعماج  وتراـپ ،

. تسا يرگید  زیچ  تیعقاو  اما  تسا ، لقع  قطنم و  زا  هتساخرب  نانآ  ياهشنک 
گنر و نآ  هب  هک  دراد  شوخ  یمدآ  هچ  رگا  دراد ؛ رگید  روما  اـهناجیه و  اهـساسحا و  اـهیزرورهم ، رد  هشیر  یناـسنا ، ياهـشنک  رتشیب 

. دهد هولج  هجوم  ار  نآ  هداد ، قطنم  باعل 
(، بان تیعقاو   ) ماقم رد  اما  دراد ؛ رواب  زیچان ، هچرگ  یشقن ، یگدنز  رد  لالدتـسا  يارب  رگا  وا  دراد . نیا  زا  شیب  ییاعدا  ناوخ ، نود  اما 

(33 . ) درادن باجح  رگم  یشقن  چیه  هک  دوشیم  هدید  رون  زا  ییاههتشر  ناس  هب  ناهج 
يایند اب  هتـساوخیم  يرگ  باسح  قطنم و  لـقع و  رازبا  اـب  هک  تسا  هدوب  نیمه  ناوخ ، نود  اـب  ییانـشآ  زاـغآ  رد  زین  ادناتـساک  لکـشم 

لقع و هک  تسا  هتـشادن  نیا  زج  ياهراچ  ضوع ، رد  ناوخ ، نود  اّما  دهد ؛ حرـش  هک  دهاوخیم  وا  زا  ددرگ و  انـشآ  ناوخ  نود  ییوداج 
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. دبایب ندید  ار  تقیقح  هدرپیب  ندوشگ و  يارب  یمشچ  ات  دناتسیا ، او  ار  وا  ینورد  يوگتفگ  دزاس و  شوماخ  ماقم  نیا  رد  ار  وا  قطنم 
هک نآ  يارب  دنـسریم ، رظن  هب  نینچ  يرآ  دننکیم ، یقلت  هناوید  لوقعمان و  ًامومع  ار  نانآ  مدرم  دـنلمع ، لها  دنتـسین ، یناحور  نانمـش  )

(34 . ( ) دوش هداد  حیضوت  دناوتیمن  هک  دنهد  حرش  ار  ییاهزیچ  دنشوکیم  هراومه 
لد هار  طقف  پ )

. دـناسریمن ییاج  هب  ار  ام  ندرک  رکف  نآ . یپ  رد  لـمع  و  ( 35  ) تسا لد  هار  دزاسیم  نومنهر  رگید ) تیعقاو   ) هب ار  اـم  هک  یهار  اـهنت 
. دهن هار  رد  ماگ  دزاس و  شوماخ  ار  شیوخ  رکف  دیاب  کلاس 

لمع نداد  ماجنا  زا  سپ  هک  يزیچ  هرابرد  ندرک  رکف  اب  ای  نآ  هرابرد  ندرک  رکف  اب  هن  دـنکیم و  یگدـنز  ندرک  لمع  اب  زرابم  کـلاس  )
(36 . ( ) درک دهاوخ  رکف  نآ  هب 

لمع زا  شیپ  يرگباسح  يرادفده و  زا  هتشادن ، نیسپ  نیشیپ و  رکف  شیوخ  ياهراتفر  اهراک و  رد  هک  تسا  نآ  ناوخ  نود  نخس  همزال 
ییاهراک هب  روتسد  ار  وا  اهراب  ادناتساک ، شزومآ  يادتبا  رد  ناوخ  نود  اذل  میتسیازاب . زین  لمع  زا  سپ  تواضق  یبایزرا و  زا  میزیهرپب و 

نیگمـشخ و يور ، نیا  زا  دـباییمن . نآ  يارب  ياهنارودرخ  تسرد و  هجو  چـیه  ادناتـساک  تسا و  روآ  هدـنخ  هنادرخباـن و  هـک  دـهدیم 
. دنکیم لابند  ار  یفده  عقاو  رد  ناوخ ، نود  اما  دوشیم ؛ روجنر 

ضرغ ضقن  دیوگ  زاب  ادناتساک  هب  ار  فده  نیا  رگا  اما  دزاس . شوماخ  ار  ادناتـساک  ینورد  يوگتفگ  رکف و  هلیـسو  نیدب  دهاوخیم  وا 
هب ناوخ ، نود  اهدعب  دناسر . ماجنا  هب  رکف  زا  یلاخ  فدهیب و  لمع  دـناوتیمن  ادناتـساک  تروص  نیا  رد  اریز  دـش ؛ دـهاوخ  ناوخ  نود 

. تسا هتشادن  نیا  زج  ياهراچ  نوچ  تسا ، هدز  وا  هب  ياهّقح  نینچ  شزومآ ، ودب  رد  هک  دیوگیم  ادناتساک 
. تسین شیوخ  لمع  هرابرد  رکف  زا  يزیرگ  ار  یمدآ  هک  دسریم  رظن  هب  نیا ، دوجو  اب 

. ددرگیم یفده  لابند  هب  میلعت  نیا  زا  ناوخ  نود  اما  دنکیم ، لابند  ادناتساک  لمع  رد  ار  یفدهیب  هک  نیا  اب  ناوخ  نود 
ادناتساک دهاوخیم  درک ، میهاوخ  دای  اهنآ  زا  نیا  زا  دعب  ام  دهدیم و  میلعت  ادناتساک  هب  هک  یـصاخ  ياهنف  اهریبدت و  نیا  اب  ناوخ ، نود 

. تسا نارگوداج  لامک  ندید ، دناسرب . ندید )  ) هناتسآ هب  ار 
ار ندـید )  ) یلو دـناهتفای  تـسد  ياهدرتـسگ  تردـق  هـب  هـک  ار  ناـیلوخ )  ) دوـخ داتــسا  نوـچمه  نارگوداـج ، زا  هتــسد  نآ  ناوـخ  نود 

(37 . ) درامشیم صقان  دناهتخوماین ،
. تسا دیکأت  دروم  ینافرع  فلتخم  ياهبتکم  رد  هکلب  یتسوپ ، خرس  نافرع  رد  اهنت  هن  ندید  شزرا 

: تسا هدش  یفرعم  لامک  نیع  ندید  ( 75 داشیناپوا / (  رد 
( تسا هدش  ندید  نیع  تلاح  نیا  رد  دش  یکی  امتآ  اب  صخش  نوچ  )

دشرم هب  زاین 
مدق هار  لیلدیب  هنم  قشع  يوک  هب 

دشن مامتها و  دص  مدومن  شیوخ  هب  نم  هک 
ظفاح

. تسا دیکأت  دروم  ناهج ، رد  هدش  هتخانش  نوگانوگ  ینافرع  ياهبتکم  رد  دشرم  هب  زاین 
هن دشرم ، شقن  ناوخ ، نود  ياههتفگ  رد  دناوخیم . لاوگان )  ) ار دشرم  ناوخ  نود  تسین . ینثتسم  هدعاق  نیا  زا  زین  یتسوپ  خرـس  نافرع 

دریگیمن ماجنا  یقفوم  لمع  دشرم ، نودب  هک  ياهنوگ  هب  دنکیم ، یهارمه  ار  تفرعم  هدنیوج  حور  هراومه  هکلب  تسا ، قیرط  هئارا  اهنت 
. تسا نکمم  ریغ  لب  كانتشحو ، هارمه ، يدشرم  نودب  قیرط  ندومیپ  و  ( 38)

: دراد دوجو  اج  نیا  رد  شسرپ  ود  اما 
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؟ دراد ییاهیگژیو  هچ  تسیک و  دشرم  . 1
؟ مینک ادیپ  یسرتسد  دشرم  نیا  هب  میناوتیم  هنوگچ  . 2

راتخاس ياراد  هک  دوشیم  هتفگ  یـسک  هب  دـشرم  اهرگوداج ، رگید  ناوخ و  نود  ياـیند  رد  هک  مییوگیم  تسخن  شـسرپ  هب  خـساپ  رد 
: دنرواب نیا  رب  نانآ  دوشیم ! هدید  ناشخرد  بابح  تفج  کی  لثم  هک  تسیژرنا  زا  یصاخ 

رد دوشیم . رگد  يربهر  تردـق  ورین و  هیامرـس  کی  هب  يژرنا ، هدوزفا  راـب  نیا  دوشیم  نارگوداـج  ياـیند  دراو  دارفا  نیا  زا  یکی  یتقو 
(39 . ) دوشیم هتخانش  نارگوداج  زا  هورگ  کی  سیئر  یعیبط و  يامنهار  دشرم )  ) لاوگان هجیتن 

. دنتسه يژرنا  زا  یصاخ  راتخاس  ياراد  نوچ  ندش ، دشرم  يارب  دنراد  یتاذ  دادعتسا  اهناسنا ، زا  يرامش  هک  تسانعم  نادب  نخس  نیا 
زا دشیدنیب و  دـیرجت  هب  دـناوتیم  رتهب  يرگوداج  نینچ  دـناسریم . تیلعف  هب  ار  ناشیا  يربهر  دادعتـسا  يرگوداج ، يایند  هب  اهنیا  دورو 

(40  ) دنک رارقرب  دنویپ  دارفا  حور  اب  هار ، نیا 
. تسا جراخ  درگاش  ناوت  زا  هک : تسنیا  دبایب ، ار  يدشرم  نینچ  هنوگچ  کلاس  هک  شسرپ  نیا  هب  خساپ  اما 

. دشاب وا  اب  دننامه  يژرنا  راتخاس  ياراد  هک  دسانشزاب  ار  لاوگان  دناوتیم  یسک  اهنت 
داتـسا نیا  هکلب  دورب ، داتـسا  یپ  رد  دیابن  درگاش  نیا ، رب  انب  درادن . دشرم  هب  زاین  دوب و  دهاوخ  دـشرم  لاوگان و  وا  دوخ  تروص ، نیا  رد 

(41 . ) داد دهاوخ  رارق  شیوخ  تیاده  تیامح و  هربنچ  رد  ار  وا  تفای و  دهاوخ  زاب  ار  دوخ  درگاش  هک  تسا 
هدرخ  ) دنب رد  کلاس  ندمآ  راتفرگ  هکلب  تسا ، مزال  يونعم  كولـس  يارب  ریمـض  نشور  يدشرم  نتـشاد  اهنت  هن  ناوخ ، نود  بتکم  رد 

. تسا يرورض  زین  هماکدوخ )
داجیا یپ  رد  هتـسویپ  درادـن و  اورپ  یمتـس  چـیه  زا  هک  وخ  هدـنرد  نیرفآرـسدرد ، هدـنهدرازآ ، دـشاب  یناسنا  دـناوتیم  هماـکدوخ  هدرخ 

. تسا کلاس  لد  رد  تشحو 
هب هماـکدوخ  هک  یتروـص  رد  هک  نآ  هچ  تسوا ؛ راـظتنا  رد  هناقاتـشم  هکلب  درادـن ، ساره  یناـسنا  نینچ  اـب  دروـخرب  زا  اـهنت  هـن  کـلاس 

هزرابم يدروامه و  ددـص  رد  کلاس  هک  تسا  نآ  بلاج  ( 42 . ) دزادنا تقشم  هب  ار  دوخ  نآ  يوجتـسج  رد  دیاب  دوخ  وا  دیاین ، شغارس 
ياپ زا  انامه  هک  دوخ  فده  هب  ندیسر  رد  ار  هماکدوخ  هدرخ  دریذپیم و  ناج  هب  ار  وا  متس  هکلب  دیآیمنرب ، هماکدوخ  هدرخ  اب  یکیزیف 

. دزاسیم ماکان  تسا  کلاس  لد  رد  ساره  ندروآ  دیدپ  ندروآرد و 
نمادزارد دروخرب ، نیا  ناتـساد  دیآیم . شغارـس  هب  شوخ  لابقا  زا  هک  دنکیم  دای  ناگماکدوخ  هدرخ  زا  یلاع  ياهنومن  زا  ناوخ ، نود 

. تسا
ات دزم ، تفایرد  نودـب  هک  دـباییم  رد  اج  نآ  رد  دوشیم . توعد  یبابرا  هناخ  رد  راک  هب  گنرین  اب  ناوخ ، نود  هک : تسنیا  نآ  هصـالخ 

. دشکیم راک  وا  زا  یتخس  هب  هک  دوشیم  هدرپس  ییامرفراک  هب  وا  درادن . مه  رارف  يارب  یهار  دنک و  راک  دیاب  گرم  ّدحرس 
. تسا یندناوخ  دنکیم ، لقن  ار  نآ  هدروآ و  بات  ناوخ  نود  هک  ياهجنکش  رازآ و 

، هدید رازآ  هناخ  نآ  رد  هک  یهام  شـش  تدم  زا  دروخب ، یفـسأت  دوخ  لاح  هب  راب ، کی  یتح  هک  نیا  نودـب  راوتـسا ، ماکداش و  وا  یلو 
. دنک نیرمت  هبرجت و  ار  كولس  نکر  راهچ  دوب  هتسناوت  تدم  نیا  رد  اریز  دنکیم ، يدنسرخ  راهظا 

: زا دنترابع  نکر  راهچ  نیا 
، يرادنتشیوخ

، طابضنا
يرابدرب

(43 . ) يدنب نامز  و 
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هدرخ دوجو  دشرم و  هب  دنمزاین  شیوخ ، يونعم  كولـس  رد  رگید  کلاس  ره  ادناتـساک و  قیفوت  هک  دـیدرگ  نشور  تشذـگ ، هچ  نآ  زا 
. تسا هماکدوخ 

نیا دریذپب . ار  محریب  دنم و  تردق  ینز  رماوا  دروآ ، دراو  یبیـسآ  دوخ  هب  هک  نآ  یب  کلاس  هک  دـسریم  لامک  هب  یتقو  قیفوت  نیا  اما 
رد وا  يدرگاش  هب  ناوخ  نود  گرم  زا  سپ  ادناتـساک  تسا و  هدوب  ( Florinda Matus  ) سویتام ادنیرولف  مناخ  ادناتـساک  يارب  نز 

(44 . ) دراد دوجو  الاب  ياهیگژیو  اب  نز  يرامش  زین ، دراد  هدهع  رب  ار  نانآ  يربهر  ناوخ  نود  هک  ینارگوداج  هقلح  رد  اذل  دیآیم .
: دراد زاین  صخش  هس  دوجو  هب  کلاس  ساسا ، نیا  رب 

! محریب ییوداج و  تردق  اب  ینز  هماکدوخ و  هدرخ  دشرم ،
. دش نشور  هماکدوخ  هدرخ  زا  ناوخ  نود  دارم  اج ، نیا  ات 

؟ دنتفرگ مان  ناگماکدوخ ) هدرخ   ) رتورف يا  هبترم  رد  نانیا  هک  تسیک  هماکدوخ )  ) دسرپب دناوتیم  هدنناوخ  اج  نیا  رد 
: تسا نیا  ناوخ  نود  باوج 

اب ینعی  ورین ؛ هیلوا  همشچرس  اب  ار  شیوخ  يدنب  هقبط  هک  دندید  نانچ  بسانم  دوخ  هبرجت  هب  هجوت  اب  دیدج ، دهع  رد  تریـصب  نابحاص  )
روط هب  نادـنم ، تردـق  نادبتـسم و  هیقب  ًاـعبط  دـندناوخ . هماـکدوخ )  ) یگداـس هب  ار  نآ  دـننک و  زاـغآ  یتسه  ناـهج  ياورناـمرف  هناـگی 

. ( دنداهن مان   Pinches Tiroros هماکدوخ ) هدرخ   ) ار اـهنآ  هجیتن  رد  دـنتفرگ و  ياـج  هماـکدوخ  زا  رتورف  يا  هبترم  رد  دودـحمان و 
(45)

شزومآ رد  گنرین  یگتسیاب  چ 
زا هار  ياهیتخس  اب  ییورایور  رد  هک  تسا  نکمم  هدشن ، هاگآ  دیاب  هکنانچ  يدوهش ) تفرعم   ) شزرا هب  تسا و  هار  ودب  رد  هک  يدرگاش 
هب ار  وا  درب و  راک  هب  بسانم  ياهقح  دیاب  کلاس ، لاح  روخارف  هب  دشرم  دیابرب . ار  وا  لد  يداع  یگدـنز  ياههبذاج  دتـسیا و  زاب  كولس 

تـسد دـیآیم . لیان  تفرعم )  ) هب هک  تسا  ینامز  نآ  تسا و  هدروخ  بیرف  دوشیم  هجوتم  هک  دـمآ  دـهاوخ  ینامز  نامگیب  دروآ . هار 
. درک دهاوخ  ینابرق  تفرعم )  ) ياپ شیپ  ار  اهنآ  همه  درب و  دهاوخ  یپ  نیشیپ  ياههبذاج  یشزرایب  یتسپ و  هب  تفرعم ، هب  یبای 

. دشکیم شود  هب  رطاخ  بیط  اب  ار  ندش  هشیپ  تفرعم  راب  هک  تسا  هناوید  طقف  ) 
(46 . ( ) تخادنا هار  نیا  رد  دنفرت  هّقح و  هب  دیاب  ار  لقاع 

ار ییابیز  نانز  مامت  داد  لوق  دز . هقح  نم  هب  نم ، صرح  توهش  زا  هدافتسا  اب  وا  دز . هقح  نم  هب  هویـش  نیمه  هب  نایلوخ  لاوان  نم  ملعم  )
رایـسب نارود  زا  مدروخ . لوگ  نم  داد و  لابقا  تخب و  لوق  نم  هب  دناشوپب . الط  اب  ارم  داد  لوق  زین  دـهدب و  نم  هب  دـندوب  شرب  رود و  هک 

(47 . ( ) تسا هدش  هدز  هّقح  نیمه  نم  بتکم  ِنانمش  مامت  هب  میدق 
شیپاشیپ ماهدرپسرس 

متشونرس رب  مکاح  ییورین  هب 
مزیوآیم زین  یهاک  رپ  رد  و 

، تسین يزیچ  ارم  سپ 
، مشوکب نآ  ظفح  هب  ات 

، تسین ياهشیدنا  ارم 
، منیبب مناوتیم  سپ 

، تسین يزیچ  زا  یساره  ارم 
. مرآ دای  هب  ار  دوخ  مناوتیم  سپ 
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یلابکبس رد  ادج و 
باقع زا  مریگیم  یشیپ 

(48 . ) ییاهر هب  مَسَر  ات 
: موس شخب 

: رادنپ تیعقاو و  ناسنا و  ناهج و  تخانش  رد 
ناهج و زا  يدـیدج  فیرعت  هب  نآ ، ساسا  رب  مینک و  یـسررب  ناـسنا  ناـهج و  هب  تبـسن  ار  ناوخ  نود  شرگن  تسا  بساـنم  اـج  نیا  رد 

. میبای تسد  ناسنا 
ناـهج تیعقاو  و  دوب )  ) اـب ناـهج  دومن  دراذـگیم . قرف  ود  نآ  نیب  دـیوگیم و  نخـس  يرادـنپ )  ) و یعقاو ) ناـهج  ود (  زا  ناوـخ  نود 

هچ نآ  اـما  تسا ؛ ناـهج  یعقاو  شخب  دراذـگیم ، رثا  یـسح ، ياهمادـنا  رب  جراـخ  ملاـع  زا  هـک  يزیچ  درادـن . يراـگزاس  یگنهاـمه و 
. تسا ناهج  یعقاو  ریغ  شخب  دنهدیم ، ربخ  جراخ  رد  اهنآ  دوجو  زا  یسح ، ياهمادنا 

یجنایم زج  تسین  يزیچ  شور  نیا  ( 49  ) دننکیم كاردا  دوخ  هدش  هتخانش  شور  هب  دنهدیم و  ماجنا  یحطـس  ياهفیظو  اهنت  ام  ساوح 
رارکت راوخشن و  ار  تیعقاو  زا  ناعونمه  ناگریت و  مه  ریـسفت  دوخ  هبون  هب  زین  نهذ  دنکیم و  رارقرب  ینورد  يوگتفگ  اب  نهذ ، هک  يرگ 

. درادیم زاب  ناهج  تیعقاو  یجنایمیب  میقتسم و  كرد  زا  ار  ام  همه  نیا  دنکیم و 
فرح زا  هاگره  میرادیم و  هاگن  ینورد  يوگتفگ  اب  ار  نام  يایند  عقاو  رد  مینزیم . فرح  نام  ياـیند  هراـبرد  ناـمدوخ  اـب  هتـسویپ  اـم  )

(50 . ( ) دشاب دیاب  هک  تسا  نامه  ایند  میرادب ، تسد  نام  يایند  نامدوخ و  هرابرد  دوخ  اب  ندز 
(51  ) تسا نآ  هب  ندیسر  هار  اهنت  ینورد  يوگتفگ  ندناتسیااو  تسا و  ینمش  نییآ  یلصا  سرد  ایند ، زا  ام  هراگنا  بیترت ، نیدب 

هک دوشیم  ییایؤر  يرتخا و  يدبلاک  ياراد  وا ، دنیب .) یم   ) ار نآ  دناتسیایم و  زاب  ار  ایند  توکـس ) تردق   ) اب نمـش  هک  تفگ  ناوتیم 
. تسا نامز  ناکم و  زا  رتارف 

، بیترت نیدـب  میرامـشیم . یمتح  یعطق و  ار  اهنآ  ام  دـناهدش و  هتخانـش  ياهنوناق  زا  ریغ  هب  هک  دـنوشیم  ربتعم  ییاهنوناق  لاـح ، نیا  رد 
(52 . ) دوشیم هتفریذپ  یتوکلم  يدام و  يایند  نیب  ییادج  قرف و 

تسام يداع  يایند  نامه  لانوت  دنحرش . روخرد  ناوخ ، نود  بتکم  رد  لاوان )  ) و لانوت )  ) هژاو ود  الاب ، ياهراتسج  اههتکن و  هب  هجوت  اب 
. تسا ناعونمه  فیصوت  زا  هتفرگرب  هک 

یتح ام و  یقطنم  ياههشیدـنا  اههراگنا و  لماش  میـسانشیم و  زاـب  ار  اـهنآ  میراد و  ياهملک  اـهنآ  يارب  هک  تسییاـهزیچ  نآ  همه  لاـنوت 
تـسا ینتفاین  تسد  موسرم  قرط  هب  هک  تسا  ینیع  هدـشن  ریـسفت  ِتیعقاو  لاوان )  ) ضوع رد  دوشیم . ام  یبهذـم  نامیا  ینهذ و  ياهلایخ 

(53)
ادخ هدیا  ذ )

، تسام ياههتخومآ  هجیتن  میراد و  دوخ  نهذ  رد  هک  ییاج  نآ  ات  دـنوادخ  زا  اـم  ياـههراگنا  دـش ، هئارا  لاـنوت  زا  هک  یفیرعت  ساـسا  رب 
. دوب دهاوخ  لانوت  زا  يرصنع 

هلمج زا  تسا ، هدـش  لیکـشت  اـهزیچ  نآ  زا  اـیند  مینکیم  رکف  هک  تسییاـهزیچ  نآ  همه  لاـنوت  تساـم …  لاـنوت  زا  یـشخب  دـنوادخ  ) 
(54 . ( ) دنوادخ

ناهج یعقاو  شخب  ناوخ ، نود  رظن  زا  میاهتفر . هابتـشا  هب  دـهدیم  رارق  لاوان )  ) هزوح رد  ار  ادـخ ) ناوخ (  نود  هک  میراگنیب  ام  رگا  اـما 
. تسا رتارف  یمدآ  كرد  حطس  زا  تسا و  دولآزار  ینتخانشان و  یتسه ، هدمع  شخب  تسا و  ریذپان  شیامیپ  دودحمان و 

. تسا هدوب  اهینتخانشان  اههتخانشان و  موهفم  ود  نیب  ندراذگن  قرف  میدق ، رد  تریصب  نابحاص  گرزب  ياطخ 
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(55 . ) درب تسد  اهنآ ، ورملق  هب  طایتحا  مزح و  اب  یتح  ای  هناهلبا  دیابن  دنتسین و  وا  ياهییاناوت  دودح  رد  ناسنا و  سرتسد  رد  اهینتخانشان 
نیا دوجو  هب  ام  تفگ . نخـس  نآ  تابثا  یفن و  رد  ناوتیمن  هک  دهدیم  رارق  اهینتخانـشان  دوخ  رد  ار  ادـخ  ناوخ  نود  دـسریم  رظن  هب 

، دـنکیم لقن  ناوخ  نود  زا  ادناتـساک  هچ  نآ  هیاپ  رب  يور ، نیا  زا  میرادـن ، وا  تخانـش  يارب  یهار  میراد و  قلطم  لهج  ییاـغ ، تقیقح 
 ) یتسوپ خرـس  نافرع  رد  هک  تسین  ینعم  نیدـب  نخـس  نیا  درادـن . دوجو  ادـخ  هشیدـنا  هدـیا و  بتکم  نیا  رد  هک  دـش  یعدـم  ناوتیم 

. درادن يروضح  هنوگ  چیه  دنوادخ ) 
. تسا یلاعتم  رما  هبرجت  ادخ  نییآ ، نیا  رد  هک : تسنیا  نآ  دراد و  ادوب  نییآ  دروم  رد  ییابیز  نخس  سیتسا ،

، دناهدرک هبرجت  ار  نیمز  هبذاج  ای  نژیسکا  دوجو  ناینیشیپ ، همه  لَثَم  رد  تسا ؛ رایسب  قرف  ود  نیا  نیب  درادن و  دوجو  ادخ  يروئت  هچرگا 
اهنآ هب  هن  ار  نیمز  هبذاج  فشک  يور ، نیا  زا  دـندرکن ؛ هزیروئت  نییبت و  ار  نآ  هک  ینعم  نیدـب  دـندربن ، یپ  نآ  دوجو  هب  مادـک  چـیه  اما 

یـساسا هچ  رب  ام  هک : تسا  هدـمآ  نایم  هب  نخـس  نآ  زا  ملع ، خـیرات  رد  هک  تسا  ینمادزارد  ثحب  نیا  میهدیم و  تبـسن  نتوین  هب  هکلب 
. تسین هلوقم  نیا  هب  نتخادرپ  لاجم  رصتخم  نیا  رد  هک  میهدیم  تبسن  یسک  هب  ار  یعارتخا  ای  فشک و  کی 

دهنیم مان  باقع )  ) ار نآ  تیراع  هب  ییاج  رد  هک  دراد  یتسه  ياورنامرف  کی  تردق و  همشچرس  کی  دوجو  هب  ییاههراشا  ناوخ ، نود 
يراگزاس دـناهدرک ، یفرعم  يدـیحوت  نایدا  هک  ییادـخ  اب  هماکدوخ  باقع و  زا  وا  ياهفـصو  هچ  رگا  دـناوخیم . هماکدوخ  ییاج  رد  و 

دراد و زیهرپ  ادـخ  هلأـسم  هب  نتخادرپ  زا  وا  تسا و  گـنر  مک  ادـخ  يهدـیا  ناوخ ، نود  بتکم  رد  تفگ  ناوتیم  بیترت ، ره  هب  درادـن .
. دهدیم رارق  اهینتخانشان  هزوح  رد  ار  نآ  ییوگ 

شخب هب  ار  دوخ  يژرنا  دـنهد ، ردـه  اهینتخانـشان  رد  ار  دوخ  يژرنا  تقو و  هک  نآ  ياـج  هب  یتسوپ ، خرـس  نانمـش  رگید  ناوخ و  نود 
دنکیم هولج  يژرنا  ياهنادـیم  زا  نایاپیب  خارف و  ياههعومجم  تروص  هب  نانآ  يارب  ناهج  دـندنبیم . راک  هب  ناـهج  تخانـش  روخرد 

(56  ) تسا هتفرگ  مان  باقع )  ) هراعتسا هب  نآ  همشچرس  تسا و  رون  ياههتشر  نوچمه  هک 
( یگتشرف ملاع   ) کیناگرا ریغ  تادوجوم  و 

رـش و هن  دنریخ و  هن  اهنآ ، ( 57 . ) دنایندش مار  یلآ و  ریغ  لکـشیب ، مسجیب ، هک  دنکیم  دای  يریذـپان  فصو  ياهورین  زا  ناوخ ، نود 
(58 . ) دنوش رهاظ  يرگید  زیچره  ای  گنسراخ و  هدنرپ ، گس ، نوچ  ینوگانوگ  ياهلکش  هب  دنناوتیم 

روضح زرابم ، کلاس  کی  اما  دـننکیم ، هاگن )  ) اهنآ هب  طقف  اریز  دـنوشیمن ، اهنآ  روضح  هجوتم  اهنآ  اـب  ههجاوم  رد  یلومعم  ياـهناسنا 
هب ار  اههدـیدپ  اههدـیرفآ و  تقیقح  هک  تسیاهژیو  كرد  یگتـسیاش و  يراوازـس ، ندـید ) (. ) دـنیبب  ) دـناوتیم اریز  دـباییم ؛ رد  ار  اهنآ 

دهدیم تسد  زا  ار  يرهاظ  لکش  هدیرفآ ، نآ  دنکیم  دروخرب  ناگدیرفآ  نیا  زا  یکی  اب  کلاس  یتقو  ساسا ، نیا  رب  دنایامنیم . کلاس 
ریغ دوجوم  هدروخ و  بیرف  يداع ، ناسنا  کی  ياهمـشچ  دـنچ  ره  هک  تسا  نآ  هجوت  بلاج  هتکن  دوشیم . ادـیوه  شایلـصا  تیهاـم  و 

(59 ! ) روط نیمه  مه  غالک  دروخیمن ، لوگ  گس  کی  اما  دهدیمن ، زیمت  تسا ، هدمآرد  يدام  لکش  هب  هک  ار  یکیناگرا 
هب دوخ  هاـگ  دـنراد ، روـضح  زین  اـهناسنا  نیب  رد  و  ( 61  ) تسا مولعمان  اـم  رب  ناـشدرکراک  و  ( 60 ، ) دنتـسه مان  بحاص  دوخ  يارب  ناـنآ 

، وا اب  ییورایور  رد  کـلاس  ( 63  ) تسا مدرم  ندـیناسرت  ناش  مسر  نیرتلومعم  ( 62  ) دـننزیم هسرپ  نابایخ  هچوک و  رد  ناـسنا  تروص 
ار تردق  ات  دبوک ، نیمز  هب  دریگ و  گنچ  هب  ار  وا  ات  دزیخ ، یمرب  هزرابم  هب  وا  اب  دنکیم و  لابند  ار  وا  دـتفا ، وا  گنچ  هب  هک  نآ  زا  شیپ 

(64  ) دنک اطع  وا  هب 
. دنتسه ساسحا  مشخ و  هودنا و  نزح و  قشع ، زا  راشرس  یلو  دنرادن ، زاس  تخوس و  لثم و  دیلوت  ناگدیرفآ  نیا 

. تسا ناسنا  زا  رتشیب  رایسب  ناشیهاگآ  و  ( 66  ) دنتسه ثنٌوم  ناگدیدپ  اهنآ  ( 65)
گنچ هب  دـناراد ، هک  ار  یگتـسجرب  دـنکفا و  رطخ  هب  دوخ  اهنآ ، رادـید  رد  ات  دزیگنا  یمرب  ار  ناسنا  تفگـش ، يداع و  ریغ  یهاـگآ  نیا 

. دناهقطان هوق  زا  هرهبیب  اریز  دنیوگیمن ؛ غورد  زگره  کیناگرا ، ریغ  ناگدیدپ  ( 67  ) دریگ
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. دننک يدوجو ) تین  ای  دصق   ) ار تاملک  هک  دنراچان  ناسنا  اب  ندز  فرح  يارب 
(68 . ) تسین مولعم  ناسنا  رب  اهنآ  شنیرفآ  تمدق  اما  دنراد ، ینالوط  سب  يرمع 

رد تسا و  هدش  نادرگرب  دازمه )  ) و لیلد ) (، ) قفتم  ) هب یسراف  ياههمجرت  رد  هک  دربیم  مان  ییاهناونع  اب  ناگدیرفآ ، نیا  زا  ناوخ  نود 
. دنکیم حرطم  ازمهوت  ناهایگ  اب  طابترا  رد  ار  اهنآ  ادتبا 

. دهدیم دـنویپ  اهنآ  یهاگآ  تردـق و  هب  دـنکیم و  انـشآ  کیناگرا  ریغ  ياهورین  اب  ار  درف  هک  تسیاهلیـسو  ازمهوت  ناهایگ  زا  هدافتـسا 
(69)

ناسنا تقیقح  ك )
نیا رب  دـنادیم . رون  يژرنا و  نارکیب  ياهنادـیم  ار  ناـهج  وا  دراد . ملاـع  زا  وا  هک  تسیفیرعت  اـب  دـنویپ  رد  ناوخ ، نود  یـسانش  ناـسنا 

( یناشخرد يوگ   ) نوچمه هک  تسا  رون  ياههتـشر  يژرنا و  ياهنادیم  نامه  زا  نایاپیب  رامـش  زا  هتفای  لکـش  زین  ناسنا  تقیقح  ساسا 
(70  ) دناهداهن نآ  رب  ینارون ) غرم  مخت   ) مان نارگوداج  دوشیم و  راکشآ 

رات هب  دـنهجیم و  وس  ره  هب  هک  تسا  یناشخرد  ربز  ياهوم  دـننام  ناش ، ياهاپ  اهتـسد و  دـنیآیم و  رظن  هب  ناخرچ  رون ، ياههتـشر  نیا 
. دریگیم همشچرس  نآ  زا  ناسنا  یهاگآ  هک  دوشیم  هدید  ینارون ) یبابح   ) غرم مخت  نیا  يور  رب  ( 71  ) دننامیم ماف  دیفس  ياهتوبکنع 
لثم تـسا ، هدـش  هـئارا  ناـسنا  زا  دـمآ  ـالاب  رد  هـچنآ  دـننامه  يریوـصت  قرـش ، یناـفرع  ياـهباتک  زا  ياهراـپ  رد  هـک  تـسا  هدـش  هـتفگ 

(Ramacharaka. (72 رثا  Fourteen Lessons in yogi Philosophy
لکشیب ناسنا  گ )

ار یناسنا ) لکـش   ) هتفای و فارحنا  اههدافتـسا  ءوس  یپایپ و  ياهتداع  رثا  رب  يژرنا  ياههدوت  نیا  هک  دنتـسه  یعدـم  تسوپ  خرـس  نانمش 
. دناهتخاس

. تساههتشر نیا  ندومن  تسار  نمش  فده 
(73 . ) دوش لکش ) یب   ) یناسنا دهاوخیم  وا 

یب  ) هدیدپ يرامش  هنانیبشوخ ، یهاگن  اب  دوشیم . اهر  اهتراسا  زا  دهدیم و  تسد  زا  ار  شیوخ  يداع  هدوسرف و  دوجو  لکـشیب ، ناسنا 
(، شتآ لـسغ  (، ) رگید یحور  دـلوت  (، ) یناـفرع گرم   ) هب نآ  زا  رگید  یناـفرع  ياـهماظن  رد  هک  دـناهدرک  یلوـحت  اـب  ساـیق  ار  یلکش )

. تسا هدش  دای  اهرون ) ینوگرگد  )
گرم ل )

امش اب  ادناتساک ) راثآ  نادقان  یضعب  فالخ  رب   ) زین راتشون  نیا  هدنسیون  دینادب . هوای  ار  اهنآ  دیشاب و  هتفشآرب  ادناتساک  ياهاعدا  زا  دیاش 
. تسا هدیقع  مه 

: دینک هجوت  تسا ، هتفگ  گرم  هرابرد  ناوخ  نود  زا  لقن  هب  وا  هک  ینخس  هب  هژیو  هب 
صخـش دـنک  سمل  ار  پچ  هناش  گرم  هاگره  دراد و  رارق  شپچ  هناش  زا  وزاب  کی  هلـصاف  هب  وا و  راـنک  رد  هراومه  صخـش  ره  گرم  )

(74 . ( ) درم دهاوخ 
. تسا بات  چیپ و  گرم  )

. تسا قفا  رد  یناشخرد  ربا  گرم 
ًالـصا لاح  نیا  اب  تساج و  نیا  گرم  چیه ! تسا  چیه  گرم  یتسه . تکتـسد  رتفد و  وت و  گرم  منکیم . تبحـص  وت  اب  هک  منم  گرم 

(75 ( ) تسین اج  نیا  رد 
ار گرم  دناوتیم  دراد ، هک  يژرنا  تردق و  هریخذ  اب  کلاس  تساک  مکیب و  حور  لاح  نیا  اب  تسین . ریذپریخأت  اما  دشاب ؛ هچره  گرم 
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(76 . ) ددرگ نامداش  شاییاناوت  يروآدای  زا  راب  نیرخآ  يارب  ات  دزادنیب ، بقع  ینالوط ، شیب  مک و  ینامز ، يارب 
. دنکیم لمع  زین  کلاس  دنمدرخ  رواشم  هاگیاج ، رد  گرم ،

؟ تسا نینچ  ایآ  هک  دسرپب  وا  زا  دنک و  ور  شگرم  هب  دناوتیم  کلاس  رطخ ، يدیمون و  جوا  رد 
: تفگ دهاوخ  وا  هب  شگرم  دنکیم ، هابتشا  هک  تفگ  دهاوخ  وا  هب  شگرم 

(77 ( ) ما هدزن  تسد  وت  هب  زونه  هک  نم  )
: دینک هجوت  دهدیم ، هئارا  ناوخ  نود  گرم  زا  ادناتساک  هک  یفصو  شرازگ و  هب  شخب ، نیا  نایاپ  رد 

. دش لدبم  یگنر  دننام  راخب  یگدنشخرد  یعون  هب  تفگ ، كرت  ار  ایند  ًالمع  ناوخ  نود  هک  دیسر  ارف  ياهظحل  یتقو  )
متساوخیم هک  دوب  دیدش  نانچ  يو  نادقف  صوصخ  رد  مساسحا  هظحل  نآ  رد  تشگ . روانش  ناهج  رد  يدازآ  هب  هک  دوب  بان  يژرنا  وا 

فـصو هک  یلیالد  هب  اـما  مدـنکفا ، هاـگترپ  هب  ار  دوخ  یلد  ود  دـیدرت و  چـیه  یب  مدرکن و  اـنتعا  دوب ، هتفگ  ناوخ  نود  هچ  نآ  هب  مریمب ،
(78 !( ) مدرم تسا ن  ریذپان 

: مراهچ شخب  ● 
: اهلمعلاوتسد نونف و 

ياهفده اهلمعلاروتسد  نیا  ددنب . راک  هب  دیاب  ادناتساک  هک  تسه  زین  ياهژیو  نونف  اهلمعلاروتسد و  هدنریگ  رب  رد  ناوخ ، نود  تامیلعت 
: دنکیم لابند  ار  ریز 

. یصخش رادتقا  بسک 
. ینورد يوگتفگ  نهذ و  نتخاس  شوماخ 

دوهش ي. تفرعم  یهاگآ و  جوا  هب  ندیسر  و  عمجت ) هطقن  رییغت ( 
بسک هب  یهتنم  هک  ینونف  دنراد . ياهطساو  شقن  لوا  فده  ود  تسا و  ریخا  دروم  اهلمعلاروتسد  نونف و  مامت  زا  ییاهن  یلصا و  فده 

، صاخ ینونف  يریگراک  هب  اب  دـناسریم و  يرای  ینورد  يوگتفگ  ندناتـسیااو  نتخاـس و  شوماـخ  رد  ار  کـلاس  تسا ، رادـتقا  هریخذ  و 
. دزاسیم نکمم  تسا  یهاگآربا )  ) جوا هک  ار  ندید )  ) همه نیا  هدش و  اج  هباج  هاگدنویپ  هطقن 

. تسا هدش  هدروآ  هدنکارپ  هنوگ  هب  ادناتساک ، ياهباتک  رد  اهلمعلاروتسد  نیا 
زا هدافتـسا  درک . هئارا  يرتهب  بیترت  اـب  ار  اـهنآ  ناوتب  دـیاش  رت ، شیب  یـسررب  اـب  تسا و  هدـنراگن  راـک  دـیرگنیم ، هک  ار  یبیترت  مظن و 

، دراد فلتخم  هوجو  اب  ثحب  نیا  هک  يدنویپ  اهراتسج و  يرایسب  رطاخ  هب  اّما  دوش ، هدروآ  نونف  هلمج  زا  تسناوتیم  نادرگناور  ناهایگ 
. تسا هدش  هدروآ  قیقحت  نیا  نایاپ  رد  همیمض  تروص  هب 

رادتقا بسک  يارب  نونف  فلا )
. تسا يرورض  تفرعم ، يایوج  کلاس  قیفوت  يارب  نآ  هریخذ  یصخش و  رادتقا  نتشاد 

هنوگچ دنک و  یگدنز  هنوگچ  وا  هک  دنکیم  نییعت  عمج  لصاح  نیا  تسین و  یـصخش ) رادـتقا  عمج  لصاح   ) زج يزیچ  ناسنا  لصا  رد 
. دریمب

. دنکیم فیرعت  یلابقا ، شوخ  نوچمه  ساسحا ، عون  کی  ار  یصخش  رادتقا  ناوخ ، نود 
یماگنه ار  دوخ  هب  دامتعا  نیا  تسناد . نامدوخ  يدوهـش  ياـهییاناوت  يداـع و  ریغ  ياهتردـق  هب  داـمتعا  ار  یـصخش  رادـتقا  ناوتب  دـیاش 

نیا ندروآ  تسد  هب  يارب  ار  ینونف  ناوخ  نود  میـشاب . هدرک  مهارف  ار  نآ  بساـنم  ياـههبرجت  اـهنیرمت و  هک  میروآ  تسد  هب  میناوـتیم 
(79  ) دنکیم شرافس  رادتقا  هریخذ  دامتعا و 

یکیرات رد  ندیود  ب )
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يوـگتفگ ندناتـسیااو  يارب  رادـتقا  هریخذ  رد  ار  نآ  دـمانیم و  راـتفگ ) شمارخ   ) ار نآ  ناوـخ  نود  هک  تسا  ینف  یکیراـت  رد  ندـیود 
رب ههاریب و  رد  تعرـس  تمحز و  اب  ار  ینالوط  یتفاـسم  کـلاس  هک  تسا  نآ  روتـسد  نیا  يارجا  یگنوگچ  درامـشیم . راذـگرثا  ینورد 

شوماخ ار  ینورد  يوگتفگ  هک  تسا  نآ  شتمه  لاـح  نیا  رد  وا  دَوَدیم . ندـید  بیـسآ  ندروخ و  يردنکـس  نودـب  اهخالگنـس  يور 
، میـشاب هتـشاد  یهاگآ  ام  دوخ  هک  نآ  یب  مسج ، دوخ  دوش ، شوماخ  نهذ  هک  هاگ  نآ  اریز  دیامن ؛ راذگاو  دوخ  مسج  هب  ار  راک  هتخاس ،

(80 . ) درازایب ار  شیاپ  ياهرخص  كون  ای  دور  ورف  یلادوگ  رد  هک  نآ  نودب  دباییم ، زاب  ار  هار  دسانشیم و  ار  ءایشا 
یسنج شزیمآ  زا  يراد  دوخ  ج )

دنزرو يراد  دوخ  یـسنج  شزیمآ  زا  دیاب  دناهدوب ، راب  تلالم  شزیمآ  هدییاز  هک  نانآ  هژیو  هب  ناکلاس  وراتخ ، نود  ناوخ و  نود  رظن  زا 
. دننک هریخذ  یکدنا  يژرنا  دنناوتب  هار  نیا  زا  ات 

(81  ) تسا زاین  دروم  اههتخانشان  ملاع  رد  ریس  و  تیور ) هناتسآ   ) هب ندیسر  يارب  يژرنا ، هریخذ  نیا 
: دیوگیم ادناتساک  هب  وراتخ  نود 

( دناهدوب هتسخ  لولم و  هزادنایب  دندروآ ، دوجو  هب  ارت  یتقو  تردام  ردپ و  )
(82  ) تسا هتفای  یهاگآ  زار  نیا  رب  تیور ) هوق   ) اب وراتخ  نود  هک  تسیعدم  ادناتساک 

دربن نیرخآ  لمع ، ره  د )
گرم دروآ . باسح  هب  نیمز  يور  رد  دوخ ) دربن  نیرخآ   ) ار نآ  هک  یماگنه  هژیو  هب  دراد ، تردق  لمع  ره  يارب  هک  دنادب  دیاب  کلاس 

وا دربن  نیرخآ  تسا  نکمم  وا  لمع  ره  سپ  دیابرب . ار  وا  ناج  دـنک و  سمل  ار  یچراکـش  کلاس  تسا  نکمم  تسا و  راظتنا  رد  نآ  ره 
. دشاب نیمز  يور 

. دروآیم رامش  هب  دوخ  دربن  نیرخآ  راک و  نیرخآ  ار  نآ  دزادرپب ، يراک  ره  هب  هاگره  هتفای و  یهاگآ  هتکن  نیا  هب  یقیقح ، کلاس 
(83 . ) دروآیم ناغمرا  هب  وا  يارب  ار  دامتعا  رادتقا و  دنکیم و  نوریب  وا  لد  زا  ار  تشحو  هدوب و  شخب  تذل  یلمع  نینچ 

رد یناسآ  هب  ار  دوخ  کلاس  دربب . دوخ  اب  ار  وا  ات  دـگنجب  وا  اب  دـیاب  شگرم  دریمیم ، تخـس  زرابم ، ِکـلاس  هک  مینادـب  دـیاب  زین  ار  نیا 
(84 . ) دوشیم لدبم  تردق  هب  دنک ، سمل  ار  وا  گرم  هک  هاگ  نآ  دزادنایمن . گرم  شوغآ 

دوخ زا  روصت  عون  رییغت  ح )
ناوت میتسه و  يژرنا  زا  ییاهنادیم  ام  هک  هتکن  نیا  نتسناد  دراد . ياهژیو  رثا  ام  رادتقا  ناوت و  رد  میراد ، دوخ  زا  ام  هک  يراظتنا  روصت و 

: دروآیم دیدپ  ام  رد  يرایسب  تردق  میراد ، شیوخ  ناهن  رد  یتفگش 
ناشدوخ اـهزیچ  نآ  دـهد . ماـجنا  تسناوتیمن  شیپ  ياـهلاس  هک  دـهدیم  ماـجنا  ینیعم  ناـمز  رد  زراـبم  کـلاس  هک  تساـهزیچ  یلیخ  )

(85 . ( ) تسا هتفای  رییغت  شدوخ  زا  وا  روصت  اما  دناهدرکن ؛ يرییغت 
تردق ناکم  باختنا  ج )

يوق و یعیبـط  روـط  هب  اـج  نآ  رد  وا  تسوا . هاـگیاج  هک  دراد  نتـسشن  يارب  ییاـهاج  اـی  ییاـج ، نیمز ، رد  سک  ره  ناوـخ  نود  رظن  زا 
دبایب تسوا  هاگیاج )  ) هک ار  هطقن  نآ  داتسا  کمک  اب  هک  تسا  درف  هفیظو  نیا  تسوا . نمشد  دب  هطقن  ضوع  رد  دوب ، دهاوخ  لاحـشوخ 

. دنک هبرجت  ار  شیوخ  رادتقا  و 
کمک ار  ادناتـساک  يزور  ناوخ  نود  دوش . شگرم  ثعاب  دـناوتیم  یتح  دـنکیم و  فیعـض  ار  درم  کی  نمـشد  هطقن  رگید ، يوس  زا 
فـصو نینچ  هظحل  نآ  رد  ار  دوخ  تلاح  دبایب . ار  هطقن  نآ  ناوارف  تمحز  جنر و  لمحت  زا  سپ  وا  دبایب و  ار  شیوخ  هطقن  هک  دـنکیم 

: دنکیم
رد هطقن و  کی  رد  مدیدیم ، هقطنم  نآ  همه  رد  نم  هک  ار  یتسدـکی  حرط  دـتفایم . قافتا  اهگنر  رد  يرگید  رییغت  نم  دـید  يهزوح  رد  )
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تلاح هجوتم  نم  دش و  مخ  ولج  هب  ماهنت  یسوق و  یمک  میاهاپ  دش  خیـس  مندرگ  گر  تشگرب …  يراگنز  یلکـش  هب  نم  تسار  فرط 
( دش هدوزفا  مسرت  رب  مدش و  دوخ  بیجع 

ینورد يوگتفگ  ندناتسیااو  يارب  خ )
: تداع كرت  ▪

. تسا يرورض  یعقاو ) ناهج  لاوان (  رد  نام  تقد  زکرمت  ینورد و  يوگتفگ  ندناتسیااو  يارب  تداع  كرت 
: دیوگیم ظفاح  میباییم . ایند  رد  هدش  هتخانش  فلتخم  ياهنافرع  رد  ار  تداع  كرت  رب  دیکأت 

نم هک  ماک  بلطب  تداع  دمآ  فالخ  زا 
مدرک ناشیرپ  فلز  نآ  زا  تیعمج  بسک 

: دیوگ یلیج  میرکلادبع  و 
(86 (. ) مشاب تداع  فالخ  یفخ و  هک  تسا  نآ  نم  لاح  عضو و  )

نود رظن  هب  تشاد . رظن  رد  دراد ، ام  يافرع  دوصقم  اب  هک  ییاهقرف  تداـع و  كرت  زا  ار  ناوخ  نود  صاـخ  فیرعت  دـیاب  فصو ، نیا  اـب 
لیکـشت ار  ام  لانوت )  ) یفیـصوت ناهج  يداع و  یگدنز  ساسا  نیا  میربب و  شیپ  تاداع  اب  ار  دوخ  یگدـنز  هک  میاهتـساوخ  نینچ  ناوخ ،

هجیتن رد  دزاسیم . دنب  ياپ  صاخ  یبیترت  مظن و  رد  ار  ام  دنکیم و  یتخاون  کی  ناس و  کی  یگدنز  هب  راداو  ار  ام  تاداع  نیا  دهدیم .
وریپ ربنامرف و  ار  دوخ  هک  دوشیم  ببـس  راظتنا ، نیا  دـیآیم و  دـیدپ  ام  زا  راتفر  كولـس و  زا  صاخ  ياهنوگ  راـظتنا  دوخ  ناـعونمه  رد 

رب دوخ  هک  ياهلیپ  رد  میتـسیا و  زاـب  دوخ  طیارـش  رد  ینوگرگد  شیوپ و  زا  میزاـس و  شیوخ  ناـعونمه  ياههتـساوخ  دوخ و  ياـهتداع 
. ددرگیم باجح  یعقاو  ناهج  ام و  نیب  دشکیم و  دنب  هب  لانوت  رد  ار  ام  تداع ، نیا  مییآ . راتفرگ  میاهدینت ، شیوخ  نتشیوخ 

هدشن ینیب  شیپ  ياهزیچ  اهیگزات و  يارب  ییاج  ات  دوش ، اهر  رادیاپ  ياهراتخاس  زا  ام  ياهکاردا  اههشیدـنا و  هک  تسا  نآ  كولـس  طرش 
: دیآیم تسد  هب  تداع ، كرت  اب  مهم  نیا  دنا و  یندشان  ینیب  شیپ  یعقاو  تفرعم  رصانع  هک  ارچ  دوش ؛ زاب  نام  یگدنز  رد 

هک تسا  لیلد  نیا  هب  دزرایم …  ـالط  دوخ ، نزو  مه  هک  یچراکـش  تسین . نتخادـنا  هلت  رد  ار  ناویح  موهفم  هب  اـهنت  ندوب  یچراکـش  )
. تسا يو  تیزم  نیا  درادن . یتداع  دوخ 

. دناهتسباو هدش  ینیب  شیپ  نیگنس و  ياهتداع  اب  هک  یتاناویح  تسین ؛ تسا  ناش  لابند  هب  هک  یتاناویح  دننام  يو 
(87 . ( ) تسا ریذپان  ینیب  شیپ  لایس و  دازآ ، وا 

. دنکیم ریبعت  یصخش ) هتشذگ  یفن   ) هب تداع ) كرت   ) زا یهاگ  ناوخ ، نود 
وا لامعا  زا  مه  سک  چیه  درادن و  دوخ  ناعونمه  هب  حیضوت  هب  يزاین  دوخ  ياهراک  يارب  درادن ، یـصخش  هتـشذگ  هک  يزرابم  کلاس  )

(88 . ( ) دنکیمن يراک  هب  مزلم  شیوخ  تاراظتنا  راکفا و  اب  ار  وا  سک  چیه  هک  نآ  رتمهم  دوشیمن و  تحاران  ینابصع و 
تردق نیمود  يریگراک  هب  ه )

. میهد ناماس  اهنآ  رب  ار  نام  تقد  هک  مینکیم  كرد  ار  ییاههیامنورد  اهنت  ام  ینعی  تسام ؛ تقد )  ) دمایپ كاردا ، ناوخ ، نود  هدیقع  هب 
هناهاگآ ذوفن  هجیتن  رد  هک  تسام  تقد )  ) هکلب دریگیم ، رارق  ریثأت  تحت  ناـعونمه  يوس  زا  هک  تسین  كاردا  شقن  نیا  ساـسا ، نیا  رب 

ام رد  رواب  نیا  تیاهن  رد  دنک و  يربارب  نام ، ناعونمه  ریسفت  حرش و  اب  هک  دنکیم  لیم  ددرگ و  یمرب  ییاههزوح  هب  ماجنا  رس  موادم ، و 
. تسا تیعقاو  لک  هدش ، فصو  يایند  نیا  هک  دیآ  دیدپ 

همـشچرس نآ  زا  هک  ییاهکاردا  ات  مینکیم  شالت  هکلب  میهرب ، میاهدـش  نآ  ریـسا  هک  یمهوت  زا  میناوتیمن  هدـش ) ریـسا  تقد   ) نیا اب  اـم 
. دنک يربارب  ایند  فصو  اب  دریگیم ،

هک تسیتقو  هدنام  هت  نآ  زا  دوصقم  میراد و  تقد ) نیمود   ) هب زاین  دمانیم ، تقد ) نیلوا   ) ار نآ  ناوخ  نود  هک  تقد  نیا  زا  ییاهر  يارب 
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. تسا هدیدرگن  ریسا  تسا و  هدنام  یقاب  تیعقاو  هطیح  رد 
اب تسین . شخب  یهاگآ  درادن و  يروهظ  ییانثتسا  ياهتیعقوم  زا  رظن  فرص  میرادن و  یهاگآ  تقد  نیمود  هب  تبسن  يداع ، تلاح  رد  ام 

. تسا لاوان  تیعقاو و  اب  ام  دنویپ  هقلح  اهنت  لاح ، نیا 
هجیتن رد  مییاشگب و  زین  نام  تقد  هدش  ریـسا  ءزج  زا  دنب  ات  میریگ  راک  هب  ار  دوخ  تقد  نیمود  دـیاب  یعقاو ، ناهج  لاوان و  هب  دورو  يارب 

(89 . ) میوش یلماک  ناسنا  میبای و  تسد  شیوخ  تیمامت  هب  میروآ و  تسد  هب  یتدحو  نام  تقد  تمسق  ود  ره  اب 
هدیاف تشادمشچ  نودب  لمع  چ )

. تسا لانوت  رد  ام  يراگدنام  ینورد و  يوگتفگ  لصاح  لمع ، رد  يرادفده 
. تسا لقع  زج  هب  یهار  ار  تفرعم  هک  یلاح  رد  دناسریم .. تیعقاو  زا  ياهنارودرخ  حطس  هب  ار  ام  لمع  زا  تشادمشچ  يرادفده و 

. تسا هدیدرگ  لیکشت  رصانع  لوصا و  نیمه  زا  ام  یعقاو  ریغ  موهوم و  ناهج  تسا و  تیلع  لصا  شریذپ  همزال  يرادفده 
مدق میاهتشاذگ و  رس  تشپ  ار  دوخ  نهذ  ياهینکف  نورب  نیرخآ  میشاب ، هتـشادن  شیوخ  لمع  زا  یعقوت ) چیه  رگید (  هک  یماگنه  اهنت 

ییورایور زا  ار  یمدآ  نیا  دوشیم و  هدننک  لمع  لمع و  نیب  یگناگود  ببـس  لمع ، زا  هجیتن  راظتنا  نخـس ، رگید  هب  میاهداهن . لاوان  رد 
ریغ میقتـسم و  لامعا  نیرمت  اب  نذ ، ییادوب  نییآ  لثم  زین  رگید  یـشزومآ  ياهماظن  ياهراپ  درادیم . زاب  تیعقاو  اب  یجناـیمیب  میقتـسم و 

ادناتـساک دـنراد . كارتشا  ناوخ  نود  بتکم  اب  لماع ، لـمع و  نیب  هلـصاف  نتـشادرب  ینعی  یطابـضنا ؛ نینچ  ندروآ  دـیدپ  يارب  لدتـسم 
: دروآیم رطاخ  هب  دوب ، هداهن  وا  ندرگ  رب  ناوخ  نود  هک  ار  دیفم  ریغ  هرخسم و  ياهراک  زا  يرایسب 

راک رکف  ینعمیب  ياهراک  ماجنا  هب  وا  نتشاداو  اب  ناوخ  نود  هک  دوشیم  هجوتم  دعب  رگید و  ياج  هب  ییاج  زا  اههلابز  ندرک  وراج  دننام 
. تسا هدرک  اقلا  وا  رد  ار  ضوع  نودب 

اب تسار  کـی  دـهاوخب  ضوع ، نودـب  راـک  اـب  کـلاس  رگا  ینعی  دوشیم ؛ لـماش  زین  ار  نف  نیا  دوخ  هک  تسا  فیرظ  ناـنچ  بلطم  نیا 
تقیقح ناهج  لاوان و  رد  دورو  ناـمه  هک  تسا  هدرک  لاـبند  ار  یفدـه  هکلب  دوب ، دـهاوخن  ضوع  نودـب  راـک  نیا  دوش ، وربور  تقیقح 

. تسا
فدـه و اهنآ  هب  بیترت  نیدـب  اریز  دـنوشیم ، نکممان  مینک ، رگد  ینف  هب  ار  اـهنآ  هک  نیمه  فدـهیب ، موهفمیب و  ياـهراتفر  اـهراک و 

: دوش راک  هب  تسد  یتشادمشچ  چیه  نودب  هک  دراداو  ار  درگاش  ات  دشیم  دراو  هّقح  رد  زا  دشرم  هاگ  تهج  نیدب  میاهدیشخب . موهفم 
يزیچ اهنت  دشاب و  هدرک  ثحب  صاخ  ینف  ناونع  هب  لمع  سفن  يارب  یلمع  ماجنا  دروم  رد  زگره  وا  دیآیمن  مدای  متفگ ، ناوخ  نود  هب  )

. تسا دروم  نیا  رد  وا  مهبم  مئاد و  تاحیضوت  مروآ  دای  هب  هرابود  مناوتیم  هک 
(90 . ( ) ماهدشن نآ  هجوتم  زور  نآ  ات  هک  تسا  هدوب  فیرظ  ردقنآ  وا  راک  هک  تفگ  دیدنخ و 

مـشچ دوخ  ياهراتفر  اهراک و  زا  راگزاسان . میلـس  لقع  اب  تسا و  هناگیب  ام  يارب  فدـه  ینعم و  نودـب  ندرک  راک  يداـع ، یگدـنز  رد 
زا ياهراپ  رد  اهنت  تسین . نکمم  ام  يارب  یعیبط  ای  یمید  ياهراتفر  يور ، نیا  زا  دنروآرب ؛ ار  ام  هدـش  نییعت  شیپ  زا  ياهفدـه  هک  میراد 
هک مَد  نامز و  نیا  رد  دنز . رـس  ام  زا  ياهدشن  راهم  راتفر  هک  تسا  دیدش  ناجیه  يداش و  سرت ، ماگنه  دننام  بسانم ، ياهلاجم  اهنامز و 

وحم هدز ، رـس  ام  زا  هک  يراتفر  لمع و  ام و  نیب  هلـصاف  تسا و  هداد  خر  یعیبط  لماک  روط  هب  لمع  کی  مینکیم ، تبحـص  يربخیب  زا 
. تسا هدش 

زا مه  یتشادمشچ  میهدیم . ناشن  نآ  یتسردان  یتسرد و  هب  تبسن  شنکاو  هن  تسا و  هدش  باسح  لبق  زا  هدز ، رـس  ام  زا  هک  يراتفر  هن 
. تسا هداتسیا  زاب  دوب ، نآ  ثعاب  هک  ام  لقع  نوچ  میرادن ، لمع 

(91  ) تسا تشادمشچ  نودب  لمع  زا  ياهنومن  ناکدوک  يزاب 
يرایتخا تقامح  ر )
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يارب هک  درادن  دوجو  زیچ  چیه  درادن . یقرف  رقف  يرگناوت و  ضرم ، یتخس و  رابنایز ، شخب و  رمث  دب ، بوخ و  یچراکـش ، کلاس  يارب 
شزرا اهیزاسادـج و  نیا  همه  دـشاب ، هتـشاد  يرترب  وا  دزن  رد  هک  درادـن  دوـجو  یلمع  اـی  دـشاب  هتـشاد  يرتـشیب  تـیمها  رگید  زیچ  زا  وا 

ماجنا نانچ  ار  نآ  دـنیزگ  یمرب  هک  ار  یلمع  ره  زرابم  کـلاس  لاـح ، نیا  اـب  دوشیم . يداـع  ناـهج  لاـنوت و  هزوح  هب  طوبرم  اـهيرواد 
. تسا مهم  شیارب  ییوگ  هک  دهدیم 

دـهدیم و تیمها  اهنآ  یـشخب  رمث  دوخ و  ياهراک  هب  هک  دـنکیم  دومناو  نینچ  دوخ  ناعونمه  اب  دراد و  یناوخمه  مدرم  اب  رهاـظ  هب  وا 
. تسا نمش  يرایتخا  تقامح  يانعم  نیا 

ار بلطم  نیا  ییوگ  هک  دنک  راتفر  دهد و  ماجنا  راک  نانچ  لاح ، نیا  اب  تسا و  هدوهیب  شیاهراتفر  هک  دـنادب  دـیاب  تسخن  زرابم  کلاس 
(92 . ) دنادیمن

هب وا  تسوا . يرایتخا  نونج  نیمه  نارگید  اب  شدـنویپ  یگتـسب و  هقلح  اهنت  شیوخ ، هتـشذگ  یفن  یناشنیب و  یماـنیب و  نیع  رد  نمش 
وا دهدیم و  شخب  ترـسم  شمارآ  کلاس  هب  یگژیو  نیا  هک  دسریم  رظن  هب  ( 93 . ) تسین نانآ  اب  هک  نآ  لاح  دـیزیم و  مدرم  اب  رهاظ 

. دناهریم دوخ  ياهرادرک  اهراتفر و  لصاح  رد  هشیدنا  اههغدغد و  زا  ار 
، دناهتفای دوخ  یحور  ياههغدغد  اهجنر و  رب  یمایتلا  ار  ناوخ  نود  ياههزومآ  زا  ياهراپ  هک  زین  ادناتـساک  راثآ  ناگدنناوخ  زا  هتـسد  نآ 

. دناهتسج هرهب  لمعلاروتسد  نیا  زا 
، دـباییم گنت  دوخ  رب  ار  ایند  ییوشانز ، رما  رد  یماـکان  اـی  دـمآرد و  راـک و  ندروآ  تسد  هب  اـی  سرد ، رد  یماـکان  تلع  هب  هک  یناوج 

نوچمه یگدنز  رد  ار  شیاهتسکش  دنک و  هجوتیب  هداد ، يور  هچ  نآ  هب  تبسن  ار  وا  دشاب و  یـشیاشگ  وا  يارب  لمعلاروتـسد  نیا  دیاش 
. دشاب اریذپ  اهیزوریپ 

یصخش هتشذگ  یفن  ز 
ینورد و يوگتفگ  یگدـنیاپ  رد  دـنراد ، اـم  هتـشذگ  زا  اـم  ناـعونمه  هک  یتخانـش  اـب  هارمه  دوخ  هتـشذگ  هب  اـم  یگتـسبلد  یگتـسباو و 

. تسا راذگرثا  لانوت ، رد  ام  يراگدنام 
میریزگان میراد ، یـصخش  هتـشذگ  یتقو  دننادیم . ام  یگدنز  هرابرد  اهناسنا  هک  تسییاهینتـسناد  اهیهاگآ و  یـصخش ، هتـشذگ  زا  دارم 

هب ناوخ  نود  میوش ؟ اهر  شیوخ  یـصخش  هتـشذگ  زا  هنوگچ  اما  مینک . كولـس  ناـنآ  هراـگنا  تساوخ و  ربارب  مینک و  دـییأت  ار  رما  نیا 
: دیوگیم ادناتساک 

بیترت نیدـب  نک ، اـهر  دنـسانشیم  بوخ  ار  وت  هک  ار  يدارفا  ماـمت  دـعب  ینکیم و  هچ  وگن  نارگید  هب  نک ، عورـش  هداـس  ياـهراک  زا  )
(94 ( ) درک یهاوخ  داجیا  فارطا  رد  يدولآ  هم  ياضف 

ریسا لانوت  رد  ار  ام  دنناوتیمن  ام ، دوخ  ینهذ  ياهـشیارگ  هن  ناعونمه و  ياههشیدنا  هن  میدش ، دوخ  هتـشذگ  زا  اهر  دازآ و  هک  یماگنه 
. میباییم تسد  دوخ  راتفر  راکفا و  رد  یگرزب  يدازآ  هب  دراد و  هگن 

: دنکیم داهنشیپ  یکمک  نف  هس  ناوخ  نود  یصخش ، هتشذگ  یفن  رد  یبایماک  يارب 
: یصخش تیمها  نداد  تسد  زا  . 1

. دوب یهاوخ  دنب  مشچ  اب  یبسا  لثم  یتسین ، تفارطا  يایند  تخانش  هب  رداق  یتسه ، ملاع  زیچ  نیرتمهم  ینکیم  رکف  هک  یماگنه  ات  )
(95 . ( ) تسین ناتلغ  نیگرس   %% کی وت و  نیب  یتوافت  یتسه  لک  رد 

شیوخ و هتـشذگ  هب  کسمت  هب  يزاین  دوارتب و  ام  دوجو  زا  ندرک  لمع  تردـق  هلیـسو  نیدـب  اـت  رادرک : راـتفر و  تیلوؤسم  شریذـپ  . 2
. میشاب هتشادن  ناعونمه 

، مییاین مشخ  هب  کچوک  ياهدادـیور  زا  ددرگیم  ببـس  دـهدیم ، ام  هب  ورین  گرم ، راظتنا  هشیدـنا و  یگدـنز : رواشم  هباثم  هب  گرم  . 3
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. میبای شیارگ  مینک و  هجوت  یـساسا  لئاسم  هب  میـشاب و  هتـشاد  طابـضنا  یگدنز  رد  میزاس و  دنم  هطباض  ار  نتـشیوخ  ات  دـنکیم  کمک 
. تسا هدیدرگ  دیکأت  زین  رگید  ینافرع  ياهگنهرف  رد  یهاوخدوخ  رورغ و  یفن  يانعم  هب  یصخش  تیمها  نداد  تسد  زا  ( 96)

: دیوگ دیعس  وبا 
(97 . ( ) تسین وت  ییوت )  ) زا رتشیب  فّلکت  چیه  ) 

(98  ) تسا هدش  عنم  تدش  هب  هناهاوخدوخ  ياهشیارگ  ادوب ، نییآ  رد 
: تسا هدمآ  سدقم  قپچ  باتک  رد 

هک تسیحور  تلاح  نامه  دنکیم ، رتتسپ  مه  هچروم  زا  یتح  نآ  رد  ار  دوخ  تسوپ  خرـس  هایـس  نزوگ  هتفگ  هب  هک  ندرک  راوخ  نیا  )
هک دنباییم  رد  هک  تسا  یناسک  تلاح  . Balya ودنه نییآ  رد  رقف و  یمالسا  تنس  رد  دوشیم و  هدناوخ  حور  تنکسم  تیحیـسم  رد 

(99 . ( ) تسا چیه  ییادخ  لصا  هب  تبسن  ناش  تیدرف 
یلمعیب ص )

ناگریت مه  طسوت  ایند  زا  هک  یشرازگ  اب  ار  نآ  ات  مینکیم  يراکتسد  ار  دوخ  كاردا  هاگآدوخان ، نآ  رد  ام  هک  ار  يدنیارف  ناوخ ، نود 
. دمانیم لمع ) ، ) میهد يراگزاس  میاهتشاد ، تفایرد 

. تسا گنس  هتخت  لمع )  ) رثا رد  گنس  هتخت  نیا  )
. دنکیم هنوگ  نیا  ار  نآ  هک  یسانشیم  ار  طوبرم  لمع )  ) اریز تس ، ایند  ایند  ارم ، نم  زا  دزاسیم و  ار  وت  وت  زا  هک  تسیزیچ  نآ  لمع ) )

(100 . ( ) تسا رگید  ياهنوگ  هب  ایند  ینادن  ار  نآ  هب  طوبرم  لمع )  ) رگا
. مینک نیرمت  ار  یلمع ) یب   ) دیاب میزاس ، هدامآ  تیعقاو )  ) يارب ار  شیوخ  هک  نیا  يارب 

. درک هدافتسا  لمع )  ) زا ناوتیمن  یلمع ) یب   ) يارب
تداـع يرگنیم  ار  یتخرد  یتقو  ًـالثم  ینک ؛ لـمع  هنوگچ  نآ  هب  ینادیم  هک  تسییاـهزیچ  نآ  هب  ندرکن  لـمع  رد  رادـتقا  ياـشگهار  )

هیاس رب  هک  نک  عورـش  راک  نیا  اب  ینیبیمن . ار  اـهگرب  نیب  ياـضف  اـی  اـهگرب  هیاـس  يزودـب . نآ  گرب  خاـش و  هب  ار  تهاـگن  ًاروف  يراد 
(101 . ( ) یشاب هتشاد  مشچ  شیپ  ار  تخرد  مامت  ات  هدب  همادا  تراک  هب  مک  مک  ینک و  زکرمت  هخاش  کی  ياهگرب 

نتفر هار  تسرد  ض )
. تسا نتفر  هار  ياهژیو  هنوگ 

. میزاس شیوخ  هجوتم  ار  نآ  میناهرب و  طیحم  ياهزیچ  زا  ار  نام  تقد  زکرمت  هک  تروص  نیدـب  تسا ، ساوح  لماک  یگدوشگ  فدـه 
تیعقاو ياریذپ  دسریم و  ام  هب  ساسحا ) تیمامت  ، ) دـشاب هتفرگ  تروص  یبایزرا  باختنا و  ام  بناج  زا  هک  نیا  نودـب  تروص ، نیا  رد 

: دنامیم زاب  وگتفگ  زا  نهذ  میوشیم و 
. دوب هداد  حرش  میارب  ار  يرگید  شور  ناوخ ، نود  نام ، ییانشآ  لیاوا  رد  )

هاگن يزیچ  هب  ًامیقتسم  مورب و  هار  ینالوط  يریسم  رد  منک ، زکرمتم  یـصوصخم  زیچ  يور  ار  مهاگن  هک  نآ  نودب  دیاب  هک  بیترت  نیدب 
نآ رد  هچ  رگا  مشاب . هتشاد  يرت  عیسو  ریوصت  دریگیم  رارق  دید  هیواز  رد  دوخ  يدوخ  هب  هچ  نآ  زا  ات  منک  پچ  یمک  ار  اهمشچ  منکن .
دید نادیم  رد  هک  ییاهزیچ  مامت  هدهاشم  مزادنیب ، رظن  قفا  یکیدزن  رد  ياهطقن  هب  زکرمت  نودب  رگا  تشاد  رارـصا  وا  اما  مدیمهفن ؛ عقوم 

. ددرگیم ریذپ  ناکما  نآ  کی  رد  دراد ، رارق 
متفایرد بجعت  لامک  رد  يزور  یلو  مدوبن ، زین  یلوحت  رییغت و  رظتنم  مدرک . نیرمت  منیبب  نآ  رد  يرییغت  هک  نآ  نودب  ار  لمع  نیا  اهلاس 

، ینورد يوگتفگ  فقوت  هک  مدـش  هاـگآ  تلاـح  نآ  رد  مشاـب . هتفگ  دوخ  اـب  ياهملک  هک  نآ  یب  موریم ، هار  تسا  هقیقد  هد  دودـح  هک 
. تسا ندزن  فرح  دوخ  اب  اهنت  زا  شیب  يزیچ  مزلتسم 
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(102 . ( ) مروهتوغ  %% ألخ رد  هک  مدرکیم  سح  ًالمع  مدوب و  هداد  تسد  زا  ار  مراکفا  تیعقوم  نآ  رد 
ندش هریخ  ي )

رب ار  دوخ  هاگن  ساوح و  مامت  میریگیم و  رارق  تلاح  کی  رد  نآ ، رد  هک  قرف  نیا  اب  تسا ، نتفر ) هار  تسرد   ) ياهنوگ زین  ندـش  هریخ 
دوخ نهذ  بیترت ، نیا  هب  میدنبیم . دوخ  رب  ار  رگید  ياهیراذگرثا  هار  میزودیم و  ار  دوخ  هاگن  زیچ  کی  هب  مینکیم و  هجوتم  زیچ  کی 

: دتسیایم شیوخ  هتخاس  اب  سامت  نودب  دهنیم و  سپ  اپ  ینورد  يوگتفگ  میزاسیم و  ادج  شیوخ  هتخاس  دوخ  يایند  زا  ار 
هب اهنآ  دـهدیم و  شهاک  ار  لانوت  تقد  رکف  نادـقف  دـنوشیم . شوماخ  تراکفا  يوش ، هریخ  گرب  زا  ياهدوت  هب  نم  لثم  اهتعاس  رگا  )

(103 . ( ) دنوشیم لدب  يرگید  زیچ 
. دریگ رارق  يدنیاشوخ  تلاح  عضو و  رد  ندب  دیاب  نیرمت ، لالخ  رد  هتبلا 

(104 . ) قرش ینافرع  ياهماظن  رد  کیسالک  هبقارم  ياهتلاح  ناس  هب  یتلاح ،
یتیرگسنت ياهتکرح  ت )

نداتسیااو  %% ار اهتکرح  نیا  یگژیو  دمانیم و  یتیرگسنت  ياهتکرح  ار  نآ  هک  دنکیم  شرافـس  ار  اهتکرح  نیرمت  ياهنوگ  ناوخ ، نود 
. دنادیم ینورد  يوگتفگ  نهذ و  يادص 

هب هک  تسیـشالت  یگدیـشک ) (. ) Integrity ( ) یتسردــنت  ) و ( Tension ( ) یگدیـشک  ) هژاو ود  زا  بـکرم  تسیفـصو  یتیرگـسنت ،
. تسا بیعیب  لماک و  ملاس ، يدحاو  ناونع  هب  ندب  هب  ندرک  هجوت  لمع  یتسردنت ) . ) دماجنایم ندب  تالضع  اهیپدرز و  یگدوسآ 

ندـیگنَرِد نآ  یلاع  رثا  دراد و  یماو  یـشبنج  هظفاـح  زا  هدافتـسا  هب  ار  نمـش  دریذـپیم و  ماـجنا  یهورگ  لکـش  رد  اـهتکرح  نیا  نیرمت 
. تسا ینورد  يوگتفگ 

رد ادناتـساک  میوش . لیان  ندید )  ) هب میزاس و  جراخ  یلـصا  هاگیاج  زا  ار  هاگدـنویپ )  ) دـش میهاوخ  قفوم  ینورد  يوگتفگ  ندـیگنَرِد  اب 
(105  ) تسا هدرمشرب  ریوصت  اب  هارمه  ار  اهتکرح  نیا  ییوداج  تاکرح  باتک 

. دراد اگوی  ياهتکرح  اب  یناوارف  يدننامه  اهتکرح ، نیا 
دوهش تفرعم  و  عمجت ) هطقن  ینوگرگد (  يارب  ل )

ینیب ایؤر  رنه  ي :)
رارق فده  نیا  تمدخ  رد  هطـساو ، اب  هچ  رگا  هتـشذگ ، نونف  مامت  يور ، نیا  زا  دبای ؛ تسد  ندـید )  ) هب هک  تسا  کلاس  یلـصا  فدـه 

( ینیب ایؤر  لمع  ، ) دـنکیم شرافـس  يرتخا  دـبلاک  نتفای  و  لاوان )  ) هب ندیـسر  يارب  ناوخ  نود  هک  ینف  نیرتمهم  اهنآ ، رب  نوزفا  دـنراد .
. تسا

، طبترم دنویپ و  رد  دـهدیم ، خر  ام  يارب  باوخ  لاح  رد  لومعم ، روط  هب  مان ، نیمه  هب  هک  ییاهدادـیور  اب  وا ، حالطـصا  رد  ایؤر  موهفم 
. تسا توافتم  یلو 

. دنکیم رگد  هدش  راهم  یهاگآ  هب  ار  نآ  تقد  اب  هدافتسا و  دوخ  ياهایؤر  زا  نآ  کمک  هب  صخش  هک  تسیتراهم  ینیب  ایؤر 
 %% عـمجت هـطقن  رد  هـک  يا  ییاـجباج  دـهدیم و  خر  يژرنا ) ياههتـشر   ) رد هـک  ییاـهینوگرگد  اـب  دوـب  دـهاوخ  هارمه  ییاـیؤر  نـینچ 
بابح  ) زا جراخ  هب  یتح  ار  عمجت  هطقن  دنیبب و  ار  رون  ياههتـشر  دناوتیم  ینیب  ایؤر  رنه  اب  کلاس  ناسنا  دریذپیم . تروص  هاگدـنویپ ) )

(106 . ) دهد تکرح  ملاع  يژرنا  ياههتشر  هرتسگ  رد  و  ینارون )
شزرا گرزب و  سب  يراک  دنک ، اجرباپ  هاگیاج  نامه  رد  ار  نآ  دناوتب  باوخ ، ماگنه  هب  عمجت  هطقن  ندـش  اج  هباج  زا  سپ  کلاس  رگا 

اهر یعقاو ) ریغ  هدـش و  فیـصوت  ناـهج  تراـسا (  زا  هشیمه  يارب  دوش و  راگدـنام  لاواـن  هزوح  رد  دـناوتیم  هک  ارچ  تسا ؛ هدرک  دـنم 
(107 . ) ددرگ

امن تیونعم  روهظون  شبنج  هدزاود  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1197زکرم  هحفص 1103 

http://www.ghaemiyeh.com


ار نیرمت  هنوگ  ود  فده ، نیا  يارب  ناوخ  نود  دیآیم . تسد  هب  یهار  هچ  زا  هنوگچ و  ییایؤر  نینچ  دوش  هتسناد  هک  تسا  نآ  مهم  اما 
. دنکیم داهنشیپ 

نیرتنییاپ هب  ناش ، يراذگرثا  یحور ، یمـسج و  ذوفن  ياهلماع  هک  تسیتقو  اریز  دوش ؛ ماجنا  باوخ  زا  شیپ  بش ، رد  دـیاب  اهنیرمت  نیا 
. دوشیم هتساک  ینورد  يوگتفگ  ناعونمه و  تاءاقلا  زا  دسریم و  ّدح 

: لوا نیرمت 
. میهدـن تسد  زا  ار  دوخ  يرایـشوه  یهاـگآ و  میرگنب و  شیوخ  دروم  رد  ار  نتفر ) باوـخ  هب   ) دادـیور هک  میور  باوـخ  هب  یتلاـح  رد 

ناوارف تمحز  اب  هک  زکرمت ، نیا  جوا  رد  مینک ، هجوتم  اهتـسد  هب  ار  دوخ  ساوح  ماـمت  هتـشارفارب و  ار  دوخ  يا  هتـسد  هک  تروص  نیدـب 
عقاو لاوان  حطس  رد  هک  ار  شیوخ  فیطل  يرتخا و  يا  هتسد  هکلب  ار  دوخ  يداع  يا  هتسد  هن  اما  مینیبیم ، ار  دوخ  يا  هتـسد  تسا ، هارمه 

. تسا
روهتوغ لاواـن  ناـیاپیب  هرتسگ  رد  دوخ  يرتخا  دـبلاک  اـب  مینارتـسگب و  ار  نف  نیا  میناوتیم  دـش ، لـصاح  يزوریپ  یباـیماک و  نینچ  رگا 

. میوش
: مود نیرمت 

. تسا ندرک ) رفس  ِنیرمت   ) دنیاشوخ يایؤر  نتخاس  يارب 
اج نآ  هب  رفـس  يارب  عطاق  هدارا  نیزگرب و  یـسانشیم ، یبوخ  هب  ار  نآ  یـشاب و  اج  نآ  رد  يراد  تسود  هک  ار  یلحم  هک  تروص  نیدب 
هک تسا  نآ  یلمعیب  زا  دوصقم  راپـسب . باوخ  هب  ار  دوخ  یلمع ) یب   ) تلاح رد  سپـس  نک و  نشور  زین  ار  ترفـس  نامز  شاـب . هتـشاد 

، ایؤر رد  وت  لوصا ، نیا  تشادهگن  اب  شاب . اریذپ  ار  يرایشوه  ناکما  هداد و  تسد  زا  باوخ  لالخ  رد  یشوهیب  دروم  رد  ار  دوخ  ياعدا 
لمع رد  وت  هک  دوشیم  مولعم  دشاب ، نیا  زا  ریغ  رگا  دتفایم . قافتا  ینوزف  یتساک و  نودب  زور  رد  هک  دـید  یهاوخ  ار  یثداوح  قیاقح و 

(108 . ) ياهدوبن قفوم  ینیبایؤر 
: دنکیم شرازگ  نایب و  ریز  بیترت  هب  تسا ، هدرک  هبرجت  دوخ  هک  ار  ینیب  ایؤر  ياههلحرم  اههیاپ و  ادناتساک 

. تسا رادیب  صخش  یلو  تسا ، هتفر  باوخ  هب  ساوح  نآ  رد  هک  تسیتامدقم  یتلاح  شیاسآ : رپ  يرادیب   1
. مدیدیم ار  زمرق  رون  زا  یلیس  هشیمه  تلاح  نیا  رد  نم 

. دوشیم هدنکارپ  مه  زا  هم  لثم  زمرق  رون  تلاح  نیا  رد  ایوپ : يرادیب   2
. دهدیم خر  شنامشچ  ربارب  رد  هک  تسییاهدادیور  هب  رظان  ینیع  دهاش  تروص  هب  فرص : هدهاشم   3

. دربیم ار  هرهب  نیرتشیب  دوخ  تصرف  زا  هدش  جراخ  شنکاو  يریذـپرثا و  تلاح  زا  دـنکیم و  لمع  دراو  ار  دوخ  صخـش  ایوپ : راکتبا   4
(109)

نادرگناور ناهایگ  تسویپ : ●

: ناهایگ زا  هدافتسا  زا  فده  ▪

، زین ناوخ  نود  اب  ادناتساک  ییانشآ  عقاو  رد  تشاد . ياهژیو  هاگیاج  ادناتساک ، ندید  شزومآ  يادتبا  رد  نادرگناور ، ناهایگ  زا  هدافتـسا 
. دش زاغآ  ناهایگ  نیا  هرابرد  تاعالطا  يروآ  عمج  فده و  اب 

هداد اهنآ  زا  هدافتسا  هوحن  و  ندرک ) عیطم   ) تیبرت و تشک و  هرابرد  نمادزارد  یحرش  اهوراد ، نیا  يراذگرثا  نایب  رب  نوزفا  ناوخ ، نود 
. تسا

. تسا هدرک  هبرجت  ار  لومعم ) ریغ  تیعقاو  تالاح   ) هتخادرپ و ناهایگ  زا  هدافتسا  هب  ناوخ ، نود  راهم  تیاده و  اب  ادناتساک ،
. تسا تفرعم  تقیرط  يارب  یصخش  یگدامآ  ياهنوگ  ندروآ  دیدپ  فده  اب  ناهایگ ، نیا  زا  هدافتسا 
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ات دوـبن  یتلاـح  رد  وا  دزاـسب . دـبایب و  ناوـخ  نود  میلاـعت  يارب  یحرـش  شا ، یملع  شرگن  ظـفح  اـب  درکیم ، یعـس  ادـتبا  رد  ادناتــساک 
هب ردقنآ  ار  دادیور  نآ  تفاییم ، مامتان  ياهرهب  هک  هاگ  نآ  دـنک و  كرد  یتسرد  هب  تفگیم  نخـس  نآ  زا  شدـشرم  هک  ار  یتیعقاو ) )

. دروآیم نییاپ  يداع  ناهج  و  لانوت )  ) حطس هب  هک  درکیم  ریسفت  شدوخ  يانشآ  هویش 
زاب لومعم ) ریغ  تیعقاو   ) هب ار  وا  مشچ  دزاس و  نوگرگد  ار  ادناتـساک  لاح  ات  دریگ  راک  هب  یگنرین  دـید  مزال  ناوخ  نود  ساسا ، نیا  رب 

. دنک
. دش لوغشم  ناهایگ  زا  هدافتسا  هب  روظنم  نیدب  وا 

. ( تخادـنا هار  نیا  رد  دـنفرت  هقح و  اب  دـیاب  ار  لقاع  دـشکیم  شود  هب  رطاخ  بیط  اب  ار  ندـش  هشیپ  تفرعم  راب  هک  تسا  هناوید  طـقف  ) 
(110)

ببـس دـنروآیم و  دـیدپ  یبـصع  يداـع  ریغ  ياهدـنویپ  اـهنایرج و  دـنراذگیم و  رثا  باـصعا  هلـسلس  رب  اـهوراد  نیا  تسا  هدـش  هـتفگ 
تـسد هب  ینورد  يوگتفگ  ندـیگنرد  زا  هک  تسیرثا  دـننامه  ياهزادـنا ، ات  نیا  دـنوشیم و  ینهذ  ياـهتخادرپ  اـهتخاس و  رد  ینوگرگد 
نیمود  ) زا ام  دـنوش و  هتخیـسگ  مه  زا  ام  يداع  رکفت  ياههیاپ  ات  دوشیم  ببـس  رادـیاپان  هنوگ  هب  هچ  رگا  نادرگناور  ناـهایگ  دـیآیم .

هب ار  دوخ  تقد ) مامت   ) میزاس و دازآ  ار  دوخ  تقد  نیلوا  نآ  کمک  اب  میبای و  یهاگآ  تسا ، هدـنام  یقاب  لاوان  هزوح  رد  هک  نام ) تقد 
(111 . ) میبای هار  بان  تیعقاو  و  لاوان )  ) هب ات  هدرب  راک 

نادنمشناد رظن 
اهیراذـگرثا نیا  هب  زابرید ، زا  تسوپ  خرـس  ياههلیبق  تسین . دـیدرت  ياج  دنتـسه ، یناور  هژیو  ياهرثا  ياراد  ناهایگ  ياهراپ  هک  نیا  رد 

یتح دندرکیم و  هدافتـسا  هسلخ  تلاح  ندروآ  تسد  هب  يرگنوسفا و  اوادم ، یـشوخرس ، يارب  هدرتسگ  هنوگ  هب  اهنآ  زا  دناهدوب و  هاگآ 
(112 . ) تشاد همادا  تویپ )  ) ندروخ کسانم  يارجا  راید ، نآ  رد  تیحیسم  ندرک  زاب  اپ  اج  شرتسگ و  زا  سپ 

. دناهتفریذپ شیب  مک و  نادنمشناد ، ار  اهیراذگرثا  نیا 
. دروآ دیدپ  ناوتیم  و …  ( Lysetjic Acid  ) کیژرسیل دیسا  نیلاکسم و  دننام  يردخم  داوم  اب  ار  ینافرع  تلاح  دراد  هدیقع  سیتسا 

: دوشیم روآدای  ینشور  هب  سیتسا ، اّما 
هنوگ نآ  اهزیچ ، ندید  زا  ار  وا  نآ ، زا  شیپ  هک  هتشادرب  ار  یناور  ياههدنرادزاب  هکلب  هتخاسن ، رادیدپ  کلاس  رد  ار  لاح  نآ  نیلاکسم ،

(113  ) دناهتشادیم زاب  دنتسه ، عقاو  رد  هک 
يدیدش ياهرادنپ  اب  هارمه  یتلاح  تسا ، هدش  هتفرگ  تویپ )  ) هایگ زا  هک  نیلاکسم  ییایمیـش  هدام  هک  دنهدیم  ناشن  اهـشیامزآ  نینچمه 

(114 . ) دروآیم دیدپ  اهمرف  اهگنر و  زا 
: دسیونیم تسا ، هتخادرپ  نیلاکسم  هرابرد  شهوژپ  هب  هدرتسگ  هنوگ  هب  هک  یلسکاه  سودلا 

رداق ياهظحل  رد  یـصخش  ره  هدـننکدیلوت . هن  دـناهدنرادزاب  ساسا  رد  یـسح  ياهناگرا  یبصع و  تفاب  زغم و  لـمع  هک  تسنیا  هیـضرف  )
. دنک كرد  دهدیم  خر  تانئاک  ياجک  ره  رد  هک  ار  هچ  نآ  ره  ای  هدروآ و  رطاخ  هب  تسا ، هداد  خر  شیارب  هک  ار  یعیاقو  مامت  تسا 

هک كدـنا  ياهدـیزگرب  طقف  دریگیم و  ار  اهـشناد  نیا  همه  يولج  يرکف ، یگتفـشآ  یناشیرپ و  زا  يریگـشیپ  يارب  یبصع  تفاـب  زغم و 
ِلمع نیا  زا  هک  دـنیآیم  ایند  هب  ییاناوت  نیا  اب  صاخـشا ، یخرب  دـسریم  رظن  هب  یلو  دـهدیم ، روبع  هزاجا  دراد و  یلمع  هدـیاف  ام  يارب 

لصاح مزیتونپیه  هلیـسو  هب  ای  يرکف  تانیرمت  هجیتن  رد  ار  ییاناوت  نیا  رگید  یخرب  تسین . یناشن  اهنآ  رد  یبصع  تفاب  زغم و  يریگولج 
. دننکیم

نآ راک  دوبهب  تهج  رد  هک  دراد  دوجو  میزنآ  ياههتـشر  زغم  رد  دزاسیم . نومنهر  هجیتن  نیمه  هب  ار  صخـش  زین  نیلاکـسم  زا  هدافتـسا 
هک يوضع  سرتسد  دروم  زکولگ  هزادنا  زا  نیا  رب  انب  هتخاس و  فقوتم  ار  اهمیزنآ  زکولگ  رادقم  اهمیزنآ  نیا  زا  یخرب  دننکیم ، تمدـخ 
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( دهاکیم دراد  یمئاد  زاین  دنق  هب 
: دوشیم روآدای  ینشور  هب  اهسپس ، اما  دیوگیم ، نخس  يزیمآ  هغلابم  هجو  هب  ناهایگ  نیا  يراذگرثا  هراب  رد  ناوخ ، نود 

نیا رب  دزاس . انـشآ  لاوان  هزوح  اب  ار  وا  ات  تسا  هتفرگ  کمک  نآ  زا  ادناتـساک  شزومآ  يادـتبا  رد  اهنت  تسا و  رادـیاپان  ناهایگ ، نیا  رثا 
: دسرپیم وا  زا  ادناتساک  یتقو  اهسپس  اما  دیوگیم  نخس  و …  كدود )  ) و وتیلاکسم ) ( ) تردق ناهایگ   ) هرابرد حرش  هب  ساسا ،

: دیوگیم یمرش  چیه  یب  دیوگیمن ، ینخس  هراب  نیا  زا  رگید  ارچ 
. تسا هدرک  یسررب  ار  اهنآ  هتفر و  یتسوپ ) خرس  بذاک  تایگنفج   ) نیا مامت  نورد  هب  وا  رطاخ  هب  شزومآ ، زاغآ  رد 

هایگ راـهچ  هراـبرد  بذاـک  تاـیگنفج  وا  ریبعت  هب  ناوخ  نود  هچ  نآ  زا  تسا  بساـنم  مرتحم ، هدـنناوخ  رتشیب  یهاـگآ  يارب  اـج  نیا  رد 
و نوسیمج ) فلع   ) هروتات تویپ ، كدود )  ) چراق زا  دنترابع  هایگ  راهچ  نیا  مینک . لقن  ییاههدیزگ  تسا ، هتفگ  نادرگناور  از و  تردق 
هب يارب  ترذ ، رذب  هروتات و  هک  یلاح  رد  دوشیم ، هدافتـسا  تیؤر )  ) و تفرعم )  ) ندروآ تسد  هب  يارب  رتشیب  تویپ ، چراق و  ترذ . رذـب 

. دهنیم نآ  رب  دازمه )  ) قفتم مسا  ناوخ  نود  هک  یتردق  تسا ، تردق  ندروآ  تسد 
( چراق  ) دود ▪

. دنکیم هدافتسا  نیخدت  يارب  نآ  زا  ییاپورا ، چراق  زا  یصاخ  هنوگ  رد  ییاهینوگرگد  ندروآ  دیدپ  اب  ناوخ ، نود 
(115 . ) دنندید قاتشم  هک  تسا  یناسک  يارب  دود  نیا  تسین . زاسراک  دنتردق  بسک  یپ  رد  هک  یناسک  يارب  دود  نیا 

! دوش رگد  یغالک  هب  هک  تسا  هتفای  ار  ناکما  نیا  دود  اب  هک  تسیعدم  ناوخ ، نود 
ماـن يوخوید  ینز  زا  وا  اـما  ( 116 . ) دزرویم يراد  دوخ  وا  اما  دـهد ؛ حرـش  ندـش  غـالک  زا  ار  دوخ  دارم  هک  دـهاوخیم  وا  زا  ادناتـساک 

. تسا هتشاد  ار  وا  نتشک  دصق  هک  دربیم 
ار ناکما  نیا  ناوخ  نود  هب  دود  دروآرد . ياهدنرپ  لکـش  هب  ار  دوخ  دـناوتیم  هک  ارچ  دـنکیم ؛ هایـس ) هدـنرپ   ) هب ریبعت  وا  زا  ناوخ  نود 

. دنک يرادهگن  نز  نآ  ربارب  رد  دوخ  زا  هداد 
(117  ) دشاب هتشاد  دناوتیم  درم  کی  هک  تسا  یظفاحم )  ) و قفتم )  ) نیرتهب دود 

رگید ياهتردق  همه  دوشیم ، شاهزوح  دراو  یـسک  یتقو  دهدیم . مادـقا  تردـق  شناد و  درم  هب  دـهد و  ماجنا  دـناوتیم  يراک  ره  دود 
. دنتسه وا  نامرف  تحت 

: ددرگ لصاح  ییانشآ  دود  یتایح  یلصا و  تمسق  ود  اب  هک  دربیم  تقو  رمع  کی  هتبلا 
! دود طولخم  قپچ و 

(118  ) دنکیم لقن  تسا  هدنام  راگدای  هب  شداتسا  زا  دراد و  رایتخا  رد  هک  یقپچ  ییاراک  تردق و  زا  ییاهیتفگش  وا ،
( قپچ ( ) پیپ  ) نییآ اب  یناسنا  دوجو  يانعم  لک  هک  دـشیم  روصت  هدوب و  اکیرمآ  نایموب  ینید  ياهلبمـس  زا  یکی  قپچ )  ) زابرید زا  هتبلا 

. تسا هدروخ  دنویپ 
. دشیم هدافتسا  اههماندهع  اهدادرارق و  بیوصت  رد  یتافیرشت و  ياهنییآ  اهمسر و  مامت  رد  اهقپچ  نیا  زا 

(119  ) دناهتشادنپیم تایح  گرم و  رواد  حلص و  گنج و  يادخ  ار  نآ  اکیرمآ ، نایموب 
تویپ

ياههدش هتفرگرب  زا  ( 120 . ) تسنادیم ندرک  یگدنز  حیحص  هار  شناد و  درخ ، ندروآ  تسد  هب  هار  ار ، تویپ  زا  هدافتـسا  ناوخ ، نود 
. میدش روآدایار  ییاههتکن  نآ ، ییاز  مهوت  رد  نیا ، زا  شیپ  هک  تسا  نیلاکسم  تویپ ،

شقن هک  تسورین  نآ  تقیقح  رد  دـهدیم و  دـنویپ  روای ، يورین  کی  اب  ار  ام  هک  تسا  نآ  دـنکیم  تویپ  هک  يراک  ناوخ ، نود  رظن  زا 
. دزرویم يراد  دوخ  شیوخ  يواعد  هرابرد  حرش  زا  دوخ ، هدعاق  بسحرب  ناوخ ، نود  دربیم . لاوان  هزوح  هب  ار  ام  دراد و  راگزومآ 
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هروتات ▪

تـسد یتفگـش  تلاح  ادناتـساک  هب  دـناروخیم . ادناتـساک  هب  ار  نآ  دروآیم ، دـیدپ  هایگ  نیا  رد  هک  ییاهینوگرگد  زا  سپ  ناوخ ، نود 
. درکیم ادیپ  یسک  ندرک  لابند  هب  لیم  شیاهاپ  ياههنشاپ  داتفایم و  شراخ  هب  شیاهتشم  دشیم ، مروتم  ورین  زا  شیاههچیهام  دادیم ،
اب یناوج  رد  تسیعدم  ناوخ  نود  دوشیم . قایتشا  زا  َبلاَبل  درف  دروآیم و  دیدپ  درف  رد  يدنم  تردق  يدـنیاشوخ و  ساسحا  وراد  نیا 

. دشکب وزاب  هتسهآ  تبرض  کی  اب  ار  يدرم  تسا  هتسناوت  هروتات  ندروخ 
ياـهگرب زا  هک  درپـب  ناـنچ  تسا  هتـسناوت  راـب  کـی  دـبوکب . نیمز  هب  دـندمآیمنرب  نآ  هدـهع  زا  درم  تسیب  هک  ار  یـشیمواگ  نـینچمه 

: دیوگیم ینشور  هب  اّما  دور . رتارف  تخرد  نیرتدنلب 
تیؤر تفرعم و  هب  نونکا  نانآ  دنتـسین . تردق  یپ  رد  اریز  دناهداد ، تسد  زا  تویپ  هب  ار  دوخ  هقالع  مک  مک  ناتـسوپ ، خرـس  رگید  وا و 

(121 . ) دنهدیم اهب 
ینایاپ نخس  ●●

 ) نیا رب  نوزفا  دنراد . یمالعا  لکش  دنتسین و  هارمه  لیلد  رکذ  اب  ادناتساک ، ياهاعدا  نانخـس و  هک  تسا  نشور  ریـصب  دقان و  هدنناوخ  رب 
تـسد رد  اهنآ  زا  يدنـس  كردـم و  دنتـسین و  دـنب  ياپ  ییاج  هب  يو  ياهاعدا  نانخـس و  تسادـیپ ) شراثآ  ياههمجرت  زا  هک  هنوگ  نآ 

يارب يراومه  هار  ندوبن ، دنتـسم  لـیلد  هب  درادـن و  دوجو  نارحاـس  رگید  ناوخ و  نود  زا  يو  ياهـشرازگ  یتسرد  رب  یناـنیمطا  تسین و 
بیرغ و ناسنا  نهذ  رد  دهدیم ، هئارا  ادناتـساک  ار  هچ  نآ  اهدروم ، یلیخ  رد  هک  نآ  نمـض  درادـن ، دوجو  اهـشرازگ  یتسرد و  یـسررب 
هک نیا  لامتحا  اهنافرع ، رگید  اب  نآ  ياهیدـننامه  لیلد  هب  هچ  رگا  تسین . ینافرع  ياههیام  زا  یلاخ  لاح  نیا  اب  یلو  دـیآیم . لاحم  هاگ 

دوخ ياهیفابرادـنپ  اهیزیگنا و  لایخ  تسوپ و  خرـس  ياههلیبق  اهموق و  ياـهتیاکح  اـب  دـشاب و  هتفرگرب  اـهنافرع  رگید  زا  ار  نآ  ادناتـساک 
. تسا يدج  لامتحا  دشاب ، هتخیمآرد 

، لقع رب  لد  هار  يرترب  يدوهـش و  تفرعم  و  تیؤر )  ) يارب شـشوک  رترب ، یتَحاس  رگید و  یتقیقح  هب  هجوت  نوچ  رایـسب ، ياـهدروم  رد 
نآ زا  شیب  اهیدننامه ، نیا  یلو  دنکیم ، ساسحا  یمالـسا  نافرع  اب  ییاهیدننامه  هدنناوخ  دـشرم و …  هب  کلاس  زاین  كولـس و  طیارش 

اهقرف و كرد  زا  دـننکیم و  رود  تیعقاو  زا  ار  ام  دـنراد و  هدـننک  هارمگ  تیـصاخ  دـنک ، کمک  یتسوپ  خرـس  نافرع  مهف  رد  ار  اـم  هک 
اههاوگ اهدهاش و  اهیدننامه و  رکذ  زا  شهوژپ  نیا  نایرج  رد  هدنراگن  يور  نیا  زا  دـنرادیم ؛ زاب  دـننامه ، ياهدروم  رد  یتح  اهیناسان ،

. دیزرو يراد  دوخ  یمالسا  نافرع  زا 
هک تسیتیاکح  یسررب  رد  هکلب  ماع ، يانعم  هب  یتسوپ  خرس  نافرع  هرابرد  هن  یسررب ، نیا  تسا  مزال  هتکن  نیا  رب  هرابود  دیکأت  نایاپ  رد 
هک ینایرج  هدرخ  زا  ات  هتفرگ ، تروص  هزیگنا  نیا  اب  قیقحت ، نیا  دراد . نافرع  نیا  زا  رگید  لاوان )  ) دنچ ناوخ و  نود  تئارق  زا  ادناتساک 

. درادرب هدرپ  درکیم ، تیاکح  نآ  زا  دایز  نابطاخم  ندش و  پاچ  راب  دنچ  نیدنچ و  اب  ادناتساک  راثآ  همجرت 
رد ار  مالـسا  میلاعت  رد  هتفهن  تیونعم  نافرع و  ناوتیمن  اـیآ  هک  تسیقاـب  هزوح  ناـگتخومآ  شناد  ناـهاگآ و  زا  شـسرپ  نیا  ياـج  اـما 

؟ درک هضرع  زورما  هنشت  لسن  هب  يرنه  یبدا و  ششک  رپ  ياهبلاق 
ایآ تسین و  یلاشوپ  نیغورد و  ياهخـساپ  يداو  هب  ام  لسن  ندیتلغ  ورف  زا  ياهدنرادزاب  دس و  نوزفازور ، زاین  نیا  هب  نیتسار  یخـساپ  ایآ 
رد نایوجدوس  ناگیامورف و  تفم  ياهفرح  يزور  هب  ار  نادـیم  زاس ، ناسنا  لیـصا و  ياههشیدـنا  هصرع  زا  گـنهرف  نادـیم  ندوب  یلاـخ 

. دوشگ دهاوخن  رشن  گنهرف و  هصرع 
: فلؤم

این یظعاو  نیسح 
***********

امن تیونعم  روهظون  شبنج  هدزاود  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1197زکرم  هحفص 1107 

http://www.ghaemiyeh.com


: اهتشونیپ
2 نارهت 1377 . ارتیم ، ، 34 يردنک /  يدهم  ادناتساک ، ناینار  تراکرام  ادناتساک ، سولراک  اب  ییوداج  رفس  . 1

.24 ناوخود /  ياهشزومآ  ادناتساک و  . 2
.1368 نارهت ، سودرف ، همدقم ، یمظاک ، دوعسم  يردنک و  نارهم  ادناتساک ، سولراک  باقع ، هیده  . 3

.13 نامه /  . 4
.1375 نارهت ، ارتیم ، ، 3 نامرهق /  ارآ  لد  ادناتساک ، سولراک  وس ، رگید  هب  رفس  . 5

1377 نارهت ، ارتیم ، ، 30 يردنک /  نارهم  ادناتساک ، سولراک  نامز ، خرچ  . 6
.1362 نارهت ، سودرف ، ، 1 یمظاک /  دوعسم  يردنک و  نارهم  ادناتساک ، سولراک  تردق ، هقلح  نیمود  . 7

.1377 نارهت ، ارتیم ، ، 2 يردنک /  نارهم  ادناتساک ، سولراک  ییوداج ، تاکرح  . 8
.176 نامز /  خرچ  . 9

.1372 نارهت ، یگنهرف ، تاقیقحت  تاعلاطم و  هسسؤم  ، 1112 يردنک /  نارهم  یطسو ، ياکیرمآ  رد  هروطسا  نید و  . 10
.1377 نارهت ، ارتیم ، يردنک ، نارهم  ادناتساک ، سولراک  توکس ، تردق  . 11

.9 ادناتساک /  سولراک  اب  ییوداج  رفس  . 12
.13 يردنک /  نارهم  ادناتساک ، سولراک  توکس ، تردق  . 13

1373 نارهت ، غرمیس ، رشن  ینادمه ، دازرف  ادناتساک ، سولراک  ینیب ، باوخ  رنه  . 14
.14 توکس /  تردق  14 ؛ ینیب /  باوخ  رنه  زا  یتشادرب  . 15

.14 توکس /  تردق  . 16
.267 نامز /  خرچ  . 17

262 نامه /  . 18
.1374 مجنپ ، پاچ  نارهت ، زیوابش ، ، 19 یحلاص /  بیدا  ادناتساک ، سولراک  نورد ، زا  یشتآ  . 19

.195 نامز /  خرچ  باقع ؛ هیده  . 20
.196 نامز /  خرچ  . 21

.125 نامه /  . 22
.61 نورد /  زا  یشتآ  . 23

.26 نامز /  خرچ  . 24
.26 نامه /  . 25

.283 وس /  رگید  هب  رفس  . 26
.207 نامز /  خرچ  .. 27

.208 نامه /  . 28
.55 نامه /  . 29

.124 نامه /  . 30
.86 نامه /  . 31

.54 نورد /  زا  یشتآ  . 32
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.13 ییوداج /  تاکرح  . 34  - 232 نامز /  خرچ  . 33
.24 نامز /  خرچ  . 35

.46 نامه /  . 36
160 رگید /  تیعقاو  . 37

.1374 نارهت ، یسودرف ، ، 74 ّرین /  نیسح  ادناتساک ، سولراک  ناوخ ، نود  تامیلعت  . 38
.74 ینیب /  باوخ  رنه  . 39

.20 نامه /  . 40
. راتفگشیپ ییوداج ، رفس  . 41

.31 نورد /  زا  یشتآ  . 42
.33 نامه /  . 43

.176 نامز /  خرچ  . 44
. نورد زا  یشتآ  . 45

.38 نامز /  خرچ  . 46
.28 نامه /  . 47

.191 نامه /  . 48
.54 نورد /  زا  یشتآ  . 49

،64 نامز /  خرچ  . 50
. رگید یتقیقح  زا  لقن  هب 

، نامه . 51
.117 تردق /  ياههناسفا  زا  لقن  هب 

.65 نامز /  خرچ  . 53  - 111 ناوخ /  نود  ياهشزومآ  . 52
.49 نورد /  زا  یشتآ  . 55  - 55 . 99 ناوخ /  نود  ياهشزومآ  . 54

.13 توکس /  تردق  . 56
.40 نامز /  خرچ  . 57

.46 رگید /  یتقیقح  . 58
.47 نامه /  . 59

.113 ناوخ /  نود  تامیلعت  . 60
.40 نامز /  خرچ  . 61

.48 رگید /  یتقیقح  . 62
.261 نامه /  . 64  - 260 نامه /  . 63

.91 يردنک /  نارهم  ادناتساک ، سولراک  نورد ، زا  یشتآ  . 65
.181 ینیب /  باوخ  رنه  . 66

.67 نامه /  . 67
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.40 نامز /  خرچ  . 68
.76 ناوخ /  نود  تامیلعت  . 69

.13 توکس /  تردق  . 70
.34 نامز /  خرچ  . 71

.210 ادناتساک /  اب  ییوداج  رفس  . 72
.162 نامز /  خرچ  . 73

.4950 وس /  رگید  هب  رفس  . 74
.62 نامز /  خرچ  . 75

.99 نامه /  . 76
،82 نامه /  . 77

. وسرگید هب  رفس  زا  لقن  هب 
،153 نامه /  . 78

. تردق ياههناسفا  زا  لقن  هب 
.100 نامز /  خرچ  1375 ؛ نارهت ، ارتیم ، ، 12 يردنک ، نارهم  هکتول . را . راتول . ناوخ ، نود  ياهشزومآ  ادناتساک و  . 79

.13 ناوخ /  نود  ياهشزومآ  ادناتساک و  . 80
.83 نورد /  زا  یشتآ  . 81

.82 نامه /  . 82
.94 ، 92 نامز /  خرچ  . 83

،133 ، 95 نامه /  . 84
. رگید تقیقح  تردق و  ياههناسفا  زا  لقن  هب 

.113 نامه /  . 85
.41 يریشهد /  نبرک ، يرنه  توکلم ، ضرا  . 86

،89 نامز /  خرچ  . 87
.127 ناوخ /  نود  ياهشزومآ  ادناتساک و  وسرگید ؛ هب  رفس  زا  لقن  هب 

. نامه . 88
.101 ناوخ /  نود  ياهشزومآ  ادناتساک و  . 89

.61 نامه /  . 90

.62 نامه /  . 91
،47 نامز /  خرچ  . 92

. رگید تقیقح  زا  لقن  هب 
.48 نامه /  . 93

،81 نامز /  خرچ  78 ؛ ناوخ /  نود  ياهشزومآ  ادناتساک و  . 94
. وسرگید هب  رفس  زا  لقن  هب 
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.300 وس /  رگید  هب  رفس  . 95
.3140 نامه /  . 96

.1366 نارهت ، هاگآ ، ، 165 ینکدک /  یعیفش  اضردمحم  قیلعت  حیحصت و  رونم ، نب  دمحم  دیحوتلا ، رارسا  . 97
.83 یمتاخ /  مساق  لوهار ، مسیدوب ، . 98

.1355 لوا ، پاچ  ، 110 ییاشاپ /  یلع  نوارب ، سپا  سدقم ، قپچ  . 99
.133 ناوخ /  نود  ياهشزومآ  ادناتساک و  . 100

.135 نامه /  . 101
.70 نامه /  . 102
.74 نامه /  . 103

. نامه . 104
.3536 ییوداج /  تاکرح  . 105

.34 ینیب /  باوخ  رنه  . 106
. نامه . 107

.128 ناوخ /  نود  ياهشزومآ  ادناتساک و  . 108
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هک تساهنآ  بادا  نیرتمهم  زا  هسلخ  ضارما . نامرد  يارب  نآ  نتفرگ  تمدـخ  هب  هنوگچ  تسا و  حور  هب  داقتعا  نییآ  نیا  مهم  هصخاـش 
. تسا مزال  تلاح  نیا  حاورا  اب  وگتفگ  يارب 

. دنکیم تبابط  وداج  قیرط  زا  هک  تسا  بیبط  وداج  وا  یلصا  ترهش  دنناوخیم و  زین  رگوداج  ار  نمش 
. دوشیم هدافتسا  اهدامن  نیا  زا  دوخ  مسارم  ماگنه  هب  هک  تسا  لبط  سابل و  ناسنا ) هدنرپ و   ) تلکسا نمش  ياهدامن  زا 

: همدقم
. تسا یسانش  مدرم  یعامتجا و  ياههزوح  رد  ینید  میهافم  اههزومآ و  هعلاطم  رصاعم  یسانش  نید  ياههغدغد  زا  یکی 

اج هب  يرگ و  هزجعم  یشخب ، افـش  شنیرفآ ، یگنادواج ، گرم ، ادخ ، نوچ  یمیهافم  زا  ناسنا  یقلت  دروم  رد  شهوژپ  قیقحت و  عقاو  رد 
. تسا یسانش  نید  مهم  ثحابم  زا  یکی  نوگانوگ ، ياهنیمزرس  اهمیلقا و  رد  ینید  ياهنییآ  مسارم و  ندروآ 

میکح رگوداج و  اهنت  هن  هک  تسا  زکرمتم  نمـش  تیـصخش  لوح  هعماج ، ینید  ییوداج -  تایح  نآ  رد  هک  تسا  ینید  هدیدپ  مسینمش 
. تسه زین  رعاش  فراع و  رگهزجعم ، هدنهدافش ، هکلب  رحاس ،

ياهيزادرپدامن اهنییآ و  رئاعـش ، ریطاسا ، ننـس ، هکارچ  تسا  رادروخرب  نایدا  خیرات  رد  یمهم  هاگیاج  زا  دولآزار  ییوداج  هدیدپ  نیا 
زا دوـخ ، یقیفلت  شقن  لـیلد  هب  هـک  تسیبـیبط  رگوداـج -  مسینمـش ، یلـصا  روـحم  نمـش ، دراد . نآ  داـیز  رایـسب  تمدـق  زا  یکاـح  نآ 
رد هدنسیون  هدش ، هراشا  نادب  هک  عوضوم  تیمها  رپ  هاگیاج  هب  هجوت  اب  ددرگیم . زیامتم  نارحاس  میکح  نارحاس و  فرـص ، نارگوداج 

تـسا نتـسناد  يارب  زاین  دروم  رتشیب  هک  ار  هچنآ  فلتخم  بلاطم  يالبال  زا  هتخادـنا و  مسینمـش  ملاع  هب  هاتوک  رایـسب  یهاـگن  هلاـقم  نیا 
. تسا هدرک  باوختنا 

زا رـشیب  اهنآ  تاکارتشا  هک ، تهج  نآ  زا  ثحب و  ندـش  ینـالوط  تلع  هب  میدرک و  رکذ  ار  اهنمـش  كرتشم  بادآ  رتشیب  هلاـقم  نیا  رد 
. تسا هدش  بانتجا  ناهج  رسارس  رد  ینمش  لیابق  کت  کت  هب  نتخادرپ  زا  تساهنآ  تاغارتفا 

. دوشیم دهاوخ  علطم  مسینمش  نییآ  زا  يرایسب  دح  ات  دوشیم و  انشآ  مسینمش  تایلک  اب  هلاقم  نیا  هعلاطم  اب  هدنناوخ 
هدش قتشم  نمرس  تیرکسنس  زا  تغل  نیا  تب . منص و  هدنتسرپ  منـص . دباع  ینثو . تسرپ . منـص  دنیوگ . ار  تسرپ  تب  تغل : رد  فیرعت :

تدابع و هب  تولخ  رد  دیوگ و  كرت  ار  ناسک  هناخ و  هک  تسیسک  نمرس »  » تسا و هدشیم  لامعتسا  نایناحور  يارب  زا  ریخا  نابز  رد  و 
ياهعومجم هب  ( Shamanism  ) مسینمش حالطصا : رد  اما  [ 1 . ] ایندلا كرات  دهاز و  ینعی  نمرـس ، رگید  ترابع  هب  دنارذگ . تضایر 

داجیا یهاـگ  ناـمرد و  صیخـشت ، ییاـناوت  لـماش  دـنراد و  جاور  ندـمتم  ریغ  عماوج  رد  هک  دوشیم  قـالطا  ییاـههیور  تاداـقتعا و  زا 
سوگنات لیابق  زا  نمـش »  » تغل هشیر  دـنیآیم . دـیدپ  اهنآ ، طسوت  نتفرگ  رارق  هطلـس  تحت  ای  حاورا  اب  طابترا  زا  هک  دنتـسه  ییاهیرامیب 

. تسا دنادیم » هک  یسک   » نآ یظفللا  تحت  ینعم  يربیس و  ( Tungus)
نیا زا  فیرعت  نیتسخن  [ 2 . ] دنرتفورعم راک  نیا  رد  ناهج  نانهاک  ناریگ و  نج  نارحاس و  نامیکح و  ناکـشزپوداج و  مامت  زا  اهنآ  اریز 

ياراد سک  ره  هک  تسین  انعم  نادب  نیا  هتبلا  [. 3  ] هسلخ نف  اب  تسیواسم  مسینمـش  تسنیا : فیرعت  نیرترطخ  مک  دیاش  هدیچیپ و  هدیدپ 
. دشاب نمش  دوب  هسلخ  هبرجت 

نییاپ نیریز  ناهج  رعق  هب  ای  دنکیم  دوعـص  نامـسآ  هب  هدومن و  كرت  ار  شندب  وا  حور  نآ  یط  رد  هک  تسنیا  هسلخ  زا  نمـش  رواب  اریز 
ریثأت رگد  ناـسنا  حور  ندـب و  رد  نمـش  [ 5 . ] ناهج یناـهنپ  ياوق  رد  فرـصت  زا  تسا  تراـبع  مسینمـش  رگید ، یتراـبع  هب  [ 4 . ] دوریم

نیرتنهک يرواب  نمـش  نمـش : ییایفارغج  هرتسگ  هنیـشیپ و  [ 6 . ] دراد یمرب  نایم  زا  ار  نانمـشد  دـشخبیم و  افـش  ار  ناراـمیب  دـنکیم و 
. تسا یکشزپ  نامرد و  يارب  ناسنا  موسر 

[7 . ] دمآ دیدپ  هنایم  يایـسآ  يربیـس و  نایچراکـش  نایم  رد  شیپ  لاس  رازه  دودح 25  ینعی  یگنـس  هنیرید  نارود  رد  ینمـش  ياهشور 
. دـنراد روضح  لوغم  رابت و  كرت  ماوقا  اقیرفآ و  لیابق  ناتـسوپخرس ، اهومیکـسا ، هلمج  زا  ینوگانوگ  نامدرم  نایم  رد  ینمـش  ياهتنس 
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اما تسا  رود  رواخ  نیچ و  تبت ، نیمزرس  نآ  هاگتساوخ  نمـش و  لصا  تسا  مسینمـش  گرتس  ذخام  عبانم و  زا  یکی  زین  یتبت  ییارگادوب 
یقرـش و بونج  يایـسآ  یلامـش ، يزکرم و  يایـسآ  نوچ  ییاـهناکم  هب  نآ  یگدـنکارپ  درک و  خوسر  نیمز  هرک  رگید  طاـقن  هب  اهدـعب 
، نیمز ناریا  مان  هب  نارعاش  هدرک و  خوسر  زین  یسراپ  تایبدا  رد  نمـش  [ 8 . ] دیسر یبونج ، یلامش و  ياکیرمآ  اپورا و  دنه و  هیـسونایقا ،

: دناهدورس رکفت  نیا  ساسا  رب  یتایبا 
هب هدـیروآ  مایپ  نمـش  نوچ  مرتهک  یکی  ناریا  زا  ییاسک : نمـش  تشپ  وچ  هتفخورف  تشپ  غوش  ياـپ  فک  تسد و  فک  هتـسب  یکدور :
رد نمـش  ات  وا  شتـسرپ  رد  لابقا  داب  ورـسخ : رـصان  نمـش  ار  ناتب  نوچ  منک  شتـسرپ  نم  هب  دراپـس  ناریا  جاـت  رگا  یـسودرف : نمی  هاـش 

وضع شور  [ 9 . ] نمش ای  وش  نثو  ای  ناوتن  درک  مه  اب  ود  ره  رگد  ندرک  وزرآ  ناد  رگد  ندروخ  وزرآ  رباص : بیدا  تسا  منـص  شتـسرپ 
یخرب رد  هچ  رگا  دراد . ار  دوخ  صاخ  شور  هلیبق  هورگ و  ره  تسا و  توافتم  فلتخم  قطانم  رد  نمش  يریگ  وضع  شور  نمش : يریگ 

. تسا هباشم  اهشور  دراوم 
رد ار  ییانثتسا  لئاصخ  یتآ  نمش  اما  دباییم . لاقتنا  زین  نانز  نایم  رد  تسیثوروم و  مسینمش  اه  [ 10  ] لوگو نایم  رد  يریگ  وضع  شور 

دریگیم رارق  عرـص  هلمح  ضرعم  رد  یتح  تاقوا  یهاگ  دوشیم و  یبصع  یناوجون  زاـغآ  ناـمه  زا  وا  دـهدیم ؛ زورب  دوخ  زا  یناوجون 
یقرـش ياهكایتسوا  نایم  رد  يریگ  وضع  شور  اما  [ 11 [ ؛ تسا هدش  ریبعت  نایادـخ  اب  ییاهتاقالم  ناونع  هب  عرـص  تالمح  نیا  زا  هک 

رب هوالع  اهنآ  دوشیم . تفایرد  دلوت  ماگنه  رد  هک  تسا  ینامـسآ  یتبهوم  هکلب  تسین ، یباستکا  اجنآ  رد  مسینمـش  تسا  توافتم  یمک 
گرم اب  تسا ، یثوروم  زین  يربیـس  ياهدـیوماس  نایم  رد  مسینمـش  دـننادیم . ادـخ  بناج  زا  یتبهوم  هراومه  ار  مسینمـش  ندوب  یثوروم 

رد يریگ  وضع  [ 12 . ] دربیم ثرا  هب  ار  شردـپ  ياهورین  دامن  نیا  هطـساو  هب  دزاسیم و  شردـپ  تسد  زا  یبوچ  سیدـنت  شرـسپ  نمش 
ياهنمش زا  هورگ  ود  نیچ ) یقرش  لامش  رد  ياهیحان   ) ایروچنم ياهزوگنوت  و  ایروچنم ) یموب  مدرم  اهوچنام (  نایم  رد  اهزوگنوت : نایم 

ریگرد هک  رسپ  نوچ  دهدیم  خر  هون  هب  گرزب  ردپ  زا  الومعم  ینمش  ياهتبهوم  لاقتنا  نالک  ياهنمش  دروم  رد  دنراد . دوجو  گرزب 
يرسپ رگا  دوش . ردپ  نیشناج  دناوتیم  رـسپ  اهوچنام  نایم  رد  دوش . نمـش  دناوتیمن  تسا  شردپ  يرورـض  ياهزاین  تاجایتحا و  نیمأت 

اب تسا  ناسکی  مسینمـش  زین  رگید  لـیابق  رد  [ 13 . ] دوشیم هدناوخ  ارف  هبیرق  يدرف  دوبن ، یـصخش  چیه  رگا  اما  دـسریم  هون  هب  تشادـن 
. تسا یثوروم  ای  دباییم  لاقتنا  يردام  ای  يردپ  نادناخ  رد  الثم ، توافت  یکدنا 

: مسینمش ياههزومآ 
تیعقاو رگید  ياهدُعب  هب  قیرط  نیا  زا  دننک و  ادـیپ  تسد  یحور  هسلخ  تلاح  هب  دـنناوتیم  اهنمـش  هک  دـنرواب  نیا  رب  مسینمـش  ناوریپ 

. دننک رفس 
. دناهدنز اههوک  تخرد و  گنس و  هلمج  زا  اههدیرفآ ، همه  هک  دندقتعم  اهنمش 

تسا داقتعا  نیا  رب  ینتبم  مسینمش  نییآ  [ 14 [ ؛ دننکیم راک  زین  یعیبط  ياهورین  نیا  اب  دوخ  دوصقم  هب  ندیـسر  يارب  اهنآ  دوخ ؛ رواب  رد 
يرازبا کمک  اب  اهنمـش  دـنراذگیم . ریثأـت  هدـنز  تادوجوم  تاـیح  رب  هک  تسیئرم  ریغ  حاورا  اـی  اـهورین  هطلـس  تحت  یئرم ، ناـهج  هک 

رد ریـس  دوخ و  ندـب  ندرک  اـهر  اـب  دـننکیم و  رارقرب  طاـبترا  حاورا  اـب  هتخادـگ ، لاـغز  يور  نتفر  هار  نوچمه  هژیو ، یبادآ  صاـخ و 
. دریگیم ار  یضتقم  خساپ  اهنآ  زا  اهنامسآ ،

تلاح هب  ار  نمـش  تسا ، بلق  نابرـض  هب  هیبش  هک  فد  نوزوم  یپ و  رد  یپ  متیر  اریز  دـنکیم ؛ هدافتـسا  فد  زا  راک ، نیا  ماجنا  يارب  وا 
رب زکرمت  دوخ ، هب  نیقلت  يرارکت ، كرح  صقر و  هلمج  زا  نوگانوگ  ياههار  زا  اهنمش  هسلخ ، هب  ندیسر  يارب  [ 15 . ] دربیم ورف  هسلخ 

کمک اهنآ  زا  دنکیم و  تبحص  حاورا  اب  هسلخ  ملاع  رد  نمش  [ 16 [ ؛ دننکیم هدافتسا  نادرگ  ناور  داوم  زا  هدافتـسا  ررکم و  متیر  کی 
. دریگیم

وا دراد . هگن  دوخ  طلست  تحت  ار  ریرش  حاورا  دناوتیم  صصختم  نمش  کی  طقف  دنراد و  یتوافتم  تاریثأت  راکوکین  ریرش و  حاورا  هتبلا 
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هدـناوخ ارف  رامیب  يایور  رد  اهنمـش  یبونج ، ياکیرمآ  لیابق  زا  یـضعب  رد  دوش . دوخ  رامیب  حور  يدـبا  ینادرگرـس  عناـم  دـیاب  نینچمه 
اب حور » ندید  تساوخرد   » قیرط زا  دننکیم  یعس  اهیدنه  [ 17 [ ؛ دننکیم نییعت  ار  نامرد  عون  دوخ  اهنمش ، عماوج ، ریاس  رد  دنوشیم و 

هرود دمآراک  ياهنمش  دزن  نانمشد ، لباقم  رد  ناشهداوناخ  تظافح  يارب  یبونج  ياکیرمآ  لیابق  زا  یـضعب  دننک و  رارقرب  طابترا  حاورا 
هجلاعم ار  اهرگوداج  ناینابرق  دنناوتیم  اهنمـش  [ 18 [ ؛ دننکیم هدـهاشم  ار  یـصاخ  ياهوبات  دوخ ، راک  عون  هب  هجوت  اب  اهنمـش  دـننیبیم .

. دننک
زا ًابلاغ  اهنمـش  دنـشکب . ار  اهنآ  دنرداق  مه  دنهد و  تاجن  ار  رامیب  دنناوتیم  مه  اهنمـش  هک  دنراد  داقتعا  نامدرم  عماوج ، زا  يرایـسب  رد 

، ور نیا  زا  دـنهدیم و  رازآ  ار  نارگید  هک  دوشیم  روصت  نینچ  مه  تاقوا  یهاگ  اما ، دـنرادروخرب ؛ ییـالاب  یعاـمتجا  راـبتعا  تردـق و 
تسا و ندید  هب  رداق  نمش  دنراد . دوجو  مه  نز  ياهنمش  عماوج ، زا  یضعب  رد  یلو  دنتـسه ، درم  اهنمـش  بلغا  دنـسرتیم . اهنآ  زا  دارفا 

. دنک تیاده  ار  دوخ  دید  دناوتیم 
. دنکیم لقتنم  تسد  ای  ولگ  قیرط  زا  تفایرد و  باصعا  قیرط  زا  ار  اهمایپ  وا 

رد شوهیب  تدم ، نیا  رد  وا  دشکیم و  لوط  زور  هن  ای  تفه  هس ، ود ، هک  دوشیم  يرامیب  یعون  میلـست  الاب ، ملاع  هب  جورع  يارب  نمش 
هب تشگزاب  یعون  تلکسا  هراظن  اهنمـش  نایم  رد  [ 19 . ] دوشیم لیدبت  هدنهدافـش  کی  هب  راوشد ، یلحارم  یط  اب  دـنامیم و  دوخ  رداچ 

یهلا ياهحالس  يارب  ناوختسا  زا  هدافتسا  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  [ 20  ] مسج ریذپ  انف  رصانع  زا  ندش  يراع  قیرط  زا  تسا  هیلوا  هلحرم 
. تسا جیار  رایسب  اهنمش  نایم  رد  یقیسوم  تالآ  ای 

رگنایامن هکلب  سدقم  روضح  رگنایامن  اهنت  هن  سابل  نیا  تسا  ینید  ییامن  ناهیک  سدقم و  یِّلََجت  نمش ، سابل  نمش : سابل  يزادرپ  دامن 
. تسه زین  یعیبطلا  دعب  ام  ياههار  یناهیک و  ياهدامن 

ناتسبات رد  مه  اهزوگنوت  دناشوپیم . دوخ  تخل  ندب  رب  ًامیقتسم  ناتسبات  رد  نهاریپ و  کی  يور  رب  ار  شسابل  ناتـسمز  رد  ییاتلآ  نمش 
لامش رد  هک  دنچ  ره  دراد ، دوج  لامـش و  بطق  ماوقا  رگید  نایم  رد  دروم  نیمه  دننکیم  هدافتـسا  مود  شور  زا  اهنت  ناتـسمز ، رد  مه  و 

نایم رد   ) دوشیم و تخل  هنت  مین  زا  نمش  درادن . دوجو  ینمش  سابل  عون  چیه  نآ  قیقد  يانعم  هب  ومیکـسا  لیابق  نیب  رد  يربیـس و  یقرش 
. تسا دنب  مکش  کی  وا  سابل  اهنت  اهومیکسا )

ًالامتحا يرهاظ  یتخل  نیا  یلو  دـنکیم  تیافک  سابل  نیا  هیجوت  يارب  ییاهنت  هب  یبطق  ياههاگتنوکـس  رد  بلاغ  يامرـس  ًارهاـظ  هچ  رگا 
رد یتح  دـتفایمن . قاـفتا  دـنکیم ، نت  هب  ار  نآ  زور  ره  هک  نمـش  ینید  ریغ  شـشوپ  اـب  هبرجت  هک  تسنیا  مهم  هتکن  دراد . ینید  ياـنعم 

سدقم ياهسابل  زا  یشخب  اهنیا  هک  دوشیم  نآ  نیزگیاج  ییوداج  يایشا  رگید  لبط و  دنب ، مکش  هالک ، درادن . دوجو  یسابل  هک  ییاج 
ار یلماک  ًابیرقت  نیدامن  ماظن  نمش  ياهسابل  یخرب  [ 21 [ ؛ دنتسه نآ  صاخ  يانعم  هب  سابل  يارب  ینیزگیاج  دنهدیم و  لیکـشت  ار  نمش 

. دنکیم راشرس  ُرپ و  حاورا  زا  ًاصوصخ  فلتخم و  ددعتم و  یناحور  ياهورین  زا  ار  نآ  نآ ، سدقت  هکنآ  رگید  دهدیم ؛ لیکشت 
. دنک رارقرب  طابترا  یناحور  يایند  اب  ات  ددرگیم  هدامآ  هتفر و  رتارف  ینید  ریغ  ياضف  زا  نمش  سابل  نیا  ندیشوپ  فرص  هب 

. تسا يدیلک  رصنع  کی  نمش  سابل  رد  رپ  نمش : یسانش  هدنرپ  يزادرپ  دامن 
. تسا هدش  دیلقت  هدنرپ  زا  رایسب  نمش  سابل  رد 

. دننک دیلقت  هدنرپ  لکش  زا  ًانیع  دنشوکیم  اهسابل  نیا  راتخاس  ًاقیقد  هجوت ، لباق  رایسب  ياهنوگ  هب 
باقع دنزاسیم  نآ  هیبش  ار  دوخ  سابل  اهنمـش  زا  يرایـسب  هک  يرگید  يهدـنرپ  دـنزاسیم . دـغج  هیبش  ار  ناشیاهسابل  اهنمـش  زا  یخرب 

. تسا
. تسا هدنرپ  ياپ  هیبش  زین  نمش  نیتوپ 

نیبام ياهروطـسا  تاطابترا  هک  تسناد  دیاب  هتبلا  [ 22 [ ؛ تسا يرورض  رایـسب  رگید ، ناهج  هب  زاورپ  يارب  ياهدنرپ  سابل  نمـش  داقتعا  هب 
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رد دنکیم و  افیا  نمش  فرشت  رد  ار  یهجوت  لباق  شقن  تسا ، نیتسخن  نمش  ردپ  دوشیم  روصت  هک  باقع  دراد . دوجو  نمـش  باقع و 
[23 [ ؛ دریگیم رب  رد  ار  نمش  زیمآ  هسلخ  رفس  یناهج و  تخرد  هک  تسیا  ياهروطسا  ياهومجم  نوناک  رد  باقع  تیاهن ،

: تلکسا يزادرپ  دامن 
دراد و دوخ  رب  ار  اهناوختـسا  هب  هیبش  ینهآ  يایـشا  یخرب  نمـش  ساـبل  هک  دوشیم  تاـبثا  تیعقاو  نیا  هطـساو  هب  رتشیب  زادرپ  داـمن  نیا 
ریوصت و نمـش  سابل  يور  رب  هک  یتلکـسا  رظاح  لاح  رد  دهدب . نآ  هب  هنوگ  تلکـسا  يرهاظ  ات  دراد  وس  نآ  هب  ور  ياهزادنا ، ات  لقادح 

. دشخبیم تیعقاو  نآ  هب  هرابود  تسوا و  فرشت  شیامن  هصالخ  دوشیم  هتشاذگ  شیامن  هب 
نز کی  باقع و  کی  نیب  تلصو  زا  نیتسخن  نمـش  تسا ، روصت  نیمه  زا  یعون  هدنرپ  تلکـسا  تسا و  نمـش  هداوناخ  فرعم  تلکـسا 

[24 . ] دراد یسرتسد  الاب  ملاوع  هب  هدنرپ  کی  دننام  هک  يروط  هب  تسا  هدنرپ  کی  وا  عقاو  رد  دوشیم و  دلوتم 
***********

: عبانم
نارهت 1384 ش. مود ، پاچ  نوحیج ، تاراشتنا  یلئاضف ، هبادوس  همجرت : ناربرگ ، نلآ  هیلاوش  ناژ  اهدامن ، گنهرف  [ - 1]

لوا 1387 ش. نایدا ، رشن  يرجاهم ، مظاک  دمحم  ریم  همجرت  هدایلا ، اچریم  هسلخ ، نهک  نف  مسینمش  [ - 2]
1334 ش. نارهت ، هاگشناد  ادخهد ، ربکا  یلع  همان ، تغل  [ - 3]

مراهچ 1370 ش. یمالسا ، بالقنا  شزومآ  تاراشتنا و  تمکح ، رغصا  یلع  همجرت : سان ، ناج  نایدا ، عماج  خیرات  [ - 4]
لوا 1359 ش. قرش ، تاراشتنا  روکشم ، داوج  دمحم  گرزب ، ياهنید  خیرات  رد  نایدالا  ۀصالخ  [ - 5]
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***********
[ تشونیپ ]

ج 31 ص 606. ادخهد ، ربکا  یلع  همان ، تغل  [. 1]
ص 16. تمکح ، رغصا  یلع  همجرت : سان ، ناج  نایدا ، عماج  خیرات  [. 2]

ص 41. يرجاهم ، مظاک  دمحم  ریم  همجرت  هدایلا ، اچریم  هسلخ ، نهک  نف  مسینمش  [. 3]
نامه ص 43. [. 4]

ص 32. روکشم ، داوج  دمحم  گرزب ، ياهنید  خیرات  رد  نایدالا  ۀصالخ  [. 5]
. نامه [. 6]

http://www. bineshmavara. com/shamanism / 289. htm [. 7]
http://fa. wikipadia. org [. 8]

ج 31 ص 606. ادخهد ، ربکا  یلع  همان ، تغل  [. 9]
. دننکاس يربیس  برغ  رد  ُبا  هناخدور  کیدزن  ياهیحان  رد  هک  یلیابق  [. 10]

ص 55. يرجاهم ، مظاک  دمحم  ریم  همجرت  هدایلا ، اچریم  هسلخ ، نهک  نف  مسینمش  [. 11]

امن تیونعم  روهظون  شبنج  هدزاود  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1197زکرم  هحفص 1115 

http://www.ghaemiyeh.com


ص 56. نامه ، [. 12]
نامه ص 58. [. 13]
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. نامه [. 17]
http://www. cloob. com [. 18]

. نامه [. 19]
ج 1 ص 170. یلئاضف ، هبادوس  همجرت : ناربرگ ، نلآ  هیلاوش  ناژ  اهدامن ، گنهرف  [. 20]

ص 240. يرجاهم ، مظاک  دمحم  ریم  همجرت  هدایلا ، اچریم  هسلخ ، نهک  نف  مسینمش  [. 21]
ص 256. نامه ، [. 22]
ص 257. نامه ، [. 23]

ص 260. يرجاهم ، مظاک  دمحم  ریم  همجرت  هدایلا ، اچریم  هسلخ ، نهک  نف  مسینمش  [. 24]

راثآ ش ادناتساک و  سولراک  هرابرد 

زا یخرب  دبیرفیم  ارام  شاینافرع  تایبرجت  ندنراذگرس  زا  دروم  رد  تسوگغورد و  ادناتساک  دندقتعم  شناکیدزن  ناتسودزا و  يرایسب 
تاـقالم ار  ناوـخ  نود  اصخـش  هاـگچیه  دـنا  یعدـم  هدرک ، داـی  دوـخ  هقلح  دارفا  ناوـنع  هـب  نآ  زا  ادناتـساک  هـک  یعقاو  ياهتیـصخش 

. دناهدرکن
وـس نیا  هک  يزغن  تالمج  سولراک  درک ، هراشا  ياهدنهد  ناکت  هتکن  هب  تشون  شرهوش  گرم  زا  سپ  هک  یباتک  رد  ادناتـساک  رـسمه 
هلمج راـب  کـی  دـیوگیم  وا  تخاـسیم . يراـج  سویتاـم  ناوخ  نود  شتـسوپخرس  دـشرم  ناـبز  هب  شیاـهباتک  رد  دینـشیم  وـس  نآ 

. تسا هدرک  لفن  ناوخ  نود  لوق  زا  رییغتیب  ادناتساک  هدنار ، نابز  رب  شلاسدرخ  كدوک  هک  ياهناملاع 
. تسا يرنه  هدروخرس  کیوا  دهدیم  ناشن  یناوج  یناوجون و  رد  ادناتساک  یگدنز 

يرگ یپیه  شرتسگ  جوا  ههد 60 ، نیزاغآ  ياهلاس  لصاحیب . تخومآ ، یشاقن  يزاس و  همسجم  روهشم ، ناداتسا  رظن  ریز  لاس  نیدنچ 
. تسا

. تساهیپیه یگدنز  ناکرا  زا  ینونک  بهاذم  هب  داقتعا  ردخم و  داوم  فرصم 
بسک رنه  هار  زا  هک  یترهش  تیبوبحم و  هک  وا  نوچ  یمانمگ  يوجشناد  يارب  تسییالط  تصرف  اهلاس ، نیا  دندقتعم  ادناتـساک  نافلاخم 

. دش رشتنم  رد 1968  ناوخ » نود  تامیلعت  . » دروآ تسد  هب  درکن ،
. دوب هدش  عمج  اجک  ي  نهک ، يونعم  میلاعت  ات  نادرگ  ناور  ناهایگ  تاریثات  فیصوت  زا  دنتساوخیم  هچنآ  همه 

رد ياهمدقم  اب  ار  وس » رگید  هب  رفس   » شموس باتک  زین  ادناتـساک  داتفا  قنور  زا  يرگ  یپیه  تضهن  یتقو  داتفا . اهنابز  رـس  ادناتـساک  مان 
نیا زیوجت  درادـن و  یـشقن  اهکتلوت  كولـس  نییآ  رد  نادرگ  ناور  ناهایگ  فرـصم  دـیوگیم  وا  دـنکیم ؟ زاغآ  ردـخم  داوم  تمذـم 

. تسا هدوب  وا  یقطنم  تینهذ  نتسکش  مه  رد  دصق  هب  اهنت  ریخا  ياهلاس  یط  ناوخ  نود  يوس  زا  اهوراد 
اـضق زا  هک  دننادیم  یبیرفماوع  ار  ادناتـساک  یقالخا ، يوس  تمـس و  رییغت  هاگدـید و  شخرچ  نیمهرب  هیکت  اب  ناریگ  هدرخ  لاح  نیا  اب 

ناـفرع ناـبنازا  يزیچ  ناـمز ، زور و  لاـح و  روـخارف  هب  شایـسانش  مدرم  شناد  رب  هـیکت  اـب  دـناوتیم  تـسه و  مـه  یبوـخ  راوـس  جوـم 
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. دنک هضرع  ناقاتشم  لیخ  هب  یتسوپخرس 
تیگرتاو و ییاوسر  زا  سپ  يدنچ  هک  ادناتـساک  باتک  نیمراهچ  هکنانچ  دـننادیم . ضرم  ضرغ و  اب  ار  وا  ياهباتک  يراذـگمان  یتح 

سولراک دوب ، شتخـسرس  نادـقتنم  یبوکیاپ  نامز  لاس 1998 ، تشاد . مان  تردـق » ياههناسفا   » دـش رـشتنم  نارود  نآ  یـسایس  تاباهتلا 
لابند ار  یهابتشا  خنرس  دیاش  کلاس … و  درم . دبک  ناطرـس  رثا  رب  لیروآ 98  رد  وا  دنام …  نادواج  هن  تسویپ ، لاوان  هب  هن  ادناتـساک 

شعبانم رکذ  رد  ای  هدرکیم ؟ تبحص  اهگرگ  اب  ًاعقاو  ادناتساک  هتشاد  یجراخ  دوجو  ناوخ  نود  ایآ  هک : میشاب  نیا  یپ  رد  رگا  میاهدرک 
؟ تسا هداد  جرخ  هب  تناما 

. دشاب هدوزفا  شایقیقح  تایبرجت  هب  ار  یلیخت  عیاقو  یگدنسیون  مش  اب  وا  تسا  لمتحم  ًالماک 
رد هنیمز  شیپ  نودب  هک  یناسک  مامت  مینامب . لفاغ  ادناتـساک  ثاریم  كرد  زا  دنک و  نامهارمگ  تاکن  نیا  میهدب  میهدب  هراجا  دیابن  اما 

ناسنا کی  لیخت  لصاح  دناوتیمن  دیوگیم  نآ  زا  ادناتـساک  هک  ینیبناهج  مک  تسد  دنـضرتعم . دنوشیم  عقاو  ادناتـساک  راثآ  ضرعم 
. دشاب

ياـهشرگن زا  يرایـسب  اـب  يراـکنا  لـباقریغ  ياهيدـننامه  لاـح  نیع  رد  تسا و  هدنـسب  دوخ  لـماک و  قیقد ، مسیلاواـن ، یناـفرع  ماـظن 
. دراد ایند  رگید  بهاذم  نایدا و  یکیزیفاتم 

. دناهدش هدز  تفگش  رصاعم  کیزیف  ياههتفای  اب  کتلوت  ناتسوپخرس  شرگن  قباطت  زا  يرایسب ،
: دشابن دب  یلاثم  رکذ  دیاش 

. تسا کیدزن  نذ  يروتاس »  » و يرکف » یب   » هب رایسب  ندید »  » نآ هجیتن  و  یلمع » یب   » هب نارحاس  داقتعا 
: دنکیم دیکات  اهراب  ناوخ  نود 

. دید میهاوخ  تسه  هک  هنوگ  نامه  ار  ناهج  فیصوت ، نیا  ینوگرگد  ضحم  هب  تسام  تاروصت  فیـصوت و  لصاح  ناهج  ینیع  لکش 
: دسیونیم یقرش ) قارشا  نیون و  کیزیف  یسانش  تهابش  هب  تسیلخدم  هک   ) کیزیف يوئات  شروهشم  باتک  رد  ارهاک  فویتیرف 

يور رب  ایشا  ریثات  بسحرب  ناوتیم  طقف  ار  یمتا  یـش  ره  صاوخ  دهدیم و  لیکـشت  ار  هدهاشم  دنور  ریجنز  هقلح  نیرخآ  یناسنا  رظان  »
ياراد رگید  تعیبط ، یعقاو  فیصوت  کی  کیسالک  هنومن  لدم و  هک  تسا  ینعم  نادب  نیا  درک و  میهفت  ایـشا  يور  رب  رظان  ریثات  رظان و 

. دشاب یلمع  دناوتیمن  روظنم  رظان و  نیب  ناهج ، نم و  نیب  یتراکد  قارتفا  میراد ، راک  رس و  یمتا  هدام  اب  هک  یماگنه  تسین و  رابتعا 
. تسالاب دنلب  اهيدننامه  لیبق  نیا  ههایس 

هک یسک  اهنت  نالا » وروک  . » دزادرپیم اهيدننامه  نیا  قیقد  حرش  هب  ادناتساک » سولراک  ات  دراکا  داتـسا  زا   » باتک رد  شیرلا » سناه ا . »
: تسا هتفگ  باتک  نآ  هرابرد  دنک  هبحاصم  ادناتساک  اب  هدش  قفوم  ارهاظ 

رد تسین  ریذـپ  جاتنتـسا  لوا  هاگن  رد  هک  ار  ییامعم  گنگ و  ياهدـیدپ  ات  هدـش و  تیبرت  يریگ  هجیتن  ساـیق و  يارب  یبرغ  حور  ارهاـظ  »
تـسد هب  نیب  هرذ  ام  دمآیمن  شدـب  ادناتـساک  دـیاش  دوشیمن .» یـضار  دزاسن ، یندـید  ار  نآ  ناسنیدـب  دزادـنین و  اهطابترا  زا  ياهکبش 

: میسرپب دوخ  زا  مادم  میریگب و 
؟ تسا یعقاو  شاجک  »

»؟ تسا یعقاوریغ  شاجک 
: دنامب یقاب  زیگنا  تفگش  شسرپ  نیا  دزیرب و  شاهفاضا  تاملک  دوش ، گنریب  تالاؤس  سفن  ات  میسرپب  ردقنآ  و 

؟ تسیچ یعقاو 
؟ تسیچ یعقاوریغ 

. دشاب هدش  درس  دنزودب ، دوخ  يارب  مه  ییابق  وا ، ترهش  زا  دنتساوخیم  هک  یناسک  دزن  ادناتساک  بت  دیاش  زورما 
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باتک نآ 12  میریگیم  دای  هک  ياهظحل  درم ، شباوختخر  رد  ای  تسویپ  لاوان  هب  وا  دـشاب  هتـشادن  یتیمها  نامیارب  رگید  هک  یناـمز  اـما 
ناهج راوید ، يوس  نآ  میدیمهف  دوش و  لیدـبت  بیاجع  نیمزرـس  رد  سیلآ  دـیلک  خاروس  هب  شراثآ  ناهج  میناوخب و  روطچ  ار  ییوداج 

. تسا یندرم  هن  تسا …  هدرم  هن  دشخبب ، دناوتیم  ادناتساک  هک  یشنیب »  » و تریصب »  » دش میهاوخ  هجوتم  تقو  نآ  تسه ، مه  يرگید 

یتسوپخرس نافرع  رد  یلمأت 

دروم يوخ  کلاس  ات  دریگیم ، ماجنا  کلاس  هب  دـشرم  ياههزومآ  قبط  تسیـصوصخم و  لامعا  يرـس  کی  ياراد  یتسوپ  خرـس  نافرع 
. ددرگ سدقم »  » نانآ حالطصا  هب  هدرک و  ادیپ  ار  دشرم  رظن 

ناتسوپ خرس  قیرط  زا  دارفا  یضعب  هک  تسییاهشرازگ  تارطاخ و  قیرط  زا  رتشیب  هکلب  درادن . يربتعم  كردم  دنـس و  چیه  کلـسم  نیا 
. دناهدومن راکنا  اهیلیخ  لقادح  ای  هتشادن ، یجراخ  دوجو  نانآ  دوخ  ًاضعب  هک  دننکیم ، لقن 

رد هک  تسیفنم  تبثم و  ياهیگژیو  يرـس  کی  ياراد  هدوب و  دولآزار  هک  نیا  لقادـح  تیعقاو و  ات  هتفرگ  لکـش  تافارخ  زا  نافرع  نیا 
: مینکیم هراشا  اهنآ  هب  لیذ 

. دشاب رثؤم  دناوتیم  يونعم ، يدام و  یگدنز  رد  هک  تفای  نافرع  نیا  رد  ناوتیم  ار  تبثم  ياهیگژیو  یضعب  تبثم : ياهیگژیو  فلا 
: دشرم هب  زاین  . 1

. تسا رگید  ياهنافرع  زا  رتدیدش  یّتح  نافرع  نیا  رد  دشرم  هب  زاین 
ات ادـتبا  زا  تسا و  کلاس  حور  اـب  هارمه  دـشرم  ناـفرع  نیا  رد  یلو  دـنکیم ، قیرط  هئارا  ییاـمنهار و  اـهنت  دـشرم  رگید  ياـهنافرع  رد 

. دنکیم یهارمه  ار  وا  دصقم  هب  ندیسر 
وا هک  دسریم  ارف  یتقو  ناسنا  گرم  تسا و  ناسنا  پچ  يهناش  رد  گرم  هک  تسنیا  نانآ  تارکفت  زا  یکی  ناسنا : هب  گرم  یکیدزن  . 2

ناکاو  » هب ندیسر  مک و  ایند  هب  ار  وا  یگتسبلد  ناسنا  هب  گرم  یکیدزن  نیا  دریمیم و  ناسنا  هک  تسا  تقو  نآ  رد  دنک ، سمل  ار  ناسنا 
ناسنا دروآیم و  دای  هب  ار  ناسنا  ترخآ  گرم ، دای  یمالسا  نافرع  رد  هک  دنکیم ، رتناسآ  ار  دج  گرزبردپ و  نانآ  حالطصا  هب  اکنات »

دراو اکنات » ناکاو   » يوس هب  تشگزاب  ای  كاخ و  هب  نتـشگرب  لامجا  روط  هب  یتسوپ  خرـس  ناـفرع  رد  هتبلا  دـتفایم . نآ  نتخاـس  رکف  هب 
. درادن دوجو  يدایز  نخس  ترخآ  زا  هدش و 

: دربن نیرخآ  لمع  ره  روصت  . 3
شیوخ راک  يهجیتن  هب  هشیمه  دنکیمن و  يدیماان  تسکـش و  ساسحا  هاگ  چیه  اذل  دراد ، تردق  لمع  ره  يارب  هک  دـنادب  دـیاب  کلاس 
يونعم يدام و  یگدـنز  فلتخم  طیارـش  رد  ار  ناسنا  هیحور  نیا  دـنکیم و  لابند  مامت  تردـق  اب  ار  شیوخ  راک  دوب و  دـهاوخ  راودـیما 

. دنکیم مواقم 
نیمارف و ناـمه  روـظنم   ) میربـب شیپ  ار  یگدـنز  نآ  قـبط  هـک  مـیاهدرک  تداـع  اـم  دـنیوگیم  ناـفرع  نـیا  رد  ندرکن : تداـع  كرت  . 4

هدـش دـییأت  تبثم  ياهراک  هب  تداع  نافرع  رد  یلو  تسین ، تبثم  اج  همه  رد  ندرک  تداع  دوشیم )  لمع  نافرع  نیا  رد  هک  تسیلامعا 
. تسا

کلاس دیوگیم و  دشرم  هک  ار  لامعا  زا  یلیخ  تسا  نکمم  اذل  دننکیمن ، لابند  ار  هدیاف  لمع  يارب  نانآ  تشاد : مشچ  نودـب  لمع  . 5
. دنکیم رکف  دسرب ، تفرعم  هب  حالطصا »  » هب هک  تانیرمت  تبقاع  هب  کلاس  یلو  دشاب ، هتشادن  مه  ياهدیاف  دهدیم ، ماجنا 

: دننام ییاهیگژیو  دیاب  کلاس  نافرع  نیا  رد  کلاس : ياهیگژیو  . 6
. دشاب هتشاد  ار  تردق و …  تلوهک و  ندوب ، سرتن 

دننادیم نیا  ار  هراچ  هار  تسین  نآ  زا  ياهراچ  هک  تلوهک  دروم  رد  تسا و  ماجنا  طرش  تردق ، راک و  عنام  تلوهک  هتشادن ، سرت  ینعی 
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دراد دوجو  زین  رگید  ياهنافرع  رد  اهیگژیو  نیا  دتفاین ، لکـشم  هب  تلوهک  رد  هک  دـنک ، یط  ار  اهيراوشد  اهیتخـس و  یناوج  رد  هک 
ار تردق  و  تعاجش ) نتشاد   ) نتشادن سرت  نینچمه  ظاحل و  نیا  زا  اذل  تسا ، لکشم  يریپ  رد  ّالا  تخاس و  یناوج  رد  ار  دوخ  دیاب  هک 

. درمشرب نافرع  نیا  تبثم  ياهیگژیو  زا  ناوتیم 
: دننام تسیلوصا  ياراد  دَُوب  کلاس  طیارش  زا  هک  رادتقا  نافرع : نیا  رد  رادتقا  لوصا  . 7

كرت ای  هزرابم  هب  يدج  میمـصت  رب  زکرمت  یگدـنز ، زا  اهيرورـض  ریغ  فذـح  یگداس ، هب  نتفرگ  وخ  هزرابم ، نادـیم  تسرد  ییاسانش 
لادـتعا و يور و  هنایم  نداد و  تیمها  اههظحل  هب  هدرـشف و  ار  دوخ  تقو  نتخاس  فرـصنم  بیرغ  بیجع و  ياهزیچ  زا  ار  دوخ  رکف  نآ 

. دناهدرک هراشا  شیب  امک  مه  اهنافرع  يهیقب  رد  هک  دروآ  رامش  هب  تبثم  یگژیو  ناوتیم  ار  اهنیا  هک  … 
راظتنا هک  ینامز  ات  رظتنم و  دراد و  الاو  دـصقم ي  وا  اریز  ییایند : كدـنا  بهاوم  هب  وا  تیاـضر  يداـم و  لـئاسم  هب  کـلاس  مک  زاـین  . 8

: دننام اهیتخس  زا  یلیخ  دوشیم ، بجوم  راظتنا  نیا  دهاوخیمن و  يزیچ  دشکیم 
. دنادرگیم ناسآ  وا  يارب  ار  روما  نیا  دصقم ، هب  ندیسر  قشع  رگید  ریبعت  هب  دنک و  لمحت  ار  هریغ  یگنشت و  یگنسرگ و 

تاناویح و ناسنا ، اذـل  دـنراد ، تادوجوم  یـضعب  نیمز و  سدـقت  هب  داقتعا  نانآ  نیمز : يور  تادوجوم  يهمه  ناـیاپ و  ود  هب  مارتحا  . 9
. دنمرتحم یگمه  رگید  يدام  ءایشا 

كاپان ياهناسنا  اب  دیابن  دسرب ، دصقم  هب  دهاوخیم  هک  یکلاس  هک  تسنیا  نانآ  نیمارف  زا  یکی  كاپان : ياهمدآ  اب  نتشادن  طابترا  . 10
. تسا یلدمه  دصقم  هب  ندیسر  طیارش  زا  یکی  اریز  دراذگب ، رانک  ار  يریگرد  عازن و  فالتخا و  دشاب و  هتشاد  طابترا 

، دـنک تیاعر  ار  اـهنیا  یـسک  رگا  دریگن و  تروص  یهاـنگ  اـهنآ  قیرط  زا  دـیاب  شوگ و … و  ناـهد ، تسد ، مشچ ، ندوب : سدـقم  . 11
. تشاد دهاوخ  تسود  ار  وا  یلاعتم ) دوجوم   ) اکنات ناکاو 

. مدرم هب  تمدخ  ندوب و  مدرم  قشمرس  یندیگنجن ، ندوب ، رکذلا  مئاد  . 12
. دشاب قیرط  نیا  کلاس  دناوتیم  یسک  ره  درادن و  یصاخ  نینس  هب  صاصتخا  نافرع  دوهش و  هب  ندیسر  . 13

یخرب هب  هک  دراد  یفنم  ياهیگژیو  لاح  نیا  اب  یلو  دش ، هدرمش  ندوب  تبثم  ثیح  زا  یتسوپ  خرـس  نافرع  يارب  ییاهیگژیو  هک  نیا  اب 
: مینکیم هراشا 

: یفنم ياهیگژیو  ب :
، شیمواگ قپچ ، ملاع ، يهناگراهچ  تاهج  یلاخ ، لاخ  باقع  نز ، کتفج  بسا  نکروگ ، ناویح  هیاس ، هرخص ، ياهدوهـش  هب  داقتعا  . 1

دوجو هب  ندیـسر  نآ  یتسرپ  تعیبط  دولآ و  كرـش  هبنج  هدوب و  هفارخ  هکلب  دنرادن ، ییانبم  اهنت  هن  اهنیا  زا  مادـک  چـیه  هک  رن و …  واگ 
. دنکیم نکممان  ار  یلاعتم 

رد ياهدع  همه  نیا  اب  دناهتشاد ، سامت  ناتسوپ  خرس  زا  يدارفا  اب  هک  تسا  رفن  دنچ  شرازگ  ًافرـص  هکلب  تسین  تباث  نافرع  نیا  لصا  . 2
دوخ ادناتـساک ، دـننام  ناـنآ  زا  یـضعب  دـنرادن و  یجراـخ  دوجو  يدارفا  نینچ  دـناهتفگ  دـناهدرک و  کیکـشت  ییاـهناسنا  نینچ  دوجو 
عون نیا  دوجو  لصا  رد  نیا  رب  انب  [ 13 ، ] تسا هدرکن  هعجارم  شزومآ  نیح  ياهتشاددای  هب  دوجوم  ياههتـشون  رد  هک  دنکیم  فارتعا 

. تیعقاو ات  دنامیم  تافارخ  هب  رتشیب  تسا و  دیدرت  نافرع 
ناـنآ رظن  زا  دوشیمن ، هجوت  لاـمعا  زا  یلیخ  ناـیز  دوس و  هب  نیا  رب  اـنب  دنتـسه ؛ ارگلمع  رتـشیب  درادـن و  ییاـج  ناـفرع  نیا  رد  رکفت  . 3

هدافتسا نآ  زا  يرادیب  رد  ات  دوش  فافـش  باوخ  ات  درک  يراک  دیاب  تشذگ و  یگداس  هب  اهنآ  رانک  زا  دیابن  دنَّمهم و  اهایؤر  اهباوخ و 
. دومن

ار نآ  لقع  فرع و  دـشابن و  لوبق  لـباق  مدرم  يهماـع  يارب  اـهراتفر  زا  یلیخ  هک  ددرگیم  بجوم  رما  نیا  هک  ندوب : دوهـش  رب  ینتبم  . 4
. دنهد جاور  ینافرع  نیمارف  ای  نییآ و  ناونع  هب  ار  اه  دوهش  نیا  ًادعب  دنهد و  تداع  نآ  هب  ار  ناکلاس  يوخ  دنناوتب  ًادعب  دنچ  ره  ددنسپن ،
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باجح ار  نآ  دـننادیم و  دـمآراکان  ار  لـقع  ناـفراع  هک  دـنچ  ره  تسا ، يزیتس  لـقع  نآ  مهم  فعـض  طاـقن  زا  یکی  يزیتس : لـقع  . 5
نآ هب  دـننکیم و  لمع  طقف  نانآ  دـش ، هتفگ  هک  روط  ناـمه  تسا و  رتدـیدش  یتسوپ  خرـس  ناـفرع  رد  یلو  دـننادیم ، تقیقح  يهرهچ 

. دننادیم لد  هار  ار  دصقم  هب  ندیسر  هار  اهنت  اهنآ  دننادیم . هناوید  ياهناسنا  ار  نانآ  مدرم  ًامومع  اذل  دننکیمن ، رکف  راتفر 
وا دـنک ، دروخرب  کلاس  اب  یتسار  لقع و  قیرط  زا  ادـتبا  زا  دـهاوخب  دـشرم  رگا  یتسوپ  خرـس  نافرع  رد  يزاب : هقح  گـنرین و  لـصا  . 6

ادیپ ار  دشرم  تعیبط  درک و  ادیپ  وخ  اهشزومآ  نآ  اب  ًالماک  یتقو  دـنکیم و  تانیرمت  نیا  دراو  ار  وا  گنرین  قیرط  زا  اذـل  دریذـپیمن و 
تفرعم نآ  يادـف  ار  لـقع  ندرک  شوماـخ  هـقح و  يزاـب و  گـنرین  نـیا  ماـمت  کـلاس  دـیوگیم و  وا  هـب  ار  گـنرین  هـقح و  نـیا  درک ،

: دیوگیم ناکلاس  نیا  زا  یکی  ًالثم : تسا ، هتفرگ  ارف  هک  دنکیم ، هنارگوداج 
 … مدروخ لوگ  نم  دناشوپ و  دهاوخ  الط  زا  ارم  دهدیم و  نم  هب  تسوا  فارطا  رد  هک  ییابیز  نانز  مامت  دوب ، هتفگ  نم  هب  ادتبا  زا  وا 

وا لعف  اهنت  درادن و  کلاس  يارب  یقوذ  چیه  رقف ، يرگناوت و  ضرم ، یتمالـس و  رابنایز ، شخب و  رمث  دـب ، بوخ و  يرایتخا : تقامح  . 7
. تسا هتشاذگ  رانک  ار  لقع  اریز  تسا ، مهم 

دوجو هدـش ، هتفرگ  نانآ  زا  نافرع  نیا  هک  یناسک  لـصا  تسیتسوپ و  خرـس  ناـفرع  یفنم  ياـهیگژیو  زا  یتمـسق  اـهنت  هدـش  داـی  دراوم 
هداد و هولج  موهفمان  ياهراتفر  تافارخ و  زا  ياهزیمآ  ار  نآ  هک  نانآ ، لامعا  ندوب  كـالم  اـنبمیب و  تسا و  دـیدرت  دروم  ناـشیجراخ 
هب ناوتیمن  ار  نافرع  نیا  یفنم  ياهیگژیو  رگید  دـنکیم و  یفخم  ار  تقیقح  هک  گنرین …  هقح و  زا  هدافتـسا  لقع و  نتـشاذگ  رانک 

. تفریذپ هنادنمدرخ  سدقم و  يهشیدنا  تروص 

ادناتساک نورد  شتآ 

ویلئوک غم  کی  تارطاخ  رد 
کیزکم و شروشک  رد  هشیدنا  دنور  هس  هب  رود  نادنواشیوخ  نامر  رد  اج  کی  سِتنئوف  سولراک  ادناتـساک  ولیئوک و  راثآ  یقیبطت  دـقن 

. دنکیم هراشا  نیتال  ياکیرمآ  يهمه 
نازادرپ و هیرظن  یبالقنا  ياههشیدنا  ذوفن  ریز  ای  دنتسیزیم ، هراق  نیا  رد  هک  ینارکفنـشور  لوا  یناهج  گنج  نایاپ  زا  سپ  دسیونیم  وا 

يهنوگ زا  یبـالقنا  دـض  يرکفت  یعون  هب  هک  ییاهتیـصخش  اـی  دـندوب  رتـلو  وـسور و  يهنوـگ  زا  هسنارف  ریبـک  بـالقنا  يرکف  ناربـهر 
زیتس لقع  تینهذ  هب  هکلب  نانیا ، تیناسنا  نید  هب  هن  نانآ و  یبالقنا  ياهتنس  هب  هن  هک  ینادنمشیدنا  ماجنا  رس  دنتـشاد و  تنک  تسوگوا 

تایبدا رب  هریچ  ینهذ  ياهدنور  نایم  رد  توافتم  كدنا  ياهنوگ  هب  زورما  زین  يدنب  هقبط  نیا  ( 1 . ) دنتشاد رواب  نوسگِرب  يارگ  قارشا  و 
: تسا سوسحم  نیتال  ياکیرمآ 

سخروب ستنئوف و  نوچ  ییاهتیـصخش  دـنکیدزن ؛ هراـق  نیا  یبـالقنا  ياهتنـس  هب  زکراـم  ایـسراگ  سایروتـسآ و  دـننام  یناگدنـسیون 
یقارـشا تینهذ  هب  ویلئوک  ولوئاپ  ادناتـساک و  سولراک  ریظن  یناگدنـسیون  دـنراد و  هناراک  هظفاحم  هنابلط و  حالـصا  یبالقنا ، ریغ  یتینهذ 

. تسا هداتفا  راک  ریخا ، هورگ  اب  ار  ام  هتشون  نیا  رد  دنراد و  شیارگ 
یعاـمتجا و تینهذ  يهرود  کـی  يهبرجت  زا  سپ  وا  تـسوا . یقارـشا  ینورد و  يدرف ، تـینهذ  وـیلئوک ، راـثآ  رد  یگژیو  نیرتهتـسجرب 

اهنت رارقتـسا  رکف  هب  تفرگ و  رارق  یلوارک  رتسیلا  یـسیلگنا  فراع  ياههشیدـنا  ریثأت  ریز  یناوج  رد  هک  دوخ  تدـم  هاـتوک  یتسیـشرانآ 
رد ینعی  رد 1992  اـهيریکلاو  راـشتنا  اـب  دـش و  نادرگور  یعاـمتجا  تینهذ  زا  دیـشچ  سبح  ترارم  داـتفا و  نکمم  یناـمرآ  يهعماـج 

دنمناوت ياهورین  تخانش  يدرف و  يراگتسر  رد  یعامتجا  ییاهر  هک  دیسر  رواب  نیا  هب  دیتلغرد و  نافرع  هب  هرـسکی  رمع  ینایم  ياهلاس 
گنهآ ربکا  داهج  هب  تفاترب و  يور  دوب ، یـسایس  یعامتجا  يهزرابم  هک  رغـصا  داهج  زا  یعاـمتجا . ماـجرفیب  زیتس  رد  هن  تسوا  ینورد 

ییوج هرهب  اب  ات  دروآیم  يور  میلعت  هیکزت و  هب  سپ  درادـنپیم . شیوخ  نمـشد  ار  دوخ  کـلاس ، تسیدرف و  ینورد و  يزیتس  هک  درک 
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هب سورِا )  ) رذـگدوز قشع  زا  رذـگ  اب  دـیادزب و  ناور  زا  شیالآ  ناتـساب ، یتسوپخرـس  یموب و  يزومآزار  نافرع و  ياـههزومآ  زا  هنیهب 
هب ار  یلیزرب  يهشیپ  فراـع  يهدنـسیون  نیا  راـثآ  هچنآ  دورارف . هپاـگَا )  ) دـیواج یهلا و  قـشع  هب  ماـجنا  رـس  و  سوـلیف )  ) رادـیاپ تبحم 

ریطلا و قطنم  رد  هژیو  هب  ام  ینافرع  گرزب  راثآ  رد  هیفوص  میلاعت  اب  اههزومآ  نیمه  بیرغ  يدننامه  دـنکیم ، کیدزن  یناریا  يهدـنناوخ 
. تسا يونعم  يونثم 

اهلزنم مسر  هار و  دوبن ز  ربخیب  کلاس  هک  هقیقد  نیا  هب  رواب  و  لاوان )  ) دـشرم ریپ و  هب  یگدرپسرـس  تقیرط و  لحارم  یط  زا  يریزگان 
. دزاسیم رتسونأم  ام  ینافرع  تینهذ  اب  ار  يو  ياهنامر 

. تسا یکیلوتاک  یحیسم  تامیلعت  اب  یتسوپخرس  یموب  نافرع  ياههزومآ  نایم  قیفلت  ویلئوک ، ینافرع  يزومآزار  رگید  یگژیو 
هب هک  دنکیم  دای   J فرح اب  يو  زا  ترایز  اهيریکلاو و  دننام  شراثآ  یخرب  رد  هک  دش  انـشآ  یتیـصخش  اب  دـنله  هب  يرفـس  زا  سپ  وا 
هب تـسا و  ( Don Juan Matus  ) سویتام ناوخ  نود  لماک  مان  اب  ادناتـساک ، سولراـک  ِدـشرم  ، Juan يراصتخا يهناشن  لاـمتحا 

دشرم قافتا  هب  لاس 1986  رد  ولوئاپ  دـهدیم  ینعم  ناهج ) هّرب ، هاـشداپ ،  ) یـسراف هب  هک  تسویپ  مار  یکیلوتاـک  يهقرف  هب  يو  يهراـشا 
تبث غم  کی  تارطاخ  نامر  درک . زاغآ  نییآ  نیا  هب  ار  دوخ  فرشت  تسایناپسا  رد  یناتساب  یهاگترایز  هک  وگایتناس  يهداج  هار  زا  دوخ 

. تسا یکیلوتاک  یموب  نافرع  يهبرجت  نیمه  قیقد 
زا هدنناوخ  ار  نآ  نوچ  دنچ و  دـنکیم و  بلج  دوخ  هب  ار  دـقتنم  نهذ  هک  تسوا  راثآ  رگید  ياهیگژیو  هلمج  زا  ویلئوک  راثآ  ماع  لوبق 

اهنآ يهمجرت  ناهج و  روشک  رد 150  هخسن  نویلیم  داعم ل 86  یناگرامـش  اب  يو  راثآ  هدمآ  يهمان  شناد  رد  هچنآ  ِربارب  دـبلطیم . يو 
يو رگایمیک  نامر  زا  اهنت  تسا !! . هتفرگ  رارق  نادقتنم  ناگدـنناوخ و  هجوت  زکرم  رد  رایـسب  یگنهرف  یبدا و  زیاوج  بسک  نابز و  هب 56 

. تسا هدیسر  مهدزیس  پاچ  هب  مک  تسد  نآ  یسراف  يهمجرت  هدش و  هدنادرگرب  نابز  هب 41  هتفر و  شورف  هب  هخسن  نویلیم   11
هب هتشون  نیا  رد  ( 2  ) تسا هتفر  نخـس  زین  يونعم  يونثم  مشـش  رتفد  رد  يولوم  تایاکح  زا  یکی  زا  رثا  نیا  يریذپرثا  زا  عبانم  یخرب  رد 

. مینکیم هاگن  یبدا  عون  ناونع  هب  نآ  یسررب  غم و  کی  تارطاخ  نامر  یلمع  يرظن و  نافرع  ياههیوس  زا  یخرب 
، همان یگدنز   ) یبدا نوگانوگ  ياهرناژ  قیفلت  نردماسپ ، راگزور  رد  یناتـساد  تایبدا  ياهشیارگ  زا  یکی  یبدا : عون  ناونع  هب  نامر  . 1

. تسا رعش ) هلاقم و  نامر ، همانرفس ، يراگن ، هرطاخ 
هب ومه  نردـماسپ ، تایبدا  رد  هک  یلاح  رد  دزادرپیم ؛ یبدا  عاونا  زا  یکی  شنیزگ  هب  اهنت  هدنـسیون  نردـم ، یتح  یتسیلاـئر و  ناـمر  رد 

. دنکیم گنهآ  یبدا  ياههنوگ  شزیمآ 
اب هیـال  دـنچ  اـی  کـی  رد  اـت  دروآیم  مهارف  تواـفتم  ياههقیلـس  يارب  یتـصرف  دـهدیم و  شیازفا  ار  ناـبطاخم  يهزوـح  ژـالوک  درگش 
هک هدش  هتشون  هدنـسیون  ینهذ  تایح  زا  یـشخب  يهیاپ  رب  نامر  نیا  دمآ ، هتفگ  هک  نانچ  دنوش . زابنا  هدنـسیون  ینهذ  يدرف و  ياههبرجت 
رد يهیوناژ 1986  مود  بش  رد  مسارم  دوش . دوـخ  ییوداـج  ریـشمش  نیمود  بحاـص  مار  يهقرف  راوسهـش  داتـسا و  ناوـنع  هب  تسا  رارق 

يوار نادرگاش  زا  یکی  توخا و  نمجنا  يهدـنیامن  امنهار و  رـسمه ، يوار ، روضح  اب  لیزرب  رد  رام  هوک  للق  زا  یکی  زارف  رب  اـیایتاتیا و 
. دوشیم رازگرب 

، يدنمزآ رطاخ  هب  دهوکنیم  ار  يو  داتسا  دروخیم و  تسکش  دوخ  هایـس  خرـس و  يهضبق  يدالوف و  ریـشمش  تفایرد  نومزآ  رد  يوار 
یگتفیش رطاخ  هب  و  ییوجب ؛ هداس  نامدرم  نایم  رد  ار  نآ  دیاب  ترورغ ، رطاخ  هب  يزیخرب و  تریـشمش  يوجتـسج  هب  هراب  ود  دیاب  کنیا 

یحور كولس  تشذگرس  نامر ، ( 3 . ) یگنجب رایسب  دوش ، هدراذگ  ترایتخا  رد  هنادنمتواخـس  دوب  انب  هچنآ  نتفای  يارب  دیاب  تامارک  هب 
هارمه نآ  رد  کلاس  يوار  هک  تسا  سفنا  قافآ و  ریس  مکح  رد  ایناپـسا و  رد  وگایتناس  يهداج  رتمولیک  دصتفه  قیرط  یط  رد  هدنـسیون 

لاح رد  ار  شداتـسا  هداتفا  رود  ییاسیلک  رد  ماجنا  رـس  ات  دـهنیم  رـس  تشپ  ار  اهيداو  ریطلا  قطنم  ناغرم  دـننامه  سرطپ  دوخ  يامنهار 
. دبایزاب تسد  رب  ریشمش  يو و  راظتنا 
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سدقم يهداج  يایفارغج  اب  ییانشآ  راک  هب  مه  تسیـسفنا  یقافا  يرفـس  هک  اج  نآ  زا  تسا و  همانرفـس  ياهنوگ  نیا ، رب  نوزفا  نامر  نیا 
اهریسم زا  ار  دوخ  ياههتسناد  يوار  تسا و  دارم  دیرم و  ياهتفایرد  تاعلاطم و  اههدینش ، اههدید ، حرش  هک  دیآیم  ایناپـسا  يوگایتناس 
فرشت مسارم  تافیرشت و  ( 205 ، 166 ، 108 صص 34 ،  ) یخیرات ياهتیصخش  اهدادخر و  اههاگترایز ، اهاسیلک ، اههعموص ، (ص 32 )

موزل تضایر ، یـسانشدوخ ، يارب  دـیرم  ار  هچنآ  مه  دـیوگیم و  زاب  هدـنناوخ  يارب  اهرهـش  اههناخرفاسم و  و  ( 207213 صص 2224 ، )
، دـیامنیم رتهتـسجرب  رثا  نیا  رد  هچنآ  اما  دـهنیم . نایم  رد  يو  اب  تسا  قارـشا  یتکرح و  یـسح  ياهییاناوت  شیازفا  تعیبط ، اب  دـنویپ 

. تسا ییاور  ياهدرگش 
، ویلئوک راـثآ  هک  میربن  داـی  زا  دراد . ناـمر  کـی  زا  هک  دـشاب  هتـشاد  ار  یتاراـظتنا  ناـمه  دـیابن  زگره  رثا  نیا  زا  هدـنناوخ  هک  تسیعیبـط 

يوجتـسج رد  زورما  يارگ  هداـم  ناـهج  رد  هک  تـسا  یناگدـنناوخ  يارب  وا  ییاور  ياـههمان  سرد  یناـفرع و  ياـههزومآ  زا  ياهـنیجنگ 
رد ادناتـساک  سولراک  نوچ  ياهدنـسیون  اب  اهنت  ار  هدنـسیون  نیا  راـک  شزرا  دـناینیب . ادـخ  یـسانشدوخ و  ینیبارف ، يارب  هاـتوک  یتصرف 

یلمع تایبرجت  نافرع و  زا  هچنآ  تسیدیرجت و  يرظن و  ینافرع  ياههزومآ  زا  ياههایـس  هک  درک  دیاب  هسیاقم  نورد  شتآ  دـننام  يراثآ 
رد هچنآ  یعازتنا ، کشخ و  روآ و  لالم  ییاور  درگـش  نیا  ربارب  رد  درذـگیمن . تسد  کی  ناتـشگنا  يهرامـش  زا  تسه ، وا  باـتک  رد 

. تسا دارم  دیرم و  يهداس  یناگمه و  يدربراک ، تایبرجت  رب  دیکأت  دیامنیم ، هتسجرب  ویلئوک  ياههزومآ 
، نیا زا  هتـشذگ  دوشیم . هضرع  هدـنناوخ  هب  راذـگریثأت  یـشیامن و  ياهرطاخ  تیاکح و  بلاق  رد  تاـنیرمت ، اـههزومآ و  نیا  زا  کـی  ره 
دسریم و شیوخ  يهداد  تسد  زا  ریشمش  هب  ماجنا  رـس  ایآ  هک  تسیوار  نارگن  دربیم و  رـس  هب  راظتنا  قیلعت و  لاح  رد  هتـسویپ  هدنناوخ 

. هن ای  دنک  یط  یمامت  هب  ار  تقیرط  يداو  تفه  دناوتیم 
ياهدرگش اههزومآ و  ریثأت  ریز  تدش  هب  هدش  رـشتنم  لاس 1987  رد  هک  غم  کی  تارطاخ  نامر  یتسوپخرـس : نافرع  ناونع  هب  ناـمر  . 2

. تسیکیزکم تسوپخرـس  رحاس  سویتام  ناوخ  نُد  دیرم  دوخ  ادناتـساک  تسیکیزکم . شنم  فراع  هدنـسیون  ادناتـساک  سولراک  ییاور 
، ترایز زاغآ  رد  دنکیم  ادها  ادناتساک  هب  ار  دوخ  باتک  هراشا و  دارم  دیرم و  ود  نیا  ياههزومآ  ریثأت  هب  اراکـشآ  دوخ  نامر  رد  ویلئوک 

. تسا هدش  ققحتم  ما  یناوج  ياهایؤر  نیرتگرزب  زا  یکی  مدربیم  نامگ 
هک كاردا  نیا  رطاخ  هب  متسیز …  هراب  ود  اههداعلاقراخ  يوجتسج  رد  ار  ادناتـساک  يهسامح  نم  يدوب و  رحاس  ناوخ  نُد  نم  يارب  وت 

ص 19) . ) منکیم میدقت  وت  هب  ار  باتک  نیا  منک  میهس  نآ  رد  ار  نارگید  مشوکیم  کنیا 
هک دـنراد  داـمتعا  هیکت و  یتسوپخرـس  باـن  یخیراـت و  ياهتنـس  هب  نادرگاـش ، هب  دوخ  يزومآزار  رد  ناوخ  ند  شداتـسا  ادناتـساک و 

اهنرق ایام  ِکتزآ و  ِکتلوت و  دـننام  یماوقا  تسین . نآ  رد  یحیـسم  ریغ  یحیـسم و  ياههزومآ  زا  ياهناشن  دراد و  هلاـس  رازه  ياهنیـشیپ 
رواـب نآ  هب  هدرکیم و  یناـبهاگن  اـههزومآ  نیا  زا  یبوـنج  ياـکیرمآ  و  يزکرم ) ياـکیرمآ   ) کـیزکم هـب  اهییایناپـسا  مجاـهت  زا  شیپ 

. دناهتشادیم
اهناتسهوک هب  دناهدوبن  دونشخ  یحیسم  يهزات  نییآ  شریذپ  هب  هک  هکتلوت )  ) ناهاگآ لد  ای  نازرودرخ  زا  يرایسب  اهییایناپـسا  موجه  اب 

. دناهداهن ثاریم  هب  هدرک  ظفح  ار  دوخ  ياهنییآ  اهتنس و  هتخیرگ ،
دنناوتب ات  دنتفای  یلیاسو  یفاک  ردق  هب  دوخ  تنـس  یندشن  شوماخ  يورین  وترپ  رد  هک  دنتـسه  یناتـسوپخرس  دـیدج  يهرازه  ياهِکتلوت 

تـسد نآ  اب  ییوراـیور  اـیند و  يهدـنراد  هاـگن  يژرنا  یپ  رد  وجتـسج  ینعی  دوخ  صاـخ  هار  زا  هک  نآ  یب  دـنریگب  اـپ  موس  يهرازه  رد 
(4 . ) دنرادب

رد هچنآ  هتخادرپ و  اهنآ  ریبعت  حیـضوت و  هب  دوخ  نورد  شتآ  باـتک  رد  ادناتـساک  هک  یکیزکم  یتسوپخرـس  ناـفرع  ياـههزومآ  یخرب 
هب هتفای و  هار  یبونج  ياکیرمآ  ياهزرم  رگید  هب  اهرواب  اهتنـس و  نیا  دایز  لامتحا  هب  هک  دهدیم  ناشن  دنکرتشم و  هدـمآ  ویلئوک  نامر 

. تسا هدش  لدب  نیتال  ياکیرمآ  ناتسوپخرس  يهمه  كرتشم  ياهرواب  نییآ و  گنهرف ،
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ره هتفای ؛ باتزاب  زین  ویلئوک  نامر  رد  دناهتـشون ، شنادـیرم  نادرگاش و  هک  يراثآ  رد  ادناتـساک  ینطاب  تفرعم  ياهدومن  زا  رگید  یخرب 
: دوشیم هراشا  تاکرتشم  نیا  زا  یخرب  هب  درک . يرواد  ناوتیمن  تیعطاق  اب  دروم  نیا  رد  دنچ 

يارب ار  ياهطقن  زادـنیب و  یهاـگن  تفارطا  هب  دـهاوخیم  يو  زا  ولوئاـپ  ياـمنهار  سرطپ  دروـم  کـی  رد  صاـخ : يهطقن  کـی  رب  زکرمت 
میوگیم هچنآ  رب  اهنت  نک  یعـس  زودب و  هطقن  نآ  رب  ار  تیاهمشچ  مدرک . باختنا  ییاسیلک  يالاب  رب  ار  یبیلـص  نک . باختنا  نتـسیرگن 

ار شیاهتشگنا  زا  یکی  تفرگ و  ياج  مرـس  تشپ  سرطپ  مداتـسیا و  اسیلک  جرب  هب  هتخود  ياهمشچ  اب  هدـیمرآ  اج  نامه  ینک . زکرمت 
گرم ياههناشن  دیوگیم و  نخس  دیرم  اب  نآ  ققحت  يارب  ششوک  ایؤر و  نتشاد  ترورـض  زا  يو  اب  سرطپ  ص 70 ) . ) درشف مندرگ  رب 

ياهلاب اب  ياهتـشرف  تسین و  بیلـص  رگید  هدرک  زکرمت  نآ  رب  هچنآ  دنکیم  ساسحا  مک  مک  دیرم  درامـش . یمرب  ار  اهنامرآ  اهایؤر و 
مندرگ تشپ  زا  ار  شتـشگنا  داتـسا  نونکا  دـنامیم . ياج  رب  رتشیب  لکیه  نآ  مدزیم ، کـلپ  رتشیب  هچره  تفرگیم . ار  شیاـج  هدوشگ 

. دش دیدپان  دنام و  ياج  رب  هظحل  دنچ  هتشرف  ریوصت  درک . عطق  ار  شفرح  تشادرب و 
نهذ پچ  تمس  رد  یهاگآ  ياهییاناوت  زا  زین  زومآزار  داتسا  زین  ادناتـساک  نورد  شتآرد ِ  ص 72 ) . ) تشگرب اسیلک  جرب  نآ  ياج  هب 

ار وا  دنکیم ، دراو  يو  تشپ  یناقوف  تمـسق  رب  هک  ياهبرـض  اب  دبای ، تسد  یهاگآ  َربَا  ینیب و  نشور  هب  ات  دـیوگب  يو  هب  هاگآدوخان  ای 
ًالبق ییوگ  تسا ؛ هتفر  رانک  منامشچ  شیپ  زا  ياهدرپ  ییوگ  هک  مدرکیم  ساسحا  هشیمه  نم  دیوگیم  وا  دهدیم . رارق  یتلاح  نینچ  رد 

ص 8) . ) مدیدیم حوضو  هب  نونکا  مدیدیمن و  یتسرد  هب 
هب ات  هدیشک  لوط  زور  شش  هک  دنوشیم  هجوتم  وگایتناس  يهداج  رد  قیرط  یط  يهمادا  رد  دارم  دیرم و  ندینـش : ندید و  قیقد  شزومآ 

ياج هب  هک  دریگیم  هدرخ  دـیرم  رب  دارم  تسیفاک . زور  کی  اهنت  هطقن  نیا  هب  ندیـسر  يارب  هک  یلاح  رد  دنـسرب ؛ هنریپ  ياههوک  عطاـقت 
يو يارب  نآ  يایابخ  ایاوز و  رد  تقد  هار و  تخانـش  سفن  تسا و  هدیـشیدنا  دـصقم  هب  اهنت  تسه ، هار  ریـسم  رد  هچنآ  رد  تقد  لمأت و 

. تسا هدوبن  مهم 
داد خر  ارجام  نیا  دنک  هشیپ  ینکش  تداع  دزومایب و  ار  ندید  قیقد  رنه  دَنک و  دنُک  نتفر  گنهآ  باتش ، ياج  هب  هک  دهدیم  دومنهر  وا 

. تشادن دوجو  وت  يارب  شیپ  هب  تکرح  لمع  نوچ 
. دوب ندیسر  قوش  تشاد ، دوجو  هک  يزیچ  اهنت 

. تسا مهم  رایسب  هداج  هب  هجوت  ینکیم ، تکرح  يدوصقم  تمس  هب  یتقو 
. دنکیم راشرس  ار  ام  شندومیپ  ماگنه  هب  دزومآیم و  ام  هب  دوصقم  هب  ندیسر  يارب  ار  هار  نیرتهب  هداج ،

. تسا مهم  ردق  نیا  مار  نیرمت  نیمود  هک  تسا  نیمه  يارب 
. مینیبیمن زگره  نام  یگّرمزور  رطاخ  هب  هک  دـشکیم  نوریب  ار  يرارـسا  میراد ، تداـع  شندـید  هب  زور  ره  هک  ییاـهزیچ  زا  نیرمت  نیا 

صص 5657) )
طاقن ئیش و  رب  اهنت  دشیدنین و  زیچ  چیه  هب  هک  دهاوخیم  وا  زا  دناوخیم . ارف  نتسیرگن  قیقد  هب  ار  زومآزار  لاوان  زین  ادناتساک  باتک  رد 

. دنک زکرمت  نآ  زا  یصاخ 
ار نآ  باق  ياههشوگ  طقف  تسد  ود  ره  اـب  دراد ؛ هاـگن  نآ  هت  رد  ار  نآ  درب ؛ ورف  رهن  بآ  رد  ار  ياهنییآ  دـهاوخیم  زومآزار  زا  اـمنهار 

ریوصت جـیردت  هب  هک  دیـسر  مرظن  هب  دوـشیم  زیگنا  تفگـش  زکرمت ، نیا  يهجیتـن  دوـش . هریخ  هنییآ  هب  اـهنت  دـشیدنین و  چـیه  هب  دریگب ؛
هنییآ دـش و  فقوتم  بآ  نایرج  ییوگ  دیـسر ؛ رتم  کی  هب  ًابیرقت  شاهزادـنا  ات  تشگ  رتگرزب  زین  هنییآ  دـش و  رتحـضاو  وا  نم و  يهرهچ 

. دوب بآ  يور  راگنا  هک  دیسر  رظن  هب  فافش  نانچ 
(ص 90)

: تسا حور  ییرم  يهرهچ  تعیبط ،
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تسا حور  یندیدان  يامیس  تسا ، سوسحم  هچنآ  تعیبط و  ارگ ، دوهـش  زمر  زار و  زا  رپ  گنهرف  نیتال و  ياکیرمآ  ناتـسوپخرس  رواب  هب 
نادرگاـش زا  سچناـس ، روـتکیو  يهتـشون  هب  میراد . دوـخ  درخ  هب  هک  تسیرورغ  رطاـخ  هب  میاهداـتفا  هرهبیب  زمر  زار و  نیا  زا  اـم  رگا  و 

زاب دنکیم و  نایب  ار  حور  نایرج  یعیبط ، يوحن  هب  تلع  نیمه  هب  دوشیمن و  مهف  ییوداج  مسلط  ینابرق  ام  فالخ  رب  تعیبط  ادناتساک ،
ینزوگ ای  گرگ  نادرگاـش  نارگید  دـنراد و  راـگزومآ  ناونع  هب  ار  یتخرد  اـی  هوک  هگنت ، ناگـشیپ ، تفرعم  زا  يرایـسب  لـیلد  نیمه  هب 
دیقیب يهرب  تسا  هرب  هدـش ، يزاس  اج  ناهنپ و  نآ  رد  ییوداج  ریـشمش  هک  ییاج  نتفای  رد  يو  يامنهار  ویلئوک  نامر  رد  ( 5 . ) دنوشیم

ارم متـسنادیم  متفر . شلابند  داتفا و  هار  هب  هرب  تسیرگن …  نم  هب  ساره  یمک  اب  داتـسیا . نم  بیلـص و  نیب  دـمآ و  الاب  هوک  زا  يدـنب  و 
. دوب فافش  میارب  ناهج  اهربا ، دوجو  اب  دربیم . اجک 

. دوب میامنهار  وگایتناس  يهداج  رد  وا  نونکا  تفگ …  نخس  شیاهمشچ  اب  درک و  مهاگن  هرب  مدرک …  لابند  هدکهد  ات  ار  هرب 
(230 صص 228 -  )

اهمایپ نیا  تفایرد  يارب  اونش  شوگ  تریـصب و  رگا  هک  دنهاگآدوخان  رگتلالد  تاراشا  نامه  دراوم  هنوگ  نیا  رد  نزوگ  هرب و  عقاو ، رد 
ناتک ياههناد  يزاسادج  رد  الردنیس  هب  هک  دنتسه  ینارتوبک  نامه  نانیا  دناسر . دنهاوخ  يرای  هار  ياهيراوشد  رد  ام  هب  میـشاب ، هتـشاد 

رـس الردنیـس  يارب  هک  یلاح  رد  اهنآ  دـننک  کمک  يو  هب  هاشداپ  رـصق  نشج  رد  دـناوتب  ات  دـننکیم  کمک  قاجا  ياهرتسکاخ  ناـیم  زا 
. دش هناد  زا  رپ  زادنا  كاخ  هک  دیشکن  یلوط  رتسکاخ . لخاد  زا  اههناد  ندرک  عمج  هب  دندرک  عورش  دندادیم ، ناکت 

. دوب هدش  مامت  هتعاس  کی  راک 
مـسجم تادوجوم ، نیا  دـسیونیم  دـیوگیم و  هیاس  تاراـشا  نیا  هب  گـنوی  ( 6 . ) دـندش رود  هناخزپشآ  زا  نانز  لاـب  اههدـنرپ  هاـگ  نآ 

دنک و ساسحا  دوخ  دوجو  رد  ار  اهنآ  دناوتیم  طقف  سک  ره  ییوگ  هک  دنتـسه  هاگآدوخان  رایـسب  هدنهد و  يرای  ياهشـشک  يهدـننک 
: دیرم میلعت  يارب  دارم  تایبرجت  لقن  ( 7 . ) دنهدیم ناشن  ار  لح  هار  هک  دنتسه  اهنامه 

داتـسا دزیریم . داتـسا  كراولـش  يور  ار  هوهق  هدرک  یتقدیب  يرازگتمدـخ  رد  تمدـخ  شیپ  دـناهدمآ و  یناروتـسر  هب  ولوئاـپ  سرطپ و 
داتسا دوش . کشخ  هدش  هتسش  كراولش  ات  دنامیم  رظتنم  سپس  دنکیم و  شهوکن  ار  تمدخ  شیپ  یبدایب  دنلب  يادص  اب  هنانیگمـشخ 

ره دبایب  یهیجوت  یهجوتیب ، نیا  يارب  دشوکیم  دهوکنیم و  شیوخ  یبصع  دروخرب  رطاخ  هب  ار  دوخ  ناروتسر  زا  نتفر  نوریب  زا  سپ 
. دوب رفنتم  نآ  زا  هک  تخیر  ییایند  يور  هک  نم  يور  هن  ار  هوهق  وا  دوب ، هچ 

، ییاونان هب  نتفر  باوخ ، زا  دوز  حبص  نتساخرب  هب  دودحم  ناهج ، نیا  رد  وا  مهـس  دراد و  دوجو  شلایخ  زا  رتارف  یمیظع  ناهج  دنادیم 
ار شدوـخ  ماـجنا  رـس  سرطپ ]   … شدـنیبیمن [  زگره  هک  تسا  ینز  ياـیؤر  ندرورپ  هبـش و  ره  يانمتـسا   %% نارذـگهر و هـب  تمدـخ 

: درک هدافتسا  ارجام  هیجوت  يارب  یحیسم  ثحب  کی  زا  هراب  ود  تسا و  هدوب  تسرد  شراتفر  هک  درک  دعاقتم 
مدآ هشیمه  مناوتیمن  اـج  نیا  مه  نم  درک . نیرفن  دـهدب ، يریجنا  وا  هب  دوبن  رـضاح  هک  ار  یتـخرد  اـما  دیـشخب  ار  هراکدـب  ِنز ِ  حیـسم  »

. دش مامت  مشاب ». ینابرهم 
. دوب هدش  لح  هیضق  وا  رظن  هب 

. دوب هداد  شتاجن  سدقم  باتک  رگید  راب 
(ص 87)

هارمه نانآ  اب  يرگید  يابیکـشان  زومآزار  دـنور ، نوریب  دـنهاوخیم  شزومآ  زار  هارمه  راب  کـی  یتقو  يو  داتـسا  ادناتـساک ، باـتک  رد 
اهتشز درادیمن و  هگن  دـح  سپ  دـننزب ؛ فرح  يو  يهراـب  رد  دـنهاوخیم  ود  نآ  درادـنپیم  تـسا ، نیبدـب  دوـخ  هـب  هـک  وا  دوـشیم .

. دنکیم راتفر  تشرد  دیوگیم و 
، داتسا رواب  هب  دباییم . دیرم  شنم  ياهیتساک  یهاوخدوخ و  اب  هزرابم  ترورض  حرط  يارب  بسانم  یتصرف  ار  دنسپان  راتفر  نیمه  داتـسا 
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نیا زا  دوخ ، ياهصقن  اب  هزرابم  اب  دـیاب  لامک  هب  ندیـسر  يارب  کلاس  دربیم و  زره  ار  یمدآ  دـنمناوت  ياهورین  یتیـصخش  ياهفعض 
نیمه زا  یکی  فعـض  توق و  طاقن  تخانـش  اب  هنوگچ  هک  دزادرپیم  یتیاکح  لـقن  هب  سپـس  يو  دـیوج . دوس  رتهب  يدراوم  رد  اـهورین 

نیزاغآ تسکش  تسکـش و  هب  ار  وا  نیتسخن  يزوریپ  دوش و  هریچ  يو  رب  تسناوت  نارگمتـس  هدرخ  شدوخ  ریبعت  هب  ای  نانیبگرزب  دوخ 
. دنک لیدبت  يزوریپ  هب  ار  دوخ 

ار شدزمتسد  هدزیم و  یتخس  هب  ار  وا  هدادیم ؛ رارق  دیدش  رامثتسا  دروم  ار  سویتام  ناوخ  نود  رگراکرس ، ناونع  هب  رگمتـس  هدرخ  نیا 
. تسا هدربیم  امغی  هب 

زا دوخ  داتسا  ياههزومآ  زا  ییوج  هرهب  اب  ات  ددرگ  یمرب  هناخراک  نامه  هب  مامت  يرایـشه  اب  هراب  رگید  يدازآ  رارف و  زا  سپ  ناوخ  نود 
زا ساره  رگید  تیعقوم و  ظفح  تسخن  يو  فعـض  يهطقن  تماهـش و  رگراکرـس  توق  يهطقن  دناتـسب . داد  هتفرگ  ماقتنا  رگمتـس  هدرخ 

. تسا نابسا  لبطصا  هب  ندش  دراو  بسا و  زا  سرت  وگم و  ِرارسا  ياشفا  امرفراک و 
لبطـصا هب  يو  هیبنت  يارب  امرفراک  دزیرگیم . لبطـصا  هب  هدرک  نیگمـشخ  امرفراک  روضح  رد  ار  وا  بسانم  تصرف  کـی  رد  ناوخ  نود 
يایناپسا نیمزرس  رد  یترایز  رفس  ویلئوک  نامر  رد  زارد : رود و  یترایز  رفـس  ص 36 ) . ) دوشیم راتفرگ  نابسا  دگل  بیـسآ  هب  دیآیم و 

. دباییم نایاپ  التسوپموک  هب  زاغآ و  روپ  ود  هیپ  زا  هک  دریذپیم  ماجنا  رتمولیک  دصتفه  لوط  هب  يریش  هار  ای  وگایتناس  يهداج  رد  اپورا و 
. تسا یسفنا  یقافآ و  یخیرات ، دنتسم ، رابتعا  کی  هب  غم  کی  تارطاخ 

اب دسیونیم  دوخ  هک  نانچ  تسوا  ياهتفایرد  اههدناوخ و  اههدینش ، اههدید ، حرش  هدنـسیون و  يدرف  يهبرجت  دنیآرف  اریز  تسا  دنتـسم 
میارب هچنآ  ره  يهراب  رد  هک  دیـسر  مرکف  هب  هدرک  عمج  ولبات  کی  رد  ار  شتایبرجت  یمامت  تفگ  راـب  کـی  هک  سرطپ  فرح  يروآداـی 
هتکن نیا  هب  ٌالثم  دوشیم ؛ هراشا  هداج  نیا  یخیرات  ياههنیشیپ  اهدادخر و  هب  اریز  تسیخیرات  ص 234 ) . ) مسیونب یباتک  تسا ، هداد  خر 
تراک ناتساد  ای  دنتسج و  دوس  یترایز  يهداج  نیا  ظفح  يارب  دوخ  ریشمش  تورث و  زا  لکیه  ناراوسهـش  يهقرف  مهدراهچ  نرق  رد  هک 
یشخب اههنیجنگ و  نداهن  لکیه ، ناراوسهـش  هب  نایاورنامرف  ناهاش و  دامتعا  يهجیتن  هلدابم ، تالیهـست  دیرخ و  دنور  رد  زورما  يرابتعا 

ص  ) ناراوسهـش نآ  ذوفن  ریز  قطانم  زا  هطقن  ره  رد  دوخ  يدوجوم  زا  تشادرب  يراـبتعا و  تراـک  تفاـیرد  ناـنآ ، هب  دوخ  يهیامرـس  زا 
ییایند معن  زا  ییوج  هرهب  ياج  هب  هک  دوشیم  هراشا  ياهدازهاش  ردارب  رهاوخ و  راذـگریثأت  زیگنا و  تقر  يارجام  هب  اـی  تسا  هدوب  ( 205

. دناهتخاس نارئاز  هب  تمدخ  ارقف و  هب  کمک  وگایتناس ، يهداج  رابتعا  شزرا و  ینادابآ ، فورصم  ار  دوخ  تمه  رابتعا و  تورث ،
(ص 67)

يدوهش و تفرعم  اب  توافتم  ییاپورا و  یکیلوتاک  ییاضف  رد  فرشت  ینییآ و  مسارم  ياوه  لاح و  یترایز ، رفس  نیا  رد  هتسجرب  يهتکن 
زومآزار کلاس و  هب  يداتـسا  ییوداج و  ریـشمش  ياطعا  فرـشت ، مسارم  نیا  نیرتاـبیز  زا  یکی  تسییادناتـساک . یکیزکم  یبملک  شیپ 

نخس هب  دوب  شیامنهار  ًامتح  هک  اهراوسهش  زا  یکی  دمآ  ینایاپ  يهنحص  رد  دنراد . روضح  نآ  رد  زین  سرطپ  ولوئاپ و  هک  تسییایلارتسا 
: دمآرد

؟ يدنویپب هناخ  عمج  هب  ات  ینآ  رب  ایآ  ردارب !
: ما یحیسم  نییآ  مادک  دهاش  مدیمهف  هلب و 

. لکیه راوسهش  کی  فرشت 
؟ یهاگآ يراکوکین  هب  شیاهنامرف  هناخ و  میظع  ياهيراوشد  رب  ایآ 

هب دـنوادخ ، هاگـشیپ  هب  ما …  یگدـنز  رـسارس  مشاب ؛ هناخ  مالغ  مداخ و  دـبا  ات  ملیام  میاهنآ و  يهمه  شریذـپ  يهدامآ  دـنوادخ ، مان  اب 
نایم رد  حور  مسج و  اب  ارم  هک  منکیم  سامتلا  انمت و  سدقم . يوناب  دنوادخ و  تعافش  هب  ما و  هدمآ  ناردارب  هاگشیپ  هب  امش و  هاگـشیپ 

. ما یگدنز  نایاپ  ات  نونکا  زا  هناخ  مالغ  مالغ و  مداخ و  نوچمه  دیریذپب ؛ هناخ  فاطلا  نایم  رد  دوخ و 
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: تفگ مظعا  شیشک 
اههغیت سپس  دنتفرگ . نامسآ  هب  ور  دندیشک و  ار  دوخ  ياهریشمش  ناراوسهـش ، يهمه  دعب  مهدیم و  دورو  نذا  وت  هب  دنوادخ ، قشع  هب 

ار هظحل  نآ  دناباتیم و  ریشمش  يهغیت  رب  نیرز  یباتزاب  اههلعش  دنداد . لیکـشت  وردنآ  ُرـس  درگ ِ   ِ هب نیدالوف  یمیهید  دندروآ و  نییاپ  ار 
صص 211213) . ) داد وا  هب  ار  شریشمش  دش و  کیدزن  وا  هب  هنارقوم  شداتسا  درکیم . سیدقت 

هب اـههیلاوش  عـمج  هب  نتـسویپ  ناراوسهـش و  هاـشداپ و  اـی  مظعا  شیـشک  روـضح  رد  ریـشمش  ياـطعا  ینییآ  مـسارم  مـینادیم  هـک  ناـنچ 
هروطـسا خیرات و  زا  ياهزیمآ  هک  ددرگیم  زاب  درگِزیم  ناروالد  ياهسنامر  ناتـسلگنا و  ياورنامرف  روترآ  تنطلـس  راگزور  ياهدادخر 

ام يارب  هاـش  روترآ  ياـههصق  رد  هچنآ  هدـمآ . دـیدپ  ییاـپورا  ياـهروشک  رتشیب  رد  نآ  زا  يددـعتم  ياهیـسیونزاب  اـهریرحت و  تسا و 
نآ رد  ندش  بولصم  زا  شیپ  راب  نیرخآ  یسیع  ترضح  هک  تسیماج  يوجتسج  تیاکح  نآ  تساهنآ و  یبهذم  يهغبص  دراد ، تیمها 

. تشگ دراو  ناتساد  نیا  رد  دوب و  هدیشون  هداب 
ماج نآ  يوجتـسج  هب  دنتـشادن  راک  رـس و  یـصاعم  قسف و  يراکدـب و  هب  شیوخ  یناگدـنز  رد  هک  ییاهنآ  ینعی  روترآ  رابرد  ناـناولهپ 

رد یناسفن  شیـالاپ  هب  شیارگ  ( 8 . ) دنتـشگیم زاب  دیمون  همه  تبقاع  دمآیم و  شیپ  زیگنا  تفگـش  یثداوح  کی  ره  يارب  دـنتفریم و 
ناروالد دـهدیم و  عاجرا  لامک  تیمامت و  هب  ار  نهذ  الادـنام )  ) ییوداج يهریاد  اـی  درگ  ِزیم  هریاد و  يوگلا  نهک  درگ و  زیم  ناروـالد 

دربن يهتسیاش  یناسک  اهنت  دنباییم و  تسد  تیمامت  لامک و  هب  دنزادرپ ، ینزیار  هب  مه  اب  زیم  تشپ  رد  نوچ  هک  دنتسه  یناسک  درِگ  ِزیم 
. دنشاب هدیسر  لامک  هب  هک  دنتسه  یلم  ینید و  هوکشاب  ياهنامرآ  هار  رد 

روتکیو يو ، بتکم  نادرگاش  زا  یکی  يهتشون  دیدج  يهرازه  ياهِکتلوت  رد  اما  هدشن  يدای  یترایز  رفس  زا  ادناتـساک  نورد  شتآ  رد 
. تسه یتاراشا  سدقم  ياهناتسهوک  هب  رفس  فرشت و  نییآ  هب  سچناس ،

یکتلوت یناتـساب  بان  ياهتنـس  یحیـسم و  ریغ  ياوه  لاح و  دزاسیم ، توافتم  ویلئوک  یترایز  رفـس  اب  ار  تحایـس  ترایز و  نیا  هچنآ 
هچنآ هک  مییازفیب  گنردیب  دـنیوگیم و  ار  هین  اهنآ  هب  هک  تسییاهنشج  داـیعا و  زا  راشرـس  یکیزکم  ياـهتیموق  میوقت  تسیکیزکم .

. تسا نایادخ  ای  دنوادخ  هاگرد  هب  شیاین  اعد و  دیآ  یمرب  انسَی ) نسَی ،  ) نشج يهژاو  زا  هک  نانچ  مه  دریگیم  ماجنا  اهنشج  نیا  رد 
نزوگ يوجتـسج  هب  یترایز  رفـس  لـالخ  رد  دوشیم و  رازگرب  لاـس  ره  هک  تسیباو  ییوک  نوموا  هب  یتراـیز  رفـس  اهنـشج  نیا  زا  یکی 

راـک هب  يدـعب  رفـس  اـت  تعاـمج  ماـمت  يارب  هک  دـنروآیم  درگ  ار  هتویپ )  ) سدـقم سوتکاـک  یهوبنا  رفـس ، نیا  رد  دـنیآ و  یمرب  هتویپ 
ياهناکم رد  ییامیپ  هار  یط  رد  دـماجنایم  يرتمولیک  دـص  راهچ  ییامیپ  هار  هب  دوشیم و  زاغآ  مسارم  يزاس  هداـمآ  اـب  رفـس  دـیآیم .

ییوک نوموا  هب  اـت  دـنراد  زاـین  زور  نیدـنچ  هب  نارئاز  ینعی  تسا ؛ مهم  رایـسب  ینید  ظاـحل  زا  هک  دوشیم  رازگرب  ینییآ  مسارم  یفلتخم 
. دشکیم لوط  زور  لهچ  مک  تسد  یترایز  رفس  نیا  ًالومعم  دنسرب …  یباو 

. دننکیم رازگرب  ار  نآ  اب  طبترم  ياهنییآ  و  سدقم ]  سوتکاک  هتویپ ، يروکیا [  يوجتسج  اج  نآ  هب  ندیسر  زا  سپ 
. دشکیم لوط  رگید  زور  جنپ  ات  هس  دیص  نیا  دنزادرپیم . یعقاو  نزوگ  دیص  هب  دنوریم و  اهناتسهوک  هب  سپس 

دماجنایم لوط  هب  رگید  يهتفه  کی  هک  دـننکیم  هدامآ  هتویپ  مسارم  يارب  ار  دوخ  دـندرگیم و  زاب  تشد  هب  هراب  ود  تفای ، نایاپ  نوچ 
مد گرزب  ردـپ  نیـستامات [  اب  میقتـسم  ییورایور  دریذـپ ، تروص  یگدـنز  رد  راب  کی  مک  تسد  دـیاب  رفـس  نیا  ارچ  هک  نیا  لـیلد  … 

، دشاب ردقم  رگا  نوچ  تسا ؛ هدمآ ]  دـیدپ  نآ  زا  زیچ  همه  هک  يداینب  يژرنا  شتآ ، يراو [  هتات  ای  يژرنا ]  نیرتالاب  یـسوی [  و  نزوگ ] 
: دریگیم ار  مهم  ياهشسرپ  خساپ  رئاز 

نانیمطا ییاهتردق  تیانع  زا  دـنهاوخیم  اهنآ  مراد … ؟ ياهفیظو  هچ  تایح  نیا  رد  موریم ؟ اجک  هب  میآیم ؟ اجک  زا  متـسه ؟ هک  نم 
ياهدـش تمحرم  تیانع  نینچ  زا  دـنهاوخیم  ای  دـننک  لـح  ار  لکـشم  لـئاسم  دـنناوتب  صوصخ  هب  اـت  دـنناریم  مکح  اـیند  رب  هک  دـنبای 

(9  ) دننک يرازگساپس 
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: دنراد تمارک  اهلاوان 
یتقو دـنناوتان  شماجنا  زا  نارگید  هک  دوریم  نانآ  تسد  رب  ییاهراک  دـنتمارک و  لها  نازومآزار ، ناـیامنهار  ناداتـسا و  رثا ، ود  ره  رد 
هجیتن رد  دـهدیم و  ماجنا  یتاکرح  اوه  رد  امنهار  دـنک ، دوعـص  نآ  يالاب  هب  راـشبآ  يهرخـص  ریز  زا  اـت  دزیگنا  یمرب  ار  ولوئاـپ  سرطپ ،

مدیدهت داب  هک  نآ  زا  شیپ  ارچ  مدیسرپ  وا  زا  مشخ  اب  دتسیایم  درادزاب ، دوعص  زا  ار  زومآزار  تسا  نکمم  دزویم و  تدش  هب  هک  يداب 
؟ تفرگن ار  نآ  ولج  دنک ،

: داد خساپ 
شیپ تسناوتیم  یکین  هب  نانچ  شدوخ  يامنهار  هک  دنکیم  لقن  داتـسا  نیمه  ص 152 ) . ) دزوب مداد  روتـسد  داب  هب  هک  مدوب  نم  نوچ 

. تسا هدوب  هاگآ  شعوقو  زا  سان  يو  لام  ریازج  هب  نیتناژرآ  يهلمح  زا  شیپ  هام  ود  هک  دنک  ییوگ 
(ص 153)

. دنک دیلقت  دهدیم ، ماجنا  سوراتخ  نود  رگید  يامنهار  هک  ار  هچنآ  دیاب  ناوخ ، نود  شداتسا ، يهراشا  هب  ادناتساک  نورد  شتآ  رد 
ار ادناتـساک  دوخ و  يهرـصاخ  نگل  نتفر  هار  نمـض  هدرک ، اج  هب  اج  پچ  يوس  ياـفرژ  رد  ار  زومآزار  هاگدـنویپ  هک  یلاـح  رد  اـمنهار 

بقع ولج و  هب  وراـنخ  هارمه  ار  ماهرـصاخ  نگل  هک  متفاـیرد  هراـب  ود  دـشکیم و  دوخ  يوس  هب  ارم  يزیچ  مدرک  سح  دـنکیم  تیادـه 
درم هک  مدـش  هجوتم  جـیردت  هب  درگنیم …  ام  هب  هداتـسیا و  ناوخ  نود  راـنک  رد  يرگید  درم  هک  مدـش  هجوتم  نآ  اـب  ناـمزمه  مربیم .

مدوخ هک  متسیرگنیم  یششوپیب  درم  هب  نامز  نیمه  رد  تسرد  مدوب . مدوخ  هک  متـسیرگنیم  يدرم  نآ  هب  هراب  ود  مدوب …  نم  رگید ،
. دوب هدش  هریخ  نم  هب  درکیم ، یبسانمان  تاکرح  ورانخ  اب  هک  نآ  نمض  مدوب و 

ص 258) . ) مداتفا نیمز  رب  دز و  مه  رب  ار  متاکرح  یگنهامه  هک  دوب  میظع  نانچ  هبرض  نیا 
قالخ هنادـنر و  قیفلت  ناـمگیب  ناـبز ، یلاـغترپ  یلیزرب  يهدنـسیون  نیا  قیفوت  لـلع  زا  یکی  یکیلوتاـک : ياـههزومآ  ناونع  هب  ناـمر  . 3

. تسا یکیلوتاک  ياههزومآ  اب  یموب  يدوهش و  تفرعم  ياهرواب 
ناکما هدنـسیون  هب  تخومآ  نیتال  ياکیرمآ  یموب  نانکاس  هب  اهدـعب  ایناپـسا  ياسیلک  هچنآ  اب  یبملک  شیپ  ینافرع  ياهرواب  شزیمآ  نیا 

یلمع و هناقـشاع ، میالم ، نافرع  دـبایب . شیوخ  يارب  ایـسآ  یتح  اپورا و  اکیرمآ ، يهراـق  رد  هدـنناوخ  زا  ياهدرتسگ  فیط  اـت  تسا  هداد 
زا يرایـسب  يارب  هکلب  مکاـح ، ياـهنییآ  ناـیدا و  زا  نازیرگ  رـصاعم  ناـسنا  يارب  اـهنت  هن  وا  ییاور  باذـج  ياهدرگـش  ویلئوک و  فیطل 

نایم یقیفلت  نامر ، نیا  رد  ویلئوک  ياههزومآ  دراد . هبذاج  دننیبیم  دنمزاین  رتمیالم  نیـشناج و  بهذم  کی  هب  ار  دوخ  هک  زورما  ناناوج 
. دنکیم دونشخ  ار  ياهقیلس  ره  تسا و  نونکا  جیار  بهذم  ناتسوپخرس و  يهتشذگ  ياهنییآ 

هدـیمان هپاگَا  شاینانوی  ریبعت  هب  هک  دراد  رارـصا  يرواب  نید  رد  ییاـههیوس  رب  کـیلوتاک  نییآ  يروص  ياـههیوس  رب  دـیکأت  ياـج  هب  وا 
. دوشیم رود  نییآ  رهاوظ  یکشخ  تیمزج و  زا  رذگهر ، نیا  زا  دعلبیم و  ار  یمدآ  هک  یقشع  ینعی  دوشیم ؛

اب ار  نآ  دـشوکیم  دوشیم و  رود  زین  یتسوپخرـس  ناـفرع  داـنع  تیمزج و  يرگنوسکی ، تابـصعت ، زا  هناـقالخ ، شزیمآ  نیا  اـب  وـیلئوک 
یکدوک راگزور  مک  تسد  دراد ، رارـصا  دوخ  یموب  يدوهـش  تفرعم  صولخ  رب  دنچ  ره  ادناتـساک  دزاس . رتینغ  حیـسم  نییآ  تسادـق 

باتک رد  مه  سچناس  روتکیو  اما  دـنکیمن ؛ راکـشآ  يریگعـضوم  تیحیـسم  ربارب  رد  تسا و  هتخاس  يرپس  کـیلوتاک  نییآ  اـب  ار  دوخ 
زا دـهدیم و  ناشن  راکنا  توادـع و  تیحیـسم ، بهذـم  ياتـسار  رد  دـیدج  يهرازه  ياهِکتلوت  رد  مه  سولراـک و  نود  ياـهشزومآ 

نایادـخ ددـعت  هب  ار  ناتـسوپخرس  هک  یحیـسم  یناحور  کی  هب  وا  دزرویم . نیک  نآ  هب  دـسارهیم و  یتادراو  یموب و  ياهنییآ  طاقتلا 
چیه یلو  دنراد  رواب ]  نیقی [  دیشروخ  نیمز و  هب  نوچ  دنتسه  نادان  ناتـسوپخرس  ییوگیم  دیوگیم  هضراعم  ماقم  رد  دنکیم  بوسنم 

. دسریم نم  هب  ایبول ) بآ و  ترذ ،  ) شیاهرمث زور  ره  منیبیم و  ار  نآ  زور  ره  دـنزیمن . فرح  نیمز )  ) اکتایرول ياهتات  زا  میارب  سک 
ار نآ  )ي  تفرعم رون ،  ) اکیر هین  امرگ و  زور  ره  دیشروخ )  ) وات منکیم و  یگدنز  موریم و  هار  نیمز  يور  منک . سمل  ار  اهنآ  مناوتیم 
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. تساج نآ  وا  مرگنب . الاب  هب  هک  نیا  زج  منکب  دیابن  يراک  منکیم . تفایرد 
؟ تسا هدرک  دیلوت  ار  يزیچ  هچ  حیسم  هوالع  هب 

لیلد نیمه  هب  دـنکیم و  هیذـغت  ار  ام  دـنکیم ؛ دـیلوت  تدـم  مامت  سکع ، رب  نیمز  هک  یلاح  رد  ار ؛ يزیچ  چـیه  منادیم  هک  اـج  نآ  اـت 
؟ تسیک هناوید  سپ  بوخ ، مینکیم . یگدنز 

ص 30) . ) میدش صالخ  شرش  زا  مه  ام  بوخ ،
هب لوسر  سولوپ  لوا  يهمان  دننام   ) دیدج دهع  ياهباتک  و  لیئومـس ) لوا  دننام   ) قیتع دهع  بتک  هب  يددـعتم  تاراشا  ویلئوک  نامر  رد 
هب دوشیم  دافتسم  هدنسیون  یکیلوتاک  رواب  ص 78 )  ) توکس يهزور  هب  هراشا  زا  هتفر و  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  یسیع  ترضح  تازجعم  و  نایتنرق )

يداـع دارفا  زا  رتـشیب  ناـشاهمشچ  مدرکیم  ساـسحا  دــنتفاییم و  طاـبترا  مـه  اـب  ناـشهاگن  اـب  اـهنت  ناـبهار  توکــس ، يهزور  رطاــخ 
. دشخردیم

: دناوخ ار  لوسر  سلوپ  ياههلاسر  زا  یکی  زا  ییاهشخب  یبهار  اذغ ، ندروخ  عقوم 
صص 7879) . ) دزاس اوسر  ار  نایاناوت  ات  دیزگرب  ار  ملاع  ناناوت  ان  ادخ  دزاس و  اوسر  ار  نامیکح  ات  دیزگرب  ار  ناهج  تلاهج  دنوادخ ،
اما دراد  يرامشیب  ياهتیفرظ  یمدآ  یتسوپخرـس  يدوهـش  تفرعم  قباطم  ویلئوک و  رواب  هب  یـسانشدوخ : ياههزومآ  ناونع  هب  نامر  . 4

. تسا هتخاس  هابت  اهنآ  دشر  زورب و  يارب  ار  یتصرف  هنوگ  ره  دودحم ، ياهشنک  رارکت  هب  تداع  يراکدوخ و  دنور 
. تساهییاناوت نیا  هب  یبای  تسد  يارب  یلمع  ینومزآ  شخب ، ای  لصف  ره  نایاپ  رد  ویلئوک  ددعتم  ياههمان  سرد 

یگرم يارب  ار  دوخ  اهنت  هن  نیرمت ، نیا  ماـجنا  اـب  لـماک  ییاـهنت  رد  رهـش و  زا  رود  بش ، رد  دـناوتیم  یمدآ  يروگ  هب  هدـنز  نیرمت  رد 
نیا ندوب  یلمع  یگداس و  درادرب . نایم  زا  دوخ  رد  ار  يدـننامه  يهتخانـشان  سرت  هنوگ  ره  گرم و  زا  سرت  هکلب  دـنک ، هداـمآ  یـضرف 

. ریگب مارآ  شکب و  زارد  نیمز  يور  دشخبیم  شزرا  اههزومآ  نیا  هب  هک  تسا  تانیرمت 
رازگرب ادرف  تسا  رارق  راگنا  نک . روصت  ار  تايراپـسکاخ  تایئزج  یمامت  نک . بیلـص  تاهنیـس  يور  ناگدرم  نوچمه  ار  تیاـهتسد 

رد روگ ) لخاد  ياهمرک  روگ ، رد  توبات  ندراذگ  ناتـسروگ ، ات  عییـشت  اسیلک ،  ) دریگیم لکـش  تنهذ  رد  تیعـضو  هک  نانچمه  دوش .
ات نک  شالت  ردق  نآ  يروخب . ناکت  یناوتیمن  اما  ینکیم  رتضبقنم  ضبقنم و  ار  تیاههچیهام  یمامت  نتخیرگ ، يارب  هنادیمون  یـشالت 

سفن ینکفایم ؛ يرانک  هب  ار  توبات  شوپرـس  دریگیم ، رب  رد  ار  تندب  رـسارس  هک  یتکرح  اب  دـعب  یهد و  همادا  تشالت  هب  یناوتن  رگید 
. تحور يانفرژ  زا  يدایرف  دراد ؛ يرتشیب  ریثأت  یشکب ، دایرف  نامز  نامه  رد  رگا  تکرح  نیا  یباییم . دازآ  ار  تدوخ  یشکیم و  یفرژ 

(ص 144)
***********

: اهتشونیپ
ص 204 ( 1381 رفولین ، تاراشتنا  نارهت ،  ) يدیفم یفطصم  يهمجرت  ستنئوف ، سولراک  رود ، نادنواشیوخ  . 1

(1380 يوضر ، سدق  ناتسآ  تاراشتنا  دهشم ،  ) راشرـس اضر  دمحم  نآ ، زا  اهتیـصخش  جورخ  ناتـساد و  تحاس  هب  هدنـسیون  دورو  . 2
دعب هب  ص 42 

ص 24 ( 1380 متشه ، پاچ  ناوراک ، رشن  نارهت ،  ) يزاجح شرآ  يهمجرت  ویلئوک ، ولوئاپ  غم ، کی  تارطاخ  . 3
ص 15 ( 1384 ارتیم ، رشن  نارهت ،  ) يردنک نارهم  يهمجرت  سچناس ، روتکیو  دیدج ، يهرازه  ياهکتلوت  . 4

ص 197 نامه ، . 5
ص 181 ( 1383 سمره ، تاراشتنا  نارهت ،  ) يربط نایربکا  نسح  يهمجرت  زنئوا ، یلیل  راتساریو : میرگ ، ناردارب  ياههناسفا  اههصق و  . 6
ص 277 ( 1359 مود ، پاچ  ریبکریما ، ایاپ  باتک  نارهت ،  ) یمراص بلاطوبا  يهمجرت  گنوی ، واتسوگ  لراک  شیاه ، لوبمس  ناسنا و  . 7
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ص 114 ( 1373 ریبکریما ، نارهت ،  ) رگتروص یلع  فطل  رتکد  ناتسلگنا ، تایبدا  خیرات  . 8
82 صص 80 -  دیدج ، يهرازه  ياهکتلوت  . 9

اهدقن شخب 

یتسوپخرس نافرع  رب  يدقن 

تعیبط اب  حور  تدحو  نآ ، رد  دوهش  قلعتم  هک  انعم  نیا  هب  تسا ؛ ارگ  تعیبط  ياهنافرع  عون  زا  یتسوپخرـس  نافرع  داعم  هب  داقتعا  مدع 
. تسا تعیبط  يورین  رد  کلاس  ییاهن  يانف  و 

ات دیـشوک  درک و  هیکت  دوخ  یناهج  نیا  یحو و  ياهنم  هشیدنا  هب  شومارف و  ار  ایبنا  توعد  ناسنا  هک  دش  زاغآ  اج  نآ  زا  ییارگ  تعیبط 
نامیا دید ، تعیبط  رد  ار  شیوخ  یگدنز  تنحم  الب و  زین  تمعن و  قازترا ، نوچ  ور  نیا  زا  دـنک ؛ اضرا  تعیبط ، شتـسرپ  اب  ار  دوخ  زاین 

یهاوخادـخ ییارگ و  تیونعم  نآ ، اب  ناوتیم  هک  تسا  لقتـسم  دولآزمر و  هتخانـشان ، رترب ، ییورین  ياراد  تعیبط  هک  تشادـنپ  دروآ و 
ندش یناف  ای  نآ  هب  دوخ  ندرپس  اب  هک  تعیبط  رارسا  تردق و  تخانـش  نافرع و  ینعی  ارگ  تعیبط  نافرع  عقاو  رد  تفگ . خساپ  ار  يرطف 

. دش رادروخرب  اهورین ، نآ  زا  ناوتیم  نآ  رد 
زا دنتـسه ) ورین  عبنم  هک  ییایـشا   ) انام هب  هدیقع  یعیبط ، ياهورین  زا  ییوجددـم  رد  یکـسانم  ناکاین ، حاورا  شتـسرپ  نایادـخ ، هب  داقتعا 

. تسا اهنآ  دیاقع  لوصا 
رب اـیند  هب  رگید  يدوـجوم  بلاـغ  رد  هراـبود  گرم  زا  دـعب  ناـسنا  نآ  رد  هک  تـسا  خـسانت  هشیدـنا  ساـسا  رب  تعیبـط ، رد  ندـش  یناـف 
رد تخادرپ ) میهاوخ  رکفت  نیا  دقن  هب  همادا  رد  ، ) دنادب رترب  تادوجوم  ریاس  زا  ار  دوخ  دناوتیمن  تسوپخرـس  کی  نیا  رب  انب  ددرگیم .

. دشاب رگید  دوجوم  کی  تعیبط  زا  رترب  دناوتیمن  ناسنا  تعیبط  و  دنوشیم ؛ هدیجنس  دوخ  تعیبط  يانبم  رب  ءایشا  مامت  هشیدنا  نیا 
رب ًاساسا  درادـن و  یهاگیاج  نافرع  نیا  رد  يرواب  داعم  دوشیمن و  داعم  هب  جـتنم  هک  تسیفدـه  يانبم  رب  کلاس ، تکرح  ناـفرع  نیا  رد 

. دنکیمن تکرح  صخشم  یفده  يانبم 
: دیوگیم نینچ  ادناتساک  هب  دوخ  ياهشزومآ  رد  ناوخ  نود 

ار وت  يژرنا  نیا  ینک و  هریخذ  يژرنا  هک  يزومآیم  رتـشیب  تسین . يرحاـس  يزوـمآیم ، ناـمز  رورم  هب  وـت  هچنآ  هک  نک  رکف  روـط  نیا 
[1  ] تسیرحاس راک  نیا  عقاو  رد  یـشاب . هتـشاد  راک  رـس و  تسین  وت  سرتسد  رد  نونکا  هک  يژرنا  نادیم  دـنچ  اب  ات  تخاس  دـهاوخ  رداق 

يورین رب  ات  تخاس  دـهاوخ  رداق  ار  وا  يژرنا  ياهنادـیم  نیا  دـنادیم . يژرنا  ياهنادـیم  هب  ندیـسر  ار  دوخ  تقیرط  فدـه  ناوخ  نود 
كولـس رد  يدـعب  هلحرم  دـش  هبلغ  تعیبـط  يروین  رب  هک  لاـح  تسا ، نیا  لاؤس  دروآ . رد  دوـخ  تمدـخ  هب  ار  نآ  دـنک و  هبلغ  تعیبـط 

؟ تسیچ
شالت اهلاس  جـنر و  یتخـس و  همه  نیا  لمحت  تفگ  دـیاب  تسا ، تعیبط  رب  طلـست  فدـه  تسین و  راک  رد  يدـعب  هلحرم  دوش  هتفگ  رگا 

نیا دشابن  صخشم  فده  نیا  رگا  دوب و  رتالاو  یفده  لابند  هب  دیاب  هکلب  دسریمن  رظن  هب  هنالقاع  نادنچ  یگلمع  نونف  هب  ندیـسر  يارب 
زور یـشومارف  هَّللا و  ءاقل  راکنا  تسا و  مالـسا  نید  ياههیاپ  لوصا و  زا  یکی  داعم  هب  داقتعا  دییارگ . دهاوخ  یچوپ  هب  تیاهن  رد  هشیدنا 

. دشابیم نید  راکنا  ساسا  ایند  یگدنز  هب  یگتسبلد  باسح و 
[. 2 … « ] اِهب اوُّنَأَمْطا  َو  اْینُّدلا  ةایَْحلِاب ِ  اوُضَر  َو  ان   َ ءاِقل َنوُجْرَی  َنیِذَّلا ال  َّنِإ  »

. تسا تمایق  زور  رد  ندش  هدنز  یلاعت و  يادخ  يوس  هب  تشگزاب  داعم و  نامه  هَّللا  ءاقل  زا  روظنم 
حرطم ناشیا  رب  ییهن  رما و  يدیعو و  دـعو و  ییازج و  باسح و  رگید  زور  نآ  راکنا  اب  هک  تسا  مولعم  دنتـسه و  ءازج  زور  رکنم  رافک ،
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تسا ینامسآ  نید  کی  ماکحا  نامه  هک  نآ  تاعورف  توبن و  یحو و  وا  يارب  دشابن ، حرطم  یـسک  يارب  لئاسم  نیا  یتقو  دوب ، دهاوخن 
، دوشیم ایند  يدام  یگدـنز  هب  فوطعم  وا  مغ  مه و  همه  دـشاب  نینچ  ناسنا  کی  ینیبناـهج  یتقو  هک  تسا  مولعم  زین  درادـن و  اـنعم  زین 

دنکیم نیا  رد  فرـص  ار  شمه  همه  شترطف  توعد  هب  دنامب و  یقاب  دهاوخیم  شترطف  مکح  هب  رگید  هدـنز  دوجوم  ره  ناسنا و  نوچ 
دشاب هتشاد  یمئاد  تایح  هب  ینامیا  ناسنا ، نیا  رگا  بوخ ، دیامن . نیمأت  ار  شیگدنز  نیا  تداعـس  یناث  رد  دوشن و  یناف  دنامب و  الوا  هک 

یگدـنز نیمه  ءاقب  يارب  شالت  رد  ًارهق  دـشاب  هتـشادن  نامیا  یتایح  نینچ  هب  رگا  اما  چـیه و  هک  تسا  ترخآ  ایند و  يانهپ  هب  هک  یتایح 
تسنیا [ 3 ، ] دزیخیمن رب  ترخآ  بلط  هب  رگید  دـباییم و  شمارآ  بذاـک ، یـشمارآ  هب  شلد  هتـشگ ، یـضار  نآ  نتـشاد  هب  تساـیند و 

هک دوشیم  نآ  ثعاب  تلفغ  نیا  تسوا و  تایآ  زا  تلفغ  ادخ ، رکذ  زا  ضارعا  [ 4 « ] اِهب اوُّنَأَمْطا  َو  اْینُّدلا  ةایَْحلِاب ِ  اوُضَر  َو  : » هلمج روظنم 
تـسا لفاغ  ادـخ  دای  زا  هک  یـسک  دـنزب . رود  نآ  نوؤش  ایند و  یگدـنز  گنت  يراوید  راهچ  رد  اـهنت  وا  ملع  هتـشگ ، هاـتوک  یمدآ  دـید 

اِمب ُراَّنلا  ُمُهاوْأَم  َکـِئلوُأ  [ » 5 [ ؛ تسا ادـخ  هار  زا  تلالـض  دوخ  نیا  دوریمن و  رتارف  ایند  يدام  یگدـنز  يراوید  راـهچ  زا  زین  شتـساوخ 
ییارگ چوپ  تسا 2 . هنادواج  شتآ  دندرک  هک  یلامعا  يازج  هک  دیامرفیم  دنکیم و  نایب  ار  نانآ  يازج  هلمج ، نیا  [ 6 « ] َنُوبِسْکَی اُوناک 

. تسا یتسوپخرس  نافرع  تاداقتعا  زا  تسین ، ییانعم  نطب و  ياراد  ایند  رد  يرما  چیه  هک ، رما  نیا  هب  داقتعا 
رد ام  [ » 7 .« ] دناهدرک لقن  نامیارب  لوا  زور  زا  هک  هدش  داجیا  یفیـصوت  اب  ام  يارب  ایند  تسین ، شیب  یمهوت  مینکیم  هدهاشم  هک  ییایند  »

. دناهداد رارق  نآ  رد  دلوت  ماگنه  هب  ار  ام  هک  تسیبابح  نیا  میتسه . كاردا  بابح  کی 
. دنک موم  رهم و  دوخ  رد  ار  ام  ات  دنکیم  ندش  هتسب  هب  عورش  دعب  یلو  تسا  هدوشگ  بابح  ادتبا 

. تسام كاردا  بابح ، نیا 
سکعنم هک  يزیچ  تسام …  باتزاب  مینیبیم ، نآ  رودم  ياهراوید  نورد  رد  هچ  ره  میتسه و  بابح  نیا  نورد  دوخ  رمع  تدم  مامت  ام 

. تسا ناهج  زا  ام  شنیب  دوشیم ،
فیصوت ددرگ و  بلج  نآ  هلیسو  هب  ام  هجوت  مامت  هک  نیا  ات  دوشیم ، هداد  ام  هب  دلوت  ودب  زا  هک  تسا  فیـصوت  کی  ادتبا  رد  شنیب  نیا 

مهوت هدـید  هب  ار  ایند  سک  چـیه  هزورما  دراد . یـساسا  يداضت  ام  نامز  تیعقاو  كرد  هب  تبـسن  تفایرد  نیا  [ 8 .« ] دوش لدب  یـشنیب  هب 
ریذپانرییغت یتیعقاو  مینکیم ، هبرجت  مینیبیم و  هک  یتروص  نامه  هب  ایند  نیا  ام  يارب  دـنادیمن . یفیـصوت  هب  هتـسباو  ار  نآ  ای  درگنیمن ،

. تسا
. تسام زا  لقتسم  يدوجو  ياراد 

بناج زا  یکی  تسا  دقن  لباق  هیواز  ود  زا  تسا ، مهوت  ایند  هک  داقتعا ، نیا  مینکیم . كرت  ار  نآ  گرم  اب  میهنیم و  نآ  رد  ماگ  دلوت  اب 
هک دـباییم  شنادـجو  هب  هعجارم  اب  ناسنا  لـقع : بناـج  زا  دـیوگیمن ) لـقع  فـالخ  يزیچ  نید  هچ  رگا   ) نید بناـج  زا  یکی  لـقع و 

ار تیعقاو  نآ  هب  ندیـسر  كاردا و  ناوت  وا  تسه و  یتیعقاو  تقیقح و  وا  يدوجو  هطیح  زا  جراخ  زین  دراد و  تیعقاو  تقیقح و  شدوخ 
دم یجراخ  تیعقاو  کی  ناونع  هب  ار  نآ  دوریم ، نآ  لیـصحت  یپ  رد  دـنکیم و  بلط  ار  يزیچ  ناسنا  هک  یماـگنه  لـیلد : نیا  هب  دراد .

ردام ریـش  ناهاوخ  هک  یکدوک  ًالثم  دراد . تیعقاو  جراخ  رد  ئـش  نآ  هک ، دزیرگیم  ور  نیا  زا  يزیچ ، زا  رارف  ماگنه  زین  دریگیم و  رظن 
. تسا ریش  وا  رادنپ  رد  هک  هچنآ  هن  تسا  ریش  جراخ  ملاع  رد  هک  دنکیم  بلط  يزیچ  تسا ،

موهفم هفـسالف ، داقتعا  هب  تسا و  دوجو  موهفم  نامه  یقیقح  دوجوم  تشاذگ . قرف  یمهو  دوجوم  یقیقح و  دوجوم  نیب  دـیاب  نیا  رب  انب 
لوط رد  ناوخ  نود  دوشیم . كرد  دوخ  هب  دوخ  ینعی  درادـن  يرگید  موهفم  تطاسو  هب  زاـین  نآ  لـقعت  هک  یهیدـب  تسیموهفم  دوجو ،

. تسا هدرک  وجتسج  ار  یهانپ  رس  هدنرد ، تادوجوم  رش  زا  ناج  ظفح  يارب  هدوب و  یهار  لابند  هب  شیاهزاین  عفر  يارب  دوخ  رمع 
. تسا هدز  رس  وا  زا  لامعا  نینچ  ارچ  تسا  مهوت  ایند  رگا 

. دشاب مهوت  دناوتیمن  دراد  دوجو  هک  يزیچ  دراد و  دوجو  ینعی  تسه  ناوخ  نود  هک  نیمه 
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؟ تسیچ تیعقاو  سپ  تسا ، مهوت  ناوخ  نود  داقتعا  هب  ایند  رگا  تساجنیا ، لاؤس  لاح 
؟ تسا تابثا  لباق  هنوگچ  ایند  نیا  رد  وا  دوخ  دوجو  تسا ، مهوت  ایند  رگا  و  تفای ؟ تسد  نآ  هب  ناوتیم  هنوگچ  و 

: دیامرفیم نآرق  رد  هتسناد و  روعش  يذ  ار  یتسه  دنوادخ  نید : بناج  زا 
دنمجرا كاپ و  دنوادخ  تسا  نیمز  نامسآ و  رد  هچنآ  [ 9 « ] ِمیِکحلا ِزیِزَْعلا  ِسوُّدُْقلا  ِِکلملا  ِضْرَْألا  ِیف  اَم  َو  ِتاَواَمَّسلا  ِیف  اَم  ِهَِّلل  ُحِّبَُسی  »

: هک تسا  هدمآ  مَّلَس ) َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص   ) ادخ لوسر  زا  یثیدح  رد  دنیوگیم و  حیبست  ار  هنازرف  و 
[10 « ] ِکَمَدَخ نَم  ِیبعتَا  ِینَمَدَخ و  نَم  یمِدِخا  ایندلا : یِلا  یلاعَت  َكَرابَت و  هللا  یَحوا  »

. نک تمدخ  دنکفا  رود  ار  وت  هک  ره  هب  نکفارد و  شجنر  هب  دنک ، تمدخ  ار  وت  هکره  هک : دومرف  یحو  ایند  هب  هلالج  لج  دنوادخ 
هب هتسناد و  تدابع  لاح  رد  هدناوخ و  روعـش  اب  ار  نآ  دنوادخ  هنوگچ  دشاب ، هتـشادن  تیعقاو  دشاب و  مهوت  ایند  ناوخ ، نود  هتفگ  هب  رگا 

. دنکیم یحو  نآ 
حیبست و لاح  رد  ار  وا  دنکیم و  یحو  یمهوت  دوجوم  هب  هک  تهج  نآ  زا  ار  دـنوادخ  دـیاب  دـشاب  هتـشاد  تیعقاو  ایند  ندوب  یمهوت  رگا 

. تسا لقع  هدننیرفآ  دوخ  دنوادخ ، هکنآ  لاح  مینادب و  لقعیب  دنیبیم ، تدابع 
. دشاب لقعیب  دناوتیم  هنوگچ 

زا یشوپ  مشچ  نتفرگ و  هدیدان  هب  ار  دوخ  ناوریپ  هراومه  وا  [ 11  ] لقع هار  هن  تسا ، لد  هار  ام  هار  دـیوگیم  ناوخ  نود  يزیتس  لقع  . 3
. دنکیم توعد  قطنم  لقع و 

زا ار  دوخ  هار  صخـشم  روط  هب  رظنم ، نیا  زا  تسیزیرگدرخ و  يزیتـس و  لـقع  دـیآیم ، تسد  هب  ناـفرع  عوـن  نیا  رد  هک  یجیاـتن  ماـمت 
. دنکیم ادج  یمالسا  نافرع 

. تسا ناسنا  تیصخش  رد  یلصا  رصنع  لقع  یمالسا  نافرع  رد 
[12 « ] اَْبلَْألا ْاُولْوُأ  اَّلِإ  ُرَّکَّذَی  اَم  َو  اًرِیثَک  اًریَخ  ِیتوُأ  ْدَقَف  ۀَمْکِْحلا َ  َتُْؤی  نَم  َو  ءاَشَی ُ  نَم  ۀَمْکِْحلا َ  ِیتُْؤی  »

اذل نآ و  تسوپ  هب  تبسن  تسودرگ  زغم  دننام  یمدآ  رد  لقع  نوچ  تسا ، لقع  يانعم  هب  اهناسنا  رد  بل  تسا و  بل  عمج  بابلأ  هملک 
مه رکذت  تسا و  رکذت  رب  فقوتم  تمکح  ندروآ  تسد  هب  هکنیا  رب  دراد  تلالد  هفیرش  هیآ  هدش و  لامعتسا  انعم  نیمه  هب  بل  نآرق  رد 
هب دوخ  تیـصو  رد  لقع  تیمها  هرابرد  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  مظاک  ماـما  [ 13 . ] درادن تمکح  درادـن  لقع  هک  یـسک  سپ  تسا ، لقع  رب  فقوتم 

: دیامرفیم مکح  نب  ماشه 
[14 … « ] ِلِهاجلا ِرَهَس  نِم  ُلَضفَا  ِِلقاعلا  ُمَون  ِلقَعلا ؛ َنِم  ُلَضفَا  ِدابِعلا  َنَیب  َمُِّسق  ام  ُماشِه  ای  »

. تسا نادان  يراد  هدنز  بش  زا  رترب  لقاع  باوخ  تسا ، هدشن  میسقت  لقع  زا  رترب  يزیچ  ناگدنب  نایم  ماشه ، يا 
هار هک  دراد ، قلطم  لامک  قلطم و  ملع  قلطم ، تردـق  هب  لیم  ًاترطف  ناسنا  یناـسنا  ترطف  اـب  ناـفرع  نیا  ياـههزومآ  ندوبن  گـنهامه  . 4

َلیِدـْبَت َال  اهیَلَع  َساَّنلا  َرَطَف  ِیتَّلا  ِهَّللا  َتَرِْطف  اًفِینَح  ِنیِّدـِلل  َکَهْجَو  ِْمقَأَف   » دـشاب ترطف  اب  گنهامه  يرطف و  یهار  امتح  دـیاب  نآ  هب  لوصو 
. تسا تقلخ  زا  یعون  يانعم  هب  ترطف  هملک  [ 15 « ] َنوُمَْلعَی َال  ِساَّنلا  ََرثْکَأ  َّنِکَال  َو  ُمِّیَْقلا  ُنیِّدلا  َِکلاَذ  ِهَّللا  ِْقلَِخل 

هک یفدـه  نآ  دوخ و  تداعـس  يوس  هب  تاقولخم  عاونا  یمامت  هک  ناـنچ  مه  تداعـس ، رگم  درادـن  یتیاـغ  فدـه و  چـیه  یناـسنا  چـیه 
هک تهج  نیا  زا  ناسنا  سپ  [ 16 [ ؛ تسا بسانم  فده  تیاغ و  نآ  اب  هک  دناهدش  قلخ  يروط  دناهدش و  يرطف  تیاده  تساهنآ  لآهدیا 

شیارب تباث  تنس  کی  اهنت  لمع  هلحرم  رد  هک  تسا  مزال  تسا  نینچ  نوچ  درادن و  تواقـش  کی  تداعـس و  کی  زا  شیب  تسا  ناسنا 
، دوجو نیا  اب  لاح  شاب . تقلخ  عون  ترطف و  نامه  يداه  نیا  دیاب  دیامرف و  تیاده  تباث  فدـه  نآ  هب  ار  وا  دـحاو  يداه  دوش و  ررقم 

. دنکیم هیصوت  ار  ازمهوت  يریدخت و  ناهایگ  زا  هدافتسا  تفرعم ، تقیرط  هب  ندیسر  يارب  ناوخ  نود 
راـک نیا  اـب  هک  ارچ  درک ، دـهاوخن  نومنهر  تفرعم  تقیرط  هب  ار  ناـسنا  هاـگچیه  هکلب  تسین  راـگزاس  ناـسنا  ترطف  اـب  اـهنت  هن  رما  نیا 
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. تسا هنادرخیب  يداو ، نیا  رد  تفرعم  بسک  راظتنا  هک  دوشیم . مهوت  هزوح  دراو  هداتفا و  راک  زا  وا  رعاشم 
ناسنا داوم ، نیا  زا  هدافتـسا  هکنآ  لاح  تسیهاگآ و  نیا  هب  زاین  یهلا  تفرعم  برق و  هب  ندیـسر  يارب  تسا و  هاگآ  هراومه  ناسنا  ترطف 

. دش دهاوخ  هابتشا  راچد  تیعقاو  صیخشت  رد  وا  ترطف  هدش و  جراخ  یهاگآ  روعش و  هزوح  زا 
. تسا لماک  ناسنا  ماقم  هب  ناسنا  ندناسر  تسا ، راگزاس  زین  ناسنا  ترطف  اب  هک  یقیقح ، نافرع  فادها  زا  یکی 

. تسا ناسنا  يدوجو  داعبا  همه  هب  ندرک  هجوت  هیاس  رد  نیا  یهلا و  تافص  ءامسا و  همه  تیرهظم  ماقم  ینعی 
: دننام يداعبا  دوشیم  لیطعت  ناسنا  داعبا  زا  یخرب  یتسوپخرس  نافرع  رد  هکنآ  لاح 

: دنکیم نایب  نینچ  ادناتساک  هب  دوخ  ياهشزومآ  رد  ناوخ  نود  يداصتقا . یتموکح و  یسایس ، یعامتجا ، تابسانم 
، يداع ياهمدآ  ناونع  هب  تسین . يداع  ناسنا  کی  رگید  دنک ، زاغآ  ار  زرابم  یکلاس  هویـش  هب  یگدـنز  یـصخش ، هک  ياهظحل  نامه  زا  »

رارق هعلاـطم  یـسررب و  دروم  ار  نامفدـه  ًارـصحنم ، زراـبم  یکلاـس  ناونع  هب  اـما  میتـسه ، ینوناـق  لوـصا  یعاـمتجا و  ياهـشزرا  هتـسباو 
هکلب دشاب ، دنباپ  دنک و  رکف  دیابن  نیناوق  یعامتجا و  ياهـشزرا  هب  دش ، زرابم  کلاس  هک  ینامز  زا  ناسنا  تسا  دقتعم  وا  [ 17 .« ] میهدیم

. دنک رکف  دوخ  یکلاس  فده  هب  دیاب 
يزیچ هک  دـهدیم  تسد  ام  هب  روصت  نیا  یـصخش  تیمها  ساسحا  رطاخ  هب   » تادوجوم ریاس  اـب  هسیاـقم  رد  ناـسنا  یـشزرا  يواـست  . 5
کی رد  ار  دوخ  عون  مه  یبآ و  شوم  ریـش ، میاهدـنز . تادوجوم  ای  صاخـشا  رگید  زا  رتمهم  رتشزرا و  اب  مینکیم  سح  میتسه . صاخ 

.« تسا زرابم  کلاس  کی  نهذ  لمع  نیرترب  نداد ، رارق  فیدر 
. دریگیم رارق  فیدر  کی  رد  تادوجوم  ریاس  اب  ناسنا  هشیدنا  نیا  رد  [ 18]

. دنکیم زاتمم  تادوجوم  رئاس  زا  ار  وا  هک  تسیئالاو  شزرا  یتاذ و  تمارک  ياراد  مالسا  هاگدید  رد  ناسنا  هک  یلاح  رد 
نایم رد  ناسنا  [ 19 « ] لیِضْفَت اَنْقَلَخ  ْنَّمِّم  ٍرِیثَک  َیلَع  ْمُهاَْنلَّضَف  َو  ِتاَبِّیَّطلا  َنِّم  مُهاَْنقَزَر  َو  ِرْحَْبلا  َو  َِّرْبلا  ِیف  ْمُهاَْنلَمَح  َو  َمَدا   َ ِیَنب ء اَْنمَّرَک  ْدََقل  َو  »

تادوجوم ریاس  رب  ناسنا  لیضفت  يانعم  تسا و  لقع  تمعن  نتـشاد  نآ  تسین و  نارگید  رد  هک  دراد  یتیـصوصخ  ملاع  تادوجوم  ریاس 
تـسه تادوجوم  ریاس  رد  هک  یلامک  ره  هتـشاد و  يرترب  نارگید  رب  ناسنا  مه  تافـص  تایـصوصخ و  ریاس  زا  لـقع  ریغ  رد  هک  تسنیا 

دوخ جاودزا  نکـسم و  سابل و  كاروخ و  رد  هک  ییاهعونت  ناسنا و  هسیاـقم  رد  اـنعم  نیا  و  [ 20 . ] دراد دوجو  ناسنا  رد  نآ  يالعا  دـح 
رد دربیم  راک  هب  دوخ  عامتجا  ریبدـت  مظن و  رد  ناسنا  مینیبیم  هک  ار  ینونف  نینچمه  دوشیم و  نشور  ًـالماک  تادوجوم  ریاـس  اـب  دراد ،

تاتابن و تاناویح و  ریاس  یلو  دنکیم  مادخ  تسار  تادوجوم  ریاس  شیاهفده ، هب  ندیـسر  يارب  ناسنا  مینیبیمن ، يرگید  دوجوم  چـیه 
. دنتسه دوخ  هب  صوصخم  طیسب و  هداس و  یتافرصت  راثآ و  ياراد  مینیبیم  هکلب  دنتسین ؛ نینچ  ود ، نآ  ریغ 

لاح دناهتفرگن و  دوخ  هب  یـسوسحم  لوحت  دناهتـشاذگن و  رتارف  یمدـق  دوخ  عضوم  فقوم و  زا  نونک  ات  دـناهدش  قلخ  هک  يزور  نآ  زا 
رد مدآ  ینب  هکنیا  هصالخ  درادیم و  رب  نانچ  مه  هتـشادرب و  لامک  يوس  هب  یگرزب  ياهمدق  دوخ ، یگدـنز  داعبا  یمامت  رد  ناسنا  هکنآ 

تادوجوم رگید  زا  هک  تسا  هصیـصخ  نامه  رطاخ  هب  هدـیدرگ و  رادروخرب  ياهصیـصخ  یگژیو و  کی  زا  ملاع ، تادوجوم  ریاس  ناـیم 
. دهدیم زیمت  رضم  زا  ار  عفان  رش و  زا  ار  ریخ  لطاب و  زا  ار  قح  نآ  هلیسو  هب  هک  تسیلقع  نآ  هتفای و  زایتما  ناهج 

یلو راوتسا . تخس  دوب ، راوتسا  ناوتیم  تسا  هدوهیب  ینکیم  هچنآ  ینادیم  هک  یماگنه  ( » یگتخاس تقامح   ) اههبرجت ندرک  هبرجت  . 6
تقاـمح نیا  ینادیمن . ار  بلطم  نیا  ییوـگ  هک  ینک  لـمع  ناـنچ  نیا  دوـجو  اـب  تسا و  هدوـهیب  ینکیم  هچنآ  هک  ینادـب  تسخن  دـیاب 

.« تسا رحاس  کی  یگتخاس 
. تسا هتفرگ  رارق  شهوکن  دروم  رایسب  مالسا  هشیدنا  رد  قمحا  تسیقمحا و  ناشن  ندرک  هدوهیب  راک  [ 21]

: دنیامرفیم قمحا  درف  هرابرد  دوخ  دنزرف  هب  شرافس  رد  ماَلَّسلا ) ِْهیَلَع   ) داجس ماما 
[22 … « ] ًارِضاح وأ  ًاِبئاغ  ٌهَنجُه  َقَمحَالا  َّنإَف  ُهثِداُحتال ؛ ُهرُجها و  ُهَِطلاُخت و  وأ  َقَمحَالا  َبِحاُصت  نأ  َّیُنب  ای  َكاّیإ  »
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تسپ رضاح  ای  دشاب  بیاغ  درخیب ، مدآ  اریز  وشم ، نخسمه  يو  اب  نک و  يرود  وا  زا  زیهرپب و  قمحا  اب  یهارمه  ینیـشنمه و  زا  مدنزرف 
. تسا هیامورف  و 

: دنیامرفیم هراب  نیا  رد  زین  ماَلَّسلا ) ِْهیَلَع   ) یلع ماما 
. تسوا هب  نداد  باوج  زا  رتهب  قمحا  ربارب  رد  توکس  [ 23 « ] هنَع ِتوکُّسلا  ِلثِمب  ُقَمحألا  َِبقوُع  «ال 

« لاوان  » و لانوت »  » نآ دنکیم و  انـشآ  دیدج  یموهفم  اب  ار  ام  تردق ،) ياههناسفا   ) شمراهچ باتک  رد  ادناتـساک  ادخ  هب  داقتعا  مدـع  . 7
. تسا

ار هریزج  نیا  دراد . رارق  نآ  رد  دوشیم ، لیکشت  ناسنا  يایند  رد  هچنآ  مامت  هک  دیمانیم  ياهریزج  ار  لانوت  لیثمت ، بلاق  رد  ناوخ  نود 
. تسا لاوان  نامه  هک  هدرک  هطاحا  ياهنارکیب  يایرد 

: دریگیم تروص  ناوخ  نود  ادناتساک و  نیب  هک  میروایب  ار  ییوگتفگ  تسا  مزال  هشیدنا ، نیا  رد  ادخ  موهفم  ندش  نشور  يارب 
؟ تسا لاعتم  رداق  يادخ  یتسه ، نیرترب  لاوان  ایآ  - 

نوچ تسین . ادخ  لاوان  متفگ  طقف  نم  متفگن . يزیچ  نینچ  نم  هن  درادن - . دوجو  ادـخ  هک  یتفگ  وت  یلو  دراد - . دوجو  مه  ادـخ  هن ، - 
هک ییادخ  [ 24 . ] درادن یموهفم  نیا  زا  شیب  تسام و  رصع  لانوت  زا  یشخب  ادخ  تساه …  نامز  لانوت  یصخش و  لانوت  زا  یشخب  ادخ 

لقتـسم يدوجوم  دنکیم ، نایب  نآرق  هک  ییادـخ  دراد . رایـسب  هلـصاف  تسا و  توافتم  نایدا  ریاس  يادـخ  اب  دـنکیم  یفرعم  ناوخ  نود 
. دراد هطاحا  یتسه  ملاع  مامت  رب  هدیرفآ و  ار  ناهج  هک  تسا 

ُمیِحَّرلا ُناَمْحَّرلا  َوُه  ةَداَهَّشلا ِ  َو  ِْبیَْغلا  ُِملَع  َوُه  اَّلِإ  َهَالِإ  َال  يِذَّلا  ُهَّللا  َوُه  »
َنوُکِرُْشی اَّمَع  ِهَّللا  َناَْحبُس  ُِّربَکَتُْملا  ُراَّبَْجلا  ُزیِزَْعلا  ُنِْمیَهُْملا  ُنِمْؤُْملا  ُماَلَّسلا  ُسوُّدُْقلا  ُِکلَْملا  َوُه  اَّلِإ  َهَالِإ  َال  يِذَّلا  ُهَّللا  َوُه 

. هناگی ییادخ  تسوا  [ 25 .« ] ُمیِکحلا ُزیِزَْعلا  َوُه  َو  ِضْرَْألا  َو  ِتاَواَمَّسلا  ِیف  اَم  َُهل  ُحِّبَُسی  َینْسُْحلا  ءاَمْـسَْألا ُ  َُهل  ُرِّوَصُْملا  ُئِراَْبلا  ُِقلاَْخلا  ُهَّللا  َوُه 
. تسا نابرهم  هدنیاشخب و  راکشآ و  ناهن و  ياناد  تسین . وا  زج  ییادخ  چیه 

، تسا شخب  ینمیا  تسا ، بیع  ره  زا  يراـع  تسا ، كاـپ  تسا ، اورناـمرف  تسین ، وا  زج  يرگید  يادـخ  چـیه  هک  هناـگی  يادـخ  تسوا 
. تسا هزنم  دنهدیم  رارق  کیرش  وا  يارب  هچ  ره  زا  تسا و  راوگرزب  تسا و  توربج  اب  تسا ، دنمزوریپ  تسا ، نابهگن 

تـسا نیمز  اهنامـسآ و  رد  هچ  ره  تسوا . نآ  زا  وـکین  ياهمـسا  تسا ، شخب  تروـص  دـجوم و  تسا ، راگدـیرفآ  هـک  ییادـخ  تـسوا 
. تسا میکح  دنمزوریپ و  وا  دنتسه و  وا  يوگحیبست 

: تسا نینچ  هدرک  ریوصت  شنادرگاش  يارب  ناوخ  نود  هک  ییادخ  اما 
. تسا لیاسو  نامه  زا  یکی  مه  دنوادخ  دنتسه و  زیم  کی  يور  لیاسو  هک  هنوگنامه  دراد  دوجو  مه  ادخ 

اهزیچ نآ  زا  اجنآ  مینکیم . رکف  ام  هک  تسیزیچ  نآ  همه  لانوت  دشابیم ، ام  نامز  یصخش  لانوت  زا  یشخب  ادخ ، نوچ  تسین  ادخ  لاوان 
. تسادخ اهنآ  زا  یکی  هدش و  لیکشت 

. تسا رادتقا  لاوان  درک و  هدهاشم  ناوتیم  ار  لاوان  هک  یلاح  رد  دنزب  فرح  ادخ  يهرابرد  دناوتیم  طقف  ناسنا 
. تسا توافتم  رایسب  مه  اب  ادخ  زا  ریوصت  ود  نیا 

وا زا  درک و  نانیمطا  تسا  رـشب  نهذ  هتخاس  هک  ییادـخ  هب  ناوتیم  اـیآ  رـشب . نهذ  هتخاـس  ادـخ  یمود  رد  تسا و  رداـق  ادـخ  یلوا ، رد 
؟ تساوخ دادمتسا 

نیزگیاج ار  نآ  دراد  رارـسا  ناوخ  نود  ارچ  دوجو  نیا  اب  مهبم ، رایـسب  تسیموهفم  لاوان  هک ، تسنیا  دسریم  نهذ  هب  هک  يرگید  لاؤس 
؟ دنادب لاوان  زا  ییزج  ار  ادخ  دنک و  ادخ  هملک 

***********
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ص 9. يردنک ، نارهم  همجرت : توکس ، تردق  ادناتساک ، سولراک  [. 1]
7 سنوی /  [. 2]

ج 10 ص 17. ینادمح ، يوسوم  رقاب  دمحم  همجرت : نازیملا ، ریسفت  ییابطابط ، نیسح  دمحم  دیس  [ 3]
7 سنوی /  [. 4]

ج 10 ص 18. ینادمح ، يوسوم  رقاب  دمحم  همجرت : نازیملا ، ریسفت  ییابطابط ، نیسح  دمحم  دیس  [. 5]
8 سنوی /  [. 6]

ص 24. يردنک ، نارهم  همجرت : ناوخ ، نود  ياهشزومآ  ادناتساک و  هگتول ، را . راتول . [. 7]
ص 25. نامه ، [. 8]

1 هعمج /  [. 9]
ج 4 ص 1696. یخیش ، اضر  دیمح  همجرت : همکحلا ، نازیم  يرهش ، ير  يدمحم  دمحم  [. 10]

ص 220. اههیاس ، باتفآ و  یلاّعف ، یقت  دمحم  [. 11]
هیآ 269. هرقب ، [. 12]

ص 608 ج 2 ، ینادمح ، يوسوم  رقاب  دمحم  همجرت : نازیملا ، ریسفت  ییابطابط ، نیسح  دمحم  دیس  [. 13]
.397 مَّلَس ،) َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص   ) لوسرلا لآ  نع  لوقعلا  فحت  ینارح ، دمحم  وبا  [. 14]

هیآ 30. مور  [. 15]
ص 268 ج 16 ، ینادمح ، يوسوم  رقاب  دمحم  همجرت : نازیملا ، ریسفت  ییابطابط ، نیسح  دمحم  دیس  [. 16]

ص 50. يردنک ، نارهم  همجرت : ناوخ ، نود  ياهشزومآ  ادناتساک و  هگتول ، را . راتول . [. 17]
ص 84. نامه ، [. 18]

.70 ءارسا / ، [. 19]
ص 21 ج 13 ، ینادمح ، يوسوم  رقاب  دمحم  همجرت : نازیملا ، ریسفت  ییابطابط ، نیسح  دمحم  دیس  [. 20]

ص 57. يردنک ، نارهم  همجرت : ناوخ ، نود  ياهشزومآ  ادناتساک و  هگتول ، را . راتول . [. 21]
ج 3 ص 1304. یخیش ، اضر  دیمح  همجرت : همکحلا ، نازیم  يرهش ، ير  يدمحم  دمحم  [. 22]

نامه 1307. [. 23]
ص 134. یمظاک ، دوعسم  يردنک و  نارهم  همجرت : تردق ، ياههناسفا  ادناتساک ، سولراک  [. 24]

.24  - 22 رشح /  [. 25]

اههزومآ شخب 

ادناتساک ياههزومآ 

: تفرعم بسک 
هب ندید  ایؤر  زا  ناوخ  نود  نآ .) دومن  زا  تیعقاو  کیکفت  . ) مینیبیم میرادنپیم  هک  هنوگ  نآ  ار  ایند  ام  هک  نیا  ینعی  ندید : ایؤر  هار  زا 

باوخ ماگنه  مان و  نیمه  اب  هک  يدادـیور  اب  دربیم  مان  نآ  زا  ناوخ  نود  هک  یندـید  ایؤر  هتبلا  دربیم . ماـن  تقد  نیمود  رنه  جوا  ناونع 
باوخ ماـگنه  هب  کـلاس  ناـسنا  هک  تسا  داـقتعا  نیا  رب  ناوخ  نود  درادـن . ًالـصا  اـی  دراد و  راـک  رـس و  مک  یلیخ  دروآیم  يور  اـم  هب 
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يارب ناوخ  نود  هیصوت  دراد . يرایـسب  ياهنیرمت  هب  زاین  تقـشم و  رپ  رایـسب  راک  نیا  هک  دوش . هجوتم  ار  دوخ  نوماریپ  تاقافتا  دناوتیم 
. تسایؤر رد  اهتسد  ندید  يارب  شالت  ینیبایؤر ، رد  مدق  نیلوا 

: دیوگیم شموس  باتک  رد  ادناتساک 
مدوخ هب  هک  ياهظحل  دوب …  هداس  ًاتبـسن  ناشریوصت  ندرک  ظـفح  منک ، هاـگن  میا  هتـسد  هب  منک  راداو  ار  دوخ  هنوگچ  متفرگ  داـی  یتقو  »

زا یکی  نورد : يوگتفگ  ندرک  شوماـخ  [ 1 .« ] دوب ما  هدارا  زا  جراخ  ًالماک  منک ، هاگن  ار  يرگید  زیچ  ره  اـی  میا  هتـسد  مدادیم  روتـسد 
يارب تسا و  نورد  يوگتفگ  ندرک  شوماـخ  دـنادیم  ناوخ  نود  ياـههزومآ  زا  ار  نآ  دـنکیم و  هراـشا  نآ  هب  ادناتـساک  هک  ییاـههار 
ندرک فقوتم  ینعی  ینورد  يوگتفگ  ندرک  شوماخ  ینورد . توکس  ینعی  تشادرب  ار  ماگ  نیا  دیاب  تسخن  ندید  ایؤر  هلحرم  هب  دیسر 

ادناتـساک داقتعا  هب  دریگیم  لکـش  ام  هکردـم  هوق  رد  ایند  زا  فصو  ماگنه  هب  هک  ار  هچنآ  ره  ایند . فصو  زا  تاکاردا  هنالوقعم  ریـسفت 
. تسا يرحاس  تیصخش  ندرک  ادیپ  شفده  هک  کلاس  کی  يارب  تسیعنام 

بذاک ياهفیرعت  راچد  ارام  راک  نیا  میـشاب ، هتـشاد  ياهنالوقعم  یقطنم و  فیرعت  مینیبیم  دوخ  نوماریپ  هچنآ  زا  دیابن  تسا  دـقتعم  وا 
. دنکیم

. دنک باجم  ار  صخش  هک  دوب  نیا  ایند ، ندرک  فقوتم  هیلوا  طرش  ناوخ ، نود  هدیقع  هب 
هب تبـسن  شاهنابـصعتم  نانیمطا  رد  دوش  قفوم  ات  دنک  هلباقم  یلبق  فیـصوت  اب  ار  نآ  دزومایب و  ًالماک  ار  دـیدج  فیـصوت  دـیاب  درف  ینعی 

. دیسر دهاوخ  ندید  هب  درف  دوشیم و  شوماخ  نورد  يوگتفگ  راک  نیا  اب  [ 2 [ ؛ دنک داجیا  فاکش  تیعقاو 
: رادتقا ناهایگ 

: زا دنترابع  دنوشیم و  ازورین  نادرگ و  ناور  از ، مهوت  ناهایگ  لماش  هک  دمانیم  رادتقا  ناهایگ  ار  يریدخت  ناهایگ  ادناتساک 
. از مهوت  چراق  نوس ، نیمج  فلع  هروتات ، نیلاکسم ، لتویپ ،

ناهایگ و نیا  فرـصم  يزاس و  هدامآ  لحارم  هیهت و  یگنوگچ  هراـبرد  یلـصفم  تاحیـضوت  هب  ادناتـساک ، راـثآ  یخرب  زا  يداـیز  شخب 
. تساهنآ زا  لصاح  تادهاشم  تامهوت و  اههبرجت و  ءزج  هب  زج  فیصوت 

: دیوگیم هراب  نیا  رد  ادناتساک 
مدوب هدیـسر  هجیتن  نیا  هب  هک  دوب  هدنراذگ  رثا  بیجع و  يردق  هب  ایند  زا  نم  تفایرد  هقیرط  از ، مهوت  ردـخم و  ناهایگ  نیا  ریثأت  تحت  »

یهابتـشا ًالماک  روصت  نیا  دزومایب . نم  هب  تساوخیم  ناوخ  نود  هک  دوب  يزیچ  نآ  نتفرگارف  هطبار و  يرارقرب  هار  اهنت  تالاح ، نیا  هک 
[3 .« ] دوب

***********
ص 144. نامرهق ، ارآ  لد  همجرت : وس ، رگید  هب  يرفس  ادناتساک ، سولاک  [. 1]

نامه ص 7. [. 2]
ات 2. ص 1  نامرهق ، ارآ  لد  همجرت : وس ، رگید  هب  يرفس  ادناتساک ، سولاک  [. 3]

ادناناگوی  - 11

هچخیرات

یگدنز دنه  رد  یگلاس  ات 27  دمآ . ایند  هب  روپکاروگ  رد  هیوناژ 1893  مجنپ  رد  دش  روهشم  ادناناگوی  هب  اهدعب  هک  شوگ  لعل  ادنوکوم 
ماجنا رس  اگویایرک  ملع  رشن  اکیرمآ و  رد  یگدنز  لاس  زا 31  سپ  دش  راگدنام  اجنآ  رد  تفر و  اکیرمآ  هب  لاس 1920  رد  سپس  درک و 
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میمصت لاس 1910  رد  ناتـسریبد  مامتا  زا  سپ  ادـناناگوی  تفر . ایند  زا  ینارنخـس  کـی  زا  سپ  سلجنآ  سول  رد  سرام 1952  متفه  رد 
هک ار  يداتـسا  یناهگان  دوب  هتفر  رازاب  هب  یتقو  زور  کی  هکنآ  ات  دوب  اجنآ  رد  یتدم  دورب . سرانب  رد  يدـعبم  هب  شتـسود  هارمه  تفرگ 

کیدزن هک  تشاد  روپمارـس  رد  يدبعم  وا  تشاد . مان  راوشتکوی  يرـش  يآوس  داتـسا  نیا  درک . تاقالم  دوب  هدـید  شتافـشاکم  رد  اهراب 
. تسا ادناناگوی  هداوناخ  تماقا  لحم  هتکلک ،

يدنلتاکسا ییاسیلک و  هاگشناد  هب  شداتسا  روتسد  رب  انب  ادناناگوی  تشاد . رارق  داتسا  نآ  تیبرت  تحت  دوب و  اجنآ  رد  ات 1920  ادناناگوی 
. دوب شداتسا  دبعم  کیدزن  هک  تفر  روپمارس  رد  نآ  دیدج  هبعش  هب  لاس  زا 2  سپ  تفر و  هتکلک  رد 

. دش هتخومآ  شناد  لاس 1915  رد 
. دیزگرب تسیهلا  لاصتا  قیرط  زا  تجهب  رورـس و  يانعم  هب  هک  ار  ادناناگوی  مان  دش و  تینابهر  ماظن  دراو  یمـسر  روط  هب  لاس  نامه  رد 
ار اسناهاراپ )  ) بقل شداتـسا  زا  نامز  نیا  رد  تشگزاب و  دنه  هب  لاس 1935  رد  اجنآ  رد  تماقا  لاس  هدزناپ  اـکیرمآ و  هب  نتفر  زا  سپ  وا 

. تسا رترب ) يوق   ) يانعم هب  هک  درک  تفایرد 
کی رد  ياهسردـم  سیـسات  اب  لاـس 1917  رد  ار  اـگوی  شزوـمآ  ادـناناگوی  درکن . جاودزا  زگره  دوـب و  درجم  شیوـخ  رمع  ناـیاپ  اـتوا 

دـش و لیدـبت  روهـشم  ياهسـسوم  هب  تفای و  شرتسگ  تعرـس  هب  هسـسوم  نیا  درک . زاغآ  لاسدرخ  درگاش  تفه  اب  لاگنب و  رد  هدـکهد 
اکیرمآ رد  وا  دـش  توعد  اکیرمآ  نوتـسوب  رد  یبهذـم  ياهلاربیل  هرگنک  رد  تکرـش  يارب  لاس 1920  رد  درک . ادیپ  يدـیدج  ياههبعش 

سول رد  ار  ییافوکشدوخ  نمجنا  لاس 1925  رد  تخادرپ . يددعتم  ياهینارنخـس  هب  اکیرمآ  رـسارس  رد  هدنیآ  لاس  هد  رد  درک و  تماقا 
. دش داجیا  اکیرمآ  رسارس  رد  یفلتخم  ياههبعش  سپس  درک و  سیسات  سلجنآ 

اههزومآ شخب 

یسانشادخ ادناناگوی و   - 1

. تسا یسررب  نییبت و  لباق  فلتخم  داعبا  زا  یسانشادخ  ادخ و  باب  رد  ادناناگوی  ياههشیدنا 
حرطم ینوگانوگ  بلاطم  ادخ و …  هب  ندیسر  ياههار  ادخ ، یِّلََجت  دنوادخ ، ياههولج  ادخ ، تیئور  دوهشم و  ادخ ، فیصوت  باب  رد  وا 
متـسناد دـیراب ، محور  سونایقا  رب  یمیظع  ینامداش   » درادیم نایب  نینچ  ادـخ  زا  ار  دوخ  تفایرد  یناهیک  هفـشاکم  کی  رد  وا  دزاـسیم .

 …« تسین رون  نارکیب  ياههعشا  زج  وا  نت  يدبا و  تجهب  زج  ناناج  ناج 
ص 218) یگوی ، کی  تشذگرس  )

، تسا شنیرفآ  رد  لاعف  هولج  یهلا  ردام  ای  یلاک  نوب ، نارمکح  هولج  ار  اوشیا  لاثم  يارب  دنادیم  نوگانوگ  ياههولج  ياراد  ار  ادـخ  وا 
ار تیحیـسم  ثیلثت  نینچمه  وا  دنراد . دوجو  اویـش  ونـشیو و  نمهرب  سدقلا ، حور  موا ، ینیرکارپ ، ای  تعیبط  دننام  مه  يرگید  ياههبنج 

. دنکیم هیصوت  دوخ  نانخس  رد 

وا يهناگ  هس  ياهندب  حور و   - 2

: دنکیم رکذ  ادناناگوی 
. تسا حور  نامه  هک  دنیوگیم  اهنآ  ناسنا  رد  امهارب )  ) ایادخ یِّلََجت  هب 

زین موس ، ندب  تسا ، يریثا  ملاع  هب  قلعتم  هک  يریثا  ندب  سپـس  يدام و  ندب  لوا  دنناشوپیم ، ار  وا  بیترت  هب  هک  دراد  ندـب  حور 3  نیا 
. دوشیم هدناوخ  یلع  ندب  تسا ، رکف  هشیدنا و  سنج  زا  هک 
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خسانت  - 3

اهناسنا زا  یخرب  طسوت  مایالا  میدـق  زا  هدـش و  حرطم  یفارحنا  ياهنافرع  زا  يرایـسب  طسوت  هنافـساتم  هک  تسیتاداـقتعا  زا  یکی  خـسانت 
. تسا هدش  هتفریذپ 

وا تسا  خـسانت  دـیئات  يانعم  هب  نیا  دراد و  داـی  هب  ار  شایلبق  هرود  رد  هتـشذگ و  یگدـنز  زا  یتارطاـخ  هک  دـنکیم  اـعدا  زین  ادـناناگوی 
: دیوگیم

هک رود  یگدنز  وی  زا  مراد  ینشور  ياههرطاخ  نینچمه  مروآیم . دای  هب  یخیرات  مظن  نودب  ار  مایگدنز  نیتسخن  ياهلاس  ياههرطاخ  »
. دادیم دنویپ  زین  هدنیآ  اب  ارم  ماهتشذگ  ياههرطاخ  يروآدای  ایلامیه ، ياهفرب  نایم  مدوب  یگوی  کی  نآ  رد 

ص 548) یگنادواج ، يوجتسج  رد  ناسنا  ) 

امراک  - 4

. تسا هدنیآ  ياهیگدنز  ای  ینونک  یگدنز  رد  هتشذگ  لامعا  ریثات  امراک 
. تسا نداد  ماجنا  يانعم  هب  يرک  تیرکسنس  هملک  زا  هتفرگرب  هژاو  نیا 

. تسا ندرک  ورد  تشاک و  لولعم و  تلع و  لمعلا ، سکع  لمع و  نوناق  نامه  امراک ، شخب  نزاوت  نوناق 
دروم رد  ار  امراک  نوناق  دـیوگیم ، زاب  درکیم  يرادـهگن  یجنار  يهسردـم  رد  هک  ار  يا  هچب  وهآ  هب  طوبرم  تارطاخ  یتقو  ادـناناگوی 

. دنکیم ارجا  زین  تاناویح 
يارب دریگ  شود  رب  ار  يرگید  يامراک  دـناوتیم  صخـش  کی  ادـناناگوی  هاگن  زا  ص 354 ) یگوی ، کـی  تشذگرـس  هب  دوش  هعجارم  )

: دیوگیم حیسم  یسیع  هرابردوا  هنومن 
هتفهن نوناق  اب  هناقاتـشم  دوب ، یهلا  ياهتردـق  بحاص  هک  وا  رگا  تخاس . نایمدآ  زا  یمیظع  لیخ  ياـهب  نوخ  ار  شیوخ  حیـسم  یـسیع 

. دریگ رارق  گر  ضرعم  رد  بیلصت  قیرط  زا  تشادن  ناکما  درکیمن  يراکمه  یناهیک 
هک دنبای  لقیص  ياهجرد  هب  اهنآ  دش  ببس  راک  نیا  اب  تفریذپ و  دوخ  هب  ار  شنویراوح  هژیو  هب  نارگید  ییامراک  بقاوع  هویش  نیا  هب  وا 

هراشا امراک  هرابرد  ادناناگوی  نانخـس  زا  هنومن  ود  هب  دنـشاب . اریذـپ  دـش  لزان  اهنآ  رب  اهدـعب  هک  ار  سدـقلا  حور  ای  لک  یهاگآ  دـنناوتب 
. تسا امراک  نوناق  درکلمع  جیاتن  اهنیا  هدمآ . دوجو  هب  یصاخ  ياهتیدودحم  اب  یناسنا  ره  هک  دسریم  رظن  هب  دوجو  نیا  اب  مییامنیم 

ِببس هب  دیآیم ، امش  غارـس  هب  دینادب  ار  نآ  تلع  هکنآ  نودب  راطخا و  نودب  هک  یتالکـشم  ریاس  ای  یلام  ياهتسکـش  اهيرامیب ، همه 
. هدمآ دوجو  هب  هتشذگ  رد  امش  درکلمع 

قشع ص 15) غاب  زا  ییاههشوخ  )
ماجنا رس  قح ، ترضح  ناسنا و  ربارب  رد  رازآیب  تسا ، هدش  هتسش  درخ  ياهدیشروخ  یگدننک  كاپ  تردق  اب  هک  وا  ییامراک  تلکـسا 

. دوشیم كاپ  يدیلپان  ره  زا 
« دادرم  21 زور -  ره  يارب  شخب  ماهلا  ياههشیدنا  يونعم -  میوقت  »

اگوی  - 5

. تسا طابترا  يانعم  هب   Yoj تیرکسنس هژاو  زا  هدمآرب  اگوی 
يهویـش وا  دـیامنیم . هراشا  اگوی  هب  دوخ  ثحابم  رد  زین  ادـناناگوی  دوشیم . لصاح  داحتا  نآ  قیرط  زا  هک  تسا  ینونف  ياـنعم  هب  اـگوی 
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. دنکیم کمک  ناسنا  یتسردنت  هب  هک  هدرک  فشک  اگوی  رد  ار  يدیدج 
. تسا هداد  میلعت  مسج  شرورپ  یتسردنت و  يارب  ياهژیو  ماظن  اگوی و  هبقارم و  یچنار ، هسردم  نازومآ  شناد  هب  وا 

. درک فشک  لاس 1916  رد  ار  نآ  يو  هک  تسا  اداگوی )  ) لوصا عقاو  رد  هویش  نیا 

هبقارم  - 6

. تسا دوجو  زا  ییاههبنج  رب  نآ  زکرمت  هجوت و  ندرک  ینورد  يارب  ینف  نیرمت و  موهفم  هب  هملک  ماع  يانعم  رد  هبقارم 
دوهـش ي. كاردا  قیرط  زا  يرما  میقتـسم  هبرجت  ینعی  دراد ؛ هراشا  ینونف  نینچ  قفوم  نیرمت  یناـیاپ  يهجیتن  هب  هبقارم  صاـخ  ياـنعم  رد 

. تسا هدش  دیکأت  نآ  رب  ادناناگوی  نانخس  رد  هک  تسیلیاسم  زا  یکی  هبقارم 
. تسا هجوت  لباق  زین  هطبار  نیا  رد  یتاکن  اما 

ینید مسیلارولپ   - 7

نیا هب  درمشیم  رب  ار  ایاساهام  يریهال  یگدنز  ياهیگژیو  هک  اجنآ  وا  دراد ؛ فلتخم  نایدا  يربارب  هب  هراشا  ادناناگوی  تاملک  زا  یخرب 
يارب  » تخاسیم فرـشم  اگوی  ایرک  هب  ار  اهنآ  یماـمت  تسیرگنیم و  ناـسکی  ار  فلتخم  ناـیدا  ناوریپ  شداتـسا  هک  درک  هراـشا  بلطم 

ار ینید  تابصعت  دیاب  هک  دندوب  دقتعم  اهنآ  دنشاب . ناملسم  ای  ادوب  ای  یحیسم  ای  ودنه  اهنآ  نادرگاش  هک  تشادن  یتوافت  درگاش  ای  داتسا 
مامت رد  ار  شدوخ  ادـخ  دراد و  قلعت  ادـخ  هب  طقف  ناسنا  درک . توعد  اگوی  ایرک  تقیرط  ینعی  نییآ  کی  هب  ار  همه  تشادرب و  ناـیم  زا 

نادواج رهوج  يامیـس  ات  وا  ياشگ  هار  هدـیناهر  تاقلعت  زا  ار  مسج  ریـسا  ناسنا  دـناوتیم  اگوی  ایرک  تسا و  هداد  ناشن  نایدا  اهنییآ و 
« دشاب

ص 357) یگوی ، کی  تشذگرس  )
هب ار  امش  دنوادخ  هک  یهار  هب  یلو  دیرادب . تسود  ًابلق  ار  اهنآ  دیشاب ، هتشاد  تین  نسح  نایدا  همه  هب  تبسن  دیوگیم  رگید  ياج  رد  ای 

، دینکیم راختفا  دـیراد ، هک  ینید  ای  داژن  هب  هک  ینامز  « 335 قشع -  غاب  زا  ییاههشوخ  . » دیـشاب هتـشاد  داقتعا  رواب و  هدناشک ، نآ  فرط 
. دیاهدرک نیهوت  دوخ  هب 

هک يونعم  ياـهتقیرط  یناـبم  زا  یکی  ًـالوصا  دـنکیم ، یعادـت  ار  ناـیدا  رثکت  يربارب و  ریباـعت  نیا  « 347 قشع -  غاـب  زا  ییاـههشوخ  »
دصقم و هب  ناسنا  ریگ  تسد  دنناوتیم  هک  دنتسه  یقیاقح  يواح  نایدا  یمامت  هک  تسنیا  تسین ، ینثتـسم  نآ  زا  مه  ادناناگ  وی  کلـسم 

نیا زا  هک  دنربارب  تقیقح  لومش  ظاحل  زا  بهاذم  نایدا  یمامت  رگید  نایب  هب  تسین . حیجرت  رگید  نید  رب  ار  ینید  چیه  دنشاب و  دوصقم 
قـلطم و تقیقح  زا  ناـیدا  همه  تسین و  یـصاخ  نید  رد  رـصحنم  يراگتـسر  تقیقح و  ینعی  دوـشیم ، ریبـعت  ینید  مسیلاروـلپ  هب  هیرظن 
، یلدمه حلص ، دوشیم و  هدیچرب  اهتموصخ  اهشنت و  تالداجم ، هدش  هتـشادرب  نایدا  نایم  عازن  ور  نیا  زا  دنراد ، ياهرهب  اوصق  تیاغ 

ناج مان  هب  یحیـسم  رکفتم  طسوت  ریخا  ياههه  رد د  هک  تسا  دـیدج  ياهیرظن  ینید  مسیلارولپ  دوشیم  نیزگیاج  ییوسمه  ینابز و  مه 
. تسا هتفای  هعسوت  هدش و  حرطم  دلوتم 1922 )  ) کیه

ادناناگوی راثآ  شخب 

[ بتک ]

هراشا
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: مییامنیم هراشا  تسا  هدش  همجرت  یسراف  نابز  هب  هک  اهنآ  زا  دروم  دنچ  هب  هک  هتشون  يدایز  باتک  وا 

یگوی کی  تشذگرس   - 1

. تسا هدیسر  پاچ  هب  لاس 1946  رد  هتشون  ادناناگوی  دوخ  ار  باتک  نیا  . 1383 ناکیپ ، رشن  نارهت ، لدشوخ ، یتیگ  همجرت 
میلاعت هرهوج  دوشیم  لقن  هک  یتارطاخ  يالبال  رد  دیوگیم . زاب  ار  شراکفا  ادـناناگوی و  یگدـنز  مامت  تسا و  لصف  ياراد 49  باتک 

. دربیم یپ  نف  نآ  ناداتسا  ياههزومآ  اگوی و  یساسا  میهافم  هب  هدنناوخ  دوشیم و  لقتنم  هدنناوخ  هب  وا 

یگنادواج يوجتسج  رد  ناسنا   - 2

، دباعم رد  هک  تسادـناناگوی  ياهینارنخـس  زا  ینیچلگ  باتک  نیا  . 1380 قح ، میلاعت  رـشن  نارهت ، یکلام ،)  ) ندمت تخدـناروت  همجرت 
. تسا هدومن  نیودت  ار  نآ  ییافوکشدوخ  نمجنا  هدش و  داریا  یللملا  نیب  زکارم  اب  ییافوکش  دوخ  نمجنا 

هدش فیرعت  راصتخا  هب  اگوی  میلاعت  هب  طوبرم  تاحالطـصا  نآ  ياهتنا  رد  درادـن . یـصاخ  روحم  تسیعونتم و  بلاطم  يواح  باتک  نیا 
. تسا

يونعم 3) میلاعت   ) ادناناگوی اسناهاهاراپ  زا  ینانخس   - 3

هک تسا  نوگانوگ  تاعوضوم  هرابرد  وا  ياهینارنخـس  زا  ینیچلگ  زین  باـتک  نیا   1380 قح ، میلاعت  رشن  نارهت ، مدقم ، هرارـش  همجرت 
. تسا هدرک  نیودت  فیلات و  ار  نآ  ییافوکشدوخ  نمجنا 

. تسا دنب  لماش 10  هک  تسا  هدش  حرطم  ییافوکشدوخ  نمجنا  لوصا  باتک  نیا  ياهتنا  رد 

تساجک وا   - 4

؟ تساجک رون   ) تسا نینچ  باتک  نیا  یلصا  ناونع  . 1378 امه ، رشن  هسسوم  نارهت ، یکلام ،)  ) ندمت تخدناروپ  همجرت 
یگدنز تالکشم  رب  میناوتیم  هنوگچ  تسا (  نینچ  یسراف  مجرتم  یعرف  ناونع  یگدنز  ياهشلاچ  اب  ییورایور  يارب  ماهلا  تریـصب و 

؟ تسیچ مه  اب  ینالوط  رمع  ندرک  هفاضا  زا  مجرتم  فده  تسین  مولعم  میبای ) ینالوط  رمع  میوش و  زوریپ 
يداش هب  ندیـسر  نایفارطا و  اب  طابترا  اـیند و  رد  مارآ  یگدـنز  تیفیک  هب  طوبرم  نآ  بلاـطم  رتشیب  تسا و  لـصف  ياراد 13  باتک  نیا 

. تسا

قشع غاب  زا  ییاههشوخ   - 5

روحم هک  تسادناناگوی  میلاعت  بلاطم و  زا  عونتم  ياهعومجم  زین  باتک  نیا  . 1384 ملع ، رشن  نارهت ، یکلام )  ) ندمت تخدناروپ  همجرت 
یبلاطم زین  دیفم  زاین و  دروم  ياهاذغ  ناسنا و  ندب  دروم  رد  تسا  یهلا ) قشع  ناتـساد   ) شایلـصا مان  هک  باتک  نیا  رد  درادن . یـصاخ 

. دوشیمن هدید  بتک  ریاس  رد  هک  دراد  دوجو 

( زور ره  يارب  شخب  ماهلا  ياههشیدنا   ) يونعم میوقت   - 6
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ار نآ  اتامایاد  يرش  مان  هب  يدرف  هک  تسادناناگوی  نانخـس  زا  ینیچلگ  باتک  نیا  لاس 1384  رد  تاراشتنا  نارهت ، ینالیم ، نهیم  همجرت 
. تسا هدرک  يروآ  عمج 

هبقارم زور و  نآ  رد  دیاب  درف  هک  تسا  هدرک  حرطم  ار  یبلطم  زور  ره  رد  هتشون و  ار  لاس  ياهزور  تاحفص ، هرامـش  ياج  هب  باتک  نیا 
. دنک رکف  شاهرابرد  زور  نآ  هب  طوبرم 

تالاقم

: زا دنترابع  اهنآ  زا  يدادعت  دراد . دوجو   crystalclarity. com تیاس رد  یسیلگنا  نابز  هب  ادناناگوی  زا  یتالاقم 
يونعم راهظا  قیرط  زا  نتفای  افش   - 1

یگدنز رد  يداش  فشک   - 2
دوهش  - 3

. میریگب نشج  ار  سمسیرک  هنوگچ   - 4
ون لاس  مایپ  کی   - 5

دحتم ياهبلق  دبعم  رد   - 6
؟ دنرش لابند  هب  مدرم  ارچ   - 7

یهلا ردام  لامج  قشع و   - 8
دیرگنب و…  رون  هب  هشیمه   - 9

اگوی  - 12

هچخیرات

. تسا یسانش  دنه  هدیچیپ  لئاسم  زا  یکی  اگوی  شیادیپ 
ینمهرب و تیوـنعم  ثراو  اـگوی  دـندوب  دـقتعم  ناسانـشرواخ  شیپ  لاـس  دـنچ  دراد . لاـس  زا 5000  شیب  یتمدــق  اـگوی  یخرب ، رظن  هـب 
[1 . ] تفای تضایر  ینعی  ساپات  هملک  موهفم  رد  ادو  گیر  ياهدورس  رد  ناوتیم  ار  اگوی  أشنم  ًالوصا  تسا و  نآ  نهک  تنـس  هدروآزاب 

ورین نیمه  هطساو  هب  داهز  نیضاترم و  دنه و  نهک  نوتم  زا  يرایـسب  رد  تسا و  ینهذ  یناسفن و  زکرمت  تردق  زا  یـشان  ترارح  ساپات ،
اهتنم هب  ار  تضایر  ترارح  دزروب و  لاغتـشا  تاجانم  هب  دـیاب  دـَبوم  ینمهرب ، شیاین  نییآ  رد  دنتـشگیم . هریچ  نایادـخ  دارفا و  ریاس  رب 

. تسا هدوب  سفنت  میظنت  مد و  سبح  هداتفایم ، رثوم  یتالاح  نینچ  داجیا  رد  هک  ینونف  زا  یکی  دزیگنا . رب  قایتشا  روش و  هجرد 
زا ضاترم  نآ ، بجوم  هب  هک  دوب  يونعم  يورین  ترارح و  داجیا  يارب  ینادـیواج  تبرـش  ندیـشون  نییآ ، نیا  يرورـض  طیارـش  زا  یکی 

ینطاب ینابرق  مد و  سبح  هلیسوب  يدام  ملاع  زا  ییادج  درجت و  نیا  دوشگیم . انعم  ملاع  هب  هدید  دشیم و  جراخ  يویند  یگدنز  طیارش 
. تسا هدوب  رسیم 

رد دنتـشگ و  قباطم  رگیدکی  اب  تضایر  نونف  ییادو و  ینابرق  ماجنا  رـس  دـندیدرگ و  فدارتم  ینطاب  يرهاظ و  ینابرق  موهفم  جـیردت  هب 
هـضرع نایادـخ  هاـگراب  هب  یناـبرق  نوچمه  ار  شیوـخ  سفن  مه  درکیم و  نایادـخ  راـثن  ار  ینادواـج  تبرـش  مه  دـبوم  یناـبرق ، مسارم 

هک تضاـیر  موسر  بادآ و  زا  ياهراـپ  دنـس ، هرد  نیـشنرهش  ياهندـمت  ضارقنا  ییاـپورا و  دـنه و  ماوقا  موـجه  ماـگنه  [ 2 . ] تشادیم
تیونعم یـساسا  ناکرا  زا  یکی  اگوی  و  [ 3  ] تفای خوسر  عامتجا  نییاپ  ياهرـشق  رد  دـشاب  هتـشاد  اگوی  اب  یهباشم  هجو  دوریم  لاـمتحا 
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یناسک هچ  هلیسو  هب  راب  نیلوا  اگوی  بادآ  نونف و  هک  تسا  هدشن  نشور  یبوخ  هب  زونه  [ 4 . ] دیدرگ نآ  صخاش  تافص  زا  یکی  دنه و 
نیا اههناسفا  ریطاسا و  رد  هک  اجنآ  ات  دـننادیم  ارتوس » اگوی   » باتک نیودـت  نامز  زا  رتنهک  ار  اگوی  شیادـیپ  خـیرات  هدـش ، هدرب  راک  هب 

هلاسر اـگوی ، بتکم  یناـبم  يواـح  رثا  نیتسخن  هک  تسنیا  رب  نیققحم  يأر  قاـفتا  اـما  دـنهدیم ، تبـسن  يدـنه  نایادـخ  هب  ار  تاـمیلعت 
. تسا يدنه  فوسلیف  میکح و  یلجناتاپ  هتشون  ( Yoga Sutra « ) ارتوساگوی »

. تسا هدرک  نیودت  هلاسر  نیا  رد  ار  اگوی  نییآ  ینابم  يو 
ینهذ یناسفن و  لاوحا  لیلحت  هیزجت و  هب  طوبرم  نونف  هلسلس  کی  هدنهد  راشتنا  هدنهد و  ماظن  طقف  هکلب  تسین  اگوی  یناب  سـسؤم و  وا 

. تسا اهنآ  رب  طلست  ندناشن و  ورف  قیرط  و 
هتـشر هب  شنیزگ ، زا  سپ  هدروآ و  درگ  هدوب  جـیار  دـنه  نایگوی  نایم  رد  زابرید  زا  هک  ار  نوگاـنوگ  تارظن  تاـمیلعت و  هوبنا  یلجناـتاپ 

نیا شراگن  خـیرات  هرابرد  [ 5 [ ؛ تسا هدوـبن  اـگوی  بتکم  سـسؤم  هجو  چـیه  هب  هک  دراد  ناـعذا  يو  تهج  نیمه  هـب  دروآ و  رد  ریرحت 
. تسا فالتخا  باتک 

دالیم زا  لبق  مود  هدس  هب  قلعتم  ار  باتک  لوا  لصف  هس  اتپوکـساد  دناهتـسناد و  يدالیم  مجنپ  ات  موس  هدـس  ار  نآ  شراگن  ثیک  یبکای و 
فده عاونا ، تیهام ، لوا ، شخب  رد  هدومن  میسقت  شخب  راهچ  هب  ار  ارتوساگوی  بلاطم  یلجناتاپ  [ 6 . ] تسین شیب  ياهیضرف  هک  دنادیم 

. دنکیم حرطم  ار  اگوی  هب  ندیسر  ياهشور  ینورد و  تیبرت  اگوی و  لاکشا  و 
، لامعا ياهدمآ  یپ  ینهذ ، ياهیناشیرپ  نایب  هب  اذل  تسیهداماس و  هب  ندیسر  يارب  ياهلیـسو  هک  اگویایرک  هب  دزادرپیم  مود  شخب  رد 
هک یعیبطارف  ياههوق  اهورین و  نوچ  ینورد  ياههبنج  هب  موس  شخب  رد  دزادرپیم . نآ  نتفای  نایاپ  هنوگچ  ندمآ و  دـیدپ  جـنر ، تیهام 

ناحیروبا [ 7 . ] دوشیم نایب  هریغ  يدازآ و  ییاهر و  هار  سفن و  تیعقاو  مراهچ  شخب  رد  تسا و  هتخادرپ  دـیآیم  تسد  هب  اـگوی  هار  زا 
زا يرگید  نتم  همجرت  باـتک  نیا  اتپوکـساد  رظن  هـب  هـک  لاـثمالا » نـم  صـالخالا  یف  يدـنهلا  لـجنتپ   » ماـن اـب  هتـشون  یباـتک  زین  ینوریب 

هاتوک و یحرـش  هک  تساسایو  رثا  ای  شاهباسایو  ای  اـی  شاـهباگوی  بتکم  نیا  رگید  مهم  باـتک  [ 8 [ ؛ تسا ارتوساگوی  زا  ریغ  یلاـجناتاپ 
. دشابیم ارتوساگوی  رب  دیفم 

[9 . ] دوشیم هدرمش  اگوی  هفسلف  رد  عجرم  راثآ  زا  هک  يداراش  ياو  او  تات  مان  هب  تشون  اسایو  باتک  رب  یحرش  زین  یتاپ  ساچاو 
**********

ص 631. ج 2 ، نامه ، [. 1]
ص 634. نامه ، [. 2]
ص 633. نامه ، [. 3]
ص 632. نامه ، [. 4]

، نومزآ رـشن  دازآ ، ییجنم  زانهب  همجرت : اـگوی ، یلمع  لـماک و  ياـمنهار  داـنوهبماش ، تیدـناپ  ص 545 ؛ ناـمه ، اـتاد ، یجرتاـچ و  [. 5]
ص 631. ، 1383 نارهت ،

ص 545. نامه ، اتاد ، یجرتاچ و  ص 648 و 649 و  ج 2 ، نامه ، ناگیاش ، شویراد  [ 6]
ص 546. نامه ، [ 7]

ص 649. نامه ، ناگیاش ، شویراد  [ 8]
ص 545. نامه ، اتاد ، یجرتاچ و  [ 9]

تالاقم شخب 
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؟ نافرعای شزرو  اگوی :

: شسرپ
نیمهرد یبلاطم  نافرع  ناونع  هب  اگوی  تالاکـشا  دقن و  رد  ام  هک  میوش  روآدای  دیاب  ادتبا  ینافرع ؟ بتکم  کی  ای  تسا  شزرو  اگوی  ایآ 

تـساگوی دهم  هک  دنه  روشک  رد  اما  تسا ؛ هدـش  حرطم  شزرو  ناونع  هب  ام  روشک  رد  اگوی  هزورما  هک  دـنچ  ره  ینعی  میاهدروآ . شخب 
میرادـن و لوبق  دـننکیم ؛ حرطم  ار  نآ  نافرع  ناونع  هب  هکاراگوی  زا  يدـنه  تشادرب  نامه  اـم  و  تسا ؛ يرگید  روط  اـهیگوی  تشادرب 

. تسا ییانبم  یساسا و  ياهدقن  دروم 
: مینکیم لقن  امش  يارب  ار  اگوی  ناگرزب  رظن  ام  لاح  ره  هب  اما 

: دنیوگیم اگوی  حیضوت  رد  اگوی ، هتسجرب  ناداتسا 
تالامک هب  صخـش  هک  تسا  حور  مسج و  ندـش  یکی  تروص  رد  دوش . یکی  ناسنا  حور  مسج و  تسیاـبیم  یلاـعت ، هب  ندیـسر  يارب  »

، هدیسر یهاگآدوخ  هب  اگوی  قیرط  زا  ناسنا  هک  دوشیم  اعدا  اگوی  رد  دوشیم …  لیان  نهذ  مسج و  تمالـس  قالخا و  بیذهت  یناسنا ،
، شزرو کی  طقف  هنار  بتکم  نیا  اگوی  یلصا  نیجورم  دوشیم ». دنمناوت  تقیقح  ندید  تخانش و  هب  دربیم و  یپ  شیوخ  نتـشیوخ  هب 

: دننادیم تقیقح  هب  لوصو  يارب  يربعم  هکلب 
: دشابیم عیاش  ماوع  نیب  هک  تسا  نآ  زا  رتقیمعرایسباگوی  موهفم  »

دراوم زا  اگوی  فده  یلو  دنسرب ؛ مادنا  بسانت  ییابیز و  هب  دنناوتیم  اگوی  اب  هک  دننکیم  رکف  یهورگ  دننادیم و  شزرو  ار  نآ  ياهدع 
. تسا رتیلاعتم  روکذم 

هب حطـس ، نیرتالاب  رد  اگوی  دـباییم ». تسد  نورد  شمارآ  هب  ًاتیاهن  هتـشگ ، لیان  نهذ  مسج و  تمالـس  هب  یـسانشدوخ  نمـض  صخش ،
دنیارف ددرگیم . افوکش  وا  یناحور  تشرـس  دوشیم و  جراخ  سفن )  ) نم زا  درف  نآ ، رد  هک  دراد  هراشا  فراع  ینادحو  یهاگآ  ياعدا 

: دناهدرمش هلحرم  تشه  ار  اگوی 
؛) دنهد ماجنا  دیاب  مومع  هک  يراتفر  لامعا و   ) امای »

؛) یصخش ياهشور  لامعا و   ) اماین
؛) تاکرح  ) اناسآ

؛) سفنت لرتنک   ) امایانارپ
؛) تاساسحا لرتنک  يرکف و  لامعا   ) ار اهیتارپ 

؛) زکرمت  ) اناراهد
(. تقیقح یسانشدوخ و   ) یهداماس و  نشیتیدم )  ) اناید

. دوشیم لمع  اهنادب  زاس ، یهاگآ  رکفت  یمسج و  تمالس  فده  اب  تسا و  یناگمه  مامتها  دروم  لوا ، دروم  هس  نداد  ماجنا  اگوی ، رد 
يرود یـسنج ، لمع  رد  تیدودحم  يدزد ، زا  زیهرپ  تقادص ، هلمجزا  یناگمه  یمومع و  تاروتـسد  زا  يا  هتـسد  امای ،)  ) لوا هلحرم  رد 

. دوشیم هیصوت  یناسفن  ياهاوه  تورث و  لام و  زا 
؛ دوشیم بیقعت  دـشابیم ؛ یناور  یکیزیف و  نیعم  ياهشور  لماش  هک  یـصخش  ياهراتفر  نیناوق و  زا  ياهعومجم  اماین ،)  ) مود مدـق  رد 

. ادخ هبداقتعا  یهاگآدوخ و  تضایر ، تعانق ، دننام 
يارجم رد  یگزیکاپ  هک  تسرکف  شمارآ  ندب و  تفرـشیپ  دشر و  روظنم  هب  هژیو  تالاح  رد  ندب  يرادـهگن  لماش  اناسآ ،)  ) موس هلحرم 

. تسرظن دروم  هلحرم  نیا  رد  فده  ناونع  هب  نهذ ، مسج و  هب  یتایح  يورین  هب  ندیسر  اهلاناک و 
. دومن هظحالم  اهارتنات  اتیگدوگهب و  اهداشیناپوا ، اهادو ، لیبق  زا  ودنه  ددعتم  ياهباتک  رد  ناوتیم  ار  اگوی  ياهشور  حرش 
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. تسا هتفرگ  مان  ینوریب  ياگوی  لوا ، هلحرم  جنپ  دراد و  مان  ینورد  ياگوی  اگوی ، رد  رخآ  هلحرم  هس 
. تسا فورعم  اگویاگناتشآ »  » هب اگوی ، رد  هلحرم  تشه  یمامت 

. تسا هدوب  جیار  یبوچراهچ  اگوی  سیردت  میلعت و  يارب  اهنرق  یلجنتپ  ناوخ  تشه  شور 
، اهنیرمت نیا  اـب  هک  دریگیم  تروص  یناوارف  زکرمت  اـهاناسآ )  ) اـگوی یمـسج  ياـهکینکت  لاـمعا و  تاـکرح و  رب  اـگوی ، رد  هزورما 

لباقم رد  ندب  تمواقم  نتفرالاب  ندـب ، دـیاز  داوم  بسانم  هیلخت  تارقف ، نوتـس  فاطعنا  اهشـش ، طاسبنا  ضابقنا و  لیبق  زا  ییاهفدـه 
نازود تلاح  تسد ، تاکرح  یمکش ، هتسشن ، ياهتلاح  رد  نآ ، یطو  دوشیم  هظحالم  نوخ  حیحص  نایرج  نوخ و  هیفصت  اهيرامیب ،

یکیزیف تاـکرح  دـناوتب  هک  دوشیم  هتفگ  داتـسا »  » درف هب  یناـمز  اـگوی ، رد  دوـشیم . هداد  شزوـمآ  یفلتخم  ياهکینکترـس  تلاـح  و 
هلحرم رد  اـما  تسا ، رظن  دروـم  مه  یحور  یناور و  فادـها  اـگوی ، لوا  هلحرم  هـس  رد  دـهد . ماـجنا  یفاـضا  تـکرح  نودـب  ار  اـناسآ ) )

هتـسجرب ینافرع  يونعم و  هاگن  نآ ، یط  هک  تسیـسفنت  دـنیارف  کـی  نآ  تساـیلجناتاپ و  ياـگوی  اـجار  رد  نکر  نیمراـهچ  هک  اـمایانارپ 
. دنکیم کیدزن  نافرع  زرم  هب  ار  دوخ  اگوی  دوشیم و 

« تایح يورین   » یـسفنت دـنیارف  نیا  اب  اـهتسیگوی  هاـگن  زا  تسا ؛ حرطم  اوه  مظنم  جورخ  دورو و  رظن ، ودـب  رد  دـنچ  ره  هلحرم ، نیا  رد 
یکیرحت يورین  لماش  تسیتایح و  يورین  هک  تسیزیچ  عقاو  رد  تساوه ؛ زا  رتارف  يزیچ  انارپ  ناـشیا ، ياـعدا  هب  دوشیم ! مظنم  لرتنک و 

. دشابیم هدنز  دوجوم  ره  یتایح  يورین  تسا و  هشیدنا  يورین  أشنم  هک  دوشیم  نیمز  رد  رصانع  مامت 
دنویپ ادخ  اب  حور  داحتا  هب  یگتـسویپ  نیا  تیاهن ، رد  دـهدیم و  ناشن  ار  دوخ  حور ، يورین  انارپ و  نایم  یگتـسویپ  هک  تساج  نیمه  زا 

نیا دوشیم . هدهاشم  اهتلاح  رگید  زا  شیب  تسا ، سوتول  تکرح  نامه  هک  روهشم  تلاح  کی  ادوب ، ياههمـسجم  نایم  رد  دروخیم .
تیمها نانچ  اگوی  رد  امایانارپ ،)  ) مراهچ هلحرم  هب  دورو  دهدیم . ناشن  ار  هدوسآ  يادوب  هک  تسانارپ  هبقارم  ياهتلاح  زا  یکی  تلاح ،

. تسا روهشم  اگوی » ناج   » هب هک  دراد 
. دوشیم هتفگ  نخس  دیشروخ  هام و  عون  لابرواه  يدان  زا  دنوشیم و  حرطم  يژرنا  بسک  يژرنا و  ياهلاناک  هک  تسا  هلحرم  نیا  رد 

***********
: نتم بیترت  هب  عبانم 

نامه ص 14 امراشیدیپ ص 14  هتفرشیپ ، ياگوی 
بسن ص 29 يوسوم  لالج  ادنانایتاسیماوس ، یلجنتپ ، ياههرتوس  اگوی  ك  اگوی ص 12 ر . تیوهزمیج ،

امراشیدیپ ص 19 هتفرشیپ ، ياگوی 
تمکح 1387 ص 270 رغصا  یلع  همجرت  سانریاب ، ناج  نایدا ، عماج  خیرات 

اگوی ص 24–  تیوهزمیج ،
امراشیدیپ ص 24 هتفرشیپ ، ياگوی   SAMYAMA

اگوی ص 13 تیوهزمیج ،
هتفرشیپ ص 271 ياگوی 

هب ندیـسر  همدـقم  هـک  تسیـصاخ  یـسفنت  تاـنیرمت  اـگویاتاه ، رد  هدـش  حرطم  ياـمایانارپ  سفنت .) يدوـخ  هـب  دوـخ  فـقوت   ) اـمایانارپ
. تسایلجناتاپ يامایانارپ 

اگوی ص 9 رد  يرتسگ  مد 
یباهش ص 181 نومیار  نوماراش ، الیش  ینامرد ، ارکاچ 

نامه ص 254 هتفرشیپ ص 250  ياگوی  نامه ص 110  اگوی ص 103  تیوه  زمیج 
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! ناطیش شتسرپ  اگوی :» »

اب اـگوی  طاـبترا  دـهاوش  زا  یخرب  رـصتخم ، هاـتوک و  رایـسب  تروـص  هب  اـت  تسا  شـالت  رد  رـضاح  يهلاـقم  ناریا : نایوجـشناد  هماـنربخ 
رد اگوی  نوچمه  لاکیفوسوئت  ياهشزرو  يهعاشا  رد  يرنوسامارف  یناطیش  تالیکشت  شقن  رب  دیامن و  يروآدای  ار  یناهج  يرنوسامارف 

ینافرع رهاظ  هب  شزرو  نیا  هک  تفگ  دـیاب  فسأت  لامک  اب  ناریا ،» نایوجـشناد  همانربخ   » راگنربخ شرازگ  هب  دزرو . دـیکأت  ایند  رـسارس 
هدش هتـشاگن  اگوی  بقانم  دیاوف و  ردنا  يدایز  ياهباتک  هدرک و  ادیپ  رادفرط  ناریا  رد  تدش  هب  ریخا ، ياهلاس  رد  بسانمان ، سوحنم و 

؟ تسیچ اگوی  اما  دنشابیم ! بایان  بایمک و  نامروشک  رد  ام  یمالسا  یبهذم و  بتک  هک  یلاح  رد  مه  نآ  تسا ؛
نیا رگا  هتبلا  دـجنگیمن !! ظاـفلا  بلاـق  رد  اـگوی »  » تمظع هک  تفگ  دـنهاوخ  اـهنآ  دوش ، هدیـسرپ  اـگوی »  » نارادـفرط زا  لاؤس  نیا  رگا 

، اـه هبقارم  زا  ياهعومجم  اـگوی » «، » اـگوی  » نارادـفرط ياـهاعدا  قباـطم  هک  مییوـگب  دـیاب  میراذـگب ، راـنک  ار  اـهییامنگرزب  تاـفراعت و 
تفه لماش  تامیلعت  نیا  ( 3 . ) دوشیم هتفرگراک  هب  حور  مسج و  یلاعت  روظنم  هب  هک  تسا  ینهذ »  » و یمـسج »  » ياهـشزرو اـهنیرمت و 

رصنع
(، یششک ياهشمرن  « ) Asana اناسآ : »

(، يژرنا ینالضع  ناور  ياهلفق  « ) Bandha اهدناب : »
(، ناهنپ مسج  ياز  يژرنا  یناور -  زکارم  « ) Chakra ارکاچ : »

(، يژرنا تاشاعترا  ای  توص  « ) Mantra ارتنام : »
(، از يژرنا  ياهتیعضو  « ) Mudra اردوم : »

(، يژرنا ياهلاناک  يراجم و  « ) Nadi يدان : »
( یتایح يژرنا  « ) Prana انارپ : »

عماوـج نیب  رد  اـگوی  زا  هزورما  هک  هـچنآ  ( 4 . ) دراد نیمز  قرـشم  ناتـساب  نورق  يداـحلا  بتاـکم  رد  هشیر  تاـمیلعت ، نیا  هک  دـشابیم 
: اردوم «، » یـششک ياهـشمرن  اـناسآ :  » يهطیح رد  رتـشیب  تسا ، هتفرگ  رارق  دـیکأت  دروم  نیمز ، برغم  ياـهروشک  صوصخ  هب  فلتخم و 

يازجا نیا  دـشابیم و  يژرنا » تاشاعترا  اـی  توص  ارتناـم :  » و ناـهنپ » مسج  ياز  يژرنا  یناور -  زکارم  ارکاـچ : «، » از يژرنا  ياهتیعـضو 
(5  ) تسا هدیدرگ  غیلبت  اهنآ  نوماریپ  یعیسو  حطـس  رد  هتفرگ و  رارق  ایند  فلتخم  ياهروشک  هجوت  دروم  نآ  يازجا  ریاس  زا  شیب  اگوی ،

شزرو نـیا  يریگارف  ناقاتـشم  هـب  زین  اـگوی  يازجا  ریاـس  اـگوی ، ياـهسالک  يرارقرب  يهطــساو  هـب  روکذـم ، يازجا  تازاوـم  هـب  هـتبلا 
. ددرگیم هئارا  ناریگارف  هب  زین  ییادوب  يدنه و  ياهنافرع  اگوی و  يهفسلف  یتح  دوشیم و  هداد  شزومآ  لاکیفوسوئت ،

. تسا هتفای  يرامشیب  نارادفرط ؛ ناهج ، رسارس  رد  هتفای و  یناهج  یترهش  اگوی  هزورما 
رـسارس رد  اگوی  شزومآ  ياهسالک  يهدنیازف  دشر  دهاش  ریخا ، ياهلاس  یط  رد  تسین و  ینثتـسم  هدعاق  نیا  زا  زین  ام  روشک  هنافـساتم 

يریگارف هب  نامروشک ، رسارس  رد  رفن  رازه  دص  دنچ  لقادح  هک  دز  سدح  ناوتیم  یتشگنارـس  یباسح  اب  هک  يوحن  هب  میا ؛ هدوب  روشک 
. دناهدیزرو تردابم  اگوی ، میلاعت  زا  هدافتسا  سپس  و 

ییادوب ودنه و  یهلاریغ  ياهنافرع  هلمجزا  اگوی  اب  طبترم  میلاعت  ریاس  اناسآ ،)  ) اگوی یشزرو  تاکرح  میلعت  نمض  اهسالک ، نیا  یط  رد 
رایسب جاور  ( 6 ! ) دنشخب التعا  ار  دوخ  مسج  حور و  هدربمان ، ياهنافرع  هب  کسمت  اب  دنناوتب  اهنآ  ات  دوشیم  هداد  شزومآ  ناریگارف  هب  زین 

. ناهج طاقن  ریاس  ناریا و  رد  اگوی »  » میلاعت
ياـهشزرو زین  يدـنه و  ییادوـب و  ياـهنافرع  نوـچمه  يداـم  یهلا و  ریغ  ياـهنافرع  يهفـسلف  نوـماریپ  اـت  میرادـن  اـنب  هلاـقم  نیا  رد 

نیا رد  نونکات  هک  ارچ  میرب ؛ لاؤس  ریز  ار  روکذـم  یهلاریغ  ياهنافرع  قیرط  نیا  زا  مینک و  ییاسرف  ملق  اـگوی »  » نوچمه یلاـکیفوسوئت 
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. دناهتفگ نخس  هراب  نیا  رد  يددعتم  ناققحم  هدش و  نایب  يرایسب  بلاطم  هطبار 
لاجد  » سیاسد زا  مینک و  نایب  یتسرپ » ناطیـش   » اب ار  اگوی »  » طاـبترا كرادـم ، دانـسا و  کـمک  هباـت  میراد  شـالت  رـضاح ، يهلاـقم  رد 

هدرپ ینافرع ، رهاظ  هب  یناطیـش » سوحنم و  میلاعت   » نیا یللملا  نیب  جـیورت  هعاشا و  رد  یناهج » يرنوسامارف   » ینعی ناـمزلارخآ » یلاـمتحا 
؟ دراد ناطیش »  » شتسرپ اب  یطابترا  هچ  اگوی »  » اما میرادرب .

ًاتدمع « Shiva اویش :  » ودنه ههلا  لیلد ، نیمه  هب  و  ( 7  ) دشابیم اگوی »  » يادخ ههلا و  « Shiva اویش : «، » اگوی  » نارادفرط يهتفگ  قباطم 
: دوشیم هدیشک  ریوصت  هب  ییاگوی » نشیتیدم   » ماجنا نیح  رد 

. دشابیم « Yoga اگوی :  » میلاعت دنوادخ  ههلا و  « Shiva اویش : ( » 8)
: دناهدرک ناونع  اویش » شتسرپ   » ار اگوی » میلاعت   » يهفسلف اگوی ،»  » بوتکم عبانم  زا  يدایز  دادعت  هک  نیا  بلاج 

. تسا ناتساب  نایودنه  يادخ  اویش » شتسرپ   » نامه اگوی » ( » 9)
، راکذا داروا ، بلاق  رد  هک  تسا  ناتـساب  نایودـنه  يداحلا  دـنوادخ  اویـش »  » شتـسرپ نییآ  اـگوی »  » هنافـساتم دـش ، رکذ  هک  هنوگ  ناـمه 

هدـننک نارگن  یعقوم  عوضوم  اـما  ( 10  ) تسا هدـش  یهد  نامزاس  صوصخم و …  ياهعامـس  اـهشمرن و  یندـب ، صاـخ  ياهتیعـضو 
: یناطیـش لیجنا   » ینعی ناتـسرپ  ناطیـش  عجرم  باتک  هب  یهاگن  تسا ! ودنه  نییآ  رد  ناطیـش »  » لاثمت نامه  اویـش »  » مینادـب هک  ددرگیم 

يهدنسیون « Anton Szandor Lavey ، » باتکنیارد دیامن . اعدا  نیا  یسررب  هب  يدایز  کمک  دناوتیم  « The Satanic Bible
«Shiva اویش :  » مان «، The Infernal Names یخزود :) یناطیش (  ياهمان   » ثحبم رد  ناهج ، ناتسرپ  ناطیـش  قباس  ربهر  باتک و 
«، ثیلیل «، » ناطیش  » نوچمه يرگید  ياهمان  رانک  رد  ار  نایودنه  ياهههلا  زا  رگید  یکی  و  اویش »  » رتخد « Kali یلاک :  » نایودنه و يههلا 

(: 11  ) تسا هدومن  رکذ  یناطیش  ياهمان  ریاس  و  تس » «، » راتشیا »
! نازیزع هلب  «. Bible The Satanic یناطیـش : لیجنا   » باتک یناطیـش  ياهمان  نیب  رد  يدنه  يههلا  ود  یلاک »  » شرتخد و  اویـش »  » مان

يزیچ دریگیم ، رارق  جـیورت  غیلبت و  دروم  یناحور  شخب و  حرف  یـشزرو  ناونع  هب  و  اـگوی »  » ماـن اـب  هک  هچنآ  دـیا ! هدز  سدـح  تسرد 
تروص اویـش »  » ینعی ناتـساب  نایودنه  یناطیـش  يادخ  شتـسرپ  روظنم  هب  هک  ییاهعامـس  اهشمرن و  تالاح و  راکذا ، داروا ، زج  تسین 

زا ار  یتایح ! يژرنا  دوخ ، صاخ  یندـب  تالاح  راکذا و  داروا و  اب  هک  دـنزومآیم  دوخ  ياهـسالک  یط  رد  اـگوی »  » ناریگارف دریگیم و 
(12 ! ) دنیامن بلط  اویش »  » یناطیش يههلا 

تسا هدش  هتشاذگ  ناشرس  رب  گرزب  یهالک  دنرادن و  ربخ  لاکیفوسوئت  شزرو  نیا  يهدرپ  تشپ  لیاسم  زا  اگوی  ناریگارف  يهدمع  هتبلا 
!( شا يدـنه  معط  اـب  مه  نآ  ناطیـش (  شتـسرپ  زج  يزیچ  دـنهدیم ، ماـجنا  یحور  شمارآ  بلط  روظنم  هب  اـهنآ  هچنآ  هک  دـننادیمن  و 
رد اگوی ، ناربهر  يهدـمع  دـنهدیم ، ناشن  هک  دـنراد  دوجو  ینقتم  دـهاوش  هکلب  ددرگیمن . متخ  اج  نیمه  هب  اـهنت  عوضوم  هتبلا  تسین !

. دناهدوب یناهج » يرنوسامارف   » یناطیش تالیکشت  وضع  ياههبش  چیه  نودب  ای  دناهتفای و  دشر  یناطیش  ياهههلا  دباعم 
: مییامنیم هراشا  روهشم  ناربهر  نیا  زا  نت  هس  هب  هلاقم ، زا  شخب  نیا  رد 

نیرتراذـگریثات و زا  یکی  نیوـن و  يودـنه  نـییآ  ياـههرهچ  نـیرتفورعم  زا  یکی  انـشیرک » اـمار  ( » Ramakrishna  ) انـشیرک امار 
«، اگوی  » هب لاغتـشا  رب  هوالع  تسودنه و  نییآ  رد  هدش  هتخانـش  ياهرهچ  يو  ( 13  ) دشابیم دیدج  رصع  رد  اگوی »  » ناربهر نیرتروهـشم 
هب داد و  راشتنا  دنه  زا  جراخ  هب  ار  اگوی »  » میلاعت هک  دومن  تیبرت  ادـناناکاویویماوس »  » ای اتتودـثاناردنران »  » نوچمه ياهتـسجرب  نادرگاش 
رد يرایـسب  تیبوبحم  زا  دوریم و  رامـش  هب  اگوی »  » بوبحم رایـسب  ناربهر  يهرمز  رد  انـشیرک » امار  ( » 14 . ) دیـشخب یناهج  ياهرهچ  نآ 

. تسا هدوب  رادروخرب  دنه 
رد 50 تشذگ و  رد  روشک  نیا  رد  يدالیم  لاس 1886  رد  دمآ و  ایند  هب  ناتسودنه  یبرغ  لاگنب  يهیحان  رد  يدالیم  لاس 1836  رد  يو 
هدوب و بیشن  زارفرپ و  انشیرکامار »  » يهلاس یگدنز 50  ( 16 ( ) 15 . ) تشامگ تمه  اگوی  جیورت  ودنه و  نییآ  يایحا  هب  دوخ ، رمع  لاس 
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يراد دوخ  تیمها  مک  تاییزج  نیا  هب  نتخادرپ  زا  مالک  يهلاطا  زا  زیهرپ  روظنم  هب  اما  تسا ، هدادـخر  يو  یگدـنز  رد  يددـعتم  عیاـقو 
ودـنه و نییآ  يایحا  رد  یمهم  تاریثات  انـشیرکامار »  » هک تسا  هلأسم  نیا  دوشیم ، طوبرم  هلاقم  نیا  هب  هک  هچنآ  لاح  ره  هب  مییاـمنیم .

بجوم ادـناناکاویویماوس »  » نوچمه ياهتـسجرب  نادرگاـش  تیبرت  اـب  زین  رگید  يوس  زا  تسا و  هتـشاد  اـگوی  نوچمه  نآ  يازجا  جـیورت 
(: 17  ) تسا هدیدرگ  ریخا  نورق  رد  اگوی »  » یناهج راشتنا 

رظن هب  يرورـض  حیـضوت  نیا  رکذ  . ) ریخا نورق  رد  اگوی » میلاـعت   » و ودـنه » نییآ   » فورعم ناربهر  زا  یکی  انـشیرک » اـمار   » زا يریواـصت 
نیا يانعم  دروم  رد  اما  تسا ؛ هدـید  طسو  ریوصت  رد  انـشیرک » اـمار   » تسد رد  ار  رادـخاش » تسد   » تمـالع هلاـقم ، فلؤم  هک  دـسریم 

. ( درک رظن  راهظا  ناوتیمن  نآ  شیامن  زا  انشیرک » امار   » فده تمالع و 
. ریخا نورق  رد  اگوی » میلاعت   » و ودنه » نییآ   » فورعم ناربهر  زا  یکی  انشیرک » امار 

هتـشاد تدارا  یلاک »  » هب رایـسب  هتفای و  شرورپ  یلاک »  » ودنه يههلا  دبعم  رد  انـشیرکامار »  » مینادـب هک  دوشیم  بلاج  ینامز  عوضوم  اما 
: دناهدیمان یلاک » دنزرف   » ار يو  ناققحم ، زا  یخرب  هک  ییاج  ات  تسا ؛

«. یلاک  » ودنه يههلا  هب  انشیرک » امار   » ناوارف داقتعا  هقالع و  ( 18)
. دناهداد انشیرک » امار   » هب ناققحم  یخرب  هک  یبقل  Kali’s Child ؛» یلاک : دنزرف  »

. تسا هدش  قالطا  يو  هب  یلاک »  » هب انشیرکامار »  » ناوارف يهقالع  يهطساو  هب  بقل  نیا 
و اویـش » رتخد   » ناونع هب  ودنه  ياههناسفا  یخرب  رد  هک  یلاک » ! » نازیزع هلب  تسا ؛ انـشآ  ناشیارب  یلاک »  » مان ًالامتحا  مرتحم ، ناگدنناوخ 
Anton  » هک نیا  بلاج  ( 19 ! ) دشابیم ودنه  نییآ  رد  ناطیش »  » زا يرگید  مسجت  تسا ، هدمآ  اویـش » رـسمه   » ناونع هب  رگید  یخرب  رد 

ثحبم رد  ناهج ، ناتـسرپ  ناطیـش  قباس  ربهر  و  یناطیـش » لیجنا  : The Satanic Bible  » باتک يهدنـسیون  « Szandor Lavey
رتخد « Kali یلاک :  » نایودـنه و يههلا  « Shiva اویـش :  » مان دوخ ، باتک  « The Infernal Names یخزود :) یناطیـش (  ياهمان  »

ياـهمان ریاـس  و  تس » «، » راتـشیا «، » ثیلیل «، » ناطیـش  » نوـچمه يرگید  ياـهمان  راـنک  رد  ار  نایودـنه  ياـهههلا  زا  رگید  یکی  و  اویـش » »
(: 20  ) تسا هدومن  رکذ  یناطیش 

«. Bible The Satanic یناطیش : لیجنا   » باتک یناطیش  ياهمان  نیب  رد  يدنه  يههلا  ود  یلاک »  » شرتخد و  اویش »  » مان
بوبحم ربهر  انـشیرک » امار   » هک میباییم  رد  قوف  بلاطم  هب  هجوت  اب  ودنه . نییآ  رد  ناطیـش »  » مسجت نایودنه و  یناطیـش  يههلا  یلاک » »
لوغشم یلاک »  » ههلا ینعی  ودنه  نییآ  رد  ناطیش »  » مسجت شتسرپ  هب  تسا ، هدوب  روهشم  دهز  تضایر و  هب  هک  اگوی »  » نارادفرط يرایسب 

ادـناناکویو یماوـس  دوـمنیم ! راـختفا  دوـخ ، بقل  نیا  هب  دـیمانیم و  ناطیـش » دـنزرف   » رتـهب ریبـعت  هب  اـی  یلاـک » دـنزرف   » ار دوـخ  هدوـب و 
رما نیا  هب  اهنت  وا  ترهش  هتبلا  ( 21  ) تسا هدوب  دنه » يهنابلط  لالقتسا  شبنج   » ناربهر زا  یکی  ادناناکویو ،» یماوس  ( » اتتود ثاناردنران  )
يو ( 22 ! ) دـشابیم ریخا  نورق  رد  اـگوی »  » و اـتنادو »  » ناماگـشیپ زا  یکی  روهـشم و  ياهتیـصخش  زا  یکی  يو  هـکلب  ددرگیمن . دودـحم 

اکیرمآ اپورا و  هب  ار  زیمآزار  لاکیفوسوئت و  شزرو  نیا  داد و  یناهج  یترهش  اگوی »  » هب هک  دوب  یسک  و  ( 23  ) هدوب انشیرکامار »  » درگاش
رد ادـناناکاویو » یماوس   » دـننامه سک  چـیه  هک  تفگ  ناوتب  تأرج  هب  دـیاش  ( 24 . ) دوـمن یفرعم  اهنیمزرـس  نیا  مدرم  هـب  ار  نآ  ود  رب 

اکیرمآ و اپورا ، هب  تسناوتیمن  هدش و  سوبحم  نایودنه  دباعم  رد  اگوی » نییآ  ، » دوبن وا  رگا  تسا و  هتشادن  شقن  اگوی »  » یناهج راشتنا 
نویدـم رـضاح ، نرق  رد  اگوی »  » یناهج تیلوبقم  دراد و  اـگوی »  » ندرگرب یگرزب  قح  يو  لـیلد ، نیمه  هب  دـبای . هار  ناـهج  طاـقن  ریاـس 

تسیو ياهشالت  اهرفس و  اهینارنخس ،
(25)

لالقتـسا حالطـصا  هـب  شبنج  ناربـهر  زا  یکی  ریخا و  نورق  رد  اـگوی »  » ناماگـشیپ زا  یکی  اـتتود ،») ثاناردـنران   ) ادـناناکویو یماوـس  »
دنه و بالقنا  ناربهر  زا  یکی  ادناناکویو » یماوس   » ینعی انـشیرک » امار   » يهتـسجرب درگاش  نیا  مینادب  هک  تسا  بلاج  اما  دـنه . يهنابلط 
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! درادـن دوجو  ینوسام  ياهژل  رد  يو  تیوضع  دروم  رد  یکـش  هدوب و  فورعم  نوساـمارف  کـی  دـیدج ، نورق  رد  اـگوی »  » ناماگـشیپ زا 
هب يددـعتم  عبانم  درادـن و  دوجو  ياههبـش  کش و  چـیه  يرنوساـمارف ، یناطیـش  هورگ  رد  ادـناناکویو » یماوس   » تیوضع دروم  رد  ( 26)

: دناهدرک هراشا  يداحلا  هورگ  نیا  رد  يو  تیوضع 
(27)

لالقتـسا شبنج   » یبالقنا حالطـصا  هب  يهرهچ  و  اگوی »  » ناماگـشیپ زا  یکی  اتتود ») ثاناردـنران   ) ادـناناکویو یماوس   » تیوضع دـهاوش 
. يرنوسامارف یناطیش  تالیکشت  رد  دنه » يهنابلط 

یلاکیفوسوئت ياهشزرو  دیدپون و  ياهنافرع  هک  تسا  مهم  بلطم  نیا  ددرگیم  جارختسا  قوف  تاعالطا  يال  هب  زا ال  هک  یمهم  يهتکن 
يدج مهم و  رایسب  طابترا  دندرگیم ، غیلبت  زین  ینوسام  یناطیش  ياههاگتـسد  يوس  زا  دناهتفای و  یللملا  نیب  ترهـش  هک  اگوی »  » نوچمه

. دنراد تیوضع  يرنوسامارف  یناطیش  تالیکشت  رد  ًاتدمع  زین  اهشبنج  نیا  ناربهر  دنراد و  یناهج  يرنوسامارف  اب 
( وشوا  ) شینجار يرش  ناوگاهب 

رد يرایـسب  نارادفرط  تسا و  هدوب  يدـنه  دـیدپون  ياهنافرع  روهـشم  فورعم و  ياههرهچ  زا  یکی  وشوا »)  ) شینجار يرـش  ناوگاهب  »
ریاس رد  دـنه و  روشک  رد  دومن و  ددرت  یفلتخم  قطانم  رد  دوخ ، رمع  لاس  یط 59  رد  يو  ( 28  ) تسا هدز  مقر  دوخ  يارب  ناهج  رسارس 

هک دنـسانشیم  هدازآ  فوسلیف  فراع و  کی  ناونع  هب  ار  يو  وشوا »  » نارادـفرط دز . مقر  دوخ  يارب  يرامـشیب  نارادـفرط  ناهج ، طاقن 
. تسا هداد  تاجن  تراسا  دیق  زا  ار  اهنآ  هدروآ و  ناغمرا  هب  يدازآ  شناوریپ  يارب 

رحبت زین  وشوا »  » هک تسنیا  ددرگ ، هراـشا  نآ  هب  دـیاب  هک  يرگید  مهم  يهتکن  دـیدپون . ياـهنافرع  فورعم  ياـههرهچ  زا  یکی  وـشوا » »
رد لیلد  نیمه  هب  و  ( 29  ) تسا هدومن  فیلأت  اگوی » ياهزار  : Secrets of Yoga  » ناونع اب  یباتک  یتح  هتـشاد و  اگوی »  » رد یناوارف 

: دریگیم رارق  اگوی »  » میلاعت نارادمدرس  يهرمز 
(30)

میلاعت يالبال  رد  دـنه ، ینافرع  حالطـصا  هب  ربهر  نیا  و  اـگوی »  » بوبحم روهـشم و  يهرهچ  نیا  اـما  وشوا .»  » رثا اـگوی » ياـهزار   » باـتک
ياهيدـیقال اهيدازآ و  رب  يو  دـیکأت  هک  يوحن  هب  تسا ؛ هدرکیم  توعد  داسف  يراب و  دـنبیب و  يدـیقال ، هب  ار  ناـسنا  دوخ ، یناـطیش 

: تسا هدش  هداد  یسنج » ياوشیپ  نهاک و   » بقل يو  هب  هک  هدوب  يدح  هب  یسنج 
(31)

«. اگوی  » يهتسجرب ياههرهچ  زا  یکی  يدنه و  فراع  حالطصا  هب  فوسلیف و  وشوا ،»  » هب یسنج » ياوشیپ  نهاک و   » بقل قالطا 
نیا رد  هک  دندومن  مادقا  كراپوشوا »  » ناونع اب  ییاهناکم  سیسأت  هب  دندرکن و  هدنسب  يو  تامیلعت  اهباتک و  هباهنت  وشوا »  » ناوریپ هتبلا 

فرحنم میلاعت  زا  يوریپ  رگیدـکی و  اـب  ترـشاعم  هب  يدـنب  دـیق و  تراـظن و  هنوگ  چـیه  نودـب  وشوا ،»  » وریپ نارتخد  نارـسپ و  اـهکراپ ،
روهـشم و ياههرهچ  زا  يدادـعت  دـیدومرف ، هظحـالم  هک  هنوگناـمه  بیترت  نیدـب  ( 32 ! ) دـنزادرپیم وشوا »  » یـسنج کسانم  اـب  جوزمم 
هب هجوت  اب  دنتخادرپیم . یـسنج  عورـشمان  طباور  يدیقال و  جیورت  هب  هک  دـندوب  دـسفم  دـساف و  يدارفا  وشوا »  » نوچمه اگوی »  » بوبحم
هب هتساوخان  ای  هتساوخ  نآ ، هب  هدننک  لمع  دارفا  تسا و  یناطیش  یمیلاعت  اگوی ،»  » میلاعت اهنت  هن  هک  میباییم  رد  دیدرگ ، رکذ  هک  یبلاطم 
 ) دندوب تسرپ  ناطیش  ای  میلاعت ، نیا  روهشم  ياههرهچ  ناربهر و  هکلب  دنزادرپیم ، اویـش ) ینعی   ) ودنه نییآ  رد  ناطیـش  مسجت  شتـسرپ 
(. وشوا دننامه  دندوب (  دساف  دسفم و  يدارفا  ای  و  ادناناکاویو ) یماوس  دننامه  دـندوب (  نوسامارف  ای  یلاک ،) وریپ  يانـشیرک  امار  دـننامه 

هلمج زا  ناهج و  رسارس  رد  میلاعت  نیا  هتفای و  شرتسگ  اگوی »  » نارادفرط يهنماد  ریخا ، ياهههد  رد  هنافساتم  لیاسم ، نیا  یمامت  مغریلع 
. تسا هدرک  ادیپ  يدایز  نارادفرط  ناریا ، رد 

هب ار  یناوارف  دارفا  هجوت  تسا و  هدـش  رـشتنم  ناریا  رد  اگوی » میلاعت  ، » نمـشد سیاسد  یگنهرف و  نالوؤسم  یهجوتیب  لیلد  هب  هنافـساتم 
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. تسا هدومن  بلج  دوخ 
« اگوی شناد   » ناونع اب  هلجم  کی  یتح  هک  تسا  هتفر  شیپ  ییاج  ات  تسا و  هدـنامن  دودـحم  اگوی »  » ياهـسالک يرازگرب  هب  اهنت  رما  نیا 

ياهتیعضو یـشزرو ، تاکرح  میلعت  هب  اهنت  روکذم ، يهلجم  هکنیا  رتشیب  فسأت  اما  ( 33 . ) ددرگیم رشتنم  روشک  رد  هناهام  تروص  هب 
هب زین  تسا ، ودنه » نییآ  رد  ناطیش  مسجت   » نامه هک  اویش »  » نوچمه اگوی » ریطاسا   » هب هکلب  دزادرپیمن ، اگوی »  » هب طوبرم  داروا  یندب و 

هداد ناگدـنناوخ  دروخ  هب  ینافرع ، یمیلاعت  ناونع  هب  وشوا »  » نوچمه یفرحنم  دـساف و  دارفا  میلاـعت  دـیامنیم و  هراـشا  طوسبم  تروص 
: زا دنترابع  روکذم  يهلجم  تالاقم  ياهرتیتزا  یخرب  لاثم ، يارب  ( 34 . ) دوشیم

(35 !«. ) وشوا زا  ییاهسرد   » و اگوی »! يهرابرد  وشوا  یهاگآ  سفنت و  !«، » انـشیرک امار  یگدنز  رد  يریـس  !«، » نافرع یِّلََجت  اویـش  صقر  »
راشتنا رد  دوجوم  سیاسد  زا  ًالامتحا  روکذـم  يهلجم  ناگدـننادرگ  هک  دـیآیم  رب  نینچ  روکذـم ، يهلجم  تـالاقم  ناـیب  يهوحن  زا  هتبلا 

. دراد لاکشا  هلأسم  نیا  سفن  لاح  ره  هب  اما  دنرادن ، يربخ  اگوی »  » ناگرزب فارحنا  داسف و  و  اگوی »  » یناهج
تسا رپ  اهیشورف  باتک  ياهناوخـشیپ  هزورما  هکلب  دوشیمن ، قوف  لاثم  هب  دودحم  اهنت  اگوی »  » نوماریپ تاغیلبت  لیـس  هک  دنامن  هتفگان 

اب ار  ییادوب  ودنه و  ریطاسا  دنزادرپیم و  رود  قرش  يدنه و  دولآ  كرـش  ياهنافرع  و  اگوی »  » زا دیجمت  فیرعت و  هب  هک  ییاهباتک  زا 
اهیـشورف و باـتک  نیرتفورعم  رد  مالـسا ، ناـهج  يارقلا  ما  رد  هک  تسیلاـح  رد  رما  نیا  دـنیامنیم ؛ یفرعم  ناگدـنناوخ  هب  باـت  بآ و 

یمهم ثحابم   … نارهت و ، باتک  یللملا  نیب  هاگشیامن  نارهت ، یمالـسا  بالقنا  نادیم  ياهیـشورف  باتک  زا  معا  ناریا  باتک  ياهرازاب 
! دنریگیم رارق  یهجوت  مک  دروم  یمالسا  فراعم  تیودهم و  نوچمه 

غیلبت دروم  اگوی »  » نوماریپ هدـش  هتـشاگن  ياهباتک  زین  روشک  راشتنالاریثک  ياههمانزور  رد  یتح  هک  تسا  هتفرـشیپ  اجنآ  ات  راک  هنافـساتم 
زین نوسامارف  »ي  ادـناناکاویو یماوس   » طسوت هدـش  هتـشون  نورد » تعیبط  ریخـست   » باتک دراوم ، نیا  نیرترابفسات  رد  دـنریگیم و  رارق 

: دریگیم رارق  دیجمت  دروم 
(36)

هب يدنه  نوسامارف  يهدنسیون  ادناناکاویویماوس »  » طسوت هدش  هتـشون  اگوی »  » نوماریپ نورد » تعیبط  ریخـست   » باتک زا  دیجمت  فیرعت و 
نوماریپ یکدنا  ات  تسا  هدادن  تمحز  دوخ  هب  یتح  قوف ، بلطم  يهدنسیون  هنافساتم  . ) روشک راشتنالاریثک  ياههمانزور  زا  یکی  يهلیسو 

مان رهاظ  يهدهاشم  اب  قوف ، بلطم  يهدنـسیون  عقاو  رد  نز ! هن  دراد ، درم  تیـسنج  ادناناکاویو »  » دنادب ات  دنک  قیقحت  ادناناکاویویماوس » »
رد دـش ، رکذ  هلاقم  نیا  رد  هک  یبلاطم  هب  هجوت  اب  تسا )! مناـخ  کـی  يو  هک  تسا  هدومن  روصت  هدروخ و  بیرف  ادـناناکاویو ،» یماوس  »

فیرظ و ياهئطوت  لصاح  ناهج ، ناریا و  رد  ریخا  ياهلاس  یط  رد  یقرـش و …  يدنه ، ياهنافرع  اگوی ،»  » راشتنا جیورت و  هک  میباییم 
یناطیش راکذا  داروا و  دنناوتب  اهنآ  يهطساو  هب  ات  تسا  ناطیش  باحصا  یناهج و  يرنوسامارف  یناطیـش  تالیکـشت  يوس  زا  هدش  باسح 

یهلا و تیونعم  شرتسگ  عنام  وس  کی  زا  هلیـسو ، نیدـب  دـنهد و  نوگاـنوگ  عماوج  دروخ  هب  فاـکتعا ، تیونعم و  ناـفرع ، ساـبل  رد  ار 
( ودنه نییآ  رد  ناطیش  مسجت  اگوی و  يدنه  دنوادخ  اویش ؛ نامه  ناطیش (  شتسرپ  رگید  يوس  زا  دندرگ و  یمالسا 

یناطیـش تیهام  زا  ایند ، رـسارس  رد  مدرم  زا  يدایز  دادعت  هنافـساتم  دنهد . جاور  مدرم  نیب  رد  و …  اگوی »  » نوچمه یمیلاعت  بلاق  رد  ار 
. دننکیم لابند  ار  يو  یناطیش  باحصا  ناطیش و  لایما  نامه  هتساوخان  دنتسین و  ربخ  اب  دیدپون  ياهنافرع  تامیلعت و  ریاس  و  اگوی » »
نیمه ناوـتیم  هک  یتلاـح  رد  هک  دراد  هدـیقع  هکلب  تسین ، یـششک  یـشمرن و  یـشزرو ، تاـکرح  فلاـخم  هلاـقم ، نیا  يهدـنراگن  هتبلا 

اب تاکرح  نیا  ماجنا  رب  دیاب  ارچ  داد ، ماجنا  ودنه  نییآ  رد  اویش  شتسرپ  یناطیـش  راکذا  داروا و  هب  لسوت  نودب  ار  اهشزرو  اهشمرن و 
نوچمه ییاهشزرو  رد  روکذم ، یشزرو  تاکرح  هباشم  مینادیم  هک  نآ  لاح  دیزرو . دیکات  اگوی »  » یندب صاخ  ياهتیعـضو  داروا و 

. دنراد دوجو  کیتسانمیژ 
يهطـساو هب  اـت  دـننکیم  تیلاـعف  ناـهج  رد  يددـعتم  فرحنم  ياـههورگ  دـشابیم ، ناـمزلارخآ  يهرود  هک  رـضاح  رـصع  رد  هنافـساتم 
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يوس هب  ار  مدرم  دـننک و  رود  یهلا  میلاعت  زا  ار  اهناسنا  جـیردت  هب  یبرغ » یقرـش و  دـیدپون ، ياهنافرع   » و اـگوی »  » نوچمه ییاهدـنفرت 
دوخ یهلا  یجنم  زا  لابقتسا  يارب  ار  دوخ  هظحل  هب  هظحل  ناهج  هک  خیرات  ساسح  يههرب  نیا  رد  دنهد . قوس  ناطیش  شتـسرپ  تعاطا و 

رد ادابم  ات  دوب  یناهج ) يرنوسامارف   ) نامزلارخآ یلامتحا  لاجد  ناطیـش و  باحـصا  تاکرحت  بقارم  شیپ  زا  شیب  دیاب  دـنکیم ، هدامآ 
صوصخ هب  یمالسا و  کلامم  يهشیر  هب  هشیت  دنهاوخب  ناطیش  نارای  نیا  یعامتجا و …  یسایس ، یگنهرف ، زا  معا  نوگانوگ  ياهبلاق 
ناناملسم ریاس  ناریا و  میهف  مدرم  تیارد  نامروشک و  نیلوؤسم  صاخ  هجوت  رما ، نیا  دننزب . یمالسا  ناریا  ینعی  روهظ  زاس  هنیمز  روشک 

. دنیامن تمواقم  نمشد ، يهبناج  همه  عیسو و  ياههمجه  نیا  ربارب  رد  دنناوتب  ات  دبلطیم  ار  ناهج 
: ذخأم
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اگوی نییآ  هب  یهاگن 

همدقم

ياهیناماسبان زا  يزورما  ناسنا  تاجن  يارب  یهار  ناونع  هب  هتفای و  ددجم  یتایح  ریخا ، ياهههد  رد  دراد ، هنیرید  ياهنیـشیپ  هچرگ  اگوی 
نوگانوگ للم  ماوقا و  ینید  یلم و  ياهرواب  اب  رهاظ ، رد  اگوی  اریز  تسا ؛ یناـهج  یمومع و  ًاـبیرقت  جاور ، نیا  دوشیم . جـیورت  یحور ،

راـشتنا تسا ؛ هتـشاد  ینوزفازور  شرتسگ  ناریا ، رد  ریخا  ههد  رد  اـگوی  ددرگیم . یفرعم  شزرو ، یعون  ناونع  هب  رتشیب  درادـن و  يزیتس 
داجیا اگوی ، شزومآ  ددـعتم  زکارم  اگوی ، صوصخم  تایرـشن  نامرد ، ای  نافرع و  ای  شزرو  ناونع  هب  اگوی  هرابرد  باـتک  ناونع  اهدـص 

. تسا شرتسگ  نیا  زا  یکاح  همه  اگوی  یشزومآ  ياهرازفا  مرن  ملیف و  دیلوت  اگوی و  هنیمز  رد  یسراف  نابز  هب  ناوارف  ياهتیاس 
زیمآ ماهبا  ییانـشآ  ای  دنتـسین و  انـشآ  ًالماک  نآ  فادـها  ینابم و  هچخیرات ، اب  دـنروآیم  يور  اگوی  هب  هک  یناـسک  ِرتشیب  مدرم  مومع  زا 

زین يراتفر  ياهدمآ  یپ  هک  تسا  تسردان  يداقتعا  ياهانبریز  اهرواب و  دباییم  جاور  ینمـض  روط  هب  اگوی  رد  هچنآ  لاح  نیا  اب  دـنراد .
دوجوم ماهبا  هک  تسنیا  هدنراگن  شالت  دوشیم . انشآ  نآ  فادها  قفا  اگوی و  ياههشیر  ینابم و  اب  یمارگ  هدنناوخ  هتشون ، نیا  رد  دراد .

. دیآ تسد  هب  هراب  نیا  رد  نشور  یهاگن  ددرگ و  فرطرب  اگوی  هنیمز  رد 

هنیشیپ یتسیچ و  شخب 1 ؛

اگوی یتسیچ 

: دراد هشیر  انعم و  هس  هژاو  نیا  تسا  دقتعم  اگوی  هملک  قاقتشا  هرابرد  اتپوگساد 
، تیدوبع ای  نتسویپ  مهب  ندش و  یکی  يانعم  هب   Yojiryoge تغل هشیر و  زا  فلا )

ب)
، رکفت ای  زکرمت  يانعم  هب   Yuj samadhau تغل هشیر و  زا 

ج)
[1 . ] ندرک راهم  نتخاس و  هدامآ  نتفای و  طلست  ندش ، یکی  يانعم  هب   Yuj samyamane تغل هشیر و  زا 

[2  ] تسا  Yoke یسیلگنا هب  هسنارف Joug و  هب  ، Jungere ینیتال هب  غوی ، یسراف ، هب  هشیر  نیا  داعم ل 
. تسا قلطم  ییاهر  ینهذ و  شمارآ  هب  ندیسر  يارب  ینهذ  یمسج و  مظنم  یلمع  شور  اگوی  یحالطصا  رظن  زا 
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: دنکیم فیرعت  نینچ  ار  اگوی  شیوخ  هلاسر  لوا  لصف  رد  اگوی  ارتوس  فلؤم  یلجناتاپ 
[3  ] تسا ینالقع  یناسفن و  ینهذ ، بتارم  فذح  اگوی 

[4 . ] دبای ییاهر  نوریب  ملاع  ياهیغولش  زا  دنکیم  یعس  نورد ، ملاع  هب  شیارگ  اب  یگوی  تسا و  هنایارگ  نورد  یشور  اگوی 
زا يدازآ  يوس  هب  ار  ناسنا  دنچ ، ینونف  بادآ و  اب  دراد  شالت  دزادرپیم و  جنر  درد و  عوضوم  یلمع  هبنج  هب  تسیلمع و  یـشور  اگوی 

[5  ] دنک يربهر  جنر ، یگتفشآ و 

هنیشیپ

. تسا یسانش  دنه  هدیچیپ  لئاسم  زا  یکی  اگوی  شیادیپ 
ینمهرب و تیوـنعم  ثراو  اـگوی  دـندوب  دـقتعم  ناسانـشرواخ  شیپ  لاـس  دـنچ  دراد . لاـس  زا 5000  شیب  یتمدــق  اـگوی  یخرب ، رظن  هـب 
[6 . ] تفای تضایر  ینعی  ساپات  هملک  موهفم  رد  ادو  گیر  ياهدورس  رد  ناوتیم  ار  اگوی  أشنم  ًالوصا  تسا و  نآ  نهک  تنـس  هدروآزاب 

ورین نیمه  هطساو  هب  داهز  نیضاترم و  دنه و  نهک  نوتم  زا  يرایـسب  رد  تسا و  ینهذ  یناسفن و  زکرمت  تردق  زا  یـشان  ترارح  ساپات ،
اهتنم هب  ار  تضایر  ترارح  دزروب و  لاغتـشا  تاجانم  هب  دـیاب  دـَبوم  ینمهرب ، شیاین  نییآ  رد  دنتـشگیم . هریچ  نایادـخ  دارفا و  ریاس  رب 

. تسا هدوب  سفنت  میظنت  مد و  سبح  هداتفایم ، رثوم  یتالاح  نینچ  داجیا  رد  هک  ینونف  زا  یکی  دزیگنا . رب  قایتشا  روش و  هجرد 
زا ضاترم  نآ ، بجوم  هب  هک  دوب  يونعم  يورین  ترارح و  داجیا  يارب  ینادـیواج  تبرـش  ندیـشون  نییآ ، نیا  يرورـض  طیارـش  زا  یکی 

ینطاب ینابرق  مد و  سبح  هلیسوب  يدام  ملاع  زا  ییادج  درجت و  نیا  دوشگیم . انعم  ملاع  هب  هدید  دشیم و  جراخ  يویند  یگدنز  طیارش 
. تسا هدوب  رسیم 

رد دنتـشگ و  قباطم  رگیدکی  اب  تضایر  نونف  ییادو و  ینابرق  ماجنا  رـس  دـندیدرگ و  فدارتم  ینطاب  يرهاظ و  ینابرق  موهفم  جـیردت  هب 
هـضرع نایادـخ  هاـگراب  هب  یناـبرق  نوچمه  ار  شیوـخ  سفن  مه  درکیم و  نایادـخ  راـثن  ار  ینادواـج  تبرـش  مه  دـبوم  یناـبرق ، مسارم 

هک تضاـیر  موسر  بادآ و  زا  ياهراـپ  دنـس ، هرد  نیـشنرهش  ياهندـمت  ضارقنا  ییاـپورا و  دـنه و  ماوقا  موـجه  ماـگنه  [ 7 . ] تشادیم
تیونعم یـساسا  ناکرا  زا  یکی  اگوی  و  [ 8  ] تفای خوسر  عامتجا  نییاپ  ياهرـشق  رد  دـشاب  هتـشاد  اگوی  اب  یهباشم  هجو  دوریم  لاـمتحا 

یناسک هچ  هلیسو  هب  راب  نیلوا  اگوی  بادآ  نونف و  هک  تسا  هدشن  نشور  یبوخ  هب  زونه  [ 9 . ] دیدرگ نآ  صخاش  تافص  زا  یکی  دنه و 
نیا اههناسفا  ریطاسا و  رد  هک  اجنآ  ات  دـننادیم  ارتوس » اگوی   » باتک نیودـت  نامز  زا  رتنهک  ار  اگوی  شیادـیپ  خـیرات  هدـش ، هدرب  راک  هب 

هلاسر اـگوی ، بتکم  یناـبم  يواـح  رثا  نیتسخن  هک  تسنیا  رب  نیققحم  يأر  قاـفتا  اـما  دـنهدیم ، تبـسن  يدـنه  نایادـخ  هب  ار  تاـمیلعت 
. تسا يدنه  فوسلیف  میکح و  یلجناتاپ  هتشون  ( Yoga Sutra « ) ارتوساگوی »

. تسا هدرک  نیودت  هلاسر  نیا  رد  ار  اگوی  نییآ  ینابم  يو 
ینهذ یناسفن و  لاوحا  لیلحت  هیزجت و  هب  طوبرم  نونف  هلسلس  کی  هدنهد  راشتنا  هدنهد و  ماظن  طقف  هکلب  تسین  اگوی  یناب  سـسؤم و  وا 

. تسا اهنآ  رب  طلست  ندناشن و  ورف  قیرط  و 
هتـشر هب  شنیزگ ، زا  سپ  هدروآ و  درگ  هدوب  جـیار  دـنه  نایگوی  نایم  رد  زابرید  زا  هک  ار  نوگاـنوگ  تارظن  تاـمیلعت و  هوبنا  یلجناـتاپ 

نیا شراگن  خیرات  هرابرد  [ 10 [ ؛ تسا هدوبن  اـگوی  بتکم  سـسؤم  هجو  چـیه  هب  هک  دراد  ناـعذا  يو  تهج  نیمه  هب  دروآ و  رد  ریرحت 
. تسا فالتخا  باتک 

دالیم زا  لبق  مود  هدس  هب  قلعتم  ار  باتک  لوا  لصف  هس  اتپوکـساد  دناهتـسناد و  يدالیم  مجنپ  ات  موس  هدـس  ار  نآ  شراگن  ثیک  یبکای و 
، عاونا تیهام ، لوا ، شخب  رد  هدومن  میـسقت  شخب  راـهچ  هب  ار  ارتوساـگوی  بلاـطم  یلجناـتاپ  [ 11 . ] تسین شیب  ياهیـضرف  هک  دـنادیم 
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. دنکیم حرطم  ار  اگوی  هب  ندیسر  ياهشور  ینورد و  تیبرت  اگوی و  لاکشا  فده و 
، لامعا ياهدمآ  یپ  ینهذ ، ياهیناشیرپ  نایب  هب  اذل  تسیهداماس و  هب  ندیسر  يارب  ياهلیـسو  هک  اگویایرک  هب  دزادرپیم  مود  شخب  رد 
زا هک  یعیبطارف  ياههوق  اهورین و  نوچ  ینورد  ياههبنج  هب  موس  شخب  رد  دزادرپیم . نآ  نتفای  نایاپ  هنوگچ  ندمآدیدپ و  جنر ، تیهام 

ناحیروبا [ 12 . ] دوشیم نایب  هریغ  يدازآ و  ییاـهر و  هار  سفن و  تیعقاو  مراـهچ  شخب  رد  تسا و  هتخادرپ  دـیآیم  تسد  هب  اـگوی  هار 
زا يرگید  نتم  همجرت  باـتک  نیا  اتپوکـساد  رظن  هـب  هـک  لاـثمالا » نـم  صـالخالا  یف  يدـنهلا  لـجنتپ   » ماـن اـب  هتـشون  یباـتک  زین  ینوریب 

هاتوک و یحرـش  هک  تساسایو  رثا  ای  شاهباسایو  ای  ای  شاهباگوی  بتکم  نیا  رگید  مهم  باـتک  [ 13 [ ؛ تسا ارتوساگوی  زا  ریغ  یلاـجناتاپ 
. دشابیم ارتوساگوی  رب  دیفم 

[14 . ] دوشیم هدرمش  اگوی  هفسلف  رد  عجرم  راثآ  زا  هک  يداراش  ياو  او  تات  مان  هب  تشون  اسایو  باتک  رب  یحرش  زین  یتاپ  ساچاو 

يرظن ینابم  شخب 2 ؛

هیهکناس اگوی و 

. تسا هتشاد  جاور  زین  یفسلف  یبتاکم  نآ ، رد  دوجوم  نایدا  دننامه  زابرید  زا  دنه  رد 
. دناهدومن روصحم  بتکم ، شش  رد  ار  بتاکم  نیا  دنه ، ياملع 

. تسا ناودنه  هفسلف  نید و  یساسا  ناکرا  زا  یکی  اهداشیناپوا ، هلمج  زا  نآ  رب  ریسفت  حرش و  ود  هناگراهچ و  ياهادو  هب  داقتعا 
. تسا هیهکناس  بتکم  ودنه ، یفسلف  يرکف و  متسیس  نیرتمهم  نیرتیمیدق و 

رد هک  مسینوم  ای  تدـحو  هب  رواب  فـالخ  رب  بتکم  نیا  دـمآ . اـیند  هب  ادوب  زا  لـبق  نرق  کـی  هک  هلیپک  ماـن  هب  تسیدرف  هیهکناـس ، یناـب 
. تسا راوتسا  ییارگ ،) هناگود   ) تیونث رب  دنکیمن و  لابند  ار  يدحاو  تقیقح  شتسرپ  هدمآ ، اهداشیناپوا 

: دراد دوجو  یلزا  تقیقح  ود  ملاع ، رد  هک  تسنیا  رب  داقتعا  هیهکناس  رد 
هب تسا و  سوسحمان  ییرمان و  هک  انعم  ای  حور  يرگید  دراد و  مان  یتیرکرپ  تسا و  تعیبط  سوسحم و  ملاـع  هک  تروص  اـی  هداـم  یکی 

: دنتسه تلاح  هس  ياراد  اهرصنع  نیا  زا  کی  ره  هک  هدش  بیکرت  هناگادج  رصنع  هس  تسیب و  زا  هدام  دنیوگیم . اشوُروپ  نآ 
، نآ فالخ  رب  هیهکناس  یلو  تسا  دـقتعم  یناهج  یلک  سفن  هب  نمهرب  نییآ  حور ، هرابرد  دومج . تلاح  لاـعف و  تلاـح  یتحار ، تلاـح 

نیا دنراد . دوخ  صوصخم  یتیدبا  لالقتسا و  مادک ، ره  هک  تسا  هتفای  بیکرت  يرامشیب  درفنم  ياهناور  زا  حاورا ، ملاع  هک  دراد  رواب 
. دنتسه اهیتخس  مالآ و  جنر ، راتفرگ  تعیبط ، ملاع  رد  حاورا ،

دـنهدیمن و زیمت  حور  مسج و  ای  اـنعم  هداـم و  نیب  حاورا  نیا  [ 15 [ ؛ تسا یهاگآ  نتـشادن  تفرعم و  مدـع  لهج و  يراتفرگ ، نیا  هشیر 
. دننک یسانشزاب  زیامتم و  هدام ، زا  یبوخ  هب  ار  حور  دنناوتیمن 

دلاوت یپاـیپ ، روط  هب  ریزگاـن  دـشاب و  هداـم  تعیبط و  ياوق  بولغم  هدوب و  مسج  دـنب  دـیق و  رد  هراومه  حور ، هک  دوشیم  ثعاـب  رما  نیا 
. دشاب راتفرگ  خسانت ، ییادیپ و  زاب  هخرچ  رد  هراومه  ددرگزاب و  ناهج  نیا  هب  هرابود  گرم ، زا  سپ  ینعی  دبای ؛

حور و يانعم  دوجو و  هب  تبـسن  یهاگآ  تفرعم و  ندروآ  تسدب  نآ ، زا  تاجن  هار  دشاب ، لهج  يراتفرگ ، جـنر و  هشیر  یتقو  کشیب 
. دوب دهاوخ  هدام  زا  نآ  يزاسادج 

. دوشیم یفرعم  نافرع  ناونع  هب  اگوی  ور  نیا  زا  [ 16 . ] دسریم دیواج  شمارآ  هب  هدش و  فراع  صخش ، یهاگآ ، نیا  ندروآ  تسدب  اب 
؟ تسا هنوگچ  تفرعم  نیا  هب  ندیسر  هار  هک  داد  دهاوخ  خر  شسرپ  نیا  کشیب 
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. تسا اگوی  یهاگآ ، تفرعم و  نیا  هب  ندیسر  هار  هک  تسنیا  قوف  شسرپ  خساپ 
يوس زا  و  [ 17  ] تسیژرنا انارپ و  نامه  عقاو  رد  یهاگآ ، وس  کـی  زا  هک : تسا  هنوگ  نیا  اـگوی  قیرط  زا  یهاـگآ  هب  ندیـسر  یگنوگچ 

. تسا ییاگوی  لامعا  ماجنا  يژرنا ، ندروآ  تسد  هب  هار  رگید 
هفـسلف ياـهيروئت  يدربراـک  یلمع و  هصرع  اـگوی  نیا ، رب  اـنب  دوـشیم . فراـع  دـنکیم و  بسک  يژرنا  لاـمعا ، نیا  ماـجنا  اـب  یگوـی 

ناهج يرظن  ثحابم  هب  لیامتم  یکی  دنتسه ؛ یفسلف  هناگی و  ینییآ  فلتخم  تفص  ود  هلزنم  هب  بتکم  ود  نیا  دیآیم . رامـش  هب  هیهکناس 
[18 . ] دراد یصاخ  هجوت  ینهذ  شزرو  هبقارم و  رکفت و  بادآ و  هب  هک  تسیلمع  قیرط  بلاط  يرگید  یسانش و 

سفن

. تسا نیشنمه  لقع ، نهذ و  يدام ، ندب  اب  هک  دازآ  تسیحور  يدرف ، سفن  اگوی ، یفسلف  بتکم  رد 
. دشابیم رود  ینهذ  تاناسون  ندب و  ياهتیدودحم  همه  زا  تسا و  ضحم  روعش  سفن ، تیهام 

رتکیدزن و سفن ، هب  رگید  زیچ  ره  زا  نوچ  اما  درادـن  دوخ  زا  یکاردا  روعـش و  هک  تسا  ناهج  نیا  هداـم  هیلوا  لوصحم  نیتسخن  نهذ ،
، سفن نیشنمه  نیرتکیدزن  اذل  دوشیم ؛ دنم  روعش  ببس  نیمه  هب  دنکیم  باتزاب  ار  سفن  یهاگآ  دوخ  یلجت ، يورین  اب  تسا  رتسونام 

. تسا نهذ 
كاردا ار  ایشا  تسا  ینورد  سح  کی  هک  سانام  اریز  دسانـشیم  ار  ملاع  يایـشا  دوشیم و  لصتم  ناهج  يایـشا  هب  نهذ ، هلیـسوب  سفن 

يارب یتافرـصت  لخد و  دزاسیم و  روصتم  دوخ ، رد  ار  روبزم  لکـش  نهذ ، دهدیم ، لاقتنا  نهذ  هب  ار  روبزم  تاکاردا  دـنکیم و  یـسح 
روما تخانـش  هب  نهذ  قیرط  زا  سفن  دنتـسین  کیدزن  سفن  اب  نهذ  هزادـنا  هب  کی  چـیه  هک  اجنآ  زا  دروآیم  لمع  هب  اهنآ  يزاس  مولعم 
مولعم يزیچ  ار  دوـخ  وا  دریگیمن و  تروـص  یلاـعفنا  لـعف و  ینوـگرگد و  هنوـگ  چـیه  سفن  دوـخ  رد  نیا  رب  اـنب  ددرگیم  لـیان  ملاـع 

. دنکیم ادیپ  باتزاب  اهنهذ  هدنوش  نوگرگد  ياهدنیارف  رد  سفن  روعش  هکلب  درادیمن 
[19]

ندب نهذ و  اب  سفن  تبسن 

دـنکیم و ادـیپ  ساکعنا  ینهذ ، تفرعم  زا  صاـخ  عون  نآ  رد  هتفاـی و  یکیدزن  تبارق و  نهذ ، اـب  سفن  سفن ، رد  نهذ  تافرـصت  رثا  رد 
لـخد و نآ  اـب  ار  دوخ  سفن ، هک  دوـشیم  ثعاـب  تبارق  نیمه  دوـشیم . رهاـظ  نهذ  رد  سفن ، ریوـصت  هنییآ ، رد  ءیـش  ساـکعنا  دـننام 
، دلوت ینعی  یگدنز  لحارم  دننام  ییاهدادیور  هک  درادنپیم  سفن  ور  نیا  زا  دنادب ؛ یکی  دننامه و  ینهذ ، ياهيزاس  مولعم  اهفرصت و 
لیخت و دوشیم و  رادیب  دـباوخیم ، هک  تسا  سفن  نیا  ییوگ  هک  دـماجنایم  اجنآ  دـب  راک  دـیآیم . دـیدپ  وا  رد  گرم ، داسف و  دـشر ،

اما سفن ؛ هن  تسا  نهذ  ياـهراک  نیا  تسا و  ینهذ  ینامـسج و  ياهدادـیور  همه  زا  رتارف  سفن ، هک  تسنیا  تـیعقاو  یلو  دـنکیم  هریغ 
ببـس طـلغ ، ياـهتشادرب  نیا  دراد . ار  نوگاـنوگ  ياـهتلاح  نیا  شدوـخ  هک  دـسریم  رظن  هب  نهذ ، اـب  سفن  تـبارق  رطاـخ  هـب  طـقف 

[20 . ] دوشیم ییاهتفآ 
: زا دنترابع  اهتفآ  نیا 

سفن ریغ  ای  درادنپیم و  يدمرـس  رادیاپ و  ار  اهنآ  اطخ  هب  وا  دنریذپانف و  رادـیاپان و  هک  يروما  هرابرد  لهج  بذاک و  اطخ ، تفرعم   - 1
. دریگیم سفن  ياج  هب  ار 
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. تسا دننامه  یکی و  لقع  نهذ و  اب  هک  دنکیم  روصت  هابتشا  هب  سفن  هک  يروط  هب  اطخ  كاردا  ای  بذاک  تفایرد   - 2
ادیپ ار  نآ  زا  رارف  هار  دـنک و  يرود  تسا  روآدرد  هچره  زا  ات  دـشوکیم  سفن  درد . زا  زیرگ  ترفن و  و  توهـش )  ) تذـل هب  قایتشا   - 3

. دیامن
تقـشم جنر و  ناسنا  يارب  دوشیم  راچد  اهنآ  هب  سفن ، هک  تفآ  جنپ  نیا  دراد . دوجو  تاقولخم  مامت  رد  هک  گرم  زا  يزیرغ  سرت   - 5

ییاهر و ینورد و  شیاسآ  نطاب و  شمارآ  اهجـنر ، نیا  ندودز  اب  اگوی  [ 21 [ ؛ دنکیم بلـس  ناسنا  زا  ار  شیاسآ  هراومه ، دنیرفآیم و 
تساجنیا دنزیم . سپاو  ار  ینهذ  ياهيزاس  مولعم  اهفرـصت و  همه  دنکیم و  راهم  ار  ندب  نهذ و  ياهتیلاعف  اگوی  دروآیم . يدازآ 

. دباییم تسد  قلطم  شمارآ  هب  دسانشیم و  زاب  ندب ، نهذ و  زا  ار  دوخ  زیامت  سفن ، هک 

خسانت

یندب زا  دراد ، دوجو  حور  مسج و  نیب  هک  یقـشع  هقالع و  هب  رظن  سفن ، هک  تسانعم  نیا  هب  خـسانت  دـنراد . رواب  خـسانت  هب  اگوی  ناوریپ 
هک ارچ  تسناد  اهودـنه  هب  قـلعتم  ار  هیرظن  نـیا  ناوـتیم  یخیراـت  رظن  زا  دوـش . يرگید  ندـب  دراو  یناـمز ، هلـصاف  نودـب  دریمیم ، هـک 

خـسانت هب  داقتعا  رد  هشیر  هک  دوشیم  حرطم  امراک  مان  هب  ياهیرظن  اگوی  یفـسلف  بتکم  رد  دنراد . هراشا  نآ  هب  ادو  گیر  اهداشیناپوا و 
ندـش هدـیئاز  هرابود  تلع  رادرک ، ای  همرک ، اذـل  دـسریم . روهظ  هب  یگدـنز  نارود  یط  رد  هک  تسا  یناسنا  لامعا  هریجنز  امراک  دراد .
کی یگدنز  رد  رادرک  زا  يرثا  نیرتکچوک  هک  ینامز  ات  تسا و  رگید  یناگدنز  تلع  دوخ  یناگدـنز ، کی  رد  رادرک  هک  اریز  تسا ،

دوریم دیآیم و  نادرگرس  يویند ، یگدنز  هریاد  رد  تسییادیپ و  زاب  خسانت و  هخرچ  ینعی  هراسمس ؛ شوختسد  درف  نآ  تساج ، هب  درف 
اهودنه رکفت  خیرات  لوط  رد  خسانت  هیرظن  دراد . نآ  رد  اهناسنا  لامعا  يویند و  روما  ایند ، هب  هراشا  امراک  هنوگ ، نیدـب  ددرگیم . زاب  و 
. دناهتسناد يرابجا  يرهق و  يرما  ار  خسانت  بتاکم ، نآ  مامت  نکل  هتشگ  یتارییغت  شوختسد  اگوی  هلمج  زا  ددعتم  بتاکم  بلاق  رد 

حور زیامت  دنکیم  یعـس  یگوی  دهدیم . خر  يدام  مسج  اب  سامت  رثا  رد  ناسنا ، حور  ندـش  هدولآ  تلع  هب  خـسانت ، امراک ، نوناق  رب  انب 
[22 . ] دبای تاجن  ییادیپ  زاب  هخرچ  نیا  زا  و  دنک ) یهاگآ  بسک  ینعی   ) دسانشزاب ار  مسج  زا 

جنر

. تسا فورعم  يدنه ، ياهنییآ  رد  هک  تسا  یناهج  جنر  عوضوم  اگوی  ینابم  هلمج  زا 
: دنیوگیم

جنر زین  تاکاردا  ساوح و  تسا و  جـنر  عضوم  مسج  دوخ  تسین . يزیچ  جـنر ، زج  مسج ، مامتو  تسیماکان  زا  ولمم  یناف ، راـگزور  نیا 
ار رـشب  هک  یجنر  يراتفرگ  بالجنم و  زا  ار  نتـشیوخ  دیاب  بیترت  ره  هب  سپ  دنا ؛ تقـشم  یماکان و  نتـسبآ  مه  ذیاذل  دنروآیم ، راب  هب 
حور و نیب  کیکفت  هب  تبـسن  یهاگآ  تفرعم و  جنر ، نیا  زا  يدازآ  اگوی  بتکم  رد  ییاهر  هب  لین  يدازآ و  هار  میهد . یـصالخ  هتفرگ 

[23 [ ؛ تسا هدام 

یسانشناور یعون  اگوی ،

. تساگوی رد  میهافم  نیرتمهم  زا  یکی  یهاگآ 
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شالت اهیگتفرگ  نیا  ندرک  زاب  يارب  دربیم و  یپ  دوخ  ندـب  یکیزیف  ياـهیگتفرگ  هب  دوخ و  نورد  فشک  هب  ناـسنا  یهاـگآ ، نیا  اـب 
. دنکیم

گنهامه ار  ود  نیا  اگوی  نیرمت  ندب . هژیوان  لکـش  نهذ ، تسا و  نهذ  هژیوان  لکـش  ندب ، دنریذپان . ییادـج  رگیدـکی  زا  نهذ  مسج و 
. دنکیم

متـسیس نیب  ار  مزال  ینومراه  یگنهامه و  اگوی  هک  تسور  نیا  زا  دراد . ینالـضع  ياههدـقع  اب  یکیزیف  تقباطم  کی  یناور ، هدـقع  ره 
. دراذـگیم ریثات  مادـنا  یلخاد و  ياهمتـسیس  رب  میقتـسم  تروص  هب  یگنهاـمه  نیا  دـنکیم و  داـجیا  یلخاد  هحـشرتم  ددـغ  باـصعا و 

[24 . ] داهن مان  یسانشناور  ار  اگوی  ناوتیم  هک  تسور  نیا  زا  ناسنا . ینهذ  یناور و  تخانش  ینعی  اگوی  هب  شیارگ 

اهارکاچ اهيدان ، اهندب ، ندب : يژرنا  متسیس 

. دشابیم دبلاک  ای  ندب  تفه  ياراد  ناسنا  هک  تسنیا  رب  هدیقع  اگوی  رد 
: زا دنترابع  اهندب  نیا 

ندب زا  ریغ  ناسنا ، نیا  رب  انب  یناورین . ندب  یناهیک و  ندب  یناحور ، ندب  ینهذ ، ندب  ياهراتـس ، ای  يرتخا  ندـب  يریثا ، ندـب  يدام ، ندـب 
كرد لباق  يرهاظ  ساوح  اب  اما  دراد  تیعقاو  هک  تسیرگید  يوت  رد  وت  ياهدـبلاک  ياراد  دوشیم ، كرد  یکیزیف  ساوح  اب  هک  يداـم 

. تسا میقتسم  طابترا  رد  یکیزیف  ندب  اب  تسیصاخ و  گنر  لکش و  يژرنا ، ياراد  اهنآ  زا  مادک  ره  دنتسین .
نیرتنییاپ تسا  کیدزن  یکیزیف  ندـب  هب  هک  يرتا  ندـب  الثم  دراد ؛ صاخ  یـسناکرف  صوصخم و  تاشاعترا  قوف ، ياهندـب  زا  کی  ره 

. دوشیم رتالاب  رتشیب و  نآ  يژرنا  ياهسناکرف  مینک  ادـیپ  یـسرتسد  يرتالاب  ياهندـب  هب  نازیم  ره  هب  دراد . سناکرف  رظن  زا  ار  شاـعترا 
ره یهاگآ  دباییم . شیازفا  ندب  هب  طوبرم  ياهسناکرف  دشاب ، دشر  هب  ور  ناسنا  هاگ  ره  دنتـسه و  يژرنا  زا  یـصقر  اهندـب  زا  کی  ره 
هب رداق  هک  یـسک  یلو  دننکیم  ذوفن  رگیدـکی  رد  فلتخم  ياهندـب  يژرنا  جاوما  تاشاعترا و  دراد . یگتـسب  تاشاعترا  نازیم  هب  یندـب 

دوشیم مه  رگید  شخب  ود  لماش  يژرنا  ندب  زا  ریغ  ندـب  يژرنا  متـسیس  [ 25 . ] دهدیم صیخـشت  ار  اهنآ  نایم  توافت  دشاب  اهنآ  ندید 
: دوشیم شخب  هس  لماش  لصا  رد  ندب  يژرنا  متسیس  اذل  اهارکاچ ، يرگید  اهيدان و  یکی 

يراجم يژرنا و  ییرمان  زکارم  ام  ندب  رد  [ 26 . ] يژرنا زکارم  ای  اهارکاچ  يژرنا  ياهلاناک  ای  اهيدان  يژرنا  ياهندب  ای  فیطل  ياهندـب 
دح رد  هک  دنـشابیم  ناسنا  ییاروام  دـُعب  رد  ییاـهراتخاس  اـهيدان  دوشیم . هتفگ  يداـن »  » اـهنآ هب  هک  دـنراد ، دوجو  يژرنا  یکیزیفاـتم 

. دناهتفرگ رارق  یبصع  متسیس  اهارکاچ و  طسو 
یبصع متـسیس  هب  دـناوتب  ات  دـباییم ، لیدـبت  رییغت و  ياهنوگ  هب  اهيدان  طسوت  اهارکاچ ، هب  يدورو  ییاروام  ياـهيژرنا  هک  اـنعم  نیدـب 
یلـصا اهنآ  يات  هدراهچ  هک  دراد  دوجو  يدان  ( 72000  ) رازه ود  داتفه و  ناسنا  ندـب  رد  اهتیـسیزیفاتم  زا  یخرب  داقتعا  هب  دوش . لقتنم 

. دنتسه
. تسا انموشوس »  » و الاگنیپ » «، » ادیآ  » يدان هس  ناسنا ، ندب  ياهيدان  نیرتمهم 

نیا دراد . دادتما  الاب  فرط  هب  ًامیقتـسم  تارقف  نوتـس  زکرم  رد  انموشوس  دنراد . دادتما  زغم  هقاس  ات  تارقف  نوتـس  ياهتنا  زا  يدان  هس  نیا 
. تسا قبطنم  عاخن  يزکرم  لاناک  رب  يدان 

نوتس تمـسق  نیرتالاب  ات  هدش ، هدینت  مه  رد  تلاح  نیمه  هب  دنراد و  عطاقت  مه  اب  فلاخم  ياهتهج  رد  عاخن  فارطا  رد  الاگنیپ  ادیآ و 
ياهتیلاعف باصعا ، نیا  دنشابیم . کیتاپمساراپ  کیتاپمس و  یبصع  ياهمتسیس  یحور  ياهل  داعم  اهيدان  نیا  دنباییم . همادا  تارقف 

. دنکیم لرتنک  ار  يدود  تاکرح  ددغ و  حشرت  اذغ ، مضه  بلق ، نابرض  دننام  یکیزیف  دبلاک  يداراریغ 
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یکیرحت رثا  اهتیلاعف  نیا  رب  کیتاپمـس  متـسیس  هک  یلاـح  رد  دراد  هدـنرادزاب  رثا  اـهتیلاعف  نیا  رب  کیتاپمـساراپ  متـسیس  یلک  روط  هب 
نوخ و شدرگ  سفنت ، تعرـس  بلق ، نابرـض  کیتاپمـس  ندش  لاعف  اب  سرتسا  ماگنه  رد  لاثم  يارب  دربیم . الاب  ار  اهنآ  تعرـس  هتـشاد ،

شهاک قازب  حشرت  هدور و  هدعم و  تاکرح  هلمج  زا  شراوگ  هاگتسد  تیلاعف  لاح  نیمه  رد  اما  دباییم . شیازفا  یبصع  متـسیس  تیلاعف 
. دنکیم ادیپ 

. تسا کیتاپمس  یبصع  متسیس  اب  طابترا  رد  الاگنیپ  يدان  درکلمع  دنکیم و  لمع  کیتاپمساراپ  یبصع  متسیس  اب  طابترا  رد  ادیآ  يدان 
. دنتسه طابترا  رد  مدزاب ) مد و   ) سفنت اب  ینیب  ياهخاروس  قیرط  زا  مهم  يدان  هس  نیا 

يرکف و ياهراک  يارب  ناسنا  تلاح  نیا  رد  تسا ، لاعف  ادیآ  يدان  دریگیم ، ماجنا  ینیب  پچ  تمس  خاروس  قیرط  زا  سفنت  هک  یماگنه 
تلاح نیا  رد  تسا ، لاعف  ـالاگنیپ  يداـن  دریگیم  ماـجنا  ینیب  تسار  تمـس  خاروس  قیرط  زا  سفنت  هک  یماـگنه  دراد . یگداـمآ  ینهذ 
دوجو ینهذ  يهبنج  اب  ادیآ  یکیزیف و  يهبنج  اب  الاگنیپ  سپ  دراد . یگدامآ  ینامسج  تیلاعف  يارب  تسیکیزیف و  يورین  زا  راشرـس  ناسنا 

. تسا طابترا  رد  ناسنا 
لقتنم ندب  يژرنا  زکارم  هب  تفایرد و  ار  تایح  امیقتـسم  دـنرداق  الاگنیپ  ادـیآ و  دراد . هدـننک  مرگ  رثا  الاگنیپ  هدـننک و  کنخ  رثا  ادـیآ 

. دننک
لمع ینزوس  بط  هیبـش  هنیمز  نیا  رد  اـهنآ  دـنرثوم  يژرنا  ياـهلاناک  يزاـسکاپ  شیـالاپ و  يارب  اـگوی  درک  يزاـسکاپ  دـیاب  ار  اـهيدان 

[27 . ] دزاسیم لداعتم  دنیوگیم  انارپ  نآ  هب  هک  ار  ندب  يژرنا  كاپ و  ار  اهلاناک  اگوی ، یسفنت  ياهنیرمت  دننکیم 

انارپ

. تسا ناسنا  ناهج و  رد  هتفهن  ياهيژرنا  لصحام  [ 28  ] تسیمئاد تکرح  يانعم  هب  هک  انارپ 
. تسا سفنت  نآ ، يرهاظ  هولج  هدوب و  ناسنا  بلق  انارپ  زکرم 

ياهمرف مامت  رگنایامن  اـنارپ  [ 29 . ] دـبایب ندیـشیدنا  تردـق  یگدنزرـس و  ندـب ، دوشیم  ثعاب  هدـش و  ندـب  دراو  اوه  هارمه  ًابلاغ  اـنارپ 
تفاـیرد اـنارپ  نآ  زا  هک  تسییاـههار  زا  یکی  سفنت  تساوه و  يژرنا ، ياـهمرف  زا  یکی  دوشیم . رهاـظ  فلتخم ، جاوما  رد  تسیژرنا و 

ار انارپ  امیقتسم  الاگنیپ  ادیآ و  دشابیم و  بذج  لباق  ناسنا  يارب  هک  دراد  انارپ  جاوما  هب  یگتسب  يدوجوم ، ره  یهاگآ  حطـس  مینکیم .
. دننکیم هیلخت  نوریب  هب  مدزاب  هارمه  هب  ار  یمس  داوم  دنریگیم و  سفنت  قیرط  زا 

هب عورـش  اگوی  ناققحم  نادنمـشناد و  زا  لکـشتم  يدایز  ياههورگ  دـش ، حرطم  برغ  رد  نآ  يژرنا  ینیلادـنک و  عوضوم  هک  یناـمز  زا 
. دناهدرک دوخ  ياههاگدید  لیمکت 

تابثا هب  یهاگشیامزآ  یملع و  تاقیقحت  هلیسو  هب  ینزوس  بط  رد  اهنیدیرم  اهارکاچ و  اهيدان ، انارپ ، دوجو  هک  دننکیم  راهظا  یخرب 
. تسین تسرد  ینخس  نینچ  دمآ  دهاوخ  اگوی  دقن  تمسق  رد  روطنامه  اما  [ 30  ] هدیسر

ینیلادنک

قیمع و كاردا  ینامرد ، دوخ  بجوم  هک  ام  رد  هتفهن  يورین  هب  تسا ، رام  نوچ  هدز  هربمچ  يانعم  هب  تیرکـسناس  نابز  رد  هک  ینیلادنک 
نوناک هک  تساهراهدالوم  يارکاـچ  نورد  رد  هدـش  هتـشاذگ  هعیدو  هب  يژرنا  ینیلادـنک ، یتراـبع  هب  دراد . هراـشا  دوشیم ، قـالخ  غوبن 

. تسا نانز  رد  محر  ندرگ  هیحان  رد  نادرم و  رد  تلآ  دعقم و  نیب  هطقن  رد  ياهتفخ 
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رد [ 31 [ ؛ دـنکیم دوعـص  الاب  تمـس  هب  اـنارپ  تأـیه  رد  اـنموشوس  يداـن  قیرط  زا  ددرگیم ، دازآ  دوخ ، عبنم  زا  يژرنا  نیا  هک  یماـگنه 
رب میناوتیم  هک  مینادـب  دوشیم و  لـصاح  نورد  زا  صخـش  ره  یعقاو  تردـق  هک  میوش  هجوتم  اـم  هک  تسنیا  رب  دـصق  اـگوی  ینیلادـنک 

، یتردـق نینچ  وـترپ  رد  میـشاب . هتـشاد  ناـنیمطا  دوـخ  ندـب  رد  يژرنا  حور و  ناـیرج  رب  هدرک و  هـیکت  تالـضع  يورین  زا  رتارف  یتردـق 
: درک هصالخ  هملک  کی  رد  ناوتیم  ار  اگوی  ینیلادنک  هفسلف  دوشیم . لیدبت  یگدنز  هویش  هب  یقرت  تفرشیپ و 

يارب هناهاگآ  یمیمـصت  صخـش ، دوشیم و  لکـشم  نداد  همادا  هک  یماـگنه  نیرمت ، ره  ماـجنا  رد  هک  اـنعم  نیا  هب  ندرک ؛» یگداتـسیا  »
. دنکیم نوگرگد  ار  دوخ  یگدنز  هتفای و  تسد  تسه  هچنآ  زا  رتالاب  ياهلحرم  هب  دریگیم ، ندرک  یگداتسیا  نداد و  همادا 

. دشاب کچوک  رایسب  يداعبا  رد  ام  یگدنز  دامن  دناوتیم  اگوی ، ینیلادنک  رد  ینیرمت  ره  تقیقح ، رد 
. دننیبیم یمیقتسم  طابترا  يو  ندرک  یگدنز  هنوگچ  زومآراک و  کی  طسوت  نیرمت  ندش  ماجنا  یگنوگچ  نایم  اگوی  ینیلادنک  ناداتسا 

لداعتم ار  ددـغ  متـسیس  هدرک ، تیوقت  ار  یبصع  متـسیس  دـناوتیم  دوش  ماجنا  مظنم  موادـم و  روط  هب  اگوی  ینیلادـنک  رگا  دوشیم  هتفگ 
زکرمتم سفنت  مادنا و  تیعـضو  تانیرمت  رب  اگوی  یمومع  نونف  هک  یلاح  رد  دروآرد . لرتنک  تحت  ار  تاساسحا  نهذ و  يژرنا  هدومن و 

[32 [ ؛ تسا هدرب  ولج  هب  ماگ  کی  ار  نآ  هرمزور ، ياهتیلاعف  هب  اگوی  ندرک  دراو  اب  ینیلادنک ، دنتسه ،

اهارکاچ

ای شهاک  ار  نآ  ژاتلو ، لّدبم  کی  دننام  هدرک ، تفایرد  ار  یناهیک  يانارپ  هک  دنتسه  يژرنا  زا  یتردق  رپ  رایسب  فیرظ و  زکارم  اهارکاچ 
اهدرکلمع يارب  ار  انارپ  هک  روطنامه  یناور  زکارم  نیا  دنهدیم . رارق  ندب  فلتخم  ياهتمـسق  اهناگرا و  رایتخا  رد  دنهدیم و  شیازفا 

رترب ياهییاناوت  ندرک  رادیب  يارب  ياهشام  ناونع  هب  دنناوتیم  تبسن  نامه  هب  دنهدیم ، رارق  هدافتسا  دروم  ندب  صخشم  ياهتمـسق  و 
. دشابیم ارکاچ  تفه  اهنآ  نیرتیلصا  یلو  تسه  یهوبنا  ياهارکاچ  یمدآ ، ندب  رد  [ 33 . ] دنور راک  هب  رتقیمع  ياهیهاگآ  و 

ریثات نینچمه  اهناگرا و  نیا  درکلمع  رد  اهرکاچ  نیا  تاریثات  دراد . ندـب  ياهناگرا  زا  يرـس  کی  اـب  میقتـسم  یطاـبترا  ییارکاـچ  ره 
. تسا ام  یناور  یحور و  درکلمع  رد  یشخب 

ارکاچ فیاظو 

: هلمج زا  دنراد  یفیاظو  اهارکاچ 
. تساهنآ هدهع  رب  ندب  فلتخم  ياهشخب  رد  یتایح ) يژرنا   ) انارپ عیزوت  شراوگ و  بذج ، ( 1

هلیـسو هب  زیر  نورد  ددغ  دـنراد . هدـهع  رب  ار  نآ  فلتخم  ياضعا  ینامـسج و  دـبلاک  ندرک  راک  تسرد  تیلوؤسم  تیوقت و  لرتنک ، ( 2
ار زیر  نورد  ددغ  ناوتیم  یلـصا  ياهارکاچ  يراک  تسد  لرتنک و  اب  دـنریگیم . يژرنا  دـنوشیم و  میظنت  یلـصا  ياهارکاچ  زا  یـضعب 

. دنتسه اهارکاچ  ندرکن  راک  بوخ  زا  یشان  يدودح  ات  اهیشوخان  زا  يدایز  دادعت  درک . راهم  ای  کیرحت 
. دنتسه یناور  ياهدادعتسا  زکارم  اهارکاچ  زا  یضعب  ( 3

يارب تسد  فک  ياهارکاچ  لاثم  يارب  دوش . صاخ  یناور  ياهدادعتسا  نتفای  هعسوت  ثعاب  تسا  نکمم  صاخ ، ياهارکاچ  يزاس  لاعف 
. دنتسه اهارکاچ  نیرتنما  نیرتناسآ و  ندرک ، لاعف 

هلاه فیطل ، ياهيژرنا  ندرک  ساسحا  رد  ار  دوخ  ییاناوت  دناوتیم  درف  دنراد  رارق  اهتـسد  فک  زکرم  رد  هک  ییاهارکاچ  ندرک  لاعف  اب 
. دوشیم ماجنا  یگداس  هب  ندرک  زکرمت  اب  راک  نیا  دهد . هعسوت  ینوریب  هلاه  یتسردنت و  هلاه  ینورد ،
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ارکاچ يزاس  لاعف 

لاس دنچ  ات  هام  دنچ  یط  تراهم  بسک  هب  زاین  دنتـسه و  هژیو  ددعتم و  دنزاس  لاعف  ار  زکارم  نیا  دـناوتیم  هک  ییاهکینکت  تانیرمت و 
. تسا

. تسا یحور  ياهتردق  يانعم  هب  دوشیم و  هدیمان  یهدیس  ای  تمارک  اهارکاچ ، يژرنا  ندش  لاعف  زا  لصاح  ياهتردق  ییاناوت و 
. دیسانشب رتهب  ار  ناتفارطا  دوخ و  ات  دنکیم  کمک  اهارکاچ  تخانش 

مادک ره  درکراک  گنر و  اهارکاچ ، عاونا 

رب اههچیهام  يدـنب و  ناوختـسا  يور  رب  نآ  ییاراک  تسا و  زمرق  ارکاچ  نیا  گنر  تسا ، دـعقم  کیدزن  رد  هک  اراهدالوم  يارکاـچ   - 1
. تسا یسنج  ياهتیلاعف  یسنج و  ياهمادنا  يور  رب  هیلک  قوف  ددغ  اههیلک و  يور 

، اقب تینما ، یترابع  هب  دـهدیم ؛ شیازفا  صخـش  رد  ار  تینما  سح  دـنکیم و  رایـسب  ار  يراوتـسا  اقب و  يرادـهگن ، ارکاچ  نیا  درکلمع 
دنکیم و سکعنم  ار  صخش  اب  ردام  طابترا  ارکاچ  نیا  نینچمه  ناکم . نامز و  رد  ندوب  رضاح  ندرک و  انب  ییاناوت  هناخ ، لوپ ، طابترا ،

. تسا طابترا  رد  مسج  اب  نینچمه  نیمز و  يور  رب  شندوب  اب  هطبار  رد  صخش  ساسحا  اب 
. دوشیم هداد  ناشن  دراد  طابترا  ارکاچ  نیا  هب  هک  ییاهتمسق  رد  دوشیم  لرتنک  ارکاچ  نیا  هلیسوب  مسج  رد  هک  ییاهشنت 

نوخ راشف  هدور و  يور  رب  نآ  ییاراک  تسیجنران و  ارکاچ  نیا  گنر  تسا ، یلـسانت  تلآ  فان و  ناـیم  هک  اناتـسیهداوس ، يارکاـچ   - 2
. تسا

. تسا تفارش  سح  ای  هنیک  ترفن و  مشخ و  زورب  رد  ارکاچ  نیا  درکلمع 
. تسا یگدنز  گرم و  هطقن  اناتسیهداوس 

. تسا طوبرم  تسیسنج  طباور  اذغ و  هب  طوبرم  هک  یهاگآ  زا  یتمسق  هب  ارکاچ  نیا 
نتشاد يارب  صخـش  ییاناوت  دزاسیم . دونـشخ  ار  وا  يزیچ  هچ  دراد و  زاین  يزیچ  هچ  هب  مسج  هکنیا  تسا و  نورد  اب  ارکاچ  نیا  طابترا 

. تسا ارکاچ  نیا  اب  طابترا  رد  زین  هچب 
لحم تسا و  درز  ارکاچ  نیا  گـنر  دـنیوگیم . زین  يدیـشروخ  هکبـش  يارکاـچ  نآ  هب  تسا و  فاـن  يور  هک  اروپ  یناـم  يارکاـچ   - 3

. تسا يراوخ  تلّذ و  اهتینم و  اجیب ، ياهرورغ  سرتسا ،
. دوشیم شمارآ  داجیا  هیام  ارکاچ  نیا  رد  یمرن  راقو و  تناتم و 

. تسا زاسراک  اههیر  بلق و  يور  رب  تسازبس و  ارکاچ  نیا  گنر  تسا ، بلق  رد  هک  اتاهانآ ، يارکاچ   - 4
زاب اهییابیز  تمس  هب  نتـشاد و  تسود  تمـس  هب  قشع ، تمـس  هب  ار  امـش  بلق  ات  دنکیم  کمک  بلق  ندرک  زاب  هب  ارکاچ  نیا  درکلمع 

. دنک
. تسا زاسراک  دییوریت  یتوص و  ياهرات  يور  رب  تسیبآ و  ارکاچ  نیا  گنر  تسا ، ولگ  تمسق  ریز  رد  هک  اه  دوشیو  يارکاچ   - 5

دناوتیم ندرک  نایب  اجنیا  رد  تسا  ندرک  تفایرد  ندرک و  نایب  هدـنهد  ناشن  ای  نورد  زاربا  تیقالخ و  ندرب  الاب  رد  ارکاچ  نیا  درکلمع 
دننام يرنه  تروص  هب  دناوتیم  نینچمه  دشاب و  دینکیم  ساسحا  هک  يزیچ  ای  دـیهاوخیم و  هک  يزیچ  اب  ندرک  رارقرب  طابترا  قیرط  زا 

. دشاب دوخ  نورد  نایب  يارب  لاکشا  زا  هدافتسا  نادیقیسوم و  کی  یقیسوم  دنمرنه ، یشاقن 
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زاسراک يربونـص  هدـغ  زیفوپیه و  هدـغ  مشچ و  يور  رب  تسیلین و  ارکاچ  نیا  گنر  تسا ، وربا  ود  نیب  ییاضف  رد  هک  انجآ  يارکاچ   - 6
. تسا کمک  موس ، مشچ  ندرک  زاب  هب  ناوارف ، ما ) یت   ) ندرک نشیتیدم  اب  ارکاچ  نیا  درکلمع  دراذگیم . ریثأت  هظفاح ، يور  رب  تسا و 

رارق رـس  هلق  رد  نآ  لحم  تسا و  شفنب  یهاگ  دیفـس و  گنر  ياراد  گربلگ ، رازه  سوتول  ای  جات  يارکاچ  اـی  اراـساهاس  يارکاـچ   - 7
یترابع هب  دـتفایم . قافتا  ارکاچ  نیا  رد  قارـشا  لمع  ناوارف  ندرک  نشیتیدـم  اب  ددرگیم . ندـب  دراو  ارکاـچ  نیا  زا  يدزیا  يژرنا  دراد .

متفه يارکاچ  دـهدیم . ناشن  نامردـپ  اـب  نینچمه  نیمز و  اـب  ار  اـم  طاـبترا  تسا و  طوبرم  ییادـج  یگناـگی و  ساـسحا  هب  ارکاـچ  نیا 
نیا دشاب  هدرک  هبرجت  ار  شردپ  زا  ییادج  ساسحا  یـسک  یتقو  دهدیم . ناشن  ار  تردـق  اب  ام  طابترا  هک  تسا  ردـپ  اب  طابترا  رگنایامن 

. دنکیم هبرجت  ار  اوزنا  ییاهنت و  ساسحا  ددنبیم و  ار  ارکاچ 
دنتـسه و يریثا  دـبلاک  رد  اـهارکاچ  نیا  [. 34 [ ؛ دـنک رارقرب  طاـبترا  دوخ  فارطا  اـب  دـناوتن  دـشاب و  هتفرگ  رارق  ياهتـسوپ  رد  هکنیا  لـثم 

. دشابیم پچ  تمس  هب  نانز  رد  و  تعاس ) ياههبرقع  تهج  رد   ) تسار تمس  هب  نادرم  رد  اهنآ  شخرچ 
نات دبلاک  لخاد  رد  اهنآ  ندرک  فشک  هب  رداق  ینافرع ، بتک  ای  یملع و  بتک  ندرک  هعلاطم  اب  زگ  ره  امـش  ادـناناتکوم : یماوس  هتفگ  هب 

. دوب دیهاوخن 
سولممان فیطل و  هزادنایب  یتیهام  اهارکاچ  نیا  اریز  دننک  تبث  دوخ ، ياههاگتسد  رد  ار  اهارکاچ  نیا  دناهدشن  قفوم  زونه  نادنمـشناد ،

[35 . ] دنراد سوسحمان  و 

یلمع ياگوی  شخب 3 ؛

هراشا

. تسا راوتسا  یگوی  فادها  اگوی و  يرظن  ینابم  هیاپ  رب  یلمع  ياگوی 
اگوی تفگ  ناوتیم  دسریم . دوخ  رظن  دروم  فادها  هب  اهنآ  تیاعر  اب  یگوی  هک  دراد  هراشا  یلامعا  بادآ و  اهشور ، هب  یلمع  ياگوی 

جنر زا  ییاهر  هجیتن  رد  ینهذ و  تیلاـعف  هنوگ  ره  زا  ندـش  يراـع  فدـه  هب  هک  تسیاهتفاـی  ماـظن  یلمع  شور  نآ  رتیمیدـق  ریـسفت  رد 
هب يزورما  یگدنز  یناور  یحور  تالکـشم  عفر  فده  هب  هک  هتفای  شرتسگ  نانچ  اگوی  عاونا  يزورما ، شرگن  رد  هچرگ  دوشیم  ماجنا 

. دوریم راک 

یطارفا ياگوی  هنایم و  ياگوی 

[: 36  ] تسا هدش  حرطم  اگوی  یلک  شور  ود  ًاتدمع  هتشذگ  زا 
داهنـشیپ لد  ياهيدـیلپ  ندودز  يارب  راوشد  نادـنچ  هن  یفیاظو  تسا  هدـمآ  اتیگ  باتک  رد  هک  هنایم  هار  یطارفا . ياگوی  هنایم و  ياگوی 

. دنکیم
دبای طلـست  دوخ  نهذ  رب  دیامن ، زکرمتم  هطقن  کی  هب  ار  دوخ  نهذ  دنیزگ ، تولخ  راومهان  كاپ و  یلحم  رد  دـیاب  یگوی  شور ، نیا  رد 

. دنتیقفوم عنام  ندنام ، رادیب  دایز  ای  ندـیباوخ  دایز  نآ و  رد  طیرفت  ای  ندروخ  رد  طارفا  دراد . هگن  تکرحیب  ار  مسج  ندرگ و  رـس و  و 
رب دنکیمن و  هجوت  یعیبط  ياهزاین  هب  تساسرف ؛ تقاط  یناسنا و  دض  یشور  هدمآ  یلاجناتاپ  هتشون  ارتوساگوی  هلاسر  رد  هک  یطارفا  هار 

ياج هب  مد  سبح  ندب ، كّرحت  ياج  هب  ینیزگ  تولخ  شور ، نیا  رد  دـیامنیم . ررقم  یگوی  رب  ار  یفیاظو  یعیبط  ياههتـساوخ  فالخ 
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شور نیا  رد  هصالخ  دریگیم و  رارق  هجوت ، يدازآ  ياج  هب  هطقن  کی  هب  هجوت  يزرو و  هشیدنا  ياج  هب  راکفا  یشوماخ  یعیبط ، سفنت 
رد یلو  دـنکیم  هجوت  یناسنا  فطاوع  قشع و  هب  هنایم  ياگوی  دوشیم . مدـهنم  ناسنا  ینهذ  ینورد و  تایح  راوشد ، رایـسب  تانیرمت  اـب 

ياگوی رد  اما  تسا  هدمآ  ینطاب  ینابرق  يانعم  هب  اهنت  درادـن و  یهاگیاج  اتیگ  ياگوی  رد  مد  سبح  تسین . يربخ  نآ  زا  یطارفا  ياگوی 
[37 . ] دوریم رامش  هب  اگوی  هناگتشه  لحارم  زا  یکی  یلاجناتاپ  کیسالک 

اگوی شور  ود  نهذ و  ياهتیعضو 

دهدیم خر  نهذ  يارب  یپ  رد  یپ  هراومه و  هک  ینهذ  تافرـصت  تاروـصت و  [ 38 [ ؛ تسا يراد  دوخ  يریگولج و  رب  اگوی  شور  ساـسا 
نهذ لماک  نتخادـنا  راک  زا  اب  تافرـصت  نیا  زا  يریگولج  درب . رـس  هب  جـنر  رد  هشیمه  دسانـشن و  ار  دوخ  تیعقاو  سفن ، دوشیم  ثعاـب 
جنپ دریگیم  دوـخ  هب  نهذ  هـک  ییاهتیعـضو  اـهتلاح و  [ 39 . ] دیـسر دـهاوخ  دوـخ  تقیقح  هـب  سفن  نآ  یپ  رد  دریگیم و  تروـص 

: تسات
رارقیب راوتساان و  . 1

هدومخ هدز و  توخر  . 2
هتفشآ جیگ و  . 3

هدش تیبثت  زکرمتم و  . 4
نیا همه  رد  اگوی  هب  لین  دـننزیم . راـنک  ار  يرگید  کـی  ره  دـنداضتم و  رگیدـکی  هب  تبـسن  تـالاح  نیا  هدـنادرگ  يور  هدزراـهم و  . 5

. تسا نهذ  لماک  فقوت  اگوی و  هب  ندیسر  زاس  هنیمز  هک  تسا  رخآ  هلحرم  ود  اهنت  [ 40 . ] تسین نکمم  تالاح 
يرای لماک  يدازآ  ییاـهر و  يارب  ار  ناـسنا  دوشیم و  ادـیپ  نهذ  رد  هجرد  نیرتـالاب  نیرتشیب و  رد  او » تاـس   » رـصنع هلحرم  ود  نیا  رد 

ود ور  نیا  زا  دوـشیم . هتفگ  یهداـماس  نآ  هب  دوـشیم و  فـقوتم  ینهذ  ياـهتیلاعف  تافرـصت و  همه  مجنپ  تلاـح  رد  [ 41 . ] دناسریم
: دراد دوجو  یلصا  ياگوی  هنوگ 

: دراد مسق  راهچ  دوشیم  ربدت  رکفت و  نآ  رب  هک  یعوضوم  هب  هتسب  لوا  عون  اتان  جارپ  ماسَا  اتان و  جارپ  ماس 
. دوشیم زکرمتم  ههلا  ای  هلا  کی  همسجم  دننام  ینوریب  ناهج  يدام  نشخ  ءیش  يور  رب  نهذ  هک  اکرات  يواس   - 1

. دوشیم زکرمتم  يدام  يایشا  تاوذ  ءیش و  نآ  تیهام  هب  نهذ  هک  اراچ  يواس   - 2
نآ يارب  تاوذ  تیهاـم  یتسیچ و  هجیتـن  رد  دوشیم و  هداد  زکرمت  ایـشا  رهوج  نوچ  يرت  فیطل  يایـشا  يور  رب  نهذ  هک  اد  ناـناس   - 3

. دوشیم راکشآ 
نیا رد  عقاو  رد  دـنادیم . دـننامه  یکی و  نآ  اب  ار  دوخ  سفن  دوشیم و  یگوی  نتـشیوخ  اب  تاذ  مه  ءیـش ، نآ  رد  هک  اتیم  ساـس   - 4

زا سپ  یکی  ار  نیـشیپ  لـحارم  نهذ  یتـقو  تسوا . نتـشیوخ  ناـمه  هدـنناد  سفن  دـباییم و  ار  دوخ  یعقاو  دوخ  اـی  سفن  ناـسنا  هلحرم 
لیان رایع  مامت  ياگوی  اـی  اـتان  جارپ  ماـسَا  هبترم  هب  دوشیم و  دازآ  زیچ  همه  هراـبرد  هشیدـنا  زا  هک  دـسریم  ییاـج  هب  دومن  یط  يرگید 
تاذ هب  مئاق  درجم و  قلطم ، دوجو  زا  هدیسر  ضحم  یهاگآ  روعـش و  هب  سفن  تسا و  ینهذ  ياهتیلاعف  همه  ینایاپ  هطقن  اجنیا  دوشیم .
روط نیا  تسا و  مزال  رایـسب  رمتـسم و  شالت  هلحرم  نیا  هب  ندیـسر  يارب  هتبلا  دهریم . اهجنر  اهدرد و  همه  زا  دوشیم و  دـنمهرهب  دوخ 

تسیـسانشدوخ و يارب  یـشور  اگوی  هک  میـسریم  هجیتن  نیا  هب  دش  هتفگ  هچنآ  ساسا  رب  [ 42 . ] دیـسر نآ  هب  ناوتب  هبـش  کی  هک  تسین 
تیصخش ینهذ  تافرصت  درامشیم . نکمم  دنتسه  ناسنا  جنر  أدبم  هک  ینهذ  تافرصت  نهذ و  نتشاذگ  رانک  هار  زا  اهنت  ار  یـسانشدوخ 

. تسا قلطم  یعقاو و  دوخ  تیصخش و  هب  ندیسر  هیام  اهنآ  زا  ییاهر  دنکیم و  رمتسم  ییادیپ  زاب  نارحب و  راچد  ار  ناسنا 
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اگوی ياهشور 

هراشا

. تسا هتفای  جاور  یفلتخم  ياهتروص  هب  میدق  زا  يونعم  يدرکیور  ناونع  هب  اگوی 
زا کی  ره  عقاو  رد  دوشیم . تفای  اهنآ  هباشم  زین  رگید  ياهگنهرف  رد  هدش و  هتخانش  اگوی  فلتخم  ياهلکش  ناونع  هب  اهدرکیور  نیا 

. تسا ناسنا  فلتخم  ياهتیصخش  اب  بسانتم  اههویش  نیا 
دناهدرمش رب  اگوی  يارب  یلصا  شور  شـش  ور  نیا  زا  [ 43 . ] دوشیم هتفرگ  راک  هب  زین  هتخیمآ  یبیکرت و  تروص  هب  هویـش  دـنچ  هاگ  هتبلا 

[: 44]

تاوصا ياگوی  ای  اگوی  هرتنم   - 1

لماوع زا  ادـص  ياهشاعترا  دوشیم . هدافتـسا  رکف  یلاعت  زکرمت و  داجیا  يارب  صوصخم  تاوصا  تالمج و  تاملک ، اگوی  عون  نیا  رد 
[45 [ ؛ تسا زکرمت  لوصح  رد  رثؤم 

بوخ لامعا  ياگوی  ای  اگوی  همرک   - 2

ریظن تسیمومع  تامدـخ  ياتـسار  رد  هک  دوشیم  هناتـسود  عون  ياهتیلاعف  عاونا  لماش  تسا و  هارمه  ییارگ  نورب  هیحور  اـب  اـگوی  نیا 
. هریغ يزرواشک و  يرو ، هشیپ  يزاون ، نامهم  یمومع ، ياهشزومآ  ییاپرب  ناتسرامیب ، سیسأت 

صالخا ياگوی  ای  اگوی  یتکهب   - 3

زیمآدجو و راعشا  ریمازم ، اهاعد ، ریظن  نوگانوگ  ياهتروص  هب  ادخ  رب  زکرمت  ادخ و  شیاتس  يدابع  يونعم و  مسارم  اگوی  عون  نیا  رد 
. تسا حرطم  هناصلاخ  راکذا 

قـشع ياگوی  هب  نآ  زا  هاگ  دننادیم . رترب  یتردق  اب  داحتا  اب  ناسنا  لیامت  رد  ار  نآ  هشیر  اگوی  یتکهب  یتخانـش  هعماج  هیجوت  رد  یخرب 
[46 . ] دوشیم ریبعت 

تفرعم ياگوی  ای  اگوی  انانج   - 4

نیا لصاح  دوشیم . دـیکأت  دوخ  تشرـس  یتسه و  هرابرد  هعلاطم  زین  اهنآ و  رد  يرگنفرژ  سدـقم و  ياههتـشون  هعلاطم  رب  اـگوی  نیا  رد 
یـساسا تیعقاو  قلطم  تقیقح  نیا  دراد . دوـجو  تخانـش  لـباق  ریغ  یلزا و  قـلطم  تقیقح  رذـگدوز ، ناـهج  يوـسارف  هک  تسنیا  شنیب 

. تسا ألخ )  ) اتاینوش مان  هب  ادوب  رد  نمهرب و  مان  هب  ودنه  نییآ  رد  هک  تسا  نمتآ )  ) اهناسنا دوجو 
« منمهرب نم   » تروص هب  اهداشیناپوا  هکینرادـهیرب  نوچ  یـسدقم  نوتم  رد  هک  تسا  نمهرب  نمتآ و  یگناگی  داـحتا و  ناـمه  بلطم  نیا 

[47 [ ؛ تسا هدمآ 

مسج لرتنک  ياگوی  ای  اگوی  اتاه   - 5

. دنک لیدبت  يونعم  يژرنا  هب  ار  يدام  ياهيژرنا  دناوتیم  نآ  لایما  مسج و  راهم 
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دراد جاور  برغ  رد  هزورما  هک  اگوی  عون  نیا  دریذپیم . تروص  يرکف  ینهذ و  یمسج ، تانیرمت  یندب و  فلتخم  تالاح  اب  لرتنک  نیا 
. تسا هتفرگ  همشچرس  تسا  نت  مسج و  هب  هجوت  نآ  روحم  هک  ارتنات  بتکم  زا 

یتایح يورین  ینیلادـنک  يژرنا  [ 48 [ ؛ تسا هـتفرگیم  تروـص  ینیلادـنک  يژرنا  ندرک  دازآ  يارب  بـتکم  نـیا  رد  زاـغآ  رد  شور  نـیا 
یسنج ياهناگرا  زا  هک  دیاشگیم  یفیرظ  لاناک  اگوی  اتاه  ددعتم  یلمع  تاکرح  تانیرمت و  [ 49 [ ؛ تسا یسنج  يورین  نامه  ای  يداینب 

. تسا هدش  لیکشت  ارکاچ  تفه  زا  لاناک  نیا  دباییم . نایرج  رس  قرف  ات  تارقف  نوتس  فرط  هب 
تـسار پچ و  خاروس  تیاهن  رد  رـس و  قرف  ات  ینیلادنک  يژرنا  عضوم  زا  هک  رذـگ ) بآ   ) يدان ود  زا  ندـش ، لاعف  زا  دـعب  روبزم  يژرنا 

لاعف ار  اهنآ  دنـسریم و  رگیدـکی  هب  هناگتفه  ياهارکاچ  عضوم  رد  عطاـقتم  تروص  هب  يداـن  ود  نیا  دـنکیم  روبع  دـنراد  دادـتما  ینیب 
. دننکیم

يژرنا هک  وا  رسمه  ای  یتکش  هک  یلاح  رد  دراد  رارق  رس  قرف  يارکاچ  رد  یهاگآ  رهوج  ینعی  اویـش  يادخ  هک  تسنیا  همانرب  نیا  هفـسلف 
. تسا ارکاچ  نیرتنییاپ  رد  دراد  يدام  قالخ 

. دنکیم تبراقم  اویش  اب  هدرک  دوعص  لاناک  تمسق  نیرتنییاپ  رد  هتفهن  ینیلادنک  يژرنا  ییاگوی  تانیرمت  اب 
ناسنا ارکاچ  نیرتالاب  هب  يژرنا  نیا  ندیسر  [ 50 . ] دوشیم ادیپ  يرشب  حور  رد  اویش  هدش و  جوزمم  يژرنا  اب  هدام  تبراقم ، نیا  هجیتن  رد 

. دناسریم يداماس  هلحرم  هب  ار 

نهذ لرتنک  ياگوی  ای  اگوی  اجار   - 6

لباق يدـنویپ  اگوی  اتاه  اب  اگوی  عون  نیا  هدـمآ . تسیدـنه  سدـقم  نوتم  هلمج  زا  هک  یلاـجناتاپ  يارتوس  اـگوی  رد  اـگوی  عون  نیا  لوصا 
. دراد هجوت 

نازیم رد  هچرگ  دنوشیم  ماجنا  مه  اب  بلغا  ود  نیا  [ 51 . ] دباییم نایاپ  اگوی  اجار  هب  عورش و  اگوی  اتاه  حطـس  زا  اهاگ  وی  همه  دناهتفگ 
[52 [ ؛ تسا نهذ  رب  طلست  اگوی  اجار  فده  ندب و  رب  طلست  اگوی  اتاه  فده  لاح  ره  رد  دراد . دوجو  فالتخا  کی  ره  زا  هدافتسا 

یلجناتاپ اگوی  هناگتشه  لحارم 

هراشا

ای هناگتشه  ياههار  هب  هک  داد  رارق  ار  یبادآ  ینهذ  جاوما  راهم  هشیدنا و  ياهیکاپان  زا  نآ  شیالاپ  نهذ و  صولخ  يارب  یلاجناتاپ  [ 53]
. دش فورعم  هناگتشه  فیلاکت  تابجاو و 

: زا دنترابع  الامجا  دنتسه و  یلاوتم  هتسباو و  رگیدکی  هب  ياهلحرم  تروص  هب  هار  تشه  نیا 
کنیا یهداماس .)  ) زکرمت نشیتیدم ،)  ) هبقارم هجوت ، تاسوسحم ، زا  يرادزاب  سفنت ، راهم  مادـنا ، شرورپ  تاداع ، شرورپ  يراگزیهرپ ،

[: 54  ] مادک ره  لیصفت 

امای لوا ؛ لصا 

: تسا ریز  دراوم  لماش  هک  يراگزیهرپ  يراد و  نتشیوخ  ینعی 
لایما یناسفن و  ياهشهاوخ  راهم  ندرکن  يدزد  راتفگ  هشیدنا و  رد  یتسار  تقادص و  تادوجوم  هب  ندناسر  بیـسآ  هنوگ  ره  زا  زیهرپ 

مزال ریغ  يایاده  هقدص و  نتفریذپن  ینامسج 
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اماین مود ؛ لصا 

: زا دنترابع  اهتداع  نیا  نتشیوخ . رد  وکین  ياهتداع  شرورپ  ینعی 
طیارـش زا  تیاضر  كاپ  فطاوع  تاساسحا و  اب  ینهذ  تراهط  كاپ و  ياهكاروخ  فرـصم  تفاظن و  اـب  یندـب  يزاـسکاپ  تراـهط و 

ادخ هرابرد  رکفت  و  نشیتیدم )  ) هبقارم ینید  نوتم  رمتسم  مظنم و  هعلاطم  اهیتخس  ربارب  رد  لمحت  دهز و  یگدنز 

اناسآ موس ؛ لصا 

هب یبایتسد  محازم  راثآ  اهيرامیب و  تسا و  ینهذ  زکرمت  زاـس  هنیمز  ندـب  یتمالـس  حور . هب  رازگتمدـخ  دـنمورین و  مادـنا  شرورپ  ینعی 
. دنکیم راوشد  ار  زکرمت 

امایانارپ مراهچ ؛ لصا 

دریگیم و تروص  نآ  ندرب  ورف  زا  سپ  ای  اوه  نداد  نوریب  زا  سپ  ای  هفقو  نیا  سفنت . دنیارف  رد  هفقو  انعم  هب  سفنت  راهم  لرتنک و  ینعی 
. تسا سفن  سبح  تروص  هب  ای 

. دوشیم زکرمت  زا  نهذ  فارـصنا  بجوـم  دراذـگیم و  رثا  ینهذ  ياـهناسون  يور  رب  یـسفنت ، ياهدـنیارف  متیر  دـندقتعم  اـگوی  ناوریپ 
: مجنپ لصا  دوشیم . نهذ  زکرمت  بجوم  هژیو  هب  دشخبیم و  ماکحتسا  تردق و  نهذ  ندب و  هب  سفنت  لرتنک 

تـساهنآ هب  طوبرم  هک  سوسحم  يایـشا  لابند  ساوح  راک  نیا  اب  نهذ . طسوت  سوسحم  يایـشا  زا  ساوح  نتـشادزاب  ینعی  اراـهای  تارپ 
. تسا راوشد  رایسب  هلحرم  نیا  هب  یبایتسد  هتبلا  دش ؛ دنهاوخن  نهذ  محازم  هجیتن  رد  دنربیم و  نامرف  نهذ  زا  طقف  دنوریمن و 

ینورد ناروای   » دنوشیم طوبرم  اگوی  زا  یصاخ  عون  هب  امیقتـسم  نوچ  يدعب  لصا  هس  دنراد و  مان  اگوی » ینوریب  ناروای  ، » لصا جنپ  نیا 
. دنوشیم هدیمان  اگوی »

؛ مشش لصا 

ءیش ای  وربا و …  ود  نایم  هطقن  فان ، دننام  ندب  زا  يوضع  صخشم ؛ ءیش  کی  يور  نهذ  ندرک  سکیف  ای  ندرک  هجوتم  ینعی  اناراهد 
. تسا رتالاب  هلحرم  هب  دوعص  هنیمز  هلحرم  نیا  رد  تیقفوم  هلعش و …  هام ، دننام  یجراخ 

انای یهد  متفه ؛ لصا 

هدنز تقیقح  هب  ار  یگوی  زکرمت ، موادت  ءیـش . کی  يور  رب  هشیدنا  هفقویب  زکرمت  ندـش و  ریزارـس  يانعم  هب  نشیتیدـم  ای  هبقارم  ینعی 
. دنک ینیرفآزاب  وا  دوجو  رد  ار  ءیش  نآ  تقیقح  دناوتیم  نهذ  دناسریم و  ءیش  نآ 

یهداماس متشه ؛ لصا 

وحم و نآ  رد  هدش و  دوخیب  دوخ  زا  هک  دوشیم  فرژ  نانچ  هدومن  زکرمت  نآ  رب  هک  يائش  رد  نهذ  هلحرم ، نیا  رد  قلطم . زکرمت  ینعی 
. ددرگیم نآ  نیع  هدمآرد و  ءیـش  دوخ  تروص  هب  هکلب  دنکیمن  كاردا  ار  ءیـش  نآ  دوخ و  نیب  توافت  هک  ياهنوگ  هب  ددرگیم  مگ 
رد [ 55 . ] دوشیم نآ  نیع  نهذ  دوشیم و  كاردا  دوخ  یتاذ  تعیبط  رد  دـنکیم و  هولج  تروص  تاصخـشم و  اوتحم و  زا  یلاخ  ءیش ،

. دنکیمن یهجوت  رکفت  دنیارف  هب  ناسنا  هجیتن  رد  درادن و  دوجو  نهذ  ینعی  رکفت  لماع  اما  دراد  دوجو  رکفت  عوضوم  طقف  هلحرم  نیا 
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: تسا هدش  ریسفت  تروص  دنچ  هب  لاح  نیا  اب  تسا  راوشد  یهداماس  هژاو  یسراف  همجرت 
بتارم ياراد  يداماس  [ 56 «. ] يونعم قارغتـسا   » و قلطم » يدننامه  «، » هبقارم رکفت و  «، » يونعم ینهذ و  يورین  زکرمت  «، » هدـهاشم تلاح  »

. تسا تهرا ) « ) يدازآ هدنز   » ماقم اهنآ  نیرتالاب  هک  تسیرایسب 
دعب دوـمن  زکرمتم  ءیـش  نآ  رب  ار  دوـخ  هجوـت  دـیاب  تسخن  ینعی  دـشابیم  ءیـش  کـی  يور  رب  زکرمت  هب  فوـطعم  ریخا  هلحرم  هس  نیا 
يارب هک  دوشیم  لیکـشت  اـمای  ماـس  لـصا  هس  نیا  بیکرت  زا  دوـمن . قـلطم  زکرمت  نآ  رب  هرخـالاب  درک و  نشیتیدـم )  ) هبقارم نآ  هراـبرد 

. دراد ترورض  اگوی  هب  یبایتسد 

اگوی دیاوف  فادها و  شخب 4 ؛

رد اما  تسا  هدوب  روظنم  اگوی  هرابرد  هراومه  فده  نیا  هدوب و  حرطم  جنر  زا  ناسنا  ییاهر  يارب  یـشور  ناونع  هب  ناتـساب  دنه  رد  اگوی 
فادها نایب  هب  شخب  ود  رد  ور  نیا  زا  درویم . راک  هب  يرگید  عونتم  فادها  يارب  اگوی  يزورما  رشب  تالکشم  هب  هجوت  اب  دیدج  رـصع 

: میزادرپیم اگوی 
هب ندیـسر  ینهذ و  تاجومت  تافرـصت و  تاروصت ، زا  ناسنا  ییاهر  ًاتدـمع  هتفریم  راک  هب  اهنآ  دـصق  هب  هتـشذگ  زا  اـگوی  هک  یفادـها 

. دومن هصالخ  الاب  ترابع  رد  ناوتیم  ار  یگمه  دوشیم  دای  نوگانوگ  تارابع  هب  فادـها  نیا  زا  هچرگ  [ 57 [ ؛ تسا هدوب  قلطم  يدازآ 
ییادیپ زاب  هنودرگ  رد  ناسنا  يراتفرگ  حور و  خسانت  هب  رواب  نآ  ياسرف  تقاط  ياهتضایر  اگوی و  يراذـگهیاپ  هشیر  تشذـگ  هکنانچ 

. تسا
تـسا نیـشیپ  رادرک  راثآ  لوصحم  هک  ینهذ  هنیرید  روص  مادـهنا  یناور و  ینهذ و  تایح  لماک  یـشوماخ  فدـه  هب  اگوی  رد  ور  نیا  زا 

تـساجنیا دورب . نیب  زا  یپایپ  ياهجنر  رد  وا  ددجم  يراتفرگ  ناسنا و  ییادـیپ  زاب  هنیمز  قیرط  نیا  زا  ات  تسا  هدـش  عادـبا  یبادآ  نونف و 
. تسا هتفای  تسد  قلطم  يدازآ  انف و  ماقم  هب  ناسنا  هک 

زورما و رـشب  تالکـشم  اـهيراتفرگ و  زا  وا  ییاـهر  فدـه  هب  رتـشیب  هدـش و  دراو  یموـمع  یگدـنز  هصرع  رد  اـگوی  رخأـتم ، نارود  رد 
بارطضا شنت و  رپ  روآ ، يرامیب  از ، سرتسا  هدنکارپ ، رسدرد ، رپ  هدیچیپ ، رشب ، یگدنز  هزورما  دوشیم . هتفرگ  راک  هب  هتفرـشیپ  یگدنز 

. تسا هدش  روآ 
تسیشور اگوی  یطیارش  نینچ  رد  درازآیم . ار  اهناسنا  هریغ  یبصع و  یتیصخش ، يراک ، یعامتجا ، یمسج ، ینهذ ، یحور ، تالکـشم 
تارکفت زا  نآ  يزاسدازآ  یناسنا و  تیـصخش  ندومن  لماک  ینهذ ، شمارآ  لداعت و  داـجیا  مسج و  نهذ و  طاـبترا  نتخاـسرارقرب  يارب 

طباور يزاس  هنیهب  اهشنت ، زا  ییاهر  یکیزیف ، ياهراشف  ندرک  فرطرب  یگدـنز ، جـنرغب  تالکـشم  عفر  تاساسحا ،) لرتنک   ) یـساسحا
نگوی يرش  [ 58 . ] راشف شنت و  نودـب  شمارآ و  اب  هارمه  رتهب  یگدـنز  هصالخ  باصعا و  شمارآ  يداـش و  حلـص و  نیمأـت  یعاـمتجا ،

: دیوگیم یجارد 
دنوشیم هتـشابنا  یهاگآدوخ  هجیتن  رد  هک  ییاهلمعلا  سکع  تاساسحا و  تارکفت  دیق  زا  تیـصخش  يزاسدازآ  ییاهر و  اگوی  فدـه 

. تسا
یلم تیصخش  عامتجا و  درف ، هک  تسیگدنز  يارب  یشور  اگوی  شزومآ  [ 59 . ] دیآیم تسد  هب  لداعتم  لقع  ای  نهذ  هک  تسا  نینچ  اهنت 

. دشاب هتشاد  ادرف  يارب  ار  يرتهب  هعماج  ات  دنکیم  کمک  وا  هب  هداد و  رییغت  ار  یناوج  هب  تبسن  روصت  و 
. دروآ تسد  هب  ار  اهنیرتهب  هدیـسر و  العا  هب  ییاهنت  هب  دـناوتب  ات  هدومن  لماک  رتینغ  رتلماک و  یگدـنز  يارب  ار  یناسنا  تیـصخش  اگوی 
، يرامیب زا  يرود  يدنـسرخ ، تعانق ، ینامـسج ، بسانت  ریظن  دـش  دـهاوخ  لصاح  ناسنا  يارب  يدـیاوف  فادـها ، نیا  يریگ  یپ  اب  [ 60]
یبصع و…  ياهراشف  زا  یشان  تالکـشم  فذح  هار  زا  فاصنا  يرابدرب و  نآ ، رتشیب  ییاراک  زکرمت و  نهذ و  تیوقت  اهيرامیب ، دوبهب 
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[61]

اگوی دقن  شخب 5 ؛

هراشا

. دوب اگوی  یفرعم  تشذگ ، رظن  زا  هتشون  نیا  رد  هچنآ 
نآ و یناهج  ناوارف  شرتسگ  اب  اگوی  هرابرد  لاح  نیا  اب  دش ؛ وگزاب  دـناهتفگ  اگوی  ناوریپ  هچنآ  لاجم ، روخارف  غیردیب و  هنیمز  نیا  رد 

هجوت دـیاب  هتکن  دـنچ  هب  یـشزومآ  زکارم  سیـسأت  ياهناسر و  دـنچ  راثآ  دـیلوت  هنیمز و  نیا  رد  هیرـشن  باتک و  رـشن  شراـگن و  شیازفا 
: تشاد

! تساجک اگوی  هشیر  کی ؛

. تسا هدومن  يزیر  یپ  ار  نآ  یساسا  هچ  رب  یسک و  هچ  تسین  مولعم  تسین . نشور  نآ  أدبم  تسا و  مولعمان  اگوی  هشیر 
. دناهتفای مسینمش  رصانع  رد  رگید  یخرب  هتسناد و  ادو  گیر  رد  ار  نآ  هشیر  یخرب 

. دنادیمن نآ  راذگناینب  ار  دوخ  زین  یلجناتاپ  دنهدیم . تبـسن  تیدحا ) رهاظم  يدنه (  نایادـخ  هب  ار  تامیلعت  نیا  اههناسفا  ریطاسا و  رد 
. دناهدش حرطم  ارچ  تسین  مولعم  اهارکاچ  اهيدان و  اهندب ، نوچ  یمیهافم  تفگ  ناوتب  دیاش  ور  نیا  زا  [ 62]

هداد و اهنآ  هب  سدقت  یعون  ریطاسا ، اههناسفا و  رد  رصانع  نیا  روضح  ایوگ  رگید ! يزیچ  ای  هدوب  ناسنا  ندب  هناراوزار  حیرـشت  یعون  ایآ 
. دناهدماینرب اهنآ  تقیقح  يوجتسج  یپ  رد  هدومن و  دیکأت  اهنیا  رب  دناهدمآ  هک  يدعب  ماوقا 

. تسا هدشن  دییأت  یکشزپ  ملع  طسوت  اگوی  رد  حرطم  میهافم  مه  نونکات 

یتخانش شور  تسب  نب  ود ؛

ایآ دنراد ؟ اههتشون  اههتفگ و  نیا  رب  یلیلد  هچ  بلاطم ، نیا  ناگدنیوگ  هک  تسنیا  دسریم  نهذ  هب  اگوی  ینابم  هرابرد  هک  شـسرپ  کی 
رگا دراد . تابثا  هب  زاین  ییاعدا  ره  کش  نودـب  تشگ ! اهنآ  يارب  زین  یلیلد  لابند  دـیاب  ای  تفریذـپ  يرواب  شوخ  اب  دـیاب  ار  اههتفگ  نیا 

. دوب دهاوخ  بذاک »  » دشن تابثا  رگا  دوشیم و  هدیمان  قداص »  » دش تابثا  حیحص ، هار  زا  اعدا  کی 
. تسا توافتم  زین  اهنآ  تابثا  هار  اههرازگ ، عونت  ساسا  رب  تسا و  هرازگ  کی  اعّدا  ره 

: دوشیم میسقت  هتسد  هس  هب  تابثا  هار  رظن  زا  اههرازگ  یلک  روط  هب 
. تسا یهلا  یحو  هب  دانتسا  اهنآ  تابثا  هار  هک  يدّبعت  ياههرازگ  فلا :

. تسا یلقع  لالدتسا  یقطنم و  لیالد  زا  هدافتسا  اهنآ  تابثا  هار  هک  یلقع  ياههرازگ  ب :
ناسنا هک  نیا  دـننام  دوشیم  هتفگ  اـگوی  رد  هچنآ  بلطم ، نیا  هب  هّجوت  اـب  [ 63 [ ؛ تسا هبرجت  اهنآ  تاـبثا  هار  هک  یبرجت  ياـههرازگ  ج :

؟ تسا هدش  تابثا  یهار  هچ  زا  تساهارکاچ  يژرنا و  ياهلاناک  فلتخم ، ياهدبلاک  ياراد 
یـشور نینچ  زا  زین  اگوی  هب  نادقتعم  هکنانچ  دـناسر  تابثا  هب  ار  اهنآ  یلقع  لالدتـسا  اب  ناوتب  ات  تسیلقع  ياههرازگ  هن  اگوی  ياههرازگ 
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سدـقم باتک  زا  یلیلد  هب  زین  اگوی  ناوریپ  هکنانچ  دنـشاب  هتـشاد  ینامـسآ  باتک  زا  یلیلد  ات  يدـبعت  ياههرازگ  هن  دـناهدرکن و  هدافتـسا 
. دناهدرکن کسمت 

نادنمـشناد زا  یکی  تفریذپ ؟ ار  اگوی  رد  حرطم  ياهاعدا  یبرجت  شور  اب  ناوتیم  ایآ  درادن  يرثا  اگوی  يارب  یحو  لقع و  هار  هک  لاح 
یباـتک هتـشاد و  گرزب  ناـیدا  هب  رظنم  نیا  زا  یناوارف  تاـعلاطم  تسیـسانش  ناور  هـنیمز  رد  صـصختم  هـک  اـناتنوف  دـیوید  ماـن  هـب  یبرغ 

. تسا هتشون  ّتیونعم ،» نید و  یسانش  ناور   » مان هب  دنمشزرا 
هتفرگ رارق  ناگدنناوخ  رایتخا  رد  یسیلگنا  نابز  هب  لاس 2003  رد  لو  کلب  تاراشتنا  ایناتیرب و  ناسانش  ناور  نمجنا  تّمه  هب  يو  باتک 

. تسا
باـتک نیا  رد  يو  تسین . تاـبثا  لـباق  یهاگـشناد  ياـهشور  اـب  ندـب ) يژرنا  متـسیس  نآ ، لاـبند  هـب  و   ) يژرنا هلأـسم  تـسا  دـقتعم  وا 

: دیوگیم
، دـنه نیچ و  برجم  ناکـشزپ  دزادرپب ، [ 64 « ] انارپ  » و یچ »  » دـننام یفیرظ  ياهيژرنا  شجنـس  هب  تسین  رداـق  یکـشزپ  هک  یطیارـش  رد 

هعلاطم ار  قرش  ياههاگـشناد  ياهشور  هک  یبرغ  ناکـشزپ  دنرادن . حور  نهذ و  مسج ، يافـش  رد  اهنآ  ّمهم  شقن  دوجو و  رد  يدیدرت 
زا قوف ، ياههرازگ  نیا  رب  انب  [ 65 . ] تسین شجنس  لباق  دیدج ، یکشزپ  يروانف  اب  یچ ، ِيژرنا  هک  دننکیم  راهظا  ار  هدیقع  نیا  دناهدرک 

لـصاح اهنت  دوشیم  حرطم  اهارکاچ  هناگتفه و  ياهندـب  يژرنا ، هرابرد  اـگوی  رد  هچنآ  نیا  رب  اـنب  دنتـسین . تاـبثا  لـباق  زین  یبرجت  رظن 
: دیسرپ ناوتیم  اجنیا  رد  تسوا . لاثما  یلجناتاپ و  دننام  يدنه  ياهیگوی  ینورد  ياههبرجت 
؟! تفریذپ اهنآ  دیاب  هناروکروک  تسا و  تجح  نارگید ، يارب  يدارفا  نینچ  ینورد  هبرجت  ایآ 

يرواب داعم  یسانشادخ و  ألخ  هس ؛

هنیداهن رما  نیا  رب  اهنآ  لامعا  اهنآ و  شالت  مامت  دوشیم و  یقلت  دبعم  ایند  ندب و  اگوی ، نییآ  رد  اگوی  هب  نادـقتعم  ياههتـشون  ساسا  رب 
ایند و تبـسن  باب  رد  هک  تفگ  دیاب  اما  يویند ؛ شمارآ  مه  نآ  دناسرب و  شمارآ  هب  هدروآ و  رد  جـنر  زا  ار  ناسنا  ندـب  هک  تسا  هدـش 

: دراد دوجو  هاگدید  هس  ترخآ 
. دنک یفن  ار  ترخآ  دشاب و  تسرپ  ایند  ناسنا  هکنیا  لوا 

. تسا تینابهر  نامه  نیا  هک  دنک  یفن  ار  ایند  هدش ، یطارفا  يارگ  ترخآ  ناسنا  هکنیا  مود  %%
. دشاب وا  ترخآ  ياتسار  رد  هک  دنیزگرب  ياهنوگ  هب  دنیزگرب و  ایند  زا  يردق  هب  ینعی  دوش . بلط  ایند  يارگ  ترخآ  ناسنا  هکنیا  موس 

. تسا ریخا  ضرف  نآرق ، رظن  زا  لوبقم  ضرف  اهنت 
[66 « ] ایندلا نم  کبیصن  سنت  هرخالا و ال  رادلا  هللا  كاتا  امیف  غتبا  «و 

تسا ترخآ  هب  نداد  تلاصا  یمالسا  نافرع  يانبم  نکم . شومارف  ایند  زا  ار  تاهرهب  بلطب و  ار  ترخآ  يارس  هداد ، وت  هب  ادخ  هچنآ  رد 
. تسا بولطم  دشاب  ناسنا  يدبا  یگدنز  ترخآ و  حالصا  ریسم  رد  هک  ماگنه  نآ  ات  ایند  و 

تیاهن یب  ات  هخرچ  نیا  تسایند و  هب  ناسنا  یلاوتم  تشگزاب  رگنایب  اگوی  رد  خـسانت  هزومآ  تسین . حرطم  داعم  هب  داقتعا  ًاساسا  اگوی  رد 
ره هب  یلو  دـبای  تسد  اگوی  رظن  دروم  یهاگآ  هب  ندیـسر  نهذ و  یـشوماخ  ینعی  اگوی  نایاپ  هب  ناسنا  هک  یتقو  رگم  تفای  دـهوخ  همادا 

أدبم هک  ییادخ  نآ  تسین ؛ ادخ  زا  ینخس  يدنه ، بتاکم  ریاس  دننام  اگوی  رد  هکنانچ  تسین . يورخا  یگدنز  زا  ینخـس  اگوی ، رد  لاح 
. تسا هداد  ناشن  اهناسنا  هب  دوخ  ناگدنیامن  قیرط  زا  ار  رشب  تاجن  هار  و  [ 67 « ] رخآلا لوالا و  وه  « ؛ تسا یتسه  ياهتنم  و 

ترورـض رب  هک  یلیالد  اب  ناسنا ، یگدنز  يارب  يزادـنا  مشچ  نینچ  دوشیم و  رـصحنم  ناسنا ، يویند  یگدـنز  هب  اگوی  نامرآ  نیا  رب  انب 
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. تسا راگزاسان  [ 68  ] هدش هتفگ  داعم 

ناسنا عبط  اب  اگوی  هناراگزاسان  ياهیگژیو  راهچ ؛

نایرج لباقم  رد  سوکعم  یـشور  شیادـیپ ، لوا  نامه  زا  اـگوی  هار  دـنه  یفـسلف  بتاـکم  ناـیدا و  هنیمز  رد  نارگـشهوژپ  یخرب  رظن  زا 
. تسا هدوب  تایح  یعیبط 

هدرک عادبا  يدنچ  نونف  بادآ و  اگوی  دوصقم  نیا  هب  لین  يارب  تسا و  ناسنا  یناور  ینهذ و  تیـصخش  لماک  مادهنا  اگوی  ییاغ  فدـه 
دـهدیم و سکع  روتـسد  اگوی  تسا ، عامتجا  هدرورپ  ناـسنا ، دراد . یناـسنا  دـض  تفگ  ناوتیم  یتح  یناـسنا و  ریغ  تیـصاخ  هک  تسا 

دـشکیم سفن  تسا ، كرحتم  ناسنا  دـیامن . كاسما  ساوح ، ذـیاذل  زا  دـنز و  راـنک  رب  عاـمتجا  يوهاـیه  زا  ار  دوخ  یمدآ ، دـهاوخیم 
زیوـجت قـلطم  نوکـس  ناـسنا ، يرطف  تکرح  يارب  اـگوی  ددـنبیم ، نآ  نیا و  هب  لد  دزرویم و  سنا  دـباوخیم ، دروـخیم و  دـشونیم ،

اههشیدنا و مخ  چـیپ و  دـنب  رد  یمدآ  دزومآیم . ار  مد  سبح  ندرب ، ورف  مد  ندیـشک و  سفن  تایح و  یعیبط  نایرج  ربارب  رد  دـنکیم و 
رارمتـسا زا  لکـشتم  ناسنا  یناور  یگدـنز  دزاـسیم و  فوطعم  يائـش  هب  مد  ره  ار  دوخ  هشیدـنا  تسا و  نادرگرـس  یـسفن  ياـهبادرگ 

دـشخبیم و يریذـپان  لزلزت  تاـبث  رارق و  ینهذ ، تیلاـعف  یعیبـط  ناـیرج  نیدـب  اـگوی  تسا ، نوگاـنوگ  ياهتخانـش  یلاوـتم  تاـظحل 
دنیشن و ورف  ینهذ  جاوما  وحن  نیدب  ات  دزاسب  هجوتم  دحاو  ياهتکن  هب  ار  نآ  درادب و  رذح  رب  ینادرگرـس  زا  ار  نهذ  هشیدنا و  دهاوخیم 

نداد ماجنا  ینعی  تسا  هتکن  نیمه  هجوتم  اگوی  نونف  هیلک  دـبای . نایاپ  یناـسفن  ینهذ و  تاـجومت  ددرگ و  شوماـخ  یناـسفن  روص  أـشنم 
[69 [ ؛ تساگوی یعقاو  فده  یناسنا  ياهشزرا  هیلک  ینوگژاو  عقاو  رد  تسا  هتفرگ  يوخ  نادب  یمدآ  هک  هچنآ  سکع 

اگوی يوس  هب  رارف  جنپ ؛

هب هک  هتفای  شرتسگ  نانچ  برغ ، رد  جاور  زا  دعب  اگوی  هزورما  اما  تسا  هدوب  ینهذ  ياهتیلاعف  جنر و  زا  ییاهر  اگوی  يراذگهیاپ  هشیر 
ناـشن شرتـسگ  نیا  دوریم . راـک  هب  يزورما  رـشب  یگدـنز  تیعـضو  زا  هدـمآرب  یمـسج  یناور و  یحور ، تالکـشم  عاونا  عفر  فدـه 
نامرد يارب  ياهراچ  هار  لابند  هدش و  یمگردرس  ینادرگرـس و  راچد  دشکیم  شود  رب  ار  نردم  یگدنز  راب  هک  رـصاعم  ناسنا  دهدیم 

یهار ره  دـنوشیم و  ناگتـشگرس  يامنهار  ياهدرمگ ، هار  نابیبط  هک  تساجنیا  ددرگیم . دوخ  ناـج  ياـهمخز  يارب  یمحرم  یپ  رد  و 
رـشب یلـصا  لکـشم  ایآ  اما  دنهدیم  ناشن  نانآ  هب  دراد  یپ  رد  رگنامرد  يارب  يدام  ياهدوس  یلو  رامیب  يارب  ینامرد  هدـیاف  كدـنا  هک 

. دوزفا دهاوخ  رشب  جنر  رب  دوخ  نوماریپ  تاماهبا  اب  یگدنز  روطنامه ، ای  دش  دهاوخ  لح 

یبلس راتفر  شش ؛

. تسا شمارآ  لحاس  هب  وا  ندناسر  ناسنا و  یگدنز  زا  جنر  ندودز  نهذ و  ندومن  شوماخ  نآ ، ییاهن  فده  اگوی و  یلصا  تمه 
نکمم نآ  زا  ییاهر  جنر و  ندومن  نک  هشیر  تسا و  جنر  نیرق  ناسنا ، يارب  ایند  نیا  نآرق ، هاگن  زا  اریز  تسا ؛ یبلـس  درکیور  کی  نیا 

ار نآ  دـیاب  هکلب  دودز  ناوتیمن  ناسنا  یگدـنز  زا  ار  جـنر  میدـیرفآ . جـنر  رد  ار  ناـسنا  اـم  [ 70 « ] ٍدَـبَک ِیف  َناَسنِْإلا  اَنْقَلَخ  ْدََـقل  « ؛ تسین
یتسه و ادخ ، هرابرد  تسرد  یـشنیب  اب  هک  تسا  مالـسا  یلمع  ياههمانرب  تاروتـسد و  زا  يوریپ  جنر ، تیریدم  هار  اهنت  دومن . تیریدـم 

. دنکیم ییامنهار  يدبا  تداعس  يوس  هب  ار  وا  یگدنز  عماج ، ییاههمانرب  ناسنا و 
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دودعم یلاس  دنچ  ایند  رد  تسایند و  زا  سپ  ناسنا ، یگدنز  یلـصا  شخب  هکلب  دوشیمن  هصالخ  يویند  یگدنز  رد  یگدنز  مالـسا ، رد 
سنا و شـشخب و  تشذگ ، قافنا ، اهناسنا ، قوقح  تیاعر  رگیدکی ، هب  اهناسنا  هجوت  یمالـسا ، ياههزومآ  رد  دومن . دـهاوخ  یگدـنز 

. تسا حرطم  تبحم 
تیونعم تدابع و  موهفم  يدرف ، ياههمانرب  زین  یعامتجا و  ياههمانرب  اب  دراد و  یناسنا  عامتجا  تیریدـم  يارب  یناوارف  ياههمانرب  مالـسا 

. تسا هداد  تیارس  ناسنا  یگدنز  ياهزارف  داعبا و  مامت  هب  هداد و  شرتسگ  ار 
يانعم هب  هک  ییارگدرف  ینیـشن و  هشوگ  اوزنا و  زا  هنالعفنم ؛ درکیور  هن  دوشیم  دروخرب  لاّـعف  درکیور  اـب  یگدـنز  هب  تبـسن  مالـسا  رد 
محازم ياههشیدنا  ندودز  درف و  هب  طقف  اگوی  هک  یلاح  رد  دوشیم  هیصوت  هنالاعف  ياهراتفر  هب  دوشیم و  هداد  زیهرپ  تسیگدنز  زا  رارف 

. دشیدنایم وا  نهذ  ياهتیلاعف  و 
. دروآیمن راب  هب  ياهجیتن  ناسنا  یگدنز  زا  جنر  ندودز  يارب  یگدنز ، هرابرد  باوصان  ياهرواب  زا  هتشذگ  یشالت  نینچ  هتبلا 

يروحمدرف تفه ؛

. تسا یعامتجا  يدوجوم  ناسنا 
. دشاب رتراگزاس  وا  ترطف  اب  عامتجا  هب  شیارگ  دوشیم  ثعاب  ناسنا  یحور  یمسج و  ياهزاین  ترثک 

. دبای تسد  يونعم  دشر  هب  هار  نیا  زا  ات  دروآیم  مهارف  وا  یلاعت  دـشر و  يارب  يرتسب  ناسنا ، ياهزاین  ندودز  زا  هتـشذگ  عامتجا ، داجیا 
. تسا هدنامن  رود  مه  درف  هب  هجوت  زا  لاح  نیا  اب  هدومن و  هجوت  رتشیب  هعماج  هب  ینییآ  ره  زا  رتشیب  مالسا  نید 

اما [ 71  ] دراد دوجو  ندوب ، یعامتجا  هب  هجوت  هزور ، زامن و  لبق  زا  تاررقم  نیرتيدرف  رد  یتح  هک  تسییاج  اـت  ندوب  یعاـمتجا  تیمها 
يارب زاسراک  يرازبا  هک  عامتجا  هبنج  هب  دوشیم و  هنیزه  درف  تاجن  ياتسار  رد  اهشالت  همه  و  [ 72  ] دراد تیروحم  ناسنا  درف  اگوی  رد 

. دوشیمن یهجوت  تسا  یناسنا  جنر  نودز 

یسانش ییابیز  نادقف  تشه ؛

. تسا نسحا  ماظن  یتسه و  ملاع  ياهیگژیو  زا  ییابیز  لامج و 
. تسا رادروخرب  تادوجوم  ریاس  هب  تبسن  يرتشیب  لامج  هرهب  زا  ناسنا  نایم  نیا  رد 

نیا رب  انب  دوتس . [ 73 « ] نیقلاخلا نسحا   » يابیز تفـص  اب  ار  دوخ  دیمد  وا  رد  دوخ  حور  زا  دیرفآ و  ار  ناسنا  یتقو  لاعتم  يادخ  هک  نانچ 
. تسا تقلخ  ياههدیدپ  اب  هنافصنم  يدروخرب  ناسنا ، شنیرفآ  ياهییابیز  ندید 

؛ دـهدیم تلاخد  ار  ییابیز  یگدـنز ، نوئـش  همه  رد  ناسنا  تسا ؛ ییابیز  لامج و  هب  هقالع  ناسنا ، يدوجو  داعبا  زا  یکی  رگید  يوس  زا 
اذغ يزاسابیز  رد  دروخیم و  اذغ  ندش  ریس  يارب  دراد ، رظن  رد  مه  ار  سابل  ییابیز  اما  امرگ ؛ امرس و  زا  يریگولج  يارب  دشوپیم  سابل 

زا دنکیم  یعس  حیرفت ، يارب  [ 74  ] دنکیم هجوت  مه  نآ  ییابیز  هب  اما  تحارتسا  تنوکـس و  يارب  دزاسیم  هناخ  دـنکیم  تقد  هرفـس  و 
دوخ و يارب  ار  ییابیز  هک  نآ  هصالخ  دربب و  تذل  یتسه  ياهییابیز  ریاس  اهراشبآ و  ناتسهوک ، ناتخرد ، ناگدنرپ ، رظانم ، ياهییابیز 

دراد داقتعا  ناسنا  یگدـنز  ندوب  زیمآ  جـنر  هب  هک  اگوی  اـما  دوریم  نآ  لاـبند  دراد و  تسود  دوشیم  طوبرم  وا  هب  هچنآ  دوخ و  فارطا 
یشخب اهنت  اما  تسه  ناسنا  یگدنز  رد  هراومه  هچرگ  جنر  درادن . یتسه  هب  یقیقح  یشنیب  اگوی  دنادیمن ؛ یگریت  جنر و  زج  ار  یگدنز 

درک شالت  دیاب  اهنآ  هب  ندیسر  اهنآ و  فشک  يارب  هک  دراد  دوجو  يرامشیب  ياهییابیز  ناسنا  تقلخ  رد  همه . هن  تسوا و  یگدنز  زا 
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: تسا هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  اهییابیز  زا  هتسد  ود  میرک  نآرق  ياج  ياج  رد  دومن . فرص  جنر  زا  ییاهر  يارب  ار  شالت  مامت  هکنآ  هن 
. تسا ناسنا  دوخ  دوجو  رد  اهییابیز  زا  هتسد  کی 

ار وا  شناد  تردـق و  دوخ ، حور  رد  دنیـشنیم و  هراظن  هب  ار  هدـننیرفآ  تمکح  دوخ  ياضعا  رد  دـنکیم  هجوت  دوخ  هب  ناسنا  هک  هاگنآ 
ناسنا هچ  تسا ؛ ناسنا  نوماریپ  رد  دوجوم  ياهییابیز  رگید  هتسد  دناهدش و  هدرمش  یـسفنا » تایآ   » تایآ زا  هتـسد  نیا  دنیبیم . یلجتم 

ياـهییابیز هتخاـس و  یلجتم  وا  يارب  ار  یهلا  فاـصوا  نیمز ، نامـسآ و  رد  شنیرفآ  ياهیتفگـش  درگنیم  دوخ  زا  نوریب  هب  هک  هاـگنآ 
. دوشیم هتفگ  یقافآ » تایآ   » تایآ زا  هتسد  نیا  هب  دراذگیم . شیامن  هب  وا  رظنم  رد  ار  یتسه 

نافرع اب  اگوی  هلصاف  هن ؛

حرطم ییاهکینکت  اگوی  رد  دراد . نافرع  اب  یطابترا  هچ  دشاب  هتـشاد  رب  رد  يدـیاوف  ناسنا  یکیزیفاتم  ای  یکیزیف  دـبلاک  يارب  اگوی  رگا 
نامرد یگدرـسفا ، ریظن  وا  ياـهيرامیب  زا  یـضعب  دـسریم و  ینهذ  اـی  یبصع  شمارآ  هب  اـهنآ  قیرط  زا  ناـسنا  دوشیم  هتفگ  دوشیم و 
نتفای ناکم ، نامز و  ایند و  زا  ییاهر  ادـخ ، هب  برقت  دـننام  دراد ؛ یـصاخ  ياههفلؤم  نافرع  تسین . ناـفرع  ییاـهزیچ  نینچ  اـما  دوشیم 

تعیرش ساسا  رب  هک  یتضایر  زا  هدافتـسا  ناسنا و  ناهج و  نورد  نطاب و  هب  هجوت  تقیقح ، میقتـسم  تفایرد  يارب  هفـشاکم  مان  هب  یهار 
هکلب دراد  هلصاف  نافرع  اب  اهنت  هن  اگوی  [ 75 . ] دوش لصاح  یهلا  نایاپیب  ملع  تردق و  هب  دامتعا  اب  هک  یـشمارآ  نتفای  تیاهن  رد  دشاب و 

: دناهتفگ هدرک و  دیکأت  نآ  يونعم  ریثأت  مدع  رب  نارگشهوژپ  یخرب 
دهاوخ یپ  رد  ار  رطخ  نیا  اـگوی  نتـشاد  تیونعم  نیغورد  ياـعدا  رگید  يوـس  زا  [ 76 . ] درادـن ینیمـضت  اگوی  قیرط  زا  تیونعم  هب  لین 

[77 [ ؛ دناهتفای تسد  اگوی  يونعم  تانیرمت  فادها  هب  هک  دنوش  یعدم  دوجدوس  درفا  یخرب  هک  تشاد 
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ياـههار اـهییادوب  نوـچ  یخرب  دـنروآیم ، يور  تخـس  اـهتضایر  هب  نیَج ) نییآ  ناوریپ   ) اـهینیج نوـچ  یخرب  تاـجن ، يارب  نـهذ .

. تسا تفرعم  تاجن ، هار  اگوی  رد  دنهدیم . رارق  دبعم  ار  مسج  ارتنات ، ناوریپ  دننام  یخرب ، دننکیم و  لابند  ار  ادوب  هناگتشه 
 - ص 267 ، 1386 نارهت ، یگنهرف ، یملع و  تاراشتنا  تکرـش  تمکح ، رغـصا  یلع  همجرت : نایدا ، عماج  خـیرات  سانریاب ، ناـج ، [ 16]

.269
ك: ر . [ 17]
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ص 36. نارهت 1387 ، ناورارف ، بسن ، يوسوم  لالج  همجرت : ینامرد ، يژرنا  اگوی و  یتاوس ، اراس  ادناناجنارین  یماوس 
ص 647 و 630. ج 2 ، نامه ، ناگیاش ، شویراد  [. 18]

ص 550. نامه ، اتاد ، یجرتاچ و  [. 19]
ص 37. نامه ، یتاوس ، اراس  ادناناجنارین  یماوس  ص 553 و  نامه ، [. 20]

ص 554. نامه ، اتاد ، یجرتاچ و  [. 21]
ص 29. نامه ، یتاوس ، اراس  ادناناجنارین  یماوس  ص 159 و  نامه ، دانوهبماش ، تیدناپ  [. 22]

ص 650 و 661. نامه ، ناگیاش ، شویراد  [. 23]
ص 159 و 167. نامه ، دانوهبماش ، تیدناپ  [. 24]

ص 108. ، 1390 دباع ، نارهت ، ارگ ، تیونعم  روهظون  ياهنایرج  رب  یشرگن  اههیاس ، باتفآ و  یلاعف ، یقت  دّمحم  [ 25]
ك: ر . [. 26]

.1380 نارهت ، شناد ، رارسا  رشن  یهلادبع ، هرهش  مجرتم  یشخب ، افش  يارب  اگوی  يود ، ییوج  الاجین 
75 و 80. نامه ، یتاوس ، اراس  ادناناجنارین  یماوس  [. 27]

. تسا یگشیمه  يانعم  هب  ارپ »  » تکرح و يانعم  هب  ان » [ » 28]
ص 74. نامه ، یتاوس ، اراس  ادناناجنارین  یماوس 

ك: ر . [ 29]
ات 133. ص 23  ، 1381 نارهت ، ارتیم ، مدقم ، یصلاخ  داهرف  همجرت  اگوی ، رد  يرتسگ  مد  ادناناویش ، یماوس 

ات 106.  96 نامه ، یتاوس ، اراس  ادناناجنارین  یماوس  [. 30]
20 و 66. نامه ، [. 31]

. دعب هب  ص 20  نامه ، یتاوس ، اراس  ادناناجنارین  یماوس  ص 714 و  نامه ، ناگیاش ، شویراد  [. 32]
ص 65. نامه ، [ 33]

یلا 106.  96 نامه ، [. 34]
ینامرد يژرنا  اگوی و  یتاوساراس ، ادناناجنارین  یماوس  ینامرد و  ارکاچ  نوماراش ، الیلـشو  اگوی ، تنک ، دراوه  ياهباتک : هب  ك  ر . [. 35]

. بسن يوسوم  لالج  همجرت 
ص 309. ج 1 ، نامه ، ناگیاش ، شویراد  [ 36]

ص 314. نامه ، [ 37]
ص 556. نامه ، اتاد ، یجرتاچ و  ص 163 و 166 و  نامه ، دانوهبماش ، تیدناپ  [ 38]

ص 556. نامه ، [ 39]

ص 557. نامه ، [ 40]
ص 558 و 559. نامه ، [ 41]

ص 560. نامه ، [ 42]
ص 115. نارهت 1385 ، نایدا ، رشن  راواس ، ا . همجرت : تیونعم ، نید و  یسانشناور  اناتنوف ، دیوید  [ 43]

. دعب هب  ص 115  نامه ، [ 44]
ص 26. ، 1377 نارهت ، سونقق ، يرادتقا ، دیما  همجرت : اگوی ، تیوه ، زمیج  [ 45]
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ص 26. نامه ، تیوه ، زمیج  ص 127 و  نامه ، اناتنوف ، دیوید  [ 46]
ص 25. نامه ، تیوه ، زمیج  ص 130 و 131 و  نامه ، اناتنوف ، دیوید  [ 47]

ص 14. نارهت 1378 ، ارس ، باتک  مینک ، هبقارم  هنوگچ  اگوی و  رد  ماگ  نیتسخن  شخب ، حور  سابع  [ 48]
نارهت 1386 ص 671. نایدا ، تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  نامجرتم ، هورگ  همجرت : ناهج ، نایدا  گنهرف  زلنیه ، رآ . ناج  [ 49]

ص 116 و 117. نامه ، اناتنوف ، دیوید  [ 50]
ص 139. نامه ، [ 51]

ص 27. نامه ، تیوه ، زمیج  [ 52]
هب ات 18 ، ص 16  نامه ، دانوهبماش ، تیدناپ  دـعب ، هب  ص 667  ج 2 ، نامه ، ناـگیاش ، شویراد  ص 563 ، نامه ، اتاد ، یجرتاـچ و  [ 53]

ص 270. نامه ، سانریاب ، ناج  دعب ،
ص 564. نامه ، اتاد ، یجرتاچ و  [ 54]

ص 690. نامه ، ناگیاش ، شویراد  [ 55]
ص 688. نامه ، [ 56]

صص 625 و 627 و 629 و 630 و 646 و 654 و 661 و 701. نامه ، ك . ر . [ 57]
صص 6 و 17 و 124 و 157 و 159 و 162. نامه ، دانوهبماش ، تیدناپ  ك . ر . [ 58]

ص 157. نامه ، [ 59]

ص 163. نامه ، [ 60]
صص 15 و 22 و 158. نامه ، [ 61]

ص 631. نامه ، دانوهبماش ، تیدناپ  ص 545 ؛ نامه ، اتاد ، یجرتاچ و  [ 62]
ص 120. نامه ، یلاعف ، یقت  دّمحم  [ 63]

. تسا يژرنا  يانعم  هب  انارپ »  » و یچ » [ » 64]
ص 124. نامه ، اناتنوف ، دیوید  [ 65]

.76 صصق : [ 66]
.3 دیدح : [ 67]

ص: ج 4 ، 1412 ق ، ۀیمالسالا ، تاساردلل  یملاعلا  زکرملا  مق ، ۀنسلا ، باتکلا و  يده  یلع  تایهلالا  یناحبـس ، هللا  تیآ  هب  دیرگنب  [ 68]
ص ج 9 ، ، 1981 یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  توریب ، ۀعبرالا ، ۀیلقعلا  رافـسالا  یف  ۀیلاعتملا  ۀمکحلا  يزاریـشلا ، دمحم  نیدلا  ردـص  158 و 

.88 ص : یمالسا 1374 ، داشرا  گنهرف و  تاراشتنا  ماجنا ، زاغآ و  یسوط ، نیدلا  ریصن  هجاوخ  241 و 
ص 629. نامه ، ناگیاش ، شویراد  [. 69]

.4 دلب : [ 70]
.242 ص : ج 2 ، اردص ، تاراشتنا  يرهطم ، دیهش  داتسا  راثآ  هعومجم  يرهطم ، یضترم  هب  دیرگنب  [ 71]

. تسا هدش  لیکشت  رگیدکی  زا  ادج  درفنم  ياهحور  زا  ناهج  هک  دش  هتفگ  زین  هیهکناس  بتکم  ياههزومآ  رد  [ 72]
نونمؤم 14. [ 73]

.278 ص : ج 2 ، نامه ، يرهطم ، یضترم  [ 74]
ص 122. نامه ، یلاعف ، یقت  دمحم  [ 75]
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ص 123. نامه ، اناتنوف ، دیوید  ك : . ر . [ 76]
. نامه [ 77]

اگوی نافرع  دقن 

[ اگوی هچخیرات  ]

تسود  یفیرش  هزمح 
تسا هجوت  دروم  تقیقح  هار  ناونع  هب  رگید  یفرط  زا  شزرو و  ناونع  هب  یفرط  زا  هک  كوج »  » یـسراف ترابع  هب  ای  [ 1  ] اگوی هچخیرات 

زا یفلتخم  قطانم  رد  اـگوی  هزورما  دراد . هلاـس  ینالوط 2000  هقباس  اهودـنه  داقتعا  هب  اـنب  اـما  تسا  روهظون  اـم  روشک  رد  دـنچ  ره  [ 2]
زکرم هک 2000  ياهنوـگ  هب  تسا  دـنه  روـشک  دراد  ياهژیو  هاـگیاج  نآ  رد  اـگوی  هک  يروـشک  نیرتـمهم  دوـشیم . هداد  مـیلعت  ناـهج 
کبس هب  تیبرت  میلعت و  ماظن  دنه  زکارم  زا  ياهراپ  رد  [ 3 [ ؛ دناهدش هتخانش  هاگشناد  ناونع  هب  تلود  طسوت  دنه  ياحیب  ياگوی  شزومآ 

سسوم [ 5  ] یلجنتپ [ 4 {. ] تسا نهذ  تیبرت  لرتـنک و  نیناوـق  هب  طوـبرم  نآ  لوـصا  هک  اردـیناگوی  شور   } تـسا ماـمتها  دروـم  اـگوی 
موسوم دوخ  روهشم  باتک  رد  یلجنتپ  [ 6  ] تسا هدومن  نودم  ار  اگوی  هب  طوبرم  لئاسم  ینابم و  دالیم  مود  لبق  نرق  دودح  هک  تساگوی 

زا یکی  هک  ههیکناس  يرظن  هفسلف  [ 7  ] تسا هدومن  نییبت  ار  اگوی ) اجار   ) اگوی قیرط  نیرتروهشم  هب  طوبرم  قرط  لحارم و  ارتوساگوی  هب 
یلمع هولج  تقیقح  رد  اگوی  درک و  يزیر  هیاپ  ار  ههیکناس  هفـسلف  ـالیپاک  یـشیر  [ 8  ] تساگوی هیاپ  ساسا و  تسا  دنه  یفـسلف  بتاکم 

. تسا هفسلف  نیا 
هدش یعدم  هلدا  نیا  لاطبا  رد  تسا و  هتسناد  یفاکان  ادخ  تابثا  يارب  ار  نآ  هدومن و  لیلحت  هیزجت و  ار  ادخ  تابثا  ياههیـضرف  ههیکناس 

تابجاو و هیلوا  لوصا  رد  اگوی  مسیدوب و  رگید  يوس  زا  درادـن ». هطبار  صخـش  یحور  ياهنیرمت  هوحن  اـب  ادـخ  دوجو  مدـع  دوجو و  »
، تسا ییادو  نییآ  عبانم  نیرتیمیدق  زا  هک  اکیپیادرپ  اگویاتاه  باتک  هتفگ  هب  انب  [ 9 . ] دناکیدزن مه  هب  رایسب  یفسلف  میهافم  اهزیهرپ و 

اگوی عاونا 

هراشا

؛ دراد دوجو  یلصا  ياگوی  عون  راهچ 
، اگویامراک

، اگوی یکتاهب 
، اگویانایگ
. اگویاجار

اگویامراک

. تسا تمدخ  راک و  قیرط  زا  تدحو  هب  ندیسر 
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اگوی یکتاهب 

. تسا رکذ  رارکت  ادخ و  هب  قشع  عونمه و  هب  تبحم  قیرط  زا  تدحو  هب  ندیسر 

اگوی انایگ 

تسیهاگآ ءاقترا  ملع و  يریگدای  شور  زا  تدحو  كرد 

اگویاجار

اگوـی يارب  مه  يرگید  ماـسقا  رگید  یهاـگن  اـب  هـتبلا  [ 10 [ ؛ تـسا ناور  نـهذ و  شرورپ  لرتـنک و  قـیرط  زا  تدـحو  هـبترم  هـب  ندیـسر 
. دناهدرمشرب

رب ینتبم  نآ  كولـس  ماـمت  دوـشیم و  هتخادرپ  نهذ  هب  ًامیقتـسم  هک  تـسا  اـگویاجار »  » یکولـس هاگدـید  زا  اـگوی  ياـههخاش  نیرتـمهم 
رد هتبلا  هک  تسا  هدش  هداد  حرـش  دـمانیم  اگوی  سدـقم  باتک  ار  دوخ  هک  اتیگ  دوگهب  رد  اگوی  عاونا  رثکا  [ 11 [ ؛ تسا ینهذ  تانیرمت 
زا یکی   ) اویـش هک  دندقتعم  اهودـنه  [ 12 [ ؛ دناهدرک سیردـت  ار  نوگانوگ  ياگوی  زا  یبیکرت  اگوی ، هتـسجرب  دـیتاسا  یـضعب  ریخا  نورق 

( ودنه یناتساب  نایادخ 
رکذ مه  نوگانوگ  رهاظم  هدـیچیپ و  تافـص  وا  يارب  هک  ییاـج  نآ  زا  هتبلا  دـننادیم  تادوجوم  هدـننک  اـنف  کـلهم و  هدنـشک و  يادـخ 

. دناهدرک رکذ  مه  ینیرفآ  زاب  ینوگرگد و  أشنم  نامز و  تایح و  همشچرس  ار  وا  دناهدرک 
تقیرط اگوی  اهودـنه  ياعدا  هب  انب  [ 13 [ ؛ تساهیگوی هدنرادهگن  اگوی و  يادخ  دـنکیم و  یگدـنز  اهلگنج  رد  وا  اهودـنه ، هتفگ  هب 

تـسد رد  هک  هتـشاد  رارق  دـنه  ینییآ  قیرط  نآ  لـباقم  رد  دوـب و  موـسرم  میدـق  دـنه  رد  هک  دوـب  یهاـگآ  شرتـسگ  ینییآ  ریغ  یلمع و 
[14 [ ؛ دش راگدنام  خیرات  رد  دش و  ریگارف  تهج  نیمه  هب  تشادن ، دوجو  تیدودحم  نیا  اگوی  رد  اما  دوب ، نانمهرب 

ناریا رد  اگوی 

نکاـما راـک و  طـیحم  رازاـب و  هچوک و  طـیحم  هب  هتـشذگ و  یـشزرو  ياههاگـشاب  هناـخباتک و  ياـضف  زا  ناریا  روـشک  رد  هزورما  اـگوی 
. تسا هدروآرد  رس  سرادم  یشزومآ و 

قیرط یهاوخ و  تقیقح  هار  ناونع  هب  اگوی  زا  اهراک ، اگوی  زا  یهجوت  لباق  دادعت  دنسانشیم و  ار  اگوی  ناناوج  هژیو  هب  مدرم  زا  يرایسب 
اگوی هک  دوشیم  نشور  يزاجم  ياضف  رد  ارذگ  يریـس  اب  دنیوگیم . یگدنز  رد  نآ  تبثم  تاریثات  زا  دـنربیم و  مان  انعم  ملاع  هب  دورو 

« اگوی  » هژاو دروم  رد  تنرتنیا  رد  هداس  يوجتـسج  کی  اب  هک  ياهنوگ  هب  تسا  هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  ییـالاب  مجح  یـسراف  ناـبز  هب 
اـهتیاس و رد  یـسراف  ناـبز  هب  بلطم  زا 500  شیب  دوـشیم و  ادـیپ  یـسراف  هب  طـقف  اـگوی  باـب  رد  هجیتـن  هتفاـی و  رازه  زا 530  شیب 

. دنکیم مادنا  ضرع  ربیاس  ياضف  رد  اگوی  غیلبت  تهج  لقتسم  کینورتکلا  هاگیاپ  دهدیم و 35  ناشن  ار  دوخ  اهگالبو 
. تسا هدیسر  تبث  هب  یمالسا  يروهمج  یلم  هناخباتک  رد  اگوی  دروم  رد  هلاقم  همان و  نایاپ  باتک و 399  ناونع  هوالع 154  هب 

هک یتاعوضوم  عونت  اما  تسا  هدش  همجرت  ای  فیلات  یسراف  هب  اگوی  نونفو  اهکینکت  دروم  رد  اگوی  ياهباتک  زا  يدایز  دادعت  دنچ  ره 
. تسا هدوب  ناریا  رد  اگوی  ذوفن  یلصا  تلع  تسا  هتخادرپ  اهنآ  هب  اگوی 
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. تسا هدش  رشتنم  تروص  ياگوی  ای  نامیاز و  زا  سپ  ياگوی  عوضوم  رد  ییاهباتک  لاثم  ناونع  هب 
ینابم اهباتک ، نیا  زا  يرایـسب  رد  تسا و  هدـش  هراشا  اگوی » ندوب  نافرع   » هب اگوی  ياهباتک  یمامت  رد  ًاـبیرقت  هک  نیا  رکذ  لـباق  هتکن 

. تسا هدش  هداد  حیضوت  اعدا ، نیا 
: دنیوگیم اگوی  حیضوت  رد  اگوی  هتسجرب  دیتاسا  نآ  لحارم  اگوی و  تیهام 

بیذهت یناسنا ، تالامک  هب  صخش  هک  تسا  ندش  یکی  تروص  رد  دوش و  یکی  ناسنا  حور  مسج و  تسیابیم  یلاعت  هب  ندیسر  يارب  »
نتـشیوخ هب  هدیـسر و  یهاگآ  دوخ  هب  اـگوی  قیرط  زا  ناـسنا  دوشیم  اـعدا  اـگوی  رد  دوشیم …  لـیان  نهذ  مسج و  تمالـس  قـالخا و 

هکلب شزرو  کـی  طـقف  هن  ار  بتکم  نیا  اـگوی  یلـصا  نیجورم  [ 15 « ] دوشیم تقیقح  ندـید  تخانـش و  هب  رداـق  دربیم و  یپ  شیوـخ 
شزرو ار  نآ  ياهدـع  تسا ، عیاـش  ماوـع  نیب  هک  تسا  نآ  زا  رتقـیمع  رایـسب  اـگوی  موـهفم  . » دـننادیم تقیقح  هب  لوـصو  يارب  يربـعم 

، تسا قوف  دراوم  زا  رتیلاعتم  اگوی  فدـه  یلو  دنـسرب  مادـنا  بسانت  ییاـبیز و  هب  دـنناوتیم  اـگوی  اـب  دـننکیم  رکف  یهورگ  دـننادیم ،
نیرتالاب رد  اگوی  [ 16 .« ] دـباییم تسد  نورد  شمارآ  هب  ًاتیاهن %%  هتـشگ و  لیان  نهذ  مسج و  تمالـس  هب  یـسانشدوخ  نمـض  صخش 

. دوشیم افوکش  وا  یناحور  تشرـس  دوشیم و  جراخ  سفن )  ) نم زا  درف  نآ  رد  هک  دراد  هراشا  فراع  ینادحو  یهاگآ  ياعدا  هب  حطس 
[17]

[ اگوی لحارم  ]

هراشا

[: 18  ] دناهدرمش هلحرم  تشه  ار  اگوی  دنیارف 
(، دنهد ماجنا  دیاب  مومع  هک  يراتفر  لامعا و   ) امای »

(، یصخش ياهشور  لامعا و   ) اماین
(، تاکرح  ) اناسآ

(، سفنت لرتنک   ) امایانارپ
(، تاساسحا لرتنک  يرکف و  لامعا   ) ار اهیتارپ 

(، زکرمت  ) اناراهد
( نشیت يدم   ) اناید

[19 ( ] تقیقح یسانشدوخ و   ) یهد اماس  و 
. دریگیم رارق  لمع  دروم  زاس  یهاگآ  رکفت  یمسج و  تمالس  فده  اب  تسا و  یناگمه  مامتها  دروم  لوا  دروم  هس  ماجنا  اگوی  رد 

[ امای ]

: هلمج زا  یناگمه  یمومع و  تاروتسد  زا  يا  هتسد  امای )  ) لوا هلحرم  رد 
. دوشیم هیصوت  یناسفن  ياهاوه  تورث و  لام و  زا  يرود  یسنج ، لمع  رد  تیدودحم  يدزد ، زا  زیهرپ  تقادص ،
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[ اماین ]

دوشیم بیقعت  دـشابیم  یناور  یکیزیف و  نیعم  ياـهشور  لـماش  هک  یـصخش  ياـهراتفر  نیناوق و  زا  ياهعومجم  اـماین )  ) مود مدـق  رد 
. ادخ هب  داقتعا  یهاگآدوخ و  تضایر ، تعانق ، دننام 

[ اناسآ ]

يارجم رد  یگزیکاپ  هک  تسا  رکف  شمارآ  ندب و  تفرـشیپ  دشر و  روظنم  هب  هژیو  تالاح  رد  ندب  يرادهگن  لماش  اناسآ )  ) موس هلحرم 
. تسا رظن  دروم  هلحرم  نیا  رد  فده  ناونع  هب  نهذ  مسج و  هب  یتایح  يورین  هب  ندیسر  اهلاناک و 

رخآ هلحرم  هس  [ 20 . ] دید اهارتنات  اتیگدوگهب و  اهداشیناپوا ، اهادو ، لیبق  زا  ودنه  ددعتم  ياهباتک  رد  ناوتیم  ار  اگوی  ياهشور  حرش 
. تسا هتفرگ  مان  ینوریب  ياگوی  لوا  هلحرم  دراد و 5  مان  [ 21  ] ینورد ياگوی  اگوی ، رد 

میلعت و يارب  جـیار  یبوچراـهچ  اـهنرق  یلجنتپ  ناوختـشه  شور  [ 22 [ ؛ تسا فورعم  اگویاگناتـشآ »  » هب اـگوی  رد  هلحرم  تـشه  یماـمت 
تروص اهاناسآ )  ) اگوی یمـسج  ياـهکینکت  لاـمعا و  تاـکرحرب و  یناوارف  زکرمت  اـگوی ، رد  هزورما  [ 23 [ ؛ تسا هدوب  اگوی  سیردـت 

ندب تمواقم  نتفر  الاب  ندب ، دیاز  داوم  بسانم  هیلخت  تارقف ، نوتس  فاطعنا  اهشش ، طاسبنا  ضابقنا و  لیبق  زا  ییاهفده  هک  دریگیم 
رد یفلتخم  ياهکینکت  نآ  یط  دریگیم و  رارق  ظاحل  دروم  اهنیرمت  نیا  اب  نوخ  حیحـص  ناـیرج  نوخ و  هیفـصت  اـهيرامیب ، لـباقم  رد 

هتفگ داتـسا »  » درف هب  ینامز  اـگوی  رد  دوشیم . هداد  شزومآ  رـس  تلاـح  وناز ، ود  تلاـح  تسد ، تاـکرح  یمکـش ، هتـسشن ، ياـهتلاح 
یناور و فادها  اگوی  لوا  هلحرم  هس  رد  دنچ  ره  [ 24 . ] دهد ماجنا  یفاضا  تکرح  نودب  ار  اناسآ )  ) یکیزیف تاکرح  دناوتب  هک  دوشیم 

. تسا یلجن  اناپ  ياگویاجار  رد  نکر  نیمراهچ  [ 25  ] امایانارپ هلحرم  رد  اما  تسا  رظن  دروم  مه  یحور 
دنیارف کی  هک  [ 26 [ ؛ تسا یلجن  اتاپ  يامایانارپ  هب  ندیسر  همدقم  هک  تسیصاخ  یسفنت  تانیرمت  اگویاتاه  رد  هدش  حرطم  يامایانارپ  اما 

، رظن ودـب  رد  دـنچ  ره  هلحرم  نیا  رد  دـنکیم ، کیدزن  نافرع  زرم  هب  ار  دوخ  اگوی  دوشیم و  هتـسجرب  ینافرع  يونعم و  هاگن  تسیـسفنت 
هب [ 27 . ] دوشیم مظنم  لرتـنک و  تاـیح »! يورین   » یـسفنت دـنیارف  نیا  اـب  اـهتسیگوی  هاـگن  زا  اـما  تسا  حرطم  اوه  مظنم  جورخ  دورو و 

. تساوه زا  رتارف  يزیچ  انارپ  ناشیا  ياعدا 
يورین تسا و  هشیدنا  يورین  أشنم  هک  دوشیم  نیمز  رد  رصانع  مامت  یکیرحت  يورین  لماش  تسیتایح و  يورین  تقیقح  رد  هک  تسیزیچ 

نیا تیاهن  رد  دـهدیم و  ناـشن  ار  دوخ  حور  يورین  اـنارپ و  ناـیم  یگتـسویپ  هک  تساـج  نیمه  زا  [ 28 [ ؛ تسا هدـنز  دوجوم  ره  یتاـیح 
زا شیب  تسا  سوتول  تکرح  نامه  هک  روهـشم  تلاح  کی  ادوب  ياههمـسجم  نایم  رد  دروخیم . دنویپ  ادخ  اب  حور  داحتا  هب  یگتـسویپ 

هلحرم هب  دورو  [ 29 . ] دـهدیم ناشن  ار  هدوسآ  يادوب  هک  تسانارپ  هبقارم  ياـهتلاح  زا  یکی  تلاـح  نیا  دوشیم . هدـهاشم  اـهتلاح  رگید 
. تسا روهشم  اگوی » ناج   » هب هک  دراد  تیمها  نانچ  اگوی  رد  امایانارپ )  ) مراهچ

هتفگ دیشروخ  هام و  عونلا  بر  اهيدان و  زا  نخـس  و  [ 30  ] دـنوشیم حرطم  يژرنا  بسک  يژرنا و  ياهلاناک  هک  تسا  هلحرم  نیمه  رد 
هقلح يزکرم  نآ  زا  روظنم  تسا و  هیلوا  يورین  رام و  تردق  نیشتآ ، رام  يانعم  هب  هژاو  نیا  ینیلادنک  يروحم 1  ياههدیا  [ 31 . ] دوشیم

هک تسا  یناـحور  ییورین  ياراد  زکرم  نیا  اـهیگوی  داـقتعا  هب  هـک  [ 32  ] دراد رارق  تارقف  نوتـس  نییاـپ  رد  ياهرفح  رد  هـک  تـسا  راو 
رد هک  تسا  دـنوادخ  قالخ  يورین  هدـنهد  ناشن  ورین  نیا  [ 33 . ] دیامن داجیا  درف  یناور  یحور و  تیعـضو  رد  يدایز  تارییغت  دـناوتیم 

وروگ کی  رظن  تحت  دیاب  ورین  نیا  يرادیب  ناشیا  داقتعا  هب  [ 34 . ] دوشیم هتفگ  دنوادخ )  ثنوم  دعب  یلجت   ) یتکاش نآ  هب  ودنه  میلاعت 
، دناسر ماجنا  هب  بیـسا  نودب  ار  لوحت  نیا  دناوتب  ات  هدوب  لمع  نیا  رد  فلتخم  لحارم  یمامت  رگ  هبرجت  دوخ  هک  دشاب  یناحور  دشرم  و 
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یحور ریس  هتفخ ، يژرنا  نیا  نتخیگنارب  نودب  رگید  فرط  زا  [ 35 . ] دراد یپ  رد  ار  رطخ  نیرتشیب  ورین  نیا  ماگنهبان  ندرک  رادیب  هک  ارچ 
دنک دوعص  الاب  تمس  هب  تارقف  نوتـس  زا  رگا  تایح  يژرنا  نیا  [ 36 [ ؛ تسا نکمم  ریغ  تساگوی  رد  تیاغ  هک  یهدناماس  هب  ندیـسر  و 

هب صخـش  هک  تسا  تلاـح  نیا  رد  و  [ 37  ] دوشیم هتخیمآ  یتسه  ناهج  رد  دوجوم  یناـحور  يژرنا  اـب  دوشیم و  جراـخ  رـس  يـالاب  زا 
ییاهر اهیگوی ، داقتعا  هب  [ 39 [ ؛ تسا دوخربا  ای  ناهج  حور  اب  درف  حور  ندش  یکی  نامه  یهاگآ  ارف  [ 38 . ] دسریم یهاگآ  ارف  تلاح 

یحور و تاریثات  باـب  رد  هک  یبلاـطم  رب  هوـالع  [ 40 . ] تسورین نیا  يرادـیب  جـیاتن  زا  خـسانت ) جـنر و  هریجنز   ) گرم دـلوت و  هخرچ  زا 
رثا مه  ندب  زکارم  زا  يرایـسب  رب  دناوتیم  نآ  تکرح  دوش  لاعف  ینیلادنک  هاگره  اهیگوی  داقتعا  هب  دش  هتفگ  ینیلادـنک  يرادـیب  یناور 

. تسا باصعا  هاگتسد  دریذپیم  رثا  هک  يزکرم  نیلوا  دراذگب .
، رکف هاگن ،  ) ساوح تیوقت  دناهدرمش  رب  ینیلادنک  يرادیب  يارب  هک  یتارثا  زا  یکی  [ 41 . ] دراد یتارثا  نوخ  بلق و  هدعم ، رب  روط  نیمه 
رد دوشیم . جراخ  نآ  زا  دراو و  ندـب  هب  اهنآ  قیرط  زا  يژرنا  هک  دنتـسه  ییاهبادرگ  ارکاچ  اـهيدان  اـهارکاچ و  [ 42 [ ؛ تسا نهذ ) ..

دزادـنایم راک  هب  ار  اهبادرگ  نیا  هک  يژرنا  دـنايژرنا . عمجت  لحم  هک  دوشیم  هدرب  ماـن  ارکاـچ  زا 7  ًالومعم  اگوی  هب  طوبرم  ثحاـبم 
. تسا نایمدا  دوجو  رد  هتفهن  یناحور  يورین  يرگید  تسا  ینیلادنک  اهنآ  زا  یکی 

تبثم تسا  نکمم  يژرنا  نیا  هک  دنچ  ره  دنریگیم  يژرنا  نارگید  زا  اهناسنا  هک  ارچ  [ 43  ] دنتسه مه  يژرنا  تفایرد  هب  رداق  اهارکاچ 
هتشاد یفنم  رثا  تسا  نکمم  دزادنیب و  راک  زا  ار  اهارکاچ  زا  یـضعب  دشاب و  دنمورین  تسا  نکمم  دنک و  کمک  ارکاچ  تردق  هب  دشاب و 

. دشاب
ینعی يدان  یترابع  هب  فیرظ ) ندـب  رد  بصع  يارجم  . ) دـنندب رد  تایح  يورین  نداتفا  شدرگ  هب  دورو و  يارب  ياـهلاناک  مه  اـهيدان 
لمح نآ  هفیظو  هک   … گر و ) ین ، ینعم  هب   ) دنتـسه اهنایرـش  زا  یفیرظ  هکبـش  هلزنم  هب  يدان  [ 44  ] ندـب رد  يژرنا  نایرج  هار  هناسر و 

. تسا ناسنا  فیطل  يژرنا  متسیس  مامت  رد  یتایح ) يژرنا   ) انارپ
. تسا قلطم » يژرنا   » نامه انارپ 

یمیدق ياهنتم  زا  یـضعب  رد  دوشیم . هتفگ  « ki یک  » و « chi یچ  » ینپاژ ینیچ و  نابز  رد  هک  تسا  ناـمه  یناـهج  یتاـیح  يژرنا  نیا 
هب امیقتسم  ینیلادنک  زا  انموشوس  [ 45 . ] دوشیم هدیمان  الاگنیپ  ادـیآ و  انموشوس ، اهنآ  نیرتمهم  هک  هدـش  هراشا  يدان  رازه  هب 72  يدنه 

دنـسریم و مه  هب  الاگنیپ  ادـیآ و  يدان  ود  هک  ییاج  دوریم . الاب  ینیلادـنک  زا  چـیپرام  تروص  هب  رگید  يدان  ود  اما  دوریم  الاب  تمس 
ناهیک و فارطا و  طیحم  زا  ار  یتایح  يژرنا  اهيدان ، هار  زا  اهارکاچ  رگید  فرط  زا  دوشیم . لیکشت  ارکاچ »  » دننکیم عطق  ار  رگیدمه 

. دننکیم تفایرد  فیطل  ياهندب  زا 
يولج رد  ینایم و  مئاق  روحم  رساترس  رد  هک  تسیلصا  نآ  يارکاچ  تفه  هک  دنتسه  ندب  رد  ارکاچ  رازه  دوجو 88  هب  دقتعم  ياهیگوی 

. تساهارکاچ دامن  رفولین  لگ  هچنغ  [ 46 [ ؛ دنتسه يروپیش  لگ  ياههچنغ  لکش  هب  هک  يرتا ) ندب  دنراد (  رارق  ندب 
رد [ 47 . ] دنراد يزاسرادیب  افـش و  تردق  دنراد و  اهارکاچ  رب  ياهژیو  تاریثات  اهیناک ، یندعم و  داوم  اهگنـس و  زا  لصاح  ياهيژرنا 

( یناحور ندب  ینهذ ، ندب  يرتخا ، ندب  يرتا ، ندـب  يژرنا (  فلتخم  ياهندـب  هب  ناوارف ، ياهيدان  ددـعتم و  ياهارکاچ  رب  هوالع  اگوی 
هک ییاهباتک  دنوشیم . یکی  یکیزیف  ندب  دیدج  مرف  اب  هرابود  یخسانت  ره  زا  دعب  اهندب  نیا  ناشیا  داقتعا  هب  هک  تسا  هدش  هراشا  مه 

فدـه نیا  يارب  دـنچ  ره  دـنوشیم . فیلات  اهارکاچ  ندرک  زاـب  ندومن و  لاـعف  فدـه  اـب  دوشیم  رـشتنم  هزورما  یپارتارکاـچ  ناونع  اـب 
دروم رایسب  اگوی  رد  مه  يژرنا  یقیسوم و  اهیناک ، اهگنس ، قیرط  زا  نامرد  نآ ، رانکرد  اما  دننادیم  رثوم  رایـسب  ار  اگوی  ياهکینکت 

. تسا دیکات 

شاکنک لمات و 
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 [ تسا روحم » نت   » ًاساسا اگوی   ] 1

« روحم نت   » ًاساسا هک  تسیکلـسم  هکلب  ارگ  حور  یبتکم  هن  روحم و  ناور  یبتکم  هن  اگوی  دنیوگیم  اگوی  نایعدـم  هک  هچ  نآ  فالخ  رب 
هب تسا ، هدیدرگ  لثملا  برض  هک  تسا  هرهش  نانچ  رظن  نیا  زا  ارتنات  نییآ  یماندب  هتفرگ و  ارتنات  نییآ  زا  اگوی  ار  انبم  نیا  هک  ارچ  تسا 

، ارتنات بتکم  درف  هب  رـصحنم  هژیو و  هاگن  نییآ ، نیا  هب  دنه  نایدا  نیققحم  هجوت  مدع  ارتنات و  ندنام  هتخانـشان  للع  زا  یکی  هک  ياهنوگ 
. تسا نآ  یسنج  ياهنییآ  ناسنا و  نت  مسج و  هب 

دنه يونعم  ياـهنییآ  باـتک  زا  قرو  نیرخآ  تقیقح  رد  دـش  تیبثت  مشـش  نرقرد  دـش و  عورـش  يدـالیم  مراـهچ  نرق  رد  هک  نییآ  نیا 
. تسا

راثآ دراد و  یلوزن  ریـس  دنراد ) تیونعم  یجیردت  ضارقنا  یناهج و  راودا  هب  هک  يداقتعا  نوچ  مه   ) خـیرات رد  تیونعم  اهودـنه  هاگن  زا 
. تسا هتفرگ  مان  [ 48  ] یکیرات رصع  نید  تسا  رشب  تیونعم  طوقس  رصع  هب  طوبرم  نوچ  ارتنات 

دیاب راچان  تسا ، روهتوغ  تایدام  راز  نجل  رد  تساه و  يدـیلپ  اـهیهارمگ و  هب  هدولآ  یکیراـت ، رـصع  رد  ناـسنا  نوچ  ارتناـت  هاـگن  رد 
تفگش يورین  زا  تسا  مزال  سپ  دنک ؛ انب  بادرگ  نیمه  رد  ار  شیوخ  تیونعم  يانب  دنک و  وجتـسج  بالجنم  نیمه  رد  ار  دوخ  يدازآ 

دوعص عنام  نیرتگرزب  ناسنا  مسج  دنه ، یناتساب  ياهنییآ  رد  دنچ  ره  دیوج . دادمتسا  تسیکیرات  رصع  كرحم  هک  یسنج  هزیرغ  زیگنا 
: دناهدروآ هک  ياهنوگ  هب  دنکیم ، دبعم  هب  لیدبت  ار  نآ  دربیم و  الاب  شتسرپ  دح  رد  ار  مسج  تیمها  ارتنات  اما  تسوا ، يونعم 

قبط [ 49 « ] متفاین مدوخ  مسج  نوچ  یترایز  لحم  چیه  تساج …  نیمه  رد  هکربتم  نکاما  یتداعـس …  هن  تسیلماکت و  هن  مسج  نودـب  »
ینبم هک  ارتنات  يدابع  مسارم  دباییم . تیمها  رایـسب  تسا ، تایح  هدنیاز  يورین  ارتنات  رد  هک  ردام  ههلا  ثنوم و  لصا  شتـسرپ  الاب ، لصا 

. تسا یتکاش  اویش و  نوچ  ینایادخ  جاودزا  ساکعنا  تهج  تسیسنج  طباور  نداد  رارق  روحم  رب 
يالاب هجرد  اب  یکین  دـح  نیرخآ  دـنوشیم و  هدـید  یبسن  يرابتعا و  يروما  همه  رـش  ریخ و  دـب و  بوخ و  کنیع ، نیا  اب  هک  تسیعیبط 

. دنکیم هولج  يواسم  يدب 
: هدش هتفگ  ارتنات  سدقم  راثآ  رد  هک  يروط  هب  [ 51 [ ؛ تسارتنات يدابع  مهم  ياهمسارم  زا  [ 50  ] یسنج يدابع  شزیمآ 

تهج [ 52 « ] دروآیم تسد  هب  هار  ناـمه  زا  ار  شیوخ  يدازآ  یگوـی  دـنزوسب ، منهج  رد  یهورگ  دوـشیم  ثعاـب  هک  يرادرک  ناـمه  »
عادـبا ارتنات  رد  اگوی  ینیلادـنک  هب  روهـشم  تضایر  ياهشور  نیرتكاـنرطخ  زا  یکی  هک  تسیـسنج  شزیمآ  هار  زا  تدـحو  هب  ندیـسر 

. تسا هدیدرگ 
یلـسانت تلآ  ناـسنا و  دـعقم  نیب  هک  دراد  رارق  يزکرم  رد  دریگیم ، همـشچرس  ناـسنا  ياـهارکاچ  نیلوا  زا  هـک  ینیلادـنک  هـتفخ  يورین 

. تسا رن  یلسانت  تلآ  نآ ، زکرم  رد  هک  تسوا 
یکیزیف مسج  نیمه  هب  هجوت  نیرتشیب  تسا  ریبـک  ملاـع  ناـمه  هتفاـی  لزنت  مسج  ملاـع  تسا و  زیچ  همه  زکرم  مسج  هک  یقطنم  نینچ  رد 
کینکت رازه  زا  شیب  هک  تسین  لـیلدیب  دوشیم . وجتـسج  نآ  رد  هتفهن  ياـهورین  مسج و  نیمه  رد  اـهبولطم  همه  دوشیم و  فوطعم 

مسج و یکاپ  تفاظن و  هدـش و  ياهژیو  هجوت  مسج  هب  دـنچ  ره  مالـسا  هاـگن  رد  دوشیم . ندـب  تیبرت  مسج و  شرورپ  فرـص  اـگوی  رد 
حور بکرم  ار  مسج  نید ، ناگرزب  هک  تسانبم  نیا  رب  اهنیا  همه  اما  تسا ، هدیدرگ  ظاحل  ياهتـسجرب  تروص  هب  ندـب  یباداشو  تمالس 

حور و هاگیاپ  هک  رظن  نیا  زا  مسج  دناهداد و  تسا  دنوادخ  هژیو  قلخ  تسیهلا و  ياهخفن  هک  ناسنا  حور  هب  ار  تلاصا  دناهدرک و  یفرعم 
. تسا هتفای  تمارک  تسا  نآ  لماح 

رد دروآیم » تسد  هب  اج  نامه  زا  ار  شیوخ  يدازآ  یگوی  دنزوسب ، منهج  رد  یهورگ  دوشیم  ثعاب  هک  يرادرک  نامه   » هک هدـیا  نیا 
هدـش عیرـشت  یهلا  یهاون  رماوا و  ناونع  تحت  كرتـشم  یناـگمه و  یتاروتـسد  حور ، شرورپ  يارب  تسین و  شیب  یمهوت  مالـسا  قـطنم 
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. دشاب يراگتسر  لماع  یضعب  يارب  هانگ و  یضعب  يارب  یسنج  يراب  دنبیب و  هک  تسین  روط  نیا  تسا و 
ادـیپ یفلتخم  ياهـشیارگ  تسا  نکمم  اهناسنا  حور  یعامتجا ، ياهرتسب  یکیتنژ و  ياههنیمز  هب  رظن  اب  هک  دـنچ  ره  یمالـسا  نوتم  قبط 

نیا نودب  تسا و  ناگمه  كرتشم  زاین  هک  دنراد  اهراتفر  لامعا و  زا  يا  هتـسد  هب  زاین  یلاعت  لماکت و  يارب  اهناسنا  همه  حور  اما  دـننک 
. دوب دهاوخن  تداعس  لامک و  هب  رب  هار  ناسنا  ره  يدرف  ياهشیارگ  تسا ، حور  شرورپ  يانبریز  لوصا و  مکح  رد  هک  لامعا  زا  هتسد 

حور رد  كرتشم  ریگارف و  ییاهتیـصوصخ  زا  هدـمارب  دوشیم ، دای  اهنآ  زا  زین  تامرحم » تابجاو و   » ناونع تحت  هک  لامعا  لوصا  نیا 
. تسا هدیدرگ  حور  یلاعت  ریس و  يارب  كرتشم  نیناوق  زا  يا  هتسد  لعج  ثعاب  هک  تساه  ناسنا 

[ اگوی رد  ردام  ههلا ي   ] 2

تسا نامه  تسا  هجوت  دروم  مه  اگوی  رد  دریگیم و  رارق  شتسرپ  دروم  يدنه  ياهنییآ  زا  يرایسب  رد  هک  ردام  ههلا  هک  نیا  لمات  لباق 
نردم و رـصع  رد  ییارگ  ناطیـش  راذـگ  هیاپ  يوال  ناوتنا  هک  ياهنوگ  هب  تسا  یناطیـش  ياهتردـق  زا  يدومن  رـش و  ياهورین  هولج  هک 
ناطیـش و مسجت  و  ( The Infernal Names  ) ناطیـش ياهمان  ناونع  هب  یلاک  شرتخد  اویـش و  ياـهمان  زا  یناطیـش  لـیجنا  فلؤم 

. دنکیم دای  شباتک  رد  نآ  هولج 
. تسا هدمآ  یناطیش  لیجنا  باتک  زا  ریز  نتم  رد  ناطیش  سدقم  مان  ناونع  هب  یلاک  اویش و  مان 

Abaddon Euronymous O - Yama Adramelec Fenriz Pan Ahpuch Gorgo Pluto Ahriman
Haborym Proserpine Amon Hecate Pwcca Apollyn Ishtar Rimmon Asmodeus Kali
Sabazios Astaroth Lilith Sammael Azazel Loki Samnu Baalberith Mammon Sedit Balaam
Mania Sekhmet Baphomet Mantus Set Bast Marduk Shaitan Beelzebub Mastema Shamad
Behemoth Melek Taus Shiva Beherit Mephistopheles Supay Bilé Metztli T'an - mo
Chemosh Mictian Tchort Cimeries Midgard Tezcatlipoca Coyote Milcom Thamuz Dagon
Moloch Thoth Damballa Mormo Tunrida Demogorgon Naamah Typhon Diabolus Nergal

Yaotzin Dracula Nihasa Yen - lo - Wang Emma - O Nija
. تسا هتخیوآ  تاوما  ياههمجمج  زا  يدنبولگ  وا  ندرگ  فارطا  رد  هک  تسا  هایس  ههلا  نامه  یلاک  هک  تسا  ینتفگ 

فرص ار  دوخ  یناگدنز  هدنناکیویو  انشیرک و  امار  دننام  اگوی  ناگرزب  زا  یضعب  دنتسرپیم و  لک  ردام  مان  هب  ار  وا  دنه  لاگنب  تلایا  رد 
[53 [ ؛ دناهدرک وا  تدابع  فقو  ای  وا  هب  تمدخ 

[ تسین صوصخم ...  تانیرمت  دنه و  ياهیگوی  هب  طوبرم  اهنت  يرادیب و ...   ] 3

زا تسا ، ریذپ  ناکما  ( Kundalini  ) ینیلادنک يرادیب  اب  طقف  يراگتسر  لامک و  هب  ندیـسر  هک  هدیدرگ  ناونع  فرط  کی  زا  اگوی  رد 
تـسد ینیلادـنک  يرادـیب  هب  دوخ  نید  يدابع  کسانم  ماـجنا  اـب  تسا  نکمم  مه  ناـیدا  رگید  ناوریپ  هک  دـناهدرک  فارتعا  رگید  فرط 

اگوی لوا  هتسد  نیجورم  زج  دوخ  هک  یناسک  زا  یضعب  ددرگ . ققحم  مه  رگید  نایدا  هناصلاخ  تاروتسد  ماجنا  اب  يراگتـسر  نیا  دنبای و 
: دسیونیم دناهداهن  رس  تشپ  ار  اسرف  تقاط  ياهتیضایر  ینیلادنک  يرادیب  تهج  لاس  ياهلاس  دنتسه و 

، اردوم هدرشف  تخـس و  رایـسب  تانیرمت  هاگ  یتح  مدادیم . ماجنا  ( Shakti  ) یتکاش يرادـیب  هلحرم  هب  ندیـسر  يارب  يدایز  تانیرمت  »
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اهدـناب و اردوم و  تعاس  هس  مایانارپ و  تانیرمت  اهنت  تعاـس  يزور 9  مدادیم ، ماجنا  دیدش  عیـسو و  رایـسب  دح  رد  ار  مایانارپ  اهدـناب و 
ندروخ تخس و  ياهتضایر  نداد  ماجنا  یتیعقوم و  ره  رد  موادم  نشیتیدم  هب  نامز  مه  لاس  هس  تدم  هب  فلتخم . ياهارتنام  نداد  ماجنا 

رغال مادنا  هب  هجوت  اب  یتح  هک  يروط  هب  متخادرپ ، هویم  اب  ریـش  یمک  ای  ینـشاچ و  کمن و  هنوگ  چیه  نودب  مک  هداس و  رایـسب  كاروخ 
رد تاپ  یتکاش  تقیرط  رد  ییوروگ  اـب  ارم  دـنوادخ  فطل  داـیز ، رایـسب  ياهيوجتـسج  زاـسپ  مدرک . مک  نزو  ولیک  هدزناـپ  مناـمز ، نآ 

ییوروگ زا  دـعب  هام  شـش  زومرم  تفگـش و  یثداوح  یط  زا  سپ  مدرک . تفایرد  وا  زا  ار  تاپ  یتکاش  ماـجنا  رـس  درک و  وربور  اـیلامیه 
. دش عورش  مدیدج  یگدنز  یعقاو و  تایبرجت  مدرک و  تفایرد  ار  یناحور  يژرنا  تاپ و  یتکاش  ًاددجم  هلسلس  نامه  زا  رگید 

[54 «. ] دوب رت  صخشم  داد  خر  ما  یهاگآ  لک  رد  هک  یتارییغت  یلو  دمآ ، دوجو  هب  متاساسحا  راکفا و  يدام و  ندب  رد  يرایـسب  تارییغت 
: هدومن ناعذا  دوخ  هتشون  نایاپ  رد  هتساوخان  يو 

نکمم یبهذم  ره  یناحور  تاررقم  تیاعر  هکلب  تسین ، ینیلادنک  صوصخم  تانیرمت  دـنه و  ياهیگوی  هب  طوبرم  اهنت  یتکاش  يرادـیب  »
ره اب  يدرف  ره  دهد …  خر  اهنآ  رد  یهاگآ  ياهرذ  نودب  تایبرجت  نیا  دـنک و  رادـیب  اهنآ  رد  ار  ینیلادـنک ) ( ) Shakti  ) یتکاش تسا 

، دشاب شایگدنز  ییاهن  فده  دنوادخ  یگدنب  تمدخ و  قشع و  دتسرپب و  شبلق  مامت  اب  ار  دنوادخ  دنک و  تدابع  صولخ  اب  رگا  ینید 
یناحور يزکرم  هب  ندـش  کیدزن  دـننام  یتاـکیرحت  رثا  رد  [ 55 . ] دوشیم رادیب  وا  رد  یتکاش ) ینیلادـنک   ) ادـخ تردـق  یهلا ، فطل  هب 

[ 56 .« ] دوشیم لعتشم  ینیلادنک  زکرم  یناحور  راکذا  یبهذم و  مسارم  رد  تکرش  ای  اسیلک  دجسم ، دبعم ، دننام 
: دیسرپ دیاب  لاح 

؟ دراد دوجو  اگوی  هب  يزاین  هچ  فیصوت  نیا  اب 
فرـص ترورـض  نودـب  دارفا  تقو  ارچ  دریذـپ  تروص  ینیلادـنک  يرادـیب  یهلا ، نایدا  یناـگمه  هداـس و  تاروتـسد  اـب  دـشاب  رارق  رگا 

هنازور 9 ناسنا  ارچ  درک  زاب  ار  ارکاچ  دربیم  ناـمز  هقیقد  دـنچ  طـقف  هک  يروتـسد  اـب  ناوتیم  رگا  ددرگ ؟ اـگوی  هدـیچیپ  ياـهکینکت 
؟ هن ای  دریگ  تروص  یپارت  ارکاچ  تیاهن  رد  هک  دیامن  تقو  فرص  تعاس 

[ تسا هدرکن  هئارا  اهيدان و ...  تابثا  رب  ياهلدا  یبرجت  مولع  هزوح  رد  يدنمشناد  چیه   ] 4

اهيدان و ارکاچ ، تفه  ندـب ، تفه  دروم  رد  اگوی  رد  هک  تسییاهاعدا  دروم  رد  دنـسرپیم  اگوی  اب  انـشآ  ان  دارفا  زا  يرایـسب  هک  یلاؤس 
. تسا هدمآ  ( Kundalini  ) ینیلادنک

تابثا هب  یفـسلف  یناحور و  رهاـظ  هب  ياـهاعدا  نیا  هناوتـشپ  مادـک  اـب  یتسارب  دـسریم . یفرطیب  رظاـن  هدـنناوخ و  ره  نهذ  هب  لاؤس  نیا 
؟ تسا هدیسر 

؟ تسا هدیسر  تابثا  هب  اههدیا  نیا  یملع ، هاگشیامزآ  نیمادک  یملع و  هچ  رد  تسیکتم  یبرجت  مولع  هب  دیاقع  هنوگ  نیا  رگا 
يدان و 88 رازه  دوجو 72  یعدم  سک  چـیه  تسا و  هدومنن  هماقا  نآ  تابثا  رب  ياهلدا  یبرجت  مولع  هزوح  رد  يدنمـشناد  چـیه  نونکات 

. تسا هدوبن  ندب  رد  ارکاچ  رازه 
. تسا رما  نیمه  اهیگوی  نیب  رد  اهارکاچ  اهيدان و  دادعت  دروم  رد  رظن  فالتخا  لیالد  زا  یکی 

. تسا هدشن  هئارا  اگوی  هب  طوبرم  ياهباتک  رد  مه  یلوبق  لباق  یناهرب  یلقع و  لیلد  رگید  فرط  زا 
. دشاب دیدرت  کش و  زا  یلاخ  یهیدب و  یلقع  ره  يارب  نآ  كرد  هک  دنشاب  نشور  نانچ  دیاب  یلقع  لیالد  هک  تسا  نشور 

ای لکـش  رد  عقاو  رد  یلو  تسا  هدوب  لیلد  رهاظ  هب  لیلد  نیا  دـناسرن  عاـنقا  هب  ار  يدادـعت  دـشاب و  لوبق  لـباق  مدرم  رثکا  يارب  یلیلد  رگا 
دروآیمن و ملع  نیقی و  هجیتن  رد  دوشیمن ، بوسحم  یقطنم  لالدتـسا  یفـسلف و  ناهرب  تهج  نیمه  هب  تسا ؛ هدوب  لاکـشا  راچد  اوتحم 
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. تسا روآ  نامگ  بطاخم  يارب  رثکادح 
رد هک  ارچ  درادـن . دوجو  مه  دـشاب  ینایحو  هناوتـشپ  زا  رادروخرب  هک  یلقن  لیلد  اهاعدا ، هنوگ  نیا  تاـبثا  يارب  اـگوی  رد  رگید  يوس  زا 

اعدا هبرجت  دوجو  رثکادح  تسه  هچ  نآ  درادـن و  دوجو  مه  دـشاب  روظنم  انعم  ملاع  بیغ و  زا  ربخ  هک  جـیار  يانعم  هب  یحو  ًاساسا  اگوی 
. تساهیگوی بناج  زا  هدش 

هناوتـشپ هب  یکتم  هک  یبیغ  عبنم  زا  یلیلد  ای  دـیاین و  نآ  کمک  هب  لقع  بناج  زا  یناهرب  هک  یماداـم  تاـیبرجت  هنوگ  نیا  هک  تسیهیدـب 
. دوب دهاوخن  لوبق  لباق  درادن و  تیجح  دزیخنرب ، وا  دییات  هب  تسیلقع 

یضعب تهابـش  رطاخ  هب  هزورما  یـضعب  تشاد . دهاوخن  اههزوح  رگید  رد  اگوی  تیناقح  تابثا  رد  يریثات  اهاعدا  نیا  تابثا  هک  میرذگب 
نافرع ندوب  یکی  راعـش  دنهدیم و  رـس  اگوی  اب  مالـسا  دنویپ  يادن  هناراوگوس  مایق ، دهـشت و  هدجـس و  عوکر و  اب  اگوی  ياهکینکت  زا 

مان اگوی  زا  یمالسا  لیصا  نافرع  ناونع  هب  یتح  مالسا و  نتم  زا  هدمآرب  یمارم  ناونع  هب  دننکیم و  غیلبت  ار  اهیگوی  تیونعم  یمالـسا و 
.« تسا لکشم  مه  زا  اهنآ  کیکفت  هک  تسا  هتخیمآ  مه  اب  نانچ  یمالسا  نافرع  اب  اگوی  نییآ  . » دنربیم

اب ياهنوگ  هب  ار  نآ  دـننکیم و  نییبت  دوخ  عفن  هب  ار  یهلا  يایلوا  تازجعم  تامارک و  زا  يرایـسب  اـگوی  نیجورم  هک  دـنامن  هتفگاـن  [ 57]
تـسا هدـش  هیجوت  رظنم  نیا  زا  یـسیع  ترـضح  هزجعم  طقف  هن  اهباتک  نیا  زا  یکی  رد  هک  نانچ  دـننزیم . دـنویپ  ارکاچ و  ای  ینیلادـنک 

. تسا هدش  هدرمش  مزال  قطنم  نیمه  اب  مه  یسیع  نتفر  بیلص  هب  هکلب 
نویراوح ندـب  ینعی  اههطـساو ، زا  وا  دـیریگب . رظن  رد  تشاذـگیم  مدرم  رب  شیپ  لاـس  ماَلَّسلا 2000  ِْهیَلَع  حیـسم  ترـضح  هک  ار  يرثا  »

يارب رما  نیمه  اما  دیدرگیم . دیدشت  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  حیـسم  ترـضح  يروف  روضح  رثا  رب  نویراوح  نیا  ینیلادنک  شتآ  درکیم و  هدافتـسا 
ندب زا  هک  ینیلادـنک  هدرتسگ  يورین  راشف  ربارب  رد  ات  دنتـشادن  نتـشیوخ  رب  یفاک  طلـست  اهنآ  هک  یلاح  رد  دـمآیم ، شیپ  زین  مدرم  هیقب 

. دننک تمواقم  دشیم  عطاس  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  حیسم  ترضح 
يراظتنا چیه  نامز  نآ  رد  رگید  مدرم  زا  یلو  دنداد ، ماجنا  هدنیآ  ياهلسن  هب  حیـسم  مایپ  ندیـسر  يارب  ار  راک  نیا  نویراوح  زا  نتدـنچ 

. دوب دایز  رایسب  اهنآ  يارب  ورین  نیا  اریز  تشادن ، دوجو 
يدام ندب  دیاب  دش  لصاح  نانیمطا  دنناسرب ، هدنیآ  ياهلسن  هب  ار  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  حیـسم  مایپ  دنناوتب  هک  يدارفا  نتدنچ  دوجو  زا  هک  ینامز 

هب ینیلادـنک  شتآ  زا  یحیـسم  ياهباتک  رد  دوشن …  هتـشاذگ  يدـب  تارثا  يداع  دارفا  رب  ات  دـشیم  دوبان  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  حیـسم  ترـضح 
.« تسا هدش  دای  سدقلا  حور  رسپ و  ردپ ، هبنج  هس  ناونع 

[58]

]؟ نافرع مادک   ] 5

. تسا حرطم  نافرع  ناونع  هب  اگوی  دش  لقن  اگوی  ياهباتک  زا  هک  نانچ  مه 
همه تشگرب  مه  تسیتسه و  ادـبم  مه  هک   ) دـنوادخ تیاضر  هب  هک  تسیهار  ینعم  هب  نافرع  رگا  ناـفرع ؟ مادـک  هک  تسنیا  لاؤس  لاـح 

يرادیب هک  میریگ  دناسریم ؟ تیاضر  نیا  هب  ار  اهناسنا  اگوی  هک  دوشیم  اعدا  ینانیمطا  هچ  اب  دیـسرپ  دیاب  دوشیم  متخ  تسوا ) هب  زیچ 
، اگوی هیاـس  رد  دـناوتب  ناـسنا  هک  ضرف  هب  دـشاب و  تسرد  یگمه  اـهيدان  اـهارکاچ و  هصق  دـشاب و  هتـشاد  تقیقح  ندـب  رد  ینیلادـنک 
، دبای تسد  مه  ینهذ  طابظنا  هب  اگوی  رد  کینکت  رازه  دـنچ  يریگدای  اب  دـهد و  شهاک  ار  دوخ  یحور  ياهسرتسا  یناور و  ياهشنت 

؟ تسا هدش  لصاح  دنوادخ  تیاضر  روما  نیا  اب  هک  دراد  دوجو  ینیمضت  هچ  رخآ  تسد 
نیا نمض  اهتردق  هنوگ  نیا  الوا  تفگ  دیاب  هک  دننکیم  اعدا  ناضاترم  هک  تسیداع  ریغ  ياهتردق  هب  ندیـسر  نافرع  زا  روظنم  رگا  و 
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ناضاترم اهیگوی و  صوصخم  الوا  دنوشیم  بوسحم  خنـس  ود  زا  دراد و  توافت  يوهام  رظن  زا  یهلا  يایلوا  تامارک  تازجعم و  اب  هک 
تیونعم بان و  نافرع  تقیقح و  هار  رگ  تیاکح  هن  تسین و  يرما  چـیه  رب  لـیلد  دوخ  يدوخ  هب  اهتردـق  هنوگ  نیا  هوـالع  هب  تسین و 

درادن و یعضوم  ییادخ » یب   » و ییادخ » اب   » هب تبسن  اگوی  هک  تسیقیقح  نافرع  اب  اگوی  ییاعدا  نافرع  ندوب  طابترایب  تلع  هب  نیتسار .
. دشاب یگوی  کی  دناوتیم  مه  ادخ  رکنم  یتح  دریذپیم و  ار  سک  همه 

وا يارب  یهدامـس )  ) اگوی يالاب  لحارم  كرد  هک  حیـضوت  نیا  اـب  دربب  هرهب  اـگوی  شیک  زا  دـناوتیم  درادـن  داـقتعا  ادـخ  هب  هک  یـسک  »
ریدـقت رهب  دـنزیم . جوم  وا  رد  تانئاک  اب  ندوب  یکی  ساسحا  نآ  رد  هک  ینهذ  تسیتلاح  ای  يژرنا  دـیدجت  یباداـش و  يوس  هب  تسیهار 

کی رتهب ، ییودنه  ودنه ، کی  اگوی ، قیرط  زا  : » انشیرکامار ریبعت  هب  تسا  ناوخمه  اگوی  اب  دشاب  هچره  داژن  نس و  تیـسنج ، ینید ، رواب 
[59 «. ] دوب دهاوخ  يرتهب  يدوهی  يدوهی ، کی  رتهب و  ناملسم  ناملسم ، کی  رتهب ، یحیسم  یحیسم ،

 [ خسانت  ] 6

. تسا دقتعم  خسانت  هب  يدنه ، ياهتیونعم  نایدا و  رگید  نوچ  مه  اگوی 
. تس ایند  نیمه  رد  دیدج  دبلاک  کی  هب  ناسنا  حور  لولح  ینعم  هب  خسانت 

الثم  ) دیدج مسج  بلاق و  رد  ملاع  نیمهرد  هکلب  دوشیمن ، لقتنم  رگید  ملاوع  ای  تمایق  ای  خزرب  ملاع  هب  ناسنا  حور  گرم  زا  دـعب  ینعی 
ياهیگدـنز رد  حور  روط  نیمه  دـنکیم و  هبرجت  ار  دـیدج  تایح  کی  دوشیم و  دراو  رگید ) ياهزیچ  ای  هایگ  ای  ناویح  ای  نینج  کی 

دنرادن و يداقتعا  زیخاتسر  خزرب و  ملاع  هب  دنا  خسانت  هب  دقتعم  هک  یناسک  نییبت  نیا  اب  دهدیم . همادا  دوخ  تایح  هب  یپ  رد  یپ  ررکم و 
. دندنبیم لد  ایند  نیمه  رد  دیایب  مزال  یباتک  باسح و  دشاب و  يزاین  زیخاتـسر  تمایق و  هب  هک  نیا  نودب  حور  موادـم  ياهیناگدـنز  هب 

ياهدلوت اگوی  ياهباتک  رد  [ 60  ] تسا هدروآ  نایم  هب  نیـشیپ  ياهدلوت  خـسانت و  زا  ثحب  هرتوس 18 ، شباتک ، موس  لـصف  رد  یلجنتپ 
. تسا هتفرگ  رارق  هراشا  دروم  ینیلادنک  يرادیب  تهج  رتشیب  ياهتصرف  ناونع  هب  یپ  رد  یپ 

راشف دناوتن  دشاب و  فیعض  مسج  رگا  اما  تسا ، یلبق  ياهدلوت  هجیتن  هک  دشاب  تفرـشیپ  هب  قاتـشم  درف  تسا  نکمم  تالاح  یـضعب  رد  »
زا خسانت  [ 61 .« ] ددرگ فاطعنا  لباق  یمـسج  ياراد  دیاش  ات  دشاب  يرگید  دـلوت  رظتنم  صخـش  هک  تسا  مزال  دـنک  لمحت  ار  ینیلادـنک 

. تسا هدش  دادملق  رفاک  مکح  رد  خسانت  هب  لئاق  مالسا  نید  رد  تسا و  هدش  هتخانش  دودرم  یهلا  نایدا  رد  هک  تسییاههزومآ 
. دناهدروآ خسانت  لاطبا  در و  رد  یلقن  یلقع و  ددعتم  لیالد  یمالسا  هفسالف  نیملکتم و  ناگرزب و 

[62 ( ] تسا هدش  هتخادرپ  خسانت  ثحبم  هب  باتک  نیمه  رخآ  رد  )

 [ برغ دیدج  ندمت  هب  راک  کمک  برغ و  رب  مکاح  ینیبناهج  اب  تسوسمه  اگوی   ] 7

دنویپ اهرهـش  رد  مکارتـم  ياهدـمآ  تفر و  تنرتـنیا ، نویزیولت ، اـهکناب ، گرزب ، ياهتکرـش  تراـجت ، نوچ  يروما  اـب  زورما  ياـیند 
. تسا هدروخ 

تسا هدومن  داجیا  روآ  گرم  ياهقباسم  یگدنز  زا  هدز و  نماد  ترهـش  تورث و  بذج  رد  نایمدآ  نایاپیب  ياضاقت  هب  ینیـشام  یگدنز 
. تسا یحور  شمارآ  نتفر  تسد  زا  یناور و  ياهشنت  داجیا  تیاضر و  مدع  تباقر ، نیا  ماجنا  رس  هک 

یگدنز فلتخم  داعبا  رب  ار  دوخ  نیگنـس  هیاس  هک  تسا  دیدج  ندمت  ناغمرا  فطاوع ، ندیکـشخ  ینهذ و  یکیزیف ، یناور ، ياهسرتسا 
. تسا هدومن  لیمحت  رشب  یعامتجا  تایح  يدرف و 

امن تیونعم  روهظون  شبنج  هدزاود  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1197زکرم  هحفص 1181 

http://www.ghaemiyeh.com


فرط و کـی  زا  ینید  میلاـعت  نتـشاذگ  راـنک  تلع  هب  برغ  اـما  هدـنامن ، ناـما  رد  ینیـشام ، یگدـنز  یناور  تامدـص  زا  دـنچ  ره  قرش 
اگوی نوچ  یمارم  هک  تسییاضف  نینچ  رد  دنزیم . اپ  تسد و  تراجت  تعنص و  ياغوغ  رد  رگید  فرط  زا  یقرـش  تیونعم  زا  تیمورحم 

. دنکیم زاب  اج  تلوهس  هب  اهیگوی  میلاعت  دوشیم و  وربور  لابقا  اب  برغ  رد 
ینونف ياـضاقت  شتآ  دوشن ، ناـمرد  يرطف  تیونعم  نیتسار و  ناـفرع  قیرط  زا  يرکف  ياهتیلوغـشم  نهذ و  یگدـنکارپ  هک  یطیحم  رد 

ینهذ ياهکینکت  دتفایم . اگوی  ناماد  رد  نافرع  مان  هب  ینیشام ، هدزلد  رشب  دشکیم و  هلعش  شخب  شمارآ  ییاهراکهار  وروآ  نیکـست 
هدـنکارپ راکفا  نایغط  عنام  دـشخب و  طابـضنا  نهذ  هب  دـناوتیم  هک  تسیدـنیارف  اما  دوشیم ، هضرع  نافرع  مرآ  اب  طلغ  هب  هچ  رگا  اـگوی 

. دنک يریگولج  یناور  تالالتخا  اهیشیرپ و  ناور  بالجنم  رد  نداتفا  زا  تقوم  روط  هب  ددرگ و 
. دشاب هتشاد  لاعف  یشقن  ندمتم  یگدنز  رد  دناوتیم  اگوی  »

. دنکیم لمع  ظفاحم  کی  دننام  امش  طیحم  رامشیب  ياهشنت  لباقم  رد  اگوی ، هنازور  ياهنیرمت 
[ 63 .« ] تسا یحور  راشف  يارب  يرثوم  نامرد  اگوی  عون  زا  هبقارم 

رـشب یحور  شطع  ببـس  هب  هکلب  تسا ، نآ  تامیلعت  يانغ  تلع  هب  هن  یقطنم و  ینیبناهج  زا  يرادروخرب  لـیلد  هب  هن  اـگوی  زا  لابقتـسا 
: تسا ینهذ  یناور و  نکسم  کی  هب  نردم  ناسنا  يروف  زاین  دیدج و 

. يزورما یناگدنز  رد  رتشیب  یبایماک  يارب  نردـم  رـشب  ندومن  هدامآ  تسیویند و  یگدـنز  نداد  ناماس  رد  اگوی  رنه  رت ، قیقد  ترابع  هب 
يارب ناسنا  زا  يریگتـسد  هن  تسا و  ناهج  یتسه و  زا  عماج  لوقعم و  ماظن  کی  هئارا  هن  نیـشام ، رـصع  هدز  نارحب  رـشب  هب  اگوی  تمدخ 

ینیبناهج اب  وسمه  تسیمارم  هکلب  یهلا ؛ ناربمایپ  شخب  حور  میلاعت  هب  نداد  عاجرا  هن  تسیتسه و  قلاخ  بولطم  هک  یلامک  هب  ندـناسر 
تذـل كال  رد  ندرب  ورف  رـس  رـشب و  ياهبارطـضا  اهشنت و  ندـناشن  ورف  يارب  برغ  دـیدج  ندـمت  هب  راـک  کـمک  برغ و  رب  مکاـح 

یبلط تیونعم  ترطف  يارب  هدیسر و  ینامرد  وا  ییوجادخ  درد  يارب  هک  نیا  هب  ندش  یضار  ندومن و  شوخ  لد  هجیتن  رد  رشب و  یهاوخ 
. تسا هدش  تفای  یمهرم  وا 

[ - 64 .« ] شمارآ اب  اما  دهدیم  همادا  ندمتم  لاعف و  یگدنز  هب  یگوی  »
***********

تشونیپ

yoga [ - 1]
ص 695 زنلیه ، ناج  ناهج ، نایدا  گنهرف  ج 2 ص 625 /  ناگیاش ، شویراد  دنه ، یفسلف  ياهبتکم  نایدا و  [ 2]

همدقم بسن ، يوسوم  اگوی ، رارسا  هنیجنگ  [ 3]
بسن ص 46 يوسوم  لالج  ادناناج ، نارین  یماوس  ناناوجونو ، ناکدوک  تیرت  میلعت و  اگوی و  [ 4]

PATANGLI [ - 5]
تمکح 1387 ص 269 رغصا  یلع  همجرت  سان ، ریاب  ناج  نایدا ، عماج  خیرات  [ 6]

اگوی ص 10 تیوه ، زمیج  بسن ص 26 /  يوسوم  لالج  ادنانایتاس ، یماوس  یلجنتپ ، ياههرتوس  اگوی 
مدقم ص 23 یصلاخ  داهرف  همجرت  ادناناویش ، یماوس  اگوی ، رد  يرتسگ  مد  [ 7]

زنلیه ص 695 ناج  ناهج ، نایدا  گنهرف  [ 8]
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بسن ص 27 يوسوم  همجرت  رادنانایتاس  یلجنتپ ، ياههرتوس  اگوی  [ 9]
ینییان ص 13 يدحوم  همجرت  امراش ، يد  یپ  هتفرشیپ ؛ ياگوی  [ 10]

مدقم ص 8 یصلاخ  داهرف  همجرت  ادناناویش  یماوس  اگوی  رد  يرتسگ  مد  [ 11]
اگوی ص 12 تیوه  زمیج  [ 12]

ییاشاپ ص 17 رریش ، رتسیلا  ششوکیب ، یتسه  تمکح 1387 ص 279 /  رغصا  یلع  همجرت  سان ، ریاب  ناج  نایدا ، عماج  خیرات  [ 13]
نامه ص 19 [ 14]

امراش ص 14 يد  یپ  هتفرشیپ ، ياگوی  [ 15]
نامه ص 14 [ 16]

اگوی ص 12 تیوه ، زمیج  [ 17]
بسن ص 29 يوسوم  لالج  ادنانایتاس ، یماوس  یلجنتپ ، ياههرتوس  اگوی  ك  ر . [ 18]

تمکح 1387 ص 270 رغصا  یلع  همجرت  سان ، ریاب  ناج  نایدا ، عماج  خیرات  امراش ص 19 /  يد  یپ  هتفرشیپ ، ياگوی  [ 19]
اگوی ص 24 تیوه ، زمیج  [ 20]

SAMYAMA [ - 21]
هتفرشیپ ص 24 ياگوی  [ 22]

اگوی ص 13 تیوه ، زمیج  [ 23]
هتفرشیپ ص 271 اگوی  [ 24]

سفنت يدوخب  دوخ  فقوت   ) امایانارپ [ 25]
اگوی ص 9 رد  يرتسگ  مد  [ 26]

یباهش ص 181 نومیار  نوماراش ، الیش  ینامرد ، ارکاچ  [ 27]
اگوی ص 103 تیوه  زمیج  [ 28]

نامه ص 110 [ 29]
هتفرشیپ ص 250 ياگوی  [ 30]

نامه ص 254 [ 31]
مارآ ص 35 همجرت  نوسلواپ ، اهارکاچ ، ینیلادنک و  [ 32]

اگوی ص 204 تیوه ، زمیج  [ 33]
ج 2 ص 715 ناگیاش ، شویراد  دنه ، یفسلف  ياهبتکم  نایدا و  [ 34]

یباهش ص 33 نومیار  همجرت  نوماراش ، البلش  ینامرد ، ارکاچ 
روپ ص 28 فیرش  ورسخ  زورما ، هبرجت  ینیلادنک  [ 35]

مدقم ص 44 یصلاخ  داهرف  همجرت  ادناناویش ، یماوس  اگوی ، رد  يرتسگ  مد  [ 36]
مارآ ص 3 همجرت  نوسلواپ ، اهارکاچ ، ینیلادنک و  [ 37]

روپ ص 55 فیرش  ورسخ  ینیلادنک ،
اگوی ص 29 تیوه ، زمیج  [ 38]

اگوی ص 219 تیوه ، زمیج  [ 39]
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نامه ص 63 [ 40]
روپ ص 62 فیرش  ورسخ  ینیلادنک ، [ 41]

نامه ص 52 [ 42]
مارآ ص 115 همجرت  نوسلواپ ، اهارکاچ  ینیلادنک و  [ 43]

ص 232 تیوهزمیج ، اگوی ، نامه ص 295 /  [ 44]
یباهش ص 15 و ص 192 نومیار  همجرت  نوماراش ، الیش  ینامرد ، ارکاچ  [ 45]

یباهش ص 28 نومیار  همجرت  نوماراش ، الیش  ینامردرکاچ  [ 46]
نامه ص 275 [ 47]

kali - yuga [ - 48]
ناگیاش ج 2 ص 711 شویراد  دنه ، یفسلف  بتاکم  نایدا و  [ 49]

maithuna [ - 50]
سان ص 281 ریاب  ناج  نایدا ، عماج  خیرات  [ 51]

نامه ص 713 [ 52]
سان ص 280 ریاب  ناج  نایدا ، عماج  خیرات  [ 53]

روپ ص فیرشورسخ  ینیلادنک ، [ 54]
9  - 7

نامه ص 108 [ 55]
روپ ص 61 فیرش  ورسخ  ینیلادنک ، [ 56]

بسن ص 9 يوسوم  همجرت  ادنایتاس ، یماوس  یلجنتپ ، ياههرتوس  اگوی  [ 57]
نامه ص 72 و 79 [ 58]

تیوه ص 24 زمیج  اگوی  [ 59]
ادنانایتاس ص 297 یلجنتپ ، ياههرتوس  اگوی  [ 60]

ص 49 روپ ، فیرش  ورسخ  ینیلا /  دنک  [ 61]
ص 107 داعملا ، أدبملا و  ص 320 و  سفنلا ، باتک  ءافشلا ، انیس ، نبا  هب  دوش  هعجارم  رتشیب  هعلاطم  تهج  [ 62]

ص 31 تیوه ، زمیج  اگوی ، [ 63]
اگوی ص 166 تیوه ، زمیج  [ 64]

اهدقن شخب 

اگوی نافرع  دقن 

هکلب ارگ  حور  یبـتکم  هـن  روـحم و  ناور  یبـتکم  هـن  اـگوی  دـنیوگیم  اـگوی  نایعدـم  هـک  هـچ  نآ  فـالخ  رب  تـسود 1  یفیرـش  هزمح 
تسا هرهـش  نانچ  رظن  نیا  زا  ارتنات  نییآ  یماندب  هتفرگ و  ارتنات  نییآ  زا  اگوی  ار  انبم  نیا  هک  ارچ  تسا  روحم » نت   » ًاساسا هک  تسیکلـسم 
هاگن نییآ ، نیا  هب  دنه  نایدا  نیققحم  هجوت  مدع  ارتنات و  ندـنام  هتخانـشان  للع  زا  یکی  هک  ياهنوگ  هب  تسا ، هدـیدرگ  لثملا  برـض  هک 
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. تسا نآ  یسنج  ياهنییآ  ناسنا و  نت  مسج و  هب  ارتنات ، بتکم  درف  هب  رصحنم  هژیو و 
دنه يونعم  ياهنییآ  باـتک  زا  قرو  نیرخآ  تقیقح  رد  دـش  تیبثت  مشـش  نرق  رد  دـش و  عورـش  يدـالیم  مراـهچ  نرق  رد  هک  نییآ  نیا 

. تسا
راثآ دراد و  یلوزن  ریـس  دنراد ) تیونعم  یجیردت  ضارقنا  یناهج و  راودا  هب  هک  يداقتعا  نوچ  مه   ) خـیرات رد  تیونعم  اهودـنه  هاگن  زا 

. تسا هتفرگ  مان  یکیرات  رصع  نید  تسا  رشب  تیونعم  طوقس  رصع  هب  طوبرم  نوچ  ارتنات 
دیاب راچان  تسا ، روهتوغ  تایدام  راز  نجل  رد  تساه و  يدـیلپ  اـهیهارمگ و  هب  هدولآ  یکیراـت ، رـصع  رد  ناـسنا  نوچ  ارتناـت  هاـگن  رد 

تفگش يورین  زا  تسا  مزال  سپ  دنک ؛ انب  بادرگ  نیمه  رد  ار  شیوخ  تیونعم  يانب  دنک و  وجتـسج  بالجنم  نیمه  رد  ار  دوخ  يدازآ 
دوعص عنام  نیرتگرزب  ناسنا  مسج  دنه ، یناتساب  ياهنییآ  رد  دنچ  ره  دیوج . دادمتسا  تسیکیرات  رصع  كرحم  هک  یسنج  هزیرغ  زیگنا 

: دناهدروآ هک  ياهنوگ  هب  دنکیم ، دبعم  هب  لیدبت  ار  نآ  دربیم و  الاب  شتسرپ  دح  رد  ار  مسج  تیمها  ارتنات  اما  تسوا ، يونعم 
لـصا قبط  متفاین » مدوخ  مسج  نوچ  یترایز  لحم  چیه  تساج …  نیمه  رد  هکربتم  نکاما  یتداعـس …  هن  تسیلماکت و  هن  مسج  نودب  »

رب ینبم  هک  ارتنات  يدابع  مسارم  دـباییم . تیمها  رایـسب  تسا ، تایح  هدـنیاز  يورین  ارتنات  رد  هک  ردام  ههلا  ثنوم و  لـصا  شتـسرپ  ـالاب ،
. تسا یتکاش  اویش و  نوچ  ینایادخ  جاودزا  ساکعنا  تهج  تسیسنج  طباور  نداد  رارق  روحم 

يالاب هجرد  اب  یکین  دـح  نیرخآ  دـنوشیم و  هدـید  یبسن  يرابتعا و  يروما  همه  رـش  ریخ و  دـب و  بوخ و  کنیع ، نیا  اب  هک  تسیعیبط 
. دنکیم هولج  يواسم  يدب 

. تسارتنات يدابع  مهم  ياهمسارم  زا  یسنج  يدابع  شزیمآ 
: هدش هتفگ  ارتنات  سدقم  راثآ  رد  هک  يروط  هب 

ندیـسر تهج  دروآیم » تسد  هب  هار  نامه  زا  ار  شیوخ  يدازآ  یگوی  دـنزوسب ، منهج  رد  یهورگ  دوشیم  ثعاب  هک  يرادرک  ناـمه  »
هدـیدرگ عادـبا  ارتنات  رد  اگوی  ینیلادـنک  هب  روهـشم  تضایر  ياهشور  نیرتكانرطخ  زا  یکی  هک  تسیـسنج  شزیمآ  هار  زا  تدـحو  هب 

. تسا
یلـسانت تلآ  ناـسنا و  دـعقم  نیب  هک  دراد  رارق  يزکرم  رد  دریگیم ، همـشچرس  ناـسنا  ياـهارکاچ  نیلوا  زا  هـک  ینیلادـنک  هـتفخ  يورین 

. تسا رن  یلسانت  تلآ  نآ ، زکرم  رد  هک  تسوا 
یکیزیف مسج  نیمه  هب  هجوت  نیرتشیب  تسا  ریبـک  ملاـع  ناـمه  هتفاـی  لزنت  مسج  ملاـع  تسا و  زیچ  همه  زکرم  مسج  هک  یقطنم  نینچ  رد 
کینکت رازه  زا  شیب  هک  تسین  لـیلدیب  دوشیم . وجتـسج  نآ  رد  هتفهن  ياـهورین  مسج و  نیمه  رد  اـهبولطم  همه  دوشیم و  فوطعم 

مسج و یکاپ  تفاظن و  هدـش و  ياهژیو  هجوت  مسج  هب  دـنچ  ره  مالـسا  هاـگن  رد  دوشیم . ندـب  تیبرت  مسج و  شرورپ  فرـص  اـگوی  رد 
حور بکرم  ار  مسج  نید ، ناگرزب  هک  تسانبم  نیا  رب  اهنیا  همه  اما  تسا ، هدیدرگ  ظاحل  ياهتـسجرب  تروص  هب  ندب  یباداش  تمالس و 

حور و هاگیاپ  هک  رظن  نیا  زا  مسج  دناهداد و  تسا  دنوادخ  هژیو  قلخ  تسیهلا و  ياهخفن  هک  ناسنا  حور  هب  ار  تلاصا  دناهدرک و  یفرعم 
. تسا هتفای  تمارک  تسا  نآ  لماح 

رد دروآیم » تسد  هب  اج  نامه  زا  ار  شیوخ  يدازآ  یگوی  دنزوسب ، منهج  رد  یهورگ  دوشیم  ثعاب  هک  يرادرک  نامه   » هک هدـیا  نیا 
تسا هدش  عیرشت  یهلا  یهاونو  رماوا  ناونع  تحت  كرتشم  یناگمه و  یتاروتسد  حور ، شرورپ  يارب  تسین و  شیب  یمهوت  مالسا  قطنم 

. دشاب يراگتسر  لماع  یضعب  يارب  هانگ و  یضعب  يارب  یسنج  يراب  دنبیب و  هک  تسین  روط  نیا  و 
ادـیپ یفلتخم  ياهـشیارگ  تسا  نکمم  اهناسنا  حور  یعامتجا ، ياهرتسب  یکیتنژ و  ياههنیمز  هب  رظن  اب  هک  دـنچ  ره  یمالـسا  نوتم  قبط 

نیا نودب  تسا و  ناگمه  كرتشم  زاین  هک  دنراد  اهراتفر  لامعا و  زا  يا  هتـسد  هب  زاین  یلاعت  لماکت و  يارب  اهناسنا  همه  حور  اما  دـننک 
. دوب دهاوخن  تداعس  لامک و  هب  رب  هار  ناسنا  ره  يدرف  ياهشیارگ  تسا ، حور  شرورپ  يانبریز  لوصا و  مکح  رد  هک  لامعا  زا  هتسد 
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حور رد  كرتشم  ریگارف و  ییاهتیـصوصخ  زا  هدمآرب  دوشیم ، دای  اهنآ  زا  زین  تامرحم » تابجاو و   » ناونع تحت  هک  لامعا  لوصا  نیا 
. تسا هدیدرگ  حور  یلاعت  ریس و  يارب  كرتشم  نیناوق  زا  يا  هتسد  لعج  ثعاب  هک  تساه  ناسنا 

نامه تسا  هجوت  دروم  مه  اگوی  رد  دریگیم و  رارق  شتـسرپ  دروم  يدـنه  ياهنییآ  زا  يرایـسب  رد  هک  ردام  ههلا  هک  نیا  لـمات  لـباق   2
نردم رصع  رد  ییارگ  ناطیش  راذگ  هیاپ  يوال  ناوتنا  هک  ياهنوگ  هب  تسا  یناطیش  ياهتردق  زا  يدومن  رـش و  ياهورین  هولج  هک  تسا 

ناطیش و مسجت  و  ( The Infernal Names  ) ناطیـش ياهمان  ناونع  هب  یلاک  شرتخد  اویـش و  ياهمان  زا  یناطیـش  لیجنا  فلؤم  و 
. دنکیم دای  شباتک  رد  نآ  هولج 

. تسا هدمآ  یناطیش  لیجنا  باتک  زا  ریز  نتم  رد  ناطیش  سدقم  مان  ناونع  هب  یلاک  اویش و  مان 

اگوی دقن 

. دوب اگوی  یفرعم  تشذگ ، رظن  زا  هتشون  نیا  رد  هچنآ 
نآ و یناهج  ناوارف  شرتسگ  اب  اگوی  هرابرد  لاح  نیا  اب  دش ؛ وگزاب  دـناهتفگ  اگوی  ناوریپ  هچنآ  لاجم ، روخارف  غیردیب و  هنیمز  نیا  رد 

هجوت دـیاب  هتکن  دـنچ  هب  یـشزومآ  زکارم  سیـسأت  ياهناسر و  دـنچ  راثآ  دـیلوت  هنیمز و  نیا  رد  هیرـشن  باتک و  رـشن  شراـگن و  شیازفا 
: تشاد

( کی
! تساجک اگوی  هشیر 

. تسا هدومن  يزیر  یپ  ار  نآ  یساسا  هچ  رب  یسک و  هچ  تسین  مولعم  تسین . نشور  نآ  أدبم  تسا و  مولعمان  اگوی  هشیر 
. دناهتفای مسینمش  رصانع  رد  رگید  یخرب  هتسناد و  ادو  گیر  رد  ار  نآ  هشیر  یخرب 

. دنادیمن نآ  راذگناینب  ار  دوخ  زین  یلجناتاپ  دنهدیم . تبـسن  تیدحا ) رهاظم  يدنه (  نایادـخ  هب  ار  تامیلعت  نیا  اههناسفا  ریطاسا و  رد 
. دناهدش حرطم  ارچ  تسین  مولعم  اهارکاچ  اهيدان و  اهندب ، نوچ  یمیهافم  تفگ  ناوتب  دیاش  ور  نیا  زا  [ 1]

هداد و اهنآ  هب  سدقت  یعون  ریطاسا ، اههناسفا و  رد  رصانع  نیا  روضح  ایوگ  رگید ! يزیچ  ای  هدوب  ناسنا  ندب  هناراوزار  حیرـشت  یعون  ایآ 
. دناهدماینرب اهنآ  تقیقح  يوجتسج  یپ  رد  هدومن و  دیکأت  اهنیا  رب  دناهدمآ  هک  يدعب  ماوقا 

. تسا هدشن  دییأت  یکشزپ  ملع  طسوت  اگوی  رد  حرطم  میهافم  مه  نونکات 
( ود

یتخانش شور  تسب  نب 
ایآ دنراد ؟ اههتشون  اههتفگ و  نیا  رب  یلیلد  هچ  بلاطم ، نیا  ناگدنیوگ  هک  تسنیا  دسریم  نهذ  هب  اگوی  ینابم  هرابرد  هک  شـسرپ  کی 

رگا دراد . تابثا  هب  زاین  ییاعدا  ره  کش  نودـب  تشگ ! اهنآ  يارب  زین  یلیلد  لابند  دـیاب  ای  تفریذـپ  يرواب  شوخ  اب  دـیاب  ار  اههتفگ  نیا 
. دوب دهاوخ  بذاک »  » دشن تابثا  رگا  دوشیم و  هدیمان  قداص »  » دش تابثا  حیحص ، هار  زا  اعدا  کی 

. تسا توافتم  زین  اهنآ  تابثا  هار  اههرازگ ، عونت  ساسا  رب  تسا و  هرازگ  کی  اعّدا  ره 
: دوشیم میسقت  هتسد  هس  هب  تابثا  هار  رظن  زا  اههرازگ  یلک  روط  هب 

. تسا یهلا  یحو  هب  دانتسا  اهنآ  تابثا  هار  هک  يدّبعت  ياههرازگ  فلا :
. تسا یلقع  لالدتسا  یقطنم و  لیالد  زا  هدافتسا  اهنآ  تابثا  هار  هک  یلقع  ياههرازگ  ب :

ناـسنا هک  نیا  دـننام  دوشیم  هتفگ  اـگوی  رد  هچنآ  بلطم ، نیا  هب  هّجوـت  اـب  [ 2 [ ؛ تسا هبرجت  اـهنآ  تاـبثا  هار  هک  یبرجت  ياـههرازگ  ج :
؟ تسا هدش  تابثا  یهار  هچ  زا  تساهارکاچ  يژرنا و  ياهلاناک  فلتخم ، ياهدبلاک  ياراد 
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یـشور نینچ  زا  زین  اگوی  هب  نادقتعم  هکنانچ  دـناسر  تابثا  هب  ار  اهنآ  یلقع  لالدتـسا  اب  ناوتب  ات  تسیلقع  ياههرازگ  هن  اگوی  ياههرازگ 
سدـقم باتک  زا  یلیلد  هب  زین  اگوی  ناوریپ  هکنانچ  دنـشاب  هتـشاد  ینامـسآ  باتک  زا  یلیلد  ات  يدـبعت  ياههرازگ  هن  دـناهدرکن و  هدافتـسا 

. دناهدرکن کسمت 
نادنمـشناد زا  یکی  تفریذپ ؟ ار  اگوی  رد  حرطم  ياهاعدا  یبرجت  شور  اب  ناوتیم  ایآ  درادن  يرثا  اگوی  يارب  یحو  لقع و  هار  هک  لاح 

یباـتک هتـشاد و  گرزب  ناـیدا  هب  رظنم  نیا  زا  یناوارف  تاـعلاطم  تسیـسانش  ناور  هـنیمز  رد  صـصختم  هـک  اـناتنوف  دـیوید  ماـن  هـب  یبرغ 
. تسا هتشون  ّتیونعم ،» نید و  یسانش  ناور   » مان هب  دنمشزرا 

رارق ناگدـنناوخ  رایتخا  رد  یـسیلگنا  نابز  هب  لاس 2003  رد  لو » کلب   » تاراـشتنا اـیناتیرب و  ناسانـش  ناور  نمجنا  تّمه  هب  يو  باـتک 
. تسا هتفرگ 

باـتک نیا  رد  يو  تسین . تاـبثا  لـباق  یهاگـشناد  ياـهشور  اـب  ندـب ) يژرنا  متـسیس  نآ ، لاـبند  هـب  و   ) يژرنا هلأـسم  تـسا  دـقتعم  وا 
: دیوگیم

، دـنه نیچ و  برجم  ناکـشزپ  دزادرپب ، [ 3 « ] انارپ  » و یچ »  » دـننام یفیرظ  ياـهيژرنا  شجنـس  هب  تسین  رداـق  یکـشزپ  هک  یطیارـش  رد 
هعلاطم ار  قرش  ياههاگـشناد  ياهشور  هک  یبرغ  ناکـشزپ  دنرادن . حور  نهذ و  مسج ، يافـش  رد  اهنآ  ّمهم  شقن  دوجو و  رد  يدیدرت 

زا قوف ، ياههرازگ  نیا  رب  انب  [ 4 . ] تسین شجنس  لباق  دیدج ، یکـشزپ  يروانف  اب  یچ ، ِيژرنا  هک  دننکیم  راهظا  ار  هدیقع  نیا  دناهدرک 
لـصاح اهنت  دوشیم  حرطم  اهارکاچ  هناگتفه و  ياهندـب  يژرنا ، هرابرد  اـگوی  رد  هچنآ  نیا  رب  اـنب  دنتـسین . تاـبثا  لـباق  زین  یبرجت  رظن 

: دیسرپ ناوتیم  اجنیا  رد  تسوا . لاثما  یلجناتاپ و  دننام  يدنه  ياهیگوی  ینورد  ياههبرجت 
؟! تفریذپ اهنآ  دیاب  هناروکروک  تسا و  تجح  نارگید ، يارب  يدارفا  نینچ  ینورد  هبرجت  ایآ 

( هس
يرواب داعم  یسانشادخ و  ألخ 

هنیداهن رما  نیا  رب  اهنآ  لامعا  اهنآ و  شالت  مامت  دوشیم و  یقلت  دبعم  ایند  ندب و  اگوی ، نییآ  رد  اگوی  هب  نادـقتعم  ياههتـشون  ساسا  رب 
ایند و تبـسن  باب  رد  هک  تفگ  دیاب  اما  يویند ؛ شمارآ  مه  نآ  دناسرب و  شمارآ  هب  هدروآ و  رد  جـنر  زا  ار  ناسنا  ندـب  هک  تسا  هدـش 

: دراد دوجو  هاگدید  هس  ترخآ 
. دنک یفن  ار  ترخآ  دشاب و  تسرپ  ایند  ناسنا  هکنیا  لوا 

. تسا تینابهر  نامه  نیا  هک  دنک  یفن  ار  ایند  هدش ، یطارفا  يارگترخآ  ناسنا  هکنیا  مود 
. دشاب وا  ترخآ  ياتسار  رد  هک  دنیزگرب  ياهنوگ  هب  دنیزگرب و  ایند  زا  يردق  هب  ینعی  دوش . بلط  ایند  يارگترخآ  ناسنا  هکنیا  موس 

. تسا ریخا  ضرف  نآرق ، رظن  زا  لوبقم  ضرف  اهنت 
[5 « ] ایندلا نم  کبیصن  سنت  هرخالا و ال  رادلا  هللا  كاتا  امیف  غتبا  «و 

تسا ترخآ  هب  نداد  تلاصا  یمالسا  نافرع  يانبم  نکم . شومارف  ایند  زا  ار  تاهرهب  بلطب و  ار  ترخآ  يارس  هداد ، وت  هب  ادخ  هچنآ  رد 
. تسا بولطم  دشاب  ناسنا  يدبا  یگدنز  ترخآ و  حالصا  ریسم  رد  هک  ماگنه  نآ  ات  ایند  و 

تیاهن یب  ات  هخرچ  نیا  تسایند و  هب  ناسنا  یلاوتم  تشگزاب  رگنایب  اگوی  رد  خـسانت  هزومآ  تسین . حرطم  داعم  هب  داقتعا  ًاساسا  اگوی  رد 
ره هب  یلو  دـبای  تسد  اگوی  رظن  دروم  یهاگآ  هب  ندیـسر  نهذ و  یـشوماخ  ینعی  اگوی  نایاپ  هب  ناسنا  هک  یتقو  رگم  تفای  دـهوخ  همادا 

أدبم هک  ییادخ  نآ  تسین ؛ ادخ  زا  ینخس  يدنه ، بتاکم  ریاس  دننام  اگوی  رد  هکنانچ  تسین . يورخا  یگدنز  زا  ینخـس  اگوی ، رد  لاح 
. تسا هداد  ناشن  اهناسنا  هب  دوخ  ناگدنیامن  قیرط  زا  ار  رشب  تاجن  هار  و  [ 6 « ] رخآلا لوالا و  وه  « ؛ تسا یتسه  ياهتنم  و 

ترورـض رب  هک  یلیالد  اب  ناسنا ، یگدنز  يارب  يزادـنا  مشچ  نینچ  دوشیم و  رـصحنم  ناسنا ، يویند  یگدـنز  هب  اگوی  نامرآ  نیا  رب  انب 
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. تسا راگزاسان  [ 7  ] هدش هتفگ  داعم 
( راهچ

ناسنا عبط  اب  اگوی  هناراگزاسان  ياهیگژیو 
نایرج لباقم  رد  سوکعم  یـشور  شیادـیپ ، لوا  نامه  زا  اـگوی  هار  دـنه  یفـسلف  بتاـکم  ناـیدا و  هنیمز  رد  نارگـشهوژپ  یخرب  رظن  زا 

. تسا هدوب  تایح  یعیبط 
هدرک عادبا  يدنچ  نونف  بادآ و  اگوی  دوصقم  نیا  هب  لین  يارب  تسا و  ناسنا  یناور  ینهذ و  تیـصخش  لماک  مادهنا  اگوی  ییاغ  فدـه 

دـهدیم و سکع  روتـسد  اگوی  تسا ، عامتجا  هدرورپ  ناـسنا ، دراد . یناـسنا  دـض  تفگ  ناوتیم  یتح  یناـسنا و  ریغ  تیـصاخ  هک  تسا 
دـشکیم سفن  تسا ، كرحتم  ناسنا  دـیامن . كاسما  ساوح ، ذـیاذل  زا  دـنز و  راـنک  رب  عاـمتجا  يوهاـیه  زا  ار  دوخ  یمدآ ، دـهاوخیم 

زیوـجت قـلطم  نوکـس  ناـسنا ، يرطف  تکرح  يارب  اـگوی  ددـنبیم ، نآ  نیا و  هب  لد  دزرویم و  سنا  دـباوخیم ، دروـخیم و  دـشونیم ،
اههشیدنا و مخ  چـیپ و  دـنب  رد  یمدآ  دزومآیم . ار  مد  سبح  ندرب ، ورف  مد  ندیـشک و  سفن  تایح و  یعیبط  نایرج  ربارب  رد  دـنکیم و 

رارمتـسا زا  لکـشتم  ناسنا  یناور  یگدـنز  دزاـسیم و  فوطعم  يائـش  هب  مد  ره  ار  دوخ  هشیدـنا  تسا و  نادرگرـس  یـسفن  ياـهبادرگ 
دـشخبیم و يریذـپان  لزلزت  تاـبث  رارق و  ینهذ ، تیلاـعف  یعیبـط  ناـیرج  نیدـب  اـگوی  تسا ، نوگاـنوگ  ياهتخانـش  یلاوـتم  تاـظحل 
دنیـشنورف و ینهذ  جاوما  وحن  نیدب  ات  دزاسب  هجوتم  دحاو  ياهتکن  هب  ار  نآ  درادب و  رذح  رب  ینادرگرـس  زا  ار  نهذ  هشیدنا و  دهاوخیم 

نداد ماجنا  ینعی  تسا  هتکن  نیمه  هجوتم  اگوی  نونف  هیلک  دـبای . نایاپ  یناـسفن  ینهذ و  تاـجومت  ددرگ و  شوماـخ  یناـسفن  روص  أـشنم 
[8 [ ؛ تساگوی یعقاو  فده  یناسنا  ياهشزرا  هیلک  ینوگژاو  عقاو  رد  تسا  هتفرگ  يوخ  نادب  یمدآ  هک  هچنآ  سکع 

( جنپ
اگوی يوس  هب  رارف 

هب هک  هتفای  شرتسگ  نانچ  برغ ، رد  جاور  زا  دعب  اگوی  هزورما  اما  تسا  هدوب  ینهذ  ياهتیلاعف  جنر و  زا  ییاهر  اگوی  يراذگهیاپ  هشیر 
ناـشن شرتـسگ  نیا  دوریم . راـک  هب  يزورما  رـشب  یگدـنز  تیعـضو  زا  هدـمآرب  یمـسج  یناور و  یحور ، تالکـشم  عاونا  عفر  فدـه 
نامرد يارب  ياهراچ  هار  لابند  هدش و  یمگردرس  ینادرگرـس و  راچد  دشکیم  شود  رب  ار  نردم  یگدنز  راب  هک  رـصاعم  ناسنا  دهدیم 

یهار ره  دـنوشیم و  ناگتـشگرس  يامنهار  ياهدرمگ ، هار  نابیبط  هک  تساجنیا  ددرگیم . دوخ  ناـج  ياـهمخز  يارب  یمحرم  یپ  رد  و 
رـشب یلـصا  لکـشم  ایآ  اما  دنهدیم  ناشن  نانآ  هب  دراد  یپ  رد  رگنامرد  يارب  يدام  ياهدوس  یلو  رامیب  يارب  ینامرد  هدـیاف  كدـنا  هک 

 … دوزفا دهاوخ  رشب  جنر  رب  دوخ  نوماریپ  تاماهبا  اب  یگدنز  روطنامه ، ای  دش  دهاوخ  لح 
( شش

یبلس راتفر 
. تسا شمارآ  لحاس  هب  وا  ندناسر  ناسنا و  یگدنز  زا  جنر  ندودز  نهذ و  ندومن  شوماخ  نآ ، ییاهن  فده  اگوی و  یلصا  تمه 
نکمم نآ  زا  ییاهر  جنر و  ندومن  نک  هشیر  تسا و  جنر  نیرق  ناسنا ، يارب  ایند  نیا  نآرق ، هاگن  زا  اریز  تسا ؛ یبلـس  درکیور  کی  نیا 

تیریدم ار  نآ  دیاب  هکلب  دودز  ناوتیمن  ناسنا  یگدنز  زا  ار  جنر  میدیرفآ . جنر  رد  ار  ناسنا  ام  [ 9 « ] ٍدَبَک ِیف  َناَسنِْإلا  اَنْقَلَخ  ْدََقل  « ؛ تسین
ناسنا و یتسه و  ادخ ، هرابرد  تسرد  یـشنیب  اب  هک  تسا  مالـسا  یلمع  ياههمانرب  تاروتـسد و  زا  يوریپ  جـنر ، تیریدـم  هار  اهنت  دومن .

. دنکیم ییامنهار  يدبا  تداعس  يوس  هب  ار  وا  یگدنز  عماج ، ییاههمانرب 
دودعم یلاس  دنچ  ایند  رد  تسایند و  زا  سپ  ناسنا ، یگدنز  یلـصا  شخب  هکلب  دوشیمن  هصالخ  يویند  یگدنز  رد  یگدنز  مالـسا ، رد 

سنا و شـشخب و  تشذگ ، قافنا ، اهناسنا ، قوقح  تیاعر  رگیدکی ، هب  اهناسنا  هجوت  یمالـسا ، ياههزومآ  رد  دومن . دـهاوخ  یگدـنز 
. تسا حرطم  تبحم 
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تیونعم تدابع و  موهفم  يدرف ، ياههمانرب  زین  یعامتجا و  ياههمانرب  اب  دراد و  یناسنا  عامتجا  تیریدـم  يارب  یناوارف  ياههمانرب  مالـسا 
. تسا هداد  تیارس  ناسنا  یگدنز  ياهزارف  داعبا و  مامت  هب  هداد و  شرتسگ  ار 

يانعم هب  هک  ییارگدرف  ینیـشن و  هشوگ  اوزنا و  زا  هنالعفنم ؛ درکیور  هن  دوشیم  دروخرب  لاّـعف  درکیور  اـب  یگدـنز  هب  تبـسن  مالـسا  رد 
محازم ياههشیدنا  ندودز  درف و  هب  طقف  اگوی  هک  یلاح  رد  دوشیم  هیصوت  هنالاعف  ياهراتفر  هب  دوشیم و  هداد  زیهرپ  تسیگدنز  زا  رارف 

. دشیدنایم وا  نهذ  ياهتیلاعف  و 
. دروآیمن راب  هب  ياهجیتن  ناسنا  یگدنز  زا  جنر  ندودز  يارب  یگدنز ، هرابرد  باوصان  ياهرواب  زا  هتشذگ  یشالت  نینچ  هتبلا 

( تفه
يروحمدرف

. تسا یعامتجا  يدوجوم  ناسنا 
. دشاب رتراگزاس  وا  ترطف  اب  عامتجا  هب  شیارگ  دوشیم  ثعاب  ناسنا  یحور  یمسج و  ياهزاین  ترثک 

. دبای تسد  يونعم  دشر  هب  هار  نیا  زا  ات  دروآیم  مهارف  وا  یلاعت  دـشر و  يارب  يرتسب  ناسنا ، ياهزاین  ندودز  زا  هتـشذگ  عامتجا ، داجیا 
. تسا هدنامن  رود  مه  درف  هب  هجوت  زا  لاح  نیا  اب  هدومن و  هجوت  رتشیب  هعماج  هب  ینییآ  ره  زا  رتشیب  مالسا  نید 

اما [ 10  ] دراد دوجو  ندوب ، یعامتجا  هب  هجوت  هزور ، زامن و  لبق  زا  تاررقم  نیرتيدرف  رد  یتح  هک  تسییاج  اـت  ندوب  یعاـمتجا  تیمها 
يارب زاسراک  يرازبا  هک  عامتجا  هبنج  هب  دوشیم و  هنیزه  درف  تاجن  ياتسار  رد  اهشالت  همه  و  [ 11  ] دراد تیروحم  ناسنا  درف  اگوی  رد 

. دوشیمن یهجوت  تسا  یناسنا  جنر  نودز 
( تشه

یسانش ییابیز  نادقف 
. تسا نسحا  ماظن  یتسه و  ملاع  ياهیگژیو  زا  ییابیز  لامج و 

. تسا رادروخرب  تادوجوم  ریاس  هب  تبسن  يرتشیب  لامج  هرهب  زا  ناسنا  نایم  نیا  رد 
نیا رب  انب  دوتس . [ 12 « ] نیقلاخلا نسحا   » يابیز تفـص  اب  ار  دوخ  دیمد  وا  رد  دوخ  حور  زا  دیرفآ و  ار  ناسنا  یتقو  لاعتم  يادخ  هک  نانچ 

. تسا تقلخ  ياههدیدپ  اب  هنافصنم  يدروخرب  ناسنا ، شنیرفآ  ياهییابیز  ندید 
؛ دـهدیم تلاخد  ار  ییابیز  یگدـنز ، نوئـش  همه  رد  ناسنا  تسا ؛ ییابیز  لامج و  هب  هقالع  ناـسنا ، يوجو  داـعبا  زا  یکی  رگید  يوس  زا 

اذغ يزاسابیز  رد  دروخیم و  اذغ  ندش  ریس  يارب  دراد ، رظن  رد  مه  ار  سابل  ییابیز  اما  امرگ ؛ امرس و  زا  يریگولج  يارب  دشوپیم  سابل 
زا دنکیم  یعس  حیرفت ، يارب  [ 13  ] دنکیم هجوت  مه  نآ  ییابیز  هب  اما  تحارتسا  تنوکـس و  يارب  دزاسیم  هناخ  دـنکیم  تقد  هرفـس  و 

دوخ و يارب  ار  ییابیز  هک  نآ  هصالخ  دربب و  تذل  یتسه  ياهییابیز  ریاس  اهراشبآ و  ناتسهوک ، ناتخرد ، ناگدنرپ ، رظانم ، ياهییابیز 
دراد داقتعا  ناسنا  یگدـنز  ندوب  زیمآ  جـنر  هب  هک  اگوی  اـما  دوریم  نآ  لاـبند  دراد و  تسود  دوشیم  طوبرم  وا  هب  هچنآ  دوخ و  فارطا 

یشخب اهنت  اما  تسه  ناسنا  یگدنز  رد  هراومه  هچرگ  جنر  درادن . یتسه  هب  یقیقح  یشنیب  اگوی  دنادیمن ؛ یگریت  جنر و  زج  ار  یگدنز 
درک شالت  دیاب  اهنآ  هب  ندیسر  اهنآ و  فشک  يارب  هک  دراد  دوجو  يرامشیب  ياهییابیز  ناسنا  تقلخ  رد  همه . هن  تسوا و  یگدنز  زا 
: تسا هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  اهییابیز  زا  هتسد  ود  میرک  نآرق  ياج  ياج  رد  دومن . فرص  جنر  زا  ییاهر  يارب  ار  شالت  مامت  هکنآ  هن 

. تسا ناسنا  دوخ  دوجو  رد  اهییابیز  زا  هتسد  کی 
ار وا  شناد  تردـق و  دوخ ، حور  رد  دنیـشنیم و  هراظن  هب  ار  هدـننیرفآ  تمکح  دوخ  ياضعا  رد  دـنکیم  هجوت  دوخ  هب  ناسنا  هک  هاگنآ 

ناسنا هچ  تسا ؛ ناسنا  نوماریپ  رد  دوجوم  ياهییابیز  رگید  هتسد  دناهدش و  هدرمش  یـسفنا » تایآ   » تایآ زا  هتـسد  نیا  دنیبیم . یلجتم 
ياـهییابیز هتخاـس و  یلجتم  وا  يارب  ار  یهلا  فاـصوا  نیمز ، نامـسآ و  رد  شنیرفآ  ياهیتفگـش  درگنیم  دوخ  زا  نوریب  هب  هک  هاـگنآ 
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. دوشیم هتفگ  یقافآ » تایآ   » تایآ زا  هتسد  نیا  هب  دراذگیم . شیامن  هب  وا  رظنم  رد  ار  یتسه 
( هن

نافرع اب  اگوی  هلصاف 
حرطم ییاهکینکت  اگوی  رد  دراد . نافرع  اب  یطابترا  هچ  دشاب  هتـشاد  رب  رد  يدـیاوف  ناسنا  یکیزیفاتم  ای  یکیزیف  دـبلاک  يارب  اگوی  رگا 
نامرد یگدرـسفا ، ریظن  وا  ياـهيرامیب  زا  یـضعب  دـسریم و  ینهذ  اـی  یبصع  شمارآ  هب  اـهنآ  قیرط  زا  ناـسنا  دوشیم  هتفگ  دوشیم و 
نتفای ناکم ، نامز و  ایند و  زا  ییاهر  ادـخ ، هب  برقت  دـننام  دراد ؛ یـصاخ  ياههفلؤم  نافرع  تسین . ناـفرع  ییاـهزیچ  نینچ  اـما  دوشیم 

تعیرش ساسا  رب  هک  یتضایر  زا  هدافتـسا  ناسنا و  ناهج و  نورد  نطاب و  هب  هجوت  تقیقح ، میقتـسم  تفایرد  يارب  هفـشاکم  مان  هب  یهار 
هکلب دراد  هلصاف  نافرع  اب  اهنت  هن  اگوی  [ 14 . ] دوش لصاح  یهلا  نایاپیب  ملع  تردق و  هب  دامتعا  اب  هک  یـشمارآ  نتفای  تیاهن  رد  دشاب و 

: دناهتفگ هدرک و  دیکأت  نآ  يونعم  ریثأت  مدع  رب  نارگشهوژپ  یخرب 
دهاوخ یپ  رد  ار  رطخ  نیا  اـگوی  نتـشاد  تیونعم  نیغورد  ياـعدا  رگید  يوـس  زا  [ 15 . ] درادـن ینیمـضت  اگوی  قیرط  زا  تیونعم  هب  لین 

[16  ] دناهتفای تسد  اگوی  يونعم  تانیرمت  فادها  هب  هک  دنوش  یعدم  وجدوس  درفا  یخرب  هک  تشاد 
********

ص 631. نامه ، دانوهبماش ، تیدناپ  ص 545 ؛ نامه ، اتاد ، یجرتاچ و  [ 1]
ص 120. نامه ، یلاعف ، یقت  دّمحم  [ 2]

. تسا يژرنا  يانعم  هب  انارپ »  » و یچ » [ » 3]
ص 124. نامه ، اناتنوف ، دیوید  [ 4]

.76 صصق : [ 5]
.3 دیدح : [ 6]

ص: ج 4 ، 1412 ق ، ۀیمالـسالا ، تاساردلل  یملاعلا  زکرملا  مق ، ۀنـسلا ، باتکلا و  يده  یلع  تایهلالا  یناحبـس ، هللا  تیآ  هب  دیرگنب  [ 7]
ص ج 9 ، ، 1981 یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  توریب ، ۀعبرالا ، ۀیلقعلا  رافـسالا  یف  ۀیلاعتملا  ۀمکحلا  يزاریـشلا ، دمحم  نیدلا  ردـص  158 و 

.88 ص : یمالسا 1374 ؛ داشرا  گنهرف و  تاراشتنا  ماجنا ، زاغآ و  یسوط ، نیدلا  ریصن  هجاوخ  241 و 
ص 629. نامه ، ناگیاش ، شویراد  [. 8]

.4 دلب : [ 9]
.242 ص : ج 2 ، اردص ، تاراشتنا  يرهطم ، دیهش  داتسا  راثآ  هعومجم  يرهطم ، یضترم  هب  دیرگنب  [ 10]

. تسا هدش  لیکشت  رگیدکی  زا  ادج  درفنم  ياهحور  زا  ناهج  هک  دش  هتفگ  زین  هیهکناس  بتکم  ياههزومآ  رد  [ 11]
نونمؤم 14. [ 12]

.278 ص : ج 2 ، نامه ، يرهطم ، یضترم  [ 13]
ص 122. نامه ، یلاعف ، یقت  دمحم  [ 14]

ص 123. نامه ، اناتنوف ، دیوید  ك : . ر . [ 15]
. نامه [ 16]

اههزومآ شخب 

اگوی يرظن  ینابم 
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هیهکناس اب  اگوی  تبسن 

هراشا

بتکم کیدزن  نامِیپمَه  رای و  اگوی  هک  تفگ  ناوتیم  یعون  هب  دراد ، هیهکناس  اـب  يداـیز  رایـسب  یگتـسبمه  اـگوی  نییآ  یفـسلف  یناـبم 
. دناهدومن ضرف  كرتشم  یبتکم  ار  ود  نیا  هک  دح  نادب  تسا  هیهکناس 

هیهکناس بتکم  یتخانش  تفرعم  هیرظن  زا  ياهدمع  شخب  دیآ و  یمرامـش  هب  هیهکناس  هفـسلف  ياهيروئت  يدربراک  یلمع و  هصرع  اگوی 
شخب اگوی  نآ  رب  هوالع  دریذپیم  ار  سدـقم  نوتم  یهاوگ  جاتنتـسا و  كاردا ، ینعی : تفرعم  ربتعم  عبنم  هس  نآ  دـننامه  دراد و  لوبق  ار 

، هک تسنیا  هدـش ، ظاـحل  بتکم  ود  نیا  نیب  هک  یـساسا  قرف  هناـگی  تسا  هداد  رارق  دوـخ  شریذـپ  دروـم  ار  هیهکناـس  کـیزیفاتم  مظعا 
. تسا هداد  رارق  هیهکناس  هدام  حور و  تیونث  يارو  رد  هک  درامشیم  یلاعتم  سفن  ار  راوشیا  ای  ادخ  اگوی  بتکم 

یسانش و ناهج  يرظن  ثحابم  هب  لیامتم  یکی  دنتـسه  یفـسلف  هناگی و  ینییآ  فلتخم  تفـص  ود  هلزنم  هب  بتکم  ود  نیا  لاح  ُّيا ]  ] یلع
مه اـب  یکیدزن  رایـسب  هطبار  اذـل  دراد  یـصاخ  هجوـت  ینهذ  شزرو  هبقارم و  رکفت و  بادآ و  هب  هک  تـسا ، یلمع  قـیرط  بلاـط  يرگید 

. دنراد

خسانت [ 1]

ندب دراو  ینامز ، هلـصاف  نودب  یندـب ، زا  دراد ، دوجو  حور  مسج و  نیب  هک  یقـشع  هقالع و  هب  رظن  سفن ، هک  تسا  ینعم  نیا  هب  خـسانت 
اهداشنیاپوا و ینعی  يرـشب  رکفت  عبانم  نیرتیمیدق  هک  ارچ  تسناد  اهودـنه  هب  قلعتم  ار  هیرظن  نیا  ناوتیم  یخیرات  ظاحل  زا  دوش . رگید 

هریجنز ام  راک  دراد . خـسانت  هب  داقتعا  رد  هشیر  هک  امراک  مان  هب  تسیاهیرظن  اگوی  یفـسلف  بتکمرد  دـنراد . رما  نیا  هب  هراـشا  ادو  گـیر 
هک اریز  تسا ، ندش  هدیئاز  هرابود  تلع : رادرک ، ای  همرک ، اذـل  دـسریم . روهظ  هصنم  هب  یگدـنز  نارود  یط  رد  هک  تسا  یناسنا  لامعا 

، تساج هب  درف  کی  یگدنز  رد  رادرک  زا  يرثا  نیرتکچوک  هک  ینامز  ات  تسا و  رگید  یناگدـنز  تلع  دوخ  یناگدـنز  کی  رد  رادرک 
. تسا هراسمس  شوختسد  درف  نآ 

نآ رد  اهناسنا  لامعا  يویند و  روما  ایند ، هب  هراشا  امراک  هنوگ  نیدب  ددرگیم . زاب  دوریم و  دیآیم و  نادرگرس  دوجو ، هریاد  رد  ینعی 
هرابود شیاز  تلع  دـناوتیم  هک  تساه  ناسنا  رادرک  نآ  رب  انب  اریز  دراد  تیخنـس  لولعم ) تلع و   ) تیلع نوناق  اب  اـمراک  نوناـق  دـنراد .

اگوی هلمج  زا  شوختـسد  ددـعتم  بتاـکم  بلاـق  رد  اهودـنه  رکفت  خـیرات  لوط  رد  خـسانت  هیرظن  دوـش . هخرچ  زا  ناـشیا  ییاـهر  اـهنآ و 
ندـش هدولآ  تلع  هب  اگوی )  ) امراک نوناق  رب  انب  هک  دناهتـسناد  يراـبجا  يرهق و  يرما  ار  خـسانت  بتاـکم  نآ  ماـمت  نکیل  هتـشگ  یتارییغت 

دراد لوبق  تسا  خسانت  یعون  هب  هک  امراک  نوناق  هب  زین  اگوی  ور  نیا  زا  دهدیم . خر  يدام  مسج  اب  سامت  رثا  رد  ناسنا و  حور 

جنر [ 2]

دنه نییآ  رد  هک  یناهج  جـنر  ثحبم  رب  تسا  فقوتم  میراد  اگوی  هب  يزاین  هچ  هک  نیا  اگوی و  یفـسلف  بتکم  ینابم  ثحاـبم و  هلمج  زا 
جنر عضوم  شدوخ  اریز  تسین ، يزیچ  جنر  زج  مسج  مامتو  تسیماکان  زا  ولمم  یناف  راگزور  رید و  نیا  نوچ  دـنیوگیم  تسا ، فورعم 
سپ تسا ، جنر  میکح  هنازرف  يارب  زیچ  همه  دنا و  قشم  یماکان و  نتسبآ  مه  ذیاذل  دنروآیم ، راب  هب  جنر  زین  تاکاردا  ساوح و  تسا و 
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رد ییاهر  هب  لـین  يدازآ و  هار  میباـی ، یـصالخ  ار  نتـشیوخ  تسا  هتفرگ  ار  رـشب  هک  یجنر  يراـتفرگ  بـالجنم و  زا  بیترت  ره  هب  دـیاب 
اگوـی صخـش  دـیآیم ، تسد  هب  هداـم  حور و  نیب  کـیکفت  تفرعم  هطـساو  هب  راـب  تنحم  جـنر و  نـیا  زا  يدازآ  اـگوی  بـتکم  هشیدـنا 

يارب یلمع  هار  کی  اگوی  بتکم  عقاو  رد  دـیارگب ، لعف  هب  هوق  زا  دریذـپب و  ققحت  حور  زا  هدام  لـطاب و  زا  قح  زییمت  نیا  هک  دـهاوخیم 
اهجنر و همه  زا  ات  دـنراذگیم  اپ  تیونعم  يوجتـسج  رد  هناصلاخ  هک  یناسک  رادـنید  ناقاتـشم  همه  رایتخا  رد  سفن  ییافوکـش  ققحت و 

. دننک ادیپ  یصالخ  اهیناشیرپ 

سفن [ 3]

ضحم روعش  سفن  تیهام  تسا ، نیـشنمه  لقع  نهذ و  يدام  ندب  اب  هک  تسا  دازآ  یحور  يدرف  سفن  اگوی  یفـسلف  بتکم  هشیدنا  رد 
. دشابیم رود  ینهذ  تاناسونو  ندب  ياهتیدودحم  همه  زا  تسا و 

رتکـیدزن و سفن  هب  رگید  زیچ  ره  زا  نوـچ  اـما  تسا  دـنم  روعـش  ریغ  تاذـلاب  هک  تسا  ناـهج  نیا  هداـم  هیلوا  لوـصحم  نیتـسخن  نهذ 
نیرتکیدزن اذـل  دوشیم . دـنم  روعـش  شدوخ  ببـس  نیمه  هب  دـنکیم  باتزاب  ار  سفن  یهاگآ  دوخ  یِّلََجت  يورین  هار  زا  تسا  رتسوناـم 

سح کی  هک  سانام  اریز  دسانـشیم  ار  ملاع  ایـشا  دـشابیم  لصتم  ناهج  ایـشا  هب  هک  نهذ  هلیـسوب  سفن  دـشابیم  نهذ  سفن  نیـشنمه 
دزاسیم روصتم  دوخ  رد  ار  روبزم  لکش  نهذ  دهدیم ، لاقتنا  نهذ  هب  ار  روبزم  تاکاردا  دنکیم و  یـسح  كاردا  ار  ایـشا  تسا  ینورد 

قیرط زا  سفن  دنتسین  کیدزن  سفن  اب  نهذ  هزادنا  هب  کی  چیه  هک  اجنآ  زا  دروآیم  لمع  هب  اهنآ  يزاس  مولعم  يارب  یتافرصت  لخد و  و 
دوخ وا  دریگیمن و  تروص  یلاعفنا  لعف و  ینوگرگد و  هنوگ  چـیه  سفن  دوخ  رد  نیا  رب  انب  ددرگیم  لیان  ملاـع  روما  تخانـش  هب  نهذ 

دنکیم ادیپ  باتزاب  اهنهذ  هدنوش  نوگرگد  ياهدنیارف  رد  سفن  روعش  هکلب  درادیمن  مولعم  يزیچ  ار 

اهارکاچ اهیدان  اهندب ، [ 4]

. دشابیم ندب  تفه  ياراد  ناسنا  هک  تسنیا  رب  هدیقع  اگوی  یفسلف  بتکم  رد 
: زا دنترابع 

یکیزیف ساوح  اب  هک  يدام  ندب  زا  ریغ  تهج  نیدب  یناهیک . ندب  یناحور ، ندـب  ینهذ ، ندـب  ياهراتـس ، ندـب  يریثا ، ندـب  يدام ، ندـب 
زا مادـک  ره  دنتـسین . كرد  لباق  يرهاظ  ساوح  اب  اما  دراد ، تیعقاو  هک  تسیرگید  يوت  رد  وت  ياهدـبلاک  ياراد  ناسنا  دوشیم ، كرد 

. تسا میقتسم  طابترا  رد  یکیزیف  ندب  اب  تسیصاخ و  گنر  لکش و  يژرنا ، ياراد  اهنآ 
زین یکیزیف  ندـب  هب  هک  يرتا  ندـب  الثم  دـیآیم  تسد  هب  یـسناکرف  اهنآ  زا  هک  تسیـصاخ  تاـشاعترا  ياراد  قوف  ياهندـب  زا  کـی  ره 
نآ يژرنا  ياهسناکرف  مینک  ادیپ  یسرتسد  يرتالاب  ياهندب  هب  نازیم  ره  هب  دراد و  سناکرف  رظن  زا  ار  شاعترا  نیرتنییاپ  تسا  کیدزن 

شیازفا ندب  هب  طوبرم  ياهسناکرف  دشاب ، دشر  هب  ور  ناسنا  هاگ  ره  دنتـسه  يژرنا  زا  یـصقر  اهندب  زا  کی  ره  دوشیم . رتالاب  رتشیب و 
یلو دننکیم  ذوفن  رگیدـکی  رد  فلتخم  ياهندـب  يژرنا  جاوما  تاشاعترا و  هتبلا  تسا  هدـش  زهجم  نازیم  هب  یندـب  ره  یهاگآ  دـباییم .
رگید شخب  ود  لماش  يژرنا  ندب  زا  ریغ  ندب  يژرنا  متـسیس  دهدیم . صیخـشت  ار  اهنآ  نایم  توافت  دشاب  اهنآ  ندید  هب  رداق  هک  یـسک 

: دوشیم شخب  هس  لماش  لصا  رد  ندب  يژرنا  متسیس  اذل  اهارکاچ ،)  ) يرگید و  اه ) يدان   ) یکی دوشیم  مه 
يراجم يژرنا و  ییرمان  زکارم  ام  ندـب  رد  [ 5  ] يژرنا زکارم  ای  اهارکاچ  يژرنا  ياهلاناک  ای  اهيدان  يژرنا  ياهندـب  اـی  فیطل  ياهندـب 

طـسو دح  رد  هک  دنـشابیم  ناسنا  ییاروام  دُعب  رد  ییاهراتخاس  اهیدان  دوشیم . هتفگ  يدان »  » نآ هب  هک  دـنراد ، دوجو  يژرنا  یکیزیفاتم 
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. دناهتفرگ رارق  یبصع  متسیس  اهارکاچ و 
یبصع متـسیس  هب  دـناوتب  ات  دـباییم ، لیدـبت  رییغت و  ياهنوگ  هب  اهیدان  طسوت  اهارکاچ ، هب  يدورو  ییارواـم  ياـهيژرنا  هک  ینعم  نیدـب 

. دنتسه یلصا  اهنآ  يات  هدراهچ  هک  دراد  دوجو  يدان  رازه  ود  داتفه و  ناسنا  ندب  رد  اهتیسیزیفاتم  زا  یخرب  داقتعا  هب  دوش . لقتنم 
. دنتسه انموشوس »  » و الاگنیپ » «، » ادیآ  » يدان هس  ناسنا ، ندب  ياهیدان  نیرتمهم 

نیا دراد . دادتما  الاب  فرط  هب  ًامیقتـسم  تارقف  نوتـس  زکرم  رد  انموشوس  دنراد . دادتما  زغم  هقاس  ات  تارقف  نوتـس  ياهتنا  زا  يدان  هس  نیا 
. تسا قبطنم  عاخن  يزکرم  لاناک  رب  يدان 

نوتس تمـسق  نیرتالاب  ات  هدش ، هدینت  مه  رد  تلاح  نیمه  هب  دنراد و  عطاقت  مه  اب  فلاخم  ياهتهج  رد  عاخن  فارطا  رد  الاگنیپ  ادیآ و 
ياهتیلاعف باصعا  نیا  دنشابیم . کیتاپمـساراپ  کیتاپمـس و  یبصع  ياهمتـسیس  یحور  ياهل  داعم  اهیدان  نیا  دنباییم . همادا  تارقف 

. دنکیم لرتنک  ار  يدود  تاکرح  ددغ و  حشرت  اذغ ، مضه  بلق ، نابرض  دننام  یکیزیف  دبلاک  يداراریغ 
یکیرحت رثا  اهتیلاعف  نیا  رب  کیتاپمـس  متـسیس  هک  یلاح  رد  دراد . هدـنرادزاب  رثا  اـهتیلاعف  نیا  رب  کیتاپمـساراپ  متـسیس  یلک  روط  هب 

نوخ و شدرگ  سفنت ، تعرـس  بلق ، نابرـض  کیتاپمـس  ندش  لاعف  اب  سرتسا  ماگنه  رد  لاثم  يارب  دربیم . الاب  ار  اهنآ  تعرـس  هتـشاد ،
شهاک قازب  حشرت  هدور و  هدعم و  تاکرح  هلمج  زا  شراوگ  هاگتسد  تیلاعف  لاح  نیمه  رد  اما  دباییم . شیازفا  یبصع  متـسیس  تیلاعف 

. دنکیم ادیپ 
. تسا کیتاپمس  یبصع  متسیس  اب  طابترا  رد  الاگنیپ  يدان  درکلمع  دنکیم و  لمع  کیتاپمساراپ  یبصع  متسیس  اب  طابترا  رد  ادیآ  يدان 

. دنتسه طابترا  رد  مدزاب ) مد و   ) سفنت اب  ینیب  ياهخاروس  قیرط  زا  مهم  يدان  هس  نیا 
يرکف و ياهراک  يارب  ناسنا  تلاح  نیا  رد  تسا ، لاعف  ادیآ  يدان  دریگیم ، ماجنا  ینیب  پچ  تمس  خاروس  قیرط  زا  سفنت  هک  یماگنه 

تلاح نیا  رد  تسا ، لاعف  ـالاگنیپ  يداـن  دریگیم  ماـجنا  ینیب  تسار  تمـس  خاروس  قیرط  زا  سفنت  هک  یماـگنه  دراد . یگداـمآ  ینهذ 
دوجو ینهذ  يهبنج  اب  ادیآ  یکیزیف و  يهبنج  اب  الاگنیپ  سپ  دراد . یگدامآ  ینامسج  تیلاعف  يارب  تسیکیزیف و  يورین  زا  راشرـس  ناسنا 

. تسا طابترا  رد  ناسنا 
لقتنم ندب  يژرنا  زکارم  هب  تفایرد و  ار  تایح  امیقتـسم  دـنرداق  الاگنیپ  ادـیآ و  دراد . هدـننک  مرگ  رثا  الاگنیپ  هدـننک و  کنخ  رثا  ادـیآ 

. دننک
لمع ینزوس  بط  هیبـش  هنیمز  نیا  رد  اـهنآ  دـنرثوم  يژرنا  ياـهلاناک  يزاـسکاپ  شیـالاپ و  يارب  اـگوی  درک  يزاـسکاپ  دـیاب  ار  اـهيدان 

[6 . ] دنیوگیم انارپ  نآ  هب  هک  دزاسیم . لداعتم  ار  ندب  يژرنا  كاپ و  ار  اهلاناک  اگوی  یسفنت  ياهنیرمت  دننکیم 

امایانارپ

فیرعت
بلغا تسیمدآ  بلق  نآ  هاگ  رارق  نآ ، يرهاـظ  یِّلََجت  سفنت  دراد ، دوجو  ناـسنا  ناـهج و  رد  هک  تسیاهتفهن  ياـهيژرنا  لـصحام  اـنارپ 

رب هاگآ  هک  یـسک  ینعی  اگوی  وریپ  دهدب . ندیـشیدنا  تردـق  یگدنزرـس و  ندـب  هب  دوشیم  ثعاب  هکهدـش  ندـب  دراو  اوه  هارمه  دراوم 
راکهار کیاگوی  انارپ  [ 7 …  ] تسا هتفای  طلـست  ملاع  ياـهورین  تاـیلجت  هیلک  رب  وا  اریز  درادـن  میب  ییورین  چـیه  زا  تسا  زار  نیا  شناد 

جاوما رد  تسیژرنا و  ياهمرف  ماـمت  رگناـیامن  اـنارپ  [. 8  ] ددرگیم مارآ  لاـعف و  هشیمه  نهذ  نآ  قـیرط  زا  هک  دـشابیم  رثوـم  يا  هـبقارم 
حطـس مینکیم . تفاـیرد  اـنارپ  نآ  هار  زا  هـک  تسییاـههار  زا  یکی  سفنت  تساوـه و  يژرنا  ياـهمرف  زا  یکی  دوـشیم . یلجتم  فـلتخم 
قیرط زا  اوه  زا  ار  انارپ  امیقتـسم  الاگنیپ  ادیآ و  دـشابیم و  بذـج  لباق  ناسنا  يارب  هک  تسانارپ  جاوما  هب  یگتـسب  يدوجوم  ره  یهاگآ 

. دننکیم هیلخت  نوریب  هب  مدزاب  هارمه  هب  ار  یمس  داوم  دنریگیم و  سفنت 
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ارکاچ

شیازفا اـی  شهاـک  ار  نآ  ژاـتلو ، لدـبم  کـی  دـننام  هدرک ، تفاـیرد  ار  یناـهیک  ياـنارپ  هک  دنتـسه  يژرنا  زا  رپ  فیرظ  زکارم  اـهارکاچ 
اـهدرکلمع و يارب  ار  اـنارپ  هک  روطناـمه  یناور  زکارم  نیا  دـنهدیم . رارق  ندـب  فلتخم  ياهتمـسق  اـهناگرا و  راـیتخا  رد  دـنهدیم و 
رترب و ياهییاناوت  ندرک  رادیب  يارب  ياهشام  ناونع  هب  دنناوتیم  تبسن  نامه  هب  دنهدیم ، رارق  هدافتسا  دروم  ندب  صخشم  ياهتمـسق 

. دشابیم ارکاچ  تفه  اهنآ  نیرتیلصا  یلو  تسه  یهوبنا  ياهارکاچ  یمدآ ، ندب  رد  دنور  راک  هب  رتقیمع  ياهیهاگآ 
ریثات نینچمه  اهناگرا و  نیا  درکلمع  رد  اهرکاچ  نیا  تاریثات  دراد . ندـب  ياهناگرا  زا  يرـس  کی  اـب  میقتـسم  یطاـبترا  ییارکاـچ  ره 

. تسا ام  یناور  یحور و  درکلمع  رد  شخب ،
***********

: عبانم
. دنه یفسلف  ياهبتکم  نایدا و  ناگیاش ، شویراد 

يدمحم یبحاصم  ایؤر  همجرت : اباب ، ياس  ایتاس  تامیلعت  اباب ، ياس  ایتاس 
، یتاوس اراس  ادناناجنارین  یماوس 

، بسن يوسوم  لالج  همجرت : ینامرد ، يژرنا  اگوی و 
. يدینج هتشرف  همجرت : ج 1 و 2 ، اگوی ،) ینیلادنک /   ) ارتنات تامیلعت  تامیلعت  وشا ،

، مدقم یصلاخ  داهرف  همجرت  اگوی ، رد  يرتسگ  مد  اداناویش ، یماوس 
مینک و هبقارم  هنوگچ  اگوی و  رد  ماگ  نیتسخن  شخب ، حور  سابع 

، اههیاس باتفآ و  یلاعف ، یقت  دمحم 
. نیمز برغم  نیمز و  قرشم  ینامرد  ناور  نستاو ، لایل 

اههیاس باتفآ و  یلاعف ، یقت  دمحم 
**********

ص 647 و 630 نامه ، ناگیاش ، شویراد  [. 1]
ص بسن ، يوسوم  لالج  همجرت : ینامرد ، يژرنا  اگوی و  یتاوس ، اراـس  ادـناناجنارین  یماوس  ص 159 و  نامه ، دانوهبماش ، تیدـناپ  [. 2]

29
ك: ر .

. نیمز برغم  نیمز و  قرشم  ینامرد  ناور  نستاو ، لایل 
153 و 160 ص 650 و 661 و 23 /  نامه ، ناگیاش ، شویراد  [. 3]

ص 550 نامه ، اتاد ، یجرتاچ و  [. 4]
ك: ر . [. 5]

. یهلادبع هرهش  مجرتم  یشخب ، افش  يارب  اگوی  يود ، ییوج  الاجین 
75 و 80 نامه ، یتاوس ، اراس  ادناناجنارین  یماوس  ص 90 ، اههیاس ، باتفآ و  یلاعف ، یقت  دمحم  [. 6]

ك: ر . [. 7]
ات 133 ص 23  مدقم ، یصلاخ  داهرف  همجرت  اگوی ، رد  يرتسگ  مد  یماوس ، ادناویش ،

امن تیونعم  روهظون  شبنج  هدزاود  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1197زکرم  هحفص 1194 

http://www.ghaemiyeh.com


ص 103 نامه ، دانوهبماش ، تیدناپ  [. 8]

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

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

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

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)
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 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

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

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

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

ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 

لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

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

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

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

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

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

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

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

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
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