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8راتفگشیپ

لوا 9شخب 

ربماتپس 1966)  ) هیداحتا هب  باطخ  بوتکم  9مایپ 

مود 11شخب 

ربماسد 1966)  ) ناملسم ناناوج  ربارب  رد  اپورا  رد  نایوجشناد  یمالسا  ياهنمجنا  هیداحتا  11فیاظو 

هیداحتا 11فیاظو 

ناناملسم نایم  يردارب  دنویپ  ةدننکفیعضت  12لماوع 

12هراشا

نابز 112 ـ

تیلم 213 ـ

یمالک یهقف و  بهاذم  314 ـ

یلحم ننس  تاداع و  سابل ، 415 ـ 

ياهقطنم یلحم و  ياهتسایس  516 ـ

یمالسا ياهنمجنا  هیداحتا  هب  هیصوت  19دنچ 

موس 20شخب 

اپورا رد  ناملسم  نایوجشناد  هیداحتا  یمومع  عمجم  مجنپ  تسشن  رد  گروبماه  یمالسا  زکرم  یتروشم  20ياهرظن 

؟ تسیچ ام  21فده 

یمالسا یسایس ـ  لکشتم  ياهتکرح  مزاول  22تامدقم و 

يژولوئدیا کی  ناونع  هب  مالسا  ییاسانش  122 ـ

اههدیدپ ۀمه  رب  مالسا  يژولوئدیا  قیبطت  223 ـ
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یمالسا عماوج  تسرد  تخانش  323 ـ

یسایس ياهدادیور  ربارب  رد  نابزیسراف  هورگ  24لمعلاسکع 

اه شسرپ  هب  25خساپ 

اهنمجنا تاسلج  مظنم  30يرازگرب 

فلتخم ياهرهش  رد  ینارنخس  يرازگرب  يارب  گروبماه  یمالسا  زکرم  34یگدامآ 

هیداحتا يداصتقا  یلام و  35لالقتسا 

هتشذگ ياهراک  دنتسم  یملع و  37یسررب 

یجراخ تسایس  رد  نابزیسراف  هورگ  38یشمطخ 

یسایس ياهدادیور  تایلک  ةرابرد  یتاوزج  40هیهت 

یناتسبات ياهسالک  لیکشت  اب  گروبماه  یمالسا  زکرم  40تقفاوم 

یمالسا يژولوئدیا  ساسارب  اضعا  نامیا  تلیضف و  40تیوقت 

مراهچ 42شخب 

اپورا رد  ناملسم  نایوجشناد  ۀیداحتا  یمومع  عمجم  مشش  تسشن  رد  گروبماه  یمالسا  زکرم  یتروشم  42ياهرظن 

نامزاس ییاوتحم  یفیک و  ياقترا  هب  43هّجوت 

نامزاس ییاوتحم  یفیک و  دشر  43ياههار 

43هراشا

لمع نامیا و  يور  رتشیب  هچره  هیکت  144 ـ

نارگید اب  زیمآتبحم  دروخرب  245 ـ

داقتنا شریذپ  یهاوخدوخ و  زا  يرود  346 ـ

نآ هب  نتفرگوخ  یتالیکشت و  طابضنا  تیمها  446 ـ

دارفا ۀیحور  تیوقت  547 ـ

ملاس تاحیرفت  هب  نتخادرپ  مسج و  تیوقت  647 ـ

یصوصخ یگدنز  رد  مظن  748 ـ

ینواعت ياهراک  هب  تیمها  848 ـ
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مالسا رد  یتالیکشت  طابضنا  49لوصا 

لوئسم دارفا  ياهیگژیو  لوا : 50مگد 

ناربهر زا  داقتنا  يدازآ  مود : 51مگد 

رتهاگآ ۀقبط  تیلوئسم  موس : 51مگد 

هیصوت 52دنچ 

مجنپ 57شخب 

اپورا رد  نایوجشناد  یمالسا  ياهنمجنا  هب  یلاسرا  57ياهمایپ 

( نابزیسراف هورگ   ) نایوجشناد یمالسا  نمجنا  سیسأت  تبسانم  هب  59مایپ 

ناتسلگنا رد  ناناوج  نامزاس  ۀنالاس  عامتجا  هب  60مایپ 

: هیصوت 61دنچ 

: نارگید هب  لیصا  مالسا  یفرعم  مالسا و  رتهب  تخانش  161 ـ

: لمع راتفگ و  رد  مالسا  هب  يدنبیاپ  263 ـ

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  69هرابرد 
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اپورا رد  نایوجشناد  یمالسا  ياهنمجنا  هیداحتا 

باتک تاصخشم 

رتکد هللاتیآ  دیهش  ياههشیدنا  راثآ و  رشن  داینب  میظنت  هیهت و  اپورا / رد  نایوجشناد  یمالسا  ياهنمجنا  هیداحتا  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
. یتشهب

.1390 هنزور ، نارهت : رشن :  تاصخشم 
179 ص. يرهاظ :  تاصخشم 

6-357-334-964-978 کباش : 
اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

.1386 هعقب ، یلبق : پاچ  تشاددای : 
اپورا رد  نایوجشناد  یمالسا  ياهنمجنا  هیداحتا  عوضوم : 

اهنمجنا اپورا --  نایوجشناد --  عوضوم : 
یسایس ياهتیلاعف  یجراخ --  ياهروشک  یناریا --  نایوجشناد  عوضوم : 

یتشهب رتکد  دیهش  هللاتیآ  ياههشیدنا  راثآ و  رشن  داینب  هدوزفا :  هسانش 
1390 2 فلا /DSR1482 هرگنک :  يدنب  هدر 

955/0820838 ییوید :  يدنب  هدر 
2357973 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

راتفگشیپ

رد هک  دوب  یعمج  هتـسد  ياهراک  اب  میقتـسمریغ  ای  میقتـسم  يراکمه  یتشهب  رتکد  هللاتیآ  دیهـش  یعاـمتجا  تیلاـعف  ياـههنیمز  زا  یکی 
هولج وا  شور  شنم و  رد  یناوجون  ناوا  زا  اهتیلاعف  نیا  هب  هقالع  هچرگا  تفرگیم . تروص  یمالـسا  ۀـنومن  ۀـعماج  کی  داـجیا  تهج 

هناداقن یبایزرا  اب  یعامتجا  لمع  نتخاس  هارمه  اهشالت و  هنوگنیا  رد  تکرش  لاس  یـس  زا  شیب  یعامتجا و  یگدنز  هب  دورو  اما  تشاد 
، شیدنارود ربدم ، يریدم  ناونع  هب  اهدعب  هک  یتیصخش  نتخاس  رد  یناریا ، ۀعماج  رد  نآ  ياهدرواتـسد  یعمج و  شالت  راک و  ةویـش  زا 

. تشاد ازسب  يریثأت  درک  زورب  یعمج  راک  لوصا  هب  دنبیاپ  زیرهمانرب و  زاسداهن ،
یمک ياقترا  اهنمجنا ، شرتسگ  تهج  رد  اپورا  رد  یناریا  نایوجشناد  یمالـسا  ياهنمجنا  اب  يراکمه  یعمج ، ياهشالت  نیا  زا  یکی 

لیکـشت ۀـشیدنا  هچرگا  دوب . نابزیـسراف ) هورگ  « ) اـپورا رد  نایوجـشناد  یمالـسا  ياـهنمجنا  ۀـیداحتا   » يریگلکـش اـهنآ و  یفیک  و 
نآ فده  هک  لاعف  یناریا  ناملـسم  نایوجـشناد  زا  يدادعت  بناج  زا  دیآیم ، یپ  رد  هک  یتاحفـص  رد  یتشهب  رتکد  حیرـصت  هب  هیداحتا ،

زکرم  » ریدم ناونع  هب  یتشهب ، رتکد  مهم  شقن  اما  دش ، حرطم  دوب  یعمج  يدرف و  یگدـنز  نییآ  هباثم  هب  مالـسا  روحم  رب  یلکـشت  داجیا 
تازرابم اب  یمالسا  ۀشیدنا  دنویپ  يرارقرب  رد  تداهـش ، ۀظحل  ات  ناریا  هب  تشگزاب  زا  سپ  ياهلاس 49ـ1344 و  یط  گروبماه » یمالسا 

نآ ات  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  تسا . ریذـپانراکنا  رثؤم ، لاعف و  ییوجـشناد  لکـشت  نیا  ۀعـسوت  تفرـشیپ و  روشک و  زا  جراخ  ییوجـشناد 
زا یخرب  رد  یناریا  نایوجشناد  ۀلئـسم  هب  یگدیـسر  روظنم  هب  هک  یمالـسا  ياهنمجنا  هلمج  زا  یمالـسا ، ییوجـشناد  ياهلکـشت  نامز ،

یناهج نویساردفنک  لثم  یمالـساریغ  ياهلکـشت  دندرکیم و  تیلاعف  هدنکارپ  روطهب  دندوب  هدش  لیکـشت  ییاپورا  ياهروشک  ياهرهش 
هیداحتا يریگلکش  اب  دندرکیم . افیا  ناریا  رب  مکاح  ماظن  هیلع  ییوجشناد  تازرابم  رد  ار  یلـصا  شقن  یناریا ، نایوجـشناد  نیلـصحم و 

اپورا رد  نایوجشناد  یمالسا  ياهنمجنا  www.Ghaemiyeh.comهیداحتا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 72زکرم  هحفص 8 

http://www.ghaemiyeh.com


هب لکـشت  نـیا  یباـختنا ، ةریدـم  ياـهتأیه  ۀـناربدم  تیریدـم  نآ و  شرتـسگ  و  نابزیـسراف ) هورگ   ) نایوجـشناد یمالـسا  ياـهنمجنا 
ياهتسایس هب  تبسن  يرگاشفا  ینیمخ ، ماما  يربهر  تیبثت  رد  هک  دش  لیدبت  روشک  زا  جراخ  رد  ناریا  یمالسا  تضهن  يادص  نیرتاسر 

زا یمالـسا ، شخبیدازآ  ياهتضهن  زا  ینابیتشپ  ناهج و  هقطنم و  رد  اهتردـقربا  ۀنابلطهطلـس  ياهتسایـس  یهاـشنهاش ، ماـظن  ۀـناملاظ 
تالیکـشت و ۀنیمز  رد  وا  ياهرظنهطقن  لکـشت ، نیا  اب  یتشهب  رتکد  ۀطبار  عون  درک . افیا  مهم  سب  یـشقن  نیطـسلف ، مدرم  تازرابم  هلمج 

يارب ار  رـضاح  ۀعومجم  ندناوخ  رگید ، ۀـتکن  اههد  هدربمان و  نامزاس  لالقتـسا  ییایوپ و  تهج  رد  هدـش  حرطم  ياههدـیا  یهدـنامزاس ،
داـجیا یبزح و  یعمج و  راـک  هب  نادـنمهقالع  روـشک ، زا  جراـخ  ییوجـشناد  ياـهشبنج  ناریا و  یمالـسا  تـضهن  خـیرات  نارگـشهوژپ 

. دیامنیم هجوت  بلاج  نید  یسانشهعماج  ۀصرع  نارگشواک  میقتسمریغ  روطب  و  رادیاپ ، ياهلکشت 
رد و  ربماتپـس 1966 )  ) هیداحتا هب  باطخ  بوتکم  مایپ  تسخن ، شخب  رد  تسا . طبترم  اما  نوگانوگ  شخب  جنپ  لماش  رـضاح  ۀـعومجم 

هدمآ اپورا  رد  نایوجشناد  یمالـسا  ياهنمجنا  هیداحتا  هنالاس  ةرگنک  نیمجنپ  رد  یتشهب  رتکد  هللاتیآ  ینارنخـس  لماک  نتم  مود  شخب 
ناـناوج ربارب  رد  اـپورا  رد  نایوجـشناد  یمالـسا  ياـهنمجنا  فیاـظو   “ ناوـنع تـحت  1966م  ش / لاـس 1345 رد  ینارنخـس  نیا  تـسا .
ياهرظن لماش  موس  شخب  دیدرگ . پاچ  زرابم ” بتکم  مالـسا ،  “ ۀیرـشن ةرامـش 2  رد  نآ  ۀمجرت  هک  هدش  داریا  یبرع  نابز  هب  ناملـسم ”
دشابیم نابزیسراف ) هورگ   ) اپورا رد  ناملسم  نایوجـشناد  هیداحتا  یمومع  عمجم  مجنپ  تسـشن  رد  گروبماه  یمالـسا  زکرم  یتروشم 

رد گروبماـه  یمالـسا  زکرم  یتروشم  ياـهرظن  ةدـننکسکعنم  زین  مراـهچ  شخب  تسا . هدـیدرگ  داریا  1969م  لاـس 1348ش / رد  هک 
1970م لاس 1349ش / رد  ینارنخس  نیا  تسا . نابزیسراف ) هورگ   ) اپورا رد  ناملسم  نایوجـشناد  ۀیداحتا  یمومع  عمجم  مشـش  تسـشن 
هب ار  یتاـعوضوم  هیداـحتا ، هب  باـطخ  هک  دراد  ربرد  ار  یتشهب  رتکد  یتروشم  ياـهرظن  زین  یناـیاپ  اـی  مجنپ  شخب  تسا . هتفرگ  تروص 

دناهتشاد . لاسرا  یتوص  ياهمایپ  تروص 
رـشتنم نابزیـسراف ) هورگ   ) اپورا رد  نایوجـشناد  یمالـسا  ياهنمجنا  هیداحتا  يراذـگناینب  درگلاس  نیملهچ  اب  نامزمه  ار  هعومجم  نیا 

راثآ رشن  داینب  میشاب . هدرک  افیا  ار  دوخ  مهس  نامروشک  ییوجشناد  شبنج  خیرات  مهم  ةدیدپ  نیا  رتهب  مهف  تشادگرزب و  رد  ات  میاهدرک 
یتشهب رتکد  هللاتیآ  دیهش  ياههشیدنا  و 

لوا شخب 

ربماتپس 1966)  ) هیداحتا هب  باطخ  بوتکم  مایپ 

اتکی يادخ  مانب 
ةدرکلیصحت ناناوج  رب  مالس  دنشوکب . مه  اب  مالسا  یهلا  نییآ  رتشیب  جیورت  هار  رد  ات  دناهتـسب  تمه  رمک  هک  يدنمورب  ناناوج  رب  مالس 

ایند فلتخم  ياههاگشناد  رد  زورما  هک  ناملسم  نایوجشناد  رب  مالـس  دنامالـسا . گرزب  تما  ۀیامرـس  نیرتهدنزرا  نیرتهب و  هک  ناملـسم 
. تشاد دنهاوخ  یمهم  شقن  هدنیآ  یمالسا  هعماج  نتخاس  رد  دیدرت  نودب  دنالیصحت و  مرگرس 

نآ ساسا  رب  دـنناوتب  هک  یهاگهیکت  دـنراد . ناوارف  زاین  یحور  هاگهیکت  عون  کی  هب  دوخ  یعامتجا  یـصخش و  یگدـنز  رد  اـم  ناـناوج 
، دوخ هدنیآ  یگدنز  ةدیچیپ  ای  هداس  لئاسم  اب  دروخرب  رد  دننک و  باختنا  دوخ  يارب  یـشخبتداعس  نشور و  ةویـش  یـشمطخ و  فده ،

. دننامب ظوفحم  ینادرگرس  ماهبا و  ای  لزلزت  هنوگره  زا 
يامنهار مالـسا  دنهاوخیم  اهنیا  دننکیم . وجتـسج  مالـسا  سدقم  نییآ  رد  ار  هاگهیکت  نیا  هدرکلیـصحت  ناناوج  زا  یهجوت  لباق  ةّدـع 

هب اهنآ  ییانشآ  مالسا ، هب  ام  ناناوج  يدنبياپ  ردق  ره  داد . خساپ  اهنآ  جرارپ  ۀتـساوخ  نیا  هب  دیاب  دشاب . یگدنز  نوئـش  ۀمه  رد  اهنآ 
رتنوزفا هدـننکهدنز  هدـنز و  میلاعت  نیا  هب  اهنآ  لمع  داقتعا و  رتیملع و  رتشیب و  یهلا  نید  نیا  یعامتجا  يدرف و  يدام ، يونعم ، میلاعت 
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. دوب دهاوخ  رتشیب  ناهج  نیملسم  مالسا و  هب  هدنیآ  لاح و  رد  نانآ  تمدخ  دشاب ،
همه هک  ینید  دنکیم ؛ توعد  رّکفت  ّربدـت و  هب  هراومه  تسا  یمارگ  نانیـشناج  راوگرزب و  ربمغیپ  تاملک  یهلا و  باتک  تایآ  هک  ینید 

؛ درادیم رذحرب  ساسایب  یفارخ و  رادنپ  نامگو و  مهو  عون  ره  يوریپ  زا  دناوخیم و  یملع  هدش  تابثا  یعطق و  قیاقح  زا  يوریپ  هب  ار 
یباداش و هب  ار  ناوج  ریپ و  نز و  درم و  درمـشیم و  راگدرورپ  تدابع  ياهنادیم  نیرتهدنزرا  زا  یکی  ار  یگدنز  راک و  نادیم  هک  ینید 

همه هک  ینید  دنکیم ؛ شهوکن  ار  ییاسآنت  یلبنت و  يراکیب ، یگدرمژپ ، یگدرسفا ، عون  ره  دنکیم و  توعد  شـشوک  راک و  طاشن و 
یهاوخدوخ و ای  ینوبز  فعض و  سرت و  زا  یشان  يورکت  هنوگ  ره  دزیگنایمرب و  یعامتجا  تیلاعف  ياهنادیم  رد  تکرـش  هب  ار  سک 

نینچ دسانشیم ؛ نامیا  تلیضف و  لامک و  رادومن  نیرتهدنز  ار  تلادع  قح و  هار  رد  هزرابم  هک  ینید  درمـشیم ؛ مومذم  ار  يدنـسپدوخ 
. تسا ناناوج  نید  قح  هب  ینید 

اپورا و رد  نید  نیا  يدانم  دوخ  ياههتفگ  اههتـشون و  اـب  دوخ ، لـمع  ناـمیا و  اـب  دـنناوتب  لاـعف  ناـمیا و  اـب  ناـناوج  هک  تسا  بوخ  هچ 
يوجشناد مالسا ، یناهج  رکفت  هویش  هب  هجوت  اب  امش ، راک  فده  هک  تسین  کش  دنشاب . هدرکلیـصحت  ناوج و  هقبط  نایم  رد  صوصخب 

ناملسم زیزع  ناناوج  ۀمه  هک  دوب  دهاوخ  هار  نیا  رد  لّوا  هجرد  رد  امش  شـشوک  دشاب . هک  نیمزرـس  ره  نابز و  ره  لها  تسا ؛ ناملـسم 
مه اب  دوخ  یناسنا  یمالـسا و  ياههتـساوخ  هب  ندیـشخب  ققحت  هار  رد  دنـشاب و  مهدرگ  یمالـسا  یلاع  ینابم  رب  گرزب  نامزاس  کـی  رد 
هک یمدرم  مالسا و  روانهپ  گرزب و  نیمزرس  رانک  هشوگ و  زا  دنسانشب ، رتهب  ار  رگیدمه  کیدزن  يراکمه  نیا  وترپ  رد  دننک . يراکمه 

دـنویپ و رد  يرثؤم  دـنمورین و  لماع  دوخ  دـنروآ و  تسد  هب  يرتدـنمدوس  رتیعقاو و  تاعالطا  دـننکیم  یگدـنز  نآ  فلتخم  طاقن  رد 
رد فلتخم  دالب  زا  دنمهقالع  نایوجشناد  هک  اپورا  رد  یمالـسا  ياهنمجنا  هیداحتا  دنـشاب . ناهج  ناناملـسم  ۀمه  ریذپانللخ  یگتـسبمه 

. درادرب يرثؤم  دنمدوس و  ياهمدق  هار  نیا  رد  دناوتیم  دنراد  تکرش  نآ 
مالـسا ناهج  یمومع  ياهفده  هار  رد  نآ  هباشم  ياهنامزاس  روبزم و  هیداحتا  هلیـسو  هب  دـیاب  هک  یعیـسو  هبناج و  همه  ياهتیلاعف  رد 

یکرتشم نابز  فسأت  لامک  اب  مالـسا  ناـهج  فلتخم  ياهنیمزرـس  مدرم  هک  دوش  هجوت  دـیاب  ریذـپانراکنا  تیعقاو  نیا  هب  دریگ  تروص 
. دندرگ هاگآ  درذگیم  کی  ره  یناگدنز  رد  ًالمع  هچنآ  زا  دنمهفب و  ار  رگیدـکی  دـننک و  تبحـص  مه  اب  یناسآ  هب  دـنناوتب  هک  دـنرادن 

نابز هب  زج  ًابلاغ  دـننکیم  تمیزع  رگید  طاقن  ای  اـپورا  هب  لیـصحت  يارب  مالـسا  رواـنهپ  نیمزرـس  فلتخم  طاـقن  زا  هک  مه  ینایوجـشناد 
اب هارمه  دـیاب  اکیرما  اپورا و  رد  ییوجـشناد  یمالـسا  ياهنمجنا  نیاربانب  دـنرادن . یفاک  ییانـشآ  يرگید  كرتشم  ناـبز  هب  دوخ  یلحم 

رتهب ات  دنشاب  هتشاد  دوخ  ياضعا  یّلحم  فلتخم  ياهنابز  هب  زین  ییاهتیلاعف  دنراد ، تکرش  نآ  رد  همه  هک  مالـسا  یمومع  ياهتیلاعف 
. دهد خساپ  نانآ  یحور  يونعم و  ياهيدنمزاین  هب  دنناوتب 

دننکیم لیـصحت  نآ  رد  هک  يروشک  نابز  هب  زونه  دـناهدمآ و  جراخ  هب  لیـصحت  يارب  هزات  هک  یناـناوج  دروم  رد  ًاـصوصخم  هتکن  نیا 
کی هب  ناوارف  جایتحا  رگید  طاقن  اـی  اـکیرما  اـی  اـپورا  هب  دورو  زاـغآ  رد  نایوجـشناد  نیا  دراد . يرتشیب  تیمها  دـنرادن  یفاـک  ییانـشآ 

اب دـننک ؛ تکرـش  یتحار  هب  نآ  عونتم  ياههمانرب  رد  دـنوش ؛ سونأـم  انـشآ و  نآ  اـب  دوز  دـنناوتب  هک  دـنراد  یمالـسا  یعاـمتجا  هاـگهانپ 
یتحار هب  دـنوشیم ، ورهبور  نآ  اب  یجراخ  روشک  کی  هب  دورو  زاغآ  رد  هک  یلئاسم  صوصخب  فلتخم ، لئاسم  ةرابرد  دوخ  ناـشیکمه 

، یهورگ ياههمانرب  هار  زا  طقف  ار  اهنآ  يدنمزاین  نیا  دـنروآ . تسد  هب  اهنآ  يارب  حیحـص  یلمع و  ياهلحهار  دـننک و  وگتفگ  ثحب و 
ار دوخ  دـیدج ، لئاسم  اب  دروخرب  رد  دراو  هزات  ناملـسم  ناوج  تروص  نیا  ریغ  رد  درک . نیمأت  ناوتیم  دـشاب ، اهنآ  لـحم  ناـبز  هب  هک 

گرزب عماجم  دریگیم . رارق  دیدج  لئاسم  لح  رد  شزغل  هابتـشا و  ضرعم  رد  مه  دربیم و  جـنر  ییاهنت  نیا  زا  مه  دـباییم ؛ اهنت  هکی و 
زیگناساسحا ًاصوصخم  يرورـض و  دیفم و  رایـسب  اهنآ  يارب  دنچ  ره  دـشابن ، ناناوج  هنوگنیا  یلحم  نابز  هب  اهنآ  همانرب  هک  یمالـسا 

. تسین نانآ  ینید  ياهيدنمزاین  ۀمه  نیمأت  رب  رداق  زگره  یلو  تسا 
ياهنمجنا هیداحتا  سـسؤم  ًانایحا  لاّعف و  ياضعا  زا  ًامومع  هک  لاّـعف ـ  زیزع  ناـناوج  هک  ياهزاـت  راـک  هک  تسا  تیعقاو  نیا  هب  هجوت  اـب 
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ياهيدنمزاین اب  قبطنم  يرورض و  دیفم و  رایسب  دناهدرک  زاغآ  نابزیسراف ” هورگ   “ ناونع تحت  دنتسه ـ  اپورا  رد  نایوجـشناد  یمالـسا 
. دسریم رظن  هب  ناملسم  ناناوج  یعقاو 

مه اـب  یمالـسا ، ییوجـشناد  یموـمع  گرزب و  ناـمزاس  لـخاد  و  روـحم ، نیا  رب  اـپورا  رد  نابزیـسراف  ناملـسم  ناـناوج  همه  مراودـیما 
هک ییاهمدق  ۀمه  رد  مراودیما  نینچمه  دنـشاب . نیملـسم  مالـسا و  يافـص  قدص و  اب  رازگتمدخ  هار  نیا  زا  دننک و  يراکمه  هنامیمص 

کی یتسار ، هب  امـش  راک  هک  دینک  تیاعر  نانچ  ار  ناهج  ناناملـسم  ۀمه  لماک  یگتـسبمه  یگچراپکی و  لصا  دـیرادیمرب ، هار  نیا  رد 
. دشاب یمالسا  گرزب  ۀعماج  رد  یلحم  فلتخم  ياهنابز  زا  یشان  تالکشم  لح  يارب  نیسحت  لباق  یلمع و  هنومن 

زا نز ، درم و  زا  ناملسم ، ره  زا  مالـسا  هچنآ  هک  دیناسرب  دعتـسم  هدامآ و  ناناوج  همه  شوگ  هب  ار  مالـسا  مایپ  نیا  دیوش  قفوم  مراودیما 
نایغط هب  هک  یعامتجا  يدرف و  فلتخم  لماوع  زا  يریگشیپ  اهسوه ، نایغط  ربارب  رد  يرادنتشیوخ  ینمادکاپ و  دهاوخیم ، ناوج  ریپ و 

هار رد  شـشوک  یعامتجا و  رادهشیر  هبناجهمه و  تلادـع  زا  عافد  دـنکیم ، کمک  ناـسنا  یگماـکدوخ  یگتخیـسگراسفا و  اـهسوه و 
. تسا یناسنا  ياهتلیضف  لماکت 

شیوخ هدشمگ  نیا  یپ  رد  هک  یناناوج  همه  هب  دوخ  لمع  راتفگ و  اب  دنبلطیم ؟ نیا  زج  يزیچ  تسودتلیـضف  تمه و  دنلب  ناناوج  ایآ 
. مالسلاو مالسا . هبناج  همه  میلاعت  رد  مه  نآ  دنرآ ، تسد  هب  دنناوتیم  اجکی  طقف  ار  نآ  هک  دینک  غالبا  مامت  تحارص  اب  دندرگیم 

مود شخب 

ربماسد 1966)  ) ناملسم ناناوج  ربارب  رد  اپورا  رد  نایوجشناد  یمالسا  ياهنمجنا  هیداحتا  فیاظو 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هللادبع و نب  دمحم  ترـضح  نآرق ، ةدنروآرب  هژیو  هب  وا  راوگرزب  ناربمغیپ  رب  نایاپیب  دورد  تساتکی و  يادـخ  نآ  زا  ساپـس  شیاتس و 

. وا تریس  كاپ  نارای  نادناخ و  رب 
! زیزع نارهاوخ  ناردارب و  امش  رب  مالس  ادخ . راکوکین  ناگدنب  همه  رب  مالس 

مامتها متقوشوخ . تسا  هدش  لیکشت  اپورا  رد  ناملـسم  نایوجـشناد  زا  یهورگ  تمه  هب  هک  هرگنک  نیا  رد  امـش  رادید  زا  زیچ  ره  زا  لبق 
ناوج هک  دنراد  نامیا  دننادیم و  هک  دنامالـسا  تما  ةدنزرا  ناناوج  زا  رـشق  نآ  زا  اهنیا  هک  دهدیم  ناشن  یمالـسا  لئاسم  هب  هورگ  نیا 
تما مالـسا و  زا  ار  وا  یمالـساریغ  نیمزرـس  کـی  رد  یگدـنز  نطو و  زا  يرود  هن  دـشاب . ناملـسم  کـی  دـیاب  زیچ  ره  زا  شیپ  ناملـسم 

هب دراد . زاب  هدرک  ررقم  ناملسم  ره  رب  مالـسا  هک  یفیاظو  هب  هّجوت  زا  ار  وا  ود ، ره  ای  راک  ای  لیـصحت  هب  لاغتـشا  هن  دنک و  لفاغ  یمالـسا 
ةدهع رب  هک  یفیاظو  ماجنا  هار  رد  ات  دناهتساخاپهب  ياهزیگنا  نینچ  اب  اپورا  رد  ناملسم  نایوجشناد  هیداحتا  ناراذگناینب  هک  دسریم  رظن 
کین شاداپ  ناشیادـخ  دریگ و  رارق  مالـسا  تما  ۀـمه  ام و  ساپـس  ینادردـق و  دروم  اهنآ  شـالت  مراودـیما  دنـشوکب . دـناهدید  شیوخ 

. دنک تیانع 
یکی هرابرد  میوش و  انشآ  کیدزن  زا  رگیدکی  اب  ات  منک  تکرش  امش  یمالـسا  عمجم  رد  هک  دندرک  توعد  بناجنیا  زا  هرگنک  نالوئـسم 

. مینک وگتفگ  ثحب و  هرگنک  هقالع  دروم  ای  جایتحا و  دروم  تاعوضوم  زا 
رد هچنآ  مراودیما  تسا و  مالسا ” تما  ناناوج  ربارب  رد  اپورا  رد  ناملسم  نایوجشناد  هیداحتا  فیاظو   “ زورما ینارنخس  ثحب و  عوضوم 

لاـعتم يادـخ  زا  دـنک . کـمک  تسا  نآ  هتـسیاش  هک  ییاهفدـه  يوـس  هب  هیداـحتا  نیا  رتـشیب  شیارگ  هب  دوـشیم  حرطم  وـگتفگ  نیا 
. مینک لابند  اهیگدولآ  زا  رود  كاپ و  یتّین  اب  ار  دوخ  راک  هک  دهد  یتّین  صولخ  افص و  دراد و  هگن  شزغل  اطخ و  زا  ار  ام  مراتساوخ 

هیداحتا فیاظو 
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: دراد هدهع  رب  یساسا  هفیظو  دنچ  اپورا  رد  ناملسم  نایوجشناد  هیداحتا 
. مالسا توعد  حیحص  رشن  هار  رد  ششوک  1 ـ

، يرگیلاـبُاال یناـمیا و  تسـس  یگدزبرغ ، تفآ  ربارب  رد  اـهنآ  تنایـص  اـپورا و  رد  ناملـسم  نایوجـشناد  یمالـسا  تلاـصا  ظـفح  2 ـ
. یتسرپدوخ یتسرپسوه و 

. یصوصخ یلیصحت و  یگدنز  رد  ناملسم  نایوجشناد  هب  کمک  ییامنهار و  3 ـ
فدهمه و رکفمه ، يورین  اهنآ  زا  هک  یتروص  هب  رگیدکی  اب  ناملسم  ناناوج  یگتسبمه  لباقتم و  ییاسانش  مهافت ، هار  رد  شـشوک  4 ـ

هنامیمص ناهج  ناناملـسم  یعقاو  یگچراپکی  تدحو و  مالـسا و  تما  حلاصم  نیملـسم و  مالـسا و  تزع  هار  رد  هک  دیآ  دوجو  هب  یلاعف 
. دنشوکب

زا هجرد  نآ  مالسا  تما  ناناوج  تسا . فیعض  شیبومک  ناملسم  ناناوج  نیب  یگتـسبمه  مهافت و  هک  درک  فارتعا  دیاب  فسأت  لامک  اب 
ساسحا دـنروطنیمه . شیب  مک و  زین  ناگدروخلاس  ناناوج ، اهنت  هن  دـنرادن . تسا  هتـساوخ  ام  همه  زا  مالـسا  هک  ار  یگتـسبمه  مهافت و 

مه ار  نآ  لماوع  للع و  دیاب  درک . فارتعا  نادب  تخانـش و  دیاب  دـشاب  خـلت  هک  دـنچ  ره  ار  تیعقاو  یلو  تسا  خـلت  ام  همه  رب  عضو  نیا 
ياهنایز هاگهاگ  دوشیمن و  ضوع  تیعقاو  ندرواین ، دوخ  يور  هب  راکنا و  اب  هنرگو  تخادرپ  ییوجهراـچ  هب  ینیبنشور  اـب  تخاـنش و 

. دیآیم رابهب  يریذپانناربج 
رگید ترابع  هب  ای  دنردارب  مه  اب  همه  ناناملسم  هک  تسا  هدرک  رّرقم  تحارص  اب  مالسا  میلاعت  هک  درادن  نیا  رد  يدیدرت  ام  زا  کی  چیه 

نیرتمک دیابن  تنس  باتک و  مهف  رد  فالتخا  یتح  نابز و  رد  فالتخا  گنر ، رد  فالتخا  یگدنز ، میلقا  رد  فالتخا  دنردارب . رهاوخ و 
رد يدروخربشوخ  یبلق و  نتـشاد  تسود  دـح  رد  هک  رثامک  هداس و  هفطاـع  کـی  طـقف  يردارب  نیا  دروآ . راـبهب  يردارب  نیا  رد  یللخ 

دنرادب و تسود  ًابلق  ار  رگیدکی  دـیاب  ناملـسم  ود  هک  دوب  نیمه  ًافرـص  یمالـسا  يردارب  رگا  تسین . ددرگ  فقوتم  ناملـسم  ود  تاقالم 
اب نوچ  تسا  مک  هنافـسأتم  ناناملـسم  یگتـسبمه  مهافت و  متفگیمن  زگره  دـنیوگب ؛ ًابحرم  ًـالها و  مکیلع و  مالـس  دنـسریم  مهب  یتقو 

رگیدکی اب  مالس  ییورهداشگ و  یبلق و  تبحم  اب  ًابلاغ  ناوج ، هقبط  صوصخب  ناملـسم  نارهاوخ  ناردارب و  هک  مینیبیم  یتقوشوخ  لامک 
یعامتجا نایز  دوس و  رد  تکرش  يدردمه ، ّدح  ات  یمالسا  يردارب  تسا . هتساوخ  ام  زا  نیا  زا  شیب  یلیخ  مالسا  یلو  دننکیم . دروخرب 

زا هورگ  کی  ای  درف  کی  هب  ناهج  هشوگ  ره  رد  رگا  هک  تسا  نیا  یمالـسا  يردارب  دوریم . الاب  یگناـگیب  ياـجهب  یگناـگی  هرخـالاب  و 
نآ ربارب  رد  دنرامشب و  دوخ  هب  بیسآ  متس و  زواجت و  ار  نآ  ناهج  ناناملسم  ۀمه  دسر  یبیسآ  ای  دور  یمتس  ای  دوش  يزواجت  ناناملسم 

فارتعا فسأت  لامک  اب  دیاب  هک  دینکیم  قیدصت  دیآ  نایم  هب  یمالسا  يردارب  عون  نیا  زا  نخـس  یتقو  دنهد . ناشن  بسانم  لمعلاسکع 
. تخادرپ نآ  تیوقت  هب  دیاب  تسا و  فیعض  نآ  زا  ام  ةرهب  هک  درک 

ناناملسم نایم  يردارب  دنویپ  ةدننکفیعضت  لماوع 

هراشا

: مینکیم حرطم  دسریم  رظن  هب  رتمهم  هک  ار  لماع  دنچ  زورما  راتفگ  رد  تسا و  فلتخم  ددعتم و  یگرهب  مک  نیا  لماوع  للع و 
. ياهقطنم یلحم و  ياهتسایس  یلحم 5 ـ  رگید  ننس  تاداع و  ای  سابل  یمالک 4 ـ یهقف و  بهاذم  ّتیلم 3 ـ نابز 2 ـ  1 ـ

نابز 1 ـ

دوجو مه  يرگید  لماوع  یلو  تسا  كرتشم  يژولوئدیا  حالطصا ، هب  ای  هدیقع  فده و  کش ، نودب  یعامتجا  دنویپ  لماع  نیرتیساسا 
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. تسا رثؤم  هنیمز  نیا  رد  هک  دراد 
یناسآ نیا  هب  دـنمهفیمن  ار  رگیدـکی  نابز  هک  رفن  ود  تسا . یعامتجا  یکیدزن  مهافت و  رد  رثؤم  لماوع  زا  یکی  كرتشم ، تغل  ناـبز و 

. دندرگ هاگآ  رگیدمه  لاوحا  زا  دننک و  كرد  ار  رگیدکی  دنناوتیمن 
. تسا ثیدـح  نآرق و  نابز  هک  تسا  یبرع  نابز  دـشاب  ناهج  ناناملـسم  كرتشم  نابز  دـناوتیم  هک  ینابز  نیرتبسانم  هک  تسین  کش 
هن تسا و  یلمع  هن  نیا  دـنک ، تبحـص  یبرع  هب  دراذـگب و  رانک  ار  دوخ  يردام  ناـبز  دوشیم  ناملـسم  سک  ره  هک  میوگب  مهاوخیمن 

یلو دوش ؛ نآ  نیشناج  یبرع  نابز  دتفیب و  تیمـسر  زا  یلحم  نابز  دیاب  دراذگیم  ای  دراذگ  مدق  مالـسا  اج  ره  میوگب  مهاوخیمن  مزال .
درف ره  اهروشک  زا  یخرب  رد  هتفاـی و  جاور  اـهروشک  زا  يرایـسب  رد  یجراـخ  ناـبز  کـی  نتفرگ  داـی  ریخا  لاـس  دـص  رد  هک  روطناـمه 

ياهنیمزرـس همه  رد  هک  تسا  دـنمدوس  یلمع و  رایـسب  حرط  نیا  تسا ، انـشآ  زین  یجراخ  ناـبز  کـی  هب  هدـناوخ  سرد  هتفر و  هسردـم 
. دریگب دای  ناکما  دودح  ات  زین  ار  یبرع  نابز  دوخ  یلحم  نابز  رب  هوالع  ناملسم  درف  ره  یمالسا 

مهن ات  مجنپ  سالک  زا  هلاس  هن  هرود  نیا  رد  هک  مینادیم  تسا و  يرابجا  مهن  سالک  ات  ندناوخ  سرد  یناملآ  درف  ره  يارب  هک  مینادیم 
هتبلا دناوخب . یـسیلگنا  نابز  لاس  جنپ  تسا  فظوم  یناملآ  كدوک  ره  ینعی  دوشیم ، سیردـت  زین  یـسیلگنا ) ًابلاغ   ) یجراخ نابز  کی 
کی ارچ  تسا . یفاک  لومعم  تاـجایتحا  دودـح  رد  ییانـشآ  يارب  یلو  تسین  یفاـک  یـسیلگنا  ناـبز  لـماک  يریگداـی  يارب  رادـقم  نیا 

هب جراخ  زا  هک  ینارفاسم  اب  دروخرب  رد  دـنکیم ، ناملآ  جراخ  هب  هک  ییاـهترفاسم  رد  هکنیا  يارب  دریگب ؟ داـی  یـسیلگنا  دـیاب  یناـملآ 
ار تاطابترا  كرتشم ، نابز  کی  هب  ییانـشآ  اریز  دـنک  کمک  وا  هب  ایند  مدرم  ریاس  اب  طابترا  سامت و  رد  یلک  روط  هب  دـنیآیم و  ناملآ 

. دیازفایم طابترا  نازیم  رب  دنکیم و  ناسآ  هداس و 
یلمع يرکف و  دـنویپ  هب  كرتشم  نابز  کی  اریز  دریگب . دای  یبرع  نابز  دراد  جایتحا  ناملـسم  درف  کی  هک  تسا  يداـع  بلطم  نیا  سپ 

زامن رد  مهم  هلئـسم  دـینک . هجوت  ناملآ  رد  دـیع  زامن  هعمج و  زامن  نیمه  هب  هنومن  يارب  دـنکیم . یناوارف  کمک  رگیدـکی  اب  ناناملـسم 
یگدـنز هب  طوبرم  يراج  لئاسم  مالـسا و  میلاعت  هراـبرد  نارازگزاـمن  يارب  ماـما  ینارنخـس  ینعی  هبطخ  تسا . هبطخ  دـیع  زاـمن  هعمج و 

ار ماما  ینارنخـس  هک  دـننادب  یبرع  هزادـنا  نیا  لقاال  نارازگزامن  همه  رگا  الاح  دـنمهفب . نارازگزاـمن  دـیاب  ار  ینارنخـس  نیا  ناناملـسم .
هنالاس هرگنک  نیمه  هب  دوشیم ! لکـشم  بلطم  ردقچ  روطچ ؟ دنـشابن  انـشآ  نابز  کی  هب  همه  رگا  اما  دـیآیمن . شیپ  یلکـشم  دـنمهفب 

انشآ یبرع  نابز  هب  دنتسه  انـشآ  هسنارف  ای  یـسیلگنا  یناملآ ، نابز  هب  هک  هزادنا  نامه  هب  ناگدننکتکرـش  همه  رگا  دینک . هجوت  هیداحتا 
. روطنیمه مه  رگید  یمالسا  ياههرگنک  رد  دشیم ! رترثؤم  رتناسآ و  راک  ردقچ  دندوب 

رد یلو  یملع . یلیصحت و  جایتحا  هاگ  تسا و  یلغش  جایتحا  هاگ  يردام ، نابز  زا  ریغ  رگید ، نابز  کی  نتفرگ  ارف  يارب  صاخشا  هزیگنا 
ناناملـسم نایم  یعامتجا  يرکف و  طباور  لیهـست  نآ  تسه و  يرتیـساسا  ةزیگنا  ناناملـسم  نایم  كرتشم  ناـبز  کـی  نتفرگ  داـی  دروم 

رد یعامتجا  یملع و  یگتـسبمه  یتدـیقع و  يرکف و  دـنویپ  نآ ، وترپ  رد  تسام و  یمالـسا  تابجاو  نیرتگرزب  زا  یکی  هک  تسا  ناهج 
یملع و تزع  اب  دنمورین و  گرزب و  دحاو  کی  تروص  هب  ار  نانآ  دوشیم و  رتمکحم  ناناملسم  نایم  هریغ  داصتقا و  تسایـس ، گنهرف ،
درادرب و ار  مدـق  نیا  دوخ  تیلاعف  هزوح  رد  دـناوتیم  اپورا  رد  ناملـسم  نایوجـشناد  هیداـحتا  دروآیمرد . اـیند  رد  يداـصتقا  یـسایس و 

دای یبرع  نابز  دنلیام  هک  یناناملـسم  همه  اهنآ و  رایتخا  رد  ناگیار  ياهسالک  دنک و  قیوشت  یبرع  نابز  نتفرگ  دای  هب  ار  دوخ  ياضعا 
. دنک مادقا  راک  نیا  هب  تصرف  نیلوا  رد  زین  گروبماه  یمالسا  زکرم  مراودیما  دهد . رارق  دنریگب 

تیلم 2 ـ

، یتسود هفطاع  یگیاسمه ، هفطاع  يدنواشیوخ ، هفطاع  یگداوناخ ، هفطاع  دریگیم . دوخ  هب  ینوگانوگ  ياهگنر  رشب  یعامتجا  هفطاع 
یمالـسا تاعلاطم  رد  هک  اجنآ  ات  یناویح و . ... هفطاع  ینید ، هفطاع  یلم ، هفطاع  يرگيرهـشمه ، هفطاع  یلحم ، هفطاـع  یفنـص ، هفطاـع 
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هکنیا طرـش  هب  مه  نآ  تسا ، هدرمـش  مرتحم  ار  اهنآ  زا  یـضعب  طقف  یعامتجا ، هفطاع  ِنوگانوگ  لاکـشا  نیا  نایم  زا  مالـسا  ماهتفاـیرد ،
، تاناویح زا  تیامح  زورما  حالطـصا  هب  هدـنز و  تادوجوم  رب  محرت  ینعی  یناویح ، هفطاع  دوش . تاعارم  دوخ  ياج  رد  کـی  ره  دودـح 
يدـنواشیوخ و هفطاع  یگیاسمه ، هفطاع  تقافر ، یتسود و  هفطاع  یمالـسا ، يردارب  ینید و  هفطاع  اهناسنا ، رب  محرت  یناـسنا و  هفطاـع 
رتمهم و همه  زا  مالـسا  رظن  زا  هچنآ  هفطاع ، دـنچ  نیا  نایم  زا  نادـنزرف . ردام و  ردـپ ، لباقتم  یتسود  یگداوناخ و  هفطاع  ماـحرا و  هلص 

. تسا ینید  هفطاع  تسا ، یسایس  یندم و  كرتشم  قوقح  یعامتجا و  تدحو  یساسا  روحم 
. نوُمَحُْرت ْمُکلَعل  َهللااوقَّتا  َو  ْمُْکیَوَخَا  َْنَیب  ْاوُِحلصَأَف  ٌةَوِخا  َنونمؤملا  امنا  : » دیوگیم دناوخیم و  رگیدکی  ردارب  ار  ناناملـسم  ًاحیرـص  نآرق 

رارق تمحر  لومشم  هک  دشاب  دیرادهگن ، ار  ادخ  بناج  دینک و  رارقرب  حلـص  دوخ  ردارب  ود  نایم  نیاربانب  دنردارب ، مه  اب  همه  ناناملـسم 
دیریگ ».

ینعم نآ  هب  تیلم  تسا . هدرک  نغدـق  دوخ  گرزب  تما  لـخاد  رد  ار  یلم  رورغ  ياهلیبـق و  یموق و  رخاـفت  عوـن  ره  تحارـص  اـب  مالـسا 
دوشیم و حرطم  رگید  فرط  زا  تلم  ره  یندـم  یـسایس و  قوقح  رد  فرط و  کـی  زا  لـلملانیب  قوقح  رد  زورما  هک  ینوناـق  یمـسر و 

يارب هن  مالـسا ، گرزب  تما  يارب  یلو  تسه  حرطم  لـماک  تروص  هب  زین  مالـسا  رد  دریگیم  رارق  قوقح  نیناوق و  زا  يرایـسب  عوـضوم 
هچ یندم ، یسایس و  قوقح  همه  روحم  هک  درادیم  مالعا  تحارص  لامک  اب  ادخ  لوسر  تنس  ادخ و  باتک  اهنیا . ریاظن  لیابق و  ماوقا و 
ره زا  ار ، ناملـسم  کی  درادن  قح  یلحم  تموکح  چیه  تسا . مالـسا  طقف  یلخاد ، تسایـس  نادیم  رد  هچ  یجراخ و  تسایـس  نادیم  رد 
رد تسوا و  نطو  دورب  مالسا  نیمزرس  زا  اج  ره  هب  ناملسم  دروآ . رامـشهب  هناگیب  دوخ  یلحم  تموکح  ورملق  رد  دشاب ، هک  ملاع  ياجک 

قطانم رد  يزنودـنا  ای  هیکرت  ای  ناتـسکاپ  ای  رـصم  ای  هیروس  ای  قارع  ای  ناریا  لها  ناملـسم  رفن  کی  اب  هک  عضو  نیا  تسین . هناـگیب  اـجنآ 
رد یلحم  تموکح  هک  تسا  نیا  لثم  تسرد  نیا  تسا . مالـسا  میلاعت  صن  فالخرب  کش  نودب  دوشب  راتفر  هناگیب  کی  نوچ  یمالـسا 

. دـنک راتفر  هناگیب  نوچمه  ریمزا  لها  كرت  کی  اب  اراکنآ  رد  بلح و  لها  يروس  کی  اب  قشمد  رد  نادـمه و  لها  یناریا  کی  اب  زاریش 
نینچ اراـکنآ  یلحم  تموکح  هب  هیکرت  نیناوق  قشمد و  یلحم  تموکح  هب  هیروس  نیناوـق  زاریـش و  یلحم  تموـکح  هب  ناریا  نیناوـق  اـیآ 

. روطنیمه زین  مالسا  نیناوق  زگره ! دهدیم ؟ ياهزاجا 
رد دوخ  مهس  هب  یمالسا  لدتسم  تایرشن  شخپ  اب  ای  اهرانیمس  لیکشت  اب  تین  صولخ  اب  دناوتیم  اپورا  رد  یمالسا  نایوجـشناد  هیداحتا 

رثؤم دوخ  هعماج  هرادا  رد  کی  ره  رگید  لاس  دـنچ  کـش  نودـب  هک  اـم ، ياههدرکلیـصحت  هورگ  نیا  لـقاال  اـت  دـنک  شـالت  هنیمز  نیا 
کی نوچ  ناملـسم  کی  اب  زگره  دنهدن  هزاجا  دوخ  ریثأت  ذوفن و  نادیم  رد  ًادعب  دنروایب و  نامیا  یمالـسا  یلاع  ةدیا  نیا  هب  دوب ، دنهاوخ 

. دوش راتفر  هناگیب 

یمالک یهقف و  بهاذم  3 ـ

؛ هقف رد  اـهنآ  نیرتـفورعم  هک  دـننکیم  يوریپ  يددـعتم  یمـالک  یهقف و  بهاذـم  زا  ناناملـسم  هک  تسا  ریذـپانراکنا  تیعقاو  کـی  نـیا 
. تسا یعیش  رظن  کی  هب  یلزتعم و  يرعشا و  مالک ؛ رد  يدیز و  یلبنح و  یکلام ، يرفعج ، یعفاش ، یفنح ،

نآ وریپ  نونکاـت  هک  یبهذـم  ندرک  اـهر  بهاذـم و  نیا  زا  یکی  يوریپ  هب  ار  ناناملـسم  همه  میناوتب  اـم  هک  دـسریم  رظن  هب  دـیعب  رایـسب 
. هن ار  همه  یلو  میناشکب  راک  نیا  هب  ار  رتشیب  ای  رفن  نویلیم  کی  ای  رازه  ای  دص  تسا  نکمم  میناشکب . دناهدوب 

ررکم براجت  میروآرد . ياهزات  بهذـم  هب  ار  همه  میراذـگب و  وس  کـی  هب  ار  دوجوم  بهاذـم  همه  هک  دـسریمن  رظن  هب  یلمع  مه  نیا 
اهنت هن  دـننک  لح  تروص  نیا  هب  ار  یمالک  یهقف و  بهاذـم  رد  فالتخا  لکـشم  هک  دـناهداتفا  رکف  نیا  هب  تقو  ره  هک  تسا  هداد  ناشن 

. دناهدوزفا یلبق  بهاذم  رب  یبهذم  تقیقح ، رد  هدرک و  رتعیسو  رتدیدش و  ار  فالتخا  هکلب  دناهدشن  قفوم 
بیرقتلاراد  » ام نامز  رد  هدوب و  مالسا  گرزب  ياملع  زا  يرایسب  هجوت  دروم  زابرید  زا  هک  تسا  نامه  لکـشم  نیا  يارب  یـساسا  لح  هار 

اپورا رد  نایوجشناد  یمالسا  ياهنمجنا  www.Ghaemiyeh.comهیداحتا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 72زکرم  هحفص 14 

http://www.ghaemiyeh.com


نیا تسا . هدروآ  تسد  هب  هنیمز  نیا  رد  مه  ییاهتیقفوم  شیبومک  قحلاو  هداد  رارق  دوخ  تیلاعف  روحم  ار  نآ  هیمالـسالا » بهاذملانیب 
دقتعم مالـسا  راوگرزب  ربمغیپ  وا و  ناربمغیپ  تّوبن  اتکی و  يادـخ  هب  هک  ناملـسم  ره  تنـس ، باتک و  صن  قبط  رب  هک  تسا  نیا  لـح ، هار 

زا مالـسا  مّلـسم  میلاعت  هب  دسانـشب و  دوخ  لمع  هدیقع و  ساسا  دریذپب و  ارچونوچیب  ار  (ص ) ادخ لوسر  تنـس  ادـخ و  باتک  دـشاب و 
هّمئا اب  هزرابم  لدـع و  هّمئا  زا  تعاطا  (ص ،) ادـخ لوسر  نادـناخ  یتسود  داهج ، جـح ، تاکز ، هزور ، زامن ، لاـمعا ، يازج  داـعم و  لـیبق 

تسا و مالسا  تما  یمسر  وضع  ناملـسم و  یـصخش  نینچ  دشاب ، دقتعم  رکنمزایهن و ... فورعمهبرما و  مالـسا ، نیمزرـس  زا  عافد  روج ،
دیابن زگره  تسا  نوگانوگ  لماوع  للع و  عبات  تنـس و  باتک و  زا  بلاطم  طابنتـسا  زرط  هب  طوبرم  هک  رگید  ياـههبنج  رد  رظنفـالتخا 

ناملـسمریغ مالـسا و  زا  جراخ  ار  يرگید  کی  ره  دـننک و  ریفکت  ار  رگیدـکی  نوگانوگ ، یمالک  ای  یهقف  ءارآ  ناـبحاص  هک  دوش  ببس 
. دنرامشب

ماهدناوخ ناملسم  نارهاوخ  ناردارب و  عماجم  رد  ررکم  نونکات  هک  ار  تیاور  نیا  یماما  هدزاود  هعیش  ناملسم  کی  ناونع  هب  دیهد  هزاجا 
. دناهتفگ هچ  هنیمز  نیا  رد  هیرشع  ینثا  هعیش  همئا  دوش  مولعم  ات  مناوخب  زین  اجنیا 

، تسا هیماما  ثیدـح  عماوج  نیرتمهم  زا  یفاک ،» لوصا   » باتک بحاص  هعیـش و  گرزب  ناثدـحم  زا  یکی  هک  ینیلک » بوقعی  نبدـمحم  »
نینچ مالـسلا ـ  هیلع  قداص ـ  رفعج  ماما  نارازگراک  زا  یکی  زا  یفاک ، لوصا  باـتک  رفک » ناـمیا و   » تمـسق زا  ناـمیا  تاـجرد  باـب  رد 

: دنکیم تیاور 
رد نم  رتسب  میتشگرب . هاـگماش  داتـسرف . يراـک  لاـبند  هب  ار  ناتـسود  زا  یهورگ  نم و  دوب . هریح  رد  (ع ،) قداـص ماـما  ینعی  هللادـبعوبا ، »
هب مالـسلا ـ  هیلع  قداص ـ  ماـما  تقو  نیمه  رد  متخادـنا . رتسب  رد  ار  دوخ  وسکـی  نم  میدوب و  هتـسخ  میدوب . هدرک  لزنم  هک  دوب  ییارس 

نایرج درک . لاؤس  دوب  هداتسرف  نآ  لابند  هب  ارم  هک  يراک  ةرابرد  تسشن و  رتسب  يالاب  رب  مه  ماما  متسشن . متـساخرب و  نم  دمآ . ام  غارس 
میتسه رازیب  هدع  نیا  زا  ام  موش ! تیادـف  متفگ : نم  دـمآ . نایم  هب  هدـع  کی  تبحـص  دـعب  تفگ . ساپـس  ار  ادـخ  ماما  مداد . شرازگ  ار 

اهنآ تفگ : ماما  دنتـسین . دیتسه ـ  قداص  ماما  هک  امـش ـ  تماما  هب  دقتعم  تسین و  یکی  ام  اب  تماما »  » هلئـسم دروم  رد  اهنآ  هدیقع  نوچ 
! هلب متفگ : دیرازیب !؟ اهنآ  زا  امش  تقو  نآ  تسین ، یکی  تماما  دروم  رد  امـش  اب  اهنآ  ةدیقع  یلو  دنتـسه  ربمغیپ ، نادناخ  ام ، رادتـسود 
: متفگ میشاب ؟ رازیب  امش  زا  لیلد  نیا  هب  ام  تسا  راوازس  ایآ  تسین ؛ امـش  شیپ  هک  تسه  ياهیلاع ) فراعم   ) ییاهزیچ مه  ام  شیپ  تفگ :
ار ام  تهج  نیا  هب  ادـخ  هک  ینکیم  رکف  اـیآ  تسین ؛ اـم  شیپ  هک  تسه  یهلا ) ياـهملع   ) ییاـهزیچ ادـخ  شیپ  تفگ : هن . موش ! تیادـف 

رازیب اهنآ  زا  دـیرادب و  تسود  ار  اهنآ  تفگ : مینک ؟ هچ  ام  ییوگیم  لاح  هن . مسق ، ادـخ  هب  موش ! تیادـف  متفگ : تسا ؟ هدرک  دورطم 
، مهس هس  یناسک  ، مهس ود  یناسک  دنراد ، مهس  کی  تفرعم  نامیا و  زا  هک  دنتسه  یناسک  اهناملـسم  نایم  رد  دیریگن . ییادج  دیـشابن و 
لمع و نامیا و  رد  لامک  زا   “ هچنآ تسین  هتـسیاش  مهـس . تفه  یناسک  مهـس و  شـش  یناسک  مهـس ، جـنپ  یناسک  مهـس ، راهچ  یناـسک 

هچنآ هن  مهس ، ود  بحاص  رب  تسا  مهس  هس  بحاص  رد  هچنآ  هن  دوش ؛ لیمحت  مهس  کی  بحاص  رب  تسا  مهـس  ود  بحاص  رد  تفرعم ”
شش بحاص  رد  هچنآ  هن  مهس ، راهچ  بحاص  رب  تسا  مهس  جنپ  بحاص  رد  هچنآ  هن  مهس ، هس  بحاص  رب  تسا  مهس  راهچ  بحاص  رد 

مهس ». شش  بحاص  رب  تسا  مهس  تفه  بحاص  رد  هچنآ  هن  مهس و  جنپ  بحاص  رب  تسا  مهس 
. منکیم رظنفرص  نآ  لقن  زا  راصتخا  يارب  هک  هدمآ  مه  یلصفم  لاثم  تیاور  رد  دعب 

یلحم ننس  تاداع و  سابل ، 4 ـ 

تاداع و رظن  زا  یتح  ناناملـسم  ات  هدروآ  صاخ  ياهتنـس  میلاـعت و  نآ  ننـس  بادآ و  یگدـنز و  نوئـش  زا  يرایـسب  يارب  دوخ  مالـسا 
یعیبط تایضتقم  ای  یثوروم  تاداع  مکح  هب  زاب  هقطنم  ره  ناناملـسم  یلو  دنوش  کیدزن  مه  هب  دننامه و  رتشیب  هچره  زین  یگدنز  بادآ 
تاداع یلحم ، ياـهنشج  فلتخم ، یلحم  ياـهسابل  اـهنآ  ناـیم  رد  دـنراد و  یـصاخ  یعاـمتجا  يدرف و  بادآ  تاداـع و  ياهقطنم ، و 
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. دوشیم هدید  اهنیا  ریغ  ترفاسم و  گرم ، ای  ّدلوت  جاودزا ، دقع و  مسارم  رد  یصاخ 
نشج رتمامت  هچ  ره  هوکـش  اب  ار  نابرق »  » و رطف »  » دیع ود  صوصخ  هب  یمالـسا ، دایعا  ناهج ، ناناملـسم  همه  تسا  مزال  هک  تسین  کش 

دنسانشب و هدرمش  مارح  ای  هدرک  دنسپان  مالسا  هچنآ  دنراذگب . مارتحا  اهنآ  هب  دنسانشب و  هدرک  شرافس  مالسا  هک  ار  ییاهتنس  دنریگب .
نکمم ناناملسم  همه  نایم  لماک  یتخاونکی  اما  دنشاب  ناسکی  مه  اب  همه  دیاب  یگدنز  تافیرشت  مسارم و  هنوگنیا  رد  دنرامشب . دنـسپان 

رد دروخن . درد  هب  ًالوصا  ریـسمرگ  تشد  رد  یگدـنز  يارب  اسب  هچ  تسا  بسانم  ریـسدرس  ای  یناتـسهوک  قطانم  يارب  هک  یـسابل  تسین .
ار راهب  لوا  زور  اج  کی  رد  رگا  یلو  تسا ، رتهب  دشاب  رتشیب  ناناملسم  يدننامه  یگنهامه و  هچ  ره  هتبلا  رگید  یلحم  تاداع  اهنشج و 

باسح هب  هن  دراذگ  یلحم  تاداع  باسح  هب  ار  نآ  دیاب  ار ، يرمق  لاس  لوا  زور  رگید  ياج  رد  دـنریگب و  نشج  لاس  لوا  زور  ناونع  هب 
. نید

ياههمانرب دوخ ، ياضعا  هب  یمالـسا  فلتخم  دالب  یلحم  ياهتنـس  تاداع و  ندناسانـش  يارب  دـناوتیم  اـپورا  رد  نایوجـشناد  هیداـحتا 
تاداع زا  کی  ره  أشنم  هرابرد  حیـضوت  ملیف و  ای  زاید  یگنر و  ریواصت  اب  هارمه  دنتـسم  ياهینارنخـس  داریا  اب  دنک و  ارجا  هیهت و  یبلاج 

. دنک يریگولج  هنیمز  نیا  رد  مهافتءوس  ای  ییادج  عون  ره  شیادیپ  زا  اهنآ  هرابرد  مالسا  رظن  یلحم و 

ياهقطنم یلحم و  ياهتسایس  5 ـ

رد یتح  كرتشم  حـلاصم  عفانم و  تسا . یـسایس  يداصتقا و  كرتشم  حـلاصم  عفانم و  یعاـمتجا ، یگتـسبمه  لـماوع  نیرترثؤم  زا  یکی 
، دـشابن درف  هب  رـصحنم  لماع  رگا  اهتلم ، لیکـشت  رد  تسا و  يرثؤم  لـماع  زین  اـهتلم  لیکـشت  رد  ياهلیبق و  یگداوناـخ و  یگتـسبمه 
هک تسا  نیا  ناملسم  ره  یمالـسا  ینید و  مهم  فیاظو  زا  یکی  دیوگیم  مالـسا  بلطم ، نیا  تیمها  هب  هجوت  اب  تسه . لوا  هجرد  لماع 

یگدنز يروط  ینعی ، دنادب ؛ کیرش  ناهج  ناناملسم  همه  اب  یعامتجا  تحلصم  یلک  روط  هب  یسایس و  يداصتقا و  تحلـصم  رد  ار  دوخ 
. دشاب هتسباو  ناهج  ناناملسم  همه  یعامتجا  حلاصم  هب  وا  یعامتجا  حلاصم  یتسار  هک  دنک 

هدرک تافو  يرجه  لاس 329  رد  هک  ینیلک ، بوقعی  نب  دـمحم  فیلأت  یفاک  باتک  زا  زاب  دیاهدینـش  امـش  همه  دـیاش  هک  ار  تیاور  نیا 
: منکیم لقن  تسا ،

زا تسا . هدرک  لقن  تیاور  نیدـنچ  نانآ ، يارب  یهاوخریخ  يزوسلد و  ناناملـسم و  روما  هب  مامتها  باـب  رفک ، ناـمیا و  شخب  رد  ینیلک 
( : (ص مرکا ربمغیپ  زا  (ع ) قداص رفعج  ماما  زا  ریز  تیاور  هلمج ،

«. ٍِملْسُِمب ْسیَلَف  ُْهبُِجی  مَلَف  نیملسُْمَلل  ای  يداُنی  ًالُجَر  َعِمَس  ْنَم  مُْهنِم و  َْسیَلَف  نیملسملا  رومِاب  ُّمَتْهَیال  َحَبْصَا  ْنَم  »
دنزیم و گناب  هک  دونشب  ار  يدرم  يادص  سک  ره  تسین و  اهناملسم  زا  دشابن  ناناملسم  هب  طوبرم  ياهراک  رکف  هب  دادماب  زا  سک  ره 

.« تسین ناملسم  دسرن ، شراک  هب  دهدن و  خساپ  وا  هب  دناوخیم و  کمک  هب  ار  اهنآ  و  ناناملسم ! يا  دیوگیم 
ار ناناملسم  میرک  نآرق  دنک ؟ نایب  یعامتجا  حلاصم  رد  ار  ناهج  ناناملسم  ۀمه  تکرش  هک  دیـسانشیم  نیا  زا  رتاسر  رتهب و  یترابع  ایآ 

همه اب  یعامتجا  ياهنامیپ  اهدادرارق و  هلسلس  کی  لوبق  اب  هارمه  دوخهبدوخ  مالسا  لوبق  ینعی  درمشیم ؛ رگیدکی  ءایلوا »  » یلک روط  هب 
حلاصم هب  دوخهبدوخ  ناملـسم  ره  یعامتجا  یلکروط  هب  يداصتقا و  یـسایس و  یمومع  حـلاصم  اهنآ  قبط  رب  هک  تسا  ناهج  ناناملـسم 

هب ایند و  هشوگ  چیه  رد  یناملـسم  هورگ  ای  درف  چیه  دوشیم . هتـسباو  ناهج  ناناملـسم  همه  یعامتجا  یلک  روط  هب  يداصتقا و  یـسایس و 
نارگید یعامتجا  یلکروط  هب  يداصتقا و  یـسایس و  حلاصم  هب  تبـسن  دشیدنیب و  دوخ  یعامتجا  حلاصم  هب  طقف  درادـن  قح  ناونع  چـیه 

هب هیبش  يزیچ  ای  كرتشم  یمالـسا  تموکح  کی  ناهج  ناناملـسم  همه  هک  تسا  نآ  یمالـسا  میلعت  نیا  ییاهن  هجیتن  دـنامب . تواـفتیب 
، یللملانیب یجراخ و  رظن  زا  هچ  یلخاد و  رظن  زا  هچ  هک  دنشاب  هتشاد  هدومرف ،  میکح  ياهمساب و  هن  یعقاو ، نویساردف  کی  لیبق  زا  نآ ،

تـسایس تحلـصم و  عون  ره  هک  اجنآ  ات  دـشاب  اهنآ  همه  یعامتجا  یلکروطهب  یـسایس و  يداـصتقا و  حـلاصم  ناـبهگن  ناـسکی  روط  هب 
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. دریگ رارق  مود  هجرد  رد  مالسا  تما  تسایس  حلاصم و  هب  تبسن  هطقن  ره  رد  یلحم 
هشوگ و رد  هک  ییاهتلود  میرادـن . غارـس  یمالـسا  دالب  رـسارس  رد  ار  یتموکح  نینچ  ام  زورما  هک  درک  فارتعا  دـیاب  فسأت  لامک  اـب 
یلم و هچ  دنشاب  یلم  دض  هچ  دناهتفرگ ، تسد  رد  ار  نآ  نانکاس  مالـسا و  گرزب  نیمزرـس  زا  تمـسق  کی  تاردقم  مالـسا  ناهج  رانک 
، دراد مزیلانویـسان » ، » ینعی تیلم ؛ گنر  ًابلاغ  تسه  هقطنم  ره  رد  هک  زین  یعامتجا  ياهتضهن  دنوریم . رگید  یهار  رد  همه  دنبمین ، هچ 

. میدومن زاب  ار  نآ  طلغ  حیحص و  ینعم  تیلم  ثحب  رد  هک  یمزیلانویسان  نامه 
یعامتجا تاردـقم  رب  داضتم  یهاگ  نوگانوگ و  ياهقطنم  یلحم و  ياهتسایـس  یمالـسا ، كرتشم  تسایـس  کی  ياج  هب  بیترت  نیا  هب 

یسایس و يدام ، يونعم و  لکشت  زا  يریگولج  طابترا و  فعض  رد  لماع  نیرترثؤم  تروص  هب  عضو  نیا  هتفای و  طلـست  ناهج  ناناملـسم 
. تسا هدمآرد  اهنآ  یعامتجا  یلک  روط  هب  يداصتقا و 

مالسا و گرزب  تما  قوقح  زا  عافد  رظن  زا  مالسا  هک  یفیاظو  هب  دنهاوخیم  یتسار  هب  هک  ار  ناملسم  ناناوج  زا  يرایـسب  یتح  عضو  نیا 
یتموکح رگا  تسا . هدرک  ینادرگرس  راچد  دننک ، لمع  هدراذگ  اهنآ  هدهع  رب  ناهج  ناناملـسم  یعامتجا  عضو  دوبهب  هار  رد  شـشوک 

هنامیمص دوخ  ورملق  حلاصم  هار  رد  هک  یتموکح  ینعی ، دشاب ؛ یلم  تموکح  کی  زورما  حالطصا  هب  هدمآ و  راکرس  اهنآ  هقطنم  رد  هک 
هچ دسانـشیمن ، ناهج  ناناملـسم  رگید  حـلاصم  لوئـسم  ار  دوخ  یلو  تسه  زین  شیوخ  ورملق  نانکاس  تیرثکا  لوبق  دروم  دـشوکیم و 
ایآ دننکن ؛ يراکمه  لقاال  ای  دننک  هزرابم  رگا  هزرابم ؟ هن  يراکمه و  هن  ینعی  دـننامب  توافتیب  ای  دـننک  هزرابم  ای  يراکمه  وا  اب  دـننک ؟
نیا دـنعلبب ، ار  همه  ات  هدرک  زاب  نهد  تاحیلـست  تازیهجت و  عاونا  اب  درز ، هایـس و  خرـس و  يرامعتـسا  ياهتسایـس  هک  زورما  ياـیند  رد 

دوخ و يورین  اهنآ  رگا  دوشیمن ؟ ماـمت  اهتسایـس  نیا  دوس  هب  دـنهاوخب ، ناـشدوخ  هکنآ  نودـب  اـهنآ ، ندرکن  يراـکمه  اـی  هزراـبم 
ار دوخ  طقف  هک  یلحم  تموکح  کی  لقاال  ای  یمالسا ، یناهج  تموکح  کی  ندروآ  دوجو  هب  هار  رد  دنشکب و  رانک  ار  دوخ  نارکفمه 

قباطم دناهتفر  یهار  یمالسا  يروئت  رظن  زا  دنزادنا  راک  هب  دسانشب ، مالسا  ناهج  حلاصم  لوئـسم  هکلب  دنادن  دوخ  ورملق  حلاصم  لوئـسم 
ار ناناوج  نیا  میراد  لمع  رکف و  زرط  نیا  هرابرد  کیدزن  ۀتـشذگ  رد  ای  ام  نامز  رد  هک  یبراجت  روطچ ؟ یلمع  رظن  زا  اما  مالـسا ، میلاعت 

. تسا هدیناشک  فده  نیا  يوس  هب  رتیلمع  رتنئمطم و  یهار  نتفای  لابند  هب  تسا و  هدرک  دیدرت  راچد  حرط ، نیا  يارجا  تیلباق  رد 
تموکح نیا  اب  هزرابم  رد  اریز  دوشیم . نادنچ  ود  ناناوج  نیا  لکـشم  دشاب ، یلم  دض  تسا  راکرـس  اهنآ  ۀـقطنم  رد  هک  یتموکح  رگا 

ًابلاغ اهتموکح ، هنوگنیا  ربارب  رد  یلو  دـنگنجب . نآ  اب  دـیاب  هکلب  دـننک  يراکمه  نآ  اب  دـیابن  اهنت  هن  هک  دـننادیم  دـنرادن و  يدـیدرت 
رب هن  تسا  اهنیا  ریاظن  یناتسکاپ و  یکرت ، یناریا ، یبرع ، لیبق  زا  یلحم ، مزیلانویـسان  هیاپ  رب  هک  دراد  دوجو  ياهقطنم  یلم ـ  ياهتضهن 

. مالسا تما  حلاصم  مالسا و  يانبم 
ایآ دننک ؟ هچ  تسه  مه  رامعتسا  لماع  اسب  هچ  دنکیم و  تموکح  روز  هب  اهنآ  رب  هک  یلم  دض  تموکح  اب  هزرابم  رد  ناناوج  نیا  الاح 
هچ ات  هیاپ و  هچ  رب  یلم  ياههتسد  اب  دنهد  لیکشت  یلقتسم  هتسد  رگا  و  دنهد ؟ لیکشت  یلقتسم  هتـسد  دوخ  ای  دندنویپب  نیّیلم  فوفـص  هب 

تموکح کی  اب  نازرابم  فوفـص  نایم  ییادج  فاکـش و  عون  ره  هک  تسا  نیا  مّلـسم  ردق  دـننک ؟ يراکمه  یطیارـش  هچ  تحت  دـح و 
. دسرن رمث  هب  ًالصا  ای  دسر  رمث  هب  رید  هزرابم  هک  دوشیم  ببس  یلمدض 

نیا دـناوتیمن  دوخهبدوخ  درادـن و  یحیحـص  یمالـسا  هیاـم  هیاـپ و  بلغا ، زین  ياهقطنم  یلم ـ  ياـهتضهن  رد  دوـجوم  ياهيژولوئدـیا 
رد دوخهبدوخ  عضو  نیا  دنک . بلج  دوخ  هب  دننک ، هزرابم  حیحـص  یمالـسا  يژولوئدیا  کی  ساسا  رب  دنهاوخیم  هک  ار  نامیااب  ناناوج 

تازرابم رد  تکرش  هب  دنمهقالع  نیدتم و  ناناوج  زا  يرایسب  مه  هدروآ و  دوجو  هب  یفعضهطقن  قطانم ، نیا  رد  دوجوم  یلم  ياهتضهن 
. تسا هدرک  نادرگرس  ار  یعامتجا 

تکرـش هفیظو و  ماجنا  هار  هک  دوش  ادیپ  رکف  نیا  هدنزرا  ناناوج  زا  یهورگ  رد  هک  تسا  هدش  نیا  اهاج  زا  يرایـسب  رد  عضو  نیا  ۀـجیتن 
يوزنم ار  اهنآ  ًالمع  تسا ـ  رضم  رایسب  دنک  ادیپ  عویـش  رگا  هک  رکف ـ  زرط  نیا  تسا و  هتـسب  اهنآ  يور  هب  دادیب  ملظ و  هیلع  هزرابم  رد 
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عون کی  رثکادح  ای  یگداوناخ و  ًانایحا  یصخش و  یگدنز  هب  هدیشک و  تسد  یـسایس  تیلاعف  عون  ره  زا  اهنیا  تسا . هدرک  ریگهرانک  و 
. تسا اهنآ  یلخاد  يدایا  نارگرامعتسا و  هاوخلد  قفاوم  دوخ  نیا  دناهتخادرپ و  هداس  یعامتجا  تمدخ 

افیا دناوتیم  یشقن  هچ  دراد و  هدهع  رب  ياهفیظو  هچ  لکشم  نیا  ّلح  رد  اپورا  رد  ناملسم  نایوجـشناد  هیداحتا  مینادب  میهاوخیم  کنیا 
هیکت نآ  رب  ناملـسم  ناناوج  هنوگنیا  هک  دریگ  هدهع  رب  لکـشتم  دنمورین و  لاّعف و  ینغ و  یـسایس  يربهر  عون  کی  دناوتیم  ایآ  دـنک ؟

دنناسرب رمث  هب  ار  نآ  دننک و  تکرش  یمالسا  گرزب  تضهن  کی  نتخاس  راک  رد  هیداحتا  ییارجا  يژولوئدیا و  يربهر  وترپ  رد  دننک و 
؟ دنربب شیپ  هجیتن  يوس  هب  لقاال  ای 

ییوجـشناد هیداحتا  کی  زا  ًالوصا  میوگیم  دیـسرپب ، نم  زا  رگا  یلو  دنهدب . باوج  نآ  هب  دـیاب  هیداحتا  نالوئـسم  هک  تسا  یلاؤس  نیا 
هب هدومزآراک و  هدیزرو ، یهورگ  ای  درف  راک  یـسایس ، یعامتجا ـ  تضهن  کی  ییارجا  یکیژولوئدیا و  يربهر  دوریمن . يراظتنا  نینچ 

تـضهن کی  هب  طوبرم  ییارجا  یکیژولوئدیا و  لئاسم  یملع  یـسررب  هعلاطم و  فرـص  ار  دوخ  یگدنز  زا  اهلاس  هک  تسا  هدیـسر  رمث 
صاخ یگدیچیپ  عّونت و  هعـسوت و  اب  هک  زورما  يایند  رد  صوصخب  دـشاب . هتخودـنا  یبراجت  زین  دوخ  هدرک و  یعامتجا  عیـسو  گرزب و 

ره زا  دـشاب و  هک  ره  وجـشناد ، هک  یتروص  رد  تسا . مزال  یناوارف  یلمع  یملع و  هیامرـس  يربهر ، نینچ  کـی  يارب  یعاـمتجا ، لـئاسم 
مولع نایوجـشناد  يانثتـسا  هب  تسا و  نتخودنا  هبرجت  زاغآ  رد  ندناوخ و  سرد  هار  ۀنایم  رد  دشاب ، دادعتـسا  اب  مه  ردق  ره  دـشاب و  اجک 

تاعالطا تعـسو  رب  دـنکیم ، لیـصحت  رگید  یـصاصتخا  ینف و  یملع و  ياههتـشر  رد  هک  وا  تاعلاطم  يداـصتقا ، یناور و  یعاـمتجا و 
اما تساجیب . یعقوت  ییوجـشناد  هورگ  کی  زا  یعامتجا  گرزب  تضهن  کی  یلاع  يربهر  عقوت  نیاربانب ، دیازفایمن . نادنچ  وا  یعامتجا 

تیوقت رد  دـنناوتیم  ییوجـشناد  ياـههیداحتا  زگره ! تسا ؟ هناـگیب  یعاـمتجا  یلاـع  يربهر  اـب  یّلک  هب  ییوجـشناد  هیداـحتا  کـی  اـیآ 
هلحرم رد  ًاصوصخم  دنـشاب و  هتـشاد  يّرثؤم  شقن  دوشیم  يربهر  عورـش و  هتـسیاش  ناربهر  هلیـسو  هب  هک  یعامتجا  هدـنزرا  ياهتضهن 

ياهنادرگراک ناربهر و  نیا  رب  هوالع  دنـشاب . نآ  ندـیناسر  رمث  هب  رد  يّرثؤم  لماع  تضهن ، کی  یگدـنزاس  هب  کیدزن  اـی  یگدـنزاس 
رتعیرس و دشر  يارب  یبسانتم  ياههمانرب  دنناوتیم  ییوجشناد  ياههیداحتا  نیاربانب ، تساخ . دنهاوخ  رب  نایوجشناد  نیمه  نایم  زا  هدنیآ 

نانادرگراک ناربهر و  نتخاس  رد  دننک و  ارجا  یحارط و  تسه  نایوجشناد  رد  هک  ياهدشنهتخانش  ای  هدش  هتخانش  ياهدادعتـسا  رتلماک 
. روطنیمه زین  اپورا  رد  ناملسم  نایوجشناد  هیداحتا  دنشاب . يرثؤم  هدنزرا و  رایسب  کمک  هدنیآ 

يرایسب رد  یمالـسا  تما  ةدنیآ  ياهنادرگراک  کش  نودب  دنیآیم  اپورا  هب  لیـصحت  يارب  یمالـسا  فلتخم  دالب  زا  زورما  هک  یناناوج 
تاناکما یلحم ، ننس  بادآ و  رکف ، زرط  زا  ییانشآ  نیا  وترپ  رد  دنسانشب و  رتهب  اجنیا  ار  رگیدکی  ناناوج  نیا  رگا  دوب . دنهاوخ  طاقن  زا 

یلاع يژولوئدـیا  کی  هب  نامیا  اب  دـننک و  بسک  يدنتـسم  حورـشم و  تاعالّطا  یمالـسا  فلتخم  دالب  یعامتجا  یعیبط و  تالکـشم  اـی 
مکُح تشگزاـب  زا  سپ  دـندرگ ، زاـب  یمالـسا  دـالب  هـب  یّنف  یملع و  هیامرـس  اـب  هارمه  یگدزبرغ و  تاـفآ  زا  رود  كرتـشم ، یمالـسا 

دنراد و یناوارف  ریثأت  ناهج  ناناملـسم  یعامتجا  یلکروطهب  يداصتقا و  یـسایس و  تدـحو  رد  هک  تشاد  دـنهاوخ  ار  یطابترا  ياههقلح 
، یعامتجا ینید و  ياوقت  يونعم و  شزرا  رظن  زا  هک  دیآ  دوجو  هب  هتـسویپ  مه  هب  يرداک  اهنآ  رگید  نازارطمه  ای  اهنآ  نایم  زا  اسب  هچ 

رظن زا  هرادا ، ارجا و  حرط ، راـکتبا ، تردـق  رظن  زا  یمالـسا ، هدـنزرا  تاـمولعم  رظن  زا  یلاـع ، تمه  رظن  زا  هدارا ، سفن و  تردـق  رظن  زا 
یلاع و تضهن  کی  ییارجا  یکیژولوئدـیا و  يربهر  تیحالـص  یعمج ، هتـسد  راک  يراـکمه و  حور  رظن  زا  یعاـمتجا ، داـمتعا  تیلباـق 

. دنشاب هتشاد  ناناملسم  يادرف  زورما و  ياهيدنمزاین  همه  هب  هجوت  اب  مالسا و  يانبم  رب  مالسا ، تما  يارب  ار  یعامتجا  يورشیپ 
هب تسا ؛ ریدـقت  نایاش  عامتجا ، يراکمه و  هب  اهنآ  توعد  فلتخم و  دالب  نایوجـشناد  اب  رتشیب  هچ  ره  طابترا  هار  رد  هیداحتا  شـشوک 
هک دوـش  مـیظنت  يروـط  نآ  فـلتخم  ياـههمانرب  هیداـحتا و  یلمع  شور  ینعی ، دـشاب ؛ هارمه  زین  شـشک  اـب  شــشوک  نـیا  هـکنیا  طرش 
... هیکرت و ای  یناتسکاپ  ای  یناریا  ای  یبرع  هقطنم  هب  هتسباو  هن  دننک ، ساسحا  ناشدوخ  زا  ار  هیداحتا  ًامومع  اپورا  رد  ناملـسم  نایوجـشناد 
رب دوخ  یناگمه  یمومع و  هبنج  ظفح  هب  دیاب  اپورا  رد  ناملسم  نایوجشناد  هیداحتا  اههقطنم . نیا  رد  صاخ  تسایس  کی  هب  هتسباو  هن  و 
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ماّهتا ددرگ و  رادروخرب  رتشیب  ناملسم  نایوجشناد  یمومع  دامتعا  زا  دوریم  رتشیپ  هچ  ره  هک  يروط  هب  دهد ؛ تیمها  رایسب  مالسا  يانبم 
. دبسچن نآ  هب  صاخ  هقطنم  ای  روشک  ای  صاخ  حانج  ای  تسایس  کی  هب  یگتسباو 

یمالسا ياهنمجنا  هیداحتا  هب  هیصوت  دنچ 

: منکیم بلج  ریز  لئاسم  هب  ار  رگید  دنمهقالع  دارفا  زیزع و  نارهاوخ  ناردارب و  امش  هجوت  روظنم ، نیا  يارب 
. دشاب یمالسا  گرزب  تما  حلاصم  نآ و  میلاعت  مالسا و  هیداحتا ، ياهتیلاعف  همه  رد  لمع  رکف و  يانبریز  ساسا و  هیاپ و  1 ـ

دنبیاپ نامیا ، اب  يدارفا  هک  دوش  تیاعر  مهم  لصا  نیا  هراومه  نآ  فلتخم  ياهنامزاس  رد  هیداحتا  نانادرگراک  ناربهر و  باختنا  رد  2 ـ
. دنشاب هدارا  تردق  راکتبا و  ياراد  لاعف و  تمه ، دنلب  مانشوخ ، تینكاپ و  مالسا ، ماکحا  هب 

فلتخم دـالب  زا  یناـناوج  ناـکمالایتح ، هیداـحتا ، رگید  یتالیکـشت  ياهدـحاو  رد  هچ  يربهر و  رداـک  رد  هچ  هک  دوش  هداد  یبـیترت  3 ـ
دنکیم ظفح  کیدزن  رود و  راظنا  راکفا و  رد  جراخ و  لخاد و  رد  ار  هیداحتا  یمومع  هبنج  مه  هیور  نیا  دنشاب . هتشاد  تکرش  یمالـسا 

تاهج و زا  ندش  رود  صاخ و  تسایس  ای  هقطنم  ای  تهج  کی  هب  هیداحتا  شیارگ  زا  يریگـشیپ  يارب  یلمع  نماض  عون  کی  دوخ  مه  و 
. تسا یمالسا  یمومع  تسایس  رگید و  قطانم 

هک ییاهتسایس  اهتموکح و  ربارب  رد  اهدییأت  ای  اهداقتنا  اههیرشن ، اههباطخ و  لیبق  زا  دوخ  نوگانوگ  ياهتیلاعف  رد  هیداحتا  شور  4 ـ
نازیم یمومع و  شزرا  زا  هنرگو  دبسچن ؛ نآ  هب  یلحم  صاخ  تسایس  کی  هب  یگتـسباو  ۀلـصو  هک  دشاب  يروط  تسه  یمالـسا  دالب  رد 

یمالسا هیداحتا  کی  هبنج  دناوتیمن  رگید  دش و  دهاوخ  هتساک  دوخهبدوخ  اپورا  رد  ناملسم  نایوجـشناد  مومع  يارب  نآ  دامتعا  تیلباق 
هک یـششوک  زا  دادمتـسا  اـب  یـصخش و  هبرجت  قیقحت و  بسحرب  دـنناوتیم  هیداـحتا  ياـضعا  هتبلا  دـشاب . هتـشاد  ار  یلحمریغ  یمومع و 

ار نآ  هک  یعامتجا  تضهن  ره  رد  دـنکیم  مالـسا  يانبم  رب  دوخ  ياضعا  یعاـمتجا  یـسایس و  دـشر  تاـمولعم و  ندرب  ـالاب  رد  هیداـحتا 
هبنج رتشیب  هچ  ره  تسا  رتهب  یعامتجا ، دحاو  کی  ناونع  هب  هیداحتا  دوخ  یلو  دننک  تکرش  دنهدیم  صیخـشت  مالـسا  نیزاوم  اب  قبطنم 

. دنک ظفح  تاهج  همه  رد  ار  دوخ  یمومع 
ار میرک  نآرق  نامرف  دـشاب و  هدیـسر  نآ  تسد  هب  دامتعا  لباق  ذـخأم  زا  هک  دـنک  دامتعا  یبلاطم  هب  اـهشرازگ  راـبخا و  رد  هیداـحتا  5 ـ 
زا زیمآهغلابم  ای  عقاو  فـالخ  ربخ  کـی  هک  دـشاب  هتـشاد  هجوت  هتکن  نیا  هب  هراومه  دـنک و  تیاـعر  عیـسو  تروص  هب  نییبت  موزل  هراـبرد 

تساک . دهاوخ  هیداحتا  دامتعا  تیلباق  رابتعا و 
هعمج تعامج ، زامن  دنک . هدافتسا  ناملسم  نایوجشناد  ندروآ  مهدرگ  ندرک و  سونأم  رد  عورشم  ّرثؤم و  هلیـسو  ره  زا  دیاب  هیداحتا  6 ـ

اـهشزرو و ینف ، تاسـسؤم  زا  دـیدزاب  یملع و  شدرگ  اـپورا ، رد  یمالـسا  لاـعف  ياهدـحاو  زا  یعمجهتـسد  دـیدزاب  رانیمــس ، دـیع ، و 
ای اپورا  فلتخم  طاقن  رد  یبزح  ياهمتـسیس  فعـض  ای  تّوق  تخانـش  رد  دـیفم  ياهیـسررب  يارب  يراـکمه  یعمج ، هتـسد  ياهحـیرفت 
هک تسا  یعونتم  ياههنومن  تسا ، هدـمآ  تسد  هب  یمالـسا  دالب  رد  یعامتجا  ياهتیلاعف  اهتضهن و  زا  هک  یعامتجا  براـجت  یـسررب 

. درک هدافتسا  نآ  زا  تاناکما  دودح  رد  ناوتیم 
جایتحا لیـصحت ، هتـشر  باختنا  رد  هاگ  یـصخش و  یگدنز  ای  یلیـصحت  عضو  میظنت  رد  دـنیآیم  اپورا  هب  لیـصحت  يارب  هک  یناناوج  7 ـ
يّرثؤم شقن  هنیمز  نیا  رد  دناوتیم  اپورا  رد  ناملسم  نایوجـشناد  هیداحتا  دنراد . دامتعا  لباق  علطم و  زوسلد و  دارفا  ییامنهار  هب  ناوارف 

. دشاب هتشاد 
دیاب ییوجشناد  هیداحتا  کی  هک  تسین  کش  دیآیم . شیپ  یلامریغ  ای  یلام  یصوصخ ، تالکشم  ناملسم ، نایوجشناد  يارب  یهاگ  8 ـ 

. دنک ییاشگلکشم  تاناکما  دودح  رد  دباتشب و  کمک  هب  عقاوم  نیا  رد 
مک ولو  یتمدخ ، هیداحتا  هک  رتهب  هچ  دیایب ، شیپ  اهنیا  ریاظن  ای  هلزلز  ای  لیس  لیبق  زا  ياهثداح  مالسا  نیمزرس  زا  یتمسق  رد  تقو  ره  9 ـ
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. دشاب یمالسا  يردارب  نواعت و  حور  رادومن  هک  دریگ  هدهع  رب 
هک تسا  نیا  ام  همه  دیما  تسا و  نایوجشناد  رد  تلیـضف  لامک و  دشر  هار  رد  شـشوک  ییوجـشناد ، هیداحتا  کی  هفیظو  نیرتمهم  10 ـ

: دندرگزاب مالسا  نیمزرس  هب  ریز  ياهتیلضف  اب  اپورا  رد  ناملسم  نایوجشناد  هیداحتا 
يوقت نامیا و  فلا :

نآ میلاعت  مالسا و  زا  دنتسم  هدنزرا و  تاعالطا  ب :
تمدخ راک و  هب  قشع  ج :

هعماج هرادا  رد  ّرثؤم  تکرش  یگداوناخ و  یگدنز  حیحص  هرادا  يارب  یفاک  دشر  د :
يداصتقا و یّنف و  يزاـینیب  دـشر و  هب  هک  یتروص  هب  مالـسا  تما  زاـین  دروم  ياههتـشر  زا  یکی  رد  هدـنزرا  ینف  یملع و  تاـعالطا  ه : ـ

. دنک کمک  مالسا  تما  یعامتجا 
نآ مدرم  یمالسا و  دالب  زا  دنتسم  هدنزرا و  تاعالّطا  و :

يارب ار  اهنآ  هک  يدنمهقالع  ّرثؤم و  دارفا  اب  یمالسا و  رگید  دالب  زا  دوخ  یلیـصحت  ياههرودمه  اب  رادهشیر  يرکفمه  یگتـسبمه و  ز :
. دنک هدامآ  نیملسم  مالسا و  تّزع  هار  رد  كرتشم  تیلاعف  تمدخ و 

دحاو کی  دنشاب و  دّحتم  مه  اب  مالسا  روحم  رب  هک  تسا  نیا  رد  ایند  ناناملسم  تداعس  هک  یمالسا  گرزب  یلاع و  ةدیا  نیا  هب  نامیا  ح :
روط هب  ناـهج  ناناملـسم  همه  يداـم  يونعم و  حـلاصم  هار  رد  هک  دـنهد  لیکـشت  یعاـمتجا  یّلک  روـط  هب  يداـصتقا و  یـسایس و  گرزب 

. دشوکب ناسکی 
هتـشادن هّجوت  اهنآ  زا  کی  چیه  هب  نونکات  اپورا  رد  ناملـسم  نایوجـشناد  هیداحتا  هک  تسین  نیا  زورما  ثحب  رد  لئاسم  نیا  حرط  ینعم 

هک یتایرشن  هداد و  ماجنا  نونکات  هک  ییاهراک  رد  هتـشاد و  هّجوت  فیاظو  بلاطم و  نیا  زا  يرایـسب  هب  هیداحتا  تسا  مّلـسم  هچنآ  تسا .
رد ناملسم  نایوجـشناد  هیداحتا  فیاظو  زورما  ثحب  عوضوم  هک  اجنآ  زا  یلو  دروخیم  مشچ  هب  یبوخ  هب  هّجوت  نیا  تسا ، هدرکرـشتنم 
نآ هب  ًالبق  هیداحتا  هک  دوشیم  تفای  یبلطم  اهنآ  نایم  رد  ایآ  منک . هراشا  اهنآ  ۀـمه  هب  دوب  مزال  تسا ، ناملـسم  ناناوج  ربارب  رد  اپورا 
هار رد  دوخ  مهـس  هب  دـیاب  ام  ۀـمه  هک  تسا  نیا  منادیم  هچنآ  منادیمن ؛ تسا ؟ هدرکن  تیاعر  ًالمع  یلو  هتـشاد  هّجوت  اـی  هتـشادن  هّجوت 

يرکفمه نیا  رد  هک  تسا  یمهس  دش  هتفگ  هچنآ  مینک و  يراکمه  يرکفمه و  یمالسا ، یعامتجا  ياهدحاو  هنوگنیا  لماکت  هعسوت و 
. دشاب هتشادربرد  یمالسا  تما  مالسا و  يارب  يریخ  مراودیما  متشاد و  هدهع  رب 

هتاکرب هللاۀمحر و  مکیلع و  مالسلاو 

موس شخب 

اپورا رد  ناملسم  نایوجشناد  هیداحتا  یمومع  عمجم  مجنپ  تسشن  رد  گروبماه  یمالسا  زکرم  یتروشم  ياهرظن 

1969م  لاس 1348ش / رد  نابزیسراف ) هورگ  )
ادخ مان  هب 

يارب مزال  ياهرازبا  تاناکما و  ۀمه  وا  هب  دیرفآ و  رترب  یگدنز  يارب  ار  ناسنا  هک  ییادخ  ناهج . ناسنا و  راگدیرفآ  اتکی ، يادـخ  مان  هب 
رد یلو  هداس  هار  نیا  رد  شایساسا  ییامنهار  يارب  یناربمایپ  و  درک . تیانع  شییارس  نآ  ییارس و  نیا  یتخبشوخ  هار  رد  ریگیپ  یـشالت 

دنز و هیکت  رگید  فرط  زا  ناهج  راگدیرفآ  یحو  رب  و  فرطکی ، زا  دوخ  شنیب  يرایشه و  رب  یمدآ  ات  داتـسرف  رادمخ  چیپ و  لاح  نیع 
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نیا همه  رب  اـم  ناوارف  دورد  دریگ . جوا  تداعـس ، یتخبکین و  لـحارم  یتـسه و  لـحارم  نیرتـالاب  اـت  دـنمورین  هدرتـسگ و  لاـب  ود  نیا  اـب 
مالـس دروآ . ادخ  بناج  زا  نایمدآ  ام  تیاده  يارب  ار  میرک  نآرق  هک  مالـسا  راوگرزب  ربمغیپ  رب  دورد  داب . ادخ  بناج  زا  قح  نایامنهار 

. زیزع نارهاوخ  ناردارب و  امش  همه  رب  مالس  داب و  وا  كاپ  نادناخ  نارای و  رب  ناوارف 
زا وجـشناد  ناتـسود  زا  يرتشیب  ةدـع  اب  تسـشن  نیا  رد  لاسما  هک  نیا  زا  ار  دوخ  ناوارف  یتخبـشوخ  رگید  راـب  زیچ  ره  زا  لـبق  ناتـسود !
نم هک  ییاه  هرهچ  مینیبیم . نابزیـسراف  هورگ  تسـشن  رد  ياهزات  ياههرهچ  ام  لاسما  منکیم . زاربا  موشیم  سونأم  فلتخم  ياـهرهش 

شالت نیا  مراودـیما  منیبب . مشچ  اـب  متـسناوت  ار  یمالـسا  یگدـنز  مالـسا و  هب  هجوت  لـباق  هقـالع  رثا  هاـتوک ، رادـید  نیمه  رد  اـهنآ  رد 
ّمک رظن  زا  دورب ؛ شیپ  نانچمه  هدش ، يراذگنانیب  شیپ  لاس  دنچ  رد  هدرکلیـصحت ، زیزع  ناردارب  زا  یمک  ةدع  تسد  هب  هک  ياهدنزرا 

. دشاب ام  بناج  زا  یمالسا  لیصا  تکرح  کی  يارب  یعورش  ۀطقن  یتکرح ،  ۀطقن  دنک و  ادیپ  لماکت  فیک ، و 

؟ تسیچ ام  فده 

ناتـسود يارب  منکیم  ضرع  هدـنب  هک  مه  ار  یتروشم  ياـهرظن  زا  یتمـسق  میهدـب و  خـساپ  ار  تالاوئـس  زا  يرایـسب  میناوـتب  هکنیا  يارب 
هچ راتـساوخ  دوخ  شالت  نیا  رد  ام ، ۀمه  نم و  ینعی  ام ؛ مینک : حرطم  ار  لاوئـس  نیا  نخـس  زاغآ  رد  دیاب  دـشاب ، هدـش  نشور  شیانبریز 

؟ تسیچ ام  فده  میدرگیم ؟ هچ  لابند  میهاوخیم ؟ هچ  میتسه ؟
ام و لآهدیا  منکیم : حرطم  روطنیا  گروبماه  یمالـسا  زکرم  فرط  زا  یتروشم  رظن  کی  تروص  هب  زاب  لاؤس ، نیا  هب  ار  مدوخ  خـساپ 

میلاعت نآ ، میلاعت  مالسا و  نآ  رد  هک  تسا  یمالسا  هنومن  هعماج  کی  ندروآ  دوجو  هب  یلعف ، ياهشالت  نیا  رد  یّتح  ام ، یساسا  فده 
، یسایس يداصتقا ، یگنهرف ، ياههنیمز  همه  رد  یعامتجا  یگداوناخ و  يدرف ، یگدنز  یـساسا  روحم  نآ ، كّرحتم  هبناجهمه و  صلاخ ،

. دشاب يدابع  یقالخا و 
نیا مهدیم  هدنب  هک  یخـساپ  دینکیم ، شالت  تکرح و  هک  دیاهتفرگ  رظن  شیپ  تسد  رود  نآ  رد  ار  یفدـه  هچ  امـش  دیـسرپب  ام  زا  رگا 
یلو تسا  عطاق  خساپ  کی  تروص  هب  گروبماه  یمالـسا  زکرم  ياهشالت  رظن  زا  نم و  دوخ  ياهشالت  رظن  زا  خساپ  نیا  ام  رظن  تسا :
يور بیوصت و  لبق  ياههرود  رد  منکیم  رکف  هک  یتروشم  يرظن  دوشیم ـ  هضرع  یتروشم  رظن  کی  ناونع  هب  نابزیـسراف  هورگ  يارب 

یسررب تروشم و  روش ، نآ  يور  زاب  دناوتیم  هراومه  لاح  نیع  رد  دنک . صخـشم  ار  ام  فده  دناوتیم  تسا ، هدش  هتفرگ  میمـصت  نآ 
اههورگ و ام  اب  ناـمزمه  اـم و  زا  شیپ  مینزیم . تسد  شـالت  نیا  هب  هک  میتسین  یهورگ  اـی  دارفا  نیتسخن  اـم  هک  منک  ضرع  ار  نیا  دوش .
ار اههورگ  نیا  دارفا و  نیا  مینکیم  یعـس  ام  لیلد  نیمه  هب  میتسه . اههورگ  نیا  زا  یکی  مه  ام  دـناهدز . تسد  شـالت  نیا  هب  ناوارف  دارفا 
، ام ۀمه  دنویپ  زا  میدنویپب و  اهنآ  هب  یتح  رگید ، فرط  زا  نامتاناکما  فرط و  کی  زا  نامنانیمطا  ییاسانش و  دودح  رد  میـسانشب و  رتهب 

نامیاهمدق رتهدامآ و  فده ، هب  ندیسر  يارب  ار  ام  دیاش  ات  دیایب  دوجو  هب  رتشیب  ياهورین  تاناکما و  اب  يرتدنمورین  ِكرحتم  ِلاعف  ِهورگ 
ضرع هک  ییاـهنیا  همه  عطاـق . روطهب  تسا  گروبماـه  یمالـسا  زکرم  روظنم  زاـب  میوگیم  هک  اـم  اـم ـ  يریگتهج  دـنک . رتعیرـس  ار 

یتروشم هبنج  ناتسود  يارب  مدوخ  صخش  ناونعهب  هچ  گروبماه و  یمالسا  زکرم  ناونع  هب  هچ  منکیم ، رارکت  دعب  هب  نیا  زا  منکیم و 
رد دوـش  قـفوم  رتدوز  هک  یهورگره  تسا ؛ نیا  دـننکیم  شـالت  هار  نیا  رد  هک  ییاـههورگ  دارفا و  همه  ربارب  رد  اـم  يریگتهج  دراد ـ 
رد یتسارب  ار  وا  راک  یتقو  میوریم و  هورگ  نآ  غارس  هب  گنردیب  ام  دروایب ، دوجوب  مالسا  ساسا  رب  ياهنومن  ۀعماج  نینچ  هشوگ ، کی 
اریز میدنویپیم  طرـش  دیقیب و  وا  هب  مینکیم . يراذگهیامرـس  وا  شالت  يارجم  رد  ار  نامیاهورین  میتفای  نامدوخ  لآهدیا  ِفده  نیا  هار 

، میتسه مه  یسایس  تردق  نتفرگ  تسد  رد  یپ  رد  رگا  ام  دشاب . تردق  نتفرگ  تسد  رد  نامفده  هک  متسین  ياهتسد  میتسین ، یهورگ  ام 
هب یمالـسا  هنومن  هعماج  هار ] رد  ، ] ینعی میهاوخیم . نامدوخ  فده  هب  ندیـشخب  ققحت  يارب  هلیـسو  رازبا و  کی  ناونع  هب  ار  تردق  نآ 

یهورگ ای  هتسد  رگا  نیاربانب ، تسا  نیا  ام  ۀیحور  نوچ  دشاب . لآهدیا  فده و  ام  يارب  تردق  نتفرگ  تسد  رد  ِدوخ  هکنیا  هن  میربب  راک 
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رد نامتاناکما  مامت  اـب  گـنردیب  میوشیم و  لاحـشوخ  رایـسب  وا  تیقفوم  زا  میتسین . وا  بیقر  اـم  درک ، ادـیپ  ار  تیقفوم  نیا  اـم  زا  لـبق 
. دشاب هک  ياهتسد  ره  میتسه . وا  رایتخا 

ياهتحلـصم هیاـپ  رب  ناـشیاهشالت  هک  یناـسک  تسا . يوـنعم  ياـهبتکم  گرزب  تازاـیتما  زا  یکی  دوـخ  هیحور ، نیا  زیزع ، ناتـسود 
دوجوم ياـهبتکم  ناـیم  رد  منکیم  رکف  تسا و  هیحور  نیمه  دنتـسه  رادروخرب  نآ  زا  هک  یبـهاوم  نیرتگرزب  زا  یکی  تسا ، يونعم 

. دنک تیبرت  هنوگنیا  ار  ناسنا  هک  دشاب  هتشادن  تیحالص  مالسا  هزادنا  هب  یبتکم  چیه  میسانشیم  ام  هک 
تسایـس و زا  هک  دنتـسین  ییاهنامزاس  گروبماه ، یمالـسا  زکرم  ای  نابزیـسراف و  هورگ  مدرک  ضرع  هک  یفده  هدـیا و  نیا  هب  هجوت  اب 
رد هک  ییاهتحارـص  مامت  اب  میراد و  ام  هک  ییاهشالت  مامت  اب  میوگیم  تحارـص  اب  نم  زگره ! دننک ؛ يریگهرانک  یـسایس  ياهفده 

اوزنا يریگهرانک و  تلاح  یـسایس ، فادها  ای  یـسایس  ياهدادیور  ربارب  رد  هک  دنک  مهتم  ار  ام  یـسک  تسین  اور  زگره  میراد ، دروم  ره 
ْنَا اوُکَْرُتی  ْنَا  ُساّنلا  َبِسَحَا  . » دـشاب فرطیب  توافتیب و  یـسایس  لئاسم  ربارب  رد  ناملـسم  کـی  دوشیم  رگم  ًـالوصا  میاهتفرگ . دوخ  هب 

نامیا ادـخ  هب  ام  دـنیوگب  ینابز  روطنامه  مینکیم  ناشیاهر  ار  اهنآ  هک  دـنرادنپیم  نینچ  مدرم  اـیآ  « » نُونَتُْفیـال ْمُه  َو  هللااـب  اـّنمآ  اُولوُقَی 
ياـههکرعم نیرتكاـنرطخ  هب  ندـش  دراو  زا  اـم  دـنریگیمن ». رارق  شیاـمزآ  دروم  روآرطخ ، شـالت  داـهج و  ياـههکرعم  رد  اـما  میراد 

. مینادرگیمن ور  زگره  مینکیمن و  بانتجا  مه  یسایس 
هـسسوم کـی  گروبماـه  یمالـسا  زکرم  ًـالثم  هک  نیا  ینعم  سپ  تسا  روطنیا  رگا  بوخ ، هک  دـیایب  شیپ  لاؤـس  نیا  زاـب  تسا  نکمم 

رد يدرف و  تروص  هب  ناتـسود  فرط  زا  ررکم  لاوئـس  نیا  هچ ؟ ینعی  تسین ؛ یـسایس  نامزاس  کی  نابزیـسراف  هورگ  ای  تسین  یـسایس 
هک یلیلحت  هیزجت و  هک  مدرک  ساسحا  زورید  تارکاذم  رد  نم  تسا و  هدش  حرطم  هتشذگ  ياهتسشن  رد  مه  يدودح  ات  اهینارنخس و 

ياهتبحص رد  تسا و  هدرک  نشور  ًالماک  هلئسم  نیا  ةرابرد  ار  اقفر  زا  یهجوت  لباق  ةدع  نهذ  هتفرگ  تروص  هتـشذگرد  بلطم ، نیا  زا 
ياهدـننکلاؤس مه  زاب  تسا  نکمم  هک  اجنآ  زا  یلو  مدرکیم  ساسحا  اقفر  زا  ياهدـع  رکف  رد  ار  ییانـشور  نیا  ًـالماک  ناتـسود ، زورید 

. مهدیم خساپ  هاتوک  تروصهب  ار  بلطم  رگید  راب  دشاب  هدشن  نشور  شیارب  بلطم  نیا  زونه  هک  دشاب  هتشاد  دوجو 
کی عورـش  يارب  ار  مزال  ياهیگدامآ  ۀمه  زونه  هک  مینک  فارتعا  دـیاب  مینکب  ّولغ  نامدوجوم  عضو  نامدوخ و  ةرابرد  میهاوخن  رگا  ام 

هک ار  یمالسا  یـسایس ـ  ياهتکرح  میـسانشیمن . نامدوخ  یمالـسا  گرزب  هعماج  رد  مالـسا ، ساسا  رب  یـسایس  لاعف  لکـشتم  تکرح 
ـ  یعمج هتـسد  تکرح  ره  نم  يدرف . يربهر  اب  زاب  اما  تسا  یعمج  هتـسد  هک  ییاهتکرح  ینعی ، تسا . يدرفهمین  ای  يدرف  میـسانشیم 

يدرف تکرح  اـب  شیارب  یلیخ  دریگب ، تروص  يدرف  يربـهر  اـب  هک  ار  یهورگ  تکرح  ره  نیا ـ  يارب  تسا  يداـیز  هملک  یعمج  هتـسد 
. تسا یمالسا  یعامتجا ـ  راک  لاس  کی  تسیب و  لوط  رد  نم  براجت  ۀجیتن  نیا  متسین و  لئاق  توافت 

. میرادن زونه  ار  تامدقم  نیا  ۀمه  ام  هک  دراد  مزال  یتامدقم  اهیگدامآ و  یـسایس ، ِیمالـسا  رادنامزاس  ِلکـشتم  یعمج  هتـسد  تکرح 
. مرامشیم ار  تامدقم  نیا  دنوشب ، انشآ  تامدقم  نیا  اب  صخشم  لاح  نیع  رد  اما  یلک  تروص  هب  ناتسود  هکنیا  يارب 

یمالسا یسایس ـ  لکشتم  ياهتکرح  مزاول  تامدقم و 

يژولوئدیا کی  ناونع  هب  مالسا  ییاسانش  1 ـ

نادنمشناد زا  یهّجوت  لباق  ةدع  هلیسو  هب  اهتدم  راک  نیا  هبناجهمه .» يژولوئدیا  کی  تروص  هب  مالسا  لماک  ییاسانش  : » لوا یگدامآ 
میوگب مناوتب  دیاش  تسا . هدش  بیصن  مه  یهجوت  لباق  ياهتیقفوم  تسا . هدش  هدیشک  هنیمز  نیا  رد  يدایز  تامحز  عورـش و  یمالـسا 

میوشب و میهس  نامدوخ  مهس  هب  راک  نیا  رد  ام  مراودیما  تسا . یقاب  نآ  زا  يرصتخم  یلو  هتفرگ  ماجنا  راک  نیا  دصرد  داتـشه  دودح  ات 
. مینک نیمات  ار  نآ  زا  یهجوت  لباق  تمسق  ای  هدنامیقاب  نیا  همه 
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اههدیدپ ۀمه  رب  مالسا  يژولوئدیا  قیبطت  2 ـ

لباـق اـم  يارب  هک  يدودـح  رد  هدـنیآ  ياههدـیدپ  اـم و  رـصع  ياههدـیدپ  همه  رب  مالـسا  هبناـج  همه  يژولوئدـیا  قیبطت  : » مود یگداـمآ 
هدنیآ رد  هک  یساسا  لئاسم  هب  تبسن  هّجوت  لباق  ياهینیبشیپ  هب  بقع ، هب  ور  هن  ولج ، هبور  یسایس  لاعف  تکرح  کی  تسا .» ینیبشیپ 

دناوتیمن مالـسا ـ  یتح  يژولوئدـیا ـ  چـیه  دروآیم . دوجو  هب  ار  اهنآ  یلـصا  تالّوحت  هک  یلئاسم  دراد ؛ جایتحا  دوشیم  ورهبور  نآ  اب 
رد ار  نامز  تالّوحت  دناوتیم  دشاب  لماک  يربهر  رظن  زا  یلیخ  يژولوئدیا  کی  رگا  متـسه . نامز  لوحت  رب  دصرددص  مکاح  نم  دیوگب 

، میشاب هتشاد  یمالسا  ِیعامتجا  ِیسایس  لاعف  تکرح  کی  میهاوخب  ام  رگا  نیاربانب ، تسین . ّطلسم  ّالا  دنک و  يربهر  شدوخ  فده  ریسم 
، میوش وربور  نآ  اب  هدنیآرد  تسا  نکمم  هک  ییاههدیدپ  رب  ام و  نامز  رد  دوجوم  ياههدیدپ  رب  یمالـسا  يژولوئدیا  قیبطت  يور  رب  دیاب 

ياههتـسد ای  دارفا و  تسد  هب  يدودح  ات  زاب  راک  نیا  میوش . زهجم  رظن  همه  زا  دـیاب  مینکب و  راک  دـیازیم ، ار  نآ  نامز  هک  ییاههدـیدپ 
. درک شالت  هار  نیا  رد  دیاب  تسا . یقاب  دصرد  یس  ات  تسیب  زا  شیب  نآ  زا  یهجوت  لباق  رادقم  یلو  تسا  هتفرگ  ماجنا  یلکشتم  همین 

یمالسا عماوج  تسرد  تخانش  3 ـ

نیمزرـس رد  ینعی  هعماج ؛ رد  ار  تکرح  نیا  میهاوخیم  اـم  رگا  ناـمدوخ .» یمالـسا  هعماـج  یملع  حیحـص و  تخانـش  : » موس یگداـمآ 
ار تکرح  نیا  میهاوخب  هک  ياهشوگ  ره  لاح ، ره  هب  دـشاب . اجنآ  یملع  حیحـص  تخانـش  اب  دـیاب  مینک  عورـش  رگید  ياج  رد  اـی  مالـسا 

یملع حیحص ، تروص  هب  تسا  مزال  تکرح  لوا  هرود  لوا و  ياهلاس  يارب  هک  يدودح  رد  لقاال  ار  نامتکرح  نادیم  دیاب  مینک  عورش 
دض ياههتسد  ولو  مسانشیم  مالـسا  ملاع  رد  هظحل  نیا  ات  نم  هک  یـسایس  ياههتـسد  مامت  ام و  ییاسانـش ، نیا  رد  میـسانشب . هنانیبعقاو  و 

. دنتـسه فیعـض  یلیخ  دشاب . هجوت  لباق  شاییاسانـش  رظن  نیا  زا  هک  مسانـشیمن  ار  ياهتـسد  نونکات  دنتـسه . فیعـض  رایـسب  یمالـسا ،
یمالساریغ روحم  رب  هک  ییاهنآ  هچ  تسا و  هدوب  مالسا  تهج  رد  هک  ییاهنآ  هچ  یـسایس ، یعامتجا ـ  ياهشالت  زا  يرایـسب  ِتسکش 

ار یعامتجا  تکرح  کی  یلایخ  تابـساحم  ماقرا و  تالایخ و  اب  دوشیم  رگم  تسا . نتخانـشان  نیا  هجیتن  يدایز ، رادقم  هب  هدیخرچیم ،
. دشاب هتشاد  تیقفوم  تسا  نکمم  رامق  تروص  هب  تسا . رامق  تسین ؛ لاحم  تسا . رامق  مّلـسم ، تسا . لاحم  درک ، عورـش  هقطنم  نیا  رد 

یحطـس ًالماک  هتفرگ  ماجنا  هک  ییاهراک  میفیعـض . رایـسب  ام  هلحرم  نیا  رد  دـنکیم ؟! رامق  یـسایس  یعامتجا و  ياـهراک  رد  لـقاع  مدآ 
. داد ماجنا  دیاب  تسا و  دایز  یلیخ  راک  لاح ، ره  هب  مسانشیم . قیمع  ياهراک  مک  یلیخ  تسا .

نیب زا  رفن  ود  رفن و  کی  گرم  اب  هک  يراک  ماود . لباق  ِرثؤم  ِنشور  ِلاعف  ِراک  هب  میراد  جایتحا  ام  یگدامآ ، هس  نیا  يارب  زیزع ! ناتـسود 
راک یعمج ؛ هتـسد  راک  ینعی ، دورن . نیب  زا  رفن  ود  ای  کی  ندش  درـسلد  اب  هک  يراک  دورن . نیب  زا  رفن  کی  نتفر  رانک  اب  هک  يراک  دورن .

، هناخرد هن  روظنم  نیا  يارب  هک  ام  لاثما  يارب  صوصخ  هب  شندرک  لمع  ناسآ و  شنتفگ  هک  يزیچ  یعمجهتسد ! لکـشت ، هآ ! لکـشتم .
یگدـنز نآ  رد  اـم  هک  یعاـمتجا  یـسایس و  یعیبـط و  صاـخ  ّوج  یتـح  تسا . لکـشم  میاهدـشن ، تیبرت  عاـمتجا  رد  هن  هسردـم و  رد  هن 

. زاتهکی هاوخدوخ و  رتشیب  هچ  ره  تسا ؛ هدروآ  راب  نآ  فلاخم  تهج  رد  ار  ام  میاهدرک 
یعمجهتـسد راک  اقفر ! میوش . هدامآ  ًالمع  دـیاب  میراد و  جایتحا  یعمجهتـسد  راک  هب  یگدامآ  هس  نیا  ندروآ  دوجو  هب  يارب  ام  نیاربانب ،

تـسرد ندرک  تحیـصن  نتفگ و  اـب  هک  صوصخم  ياـهتداع  هب  صاـخ ، هیحور  عون  کـی  هب  دراد . جاـیتحا  صاـخ  دـید  عوـن  کـی  هب 
نیرمت کچوک ، ياههنزو  زا  هک  دننکیم  دنلب  تیقفوم  اب  ییاهرادربهنزو  ار  نیگنس  ۀنزو  نیا  دوشیم . تسرد  یلمع  نیرمت  اب  دوشیمن .

نم تهج  نیمه  هب  دننک . دنلب  ار  ینامرهق  ۀنزو  نامرهق ، تروص  هب  دنناوتب  ات  دنهد  همادا  هلصوح  راکتـشپ و  اب  ردق  نآ  دننک و  عورـش  ار 
هک اجنآ  ات  مایگدـنز  طیحم  رد  مدیـشوکیم  تسا ـ  ناشدای  دـندوب  نم  اب  شناد  نید و  ناتـسریبد  هرود  رد  هک  ییاـقفر  دـیاش  هراومه ـ 

هدوبن و صخـش  هب  مئاق  شاهمه  مدرک  هک  ییاهراک  هک  میوگب  مهاوخیمن  دوشیم . هک  اـج  نآ  اـت  منکن ؛ صخـش  هب  مئاـق  راـک  دوشیم 
ناـمیا رما  نیا  هب  نوچ  مدادیم  ماـجنا  دـمآیم  رب  نم  تسد  زا  هچ  نآ  یلو  هن . تسا ، هدـنام  یقاـب  یّقرتـم  شدوخ  ریـسم  رد  دـصرددص 
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ناـمیا رما  نیا  هب  نوچ  مدادیم  ماـجنا  دـمآیم  رب  نم  تسد  زا  هچ  نآ  یلو  هن . تسا ، هدـنام  یقاـب  یّقرتـم  شدوخ  ریـسم  رد  دـصرددص 
. مراد نامیا  مه  الاح  متشاد و 

رظن زا  ام  ياقفر  هک  منکیم  دییأت  مدید ، مشچ  اب  اجنیا  بش  ات  حبص  زا  زورید  تسشن  رد  زاب  هچنآ  میوگب ، ناتـسود  امـش  هب  تحارـص  اب 
يراد هسلج  زرط  ینعی ، دناهتفر . شیپ  یهجوت  لباق  تروص  هب  یعمج  هتسد  راک  يارب  مزال  ياهتداع  تافـص و  هیحور ، ندروآ  تسدب 

کیربت امش  هب  دیاب  تسا و  هدرک  تفرشیپ  رایسب  میوگب  دیاب  منک  هسیاقم  شیپ  لاس  تسشن  اب  رگا  یتح  زورید  هسلج  رد  امش  دروخرب  و 
اب میناوتب  دشاب و  هتشاد  همادا  عضو  نیا  تسشن ، نیا  رخآ  ات  مراودیما  دیشاب . لاحـشوخ  تیقفوم  نیا  زا  میوگب  مهاوخ  یم  ینعی ، میوگب .

يرتشیب راک  نآ ، زا  يریگهجیتن  یعمجهتسد و  ياهثحب  هب  طوبرم  ياهتنـس  تیاعر  اب  میراد  رایتخارد  هک  یتقو  دودحم  رادقم  فرص 
مراودیما مینک . یظفاح  ادـخ  رگیدـکی  زا  رتشیب  یفدـه  مه  يرکف و  مه  تیمیمـص و  اب  یلیخ  میریگب و  يرتشیب  ياههجیتن  میهد و  ماجنا 

. دشاب امرفمکح  مه ، اهدحاو  اهنمجنا و  تاسلج  رد  عضو  نیا  نیع 
ياهیگدامآ بسک  هار  رد  هک  یـسایس  نامزاس  کـی  ینعم  هب  نآ ، هباـشم  تاسـسؤم  گروبماـه و  یمالـسا  زکرم  نابزیـسراف و  هورگ 

مییوگب هک  تسا  هدیسرن  هلحرم  نآ  هب  ام  ياهشالت  زونه  تسین و  دشوکیم ، یمالـسا  یعامتجا ـ  لاعف  یـسایس  تکرح  کی  هب  طوبرم 
یسایس نامزاس  کی  نابزیسراف  هورگ  هک  تسا  نیا  لاوس  نیا  هب  نم  خساپ  نیاربانب ، میتسه . یمالسا  ِیـسایس  لاعف  نامزاس  کی  ياراد 

رد هکنیا  يارب  تسین  توافتیب  ریگهرانک و  مه  یمالـسا  یـسایس ـ  فادها  زا  میاهدیـسرن . ياهلحرم  نینچ  هب  زونه  ام  ًالـصا  نوچ  تسین 
. دشوکیم اهورین  مامت  اب  یسایس ، ِشالت  نیا  هب  طوبرم  ياهیگدامآ  بسک  هار 

یسایس ياهدادیور  ربارب  رد  نابزیسراف  هورگ  لمعلاسکع 

هعماج هب  طوبرم  ینآ  یـسایس  ياهدادـیور  ربارب  رد  نابزیـسراف ، هورگ  ای  نایوجـشناد  هکنیا  نآ  دـنامیم و  اجنیا  رد  رگید  لاؤس  کـی 
؟ تشاد دهاوخ  یلمعلاسکع  هچ  يرشب  هعماج  ای  یمالسا 

هلحرم هب  ام  نوچ  دراد و  يربهر  هب  جاـیتحا  یناـمزاس  لـمعلاسکع  هکنیا  يارب  چـیه . نویـسازیناگرا ، ناـمزاس و  کـی  ناونع  هب  خـساپ :
غورد نیا  تسا . غورد  میهدیم ، ماجنا  یـسایس  لمعلاسکع  کی  نامزاس ، کی  تروص  هب  ام  مییوگب  رگا  میاهدیـسرن ، یـسایس  يربهر 

هسوـک و . » میاهدیـسر هلحرم  نآ  هب  میاهدیـسرن ، هلحرم  نآ  هب  زوـنه  هک  یلاـح  نیع  رد  مییوـگب  اـم  هک  تسا  نیا  بلطم  نیا  ینعم  تسا .
، دنکیم هعلاطم  هتـسیاش  يرگهعلاطم  اب  زین ، ار  اههدـیدپ  نیا  ینامزاس ، تروص  هب  یچیه . ینامزاس  تروص  هب  دوشیمن . هک  ینهپشیر »

ماـمت هکلب  مینکیم  اـم  اـهنت  هن  ار  راـک  نیا  و  یگداـمآ ـ  ناـمه  دزومآیم ـ  اـههبرجت  اههدـیدپ  نیا  اـب  دروخرب  زا  دـنکیم ، يریگهجیتـن 
تعاجش ام  میراد . تعاجـش  ام  هک  نیا  يارب  مینکیمن  هک  مییوگیم  ًاحیرـص  ام  اهتنم  دننکیم . دننکب و  دیاب  وگتـسار  ِقداص  ياههتـسد 

هب یلو  مینکن . مه  ًاعقاو  مینکیم و  ار  راک  نـالف  هک  مییوگن  غورد  مینکیمن . مییوگب  مینکب ، میناوتیمن  ار  يراـک  یتقو  هک  میراد  ار  نیا 
ربارب رد  ام  زا  کی  ره  تسا  نکمم  هک  رگید  تروص  ره  هب  ای  يدرف  تروص  هب  ای  رگید ، یـسایس  ياـهنامزاس  لـخاد  رد  رگید  تروص 

اب میناوتیم  رگا  میهدیم . میهدـب و  ماجنا  بسانم  لمعلاسکع  ناـمناکما  دودـح  رد  میراد  هفیظو  ینآ  ّداـح  یـسایس  ياهدادـیور  ماـمت 
هب هنرگو  داد  میهاوخ  ماجنا  تسا ، حیحص  دحاو  نآ  اب  يراکمه  میهد و  ماجنا  ار  لمعلاسکع  نیا  يرگید  یسایس  دحاو  کی  يراکمه 

روحم رب  رثؤم  ِیعمجهتسد  ِشالت  کی  ِعورش  ۀلحرم  هب  ِندیـسر  ات  تسا . رـسیم  نامیارب  هک  یتروص  ره  هب  میهدیم ؛ ماجنا  يدرف  تروص 
. میریگیم میلعت  ماهلا و  هیلع ـ  همالسلاو  هللا  تاولص  مالسا ـ  راوگرزب  ربمغیپ  زا  هیور  نیا  رد  یتح  مینیشنیمن و  مارآ  مالسا ،

زا ياهدع  هکم ، رد  دشیم ، باطخ  هللادبع  رـسپ  دـمحم  دوب و  هدـشن  ربمغیپ  زونه  دوب و  یگلاس  دـنچ  یـس و  نس  رد  هک  ربمغیپ  ِنامز  رد 
يور زاجح  نیمزرـس  رد  ررکم  هثداح  نآ  زا  هک  ياهثداح  کی  اب  دروخرب  رثا  رد  یعاـمتجا  لـئاسم  هب  دـنمهقالع  ِهاوخکین  ِساـسح  دارفا 

مرح مارح و  ياههام  ناونع  هب  مه  هام  راهچ  دـشیم . هتخانـش  مرح  طیحم  ناونع  هب  هّکم  طیحم  دوب : نیا  هثداح  دـندش . کـیرحت  دادیم ،
فرط نآ  فرط و  نیا  هب  دـش  دـمآ و  تراجت و  يارب  هام  راهچ  نآ  رد  ای  تشاذـگیم  هکم  طـیحم  هب  مدـق  یـسک  رگا  دـشیم . هتخاـنش 
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وا مهاوخ  یم  الاح  تسا ، هتشک  ارم  ردپ  نیا  هکنیا  ناونع  هب  یتح  دوشب . وا  محازم  ضرعتم و  ناونع  چیه  هب  تشادن  قح  یسک  تفریم ،
ياهیامرس اب  يدرم  دوب . زایتما  کی  دشیم ؛ هدرمش  راختفا  کی  هکم  طیحم  هکم و  يارب  هلئـسم  نیا  تشادن . قح  مه  زاب  منک ؛ صاصق  ار 

شدوخ یلبق  نانمـشد  زواجت  دروم  اجنآ  رد  دـمآ و  هکم  هب  مدرک ـ  شومارف  ار  نآ  تایئزج  هک  يزیچ  يارب  ای  تراجت ـ  يارب  تشاد  هک 
هتفرگ و رارق  زواجت  دروم  مدآ  کی  زا  هک  یناسک  نآ  دنتسه  اجک  : » دز دایرف  درم  نیا  دندرک . شاهراچیب  دندرب . ار  شلاوما  تفرگ . رارق 
هب ام  : » دنتفگ دندش ، کیرحت  ساسح  دارفا  زا  یهورگ  تسـشن . دنیـشنب ، دـیاب  هک  ییاهنآ  لد  رد  دایرف  نیا  دـننک »؟ تیامح  هدـیدمتس 

دروم هکم  نیمزرـس  رد  سک  ره  هک  مینک  یم  داـی  مسق  میدـنبیم و  ناـمیپ  دـیآیم  دوجو  هب  هزاـت  هک  ياهتـسدکی  هتـسدکی ، تروص 
ناونع هب  ناـمیپ  نیا  میهاوخ ». زاـب  رگمتـس  زا  ار  وا  داد  اـت  مینک  تیاـمح  وا  زا  دـشاب  دـهاوخیم  هک  ياهفیاـط  ره  زا  تفرگ  رارق  زواـجت 

زا لبق  ات  ینعی ، دوب . نوریب  هلیبق  هریاد  زا  هک  دوب  یعاـمتجا  ناـمیپ  نیتسخن  دـش . هتـسب  هکم  رد  نادرمناوج  ناـمیپ  ینعی ، لوضفلافلح » »
دیوگیم هدش ، لیکشت  هورگ  کی  الاح  درکیم . تیامح  شدوخ  ياهياهلیبق  مه  زا  طقف  سک  ره  دوب . ياهلیبق  تیامح  اهتیامح  نیا ،

هللادبع رسپ  دمحم  زا  لماکت . هلحرم  کی  منکیم . تیامح  دریگب  رارق  زواجت  دروم  دیایب و  اجنیا  هب  دشاب  هک  هلیبق  ره  زا  سک ، ره  زا  نم 
سپ ياهلاس  نیرخآ  رد  چیه ؛ شندرک  تکرش  الاح  درک . تکرش  هللادبع  نب  دمحم  دنک و  تکرش  نامیپ  نیا  رد  هک  دندرک  توعد  زین 
یـسب نآ  رد  تکرـش  زا  هک  دـندرک  توعد  ینامیپ  رد  تکرـش  يارب  ارم  مالـسا  زا  لبق  : » دومرف هک  هدـش  لقن  یتیاور  ربمغیپ  زا  توبن  زا 

هک يراک  منک . هلدابم  متسین  رضاح  منک  هلدابم  زاجح ، نیمزرس  ِزور  نآ  سایقم  هب  هجوت ، لباق  یتورث  اب  مهاوخب  ار  نآ  رگا  ملاحشوخ و 
.« درک مهاوخ  تکرش  نآ  رد  دننک  توعد  نآ  هب  ارم  مه  مالسا  رد  زورما  رگا 

دودـح رد  میرواـیب  دوجوب  یمالـسا  لاـعف  یـسایس  تکرح  کـی  میناوـتب  هکنیا  زا  لـبق  میناملـسم  هک  مه  اـم  ینعی ، تسا ؛ هتکن  نیا  مهم 
رد نامتاناکما و  دودـح  رد  اما  میهدیم . ناشن  لـمعلاسکع  میراد و  یگداـمآ  زواـجت  يرگمتـس و  متـس و  اـب  هزراـبم  يارب  ناـمتاناکما 
ام ياهورین  زا  دنناوتب  دنراد  یمالـسا  دض  ياهژولوئدیا  هک  ییاههتـسد  هک  تسین  نیا  یگدامآ  نیا  ینعم  نامیژولوئدـیا . تیاعر  دودـح 
رب مدق  هار  نیا  رد  رادیب  هنارایـشه و  زگره ! دننک . تسرد  رکـشلهایس  ناونع ، مان و  ره  تحت  ناشدوخ  فادها  يارب  ای  دـننک  يرادربهرهب 

. درک میهاوخن  دوشیم ، مادختـسا  رگید  ياههار  رد  هک  تسا  یـشالت  رگا  دـشاب . هار  نیا  رد  طقف  هک  یـشالت  مینکیم ، شالت  میرادیم ،
هعماج تیقفوم  زا  لبق  ِیعامتجا  یـسایس و  ياهدادـیور  ربارب  رد  ام  نیاربانب ، دوب . نشور  شفدـه  هک  درک  تکرـش  يراـک  رد  مه  ربمغیپ 

نیا مامت  زا  ًالوا  تسـشن . میهاوخن  توافتیب  راکیب و  زاب  یمالـسا ، ِیعامتجا  ِلاعف  ِیـسایس  ِنامزاس  کی  ندروآ  دوجوب  هار  رد  نامدوخ ،
مکح هب  ار  مزال  لمعلاسکع  نامتاناکما  دودح  رد  دیاب  ًایناث  مینکب و  یتاعلاطم  ةدافتـسا  دـیاب  رـصاعم  خـیرات  هبرجت  ناونع  هب  اهدادـیور 

. میهد ناشن  هفیظو 
تروص هب  نابزیـسراف ، هورگ  هب  هک  ماهدرک  تشادداـی  هک  تسا  يرگید  یتروشم  ياـهرظن  يارب  ياهنیمز  لاؤـس ، نیا  هب  نم  خـساپ  نیا 

هتشاد دودحم  تقو  هکنیا  طرش  هب  مینک  ثحب  بلطم  نیا  يور  یتروشم  ياهرظن  عورش  زا  لبق  دنلیام  ناتـسود  رگا  میوگب . رواشم  کی 
دعاسم و ناشرظن  هب  ییابطابط  ياقآ  هسلج  لوئسم  هک  يدودح  رد  متـسه  هدامآ  نم  میـسرب ؛ مه  یتروشم  ياهرظن  نآ  هب  میناوتب  دشاب و 

. مرامشب کی  کی  ار  یتروشم  ياهرظن  دعب  مینک و  ثحب  عوضوم  نیا  يور  دسرب ، بسانم 

اه شسرپ  هب  خساپ 

. تسا هدشن  ياهراشا  اهلاؤس  لصا  هب  دناهداد و  خساپ  بوتکم  ياهشسرپ  هب  یتشهب  دیهش  تمسق  نیا  رد  * 
يدـعب هلئـسم  کی  اـم  نوچ  دـشابن  هیداـحتا  رد  تسا  نکمم  مه  هدـنیآ  رد  یتح  يربهر ]  ] ثحب نیا  ًالـصا  هک  متفگن  لوا : لاؤس  باوج 

رشابم یسایس  نامزاس  کی  نابزیسراف  هورگ  دوخهبدوخ  تسا  هدماین  دوجوب  یمالسا  یسایس  نامزاس  کی  ات  هک  تسا  نیا  نآ  میراد و 
ای دشاب  یسایس  رشابم  مه ، ییوجشناد  نامزاس  تسا  تحلصم  ایآ  دمآ ، دوجوب  یمالسا  یسایس  نامزاس  کی  يزور  کی  مه  رگا  دشابن .
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هن تسین ، يربهر  میتفگ  هک  ام  مییوگیمن . يزیچ  نآ  ةرابرد  مه  ام  تفرگ و  دهاوخ  نامزاس  نآ  دوخ  زورنآ  هک  تسا  یمیمصت  نیا  هن ؟
هورگ لخاد  رد  هن  یمالـسا  یـسایس  يربهر  ینعی ، دوشیمن . يربهریب  هک  یتالیکـشت  راک  تسین ؛ نابزیـسراف  هورگ  رد  يربهر  هکنیا 
رگا میسانشیمن . یمالسا  یتالیکشت ـ  ِلکشتم و  ِیسایس  ةدیـسر  باصن  ِّدح  هب  يربهر  کی  زونه  ام  نآ . جراخ  رد  هن  تسا  نابزیـسراف 

يدایز هیکت  لکشت  يور  دیاب  نم  لکشتم ـ  متفای ـ ؛ مالـسا  ياههدیا  اب  قبطنم  ِیمالـسا  ِلکـشتم  ِیـسایس  ِيربهر  کی  يزور  ًاصخـش  نم 
. میرادن ار  اهیگدامآ  نیا  هک  دوب  نیا  نآ  مداد و  حیـضوت  ار  میرادن  هک  مه  یتلع  مدنویپب . دـیاب  تسا ؛ ماهفیظو  مدـنویپیم . وا  هب  منکب ـ 

هکنیا هن  تسا ؛ نیا  تسین ، متفگ  رگا  دوب و  لوا  لاؤس  هب  خساپ  نیا  مینامب . باوخ  هکنیا  هن  مینک ؛ بسک  مه  رتشیب  هچ  ره  تعرس  اب  دیاب 
. تسه هیداحتا  لخاد  يربهر  ًامتح  سپ  تسین . هیداحتا  لخاد  يربهر 

. تسا یتروشم  ياهرظن  ءزج  مود  لاؤس 
هب هکنیا  نودـب  میاهدرک  ثحب  ناتـسود  اب  نآ  يور  ًالبق  هک  یلئاسم  نیا  منیبیم  یتقو  نم  دـیاهدرک . كرد  بوخ  مه  رایـسب  موس : لاؤس 

هکنیا يارب  موشیم ، لاحـشوخ  تسا ، هدیـسر  اهنآ  دوخ  نهذ  هب  مشاب ، هدرک  اقلا  ناتـسود  ریاس  هب  ای  یتشهب و  ياقآ  هب  ای  یحتف  ياـقآ 
ًاتبـسن نامزاس  کی  هب  نم  ار  بلطم  نیا  نیع  یحتف ، ياقآ  دوشیم . کیدزن  مه  هب  یلیخ  دراد  يرکف  ياهانبریز  ینابم و  منکیم  ساسحا 
تسا نیا  امش  فیاظو  زا  یکی  دیدنمهقالع  ناتدوخ  راک  هب  یتسارهب  امـش  رگا  هک  ماهتفگ  اهنآ  هب  ماهتفگ . یبرع  کیژولوئدیا  لکـشتم 

ناتدوخ هک  روطنامه  دوش و  بصغ  یمالـساریغ  ياهتمـس  هب  تکرح  نیا  دیراذگن  دـینک و  يریگرگنـس  يریگهیاپ و  حـتفلا »  » رد هک 
. متسین انشآ  ًالـصا  مناوتیمن و  مه  نم  هکنیا  يارب  تسین . مه  نم  راک  یتح  تسام . برع  ناتـسود  راک  لوا  هجرد  رد  راک  نیا  دینادیم 

نیا ًاقافتا  مهد . ماجنا  ار  فیرظ  ياهراک  نیا  مناوتب  هک  مرادن  ییانـشآ  ردـقنآ  ندرا  نیطـسلف و  عضو  هب  متـسه  هک  مدوخ  راک  رد  ینعی ،
ماجنا دـنناوتیم  نآ  هباشم  ياهنامزاس  هتـساخرب و  نالا  ةدـش  بصغ  ِنیطـسلف  نیمه  زا  ای  ندرا  رد  هک  ینامزاس  نآ  دوخ  ار  فیرظ  راک 

نم زا  ًاعقاو  هک  يدودح  رد  نآلا  لاح ، نیع  رد  تسا . هفیظو  دینادیم  هکروطنامه  ماهدرک و  دیکأت  اهنآ  هب  ار  نیا  ًاصوصخم  نم  دنهد .
. منکیم مه  يرگید  راک  عون  ره  دشاب  هتخاس 

. دیهد ماجنا  ار  راک  نیا  دینک  یعس  دیاب  هک  ماهتفگ  ار  نیا  دندوب  اجنیا  رد  هک  مه  نّیدتم  ینیطسلف  نایوجـشناد  نامزاس  نیا  دوخ  هب  یتح 
یـسراف نابز  زا  رتشیب  یبرع  نابز  هب  هک  یـسایس ، یمالـسا ـ  یکیژولوئدـیا  ياهباتک  رادـقم  کی  دـیناوتیم  دـیوریم  اجنآ  هب  هک  نآلا 

رد بلاطم  نیا  دـیراذگب  سپ  دـننکب . مه  هعلاطم  دـیاب  اهنازیتراپ  حالطـصا  هب  نیا  رخآ  دـنناوخب . اـهنآ  دـیهدب  دـیربب و  تسا ، دوجوم 
راک کی  راک  نیا  دوش . هیزجت  مسرتیم  ّـالا  دـنهدب و  تهج  ًـالعف  ار  ینازیتراـپ  تکرح  نیا  هکنیا  نودـب  هتبلا  دوشب ، ریگياـج  ناـشزغم 

هک ییاههتسد  دنتـسه  و  دنراد . ییانـشآ  ًالماک  اجنآ  عضو  هب  هک  دریگب  تروص  یناسک  تسد  هب  لاح  ره  هب  دیاب  هک  تسا  یفیرظ  یلیخ 
. ماهدرک هیصوت  نم  اهنآ  هب 

نیا زا  دوخ  مهس  هب  مه  نم  دوش . انشآ  عامتجا  حور  اب  صخش  یتسیاب  هکلب  تسین  يدرف  ماکحا  بادآ و  اهنت  مالـسا  نید  زارفرـس : ياقآ 
هک ام  یلبق  نیغلبم  رکف  زرط  اب  دنکیم  قرف  یلیخ  نیا  تسا و  یعقاو  ناملـسم  فرح  رکف ، زرط  نیا  نوچ  مدـش  لاحـشوخ  ًاعقاو  عوضوم 
ام نوچ  هک  دیدومرف  دـعب  یلو  دـندرکیم . دودـحم  اهنیا  دـننام  زامن و  تاکز ، هزور ، لثم  یتافیرـشت  ماکحا  هدـع  کی  هب  طقف  ار  نید 

یگدامآ هک  نیا  ات  میوش  تسایـس  دراو  مینک و  زواجت  رتشیب  ینیعم  دودـح  کی  زا  هک  میهدیمن  هزاجا  دوخ  هب  میتسه  يزهجم  ناـمزاس 
نآ ات  مینک  هدامآ  ار  نامدوخ  دوشیم  هنوگچ  هک  مراد  ار  لاؤس  نیا  نم  یلو  تسا  حیحـص  يدودـح  ات  امـش  تبحـص  مینک . ادـیپ  ار  نآ 
هب مینک  دودحم  طقف  ار  نامدوخ  تامادقا  یتسیاب  ایآ  میروآ ؟ تسدب  میراد ، نامیا  نآ  هب  ام  ۀـمه  تسه و  ناترظن  دروم  هک  ار  یگدامآ 
ام هک  یتقو  ات  دوب ؛ حالـص  هچنانچ  رگا  مینکب ، تکرـش  ینمجنا  کی  رد  ای  مینک  رـشتنم  ياهیمالعا  کی  دوب  حالـص  هچناـنچ  رگا  هکنیا 

؟ مینک ادیپ  ار  یگدامآ  نیا 
هب نتخادرپ  شدوخ  باصن ، دح  نیا  هب  ندیـسر  يارب  شالت  تسا . یعامتجا  راک  یگدامآ  نیا  يارب  شالت  ِدوخ  ناتـسود ، یتشهب : رتکد 
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کی میورب  هک  تسین  نیا  شیانعم  میهدیم ، تیمها  هقطنم  نیا  رد  لگنج  داجیا  ندرک و  زبسرـس  هب  میتفگ  رگا  ام  تسا . یعاـمتجا  راـک 
لگنج نـیا  لـگنج . مـه  نـیا  مییوـگب  مـینک و  ورف  نـیمز  رد  ار  يرتـم  هد  جاـک  مـینک ؛ دراو  اـکیرمآ  زا  يرتـم  هد  جاـک  ناتخردرادــقم 

میهدب و شرورپ  ار  لاهن  نیرتهب  میروایب و  لاهن  مینک . هدامآ  تسین ، هدامآ  رگا  ار  نیمز  میشوکب  هک  تسا  نیا  شیانعم  نیا  دکـشخیم .
راک هچ  میهاوخیم . نآلا  ار  لگنج  ام  اقآ ، هن  دنیوگیم  ياهدع  کی  هک  تساجنیا  توافت  دوشیم . لگنج  اجنیا  لاس  هد  زا  دعب  میراکب .

زا يرایـسب  لگنج . دـش  نیا  میراکیم ، اجنیا  میروآیم  میهدیم  شرافـس  يرتم  هدزناپ  هد ـ  تخرد  رادـقم  کـی  میوریم  چـیه . مینک ؟
ِلگنج دناهدیکـشخ . تسا . هدوب  يروجنیا  ِلگنج  مینکیم ، فراعت  ارچ  تسا . هتـشاد  ار  تلاح  نیمه  ًاعقاو  الاح  ات  اـم  یـسایس  ياـهراک 

هن مینازوسب ، ار  نآ  دوشیم  هن  هک  دروآ  ام  هار  رـس  مه  کشخ  مزیه  رادـقم  کی  هکلب  دیکـشخ  اـهنت  هن  دیکـشخ . دکـشخیم . يروجنیا 
ۀلأسم نیا  رد  دراد . جایتحا  نامز  تصرف و  ندرک ، هدامآ  هب  لگنج  داجیا  مییوگیم  اـم  میربب . فرط  نآ  فرط و  نیا  دـسر  یم  ناـمروز 

مه مک  تاناکما  اب  مییوگیم  رگا  تسا . سأی  نیا  مینکن ، راـک  مک  تاـناکما  اـب  دـنیوگیم  ناتـسود  رگا  دوب . نیبعقاو  دـیاب  مه  ناـمز » »
دب مه  ینیبفازگ  دوخ  تسا ، دب  ینیب  مک  دوخ  ینیبفازگ . دوخ  اب  هن  دشاب  ینیبعقاو  اب  دـیاب  بوخ ، درک ؛ عورـش  دـیاب  ار  راک  دوشیم ،

هفیظو هب  لـمع  ناـمه  دوخ ، اـهیگدامآ ، نیا  ندروآ  دوـجو  هب  هار  رد  اـم  ریگیپ  شـالت  نیارباـنب ، مینک . راـک  دـیاب  ینیبعـقاو  اـب  تسا .
راوگرزب ربمایپ  دوخ  ام  يامنهار  دشاب ـ  يراکتبا  رکف  کی  ای  دشاب  هدـنب  راکتبا  نیا  هکنیا  هن  هار ـ  نیا  رد  زاب  تسا و  یمالـسا  یعامتجا 

یلو دوبن . ورب  ور  طلغ  یعامتجا  متسیس  عون  کی  اب  اجنآ  رد  درکیم  یگدنز  هکم  رد  هک  لاس  هدزیس  لوط  رد  ربمغیپ  رگم  تسا . مالـسا 
ربارب رد  هنیدم  رد  هک  يربمغیپ  دیناوخب . هکم  رد  ار  ربمغیپ  خیرات  تسین  دب  درک . تلاخد  یـسایس  ياهراک  رد  دـح  هچ  ات  هکم  رد  ربمغیپ 

ياهدع دناوخیم . زامن  رفن  دـنچ  اب  صاقو  یبا  نبا  دعـس  دوبن . روطنیا  هکم  رد  دادیم ، ناشن  داح  ِلمعلاسکع  یـسایس ، هثداح  نیرتمک 
اب دعـس  اوعد  نیا  رد  هرخالاب  دش . اوعد  هکنیا  ات  دـندش  کیرحت  دـندش و  تحاران  ردـقنآ  دـندرک . هرخـسم  ار  اهنآ  دـندمآ و  رافک  زا 
ام دمحم ! بوخ ، دنتفگ : دندمآ و  ربمغیپ  دزن  یتحاران  اب  دعب  تسکش . مه  ار  اهنآ  زا  یکی  رس  دوب  شتسد  کیدزن  هک  يرتش  ناوختـسا 
اب ینعی  تسین ؟ شتقو  زونه  هچ  ینعی  تسین . شتقو  زوـنه  هن ؛ دوـمرف : میزادـنایب . راـکهب  ریـشمش  دـیهدب  هزاـجا  میـشاب ؟ تکاـس  یک  اـت 

. داد ماجنا  راک  دوشیمن  يدرف  یتفص  نامرهق  یتفص ، نامرهق 
هک میاهدیـسرن ، ياهدـش  يربهر  ةدـش  میظنت  تکرح  هلحرم  هب  هک  یتقو  ات  مییوگیم  ام  تسا . هدـش  میظنت  تکرح  زیمآتیقفوم  تکرح 
نم هک  یموهفم  هب  یـسایس  راک  هب  تسد  دشاب ، نامزاس  ناگدننکتکرح و  نآ  دوخ  تسد  رد  يربهر  راکتبا  هک  تسا  نیا  شباصن  دح 
لاثم ناونع  هب  هک  نیا  هب  رصحنم  نتسشن ، توافتیب  نیا  مینیـشنیمن . توافتیب  مه  یـسایس  ياهدادیور  ربارب  رد  یلو  مینزیمن  ممهفیم 

لاح ره  هب  متفگ  یلو  میوگب ، تحارص  اب  ار  مدوخ  رظن  ات  دینک  حرطم  دیراد  يرگید  ياهلاثم  رگا  تسین . مینک و ... اضما  هیمالعا  متفگ 
. مینیشنیمن توافتیب  دیآیم  شیپ  هک  ییاهراک  نیا  هراب  رد  ام 

تلع هب  ناشدوخ  ياقفر  دننیبیم  دننکب  تقد  ناشفارطا  هب  کی  ره  رگا  نایاقآ  دش . مهافتءوس  هکنیا  لثم  مرکشتم ؛ یلیخ  زارفرـس : ياقآ 
اجک زا  لسن  نیا  هک  دننادیمن  مه  اهنآ  هک  دنزادنایم  يرگید  ياهنمجنا  ماد  هب  ار  ناشدوخ  دناهدیمهف  هابتـشا  هب  ار  مالـسا  نید  هکنیا 

نآ نم  یلو  تسا  هدرک  رشتنم  ییاهباتک  هدرک و  ییاهراک  ًاملسم  یمالسا  نمجنا  دننکیم . يربهر  ار  اهنیا  يروط  هچ  دوشیم و  هرادا 
یلعف یگدنز  عضو  زا  هک  ار  ییوجشناد  ِنم  لقادح  هک  دنادیمن  فظوم  هرود  نیا  رد  ار  شدوخ  یمالـسا  نمجنا  ایآ  منادیمن . یفاک  ار 
انـشآ دنربیم  رـس  هب  اهنادنز  رد  دـناهدرک و  يزابناج  تلم  هار  رد  هک  یناسک  اب  ار  ام  دـنکب ؟ ربخاب  متـسه ، ربخیب  اجنیا  رد  ناریا  مدرم 

هک یتاوزج  اب  فیدر  مه  هک  دننادیمن  فظوم  ار  ناشدوخ  نآ ، هب  هتـسباو  یمالـسا  ياهنمجنا  ای  گروبماه  یمالـسا  نمجنا  ایآ  دنک ؟
یتقو دیـسر ؛ متـسد  هب  نارهت  زا  ياهوزج  کی  لبق  هتفه  ود  دنراذگب . رایتخا  رد  زین  ار  بلاطم  نیا  دـننکیم  رـشتنم  نید  ماکحا  دروم  رد 

هک تسا  يرگید  بلاطم  هنـشت  ام  ناوج  حور  یلو  ریغ ، الو  دوب  مالـسا  تناـید  ماـکحا  وضو و  نید ، ماـکحا  هب  طوبرم  مدرک  زاـب  ار  نآ 
، گروبماه یمالسا  نمجنا  زا  ییوجـشناد ، ياهنمجنا  زا  هک  ار  یبلاطم  ام  دروایب . تسدب  ار  اهنآ  دراد ، يدازآ  يردق  کی  اجنیا  نوچ 
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. درک دهاوخ  رثا  ام  رد  میراد  نامیا  نآ  هب  نوچ  مینکیم  ذخا 
دورف میظعت  رـس  نم  نیاربانب  دننکیم . رـشتنم  ار  یتایرـشن  ای  تاوزج  نیغورد  ياهبتکم  هب  هتـسباو  ياهنمجنا  هک  دـنراد  عالطا  نایاقآ 

ام رد  لقادح  ار  تقایل  نآ  ای  دنادیم  اهنآ  زا  رتمک  ار  شدوخ  گروبماه  یمالسا  نمجنا  ایآ  مراد : يداهنـشیپ  بدا  لامک  اب  مروآیم و 
ًالمع ار  نیا  دننکیم و  يزابناج  نید  هار  رد  هک  یـصاخشا  گرزب ، صاخـشا  زا  میراذگب و  مه  يور  ار  نامیاهرکف  میناوتب  هک  دـنیبیمن 

تـسایس زا  نید  هک  میهدـب  ناشن  مینک و  رـشتنم  ار  کچوک  هوزج  کی  هبترم  کی  یهام  میناوتب  لقاال  هک  میریگب  کمک  دـنداد ، ناـشن 
؟ میهدب ناشن  ًالمع  تسین ؛ ادج 

ناونعهب هک  تسا  يداهنـشیپ  نیلوا  ًاـقافتا  یحتف ، ياـقآ  مود  لاؤس  هب  خـساپ  لـثم  مه  زارفرـس  ياـقآ  لاوس  نیا  هب  خـساپ  یتـشهب : رتـکد 
. دیزادنیب ریخأت  هب  عقوم  نآ  ات  دیناوتیم  دش . حرطم  گروبماه  یمالسا  زکرم  یتروشم  ياهرظن 

نوچ ناشرثکا  يدرف ، هبنج  ای  هتشاد و  یمالسا  هبنج  هک  ییاهنآ  هچ  هدمآ ، دوجو  هب  هک  ییاهشبنج  دیدومرف  لوا : لاؤس  دوعسم ؛ ياقآ 
هک اـهنآ  هچ  اـهشبنج  نآ  نم  هدـیقع  هب  هک  میوـگب  ار  نیا  متـساوخیم  دـناهدش . تسکـش  هب  موـکحم  دناهتـشاد  يدرف  يربـهر  هـیور 

هزرابم لثم  دناهتشاد  یلم  هبنج  هک  ییاهنآ  هچ  نیطـسلف و  یتفم  مایق  يدابآدسا و  نیدلالامج  دیـس  مایق  دننام  دندوب  یبهذم  دصرددص 
ار تردـق  ربهر ، هدوبن و  يدرف  يربهر  هبنج  اهنت  اهنیا  یلم ، تضهن  يربهر  تفن و  تعنـص  ندـش  یلم  تضهن  ینـالیگ و  یلاـع  دیـشر 
رد یّتح  تسا و  هدوب  یمومع  طباور  ندرک  میظنت  رتهب  يارب  هکلب  هتسنادیمن  شدوخ  یصخش  تایرظن  دربشیپ  يارب  یعامتجا  مرها  کی 

عفاـنم زا  یمومع  راـکفا  نیا  يوریپ  هار  رد  هکلب  هدرکن  مه  یطخت  نیرتکـچوک  تسا و  هدرک  يوریپ  یموـمع  راـکفا  زا  اـهنت  هن  هار  نیا 
نیا اب  ام  رظنفالتخا  اهنت  درک . وجتـسج  دـیاب  يرگید  ياهاج  رد  مه  ار  ناشتـسکش  تلع  دـندرک و  رظنفرـص  زین  دوخ  ۀّـقح  یلوصا و 

ار اهنیا  ام  هک  تسا  نیا  رد  دنتـشاد ، یلم  هبنج  هک  ییاهنآ  هچ  دنتـشاد و  یمالـسا  هبنج  هک  ییاهنآ  هچ  اهتضهن ، نیا  اب  اـهيربهر و 
هاتوک تسیاهلیسو . هدنب  يارب  یلو  تسا  فده  یلم  تضهن  يارب  ندش  یلم  فده  فده . هن  مینادیم  نامفده  هب  ندیسر  يارب  ياهلیسو 

مزال اهنیا  نم  يهدیقع  هب  ام . ۀتساوخ  لماکت  هن  تسام  ياههتـساوخ  زا  دروم  کی  طقف  ناریا ، زیخرز  یلم و  عبانم  زا  یبنجا  تسد  ندرک 
. تسین یفاک  یلو  تسا 

دناوتیمن داهج  ایآ  متسین  هیقف  نم  يزورما .» ياهدیدپ  همه  اب  مالسا  یمالسا  ینیب  ناهج  قیبطت   » هک دیدومرف  مود : لاؤس  دوعـسم ؛ ياقآ 
طیارش اب  قیبطت  یگدامآ و  نیا  يارب  دهتجم  دوجو  ایآ  دنشاب و  هدامآ  زور  هحلسا  هب  دیابن  ناناملسم  ایآ  دشاب و  يرکف  داهج  هدنریگربرد 

ار ملع  تسا و  هتخاس  راچد  هناروکروک  تابـصعت  بوچراـچ  رد  ار  شدوخ  هک  یملع  بتکم  نآ  فـالخرب  تسرد  نم  و  تسین ؟ ناـمز 
بوچراچ رد  هدرک و  زاب  ار  داهتجا  باـب  نیا  هک  متـسه  لـئاق  مالـسا  يارب  ار  تیزم  تلیـضف و  نیا  هتفرگ ، دوخ  راـیتخا  رد  هشیمه  يارب 

درک ...  ناممرتحم  تسود  هک  ياهراشا  اما  تسا و  هداد  هشیمه  يارب  ناناملسم  هب  ار  قح  نیا  یمالسا  لوصا 
مهدب . باوج  یکی  یکی  نم  هک  تسا  رتهب  یتشهب : رتکد 

ماهدینـش هدـنب  ًـالثم ، تشاد ؟ رود  رظن  زا  دـیاب  ار  ناریا  ياهدادـیور  اـیآ  تسین . شیب  رگید  لاؤس  کـی  موـس ... : لاؤـس  دوعـسم ؛ ياـقآ 
ار تردق  زونه  هکنیا  ناونع  هب  ام  ایآ  تسا ؟ هدش  ماجنا  یلمعلاسکع  ایآ  دراد و  تیعقاو  ایآ  دـناهدش . راتفرگ  یناقلاط  هللاتیآ  ترـضح 

؟ مینکب يراک  ًاسأر  نامدوخ  دیابن  ام  دوب  ریاغم  ام  عفانم  اب  اههتسد  ای  بازحا  نآ  عفانم  رگا  و  مینکب ؟ يراک  دیابن  میرادن  تسد  رد 
. دـناهدرک هابتـشا  يدرف  يرادربهرهب  اب  ار  يدرف  يربهر  دوعـسم ، ياـقآ  ناـمزیزع  تسود  هک  مدرک  ساـسحا  لوا  لاؤس  رد  یتشهب : رتکد 

هدوب يدرف  ًابلاغ  اهيربهر  میتفگ  ام  تسا . هدوب  یعمجهتـسد  يربهر  دروخیمن  مشچ  هب  هدوبن و  هتـشذگ  ياهتضهن  رد  میتفگ  ام  هچنآ 
تـسا هدوب  يدرف  يربهر ، هکنیا  يانعم  دراد . قرف  رگید  مه  اـب  یلیخ  اـهنیا  تسا . هدوب  يدرف  يرادربهرهب  هکنیا  هن  يدرفهمین ، اـی  تسا 

صخشم ریسم  رد  تکرح  نآ  دمآیم ، شیپ  شیارب  ياهثداح  ای  درمیم و  ًالثم  تفریم  رانک  هریاد  زا  یتروص  هب  درف  یتقو  هک  تسا  نیا 
هدنام ياج  هب  ياهورین  ًالـصا  دیایب ؟ راکرـس  يدرف  هچ  هنوگچ و  یناسک ، هچ  ًادـعب  هک  دوب  سناش  نیا  عبات  نیا  تفاییمن . همادا  شدوخ 
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هچ هتـشذگ  خـیرات  رد  ام  دوبن . صخـشم  ریـسم  رگید  لاح ، ره  هب  دـنوشن ؟ ای  دـنوشب و  هیزجت  دـننکن ؟ ای  دـننکب  قفاوت  يراک  کی  يور 
یعامتجا ياهراک  هچ  یبهذم ، ياهراک  هچ  دناهدرک ، نارگید  هک  يراک  هچ  تسا ، هدرک  يدابآدسا  نیدلالامج  دیس  موحرم  هک  يراک 

راک دوخ  يدرف  عفانم  يارب  اهنیا  مییوگب  میـشاب  هتـساوخ  هکنیا  هن  مینیبیم . يدرف  همین  اـی  يدرف  ياـهيربهر  عون  کـی  ًاـمومع  یلم ـ  و 
میتسه شناربج  یپ  رد  اـم  زورما  هک  ياهصیقن  نآ  میاهدرک . رکف  يزیچ  نینچ  هن  میاهتفگ و  يزیچ  نینچ  هن  اـم  زگره  زگره ! دـندرکیم ؛

ياهثداح ندمآ  دیدپ  اب  درف ، کی  گرم  ای  نتفر  اب  دـنامن . رتبا  هک  دـشاب  يروط  ادـخ  تساوخ  هب  مینکیم  هک  ار  ییاهراک  هک  تسا  نیا 
. میدنمهقالع نآ  هب  ام  هچنآ  تسا  نیا  دورن . نیب  زا  يراک  رفن ، ود  ای  کی  يارب 

اریز رکفت ، زرط  هن  تسا و  هتفر  نیب  زا  حرط  هن  راگنا  دـهدیمن . هزاجا  ناکم  نامز و  لماع  هنافـسأتم  مهاوخیم  ترذـعم  دوعـسم : ياـقآ 
. تسا هتفرگ  مه  توق  یتح  تسا و  یقاب  شدوخ  تّوق  هب  زونه  رکف  نیا 

منکیم شهاوخ  ناتسود  زا  نم  دوریمن . نیب  زا  دسیونیم ، هک  هدنسیون  رفن  کی  دوریمن . نیب  زا  هک  رکف  ردارب ! يربهر ، یتشهب : رتکد 
منکیم ضرع  نم  هچ  نآ  ياـجهب  ار  تسا  ناـشدوخ  رکف  رد  هک  يزیچ  نآ  هکنیا  هن  دـننک ، تقد  دوـشیم  هتفگ  هک  یتاـملک  يور  هک 

لاح رد  رفاسم  زا  رپ  هک  تسا  راطق  کی  لثم  تسیچ ؟ لثم  شیانعم  یعاـمتجا  تکرح  کـی  يربهر  هک  میوگب  دـیهاوخیم  دـننک . یقلت 
رکف ًالـصا  رکف . هکنیا  هن  يربهر ، مییوگیم  ار  نیا  دربیم . ار  راـطق  دراد  هتـسشن و  نآ  تشپ  راـطق  هدـننار  رفن  کـی  دـشابیم و  تکرح 

زا دنکیم ، دابآ  دنکیم ، بارخ  دـناشکیم ، وس  نیا  هب  دریگیم ؛ تسد  رد  ار  ییاهورین  اههورگ و  نامرف  ناکـس و  ینعی  يربهر ؛ تسین .
. مییوگیم ردـقیلاع » ربهر   » سک نالف  هب  ام  هک  دـشاب  نیا  شیانعم  يربهر  هک  نیا  هن  مییوگیم . يربهر  ار  نیا  دزاـسیم . اـی  دربیم  نیب 

تسین . يربهر  هک  نیا  هن ،
تسا . هدوبن  يدرف  يدارفنا و  اهيربهر  نآ  دنتسه و  یناربهر  میوگب  مهاوخیم  دوعسم : ياقآ 

. دیهدب حیضوت  دییامرفب  روطچ ؟ یتشهب : رتکد 
نیب زا  ینیوانع  هب  ار  اهنآ  دنادیم ، كانرطخ  ار  يربهر  زرط  نیا  نوچ  نمـشد  یلو  تسا  هدوبن  مه  یعمج  هتـسد  يربهر  دوعـسم : ياقآ 

. تسه مه  قباس  ربهر  زا  رتجوجل  رتتخـسرس و  رتكانرطخ ، يربهر  نالا  دـننکب . يراک  دـنناوتن  اهنآ  هک  دـنکیم  يراـک  اـی  دربیم و 
يربهر هاگتسد  ینعی ، ربهر  نآ  تشپ  دهدیمن و  ار  هزاجا  نیا  نمشد ، يرادیب  ناکم و  نامز و  لماع  اهتنم  تسه ، يربهر  هاگتسد  ینعی ،

. دشاب هتفر  نیب  زا  يربهر  وا  گرم  اب  هک  تسین  يدرف  يربهر  روظنم  تسه .
یعمجهتسد يربهر  ار  نیا  دیآیم » شیاج  دوخ  هب  دوخ  رفن  کی  دریمیم و  دوریم ، نیب  زا  ربهر  کی  یتقو   » دوعسم ياقآ  یتشهب : رتکد 

دنیوگیمن .
ربهر . نامه  نامز  ریخ ، هن  دوعسم : ياقآ 

هدرک هدامآ  يدـعب  ربهر  يربهر  يارب  ار  هنیمز  یلبق  ربهر  نآ  ًاعقاو  ینعی ، تسا ؟ هدـمآرب  ناـمزاس  ناـمه  باـختنا  هب  ینعی  یتشهب : رتکد 
؟ دش باختنا  يربهر  نیا  يارب  لکشتم  کیتامتسیس و  ساسا  رب  يدعب  ربهر  نیا  هک  انعم  نیا  هب  دوب ،

تسا . هدرک  نییعت  شدوخ  هک  هدوب  یمومع  راکفارثؤم  لماع  دوعسم : ياقآ 
. نم زیزع  ردارب  تسا  یمید  يربهر  نیا  تسا . یلوصا  راک  زا  ریغ  یمید  راـک  نم . ردارب  تسا  یمید »  » نیا دوعـسم ، ياـقآ  یتشهب : رتکد 

دب راک  نیا  میوگیمن  نم  میوش . ور  هبور  یمید  راک  اب  میناوتیمن  دـنکیم ، مادـقا  ام  یتسین  يارب  هدـیچیپ  ياه  لکـشت  اب  هک  ییایند  رد 
ینلع يرـس و  تالیکـشت ، اب  دـیاب  اـم  میوگیم  تسا . مک  میوگیم  مینکن ، هابتـشا  دـشابن ؛ میوگیمن  تسا ، شزرامک  میوگیمن  تسا ،

تسا و رتهدیچیپ  رادمادنا  دوجوم  نویلیم  کی  زا  شاهدیچیپ  طباور  شیازجا و  دـیاش  شایتالیکـشت  نیـشام  هک  ياهدـیچیپ  نوگانوگ و 
تساناد تساناد ؛ نمشد  دییوگیم  دییوگیم . ناتدوخ  هک  روطنامه  میوشیم . درخ  میوش . ورهبور  یمید  میناوتیمن  دراد ، وضع  رتشیب 

رکف و اب  ینعی ، تسا ؛ هدرک  تسرد  نامزاس  ینعی ، تساناد  هن ! مدآ ؟ ریغ  زغم  اـم  رـس  رد  یلو  تسا  مدآ  زغم  وا  رـس  رد  ینعی ، هچ ؟ ینعی 
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دیاب ام  سپ  دوشیمن . میوش ؛ وربور  ریت  تفه  اب  یـسایس  کنات  لباقم  میهاوخیم  ام  الاح  تسا . هتخاس  یـسایس  نیـشام  ریبدـت  هشیدـنا و 
زا هک  نیا  زج  میرادـن  ياهراچ  مییوگیم  ام  ینعی ، تسا . نیا  نم  فرح  میروایب . دوجو  هب  یـسایس  کـنات  لـقاال  دـیاب  مه  اـم  مینک ؟ هچ 
هک ینیـشام  میوشب ؛ نیـشام  کی  مه  ام  مییاـیبرد و  یعاـمتجا  يدرفهمین  يدرف و  ياـهيربهر  یمیدهمین و  یمید و  ياـهتکرح  تلاـح 
رب دیاب  ام  اهتنم  دننکیم . اهنآ  هک  روطنامه  دنک ، ظفح  دناوتیم  مه  ار  شاهدنیآ  هک  یناسنا )  ) ینیشام دنناوخیم . رگیدمه  اب  شیازجا 

. ناشدوخ يژولوئدیا  ساسا  رب  اهنآ  مینک و  لمع  مالسا  يژولوئدیا  ساسا 
موس لاؤس  تفگ . مهاوخ  خساپ  مه  ار  یحتف  ياقآ  لاوس  دوب و  زارفرس  ياقآ  لاؤس  نامه  زاب  ناتمود  لاؤس  دیدومرف ، هک  يدعب  تالاؤس 

. تفگ مهاوخ  خساپ  رگید  تالاؤس  نمض  موس  مود و  لاؤس  هب  ینعی ، تفگ . مهاوخ  خساپ  زاب  تسا ، مود  لاؤس  هب  لصو  هک  مه 
مناوتیمن میشاب ـ  هدرک  مهافت  املمع  امرکف و  امراک ، يانبریز  ناونع  هب  هک  لوا  ِبلطم  نآ  يور  رگا  اهثحب  نیا  زا  سپ  زیزع ، ناتسود 

یفاک مهافت  درک ـ  میهاوخ  ثحب  مه  زاب  لئاسم  نیا  يور  مینیـشنب  مه  رود  یتقو  هشیمه  هرخالاب  اریز  لماک  دـصرددص و  مهاـفت  میوگب 
ناونع هب  ام  مه  هک  تسا  تروص  نیا  رد  میسانشب ، فده  کی  ناراتـساوخ  هار و  کی  ناهارمه  ار  دوخ  همه ، هک  يروط  هب  میـشاب  هدرک 

زا ياهدـع  يراکمه  اب  یمالـسا و  گرزب  ياـملع  دـیلقت و  عجارم  ینابیـشپاب  ادـخ و  تساوخ  هب  هک  يراـکفا  گروبماـه  یمالـسا  زکرم 
میاهدرک عورـش  ناتـسود ، يراکمه  اب  رگید و  ياهتردـق  رب  ای  صاخ  ياهتیلقا  رب  هن  ناملـسم ، هدوت  رب  هیکت  اب  دـنمهقالع و  ناناملـسم 

جرا رپ  يراک  تسا ، هدرک  عورـش  ساسا  نیمه  رب  هک  يراـک  دـیاب  نابزیـسراف  هورگ  مه  مینک و  راـختفا  نآ  هب  میناوتیم  میلاحـشوخ و 
اهثحب و نمـض  زورید  ساسا ، نیا  رب  دنک . دادملق  شدوخ  مهم  فیاظو  زا  ار  راک  نیا  ندناسر  رمث  هب  رد  شـشوک  شالت و  دسانـشب و 

هورگ راک  يربهر  دـهاوخیمن  زگره  گروبماـه  یمالـسا  زکرم  هک  مدرک  مـالعا  مدرک و  ضرع  ار  یبلاـطم  رواـشم  ناونع  هب  اهیـسررب 
امـش لخاد  زا  دیاب  يربهر  تسامـش و  رایتخا  رد  رواشم  کی  ناونع  هب  گروبماه  یمالـسا  زکرم  زگره ! دریگب . هدهع  رب  ار  نابزیـسراف 
مینک یلاخ  هناش  یتیلوئسم  راب  ریز  زا  میهاوخب  مهاوخب و  گروبماه  یمالسا  زکرم  ای  ًاصخش  نم  هک  نیا  هن  میوگیم : ارنآ  لیلد  دزیخرب .

، ناوج ون و  یعمجهتـسد  ياهراک  رد  هکنیا  لیلد  هب  دراد و  شدوخ  يارب  يراـک  ره  هک  یـصاخ  بلاـق  نیگنـس و  لـغاشم  لـیلد  هب  هکلب 
یناربهر هلیـسو  هب  اهراک  نآ  ًامتح  هکنیا  هن  دنزیخرب ـ  ام  یعامتجا  ياهراک  ام و  ۀعماج  هدـنیآ  ناربهر  اهراک  نآ  لخاد  زا  تسا  هتـسیاش 

نیا رد  ار  نابزیسراف  هورگ  فده  تحلصم  گروبماه  یمالـسا  زکرم  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  دوش ـ  هرادا  يربهر و  اهرداک  نآ  زا  جراخ 
زکرم هلمج  زا  یمالـسا  تاسـسؤم  همه  يراکمه  زا  دـناوتب  ات  دـشاب  یمالـسا  لقتـسم  ییوجـشناد  دـحاو  کی  هورگ  نیا  هک  تسا  هدـید 

گروبماه یمالـسا  زکرم  نابزیـسراف و  هورگ  نیب  هک  دـننیبیم  جراخ  لـخاد و  رد  ناتـسود  رگا  دـشاب . رادروخرب  گروبماـه  یمالـسا 
مه هب  کیدزن  دـننکیم و  رکف  مه  هب  کیدزن  یلیخ  دـحاو ، ود  نیا  ای  نامزاس  ود  نیا  هک  تسا  نیا  لیلد  هب  تسه ، يرتکیدزن  طاـبترا 

دوجو هب  اپورا  رد  نابز  یناملآ  هقطنم  ردزاب  صوصخ  هب  دنتـسه و  اپورا  رد  دحاو  ود  ره  اریز  دنکیدزن  مه  هب  یلیخ  ًاعبط  دـننکیم . لمع 
هورگ هتـسه  نیتسخن  میوگب  ناتـسود  هب  ًاحیرـص  نم  دوش . یقلت  یعیبط  ًالماک  دـیاب  دـنویپ  نیا  تسا . یعیبط  یلیخ  اـهزیچ  نیا  دـندمآ و 
هظحل نامه  زا  اهتنم  دمآ ، دوجوب  نایوجـشناد  دوخ  تمه  اب  دشاب  هتـشاد  ربخ  نآ  زا  گروبماه  یمالـسا  زکرم  هکنیا  زا  لبق  نابزیـسراف 
تـسا هتـسیاش  ًالوصا  سپ  میباتـشب . يراکمه  هب  میراد  رایتخا  رد  هچنآ  اب  هک  میدرک  لابقتـسا  مه  ام  دنتفرگ و  سامت  ام  اب  ندمآ  دوجوب 

، هدرک عورش  راک  زاغآ  زا  هک  روطنامه  گروبماه  یمالسا  زکرم  تسا  هتسیاش  مه  دشاب و  لقتسم  دنامب و  لقتسم  نابزیـسراف  هورگ  هک 
دنناوتیم ناتسود  زاب  هنیمز  نیا  رد  ًادعب  دشاب . نایوجشناد  یمالسا  تکرح  نیا  يارب  ینابیتشپ  کمک و  رواشم ، یمیمص ، راکمه  هشیمه 

. دنیوگب دنراد  یبلطم  رگا 
: دینک تشاددای  دیناوتیم  هک  تسا  بیترت  نیا  هب  هاتوک  هدرشف و  منکیم  حرطم  زورما  هک  یتروشم  ياهرظن 

اهنمجنا تاسلج  مظنم  يرازگرب 
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رد کی  لقادـح  رابکی  هتفه  ود  ياهثحب  نیا  دنـشاب . هتـشاد  ثحب  ۀـسلج  رابکی  هتفه  ود  لقادـح  ناکمالا ، یتح  دـننک  یعـس  اهنمجنا 
ثحب هسلج  ود  ینمجنا  کی  ًالثم  رگا  ینعی ، دنوش ؛ میـسقت  يراج  لئاسم  هب  طوبرم  ثحب  یمالـسا و  یکیژولوئدیا  ياهثحب  نیب  نایم ،

عضو مالسا ، ملاع  دوجوم  عضو  یسررب  ثحب و  يارب  هسلج  کی  یمالسا و  یلک  یکیژولوئدیا  ياهثحب  يارب  هسلج  کی  دراد ، هام  رد 
یمالـسا زکرم  یکیژولوئدـیا ، ياهثحب  تمـسق  رد  دـشاب . هریغ  نابزیـسراف و  هورگ  ییوجـشناد ، ياـهنامزاس  اـپورا ، رد  نایوجـشناد 

. تفرگ دهاوخ  هدهع  رب  ار  اهثحب  نیا  ۀیهت  تیلوئسم  سپ  نیا  زا  گروبماه 
یفاک دارفا  اهرازبا و  اههیامرـس و  نآلا  گروبماه ، یمالـسا  زکرم  ینعی ، ام ؛ مالـسا ، ملاع  دوجوم  عضو  هب  طوبرم  ياـهثحب  تمـسق  رد 

هعلاطم و ِلیاسو  زا  دریگ و  هدهع  رب  نابزیـسراف  هورگ  ِدوخ  میراد  تسود  ًالباقتم  هک  تسا  يراک  نیا  میرادـن . رایتخا  رد  راک  نیا  يارب 
نیا يور  هک  دریگب  رارق  هتسباو  ياههتیمک  نالوئسم و  تأیه  راک  ۀمانرب  وزج  سپ ، نیا  زا  دنک و  هدافتـسا  دراد  هک  یـصخش  ياهطابترا 

میهاوخ غیردیب  رظن ، ره  زا  دشاب  هتخاس  ام  زا  یکمک  ره  هنیمز  نیا  رد  درک . عیزوت  هیهت و  دوشیم  هنوگچ  دننیبب  دننک و  هعلاطم  اهثحب 
اهنمجنا و راـیتخا  رد  دوش و  ریثکت  یپکیلپ  هلیـسو  هب  دـشاب  نکمم  هک  تروص  ره  هب  اـهثحب  زا  هتـشر  ود  ره  هک  دوش  شـشوک  درک .

ۀگرب هـسلج  ره  رد  دوـشیم ، دراو  اـهنمجنا  ياـهثحب  نمــض  رد  یکیژولوئدــیا  ياـهثحب  رد  هـک  یتـالاؤس  دریگب . رارق  دارفا  یتـح 
هب تالاؤس  نیا  خساپ  دوش . هداتسرف  گروبماه  یمالـسا  زکرم  يارب  هلـصافالب  دوش و  هتـشون  تالاؤس  اجنامه  دشاب ؛ شهارمه  تشاددای 

دیاب لاحلکیلع  یکیژولوئدـیا  ياهثحب  مینکیم  رکف  ام  نوچ  دـش . دـهاوخ  هداتـسرف  اهنمجنا  يارب  دـعب  هام  ۀـسلج  ات  ادـخ  تساوخ 
هن درادن ، ریثکت  نیا  يارب  یتازیهجت  گروبماه  یمالسا  زکرم  رضاح  طیارش  رد  دوش و  هداتـسرف  اهنمجنا  همه  يارب  لقاال  دوش و  ریـسفت 

نیا ریثکت  هلیسو  میناوتب  نامدوخ  ام  هکنیا  زا  لبق  تسین . دوجوم  یفاک  یناسنا  يورین  ام  يارب  اجنآ  ینعی  درادن ؛ یپکیلپ  نیـشام  هکنیا 
نیلوئـسم تروص  نیا  رد  دـننک . يراـکمه  اـهنیا  ریثـکت  رد  دـنناوتیم  رگا  هک  میهاوـخیم  نابزیـسراف  هورگ  زا  مینک  هیهت  ار  اـهثحب 

دننک ریثکت  ار  دراوم  نیا  زور  ُهن  ات  هتفه  کی  یط  رد  اهنآ  دوش و  هداتـسرف  اهنآ  يارب  هام  ره  لوا  رد  اهثحب  نیا  دنوش ؛ نیعم  طوبرم ،
دح هچ  ات  لاؤس  نیا  هب  دـینیبب  دوش  یـسررب  تسـشن  نیا  زا  دـعب  راک  نیا  يور  دنتـسرفب . اهدـحاو  اهنمجنا و  اههبعـش ، يارب  ناشدوخ  و 

دوب . نآ  هب  طوبرم  تاحیضوت  اب  لوا  یتروشم  رظن  نیا  دیراد . رایتخا  رد  تاناکما  راک ، يارب  هزادنا  هچ  ات  دیهد و  خساپ  دیناوتیم 
. داد مهاوخ  خـساپ  تقو  تیاعر  اب  هاتوک ، یلیخ  مهدـب  خـساپ  تسه  هک  یتالاوس  هنیمز  نیا  رد  کی  کی  هک  دـینادیم  بسانم  زاـب  رگا 

. دیهدب تقو  هقیقد  هد  ات  تشه  رثکادح  تسا  نکمم  اهنیا  زا  مادک  ره  يارب  ًالثم 
هک تسین  رتـهب  دزادرپیم  دوـجوم  عـضو  یمالـسا و  ياـهثحب  هب  ناـیم  رد  کـی  هلـصاف  هب  هک  اـهثحب  نـیا  ياـج  هباـیآ  هدـننکلاؤس :

دریگب ؟ رارق  یسررب  دروم  دراد  دوجو  هک  مه  يرگید  ياهيژولوئدیا 
تـسه یتالاؤس  رگا  متفگ  هکنیا  دیآیم و  نایم  هب  قیبطت  هسیاقم و  هلئـسم  دوخهبدوخ  یمالـسا  کیژولوئدیا  ثحب  ره  رد  یتشهب : رتکد 

ناـمدوخ ار  قیبطت  هسیاـقم و  نیا  زا  يرادـقم  هتبلا  دـمآ ، شیپ  یلاؤس  قیبطت  هسیاـقم و  نیا  رد  عقوم  ره  هک  تسا  نیا  دـیتسرفب ، اـم  يارب 
میهدیم . خساپ  ام  دیتسرفیم و  لاوس  تروص  هب  دمآ  شیپ  زاب  یبلطم  رگا  درک ، میهاوخ 

هدافتـسا ریثکت  هاگتـسد  زا  دـنناوتیم  ًالثم  هک  دراد  دوجو  یتازایتما  رفوناـه  لـثم  اهرهـش  رتشیب  زکارم  رد  هک  دـنداد  عـالطا  هدـننکلاؤس :
کی دـنک ، ریثکت  پاچ و  دـهاوخیم  ار  تالاقم  هک  ییاجنآ  ای  گروبماه  یمالـسا  زکرم  ار  داهنـشیپ  نیا  منکیم  رکف  نیارباـنب ، دـننکب .

هکنیا ًالوا  دریگب . رارق  اههچب  یسررب  دروم  دوش و  ریثکت  یمالسا  ياهنمجنا  هلیسو  هب  بش  نامه  اهتشونور  نیا  دنتـسرفب و  تشونور 
یلیخ اهنیا  شخپ  ًایناث  دـنکیم . رتناسآ  ار  اهراک  هلئـسم  نیا  تسین و  گروبماه  یمالـسا  زکرم  رد  ًاـصوصخم  داـیز  يورین  هب  جاـیتحا 

شخپ هبترم  ود  اجنآ  زا  دورب و  هیداحتا  زکرم  هب  هک  تسین  یجاـیتحا  میهدیم و  ماـجنا  لـحم  ناـمه  رد  هکنوچ  دوشیم  ماـجنا  رتعیرس 
دوش .

ياج هب  هک  تسا  نیا  يارب  دینکیم ، داهنـشیپ  نایاقآ  دوخ  هک  روطنیا  دنوش ، نییعت  راک  نیا  يارب  یهورگ  میتفگ  ام  هکنیا  یتشهب : رتکد 
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هخسن  500 هخسن ، ياـج 50  هب  دـنکب و  ار  راـک  نیا  نمجنا  کـی  رگا  دنـشکب  تمحز  ندرک  یپـکیلپ  يارب  نمجنا  هزاود  اـی  هد  هـکنیا 
هب زکرم  زکرم و  هب  دتـسرفب  هکنیا  هن  دتـسرفب ، تسپ  اـب  نمجنا  ناـمه  ار  نیا  دـعب  درادـن ـ  قرف  تقو  رظن  زا  یلیخ  هـک  دـنک ـ  یپـکیلپ 
رد اهسردآ  دوشیم  تمسق  نیا  هیهت  لوئسم  هک  يرهش  هورگ و  نامه  ینعی ، تسا . تقو  رد  ییوجهفرـص  یعون  دتـسرفب ، رگید  ياهاج 
هب هورگ  قودنـص  زا  ینعی ، دوش  تخادرپ  دـیاب  يزکرم  قودنـص  زا  مه  راک  نیا  جراخم  دـنک و  تسپ  ًاروف  هک  دوش  هتـشاذگ  شراـیتخا 

رظن زا  یلو  دوـش  لــیمحت  نآ  رب  يزیچ  یلاــم  رظن  زا  هـک  یلحم  نـمجنا  نآ  قودنــص  زا  هـن  دــش  دــهاوخ  تـخادرپ  يزکرم  تروـص 
ار اهنآ  دعب  دنکیم ؟ یقرف  هچ  دنکیم ، هیهت  هخـسن   200 دنک ، هیهت  هخسن  دهاوخیم 20  رفوناه  دـینک  ضرف  یتقو  راک  رد  ییوجهفرص 

تسین ؟ رتهب  دوشیم ؛ هفاضا  تسپ  کی  طقف  دنکیم و  تسپ 
هب عجار  ییاهثحب  کیژولوئدیا و  لئاسم  هب  عجار  ییاهثحب  هکنیا  هب  دیدرک . میسقت  تمسق  ود  هب  ار  دوخ  ياهثحب  امش  هدننکلاؤس :

دهاوخ یبویعم  زیچ  کی  یمالسا  يژولوئدیا  نودب  زورما  رد  مالسا  نییآ  یـسررب  هک  تسا  حضاو  میـشاب . هتـشاد  زورما  رد  مالـسا  نییآ 
ار نامدایز  تاهابتشا  هلیسونیدب  ات  میهد  رارق  ثحب  دروم  ار  زور  لئاسم  میوش و  جراخ  یمالسا  يژولوئدیا  نیا  زا  دیاب  ام  نیاربانب ، دوب .

تیناحور ۀـعماج  تاهابتـشا  ای  میزادرپب و  رگید  ياهاج  ندرا و  ۀـعماج  ناریا و  تموکح  یعامتجا و  تانوئـش  هب  ًالثم  مییامن . عفترم  زین 
تسا . يرورض  اهتخانش  نیا  اریز  مینک  یسررب  ار  ناریا 

هک یـصقان  تسا و  صقان  تروصب  دـش  هتفگ  هک  روطنامه  اهیـسررب  نیا  هکنیا ، لوا  دروم  رد  اما  عماـج . تروص  هب  هلب ، یتشهب : رتکد 
بوخ رظن  ره  زا  اهثحب  يارب  عونت  عون  کـی  لاـح ، نیع  رد  یهاـگآ و  عون  کـی  یگدـیزرو و  عون  کـی  ینعی ، تسا . نآ  دوبن  زا  رتهب 

رب اهیـسررب  نیا  مامت  دعب  هب  نیا  زا  میدرکیم و  یط  ار  کیژولوئدیا  ییانـشآ  هلحرم  ام  هک  تسا  نیا  رتیلاع  تسا . چـیه  زا  رتهب  تسا .
روطنامه منکیم  رکف  یلو  تسا  حیحص  ًالماک  دشیم . لیلحت  هیزجت و  یسررب و  هدش ، هتخانش  ِصخـشم  يژولوئدیا  كالم  اب  ساسا و 

هب دوخهبدوخ  مه  ناتـسود  جـیردت  هب  مینک و  عورـش  ار  صقان  ولو  یـسررب  عون  کی  نآلا  دـینامن . رظتنم  عقوم  نآ  ات  دـیتفگ  ناتدوخ  هک 
. درک دنهاوخ  قیبطت  نآ  اب  یکیژولوئدیا  تفرشیپ  تازاوم 

رد هک  یگدامآ  هس  زا  موس  یگدامآ  هب  دناوتب  هک  یلئاسم  یلکروطهب  دوش و  حرطم  دیاب  لئاسم  همه  دشاب ؛ یلئاسم  هچ  دیتفگ  هکنیا  اما 
ِلاعف یسایس  تکرح  نآ  هدنیآ ، رد  دیاب  هک  یطیحم  ییاسانش  تسیچ ؟  موس  یگدامآ  تسه  ناتدای  دنک . کمک  مدرک  هراشا  لبق  ثحب 

هعلاطم دیاب  لوا  هجرد  رد  ار  ییاهزیچ  هچ  رتشیب  هک  دنمهفب  دـنناوتیم  ناتـسود  كالم ، نآ  اب  نیاربانب ، دـیآ . دوجوب  یمالـسا  ِیعامتجا 
تایرـشن ًالثم  دیراد . ییاههلیـسو  راک  نیا  يارب  ناتـسود  همه  کش  نودـب  هن ؟ ای  میراد  هلیـسو  ام  ایآ  دـنتفگ  ناتـسود  زا  یکی  دـننکب و 

هدـنزرا راک  کی  مه  دوشیم  رـشتنم  هنیمز  نیا  رد  نابز  یناـملآ  تایرـشن  رد  هچنآ  ندرک  حرطم  ندـیرب و  اـهنت  زیزع ، ناتـسود  یمومع .
ات دینک  یسررب  ار  اهلحم  نیا  دوخ  ياههیرـشن  میوگب  تسد و  رود  ياهزیچ  غارـس  مورب  مهاوخیمن  تسا . هدنزرا  مه  نیمه  اهنت  تسا .

یبوخ یلیخ  زیچ  راک ، کی  نیمه  میوگیم  نم  دـسریمن و ؛. . .  ام  تسد  هب  مه  نآ  ای  مینادیمن و  یـسراف  زا  ریغ  ام  دـییوگب  مه  اـمش 
دیوریم دیـشاب  دـنمهقالع  رگا  اـی  دـیناوخب  دـیراد  تسود  ار  یناـملآ  هیرـشن  کـی  شیب  مک و  اهامـش  زا  مادـک  ره  مـنکیم  رکف  تـسا .

ای دینک و  عمج  ار  اههدـیرب  نآ  دـیناوتب  رگا  دـعب  نآ و  ندرک  حرطم  ندـیرب و  تسا . کمک  مه  ناتتاعالطا  ناتنابز و  يارب  دـیناوخیم و 
نیا رد  ینعی  تسا . هنومن  کی  نیا  تسام . هدـنیآ  ياهراک  هب  ياهتـسیاش  کمک  نیا  مینکیم و  عمج  اج  کی  ام  دـیتسرفب ، اـم  يارب  رگا 

هب تسا  هدـش  رـشتنم  یباتک  نآلا  نوگانوگ ـ  ياهباتک  رـشن  اب  نویزیولت ، ویدار و  ندوب  اب  زورما ، يایند  رد  تاعوبطم  شرتسگ  اـب  هنیمز 
هدروآ مهارمه  تسا . هدیـسر  نم  تسد  هب  هزات  باتک  هن ؟ ای  دیدرک  هعلاطم  ناتـسود  منادیمن  لیئارـسا ، بارعا و  ةزور  شـش  گنج  مان 

ناـبز هب  قارع  نیطـسلف و  هب  عجار  یکچوک  زیچ  یتـح  تسا . دوجوم  اههیرـشن  هنوگنیا  زا  مدرکن . تصرف  زونه  منک و  هعلاـطم  اـت  مدوب 
مادک کی  مهدیم . هورگ  ۀناخباتک  هب  ای  ناتسود  هب  تسه  شاهخسن  کی  مدروآ . متفرگ و  قارع  رفس  رد  نم  دندوب . هدرک  رشتنم  یسراف 
یتمه دیاب  ناتسود ، تسه ، هک  یکرادم  ذخآم و  لیبق  نیا  زا  و  دتسرفب ـ  دنک و  هیهت  يرتشیب  ياههخـسن  دناوتیم  لاح  ره  هب  اههورگ  زا 
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میداتفا هار  هب  یتقو  اجک ؟ مییوگیم  میتسـشن  اجنیا  ات  اـم  تسا . یباـیعبنم  یبایذـخأم و  نیا  اـقفر  ياهیگدـیزرو  زا  یکی  میـشاب . هتـشاد 
. میتشادن هبنت  میتشادن ، هجوت  میتشادـن ، یهاگآ  میتخانـشیم ، ار  یعبانم  یتح  میتشادـنربخ . ام  تسا ، ناوارف  یلیخ  عبانم  بیجع ، مینیبیم 

مومع رایتخا  رد  زورما  راک  نیا  يارب  عبانم  نایوجـشناد  ییاناوت  تقو و  ِتیفرظ  رادقم و  زا  شیب  هللادـمحب  تسا . زاب  هار  نایاقآ ! نیاربانب ،
اجنآ رد  يدوهی  ردقچ  دننک . هیهت  دیدرگ ـ  حرطم  لیئارـسا  نوچ  لیئارـسا ـ  عضو  هرابرد  يرـصتخم  هچخیرات  کی  ناتـسود  ًالثم  تسه .

زا ار  نآ  هک ، تسا  ياهدـشقیقحت  ِلصفم  ِثحب  اکیناتیرب ، فراعملاةریاد  رد  بلطم  نیا  اهنت  دـندش ؟ دایز  اـهيدوهی  هنوگچ  تسا ؛ هدوب 
ًالثم تسا . بلاج  شتاعالطا  ردقچ  هک  دینیبیم  دیونـشیم و  دننکیم ، هیهت  باتک  لیئارـسا  راذـگناینب  یتنعل  روشک  رد  هک  یمدرم  نابز 
نیا زا  تسا . هدش  دوهی  نطو  الاح  تسا و  هدرکیم  یگدـنز  يدوهی  رازه  هد  زا  رتمک  نیطـسلف  نیمزرـس  رد  هدزون  نرق  رخاوا  رد  هکنیا 

هار هب  هک  ردـق  نیمه  ناتـسود ، دراد . دوجو  ذـخأم  تسا . دـنمدوس  ناتیارب  رظن  ره  زا  اـهثحب  يارب  یهاـگآ و  يارب  هک  ییاـهزیچ  لـیبق 
. تفای دیهاوخ  ناتدوخ  ياپ  شیپ  یعیسو  ياههار  تقونآ  دیتفیب 

هیداحتا لخاد  زا  دیاب  يربهر  هکنیا  نآ  دوش و  راک  رتشیب  بلطم  نیا  يور  منادیم  مزال  نم  هک  دیدرک  هراشا  یبلطم  هب  امش  هدننکلاؤس :
هن دشاب  هتشاد  یمالسا  يربهر  دناوتیمن  گروبماه  یمالسا  زکرم  ًالـصا  هک  منک  رظنراهظا  مهاوخیم  مشاب  هتـشاد  هزاجا  رگا  نم  دشاب .

. دناوتیمن هکلب  دهاوخیمن  هکنیا 
اب گروبماه  یمالـسا  زکرم  متفگ  دنک . يراکمه  دهاوخیمن  هکنیا  هن  دـهاوخیمن ، متفگ . ار  نیمه  مه  نم  تسا و  نیمه  یتشهب : رتکد 

دیابن هک  دنادیم  ینعی  دهاوخیمن ، دنکب . ار  راک  نیا  دـهاوخیمن  هیداحتا  راک  اب  هک  دراد  رارق  يدودـح  کی  رد  شدوخ  راک  هعومجم 
رظن زا  یتح  یلقتـسم  هورگ  کی  ًالعف  نابزیـسراف  هورگ  مینک  یعـس  دـیاب  هک  تسام  رکف  نآ  ةدـننکدییأت  نیا  زاب  ینعی  رتهب ! هچ  دـنکب .

. دنامب یقاب  يربهر 
بطق داتـسا  راکفا  رد  نم  مینکب . قیبطت  مه  اب  ار  ءارآ  بتاکم و  مینک  یعـس  دـیاب  اـم  کیژولوئدـیا  تاـعلاطم  رد  عقاو  رد  هدـننکلاوئس :

رظن تسیچ ؟ امش  رظن  منادب  مهاوخیم  مینک . هسیاقم  بتاکم  ریاس  اب  ار  مالـسا  دیاب  ام  هک  تسین  دقتعم  ًالـصا  وا  مدید  مدرکیم ، هعلاطم 
ار نامدوخ  فلاخم ، دـیاقع  اب  یگدامآ  يارب  اـی  مینک  لـماک  ار  نامیاهوجتـسج  دـیاب  قیقحت  هار  رد  هعلاـطم و  هار  رد  هک  تسا  نیا  اـمش 

میزاس ؟ هدامآ 
، دوشیم ییاهمهافتءوس  بجوم  دوشیم و  هدیمهف  جک  مه  ًابلاغ  هک  بلطم  نیا  دیدرک . حرطم  ار  نیا  هک  دش  بوخ  رایسب  یتشهب : رتکد 
زا دیاب  مسانـشب  ای  منک  تابثا  ار  مالـسا  هکنیا  يارب  نم  دیوگیم  یـسک  تقو  کی  میدادیم . خساپ  ات  دشیم  حرطم  ًالبق  هک  دوب  بوخ 

فارحنا نیا  هک  منک  هدافتسا  مالسا  ِتحـص  ِلیلد  ناونع  هب  یـسانشهعماج  یـسانشناور و  یکیزیف ، یعیبط ، مولع  زا  هدش  جارختـسا  لیالد 
نامه رد  درک و  ثحب  ای  تابثا  یملع  شیل و  تفاش  نِسیو  لیالد  هب  دوشیمن  ار  مالـسا  میلاعت  زا  کی  چیه  تسا . طلغ  ًالـصا  نیا  تسا .
میلاعت ندـیمهف  رتهب  يارب  نم  دـیوگیم  یـسک  تقو  کی  دیـسر . میهاوخ  هلئـسم  نیا  هب  یتروشم  ياـهرظن  میهدیم و  هک  ییاهداهنـشیپ 
رایسب نیا  هک  مشاب  هاگآ  یعامتجا  یناسنا و  مولع  یعیبط ، مولع  رد  یملع  ياهتفرشیپ  زا  دیاب  يرصع  ياههدیدپ  رب  نآ  قیبطت  مالـسا و 

ار نارگید  ءارآ  ام  ًامتح  هکنیا  نآ  میـسرب و  دیدرک  حرطم  مود  تروصب  امـش  هک  ياهلئـسم  نآ  هب  هکنیا  نودب  تسا . ياهدیدنـسپ  فرح 
بوخ ار  دوخ  میهاوخیم  هک  میوگیم  هشیمه  نم  هکلب  میوگیمن  ار  نآ  نم  هک  مینک  گنج  اهنآ  اب  میناوتب  رتهب  هکنیا  يارب  میناوخیم 

نم تسیچ . دننادیم  ارم  ۀـیحور  ناتـسود  میوشب . میناوتیم  مه  نامیاهفیرح  ِفیرح  دوخهبدوخ  میتخاس  بوخ  ار  دوخ  یتقو  میزاسب ،
اما مینک  دانتـسا  یناسنا  ای  یعیبط  شیل  تفاش  نِسیو  لیالد  هب  میناوتیمن  یمالـسا ، حیحـص  تخانـش  نامدوخ و  نتخاس  رظن  زا  میوگیم 
هن ار  راکنیا  دهدیم . نامدوخ  دهع  اب  قیبطت  قابطنا و  رظن  زا  مالـسا  يارب  يرتهب  مهف  تردق  عون  کی  ام  هب  مولع ، نیا  جـیاتن  رب  یهاگآ 

ناشراثآ رد  دـیدرک ، هراشا  هک  ریرحتلابزح »  » نامه یتح  نارگید ، بطق و  موحرم  هچنآ  میهد . ماجنا  دـیاب  هکلب  مینکب  تسا  رتهب  هکنیا 
هتفگ ییاهترابع  اب  میاهدـید  اهباتک  رد  ام  هک  ار  یبلاطم  نونکاـت  هنافـسأتم  یلو  تسا . یلوا  ناـمه  ناـشدوصقم  دـننکیم  هیکت  نآ  رب 
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لئاسم نیا  يور  اهنآ  دوخ  مینیبیم  ام  دنرادن . هک  یلاح  رد  دنراد  یفنم  رظن  مه  یمود  نآ  هب  اهنآ  دـنکیم  رکف  هدـنناوخ  هک  دـناهدش 
ردرگا اـم  یلدـج ، ضرعتم  هن  میوـشیم  ضرعتم  دوـخهبدوخ  اـهثحب  نیا  رد  متفگ  نم  هک  تـسا  نـیا  دـیدرک ! تـقد  دـندرک . هعلاـطم 

میوشیم دراو  یهار  زا  هکلب  میوشیمن  دراو  یلدج  ندیبوک و  ِلومرف  اب  میدرک  رگید  ياهبتکم  اهکلسم و  ةرابرد  یثحب  نامیاهثحب 
نیا رد  اهثحب  میریگیم . ياهجیتن  هچ  ام  هدـیا ، نیا  رکف و  نیا  هب  هجوت  اـب  دـیوگیم و  هچ  مالـسا  مینیبیم  دـعب  میمهفب و  ار  اـهنآ  هک 

. تسا حرطم  متسیس 

فلتخم ياهرهش  رد  ینارنخس  يرازگرب  يارب  گروبماه  یمالسا  زکرم  یگدامآ 

زا ترفاسم  کی  لقاال  شیرتا  ناملآ و  هقطنم  رد  ییوجشناد  ياهرهش  زا  کی  ره  هب  سپ  نیا  زا  تسا  ممـصم  گروبماه  یمالـسا  زکرم 
نوچ دوش . مادـقا  میدـید ، بسانم  اج  ره  رد  میتشاد ، رتشیب  ناکما  ییاناوت و  رگا  هک  میوگیم  ار  لقاال  هملک  دریگ . تروص  زکرم  فرط 

ییوجشنادریغ رهش  دنچ  ام  نیا ، رب  هوالع  دراد و  دوجو  شیرتا  ناملآ و  رد  ییوجشناد  رهـش  تفه  یـس و  کیدزن  هک  مدرک  باسح  نم 
هب هجوت  اـب  تسا ، یلیخ  شدوخ  هک  مینکب  میناوـتب  ترفاـسم  تسیب  اـم  رگا  دوـشیم . رهـش  لـهچ  هب  کـیدزن  هک  میورب  دـیاب  مه ، رگید 

دناوتیم دوش ؛ میظنت  یناملآ  نابز  هب  یمومع  ییاهینارنخـس  دناوتیم  اهترفاسم  نیا  رد  دوشیم . هنوگچ  هک  دینیبب  تقونآ  اهیلیطعت ،
زا يرادـقم  ینعی  تعاس ؛ کی  هن  یتعاس ، دـیاب  دـشاب  هچ  ره  ترفاسم  هماـنرب  لاـح  ره  هب  دوش و  میظنت  یـسراف  ناـبز  هب  ییاـهینارنخس 
رد دریگ ، ماـجنا  رتـهب  دـناوتب  اـهترفاسم  نیا  هکنیا  يارب  دوـشب . رهـش  نآ  نمجنا  يرکف  یملع و  ياهيدـنمزاین  عـفر  صوـصخم  تقو ،

نالف هب  هک  دنک  مالعا  ًالثم  دتسرفب ـ  نامیارب  عقوم  هب  ار  رهش  ره  هب  ترفاسم  رد  بسانم  ياهتصرف  دناوتب  نابزیـسراف  هورگ  هکیتروص 
لوق نآلا  ار  نیا  میناوتیمن  ام  نوچ  دوشن  نیعم  شاهتفه  اما  مینک ، ترفاسم  هام  کی  نیا  زا  زور  نالف  رد  هاـم و  کـی  نیا  لوط  رد  رهش ،

، دریگب تروص  یترفاسم  هام  ياههبنشهس  زا  یکی  رد  ًالثم  یِم و  هام  رد  ای  لیروآ  هام  رد  تسا  بوخ  نالف  رهش  رد  ًالثم  دیـسیونب  میهدب ،
همانرب هک  يروط  هب  مینک ، میظنت  هلاس  کی  ار  هماـنرب  نیا  يدـح  اـت  میناوتیم  اـم  تقو  نآ  دـیهدب ـ  دـیناوتیم  ار  يداهنـشیپ  نینچ  کـی 

. میورب يدعب  بلطم  غارس  تسین ، یلاؤس  رگا  دوش و  حرطم  تسه  یلاؤس  رگا  هنیمز  نیا  رد  دشاب . مظنم  دعب  هب  نیا  زا  اهترفاسم 
یـضعب تسا  نکمم  ینعی  دوش . هتـشاذگ  رتشیب  اههمانرب  نیا  زا  دنراد ، جایتحا  رتشیب  هک  ییاهرهـش  يارب  مهاوخیم  ترذعم  هدننکلاؤس :

نیا هب  دنراد  هک  یصوصخ  هب  تیعضو  تبسانم  هب  اهرهش  یضعب  اما  دنـشاب  هتـشاد  جایتحا  رتمک  اهترفاسم  عون  نیا  هب  هک  دنـشاب  اهرهش 
. دنراد جایتحا  رتشیب  اهسنارفنک  اهترفاسم و  عون 

میمصت دوشیم . هدیرب  یلیخ  میورن  رهش  کی  هب  مه  رابکی  یلاس  رگا  هک  میدرک  رکف  ام  دینادیم  هتبلا  درک . میهاوخ  یعـس  یتشهب : رتکد 
يرتشیب هنیمز  ای  تسه  يرتشیب  جایتحا  هک  ییاهرهـش  هب  تقو  نآ  ناکما ، دودـح  رد  میورب . راب  کی  لقادـح  اج  همه  لاـس  ره  هک  میراد 

هللاءاشنا ! میوریم . راب  کی  زا  شیب  ًاعبط  تسه 
توعد ار  امـش  نیعم  هام  ود  ای  ینیعم  هام  کی  هشیمه  ینمجنا  کی  ًالثم  هک  دوب  نیا  ناـتروظنم  امـش  مدـیمهف ، تسرد  اـیآ  هدـننکلاؤس :

دنکب ؟
. دنشاب هتشاد  ياهمانرب  کی  لاس  هب  لاس  تسا . لاس  هب  لاس  هکلب  رمع ، رخآ  ات  هشیمه  يارب  هن  یتشهب : رتکد 

ینعی دنـشاب  هتـشاد  جایتحا  یـصاخ  ینارنخـس  هب  اهنمجنا  هک  يدراوم  رد  گروبماه  یمالـسا  زکرم  یتشهب ، ياقآ  باـنج  هدـننکلاؤس :
یمالسا زکرم  ایآ  دشاب ، جاتحم  تروشم  ینارنخس و  هب  فلتخم  طیارش  اب  هلباقم  يارب  نمجنا  دارفا  صاخشا و  یعامتجا  یسایس ـ  تیلاعف 

تسا ؟ هدامآ  ینانارنخس  نینچ  زا  توعد  يارب  گروبماه 
ام تاناکما  تسیچ و  هک  دـینادیم  ار  ام  یناسنا  يورین  تیفرظ  نایاقآ ، مییوگب . میناوتیمن  نآلا  دـینیبب  ناـکما . تروص  رد  یتشهب : رتکد 

هیهت میـسریمن . اهراک  نآ  هب  رگید  مینکب  ترفاسم  میهاوخب  رگا  هک  مینکیم  ار  ییاـهراک  دـهعت  امـش  لـباقم  رد  نـآلا  اـم  تسا . مولعم 
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ترفاسم مه  دـعب  دوش و  مامت  دـعب  دـشونب و  بآ  ناویل  کی  دنیـشنب  مدآ  هک  تسین  ندروخ  بآ  لـثم  هریغ  یکیژولوئدـیا و  ياـهثحب 
مه تاـبتاکم  رگا  تسه . هک  مه  يراـج  ياـهراک  دراد . جاـیتحا  ندرک  میظنت  نتـشون و  تغارف ، تقو ، هعلاـطم ، یـسررب ، هب  هکلب  مینک .

گروبماه زا  نم  هک  الاح  هناتخبـشوخ  میتمدخ . رد  میـسرب ، هک  رادـقم  ره  هب  ًاعبط  دـینک  هلگ  دـیراد  مه  قح  دـینکیم . هلگ  دـتفیب  بقع 
یفیعـض ياهناسنا  حور  مسج و  رظن  زا  مه  ام  هرخالاب  هک  دننک  هجوت  زیزع  ناتـسود  نیاربانب ، میتشادن . باوج  نودب  ۀـمان  ًابیرقت  مدـمآ ،

. درک میهاوخ  نینچ  ناکما  دودح  رد  منکن  ناتسویأم  مینکب . راک  زورهنابش  رد  میناوتیم  ینیعم  تعاس  کی  ات  هصالخ  میتسه .
لاس رد  هکنیا  رطاخ  هب  میسریمن . مه  اهرهـش  زا  یکی  هب  لاس  رد  یتح  تسا . مک  یلیخ  یلیخ  نم  رظن  هب  ناکما  دودح  رد  هدننکلاؤس :

ار تاسلج  دنناوتیمن  اهنامزاس  هجوچیه  هب  تالیطعت  رد  نوچ  تسا  شرثکادـح  نیا  دراد . دوجو  رفـس  تاناکما  هک  میراد  هام  تفه  ام 
دنهدب . لیکشت 

. دوشیم هام  تشه  میاهدرک  باسح  لدعم  ام  دوشیم . اهاج  یضعب  یتشهب : رتکد 
تسا . مزال  تقو  اهنآ  زا  مادک  ره  يارب  هتفه  کی  هرخالاب  نوچ  دسریمن  ات  تفه  یس و  هب  هام  تشه  صخش : نامه 

ةدنخ . ] دناهرواین فیرشت  رتدوز  ارچ  ناشیا ، هک  تسا  نیا  ضرف  دنراد . فیرشت  يرتسبـش  ياقآ  بانج  دینادیمن  رگم  اقآ ، یتشهب : رتکد 
ناشیا هک  دراوم  زا  یـضعب  رد  دـننک و  يراکمه  ام  اب  هنیمز  نیا  رد  هک  مینک  شهاوخ  مه  ینادرـس  ياقآ  زا  میهاوخیم  ام  یتح  راـضح ]

مناوتیم يرفنکی  ار  اهراب  نیا  ۀمه  هک  میوگب  متـساوخن  هدنب  لاح  ره  هب  دننکب . تبحـص  دننیـشنب  دنیایب  یهاگ  دننک . کمک  دـنناوتیم ،
. دش مهاوخ  مخ  راب  نیا  ریز  رد  اریز  مرادرب ؛

هیداحتا يداصتقا  یلام و  لالقتسا 

ةدنیآ يارب  یتروص  هب  یتح  صوصخم و  روط  هب  مهاوخیم  زورما  مدرک و  حرطم  زورید  هک  تسا  ياهلئسم  زیزع ، ناتسود  يدعب ، هلئسم 
رد هک  یناسک  رگا  دـشاب . شدوخ  هب  هتـسباو  دوش و  لقتـسم  يداصتقا  یلام و  رظن  زا  رتشیب  هچ  ره  دـیاب  امـش  نامزاس  منک . حرطم  رترود 

كرام دوخیب  ًالـصا  مسیلاتیپاک ـ  اب  هارمه  مسیلایرتام  ای  مسینومک  تسیلایـسوس و  اب  هارمه  مسیلاـیرتام  زا  معا  یتسیلاـیرتام  ياـهبتکم 
یـسک ینعی  تسیلایرتام  دنتـسه . رتتسیلایرتام  اهنآ  زا  ربارب  دـص  اهتسیلاتیپاک  نیا  دـندز ، اهتسینومک  یناشیپ  هب  طقف  ار  مسیلایرتام 

نیا تسا . لئاق  تلاصا  هدام  يارب  طقف  دسانـشیم و  يدام  ياهتساوخ  ياـضرا  يداـم و  یگدـنز  راویدراـهچ  رد  طـقف  ار  یگدـنز  هک 
نودب دوشیم  دراو  شدوخ  يدام  ياههتساوخ  ياضرا  يارب  يرد  ره  زا  هک  مه  یتسیلاتیپاک  کی  ًالومعم  تسا و  تسیلایرتام  ماع  يانعم 
نیریز لماع  لـماع و  نیرتمهم  ار  يداـصتقا  لـماع  فلتخم ، ياـهتسیلایرتام  رگا  تسا ـ  تسیلاـیرتام  مه  نآ  رگید  هبنج  چـیه  تیاـعر 

نیا شیانعم  میراد ، رظنفالتخا  یکلـسم و  توافت  اهنآ  اب  رظن  نیا  زا  میـسانشیمن و  نیریز  لماع  ار  داصتقا  لـماع  اـم  یلو  دنـسانشیم 
رگا هک  دیاهدینش  ار  یبرع  هلمج  نیا  ناتبلاغ  دیاش  امش  مینادیم . رونآ ـ  زا  ای  رونیا  زا  ای  رثایب ـ  هراکیب و  ار  داصتقا  ًالـصا  ام  هک  تسین 
رطخ رد  درادن  یهار  هب  ور  یگدـنز  سک  ره  هل » داعَم  هل ال  َشاعَم  ْنَم ال  : » تسا مالـسا  میلاعت  زا  ياهدـننکوگزاب  دـشابن  تیاور  شدوخ 

هب طوـبرم  لـماوع  یگدـنز و  عـضو  هک  تسا  نیا  شیاـنعم  نیا  دـشاب . هتـشادن  مه  یهار  هب  ور  ترخآ  تبقاـع و  رخآ و  هـک  تـسا  نـیا 
ِرادهشیر ِیخیرات  ۀبرجت  نیا  زا  ام  هک  میوگیم  ًاحیرـص  نم  دوش . عقاو  رثوم  دناوتیم  ناسنا ، يونعم  یحور و  ياههبنج  رد  یتح  یگدنز 

لماع هک  نیا  نآ  و  دروخیم ، مشچ  هب  رتهتـسجرب  یتروص  هب  ام  رـصع  رد  تسا و  رادهقباس  دهدیم  ناشن  تیرـشب  خیرات  هک  ياهقباسرپ 
مینک و تلفغ  دیابن  هجو  چیه  هب  دراد  ییازسب  ریثأت  اهنامزاس  تاسسوم و  دارفا و  ياهتیلاعف  هب  نداد  تهج  يریگتهج و  رد  يداصتقا 

عطاق نامیا  ام  تسا . یحیحـص  فرح  میوشیمن ». فرحنم  نیاربانب ، میراد ؛ عطاق  نامیا  ام   » هک فرح  نیا  میاهدز . لوگ  ار  ناـمدوخ  ّـالا 
هب ار  ناـمعطاق  ناـمیا  ناـمدوخ و  ناـمدوخ ، تسد  هب  ارچ  دریگب ؟ رارق  ارچ  نیگمهـس  ياـهرطخ  ربارب  رد  اـم  عطاـق  ِناـمیا  نیا  اـما  میراد 

ياهدولآ ياذغ  ره  متـسه  ملاس  یلیخ  نوچ  متـسه و  یملاس  یلیخ  مدآ  نم  دیوگب  هک  تسا  یمدآ  کی  لثم  ًانیع  نیا  میزادنیب ؟ هرطاخم 
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اب ملاس  ناسنا  کی  هک  تسین  ییالقع  نیا  یلو  تسین . ملاـس  اـقآ  نیا  هک  تسین  نیا  شیاـنعم  تسا ؟ حیحـص  قطنم  نیا  مروخیم . دـشاب 
. تسا یتالایخ  یمدآ  وا  دروخب . ار  یبورکیم  هب  هدولآ  ياذغ  ره  شایتمالس  رب  ءاکتا 

ناکمالایتح دـیاب  دوشیم  هداد  نابزیـسراف  هورگ  هب  يداصتقا  رظن  زا  هک  ییاهیکاروخ  تساـهكاروخ . ناـمه  ریظن  يداـصتقا  لـماع 
هیهت هورگ  نیا  دوخ  لـخاد  زا  هورگ و  نیا  دوـخ  تسد  هب  هک  تسا  نیا  همه  زا  رتنئمطم  همه و  زا  رتـهب  دـشابن و  اـهبورکیم  هب  هدوـلآ 

. منادیم طلغ  گروبماه  یمالسا  زکرم  رب  یتح  یجراخ  لماوع  رب  يداصتقا  رظن  زا  ار  امـش  شبنج  شالت و  نیا  ياکتا  عون  ره  نم  دوش .
نیا نم  یتروشم  هیرظن  داهنـشیپ و  نیاربانب ، دـنکیمن . ءاکتا  اما  درک  دـهاوخ  دـنکب ، دـناوتیم  هک  یکمک  ره  گروبماه  یمالـسا  زکرم 

. میتفرگ یخوش  يدح  ات  هتشذگ  لاس  رد  ار  عوضوم  نیا  اقفر ! تسا .
يادـخ نیا  مینک . ریدـقت  ار  اهنمجنا  بوخ  راـک  دـیاب  اـم  هکنیا  يارب  میوگب  ار  نیرفآ  نیا  هک  مهاوخیم  هزاـجا  ناتـسود  زا  نم  نیرفآ !

هک رگید  ياهرهـش  زا  یـضعب  رفوناه و  نخآ و  یمالـسا  نمجنا  هب  نیرفآ  منزب . هشوگ  مهاوخب  نارگید  هب  هک  تسین  نیا  شیانعم  هدرکن 
. دناهدرک لمع  ياهتسیاش  تروصب  دوخ  هتشذگ  لاس  دهعت  نیا  هب 

ود زور ، کی  دناهدیشچن ـ  ار  ندرک  راک  ةزم  نونکات  هک  ییاهنآ  یتح  هتشذگ ـ  لاس  دارفا ، ۀمه  هک  تشاد  یبیع  هچ  ًاعقاو  اقفر ! بوخ ،
رارق یبهذم  قودنـص  رایتخا  رد  ار  زور  نآ  ترجا  دصرد  هاجنپ  ای  تسیب  ای  هد  ًادودح  دـندرکیم و  راک  ار  هتفه  رد  زور  هس  یتح  زور و 
راـک نیا  هک  تشاد  یعناـم  هچ  هک  تسا  نیا  تسا  مهم  هچنآ  تسا . ناـتدوخ  هب  طوـبرم  هک  تسا  یناـمزاس  ثحب  کـی  نـیا  دـندادیم .
لقاال هک  دـنراذگب  نیا  رب  ار  ناشدوخ  يانب  دـنناوتیم  اهنمجنا  ایآ  دـینک . هعلاطم  ار  رکف  نیا  مراد . يرکف  کـی  نم  تفرگیم . تروص 
ثحب نآ  دراو  نم  دننکن ، دنهاوخیمن  ای  دننکب  دنهاوخیم  ییوجهفرـص  لاس ـ  رد  ار  ناشدوخ  جراخم  مدص  کی  نمجنا  نآ  رثوم  دارفا 

رد ییوجشناد  رگا  دص . رد  کی  مدص ، کی  منکیم . حرطم  ار  نیا  لومرف  کی  تروص  هب  ینعی ، دنزیرب . نمجنا  قودنـص  هب  موشیمن ـ 
زورهبزور ای  هام  هب  هام  تروص  هب  كرام ، لاس 40  رد  دنکیم ؛ جرخ  كرام  رگا 4000  كرام و   30 دنکیم ؛ جرخ  كرام  لاس 3000 

؛ دینکیم جرخ  كرام  يزور 5  کینف .  3 مدرک ؛ ضرع  ار  نآ  مدص  کی  کینف .  3 دنکیم ؛ جرخ  كرام  زور 3  رد  رگا  دنک . تخادرپ 
هب ناتـسود  الاح  هکنیا  لثم  مهد . کی  هن  مدرک  ضرع  ار  مدـص  کی  دـیراذگب . راـنک  دـینک و  جرخ  رتمک  ار  كراـم  نیا 5  زا  کـینف   5

دینک جرخ  ار  كرام  نیا 5  هنوگچ  دینیبب  دیربیم ، فیرشت  هزاغم  هب  دینکیم و  جرخ  كرام  هک 5  يزور  دیآیم . یلمع  یلیخ  ناشرظن 
ًالعف ار  دص  رد  کی  متـسیس  دـیناوتیم  رگا  دـینک . رکف  لومرف  نیا  يور  ناتـسود ، نیاربانب  دـیراذگب . رانک  دـیهدب و  رتمک  کینف  هک 5 

. دش مامت  بلطم  نیا  دشاب . هدنیآ  يارب  تسا  نکمم  يدامتعا  لباق  متسیس  کی  دینک  عورش  دیتسناوت  رگا  دینک . عورش 
یمالـسا زکرم  یتـح  رگید ، تاسـسوم  مهاوـخیم  نم  میوـگب . مهاوـخیم  ار  ثحبم  نیا  هـب  هتـسباو  رتـالاب و  نـیا  زا  هلئـسم  کـی  ـالاح 

یناسک يور  يداصتقا  یلام و  رظن  زا  ناشهیکت  دـنوشیم ، دـمآرد  یگدـنز و  ياراد  ام  ةرود  نیا  ناتـسود  هک  ياهدـنیآ  رد  گروبماـه ،
دمآرد شالت  راک و  يورین  اب  ناکمالایتح  هک  یناسک  دـشابن . یـصوصخم  يداصتقا  ياهمیژر  ظفح  هب  دنتـسم  اهنآ  دـمآرد  هک  دـشاب 

رد هچ  ییوجشناد و  ةرود  رد  هچ  یلام ، یگدنز  عون  کی  يارب  ار  ناتدوخ  میوگب  زیزع  ناتـسود  امـش  هب  مهاوخیم  نم  نیاربانب ، دنراد .
هک دـشاب  ياهدـیا  مه  رکف و  مه  فدـه ، مه  دارفا  يارجم  زا  یعامتجا  یمالـسا و  ياهتیلاعف  ياههنیزه  نیمأت  هک  دـینک  هداـمآ  هدـنیآ ،

یمالـسا زکرم  هللادـمحب  دـشاب . هدـش  نیمأت  تسا  راگزاس  مالـسا  نیزاوم  اب  هک  يداصتقا  بولـسا  عون  ره  اب  لاح  ره  هب  اـهنآ ، یگدـنز 
رد میناوتن  ام  رگا  هک  میوگیم  تحارـص  لامک  اـب  نم  دراد . نوگاـنوگ  لـئاسم  رد  ار  دوخ  تحارـص  زین  رـضاح  طیارـش  رد  گروبماـه 
زا میریگب و  رارق  يداصتقا  راشف  رد  اهتحارص  نیا  لیلد  هب  يزور  یتح  مینکب و  ظفح  میاهتشاد  نونکات  هک  ار  ییاهتحارص  گروبماه 

زکرم ًالـصا  ای  درک  میهاوخ  مک  ار  نامتالاؤس  هریاد  ای  هاگنآ  مینک ، نیمأت  ار  اههنیزه  میناوتن  دـنراگزاس  ام  ِتحارـص  اب  هک  يرگید  عبانم 
ریثاـت تحت  یتح  هک  یگروبماـه  یمالـسا  زکرم  هن  دراد  شزرا  مالـسا  ریـسم  رد  ِگروبماـه  یمالـسا  زکرم  مینکیم . لـحنم  ار  یمالـسا 

ات مروادـیما  ماهتـشاد و  ماهتـشذگ  ياهراک  مامت  رد  ًاصخـش  نم  هک  تسا  ياهویـش  نیا  دوش . فرحنم  شدوخ  ریـسم  زا  يداصتقا  لـماوع 
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نیا هک  تسا  نیا  نم  رکف  هک  اـجنآ  زا  منک و  ظـفح  ار  هویـش  نیا  مشاـب ، رثوـم  هسـسؤم  نیا  رد  مناوـتیم  مدوـخ  مهـس  هـب  هـک  ییاـجنآ 
ظفح هشیمه  يارب  اجنآ  هکنیا  يارب  مینک  ششوک  تسا  هتخاس  ام  تسد  زا  هک  يدح  ات  مراودیما  دشابن  نم  صخش  هب  هتسباو  تاسـسوم 

. دوش
ادـخ تساوخ  هب  درک و  میهاوخ  گروبماه  یمالـسا  زکرم  یکاپ  تراهط و  ظفح  يارب  ار  نامدوخ  شـشوک  تروص ، ره  هب  اـم  نیارباـنب 

يرتشیب تنامـض  اهیکاپ  نیا  هکنیا  يارب  اـما  دوش . دراو  اـم  راـک  رد  یگدولآ  نیرتمک  یلاـم  لـماوع  يارجم  زا  هک  تشاذـگ  میهاوخن 
شرتسگ تازاوم  هب  ار  اهنآ  هباشم  تاسـسؤم و  نیا  هدـنیآ ، رد  هک  مینک  رکف  میاهتـسشن  مه  رود  هک  ـالاح  نیمه  زا  دـیاب  دـشاب ، هتـشاد 

نیا يارب  كرام  یهام 20  مینکیم ، جرخ  هام  رد  كرام  ًالثم 2000  هدنیآ  رد  رگا  مینک  رکف  مییامن . نیمأت  نامیلام  يداصتقا و  تاناکما 
. میزادرپب دصرد  جنپ  میدادیم ، ار  نآ  دصرد  کی  الاح  ات  رگا  ای  میزادرپب . راک 

تاسـسوم نـیا  اـب  هـک  دـشاب  یناـسک  رب  یکّتم  یعاـمتجا ، رظن  زا  یحور ، رظن  زا  يداـصتقا ، رظن  زا  تاسـسؤم  نـیا  دـیاب  تروـص  ره  هـب 
هک تسا  نیا  دنراد . تیلاعف  فدـه  کی  هار  رد  مه  اب  همه  تسا و  راگزاس  تاسـسؤم  نیا  اب  اهنآ  حور  هک  یناسک  اب  دـنراد . يرکفمه 

ياجرـس ًالعف  گروبماه  یمالـسا  زکرم  ـالاح  دـنوشیم ، لیـصحتلاغراف  کـیدزن  ياهدـنیآ  رد  هک  یناتـسود  یتح  میوگب  مهاوخیم  نم 
دننکن و عطق  نابزیسراف  هورگ  نامزاس  اب  يرکف  یلام و  رظن  زا  ار  ناشدوخ  طابترا  دندش  لیـصحتلاغراف  یتقو  دنریگب  میمـصت  شدوخ ،

. دشاب هدش  لیکشت  هدنیآ  نایوجشناد  زا  مه  دوجوم و  نایوجشناد  زا  مه  ییوجشناد ، ِیمالسا  تکرح  نیا  یعامتجا  يداصتقا و  هناوتشپ 

هتشذگ ياهراک  دنتسم  یملع و  یسررب 

یلخاد ِلماع  کی  راچد  هدـنیآ  رد  دـیبنجن ، ًاعقاو  مه  لاـس  نیمه  رد  رگا  اـی  دـیبنجب  رید  رگا  هک  تسا  ياهلحرم  رد  امـش  راـک  ناتـسود ،
هب یلک و  روط  هب  ار  شدوخ  هتشذگ  عضو  دیاب  ياهسسوم  ره  ینامزاس و  ره  هک  تسا  نیا  نآ  دیوشیم و  یگدنامبقع  یگداتفابقع و 

یسررب هنوگنیا  زونه  نم  دشاب . دانتسا  لباق  ياهشرازگ  ماقرا و  اهرامآ ، هب  دنتسم  یملع ، دیاب  یسررب  نیا  دنک . یسررب  یملع  تروص 
لاس اب  هسیاقم  رد  لاس 68ـ69م  ینعی  هتشذگ ، لاس  رد  نابزیسراف  هورگ  ایآ  مدیدن . نآ  لاثما  ياههورگ  ای  نابزیسراف  هورگ  راک  رد  ار 
هیهت ییاـهرادومن  روظنم  نیا  يارب  تسا و  هتفر  بقع  تهج  مادـک  رد  هتفر و  ولج  تهج  مادـک  رد  هن ؟ اـی  تسا  هدرک  تفرـشیپ   68 67 ـ

. دنک
مه کیتامتـسیس  هعلاطم  کیتامتـسیس ، یتالیکـشت و  راک  هکنیا  زا  لفاغ  مینکیم ، کیتامتـسیس  یتالیکـشت و  راکفا  زا  تبحـص  مئاد  ام 

هدافتسا تسین ، یگدزبرغ  رگید  دربیم  راک  هب  هعلاطم  هلیـسو  ناونع  هب  یبرغ  کینکت  نآلا  هک  ییاهزیچ  دراد . جایتحا  نامدوخ  ةرابرد 
یتابـساحم و مزاول  زا  هدافتـسا  دییوگب  اما  دـیناوخب  یمیـش  دـیهاوخیم  امـش  هک  تسا  نیا  لثم  درک . هدافتـسا  دـیاب  تسا ؛ لقع  اهنیا  زا 

دیهاوخب ایند  ياج  ره  دوشیمن . نیا  بوخ ، میناوخب . یمیش  نامدوخ  تخانش  يور  میراذگب و  رانک  دیاب  ار  اهییاپورا  یمیش  یـشیامزآ 
ملع و دسانشیمن . ناملسمریغ  ناملـسم و  برغ ، قرـش و  شناد ، ملع و  نوچ  درک  هدافتـسا  اهزیچ  هنوگنیا  هجیتن  زا  دیاب  دیناوخب  یمیش 

مه دیورب ، نیچ  رد  ولو  ملع  لابند  هک  دننکیم  لقن  (ص ) مرکاربمایپ هک  دیونـشیم  امـش  یتقو  دسانـشیمن . ار  اهنیا  زا  کی  چیه  شناد 
. تسا ملع  ملع ، درادن ؛ ار  اهفرح  نیا  ملع  دنشاب . رظندم  ناملسمریغ  ای  دنشاب  ناملسم  دنهاوخیم  هکنیا  رظن  زا  مه  دیاش  ناکم و  دعب 
ِقیقد ۀـعلاطم  هک  ییاهرازبا  اهرادومن و  اهرامآ ، رب  دـشاب  لمتـشم  دـعب  هب  نیا  زا  امـش  ياههدـنورپ  هک  تسا  نیا  ام  یتروشم  رظن  نیاربانب 

ياههخسن رد  ار  نیا  دوشیم  رگا  هک  منکیم  شهاوخ  نم  دنکب . ناسآ  رگهعلاطم  کی  يارب  امش  ۀتـشذگ  عضو  هرابرد  ار  دنتـسم  ِیملع 
ياهدش هبـساحم  تاعلاطم  زا  میناوتب  امـش  اب  يراکمه  رد  هشیمه  مه  ام  هک  دـیتسرفب  ام  يارب  مه  ار  شاهخـسن  کی  دـینک و  هیهت  ددـعتم 
ًالامجا هتبلا  میراد . جایتحا  دیدج  هعلاطم  هب  مه  ام  مینک . يراکمه  رتشیب  اجک  دـیاب  ام  دـیراد . جایتحا  هچ  ًاعقاو  مینادـب  میـشاب . رادروخرب 

یمید تسین . یفاک  نیا  یلو  تسا  هدوب  هتـشذگ  لاس  ود  زا  رتهب  لاسراپ  لاسراپ و  زا  رتهب  لاسما  نابزیـسراف ، هورگ  هک  دـهدیم  ناـشن 
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رد اهألخ  نآ  اسب  هچ  هدرک و  کمک  تفرشیپ  نیا  هب  هک  ییاهألخ  تفرشیپ ، للع  تفرـشیپ ، نازیم  دیاب  تسین . یفاک  تسا و  ندرک  راک 
نامه يور  دنکیم ؟ هعلاطم  يزیچ  هچ  يور  هتیمک  نیا  تسا . هدش  لیکـشت  یـشمطخ  ۀتیمک  نآلا  درک . یملع  یـسررب  دشابن ، دـعب  لاس 
هتیمک هورگ و  نیا  دـیاب  تسین . تسرد  مه  نیا  تسام ؟ نتم  رد  هک  ییاهفرح  يور  تسین . تسرد  نیا  هتـشذگ ؟ ياهلاس  ياـهفرح 
يدج ۀـعلاطم  کی  ار  نآ  ناوتب  ات  دـشاب  هتـشاد  رایتخا  رد  دـیدج  یتاعلاطم  داوم  رادـقم  کی  دـنکب  هعلاطم  دـهاوخیم  یتقو  یـشمطخ ،

شیاهراک هیلک  يارب  دریگب  میمصت  لاسما  نیمه  زا  نابزیسراف  هورگ  هک  تسا  نیا  گروبماه  یمالسا  زکرم  یتروشم  رظن  سپ  تسناد .
دـنیوگب و ظفح  زا  اـهنمجنا  زا  یـضعب  هکنیا  هن  دـشاب . یبتک  اـهشرازگ  ۀـمه  مییآیم  اـجنیا  هدـنیآ  لاـس  یتقو  دـنک . هیهت  یبتک  نوتم 

نالف رد  اما  تسا  هدرک  یقرت  هعومجم  هک  دـینیبیم  یهاگ  ًاصوصخم  دـنهدب . شرازگ  تشادداـی  يور  زا  دـنهدب و  تشادداـی  اهیـضعب 
هچ تسیچ ؟ شلماوـع  تسا ؟ هدـنام  دـکار  ارچ  تـسیچ ؟ شلماوـع  تـسا ؟ هدرک  لزنت  ارچ  ارچ ؟ تـسا . هدرک  لزنت  نـمجنا  نـالف  رهش ،

روخب درد  هب  یتاعلاطم  ذخآم  نیا  زا  یهجوت  لباق  رادقم  اب  هدنیآ  لاس  تسـشن  رد  اجنیا ، رد  مراودـیما  داد ؟ ماجنا  دوشیم  شیارب  يراک 
. میوشب انشآ 

یجراخ تسایس  رد  نابزیسراف  هورگ  یشمطخ 

. دینک راک  هعلاطم  اب  1 ـ
هللادمحب دهاوخن  ای  دهاوخب  دوخهبدوخ ، نابزیـسراف ، هورگ  تسا . یجراخ  تسایـس  رد  نابزیـسراف  هورگ  شور  هب  طوبرم  دعب  هلئـسم 

سپ دنکیم . ادیپ  نمـشد  تسود و  درک  ادیپ  شزرا  يدحاو  کی  یتقو  تسا . هدمآرد  دوشیم  هدربمان  نآ  زا  هک  يدحاو  کی  تروصب 
ياههتـسد ییوجـشناد ، ياهنامزاس  رـضاح  لاح  رد  دوش . ورهبور  یتسایـس  ییـشمطخ و  هچ  اب  شنانمـشد  ناتـسود و  اب  هک  دنادب  دـیاب 

لاس رد  هک  تسا  نیا  ام  یتروشم  رظن  دندوجوم و  دنتسه ـ  امـش  کیدزن  ًالعف  هک  اهنیا  لقادح  اپورا ـ  رد  فلتخم  تاسـسؤم  یـسایس و 
ای ناتسود  اب  نابزیـسراف ـ  هورگ  یـشمطخ  نییعت  هب  هدننککمک  ینعی  هدننکنییعت ـ  يدانـسا  هیهت  هعلاطم و  رومأم  هورگ ، کی   70 ـ  69

لوط رد  ام  هلیسو  نیا  هب  دوش و  لیکشت  تسام ، دوخ  رد  هک  ناطیـش  رگم  دشاب  هتـشادن  زونه  ینمـشد  مراودیما  هک  شنانمـشد ، اب  ًانایحا 
زا ناتسود  یهاگ  دیهد . ماجنا  دیناوتیم  نآلا  میوگب  هک  تسین  يراک  نیا  مینک . یسررب  یملع  تروصب  ار  بلطم  نیا  میناوتب  هدنیآ  لاس 

يربهر هبنج  رد  ای  یلام  هبنج  رد  هک  یلالقتـسا  ناـمه  لـیلد  هب  یلو  میوگیم  منادیم  ار  هچنآ  مه  نم  دـننکیم . لاؤس  هنیمز  نیا  رد  نم 
رد دـیهاوخب  نم  زا  هچ  ره  رواـشم  تروص  هب  زاـب  اـما  دریگب  میمـصت  شدوـخ  ًاـعقاو  هورگ ، مراد  تسود  زاـب  هنیمز  نیا  رد  مدرک  ضرع 

. دیایب دوجو  هب  هنیمز  نیا  رد  میهاوخیمن  ییاکتا  اما  میتسه . ناترایتخا  رد  دیهاوخب  یمالسا  زکرم  زا  ای  متسه  ناترایتخا 
یتح نم  مینک . هعلاطم  رگید  ياههتسد  تاسسوم و  همه  ةرابرد  نویساردف و  نویـساردفنک ، وزمیا ، ( ، umso  ) ُْزُما ةرابرد  دیاب  نیاربانب 

یمالـسا زکرم  رگا  هکنیا  يارب  دشاب . مأوت  قیمع  ۀعلاطماب  گروبماه  یمالـسا  زکرم  اب  ناتطباور  یتح  زیزع ! ناتـسود  متفگ ، ناتـسود  هب 
تسا و دامتعا  لباق  زکرم  نیا  دییوگب  دیوشن و  لزلزت  راچد  دسریم  هبتـشم  ناترظن  هب  هک  دراوم  یـضعب  رد  تسا  دامتعا  لباق  گروبماه 

شیپ اهراک  نیا  تسا  نکمم  نوچ  تسا . هتـشاد  یلیلد  ًامتح  دریگب  رارق  نظءوس  دروم  تسا  نکمم  اـم  رظن  هب  هک  هدرک  ار  راـک  نیا  رگا 
دنک و یگدنز  هعماج  رد  بآم  سودق  دناوتب  هشیمه  ناسنا  هک  تسین  نینچ  دیآیم . شیپ  مه  امش  يارب  ًالـصا  دیآیم . شیپ  ًامتح  دیایب .
هک دننک  یگدنز  يروط  هعماج  رد  دنهاوخب  هک  یناسک  دوشیمن . يزیچ  نینچ  بوخ ، تسوربا . تمـشچ  يالاب  هک  دیوگن  سک  چیه  هب 

یگدنز هعماج  رد  یتقو  مدآ  دننک . یگدنز  نانابهر  تروص  هب  اههراغُم  نامه  رد  دنورب  دیاب  تسوربا  ناشمـشچ  يالاب  دیوگن  سکچیه 
ار يدنبرد  ياقآ  یتقو  نم  ینعی ، تسا  مهم  ییاسانش  اجنیا  دوش . ریبعتءوس  یضعب  رظن  هب  دنزب و  رس  وا  زا  ییاهراک  تسا  نکمم  دنکیم 

فالخ ای  یحطـس و  رظن  هب  هک  درک  مه  ار  راک  نالف  رگا  تسا  دنبیاپ  شدوخ  لوصا  يور  رادـقم  هچ  هک  مدـیمهف  متخانـش و  کیدزن  زا 
لاح ره  هب  دیوگیمن . نم  هب  ای  دیوگیم  نم  هب  ای  مسرپیم ، وا  زا  تسا . هتـشاد  یلوصا  لیلد  کی  ًامتح  میوگیم  دسریم  رظن  هب  لوصا 
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هعلاطم یلامتحا  نانمشد  اب  نینچمه  ناتناتسود و  اب  لباقتم  ِحیحـص  دامتعا  يارب  دیاب  نیاربانب ، میوگب . يزیچ  مناوتیمن  دنـسرپیم  نم  زا 
. دیشاب هتشاد 

: دوش دروخرب  تایعقاو  اب  بسانتم  برع  ناردارب  اب  2 ـ
. تسا یکی  ًاـبیرقت  هلب ، مه ، وزمیا  یتح  دـیاش  منک و  يروآداـی  ار  هتکن  کـی  منادیم  مزـال  ُْزُما  هب  طوبرم  لـئاسم  ةراـبرد  لاـح  نیع  رد 

یگدـنز ینارحب  عضو  کـی  رد  فرط ، نیا  هب  لـبق  لاـس  ود  زا  صوـصخ  هب  اـم ، برع  ناردارب  هکنیا  هب  دیـشاب  هتـشاد  هجوـت  ناتـسود ،
یتلاح رگا  هک  دـینک  رکف  امـش  تسا . يرگید  فرح  مینکیمن ، ساسحا  نارحب  نیا  رد  اـهنآ  ةزادـنا  هب  ار  ناـمدوخ  اـم  هکنیا  دـننکیم .

عمج مه  رود  ناتتاعامتجا ، تسه ؟ نآلا  هک  دوب  روطنیمه  امـش  یحور  عضو  دوب  ناریا  لخاد  رد  شناگیاسمه  لیئارـسا و  تلاح  هباـشم 
ام برع  ناتسود  دینکیم . هابتشا  منکیم  رکف  دینکیم ، رکف  روطنیا  رگا  تشادن ؟ دنراد  نآلا  اهنآ  هک  ییاهشکمـشک  یتح  ناتندش و 
رد امـش  رگا  تسا . یلـصفم  ثحب  منک . وگزاب  اجنیا  مهاوخیمن  ار  شیاههشیر  نم  هک  ییاـهنارحب  دـنربیم . رـس  هب  ینارحب  تلاـح  رد 

اهنیا هک  دینکن  رکف  دنتـسهروطنیا . دنبرع  نوچ  اهنیا  دـینکن  رکف  تسا ، ینارحب  تلاح  نیا  هب  طوبرم  رتشیب  دـینیبیم ، ییاهزیچ  اهنآ 
، اهافـص اهیمرگ ، دوبن . چـیه  اهنآ  رد  یحور  تلاح  نیا  اـهنارحب ، نیا  لـبق  لاـس  هس  هن . دنتـسه ، هنوگنیا  دـنراد  ار  هیور  نـالف  نوچ 
، شاهناـخ سک  ره  هک  دراد  دوـجو  هنوـگنیا  ییاـهنارحب  ياهـقطنم  کـی  رد  یتـقو  ًاـعبط  دوـب . رتـشیب  یلیخ  اهیگتـسبمه  اـهصولخ و 

هلصوح رگید  دنکیمن . ادیپ  یلوصا  لئاسم  نیا  هب  تبسن  ندرک  رکف  تصرف  رگید  ًالصا ، تسا ؛ رطخ  رد  نینچ  شایگدنز  شاهناشاک و 
عـضو نیا  هب  هجوت  ناتـسود  منکیم  شهاوخ  هک  تسا  نیا  دـهاوخیم . یـصاخ  طیارـش  کی  مه  یلوصا  لـئاسم  هب  نتخادرپ  دـنکیمن .

رد دینک و  هیجوت  ار  تسه  اهنیا  لاثما  وزمیا و  ای  ُْزُما  رد  هک  ار  یعـضو  دـیناوتب  رتحیحـص  رتهب و  ات  دیـشاب  هتـشاد  برع  ناردارب  ینارحب 
هدـید هریغ  اهيراکمک و  اهیلبنت ، یتشهب  ياقآ  لوق  هب  اهنآ  رد  رگا  دیـشاب . هتـشاد  هجوت  تیعقاو  نیا  هب  دـیراد  اهنآ  اب  هک  ییـشمطخ 

هدزتبیصم ياهمدآ  لثم  دنـشاب  هتـشاد  نامیا  مه  هچره  دنا . هدزتبیـصم  ياهمدآ  تسا ، رتفیعـض  ام  زا  اهنآ  نامیا  هکنیا  هن  دوشیم ؛
دروخرب اهنآ  اب  تسه  ام  برع  ناردارب  رد  یناور  تیعقاو  نیا  اب  بسانتم  هک  ییاهشور  اب  دوریمن . راـک  نیا  هب  شلد  دـناهفالک . ًاـعقاو 

اب هک  تدم  نیا  لوط  رد  نم  متفایرد . لوا  نامه  زا  مه  نم  دینکن  رکف  هک  تسا  يزیچ  نیا  دشاب . تیعقاو  نیا  هب  هجوت  اب  ناتتاعقوت  دینک .
. تسا نیا  یلصا  ۀشیر  هک  دیسر  مرظن  هب  جیردت  هب  نامزاس ، نیلوئسم  ای  دارفا و  اب  یصوصخ  تارکاذم  لوط  رد  متشاد ؛ دروخرب  ناتسود 

. دسریم یقطنم  مرظن  هب  تسا و  نیا  مهم  لماع  هک  میوگب  مهاوخیم  یلو  تسا  نیا  بلطم  مامت  میوگب  مهاوخیمن 
: دوش زیهرپ  یبهذم  ياههقرفت  یتسیلانویسان و  تاساسحا  زا  3 ـ

هار دس  هللادمحب  یگتسباو  نیا  نوچ  دنک  ظفح  دیاب  ُْزُما  هب  ار  شدوخ  یگتسباو  نابزیسراف ، هورگ  ًالوا  گروبماه  یمالسا  زکرم  رظن  هب 
وزمیا لثم  یلحم  ياـهنمجنا  هب  ـالاح  میوگیم ، هورگ  رظن  زا  نم  دـنکیمن ـ  تسا و  هدرکن  داـجیا  امـش  راـک  رد  يدوکر  تسین و  اـمش 

هدیا زا  هتسجرب  ۀطقن  نآ  ًایناث  منکیم ـ  ثحب  ًادعب  تسا  یلحم  هورگ  کی  هک  وزمیا  هب  عجار  میوگیم . نخس  ُْزُما  هب  عجار  مرادن . يراک 
نارهاوخ ناردارب و  ار  ناناملسم  همه  میتسین و  لئاق  ینس  هعیش و  مجع و  برع و  هب  یمالـسا  ياهشالت  رد  ام  هک  تسا  نیا  نامیمالـسا 

هورگ شـالت  نیا  میتـفگ  اـم  اذـل  دریگب . هدرخ  اـم  رب  دـناوتیمن  مه  یـسک  مـیاهدرک و  ظـفح  ار  دروـم  نـیا  ًـالمع  مـینادیم و  ناـمزیزع 
. یناملآ نابز  هن  دـننادیم ، یبرع  نابز  هن  دراو ، هزاـت  ياـهناوج  هک  تسا  نیا  تیعقاو  نآ  تسا و  تیعقاو  کـی  دانتـسا  هب  نابزیـسراف ،

یلحم تاداع  نابز و  هب  هک  میـشاب  هتـشاد  ییاهدـحاو  ام  دـیاب  دـناهتفر . تسد  زا  دـنوشب  دراو  ُْزُما  یمومع  تاسلج  رد  دـنیآیم  ات  اهنیا 
نیا دننکیم . تکرش  تاسلج ، رد  دوخ  هب  دوخ  دنتفرگ  دای  نابز  دندنام و  اهنآ  یتقو  دننک . بذج  رتدوز  ار  اهنآ  دنـشاب و  انـشآ  اهنآ 

یقطنم رایسب  دنهدب و  ماجنا  ار  راک  نیا  هباشم  كرت  برع و  ناتـسود  میتفگ  تفریذپ . یمـسر  روطهب  مه  ُزُما  هک  دوب  یقطنم  فرح  کی 
. میاهدرک ظفح  ار  نامدوخ  طباور  حیحص ، ِیقطنم  ياههنیمز  نیمه  زا  هدافتـسا  اب  هظحل  نیا  ات  هک  متخبـشوخ  رایـسب  نم  تسا و  بوخ  و 

ناتسود نوچ  دوب . نیمه  راک ، لوا  زا  گروبماه  یمالـسا  زکرم  اب  نابزیـسراف  هورگ  ناراذگناینب  تروشم  دیاوف  نیرتهب  زا  یکی  ًاقافتا ،
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هماـن ماـیپ و  هلداـبم  اـب  نم  و  اـپورا » رد  یناریا  ناملـسم  نایوجـشناد  هیداـحتا  « ؛ دـندوب هتفرگ  رظن  رد  ناـمزاس  نیا  يارب  يرگید  رتیت  لوا 
هورگ اـپورا ـ  رد  ناملـسم  نایوجـشناد  هیداـحتا   » هب ینعی  یلعف  رتـیت  هب  مـیدرک  شلیدـبت  تـسا و  طـلغ  نـیا  هـک  مدرک  عناـق  ار  ناتـسود 

ام دوشب و  عقاو  رثؤم  نامدوخ  ریسم  رد  ام و  ظفح  رد  تسا  هتسناوت  ردقچ  کچوک ، زیچ  نیمه  هک  منکیم  ساسحا  ًاعقاو  و  نابزیسراف »
رد هکلب  ات  دننک  يروآعمج  ُْزُما  ةرابرد  یتح  ار  دراوم  ریاس  كرادم و  ناتسود  هک  تسا  نیا  دنکن . یتسیلانویـسان  ياهایلوخیلام  راچد  ار 

مینک . هّجوت  رتشیب  لئاسم  نیا  هب  میناوتب  هدنیآ  تسشن  رد  لقاال  ای  لاس  کی  نیا  لوط 
. مهدب باوج  ات  دییامرفب  تسه  یلاؤس  هنیمز  نیا  رد  رگا 

یسایس ياهدادیور  تایلک  ةرابرد  یتاوزج  هیهت 

تسا ییاهنامزاس  ای  ناریا  ای  مالسا  ناهج  اب  طبترم  یسایس  ياهدادیور  اب  دوخ  يدرف  ياهدروخرب  هب  طوبرم  ناتسود  تالکشم  زا  یکی 
کی هب  جایتحا  هک  تسا  نیا  نآ  و  دـنتفگ ـ  یتشهب  ياقآ  هک  ییاهزیچ  نامه  تیناحور و  لیبق  زا  دـنراد ـ  طابترا  امـش  اب  دوخهبدوخ  هک 

لئاسم عون  نیا  دناوتب  هورگ  رگا  ریگب . میمصت  نک و  رکف  ورب  تدوخ  مییوگب  میناوتیمن  یسک  ره  یناوج و  ره  هب  دنراد . نداد  هدیا  عون 
اب سامت  رد  دـهاوخب و  يرکفمه  تروشم و  گروبماه  یمالـسا  زکرم  زا  يدروم  ره  رد  زاـب  درواـیب و  دوخ  یتاـعلاطم  ياـهراک  وزج  ار 

ییامنهار تایلک  یلک ؛ یلیخ  هن  تایلک ، عون  کی  لقاال  دـناوتب  هورگ  رگا  تسا . يرتحیحـص  رتیلمع و  راـک  منکیم  رکف  دـشاب ؛ اـجنآ 
هورگ ياضعا  يارب  يرکف  کمک  عون  کی  نیا  دراذگب ، دارفا  اهدحاو و  رایتخا  رد  دروایب  رد  یمگردرـس  زا  يدح  ات  ار  مدآ  هک  هدـننک 

دناوتیم یلو  دهدب  عطاق  رظن  دص  رد  دص  دناوتیم  هورگ  میوگیمن  نم  دنوش . يرتمک  لزلزت  دیدرت و  راچد  هک  تسا  ثداوح  ربارب  رد 
. دهاکب يدح  ات  لزلزت  نیا  زا 

یناتسبات ياهسالک  لیکشت  اب  گروبماه  یمالسا  زکرم  تقفاوم 

گروبماه یمالـسا  زکرم  رد  یناتـسبات  شزومآ  ياهسالک  لیکـشت  اب  ار  نامدوخ  یعطق  تقفاوم  یتخبـشوخ  لاـمک  اـب  یـسررب  زا  سپ 
ار ییاهاج  لبق  زا  ناوتب  هک  دیهدب  يروط  ار  راک  بیترت  هک  منکیم  شهاوخ  ناتـسود  زا  مرکـشتم . راضح ] ندز  تسد  . ] مینکیم مالعا 
زا ریغ  يراـک  چـیه  ناـمدوخ  يارب  هتفه  ود  نآ  رد  لـقاال  مینک و  میظنت  ار  دوخ  ۀـمانرب  میناوـتب  مه  اـم  اـت  درک  هیهت  امـش  تنوکـس  يارب 

اجنآ هب  درف  ود  ای  کی  نمجنا ، ره  زا  لقاال  دوشب  رگا  میـشاب . سونأم  ناتـسود  اب  میناوتب  ات  میراذگن  دیآیم  شیپ  هک  يرورـض  ياهراک 
يارب دنکیم . ادیپ  شزرا  ربارب  راهچ  رفن  ود  اریز  تسین  ات  ود  شیانعم  میوگیم  هک  درف  ود  تسا . رتهب  یلیخ  دشاب  درف  ود  رگا  هک  دنیایب 

ره زا  رگا  نیاربانب ، دنک . کمک  لئاسم  لح  هب  دـناوتیم  رکف  ات  ود  دـندرگرب  دـننک و  یـسررب  ار  ءارآ  دـنیایب و  اجنآ  درف  ود  یتقو  هکنیا 
اهنآ يارب  ادخ  تساوخ  هب  يدیفم  همانرب  مه  ام  دننک  تکرش  یناتسبات  ياهسالک  نیا  رد  دنیایب و  گروبماه  هب  رفن  ود  ای  کی  ینمجنا 

. مینکیم میظنت 
. دینک داهنشیپ  ار  نآ  خیرات  دوشیم  رگا  راضح : زا  یکی 

. تسا رتدعاسم  همه  زا  منکیم  رکف  دشاب ، ربماتپس  دوشب  رگا  متفگ  زورید  مدرک . داهنشیپ  یتشهب : رتکد 
؟ تسا ردقچ  شتدم  راضح : زا  یکی 
. هتفه ود  ًالعف  هتفه . ود  یتشهب : رتکد 

یمالسا يژولوئدیا  ساسارب  اضعا  نامیا  تلیضف و  تیوقت 

نیرتمهم یلصا و  يانبریز  ینعی  تسا  یجراخ  یتح  یلخاد و  تسایس  يانبریز  هب  طوبرم  مراذگب  نایم  رد  زیزع  ناتسود  اب  دیاب  هک  هچنآ 
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هورگ شـالت  لـیلد ، ره  هب  اـم  هک  دـیراد  هجوت  ناتـسود  دوشب . هتـسیاش  هجوت  نآ  هب  نابزیـسراف  هورگ  اـم و  راـک  رد  دـیاب  هک  ياهلئـسم 
رد هک  تسا  نیا  راک  نیا  طرش  دنتفگیم ، زورید  ناتسود  هک  روطنامه  میاهدرک . عورش  مالـسا  میلاعت  مالـسا و  ساسا  رب  ار  نابزیـسراف 

ناهانگ زا  دوش و  ظفح  هورگ  لخاد  رد  اهتلیضف  یکاپ و  دیاب  دروخب . مشچ  هب  رتیلمع  رتيوق و  هچ  ره  مالـسا  حور  هورگ ، نیا  لخاد 
یـسنج طـباور  اـنز و  یـسنج ، ياـهیکاپان  ندرک ، راـمق  كوخ ، تشوگ  ندروـخ  یلکلا ، تابورـشم  ندیـشون  لـیبق  زا  یمالـسا  ملـسم 
بانتجا مالسا  مّلسم  ياهمارح  هعماج و  هداوناخ و  دوخ ، هب  تنایخ  ندوبن ، نیما  ندوب ، تسردان  تبیغ ، ینز ، مه  هب  ود  غورد ، عورشمان ،

دراد و هار  کی  نیا  ناتـسود ، دـنوشیم . رتكاپ  رتهدـبز و  دارفا  لاس  هب  لاس  دوریم . ولج  هب  دراد  هورگ  لاـس  هب  لاـس  رظن  نیا  زا  دوش .
مینکن یگدنز  گرم  دلوت و  نیب  هلـصاف  يارب  میـشاب ؛ نمؤم  هک  میراذگن  ساسا  نیا  رب  ار  دوخ  یگدـنز  ۀـیاپ  ام  هک  مادام  تسا : نیا  نآ 
دنکیم هیکت  ترخآ  هب  نامیا  يور  ردقنیا  نآرق  رگا  دوشیمن . دیواج ؛ یگدنز  هب  نمؤم  مینک و  یگدنز  تیاهنیب  ات  دلوت  زا  يارب  هکلب 

هب ناـمیا  هکنیا  يارب  دراد . تلع  دـنادیم ، شزرایب  زاـب  ترخآ ، هب  ناـمیا  نودـب  ار  ادـخ  أدـبم و  هب  ناـمیا  نآرق  رگا  تسین . تـهجیب 
، مینکیم زاین  زار و  وا  اب  میوریم و  دوشیم  گنت  ناملد  تقو  ره  طقف  درادـن و  ام  راک  هب  يراـک  تسا و  هدـیرفآ  ار  ناـهج  هک  ییادـخ 

دروایب يرـشب  یلاع  حطـس  رد  ار  رـشب  یگدنز  دناوتیم  هک  ینامیا  دشاب . رمث  أشنم  دـناوتیمن  نیا  دروخیمن . درد  هب  یحیـسم  ِنامیا  نیا 
. مرادـن غارـس  ماهظفاح  رد  انثتـسا  نآلا  ینعی  مامت ؛ میوگیم  هکنیا  ًابیرقت ـ  نآرق  تایآ  مامت  رد  دـینیبب  تسا . مه  اب  ِداعم  أدـبم و  هب  نامیا 
، انبور کی  و  ترخآ ، تمایق و  زیخاتسر و  هب  نامیا  ادخ و  هب  نامیا  انبریز ، ود  هب  دوشیم  لوکوم  تداعـس  میوگیم ـ  نیا  يارب  ار  ًابیرقت 

. دوش میظنت  نامیا  نیا  اب  هک  يراک  حلاص و  لمع 
شـشوک دنادیم ؛ شدوخ  لمع  رکف و  يانبریز  هدـیا و  هیاپ و  ار  مالـسا  یتسارب  نابزیـسراف ، هورگ  رگا  درادیمنرب . یخوش  رگید  اقفر ،

زا اهندـیزرو ، یکاپ  اهنتفرگ ، هزور  رادحور ، ياهندرازگزامن  اـهتدابع ، شقن  هک  تساـجنیا  دوش . تیوقت  دارفا  رد  هیحور  نیا  دوش 
دیاب تعامج  زامن  زامن و  هب  تیمها  نیاربانب ، دروخیم . مشچ  هب  رثؤم  رایـسب  هانگ ، ره  ربارب  رد  هدارا  تیوقت  اهندرک و  رظنفرـص  هانگ 

ار ناتزامن  تسا  زامن  تقو  تقو ، رگا  تسا . مدقم  سرد  دییوگن  دیناوخب . زامن  مه  اب  دـیراد  هسلج  تقو  ره  دـشاب . اههورگ  ۀـمانرب  وزج 
ًاحیرـص هنرگو  دینک  رکف  ناتیگداوناخ  یـصخش و  یگدنز  عضو  رد  مه  اب  هکنیا  هب  دیهدب  تیمها  دینک . ثحب  دینیـشنب ، دـعب  دـیناوخب .

یمالـسا زکرم  رگید  یتروشم  رظن  لـیلد  نیمه  هب  تسا . هیاـپیب  شـالت  دیـسر . دـهاوخن  ییاـج  هب  شـالت  نیا  راـک و  نیا  هک  میوـگیم 
یکی یتح  دوش . یقلت  یساسا  ياههمانرب  وزج  اهنمجنا  ياضعا  رد  نامیا  تلیضف و  تیوقت  هک  تسا  نیا  یتالیکـشت ، رظن  زا  گروبماه 
تـسا نیا  دوش ، باسح  نآ  يور  دیاب  هورگ  نیلوئـسم  تأیه  رد  ای  نمجنا  لخاد  رد  نالوئـسم  باختنا  رد  هک  یهجوت  لباق  ياهزایتما  زا 
منکیم رکف  قلطم  هدنب  هک  دینکن  رکف  هتبلا  دشاب . ناملسم  کی  لبمس  دناوتیم  رتشیب  یعامتجا  یصخش و  یگدنز  رظن  زا  یـسک  هچ  هک 

نیب تسا  قرف  مینک . هانگ  تسا  نکمم  همه  دـننکن . هانگ  چـیه  دـننک و  اـطخ  اـپ  زا  تسد  رگید  دـیابن  نمجنا  نآ  ياـهناوج  میوگیم  و 
یتالابم یب  دشابن  امش  رد  زگره  میهاوخیم  ام  هک  يزیچ  نآ  دشاب . تالابمیب  هانگ  هب  تبـسن  هکنیا  دنزب و  رـس  یهانگ  ناسنا  زا  هکنیا 
مریگیم هدرخ  هچنآ  مریگیمن ، هدرخ  امـش  رب  مه  نم  دـنزب . رـس  امـش  زا  یهانگ  مه  راب  کـی  تسا  نکمم  ّـالا  و  تسا ؛ هاـنگ  هب  تبـسن 

دینکب شومارف  دیابن  هتبلا  دیناوخب ؛ ار  ناتزامن  دوش  شومارف  مه  راب  کی  تسا  نکمم  تسا . تابجاو  ربارب  رد  ای  هانگ  ربارب  رد  یتالابمیب 
. دوشیم تسس  هیاپ  دیدش ؛ تالابمیب  رگا  هک  دیوشن  تالابمیب  دیایب . شیپ  تسا  نکمم  یلو 

، هتبلا دوش . یقلت  زایتما  کی  نتشاد  ینید  تالابم  هلئسم  هورگ ، نیلوئـسم  نینچمه  نمجنا و  ره  لخاد  رد  نالوئـسم ، باختنا  رد  نیاربانب ،
اهنآ يور  طقف  هکنیا  هن  اما  تسا  یلصا  ياهزایتما  زا  ندروخ  راک  نآ  درد  هب  تیریدم و  تردق  ینادراک ، ؛ دشاب دیاب  نیا  طقف  میوگیمن 

! ناملسم میتسه . اپورا  رد  ناملسم  نایوجشناد  هیداحتا  نابزیسراف  هورگ  نامزاس  ام ، دورن ؛ ناتدای  دوش . هیکت 
هـضرع هک  ییاهرظن  نیا  مراودـیما  دوشیم . مامت  دراد  مین  هدزاـی و  تعاـس  رد  تسرد  هناتخبـشوخ  هک  دوب  اـم  یتروشم  رظن  نیرخآ  نیا 

. دشاب نابزیسراف  هورگ  اب  گروبماه  یمالسا  زکرم  بناج  زا  يرکفمه  کمک و  عون  کی  دناوتب  دش ،
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ییوجـشناد نامزاس  نیا  تفرـشیپ  يارب  ياهتـسیاش  تمدـخ  أشنم  هدـنیآ  رد  دـنناوتب  گروبماه  یمالـسا  زکرم  رد  ام  ناراکمه  مراودـیما 
[ راضح ندز  تسد  . ] امش ۀمه  رب  مالس  دنشاب . هدنزرا 

مراهچ شخب 

اپورا رد  ناملسم  نایوجشناد  ۀیداحتا  یمومع  عمجم  مشش  تسشن  رد  گروبماه  یمالسا  زکرم  یتروشم  ياهرظن 

1970م * لاس 1349ش / رد  نابزیسراف ) هورگ  )
. منک تکرش  ناتسود  امش  ۀنالاس  عامتجا  رد  ات  تسا  هدمآ  شیپ  تصرف  نیا  هک  متقوشوخ  رگید  راب  زیزع ، ناتسود 

تکرش رواشم  ناونع  هب  نم  لاسما ، دینک  یعس  هک  مدوب  هدرک  داهنـشیپ  ناتـسود  هب  یظفاحادخ  ياههلمج  نیرخآ  رد  نم  هتـشذگ ، لاس 
هچ ره  امـش  نامزاس  هک  تسا  فده  نیا  هار  رد  ام  ۀمه  شـشوک  مراد  عطاق  داقتعا  متـسه و  دقتعم  هک  دوب  نیا  نم  شهاوخ  لیلد  منکن .
ـ  نشور یلیخ  تسا  یبلطم  هک  یمالسا ـ  زکرم  هب  امـش  ياهتبحم  قیالع و  هک  مدرکیم  رکف  دتـسیاب و  دوخ  ياپ  يور  رظن  ره  زا  رتشیب 
مه ـالاح  متـسنادیمن و  امـش  ناـمزاس  تحلـصم  ار  نیا  مشاـب و  میهـس  ناـتراک  رد  مناوـتب  رواـشم  درف  کـی  زا  شیب  نم  هک  دوـش  ببس 

ناونع هب  زاـب  هک  دـندرک  توعد  نم  زا  ناتـسود  هک  مه  لاـسما  لاـح  نیا  اـب  تسناد . مهاوخن  هک  منکیم  رکف  مه  هدـنیآ  رد  منادیمن و 
يدیدج فطع  هطقن  دیاب  مه  لاسما  اقفر  صیخشت  هب  هک  دوب  نیا  نآ  لیلد  مدرک . تکرـش  یمالـسا  زکرم  فرط  زا  منک  تکرـش  رواشم 

. دشاب امش  تالیکشت  هیداحتا و  راک  رد 
ره رد  یتسارب  هتشذگ  لاس  ود  رد  هک  دنشاب  هتشاد  رطاخ  هب  دیاب  دنتـشاد ، تکرـش  ریخا  تسـشن  هس  نیا  رد  لقاال  هک  ییاهنآ  ناتـسود ،

. تسا مهم  یلیخ  میراد ـ  یعامتجا  ياهراک  هقباس  هک  مناتـسود ـ  نم و  دید  زا  نیا  تسا و  هدرک  یط  ار  هلحرم  کی  امـش  ۀیداحتا  یلاس 
ار امـش  لحارم  یط  رد  تعرـس  نیا  مراودـیما  دـنک . یط  ار  هلحرم  کی  دـناوتب  یلاس  ره  رد  یتالیکـشت  کی  هک  تسا  مهم  یلیخ  اـقفر ،

. دنکن رورغم  یلو  دنک  قیوشت 
بوخ رایسب  هریدمتأیه  شرازگ  دروخیم . مشچ  هب  یـصاخ  تّوق  ياههطقن  میتسه ، مه  رود  هک  هظحل  نیا  ات  تسـشن  نایرج  رد  لاسما 

، نخس نیا  ینعم  هن . تسین ؛ يداقتنا  هریدمتأیه  شرازگ  هب  هک  تسین  نیا  نخـس ، نیا  يانعم  دادیم . ناشن  ار  یلماکت  دوب و  هدش  میظنت 
دافم هب  هجوت  اب  منکیم . ساسحا  لماکت  شرازگ ، میظنت  رد  منکیم  شوگ  ار  هریدـمتأیه  شرازگ  تسا  لاـس  هس  هک  نم  هک  تسا  نیا 
مـشچ هب  هیداحتا  راک  رد  ياهظحالم  لباق  تفرـشیپ  متـسه ؛ هاـگآ  لاـس  کـی  نیا  ناـیرج  رد  هیداـحتا  راـک  زا  هچنآ  هب  هجوت  شرازگ و 

تحارـص اب  تسا  هدـش  میظنت  بوخ  اهشرازگ  دراد و  دوجو  ياهظحالم  لباق  تفرـشیپ  هتـشذگ  لاس  کی  رد  رگا  اـقفر  یلو  دروخیم .
باون شهورف و  ییابطابط ، ياقآ  نامناتـسود  باسح  هب  شرازگ  میظنت  رد  یتح  ار  تفرـشیپ  نیا  ام  هک  تسین  نیا  شیانعم  هک  میوگیم 

نیلوئسم و ِناتسود  هک  تسا  نیا  شیانعم  دورب . نیب  زا  ام  رد  دیاب  یتالیکـشت  دض  ِيدرف  ِيدیرجت  ِرکفت  زرط  نیا  زگره ! مینکیم ؛ زیراو 
مهـس هب  مراد  غارـس  اهنآ  زا  ياهدع  رد  نم  هک  ییافـص  صولخ و  اب  ناشدوخ و  شالت  شـشوک و  اب  لبق ، ياهلاس  رد  هیداحتا  ياضعا 
مامت هدزاب  هجیتن و  یلاس  ره  تفرشیپ  لیلد ، نیمه  هب  دنیامن . هدامآ  هتشذگ  لاس  رد  عیرس  تفرشیپ  نیا  يارب  ار  هار  دناهدیشوک  ناشدوخ 

؛ منک باسح  اهنآ  یصخش  راک  هدزاب  هچنآ  زا  شیب  ار  اقفر  بوخ  رایسب  ياهشرازگ  یتح  نم  تهج ، نیمه  هب  تسا . هتشذگ  ياهراک 
نیلوئسم میاهتسشن ، اجنیا  هک  الاح  نیمه  هک  تسا  نیا  بلاج  منکیم . باسح  شدوخ  هلاس  دنچ  رمع  نیا  رد  هیداحتا  راک  عومجم  هدزاب 

ناونع هب  دنکیم و  تکرـش  لدبلایلع  ناونع  هب  اهنآ  زا  یکی  یتح  دـنراد و  تکرـش  ناگدـنیامن  ناونع  هب  هسلج  نیا  رد  مه  هرود  کی 
. دندرک هنامیمص  يراکمه  ییارجا ، تأیه  اب  هتشذگ  لاس  رد  دناهدوب ، لبق  ياهلاس  لوئسم  هک  صاخشا  نیا  یلو  درادن  تکرش  هدنیامن 

سامت اهنآ  اب  ام  هک  يرگید  ياـهنامزاس  رد  هکنیا  يارب  دـشاب ؟ بلاـج  میوگیم  ارچ  ارچ ؟ دـشاب ؛ بلاـج  دـیاب  اـههتکن  نیا  ناتـسود ،
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اهنیا دننکب . لگ  اهنیا  زا  رتهب  اهنآ  ادابم  دنراذگب ، نیلوئسم  خرچ  يال  بوچ  دعب  ةرود  رد  دندیشوکیم  لبق  ةرود  نیلوئسم  میاهتـشاد 
. دیآ دوجو  هب  مه  رگید  ياهنمجنا  کت  کت  لخاد  رد  دوش و  ظفح  دیاب  هک  تسا  امش  راک  یساسا  ياهشزرا  اهنیا  دراد . تمیق 

نیا رد  دبا  ات  دیاب  دش  سیئر  رادـمامز و  زورما  یهورگ  کی  ای  ییاقآ  کی  رگا  هک  تسین  نینچ  یمالـسا  هعماج  کی  رد  میاهتفگ  ررکم 
رانک دیاب  میدوب  سیئر  هرود  کی  هک  ام  دنیوگب  دندش  سوئرم  اهنیا  دـش و  سیئر  يرگید  هورگ  ادرف  تفر و  رانک  رگا  ای  دـنامب  تمس 

تـسپ رد  دـیاب  ای  لاس  راهچ  ای  ود  زا  دـعب  مینک . تمدـخ  سوئرم  تسپ  رد  میناوتیمن  رگید  ام  دـننک . فراعت  اـم  هب  اـت  مینیـشنب  میورب و 
اهنیا مینک . ینکـشراک  یتح  اهيدـعب  راک  رد  هک  دوش  ببـس  اهتداسح  یفنم و  ياه  تباقر  زاـب  اـی  میورب و  راـنک  اـی  میناـمب  تساـیر 

. درک مهاوخ  هیکت  نآ  يور  يدعب  یتروشم  ياهرظن  رد  نم  تسا . یعامتجا  یگدنز  ياهتفآ 
رد ام  هک  تسین  نیا  شیانعم  مینکیمن ، زیراو  باون  شهورف و  ییابطابط ، ياقآ  باـسح  هب  ار  اهتفرـشیپ  نیا  ۀـمه  متفگ  هکنیا  ياـنعم 
هک یلاح  نیع  رد  دـیاب  تسا و  فلتخم  دارفا ، رد  اهيرگشالت  تقایل و  هک  مینادیم  ام  مینکب . نامتک  ار  صاخـشا  شزرا  هسیاقم ، ماـقم 

نارگید زا  رتقیال  یهورگ  ای  يدرف  میدید  رگا  شجنس ، ماقم  رد  ًاعقاو  هک  میـشاب  هتـشاد  هّجوت  مه  مود  هتکن  هب  میراد  هجوت  لوا  هتکن  هب 
ات منکیم  قیبـطت  یتروشم ، یلک  رظن  ناونع  هب  یلو  تسین  نم  راـک  موـش  ياهسیاـقم  نینچ  دراو  هک  نیا  مینک . ینادردـق  اـهنآ  زا  تسه 

. دشاب هتشاد  لاثم  دنک و  ادیپ  ناج  هلئسم 

نامزاس ییاوتحم  یفیک و  ياقترا  هب  هّجوت 

ات امـش  ۀـیداحتا  تسا : نیا  تساـم  زورما  ثحب  ياـنبریز  هک  یلک  رظن  نآ  منکیم و  ضرع  یتروـشم  یلک  رظن  کـی  ناوـنع  هب  اـهنت  نم 
لاس هب  لاس  تیمک ، يرامآ و  يدام ، ینامـسج ، داعبا  عافترا ، لوط ، ضرع ، رظن  زا  طقف  هن  هک  تسا  هدنزرا  دحاو  کی  یتسار  هب  ینامز 
نیا طرش  کی  دیامن . دشر  شایتالیکشت  صاخ  ياوتحم  يونعم و  یحور ، ياوتحم  رظن  زا  نآ  زا  لبق  نآ و  زا  شیب  هکلب  دوش  رتگرزب 

شدوخ خـیرات  رد  لـقاال  نابزیـسراف ، هورگ  اـپورا ، رد  ناملـسم  نایوجـشناد  هیداـحتا  ناـمزاس  هک  تسا  نیا  یتالیکـشت  ياوتحم  دـشر 
هراومه دسرب ، هک  اج  ره  هب  دشاب و  هتـشاد  همادا  هک  یتقو  ات  هدـمآ  دوجو  هب  راک  نیا  هک  يزور  زا  ینعی ، دـشاب ؛ هتـسویپ  مه  هب  ینامزاس 

نایاپ رد  اهمگد  نیا  يور  میوگیم و  یمزج ) لصا  « ) مگد  » کی ناونع  هب  نم  ار  نیا  دوش . تیاعر  هدـنیآ  هتـشذگ و  اب  لاح  یگتـسویپ 
راکرـس یهورگ  ای  يدرف  دـیدید  تقو  ره  دـشاب . امـش  يارب  مگد  کـی  نیا  نم  دـید  زا  ناتـسود ، درک . مهاوخ  هیکت  یتروشم  ياـهرظن 

يارب اهنآ  تیحالـص  رد  دینک و  دیدرت  اهنآ  تین  نسح  رد  دناسرب  بیـسآ  نآ  هب  ای  دربب  نیب  زا  ار  یگتـسویپ  نیا  دهاوخیم  دـیآیم و 
هدروخ یم  مشچ  هب  ًالماک  لاس  راهچ  نیا  رد  هللادمحب  هک  یگتسویپ ـ  نیا  دیاب  دینک . کش  دنشاب ، هتشاد  هیداحتا  راک  رد  یتَمـس  هکنیا 
هراومه هجوت ، لباق  مهم  شزرا  لـصا و  کـی  ناونع  هب  مسانـشیم ـ  امـش  ناـمزاس  تازاـیتما  نیرتهب  زا  نم  ار  نیا  تسا و  هدـش  ظـفح  و 

نودب اما  دنیوگب  ار  دوخ  ياهشالت  دنـشوکیم  هتـشذگ  لاس  نیلوئـسم  هک  دـینک  ساسحا  بوخ  یتسـشن  ره  رد  امـش  دـنامب و  ظوفحم 
دندنبب . هدنیآ  ياهلاس  رد  نارگید  شالت  يارب  ار  هار  ای  دننک  زیراو  دوخ  صخش  باسح  هب  ار  زیچ  همه  دنهاوخب  هکنیا 

هک الاح  منکیم . دـیکات  نآ  يور  ردـقنیا  نم  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  هتـشاد و  دوجو  لاسراهچ  نیا  رد  هیحور  نیا  یتقوشوخ  لاـمک  اـب 
. میهد دشر  میراد و  هگن  ار  نآ  دیاب  میراد  ار  گرزب  شزرا  نیا 

نامزاس ییاوتحم  یفیک و  دشر  ياههار 

هراشا

دـشر ًاعقاو  میوشن و  یناطرـس  مه  یهاـگ  یلولـس و  دـشر  يراـمیب  راـچد  هک  مینک  هچ  دورب ؟ ـالاب  هیداـحتا  یعقاو  ياوتحم  هک  مینک  هچ 
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تـسیود ةدنگ  قاچ و  یلیخ  ياهمدآ  نیا  زا  دننک . دشر  رگیدکی  تازاوم  هب  شناج  مسج و  یعومجم ؛ دشر  زا  دشاب  ترابع  ام  هیداحتا 
لقاال دـشاب  هدـشن  هتفرگ  نآرق  زا  شاهمه  رگا  منکیم  ضرع  یتروشم  ياـهرظن  ناونع  هب  هک  ار  ییاـههتکن  دوشن . یلاـخوت  اـما  ییولیک 

: زا دنترابع  اهرظن  نیا  هن . دوریم ؟ يراظتنا  نیا  زج  نم  زا  ایآ  تسا و  میرک  نآرق  زا  سابتقا  شدایز  یلیخ  رادقم 

لمع نامیا و  يور  رتشیب  هچره  هیکت  1 ـ

، ناتسود هبناجهمه . تروص  هب  مالسا  هب  لمع  مالسا . ینعی ، دیاهدرک ؛ لوبق  ناتنامزاس  ةدیا  ناونع  هب  ار  نآ  امـش  هک  ياهدیا  نآ  هب  نامیا 
هلحرم نیا  رد  هیداـحتا  نیلوئـسم  اهدـحاو و  نیلوئـسم  هیداـحتا ، ياـضعا  هک  میراد  راـظتنا  نارگید  اـی  نم  دـینک  رکف  رگا  میوـگب  ار  نیا 

ییاهناسنا هچ  ام  ۀیداحتا  ياوتحم  رد  هک  مینادب  دیاب  ام  میرادن . يراظتنا  نینچ  ام  ریخ ، دنشاب ؛ (ع ) یلع ای  اهرذوبا و  اهناملـس ، یلماکت ،
مییوگب میهاوخیمن  مینک . رکف  قلطم  مهاوخیمن  نم  دروم  نیا  رد  تسا ؟ ردقچ  مالـسا  هب  اهنآ  یلمع  يدنبیاپ  نامیا و  نازیم  دنتـسه و 

ار یهانگ  چیه  دوشیمن و  توف  اهنآ  زا  یبجاو  چیه  دننکیمن ، اطخ  اپ  زا  تسد  تقوچیه  دندنبیاپ و  مالـسا  هب  دـصرددص  هک  ییاهنآ 
نامیا زایتما  ام ، ۀیداحتا  نامزاس و  لخاد  رد  هک  تسا  نیا  تسا  حرطم  هچنآ  تسین . حرطم  يزیچ  نینچ  تسا . رظندم  دنوشیمن  بکترم 

کـچوک و ياهعماـج  اـم  دـشاب  مولعم  تسا . مهم  نیا  دـشاب . هجوـتدروم  مهم و  اهتمـس ، يارب  صاخـشا  نییعت  رد  هبناـجهمه ، ِلـمع  و 
نآ هب  هبناجهمه  لمع  مالسا و  هب  رتشیب  نامیا  نتشاد  نآ ، دراد و  دوجو  اهتَمِس  زارحا  يارب  یساسا  یکالم  نآ ، رد  هک  میتسه  ینامزاس 

. دراد يرتالاب  زایتما  میراپسب  وا  هب  ار  یتمس  هکنیا  يارب  تسا ، رتشیب  مالسا  هب  شاهبناجهمه  ِلمع  نازیم  هک  یسک  تسا .
دنتفگ ینیمخ  هللاتیآ  : » تفگ امش  هورگ  هن  رگید ، ياههورگ  دارفا  زا  یکی  كوربسنیا  رفس  رد  هکنیا  يارب  هبناجهمه ؟ لمع  متفگ  ارچ 

؛ دـننزب یفرح  نینچ  دـنناوتیم  ینیمخ  هللاتیآ  روـطچ  هک  مدرک  بجعت  نـم  تـسا ». هزراـبم  زور  تـسین ؛ هزور  زاـمن و  زور  رگید  زورما 
لقن اـجک  زا  ار  فرح  نـیا  اـقآ ! مـتفگ : مـینک . هرزاـبم  میراذــگب و  راـنک  ار  هزور  زاـمن و  ینعی ، تـسین . هزور  زاـمن و  زور  رگید  زورما 

. تفگن يزیچ  شدوخ  مدز ، سدح  دنکیم . لقن  ار  تسا  هدـش  رـشتنم  هک  ییاهسکع  زا  یکی  ریز  ۀـلمج  ناشیا  مدز  سدـح  دـینکیم ؟
طقف مالـسا  : » دیوگیم تسا ، هزرابم  زور  تسین ، هزور  زامن و  زور  زورما  دیوگیمن  ماهدید ، مه  نم  ياهدید و  وت  هک  ار  هچنآ  اما  متفگ :

. ياهتخادنا ار  نآ  ِمه  تسه ». مه  هزرابم  تسین ؛ هزور  زامن و 
راک ۀعومجم  رد  دیاب  بلطم  نیا  تسامش ، یعمج  هتسد  ياهشالت  يانب  ریز  یمالسا ، يژولوئدیا  مالسا و  یتسار  هب  رگا  زیزع ، ناتـسود 

رد هچ  شاهزور ، زاـمن و  رد  هچ  دوـش . رتکـیدزن  مالـسا ، هب  هبناـج  همه  دـشوکیم  امـش  ناـمزاس  هعوـمجم  هک  دروـخب  مـشچ  هـب  اـمش 
هب رما  رد  هچ  رگید ، تیاور  هب  شایعامتجا . ياهشالت  هزرابم و  رد  هچ  رامق و  يراوخبورشم و  زا  بانتجا  یسنج ، یکاپ  ییوگتـسار ،

. شنامیا ِکحم  ِداهج  رد  هچ  یمالسا و  یعقاو  رادناج  ِرکنم  زا  یهن  فورعم و 
مه زامن  ةوزج  تسه . شراون  دننک . شوگ  اهنمجنا  ۀـمه  ار  ثحب  نیا  رگا  موشیم  لاحـشوخ  ماهدرک . زامن  هرابرد  یثحب  نم  ناتـسود ،

مخ و ار  دوخ  میوش و  دـنلب  ام  هک  تسین  نیا  طقف  زاـمن  دراد . یتازاـیتما  راون  نآ  دوخ  زاـب  یلو  تسا  هدرک  رـشتنم  ار  ثحب  ناـمه  داـفم 
، میناوخب زامن  ام  رگا  دراد ؟ شقن  ام  راک  رد  نیا  ردـقچ  عوضوم  نیا  الاح  دـیوگب  یـسک  تشاد  اـج  تقو  نآ  دوب  نیا  رگا  مینک . تسار 

ًاعقاو زامن  هک  راد  اپهب  ار  زامن  « » رَْکنُْملا ِو  ِءآشْحَْفلا  ِنَع  یْهنَت  َةاولَّصلا  َّنِا  َةاولَّصلا  ِِمقَا  َو  : » دنکیم یفرعم  تفـص  نیا  اب  ار  زامن  نآرق  ًاعقاو 
«. اهيرگمتس اهیتشز و  اهیکاپان ، زا  يریگشیپ  يارب  تسا  یلماع 

دیاب زامن  دوش . هیداحتا  ياهراک  وزج  دیاب  هتبلا  مینک . شرادحور  رادناج و  زامن  مینک . شـضوع  تسا ؛ ياهمـساب  زامن  ام ، ياهزامن  رگا 
رد هنازابسوه  يدام  قشع  ذوفن  ربارب  رد  امش  یگدنز  هب  دیاب  زامن  دنک . تیوقت  هیداحتا  ياضعا  رد  ار  ینامیا  طاشن  بش ، رهظ و  حبص و 
رد زا  هک  طیحم  نیا  رد  دهدب ؟ ام  هب  ار  نیا  دهاوخیم  يزیچ  هچ  دییامرفب  دهدن ؛ زامن  رگا  دـهدب . یبسن  تینوصم  عون  کی  طیحم ، نیا 

زامن زاـمن ؛ درادـب ؟ نوصم  تاـکیرحت  نیا  ربارب  رد  ار  امـش  دـناوتیم  يزیچ  هچ  دراـبیم ، يزابـسوه  توهـش و  هب  کـیرحت  شراوید  و 
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دورس کی  تروص  هب  متشاذگ . یتسرپاتکی » دورس  اوقت ؛ تلیضف و  یکاپ و  دورـس   » ار شمان  ینارنخـس  نآ  رد  هک  رادگنهآ  رادحور و 
دورـس کـی  یتـقو  تخیگنایمرب . ساـسحا  اـقفر  رد  دـش  شخپ  یمالـسا  دورـس  نیا  هک  عقوم  ناـمه  رد  زورید  هک  مدـیدیم  نم  دـشاب .

، اهتوهــش اـهسوه ، ربارب  رد  میهاوـخن  هزور  اـب  اـم  رگا  دزیگنینرب ؟ ساـسحا  اـم  رد  زاـمن  ارچ  دزیگنارب ، ساــسحا  امــش  رد  دــناوتیم 
؟ مینک بسک  ار  تمواقم  نیا  میناوتیم  يزیچ  هچ  اب  مینک  بسک  تمواقم  اهیگنشت  اهیگنسرگ و  اهیهاوخدوخ ،

مه لاس  اههد  ات  مینک  هدامآ  ار  نامدوخ  ام  دیاب  دنیوگیم : تازرابم  هرابرد  دنکیم  لگ  ناشسلجم  یتقو  دننیشنیم  مه  رود  هک  ناتـسود 
. دشابن ینامیـشپ  نآ  زا  دعب  هک  تسا  یگدامآ  عون  نآ  مروظنم  دوشیمن . هک  راعـش  ظفل و  اب  ندرک  هدامآ  نیا  رخآ ، میباوخب . نادـنز  رد 

کی رد  دوب  ییاقآ  هک  شرـسمه  تاـقالم  هب  یمناـخ  ماهدـید . نامیـشپ  ياـههدامآ  نیا  زا  نادـنز  ياـههلیم  تشپ  ممـشچ ، هب  هدـنب  نوچ 
زا هک  ناملـسم ـ  ِنامیااب  ینادنز  کی  رادـید  هب  مه  هدـنب  دوب . هدـمآ  نادـنز  هب  درکیم  لایخ  هدامآ  ار  شدوخ  یمالـساریغ و  تالیکـشت 

دوخ یلبق  ناراکمه  مامت  هب  نم  روضح  رد  دوب ، ینادـنز  مه  یلاس  دـنچ  هک  اقآ  نیا  منک . تبحـص  وا  اـب  اـت  مدوب  هتفر  دوب ـ  اـم  ناتـسود 
زا اقآ  نیا  هک  دروخیم  مشچ  هب  یبوخ  هب  ًالـصا  دنتخادنا .» نادـنز  هب  اجنیا  ار  ام  نئاخ ، ياههتخوسردـپ  نیا  : » تفگیم دادیم و  شحف 

ربارب رد  تمواقم  هب  دـنهاوخیم  اجک  زراـبم  ياـهمناخ  ناـیاقآ و  نیا  درادـن . ياهراـچ  هار  رگید  اـهتنم  تسا . نامیـشپ  نداـتفا  نادـنز  هب 
سفن تردـق  يوق و  دـنمورین و  ةدارا  اب  زج  ایآ  تساهنیرمت . نیا  زا  یکی  هزور  دـننک ؟ تداـع  رگید  یتخـس  ره  اـی  نادـنز  ياـهیتخس 
بورغ زا  هکنیا  زا  دشاب  ترابع  ام  يارب  هزور  رگا  دیسر ؟ هجیتن  هب  اهنیا  لاثما  یسنج و  ياهزاین  یگنشت ، یگنـسرگ ، ربارب  رد  ناوتیم 

نیا بوخ ، دربن ؛ نامباوخ  یهاگ  مه  درد  لد  زا  میباوخب و  بش  ات  حبـص  زا  مه  دـعب  دـنکب ؛ داب  ات  مینک  رپ  ار  دوخ  مکـش  حبـص  ناذا  اـت 
لماع دیاب  هزور  ینعی ، دییآرد ». يوقت  زیهرپ و  هار  هب  امـش  هک  دشاب  میدرک  بجاو  امـش  رب  ار  هزور  : » دیوگیم نآرق  تسین . هزور  رگید 

. تسا یمالسا  هزور  نیا  دشاب . ام  رد  يوقت  داجیا 
ناتـسود یگدامآ  تسا . هبناج  همه  مالـسا  نیا  هتـسجرب  ياههطقن  زا  یکی  کش  نودب  هزرابم  هبناج ؛ همه  ِمالـسا  مدرک  ضرع  ناتـسود ،

بذـج و رد  يرثؤم  لماع  مه  تساهنآ و  دوخ  يارب  یتالیکـشت  یمالـسا و  هفیظو  کی  مه  یعامتجا ، تارزابم  رد  لاعف  تکرـش  يارب 
ياهورین بذج  تردق  دشاب  هزور  زامن و  ندناوخ ، نآرق  طقف  شراک  هک  یمالسا  نمجنا  تسامـش . تالیکـشت  زا  جراخ  ياهورین  بلج 

یهاگ مالسا  یتمالس  هب  نمجنا  ياضعا  اما  دشاب  هزرابم  ناشراک  طقف  هک  مه  یمالسا  ياهنمجنا  درادن و  هدنیآ  ياهریـسم  رد  ار  دیدج 
یهاـگ دـنناوخیم و  یهاـگ  مه  ار  ناـشزامن  دـننکیم ؛ تکرـش  هاـنگ  اـب  مأوـت  ياهرورـس  نشج و  سلاـجم  رد  دـننزیم و  مه  ياهلاـیپ 

دشوکب دیاب  امـش  نامزاس  دننک . عمج  ار  حیحـص  ياهورین  دناوتیمن  دنریگیمن ، ای  دنریگیم  هزور  یهاگ  مه ، ناضمر  هام  دنناوخیمن ؛
یمالـسا و هعماج  رد  ار  دوخ  یعقاو  ياهورین  دـناوتیم  هک  تسا  تقو  نآ  دـشاب . هبناج  همه  ًاعقاو  یمالـسا  ناـمزاس  کـی  رتدوز  هچ  ره 

. دنک بذج  ایند  رد  یمالساریغ و  هعماج  رد  یتح 
. منکیم يروآدای  دننام  رتیت  هدرشف و  یلیخ  نم  هک  تسه  مه  يرگید  لئاسم  اهنیا  رب  هوالع 

نارگید اب  زیمآتبحم  دروخرب  2 ـ

اب ار  تحارـص  یهاگ  ناتـسود  دراد . تیمها  دـیدج ، ياهراکمه  بلج  رد  ناـتدوخ و  ناـیم  اـه  يراـکمه  همادا  رد  زیمآتبحم  دروخرب 
میشاب و حیرص  دیاب  ام  زیزع ، ناتـسود  دننکیم . ضوع  ییوگجازم  هلماجم و  اب  مه  ار  نیریـش  تحارـص  دننکیم و  هابتـشا  خلت  تحارص 

یهاگ هک  ماهدید  ار  ناتـسود  زا  ياهدع  هیداحتا ، ۀـعومجم  رد  نم  دـشاب . خـلت  ام  تحارـص  نیا  تسین  مزال  اما  میـشاب  حیرـص  میناوتیم 
دنتسه رفن  دنچ  یتشهب  ياقآ  دوخ  فارطا  رد  مرامـشب  مهاوخب  رگا  دوشن . ام  یتشهب  ياقآ  هجوتم  طقف  اهمشچ  دنراد . خلت  ياهتحارص 

(ص) دمحم هب  ادخ  یتقو  تسا . نتـشاد  خلت  تحارـص  زا  ریغ  نتـشاد  تحارـص  زیزع ! ناتـسود  راضح ] ةدنخ  . ] مربیم ار  ناشیاهمسا  هک 
نآ اب  ار  وت  ادـخ  هک  يرهم  نآ  اب  دـمحم  يا  « » َِکلوَح ْنِم  اوُّضَْفناَال  ِْبلَقلا  َظیلَغ  ًاظف  َْتنُک  َْول  َو  ْمَُهل  َتِنل  ِهللا  َنِم  ٍۀَـمْحَر  اِمبَف  : » دـیوگیم
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هدـنکارپ ترانک  زا  مه  تناتـسود  نیمه  يدوب  نشخ  وت  رگا  يداد و  ناشن  اجب  شمرن  نارگید  ربارب  رد  تیناـسنا ، رهم  نآ  اـب  دروآ ، راـب 
اما تشاد  تحارـص  هن ، دوب ؟ وگهلماجم  دوبن ؟ حیرـص  دمحم  مییوگیم ؟ هچ  امـش  هدنب و  رگید  دـیوگیم  ار  نیا  وا  هب  یتقو  دـندشیم ».

یتقو نآرق  میوگب . ناناملـسم  دوخ  ةرابرد  دـیراذگب  تسا ؛ دـمحم  ةرابرد  نیا  الاح  دربیم . راـک  هب  نکمم  ِینیریـش  اـب  مه  ار  شتحارص 
یف ْمُه  امیِس  ًاناوضِر  َو  هللا  َنِم  ًالضف  َنوُغَْتبَی  ًادَّّجُـس  ًاعَّکُر  ْمُهئَرت  ْمُهَنَیب  ُءامَحُر  ِراّفُکلا  یَلَع  ُءاّدِشَا  ُهَعَم  َنیّذلاَو  ِهللا  ُلوُسَر  ٌدمَُحم  : » دیوگیم

. دـنکیم ریوصت  هنوگچ  دنتـسه  مالـسا  تضهن  هدـنروآ  دوجو  هب  هک  ار  دـمحم  هورگ  دـمحم و  نآرق  دـینیبب  دوُـجُّسلا » َِرثَا  ْنِم  مِهِهوُـجُو 
تسا ییاهنمشد  ربارب  رد  رهق  تروص  هب  ناشیاهتنوشخ  هک  دنتسه  یناسک  دنتـسه  وا  اب  هک  اهنآ  تسادخ و  ربمغیپ  دمحم  : » دیوگیم

ۀلگ دـنراد  مه  هلگ  رگا  دـننکیم ـ  راـتفر  مه  اـب  تبحم  رهم و  اـب  ناـشدوخ  لـخاد  اـما  دـش  ورهـبور  اـهنآ  اـب  دوـشیمن  رهق  اـب  زج  هـک 
ادـخ هاگرد  هب  شیاین  راثآ  اـهنآ  هرهچ  زا  هکیروط  هب  دـیباییم ، دوجـس  عوکر و  تداـبع و  لاـح  رد  ار  اـهنآ  و  دـننکیم ـ  زیمآتبحم 

تیمها ناـمدوخ  ریغ  اـب  ناـمدوخ  لـخاد  رد  زیمآتبحم  دروخرب  شقن  هب  دـیاب  اـم  ناتـسود ، هک  تسا  نیا  دروـخیم ». مشچ  هب  هراوـمه 
رگید اـجنآ  اریز  نادـند  زیت  گـنلپ  اـب  تبحم  یتـح  تبحم  تبحم ، تبحم ، مییوـگب  هک  میـشاب  تیحیـسم  لـثم  مهاوـخیمن  نـم  میهدـب .

نم تسا و  هدرک  هلوـمرف  ار  نیا  مالـسا  نآرق و  هن . مه ، یتـبحمیب  یلو  میوـگب  مهاوـخیمن  ار  نیا  نـم  نادنفـسوگ . رب  دوـب  يراـکمتس 
گنج و اب  اهنآ  اب  دیاب  هک  ینانمشد  زا  ریغ  هب  نامدوخ ـ  زا  جراخ  دارفا  اب  نامدوخ و  لخاد  رد  هک  منکیم  يروآدای  ناتـسود  هب  ًالامجا 
، دریگن ار  شاهزور  دـناوخن ، ار  شزامن  زورما  تسا  نکمم  رفن  کـی  میوشب . ورهبور  تبحم  اـب  اـهفرطیب  اـب  لـقاال  دـش ـ  ورهبور  زیتس 

لوا هجرد  رد  هن ، يدـناوخن »؟ ار  تزامن  ارچ  نوعلم ! يا  : » دـییوگب ام  ياهسدـقم  کشخ  لثم  دـیابن  امـش  لوا  هجرد  رد  دـنکب ؛ یهانگ 
یسنج یکاپ  هچ ، ینعی  ندروخن  بورشم  هچ ، ینعی  ییوگتسار  هچ ، ینعی  هزور  هچ ، ینعی  زامن  ردارب ! بوخ  دینک ؛ تبحص  وا  اب  دینیشنب 

. دینک هدامآ  ار  وا  هنارگنشور  میالم و  مرن ، نابز  اب  هچ و ...  ینعی 

داقتنا شریذپ  یهاوخدوخ و  زا  يرود  3 ـ

بات هک  هزادنا  نیا  هب  لقاال  میوگیم ـ  لقاال  كالم  کی  طرفم ـ  ياهیهاوخدوخ  زا  نامدوخ  ندرک  یلاخ  تیمها  ناتسود ، رگید  ۀتکن 
هب ار  ناشیاضعا  یمالـسا ، ياهنمجنا  دنک . دشر  ام  لخاد  رد  دیاب  دراوم  نیا  میـشاب . هتـشاد  نارگید  نابز  زا  ار  نامدوخ  زا  داقتنا  ندینش 

نیا هب  نم  میوگیمن  دنریگب . لیوحت  ار  هدننکداقتنا  ِداقتنا  هدنخ ، اب  میوگیمن  یتحاران ، مخا و  نودب  لقاال  هک  دـنهد  دـشر  تروص  نیا 
دییوـگیم دـینکیم و  تبحم  نم  هب  میوـگیم : ناتـسود  هب  موریم  اهناتـسرهش  هب  هـک  ییاهرفـس  رد  هـشیمه  اـما  ماهدیـسر  لاـمک  دـح 

تـسا نکمم  مینکیمن . دـشر  دـییوگن  ار  نآ  ياـهبیع  اـت  نوچ  دـییوگب  زین  ارم  ینارنخـس  ياـهبیع  یلو  تسا  بوـخ  امـش  ینارنخس 
ببـس نیا  اما  دوش  رادهحیرج  مساسحا  تسا  نکمم  متـسه ، ناسنا  مه  نم  بوخ ، موش . تحاران  ملد  هت  دنیوگیم ، هک  مه  ار  ییاهبیع 

میهاوخیم رگا  ینعی ، دـییوگب ؛ تسه  اـم  راـک  رد  یبیع  رگا  میوگیم  مه  زاـب  مرادـنرب . تسد  دوخ  رارـصا  نآ  زا  زاـب  نم  هک  دوشیمن 
داقتنا رگیدمه  زا  ًاحیرص  دوخ  لخاد  رد  میناوتن  ام  رگا  زیزع ، ناتـسود  تخاس . دیاب  ساسحا  ندش  رادهحیرج  نیمه  اب  مینک  ادیپ  لماکت 

خلت ياهگنهآ  اب  تنوشخ و  اب  تحارـص  داقتنا و  تسین  مزال  مدرک ؛ ضرع  یلبق  تمـسق  رد  هک  روطنیمه  دوریمن . شیپ  ام  راک  مینک 
. ینیریش اب  یلو  دشاب  دیاب  تحارص  دشاب . نیریش  دناوتیم  دشاب ، هارمه 

نآ هب  نتفرگوخ  یتالیکشت و  طابضنا  تیمها  4 ـ

تبحـص رتلصفم  ًادعب  بلطم  نیا  ةرابرد  تسه . نآ  لمحت  هب  ندرک  تداع  یتالیکـشت و  ياهطابـضنا  تیمها  ناتـسود ، رگید  عوضوم 
. دـهاوخیم نیرمت  ندرک  يدـج  راک  تعاس  هس  ای  ود  نتـسشن و  مه  رود  اقفر ، هک  تسا  نیا  میوگب  مهاوخیم  نآلا  هچنآ  طقف  منکیم .

میوگیمن تسا . هتخیمآ  یخوش  هدنخ و  هب  هزادنا  زا  شیب  ام  يدـج  تاسلج  هک  ام  راک  رد  تسا  یفعـض  هطقن  کی  نیا  یتسیابردوریب 
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هک ار  یطابـضنا  نآ  نامتاسلج  رد  هک  تسا  هدش  ادـیپ  ساسحا  نیا  نم  رد  زور  ود  نیا  رد  دوش . تیاعر  شدـح  اما  دـشاب  کشخ  ًالماک 
مه رود  نیب  مینیـشنب . مه  رود  یحیرفت  تروص  هب  میتساوخیم  رتشیب  میاهتـشادن . باصن  دـح  هب  دـهاوخیم ، ناملد  يدـج  ياـهراک  رد 

تخـس نتـسشن  مه  رود  تعاس  هد  ای  تشه  لیطعت  مایا  رد  مینیبیم  رگا  تسا . قرف  يدج  راک  يارب  نتـسشن  مه  رود  یحیرفت و  ِنتـسشن 
، میودب میدنخب ، میونـشب ، مییوگب ، مینک ، اوقدـیدجت  میورب ، هار  دازآ  ياوه  رد  میورب و  نوریب  دـیهدب ؛ حـیرفت  تعاس  کی  شنایم  تسا 
هد ره  مینیـشنب و  مه  رود  تعاس  هد  روطنیمه  رگا  اما  مینیـشنب . مه  رود  يدـج  میدرگرب و  طاشن  اـب  دـعب  میروخب و  يزیچ  مینک ، يزاـب 

دراذگیمن نیا  بوخ  میدنخب ، ات  میدرگب  هناهب  نیرتمک  لابند  میاهتسخ  نوچ  دوشیمن . نیا  میدنخب ، مینک و  یخوش  میهاوخب  ار  تعاس 
. مینکب يراک  ام 

دارفا ۀیحور  تیوقت  5 ـ

ناشدوخ یفرعم  بلاطم و  نایب  يارب  لقاال  اـهنآ ، ندرک  هداـمآ  دارفا و  ۀـیحور  تیوقت  هب  تیمها  مزادرپیم ، نآ  هب  هک  يرگید  عوضوم 
ًالثم دنتـسیاب و  هک  دنـشکیم  تلاـجخ  زونه  ناتـسود  زا  یـضعب  هک  مدـیدیم  لـبق  لاـس  تسـشن  رد  نینچمه  هسلج و  نیا  رد  نم  تسا .

هکنیا یتسیابردور . هن  دراد و  تلاجخ  هن  رگید  شنتفگ  نیا ، بوخ ، گروبماـه . یمالـسا  زکرم  زا  متـسه  یتشهب  دـمحم  هدـنب  دـنیوگب 
: دیوگیم دریگیم و  تسار  مه  ار  شندرگ  دوشیم  دـنلب  فاص  مدآ ، تسا . طلغ  نیا  دنیـشنب ، هراکهمین  مه  دـعب  دوش و  دـنلب  مارآ  مدآ 
. تسا هدننکتحاران  نامیارب  هکنیا  لثم  میدرکن . تداع  نیا  هب  دنیشنیم . مه  دعب  اجک و  زا  کینکتیلپ ، يوجشناد  متسه ، يوقت  نسح 
هب دننک  فرطرب  ار  اهصقن  نیا  دیاب  یمالسا  ياهنمجنا  هرخالاب  اما  تسا  هتـشذگ  تیبرت  اهلاس  ۀجیتن  اهنیا  هتبلا  میاهدمآ . راب  یتلاجخ 

یلیخ دنـشاب . هدرک  نیرمت  راک و  مه  هلئـسم  نیا  يور  اـهنمجنا  ناگدـنیامن  مییآیم  اـجنیا  هب  هک  دـعب  ياـهلاس  تسـشن  رد  هک  يروط 
نیا نم  اقآ ، دیوگیم  یکی  نک . یفرعم  ار  تدوخ  دنیوگیم  هک  تسا  نیا  وت  ياهراک  هلمج  زا  يوریم  اجنآ  هک  وت  دـنیوگب  اقآ ، ناسآ 

نم هدیقع  هب  دشابن . مه  یتلاجخ  یلو  تسا  هداد  تروق  اصع  هک  دشاب  یسک  لثم  تسین  مزال  هتبلا  متـسیایم . فاص  موشیم و  دنلب  روط 
یهاگ کـچوک  ياـهزیچ  نیمه  هکنیا  يارب  تسا ؟ مهم  ارچ  دـینادیم  تسا . مهم  نوچ  دوش  نیرمت  اـهنیا  دـیاب  تسا . نیرمت  کـی  نیا 

ینیرمت نینچ  لبق  زا  دنیآیم  اجنیا  هب  یتقو  لقاال  ناگدنیامن  نیاربانب ، دـنک . يراددوخ  گرزب  ياهرظنراهظا  زا  ناسنا  هک  دوشیم  ببس 
تحار ات  دشاب  اهنمجنا  همانرب  ءزج  دیاب  اهدروخرب  هنوگنیا  يارب  دارفا  هیحور  تیوقت  ًالوصا  منکیم و  هیصوت  نم  ار  نیا  دنشاب . هتـشاد 
ییآیم وت  ردارب ، متفگ : مدرک و  هیـصوت  بشید  ناـمدوخ  ناتـسود  زا  یکی  هب  اـجنیا  نم  دـنزادرپب . یقطنم  روط  هب  دوـخ  هدـیقع  ناـیب  هب 

رتولج رگا  دنکیم . داجیا  ثحب  تعاس  کی  تقو  نآ  دـهدیمن . یهاوخیم  تدوخ  هک  ار  ینعم  نآ  هک  ییوگیم  هلمج  ود  اب  ار  تفرح 
هـس تسـشن  نیا  رد  تقو  تعاس  کی  میراد ، رظن  رد  هک  دـهدب  ار  ینعم  نامه  مییوگب  میهاوخیم  هک  ار  ياهلمج  مینک و  هدامآ  ار  دوخ 

. میدرک ییوجهفرص  میراد ـ  راک  مه  یلیخ  هدش و  زور  راهچ  لاسما  هک  هزور ـ 

ملاس تاحیرفت  هب  نتخادرپ  مسج و  تیوقت  6 ـ

نمجنا دیاب  ام  ياهنمجنا  هک  ماهتفگ  ناتـسود  هب  ررکم  اهرفـس  نیا  رد  نم  دـیهدب . تیمها  ملاس  تاحیرفت  مسج و  تیوقت  هب  ناتـسود ،
میهاوخیمن میوگیمن  میـشاب . هتـشاد  نمجنا  رد  جوعم  جک و  هدرمژپ و  ياهمدآ  میهاوخیمن  دشاب . دنمورین  طاشن و  اب  هدنز ، ياهناسنا 

. میهدب طاشن  مه  اهنآ  هب  دندمآ  مه  اهنآ  رگا  میوگب  مهاوخیم  میشاب ؛ هتشاد 
مه تشوگ  دـنیایب ـ  اپورا  هب  هکنیا  زا  لبق  یتح  تسا  لاس  ناشیا 8  دیهدیم ؟ هزاجا  میوگب ؛ ياهلمج  کی  دـیهدیم  هزاجا  یبیبح  ياقآ 

. دربیم اهتذـل  وا  اب  سنا  زا  مدآ  هک  یناسنا  گنـش و  خوش و  راد ، گنر  بآ و  ملاس ، یلیخ  دنتـسه  ییاقآ  هللاءاشام  یلو  دـنروخیمن ـ 
هنوگنیا يدارفا  دـناوتب  منکب  يراشفاپ  نآ  يور  مهاوخیمن  الاح  هک  ییاهزیچ  نیا  مامت  هب  مازتلا  اـب  یتح  اـم  ياـهنمجنا  دراد  یبیع  هچ 
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طاشنیب دومخ و  ناسنا  هک  تسین  نیا  شطرـش  هریغ ، تابجاو و  يادا  هب  مازتلا  تامرحم ، زا  بانتجا  یبهذم ، روما  هب  مازتلا  دشاب . هتـشاد 
زاب دشن ، لمع  نوچ  یلو  میـشاب  هتـشاد  ییاههمانرب  دش  رارق  لبق  ياهلاس  رد  دشاب . يوق  طاشن و  اب  دناوتیم  ناسنا  دشاب . هدیرپ  گنر  و 

یعمجهتسد و سنا  یعمجهتسد ، شدرگ  یعمجهتسد ، ياهشزرو  میدرک  هیـصوت  لبق  ياهلاس  رد  ناتـسود  هب  هراومه  ام  میوگیم . مه 
نیا تسا . هدننکهتـسخ  مه  نم  يارب  دـنک ، ثحب  دـهاوخب  طقف  هک  یمالـسا  نمجنا  دریگ . رارق  اـهنمجنا  ياـههمانرب  وزج  اـهنیا  دـننام 
ًاعقاو اهنمجنا  دیاب  دـهاوخیم و  تکرح  زیخوتسج و  طاشن ، ناوج ، اهدرمریپ . نمجنا  هن  دـشاب ، اهناوج  نمجنا  دـیاب  اهناوج ، ِنمجنا 

. دننک هجوت  ناناوج  ياههتساوخ  نیا  هب 
یتح تسه  نمجنا  هک  ییاهرهـش  ۀـمه  هب  دـندوب ، هدرکن  مهارف  ار  ترفاسم  تامدـقم  ناشدوخ  هک  نمجنا  ود  زجهب  لاـسما  هناتخبـشوخ 

، اهنمجنا هک  تسا  هدـش  دـیکأت  ناتـسود  هب  هراومه  اهترفاسم  نیا  رد  دـش . ترفاسم  راب  هس  یهاگ  راب و  ود  یهاگ  راـب ، کـی  زا  شیب 
هک میوگیم  تحارـص  اب  دـیهدب  همانرب  هعماج  ةدـنیآ  يارب  دـیهاوخیم  هک  امـش  هب  ناتـسود ! نیا ، رب  هوالع  دـشاب . طاشن  اب  ياـهنمجنا 
هب ًادعب  ات  دیسانشب  تسا ، حیرفت  نس  هک  ینس  نیمه  رد  امش  دیاب  ار  ملاس  تاحیرفت  نیا  تسا و  رـشب  ياهيدنمزاین  وزج  ملاس  تاحیرفت 

. تسامش تلاسر  وزج  ًالصا  نیا  دیناسانشب . نارگید 

یصوصخ یگدنز  رد  مظن  7 ـ

أـشنم یلو  دنتـسین  مظنم  یلیخ  ناشدوخ  هک  يدارفا  تسا  هدش  ایند  رد  زیزع ، ياقفر  تسا . یـصخش  یگدـنز  میظنت  تیمها  رگید  هلئـسم 
یگدـنز رد  هک  دـنراذگب  ياج  هب  خـیرات  رد  هدـنزرا  یلیخ  راثآ  دناهتـسناوت  یناسک  نآ  ًالومعم  اما  دـناهدش ؛ یمهم  ياهراک  تاـکرح و 

رد دـیاب  هک  یناسک  يارب  صوصخهب  یلیـصحت . میظنت  یتیلاعف و  میظنت  ینامز ، یتقو و  میظنت  یلاـم ، میظنت  دـناهدوب ؛ مظنم  مه  ناـشدوخ 
هک دنهد  ناشن  دیاب  یمالسا  ياهنمجنا  هک  تسا  هدش  هتفگ  ناتـسود  هب  ررکم  تسا . مهم  یلیخ  نیا  دنوش ، تیبرت  رداک  ناونع  هب  هدنیآ 

ناتـسود هب  روظنم  نیا  يارب  تسا و  یبوخ  زاتمم و  تفرـشیپ  ناشیاهتیلوئـسم ، هب  هجوت  اب  یلیـصحت ، رظن  زا  ناـشیاضعا  یبسن  تفرـشیپ 
، دـنک یم  باجیا  یتالیکـشت  ياهراک  رگا  دـنک . مامت  تدـم  لقادـح  رد  ار  شتالیـصحت  ًاـعقاو  دـنک  یعـس  یتسود  ره  هک  دـش  هیـصوت 

هکنیا الاب  تسد  ای  دوش و  هدافتـسا  مینکیم  فلت  دوخیب  هک  یفاضا  ياهتقو  نآ  زا  ناکمالایتح  دنک و  يراذگهیامرـس  تقو  يرادقم 
. دنک يراذگهیامرس  اهراک  نیا  يارب  رتشیب ، هن  سمیز ،  ود  یلا  کی  شلیصحت  عومجم  رد 

ار اهراک  ماـمت  هک  تسا  بجاو  میوگب  هدـنب  ياهسلج  نینچ  رد  هک  دـسرب  ییاـج  هب  يزور  یعاـمتجا  ياـهشالت  تسا  نکمم  ناتـسود ،
نم دـنکیم . بارخ  ار  راک  نتفرگ  یـضوع  ار  اههلحرم  نیا  اـقفر ! میتسین . هلحرم  نآ  رد  زونه  اـم  اـما  میورب  نادـیم  هب  میراذـگب و  نیمز 

تازرابم نیا  ینعی  میوگیم  ار  یلعف  تازرابم  تازرابم ـ  لیلد  هب  ولو  لیلد ، ره  هب  یمالـسا  ياـهنمجنا  دـش  رارق  رگا  میوگیم  ًاـحیرص 
دشر رب  ياهبرض  شدوخ  دوش ؛ سمیز  ود  یلا  کی  زا  شیب  ناشتالیصحت ، زا  دارفا  نداتفا  بقع  ببـس  تسا ـ  هتخاس  ناتتـسد  زا  نآلا  هک 

تیاعر اهنمجنا  لخاد  رد  یلیـصحت  نواعت  هک  دش  هیـصوت  ناتـسود  هب  نیا  رب  هوالع  دوب . دهاوخ  رترود  ياهدنیآ  رد  ولو  اهنمجنا ، نیا 
. دننک یلیصحت  کمک  رگیدمه  هب  ناتسود  دوشیم  هک  اجنآ  ات  ًاعقاو  دوش و 

ینواعت ياهراک  هب  تیمها  8 ـ

شقن هب  دـیاب  ناتـسود ، رتمک . اهیـضعب  رد  دوب و  هدرک  دـشر  بوخ  اهنمجنا  زا  یـضعب  رد  هک  تسا  ینواـعت  ياـهراک  رگید ، عوضوم 
کمک زا  هک  تسیک  دننک . کمک  ام  هب  دیآیم  نامـشوخ  اهناسنا  ام  هکنیا  لیلد  هب  یکی  دـیهد . تیمها  لیلد  دـنچ  هب  ینواعت  ياهراک 

ات دیآیم  ناشـشوخ  یلیخ  مه  نارگید  دننک ، کمک  امـش  هب  نارگید  هک  دیآیم  ناتـشوخ  امـش  هک  روطنیمه  دیاین ؟ شـشوخ  نارگید 
مه درد  هب  یگدنز  رد  یتقو  تسا . تیعقاو  نیا  دنکیم . دایز  ار  ام  یحور  یگتـسبمه  اهنواعت ، نیا  نیاربانب ، دینک . کمک  اهنآ  هب  امش 
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راـنک ار  یلاـخ  کـشخ و  يردارب  تفگ ، دـمآ ، هنیدـم  هب  هک  یتـقو  ربـمغیپ  اذـل  دوشیم . تیوقت  اـم  ناـیم  يردارب  دوخهبدوخ  میروـخب 
نتفگ ردارب  ردارب ، نتفگ و  یخا  یخا ، طقف  دـمآ  ربمغیپ  یتقو  اهناملـسم  ناـیم  يردارب  دـیراذگب ، راـنک  ار  نتفگ  یخا  یخا  دـیراذگب .

مییوگب میورب و  دنت  میهاوخیمن  زاب  ام  الاح  دندوب . لاملاعمج  مه  اب  هنوگنیا  دندربیم . ثرا  رگیدمه  زا  هکم  هنیدـم و  ناناملـسم  دوبن ؛
دش رتهب  عضو  يردق  هکنیا  زا  دعب  درک . ضوع  ربمغیپ  دعب  ار  طیارـش  نآ  دوخ  ًالـصا  میتسین . مه  دح  نآ  رد  هن ، میـشاب ؛ دح  نآ  رد  دیاب 
رد لقاال  اـما  تفر . نیب  زا  توخا  دـقع  نآ  اـب  یناـمیا  ردارب  زا  یناـمیا  ردارب  ندرب  ثرا  دـمآ و  هداوناـخ  رد  هبترم  ود  ندرب ، ثرا  هلئـسم 
رد تسا . رثؤم  دیدج  دارفا  بلج  رد  ینواعت  ياهراک  نیا  صوصخ  هب  میروخب و  مه  درد  هب  دنکیم  باجیا  نامدوخ  طیارـش  هک  يدـح 

هیکت و رتشیب  دراو ، هزات  دارفا  يارب  ینواعت  راک  يور  صوصخ  هب  هک  تسا  هدوب  رتشیب  یلیخ  ناـشتیقفوم  ییاـهنمجنا  دـیدج  دارفا  بلج 
. دوب نیا  دیدج  ياضعا  بلج  يارب  اهنمجنا  تیقفوم  رد  ّرثؤم  لماوع  زا  یکی  دناهدرک . يراذگهیامرس 

داهنـشیپ ثحب و  یلو  دوب . تالیکـشت  شیب  مک و  اـی  دارفا و  یحور  ياوتحم  ندرب  ـالاب  هب  طوـبرم  مدرک  ضرع  ـالاح  اـت  هک  اـهنیا  همه 
. تسا نامزاس  کی  ناونع  هب  نامزاس  یعقاو  يونعم و  یحور ، ياوتحم  ندرب  الاب  هب  طوبرم  نم ، زورما  یساسا 

مالسا رد  یتالیکشت  طابضنا  لوصا 

ًافرـص دراد و  یبسن  تلاـصا  هعماـج  مه  ینعی ، متـسه . هعماـج  درف و  یبسن  تلاـصا  هب  دـقتعم  مدوخ  یمالـسا  تاـعلاطم  دودـح  رد  هدـنب 
مه ار  ثحب  نیا  تسین . هعماـج  زا  ناـجیب  ةدارایب  هرهم  چـیپ و  کـی  ًافرـص  دراد و  یبـسن  تلاـصا  درف  مه  تسین و  دارفا  زا  ياهعومجم 

ای هیداحتا  هداوناخ ، دـهاوخیم  هعماج  نیا  الاح  هعماج ـ  یبسن  تلاصا  لـیلد  هب  تسین . اـجنیا  نآ  ياـج  اریز  میراذـگیم  اهرانیمـس  يارب 
کی وضع  هک  یناسک  سپ  تسا ، یبسن  ولو  تیعقاو  کی  شدوخ  ندوب ، هعماج  تفـص  هب  هعماـج  هکنیا  و  دـشاب ـ  گرزب  هعماـج  کـی 

نم دنهدیم . تسد  زا  ار  دوخ  يدرف  دشر  يارب  بسانم  تاناکما  يدرف و  ياهيدازآ  زا  يرادقم  دوخهبدوخ  دنوشیم  هعماج  تالیکشت 
دنهاوخیم هک  میوشیم  ورهبور  يدادعتـسااب  رـصانع  اب  ام  تسا ؛ روطنیمه  مه  جراخ  رد  امـش ، نامزاس  لخاد  رد  طقف  هن  منیبیم  زونه 

؛ دـشاب دوجوم  ناشدـیاقع  مامت  راهظا  يارب  تقو  دـشاب ؛ زاب  ناشیارآ  مامت  زاربا  يارب  هار  هکنیا  طرـش  هب  اـما  دـننکب  راـک  تالیکـشت  رد 
رگا اقفر ، تسا . لاحم  نیا  دـشاب ؛ دوجوم  دـنکیم ، یگدـنز  لقتـسم  هک  يدرف  کی  لثم  ناشیاهورین  ۀـمه  نداتفا  راک  هب  يارب  تاناکما 
يارب تقو  دوـخهبدوخ  تالیکـشت  کـی  لـخاد  رد  هک  میوـگیم  ًاحیرـص  تساـیؤر . بارـس و  نیا  ددرگیم  يزیچ  نینچ  لاـبند  یـسک 

ار دوخ  ياهفرح  همه  دـهدیمن  تقو  ام  هب  هک  تسا  یتالیکـشت  هچ  نیا  مییوگیم  ام  هکنیا  دوشیم . دودـحم  صخـش  کی  رظنراـهظا 
راـهچ میـشاب ؟ مه  رود  میناوتیم  زور  دـنچ  هرخـالاب  اـم  تسا  مولعم  بوخ ، تسا . يرگینهذ  نیا  تسا . ندرک  رکف  ییاـیؤر  نیا  مینزب ؛
میراد فرح  ردقچ  مادک  ره  دـیهدب  فاصنا  رفن . دودـح 80  میتسه ؟ رفن  دـنچ  بوخ ، یلیخ  میناوتیمن . هک  رتشیب  زور . لهچ  هن ؟ زور ،

راک هچ  دـییامرفیم  ـالاح  میراد . نتفگ  يارب  فرح  زور  هدزناـپ  یلا  هد  هزادـنا  هب  اـم  زا  یلیخ  رتشیب . منکیم  ناـمگ  زور ؟ فصن  مینزب ؟
هلئـسم کی  هب  دییوگیم  دننک ؟ تبحـص  لاس  راهچ  هزادنا  هب  زور  راهچ  رد  مییوگب  همه  هب  میوش و  عمج  ای  میوشن  عمج  مه  رود  مینک ؟

اهنآ هب  روطچ  میهجاوم . هدنیآ  لاس  رد  هلئسم  هد  نیا  اب  ام  بوخ ، میسرب . هراکهمین  هلئسم  هد  هب  هکنیا  زا  تسا  رتهب  دوش  مامت  ات  میسرب 
لاس رد  دصرد  تسیب  ًاعمج  میـسرب و  لاسما  رد  هلئـسم  هد  نیا  زا  دصرد  تسیب  هب  اقآ ، ریخن  هچ !؟ ینعی  يداهنـشیپ  نینچ  ًالـصا  میـسرن ؟

. میـسرن ًالـصا  رگید  يات  هن  هب  مینک و  نشور  دصرد  ار 80  هلئسم  کی  ات  تسا  رتحیحص  بتارم  هب  میـشاب  رتنشور  هلئـسم  هد  رد  هدنیآ ،
لباق دصرد   80 ات ، هن  نآ  هب  یبسن  یگدیـسر  نودـب  مه  یکی  ناـمه  هک  تسا  ياهنوگهب  اـم  ياـهراک  لـئاسم و  ًالـصا  هکنیا  رب  هوـالع 

یـسوملم یلیخ  ياـهتیعقاو  اـهنیا  هک  تسا  نیا  تقیقح  تسا . ندرک  نشور  لـباق  مه  اـب  لـئاسم  زا  یلیخ  ًالـصا  تسین . ندرک  نشور 
. دوریم نامدای  دوشیم  هک  دروخرب  عقوم  اما  تسا 

وضع هک  يدرف  ره  هک  تسا  نیا  دننک  لوبق  رییغت  لباقریغ  لصا  کی  ناونع  هب  دیاب  تالیکشت  ياضعا  هک  یلوا  لصا  یتالیکـشت  راک  رد 
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امـش تالیکـشت  ات  دنک  دشر  امـش  تالیکـشت  رد  دیاب  هیحور  نیا  دهدیم . تسد  زا  ار  شدوخ  تیدرف  زا  يرادقم  دش  یتالیکـشت  کی 
. تسا هدش  تسشن  نیا  زا  لبق  موس ، تسشن  رد  هینمز  نیا  رد  یلصفم  ثحب  دشاب . تالیکشت 

. درک مهاوخ  نایب  ار  یتالیکـشت  طابـضنا  مدرک  ضرع  هک  دوب  یناـمه  نیا  هعماـج ؛ یبسن  تلاـصا  درف و  یبسن  تلاـصا  مدرک  ضرع  نم 
كوـلب رد  اـهتنم  مییوـگیم ، ینیـشام  ياـههعماج  اـهنآ  هب  اـم  هک  دنتـسه  ییاـههعماج  برغ ـ  رد  هـچ  قرـش و  رد  هـچ  اـیند ـ  رد  زورما 

ياههرهم چـیپ و  تروص  هب  دارفا  رثکا  تسا و  هدـمآرد  نیـشام  کـی  تروص  هب  هعماـج  ًالـصا  اـههعماج  نیا  رد  تسا . رتشیب  یتسینومک 
نینچ دـیابن  یمالـسا  هعماج  هک  تسا  نیا  تقیقح  دنتـسه . نیـشام  ماظن  میلـست  میوگیم » وگب  تفگ  لزا  داتـسا  هچنآ   » دـننام روعـشیب ،
ظفح مه  درف  یبسن  تلاصا  دـیاب  یمالـسا  نامزاس  کی  رد  دنـشاب . دـیابن  ییاهنامزاس  نینچ  مه ، اـهنامزاس  نیارباـنب ، دـشاب . ياهعماـج 
یبسن تلاصا  نیا  و  دوریمن . نیب  زا  شلـصا  اما  دنکیم  رییغت  يدودح  ات  ناکم  نامز و  طیارـش  هب  هتـسب  مه  تبـسن  نیا  یبسن . اما  دوش ؛

. الاب ياهراک  يارب  طقف  هن  دوش  ظفح  همه  يارب  مه ،
. مهدب حیضوت  زورما  یمک  مراچان  تسا  طوبرم  تسشن  نیا  راک  هب  نوچ  اما  تسا  یکیژولوئدیا  یثحب  کی  نیا  دنچ  ره 

ای : » تسا هدمآ  نآرق  رد  هک  لصا  نآ  و  مراذـگیم . یتالیکـشت  طابـضنا  لصا  ار  شمـسا  نم  هک  دراد  دوجو  یلک  لصا  کی  مالـسا  رد 
شدافم هدـمآ  رمالایلوا  ربمغیپ و  زا  تعاطا  موزل  هب  طوبرم  هک  یتایآ  مکنم .» رمالایلوا  لوسرلا و  اوعیطا  هللا و  اوعیطا  اونماء  نیذـلا  اـهیا 
لوئـسم تاماقم  زا  يروتـسد  یتقو  ینعی  بلطم  فرط  کی  دوش .» تعاطا  دـیاب  دـش  رداص  لوئـسم  تاماقم  زا  یناـمرف  یتقو  : » تسا نیا 

هفرطکی مالسا  یتالیکشت  طابضنا  اما  تسا  یتالیکـشت  طابـضنا  نیا  تسا . یمازلا  رتنییاپ  تاماقم  يارب  روتـسد  نیا  يارجا  دش ، رداص 
هک میراد  يدایز  ياههعماج  تسا . هدرک  لح  ًاـبیرقت  ار  لوا  فرط  اـیند  ینعی ، تسا . نآ  مود  فرط  مهم ، ًاـقافتا  تسا و  هفرط  ود  تسین ؛

روتـسد تاماقم  نیا  هک  مینک  هچ  تسا . بلطم  فرط  نآ  ِّلح  مهم ، دـننکیم . تعاطا  هتـسب  مشچ  اهینییاپ  دـنیوگب  هچ  ره  الاب  تاـماقم 
لیدبت رتنییاپ  لحارم  رد  ِدارفا  هک  مینک  هچ  تسا . مهم  نیا  دنوشن ؟ هماکدوخ  رـسدوخ و  ياهرـصنع  هب  لّدبم  لوئـسم ، تاماقم  هدنهد و 

؛ تسا مهم  نوچ  امـش  یتالیکـشت  راک  رد  نیا  تسا . مهم  نیا  دـنوشن ؟ رتـالاب  يربهر و  تاـماقم  ةدارا  روعـش و  دـقاف  ياـهراک  رازبا ـ  هب 
مدرک . حرطم 

مگد ردـقنیا  : » دـنیوگیم اقفر  هک  ییاـهمگد  نیا  تسا . هدرک  نیعم  یمزج ) لـصا  ) مگد اـت  دـنچ  مالـسا  میلاـعت  روظنم  نیا  نیمأـت  يارب 
مگد يرادـقم  درادـن . ینعم  مگدیب  یکیژولوئدـیا  هعماج  ًاصوصخم  درادـن . ینعم  ًالـصا  مگدیب  هعماج  نامزاس و  میوگب  دـیاب  شابن ،»

. تسا دنب  اجک  هب  نیا  بوخ ، دشاب ، یکیتسالا  یکیتسالپ و  هعماج  کی  يرکف  یکیژولوئدیا و  ياوتحم  ۀـمه  دوش  رارق  رگا  دـشاب . دـیاب 
داهنـشیپ میوگیم و  ار  اهنیا  نم  تسه ؛ مالـسا  رد  مگد  ات  دـنچ  تساهمگد . نامه  نآ  دـشاب و  هک  تسا  مزال  ًامتح  یتمواقم  ياههطقن 

: دوش عورش  امش  یتالیکشت  راک  رد  هک  منکیم 

لوئسم دارفا  ياهیگژیو  لوا : مگد 

زا معا  یلک  روط  هب  مالـسا  مالـسا ـ  دروم  نیا  رد  دوش . تیاعر  یعطق  یطیارـش  دـیاب  فلتخم  نالوئـسم  ندرامگ  راک  هب  باختنا و  رد  1 ـ
اب هک  اـجنآ  صوصخ  هب  ار  هعماـج  يرادا  ياهتیلوئـسم  دـیوگیم : تسا ؛ نیا  نآ  دـهدیم و  یعطق  مگد  کـی  دـیآیم  ینـس ـ  هعیش و 
هب يدنبیاپ  مدآ ، نیا  هک  دهد  ناشن  وا  یگدنز  هک  دـیهدب  یـسک  تسد  هب  ذوفن ، رگنـس  کی  اب  مأوت  تردـق  صوصخهب  تردـق ، ندرپس 

تسا . رتمهم  یگدنز ، رد  رگید  هلئسم  ره  زا  شیارب  مالسا 
شدوخ ینارماک  يارب  ار  هعماـج  هکنیا  هن  دـهدیم ؛ ناـشن  ار  نیا  شیگدـنز  تسا و  هتـشاذگ  هعماـج  راـیتخا  رد  ار  شدوخ  مدآ  نیا  2 ـ

رد مگد  تسا ؛ مگد  کی  نیا  دشاب . رتگرزب  هعماج  کی  ای  هیداحتا  کی  یمالـسا ، نمجنا  کی  دهاوخیم  هعماج  نیا  الاح  دهاوخیم .
دارفا . باختنا  دروم 
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شیلدِنتشِِرف سبلِز  نیا  تسا . هدشن  هیکت  عوضوم  نیا  يور  مالـسا  رد  ًالـصا  اذل  دنـشاب و  نادراک  قیال و  دیاب  دارفا  نیا  هک  تسین  یکش 
دیکأت نآ  يور  ردقنآ  اما  هدـمآ  بلطم  نیا  دنـشاب . قیال  نادراک و  دـیاب  هک  تسا  مولعم  بوخ ، تسا . ( selbstverstaendlich)
تـسا قیال  ینالف ، مییوگیم  ام  هعماـج ، رد  هک  تسا  نیا  تسا  مهم  یلیخ  هک  يزیچ  تسا . یمولعم  زیچ  کـی  هکنیا  يارب  تسا ، هدـشن 

هکنیا : زا  لفاغ  میهدیمن  تیمها  یتسرد  هب  میهدیم  تیمها  تقایل  هب  هک  ردقنآ  یهاگ  تسین . تسرد  اما 
« الاک درب  رتهدیزگ  دیآ  غارچ  اب  يدزد  وچ  »

نیا دیاب  دوشیم  هدرپس  اهنآ  هب  تردق  هک  یناسک  همه  رد  و  تسا . تلادع »  » مگد نآ  دراد و  دوجو  مالسا  رد  مگد  کی  هک  تسا  نیا 
هعیش و زا  معا  مالـسا ، مدرک  ضرع  هکنیا  دشاب . اهنیا  ممتم  هک  تردق  ره  ییارجا و  يرادا ، ییاضق ، تردق  دشاب : هتـشاد  دوجو  طرش 
. تسا هابتشا  نیا  دنتـسین ؛ لئاق  صاخـشا  هنوگ  نیا  رد  ار  تلادع  طرـش  ام  ینـس  ناردارب  دننکیم  لایخ  ياهدع  هک  تسا  نیا  يارب  ینس ،
« هیناطلسلاماکحالا  » باتک يدروام ، هیناطلـسلا » ماکحالا   » باتک دنیوگیم . ار  نیا  دناهدناوخن  ار  ام  ینـس  ناردارب  ياهباتک  هک  یناسک 

. تسا یمومع  طرش  طرش ، نیا  هک  بلطم  نیا  زا  تسا  رپ  یگمه  رگید  یهقف  ياهباتک  ءالعیوبا و 

ناربهر زا  داقتنا  يدازآ  مود : مگد 

یلک روط  هب  يداعریغ و  هداعلاقوف و  طیارـش  تحت  یناونع ، چیه  تحت  یتموکح  چـیه  تسا . مگد  مالـسا  رد  ناربهر » زا  داقتنا  يدازآ  »
منزب و فرح  یهقف  تاحالطصا  اب  یلیخ  مناوتیمن  هک  فیح  دریگب . مدرم  زا  ار  ناربهر  زا  داقتنا  يدازآ  درادن  قح  یطیارـش  چیه  تحت 

اهزیچ یـضعب  دوشیم . مارح  يوناـث  ناونع  هب  یلو  تسا  بجاو  یلوا  ناونع  هب  دـنیوگیم  اـهقف  هک  تسه  ییاـهزیچ  نوچ  متفگیم . ّـالا 
تحت یتموکح  چـیه  میـسانشیم  مالـسا  زا  ام  هک  هچنآ  قبطرب  ینعی  درادیمنرب . يوناث  ناونع  اهنیا  درادیمنرب . يوناث  ناونع  هک  تسه 
طیارش رد  ام  . » تسا مهم  نیا  اقفر ، تسا . مگد  مالسا  رد  نیا  دریگب . مدرم  تسد  زا  ار  ناربهر  زا  داقتنا  يدازآ  درادن  قح  یطیارـش  چیه 

دینادیم هکنیا  يارب  تسین . مالـسا  رد  نیا  مینکیم ؛» مالعا  یماـظن  تموکح  میتسه ، ورهبور  فلتخم  ياهنمـشد  اـب  میتسه ، هداـعلاقوف 
تموکح اهنت  هن  درکیمن . مالعا  یماظن  تموکح  مه  چیه  دوب ؛ مه  هیواعم  اب  گنج  لاح  رد  دوب ؛ ورهبور  نوگانوگ  نانمـشد  اب  (ع ) یلع

نآ : » تفگیم ًاحیرـص  دـمآ و  یم  مدرم  ناـیم  رد  دازآ  دوب . هتـشاذگن  مه  نابـساپ  سرح و  شدوخ  يارب  یتح  درکیمن ، مـالعا  یماـظن 
هدـیرب یلکب  نارادـمامز  مدرم و  نایم  میقتـسم  هطبار  هک  دـنیآیم  رد  تب  تروص  هب  نارادـمامز  دـنکیم و  هنخر  هعماج  رد  داسف  يزور 

سک ره  هک  دـنک  یگدـنز  يروـط  رادـمامز  هـکنیا  ینعی  هـچ ؟ ینعی  باـجح  تـسا . قـلطم  ِمارح  باـجح »  » یمالـسا هـقف  رظن  زا  دوـش ».
، راب کی  يزور  راب ، کی  ياهتفه  لقادح  دیاب  دریگب . هزاجا  يرتفد  سیئر  ای  یتافیرـشت  رومأم  ینابرد ، زا  دـیاب  دورب  وا  شیپ  دـهاوخیم 
(ع) یلع زا  یـسک  هچ  دـننکب ؛ دـننکیم »! شرورت  اقآ ، . » دـشاب مومع  رایتخا  رد  دـشاب ؛ یفاـک  ناـکم  ناـمز و  طیارـش  يارب  هک  يرادـقم 

نیا رب  گرم  ًالـصا ، دشاب ، دنب  شیاپ  اقآ  کی  يرز  لکاک  يور  دـهاوخب  هک  ياهعماج  دـننک . شرورت  بوخ ، دـش . رورت  هک  رتهدـنزرا ،
. دیآیم وا  ياج  رـس  رگید  یکی  تسا ، هعماج  هعماج ، رگا  دیآیم . وا  ياج  رـس  رگید  یکی  دوشیم ؟ هچ  دـننک ؛ شرورت  بوخ ، هعماج !

مالـسا رد  اهنیا  دوش . رادمامز  دیابن  دسرتیم  شدوخ  ناج  زا  هک  یـسک  موشب . رادمامز  دـیابن  ًالـصا  مسرتیم ؛ مدوخ  ناج  زا  هدـنب  رگا 
. تسین فاطعنا  لباق  چیه  اهنیا  دینادب  هکنیا  يارب  مگد ؛ مگد ، مگد ، میوگیم  نم  تسا . مگد 

رتهاگآ ۀقبط  تیلوئسم  موس : مگد 

هب نم  الاح  اما  تسه ؛ اجنیا  راعـش  کی  تروص  هب  اهنآ  زا  یلیخ  هکنیا  لثم  تسا . هدـش  هتـشون  اجنیا  راعـش  کـی  تروص  هب  موس  مگد 
مشوخ اهرکفنشور  هملک  زا  هن  نم  رتهاگآ .» هقبط  تیلوئسم  . » دشیم هتشون  مه  راعـش  نیا  مّمتم  شاک  يا  میوگیم . ار  نآ  مگد  تروص 
ياملع صوصخم  رتهاگآ ، هقبط  نیا  اما  مربیم . راکهب  ار  مالـسا » ياملع   » ۀملک نییناحور »  » ۀملک ياج  هب  نییناحور . هملک  زا  هن  دـیآیم 
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هن تسا ، هتشون  اجنیا  هک  املع  نیا  املع . ینعی  رتهاگآ  هقبط  دشاب . یمالسا  ملاع  ای  رس  هب  همامع  ًامتح  دیابن  رتهاگآ ، هقبط  تسین . یمالسا 
« مولظم ِبَغَـس  َو ال  ٍملاظ  ِۀَّظِک  یَلَع  اوّراُقیال  نَأ  ءاملعلا  یَلَع  ُهللا  َذَـخَا  ام  َو  : » دـیتسه مه  امـش  دنتـسه ، اهرـس  هب  همامع  طـقف  دـینک  لاـیخ 

مه امـش  دریگن ». مارآ  موـلظم  هرادـنایب  یگنـسرگ  ملاـظ و  هرادـنایب  يریـس  ربارب  رد  هک  تـسا  هـتفرگ  ناـمیپ  نادنمـشناد  زا  دـنوادخ  »
دوب عوضوم  نیا  يور  دـلفرک  ثحب  لبق  يدـنچ  نیمه  مینک ، ثحب  زاب  عوضوم  نیا  يور  هک  تسین  تصرف  اهرتهاگآ . املع ، روطنیمه ،

ۀتفرـشیپ هتفرـشیپ ، يایند  مییوگیم  هک  زورما  ۀتفرـشیپ  يایند  نیمه  رد  دنلافغا  لباق  ًالومعم  اههدوت  هک  اجنآ  زا  تسا . دوجوم  شراون  هک 
هَن تسا ، رـسیم  هک  اجنآ  ات  هک  هدـش  نیعم  مالـسا  رد  مگد  يدادـعت )  ) تشم کی  دـنلافغا . لباق  اـههدوت  مه  زاـب  عیـسو ، گـنهرف  ياراد 

شوگ مشچ و  لـقع و  تشم  کـی  امـش  دوشیم  هتفگ  اـههدوت  هب  تسا : نیا  اـهنآ  زا  یکی  دوش . يریگوـلج  لاـفغا  نیا  زا  دـصرددص ،
، دـنورب دـیاب  امـش  ياج  هب  اهنآ  دـینک ، كرد  ًامیقتـسم  دـیناوتیمن  ناتدوخ  ار  ییاهزیچ  رگا  املع ، رتهاگآ ، هقبط  مان  هب  دـیراد  لـصفنم 

لـصفنم لقع  رکف و  شوگ و  مشچ و  دـناوتیم  هک  يرتهاگآ  هقبط  املع و  نیا  يور  هدـمآ  اما  دـنیوگب . امـش  هب  دـننک و  كرد  دـنمهفب ،
، رتکد رتکد ، روسفورپ ، رتکد  ات  دـنچ  اب  شیروسفورپ  رتیت  سکره  هقبط ؟ مادـک  هک  تسا  هتـشاذگ  شاخـشخ  هب  هّتم  ردـقنآ  دـشاب ، هدوت 
؟ دیآیم شلابند  رگید  بقل  ات  دـنچ  ای  مظعم  ای  یمظعلا  هللاتیآ  ترـضح  سک  ره  هکنیا  ای  تسه ، ًاصوصخم  ناملآ  رد  هک  یک ، رتکد 

. تسین اهنیا  هن ،
ار نآ  یناملآ  هملک  دـیهدب  هزاجا  شملع ـ  اب  هک  یملاع  میوگیم ؛ امـش  يارب  ار  دـیق  نیا  نم  تسا . هدـش  دـیق  اجنیا  يور  زاب  مالـسا  رد 
اب دوبن . موهفم  ردقنآ  زاب  دـنکن ، راک  بسک و  میوگب  متـساوخیم  رگا  هکنیا  يارب  متفگ ؟ ار  نآ  یناملآ  ارچ  دـنکن . تفِـشِگ » « ـ  میوگب

هلیسو ار  ملع  هک  یملاع  تفگ . ییاج  کی  دیاب  ار  نیا  تاقوا  یهاگ  هکنیا  لثم  اما  مربب ؛ راکهب  یجراخ  تاملک  دیآیمن  مشوخ  هکنیا 
باـتک رد  ار  نیملـسم » ناـیم  رد  مالـسا و  رد  تیناـحور   » ثحب هنیمز  نـیا  رد  دـهدن . رارق  ماـقم  هاـج و  بـسک  اـی  لاـم  يزور و  بـسک 

، مینکیم یگدـنز  ترـشاعم و  یملاع  اب  یتقو  تسا . مگد  کی  نیا  اـما  مهدیمن  حیـضوت  رتشیب  دـینک ، هعلاـطم  تیناـحور » تیعجرم و  »
نیا ناتـسود ، مینک . دیدرت  وا  یتسرد  تناما و  هب  تبـسن  میراد  قح  هک  تساجنآ  تسوا ، هاج  ۀلیـسو  ای  وا  یگدنز  هلیـسو  شملع  میدید 

. تسا کیدزن  رطخ  لحارم  نآ  هب  امش  هیداحتا  دیاین ، ات  تسین و  دیاب  هک  روطنآ  امش  هیداحتا  رد  زونه  موس  مگد 
تبحص هنیمز  نیا  رد  یمالسا ـ  یتالیکشت  رکفتم  هتسه  کی  موزل  يرخآ ـ  ثحب  نآ  رد  گروبماه  رد  هتشذگ  یناتـسبات  رانیمـس  رد  نم 

مهم نیا  دـینک . ریثکت  اـهنمجنا  ۀـمه  يارب  لـقاال  ار  راون  نیا  دـشاب  تحلـصم  ًاـعقاو  ناتـسود ، منکیم  رکف  تسه و  مه  شراون  مدرک و 
تالیکـشت دنویپ  ًالوا ، تسا  مزال  دورب ؛ الاب  عمج  کی  تروص  هب  تالیکـشت  نیا  ینعی ، امـش ؛ یتالیکـشت  ياوتحم  دـیهاوخب  رگا  تسا .

یلک یلیخ  ِلوصا  نیا  ًایناث ، دروخب ؛ مشچ  هب  بلطم  نیا  دوش و  تیوقت  زورهبزور  يدرف  یعمج و  تروص  هب  یمالـسا  يژولوئدیا  اب  امش 
. دیآیم راکهب  امش  یتالیکشت  راک  رد  زورهبزور  هک  دروخب  مشچ  هب  مدرک  ضرع  مالسا  رظن  زا  تالیکشت  هرابرد  هک 

هیصوت دنچ 

طوبرم اهنیا  منکیم . ضرع  ناتـسود  يارب  ثحب  نیا  ممتم  ناونع  هب  مه  ار  اهنیا  هک  مدرک  تشاددای  اجنیا  رکذـت  دـنچ  نیا ، رب  هوـالع 
. هتشذگ ثحب  ۀبنج  ود  ره  هب  تسا 

یکیژولوئدیا ياهثحب  هیهت  هک  دندوب  نارگن  ناتسود  زا  ياهدع  قیقحت . شهوژپ و  رد  ناتسود  دادعتسا  نتخادنا  راک  هب  رد  ششوک  1 ـ
لقادح میتفگ  ام  قاتا ، نیمه  رد  لاسراپ ، دشاب  ناشدای  ناتـسود  رگا  دـنکیم . لبنت  شواک  هعلاطم و  رد  ار  اقفر  هیداحتا ، زکرم  فرط  زا 

یکیژولوئدیا ياهثحب  نآ  راب  کی  هتفه  راهچ  ره  رد  هسلج . کی  راب  کی  هتفه  ود  ره  ینعی  دشاب . هتـشاد  هام  رد  هسلج  ود  ینمجنا  ره 
هک میتفگ  ار  نیا  دوش و  راک  رگید  تاعلاطم  تاعالطا و  زور ، لئاسم  ةرابرد  رگید  هسلج  رد  دوش . ثحب  نآ  يور  دوش و  هدناوخ  هیهت و 

ًالماک هعلاطم  کی  ًالوصا  یمالـسا  یکیژولوئدـیا  ياهثحب  هکنیا  يارب  میدرک ؟ ار  راک  نیا  ارچ  دـنهد . ماجنا  هیداحتا  اـهنمجنا و  دوخ 
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ار راک  نیا  ینف  دارفا  مینک . کبـس  ار  راب  نیا  ام  بوخ ، رایـسب  میتفگ  تسین . هتخاس  ًالعف  اـهنمجنا  ةدـهع  زا  میدرکیم  رکف  تسا و  ینف 
ناتـسود دیاب  هک  تسا  یعامتجا  یمومع  تاعلاطم  تسین ، هتخاس  ینف  دارفا  نآ  هدهع  زا  دنهد و  ماجنا  دیاب  ناتـسود  هک  يراک  دـننکب و 

کی رد  اهراب  ًایناث ، تسا ؛ هدرک  ادـیپ  ار  مزال  عونت  هیداحتا ، یگنهرف  یتاـعلاطم و  ياـهراک  ًـالوا ، میدز . ناـشن  ود  ریت  کـی  اـب  دـننکب و 
نیا هب  تبـسن  دوب ؛ هدش  هجوت  هیـصوت  نیا  هب  رگا  فرط . نیا  هن  فرط ، نآ  هن  تسا . هدـشن  زکرمتم  فرط ـ  نیا  هن  فرط ، نآ  هن  هشوگ ـ 

. تشادن دوجو  یمیب  دنوش  لبنت  اهنمجنا  هک  هلئسم 
اهنیا میسانشب و  ار  دوخ  هعماج  میسانشب . ار  مالسا  هعماج  میـسانشب . ار  زورما  یناسنا  هعماج  میـسانشب . ار  ایند  نیا  دیاب  ام  زیزع ، ناتـسود 

. دوب صخشم  لاسراپ  شرازگ  رد  ًالماک  نیا  تسا . هیداحتا  اهنمجنا و  دوخ  هدهع  رب  مه  هعلاطم  تیلوئسم  دهاوخیم و  هعلاطم  یلیخ 
زونه هناتخبـشوخ ، تسا  ناوج  هکنیا  مکح  هب  امـش  ۀـیداحتا  هیداحتا . دوخ  یـسررب  هعلاطم و  يارب  متـسیس  کـی  داـجیا  رد  شـشوک  2 ـ

هیداحتا هسورپ  نیا  هک  دشاب  نیا  شتیلوئسم  راک و  هک  هورگ  ای  درف  کی  هب  دراد  جایتحا  نم  رظن  هب  امـش  هیداحتا  تسا . هدشن  رید  شیارب 
تأیه ةدهع  رب  هلاس  ره  راک  نیا  دـییوگب  تسا  نکمم  یملع . هعلاطم  کی  دـنک ؛ قیقحت  هعلاطم و  هدـنیآ  رد  نینچمه  الاح و  ات  لوا  زا  ار 
لوبق ار  تیلؤسم  نیا  لاـس  ره  دـنناوتن  مه  یـصاخشا  تسا  نکمم  دوشیم و  ضیوـعت  امـش  ییارجا  تأـیه  دـینادیم  امـش  تسا . ییارجا 

هتسیاش رفن  هس  ود ـ  ای  کی  الاح  زا  رگا  دنناوخیم . سرد  اپورا  رد  لاس  هد  ای  شش  جنپ ، هک  دنتسه  اجنیا  ینایوجـشناد  ًالومعم  اما  دننک .
رد هیداحتا  هب  ناشتمدخ  راک و  ًالصا  دننک و  لوبق  ار  هنیمز  نیا  رد  هعلاطم  اما  دننکن  لوبق  ار  ییارجا  لوئسم  تمـس  ولو  دینک ، باختنا  ار 
رد ار  ناشتاعلاطم  ۀـجیتن  دـنناوتب  اهنیا  هک  دیـشاب  هتـشاد  رگهعلاـطم  هورگ  کـی  دـیناوتیم  هراومه  امـش  تقو  نآ  دوش ، زکرمتم  رما  نیا 

. دـننک راک  هدرک ، هعلاطم  هیئارجا  تأـیه  هچ  یمومع و  عمجم  هچ  هراومه  دـنارذگب و  ییارجا  تأـیه  راـیتخا  رد  یمومع و  عمجم  راـیتخا 
اپورا رد  ًاصوصخم  رگید  لاس  دنچ  ات  اهنیا  دوریم  دیما  هک  دنوش  نییعت  هورگ ، ای  درف  رفن ، هس  ای  ود  کی ، منکیم : هدرشف  ار  مداهنـشیپ 
هعلاطم هیداحتا  هسورپ  نیا  يور  هک  دننک  زکرمتم  نیا  رد  هیداحتا  هب  ار  ناشتمدـخ  اهنیا  دنـشاب ، هتـشاد  مه  يرگهعلاطم  رایتخا  دنـشاب و 

تفر بقع  تفرشیپ و  للع  میتفر . بقع  اجک  میتفر . شیپ  اجک  رد  دننیبب  دننک . هعلاطم  دنریگب  ار  نآ  دانـسا  هیداحتا و  ياههدنورپ  دننک .
یـسررب و اجنآ  رد  دوشیم  داهنـشیپ  هک  ییاهرانیمـس  رد  یتح  ای  یتسـشن و  ره  رد  لقاال  دـننک و  هعلاطم  ار  اـهنیا  ۀـمه  تسا ؟ هدوب  هچ 

. دوش حرطم 
ینیطسلف ياهنامزاس  لیبق  زا  دنراد  میقتسم  سامت  نآ  اب  هک  ییاهنامزاس  ربارب  رد  ناشیریگعـضوم  هرابرد  ررکم  ناتـسود  نیا ، رب  هوالع 

ًامئاد اهنیا  هرابرد  یناریا ؛ نایوجـشناد  نویـساردفنک  نامزاس  ُزُما و  نامزاس  رگید ، ياهنامزاس  نیطـسلف و  زا  عافد  حتفلا و  نامزاس  لثم 
هک دیرظتنم  ای  دوشیمن . هک  روطنیا  بوخ ، دهدب ؛ باوج  دـسرب و  هار  زا  يدرف  ار  تالاؤس  نیا  هک  دـیتسه  نآ  رظتنم  دـیراد و  یتالاؤس 

دیدـج رفن  کی  ای  رفن  ود  ای  رفن  هس  هبترم ، ود  دـیراچان  لاسما  هک  امـش  هیئارجا ؟ تایه  مادـک  دریگب ، میمـصت  شاهراـبرد  هیئارجا  تأـیه 
هعلاطم و يزیچ  هچ  ةرابرد  دیراذگیم ؛ شا  هدـهع  رب  هلغـشم  رازه  مه  دـعب  دروآیمن و  رد  رـس  ناتدوخ  راک  زا  زونه  هک  دـینک  باختنا 

کی اهنامزاس ، نیا  دروم  رد  دیاب  زاب  هک  تسین  یکـش  میـشاب ؟ نیبعقاو  میهاوخیمن  ام  ارچ  بوخ ، دوشیم ؟ هچ  اهنیا  دـنکب ؟ ققیقحت 
ۀـصالخ ًادعب  هک  دننک  يروآعمج  ار  يدانـسا  ًاعقاو  ینابز . طقف  هن  دانـسا ، اب  مه  نآ  دننک  یقیقحت  ۀعلاطم  ات  دـنوش  رومأم  درف  ود  ای  درف 

. دریگ رارق  یسررب  دروم  اهرانیمس  رد  ای  دوش و  میلست  هیئارجا  تایه  هب  ای  یمومع  عمجم  هب  ای  اهنآ  راک 
رگید دشن  لاسود  رد  هک  يراک  اقآ ، بوخ  یلیخ  دشن . میدرک ، راک  اجنآ  لاس  ود  ای  کی  میتفر  ام  اقآ  هک  دننکیم  رکف  یهاگ  ناتسود 
رگید سپ  دـشن ، میدرک  راک  لاس  ود  ام  اقآ  تساـم . فعـض  هطقن  کـی  زاـب  نیا  میراد ! اـم  هک  تسا  رکف  هچ  نیا  دوشیمن ؟ تقو  چـیه 

امـش هک  مالـسا ـ  ربمغیپ  اـما  دوبن . اـم  ياـیند  رگید  دـنکب  رکف  هنوگ  نیا  تساوخیم  اـم  ياـیند  رگا  تسین . روجنیا  ًالـصا  هن ، دوشیمن .
تسا سحن  دنیوگیم  هک  یهدزیس  نامه  دش . مهدزیـس  لاس  هرخالاب  یلو  دشن . درک و  راک  لاس  هدزیـس  دیـشاب ـ  وا  ورهلابند  دیهاوخیم 

. دمآرد راک  زا  دعس  مه  یلیخ  اجنآ 
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رد ای  دراد و  دوجو  ییاهألخ  اهرهش ، ياهنمجنا  رد  ینعی  امش ، ۀیداحتا  لخاد  رد  نآلا  ناتسود ، تساهألخ . ندرک  رپ  موس ، داهنـشیپ  3 ـ
يارب هتسناوتن  نمجنا  نیا  یلو  میراد  بوخ  نمجنا  کی  رهش  نالف  رد  تسا . يدرف  ألخ  اهءالخ ، نیا  زا  یکی  هک  دیآیم  دوجو  هب  هدنیآ 

دنک شـشوک  گروبـسترو  نمجنا  دـیاب  هک  مینک  هیـصوت  اجنیا  ینعی  میوگیم  هکنیا  درواـیب . دوجو  هب  ون  ياـضعا  لـیلد  ره  هب  شدوخ 
يدرف ِراک  نیا  تسین ، یفاک  اما  تسا  بوخ  اههیصوت  نیا  دننک ؛ ششوک  كوربسنیا  نمجنا  ریرت ،  نمجنا  دیاب  دروایب ؛ دوجو  هب  ون  دارفا 
دودح رد  هک  دنک  ذاختا  یبیترت  گرزب ، تالیکشت  نیا  هک  تسا  نیا  دیراد  تالیکـشت  امـش  هکنیا  يانعم  تسین . یتالیکـشت  ِراک  تسا ؛

دناوتیم ار  شاهدـبز  ناتـسود  زا  ات  راهچ  ستارگ  ای  نیو  ای  رفوناـه  دـییامرفب  ضرف  ینعی ، هچ ؟ ینعی  دـنک . رپ  ار  اـهألخ  نیا  تاـناکما ،
و رگید . تسا  هاگشناد  هاگشناد ، تسا ؛ بوخ  یلیخ  گروبسترو ، ای  خینوم  گوربسنیا ، دیورب  دیهدب ، اج  رییغت  رگا  امـش  اقآ  هک  دیوگب 

اجنآ سفنهزات  درف  ود  ای  کی  دوش  شـشوک  دـیاب  هتبلا  دـنک . شـشوک  دـنکب ، دـیاب  هک  ییاهراک  نیا  وا و  هاگـشناد  رییغت  يارب  مه  دـعب 
مهارف تامدـقم  دـننک ؛ قیوشت  ار  دارفا  تسا ـ  یبجاو  یلیخ  راک  کی  هک  دـننکیم ـ  راک  گلوک  نیدوتـِشا  رد  هک  ییاهنآ  اـی  میتسرفب .

ًاعقاو يزور  هیداـحتا  دـیهاوخب  رگا  و  تسا . یلمع  هار  کـی  مه  نیا  دـنورب . تسه ، اـجنآ  رد  يرتـمک  دارفا  هـک  ییاهرهـش  هـب  اـت  دـننک 
هزات دارفا  زا  ای  شاهدـبز  دارفا  زا  ای  الاح  ار ـ  اهألخ  نیا  دـناوتب  هک  تسا  نیا  شایتالیکـشت  یلماـکت  لـحارم  زا  یکی  دـشاب ، تالیکـشت 

. دنک رپ  شسفن ـ 
هدرک هیهت  دـنمدوس  هلاـقم  اـههد  تفگ  داد ، هک  یـشرازگ  قـبط  رب  نخآ  نمجنا  تسا . یگنهرف  يرکف ـ  ـألخ  اـهألخ ، نیا  زا  رگید  یکی 
یلاح رد  تسا . هدش  نوفدم  نمجنا  نامه  رد  اهثحب  نیا  یلو  هدرک  ثحب  بلطم  کی  يور  هام  شـش  تفگ  گروبـسنیا  نمجنا  تسا .

یبلاطم هکنیا  طرـش  هب  یلو  مینکب  راک  میناوتیم  ام  اقآ ، هک  دننکیم  هعجارم  تسـشن ، نیمه  رد  مربیمن ؛ مان  اجک  اجک و  نمجنا  زا  هک 
؟ دیراذگیمن اهنآ  رایتخا  رد  ارچ  میشاب . هتشاد  ون  بلاطم  نامیگنهرف  تاسلج  رد  دوش و  هتشاذگ  نامرایتخا  رد 

، صخـشم هدرـشف و  داهنـشیپ  کی  تروص  هب  منکیم و  دـیکات  زاب  یلو  میدوب  هدرک  يروآدای  يرگید  تروص  هب  لاـسراپ  مه  ار  نیا  اـم 
راون رگا  ای  دتـسرفب و  رگید  ياـهاج  هب  دـنک و  هیهت  اـهثحب  نیا  زا  ییاـهراون  دـشاب  فظوم  هیداـحتا  زکرم  لاـسما  هک  منکیم  داهنـشیپ 

هب هنومن  کی  لبق  زا  اهثحب  نیا  زا  رگا  هک  منکیم  داهنـشیپ  روطنیا  نم  دنتـسرفب و  رگید  ياهاج  هب  دـننکب و  هیهت  ییاههتـشون  تسین ؛
کیتاموتا روط  هب  هک  دـنهاوخب  زکرم  زا  دـنراد ، جایتحا  هک  ییاهنمجنا  دـعب  دوش ، يروآعمج  اـجنآ  رد  دوش و  هداتـسرف  هیداـحتا  زکرم 

. دوش طبض  راون  يور  دعب  هب  نیا  زا  اهثحب  دوشیم  رگا  هک  رتهب  هچ  و  دوش . هداتسرف  اهنآ  يارب 
. دش حرطم  مه  اهنمجنا  شرازگ  عامتسا  تبسانم  هب  بشید  هک  تساهینادراک  براجت و  لدابت  رگید  هلئسم  4 ـ

براجت نیا  دراد . یبراجت  شدوخ  يارب  ینمجنا  ره  دنراد . فلتخم  ياهدتم  تیلاعف ، رظن  زا  امش  ياهنمجنا  کش  نودب  زیزع ، ناتـسود 
، ياهقطنم ياهرانیمـس  نامه  رد  لقادح  هدـنیآ ، لاس  رد  هک  تسا  نیا  نم  داهنـشیپ  دریگب . رارق  رظنلدابت  ثحب و  دروم  یتروص  هب  دـیاب 

کی رگا  یلو  زور ، فصن  کی  لقاال  تسا  هاتوک  رانیمـس  تدـم  رگا  دوش . هداد  صاصتخا  براجت  نیا  ةرابرد  ثحب  هب  زور  کی  لقاال 
ردقچ ندروآ  دوجو  هب  رانیمس  منادیم  نوچ  دوشب ، تسرد  راک  نیا  يارب  دیدج  رانیمس  کی  الاح  میوگیمن  نم  تسا . رتهب  دشاب ، زور 

صوصخم روطهب  براجت  نیا  يور  لقاال  زور  فصن  ای  زور  کی  هک  دوش  میظنت  اههمانرب  يروط  اهرانیمـس  نامه  رد  اـما  تسا ؛ لکـشم 
. دوش ثحب 

رفـس نیا  رد  نم  تسا و  هدش  هتخانـش  ناتتالیکـشت  ناگرا  ناونع  هب  زرابم » بتکم  مالـسا ، ، » دیهاوخن ای  دیهاوخب  ًالعف  ناتـسود ، امـش  5 ـ
شندـش و رتـهب  هیرـشن و  نیا  ياوـتحم  نتفر  ـالاب  يارب  رتـشیب  هـچ  ره  شـشوک  تـسا . تـیعقاو  کـی  نـیا  مدرک و  كرد  ار  نـیا  ًـالماک 
زا لبق  مدوب . شنارگن  ًـالبق  نم  هک  تسا  يزیچ  نیا  تسا . بجاو  کـی  هیداـحتا  يارب  زور ، لـئاسم  هب  شنتخادرپ  نآ و  عونت  ًاـصوصخم 

تفلاخم شراشتنا  همادا  اب  ًاحیرـص  راب ، کی  یتح  دینکن . دوشیمن ، دـینیبیم  رگا  متفگیم  مدوب و  شنارگن  دـیناسرب  رمث  هب  ار  نآ  هکنیا 
نکمم متـسه . یقاـب  مدوخ  يأر  نآ  يور  زونه  هک  میوگب  مهاوخیمن  تسا . هتـشذگ  رگید  نیا  یلو  درک . دوشیمن  سبع  متفگ  مدرک .
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رد شندـنام  دـعب  هب  نیا  زا  یلو  دـشاب  شمدـع  زا  رتهب  شـصقاون  همه  اب  ًاعقاو  شدوجو  تسا  نکمم  مشاب . هدرک  هابتـشا  مه  هدـنب  تسا 
. دادیم ناشن  ار  رطخ  نیا  ًالماک  ریخا ، ياهترفاسم  نیا  رد  نم  دروخرب  هک  میوگیم  امش  هب  ًامسر  نم  تسا . كانرطخ  نییاپ  ياهحطس 
. دشاب هحفص  هد  ولو  دشاب ، یلاخ  لذتبم  ياهزیچ  هنوگنیا  رابخا و  اههلاقم ، اوتحم و  زا  دیاب  زرابم » بتکم  مالسا ،  » لاسما نیمه  زا  لقاال 
هک یلذتبم  بلطم  نآ  رد  لقاال  منکیم . ضرع  لاثم  ناونع  هب  نآلا ؛ میوگیمن  نم  دـشاب . لذـتبم  تروص  هب  هحفـص  تصـش  تسین  مزال 

. دشابن دنریگب  تسد  فرط  نآ  فرط و  نیا  ناتیارب 
لالقتسا شیازفا  ظفح و  هار  رد  ششوک  میدرک ؛ دیکأت  نآ  يور  مه  هتـشذگ  لاس  هک  تسا  یبلطم  یتروشم ، رظن  داهنـشیپ و  نیرخآ  6 ـ

اب رگید  راـب  ناتـسود ، هیداـحتا . یتالیکـشت  يرکف و  یلاـم ، منکیم : رارکت  دـشابیم . هیداـحتا  یتالیکـشت  يرکف و  یلاـم ، رتشیب  هچ  ره 
زکرم زا  دراد . رطخ  دـشاب ، دـنب  شیاـپ  کـی  دـهاوخب  گروبماـه  یمالـسا  زکرم  يور  یتـح  امـش  هیداـحتا  رگا  هک  میوـگیم  تحارص 

نیا اما  درک  دنهاوخ  مه  نادنمهقالع  رگید و  ناتـسود  درک . دهاوخ  دشاب  هتخاس  وا  زا  دناوتب و  رگا  دـیهاوخب ؛ کمک  ردـق  ره  یمالـسا ،
ـ  تحارـص اب  نم  دنکن . داجیا  هدنیآ ـ  رد  هن  نآلا و  هن  امـش ـ  هیداحتا  رد  یگتـسباو  دیاب  تاسـسؤم ، زا  هچ  دارفا و  زا  هچ  اهيریگکمک 

، تسین ام  هیداحتا  نیا  ماهتفگ  دـنکیم  نینچ  امـش  هیداحتا  نیا  دـنیوگیم : نم  هب  یتقو  هدـمآ ـ  خـلت  تحارـص  نیا  مه  تاقوا  یهاگ  هک 
زکرم لام  تسین . مه  ام  لام  تسین . هدنب  لام  دننکب ؛ تروشم  دنهاوخیم  منکیم ، تکرـش  یهاگ  رگا  هدـنب  تسا . نایوجـشناد  هیداحتا 

زا يداع  روط  هب  امـش  ار  اهيراکمه  زا  یلیخ  تسا  نکمم  ًالـصا  دنک . ادیپ  ساکعنا  نیا  ناتـسود ، دـیراذگن  ًالـصا  تسین . مه  یمالـسا 
. دشاب هتشادن  ادصورس  ردق  نیا  هک  دیریگب  دارفا  تاسسؤم و 

زورید ار  راک  زور  کی  هلئـسم  تسا ؟ هدش  یلمع  ردقچ  هنازور  جراخم  زا  دصرد  کی  هریخذ  هلئـسم  منادیمن  نم  یلام . لالقتـسا  ظفح 
لثم ناتـسود ، یلو  منادیمن . ردقچ ، الاح  دندوب ؛ هداد  اهنمجنا  زا  یـضعب  هکنیا  لثم  دشن . صخـشم  یلیخ  دصرد  کی  هلئـسم  اما  متفگ 

. دینک لمع  مه  زاب  بوخ ، تسا ؛ هدش  لمع  مه  یمک  تسا ؛ یبوخ  لومرف  هک  دیتفگ  لبق  لاس  هکنیا 
. نارگید ياپ  يور  یلو  دیورب  شیپ  دنت  ات  تسا  رتهب  ناتدوخ ؛ ياپ  يور  اما  دیورب  شیپ  دنُک  مه  یمک  رگا  يرکف . لالقتسا  مه  دعب 

رد هک  درادن  قح  یتالیکشت  يدرف و  یماقم ، چیه  مراد . دصرددص  هیکت  یتالیکشت  لالقتسا  يور  تسا . یتالیکـشت  لالقتـسا  مه  یکی 
کی دمآ . مشوخ  نیرواشم  ام  شقن  هب  تبسن  نیعم  ياقآ  ای  ریطخ  ياقآ  زورید  فرح  زا  دشاب . هتشاد  یهدروتـسد  هبنج  امـش  راک  لخاد 

ُتب هک  مینکشیم  مینکشب ، ار  نامدوخ  دشاب  رارق  رگا  یتح  تحارـص ، لامک  اب  ام  هچ ؟ ینعی  نیا  میدرک ، لوبق  مه  دعب  میتفگ ؛ ام  يزیچ 
رد دـهاوخیم  رگا  مینکیم . هزراـبم  میراد  یتسرپتب  اـب  ًالـصا  اـم  هکنیا  يارب  مینکـشیم . ار  ناـمدوخ  میوش  تب  هکنیا  زا  لـبق  میوشن .

. دریگیم لکش  یتسرپتب  طاسب  نامه  بوخ ، دیایب ؛ دوجو  هب  تب  امش  هیداحتا 
هک تمسق  نآ  هچ  مدرک ؛ ضرع  ددجم  يروآدای  يارب  لاسما  دوب و  هدش  هتفگ  لبق  ياهلاس  هک  تمسق  نآ  هچ  اهداهنشیپ  نیا  مراودیما 

ًانمـض دوشب . عقاو  رثؤم  امـش  ۀیداحتا  راک  تفرـشیپ  رد  گروبماه ، یمالـسا  زکرم  یتروشم  ياهرظن  ناونع  هب  دـناوتب  دوب ، ون  شیب  مک و 
ياـهراک رد  هک  یترورـض  لـیلد  هب  هک  مناـسریم  ناتـسود  همه  عـالطا  هب  مشاـب ، هـتفرگن  ناتـسود  زا  يددـجم  تـقو  نـم  هـکنیا  يارب 

. دوب مهاوخ  رود  امـش  زا  هام  دنچ  مورب و  ناریا  هب  منک و  كرت  ار  اپورا  یهام  دنچ  تدم  يارب  لقاال  مراچان  هدـمآ ، دوجو  هب  مایـصخش 
تبسن یمالسا  زکرم  هک  ار  ياهفیظو  تلاسر و  دنتسه و  رگید  ناتسود  يرتسبـش و  ياقآ  ام  ناراکمه  گروبماه  یمالـسا  زکرم  رد  یلو 
دیکأت دـننکیم . اـفیا  ناـشتاناکما  دودـح  رد  دـنوادخ  تساوخ  هب  دراد  یلکروطهب  امـش  ۀـیداحتا  یلکروطهب  ییوجـشناد و  ياـهراک  هب 

. مینکب ییاهراک  میتسناوتیم  دوب  ینالف  ات  : » دـییوگب دینیـشنب و  مه  رود  زاب  يزور  دـش ، رتینالوط  نم  نتفر  رگا  ادابم  ناتـسود ، منکیم 
يور ای  اقآ  نالف  يرزلکاک  يور  ياهیداحتا  رگا  منکیم ؛ رارکت  مه  زاب  مینکب .» يراک  میناوتیمن  سپ  تسین . رگید  ـالاح  وا  هک  فیح 

زا هک  ییاهورین  يارب  دهد . همادا  ار  شدوخ  هار  ام  دوبن  دوب و  اب  دیاب  امش  نامزاس  دشابن . تسا  رتهب  ًالصا  دشاب ؛ دنب  هدنب  همامع  ياهچیپ 
نیسح و ای  نسح  هب  امش  ياهتفرشیپ  اهشالت و  هک  دیـشکب  دوخ  رد  ار  رکف  نیا  دنک . باختنا  لدب  ددرگب و  دنک ، رکف  دهدیم ، تسد 
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ِنادیم هک  دیتسه  ییاهناسنا  دینایناهج و  يادخ  ناگدـنب  امـش  : » دـیوگیم مالـسا  هک  دـینادب  دراد . یگتـسب  صخـش  نآ  ای  صخـش  نیا 
رد دودحم  روطچ  دیشابن ، دودحم  نطو  رهش و  هناخ ، رد  امش  تسا  رارق  یتقو  دینکن . دودحم  ار  ناتدوخ  ردق  نیا  تسا ». ناهج  ناتشالت 

یمالسا زکرم  زا  هک  الاح  تسین  کش  منکیم ، ضرع  ار  مدوخ  هدنب ، الاح . نیمه  زا  دیوشن ! بوخ ، دیوشیم ؟ هسسؤم  کی  ای  درف  کی 
نم هفیظو  نیا  درک . مهاوخ  دشاب ، زاین  يراکمه  کمک و  عون  ره  زاب  دشاب  هتخاس  متـسد  زا  هک  اجنآ  ات  صخـش  کی  ناونع  هب  موریم ،

، هن دـشیم ؟ فقوتم  ناـتیاهراک  دـیدرکیم ؟ هچ  تقو  نآ  تسا ، هدرم  مه  یتشهب  ًالـصا  دـینک  رکف  هک  تسا  نیا  مه  امـش  هفیظو  تسا .
ای رید  لاح  ره  هب  مروخیم ، امـش  راک  درد  هب  نم  رگا  هک  مراودیما  ناتـسود ، دیربب . شیپ  ار  ناتراک  تعاجـش  اب  دشیمن . فقوتم  زگره 

[ راضح دتمم  ندز  فک  . ] تسامش اب  نم  مالک  نیرخآ  نیا  مدرگزاب و  امش  راک  هب  دوز 
موهفمان ] لاؤس : ]

حرطم رگید  ياـج  رد  نیا  هک  یلاـح  رد  دراد ؟ وضع  اـت  دـنچ  ینمجنا  ره  میراد و  نمجنا  اـت  دـنچ  هک  دوـشیم  هداد  تمیها  داـیز  یلیخ 
مینک و فذح  اهداهنـشیپ  زا  ار  اهتمـسق  زا  یـضعب  میدوب  راچان  ام  دوب ، مک  زورما  تقو  نوچ  هک  منک  ضرع  ار  نیا  هتبلا  دـش . دـهاوخ 
ای ُْزُما  حـتفلا ، تاسـسؤم  ربارب  رد  يریگعـضوم  لـیبق  زا  تفگ ؛ مهاوـخ  ًادـعب  رواـشم ، ناوـنع  هب  هک  یتروـشم  ياـهرظن  هب  مینک  لوـکوم 

. نویساردفنک
وضع و اهنمجنا  هکنیا  لیبق  زا  ار ـ  يدـیدج  تاـکن  امـش  ِهورگ  یتالیکـشت  کـینکت  رد  دوشیم  اـیآ  هکنیا  رگید ، مهم  هلئـسم  نینچمه 

نیا هب  امش  نامزاس  دوشیم  هک  تسا  نیا  میوگب  متـساوخیم  هچنآ  لاح ، ره  هب  درک ؟ دراو  هن ـ  ای  دنـشاب  هتـشاد  هسلج  رد  هدنوشرـضاح 
همادا دوخ  راک  هب  رتشیب  یلیخ  ياوتحم  اب  اما  دنکن  هولج  گرزب  یلیخ  اهنمجنا  دارفا و  هدع  يرامآ ، یمـسج ، رظن  زا  هک  دیآرد  تروص 
رگید لاس  میـشاب ، هتـشاد  نمجنا  ات  تسیب  رگید  لاس  میراد ، نمجنا  ات  هدراهچ  لاسما  ام  هن ؛ هکنیا  رگید ، هار  تسا . هار  کـی  نیا  دـهد .

. دوشیم یلاخوت  ياههاچ  نامه  نیا  دنکب . ادیپ  لزنت  مه  یهاگ  یتح  ای  دورن  الاب  تبسن  نیا  ای  دنامب  دح  نیمه  رد  ای  اوتحم  اما  ات  یس 
. مینکب دایز  ار  دحاو  دنچ  دشر  هک  تسا  نیا  امش  روظنم  راضح : زا  یکی 

دوب . هیداحتا  عومجم  روظنم  دوبن . نیا  روظنم  هن ، یتشهب : رتکد 
راک نیا  عورش  هک  تسا  نیا  بلطم  یلو  هبناجهمه . لمع  نامیا و  تسا ؛ لمع  نامیا و  يور  رتشیب  هیکت  امـش  روظنم  سپ  صخـش : نامه 

داهنـشیپ و هچ  امـش  منادب  مهاوخیم  تسا ؟ هنوگچ  نآ  عورـش  مینکب ، لمع  هبناجهمه  تروص  هب  مالـسا  هب  هکنیا  ای  مینکب  ادیپ  دـیاب  ار 
؟ دیراد یلومرف  هچ 

ردقنیمه دوش . تسرد  هرابکی  نیا  تسین  مزال  دوریم . الاب  دراد  هبناجهمه  ِلمع  ِتهج  دینیبب ، متفگ . ار  لومرف  مثحب  رد  یتشهب : رتکد 
تسا نیا  شخب  نیا  عورش  دنکیم و  زاب  ار  هار  شدوخ  نیا  دشاب  شیازفا  لاح  رد  هبناجهمه  مالـسا ، هب  لمع  مامتها  امـش  نمجنا  رد  هک 

. دوش عورش  ششوک  نیا  ناتدوخ  لخاد  رد  دیتسه  نالا  هک  ياهدع  نیمه  هک 
؟ مینک رتمارآ  ار  ششوک  تکرح و  نیا  میناوتیم  هنوگچ  ای  میهدب  يرتشیب  تعرس  بلطم  نیا  هب  میناوتیم  ام  هنوگچ  صخش : نامه 

میوگب هدـنکتسوپ  دوب . دـهاوخ  حرطم  يدـعب  لحارم  رد  تسین ؛ حرطم  ًالـصا  تعرـس  هلحرم  نیا  رد  ًالعف  هیداـحتا  يارب  یتشهب : رتکد 
مه رود  تعاس  دنچ  هک  تسا  یفاک  ردقنیمه  دوشیمن . هداد  تیمها  بلطم  نیا  هب  ًالصا  اهنمجنا  زا  یـضعب  رد  منیبیم  نم  هک  روطنآ 
نیا هب  اـهنمجنا  زا  یـضعب  رد  یلو  مینکیم . تسرد  یثحب  ياـهنمجنا  یمالـسا ، ياـهنمجنا  ياـجهب  مینکیم . ثحب  میوشیم و  عمج 

تسا . راک  عورش  نآ ، ندرک  روتسد  دراو  بلطم و  نیا  هب  هجوت  میشاب . رتناملسم  مینک  یعس  بوخ ، دوشیم . هجوت  بلطم 
دشیم . میسقت  تقو  دشیم و  هتشون  دننک  ثحب  دنتساوخ  یم  هک  یناسک  مسا  دوب  اج  هب  هکنیا  نآ  مراد و  رکذت  کی  نم 

رتالاب زرابم » بتکم   » حطس دیاب  امش  رظن  زا  هک  دیدرک  تبحص  زرابم » بتکم   » یکیژولوئدیا و تاعوضوم  هب  عجار  امش  راضح : زا  یکی 
نم يارب  اجنیا  دنـشاب . يرکف  لالقتـسا  ياراد  دیاب  همه  هک  دیدرک  تبحـص  يرکف  لالقتـسا  زا  دعب ، دسرب . حیحـص  دـح  کی  هب  دورب و 
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میناوتب دـشاب و  الاب  دـیاب  یمالـسا  تامولعم  رظن  زا  دـیاب  تاراشتنا  حطـس  هنوگچ  هک  تسا  نیا  نآ  تسا و  هدـمآ  دوجو  هب  لاکـشا  کی 
هیداحتا لخاد  تاراشتنا  هب  ار  ناکما  نیا  میربب و  نیا  زا  رتالاب  تسه ، الاب  هیداحتا  يارب  نم  رظن  هب  نـالا  شحطـس  هک  ار  يزراـبم  بتکم 

؟ مینک ظفح  مه  ار  نامیرکف  لالقتسا  لاح  نیع  رد  دورب و  الاب  زرابم  بتکم  حطس  هک  میهدب 
ام هکنیا  يارب  دوب . رتـهب  درکیم ، دوبن  گروبماـه  رد  لاـسراپ  هک  ناـیاقآ  زا  یکی  دـیدرکیمن و  ار  لاؤـس  نیا  امـش  رگا  یتـشهب : رتـکد 

هورگ ای  درف  کـی  دـیاب  امـش  ناـمزاس  میتفگ  هراـبنیا  رد  میداد و  لومرف  نآ  يارب  مینکب و  راـک  هچ  هک  میدرک  ثحب  نیا  يور  لاـسراپ 
گروبماه یمالـسا  زکرم  اب  امـش  طابترا  نآلا  دیاهدرک . شیب  مک و  ار  راک  نیا  ًالبق  هک  يروطهب  دیدرک ؟ تقد  دریذـپب . ار  سانـشمالسا 

امـش هک  میتفگ  ام  یلک  روط  هب  دشاب . یمالـسا  زکرم  نیا  تسا  مزال  یلو  دشابن  لماک  دیاش  مه  زاب  اما  تسا  دوجوم  هنیمز  نیا  رد  ًابیرقت 
هکنیا ینعی ، لخاد ؛ دنـشاب . وجـشناد  میوگیمن  لخاد ، نیا  الاح  دیـشاب . هتـشاد  یمالـسا  گولوئدیا  هتـسه  کی  ناتدوخ  لخاد  رد  دـیاب 

همه دیاهدرک و  هعلاطم  دیراد ، تخانش  نآ  هب  تبسن  هک  ار  یهورگ  ای  درف  نآ  رگید ، ترابع  هب  دیشاب . هتشاد  وا  اب  یتالیکـشت  یگتـسباو 
لالقتسا ًالـصا  هک  تسا  یمید  کبـس  نیا  زا  ریغ  نیا  دیریذپب . ناتدوخ  یمالـسا  سانـشراک  ناونع  هب  دیاهدرک  یگدیـسر  ار  نآ  بناوج 

مه اب  یهاگ  مه  یمالـسا  رکف  رظن  زا  ًانایحا  اهنیا  و  اج ، نالف  زا  مه  ادرفسپ  دیریگیم ؛ اج  نالف  زا  هلاقم  ات  راهچ  زورما  دیرادن . يرکف 
دنکب تموکح  یمالسا  رکف  کی  دیاب  امش  نامزاس  لخاد  رد  اما  دوب  ادج  هیرشن  ثحب  تسین ، مهم  ناتهیرشن  رد  الاح  دنرادن . یگنهامه 

دوشیم . ندینش  ینخس  ياهشوگ  ره  زا  يرکف و  جرم  جره و  ّالا  دوشب و  يرکف  لالقتسا  ات  دریگب  رارق  كالم  و 

مجنپ شخب 

اپورا رد  نایوجشناد  یمالسا  ياهنمجنا  هب  یلاسرا  ياهمایپ 

رفوناه  یمالسا  نمجنا  هب  مایپ 
میحرلا نمحرلا  هللامسب 

ةرود رد  لیـصحت  ياـهلاس  نـیا  رد  دـیاهدرک و  تـمه  متقوـشوخ  رایــسب  امــش . ۀـمه  رب  مالــس  رفوناـه ، رگید  ناتــسود  اـجر و  ياـقآ 
هک ینوناک  دیاهدروآ ، دوجوهب  ینوناک  دیاهدروآ ، دوجوهب  ناتدوخ  زا  یثحب  ۀـسلج  یـسنا و  ۀـسلج  ياهسلج ، ناملآ ، رد  ناتییوجـشناد 
زا يرود  تبرغ و  جنر  دنـشاب و  سونأم  مه  اب  مه  دنـشاب ، عمج  مه  رود  یمالـسا  یکاپ  یمرگ و  اب  ام  ناملـسم  زیزع  ناردارب  زا  نتدـنچ 

مالسا هب  تبسن  اهنآ  ییاسانش  تفرعم و  حطـس  دننک و  ثحب  رگیدکی  اب  مه  دنهاکب و  يدح  ات  ار  نطو  هداوناخ و  تبحم  سنا و  طیحم 
. دـنراد هگن  دـننک و  تیامح  طیحم  یقـالخا  یلمع و  اـی  يرکف  ةدـننکدساف  روآفارحنا و  لـماوع  ربارب  رد  ار  رگیدـکی  مه  دورب و  ـالاب 
هک یناسک  اب  نارگید ، اـب  دروخرب  رد  هک  دـنک  زهجم  هیاـپ  نآ  اـت  لـقاال  یمالـسا  تاـمولعم  رظن  زا  ار  امـش  دـناوتب  هک  ینوناـک  نینچمه 
ای هدازناملسم  ناناوج  اب  سامت  رد  دیراذگب . اهنآ  رایتخا  رد  یحیحص  هدنزرا و  تاعالطا  دیناوتب  تسامش  زا  رتمک  مالسا  زا  ناشتاعالطا 
هک دیشاب  هتشاد  هجوت  رگید ، ياهروشک  ای  ناملآ  زا  ناملـسمریغ  مدرم  اب  سامت  رد  هاوخ  رگید و  ياهروشک  ای  نامدوخ  روشک  ِناملـسم 
اب کیدزن  میقتسم و  سامت  ثحب و  ناکما  ییوجشناد  طیحم  رد  هک  دیتسه  امش  مالـسا  یعقاو  غّلبُم  مالـسا ، توعد  رـشن و  غیلبت و  رظن  زا 

تقو زا  يدایز  رادقم  ًاملـسم  هک  ياهمانرب  ياهسرد  زا  رظنفرـص  هک  ییوجـشناد  ةرود  صوصخب  تسا . مهارف  ناتیارب  نوگانوگ  دارفا 
تـصرف همانربقوف  ياهراک  تاسلج و  اـهسامت و  نیا  رد  تسا و  هماـنربقوف  ياـهراک  تاـسلج و  اـب  هارمه  ًـالومعم ، دریگیم ؛ ار  اـمش 

رد امش  هکنآ  زا  لبق  هک  رتهب  هچ  دیراذگب و  نارگید  رایتخا  رد  یتاعالطا  مالـسا  نید  ةرابرد  دیناوتب  هک  دیآیم  شیپ  امـش  يارب  یبسانم 
ندمآ دوجوهب  دشاب و  رترادهشیر  رتقیمع و  مالسا  ةرابرد  ناتدوخ  ییاسانـش  دییوگب ، یبلطم  نارگید  هب  مالـسا  زا  هک  دییایبرب  نیا  ددص 

. درک دهاوخ  روظنم  نیا  هب  يرثؤم  کمک  تاسلج  نیا  اهنوناک و  نیا 
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هناخ زا  نطو ، زا  ناشدوخ  اب  رگا  هک  منک  قیوشت  ار  وجشناد  ناملسم  زیزع  نارهاوخ  ناردارب و  ماهدرک  ششوک  هراومه  دوخ  مهس  هب  نم 
هدراذگ اهنآ  رایتخا  رد  یلیاسو  یتصرف و  اجنیا  رد  دناهدرواین ، هارمه  اجنیا  هب  یمالـسا  یفاک  تامولعم  طیحم  زا  هسردم و  زا  هداوناخ ، و 

. دنوشب زهجم  رظن  نیا  زا  رتدوز  هچ  ره  دننک و  ناربج  ار  دوبمک  نیا  هک  دوشب 
یکدوک و نارود  ناتـسود  طیحم  زا  نطو ، كاـخ  زا  هداوناـخ ، تبحم  رهم و  ُرپ  شوغآ  زا  یتقو  ناوج ، کـی  هکنیا  هب  هجوت  اـب  نینچمه 
هب یفطاع  ِطیحم  ِدوبمک  نیا  هک  رتهب  هچ  دنکیم ، دوبمک  ساسحا  فطاوع ، رظن  زا  دوشیم و  رود  شایگداوناخ  ناتـسود  یناتـسریبد و 

یمالـسا ياهنمجنا  عمجم  رد  ناملـسم  زیزع  نارهاوخ  نارادرب و  امـش  دوشب و  ناربج  اجنیا  رد  ییوجـشناد  یمالـسا  ياه  نمجنا  ۀلیـسو 
ثحب و رادقم  کی  مه  ناتیمرگرس  دیوشب و  عمج  مه  رود  مالسا  ۀیاپ  رب  یگدولآ ، عون  ره  زا  رود  یکاپ و  اب  دیناوتب  یلحم ، ییوجشناد 

ناوج ۀقبط  يارب  هک  دشاب  یتاسلج  هراومه  ناتتاسلج  دشاب و  یعامتجا  یملع و  هناتسود ، ياهثحب  مالسا ، رتشیب  ییاسانـش  يارب  شواک 
زامن رگیدمه  اب  دوشیم  نراقم  زامن  تاعاس  اب  تاسلج  لیکشت  تاعاس  رگا  هک  تسا  رتهب  هچ  دشاب . مرگ  هدننکسونأم و  یکاپ  نیع  رد 

دـیرازگب و زامن  وا  اب  تعامج  هب  نارگید  دتـسیاب و  ولج  هدـش ، هتخانـش  رتهب  یکاپ  تلیـضف و  هب  هکنآ  امـش ، زا  یکی  دـیناوخب . تعامج 
. دینک ظفح  مالسا ، ةدنزرا  راعش  نیا  اب  زامن ، ینعی  یهلا  جراُرپ  تدابع  اب  هارمه  ار  ناتدوخ  یگتسبمه 

تسا و هتخاس  نم  زا  هک  رادـقم  نآ  اـت  ماهداـمآ  هراومه  مراد و  یناوارف  ۀـقالع  ییوجـشناد  یمالـسا  ياـه  نمجنا  نیا  هب  نم  لاـح  ره  هب 
خـساپ اهنآ  تالاؤس  هب  مراذـگب ، ناشرایتخا  رد  ار  رگید  مزاول  باتک و  منک ، يراکمه  اـهنمجنا  نیا  اـب  مراد  راـیتخا  رد  هک  یتاـناکما 

مه اب  مینیشنب و  هناتسود  موشب ، انشآ  کیدزن  زا  اه  نمجنا  ياضعا  اب  منک و  ترفاسم  اهناتـسرهش  هب  هک  دیایب  شیپ  ییاهتصرف  مهدب و 
. مینک تبحص 

یبوخ مرگ و  رایسب  تاسلج  یتسار  هب  مدوب . اجنآ  يزور  دنچ  مدوب . هتفر  شیرتا  هب  نیو  یمالسا  نمجنا  توعد  هب  هتـشذگ  ۀتفه  نیا  رد 
، دوب روظنم  نیمه  هب  رتشیب  ًابیرقت  دندوب و  هداد  لیکشت  ثعبم  تبـسانم  هب  هک  ینارنخـس  گرزب  ۀسلج  کی  زا  هتـشذگ  میتشاد و  اهنآ  اب 

دندوب هدرک  توعد  برع  ناتسود  هک  ياهسلج  رد  یسراف و  نابز  هب  یناریا  نایوجشناد  اب  نامیوجـشناد ، ناتـسود  اب  رگید  ۀسلج  دنچ  رد 
ناردارب زا  یضعب  هک  نامنابزیسراف  يوجـشناد  ناتـسود  تاسلج ، رد  میدرک . ثحب  تبحـص و  مه  اب  هناتـسود  میتسـشن و  یبرع  نابز  هب 

ردـقچ دوب . شخبتّرـسم  رایـسب  نم  يارب  مرگ و  یلیخ  ياهسلج  دـشیم ، یلاؤـس  ياهشوـگ  ره  زا  دـندوب  هدرک  تکرـش  مه  ناـمیناغفا 
دنمهقالع ِناملسم  يوجشناد  رفن  هس  هک  ردقنیمه  دیایب . دوجو  هب  ییوجشناد  رهش  ره  رد  اهنمجنا  نیا  زا  هک  مراودیما  مدش و  لاحشوخ 

هتبلا دـیهدب . لیکـشت  هریغ ـ  یناغفا و  یناریا ، دـننادیم ـ  یـسراف  هک  یناسک  زا  یمالـسا  نابزیـسراف  نمجنا  کی  دـیدوب ، ناـبز  یـسراف 
مالسا و ياول  رد  امش  ۀمه  ماهداد  حیضوت  اپورا  رد  ناملسم  نایوجشناد  ۀیداحتا  نابزیـسراف  هورگ  هب  اههتـشون  اهمایپ و  رد  هک  روطنامه 

یمالـسا ياهنمجنا  هب  طوبرم  تاسلج  رد  هک  منکیم  شهاوخ  ناتـسود  زا  ًاـمتح  دـیوشیم و  هتـسویپ  رگیدـمه  هب  مالـسا  ناونع  تحت 
ره نوچ  اهتنم  دـینکب . تکرـش  دوشیم  لیکـشت  هریغ  ییاپورا و  يدـنه ، یناتـسکاپ ، ناردارب  اـی  برع و  ناردارب  تکرـش  اـب  هک  یمومع 

. تسا راکنا  لباقریغ  یعیبط و  يرما  نیا  دراد و  يرگید  تذل  عون  کی  اهنآ  يارب  دـنوشیم  سونأم  مه  اب  يردام  نابز  اب  یتقو  یهورگ 
دننام گرزب  یلحم  ياهنابز  هب  ییاههورگ  تسا  بسانم  اپورا  رد  ناملـسم  نایوجـشناد  ۀـیداحتا  گرزب  دـحاو  لـخاد  رد  هک  تسا  نیا 

دنناوتب ناتسود  ینیعم ، ياههمانرب  اب  ینیعم و  تاعاس  رد  هک  دوشب  لیکشت  نابز  ودرا  یتح  نابز و  یبرع  نابزیـسراف ، نابز ، كرت  هورگ 
نابز هب  زونه  دنیآیم و  اهنیمزرـس  نیا  زا  کی  ره  زا  هک  يدراو  هزات  ناناوج  يارب  صوصخب  دنوشب . سونأم  رگیدمه  اب  يردام  نابز  اب 

. دراد ترورض  یلیخ  تاسلج  نیا  ندوب  دنرادن ، لماک  ییانشآ  تسامش  ۀعماج  كرتشم  نابز  ًالعف  هک  یناملآ 
کـمک و متاـناکما  دودـح  رد  متـسه  هداـمآ  هک  منکیم  مـالعا  میوـگیم و  کـیربت  امـش  ۀـمه  هب  ار  هدـنزرا  تمه  نیا  نم  لاـح  ره  هب 

اجنیا نم  يراتفرگ  ًاعقاو  یهاگ  دشاب . متاناکما  دح  زا  شیب  هک  مهدب  ياهدعو  مناتـسود  هب  مرادن  تسود  تقو  چـیه  نم  منک . يراکمه 
ار ياهمان  ای  متسرفب  باوج  دشاب  ناتـسود  راظتنا  دروم  دیاش  تسا و  مدوخ  هاوخلد  هک  یتعرـس  نآ  هب  مناوتیمن  هک  دوشیم  دایز  ردقنآ 
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. منک يراکمه  زیزع  ناتسود  امش  اب  مناوتب  هک  متسه  راودیما  مشوکیم و  هراومه  لاح  ره  هب  یلو  مهدب . خساپ 
نیا هب  دوشیم . هداتـسرف  ناتـسود  امـش  يارب  دوشیم ـ  ماجنا  لافنا  ةروس  زا  هعمج  ياـهبش  هک  يریـسفت ـ  ثحب  هس  راون ، نیا  اـب  هارمه 

ذغاـک يور  دـیناوتیم  زاـب  دیـشاب  هتـشاد  هک  یلاؤس  ره  تسا  هدـش  هک  ییاـهثحب  نیا  ۀـنیمز  رد  یتـح  درک و  دـیهاوخ  شوگ  اـهثحب 
هک یهار  رد  ار  امش  ام و  هک  مراتساوخ  لاعتم  يادخ  زا  داد . مهاوخ  خساپ  لیم  لامک  اب  امش  تالاؤس  هب  همان  ای  راون  ۀلیسو  هب  دیـسیونب و 

. هتاکرب هللاۀمحر و  مکیلع و  مالسلاو  درادب . قفوم  تسام ، یمالسا  تما  ام و  یتخبشوخ  تداعس و  ۀیام  وا و  ياضر  بجوم 

( نابزیسراف هورگ   ) نایوجشناد یمالسا  نمجنا  سیسأت  تبسانم  هب  مایپ 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
رکفت و راک و  يورین  ام  هب  هک  وا  مه  دـیرفآ . ار  ناهج  دـیرفآ و  ار  ام  هک  وا  مه  منکیمن . شیاتـس  ار  وا  زج  میاتـسیم و  ار  اـتکی  يادـخ 
ام دـننایامنب و  ام  هب  ار  هار  ههاریب و  ات  داتـسرف  دـیزگرب و  ام  دوخ  نایم  زا  ینایامنهار  ام  يارب  دومن و  ار  هاچ  هار و  ام  هب  دیـشخب و  راـکتبا 

. میزیهرپب ههاریب  زا  میراذگ و  هار  رد  مدق  میسانشب ، وا  ياهبُرپ  ياهتمعن  نیا  ردق  میرازگ و  وا  ساپس 
رب و  (ص ) دّـمحم ترـضح  ناربمغیپ ، متاخ  مالـسا و  راوگرزب  ربمغیپ  رب  دورد  داب . وا  ةدـیزگرب  ناگدـنب  وا و  راوگرزب  ناربمغیپ  رب  دورد 

. داب وا  زابناج  نارای  كاپ و  نامدود 
. ادخ رادرک  تسرد  ناگدنب  ۀمه  رب  مالس 

ورین رب  كرتشم ، تیلاعف  هار  زا  دینک و  یعاسم  کیرشت  دیراد  هک  یفده  هار  رد  ات  دیاهدمآ  عمج  مه  درگ  هک  متخبـشوخ  زیزع ! ناردارب 
اپورا رد  ناملسم  نایوجشناد  ۀیداحتا  ینعی ، رتگرزب ؛ دحاو  کی  رد  نایوجـشناد  یمالـسا  ياه  نمجنا  ۀمه  هتبلا  دییازفیب . دوخ  راک  رثا  و 
دحاو نیا  لیکشت  دوش و  رتشیب  زورهبزور  دیاب  رتگرزب  دحاو  نآ  اب  امـش  دنویپ  دینکیم و  يراکمه  مه  اب  دیتسه و  مه  درگ  تساهتدم 

گرزب تما  زا  يدنویپ  دوخ  زین  گرزب  دحاو  نآ  هک  نانچمه  دهاکب . گرزب  دحاو  نآ  اب  امـش  یگتـسبمه  زا  هجو  چیه  هب  دیابن  ینونک 
لیکـشت ینعم  میتسه . مالـسا  گرزب  تما  دنمورین  تخرد  زا  ياهخاش  ام ، کچوک  تاعامتجا  هچ  درف و  هچ  ام ، ۀـمه  لاح  تسا . مالـسا 

کی زا  هک  يرتشیب  تاعالطا  يردام و  نابز  لیبق  زا  دوخ  یـصاصتخا  ياههیامرـس  اـب  هک  ییاـهتیلاعف  رد  امـش  هک  تسا  نیا  دـحاو  نیا 
یناهج ششوک  شالت و  زا  یئزج  هک  دینکیم  یششوک  شالت و  تسا ؛ بسانتم  مه  عیشت  بهذم  اب  هک  ناریا  ینعی ، مالـسا  ناهج  ۀشوگ 

ناملـسم ياههورگ  زا  دارفا  رتشیب  هچ  ره  ییاسانـش  زا  دینک و  ینادـنز  ار  دوخ  نابز ، بوچراهچ  رد  هکنآیب  تسا  یمالـسا  یللملانیب  و 
. دیهاکب ياهرذ  دنراد ، رگید  یصاصتخا  ياههیامرس  هک 

كرتشم لئاسم  رد  هک  میشاب  هتشاد  ار  ناوت  بات و  نیا  میمهفب و  میسانشب و  ار  رگیدمه  رتشیب  هچ  ره  دیاب  اهناملـسم  ام  هک  دیراد  هجوت 
تیمها زا  مود  ۀجرد  رد  تسا و  یعرف  دشاب ، لیبق  ره  زا  هچره و  تاصتخم ، هب  هجوت  مینک . يراکمه  مه  اب  غیردیب  راوردارب و  یمالسا 
تیمها لوا  ۀجرد  رد  هک  مالسا  ِتما  كرتشم  حلاصم  یمالسا و  كرتشم  میلاعت  لوصا و  هار  رد  شـشوک  لماک و  كرد  زا  ار  ام  تسا ،

، دـنراد ار  ع )  ) نیرهاط همئا  یلع و  نینمؤملاریما  ترـضح  زا  يوریپ  ینعی ، عّیـشت ؛ راـختفا  هک  یناـسک  يارب  ًاـصوصخم  درادـن . زاـب  تسا 
تافو زا  دعب  ۀثداح  رپ  یگدنز  لاس  یس  رد  ًاصوصخم  یگدنز ، نارود  رد  دوخ  ترضح  نآ  هک  تسا  يرورض  رایـسب  هتکن  نیا  هب  هجوت 

ار مالسا  ِتما  كرتشم  لئاسم  ظفح  مالسا و  یساسا  كرتشم و  میلاعت  رشن  هار  رد  شـشوک  دومرفیم و  لمع  هیور  نیا  هب  هراومه  ربمغیپ 
زا اپورا  رد  ناملـسم  نایوجـشناد  ۀـیداحتا  هک  دوش  لـمع  يروط  ینونک  دـحاو  لیکـشت  رد  ًاـصوصخم  تشادیم . مدـقم  رگید  رما  ره  رب 

دیاهتشاد هجوت  ًالماک  هتکن  نیا  هب  هک  دننک  كرد  یبوخ  هب  امش  راتفگ  ای  هیرشن  عون  ره  لمع و  راک و  راتفر ، شور ، رد  رما ، زاغآ  نیمه 
ای یّلم  یّلحم و  لئاسم  باسح  هب  ار  نآ  مه  دعب  دننک و  روصت  دوخ  ۀیداحتا  رد  یباعـشنا  ار  امـش  مادقا  نیا  ادابم  تشاد . دیهاوخ  هجوت  و 

. دیآ دراو  تسین ـ  هدیشوپ  سک  چیه  رب  نآ  ةداعلاقوف  شزرا  هک  یمالسا ـ  تدحو  هب  یللخ  هار  نیا  زا  دنراذگب و  عّیشت 
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رتـهب نتخانـش ، رتـهب  هار  رد  شـشوک  هدرک ، لیـصحت  ناوـج  یهورگ  مرگنیم . نآ  یتاـبثا  ۀـبنج  زا  رتـشیب  امـش  راـک  هب  نـم  لاـحره  هـب 
يراکمه هب  میمـصت  یعماج  هدـنزرا و  فدـه  نینچ  يارب  دـناهداد و  رارق  دوخ  فدـه  ار  مالـسا  میلاعت  هب  ندرک  لمع  رتهب  ندـناسانش و 

راک تسا . لکـشتم  راک  يراـکمه و  ِنیرمت  اـم  ناـناوج  ياـه  يدـنمزاین  نیرتیـساسا  زا  یکی  هکنیا  هنرگم  بوخ ! هچ  دـنراد . لکـشتم 
یناسک ۀمه  هک  يراک  دراد . دوجو  ناکما  دح  رس  ات  ِشالت  يراکادف و  ۀتـسیاش  هدنزرا و  صخـشم و  ِفده  نآ  رد  هک  يراک  لکـشتم ؛
لوصا دنـشاب . هتـشاد  دامتعا  رگیدکی  یـضرغیب  یتسرد و  هب  دندنویپیم  نآ  هب  هک  يدارفا  ۀـمه  دـندنبیم و  راک  هب  تمه  نآ  يارب  هک 

لاح نیع  رد  دنهد و  رارق  لمع  كالم  دنراد و  مدقم  ار  رادتیحالص  ِتیرثکا  رظن  یساسا  ریغ  لئاسم  رد  دننک و  تیاعر  همه  ار  یساسا 
دوخ رظن  زا  عافد  رد  زین  تیلقا  دنک . عافد  نآ  زا  دیوگب و  ار  دوخ  رظن  هنادازآ  دنهد ، تصرف  ناشیا  هب  دنراذگ و  مارتحا  زین  تیلقا  رظن  هب 

، نارگید تاـساسحا  ندرک  فرحنم  راـکفا و  ندرک  بورـشم  هار  زا  هـک  دـیاینرب  نآ  ددـص  رد  دوـشن و  فرحنم  فاـصنا  قـطنم و  هار  زا 
. دـنک لیمحت  همه  رب  تسه  هچ  ره  ار  دوخ  رظن  دزاس و  بوعرم  ار  تیرثکا  نآ ، ياکتا  هب  دـنک و  اپ  تسد و  دوخ  يارب  یجراخ  ییورین 

راـک هب  تبـسن  رگا  دـنک و  يراددوخ  نارگید  تیلوئـسم  ةزوح  رد  تلاـخد  زا  دـهد و  ماـجنا  ار  دوخ  هفیظو  سک  ره  نآ  رد  هک  يراـک 
ییاهن میمصت  زاب  دهدب و  ار  مزال  رکذت  دنک و  نایب  دوخ  لحم  رد  دوخ و  ياج  رد  ار  شیوخ  رظن  دراد  یحالصا  يداقتنا و  رظن  نارگید 

یسب دوخ  دهد  دشر  ام  ناناوج  رد  ار  تالامک  نیا  دناوتب  یتسار  هب  رگا  اهدحاو  نیا  لیکشت  دراذگب . رادتیحالـص  تیرثکا  ةدهع  هب  ار 
. دوب دهاوخ  شزرارپ 

نآ هک  مهاوخیم  لاعتم  يادخ  زا  دینک و  لابند  دیاهدرک  عورش  هک  ار  يراک  راکتـشپ ، ینیبعقاو و  ینیبنشور ، تین ، صولخ  اب  مراودیما 
نیا رد  امش  يراکتـسرد  یـشیدناتسرد و  یلدکاپ ، ینیبعقاو ، صولخ ، هزادنا  ره  دیـشاب  نئمطم  دهد . رارق  ناوارف  تکرب  ریخ و  أشنم  ار 

. دوب دهاوخ  رتیساسا  رتعیرس و  رتهدنزرا و  رتشیب و  نآ  ۀجیتن  دشاب  رتشیب  هار 
هار یلدــکاپ ، تـین و  صوـلخ  هار  اوـقت ، یکاـپ و  یتـسرد و  هار  ینعی ، ادــخ ، هار  رد  اـم  شــشوک  شـالت و  میــشوکب ، دــیاب  هـمه  اــم 

ام اب  درک و  دهاوخ  تیاده  ار  ام  زین  ادـخ  هک  میهد  نانیمطا  دوخ  هب  میـشاب و  نئمطم  دوخ  هب  میناوتب  ات  دـشاب  ینیبعقاو  یـشیدناتسرد و 
ًامتح ام  دننک ، شـشوک  شالت و  ام  هار  رد  هک  اهنآ  « » نینـسُحلا َعََمل  َهللا  َّنِا  انُلبُـس و  مهنیدـْهََنل  انیف  اودـهاج  َنیذـلاو  . » دوب دـهاوخ  هارمه 

تسا ». هارمه  رای و  دنریگیم  شیپ  يراکوکین  هار  هک  یناسک  اب  ادخ  داد و  میهاوخ  ناشن  اهنآ  هب  ار  دوخ  ياههار 
مناوتب مراودـیما  مراد و  ناوارف  مامتها  تعاطتـسا ، تصرف و  دودـح  رد  دـمآ  دـهاوخ  ماهدـهع  رب  هار  نیا  رد  هک  یفیاظو  ماجنا  هب  زین  نم 

. مهد ماجنا  ممصم  دنمهقالع و  ناناوج  امش  رتشیب  یگتسبمه  يارب  تسا  هتخاس  متسد  زا  هچنآ 
مکیلع و مالـسلاو  دییوگ . مالـس  نم  بناج  زا  ار  یمالـسا  ياهنمجنا  ياضعا  ۀـمه  مدنمـشهاوخ  داب . امـش  نابیتشپ  امنهار و  رای و  ادـخ 

. هتاکرب هللاۀمحر و 

ناتسلگنا رد  ناناوج  نامزاس  ۀنالاس  عامتجا  هب  مایپ 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
ترـضح نآرق  ةدـنروآ  رب  ام  ناوارف  دورد  متـسرفیم . دورد  شکاپ  ناربمایپ  ۀـمه  رب  منکیم و  شیاتـس  ار  نیرفآ  ناهج  ياـتکی  يادـخ 

. داب وا  نارای  نادناخ و  زا  ناکاپ  ۀمه  رب  دّمحم و 
. زیزع نارهاوخ  ناردارب و  امش  ۀمه  رب  مالس 

يارب هک  یتوعد  زا  میوگیم و  تینهت  هنامیمـص  ناتـسلگنا  ناملـسم  ناـناوج  ناـمزاس  ۀـسلج  رد  ار  امـش  ۀـنالاس  عاـمتجا  زیزع ، ناتـسود 
زا امـش  ۀـمه  اـب  منک و  تکرـش  امـش  عمج  رد  مناوتب  مدوب  لـیام  یلیخ  منکیم . رکـشت  رایـسب  دـیدوب  هدرک  عاـمتجا  نیا  رد  نم  تکرش 

طوبرم لئاسم  صوصخب  ناناملسم ، مالـسا و  هب  طوبرم  لئاسم  ةرابرد  رگیدکی  اب  بسانم  تصرف  نیا  رد  ات  موش  سونأم  انـشآ و  کیدزن 
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ياهراک زا  زور  هس  ود  نیا  رد  ار  مدوخ  تقو  متسناوتن  متشاد  هک  ياهقالع  همه  اب  هنافسأتم  مییوگ . نخـس  اپورا  رد  نیملـسم  مالـسا و  هب 
. میایب امش  يوس  هب  منک و  دازآ  دوب  هدش  هتفرگ  رظن  رد  زور  دنچ  نیا  يارب  هک  يرگید 

منک و هدافتـسا  تصرف  نیا  زا  لقاال  هک  دندوب  هتـساوخ  دیـسر  نم  تسد  هب  زورما  هک  ياهمان  رد  اجر ، نسحدمحم  ياقآ  نامزیزع ، ردارب 
هب هتشون و  هچ  لاح  ره  هب  مایپ  نیا  هک  مدوب  لیام  مدوخ  متسرفب و  یبتک  مایپ  نم  هک  دندوب  هتساوخ  ناشیا  متـسرفب . یمایپ  ناتـسود  يارب 

رظن زا  مایپ ، لصا  زیزع ، ناتـسود  امـش  ۀمه  يارب  ات  دـشاب  یـسیلگنا  نابز  هب  یهافـش ، مایپ  کی  تروص  هب  هچ  یبتک و  مایپ  کی  تروص 
، متـسرفب ناتـسود  يارب  یماـیپ  ادرف  يارب  تسا  بساـنم  دـیاب و  هک  دـسریم  نم  تسد  هب  هماـن  زورما  یتقو  یلو  دـشاب . مهف  لـباق  ناـبز ،
تسین و نم  يرداـم  ناـبز  لاـح  ره  هب  هک  یـسیلگنا  ناـبز  هب  یهافـش  ماـیپ  یتـح  اـی  منک و  هداـمآ  یبـتک  یماـیپ  مناوتیمن  هک  تسادـیپ 
زا شیب  مک و  دوخهبدوخ  ماهدـش و  کیدزن  یناملآ  نابز  هب  رتشیب  ناملآ  رد  تماـقا  ياـهلاس  نیا  رد  هک  تساهتدـم  هکنیا  ًاـصوصخم 

یـسراف هب  ار  مایپ  متفرگ  میمـصت  تهج  نیمه  هب  ماهدش . رود  يدودح  ات  متـسنادیم  هک  دوب  ییاپورا  نابز  اهنت  ًاقباس  هک  یـسیلگنا  نابز 
. دننک همجرت  یسیلگنا  هب  ناگمه  يارب  ار  نآ  اجنآ  رد  ناتسود  مراودیما  متسرفب و 

: هیصوت دنچ 

: نارگید هب  لیصا  مالسا  یفرعم  مالسا و  رتهب  تخانش  1 ـ

نیا رد  ام  هک  تسا  هدرک  نشور  بوخ  مه  نم  يارب  اپورا  رد  تیلاعف  تماقا و  ياهلاس  ۀـبرجت  دـینادیم و  بوخ  ناتدوخ  زیزع ، ياـقفر 
نیا اب  ام  ۀـمه  دـیاب  زیچ  ره  زا  لبق  میراد . هدـهع  رب  ینیگنـس  رایـسب  تلاسر  یمالـسا ، ۀـعماج  خـیرات  زا  صاـخ  ةرود  نیا  رد  نیمزرس و 
يادا ةدـهع  زا  رتهب  یبیترت  هچ  هب  یهار و  هچ  زا  هک  میوشب  هاگآ  دـیاب  مینک و  افیا  ار  نآ  میناوتیم  هزادـنا  هچ  ات  هک  میوش  هاگآ  تلاسر 

. مییآیمرب تلاسر  نیا 
هیلع هللا  یلص  دّمحم ـ  ترضح  ادخ  راوگرزب  ربمغیپ  رب  هک  یمالسا  نآ  میسانشب . رتهب  ار  مالسا  مینک  ششوک  دیاب  ام  ۀمه  زیچ  ره  زا  لبق 

دـید و ناوتیم  میرک  نآرق  نشور  ۀـنییآ  رد  هک  یمالـسا  نآ  دـش . لزاـن  یهلا  یحو  تروـص  هب  لاـعتم  يادـخ  بناـج  زا  ملـسو ـ  هلآ  و 
رظن زا  تسا و  نشور  (ص ) دّمحم ترضح  ینعی  باتک ؛ ةدنروآ  هب  شدانتـسا  خیرات ، رظن  زا  هک  گرزب  ینید  باتک  اهنت  نآرق ، تخانش .

هب شدانتـسا  رد  دـناهدرک  یـسررب  هعلاطم و  اهلاس  هرابنیا  رد  هک  ناملـسم  ریغ  نیققحم  رظن  زا  یتح  یخیراـت و  قیقحت  رظن  زا  نیققحم ،
كرحتم ۀـعماج  تسناوت  شریذـپترطف  ياوتحم  اب  شـصاخ و  گـنهآ  اـب  هک  ینآرق  درادـن . هار  یخیراـت  دـیدرت  نیرتمک  (ص ) دّـمحم

هار و مرکا ، ربمغیپ  تنس  ۀنییآ  رد  هک  یمالسا  میسانشب ، ار  مالـسا  دیاب  ام  دروایب . دوجو  هب  مالـسا  ۀعماج  مان  هب  یقرتم  يورـشیپ  رادحور 
دامتعا و دروم  ۀباحـص  قیرط  زا  هک  یتنـس  تشاد ، شیربهر  ةویـش  رد  وا  هک  یمـسر  هار و  تشاد ، شیمالـسا  یگدنز  رد  وا  هک  یمـسر 

ِمالسا اب  شایگنهامه  قابطنا و  نآرق ، اب  ۀسیاقم  اب  دشاب و  هدیـسر  ام  تسد  هب  نیعمجا ـ  مهیلع  هللا  مالـس  تیب ـ  لها  قیرط  زا  صوصخب 
. دشاب نشور  ناملسم  دهتجم  ققحم و  يارب  نآرق 

لامک اب  برعریغ ، هچ  برع و  هچ  ینـس ، هچ  هعیـش و  هچ  یمالـسا ، فلتخم  ياههورگ  ناـیم  رد  اـم ، زورما  ياـیند  رد  هک  دـینادیم  همه 
. دنراد یبیجع  ۀتفرگ  گنر  یمالسا  رکف  ام ، زورما  ناناملسم  تسا . هدش  هتخانش  رتمک  شاهیاریپیب  تروص  نآ  هب  مالسا  فسأت ،

. هلب متفگ : دـیتسه . دجـسم  ماما  امـش  تفگ : هلب . متفگ : تسا . دجـسم  اجنآ  تفگ : درک و  نفلت  نم  هب  یناـملآ  مناـخ  کـی  لـبق  يدـنچ 
؟ تسه هچ  میرادن . يزیچ  نینچ  ام  متفگ : دیتسرفب . نم  يارب  ارهز  ترـضح  زرح  همطاف ، زرح  کی  منکیم  شهاوخ  امـش  زا  نم  تفگ :

همطاف زرح  مان  هب  دنتخورف  نم  هب  يزیچ  سیراپ  دجـسم  رد  مدوب ، هدرک  ترفاسم  سیراپ  هب  شیپ  يدنچ  نم  تفگ : تسیچ ؟ ناتدوصقم 
هدوب رود  یتحاران  جنر و  يرامیب و  زا  وا  هک  ماهدرک  هبرجت  تدـم  نیا  رد  متـشاذگ و  وا  شیپ  ار  زرح  نیا  دوب ، مهارمه  ملوا  ۀـچب  نم  و 
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. متـسین زاـسزرِح  مالـسا  نیا  ةدـنیامن  نم  مناـخ ، متفگ : وا  هب  مهاوـخیم . يزیچ  نینچ  کـی  مه  وا  يارب  مراد و  یمود  ۀـچب  ـالاح  تسا ،
کچوک ینابهگن  يارب  دیوگیم  اهناسنا  ام  هب  مه  دعب  دنادیم و  ادخ  صوصخم  شایهلا  یبیغ و  تروص  هب  ار  اهینابهگن  نیا  مالـسا ،

نیا رد  ادخ  هک  یلیاسو  زا  هدافتسا  ادخ و  هاگرد  هب  اعد  دینک : هدافتـسا  دیناوتیم  لماع  ود  زا  اهنت  اهيرامیب  اهرطخ و  ربارب  رد  گرزب  و 
ياج هب  تسا  رتهب  امـش  متفگ : وا  هب  تسا . هداهن  امـش  رایتخا  رد  تسا و  هدـیرفآ  تالکـشم  اهجـنر و  اهيرامیب ، اب  هزراـبم  يارب  تعیبط 

ناوارف و ندـناوخ  ۀلـصوح  رگا  دـنک و  نشور  مالـسا  ةراـبرد  ار  امـش  رکف  هک  دـیهاوخب  ياهیرـشن  نم  زا  دـیهاوخب ، يزرح  نم  زا  هکنیا 
ات متـسرفیم  امـش  يارب  هک  میراد  یناملآ  نابز  هب  مالـسا  میلاعت  لوصا  ةرابرد  کچوک  ۀیرـشن  کی  ام  دیرادن  هنیمز  نیا  رد  دایز  ۀعلاطم 

ياهیرـشن وا  يارب  مدش و  تخبـشوخ  تسا . رود  مالـسا  زا  دح  هچ  ات  يزاسزرح  طاسب  نیا  هک  دیمهف  دـیهاوخ  تقو  نآ  دـینک و  هعلاطم 
خیرات الاح  تسا ـ  هدمآ  دوجو  هب  يدجسم  سیراپ  نوچ  يرهش  رد  میاهدرک و  رکف  تساهلاس  ام ! رب  ياو  متفگ : مدوخ  اب  دعب  مداتسرف .
يرهـش رد  گرزب  لصفم و  ابیز ، رایـسب  يدجـسم  لاـح  ره  هب  یلو  ظوفحم  شدوخ  ياـج  رد  دجـسم و . . .  ةرادا  نتخادرپ و  نتخاـس و 
همطاـف زرح  اـهنآ  هب  هک  تسا  نیا  دـنیآیم ، دجـسم  رادـید  هب  هک  یناـسک  هب  مالـسا  زا  شایفرعم  دجـسم  نیا  و  تسا ـ  سیراـپ  نوـچ 

. دشورفب
، مالسا ِروانهپ  نیمزرس  فلتخم  ياهتمسق  رد  ام  ناملسم  نارهاوخ  ناردارب و  تیرثکا  لمع  رکف و  هک  دیتسه  هاگآ  امـش  همه  ناتـسود ،

یتح مدرم و  تموکح و  نایم  طباور  صوصخب  یعامتجا ، طباور  یعامتجا و  عضو  دـشاب . دـناوتیمن  مالـسا  زا  یبوخ  فرعم  هدـنیامن و 
نارادـمامز نایم  طباور  (ع ،) یلع نایم  طباور  مرکا ، ربمغیپ  نیب  طباور  دـناوتیمن  ام  ۀـعماج  رد  مه  مدرم  یمالـسا و  ياملع  نایم  طـباور 

دیاب نیاربانب  دنکب . یفرعم  میناوخیم  ربمغیپ  ةریـس  رد  صوصخب  خـیرات و  رد  هک  روطنآ  ار  ناناملـسم  مالـسا و  گرزب  ناربهر  مالـسا و 
هک يرگشواک  ياهدحاو  هب  یگتـسویپ  اب  رگشواک و  رگهعلاطم و  ییاهدـحاو  داجیا  اب  رتقیمع و  ياهعلاطم  اب  نامدوخ  مینک  شـشوک 
هک ار  يربمغیپ  دـنکیم ، یفرعم  مالـسا  هک  ار  ییادـخ  میـسانشب . رتـهب  ار  مالـسا  یعقاو  ةرهچ  امیـس و  تسا ، هدـمآ  دوجو  هب  شیب  مک و 

ةویش دنکیم ، یفرعم  مالسا  هک  ار  یناسنا  دنکیم ، یفرعم  مالسا  هک  ار  يرگید  ناهج  ارـس و  داعم و  زیخاتـسر و  دنکیم ، یفرعم  مالـسا 
ياهرشق نایم  طباور  یعامتجا و  طباور  تسا ، هتشاذگ  ام  ةدهع  رب  مالسا  هک  ار  یتیلوئـسم  دنکیم ، یفرعم  مالـسا  هک  ار  یناسنا  یگدنز 

ۀمه یفطاع و  یقالخا ، یملع ، يداصتقا ، طباور  اهنآ ، نایم  لباقتم  طباور  نارادـمامز و  نادرم و  نایم  طباور  صوصخب  هعماـج ، فلتخم 
. میسانشب تروص  نامه  هب  تسا  هتخادرپ  هتخاس و  هتساوخ و  مالسا  هک  روطنآ  ار  اهنیا 

ياهمدـق هار  نیا  رد  دـناوتب  جـیردتهب  تسا ، هدرک  عورـش  ار  شدوخ  راـک  هیاـپ ، نیا  رب  هک  گروبماـه  یمالـسا  زکرم  هک  مراودـیما  نم 
. میدنسرخ تسا ، هدش  هچنآ  زا  ام  درادرب . يرثؤم 

دینادیم و دـنراد و  یطاشن  یـشالت و  یتالیکـشت ، یتاعامتجا ، مه  اپورا ]  ] هّراق رد  امـش  نارهاوخ  ناردارب و  هک  دـینادیم  ناتـسود  ًامتح 
دناهدش قفوم  مه  اهنیا  نابزیسراف ، هورگ  ینعی  دنشاب ، رتهتسویپ  گروبماه  یمالـسا  زکرم  هب  دنناوتیم  هک  یهورگ  ًاریخا  هک  دیاهدینش 

نایوجـشناد زا  يرانیمـس  رفوناه  یکیدزن  رد  هدوه  نیاتـشا  رهـش  رد  شیپ  زور  دـنچ  نیمه  دـنهدب . يرتشیب  ناماسورـس  ناشدوخ  راک  هب 
لبق هام  کی  دودح  رد  نیا ، زا  رتولج  دوب . هدش  لیکشت  شیرتا  زا  يرگید  سیراپ و  زا  یکی  ناتسود ، زا  رفن  ود  تکرـش  اب  ناملآ  ۀقطنم 

هدناسر نم  عالطا  هب  اهرانیمـس  نیا  زا  شرازگ  تروص  هب  هچنآ  دوب و  هدـش  لیکـشت  شیرتا  ۀـقطنم  رانیمـس  شیرتا ، رد  رتولج ، یمک  ای 
ییوجـشناد تاعامتجا  نیا  رد  هک  یتیونعم  افـص و  زا  زیچ ، ره  زا  لبق  ناتـسود  هکنیا  صوصخب  دوب . شخبدیما  شخبحور و  رایـسب  دش ،

یششوک ناتـسود  نیا  ۀمه  رد  دروخیم . مشچ  هب  يونعم  یحور و  تذل  نیا  ناشیاهشرازگ  اههمان و  رد  دناهدرب و  تذل  تسامرفمکح 
ناملـسم ناناوج  نامزاس  ِزیزع  ناتـسود  امـش  مراودـیما ، نینچمه  دروخیم . مشچ  هب  مالـسا  یعقاو  ةرهچ  نتخانـش  يارب  ایریب  صلاخ و 

زا میوگب  مهاوخیمن  ماهدید . شیب  مک و  دیاهدرک  رشتنم  امش  هک  ار  ییاههوزج  دیـشاب . هتـشاد  رثؤم  ياهشالت  هار  نیا  رد  زین  ناتـسلگنا 
رد متسناوتیم  مدوب  لیام  ردقچ  متخبشوخ . مدق  نیا  زا  رایـسب  دیاهتـشادرب و  هک  تسا  یمدق  میوگب  مهاوخیم  یلو  تسا ، یلاخ  صیاقن 
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هدـهع رب  نونکات  هک  ییاهراک  يارب  دوجوم  ياهتصرف  ًاعقاو  هک  اغیرد  مشاب . هتـشاد  رتشیب  يراکمه  امـش  اـب  اـههوزج  نیا  میظنت  هیهت و 
يروط ار  شاهمانرب  دیاب  ناسنا  دودحم ، تاناکما  مک و  يورین  اب  میسریمن . اهراک  ۀمه  هب  دیاش  دیاب و  هک  روطنآ  تسا و  مک  میاهتفرگ 

فالخرب دوخ  ندیسرن ، بوخ  مادک  چیه  هب  ندز و  تسد  راک  همه  هب  دسرب . بوخ  تسا  هتفرگ  هدهع  رب  هک  ییاهراک  هب  هک  دنک  میظنت 
. دنامب رود  ناکمالایتح  هیور  نیا  زا  گروبماه  یمالسا  زکرم  هک  دوشیم  ششوک  لیلد ، نیمه  هب  تسا . مالسا 

اب ناتیاهوگتفگ  رد  دعب  دینک و  رتشیب  لیـصا  مالـسا  هب  تبـسن  ار  ناتدوخ  یهاگآ  دیـشوکب  دـیاب  هار  کی  زا  زیزع ، ناتـسود  لاح ، ره  هب 
رد دینک و  یفرعم  ار  لیـصا  مالـسا  ناناملـسمریغ ـ دنتـسین و  زونه  امـش  هار  رد  هک  رگید  ناناملـسم  ینعی  میوگیم  هک  نارگید  نارگید ـ 

. دیراذگب نایم 

: لمع راتفگ و  رد  مالسا  هب  يدنبیاپ  2 ـ

بوچراهچ رد  امـش  یعامتجا  طباور  صوصخب  امـش ، یـصخش  یگدنز  هک  تسا  نیا  دوش  هتـشادرب  لوا  مدق  اب  هارمه  دیاب  هک  مود  مدق 
؛ مینک ادیپ  یبوخ  ياههدنونـش  تسا  نکمم  مینزب  فرح  بوخ  ام  ۀمه  دشاب  رارق  رگا  دـشاب . مالـسا  يارب  یبوخ  فّرعم  دـیاب  ناتنامزاس ،

یمیمص ياهرکفمه  اهراکمه و  اههارمه ، دیاهتـشاذگ  مدق  هک  یهار  رد  دیهاوخیم  رگا  ًاعقاو  مینک . ادیپ  میناوتیمن  یبوخ  ناهارمه  اما 
رد یصخش ، یگدنز  رد  ششخبتایح ، میلاعت  نآ و  هب  ندرک  لمع  رتهب  مالـسا ، نتخانـش  رتهب  اب  هارمه  تسا  مزال  دینک ، ادیپ  ياهدنزرا 

، هدـننکلمع ةدـنیوگ  کی  هک  دـینادیم  دـیایب . مشچ  هب  ناـمزاس  لـخاد  یعاـمتجا  طـباور  ناـمزاس و  رد  صوصخب  راـتفر و  رد  راـتفگ ،
دشاب هتشاد  راتفگ  اب  گنهامه  رادرک  لمع و  مان  هب  ياهناوتـشپ  راتفگ ، یتقو  هک  دینادیم  دنیـشنیم . لد  رب  دزیخیمرب و  لد  زا  شراتفگ 

، هار نیا  رد  تشاد . دیهاوخن  هدهع  رب  لالدتـسا  ثحب و  رج و  يارب  يدایز  تمحز  امـش  هک  دوشیم  ناسآ  نارگید  يارب  شلوبق  ردـقنآ 
رگا مینک . هارمه  لـمع  اـب  ار  لوق  ملع و  لوا ، ياهمدـق  ناـمه  زا  دـییایب  هک  تسا  هدوب  نیا  ناتـسود  زا  نم  شهاوخ  شرافـس و  هراوـمه 

ارچ میـشابن ؟ دنمهرهب  رتشیب  یگدـنز  رد  بوخ  زیچ  نیا  زا  نامدوخ  ارچ  مینکیم ، توعد  نآ  هب  ار  هناگیب  ام  هک  تسا  یبوخ  زیچ  مالـسا 
کی تروص  هب  دـناوتب  ام  ِدوجوم  تداعـس  نآ  دـعب  میـشاب و  دنمتداعـس  مه  نامدوخ  ات  مینکن  یگدـنز  مالـسا  نیا  قبطرب  رتشیب  نامدوخ 
لقن هیلع ـ  همالـس  هللا و  تاولـص  مرکا ـ  ربـمغیپ  زا  هکنیا  دـنک ؟ بذـج  مالـسا  يوـس  هب  ار  نارگید  ورینرپ ، سیطاـنغم  هدـنریگ و  ۀـبذاج 
يوس هب  ناتراتفگ  لاوقا و  ۀلیـسو  هب  ار  اهنآ  هکنآ  زا  شیپ  دـیناوخب ، مالـسا  هب  ناتراتفر  لاـمعا و  قیرط  زا  ار  مدرم  : » دومرف هک  دوشیم 

هک یکلـسم  قبطرب  ار  شدوخ  يزاسدوخ ، ۀـلحرم  رد  دـناوتن  هک  ياهدـننکتوعد  هکنیا  يارب  تسا . نشور  شزمر  دـینک » توعد  مالـسا 
. دراذگب قیمع  نیشنلد و  يرثا  نارگید  رد  شراتفگ  دناوتیم  هنوگچ  دزاسب  دنکیم  یگدنز 

هدامآ لقاال  ای  دـناهتفرگ  میمـصت  هک  ینارهاوخ  ناردارب و  ناناوج ، يارب  دـشاب  یهاگهانپ  امـش  نامزاس  هک  تسا  نیا  مود  مدـق  نیارباـنب 
لامک اب  امـش  هب  نم  تشاد . دهاوخ  ار  شدوخ  صاخ  ۀبذاج  یگدنـشخرد و  يدحاو  نینچ  دعب  دـننک و  یگدـنز  مالـسا  قبطرب  دـناهدش 
لحم ۀـیهت  يارب  مدوب  لیام  رایـسب  یتح  درک . میهاوخ  يراکمه  امـش  اـب  هار  نیا  رد  دـیآرب  اـم  تسد  زا  هچنآ  هک  مهدیم  لوق  تحارص 
مامتان زونه  گروبماه  دجـسم  نامتخاس  فسأت  لامک  اب  دیاهدینـش  هک  روطنامه  نکیل  دـیآ ، لمع  هب  یمادـقا  امـش  ناـمزاس  يارب  یتباـث 

قیدـصت مینک و  مامت  ار  نامتخاس  نیا  میناوتب  ام  ات  تسا  مزال  رتشیب  يردـق  یتح  اـی  یـسیلگنا  ةریل  رازه  هاـجنپ  دودـح  رد  یغلبم  تسا و 
میناوتیمن دشاب  هتـشاد  یلام  هجوت  لباق  ۀیامرـس  هب  جایتحا  هک  يرگید  راک  چـیه  هب  مینک ، مامت  ار  اجنیا  ام  هکنیا  زا  لبق  زاب  هک  دـینکیم 

يروطهب تسا . يواسم  نم  يارب  رگید ، ياهاج  ندنل و  گروبماه و  نامتخاس ، ندوب  مامتان  ینعی  هلئـسم  نیا  زا  رظنفرـص  مینزب . تسد 
هب یتباث  هاگیاپ  مینک و  هدافتـسا  یلام  ناکما  نیا  زا  تسا  بوخ  اجک  رد  هک  دـشیم  لاؤس  نم  زا  دوب و  مرایتخا  رد  یلام  ناـکما  رگا  هک 

ناشتاقالم نونکات  هک  امش  ناگدنیامن  رد  نم  صوصخب  مدرکیم . داهنشیپ  ار  نآ  هباشم  ياهرهش  ای  ندنل  زیچ  ره  زا  لبق  میروایب ، دوجو 
. ماهدرک ادیپ  یصاخ  یبلق  ۀقالع  راک  هورگ و  هب  ًادج  هک  ماهدید  تیمیمص  افص و  ردقنآ  ماهدرک 

اپورا رد  نایوجشناد  یمالسا  ياهنمجنا  www.Ghaemiyeh.comهیداحتا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 72زکرم  هحفص 63 

http://www.ghaemiyeh.com


ياقآ رگید  ناتـسود  نینچمه  دربیم و  رـس  هب  نیرحب  رد  کنیا  ًارهاـظ  هک  باهـش  رفعج  سدـنهم  ياـقآ  اـم ، زیزع  تسود  ریخب ، شداـی 
هک دادیم  ناشن  دوب و  روآحور  شخبتذـل و  رایـسب  نم  يارب  اهنیا  ۀـمه  رادـید  دـندمآ ، اجنیا  هب  هک  یمتاح  ياقآ  ءاجر و  نسحدّـمحم 

ۀمه دشاب و  لماکت  هب  ور  نوزفازور و  اههرهب  نیا  مراودیما  دیراد . اههرهب  یمالسا  يافـص  زا  یتسار  هب  دیتسه  مه  رود  اجنآ  هک  یهورگ 
توعد اهیکین  هار  رد  هقباـسم  هب  ار  اـم  ۀـمه  میرک  نآرق  هک  دـیریگ  یـشیپ  رگیدـکی  رب  هار  نیا  رد  دیـشاب و  رتهب  يرگید  زا  یکی  اـمش 

ِیف ْمُکَُوْلبَِیل  نَِکلَو  ًةَدِحاو  ًۀَّمُأ  ْمُکَلَعََجل  ُهَّللا  َءآَش  َْولَو  اًجاَْهنِم  َو  ًۀَعْرِـش  ْمُْکنِم  اَْنلَعَج  ٍّلُِکل  دـیوگیم ...« : ۀیآ 48  هدئام ، ةروس  رد  دـنکیم و 
ررقم ینیئآ  شور و  هار و  امـش  هورگ  ره  يارب  « » َنوُِفلَتَْخت ِهِیف  ُْمْتنُک  اَِـمب  ِبَُـنیَف  مُُکئّ اًـعیِمَج  ْمُکُعِجْرَم  ِهَّللا  َیلِإ  ِتاْریَْخلا  ْاوُِقبَتْـساَف  مکئتاء  آَـم 

، نوگانوگ ياهنیئآ  اههار و  امـش  نایم  نکل  تخاسیم و  مهارف  نیئآ  کی  اب  ياهعماـج  هار  نآ  زا  مه  تساوخیم  ادـخ  رگا  میاهدرک و 
يدروخرب ناتیاهدروخرب  یبلس ، یفنم و  دروخرب  عون  ره  ياج  هب  نیاربانب  دیامزایب . هدرک  تیانع  امـش  هب  هچنآ  رد  ار  امـش  ات  دروآ  دیدپ 

زور رد  هک  تسوا  تسادـخ و  يوس  هب  امـش  ۀـمه  تشگزاب  هک  دـیراذگب  هقباسم  رگیدـکی  اـب  اـهیکین  هار  رد  دـشاب . یباـجیا  یتاـبثا و 
رد تساجک و  تسیچ و  شاهشیر  دیدوبن  رکفمه  رگیدکی  اب  دـیتشاد و  فالتخا  شاهرابرد  هچنآ  هک  داد  دـهاوخ  ربخ  امـش  هب  زیخاتـسر 

»؟ تسا مادک  لطاب  مادک و  قح  نایم ، نیا 
ةدش تیبرت  ردص  ِناناملسم  امش ، ناینیشیپ  ناگتشذگ و  فالـسا ، دهاوخیم و  اهیکین  هار  رد  رگـشالت  ِناملـسم  مالـسا ، زیزع ، ناتـسود 

رگیدکی اب  اهیکین  هار  رد  دندوب و  هدـش  تیبرت  نینچ  نیا  یتسار  هب  هک  دـندوب  یمدرم  نوقباسلا ، َنوقباسلا  نیلوا ، ياههورگ  نآ  ربمغیپ ،
ۀعماج نتخاس  هب  دـنک و  کـیدزن  مالـسا  ياهفدـه  هب  ار  دوخ  دـناوتیم  رتهب  رتدوز و  کیمادـک  هک  دـندربیم  تذـل  دنتـشاد . هقباـسم 

. دنک کمک  رتشیب  یمالسا 
دوش و رتشیب  زور  ره  رگید ، ياهاج  اپورا و  رد  ناترگید  لاعف  ِنارهاوخ  ناردارب و  اب  ناتدنویپ  دیشاب و  قفوم  ناتدوخ  شالت  رد  مراودیما 

. دینک هدافتسا  رتشیب  رگیدمه  براجت  زا  دیسانشب و  رتشیب  ار  رگیدکی 
راودیما نآ  راک  هب  ناوتیم  هک  تسا  هدمآ  رد  یهورگ  تروص  هب  اپورا ، رد  ناملـسم  نایوجـشناد  ۀیداحتا  نابزیـسراف  هورگ  هّللادـمحب 

اهنآ رگید  رکفمه  ماگمه و  ناتـسود  يارب  براجت ، نیا  کش  نودـب  هک  تشاد  دـهاوخ  یبراجت  شتیلاعف  ِعیـسو  ًاتبـسن  ةریاد  رد  دوب و 
. دیوشب کیدزن  رگیدکی  اب  دندنمزاین . براجت  نیا  هب  ناتناتـسود  هک  دیراد  یبراجت  دوخ  راک  رد  ًامتح  زین  امـش  نینچمه  تسا . دـنمدوس 

عیسو نادیم  نآ  رب  هوالع  دناهدش . راک  هب  تسد  مه  اکیرمآ  رد  ناتناتسود  دینک . یعاسم  کیرشت  دیهدب . لیکـشت  یمالـسا  دحاو  يورین 
، هتبلا دنکب . تیلاعف  دهاوخیم  مه  اجنآ  نابزیسراف  هورگ  دناهتـشاد ، تیلاعف  اداناک  اکیرمآ و  رد  ناملـسم  نایوجـشناد  ۀیداحتا  هک  یلبق 

گرزب ۀعماج  ۀمه  هب  قلعتم  ار  دوخ  تساهناملسم و  ۀمه  هب  قلعتم  تسین ، اهنابزیسراف  صوصخم  گروبماه ، یمالسا  زکرم  دینادیم 
. دنادیم یمالسا 

یمالسا زکرم  ياههدیا  اب  ار  شراک  تسا  هتـسناوت  هورگ  نیا  هک  تسا  نیا  يارب  منکیم  تبحـص  رتشیب  نابزیـسراف  هورگ  زا  نم  هکنیا 
یناردارب ییاقیرفآ ، یناتسکاپ ، برع ، ناملسم  ناردارب  ناتسود و  اب  مطابترا  هک  متخبشوخ  رایسب  نم  هنرگو  دنکب  رتگنهامه  گروبماه 

نآ ۀـناشن  میاهتـشاد و  ییاهيراکمه  اهيرکفمه و  رگیدـکی  اب  هراومه  تسا و  کیدزن  هناتـسود و  رایـسب  رگید  ياـهروشک  هیکرت و  زا 
هب هتشذگ  لاس  رد  یتح  منکیم و  تکرـش  هقالع  لامک  اب  اپورا ، رد  ناملـسم  نایوجـشناد  ۀیداحتا  ةرگنک  رد  لاس  ره  هک  تسا  نیا  مه ،
رد ناتـسود  اب  ًادعب  ماهدرک و  داریا  یثحب  ینارنخـس و  اجنآ  ناتـسود  توعد  هب  لاح  ره  رد  مدرک و  تکرـش  زور  هس  ره  زور ، کی  ياج 

یمالـسا زکرم  هب  لمع ، رکف و  ةویـش  رظن  زا  نایم ، نیا  رد  نابزیـسراف  هورگ  یلو  ماهتـشاد  يراـکمه  يرکفمه و  اـهشواک ، اـهثحب و 
هار هک  منکیم  سح  رگید ، ياهیاپ  چیه  رب  هن  ندوب و  نابزیـسراف  ۀیاپ  رب  هن  هیاپ ، نیا  رب  دوخهبدوخ  تسا و  هدـش  رتکیدزن  گروبماه 

. دوشیم رتراومه  رتزاب و  زورهبزور  هورگ  نیا  گروبماه و  یمالسا  زکرم  نیب  رتشیب ، يراکمه 
نیا شخبرمث  جـیاتن  هب  یمالـسا  ۀـعماج  ةدـنیآ  هک  دـینادب  دیـشاب و  قـفوم  دـیراد  هک  یـشالت  هار و  رد  مه ، ناتـسود  امـش  هک  مراودـیما 
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. دراد ناوارف  یگتسب  امش  یناگمه  ياهشالت 
یتالکشم زا  ار  ام  یمالسا  ۀعماج  رود ، ياهنامز  رد  ولو  دناوتب  دشاب و  یمالسا  دنمدوس  تکرح  کی  ۀیالط  هعیلط و  امـش  راک  مراودیما 

یـشالت دینک ؛ شالت  رگا  اما  دـیراد  شیپ  رد  يدایز  ياهيراومهان  هار ، نیا  رد  هک  دـینادب  دزاس . اهر  تسوا  نابیرگ  هب  تسد  زورما  هک 
دننک يرگشالت  ام  هار  رد  هک  ییاهنآ  « » نینسحملا عمل  هللا  نا  انلبـس و  مهنیدهنل  انیف  اودهاج  نیذلاو   » هک تسامـش  نابیتشپ  ادخ  صلاخ ،

.« تسا ناراکوکین  روای  رای و  ادخ  مییامنیم و  نانآ  هب  ار  دوخ  ياههار 
داب . امش  رادهگن  ادخ  امش و  ۀمه  رب  نم  مرگ  مالس 

هیامن

اهتیلم صاخشا ،
33 ، 28 ینیمخ 10 ، هللاتیآ 

167 ، 165 ، 159 ، 102 ، 83 ، 78 یناملآ 27 ،
 33 (ع ) قداص رفعج  ماما  هللادبع ـ  وبا 

رذوبا 116
ءالعیوبا 134

 165 ، 158 ، 96 ییاپورا 10 ،
ییاقیرفآ 174 

یناغفا 158
 168 ، 161 ، 135 ، 116 (ع ) یلع ماما 

ریطخ 146  نیزرب ، ریما 
172 ، 165 ، 28 یسیلگنا 27 ،

43 یناتسکاپ 39 ،

166 ، 164 ، 160 ، 121 ، 69 ، 63 ، 62 ، 51 ، 36 ، 32 ، 23 ، 16 (ص ) دمحم ترضح  مرکا ـ  ربمغیپ 

یمتاح 172
یبیبح 126

يدنبرد 100 
172 ، 164 نسحدمحم 155 ، اجر ،

ینالیگ 71 یلاعدیشر 
167 (س ) ارهز

ینادرس 90
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76 ، 71 ، 70 زارفرس 67 ،
صاقو 69  یبا  نبا  دعس 

ناملس 116 
73 يدابآدسا 71 ، نیدلالامج  دیس 

 86 بطق 85 ، دیس 

120 ، 103 ، 101 ، 89 ، 75 یتشهبینیسح 66 ، دمحم ، دیس 

یناقلاط 72 دومحم ، دیس 
رفعج 172 باهش ،

114 ، 112 ییابطابط 64 ،

 174 ، 166 ، 103 100 ـ برع 66 ،
 168 ، 167 س )  ) همطاف
76 ، 71 ، 66 یحتف 65 ،

 114 میهاربادمحم 112 ، شهورف ،

36 بوقعی 33 ، نبدمحم  ینیلک ،
يدروام 134 

 147 دمحم 90 ، يرتسبش ، دهتجم 
دوعسم 71ـ75

نیعم 146
 114 باّون 112 ،

يدنه 158

اهرهش اهروشک و 
 143 نخآ 93 ،

 169 ، 165 ، 156 ، 155 ، 137 ، 87 ناملآ 28 ،

174 ، 68 ، 18 اکیرمآ 17 ،
اراکنآ 31 
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142 شیرتا 116 ،
 82 ندرا 66 ،

،140 ، 126 ، 114 ، 109 ، 108 ، 103 ، 98 ، 96 ، 79 ، 78 ، 47 ، 45 ، 44 ، 43 ، 42 ، 40 ، 35 ، 31 ، 29 ، 24 ، 23 ، 21 ، 18 ، 17 ، 11 اپورا 10 ،
173 ، 169 ، 164 ، 160 ، 158 ، 153 ، 147

ریمزا 31 
 100  ، 84 لیئارسا 83 ، 

هدوه 169 نیاتشا 
يزنودنا 30

169 ناتسلگنا 164 ،

 161 ، 147 ، 100 ، 82 ، 72 ، 70 ، 31 ، 30 ، 10 ناریا 9 ،

142 كوربسنیا 116 ،
نیرحب 172

نیلرب 
ایناتیرب

168 سیراپ 167 ،
ناتسکاپ 30

174 ، 43 ، 31 هیکرت 30 ،
ریرت 142 
نارهت 70 

نیچ
63 زاجح 62 ،

بلح 30
هریح 33

31 قشمد 30 ،
31 هیروس 30 ،
31 زاریش 30 ،
84 قارع 30 ،

141 ، 84 ، 71 ، 66 نیطسلف 10 ،
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اداناک 174
ندنل 172

رصم 30 
129 ، 69 ، 63 هکم 62 ،

خینوم 142 
،150 ، 147 ، 145 ، 138 ، 124 102ـ109 ، 94ـ99 ، ، 92 ، 89 ، 87 ، 85 78ـ81 ، ، 71 ، 70 ، 60 52ـ55 ، ، 49 ، 29 ، 11 ، 10 ، 6 گروبماه 5 ،

174 ، 172 ، 170 ، 169

169 ، 155 ، 142 ، 93 رفوناه 81 ،
نادمه 30

گروبسترو 142
157 نیو 142 ،

دلفرک 137

اهنامیپ اهنمجنا ، اههورگ ،
اپورا رد  نایوجشناد  یمالسا  ياهنمجنا  هیداحتا 

148 ُْزُما 9ـ103 ،
17 یمالسا 9ـ11 ، نمجنا 

گروبماه 70 یمالسا  نمجنا 
102 ، 101 وزمیا 99 ،

لوضفلافلح 63

هیمالسالا 32  بهاذملانیب  بیرقتلاراد 

نخآ ناملسم  ناناوج  نامزاس 
148 ، 141 حتفلا 66 ،

99 نویساردف 37 ،
148 ، 141 ، 99 نویساردفنک 10 ،

اپورا 174 رد  ناملسم  نایوجشناد  ۀیداحتا  ةرگنک 
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بتاکم بهاذم و  نایدا ، مان 

33 يرشع ) انثا   ) هیرشع ینثا 
( تاحفصرثکا رد   ) مالسا

يرعشا 31
هیماما 33

يرفعج 31
یلبنح 31
یفنح 31
يدیز 31

تسیلایسوس 91
یعفاش 31

166 ، 134 ، 133 ، 102 ، 33 یعیش )  ) هعیش
مسینومک 91

مسیلایرتام 91
یکلام 31

تیحیسم 122
31 یلزتعم )  ) هلزتعم
39 مزیلانویسان 38 ،

دوهی 84
تسیلاتیپاک
اهباتک

ءالعیوبا 134 هیناطلسلا  ماکحا 

يدروام 134  هیناطلسلا ، ماکحا 
یفاک 33  لوصا 

اکیناتیرب 84 فراعملاةرئاد 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

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

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
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ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 
دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 

راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 
رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 

هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 
نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )

. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 
هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 

فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 
. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،

هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها
هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
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www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25

ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 

لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

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

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

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

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

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

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

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

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

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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