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دوهی هچیزاب  ایند 

باتک تاصخشم 

دمحم يزاریش  ینیسح  هسانشرس : 

 ، قداص ع ماما  تاراشتنا  مق :   : ] رشن تاصخشم  یسردم  يداه  همجرت  يزاریـش  دمحم  فلوم  دوهی / هچیزاب  ایند  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
.13 ] [

ص 176 يرهاظ :  تاصخشم 

یمالسا 1366 ياه  هشیدنا  رشن  نوناک  یلبق  پاچ  تشاددای :  یلبق  یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعضو  لایر  130 کباش : 

ISBN 964-6714-02-1  : لایر مهن 70001380  پاچ  تشاددای : 

. دوهی ایند : دلج : يور  ناونع  تشاددای : 

. دوهی ایند : دلج :  يور  ناونع  سیونریز  تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 

دوهی ایند : رگید :  ناونع 

 : هرگنک يدـنب  هدر  مجرتـم  يداـه  یـسردم  هدوزفا :  هسانـش  لیئارـسا  عوـضوم :  مسینویهــص  عوـضوم :  خـیرات  ناـیدوهی --  عوـضوم : 
DS149/ح 5د9

956/94001 ییوید :  يدنب  هدر 

م 1996-79 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

هراشا

. دـشابیم هارمه  یهلا  ناربمایپ  زا  یئوج  هناهب  يزودـنارز و  هلیح و  رکم و  اب  هراومه  هک  تسا  بیـشن  زارفرپ و  یخیرات  دوهی  تلم  خـیرات 
دش لیئارسا  رگمتـس  بصاغ و  تلود  ندمآ  دوجوب  ثعاب  هک  یتکرح  هدروخ ، دنویپ  تسینویهـص  یناهج  تکرح  اب  دوهی  مان  زین  هزورما 

یمالـسا ياهنیمزرـس  نیرتهب  زا  یتمـسق  رب  يردـلق  اب  هدز و  ناهانگیب  تراـغ  لـتق و  هب  تسد  نونک  اـت  تلود  نیا  لیکـشت ، يادـتبا  زا  و 
لوط رد  اهنآ  یناسنا  یمالـسا و  دض  لامعا  دـنارورپیم . رـس  رد  ریوزت  روز و  رز و  قیرط  زا  ار  ناهج  رب  تیمکاح  يایؤر  هتـشگ و  مکاح 

رد دننکیمن . ناهنپ  ار  نیملسم  اب  دوخ  ینمـشد  زین  اهنآ  هکنیا  نمـض  تسین  هدیـشوپ  یـسکرب  نونک  ات  مالـسا  شیادیپ  يادتبا  زا  خیرات و 
یتمیقیذ تاعالطا  عومجم  رد  دناوتیم  هدـنناوخ  هدومن و  هراشا  ناشیا  ياه  همانرب  تاداقتعا و  زا  یخرب  هب  فلؤم  دوهی  هچیزاب  ایند  باتک 

لامعا و یخرب  هب  هدروآ ، تسدب  هنیمز  نیا  رد  ار 
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. دربب یپ  اهنآ  هنایشحو  مئارج 

فلؤم همدقم 

فلؤم همّدقم 

نیّدلا موی  یلا  مهئادعأ  یلع  هللا  هنعّللاو  نیرهاطلا  هلآ  دّـمحم و  یلع  مالّـسلاو  هالّـصلاو  نیملاعلا  ّبر  دـمحلا هللا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
يدازآ و هار  رد  یناـهج  ياـهنامرآ  هب  نینچمه  ترخآ و  اـیند و  ریخ  تداعـس و  هب  ار  ناـسنا  دـناوت  یم  هک  یبتکم  هناـگی  ههبـش ، نودـب 

هتفگ خساپ  ام  رصع  رشب  یمسج  یحور و  ياهیدنمزاین  هب  دناوت  یم  هک  تسا  مالسا  اهنت  يرآ  تسا . مالسا  سّدقم  نید  دناسرب  تاواسم 
غیلبت يارب  هک  تسا  مزال  ناناملسم  رب  دنا ، هدیسرن  تقیقح  نیا  هب  همه  نوچ  هتبلا  دروآ . دوجوب  تلادع  حلص و  زا  ولمم  مارآ و  یناهج  و 

: هک نآ  طرش  هب  دنناسرب  ناگمه  هب  ار  اهنآ  ات  هتساوخ ، اپب  مالسا  یلاع  میلاعت 

. دنشاب هدرک  ار  نآ  بلاطم  كرد  هداد و  رارق  هعلاطم  دروم  حیحص  قیقد و  روطب  ار  مالسا  ًالوا :

. دنشاب هتشاد  میدق  دیدج و  ياهبتکم  هراب  رد  یفاک  تاعالطا  ایناث :

یفاک تاعالّطا  دنشاب . هتشاد  یفاک  تخانش  اهنآ  هب  تبسن  هدرب و  یپ  یمالسا  ریغ  نیناوق  رب  مالـسا ، نیناوق  يرترب  تاهج  للع و  هب  اثلاث :
هدرک كرد  دیفم  ياهباتک  هعلاطم  اب  ار  یمالسا  داصتقا  يرترب  هتشاد و  مسیلاتیپاک  مسیلایـسوس و  داصتقا  یگنوگچ  یمالـسا و  داصتقا  زا 

، یناهج حلص  شرتسگ  میمعت و  لئاسو  نیرتهب  زا  یکی  میراد  هدیقع  اهناملسم  ام  دنیامن . فیلأت  هنیمز  نیا  رد  یقیقحت  ياهباتک  دنناوتب  و 
. تسا مالـسا  سّدـقم  نید  رـشن  دـنربب  یپ  مالـسا  تقیقح  هب  دـنا  هتـسناوتن  زونه  هدـنام و  یقاـب  دوـخ  راـکنا  رفک و  رب  هک  يدارفا  نیب  رد 

تـسا يدنمدوس  تاوزج  اهباتک و  فیلأت  دنرادرب ، یتسیاب  ناهج  ياهنیئآ  اهبتکم و  ریاس  زا  مالـسا  هراب  رد  ناناملـسم  هک  یماگ  نیتسخن 
يرترب هک 
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یم خساپ  رصتخم  روطب  دنک )؟ یم  هچ   ) و تسیک )؟ دوهی   ) ياهلاؤس هب  رضاح ، باتک  دیامن . میهفت  ناهج  مدرم  اهتّلم و  همه  هب  ار  مالـسا 
: نونک ات  تاراشتنا  نیا  زا  هک  دشاب  یم  يدابم  نایدا و  مالسا و  نیب  يا  هسیاقم  تاراشتنا  هلسلس  زا  باتک  نیمراهچ  نیا  دیوگ .

يراصنلا (1). بتک  یف  اذام   1

. بازحالا نم  مالسالا  فقوم   2

يرگ و يّدام  نانچ  نآ  ار  ام  يایند  هتـشذگ و  راک  زا  راک  هک  دننک  رکف  نینچ  یـضعب  دیاش  تسا . هدـش  هتـشون  نوراد  مالـسالا و  نیب   3
. دوب دهاوخن  شخبرمث  رگید  ناناملـسم  ياهتیلاّعف  داد و  باوج  ناوت  یمن  ار  اهنآ  هناحوبذـم  تاکرح  یهجو  چـیه  هب  هک  هتفرگ  ارف  رفک 

هداد رارق  راشف  تحت  ار  ایند  هک  ینارگن  یگدرـسفا و  يدیماان ، سأی و  تالکـشم  مامت  ّلح  دننادب  یتسیاب  دارفا  هنوگ  نیا  سکع  هب  یلو 
ار مالـسا  هدش و  راک  هب  تسد  يرتشیب  تیّدج  شـشوک و  اب  ناناملـسم  دـسر ، یم  رظن  هب  مزال  هچنآ  دـشاب . یم  مالـسا  یناهج  نیئآ  اهنت 
، دیامن هّجوت  مالـسا  يوس  هب  هدرب و  یپ  هتفرگ ، تسد  رد  هک  ردـخم  داوم  دایتعا  هب  ناهج  ات  دـنیامن  یم  یفرعم  نایناهج  هب  حیحـص  روطب 

یف َنُولُخْدـی  َساّنلا  َتیأَر  َو   ) دـندروآ نامیا  مالـسا  يوس  هب  هتـسد  هتـسد  دـندرب  یپ  دوخ  لهج  هب  هکنآ  زا  سپ  تیلهاج  بارعا  هچنانچ 
.(2) اجاْوفا ) ِهَّللا  ِنید 

ياهبهذـم ام ، ناـهج  دـننک . ) یم  قیدـصت  تلاـسر  هب  ارت  و   ) دـنوش یم  لـخاد  ادـخ  نید  رب  جوف  جوف  هک  يرگنب  ار  مدرم  زور  نآ  رد  و 
مسینومک و هب  ور  سپس  هدرک ، هبرجت  یبوخ  هب  ار  ودنه  یئادوب و  یحیسم ،

. تسا هدش  پاچ  نایحیسم ) بتک  رد  تافارخ   ) ناونع تحت  باتک  نیا  یسراف  همجرت  - 1
.2 هیآ رصن ، هروس  - 2
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یـشخبافش يوراد  ار  کـیچیه  یلو  مدرک  هبرجت  ار  همه  دـنز  یم  داـیرف  زورما  تفاـین و  زاـب  ار  دوخ  هتـشگ  مگ  یلو  هدوـمن  مسیلاـیرپما 
تیرـشب يدازآ  رالاس  هلفاق  راد و  مچرپ  دـهد و  خـساپ  ار  دایرف  نیا  ات  دـسر ، یم  مالـسا  هب  تبون  تسه ؟ يا  هدـنهد  تاـجن  اـیآ  متفاـین ،

زا سپ  یکی  دـیاب  یمالـسا  ياـهروشک  دروآ  یم  مالـسا  هب  ور  دوخ  هب  دوخ  اـی  هاوخاـن و  اـی  هاوـخ  زورما  ياـیند  هک  مدـقتعم  نم  ددرگ .
ود شیپ  لاس  دـنچ  هچنانچ  دـننک . عطق  نیملـسم  مالـسا و  زا  ار  نارگرامعتـساو  بناجا  تسد  اـت  دـنوش ، رادـیب  تلفغ  باوخ  زا  يرگید 

، مه یئاپورا  ياهروشک  هداد . دنویپ  مهاب  ار  ناملسم  نویلیم  تسیود  هدش و  دحتم  مهاب  ناتـسکاپ )  ) و يزنودنا )  ) یمالـسا گرزب  روشک 
رفن اه  هد  دوش و  یم  انب  یئاـپورا  ياهرهـش  زا  یکی  رد  هزاـت  يدجـسم  هزور  ره  دـننک و  یم  لابقتـسا  مالـسا  زا  هدرک و  زاـب  ار  اهـشوغآ 
اهنیا ایآ  دنروآ . یم  ور  مالسا  هب  هتشگ و  تیاده  دیناوخ ، یم  ینید  تایرشن  تالجم و  رد  هچنانچ  مسینومک  يّدام و  يدوهی ، یحیـسم ،

هچنانچ باتک  نیا  تسناد ؟ مالسا  هب  تبسن  ناهج  مدرم  يرادیب  مئالع  زا  ناوت  یمن  ار  اهنیا  ایآ  تسین ؟ مالـسا  نوزفازور  تفرـشیپ  لیلد 
رکف کی  هب  جایتحا  دوش  یم  لابند  باتک  نیا  رد  هچنآ  یلو  دهد ، یم  خساپ  دـنک ؟ یم  هچ  تسیک و  يدوهی  ياهلاؤس  هب  دـش  هتفگ  ًالبق 
لباق هدومن و  هرخـسم  ار  هار  نیا  دارفا  زا  یـضعب  دـنچره  هدرک و  يوق  ناـسآ و  ار  هزراـبم  هار  رکف ، نیا  رد  هک  دراد  يدـیدج  رّکفت  ون و 

تیدوهی تسا و  ناهج  ياهتّلم  نیرتکچوک  زا  یکی  دوهی )  ) هک مینک ، انـشآ  گرزب  تقیقح  نیا  اب  ار  اهنآ  دـیاب  اـم  یلو  دـنناد  یمن  لوبق 
ناشدوخ هدیقع  هب  انب  مه 

فلؤم www.Ghaemiyeh.comهمدقم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 77زکرم  هحفص 11 

http://www.ghaemiyeh.com


دوشب تیدوهی  نید  دراو  دـهاوخب  یـسک  رگا  و  دـشاب . یم  لیئارـسا  ینب  صوصخم  هکلب  تسین  ناهج  ماوقا  اهتلم و  زا  کیچیه  هب  قلعتم 
یم اهنآ  دوجو  رد  هک  یهاوخ  دوخ  تهج  هب  ناهج ، هدـنز  ياه  نیئآ  مامت  فالخ  رب  دوهی  هصالخ  دوب و  دـهاوخن  لوبق  لباق  اـهنآ  يارب 

، تفرگ شیپ  رد  مه  تبثم )  ) هزرابم کی  دـیاب  یفنم  تازرابم  زا  رظن  عطق  نیا  رب  اـنب  دـنرادن . یبهذـم  مّدـقت  تفرـشیپ و  هار  چـیه  دـشاب 
هکلب دیعب  رایسب  اهنآ  نادنمتورث  ناگرزب و  ندش  ناملسم  هچرگ  ددرگ ، لیکشت  دوهی  ندرک  تیاده  يارب  یتیعمج  ای  تئیه  کی  یتسیاب 

ياهرهـش رد  هشیدنا  رکف و  نیا  اصوصخ  دنوش  تیادـه  تسا  نکمم  هک  میـشاب ، تیدوهی  هدوت  رکف  هب  دـیاب  نکل  دـسر ، یم  رظنب  لاحم 
دیفم یفنم  لمع  ره  زا  شیب  يدوهی  درف  کی  ندـش  تیادـه  کش ، نودـب  دوش . تیوقت  یتسیاب  دراد  دوجو  يرتشیب  يدازآ  هک  یئاپورا 

يدوباـن و زا  ار  يروشک  اـی  ّتلم و  هک  تفگ  ناوت  یم  ددرگ  تیادـه  تسار  هار  هب  دوش و  ناملـسم  يدوهی  کـی  رگا  اریز  دوـب  دـهاوخ 
نیا یلو  دـنهد ، یم  ناـشن  دوخ  زا  یناوارف  ناوت  ورین و  هچرگ  رـضاح ، لاـح  رد  دوـهی  هک  تشاد  هّجوـت  دـیاب  میا . هداد  تاـجن  تکـاله 

دهاوخن یمئاد  رادیاپ و  اهیرای  اهکمک و  نینچ  نیا  زگره  تسا و  یجراخ  ياهتلود  ياهینابیتشپ  اهکمک و  هب  هتسباو  اهنآ  طاشن  تردق و 
تـسد ناگدش  تیادـه  هک  تسا  تقو  نیا  رد  و  دوش ! یم  زاغآ  دوهی  راب  ّتلذ  نارود  زاب  دریذـپ و  یم  نایاپ  اهینابیتشپ  نیا  يزور  دوب و 

َنِم ٍْلبَِحب  ِّالا  اوُفُِقث  ام  َنیَا  ُهلِّذلا  ُمِهیَلَع  َْتبِرُـض  : ) دیامرف یم  نآرق  هچنانچ  درک . دـنهاوخ  تیادـه  ّقح  هار  هب  ار  دوخ  ّتلم  هدـش و  راک  هب 
ساّنلا َنِم  ٍْلبَح  َو  هللا 

فلؤم www.Ghaemiyeh.comهمدقم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 77زکرم  هحفص 12 

http://www.ghaemiyeh.com


.(1) ِهَّللا )... َنِم  ٍبَضََغب  ُؤاب  َو 

یتخبدب و ریـسا  هتـسویپ  نانآ  دنیآ و  رد  ناناملـسم  دـهع  و  ادـخ ، نید  هب  رگم  دـنوش  لسوتم  اجکره  دنتـسه  ّتلذ  يراوخ و  هب  موکحم  )
( . دندش ّتلذ 

نمشد ربارب  رد  اریز  دریگب ، ماجنا  حالس  هلیسو  هب  دیابن  نیطسلف )  ) دننام یمالـسا  ياهنیمزرـس  زا  دوهی  نتخاس  نک  هشیر  میوگ ، یمن  نم 
...( ِلیَْخلا ِطابِر  ْنِم  َو  ٍهَُّوق  ْنِم  ُْمتْعَطَتْـسا  اَم  ْمَُهل  اوُّدِعَاَو  : ) دیامرف یم  دیجم  نآرق  هچنانچ  درک  دایز  ار  دوخ  ناوتو  تردق  ناوت  یم  ات  دـیاب 

(2)

کی دیاب  یلو  دینک . ایهم  يراوس  نابـسا  تالآ و  هقوذآ و  زا  دیناوت  یم  هک  ّدـح  نآ  ات  ار  دوخ  اهنآ  اب  هزرابم  ماقم  رد  نانمؤم  يا  امـش  و 
هتفرگ شیپ  رد  مالسا  ربمایپ  روتسد  هب  مالسا و  ردص  رد  هک  يا  هزرابم  هویش  ات  دوش ، سیـسأت  دوهی  تیاده  غیلبت و  يارب  مه  يا  هسـسؤم 
دیفم ًالماک  ّتلم  کی  هب  تسا  هدش  رشب  ياهیتخبدب  یبارخ و  ثعاب  هتسویپ  هک  ار  داسف )  ) هدام نیا  ناوتب  ات  ددرگ  زاغآ  هرابود  دوب ، هدش 

هاضر هیف  امل  لوئسملا  هللاو  میئامن . لدبم  دنلبرس  و 

يزاریشلا ینیسحلا  يدهملا  نب  دّمحم  ءالبرک 

یفرعم

یفرعم

لها مامت  يارب  هک  ص )  ) دّمحم یسیع و  یسوم ، حون ، تارضح  دننام : تسا  نأشلا  میظع  ناربمایپ  زا  یکی  ع )  ) لیلخ میهاربا  ترـضح   1
. دشاب یم  مزعلا  یلوا  ناربمایپ  زا  یکی  وا  هدش و  ثوعبم  نیمز 

ربمایپ لیعامسا ، تسا . هدمآ  ایند  هب  رجاه  زا  لیعامسا  هراس و  زا  قاحسا  تسا  هتـشاد  هراس ) رجاه و   ) ياهمان هب  رـسمه  ود  ع )  ) میهاربا  2
هدزاود بوقعی  تسا . هدمآ  ایند  هب  بوقعی  وا  زا  هدوب و  ربمایپ  زین  قاحسا  تسا . ص )  ) مالسا ربمایپ  دادجا  زا  یکی  ادخ و 

.112 هیآ نارمع ، لآ  هروس  - 1
.60 هیآ لافنا ، هروس  - 2
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. دشاب یم  ادوهی )  ) اهنآ زا  یکی  هک  تشاد  دنزرف 

. تسا ع ) ( ) بوقعی  ) ترضح هملک  نیا  زا  دارم  ادخ و  هدنب  ینعی  هللادبع  ینعم  هب  لیئ )  ) و ارسا )  ) تسا هملک  ود  زا  بکرم  لیئارسا ،  3

، تشادن ردپ  ع )  ) یسیع ترضح  هچرگ  دنشاب ، یم  لیلخ  میهاربا  ترضح  لسن  زا  مالسلا ) مهیلع   ) دّمحم یـسیع و  یـسوم ، تارـضح   4
. دسر یم  ع )  ) میهاربا ترضح  هب  ردام  فرط  زا  یلو 

اجنآ رد  زین  هرخص  یصقالادجسم و  تسا و  هدش  انب  نامیلـس ) لکیه   ) نآ رب  هک  میلـشروا )  ) رد عقاو  تسا  یهوک  ما  ( zion  ) نویهص  5
تسا (1). هدش  رکذ  نیدهع  زا  يدّدعتم  ياهاج  رد  هوک  نیا  مسا  تسا 

و دـنوش . یم  هتفگ  دوهی  دنـسر ، یم  بوقعی  دـنزرف  اذوهی )  ) هب هک  نآ  تهج  زا  دـنراد ، تنوکـس  نیطـسلف  رد  الاح  هک  رـصاعم ، دوهی   6
هب یهوک  هب  کیدزن  اهنآ  تنوکس  لحم  دنوش و  یم  هدیمان  لیئارسا )  ) نادنزرف ینعی  لیئارسا  ینب  دنشاب ، یم  بوقعی )  ) نادنزرف زا  نوچ 

. دشاب یم  نویهص )  ) مان

نیطسلف

نیطسلف

فرط زا  و  یمشاه ) ندرا   ) و هیروس )  ) هب قرش  فرط  زا  و  نانبل )  ) هب لامش  فرط  زا  هک  یندَا ، قرـش  رد  تسا  ینیمزرـس  مسا  نیطـسلف ) )
يراصن و دوهی ، زا  هک  تسا  يرایـسب  یناتـساب  راثآ  ياراد  نیمزرـس  نیا  تسا . لـصتم  رـصم )  ) هب بونج  زا  هنارتیدـم و  ياـیرد  هب  برغ 

تـسد رد  يرمق  يرجه   1363 لاس ات  نیطـسلف  تسا . هدوب  لادج  گنج و  نآرـس  هشیمه  خیرات  لوط  رد  دـهد و  یم  یهاگآ  ناناملـسم 
لیکشت لیئارـسا )  ) مان هب  یتلود  نآ  رد  هدرک و  بصغ  ار  نآ  زا  یتمـسق  سیلگنا  رامعتـسا  ینابیتشپ  هب  دوهی  نیا ، زا  سپ  دوب ، ناناملـسم 

ندرا زا  يا  هراپ  ناناملسم و  تسد  رد  زونه  نآ  رگید  تمسق  دنداد ،

. مجنپ لصف  مّود ، لیئومص  ، 132 ریمازم - 1

www.Ghaemiyeh.comنیطسلف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 77زکرم  هحفص 14 

http://www.ghaemiyeh.com


، دوب ینامثع  ياهروشک  ءزج  هک  ار  هیروس )  ) راد هنماد  عیسو و  تلود  مّود  یناهج  گنج  زا  سپ  رامعتسا ، دهد . یم  لیکـشت  ار  یمـشاه 
. درک میسقت  تمسق  راهچ  هب 

. داد دوهی  تسدب  ار  نیطسلف   1

. درک راذگاو  نایحسم  هب  ار  نانبل   2

. دشاب یم  برع  ناناملسم  تسد  رد  نینچمه  یمشاه  ندرا   3

ءزج ًـالبق  ناـنبل )  ) هکنیا بیجع  دوش . زوریپ  ناناملـسم  رب  تسناوـت  بیترت  نیدـب  و  تسا . كرت  ناناملـسم  راـیتخا  رد  مه  هنوردنکـسا   4
دیاب نانبل  تلود  ارچ  هک  درادـن  یـضارتعا  سک  چـیه  لاح  نیا  اـب  تسا ، ناناملـسم  اـب  نآ  تیعمج  تیرثکا  هدوب و  یمالـسا  ياـهروشک 

شوماخ نآ  رد  ار  مالـسا  يادـص  دـش  ّقفوم  هرخالاب  ات  درک  يزاب  نیطـسلف  ياهنیمزرـس  يارب  ار  یّمهم  شقن  رامعتـسا  دـشاب !؟ یحیـسم 
رب هک  دوب  يرگید  هبرـض  دوخ  نیا  تخادرپ و  هزرابم  هب  تخـس  نآ  اب  تساوخ و  اپب  یبرع  مسیلانویـسان  هک  تشذـگن  يزیچ  یلو  دزاس !
اپب نیطسلف  نتفرگ  سپ  يارب  ناناملـسم  همه  اهزور  نامه  رد  رگا  اریز  دنداتفا  رکف  هب  رید  بارعا  اّما  دمآ ، دراو  نیطـسلف  ناناملـسم  رکیپ 
رس اب  ار  نیبصاغ  داد و  دوهی  تسدب  ار  نیطسلف  دروفلب (1) هدعو  هب  انب  رامعتسا  یلو  دیسر ! یمن  رظن  هب  لکشم  نآ ، نتفرگ  دنتساوخ  یم 

. تخاس مکحم  ار  اهنآ  تماقا  تنوکس و  لحم  دروم ، یب  اجیب و  ياهادص  و 

قیتع دهع  تاروت و 

هراشا

قیتع دهع  تاروت و 

باتک نیا  دوهی ، یلو  تسا . هدش  لزان  ع )  ) یسوم ترضح  نأشلا  میظع  ربمایپ  رب  هک  ینامسآ  تسا  یباتک  تراشب ، میلعت و  ینعی  تاروت 
رد یبیجع  کِحـضم و  باتک  کی  تروص  هب  زورما  هک  يروط  هب  داد ، ياج  نآ  رد  يدایز  ياـه  هناـسفا  تاـفارخ و  هدرک و  فیرحت  ار 

تاروت ناگدنسیون  تسا . هدمآ 

. ناتسلگنا قباس  هجراخ  ریزو  - 1
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ْنِم اذه  َنُولوُقی  َُّمث  ْمِهیدیَِاب  َباتِکلا  َنُوُبتکی  َنیذَِّلل  ٌلیَوَف  : ) دیامرف یم  اهنآ  هراب  رد  نآرق  هک  دنتـسه  یمانمگ  هیوهلا و  لوهجم  صاخـشا 
(1) َنُوبِسْکی ) اّمِم  ْمَُهل  ٌلیَو  َو  ْمِهیِدیَا  ْتَبَتَک  اّمِم  ْمَُهل  ٌلیَوَف  ًالیلَق  انَمَث  ِِهب  اُورَتْشِیل  ِهَّللا  ِْدنِع 

رب ياو  دنشورفب ، ایند  زیچان  عاتم  كدنا و  ياهب  هب  ات  دنهد  تبـسن  لاعتم  يادخ  هب  هتـشون و  يزیچ  دوخ  شیپ  زا  هک  یناسک  رب  ياو  سپ 
. دنک یم  قیبطت  اهنآ  رب  یبوخ  هب  هیآ  نیا  و  دنرآ . تسدب  نآ  زا  هچنآ  اه و  هتشون  نآ  زا  اهنآ 

: دوهی رظن  رد  ادخ  فلا 

اپود دراد (3)  سابل  وسیگ و  تسا (2) ،  ناسنا  دننام  ًالثم  تسا . هتفرگ  دوخ  هب  یبیرغ  بیجع و  لکـش  دوهی ، سّدقم  باتک  رد  دنوادخ ،
تنوکـس و يارب  ار  یئاج  دور و  یم  دـهاوخب  هک  اجک  ره  هب  هدـمآ  دورف  نیمز  هب  نامـسآ  زا  دور (5) ،  یم  هار  ناسنا  دـننام  دراد (4) ، 

دهد صیخـشت  راّفک  هناخ  زا  ار  نانمؤم  هناخ  دناوت  یمن  هناشن  نودب  هک  تسا  نادان  ردق  نآ  دهد (6) ،  یم  رارق  نکسم  شیوخ  یگدنز 
یم هصغ  یهاـگ  دوش (10) ،  یم  نامیـشپ  شیوـخ  هدرک  زا  دنکـش (9) ،  یم  ار  دوخ  نامیپ  تسا (8) ،  ربـخ  یب  اـهزیچ  یلیخ  زا  (7) و 

هک نیا  نیعرد  دریگ (12) و  یم  یتشک  ناسنا  اب  دوش (11) ،  یم  نیگهودنا  تسا  هدرک  هک  يراک  رب  دروخ و 

.79 هیآ هرقب ، هروس  - 1
.36 هیآ لّوا  حاحصا  شیادیپ ، رفس  - 2

. متفه حاحصا  لایناد ، رفس  - 3
. مراهچ تسیب و  حاحصا  جورخ ، رفس  - 4

. موس حاحصا  شیادیپ ، رفس  - 5
.13 هیآ  132 رومزم 19 و  حاحصا جورخ ، رفس  - 6

.12 هیآ مهدزاود ، حاحصا  جورخ ، رفس  - 7
. موس حاحصا  شیادیپ ، رفس  - 8

.30 هیآ مود ، حاحصا  لوا ، لیئومس  - 9
.10 هیآ  15 حاحصا لوا ، لیئومس  - 10

. مشش باب  شیادیپ ، رفس  - 11
.34 باب شیادیپ ، رفس  - 12
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یم غورد  ادخ  دیوگ و  یم  تسار  رام  اریز  تسا  رتوگتسار  وا  زا  رام  هناگ (1) ،  هس  مه  تسا و  هناگی  مه  ینعی  تسا ، یکی  تسا ، ات  هس 
( نک تموکح  زادـنایب و  هقرفت  : ) دـیوگ یم  هک  رامعتـسا  لثم  دزادـنا  یم  هقرفت  مدرم  مـالک  نیب  هدـمآ  نیمز  هب  اهنامـسآ  زا  دیوگ (2) ، 

یلو دوهی ! رظن  رد  دنوادخ  تافص  تسا ، نیا  دهد (4)  یم  رییغت  زاب  دـیوگ و  یم  ار  يزیچ  دسرت (3) ،  یم  اهنآ  مالک  تدـحو  زا  نوچ 
یم تسار  هشیمه  دوش ، یم  ضراـع  وا  رب  یمـسج  ضراوع  هن  تسا و  مسج  هن  تسا ، اّربـم  هّزنم و  تاـفارخ  نیا  همه  زا  ناـهج  دـنوادخ 

یکی دوش ، یمن  نوزحم  نیگهودنا و  ادبا  تسا ، تمکح  درِخ و  يور  زا  شلامعا  مامت  دنکـش ، یمن  ار  دوخ  نامیپ  تقو  چـیه  دـیوگ و 
. تسا مدرم  ریخ  ناهاوخ  هشیمه  درادن و  کیرش  تسا و 

: دوهی رظن  رد  ناربمایپ  ب 

هراشا

: اهنآ یضعب  ًالثم  دنرادن  نآ  نایادخ  زا  مک  تسد  سدقم )! باتک   ) ِناربمایپ

 . دنا (5) هداد  تبسن  ع )  ) دواد ترضح  هب  هچنانچ  دننک ، یم  انز  مرحمان  نانز  اب   1

 . دنهد (6) یم  تبسن  ع )  ) طول ترضح  هب  دننک و  یم  انز  دوخ  نارتخد  اب   2

تبـسن ع )  ) دواد ترـضح  هب  مه  ار  لمع  نیا  دنروآ . یم  رد  يرـسمه  هب  ار  ناشیاهنز  دنـشک و  یم  ار  اهنآ  دنهد و  یم  بیرف  ار  مدرم   3
 . دنهد (7) یم 

 . دنهد (8) یم  تبسن  نینچ  ع )  ) بوقعی ترضح  هب  هچنانچ  دنریگ ، یم  یتشک  دنوادخ  اب   4

هک ار  یئاهراک   5

. لوا هیا   19 حاحصا لّوا و  هیآ  مهدجیه ، حاحصا  شیادیپ ، رفس  - 1
.30 هیآ موس ، حاحصا  شیادیپ ، رفس  - 2

.11 هیآ  11 باب شیادیپ ، رفس  - 3
.6 هیآ مشش ، حاحصا  شیادیپ ، رفس  - 4

. هقرفتم تایآ   11 حاحصا مود ، لیئومس  - 5
حاحصا 29. شیادیپ ، رفس  - 6
.11 حاحصا مود ، لیئومس  - 7
.29 حاحصا شیادیپ ، رفس  - 8
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 . دنا (1) هداد  تبسن  ع )  ) نامیلس ترضح  هب  هچنانچ  دنهد ، یم  ماجنا  هدرک  یهن  دنوادخ 

 . دنهد (2) یم  تبسن  ع )  ) نامیلس ترضح  هب  هچنانچ  دوش ، یم  لیامتم  ُتب  بناج  هب  ناشیاهبلق   6

 . دنا (3) هداد  تبسن  ع )  ) نامیلس ترضح  هب  زین  ار  بلطم  نیا  دنزاس و  یم  هناخ  اهُتب  شتسرپ  يارب   7

 . دنهد (4) یم  تبسن  ع )  ) یسوم ترضح  هب  هچنانچ  دشکب ، ار  اهنآ  دهاوخ  یم  دنوادخ   8

 . دنهد (5) یم  نامرف  نادنفسوگ  ناواگو و  ناگداتفا  ناکدوک و  راتشک  هب  دنتسه و  راکمتس   9

 . دنا (6) هداد  تبسن  ع )  ) یسوم ترضح  هب  مه  ار  دراوم  نیا  هچنانچ  دننک ، یم  تنوشخ  یتشرد و  دنوادخ  اب   10

 . دنا (7) هداد  تبسن  ربمایپ  يایشا  هب  هچنانچ  دنور ، یم  هار  هنهرب  اپ  تخل و  مدرم  نیب  يدامتم  ياهلاس   11

 . دنهد (8) یم  تبسن  ربمایپ  يایمرا  هب  مه  ار  نیا  دنراذگ و  یم  غوی  دنب و  شیوخ  ياهندرگ  هب   12

. دنروخب یناسنا  تاساجن  هب  هدولآ  نان  ات  دهد  یم  ناشنامرف  دنوادخ   13

 . دنا (9) هداد  تبسن  لایقزح  هب  مه  ار  دروم  ود  نیا  دنشارتب و  ار  دوخ  تروص  رس و  هک  دهد  یم  روتسد  اهنآ  هب  دنوادخ   14

 . تسا (10) هدرک  نینچ  ع )  ) عشوی هک  دنا  هتفگ  دنروآ و  رد  يرسمه  هب  ار  هداز  انز  نز  ات  دنک  یم  ناشرما  دنوادخ   15

16

.11 حاحصا ناهاشداپ ، لّوا  - 1
.1 هیآ  11 حاحصا ناهاشداپ ، لّوا  - 2

.11 باب ناهاشداپ ، لّوا  - 3
. هقرفتم تایآ  مراهچ ، حاحصا  جورخ ، رفس  - 4

. هقرفتم تایآ   ، 31 حاحصا دادعا  - 5
.31 هیآ  ، 32 حاحصا جورخ  رفس  - 6

( .. تسا لیئارسا  ینب  ناربمایپ  زا  یکی  مان  ایشا  ، ) هیآ 2  20، باب ایشا ، رفس  - 7
.1 هیآ  ، 27 باب ایمرا ، رفس  - 8

12 و1. تایآ حاحصا 4 و 5 ،  لایقزح ، رفس  - 9
. لوا حاحصا  عشوی ، رفس  - 10
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 . هداد (1) ماجنا  ع )  ) نوراه مه  ار  لمع  نیا  هک  دنیوگ  یم  و  دنزاس ، یم  ُتب  دوخ  هدرک و  بیغرت  ُتب  شتسرپ  هب  ار  مدرم 

 . دنهد (2) یم  تبسن  ع )  ) ربمایپ حاتفی  هب  هچنانچ  دنا ، هدش  ّدلوتم  انز  هار  زا   17

 . دنا (3) هداد  تبسن  ع )  ) حون ترضح  هب  دننک و  یم  یتسم  دنشون و  یم  بارش   18

 . دنهد (4) یم  تبسن  ع )  ) حون ترضح  هدروخلاس  ربمایپ  هب  هچنانچ  دنتسه ، وگغورد   19

ناربمایپ و تافـص  تسا  نیا  تسا (5) .  هتفرگ  دـنوادخ  زا  روز  هب  ار  تّوبن  هک  دـنا  هتفگ  ار  ع )  ) بوقعی ترـضح  تافـص  زا  یکی  20 و 
زاب اهنآ  يارب  هانگ  نادـیم  ات  هداد  تبـسن  مالـسلا ) مهیلع   ) ناربمایپ هب  ار  تشز  تافـص  نیا  دوهی ، يرآ  قیتع ! دـهع  رظن  رد  یهلا  يارفس 

دهع و دنتفگ ، غورد  دندیشون ، بارش  ای  و  دندرک ، انز  رگا  هکنیا  ات  دنیامنب ، كاپ  یتیـصعم  یگدولآ و  هنوگره  زا  ار  دوخ  نماد  دشاب و 
ار تشز  ياه  تبسن  مامت  هدوب و  دازآ  تیصعم  هانگ و  يارب  دنک و  شنزرس  ار  اهنآ  هدرک و  ضارتعا  اهنآ  هب  دناوتن  سک  دنتسکش  نامیپ 

نیا مه  ام  دندرک !؟ یمن  نینچ  ادخ  ناربمایپ  رگم  دنیوگب : دش ، اهنآ  ضّرعتم  یسک  رگا  هک  دنراد  اور  ناربمغیپ  ینعی  ادخ  ناگداتسرف  هب 
اّربم و اه  هناسفا  اهغورد و  همه  زا  قطنم  لقع و  رظن  زا  مالسلا ) مهیلع   ) مزعلا یلوا  ءایبنا  یلو  میهد ! یم  ماجنا  هتخومآ و  اهنآ  زا  ار  لامعا 

دهع باتک  زا  هتکن  دنچ  هب  تسا  مزال  دنهد . یمن  ماجنا  ار  یتشز  لمع  چیه  هدوب و  موصعم  اهنآ  اریز  دنشاب ، یم  هّزنم 

.32 باب جورخ ، رفس  - 1
.1 هیآ  ، 11 باب نارواد ، رفس  - 2

.9 حاحصا شیادیپ ، رفس  - 3
.11 هیآ  13 حاحصا ناهاشداپ ، لّوا  - 4

.32 حاحصا شیادیپ ، رفس  - 5
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: دیئامرف هّجوت  تسا  دوهی  يارب  یبوخ  فّرعم  عقاو  رد  هک  قیتع 

: دوهی یتّفع  یب  فلا 

یگدنز اجنآ  رد  ات  دیسر  رصم  هب  دوب ، نیمزرس  نآ  رد  یطحق  هک  یلاح  رد  درک و  چوک  بونج  فرط  هب  ع ))  ) لیلخ میهاربا   ) ینعی ماربا 
دزن رد  هک  داد  نامرف  واب  دندیسر ، رصم  کیدزن  اراس  شرسمه  و  ع )  ) میهاربا نوچ  تشاد و  تّدش  رایـسب  رـصم  رد  یطحق  هک  اریز  دنک 

وت هک  ارچ  مربب  رسب  لماک  تینما  رد  دیاین و  دوجوب  يراوگان  دماشیپ  نم  يارب  تباب  نیا  زا  ات  نک  یفرعم  نم  رهاوخ  ار  دوخ  رـصم  یلاها 
رظنم شوخ  رایـسب  هک  دندید  ار  نز  نآ  رـصم ، یلاها  نوعرف و  يارما  رـصم  هب  ماربا  دورو  دّرجم  هب  یـشاب ، یم  ابیز  رظنم و  شوخ  رایـسب 

، شیم دـننام  یئایادـه  وا  هب  دـندومن و  ناسحا  ماربا  هب  دـندرب و  نوعرف  هناخ  هب  ار  يو  سپ  دندوتـس ، نوعرف  روضح  رد  ار  وا  اهنآ  تسا ،
. تخاس التبم  تخس  يالب  هب  ماربا ) هجوز   ) اراس ببس  هب  ار  وا  هناخ  لها  نوعرف و  مه  دنوادخ  دندیـشخب ، نارتش  زینک و  دنفـسوگ ، واگ ،
وا یتفگ  ارچ  تسا ؟ وت  هجوز  وا  هک  يدادن  ربخ  ارم  ارچ  یتشاد ؟ اور  نم  هب  تبـسن  هک  تسا  یلمع  هچ  نیا  تفگ : دناوخ  ار  ماربا  نوعرف 

دوخ و هجوز  اب  ع )  ) میهاربا هک  داد  نامرف  نوعرف  هاگ  نآ  ورب . هتـشادرب و  ار  دوخ  هجوز  کنیا  متفرگ ؟ اـنز  هب  ار  وا  هک  تسا  نم  رهاوخ 
لیئارـسا تلود  ارچ  هک  دنک  یم  كرد  یبوخ  هب  دناوخ ، یم  ار  هّصق  نیا  ناسنا  یتقو  دنک (1) .  تکرح  تشاد  هک  یئاراد  لاوما و  مامت 

؟ دناد یم  هنادنمتفارش  ینوناق و  لمع  کی  ار  انز ) )

.9 هیآ شیادیپ ، رفس  - 1
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یفرعم و رهاوخ  ناونعب  ار  دوخ  رسمه  دنفسوگ  واگ و  سأر  دنچ  ایند  تورث  لام و  يارب  ماربا )  ) اهنآ گرزب  ربمایپ  هک  دینک  رّوصت  دیاش 
!؟ هدرک نوعرف  میدقت 

: دوهی عمط  ب 

ار اهنآ  هّجوتو  هدرک  چوک  وا  نامرف  هب  سپ  تسا ، سب  هوک  نیا  رد  امـش  فقوت  تفگ : هدرک و  باطخ  بیروح  رد  ارام  ام ، يادـخ  هوهی 
تارف رهن  هک  گرزب  رهن  ات  نانبل ، نایناعنک ، نیمز  ینعی  ایرد  هرانک  بونج و  نوماه ، هبرع ، زا  نآ  یلاوح  عیمج  ناـیروما و  ناتـسهوک  هب 

هدش و دراو  نیمزرس  نیا  هب  هک  تسا  نیا  رب  امـش  هفیظو  میتشاذگ ، امـش  يور  شیپ  ار  نیمز  کنیا  داد ، دورو  هزاجا  هدرک و  بلج  دشاب 
رد هدنیآ  لسن  امش و  نادنزرف  يارب  نینچمه  و  بوقعی ) قاحسا و  ماربا ،  ) امـش ناردپ  يارب  دنوادخ  هک  تسا  ینیمز  نامه  نیمزرـس  نیا 

 . تسا (1) هتفرگ  رظن 

: دوهی تواسق  یمحر و  یب  ج 

هتخیر و ورف  رهـش  ياهراصح  دـندز  دایرف  دـنلب  زاوآ  هب  دندینـش و  ار  انرک  زاوآ  مدرم  نوچ  دـنتخاون و  ار  اـهانرک  دـندز و  ادـص  موق  نآ 
شتآ هب  ار  رهـش  دندنارذگ و  ریـشمش  مد  زا  ار  همه  تاناویح  یّتح  ناوج  ریپ و  نز ، درم و  دـمآ ، رد  احیرا  رهـش  هب  تشاد  ناوت  سکره 

 . دندرب (2) ادخ  هناخ  هنازخ  هب  ار  یتمیق  فورظ  هیثاثا و  بابسا و  همه  هرقن و  الط و  هدیشک و 

وت و يور  هب  ار  اه  هزاورد  يدینـش و  تبثم  باوج  مدرم  فرط  زا  رگا  هد و  افـص  حلـص و  يادـن  لّوا  يدیـسر ، رهـش  نیرتکیدزن  هب  نوچ 
وت تاروتسد  زا  هدرکن و  رارقرب  افص  حلص و  وت  اب  رگا  یلو  نک  رارقرب  افص  حلص و  اهنآ  اب  دنتخادرپ  هیزج  تایلام و  دندوشگ و  وت  نارای 

نانز هدرک ، هرصاحم  هوهی )  ) تیادخ نامرف  هب  ار  رهش  نآ  دندرک  یچیپرس 

.6 هیآ لّوا ، باب  هینثت ، رفس  - 1
.20 هیآ مشش ، باب  عشوی ، هفیحص  - 2
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نیا زا  دـنرود و  وت  زا  هک  یئاهرهـش  مامت  هب  هک  دـهد  یم  هزاجا  تیادـخ  هوهی  ربب ، جارات  هب  ار  اهنآ  یئاراد  شکب و  ار  لاـفطا  نادرم ، و 
چیه یناوت  یم  ات  تسا و  وت  نآ  زا  هدمآ و  رد  وت  تیکلام  هب  هک  ار  هچنآره  تیادخ  هوهی  روتسد  هب  زاب  و  یئامن . راتفر  نینچ  دنشابن  اهتما 
رما ارت  تیادـخ  هوهی  هکنانچ  ار  نایـسوئی  و  نایوح ، نایزرف ، نایناعنک ، نایروما ، نایتح ، ینعی  ار  ناـشیا  هکلب  راذـگم ، هدـنز  ار  سفن  يذ 

 . زاس (1) كاله  تسا  هدومرف 

 . دوش (2) مدهنم  شمدرم  رهش و  هک  نک  يراک  دننک . گنج  وت  اب  يرهش  ره  مدرم  هک  شاب  مکحم  راوتسا و  نانچ 

هقیزع ات  دندرک و  رارف  هک  دومن  لابند  ار  يا  هدع  تشک و  رایسب  نوعبج  رد  ار  ناشیا  تخاس و  مزهنم  لیئارـسا  شیپ  ار  ناشیا  دنوادخ  و 
اهانب رهـش و  مدرم  همه  دش و  نآ  رب  دراو  شیادخ  نامرف  هب  انب  دومن و  هرـصاحم  ار  هدیقم  عشوی  زور  نآ  تشک . ار  اهنآ  تفرب و  هدیقم  و 

زا لیئارـسا  یمامت  عشوی و  درک ، نینچ  زین  هدـیقم  دومن  راتفر  احیرا  اب  هک  يروطب  تشاذـگن ، یقاب  اهنآ  زا  ار  یـسک  تخاـس و  مدـهنم  ار 
ار یناسک  همه  نآ و  سپ  دومن ، میلـست  لیئارـسا  تسدب  شکلم  اب  زین  ار  نآ  دنوادخ  دندرک و  گنج  هنبل  مدرم  اب  دـنتفر و  هنبل  هب  هدـیقم 
اب عشوی  درک و  راتفر  زین  هنبل  کلم  اب  هدومن  راتفر  احیرا  کلم  اب  هک  يروطب  تشاذگن و  یقاب  ار  یسک  دومن و  ماع  لتق  دندوب  نآ  رد  هک 

هب هنبل  زا  لیئارسا  یمامت 

.0 1 هیآ متسیب ، حاحصا  هینثت ، رفس  - 1
.20 هیآ كردم ، نامه  - 2
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زور رد  ار  نآ  هک  دومن  میلـست  لیئارـسا  تسدب  ار  شیخال  دنوادخ  درک و  گنج  نآ  یلاها  اب  دز و  ودرا  شلباقم  رد  تشذگ و  شیخال 
يارب رذاج  کلم  ماروه  هاگنآ  دوب  هدرک  هنبل  هب  هک  نانچ  تشک ، ریـشمش  مد  هب  دـندوب ، نآ  رد  هک  یناسک  همه  نآ  دومن و  ریخـست  مّود 

زا لیئارـسا  یمامت  اب  عشوی  تشاذـگن و  یقاب  وا  يارب  ار  یـسک  هک  يّدـح  هب  داد ، تسکـش  ار  شموق  وا و  عشوی ، دـمآ و  شیخال  تناعا 
ریـشمش مد  زا  ار  هـمه  هـتفرگ و  ار  نآ  زور  ناـمه  رد  دـندرک و  گـنج  نآ  اـب  دـندز  ودرا  شلباـقم  رد  دنتـشذگ و  نوـلجع  هـب  شیخـال 

زا لیئارـسا  یمامت  اب  عشوی  دوب و  هدرک  شیخال  هب  هک  نانچ  دـندرک ، كاله  زور  نآ  رد  دـندوب  نآ  رد  هک  ار  یناسک  همه  دـندنارذگ و 
دندز و ریشمش  مدب  دندوب  نآ  رد  هک  یناسک  همه  شیاهرهـش و  همه  شکلم و  اب  ار  نآ  دندرک و  گنج  نآ  اب  هدمآرب  نوربح  هب  نولجع 
اب عشوی  تخاس و  كاله  دـندوب  نآ  رد  هک  یناـسک  همه  اـب  ار  نآ  هکلب  تشاذـگن ، یقاـب  ار  یـسک  دوب  هدرک  نولجع  هب  هچنآ  ره  قفاوم 

همه دـندز و  ریـشمش  مد  هب  ار  ناشیا  تفرگ و  شیاهرهـش  همه  شکلم و  اب  ارنآ  درک و  گنج  نآ  اـب  تشگرب و  ریبد  هب  لیئارـسا  یماـمت 
زین شکلم  ریبد و  هب  دوب  هدومن  راتفر  نوربح  هب  هک  يروطب  تشاذگن و  یقاب  ار  یـسک  وا  دـنتخاس و  كاله  دـندوب  نآ  رد  هک  ار  یناسک 

ناتسهوک ینعی  نیمز ، نآ  یمامت  عشوی  سپ  دوب  هدومن  راتفر  زین  شکلم  هنبل و  هب  هچنانچ  درک  راتفر 
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يادـخ هوهی  هچنانچ  هدرک  كاله  ار  یـسفن  يذ  ره  تشاذـگن و  یقاب  ار  یـسک  هدز  ار  اهنآ  كولم  عیمج  ياهیداو و  نوماه  بونج و  و 
 . دوب (1) هدومرف  رما  لیئارسا 

دوملت

دوملت

ماـخاخ ار  اـهنآ  همه  هک  دنتـشون  تاروت  رب  ینوگاـنوگو  هنارـس  دوـخ  ياهریـسفت  اهحرـش و  يداـمتم  ياـهلاس  یط  يدوـهی  ياـهماخاخ 
( دوملت  ) مان هب  دوب  هدش  هتـشون  230 و500م  ياهلاس رد  هک  رگید  باتک  دـنچ  هفاـضا  هب  هدومن و  يروآ  عمج  1500م  لاس رد  ساخوی ) )

داد رارق  قیتـع ) دـهع  ( ) تاروت  ) فیدر رد  سّدـقم و  رایـسب  دوهی  دزن  باـتک  نیا  درک . يروآ  عمج  ار  دوهی  بادآ  تناـید و  میلعت  ینعی 
هعلاطم ّتقد  هب  ار  باتک  نیا  زا  يا  هلمج  دنچ  تسا  بوخ  میربب  یپ  دوهی  یناسنا  ّدض  ياهنامرآ  یتسرپ و  دوخ  هب  رتشیب  هکنیا  يارب  . (2)

(3) مینک :

: تسا تعاس  هدزاود  زور  فلا  ◄ 

ناهج مه  مّوس  تعاس  هس  رد  دیامن . یم  رداص  ماکحا  مّود  تعاس  هس  رد  و  دنک . یم  هعلاطم  ار  تعیرـش  دنوادخ  نآ  لّوا  تعاس  هس  رد 
درک رما  دنوادخ  هک  یماگنه  دزادرپ . یم  يزاب  هب  تسا  اهیهام  هاشداپ  هک  ایرد  توح  اب  مه  زور  رخآ  تعاس  هس  رد  دـهد . یم  يزور  ار 

رب ياو  تفگ : دمآ و  رد  هیرگ  هب  هدرک و  فارتعا  شیوخ  ياطخ  هب  دوب  هدرک  اطخ  دننک  بارخ  ار  لکیه ) )

.10 هیآ مهد ، باب  عشوی ، هفیحص  - 1
. تسا رتالاب  ربمایپ  راتفگ  زا  ماخاخ  راتفگ  هک  دینادب  دیوگ : یم  تفارگ )  ) هچنانچ تسا ، رتالاب  مه  تاروت  زا  هکلب  - 2

باـتک زا  زین  وا  هـک  هدــش  ساـبتقا  لــتلا  هللادــبع  فیلأــت  هیملاــعلا ) هیدوـهیلارطخ   ) باــتک زا  دوـش  یم  رکذ  لــصف  نـیا  رد  هـچنآ  - 3
. دیامن یم  لقن  1899 م ، دادغب پاچ  هللارصن ، فسوی  همجرت  خبله  ور  رتکد  فیلأت  دوملتلا ) دعاوق  یف  دوصرملازنکلا  )
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یلاح نینچ  هب  ار  دوهی  هک  نآ  زا  دنوادخ ، دنیامن . جارات  ارم  نادـنزرف  دـننازوسب و  ار  لکیه  دـننک و  بارخ  ار  ما  هناخ  مدرک  رما  هک  نم 
هب کشا  هرطق  ود  شنامشچ  زا  یهاگ  دنک ، یم  هیرگ  راز  راز  دنز و  یم  دوخ  تروص  هب  همطل  زور  ره  تسا و  نامیشپ  تخـس  هتـشاذگ 
رد هزرل  هب  نیمز  مطالت و  هب  ایرد  ياهبآ  دنونـش و  یم  ار  نآ  هیرگ  يادص  ناهج  لها  مامت  هک  دنک  یم  ادص  نانچ  نآ  دکچ و  یم  ایرد 

. تسین رانکرب  غورد  بضغ و  هناهلبا و  ياهراک  زا  دنوادخ  زگره  دیآ . یم 

، دنتسه مدآ  نادنزرف  زا  نیطایش ، زا  یتمسق   ◄ب 

نیا رد  ءاوح ) !! ) دـندش دـلوتم  وا  لـسن  زا  نیطایـش  دوـب ، مدآ  رـسمه  لاـس   130 تّدـم هک  ثیلیل )  ) ماـن هـب  نیطایـش  زا  تـشاد  ینز  مدآ 
هک نیا  طرش  هب  دشکب  ار  ناطیش  دناوت  یم  ناسنا  دوب . هدش  نیطایش  زا  یکی  رسمه  مه  وا  اریز  دیئازن  يدنزرف  ناطیش  زج  لاس   130 تّدم

. دروآ لمع  هب  وکین  ار  دیع  نان  ریمخ 

، تسا لضفا  نارگید  حاورا  زا  دوهی ، حاورا   ◄ج 

نارگید حاورا  اریز  تسا  رتزیزع  ادخ  دزن  دوهی  ياهحور  دشاب ، یم  شردپ  ءزج  دنزرف  هک  نانچمه  تسا ! دنوادخ  ءزج  دوهی  حاورا  اریز 
! تسا تاناویح  هیقب  هفطن  لثم  يدوهی ، ریغ  هفطن  تسا . تاناویح  حاورا  دننام  یناطیش و 

زج تسا و  ناناملسم  نایحیـسم و  هاگیاج  منهج  یلو  دنوش ، یمن  نآ  لخاد  اهنآ  زج  هب  سک  چیه  تسا و  دوهی  صوصخم  تشهب   ◄د 
مکح ات  تسا و  هدماین  حیسم  مان  هب  يربمایپ  تسا . وبدب  کیرات و  رایـسب  لگ و  زا  شنیمز  اریز  ددرگ  یمن  اهنآ  دیاع  يزیچ  يراز  هیرگ 

روهظ دوشن ، ضرقنم  دوهی ) ریغ   ) ینعی ارشا 
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هتشگ زاب  دوهی  یهاشداپ  هطلس و  هک  تسا  تقو  نیا  رد  دنایور ، یم  یمـشپ  سابل  نان و  ریمخ  نیمز  دیایب  وا  هک  تقو  ره  درک و  دهاوخن 
. تشاد دهاوخ  مالغ  هدرب و  دصتشه  رازه و  ود  يدوهی ، ره  نامز  نآ  درک ! دنهاوخ  تمدخ  ار  حیسم  اهتّلم  مامت  و 

. دشاب دوهی  يارب  يداصتقا  هطلس  هشیمه  دنـشابن و  کلم  بحاص  اهنآ  ات  دنک  يرادیرخ  ار  نارگید  كالما  هک  تسا ، مزال  دوهی  رب  ◄ه 
ریز ام  هک  تسا  یگنن  هچ  نیا  اـم ، رب  ياو  دـیوگب : دـنک و  هیرگ  دوخ  رب  دـیاب  دوهی  دـنک ، ادـیپ  طلـست  دوهی  رب  يدوهی  زا  ریغ  هچناـنچ  و 

اپرب و یناهج  گنج  تسا  مزال  دنروآ  تسدـب  ار  دوخ  لماک  هطلـس  ذوفن و  دوهی  هک  نآ  زا  شیپ  میا . هدـش  نارگید  راوخ  هریج  تسد و 
رادقم هب  لیئارـسا  ینب  نانمـشد  ياهنادند  دینازوس و  دهاوخ  ار  گنج  ياه  هحلـسا  دوهی ، لاس  تفه  تّدـم  رد  دوش ، دوبان  رـشب  ثلث  ود 
حیـسم هک  یماگنه  دـش . دـهاوخ  نوریب  ناشناهد  زا  دوش ! یم  يداع  ياهنادـند  ربارب  تسیب  دصیـس و  رازه و  ابیرقت  هک  عرذ  ود  تسیب و 

لمح غالا  دصیـس  زا  رتمک  رب  ار  ناشیاهقودنـص  دیلک  هک  تشاد  دنهاوخ  لام  دنمتورث و  ردقنآ  دوهی  دراذگ ، دوجو  هصرع  هب  اپ  یقیقح 
ینارصن بهذم  ياسؤر  دنک . یمن  ءادا  هب  مزتلم  ار  يدوهی  وا ، اب  نتسب  نامیپ  تسا و  ام  یبهذم  تابجاو  زا  یحیسم  نتـشک  و  درک ! ناوتن 

ار شلوـگ  يراـصن  هدرک و  يربماـیپ  ياـعدا  هک  يرـصان ) عوـسی  . ) درک نعل  ار  وا  هبترم  هس  زور  رد  دـیاب  تـسا  دوـهی  نمـشد  هـکره  و 
هدروآ انز  هب  رادناب )  ) مان هب  يدرم  زا  ار  وا  هک  میرم  شردام  اب  دندروخ ،
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. تسا هناخ  هلابز  هلزنم  هب  دنیآ  یم  رد  ادص  هب  امن  مدآ  ياهگس  نآ  رد  هک  يراصن  ياهاسیلک  دنزوس . یم  منهج  شتآ  رد  دوب ،

تزع هب  هک  تسا  نانچ  دـنزب  ار  يدوهی  کـی  يدوهی ، ریغ  رگا  تسا . ربتعم  بوبحم و  هکئـالم  زا  شیب  دـنوادخ  دزن  رد  یلیئارـسا   ◄ز 
يور زا  تکرب  دـندوبن ، دوهی  رگا  تشک . ار  وا  دـیاب  تسین و  يرگید  زیچ  گرم  زج  یـصخش  نینچ  يازج  تسا و  هدرک  تراـسج  هیهلا 

تلیضف رگید  ماوقا  رب  دوهی  دراد ، تلیضف  تاناویح  رب  ناسنا  هک  نانچمه  دیراب . یمن  ناراب  هدشن و  رهاظ  باتفآ  دش و  یم  هتشادرب  نیمز 
يارب دیع  اریز  تسین  يدیع  اهنآ  يارب  دنتسه و  گس  دننام  بناجا  تسا . بسا  هفطن  دوش ، یم  دقعنم  يدوهی  ریغ  زا  هک  يا  هفطن  دنراد .

هب نداد  نان  یلو  داد ، تشوگ  ناـن و  گـس  هب  دـیاب  داـیعا  رد  اریز  تسا ، يدوهی  ریغ  زا  لـضفا  گـس  تسا . هدـشن  قلخ  گـس  یبنجا و 
هلزنم هب  يدوهی  ریغ  ياه  هناخ  تسا ؟ یتبارق  غالا  نادـناخ  لسن و  رد  رگم  تسین ، بناجا  نیب  یـشیوخ  تبارق و  چـیه  تسا . مارح  یبنجا 

. دنا هدـش  قلخ  ناسنا  تروص  هب  دوهی  ندرک  تمدـخ  يارب  بناجا  تسا . حابم  ناشلتق  ریزنخ و  لثم  ادـخ و  نمـشد  بناجا  تسا . هلیوط 
ادـخ نمـشد  تسرپ و  ُتب  دوشن  يدوهی  هک  یحیـسم  ره  تخادرپ و  ُتب  تدابع  هب  تشگ و  دـترم  نید  زا  اریز  تسا  رفاک  حیـسم  خوسی 

ریغ اب  ندرک  هعدـخ  شغ و  تسین . لداع  دراد ، اور  یمحرت  نیرتکچوک  دوهی  ریغ  رب  هک  یناسنا  تسا و  جراـخ  تلادـع  زا  دوب ، دـهاوخ 
هک نآ  طرش  هب  درادن  لاکشا  دنتسین ) يدوهی  هک  یناسک   ) رافک رب  ندرک  مالس  تسا . هدشن  عنم  يدوهی 
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. دشاب هدرک  هرخسم  ار  وا  اّرِس 

طلست نآ  رب  هک  دنراد  ّقح  دشاب و  یم  اهنآ  کلم  تسوا  رد  هچره  ایند و  مامت  نیا  رب  انب  دنتسه ، يواسم  هیهلا  تزع  اب  دوهی  نوچ   ◄ح 
سکره تسا و  اـیرد  ياـهلمر  دـننام  نارگید  لاوما  نوچ  دـشاب ، یم  زیاـج  يدوهی  ریغ  زا  تسا و  مارح  يدوـهی  زا  يدزد  دـنبای ، لـماک 

دزادرپ و یم  تحارتـسا  هب  لزنم  رد  نز  هک  ناـنچمه  دنتـسه و  رادرهوـش  نز  دـننام  دوـهی  تسا . کـلام  وا  تشاذـگ  تسد  نآرب  رتدوز 
دیاب نارگید  هتخادرپ و  تحارتسا  هب  مه  دوهی  دـنک ، تکرـش  وا  اب  لزنم  زا  جراخ  ياـهراک  رد  هک  نآ  یب  دـهد  یم  ار  وا  یجرخ  رهوش ،

. دنهدب يزور  ار  اهنآ 

هک تسا  زیاج  امـش  يارب  دـشاب . لطاب  رب  هچرگا  داد  يدوهی  بناجب  ار  ّقح  دـیاب  دنـشاب  هتـشاد  تیاکـش  یبنجا  يدوهی و  هاـگره   ◄ط 
زا يا  هساک  یبنجا  درم  زا  لیئومـص  دیریگب ، دای  لیئومـص )  ) ماخاخ زا  دیروخ ... غورد  مسق  وا  يارب  دیئامنب و  شغ  ار  گرمگ  نیرومأم 

! دـیدزد ار  شمهرد  کی  لاح  نیا  اب  تسا . الط  نآ  هک  تسناد  یمن  هدنـشورف  هک  یلاح  رد  درک ، يرادـیرخ  مهرد  راهچ  تمیق  هب  ـالط 
يدوهی هک  یناسک  هب  دیامرف . یم  رما  يدوهی  ریغ  زا  نتفرگ  ابر  هب  ار  امـش  دـنوادخ  اریز  درادـن ، یعنام  ابر  هلیـسوب  نارگید  لاوما  ندوبر 

اهنآ هب  هک  میرومأـم  اـم  تسین و  زیاـج  يدوهی  ریغ  هب  نداد  ضرق  تروص ، نیا  ریغ  رد  دـیریگب  لوزن  هک  نآ  رگم  دـیهدن  ضرق  دنتـسین 
نآ دشاب  هتـشاد  لوپ  هب  جایتحا  يدوهی  ریغ  هاگره  اهنآ ! لاوما  هب  دـسر  هچ  تسا ، دوهی  کلم  نارگید  یناگدـنز  تایح و  میناسرب . ررض 

تفرگ لوزن  و  ابر )  ) وا زا  دیاب  ردق 
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. دهدب تسد  زا  ار  دوخ  یئاراد  مامت  هک 

دتفیب یهاچ  رد  رگا  یّتح  دیهدب ، تاجن  ار  يدوهی  ریغ  تسا  مارح  تشک . دیاب  ار  وا  دشاب ، راکوکین  حلاص و  دنچره  يدوهی  ریغ   ◄ي 
يدوهی رفن  کی  رگا  میا . هدرک  ینابرق  ادخ  هار  رد  هک  تسا  نیا  لثم  میشکب  ار  بناجا  زا  یکی  رگا  تشاذگ ! نآ  رد  رب  یگنس  اروف  دیاب 
شتاجن دـیابن  تسا ، ندـش  قرغ  لاح  رد  ایرد  رد  دوهی  ریغ  رگا  و  تسا . هدـش  بکترم  یندوشخبان  یهانگ  دـنکب  يدوهی  ریغ  هب  یکمک 

نآ تسا  نکمم  دندشن و  دوبان  اهنآ  همه  دناسرب  لتق  هب  ار  اهنآ  دوهی  دوب  انب  دـندوب و  ناعنک )  ) نیمز رد  هک  یتلم  تفه  نآ  اریز  یهدـب ،
، دیتشکن ار  وا  دیسر و  وا  نتشک  هب  ناتتسد  رگا  دیـشکب و  دوهی  ریغ  زا  دیناوت  یم  ات  دشاب . اهنآ  زا  تسا  ندش  قرغ  لاح  رد  هک  یـصخش 
. دیامن مهارف  ار  شتکاله  ببس  لقاال  دشکب  ار  وا  دناوت  یمن  یـسک  رگا  دراد و  باوث  یحیـسم  ندرک  كاله  دیا . هدش  فالخ  بکترم 

. دنشاب هدش  دترم  نارگید  هب  هعدخ  يارب  هک  نآ  رگم  تسا  مزال  ناشمادعا  یبنجا و  دنوش ، دترم  هک  یناسک 

ّقح يدوهی  تسین . یئوشانز  ار  تاناویح  دنتـسه و  تاناویح  لثم  رافک  اریز  درادـن ، یعنام  يدوهی  ریغ  سوماـن  هب  ندرک  يّدـعت   ◄ك 
شردام اب  هک  دنیبب  باوخ  رد  هک  یـسک  درادن . يرفیک  باقع و  يدوهی  ریغ  هب  طاول  انز و  دیابرب و  بصغ  هب  ار  هنمؤم  ریغ  ياهنز  دراد ،

يارب ددرگ . یم  شبیـصن  لقع  رون  تسا  هدـش  عمج  دوخ  رهاوخ  اب  هک  دـنیبب  هک  یـسک  دـش و  دـهاوخ  دـنمدرخ  میکح و  دـنک  یم  اـنز 
لایما میلست  درادن  یعنام  يدوهی 

www.Ghaemiyeh.comدوملت ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 77زکرم  هحفص 29 

http://www.ghaemiyeh.com


. دنک تیاکش  وا  هیلع  رب  هک  نآ  ای  هدش  وا  عنام  درادن  ّقح  وا  نز  دنک  انز  ینز  اب  دوخ  نز  دزن  رد  يدوهی  هاگره  دوش . شیوخ  تاوهش  و 
یم لوانت  ار  نآ  دیهاوخب  هک  روط  ره  هب  دـینک و  یم  يرادـیرخ  رازاب  زا  ار  نآ  هک  تسا  یتشوگ  دـننام  نز  اریز  تسا ، زیاج  نز  اب  طاول 

. دینک

يارب هن  اّما  تسا  هدـش  عیرـشت  عازن  عطق  يارب  ندروخ  مسق  ًالوصا  دوهی . ریغ  اب  تـالماعم  رد  اـصوصخ  تسا ، زیاـج  ندروخ  مسق   ◄ل 
یلو دیروخب  غورد  مسق  تسیب  دیناوت  یم  رگا  تسا  مزال  هچنانچ  دـهدب ، روز  تداهـش  ناسنا  تسا  زیاج  دنتـسین . ناسنا  اهنآ  اریز  راّفک ،

ات دـننک  اـعد  دـننک و  نعل  ار  نایحیـسم  هبترم  هـس  يزور  تـسا  بـجاو  دوـهی  رب  دـیهدن . رارق  رطخ  ضرعم  رد  ار  شیوـخ  يدوـهی  ردارب 
تسا و ناهارمگ  هناخ  يراصن ، ياهاسیلک  مینک . هلماعم  تاناویح  دـننام  يراصن ، اب  هک  تسا  مزـال  اـم  رب  دزاـس . دوباـن  ار  اـهنآ  دـنوادخ 

. تسا بجاو  يرورض و  اهنآ  ندرک  بارخ 

مـسق ود  هب  جایتحا  ام  هک  تسناد  یم  ادـخ  اریز  تسا  هدرک  قلخ  یناـسنا  تاـناویح  اـم  يارب  اذـل  میئاـم و  دـنوادخ  هدـیزگرب  ّتلم   ◄م 
نایحیـسم و دـننام  روعـش  اـب  هقطاـن و  تاـناویح  يرگید  هقطاـن و  ریغ  تاـناویح  مئاـهب و  دـننام  روعـش  یب  تاـناویح  یکی  میراد ، ناویح 
ام اذهل  تسا و  هتخاس  قرفتم  ناهج  رد  ار  ام  دنوادخ  میریگب ، يراوس  حالطصا  هب  اهنآ  همه  زا  میناوتب  هکنآ  يارب  نایئادوب و  ناناملسم و 
رب اـهنآ  هلیـسوب  اـت  میروآ ، رد  جـیوزت  هب  دوـهی  هتـسجرب  ياهتیـصخش  ارزو و  ناـهاشداپ و  هب  ار  دوـخ  لگـشوخ  اـبیز و  ياـهرتخد  دـیاب 

نامگ میشاب ! هتشاد  طلست  ناهج ، ياهتموکح 
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دوهی دـش  مولعم  هچنانچ  تسا . دوهی )  ) فرعم نیرتهب  دوخ  اریز  دـشاب  هتـشاد  ام  زا  قیلعت  حیـضوت و  هب  جاـیتحا  میدرک  لـقن  هچنآ  منکن ،
تسا (1). هدمآ  رد  نیئآ  بهذم و  تروص  هب  هک  مه  نآ  مدرم  نداد  بیرف  يارب  تسا  یکانرطخ  بزح  کی 

مسینوسام

هراشا

مسینوسام (2)

، دوهی باسح  هب  اهتلود  قالخا و  ناـیدا ، نتخاـس  نک  هشیر  رطاـخب  طـقف  هک  یفخم  تسا  یبزح  مسینوساـم )  . ) ءانب (3) ینعی  نوساـم ) )
. دشاب یم  ناخلیا  تعفر  داوج  لارنژ  فیلأت  هینوساملا ) رارسا   ) باتک زا  شخب  نیا  بلاطم  تسا . هدش  سیسأت 

: بزح فیرعت  فلا 

هتـشون یبلطم  نآ  هب  عجار  یباتک  چـیه  رد  هتـشادن و  عالطا  نآ  نیناوق  تارّرقم و  زا  یـسک  لاح  هب  ات  هک  یفخم  تسا  یبزح  مسینوساـم 
 . تسا (5) هدیسر  ثرا  ام  هب  لیئارسا  ینب  هلیسو  هب  هک  تسا ، ینوعرف  يرصم  تغل  هب  ام  تاراشا  زومر و  دئاقع  تسا (4) .  هدشن 

: بزح فده  ب 

ندیسر يارب  دهد  رارق  دوخ  هرطیس  تحت  دیاب  ار  ناهج  ياهتلود  مامت  هکلب  دیامن  افتکا  تلود  ود  ای  تلود ، کی  هب  دیابن  ینوسام  بزح 
دنهاوخ یم  نید  ءاملع  زیزع ، ناردارب  مینک (6) .  دوبان  دنتسه  ام  نمشد  هناگی  هک  ار  نید  ءاملع  نید و  تسا  مزال  ادتبا  رد  فده  نیا  هب 

ءاملع رود  زا  ار  اـهنآ  میناـجنگب و  مدرم  ناـهذا  رد  ار  بهذـم  يدازآ  زت  هک  تسا  اـم  هفیظو  نیا  دـنوش و  هریچ  زین  اـم  يویند  تاروما  رب 
یمدرم ياهشکمشک  همه  اهراتشک و  اهلادج ، اهگنج ، ثعاب  نوچ  درک  دوبان  دیاب  تسا  تیرشب  نمـشد  هناگی  هک  ار  نید  مینک . هدنکارپ 

، دنامن یقاب  بهذم  نید و  نیناوق  تاروتسد و  يارب  یلاجم  هک  نیا  ات  دینک  لعج  یتارّرقم  نوناق و  دیناوت  یم  ات  زیزع ، ناردارب  دشاب . یم 
رد ینوسام ، بزح  مینک (7) .  هرـسکی  ادخ  اب  ار  نینمؤم  نارادنید و  نید و  راک  هدرب و  نیب  زا  میناوت  یم  ات  ار  نید  ياملع  تیمکاح  اریز 

ینوسام درف  دنشاب (9) .  دقتعم  ینید  چیه  هب  دیابن  بزح  نیا  دارفا  تسا (8) .  هتشاد  اپورا  تسایس  رد  یّمهم  ياهشقن  ریخا  لاس  نیدنچ 
( تسرپ نطو   ) تسا نکمم 

هدوب و نانآ  عیاـجف  دـهاش  ناـیناهج  دـیدرگ و  یلمع  ناملـسم  مدرم  رب  يدـالیم ) دوـهی 1967 (  ریخا  زواـجت  رد  تاـمیلعت  نیا  ماـمت  - 1
!. دنتسه

Encyclopaedia Britanica 1911 Masonism ایناتیرب فراعملا  هرئاد  - 2
The origin of Masonism 35 هحفص يروخلا ، ضوع  فیلأت  هینوساملا ، لصا  - 3

. ینوساملا همالسلا  لفحم  عبرالا ، بطخلا  - 4
. كردم نامه  - 5

1923 م. لاس مظعا ، قرش  سنارفنک  - 6
.1922 لاس گرزب ، يوسنارف  ینوسام  لفحم  هیرشن  - 7

. ریبکلا قرشلا  هلجم  - 8
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.1897 لاس رد  يوسنارف  ینوسام  سنارفنک  تارکاذم  - 9
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ای سلجم و  لیکو  تلود ، دـنمراک  دـنناوت  یم  بزح  نیا  دارفا  دـشاب . ینوساـم  بزح  تارّرقم  هب  دـنب  ياـپ  هک  نآ  طرـش  هب  یلو  دـشاب ،
دنوش (1) رود  دیابن  مسینوسام  فده  زا  دنهدن و  ماجنا  يراک  ینوسام  سلجم  اب  تروشم  نودب  هک  نآ  طرـش  هب  دنوشب ، روهمج  سیئر 

تسا یبزح  مسینوسام ، دناسرب (2) .  هیلاع  تاماقم  هب  دوخ  رانک  رد  دیاب  ار  بزح  دارفا  هیقب  دش ، یتکلمم  رادمامز  مسینوسام ، درف  رگا  . 
ام یتحار  ببس  دننک  لوبق  ار  ام  راکفا  یهورگ  رگا  تسا و  نایناهج  ناهج و  رب  ندش  هریچ  دوخ و  دئاقع  راکفا و  رشن  شفده  هک  یفخم 
هک تسا  نیا  ام  فده  دنک (4) .  یم  هزرابم  تخس  ینید  تاسّدقم  دئاقع و  نایدا ، اب  هک  تسا  یبزح  هناگی  مسینوسام  دندرگ (3) .  یم 
 . دشاب (6) یم  ناهج  رد  ندوب  بهذمال  يروهمج  ماظن  یئاپرب  مسینوسام  فده  مینک (5) .  سیسأت  ادخ  راکنا  هیاپ  رب  ار  اهتّلم  اهتلود و 

نید و نتـشاد  نودـب  ًالماک  ار  هعماج  یقـالخا  لوصا  دـننز و  مه  هب  ار  هداوناـخ  تالیکـشت  یتسیاـب  دوخ  فادـها  هب  ندیـسر  يارب  اـهنآ 
هب لیم  اهنآ  نایم  رد  نوچ  یلو  دسر  یم  رظن  هب  لکشم  لّوا  هلحرم  رد  راک  نیا  هتبلا  دننک . تیبرت  هنسح  قالخا  سومان و  هب  نداد  تیمها 

بیرف بزح ، رد  الاب  ياهماقم  اب  ار  بزح  دارفا  دشابن . لکـشم  مه  نادـنچ  دـیاش  ور  نیا  زا  تسا  یعیبط  يرطف و  يرگ  یلاباال  توهش و 
هب ار  اهنآ  هداد و 

.1889 لاس ینوساملا ، ءانبلا  - 1
.1884 لاس ینوسام ، لفاحم  سنارفنک  - 2

.1923 لاس يوسنارف ، مظعا  قرشم  سنارفنک  - 3
.1904 لاس ایلاتیا ، ایساکآ ، هلجم  - 4

. دش لیکشت   1889 لاس رد  رشب  قوقح  هیمالعا  دوبدای  هب  هک  یسنارفنک  - 5
.1900 لاس یناهج ، مسینوسام  سنارفنک  - 6
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لیکـشت هک  تسا  نیا  اهنآ  مهم  گرزب  فادها  زا  یکی  دـننکن . یلاخ  هناش  بزح  راب  ریز  زا  ات  دـنزاس ، یم  انـشآ  یگدـنز  ياهیراومهان 
تعیبط دـش . دـهاوخ  بآرب  شقن  اهنآ  ياه  هشقن  همه  هچرگ  دـنهد  یمن  هداوناخ  تالکـشم  عفر  هب  یتیمها  هتفرگن و  يّدـج  ار  هداوناـخ 

مامت هب  هکنیا  اـت  میربب ، ـالاب  هعماـج  رد  ار  توهـش  ترارح  هجرد  هک  تسا  اـم  هفیظو  نیا  تسا و  ینارتوهـش  تاـمرحم و  هب  لـیم  ناـسنا 
، دنوادخ رب  یتسیاب  ناسنا  درک (1) .  هدامآ  بزح  رد  بذج  دورو و  يارب  ار  دارفا  ناوت  یم  هار  نیا  زا  اهنت  دندرگ . رفاک  دوخ  تاسّدـقم 
زا یکی  دـنوادخ ، هب  كرـش  داحلا و  دنک (2) .  هراپ  هراپ  ذـغاک ، قرو  دـننام  ار  اهنامـسآ  دـنک . گنج  مالعا  وا  هیلع  هدـش و  هریچ  دوخ 

رظتنم دـنتخادرپ و  شیوخ  يایند  حالـصا  هب  هک  يریلد  نانز  نادرم و  داب  هدـنز  هک  تسا  نیا  اـهنآ  ياهراعـش  و  تسا . بزح  نیا  رخاـفم 
 . دـش (4) زوریپ  اهنآ  هلطاـب  دـئاقع  رب  هلیـسو  نیدـب  درک و  مادـعا  ار  نینیدـتم  نارادـنید و  نینمؤم ، دـیاب  يدوز  هب  دـندشن (3) .  ترخآ 

. دشابن يا  هدیقع  چیه  دنب  ياپ  هک  تسا  نیا  رـشب  شزرارپ  ياه  هریخذ  زا  یکی  میتسه (5) .  نایدا  یقیقح  نانمشد  زا  ام  دینکن ، شومارف 
نارگید دروخب  دشارت و  یم  ار  تقیقح  هک  تسا  ناسنا  زغم  تسا ، ناسنا  ياه  هشیدنا  رکف و  تاحشرت  زا  دنراد  هدیقع  نآ  هب  مدرم  هچنآ 

. مینکب ار  هدافتسا  ياهتنم  تقیقح  نیا  زا  هک  تسا  ام  رب  دهد و  یم 

.1921 لاس رد  وتزکیب )  ) ياقآ گرزب  ینوسام  ینارنخس  زا  - 1
.1965 لاس رد  جرفیل )  ) ینارنخس زا  - 2

.1882 لاس ندنل   ، 2 هحفص تنزناب ، ) هنا  - ) 3
.1922 لاس گرزب ،  ینوسام  لفحم  - 4

.1911 لاس ینوسام ، یسنارفنک  رهاظم  - 5
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رب هک  تسین  نیا  اهنت  فدـه  تسا (1) .  داحلا  هشیر  نیب  ساسا  یهارمگ و  فدـه  اـهنت  نیا  تسا و  نیمه  رد  داـحلا  یئاـبیز و  لاـمج و 
زا نید  یئادـج  میا ، هدرک  زاـغآ  نید )  ) هیلع رب  هک  یگنج  هجیتـن  تسا (2) .  اهنآ  نتخاس  دوبان  ام  فدـه  هکلب  میوش  بلاـغ  نینیدـتم ) )

ار نایدا  ياـج  مسینوساـم  يدوز  هب  دـنک (4) .  یم  عضو  ینوسام  ياهـسنارفنک  ار  یعامتجا  یـسایس و  نیناوق  ماـمت  تسا (3) .  تسایس 
( یمل  ) ياقآ وا  ياج  هب  درک و  توف  کیاب ) تربلا   ) یتقو دـش . دـهاوخ  ینوسام  ياهلفحم )  ) هب لیدـبت  اهنآ  دـباعم ) دـجاسم و   ) هتفرگ و
هک نآ  زا  شیپ  دنتشون : نینچ  سکع  نآ  ریز  رد  هدرک و  بصن  مسینوسام )  ) رصق رد  رس  رب  ار  حیسم )  ) سکع دش ، باختنا  بزح  سیئر 

دیاب طقف  تسا ، هدامآ  سکرام )  ) بالقنا يارب  هنیمز  دیزادنایب (5) .  ناهد  بآ  نئاخ  ناطیـش  نیا  تروص  رب  دیئوگ  كرت  ار  ناکم  نیا 
میتسه و عامتجا  هرّکفتم ) هّوق   ) اـم اریز  دـش ، دـهاوخ  زوریپ  بـالقنا  نیا  اـمتح  مینک و  بـالقنا  نـالعا  هدـش و  ادـص  مه  نارگراـک )  ) اـب
 . دـمآ (6) دـهاوخ  دوجو  هب  یگرزب  بالقنا  بارطـضا و  دـنوشب  عمج  مهاب  هّوق  ود  نیا  یتقو  دنـشاب ، یم  عامتجا  يدام ) هّوق   ) نارگراک

دیدهت ار  ام  حلاصم  سدقم )  ) حالطصا هب  ناردپ  يدازآ  دنهد (7) .  یم  لیکشت  ار  هسنارف  همکاح  هاگتـسد  تیرثکا  ینوسام  بزح  دارفا 
دینک یعس  دیبایرد ، ار  ناوج  لسن  هدادن و  تیمها  ار  ناگدروخلاس  دنک (8) .  یم 

.1895 لاس سریج ، نیج  - 1
.1900 لاس یناهج ، ینوسام  سنارفنک  تارکاذم  - 2

.1903 لاس ایساکآ ، هلجم  - 3
.1903 لاس يوسنارف ، یسنان )  ) هاگشناد هیرشن  - 4

. مظعا ینوسام  قرشم  - 5
.1903 لاس ایساکآ ، هلجم  - 6

.1964 سنارفنک رد  يوسنارف ، قباس  ریزو  ودوک ، - 7
.1903 لاس مظعا ، قرشم  هیرشن  - 8
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، یکدوک نارود  تاعابطنا  دـنزومایب (1) .  یناوج  یکدوک و  رد  ار  بزح  میلاعت  ات  دـینک ، بلج  دوخ  سلاجم  هب  ار  ناناوج  ناـناوجون و 
تیبرت تاسّدـقم  ادـخ و  نید و  زا  رود  ار  اهنآ  میئامن و  قیرزت  ناـناوج  هب  نارود  نآ  رد  ار  دوخ  راـکفا  دـیاب  دوش و  یمن  شومارف  زگره 

 . مینک (2)

اه لکتورپ 

هراشا

(Protocols of Learned Learned Lidersofzion  ) اه لکتورپ 

يامکح ياهلکتورپ   ) باتک تسا ، هتفای  راشتنا  نونک  اـت  هک  یـسایس  ياـهباتک  نیرتکاـنرطخ  نیرت و  بیجع  نیرتزیگنا و  تریح  زا  یکی 
یب ملاس و  ِمدرم  ار  اهنآ  هک  يدوهی  نیمه  هک  دش  دیهاوخ  هجوتم  امتح  دینک ، هعلاطم  ار  باتک  نیا  هک  یماگنه  امـش  دشابیم (3) . دوهی )

ما و هدرک  هعلاطم  هبترم  نیدنچ  ار  باتک  نیا  دنهد . یم  لیکـشت  ار  یـشخب  نایز  كانرطخ و  تالیکـشت  هچ  دیدوب ، هدرک  ضرف  يرازآ 
يدوهی هتسجرب  تیصخش  کی  ياهینارنخس  زا  تسا  يا  هعومجم  باتک  نیا  تسا . هدش  رت  نوزفا  متـشهد  هدرک  هعلاطم  ار  نآ  هک  راب  ره 

تسا هدرک  داریا  يدوهی  ذوفن  اب  دارفا  نادنمتورث و  زا  نت  دنچ  يارب  هک 

(Freemasonery  ) دازآ ياهسینوسام  میلاعت  زا  - 1
. ینوسام ینلیف )  ) میلاعت زا  - 2

. تسا هدمآ  اه  همان  هلواقم  یمسر و  ياه  هماندهع  اهدادرارق و  ممتم  یسایس ، تارکاذم  سلجم  تروص  ینعم : هب  تغل  رد  لکتورپ  - 3
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رداـص ار  نآ  رـشن  پاـچ و  عنم  باـتک و  يروآ  عمج  روتـسد  تقو  تلود  نآ  زا  سپ  هک  دوب   1917 لاس رد  شریخا  پاچ  دیـسر ، پاچ 
رد نآ  پاچ  نیرخآ  دومن و  همجرت  یـسیلگنا  هب  ار  نآ   Nipost Mornl همانزور راگنربخ  ندـسرام ) روتکف   ) ياقآ لاس  نامه  دومن .
ای پاـچ ، ار  نآ  سکره  اریز  هتـشادن ، ار  نآ  پاـچ  تأرج  يرـشان  هسـسؤم و  چـیه  دـعب  هب  نآ  زا  تفرگ و  ماـجنا   1921 لاس رد  برغ ،

. تسا هدیسر  پاچ  هب  تبون  نیدنچ  هدش و  همجرت  زین  یسراف  نابز  هب  باتک  نیا  دش ، یم  هتشک  دوهی  تسدب  ماجنارـس  دومن  یم  همجرت 
.59 هحفص كردم ، نامه  (2) تالکوتورپ . تسخن ، هحفص  (1)

:1 هرامش لکتورپ 

یسایس يدازآ  هب  کسمت  درک  ادیپ  ترورض  رگا  اّما  مینک ، قیبطت  ار  نآ  هک  تسین  مزال  امرب  یلو  میدرک ، عضو  ام  ار  یـسایس  يدازآ  ِزت 
تـسدب ار  نآ  دروآرد و  ياپ  زا  ار  تلود  یجراخ  ياـهگنج  اـی  یلخاد و  ياهـشکمشک  دـنک  یمن  قرف  درادـن . یعناـم  مدرم  بلج  يارب 

ماجنا ام  تسدب  روشک  طوقس  هک  تسا  نیا  ام  راختفا  تروص  ودره  رد  دراپسب ، نمشد 

یبوخ هب  باتک  نیازا  يدوهی  یفیلراکـسوا )  ) راتفگ قدـص  تسا و  ادـیپ  یبوخ  هب  باتک  تاحفـص  تشپ  زا  دوهی  نینوخ  ياه  هجنپ  - 1
میتسه ام  ناهج  نادالج  نازیگنا و  هنتف  نارگ ، لالخا  هاشداپ  دیوگ : یم  هک  ددرگ ، یم  مولعم 

( يد  ) هک تسا  یمالک  نامه  اهنآ  راعش  هناگی  هک  ار  ذوفنرپ  ياه  یعفا  نیا  ات  میئامن ، یم  بلج  لکتورپ  دنچ  هب  ار  امـش  هّجوت  هکنیا  - 2
تسین هانگ  يزوریپ  هار  رد  تنایخ  غورد و  گنرین ، )  ) رْدَغ تسا : هتفگ  ایناتیرب  قباس  ریزو  تسخن  یلیئارسا 
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رد دناد ، یم  یقالخا  تاروتـسد  هب  دـنب  ياپ  دـیقم و  ار  شیوخ  هک  یمکاح  نیا  رب  انب  دـنوش ، یمن  عمج  تسایـس  قالخا و  تسا . هتفرگ 
رد هچنآ  ینعی : ّقح )  ) تقیقح رد  تسا ، یفخم  هوق )  ) سپ رد  اـم  قوقح  دـنام . یمن  رادـیاپ  شتموکح  زگره  درادـن و  یـسایس  زغم  عقاو 

ماجنا فده  هب  ندیسر  هار  رد  هچره  دنک و  یم  هیجوت  ار  هطساو  فده  متـسه . وت  زا  رتروزُرپ  نم  منک ، تباث  ات  هدب ، نم  هب  يراد  تسد 
داوم هب  ار  يراصن  ناناوج  میزاس . دـیقم  نآ  دـننام  تسا و  یقـالخا  نیا  تسا  رتهب  نیا  تـالمج : هب  ار  دوخ  دـیابن  اـم  تسا . بوخ  میهد 

ناراگزومآ و نانامرهق ، هلیـسو  هب  ار  سومان  تفع و  ایح ، میزاس . فرحنم  ار  اهنآ   Classics کیسالک لکـش  هب  هدرک و  داتعم  ردخم 
. تسا ام  راعـش  هناگی  هعدخ  هزینرـس و  غورد و  درادن . یموهفم  عامتجا  رد  اهزیچ  نیا  هک  هدروآ  نوریب  اهزغم  زا  شرورپ  شزومآ و  ًالک 
تاواسم و يدازآ ، تالمج  هک  میدوب  یناسک  نیتسخن  ام  تسا . یعاـمتجا  تلادـع  داـجیا  لـماع  هناـگی  ربج  فنع و  روز ، اـم  هدـیقع  هب 

ققحت لاح  هب  ات  اهنآ  زا  کی  چیه  هک  یتروص  رد  دـندرک  رارکت  راو  یطوط  ار  اهنآ  مه  هراچیب  مدرم  میتخادـنا ، مدرم  نهذ  رد  ار  تّوخا 
دننام تاملک  نیا  هک  نآ  اب  دـندش . مورحم  شیوخ  یعاـمتجا  قوقح  زا  مه  هداد و  تسد  زا  ار  يدرف  يدازآ  مه  هجیتن  رد  تسا و  هتفاـین 

ياهتلود هدرک و  بصن  شیوخ  ياهروشک  زارف  رب  ار  ام  مچرپ  اهنآ  نیا ، دوجو  اب  دنک ، یم  دوبان  هتسهآ  هتسهآ  ار  يراصن  تداعس  مرِک ،
. دنتشاذگ ام  رایتخا  رد  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  دوخ 
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رکف و هاتوک  يدارفا  مدرم  نیب  زا 

:2 هرامش www.Ghaemiyeh.comلکتورپ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 77زکرم  هحفص 38 

http://www.ghaemiyeh.com


چوپ و تاحیرـصت  نیا  هک  دینکن  لایخ  دنیامن . ارجا  ارچ  نوچ و  نودب  میهدب  روتـسد  اهنآ  هب  هچره  ات  درک ، میهاوخ  باختنا  ار  يأر  یب 
هدامآ  Nietshche هچتین سکرام Marx و  نیوراد Darwin و  يارب  ار  هنیمز  هک  میدوب  ام  دیشاب ، هتشاد  رطاخ  هب  تسا ، ساسا  یب 
یکی يراگن  همانزور  تسا . ام  راکفا  رشن  هلیسو  نیرتمهم  نیرتهب و  زا  یکی  همانزور ، میداد . ناماس  رـس و  اهنآ  هب  حالطـصا  هب  میتخاس و 

نآ هلیسو  هب  داتفا ، ام  تسدب  ماجنارس  دننک  هدافتسا  يا  هتـسیاش  روطب  نآ  زا  دنتـسناوتن  اهتلود  نوچ  یلو  تسا ، گنهرف  راشرـس  عبانم  زا 
. میئامن يروآ  عمج  هرقن  الط و  رورک  اهدص  میناجنگب و  مدرم  ناهذا  رد  ار  دوخ  راکفا  میتسناوت 

:3 هرامش لکتورپ 

بارطضا هجیتن  رد  میدروآ ، دوجوب  دروخ  دز و  يارب  ار  یئاهنادیم  نآ  هلیسو  هب  هداد و  رارق  یسایس  بازحا  فده  ار  تکلمم  يرادمامز 
نارحب راچد  ار  نایاونیب  ارقف و  نارگراک ) قوقح   ) هلمج اب  دش . امرف  مکح  اهروشک  مامت  رب  یتخبدب  رقف و  درک و  هراچیب  ار  همه  ینماان  و 

مه هدش و  مورحم  دوخ  هنازور  قوقح  زا  مه  هجیتن  رد  هتشاد ، زاب  یگتخاس  قوقح  نیا  هب  ندیـسر  زا  ار  اهنآ  یگدنز ، راشف  اریز  میدرک ،
عفن هب  عقاو  رد  هک  ار  فارشا  ام  ياول  ریز  مدرم  دنتـشگ . رت  هراچیب  رتریقف و  دروم ، یب  تارهاظت  نارگراک و  ياه  هنیباک  رب  دامتعا  رثا  رد 

عفادم صلخم و  ار  دوخ  ات  میشوک  یم  هتـسویپ  ام  دنتخادنا . روهظون  نادنمتورث  نارگرامعتـسا و  نهذ  رد  ار  دوخ  هدرب و  نیب  زا  دوب  اهنآ 
میهاوخ عافد  مزینومک ، يدابم  زا  میهد . رارق  مزینومک  نارادفرط  زا  هدیشک و  هقرِخ  تحت  ار  اهنآ  هلیـسو  نیا  هب  میهد و  رارق  نارگراک  زا 

ات درک 
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هک نآ  يارب  يدوهی  ّتلم  تسا . هتفرگ  شیپ  رد  ینوسام )  ) بزح هک  تسا  یشور  نامه  نیا  میتسه و  اهنآ  صلخم  هک  دننک  نامگ  مدرم 
عیـسو ار  یگراچیب  رقف و  طاسب  میتسناوت  ات  دنک . یم  یفرعم  لّوا  هجرد  نانامرهق  زا  ار  اهنآ  دـهد ، ناشن  نامرهق  لکـش  هب  ار  دوخ  ياقفر 

تمدـخ هب  ار  مدرم  تاساسحا  فطاوع و  يزوت  هنیک  دـسح و  ّسح  تیوقت  هار  زا  دنـشاب . ام  هدارا  لیلذ  هدرب و  نانچمه  مدرم  ات  میتخاس 
یگدنز لئاسم  نیرتکچوک  رد  یّتح  دنهدب ، ماجنا  يراک  دنناوت  یمن  ام  يرکف  ياهکمک  نودـب  يدوهی  ریغ  ياهتلم  میریگ . یم  هتفرگ و 

دوهی تاشوارت  زا  رـشب  قوقح  هیمالعا  تفرگ  ماجنا  ام  تسدـب  میمان  یم  ریبک  بالقنا  ار  نآ  هک  هسنارف  بـالقنا  دـنراد . اـم  هب  زاـین  دوخ 
هراـچیب تخبدـب و  ار  مدرم  نآ  هلیـسو  هب  هدرک و  میظنت  ار  نآ  اـم  اریز  تسا  حـضاو  نشور و  یلیخ  اـم  يارب  هیمـالعا  نـیا  رارـسا  تـسا ،

. میدرک
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هب هدـش و  رود  نید  زا  مدرم  هچره  یلو  درادرب ، ماـگ  تیناـحور  يربـهر  هب  نیدـتم و  هک  دوـب  دـهاوخ  دنمتداعـس  یعقوـم  رد  یعاـمتجا 
هب ار  اهنآ  هدرک و  نوریب  مدرم  ناهذا  زا  ار  یتسرپادخ )  ) هدـقع دـیاب  ام  ببـس  نیدـب  دوب ، دـهاوخ  ام  عفن  هب  دـنوش ، رت  ندـمتم  حالطـصا 

یتعنـص و ياهراک  هب  ار  اـهنآ  دـیاب  دـنوشن ، اـم  هدرپ  تشپ  تسایـس  هجوتم  يدوهی  ریغ  ياـهتلم  هک  نآ  يارب  میهد . قوس  تیداـم  يوس 
رد نانچمه  هک  يدوهی  ریغ  ياهتلم  تورث  هک  تسا  نآ  لمع  نیا  هجیتن  دـنربن . یپ  دوخ  كرتشم ) نمـشد   ) هب اـت  مینک  مرگرـس  یتراـجت 

. ددرگ یم  لیوحت  ام  ياه  هنازخ  هب  يوبر  تالماعم  هلیسو  هب  تسا ، هدنام  راکیب  اهکناب 

:5 هرامش لکتورپ 

رد مینک . هدافتـسا  هریغ  يا و  هلیبـق  یبهذـم ، تابّـصعت  زا  هنیمز  نیا  رد  هتـشاک و  يا  هناـخ  ره  رد  ار  دـسح  يزوـت و  هنیک  ینمـشد ، رذـب 
يروط ام  تسایـس  اریز  دـش ، دـهاوخن  گنج  نالعا  تکلمم  نآ  هیلع  ناگیاسمه  فرط  زا  عقوم  چـیه  مینک  یم  یگدـنز  ام  هک  یتکلمم 

زا ات  تسا ، هدرک  قلخ  ناهج  ياه  هغبان  ار  ام  دنوادخ  دناد ! یم  ام  اب  ییوج  هزیتس  زا  يریگ  هرانک  رد  ار  دوخ  حالص  یتلود  ره  هک  تسا 
تخت و زا  شیب  تورث )  ) تمیق هک  تسا  نیا  نآ  درک و  فشک  ار  یفرگـش  تقیقح  داصتقا  ملع  مییآرب . یبوخ  هب  ایند  رب  تموکح  هدهع 

ندرک شوماـخ  ضوع  رد  هک  تسا  نآ  همه  زا  رتـهب  گـنج ، هب  تسا  وا  ندرک  هناور  زا  شیب  ّتلم ، ندوب  حالـس  یب  تیمها  تسا . جاـت 
، دنک يوریپ  ام  تسایس  زا  میزاس  روبجم  ار  عامتجا  هک  نآ  يارب  مینک . هدافتـسا  شیوخ  دصاقم  لین  رد  اهنآ  زا  مدرم  تاساسحا  فطاوع 

لیدبت رییغت و  یتلود  نیناوق )  ) رد ردق  نآ  دیاب 
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دیاب درک . دـهاوخ  تعباتم  یلوهجم  يأر  ره  زا  هجیتن  رد  دـهد و  زیمت  باوص  زا  ار  اـطخ  دـناوتن  هدوب و  ریحتم  عاـمتجا  هشیمه  اـت  مییاـمن 
. دوش هتسب  مدرم  رب  مهف  هچیرد  هصالخ  دهد و  زیمت  لطاب  زا  ار  ّقح  دناوتن ، یسک  ات  مینک  داجیا  عامتجا  رد  ار  يداضتم  ءارآ  دیاقع و 
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میهاوخ نیمأت  گرزب  ياهراکتحا  هلیسو  هب  ار  تفگنه  لوپ  نینچ  نیا  دراد ، يراشرـس  تورث  هب  جایتحا  درک  میهاوخ  اپ  هب  هک  یئاهگنج 
بناج زا  يرطخ  رگید  هدش و  دوبان  يدوهی  ریغ  ياهتلم  ِفارشَا  دشاب . هدش  نیمأت  گنج  هنیزه  مه  هدومن و  هراچیب  ار  اهتلود  مه  ات  درک ،

ياهراک دوب . دـهاوخ  رطخ  رد  ام  حـلاصم  دـشاب ، یم  دوخ  یـضارا  کلام  ّتلم  زونه  هک  رظن  نیا  زا  یلو  دـش ، دـهاوخن  اـم  هجوتم  ناـنآ 
. دنیآ رد  هدجس  هب  ام  لباقم  رد  نان  همقل  کی  يارب  هدوب و  ام  جاتحم  نارگید  ات  میتفرگ ، تسد  رد  ار  کی  هجرد 
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رد راک  نیا  درک و  اپب  بوشآ  هنتف و  گنج ، دیاب  ایسآ  اپورا و  رد  تسا . مزال  يرورض و  اه  هشقن  نیا  قّقحت  يارب  سیلپ  شترا و  تیوقت 
ماجنا هنایفخم  هک  ددرگ  یم  نامبیـصن  یئاهراک  رد  يزوریپ  اهنآ . رب  ام  ّطلـست  يرگید  اهنآ و  نتفر  نیب  زا  یکی  دراد ، هدـیاف  ود  تقیقح 

میـسرب دوخ  یئاهن  فده  هب  هک  نآ  يارب  دیامن . لمع  شراتفگ  قباطم  یـسایس  تاملپید و  درف  کی  هک  تسین  مزال  زگره  دـشاب ، هتفرگ 
ياصع اب  ار  نآ  دنک  هزرابم  ام  اب  دهاوخب  تلود  رگا  ات  مینک ، قیرزت  مدرم  مامت  هب  اه  همانزور  هلیسو  هب  ار  دوخ  راکفا  ًالوا  هک  تسا  مزال 

. مینک بیدأت  یمومع  راکفا  اب  تفلاخم 
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مامت صاخشا  نیا  هدش و  هیهت  ماقم  یلاع  نیلصحم  هصالخ  هرادا و  لها  سانش ، نوناق  ناگدنسیون  فرط  زا  هک  تسا  يزیچ  نآ  ام  میژر 
ياهیراک هزیر  مامت  زا  بیترت  نیدب  دنهد و  یم  دای  ام  هب  ار  یـسایس  یـساملپید و  ياهفرح  مامت  هتـسناد و  ار  یعامتجا  یناگدنز  تایئزج 

. میوش یم  علطم  یناگدنز 
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يور ار  تاملک  نیمه  طقف  هدرک ، بیذکت  ار  تّوخا  تاواسم ، يدازآ ، یناگدنز  هب  طوبرم  تایئزج  ام  دـیدرگ ، لیکـشت  ام  تلود  یتقو 
یم دوخ  تسدب  ار  راک  ياه  هخاش  ینعی  میراذگ  یم  يردارب ) رکف  تاواسم و  هفیظو  يدازآ و  ّقح   ) ار اهنآ  مان  هدومن ، لوبق  دوخ  راکفا 

تأرج لامک  اب  مناوت  یم  نم  درک . میهاوخ  بوکرـس  ار  نیفلاخم  ياهورین  مامت  هتفرگ و  شیاـهخاش  زا  ار  واـگ  هلیـسو  نیدـب  و  میریگ .
ام ینارگن  باعرا و  ره  أشنم  رـس  میتسه . ام  یتخبدـب  تیرفع  تداعـس و  هتـشرف  هصالخ  نآ و  نایرجم  نوناـق و  نیعـضاو  هک  منک  مـالعا 

دشاب نکمم  ات  هک  وحن  نیدب  مینک ، یم  هدافتسا  اهسیلایرپما  اهسیلایسوس و  اهتسینومک ، زا  شیوخ  ياه  همان  بیوصت  يارجا  يارب  میتسه .
هب یخنرس  حالطـصا  هب  هدرک و  بارخ  ار  میدق  میظع  ياهانب  زا  يراوید  دوخ  مهـس  هب  یبزح  ره  هرخالاب  اریز  میئامن ، یم  تیوقت  ار  اهنآ 

ار همزال  تاطایتحا  ام  یلو  تسا  ّتلم  تلود و  يراکمه  نآ  دـهاکب و  ام  تّوق  تکوش و  زا  تسا  نکمم  زیچ  کی  طقف  داد . دـهاوخ  اـم 
. میدرک فئاخ  بوعرم و  دوخ  همکاح  هاگتسد  زا  ار  ّتلم  هتخادنا و  یعیسو  یئادج  تلود  ّتلم و  نیب  ًالثم  میا ، هداد  ماجنا  هنیمز  نیا  رد 

هلطاب يارآ  راکفا و  رشن  هلیسو  هب  تسناوت  ام  شرورپ  شزومآ و  هرخالاب  دشابن ؟ ام  ذوفن  تحت  ّتلم  تسا  نکمم  هنوگچ  لاح  نیا  رد 
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هب نیا  دنشکب و  ینیمز  ریز  ّطخ  دنوش ، یم  روبجم  دنک ، ادیپ  هعسوت  نارگید  ياهرهش  تختیاپ  نوچ  دزاس . نفعتم  دساف و  ار  ناوج  لسن 
. دش دهاوخ  عورش  ام  یبیرخت  لامعا  ینیمز  ریز  ياه  لنوت  نامه  زا  اریز  تسا  ام  عفن 

:10 هرامش لکتورپ 

هک یتروـص  رد  دـننک ، كرد  ار  بلطم  تقیقح  اـهنآ  تسا  نـکمم  رگم  دـنرگن . یم  تسایـس  هـب  قرب  قرز و  هـچیرد  زا  هـشیمه  مدرم ،
یتحاران ياهتنم  رد  امش  تفگ : میهاوخ  روط  نیا  مدرم  هب  میدرک ، بالقنا  مالعا  یتقو  دنتسه ؟ ترـشع  تاوهـش و  رد  قرغ  اهنآ  يالکو 

هافر شیاسآ و  میهاوخ  یم  ام  مینک ، عفر  ار  یتخبدب  نیا  تلع  میهاوخ  یم  هدرک  كرد  بوخ  ار  نیا  ام  دیدرک ، یم  یگدنز  یتخبدـب  و 
رد یعطاق  مکح  دـینک  هدـهاشم  ار  ام  تلود  هک  نآ  زا  لبق  تسا  نکمم  ایآ  یلو  دـیناد ، یم  مهتم  ار  ام  امـش  هچرگ  مینک ، داجیا  یمومع 
زا عناـم  تاـقبط  نیب  زیمت  هقرفت و  اریز  میهدـب ، يأر ) ّقح   ) همه هب  دـیاب  میروآ ، تسدـب  ار  تیرثکا  يأر  هک  نآ  يارب  دـیهدب ؟ اـم  يدـب 
ام تسدب  ار  تلود  هک  تسا  یفاک  ءزج  کی  ندرک  دساف  اهنت  مینک ، دـساف  ار  همکاح  هاگتـسد  مامت  تسین  مزال  ددرگ . یم  نآ  لیـصحت 
( . میا هدرک  مهارف  ار  شتکاله  ببـس  هدومن و  ابو  هب  التبم  ار  وا  عقاو  رد  میرب  ورف  تکلمم  مسج  رد  ار  يدازآ   ) نزوس هاـگره  دزادـنایب .

انامه اهتّلم  لالحنا  فعـض و  داـجیا  لـماع  هناـگی  رت ، هداـس  تراـبع  هب  تسین و  يرگید  زیچ  داـسف  هنتف و  هسردـم ? زج  نوناـق  روتـسد و 
، دندش رانکرب  لوزعم و  اهنآ  رثکا  اذـل  هدرک و  عامتجا  رد  دـئاز  فیعـض و  ار  اسؤر  ناهاشداپ و  همانزور ، نوچ  هباطخ ) . ) تسا روتـسد ) )

، هدامآ يروهمج )  ) میژر يارب  هنیمز  هلیسو  نیدب 
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ام يارب  یناج  مکاح  کی  رایتخا  میهد . یم  لیکـشت  دوهی )  ) راد هقباس  ءوس  یناج و  ناـگدرب  زا  یکی  تساـیر  هب  یتئیه  هاـشداپ  ياـج  هب 
سیئر هب  ببس  نیا  هب  درک . دهاوخ  ارجا  میهد  شروتسد  هچنآ  فئاخ و  دوخ  هقباس  ءوس  ندش  ینلع  زا  هشیمه  اریز  تسا  دنمدوس  یلیخ 

لک سیئر  يروهمج ، سیئر  نوچ  تفگ : میهاوخ  نینچ  مدرم  هب  ضارتـعا ، تروص  رد  داد و  میهاوـخ  یفرع )  ) مکح نـالعا  تیحـالص 
دساف همکاح  تئیه  هک  نآ  زا  سپ  دشاب . یم  روتسد  لوئسم  هدنیامن  وا  اریز  دشاب ، هتشاد  ار  روتسد  تیامح  تیحالـص  دیاب  تسا ، شترا 

نیا للع  بابسا و  هک  دینک  باختنا  ام  يارب  یـسیئر  دیهد ، تاجن  اسؤر  نیا  تسد  زا  ار  ام  دز  دنهاوخ  دایرف  هدمآ  هوتـس  هب  مدرم  تشگ ،
. دنک امرف  مکح  ار  تینما  دناوتب  هک  یسیئر  دنک ، دوبان  ار  یقالخا  ینید و  تابّصعت  هدرب  نیب  زا  ار  تافالتخا 

:11 هرامش لکتورپ 

نآ نارگید  هچرگ  تسا ، هتخاس  قرفتم  ناهج  هشوگراهچ  رد  ار  اهنآ  هک  تسا  نیا  هدومرف  اـطع  دوهی  هب  دـنوادخ  هک  یئاـهتمعن  زا  یکی 
. تسا هدش  ناهج  تموکح  مامز  ندروآ  تسدب  ببس  هک  تسا  هقرفت  نیمه  یلو  دنناد ، یم  ام  یتخبدب  فعض و  بابسا  زا  ار 

:12 هرامش لکتورپ 

نیا دهد . یم  تصخر  نوناق  هک  يدراوم  ینعی  يدازآ  میئوگب : هک  تسا  نیا  ریـسفت ، نیرتهب  دراد ، يددـعتم  ياهریـسفت  يدازآ )  ) هملک
یمن سک  چـیه  رگید  مینک . یم  لعج  ام  ار  نوناق  نوچ  تسا ، اـم  تسدـب  دراوم  نآ  نییعت  اریز  دراد  شزاـس  رتهب  اـم  ياهفدـه  اـب  ینعم 

کیرحت هناـهب  هب  ار  نآ  اروـف  دـیآرب  اـم  هیلع  رب  موـجه  ددـص  رد  هک  يا  هیرـشن  ره  دـیامنب  یـضرعت  نیرتـکچوک  اـم  تسایـس  هب  دـناوت 
میهد رییغت  ار  اـهنآ  میلیاـم  هک  دوهی )  ) تسایـس زا  یئاـه  هطقن  هب  ناـمدوخ ، تایرـشن  رد  هتبلا  درک . میهاوخ  فـیقوت  یموـمع  تاـساسحا 

تـسدب ناهج  رابخا  لرتنک  ینعی  دیـسر ، دهاوخن  یـسک  شوگ  هب  دسرب ، ام  عالطا  هب  هک  نآ  زا  شیپ  يربخ ، چیه  درک . میهاوخ  شاخرپ 
راکفا هلیـسو  نیدـب  هدرک و  فیلأت  نازرا  اویـش و  یکبـس  اب  یئاهباتک  دـشاب . ام  عفن  هب  هک  دـسر  یم  ناگمه  عالطا  هب  یئاهربخ  اهنت  ام و 

فلاخم شوشغم و  راکفا  رشن  زا  هار ، نیا  زا  داتفا و  دهاوخ  ام  تسدب  باتک  زوسلاس  يدوز ، هب  میهد . یم  مدرم  دروخ  هب  ار  دوخ  مومسم 
مّود هجرد  رد  درک و  میهاوخ  هدافتـسا  دوهی  قوـقح  زا  عاـفد  يارب  یمـسر  ياـه  هماـنزور  زا  لّوا  هجرد  رد  مینک . یم  يریگوـلج  دوـهی ،

ار نیفلاخم  اریز  مینک ، یم  هدافتسا  ضراعم  ياه  همانزور  زا  مّوس  هجرد  رد  هداد و  رارق  نامراکفا  رشن  هلیسو  ار  یمسر  هبش  ياه  همانزور 
هب اه  نیمه  تسه  هک  يزیچ  تخانش . ناوت  یم  اهنآ  هلیسو  هب  طقف 
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تفلاخم دنک  یم  تفلاخم  ام  اب  هک  يا  همانزور  نآ  تسا و  مّوس  هشقن  رد  ام  یگتخاس  تفلاخم  درب و  دنهاوخ  موجه  میلیام  هک  يا  هطقن 
میهاوخ يا  همانزور  مسق  ره  زا  ام  دـش و  دـنهاوخ  وربور  نآ  هب  یگتخاس  رظن  زا  ام  نانمـشد  تروص  نآ  رد  تسا ، هدومن  ام  راکفا  اـب  ار 

دننام مه  ام  ياه  همانزور  تسا  یقاب  تالیکشت  نیا  ات  هبش  نودب  طقف  تسیشرانآ ، یّتح  یبالقنا  تسرپ ، يروهمج  تارکوتـسرا ، تشاد 
مه تیعمج و  رییغت  رد  مه  هدش  هدرپس  اهنآ  هب  همانزور  هرادا  هک  یئاهتـسد  لباقم  رد  دوب و  دنهاوخ  جراخ  انگنت  زا  وشنف )  ) يدنه يادخ 

هتشذگ و دوخ  تیعبات  هدیقع  زا  دنشاب ، یم  دایز  تینابـصع  ياراد  هک  یمدرم  دشاب و  یمن  رثا  یب  ام  عفن  هب  یمومع  راکفا  ندرک  رـضاح 
نیبدب دیدج  تموکح  هب  مدرم  ات  دـننک ، داقتنا  نآ  زا  دـیابن  اه  همانزور  مینک ، یم  ضوع  ار  میژر  یتقو  تفگ . دـنهاوخ  نخـس  ام  عفن  هب 

. دنوشن

:13 هرامش لکتورپ 

یسایس لئاسم  رد  هرکاذم  زا  ار  اه  نآ  ات  هدروآ  دوجو  هب  اهنآ  يارب  يدیدج  تالکشم  زور  ره  میشاب ، هدرک  لوغشم  ار  مدرم  هکنآ  يارب 
زغم هلیـسو  نیدـب  ات  درک  میهاوخ  رپ  دازآ ... یتشک  لابتکـسب ، ، لابتوف تاقباسم  زا  ار  تالجم  دـئارج و  ياه  هحفـص  هزور  ره  میراد . زاب 

یئاهبیرف اهغورد و  هچ  تفرـشیپ ) مّدقت ،  ) هملک تشپ  رد  هک  دنادن  سک  چـیه  دـیاش ، میزاس . لوغـشم  تاقباسم  نیا  هب  رّکفت  رد  ار  ّتلم 
. درادن يدیفم  ینعم  هنوگ  چیه  دوش ، یم  لامعتسا  یملع  ياهیور  شیپ  رد  هک  يدراوم  رد  زج  هملک  نیا  متح  روطب  تسا ، هدیباوخ 

:14 هرامش لکتورپ 

نامه ماقم  یلاع  ناگدنـسیون  هلیـسو  هب  ار  دوخ  مومـسم  بلاطم  درک و  میهاوخ  نک  هشیر  ار  ینید  دـئاقع  ام  گرزب ، ياهروشک  مامترد 
. میئامن یم  مدرم  قیرزت  اهروشک 

:15 هرامش لکتورپ 

دیاـب میروآرد ، تکرح  هب  ار  دوخ  گرزب  ویتوموکول )  ) هکنآ يارب  دـش . دـنهاوخ  وضع  اـم  بازحا  رد  یللملا  نیب  یفخم  ياهـسیلپ  همه 
رئاد ار  دوخ  دئاقع  فادها و  ام  رز )  ) اهنآ و روز )  ) هلیـسو هب  ات  میروآ ، دوجوب  عامتجا  دورطم  یناج و  كاب ، یب  دارفا  زا  لکـشتم  یتئیه 

رد ام  هرطیـس  یگنوگچ  دـننک . یم  يوریپ  ام  تسایـس  زا  هناروکروک  عامتجا  گرزب  ياهتیـصخش  یمامت  انـس و  سلجم  يالکو  میزاـس .
. تسا اهنآ  ردام )  ) دوهی و  كدوک )  ) ناهج ياهتلم  مامت  دوش : یم  هصالخ  هلمج  کی 

:16 هرامش لکتورپ 

ام لـباقم  رد  تسا  نکمم  هـک  ینمـشد  هناـگی  زا  هلیـسو  نیدـب  اـت  درک  میهاوـخ  داد  مـلق  یتـسرپ  هـنهک  عاـجترا و  ار  ءاـملع )  ) زا يوریپ 
یگدنز هراچیب  ریقف و  تخبدب ، ءاملع )  ) تسه دوهی  ات  تفر . دنهاوخن  اهنآ  رود  هب  مدرم  رگید  اریز  دش  میهاوخ  هدوسآ  دنک ، یگداتسیا 

. درکدنهاوخ

:17 هرامش لکتورپ 

رورت هلیسو  هب  ار  روشک  هتسجرب  ياهتیصخش  زا  یکی  میـشاب ، هتـساک  دوهی  ریغ  ياسؤر  تمظع  تکوش و  زا  هک  نآ  يارب  ینامز ، دنچره 
. میناسر یم  لتق  هب  يدرف ،
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:18 هرامش لکتورپ 

كاب یب  شکرـس و  درمتم ، ار  مدرم  اهنآ  هلیـسو  هب  هک  تسا  یتـالمج  ناـسنا ، تداعـس  يارب  داـهج  يدازآ ، هار  رد  دربن  یـسایس ، لـتاق 
. دنا هدروخ  ار  ام  بیرف  ارثکا  دنک و  یم  تیبرت 

:19 هرامش لکتورپ 

هب ار  يداصتقا  ياـهنارحب  ددرگ . نیمأـت  تلود  هجدوب  اـت  درک  میهاوخ  عضو  تادـیاع  كـالما و  رب  ینکـشرمک  تاـیلام  تهج  نیدـب  ... 
دمع يور  زا  اـی  لاـمها و  يور  زا  اـی  يدوهی  ریغ  ياـسؤر  میدروآ . دوجو  هب  يدوهی  ریغ  ياـهروشک  رد  اـهلوپ  نتخادـنا  راـک  زا  هلیـسو 
نیا یتمحز  هچ  اب  دـیناد  یم  ایآ  دـننامب ، زجاع  نآ  تخادرپ  زا  هک  دـننک  ضرق  لوپ  ام  زا  ردـق  نآ  ات  دـندرک  روبجم  ار  شیوخ  ياهتلود 

زا هدیـسر و  لتق  هب  نآ  رـشن  اـی  همجرت  مرج  هب  رفن  اـههد  هک  یباـتک  ياـهلکتورپ )  ) زا دـنچ  یتـالمج  دوب  نیا  میداد !!؟ ماـجنا  ار  اـهراک 
نآ رت  بیجع  و  تسا . هدیشوپ  لمع  هماج  برغ  مالـسا و  ناهج  رد  عاضوا  بلاطم و  نیا  رثکا  هک  نیا  بیجع  دنا . هدش  مورحم  یناگدنز 
یم هداد  لامتحا  هک  يروط  هب  دور ، یم  شیپ  دوهی  فادـها  هب  ندیـشخب  قّقحت  يوس  هب  يا  هناروکروک  عیرـس و  تکرح  کی  اب  ایند  هک 

راکب ار  شـشوک  يوزاـب  ردـتقم ، ناگدنـسیون  تسا ، دـیما  دـنک . دوباـن  ار  ناـهج  يدوز  هب  یتخبدـب  ینارگن و  يّدـعت و  ملظ و  هک  دوش 
هک تسا  مزال  هیلاع ، بصانم  نابحاص  رب  هچناـنچ  دـنراد . زاربا  دوخ  زا  يرتشیب  تیدـج  داـسف ) هّداـم   ) نیا ندرک  حـضتفم  يارب  هتخادـنا 

. دنوشن عقاو  دنا  هدینت  يرانک  هشوگ و  ره  رد  دوهی  هک  یئاهرات  نیا  رد  ات  دنیامنب ، زاب  رتشیب  ار  ناشیاهمشچ 

دوهی هرطیس  ذوفن و 

هراشا

! دوهی هرطیس  ذوفن و 

ات اهنآ  هک  دید ، دیاب  کنیا  دروآ . رد  دوخ  هرطیس  تحت  ار  ناهج  ات  دشوک  یم  هتسویپ  دوهی ، هک  میدیسر  هجیتن  نیا  هب  شیپ  ياهلصف  رد 
، دنتسه دوهی  هجنپ  رد  زونه  هچرگ  ناهج  للم  هک  میتسه  نئمطم  ام  تفگ : دیاب  زیچره  زا  لبق  دنا . هدوب  قفوم  هنیمز  نیا  رد  يا  هزادنا  هچ 
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زا ار  اهنآ  هتخاس و  دراو  دوهی  رکیپ  رب  ار  دوخ  نیگنـس  تبرـض  اـت  دـش  دـنهاوخ  صـالخ  نینوخ  ياـه  هجنپ  نیا  زا  يزور  هرخـالاب  یلو 
تردق هتخاس ، علطم  ناهج  ساسح  عقاوم  رب  دوهی  هرطیس  زا  ار  ناناملسم  هک  تسا  نآ  دوصقم  یلو  دننک . نک  هشیر  یمالسا  ياهنیمزرس 

. میوشن راک  دراو  هدوهیب  ات  میجنسب  دوخ  يورین  اب  ار  اهنآ 

!( دوهی یللملا  نیب  سنارفنک  ای  : ) دحتم للم  نامزاس  فلا 

نامزاس یلک  ریبد  هبعش   1

تسا (1) لیذ  رارق  زا  دنتسه  دحتم  للم  نامزاس  یلک  ریبد  هبعش  رد  هک  دوهی  ياهتیصخش  مان 

! هحلسا هبعش  سیئر  كولب  سا ، چا ، رتکد   1

! يداصتقا روما  سیئر  تالوک ، ینوتنا   2

! يداصتقا روما  کی  هیاپ  رواشم  گربنز ، دراک و  سنا   3

! يرادباسح هبعش  سیئر  بارتنو ، دیواد   4

! تادراو هنازخ و  هبعش  سیئر  نمجال ، لراک ،  5

! یعامتجا روما  رد  لک  ریبد  نواعم  ریکنال ، يرناه   6

! هلدابتم داوم  هبعش  سیئر  گننیتسا ، نویل  رتکد   7

! رشب قوقح  هبعش  سیئر  لوکشا ، رتکد   8

! لقتسم ریغ  ياهروشک  هرادا  هبعش  سیئر  فوکید  يا ، چا ،  9

! تاعالطا هبعش  لک  ریبد  نواعم  نیهوک ، نیماینب   10

! اه ملیف  هبعش  سیئر  یفیل ، تونیب  یج ،  11

! نوناق هبعش  سیئر  نواعم  ونوک ، نافیل  رتکد   12

! نوناق هبعش  سیئر  رللیف ، چا ، ماهاربا ،  13

! یللملا نیب  نوناق  هبعش  رواشم  كربدناس ، یچ   14

! تاعوبطم هبعش  سیئر  یکسیود ، ولیاز  دیفاد ،  15

! نیمجرتم هبعش  سیئر  جیفوینار ، وجرج   16
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! میمصت هبعش  سیئر  جیفوماریا ، سکام   17

! وتاس هبعش  سیئر  ربلوس ، كرام   18

! تابساحم هبعش  سیئر  نیک ، یج ، یس ، یب ،  19

لالقتسا (2)! ریدم  نمکرب ، سدیسرم   20

سیئر رجنس ، يا ، رتکد   21

.221 هحفص يرصبلاراد  دادغب ، ناخلیا ، تعفر  داوج  لارنژ  فیلأت  هینوساملارارسا ، )  ) باتک زا  سابتقا  لقن و  - 1
. دوش یم  در  ای  لوبق  لالقتسا  شخب  ریدم  فرط  زا  دحتم ، للم  نامزاس  هب  یگتسباو  بلط  - 2
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! تاعجارم هبعش 

! یناهج تشادهب  يارتکد  سیئر  وکتایزدار ، لواب ،  22

دحتم للم  نامزاس  تاعالطا  هبعش   2

! ونژ زکرم  اهیرازگربخ ، سیئر  وریبش ، يزرج   1

! دنه زکرم  اهیرازگربخ ، هبعش  سیئر  رفکیت ، یب ،  2

! نیچ زکرم  اهیرازگربخ ، هبعش  سیئر  تساف ، يرنه ،  3

( ! وشراو م   ) ياهیرازگربخ هبعش  سیئر  یکسیواتس ، سویلوج ، رتکد   4

دحتم للم  نامزاس  رد  یلخاد ، روما  هبعش   3

.(1) یناهج ! یلخاد  تاروما ، سیئر  چیفوکسوم ، شیقیقح ، مسا  هک  سیروم  يا ، دیفیاد ،  1

! اوتسا هقطنم  یلخاد  ياه  هبعش  سیئر  نسراک ، لیربک  یف ،  2

! یلخاد ياه  هبعش  رد  یناتسهل  رازگربخ  رنزوز ، ناج   3

يزرواشک هیذغت و  هسسؤم   4

! يزرواشک هیذغت و  هبعش  سیئر  ریام  يردنا ،  1

! يزرواشک هیذغت  هبعش  رد  كرامناد ، هدنیامن  نسیوکاج  یب ، يا ،  2

! يزرواشک هیذغت و  هبعش  رد  دنله  هدنیامن  سیرف  يا ،  3

! نکسم ینادابآ و  هبعش  سیئر  نمییل  ما ، ما ،  4

! یناهج یتسیزمه  هبعش  سیئر  سودراک  اوریک   5

! تاقرفتم هبعش  سیئر  سودراک  یب   6

! یلیلحت داصتقا  هبعش  سیئر  لیقسح )  ) لکا زا  ما ،  7

! اهلگنج ظفح  هبعش  ینف  رواشم  ناکاک  یس ، یج ،  8

! اهلگنج ظفح  هبعش  سیئر  نمریاه  يا ، ما ،  9
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! هیذغت تمسق  سیئر  ریام ، یج ،  10

! هرادا تمسق  سیئر  لسیو  فا ،  11

هسسؤم نیا  دخرچ ، یم  دوهی  رگلالخا  تسدب  ناهج  تیمها  اب  زکارم  دننام  مه  وکسنوی  وکسنوی ) نامزاس  . ) یگنهرف هسسؤم  ای  وکسنوی )  ) ب
: دوش یم  هرادا  تیصخش  ود  هلیسوب  اهنت 

! یجراخ تالدابم  تئیه  سیئر  دلیف  رموس ، فلآ   1

! یناهج گنهرف  میظنت  تئیه  سیئر  دراهنزیا  یج ،  2

: تسا لیذ  رارق  زا  هسسؤم  نیا  رگید  ياهتیصخش 

! یناهج گنهرف  هبعش  سیئر  نفال  ما ،  3

! تامالعتسا هبعش  لک  سیئر  نلباک  جا ،  4

! يرادباسح هبعش  سیئر  زیت  چا و  یس ،  5

! لالقتسا هبعش  سیئر  یکیلس  نوماس ، سا ،  6

! تحایس ناگدنهانپ و  هبعش  سیئر  یکسیماربا  یب ،  7

! نییعت نامزاس و  هبعش  سیئر  لمریو  یب ،  8

! ایسآ ياهارحص  حلاصم  ینف  هبعش  سیئر  یکسلیو  يارتکد ،  9

یللملا نیب  نارمع  کناب  ج 

! کناب يداصتقا  ریدم  تسر ، یب  درانویل   1

! هرادا ياروش  سلجم  رد  یکاولسکچ )  ) هدنیامن هلمیج  دلوبویل   2

! هرادا ياروش  سلجم  وضع  كالوی ، يآ   3

! هرادا ياروش  سلجم  رد  دنله )  ) هدنیامن کنوج  ما ، يا ،  4

! هرادا ياروش  سلجم  رد  هسنارف )  ) هدنیامن سیدنم  یب ،  5

! هرادا ياروش  سلجم  رد  یفوریب )  ) هدنیامن سیلترب  ما ، یج ،  6

رگلالخا تسدب  ناهج  تیمها  اب  زکارم  دننام  مه  وکسنوی  وکسنوی ) نامزاس  . ) یگنهرف هسسؤم  ای  وکسنوی )  ) ب
: دوش یم  هرادا  تیصخش  ود  هلیسوب  اهنت  هسسؤم  نیا  دخرچ ، یم  دوهی 
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! یناهج نارمع  کناب  رترکس  سلدنم  ما ، ما ،  7

! هرادا ياروش  سلجم  رد  يوالسگوی )  ) هدنیامن چیفوماربا  يو ،  8

یللملا نیب  دقن  قودنص  د 

: دنتسه بیترت  نیدب  هسسؤم  نیا  ياهتیصخش  دهد ، یم  لیکشت  ار  للم  نامزاس  یلصا  نوتس  یناهج  هسسؤم  نیا  عقاو  رد 

! هرادا تئیه  رد  یکاولسکچ )  ) وضع نم ، دلوک  فیزوج   1

! هرادا تئیه  رد  هسنارف )  ) هدنیامن سیدنم ، یب ،  2

! هسسؤم لک  ریدم  تاک  لیمک ،  3

( ! دنله  ) هبعش هرادا  ریدم  رتساک  ( w  ) 4

! اداناک هبعش  هرادا  ریدم  یکسینمار ، سیول   5

! لک ریدم  نواعم  نتملآ ، سیول   6

! یسررب قیقحت و  هبعش  ریدم  نتسنرب  ما ، يا ،  7

! هسسؤم قباس  رواشم  لافنافیل ، ویل ،  8

! هسسؤم قباس  رواشم  دلوک ، فیزوج   9

یللملا نیب  ناگدنهانپ  هسسؤم  ه 

یناهج تشادهب  هبعش  لک  ریدم  نیهوکریام ،  1

. ناگدنهانپ ناکسا  هداعا و  لک  ریدم  نسیوکاج ، رییپ   2

! یناهج تشادهب  هسسؤم  و 

! ینف هبعش  سیئر  نمجتسود ، تز ،  1

! بط تمسق  سیئر  ریام  یج ،  2

! هیلام بط و  تمسق  هرادا  سیئر  رمدوک  ما ، رتکد   3

! هسسؤم زا  یتمسق  سیئر  براز  يا ،  4
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یناهج تراجت  هسسؤم  ز 

! یلخاد روما  هب  طوبرم  تئیه  سیئر  زنتول  سکام ،  1

(2) یناهج ! تامالعتسا  هبعش  سیئر  فلو  یس ، فا ،  2

؟ دخرچ یم  دوهی  ریغ  تسدب  برغ  يایند  هک  تفگ  ناوت  یم  اهنیا  همه  زا  دـعب  ایآ  دوب ، دوهی  هرطیـس  زا  يا  هشوگ  دـش ، رکذ  هچنآ  هتبلا 
هرمعتـسم اکیرمآ   ) دوخ باتک  رد  یقوسد  حالـص  دـیئامرفب . اکیرمآ  رد  دوهی  تیلاعف  ذوفن و  زا  يا  هدـنهد  ناکت  رامآ  هب  یهّجوت  کـنیا 

دسیون (3): یم  نینچ  ار   1950 لاس رامآ  مسینویهص )

راک عون  / يدوهی / یئاکیرمآ

يرتسگداد يالکو   - 70%  - 30%

اهرتکد  - 69%  - 31%

راجت  - 77%  - 23%

نارو هشیپ   - 43%  - 57%

تلود نادنمراک   - 38%  - 62%

ینف نارگراک   - 2%  - 98%

نازرواشک  - 1%  - 99.9%

ناگداتفا ناراکیب ،  - 0%  - 100%

تـسد رد  روشک  نآ  تیمها  اب  زکارم  مامت  لاح  نیا  اب  دـنهد ، یم  لیکـشت  ار  اکیرمآ  ّتلم  طقف 4 % دوهی  هکنآ  اب  دـیئامرفب ، ّتقد  بوخ 
يدنچ هچنانچ ، دنک  یم  يزاب  يراصن  تاسّدقم  اب  هک  هدرک  ادیپ  هعـسوت  راد و  هنماد  ردق  نآ  ریخا  لاس  دـنچ  رد  دوهی ، ذوفن  تسا . اهنآ 

هیلع یسیع   ) ناناملسم ام  هدیقع  هب  هچرگ  دندرک ! هئربت  حیسم  نوخ  زا  ار  دوهی  هتشگ  عمج  ناکیتاو  رد  لانیدراک  شیـشک و  اهدص  شیپ 
یلو ار ، ناشیارم  دش  ههبش  نکیلو  دنتخیوآ  رادب  هن  ار و  وا  دنتشکن  (4) ْمَُهل )... َهِّبُش  ْنِکلَو  ُهُوبَلَص  ام  َو  ُهُولَتَق  ام  َو  تسا ...(  هدنز  مالـسلا )

سّدقم و لیجنا  حیرص  فلاخم  هک  هئربت  نیا 

 / یئاکیرمآ يدوهی  خابلز ، دـیفاد ، ینولب /  يدوهی ، نمتلآ ، زا : دـنترابع  دـننک  یم  هرادا  ار  ناـمزاس  مهم  هبعـش  نیا  هک  یئاهتیـصخش  - 1
. یکیژلب يدوهی ، تنیف ،

. دوش هعجارم   323 هحفص مالسالاب ، طیحملارطخ  باتک  هب   4 - 2
.205 هحفص هیملاعلا ، هیدوهیلارطخ  زا  لقن  - 3
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.157 هیآ ءاسن ، هروس  - 4
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. تسا یحیسم  ناهج  رد  دوهی  نوزفا ، زور  بیجع و  ذوفن  رب  دنس  نیرتگرزب  دوخ  تسا ، يراصن  رگید  لیلد  باتک و  اهدص 

اه هئطوت 

هراشا

اه هئطوت 

زا هئطوت  گنرین و  ردق  نآ  کچوک  اتبـسن  ّتلم  نیا  دور . یم  رامـش  هب  ناهج  خیراوت  نیرت  هثداحرپ  نیرت و  بیجعزا  یکی  دوهی ، خیرات 
يورجک و دوخ  نأـشلا  میظع  ربماـیپ  اـب  ردـق  نآ  اـهنآ  شیادـیپ  ياـهزور  ناـمه  رد  تسا . جراـخ  رـصح  ّدـح و  زا  هک  هداد  ناـشن  دوـخ 
هب تسد  وا  زا  سپ  دنـشکب و  ار  وا  دنتـساوخ  مالـسلا  هیلع  حیـسم  نامز  رد  دش . لزان  باذع  ناشیارب  هبترم  نیدنچ  هک  دندرک  يراتفردـب 

لوسر ترـضح  هک  تشگ  نوزفا  ردق  نآ  مالـسا  ربمایپ  نامز  رد  اهنآ  دّرمت  یـشکرس و  دنتـشاذگ ، ار  فیرحت  يانب  هدز  وا  سّدـقم  نید 
ياه هئطوت  هب  تسد  تیحیسم ) مالسا و  رطخ   ) زا تاجن  يارب  رگلالخا  دوهی  اّما  دننک ! نوریب  برعلاهریزج  زا  ار  دوهی  ات  دومرف  رما  (ص )

يرازت هیسور  طوقـس  نایحیـسم  رب  هئطوت  نیرخآ  و  دوب . ینامثع  تلود  طوقـس  ناناملـسم ، رب  هئطوت  نیرخآ  دز . ینینوخ  هنادرمناوجان و 
زا حیـسم ) زا  هئربت   ) رد نایحیـسم  رب  و  نیطـسلف )  ) رد ناناملـسم  رب  زین  يرگید  ياه  هئطوت  نیا ، زا  سپ  هچرگ  دوب . سکرام )  ) مچرپ ریز 
اب ناناملـسم  زاب  اهنیا  همه  اب  هک  تسا  روآ  تریح  یتسار  دوب . گرزب  هئطوت  ود  نآ  یعیبط  هجیتن  اه  هئطوت  نیا  یلو  دنتـشاد ، لامعا  دوخ 

اوُذِـخَّتَت اُونَمآ ال  َنیذَّلا  اَهیَا  ای  : ) دـیامرف یم  هک  نآرق  هفیرـش  هیآ  هب  هّجوت  نودـب  هتفرگ و  شیپ  رد  ار  شزاس  تملاـسم و  تسایـس  اـهنآ 
یتسود هب  ار  يراصن  دوهی و  دـیراد ، ناـمیا  هک  اـمش  (1) ْمُْهنِم )... ُهَّنِاَف  ْمُْکنِم  ْمُهَّلَوَتی  ْنَم  َو  ٍضَْعب  ُءاـِیلْوَا  ْمُهُـضَْعب  َءاـِیلْوَا  يراـصَّنلاَو  َدوُهْیلا 

دنرگید و ضعب  تسود  اهنآ  یضعب  دیریگن ،

.51 هیآ هدئام ، هروس  - 1
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. دنیامن یم  رارقرب  يا  هناتسود  طباور  اهنآ  اب  تسا . اهنآ  زا  مه  وا  دنک ، یتسود  اهنآ  اب  امش  زا  سکره 

!؟ درک طوقس  هنوگچ  ینامثع  تلود  فلا 

ناطلـس  ) نامز رد  تسا . تیلاعف  لوغـشم  هداتفا و  راکب  لیئارـسا ) تلود   ) لیکـشت يارب  دوهی  رگتراغ  تسد  هک  تسا  لاس  داتفه  زا  شیب 
. دنوش نیطسلف )  ) دراو ات  دهد  تصخر  اهنآ  هب  هیده (1) ناونع  هب  الط  هریل   5000000 تفایرد لباقم  رد  هک  دندرک  شهاوخ  دیمحلادبع )

تاغیلبت نیا  تشگ ، زاغآ  وا  هیلع  رب  يدیدش  تاغیلبت  ناطلـس  عانتما  زا  سپ  ابقاعتم  درک ، عانتما  تّدش  هب  بلطم  نیا  لوبق  زا  دـیمحلادبع 
( هدـنکفا هیاـس  مدرم  رب  يروتاـتکید  دادبتـسا و  ( ، ) درادـن دوـجو  يدازآ  یناـمثع  تلود  رد  : ) دوـب لـیذ  تـالمج  يواـح  هـک  هناـضرغم 

نانچ نآ  دنک ) میسقت  ار  ینامثع  دهاوخ  یم  اپورا  ( ، ) دیهد تاجن  یگراچیب  زا  ار  مدرم  دزادنا  یم  ایرد  رد  ار  نارکفنـشور  دیمحلادبع  )
هینودـکم ياههوک  مک  مک  هک  يروط  هب  درک ، داجیا  تلود  هیلع  رب  یبالقنا  هداد ، رارق  ریثأـت  تحت  ار  مدرم  رثکا  هک  دوب  هدـنبیرف  يوق و 

يداّحتا بالقنا  دوب و  ینوسام  ياهلارنژ  زا  یکی  هک  وص ) هرق   ) ياقآ هدرک  هدافتـسا  تصرف  نیا  زا  دوهی  دـش ، نایـشروش  هاگیاپ  أـجلم و 
( وص هرق  . ) دومن (2) ناطلـس  هیلع  رب  تیلاّعف  هب  عورـش  اجنآ  رد  دندرک و  تختیاپ  راپـسهر  ار  اقآ  نیا  تفرگ  ماجنا  وا  تسدب  لاس 1908 

هتسجرب دارفا  دنک  بسک  يدایز  ياهتیقفوم  تسناوت  یهام  دنچ  یط 

لوپ دحاو  هینج  ( ) فلؤم  ) دادغب پاچ  هیمالـسالا ، هیبرتلا  هلجم  هرهب ، نودب  هلاس  دص  ضرق  ناونع  هب  الط  هینج   100.000.000 هفاضاب - 1
( . رصم روشک 

تمـس یّلم  ياروش  سلجم  رد  ادعب  دیناسر و  دیمحلادبع  هب  ار  جات  تخت  زا  همانافعتـسا  نتم  اصخـش  هک  تسا  یـسک  نامه  وص ، هرق  - 2
. دش زئاح  ار  کینالس  تباین 
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درم اشاپ ) تعلط  . ) تخادـنا ینوسام )  ) بزح ماد  هب  دـش  باختنا  ینامثع  مظعا  قرـشم  تسایر  هب  ادـعب  هک  اـشاپ  تعلط  دـننام  ار  روشک 
هبرجت لماک و  گـنهرف  تسایـس و  تلود ، هرادا  تسین ، یفاـک  روشک  هرادا  يارب  تفـص  ود  نیا  نتـشاد  اـهنت  یلو  دوب ، صلخم  کـین و 

هب تشاذـگ ، ار  يروتاتکید  دادبتـسا و  يانب  تشاد  لوزعم  ار  ناطلـس  هک  یّقرت ) داّحتا و   ) تیعمج نامه  تقیقح  رد  دراد . مزـال  یناوارف 
تـسرپ نهیم  هاوخیدازآ و  نادرم  هک  دوب  نامز  نیمه  رد  و  دندرک . شومارف  ار  دیمحلادبع  هلاس   32 ياهزواجت اهملظ و  مدرم  هک  يروط 

ات داتفا ، ینوسام  بزح  تسدب  یمالـسا  میظع  تلود  نآ  هرادا ، هک  نیا  رتدب  همه  زا  دندینارذگ . راد  ياه  هبوچ  رب  ار  دوخ  قئاقد  نیرخآ 
هک مه  دـعب  هدروآ و  راکرـس  رب  اشاپ  تعلط  وا  ياـج  هب  هتـشاد و  لوزعم  ار  دـیمحلادبع  اـهنآ  دـیامن . تخبدـب  هشیمه  يارب  ار  ناناملـسم 
هب ینامثع  تلود  رگ  تقیقح ، رد  دندیناسر (1) . لتق  هب  تسدرود  رئازج  زا  یکی  رد  ار  وا  دادن ، ماجنا  ار  بزح  ياه  هتساوخ  اشاپ  تعلط 

نیا فعـض  لماع  دروآرد . ياپ  زا  ار  نآ  يا  هنادرمناوجاـن  تکرح  نینچ  اـب  تسناوت ، یمن  دوهی  زگره  تشاد  یم  رب  مدـق  مالـسا  شور 
، نمشد کنات  پوت و  لباقم  رد  دیمحلادبع  ناطلس  هک  نآ  ضوع  رد  اریز  حالس ، هیحان  زا  لوا  تفرگ : یم  همشچرس  هیحان  ود  زا  تلود 
زا رتالاب  يزیچ  و  تسا . رترب  مالـسا  هیَلَع ) یْلعی  الَو  ُولعی  ُمالـسإلا   ) هلمج اب  هدز و  ریـشمش  هضبق  هب  تسد  دروایب ، نادیم  هب  پوت  کنات و 

ْمَُهل اوُّدِعأَو  : ) دیامرف یم  نآرق  هک  نآ  زا  لفاغ  داد ، یم  یلست  ار  دوخ  ددرگ ، یمن  نآ 

.22 هحفص هیکرت ) رد  دوهی   ) باتک  231 هحفص ناخلیا ، تعفر  داوج  لارنژ  فیلأت  هینوساملا ) رارسا  - ) 1
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هیحاـن زا  مود  تردـق . تّوق و  زا  دـیناوتب  هچنآ  نانمـشد )  ) اـهنآ يارب  دـیزاس  هداـمآ  و  . (1) ِلیَْخلا ).... ِطاـبِر  ْنِم  َو  ٍهَُّوق  ْنِم  ُْمتْعَطَتْـسا  اـم 
عونمم یلک  روط  هب  هعیـش  ياهباتک  شورف  دیرخ و  قارع  رد  ًالثم  دندرک  یم  یگدنز  راشف ، ياهتنم  رد  هعیـش  هچنانچ  یبهذـم ، تابـصعت 

شیپ یکرت  داژن  ًالثم  تشادن  یبهذـم  تابـصعت  زا  یمک  تسد  مه  يداژن  تاضیعبت  دـندش . یم  رفیک  یهجو  نیرتدـب  هب  نیفلاخم  دوب و 
یم نآرق  هک  یتروص  رد  دنیآ ، هوتـس  هب  مدرم  همه  هک  دـش  ببـس  نیا  دوب و  رت  بّرقم  رت و  شیپ  يرـصنع  داژن و  ره  زا  همکاح  هاگتـسد 
درم نز و  زا  ار  امـش  ام  (2) ْمُکْقتَا )... ِهَّللاَدـْنِع  ْمُکَمَرْکَا  َّنِا  اُوفَراعَِتل  َِلئابَق  َو  ابوُعُـش  ْمُکاْنلَعَج  َو  یْثنُا  َو  ٍرَکَذ  ْنِم  ْمُکاـنْقَلَخ  اـّنِا  دـیامرف ...( :

راگدرورپ دزن  امش  نیرت  یمارگ  هک  یتسردب  دیسانشب ، ار  رگیدکی  ات  میدینادرگ  فلتخم  قرف  رد  رایسب و  ياه  هبعش  ار  امـش  میدیرفآ و 
تلود و فرط  زا  فعـض  یتـسس و  ِطْشُْملا (3) ِنانْـسأَک  ٌءاوَس  ُساّنلا  دـیامرف : یم  ص )  ) لوسر ترـضح  تسا . امـش  نیرتراکزیهرپ  دوخ 
تمظع و نآ  اب  ار  ینامثع  تلود  هداد  مه  تسدب  تسد  دندوب ، هدروآ  تسدب  یحیسم  يایند  اب  داّحتا  هلیـسو  هب  دوهی  هک  یتّوق  تردق و 
( كروتاتآ نوچ (4)( ینوسام  يدوهی  يدرم  زگره  درک  یم  تمواقم  ینامثع ، تلود  زور  نآ  رگا  دندروآ . رد  ياپ  زا  تشاد  هک  یلالج 

هکلب دنداد  تسد  زا  ار  هیکرت  اهنت  هن  هئطوت  نیا  رد  ناناملسم ، دنک ! وغل  هیکرت  رد  ار  یبرع  تغل  نید و  تسناوت  یمن  هدماین و  راک  رس  رب 
ار روشک  نیا  دوهی  اریز  تشاذگ  لالحنا  هب  ور  یمالسا  ياهتلود  مامت  هیکرت  طوقس  اب 

.60 هیآ لافنأ ، هروس  - 1
.13 هیآ تارجح ، هروس  - 2

. دنتسه يواسم  هناش  ياه  هناد  دننامه  مدرم  - 3
.233 هحفص هیملاعلا ، هیدوهیلارطخ  - 4
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تلود طوقـس  هصق  دوب  نیا  دـش . عورـش  اهنآ  یمالـسا  ّدـض  لامعا  اـجنامه ، زا  دـنداد و  رارق  دوخ  تاـغیلبت  هنیباـک  تاـعامتجا و  لـحم 
. ینامثع

؟ دمآ رد  ياپ  زا  هنوگچ  هیسور  ب 

: دسیون یم  نینچ  ار  هیسور  طوقس  للع  هیدوهیلا ) هرماؤملا   ) باتک زا  لقن  هینوساملا ) رارسا   ) باتک فلؤم 

دوهی نیرتدـنمتورث  يراکمه  اب  یـسنارفنک  دوش  یم  هدیـشک  نآ  طسوت  هب  ینوسام  بزح  ياه  هشقن  مامت  هک  یئاکیرمآ  ینوسام  لفحم 
يرـصیق هیـسور  رد  يدوهی  نویلیم  کی  ینابرق  رالد و  درایلیم  کـی  ندرک  جرخ  اـب  هک  دـش  رّرقم  نینچ  نآ  رد  هداد و  لیکـشت  اـکیرمآ 

: تسا لیذ  رارق  زا  رالد  درایلیم  کی  نآ  ناگدننکءادها  مان  دننک . اتدوک 

. رمیتوم قاحسا   1

. رتسیس  2

. یفیل  3

. نور  4

. داتفا دوهی  تسدـب  تموکح  مامز  سکرام ، بالقنا  زا  سپ  هچنانچ  دندرک (1) . فرـص  یتلود  ّدض  تاغیلبت  رد  ار  لوپ  نیا  و  فیـش .  5
: دنک یم  نشور  ار  ام  راتفگ  قدص  هدش  لقن   194 هحفص هیملاعلا ) هیدوهیلارطخ   ) باتک زا  هک  ریز  لودج 

: یسایس رتفد  رد 

دراد دوهی  زا  يرسمه  نینیل :

تسا يدوهی  نیلاتسا :

تسا يدوهی  یکستورت :

تسا يدوهی  فینیماک :

تسا يدوهی  فوکنلوکوس :

تسا یسور  فیف : ونیز 

تسا يدوهی  گنج (2) : ترازو  رد  یفوزبای :

تسا يدوهی  یکستورت :  Trotsky
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؟ : فوژ  Joffe

تسا يزاقفق  نینل :  Lenin

تسا یسور  جیکوب :  Bokii

دراد يدوهی  يرسمه  یکسودوپ :  Podowoiski

تسا یسور  فوتولوم :  Molotov

تسا يدوهی  یکسوین :  Newski

تسا يدوهی  تخلچتنا :  Uritski

تسا يدوهی  فولدریوس :  Antonov

تسا یسور  یکستروی :  Uritski

تسا یسور  فونوتنا :  Antonov

تسا يدوهی  نینسنوکیم :  Medchonoscnin

تسا یسور  فیسوژ :  Gussev

تسا يدنلوپ  فیجیمرا :  Ermejev

تسا ینارکوا  یکسنجریج :  Dierjinski

تسا یسور  وکنبید :  Dybenko

یفوکنلوکسار  Raskolnikou

دهد (3): یم  ناشن  یبوخ  هب  يوشلب  بالقنا  زا  سپ  قباس  يوروش  تارادا  رد  ار  دوهی  ذوفن  لیذ  رامآ 

هرادا مان  / نادنمراک عومجم  / نایدوهی

گنج زا  سپ  تموکح  نیتسخن  /17/22

گنج هرادا  سلجم  /34/43

یلخاد تاروما  سلجم  /45/64
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تاروما سلجم  /13/17

.230 هحفص هینوساملا ، رارسا  - 1
. هیرشن زا  خیراتب 28/6/1951   77 ددع - 2

.Itestify _ Robert Edmondson_ Oregon _ u_s_a 1953: زا لقن   195 هحفص هیملاعلا ، هیدوهیلارطخ  - 3
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یجراخ

یلام تاروما  سلجم  /26/30

یئاضق تاروما  سلجم  /18/19

یتشادهب تاروما  سلجم  /4/5

یمومع داشرا  سلجم  /44/53

ریمعت ءانب و  سلجم  /2/2

یسور خرس  بیلص  /8/8

تالایا هرادا  /21/23

يرازگربخ تاروما  /41/42

نادنمراک هب  یگدیسر  سلجم  /5/7

رصیق ندش  هتشک  هراب  رد  قیقحت  سلجم  /7/10

يداصتقا سلجم  /45/56

وکسم رد  شترا  نادنمراک و  بتکم  /19/23

قباس يوروش  سنارفنک   4 يزکرم هتیمک  /33/34

قباس يوروش  سنارفنک   5 يزکرم هتیمک  /34/62

یکارتشا بزح  يزکرم  هتیمک  /9/12

اعومجم /425/532

اهتیانج

اهتیانج

، هدرکن هقیاضم  یتیانج  مرج و  چیه  باکترا  زا  دنناد ، یم  امن  ناسنا  تاناویح  ار  هیقب  دنوادخ و  هدـیزگرب  ّتلم  ار  دوخ  هک  یمادام  دوهی 
هک تسا  سّدقم  دـیع  ود  ياراد  دوهی  هک  میونـشب  یتقو  مینک  بجعت  دـیابن  نیا  رب  انب  دـننز  یم  تسد  یکانرطخ  تسیاشان و  لمع  ره  هب 

هلاس ره   Passover(1) لیرپآ رد  حصف  دـیع  مود   Purim سرام رد  میروی  دیع  لوا  دوش : یمن  مامت  نوخ  لوانت  نودـب  اهدـیع  نیا 
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هلاس ره   Passover(1) لیرپآ رد  حصف  دـیع  مود   Purim سرام رد  میروی  دیع  لوا  دوش : یمن  مامت  نوخ  لوانت  نودـب  اهدـیع  نیا 
: دنتشون اه  همانزور  همه  هک  يروطب  دیئامرف : هّجوت  دادیور  نیا  هب  هنومن  يارب  دنوش  یم  سّدقم )  ) دیع ود  نیا  ینابرق  يدایز  دارفا 

هدـمآ و نوریب  هناخ  زا  میهاربا  دوخ  راکتمدـخ  قافتا  هب  اموت  نوطنا  اوسنارف ، پا ، ياـقآ  یئاـیلاتیا  شیـشک  1840م ، لاس هبنـش  راهچ  زور 
تسدب هراچیب  شیشک  هک  دوش  یم  مولعم  دش  عورـش  تلود  ّتلم و  فرط  زا  هک  يرایـسب  يوجتـسج  قیقحت و  زا  سپ  دنوش . یم  دیدپان 

برغم زا  تعاـس  مین  تشاد : راـهظا  نینچ  شیوخ  تاـفارتعا  رد  دوب ، نیمهّتم  زا  یکی  هک  شارترـس  نامیلـس  تسا . هدیـسر  لـتق  هب  دوهی 
ار دوخ  اروف  هک  درک  تساوخرد  هدش و  دراو  يراره  دواد  راکتمدخ  هک  دوب  هتشذگ 

ود ار  اـم  دـیوگ : یم  دوـملت  دـسیون : یم  ، 81 هحفص ، 1898 مالـسا ، ) رون ... دوهی ...  ) دوخ باـتک  رد  يدوـهی  نوـتروب  دراـچیر  رـس  - 1
ندرک هنتخ   ) مسارم يرگید  و  نوخ ) هب  جوزمم  ریمخ  دـیع   ) یکی دوـش ، یم  یـضار  اـم  زا  دـنوادخ  اـهنآ  رد  هک  تسا  نینوـخ  تبـسانم 

!. تسا نامنادنزرف )
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، هدوینیل فسوی  يراره ، فسوی  يراره ، قاحـسا  يراره ، نوراه  اجنآ  رد  مدناسر ، وا  لزنم  هب  ار  دوخ  اروف  مه  نم  مناسرب ، دواد  هناخ  هب 
هک نآ  درجم  هب  نم  دندوب  عمج  هک  مدید  ار  هناخ ) بحاص   ) يراره دواد  یکنولسمادویروخب و  یـسوم  ماخاخ  هیفاعلاوبا ، یـسوم  ماخاخ 

، مدش دراو  نم  هک  نآ  زا  سپ  هصالخ ، دندرک . راضحا  ارم  هچ  يارب  مدیمهف  مدید ، هتسب  اپ  تسد و  ار  اموت )  ) شیشک مدش و  لزنم  دراو 
: تفگ دواد  مدرک . عانتما  نم  یلو  مشکب ، ار  وا  هک  دندرک  شهاوخ  نم  زا  دندومن و  رضاح  یگرزب  تشط  هتسب و  لزنم  ياهرد 

هدز شنیمز  رب  مکحم  هدروآ ، شیپ  ار  شیشک  تقو  نیا  رد  مینک . هرسکی  ار  شراک  ام  ات  دیراد ، هگن  تشط  رب  ار  شرـس  هیقب ، وت و  سپ 
شتآ مزیه  اب  هدرب و  رابنا  هب  ار  وا  ناـج  یب  دـسج  ادـعب  دـندرک . ادـج  ندـب  زا  ار  شرـس  دـکچب  نیمز  رب  شنوخ  زا  يا  هرطق  هکنآ  یب  و 

. میدومن نفد  دوهی  ناـبایخ  لّوا  رد  عقاو  یفاّرـص  رد  هداد و  ياـج  یگرزب  ياـه  هسیک  رد  میدرک و  هعطق  هعطق  ار  وا  دـسج  سپـس  میدز .
داماد دوخ  لام  زا  ار  وا  دـنکن ، شاف  یـسک  يارب  ار  ّرـس  نیا  رگا  هک  دـنداد  هدـعو  شیـشک  مداخ  میهاربا  هب  دـش ، ماـمت  هک  ناـمتیرومأم 

. درک دنهاوخ 

؟ دیدرک هچ  ار  شیاهناوختسا  درک : لاؤس  سرپزاب 

! میدرک دروخ  گنواه ! هتسد  اب 

؟ دیدرک هچ  ار  شرس 

! میدرک دروخ  گنواه ! هتسد  اب 

؟ دیدرک هچ  ار  شیاه  هدور 

: دومن لاؤس  هدرک و  يراره  قاحسا  هب  ور  سرپزاب  هاگنآ  میدومن ! نفد  کیدزن  ياهیفاّرص  زا  یکی  رد  هدرک و  هعطق  هعطق ، ار  اهنآ 

تافارتعا هب  ایآ 
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؟ دیراد ضارتعا  نامیلس ) )

نیا رد  ام  یبهذم  مسارم  زا  یکی  اریز  دینک ، باسح  مرج  ار  لمع  نیا  دـیناوت  یمن  امـش  یلو  تسا ، حیحـص  دـیوگ  یم  نامیلـس )  ) هچنآ
. تسا ناسنا  نوخ  زا  هدافتسا  دیع 

؟ دیدرک هچ  ار  شیشک  ياهنوخ 

. میداد هیفاعلاوبا  یسوم  ماخاخ  هب  هدرک  هشیش  رد 

؟ هایس ای  دوب  دیفس  هشیش 

. دوب دیفس 

؟ درک میلست  ماخاخ  هب  ار  هشیش  یسک  هچ 

. یکنولس یسوم  ماخاخ 

؟ دوش یم  هدافتسا  نوخ  زا  يزیچ  هچرد  امش ، یبهذم  مسارم  رد 

( . دیع نان  ریمخ   ) رد

؟ دننک هدافتسا  نان  نیا  زا  دیاب  دوهی  همه  ایآ 

رد حصف  دیع  زور   1823 لاس رد  (2) دسیون : یم  باتک  نیمه  رد  زاب  دشاب (1) . دوجوم  گرزب  ماخاخ  دزن  دیاب  امتح  ینان  نینچ  یلو  هن ،
زا یکی  رد  ار  وا  ناجیب  دـسج  وجتـسج  هتفه  کی  زا  سپ  تشگ و  دـیدپان  يا  هلاـسود  كدوک  قباـس  يوروش  رد  عقاو   Valisob رهش

شیاهـسابل رب  نوخ  يا  هرطق  یلو  دوب ، نایامن  نآ  رب  نزوس ، خـیم و  ندرب  ورف  راثآ  هک  نآ  اب  دـندومن و  ادـیپ  رهـش  جراخ  ياـهراز  نجل 
رد دوب  مهّتم  هّصق  نیا  رد  هدش و  يدوهی  هزات  هک  یمناخ  دندوب . هتـسش  لتق  زا  دـعب  ار  دـسج  دـش ، مولعم  ادـعب  هچنانچ  تشادـن و  دوجو 

اهنآ زا  یکی  لزنم  رد  ینیعم  تعاس  رد  هدوبر و  ار  یحیـسم  كدوک  نیا  هک  میدـش  رومأم  دوهی  فرط  زا  ام  هتفگ : نینچ  دوخ  تاـفارتعا 
يور ار  لفط  دنتسه . ام  رظتنم  هتسشن و  يزیم  رود  همه  میدید  میدش  لزنم  دراو  كدوک  نیا  اب  ام  هک  یماگنه  مینک . رضاح 

.1899 دادغب پاچ  دوملتلا ، دعاوق  یف  دوصرملازنکلا  باتک  زا  لقن  هیملاعلا ، هیدوهیلارطخ  - 1
.90 هحفص كردم ، نامه  - 2
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اهنآ زا  یکی  دش  ندروخ  لوغشم  هک  نیمه  هراچیب  كدوک  هدرک ، مرگ  ار  وا  رس  ینیریش  تیوکسیب و  تالکش و  يردق  اب  هتشاذگ و  زیم 
اب درکن و  يدرمان  مه  وا  درب ، هانپ  اـهنآ  زا  یکی  هب  ناـساره  دـش  دـنلب  كدوک  شارخلد  يادـص  درب . ورف  شنار  رد  ار  يزارد  زیت و  خـیم 

دومن و خاروس  ار  شا  هنیـس  مه  وا  درب  هانپ  یمّوس  هب  دز و  يدایرف  زاب  لـفط  درک ، حورجم  ار  شرمک  تشاد  تسد  رد  هک  يزارد  نزوس 
میلست گرزب  ماخاخ  هب  هدرک و  هشیش  رد  ار  شیاهنوخ  سپـس  درپس . ناج  اجنامه  هک  دندرک  ورف  شنت  هب  نزوس  خیم و  ردق  نآ  هصالخ 

ياه هناـخ  زا  یکی  هب  دوهی  ناتـسبات ، مرگ  ياـهزور  زا  یکی  رد  (1) دـسیون : یم  بیطخلارمن ) فیلأت  هبکنلا  رثا  نم   ) باـتک رد  دـندرک .
هدز تشحو  نانچ  دندش  ام  لزنم  دراو  يدوهی  نازابرس  یتقو  دیوگ : یم  نینچ  هداوناخ  نآ  گرزب  رتخد  هدرک  هلمح  ینیطسلف  ناناملـسم 

کمک ام  هب  دوبن  یسک  دندز و  یم  دایرف  مردام  ردپ و  درک ، رارف  يا  هشوگ  هب  مکچوک  رهاوخ  موش ، كاله  متساوخ  یم  هک  مدوب  هدش 
ار مردپ  ادعب  هدرک ! کیلش  هلولگ  دنچ  شصوصخم  عضوم  رد  هتفرگ  ار  مردام  دوهی ، بلقلا  یسق  تفص و  ناویح  یشحو و  نادرم  دنک .

رـس رب  مناد  یمن  نم  دـیازفا : یم  وا  دـندروآ . نوریب  هناخ  زا  ناشک  ناشک  هتـسب  اـپ  تسد و  ار  اـم  هتـشک و  گـنفت  هت  تشم و  دـگل و  اـب 
هار نایم  رد  میدـش . هناور  یلوهجم  بناج  هب  هدرک و  راوس  نویماک  تشپ  هب  يدوهی  نشخ  نادرم  هّدـع  کی  اـب  ار  نم  دـمآ ، هچ  مرهاوخ 

تمواقم دنهد  ماجنا  تفع  یفانم  لمع  نم  اب  دنتساوخ 

. هایحلا نم  صصق  باتک  زا  لقن  - 1
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زا یکی  رد  باوخ  مه  ناونع  هب  ارم  نونکا  مه  تسا . هتفر  میوربآ  رگید  هک  مدیمهف  مدـمآ  شوه  هب  یتقو  هدرک و  شوهیب  ارم  یلو  مدرک 
هدید زا  کشا  مدناوخ  ار  نآ  یتقو  هک  داد  رارق  ریثأت  تحت  ارم  ردق  نآ  کچوک ، هّصق  نیا  تسا ، دهاش  ادخ  دنا ! هدرک  مادختـسا  اهلته ،
يارب ار  نآ  متـساوخ  یتقو  هک  يروط  هب  ددرگ ، یم  يراج  مکـشا  مروآ ، یم  رظن  هب  ار  نآ  تقو  ره  هک  دـش  نانچ  تشگ و  يراج  میاه 
مناوتب هک  متسین  عاجش  ردق  نآ  نم  متفگ : متساوخ و  ترذعم  هدنونش  زا  هک  درشف  ار  میولگ  نانچ  نآ  ضغب  منک ، لقن  ناتـسود  زا  یکی 

راک ياو  يا  تسا . هدز  هقلح  منامشچ  رد  کشا  مشاب  یم  تاملک  نیا  نتشون  لوغشم  هک  نآلا  نیمه  یّتح  و  مناسرب ! رخآ  هب  ار  هّصق  نیا 
یم حیجرت  هعجاف  نیا  رب  هبترم  رازه  ار  گرم  ناناملسم  امّلـسم ، دنهد !؟ دابرب  ار  اهنآ  سومان  رتخد و  دوهی  هک  هدیـسر  اجک  هب  ناناملـسم 
ربنم يالاب  ع )  ) نینمؤملاریمأ دندوبر ، ار  یّمذ  ناملسم و  نانز  تنیز  دندرک ، هلمح  رابنا )  ) رهـش هب  هیواعم )  ) نوشق هک  يزور  رد  دنهد ... 

ع)  ) یلع ترـضح  رگا  مناد  یمن  نم  درک . مهاوخن  شتمـالم  نم  دریمب ، هعجاـف  نیا  ندینـش  رد  یـسک  رگا  مسق  ادـخب  دـیامرف : یم  هتفر 
هنامحر یب  راتشک  دوهی  تایانج  عیاجف و  زا  رگید  یکی  دندرک . یم  هچ  دنتفگ و  یم  هچ  دندش  یم  ربخاب  هّصق  نیا  زا  دندوب و  یم  زورما 

هب يدوهی  نازابرس  دوب  رهظ  کیدزن  1948 م ، لاس لیرپا ، زور 9  دش : ماجنا  لیئارسا  نیمزرس  رد  عقاو  نیسایرید )  ) هدکهد رد  هک  دوب  يا 
ار همه  همه و  کچوک ، گرزب و  درم  نز و  زا  ار  یلاها  دندرک ، هلمح  ربخ  یب  اج  همه  زا  حالس و  یب  هدکهد  نیا 
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هراپ ار ، هلماح  ياهنز  مکـش  یّتح  هدومن و  هعطق  هعطق  ار  داسجا  نآ  زا  سپ  و  دـنداد ! رارق  دوخ  نیگنن  ياـه  هلولگ  فدـه  هتـسب و  فص 
هدنیامن هک  یماگنه  دـنتخادنا . یباگ  حالطـصا  هب  هاچ  نایم  رد  هدـیرب و  رـس  دـندوب  هدوشگن  ناهج  هب  هدـید  زونه  هک  یئاه  هّچب  هدرک و 

ار هیرق  اروف  هدش و  شوهیب  دید ، عیجف  عضو  نآ  اب  ار  ناجیب  دـسج   250 نآ دش و  هیرق  راپسهر  قیقحت  يارب  رنیل  رتکد  ياقآ  خرس  بیلص 
هیرق هب  راتشک ! نیا  مامتا  زا  سپ  زور  نامه  رد  تسرد  دیسر !؟ نایاپ  هب  نیسای ) رید   ) رد اه  هثداح  هنوگ  نیا  رگم  یلو  ! (1) تفگ : كرت 

ار هنامحر  یب  راتشک  نیمه  لثم  هدرک و  هلمح  ایربط  افیح  رهش  طویلع و  نینچمه  ریرکس و  خیشلادلب و  هیرق  ایربط و  کیدزن  نیدلارـصان 
دندرک (2). رارکت  اهلحم  نآ  رد 

؟ دنک یم  هچ  دوهی 

؟ دنک یم  هچ  دوهی 

نیرتدنمتورث و هک  یئاکیرمآ  نیمه  هک  يروط  هب  تسا ، هدنکفا  هیاس  یبرغ  ياهروشک  رب  يدوهی  رامعتـسا  هک  تسا  لاس  دـص  هب  بیرق 
هک یماگنه  لبق ، يدنچ  هچنانچ  تسا . هدمآ  رد  يدوهی  روشک  کی  تروص  هب  زورما  دوش  یم  بوسحم  ناهج  ياهروشک  نیرت  نّدمتم 

دروآ رد  ریرحت  هتشر  هب   The other side of the coin ار دوخ  باتک   Alfred_Litenthal ياقآ يدوهی  ردقیلاع  هدنسیون 
هرخالاب ات  دندرک ، يراددوخ  نآ  پاچ  زا  اکیرمآ  اپورا و  یتاراشتنا  تاسـسؤم  مامت  یلک  روط  هب  نوچ  دـنک ، پاچ  ار  نآ  تسناوتن  یلو 

زا لبق  يدوهی  تسا و  یکی  دشاب  هک  اجکره  رد  دوهی ، تسایس  دیامن . پاچ  شیسیلگنا  لصا  زا  شیپ  یبرع  هب  ار  نآ  همجرت  دش  روبجم 

. دش رشتنم  نامز  نآ  تالجم  دیارج و  اهویدار و  رد  هّصق  نیا  - 1
.25 هحفص یبیشاشن ، نیدلارصان  فیلأت  هدوع ، هرکذت  - 2
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یناـث رد  يدوـهی و  لّوا  هلحرم  رد  نم  دـیوگ : یم  داد ، راـشتنا   1961 لاـس رد  هک  يا  هیمـالعا  رد  اذوهی )  ) ماـخاخ تسا ، يدوـهی  زیچره 
یئاکیرمآ متایح  ءزج  راهچ  تصـش و  زا  ءزج  هس  تصـش و  رد  اهنت  نم  دـیوگ : یم  نیاو ) یـس  نفیتسا   ) ياـقآ و  متسه (1) . یئاکیرمآ 

یسایس و يداصتقا ، هطلس  یئاپورا  ياهروشک  رب  دنتسناوت ، یبّصعت  نینچ  اب  متسه (2) . يدوهی  هک  تسا  لاس  رازه  راهچ  تّدم  اّما  مدوب ،
زواجت دوش  یمن  رضاح  ایناتیرب  تلود  هک  يروط  هب  هداد  تهج  دوخ  عفن  هب  ار  یبرغ  ياهتلود  تسایـس  هدرک و  لصاح  ار  دوخ  یعامتجا 

رد میتسناوت  یمن  ام  دسیون : یم  شیاهتـشاددای  رد  ندیا ، دـیوگ . باوج  دنتـسه  نآ  هرمعتـسم  هک  نیـشن  ناملـسم  ياهروشک  رب  ار  دوهی 
، یلیئارسا یگنج  ياهامیپاوه  زا  یکی  یتقو  شیپ  لاس  دنچ  هچنانچ  مینکب ، اهنآ  هب  یکمک  نیرتکچوک  بارعا  هب  لیئارـسا  ياهملظ  ربارب 
ام ياهامیپاوه  هک  نیمه  یلو  تساوخ  کمک  ام  زا  ندرا ، همکاـح  هاگتـسد  درک ، ناراـبمب  ار  هیرق  دـنچ  هدرک و  زواـجت  ندرا  دودـح  زا 
رد دوهی  زورما ، اهنت  هن  نیا  رب  انب  دنک ! تکرح  اج  زا  دیابن  مه  امیپاوه  کی  یّتح  هک  نیا  رب  ینبم  میتشاد  تفایرد  یفارگلت  دندش ، هدامآ 

تـسد اهنآ  اب  زین  دنتـسه  اهنآ  تسایـس  عضاخ  هک  یقرـش  ياهروشک  زا  یتمـسق  یئاپورا و  ياهروشک  هکلب  هتفرگ  رارق  ناناملـسم  لباقم 
باتک زا  یئاـه  هعطق  هک  میناد  یم  مزـال  میـشاب  هدرب  یپ  رتشیب  دوهی  تردـق  تّوق و  هب  هک  نآ  يارب  دـننک . یم  دربن  ناناملـسم  اـب  هداد و 

: مینک لقن  ناگدنناوخ  يارب  تّزع  میهاربا  ياقآ  يرصم ، روهشم  راگن  همانزور  فیلأت  لیئارسا ) یف  ْتنُک  )

.121 هحفص توریب ، نییالملل ، ملعلاراد  يواریدلا ، رمع  همجرت  لانتلدیل ، درفلا  فیلأت  فئازلا ، رالدلا  کلذ  لیئارسا  - 1
هحفص 354. مود ، تمسق  ندیا ، ینوتنا  ياهتشاددای  - 2
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ار دوهی  ذوفن  تّوق و  دراوم  ماـمت  میهاوخب  رگا  ـالا  دـشاب و  راورخ )  ) هناـشن اـت  تسا  تشم )  ) نداد ناـشن  دوصقم  هک  تسا  ادـیپ  هتفگاـن 
( . دوش ذغاک  نم  داتفه  يونثم   ) روهشم لثم  هب  انب  میراگنب 

؟ دنب دنچ  رب  يزاب .... فلا  ◄ 

ام  ) اریز میریگب ، رارق  مسیلایرپما  عابتا  زا  ای  میـشاب و  مسینومک  ءاضعا  زا  هک  دـنک ، یمن  قرف  ام  يارب  میتسه و  يدوهی  زیچره  زا  لـبق  اـم 
اکیرمآ هچنانچ  دشاب . هتشاد  يریثأت  نیرتکچوک  نامندوب  يدوهی  رد  دناوت  یمن  زگره  بازحا  هنوگ  نیا  و  میتسه ) يدوهی  زیچره  زا  لبق 

ار اکیرمآ  يوروش  رگا  تفر و  دـنهاوخ  گنج  نادـیم  هب  هک  دوب  دـنهاوخ  یناسک  نیلّوا  اکیرمآ  دوهی  دـنک ، گنج  مـالعا  يوروش  هیلع 
تیعقوم هشیمه  وحن  نیدب  دـننک و  یم  دـییأت  ار  يوروش  هک  دوب  دـنهاوخ  یناسک  نیتسخن  يوروش  نکاس  دوهی  دـهد ، رارق  موجه  دروم 

درک (1). میهاوخ  ظفح  ناهج  رد  ار  دوخ 

! قرش رب  یتعنص  هرطیس  دیما  هب   ◄ب 

نیا مامت  میناوت  یمن  ام  عقاو  رد  تسا . هنایمرواخ  رب  يداصتقا  هرطیـس  نآ  دـنا و  هدرک  سیـسأت  زیچ  کـی  رطاـخ  هب  ار  هناـخراک  همه  نیا 
هدهاشم هک  ار  يا  هناخراک  ره  دنتسه ، یئاکیرمآ )  ) تاجناخراک نیا  نابحاص  ناراد و  هیامرس  رثکا  اریز  مینادب  یلیئارسا )  ) ار تاعونصم 

، اهناتـسبد یّتح  دنک و  یم  یگدنز  یجراخ  ياهتلود  ياهکمک  هطـساوب  لیئارـسا  دوب . اکیرمآ  ياهتیعمج  اهتئیه و  زا  یکی  هیدـه  مدرک ،
! دننک یم  نیمأت  نارگید  ار  شیاههاگشناد  اهناتسریبد و 

یعمج هتسد  ياهراک   ◄ج 

رصم و  ) ياهزرم کیدزن  هتشگ  جراخ  رهش  زا  تاقبط  مامت  تلود  روتـسد  قبط  تسا  لیئارـسا  دیع  نیرتگرزب  قباطم  هک  ویام )  ) لّوا زور 
قدنخ رفح  لوغشم  لیئارسا )

. یناهج مسینویهص  ياهنامزاس  سیئر  نامدلوگ ، ) موحان   ) ياه هتفگ  زا  - 1

؟ دنک یم  هچ  www.Ghaemiyeh.comدوهی  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 77زکرم  هحفص 68 

http://www.ghaemiyeh.com


یم ار  تکلمم  گرزب  ياهتیـصخش  يرتـسگداد و  يـالکو  سلجم ، يـالکو  ناریزو ، زا  یهورگ  تیعمج  نیب  رد  دـنوش . یم  تـعارز  و 
مینیب

. مسینومک نابرهم  فوطع و  ردام  لیئارسا ....  ◄د 

، دراد هطلـس  تکلمم  نوؤش  مامت  رب  تسا و  یلیئارـسا  ياـهنامزاس  نیرتگرزب  هک  لیئارـسا ) نارگراـک  هیداـّحتا   ) اـی تروتـسه )  ) هسـسؤم
عباـت هک  یتـالحم  ماـمت  رد  دـنک . مادختـسا  دزم  نودـب  ار  رگراـک  هک  دراد  ّقـح  ناـمزاس  نـیا  دـنک ! یم  قیبـطت  ار  مسینوـمک )  ) يداـبم
شیب هسسؤم  نیا  رد  تسا . هدش  بصن  راوید  رب  یکستورت  نیلاتسا و  سکع  کی  دوش ، یم  هدیمان  زتوبراک )  ) مان هب  تسا و  تروتـسه ) )

دهد یم  لیکشت  هسسؤم  نیا  ار  لیئارسا  ّتلم  ? 90 عقاو رد  دنراد و  تکرش  رگراک  رفن   550 زا

. يراکیب لئاسو   ◄ه 

رد هناـخ  هوهق  حاـتتفا  ًـالومعم  دـننارذگ . یم  اـه  هناـخ  هوهق  رد  نتـسشن  يراـکیب و  هب  ار  دوخ  ياـهزور  برع  اهدـص  هرـصان )  ) رهـش رد 
. تسا عونمم  يدوهی  ياهرهش  رد  عنام و  یب  نیشن  برع  ياهرهش 

. قالخا داسف   ◄و 

اب اهرتخد ، ًالومعم  تسا . هدنامن  یقاب  یموهفم  قالط )  ) و حاکن )  ) يارب رگید  هک  يروط  هب  هدیسر ، العا  ّدح  هب  قالخا  داسف  لیئارـسا  رد 
نیرتکچوک نودـب  هداتفا و  هار  هب  اهنابایخ  رد  نارـسپ ، نارتخد و  رـصع  ياهفرط  رد  دـنیآ و  یم  نوریب  تروش  اـی  وناز و  يـالاب  ياـهنماد 

، تسا دوجوم  يرتشم  هار  هب  مشچ  يدوهی  هزیـشود  دـنچ  هشیمه   Dan Hotel لته رد  دنوش . یم  هقـشاعم  لوغـشم  نیرباع  هب  یهّجوت 
. دیربب نوریب  دیهاوخب  هک  اجکره  هب  هتفرگ و  ار  یکی  تسد  هک  تسا  یفاک  ردق  نیمه 

: دوب هتشون  یقیقحت  نمض  مالوعاه ) همانزور  )

يدوهی ناگدنیامن  زا  یکی  لبق  يدنچ  دنک . يریگولج  نآ  زا  دناوت  یمن  مه  نوناق  یّتح  تسین و  عونمم  یهجو  چـیه  هب  لیئارـسا  رد  انز 
ینبم يا  هحیال 
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. درک هزرابم  تّدش  هب  نآ  بیوصت  اب  يدوهی  ياهاسینک  یلو  دومن ، سلجم  میدقت  انز  عنم  رب 

. تلود ّتلم و  دیدش ، ياهفالتخا   ◄ز 

، لوکشا یفیل  درذگ : یم  ناترظن  زا  نآ  همجرت  ًالیذ  هک  دوب ، هتشون  يا  هلاقم  توریح )  ) همانزور متشاد ، تماقا  لیئارسا  رد  هک  یمایا  رد 
زا سپ  یکی  دجبا  فورح  هب  دیاب  ءارزو  دیوگ : یم  لیئارـسا  ّتلم  دوش ، لوزعم  دیاب  اهیدزد ، اهـسالتخا و  همه  نآ  زا  سپ  یئاراد ، ریزو 
نب  ) هب تبون  سپـس  دوـش ، راـنکرب  دـیاب  هک  تسا  یـسک  نیلوا  لوکـشا )  ) مینک عورـش  فـلا  فرح  زا  رگا  ینعی  دـنوش ، لوزعم  يرگید 

. دش دهاوخن  تکاس  دوشن  هدوسآ  هاگتسد  نیا  زا  ّتلم  ات  دیسر و  دهاوخ  نوسریامادلوگ )  ) تبون مه  دعب  دسر و  یم  (1) نویروگ )

. نمجنا  ◄ح 2500 

هب صاـصتخا  نفلت  ياـمنهار  زا  هحفـص  اـهنت 46  دـنک و  یم  زواـجت   2500 زا اـهنمجنا  نـیا  دادـعت  دراد . ینمجنا  لیئارــسا  رد  يزیچره 
يارب ار  یللجم  هوکـش و  اـب  رایـسب  ناـمتراپآ  تسا  لیئارـسا  مهم  ياهرهـش  زا  یکی  هک  وویوآ ) لـت   ) رهـش رد  دراد . لیئارـسا  ياـهنمجنا 

مان ناملراپ )  ) هک ترامع  نیا  رد  رهـش  ود  نیا  نینکاس  هزور  ره  تسا ، هدـش  هداد  صاصتخا  وویوآ ) لـت  ( ) اـفای  ) نینکاـس ياهـسنارفنک 
یم مرگ  ردق  نآ  هشقانم  رازاب  یهاگ  دننک ، یم  وگتفگ  ثحب و  نآ  دننام  يداصتقا و  یسایس ، لئاسم  رد  هداد ، لیکشت  یـسنارفنک  دراد ،

یلحم هک  ندـنل ) ياهغاب   ) هب ار  ناملراپ )  ) ناتـسبات لـصف  رد  دزاـس ، یم  ادـج  ار  اـهنآ  سیلپ  هرخـالاب  هدیـشک و  دروخ  دز و  هب  هک  دوش 
یـسیع مانب  برع  ناوج  کی  کلم  ناد ، لته  و  لیئومـس ) تربره   ) نادیم ندنل و  ياهغاب  اقباس  دننک . یم  لقتنم  تسا  اوه  بآ و  شوخ 

رامق کی  رثا  رد  یلو  دوب ، شمهد 

. لیئارسا قباس  يروهمج  سیئر  - 1
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. دراد يدوهی  يرسمه  دنک و  یم  یگدنز  لیئارسا  رد  کنیا  هتخاب و  يدوهی  کی  هب  ار  اهنآ 

. هبنش ياهبش   ◄ط 

یم هبنـش  بش  یحور  ياذغ  ینعی  تاباشلل ) تاحورا   ) ار مسارم  نیا  دـنهد ، یم  ماجنا  یبهذـم  مسارم  هبنـش  ياهبـش  رد  نایدوهی  ًالومعم 
لوانت يانثا  رد  مدش . توعد  يدوهی  ياهتیصخش  زا  یکی  هناخ  هب  ماش  لوانت  يارب  متشاد  تماقا  لیئارسا  رد  هبنش  ياهبش  زا  یکی  دنیوگ .
نینکاس دوهی  تغل  هک  هیدـیی )  ) تغل هب  ینارنخـس  دراد ، یـصاخ  ترازو  لیئارـسا  رد  ینید  روما  نوچ  ینید ) روما  ترازو   ) لـیکو ماـش 

رـس رب  صوصخم  هالک  یـسکره  نآ  زا  سپ  هدش و  عورـش  یبهذـم  یقیـسوم  ادـعب  دومن ، داشرا  ظعو و  ار  اهنآ  هدرک ، داریا  تسا ، اپورا 
. دندش ماش  فرص  لوغشم  تشاذگ 

. یبهذم ياه  یلیطعت  تیمها   ◄ي 

، اه هناخترازو  اهکناب ، مامت  تّدـم  نیا  رد  دـبای . یم  نایاپ  هبنـشکی  بش  هدـش و  عورـش  هبنـش  بش  زا  لیئارـسا  ینید  ياه  یلیطعت  ًالوصا 
. دتفا یم  راک  زا  یگدنز  لئاسو  مامت  تعاس  راهچ  تسیب و  نیا  رد  هصالخ  دنشاب و  یم  لیطعت  اهسوبوتا  اه و  یسکات  یّتح  اهرازاب و 

؟ دراد يرثا  هچ  ام  ياهدیدهت  ◄ك 

زا ام  یلو  تسا ، ساسا  یب  چوپ و  ناناملـسم  ياهدیدهت  همه  هک  میراد  نیقی  ام  تفگ : نم  هب  اصخـش  لیئارـسا  گرزب  نیلوئـسم  زا  یکی 
. مینک یم  هدافتسا  برع  هیلع  تاغیلبت  يارب  اهنآ 

؟ تسلاح هچ  رد  ناناملسم  رباقم  دجاسم و   ◄ل 

مرج هب  ار  برع  ناوج  کی  شیپ  يدنچ  هچنانچ  دوش ، جراخ  دوخ  هدکهد  ای  رهـش  زا  تلود ، هزاجا  نودب  درادن  ّقح  یناملـسم  چـیه  ... 
دجسم هدرک و  بارخ  ار  افای )  ) گرزب دجسم  دندرک . مادعا  تسا  هدش  جراخ  هدکهد  زا  هزاجا  نودب  شرتخد  تدایع  يارب  هک  نیا 
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برع نایحیسم  ناناملسم و  رباقم  دندومن . رتآت )  ) هب لدبم  مه  ار  يرگید  دجاسم  دنا و  هدرک  لیدبت  یناد  هلابز  هب  ار  هیوامـس )  ) و اقمع ) )
!! دننز یم  شتآ  ار  اه  هدرم  ياهناوختسا  هدرک ، بارخ  ار  اهنآ  نابایخ  ندیشک  مسا  هب  زور  ره  تسا و  تلود  رایتخا  رد 

رد زین  اهنآ  داد ، یم  رارق  یناسنا  ریغ  ياهراشف  تحت  ندوب  ناملـسم  مرج  هب  ار  محفلا ) ّما   ) هیرق یلاها  لیئارـسا  تلود  اـم !! رب  ياو   ◄م 
ُْتنُک  ) باتک زا  دنچ  یتاملک  دوب  نیا  دنوش . دراو  تیحیسم )  ) نید هب  دوش  هداد  هزاجا  اهنآ  هب  هک  دندرک  اضاقت  يراصن  پاپ  زا  یفارگلت 

ار اهنیا  ام  دوهی ، ناناملـسم و  هّصق  دوب  نیا  و  دـسر . یم  اهـشوگ  هب  شناگراوآ  يادـص  زونه  هک  يرهـش  لاوحا  دوب ، نیاو  لیئارـسا ) یف 
. دنسانشب رتهب  دنا  هتفرگ  دوخ  هچیزاب  ار  یئایند  هک  دنمتورث  نارگ  لالخا  نیا  ناناملسم  ات  میدناسر .... اهشوگ  هب  میتشون و 

؟ درک دیاب  هچ  تیانج  نیا  لباقم  رد 

؟ درک دیاب  هچ  تیانج  نیا  لباقم  رد 

شیپ رد  هار  ود  اهنت  دـننکب ؟ دـنناوت  یم  راک  هچ  ناناملـسم  دـنا ، هدرک  بصغ  ار  نیطـسلف )  ) یبیلـص رامعتـسا  کمک  اـب  دوهی  هک  نونکا 
: تسا

. دننک رظن  فرص  نیطسلف )  ) نیمز هعطق  نیا  زا  هتشاذگ و  تسد  يور  تسد  ناناملسم  لّوا  ◄ 

مامت اب  نانآ  ندرک  اوسر  رگ و  لاغشا  دوهی  اب  هلباقم  يارب  تسا  رفن  درایلیم  کی  زا  شیب  نانآ  تیعمج  هک  ناهج  ناناملسم  همه  مّود  ◄ 
درک دازآ  ار  نیطسلف )  ) تسا نکمم  نآ  هلیسو  هب  هک  تسا  یقیرط  نیرتهب  نیا  کش  نودب  و  دنوش . هبناج  همه  رازراک  گنج و  دراو  اوق 

ار یمالـسا  ياهروشک  هدـنک و  ار  دوهی  هشیر  اسآ ، دـعر  نافوط  نوچ  ددرگ  همیمـض  اهنآ  يدام  هّوق  اب  هک  ناناملـسم  يونعم  يورین  اریز 
. داد دهاوخ  تاجن 
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. دننکشب مهرد  ار  دوهی  هلئاغ  هتساوخ و  اپب  ناناملسم  تسا  دیما 

ناعتسملا هللاو 

يزاریشلا ینیسحلا  يدهم  نب  دّمحم  ءالبرک  قارع 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

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

9 رمز / هروس 

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

ياه هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاـعف  اـب  فیرـشلا ،) هرس 
. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یـسرتسد  عیرـست  لیهـست و  ياتـسار  رد  ناهفـصا  هیمئاق  يا  هناـیار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رود هب  یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالـسا ،
زا هتفای  راشتنا  هدش و  دیلوت  راثآ  تیریدم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یسایس ، یعامتجا ، تانایرج  تابـصعت و  زا 

بلاطم و و  نیـصصختم ، يارب  یـشهوژپ  تالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعومجم  ات  دـیامن  یم  شالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوس 
هب يزاجم  ياضف  رد  دـیلوت و  نوگانوگ  ياه  تمرف  اب  فلتخم و  ياه  نابز  هب  یمدرم  تاقبط  مومع  ناگتخیهرف و  يارب  اشگهار  یثحابم 

. دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص 

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

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

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

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

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3

یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5
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رشن عبانم  رکذ  .5
 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

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

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

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

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

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

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  هارمه و ... نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11
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 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

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

 : نایاپرد
یناراوگرزب همه  نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراشتنا ، اهداهن ، اه ، نامزاس  نینچمه  دیلقت و  مظعم  عجارم  رتافد  نوچمه  ییاهداهن  زکارم و  زا 

. مییامن یم  رکشت  ریدقت و  دنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يرای  فده  نیا  هب  یبایتسد  رد  ار  ام  هک 

: يزکرم رتفد  سردآ 
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