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کیتکلاید لوصا  یمالسا و  هفسلف 

باتک تاصخشم 

 - 1308 رفعج ، يزیربت  یناحبس  هسانشرس : 
. یناحبس رفعج  شراگن  کیتکلاید / لوصا  یمالسا و  هفسلف  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

[. 13  ] دیما مق : رشن :  تاصخشم 
334 ص. يرهاظ :  تاصخشم 

لایر  165 کباش : 
. سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 

مسیلایرتام مالسا و  عوضوم : 
مالسا هفسلف و  عوضوم : 

BP232/2/س25ف8 1300ي هرگنک :  يدنب  هدر 
297/4814 ییوید :  يدنب  هدر 

1073507 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

لّوا پاچ  همدقم 

لّوا پاچ  همدقم  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
روسناسو يرظن  گنت  تیدودحم و  عون  ره  ،و  دش هدوشگ  تاعوبطم  ياپ  تسد و  زا  ریجنز  لغ و  هک  ناریا ، زیزع  روشک  يدازآ  راهب  رد 

دیاقع نتشاد  اب  روشک  ناگدنسیون  نارکفتم و  يدازآ ـ  لصف  نیا  رد  تفر ـ  نایم  زا  یـسایس  یفـسلف و  یملع و  بتاکم  راکفا و  رـشن  رد 
نایلاس هک  یلـسن  دـنیامنب ، یفرعم  یناریا  ون  لسن  هب  نایب  ملق و  قیرط  زا  ار  دوخ  دـیاقع  راـکفا و  لـماک ، يدازآ  اـب  دنتـسناوت  نوگاـنوگ ،

رد دشاب . روشک  رد  برغ ، مزیلایرپما  عفانم  ظفاح  هک  دـناوخب  ار  یباتک  ایو  دـهد  ارف  شوگ  یتاغیلبت  هب  ًابلاغ  هک  دوب  هدرک  تداع  يزارد 
دُعب دـنا . هداهن  ناوج  لسن  رایتخا  رد  یناوارف  تایرـشن  هتخادرپ و  سکرام  راکفا  رـشن  هب  ناگدنـسیون ، ناـمجرتم و  زا  یهورگ  ناـیم  نیا 

هک یلاح  رد  دـنک ، یمن  زواجت  تسا  لگه »  » یناملآ فوسلیف  راگدای  هک  کیت  کلاید  لوصا  ماـن  هب  لـصا  راـهچ  زا  سکراـم ، یفـسلف 
دروم  نیا  رد  هک  يا  هدرتسگ  داعبا  اب  یمالسا  عیسوو  یّنغ  هفسلف  زا  هک  نانآ  تسین . لوصا  نیا  راذگ  هیاپ  رکتبم و  زین  لگه  دوخ 

هحفص  6 ------------------ 
نیا رد  تسا . هتفرگر  ارق  يداّقن  دروم  یملع ، قیقد و  رایـسب  تروص  هب  یمالـسا  هفـسلف  رد  لوصا  نیا  مامت  هک  دنناد  یم  دـنهاگآ ، دراد 

لصا راهچ  نیا  دروم  رد  یمالسا  هفـسالف  يارآ  کیت و  کلاید  لوصا  نایم  يا  هسیاقم  ددرگ ، یم  یمارگ  ناگدنناوخ  میدقت  هک  باتک 
رد هک  دور  یم  راظتنا  و  ددرگ ، یم  میدـقت  هفـسلف  نارگـشهوژپ  هژیو  هب  لامک  لـضف و  باـبرا  هب  لـصف  یـس  تروص  هب  هتفرگ و  ماـجنا 

يرگید رب  بتکم  ود  زا  یکی  يرترب  ات  تسا  یقیبطت  تروص  هب  شراگن  شور  دریگ . رارق  هجوت  دروم  یملع ، لفاحم  یـشزومآ و  زکارم 
یناحبس 20/3/1358  رفعج  ددرگ . نشور 

------------------

مود پاچ  همدقم 
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مود پاچ  همدقم  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  هحفص   7
نیا لوصا  راکـشآ  داضت  تریاغم و  هکلب  دوبن ، راظتنا  زا  رود  هبقرتم و  ریغ  نادنچ  يرما  نارظن  بحاص  دید  زا  مسینومک ، ماظن  یـشاپورف 

زا ماهلا  اـب  مسینومک ، ماـظن  . 1 اریز : داد . یم  ربخ  يراوگان ! هدـنیآ  نینچ  عوقو  زا  شیپاـشیپ  رـشب ، يرطف  ياـهزاین  اهتـساوخ و  اـب  ماـظن ،
عبط و فالخ  رب  ًاملـسم  لصا ، نیا  هک  نآ  لاح  دوب . راوتـسا  زاین » رادقم  هب  تشادرب  ناوت ، هزادـنا  هب  راک   » لصا رب  سکرام ، ياه  هزومآ 
زا ناوت  دح  رـس  ات  و  دنهد ، یم  هفولع  يو  هب  زاین  رادقم  هب  هک  هدـش  ظوحلم  یناویح  ناسنا  ییوگ  نآ ، ساسا  رب  هچ  تساهناسنا ، ترطف 

. داد رارق  تاـناویح  فیدر  رد  ار  يو  ناوت  یمن  زگره  تسا و  راـتخم  هاـگآ و  دوجوم  کـی  ناـسنا  هک  یتروص  رد  دنـشک ! یم  راـک  يو 
ار رتهبو  رتشیب  دیلوت  يارب  شالت  هزیگنا  و  دشک ، یم  رکفتم  هغبان و  دارفا  رد  ار  راکتبا  عادـبا و  حور  دروخرب ، هنوگ  نیا  هک  تسا  یهیدـب 

دراد یهجو  هچ  میرادروخرب ، یناسکی  تاناکما  ایازم و  زا  نارگید  اب  هک  لاح  دـنیوگ : یم  دوخ  اب  هچ ، دزاس . یم  دوباـن  نیریاـس  رد  زین 
يارب  رورم  هب  مسیسکرام ، لوصا  رد  نابلط  رظن  دیدجت  يور ، نیا  زا  میهد !؟ ماجنا  ار  يرتشیب  یلمع  ای  يرکف  شالت  هک 

هحفص  8 ------------------ 
فالتخا يرما  دوخ  بتکم ، نیا  ملـسم  لوصا  زا  یکی  اب  تفلاخم  زا  هتـشذگ  هک  دـندش  لـئاق  ییاـیازم  اهتیـصوصخ و  غباون  ناـعرتخم و 

يدرف ره  هدوب و  يرطف  لصا  کی  تیکلام ، هکیلاح  رد  تسا ، راوتـسا  تیکلام  ياـغلا  ساـسا  رب  مسینومک  . 2 دوب . اوراـن  ضیعبت  زیگنا و 
یم اـیرد  فارطا  اـی  لـگنج  رد  تقلخ  زاـغآ  رد  هک  مه  ییاـهناسنا  یتح  دـناد . یم  شیوخ  یعیبط  ياهدـمآرد  کـلام  ار  دوخ  هرطفلاـب 
زین يوروش  داحتا  میژر  رد  ًاعبط  دندرمـش . یم  نارگید  زا  قحا  یلوا و  ار  دوخ  شیوخ ، نیچتـسد  اـی  راکـش  لوصحم  هب  تبـسن  دنتـسیز 

، نوگانوگ عاونا  هب  تیکلام  میـسقت  اب  نابلط  رظن  دـیدجت  يور  نیا  زا  دوبن و  ریذـپ  ناـکما  نآ ، قلطم  یلک و  تروص  هب  تیکلاـم  ياـغلا 
شخب تیکلام  ًالباقتم  هدرک و  بیوصت  ار  یگدـنز )  يرورـض  مزاول  رگید  کنیع و  اصع و  هناـخ و  شرف و  رب   ) دارفا یـصخش  تیکلاـم 

يزرواشک و شخب  رد  دـیلوت  حطـس  دـش  ببـس  رما  نیا  دوخ  هک  دندرمـش ، یغلم  ار  یگدـنز ) زاـین  زا  نوزفا  ياهدـمآردرب   ) یـصوصخ
نازرواشک دوخ  هب  ار  یـشخب  ، هدرک میـسقت  یـصوصخ  یتلود و  مسق  ود  هب  ار  اـهنیمز  ناـبلط  رظن  دـیدجت  نینچمه ، دـیآ . نییاـپ  تعنص 

راک هک  دش  ببـس  زین  رما  نیا  دشاب و  تلود  صوصخم  یتلود ، ياهنیمز  دمآرد  یلو  نازرواشک  دوخ  زا  نآ  دـمآرد  ات  دـندرک  راذـگاو 
زین ار  نز  لاوما ، رد  كارتشا  زا  هتشذگ  مسیـسکرام ، . 3 دشاب . هتـشاد  ربارب  دنچ  يدـمآرد  لصاح و  دوخ ، هب  طوبرم  شخب  رد  زرواشک 

تابصعتو یسنج  تادیقت  تریغ و  نوچ  یتالوقم : هک  بلطم  نیا  ياقلاابو  تشادنپ  یم  ناگمه  تسد  رد  ماع  یعاتم  كرتشم و  ییالاک 
یپ رد  نآ ، لاثما  و  دازآ !» قشع   » نوچ ینیوانع  تحت  تسا ، یصوصخ ! تیکلام  يراد و  هیامرس  ماظن  یناورو  ینهذ  تابوسر  یـسومان ،

نیا  اّما  دوب . رشب  یگدنز  نتم  زا  فافع  ایح و  رصنع  فذح 
هحفص  9 ------------------ 

دندش راچان  رما  لیاوا  نامه  زا  مسینومک  نارـس  هک  دوب  رایـسب ـ  دـسافم  داجیا  هیام  نآ  يارجا  و  ترطف ـ  فالخ  هدـننز و  نانچنآ  لصا ،
ینورد ياه  هتساوخ  ترطف و  فالخ  رکذلا ، قوف  تاهج  زا  اهنت  هن  مسینومک ، ماظن  . 4 دنزرون ! يرارصا  نآ  يورو  دنریگب  هدیدان  ار  نآ 

عبط اـب  هدوهیب  يا  هعزاـنم  هضراـعم و  زین  یبلط ، تیونعمو  ییوجادـخ  هزیرغ  بهذـم و  اـب  هزراـبم  ثیح  زا  هکلب  درک ، یم  لـمع  اـهناسنا 
تـسناوتن ، تشاد دوخ  هناوتـشپ  زین  ار  شتآ »  » و نهآ »  » هک ماظن ، نآ  هلاس   77 تاغیلبت »  » جوم میدید  هکنانچ  تشاد و  اهناسنا  يوجادـخ 

رد ضقانت  دیـشاپ . ورف  مه  زا  هک  دوب  مسینومک  ماظن  نیا  ًاتیاهن  دـنازوسب و  روشک  نآ  ياه  هدوت  داـهن  رد  ار  نید  ادـخ و  هب  داـقتعا  هشیر 
لوصا یتسردان  زا  يرگید  هناشن  دوخ  هعماج ، نییاپ  يداع و  تاـقبط  اـب  اـهلاشرام  لاـثما  ناـیم  یگدـنز  تاـناکما  هاـفر و  زا  يدـنم  هرهب 
ًاناـیحا اهیتخبدـبو و  دوب ، بزح  هیاـپ  دـنلب  تاـماقمو  مسینومک  نارـس  نآ  زا  ییاذـک  ياـهخاکو  هفرم  یگدـنز  ییوـگ  دوـب . مسیـسکرام 
يرتشیب جوا  زور  هب  زور  اهیتیاضران  اهیناماسبان و ... اهیریگ ، هوشر  اهسالتخا ، هک  دش  ببس  نآ  ریاظن  للع و  نیا  اه ! هدوت  نآ  زا  اهیراکیب 

ورملق رد  حالطـصا  هب  یلوا  هک  یبرغ ـ  یقرـش و  نیلرب  نایم  کچوک  يا  هسیاقم  دریذـپ . یتسـس  نوزفا  زور  روط  هب  ماظن  ناـکرا  دریگ و 
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لاغـشا لوط  رد  دوب . دـناوت  تاکن  یـسب  يایوگ  دـش ـ  یم  هتخانـش  يراد  هیامرـس  هاگودرا  وزج  یمود  و  تشاد ، رارق  مسیلایـسوس  ماـظن 
رد زج  بلطم ، نیا  سکع  هـک  یلاـحرد  دـنزیرگن ، یبرغ  نـیلرب  هـب  روـشک  نـیا  زا  یهورگ  هـک  دوـبن  يزور  خرـس  شترا  طـسوت  نـیلرب 

برغ  هب  هک  دوب  قرش  تمس  زا  تیعمج  جوم  تخیر ، ورف  نیلرب  روهشم  راوید  هک  ینامز  دشن ! هدید  یقرش  نیلرب  ناسوساج 
هحفص  10 ------------------ 

تسینومک بزح  هسیئر  تئیه  ردص  ) فچابروگ هب  هرس ) سدق   ) ینیمخ ماما  ناریا ،  یمالـسا  بالقنا  ربهر  یخیرات  همان  دش . روآ  موجه 
رابتعا دـقاف  هدوسرف و  هنهک و  يژولوئدـیا  کی  و  درک » وجتـسج  اـه  هزوم  رد  دـیاب  ار  مسیـسکرام  سپ ، نیا  زا  » هک نیا  رب  ینبم  يوروش )

هتـسکش يادص  هک  دوب  يدرمگرزب  هدش  باسحو  هناهاگآ  ینیب  شیپ  هکلب  دوبن ، هناربمایپ  ییوگ  بیغ  کی  ّتیمها ـ  نیع  رد  تشاگن ـ ،
. داد یم  رادشه  شیپاشیپ  هنازوسلد  دینـش و  یم  نآ  قربو  قرز  رپ  هدرک و  كزب  هرهچ  يارو  زا  ار ، ماظن  نآ  هدیـسوپ  ياهناوختـسا  ندش 
برغ و ناراوخناهج  اب  نآ  ریذپان  شزاس  زیتس  و  يولهپ ، حلـسم  نادند  نب  ات  هتـسباو و  میژر  رب  یمالـسا  ریبک  بالقنا  يزوریپ  هک ، نانچ 
! اهتلم قیمحت  يارب  ناراد  هیامرـس  تسد  تلآ  و  اه !» هدوت  نویفا   » ار نید  هک  دوب  سکرام  لراک  نخـس  نیا  رب  ینـالطب  طـخ  دوخ  قرش ،
، یمالسا ناریا  رد  تسا ، نارگرامعتـسا  راکمه  تسدرو و  ناکیتاو ، اپورا ، رد  لثملا  یف  رگا  هک  دوب  نآ  زا  لفاغتم  ای  لفاغ  درمـش و  یم 

شیاریو اب  کنیا  هک  رضاح  باتک  تسا . نارگمتـسو  ناملاظ  يدوبان  و  اهناسنا ، تاجن  يدازآ و  يارب  مایق  لازی  عبنم ال  هعیـش ، تیناحور 
داـحتا رد  مسینومک  مچرپ  هک  یناـمز  ینعی  شیپ  لاـس  تسیب  دودـح  رد  راـب  نیتسخن  يارب  دوش ، یم  هدرپس  عبط  هماـخ  هب  ون  یتخادرپ  و 
میدقت هدمآرد و  فیلأت  هتشر  هب  دوب ، غاد  رایسب  نامروشک  يرگفنـشور  ياهطیحم  رد  نآ  ياهثحب  رازاب  ،و  زازتها رد  نآ  رامقا  يوروش و 

نیا یمالسا  هفسلف  رد  هک  دنبایرد  ًانمض  هدش و  انـشآ  کیت  کلاید  قطنم  لوصا  تاداریا  اهیتساک و  اب  هک  دیما  نادب  دیدرگ . ناوج  لسن 
رعاش : لوق  هب  و  تسا ، هتفرگ  رارق  یسررب  ثحب و  دروم  رتقیقد  رتهب و  ًالماک  یتروص  هب  لوصا 

درک یم  اـنمت  هناـگیب  ز  تـشاد ، دوـخ  هـچنآ  درک ***  یم  اــم  زا  مـج  ماــج  بـلط  لد  اــهلاس  هحفــص   11 ------------------ 
ریثأت تحت  هک  دندومن  فارتعا  دندرک  تمادـن  راهظا  هدـنادرگرب و  يور  بتکم  نیا  يراداوه  زا  ًادـعب  هک  یناسک  زا  یخرب  هناتخبـشوخ ،

يامیـس زا  هک  شیوخ ـ  یمـسر  ینارنخـس  رد  يربـط ، ناـسحا  ناریا ، هدوت  بزح  روهـشم  نیـسیروئت  یتـح  دـنا و  هتفرگ  رارق  باـتک  نیا 
تشگزاب ینشور و  هیام  هک  هدوب  يراثآ  هلمج  زا  بناجنیا  یمالک  یفسلف و  راثآ  هک  درک  حیرـصت  دش ـ  شخپ  ناریا  یمالـسا  يروهمج 

رظن زا  مسینوـمک  یـشاپورف  هک  دـنناد  یم  کـین  یگنهرف ، يرکف و  لـیاسم  زا  ناـهاگآ  دـیدرگ . یمالـسا  بـالقناو  مالـسا  نماد  هب  يو 
مه زونه  رانکو  هشوگ  رد  هدوبن و  بتکم  نیا  یفـسلف  يرکف  تاـبوسر  زا  ناـهذا  لـماک  يزاـسکاپ  ینعم  هب  ًاـموزل  یـسایس ، يداـصتقا و 

یمالـسا لیاسم  شـشوپ  رد  ار  نآ  ًانایحا  هتـشاد و  رارق  مسیـسکرام  ياه  هزومآ  ریثأت  تحت  میقتـسم ، ریغ  ای  میقتـسم  هک ، یناسک  دنتـسه 
مق یناحبس  رفعج  دبای . رشنو  عبط  رویز  ًاددجم  هزات ، یشیاریو  اب  زین ، رضاح  باتک  هک  دش  هدید  يرورض  تهج  نیا  زا  دنزاس  یم  حرطم 

 20/10/78 مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  هسسؤم   ـ
هحفص  13 هحفص ------------------   12 ------------------ 

میسانش زاب  یملع  لئاسم  زا  ار  یفسلف  لئاسم  لوا : لصف 

میسانش زاب  یملع  لئاسم  زا  ار  یفسلف  لئاسم 
قباطت و هیاس  رد  ات  تسا ، رگیدـکی  اـب  دوجوم  بتاـکم  ییوراـیور  مکح  رد  يا ،» هسیاـقم  ثحب   » زورما حالطـصا  هب  اـی  یقیبطت  شواـک 
زا تقیقح  تخانـش  يارب  اههار  نیرت  نئمطم  زا  یکی  یملع  شالت  نیا  و  ددرگ ، نشور  اهنآ  زا  کی  ره  فعـض  اـی  توق  طاـقن  هسیاـقم ،

لیلحت رد  مالسا ، ناهیقف  ًالثم  دوب . جیار  رایسب  شواک  ثحب و  هنوگ  نیا  یمالسا  ندمت  ناشخرد  نورق  رد  تسا . بارـس  زا  بآ  و  زاجم ،
یم یسررب  دقن و  هب  اهنآ  هرابرد  سپـسو  دندرک  یم  لقن  كرادم  رکذ  اب  ار  یمالـسا  یهقف  بهاذم  نایاوشیپ  دیاقع  ارآ و  یهقف ، لئاسم 
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ثحب و هک  يا  هتـشر  ره  رد  یمالـسا  ناـققحم  و  دراد ، جاور  يدـح  اـت  هعیـش  یملع  ياـه  هزوح  رد  شور  نیا  زین  نونکا  مه  دـنتخادرپ .
جیار زا  یکی  نراقم ،» هقف  : » یبرع حالطصا  هب  و  یقیبطت ،» هقف   » هک اجنآ  ات  دنراد  لماک  هجوت  فلاخم  دیاقع  ءارآ و  هب  دننک  یم  وگتفگ 

هک نآرق  هب  طوبرم  ياهثحب  رد  هدـنراگن  دراد ، اهثحب  زا  عون  نیا  هک  یتیمها  تلع  هب  تسا . یمالـسا  یملع  ياه  هزوح  رد  ثحاـبم  نیرت 
قیرط  زا  تسا  مالسا  یمارگ  ربمایپ  توبن  تلاسر و  ناهرب  تقیقح  رد 

هحفص  14 ------------------ 
هـسیاقم لیجناو  تاروت  اب  ار  نآرق  زا  شخب  نیا  نیماضم  نآرق ، صـصق  لیلحت  هیزجت و  رد  هدـش و  دراو  يا » هسیاـقم   » و یقیبطت »  » ثحب
روهظون ياهبتکم  هتشر  کی  اب  ام  یمالسا  هعماج  هک  زین  ینونک  ساسح  ههرب  رد  ( 1 .) تسا هتفرگ  هسیاقم  نیا  زا  یناشخرد  جیاتن  هدرک و 

دنشوک یم  هنایماعو  یحطس  ياهـشنیب  ابو  دنزاس  لزلزتم  ار  یمالـسا  لئاسمزا  يرایـسب  هیاپ  دنهاوخ  یم  هک  ییاهبتکم  تسا ، هدش  وربور 
مالسا نایم  يا  هسیاقمو  یقیبطت  ثحب  ناوج ، لسن  يرگنشور  يارب  هلیسو  نیرتهب  دننک ، بلج  دوخ  هب  ار  نازرواشکو  نارگراک  تیرثکا 

یم زین  نونکا  مه  هک  دنا  هدرک  يزیر  حرط  ار  یلوصا  هنوگچ  شیپ  اهنرق  زا  یمالسا  هفـسالف  هک  ددرگ  نشور  ات  تساهبتکم  هنوگ  نیا  و 
یمالسا هفسلف  نویهلا ، نایم  رد  صخاش  هفـسلف  هک  نیا  هب  هجوت  اب  دنک . يرادساپ  مامت ، تبالـص  اب  یمالـسا ، هدیقع  ياهرگنـس  زا  دناوت 

یشنیب ابو  دیآ ، نایم  هب  هفسلف  ود  نیا  نایم  يا  هسیاقم  هلاسر ، نیا  رد  رتهب  هچ  مسیسکرام ، هفسلف  زین  اهیدام  نایم  رد  جیار  هفـسلف  تسا و 
ساـسا رب  هک  تسا  زورما  جـیار  ياـه  هفـسلف  زا  یکی  سکراـم  هفـسلف  ددرگ . يرواد  بتکم  ود  ناـیم  بصعت ، عوـن  ره  زا  رود  قـیمع و 

ياهبتکم مامت  اب  روبزم ، لصا  هب  داقتعا  هیاپ  رب  مسیسکرام ، دشاب . یم  راوتـسا  تسا » يژرنا  هدام و  اب  يواسم  یتسه   » هک نیا  يرگیدام و 
زا يو  یفـسلف  بتکم  یلو  تسا ، رکفمه  دـنا ، هداد  ناـشن  ار  دوـخ  هتخیرگ  هتـسج و  نونکاـت  ناتـساب  ناـنوی  نارود  زا  هک  ناـهج  يداـم 
هک تسا  نآ  ندوب  یکیتکلاید »  » نامه یگژیو  نیا  دزاس . یم  زاتمم  يدام  ياهبتکم  رگید  زا  ار  نآ  هک  تسا  رادروخرب  یـصاخ  یگژیو 

رد 
------------------

دوش . هعجارم  ، 471 721 ـ تاحفص تلاسر ، ناهرب  باتک  هب   . 1
هحفص  15 ------------------ 

یهلا و هفـسلف  ياهیگژیو  نایب  هب  هک  نآ  زا  شیپ  دش . دهاوخ  نایب  نشور  يا  هنوگ  هب  نآ  ياهیگژیو  ای  یگژیو  باتک ، نیا  مراهچ  لصف 
تقیقح هراب  رد  هدرـشف  يا  هنوگ  هب  تسا  مزال  میزادرپب ، يدام  ياهبتکم  رگید  ناـیم  زا  سکراـم  هفـسلف  ياـهیگژیو  زین  يداـم و  هفـسلف 
لیاسم ینیب و  ناهج  عون  ود  نیا  نیب  زرم  ات  مینک  وگتفگ  ثحب و  یملع ، ینیب  ناهج  ملع و  اب  نآ  توافت  و  یفـسلف ، ینیب  ناهج  هفـسلف و 

؟ تسیچ هفسلف  . 1 ددرگ . نشورو  حضاو  کی ، ره  صخشم 
، تسا یتسه  دوجو و  هب  طوبرم  رتحیحـص ، رتهب و  يریبعت  هب  ای  ناسنا ، ناهج و  هب  طوبرم  نیناوق  نیرت  یلک  باب  رد  ثحب  دهعتم  هفـسلف ،

هرابرد دـناوت  یمن  شیوخ ، عوضوم  تیدودـحم  ظاحل  هب  یملع ، چـیه  هدوب و  نوریب  مولع  هدـهع  زا  اهنآ ، هرابرد  رظن  راـهظا  هک  ینیناوق 
یمن نآ ، ثحب  ورملق  ندوب  دودحم  تلع  هب  یملع ، چیه  هک  دراد  دوجو  یلئاسم  هتـشر  کی  ناسنا ، ینیب  ناهج  رد  دـنک . رظن  راهظا  اهنآ 

زا هتشر  نیا  هب  دناوت  یم  دراد ، هک  یعیـسوو  یلک  دید  رابتعا  هب  هک  تسا  هفـسلف  اهنت  دنک ، رظن  راهظا  ای  دریگب  میمـصت  نآ  هرابرد  دناوت 
ملع اهنآ ، زا  مادک  ره  هرابرد  شهوژپ  هک  دوش  یم  تفای  ینوگانوگ  تادوجوم  یتسه ، ناهج  رد  رتنـشور : ریبعت  هب  دیوگ . خـساپ  لئاسم 

هرابرد يژولویزیف » ، » نآ ینورد  ضراوع  هرابرد  یمیـش »  » هدام و يرهاظ  صاوخ  هراـبرد  کـیزیف » » ًـالثم دروآ : یم  دوجو  هب  ار  یـصاخ 
ملع ار  اهیرگـشواک  اهثحب و  هنوگ  نیا  دنک و  یم  ثحب  یناور  تایـصوصخ  هرابرد  يژولوکیـسب »  » و هدـنز ،  تادوجوم  مادـنا  راک  هویش 

دنمان . یم 
هحفص  16 ------------------ 
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هعماج يداصتقا ، یـسانش  هعماج  دننام : دشاب ، یم  نوگانوگ  ياه  هتـشر  يواح  هک  تسا  يا  هدرتسگ  عیـسو و  ملع  یـسانش ،» هعماج  » ملع
هب دوخ ، عوضوم  زا  رتارف  یماگ  دوخ ، ياهـشواک  رد  نماد ، خارف  ملع  نیا  فصولا  عم  یلو  یتیبرت و ... یـسانش  هعماج  یـسایس ، یـسانش 

یـسانشناور یموـمع ، یـسانشناور  دراد : یفلتخم  بعـش  یـسانش » هعماـج   » دـننام زین  یـسانشناور » . » دراد یمن  رب  یناـسنا ،» عـماوج   » ماـن
ـ  ملع نیا  عوضوم  زا  دوخ ، یسررب  ثحب و  رد  یسانشناور  چیه  لاح  نیع  رد  هریغ . تیریدم و  یـسانشناور  ناوج ، یـسانشناور  كدوک ،

، مولع ياه  هتشر  هیلک  لیصحت  اب  یتحو  یسانش ;» ءزج   » مولع زا  یملع  ره  ،و  تسا یسانش » لک  ، » هفسلف ددرگ . یمن  جراخ  ناسنا ـ  ناور 
زا یهاگآ  هچ ، تسا . یقاب  هفسلف  هب  ناسنا  زاین  و  دیآ ، یمن  تسد  هب  یفـسلف  ماکحا  زاب  زین  یمیـش ، کیزیف و  يژولویزیفو و  يژولویب  زا 

یگژیو ناهج ، عومجم  تسا  نکمم  اریز  دزاس ، یمن  زاین  یب  هعومجم  نیا  لک  ماکحا  هب  یهاگآ  زا  ار  ام  شنیرفآ  ناهج  يازجا  ماـکحا 
يازجا کت  کت  ییایمیـش و  لومرف  زا  یهاگآ  هکنانچمه  دشابن ، نآ  يازجا  زا  کی  چـیه  رد  یگژیو  نیا  هک  دـشاب  هتـشاد  یـصوصخم 
یهاگآ یتسه ، لصا  اـی  ناـهج  تخانـش  يارب  يورنیزا  دزاـس . یمن  زاـین  یب  بکرم  نآ  دوخ  صاـخ  رثا  یـسررب  زا  ار  اـم  لولحم ، کـی 

. تسا هفـسلف  هدـهع  رب  طقف  راک  نیا  و  دزاـس ، نشور  ار  یتسه  یلک  نیناوقو  دریگربرد  ار  ناـهج  یتسه و  ماـمت  هک  تسا  مزـال  یـصاخ 
تسا یلئاسم  هتشر  کی  ام  زادنا  مشچ  رد  یلو  میهد ، یم  رارق  ثحب  دروم  ار  ناهج  زا  یئزج  ًافرص  یملع ، ياهـشواک  رد  مینک : هصالخ 

ای  تبثم و  خساپ  هک 
هحفص  17 ------------------ 

، دنراد هک  یتیمومع  تیلک و  تلع  هب  لئاسم  نیا  دهد و  یم  لیکـشت  ار  ام  کیژولوئدـیا  يداقتعا و  لئاسم  زا  يرایـسب  هیاپ  اهنآ  هب  یفنم 
ینیب ناهج  عون  کی  لئاسم ، زا  عون  نیا  هرابرد  ثحب  تسین . اهنآ  هب  ییوگخـساپ  هب  رداق  مولع  زا  کیچیه  هدوبن و  حرطم  یملع  چیه  رد 
کی چیه  تسا و  یملع  ینیب  ناهج  ناهج ، تادوجوم  زا  دوجوم  کی  هب  طوبرم  ياهثحب  هک  یتروص  رد  تسا ، یفسلف  یـسانش  یتسه  ای 

زا ریغ  تسا و  هدام  اب  يواسم  یتسه  دوجو و  اـیآ  . 1 مینک : یم  هراشا  یلک  لئاسم  نیا  زا  یخرب  هب  دزاـس . یمن  زاـین  یب  يرگید  زا  ار  اـم 
راثآ زا  هدوبن و  يدام  رگید  یشخب  تسا و  يدام  نآ  زا  یـشخب  تسا : شخب  ود  رب  یتسه  هکنیا  ای  تسین ، يزیچ  ناهج  رد  يژرنا  هدام و 

ایآ . 4 دور ؟ یم  اجک  هب  هدمآ و  اجک  زا  ناهج  . 3 تیلولعم ؟) تیلع و  نوناق  ) دراد تلع  هب  زاین  يا  هدـیدپ  ره  ایآ  . 2 تسا ؟ هتساریپ  هدام 
رد تسا و  ابیز  عیدب و  یماظن  شنیرفآ  ماظن  ایآ  . 6 هن ؟ ای  تسه  یناکم  ناهج ، عومجم  يارب  ایآ  . 5 درادن ؟ ای  دراد ، رخآ  لوا و  ناهج ،
راب دش  مودعم  هک  يدوجومو  دوش ، یم  دوجوم  مودعم ، مودعم و  دوجوم ، ایآ  . 7 تسابیزان ؟ چوپ و  ای  درادن ، دوجو  یجک  یتشز و  نآ 

ياهراک ربارب  رد  ناهج  ایآ  . 9 هن ؟ ای  دراد  دوجو  يرگید  تایح  يویند ، تاـیح  زا  سپ  اـیآ  . 8 هن ؟ ای  دراد  ار  تایح  هداعا  ناـکما  رگید 
هن ؟ ای  دهد  یم  ناشن  شنکاو  ناسنا  دب  کین و 

هحفص  18 ------------------ 
دوجوو دـشاب  یم  روعـش  هنوگره  دـقاف  هدرم و  ناهج  عومجم  هکنآ  ای  تسا ، اونـش  انیب و  و  هاگآ ، هدـنز و  اپارـس  ناهج  عومجم  اـیآ  . 10

رادروخرب یقیقح  تدـحو  زا  هدوب و  دـحاو  يدوجوم  ناـهج ، عومجم  اـیآ  . 11 دراد ؟ ییانثتـسا  هبنج  نآ ، رد  رادـناج  ای  هاـگآ و  ناـسنا 
بجاو  » هب دوجوم  میـسقت  . 12 دـنا ؟ هتفرگ  رارق  مه  رانک  رد  فداصت  رـس  زا  هک  تسا  هدـنکارپ  تادوجوم  هتـشر  کـی  لـماش  اـی  تسا ،

، دهد یم  لیکشت  ار  یـسانش  یتسه  هب  طوبرم  لئاسم  نیرت  یلک  هک  اهنآ ، هباشم  لئاسم و  نیا  تسا ؟ هنوگچ  دوجولا » نکمم   » و دوجولا »
ینوگانوگ ياه  هبنج  زا  یملع ، ثحاـبم  مولع و  تسین . اـهنآ  هب  نداد  خـساپ  ياراـی  ار  مولع  زا  کـی  چـیهو  هدوبن  حرطم  یملع  چـیه  رد 

نیا حیضوت  حرش و  درادن . دوجو  اهنآ  يارب  ثحابم  نیا  هنارکیب  سونایقا  هب  دورو  ناکما  اهتیدودحم ، نیمه  تلع  هب  دنراد و  تیدودحم 
تسام . یتآ  راتفگ  عوضوم  تیدودحم ،

هحفص  19 ------------------ 

مولع هناگ  هس  ياهتیدودحم  مود : لصف 
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مولع هناگ  هس  ياهتیدودحم  مود : لصف 

مولع هناگ  هس  ياهتیدودحم 
روط هب  میهدب . یتاحیضوت  زین  یملع  ینیب  ناهج  تاصخشم  هرابرد  تسا  مزال  میدش ، انـشآ  یفـسلف  ینیب  ناهج  تاصخـشم  اب  هک  نونکا 

نوماریپ یملع  ره  ثحب  عوضوم  رظن  زا  مولع  تیدودـحم  فـلا : ددرگ : یم  ناـیب  ًـالیذ  هک  دـنرادروخرب  ییاهتیدودـحم  زا  موـلع ، یلک ،
عوضوم صاوخ  ماکحا و  هرابرد  مولع ، زا  کی  ره  رگید ، تراـبع  هب  دـنک  یم  فشک  ار  نآ  راـثآ  دـیوگ و  یم  نخـس  یـصاخ  عوضوم 

اهنآ زا  کی  چیه  دشاب  نوریب  مولع  نآ  ثحب  دروم  عوضوم  هدودحم  زا  يا  هلئـسم  هچنانچ  دنک و  یم  یـسررب  ثحب و  يدودـحم  رایـسب 
عون نیا  اریز  دهد ، رظن  اهمره  ماکحا  ای  زاگ  راشف  هرابرد  دناوت  یمن  یسانش ، تسیز  ملع  ًالثم  تسین . نآ  هرابرد  وگتفگ  ثحب و  هب  رداق 

هفـسلف هک  یتروص  رد  تسا ، جراخ  تسا  نارادـناج  یگدـنز  طیارـش  هرابرد  یـسررب  ثحب و  هک  ملع  نآ  ثحب  دروم  عوضوم  زا  اهثحب 
هب طوبرم  نیناوق  نیرت  یلک  دـهاوخ  یمو  دـهد  یم  رارق  ثحب  دروم  ار  یتـسه  عوـمجم  هدوـبن و  عوـضوم  رد  یتیدودـحم  نینچ  راـتفرگ 

دروآ . تسد  هب  ار  یتسه 
هحفص  20 ------------------ 

یلو تسا ، یلک  نیناوق  یگمه  دوـش  یم  تباـث  تایـضایرو  یمیـش  کـیزیف و  رد  هچنآ  هدوـب و  یلک  زین  موـلع  نیناوـق  هک  تسا  تسرد 
ماکحا ًالثم  درادـن ، یطاـبترا  تاـعوضوم  رگید  هب  زگره  دراد و  رارق  ملع  نآ  رظن  دروم  هک  تسا  یعوضوم  هب  طوبرم  اـهنآ  یلک  نیناوق 

هک تسا  یـصاخ  عوضوم  هب  طوبرم  یلو  تسا  رادروخرب  تیمومع  تیلک و  زا  دـنچ  ره  یـسدنه  تاعوضوم  هب  طوبرم  ماکحا  تاثلثم و 
رگید ترابع  هب  یتسه و  هب  طوبرم  نیناوق  نیرت  یلک  یفـسلف ، لـئاسم  تفگ  دـیاب  تروص  نیا  رد  ( 1 .) دهد یم  لیکـشت  ار  ملع  عوضوم 

تیدودـحم ب : تسا . نیعم  دودـحم و  یتاعوضوم  هب  طوبرم  یلک  نیناوق  هتـشر  کی  مولع  لئاسم  هک  یتروص  رد  تسا ، ناهج  ناسنا و 
رازبا رظن  زا  مولع 

رد يدنمـشناد  ره  دور . یم  شیپ  نومزآ  هیـضرف و  هار  زا  ملع  اریز  دراد ، یـصاخ  تیدودـحم  زین ، قیقحت  رازبا  رظن  زا  یملع  ینیب  ناهج 
نآ سپس  ددنب ، یم  شقن  يو  نهذ  رد  يروئت  کی  تروص  هب  هیضرف  نیاو  هتخاس  حرطم  ار  يا  هیضرف  تسخن  يا ، هدیدپ  تیعقاو  ریسفت 
زین نومزآ  هک  يرتعماج  هیـضرف  شیادیپ  نامز  ات  دـنک  دـییأت  ار  نآ  شیامزآ ، هبرجت و  رگا  دـهد . یم  رارق  شیامزآ  هبرجت و  هتوب  رد  ار 

ود اب  ناسنا  هتـشگ و  صخـشم  هفـسلف  یملع و  لئاسم  زرم  نایب ، نیا  يور  دریگ . یم  رارق  یملع  لفاحم  شریذپ  دروم  دنک ، دـییأت  ار  نآ 
یفسلف . ینیب  ناهج  و  یملع ، ینیب  ناهج  دوش : یم  انشآ  ینیب  ناهج  عون 

------------------
اهنژ هب  طوبرم  روما  یـسانش و  تسیز  ملعزا  سانـشناور  دنمـشناد  ًالثم  درب ، یم  هرهب  رگید  ملع  تاملـسم  زا  ملع  کی  یهاـگ  يرآ ،  . 1

تسا . ملع  نآ  عوضوم  هرابرد  ثحب  زا  ریغ  یملعزا ، هدافتسا  هک  تشاد  هجوت  دیاب  اّما  دنک . یم  هدافتسا 
هحفص  21 ------------------ 

هب ار  اـم  دـنک و  یم  ثحب  تـسا  ناـهج  زا  یئزج  هـک  یعوـضوم  هراـبرد  مـلع  یـسانش . لـک  هـن  تـسا  یـسانش  ءزج  یملع ، ینیب  ناـهج 
هاگتسد عومجم  هفایق  عضو و  هب  ار  ام  دنک و  یم  ثحب  یتسه  ناهج و  لک  هراب  رد  هفسلف  هک  یلاح  رد  دیامن ، یم  انشآ  نآ  تایـصوصخ 

هبرجت ورملق  زا  هک  یلئاسم  هرابرد  زگره  هدوب و  دودحم  رایسب  نومزآ ، هبرجت و  هب  راصحنا  ثیح  زا  ملع ، رازبا  دزاس . یم  انـشآ  شنیرفآ 
، دنک نییعت  ار  لامتحا  فرط  ود  زا  یکیو  دهد  رظن  دناوت  یمن  میدش ) روآدای  ار  اهنآ  زا  ییاه  هنومن  ًالبق  و   ) تسا نوریب  یسح  نومزآ  و 

تسین  رادروخرب  تیعطاق  زا  ملع  ج : دهد . یم  رظن  لئاسم ، هنوگنیا  باب  رد  دراد  تخانش  رازبا  رد  هک  یگدرتسگ  تلع  هب  هفسلف  اّما 
اذلو دراد  یتقوم  هبنج  اهنومزآ  اه و  هیـضرف  زا  يرایـسب  شریذپ  هک  نیا  نآ  و  دراد ، دوجو  هفـسلف  ملع و  نایم  زین  یموس  قرف  اج  نیا  رد 

هتـشگ رگید  هیـضرف  نیزگیاج  يا  هیـضرف  زور  ره  هک  میدهاش  یگمه  اریز  درک ، یقلت  یعطق  تایرظن  ناونع  هب  ار  اهنآ  جـیاتن  ناوت  یمن 
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هیکت دناوت  یم  هک  تسا  رادروخرب  یصاخ  تیعطاق  زا  یفـسلف  یلک  لئاسم  اما  دنبای . یم  یـساسا  ای  یئزج  تالوحت  اهیروئت  زا  يرایـسبو 
یم هتفریذـپ  تقوم  تایرظن  ناونع  هب  ًاعون  یملع  ياه  هیـضرف  رتنـشور ، ترابع  هب  دریگ . رارق  اهیژولوئدـیا  اه و  هدـیقع  يارب  یتباـث  هاـگ 
مشچ یگمه  ییوگ  یلو  دننک ، یم  راتفر  یملع  ياهلومرف  تروص  هب  اهنآ  اب  رتلماک ، هیـضرف  زورب  نامز  ات  دنچ  ره  یملع  عماوجو  دنوش 

ره تسین و  يراـظتنا  نینچ  یفـسلف  تاـیرظن  رد  سکع ، هب  ددرگ . اـه  هیـضرف  نیا  نیزگیاـج  يرگید  ياـهیروئت  هک  دـنا  هتخود  نـیا  هـب 
ًالماک  هیرظن  کی  تروص  هب  ار  دوخ  رظن  یفوسلیف 

هحفص  22 ------------------ 
اطخ ناکما  هب  داقتعا  نیع  رد  فوسلیف  یلو  ، تسین ریذپاطخ  یفسلف  راکفا  هک  تسین  نیا  تیعطاق  ینعم  هتبلا  دنک . یم  نایب  رادیاپو  یعطق 

هـشیدنا نوچ  نکیل  تسین . رگید  ياـهبتکم  تاـیرظن و  زورب  راـظتنا  رد  تسا و  عطاـق  دوخ  تاـیرظن  رد  شیوخ ، یفـسلف  تاجاتنتـسا  رد 
ریاس ناسب  زین  هفسلف  يورنیزا  دنک ، فشک  ار  یتسه  رب  مکاح  نیناوق  هک  تسا  وپاکت  لاح  رد  هتسویپ  رشب  هدوب و  لماکت  لاح  رد  یناسنا 

رثا رب  یلو  دوب  هلئـسم  تسیود  يواح  یمالـسا  عماجم  هب  لاقتنا  ماـگنه  یناـنوی  هفـسلف  هک  اـجنآ  اـت  دراد ، رارق  لـماکت  هنودرگ  رد  مولع 
هتـسد نآ  دوصقم  تسین ، رادروخرب  تیعطاق  زا  مولع  مییوگ  یم  رگا  هکنانچ ، ( 1 .) دیدرگ غلاب  هلئسم  دصتفه  هب  یمالسا  هفسالف  یعاسم 

شواـک ثحب و  ورملق  زا  هک  مولع  زا  تمـسق  نآ  ّـالاو  دـنوش ، یم  حرطم  يروئت  تروص  هب  زوـنه  هک  تسا  یملع  ياـهثحبو  اهـشواک  زا 
یم رارق  رشب  یعطق  مولع  تاکاردا و  فص  رد  یسدنه ـ  یـضایر و  نیناوق  دننام  تسا ـ  هتفرگ  رارق  یعطق  نیناوق  ورملق  رد  هدش و  جراخ 

نیرت یلک  یفـسلف ، ینیب  ناهج  رد  ددرگ : یم  نشور  ًالماک  یملع  ینیب  ناـهجاب  یفـسلف  ینیب  ناـهج  تواـفت  میتفگ ، هچنآ  زا  ( 2 .) دنریگ
رد هک  یلاـح  رد  دریگ ، یم  رارق  یـسررب  دروم  تسین  اـهنآ  هب  ییوگخـساپ  راد  هدـهع  یملع  چـیه  هک  ناـهج  یتـسه و  هب  طوبرم  نیناوق 

هعلاطم يدودحم ، رایـسب  هیواز  زا  ناهج  دریگ و  یم  رارق  یـسررب  تحت  یـصخشم  عوضوم  ماکحا  و  ناهج ، زا  یئزج  یملع ، ینیب  ناهج 
دوش . یم 

------------------
هب ود ، نیا  لئاسم  زرم  و  یملع ، ینیب  ناهجو  یفسلف  ینیب  ناهج  هرابرد   . 2 نیهلأتملا . ردص  هرگنک  رد  یئابطابط ، همالع  داتسا  هلاسر   . 1

. 31 صص 11 ـ یسانش : یتسه  ، 18 صص 2 ـ مسیلائر : شور  ص 200 ، هموظنم : حرش  ، 34 1/23 ـ رافسا : دینک : هعجارم  ریز  ياهباتک 
هحفص  23 ------------------ 

یلک هب  ار  ام  یفـسلف  ینیب  ناهج  اریز  دزاس ، یمن  زاین  یب  ینغ و  يرگید  زا  ار  ام  ینیب  ناهج  ود  زا  کی  چـیه  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  یلو 
رد اـم  دـهد و  یمن  یئزج  روما  هب  تبـسن  تخانـش  اـم  هب  تاـیلک ، نیا  زا  یهاـگآ  هک  یتروص  رد  دزاـس ، یم  انـشآ  یتـسه  نیناوـق  نیرت 
ای یملع و  تخانـش  ًالباقتم ، دزاس . نشور  ام  يارب  ار  اهنآ  تایئزج  مامت  هک  میراد  یملع  تخانـش  هب  زاین  رادناجو  تابن  دامج و  نتخانش 

دیاـقع دوش و  یمن  نومنهر  تسا ، يرـشب  ياهیژولوئدـیا  یهلا و  عیارـش  هناوتـشپ  هک  یتسه ، نیناوق  نیرتیلک  هب  ار  اـم  یملع  ینیب  ناـهج 
مولع جیاتن  هفسلف و  ( 1 .) دشاب رادروخرب  یفسلف  هناوتشپ  کی  زا  دیاب  ًامتح  کیژولوئدیا  ینید و 

ود هباـثم  هـب  مـلع  هفـسلف و  اریز  دزیخرب ، اـهنآ  در  هـب  هدرک و  راـکنا  ار  موـلع  جـیاتن  دـناوت  یمن  يداـم ، یهلا و  زا  مـعا  ، يا هفــسلف  چـیه 
اذل دیوگب . خساپ  ار  ناسنا  تالکشم  اهزاین و  زا  صاخ  یشخب  دنهاوخ  یم  مادک  ره  و  دنراد ، رارق  توافتم  رگنسود  رد  هک  دنرگـشواک 

رازبا هک  يا  هلئـسم  هراب  رد  دنک و  زواجت  يرگید  میرح  هب  دـیابن  مادـک  چـیه  زین  و  دزیخرب ، يرگید  بیذـکت  هب  یکی  هک  درادـن  یهجو 
هک  دننک  یفرعم  يا  هفسلف  اهنت  ار  يدام  هفسلف  دنشوک  یم  اهتسیسکرام  دهد . رظن  درادن ، ار  نآ  لیلحت  هیزجت و 

------------------
نآ دیاوفو  راثآ  ایو  صخشم  ءیش  للع  زا  یهاگآ  ینعم  هب  هفسلف »  » ظفل یهاگ  هک : تسا  يرورـض  هتکن  نیا  رکذت  ، هابتـشا عفر  يارب   . 1

دیاوف ینعی  ماکحا » هفـسلف  : » دـنیوگ یم  اـی  خـیرات و  لـماکت  یمومع  نیناوق  ینعم  هب  خـیرات » هفـسلف  : » دـنیوگ یم  ًـالثم  دور  یم  راـک  هب 
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تسا . نوریب  ام  ثحب  دروم  زا  دور ، یم  راک  هب  دراوم  نیا  رد  هک  يا  هفسلف  موهفم  تسا . هتفهن  یهلا  ماکحا  هب  لمع  رد  هک  يراثآو 
هحفص  24 ------------------ 

یم رذـگهر  نیا  زا  و  دـنک ، یم  قیدـصت  ار  اهنآ  تالاعفناو  لـعف  ناـهج و  ياـه  هدـیدپ  رب  مکاـح  نیناوق  دریذـپ و  یم  ار  یملع  قیاـقح 
للع و نتخانـش  زا  سپ  اهنآ  معز  هب  اریز  دـننک ! یفرعم  ملع  دـض  هدـننیرفآ ، قلاـخ و  يادـخ  هب  داـقتعا  تلع  هب  ار  یهلا  هفـسلف  دـنهاوخ 

تسا نیا  تقیقح  دنام . یمن  یقاب  ییاج  قلاخ ، هدارا  هب  اهنآ  ياهیگتـسباو  اه و  هدیدپ  شنیرفآ »  » هیرظن يارب  رگید  ناهج ، يدام  بابـسا 
عون ود  بکترم  هدرک و  زاـب  ار  دوخ  تشم  یهلا ، بتکم  زا  داـقتنا  و  دوخ ، بتکم  زا  فیـصوتو  فـیرعت  هنوـگ  نیا  اـب  اهتـسیسکرام ، هک 

هنوگره یملع  لئاسم  و  درادن ، تسا  راوتسا  شیامزآ  هبرجت و  هیاپ  رب  هک  یملع  لئاسم  هب  یطابترا  یفـسلف ، لئاسم  . 1 دنوش : یم  هطلاغم 
رد يریثأت  ( عاونا تاـبث  «) مسیـسکیف  » اـی عاونا ) لوحت  « ) مسیمروفـسنارت  » هیرظن ًـالثم  درادـن . یـسانش  یتسه  لـئاسم  رد  يریثأـت  دوش  لـح 
زیچ رما  ودب  رد  بسا  هک  دـییوگب  هاوخ  هدوب و  بسا  تسخن  زور  زا  بسا  هک  دـییوگب  امـش  هاوخ  درادـن ، یفـسلف  لئاسم  هب  ییوگخـساپ 
ًالبق ار  نآ  زا  ییاـه  هنوـمن  هک   ) یفـسلف یلک  لـئاسم  ربارب  رد  هیرظن  ود  ره  تـسا ، هدـش  لوـحتم  تروـص  نـیا  هـب  ًادـعب  هدوـب و  يرگید 

یفـسلف نوناق  کی  یملع  کمک  هب  ودریگب  کمک  مولع  ملـسم  جـیاتن  زا  دـناوتب  هفـسلف  يدراوم ، رد  رگا  زین  تسا . ناسکی  میدرمـشرب )
. دتفا یم  قافتا  مک  هدوب و  ردان  دراوم  هنوگ  نیا  دنچره  دنرادن  رگیدکی  اب  یتوافت  يدامو  یهلا  ياه  هفسلف  يریگ ، هرهب  نیا  رد  دزاسب ، 

هدیدپ مامت  هکنیا  ای  دنک  یم  تموکح  ناهج  رب  یعیبط  بابـساو  يدام  نیناوق  ایآ  هک  تسین  نیا  يارب  يدام ، یهلا و  بتاکم  فالتخا  . 2
يدام و  للع  هب  هورگود ، ره  اریز  تسا ؟ یهلا  هدارا  میقتسم  قولخم  ناهج ، روما  شدرگو  اه 

هحفص  25 ------------------ 
ياهیگژیو تایـصوصخ و  مامت  اب  تعیبط  ناهج  ایآ  هک  تسا  هلئـسم  نیا  زا  یـشان  بتکمود  نیا  فـالتخا  دـنراد . ناـمیا  یعیبط  بابـسا 

، ملسم روط  هب  تسین ؟ ای  تسه ، دوخ  زا  رتربو  رتالاب  یتردق  قولخم  شنیرفآ ، هاگتسد  دراد و  یگتـسباو  هدام  ياروام  يدوجوم  هب  دوخ ،
نآ زا  رتناوتان  یضایرو  یّمک  تایبرجت  اریز  درک ، تباث  یبرجت  بولسا  اب  ناوت  یمن  ار  یتردق  نینچ  هب  ناهج  یگتسباو  مدعو  یگتـسباو 

نایارگیّدام هک  تسا  نیا  تقیقح  ملع . هن  تسا  هفسلف  هدهع  رب  لئاسم  هنوگ  نیا  خساپ  و  دنک ، یفن  ای  تباث  ار  یگتـسباو  نینچ  هک  تسا 
دوخ ثحب  میرح  زا  نانآ  هک  مینیب  یم  هنافـسأتم  یلو  دننک » یفن   » ار نآ  هکنیا  هن  دننک » توکـس   » دیاب تعیبط  ياروام  تادوجوم  هرابرد 

سح و رازبا  اب  امو  تسین  سوسحم  ياروام  ناهج  هکنیا  هناهب  هب  مه  نآ  دـنزادرپ . یم  نآ  ّدر  راکنا و  هب  توکـس ، ياج  هب  هدـش ، جراخ 
ياهـشک طخ  اـب  اـی  دیـشک  يداـع  ياـهوزارت  رد  ناوت  یمن  ار  یگنـسرگ  نازیم  نوچ  مییوگب  هکنیا  لـثم  مینک ! یمن  كرد  ار  نآ  هبرجت 

، اه هطلاغم  تاهابتـشا و  هنوگ  نیا  زا  زیهرپ  روظنم  هب  يورنیزا ، درادـن ! دوجو  یگنـسرگ  ماـن  هب  يزیچ  سپ  درک ، يریگ  هزادـنا  یـسدنه 
ياهیگژیو مامت  نایب  تصرف  لاجم ، قیـض  تلع  هب  دنچ  ره  مییوگب و  نخـس  يدامو  یهلا  بتکم  ود  ياهیگژیو  نوماریپ  یمک  تسا  مزال 

. مینک هراشا  ود  نآ  ياهیگژیو  نیرتصخاش  هب  مک  تسد  تسین ، بتکم  ود  نآ 

يدام بتاکم  ياهیگژیو  موس : لصف 

میوش انشآ  يدام  بتاکم  یهلا و  ( 1  ) نایدا ياهیگژیو  زا  یخرب  اب 
تمکح دنراد . يریذپان  یتشآ  تموصخ  رگیدـکی  اب  ود  نیا  يرظن  قیمع  ینابم  و  دـنا ، هتفرگ  رارق  یهلا  عیارـش  ربارب  رد  يدام  ياهبتکم 

و لولعم ، تلع و  ماظن  يور  ار  ناهج  هدام  هک  تسا  ییاناوت  اناد و  يادخ  هدیرفآ  قولخم و  یتسه ، ناشورخ  ناهج  هک  تسا  دقتعم  یهلا 
ورین تردق و  نانچنآ  نآ ، هب  تسا و  هدـیرفآ  تسا ، ادـخ  قولخم  نآ  عومجم  دراد و  یعیبط  تلع  تعیبط ، لد  رد  يا  هدـیدپ  ره  هک  نیا 

ناـسنا و  یناـیاپ ، دراد و  يزاـغآ  ناـهج  یهلا ، هفـسالف  رظن  زا  ددرگ . لـماکتم  دریذـپب و  ار  یتـالوحت  ناـمز  لوط  رد  هک  تسا  هدیـشخب 
ود رد  بتکم  نیا  اب  لولعمو ) تلع  ماظن  زج   ) لئاسم نیا  رد  يدام ، ياهبتکم  یمامت  هک  یلاح  رد  دنا ، هدش  هدـیرفآ  یفدـه  يارب  ناهجو 
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كرتشم  ردق  تقیقح ، رد  هک  يدام  ياهبتکم  هیلک  ياهیگژیو  هب  کنیا  دنا . هتفرگ  رارق  فلاخم  بطق 
------------------

نوـچ یلو  تسا ، تعیرـش  رد  فـالتخا  سب و  تسا و  نید  کـی  یهلا ، نید  نوـچ  مبلط ، یم  شزوـپ  ناـیدا »  » ظـفل ندرب  راـک  هب  زا   . 1
میدش . نآ  لامعتسا  زا  ریزگان  ، دنراد ییانشآ  ظفل  نیا  اب  باتک  نیا  ياه  بطاخم 

هحفص  27 ------------------ 
يّدام بتاکم  كرتشم  ياه  یگژیو  مینک : یم  هراشا  تساهنآ ،

تسا يواسم  هّدام  اب  یتسه  . 1
، ققحت تینیع و  ِناهج  رد  دنیوگ : یم  هتـسناد و  ربارب  يواسم و  يژرنا ،»  » نآ طسبنم  تروصو  هدام  اب  ار  یتسه  دوجو و  يدام ، ياهبتکم 

یم ارگیدام  يدام و  ار  هورگ  نیا  رگا  تسا . يواسم  یچوپ  مدـع و  اب  ناـنآ  رظن  رد  يداـم  ریغ  زیچ  ره  و  درادـن ، دوجو  يزیچ  هداـم  زج 
هـشیدنا تسین . شیب  يرادـنپ  هشیدـنا و  يدام  ریغ  دوجوم  و  سب ، دراد و  تلاصا  هدام  طقف  ناـنآ  رظن  رد  هک  تسا  نیا  دوصقم  دـنیوگ ،

، يرـصع ره  رد  يدام  ياهبتکم  ًالوصا  هکلب  دـشاب ، هدـش  ناونع  ریخا  نرق  هس  رد  ًافرـص  هک  تسین  يزیچ  يدام ، ریغ  دوجوم  عون  ره  یفن 
یلو دنا . هتشاد  شیارگ  هشیدنا  نیا  هب  يدودعم ، رایسب  رصانع  ایوگ  ناتساب  نانوی  هفسالف  نایم  رد  یتحو  دنا  هدوب  راوتسا  لصا  نیا  يور 
نیا ًابلاغ  هکلب  تفای ، يدام  ریغ  دوجوم  یفن  رب  ناوت  یمن  مه  لیلد  کی  بتکم  نیا  هب  طوبرم  ياه  هتـشون  مامت  رد  هک  تشاد  هجوت  دیاب 
نیا نایم  رد  روهشم  جیار و  ياهاطخ  زا  یکیو  دنریگ  یم  ندوبن »  » رب هاوگ  ار  نتفاین » . » 1 دننک : یم  هیجوت  هار  ود  زا  ار  دوخ  هابتشا  هورگ 

! دنریگ یم  ندوبن  رب  لیلد  ار  نتفاین  رتنـشور : ریبعت  هب  و  دوجولا » مدع   » رب هاوگ  ار  نادجولا » مدـع   » هک تسا  ساسا  یب  لصا  نیمه  هورگ 
اب نانآ ، رظن  رد  دیاینرب  نآ  هدهع  زا  یسح  هبرجت  هک  يزیچ  ره  دهد و  یم  لیکـشت  شیامزآ  هبرجت و  ار ،  هورگ  نیا  ياهیرواد  ساسا  . 2

تسا . يواسم  مدع 
هحفص  28 ------------------ 

هبرجت و زا  رتعیسو  یفسلف ، ینیب  ناهج  رازبا  هک  یلاح  رد  دنا ، هدرک  هابتشا  یملع  ینیب  ناهج  اب  ار  یفسلف  ینیب  ناهج  تقیقح ، رد  نانآ ، 
یمن زگره  هک  دـنک  یم  حرطم  ار  یلئاسم  هفـسلف  . هفـسلف هن  دـنک ، یم  هیکت  شیامزآ  هبرجت و  رب  طقف  هک  تسا  ملع  نیا  تسا . شیاـمزآ 

اب ملع  هک  تسا ، درجمو  يدام  هب  دوجو  میـسقت  لئاسم ، نآ  زا  یکی  و  درک ، يرواد  شیاـمزآ )  ) یملع رازبا  قیرط  زا  اـهنآ ، هراـبرد  ناوت 
یم يزیچ  دوبن  دوب و  هرابرد  هاگـشیامزآ ، رگـشیامزآ و  شیامزآ و  ًالوصا  دنک . یفن »  » ای و  تابثا »  » ار نآ  دناوت  یمن  دوخ ، دودحم  رازبا 

رد هک  يزیچ  تقیقح  هاگره  یلو  دشاب ، هتـشاد  تبـسانم  تیخنـس و  یملع ، رازبا  اب  ءیـش ، نآ  تقیقح  تیعقاو و  هک  دنک  تواضق  دناوت 
، تسین ریذپ  ناکما  هاگشیامزآ  هلیسو  هب  نآ  صیخشت  نتشاد ، ققحت  ضرف  رب  هک  دشاب  يا  هنوگ  هب  میتسه ، نآ  دوبن  دوب و  صیخـشت  یپ 

هیزجت و  يژرنا ، هدام و  زا  هک  يدام ، ریغ  دوجوم  تیهام  دنک . تواضق  نآ  مدع  دوجو و  هرابرد  دناوت  یمن  هاگشیامزآ  تروص  نینچ  رد 
هک درادن  یبسانت  هاگشیامزآ  اب  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  دراد ، رارق  يدام  هدهاشم  تیؤر و  سمل و  هزوح  زا  نوریب  تسا و  هتساریپ  میسقت  و 

یمن رواب  منکن  هدـهاشم  حیرـشت  يوقاچ  ریز  ار  یمدآ  حور  ات  دـیوگ  یم  هک  سک  نآ  دـنک . هدـهاشم  ار  ءیـش  نآ  دوخ  رگـشواک ، درف 
تـسا يا  هدز  ماوع  فسلفتم  مروآ ، یمن  نامیا  نانآ  هب  منیب  یمن  ار  هتـشرف  ادخ و  يدام ، تیؤر  رازبا  اب  یتسه  ناهج  رد  نوچ  ای  و  منک !

دیامن . كرد  ار  دودحمان  یتسه  دودحم ، رازبا  اب  دنک و  سمل  يرهاظ  ساوح  اب  ار  زیچ  همه  دهاوخ  یم  هک 
هحفص  29 ------------------ 

نوماریپ یفـسلف  مکحم  لیالد  نیهارب و  اب  و  دـنروآ ، نوریب  فرب  زا  رـس  دـیاب  دـنوش ، انـشآ  رتشیب  ياـهتیعقاو  اـب  دـنهاوخب  رگا  هورگ  نیا 
نومزآ زا  ریغ  يرگید  رازبا  هک  يداـم ، درجم و  هب  یتسه  میـسقت  زا  ماجنارـس  و  دـندرگ ، انـشآ  درجمو  يداـم  هب  یتـسه  دوجو و  ماـسقنا 

! تسا فداصت  قولخم  ناهج  . 2 ( 1 .) دنروآ تسد  هب  يرتشیب  ياهیهاگآ  دنربخ  یب  لفاغ و  نآ  زا  هورگ  نیا  هتشاد و 
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هتـشون وا  هنامیکح  هدارا  اب  نآ ، روطـس  فورح و  مامت  هک  تسا  ییاناوت  اـناد و  يادـخ  قولخم  یهلا ، فوسلیف  هدـیقع  هب  یتسه ، باـتک 
رد اما  دـسر . یم  ارف  زیخاتـسر  مایق  اب  هک  تسا  ینایاپ  هلحرم  و  ددرگ ، یم  یهتنم  ادـخ  هب  هک  تسا  يزاغآ  باـتک  نیا  يارب  تسا . هدـش 

ماظن رگا  و  نآ ، نایاپ  هن  تسا و  مولعم  نآ  زاغآ  هن  دـشاب ، هداتفا  نآ  رخآ  لوا و  هک  تسا  یباتک  ناسب  یتسه  ناهج  يدام ، درف  کی  رظن 
نودب تسخن ، هدام  راجفنا  رثا  رب  نامز  رورم  هب  هدش و  داجیا  فداصت ! قافتا و  يور  زا  ماظن  نیا  دنک ، یم  تموکح  نآ  رب  زین  یسومانو 

یم نیتسخن ، هدام  راجفنا  فداصت و  ایآ  هک  میرادـن  راک  هتکن  نیا  هب  ًـالعف  اـم  تسا . هدـمآرد  تروص  نیا  هب  يرتـالاب ، تردـق  تلاـخد 
گرزب و یلقع  هلخادـم  رب  هاوگ  ناهج ، زیگنا  تفگـش  رادـفده  مظن  هکنیا  ای  دـنیرفایب  ار  ناـهج  ینونک  مظن  مدراـیلیم  کـی  یتح  دـناوت 

دیدـپ تسا ، ثداح  رگا  میدـق ؟ ای  تسا  ثداـح  هداـم  اـیآ  هک ، میتسین  لاؤس  نیا  هب  ییوگ  خـساپ  یپ  رد  زین  دـشاب ؟ یم  گرتس  یتردـق 
هدام  تمدق  زا  هنوگچ  تسا  میدق  رگاو  تسیک ، نآ  هدنرآ 

------------------
دییامن . هعجارم   150 136 ـ تاحفص ادخ ، تافص  تخانش  باتک  هب  يدام  ریغ  ياه  یتسه  زا  رتشیب  یهاگآ  يارب   . 1

هحفص  30 ------------------ 
دـص رد  دص  تیلع  نوناق  : » دـنیوگ یم  ًاروف  تسا ، میدـق  يادـخ  قولخم  ناهج  نیا  هک  دوش  یم  هتفگ  عقوم  ره  اّما  دـننک ، یمن  تشحو 

وا هدـننیرفآ  تسیچ و  ادـخ  دوجو  تلع  سپ  دـشاب ، هتـشاد  یتـلع  يدوـجوم  ره  دـیاب  نآ  قـبط  تسین و  رادرب  صیـصخت  تسا و  مرتـحم 
میدـق هنوگچ  نیاربانب  دنـشاب . یم  ناسکی  كرتشم و  لاؤس  نیا  رد  ندوب ) میدـق  ضرف  رب   ) ناـهج هداـمو  ادـخ  هک  یتروص  رد  تسیک !؟

ام فدـهو  میرادـن  تالاؤس  هنوگ  نیا  هب  راک  ًالعف  ام  يرآ  ( 1 (!؟ دننک یم  دیدرتو  کش  ادخ  تمدـق  رد  یلو  دـنریذپ ، یم  ار  هدام  ندوب 
! تسین یفده  ناسنا  تقلخ  ناهج و  يارب  . 3 تسا . بتکم  ود  تاصخشم  هئارا  نیفرط و  دیاقع  حرط 

يرادـفده هب  داقتعا  دـنک . یم  یفن  ار  یفدـه  عون  ره  ناسنا ، تقلخو  ناهج ، يارب  هک  تسا  نیا  يرگیدام  ياهبتکم  ياـهیگژیو  رگید  زا 
ار  ناسنا  ناهج و  دوخ ، هنامیکح  هدارا  اب  هک  تسا  اناوت  اناد و  يادخ  هب  داقتعا  ياه  هخاش  زا  ناهج 

------------------
ارچ  » باتک ردوا  درک . ادـیپ  شیارگ  يرگیداـم  هب  رادـنپ ، نیمه  تلع  هب  یلو  دوب ، یهلا  تسخن  یـسیلگنا ، روهـشم  فوسلیف  لـسار ،  . 1
رد مینکشب ، ار  تیلع  نوناق  دیاب  تروص  نیا  رد  دراد ، ییادخ  ناهج  مییوگب  رگا  تسا : هدروآ  نینچ  رادنپ  نیا  نوماریپ  متسین » یحیـسم 

يدوجوم هب  دیاب  تروص  نیا  رد  دراد  ییادخ  ناهج  مییوگب  رگا  اریز  تسین . رادرب  صیصخت  ایو  نتسکش  لباق  تیلع  نوناق  هک  یتروص 
هب دوخ  شیارگ  اب  یکریز ، مامت  اب  فوسلیف  نیا  تسا . تیلع )  ) نوناـق نتـسکش  مکح  رد  يداـقتعا  نینچ  میدرگ و  دـقتعم  تلع ، نودـب 

میدـق ار  هدام  هچنانچ  ام  تسا و  حرطمزین  يرگیداـم  بتکم  يارب  ًاـنیع  لاؤس  نیا  اریز  ، تسا هدرب  هاـنپ  نادواـن  ریز  هب  ناراـبزا  يرگیداـم 
لطاب و رود  زا  ییاهر  يارب  يدامو  یهلا  لاح ، ره  ردو  درادن . يا  هدننیرفآ  قلاخ و  هک  میدش  دقتعم  يدوجوم  هب  تروص  نیا  رد  مینادـب 

دنوش . دقتعم  درادن ، هدننیرفآ  هب  يزاین  هک  تاذلاب  میدق  دوجوم  کی  هب  دیاب  لاحم ، لسلست 
هحفص  31 ------------------ 

عون ره  زا  هک  یپایپ  ياهفداصت  نیتسخن و  هدام  راجفنا  طـقف  دـشابن و  يا  هدـننیرفآ  قلاـخ و  نینچ  یتسه ، هحفـص  رد  رگا  تسا . هدـیرفآ 
هچ يارب  ناـسناو  ناـهج  هکنیا  زا  لاؤس  تروـص ، نیا  رد  دـشاب ، هتـشاد  هدـهع  رب  ار  يرگـشنیرفآ  شقن  تسا ، هتـساریپ  كاردا  روـعش و 

حرط دراد ، میکحو  اناوت  اناد و  يادخ  دننام  يرگـشنیرفآ  ناهج  هک  یهلا  بتکم  رد  اّما  دوب ، دهاوخ  یفتنمو  طلغ  ًالماک  دنا  هدش  هدیرفآ 
دنوادخ هک  تسین  نیا  تقلخ  يرادفده  ینعم  هتبلا  تسا . راک  رد  یـضرغ  فدـه و  یتسه ، يارب  ًاعطق  و  دراد ، دروم  ًالماک  یلاؤس  نینچ 

، تسین رگـشنیرفآ  يادخ  زا  زاین  عفر  رتهاتوک : ترابع  هب  تسا و  هدرک  زاین  عفر  دوخ  زا  قیرط ، نیا  زا  هتـشاد و  يزاین  ناهج  ندـیرفآ  هب 
درادن دوجو  ناهج  راک  رد  یباسح  تبقارم و  عون  چیه  . 4 تسا . نکمم  لامک  هب  وا  نداد  قوس  قولخم و  زا ، زاین  عفر  هکلب 
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رد ناسنا  دب  کین و  لامعا  يارب  درادـن . دوجو  نآ  رد  ییاونـش  شوگ  انیب و  مشچو  تسا  رک  روک و  یتسه ، يدام ، ینیب  ناهج  ساسا  رب 
هیاپ رب  اّما  دـهد . یمن  ناشن  دوخ  زا  شنکاو  عون  چـیه  ناسنا ، لامعا  ربارب  رد  هدام  ناهجو  تسین ، راـک  رد  یباـتکو  باـسح  تقلخ ، نتم 
طبـض يارب  ناهج ، قلاخ  مه  دنهاگآ و  يا  هژیو  روعـشو  ملع  زا  مه  رادـناج ، ریغ  رادـناج و  زا  معا  ناهج ، تارذ  همه  یهلا ، ینیب  ناهج 

دراد يدام  تلع  طقف  ناهج  . 5 تسا . هدرک  زاب  یباتک  باسح و  ناسنا ، لامعا 
ایشا ققحت  للع ، نیا  عومجم  نتفرگ  رظن  رد  اب  هک  دننک  یم  یفرعم  تلع  راهچ  يدام  هدیدپ  ره  يارب  یهلا ، نادنمشناد  میناد  یم  یگمه 

جراخ  رد 
هحفص  32 ------------------ 

، يروص تلع  . 2 یلدنـصو . هرجنپو  رد  نتخاس  يارب  بوچ  دـننام  يداـم ، تلع  . 1 زا : دنترابع  تلع  راهچ  نیا  دـنک . یم  ادـیپ  ترورض 
رظن دروم  ياهرد  هدنزاس  هک  رگدورد  دـننام  یلعاف ، تلع  . 3 دنوش . یم  هتخاس  تروص  نآ  هب  یلدنـصو  رد  هرجنپ و  هک  یلاکـشا  دننام 
للع نیا  فرعم  دـناوت  یم  یعون  هب  لاثم  نیا  هتبلا  دوش . یم  هتخاس  نآ  نیمأـت  يارب  اـهرد  نیا  هک  يدوصقم  ینعی  ییاـغ ، تلع  . 4 تسا .

رد تسا . نآ  فرعم  لاثم  نیا  هک  تسا  نآ  زا  رتالاب  ناسنا و ... دننام  یعاونا  ندیرفآ  رد  هناگراهچ  للع  تیعقاو  هنرگ  دشاب و  هناگراهچ 
تروص هدام و  هدنرآ ، دـیدپ  ناهج ، عومجم  رد  یلعاف  تلع  هک  یلاح  رد  تسا  تروص  هدـنرآ  دـیدپ  تقیقح  رد  یلعاف  تلع  لاثم  نیا 

يدام یهلا و  بتکم  ود  فالتخا  طاقن  نیرتزراب  زا  یکیو  دنتـسین  لئاق  يدام ، تلع  مه  نآ  تلع و  کی  زج  ناـهج ، يارب  اـهیدام  تسا .
هنو دشخب ، دوجو  یعیبط  لماوع  طیارش و  تحت  اه  هدیدپ  همه  هب  هک  دراد  یلعاف  تلع  هن  نییدام  رظن  زا  ناهج  تسا . هتفهن  رما  نیمه  رد 

قاروا نآ ، فرط  ود  زا  هک  تسا  یباتک  ناسب  ناهج  هورگ ، نیا  رظن  زا  هکلب  دشاب ، هدش  هدـیرفآ  یفدـه  يارب  ناهج  هک  دراد  ییاغ  تلع 
اهیدام نآ . نایاپ  زا  هنو  دراد  ربخ  ناهج  زاغآ  زا  هن  رشب  اهیدام ، رظن  زا  اریز  تسا ، لوهجم  نآ  لآ  أدبم و م  هداتفا و  يرایسب  تاحفـص  و 
اهیدام لوق  هب  دراد و  يزاسدوخ  ییاناوت  هدام  دوخ  هک  دـنیوگ  یمو  دـننک  یم  هیکت  يدام  تلع  يور  طقف  قوف ، هناگراهچ  للع  نایم  زا 

هک  یناهج  »
هحفص  33 ------------------ 

تقلخ هیرظن  در  یلمع  هقیرط  اهنت  وا ، دوخ  لسانت   » دراد یم  مالعا  سکراـم  درادـن .» قلاـخ  هب  يزاـین  رگید  دـنک ، یم  قلخ  ار  نتـشیوخ 
دوخ هب  دوخ  لسانت  هدیدپ  کی  نوچمه  ار  نآ  نیوکت  نیمز و  لیکـشت  هک  یملع  ینعی  يزونگوئژ ، هلیـسو  هب  دـیوگ : یم  زین  ( 1 «.) تسا

شیادیپ لماع  اهنت  يدام ، تلع  هک  تسا  نیا  يدام  بتکم  ساسا  ( 2 .) دمآ دراو  یهلا  تقلخ )  ) موهفم رب  یمکحم  هبرض  دهد  یم  حرش 
رکفت زرط  دادـضا ، فـالتئا  کـیتکلاید و  قـطنم  روـهظ  زا  سپ  تسه . لـماکت  يوـس  هب  تکرح  هصیـصخ  هداـم  رد  تـسا و  اـه  هدـیدپ 

هب دـنک و  یم  تکرح  لـماکت  يوس  هب  دوخ  هب  دوـخ  تساـمرفمکح ، نآ  نورد  رد  هک  يداـضت  هیاـس  رد  ءیـش  هک  دـش  نیا  يرگیداـم 
تلع موزل  هلئسم  لولعم ، تلع و  ثحب  رد  ام  دوش . یم  عورش  هار  نیمه  زا  لیلاعمو  للع  هلسلسو  دیآ  یم  رد  لماکتم  تادوجوم  تروص 

للع نایم  زا  اهیدام ، دـشاب . هتـشاد  ار  يزاسدوخ  تردـق  هک  تسا  نآ  زا  رت  تسپ  هدام  هک  دومن  میهاوخ  تباـث  هدرک و  حرطم  ار  یلعاـف 
یمالـسا هفـسلف  رد  يروص  تلع  دـندقتعم . نآ  هب  یمالـسا  هفـسالف  هک  ینعم  نآ  هب  هن  هتبلا  دـنریذپ ، یم  زین  ار  يروص  تلع  هناگراهچ ،

ناسنا لاعفا  هجیتن ، رد  تسوا و  هب  طوبرم  ناسنا  صاوخ  راثآ و  مامت  دـشخب و  یم  ققحت  ناسنا  هب  هک  تسا  لصف  یجراخ  تیعقاو  نامه 
عون  هدام  نآ  زا  يو  تالاعفنا  و  عون ، يرهوج  تروص  نآ  زا 

------------------
ص 241 . مسیسکرام ، سکرام و   . 2 ص 29 . مسیسکرام ، سکرام و   . 1

هحفص  34 ------------------ 
لاعفا و نانآ ، رظن  زا  هکلب  تسین ، نانآ  رظن  دروم  ینعم  نیا  هب  يروص  تلع  هک  یلاح  رد  دشاب . یم  زیچود  زا  بکرم  عون ، دوخ  و  تسا ،
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تسا یـضرع  راثآ  هتـشر  کی  هک  ار  صاوخ  راثآ و  عومجم  اهنآ  تسا و  هدام  ییایمیـش  بیکرت  لولعم  هدام ، راثآ  صاوخ و  تالاعفنا و 
اهنیا دـنراد . داـقتعا  يداـم ، تلع  مه  نآ  تلع ، کـی  هب  طـقف  هناـگراهچ  لـلع  ناـیم  زا  نییداـم  هکنیا ، هجیتـن  دـنمان . یم  يروـص  تـلع 

زا دوخ  یبایزرا  رد  هک  تسا  نیا  مهم  هکلب  میدرگ ، هاگآ  بتکم  ود  ياـهیگژیو  زا  هک  تسین  نیا  مهم  دوب . يداـم  ياـهبتکم  ياـهیگژیو 
كرتـشم لوـصا  اـب  هک  نوـنکا  میباـیرد . ار  تقیقحو  مینک  نوریب  نت  زا  ار  بصعت  هنهک  نهاریپو  میدرگن  فرحنم  تقیقح  قـح و  ریـسم 

هدوب و يرگیدام  بتکم  زا  يا  هخاش  هک  زین ، کیتکلاید  بتکم  ياهیگژیو  تایـصوصخ و  اب  هک  تسا  مزال  میدـش  انـشآ  يدام  بتاـکم 
ظاـفلا یناـعم  ثحب ، ندـش  رتنـشور  يارب  هک  تسا  مزـال  ًـالبق  یلو  میوـش . انـشآ  تـسا ، هدرک  داـجیا  اـم  رـصع  رد  يداـیز  يادـص  ورس 

میریگ . ارف  ار  مسیلآ » هدیا   » و کیزیفاتم » « ، » کیتکلاید »
هحفص  35 ------------------ 

کیزیفاتم هناگ  هس  ياهدربراک  مراهچ : لصف 

میوش انشآ  مسیلآ » هدیا  کیتکلاید ، کیزیفاتم ، : » ظافلا نوگانوگ  یناعم  اب 
هچ تسا . یلومعم  جیار و  رما  ناهج  ياهگنهرف  رد  رگید  يانعم  هب  ییانعم  زا  ظفل  کی  لقن  رت ، یحالطصا  ترابع  هب  ایو  ، تغل رد  روطت 

ینعم اـب  مود  ینعم  هک  يا  هنوـگ  هب  دور ، یم  راـک  هب  يرگید  ینعم  رد  ییاهتبـسانم  هب  سپـس  دراد ، یـصاخ  ینعم  یناـمز  رد  یظفل  اـسب 
نیا رد  دنـشاب . یم  روطت »  » نوناق نیمه  لومـشم  ثحب ، ناونع  رد  هدـش  دای  ظافلا  ًاـقافتا  دـنک . یمادـیپ  يداـیز  هلـصاف  لیـصا ، تسخن و 

« کیزیفاتم  » لوا ینعم  . 1 تسا : هدرک  ادیپ  ینعم  هس  نامز  رورم  هب  هک  مینک  یم  عورش  کیزیفاتم  فلتخم  یناعم  زا  ار  دوخ  ثحب  ، هنیمز
« یلوا هفسلف   » و هماع » روما   » نآ هب  یمالسا  هفسلف  رد  هک  هدوب  یسانش  یتسه  یلک  نیناوق  نامه  ناتـساب  نانوی  رد  ظفل  نیا  ینعم  نیتسخن 

تقدو ثحب  دروم  دوجو  لصا  هماع ، روما  ثحبم  رد  دنیوگ  یم  دنک ) یم  ثحب  دوجو  قلطم  ماکحا  هرابرد  هک  « ) معا ینعم  هب  تایهلا  و«
یتسه  نآ ، زا  فده  دریگ و  یم  رارق 

هحفص  36 ------------------ 
ارچ و .... ریثکو ،  دحاو  لعفو ، هوق  يدامو ، درجم  لولعمو ، تلع  نکمم ، بجاو و  زا  معا  یتسه ، ینعی  تسا ، ظفل  عیسو  ینعم  هب  یسانش 

؟ دش هدیمان  کیزیفاتم »  » ثحابم نیا 
نیا زا  دوب ، هتفرگ  رارق  تعیبط  هب  طوبرم  ثحابمزا  سپ  وطـسرا »  » باتک رد  ثحاـبم  هنوگ  نیا  هک  تسا  نآ  دروم  نیا  رد  فورعم  هیرظن 

هب کیزیف »  » و دـعبام »  » ینعم هب  اتم »  » ظفل زا  بکرم  هک  کیزیفاتم »  » ظفل هکنیا ، حیـضوت  دـنا . هدـناوخ  کیزیفاتم » » ار ثحابم  نیا  تهج 
، دوب دالیم  زا  لبق  لوا  نرق  نایئاشم  زا  هک  ییایسدور ، سولکینوردنا »  » هک یماگنه  دشاب . یم  هعیبطلا » دعبام   » ینعب تسا ، تعیبط »  » ینعم
هب طوبرم  ياه  هلاسر  زا  دـعب  ار  يو  هعیبطلا » دـعبام   » باتک وطـسرا ، راـثآ  هعومجم  رد  تشاـمگ ، تمه  وطـسرا  راـثآ  لـماک  نیودـت  هب 

نیدنچ عومجم  هکلب  دشاب ، هدـش  هتـشاگن  بترمو  مظنم  تروص  هب  هک  دوبن  ینودـم  باتک  لصا ، رد  هعیبطلا » دـعبام  . » داد رارق  تعیبط » »
نوچ سولکینوردـنا » . » دوب هداهنن  یـصخشم  ناونع  اهنآ  عومجم  رب  دوب و  هدرک  داریا  فلتخم  ياهنامز  رد  وطـسرا  هک  دوب  یـسرد  ریرقت 

اج نیمه  زا  هعیبطلا  دعبام  حالطـصاو  دیمان  دراد ) رارق  تعیبط  باتک  زا  دعب  هچنآ  ) هعیبطلا دـعبام  ار  اهنآ  تفاین ، اهنآ  يارب  یبسانم  ناونع 
رت حیحص  رظن ، هب  یفسلف  بتک  رگیدو  یلعوب  »ي  افـش  » باتک هب  هعجارم  اب  هک  دراد  دوجو  زین  يرگید  لامتحا  اج  نیا  رد  دمآ . دوجو  هب 

هدش  هتفگ  هعیبطلا » دعبام  ، » یفسلف ثحابم  زا  مسق  نیا  هب  هکنیا  تلع  مییوگب : هک  تسا  نیا  نآ  دسر و  یم 
هحفص  37 ------------------ 

تعانـص کی  اـهنت  دوب و  هتفرگ  رارق  تعیبط  هب  طوبرم  شخب  زا  سپ  شخب  نیا  وطـسرا ، ثحاـبم  میظنت  رد  هک  تسا  هدوب  رظن  نیا  زا  هن 
هب طوبرم  لـئاسم  هماـع و  روما  هب  طوبرم  ثحاـبم  هکلب  دریگب ، هعیبطلا » دـعبام   » ماـن دوخ  يارب  ثحاـبم  نیا  هک  تسا  هدـش  ثعاـب  میظنت 
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رظن زا  هک  تسین  یکـش  یجراـخ . تـیعقاو  رظن  زا  . 2 شزوـمآ . مـیلعت و  رظنزا  . 1 درک : هعلاـطم  رظن  ود  زا  ناوـت  یم  ار  یتـسه  دوـجو و 
لئاـسم اـب  وا  سنا  زا  شیب  یبرجتو ، سوسحم  لـئاسم  اـب  ناـسنا  تفلا  اریز  تفرگ  ارف  ار  تعیبـط  هب  طوبرم  مولع  دـیاب  تسخن  شزومآ ،

یلک و ملع  نیا  هب  سپـسو  درک  سیردـتار  یـسحو  یبرجت  مولع  ًـالبق  دـیاب  شزومآ ، رما  رد  تلوهـس  داـجیا  يارب  تسا . يرظنو  يرکف 
هب دعب  دنتخادرپ و  یم  یعیبط  مولع  لئاسم  سیردت  هب  تسخن  فیلأت ، سیردـت و  رد  ءاشم  بتکم  نادرگاش  رظن ، نیا  زا  تخادرپ . يرظن 

بیترت شزومآ ، رظن  زا  هک  دوب  تلع  نیا  هب  دنتفگ ، یم  هعیبطلا  دعبام  ار  هفسلف  هب  طوبرم  ثحابم  رگا  ،و  دندش یم  لوغـشم  يرظن  لئاسم 
ًامامت یعیبط  مولع  اریز  تسا ، مدـقم  مولع  مامت  رب  ملع  نیا  هبتر  تیعقاو ، رظن  زا  اـّما  تسا . یعیبط  مولع  يریگارف  زا  سپ  اـهنآ  يریگداـی 

یم نخـس  رادـقم  هنیمز  رد  هسدـنه  ملعو  ددـع ، باب  رد  باسح  ملع  ًالثم  دـنیوگ ، یم  نخـس  یـصاخ  تادوجوم  تاعوضوم و  نوماریپ 
نخس لولعم و )... تلع و  درجم ، يدام و  نکمم ، بجاو و  زا  معا   ) یتسه دوجو و  لصا  ماکحا  هرابرد  یلوا  هفـسلف  هک  یلاح  رد  دیوگ ،

تسا . دیقم » دوجو   » رب مدقم  قلطم ،» دوجو   » دیوگ و یم 
هحفص  38 ------------------ 

روـبزم ملع  هک  تسا  نیا  تعیبـط  زا  سپ  ملع ، نیا  هکنیا  ینعم  : » دراد هراـشا  نشور  روـط  هب  هتکن  نیا  هب  افـش »  » باـتک رد  سیئرلا  خـیش 
یلو تسا ، یعیبط  دوجو  ناـمه  مینک  یم  هدـهاشم  اـم  هک  يزیچ  نیتـسخن  اریز  تسا ، هتفرگ  رارق  تعیبـط  زا  دـعب  هبتر  رد  اـم ، هب  تبـسن 
ًاتاذ هک  تسا  يزیچ  هب  طوبرم  ملع ، نیا  ثحابم  عومجم  هچ ، دراد ، رارق  یعیبط  مولع  رب  مدقم  يو  مییوگب  هک  تسا  نآ  ملع  نیا  هتسیاش 

ناسیون خیرات  هک  دشاب  يزیچ  نآ  هچ  هعیبطلا ، » دعبام   » هب ملع  نیا  يراذگمان  زمر  هیمـست و  هجو  يور ، ره  هب  ( 1 .) تسا تعیبط  زا  شیپ 
یلک ثحابم  کیزیفاتم )  ) ظفل زا  دوصقم  هکنیا ، نآ  تسا و  ملسم  هتکن  کی  میدرک ، راهظتسا  افـش  باتک  زا  ام  هچنآ  ای  دنا  هتفگ  هفـسلف 

ثحابم هیلک  هماع و  روما  نامه  وطـسرا  کـیزیفاتم » : » رگید يریبعت  هب  دراد و  رارق  يرـشب  ياهـشناد  مولع و  ماـمت  هیاـپ  هک  تسا  یفـسلف 
زاو مود  ینعم  ینعم ، نیا  اریز ، ...( حور و ادخ ، دننام   ) تعیبط ياروام  هب  طوبرم  فراعم  صوصخ  هن  تسا  هدوب  یسانش  یتسه  هب  طوبرم 

« کیزیفاتم  » ظفل مود  ینعم  . 2 میوش : یم  رکذتم  نونکا  مه  هک  تسا  کیزیفاتم 
نیا تحتو  تفر  یم  راک  هب  یـسانش  یتسهو  دوجو  هب  طوبرم  ثحابمو  یلوا  هفـسلف  ینعم  هب  کـیزیفاتم ، ظـفل  ناتـساب ، ناـنوی  رـصع  رد 

ماکحا  هرابرد  ناونع ،
------------------

انیلإ ِسایقلاب  هتّیدَْعب  ِۀعیبطلا  َدعبام  ینعمو  : » خیش ترابع  نتم  کنیا  یلـصا . یعرف و 287  ص 23  ناریا ، پاچ  تایهلا ، شخب  ءافـش ،  . 1
نأ وهف  هتاذب  ربتعا  اذإ  ملعلا  اذه  هب  یّمسی  نأ  ّقحتـسی  يذلا  اّمأو  ّیعیبطلا  دوجولا  اذه  دهاشن  هلاوحأ ، نع  فّرعتنو  دوجولا  دهاُشن  ام  ّناف 

ۀعیبطلا .» لبق  مومعلابو  تاذلاب  یه  ملعلا  اذه  یف  اهنع  ۀثوحبملا  رومألا  ّنال  ۀعیبطلا  لبق  ام  ملع  هل  لاقی 
هحفص  39 ------------------ 

ادـخ دـننام  تعیبط  ياروام  تادوجوم  باب  رد  اهنتو  درک ، ادـیپ  يرگید  ینعم  ظفل  نیا  ناـمز  رورم  هب  یلو  دـش ، یم  ثحب  دوجو  قلطم 
رثا رب  هکنآ ، هصالخ  دنشاب . دقتعم  روما  نیا  هب  هک  دش  قالطا  هفسالف  زا  هورگ  نآ  هب  زین  نیسیزیفاتم »  » تفر و راک  هب  ناگتـشرف  حورو و 

ناونع دـش و  ریـسفت  تادرجم  ملع  و  هعیبطلا » ءاروام   » ینعم هب  دوب ، « هعیبطلا دـعبام   » ینعم هب  هک  کـیزیفاتم ، ناـمجرتم ، هابتـشا  حـماست و 
ظفل ندرب  راک  هب  هک ، دومن  هجوت  دیاب  نیا ، زا  هتشذگ  دندقتعم . تادرجم  ملاع  هب  هک  تفر  راک  هب  یهلا  نافوسلیف  دروم  رد  نیسیزیفاتم » »

یم روصت  دونـش ، یم  ار  ظفل  نیا  هک  هلهو  نیتسخن  رد  ناسنا  اریز  تسین ، هحماسم  زا  یلاـخ  هداـم  زا  درجم  تادوجوم  رد  تعیبط » ءارو  »
هدروآ دوجو  هب  يا  هلـصاف  ناهج  ود  نیا  ناـیم  هک  دراد  رارق  یمیخـض  راوید  تعیبط ، ناـهج  هداـم و  زا  درجم  تادوجوم  ناـیم  هک  دـنک 
تبسن ادخ  ماقم  هک  یتروص  رد  دنا ! هتفرگ  رارق  نآ  تشپ  رد  رگید  تمسقو  تعیبط ، لد  رد  تادوجوم  زا  تمـسق  کی  ییوگ  وت  تسا ،
تـسا هارمه  نآ  ابو  تسین  مه  نآ  زا  جراخ  اّما  تسین ، تعیبط  نیع  دنچ  ره  ادخ ، اریز  تسین ، نینچ  ندب ، هب  تبـسن  حور  ایو  تعیبط ، هب 
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تشپ رد  اهنآ  زا  مادک  چیه  و  تعیبط ، ناهج  هب  تبـسن  هتـشرف  ای  ندب  هب  تبـسن  حور  تسا  نینچمه  و  دشاب ، یم  وا  هب  مئاق  ناهج  همه  و 
« کیزیفاتم  » موس ینعم  . 3 دنشاب . یم  هارمه  نآ  اب  هکلب  دنرادن  رارق  هدام  ناهج  تعیبط و 

هب تفرگ و  رارق  یکیت » کلاید   » بتکم رکفت و  مان  هب  يرکفت  زرط  لباقم  رد  درک و  ادـیپ  يرگید  روطت  نامز ، رورم  هب  کیزیفاتم »  » ظفل
دنرادن و  داقتعا  یتاذ  تکرحو  لوحت  هب  دننک و  یم  هعلاطم  نوکس  لاح  رد  ار  ناهج  هک  دش  هتفگ  یهورگ 

هحفص  40 ------------------ 
كرحت ببـس  ینورد ، هن  یجراخ ، لماع  هک  تسا  یحطـس  یعونـصم  یکیناکیم  تکرح  نامه  دوصقم  دـننز  یم  مه  تکرح  زا  مد  رگا 

دراو ریغ  دارفا  هک  تسا  هدـش  ببـس  کیزیفاتم »  » ظفل ینعم  رد  هناگ  هس  تاروطت  نیا  تعاس . ياـه  هبرقع  تکرح  دـننام  ددرگ ، یم  نآ 
(1 .) دننک یم  فیصوت  یکیزیفاتم  يرگیدام  ار  مهدجه  نرق  يرگیدام  اهنیستکلاید »  » ًالثم دندرگ ، هابتشا  راچد  یفـسلف  نوتم  ندناوخ  رد 

نیا هک  یلاح  رد  دنک ، رکف  اهنیـسیزیفاتم  لثم  يدام  کی  دناوت  یم  هنوگچ  هک  دننک  یم  رکف  دوخ  اب  ظفل ، نیا  موهفم  روطت  اب  نایانـشآان 
اهنآ فلتخم  یناعم  تشامگ و  تمه  هفسلف  يارب  يا  همان  هژاو  میظنت  هب  دیاب  هک  تساجنیا  دنراد . رارق  رگیدکی  لباقم  هطقن  رد  هورگ  ود 
زرط دروم ، نیا  رد  ظفل  نیا  زا  دوصقم  هک  دش  روآدای  ًالثم  دشاب . دارفا  هنوگ  نیا  يامنهار  ات  داد  حیضوت  ار  یخیرات  نوگانوگ  راودا  رد 

هک کیتکلاید  سکع  رب   ) مینک روصت  توکسو  نوکس  لاح  رد  ار  هعماج  ناسنا و  ناهج و  هک  تسا  نیا  دوصقم  هکلب  تسین  یهلا  رکفت 
یم مارآ  نکاـس و  ار  ناـهج  کـیتکلاید ) قطنم  ناراداوه  معز  هب  هتبلا  ) نوـیهلا نوـچ  دـشیدنا .) یم  ریغتم  كرحتم و  ار  هعماـج  ناـهج و 

( 2 .) تسا هدش  يرکفت  نینچ  کی  زا  هیانک  ظفل  نیا  تهج  نیا  زا  دنتشادنپ ،
------------------

تفگ میهاوخ  تکرح  هب  طوبرم  لصف  رد   . 2 دوب ؟ یکیزیفاتم  ارچ  مهدجه  نرق  مسیلایرتام  لصف : ص 22 ، هفسلف ، یتامدقم  لوصا   . 1
گرزب تسا  یتمهت  یمالسا  هفسالف  هب  نوکس  هب  داقتعا  تبسن  دنتسناد و  یم  كرحتم  ار  هدام  شیپ ، لاس  رازه  زا  یمالـسا ، هفـسالف  هک 

دنرادن . ییاورپ  نآ  يریگراک  هب  زا  یتاغیلبت  یسایس و  للع  هب  اهتسیسکرام  هک 
کیت کلاید  یناعم  هحفص   41 ------------------ 

» ظفل نوطـالفا  طارقـس و  هرود  زا  شیپ  . 1 درک : نایب  نینچ  ار  نآ  هصـالخ  ناوت  یم  هک  دراد  يزارد  سب  تشذگرـس  کـیتکلاید  ظـفل 
رد هک  يا  هویـش  هب  دوب  فرط  ناـهرب  ندرک  لـطاب  نآ  زا  فدـه  هک  تفر  یم  راـک  هب  ثحبزا ، یـصاخ  هویـش  دروـم  رد  کـیت » کـلاید 

ار دوخ  يرکف  یلقع و  كولـس  طارقـسو ، درک  ادـیپ  یتابثا  هبنج  ظفل  نیا  طارقـس ، هرود  رد  . 2 دنیوگ . یم  لدـج »  » نآ هب  ام ، حالطـصا 
رد نیـضیقن  نیدض و  عامتجا  عوضوم  لگه ،)  ) رـصع رد  . 3 درک .) میهاوخ  نایب  ار ، طارقـس  كولـس  هوحن  هدنیآ  رد   ) دـیمان کیتکلاید 

ار ضقانت  داضت و  دوجو  يو  هک  تسور  نآ  زا  دوش  یم  دای  کیتکلاید  ردـپ  ناونع  هب  لـگه »  » زا رگا  و  دـش ، دراو  کـیتکلاید )  ) موهفم
هب کیتکلاید  سکرام ، بتکم  رد  . 4 دوش . یم  دیلوت  رگید  دض  زا  يدض  هتـسویپ  هک  تسا  دقتعم  هتـسناد و  تعیبطو  رکف  لماکت  طرش 

تعیبـط هعلاـطم  زج  يزیچ  یکیتکلاـید  هفـسلف  و  تکرحو ، رییغت  لاـح  رد  ناـهج  یـسررب  ینعی  دور ، یم  راـک  هب  لوحت  تکرح و  ینعم 
نیا هک  یتیمها  لیلد  هب  یلو  تسا ، مسیـسکرام  لوصا  زا  یکی  اهنت  تکرحو ، رییغت  هک  تسا  تسرد  تسین . ینوگرگد  لاح  رد  هعماجو 

یلوصا ياراد  زین  مسیلگه » هک « نانچ  دور . یم  راک  هب  ینعم  نیا  صوصخ  رد  کـیتکلاید  ظـفل  دراد ، بتکم  نیا  نداد  ناـشن  رد  لـصا 
وا یفـسلف  متـسیس  رد  تشاد  لـصا  نیا  هب  لـگه  هک  یتیاـنع  تـلع  هـب  یلو  تـسا  نیـضیقنو  نیدـض  تدـحو  اـهنآ ، زا  یکی  هـک  تـسا 

قالطا  لصا  نیا  هب  اهنت  کیتکلاید 
هحفص  42 ------------------ 

مسیلآ هدیا  یناعم  تشگ . یم 
هب هک  تسا  هدـش  دـنچ  یتاهابتـشا  هیام  هداد و  خر  هملک  نیا  رد  هک  يروطت  هدـیدرگ و  ـالتبم  تشونرـس  نیمه  هب  زین  مسیلآ  هدـیا  هملک 
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مسیلآ هدیا  لوا  ینعم  فلا : مینک . یم  هراشا  نآ  هب  هدرشف  هنوگ 
تسا یـسک  تسیلآ  هدیا  دناد و  یم  تاینهذ  نهذ و  نآ  زا  ار  تلاصا  هک  تسا  یبتکم  مسیلآ  هدیا  تسا و  هشیدنا  رکف و  ینعم  هب  هدیا » »

ریظن  ) ناهج یجراخو  ینیع  ياهتیعقاو  هب  هک  دندوب  یهورگ  یعقاو  ياهتـسیلآ  هدیا  دـنک . یم  يوریپ  بتکم  نیا  زا  هدوب و  ارگ  ینهذ  هک 
دوجو تیعقاو  هب  زج  ام  دنتفگ  یمو  دنتـسناد  یمن  شیب  يرادنپ  لایخ و  زج  ار  ناهج  هتـشادن و  داقتعا  دامج ) ناویحو و  نیمز  نامـسآ و 

نانآ دـندوب . ارگ » ینهذ   » دـص رد  دـص  حالطـصا  هب  و  میرادـن ، داقتعا  يرگید  زیچ  هب  شیوخ ، ینهذ  ياـهتروص  هتـشر  کـی  هب  دوخ و 
میناد یمن  زگره  یلو  دراد ، دوجو  شتآ  بآ و  مان  هب  یتیعقاو  مینک  یمرکف  ،و  تسه ینیمز  نامسآ و  مینک  یم  رکف  ام  هک  دندوب  یعدم 

هیلک یفن  راـکنا و  هب  هداـهن  رتارف  ماـگ  زین  نیا  زا  ناـنآ  زا  یخرب  هن ؟ اـی  دراد  دوـجو  ییاـهتیعقاو  نینچ  زین  اـم  نهذ  زا  جراـخ  رد  اـیآ  هک 
هب سناسنر  هرود  رد  دنتفگ و  یم  ییاطـسفوس »  » نانآ هب  ناتـساب  نانوی  رد  هک  دنتخادرپ  یم  دوخ  دوجو  تیعقاو  یتح  یجراخ  ياهتیعقاو 
زا هریغو  ( 1860 1777 ـ  ) یناملآ رواهنپوشو  ( 1754 1685 ـ  ) یـسیلگنا يالکرب  دننام  ییاهتیـصخش  و  دنا . هدش  فورعم  تسیفوس »  » مان

نیا 
هحفص  43 ------------------ 

هب دـنهد  یم  جرخ  هب  ینیع  تاـیعقاو  راـکنا  رد  هک  یفعـضو  تدـش  بسحرب  تسیفوس »  » اـی ییاطـسفوس  هورگ  دـنا . هدرک  يوریپ  بتکم 
هیام اهنآ  رکفت  زرط  اهشور و  کیاکی  نایب  دراد و  یشورو  هویش  دوخ  يارب  مادک  ره  هک  دنا  هدش  میسقت  نوگانوگ  فلتخم و  ياههورگ 

ار جالع  هار  ماجنارـسو  هدرک  همکاحم  يا  هنوگ  هب  ار  هورگ  نیا  ( 1) رافسا رد  نیهلأتملا  ردص  افش و  رد  سیئرلا  خیش  تسا . نخـس  هلاطا 
یم ار  امارچ  هک  دندرک  ضارتعا  رگا  دننزب و  ار  نانآ  ًالثم  دندرگ . فرتعم  اهتیعقاو  هب  ات  دننک  تیاده  ًالمع  ار  نانآ  هک  دندید  نیا  رد  زین 

دیتسه رکنم  برض  براض و  دوجو  زا  ار  تیعقاو  عون  ره  امش  اریز  تسا ، ناسکی  امـش  دزن  رد  ندزن  ندز و  هک  دوش  هتفگ  نانآ  هب  دینز ،
دوش هتفگ  اهنآ  هب  دـندرک ، يراددوخ  شتآ  هب  دورو  زا  رگا  دـنوش و  شتآ  دراو  هک  ددرگ  داهنـشیپ  اهنآ  هب  ای  دـیراد ! کش  اـهنآ  رد  اـی 

ناـسنا ره  هک  یجراـخ ، ینیع و  ياـهتیعقاو  هب  ار  ناـنآ  قیرط  نیا  زا  و  دـینک !؟ یم  يراددوخ  نآ  هب  دورو  زا  ارچ  تسین  راـک  رد  یـشتآ 
هفـسلف لوصا  ، » دوخ دنمـشزرا  هتـشونرد  زین  هتاکرب  تماد  ییابطابط  همالع  ردـقیلاع ، داتـسا  تخاس . دـقتعم  تسا ، هاـگآ  اـهنآ  زا  ًاـترطف 
هعجارم نآ  هب  دـنناوت  یم  نادـنمقالع  هک  دـنراد  يا  هلاقم  اهنآ  داشرا  تیادـه و  هوحنو  رکفت  زرط  هورگ و  نیا  هراـبرد  مسیلاـئر » شورو 

کش و اهنآ  تیعقاو  رد  ایو  دـشاب  اهتیعقاو  رکنم  صخـش  هکنیا  زا  معا  تسا  ارگ » ینهذ  «، » تسیلآ هدـیا   » یناعم زا  یکی  نیاربانب ، دـننک .
میوش . انشآ  تسیلائدیا  مود  ینعم  اب  هک  نونکا  دزرو . دیدرت 

------------------
دحاو .» ملأ  اللاو  ملألا  ّناف  اُوبَرُضیو  دحاو  ُران  اللاو  ُرانلا  ذإ  ِرانلا  ِلوخدب  اوفَّلکی  ْنأ  ّالإ  مهُجالع  سیلف  ص 20 . ج1 ، رافسا ،  . 1

مسیلآ هدیا  مود  ینعم  هحفص   44 ------------------ 
هداـم زا  درجم  تادوجوم  هب  هک  تفر  راـک  هب  یهورگ  هراـبرد  هداد و  تسد  زا  ار  دوـخ  یـساسا  ینعم  ناـمز ، رورم  هب  تسیلآ  هدـیا  هژاو 

اه یهلا  دزن  دنـشاب ، یم  هتـساریپ  هدام  صاوخ  راـثآ و  زا  هدوبن و  يداـم  هکنیا  اـب  تادوجوم ، نیا  دـندقتعم . حور  هتـشرف و  ادـخ و  دـننام 
هـشیدنا طیحمو  نهذ  زا  جراـخ  ناـهج  رد  هکلب  دنتـسین ، ینهذ  نهذ و  لـیبق  زا  ریبعت : رگید  هب  دـنراد . یجراـخو  یعطق  تینیع  تیعقاو و 

زا دنناد ، یمن  شیب  يرادنپ  ار  اهنآ  دنتـسین و  لئاق  لایخ  نهذ و  زا  نوریب  یتیعقاو  اهنآ  يارب  اهتـسیسکرام  هک  اجنآ  زا  یلو  دـنراد . دوجو 
نوریب تقیقح و  فیرحت  زج  هدوب و  راکـشآ  يا  هطلغم  يراذگمان  نینچ  نیا  دنا ! هدیمان  یتسیلآ  هدـیا  رکفت  ار  رکفت  زرط  نیا  تهج  نیا 

و  « ادخ  » مان هب  يدوجوم  يارب  نم  نوچ  دیوگ  یم  تسیـسکرام  دـنک . یمن  بیقعت  ار  یفدـه  یتاغیلبت ، دـنفرت  اب  هنحـص  زا  بیقر  ندـنار 
تسیلآ هدیا  ار  هورگ  نیا  هک  رتهب  هچ  سپ  مناد ، یمن  یلایخ  ینهذ و  يرادنپ  زج  ار  اهنآ  تیعقاوو  متسین  لئاق  جراخ  رد  یتینیع  هتشرف ،» »

! مسیلآ هدیا  ای  و  کیتکلاید ، مسیلایرتام  ای  ممانب !
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قطنم اب  هک  ار  ییاههورگ  مامت  هتخاس و  رت  عیـسو  ار  تمهت  هرئاد  وا  هکلب  دبای  یمن  فقوت  دـح  نیا  رد  ظفل  نیا  اب  مسیـسکرام  يرگیزاب 
رب هک  یخیرات  یفـسلف و  لیلحت  هیزجت و  عون  ره  دنک  تباث  هک  دراد  رارـصا  و  دناوخ ، یم  تسیلآ  هدیا  دنفلاخم  کیتکلاید  مسیلایرتام و 

هدیا  هبنج  دشابن ، کیتکلاید  ساسا 
هحفص  45 ------------------ 

ياـهتیعقاو تینیع و  هب  ناـمیا  ساـسا  رب  هک  تسا  یبتکم  هناـگی  سکراـم  بتکم  دـنیعدم  اهتـسیسکرام  رگید : تراـبع  هب  دراد ! یتـسیلآ 
یعقاو و ياهتینیع  رد  کیکشت  هار  رد  یهلا ، هاوخو  دشاب  يدام  هاوخ  دشاب ، فلاخم  شور  نیا  اب  هک  بتکم  ره  و  تسا ، راوتـسا  یجراخ 

ینعم هب  ًاموزل  زگره  یکیتکلاید ، يرگیدام  هب  دـسر  هچ  يرگیّدام ، قلطم  اب  تفلاخم  هک  درک  هجوت  دـیاب  یلو  دراد . یم  رب  ماگ  یخیرات 
یمو هداد  رارق  یهار  ود  رس  رب  ار  دارفا  اهتـسیسکرام  هکنیا  تسین . ایـشا  تینیع  هب  داقتعا  نامیا و  اب  تفلاخم  اهتـسیلآ و  هدیا  زا  يرادفرط 

هب داقتعا  اریز  تسین ، شیب  يریوزت  تسویپ ، اهتـسیلآ  هدـیا  فص  هب  دـیاب  اـی  درک و  يوریپ  یکیت  کـلاید  رکفت  زرط  زا  دـیاب  اـی  دـنیوگ 
یجراخ ياهتینیع  رد  کیکـشت  ینعم  هب  ًاموزل  بتکم  نیا  اب  تفلاخم  هدوبن و  کیتکلاید  مسیلاـیرتام  راـصحنا  رد  نهذ  زا  ادـج  ِتاـیعقاو 

،و تشاد داقتعا  یجراخ  تاـیعقاو  دوجو  هب  نییهلا ، عون  نوچمه  لاـح  نیع  رد  دوبن و  کـیت  کـلاید  تسیلاـیرتام  ناوت  یم  هکلب  تسین .
ایو دراد  دوجو  رـضاح  لاح  رد  هک  يا  هدیدپ  ره  یخیرات و  ياه  هدـیدپ  هعماج و  ینیع  تقیقحو  قیاقح  هب  نامیا  دوبن . مه  تسیلآ  هدـیا 

ياههورگ مامت  هکلب  دنـشاب ، نآ  رکنم  نارگید  هدوب و  نمؤم  نآ  هب  اهتـسیسکرام  طقف  هک  تسین  يزیچ  تسا ، هتـشاد  دوجو  هتـشذگ  رد 
دوجو و اهتـسیلایرتام  تسه  هک  يزیچ  دنتـسه . هدوب و  دـقتعم  یجراـخ  يایـشا  تینیع  نیا  هب  تسیفوس ،»  » ماـن هب  هقرف  کـی  زج  یفـسلف ،
ود هب  کنیا  دنراگنا . یم  يژرنا  هدام و  زا  معا  ار  یتسه  دوجو و  یهلا ، بتکم  ناوریپ  یلو  دـنناد . یم  يواسم  يژرنا  هدام و  اب  ار ، یتسه 

بتاکم  زا  یخرب  تفلاخم  زا  هنومن 
هحفص  46 ------------------ 

یم کیتکلاید  ار  دوخ  بتکم  تسا ، يرگیدام  بتکمزا  يا  هخاش  اهنآ  بتکم  هک  اهتـسیسکرام  . 1 مینک : یم  هراشا  مسیسکرام  اب  يدام 
رگید ياهبتکم  هکیلاح  رد  دـننک . یم  ریـسفت  هعماجو  ناهج  لوحت  ای  ایـشا و  نورد  رد  داضت  دوجو  ساـسا  رب  ار  هعماـجو  ناـهجو  دـنمان 
ناهج هب  هکنیا  اـب  ار  دوخ  ناـبیقر  اهتـسیسکرام  هک  دوش  ببـس  دـیابن  تفلاـخم  نیا  تسا  یهیدـب  دـننک . یمن  يوریپ  شور  نیا  زا  يداـم 
لئاق اهنآ  رد  داضت  تدـحو  ای  هعماج و  ناـهج و  رد  تکرحو  رییغت  دوجو  هب  دـنچ  ره  دـنمان  تسیلآ  هدـیا  دـنراد  ناـمیا  نهذ  زا  جراـخ 

هک روبزم  هورگ  هکیلاح  رد  تسا ، ارگ » ینهذ   » هورگ ناـمه  تسیلآ » هدـیا   » هژاو زا  دوصقم  میدـش  روآداـی  هک  روط  ناـمه  اریز  دنـشابن .
هک دوـش  یمن  ببـس  داـضت  یفن  اـیو  ایـشا  رکف و  رد  تـکرح  یفنو  ارگ ، ینهذ  هـن  دنـشاب  یم  ارگ » عـقاو   » دنتـسه مسیــسکرام  فلاـخم 

( رنهو قوقح ، هفسلف ، تایبدا ، لیبق  زا  ) یناسنا ياه  هشیدنا  مامت  اهتـسیسکرام ، . 2 دنریگ . رارق  اهتـسیلآ  هدیا  فص  رد  فلاخم  ياههورگ 
یم هشیر  يو  تاذ  جراخ  زا  ناسنا  تارکفت  مامت  دـنیوگ  یمو  دنرامـش  یم  اهنآ  نادرگرب  سکع  هتـسناد و  یجراـخ  ياـهتینیع  یلجت  ار 

هورگ هک  یتروص  رد  یـشیدنا !» یم  هنوگچ  میوگب  ات  يروخ ، یم  هچ  وگب  : » تسا یمدآ  دـیاقع  راـکفا و  هیاـپ  يداـصتقا  لـماوعو  دریگ 
، دـیلوت رازبا  هک  دـندقتعمو  دـننک  یم  یفرعم  يداصتقا  ياهداهن  رب  نوزفا  ار  يرگید  لماوع  وا  خـیرات  يرـشب و  ياه  هشیدـنا  يارب  رگید 

يداصتقا لماوع  زا  رتمهم  هاگ  هک  دنشاب  یم  رثؤمو  هتشاد  تلاخد  رـشب  خیرات  رد  زین  يرگید  لماوع  هکلب  تسین  خیرات  هدنزاس  ًارـصحنم 
ببس  دیابن  خیرات  هکرحم  لماوع  ریسفت  هرابرد  مسیسکرام  اب  تفلاخم  دننک . یم  لمع 

هحفص  47 ------------------ 
دروم ( دندرگ ریسفت  یلماع  ره  هب   ) خیراتو ناهج  ینیع  تقیقح  هب  نامیا  اریز  دنوش ، مهتم  یتسیلآ  هدیا  هب  بتکم ، نیا  نافلاخم  هک  ددرگ 

ناهجو و دراد  خـسار  هدـیقع  هعماج ، ناـهج و  زا  یجراـخ ، ياـهتینیع  هب  هک  یهورگ  ره  هصـالخ  تسا . یفـسلف  ياـههورگ  همه  قاـفتا 
دننام رگید  لئاسم  رد  دـنچ  ره  دـشاب ، یم  نیپ  عقاوو  تسیلائر  دـنک ، یم  ریـسفت  لولعم  تلع و  ماـظن  قیرط  زا  ار ، یخیراـت  ياهدادـیور 
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لماع قیرط  زا  یخیراـت  ياهدادـیور  ریـسفت  و  ناـهج ، هعماـج و  رب  تکرحو  داـضت  تموکح  يژرنا ، هداـم و  هب  یتسه  دوجو و  راـصحنا 
ياهتیعقاو هک  ار  هورگ  کی  اهنت  یفسلف ، ياهبتکم  ریـسفت  رد  دشاب . هتـشاد  فالتخا  کیتکلاید  مسیلایرتام  ناراداوه  اب  هریغ ، يداصتقا و 

ار اهبتکم  رگید  و  درک ، انثتـسا  دـیاب  تسین ، شیب  يرادـنپ  لاـیخ و  ناـهج  دـنیوگ  یم  دـنزرویم و  کـش  نآ  رد  اـی  هدرک  راـکنا  ار  ینیع 
کیتکلاید و هب  طوبرم  لئاسم  رد  مسیـسکرام  هک  تسین  یکـش  دنـشاب . هتـشاد  فالتخا  مه  اب  رگید  لئاسم  رد  دـنچ  ره  دـناوخ  مسیلائر 

تخس ار  وا  ردقیلاع ، داتـسا  نیا  راکفا  زا  ینادردق  ياج  هب  بتکم  نیا  یلو  تسوا ، زا  اهزاوآ  نیا  همه  و  تسا ، لگه  راکفا  نوهرم  هریغ 
درک و  فذح  ار  نآ  یتسیلآ  هدیا  هبنج  یلو  تفرگ  لگه  زا  ار  کیتکلاید  سکرام ، دیوگ  یمو  (1  ) دنک یم  ریقحت 

------------------
شنکاو لگه  شورزا  تسا  یلماک  يوریپ  هکنیا  نمـض  و  دریگ ، یم  هشیر  لگه  هفـسلف  زا  سکرام  هفـسلف و  رتی : یپ  هردـنآ  لوق  هب   . 1

هک یناکدوک  نوچمه  ربوربـال :»  » لوق هب  و  تسا ، داتـسا  یغاـی  دـنزرف  دـننام  مسیلگه  هب  تبـسن  مسیـسکرام  تسوا ، هشیدـنا  هیلع  یعطق 
. داد میهاوخ  حیضوت  ار  کیتکلاید  یتسیلآ  هدیا  هبنج  داضت ، ثحب  رد  ام  ص 3 .) مسیسکرام ، سکرام و  ) دننز یم  کتک  ار  دوخ  راتسرپ 

هحفص  48 ------------------ 
لگه مان  هب  یفوسلیف  تسد  هب  کیتکلاید  دسیون : یم  رتسیلوپ  ژرژ  دناشن ! اپ  يور  ار  نآ  دوب ،  هداتـسیا  رـس  رب  هک  ار  کیتکلاید  طورخم 

تارییغت هک  تسا  یحور  تارییغت  وا  روصت  هب  درادـنپ . یم  هداـم  رب  مدـقم  ار  ( 1  ) حور يو  اریز  تسا  تسیلآ  هدـیا  لگه  درک  تفرـشیپ 
طابنتسا دندرک و  هعلاطم  ار  داتسا  کیتکلاید  نانآ  دنا . هدش  لئاق  هدام  يارب  ار  لوا  ماقم  سلگناو  سکرام  یلو  دنک ، یم  داجیا  ار  يدام 

لگه کیتکلاید  دیوگ : یم  سلگنا  تسا . هدش  حرط  هنوراو  تروص  هب  اهتنم  تسا ، یحیحـص  ثحابم  ياراد  کیتکلاید  نیا  هک  دندرک 
نیا وا  ریصقت  دنناوخ ؟ یم  تسیلآ  هدیا  ار  وا  هک  هدوب  هچ  لگه  (2  ) ریصقت تشاذگ . اپ  يور  ار  نآ  یتسیاب  راچان  دوب ، هداتسیا  رـس  يور 
ریثأت هب  داقتعا  ای  حور و  ادـخ و  هب  داقتعا  ایآ  تسناد ، یمن  جراـخ  عضو  لولعم  ار  ناـسنا  رکف  اـی  و  دوب ، دـقتعم  حور  ادـخ و  هب  هک  هدوب 

. هن ملـسم  روط  هب  دوب ؟ يدام  ياهتینیع  رکنم  وا  ایآ  میمانب !؟ تسیلآ » هدـیا   » ار وا  هک  دوش  یم  نآ  زوجم  هعماج ، لماکت  رد  ناـسنا  راـکفا 
هب هک  یهورگ  ره  هصالخ  دنناوخ !؟ یم  تسیلآ  هدیا  ار  وا  ارچ  سپ  هن . تشاگنا ؟ یم  تلع  نودـب  ار  هعماجو  یعیبط  ياهدادـیور  وا  ایآ 

ياهبتکم رگید  اب  لوصا  رگید  رد  دـنچ  ره  دروآ ، رامـش  هب  اهتـسیلائر  فص  رد  ار  وا  دـیاب  دـشاب ، فرتعم  نهذ  ياـهنم  ینیع  ياـهتیعقاو 
ینهذ دص  رد  دص  حالطـصا  هب  تسین و  نمؤم  جراخ  ياهتیعقاو  هب  هک  دناوخ  تسیلآ  هدیا  دیاب  ار  یهورگ  اهنت  ،و  دـشاب فلاخم  یفـسلف 

يدحا  بتکم ، نیا  ياه  هخاش  اهتسیفوس و  زا  ریغ  ساسا  نیا  رب  دزرو . دیدرت  کش و  اهتیعقاو  رد  ای  دشاب  ارگ 
------------------

. 137 ص 136 ـ هفسلف ، یتامدقم  لوصا   . 2 دشاب . یناسنا  حور  دوصقم  هک  تسا  دیعب  و  تسا ، ادخ  دوصقم ،  . 1
هحفص  49 ------------------ 

راکفا هاوخ  دـشابن ، ای  دـشاب  لئاق  هعماج  ناهج و  رد  داـضت  تکرح و  هب  هاوخ  دـناوخ ، ارگ » ینهذ   » ینعم هب  تسیلآ » هدـیا   » ناوت یمن  ار 
زا سپ  تایئزجو  عورف  نیا  رد  فالتخا  دـشیدنیب . هعماج  رد  رثؤم  ار  راکفا  ای  دـنادب  یتاقبط  عضو  زا  یـشان  جراـخ و  زا  رثأـتم  ار  يرـشب 

. میمانب تسیلآ » هدـیا   » ار ایـشا  یجراخ  تیعقاو  هب  نمؤم  ياههورگ  نیا  هک  دوش  یمن  ببـس  نهذ ، زا  جراخ  تایعقاو  تلاـصا  هب  فارتعا 
نادـیم زا  یتاغیلبت  ياهدـنفرت  اب  يوق ، نیهارب  هئارا  ياج  هب  ار  فیرح  ای  مینک  عضو  یـصاخ  حالطـصا  دوخ ، يارب  هک  تسا  انب  رگا  لاح 

ياهیگژیو اب  هدرـشف  روط  هب  تسا  مزال  میدـش ، انـشآ  يداـم  یهلا و  بتاـکم  ياـهیگژیو  اـب  هک  نونکا  تسا . يرگید  بلطم  مینک ، ردـب 
میوش . انشآ  تسا  يدام  هفسلف  زا  يا  هخاش  هک  زین  سکرام » هفسلف  »

هحفص  50 ------------------ 

يداصتقاو یخیرات  یفسلف ، دعب  هس  رد  مسیسکرام  مجنپ : لصف 
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يداصتقاو یخیرات  یفسلف ، دعب  هس  رد  مسیسکرام  مجنپ : لصف 

مـسیلایرتام تایـصوصخ  یکیماـنید  مسیلاـیرتام  اـت  یکیناـکم ـ  مسیلاـیرتام  زا  يداـصتقا  یخیراـت و  یفـسلف ، دـعب : هـس  رد  مسیــسکرام 
کیتکلاید

تسا نیناوق  فشک  فوسلیف ، هفیظو  . 1
زج یـشقنو  دراد  یمرب  هدرپ  هدیـشوپ  تیعقاو  زا  هک  فشاک )  ) یکی دـننک : یم  تیاـکح  فلتخم  ینعم  ود  زا  عرتخم »  » و فشاـک »  » هژاو

عادبا قلخ و  ار  يزیچ  عرتخم )  ) يرگید هک  یلاح  رد  دنیوگ ، یم  هدننک » راکشآ  » فشاک وا  هب  اذلو  درادن ، يزیچ  هتفهن  زار  کی  فشک 
رب مکاح  نیناوق  فشک  زج  زین ، فوسلیف  هفیظو  تسناد . عرتخم  ار  نوسیدا »  » یلو بورکیم ، فشاک  ار  روتـساپ »  » دیاب يورنیزا  دنک . یم 

همه تهج  نیا  زا  دروآ . یم  تسد  هب  دـنک ، یم  تموـکح  یتـسه  ناـهج  رب  هک  ار  ینیناوـق  نـیرت  یلک  يو  ینعی  تـسین ، يزیچ  یتـسه 
هفسلف رد  لگه  هک  ار  یلوحت  درادن . سکرام  لگه و  هب  صاصتخا  بلطم  نیا  دنناد و  یم  یلک  ياهزار  نافشاک  ار  دوخ  ناهج  هفـسالف 

، تسناد مکاح  زین  یناـسنا  هشیدـنا  رب  ار  تعیبط  رب  مکاـح  نیناوق  و  دومن ، فطع  تعیبط  رب  ار  هشیدـنا  رکف و  هک  دوب  نیا  دروآ  دوجو  هب 
زین  هعماج  خیرات و  رب  ار ، رکف  تعیبط و  رب  مکاح  نیناوق  هک  دوب  نآ  داد  ماجنا  سکرام  هک  زین  ار  یلوحت 

هحفص  51 ------------------ 
تـسور نیمه  زا  درک ، فطع  رکف  تعیبط و  رب  طباوض ، لوصا و  رگید  رییغت و  تکرح و  ظاحل  زا  ار  خـیرات  هعماـجو و  تسناد ، مکاـح 

ژرژ درگن . یم  رظن  کی  اب  خـیرات  هعماجو و  هشیدـنا ، رکف و  و  تعیبط ، هب  کیتکلاید ، هناگراهچ  لوصا  زا  کـی  ره  ندرک  هداـیپ  رد  هک 
تعیبط و زا  معا  یتسه ، هنهپ  لک  رب  هک  ینیناوق  دنک ، یم  هعلاطم  ار  ناهج  نیناوق  نیرتیمومع  یکیتکلاید  يدام  هفسلف  دیوگ : یم  رتسلوپ 

نیناوق نیرت  یلک  دوخ  معز  هب  مسیـسکرام  هک  تفگ  میهاوخ  یخیراـت  مسیلاـیرتام  ثحب  رد  اـم  ( 1 .) دنک یم  تموکح  هعماجو  هشیدـنا 
رب ار  تعیبط  رب  مکاح  نیناوق  طـقف  هکلب  هدرکن ، فشک  ار  هعماـجو  رکف  رب  مکاـح  یلک  نیناوق  زگره  یلو  تسا ، هدرک  فشک  ار  ناـهج 

تموکح زین  هشیدـنا  رکف و  هعماج و  رب  هک  تسین  نآ  رب  لیلد  درک ، تموکح  تعیبط  رب  ینوناق  رگا  تسا و  هدرک  لیمحت  رکف  هعماـج و 
دناوخ . دیهاوخ  ( 3) یخیرات مسیلایرتام  ثحبو  (2  ) تکرح ثحب  رد  ار  تمسق  نیا  حورشم  دنک .

------------------
زگره هدام  ناهج  رد  نآ  ندوب  یمومع  یلو  تسا ، یمومع  یلک و  نوناق  کـی  تعیبط  رد  تکرح  هچرگ   . 2 هفسلف . یتامدقم  لوصا   . 1

زا هدام  رب  مکاح  نیناوق  هکنیا  هاوگ  هب  دنـشاب  ینوگرگد  شوختـسد  زین ، یعیبط  نیناوق  ای  یناسنا و  راکفا  همه  هک  دوش  یمن  نآ  رب  لـیلد 
تروص هب  ام ، نهذ  رد  لوصا  نیا  دوخ  دنتسین و  ینوگرگد  شوختـسد  هدوب و  تباث  کیتکلاید » مسیلایرتام   » هناگراهچ لوصا  هلمج  نآ 

نامز رورم  هب  ام  نهذ  رد  لوصا  نیا  مامت  دیاب  دشاب ، تکرح  هب  موکحم  ناسنا  راکفا  رگا  دنراد  یلجت  تباث  هشیدـنا  راکفا و  هتـشر  کی 
 . 3 دناوخ . دیهاوخ  تکرح  شخب  رد  ار  بلطم  نیا  لیـصفت  دـنراد . هتـسویپو  يدـبا  هبنج  لوصا  نیا  هک  یتروص  رد  دـندرگ ، نوگرگد 

یقلت حیحـص  یکیژولویب »  » نوناق کی  ناونع  هب  ار  نآ  هتـشاگنا و  تباـث  ار  رگیدـکی  هب  عاونا  يربج  لیدـبت  نیوراد و  هیـضرف  رگا  یتح 
یم ققحت  يربج ، رما  تروص  هب  یناسنا  هعماج  رد  بالقنا  مییوگب  هداد و  تیارـس  رـشب  خـیرات  هعماـج و  هب  ار  نآ  میناوت  یمن  زاـب  مینک ،

ناوت یمن  تعیبطزا  صاخ  یئازجا  هراـبرد  یملع  ياهـشیامزآ  زا  هکنآ ، هصـالخ  درادـن . يرثا  نآ  رد  ناـسنا  هدارا  راـیتخا ; و  و  دریذـپ ،
هعماج . خیرات و  و  هشیدنا ، رکف و  هب  دسر  هچ  داد ، شرتسگ  تعیبط  ياه  هنیمز  مامت  هب  ار  نآ  تخاس و  یفسلف  ینوناق 

هحفص  52 ------------------ 
اهنت تسین . یقرف  يداـم  یهلا و  ناـیم  تمـسق ، نیا  رد  تسا و  ناـهج  رب  مکاـح  نوناـق  نیرت  یلک  فشک  یفوسلیف  ره  راـک  هکنیا ، هجیتن 
هدوب يرشب  هعماج  خیرات و  هشیدنا و  رکف و  رب  تعیبط ، رب  مکاح  نیناوق  ياجیب  لیمحت  دنا ، هدرک  سکرام  يو  زا  سپ  لگه و  هک  يراک 

!؟ یغیلبت هبرح  ای  ندش ،»  » و ندوب »  » هفسلف . 2 تسا .
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، دنک یفرعم  ندوب  یتسه و  هفـسلف  دشاب ـ  ناهج  رد  یهورگ  نینچ  رگا  ار ـ  تکرح  لوحت و  رکنم  هورگ  هک  دـنراد  رارـصا  اهتـسیسکرام 
هتـشذگ رد  هچنآ  دـندقتعم  نآ  ناوریپ  و  تسا ، حرطم  ایـشا ) تیعقاو   ) تقیقح تابث  حور و  يریذـپان  رییغت  تیدـبا و  هفـسلف  نیا  رد  اریز 

، ار تکرح  لوحت و  هب  دـقتعم  هورگ  هفـسلف  هک  یلاح  رد  تشاد . دـهاوخ  تقیقح  هشیمه  دراد و  تقیقح  مه  ـالاح  تسا  هتـشاد  تقیقح 
ناوت یمن  هناخدور  کی  رد  ناهج  نیا  رد  تسا  هتفگ  دننک  یم  لقن  وا  زا  و  دنمان ، یم  دوش ، یم  عورـش  تیلکاره »  » زا هک  ندش »  » هفـسلف

یمالسا و گرزب  هفسالف  هب  نوکس  دومج و  نداد  تبـسن  اریز  دنا  هدش  هابتـشا  راچد  اعدا  نیا  رد  اهتـسیسکرام  ( 1 .) درک ینت  بآ  رابود 
. دـنلئاق ناسنا  ناـهج و  يارب  ار  تکرح  نیرتلماـک  نیرتیلاـع و  یمالـسا  هفـسالف  هژیوب  ناـیم ، نیا  رد  و  تسین ، شیب  یتمهت  یمالـسا  ریغ 

دراد و  یغیلبت  هبنج  طقف  ندوب )  ) و ندش )  ) هب هفسلف  میسقت  نیاربانب 
------------------

ص 17 . مسیسکرام ، سکرام و   . 1
هحفص  53 ------------------ 

تشگنا رفن  دنچ  رگا  دنناد و  یم  ناهج  رب  مکاح  نیناوق  زا  ار  تکرح  نوناق  یمالسا ، هفسالف  هب  دسر  هچ  ًامومع ، ناهج  گرزب  هفـسالف 
مسیسکرام ( 1 .) دشاب نارگید  دض  رب  اهتـسیسکرام  يارب  یتاغیلبت  هلیـسو  راکنا  نیا  دیابن  دنا ، هدـش  تکرح  رکنم  نانوی  هفـسالف  زا  رامش 

دعب هس  رد 
دعب هس  رد  وا  يارآو  راـکفا  هیلک  رظن  نیا  زا  تسا . هعماـج  تعیبـط و  وا ، رظن  دروـم  ناـهج  هدوـب و  ینیب  ناـهج  عوـن  کـی  مسیـسکرام ،

یفسلف يرگیّدام  ای  کیتکلاید  مسیلایرتام  . 1 دوش : یم  هصالخ 
، ثحب نیا  تیهاـم  فرعم  دـنک . یم  تموکح  یتسه  هنهپ  رب  هک  دـنک  یم  ثحب  نیناوق  هتـشر  کـی  نوماریپ  ناونع ، نیا  تحت  سکراـم 
، داضتم ياهورین  يریگرد  عازن و  ایو  تکرح ، لوحت و  ساسا  رب  یفسلف » يرگیدام   » نآ تقیقحو  تسا ، هدمآ  ناونع  رد  هک  تسا  نامه 

یخیرات يرگیدام  ای  یخیرات  مسیلایرتام  . 2 دشاب . یم 
نامه ثحب  نیا  تقیقح  تسا . مکاـح  زین  هعماـج  رب  دـنک  یم  تموکح  تعیبط  رب  هک  ینیناوق  سیماون و  عومجم  تسا  یعدـم  سکراـم 

یخیرات  يرگیدام 
------------------

عون ره  دیابن  زگره  و  ار ، ینوگرگد  رییغت و  قلطم  هن  دننک  یم  راکنا  ار  تکرح »  » دوجو هورگ ، نیا  تفگ : میهاوخ  تکرح  ثحب  رد   . 1
دریگب ماـجنا  یجیردـتو  رمتـسم  رما  کـی  تروص  هب  ینوگرگد  رگا  یفـسلف : حالطـصا  رد  اریز  دیـشیدنا ، تکرح  ار  ینوـگرگدو  رییغت 

دوب . دهاوخ  ینآ  یعفد و  رییغت  دریذپ ، تروص  یشهج  یعفد و  رما  تروص  هب  رگا  و  دوب ، دهاوخ  تکرح 
هحفص  54 ------------------ 

.3 دریگ . یم  رارق  یـسررب  دروـم  خـیرات » كرحم  يورین   » ناوـنع تحت  و  دـنک ، یم  یـسررب  يرگیداـم  هاگدـید  زا  ار  هعماـج  هک  تـسا 
يداصتقا يرگیّدام 

ار وا  ینیب  ناـهج  یلمع  ياـه  هبنج  لوصحم و  هک  دراد  يداـصتقا  تشادرب  هعماـج  تعیبـط و  رد  دوـخ  ینیب  ناـهج  عوـمجم  زا  سکراـم 
و دریگ ، یم  دوخ  یخیرات  یفسلف و  لوصا  زا  يو  هک  تسا  يا  هجیتن  مسینومک  مسیلایسوس و  لوصا  رگید ، ترابع  هب  دهد . یم  لیکـشت 

یکیناکم مسیلایرتام  ددرگ . یم  هصالخ  شخب  هس  رد  زین  ام  هسیاقم  قیبطت و  تهج ، نیا  زا 
، ناهج لک  هب  نرق  نیا  ياهتـسیلایرتام  هک  دندقتعم  دننک و  یم  مهتم  یکیناکم  مسیلایرتام  هب  ار  مهدجه  نرق  مسیلایرتام  اهنیـسیتکلاید ،» »

هصخشم تفـص  تسیچ و  مسیناکم  میـسرپب  دیاب  یکیناکم ، شنیب  رتشیب  مهف  يارب  دندرک . یم  هاگن  هدیچیپ  نیـشام  کی  تروص  هب  اهنت 
هب ار  نآ  هک  دراد  مزال  یکرحم  يورین  ب : دنتـسه ، روج  مه  اب  هک  تسا  یتباث  يازجا  لماش  مسیناکم  کی  فلا : تسا ؟ مادـک  مسیناکم 
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هدـش حیرـشت  ًاـقیقد  هک  ینیناوق  قبط  رب  نآ  جـیاتنو  دـنوش ، یم  لاـعفنا  لـعف و  دراو  ازجا  دـمآرد ، تکرح  هب  یتقو  ج : دروآرد ، تکرح 
خرچ دـننام  تسا ، فلتخم  يازجا  لماش  تعاس  فلا : میریگ : یم  رظن  رد  ار  تعاس  کی  مسیناکم  لاثم ، يارب  دـیآ . یم  دوجو  هب  تسا ،

دنگنهامه . زاسمه و  رگیدکی  اب  ًاقیقد  هک  هریغو  مرها  راد ، هنادند 
هحفص  55 ------------------ 

لمع دراو  تسا  نشور  نازاس  تعاس  يارب  ًاقیقد  هک  ینیناوق  قبط  رب  تعاس  يازجا  دوش ، یم  زاب  رنف  هک  یتقو  ج : دوش . كوک  دـیاب  ب :
هب لئاق  مهدجه  نرق  مسیلایرتام  اهتسیسکرام ، هدیقع  هب  ( 1 .) دنوش یم  هحفـص  يور  رب  اه  هبرقع  مظنم  تکرح  داجیا  هب  جتنم  دوش و  یم 

بیـس تکرح  نایم  تسا  قرف  هداس . ینیـشام  تکرح  کی  تروص  هب  هکلب  دـناسرب ، لماکت  هب  ار  ناهج  هک  یتکرح  هن  اـّما  دوب ، تکرح 
یمن لیان  یلامک  هب  شیوخ  تکرح  نیا  رد  هک  راگرپ ، تکرح  نایم  و  دـسر ، یم  لاـمک  زا  يدـح  هب  دریذـپ و  یم  لـماکت  نورد  زا  هک 

هدش و ضراع  مسج  رب  هک  تسا  یعونـصم  تکرح  عون  کی  یکیناکم  تکرح  دیآ . یم  تسد  هب  ناسکی  جـیاتن  نآ  زا  هتـسویپ  و  دـیآ ،
هک زور  نآ  مولع  هک  دوب  نیا  دوب  عیاش  يرکفت  زرط  نینچ  ناهج ، هرابرد  نرق  نآ  رد  هکنآ  تلع  دریگ . یم  تروص  یعیبط  لماوع  نودب 
هب و  نیمز ، تکرح  بکاوک و  ریس  متـسیس  لاقثا »  » کیناکم اهنت  دوب . هدرکن  یقرت  نیا  زا  شیب  تفر . یم  شیپ  نآ  ياپ  هب  اپ  دیاب  هفـسلف 

ًالماک لیالد  يور  زا  دایز ، یماخ  اب  راوناـج  هاـیگ و  ناـمتخاس  دوب . هدیـسر  یجیاـتن  هب  یعیبط  مولع  زا  لـقث ، اـی  نزو  کـیناکم  یتراـبع 
یمن ار  اـهنآ  لـماکت )  ) هدـنز تروص  یلو  دـنداد  یم  ینیـشام  تروص  تادوـجوم ، هب  ناـنآ  هکنیا  هصـالخ  دـش . یم  هعلاـطم  یکیناـکم 

دنتسه . وگتسار  هزادنا  هچ  ات  تبسن  نیا  رد  ( 2 .) دندید
------------------

ص 100 . هفسلف ، یتامدقم  لوصا   . 2 ص 50 . تروفنک ، سیروم  شراگن  کیتکلاید ، مسیلایرتام   . 1
هحفص  56 ------------------ 

هک تسا  نامه  نایب  نیرتنـشور  دـنک . نایب  نشور  روط  هب  ار  بتکم  ود  نیا  توافت  تسا  هتـسناوتن  هدرک  هک  یـشالت  مامت  اب  رتسیلوپ  ژرژ 
نییعت رد  بتکم  ود  نیا  فـالتخا  تسا و  هتفرگ  رارق  یکیماـنید  مسیلاـیرتام  ربارب  رد  یکیناـکم  مسیلاـیرتام  دـنراد . دروـم  نیا  رد  یخرب 

یم هدییاز  زت )  ) نطب زا  زت  یتنآ  هک  تسین  دقتعم  زگره  دناد و  یم  ءیـش  دوخ  زا  جراخ  رد  ار  تیلع » ، » یکیناکم مسیلایرتام  تسا . تلع 
اهدادیور مامت  هدوب ، دقتعم  کیتکلاید  قطنم  هب  یکیمانید  مسیلایرتام  هک  یتروص  رد  دیآ . یم  دوجو  هب  تلع  نطب  زا  لولعم  ینعی  دوش ،

ضیقنو دیآ  یم  دوجو  هب  تلع  نطب  زا  لولعم  هک  تسا  دقتعم  دنک و  یم  ریسفت  زتنس »  » و زت » یتنآ  «، » زت  » ساسا رب  ار  یتسه  ياه  هولجو 
ناـمه هک  يدـیدج  بیکرت  نآ  اـب  شهج ، کـی  اـب  و  دریگ ، یمربرد  ار  دوخ  تلع  هدرک  ومن  دـشر و  لولعم  سپـس  تسا ، شیوخ  تلع 

زت و هب  زین  زتنـس  ینعی  دروآ ، یم  دـیدپ  دوخ  نطب  رد  ار  دوخ  ضیقن  زاـب  دوخ  هبون  هب  زتنـس  نیا  دوخ  دروآ و  یم  دوجو  هب  دـشاب  زتنـس » »
دوصقم هچنانچ  ( 1 .) درک هداـیپ  هجوـج ، غرم و  مخت  روهـشم  لاـثم  اـب  ناوـت  یم  ار  بلاـطم  نیا  همه  ددرگ . یم  لیدـبت  زتنـس  زت و  یتـنآ 

یتاذ تکرح  اهنآ  زا  یتمسق  هکلب  تسین  یحطس  یعونـصم و  رما  اهتکرح  همه  هک  دنیوگب  هک  تسا  نآ  کیمانید ، مسیلایرتام  نارادفرط 
یلو  دنا ، هتفگ  يراوتسا  قح و  نخس  دناسر ، یم  لامک  هب  ار  ایشا  هک  تسا  ینورد  و 

------------------
تکرح ربارب  رد  یعونصم ، یحطس و  تکرح  . 1 تسا : هدش  ریسفت  ریز  عاونا  هب  یکیمانید  تکرحو  یکیناکم  تکرح  دروم ، نیا  رد   . 1

دراد . داضت  دننام  ینورد  لماع  هک  یتکرح  ربارب  رد  ، دراد یجراخ  لماع  هک  یتکرح  . 2 یتاذ ، ینورد و 
هحفص  57 ------------------ 

رد تکرح  زین  یمالسا  هفسلف  رد  اهنآ  زا  شیپ  دنـشاب و  یم  یتکرح  نینچ  هب  دقتعم  هک  تسین  اهنیـسیتکلاید  اهنت  نیا  هک  درک  هجوت  دیاب 
هفسلف ياهراکهاش  زا  یکی  ایـشا  رهوج  رد  تکرح  هدوب و  حرطم  رهاوج )  ) ایـشا نطاب  هب  طوبرم  روما  و  ضارعا )  ) رهاوظ هب  طوبرم  روما 
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هتخادرپ و رهوج  رد  تکرح  حیضوت  هب  تکرح ، ثحب  رد  ام  درک و  مهتم  یحطس  تکرح  هب  ار  همه  دیابن  نیاربانب  تسا . نیهلأتملا  ردص 
دوصقم رگا  یلو  دـننک . یم  اعدا  اهتـسیسکرام  هک  تسا  یی  یکیماـنید  تکرح  زا  رتـالاب  بتارم  هب  رهوج  رد  تکرح  هک  تفگ  میهاوخ 

لوحت تفرـشیپ و  رد  يدام  تلع  اهنت  هناگراهچ ، للع  نایم  زا  هدوب و  یفاک  لماکت  رد  ینورد  داضت  دنیوگب  هک  تسا  نیا  نانآ  فدـهو 
یتسردان نخـس  تسین ، دروآرد ، یـصاخ  تروص  تیلعف و  هب  هلحرم  ره  رد  ار  هدام  هک  یلعاـف  تلع  هب  يزاـین  دـنک و  یم  تیاـفک  ایـشا 

زا یتلع  هکلب  تسین  یفاـک  ایـشا  ندروآرد  تکرح  هب  رد  ینورد  داـضت  تفگ ، میهاوخ  لولعم  تلع و  ثحب  رد  هچناـنچ  اریز  دـنا . هتفگ 
حالطـصا هبو  يدادـعا  یطرـش و  هبنج  تّحـص ) ضرف  رب   ) ینورد ّداضت  دـناسرب و  لامک  ّدـح  هب  ار  یعیبط  دوجوم  هک  تسا  مزال  جراـخ 

ققحت رد  یلو  دـنک  یم  تکرح  يدـعاسم  طیارـش  رد  دوش ، یم  هتـشاک  نیمز  لد  رد  هک  يا  هتـسه  ای  ینینج ، لولـس  دراد . يزاـس  هنیمز 
یهلا زا  يداـم  بتکم  ییادـج  طاـقن  زا  یکی  ددرگ . تـالامک  ماـمت  یطعم  هک  تسا  مزـال  یلعاـف  تلع  ماـن  هـب  یتـلع  هدـنیآ ، تـالامک 

لماکت تکرح و  يارب  ار  نآ  دوجو  تسا و  دـقتعم  يدام ) تلع   ) تلع کی  هب  طقف  هناگراهچ ، للع  نایم  زا  يدام ، بتکم  هک  تساجنیا 
رب هوالع  یهلا ، نادنمـشناد  هک  یلاح  رد  دنرامـش ، یم  یفاک  تکرح  يارب  ار  ینورد  داضت  دوجو  اهنیـسیتکلایدو  دـناد ، یم  یفاک  ءیش 

ریس  رد  دیدرگ ، نایب  ًاحورشم  موس  لصف  رد  هک  زین  ار  رگید  تلع  هس  يدام ، تلع 
هحفص  58 ------------------ 

یکیزیفاتم رکفت  زرط  دنراگنا . یم  رثؤم  ایشا  لامکتسا 
رکفت زرط  نانآ  دـنمان . یم  یکیتکلاید  قطنم  ار  شیوخ  قطنم  و  دـننک ، یم  مهتم  یکیزیفاتم  رکفت  زرط  هب  ار  دوخ  نافلاخم  اهتـسیسکرام 

فلاخم هک  تسا  يرکفت  زرط  یکیزیفاتم ، رکفت  زرط  زا  دوصقم  درک . زیهرپ  نآ  زا  دـیاب  هک  دـنناد  یم  یندوشخبان  یمرج  ار ، یکیزیفاتم 
زا زین  کیزیفاتم  رکفت  هوحن  ًارهق  هدـش ، لیکـشت  لصا  راهچ  زا  کیت  کلاید  رهوج  هک  اجنآ  زا  دـشاب . یم  کیتکلاید  هناـگراهچ  لوصا 
رد اذـل  تفگ ، میهاوخ  نخـس  طوسبم  روط  هب  کیتکلاید  لوصا  نوماریپ  هدـنیآ  رد  ام  نوچ  و  ددرگ . یم  فیلأت  نآ  لباقم  لـصا  راـهچ 

دومج نوکس و  لاح  رد  ناهج  یسررب  . 1 مینک : یم  هراشا  اهنیسیتکلاید ) رکف  هچیرد  زا  هتبلا   ) اهکیزیفاتم رکفت  زرط  لوصا  هب  اهنت  اجنیا 
عطقو تادوجوم  هیزجت  . 2 تسا . اهنیـسیتکلاید  داقتعا  دروم  لوصا  زا  یکی  هک  دریگ  یم  رارق  تکرحو  رییغت  لصا  لـباقم  رد  لـصا ، نیا 

رگیدکی زا  اهنآ  طباور 
.3 دـنهد . یم  رارق  رگیدـکی  رد  تادوجوم  لباقتم  ریثأتو  یگتـسبمه  طابترا و  لـصا  لـباقم  رد  ار  لـصا  نیا  کـیتکلاید  قطنم  ناراداوه 

نوگانوگ تباث  عاونا  ایشا ، يدبا  تامیسقت 
دهاوخن  لیدبت  رگید  عون  هب  و  نامز ، لوط  رد  عاونا ، زا  کی  چیه  هکنیا  و 

هحفص  59 ------------------ 
دـننک و یم  ریبعت  تیفیک ، هب  تیمک  لیدـبت  هب  نآ  زا  یهاگ  هک  دراد  رارق  شهج »  » لصا لباقم  رد  لـصا  نیا  اهنیـسیتکلاید  معز  هب  دـش .

ترارح هجرد  رد  بآ  ًالثم  دوش ، یم  لیدـبت  یفیک  رییغت  کی  هب  ناهگان  ینیعم  هلحرم  رد  ایـشا ، یمک  رییغت  هک  تسا  نیا  نآ  زا  دوصقم 
دادضا زا  بانتجا  . 4 دوش . یم  لوحتم  رگید  یعون  هب  رادناج ، زا  یعون  عاونا  لوحت  رد  هکنانچ  دوش ، یم  لیدبت  راخب  هب  دص ،

هناـگراهچ لوصا  باـب  رد  یتآ ، ياهلـصف  رد  ( 1 .) دوش یم  هداد  رارق  دادـضا  تدـحو  ایو  نیدـض  نیب  عمج  لـصا  لـباقم  رد  لـصا  نیا 
لطاب و اهنیسیزیفاتم ، زا  يرایسب  هب  قوف  بلاطم  باستنا  هک  تخاس  میهاوخ  نشور  ًانمض  هتخادرپ و  یـسررب  دقن و  هب  ًالـصفم  کیتکلاید 

میهاوخ هدنیآ  رد  هک  یتروص  رد  دننک  یم  يوریپ  کیزیفاتم  قطنم  زا  یگمه  نارگید ، هک  دنتـسه  یعدم  اهتـسیسکرام  تسا . ساسا  یب 
رد اـهنآ  هب  داـقتعا  هدوب و  حرطم  یمالـسا  هفـسلف  رد  رت ، قیمع  رت و  یملع  رایـسب  یتروص  هب  مه  نآ  کـیتکلاید ، لوصا  زا  یخرب  تفگ 

نیا اب  قلطم  تفلاخم  هب  ار  اهنیـسیزیفاتم  یمامت  هک  تسین  حیحـص  زگره  تهج  نیا  زا  دراد . ییاه  هشیر  زین  ناتـساب  نانوی  هفـسالف  ناـیم 
تسا . رازیب  اهتمهت  نیا  زا  یهلا ـ  نادنمشناد  ینعی  اهنیسیزیفاتم ـ  زا  يرایسب  حور  هچ ، میزاس . مهتم  لوصا 

کیتکلاید لوصا  یمالسا و  www.Ghaemiyeh.comهفسلف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 130زکرم  هحفص 27 

http://www.ghaemiyeh.com


------------------
هحفص  61 هحفص ------------------   60 کیزیفاتم . رد  قیقحت  لصف : دعب ، هب  ص 103  هفسلف ، یتامدقم  لوصا   . 1

کیتکلاید زا  تسخن  لصا  مشش : لصف 

کیت  کلاید  تسخن  لصا 
ضقانت داضت و  لصا 

، نانآ معز  هب  هکنانچمه  دوش ، یم  هصالخ  لصا  راهچ  رد  اهنیسیتکلاید  هاگدید  زا  کیزیفاتم  بتکم  هک  میدش  روآدای  شیپ  یـسررب  رد 
: زا دـنترابع  لصا  راهچ  نیا  ددرگ . یم  هصالخ  تسا  نیـشیپ  لصا  راهچ  لباقم  هطقن  تسرد  هک  رگید  لصا  راهچ  رد  کیتکلاید  بتکم 

لصا . 4 تادوجوم . یمومع  یگتسبمهو  لباقتم  ریثأت  لصا  . 3 تکرحو . رییغت  لصا  . 2 هعماجو . رکفو  تعیبط  رد  داضت  تدحو  لصا  . 1
زا میهد و  یم  رارق  یسررب  دقن و  دروم  یفرط  یب  لامک  اب  ار  کیتکلاید  لصا  راهچ  کنیا  اهتیفیک . هب  اهتیمک  لیدبت  ای  بالقنا  شهج و 

« نینل  » هک سب  نیمه  ضقانت ، داضت و  تدحو  لصا  لصا : نیا  تیمها  رد  میزادرپ . یم  ضقانت  داضت و  تدحو  دـقن  هب  تسخن  اهنآ  نایم 
ار  نآ  زین  گنوت » هستوئام   » هدناوخ و کیتکلاید  زغم  هرهوج و  ار  نآ 

هحفص  62 ------------------ 
یمالسا هفسلف  رد  ضقانتو  داضت  لصا  تسا  هدرمش  کیتکلاید  مسیلایرتام  هفسلف  یساسا  نوناق  نیرتمهم 

هفـسالف هدیقع  تسخن  مینک ، حرطم  ار  ضقانت » تدحو  و« داضت » تدـحو   » هرابرد اهتـسیسکرام  ای  اهتـسیلگه و  تایرظن  هکنآ  زا  شیپام 
هفـسلف رد  هعماج  رد  داضت  یمالـسا ;2. هفـسلف  رد  داضت  لصا  . 1 میهد : یم  رارق  یـسررب  دروـم  شخب  هس  رد  ار  هـنیمز  نـیا  رد  یمالـسا 

مه هب  اهیدام  هفسلف  رد  ضقانت  داضت و  لصا  ود  هک ، تسا  يرورـض  هتکن  نیا  رکذت  ًاودب  یمالـسا ; هفـسلف  رد  ضقانت  لصا  یمالسا ;3 .
هتـشاد و نشور  یتوافت  مه  اب  لصا  ود  نیا  یمالـسا  هفـسلف  رد  یلو  دـنا ، هدـشن  لئاق  یتوافت  ضقانت  داضت و  ناـیم  ناـنآ  هدـش و  هتخیمآ 
. مینک یم  عورش  یمالسا  هفـسلف  رد  داضت  لصا  نوماریپ  ار  دوخ  ثحب  کنیا  تسا . هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  يا  هناگادج  باب  مادکره 

لباقت هناگراهچ  ماسقا  تسا . لباقت  ماسقا  زا  داضت 
. تسا هدش  رکذ  یماسقاو  عاونا  هلوقمود ، نیازا  مادک  ره  يارب  نآ  رد  دراد و  دوجو  ترثک »  » و تدحو »  » مان هب  یباب  یمالـسا  هفـسلف  رد 

دوبن مزلتـسم  ، ناـنآ زا  مادـک  ره  ققحت  هتفرگ و  رارق  رگیدـکی  لـباقم  زیچ  ود  هک  تساـجنآ  لـباقت  ، تسا لـباقت » ، » ترثک ماـسقا  زا  یکی 
نآ  عامتجا  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ، يرگید 

هحفص  63 ------------------ 
یتسه دـننام  ضقانت ، یهایـس ;2 . يدیفـس و  دننام  داضت ، . 1 دوش : یم  هصالخ  مسق  راـهچ  رد  یمالـسا  هفـسلف  رد  لـباقت  تسین . نکمم 

. یناوتان ییاناوت و  ییانیبانو ، ییانیب  دننام  هکلم ، مدع و  تیلولعمو ;4 . تیلع  يرسپ ، يردپ و  دننام  فیاضت ، دوبن ;3 . دوب و  ایو  یتسینو 
ددرگ یم  نایب  ًادـعب  هک  یطیارـش  تحت  دوخ  لباقم  ءیـش  اب  نیلباقتم ، زا  مادـک  چـیه  دروم  راهچ  نیا  رد  هک  دـندقتعم  یمالـسا  هفـسالف 

؟ دوش یم  هصالخ  دروم  راهچ  نیا  رد  اهنت  لباقت »  » هلوقم ارچ  هک  دید  دـیاب  نونکا  ددرگ . یمن  عمج  دـنک و  یمن  ادـیپ  تدـحوو  فالتئا 
هب هدوب و  يدوجو  رما  ود ، ره  ای  تسین ، ریذپ  ناکما  اهنآ  عامتجا  هک  ءیش  ود  دزاس : یم  نشور  ار  راصحنا  نیا  تلع  یلقع  هبساحم  کی 
ره هک  تسخن  تروص  تسا . یتسه  دـقاف  ینعی  یمدـع  يرگید  يدوجو و  یکی  هکنیا  ای  دـنیاراد  ار  یتسه  زا  يا  هصح  ود  ره  حالطـصا 

نکمم اهنآ  عامتجا  هک  يدوجو  رما  ود  اریز  تسا . مسق  ود  رب  دنـشاب ، اراد  ار  دوجو  زا  یـشخب  مادک  ره  هدوب و  يدوجو  يرما  ءیـشود ،
ای ققحت و  هک  يروط  هب  دراد ، دوجو  مزالت  ود ، نآ  ناـیم  هشیدـنا ، روصت و  اـی  تینیعو  ققحت  ماـقم  رد  هک  دنتـسه  یلکـش  هب  اـی  تسین ،

جراخ رد  يرگید ، ققحت  نودـب  ود ، نآ  زا  یکی  هک  تسین  نکمم  زگره  و  تسه ، زین  يرگید  روصت  ققحت و  مزلتـسم  یکی ، ندیـشیدنا 
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ار  یلباقت  نینچ  درک . راضحا  يرگید  زا  تلفغ  اب  نهذ ، رد  ار  یکی  تسین  نکمم  هک  نانچمه  دنک ، ادیپ  ققحت 
هحفص  64 ------------------ 

یـسک يدنزرف  دیاب  راچان  میتفرگ  رظن  رد  ار  يدرف  يردپ  هاگره  هچ ، يدنزرف ، يردپ و  ای  تّونب » و« توبُا »  » دننام دـنیوگ  یم  فیاضت » »
نیا رد  دنـشاب  هشیدـناو  رکفت  ای  تیجراخ و  ققحت و  رد  همزالم  نینچ  کـی  دـقاف  يدوجو  رما  ود  هاـگره  میریگب . رظن  رد  وا  يارب  زین  ار 

یمدع رما  يرگید  يدوجو و  رما  نیلباقتم ،  زا  یکی  هاگره  داوس . ضایب و  ای  یهایس  يدیفـس و  دننام  دنیوگ ، یم  داضت »  » نآ هب  تروص 
فصو نیا  دجاو  ءیـش  نآ  هک  دنک  یم  باجیا  نآ ، عون  تعیبط  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  تسا  یمدع  رما  هب  فصتم  هک  يزیچ  یلو  تسا ،

ار انیبان  ای  یمعا و  ظفل  ام   ) انیبان انیب و  ای  یمعا » و« ریـصب »  » دننام تسین ، يدوجو  تفـص  نآ  دـجاو  یللع  هب  ًالعف  دـنچره  دـشاب  يدوجو 
هب دنچ  ره  دـشاب  ییانیب  ياراد  دارفا ، رگید  ناسب  زین  درف  نیا  هک  دـنک  یم  باجیا  نآ ، عون  تعیبط  هک  مییوگ  یم  ناویح  ناسنا و  هب  اهنت 

نیا رد  دوش ) یمن  هتفگ  اـنیبان  درادـن  دوجو  نآ  رد  تیلباـق  نأـش و  نینچ  هک  راوـید  هب  تهج  نیا  زا  تسا ، هدـش  نآ  دـقاف  درف  نیا  یللع 
تـسا یمدع  يرگید  يدوجو و  یکی  هک  يزیچ  ود  هاگره  یلو  دنیوگ . یم  هْیُنق  مدـع و  ایو  هکلم  مدـع و  لباقت  یلباقت  نینچ  هب  تروص 

حالطصا رد  هک  لباقت  زا  عون  نیا  مدع . دوجو و  لباقت  دننام  دنیوگ ، یم  ضقانت  ایو  باجیاو  بلس  لباقت  نآ  هب  دشابن ، طرـش  نیا  دجاو 
ای ادـخ »  » دوبن دوب و  دـننام  دـشاب  دوجولا » بجاو   » هاوخ تسا ، يراج  دراوم  همه  رد  هدرتسگ  روط  هب  دـنیوگ  یم  باجیا  بلـس و  نآ  هب 

ناسنا .»  » دوبن دوب و  دننام  دشاب  دوجولا » نکمم   » ای ادخ ،» کیرش   » دوبن دوب و  دننام  دشاب  دوجولا » عنتمم  »
عامتجا عانتما  هناگراهچ  طیارش  هحفص   65 ------------------ 

، تسا لاحم  اهنآ  فالتئا  داضت و  دنوش و  یمن  یکی  مه  اب  صخألاب ، اهداضتم »  » و ًامومع ، اهلباقتم  هک  دـنیوگ  یم  یمالـسا  هفـسالف  رگا 
رد عامتجا  نامز ;2 . کی  رد  عامتجا  . 1 مینک : یم  هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  ًالیذ  هک  تسا  یـصاخ  طیارـش  رد  عامتجا  عانتما  ناشدوصقم 

تسا نامز  رد  تدحو  لباقت ، لوا  طرـش  ( 1 .) رظنو تهج  کی  زا  عاـمتجا  تیـصخش ;4 . ظفحو  تیلعف  روط  هب  عامتجا  ناکم ;3 . کی 
ره هایس ، مه  دشاب و  دیفس  مه  دناوت  یمن  هظحل  کی  رد  نامز و  کی  رد  ءیش  کی  اریز  تسا ، لباقت  ماسقا  زا  یهایس  يدیفس و  نیاربانب 

عامتجا اریز  دنز ، یمن  ود ، نیا  لباقت  هب  يررض  نامز ، ود  رد  یهایـس  يدیفـس و  عامتجا  دشاب . هایـسو  دیفـس  دناوت  یم  نامز  ود  رد  دنچ 
تسا لحم  تدحو  لباقت ، مود  طرش  تسا . دوجوم  گنر  ود  نیا  رد  طرـش  نیا  و  تسا ، لاحم  عنتمم و   ، نامز کی  رد  داضتم  ءیـش  ود 

دنچ ره  دیفس ، مه  دشاب و  هایس  مه  دناوت  یمن  ذغاک  زا  هطقن  کی  لحم و  کی  اریز  دشاب . یم  ققحم  يدیفـس  یهایـس و  رد  طرـش  نیاو 
و  دشاب ، هایس  رگید  يا  هطقن  دیفس و  يا  هطقن  دناوت  یم 

------------------
عمج عنمی  لضافألا  اُنباحصأ  هفّرع  لباقت ***  ۀیریغ  نم  َّنِإَو  دراد : هراشا  قوف  طیارـش  زا  طرـش  هس  هب  ریز  رعـش  رد  يراوزبس  میکح   . 1

تدّحوت  نمز  یف  ۀهج  نم  تبث ***  دق  ّلحم  یف 
هحفص  66 ------------------ 

عمج لباق  لحم ، کی  رد  ءیـش  ود  هک  تسا  نیا  لباقت  طرـش  اریز  دـنز ، یمن  لـباقت  هب  يررـض  هطقن  ود  رد  یهایـسو  يدیفـس  عاـمتجا 
عمج لحم  کی  رد  زگره  گنر ، ود  نیا  اریز  تسا ، قداص  دـنا  هتفرگ  رارق  لحم  ود  رد  هک  گـنر  ود  نیا  رد  یتح  طرـش  نیا  دنـشابن و 

تیلعف ود ، ره  هک  تسا  نیا  نیلباقتم ، عامتجا  عانتما  موس  طرـش  درادـن . تافانم  اهنآ  لباقت  اب  لحم  ود  رد  ود  نآ  عامتجا  دـندرگ و  یمن 
یب مه  هلاس  شش  كدوک  تفگ  ناوت  یم  ًالثم  دشاب . هوقلابو  هنیمز  تروص  هب  يرگید  تیلعف و  تروص  هب  یکی  هکنیا  هن  دنـشاب ، هتـشاد 

ملع و لیـصحت  هدـنیآ  رد  دـناوت  یم  ینعی  هوقلاب ، تروص  هب  تسا  داوس  اب  لعفلاب ، تروص  هب  تسا  داوس  یب  داوس : اـب  مه  تسا و  داوس 
، دشاب لعفلاب  تروص  هب  ود  ره  هک  دوش  یم  ادیپ  ییاج  لاکـشا  درادن . لاکـشا  هنوگ  نیا  هب  نیلباقتم  عامتجا  ددرگ . داوس  ابو  دنک  شناد 

مه دناوت  یمن  دحاو ، نآ  رد  بآ ، فرظ  کی  دسیونب . دناوتن  مهو  دسیونب  دناوتب  ًالعف  مه  داوس ، یب  مه  دـشاب و  داوساب  مه  لعفلاب  ینعی 
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ود نیا  هک  درادن  یعنام  زگره  اّما  رفص . يالاب  مه  دشاب و  رفـص  ریز  مه  ترارح ، هجرد  رظن  زا  بآ  رـسارس  ینعی  مرگ ، مه  دشاب و  درس 
. دنهد لیکـشت  ار  یمرگ  همین  مرلو و  بآ  عومجم ، رد  شیوخ ، هیلوا  ترارح  تیلعف و  نداد  تسد  زا  اب  هدـش و  طولخم  مه  اب  بآ ، عون 
، تهج ود  رظن و  ود  زا  لباقت ، یتسود و  عامتجا  هچ ، دنـشابن ، عمج  لباق  تهج  کی  رظن و  کی  زا  هک  تسا  نیا  زین  لباقت  مراـهچ  طرش 

نکمم  زگره  تسا و  فیاضت »  » مان هب  لباقت  ماسقا  زا  يدنزرف ، يردپ و  دنز . یمن  لباقت  عانتما  نوناق  هب  يررض 
هحفص  67 ------------------ 

یم عمج  لباق  رظن ، ود  زا  دنچ  ره  دشابوا ، دنزرف  مهو  دمحا  ردپ  مه  ینعی  دشاب ، دنزرف  مه  ردـپ و  مه  رظن ، کی  زا  درف ، کی  هک  تسین 
داضت هناگراهچ  ماسقا  دشاب . دمحم  دنزرف  دوخ ، لاح  نیع  رد  دمحا و  ردپ  صخش  نامه  ًالثم  دنشاب ،

(1  ) یفیک داضت  . 1 تسا . یمالسا  هفسلف  رد  دراو  ریغ  دارفا  ياهیناوخ  زجر  اه و  هطلاغم  زا  يرایسب  ّلح  دیلک  داضت ، ماسقا  زا  یهاگآ 
تنیابم اهنآ  نایم  و  دندرگ ، ادج  مه  زا  یتیـصوصخ  هلیـسو  هب  دنریگ و  رارق  یکرتشم  موهفم  تحت  مسج  ياهتیفیک  زا  تیفیک  ود  هاگره 

.... یشرت و ینیریش و  ییوبدبو ، ییوبشوخ  يدیفس ، یهایس و  دننام  دنیوگ ، یم  نیداضتم »  » ار تیفیکود  نآ  دشاب ، هتـشاد  دوجو  یلماک 
. دزاس یم  ادـج  رگیدـکی  زا  ار  اهنآ  ود ، نآ  صاوخ  راثآ و  و  دـنراد ، رارق  گـنر  یلک  موهفم  تحت  یهایـس  يدیفـس و  هک  تسین  یکش 

هتکن نیا  هب  ًالعف  اـم  دـنک . یم  شخپ  يرگید  و  عمج ، ار  مشچ  رون  یکی  دـهد . یم  سپ  ار  اـهگنر  يرگید  دریذـپ و  یم  ار  اـهگنر  یکی 
اهنآ  همه  هتشادن و  دوجو  گنر  و  نول »  » مان هب  يدوجوم  ًالصا  ای  دراد  دوجو  يدیفس  یهایس و  مان  هب  یگنر  ایآ  هک  میرادن  يراک 

------------------
يرگید ماسقا  داضت  يارب  رگا  اذـل  تسا . داضت  زا  عون  نیمه  دوصقم  دـیآ  یم  نایم  هب  داـضت  زا  نخـس  تقو  ره  یمالـسا ، هفـسلف  رد   . 1

رد دـنراد و  نیاـبت  فـالتخا و  مه  اـب  یعون  هک  تسا  فلاـخم  زیچود  قلطم  دوـصقم ، هکلب  تسین ، یحالطـصا  داـضت  دوـصقم  میدرمش ،
دنراد . رارق  داضت »  » ظفل ششوپ 

هحفص  68 ------------------ 
عون ود  رون  شبات  عقوم  رد  هجیتن  رد  دـشاب و  یم  رگیدـکی  رانک  رد  اهمتا  نتفرگ  رارق  هوحن  هب  طوبرم  ای  مسج ، ياـهمتا  دادـعت  تاـیلجت 

هب  ) ام زادنا  مشچ  رد  ًالعف  هکنیا  نآ  و  تسا ، هجیتن  اب  ام  راکورس  میرادن و  گنر  تیعقاو  هب  يراک  ًالعف  ام  يرآ ، دسر ؟ یم  رظن  هب  گنر 
، دشاب گنر  ود  ره  ياراد  ینیعم  صخـشم و  ءیـش  دحاو ، نآ  رد  هک  تسین  نکمم  زگره  هک  دراد  دوجو  گنر  عون  ود  دـشاب ) یتلع  ره 
، ضیقن ود  عامتجا  عانتما  هلئسم  زا  سپ  دض ، ود  عامتجا  عانتما  دسرب . رظن  هب  روج  ود  دیفس ) هایس و  ًالثم   ) ای دیفـس ، مه  دشاب و  هایـس  مه 

یصاخ طیارش  رد  ار  یفیک  داضت  عامتجا  عانتما  دناوت  یمن  دشاب ـ  فسلفتم  مه  هچ  ره  يدرف  چیه  تسا و  نشور  حضاو و  رایسب  روما  زا 
دهد یک  یتسهو  دوب  دض ، ار ، دض  زین : ایـض  دزوزفارب  نوچ  دزیرگ  بش  اهدـض ***  زا  اهدـض  دزیرگ  یم  يولوم : لوق  هب  ددرگ . رکنم 
نامز رد  نوتوین ،»  » هیرظن هک  دنیوگب  دنرـضاح  ایآ  دننک  یم  بیوصت  ار  نیدض  عامتجا  هک  یهورگ  دهج  نوریبو  دزیرگب  وز  هکلب  *** 
ًاعطق تسین ، عمج  لباق  دـحاو  نامز  رد  هیرظن  کی  ندوب  طلغو  حیحـص  هچناـنچ  هن ! ملـسم  روط  هب  طـلغ !؟ مه  هدوب و  حیحـص  مه  دوخ ،

طیارـش ًابلاغ  دنهد ، فالتئا  و  دننک ، عمج  مه  ابار  طلغ  حیحـص و  دنهاوخ  یم  هک  یهورگ  دوب . دـهاوخن  عمج  لباق  زین  یفیک  ياهداضت 
ام نامز  هب  تبـسنو  حیحـص  دوخ  نامز  هب  تبـسن  ار  نوتوین »  » هیرظن نامز ، فالتخا  ضرف  ابو  دنریگ  یمن  رظن  رد  ار  داضت  عامتجا  عانتما 

طلغ 
هحفص  69 ------------------ 

ققحت طیارـش  زا  یکی  هک  دنـشیدنا  یمن  رگید  دنا ! هدـش  عمج  هیرظن  کی  رد  طلغ  حیحـص و  هک  دـنریگ  یم  هجیتن  سپـس  دـنراگنا . یم 
یکی هک  تسین  نآ  زا  عناـم  داـضت  ود  عاـمتجا  عاـنتما  يرآ  ( 1 .) درادـن دوجو  تدـحو  دروم ، نیا  رد  و  تسا ، نامز  رد  تدـحو  داـضت ،
دحتم مه  اب  نیدـض  هک  تسا  نیا  زا  ریغ  زین  رگید  دـض  هلیـسو  هب  يدـض  ییاسانـش  هکنانچ  دـشاب  يرگید  نآ  هب  لاقتنا  هیاـم  اـیو  فرعم 
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ار دض  دض ، هب  زج  دوش .) یم  هتخانـش  دوخ  دض  هلیـسو  هب  ءیـش  ره  ) اهدادضأبُءایـشألا ُفْرُعت  دوش : یم  هتفگ  یمالـسا  هفـسلف  رد  دنوش .
تسا نیا  دوصقم  تسین ، عمج  لباق  نیدض  هک  دوش  هتفگ  عقوم  ره  ، هصالخ تخاون  دسانشب  محر ، دنیبب  نوچ  تخانـش ***  ناوتن  یمه 

رـصانع زا  تادوجوم  شنیرفآ  داضت  . 2 تسین . نکمم  اـهنآ  عاـمتجا  تسا ، ناـکم  ناـمز و  تدـحو  هلمج  نآ  زا  هک  یطیارـش  تحت  هک 
فلتخم

عوـنت دـنیوگ : یم  یمالـسا  نادنمـشناد  تسا . داـضت  یناـعم  زا  رگید  یکی  نوگاـنوگ  فـلتخم و  رـصانع  زا  ناـهج  تادوـجوم  شنیرفآ 
يدیدج شقن  داد و  یمن  خر  لماکت  عونت و  زگره  دوبن ، داضت  شنیرفآ  ناهج  رد  رگا  تسا و  رـصانع  فالتخا  داضترثا و  رب  تادوجوم 

تشگ . یمن  راکشآ  یتیگ  هحفص  رد 
------------------

حرطم هدـنیآ  رد  هک  دراد  یناـیب  نوتوین  هیرظن  ندوـب  طـلغ  حیحـص و  يارب  ص 64 ) «) کـیتکلاید مسیلاـیرتام  » هلاـسر رد  ینارا  رتکد   . 1
دش . دهاوخ 

هحفص  70 ------------------ 
روضح يا ، هدـیدپ  تاذ  رد  شیوخ ، نوؤش  هیلک  ظفح  اب  دوخ و  تایـصوصخ  مامت  اـب  داـضتم ، روما  هک  تسین  نیا  هلمج  نیا  زا  دوصقم 

لعف و رثا  رد  و  هدیگنج ، مه  اب  دروخرب  نیتسخن  رد  دادضا  هک  تسا  نیا  روظنم  هکلب  دیآ ، شیپ  نیدض  عامتجا  هلئـسم  ات  دننک  یم  ادـیپ 
یم ادیپ  يدیدج  بیکرتو  طسوتم  جازم  و  دوش ، یم  هتـسکش  مادک  ره  هیلوا  تیـصخش  ماجنارـسو  دنراذگ  یم  ریثأت  رگیدـکی  رد  لاعفنا 

رد مالـسلا ) هیلع   ) یلع نانمؤم  ریما  دیآ . یم  تسد  هب  دـیدج  بیکرت  ازجا ، لعافت  زا  هک  ییایمیـش  ياهلولحم  زا  يرایـسب  نوچمه  دوش .
ییایـشا وا  دوجو  رد  تخاـس و  نوـجعم  نوگاـنوگ  ياـهگنر  هب  ار  ناـسنا  تنیط  تقلخ و  دـیامرف : یم  ناـسنا  شنیرفآ  هراـبرد  يا  هبطخ 

رارق یکـشخو ، تبوطر  يدرـس و  یمرگ و  لیبق  زا  زاـسمهان ، ییاـه  هزیمآ  و  رگیدـمه ، نمـشد  دـض و  ياـهزیچ  رگیدـکی و  اـب  زاـسمه 
کیدزن رگیدکی  اب  ار  اهرود  هداد ، دـنویپ  مه  هب  ار  اه  هناگیب  هدـنکفا و  تفلا  داضتم ، نمـشد و  ياهتعیبط  نایم  دـیامرف : یم  زین  ( 1 .) دراد

، حص امل  داضتلا  الول  : » دیوگ یم  ناملـسم  روهـشم  فوسلیف  نیهلأتملا ، ردـص  میکح  ( 2 .) تسا هدرک  رود  مه  زا  ار  اـهکیدزن  و  هتخاـس ،
تشادن . » دوجو  یلاعفنا  لعف و  ناهج  رد  دوبن ، رصانع  داضت  رگا  ( » 3 «.) داسفلاو نوکلا 

------------------
جهن .) دومجلاو ۀـّلبلاو  دربلاو  ّرحلا  نم  ۀـنیابتملا  طالخألاو  ۀـیداعتملا ، دادـضألاو  ۀـفلتؤملا  ءایـشألاو  ۀـفلتخملا  ناولألا  ۀـنیطب  ًاـنوجعم   . 1
هبطخ هغالبلا ، جـهن  ) اهتاینادـتم نیب  قِّرفم  اهتادـعابتم ، نیب  بِّرقم  اـهتانیابتم ، نیب  نراـقمو  اـهتایداعتم ، نیب  فِّلؤم   . 2 هبطخ 1 .) هغـالبلا ،

ص 77 . ج7 ، رافسا ،  . 3 (. 185
هحفص  71 ------------------ 

یمن تروص  هدنـشخب  يادخ  زا  ضیف  همادا  دوبن  داضت  رگا  ( » 1 «.) داوجلا ءدبملا  نع  ضیفلا  ماود  ّحص  امل  داضتلا  الول  : » دـیوگ یم  زین  و 
زا دوصقم  داد .» یمن  خر  يا  هدیدپ  دوبن ، داضت  رگا  ( » 2 «.) تاثداحلا ثودح  ّحص  امل  داضتلا  الول  : » دندقتعم یمالسا  هفسالف  و  تفرگ .»

نوناق نالطب  رب  يدنـس  ار  نآ  ات  دـنیآ ، یم  درگ  يدـحاو  هطقن  رد  دوخ  نوؤش  مامت  ظفح  اب  داـضتم  زیچ  ود  هک  تسین  نآ  قوف  تاراـبع 
عونت هدوبن  ریذـپ  ناـکما  عونت  همه  نیا  دوب  رـصنع  کـی  طـقف  ناـهج  رد  رگا  هک  تسا  نیا  دوـصقم  هکلب  میریگب ! داـضت  عاـمتجا  عاـنتما 

تیـصخش بیکرت ، ماگنه  و  دـیآ ، یم  دوجو  هب  یفلتخم  عاونا  اهنآ  بیکرت  زا  هک  تسا  نوگانوگ  رـصانع  دوجو  رثا  رب  ناهج  تادوجوم 
اما دندوبن ، دقتعم  رصنع  راهچ  زا  شیب  هب  نادنمشناد ، هتـشذگ ، رد  رگید : ترابع  هب  دور . یم  نایم  زا  داضت  دوش و  یم  هتـسکش  کی  ره 

تیـصخش و لاعفنا ، لعف و  رثا  رب  بیکرت ، عقوم  رد  رـصانع  نیا  دشاب ، یم  يدـنا  دـص و  دودـح  رد  هدـش  هتخانـش  رـصانع  دادـعت  نونکا 
عامتجا عانتما  موس  طرش  داضت ، عون  نیا  رد  تقیقح  رد  ینعی  دنوش . یم  بوذ  يا  هزات  نوجعم  رد  دنهد و  یم  تسد  زا  ار  دوخ  تیدض 
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تسین . دوجوم  تسا ) تیصخش  ظفحو  تیلعف  رظن  زا  تدحو  هک  ) نیلباقتم
------------------

ص 71 . ج7 ، رافسا ،  . 2 ص 77 . ج7 ، رافسا ،  . 1
هحفص  72 ------------------ 

یبرح اهءزج  نایم  رد  لوق ***  گنج  یعبط ، گنج  یلعف ، گنج  دیوگ : یم  هدرک و  هراشا  دوخ  راتفگ  رد  داضت  زا  عون  نیا  هب  يولوم 
رب هک  تسا ***  يوق  نوتـسا  راچ  رـصنع ، راچ  دوش  ّلـح  اـت  رگن  رد  رـصانع  رد  دوش ***  یم  مئاـق  گـنج  نیز  ناـهج  نیا  لوه  تسا 

هداهن و رتارف  ماگ  یتح  يو  ( 1  ) دوسو ّرـض  زا  دندش  یگنج  مرج  ال  دوب ***  دادضا  رب  قلخ  يانب  سپ  تسا  يوتـسم  ایند  فقـس  ناشیا 
اهرهق و و  اهیناسآ ، اهیتخس و  اهرسی ، اهرـسع و  زا  یبیکرت  ناهج  نیا  وا : هتفگ  هب  تسا . هدرمـش  يراج  ار  داضت  لصا  زین  يونعم  روما  رد 

ندیرپ زا  دیآ  زجاع  هرپ ***  کی  غرم  هک  یـشاب  رپ  ود  ات  اهفطل  یبای  زاب  يرـسی  یک ز  اهفوخ ***  ینیبن  يرـسع  زا  هک  ات  تسا : اهفطل 
رگ تسا ***  رتبا  دیوج  سفن  ياذغ  رگ  رـش  ریخ و  ناهج  ود ، ره  نیا  زا  داز  رگیدـکی ***  اب  دـش  تفج  یفطل  رهق و  زین : ( 2  ) هرسکی

یکـشو تسا  قیاقح  داجیا  يارب  دادضا  يوپاکت  نامه  مسق ، نیا  رد  نیدض  عمج  زا  دوصقم  يراب ، ( 3  ) تسا رورس  دهاوخ  حور  ياذغ 
رصانع  يوپاکت  لصاح  ماسجا ، زا  یخرب  تسین ،

------------------
ص 171 . مود ، رتفد  يونثم ،  . 3 ص 44 . مود ، رتفد  يونثم ،  . 2 ص 532 . مشش ، رتفد  يونثم ،  . 1

هحفص  73 ------------------ 
، یناگدنز ًالوصا  دیآ . یم  لمع  هب  کمن  میدس »  » و رلک »  » يوپاکت زا  و  بآ ، نژوردـیه »  » و نژیـسکا »  » يوپاکت زا  هچنانچ  دـننوگانوگ ،
ای و  دادضا ، نینچ  عامتجاو  دشاب  یم  دادـضا  یگنهامه  لولعم  تادوجوم ، مامت  ناسنا و  رمع  تسا و  دادـضا  يوپاکت  سامت و  لوصحم 

رما نیا  هب  طورـشم  ناسنا  ناهج و  شنیرفآ  ياقب  هکلب  تسین  عونمم  اهنت  هن  رگیدـکی ، رد  دادـضا  زا  کی  ره  لـح  رتحیحـص : تراـبع  هب 
ردناک نآ ، گرم ، تسا ***  اهدض  یتشآ  یناگدنز ، نادواج  رمع  تسا  دادضا  گنج  ناهج ***  نیا  رمع  تسا  دادـضا  حلـص  تسا .

تسا هارمه  یتیلعف  اب  یلزنم  ره  رد  ناهج  هدام  داضت : تساخ 3 . گنج  ناشنایم 
زا ناهج  دوش  هتفرگ  ناـهج  زا  يریذـپ  لوحت  هّوق  رگا  تسا و  نآ  يریذـپ  لوحت  ناـهج ، لـماکت  تلع  تفگ : میهاوخ  تکرح  ثحب  رد 
اهر ار  رگید  تروص  دریذپب و  ار  یتروص  دناوت  هک  تسا  دادعتـساو  ناکما  نیا  ياراد  تعیبط  ناهج  دـنام . یم  زاب  ینوگرگد  تکرح و 
لد رد  هک  يا  هتـسه  دـیآ . یم  رد  مارآ  تروص  هب  تسا  مارآان  داهن  اپارـس  هک  ناهج  دوش  هتفرگ  ناهج  زا  هوق  ناـکما و  نیا  رگا  دزاـس .

ناکما زین  لاهن  رد  هکنانچ  دـیآرد . لاهن  تروص  هب  دزاس و  اـهر  ار  هتـسه  تروص  هک  دراد  ار  تردـق  هوق و  نیا  دوش ، یم  هتـشاک  نیمز 
هدام  ریس  لزانم  تخرد ، و  لاهن ، هتسه ، ياهتروص  زا  کی  ره  هک  اجنآ  زا  تسا . هتفهن  ندش  تخرد 

هحفص  74 ------------------ 
هب دوجوم ، تروص  کمک  هب  هدام ، يریذپ  لوحت  هوق  اذل  تسین ، ریذپ  ناکما  مود  لزنم  ندومیپ  تسخن ، لزنم  یط  نودـب  تسا و  ناهج 

هیاس رد  ناهج  هدام  دوش ، یم  هتفگ  هکنیا  دنک . ذـخا  یتروص  زا  سپ  ار  یتروصو  هدرک  یط  ار  یلحارم  هک  دـهد  یم  ناکما  ناهج  هدام 
هب هک  تسا  لوحتم  هدام  هب  يرهاظ  شرگن  هجیتن  دریذپ ، یم  ار  يرگید  تروص  دنک و  یم  اهر  ار  شتروص  يریذپ ، لوحت  هوق  ناکما و 

تروص تـالامک  هک  تسا  نیا  تقیقح  تسا ، نیا  زج  تقیقح  اـّما  دریگ . یم  دوـخ  هب  رگید  یتروـصو  هداد  تسد  زا  ار  یتروـص  رهاـظ 
هب دـشاب . یم  اراد  ار  نآ  يایازم  نیـشیپ  تروص  اب  توافت  نیع  رد  مود  تروص  تقیقح ، رد  و  ددرگ ، یم  لـقتنم  مود  تروص  هب  نیـشیپ 

، نآ تکرح  زگره  دراذگ و  یم  لماکت  هب  ور  دوجوم ، تیعقاو  تاذ  تسا . ءیش  رهوج  تاذ و  رد  تکرح  تکرح ، نیا  رتنشور ، ترابع 
هب ور  یناوتان  فعـض و  هلحرم  زا  دیآ  یم  دیدپ  ردام  محر  رد  هک  یلولـس  دشاب . یعونـصم  یحطـس و  هک  تسین  یکیناکم  تکرح  کی 
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رد هک  تسا  ییایازم  دجاو  شیپ ، هلحرم  تالامک  نتـشادرب  هوالع  لحارم ، نآ  زا  کی  ره  هک  دنک  یم  یط  ار  یلحارم  هدراذـگ و  لامک 
رـصتخم اـب  يدرف  ره  دـنا و  هدرک  ناـیب  هجو  نیرتنـشور  هب  ار  نآ  یهلا  هفـسالف  هک  تسا  یتـقیقح  نیا  ددرگ . یم  نآ  بیـصن  هلحرم  نیا 

هک یلعاف ، تلع  هب  مود  هورگ  هک  تسا  نآ  باب  نیا  رد  اهنیستکلاید  اب  اهنیسیزیفاتم  توافت  دبای . یمرد  ار  نآ  یمالسا  هفـسلف  رد  هعلاطم 
هک یلاح  رد  تسا ، داضت  هجیتن  ای  هدام  صاوخ  زا  تکرح  هک  دنراد  هدـیقع  هدوبن و  دـقتعم  تسا ، روص  هدـننیرفآ  هدام و  یعقاو  كرحم 

یلعاف دادعتـسا ، هوق و  نیا  رانک  رد  هکلب  تسین  یفاک  لماکت  رد  ینوگرگد ، رییغت و  دادعتـسا  يریذپ و  لوحت  دـنیوگ  یم  تسخن  هورگ 
هتسویپ  هک  دریگ  رارق  اناوت  اناد و 
هحفص  75 ------------------ 

، یمئاد روص  رییغت  هب  تعیبـط  ناـهج  دـیوگ : یم  يراوزبـس  میکح  دـسرب . تاـنئاک  هب  اـهلامک ، اـهتروص و  هدـننیرفآ  ماـقم  رد  وا ، فـطل 
یهانتمان يادـخ  ضیف  هب  ، ناهج يریذـپ  لوحت  نیا  هب  یتقو  دـشاب . رییغت  لاـمک و  ریـسم  رد  هتـسویپ  هک  دـنک  یم  ادـیپ  يداـیز  تاـناکما 

زا دوصقم  اجنیا ، رد  ( 1 .) ددرگ یم  لزان  رامـشیب  دـحیب و  ریخ  و  دوش ، یم  هدوشگ  تعیبط  ناهج  يور  هب  تاکرب  ياـهرد  ددرگ  همیمض 
موس زور  لاـهن ، رگید  زور  هتـسه ، يزور  ًـالثم  ددرگ  یم  هداـم  دراو  يرگید  زا  سپ  یکی  هک  تسا  يرهوـج  ياـهتروص  ناـمه  دادـضا 

دندوبن دـنهد ، یم  لیکـشت  ار  هدام  لزانم  تکرح و  ریـسم  تقیقح  رد  هک  دادـضا ، نیا  رگا  هک  میدـش  روآداـی  نیا  زا  شیپ  تخرد و ....
نینچ یلو  تسا . يدعب  دادضا  شیادیپ  هیام  يدض  ره  رگید و  ياهتروص  همدقم  یتروص  ره  اریز  دش . یمن  ادیپ  ناهج  رد  یلامک  زگره 

لحم و کی  رد  داضتم  فص  ود  عامتجا  عونمم ، داـضت  دـش  هتفگ  ًـالبق  هک  روط  ناـمه  اریز  تسین ، نکمم  ریغو  عونمم  داـضت  يداـضت ،
رد رگید  تسا ، هتـسه  هک  يزور  ددرگ . یم  لمحتم  نامز  ود  رد  ار  داضتم  تروص  ود  نیا  دـحاو ، هدام  هکیتروص  رد  تسا ، نامز  کـی 

نالطب رب  لیلد  يداضت  نینچ  کی  عوقو  هجیتن ، رد  تسین . غرم  مخت  رگید  تسا  غرم  هک  يزور  ای  سکعلاب ، دـشاب و  یمن  لاـهن  زور  نآ 
نیا هک  تسا  نیا  رب  هاوگ  نیدض ، عامتجا  عانتما  نوناق  یگیاپ  یب  رب  اهداضت  هنوگ  نیا  اب  لالدتـسا  تسین و  نیدـض  عامتجا  عانتما  نوناق 

يرگید  لیلد  یناوخزجر  زجو  هتشادن  یهاگآ  نآ  فیرظ  تاکن  یمالسا و  هفسلف  زا  هورگ 
------------------

ص 228 . هموظنم ، حرش   . 1
هحفص  76 ------------------ 

فلتخم ياهورین  عامتجا  داضت : . 4 دنرادن .
عامتجا ار  فلتخم  ياهورین  هنوگ  نیا  عامتجا  دـنک ، یثنخ  ار  يرگید  رثا  مادـک  ره  دـبای و  بیکرت  فلتخم  ياهورین  اـب  یمـسج  هاـگره 

رگا ًالثم  دراد . يا  هتساوخ  دوخ  يارب  ییورین  ره  تسا و  هدش  هدیرفآ  فلاختم  تالیامت  هتشر  کی  اب  ناسنا  دنیوگ . یم  داضتم  ياهورین 
لامک اب  وا ، هک  دراد  یگتـسب  ناسنا  هدارا  هب  رگید ، هزیرغ  رب  هزیرغ  کـی  هبلغ  تسه . زین  رورپ  عون  هاوختلادـع و  دراد ، تاذ  بح  ناـسنا 

نیا دـشاب ، فـلتخم  ياهـششکو  اـه  هتـساوخ  اـهورین و  عـمجم  یمـسج  هاـگره  هکنآ ، هصـالخ  دراد . مدـقم  يرگید  رب  ار  یکی  يدازآ ،
زا یکی  . 1 تسین : نیدض  عامتجا  لیبق  زا  ریز ، روما  هس  زا  یکی  تلع  هب  اهورین  نیا  عامتجا  یلو  دنمان ، یم  دادضا »  » ار فلتخم  ياهورین 

هبنج رگید  يورین  هکیلاح  رد  تسا  راک  لوغشم  هنالاعف  تروص  هب  یکی  رگید ، ترابع  هب  و  تسا ، هوقلاب » » يرگید و  لعفلاب » » ورین ود  نیا 
عونمم عامتجا  لـیبق  زا  دـشاب  هتـشاد  يا  هنیمز  هبنج  رگید  یلعف و  هبنج  یکی  هک  فلتخم  يورین  ود  عاـمتجا  و  دراد ، يا  هنیمز  يدادـعا و 

، لبق تروص  فالخ  رب  یهاگ ، . 3 دنشاب . یم  توافتم  نامز  رظن  زا  اّما  تسا ، یکی  فلتخم ، يورین  ود  لحم  عوضوم و  یهاگ  . 2 تسین .
عمجم نامز ، کی  رد  يدوجوم  هاگره  فلا : حیـضوت : کنیا  دنـشاب . یم  فلتخم  لحم  عوضوم و  رظن  زا  یلو  دـنراد  داحتا  ناـمز  رظن  زا 

تفرگ  رارق  فلتخم  ياهورین 
هحفص  77 ------------------ 
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اب هکلب  دـننک ، هولج  لاعف  ياهورین  تروص  هب  اهورین  همه  هکنیا  هن  دنـشاب ، هتفهن  مسج  داـهن  رد  هنیمز  تروص  هب  اـهورین  نیا  دـیاب  ًاـمتح 
یم ناهنپ  مسج  داهن  رد  دادعتـسا  هنیمز و  تروص  هب  هدز و  رانک  تیلعف  هنحـص  زا  فلاـخم  ياـهورین  داـضتم ، ياـهورین  زا  یکی  تیلاـعف 

، دندرک تیلاعف  هب  عورـش  ینالقع  ياهورین  يو  یگدنز  طیحم  رد  هاگره  تسا . یناسفنو  ینالقع  فلتخم  ياهورین  عمجم  ناسنا ، دنوش .
یم عفر  ار  داضت  نیا  هک  يزیچ  سکعلاب . و  دـنوش ، یم  یفخم  وا  داـهن  رد  هنیمز  تروص  هب  هداـتفا و  تیلعف  زا  ینمیرها  ياـهورین  ًاملـسم 

ب: دـنک . تیلاعف  لاعف ، يورین  تروص  هب  يرگید  هنیمز و  تروص  هب  یکی  لـقا  ـال  اـی  هنیمز و  تروص  هب  ورین  ود  ره  هک  تسا  نآ  دـنک 
ار یگنس  امش  هک  یماگنه  دراد : یلمعلا  سکع  یلمع  ره  ًالثم  تسا . فلتخم  اهنآ  نامز  اّما  تسا  یکی  داضتم ، يورینود  عوضوم  یهاگ 

ییورین تسا ، روبزم  گنـس  نزو  تعرـس و  اب  بسانتم  هک  ییورین  سکع  تهج  رد  تروص  نیا  رد  دتفیب  نیمز  يور  هب  ات  دینک  یم  اهر 
ود رد  اّما  ددرگ ، یم  فلاخم  لاعف  يورین  ود  عمجم  مسجو ، دـنرگیدکی  داـضتم  ورین  ود  نیا  دوش . یم  دراو  نآ  هب  نیمز  فرط  زا  رگید 

یلو هتـشاد  دوجو  نیمز  اب  گنـس  دروخرب  هظحل  زا  شیب  دـنیوگ  یم  شنک )  ) لمع يورین  نآ  هب  حالطـصا  رد  هک  تسخن  يورین  نامز : 
سکع لـمع و  اـی  شنکاو  شنک و  » دـنیوگ یم  هک  تسا  رخأـت  مدـقت و  نیمه  تلع  هـب  ددرگ و  یم  دـیلوت  دروـخرب ، زا  سپ  مود  يورین 

ترپ راوید  تمـس  هب  ار  یپوت  هک  یتقو  زین  دراد . قرف  نامز  رظن  زا  یمود  اـی  تسخن  يورین  هک  تسا  نآ  زا  یکاـح  هلمج  نیا  و  لـمعلا »
رادقم  هب  ًالباقتم  زین  راوید  دنیوگ . یم  شنک  ای  لمع  نآ  هب  حالطصا  رد  هک  دوش  یم  داجیا  ییورین  نآ  رد  دننک  یم 

هحفص  78 ------------------ 
ای لـمعلا  سکع  ًاحالطـصا  زین  یمود  نیا  هب  دـنادرگ  یم  رب  اـم  فرط  هـب  ار  نآ  دراذـگ و  یم  یعفد  رثا  پوـت  يور  اـم ، ياهتـسد  راـشف 

دنوش یم  مسج  کی  هجوتم  توافتم  نامز  ود  رد  هکلب  نامزمه  روط  هب  هن  فلاخم  يورینود  نیا  نوچ  لاح  نیع  رد  دـنیوگ . یم  شنکاو 
هبذاج دننام  دشاب ، یم  فلتخم  اهنآ  عوضوم  اّما  تسا  یکی  داضتم  يورین  ود  نامز  یهاگ  ج : دوب . دنهاوخ  نوریب  یفـسلف  عنتمم  داضت  زا 

دوخ يوس  هب  ار  تارایـس  دـهاوخ  یم  دیـشروخ  تساـمرفمکح . تارایـس  رد  هک  يزکرم  زا  زیرگ  هوقو  دراد  دوجو  دیـشروخ  رد  هک  يا 
تـسا مسجود  هب  طوبرم  ورین ، ود  نیا  نوچ  دنزیرگب و  تسا ـ  تکرح  زکرم  هک  دیـشروخ ـ  درگ  زا  دنهاوخ  یم  تارایـس  دنک و  بذج 

فلتخم يورین  ود  دراد ، رارق  اـم  تشگنا  رد  نآ  میـس  هقلح  ددرگ و  یم  هک  ینادرگ  شتآ  رد  دـش . دـهاوخ  لـح  دوـخ  هـب  دوـخ  داـضت 
تکرح روحم  هک  تسا  تسار  تسد  تکرح  هب  طوبرم  بذج  تیعقاو  اریز  دنا ، هدمآ  درگ  ریاغم  هطقن  ود  رد  ورین  ود  اّما  تسا ، دوجوم 

هکنآ نخـس  هدرـشف  دزیرگب . تکرح  روـحم  زا  دـهاوخ  یم  هک  تسا  نادرگ  شتآ  هـب  طوـبرم  زیرگ  عـفد و  هوـق  و  دوـش ، یم  بوـسحم 
هنوگ هب  اهورین  داضت  تروص  نیا  رد  ددرگ ، یم  نیجع  نوگانوگ  ياه  هوق  اب  هتشگ و  فلتخم  ياهورین  هاگنالوج  يدوجوم  هک  یماگنه 

تیلاعف یکی  رگا  هک  يوحن  هب  دنریگ ، یم  رارق  مسج  داهن  رد  هنیمز  تروص  هب  اهنآ ، زا  یکی  ای  ورین ، ود  ره  . 1 ددرگ : یم  لح  ریز  ياه 
تیلاعف توافتم  ناـمز  رد  ورین  ود  ره  . 2 درادـن . يروهظ  یلجت و  دوخ  زا  دـنام و  یم  یقاب  هنیمز  زرم  رد  رگید  يورین  درک  زاغآ  ار  دوخ 

رد  ورین  ود  نایم  و  دننک ، یم 
هحفص  79 ------------------ 

تیلاعف نامز  کـی  رد  روبزم  يورین  ود  . 3 دریگ . ماجنا  دـحاو  نامز  کی  رد  اهنآ  تیلاعف  هک  دراد  دوجو  عمج  لـباق  ریغ  داـضت  یتروص 
هک دـش  نشورو  میدـش  انـشآ  داضت  هناگراهچ  ماسقا  اب  هک  نونکا  دنتـسه . تیلاعف  لوغـشم  هطقن  ود  رد  ، اهورین زا  کی  ره  اـّما  دـننک  یم 

تـسا هتـسیاش  دنز ، یمن  يررـض  نیدض  عامتجا  عانتما  لصا  هب  رگید  ياهداضت  عامتجا  یلو  تسین  عمج  لباق  وحن  چـیه  هب  یفیک  داضت 
میهد . رارق  یسررب  ثحب و  دروم  تسا  هتفرگ  رارق  نیدض  عامتجا  عانتما  یفن  يارب  مسیسکرام  زیواتسد  هک  ار  ییاهلاثم  زا  یخرب 

هحفص  80 ------------------ 

کیتکلاید هفسلف  رد  داضت  تدحو  زا  ییاه  هنومن  متفه : لصف 
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!؟ دنرامش یم  لاحم  ار  داضت  تدحو  هنوگچ  نشور  ياه  هنومن  نیا  اب 
دنچ اب  هک  یتروص  رد  دنزرویم ، افتکا  لاثم  دنچ  دوجو  هب  یفسلف ، یلک  نوناق  کی  تابثا  يارب  دوخ ، هنیرید ، تاداع  هب  انب  ، اهتـسیسکرام
لاثم کی  نوناق ، کی  لومـش  تیلک و  نتـسکش  يارب  هتبلا ، درک . تابثا  ار  یفـسلف  ماع  نوناق  کی  ناوت  یمن  زگره  رامـش  تشگنا  دروم 

رد ( 1 .) دور یم  نایم  زا  فلاخم  دروم  کی  اب  نوناق  کی  تیلک  هک  دنا  هتفگ  میدـق  زا  اذـلو  دـنک  یم  تیافک  لاثم ) هد  هب  دـسر  هچ   ) زین
تدحو هک  تسا  هدرک  شـشوک  همه  زا  شیب  دوش ، یم  بوسحم  ناریا  رد  مسیـسکرام  ياهنیـسیروئت  زا  هک  ینارا ، یقت  رتکد  نایم ، نیا 

لقان کی  هن  ار  يوو  دنراذگ  یم  مامت  گنس  ینارا  میظعت  فیرعت و  رد  ینطو  ياهتسیسکرام  دنک . تباث  يا  هناگهد  ياهلاثم  اب  ار  داضت 
روشک خـیرات  ریـس  رب  مسیـسکرام  قابطنا  هار  رد  هک  دـنرادنپ  یم  قالخ  يرـصنع  بتکم ، نیا  هئارا  كاردا و  رد  هکلب  دـماج ، کشخ و 

( 2 .) تسا هدیشوک  تخس  ناریا ،
------------------

رتکد دوبدای  هسلج  رد  يربط  ناـسحا  ینارنخـس  زا  ساـبتقا   . 2 تسا . هیئزج  هبلاـس  هیلک ، هبجوم  ضیقن  وطـسرا : قـطنم  حالطـصا  هب  و   . 1
نیمه تسد  زا  ینارا  رتکد  هک  یتاقییـضت  اهراشف و  زا  میرذگب  تسا . هدـیدرگ  جرد  کیتکلاید  مسیلایرتام  باتک ;  همدـقمرد  هک  ینارا 

دبلط ! یم  يرگید  تصرف  نآ  ناتساد  دیشکو و  دید  ناخاضر  نادنز  رد  تارضح 
هحفص  81 ------------------ 

( یمالـسا هفـسلف   ) دوخ طیحم  جـیار  یفـسلف  بتکم  زا  هزادـنا  هچ  ات  يو  هک  ددرگ  نشور  ات  مینزب  الاب  ار  اه  هدرپ  میهاوخ  یم  اـم  نونکا 
راهچ ياج  هب  کیت ، کلاید  قطنم  ارب ي  ینارا  دـنراد . طابترا  داضت  تدـحو  هب  هزادـنا  هچ  ات  وا  هناگهد  ياهلاثم  تسا و  هتـشاد  یهاگآ 
رهاظ رد  دیفس  هایس و  . 1 دیوگ : یم  نینچ  هراب  نیا  رد  يو  تسا . نیدض » ذوفن  لصا   » اهنآ زا  یکی  هک  تسا  دـقتعم  مهم  لصا  ود  لصا ،

زا ینعی  رظن ، کی  زا  یلو  دهد ، یم  سپ  اراهنآ  مامت  دیفـس  دنک و  یم  بذـج  ار  ناولا  مامت  هایـس  اریز  دنـشاب ، یم  داضتم  ًالماک  زیچ  ود 
زا فالتخا  يا  هرذ  مه  اب  هکنیا  نودب   ) هایس موهفم  مه  دیفس و  موهفم  مه  گنر  موهفم  رد  دنتسه . یکی  ًالماک  ندوب ، گنر  فرـص  رظن 
زور هنابش  جنپ  هیضق  نالف  مییوگ  یم  هک  یتقو  یلو  دنرگیدکی ، فلاخم  زور  بش و  . 2 دنا . هدش  عمج  دنشاب ) هتشاد  ندوب  گنر  تهج 

درم و موهفم  تدحو  . 3 تسا . ناسکی  ًالماک  زور  بش و  تاعاس  شزرا  ندوب ، ناـمز  دـحاو  رظن  زا  زور  هنابـش  موهفم  رد  دیـشک ، لوط 
، یعونصم یعیبط و  ياه  هدیدپ  موهفم  تدحو  . 5 ندوب . يژولوئدیا  رظن  زا  مسیلایرتام ، مسیلآ و  هدیا  تدـحو  . 4 ناسنا . موهفم  رد  نز :

تسا . یعیبط  هدیدپ  کی  رابتعا ، نیا  هب  تعیبط  تالوصحم  زا  یئزج  دوخ  یعونصم  ءیش  ره  رظن  نیا  زا 
دقن هحفص   82 ------------------ 

هزوح زا  اهتدـحو  هنوگ  نیا  هک  تفگ  دـیاب  هنافـسأتم  یلو  دـنک ، تباث  ار  نیدـض  ذوفن  تدـحو و  تسا  هتـساوخ  اهلاثم  هنوگ  نیا  اب  يو 
رد عامتجا  هن  تسا ، یجراخ  دوجو  عامتجا  رد  عانتما  عونمم ، عامتجا ، زا  دوصقم  میدرک ، نایب  هک  روط  نامه  اریز  تسا ، نوریب  اـم  ثحب 

رظن زا  درم  نز و  نامز ، دحاو  رظن  زا  زور  بش و  نول ، رظن  زا  هایس  دیفس و  رگید : ترابع  هب  عیسو ! موهفم  کی  ششوپ  رد  مه  نآ  نهذ ،
رگا و  دـنراد ، كرتشم  ردـق  مه  اب  ظاحل  نیا  زا  هکلب  دـنرادن ، داـضت  هنوگچیه  رگیدـکی  اـب  يژولوئدـیا و ، ... رظن  زا  اـهبتکم  تیناـسنا ،

ار ناولا  هایـس ، گنر  هک  رظن  نیا  زا  ًالثم  دـنوش . یمن  عمج  مه  اب  هاـگچیه  رظن  نآ  زا  هک  تسا  رگید  رظنزا  دراد  دوجو  ناـشنیب  يداـضت 
...، دـنراد و رگیدـکی  زا  یتوافتم  صیاصخ  نزو  درم  ای  تسا ، هایـس  بش  نشور و  زور ، هکنیا  اـی  عفد ، دیفـس  گـنر  دـنک و  یم  بذـج 

، كرتشم تاهج  هیاپ  رب  فلتخم  يایـشا  فـالتئا  عاـمتجا و  هکنآ ، هصـالخ  دـنوش . یمن  عمج  مه  اـب  زگره  تاـهج  نیا  زا  روبزم  يایـشا 
دوش یم  بوسحم  نامروشک  رد  مسیـسکرام  ناماگـشیپ  زا  هک  ینارا ، رتکد  درادـن ! هزیمم  تاهج  ثیح  زا  اهنآ  توافت  داـضت و  هب  یطبر 

هب هنافوسلیف  يا  هفایق  راب ، نیا  يو  دـنک . تباث  ار  نیدـض  ذوفن  تدـحو و  هک  دـنز  یم  اپ  تسد و  قوف ، بسانت  یب  ییاهلاثم  رکذ  زا  سپ 
دناوت یمن  یناسآ  هب  هدرکن  نیرمت  درف  کـی  دـیوگ : یم  دـنز و  یم  یفـسلف  ياـهلاثم  هب  تسد  هناـیماع ، ياـهلاثم  ياـج  هب  هتفرگ و  دوخ 
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میناد یم  ًالثم  . 1 هکیلاح : رد  درک ، دحتم  ار  یحور  یمـسج و  روما  مدع و  دوجو و  نوکـس ، تکرح و  ناوت  یم  روطچ  هک  دـنک  كرد 
ینعی  هدیسر  رفص  هب  نآ  تعرس  هک  تسا  یتکرح  نوکس 

هحفص  83 ------------------ 
دوجوم زیچ  نآ  سپ  دراد  رارق  ندـش  لاـح  رد  نوـچ  تسا : ندـش  لاـح  رد  زیچ  ره  میناد  یم  . 2 تسا . تکرح  صاـخ  تـالاح  زا  دوخ 
صاوخ درب : نیب  زا  بیترت  نیا  هب  ناوـت  یم  ار  یمـسجو  یحور  داـضت  . 3 تسین . دوجوم  زیچ  نآ  سپ  تسا  هدـشن  زوـنه  نوـچ  و  تسا ،

رد نوتوین  کیناکم  درک  هیجوت  نینچ  ناوت  یم  ار  طـلغو  حیحـص  ندـش  عمج  . 4 تسا . هدام  صاوخ  زا  صوصخم  هتـسد  کـی  یحور ،
یم تسد  هب  تسا  ملسم  نآ  تحص  هک  یلمع  حیحص  جیاتن  نآ ، هلیسو  هب  اریز  تسا  حیحص  تسه ، زین  طلغ  تسا  حیحص  هک  لاح  نیع 

، دـحاو نآ  رد  تسا ،» ناویح  ناـسنا   » هلمج رد  . 5 تسا . هتفرگن  رظن  رد  نیناوـق  رد  ار  هاگتـسد  تعرـس  ریثأـت  اریز  تسا  طـلغ  و  میروآ ،
رب هاوگ  تسا ، فالتخا  رب  لیلد  هکیلاح  رد  روبزم  تبـسن  اریز  دوش ، یم  هداد  رارق  نآ  اب  داضتم  لاح  نیمه  رد  ناویح و  اب  لداـعم  ناـسنا 

دقن ( 1 .) تسا یکی  ناویح  اب  ناسنا  هک  تسا  نیا 
رد یفسلف و  اج  نیا  رد  ثحب  هفایق  دنچ  ره  درادن ، لبق  هناگجنپ  دراوم  زا  مک  تسد  یتسـس ، نهو و  رد  زین  دروم  جنپ  نیا  هک  تفگ  دیاب 

نینچ دیاب  تسا و  نآ  نادقف  يانعم  هب  و  تکرح ، لباقم  هطقن  نوکـس  هک : درک  هجوت  دـیاب  تسخن  لاثم  رد  اریز : تسا ، هنایماع  هتـشذگ 
هنوگ  نیا  دسر ! یم  رفص  هب  نآ  تعرس  هک  تسا  یتکرح  نوکس  هکنیا  هن  تسا ، نآ  دوبنو  تکرح ، نایاپ  نوکس ، دوش : فیرعت 

------------------
نیدض . تدحو  ثحب  کیتکلاید ، مسیلایرتام   . 1

هحفص  84 ------------------ 
یعون لـصا ، رد  زین  نوکـس  هکنیا  هن  درادـن ، دوـجو  یتـکرح  نوکـس  رد  هکنیا ، هصـالخ  تسین . يزیچ  هطلاـغم  زج  نوکـس ، زا  فـیرعت 

!؟ دنا هدش  عمج  مه  اب  نوکس  تکرح و  تفگ : ناوت  یم  هنوگچ  میتفگ ، هچنآ  ربانب  تسا . هتفای  شهاک  نآ  تعرس  هک  دشاب  یم  تکرح 
هیرظن نییبت  ماگنه  رد  دـنروآ ، یم  ریبعت  ندـش »  » ظفل هب  یـسراف  نابز  رد  نآ  زا  هک  تسا  تکرح  تیعقاو  ناـمه  هک  مود ، لاـثم  هراـبرد 

نآ زا  رادقم  نآ  تسا ، ندش  لاح  رد  هک  ءیـش  هک  دـش  دـهاوخ  نشور  دروآ و  میهاوخ  لمع  هب  یـسررب  ثحب و  هدرتسگ  روط  هب  لگه 
هار نآ  هب  دوجو  تسا و  مودعم  تسا ، هتفاین  ققحت  هک  مه  رادقم  نآ  و  درادـن ، هار  نآ  هب  مدـع  تسا و  دوجوم  هتفای ، یجراخ  ققحت  هک 

هدیـسرن نایاپ  هب  زونه  هک  ار  تکرح  کی  يازجا  عومجم  هک  تسا  نیا  دـنناد  یم  مدـع  اب  هتخیمآ  دوجوم  ار  تکرح  هکنیا  تلع  درادـن .
مدع هب  هتخیمآ  دوجوم  ار  نآ  تهج  نیا  زا  تسا  هدیـسرن  نایاپ  هب  زونه  هدش و  عورـش  تکرح ، نوچ  دنریگ و  یم  يدحاو  ءیـش  تسا ،

هک دوب  دهاوخ  یئزج  مکح  زا  ریغ  هتفای  دوجو  هک  یئزج  مکح  ًارهق  مینک  يدنب » میـسقت  ، » ازجا رظن  زا  ار  تکرح  رگا  یلو  دـنرادنپ ، یم 
عولط روهظ و  جیردت  هب  هکلب  دریذپ ، یمن  ققحت  ًۀعفد  نآ  يازجا  مامت  هک  تسا  نیمه  یجیردت  روما  تیصاخ  ًالوصا  تسا . هتفاین  دوجو 

زا ار  اهنآ  هک  دنراد  داضت  يدام  روما  اب  یتروص  رد  یحور ، روما  تفگ  دـیاب  موس ، دروم  رد  ددرگ . یم  یجراخ  تیعقاو  ياراد  هدومن و 
تروص نیا  رد  مینادـب ، نآ  راثآ  زا  هدام و  شنکاو  ار ، یناورو  یحور  روما  اهیدام ، ناسب  هاـگره  یلو  مینادـب ، هداـم  زا  درجم  حور  راـثآ 

یحور  تشاد و  دهاوخن  دوجو  نایم  رد  یتافانمو  داضت  هدوب و  يدام  تادوجوم  زا  یشخب  دوخ 
هحفص  85 ------------------ 

بتارم و ًافرـص  هک  دنـشاب  یم  يدام  روما  زا  يا  هولج  ود  ره  يونعم  يداـم و  روما  هکلب  دوب ، دـهاوخن  شیب  یحالطـصا  راـثآ ، نیا  ندوب 
دوخ تحص  رب  هاوگ  هیضرف ، کی  هجیتن  تحص  هک  تسا  نیا  نخس  هدرشف  مراهچ ، دروم  رد  دنک . یم  قرف  اهنآ  رد  ندوب  يدام  تاجرد 
زاغآ و  باتفآ ، هام و  فوسکو  فوسخ  دنتفرگ و  یم  یناشخرد  جیاتن  سومیلطب  هیضرف  زا  شیپ  نامجنم  هک  لیلد  نیا  هب  تسین ، هیـضرف 
ساپ هب  ار  نوتوین ، هیرظن  نیاربانب  تشادن . تیعقاو  ینزوس  رـس  سومیلطب ، هیـضرف  هکیلاح  رد  دندرک ، یم  نییعت  تقدب  ار  هام  ره  نایاپ  و 
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هتفرگن رظن  رد  ار  هاگتـسد  تعرـس  ریثأت  هک  رگید  رظن  زا  و  حیحـص ، ار  نآ  رظن  کی  زا  اـت  دـناوخ ، حیحـص  ناوت  یمن  نآ  جـیاتن  تحص 
نآ رگید  تمسق  تسین و  طلغ  تسا و  حیحص  نآ  زا  تمسق  کی  تفگ  دیاب  دشاب ، هیزجت  لباق  نوتوین  هیـضرف  رگا  و  مینادب ، طلغ  تسا 
یم هک  اجنآ  اریز  تسا . نشور  رایسب  دنراد ، یهاگآ  میدق  قطنم  زا  هک  یناسک  يارب  زین  مجنپ  دروم  لاکشا  تسین . حیحـص  تسا و  طلغ 

زا شخب  نآ  رد  ًاعطق  هدازیمدآ  میناد : یم  دـحتم  ناویح  اب  ار  ناسنا  زا  تمـسق  مادـک  هک  دومن  هجوت  دـیاب  تسا ،» ناویح  ناـسنا  : » مییوگ
نآ رد  یلو  دراد ، داحتا  ناویح  اب  تکرح و )... كاروخ ، لـثم ، دـیلوت  دـننام   ) نارادـناج ریاـس  اـب  يو  كرتشم  ردـق  هک  شیوخ ، دوجو 

( 1 .) تسین دحتم  ناویح  اب  زگره  هشیدنا ) رکفت و  دننام   ) دزاس یم  ادج  نارادناج  رگید  زا  ار  وا  هک  دوجو  زا  شخب 
------------------

بلطم یمالسا  هفسلف  رظن  زا  دراد ، نییاپ  لزان و  یحطس  رد  لئاسم  نیا  هب  تبسن  هک  تسا  تسیـسکرام  کی  رکفت  دح  رد  خساپ  نیا   . 1
تسین . نآ  حرط  ياج  اجنیا  هک  تسا  يرگید  هنوگ  هب 

ینارا راتفگ  رد  رگید  شزغل  ود  هحفص   86 ------------------ 
و تسا ، يداژن  ياهـشکمشک  اهعازن و  خـیرات  يرـشب ، ياهعازنو  اـهگنج  خـیرات  هک  دـنک  یم  لـقن  كربنزور »  » باـتک زا  ینارا  رتکد  . 1

تـسا اهداژن  يروئت  رادفرط  هک  هراچیب  نیا  دیوگ : یم  دزادرپ و  یم  هدیقع  نیا  در  هب  سپـس  تسین . یندش  وحم  تقو  چیه  داژن  فالتخا 
!؟ یتاقبط ای  تسا  يداژن  نیچ  نپاژ و  هب  هلمح  يدام ، ای  تسا  يداژن  سیلگناو  اکیرمآ  نیب  يرحب  تباقر  دـنیبب : هک  دـنک  یمن  زاـب  مشچ 

لماع داژن ، هک  تسین  نیا  دوصقم  هک  دـناد  یمن  هراـچیب  نیا  هک  دـیوگب  هدرک  لـثم  هب  هلباـقم  هک  دراد  اـج  كربنزور »  » باـتک هدنـسیون 
، درادـن داژن  هب  یطبر  دنـشاب  یم  داژن  کی  زا  ود  ره  هک  تردـقربا  ود  نیا  تباقر  هک  دوش  هتفگ  ات  تسا  اـهدربن  اـهگنج و  يارب  رـصحنم 

روط هب  هراب  نیا  رد  یخیرات  مسیلایرتام  شخب  رد  ام  تسا و  هتخادـنا  رگیدـکی  ناج  هبار  تردـق  ود  نیا  هک  تسا  يداـصتقا  لـماع  هکلب 
دنک یم  مهتم  ار  وطـسرا  قطنم  نارادفرط  ینارا  . 2 میا . هدرمـشرب  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  خیرات  كرحم  لماوع  هتفگ و  نخـس  هدرتسگ 
سپ تسا ، هایـس  دـض  دیفـس  تسا ، دیفـس  یـسیلگنا  دـنیوگ : یم  لثملا  یف  دـنریگ . یم  یبیرغ  بیجع و  جـیاتن  همدـقم ، ود  زا  ناـنآ  هک 
یمو دـنک  یم  هلمح  قطنم  نیا  هب  هاگنآ  دـنوش . یمن  عمج  مه  اب  ییاقیرفآ  يدـنه و  یـسیلگنا و  رظن ، نیا  زا  تسا . هایـس  دـض  یـسیلگنا 

دنک . یم  موکحم  یمالغ  هب  ار  یتلم  تسوپ  یهایس  لیلد  هب  هک  تسا  يدماج  قطنم  نامه  نیا  دیوگ :
دقن هحفص   87 ------------------ 

هن وطسرا ، قطنم  نارادفرط  ایو  یهلا  نادنمشناد  راثآ  زا  کیچیه  رد  یلالدتسا  نینچ  ، مناسرب ینطو  زاتشیپ  تسیسکرام  نیا  عالطا  هب  دیاب 
دراد یطیارش  دوخ  يارب  تسا ، فورعم  وطـسرا  قطنم  رد  هک  يا  هناگراهچ  لاکـشا  اب  لالدتـسا  دشاب . هتـشاد  دناوت  یم  هنو  دراد ، دوجو 

حضاو نشور و  يروص  قطنم  اب  نایانشآ  مامت  رب  بلطم  نیا  ددرگ و  یم  میقع  یقطنم  لالدتسا  سایق و  طیارـش  نآ  زا  یکی  نادقف  اب  هک 
ندیدرگ همیمض  زا  ددرگ و  یم  فیلأت  دنیوگ ) یم  يربک »  » ار یمود  و  يرغص »  » ار یلوا  هک   ) هیضق ود  زا  وطسرا ، قطنم  رد  سایق  تسا .

یکی هک  دبای ، فیلأت  دناوت  یم  تروص  راهچ  هب  یقطنم  سایق  دـنمان . یم  هجیتن »  » ار نآ  هکدـیآ  یم  تسد  هب  یموس  زیچ  هیـضق ، ود  نیا 
هک تسا  نآ  ندوب  جتنم  يارب  یساسا  طرـش  دوش ، یم  لیکـشت  لوا  لکـش  تروص  هب  هک  یـسایق  رد  دنیوگ . یم  لوا » لکـش   » ار اهنآ  زا 

ناهج دنیوگ : یم  ًالثم  دوب . دهاوخ  هجیتن  یب  میقع و  سایق  تروص  نیا  ریغ  رد  ّالا  دشاب و  قداص  یلک  هیضق  کی  تروص  هب  مود ، هیضق 
تـسا یلک  تروص  هب  مود  هیـضق  دـینک ، یم  هظحالم  هک  روط  نامه  تسا . ثداح  ناـهج  سپ  تسا ; ثداـح  يریغتم  ره  تسا ;و  ریغتم 

هدوب و  غورد  (، 1  ) نآ یلک  تروص  تسا ) هایس  دض  دیفس ،  ) ثحب دروم  لاثم  رد  یلو 
------------------

تسا . هایس  دض  یتسوپدیفس  ره   . 1
هحفص  88 ------------------ 
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: تسا نینچ  هدروآ  ینارا  هک  یلاثم  حیحص  تروص  دشاب . یم  تیلکو  مومع  طرش  دقاف  یلو  تسا  تسار  دنچ  ره  ( 1) نآ یئزج  تروص 
هک روط  ناـمه  تسا » تسوـپ  هایـس  نمـشد  یـسیلگنا  سپ  تسا ; تسوـپ  هایـس  نمـشد  تسوپدیفـس  ره  تسا ; تسوپدیفـس  یـسیلگنا  »

غورد ریگارف  ماع و  لصا  کی  ناونع  هب  یلک و  تروص  هب  تسا ) تسوپ  هایـس  نمـشد  تسوپدیفـس ، ره   ) مود هیـضق  دینک ، یم  هظحالم 
نایم رد  یتح  ) دننانآ ناتسود  زا  هکلب  هتـشادن  یی  ینمـشدو  دانع  هنوگچیه  ناتـسوپ  هایـس  هب  تبـسن  تسوپ ، دیفـس  ناناملـسم  اریز  تسا ،

فلاخمو هدوب  ناتسوپ  هایس  هب  تبسن  يداژن  هنیک  دقاف  هک  تفای  ار  يا  هظحالم  لباق  دادعت  ناوت  یم  زین  تسودناسنا  و  دازآ ، ياهیسیلگنا 
تسا یللخ  تلع  هب  زین  نآ  یگجیتن  یب  ییازان و  هدوب و  تسردان  میقع و  یقطنم  ظاحل  زا  یـسایق  نینچ  نیاربانب ، ( دنتـسه يداژن  ضیعبت 
بوخ درو  اخیـش  تفگ  رگید . للع  هب  ای  تسا ! عمج  لباق  یفـسلف  یقطنم و  داضت  هک  تلع  نیا  هب  هن  دراد ، دوجو  لالدتـسا  هداـم  رد  هک 

گولوئدـیا نیا  هک  میزاس  یم  ناشن  رطاخ  میبلط و  یم  شزوپ  نخـس  هلاطا  زا  اجنیا  رد  يا ! هدرک  مگ  اعد  خاروس  کیل  يا ***  هدروآ 
هک دوب  دنم  هرهب  یتعاجش  و  تماهش ! نانچنآ  زا  ربارب ، رد  یلو  تسا  هتـشادن  یعالطا  نیرتکچوک  قرـش  هفـسلف  قطنم و  زا  ینطو  زاتـشیپ 
هک دوب  یسک  تیاکح  وا  تیاکح  دوب ! وا  طرفم  یعالطا  یب  رگناربج  وا ، یکابیب  روهت و  تقیقح ، رد  و  دنک ، داقتنا  اورپ  یب  تسناوت  یم 

ددرگ ! شوهیب  تسا  هدرک  هک  يراک  لوه  زا  ات  تفاین  ار  ییانشور  كرد  تصرف  یلو  تفرگ ، يزاب  هب  ار  ریش  مد  یکیرات  رد 
------------------

دنناتسوپ . هایس  دض  ناتسوپدیفس ، زا  یضعب   . 1
سیراپ يرگراک  هدکشناد  داتسا  ام و  هحفص   89

یهاو تسس و  ياهلاثم  دنک ، تباث  ار  نیدض  عامتجا  هک  تسا  هدیشوک  اهلاثم  هتشر  کی  اب  زین  رتسیلوپژرژ ، مسیسکرام ، رگید  نیسیروئت 
يرگید ضقان  کی  ره  هدوب و  فلاخم  مه  اب  کـیزیفاتم  رظن  زا  لـهج  شناد و  . 1 دننام : دـشک ، یم  تلاجخ  اهنآ  حرط  زا  ناسنا  هک  یی 
فلاخم مه  اب  تدـش  نیا  هب  لماع  ود  نیا  هک  تسا  هداد  ناـشن  هعلاـطم  یلو  تسین ، ناداـن  اـناد  و  دوب ، دـهاوخن  دنمـشناد  لـهاج ، تسا .

زا یلاخ  یلهج  چیه  تسا . هدش  لیدبت  ملع  هب  لهج  ینعم  تسا ، هدیسر  ارف  ملع  سپس  هدوب و  افرفمکح  لهج  رما ، زاغآ  رد  اریز  دنتسین ،
هتفگ هب  يوس ، نآ  زا  تسا . هارمه  دوخ  دض  اب  يزیچ  ره  سپ  میرادـن ، دـص  رد  دـص  قلطم و  تلاهج  حالطـصا  هب  و  درادـن ، دوجو  ملع 

دقن ( 1 .) تسا هتخیمآ  لهج  هب  یتمسق  رد  یشناد  ره  و  درادن ، دوجو  زین  لماک  ملع  نینل ،
نینچ کی  دـشاب ، هاگآ  زورما  یلو  هدوبن  هاگآ  زورید  نایرج ، کی  زا  یـسک  رگا  تسا . نشور  ًالماک  زین  اهلالدتـسا  عون  نیا  یگیاـپ  یب 

طیارـشزا یکی  میتفگ  ًالبق  هکنانچ  اریز  تسین ، نیـضیقن  ای  نیدـض  عامتجا  لیبق  زا  تسا  ناـمز  رد  فـالتخا  زا  یـشان  هک  یملع  لـهج و 
رما  کی  لهج  دوش . یمن  لیدبت  یملع  هب  یلهج  هاگ  چیه  نیا  زا  هتشذگ  تسا . نامز  رد  نیضیقن  داحتا  عونمم ، ضقانت  ققحت 

------------------
ص 173 . هفسلف ، یتامدقم  لوصا   . 1

هحفص  90 ------------------ 
، دوش یم  رپ  تسا ـ  ملع  هک  يدوجو ـ  رما  هلیـسو  هب  ألخ  نیا  هکلب  دوش ، لیدبت  يزیچ  هب  ات  درادن  نهذ  ياضف  رد  یتیعقاوو  هدوب  یمدـع 

یم ار  شدوخ  يایـشا  مک  تسد  یلهاجره  و  درادن ، دوجو  دص  رد  دص  لهج  هک  تسا  تسرد  ددرگ . لیدبت  دوجو  هب  مدع  هکنیا  نودب 
یمن هتخیمآ  مه  هب  و  دـنراد ، يا  هناگادـج  باسح  دوخ  يارب  عوضوم  ددـعت  تلع  هب  لهج  ملع و  زا  کی  ره  دروم  نیا  رد  یلو  دـسانش ،
نینچ کی  هیاسمه و  شلهج  قلعتم  تسا و  نتشیوخ  وا  ملع  قلعتم  و  دسانش ، یمن  ار  هیاسمه  یلو  دسانـش  یم  ار  دوخ  يدرف  ًالثم  دنوش ،
ًالثم دشاب ، دحاو  عوضوم  رگا  یلب  تسناد . نیـضیقن  اب  نیدض  عامتجا  لیبق  زا  ناوت  یمن  عوضوم  توافت  ددـعت و  تلع  هب  ار  یلهجو  ملع 

نیمود یـسررب  هب  لاح  دشاب . یم  لاحم  هک  تسا  مدعو  دوجو  عامتجا  لیبق  زا  یلهجو  ملع  نینچ  دنادن ، مه  دـنادب و  مه  ار ، ءیـش  کی 
ود نیا  تساـیراتلورپ ، هب  هتـسباو  زین  يزاوژرروب  و  دـیآ ، یمن  دوجو  هب  اـیراتلورپ  يزاوژروب ، نودـب  . 2 میزادرپ : یم  رتسیلوپ  ژرژ  لاـثم 
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دقن ( 1 .) دنتسین یندش  ادج  هک  دنتسه  يدض 
رتسیلوپژرژ ياهلاثم  بلغا  هک  تسین  تهج  یب  و  دشاب ، هتشاد  یغیلبت  هبنج  هک  دننک  باختنا  ار  ییاهلاثم  دنشوک  یم  هتسویپ  اهتسیسکرام 

هقبط ود  دوجو  هک  میناد  یم  یگمه  قوف ، لاثم  رد  لثملا  یف  تسا . فیعض  رایسب  نآ  یناهربو  یلالدتسا  هبنجو  هتشاد  یغیلبت  ینشاچ  زین 
زا  هعماج ، کی  لد  رد  داضتم 

------------------
ص 176 . نامه ،  . 1

هحفص  91 ------------------ 
دحاو  » کی هکلب  دـشابن ، ریذـپ  ناـکما  نآ  يارب  ود  نیا  شریذـپ  هک  تسین  یقیقح » دـحاو  ، » هعماـج اریز  تسین ، دـض  ود  عاـمتجا  لـیبق 

هقبط دـنزرف ، ردـپ و  کـچوک ، گرزب و  ینغ ، ریقف و  هایـس ، دیفـس و  دـنک . یم  ییاـمندوخ  داـضت  اـهنویلیم  نآ ، رد  هک  تـسا  يراـبتعا »
ار دحاو » کی  رد  دـض  ود  عامتجا   » ینعم نانآ  رگا  دـندرگ . یم  مضه  يدـحاو  هعماج  رد  یگمه  هریغ ، و  هدـش ، رامثتـسا  رگرامثتـسا و 

يدادرارقو يرابتعا  تدحو  زا  ار  یقیقح  تدحو  رگا  رگید : ترابع  هبو  دـندش ، یمن  ییوگ  ناشیرپ  هنوگ  نیا  راچد  دـندرک  یم  نشور 
یگدنز دـنیوگ : یم  اهنیـسیزیفاتم  . 3 دـینک : هجوت  رتـسیلوپژرژ  لاـثم  نیموس  هب  دـندرک . یم  زیهرپ  اـهلاثم  عوـن  نیا  زا  دـنتخاس ، یمادـج 

داضتم هلئـسمود  گرم  یگدـنز و  نوچو  دنتـسین  لئاق  یکارتشاو  طابترا  هنوگ  چـیه  رما  ود  نیا  نیبو  گرمو ، یگدـنز  زا  تسا  تراـبع 
زا یکـشخ  نیا  هب  ناوت  یمن  مه  ار  نیا  یلو  هدرم ، مه  دوب و  هدنز  مه  لاح  نیع  رد  ناوت  یمن  سپ  دنراد  تریاغم  مه  اب  ًالماک  هک  تسا 

دوجو رد  هک  يرـصانع  ًایناث : تسا . رگید  یهورگ  يامنو  وشن  اهلولـس و  زا  یهورگ  گرم  لصاح  یگدـنز ، ًالّوا : اریز : تخاس  ادـج  مه 
( 1 ....) دنادرگ و یم  لصاح  رپ  ار  كاخ  هکنیا  ایو  دهد  یم  تایح  يرگید  تادوجوم  هب  هتفای ، لکش  رییغت  طقف  دوش  یم  تفای  هدرم 

------------------
. 162 161 ـ صص نامه   . 1

دقن هحفص   92 ------------------ 
یم نآ  نیشناج  يرگید  ياهلولس  درمیم و  یم  یلولـس  ناسنا  ندب  رد  هکنیا  تسا ! بیجع  ياهلالدتـسا  عون  نآ  زا  مه  لالدتـسا  عون  نیا 

عامتجا تسا  عنتممو  لاحم  هک  هچنآ  تسین ؟ یلقتسم  تایح  دجاو  دوخ  يارب  لولس  ره  رگم  دراد !؟ نیدض  عامتجا  هب  یطبر  هچ  دندرگ ،
تایحرگید تادوجوم  هب  هدرم  دیوگ  یم  هک  تسا  نیا  نآ  زا  رتدب  توافتم . عوضوم  ود  رد  هن  تسا  دحاو  یعوضوم  رد  تایح  گرم و 

صاوـخ يرادـقم  هدرم  نیا  ندـب  رد  هـکلب  دـشخب ، یمن  تاـیح  يدوـجوم  چـیه  هـب  زگره  تـسا  هدرم  هـک  رظن  نآ  زا  هدرم  دـشخب !. یم 
: دـیوگ یم  هک  تسا  نیا  همه  زا  رت  کحـضم  ددرگ . یم  هدـنز  تادوجوم  تیوقت  هیام  یـصوصخم  طیارـش  رد  هک  تسا  یقاب  ییاـیمیش 

تیعقاو هصرع  رد  ًاملسم  ( 1 .) تسا هداتـسیا  ناراب  هدیـسرن  نایاپ  هب  ام  فرح  هک  هدش  اسب  و  تفرگ » ناراب  اه ، » مییوگ یم  هک  هدش  هدـید 
هب هک  ینامز  یتح  تسا !؟ هدـش  عمج  مدـع  دوجو و  نامز  کی  رد  اجک  نیاربانب ، تسا  نآ  عطق  نامز  زا  ریغ  ناراب  لوزن  نامز  یجراـخ ،
رد نانچنآ  اهتـسیسکرام ، میـشیدنا . یم  ناراب ) نداتـسیا   ) نآ فالخ  يزیچ  هب  هک  تسا  یناـمز  زا  ریغ  میـشیدنا ، یم  ناراـب  ندـمآ  دورف 

ناسنا ياپ  کی  دنیوگ  یمو  دننک  یم  لالدتسا  ناسنا  نتفر  هار  هب  داضت  دوجو  رب  یهاگ  هک  دنتسه  هدایپ  قرـش  هفـسلف  رد  داضت  تخانش 
نانخـس هنوگ  نیا  خساپ  ام  دـنا ! هدـش  عمج  اج  کی  رد  هک  تسا ، داضتم  رما  ود  ندوب  بقع  ولجو و  تسا . بقع  رگید  ياپ  کی  ولج و 

هب  ار  هیاپ  یب 
------------------

. 162 161 ـ صص نامه   . 1
هحفص  93 ------------------ 
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مئالع دوجو  . 4 مینک : یم  یـسررب  ار  نیدض  عامتجا  عانتما  یفن  رد  رتسیلوپ  ژرژ  لیلد  نیمراهچ  مینک . یم  راذـگاو  یمارگ  ناگدـنناوخ 
خساپ دقن  تسا ؟ تایضایر  رد  داضت  دوجو  هناشن  و )-(  )+( 

زا نوریب  هنرگ  و  درب ، یپ  دودعم  یعقاو  دادـعت  هب  ناوتب  هک  تسا  نآ  لمع ، نیا  زا  فدـه  تسا و  ینهذ  لمع  کی  ، قیرفت عمج و  هلئـسم 
نایب تروص  دنچ  هب  ار  نآ  دناوت  یم  دـشاب ، هتـشاد  بیج  رد  لوپ  لایر  دـص  یـسک  رگا  یقیرفت . هنو  دراد  دوجو  یعمج  هن  نهذ ، ياضف 

هوالعب 50 لایر  50 دـیوگب : موس  راب  و  مراد ، لاـیر  ياهنم 50  لایر  دـیوگب 150  رگید  راب  مراد ، لوپ  لاـیر  دیوگب 100  راب  کی  دـنک ،
لایر نایب 100  فدـه  هکلب  دراد ، دوجو  قیرفت ) عمج و   ) نیدـض دـحاو ، عوضوم  کی  رد  هک  تسین  نآ  اه  هلمج  نیا  ینعم  مراد . لاـیر 
يرثا یجراخ  تیعقاو  رب  اهنآ  زا  کیچیه  هکنآ  نودـب  دراد  تروص  نارازه ) هکلب   ) هس ینهذ ، تابـساحم  ساسا  رب  نآ  نایب  هار  و  تسا .

و ای )+(  تمالعاب )×(  زین  ار  نآ  زا  رتالاب  هجرد  دـهد ، یم  ناـشن  رفـص  مقر  ار ، يداـع  طیارـش  رد  بآ  داـمجنا  ترارح  هجرد  دراذـگب .
هجرد هک  ار  یبآ  ترارح  هجرد  ناوت  یم  تسا ، رفـص  مقر  هسیاقم  أدـبم  هک  اـجنآ  زا  دـنهد . یم  ناـشن  تمـالع )-(  اـب  ار  نآ  زا  رتنیئاـپ 

0×5 بآ : ترارح  هجرد  دارگ ، یتناـس  هـجرد   10-5 نآ : ترارح  هجرد  داد  ناـشن  نوگاـنوگ  عاونا  هب  تسا  رفـص  يـالاب  دارگ  یتناـس 
رد  رتنشور ، ریبعت  هب  دراذگ و  یمن  جراخ  رد  يرثا  تایلمع  عون  نیا  یلو  دارگ . یتناس 

هحفص  94 ------------------ 
هب یبلـس  ماقرا  لیدبت  تالداعم ، رد  هک  ددرگ  یم  نشور  نایب  نیا  زا  دوجو . هب  یمدـع  هن  ددرگ و  یم  لمع  هب  لیدـبت  يدوجو  هن  جراخ 

تلوهـسب هک  تسا  ینهذ  تایلمع  هتـشر  کی  هکلب  تسین ، دوجو  هب  مدـع  ای  مدـع  هب  دوجو  لیدـبت  ییانعم  هب  ًاموزل  سکعلاب ، یباـجیا و 
يارب هک  تسا  هدز  ییاپو  تسد  زین  سلگنا » ، » سکرام لراـک  راـیتسدو  تسود  مسیـسکرام ، ياهنیـسیروئت  ناـیم  زا  . 5 دریگ . یم  ماـجنا 
هعماج دیوگ : یم  دریگب ، داقتنا  داب  هب  دناد  یم  عنتمم  ار  نیـضیقن  عامتجا  هک  ار  میدق  قطنم  هار  نیا  زا  دنک و  ادیپ  ییاهلاثم  ضقانت  ققحت 

تیدودـحم تلع  هب  اـهناسنا ، هک  تسا  ییاـج  رد  نیا  و  دـبای ، تسد  یهاـنتمان  تاـمولعم  هب  هک  دراد  ار  ییاـناوت  تردـق و  نیا  تیرـشب ،
دقن دنتسین . يراک  نینچ  هب  رداق  يدارفنا  روط  هب  ینهذ ، ياهتیلباقو  تاناکما 

نینچ کی  هدروآ و  راشف  دوخ  نهذ  هب  تسین  مزال  دنـشاب . ضقاـنت  قادـصم  ماـکحا ، هنوگ  نیا  هک  دـشاب  اـنب  رگا  تفگ  سلگنا  هب  دـیاب 
گنـس دـنناوت  یم  عامتجا  لاح  رد  ناسنا  هد  دـننام : تسا ! ناوارف  اهـضقانت ! هنوگ  نی  ازا  ام  رب  رود و  اریز  مینک ، ادـیپ  ار  یفـسلف  ياهلاثم 
دنناوت یم  یعمج  هتـسد  روط  هب  رویغ  ناگدنمزر  تسین ! يراک  نینچ  هب  رداق  ییاهنت  هب  ناسنا  کی  هکیلاح  رد  دنهد ، تکرح  ار  یگرزب 
تلود دـناوت  یم  ایراتلورپ  بزح  تسین ! يراک  نینچ  هب  رداق  ییاهنت  هب  اهنآ  زا  کیچیه  هک  یلاح  رد  دـننک ، حـتف  ار  ناراکتیانج  ياهژد 

هک  یلاح  رد  دنک ، حاضیتسا  ار  يرگراک 
هحفص  95 ------------------ 

سلگنا اب  مه  ام  دشاب ، مهارف  نیضیقن » عمج  » طیارش اهلاثم  نیا  همه  رد  رگا  دنتسین ! يراک  نینچ  هب  رداق  ًادرفنم  بزح ، دارفا  زا  مادکچیه 
« نیضیقن عانتما   » هلئسم يارب  ییوطسرا  قطنم  رد  هک  یطیارش  هب  هجوت  اب  یلو  درادن ، یعنام  نیـضیقن  عمج  مییوگ  یمو  میوش  یم  ادصمه 

طیارـش زا  یکی  هک  تسا  هدـش  هتفگ  هکنیا  هن  رگم  تسین . لاحم  نیـضیقن  ای  نیدـض  عامتجا  هلوقم  زا  دراوم  نیازا  کـیچیه  هدـش  هتفگ 
، دـناوت یم  مییوگ  یم  هک  اـجنآ  اریز  تسا ، یلـصا  طرـش  نینچ  دـقاف  اـهلاثم  نیا  هکیلاـح  رد  تسا ، عوـضوم » تدـحو  ، » ضقاـنت قـقحت 

نودب درفنم و  روط  هب  دارفا  هیضق ، عوضوم  میمان ، یم  ناکما  مدع  زا  نخـس  هک  اجنآ  تسا و  یعمج » هتـسد  روط  هب   » دارفا هیـضق  عوضوم 
تابثا و  تسا ، ضقانت  دوجو  رد  نشور  یهاوگ  یفنم ، تبثم و  هتیسیرتکلا  فلتخم  يورین  ود  دوجو  . 6 دشاب . یم  نارگید  زا  يریگ  هرهب 

دقن دنشاب . یم  مدعو  دوجو  لیبق  زا  یفنو ،
كاکطصا زا  هک  تسا  یصاخ  هتیسیرتکلا  عون  کی  یفنم ، هتسیرتکلا  هک  دنناد  یم  دنراد  یکیزیف  لئاسم  زا  يرـصتخم  یهاگآ  هک  نانآ 

« ضقانت  » هلوقم زا  ات  تسین  مودعم  دوجوم و  هتیسیرتکلا  یفنمو ، تبثم  هتیسیرتکلا  زا  دوصقم  دوش . یم  دیلوت  قرب  تبثم ، هتسیرتکلا  اب  نآ 
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عون ود  نیا  شزیمآ  دوش و  یم  دـیلوت  قرب  اهنآ  ندیـسر  مهب  لاـصتا و  زا  هک  دنـشاب  یم  يداـم  هتیـسیرتکلا  عون  ود  هکلب  دـیآ ، رامـش  هب 
دش .) ثحب  نآ  زا  ًالبق  (و  ددرگ یم  تادوجوم  رثکت  عونت و  هیام  هک  تسا  فلتخم  رصانع  شزیمآ  لیبق  زا  هتیسیرتکلا ،

هحفص  96 ------------------ 
نیمه زا  زین  ار  مسج  کی  رد  رـصانع  مامت  عامتجا  دیاب  میرامـشب ، نیدض » عمج   » لیبق زا  ار  هتیـسیرتکلا  باذجنا  بذـج و  دـشاب  انب  رگا 
دوجو داضتم  يورین  ود  مسج  کی  لخاد  رد  هکنیا ، رب  ینبم   ) کیتکلاید داضت  هب  تالاعفناو ، لعف  هنوگ  نیا  نیا ، زا  هتشذگ  مینادب . باب 

ود رد  هتیـسیرتکلا  ود  نیا  یهگناو ، درادن ، یطابترا  ( 1 .) تسا نآ  یفن  ناهاوخ  يرگید  و  دوجوم ، عضو  ياـقب  ناـهاوخ  یکی  هک  دراد ،
اهلاثم عون  نیا  اب  اهنیسیتکلاید  تسا . ثلاث  ءیش  هک  دهد  یم  خر  یبیکرت  ندیسر ، مه  هب  عقوم  رد  و  میـس . کی  رد  هن  دنراد  نایرج  میس 
اهلاثم نیا  هک  یتروص  رد  دنزاس ، لطاب  ار  نیضیقن »  » ای نیدض »  » عامتجا عانتما  دنورب و  نشورو  یهیدب  مکح  کی  گنج  هب  دنهاوخ  یم 
! دیهد خساپ  شسرپ  نیا  هب  درادن . دشاب ، یم  حرطم  یمالسا  هفسلف  رد  هک  نیضیقنو ، نیدض  هلئسم  هب  یطبر  اهنآ  هباشم  ياه  هنومن  و 

تحت  ماس »  » راعتسم ناونع  اب  اهتسیسکرام  زا  یکی  فرط  زا  یباتک  ًاریخا 
------------------

تحـص مزلتـسم  اهلاثم  نیا  یتسرد  تحـص و  هک  مییوگب  دیابزاب  دنا ، ضیقن  ای  نیدض  تدحو  لیبق  زا  قوف  ياهلاثم  میریذپب  هچنانچ   . 1
ضقاـنتم يورین  ود  لولعم  ار ، لـماکت  وـمنو و  لوـحت ، تکرح و  ناـنآ  اریز  تسین . تسا ، نآ  یعدـم  مسیـسکرام  هک  نیدـض ، تدـحو 

ود نایم  رد  يریگرد  اهلاثم ، نیا  رد  هکیلاح  رد  دنرگیدکی ، اب  شکمـشکو  لادـج  لاح  رد  هتـسویپ  هک  دـنناد  یم  هدـیدپ  لد  رد  دوجوم 
داضت درک ؟ جاتنتـسا  ار  یلوا  ناکما  یمود ، ناکما  زا  ناوت  یم  ایآ  دنا . هدـش  لیمحت  مسج  رب  هک  تسا  یجراخ  ضقانتم  ای  داضتم  يورین 
تروص هب  هتـسهو  ددرگ  جراخ  تلع  نطب  زا  لولعم  اهتـسیسکرام ) هدـیقع  هب  ) ددرگ یم  ببـس  هک  تسا  یکیمانید  تکرح  هیام  ینورد ،

هک تسا  یکیناکم  تکرح  هیام  دنا  هدش  لیمحت  مسج  رب  نوریب  زا  هک  یجراخ  داضتم  يورین  ود  نیا  شکمشک  هکنآ  لاح  دیآرد . لاهن 
ددرگ . لوحت  لماکت و  هیاپ  دناوت  یمن 

هحفص  97 ------------------ 
هب دراد ، یملع  هبنج  تسا  یعدـم  هک  ار  سکراـم  هفـسلف  یناـبم  تسا  هتـساوخ  فلؤم  تسا . هدـش  رـشتنم  یملع » هفـسلف  یناـبم  : » ناونع

تاجتـشون تسا . يروآون  عوضوم  درادن ، دوجو  اهتـسیسکرام  راثآ  عون  باتک و  نیا  رد  هک  يزیچ  دنک . نییبت  نشور  حـضاو و  تروص 
زا يزراب  هنومن  هک  یمالسا  هفسلف  ًاصوصخ  قرـش ، هفـسلف  زا  یعالطا  یب  . 1 تسین : یلاخ  گرزب  صقن  ود  زا  ًاعون  اهتـسیسکرام  نایاقآ 

کچوک نونکات  ییوگ  هک  يوحن  هب  تسا  هدش  هفـسلف  نیا  زا  نامز  لوط  رد  هک  ییاهداقتنا  نتفرگ  هدـیدان  . 2 تسا . کیزیفاتم »  » هفسلف
باتک زا  زارف  دنچ  نونکا  تسا ! هدادن  خر  ییور  رد  ور  عون  چیه  هدـشن و  دراو  کیتکلاید  مسیلایرتام  هفـسلف  ناکرا  رب  يا  هشدـخ  نیرت 
داضت هب  یطابترا  و  تسین ، یمالـسا  هفـسالف  راکنا  دروم  داـضت  هدنـسیون ، ثحب  دروم  داـضت  هک  ددرگ  نشور  اـت  مینک  یم  لـقن  ار  قوف 

ره لخاد  رد  داضتم  ياهورین  دوجو  ار ، لماکت  همشچرس  تلع و  هک  دراد  رارصا  باتک  نیا  رد  هدنسیون  . 1 درادن . اهنیسیزیفاتم  رظندروم 
دیهاوخ تعیبط » ناهج  رد  داضت  شقن   » شخب رد  ار  شـسرپ  نیا  خساپ  تسا ؟ حیحـص  هزادنا  هچ  ات  نخـس  نیا  دنادب . يا  هدیدپ  ءیش و 

هب هک   ) رگید دادضا  تحت  هکلب  هدوبن ، لخاد  عونمم  داضت  تحت  زگره  هک  تسا  هدروآ  ار  ییاهلاثم  داضت ، تدـحو  يارب  يو  . 2 دناوخ .
اهلاثم : کنیا  تسا ؟ لخاد  دیدرگ  نایب  حورشم  روط 

هحفص  98 ------------------ 
ییادج وحن  هب  لاح  نیع  رد  هدرک و  عفد  ار  رگیدـمه  بطق  ود  هکنیا  بونج ، بطق  لامـش و  بطق  دراد : بطق  ود  ابرنهآ  هعطق  ره  فلا :

: دراد دوجو  فلتخم  شیارگود  هدـنز ، دوجوم  ره  مسیناگرا  رد  ب : تسا . اـهداضت  ققحت  رب  یعطاـق  دـهاش  دـنا ، هتـسویپ  مهب  يریذـپان 
شیارگ عون  ود  نیا  یگدنز ، طیارش  فلاخم  تافص  ندرک  نوگرگد  يارب  شیارگ  و  دوجوم ، تافص  تایـصوصخ و  ظفح  هب  شیارگ 
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یلامتحا نوگانوگ  تاقبط  نایم  شکمـشکو  داضت  دوجو  دهاش  هراومه  خیرات ، لوط  رد  ج : ( 1 (؟ تسا اهداضت  ققحت  رب  يدهاش  ریاغم ،
ناکلام  ) اهلادوئفو نیمز  هب  هتـسباو  ناناقهد  نایم  یلادوئف  هعماـج  رد  اـه ، هدرب  ناـبحاصو  ناـگدرب  ناـیم  يراد ، هدرب  هعماـج  رد  : میا هدوب 

ياهتیلاعف روبزم ، هدنـسیون  د : درادو . هتـشاد  دوجو  داـضت  هتـسویپ  راد  هیامرـس  رگراـک و  هقبط  ناـیم  يراد  هیامرـس  هعماـج  رد  و  نیمز ،)
رد هاوخو  دـنک  یم  تفایرد  جراخ  طیحم  زا  هاوخ  هک  يداوم  هیزجت  لـیبق : زا  تسا ، هدرمـش  نیدـض  عمج  لـیبق  زا  زین  ار  لولـس  فلتخم 
اب نامزمه  ندـب ، زا  ییازجا  دـشر  شیادـیپ و  و  تسا ، مزـال  ندـب  يارب  هک  يداوم  هب  اـهنآ  لیدـبت  بیکرت و  و  دراد ، دوجو  ندـب  لـخاد 

يرایـسب خـساپ  رد  ًالبق  هک  هچنآ  هب  هجوت  اـب  جنـس ، هتکن  قیقد و  هدـنناوخ  ( 2 .) ندـب ناـهج  رد  رگید  ییازجا  نتفر  نیب  زا  یگدوـسرف و 
هک  دزاس  نشورو  هتخادرپ  اهنآ  خساپو  اهلاثم  نیا  لح  هب  دناوت  یم  میتفگ ، اهلاثمزا 

------------------
 . 2 درادن . دوجو  دوجوم  عضو  هدـنرادهاگن  يورین  تسا  تکرح  ریـسم  رد  هک  يدوجوم  چـیه  رد  تفگ  میهاوخ  هدـنیآ  ياهثحب  رد   . 1

. 45 ص 44 ـ هفسلف ، ینابم 
هحفص  99 ------------------ 

: هک مینک  یم  بلج  هتکن  نیا  هب  ار  یمارگ  ناگدـنناوخ  هجوت  نایاپ  رد  تسین . عونمم  نیدـض » عامتجا   » دراوم زا  اـهلاثم  نیا  زا  کـیچیه 
تالاکـشا ماـمت  هب  ییوگخـساپ  متفه  لـصف  رد  فدـه  نوـچ  یلو  نیـضیقن ،» عاـنتما   » هن تـسا  نیدـض » عاـنتما   » هراـبرد ًـالعف  اـم  ثـحب 

عامتجا باب  رد  هچو  نیدـض »  » عاـمتجا باـب  رد  هچ  ناـنآ ، ياـهداقتنا  عومجم  هب  تهج  نیا  زا  دوب ، هیـضق  ود  نیا  هراـبرد  اهتـسیسکرام 
دنناوت یم  دوخ  میتفگ ، ضیقن  زا  دض  تخانـش  رد  هک  يرایعم  ود  هب  هجوت  اب  زیزع  ناگدنناوخ  میتفگ و  خساپ  شخب  نیا  رد  نیـضیقن ،» »

دنسانش . زاب  ضیقن  زا  ار  دضدراوم 
هحفص  100 ------------------ 

هن ضیعبت  يرآ ، توافت  متشه : لصف 

! هن ضیعبت  يرآ ، توافت  دراد ؟ دوجو  داضت  یمالسا ، بولطم  هعماج  رد  ایآ 
داـضت دوجو  هراـبرد  زین  ار  مالـسا  رظن  تسا  مزـال  میدـش  غراـف  يداـم  ناـهج  تعیبـط و  رد  داـضت  تیعقاو  نوـماریپ  ثحب  زا  هک  نوـنکا 
یهورگ راـنک  رد  رورپ  نت  هدز و  هاـفر  یهورگ  نآ  رد  هک  ار  يا  هعماـج  مالـسا ، هک  تسین  یکـش  مـیهد . رارق  یـسررب  دروـم  هعماـجرد 

یم ورین  اوق و  مامت  اب  دنک و  یم  موکحم  دنرب ، رسب  هدش  رامثتسا  یهورگ  ربارب  رد  رگرامثتسا  یهورگ  ریبعت : رگید  هب  هنسرگ و  مورحم و 
هعماج دـینوگ : یم  یخرب  هکنیا  دزاـس . كاـپ  هعماـج  نتم  زا  ار  فاـحجاو  ملظ  عون  رهو  درادرب  ناـیم  زا  ار  ناـیتوغاطو  توغاـط  دـشوک 
ًاقلطم ضیعبت  لماوع  لـلع و  یمالـسا ، هعماـج  رد  هک  تسا  نیا  نآ  تسرد  لـصحم و  ینعم  تسا ، هقبط  یب  يدـیحوت  هعماـج  یمالـسا ،

بجوم هکلب  تسین ، لاـمک  هیاـم  اـهنت  هن  داـضت ، هنوگ  نیا  اریز  درادـن . دوجو  یکـالم  یبو  تهج  یب  زاـیتما  عون  چـیه  هدوـب و  موـکحم 
تسا . یناسنا  هعماج  یتخبدب 

هحفص  101 ------------------ 
درف هک  تسا ، هنعارف  هعماـج  اـهنآ  زا  یکی  تسا : هتخاـس  موـکحم  ار  اـهنآ  هداد و  هـئارا  ار  ییاـه  هنوـمن  اـه  هعماـج  شاـمق  نـیا  زا  نآرق 
بزح نانآ و  تتـشت  هیاـس  رد  اـت  دوب ، هدرک  میـسقت  فلتخم  ياـههورگ  هب  ار  نآ  هدـش و  راوس  مدرم  هدرگ  رب  دوخ  يداـیا  اـب  يرگمتس 

(1 .) دهد رارق  دوخ  هورگ  دوخ و  يرادرب  هرهب  رامثتسا و  دروم  هتخاس و  ناوتانو  فیعض  ار  لیئارـسا ) ینب   ) یهورگ يزاب ، هقرف  و  يزاس ،
بغَـس الو  ملاظ  ۀّظِک  یلع  اوّراقی  نأ ال  ءاملعلا  یلع  ُهّللا  َذخأ  امَو  : » دیامرف یم  يا  هتفـشآ  هعماج  نینچ  هرابرد  مالـسلا ) هیلع   ) نانمؤم ریما 

ابیکـشو رباص  مولظم ، یگنـسرگ  رگمتـس و  يروخرپ  ربارب  رد  هک  تسا  هتفرگ  نامیپ  تما  نایانادو  نادنمـشناد  زا  دـنوادخ  ( » 2 «.) مُولْظَم
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هب دیاب  ًامتح  عامتجاو  هدوب  يرورض  مزال و  هدیدپ  کی  يرـشب ، هعماج  رد  رقف  هک  تسا  نیا  یعامتجا  داضت  زا  دوصقم  هچنانچ  دنـشابن .»
تـسا موکحم  تدشب  مالـسا  داصتقا  رد  يداضت  نینچ  کی  هراچیبو ، ریقف  یهورگ  و  دـنمتورثو ، ینغ  یهورگ  دـنوش : میـسقت  هتـسد  ود 

نآ زا  مالسا  هدوبن و  شیب  یناتهب  تفگ  دیاب  عطاقو  هدرپ  یب  دنهد ، یم  تبسن  اهنیسیزیفاتم  هب  ار  یبلطم  نینچ  اهتـسیسکرام  راثآ  رد  رگاو 
شخب هدهع  رب  ثحب  نیاو  مینک  نایب  نشور  يا  هنوگب  ار  مالـسا  يداصتقا  متـسیس  هک  تسین  نیا  لاجم  هتبلا  اجنیا ، رد  ( 3 .) تسا هتساریپ 

تسا  ام  يا  هسیاقم  ياهثحب  زا  موس 
------------------

َنِم َناــک  ُهَّنِإ  ْمُهَئاــِسن  ییحَتـْـسَیَو  ْمُهَئاــْنبَأ  حِّبذــُی  ْمُْـهنِم  ًۀــِفئاط  ُفِعـْـضَتْسَی  ًاعَیـِـش  اــهَلهَأ  َلـَـعَجَو  ِضْرَــألا  یف  ــالَع  َنوـَـعِْرف  َّنِإ   . ) 1
دوش . هعجارم  ص 112 ، هفسلف ، یتامدقم  لوصا  هب   . 3 موس . هبطخ  هغالبلا ، جهن   . 2 (. 4/ صصق () نیدِسْفُْملا

هحفص  102 ------------------ 
هب یلو  مینک . وگتفگ  ثحب و  نآ  نوماریپ  یخیرات ، مسیلایرتام  یفـسلف و  مسیلاـیرتام  دـقن  هب  طوبرم  ياهـشخب  نتـشگ  يرپس  زا  سپ  هک 

ینامسآ رهم  هناشن  ار  تورث  انغ و  و  یگدنب ، هناشن  ای  ینامسآ  يالب  ار  رقف  هک  یهورگ  روصت  فالخ  رب  میوش : یم  روآدای  هدرشف  هنوگ 
قرط اب  ار  نآ  نایارگ  ناطیش  هک  تسا  یناطیـش  ياه  هشیدنا  زا  رقف  نآرق ، رظن  زا  هک  تفگ  دیاب  دنناد ، یم  یبوبر  ماقم  زا  يرود  لیلد  ای 

رقف و هب  ار  امـش  ناطیـش  ( » 1 ...(.) ءاشْحَْفلِاب ْمُکُرمْأَیَو  َْرقَْفلا  ُمُکُدـِعَی  ُناْطیَّشلَا  : ) دـیامرف یم  هکنانچ  دـنزاس  یم  عیاش  هعماج  رد  نوگاـنوگ 
ناطیـش رگید  فرط  زا  دنز ، یم  نماد  رقف  هشیدنا  هب  ناطیـش  رگا  دـهد .» یم  نامرف  يراکدـیلپ  ءاشحف و  هبو  دـنک  یم  توعد  یتسدـگنت 

ناسنا و دوخ  زج  يرصقم  هک  یلاح  رد  دنـشخب  یم  ققحت  هعماج  رد  ار  یعامتجا  داسف  نیا  دوخ ، یناسنا  دض  لامعا  اب  وا  نارایو  نایارگ 
ْمُهَّلََعل اُولِمَع  يذـّلا  َضَْعب  ْمُهَقیذـُِیل  ِساّنلا  يِدـْیَأ  ْتَبَـسَک  اِمبِرْحَْبلاَو  ّرَبلا  یفُداسَْفلاَرَهَظ  : ) دـیامرف یم  هچناـنچ  تسین  يرگید  سک  هعماـج 

هب ار  نانآ  لامعا  زا  یخرب  هجیتن  دـنوادخ  ات  تفای  شرتسگ  مدرم  راتفرو  لامعا  رثا  رب  اـیردو  یکـشخ  رد  یهاـبت  داـسف و  ( » 2 (.) نوُعِجْرَی
لولعم  عامتجا  داسف  هک  تسا  نیا  هیآ  دافم  هک  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  دندرگزاب .» دوخ  دب  لامعا  زا  دیاش  دناشچب  نانآ  دوخ 

------------------
. 41/ مور  . 2 . 268/ هرقب  . 1

هحفص  103 ------------------ 
يداسف هچ  اریز : تسا ، نشور  نخـس  نیا  خـساپ  یلو  دـشاب ؟ داسف  قیداصم  زا  رقف  هک  مولعم  اجک  زا  یلو  تسا ، اـه  ناـسنا  دوخ  لاـمعا 

ار رقف  ترـضح  هکنیا  تلع  تسا .» رتگرزب  گرم  رقف  ( » 1 «.) ربکألا توملا  رقفلا  : » دیامرف یم  مالـسلا ) هیلع   ) نانمؤم ریما  هک  رقف  زا  رتالاب 
ظاحل نیا  زا  تسین ، شیب  یتاظحل  هک  تسا  یعفد  گرم  زا  رتـالاب  بتارمب  یجیردـت ، گرم  جـنر  هک  تسا  نیا  دـناد  یم  رتگرزب  گرم 

رفک و هیام  ار  نآ  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) یمارگ ربمایپ  هک  رقف ، زا  رتالاب  يداسف  هچ  یتسار  دـناوخ . یم  رتگرزب  گرم  ار  نآ  ماـما 
يداـسف هچ  يرآ ، تسا .» رفک  رقف  ماجنارـس  «. » ًارفک نوکی  نأ  ُرقَفلا  َداـک  : » دـیامرف یم  هک  اـجنآ  تسا ، هتـسناد  یلمع  يرکف و  فارحنا 

ای : » دیامرف یم  هک  اجنآ  دربب ، هانپ  ادـخ  هب  نآ  زا  : دـیوگ یم  نینچ  هیفنح  دـمحم  دوخ  دـنزرف  هب  نآ  هرابرد  نانمؤم  ریما  هک  رقف ، زا  رتالاب 
هیاـم رقف  اریز  مسرت  یم  وت  رب  رقف  زا  مدـنزرف ! ( » 2 «.) تقملل ۀیعاد  لقعلل ، ٌۀَـشَهْدَم  نیّدـلل ، ۀـصْقنَم  رقفلا  ّنإ  رقفلا  کیلع  فاخأ  ّینا  یُّنب 

قیداصم نیرتنشور  زا  رقف  هکنیا  هب  هجوت  اب  نیاربانب  تسا .» عامتجا  رد  توادع  خوسر  هلیسوو  تشحو ، بارطـضا و  ببـس  نید ، شهاک 
نآرق  تسا ، داسف 

------------------
هرامش 319 . راصق ، تاملک  هغالبلا ، جهن   . 2 هرامش 163 . راصق ، تاملک  هغالبلا ، جهن   . 1

هحفص  104 ------------------ 

کیتکلاید لوصا  یمالسا و  www.Ghaemiyeh.comهفسلف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 130زکرم  هحفص 43 

http://www.ghaemiyeh.com


. دنک یم  نایب  ساّنلا ) يدـیَأ  ْتَبَـسَک  اِمب   ) هلمج اب  ار  نآ  هتـسناد و  یناسنا  هعماج  دوخ  یعامتجاو  يداصتقا  طلغ  ياه  همانرب  ار  نآ  تلع 
، یـشورف نارگ  ابر ، راکتحا ، لیبق  زا  يروما  هک  تفگ  دیاب  ًالامجا  یتسارب  دـجنگ ، یمن  رـصتخم  نیا  رد  هایـس  هدـیدپ  نیا  شیادـیپ  للع 
رد هک  تسا  يداصتقا  طلغ  ياهیزیر  همانرب  همه  زا  رتالاب  و  یلبنت ، يراـکیب ، هدـشن ، باـسح  ياـهرابتعا  ياـطعا  طـلغ ، ياـهتباقر  بلقت ،

، دوش یم  تسد  هب  تسد  صاخ  یهورگو  هقبط  نایم  رد  طقف  هتسویپ  هکلب  دوش  یمن  میسقت  عامتجا  رد  هنالداع  روط  هب  تورث  اهنآ  هجیتن 
هدرک يریگولج  تدـشب  نادـنمتورث  نایم  تورث  لوادـت  زا  يداصتقا ، یبالقنا  ياه  همانرب  هتـشر  کی  اب  مالـسا  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  و 

«. ددرگن تسد  هب  تسد  نادـنمتورث  نایم  تورث  اـت  میدرک  نینچ  ( » 1 ...(.) ءاینْغَألا َْنَیب  ًۀـَلوَد  َنوُکَی  ْیَک ال  : )... دـیامرف یم  هچنانچ  تسا 
ام : » تسا هدـش  روآ  دای  ار  نآ  ( مالـسلا هیلع   ) نانمؤم ریما  هک  دوشن  تفای  هاتوک  هلمجود  نیا  زا  رتنـشور  یناـیب  رقف ، تلع  نییبت  رد  دـیاش 

دوجو هدـش  عیاض  یقح  نآ  رانکرد  هکنیا  رگم  مدـیدن  هتـشابنا  مه  يور  رب  یتورث  ( » 2 «.) عَّیـضم ّقح  اِهبناج  یفو  ّالإ  ًةروفوم  ًۀـمعن  ُتیأر 
دیدرگ .» بایماک  نآ  رب  يرگناوت  هکنآ  رگم  تشگن  هنسرگ  يریقف  ( » 3 «.) ینغ هب  عِّتُم  اِمب  ّالإ  ریقف  عاج  امف  «. » تشاد

------------------
هرامش 328 . راصق ، تاملک  هغالبلا ، جهن   . 3 ص 40 . ج1 ، ۀیناسنإلا ، ۀلادعلا  توص   . 2 . 7/ رشح  . 1

هحفص  105 ------------------ 
يداصتقا حیحص  ياه  همانرب  يارجا  اب  دیابو  تسا  ناگراچیب  ناریقف و  قوقح  بصغ  تلع  هب  یمالـسا  هعماج  رد  يداضت  نینچ  نیاربانب ،

تاظحل نیرخآ  رد  ربمایپ  هک  تسا  يا  هزادـنا  هب  یتاقبط ، ياهـضیعبت  اهداضت و  هنوگ  نیا  وحم  يارب  مالـسا  هقالع  ددرگ . درط  هعماج  زا 
یلع ةَرْخُـس  الو  اهیلع ، ْتَعِـضُو  ضرأ  یلع  ُدادزَی  الو  ِکترـضحب ، َنوحّالفلا  مَلُظی  ّیلع ال  ای  : » درک شرافـس  نینچ  یلع  هب  دوخ  یگدنز 

ما هدرک  نییعت  نم  هک  نیمز  هراـجا  نازیم  رب  دـیابن  زگرهو  ، دوش متـس  نازرواـشک  هب  وت  روضح  رد  دـیابن  زگره  ( » 1 «.) ریجألا ینعی  ملسم 
! هن ضیعبت  يرآ ، توافت  دریگ .» رارق  هناملاظ )  ) رامثتسا دروم  يرگراک )  ) یناملسم دیابن  زگرهو  ددرگ ، هفاضا 

حیحـص نآ  دروم  رد  داضت  ظـفل  ندرب  راـک  هب  رگا   ) يرگید داـضت  شنیرفآ ، ننـسو  نیناوق  زا  يوریپ  هب  مالـسا  داـضت ، عون  نیا  ربارب  رد 
عامتجا تفرشیپ  یقرت و  هلیسو  هکلب  تسین ، متـس  ملظ و  هیام  اهنت  هن  يرـشب  هعماج  رد  نآ  دوجو  هک  تسا  هتخانـش  تیمـسر  هب  ار  دشاب )
یفلتخم عونتم و  ياهیگتـسیاش  نوگانوگ و  ياهدادعتـسا  اب  ار  هعماج  دارفا  ناهج  يادـخ  هکنیا : زا  تسا  تراـبع  داـضت  هنوگ  نیا  تسا .

ياطعا رد  مالـسا  تسا . هدـش  هتخاس  نآ  يارب  هک  دـنک  بیقعت  ار  يراـک  دوخ ، هقیلـسو  یعیبط  قوذ  قباـطم  يدرف  ره  اـت  تسا ، هدـیرفآ 
هتشادن و  رود  رظن  زا  ار  یعیبط  تازایتما  زگره  قوقح ،

------------------
تشیعم . باتک   5/284: یفاک ینیلک :  . 1

هحفص  106 ------------------ 
رب ار  یخرب  ( » 1 ...(.) تاـجَرَد ضَْعب  َقْوَف  ْمُهَـضَْعب  اـنْعَفَرَو  : )... دـیامرف یم  هکناـنچ  تسا ، هدیـشخب  تیزم  یخرب  رب  ار  یخرب  قیرط  نیازا 

يرترب هیاـم  هدروآ و  لاـبند  هب  ار  یباـستکا  تازاـیتما  هتـشر  کـی  یعیبـط ، تازاـیتما  هنوگ  نیا  ملـسم  روط  هب  میدیـشخب .» يرترب  یخرب ،
یباـستکا یعیبـط و  ياـهتوافت  نیمهو  دراد  دوجو  تواـفت  اـّما  تسا ، موکحم  ضیعبت  يا  هعماـج  نینچ  رد  ددرگ . یم  نارگید  رب  تیزمو 

هناهب هب  ینـالف  هکنیا  ریظن  ) تهج یبو  كـالم  یب  يرتربو  تیزم  عون  ره  اـّما  دروآ . یم  دـیدپ  دارفا  يارب  ار  نوگاـنوگ  ياـیازم  هک  تسا 
یبـلط و قحو  ییوگقح  مکح  هب  رگید  هورگ  یلو  ددرگ ، فوـلاو  فـالآ  بحاـص  تسوا ، ياـه  هتـسباو  زا  اـی  هدوـب و  ناگیادـخ ! هکنیا 

تـسا تاواسم ، نییآ  مالـسا  دنیوگ  یم  رگا  تسا . موکحم  تدشب  دنربب ) رـسب  اهلاچ  هایـس  اهنادنز و  جنک  رد  یتسودعونو  یهاوختلادع 
تازایتما هیلکو  دـنزاس  مهارف  هعماج  دارفا  همه  يارب  ار  یقرت  لیاسو  اهتلود  دـیاب  هکنیا  و  تسا ، نوناق  ربارب  رد  ییاضق  تاواـسم  دوصقم 

، دارفا یبسک  یعیبط و  تازایتما  نتفرگ  هدـیدان  ینعم  هب  تاواسم ، هنرگ  و  دـنربب ، نایمزا  درادـن  لوقعم  هشیر  هک  ار  يا  هناـملاظ  موهوم و 
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نونکات نیا ، زا  هتـشذگ  تسا . یناسنا  لدع  لوصا  شنیرفآ و  نیناوق  اب  فلاخم  ًالوصا  يواست ، عون  نیا  و  تسا ، ملظ  متـس و  یعون  دوخ 
نانیشن خاک  نایم  یتاقبط  هلصاف  هتـسویپ  و  تسا ، هدشن  یلمع  هشیدنا  نیا  نارادفرط  هاگداز  رد  یتح  ناهج  ياج  چیه  رد  یتاواسم  نینچ 

تسا . هدوب  امرفمکح  زرواشک  نانیشن  خوکو  ینیلمرک 
------------------

. 32/ فرخز  . 1
هحفص  107 ------------------ 

ای هورگ  ود  تباقر  زا  ترابع  روبزم  داضت  عون  نیتسخن  تسا : ریذـپ  ناکما  روصت و  لباق  زین  رگید  عون  ود  هب  یمالـسا ، هعماـج  رد  داـضت 
ینمـشد و تفلاخم و  ینعم  هب  بزحود  ای  هورگ  ود  داضت  هچنانچ  زین  اـجنیا  رد  تسا . یعاـمتجا  حیحـص  فادـها  دربشیپ  قیرط  رد  رتشیب 

ساسا رب  نآ  ياـنب  هک  يا  هعماـج  رد  و  تسا ، دورطم  ینعم  نیا  هب  داـضت  یمالـسا  هعماـج  رد  ملـسم ، روط  هب  دـشاب ، يرگناریوو  بیرخت 
هب داضت  تسا ، يردارب  هیاپرب  دارفا  طباور  دـهد و  یم  لیکـشت  اهناسنا  هب  قشع  ار ، نآ  نیتسخن  ياهداهن  هدوب و  راوتـسا  يردارب  توخا و 

نامیا ظـفح  رد  رتشیب  تبقارم  ینعم  هب  داـضت  مالـسا ، رد  رظن  دروم  داـضت  نیمود  درادـن . ینعم  رگیدـکی  فیعـضت  يرگناریو و  تروص 
رد یناسنا  دنلب  ياهنامرآ  تیبثت  يداقتعا و  ینابم  ماکحتـسا  روظنم  هب  مه  نیا  و  لطابو ، فلاخم  دـیاقع  اب  یقطنم  راکیپ  ینید و  دـیاقعو 

عون نیا  هب  ناوارف  یتاراشا  یمالسا  ثیداحاو  تایآ  رد  هدوب و  مالسا  هتساوخ  نیرتگرزب  هک  تسا  یمالسا  حیحص  فادها  دربشیپ  تهج 
تسا . هدش  لطابو ) قح  نایم   ) بولطم داضت 

هحفص  108 ------------------ 

یمالسا هفسلف  رد  ضقانت  عانتما  لصا  مهن : لصف 

یمالسا هفسلف  رد  ضقانت  عانتما  لصا 
رد یمالسا  هفـسلف  یـساسا  لصا  ود  یلو  تسا  نیـضیقن » عانتما   » هلئـسم زا  ریغ  نیدض » عانتما  » هلئـسم هک  دش  نشور  هتـشذگ  ياهثحب  رد 

دنرب یم  راک  هب  داضت  ياج  هب  ار  ضقانت  هاگ  ضقانت و  ياج  هب  ار  داضت  هاگ  نانآ  اریز  تسا ، هدش  طولخم  مهب  اهتسیسکرام  ياه  هتـشون 
قطنم ساـسا  شیوخ  معز  هب  دـنهاوخ  یم  هک  یناـیاقآ  ییوگ  وت  دـننک ! یم  فطع  مهب  فدارتم  ظـفل  ود  تروص  هبار  ود  ره  زین  هاـگ  و 

یم يدوجو  رما  ود  هب  نیدـض » ، » میدـش روآدای  هتـشذگ  رد  هک  روط  نامه  دـنا . هدـناوخن  قطنم  نیا  زا  یگرب  دـنزاس  لزلزتم  ار  وطـسرا 
یکی هک  دنیوگ  یموهفم  ود  هب  نیضقانتم ، تسا . يرگید  هنوگب  ضقانت »  » رد بلطم  هکیلاح  رد  دنوش ، یمن  عمج  مه  اب  زگره  هک  دنیوگ 

رد مایالا  میدـق  زا  ( 1) دـنک یم  تشگزاـب  یتـسینو  یتـسهو  دوبن ، دوب و  هب  نآ ، تیعقاو  حالطـصا ، هب  هدوب و  یمدـع  يرگید  يدوجو و 
دوبن  زیچ  ره  ضیقن  دنا ، هتفگ  یمالسا  قطنم 

------------------
زیچ ود  تسا : نینچ  نآ  هصالخ  هک  دـنراد  زین  يرگید  توافت  حالطـصا  ود  نآ  هکلب  تسین ، نیا  هب  رـصحنم  ضقانت  داضت و  تواـفت   . 1
مه دشاب  دیفـس  مه  دناوت  یمن  ذغاک ، زا  هطقن  کی  ًالثم  تسا . ریذپ  ناکما  ود  ره  عفر  اّما  دـنوش ، یمن  عمج  يا  هطقن  رد  هاگچیه  داضتم 

ضقانتم رما  ود  لاح ، نیع ;  رد  ناعفتری » دـقو  ناعمتجی  ناداضتملا ال  : » دـنیوگ یم  اذـل  و  هایـس ، هنو  دـشاب  دیفـس  هن  دـناوت  یم  اّما  هایس ،
هن دشاب و  دوجوم  هن  دـناوت  یمن  زینو  دـشاب ، مودـعم  مه  دوجوم و  مه  دـناوت  یمن  ءیـش  کی  لثملا  یف  تسین ، ریذـپ  ناکما  زین  ناشعفر 

ناعفتری .» الو  ناعمتجی  ناضیقنلا ال  : » دنا هتفگ  اذلو  مودعم ،
هحفص  109 ------------------ 

تاحالطـصا اب  ییانـشآ  مدـع  زا  یـشان  و  هابتـشا ، تخـس  يرگید  ياج  هب  ظفل  ود  نیا  زا  کی  ره  لامعتـسا  تهج ، نیا  زا  ( 1 .) تسا نآ 
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نایب هب  ًافرص  لیوطت ، زا  زیهرپ  يارب  ام  هک  دنراد  یلـصفم  ياهثحب  ضقانت »  » باب رد  یمالـسا  نادنمـشناد  تسا . یمالـسا  قرـش و  هفـسلف 
ج: تسا . یهیدـب  روـما  زا  نیـضقانتم  عاـمتجا  عاـنتما  ب : تسیچ ؟ ضقاـنت  قـقحت  طیارـش  فـلا : میزادرپ : یم  نآ  مـهم  تاـکن  زا  یخرب 

طیارـش زا  ار  ثحب  تسین . ریذپ  ناکما  نیـضقانتم » عامتجا  عانتما   » نتفرگ ملـسم  نودب  مولع ، يایاضق  زا  یلـصاو  هیـضق  چیه  هب  قیدـصت 
ضقانت ققحت  هناگتشه  طیارش  فلا : مینک : یم  زاغآ  ضقانت  ققحت 

مه اب  يا  هنوگ  هب  ایشا  دوبن  دوب و  اسب  هچو  تسین ، ضقانتم  یمدعو  دوجو  ره  دوبن و  دوب و  ره  یمالـسا ، هفـسالف  وطـسرا و  قطنم  رظن  زا 
نآ هب  هجوت  اب  هک  تسا  هدش  حرطم  يا  هناگ  تشه  طیارـش  ضقانت ، ققحت  عانتما  يارب  وطـسرا ، قطنم  رد  تهج ، نیا  زا  دنوش . یم  عمج 

دوب . دهاوخ  تالاحم  زا  ایشا  دوبن  دوب و  عامتجا  طیارش ،
------------------

هعفر . ءیش  ّلک  ضیقن   . 1
هحفص  110 ------------------ 

و لومحم »  » و عوضوم »  » تدـحو ناد ***  طرـش  تدـحو  تشه  ضقاـنت ، رد  ( 1 .) دنا هدـش  عمج  ریز  تیب  ود  رد  هناگتـشه  طیارـش  نیا 
هجوت هناگتـشه  طیارـش  حیـضوت  هب  کنیا  نامز »  » رخآ رد  تسا  لعف »  » و هوق » « *** » ّلک ءزج و  «، » هفاـضا  » و طرـش »  » تدـحو ناـکم » »

عوضوم تدحو  . 1 دینک :
هنرگ و  عوضوم ، ود  رب  هن  ددرگ  دراو  عوضوم  کی  رب  باجیا  بلـس و  هک  تسا  نیا  نآ ، عامتجا  عانتما  و  ضقانت ، ققحت  طیارـش  زا  یکی 

« تسین دنمـشناد  دیزو  تسا  دنمـشناد  دیز  : » مییوگب هاگره  ًالثم ، دوب . دـهاوخ  نکمم  اهنآ  عامتجا  ،و  هتفاین ققحت  ءیـش  ود  نایم  ضقانت 
دهاوخن لاکـشا  اـهنآ  عاـمتجا  عوضوم ، ددـعت  تروص  رد  یلو  تسین ، ریذـپ  ناـکما  یباـجیا  بلـس و  نینچ  عاـمتجاو  تسا  ضقاـنت  نیا 

تدحو . 2 دـشاب . یمن  ضقانت  دراوم  زا  یباجیاو  بلـس  نینچ  تسین » دنمـشناد  دـمحا  تسا و  دنمـشناد  دـیز   » مییوگب رگا  ًـالثم  تشاد .
لومحم

دنمـشناد دـیز  :» مییوگب ًالثم  لومحم ، ود  هن  ددرگ  دراو  لومحم  کی  رب  باجیا  بلـس و  دـیاب  عامتجا ، ناـکما  مدـع  ضقاـنت و  ققحت  رد 
دیزو  تسه 

------------------
، لاجم قیـض  هک  دـنا  هدوزفا  ار  يرگید  طیارـش  زین  رگید  یخرب  و  لمح » تدـحو   » ماـن هب  یمهن  طرـش  مه ، نیهلأـتملا  ردـص  موحرم   . 1

دهد . یمن  ار  اهنآ  حرط  تصرف 
هحفص  111 ------------------ 

، دـش دـهاوخن  ققحم  ضقانت  هدوب و  نکمم  اهنآ  عامتجا  دـنوش  دراو  توافتم  لومحم  ود  رب  بلـس  باجیا و  رگا  ّالا  و  تسین ،» دنمـشناد 
ناکم تدحو  . 3 تسین .» لتاق  دیزو  تسا  دنمشناد  دیز  : » دننام

رد دـیز   » مییوگب سپـس  و  درازگ » یمزامن  دجـسم  رد  دـیز  : » مییوگب رگا  ًالثم  تسا  ناـکم  تدـحو  ضقاـنت ، ققحت  يارب  طرـش  نیموس 
ناکم رگا  یلو  تسین . نکمم  طیارـش ـ  رگید  ظفح  اب  اهنآ ـ ، عامتجا  تسا و  ضقانت  باجیاو ، بلـس  عون  نیا  درازگ » یمن  زاـمن  دجـسم 

رد دیز  :» مییوگب هکنیا  لثم  دوب ، دهاوخن  راک  رد  یـضقانت  هدوب و  ریذـپ  ناکما  اهنآ  عامتجا  تروص  نآ  رد  دـنک ، قرف  مکح  عون  ود  نیا 
طرش تدحو  . 4 درازگ .» یمن  زامن  هناخ  رد  دیز  : » مینک هفاضا  سپس  و  درازگ » یم  زامن  دجسم 

مکح ود  نیا  دشاب ،» نابرهم  رـسمه  رگا  تسین  بوخ  جاودزا   » هک مییازفایبو  دشاب » نابرهم  رـسمه  رگا  تسا  بوخ  جاودزا  :» مییوگب رگا 
هکنیا ریظن  تشاد . دـهاوخن  دوجو  یـضقانت  دوب و  دـهاوخ  نکمم  عامتجا ، طرـش ، ددـعت  تروص  رد  یلو  تسین ، عمج  لـباق  هجوچیه  هب 

باستنا هفاضا :  تدحو  . 5 دشاب .» نابرهمان  رسمه  رگا  تسا  دب  جاودزا   » و دشاب » نابرهم  رسمه  رگا  تسا  بوخ  جاودزا  : » مییوگب
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هدوب نکمم  عامتجا  هفاضا  ددعت  تروص  رد  و  تسا ، ضقانتم  راتفگ  ود  نیا  تسین  نسح  ردـپ  یلع  تسا و  نسح  ردـپ  یلع  مییوگب  ًالثم 
تسین . نیسح  ردپ  یلع  تسا ، نسح  ردپ  یلع  ًالثم  دوب ، دهاوخن  ضقانت  و 

لک ءزج و  تدحو  هحفص 6 .  112 ------------------ 
رد ءزج و  يور  یکی  رد  مکح  هکنیا  هن  دشاب ، لک  ای  ءزج و  هیـضق ، ود  ره  رد  مکح  قلعتم  هک ، تسا  نیا  لکو  ءزج  رد  داحتا  زا  دوصقم 

نوچ تسین ،» دیفس  قاتا  نیا  ياپارس  :» مییازفایب هاگنآ  و  تسا » دیفـس  قاتا  نیا  ياپارـس  :» مییوگب رگا  ًالثم  دریگب . رارق  لک  يور  يرگید 
رگا یلو  دوب ، دـهاوخن  نکمم  اهنآ  عامتجاو  ددرگ  یم  ققحم  ضقانت  ًارهق  تسا  قاتا  يازجا  مامت  و  لک » ، » هیـضق ود  ره  رد  مکح  قلعتم 

. دوب دهاوخ  جراخ  ضقانت  عوضوم  زا  هدوب و  عمج  لباق  مکحود  نیا  دـشاب  هتفر  ءزج  يور  يرگید  رد  لک و  يور  هیـضق  کی  رد  مکح 
هایـس یناریا  ندب  زا  یئزج  : » مییوگب سپـس  دشاب ، يو  ندب  يازجا  عومجم  یناریا ، زا  فدـه  »و  تسین هایـس  یناریا  : » مییوگب هچنانچ  ًالثم 

لعف هوق و  تدحو  . 7 دش . دهاوخن  ققحم  ضقانت  یتروص  نینچ  رد  دشاب ، وم  دننام  وا  يازجا  زا  یئزج  نامدوصقم  و  تسا »
هوقلاب دیز  : » مییوگب رگا  اّما  تسا ، ضقانت  هلوقم  زا  مکحود  نیا  تسین ،» هدنسیون  لعفلاب  دیز   » »و تسا هدنسیون  لعفلاب  دیز  » مییوگب رگا 

نامز تدحو  . 8 دوب . دهاوخن  ضقانت  یباجیاو  بلس  نینچ  تسین » هدنسیون  لعفلاب  دیز   » و دسیونب ) دناوت  یم  ینعی  «) تسا هدنسیون 
اهنآ نایم  عامتجا  ناکما  هدوب و  رگیدـکی  ضقانتم  مکحود ، نیا  دـباوخ ،» یمن  بش  رد  دـیز   » و دـباوخ » یم  بش  رد  دـیز  : » مییوگب رگا 

هاگره  یلو  تسین ،
هحفص  113 ------------------ 

هجوت اب  تسا . فلتخم  مه  اب  مکحود  ینامز  فرظ  اریز  دوب ، دهاوخن  ضقانت  دباوخ » یمن  زور  رد   » و دباوخ » یم  بش  رد  دـیز  : » مییوگب
هب یطبر  چیه  تسا ، اهنیـستکلاید  هجوت  دروم  هک  یـضقانت  لصا  هک  دـید  میهاوخ  ناملـسم  هفـسالف  حالطـصا  ضقانت و  یعقاو  موهفم  هب 

تسا یهیدب  نآ ، عافترا  نیضیقن و  عامتجا  عانتما  ب : درادن . یمالسا  هفسلف  رد  فورعم  ضقانت 
نکمم ریغ  لاحم و  دـش ، هتفگ  هک  يا  هناگ  تشه  طیارـش  هب  هجوت  اب  اهنآ ، عافترا  عاـنتما  نینچمه  نیـضیقن و  عاـمتجا  نویهلا ، قطنم  رد 

کی لثملا  یف  اریز  دشاب ، مودعم  مه  دوجوم و  مه  دناوت  یمن  دحاو ، نآ  رد  ءیش ، کی  ًالثم  هک  دش  نایب  ینشور  هب  قطنم  نیا  رد  تسا .
ایو ظفل  ینعم  نامز ، زا  یـصاخ  هظحل  رد  ناسنا  درف  کـی  زینو  تسین ، اـی  تسه و  اـی  صخـشم ، یطیارـشو  دـحاو  هظحل  رد  نیعم ، ءیش 
دوش هتفگ  رگا  و  دناد ! یمن  مهو  دناد  یم  مه  مییوگب  هک  تسین  حیحـص  زگرهو  دناد ، یمن  ایو  دـناد  یم  ای  ار  یـصخشم  لولحم  يازجا 

هظحلودرف کـی  رد  نتـسنادن  نتـسناد و  تروص  نیا  رد  دـنادن ، ار  رگید  یخرب  دـنادب و  ار  لولحم  يازجا  زا  یخرب  يو  تسا  نکمم  هک 
نآ دناد . یمن  هک  تسا  نآ  زا  ریغ  دناد  یم  هک  ار  هچنآ  اریز  تسا  ات  ود  لهجو  ملع  قلعتم  هک  تفگ  دیاب  دـنوش ، یم  عمج  مه  اب  دـحاو 
يا هناگادـج  باسح  لـهجو  ملع  رظن  زا  دوخ  يارب  مادـک  ره  و  درادـن ، تسا  لوهجم  هک  تمـسق  نآ  هب  یطبر  تسا ، مولعم  هک  تمـسق 

تسا . عوضوم  تدحو  ضقانت  ققحت  طیارش  زا  یکی  هک  دش  هتفگ  هتشذگ  رد  و  دراد ،
هحفص  114 ------------------ 

تسه هن  مودعم ، هن  دشاب  دوجوم  هن  دحاو ، نآ  رد  صاخ ، ءیش  کی  هک  تسین  لوقعم  اریز  تسا ، هنوگ  نیمه  زین  نیضیقن  عافترا  عانتما 
نیرتنشور نیرت و  حضاو  زا  نیـضیقن ، عافترا  نینچمه  ضیقن و  ود  عامتجا  عانتما  یمالـسا ، هفـسلف  رد  اذلو  تسین ! هنو  دنک  قدص  نآ  رب 

تسا قیدصت  عون  ره  هیاپ  نیضیقن  عامتجا  عانتما  ج : دوش . یم  بوسحم  ایاضق 
اه هشیدنا  مامت  هیاپ  ار  نآ  هدرمش و  یفسلف  لئاسم  نیرتنشور  زا  تسین ، ریذپ  ناکما  ود  ره  عفر  عمج و  هک  ار  نیضیقن  هلئسم  یهلا  هفسلف 

دروم هب  تبـسن  دوخ  نیقی  ناعذا و  دیاب  دـنک  راکنا  ار  عانتما  نیا  تحـص  يدنمـشیدنا  درف  رگا  هک  يروط  هب  تسا ، هتـسناد  اه  هدـیقع  و 
تباث یـسدنه  لـیالد  يور  زا  امـش  هک  دـینک  ضرف  مینز : یم  یلاـثم  هلئـسم ، ندـش  نشور  يارب  دـهدب ! تسد  زا  زین  ار  شیوخ  هشیدـنا 

اب ثلثم  هناگ  هس  يایاوز  يواست  رب  ینبم   ) دوخ مکح  هب  هکیلاح  رد  ایآ  لاح  تسا . يواسم  همئاق  هیواز  ود  اب  ثلثم  هیواز  هس  هک  دـیدرک 
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يواسم هک  دیهدب  لامتحا  ای  تسین ! يواسم  همئاق  هیواز  ود  اب  ثلثم  هناگ  هس  يایاوز  دـییوگب  دـیناوت  یم  دـیراد ، ناعذا  همئاق ) هیواز  ود 
. دیا هدرک  لطاب  ار  دوخ  تسخن  ملع  تسین ، يواسم  دییوگب  رگا  تسا ، يواسم  دـییوگ  یم  ًامزج  هکنیا  هب  هجوت  اب  اریز  زگره ! دنـشابن !؟

مییوگب تسین  نکمم  رگید  تسا ، اب 49  يواسم  ( 7  × 7  ) برـض لصاح  هک  میدرک  تباث  هبرجت  هار  زا  هاگره  دینک : هجوت  رگید  لاثم  هب 
ملع  دیاب  تسین ، يواسم  نآ  اب  زاب  اب 49 ، ندوب  يواسم  نیع  رد   7 دنک 7 ×  اعدا  یسک  رگا  اریز  تسین ، اب 49  يواسم   7  × 7

هحفص  115 ------------------ 
هب یملعدرواتسد  کی  ناونع  هب  ار  نآ  هک  يروئت ، هیضرف و  ره  بحاص  ًالوصا  دیآ . رامش  هباهتسیفوس  ءزجو  ددرگ  رکنم  ار  دوخ  نیـشیپ 

ندوب تسرد  نیع  رد  هکنیا  هن  تسین ، تسرد  هیـضق  لباقم  فرط  دـیوگب  دـهاوخ  یم  لاق  ای  لاح  نابز  هب  دـنک ، یم  هضرع  شناد  رازاـب 
نآ فلاخم  هیرظن  ًاعطق  تسا ، هدام  اـب  يواـسم  یتسه  دـندقتعم  هک  زین ، اهتـسیلایرتام  دوخ  تسا . تسرد  زین  نآ  لـباقمو  فلاـخم  هیرظن 

نیمه رد  رگا  هچ ، دننک ، یم  درط  یلک  هب  ار  نآ  دنناد و  یم  لطابو  هدرمـش  موکحم  ار  تایدام ) هدام و  هب  راصحنا  زا  یتسه  ندوب  رتارف  )
لاح رد  ناهج  : » دنیوگ یم  رگا  مه  اهنیـسیتکلاید  هچنانچ  دـنا . هدرک  مایق  دوخ  بتکم  دـض  رب  دـننادب ، حیحـص  زین  ار  نآ  ضیقن  تلاح ،

هرابرد نیهلأـتملا  ردـص  موحرم  دـننک . قیدـصت  ار  ود  ره  هکنیا  هن  دـنزاس ، موکحم  ار  ناـهج  تاـبث  دـنهاوخ  یم  تسا ،» رییغت  تکرح و 
تسا يراتفگ  نآ  زا  رتاجرباپ  و  دشاب ، قداص  اج  همه  رد  هک  تسا  ییایاضق  زا  هتسد  نآ  نانخـس  نیرتاجرب  اپ  دیوگ : یم  نیـضیقن  عانتما 

زا ترابع  نآ  دشاب و  يرگ  هطـسفس  عون  ره  هیاپو  ساسا  نآ  راکنا  هک  تسا  نآ  اهزیچ ، نیرت  یهیدب  دشاب . یهیدـب  نآ  ندوب  تسار  هک 
ماـمت راـکنا  نآ ، راـکنا  تسا و  اـهلیلحت  ماـمت  هیاـپ  نوناـق ، نیا  قیدـصت  تسین . يا  هطـساو  یتـسینو ، یتـسه  ناـیم  مییوگب  هک  تسا  نیا 

دیوگب : دهاوخ  یم  یبتکم  بحاص  ره  ًالوصا  دش ، هراشا  زین  ًالبق  هکنانچ  ( 1 .) تسا مولع  جیاتنو  تامدقم 
------------------

. 90 ص 89 ـ ج1 ، رافسا :  . 1
هحفص  116 ------------------ 

دـشاب یم  راوتـسا  ساسا  نیا  رب  اعدا ،  نیا  هک  تسا  یهیدب  دشاب . یم  چوپ  لطاب و  نافلاخم  ياه  هشیدنا  هدوب و  تسرد  نم  ياه  هشیدنا 
يزیچ لصا ، نیا  نتفریذپ  وا ، لباقم  فرط  ياه  هشیدنا  مه  دشاب و  حیحص  وا  ياه  هشیدنا  مه  تسین  نکمم  رگید  دشاب  هتفریذپ  يو  هک 
حیحـص وا  راتفگ  مه  تسا  نکمم  دـیوگبو  دـنک  راکنا  ار  یلـصا  نینچ  یـسک  رگا  و  تسین ، نیـضیقن  عامتجا  عانتما  هب  داقتعا  ناـمه  زج 

نیدـض و عاـنتما  لـصا  تسا . هدرک  توعد  ییارگ  چوپ  هب  ار  مدرمو  هدرک  لـطاب  ار  دوخ  بتکم  هجیتـن  رد  نآ ، لـباقم  هطقن  مه  دـشاب و 
نتخاس هفرطکی  يارب  هک  تسین  يرظن  بلطم  کی  روبزم  لصا  درادـن . هبرجت  ناهرب و  هب  زاینو  تسا ، نشورو  یهیدـب  یتقیقح  نیـضیقن ،

كرد نینچمه  تسا ،» راهچ  فصن  ود ، » هک مینک  یم  كرد  ههادبلاب  هک  روط  نامه  اریز  میـشاب ، هتـشاد  يزاین  هبرجتو  ناهرب  هب  نایرج ،
هنوگچ مینیبب  لصا ، نیا  ینشور  تهادب و  دوجو  اب  لاح  دشاب .» هایس  مه  دیفـس و  مه  دناوت  یمن  نآ ، کی  رد  مسج ، کی   » هک مینک  یم 

دض و دنمان ، یم  ضیقن  دض و  نانآ  هک  ار  هچنآ  ای  دـننک  لطاب  ار  لصا  ود  نیا  دـنا  هتـسناوت  ًاعقاو  ایآ  دـنا ، هدـش  نآ  رکنم  اهنیـسیتکلاید 
زا یکاح  یگمه  دنروآ  یم  دروم  نیا  رد  هک  ار  ییاهلاثمو  تسین  راک  رد  یعامتجا  دنـشاب ، ضیقن  ودض  هک  مه  ضرف  ربو  تسین  ضیقن 
زا شیپ  ات  دنا !؟ هدیزرو  لفاغت  ای  تلفغ  هدش ، رکذ  نآ  يارب  یمالسا  هفسلف  رد  هک  یطیارش  اب  ضیقن  دض و  یعقاو  ینعم  زا  هک  تسا  نآ 
دس نیا  دوخ  نامگ  هب  هک  یسک  نیتسخن  دوب . هفسلف  ملعو و  ناهج  ملسم  لئاسم  زا  نیـضیقنو ، نیدض  عمج  عانتما  هلئـسم  لگه ،»  » رـصع

تسناد و اه  هشیدـنا  تادوجوم و  تیلاعفو  تکرح  هیاـپو  ساـسا  ار  داـضت  دوجو  هک  دوبوا  نارـصاعم  زا  یخرب  اـی  لـگه و  تسکـش ، ار 
نودب  ایشا ، هک  تشادنپ 

هحفص  117 ------------------ 
تخاس دراو  يرگیدام  هفسلف  هب  ار  نآ  تفرگ و  لگه »  » زا ار  داضت  تدحو  هیرظن  سکرام » لراک  . » دنتـسه تکرح  یب  نکاس و  داضت ،
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تعیبط رد  ملسم  ینوناق  نیدض ، عامتجا  عانتما  تسخن ، هرود  رد  دیدرگ . میسقت  دیدجو  میدق  هرود  ود  هب  يرگیدام  هک  دوب  اج  نیا  زا  و 
مهو دشاب  هتـشاد  دوجو  مه  لاح ، کی  رد  دناوت  یمن  دحاو  صخـشم  ءیـش  کی  هک  دندوب  دقتعم  ناگمهو  تفر  یم  رامـش  هب  هشیدناو 
ًاعطق و  دنک ، قیدصت  ار  فلاخم  رکف  ود  دناوت  یمن  ناسنا  دنـشاب و  حیحـص  ود  ره  دـنناوت  یمن  ضقانتم  رکف  ود  ای  دـشاب ، هتـشادن  دوجو 
راکفا تادوجوم و  لوحت  هیاپ  ضقانت ، داضت و  دـیدج ، يرگیداـم  هفـسلف  رد  یلو  دـشابن .) هابتـشا  ود  ره  رگا  ) تسا هابتـشا  اـهنآ  زا  یکی 
هابتـشا راچد  هکنآ  یب  دنک  قیدصت  ار  ضقانتم  مکحود  دناوت  یم  ناسنا  هک  دش  هتفگ  تفر و  رامـش  هب  اهنآ  تیلاعف  طرـش  دش و  هدرمش 

سکرام ای  لگه  هک  ار  هچنآ  مان  تفگ  میهاوخ  هدنیآ  رد  یلو  دوش . رکنم  ار  یکی  دیابن  دنک و  لح  ار  داضت  دیاب  تسه  هک  يزیچ  دوش ،
هک تسا  یکاح  دوخ  نیا  درادـن و  تسا  هدـش  ناونع  یمالـسا  هفـسلف  رد  هک  يداضت  ضقانت و  هب  یطابترا  تسا  هداهن  داـضت  اـی  ضقاـنت 

دنرادن . یهاگآ  یمالسا  هفسلف  زا  مسیسکرام ، مسیلگه و  بتکم  ناوریپ 
هحفص  118

لگه هفسلف  رد  کیتکلاید  ای  داضت  تدحو  مهد : لصف 

لگه هفسلف  رد  کیتکلاید ،»  » ای داضت » تدحو  »
تشگ مولعم  تخاس و  حضاو  ار  نیـضیقن » عافترا  عامتجا و  عانتما   » و نیدض » عامتجا  عانتما   » هلئـسم تیهام  ینـشور ، هب  نیـشیپ  ياهثحب 

عمج و لباق  هجوچیه  هب  زین ، نانآ  رظن  دروم  نیـضیقن  هکنانچ  تسین ، عمج  لـباق  رگیدـکی  اـب  هاـگ  چـیه  هفـسالف ، رظن  دروم  نیدـض  هک 
دروم تسا ، لگه  هک  ار ، نیـضیقن  نیدـض و  فالتئا  راذـگ  هیاپ  هیرظن  هک  تسا  هدیـسر  نآ  تقو  نونکا  دـشاب . یمن  عفر  لـباق  نینچمه 

دنب رد  ثحب ، نیا  رد  ام  هتبلا  تسا ؟ هدش  ود ، نیا  فالتئا  نیـضیقنو و  نیدض ، تدحو  یعدم  يو  هنوگچ  هک  مینیببو  میهد  رارق  یـسررب 
روـط هـب  ار  ظـفل  ود  نـیا  اهتـسیسکرام  ناـسبو  دوـب  میهاوـخن  نیـضیقن  نیدـض و  باـب  رد  یمالـسا  هفـسلف  حالطــصا »  » ظـفل و تیاـعر 
باب رد  سکرامو  لگه  هیرظن  نوماریپ  ثحب  ًانمـض  درب . میهاوخ  راک  هب  دـض ) ياج  هب  ار  ضیقن  اـی  و  ضیقن ، ياـج  هب  ار  دـض  ) فدارتم

توافت قیاقح و  تلوهـس  لامک  اب  هدنناوخ  دوشن و  طولخم  مه  هب  بلاطم  ات  مینک  یم  حرطم  هناگادج  شخب  ود  رد  مه  اب  داضت  تدحو 
دبایرد . ار  سکرام ) رظن  زا  کیتکلاید  و  لگه ، رظن  زا  کیتکلاید   ) بتکم ود 

هحفص  119 ------------------ 
هدعو ًالبق  هک  مینک  زاغآ  یطارقـس  کیتکلاید  حرـش  اب  ار  نخـس  دـیهد  هزاجا  مینک  حرطم  ار  یلگه  کیتکلاید  ثحبم  هکنآ  زا  شیپ  اّما 

طارقس کیتکلاید  میدوب . هداد  ار  نآ  لصفم  حیضوت 
هک سانـشرس  دارفا  زا  یکی  تسا . لادجو  ثحب  هار  زا  تقیقح  يوجتـسجو  وگتفگ  نآ  ینعم  هدش و  هتفرگ  وکلاید »  » ظفل زا  کیتکلاید 

کی روط  هب  ًامیقتـسم و  يو  درک  یم  لاؤس  طارقـس  زا  یـسک  هاـگره  دوب . طارقـس ، ناـنوی ، گرزب  میکح  درک ، یم  هدافتـسا  هار  نیا  زا 
تقیقح ندش  نشور  يوس  هب  یهار  لباقم ، فرط  يراکمه  کمک و  هب  هک  درک  یم  ششوک  هکلب  تخادرپ ، یمن  ییوگ  خساپ  هب  هبناج 
يدـقن اـب  ار  يو  رظن  داد ، یم  رظن  فرط  یتـقو  تساوخ ، یم  رظن  بطاـخم  زا  درک و  یم  حرطم  یـشسرپ  دوـخ  ثحب  رد  ًـالثم  دـیاشگب .

هک مولع ، هلباق  ار  نادنمشنادو  دوخ  هتـسویپ  طارقـس  دندرک . یم  شالت  حیحـص  عماج و  رظن  نتفای  يارب  ود  ره  سپـس  و  درک ، یم  ناریو 
اهحور نورد  زا  ار  اهنآ  هک  دنراد  مزال  هلباق  طقف  دنتـسه و  اهحور  رد  ییاهنینج  لثم  مولع  تفگ  یمو  دـیمان  یم  دـننایازب ، ار  مولع  دـیاب 

وهـس و تابثا  يارب  هک  دوب  يا  هقیرط  عقاو  رد  دنا ، هدیمان  یطارقـس  يازهتـسا  هک  ار  هچنآ  دیوگ : یم  یغورف  یلع  دـمحم  دـشکب . نوریب 
نامه هب  زاب  درک  یم  رهاظ  ار  بطاخم  ياطخ  هک  یماـگنه  هلداـجمو ، باوجو  لاؤس  هلیـسو  هب  دوب  ناـهذا  زا  ههبـش  عفر  فدـهو ، اـطخ ،

هدـیمان ییامام »  » ار طارقـس  تامیلعت  زا  تمـسق  نیاو  دیـشوک  یم  تقیقح  فشک  هب  درک و  یم  لابند  ار  باوجو  لاؤسو  هملاکم  بیترت 
ییامام  ّسح  مردام  دننام  نم  منک ، یمن  میلعت  مرادن و  یشناد  تفگ : یم  وا  هک  اریز  دنا ،
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هحفص  120 ------------------ 
لگه کیتکلاید  ( 1 .) دنبایب ار  تفرعم  بسک  هار  دنیآ و  دوخ  هب  ینعی  دنوش ، هداز  هک  منک  یم  يرای  ار  سوفن  نم  مراد ،

راکفا تیمها  هرابرد  یهورگ  تشذگ . رد  لاس 1831  رد  دوشگ و  ناهج  هب  هدید  لاس 1770 م  رد  هک  تسا  برغ  یهلا  هفسالف  زا  لگه 
يو دوـش  تباـث  رگا  هک  یتـساربو  دـنناوخ ، یم  قرـش ) لـگه  ار  يوـلوم  اـی  ) برغ يوـلوم  اروا  هک  دـننک  یم  وـلغ  ناـنچنآ  يو  یناـفرع 

يراوشد تلع  هب  هک  دنچ  ره  دوش ، هجوت  شیپ  زا  شیب  تسا  هدیچیپ  لکشم و  هک  وا  هفسلف  هب  دیاب  تسا ، هتشاد  يولوم  دننام  ییایاززغم 
نیا یتقو  : داد خساپ  لمأت  زا  سپ  دیـسرپ ، اروا  تارابع  زا  یترابع  ینعم  یـسک  یتقو  دنیوگ  یم  تسا . مک  رایـسب  نآ  هب  هجوت  وا ، هفـسلف 

هفـسلف یفرعم  هب  ناسک  زا  یخرب  اـم  روشک  رد  ( 2 !) دمهف یم  ادـخ  اهنت  نونکا  اّما  میدـیمهف ، یم  ود  ره  ادـخو  نم  متـشون  یم  ار  ترابع 
یفرعم هب  شیوخ ، روصق  هب  فارتعا  اـب  هک ، تسا  یغورف  یلع  دـمحم  ياـقآ  ناـنآ ، نیرتیمیدـق  زا  یکی  هک  دـنا  هتـشامگ  تمه  لـگه » »

هفسلف  نوماریپ  ستیس  تو  هتشون  هک  تسا  تیانع  دیمح  رتکد  ياقآ  يرگید  ( 3 .) تسا هتخادرپ  مسیلگه 
------------------

دیامرف یم  دناد و  یم  يروآدای »  » و يراکذت »  » شور ار  ربمایپ  میلاعت  مالسلا ) هیلع   ) نانمؤم ریما  ص 16 . ج1 ، اپورا ، رد  تمکح  ریس   . 1
مهیلع اوّجتحیو  هتمعن ، ّیسنم  مهنورّکُذیو  هترطف  َقاثیم  مهوُدأتسیل  : » دیامرف یم  هک  اجنآ  دنناروآدای ، دنـشاب  ناروآون  هکنآ  زا  شیپ  نانآ 

ریس  . 3 ص 24 . ج1 ، لگه ، هفسلف  ص 34 ، ج3 ، اپورا ، رد  تمکح  ریس   . 2 هبطخ 1 .) هغالبلا ، جـهن  .) لوقعلا نئافد  مَهل  اوریُثیو  غیلبتلاب ،
. 70 ص 35 ـ ج3 ، اپورا ، رد  تمکح 

هحفص  121 ------------------ 
یموس تسا . هدیسر  پاچ  هب  یسمش  لاس 1347  رد  مجرتم  زا  یفسلف  يا  همان  هژاوو  راتفگشیپ  هارمه  هدرک و  همجرت  دلجود  رد  ار  لگه 

هب شرگید  باتک  زا  لصف  نیرخآ  رد  هتخاس و  رـشتنم  لاس 1345  رد  دیدج » هفـسلف  لگه و   » تحت یباتک  هک  تسا  دیمح  دـیمح  ياقآ 
همجرت و تروص  هب  ییاهیسررب  نیا ، رب  نوزفا  تسا . هدرک  ثحب  یلگه  داضت  نوماریپ  يا  هنوگ  هب  زین  رـصاعم » هفـسلف  رب  يا  همدقم   » مان

یلع ياقآ  طسوت  لگه »  » مان هب  نوسرک  هردـنا  باتک  همجرت  دـننام : تسا ، هتفرگ  ماجنا  یـسراف  نابز  هب  لگه  هفـسلف  هراـبرد  قیقحت  اـی 
ینایواک رتکد  زا  يا  هلاقم  تسا ، هدش  رـشتنم  یگدنز » ملع و   » هلجم مود  هرود  رد  هک  لگه » کیتسا   : » ناونع تحت  يا  هلاقم  یئامـسک .

هب ًابلاغ  هک  ییاه  هلاقم  اه و  هلاسر  رگید  و  تسا ، هدش  رشتنم  هتفه » باتک   » و امغی »  » هلجم رد  هک  لگه » هفـسلف  رد  تعیبط  موهفم   » مان هب 
سونأم یقرش  هفسلف  اب  رتشیب  هک  ار  نابز  یسراف  ناگدنناوخ  دنناوت  یمن  یمالسا ، هفـسلف  اب  ییانـشآ  زا  نامجرتم  ای  نارـسفم و  ندوب  رود 

زا یتمـسق  دـنچ  ره  دـناوخب ، ررکم  ار  اـهنآ  لوـصف  زا  یخرب  تـسا  راـچان  ناـسنا  دـنزاس و  هاـگآ  لـگه  رکفت  زرط  زا  تلوهـسب  دنتـسه 
لگه کیتکلاید  لوصا  تسا . لگه  دوخ  راکفا  هب  طوبرم  اهنآ  یگدیچیپ 

یمومع ماـکحا  زا  لوحت ، تکرحو و  رییغت  . 1 زا : دـنترابع  لصا  هس  نیا  تسا . هتخاس  راوتـسا  لصا  هس  يور  ار  دوخ  کـیتکلاید  لـگه 
تسین . یقاب  لاح  کی  رد  ایشا ، هشیدنا و  زا  معا  ناهج ، نیا  رد  يزیچو  تسا ، یعیبطو  ینهذ  تادوجوم 

هحفص  122 ------------------ 
ضقانت نامه  یعیبط  يرکف و  ياهـشبنجو  اهتکرح  هشیر  تسا . تادوجوم  تیلاـعف  تکرح و  عون  ره  ساـسا  هیاـپ و  داـضت ، ضقاـنت و  . 2
بیکرت سپـس  و  رگید ، دض  هب  يدـض  زا  روبع  رثا  رب  لماکت ، تکرح و  عون  ره  . 3 دیآ ، یم  دیدپ  ایـشا  نورد  رد  هک  تسا  ییاهداضتو 
تراـبع هب  دریگ . یم  ماـجنا  یفن » رد  یفن  یفن ، تاـبثا :  » ثلثم نوناـق  تحت  لـماکت  عون  ره  دـیآ و  یم  دوجو  هب  موس  هلحرم  رد  دـضود 

رد . 1 میهد : طبر  مه  هب  ار  ریز  بلطم  ود  هک  دراد  نیا  هب  یگتـسب  لگه  رظن  زا  هشیدـنا  تعیبط و  درکلمع  مسیناکم  زا  یهاگآ  رتنـشور :
يرترب داهن  هراوهگ  انامه  يداـهن ، ره  رهوگ  . 2 لوزن ، دشر ، دیلوت ، زا  دـنترابع  هک  دراد ، دوجو  هرود  هس  هشیدـنا ، یتح  اه ، هدـیدپ  همه 

ای هداهن ، فلا : فورعم : هیاپ  هس  هدـعاق  قباطم  دراد ، يا  هلحرم  هس  یتکرح  يداـهنو ، رکف  ره  یتحو  ایـشا  یتسه  تروص ، نیا  رد  تسا .
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، زیچ نیتسخن  هصالخ : روط  هب  زتنـس ،»  » ای عماجم ، عضو  ای  داهن ، مه  ج : زت ،» یتنآ   » اـی لـباقم ، عضواـی  هداـهن ، ربارب  ب : زت ،»  » اـی و  عضو ،
بیکرت ینعی  دوش  یم  يداهنمه »  » زین مه  اب  ود  نیا  بیکرت  و  دوش ، یم  هداهن » ربارب   » رد وا  فلاخم  يزیچ  سپـس  تسا ، دوجوم » هداـهن  »

رد یفنو  یفن ، قیدصت ، رتقیقد : ترابع  هب  ،و  تسا هدیـسر  يرتیلاع  حطـس  هب  هدرک و  لح  ار  داضت  نآ  يرتالاب  حطـس  رد  هک  يزتنـس »  » ای
یفن .

هحفص  123 ------------------ 
« زت  » هلحرم ای  دـیلوت  هلحرم  هلحرم ، نیا   ) دـنک یم  قیدـصت  ار  دوخ  تیدوجوم  ادـتبا  داـهن ، ره  رکف و  ره  یتسه ، ره  رتشیب : یحیـضوت  اـب 

نورد رد  هک  یتازرابم  زا  و  تسا ) زت » یتنآ   » هلحرم هک  ) دـنک یم  داجیا  ار  دوخ  دـض  و  دزیگنا ، یمرب  یتفلاخم  دـشر ، ماگنه  اـّما  تسا ،)
هناگ هس  هلوقم  نیا  ( 1 .) دهد یم  یتشآ  رترب  زتنـس »  » کی رد  ار  دادضا  هک  دنک  یم  روهظ  يرترب ، داهن  ای  رکف  دیآ ، یم  دوجو  هب  هدـیدپ 
یم دـلوتم  صاخ  یعون  رگیدـکی ، هب  ود  نیا  ندـش  همیمـض  زا  هک  تسا  نییقطنم  لصف  سنج و  هیبش  دـیوگ ، یم  رکفت  رد  لگه  هک  يا 
هیام هک  هچنآ  لاح ، ره  رد  دـیآ . یم  دوجو  هب  صخـشم  يدوجوم  و  ددرگ ، یم  هتخیمآ  تیهام  اب  هک  تسا  قلطم  دوجو  ناسب  اـی  ددرگ ،

هلئسم نامه  دندرگ  یم  هصالخ  موس  هلوقم  رد  سپس  دوش ، یم  یفن  مود  هیاپ  هلیسو  هب  تسخن ، هیاپ  هکنیا  ددرگ و  یم  شبنج  كرحت و 
حیـضوت لصا  نیا  يارب  لگه  هفـسلف  دوخ  زا  ناوت  یم  دـنک . یم  اپرب  یعیبط  تادوجوم  رکف و  نورد  رد  ار  اغوغ  هک  تسا  ینورد  داـضت 

هلوقم هک  ار  هچنآ  و  هدوب ، تسخن  هلوقم  فلاخم  ای  یبلس  ینعم  مود ، هلوقم  دراد ، تبثم  يانعم  نیتسخن ، هلوقم  دیوگ : یم  يو  تساوخ .
. دنک یم  جاتنتسا  تسخن  هلوقم  زا  هکلب  دریگ  یمن  یجراخ  عبنم  چیه  زا  ار  مود  هلوقم  نیا  لگه  دنک . یم  یفن  تسا  هدرک  تابثا  تسخن 

مود  هلوقم  يواح  تسخن ، هلوقم  هک  دیآ  یم  مزال  ورنیزا 
------------------

حیضوت . یمک  اب  ص 21 ، مسیسکرام ، سکرام و   . 1
هحفص  124 ------------------ 

رگیدکی ربارب  رد  هلوقم  ود  هطقن  نیا  رد  تسا . یکی  نآ  اب  هدوب و  شیوخ  دض  يواح  تسخن ، هلوقم  هک  دنک  یم  تباث  زین  لگه  دشاب و 
رد هشیمه  زین  مود  لوا و  تالوقم  نایم  ضقانت  دـنام و  یقاب  ضقانت  نیا  رد  ناوتب  هک  تسا  لاحم  یلو  دـنرگیدکی ، ضقان  و  دـنراد ، رارق 
یم زین  داهنمه »  » و داهن ،» ربارب  (، » هداهن «) داهن رب  » بیترت هب  هاـگ  ار  هیاـپ  هس  نیا  دوش . یم  عفر  تسا ، هلوقمود  نآ  عماـج  هک  موس ، هلوقم 
دوش یم  هزات  يا  هیاپ  هس  « داهن رب   » دوخ هدرک و  دوجو  ضرع  تبثم  يا  هلوقم  ناونع  هب  زاب  دوش ، یم  ادیپ  هار  نیا  زا  هک  يداهنمه  دـنمان .

هک يرتالاب  تدـحو  رد  دـیاب  نانچمه  زین  ضقاـنت  راـچد  دوخ  اـب  ار  نآ  و  دـنوش ، یم  هداز  شنورد  زا  نیـضیقن  رارقتـسا ، ضحم  هب  اریز 
دوش و یم  رارکت  تالوقم  رـسارس  رد  نایرج  نیا  دوش و  یم  يرگید  هیاپ  هس  داهن » رب   » دوخ زاب  ون  داـهن  مه  دوش . لـح  تسا  هداـهنمه » »

( 1 .) تسا يرابجا  یلوحت  نایاپ ، ات  زاغآ  زا  تالوحت  نیا 
------------------

هک دـنک  یم  هدایپ  یبوخب  دروم  ود  رد  ار  هیاپ  هس  نیا  تقیقح  لگه  . 126 ص 124 ـ ج1 ، تیانع ، دیمح  رتکد  همجرت  لگه ، هفـسلف   . 1
، رت نشور  ترابع  هب  تعیبط . هاگتـسد  رد  ثلثم  ققحت  هب  طوبرم  يرگید  و  تسا ، هشیدـناو  رکف  رد  ثلثم  ققحت  هب  طوبرم  اـهنآ  زا  یکی 

هراب رد  دراد ، وا  ثحب  هک  یتیمومع  تلع  هبو  دوش  یم  هدایپ  تعیبط  ناهج و  رد  مه  هشیدنا و  رکف و  رد  مه  وا ، روهشم  زت  لگه و  ثلثم 
. دیقم دوجو  هب  لاقتنا  سپـس  ًایناث ، نآ  یفن  ًالّوا ، قلطم  دوجو  روصت  . 1 زا : دنترابع  دروم  ود  نیا  دـنک . یم  ثحب  یگدرتسگ  هب  دروم  ود 
رد ام  دنا و  لگه  هیاپ  هس  هلوقم  نیتسخن  ندیدرگو ، یتسین  یتسه و  مجرتم  لوق  هب  تسا و  ندـش  یتسین و  یتسه و  وا  رظن  زا  تکرح  . 2

داد . میهاوخ  رارق  ثحب  دروم  هدرتسگ  يا  هنوگ  هب  دروم  ود  رد  ار  لگه  ثلثم  هدنیآ  لوصف 
؟ تسا هدوب  لوصا  نیا  راذگ  هیاپ  لگه  ایآ  هحفص   125 ------------------ 
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تـسین يزیچ  تکرحو ، رییغت  لصا  اریز  دوش ، یمن  هدـید  يزادرپون  ایو  يروآون  عون  چـیه  هدرک ، هیکت  اهنآ  يور  لـگه  هک  یلوصا  رد 
نخـس هراب  نیا  رد  تکرح  لـصف  رد  اـم  دـشاب و  يا  هزاـت  بلاـطم  هفـسلف  رد  هکنیا  هب  دـسر  هچ  دـشاب  ناـهنپو  یفخم  مدرم  مومع  زا  هک 
تکرح ثحب  رد  امو  تسا  هشیدـنا  رکف و  هب  تکرح  رییغت و  نوناـق  نایرـس  ذوفن و  تسا ، هدوزفا  نآ  رب  لـگه  هک  يزیچ  تفگ . میهاوخ 

درادن تیعقاو  نآ ، یفسلف  ینعم  هب  هشیدنا  رکف و  رد  تکرحو  تسا ، هدام  ماکحاو  هدام  زا  هتساریپ  ناسنا  ياه  هشیدنا  هک  تفگ  میهاوخ 
ود هرابرد  درادن . یتافانم  رکف  درجت  اب  هک  دراد  یصاخ  ینعم  رکف ، لماکت  تسین و  ریذپ  ناکما  یفـسلف  ینعم  هب  هشیدناو ، رکف  لماکت  و 
هب لصا  نیا  دنا ، هتـشادنپ  هچنآ  فالخ  رب  : » تسا هدوبن  نآ  رکتبم  يو  هک  دیوگ  یم  راکـشآ  لگه » هفـسلف  » باتک هدنـسیون  رگید ، لصا 

تدحو لصا  ياوتحم  دنا . هتفرگ  یشیپ  لگه  رب  هراب  نیا  رد  ینمض  وحن  هب  نیـشیپ  ناگدنـسیون  نآ ، زا  هتـشذگ  درادن . یگزات  هجوچیه 
یـسک نیتسخن  وا  هک  تسا  نیا  دراد  یگزاـت  لـگه  دروم  رد  هچنآ  تسا ، هدوب  هتـشذگ  ياـه  هفـسلف  همه  نتم  رد  رما ، عقاو  رد  نیدـض ،

دض و عوضوم ،  » ثلثم لگه ، دـیوگ : یم  هیکلوف  لپ  ( 1 «.) تسا هدرک  نایب  یقطنم  لصا  کی  تروص  هب  اراکـشآ  ار  لـصا  نیا  هک  تسا 
یلو دـنداهن ، یم  ساـسا  نآ  رب  ار  دوخ  یعیبط  يارواـم  تاـیرظن  مه  گنیلـش » هتخیف و   » يو نیرـصاعم  تسا . هدرکن  عارتـخا  ار  بیکرت »

نآ  هدرک و  ار  هدافتسا  رثکادح  لصا  نیا  زا  لگه 
------------------

ص 128 . سیتس ، تو  هتشون  لگه ، هفسلف   . 1
هحفص  126 ------------------ 

میهد حیضوت  هدرک و  لقن  دنتسم  عبانم  زا  ار  لگه  هیرظن  متیسناوت  اجنیا  ات  ( 1 .) تسا هداهن  کیتکلاید  ار  نآ  مان  هتسناد و  تیعقاو  اهنت  ار 
هتسناد دوخ  کیتکلاید  هیاپ  هس  نایرج  رب  نشور  یهاوگ  ار ، اهنآ  لگه  هک  تسا  يدراوم  رد  حیـضوت  هب  زاین  هیرظن ، نیا  لماک  مهف  یلو 
هاگتسد رد  رکف  دلوت  وا  رظن  زا  دناد  یم  تعیبط »  » ملاع و  رکف »  » ملاع يارب  تباث  ینوناق  ار  زتنـس »  » و زت » یتنآ  « ، » زت  » هلئـسم لگه  تسا .
نونکا تسین . نکمم  موس ، هلحرم  رد  بیکرت  سپـس  و  تسخن ، لاناک  ود  زا  روبع  نودب  تعیبط ، ناهج  رد  اه  هدیدپ  شیادیپ  و  هشیدنا ،
حیرـشت یبوخب  ار  دروم  ود  ام  ددرگ ، هاگآ  تعیبط ) ملاع  رکف و  ملاـع   ) ناـهج ود  رد  لـگه »  » رکفت زرط  زا  یمارگ  هدـنناوخ  هکنیا  يارب 
هاگتسد رد  ار  لگه  ثلثم » » هلئسم تسخن  ام  تشگ . دنهاوخ  انشآ  يو  رکفت  زرط  اب  یمارگ  ناگدنناوخ  دروم ، ود  حیرـشت  اب  و  مینک ، یم 

هب نآ  زا  میزادرپ و  یم  تعیبط  ناهج  رد  يو  قطنم  حیرـشت  هب  سپـس  میروآ ، یم  ریبعت  ندـش »  » ظفل هب  نآ  زا  مینک و  یم  هداـیپ  هشیدـنا 
یم تقلخ »  » هلئـسم رد  نیـضیقن  عامتجا  هرابرد  ناشیا  هیرظن  حیرـشت  هب  هاگنآ  و  مینک ، یم  دای  تکرح » رد  مدـع  دوجو و  عامتجا   » ظـفل

لـصف ود  هک  مینک  یم  تساوخرد  یمارگ  ناگدـنناوخ  زا  هشیدـنا .»  » و رکفت »  » هلئـسم رد  ناشیا  هیرظن  هراـبرد  اـم  ثحب  کـنیا  میزادرپ .
ددرگ . موهفم  ناشیارب  ًالماک  ات  دنیامن  يریگیپ  ار  بلطم  ددجم  هعلاطم  اب  دشن ، موهفم  تسخن  راب  رگا  و  دننک ، هعلاطم  تقد  هب  ار  هدنیآ 

------------------
هیکلوف . لپ  هلاسر  یسراف  همجرت   . 1

هحفص  127 ------------------ 

هشیدنا هاگتسد  رد  ضقانت  مهدزای : لصف 

یفن اب  هارمه  قلطم  دوجو  هشیدنا  هشیدنا  هاگتسد  رد  ضقانت 
هرتسگ زا  میکح ، نیا  هاگدـید  زا  تسا ، زتنـس »  » و زت » یتنآ   » و زت »  » زا یبیکرت  هک  لگه ،»  » ثلثم میدـش  روآدای  هتـشذگ  لصف  ناـیاپ  رد 

یم تموکح  يدام  ياه  هدیدپ  یعیبط و  تادوجوم  رب  مهو  تسا ، مکاح  هشیدـنا  هاگتـسد  رب  مه  روبزم ، ثلثم  تسا : رادروخرب  یمیظع 
دروـمود ره  رب  يو  زت »  » هنوـگچ هـک  دوـش  نـشور  اـت  مـینیزگ  یمرب  ار  دروـم  ود  يو ، زت »  » یلومـشناهج زا  یهاـگآ  يارب  نوـنکا  دـنک .
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ار دـیقم »  » دوجو هب  قلطم »  » دوجو بالقنا  و  ندـش »  » عوضوم هشیدـنا ، رکف و  هراـبرد  دوخ  ياعدـم  تاـبثا  يارب  لـگه » . » دراد تموکح 
« ندش  » هلئـسم هرابرد  ار  دوخ  ثحب  نونکا  دریگ . یم  کمک  تکرح  هلئـسم  زا  زین  تعیبط  رد  دوخ  هیرظن  تابثا  يارب  و  دـنک . یم  حرطم 

یبیکرت هکلب  مدع ، هن  تسا  دوجو  هن  تروریـص ،»  » ای ندش  هشیدنا  لگه ، رظن  زا  مینک : یم  زاغآ  تسا ، هشیدنا  رد  ضقانت  ققحت  زمر  هک 
ای  قیدصت  هلحرم  هک  قلطم ، یتسه  دیوگ : یم  لگه »  » یفسلف متسیس  تسا . ود  نیا  زا 

هحفص  128 ------------------ 
هب تسا  ربارب  مدـع  اـب  یتسه  زا  عون  نیا  و  نآ ، اـی  تسا ، نیا  تفگ : دوش  یمن  دـشاب و  یم  صخـشم  ریغ  ًـالماک  يدوجو  تسا ، عوضوم 
ارف بیکرت  هلحرم  و  دوش ، یم  یفن  مه ، یفن  نیا  تسین ، یتسه  مییوگ  یم  سپ  دـیآ . یم  مزال  نآ  یفن  قیدـصت ، نیا  لابندـب  هک  يروط 

میناوت یم  ار  يزیچ  طقف  ام  دـسیون : یم  لگه  نخـس  حیـضوت  رد  تنارود  لیو  ( 1 .) تسا هتفریذـپ  تروص  یتسه ، مییوگ  یم  دـسر  یم 
دهاوخ ینعم  یب  تبسن  نودب  روصت  ره  مینادب . ار  نآ  تافالتخا  تاهباشم و  میروایب و  رظن  رد  رگید  ءیش  اب  ار  وا  تبسن  هک  مینک  روصت 

یب درادـن و  تیعقاو  دـشاب  تایفیک  اهتبـسن و  زا  يراع  ًاـقلطم  هک  يدوجو  تسا ، مدـع  نیع  ضحم ، دوجو  هکنیا : ینعم  تسا  نیا  و  دوب ،
دوجو دوشن  يزیمآ  گنر  تایفیکو ، اهتبـسن  اب  دوجو ، ات  تسا و  ناسکی  مدـع  اب  قلطم  دوجو  هکنیا  رب  ریاد  لگه ، هیرظن  ( 2 .) تسا ینعم 
دوجو نآ  زا  تلاصا  هفـسلف ، نیا  رد  تسا . هدرک  يزیر  یپ  ار  نآ  نیهلأتملا  ردص  موحرم  هک  تسا  یمالـسا  هفـسلف  هطقن  تسرد  درادـن ،

. دـننک یم  ادـیپ  ققحت  دوجو  هیاس  رد  دـنیوگ ، یم  تیهاـم »  » نآ هب  حالطـصا  رد  هک  دوجو ، دویق  دودـح و  تاـیفیک و  اهتبـسن و  تسا و 
یتسه ، دوجو و  . 1 دنک : یم  تشگزاب  زیچ  ود  هب  لیلحت  هیزجت و  ماقم  رد  يدوجوم  ره  هک  تسین  یکش 

------------------
هفسلف خیرات   . 2 رـصتخم . فرـصت  اب  کیتکلاید  نوماریپ  هیکلوف  لپ  هلاسر  زا  لقن  هب  ص 16 ، تایبدا ، هدکشناد  هیرـشن  داضت ، لصا   . 1

ص 248 . تنارود ، لیو 
هحفص  129 ------------------ 

مان هب  تسا  یثحب  یمالسا  هفسلف  رد  هکنیا : رتشیب  حیضوت  دنیوگ . یم  تیهام »  » نآ هب  حالطـصا  رد  هک  دوجو ، تایفیکو  تایـصوصخ  . 2
هیامو كرتشم  ردـق  هک  تسا  ایـشا  یتسه  لصا  دوجوزا ، دوصقم  تسا ؟ ود  نیا  زا  کی  مادـک  نآزا  تلاصا  هکنیا  و  تیهاـم ،» دوجو و  »
ظفل عقوم  نیا  رد  تسا ،» دوجوم  زین  تخرد  تسا ، دوجوم  دـیز  » مییوگ یم  رگا  دـشاب . یم  تادوـجوم  رگید  اـب  يدوـجوم  ره  یناـسمه 
دوجو هک  تسا  یتاـهج  ّتیهاـم ، زا  دوـصقم  تسا . تخرد  دـیز و  ماـنب  دوـجومود  ناـیم  كرتـشم  ردـق  عوـن  کـی  زا  یکاـح  دوـجوم » »
قطانو ندوب ، ناسنا  هلیـسو  هب  دیز  دوجو  رگا  دنک . یم  ادج  تادوجوم  رگید  زا  ار  نآ  دوش و  یم  يزیمآ  گنر  نآ  هلیـسو  هب  تادوجوم 

. دـنا هدـش  ادـج  زیامتم و  مه  زا  دوجوود  نیا  هجیتن ، رد  تسا و  هدـیدرگ  نولتم  ندوب  تابن  اب  تخرد ، دوجو  هدـش ، يزیمآ  گـنر  ندوب 
میسقت هتسد  ود  رب  هفسالف  اجنیا  رد  تسا ؟ مادک  نآ  زا  تلاصا  هک  دید  دیاب  نونکا  دوب . تیهام  دوجوزا و  یلامجا  یفرعم  عون  کی  نیا ،

نیا هب  هک  تسا  دوجو  دـنیوگ : یم  هتـسناد و  دوجو  نآ  زا  ار  تلاصا  تسخن ، هورگ  يوهام . تلاـصا  . 2 يدوجو ، تلاصا  . 1 دنوش : یم 
، رثا یب  میهافم  هتشر  کی  زج  يدوجوم  ره  دودح  دورب  نایم  زا  دوجو  ياپ  رگا  دشخب و  یم  تینیع  ققحت و  تاصخشم ، دویق و  دودح و 

دوب . دهاوخن  جراخ  رد  يزیچ 
هحفص  130 ------------------ 

هدیـشخب تینیع  تیعقاو و  جراخ  رد  ناونع  ود  نیا  هب  هک  تسا  يدوجو  تلع  هب  تسه ، یتخرد  ناسنا و  جراخ  رد  رگا  رگید : ترابع  هب 
يزیمآ گنر  يا  هنوگ  هب  دودـحم و  ًارهق  دوجو  دوخ  هک  تسا  نیا  تیهام ، هب  ندیـشخب  دوجو  هجیتن  هتبلا  تسا . هدرک  سوملم  ار  اهنآ  و 

نوچ لـگه  دوش . یم  روصحم  یتاـبن  دـح  رد  يرگیدو  یناـسنا  دـح  رد  یکی  ًـالثم  ددرگ ، یم  نیعم  ًارهق  دوجو  هیاـپ  دـح و  دوـش و  یم 
رب ار  نآ  هتسناد و  فدارم  یتسین  اب  ار  گنریب  قلطم و  یتسه  دنک ، لیلحت  هیزجت و  یبوخب  ار  نآ  تلاصا  دوجو و  تیعقاو  تسا  هتـسناوتن 
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یتسه ینعی  لگه ، تالوقم  هیاپ  هس  هلوقم  نیتسخن  دسیون : یم  هراب  نیا  رد  لگه » هفسلف   » هدنـسیون تسا ! هدروآ  دهاش  دوخ  کیتکلاید 
قلطم دوجو   ) تسا یتسه  ضحم  هلوقم  ام  روظنم  مینک . یم  زاـغآ  یتسه  هلوقم  اـب  ار  نخـس  میریگ ، یم  رظن  رد  ار  ندـیدرگ ، یتسینو و 

يا هوهق  ندوب ، شوگ  راهچ  ینعی   ) زیم نیا  فاصوا  همه  هاگره  تیهام .) اب  هتخیمآ  دوجو   ) یتسهزا يا  هژیو  عون  هن  تیهاـم ) زا  هتـساریپ 
تانئاک رد  رگید  ياهزیچ  اـب  يو  كرتشم  هجو  هک  ار  نآ  یتسهًافرـصو  میریگب  نآ  زا  ار  ندوب  زیم  قلطم  یتحو  ار  ندوب ) تخـس  ندوب ،

یب نیعم و  ریغو  قلطمدوجو  ورنیزا  میا . هتفرگ  نآ  زا  ار  شتانیعت  همه  اریز  تسین ، ینیعت  چـیه  ار  یتسه  هنوگ  نیا  میرواـیب  رظن  رد  تسا 
دهاوخ نییعت  نآ  يارب  ییاوتحم  عون  ره  و  درادن ، ییاوتحم  هنوگ  چـیه  تسا و  ضحم  ألخ  نخـس  کی  هب  تسا و  یهت  هرـس  کی  ، لکش
یتسه سپ  تسا ، یکی  یتسه  اب  ألخ  لاصخو . تایفیکو  تانییعتو  اهزیچ  همه  مدـع  لصاح  ینعی  ، تسا ءیـش » ـال   » قلطم ـألخ  نیا  دوب .

هنوگ  نیدب  تسا و  یتسین  نامه 
هحفص  131 ------------------ 

دقن ( 1 .) تسا یتسین  روصت  لماش  یتسه ، ضحم  روصت  هک  دوش  یم  راکشآ 
زا دوجوم  تسا  نکمم  ًالوا ، اریز : تسا ، دودرم  ًالماک  یمالسا  هفـسلف  رد  تسا ،» يواسم  مدع  اب  گنریب  قلطم و  دوجوم   » هک نخـس  نیا 

. دزاس دودحم  ار  وا  يدیق  دح و  هک  دشاب  نآ  زا  رتالاب  وا  ماقم  و  ددرگ ، دازآ  دودحو  دویق  نادنززا  رگید  هک  دسرب  يا  هیاپ  هب  لامک  رظن 
يدوجوم نینچ  سح ، ماقم  رد  رگا  دریگ و  یم  همـشچرس  ییارگ  سح  بتکم  زا  دبای  ققحت  تسین  نکمم  يدوجوم  نینچ  هکنیا  روصت 

، دح دیق و  زا  اهر  دوجوم  ًالـصا  هک  دوش  یمن  نآ  رب  لیلد  نیا  دوشن  ادیپ  زیم  تاصخـشم  نودب  زیم )  ) تیعقاو ناشیا  لوق  هب  دـشن و  ادـیپ 
نانآ يارب  ادـخ  دوجو  دـننام  قلطم  دوجو  روصت  دنتـشاد ، یهاگآ  یهلا  فراعمو  یمالـسا  هفـسلف  زا  لگه  لاـثما  رگا  ددرگ . یمن  تفاـی 

دنا و هدرک  تباث  نهربم و  دح  دیق و  عون  ره  زا  ار  یلاعتیراب  دوجو  یگتساریپ  تایهلا ، هب  طوبرم  ثحابم  رد  یمالسا  هفـسالف  دوب . ناسآ 
نانمؤم ریما  دیاتس  یم  وکین  هچ  ( 2 .) دننک هعجارم  ادخ ، تافـص  هب  طوبرم  ياهباتک  هب  دنناوت  یم  رتشیب  یهاگآ  يارب  یمارگ  ناگدنناوخ 

نم  ینع  هاّیا  الو  هلَّثم ، نم  باصأ  هَتقیقح  الو  هفّیک  ْنَم  هدّحو  امف  دیامرف : یم  هک  اجنآ  ار ، ادخ  مالسلا ) هیلع   ) یلع
------------------

دوش . هعجارم  ، 169 ص 164 ـ ملق ، نیمه  زا  ادخ ، تافص  تخانش  باتک  هب   . 2 ص 122 . لگه ، هفسلف   . 1
هحفص  132 ------------------ 

هتخانشن ار  وا  تقیقح  تسا  هنوگچوا  دیوگب  هک  سکره  هدرکن  فیصوت  ییاتکی  هب  ار  وا  ( 1 ....) همّهوتو هیلإ  راشأ  ْنَم  هدمَص  الو  ههَّبش ،
زابو دشیدنیب . يدوجوم  تروص  هب  ار  وا  ای  دیامن ، هراشا  وا  هب  هک  سک  نآ  هدرکن  دصق  ار  وا  و  دـشیدنیب ، يدـننام  وا  يارب  هک  سک  نآ 

ینوگرگد دنوادخ  ( 2 ....) ًادودحم ریصیف  دلُوی  مل  وأ  ًادولوم ، َنوکیف  دلی  ملو  لوفالا ، هیلع  زوجی  الو  لازی  الو  لوحی  يّذلا ال  دیامرف : یم 
، دوش بوسحم  هدییاز  ات  هدییازن  دوش : هتفگ  وا  هب  هکنیا  زج  تسین  هتـسیاش  وا  قح  رد  ینخـس  دنک ، یمن  بورغ  وا  دوجو  باتفآو  درادن ،

ودـح وا  يارب  تفگ  ناوت  یمن  ( 3 .) ۀیاغ الو  عاطقنإ  الو  ۀیاهن  الو  ّدـح  هل  لاقی  الو  دـیامرف : یم  زاب  و  ددرگ . دودـحم  ات  هدـشن  هدـییاز  و 
میتفگ و  میدرک ، یفن  ار  وا  ینهذ  مکح  اب  قلطم ، یتسه  روصت  زا  سپ  دـینک  ضرف  ًاـیناث ، تسا . ییاـهتنا  تیاـغو و  ندـش  ماـمت  ناـیاپ و 
ضیقن ًاثلاث ، تسا . هدوب  رگید  هظحل  رد  یفن  يا و  هظحل  رد  تابثا  اریز  ددرگ ، یمن  ضقانت  تحـص  رب  لـیلد  زگره  راـک  نیا  یلو  تسین ،

ًالثم  تسا ، نآ  دوبن »  » و مدع »  ، » زیچ ره 
------------------

هبطخ 181 . هغالبلا ، جهن   . 3 هبطخ 181 . هغالبلا ، جهن   . 2 هبطخ 181 . هغالبلا ، جهن   . 1
هحفص  133 ------------------ 

، نیاربانب تسا . نییعت »  » »و تیفیک  » مدع نییعت »  » تیفیک و ضیقن  نینچمه  تسا و  نآ  مدع  یتسه » ضیقنو «  دوجو  مدـع  دوجو »  » ضیقن
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دهاوخ یم  يو  اریز  دنک ، یمن  نیمأت  اروا  دوصقم  تحص ) ضرف  رب  «) تسا اهتیفیکو  اهنییعت  مدع  لصاح  قلطم ، دوجو  : » دیوگ یم  هکنیا 
اهنییعت مدـع  « قلطم دوجو   » ضیقن زگره  تسا و  نآ  مدـع  قلطم ،» دوجو   » ضیقن هکیلاح  رد  دـنک  حیحـصت  ار  ضیقن  عاـمتجا  هار ، نیا  زا 

ضرف ًاعبار : دـیآ . یمن  تسد  هب  هیرظن  نیا  زا  دـهاوخ  یم  وا  هک  ار  يا  هجیتن  زگره  میریذـپب  زین  ار  وا  هیرظن  هاگره  سپ  تسین . اهتیفیکو 
، نآ قیدـصت  لابندـب  هک  يروط  هب  دـشاب ، یم  ربارب  نآ  مدـع  اب  قلطم  دوجو  ضرفو  مینک  روصت  ار  قلطم  دوجو  میناوت  یمن  ام  هک  دـینک 

ضرف هک  تسا  نیا  نآ  همزال  اریز  مینک ، راکنا  ار  مدع  دوجو و  عانتما  لصا  هک  دوش  یمن  ببـس  بلطم  نیا  یلو  دـیآ ، یم  مزال  نآ  یفن 
زج بلطم  نیا  تسا . جراخ  رد  نیـضیقن  عامتجا  زا  ریغ  یفن  نیا  یلو  مینادـب  دـعب  نآ  رد  نآ  یفن  اب  مزالم  نآ ، کـی  رد  ار  قلطم  دوجو 

تایلمع نینچ  کیو  ددرگ  یم  تباـثوا  يارب  نآ  فـالخ  دـعب  هظحلو  دـشیدنا  یم  حیحـص  يا  هظحل  رد  ار  یبلطم  ناـسنا  هک  تسین  نیا 
اعدا ندـش »  » عوضوم رد  لگه »  » هک يا  هناگ  هس  لحارم  ًالوصا  تسا . نیـضیقن  عانتما  زا  ریغ  دـنک ، یمن  زواجت  نهذ  ياضف  زا  هک  ینهذ 

، تسا ناسنا  دوجو  نامه  دراد  تیعقاو  جراخ  رد  هچنآ  ددرگ . یم  عازتنا  ءیـش  ققحت  زا  هک  تسا  ینهذ  تاروصت  هتـشر  کی  دـنک ، یم 
هک دـسر  یم  شرظن  هب  دـعب  دـنک ، یم  روصت  ار  گنریب  یتسه  تسخن  دـنز : یم  ینهذ  ياهتیلاعف  هب  تسد  هدـیدپ  نیا  هراـبرد  نهذ  یلو 

تروص یتـسه  دـیوگ : یم  هاـگنآ  ددرگ  یم  لـقتنم  بکرت  هلحرم  هب  ماجنارـس  و  دزادرپ ، یم  نآ  یفن  هب  و  هتـشادن ، دوجو  قلطم  یتـسه 
رد  هن  دریگ  یم  ماجنا  نهذ  ياضف  رد  طقف  طقف و  تایلمع  نیا  مامت  تسا . نتفریذپ 

هحفص  134 ------------------ 
ره هک  هناگ ، هس  لحارم  نیا  یط  اب  يا  هدـیدپ  چـیه  و  نهذ ، ياضف  هن  تسا  جراخ  هب  طوبرم  نیـضیقن  عامتجا  عانتما  هکنآ  لاح  جراـخ ،

ینهذ یتسیلآ و  هدیا  ياه  هبنج  لگه ، کیتکلاید  زا  تسا  یعدم  هک  سکرام  دوصقم  رگا  دوش . یمن  ققحم  دشاب ، يرگید  زا  ادج  کی 
(1) تسا هتفگن  فازگ  هب  ینخس  دراد  يا  هشیدنا  ینهذ و  هبنج  دص  رد  دص  هک  دشاب  مدعو  دوجو  فالتئا  عون  نیا  هدراذگ ، رانک  ار  نآ 
رد مدـع  دوجو و  شزیمآ  دوصقم  دـناد ، یم  عنتمم  ار  دوجو  مدـع و  ایو  باجیاو  بلـس  عامتجا  وطـسرا ، قطنم  ای  یمالـسا  هفـسلف  رگا  و 
یم نایاپ  هشیدـنا  هاگتـسد  رد  ضقانت  ققحت  باـب  رد  لـگه  هیرظن  نوماریپ  دوخ  یـسررب  ثحب و  هب  اـجنیا  رد  نهذ . رد  هن  تسا ، جراـخ 

میزادرپ . یم  تسا ، هدش  نآ  یعدم  مسیلگه  هک  تعیبط ، رد  مدع  دوجو و  تدحو  هیرظن  یسررب  دقن و  هب  و  میشخب ،
------------------

ناـهجو حور  مدـقت  هب  يو  هک  تسا  نیا  دـنک  یم  مهتم  ییارگ » نهذ   » هب ار  لـگه  سکراـم  هکنیا  تلع  میدـش  روآداـی  هتـشذگ  رد   . 1
تسا . هدمآ  طورشم  هیضق  کی  تروص  هب  نتم ، رد  هک  رظن  نآ  زا  هن  تسا ، دقتعم  هدام  قوفام 

هحفص  135 ------------------ 

تعیبط رد  ضقانت  قّقحت  مهدزاود : لصف 

 !! مدع هب  دوجو  یگتخیمآ  تکرح  تعیبط  رد  ضقانت  ققحت 
هک دیآ  یم  دوجو  هب  يزتنـس »  » تابثا ای  یفن  بیکرت  زا  هک  تسا  یعدم  زتنـس ،»  » و زت » یتنآ   » و زت »  » راذگ هیاپ  کیتکلاید و  ردـپ  لگه ،
یم رکذتم  دنا ، هتفای  بیکرت  مه  اب  نیضیقن  وا  رظنزا  هک  ار  دروم  ود  يو ، دوصقم  ندش  نشور  يارب  ددرگ . یم  عفر  نآ  هلیسو  هب  ضقانت 

سرد رد  ار  نآ  حورـشم  دوب و  هشیدنا  رکف و  رد  مدع  دوجو و  تدحو  يارب  يا  هنومن  هک  دیقم  دوجو  هب  قلطم  دوجو  بالقنا  . 1 میوش :
زا ناهج  رودص  لگه  هک  دنا  یعدم  یخرب  . 3 تسا . تعیبط  رد  مدـع  ای  دوجو  بیکرت  وا  رظن  زا  هک  رییغت ، تکرح و  . 2 میدناوخ . شیپ 

چیه روبزم ، دراوم  هک  مینیب  یم  زین  اجنیا  رد  میزادرپ و  یم  ریخا  دروم  ود  حیرـشت  هب  کنیا  دـناد . یم  راوتـسا  هیاپ  هس  نیا  رب  زین  ار  ادـخ 
زا یبیکرت  تکرح  هک  دوش  یم  روصت  یهاگ  دنا ؟ هتخیمآ  مه  هب  مدع  دوجو و  تکرح ، رد  ایآ  دنرادن . نیـضیقن  عانتما  هب  یطابترا  هنوگ 

هدنسیون  تسا . یتسینو  یتسه 
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هحفص  136 ------------------ 
هلوـقم رد  تروـص ، نیا  رد  تسین ، مه  و  تسه ، مـه  دریذـپ ، یم  رییغتو  ددرگ  یم  هـک  یماـگنه  زیچ  کـی  دـسیون : یم  لـگه » هفـسلف  »
تـسا هلوقم  ود  نآ  عماج  هک  موس  هلوقم  رد  هشیمه  مود ، لوا و  تالوقم  نایم  ضقانت  رگید : نخـس  هب  دهد . یم  خر  ضقانت  ندیدرگ ،» »

باب رد  ناـیب  ود  ( 1 .) تسا یتـسه  هک  تسا  يا  یتـسین  اـی  تسا ، یتـسین  هک  تسا  يا  یتـسه  ندـیدرگ ، هک  هنوگ  نیا  هب  ددرگ ، یم  عفر 
تکرح مدعو و  دوجو  یگتخیمآ 

یمالسا هفسلف  رد  . 1 میوش : یم  روآدای  ار  ود  ره  اـم  هک  درک  ناـیب  ناوت  یم  ناـیب  ود  هب  ار ، تکرح  رد  مدـع  دوجو و  یگتخیمآ  هلئـسم 
رظن رد  ار  یئزج  ره  تسا . هتخیمآ  مه  هب  نآ  رد  مدع  دوجو و  هک  تسا  یناوتان  فیعـض و  تادوجوم  زا  تکرح  هک  هدش  تباث  حوضوب 
نیا رد  نیهلأتملا  ردص  میکح  درادن . یتابث  رارق و  تلاح  نآ  زا  یئزج  چیه  تسین و  نآ  يانف  مدع و  زا  ادج  نآ ، شیادیپ  هظحل  دیریگب ،

هارمه اهنآ  لاوز  اب  اهنآ  ثودـح  اهنآ و  مدـع  اب  اهنآ  دوجو  هک  تسا  ناوتاـن  فیعـض و  تادوجوم  زا  ناـمز  تکرح و  دـیوگ : یم  دروم 
ود  نآ  زا  یبیکرت  هکلب  یتسین ، هن  تسا و  یتسه  هن  ندش  هکنآ ، هصالخ  ( 2 .) تسا

------------------
، اهمدـع ِکباشی  اهدوجو  یّتلا  دوجولا  ۀفیعـضلا  رومُألا  نم  نامزلاو  ۀـکرحلا  ص 37 ، ج1 ، رافسا ،  . 2 ص 125 . ج1 ، لگه ، هفـسلف   . 1

اهلاوز . نیع  اهثیدحو 
هحفص  137 ------------------ 

تسا نیا  تکرح  هراب  رد  ناققحم  رظن  هکنیا : نآ  درک و  نایب  نیا  زا  رت  هداس  ناوت  یم  ار ، مدع  دوجو و  زا  تکرح  بیکرت  هلئـسم  تسا .
تروص هب  هاگو  تسا ، ینآ  یعفد و  تروص  هب  هاـگ  یتسه  اریز  تسا ، ءایـشا  یتسه »  » تیفیکو ءیـش  دوجو  هوحن  نوکـسو  تکرح  هک 
هلحرم زا  هک  رظن  نیا  زا  تسا ، دوش » یم  دراد   » و دریذـپ » یم  دوجو  دراد   » لاح رد  حالطـصا  هب  تکرح و  لاح  رد  هک  يزیچ  یجیردـت .
ناـیاپ هب  نآ  يریذـپ  یتسه »  » زونه هک  رظن  نیا  زا  اـّما  دراد  یتسه  زا  یمهـس  دریذـپ  یم  یتسه  درادو  هداـهن  دوجو  هلحرم  هب  ماـگ  مدـع 

خساپ تسا . هتخیمآ  مدع  ابو  دنک  یم  تموکح  نآ  رب  مدع  عون  کی  تروص  نیا  رد  دریذپ  یم  یتسه  دراد  جیردتب  تسا و  هدیسرن 
ءیـش دوجو  هوحن  نیبم  تکرح  هک  درک  میهاوخ  تباث  ینـشور  هب  تسا ، کیتکلاید  هناگراهچ  لوصا  زا  یکی  هک  تکرح ، لصا  رد  اـم 

هک تکرح  زا  تمـسق  نآ  لاح ، نیع  رد  یلو  دریذپ  یم  دوجو  جیردتب  هک  تسا  يرمتـسم  دـحاو  دوجو  تکرح  رگید : ترابع  هبو  هدوب 
تـسا ضحم  مدع  هتفریذپن  یتسه  زونه  هک  تکرح  زا  تمـسق  نآ  تسین و  نآ  رد  یمدـع  هک  تسا  صلاخ  یتسه  تسا  هتفریذـپ  یتسه 

هدـش هتخیمآ  مه  اـب  یتـسینو  یتـسهو  مدـع  دوجو و  تکرح ، رد  دـنیوگ : یم  هنوگچ  تروص  نیا  رد  تسا . هتفاـین  هار  نآ  هب  دوـجو  هک 
رد  اریز  درادن ، یصخشم  زاتمم و  يازجا  دحاو ، تکرح  هک  تسا  تسرد  تسا .

هحفص  138 ------------------ 
نیا اب  یلو  ، ددرگ یم  لیدبت  ادج ، تکرح  ود  هب  دحاو  تکرح  هتفر ، نیب  زا  تکرح  تدحو  مه ، زا  ادج  زاتمم و  يازجا  نتـشاد  تروص 
کی دتمم  نامز  دتمم و  ناکم  رب  دوخ ، دادتما  اب  هک  تسا  یـصاخ  شـشکو  دادتما  کی  تکرح  هک  درک  راکنا  ناوت  یمن  زگره  دوجو ،
تسا هتفریذپ  یتسه  هک  تمسق  نآ  تهج  نیا  زا  دشوپب . یتسه  هماج  جیردتهب  هک  تسا  نیا  دتمم  دوجوم  تیـصاخ  و  دراد ، قابطنا  عون 
هتخیمآ هتفریذپن ، یتسه  هک  هچنآ  اب  تسا  هتفریذپ  دوجو  هک  هچنآ  زگره  نیاربانبو  درادن ، تسا  هتفریذپن  زونه  هک  تمسق  نآ  هب  یطابترا 

نامه تسخن  نایب  درک . حرطم  نایب  ود  اب  ناوت  یم  مدـعو ، دوجو  اـب  هتخیمآ  تسا  يا  هدـیدپ  تکرح  هک  ار  هیرظن  نیا  میتفگ  دوش . یمن 
رد هک  تسا  نآ  نایب  نیا  هصالخ  . 2 میوش : انشآ  مود  نایب  اب  هک  تسا  هدیـسر  نآ  تقو  نونکا  تشذگ ، یمارگ  هدنناوخ  رظن  زا  هک  دوب 

هفـسالف تهج  نیا  زا  میبای . یم  ار  رگید  ءزج  مدـع  میرگنب  هک  یئزج  ره  هب  تسا و  هتفهن  رگید  ءزج  مدـع  تکرح ، يازجا  زا  یئزج  ره 
خساپ تسا . رگید  ءزج  مدع  اب  هتخیمآ  تکرح  زا  یئزج  ره  دنیوگ : یم  یمالسا 
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تسا نیا  دوصقم  هکلب  تسا ، نتشیوخ  مدع  اب  هتخیمآ  یئزج  ره  هک  تسین  نیا  دوصقم  تسا ، مدع  اب  هتخیمآ  یئزج  ره  دنیوگ  یم  هکنیا 
دحاو دوـجوم  ناـمز ، ناـسب  تکرح  هکنیا : حیـضوت  تسا . هتفرگ  رارق  نآ  زا  سپ  اـی  شیپ  هـک  تـسا  یئزج  مدـع  رگناـیب  یئزج  ره  هـک 

رد نآ ، دوجو  يازجا  هک  تسین  نیا  زج  یجیردت  دوجوم  کی  تقیقح  و  دنشوپ ، یم  دوجو  هماج  جیردتب  نآ  يازجا  هک  تسا  یجیردت 
همشچ  دننام  هکلب ، دنوش  یمن  عمج  اج  کی 

هحفص  139 ------------------ 
ءزج مدع  رگناشن  نآ ، يازجا  زا  یئزج  ره  یجیردت ، دوجوم  نینچ  کی  رد  درادن ، تسیا  فقوت و  يا  هظحل  هک  نامز  تیعقاو  ای  ناشوج 

ار يدعب  ای  یلبق  ءزج  ءزج ، نآ  رانک  رد  میریگ ، یم  رظن  رد  ار  نآ  هداهن و  نّیعم  ءزج  يور  تشگنا  یتقو  ینعی  تسا . يدعب  ءزج  یلبق و 
شخپ نامز  ریـسم  رد  هدوب و  عمج  لباق  ریغ  نا ، يازجا  هک  درادـن  نیا  زج  یتیـصوصخ  یجیردـت ، دوجوم  کی  تقیقح  اریز  مینیب ، یمن 
نینچو تسا  هارمه  رگید  ءزج  دوجو  اب  یئزج  ره  نادـقف  مدـع و  هک  تسا  نیا  تسا ، شوغآ  مه  دوجو  اب  هک  هچنآ  نیارباـنب  ددرگ . یم 

عمج و ءزج  نامه  مدع  اب  یئزج  ره  دوجو  هک  تسا  نیا  نیـضیقن  عامتجا  تسین . عونممِدوجو  مدع و  عامتجا  دوجوو ، مدـع  زا  یعامتجا 
مدـعو دوجو  عمج  ار  عامتجا  نینچ  مان  هک  دـشاب  اـنب  رگا  يدـعب .) یلبق و  يازجا   ) رگید ءزج  مدـع  اـب  یئزج  دوجو  هن  ددرگ  شوغآ  مه 

مه رگید  دوجوم  مدـع  اب  يدوجوم  ره  اریز  مینادـب . دوجوو  مدـع  ناـیم  عمج  نیع  ار  تادوجوم  ماـمت  ناـهج و  رـساترس  دـیاب  میراذـگب 
یعدتـسی اهنم  ءزج  ّلکف  : » دیامرف یم  هک  نیهلأتملا  ردص  میکح  تسین . دمحا  تسا  دیز  هکیلاح  رد  دیز  دـننام  يدرف  ًالثم  ، تسا شوغآ 

رد نآ  زا  یمین  هک  تسا  نیا  یجیردت ، دوجو  خنس  ًالوصا  تسا .» رگید  ءزج  دوبن  مزلتسم  تکرح ، يازجا  زا  یئزج  ره  «. » رخآ ءزج  مدع 
ار رخأتم  مدقتم و  ءزج  ود  نآ  زا  مادک  ره  و  تسا ، رخأتم  نآ  زا  یئزجو  مدقتم  نآ  زا  یئزج  دراد ، رارق  هدنیآ  رد  نآ  زا  یمین  هتـشذگ و 

مان  هب  ءزجود  هب  زاب  میریگب  رظن  رد  زین 
هحفص  140 ------------------ 

هک یجیردـت  دوجوم  کی  خنـس  ًالوصا  تسا . ءاـقب »  » و لاـح »  » دوش یمن  تفاـی  نآ  رد  هک  يزیچ  و  ددرگ ، یم  مسقنم  هدـنیآ  هتـشذگ و 
یئزج ره  يور  تشگنا  دوـش . یمن  هدـید  نآ  يازجا  رد  تیعم  هنوـگ  چـیهو  تسا  یتلـصخ  نینچ  ياراد  تـسا  دادـتما  شـشک و  ياراد 

یجیردت لاّیـس و  دوجوم ، دوب ، نیا  زا  ریغ  رگا  و  دراد ، رارق  هدنیآ  رد  رگید  یمینو  هتـشذگ  رد  نآ  زا  یمین  هدش ، مین  ود  ًاروف  دـیراذگب 
یم هدهاشم  رگید  ءزج  مدع  یئزج  ره  رد  هکلب  دوش ، یمن  هدید  يازجا  تیعم  نراقت و  تکرح ، يازجا  هیزجت  رد  هک  اجنآ  زا  دـش . یمن 

دوجو ضیقن  یمدع  نینچ  میدش ، روآدای  هتـشذگ  رد  هچنانچو  دنا ، هدش  هتخیمآ  مه  هب  مدع  دوجو و  تکرح ، رد  دنیوگ  یم  اذل  ددرگ ،
اب هن  ددرگ  عمج  شدوخ  مدع  اب  يزیچ  ره  دوجو  هک  تسا  نیا  نیضیقن  عمج  هکلب  دیآ ، مزال  نیضیقن » عمج  ، » نآ یگتخیمآ  زا  ات  تسین 

تقلخ ثلثم  هیرظنو  لگه  رگید . زیچ  مدع 
رد . 3 تعیبط ، تـالوحت  رد  . 2 هشیدـنا ، رکفت و  . 1 دـناد : یم  ریز  دراوم  رد  یلک  نوناـق  ار  زتنـس  زت و  یتنآ  زت ، ثلثم  کـیتکلاید ، ردـپ 

تموکح هوحن  زا  هک  تسا  هدیـسر  نآ  تقو  نونکا  میتفگ ، نخـس  يا  هنوگ  هب  ًـالبق  تسخن ، عوضومود  نوماریپ  ناـهج ، تقلخ  ناتـساد 
زا  ناهج  رودصو  تقلخ  عوضوم  رد  ثلثم 

هحفص  141 ------------------ 
تبـسن يو  هب  ار  یبلطم  یناسآ  هب  ناوت  یمن  هک  تسا  موهفمانو  راوشد  هدیچیپ و  نانچنآ  شخب  نیا  رد  لگه  نایب  میدرگ . هاگآ  زین  ادخ 

هب قلطم ، هدیا   ) ادخ دوجو  هولج  زج  يزیچ  اه ، ناسنا  همه  ناهج و  دـنا : هدرک  نایب  ریز  لکـش  هب  تمـسق  نیا  رد  ار  وا  هیرظن  یخرب  داد .
تسا هدش  ادج  ادخ  لصا  زا  هک  ایند  تفای . مسجت  ایند  تروص  هب  جراخ  رد  وا  رکف  درک و  رکف  قلطم ، هدیا  نیا  دنتسین . لگه ) حالطـصا 

، ار دودحمان  قلاخ  اب  دودحم  ناسنا  هطبار  لگه  ددنویپب . لک  لقع  هب  هرابودو  دـبای  زاب  ار  دوخ  لصو  راگزور  ات  تسا  شالت  رد  هتـسویپ 
تدـحوو رهم  اب  مه و  رانک  رد  ود  ره  نآ  رد  هک  دـیآ  دوجو  هب  يزتنـس  قلخ )  ) زت یتنآ  و  قلاخ )  ) زت زا  هک  دـناد  یم  هناقـشاع  يا  هطبار 
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یم وحم  دـنور و  یم  مهرد  زین  تیعقاوو  جراخ  رد  هکلب  دـنهاوخ  یم  ار  رگیدـکی  ًابلق  طقف  هن  قوشعم  قشاع و  نیاو  دـننک  تسیز  ماـمت 
یمالسا و نافرع  رد  رتموهفم  تروصب  بلطم  نیا  تسا ، هدش  هداد  تبسن  يو  هب  هک  دشاب ، نیمه  لگه  دوصقم  یتسار  هب  رگا  ( 1 .) دنوش

مـسجت ایند  تروص  هب  جراخ  رد  وا  رکف  و  درک ، رکف  قلطم  هدیا   » دننام ییاوران  تاریبعت  هکنیا  نودب  دراد ، دوجو  نیهلأتملا  ردص  هفـسلف 
راثآ هب  دـنناوت  یم  دـندرگ  هاگآ  افرع  امکح و  رظن  رد  لاعتم  يادـخ  تیلعاف  هوحن  زا  دـنلیام  هک  یناسک  دـشاب . هتفر  راکب  نآ  رد  تفاـی »

هیرظن  نیا  لثملا  یف  هکنانچ  دننک ، هعجارم  یمالسا  نافرع 
------------------

. دوش هعجارم  ص 24 ، مسیسکرام ، سکرام و  هب  دراد . ییاسران  نایب  قلخ ، ادخ و  رد  لگه  هناگ  هس  ناکرا  میسرت  رد  رتی ، یپ  هردنآ   . 1
هحفص  142 ------------------ 

رهگ کی  همه  رـس  نآ  میدـُب  اپ  یب  رـس و  یب  همه ***  رهوگ  کی  میدوب و  طسبنم  تسا : سکعنم  يولوم  راعـشا  رد  نشور  تروص  هب 
هرگنک ياه  هیاس  نوچ  ودع ، دش  هرس ***  رون  نآ  دمآ  تروص  هب  نوچ  بآ  وچمه  یفاص  میدوب ، هرگ  یب  باتفآ ***  نوچمه  میدوب 

نآ رد  دـیوگ : یم  شیوخ  ناوید  رد  یماج ، مان  هب  يرگید  فراع  ( 1) قیرف نیا  نایم  زا  قرف  دور  ات  قینجنم ***  زا  دـینک  ناریو  هرگنک 
یئوت یئام و  يوگ  تفگ و  ز  رود ***  یئود  دـیق  زا  دوب  يدوجو  دوب  ناـهن  ملاـع  یتسین  جـنک  هب  دوب ***  ناـشن  یب  یتسه  هک  یجنک 

نآ زا  دوصقم  دنناد و  یم  یلجتلاب »  » لعاف ار  ادخ  یمالسا  هفسالف  رهاظ  شیوخ  رب  نتـشیوخ  رون  هب  رهاظم ***  دیق  زا  قلطم  دوجو  رود 
نیا 

------------------
رتفد  ) ـل سر اه  ـ تروص ـت ، سا هاش  نوچ  لقع  لک ***  لقع  زا  تسا  ترکف  کی  ناهج  نیا  دیوگ : یمزین  ص 19 ، لوا ، رتفد  يونثم ،  . 1

تیب 978 ) يونثم ، مود 
هحفص  143 ------------------ 

رد هکنیا  نودـب  دـنا  هدرک  نشور  ییاهنایب  اب  ار  تقیقح  نیا  اهنآ  ددرگ . یم  نآ  تیقالخ  هیام  لاعتم ، قح  طـسوت  يزیچ  روصت  هک  تسا 
هب قلاخ  هیبشت  ابو  هدوب  هدـیچیپ  لکـشم و  یبوبر  ماقم  باـب  رد  نآ  روصت  هک  زت » یتنآ   » و زت »  » حرط نوچمه  ییاـهییوگزغل  هب  دروم  نیا 
رد هک  یناسنا  ًالثم  ددرگ ، یم  نآ  ندـمآ  دوجو  هب  مزلتـسم  لعف ، کی  روصت  یهاگ  دـنیوگ : یم  نانآ  دـندرگ . راـچد  تسا ، هارمه  قلخ 

هارمه نآ  ماجناو  ققحت  اب  طوقـس ، روصت  دروم  نیا  رد  دتفا . یم  ًاروف  دـنک  یم  هاگن  نییاپ  هطقن  هب  یتقو  تسا  هداتـسیا  يدـنلب  سب  هطقن 
هب ملع  رگا  الاح  ددرگ . یم  نآ  ققحت  هیام  لعف ، روصت  هک  تسا  نیا  نآ  تیعقاوو  دنیوگ  یم  ۀیانعلاب » لعاف  ، » لعاف زا  عون  نیا  هب  تسا .

، ددرگ جراخ  رد  نآ  زا  يوترپ  ققحت  هیام  تسا ، لامج  لامک و  اپارـس  هک  دـنیوگ ) یم  هیانعلاب  لعاف  نآ  هب  هک  لعف  روصت  هن  ) تاذ دوخ 
جراخ رد  یلامک ، اب  تاذ  نینچ  روصت  هدوب و  لامج  لاـمک و  یگمه  دـنوادخ  تاذ  هک  ینعم  نیا  هب  دـنیوگ ، یم  یلجتلاـب  لـعاف  نآ  هب 

باب نیا  زا  وا ، تیقالخ  ادـخ و  تیلعاف  دـنیوگ : یم  هدـناوخ و  یلجتلاب  لعاف  ار ، یلعاف  نینچ  ددرگ . یم  قلخ  ماـن  هب  یلاـمک  زورب  هیاـم 
زا رتنشور  رایسب  یمالسا  هفـسالف  هار  روصت ، ضرف و  ماقم  رد  یلو  تسین ، مولعم  یـسک  رب  ادخ  تیلعاف  تیعقاو  هک  تسا  نیا  قح  تسا .

تسا . لگه  ریوصت 
هحفص  144 ------------------ 

لگه ثلثم  یفسلف  ياهییاسران  مهدزیس : لصف 

لگه ثلثم  یفسلف  ياهییاسران 
رارق یـسررب  دروم  تقدب  هدز و  نومزآ  کحم  هب  ار  هشیدنا  تعیبط و  رد  مدع  دوجو و  عامتجا  هراب  رد  لگه  هیرظن  ، نیـشیپ ياهلـصف  رد 
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ایو دروم  دنوش و  یمن  عمج  مه  اب  زگره  نیضیقن »  » یمالسا هفسلف  حالطصا  هب  مدع و  دوجو و  هک  دش  مولعم  هیرظن  نیا  یسررب  اب  میداد .
اب ار  تعیبط  يوپاکت  هک  مینآ  رب  نونکا  درادن . نیضیقن  عانتما  لصا  هب  یطبر  چیه  هتـشادنپ  نیـضیقن  عامتجا  لیبق  زا  لگه  هک  ار  يدراوم 

گنهآ هک  ددرگ  نشور  اـت  میهد  رارق  یـسررب  دروـم  یفن » رد  یفن  و  یفن ، تاـبثا ،  » هناـگ هس  ياـه  هیاـپرب  ینعی  کـیتکلاید ،»  » بولـسا
: میوش یم  روآدای  ًالیذ  ار  یخرب  هک  دراد  یتالکشم  لگه  ثلثمو  هتشادن  یناوخمه  بولـسا  نیا  اب  هدام  ناهج  لماکت  تعیبط و  يوپاکت 

تسین یعقاو  رصنع  مدع ، . 1
هـس ياه  هیاپ  نیا  زا  مود  هیاپ  لگه ،»  » هیرظن هباـنب  هک  تسا  نیا  تسا  هجوتم  نآ ،) تحـص  ضرف  رب   ) هیرظن نیا  رب  هک  یلاکـشا  نیتسخن 

يرما  هناگ ،
هحفص  145 ------------------ 

یتیعقاو جراخ  رد  مدـع »  » نوچ و  دـشاب ، یتابثا  يدوجو و  رما  دـیاب  لماکت  ياه  هیاپ  زا  يا  هیاـپ  ره  هکیتروص  رد  تسا ، یفنم  یمدـع و 
. تسین شیب  يرادنپ  مهو و  دـناد ، یم  یفن »  » ار لماکت  ياه  هیاپزا  یکی  هک  هیرظن  نیا  اذـل  دوش ، هدرمـش  لماکت  هیاپ  دـناوت  یمن  درادـن 
هک تسا  ینهذ  تاعونصم  زا  هکلب  درادن  دوجو  یقادصم  نآ  يارب  جراخ  رد  هک  تسا  ینهذ  میهافم  زا  یکی  مدعو ، یفن  هکنیا : حیضوت 
رد رگید : ترابع  هب  میهد . رارق  اه  هدـیدپ  ایـشا و  هیاپ  ارنآ  هک  میرادـن  مدـع »  » مان هب  یتیعقاو  جراـخ ، رد  زگره  اـم  دزاـس . یم  ارنآ  نهذ 
زا بکرم  یفن   » ار موس  هیاپ  تیهام  و  یفن ،»  » ار مود  هیاپ  تیهاـم  تاـبثا ،»  » ار تسخن  هیاـپ  تیهاـم  لـگه ، کـیتکلاید  يوپاـکت  متـسیس 
رد هچنآ  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  تسا و  راوتـسا  یفن »  » يور رب  لگه  ثیلثت  هیاپ  نیمود  بیترت ، نیدـب  دـهد و  یم  لیکـشت  « یفن تابثا و 

، لماکت ریـسم  رد  هتـسویپ  هداد و  لیکـشت  تابثا  زین  ار  ثیلثت  ود  هیاـپ  دـیاب  ساـسا  نیا  رب  تسین . يزیچ  تاـبثا  زج  دراد ، تیعقاو  جراـخ 
ایو دـشاب  هتـشاد  تیعقاو  جراخ  رد  دـناوت  یم  هچنآ  رگید ، ترابع  هب  دـشابن . راک  رد  يزیچ  یلاوتم  تابثا  زجو  دـننک  ییامندوخ  اـهتابثا 
هک تسا  يرصنع  دبایب  تسد  هب  نیون  یتقیقح  ایشا ، بیکرت  قیرط  زا  ددرگ و  جودزمو  بکرم  یتیعقاو  اب  ای  دوش و  لیدبت  نآ  هب  یتیعقاو 

هلحرم ود  لماکت ، . 2 دشاب . قداص  ماکح  فاصوا و ا  نیا  نآ  هرابرد  هک  تسین  يرصنع  مدعو ، دشاب ، هتـشاد  یتسه  تیعقاو و  زا  یمهس 
درادن شیب 

تینیع  جراخ  رد  هک  تسین  يرصنع  یفن ، ای  مدع  هک ، میریذپب  هچنانچ 
هحفص  146 ------------------ 

: تفگ دـیاب  تروص  نیا  رد  دروآ ، دوجو  هب  ار  یتیعقاوو  دـنک  ادـیپ  بیکرت  يزیچ  اب  ایو  ددرگ  لیدـبت  نآ  هب  يرـصنع  ایو  دـشاب  هتـشاد 
هـس زا  اج  نیا  رد  هکنآ  نودـب  تسا ، تیعقاو  زا  سپ  ییتعقاوو  تابثا ، زا  سپ  یتابثا  زین ، اهنآ  يود  ره  درادـن و  رتشیب  هلحرم  ود  لـماکت 
دراد تیعقاو  هچنآ  دوش : یم  هدـید  ینـشورب  تقیقح  نیا  تسا  بتکم  نیا  جـیار  ياهلاثم  زا  هک  غرم  مخت  لاثم  رد  دـشاب . يربخ  یگناگ 

نآ نایم  لـحارمو  غرم ، مخت  هتفاـی  لـماکت  تروص  تیلعف و  ماـقم  هجوج  و  تسا ، هجوج  ناوت  هوق و  غرم  مخت  هجوجو . تسا  غرم  مخت 
ریبعت نیرتهب  هک  ددرگ  یم  نشور  نایب  نیا  زا  دبای . یمن  ققحت  نآ  نودب  لماکت  هک  تسا  يریسم  لامک و  هب  صقن  زا  تسا  یتکرح  ود ،
هلحرم مود  هلحرمو  ناوـت ، هوـق و  هلحرم  تسخن ، هلحرم  درادـن : شیب  هلحرم  ود  لـماکت  مییوـگب : هک  تسا  نآ  رما ، تقیقح  راـهظا  يارب 
نارود یـسانش ، یتسه  هب  طوبرم  لئاسم  حرط  رد  برغ  هفـسلف  تفگ : دیاب  لئاسم  نیا  هب  هجوت  اب  تسا . تسخن  هلحرم  لماکت  هک  تیلعف 
حطـس زا  رتارف  هک  دراد  رارق  ییـالاب  قـفا  رد  لـئاسم  هنوـگ  نـیا  نییبـت  رد  یمالـسا  هفـسلف  راـظنا  دـنارذگ و  یم  ار  یکدوـک  تیلوـفط و 

. دشاب یم  يراع  نآ  زا  برغ  هفسلف  هک  تسا  رادروخرب  یـصاخ  یگتخپ  زا  نانآ  یفـسلف  ياهریبعت  یتح  تسا ، برغ  هفـسالف  ياهتفایرد 
تسین يربخ  بیکرت  زا  یناکم ، تکرح  رد  . 3

هک دوش  یم  هدیـشک  نآ  دـض  هب  صوصخلاب  تلاح  کـی  زا  یئیـش  هک  تسین  نیا  زج  تکرح  رییغت و  عون  ره  هک  تسا  یعدـم  مسیلگه 
زا  لماکتم  لاح  نیع  رد  لداعتم و  تلاح  کی  ود ، نیا  بیکرت  زا  هاگنآ  دنک ، یم  یفن  ار  تسخن  تلاح 
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هحفص  147 ------------------ 
ات نایرج  نیاو  دنک ، یم  ادیپ  ار  هناگ  هس  تالاح  نیا  ًاددجم  لماکتم  لداعتم و  تلاح  نامه  سپـس  دیآ ، یم  دوجو  هب  تسخن ، تلاحود 

جئار اریز  تشاگنا ، یلک  نوناق  ار  نآ  ناوت  یمن  زگره  یلو  تفریذـپ ، یلامجا  تروص  هب  ناوت  یم  ار  بلطم  نیا  دراد . همادا  تیاـهن  یب 
يازجا ییوگوت  ددرگ ، یم  میـسقت  مه  زا  ادـج  يازجا  هب  برغ  هفـسالف  رظن  زا  تکرح  تسا . یناکم  تکرح  نامه  ام  دزن  تکرح  نیرت 

یفن تکرح ، زا  مود  ءزج  تروص  نیا  رد  تسین . دوجوم  اهنآ  نایم  یتدحوو  لاصتا  هنوگ  چیه  هدش و  هدیچ  مه  يولهپ  تکرح ، طیـسب 
دـتمم و دـحاو  کـی  ار  یناـکم  تکرح  لـگه  رگا  يرآ ، تسین ، ود  نآ  زا  یبیکرت  تکرح  زا  موس  ءزج  هک  یلاـح  رد  تسه ، مود  ءزج 
وا هجوتم  لاکشا  نیا  تروص  نیا  رد  دشاب ، هتـشادن  دوجو  يزاتمم  لعفلاب و  يازجا  نآ  رد  هک  هنوگ ا ي  هب  دنادب ، هتـسویپ  مه  هب  لصتم 

فـالخ رب  وا  هنافـسأتم  یلو  تسین ، نیـشیپ  ءزج  ود  زا  یبـیکرت  یموـس  مییوـگب  اـت  درادـن  یئازجا  تکرح ، تروـص  نیا  رد  اریز  تسین .
ار یناکم  تکرح  هکلب  دناد ، یمن  دشابن  صخشم  يازجا  نآ  رد  هک  هتـسویپ  مه  هب  لصتم  دحاو  کی  ار  یناکم  تکرح  مالـسا ، هفـسالف 

يوپاکت ایآ  . 4 دوب . دـهاوخ  زین  وا  هجوـتم  لاکـشا  نیا  تروـص  نیا  رد  دـنک ، یم  روـصت  ازجتی  ـال  نکـشن و  وزیر  ياـهتکرح  زا  بکرم 
!؟ تسا لگه  ثلثم  ساسا  رب  تعیبط 

ود نآ  هزرابم  زا  ،و  دوش یم  هتخیگنا  نآ  رب  نوردزا ، یتفلاخم  یبایدشر ، نمض  رد  دیآ ، یم  دوجو  هب  هک  يا  هدیدپ  ره  دیوگ : یم  لگه 
یجراخ لماع  لولعم  اه ، هدیدپ  لماکت  تقیقح  رد  دیآ . یم  دوجو  هب  تسا ، نآ  زا  رترب  يدوجوم  هک  زتنس »  » مان هب  يدیدج  هدیدپ  دض ،

ینورد  لماع  نیا  هکلب  تسین ،
هحفص  148 ------------------ 

هک تفگ  دـیاب  رادـناجو  تابن  دروم  رد  یتح  دـنیرفآ . یم  امن  وشن و  هدرک و  داجیا  ار  اهلماکت  اـهتکرح و  هک  تسا  هدـیدپ  ره  تشرـسو 
رد ار  تعیبط  يوپاکت  لاـح ، دور . یم  شیپ  هب  ساـسا  نیمه  رب  ملاـع  لـماکتو  دریگ  یم  تروص  ینورد  داـضت  کـیرحت  هب  اـهنآ  دـشر 

: ام یسررب  جیاتن  کنیا  دشاب . یم  اجرب  اپ  حیحص و  هزادنا  هچ  ات  لگه  ثلثم  هک  مینیبب  ات  میهد  یم  رارق  یـسررب  دروم  نوگانوگ  لحارم 
تسا رثؤم  یجراخ  لماع  زاب ، ياهمتسیس  رد  . 1

مزال و يژرنا  دوخ  دشر  ياربو  دـنلدابت  طابترا و  لاحرد  دوخ  زا  جراخ  اب  هتـسویپ  هک  دـنیوگ  اه  هدـیدپ  زا  هتـسد  نآ  هب  زاب  ياهمتـسیس 
میناد یم  یگمه  یناسنا . یناویح و  یتابن ، ياه  هتخای  دننام  دنیامن ، یم  عفد  ار  دیاز  رضم و  داوم  هدرک و  بذج  جراخ  زا  ار  ییاذغ  داوم 
متسیس نیا  رد  دنیامن . یم  لثم  دیلوت  هدش و  میسقت  دوخ ، دشر  یط  ردو  دننک  یم  ومنو  دشر  جراخ  زا  کمک  ذخا  اب  روبزم ، ياه  هتخای 

بنج ددرگ ، یم  همیمـض  یجراـخ  لـماوع  هب  هتخاـی ، ینورد  دادعتـسا  یتـقو  هکلب  تسین ، ینورد  داـضت  لـماکت  كرحم  تادوجوم ، زا 
بنج دقاف  جراخ ، زا  نآ  هیذغت  مدع  متسیس و  ندوب  هتسب  تلع  هب  هتسب ، ياهمتسیس  رد  دیآ . یم  دیدپ  نآ  رد  یتکرحو  تایح  شوجو و 

مظن و رثؤم و  يژرنا  مادـهنا  طاـطحنا و  لزنت و  اـب  هارمه  دـهد ، خر  اـهنآ  رد  یلوحت  مه  رگا  و  دنـشاب ، یم  لـماکت  تکرح و  شوجو و 
هجیتن رد  اهنآ و  رثا  زا  یتمـسق  ندش  فرـصم  هیام  اهنآ  لد  رد  لوحت  عون  ره  تارایـس ،  رگید  دیـشروخ و  ًالثم  دوب . دـهاوخ  تالیکـشت 

اه ، هدیدپ  زا  مسق  نیا  رد  تسا . اهنآ  تالیکشت  ندروخ  مه  هب  تلوهک و  شیازفا  ببس 
هحفص  149 ------------------ 

تسا رثؤم  یجراخ  لماع  ، زین یکیزیف  يوپاکت  رد  . 2 مینک . وگتفگ  نآ  هشیر  هرابرد  ات  تسین  راک  رد  یلماکتو  تکرح 
. دشاب نورد  رد  يداضت  هکنیا  نودـب  تسا ، داوم  يور  یجراخ  ياهیژرنا  ریثأت  لوصحم  لوحت ، عون  ره  یکیناکمو ، یکیزیف  تایلمع  رد 

هجیتـن رد  و  دوـش ، یم  بآ  طـیحم  دراو  جراـخ  زا  ترارح  ندرب  ـالاب  يارب  مزــال  يژرنا  هـک  تـسین  نـیا  زج  بآ  ریخبت  مزیناــکم  ًــالثم 
اب زج  نهآ  دـننام  یمـسج  ندـش  طسبنم  مرگ و  نینچمه  دور . یم  الاب  فرظ  زا  راخب  تروص  هب  هدـش  ادـج  رگیدـمه  زا  بآ  ياهلوکلم 
زا ار  ترارح  روبزم  مسج  ياهلوکلم  هک  تسین  نیا  زج  نآ ، بوذ  مسج و  کی  ندـش  مرگ  دریذـپ . یمن  تروص  یجراخ  لماع  تلاخد 
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هدوزفا مسج  مجح  رب  هجیتن  رد  دنیآ و  یمرد  شوجو  بنج  تلاح  هب  مسج  ياهمتا  ترارح ، بذـج  هیاس  رد  دـننک و  یم  بذـج  جراخ 
دریگ  یم  تروص  بیکرت  هیزجت و  قیرط  زا  رگیدکی ، هب  رصانع  لیدبت  . 3 دریگ . یم  دوخ  هب  نابوذ  ایو  طاسبنا  تلاح  مسج ، هدش و 
هیزجت قیرط  زا  تالدـبت  عون  نیا  هکلب  دریگ ، یمن  تروص  ینورد  داضت  قیرط  زا  رگیدـکی  هب  رـصانع  لیدـبت  لگه ، هشیدـنا  فـالخ  رب 

هیام نورد  زا  يداضت  هکنآ  نودـب  دوش ، یم  ماجنا  رگید  نوتورپ  نورتکلا و  دـنچ  اب  نآ  بیکرت  اـی  نوتورپ و  نورتکلا و  دـنچ  زا  رـصنع 
نآ زا  ناگدنناوخ  مومع  هکنیا  يارب  مینک و  یم  رکذ  ار  تالیدـبت  نآ  زا  دروم  ود  هنومن ، ناونع  هب  اجنیا ، رد  ددرگ . اهینوگرگد  عون  نیا 

ياراد 88 هک  دراد  دوجو  مویدار »  » رصنع مان  هب  يرصنع  . 1 مییوج . یم  يرود  یملع  ياهلومرف  تاحالطصا و  ندروآ  زا  دنوش  دنم  هرهب 
نورتکلا و 88 

هحفص  150 ------------------ 
مویدار رصنع  دریگ . ماجنا  ریز  تایلمع  یتسیاب  دوش ، لیدبت  نودنار »  » مان هب  رگید  يرـصنع  هب  رـصنع  نیا  میهاوخب  هاگره  تسا  نوتورپ 

نورتـکلا و 86 ياراد 86  هک  نودـنار ، رـصنع  هب  تسا ) نوـتورپ  نورتـکلا و 2  ياراد 2  هک  مویله  رـصنع   ) اـفلآ هعـشا  نداد  تسد  زا  اـب 
رصنع مویدار ،»  » مان هب  يرصنع  زا  نوتورپ  نورتکلا و 2  شهاک 2  اب  اهنت  هک  دینک  یم  هظحالم  اجنیا  رد  دوش . یم  لیدـبت  تسا ، نوتورپ 
تسد هب  دیدج  يرصنع  رـصنع ، کی  هب  نوتورپ  نورتکلا و 2  ندوزفا 2  قیرط  زا  یهاـگ  . 2 دیآ . یم  تسد  هب  نودـنار »  » نوچ يرگید 

نورتکلا و 7 ياراد 7  هک   ) نژورتین رصنع  هب  تسا ) نوتورپ  نورتکلا و 2  ياراد 2  هک  مویله  رصنع  ) افلآ هعـشا  ندینابات  زا  ًالثم  دیآ ، یم 
اب ییایمیش  تالاعفناو  لعف  . 4 دیآ . یم  تسد  هب  تسه ) نوتورپ  نورتکلا و 9  ياراد 9  هک  روثولف ( مان  هب  يدیدج  رصنع  تسه ) نوتورپ 

دریگ یم  تروص  یجراخ  ملاع  تلاخد 
رد هکنیا  نودب  دنوش ، یم  رتدیدج  بیکرت  شیادیپ  هیام  هک  میروخ  یمرب  رصنع  دنچ  ای  ود  بیکرت  هب  هاگ  ییایمیش  تالاعفنا  لعف و  رد 

تلاخد رثا  رد  نژوردـیه »  » و نژیـسکا »  » بیکرتزا ًالثم  دـیآ . نوریب  داضتم  رما  ود  نورد  زا  يزتنـس »  » دـشاب و راک  رد  يداـضت  نیب ، نیا 
میظنت دننام  یصاخ  طیارش  تحت  میدس »  » و رلک »  » رصنع ود  بیکرت  زا  و  بآ ، مان  هب  یبیکرت  ترارح  هجرد  راشف و  دننام  یجراخ  لماع 
دراوم هنوگ  نیا  رد  دـشاب . يربخ  اجنیا  رد  داضت  هلئـسم  زا  هکنآ  نودـب  دـیآ ، یم  دوجو  هب  کمن »  » مان هب  یبیکرت  راشف  ترارح و  هجرد 

دروخب ! مشچ  هب  يزیچ  لگه  ثلثم  زا  هکنآ  نودب  دریذپ  یم  تروص  بیکرت 
تسا رثؤم  یجراخ  لماع  یگدنز ، تایح و  ورملق  رد  هحفص 5 .  151 ------------------ 

، دنک هولج  لگه  هیرظن  تحـص  دیؤم  ثلثم  نیا  اسب  هچو  میراد  گرمو » دشر  تدالو ،  » مان هب  یثلثم  یگدنز  ورملق  رد  هک  تسا  تسرد 
هب لووا »  » مان هب  زت  کی  نورد  زا  زگره  لثم  دـیلوت  اریز  دـنک ، یم  لطاب  ار  لگه  هیرظن  تدـالو ، هلئـسم  دوخ  لـیلحت  هیزجت و  اـهنت  یلو 

تسخن زت »  » هکنیا هن  دبای ، ققحت  لثم  دیلوت  ماجنارسو  دوش  همیمـض  نآ  هب  مرپسا »  » مان هب  يرگید  زت  اجنیا  رد  دیاب  هکلب  دیآ ، یمن  دوجو 
هکلب تسین ، داضت  عزانت و  قیرط  زا  زین ، هدامو  رن  ءزج  ود  ینعی  زت  ود  بیکرت  یهگناو  دور . شیپ  يا  هیاپ  کت  يریجنز  دیلوت  تروص  هب 
لماوع ریثأت  نوماریپ  مهدـفه ، لصف  رد  دروآ . یم  دوجو  هب  هزاـت  یبیکرت  دـنک و  یم  لـصو  مه  هب  ار  اـهنآ  هک  تسا  یماـیتلا  بذاـجت و 

تاداریا و یقاـب  رکذ  میـشاب ، هدرک  هاـتوک  اـج  نیا  رد  ار  ثحب  نـماد  هـکنآ  يارب  درک و  میهاوـخ  ثـحب  اـه  هدـیدپ  قـقحت  رد  یجراـخ 
هحفص  152 میراذگ . یم  او  لصف  نآ  هب  تعیبط ، يوپاکت  نییبت  رد  ار  لگه  ثلثم  ياهییاسران 

لگه ثلثم  هعماج و  درف و  يوپاکت  مهدراهچ : لصف 

لگه ثلثم  و  هعماج ، درف و  يوپاکت 
زگره هزورما  هک  تخاس  یشالتم  ار  نآ  دروآ و  دراو  لگه  زت »  » رب يا  هدننکـش  تبرـض  نانچنآ  یملعو  یفـسلف  ياهداقتنا  نامز ، رورمب 
لـصف رد  ام  هک  تسا  نآ  زا  شیب  هیرظن  نیا  داقتنا  ضقن و  دراوم  درک . دامتعا  یملع  اـی  یفـسلف  هیرظن  کـی  تروص  هب  نآ  هب  ناوت  یمن 
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کیتکلاید داضت  هب  تسیسکرام ، ای  تسیلگه  درف  کی  هک ، دهد  یمن  هزاجا  رگید  هدنیآ ) و   ) هتشذگ ياهثحب  میتخاس . سکعنم  هتـشذگ 
هدیـسر نآ  تقو  نونکا  تفرگ . راک  هب  ار  نآ  ناوت  یم  یعامتجا  یملع و  یفـسلف و  لکـشم  ره  لـح  يارب  هک  درگنب  ینوسفا  تروص  هب 

لـصا کی  رظن  هطقن  زا  کیتکلاید ، داضت  هب  لگه  رگا  میهد . رارق  یـسررب  دروم  یعاـمتجا  يدرف و  لـماکت  رظن  زا  ار  زت »  » نیا هک  تسا 
هتشادن و یعامتجا  لیاسم  ریسفت  زج  یفده  بتکم  نیا  هکلب  دریگب . یعامتجا  جیاتن  نآ  زا  دهاوخ  یم  مسیسکرام  تسیرگن ، یم  یفـسلف 

میهاوخ تباث  ینشورهب  لصف  نیا  رد  تسین . يزیچ  دراد ، رارق  یعامتجا  ياه  هشیدنا  هتـشر  کی  مادختـسا  رد  هک  يرازبا  زج  نآ  هفـسلف 
نییبت  رد  لگه  ثلثم  هک  درک ،

هحفص  153 ------------------ 
ییاهناسون هب  دوخ  يدرف  لماکت  رد  ناسنا  هاگ  چیه  تسین و  رادروخرب  مزال  ییاراک  زا  ناسنا ، رادناجو و  هایگ  زا  معا  یقیقح  ياهدحاو 

راکددـم راـی و  یمدآ  نورد  رد  داـضتم  ياـهورین  يو ، رادـنپ  فـالخ  ربو  ددرگ ، یمن  راـچد  تـسا ، نآ  یعدــم  لـگه  هـک  عوـن  نآ  زا 
ییاه ناسون  رگیدکی  اب  اههورگ  ای  دارفا  داضت  دـنچ  ره  زین  یناسنا  هعماج  دـننام  يرابتعا  ياهدـحاو  رد  مه . هدـننک  یفن  هن  دـنرگیدکی ،
تسا یجراخ  لماوع  هتسد  کی  زا  یشان  اهنآ  زا  رگید  یمین  و  زئارغ )  ) ینورد لماوع  لولعم  اه  ناسون  نیا  زا  یمین  یلو  دنک ، یم  داجیا 

درف لماکت  باب  رد  لگه  هیرظن  دقن  . 1 بلطم : حیضوت  کنیا  دراد . يراگزاسان  یهورگ  ای  يدرف  زیارغ  اب  هک 
دحاو نوچمه  یقیقح  دـحاو  يدادرارق . يراـبتعا و  تدـحوو  یعقاو ، یقیقح و  تدـحو  تسا : عوـنود  رب  تدـحو  هک  میناد  یم  یگمه 
دارفا زا  يدرف  ره  اریز  تسا ، اهنآ  شنیرفآ  تقلخ و  هب  طوبرم  اهنآ  یگناـگی  رد  تدـحو  هک  تسا  ناـسنا  دـحاوو  ناویح ، دـحاو  هاـیگ ،

. تسا يرابتعا  يدادرارق و  يرما  هعماج ، اب  هداوناـخ  ندوب  یکیو  تدـحو  هک  یلاـح  رد  تسا ، يدـحاو  دوجوم  ناـسنا ، ناویحو و  هاـیگ 
هب ار  يدرف  رهو  مینک  یم  باسح  يدـحاو  دوجوم  ار  يریثک  دارفا  تقیقح ، رد  نوگانوگ ، لـیالد  هب  هک  میتسه  اـم  نیا  تقیقح ، رد  هچ ،

، هایگ دـحاو  دـننام   ) یقیقح ياهدـحاو  رد  لگه  ثلثم  میروآ . یم  باسح  هب  لک ، کی  يازجا  زا  یئزج  ای  و  اـضعا ، زا  يوضع  تروص 
دوخ لماکت  ریـسم  رد  هک  ناویح ، ایو  ناسنا  دارفا  زا  يدرف  چیه  اریز  تسین ، يراج  دنـشاب  بکرم  دـنچ  ره  ناسنا ) دـحاو  ناویح ، دـحاو 

تابثا  هب  ار  وا  هک  يداضتم  ياهورینوا  نورد  رد  زگرهو  دوش ، یمن  راچد  ییاهناسون  نینچ  هب  دراد ، یمرب  ماگ  تباث  تنس  کی  قباطم 
هحفص  154 ------------------ 

يا هنوگ  هب  دنیوا ، لماکت  هیام  رگیدکی و  لمکم  وا  نورد  رد  داضتم  ياهورین  هکلب  درادن ، دوجو  دـنک  راداو  بیکرت  هب  سپـس  یفن و  و 
یناسفنو ینالقع  ياوق  ام ، نورد  رد  هک  میناد  یم  همه  دش . یم  هتسب  شیور  رب  لماکت  هار  دوبن ، رادروخرب  يداضت  نینچ  زا  يو  رگا  هک 

هب ورین  ود  نیا  دـیاب  هکلب  ، دـشاب از  لماکت  زاـس و  ناـسنا  دـناوت  یمن  یناـسفن  ياوق  نودـب  ینـالقع  ياوق  هاـگچیه  تسا و  هتخیمآ  مه  هب 
زا یبیکرت  سپـس  دنک و  دوبانو  یفن  ار  يرگید  یکی  هکنیا  هن  دنزیخ ، اپ  هب  وا ، لماکت  يزاس  هنیمز  تهج  رد  دنباتـشب و  رگیدکی  لیمکت 

ربارب رد  ار  دوخ  تیدوجوم  دـنک و  ظفح  ار  دوخ  لسن  دـناوت  یمن  بضغو ، توهـش  زا  هتـساریپ  ناسنا  لـثملا ، یف  دـیآ ! دوجو  هب  ود  نآ 
بیرخت زج  هک  دیآ  یمرد  يا  هدنرد  ناویح  تروص  هب  زین  تیناحورو  تیونعم  زا  يراع  ناسنا  هکنانچ  دـشخب . تنایـص  هدـنرد ، نمـشد 
شینالقع ياوق  اب  يو  یناسفن  ياوق  هک  تسا  نآ  ورگ  رد  ناسنا  تیعماـج  لاـمک و  تهج ، نیا  زا  دـهد . یمن  ماـجنا  يراـک  يرگناریوو 

هاگنآ دـنک ، یفن  ار  یلوا  یمود  ماجنارـسو  دـنزیخرب  هزرابم  هب  مه  اب  هکنیا  هن  دـنناسرب ، لامک  ّدـح  هب  ار  وا  اـت  دـنهد  مه  تسد  هب  تسد 
یب ات  ریسم  نیا  دنک و  یط  ار  یلبق  هدیدپ  هار  هدیدپ ، نآ  دوخ  سپـس  دیآ ، دوجو  هب  تسا ، هدش  لح  داضت  نآ  رد  هک  بکرم ، يا  هدیدپ 

زا داضت ، ضورع  زا  رظن  عطق  هک  تسا  هعماج  زا  یهورگ  دننام  ییاهدـحاو  نآ  هب  رظان  لگه »  » ثلثم مییوگب : رتنـشور  دور ! شیپ  تیاهن 
یلقتسم تیصخش  داضتم ، ياهورین  نودب  ناویح ، ای  ناسنا و  دارفا  زا  يدحاو  ره  هک  یلاح  رد  تسا ، رادروخرب  یماتو  لقتسم  تیـصخش 

دنشاب . یم  وا  تیناسنا  هدننک  لیمکت  وا و  تیعقاوو  تیصخش  زا  یئزج  داضتم ، ياوق  نیا  زا  کی  ره  هکلب  درادن ،
هحفص  155 ------------------ 
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يا هدودحم  رد  يا  هدیدپ  ره  یسررب  هعلاطم و  تسا و  ناسنا  درف  کی  یقیقح ، تیصخش  هدنهد  لیکـشت  داضتم ، ياوق  رگید ، ترابع  هب 
. تسا وا  تیعقاو  زا  یـشخب  یـسررب  هکلب  تسین ، وا  تیـصخش  ماـمت  هعلاـطم  بساـنتم ، ياوق  بوـچ  راـهچ  رد  طـقف  داـضت و  زا  هتـساریپ 

مان هب  يا  هرفـس  نآ  ربارب  رد  درک و  باسح  نآ  يور  ناوتب  هک  درادـن  لماک  تیعقاوو  تیـصخش  داضتم ، ياوق  ياهنم  يدرف  ره  نیارباـنب 
هعماج يوپاکت  باب  رد  لگه  هیرظن  دقن  . 2 درتسگ . زتنس »  » و زت » یتنآ  «، » زت »

، هعماج تدحو  هک  تسین  یکـش  تسا . هعماج ) دننام   ) يرابتعا ياهدـحاو  هب  طوبرم  تفگ  دـیاب  دـشاب ، هتـشاد  یتیعقاو  لگه  ثلثم  رگا 
ریذـپ راکنا  هتبلا  لدـبت  لوحت و  رد  داضت  شقن  يرابتعا ، دـحاو  نینچ  رد  یعقاوو . یقیقح  هن  تسا ، يدادرارق  يراـبتعا و  تدـحو  کـی 

اه هزراـبم  هشیر  نآ : ناـیب  کـنیا  تسا . هدـش  نآ  یعدـم  لـگه »  » هک تسا  يا  هنوگ  هب  هن  نآ  درکلمع  هوحن  لاـح ، نیع  رد  اـّما  تسین ،
اهدربنو

تردق و  یتسرپ ، توهش  یهاوخدوخ ، یبلط ، هاج  ییوجدوس ، نوچ  یناویحو  تسپ  ياه  هزیگنا  هب  یطارفا ، رگنایغط و  ياههورگ  دارفا و 
هعماج دـساف  رامیب  ياضعا  نانآ  دـنوش . یم  هعماج  ودوخ  طوقـس  بجوم  و  دـنزاس ، یم  دوبان  ار  شیوخ  ینالقع  تـالیامت  ماـمت  یبلط ،

دنوش . يزاسکاپ  هعماج  زا  موزل  تروص  رد  هتفرگ و  رارق  هجلاعم  تحت  ، عامتجا تمالس  يارب  یتسیاب ، هک  دنتسه  يرشب 
هحفص  156 ------------------ 

اب نانآ ، ندیـشک  یگدرب  هب  نارگید و  راک  لصاح  زا  یـشک  هرهب  يارب  شیوخ ، تیمکاحو  هطلـس  طسب  يارب  خـیرات  لوط  رد  هورگ  نیا 
یم هک  اجنآ  ات  دـنور و  یم  شیپ  داسف ، ملظ و  هقرفت ، داجیا  ریدـخت ، غورد ، هلیح ، روز ، اب  هار  نیا  رد  دـنوش و  یم  نادـیم  دراو  اوق  مامت 

رد مزال  یهاگآ  نادقف  مدرم و  گنهرف  رکف و  حطـس  ندوب  نییاپو  طیحم  طیارـش  دـنزاس . یم  مکحم  ار  دوخ  تموکح  ياه  هیاپ  دـنناوت 
یلصا كرحم  هک  ار ، دوخ  یناسفن  یناویح و  زیارغ  نآ  هجیتن  رد  و  دزاس ، یم  مهارف  هورگ  نیا  تیمکاح  رارقتسا  يارب  ار  هنیمز  اه ، هدوت 

نادسفمو نایوگ  روز  وحم  يارب  دنزیخ و  یم  اپ  هب  یناسک  هورگ ، نیا  ربارب  رد  ًالباقتم ، دزاس . یم  عابـشا  تسا ، اهیدیلپ  هنوگ  نیا  هب  اهنآ 
.1 دننک : یم  تکرح  كرحم  ود  نامرآ و  ود  اب  ًابلاغ  دـنهن ، یم  شیپ  ماگ  نارگمتـس  ندـیبوک  يارب  هک  یناسک  دـنیآ . یم  درگ  مه  رود 

قوقح زا  ناشکتمحز  نارگراـک و  تیمورحم  هک  تسین  یکـش  هدـشن . عابـشا  یناـسفن  زیارغ  رگید  اهیگنـسرگ و  اـهیماکان ، اـهتیمورحم ،
« فرتم  » یهورگ ای  درف  هک  دنیبب  دناوت  یمن  يدرف  چیه  تسا  نادسفم  نافرتم و  اب  نانآ  راکیپ  رد  خیرات  كرحم  لماوع  زا  یکی  شیوخ ،
، یناسنا رترب  زیارغ  یلاع و  ياـهداهن  . 2 درب . یم  رـس  هب  لماک  تیمورحم  اب  يو  دوخ  و  دـنراد ، زیچ  همه  هتـسشن و  یعیبط  بهاوم  رـس  رب 

هورگ شوداشود  ار  یلاع  ياهداهن  نیا  ناگدـنراد  هک  یناسنا ، یلاع  ياه  هقیاس  رگید  یهاوختلادـع و  یتسرپ ، قح  یتسودـناسنا ، دـننام 
رب  خیرات  مد  هدیپس  زا  فلتخم ، تایرظن  اهنامرآ و  نتشاد  اب  هورگ  ود  نیا  دزاس . یم  جیسب  ناربکتسم  دض  رب  تسخن ،

هحفص  157 ------------------ 
ياهیریگ عضوم  ساسا  اهیریگرد و  اهدربن و  نیا  هشیر  یلو  دراد ، همادا  نانچمه  دربن  نیا  و  دنا ، هدرک  دربن  ناربکتـسمو  نارگمتـس  دـض 

یهورگ ای  هقبط  دربن  هک  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم  نایب  نیا  زا  تساهناسنا . دوجو  رد  هتفهن  زیارغ  نامه  رگمتـس ، ياهورگ  اـب  هورگ  ود  نیا 
اهداهن کیرحت  يرادیب و  ببس  عماوج  داضت  یتاقبط و  فالتخا  هکلب  تسین ، یتاقبط  فالتخا  لولعم  رگید ، هقبط  هورگ و  دض  رب  صاخ 
هزرابمو دربن  بجومو  دزیگنا  یمرب  داسف  نایغط و  جوم  ربارب  رد  ار  بضغ  مشخ و  زا  یجوم  اهداهن ، نیا  کیرحت  هدش و  ینورد  زیارغ  و 

مامت دـشوک  یم  یناویح ، زیارغ  رگید  کمک  هب  يزودـنا ، تورث  یبلط و  هاج  هقئاس  هب  رگرامثتـسا  هورگ  دـنوش . یم  تاقبط  اـههورگ و 
زیارغ عابشا  يارب  زین  هار  نیا  رد  دهد و  صاصتخا  دوخ  هتـسد  راد و  دوخ و  هب  ار  یـسایس  یعامتجا و  بصانم  و  يدام ، یعیبط و  بهاوم 

رـصانع هجیتن  ردو  هدوبن  شنکاو  نودب  يا  هعماج  چیه  رد  شنک  لعف و  نیا  ًاعبط  دنک ، یمن  راذگورف  زیچ  چـیه  زا  شیوخ ، نییاپو  تسپ 
هب يرگـشاخرپ  دـننک و  یمن  لمحت  ار  عضو  نیا  تسرپ  قحو  تسود  عون  دارفا  ای  دـنا ، هدـش  هدیـشک  یگدرب  هب  هک  مورحمو  شکتمحز 
هب نامز و  رورم  هب  و  دـتفا ، یم  هار  هب  هدـنکارپو  یعـضوم  ياهدربن  ای  یتاغیلبت و  درـس و  گـنجو  ددرگ  یم  زاـغآ  مارآ  یجیردـت و  روط 
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رگید راب  تلم ، راوخنوخ  نمـشد  هک  ددرگ  یم  ببـس  شنکاو  نیا  ددرگ . یم  رتدنت  رتدـیدش و  هزرابم  گنهآ  اهیهاگآ ، شیازفا  تبـسن 
، هنادرمناوجان ياهرورت  یعونـصم ، تارهاظت  تاغیلبت و  ریظن  نوگانوگ  ياهگنرینو  اـه  هلیح  زا  هدافتـسا  اـبو  دـهد  جرخ  هب  لـمع  تدـش 

دنارب و  بقع  ار  هتساخ  اپ  هب  هورگ  هک  دنک  ششوک  ناقفخو ، ریدخت  لیاسو  رگید  زرابم و  ياهتیصخش  ندرک  مهتم 
هحفص  158 ------------------ 

نامز رورم  هب  هدوب و  تقوم  شنک ، لعف و  نیا  یباعرا  يریدخت و  رثا  اما  دـنادرگزاب . هدزمتـسو  هایـس  هعماج  هب  تقوم  روط  هب  ار  شمارآ 
هب یگناـخ  درـس و  ياهحالـس  اـی  نادـند  گـنچ و  هدرک و  هرگ  ياهتـشم  اـب  هدیدمتـس  هقبط  رگید  راـب  هجیتن  رد  و  دوش ، یم  گـنر  مک 
زا اه  هنحص  نیا  ددرگ . یم  لمحتم  ار  یتاعیاض  ًالباقتم  دنک و  یم  دراو  نمشد  رب  ار  یتافلت  دنک . یم  زاغآ  ار  موجه  هلمح و  هتـساخاپ و 
رد لطاب  هورگ  ایو  ددرگ  یم  رجنم  لطاب  رب  قح  يزوریپ  هب  ای  ماجنارـس  هکنیا  اـت  دـنک  یم  ادـیپ  همادا  شنکاو  شنک و  تروص  هب  نیفرط 

هعماج رد  ییانبریز  نینچ  اب  ناوت  یم  ار  لگه  زت » یتنآ  و« زت »  » هلئسم دریگ . یم  شیپ  رد  ار  یناسنا  هارو  دنک  یم  رظن  دیدجت  دوخ  همانرب 
هب ماجنارـس  دراذگ و  یم  هعماج  حالـصا  رد  یبولطم  تارثا  ررکمو  ددعتم  ياه  شنکاو  شنک و  تروص  هب  هک  درک  ریوصت  داضتم  ياه 

دماجنا . یم  زواجتم  رگ و  طارفا  هورگ  حالصا  ایو  قح  يایحا  لطاب و  وحم 
هحفص  159 ------------------ 

لگه اب  سکرام  کیتکلاید  توافت  مهدزناپ : لصف 

؟ دراد توافت  لگه  کیتکلاید  اب  سکرام  کیتکلاید  ایآ 
اریز تسا ، هداد  ماجنا  یتافرصت  لگه  کیتکلاید  رد  سکرام  هک  تسا  یعدم  دنز ، یم  مد  يزادرپون  راکتبا و  زا  هتسویپ  هک  مسیسکرام 

، دناد یم  نآ  تایلجت  زا  یکی  ار  هدام  و  تسا ، دـقتعم  تعیبط  ياروام  و  ادـخ )  ) قلطم لاثم  هب  و  یتسیلآ ، هدـیا  هفـسلف  کی  لگه  هفـسلف 
لگه کیتکلاید  دـیوگ : یم  سلگنا  هنیمز  نیا  رد  دـناد . یم  هداـم  نآ  زا  ار  تلاـصا  هک  تسا  يداـم  هفـسلف  کـی  سکراـم  هفـسلف  یلو 

یکیتکلاید لوحت  لگه ، هدیقع  هب  دیوگ : یم  هیکلوف  لپ  ( 1) داد رارق  نآ  ياپ  يور  رب  ار  نآ  یتسیاب  راـچانب  و  دوب ، یطورخم ) نوچمه  )
هب سکع  رب  یلو  تسا  هدرک  تیارـس  جراخ  يایند  هب  هک  دـشاب  یم  قلطم  لاثم  زا  يا  هبنج  اهنت  میناوخ ، یم  يدام  ار  نآ  ام  هک  تیعقاو ،

هدنیامن هک  ددرگ  یم  یتقوم  ياهبیکرت  هب  یهتنم  هک  یفن ، قیدصت و  لحارم  دراد و  دوجو  حور  زا  لقتـسم  يدام  ناهج  سکرام ، هدیقع 
( 2 .) دریگ یم  تروص  دوخ  هب  دوخ  هدام  رد  تسا ، دوجو  ملاع  لوحت  فلتخم  لحارم 

------------------
هیکلوف . لپ  هلاسر ، همجرت   . 2 ص 137 . هفسلف ، یتامدقم  لوصا   . 1

هحفص  160 ------------------ 
هکلب دراد ، فالتخا  لگه  شور  اب  هیاپ  انبم و  ظاحل  زا  اهنت  هن  نم ، یکیتکلاـید  شور  دـیوگ : یم  هیامرـس »  » باـتک همدـقم  رد  سکراـم 

، نم هدیقع  هب  یلو  دشاب ، یم  هشیدنا  یجراخ  دومن  طقف  تیعقاو  تسا و  تیعقاو  قلاخ  هشیدـنا ، لگه  هدـیقع  هب  تسا . نآ  سکع  ًالماک 
لگه و کیتکلاید  نایم  اهنیـستکلاید  هک ، دوش  یم  هدافتـسا  قوف  تانایب  زا  دشاب . یم  ناسنا  ریمـض  رد  يدام  ناهج  ریبعت  هشیدـنا ، ناهج 

نآ سکرام  هکیلاح  رد  دناد ، یم  ادخ )  ) قلطم هدیا  لاثم و  زا  يوترپ  ار  هدام  ناهج  لگه  . 1 دنلئاق : هدمع  توافتود  سکرام  کیتکلاید 
سکرام هفـسلف  رد  هکیلاح  رد  دناد ، یم  اهتیعقاو  قلاخ  ار  هشیدنا  لگه  . 2 دناد . یمن  شیب  يا  هناسفا  ار  تقلخ  أدبم  هتشادنپ و  لیـصا  ار 

متـسیس ود  زا  ای  دروآ ، دوجو  هب  کیتکلاید  عون  ود  دـناوت  یم  اهتوافت  نیا  ایآ  یلو  تسا . نآ  شنکاوو  جراخ  نادرگرب  سکع  هشیدـنا ،
داضت درکلمع  تیعقاو  میشابن ، هچ  میشاب و  دقتعم  تعیبط  ياروام  ناهجو  قلطم  لاثم  هب  هچ  اریز  هن . ملسم  روط  هب  دنک ؟ شرازگ  یفـسلف 

جراخزا ینادرگرب  هشیدنا  هکنیا  هب  داقتعا  اب  یتسه ، ققحت و  رد  هشیدـنا  تلاصا  هب  داقتعا  هکنانچمه  تسا . ناسکی  هشیدـنا  تعیبط و  رد 
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لگه و کیتکلاید  اهنآ ، کیتکلاید  هن  تسا ، تواـفتم  سکراـم  هفـسلف  اـب  لـگه  هفـسلف  يرآ  تسین . رثؤم  کـیتکلاید  رهوج  رد  تسا ،
ندوب یعبت  ای  هدام  تلاصا  هیرظن  رما ، نیا  رد  و  تسین ، زتنس ، زت و  یتنآ  زت و  هیاپ  رب  تیعقاوو  نهذ  رد  ایـشا  تکرح  زج  يزیچ  سکرام ،

نیلاتسا راتفگ  هک  ددرگ  یم  نشور  نایب  نیا  زا  تسین . رثؤم  نادنچ  نآ ، ندوب  نادرگرب  ای  هشیدنا  تلاصا  زین  و  قلطم ، لاثم  هب  تبسن  نآ 
سکرام ، کیتکلاید  هرابرد 

هحفص  161 ------------------ 
. تسا لگه  کیتکلاید  نامه  ًانیع  سلگنا  سکرام و  کیتکلاید  هک  درک  روصت  دـیابن  دـیوگ : یم  هک  اجنآ  تسا ، تیعقاو  زا  رود  ًالماک 

کیتکلاید سپـسو  دنا  هتخادنا  رود  ار  نآ  یتسیلآ  هدیا  هتـسوپو  هتفرگ  ار  کیتکلاید  لوقعم  هتـسه  طقف  سلگنا  سکرام و  تقیقح ، رد 
نیا هداد  ماجنا  سکرام  هک  يراک  اهنت  اـم ، رظن  هب  ( 1 .) دنا هدروآرد  يزورما  یملع  تروص  هب  ار  نآ  دـنا و  هداد  هعـسوتو  طسب  رتشیب  ار 
ژرژ تسا . هدومن  ریـسفت  روبزم  هیاپ  هس  ساسا  رب  ار  هعماج  تالوحت  هدرک و  هدایپ  زین  رـشب  خیرات  نییبت  هزوح  رد  ار  کیتکلاید  هک  تسا 
دیوگ یم  هکنیا  اب  يو  تسا . هدراذگ  مامت  گنس  سکرام  کیتکلاید  زا  فیرعت  رد  سکرام  لگه و  ناونع  تحت  یثحب  نمض  رتسیلوپ ،

دـنک و یم  مهتم  یتسیلآ  هدـیا  هب  ار  لگه » » فصولا عم  یلو  مییوگ ، یم  نخـس  ناـهج  کـیتکلاید  تکرح  زا  لـگه  هیاـس  رد  زورما  اـم 
سکرام يروآون  هیاپ  ( 2 .) دنک یم  رارکت  میتشاد  هاگن  اپ  يور  ار  نآ  ام  دوب و  هداتسیا  رس  يور  لگه  کیتکلاید  هک  ار  سلگنا  نخس 

هک تسا  نیا  تقیقح  یلو  دنناد ، یم  رشب  لیجنا  نیرخآ  ار  سکرام  ياهیروئت  اهتسیسکرام  ددرگ . یبایزرا  دیاب  سکرام  يروآون  نازیم 
( 3 .) دوش یمن  هدهاشم  يروآون  نیرتکچوک  يو  یقطنم  رکفت  زرطو  یفسلف  لوصا  رد 

------------------
هیزجت و رد   . 3 . 137 ص 136 ـ هفسلف ، یتامدقم  لوصا   . 2 ص 6 . ط 1348 ، نیلاتـسا ، یخیرات ، مسیلایرتامو  کیتکلاید  مسیلایرتام   . 1

نیـشیپ هفـسالف  زا  ار  همه  هکلب  تسین ، لوصا  نیا  رکتبم  زگره  سکرام  هک  تفگ  میهاوخ  سکرام  هناگراهچ  ای  هناگ  هس  لوصا  لـیلحت 
تسا . هتفرگ 

هحفص  162 ------------------ 
زین دناد . یم  يواسم  هدام  اب  ار  یتسه  دوجو و  تهج ، نیا  زا  هتفرگ و  ارف  يدالیم  مهدجه  نرق  نادنمـشناد  زا  ار  يرگیدام  سکرام  اریز 

هب تسا . هدرک  ضرع  هفـسلف  رازاـب  هب  یقیفلت  هفـسلف  کـی  يرگیداـم ، هب  نآ  نتخیمآ  رد  اـبو  هدرک  ذـخا  لـگه  زا  ار  کـیتکلاید  قـطنم 
کیزیفاتم شور  هب  يرگیدام ، . 1 دریگب . ماجنا  دـناوت  یم  تروص  ود  هب  هک  تسا  يدام  ینیب  ناهج  عون  کی  مسیلایرتام  رگید ، تراـبع 

ار لگه  قطنم  هک  دوب  نیا  داد  ماجنا  سکرام  هک  يراک  داضت ، تدـحوو  کیتکلاید  لوصا  شور  هب  يرگیدام ، . 2 داضت ، فالتئا  مدعو 
نیع رد  تسا  نکمم  هکلب  دـشاب ، ارگیدام  هک  تسین  مزال  زگره  داضت  فـالتئا  هب  دـقتعم  درف  کـی  تخاـس . دراو  نرق 18  يرگیداـم  رد 

يروآون دوب . نینچ  لگه  هکنانچ  دنادب ، هدام  ياروام  ناهج  هب  هتـسباو  ار  هدام  ناهج  هدوب و  یهلا  درف  کی  کیتکلاید ، لوصا  نتفریذـپ 
هدرک و ریـسفت  يداصتقا  لماع  ساسا  رب  ار  خـیرات  لماکت  نآ ، ساسا  رب  هک  ددرگ  یم  هصالخ  وا  یخیرات  مسیلاـیرتام  رد  اـهنت  سکراـم 

سکرام تیدام  دـیوگ : یم  هیکلوف  لپ  تسا . هدـش  هراشا  زین  اهتـسیسکرام  زا  یخرب  مالک  رد  تقیقح ، نیا  هب  ار  رـشب  خـیرات  تـالوحت ،
. تسا یخیراـت  تیداـم  یعوـن  بیترت  نیا  هب  و  دریگ ، یم  دوـخ  هب  یفـسلف  هیرظن  تروـص  رتـمک  هتـشاد و  یخیراـت  حیـضوت  هبنج  رتـشیب 

یم تعیبط  ياروام  تمکح  هقالع  دروم  لئاسم  لح  رکف  هب  رتمک  هدوب و  یـسایس  یعاـمتجا و  لـئاسم  هعلاـطم  لوغـشم  هشیمه  سکراـم 
( 1 .) دنک لصاح  عالطا  تیرشب  لوحت  گرزب  نیناوق  زا  دهاوخ  یم  يو  دشاب .

------------------
هیکلوف . لپ  هلاسر  یسراف  همجرت   . 1

هحفص  163 ------------------ 
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سکرام هفسلف  رد  داضت  فارتعا  رب  تدحو  مهدزناش : لصف 

سکرام هفسلف  رد  داضت  فالتئاو  تدحو 
داضت و عامتجا  عانتما  هک  تخاس  مولعم  ینـشور  هب  درک و  انـشآ  یمالـسا  هفـسلف  رد  ضقانت  داضت و  لصا  اـب  ار  اـم  هتـشذگ ، ياهیـسررب 
. تسا هدرکن  داجیا  نآ  رد  یللخ  هنوگ  چـیه  ون ، ياه  هشیدـنا  بتاکم و  شیادـیپو  نامز  رورم  هک  تسا  یـساسا  لوصا  هلمج  زا  ضقاـنت 
ود نیا  هب  ار  ام  وا  هکلب  هدرک  فشک  ار  نآ  وطـسرا  هک  ینعم  نیا  هب  هن  دـشاب ، یم  وطـسرا  قطنم  راوتـسا  مکحم و  لوصا  زا  لصا  ود  نیا 

نیا یپ  رد  دنا . هداد  هجوت  نآ  هب  زین  يرگید  ياهتیـصخش  هفـسلف  خـیرات  رد  دـیاش  و  تسا ، هداد  هجوت  سوملمو  نشور  یهیدـب و  مکح 
هلوقم زا  ار  اهنآ  يو  هک  يدراوم  دـش  نشور  میتفگ و  نخـس  لگه »  » بتکم رد  مدـع  دوجو و  داـحتا  اـهداضت و  فـالتئا  نوماریپ  ثحب ،

. تسا هدش  هابتشا  راچد  دروم  نیا  رد  کیتکلاید ، ردپ  لگه ،»  » بانجو درادن  هتـشذگ  لصا  ود  هب  یطابترا  هتـشادنپ  مدع  دوجو و  داحتا 
يرثا هنوگچیه  تعیبط  يوپاکت  رد  هک  تشگ  مولعمو  میتخادرپ  هعماج  تعیبط و  يوپاکت  رد  یناـملآ  رکفتم  نیا  هیرظن  لـیلحت  هب  هاـگنآ 

درادن . لگه  هیرظن  هب  یطابترا  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  زین  هعماج  يوپاکت  هوحن  هکنانچ  تسین ، دوهشم  لگه  ثلثم  زا 
هحفص  164 ------------------ 

میهد و رارق  یـسررب  دروم  دـناد ، یم  لگه  کـیتکلاید  نمرخ  نیچ  هشوخ  ار  دوخ  هک  زین ، ار  سکراـم  هیرظن  هک  تسا  نآ  تقو  نونکا 
یفاک نیمه  مسیـسکرام  بتکم  رد  داضت  لصا  تیمها  رد  دنک . یم  ریـسفتو  هیجوت  هنوگچ  ار  داضت  تدـحو  ردـپ ، نآ  دـنزرف  هک  مینیبب 
هعماج نهذ و  هلمج  نم  تعیبط  ياه  هدیدپ  مامت  رد  هک  ییاهـشیارگ  نینچمه  و  هدیدپ ، ره  داضتم  يازجا  مهف  دیوگ : یم  نینل  هک  تسا 

تاذ دوخ  رد  اهداضت  یـسررب  زا  تسا  ترابع  یقیقح  کیتکلاید  دیوگ : یم  ومه  زین  ( 1 .) تسا کیتکلاید  رهوجو  حور  تسا ، دوجوم 
رد داضت  دوجو  تسا  مهم  هچنآ  یلو  دراد ، دوجو  هعماـج  رد  مه  نهذ و  رد  مه  تعیبط ، رد  مه  داـضت ، هک  تسا  یعدـم  نینل » ( » 2 .) ایشا
هب نهذ  رد  ار  دض  ود  نایم  عمج  یسک  نونکات  اریز  تسین  داضتم  ود  ندیـشیدنا  نهذ ، رد  داضت  دوجو  زا  دوصقم  تسا . هعماجو  تعیبط 

سکراـم کـیتکلاید  دـقن  هب  هکنآ  زا  شیپ  تسا . رکف  طـیحم  رد  دـض  زا  دـض  دـلوت  دوصقم  هکلب  تسا ، هدرکن  راـکنا  روـصت  تروـص 
زا سپ  هک  تسا  یفنو  تاـبثا  ناـمه  دـنز ، یم  مد  نآ  زا  لـگه  هک  يداـضت  هکنیا : نآ  و  میهد ، رکذـت  ار  يا  هتکن  تسا  مزـال  میزادرپب ،

نایب زتنـس »  » و زت » یتنآ  «، » زت  » ریباعت اب  ار  ینعم  نیا  يوو  دـننک ، یم  لـح  ار  داـضت  هدـش و  عمج  مه  اـب  موس  هلحرم  رد  هیلوا  شکمـشک 
تسا . هدرک 

------------------
مـسیلایرتام  . 2 مود . پاـچ  همدـقم  هیامرـس ، باـتک  رد  سکراـم  زا  لـقن  هب  ص 103 ، تروـفنک ، سیروـم  کـیتکلاید ، مسیلاـیرتام   . 1

ص 12 . نیلاتسا ، کیتکلاید ،
هحفص  165 ------------------ 

یم حرطم  صاخ  يا  هنوگ  هب  ار  نآ  یـسک  ره  هکنادـنچ  دراد ، ینـشور  ریغ  مهبم و  ًالماک  ینعم  سکرام ، هفـسلف  رد  داضت »  » هکیلاح رد 
. مینک ثحب  نآ  يور  هک  درادـن  ینـشورو  مظنم  مجـسنم و  ياـنعم  مسیـسکرام  رد  داـضت  هک  تسا  نآ  زا  یکاـح  دوخ  رما ، نیا  و  دـنک ،
رد بتکم  نیا  رد  داضت  حالطصا  هک  دوش  مولعم  هچ  مینک  یم  لقن  ار  اهتسیسکرام  بتک  زا  یتارابع  ، اعدا نیا  نتخاس  نشور  يارب  کنیا 

رگید دض  هب  دض  لیدبت  داضت : . 1 دور . یم  راک  هب  یفلتخم  میهافم 
: دوـش یم  لیدـبت  رگید  دـض  هب  يدـض  هک  تسا  نـیا  داـضت ، تدـحو  زا  دوـصقم  هـک  دـیآ  یمرب  سلگنا ، سکراـم ، راـکمه  راـتفگ  زا 
هب دنام و  یمن  یقاب  دوخ  لاح  هب  زیچ  چیه  دوش . یم  لیدبت  مه  هب  داضت  عقا  رد و  یلو  دـهد  یم  رارق  مه  يولج  ار  دـض  ود  نیـسیزیفاتم  »
رد فلتخم  ياهتیلعفو  اهتروص  هب  نامز  لوط  رد  يا  هدیدپ  ره  هک  دشاب  نیا  داضت  تدحو  زا  دوصقم  رگا  ( 1 «.) دیآ یم  رد  دض  تروص 
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هک تسین  یمهم  نخـس  نیا  تفگ  دیاب  تسا ) نیمه  سکرام  هفـسلف  رد  داضت  یناعم  زا  یکی  هک  میدش  روآدای  زین  هتـشذگ  رد  ) دیآ یم 
شیپو هدنرادزاب  ياهورین  دربن  داضت : . 2 دریذپ . یم  دراد و  لوبق  ار  نآ  تسا ، لماکت  هب  دقتعم  هک  یبتکم  ره  اریز  دوش ، ثحب  نآ  يور 

هدنرب
رد  هدش  دای  لکش  هب  ار  داضت  تدحو  مسیسکرام ، ياهنیسیروئت  زا  یکی 

------------------
ص 162 . هفسلف ، یتامدقم  لوصا   . 1

هحفص  166 ------------------ 
نیتسخن تلاح  هب  ار  هدـیدپ  دـهاوخ  یم  هک  ییورین  دنـشاب : یم  شالت  لاح  رد  ورین  ود  يا ، هدـیدپ  ره  رد  دـیوگ : یم  هدرک و  ینعم  الاب 

داضت تدـحو  نامه  ورینود ، نیا  شکمـشک  دربن و  درب . شیپ  ار  نآ  دـنز و  مه  هب  ار  دوجوم  عضو  دـهاوخ  یم  هک  ییورین  و  دراد ، هاگن 
و تسا ، یتایح  ياوق  تابثا  هب  لیامتم  هدوب ، تایح  یماحو  يواح  هک  دراد  دوجو  ییاهورین  یگدنز ، رد  دـسیون : یم  رتسیلوپ  ژرژ  تسا .
. تسا دوـجوم  داـضت  یفن ، تاـبثا و  نیمه  و  دراد ، دوـجو  یفن  هـب  لـیامتم  هـک  تـسا  دوـجوم  ییاوـق  هدـنز ، دـبلاک  رد  رگید ، يوـس  زا 
تسین و راگزاس  دوخ  اب  يزیچ  چیه  هک  تسا  نآ  لوحت  تلع  ؟ دهد یم  يور  لوحت  ارچ  دید  دیاب  کنیا  تسا . لوحت  هجوتم  کیتکلاید 

لوحت تسا . داضت  کیتکلاید  نیناوق  زا  یکی  دنداضتم ، رگیدکی  اب  اوق  نآ  نوچ  و  دراد ، رارق  شکمشک  نآ  نورد  رد  دوجوم  ياوق  نیب 
رد هک  دید  میهاوخ  میهد  رارق  هظحالم  دروم  تسا  غرم  ریز  هک  ار  یمخت  هاگره  تساهنآ  نورد  رد  دوجوم  داضت  زا  یـشان  روما  رییغت  و 
رد هک  دوش  یم  هدید  یبوخب  هجوج ، دـشر  نیح  رد  دـنک . یم  امن  وشن و  صوصخم  طیارـش  دـعاسم و  ياوه  رد  هک  تسا  يا  هفطن  مخت 

. دنک هجوج  هب  لیدبت  ار  مخت  تسا  لیام  يرگید  و  دراد ، هاگن  دوخ  تلاح  هب  ار  مخت  دـهاوخ  یم  یکی  : تسا دوجوم  هوق  ود  مخت  لخاد 
دنهاوخ یم  هک  ییاوق  دـنراد و  هاگن  لاح  نیمه  هب  ار  هجوج  دـنهاوخ  یم  هک  ییاوق  نایم  تسین . يراـگزاس  شیوخ  اـب  ار  مخت  نیارباـنب 

.1 دهد : یم  لیکـشت  زتیتنآ » و «  زت »  » ياهمان هب  ار  یفورعم  هلداعم  هاگنآ  دراد . دوجو  شکمـشکو  داضت  دـننک ، لیدـبت  غرم  هب  ار  هجوج 
دنک . ظفح  دوخ  تلاح  نامه  هب  ار  مخت  دهاوخ  یم  تسا  يا  هوقو  دراد  مان  زت »  » هک تابثا ،

هحفص  167 ------------------ 
یم تسا  غرم  مخت  هک  یتلاـح  ناـمه  رد  تروص  نیا  رد  دربب . ناـیم  زا  ار  تسخن  تلاـح  دـهاوخ  یم  دراد و  ماـن  زت » یتنآ   » هک یفن ، . 2
لوا تلاـح  یفن  نمـضتم  یـصاخ  طیارـش  رد  هک  دراد  دوجو  يا  هدـنز  دوجوم  مخت ، نورد  رد  اریز  تسین ، غرم  مخت  هک  مییوگب  میناوـت 
سپ دروآرد ، غرم  تروص  هب  ار  وا  دـنک و  یفن  ار  تسخن  تلاـح  دـهاوخ  یم  هک  تسا  اـمرفمکح  زین  هجوج  رد  بلطم ، نیا  نیع  تسا .

ای ددرگ  لاهن  دناوت  یم  هک  يا  هتـسه  رد  ار  نایب  نیا  دیناوت  یم  امـش  ( 1 .) تسین هجوج  تفگ  ناوت  یم  تسا  هجوج  هک  یلاح  ناـمه  رد 
ار ( 2) هناگجنپ یخیرات  تاماظنو  راودا  هعماج ، داضت  حیرـشت  رد  اهتـسیسکرام  دینک . حرطم  زین  دوش  هشوخ  دـناوت  یم  هک  یمدـنگ  هقاس 

یف دوش . یم  لیدبت  دوخ  ضیقن  هب  دیلوت  رازبا  تفرـشیپ  رثا  رد  هداد و  شرورپ  شیوخ  لد  رد  ار  دوخ  دض  مادک  ره  هک  دننک  یم  حرطم 
هب مسیلاتیپاک  ای  ددرگ ، یم  لیدبت  مسیلاتیپاک  هب  دهد  یم  خر  نآ  دـض  رب  دـیلوت  ياهورین  دـشر  زا  هک  يداضت  تلع  هب  مسیلادوئف  لثملا ،

نیا دوجو  دیاب  دش ، هتفگ  نونکا  هک  دشاب  نیمه  مسیـسکرام ، بتکم  رد  داضت  تدحو  زا  دو  (3) صقم رگا  دوش . یم  لیدبت  مسیلایسوس 
هک لاهن ، هتـسه  غرم و  مخت  هتـسوپ  یتح  تسین ، يربخ  هنوگچیه  هدـنرادزاب  يورین  زا  تعیبط  ناهج  رد  اریز  درک . راـکنا  ار  ورین  عون  ود 

اهنآ  ینورد  ياوق  ظفح  يارب  دندوجوم ، عضو  نابهگنو  ظفاح  دوش  یم  روصت 
------------------

نیا لیصفت   . 3 مسیلایـسوسو . مسیلاتیپاک  مسیلادوئف ، یگدرب ، هیلوا ، نومک   . 2 صیخلت . اب  ، 167 ص 165 ـ هفـسلف ، یتامدقم  لوصا   . 1
دمآ . دهاوخ  یخیرات  مسیلایرتام  ثحب  رد  تمسق 
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هحفص  168 ------------------ 
يارب ود  نآ  هک  دـهد  یم  یهاوگ  هرـسکی  غرم ، مخت  هتـسه و  عضو  دـنهد . قوس  لامک  يوس  هب  ار  هتـسه  ای  مخت  دـنهاوخ  یم  هک  تسا 
میتسه نآ  ناهاوخ  هدوب و  لدبتو  لوحت  تمدخ  رد  ام ، هک  دنیوگ  یم  لاح  نابز  اب  نآ ، تارذ  مامت  دنا و  هدـش  هدـیرفآ  لماکت  لوحت و 

فلتخم ياهورین  اهشیارگ و  دوجو  داضت : . 3 ( 1 .) مینک ادیپ  رتالاب  یتیلعفو  رتلماک  یتروص  رتدوز  هچره  هک 
ياه هدیدپ  رد  نوگانوگ  ياهشیارگ  دوجو  داضت ، تدحو  زا  نانآ  دوصقم  هک  دوش  یم  هدافتسا  یبوخب  اهتسیسکرام  بتک  زا  يرایسب  زا 

هتیـسیرتکلا اهنآ  رد  هک  ماسجا ، یکیرتکلا  صاوخ  . 1 دننام : تسا ، هدـش  هدـیرفآ  فلتخم  ياهـشیارگ  اب  يزیچ  ره  هکنیا  تسا و  یعیبط 
یم ًابلاغ  هنازور  تارواحم  رد  . 3 دراد ، دوجو  یلآ  تابیکرت  ندش  بارخ  ندش و  هتخاس  یلآ ، یگدنز  رد  . 2 دراد ، دوجو  یفنم  تبثم و 

، تنوشخ شمارآ و  لـثم  دـهد ، یم  ناـشن  دوخ  زا  يداـضتم  ياهـشیارگ  يو  اـی  دراد ، دوجو  داـضت  زا  یهوبنا  صخـش  نـالف  رد  مییوگ 
هزراــبم و تدــحو و  هـسورپ  ره  نورد  رد  دــیوگ : یم  تروـفنک  سیروـم  ( 2 .) یگتــشذگ دوـخ  زا  یهاوـخدوخ و  سرت ، تراـسج و 

یمن ادیپ  یجراخ  ای  یضرع  للع  هجیتن  رد  ًافرصو  تسا  اه  هسورپ  یتاذ  لباقتم  ياهـشیارگ  نیب  داضت  نیا  دراد  دوجو  داضتم  ياهـشیارگ 
ياهداضت  لح  دوش .

------------------
هب میدرک  حرطم   14 لوصف 11 ـ رد  ناشیا  زا  شیپ  هک  یتالاکـشا  ًاعبط  هدوب و  لگه  هیرظن  نامه  ینعم ، نیا  هب  داضت  تدـحو  ریـسفت   . 1

. 132 136 ـ ص 98 ـ تروفنک ، کیتکلاید ، مسیلایرتام   . 2 تسا . هجوتم  زین  لصا  نیمه 
هحفص  169 ------------------ 

ییاهورین رگا  دـیوگ : یم  زین  ( 1 .) تسا يرییغت  نینچ  كرحم  يورینو  هدـش  یفیک  رییغت  هب  رجنم  هعماـجو ، تعیبط  ياـه  هسورپ  رد  یتاذ 
شیارگ هعماج ، تکرح  رگا  .و  تسا یعقاو  داضت  کی  نیا  دـننک ، بیکرت  ار  هعفادو  هبذاج  ياهـشیارگ  دـننک  یم  راک  مسج  کی  رد  هک 

: دیوگ یم  زین  ( 2 .) تسا یعقاو  داضت  کی  زین  نیا  دـنک ، بیکرت  تالوصحم ، یـصوصخ  کلمت  ظفح  هب  شیارگ  اب  ار  یعاـمتجا  دـیلوت 
، دـنوش یم  هعلاطم  یمیـش  هلیـسو  هب  هک  اهمتا  ندـش  ادـج  نتـسویپ و  دـنوش ، یم  هعلاـطم  کـیزیف  طـسوت  هک  هعفاد  هبذاـج و  ياـهداضت 

نیلاتسا ( 3 .) تسا اهداضت  نیا  لح  دـنوش ، یم  هعلاطم  يژولویب  طسوت  هک  طیحم  اب  مسیناگرا  تبـسانمو  یگدـنز  ياـه  هسورپ  هرخـألابو 
اریز دنراد  ییاهداضت  زین  دوخ  لخاد  رد  تعیبط  ياه  هدیدپ  ایـشا و  هک  تسا  دـقتعم  کیزیفاتم  لوصا  فالخ  رب  کیتکلاید  دـیوگ : یم 

دنومن دشر و  لاح  رد  ای  هک  دنراد  يرصانع  اهنآ  همه  دنشاب ، یم  هدنیآ  کی  هتشذگ و  کی  یفنم ، بطق  تبثم و  بطق  کی  ياراد  اهنآ 
هکنآ دریم و  یم  هکنآ  نیب  هزرابم  ینعی  دـیدجو ، میدـق  نیب  هزرابم  ینعی : اهداضت ، نیا  هزرابم  دـنیامیپ . یم  ار  لاوز  يدوبان و  قیرط  ای  و 

هب هک  تسا  یمک  تارییغت  مخ  چیپ و  لماکت و  نایرج  یلخاد  تایوتحم  دنک ، یم  یقرت  هکنآ  دور و  یم  نایمزا  هکنآ  نیب  دیآ ، یم  ایندب 
دوش . یم  لیدبت  یفیک  تارییغت 

------------------
مـسیلایرتام  . 3 . 139 ص 136 ـ تروـفنک ، کـیتکلاید ، مسیلاــیرتام   . 2 . 132 136 ـ ص 98 ـ تروـفنک ، کـیتکلاید ، مسیلاــیرتام   . 1

. 139 ص 136 ـ تروفنک ، کیتکلاید ،
هحفص  170 ------------------ 

رب هکلب  هدوبن ، اـه  هدـیدپ  یگنهاـمه  هعـسوت و  لـماکت و  هجیتن  یلاـع  هب  تسپ  لـماکت  ناـیرج  هک  تسا  نآ  رب  کـیتکلاید  دـتم  ورنیا  زا 
هتفرگ رارق  اهداضت  نآ  ساسا  رب  هک  داضتم  تالیامت  نیب  هزرابم  کی  یط  رد  اه و  هدـیدپ  ایـشا و  یلخاد  ياـهداضت  زورب  رثا  رد  سکع ،

هستوئام ( 1 .) ایـشا تاذ  دوخ  رد  اهداضت  یـسررب  زا  تسا  تراـبع  یقیقح ، ینعم  هب  کـیتکلاید ، دـیوگ : یم  نینل  دریگ . یم  ماـجنا  تسا 
تایح دـجوم  تسا ، يا  هدـیدپ  ره  یتاذ  هک  دادـضا  هزرابم  رگیدـکی و  يور  رب  اه  هدـیدپ  ریثأت  دـسیون  یم  داضت »  » باتک رد  زین  کنوت 
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یمن تروص  ناهج  لماکت  دوبن ، داضت  رگا  درادن . دوجو  دشابن  داضت  نآ ، رد  هک  يزیچ  تساهنآ . لماکت  كرحمو  اه  هدیدپو  ایشا  مامت 
تکرح هدـیچیپ  لاکـشَا  ساـسا  یلوا ، قیرط  هبو  تسا ) یکیناـکم  تکرح  دوصقم ، ) تسا تکرح  هداـس  لاکـشَا  ساـسا  داـضت ، تفرگ .

یم هک  تسا  گنیرود » یتنآ   » باتک رد  سلگنا  هلمج  هب  رظاـن  قوف ، تراـبع  رد  وئاـم »  » نخـس تسایـشا .) یتاذ  تکرح  دوصقم ، ) تسا
یلاع لاکشا  یلوا  قیرط  هب  دشاب ، داضت  يوتحم  دوخ  لحم ، یکیناکم  هداس  رییغت  رگا  تسا ، داضت  کی  یکیناکم ، تکرح  دوخ  دسیون :

هب داضت  تدحو  هک ، تفگ  دیاب  نانخس  هنوگ  نیا  هب  خساپ  رد  ( 2 .) تسا داضت  يوتحم  شلماکت  یلآ و  تایح  ًاصوصخم  هدام و  تکرح 
حرطم زین  یمالـسا  هفـسلف  رد  ینعم  نیا  هب  داضت  تدحو  هکلب  دشاب ، هدش  نآ  یعدم  سکرام  هک  تسین  يا  هزات  نخـس  ًالـصا  ینعم  نیا 

میدش . روآدای  دروم  نیا  رد  ار  نانمؤم  ریما  نانخس  هتشذگ  رد  هدوب و 
------------------

ص 128 . مسیسکرام ، مسیلایرتام ،  . 2 ص 12و13 . نیلاتسا ، یخیرات ، کیتکلاید  مسیلایرتام   . 1
هحفص  171 ------------------ 

هب تعیبـط  هک  مینیب  یم  رگا  تسا و  هدـش  هدـیرفآ  فلتخم  ياـهورین  اـی  نوگاـنوگ  رـصانع  زا  ناـهج  هک  تسا  نآ  داـضت  عون  نیا  ینعم 
هدیـشخب صاخ  ییابیز  يراوتـسا و  ماود و  ناهج ، هب  دوخ ، بیکرت  قیرط  زا  دادضا  هک  تسا  تلع  نیا  هب  دنک  یم  هولج  عوبطم  یتروص 

تسا یفـسلف  داضت  هلئـسم  زا  ریغ  نیا  هدمآ و  تسد  هب  فلتخم  ياهورین  رـصانع و  راسکنا  رـسک و  تمیق  هب  بیکرت ، هنوگ  نیا  یلو  دنا ،
تاجن سکرام  هفـسلف  رد  داضت  تدـحو  ینعم  مهف  رد  ینادرگرـس  زا  ار  ناگدـنناوخ  هکنیا  يارب  دـنا . هدرمـش  عنتمم  لاحم و  ار  نآ  هک 
اهگنهآ نیرتهب  و  دننک ، یم  قفاوت  مه  اب  نیدض  مینک : یم  لقن  ار  تسیسکرام  ققحم  ناگدنسیون  زا  یکی  داضت  زا  یشخب  کنیا  میشخب 

هلیـسو هب  ار  یگنهامه  دراد و  تسود  ار  تاضقانت  تعیبط ، دـیآ . یم  دوجو  هب  هزراـبم  زا  زیچ  همه  دوش و  یم  تسرد  فلتخم  ناـحلا  زا 
دنک و یمن  عمج  مه  اب  ار  هباشم  سنجو  دنک  یم  عمج  هدام  سنج  اب  ار  رن  سنج  ًالثم  هباشم . تادوجوم  هلیسو  هب  هن  دنک ، یم  دیلوت  اهنآ 

دیلقت تعیبط  زا  دنک و  یم  لمع  روط  نیمه  زین  رنه  هباشم ، سنجود  هلیسو  هن  دریگ ، یم  تروص  فلاخم  سنجود  هلیـسو  هب  هیلوا  قفاوت 
یم لصاح  هیلوا  ریوصت  اب  تهباشم  بیترت  نیمه  هب  دنوش و  یم  بیکرت  مه  اب  زمرق  درز و  هایس و  دیفس و  ياهگنر  یشاقن  رد  دیامن . یم 

ات دـیآ  یم  دوجو  هب  فلتخم  ياه  همغن  دـنوش و  یم  بیکرت  مه  اب  هاتوک  تاوصا  دـنلب و  تاوصا  مب ، ياهادـص  مه  یقیـسوم  رد  ددرگ .
( 1 .) دوش دیلوت  دحاو  گنهآ  کی 

------------------
هیکلوف . لپ  هتشون  کیتکلاید ، هلاسر  همجرت   . 1

هحفص  172 ------------------ 

داضت تدحو  تالاکشا  میسکرام و  مهدفه : لصف 

داضت تدحو  تالاکشا  و  مسیسکرام ،
ره و  تسینود ، نآ  نایم  يرهوجو  نیداینب  یتوافت  هدوب و  لگه  کیتکلاید  نامه  سکرام » » کیتکلاید هک  درک  تباث  هتشذگ  ياهیسررب 

هتفر تسار  پچ و  هب  داضت » تدحو   » دافم میهفت  رد  هتفگن و  نخـس  نشور  نادنچ  داضت ، ینعم  نییبت  رد  مسیـسکرام  ياهنـسیروئت  دنچ 
ثلثم رب  هک  يا  هدننکـش  تابرـض  ًاعبط  دنراد . رظن  قافتا  رگیدـکی  اب  «، داضت تدـحو  » لصارد مسیـسکرامو  مسیلگه  ماجنارـس  یلو  دـنا ،

رد ار  لگه  ثیلثت  تالاکشا  زا  یخرب  هک  میداد  هدعو  مهدزیس  لصف  رد  دوب . دهاوخزین  سکرام  کیتکلاید  هجوتم  میتخاس ، دراو  لگه 
داحتا مکح  هب  یلو  ، تسا سکرام  بتکم  رد  داضت  تدحو  تالاکشا  رـضاح ، لصف  ناونع  دنچ  ره  دش و  میهاوخ  روآدای  مهدفه  لصف 

تالاکشا زا  یخرب  مه  نیا  امش و  نیا  کنیا  دوب . دهاوخ  دورولا  كرتشم  اهنآ ، رثکا  اب  تالاکـشا  یمامت  ًارهق  بتکم ، ود  ره  کیتکلاید 
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؟ دراد دوجو  ورین  ود  يا  هدیدپ  ره  رد  ایآ  . 1 تاداقتناو :
دراد : دوجو  ورین  ود  يا  هدیدپ  ره  رد  هک  تسا  یعدم  مسیسکرام 

هحفص  173 ------------------ 
هب ارنآ  ودـنک  یفن  ار  تابثا  نیا  دـهاوخ  یم  هک  يا  هوق  ب : تابثا ،»  » ای زت » : » دـنک ظـفح  ار  هتـسه  تروص  دـهاوخ  یم  هک  يا  هوق  فلا :
هب زگره  دنوش  یم  روآدای  لاثم  ناونع  هب  نانآ  هک  ییاه  هدیدپ  رد  ام  اریز  تسا ، هیاپ  یب  ینخـس  بلطم  نیا  یلو  دروآرد . رگید  يروص 

يارب اه  هدیدپ  نیا  هک  دـهد  یم  یهاوگ  غرم ، مخت  ای  رذـب  دوجوم  عضو  میروخ . یمنرب  دوجوم  عضو  هدـنرادهگن  تابثا و  مان  هب  یلماع 
يربخ شکمـشک  هعزانم و  زا  یعیبط ، تادوجوم  نیا  نورد  رد  رگید ، تراـبع  هب  اـقب  تاـبثا و  يارب  هن  دـنا ، هدـش  هدـیرفآ  ریغت  لدـبت و 
یلماع رگا  و  عازن ، شکمشک و  يایهم  هن  ، دنشاب یم  ینوگرگد  لاعفنا و  هدامآ  شیوخ  دوجو  تارذ  یمامت  اب  اه  هدیدپ  نیا  هکلب  تسین ،
نورد رد  هک  یلماکت  لوحت و  هوق  هک  تسا  نیا  يارب  هتسهو  غرم  مخت  هتـسوپ  یتح  تابثا . لماع  هن  تسا  یفن  لماع  دشاب  اهنآ  نورد  رد 

راذگتمدخ اهنآ  هتسوپ  تروص  نیا  رد  دندرگن . دوبانو  دنوشن  دساف  هتسه  هدنز  ياهلولـسو  مخت  هفطن  و  دورن ، نایم  زا  تسا  دوجوم  اهنآ 
ناوت یمن  دراد ، رارقیب  مارآان و  مان  هک  هدام ، ناهج  رد  ًالوصا  تکرحو . رییغت  عنامو  دوجوم  عضو  ظفاح  هن  تسا ، لـماکتو  لوحت  يورین 

ناکما تسخن  زور  زا  هکلب  دیامن ، تنایص  دنک و  ظفح  تسخن  تلاح  نامه  هب  ار  هدیدپ  دهاوخ  یم  هک  تسج  تابث  لماع  مان  هب  یلماع 
عضو هب  نیازا  شیب  دناوت  یمن  دنزن  نآ  رـس  يوتزین  يرگید  لماع  رگا  هک  تسا  هدش  يریگ  هزادنا  دودحم و  يدوجوم  ره  يرادیاپو  اقب 

دهد . همادا  دوخ 
(1) تفرگ هدیدان  ناوت  یمن  ار  یجراخ  لماوع  ریثأت  هحفص 2 .  174 ------------------ 

یعیبط و ياه  هدـیدپ  دـشر  رد  یجراخ  لماوع  ریثأت  هکنیا  اـیو  تسا ، یلخاد  ياـهورین  شکمـشکو  داـضت  لـماکت ، تکرح و  تلع  اـیآ 
، ایشا لماکت  یلـصا  تلع  دیوگ : یم  کنوت  هستوئام  تسین ؟ یلخاد  لماوع  ریثأت  نازیم  زا  رتمک  دشابن  رتدنمورینو  رت  يوق  رگا  یعامتجا ،

نورد رد  هک  تسا  ییاهداضت  نینچ  دوجو  تلع  هب  ایـشا  لماکت  تکرح و  تسا . یلخاد  ياهداضت  تلع  هب  نورد و  زا  هکلب  نورب ، زا  هن 
(2 .) دیآ یم  باسح  هب  يوناث  تلع  رگید  ءیش  اب  ءیش  کی  طابترا  تسا و  لماکت  یلصا  تلع  ایشا ، ینورد  داضت  دراد  دوجو  اهنآ  همه 
دیشروخ و هعشا  ریثأت  ایآ  دینک . یبایزرا  ناتخرد  ناهایگ و  باب  رد  هعلاطم  اب  ار  وئام »  » نخس يراوتسا  ماکحتـسا و  نازیم  دیناوت  یم  امش 

نآ زا  رتمک  دـشابن ، نآ  زا  رتدـنمورین  رت و  يوق  رگا  هکنیا  ای  تسایـشا ، ینورد  ریثأت  زا  رتمک  بآ ، شخب  تایح  راثآو  نیمز  يدـنق  داوم 
هیاپ یب  دناوخ !؟ یم  یلّوا  تلع  ار  داضت  دروآ و  یم  باسح  هب  يوناث  تلع  ار  للع  زا  هنوگ  نیا  وئام » ، » هنوگچ تروص  نیا  رد  تسین !؟

کیتسیناکم مسیلایرتام  هلیسو  هب  هک  یجراخ  ذوفن  ای  للع  يروئت  اب  کیتکلاید ، تسیلایرتام  دیوگ : یم  ًادعب  هک  تسا  ینخس  نیا ،  زا  رت 
دناوت  یم  اهنت  یجراخ  بابسا  هک  تسا  یهیدب  دگنج . یم  تدش  اب  دوش  یم  حرطم  یجیردت  لماکت  هنایماع  داقتعا  یکیزیفاتم و 

------------------
دراوم تاکنزین و  اجنیا  رد  میتشاد و  یثحب  تعیبط  يوپاکت  رد  یجراخ  لماوع  ریثأت  نوماریپ  ، 148 142 ـ تاحفص مهدزیس ، لصف  رد   . 1

ص 5ـ6 . داضت ،  . 2 میهد . یم  رکذت  باب  نیا  رد  يرگید 
هحفص  175 ------------------ 

هب تسا ، اهنآ  یلخاد  داضت  تلع  هب  ًاساسا  زین  اهنآ  یمک  لماکت  تاناویحو و  ناـهایگ  هداـس  دـشر  دـشاب  ایـشا  یکیناـکم  تکرح  ثعاـب 
یقرف رثؤم  لـلعو  هنیمز  طرـش و  ناـیم  مـالک ، نیا  رد  وئاـم ، ( 1 .) ینورب هن  دراد  ینورد  لـلع  ساـسا  مه  یعاـمتجا  لـماکت  قـیرط  نیمه 

هب لیدـبت  ترارح ، زا  یـصاخ  طیارـش  رد  غرم  مخت  ًالثم  دنـشاب : یم  ینوگرگد  رییغت و  طرـش  یجراـخ ، لـلع  زا  یخرب  تسا . هدراذـگن 
دیـشروخ شخبتایح  هعـشا  ناوت  یمن  زگره  دشاب . یم  رثؤم  للع  وزج  ًاعقاو  هکلب  تسین  زاس  هنیمز  یجراخ  تلع  ره  اما  دوش ، یم  هجوج 

اهتسیسکرام دیشیدنا . ینورد  داضت  ار  یعقاو  رثؤمو  تشاگنا ، یشک  هجوج  نیشام  یعونـصم  ردام  ترارح  دننام  ار  كاخ  بآ و  ریثأت  و 
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ناهج رد  هک  یتروص  رد  دنز ، یم  رود  لاثم  دنچ  لوح  نانآ  یفـسلف  ياهتـشادرب  ًابلاغ  ، دننک یم  یفرعم  یملع  هفـسلف  ار  دوخ  هفـسلف  هک 
لامعتـسا شیامزآ ، ود  یکی  اب  یققحم  کشزپ  چـیه  دز . تسد  عیـسو  عبتت  ارقتـسا و  هب  دـیاب  یلک ، نوناق  کی  تابثا  يارب  شناد  ملع و 

نارامیب يور  فلتخم ، قطانم  رد  ار  وراد  نآ  هکنیا  رگم  دـنک ، یمن  زیوجت  دروم  ود  نآ  هباشم  نارامیب  هیلک  رب  تیعطاـق  اـب  ار  وراد  کـی 
هرابرد سکرام  ایآ  دیآ  یم  دیدپ  ینورد  داضت  رثا  رب  یعامتجاو  یعیبط  هدیدپ  ره  دـیوگ : یم  سکرام  دـشاب . هدرک  شیامزآ  نوگانوگ 

نیا گید  ریز  شتآ  ای  دروآ ، یمرد  راخب  تروص  هب  ار  بآ  ینورد ، داـضت  اـیآ  دـیوگ !؟ یم  هچ  یجراـخ  ترارح  هلیـسو  هب  بآ  ریخبت 
داضت  ای  تسا ، یجراخ  لماع  هیاس  رد  ناویحو ، ناسنا  يروراب  ایآ  دنک !؟ یم  داجیا  نآ  رد  ار  اغوغ 

------------------
ص 5ـ6 . داضت ،  . 1

هحفص  176 ------------------ 
هک دنیعدم  اهتـسیئوئامو  وئام  هنوگچ  ناوارف ، ياه  هنومن  اهلاثم و  هنوگ  نیا  دوجو  اب  یتسارب ، دزاس !؟ یم  رادراب  ار ، هدام  دوجوم  ینورد ،

یعامتجا تالوحت  رد  یجراخ  لماع  ریثأت  دشاب !؟ یم  مود  هجرد  لماوع  وزج  یجراخ  لماع  تسا و  ینورد  داضت  لماکت ، لماع 
نییبت رد  کیتکلاید  قطنم  تیمک  هک  مینیب  یم  زین  اـجنیا  رد  میـسر . یم  یعاـمتجا  ياـه  هدـیدپ  هب  میرذـگب ، هک  یعیبط  ياـه  هدـیدپ  زا 
لولعم یگمه  نآ ، لاثما  رـصم و  رد  هنعارف  يدوبان  مور و  رد  اهرـصیق  جات  تخت و  ندـش  هدـیچرب  ایآ  تسا . گـنل  یعاـمتجا  تـالوحت 
نتخاس نوگرگد  رد  مالسا  ذوفن  هک  تسین  یکش  تشاد ؟ يزراب  رثا  اهمیژر  نیا  ینوگرگد  رد  یجراخ  لماع  هکنیا  ای  دوب  یلخاد  داضت 
دوباـن ار  اـههورگ  نیا  شوگ  هب  هقلح  ناـمالغو  ناـنابهگن  هک  دوـب  یجراـخ  لـماع  نیا  تسا  هدرک  اـفیا  يرثؤـم  شقن  روـبزم  ياـهمیژر 

اذلو دندید  یم  نآ  رد  ار  شیوخ  بولطم  ياهنامرآ  نانآ  هک  درک  هضرع  اهنیمزرـس  نیا  مدرم  هب  ار  يدیدج  نییآ  هک  هنوگنیدب  تخاس ،
ياهروشک عاضوا  هعلاطم  دندیـشک . دوجوم  میژر  هرهچ  رب  نـالطب  طـخ  هداد و  حـیجرت  نهک  مدرم  رب  ار  دـیدج  مارم  تیرح ، لاـمک  اـب 
ياهروشک تسا . اهروشک  نیا  تالوحت  رد  یجراخ  لـماع  ریثأـت  رب  نشور  یهاوگ  مسینومک ، كولب  هب  ناـنآ  نتـسویپو  یقرـش  ياـپورا 

رظن زا  زونه  دندوب  هدراذگ  مه  رگا  دندوب و  هتشاذگن  يراد  هیامرس  هلحرم  هب  ماگ  دنتسیز و  یم  مسیلادوئف  هرود  رد  زونه  یقرـش  ياپورا 
يراد  هیامرس  ماظن 

هحفص  177 ------------------ 
نیاو دیدرگ ، نیـشیپ  ياهمیژر  نیزگیاج  یتسینومک  میژر  داد و  خر  لوحت  اهنآ  رد  فصولا  عم  دندنارذگ . یم  ار  دوخ  تیلوفط  نارود 
ناهنپ یفخم و  متـسیب  نرق  خـیرات  زا  نیعلطم  رب  هک  هدرپ  تشپ  لماوع  ریثأـت  یجراـخ و  ذوفن  لاـمعا  تلع  هب  زج  تفریذـپن  تروص  راـک 

، تعیبط نیناوق  فشک  زا  تسیسکرام  کی  فده  تسا . يرازبا  یمادختسا و  هفسلف  کی  مسیسکرام  هفسلف  هک  میناد  یم  یگمه  تسین .
و دزادرپب ، یناسنا  هعماج  تالوحت  هیجوت  هب  ناهج  رب  مکاح  نیناوق  تخانـش  اب  دـهاوخ  یم  وا  تسین ، ناسناو  ناهج  دوخ  تخانـش  زگره 
، ینورد داضت  ساسا  رب  تعیبط  تکرح  هیجوت  رب  يراشفاپ  زا  يو  فدـه  دـیامن . لیمحت  هعماج  رب  ار  تعیبط  مکح  رتحیحـص ، ترابع  هب 
زج يرگید  لماع  هب  عماوج  ینوگرگد  بالقنا و  دـنک و  یم  ادـیپ  لماکت  ینورد  داـضت  تلع  هب  زین  يرـشب  هعماـج  دـناسرب  هک  تسا  نآ 
زا هرفط  یناهگان و  روط  هب  عماوج  نیا  هجیتن  رد  داد و  خر  یقرش  ياپورا  ياهروشک  رد  هک  ییاهینوگرگد  یلو  درادن . زاین  ینورد  داضت 

راـشف هکلب  تسین  ینورد  داـضت  هـشیمه  بـالقنا ، لـماع  هـک  درک  تباـث  ینـشور  هـب  دـنداهن ! مسینوـمک »  » هـب ماـگ  مسیلادوـئف »  » هـلحرم
طباور هک  دوبن  یتاقبط  داضت  نیا  مسیـسکرام ، ياعدا  فالخ  رب  يرآ ، دـنک . داجیا  یبالقنا  هقطنم  رد  دـناوت  یم  زین  رواجم  ياهتردـقربا 
یناهج گنج  زا  سپ  هدز  بوشآ  نارود  زا  هدافتسا  اب  هک  دوب  نآ  يدایا  خرس و  شترا  هکلب  درک ، رارقرب  اهنآ  رد  ار  یتسیلایـسوس  ماظنو 

دومن . لیمحت  اهروشک  نآ  رب  هیسور  تسینومک  بزح  زا  يا  هخاش  هباثم  هبار  تسینومک  بزح  تموکح  مود ،
تسین دادضا  نایم  زا  روبع  هشیمه  لماکت  هحفص 3 .  178 ------------------ 
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یم هیجوت  رگید ، دض  هب  يدض  بالقنا  و  دادـضا ، نایم  زا  روبع  قیرط  زا  ًافرـص  ار  هعماج  تعیبط و  رد  لماکت  عون  ره  کیتکلاید ، قطنم 
زا هورگ  ود  هعماج  تعیبط و  رد  دهد و  یم  شرورپ  ار  دوخ  دض  هتـسویپ  هتـشاد و  شیارگ  دوخ  دـض  هب  ًاعبط  زیچ  ره  دـیوگ  یم  دـنک و 

نورد رد  هدننک  یفن  لماوع  و  دـنراد ، هاگن  تسه  هک  لاح  نامه  رد  ار  ءیـش  دـنهاوخ  یم  هک  یتابثا  لماوع  دـنراکیپ : دربن و  رد  لماوع 
یلو ددرگ . یم  لدبم  دوخ  دض  هب  یخیرات  یعیبط و  هدیدپ  و  دیدرگ . زوریپ  یفن  ماجنارس  دنزیر ، مه  هب  ار  دوجوم  عضو  دنهاوخ  یم  هک 
هکنآ نودب  دـیآ  یم  دوجو  هب  داضتم  رـصنع  ود  زا  يا  هدـیدپ  هاگ  تعیبط ، رد  اریز  خـیرات ، رد  هن  دراد و  تیلک  تعیبط  رد  هن  ، هیرظن نیا 

دـیآ و یم  دوجو  هب  بآ  ، نژیـسکا نژوردـیه و  ياهمان  هب  رـصنع  ود  بیکرت  زا  ًالثم  دـشاب ، هدـش  لیدـبت  رگید  دـض  هب  يدـض  اجنآ  رد 
هزات يا  هدیدپ  شیادـیپ  هیام  محازتم  داضتم و  رـصنع  ود  بیکرت  اجنیا  رد  دـیآ . یم  دـیدپ  کمن  میدـس ،»  » و رلک »  » بیکرت زا  نینچمه ،

یم تسد  هب  قرب  دراد  یفنمو  تبثم  راب  هک  هتیسیرتکلا  میـس  ود  یقالت  زا  زین  دوش . لدبم  رگید  يدض  هب  يدض  مینیب  یم  هکنآ  یب  هدش ،
هدشن روبع  دادضا  نایم  زا  هدیدپ ، نیا  شیادیپ  يارب  زگره  هدیدرگ و  هدیدپ  شیادیپ  هیام  محازتم  دض  ود  زا  یبیکرت  مه  اجنیا  رد  دـیآ .

نیا هنومن  تسین و  يربخ  رصنع  ود  بیکرت  زا  هکیلاح  رد  ددرگ ، یم  لیدبت  يدض  هب  يدض  ینعی  تسا ، سکع  رب  نایرج  زین  هاگ  تسا .
هحفص  179 تسین . مک  تعیبط  رد  مه  رما 

؟ دراد يرگشنیرفآ  شقن  تعیبط  رد  داضت  ایآ  مهدجه : لصف 

؟ دراد يرگشنیرفآ  شقن  تعیبط  رد  داضت  ایآ 
هدوب داضت  وترپ  رد  نهذ  تعیبط و  يوپاکت  تابثا  زتنـس ، زت و  یتنآ  زت و  ثلثم  ینورد و  داضت  حرط  زا  کیتکلاید ، ردپ  لگه ،»  » دوصقم

ار تعیبط  ناهج  دوب و  یبهذـم  يدرم  يو  هک  میناد  یم  لاح  نیع  رد  دراد . يرگـشنیرفآ  شقن  ینورد ، داضت  هک  تسا  رواب  نیا  رب  يوو 
و ناهج ، تالدـبت  تالوحت و  مامت  دـهاوخ  یمو  هداهن  رتارف  یماگ  نادـیم  نیا  رد  سکرام  تسناد . یم  تعیبط  ياروام  ناهج  هب  هتـسباو 

يرادـنپ موهوم و  يرما  ار  رگید  ناهج  هب  هدام  ناـهج  یگتـسباوو  دـنک ، هیجوت  قیرط  نیا  زا  ار  تعیبط  رد  تاـیلعف  تـالامک و  شیادـیپ 
رگید ناهج  هب  یگتسباو  هب  يزاین  ًالـصا  و  هدوب ، یفاک  هدام  ناهج  ینادرگدوخ  رد  اه  هدیدپ  رد  داضت  هک  تسا  یعدم  وا  دیامن . دادملق 

هیاپ رب  ار  نآ  لگه  هک  هدام ، ناهج  رد  ینورد  داضت  اـیآ  ددرگ : یم  حرطم  ریز  حرـش  هب  یـشسرپ  نونکا  تسین . یبیغ  رـصنع  تلاـخد  و 
باوج هچناـنچ  ؟ دریگب هدـهعرب  ار  يرگـشنیرفآ  شقن  دـناوت  یم  دـنک ، یم  يوریپ  يو  زا  زین  سکراـم  هتخاـس و  حرطم  زت » یتنآ   » و زت » »

تسیچ ؟ تعیبط  رد  داضت  شقن  سپ  دشاب ، یفنم 
هحفص  180 ------------------ 

؟ دریگ هدهعرب  ار  يرگشنیرفآ  شقن  دناوت  یمن  داضت  ارچ  فلا : لاؤس : ود  ره  خساپ  کنیا 
زراب رثا  ود  هدام ، رد  داضت  دوجو  هک  دوش  یم  هدافتسا  ینشور  هب  دنا ، هدرک  تعیبط  رد  داضت  هرابرد  هک  نادنمـشناد  هدرتسگ  ياهثحب  زا 

دوب يرـصنع  کت  ناهج ، رگا  تسا . تعیبط  رد  فلتخم  ياهورین  اب  نوگانوگ  رـصانع  دوجو  هدییاز  نآ ، عونت  تعیبط و  ییابیز  . 1 دراد :
يا هراشا  بلطم  نیا  هب  زین  ًالبق  ) تشاد یمن  دوجو  زیگنا  باجعا  عیدـب و  ماـظن  نیا  زگره  دوب ، اـمرفمکح  يدـحاو  يورین  مسج  رد  اـی  و 
یم هدامآ  دـیدج  تروص  شیادـیپ  يارب  ار  هدام  و  درب ، یم  نایم  زا  ار  نیـشیپ  تروص  هک  تسا  نیا  تعیبط ، رد  داضت  شقن  . 2 میتشاد .)

داضت نیا  دـمآ . یمن  نوریب  تلاح  کی  راصحنا  زا  دـنام و  یم  یقاب  نیتسخن  تیلعف  لاگنچ  رد  هداـم  دوبن ، داـضت  تعیبط  رد  رگا  دزاـس .
هدامآ دـیدج  تروص  شیادـیپ  يارب  ار  هنیمز  اـت  درب ، یم  ناـیم  زا  ار  تسخن  تروص  شیوخ ، يرگناریو  بیرخت و  تردـق  اـب  هک  تسا 

لعتـشم بوچ  هجیتن  رد  دـنزیر و  یم  شتآ  يور  رب  هک  یبآ  دـننام  دراد ، هدـهعرب  ار  شقن  نیا  یجراخ  داضت  هاگ  هنیمز ، نیا  رد  دزاـس .
ار ءیـش  دوجوم  یلعف و  تلاح  دنهد و  یم  مه  تسد  هب  تسد  یجراخو  یلخاد  ياهداضت  هاگ  و  دروآ . یم  رد  هایـس  لاغذ  تروص  هبار 

عـضوو تروص  دـیق  زا  یلبق  هدام  نتخاس  دازآ  نیـشیپ و  تلاح  وحمو  داسفاو  بیرخت  طقف  داضت  شقن  هکنآ ، هصالخ  دـنرب . یم  نایم  زا 
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هدام  ییاهر  زا  سپ  ،و  تسا دوجوم 
هحفص  181 ------------------ 

یلـصا لماع  ناوت  یمن  ار  داضت  تهج ، نیا  زا  دـنک . راداو  لوحت  تکرح و  هب  ار  هدام  هک  تسا  مزـال  يرگید  لـماع  نیـشیپ ، تروص  زا 
قّـالخ و ار  نآ  دـهاوخ  یم  هتفرگ و  يرگید  هجیتـن  لـگه ، زا  ثوروم  داـضت  زا  سکراـم  یلو  ( 1 .) تسناد نآ  یـساسا  تلع  تـکرح و 

یم قیرط  نیا  زا  يو  دناهرب . دراد  تعیبط  رد  يرگشنیرفآ  شقن  هک  رتالاب  یلعاف  هب  داقتعا  زا  ار  دوخ  و  دنادب ، هدام  رد  تکرح  هدننیرفآ 
تـسا راوتـسا  رترب  تلع  لعاف و  زا  نآ  يزاین  یب  تعیبط و  ینادرگدوخ  هدام و  تلاصا  ساسا  رب  هک  ار  شیوخ  بتکم  ياه  هیاـپ  دـشوک 

هدام و تکرح  هلئـسم  اـهیدام  ماـیألا ، میدـق  زا  دـنادن . شیب  يا  هناـسفا  ار ، ناـهج  تیقولخم  ادـخ و  تیقلاـخ  عوضوم  و  دزاـس ، رتمکحم 
رثا دـهد ، یم  خر  هدام  ناـهج  رد  هک  یتـالاعفنا  لـعف و  یماـمت  دـنتفگ : یم  هتـسناد و  هداـم  صاوخ  زا  ار  نآ  رد  سوسحم  يرگـشنیرفآ 

هب ار  تالوحت  همه  هدـش و  نوگرگد  اـهیدام  قطنم  ایـشا ، ینورد  داـضت  و  مسیلگه »  » هیرظن شیادـیپ  زا  سپ  تسا . تعیبط  دوخ  میقتـسم 
شنیرفآ ریـسفت  تقلخ و  زار  لح  هکیلاح  رد  تسا . زتنـس »  » هدـنیاز هک  دـندرک  راوتـسا  زتیتنآ »  » و زت »  » هیاپ رب  هتـشاذگ و  داضت »  » باسح

هدـنوش نوگرگد  ریغتم و  ًامئاد  ناهج  ناوت  یمن  زگره  و  يّدـج ، ات  تسا  رت  هیبش  یخوش  هب ، ینورد » داضت   » ای هداـم » هصیـصخ   » قیرطزا
دنمزاین يدام  تعیبط  زا  رترب  رتالاب و  یتلع  هب  ریغتم ، لعفنم و  ناهج  هک  بلطم  نیا  حیرشت  تسناد . یجراخ  لماع  زا  لقتسم  ار  رادیاپانو 

لولعم  تلع و  باب  رد  یفسلف  ياهثحب  هدهع  رب  تسا ،
------------------

تسا . هدرک  یسررب  ار  ثحب  نیا  ، 194 ص 192 ـ ج5 ، رافسا ، رد  نیهلأتملاردص ، موحرم   . 1
هحفص  182 ------------------ 

، باتک دودحم  تیفرظ  هک  تسا  یهیدب  دـنا . هدـمآرب  بلطم  هدـهع  زا  یبوخب  هداد و  نخـس  داد  نآ  نوماریپ  یمالـسا  ناققحم  هک  تسا 
داعبا رد  ناهج  یمومع  تکرح   » هک بلطم  نیا  هب  یهاتوک  هراشا  اب  اذـل  میروایب ، اجنیا  رد  دـنا  هتفگ  نانآ  ار  هچنآ  هک  دـهد  یمن  لاـجم 

عاجرا هطوبرم  بتک  هب  ار  رتشیب  لیـصفت  نیبلاط  میرذـگ و  یم  ثحب  نیا  زا  دـشاب » رتالاب  رترب و  كِّرحم  زا  زاـین  یب  دـناوت  یمن  فلتخم ،
ینوگانوگ تاهج  زا  فلتخم ، ياهتیلعف  لامک و  بسک  يارب  هدام  كّرحم  حالطـصا ، هبو  تعیبط ، رد  یلعاـف » تلع   » دوجو رب  میهد . یم 

رد یمومع » نیناوق  ننـس و   » تعیبـط و رد  رادـفده » مظن   » دوجو . 1 مینک : یم  هراشا  ًـالیذ  اـهنآ  زا  یخرب  هب  هک  درک ، لالدتـسا  ناوت  یم 
ار نآ  هتـسارآ و  یملع  نیناوق  رویز  اب  ار ، كرد  روعـش و  دـقاف  هدام  هک  تسا  يدـنمرنه  اناوت و  شاقن  هماـخ  دوجو  رب  اـیوگ  هاوگ  هداـم ،
مظن و دوـخ  هک  وا  هماـخ  رثا  یلو  دوـش ، یمن  هدـید  تعیبـط  میـسرت  رد  شاـقن  هماـخ  تسد و  هک  تسا  تسرد  تسا . هدرک  يرگتروـص 

زاـغآ رد  یپاـیپ  ياـهراجفنا  لولعم  فداـصت و  قولخم  ار  مظن  نیا  ناوـت  یمن  زگره  تسا . راکـشآ  یبوـخب  تسا ، شنیرفآ  رد  هبـساحم 
مدرایلیم کی  هب  دوشن ، تیاده  تقلخ  سدنهم  طسوت  هک  یتالوحت  دنکن و  تراظن  نآ  رب  یگرزب  لقع  هک  يراجفنا  اریز  تسناد ، ناهج 

( 1 .) ددرگ یمن  رجنم  زین  ماظن  نیا 
------------------

دییامن . هعجارم  هدنراگن ، رثا  ، 143 تاحفص 126 ـ یسانشادخ ، باتک  هب  نآ  باب  رد  ماهبا  هنوگره  عفر  مظن و  ناهرب  حیضوت  يارب   . 1
هحفص  183 ------------------ 

رگـشنیرفآ دوجو  رب  هاوگ  درادن ، تیخنـس  تعیبط  هدام و  اب  زگره  دیآ و  یم  دوجو  هب  هدام  لماکت  رد  هک  يا  هزاتو  دـیدج  ياهتیعقاو  . 2
تادوجوم هرابرد  تقیقح ، نیا  دشخب ، یم  وا  هب  ار  يو  بولطم  لامک  دنک ، یم  ادـیپ  یـصاخ  یگتـسیاش  هدام  عقوم  ره  هک  تسا  يرترب 

یم ناورو  حور  ماـن  هب  یلاـمک  دـجاو  صاـخ ، لـحارم  یط  زا  سپ  ، تادوجوم زا  شخب  نیا  تسا . نشور  ًـالماک  ناـسنا ، هژیوب  رادـناج ،
یفسلف و نیهارب  اریز  درمش ، یغامد  يازجا  یگتسویپ  مه  هب  ماجسنا و  راثآ  زا  دناوخ و  يدام  هصیصخ  ار  نآ  ناوت  یمن  زگره  هک  ددرگ 
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رد هفسلف  ملع و  . 3 ( 1 .) دنا هتفگ  نخس  هدرتسگ  روط  هب  دروم  نیا  رد  هداد و  یهاوگ  هدام  زا  هتساریپ  یحور  دوجو  هب  یملع  ياهـشیامزآ 
هن ینوگوگد  رییغت و  تسا . ینوگرگد  يرادـیاپان و  لاح  رد  هتـسویپ  جاوم ، يایرد  کـی  تروص  هب  تعیبط ، ناـهج  هک  دـنقفتم  رما  نیا 

نوگرگد دـشورخ و  یم  دـشوج و  یم  نورد  زا  هتـسویپ  ناهج  دراد  تموکح  زین  نآ  نورد  رب  هکلب  تسا  امرفمکح  ناهج  رهاظ  رب  اهنت 
تکرح  » هب نآ  زا  یمالـسا  هفـسالف  و  یکیماـنید » تکرح   » هب نآ  زا  مسیـسکرام  هک  يا  هنوـگ  هـب  دوـش ، یم  دوباـن  یناـف و  ددرگ و  یم 

نآ ز  رگم ***  زج  مباین  سک  زا  دوخ  داد  دنک : یم  وگزاب  نینچ  ار  تقیقح  نیا  یخلب ، دمحم  نیدلا  لالج  دـنروآ . یم  ریبعت  يرهوج »
ارم  مک  دش  نیا  وچ  منیب ، ارو  سپ  ارم ***  مد  مد  دسر  يو  زا  ینم  نیاک  رتکیدزن  نم  هب  نم ، زا  تسه  هک 

------------------
دینک . هعجارم  هدنراگن  رثا  نآرق » رظن  زا  حور  تلاصا   » باتک هب  یملع ، براجت  نیا  زا  یهاگآ  يارب   . 1

هحفص  184 ------------------ 
، نت ناهج  زو  دسر ***  یم  ون  ون  بیغ  زا  نامز  ره  ناور  بآ  نوچ  بیغ  زا  دسر  یم  ناور ***  ناج و  یمدآ  دوجو  رد  دیوگ : یم  زین 
داحآو و هدوب  تباث  اهنآ  یعون  تروص  اما  دنتکرح ، رد  گرم » دلوت و   » رادـم رد  اه  هدـیدپ  مومع  تعیبط  ناهج  رد  دـسر  یم  وش  نورب 

تروص بلاق و  نانیا ، دوخ  ایآ  نیـشیپ ، هدـش  دوبان  دارفا  داحآ و  هک  دـنهن  یم  دوجو  هصرع  هب  اپ  یبلاـق  ناـمه  اـب  عون ، ره  ریذـپانف  دارفا 
شقن دنک و  یم  شیارآ  دحاو  یلکـش  هب  ار  همه  ریغتم ، هنودرگ  نیا  زا  نوریب  اناوت ، تسد و  هریچ  يرگتروص  ای  دننک  یم  ظفح  ار  نهک 

ار يرگشنیرفآ  لماکت و  مامز  ناوت  یم  تسا ، يرادیاپان »  » و یئاقب » ال   » لاح رد  هتـسویپ  هک  رادیاپان  ناهج  نیا  رد  ایآ  یتسارب  دهد ؟ یم 
؟ درادـن هاوـگ  لـیلد و  هب  يزاـین  هک  تسا  ینادـجوو  يرطف  يرما  رادـیاپ ، دوـجوم  هب  رادـیاپان  زاـین  هکنیا  اـی  درپـس ؟ نآ  دوـخ  تسد  هب 

نیا نآ  هدرـشف  هک  دـنک  یم  ریرقت  یفـسلف  یملع و  يا  هنوگ  هبار  لیلد  نیا  نیـشیپ ، هفـسالف  رگید  زا  يوریپ  هب  نیهلأـتملا » ردـص  » میکح
هک یناـهج  تسین . رارق  نوکـس و  ناـهج  تارذ  زا  يا  هرذ  چـیه  رد  و  دراد ، خوسر  ناـهج  يازجا  ماـمت  رد  ینوـگرگد  تکرح و  تسا :

تفای يرگید  زیچ  ندش  تکرح و  زج  نآ  يایاوز  یمامت  رد  و  تسا ، ندش  تروریص و  رییغت ، تکرح و  لاح  رد  ًامامت  نآ  دوجو  تارذ 
هب تبسن  ءیش  کی  تسا  لاحم  اریز  ددرگ ، اهندشو  اهتوریص  نیا  مامت  همشچرس  هک  دشاب  هتشاد  دوخ  زج  یکرحم  دیاب  ًاعطق  دوش ، یمن 

كرحتم ، ناهج  رگید ، ترابع  هب  هدنوش ، مه  دشاب و  هدننک  مه  شیوخ ،
هحفص  185 ------------------ 

هک رظن  نآ  زا  تعیبط  دوخ  هاگ  چـیه  و  دـشاب ، تعیبط  رد  يرهوجو  یحطـس  ياـهتکرح  ماـمت  أدـبم  هک  دراد  مزـال  دوخ  زا  ریغ  یکرحم 
هک رظن  نآ  زا  تکرح  اریز  ددرگ . ینوگرگد  تکرح و  هدـنروآ  دـیدپ  كِّرحم و  دوخ  دـناوت  یمن  تسا ، هدـنوش  نوـگرگد  كرحتم و 

خنـس تسا ، شخب  رثا  لاّـعف و  هک  رظن  نآ  زا  كرحم  هکیلاـح  رد  تسا ، يریذـپ  رثا  و  لاـعفنا » » نآ دوجو  خنـس  تسا ، ندـش  توریص و 
دـشاب و كّرحم  مه  لعفنم ، مه  دـشاب و  لعاف  مه  رظن ، کیزا  دـناوت  یمن  زگره  ءیـش  کی  تسا  نداد  ماجنا  و  لعف »  » لیبق زا  شدوجو 

دیاب ًاموزل  ود  نیا  زا  یکی  و  دراد ، زاین  یشخبرثا  كرحم و  هب  ریغت ، لاعفنا و  اپارـس  ناهج  هک  میریگ  یم  هجیتن  نایب  نیا  زا  كرحتم . مه 
. تسا یخوش  هب  هیبش  یلعاف  تلع  ياج  هب  زت  یتنآو  زت  نداـهن  ( *** 1 .) كرحم هن  دشاب  كرحتم  يرگید  و  كرحتم ، هن  دـشاب  كرحم 
یتابن و یناویحو و  یناسنا  يرهوج  ياهتروص  هدـننک  داجیاو  اهتیلعفو  اهتکرح  هدـنروآ  دـیدپ  یلعاف ،» تلع   » صخـألاب تلع ، زا  دوصقم 
« لـگه  » ثلثمو دـشاب ، لولعم  زا  رتیوق  دـیاب  تسا ، هدـنروآ  دـیدپو  هدنـشخب  دوجوم  یطعم و  هک  رظن  نآ  زا  يدوجوم  نینچ  تسا ، هریغ 
. درادن زت » یفن   » زج یـشقن  دراد و  یمدـع  هبنج  دـص  رد  دـص  زت » یتنآ  : » ًالّوا اریز : ددرگ ، یتلع  نینچ  نیزگیاج  هک  تسا  نآ  زا  رتناوتان 

درمش ؟ نآ  يازجا  تلع و  ياه  هیاپ  زا  یکی  ار  یمدع  رما  نینچ  کی  ناوت  یم  ایآ 
------------------

هک دنتـسه  يا  هیلاع  سانجا  زا  لاـعفنا  لـعف و   3 هلوقمو تسا ، لـعف  هلوقم  زا  كّرحمو  لاـعفنا  هلوقمزا  تکرح  یفـسلف ، حالطـصا  هب   . 1
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دینک . هعجارم   ، 40 ص 38 ـ ج3 ، رافسا ، هب  ناهرب ، نیا  زا  رتشیب  یهاگآ  يارب  دنیآ . یمن  درگ  مه  اب  زگره 
هحفص  186 ------------------ 

تیعقاو زا  يو  ثلثم  مود  هیاـپ  دـنک و  یم  حرطم  یفن » رد  یفن   » و یفن » «، » تاـبثا  » وـحن هـب  ار  دوـخ  ثـلثم  لـگه  هـک  دـیروآ  رطاـخ  هـب 
ار نیتسخن  هیاپ  ود  هاگره  تسا . تسخن  هیاپ  ود  زا  رتلماک  زتنس » ، » لگه حرط  رد  ًایناث : دروآ . دیدپ  ار  یتیعقاو  دناوتب  ات  تسین  رادروخرب 
هب  ) زتنس شیادیپ  هنیمز  ار  زت » یتنآ   » و زتنـس »  » دیاب تهج ، نیا  زا  دشاب ! تلع  زا  رتلماک  لولعم  هک  دوش  یم  نیا  هجیتن  مینادب ، زتنـس  تلع 

یثـحب میتـفگ ، هچنآ  نآ . یعقاو  تلع  هن  تسناد  دـیدج ) تروص  يارب  هدـننک  هداـمآ  اـهتروص و  رگناریو  ینعی  دـش ، هتفگ  هک  يا  هنوگ 
هناـهب هب  ناوت  یمن  زگرهو  تسا ، دـنمزاین  دوخ  زا  ریغ  یکرحم  هب  حوطـس ، ماـمت  رد  ناـهج  یمومع  تکرح  درک : تباـث  هک  دوب  هدرـشف 

ـ  کـیتکلاید لـصا  نیتـسخن  نوماریپ  ثحب  هب  اـجنیا  رد  دز . زابرـس  یتـلع  نینچ  هب  داـقتعا  زا  ینورد ،» داـضت   » اـب ندوب » هداـم  هصیـصخ  »
لـصا تکرح  هب  کیتکلاید  لصا  نیتسخن  یـسررب  ثحب و  نایاپ  میزادرپ . یم  نآ  لصا  نیمود  یـسررب  هب  هداد و  نایاپ  داضت ـ  تدـحو 

کیتکلاید مود 

کیتکلاید مود  لصا  تکرح  مهدزون : لصف 

کیتکلاید مود  لصا  تکرح  مهدزون : لصف 
تکرح رییغت و  لصا 

لامجا روط  هب  تکرح ، رییغت و  لصا  تسا . کیتکلاید  هناگراهچ  لوصا  زا  لصا  نیمود  دوکر ، نوکـس و  ربارب  رد  ینوگرگد  تکرح و 
هب ناعذا  دنچ  ره  دنک ، یم  سح  تعیبط  رد  ار  نآ  یگدـنز  زاغآ  نامه  زا  يدرف  ره  و  دـشاب ، ناهنپ  یفخم و  یـسک  رب  هک  تسین  يزیچ 

؟ تسیچ تکرح  دراد . زاین  قیمع  يا  هعلاطم  ناهرب و  هب  نآ  شرتسگو  تیلک 
، دـسرب نآ  هب  دـناوت  یم  هک  یتلاح  هب  ًاجیردـت  دراد  ًـالعف  هک  یتلاـح  زا  مسج  دوش  هتفگ  هک  تسا  نیا  تکرح  يارب  فیرعت  نیرت  هداـس 
هب دور ، شیپ  يرگید  یگنوگچ  يوس  هب  یـصاخ  یگنوگچ  زا  رمتـسم  روط  هب  ًاجیردـت  ءیـش  هاـگره  رگید ، تراـبع  هب  ( 1 .) دبای تسد 

زا  گنس  و  دور ، شیپ  یگرزب  يوس  هب  گنر  مک  زیر و  بیس  ًالثم  دنیوگ ، یم  تکرح  نآ  يرارمتسا » جیردت  » تلاح
------------------

هب دوش . یم  داـی  جـیردتلاب » ِلـْعِفلا  یلإ  ةّوـُقلا  نم  ءیـشلا  ُجورخ  : » تسا هدـمآ  یمالـسا  هفـسلف  رد  هک  تسا  نآ  تکرح  قیقدـفیرعت   . 1
دوش . هعجارم  ص 22  ج3 ، رافسا ،

هحفص  190 ------------------ 
یم نایب  نیا  زا  دنمان . یم  تکرح  ار ، نیـسپ  ياهتلاح  نتفای  زاب  نیـشیپ و  ياهتلاح  لاوز  اهلاثم ، نیا  همه  رد  دـتفا ، ورف  نیمز  هب  یعافترا ،

هب ًۀعفد و  هن  دریگ ، ماجنا  ًاجیردت  دـیاب  يرییغت  عون  ره  . 1 تسا : ربـتعم  زیچ  ود  تکرح  تیهاـم  رد  هکنیا  نآ  درب و  یپ  يا  هتکن  هب  ناوـت 
یعطق نآ  يازجا  یگچراپکیو  لاـصتا  تکرح ، تیعقاو  رد  . 2 دش . دـهاوخ  نایب  هدـنیآ  لصف  رد  رییغت  عون  ود  نیا  قرف  و  یناهگان ، روط 

ياهـسکع یلاوت  ناسب  تکرح  يازجا  لاصتا  دبای . یمن  بیکرت  هدش ، هدـیچ  مه  رانک  رد  لصفنم و  يازجا  زا  هاگ  چـیه  تکرحو  تسا ،
. دراگنا یم  لصتمو  هتسویپ  مه  هب  ار  همه  مه ، زا  ادج  یلو  ددعتم  ياهسکع  یلاوت  تعرس  رثا  رد  ناسنا  هک  تسین  امنیس  هدرپ  رب  لصفنم 

يازجا ناـیم  ًاـعقاو  هک  دـنک  یم  ادـیپ  تیعقاو  یتروـص  رد  رارمتـسا ، و  تسا ، یجیردـت  رارمتـسا  ناـمه  تکرح  تیعقاو  هکنآ ، هصـالخ 
نیا زا  دوب . دهاوخن  راک  رد  یتکرح  ماجنارـسو  هدوبن  شیب  يرادنپ  رارمتـسا  تروص ، نیا  ریغ  رد  ّالاو  دـشاب ، مکاح  یگتـسویپ  تکرح ،
طقف هک  تسا  یصخش  دحاو  نایاپ ، هظحل  ات  عورـش  هظحل  زا  و  دصقم ، ات  أدبم  زا  تکرح  هک  دوش  یم  دیکأت  یمالـسا  هفـسلف  رد  تهج ،
هکنیا هن  دروآرد ، ققحم  لعفلاب و  يازجا  تروص  هب  ار ، نآ  هتفهنو  هوقلاب  يازجا  ناوت  یمو  دراد  ار  میـسقت  هیزجت و  تیلعف ) هن   ) تیلباـق
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، تکرح فلا : تسا : نشور  رایـسب  ریز  رد  هدـش  دای  هلمج  ود  تواـفت  دـشاب . هتفاـی  بیکرت  مه  زا  زاـتمم  صخـشم و  يازجا  زا  تکرح ،
هوقلاب و  يازجا  هک  تسا  یصخشمو  دوجوم  لصتم و  دحاو 

هحفص  191 ------------------ 
رد اریز ، دراد . لـعفلابو  صخـشم  يازجا  نوـنکا  مه  تسا و  هتفاـی  بیکرت  مه  زا  ادـجو  لـصفنم  يازجا  زا  تکرح ، ب : دراد . يا  هتفهن 
ره یمود ، رد  هکیلاح  رد  دوب . دهاوخن  شیب  هدرتسگ  دوجوم  کی  تکرح  دشاب ، ینالوط  مه  دـنچ  ره  دـصقم  ات  أدـبم  زا  تسخن ، ضرف 

موهوم رما  کی  تکرح  هدوبن و  راک  رد  عقاو  رد  يرارمتسا  ًاعبط  تسا ، یگتسویپ  رب  عرف  رارمتـسا ، نوچ  تسا  یلقتـسم  دوجوم  هک  ءزج 
میناوت یم  رگید  يا  هنوگ  هب  تکرح ، فیرعت  تسا . یمدآ  هرـصاب  ریذـپ  اـطخ  سح  رد  ازجا  یلاوت  دوـلوم  هک  دوـب  دـهاوخ  یعقاو  ریغو 

اـهتیلعف و یجیردـت  ثودـح  اهنتـسناوت و  اـه و  هوق  یجیردـت  لاوز  تکرح ، هکنیا : نآ  و  مینک ، فیرعت  زین  رگید  يا  هنوگ  هب  ار  تکرح 
. تسا لاوز  اب  هتخیمآ  ثودحو  ثودح ، اب  هتخیمآ  لاوز  هکلب  تسین ، زین  ثودح  اهنت  هکنانچمه  تسین ، لاوز  اهنت  تکرح  تسا . اهندش 

ثودـح ثودـح ، زا  دوصقمو  تسا ، اهنتـسناوت  اـه و  هوق  اوز ل  لاوز ، زا  دوصقم  تسا . ثودـح  رگید  فرط  زا  و  لاوز ، فرط  کـی  زا 
هتسویپ و مه  هب  اهثودح  اهلاوز و  هک  تسا  هچراپکی  لصتم و  دتمم و  رما  نامه  تکرح  تقیقح ، رد  تالامک . شیازفا  اهندش و  اهتیلعف و 

تکرح هراب  رد  یمالـسا  هفـسالف  هک  تسا  ینخـس  هراصع  نیا  دنیآ . یمرد  تیلعف  هب  اهنتـسناوت  اه و  هوق  رمتـسم ، روط  هب  نآ  نمـض  رد 
هب مادک  هک  دییامن  يرواد  دوخ  هاگنآو  دینک  هسیاقم  دنا  هدرک  تکرح  هرابرد  نارگید  هک  ییاه  فیرعت  اب  ار  ینیب  عقاو  نیا  امـش  دنراد ،

تسا ؟ رتکیدزن  رما  تقیقح 
؟ تسا هتفای  هجوت  تکرح  هدیدپ  هب  ینامز  هچ  زا  رشب  هحفص   192 ------------------ 

لثملا یفو  درک  صخـشم  ار  ینیعم  خـیرات  ناهج ، يازجا  مامت  ای  دودـحم  شخب  رد  تکرح  رییغت و  هب  رـشب  هجوت  يارب  ناوت  یمن  زگره 
نوطالفا و دـنچ  ره  و  دراد ، ینهک  رایـسب  هچخیرات  یفـسلف ، لوصا  رگید  ناسب  لصا ، نیا  هکلب  تسناد . ناـنوی  ینیب  ناـهج  دولوم  ار  نآ 

تکرح عوضوم  دراد . يا  هنیرید  سب  هقباس  رما  نیا  هب  رشب  هجوت  یلو  دنا ، هدش  هتخانش  نانوی  هفسلف  رد  لوحت  تکرح و  نامرهق  وطسرا 
رـس رب  زتنـس »  » و زت » یتنآ   » و زت »  » هیاپ رب  تکرح  لگه »  » رـصع رد  و  دـش ، هدـنز  رگید  راب  سناسنر )  ) نیمز برغم  ریخا  یملع  لوحت  رد 

تکرح ثحبم  نامرهق  ، قحب یتسیاب  ار  یمالـسا  هفـسالف  ، همهنیا مغر  هب  دـش . یفرعم  کیتکلاید  هناگراهچ  لوصا  زا  یکی  داتفا و  اـهنابز 
بتکم نیا  رد  تسا . هتفرگن  رارق  یفاکـشوم  درومو  هدـشن  حرطم  تناتمو  تقد  نآ  هب  اهبتکم  زا  کـی  چـیه  رد  زونه  هک  یلئاـسم  دـیمان ،

هب هک  اجنآ  ات  دراد ، دوجو  ناهج  عومجم  رد  لوحت  رییغت و  لصا  هب  ینـشور  تاراـشا  تاحیرـصت و  دـیجم ، نآرق  رد  تسا . هدـش  حرطم 
ار اههوک  (. » 1 ...() ِباحَّسلاّرَم ُّرُمَت  َیِهَو  ًةَدِماج  اُهبَسَْحت  َلابِجلا  يََرتَو  : )... تسا هدش  حیرصت  نامز  لوط  رد  اههوک  يرهوجو  یتاذ  لوحت 

لیدـبت هلئـسم  سکرام ، هفـسلف  ای  برغ ، هفـسلف  رد  رگا  دـنتکرح .» رد  ربا  ناسب  هکیلاح  رد  دـننکاس ، اهنآ  هک  ینک  یم  نامگ  ینیب و  یم 
نیهلأتملا  ردص  هفسلف  رد  صخألاب  یمالسا و  هفسلف  رد  تسا ، هدش  حرطم  اهتیفیک  هب  اهتیمک 

------------------
. 88/ لمن  . 1

هحفص  193 ------------------ 
يا هژیو  شخب  رد  امو  تسا ، هدینـشن  ار  یتایرظن  نینچ  راگزور  شوگ  هک  يا  هنوگ  هب  دشاب ، یم  حرطم  ایـشا  نورد  رهوگ و  رد  تکرح 

لیلد نودب  ياعدا  درک . میهاوخ  وگتفگو  ثحب  هدرشف  روط  هب  هراب  نیا  رد 
ار هعماجو  ناهج  بتاکم ، رگید  ناوریپ  دشاب و  یم  لصا  نیا  راذگناینب  بتکم  نیا  هک  دننک  یم  دومناو  نینچ  مسیـسکرام  ياهنیـسیروئت 

کیزیفاتم فالخ  رب  کیتکلاید ، دیوگ : یم  نینچ  دروم  نیا  رد  کیتکلاید » مسیلایرتام   » هلاسر رد  نیلاتـسا  دنرادنپ ! یم  نکاس  دـماج و 
لاـح رد  ار  نآ  هکلب  تسین ، لـئاق  تعیبـط  يارب  يریذـپان  رییغت  دوکر و  تلاـح  تسا ، دـقتعم  نوکـس  شمارآ و  تلاـح  ناـهج  يارب  هک 

کیتکلاید لوصا  یمالسا و  www.Ghaemiyeh.comهفسلف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 130زکرم  هحفص 76 

http://www.ghaemiyeh.com


یم يزیچو  دبای ، یم  لماکت  دیآ و  یم  دیدپ  يزیچ  هتـسویپ  نآ  رد  هک  یتلاح  دناد . یم  تسـسگ  یب  ددـجت  لماکت و  رییغت و  تکرح و 
شیادیپ و رد  دیـشروخ ، ات  هزیرگنـس  زا  نآ ، ماسجا  نیرتمیظع  ات  تارذ  نیرتدرخ  زا  تعیبط ، دیوگ : یم  سلگنا  دوش . یم  يرپس  دریم و 

تاساکعنا ایـشا ، کیتکلاید  سلگنا ، هدـیقع  هب  تهج ، نیا  زا  تسا . مادـم  رییغت  تکرح و  رد  تسـسگ ، یب  ینایرج  رد  ینادواج ، لاوز 
شیادـیپ و رد  اهنآ  تکرح  رد  رگیدـکی ، اب  اهنآ  یگتـسویپ  مه  هب  رد  رگیدـکی ، اب  اهنآ  لباقتم  طابترا  رد  هدـمع  روط  هب  اراهنآ  یغاـمد 

نامه  نیا  دیوگ ، یم  نخس  تسسگ  یب  تکرحو  رییغت  زا  سلگنا  رگا  ( 1 .) دریگ یم  رظن  رد  اهنآ  لاوز 
------------------

پاچ 1348 . ،ص8 ، کیتکلاید مسیلایرتام   . 1
هحفص  194 ------------------ 

هک تسا  یلقتـسم  دحاو  کی  تکرح  هک  تسا  هدش  هتفگ  هدیدرگ و  تابثا  حضاو  نشور و  روط  هب  یمالـسا  هفـسلف  رد  هک  تسا  یبلطم 
تکرح يرییغت ، ره  ایآ   » ناونع تحت  زین  هدنیآ  رد  و  درادن . دوجو  نآ  يازجا  نایم  يا  هلصاف  عاطقنا و  تسا و  هتسویپ  مه  هب  اهنآ  يازجا 

لاوزو تکرح  نوناق  لومشم  زین  ناسنا  ياه  هشیدنا  یغامد و  تاساکعنا  دیوگ : یم  هکنیا  تشاد . میهاوخ  یتاراشا  نادب  ًاددجم  تسا »؟
رد رتسیلوپ  ژرژ  درادن . یحیحص  ینعم  هشیدنا  رکف و  رد  تکرح  تفگ  میهاوخ  هدنیآ  لوصف  رد  هکنانچ  و  هیاپ ، یب  تسا  ینخـس  تسا ،

عـضو زا  تبحـص  کیتکلاید  ظاحل  زا  یتقو  سپ  رییغت ، تکرح و  زا  تسا  ترابع  دوخ  کیتکلاید  دسیون : یم  هفـسلف » یتامدقم  لوصا  »
رد تکرح و  لاح  رد  ار  اهنآ  مینک  هعلاطم  کیتکلاید  لـصا  هیاـپ  رب  ار  ایـشا  میهاوخب  هاـگره  تسا . رییغتو  تکرح  روظنم  تسا ، تلاـح 

لکش رظن  زا  بیـس  فیـصوت  یکیزیفاتم : هار  . 1 دراد : هار  ود  بیـس  ماـن  هب  يدوـجوم  هعلاـطم  میهد . یم  رارق  هعلاـطم  دروـم  رییغت ، نیح 
ندوب هفوکش  زا  بیس  لماکت  نارود  هعلاطم  یکیتکلاید : هار  . 2 اهتوافت . اهتهابش و  نایب  یبالگ و  بیـس و  اب  نآ  هسیاقم  و  هزم ، گنرو و 

یقاب زورما  لکـش  هب  مه  لیلد  نیمه  هب  دراد و  یخیراـت  هکلب  هدوبن ، بیـس  هشیمه  بیـس  سپ  ندـش . لـماک  بیـس  ندیـسر و  رمث  هب  اـت 
نایم خزرب  زا  دوب  دهاوخ  ترابع  بیـس  تروص  نیا  رد  دریگ و  یم  تروص  هدنیآ  هتـشذگ و  ساسا  رب  هعلاطم ، هنوگ  نیا  دنام . دـهاوخن 

عون  ود  ار  نیمز  هرک  دیناوت  یم  امش  . دوب دهاوخ  هدنیآ  رد  هک  هچنآ  هدوب و  قباس  هک  هچنآ 
هحفص  195 ------------------ 

. رگید تارک  اب  نآ  هسیاقم  تسا و  هدیناشوپ  ار  نآ  حطس  هک  اهناتسهوکو  اهتشد  اهایرد و  يرهاظ و  لکش  رظن  زا  راب  کی  دینک : هعلاطم 
هتشذگ و نآ  رب  هک  يراودا  یسررب  زا  تسا  ترابع  نیمز  هعلاطم  کیتکلاید ، رظن  زا  هکیلاح  رد  تسا ، کیزیفاتم  نآ  زا  هعلاطم  عون  نیا 
ار هعماج  رتسیلوپ  رظن  زا  ( 1 .) دوب دهاوخ  هک  هچنآ  تسا و  هدوب  هک  هچنآ  هب  تبـسن  تسا  یخزرب  يزورما  تلاح  نیا  و  تشذگ ، دهاوخ 
یلادوئف و نارود  عماوج  اب  نآ  هسیاقم  اـهنت  يراد ، هیامرـس  هعماـج  هعلاـطم  رد  ًـالثم  ریغتم . تباـث و  درک : هعلاـطم  عون  ود  هب  ناوت  یم  زین 

يارب نیارباـنب  هدـنیآ . هتـشذگ و  نیب  تسا  ییارذـگ  تقوـم و  تلاـح  يراد  هیامرـس  هعماـج  هک  مینادـب  دـیاب  هکلب  تسین  یفاـک  یگدرب 
عباـت هکنیا  قلطم  زا  ضرغ  تسایـشا و  ندوب  دـماج  نکاـس و  تباـث ، زا  دوصقم  درادـن . دوجو  سدـقمو  قلطم  تباـث ، يزیچ  کـیتکلاید 

تروص نیا  رد  . دشابن ریغت  ثحبو و  يراکتـسد  لباق  ءیـش  هک  تسا  نیا  زین  سدـقم  زا  دوصقم  هرخألابو  دـشاب . يدـبا  هدوبن و  یطیارش 
دقن ( 2 .) تسا یخیرات  تالوحت  شوختسد  زیچ  همه  هک  مینادب  دیاب 

، کیزیفاتم دیوگ : یم  رتمامت  هچره  تیعطاق  اب  ًالّوا ، تسا . هجوت  لباق  ود  ره  هک  هدرک  هراشا  بلطم  ود  هب  دوخ  نانخس  رد  رتسیلوپ ، ژرژ 
يدوجو  قباوس  نوماریپ  قیقحت  ییارگ و  هشیر  زا  دهد و  یم  رارق  یسررب  دروم  دومج  لاح  رد  ار  ایشا 

------------------
. 142 ص140 ـ هفسلف ، یتامدقم  لوصا   . 2 داد . میهاوخ  یتاحیضوت  مکیو  تسیب  لصف  رد  تکرح ، لاح  رد  ایشا  یسررب  نوماریپ   . 1

هحفص  196 ------------------ 
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دصقم ود  هب  یبایتسد  يارب  مه  نآ  تروص ، ود  هب  ار  ایشا  اهنیسیزیفاتم  هک  تفگ  دیاب  تسین ، شیب  یتمهت  نخس  نیا  دنز . یم  زابرس  اهنآ 
تاصخشم نایب  هب  نوگانوگ  قرط  زا  اجنیا  رد  دنسانشب  ار  ءیـش  یلعف  عضو  هک  تسا  نیا  نانآ  فده  هاگ  دنهد : یم  رارق  یـسررب  دروم 

ییاسانـش عون  نیا  لیـصحت  لحارم  نیتسخن  رد  و  دننک ، یگدیـسر  نآ  يدوجو  قباوس  حیـضوت  هب  هکنیا  نودب  دنزادرپ ، یم  ءیـش  یلعف 
دوجو یلبق  عضو  ای  و  خیرات ، اه و  هشیدنا  هشیر  هک  تسا  نیا  ناشدوصقم  هدوب و  هدرتسگ  عیـسو و  نانآ  فدـه  هاگ  تسا . دـیفم  رایـسب 

. دنهد یم  رارق  یسررب  دروم  رییغت  تکرح و  اح ل  رد  ار  ایشا  هعماج و  و  هتخادرپ ، ییارگ  هشیر  هب  عقوم ، نیا  رد  دنرآ . تسد  هب  ار  ءیش 
ار اهنامسآ  شنیرفآ  هشیر  هک  هاگنآ  دیجم  نآرق  دنک . یم  تباث  ینـشور  هب  ار  تقیقح  نیا  یعیبط  مولع  عماوج و  خیرات  بتک  هب  هعجارم 
«. دندوب زاگ  اهنآ  هکیلاح  رد  تخادرپ ، اهنامسآ  شنیرفآ  هب  هاگنآ  ( » 1 ...( .) ٌناخُد َیِهَوِءامَّسلا  َیلِإ  يوَتْـسا  َُّمث  : ) دیوگ یم  دنک  یم  نایب 
زیچ ره  بآ  زا  ( » 2 ...( .) ّیَح ءیَـش  َّلُکِءاملا  َنِم  اْنلَعَجَو  : )... دیوگ یم  دـنک  یم  ثحب  تایح  هشیر  هرابرد  هک  هاگنآ  زین ، رگید  ياج  رد 

تسا . هدش  ادیپ  بآ  رد  هدنز  دوجوم  راب  نیلوا  يارب  میا .» هدیرفآ  ار  يا  هدنز 
------------------

. 30/ ءایبنا  . 2 . 11/ تلصف  . 1
هحفص  197 ------------------ 

ثحب يدام  یگدـنز  تایح و  هشیر  اهنامـسآ و  شنیرفآ  فلتخم  راودا  نوماریپ  هک  تسین  یعیبط  مولع  بتک  خنـس  زا  یباـتک  نآرق ، هتبلا 
لئاسم هب  ارذـگ  تروص  هب  دـنیب  یم  مزـال  شیوخ  فدـه  دربشیپ  يارب  هاـگ  اـما  تسا ، تیبرت  تیادـه و  باـتک  لـصا ، رد  نآرق ، دـنک .

مسیسکرام هک  دننک  یم  روصت  دنتسین ، هاگآ  یفـسلف  بتاکم  رگید  یمالـسا و  هفـسلف  زا  هک  یناسک  دنک . هراشا  یعیبط  مولع  زا  یفلتخم 
يا هدـیدپ  ار  هعماج  ناـهج و  یگمه  کـیتکلاید ، قطنم  ناـفلاخمو  تسا  هدومیپ  ار  یتسرد  فاـصنا و  هار  اهنیـسیزیفاتم  دـیاقع  ناـیب  رد 

هفـسلف نارگـشهوژپ  یلو  تسا ! هدـش  لئاق  تکرح  هعماج  ناهج و  يارب  هک  تسا  سکرام  هنایم  نیا  رد  طقف  هتـشاگنا و  دـماج  نکاس و 
دروم نیا  رد  مسیـسکرام  اـت  تسا  هدوبن  یفوسلیف  چـیه  راـکنا  دروم  ًـالامجا  ایـشا ، ینوگرگد  رییغت و  هک  دـنناد  یم  یبوخب  برغو  قرش 

یم لقن  دالیم ، زا  لبق  مشـش  نرق  ینانوی  فوسلیف  تیلکاره ، زا  اهتـسیسکرام  دوخ  دشاب . هتفرگ  یـشیپ  نارگید  رب  هدروآ و  یعیدب  نخس 
تکرح دوجو  زا  تسا و  تکرح  هب  طوبرم  ثحابم  راذگ  هیاپ  دوخ  وطسرا  درک . انـش  راب  ود  ناوت  یمن  بآ  کی  رد  تفگ  یم  هک  دننک 

زا یمالسا ، هفـسالف  ياهباتک  تسا . فورعم  تکرح  ناهرب  مان  هب  وا  ناهرب  و  دنک . یم  لالدتـسا  ناهج  يارب  كرحم  دوجو  رب  ناهج  رد 
ثحابم ناملـسم  نادنمـشیدنا  تسا . لماکت  تکرح و  هب  طوبرم  ثحابم  زا  راشرـس  نارگید ، نیهلأتملاردـص و  ات  هتفرگ  یلعوبو  یباراـف 

یمن زین  نانآ  تایرظن  درگ  هب  مسیـسکرام  بتکم  تفگ  دیاب  قارغا  یب  هک  دـنا  هدرک  حرطم  راوتـساو  قیقد  نانچنآ  ار  تکرح  هب  طوبرم 
( 1) دوخ باتک  زا  شخب  ود  رد  ار  تکرح  هب  طوبرم  ثحابم  عومجم  نیهلأتملاردص  میکح  دسر .

------------------
ص 1ـ243 . متشهو ، متفه  ياه  هلحرم  ج3 ، رافسا ،  . 1

هحفص  198 ------------------ 
هکتسا بیجع  رایسب  فصو ، نیا  اب  تسا . هدرک  رکذ  ار  نورق  لوط  رد  مالـسا  هفـسالف  تایرظنو  هداد  رارق  یـسررب  دروم  هدرتسگ  روطهب 

ار تعامج  نیا  قطنم ! زا  یئزج  چوپ ، لاجنج  وهاـیه و  ییوگ  وت  دـنزاس ! یم  مهتم  نوکـسو  دومج  هب  ار  شیوخ  ناـفلاخم  اهتـسیسکرام 
هب نرق  هدراـهچ  لوط  رد  هک  تسا  یعیبط  مولع  ياـهباتک  هب  هعجارم  رتـسیلوپ ،»  » هیرظن یگیاـپ  یب  رب  هاوگ  نیرتنـشور  دـهد ! یم  لیکـشت 

نیمز و ناویحو و  تابنو  دامج  نوماریپ  ثحب  هب  یفلتخم  لوصف  اـهباتک ، نیا  رد  تسا . هتفاـی  فیلأـت  یمالـسا  نادنمـشناد  ياـناوت  تسد 
عضو هب  ناهج  یعیبط  قیاقح  حیرـشت  رد  هک ، هویـش  نیدب  تسا . هدش  هداد  صاصتخا  دنهاوخ  یم  اهنیـستکلاید  هک  يا  هنوگ  هب  نامـسآ ،
دوجو رتسیلوپ  ًایناث ، تسا . هتفرگ  رارق  یملع  هقادمو  یسررب  دروم  زین  ناش  هدنرآ  دیدپ  للع  اهنآ و  هتشذگ  هکلب  هدشن  افتکا  اهنآ  ینونک 
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درک . میهاوخ  ثحب  هدرتسگ  روط  هب  موهفم  هس  نیا  هرابرد  مکی  تسیب و  لصف  رد  ام  تسا و  هدرک  راکنا  ار  سدقمو  قلطمو  تباث 
هحفص  199 ------------------ 

تسا ریگارف  لصا  کی  تکرح  ایآ  متسیب : لصف 

؟ تسا ریگارف  لصا  کی  تکرح  ایآ 
ثحب عون  ود  زا  دـنراد ، دروم  نیا  رد  مسیـسکرام  ياهنیـسیروئت  هک  هچنآ  اب  یمالـسا  نارکفتم  يارآ  هسیاقم  تکرح و  لصا  حیرـشت  رد 

یم یگمه  هعماج . و  خـیرات ، هشیدـنا ، هب  طوبرم  لئاسم  هزوح  رد  تکرح  نوماریپ  مسیـسکرام  صاخ  ياـهرظن  هطقن  ناـیب  . 1 میریزگان :
هشیدنا و هلوقم  هب  نآ  نداد  شرتسگ  تکرح ، لصا  حرط  زا  نآ  فده  هدوب و  یمادختسا  يرازبا و  هفسلف  کی  سکرام  هفسلف  هک  میناد 

خیرات دـیاقع و  راکفا و  رد  تکرح  تابثا  هجوتم  سکرام  ياهیروآون  حالطـصا  هب  ای  ثحب  زیت  هبل  اذـل  تسا . هعماج  خـیرات و  و  راـکفا ،
هک ییاه  هشیدنا  ارآ و  تعیبط ، رد  تکرح  لصا  نوماریپ  یمالـسا  هفـسالف  نارکفتم و  دنلب  تایرظن  اه و  هشیدـنا  نایب  . 2 تسا . هعماجو 

لومـش و رب  ینبم  سکرام  يارآ  یـسررب  دـقن و  اب  ار  ثحب  تهج ، نیا  زا  تسا . هدـیدن  يرتفد  چـیه  رد  هدرکن و  وب  ار  اهنآ  مسیـسکرام 
نییبت هب  شخب ، نیا  زا  تغارف  زا  سپ  مینک و  یم  زاغآ  يو ، یصاصتخا  ثحابم  رگید  و  دیاقعو ، مولع  هب  تبـسن  تکرح  لصا  يریگارف 

تخادرپ . میهاوخ  تکرح  ثحب  رد  یمالسا  هفسالف  تایرظن 
هحفص  200 ------------------ 

هک يا  هنوگ  هب  تسا ، تکرح  لصا  يریگارف  تیمومع و  سکرام ، هفسلف  رد  هجوت  لباق  ثحابم  زا  تسا ؟ ریگارف  لصا  کی  تکرح  ایآ 
زیچ چیه  و  ندوب ،»  » هن تسا  ندش »  » لاح رد  قالخا ، بهاذمو و  نایدا  اه ، هشیدنا  راکفا و  اهشناد ، مولع و  یتح  زیچ  همه  بتکم  نیا  رد 
دیاب هک  تسا  یلثم  دوصقم  درک ، ینت  بآ  رابود  ناوت  یمن  بآ  کی  رد  هکتـسا  هتفگ  تیلکاره »  » رگا تسین . لاـح  کـی  هب  هظحلود  رد 
رییغت زگره  هک  تسا  تکرحو » رییغت  » لـصا دوـخ  تسا ، ینثتـسم  لـصا  نیا  زا  هک  يزیچ  اـهنت  داد . شرتـسگ  میمعت و  زیچ  همه  هب  ار  نآ 
هکنیا رد  تفگ ، دـیاب  ًاتمدـقم  دـنک . یم  تموکح  اه  هشیدـنا  مولع و  هعماج و  تعیبط و  رب  مئادو ، تباـث  لـصا  تروص  هب  هدوبن و  ریذـپ 

ياهیگژیو زا  یکی  یبرجت  مولع  یفسلف و  لیالد  هاوگ  هب  اریز  تسین ، ینخس  تسا  يدام  ياه  هدیدپ  همه  رد  ریگارف  لصا  کی  تکرح ،
دش هتفگ  هک  يدودح  رد  نآ ـ  دودحم  یبسن و  يریگارف  نوناق و  نیا  يراوتسا  تحـص و  رد  نیا  ربانب  تسا . ینوگرگد  تکرح و  هدام ،

نایدا اه ، هشیدـنا  راکفا ، اهـشناد ، مولع ، هک  تسا  ریگارف  دـح  نادـب  ات  لصا  نیا  ًاعقاو  ایآ  هک  تسا  اجنیا  نخـس  اّما  درک . دـیدرت  دـیابن   ـ
تسیچ *** ؟ نآ  رب  لیلد  دراد  يریگارفو  عیسو  هزوح  نینچ  تکرح  لصا  دربراک  ًاعقاو  رگا  دوش ؟ یم  لماش  زین  ار  بهاذمو 

؟ تسا لماش  زین  ار  یضایر  مولع  رییغت ، لصا  ایآ  هحفص   201 ------------------ 
ناوت یم  ایآ  لثملا ، یف  دنک  یم  بیذـکت  ار  یعیبط  مولع  نیناوق  زا  يرایـسبو  یـضایر  مولع  هب  تبـسن  لصا  نیا  يریگارف  ، رـصتخم یتقد 

نیا اهنت  هن  دنتـسه !؟ ینوگرگد  شوختـسد  اهمرها ، هب  طوبرم  نیناوقو  رّعقمو  بّدـحم  ياـه  هنیئآو  رون  ساـکعنا  هب  طوبرم  نیناوق  تفگ 
عون ره  زا  ناسنا ، نشور  حضاو و  ياهیهاگآو  مولع  زا  یفلتخم  ياه  هتشر  هکلب  دنشاب ، یم  نوریب  لیدبت  رییغت و  هزوح  زا  نیناوق  زا  هتشر 
زینو ود ، نآ  عافترا  و  نیـضیقن » عامتجا   » عانتما هلمج  نآ  زا  هک  دنک ، یمن  ادـیپ  هار  نآ  هب  رییغت  تسد  هدوب و  هتـساریپ  ینوگرگد  رییغت و 
ناوت یم  دراد ، رادـیاپ  تباث و  ياهـشناد  مولع و  هتـشر  کی  ناسنا  هکنیا  هب  هجوت  اب  ًالوصا  دـشاب . یم  هریغ  لک و  زا  ءزج  ندوب  کچوک 
دوجو رگید ، تراـبع  هب  دـنراد . يداـم  ریغ  يدوـجو  تاـیعقاو ، زا  خنـس  نیا  هدوـبن و  يداـم  يا  هلوـقم  یناـسنا  هشیدـنا  رکف و  هک  تفگ 

ياهلولـس رد  يدام  ساکعنا  زا  رتارف  یتیعقاوو  هتـشادن  يدام  تیوه  تاکاردا  زا  زرط  نیا  هک  تسا  نیا  رب  هاوگ  ریغتی  الو  تباث  تاکاردا 
زا عون  نیا  هکیلاح  رد  دـنراد ، رارق  ینوگرگدو  رییغت  ضرعم  رد  هدام  ناهج  ناسب  نآ ، تاـساکعنا  يزغم و  ياهلولـس  اریز  دـنراد . يزغم 

تباث ینـشور  وحن  هب  ار  هدام  زا  یناسنا  ياهـشناد  درجت  (، 1 «) تخانـش  » ثحب رد  ادخ  تساوخ  هب  ام  دنرارقرب . تباث و  هتـسویپ  تاکاردا 
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تسا !؟ لماش  زین  ار  لوصا  رگید  دوخ و  رییغت ، لصا  ایآ  درک . میهاوخ 
------------------

تسا . هدش  رشتنم  یمالسا  هفسلف  رد  تخانش  مان  هب  هناگادج  روط  هب  شخب  نیا   . 1
هحفص  202 ------------------ 

ای تسا  لماش  زین  ار  شدوخ  لصا ، نیا  اـیآ  هک  دراد  دوجو  لاؤس  نیا  ياـج  تسا ، ریگارف  یلـصا  تکرح  لـصا  هک  دوش  ضرف  هچناـنچ 
يدوباـن و هکلب  لـصا ، نیا  نتفر  نیب  زا  اـهنت  هن  نآ ، همزـال  تفگ  دـیاب  هکلب  تسا ، لـصا  نیا  نتفر  نیب  زا  مزلتـسم  تسخن ، تروص  هن !؟

نیا نآ  دافم  اریز  تسا ! شیوخ  تسد  هب  کیتکلاید  یـشکدوخ  راحتنا و  ریبعت ، رگید  هب  و  کیتکلاید ، هناگراهچ  لوصا  مامت  یـشاپورف 
نقتم و یلوصا  تروص  هب  اهنآ  هب  ناوت  یمن  زگره  نیاربانبو  دنـشاب  یم  ینوگوگد  رییغت و  لـباق  کـیتکلاید  هناـگراهچ  لوصا  هک  تسا 

رگید ای  لصا  نیا  ارچ  هک  ددرگ ، نایب  دـیاب  کیتکلاید  لوصا  رگیدو  لصا  نیا  يانثتـسا  لیلد  یتسیاـب  مود  تروص  رد  تسیرگن . تباـث 
ياهلولس اهنآ  هاگیاج  هک  تسا  نیا  هن  رگم  دنرانکرب !؟ ینوگرگد  جاوما  زا  هدوبن و  ریگارف  ماع و  نوناق  نیا  لومـشم  کیتکلاید ، لوصا 

هدـیئاز راکفا ، رگید  ناـسب  تاـکاردا ، مولع و  نیا  هک  تسا  نیا  هن  رگم  دنـشاب ؟ یم  ینوگرگد  رییغت و  لاـح  رد  هتـسویپ  هک  تسا  يزغم 
يداـم ریذـپ  اـنف  زغم  شوارت  هجیتن  هک  يزیچ  يور ، ره  هب  دـشاب . یم  ینوگرگد  رییغت و  لاـح  رد  هتـسویپ  هک  تسا  یی  يداـصتقا  طـباور 

، میتفگ هچنآ  زا  دـشاب . یم  ینوگرگد  رییغت و  لاح  رد  هتـسویپ  نآ  داجیا  تلع  أشنم و  هکیلاح  رد  دـشاب ، رادـیاپ  تباث و  دـیاب  ارچ  تسا ،
ياهتمـسق زا  کی  چـیه  ناوت  یمن  دـیوگ : یم  يو  دوش . یم  نشور  دـیوگ  یم  کـیتکلاید  لوصا  هراـبرد  نینل »  » هک ینخـس  شزرا  هیاـپ 

یمن زگره  ودراد  نیدالوف ! یتلکـسا  کیتکلاید ، قطنم  ًاعقاو  رگا  داد . رییغت  هدش  هتخاس  دالوف  اب  ًالماک  هک  ار  مسیـسکرام  هفـسلف  یلـصا 
ریگارف  یمومع و  یلصا  لیدبت ، رییغت و  لصا  دییوگ  یم  هنوگچ  سپ  داد ،  رییغت  ار  نآ  ناوت 
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هک تسا  اـجنیا  رد  مسیـسکرام  هابتـشا  درادـن . قلطم  شزرا  يرکف  چـیه  دراد و  یتقوم  شزرا  یتـقیقح  ره  دـییوگ  یم  هنوگچ  و  تسا !؟

هدشن لئاق  یتوافت  ود ، نیا  نایم  هدرک و  طولخم  مه  هب  یعیبطو ) یضایر  یلک  نیناوق   ) نوناق دوخ  اب  ار  یعیبط ) ياه  هدیدپ   ) نوناق دروم 
لوحت رییغت و  زا  هتـساریپ  دوجو  عون  کی  زا  نوناق  نوناق . دوخ  هن  تسا ، نوناـق  دروم  تسا  ینوگرگدو  رییغت  هب  موکحم  هک  يزیچ  . تسا
تحت دوخ  یفـسلف  ياـهثحب  رد  اـم  هداـم . زا  درجم  تادوجوم  هتـشر  کـی  تاـبثا  ياـنخارف  تسا  يا  هنزور  دوخ ، نیاو  تسا ، رادروخرب 

رد ایآ   » لاؤس هب  طوبرم  شخب  رد  درک و  میهاوخ  وگتفگ  ثحب و  عوضوم  نیا  باـب  رد  تسا » يژرنا  هداـم و  يواـسم  دوجو  اـیآ   » ناونع
تسا مسیفوس  اب  يواسم  مسیسکرام ، دروآ . میهاوخ  دروم  نیا  رد  یبلاطم  زین  میراد » سدقمو  قلطم  یعطق و  ناهج 

یخیرات ملـسم  قیاقح  هب  یتح  زیچ  همه  هب  رـشب  یهاگآ  ملع و  یفن  مزلتـسم  اهـشزرا ، ّتیبسن  هب  شیارگ  و  قلطم ، ياهـشزرا  یفن  ًـالوصا 
نتم عـقاو و  نیع  دـصرد  دـص  دـناد ، یم  دوـخ  یگدـنز  زا  اـی  نیمز  يور  رد  یگدـنز  زا  رـشب  ار  هچنآ  هک  تسا  نیا  نآ  موـهفمو  هدوـب ،
یم ینوگرگد  رییغت و  شوختـسد  هدوب و  یناکم  ینامز و  طیارـش  دولوم  ارذـگ و  قیاقح ، ماـمت  هک  هلمج  نیا  هجیتن  اریز  تسین . تقیقح 

دوب . دهاوخ  لوهجم  ام  يارب  زیچ  همه  هدوبن و  مولعم  ًالماک  ام  يارب  یتقیقح  چیه  هک  تسین  نیا  زج  دنشاب ،
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دیدرت و زج  دـشاب  یم  دوخ  ندوب  یملع  یعدـم  هک  یبتکمو  هدروآرد  رـس  دـیدرت  کش و  بادرگ  زا  ماجنارـس  کیتکلاید  هنوگ ، نیدـب 
تکرح لصا  ندوب  ریگارف  رد  اهنیسیتکلاید  قطنم  داد . دهاوخن  يرگید  هجیتن  بارطضا 

، ینهذ تاکارداو  مولع  هب  تبـسن  یتح  لوحت  رییغت و  لـصا  ندوب  ریگارف  رد  ار  ناـنآ  قطنم  مینک و  فقوت  ثحب  نیا  رد  یمک  تسین  دـب 
ترابع هب  و  دنناد ، یمن  يرگید  زیچ  هدام  تعیبط و  باتزاب  زج  ار  هشیدنا  رکف و  کیتکلاید ، مسیلایرتام  ناوریپ  میهد . رارق  یسررب  دروم 

دراو یجراخ  هدام  زا  يرثا  لباقت ، نیا  زا  دریگ  یم  رارق  يدام  تعیبط  ربارب  رد  رـشب  ساوحو  باصعا  هک  یماـگنه  دـنیعدم  ناـنآ  رگید ،
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، دنک قیبطت  یجراخ  عقاو  اب  ملع  هکنیا  يارب  رگید ، يوس  زا  میمان . یم  كرادا  ملع و  ار  نآ  ام  هک  دراذگ ، یم  ریثأت  نآ  رب  هدش و  ام  زغم 
رب دوب . دـهاوخن  نآ  زا  یکاح  هتـشادن و  قیبطت  نآ  اب  ًالماک  تروص  نیا  ریغ  رد  هچ ، . دـشاب اراد  ار  يداـم  هدـیدپ  ياـهیگژیو  ماـمت  دـیاب 

ضرف اریز  ددرگ . یم  تابثا  ًالماک  يرشب ، راکفا  تاکاردا و  هب  تبسن  تکرحو  رییغت  لصا  يریگارف  نانآ ، معز  هب  همدقمود ، نیا  ساسا 
لاح رد  نآ ، دوخ  دـننام  زین  تعیبط  زا  ینهذ  ریوصت  دـیاب  طابتراو ، قباطت  ظفح  ياربو  تسا  ومن  دـشر و  لاـح  رد  تعیبط  هک  تسا  نیا 

لوحت زج  اهنیسیتکلاید  دزن  تقیقح  تهج ، نیا  زا  ددرگ . رارقرب  یجراخ  تاوذ  اب  ینهذ  میهافم  نایم  لماک  تقباطم  ات  دشاب  ومن  دشر و 
يزیچ  يدام ، ناهج  زا  ناسنا  ییاسانش  لماکت  و 
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دقن تسین .

هب ار  نآ  هتفگن و  نخـس  لیـصفت  هب  ملع  كاردا و  تقیقح  هرابرد  ًـالعف  اـم  ًـالّوا ، اریز : تساـسران ، ینوگاـنوگ  تاـهجزا  قوف  لالدتـسا 
هدام زا  يزغم  باصعا  يریذپریثأت  هجیتن  ام  تاکاردا  زا  تمسق  کی  هک  میریذپ  یم  ًالامجا  اج  نیا  رد  مینک . یم  لوکوم  رگید  یعـضوم 

زج یتیعقاو  ملعو  دـیآ ، یم  دـیدپ  یکاردا  باصعا  رد  ساسحا  عقوم  رد  هک  تسا  يدام  رثا  نیمه  ملع  تقیقح  ایآ  یلو  تسا ، یجراـخ 
ملع شیادیپ  يارب  يا  هنیمزو  يدادعا  طرـش  حالطـصا  هب  ًافرـص  یکیزیف ، تامدقم  نیا  همه  هکنیا  اب  درادن ، نهذ  رد  تعیبط  رثا  ساکعنا 

تباث نیازا  شیب  هدیـسرن و  یعطق  هجیتن  هب  تمـسق  نیا  رد  يدام  بتکم  دراد ؟ تعیبط  هدام و  زا  رتارف  یتیعقاو  كِردـمو  كاردا  هدوب و 
یجراخ هدام  زا  یـساکعنا  دریگ و  یم  ماجنا  زغم  رد  یکیزیف  ياهتیلاعف  هتـشر  کی  نهذ ، رد  كاردا  لوصح  ناـیرج  رد  هک  تسا  هدرکن 

دوجو يرگید  ناهج  یکیزیف ، ياهتیلاعف  نیا  ياروام  تسین و  نیا  زج  یتقیقح  كاردا  ملع و  يارب  هکنیا  اما  ددـنب ، یم  تروص  نهذ  رد 
هب نایاقآ ، هنوگچ  يورنیزا ، تسا . هدشن  رما  نیا  یفن  هب  قفوم  ملع  زونه  ، مینک وجتـسج  اجنآ  رد  ار  كردـم  كاردا و  تیعقاو  ات  درادـن ،

رـشب یکاردا  باصعا  رد  یجراخ  هدام  رثا  ساـکعنا  زج  یتقیقح  كاردا  ملع و  دـنیوگ  یمو  هدرک ، نییعت  خرن  اوعد ، ناـیم  رد  حالطـصا 
هب زونه  ملع  نوچ  دـنرب و  یم  راک  هب  ندوبن »  » ياج هب  ار  نتفاـین » ، » اهنیـسیتکلاید ناـیاقآ  هک  میدـش  روآداـی  نیا  زا  شیپ  تسین !؟ يزیچ 

ات  تسا ، یمک  یسح و  شیامزآ  هبرجت و  ملع ، شواک  قیقحت و  رازبا  هک  اجنآ  زا  و   ) هتفاین هار  تعیبط  ياروام  هصرع 
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رد هدام  ساکعنا  نامه  زا  شیب  یتیعقاو  كردمو ، كاردا  يارب  کیتکلاید  بتکم  تهج ، نیا  زا  تفای ) دهاوخن  هار  هصرع  نآ  هب  زین  دبا 
کی یلالدتسا ، نینچ  زا  ناوت  یم  ایآ  یلو  دنک . یم  افتکا  تسا ، هدرک  نشور  ار  نآ  ملع  هک  رادقم  نامه  هب  ثحب  ورملق  رد  دبای و  یمن 
یناهج نینچ  سپ  تسا ، هدرکن  تباث  ای  فشک  ار  یتیعقاو  نینچ  زونه  ملع  نوچ  تفگ : مزج  روط  هب  هدرک و  جاتنتسا  یفـسلف  عطاق  لصا 

عون ره  هک  دـننک  یم  وزرآو  هدرک  طولخم  مه  هب  ار  قادـصمو  موهفم  اهنیـسیتکلاید  ًاـیناث ، هن . ملـسم  روـط  هب  درادـن ؟ دوـجو  یتـیعقاو  و 
مکاح یجراخ  تینیع  رب  ینوگرگد  لوحت و  لصا  نوچ  ًالثم  دشاب ، زین  ینهذ  موهفم  رد  تسه  یجراخ  تینیعو  قادـصم  رد  هک  یگژیو 
لطاب يانمت  زج  زین ، وزرآ  نیا  ددرگ . نوناق  نیا  لومـشم  ام  نهذ  تاکاردا  دـیاب  قادـصمو ، موهفم  ناـیم  قباـطت  ظـفح  يارب  سپ  تسا ،
دیاـب زین  شتآ  ینهذ  كاردا  قباـطت ، ظـفح  يارب  ، دـنازوس یم  یجراـخ  شتآ  نوـچ  مییوـگب : هک  تسا  نـیا  ناـسبو  هدوـبن  يرگید  زیچ 

،و دنا هدیزرو  تلفغ  هتکن  کی  زا  اهنیـسیتکلاید  دشاب ! هدنـشکو  کلهم  زین  ینهذ  مس  دیاب  ، تسا هدنـشک  یجراخ  رهز  نوچ  ای  دنازوسب !
يرگید موهفم و  ار  یکی  مان  هک  درادن  ینعم  تروص  نیا  رد  دـشاب ، اراد  ار  یجراخ  تینیع  ياهیگژیو  مامت  ینهذ  موهفم  رگا  هکنیا ، نآ 

، هجیتن رد  دوب و  دـهاوخن  موهفم  نیا  قادـصم  زین  جراـخ  نآ  و  قادـصم ، نآ  موهفم  موهفم ، نیا  تروص  نیا  رد  هکلب  میماـنب ، جراـخ  ار 
ینهذ میهافم  هکنیا  يانمت  یـشحاف و  طلغ  نینچ  رب  نایاقآ  رارـصا  تفر ! دهاوخ  رامـش  هب  اهتیعقاورگید  ضرع  رد  یتیعقاو  ینهذ ، موهفم 

زین  ار  یمالسا  هفسلف  زا  یگرب  تارضح ، هک  تسا  نآ  زا  یکاح  دشاب ، رادروخرب  جراخ  ياهیگژیو  مامت  زا 
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موهفم لـماکت  هن  تسا ، رگید  موهفم  راـنک  یموهفم  نتفرگ  رارق  تروص  هب  جراـخ ، زا  نهذ  يرادربسکعو  تیلاـعف  ًاـثلاث ، دـنا . هدـناوخن 
یم ومنو  دشر  و ... هغضم »  » و هقلع »  » »و هفطن  » لحارم یط  ابو  هدراذگ  لماکت  هبور  بیترت  هب  نینج »  » لولس هک  تسین  یکش  ًالثم  تسخن .

موهفم رانک  رد  هناـگ  هس  میهاـفم  زا  یموهفم  نتفرگ  رارق  هلحرم ، نیارد  كاردا  هلئـسم  هکیلاـح  رد  دـیآ . یمرد  دازون  تروص  هبو  دـنک 
لولس هک  هاگنآ  ددرگ ، یم  ام  نهذ  دراو  هفطن »  » مان هب  یموهفم  نینج » » لولـس زا  يزور  رگید . یموهفم  هب  یموهفم  لیدبت  هن  تسا  رگید 

رارق تسخن  موهفم  رانک  رد  دوش و  یم  ام  نهذ  دراو  هقلع »  » مان هب  يرگید  موهفم  دمآرد  هتـسب  نوخ  تروص  هبو  دـیدرگ  لماکتم  نینج 
لحارم رد  لاـح  تسا  نینچ  و  ددرگ ، هبرف  قاـچ و  تسخن  موـهفم  اـیو  دـنزب  تسخن  موـهفم  بـیکرت  هـب  تـسد  هـکنآ  نودـب  دریگ ، یم 
موهفم یمود ، موهفم  هک  دنتـسین  يا  هنوگ  هب  ًاموزل  دـندرگ  یم  ام  نهذ  ياضف  دراو  فلتخم  تاظحل  رد  هک  يرامـشیب  میهاـفم  رگید ....

رد هک  تسا  يرادربملیف  هاگتـسد  ناسب  كردم ، ياوق  ای  نهذ  ياضف  هکلب  دزاس . راداو  ومن  ودشر  هب  ار  نآ  هدرک و  نوگرگد  ار  تسخن 
نیا زا  دـشاب . هتـشاد  تسخن  ملیف  رد  يریثأت  یمود  ملیف  هکنیا  نودـب  دراد ، یمرب  ملیف  صاخ  هدـیدپ  هثداح و  ای  هرظنم  کـی  زا  هظحل  ره 
یب طلغ و  هک  یتقو  یتح  دنام . یم  ظوفحم  دوخ  ياج  رد  دشاب ، هیاپ  یبو  طلغ  دنچ  ره  يا ، هشیدـنا  ورکف  ره  هک  ددرگ  یم  نشور  نایب 

هـشیدنا راـنکرد  لـقاال  اـی  و  دوش ، یم  هدز  سپاو  رکف  نیا  دوـش ، دراو  اـم  نهذ  ياـضف  رد  يا  هزاـت  رکف  ددرگ و  نشور  نآ  ندوـب  هیاـپ 
دزاس . یم  لماکتم  ار  نآ  ای  دنک  یم  مودعم  ار  تسخن  هشیدنا  يدعب ، هشیدنا  مود و  رکف  هکنیا  هن  دریگ ، یم  رارق  تسخن 
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رد دـهد ، یم  تسد  زا  ار  دوخ  یمزج  ینیقی و  تلاـح  تسخن ، رکف  هک  تسا  نیا  دراد  دوـجو  مود  رکف  تسخن و  رکف  ناـیم  هک  یتواـفت 
هب هاگره  اذل  ددرگ . یم  مود  رکف  شیادیپ  هنیمز  طلغ  هشیدـنا  نآ  تقیقح ، رد  و  دریگ ، یم  دوخ  هب  مزج  نیقی و  گنر  مود  رکف  هکیلاح 

، مود هشیدـنا  هکنآ  یب  درک ، میهاوخ  هدـهاشم  صاخ  هطقن  رد  ار  هشیدـنا  ود  ره  میزادرپب ، وپاکت  هب  نآ  رد  مینک و  هعجارم  نهذ  ياـضف 
جیردـتب ناسنا  ینهذ  تاکاردا  هک  تسین  نیا  هب  رـصحنم  مولع  لماکت  ًاعبار : دـیامن . لیدـبت  یمود  هب  ار  نآ  اـی  دزاـس  مودـعم  ار  تسخن 

ورملق هب  ددرگ و  هاگآ  رگید  قیاقح  هتـشر  کی  زا  ناسنا  هک  تسا  نآ  لماکت  ماسقا  زا  یکی  هکلب  ددرگ ، رتحیحـصو  رتیقیقح  رتلماـکتم ،
یم میناد ، یم  ار  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مالـسا یمارگ  ربمایپ  یناگدنز  زا  يرادقم  ام  زا  کی  ره  لثملا ، یف  دیازفیب . دوخ  تامولعم 

. دشاب یم  ناوتان  زجاع و  نآ  اب  هلباقم  زا  رـشب  هک  تسا  هدروآ  نآرق  مان  هب  یباتکو  هدـش  تلاسر  هب  ثوعبم  یگلاس  لهچ  رد  وا  هک  میناد 
تسد وا  مالسلا ) ) اهیلع  ) هجیدخ اب  جاودزا  ای  قدنخ  مزر  ناتساد  ًالثم   ) یناگدنز زا  رگید  یشخب  هب  هک  هاگنآ  تامولعم ، زا  هقباس  نیا  اب 

تامولعم هتـشر  کی  نیتسخن ، تامولعم  ظفح  اب  هکلب  ددرگ ، یم  لماک  هبرف و  ام  تسخن  ياهیهاگآ  هک  تسین  نیا  نآ  ینعم  میباـی ، یم 
مولع و دـیدرت ، یب  درادـن . یفـسلف  ینعم  هب  تقیقح  لماکت  لوحت و  هب  یطبر  یی  یهاگآ  نینچ  بسک  یلو  میا . هدرک  بسک  ار  يرگید 

یم هتـشادرب  هدرپ  یعیبط  سیماون  نیناوق و  هتـشر  کی  يور  زا  زور  ره  هدوب و  شرتسگ  هعـسوت و  لاـح  رد  زور  هب  زور  يرـشب  ياهـشناد 
ناسب  ناسنا ، تامولعم  هیلوا  هتسه  هک  تسین  ینعم  نآ  هب  مولع  شرتسگ  یلو  دوش ،

هحفص  209 ------------------ 
کی ياهیگژیوو  صاوخ  همه  امرخ ، کـچوک  هتـسه  ددرگ . یم  لـماکتمو  هدراذـگ  ومن  دـشر و  هب  ور  نیمز ، ياـضف  رد  تخرد  هتـسه 

تاعالطا اب  سایق  رد  زین  ناسنا  هیلوا  دودحمو  طیـسب  تاعالطا  ایآ  دراد ، دوخ  رد  لامجا ) هدرـشف و  وحن  هب  هتبلا   ) ار امرخ  دنمونت  تخرد 
یم یعیبط  مولع  هتسجرب  ناسانـشراکو  نیـصصختم  نهذ  يایاوز  رد  نونکا  هک  هچنآ  لثملا  یف  تسا !؟ نینچنیا  يو  يدعب  عیـسوو  قیمع 

، اه هیضرفو  اهیروئت  مامت  هصالخ : تسا !؟ هتـشذگ  یم  لامجا ) روط  هب  ولو  زین ( هیلوا  نیـشنراغ  ياهناسنا  طیـسب  ثحب و  نهذ  رد  درذگ ،
رگید هیضرف  هب  نهذ  رد  يا  هیضرف  چیه  دنـشاب و  یم  دوجوم  مه  زا  ادج  نهذ  ياضف  رد  یگمه  ام ، زورما  هتـشذگ و  ياه  هشیدنا  هیلکو 
نیقی بسچ  رب  ام  نهذ  ياضف  رد  رگید  یـشخب  هداد و  تسد  زا  ار  نیقی  تلاح  اهنآ  زا  تمـسق  کی  تسه  هک  يزیچ  ددرگ ، یمن  لیدبت 
نینچ زگره  یلو  تسین ، نآ  زا  يا  هقیاضم  دـمانب ، لوحت  لماکت و  ار  مولع  شیازفا  هعـسوت و  زا  هنوگ  نیا  یـسک  رگا  دـنراد . یناـشیپ  رب 
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تاـکاردا مولع و  تکرح  نآ ، تیعقاو  يراذـگ ، ماـن  عون  نیا  لوبق  ضرف  رب  و  تسین ، اهتـسیسکرام  رظن  دروم  یفـسلف  لـماکت  یلماـکت ،
. تسین یناسنا 

هحفص  210

؟ میراد قلطم  یّلم و  یعطق ، يزیچ  ناهج  رد  ایآ  مکی : تسیب و  لصف 

!؟ میرادن قلطمو  یّلم  یعطق ، يزیچ  ناهج  رد  ایآ 
هحفص رد  مییوگب  هک  دراد  ربرد  ار  هجیتن  نیا  اه ، هشیدنا  راکفا و  دیاقعو و  مولع  هب  تبسن  یتح  رییغتو  تکرح  لصا  ندوب  ریگارف  هیرظن 

جاتنتسا تکرح ، يریگارف  لصا  زا  ار  نآ  هک  تسا  مسیسکرام  ياهیزادرپون  زا  یکی  نیا  و  تسین ، يربخ  قوف  هناگ  هس  میهافم  زا  یتسه 
ًارهق دش . مولعم  نآ  یگیاپ  یب  راوتسا  یلیالد  ابو  دیدرگ  لاطبا  هتـشذگ  لصف  رد  هشیدنا  مولع و  هب  تبـسن  تکرح  يریگارف  تسا . هدرک 

یم نخس  هجیتن  نیا  نوماریپ  زین  ًالقتسم  رتشیب ، يرگنـشور  يارب  یلو  دوب ، دهاوخ  لطاب  دوش ، یم  هتفرگ  لطاب  لصا  نیا  زا  هک  يا  هجیتن 
سدـقمو قلطم  یعطق ، يزیچ  کیتکلاید  يارب  : » دـیوگ یم  يو  مینک . یم  زاـغآ  سلگنا  زا  ینخـس  اـب  ار  دوخ  یـسررب  ًاتمدـقم ، مییوگ .

: دسیون یم  سلگنا  دننک ؟ یم  ریسفت  هنوگچ  ار  سدقم »  » و قلطم » » هورگ نیا  مینیبب  دراد ، ینشور  يانعم  «، ندوب یعطق  ( » 1 «.) درادن دوجو 
هب  ار  تادوجوم  هک  تسین  ییورین  تردق و  چیه  کیتکلاید ، مشچ  هب  »

------------------
ص 138 و142 . هفسلف ، یتامدقم  لوصا   . 1

هحفص  211 ------------------ 
یلک و يدبا ، هدوبن ، یطیارـش  عبات  هک  تسا  نآ  قلطم »  » زا ضرغ  ) درادن دوجو  قلطم  زیچ  چـیه  نیاربانب ، دراد . هاگن  نیعم  تباث و  تلاح 
( دـشاب مارتـحا  دروم  یتسیاـب  طـقف  دـشابن و  رییغتو  ثحبو  يراکتـسد  لـباق  مدرم ، مشچ  هب  هک  مییوگ  ار  يزیچ  سدـقم » . » دـشاب لـماک 

یعطق رکف  ایآ  ( 1 «.) تسا یخیرات  تالوحت  شوختـسد  زیچ  همه  تسین و  ادـج  رییغتو  تکرح  زا  زیچ  چـیه  هک  تسا  دـقتعم  کیتکلاید 
!؟ درادن دوجو 

«، درادن دوجو  یعطق  زیچ  : » دـیوگ یم  هکنیا  مینک  یم  لاؤس  سلگنا  ياقآ  زا  ام  درادـن . يزادرپ  ون  ياهتـشا  زج  یلیلد  اهاعدا ، هنوگ  نیا 
ناعذا نامیا و  لوصا  نیا  هب  يو  دوخ  ایآ  هن ؟ ای  دنتسه  یعطق  لوصا  نیا  ایآ  تسا ؟ هنوگچ  کیتکلاید  هناگراهچ  لوصا  هب  تبسن  وا  رظن 

هتفریذـپ ار  ریذـپان  رییغتو  یعطق  روما  هتـشر  کی  دوجو  هلاحم  الو  هدرک  ضقن  ار  شیوخ  نخـس  دوخ  يرآ ، دـیوگب  هچنانچ  هن ؟ ای  دراد 
یعطق ریغ  هیرظن  کی  تروص  هب  ار  مسیـسکرام  هتخاس و  دـیدرت  کش و  راچد  ار  کـیتکلاید  لوصا  دـشاب ، یفنم  خـساپ  هچناـنچ  تسا .
ریذـپ دـیدرت  كوکـشم و  روما  هتـشر  کـی  ار  نآ  ساـسا  هک  تسا  هدـش  دـقتعم  یبتکم  هب  هجیتـن ، رد  و  تسا ، هدرک  هضرع  كوکـشمو 

ملع ناوت  یم  ار  دیدرت  کش و  ایآ  تسا !؟ یملع  يا  هفـسلف  سکرام ، هفـسلف  تفگ  ناوت  یم  هنوگچ  تروص ، نیا  رد  دهد ! یم  لیکـشت 
یم یسک  ایآ  تسین !؟ رادروخرب  تیعطق  زا  یضایر  نیناوق  ایآ  درادن . دوجو  یعطق  زیچ  ناهج  رد  تفگ : ناوت  یم  هنوگچ  ًالوصا  دیمان !؟

جیاتن  هرابرد  دناوت 
------------------

ص 138 و142 . هفسلف ، یتامدقم  لوصا   . 1
هحفص  212 ------------------ 

یم ایآ  تسین !؟ یعطق  ییایمیش  ياهلومرف  یکیزیف و  نیناوق  زا  يرایـسب  ایآ  دنک !؟ دیدرت  کش و  برـض  لودج  زین  یلـصا و  لمع  راهچ 
دوجو یعطق  زیچ  ناهج  رد  : » دـیوگ یم  سلگنا  هنوگچ  عضو  نیا  اب  دـیزرو !؟ دـیدرت  کـش و  رون ، راـسکنا  اـی  تعرـس  نوناـق  رد  ناوت 
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تروص هب  زین  یعامتجا  یقالخا و  لوصا  هتـشر  کی  هکلب  دـنک ، یم  تموکح  یعطق  تروص  هب  ام  رب  یملع  لوصا  نیا  اهنت  هن  درادـن !؟»
ياهتفایردو نادجو  اب  هزرابم  لوصا  نآ  راکنا  و  دراد ، تموکح  دشاب ) يا  هفایقو  لکـش  ره  هب   ) يرـشب عماوج  رب  ریذپان  دـیدرت  عوطقم و 

؟ میراد سدقمو  قلطم  هشیدنا  ایآ  دور . یم  رامش  هب  یناسنا  حیحص 
مینیبب نونکا  میدرمـشرب . قوف  روطـس  رد  هک  تسا  نآ  زا  شیب  ناشدادعت  هک  دراد  دوجو  يددعتم  یعطق  روما  ناهج ، رد  هک  دـش  نشور 

هناگراهچ لوصا  اب  دوخ  اهنیـستکلاید  ایآ  تسا . تبثم  باوج  ملـسم  روط  هب  درادن ؟ ای  دراد  دوجو  ناهج  رد  زین  سدـقمو  قلطم  روما  ایآ 
تحـص و اریز  يرآ ، ملـسم  روط  هب  دنناد ؟ یمن  قلطم  ار  لوصا  نیا  اهنآ  ایآ  دـننک !؟ یمن  راتفر  سدـقم  قلطم و  لوصا  ناسب  کیتکلاید 

ناهج رب  یخیرات  نوگانوگ  راودا  و  لاوحا ، طیارش و  مامت  رد  درادن و  یگتسب  یطیارـش  چیه  هب  نانآ  رظن  زا  کیتکلاید  لوصا  يراوتـسا 
يراکتسد لوصا  نآ  رد  یسک  هک  دنهد  یمن  هزاجا  اریز  يرآ ، ملسم  روط  هب  دنناد ؟ یمن  سدقم  ار  اهنآ  ایآ  دنک . یم  تموکح  هعماجو 

ياهباتک اب  یبهذم  دارفا  هک  دننک  یم  راتفر  روط  نامه  لوصا  نیا  اب  نانآ  تقیقح ، رد  دیامن . دایزو  مک  ار  يا  هطقن  هدرک ، رظن  دـیدجتو 
معز  هب  ریذپان . رییغتو  سدقم ، قلطم ، دننک : یم  راتفر  دوخ  ینامسآ 

هحفص  213 ------------------ 
یم هنوگچ  فصولا  عم  درادـن ، اهیبهذـم ) حالطـصا  هب  ) لزنم یحو  زا  یمک  تسدو  تسا  رـشب  لـیجنا  نیرخآ  لوصا  نیا  اهنیـسیتکلاید ،

يزیچ کـیتکلاید  يارب  :» دـنیوگ یم  هک  هلمج  نیا  دوخ  نیا ، زا  هتـشذگ  درادـن !؟ دوجو  زگره  سدـقم ، قلطم و  زیچ  ناـهج  رد  دـنیوگ 
هیرظن کـی  بلطم ، نیا  دوخ  تسخن ، تروص  رد  هن ؟ اـی  تسا  سدـقم  قـلطمو و  یعطق  هیرظن  کـی  اـیآ  تسین » سدـقم  قـلطم ، یعطق ،

اب هچ ، تفر . دـهاوخ  ناـیم  زا  دوخ ، هلیـسو  هب  هیرظن  دوخ  هجیتـن ، رد  و  دوب ، دـهاوخ  سدـقم  تیعقاو  کـی  قـلطم ، هشیدـنا  کـی  یعطق ،
هکنیا دراد و  دوجو  سدـقمو  قلطمو  یعطق  رما  ناهج  رد  هک  تفای  میهاوخرد  نوناـق ، نیا  دوخ  ندوب  سدـقمو  قلطم  تیعطق و  قیدـصت 
هجیتن کیتکلاید ، ناینب  مادهنا  زا  هتـشذگ  زین  مود  تروص  رد  تسین . شیب  يرادنپ  مهو و  میرادن  ییاهزیچ  نینچ  دـیوگ  یم  کیتکلاید 
تسد زا  ار  دوخ  تیلکو  تیعطق  هیضق  نیا  دوخ  هاگره  اریز  دشابن . یعطق  تروص  هب  اه  هشیدنا  رگید  زا  تیعطق  یفن  هک  دوب  دهاوخ  نیا 

اهدمایپ و زا  یلاخ  زین  هلمج ، نیا  دوخ  ندوب  سدقمو  قلطم  دنک . بلـس  ار  ّتیلک  تیعطق و  اه ، هشیدنا  رگید  زا  دـناوت  یمن  رگید  دـهدب 
هـشیدنا ایاضق و  رگید  زا  ار  ندوب  سدقم  قلطم و  دناوت  یم  یتروص  رد  میرادـن ) سدـقمو  قلطم  زیچ   ) هلمج نیا  اریز  تسین ، ءوس  مزاول 

هاگره ّالا  و  دشابن ، يراکتـسد  لباقو  دنک ، قدص  لاوحا  طیارـش و  مامت  رد  دوخ  ینعی  دشاب ، سدـقمو  قلطم  شدوخ  هک  دـنک  بلـس  اه 
اب  تروص  نیا  رد  دشاب ، يراکتسدو  رییغت  لباق  ای  و  دنکن ، قدص  رگید  طیارش  رد  دنک و  قدص  یطیارش  رد  هلمج  نیا  دوخ 

هحفص  214 ------------------ 
زا ار  سیدقت »  » ای قالطا »  » تفـص دناوت  یمن  رگید  تسا ) يراکتـسد  لباق  ای  دنک ، یمن  قدـص  طیارـش  همه  رد  دوخ  هک  ) یعـضو نینچ 

سدـقم هدوب و  حیحـص  طیارـش  مامت  رد  ًاقلطم  دوخ  هک  دـیآ  یمرب  روبزم  هلمج  زا  یتروص  رد  راـک  نیا  هچ ، دـیامن . بلـس  اـیاضق  رگید 
یطیارـش ره  رد  دنراگنا و  یم  سدقمو  قلطم  ار  اهنآ  هکلب  دنناد  یمن  یبسن  ار  دوخ  ياه  هشیدـنا  یبتکم ، چـیه  نارادـفرط  ًالوصا  دـشاب .

«! هشیدنا  » رد هن  تسا  تعیبط »  » رد ّتیبسن ، دنناد . یمن  يراکتسد  لباق  هاگ  چیه  دنرمش و  یم  قداص 
اب دوجو ، زا  ینآ  ره  رد  كرحتم ، دوـجوم  و  تسا ، لدـبت  رییغت و  نالیـس و  تکرح و  لاـح  رد  هتـسویپ  تعیبـط  دـیوگ : یم  مسیـسکرام 

نیا زا  تسا . دودعم  هدنیآو  هتـشذگ  رد  یکرحتم  دوجوم  نینچ  درادن . تباث  دوجو  هظحل  کی  هدوب ، توافتم  شیوخ ، دـعبو  لبق  دوجو 
، نآ دـعب  لـبق و  فرظ  رد  و  تسه ، یـصخشم  فرظ  رد  تسین ، رگید  رظن  زا  تسه و  رظن  کـی  زا  میریگب ، رظن  رد  ار  يزیچ  ره  تهج ،
هب دـیقم  هک  يا  هدـیدپ  ره  تفگ  دـیاب  هکلب  درادـن . یلاکـشا  كرحتم  تعیبط  رد  ینعم ) نیا  هب   ) تیبسن شریذـپ  دـشاب . یم  دوبانو  یناف 
نآ زا  جراخ  رد  دراد ، رارق  یـصخشم  ناکم  نامز و  رد  هک  يزیچ  اریز  تسا ، مکح  نیا  هب  موکحم  دـشاب ، یم  یـصخشم  ناکم  ناـمز و 

، تقد یکدنا  اب  يدرف  ره  هکلب  دشاب ، هدرک  فشک  مسیـسکرام  هک  تسین  يا  هزات  نخـس  بلطم ، نیا  اّما  دوب . دهاوخن  يربخ  يو  زا  ود ،
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ود  نیا  زا  هتساریپ  تادوجوم  و  ناکم ، نامز و  هب  دودحم  تادوجوم  نوماریپ  زین  یمالسا  هفسلف  رد  هکنانچ  دبای ، یم  هجوت  نادب 
هحفص  215 ------------------ 

دوخ هکنانچ  ام ، یگدنز  هدودحم  رد  هک  تساج  نیا  نخس  ناج  یلو  تسا . هدش  هتفگ  نخـس  یگدرتسگ  هب  تادرجمو ) ادخ  دننام   ) دیق
، درادن هار  نآ  تحاس  هب  ّتیبسن  هدوب و  دازآ  ناکم  نامز و  دیق  زا  هک  دراد  دوجو  قیاقح  هتشر  کی  تسا ، فرتعم  نادب  زین  مسیـسکرام 

رییغت قلطم و  نیناوق  هتـشر  کی  یناسنا ، راکفاو  مولع  نایم  رد  يرآ ، تسا . یناسنا  یعطق  مولع  لاطبا  هیام  اهنآ  رد  ّتیبسن  روصت  ًاساسا  و 
ردـپ تیلکاره ،»  » هک ار  ینخـس  هجو  چـیه  هب  تسا و  قداـص  عاـضواو ، لاوحا  و  اـهناکم ، اـهنامز و  ماـمت  رد  هک  دوش  یم  تفاـی  ریذـپان 

هب و  تسه ، يرابتعا  هب  يرگنب  ار  هچره  : » تفگ یم  وا  دروآ . نابز  هب  اهنآ  هرابرد  ناوت  یمن  دـیوگ ، یم  اه  هدـیدپ  هراـبرد  کـیتکلاید ،
یلک نیناوق  هرابرد  اّما  تسا ، حیحـص  دـنینوگرگد  لاوز و  شوختـسد  هک  یعیبط  ياه  هدـیدپ  دروم  رد  هتبلا  نخـس  نیا  تسین » يراـبتعا 
دننام  ) یسدنه حوطس  ماجحا و  ایو  تسا ) راهچ  ود ، رد  ود  برـض  لصاح  هکنیا : ریظن   ) دادعا رب  مکاح  نیناوق  نوچمه  ناهج ، رب  مکاح 

، یناکم نامز و  چـیه  رد  ضیقن ، ود  تسین . قداص  يراج و  زگره  ضقانت ، داضت و  هب  طوبرم  ماکحا  نینچمه  و  اهروشنم و )... اـهمرها و 
یعطقو سدـقمو  قلطم  نیناوق  هتـشر  کی  اهنیا  دنـشاب . یمن  عمج  لباق  هاگ  چـیه  زین  داضتم  ءیـش  ود  هکنانچ  دنتـسین ، عفر  عمج و  لـباق 

تکرح لاح  رد  ایشا  یسررب  دشاب . یم  ظوفحم  نوصم و  تیبسن  عون  ره  دنزگ  زا  هک  تسا 
تخانـش  » ار رگیدو  یکیزیفاـتم » تخانــش  » ار یلوا  هـک  دـنیوگ  یم  نخــس  تخانــش  عوـن  ود  زا  تـکرح ، نوناـق  زا  سپ  اهنیــسیتکلاید 

نانآ  دنمان  یم  یکیتکلاید »
هحفص  216 ------------------ 

گنرو لکـش  لوا ، تلاـح  رد  یکیتکلاـید . هار  يرگید  یکیزیفاـتم ، هار  یکی  میراد : تسد  رد  هار  ود  بیـس ، هعلاـطم  يارب  دـنیوگ : یم 
توافت ای  تهابشو  درک  هسیاقم  یبالگ  اب  ار  بیـس  ناوت  یم  دعب  مینک . یم  تبحـص  شفاصوا  رگید  ای  هزم  زا  دوش و  یم  فیـصوت  بیس 

یکیتکلاید رظن  زا  ار  بیـس  میهاوخب  رگا  اّما  تسا . یبـالگ  مه  یبـالگو  تسا  بیـس  بیـس  هک  تفرگ  هجیتن  درک و  هظحـالم  ار  ود  نآ 
هدوب لاک  ینعی  هتـشاد  زبس  گنر  تسخن  هدوبن و  هدیـسر  ادتبا  زا  هدیـسر  بیـس  ًالثم  میهد ، یم  رارق  هجوت  دروم  ار  تکرح  مینک  هعلاطم 
بیـس هشیمه  بیـس  سپ  میـسر . یم  راهب  لـصف  رد  بیـس  تخرد  هلحرم  هب  هتـشاد و  ار  همکد  تروص  مه  ندوب  هفوکـش  زا  شیپ  تسا .

یعامتجا یعیبط و  هدیدپ  ره  هعلاطم  يارب  هکنیا  رد  ( 1 .) دریگ یم  تروص  هتشذگ  ساسا  رب  هعلاطم  هنوگ  نیا  دراد . یخیرات  هکلب  هدوبن ،
یـسررب دروم  ار  نآ  یلعف  عضو  یکی ، رد  تسین  يدیدرت  تسا ، دنمدوس  دیفم و  دوخ  ياج  رد  زین  هار  ود  ره  و  میراد ، رایتخا  رد  هار  ود 

زا ار  نآ  هتفرگ و  لصف  سنج و  ياج  هب  ار  هدـیدپ  هقباس  يرگید ، رد  و  مینکفاـیب ، رظن  نآ  هتـشذگ  هچخیراـت  هب  هکنآ  یب  میهد  یم  رارق 
هتفرگ و رظن  رد  ار  هرایس  عضو  . 1 درک : هعلاطم  ناوت  یم  عونود  هب  ار  نیمز  هرک  هنومن ، يارب  میهد . یم  رارق  یـسررب  دروم  هاگدـید  نیا 

تخادرپ . وجتسج  هب  نآ  هرابرد 
------------------

ص 139 . هفسلف ، یتامدقم  لوصا   . 1
هحفص  217 ------------------ 

دنمدوسو دیفم  زین  هعلاطم  عون  ود  ره  دادر . ارق  هعلاطم  روحم  تسا  هداد  خر  نآ  رد  نامز  لوط  رد  هک  یتالوحت  اب  ار  نیمز  تشذگرس  . 2
ریاـسو اهناشفـشتآ  اـههوکو و  اهتـشد  اـهایرد و  یلعف  لکـش  زا  دـهاوخ  یم  هک  یـسک  دـیبوک . ار  يرگید  یکی ، هناـهب  هـب  دـیابنو  تـسا 
هدیدپ ياه  هشیر  للع و  دهاوخ  یم  هک  يرگید  درف  يارب  هک  یلاح  رد  تسا ، دنمدوس  وا  يارب  تسخن  هار  ددرگ ، هاگآ  نآ  تایصوصخ 
كردم هچ  هب  نانآ  هکنیا ، نآ  و  تسا ، يرگید  ياج  رد  تارضح  نیا  اب  ام  نخـس  تسا . يرورـض  مود  هار  ندومیپ  دروآ  تسد  هب  ار  اه 

ره تساهنیـسیتکلاید !؟ نآ  زا  تکرحو  لوحت  هب  داـقتعا  رگم  دـنمان !؟ یم  یکیتکلاـید »  » ار یمود  و  یکیزیفاـتم »  » ار تسخن  هار  یلیلد  و 
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لماکت یگنوگچ  و  یناسنا ، لولس  زا  دازون  شنیرفآ  تیفیک  نآ ، رذب  ای  لاهن  نتشاک  زا  لگ ، شیادیپ  تشذگرـس  هب  تبـسن  ام  زا  يدرف 
رگید هدـش و  هدرمـش  اهنیـسیتکلاید  راـیتخا  رد  تسبرد  هعلاـطم ، زا  مود  عوـن  هک  دـش  هـچ  تـسا . هاـگآو  ملاـع  زیچاـن ، هفوکـش  زا  هوـیم 

هب هک  تسا  حیحـص  ایآ  دنا !؟ هتـشگ  بوسحم  لفاغ  اهنآ ، شیادیپ  خـیرات  هب  هجوت  زا  یعیبط  ياه  هدـیدپ  یـسررب  ماقم  رد  نادنمـشیدنا 
تکرح  » زا رتـالاب  یلماـکت  تـکرح و  هـبو  هدرک  تباـث  ار  ایــشا » رهوـج  رد  تـکرح  ، » نـشور لـیالد  اـب  هـک  مالــسا  گرزب  ناــمیکح 

رد ار  اه  هدیدپ  قباوس  ایـشا  یـسررب  رد  هک  مییوگبو  میهدب  دومج  تبـسن  اهنآ  هب  مینک و  تراسج  دنا  هدش  دـقتعم  اهیدام  یکیمانیدوتا »
زیچان یعون  دبای و  لوحت  يددعتم  عاونا  هب  یعون  زا  جیردت  هب  ءیش  کی  هک  تسا  نیا  رهوج  رد  تکرح  ینعم  ًالوصا  دنریگ !؟ یمن  رظن 

دیآرد . رتلماکتم  عاونا  تروص  هب 
هحفص  218 ------------------ 

زا محر  نوریب  رد  زین  رداـم و  مـحر  رد   ) ناـسنا یحور  یمـسج و  لـماکت  شنیرفآ و  نوگاـنوگ  لـحارم  هـب  ناناملـسم ، ینامـسآ  باـتک 
، دیجم نآرق  ( 1 .) تسا هتخاس  حرطم  یتدیقعو  یقالخا  جیاتن  هتـشر  کی  رذـگهر  نآ  زا  هراشا و  یتوترف ) تلوهک و  نینـس  ات  یلاسدرخ 
، يّوـج هدـیدپ  نیا  یـسررب  رد  هدرک و  ناـیب  اویـش  یبولـسا  هـب  ار  نآ  نّوـکتو  ناراـب  لوزن  لـلع  هوـحن و  یهلا  تردـق  حیرـشت  ماـقم  رد 

ندـییور عوضوم  ناهذا ، هب  داعم  هلئـسم  نتخاس  کیدزن  روظنم  هب  نینچمه  ( 2 .) تسا هتفرگ  رظن  رد  نایاپ  ات  زاـغآ  زا  ار  نآ  تشذـگرس 
نییبـت يارب  زین  ( 3 .) تسا هدرک  ناـیب  یکیتکلاـید  حالطـصا  هب  بولـسا  هب  ار  ناـهایگ  شیادـیپ  تشذگرـس  هتخاـس و  حرطم  ار  ناـهایگ 

تـشذگرس رگنایب  دوخ ، هک  تسا  هدروآ  یلاـثم  تسا  ددـجت  رییغت و  ضرعم  رد  ارذـگ و  یملاـع  تعیبط ، ناـهج  هکنیا  و  اـیند ، تیعقوم 
هتفای فیلأت  مالـسا  نادنمـشناد  ياناوت  تسد  هب  هک  زین  یعیبط  مولع  ياهباتک  ( 4 .) تسا نازخ  داب  شزو  ات  راهب  زاغآ  زا  ناهایگ  شیادـیپ 

(5 .) دنا هتخادرپ  ناهج  ياه  هدیدپ  قباوس  حیرـشت  هب  فلتخم  ياهتبـسانم  هب  اهنآ  زا  يرایـسبو  هدوب  یـسررب  ثحب و  هویـش  نیا  زا  راشرس 
جراخ رد  ار  ایشا  نانآ  معز  هب  هک  قیقحتو ، ثحب  زا  صاخ  عون  کی  هب  ار  یهلا  نادنمشناد  اهنیسیتکلاید ، هک  درادن  یهجو  چیه  نیاربانب 

دنزاس . مهتم  دنک ، یم  یسررب  لماکتو  كرحت  هنودرگ  زا 
------------------

ار هنیمز  نیا  رد  تایآ  زا  یخرب  زین  مهدزون  لصف  رد  ، 45/ فهک  . 4 . 57/ فارعا  . 3 . 48/ مورو  43/ رون  . 2 /12ـ15 . نونمؤم /5 و  جح  . 1
دوش . هعجارم  رافسا و ... وءافش  تایعیبط  شخب  هب   . 5 میدش . روآدای 

هحفص  219 ------------------ 

میوش انشآ  یکیمانید  یکیناکم و  ياه  تکرح  اب  مود : تسیب و  لصف 

میوش انشآ  یکیمانید  یکیناکم و  ياه  تکرح  اب 
رد هک  یمارآ  نکاس و  دوجوم  ره  اریز  میرادـن . نکاس  دوجوم  تعیبط  ناهج  رد  ام  تسا و  یبسن  رما  کـی  نوکـس ، نادنمـشناد ، رظن  زا 

کی ياراد  زین  یمتا  ره  و  دـشاب ، یم  اهمتا  زا  لکـشتم  دوخ  هک  تسا  هتفای  لکـش  زیر  ياـهلوکلوم  هتـشر  کـی  زا  دراد ، رارق  امـش  ربارب 
ناهج مارآ ، رهاظب  تادوجوم  لد  رد  هجیتن ، رد  دنخرچ . یم  يزکرم  هتـسه  درگ  دایز  تعرـس  اب  هک  نورتکلا و ... دنچو  يزکرم  هتـسه ،

يا هرایس  تکرح  عبت  هب  تسا ، هتفرگ  رارق  يرگید  هرک  ای  نیمز  لد  رد  هک  یمارآ  رهاظب  دوجوم  ره  نیا ، زا  هتـشذگ  دراد . رارق  یمارآان 
یکیناکم تکرح  ار  اهتکرح  عون  نیا  اهتسیسکرام  هک ، تسا  يرورض  هتکن  نیا  هب  هجوت  تسا . كرحتم  ناخرچ و  دراد ، رارق  نآ  رد  هک 

هبو دوخب  دوخ  تروص  هب  هک  دـنهد  یم  ناشن  هقالع  تاکرح  زا  مسق  نآ  هب  اهنت  نانآ  دـننک ، یمن  هقـالع  زاربا  نآ  هب  زگره  دـنناد و  یم 
هدوب یعیبط  ًالماک  نآ  لماکت  دـشر و  هوحن  هکلب  هتفرگن ، تروص  یجراخ  للع  هلیـسو  هب  نآ  تارییغت  ینعی ، دریگ . ماجنا  مسیمانید  روط 

دریگب . همشچرس  ینورد  لماوع  زا  و 
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هحفص  220 ------------------ 
(: میتشاد دروم  نیا  رد  یتاراشا  زین  هتشذگ  رد  ) میریگ یم  کمک  تسا  هدروآ  رتسیلوپ  ژرژ  هک  یلاثم  تکرح ، عون  ود  نیا  حیـضوت  يارب 

یلعف تروص  هب  هتـسویپ  دنراد و  یخیرات  مادـک  ره  دادـم  بیـس و  راولا . بوچ  زا  دادـم  ندـش  هتخاس  و  بیـس ، لماکت  نایم  تسا  قرف  »
اب دناوت  یم  ایآ  دـسر ، یم  یتدـم  زا  سپ  هک  یلاک  زبس و  بیـس  هتبلا  دراد ؟ دوجو  یفالتخا  خـیرات ، عون  ود  نیا  نیب  ایآ  یلو  دـنا ، هدوبن 

شیاه هنادو  دوش  یـشالتم  دـساف و  یتسیاب  دـتفیب  نیمز  هب  رگا  و  دـسرب ، یتسیاب  هن ، دـسرن ؟ دـنامب و  زبس  نانچمه  بسانم  طیارـش  ندوب 
کی هب  تسناوت  یم  دوخ  هبون  هب  مه  دادـم  دوشن . دادـم  دوب  نکمم  هدـمآرد  راولا  تروص  هب  هک  یتـخرد  هک  یتروص  رد  ددرگ ، شخپ 

، بیـس اما  دنـشاب . هدش  یـشان  مه  زا  هکنآ  یب  دنراد ، رارق  رگیدکی  رانک  رد  تالوحت  دادم ، خـیرات  رد  «. » دوشن هدیـشارت  هدـنام و  لکش 
رابجا روط  هب  دـش  لـصاح  لوحت  یتقو  رگید ، تراـبع  هب  دـهد . یم  خر  یپرد  یپ  نآ  تـالوحت  دـنک و  یم  یط  ار  یعیبط  لـماکت  کـی 

، دوشن راولا  تخرد ، هک  تشاد  دوجو  ناکما  نیا  سکع  رب  اّما ، دادم ، خیرات  رد  دسر . یم  يا  هجیتن  هب  ات  دـهد  یم  تسد  يرگید  لوحت 
نآ تلع  تسا ، هتسویپ  تالوحت  نیا  هب  دادم  خیرات  رگا  دوشن . هدیشارت  تسناوت  یم  مه  دادمو  دوشن  دادم  تسناوت  یم  مه  راولا  هکنانچ 

دوجو یـساسا  قرف  زایتما و  ود  تکرح ، عون  ود  نیا  ناـیم  هک  تسا  نیا  رتسیلوپ  راـتفگ  هدرـشف  ( 1 «.) تسا یجراخ  لماع  تلاخد  ناـمه 
شیپ هب  ار  كرحتم  ءیش  ینورد ، لماوع  یکیمانید  تکرح  رد  هکیلاح  رد  دراد ، تلاخد  یجراخ  لماوع  یکیناکم  تکرح  رد  . 1 دراد :

لماکت  دننار و  یم 
------------------

. 144 ص143 ـ هفسلف ، یتامدقم  لوصا   . 1
هحفص  221 ------------------ 

یترورـض یمودو  یلوا  ناـیم  تسین و  لوا  رییغت  زا  یـشان  یمود  رییغت  یکیناـکم ، تـکرح  رد  . 2 دریگ . یم  ماـجنا  شوجنورد  یعیبـط و 
طباور یعونو  هدوب ، نیا  فالخ  رب  نایرج  یکیمانید ، تکرح  رد  هکیلاح  رد  دوش ، دادـم  راولا ، هک  تسین  مزال  ًامتح  ًـالثم  درادـن . دوجو 

مییوگب دـیاب  تسخن ، زایتما  هرابرد  میهد . یم  رارق  یـسررب  دروم  ار  زایتما  ود  ره  ام  نونکا  دراد . دوجو  تکرح  يازجا  ناـیم  ترورـضو 
زگرهو دراد  دوجو  ینشور  توافت  دادم  هب  راولا  لیدبت  اب  بیس  لماکت  نایم  هک  تسین  یکـش  فلا : تسا : لطاب  رظن  ود  زا  زایتما  نیا  هک 

رارق دوجوم  لد  رد  یلوا  رد  لوحت  لماع  هک  تسین  نیا  رد  لوحت ، عون  ود  نیا  توافت  اـّما  تسناد ، یکی  ار  لوحت  عون  ود  نیا  ناوت  یمن 
دـشر و ًاـنیقی  اریز  تسا . ینوریب  یجراـخ و  لوحت ، لـماع  يرگید  رد  یلو  تسا  دوـخب  دوـخ  مسیماـنید  رتـسیلوپ : ژرژ  لوـق  هب  هتـشاد و 

يرگید داوم  و  تسا ، دوجوم  اوه  رد  هک  ییاهزاگ  يدیـشروخ ، يژرنا  لیبق  زا   ) یجراخ لماوع  تلاخد  ریثأت و  نودب  زین  بیـس  ندیـسر 
لوحت هک  تسا  نآ  رد  ود  نیا  یعقاو  توافت  دوب . دـهاوخن  ریذـپ  ناکما  دـسر ) یم  بیـس  هب  تخرد  ياهگرب  خاـش و  هنت و  قیرط  زا  هک 

رهوج و هب  طوبرم  لئاسم  اهتـسیسکرام  هچنانچ  تسا . يرهوج  ریغ  لوحت  کی  راولا  لوحت  هکیلاح  رد  تسا ، يرهوج  لوحت  کی  بیس ،
یمسیمانید ياهتکرح  زگره  دنتشاذگ ، یم  قرف  ًاقیقد  یحطس  قیمع و  تالوحت  نایم  دندناوخ و  یم  تقدب  ار  یمالـسا  هفـسلف  رد  ضرع 

ینورد  ياوق  راشف  هلیسو  هب  دناسر  یم  لماکت  هب  ار  بیس  هک  یلخاد  لماوع  : » دندرک یمن  ریسفت  ریز  هنوگ  هب  ار 
هحفص  222 ------------------ 

هجوت اجنیا  رد  ب : ( 1 «.) دـنک یم  زورب  دوجوم  دوخ  زا  هک  تسا  يا  هوق  نیا  تسا و  دوخب  دوخ  مسیمانید  هب  موسوم  دریگ و  یم  تروص 
و رگیدـکی ، هب  ناهج  يازجا  مامت  یگتـسویپ  « ) ملاعلا ةدـحو   » لـصف رد  یهلا  نادنمـشناد  مینک  یم  بلج  یقیقد  هتکن  هب  ار  اهتـسیسکرام 

میـسقت دنا : هدش  روآدای  ار  نآ  دـهد ) یم  لیکـشت  ار  لک  رکیپ  نآ  زا  يوضع  يدوجوم  ره  هک  تسا  صخـشم  دـحاو  کی  ناهج  هکنیا 
ار نآ  رد  دوجوم  لماوع  میزود  یم  بیـس  دوخ  هب  رظن  یتقو  اریز  تسا . يراـبتعا  یبسن و  رما  کـی  یجراـخ ، یلخاد و  لـماع  هب  لـماوع 

میـسقت مییامن ، رتعیـسو  ار  شیوخ  هاگن  قفا  و  مینک ، رظنفرـص  تهج  نیا  زا  رگا  اما  میمان . یم  یجراخ  ار  نآ  زا  جراـخ  لـماع  و  یلخاد ،
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لیدـبت ریـسم  رد  هتفرگ و  رارق  رگیدـکی  لوـط  رد  هک  تسا  هتـسویپ  مه  هب  لـیلاعمو  لـلع  زا  يا  هعوـمجم  ناـهج  هکنیا  مکح  هب  روـبزم ،
هک تسا  للع  عومجم  زا  یئزج  ددرگ  یم  تخرد  زا  بیـس  طوقـس  هلیـسو  هک  یجراخ  لماع  نامه  اریز  تسین ، شیب  يرادـنپ  دـنلدبتو ،

ار بیس  خیرات  هک  دراد  رارق  یطیارش  نامه  رداک  لخاد  رد  داب ، شزو  مان  هب  یلماع  تقیقح ، رد  دوش . یم  بیـس  ندیـسر  لماکت و  هیام 
یلخاد للع  یگتـسبمه  تدحو و  دناوت  یمنو  درادن  نامیا  ملاعلا ) ةدحو   ) یمالـسا هفـسلف  لصا  هب  مسیـسکرام  رگا  تسا . هدروآ  دـیدپ 

عطاق نامیا  نادـب  هک  مینک  یم  بلج  کیتکلاید  هناگراهچ  لوصا  زا  موس  لصا  هب  ار  يو  هجوت  دریذـپب ، يدـحاو  رداک  رد  ار  یجراـخو 
نشور وحن  هب  ار  اهنآ  نایم  لباقتم  ریثأت  نوناقو  رگیدکی  هب  ناهج  تادوجوم  یگتسبمه  دشوک  یم  روبزم  لصا  رد  بتکم  نیا  اریز  دراد .

یصخشم  لصاف  طخ  یجراخو  یلخاد  لماوع  نایم  دناوت  یمن  نیاربانب ، دنک . تباث 
------------------

ص 145 . هفسلف ، یتامدقم  لوصا   . 1
هحفص  223 ------------------ 

رد توافت  اهنت  دشاب ، هتشاد  دوجو  یتوافت  تکرح  عون  ود  نیا  نایم  رگا  ددرگ . دقتعم  تکرح  عون  ود  هب  یـشک  طخ  نیا  هیاپربو  دشکب 
يرگید یـضرع و  یکی  یقمع ، يرگید  یحطـس و  یکی  تسا ، تکرح  زکرم  رد  مهو  للع  رد  مه  توافت ، هکلب  تسین  نآ  هدجوم  للع 

نیا زین  یمالسا  هفسلف  رد  هکلب  درادن  مسیسکرام  هب  راصحنا  یکیمانید  یکیناکم و  عون  ود  هب  تکرح  میـسقت  مییوگب : رتنـشور  يرهوج .
رد تکرح  رد  ضرع . رد  تکرحو  رهوج ، رد  تکرح  تسا : هدش  میـسقت  عون  ود  هب  تکرح  هدیدرگ و  نایب  رتنـشور  یتروص  هب  میـسقت 
هب نینج »  » تکرح ای  ندش ، هویم  يوس  هب  هفوکش  تکرح  دننام  دیامن ، یم  دشر  دنک و  یم  تکرح  دوخ ، نورد  تاذ و  زا  ءیـش  رهوج ،

مـسج کی  تکرح  ینعی  ناکم ، رد  تکرح  دننام  تسا ، دوجوم  ضراوع  رد  تکرح  ضرع ، رد  تکرح  هکیلاح  رد  ندـش . ناسنا  يوس 
تروـص هب  تاذ  رد  تکرح  تسین  مزـال  اریز  تسا ، رت  حیحـص  سکراـم  يدـنب  میـسقت  زا  میـسقت ، عوـن  نیا  رگید . هطقن  هب  يا  هـطقن  زا 

اریز دشاب . رثؤم  نآ  رد  زین  یجراخ  لماع  تاذ ، رد  تکرح  دوجو  نیع  رد  تسا  نکمم  هکلب  دـشاب ، راکدوخ  تکرح  ینعی  مسیمانیدوتا 
يرگید داومو  تسا ، دوجوم  اوه  رد  هک  ییاهزاگ  يدیـشروخ ، يژرنا  لیبق  زا   ) یجراخ لماوع  تلاخد  ریثأت و  نودب  بیـس  ومن  دـشر و 

طیحم زا  ار  يداوم  بیس  هک  تسین  یکـشو  دریگ  ماجنا  دناوت  یمن  هریغو ) دسر  یم  بیـس  هب  تخرد  ياهگربو  هخاش  هنت و  قیرط  زا  هک 
يرهوج هب  تکرح  حیحص ، میـسقت  نیاربانب ، دنک . یم  بذج  نیمز  قیرط  زا  اه  هشیر  هلیـسو  هب  وج و  قیرط  زا  اه  هخاش  هلیـسو  هب  جراخ 

نخس لامجا  دنک ، یم  یقلت  ییاهترورـض  ار  تکرح  يازجا  عومجم  هک  مود  زایتما  هرابرد  یکیمانیدوتا . یکیناکم و  هن  تسا ، یـضرعو 
هعماج  دروم  رد  تحص ، ضرف  رب  نخس ، نیا  هک  تسا  نیا 

هحفص  224 ------------------ 
کی تروص  هب  یکیمانیدوتا  تکرح  کی  ار  همه  نداد و  رارق  رگیدـکی  رانک  رد  ار  هعماـج  نیمز و  بیـس و  تکرحاریز  تسین . تسرد 
ياراد مادـک  ره  هک  ار ، ناسنا  دارفا  تسا  حیحـص  ایآ  تسا . اهناسنا  رایتخاو  يدازآ  راکنا  مزلتـسم  ندرک  یقلت  ریذـپان  باـنتجا  ترورض 

هـسیاقم تسا  یتاـبن  ياهلولـس  روعـش و  یب  تارذ  ياراد  هک  یبیـس  اـب  تسا ، شیوخ  هب  صوصخم  تـالیامت  راـیتخاو و  تساوخو  هدارا 
یلامجا دقن  هراشا و  زا  ام  دشاب و  یم  نآ  یعدم  مسیـسکرام  هک  تسا  یخیرات  ّتیبجوم  و  مسینیمرتد »  » هب طوبرم  بلطم  نیا  هتبلا  مینک ؟

هعماج یکیمانید  تکرح  میریزگان . لاجم  نیا  رد  نآ 
بیـس لماکت  خـیرات  اهتـسیسکرام  تسا  تعیبط  لماکت  رب  هعماـج  لـماکت  فطع  یتسیماـنید ، تکرح  ثحب  حرط  زا  مسیـسکرام  فدـه 
یمکح ریاغتم ، ءیـش  ود  نیا  هدـنیآو  لاحو  هتـشذگ  هرابرد  هجیتن ، ردو  دنجنـس  یم  دـحاو  هنزو  ابو  هدراذـگ  وزارت  کی  رد  ار  هعماـجو 

هطقن نیا  هب  ماجنارس  هدوب و  ناور  مسینومک  فرط  هب  يرـشب  هعماج  دوخب ، دوخ  مسیمانید  رد  هک  دندقتعم  نانآ  دننک ! یم  رداص  ناسکی 
نآ فالخ  رب  یعاـمتجا  ناـسنا  ياـهیگژیو  هعلاـطم  هک  تسا  یماـخ  ياـه  هشیدـنا  زا  مه ، هب  ود  نیا  لـماکت  فطع  یلو  دیـسر . دـهاوخ 
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هتـشر کی  زا  هدش و  لیکـشت  هزیرغ  تاساسحا و  عون  ره  زا  هتـساریپو  روعـش  یب  تابن  ياهلولـس  هتـشر  کی  زا  بیـس  دهد . یم  یهاوگ 
ناوت یم  ییافوکـش  نارود  نامه  زا  اذـل  تسین ، ریذـپ  ناکما  يو  يارب  اهنآ  زا  یچیپرـس  هک  دـنک  یم  يوریپ  ییایمیـش  یکیزیف و  نیناوق 
تسا نکمم  اسب  هچ  هک  دنک  یم  يوریپ  داضتم  زیارغو  تالیامت  هتشر  کی  زا  یناسنا  هعماج  هکیلاح  رد  درک ، ینیب  شیپ  ار  بیـس  هدنیآ 

دشکب ، يا  هطقن  هب  ار  یناسنا  هعماجو  هتفرگ  تسد  هب  ار  یگدنز  مامز  يا  هزیرغ  یصاخ  طیارش  رد 
هحفص  225 ------------------ 

، هجیتن رظن  زا  هک   ) يرگید هزیرغ  ار  هعماج  یگدـنز  مامز  هدرک و  ناهن  يور  هدـش  دای  هزیرغ  يرگید  طیارـش  رد  تسا  نکمم  هکنانچمه 
تیرح و هکنیا  مکح  هب  هصـالخ ، دـهد . قوس  رگید  يا  هطقن  هب  ار  هعماـج  هجیتن  رد  دریگ و  تسد  هب  تسا ) نیتسخن  هزیرغ  لـباقم  هطقن 

ریـسم نییعت  رد  ناوت  یمن  دـشاب ، یم  مکاـح  نآ  رب  ینوگاـنوگ  تـالیامت  زیارغ و  هکنیا  مکح  هب  دـنک و  یم  تموکح  هعماـج  رب  يدازآ 
« خیرات هدنزاس  لماع  » سکرام رظن  زا  درک . رداص  یعطق  مکح  نآ ، هدنزاس  رـصانع  زا  هبناج  همه  قیقد و  یهاگآ  نودـب  هعماج ، تکرح 
. درادن يریثأت  یخیرات  تالوحت  هنودرگ  رد  ناسنا  تساوخ  هدارا و  دهد و  یم  لیکشت  هعماج  كارداو  روعش  دقاف  یمـسیمانید  يورین  ار 
، درادـن يریثأت  نآ  رد  ناسنا  هدارا  دـنک و  یم  ومنو  دـشر  بآ ، رون و  كاخ و  زا  یبسانم  طیارـش  رد  تخرد  هشیر  هک  روط  ناـمه  ینعی 
هک دید  دیاب  نونکا  دور . یم  شیپ  هاوخان  هاوخ  يرهق و  روط  هب  دهد و  یم  هرهچ  هفایق و  رییغت  یکیمانید  طیارـش  تحت  زین  یناسنا  هعماج 

هاوخلد هب  هن  دوخ ، هاوخلد  هب  مه  نآ  هعماج  حالـصا  يارب  ناسنا  شالت  ایآ  دـهد ؟ یم  قفو  جراخ  تاینیع  تاـیعقاو و  اـب  نخـس  نیا  اـیآ 
یم مسیـسکرام  تسین ؟ ناراکدب  يدیلپ  ناملاظ و  تایانج  رب  یـشوپرس  ًالثم  يرگیربج ، هنوگ  نیا  ایآ  تسین ؟ رثؤم  روعـش ، دـقاف  لماوع 

ار يوو  دناهر  یم  ریغ  هب  یگتسباو  هنوگ  ره  زا  ار  رشب  مسینومک ، داصتقا  هک  تسا  یعدمو  دنزب  اج  شخب  تاجن  یبتکم  ار  دوخ  دهاوخ 
نیا تسین . يرگید  زیچ  یهت ،  نایم  لبط  رب  نتفوک  یناوخ و  زجر  زج  نانخـس  نیا  هنافـسأتم  یلو  دشخب . یم  تاجن  ندش  هناگیب  دوخ  زا 

لماکت  فطع  اب  بتکم ،
هحفص  226 ------------------ 

نالطب طخ  شیوخ  فازگ  ياه  هدعورب  دنسر ، یم  لماکت  هب  لماع  هطباض و  کی  تحت  ود  ره  هکنیا  ياعدا  و  تعیبط ، لماکت  رب  هعماج 
هداد رارق  یـسررب  دـقن و  دروـم  ار  یخیراـت » مسیلاـیرتام   » باـب رد  مسیـسکرام  يارآ  خـیرات ،» كرحم  يورین   » باـتک رد  اـم  دـشک . یم 

تلاصا ناسنا  ایآ  میروآ . یم  اجنیا  رد  ار  ثحب  نآ  زا  يا  هدرـشف  زین  کـنیا  تسین . شیب  يا  هناـسفا  خـیرات ، ربج  هک  میا  هدـش  روآداـیو 
نیا زا  يا  هخاش  زین  دـیلوت  رازبا  لماکت  دزاس و  یم  ار  خـیرات  هک  تسا  وا  سدـقمان  اـی  سدـقم  ياـهنامرآ  تساوخو و  هدارا  نیاو ، دراد 

اب تسا ؟ نآ  هدنروآ  دیدپ  خـیرات و  هدـنزاس  یناسنا  هعماج  تقیقح  ردو  تسین ، ناسنا  تکرح  زج  يزیچ  خـیرات  تکرحو  تسا  تلاصا 
شکمـشک زج  يزیچ  خیرات ، یـشم  طخ  هدـننک  نییعت  هدوب و  عیانـصو  يزرواشک  رازبا  دـشرو  دـیلوت  ياههاگتـسد  نآ  زا  تلاصا  هکنیا 

درادن خیرات  یگدنزاس  رد  یـشقن  ناسنا  ریخا ، ضرف  رد  تسین ؟ تسا ، يداصتقا  نهک  طباور  ياقب  دیلوت و  رازبا  دشر  دولوم  هک  یتاقبط 
، دناد یم  هعماج  نیناوق  فشاک  ار  دوخ  هتفرگ و  ار  مود  هیرظن  سکرام  تسه . نآ  نیناوق  فشاک  دـشاب ، خـیرات  هدـنزاس  هکنآ  زا  شیبو 
وا زا  شیپ  هک  دراد  یمرب  ماگ  يا  هداج  رد  بتکم ، نیا  رد  ناسنا  تسا . عامتجا  نورد  ياهـشکمشک  یتاقبط و  هزرابم  هدییاز  هک  ینیناوق 

، تسخن هیرظن  ساسا  رب  هکیلاح  رد  دـهد . ماجنا  دـناوت  یمن  يرگید  راـک  نآ  ندومیپ  زج  ناـسنا  تسا و  هدـش  ماـمت  هدیـشکو و  هتخاـس 
تکرح  اب  هک  تسا  ناسنا  نیاو  یطخ ، هنو  دراد  دوجو  یهار  هن  وا ، تکرح  زا  شیپ  هدوب و  خیرات  هدنزاس  دوخ  ناسنا 

هحفص  227 ------------------ 
رظن ود  نیا  نایم  زا  نآ . فشاک  هن  تسا  خـیرات  هدـنزاس  بتکم  نیا  رد  ناـسنا  اذـل  و  دـنک ، یم  میـسرت  ار  طـخ  دزاـس و  یم  ار  هار  دوخ 

ار دوخ  تلاصا  ناسنا  سکرام ، هیرظن  رد  اریز  سکرام . هیرظن  هن  تسا  تسخن  هیرظن  نامه  دـشخب  شزرا  ناسنا  هب  دـناوت  یم  هک  يزیچ 
تسین . شیب  دیلوت  رازبا  يارب  یتسد  تلآ  هداد و  تسد  زا 
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هحفص  228 ------------------ 

یمالسا هفسلف  رد  تکرح  موسو : تسیب  لصف 

یمالسا هفسلف  رد  تکرح ،
یهاو تخاس و  نشور  هعماج  نهذ و  تعیبط و  رد  تکرح  هب  طوبرم  لئاسم  نوماریپ  ار ، مسیـسکرام  يارآ  تایرظن و  هتـشذگ ، ياـهثحب 

زا یخرب  هب  هک  تسا  هدیـسر  نآ  تقو  نونکا  درک . راکـشآ  دریگ ، یم  لـصا  نیا  حرط  زا  بتکم  نیا  هک  ار  یجیاـتن  یگیاـپ  یب  ندوـب و 
هب اهنآ  نوماریپ  هدرشف  يا  هنوگ  هب  و  مینک ، هراشا  تسا ، هتفرگ  رارق  يداقن  درومو  حرطم  یمالسا  هفسلف  رد  هک  تکرح  هب  طوبرم  لئاسم 

حرطم ار  اهنآ  دودحم  تاحفص  نیا  رد  ناوت  یمن  زگره  هک  تسا  هدرتسگ  طوسبم و  نانچنآ  تکرح ، هب  طوبرم  ثحابم  میزادرپب . ثحب 
ًانمض مینک . یم  هراشا  لامجا ـ  وحن  هب  مه  نآ  مهم ـ  لئاسم  زا  یخرب  هب  اهنت  رضاح  لصف  رد  ام  تهج ، نیا  زا  تخادرپ . يداقن  هب  درک و 

؟ تسا تکرح  يرییغت  ره  ایآ  . 1 مینک . یم  صخشم  یضایر  ماقرا  اب  ار  ثحب  نیوانع  ، تلوهس يارب 
یحطـس رد  شنیب  شناد و  رظن  زا  دـنچ  ره  يدرف ـ  چـیه  هک  تسا  ینـشور  سب  میهافم  زا  ناـسنا ، دوجوو  تعیبط  رد  ینوگرگد  رییغت و 

دناوت  یمن  دشاب ـ  لزان 
هحفص  229 ------------------ 

ناتـسبات راهب و  ياهلـصف  رد  هک  دـنیب  یم  دوخ  ناگدـید  اب  يدرف  ره  اریز  دـنک . راکنا  هشیدـنا  نهذ و  زا  جراـخ  ياـضف  رد  ار  نآ  دوجو 
نوریب نت  زا  هماج  غاب  ناشوپ  زبس  ناتـسمز  لصف  رد  ًالباقتمو  ددرگ  یم  باداـش  مرخ و  تعیبط  هرهچو  هدرک ، نت  رب  زبس  هماـج  ناـتخرد 

اهون و ندـش  هنهک  بآو ، هاـم  تکرح  زور ، بش و  شدرگ  ناراـبو ، فرب  شزیر  دـنراد . حور  یب  هدرـسفاو و  سوبع  يا  هرهچ  هدروآ و 
عم تسا  ناسنا  ناهج و  رد  لوحت  رییغت و  دوجو  رب  نشور  یهاوگ  تسا ، هارمه  ینوگرگد  رییغت و  اب  هک  یعیبط  دادـیور  هثداح و  نارازه 
رد دـنا . هدرک  راکنا  ار  تکرح  دنتـسیز ، یم  دالیم  زا  لبق  هک  هفـسالف  زا  یخرب  هک  مینیب  یم  بلطم ، ینـشور  حوضو و  همه  اب  فصولا ،
هک اجنآ  ات  دـناد ، یم  یمیاد  تکرحو  نایرـس  رد  ناور  بآ  نوچ  ار  ناهج  همه  هک  مینیب  یم  ار  « تیلکاره  » فرط کیزا  ناتـساب ، ناـنوی 

رادمان فوسلیف  ود  سوپیـسول ،»  » و سدنیمراب »  » دـننام یهورگ  هب  رگید  فرط  زا  و  درک ، انـش  راب  ود  ناوت  یمن  بآ  کی  رد  دـیوگ : یم 
تکرح عانتما  رب  ینیهارب  سدنیمراب ، درگاش  نونز »  » هک اجنآ  ات  دنا ، هدوب  ناهج  رد  تکرح  رکنم  هک  میروخ  یمرب  دالیم ، زا  لبق  ینانوی 

رد هک  رییغت ;  اب  ار  تکرح  نوچ  دنا ، هدرمـش  تاحـضاو  رکنم  ار  نامیکح  هنوگ  نیا  هشیدـنا ، فئارظ  اب  انـشآان  یهورگ  دـنک . یم  هماقا 
دح نیا  ات  دندوب  انشآ  یفسلف  لئاسم  اب  یکدنا  هچنانچ  نادقتنم  نیا  هکیلاح  رد  دنا . هتفرگ  يواسم  تسا ـ  ینشور  سوسحم و  رما  ناهج ،

راکنا دروم  هک  يزیچ  یلو  تسا  ینوگرگد  رییغت و  تسا  ملـسم  هک  هچنآ  اریز  دندرمـش ، یمن  تاحـضاو  فلاخم  ار  سدـنیمراب »  » لاـثما
تکرح هب  رارقا  مزلتـسم  رییغت ، هب  فارتعا  هدوبن و  تکرح  يرییغت  ینوگرگد و  ره  يرآ ، رییغت . هن  تسا ، تکرح  هلئـسم  دراد  رارق  ناـنآ 

تسا . تکرح  زا  معا  رییغت  حالطصا ، هبو  دشاب  یمن 
هحفص  230 ------------------ 

عون نیا  دـشاب ، هفقویب  هتـسویپ و  زین  نطاـب  رد  هچناـنچ  دـنک ، یم  هولج  هتـسویپ  رهاـظ  رد  هک  ینوگرگد  رییغت و  عوـن  ره  هکنیا : حیـضوت 
اه هلصاف  نآ  يازجا  ندوب  یپرد  یپ  تعرـس و  تلع  هب  و  دهد ، ناشن  هتـسویپ  ار  دوخ  رهاظ  رد  رگا  یلو  دوب . دهاوخ  تکرح  ینوگرگد 

هفـسلف رد  هدشن و  بوسحم  تکرح  يرییغت  نینچ  دشاب ، هتفای  بیکرت  مه ، زا  هتـسسگ  یعفد  ياه  هیدپ  زا  تقیقح  رد  اّما  دوشن ، ساسحا 
هک یجیردت ، رمتـسم  رییغت  . 1 تسا : عون  ود  رب  رییغت  هک  دـنا  هدوب  دـقتعم  ناـنآ  رگید ، تراـبع  هب  دـنیوگ . یم  ینآ  یعفد و  روـما  نآ  هب 
نآ ماـن  هـک  رییغت ، زا  هنوـگ  نـیا  دـشابن . نآ  يازجا  ناـیم  رد  یگتــسسگ  نیرتـکچوک  و  هدوـب ، تدـحوو  لاـصتا  لاـح  رد  ریغتم  يازجا 

تقیقح رد  و  تسین ، میـسقت  هیزجت و  لباق  زگره  هک  ینآ ، یعفد و  تارییغت  . 2 تسا . نکمم  ریغ  لاحم و  ناـنآ  رظن  رد  تسا ، تکرح » »
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ندش نشور  يارب  دنا . هتفرگ  رارق  مه  رانک  رد  دشاب ـ  هتـشاد  دوجو  یتدحو  دنویپ و  لاصتا و  اهنآ  نایم  هکنآ  نودـب  یعفد ـ  ینآ و  روما 
یتـقو دـنک ، یم  تکرح  هب  عورـش  طـخ  نیا  مینک . يزاوم  رگید  طـخ ، اـب  ار  نآ  میهاوخ  یم  هک  دـیریگب  رظن  رد  ار  یلیاـم  طـخ  هیـضق ،
ناـنآ دوش . یم  ادـیپ  میـسقت  لـباق  ریغ  یعفد  رما  کـی  تروـص  هب  تازاوـم »  » تلاـح عـقوم  نیا  رد  دیـسر  دوـخ  هطقن  نیرخآ  هب  تکرح 

ياه نوکـس  اه و  هفقو  اب  ینآ  یعفد و  روط  هب  هک  تسا  تازاوم »  » تلاح شیادـیپ  ناسب  ناـهج ، تلالدـبتو  تارییغت  ماـمت  هک  دـندقتعم 
هب ینوگرگد  نیا  یلو  تسا ، ینوگرگد  رییغت و  لاح  رد  ناهج  هک  تسا  تسرد  دـنیوگ  یم  ناـنآ  دریگ . یم  ماـجنا  ناـهج  رد  یـصاخ ،

ینآ  تارییغت  هتشر  کی  هکلب  تسین ، یجیردتو  رمتسم  هنوگ 
هحفص  231 ------------------ 

ار ناهج  تارییغت  ساـسا  ماـسقنا ، لـباق  ریغ  یعفد  ینآ و  تارییغت  نیا  عومجم  دریذـپ . یم  ققحت  يرگید  زا  سپ  یکی  هک  تسا  یعفد  و 
هتسسگ مه  زا  تارییغت  هتشر  کی  زج  هک  یلاح  رد  دینک ، یم  روصت  هتسویپو  رمتسم  ار  هعطق  هعطق  تارییغت  نیا  امش  دهد و  یم  لیکـشت 

هبرقع تکرح  تسا . تعاـس  هبرقع  تکرح  دـننام  راـبتعا ، کـی  هب  تعیبـط ، تارییغت  ییوگ  وـت  تسین . يرگید  زیچ  ماـسقنا  لـباق  ریغ  و 
اهنوکس اب  رما  نطاب  رد  دنک ، یم  هولج  هتسویپ  تروص  هب  ًارهاظ  دنچ  ره  روبزم ، تکرح  هک  یتروص  رد  تسا ، هتـسویپ  ام  رظن  رد  تعاس 

ینوگرگد رییغت و  تسا ، یهیدـب  هدوبن و  راکنا  دروم  هچنآ  نیاربانب ، دـنک . یم  جراـخ  یگتـسویپ  زا  ار  نآ  هک  تسا  هارمه  ییاـه  هفقوو 
، دـشاب هتـشادن  دوجو  نآ  يازجا  نایم  رد  ینوکـسو  ترتف  نیرتکچوک  نایاپ  ات  زاـغآ  زا  هک  رمتـسم  یجیردـت  دوجوو  تکرح ، هن  تسا ،
زا یخرب  اهنت  نیا  دـشاب . یم  اـهنآ  راـکنا  دروم  ناـهج  رد  نآ  دوجو  هک  تسا  رمتـسم  یگتـسویپ  نیمه  ینعم  هب  تکرحو  تسا . تکرح 

، تکرح دوجو  رد  هک  تسا  هدوب  یناسک  هلمج  زا  زین  يزار  رخف  هکلب  دنا ، هدرک  راکنا  ار  تکرح  دوجو  هک  دنتسین  نانوی  میدق  يامکح 
(1 .) تسا هتخادرپ  نآ  دـقن  هب  هدرک و  لقن  رافـسا  رد  ار  يو  لاکـشا  نیهلأتملاردـص ، موحرم  تسا و  هدرک  کیکـشت  هدـش ، دای  ینعم  هب 

تفرگ . یکی  تکرح  اب  ار  ینوگرگد  رییغت و  دیابن  نیاربانب 
------------------

ص 27 . ج3 ، رافسا ،  . 1
؟ تسا ریاغم  ندش »  » اب ندوب »  » ایآ هحفص 2 .  232 ------------------ 

« تابث  » و رارق »  » و ندنام »  » ینعم هب  ندوب »  » ییوگ دنرب ، یم  راک  هب  ندـش »  » لباقم رد  ار  ندوب »  ، » یفـسلف یملع و  ياه  هتـشون  رد  زورما 
هویـش تاحالطـصاو ، ظافلا  رد  عازن  دنچ  ره   ) تسین حیحـص  نادنچ  حالطـصا ، نیا  یلو  ینوگرگد . تکرح و  ینعم  هب  ندش »  » و تسا ،

ًاعبط تسا ، ریغتم »  » و تباـث »  » عون ود  رب  یتـسه  نوچ  تسا و  نتفاـی  یتـسهو  یتـسه  ینعم  هب  ندوب »  » و دوـب »  » اریز تسین ،) نادنمـشیدنا 
نکاس دماج و  تروص  هب  ندوب »  » مود ندـش ،»  » تروص هب  ینعی  لدـبتمو  ریغتم  هنوگ  هب  ندوب »  » یکی دوب : دـهاوخ  عون  ود  رب  زین  ندوب » »

اهندوبو دور  یم  رامـش  هب  نآ  ماسقا  زا  یکی  تقیقح  رد  هکلب  تسین  ریاغم  ندوب  اب  اهنت  هن  ندـش ،» ، » هکنیا هجیتن  . ندـنام تروص  هب  ینعی 
ناشندوب هک  یتادوجوم  دنـشاب : یم  عون  ود  رب  تادوجوم  رتنـشور : ترابع  هب  اه . « ندنام  » تروص هب  هاگ  تساه و  « ندش  » تروص هب  هاگ 

رارق و نوکـسو و  تابث  نیع  ناشدوجو  هوحن  هک  یتادوجوم  و  تسا ، ییایوپ  رییغت و  نالیـس و  نیع  اهنآ  دوجو  هویـش  تسا و  ندش  نیع 
رتسب هب  تبـسن  ار  نوکـس  تکرح و  دیابن  زگره  تسین و  يزیچ  دوجو  هوحن  زج  تابث  نالیـس و  هک  ددرگ  یم  نشور  نایب  نیا  زا  ندنام .

ره هک  تسادـیپ  هتفگانو  تشاگنا  دروم  نآ  دوجو  هوحن  زج  يزیچ  دریگ ، یم  ماجنا  نآ  رد  تکرح  هک  يا  هلوقم  دروم و  ینعی  تکرح ،
یم هولج  موهفم  ود  تروص  هب  نهذ  ياـضف  رد  ود  نآ  دراد و  تواـفتو  فـالتخا  تکرح ) هلوقم   ) دروم اـب  دوجو  هوـحن  نهذ ، رد  دـنچ 

دنراد . یگناگی  داحتا و  مه  اب  تیعقاوو  جراخ  ماقم  رد  اّما  دننک ،
هحفص  233 ------------------ 

هتفریذپ و ققحت  ًاجیردت  هاگره  مک ) ای  فیک  ضرع ، ای  رهوج  ) دشاب هک  هلوقم  ره  زا  يزیچ ، ره  مینک : نایب  رتنشور  ار  تقیقح  نیا  یمک 
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یم رپ  لاغشا و  ار  اضف  زا  یمجح  مسج  هک  رظن  نآ  زا  ًالثم  دنیوگ . یم  تکرح  ینالیس  هبنج  نیا  هب  دشاب ، هتشاد  ینالیس  هبنج  نآ  دوجو 
حالطـصا رد  و  نیأ ،»  » هفـسالف حالطـصا  رد  تبـسن  تئیه و  نیا  هب  دیآ ، یم  دوجو  هب  یتبـسن  تئیه و  اضف ، نآ  مسج و  نآ  نایم  دنک و 

زا دنیوگ . یم  تکرح  ینالیـس  تلاح  نیا  هب  تروص  نیا  رد  دنک ، ادـیپ  ینالیـس  هبنج  تئیه  نیا  هاگ  ره  دـنیوگ . یم  ناکم » » مدرم هدوت 
هرابرد يردق  تسا  مزال  بلطم  رتشیب  حیضوت  يارب  تسین . ءیش  دوجو  تیـصوصخ  زج  يزیچ  تکرح ، دنیوگ : یم  نادنمـشناد  رظن  نیا 

ای مسج ، . 1 دـنک : بلج  ار  ام  هجوت  دـناوت  یم  زیچ  هس  اجنیا  رد  درک ، لاغـشا  ار  ییاضف  یمـسج  هاـگره  مینک . ثحب  ناـکم  رد  تکرح 
نایم یتبسنو  یتئیه  مسج ، لاغشا  زا  . 3 دنک ، یم  لاغـشا  ار  اجنآ  مسج  هک  ییاضف  ای  ناکم ، . 2 تسا ، نآ  هب  مئاـق  تکرح  هک  يدوجوم 

تباـث روط  هب  ار  تبـسن  تئیه و  نیا  یمـسج  هاـگ  دـنیوگ . یم  نیأ »  » یفـسلف حالطـصا  رد  نآ  هب  هک  دـیآ  یم  دوـجو  هب  ناـکم  مسج و 
مسج هک  يروط  هب  دریگ ، یم  دوخ  هب  نالیس  لدبت و  تلاح  تئیه  نیا  هاگ  و  دهد ، یمن  خر  یلدبت  روبزم  تبسن  تئیه و  رد  و  تساراد ،

دمان . یم  تکرح  ار  یگدنزغل  نالیس و  تلاح  نیا  هفسلف ، تسین . نآ  رد  نیسپ  نیشیپ و  هظحل  رد  هک  تسا  یناکم  رد  هظحل  ره 
هحفص  234 ------------------ 

نالیس و تلاح  ءیـش ، کی  ناکم »  » هاگره لاّیـس ، یجیردت و  دوجوو  تباث ، دوجو  دوش : یم  ماجنا  تروص  ود  هب  يریگ » ناکم   » ییوگ
ناکم و  جّردـتم ، ریغ  تباث و  ناکم  میراد : ناکم  عون  ود  ام  رتنـشور ، ترابع  هب  میماـن  یم  تکرح  ار  نآ  ماـن  تفرگ  دوخ  هب  یگدـنزغل 

: فلا تفرگ : هجیتن  ود  ناوت  یم  نایب  نیا  زا  اذکه .... دزاس و  یم  اهر  سپـسو  دنک  یم  لاغـشا  ار  ییاضف  بترم  روط  هب  مسجو  جّردـتم ،
هب تسا ، يرورـض  نآ  يازجا  مامت  یگتـسویپ  تدـحو و  تسا ، ءیـش  کـی  ینالیـس  یجیردـت و  دوجو  ناـمه  هک  تکرح ، تقیقح  رد 
ریغ رد  دریذپ . ققحت  هتـسویپو  دتمم  دـحاو  کی  تروص  هب  تکرحو  دـنک  ظفح  ار  دوخ  یگناگیو  تدـحو  لحارم ، مامت  رد  هک  يروط 

، بلطم ندش  نشور  يارب  دیآ . یمرد  یعفد  روما  تروص  هب  ای  دوش  یم  عطق  نآ  هتـشر  هتـشگ و  لیدبت  نوکـس  هب  تکرح  تروص ، نیا 
طخ دوب و  دهاوخ  طخ  ندش  مین  ود  یگدـیرب و  نآ ، هجیتن  دـیآ  دوجو  هب  یـصخشم  هطقن  طخ  کی  رد  هاگره  دـیریگب  رظن  رد  ار  یطخ 

، ءیـش کی  ینالیـسو  ّرمتـسم  دوجو  ب : دروخن . مشچ  هب  يزاتمم  هطقن  ای  یگدـیرب  عون  چـیه  نآ  رد  هک  تسا  دـحاو  طـخ  یتروص  رد 
ءزج زا  ادـج  یئزج ، ره  هک  تسا  ییازجا  صخـشم ، يازجا  زا  دوـصقم  دنـشابن . زاـتمم  صخـشم و  يازجا  نآ  رد  هـک  تـسا  نآ  مزلتـسم 

دوجو یـصخشمو  لـعفلاب  يازجا  تکرح  رد  رگا  هکنیا : نآ  و  دوش ، یم  حرطم  یلاؤس  اـج  نیا  رد  دـشاب . هتـشاد  یتـسه  دوجو و  رگید ،
یتحو تسا ، ماسقنا  لباق  تیاهن  یب  تروص  هب  تکرح  دوخ  یتحو  اه  هدیدپ  مامت  هک  دنیوگ  یم  یمالسا  هفسلف  رد  هنوگچ  سپ  درادن ،

لطاب  موکحم و  ار  يزجتی » ءزج ال  » دوجو
هحفص  235 ------------------ 

زاب مینک  تمـسق  هچ  ره  هکلب  دشابن ، ماسقنا  لباق  هک  میـسر  یمن  يا  هطقن  هب  يدام  ياه  هدیدپ  مامت  میـسقت  رد  ام  هک  دـنیعدم  هدرمش و 
؟ دریذپ یم  میسقت  تیاهن  یب  روط  هب  یتکرح  ره  هنوگچ  . 3 تسا : هتفهن  ریز  ثحب  رد  شسرپ  نیا  خساپ  تسا . تمسق  لباق 

رد نونکا  مه  هک  تسین  ینعم  نیدب  تسا  ریذپ  ماسقنا  دودحم  ریغ  روط  هب  تکرح ، هدـیدپ  نایم  نآ  زا  و  اه ، هدـیدپ  مامت  هک  نخـس  نیا 
هکلب تسا . يا  هناگادج  رتفد  باسح و  دوخ  يارب  ار  یئزج  ره  هک  يا  هنوگ  هب  دراد  دوجو  مه  زا  ازجم  صخشم و  يازجا  اه ، هدیدپ  نیا 

دودـحمان تروص  هب  تکرح  میـسقت  دـشاب . راک  رد  يا  هیزجتو  ماسقنا  ًالعف  هکنیا  هن  تسا ، هیزجت  ناوت  ماسقنا و  ناـکما  نآ ، زا  دوصقم 
یمن رفص »  » هب میسقت  ترثک  زا  هاگچیه  لاح  نیع  رد  هدوب و  رامشیب  ياهرسک  هب  میـسقت  لباق  يددع  ره  مییوگ : یم  هک  تسا  نیا  دننام 

: مییوگب رتنشور  میسر . یمن  نوکس  هب  میسقت  ترثک  زا  تکرح  رد  مییوگ  یم  هک  تسام  ثحب  رب  یبوخ  لیثمت  یضایر  هتکن  نیا  میـسر .
چیه یئزج  ره  میـسقت  اب  تسا و  ماسقنا  لباق  تیاـهن  یب  روط  هب  تسا ، لـطاب  موکحم و  يزجتی » ـال  ءزج  » هکنیا مکح  هب  تکرح ، يازجا 

میسقت و لباق  تکرح  زاب  میشاب  هتشاد  رایتخا  رد  يرتقیقد  هیزجتو  میسقت  رازباو  مینک  میـسقت  هچ  ره  و  میـسر ، یمن  یتسین  مدع و  هب  هاگ 
هچنآ میـشاب . هتـشادن  میـسقت  يارب  يرتقیقد  رازبا  ای  میوش و  هتـسخ  راـک  زا  دوخ  هک  نیا  رگم  دراد ، همادا  میـسقت  نیا  دـشاب و  یم  هیزجت 
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ناهج  يدام  تادوجوم  هکلب  تسین ، تکرح  هب  رصحنم  اهنت  میتفگ ،
هحفص  236 ------------------ 

تروص هب  یعیبط ، ياه  هدیدپ  رگید  ای  تکرح  مییوگ  یم  هکنیا  دننوناق . نیا  لومشم  ًامامت  تسا ، لطاب  يزجتی » ءزج ال   » هکنیا مکح  هب 
هدیدپ کی  رد  مه  زا  ادجو  زاتمم  صخشم و  تروص  هب  تیاهن  یب  يازجا  نونکا  مه  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  هن  دنماسقنا ، لباق  تیاهن  یب 

یب ات  ماسقنا  ناوتو  تیلباق  يدام  روما  ماسجا و  هک  تسا  نیا  دوصقم  هکلب  دنّـسح ، لـباق  دوجوم و  هاـتوک ، رایـسب  تکرح  اـی  یتناـس ، هد 
ره هک  تسا  نیا  هوقلاب  ماسقنا  ینعم  تسا . دایز  هلـصاف  هوقلاب ، تیاـهن  یب  يازجاو  لـعفلاب  تیاـهن  یب  يازجا  ناـیم  و  دـنراد ، ار  تیاـهن 
یم تمـسق  لـباق  تیاـهن  یب  اـت  زین  ءزج  ود  نآ  زا  کـی  ره  و  تسا ، تمـسق  لـباق  مین  ود  هب  میریگب  رظن  رد  ار  تکرح  يازجا  زا  یئزج 

. دشاب هتشاد  دوجو  یصخشم  يازجا  نآ  رد  ًالعف  هک  تسا  نیا  زا  ریغ  ندوب  تمسق  لباق  یلو  دشاب ،
هحفص  237

تسین ادج  مه  زا  هدنیآو  هتشذگ  مراهچو : تسیب  لصف 

تسین ادج  مه  زا  هدنیآ  هتشذگ و 
یمالسا هفسلف  رد  تکرح  جیاتن   . 4

، نکاس دماج ، يدوجو  دنک : ادیپ  دوجو  عون  ود  دناوت  یم  ءیش  هک ،  ینعم  نیدب  دناد ، یم  ءیش  دوجو  هوحن  ار  تکرح  یمالسا ، هفسلف 
يدوبانو یهابت  هیام  نآ ، شمارآ  هک  مآران ، جّردتم ، لایس ، يدوجوو  دتفیب ، ناهج  زا  يا  هشوگ  رد  تلاح  کی  هب  هک  تخاونکیو  دکار 

. تسا لایـسو  ریغتم  تادوجوم  ًامامت  دراد  غارـس  هچنآ  درادـن . غارـس  یقادـصم  نوکـس  يارب  هداـم  ناـهج  رد  یمالـسا  هفـسلف  تسا . نآ 
، یصاخ ششکو  رارجنا  اب  هتسویپ  هک  دنراد  ار  لایس  رمتسم و  دوجوم  کی  تروص  نآ ، رد  ایـشا  هک  مارآان  ییاهداهن  كرحتم و  یناهج 

نایم يا  هلصاف  نیرتکچوک  لاقتنا  نیا  رد  و  ددرگ ، یم  لقتنم  رگید ، عضو  هب  یعـضو  زا  رگید ، مک  هب  یمک  زا  رگید ، فیک  هب  یفیک  زا 
نیا دنک و  یم  ادیپ  لوحت  رییغت و  رگید  گنر  هب  یگنر  زا  هتـسویپ  تسا ، هتخیوآ  تخرد  زا  هک  یبیـس  ًالثم  درادن . دوجو  تکرح  بتارم 

هب ار  دوخ  نامز  ره  رد  هک  زین  بیس  ِيرادقم  یّمک و  تالاح  تسین . هتسسگ  مه  زا  هدوب و  هتسویپ  مه  هب  ددعتم ، بتارم  نتـشاد  اب  ناولا ،
تسین . ادج  قحال  زا  قباس ، ياهتیّمک  اهتیفیک و  هک ، تفگ  دیاب  تهج  نیا  زا  تسا ، هنوگ  نیمه  دهد  یم  ناشن  یصاخ  رادقم  ّمک و 

مسج تقیقح  هرابرد  نادنمشناد  هیرظنو  تکرح ، لاصتا  هحفص 5 .  238 ------------------ 
. دراد تافانم  تسین ) ادج  نآ  هدنیآ  زا  تکرح ، هتشذگ   ) ام هتفگ  اب  ماسجا ، تقیقح  هرابرد  نادنمشناد  هیرظن  هک  دوش  یم  روصت  یهاگ 

لاصتا اب  نانآ ، زورما  هیرظن  ایآ  هک  مینک  يرواد  سپـس  و  میوش ، انـشآ  مسج  تقیقح  هرابرد  نادنمـشناد  هیرظن  اـب  ادـتبا  تسا  مزـال  اذـل 
یم نشور  سپـس  مینک ، یم  سکعنم  ار  مسج  تقیقح  هرابرد  روهـشم  تایرظن  تسخن  روظنم ، نیدـب  هن ؟ ای  دراد  تافانم  تکرح  يازجا 

تـسا ترابع  مسج  تقیقح  هرابرد  روهـشم  ياه  هیرظن  درادن . یتافانم  میتفگ  تکرح » تدحو   » باب رد  هچنآ  اب  تایرظن  نیا  هک  میزاس 
يارآ اه و  هیرظن  حیرـشت  هب  کـنیا  مسیمتآ . هیرظن  . 4 یمالـسا ، ناملکتم  هیرظن  . 3 سیطارقمیذ ، هیرظن  . 2 نانوی ، هفـسالف  هیرظن  . 1 زا :

نانوی هفسالف  هیرظن  فلا : دینک : هجوت  قوف 
زا یهورگ  دـش ، رـشن  همجرت و  یبرع  ناـبز  هـب  ناـنوی  هفـسلف  راـثآ  هـک  یناـمز  دـنیوگ . یئاـشم »  » ار ناـنوی  روهـشم  هفـسالف  زا  یهورگ 

سیئرلا خیـش  زا  یتسیاب  هلمج ، نآ  زا  هک  دنداد ، شرورپ  ار  اهنآ  هدیزگرب و  ار  بتکم  نیا  ناگرزب  يارآ  راکفا و  ناملـسم ، نادنمـشیدنا 
هک دـنراد  هدـیقع  روبزم  هورگ  دور . یم  رامـش  هب  نیملـسم  نایم  رد  ءاشم  هفـسالف  نیرتگرزبزا  یکی  ناونع  هب  هک  درک  داـی  انیـس  یلعوبا 

ماسجا 
هحفص  239 ------------------ 
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، دنراد لاصتا  سح  رد  هک  روط  نامه  و  دنشاب ، یم  هناگ  هس  داعبا  ياراد  هک  دنتسه  یلـصتم  ياهدحاو  کی  ره  اوهو ، بآ  دننام  یعیبط ،
هب و  تسا ، لئاق  دشاب ، یم  مسج  یگتسویپو  لاصتا  نامه  هک  هیمسج  مان  هب  یتروص  یمسج ، ره  يارب  ءاشم ، هفسلف  دنلـصتم . زین  عقاو  رد 

مسج مادعنا  هیام  نآ ، نتفر  نایم  زا  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ، نآ  یگتـسویپ  لاصتا و  نامه  بتکم ، نیا  رظن  زا  مسج  تیعقاو  رگید ، ترابع 
یگتسویپ لاصتا و  تلاح  نامه  هک  هیمـسج ، تروص  . 1 تسا : تیلعف  تروص و  عون  ود  ياراد  یمـسج  ره  بتکم ، نیا  رد  دوب . دهاوخ 

هیرظن ب : تسا . عاوـنا  دارفا  رد  يا ، هژیو  راـثآ  أدـبم  هـک  ناـسنا  ناوـیح و  تاـبن ، داـمج ، ياـه  ماـن  هـب  هیعوـن  تروـص  . 2 تسا ، مـسج 
سیطارقمیذ

رگا تسا . هناگ  هس  داعبا  ياراد  مادک  ره  هک  هتفای  لیکـشت  ینکـشن  سوسحم و  ریغ  زیر  رایـسب  تارذ  زا  ماسجا  دـیوگ : یم  سیطارقمیذ 
هلصاف رگیدکی  زا  هک  دنا  هتفرگ  رارق  مه  رانکو  لصتم  تارذ  نیا  تقیقح  رد  دوش ، یم  هدیرب  ای  هتسکش و  رهاظ  رد  یمسج  هک  مینیب  یم 

دجاو هک  دـنهد  یم  رظن  ود  ره  تسا ، مسج  تقیقح  نآ  دراد و  قافتا  تهج  کی  رد  نانوی  هفـسالف  اـب  سیطارقمیذ  دـنا . هتفرگ  يرتشیب 
دحاو حالطصا : هب  و  قادصم ، فلا : تسا : دروم  ود  رد  نانآ  اب  يو  فالتخا  دشاب . هناگ  هس  داعبا  ياراد  هک  تسا  یلصتم  دوجوم  مسج ،

مسج  دحاو  لقتسم ، روط  هب  يا  هرذ  ره  هک  تسا  نکشن  بلص و  کچوک  تارذ  نامه  سیطارقمیذ  رظن  رد  مسج ،
هحفص  240 ------------------ 

ره امکح ، رظن  زا  هکیلاح  رد  تسا . هتفای  لیکـشت  يرامـشیب  ماسجا  زا  هکلب  تسین ، يدـحاو  مسج  سوسحم ، ماسجا  زا  کـیچیه  تسا و 
میـسقت دحاوود  هب  ار  یعقاو  دحاو  کی  مینک  مین  ود  هب  ار  نآ  یتقو  هک  تسا  یلقتـسم  دـحاو  سوسحم  ماسجا  زا  يا ) هرذ  ره  هن   ) مادـک

سیطارقمیذ دزن  هکیلاـح  رد  تسین ، شیب  مسج  کـی  هفـسالف  هاگدـید  زا  سوـسحم  ماـسجا  زا  کـی  ره  رتنـشور ، تراـبع  هب  میا . هدرک 
زا مسج  دحاو  اذل  تسا ، نکـشن  تارذ  سیطارقمیذ  دزن  مسج  دحاو  هک  اجنآ  زا  ب : دنا . هدیبسچ  مه  هب  هک  تسا  يرامـشیب  ياهدـحاو 

ماسجا نامه  نانآ  رظن  زا  مسج  دـحاو  اریز  تسا . ماـسقنا  لـباق  اهدـحاو  ماـمت  هفـسالف  رظن  زا  هکیلاـح  رد  تسین ، ماـسقنا  لـباق  يو  رظن 
یمالسا ناملکتم  هیرظن  . 3 دشاب . یم  نتسکش  لباق  یناسآ  هب  هک  تسا  سوسحم 

دنرادن قمعو  ضرع  لوط و  هکیلاح  رد  روبزم  تارذ  و  هدش ، لیکـشت  تارذ  زا  يا  هعومجم  زا  یمـسج ، ره  دندقتعم : یمالـسا  ناملکتم 
سیطارقمیذ هیرظن  اب  ناملکتم  هیرظن  توافت  تسا . درف » رهوج  ، » ناملکتم حالطـصا  رد  تارذ ، نیا  مان  دنـشاب . یم  مسج  هدنهد  لیکـشت 

هناگ هس  داعبا  ياراد  نیشیپ ، هیرظن  هیاپ  رب  هکیلاح  رد  تسا ، دعب  دقاف  نیملکتم ، رظن  رد  مسج ، هدنهد  لیکشت  تارذ  تسا : نشور  رایـسب 
مسیمتا هیرظن  . 4 دشاب . یم 

ره  دمآ ، دوجو  هب  اپورا  یملع  لوحت  نایرج  رد  هک  هیرظن ، نیا  ساسا  رب 
هحفص  241 ------------------ 

يزیچ یلو  هدش ، هدنز  رگید  راب  سیطارقمیذ  هیرظن  مسیمتا ، هیرظن  شیادـیپ  اب  تسا ، هتفای  لیکـشت  نکـشنو  رامـشیب  ياهمتا  زا  یمـسج 
هب ءزج  ود  زا  یمتا  ره  هک ، هنوگنیدب  تسا ، یئازجا  ياراد  زین  متا  هک  دش  نشورو  دندش  متا  نتـسکش  هب  قفوم  نادنمـشناد  هک  تشذگن 
زین نونکا  ماسجا . نوماریپ  ناهج  نادنمشناد  تایرظن  دوب  نیا  دنخرچیم . نوتورپ  درگ  رب  اهنورتکلا  هتفای و  بیکرت  نوتورپ  نورتکلا و  مان 
مه هب  لصتم و  يدحاو  رهاظ  رد  ار  ماسجا  رگا  و  تسین . رادروخرب  یقیقح  تدحوو  لاصتا  زا  مسج  هک  دندقتعم  نادـکیزیف  نادنمـشناد 

ماسجا رد  رگا  هک  ددرگ  یم  حرطم  شـسرپ  نیا  تروص  نیا  رد  تسین . يربخ  یلاصتا  نینچ  زا  رما  عقاو  رد  مینک ، یم  ساـسحا  هتـسویپ 
: خساپ دشابن . ییادج  هدنیآ  هتشذگ و  نایم  هک  دشاب  یلصتم  دحاو  کی  دناوت  یم  تکرح  هنوگچ  درادن ، دوجو  یلاصتا  تدحو و 

اریز دـنز . یمن  نآ  يازجا  لاصتاو  تکرح  تدـحو  هب  يررـض  اهنآ ، یگتـسسگ  مه  زا  لاصفنا و  اـی  مسج ، يازجا  یگتـسویپ  لاـصتا و 
هچنآ درادن و  دوجو  لصتم  رما  کی  تروص  هب  يا  هیمسج  تروص  هک  دنک  یمن  تباث  نیا  زا  شیب  ازجا ، یگتسویپانو  لاصفنا  هب  داقتعا 

رد تکرح  هب  ، حیـضوت يارب  دنز . یمن  يررـض  تکرح  تدـحو  هب  یبلطم  نینچ  و  تسین ، هتـسویپ  لصتم و  میراگنا  یم  لصتم  ام  هک  ار 
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هنوگ هب  جّردتم ، ناکم  رگید  عون  و  جّردتم ، ریغو  تباث  ناکم  عون  کی  دشاب : هتـشاد  ناکم  عون  ود  دـناوت  یم  ءیـش  دـینک . هجوت  ناکم 
دنک . اهر  سپسو  لاغشا  ار  یناکم  هتسویپ  مسج  هک  يا 

هحفص  242 ------------------ 
. درادـن دوجو  يا  هلـصاف  مدـع و  اهنآ  نایم  تسا و  هتـسویپ  مه  هب  یجیردـت  ياهناکم  نیا  هک  تسا  نیا  ناکم ، رد  تکرح  لاـصتا  ینعم 
، دهد رارق  رس  تشپ  رد  ار  يرگید  ءزج  شیپ و  رد  ار  یئزج  دنک و  میـسقت  فلتخم  يازجا  هب  ار  اهنآ  دناوت  یم  ام  نهذ  هک  تسا  تسرد 
رد تسا و  یضرفو  ینهذ  میـسقت ، نیا  اریز  دنک ، یمن  دراو  هدنیآ  هب  هتـشذگ  لاصتا  و  تکرح ، تدحو  رب  يا  همطل  ینهذ  راک  نیا  یلو 

يدـحاو هکنیا  اـی  تسا ، هتـسویپ  مه  هب  نآ  يازجا  هک  دـینادب  لـصتم  يدـحاو  ار  مسج  امـش  هچ  ، نیارباـنب تسین . يربـخ  نآ  زا  جراـخ ،
هتـشذگ ياهناکم  لاصتا  جردتم و  اهناکم ي  نیا  تدحو  هب  رظن ، ود  نیا  زا  کیچیه  تسا ، هتفای  بیکرت  لصفنم  يازجا  زا  هک  دیـسانشب 

. دوش یم  لدبم  رگید  گنر  هب  یگنر  زا  هتـسویپ  دوخ ، یفیک  تکرح  رد  دراد ، رارق  تخرد  رد  هک  یبیـس  دناسر . یمن  بیـسآ  هدـنیآ  هب 
مه زا  ادج  لصفنم و  يازجا  زا  هکنیا  ای  و  دـشاب ، یلـصتم  دـحاو  بیـس  دوخ  هاوخ  دراد . ینتـسسگان  لاصتا و  تلاح  جردـتم ، فیک  نیا 

هدنیآ اب  نآ  ياه  هتشذگ  هک  تسا  لایس  ناور و  لصتم  دحاو  کی  تروص  هب  لاّیـس  جّردتم و  فیک  نیا  لاح  ره  رد  دشاب ، هتفای  بیکرت 
دراو مسج ) یگتسویپ  لاصتا و   ) هیمسج تروص  رب  يا  هدننکـش  هبرـض  تحـص ، ضرف  رب  هیرظن  نیا  يرآ ، دشاب .... یم  طوبرم  نآ  ياه 

نآ هدنیآ  هب  تکرح  هتـشذگ  لاصتا  رب  یلو  تسا ، هدش  وگتفگو  ثحب  نآ  يور  یمالـسا  هفـسلف  رد  هک  يا  هیمـسج  تروص  دزاس ، یم 
اهتیفیک رد  اهلیدـبت  اهرییغت و  عومجم  دـشاب ، هتـشادن  اـی  دـشاب و  هتـشاد  لاـصتا  تدـحو و  مسج ، هاوخ  هکنآ ، هصـالخ  دـنز . یمن  همطل 

روط  هب  اهندشو  اهتروریص  اهتیمکو ،
هحفص  243 ------------------ 

هب ناویحو  ناویحو ، تابن  هب  دامج ، دوش و  یم  ضوع  اهنآ  يرهوج  عضو  یهاگ  هک  اجنآ  ات  دنیآ  یم  رد  تیلعف  هب  هوق  تلاح  زا  رمتـسم 
، هدنیآ هب  هتشذگ  یگتـسویپ  اب  صاخ ، ینوگرگد  اب  اهتیّمک  اهگنر و  دیآ . یم  دوجو  هب  فیک  مک و  رد  یتارییغت  دبای و  یم  لیدبت  ناسنا 

نودب دنـشاب ، یم  يدـحاو  عومجم  تروص  هب  يدـعب ، عاضوا  هب  یلبق  عاضوا  و  هدـنیآ ، هب  هتـشذگ  ياهناکم  دـنراذگ . یم  لماکت  هب  ور 
؟ تساجک تکرح  رییغت و  همشچرس  . 6 دشاب . راک  رد  ینوکس  ای  هفقو و  تکرح  نیا  رد  هکنیا 

یم ناسنا  دازون  ناسنا ، هفطن  ای  دـشاب ، یم  وج  مدـنگ و  هتوب  وجو ، مدـنگ  هناد  ًـالثم   ) دریذـپ یم  ار  یـصوصخم  تیفیک  هک  يا  هداـم  ره 
لوحت نآ  هیاس  رد  هک  تسا  یصوصخم  دادعتـسا  لماح  ناسنا ) هفطن  ای  مدنگ  هناد و   ) نیـشیپ هدام  هک  تسا  تلع  نیا  هب  رما ، نیا  ددرگ )

زا تسین و  رگید  هدام  رد  دادعتـسا  نیا  هک  یلاح  رد  ددرگ ، یم  لیدبت  رگید  تروص  هب  یتروص  زا  دیامیپ و  یم  ار  لماکت  هار  هتفریذپ و 
یتعنص تارییغت  رد  ار  تقیقح  نیا  ام  دشاب . هتـشاد  ود  نآ  زا  کی  ره  ناسب  يا  هدنیآ  دراذگب و  ریـسم  نیا  رد  ماگ  ناوت  یمن  تهج ، نیا 
ینشور هب  دور ، یمن  رتارف  اهورین ، نتـشگ  طبترم  رگیدکی ، اب  یعونـصم  يازجا  نتفای  دنویپ  زا  نآ  تیعقاو  هک  یی  یعونـصم  »ي  اهندش و«

روبزم هچراپ  زا  امـش  يارب  هک  دینک  یم  تساوخرد  وا  زا  دیوش و  یم  یطایخ  هزاغم  دراو  هچراپ  رتم  دنچ  هیهت  اب  امـش  مینک . یم  هدهاشم 
اب  هچراپ  ياج  هب  هچنانچ  یلو  دنک ، یم  يریگ  هزادنا  هب  عورش  ًاروفو  دریذپ  یم  ار  امش  داهنشیپ  زین  وا  دزودب ، ینهاریپ 

هحفص  244 ------------------ 
رخسمت مرج  هب  هزاغم ، زا  رگا  دزودب ! امـش  يارب  ینهاریپ  داوم ، نیا  زا  هک  دینک  تساوخرد  وا  زا  دیورب و  وا  غارـس  رجآ  نهآ و  يرادقم 

هدام هک  ددرگ  یم  مولعم  نایب  نیا  زا  تسین . نهاریپ  هیهت  ناکما  داوم ، نیا  رد  هک  تفگ  دـهاوخ  مک  تسد  دـنکفین ، ناـتنوریب  نونج ، اـی 
رجآ و رد  هکیلاح  رد  دیآرد ، نهاریپ  تروص  هب  هک  دشخب  یم  ناکما  هدام  هب  هک  تسا  یصاخ  دادعتـساو  ناکما  ياراد  هچراپ )  ) تسخن

هدام رد  رگا  رگید ، ترابع  هب  دراد . دوجو  رگید  تاعونـصم  نتخاس  يارب  يرگید  تاناکما  اهنآ  رد  دـنچ  ره  تسین  یناـکما  نینچ  مزیه 
تسا هوقو  ناکما  اپارس  تعیبط  ناهج  دریگ . رارق  لماکت  ریسم  رد  يدام  دوجوم  تشادن  ناکما  زگره  دوبن ، يریذپ  لوحت  تفص  ناهج ،
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زاب لماکت  زا  ناهج  دوش  هتفرگ  ناهج  زا  هوق  ناکما و  نیا  رگا  و  دزاس ، اـهر  ار  رگید  تیلعف  دریذـپب و  ار  یتیلعفو  تروص  دـناوت  یم  هک 
بآو دیشروخ  هعشا  دننام  یجراخ ، لماوع  وترپ  رد  هک  تسا  یتردق  هوق و  ياراد  دوش ، یم  هتشاک  نیمز  لد  رد  هک  يا  هتسه  دتسیا . یم 
وترپ رد  هدام  تقیقح ، رد  دیآ ، یمرد  لاهن ، تروص  هب  و  دـنک ، یم  دـشر  هب  عورـش  دـشر ) لباق  ياهلولـس   ) یلخاد لماع  زین  كاخ و  و 

. دـنک یم  اهر  ار  رگید  تروص  یتروص ، ذـخا  ابو  دور  یم  شیپ  لزنم  هب  لزنم  یجراخ  یلخاد و  لماوع  کـمک  هب  يریذـپ » لوحت  هوق  »
رد ار  مومو  عمـش  نهذ ، رتشیب  بیرقت  يارب  تسا . زتنـس » زت و  یتنآ  زت و   » لومرف زا  رت  هنانیب  عقاو  بتارم  هب  هار ، نیا  زا  لـماکت  هرگ  لـح 

تروص نآ  زا  هظحل  دنچ  فرظ  رد  هک  تسا  رداق  رگتروص ، ناسنا  هدارا  دـیآ و  یمرد  فلتخم  ياهتروص  هب  یناسآ  هب  هک  دـیریگب  رظن 
ياراد  نایلرب  لثملا  یف  هکیلاح  رد  دزاسب ، ار  يریش  ای  ناسنا 

هحفص  245 ------------------ 
ناسب تعیبط  ناهج  هدام  رگا  ددرگ . یم  نآ  نتفر  نیب  زا  ندش و  هتـسکش  هیام  نآ ، رد  لوحت  داجیا  تسین و  يریذـپ  لوحت  تلاح  نینچ 

یجراخ یلخاد و  لماوع  وترپ  رد  هدام  يریذپ  لوحت  تفگ  دـیاب  اذـل  دوبن . ریذـپ  ناکما  تلوهـس  هب  نآ  رد  لوحت  عون  چـیه  دوب ، نایلرب 
هک تسا  هتفهن  بلطم  نیا  تکرح ، تقیقح  رد  هاگره ، هک  میریگ  یم  هجیتن  نایب  نیا  زا  ینورد . داضت  هن  تسا ، نآ  تفرشیپو  یقرت  هیام 
ات دـشاب ، »ي  زیچ  » هدام و دـیاب  ًـالّوا ، ددرگ . ققحم  تکرح  زا  شیپ  ریز ، رد  هدـش  داـی  رما  ود  دـیاب  دـیآرد ، رگید  زیچ  تروص  هب  يزیچ 
رد هک  تسا  دادعتـسا »  » نامه نیا  و  دروآرد ، يوناث  تلاح  هب  ار  یلوا  هک  تس  مزال ا  یگتـسیاش  تیلباق و  ًایناث ، دریذپب . يا  هزات  تروص 
هب دیآ ، یم  دوجو  هب  هدام  تکرح  قیرط  زا  هک  يا  هدیدپ  ره  میناوخ  یم  یمالسا  هفـسلف  رد  دوش . یم  ثحب  نآ  نوماریپ  یمالـسا  هفـسلف 
یم هکنیا  ( 1 .) دریذـپ یم  ار  تالوحت  هداـم  نآ ، هیاـس  رد  هک  تسا  ینوگرگد  دادعتـسا  ناوت و  لـماح  لوحتم ، هداـم  هک  تسا  نیا  تلع 

دوصقم هکلب  میراد ، دادعتسا  هدام و  مان  هب  اّزجم  زیچ  ود  جراخ  رد  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  هن  دشاب ، یم  هدامو  دادعتسا  هب  قوبـسم  مییوگ :
رادروخرب يا  هژیو  تیعقاو  زا  دادعتـسا  ناکما و  دریذـپ . یم  لیلحت  زیچ  ود  هب  یلقع  هیزجتو  لـیلحت  ماـقم  رد  دـحاو  ءیـش  هک  تسا  نیا 

یـصاخ تیعقاو  زا  هکلب  دشاب  هتـشادن  جراخ  رد  ییازابام  هک  تسین  يرابتعا  یـضرف و  يرما  ندش » رگید  زیچ  یگتـسیاش   » زگره هدوب و 
رگید  زیچ   » دادعتسا رگا  اریز  تسا ، رادروخرب 

------------------
اهلمحت . ةدامو  ةوقب  قوبسم  ثداح  لک   . 1

هحفص  246 ------------------ 
هتوب هب  دناوتب  مدنگ  هناد  ًالثم  دشاب ، هتشاد  دوجو  زیچ  همه  هب  لوحت  تقایل  زیچ  همه  رد  دیاب  دشابن ، رادروخرب  یـصاخ  تیعقاو  زا  ندش »

یـصاخ تیعقاو  زا  ورین  هوق و  نیا  هک  تفریذپ  دیاب  سپ  دنک ، یم  بیذـکت  ار  رما  نیا  یجراخ  تیعقاو  هک  یتروص  رد  دوش ، لیدـبت  وج 
« دادعتـسا هوق و   » دـنچ ره  تسا ـ  رگید  دوجو  عون  کـی  تیلعف ،  هک  روط  ناـمه  تسا ،  يدوجو  عون  کـی  هوق  دوخ  و  تسا ، رادروخرب 

تسا هارمه  یتیلعف  اب  يا ، هّوق  ره  . 7 دنرادن . هدام  زا  یلقتسم  دوجو 
مدـنگ و هناد  دروم  رد  تقد  اب  بلطم  نیا  حیـضوتو  تسا  هارمه  یتیلعف  اب  يا  هوق  ناـکما و  ره  مینادـب  هک  تسا  نیا  هظحـالم  لـباق  هتکن 

دراد دوجو  ندش  غرم  نینچمه  ندش و  مدـنگ  هتوب  ناکما  غرم ، مخت  ای  مدـنگ  هناد  رد  هک  تسا  نیا  ضرف  هچ ، دوشیم . نشور  غرم  مخت 
یلو تسا .) ندـش  رگید  زیچ  ناکما  نآ ، زا  دوصقم  میرب  یم  هوق  زا  یمان  عقوم  ره  سپ ، نیا  زا  ) میراذـگ یم  هوق  ار  ناکما  نیا  ماـن  اـم  و 
یم هک  تسورنی  زا  تسا . هارمه  غرم  مخت  ای  مدنگ  مان  هب  یتیلعف ) اب  یفـسلف : ریبعت  هب  و   ) یتروص اب  غرم  مخت  مدـنگ و  هناد  رد  هوق  نیمه 

هوق و رگید ، ترابع  هب  و  دراد ، ار  ندش  غرم  ای  مدنگ  هتوب  هوق  یلو  تسا ، غرم  مخت  مدنگ و  هناد  لعفلاب  غرم ، مخت  مدـنگ و  هناد  مییوگ 
هب تسا ، رترب  هدنیآ  لماکت  يارب  يا  هیاپ  و  نیشیپ ، ءزج  هب  تبـسن  یلماکت  تکرح ، يازجا  زا  یئزج  ره  اریز  تسا . هتخیمآ  مه  هب  تیلعف 

لماح  هک  غرم ، مخت  هب  تبسن  هجوج  ًالثم  هدنیآ . عضو  هب  تبسن  یناوت  هوقو و  هتشذگ ، عضو  هب  تبسن  تسا  یتیلعف  رگید ، ریبعت 
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هحفص  247 ------------------ 
هنوگ نیمه  و  دور ، یم  رامش  هب  نآ  هنیمز  هوق و  تسا ، نآ  هوق  لماح  هک  ندش ، غرم  هب  تبـسن  هکیلاح  رد  تسا ، نآ  تیلعف  دوب ، نآ  هوق 
هوقو تیلعف  نینچ  ای  یمدـعو ، دوجو  نینچ  عامتجا  لاـح ، نیع  رد  رهوج . رد  و  عضو ، رد  فیک ، رد  ناـکم ، رد  تکرح  رد  بلطم  تسا 

اب هن  ددرگ  عمج  دوخ  مدـع  اب  يزیچ ، ره  دوجو  هک  تسا  نیا  تسا  عونمم  هچنآ  اریز  تسین ، عونمم  ضقانت  ای  داضت  ناـکما  رب  هاوگ  يا ،
. دعب دوجوم  هوق  اب  ءیش  ره  تیلعف  هن  ءیش ، نآ  دوخ  هوق  اب  تسا  يزیچ  ره  تیلعف  عامتجا  تسا  لاحم  هچنآ  نینچمه  و  رگید ، زیچ  مدع 

هارمه یتیلعف  کی  اب  ًاعطق  تسه ، نآ  رد  يزیچ  ندـش  هوق  هک  يا  هدام  ره  هکنیا  نآ  دـیآ و  یم  تسد  هب  یفـسلف  لصا  کـی  ناـیب  نیا  زا 
ددرگ یم  یفتنم  تیلعف  ندیسر  ارف  اب  هوق  . 8 تساراد . ار  هوق  نآ  نابهگنو  ظفاح  مکح  هک  تسا 

مدـنگ هتوب  غرم ، مخت  هناد و  ینعی  دـسر ، یم  ارف  مود  تیلعف  هک  یماگنه  تسین  یکـش  تسا ؟ یقاب  یک  ات  هوق  نیا  هک  دـید  دـیاب  نونکا 
هلیـسو هب  هداـم  هک  ار  هچنآ  هدیـسر و  تیلعف  هلحرم  هب  هوق ، نآ  هک  تسا  نیا  ضرف  اریز  تسین . یقاـب  نیـشیپ  هوق  رگید  دوش  یم  هجوجو 

یقاب ندش  هجوج  ای  مدنگ  هتوب  هوق  زونه  مییوگب  هک  درادـن  ینعم  تروص  نیا  رد  تسا . هدـیدرگ  لئان  نآ  هب  درک  یم  بیقعت  ار  نآ  هوق 
یم یمالـسا  هفـسلف  تهج  نیازا  تسا . هدمآرد  هجوج  ای  مدـنگ و  هتوب  دـننام  لعفلاب  رما  کی  تروص  هب  هک  تسا  نیا  ضرف  اریز  ، تسا

اب هک  تسا  تسرد  يرآ ، دـنک . یمن  تموکح  هدام  رب  نیـشیپ  هوق  رگید  و  دوش ، یم  یفتنم  اهناکما  اه و  هوق  اهتیلعف ، شیادـیپ  اـب  دـیوگ 
یفتنم  نیشیپ  هوق  یتیلعف ، شیادیپ 
هحفص  248 ------------------ 

مان هب  یـصاخ  هوق  زا  اهنت  هکلب  دوش ، یم  يراع  ناکما  هوق و  عون  ره  زا  هدـش  دای  هدـیدپ  هک  تسین  نآ  هلمج  نیا  موهفم  یلو  ددرگ ، یم 
نان ندش ، درآ  ناکما  دننام  يرگید  تاناکما  هتـشر  کی  روبزم ، تیلعف  شیادیپ  زا  سپ  هنرو  دوش ، یم  هتـساریپ  ندـش » مدـنگ  هتوب   » هوق

دوش و لیدبت  اهتیلعف  زا  یکی  هب  یـصاخ  طیارـش  تحت  هدام  هک  دسر  یم  نآ  تبون  دیآ و  یم  دوجو  هب  هدام  رد  ندش ، ندب  وزجو  ندـش 
دوش یم  هدوزفا  رگید  لامک  رب  یلامک  . 9 دراد . همادا  تسا  شدرگ  لوحت و  لاح  رد  هدام  هک  ینامز  ات  راک ، نیا 

هنوگچ تسخن  تیلعف  عضو  مود ، تیلعف  ندـمآ  اـب  اـیآ  دـید  دـیاب  ددرگ ، یم  یفتنم  نیـشیپ  هوق  یتیلعف  ندـمآ  اـب  دـش  نشور  هک  نونکا 
نایم رد  اج  نیا  رد  دوش ؟ یم  هنوگچ  ندـش  هجوج  هب  تبـسن  غرم  مخت  تیعقوم  دـش ، لیدـبت  هجوج  هب  غرم  مخت  یتقو  لثملا  یف  تسا ؟

. تسا هدرک  باختنا  نیهلأتملاردـص  ار  يرگید  هدـیزگرب و  انیـس ، یلعوب  نیئاـشم ، خیـش  ار  یکی  دراد . دوجو  رظن  ود  یمالـسا ، هفـسالف 
نوریب نت  زا  ار  ینهاریپ  ناسنا  هکنیا  لثم  ًانیع  ، ددرگ یم  دوبانو  لطاب  تسخن  تیلعف  هزات ، تروص  تیلعف و  ندـمآ  اـب  دـیوگ : یم  یلعوب 

مخت مان  هب  ار  اهتیلعف  زا  یکی  سابل  تیلعف ، ود  نایم  ظوفحم  هدام  تشگ ، هجوج  غرم  مخت  هک  مه  یتقو  دـشوپب . يرگید  نهاریپ  دروآ و 
ینعی تسا ، ندیـشوپو  ندنک  ینعم  هب  سُبل » علخ و   » هب فورعم  هیرظن  نامه  نیا  دشوپ . یم  ار  رگید  تیلعف  دـنک و  یم  نت  زا  ندوب  غرم 

يو دراد . یصوصخم  رظن  دروم  نیا  رد  نیهلأتملا  ردص  دروآ . یم  تسد  هب  ار  يرگید  تیلعف  دهد و  یم  تسد  زا  ار  یتیلعف  هتسویپ  هدام 
دیوگ : یم 

هحفص  249 ------------------ 
زا نینچمه ... دریذپب و  ار  مود  تروص  هک  دزاس  یم  هدامآ  ار  هدام  يا  هنوگ  هب  ددرگ و  یم  هدام  وزج  هکلب  دور  یمن  نایمزا  قباس  تیلعف 

هیرظن نییبـت  رد  ریبـعت  نیرتاـیوگ  دـنروآ . یم  ریبـعت  شـشوپ ) زا  سپ  یـششوپ  «) ْسُبل َدـعب  ْسُبل   » ماـن هب  یمالـسا  هفـسلف  رد  هـیرظن  نـیا 
غرم مخت  یتقو  ًالثم  تسین . یقاب  اهنآ  تایـصوصخ  دنچ  ره  دـنام ، یم  یقاب  لبق  ياهتیلعف  تالامک  مییوگب : هک  تسا  نآ  نیهلأتملاردـص 

ار یلاـمک  ره  تفگ : ناوت  یم  تهج ، نیا  زا  تسا . تسخن  تیلعف  زا  رتـالاب  لاـمک ، هجرد  رظنزا  مود  تیلعف  ددرگ  یم  هجوج  هب  لیدـبت 
و دروآ ، تسد  هب  ار  نآ  تیلعفو  دوبن  دوجوم  تسخن  تیلعف  رد  هک  يرگید  لاـمک  هفاـضا  هب  تساراد ، زین  هجوج  دوـب  اراد  غرم  مخت  هک 

یم نآ  نیزگیاـج  يرگید  تیلعف  دوش و  یم  لـطاب  یتیلعف  یلعوب ، هیرظن  رد  تساـم . شیپ  مه  دون  دـمآ  دـص  هک  نوچ  فورعم : لوق  هب 
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رترب تیلعف  کـی  رد  تیلعف  ود  تقیقح ، رد  دوش و  یم  لیدـبت  دوخ  زا  رتلماـک  یتیلعف  هب  یتـیلعف  نیهلأـتملا ، ردـص  هیرظن  رد  یلو  ددرگ ،
تاحیـضوت رهوج ،» رد  تکرح   » هب طوبرم  شخب  هدـنیآ ، لوصف  رد  دـیوپ ، یم  ار  لـماکت  هار  قـیرط  نیا  زا  ناـهجو  دوـش ، یم  هصـالخ 

؟ تسا هتخیمآ  مه  هب  مدعو  دوجو  تکرح  رد  هنوگچ  . 10 داد . میهاوخ  باب  نیا  رد  يرتشیب 
ّدتمم دوـجوم  کـی  تکرح ، هکنیا  هب  هجوـت  اـب  تقیقح ، نیا  و  تسا ، هتخیمآ  مه  هب  مدـعو  دوـجو  تکرح ، رد  یمالـسا  هفـسالف  رظن  زا 
دوجو ًارهق  تسین ، عمتجم  اج  کی  رد  نآ  يازجا  هدوب و  شـشکو  دادتما  ياراد  هک  يدوجوم  تسا . حضاو  نشور و  دشاب  یم  جّردـتمو 

ره  اریز  دوب ، دهاوخ  هتخیمآ  رگید  ءزج  مدع  اب  نآ  زا  یئزج  ره 
هحفص  250 ------------------ 

بلطم نیا  مینک . یم  هدهاشم  روبزم  ءزج  رد  ار  يدعبو  یلبق  ءزجود  نآ  مدع  ینعی  تسا ، يدـعب  یلبق و  ءزج  مدـع  رگنایب  نآ ، زا  یئزج 
. دشابن جـیردت  نآ  رد  دـنچ  ره  تسا ، شـشک  دادـتما و  صاوخ  زا  هکلب  درادـن ، صاصتخا  تسا ، یجیردـت  دوجوم  کی  هک  تکرح ، هب 

طاقن زا  يا  هطقن  هب  ام  هاگره  دـشاب و  یمن  عمج  اج  کـی  رد  نآ  يازجا  ماـمت  هاـگچیه  تسا  دادـتما  ياراد  هک  رظن  نآ  زا  ماـسجا  ًـالثم 
تکرح هک  اجنآ  زا  هصالخ ، تسا . رگید  طاـقن  مدـع  رگناـیب  يا  هطقن  ره  و  مینیب ، یمن  اـجنآ  رد  ار  اـه  هطقن  رگید  میزودـب  مشچ  مسج 

رد تسا . نآ  مدع  رگنایبو  رگید  ءزج  دقاف  نآ  زا  یئزج  ره  دـشاب  یم  شخپ  جراخ  رد  نآ  يازجا  تسا و  لایـس  جّردـتم و  دوجوم  کی 
داضت ثحب  رد  تمسق  نیا  حورشمو  درادن ، نیضیقن  عامتجا  هب  یطبر  هجو  چیه  هب  یگتخیمآ ، هنوگ  نیا  هک  تشاد  هجوت  دیاب  لاح ، نیع 

یمالسا  هفسلف  رد  تکرح  جیاتن  تسا . هدیدرگ  نایب  ضقانتو 
هحفص  251 ------------------ 

؟ تسا لماکت  هیام  یتکرح  ره  ایآ  مجنپ : تسیب و  لصف 

؟ تسا لماکت  هیام  یتکرح  ره  ایآ 
حرط و  ناهج ،) عیابط  ینوگرگد  لوحت و   ) رهوج رد  تکرح  فشک  دراد و  یمهم  ماـقم  زورما  هفـسلف  زینو  یمالـسا  هفـسلف  رد  لـماکت ،

تیعقاو دبای ، یم  لاقتنا  رگید  عون  هب  یعون  زا  ینورد ، تکرح  کی  اب  تعیبط  يازجا  عومجم  هک  ناملسم  نادنمشیدنا  طسوت  هیرظن  نیا 
ار رگید  عون  هب  یعون  لوحت  عاونا و  لماکت  نیوراد »  » سپس و  كرامال »  » ینامز سناسنر ، رصع  رد  درک . نشور  شیپ  زا  شیب  ار  لماکت 

فشک ( 1) یـسانش هعماج  رد  عامتجا  لماکت  هک  مه  یتقو  داتفا . اهنابز  رـس  رب  برغ  هفـسلف  رد  لماکت  دندرک ، حرطم  یـسانش  تسیز  رد 
لماکت موهفم  . 1 تفگ : نخـس  عوضوم  ود  نوماریپ  دیاب  تهج  نیا  زا  تفای ، یغاد  رازاب  نادنمـشناد  نایم  رد  لماکت ، هب  داقتعا  دیدرگ ،

تسا ؟ لماکت  هیام  یتکرح  ره  ایآ  . 2 تسیچ ؟
------------------

لاس 808 يافوتم  یبرغم  نودلخ  نبا  یمالـسا ، روهـشم  خروم  سانـش و  هعماج  درک ، فشک  ار  هعماج  رد  لماکت  هک  یـسک  نیتسخن   . 1
همدقم هب  هک  هتشون  يا  همدقم  خیرات  نیا  رب  تسا و  هدش  پاچ  دلج  دنچ  رد  هک  دراد  ربعلا »  » مان هب  یخیرات  يو  دشاب . یم  يرمق  يرجه 

تسا . رادروخرب  یمیظع  ترهش  تیمها و  زا  يو  خیرات  فالخ  رب  روبزم  همدقم  تسا  روهشم  نودلخ  نبا 
؟ تسیچ لماکت  موهفم  هحفص   252 ------------------ 

هب ار  مامت »  » و صقن »  » هژاو هک  اجنآ  دریگ . یم  رارق  لامک »  » ظفل ربارب  رد  هاگ  و  مامت »  » هژاو لباقم  رد  هاگ  صقن »  » ظفل یبرع ، ناـبز  رد 
یم مات  یمـشچ  ود  و  صقان ، یمـشچ  کی  دازون  لثملا  یف  دشاب ، هقلخلا  مات  ای  هقلخلا  صقان  ءیـش  هک  تسا  نیا  دوصقم  دـنرب ، یم  راک 

رد دنیوگ و  یم  مات »  » ار وا  دشاب  اراد  ار  ندب  یلـصا  يازجا  مامت  دازون  هاگره  تسا : هدـیدپ  یعیبط  يازجا  هب  رظن  قالطا ، نیا  رد  دـشاب .
دروآ تسد  هب  دناوت  یم  یگدنز  لحارم  رد  دوجوم  نیا  هک  ار  یتالامک  رگا  هکنآ ، لاح  دوب . دهاوخ  صقان »  » يدوجوم تروص  نیا  ریغ 
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هب ار  نکمم  تـالامک  هک  ددرگ  یم  لـماک  یتروص  رد  وا  تسین . یلماـک  دوجوم  هدوـب و  صقاـن  زین  هقلخلا » ماـت   » دازوـن میریگب  رظن  رد 
مود لاؤس  هب  هک  تسا  هدیسر  نآ  تقو  نونکا  میدش  انشآ  لماکت »  » موهفم اب  اج  نیا  رد  دناسرب . نایاپ  هب  ار  یقرت  لحارم  هدروآ و  تسد 

؟ تسا لماکت  هیام  یتکرح  ره  ایآ  . 11 میزادرپب :
ملع و هاگدـید  اجنیا  رد  تسا ؟ لماکت  هیام  یتکرحره  ایآ  هک  ینعم  نیدـب  تسا ، لـماکت  اـب  تکرح  همزـالم  لـئاسم ، نیرتقیقد  زا  یکی 

رود هب  هک  يراگرپ  اب  دـنک  یم  تکرح  رگید  هطقن  هب  يا  هطقن  زا  هک  یمـسج  تسا . توافتم  ًالماک  هکلب  تسین  هباـشمو  ناـسکی  هفـسلف 
ناکم  ءیش  تکرح ، نیا  رد  هک  تسا  تسرد  اریز  دور . یمن  الاب  لماکت  هلپ  زا  دنک و  یمن  لامک  بسک  یملع  رظن  زا  دخرچ ، یم  دوخ 

هحفص  253 ------------------ 
نیـشیپ عضوو  ناکم  نداد  تسد  زا  تمیق  هب  يروآون  نیا  نوچ  یلو  دـیامن ، یم  لیـصحت  يا  هزاـت  عضو  دروآ و  یم  تسد  هب  يدـیدج 

ای دنک ، ررـض  ناموت  دص  رگید  هلماعم  رد  یلو  درب ، دوس  ناموت  دص  يا  هلماعم  زا  هک  دوب  دـهاوخ  يرگ  هلماعم  ناسب  دریگ ، یم  تروص 
هاگدید زا  تکرح ، زا  مسق  نیا  اذـل  ددرگ . جراخ  نآ  زا  زین  رادـقم  نامه  هب  اّما  دوش  دراو  نادـب  بآ  هتـسویپ  هک  دراد  ار  یـضوح  مکح 

ِتلاح نآ  رد  دروآ و  تسد  هب  يا  هزات  تالامک  نیـشیپ ، تالامک  ظفح  اب  هک  تسا  لماکت  هیام  یتکرح  ، دوب دـهاوخن  لـماکت  هیاـم  ملع 
هب یعون  زا  ردام  محر  رد  نینج » ، » دنک ادیپ  شیازفا  تخرد  رد  بیـس  ّتیمک »  » دورب الاب  بآ  ِترارح  هجرد  ًالثم  دیآ ، دوجو  هب  دادتـشا 
هک تفگ  ناوت  یمن  تهج  نیا  زا  درادـن ، دوجو  يدادعتـسا  نینچ  یناـکم  یعـضو و  ياـهتکرح  رد  نوچ  و  ددرگ و ... لوحتم  رگید  عون 

دشاب دادتشا  نآ  رد  هاوخ  تسا ، يواسم  لماکت  اب  دراوم ، مامت  رد  تکرح  یفـسلف ، هاگدید  زا  یلو  تسا . هارمه  لماکت  اب  ًاقلطم  تکرح 
« ندـش « ، » ناکما  » »و ناوت  » ینعی دـیآرد ، تیلعف )  ) هلحرم هب  ماگ  هوق )  ) هلحرم زا  ءیـش  هک  تسین  نیا  زج  تکرح ، ینعم  اریز  دـشابن . اـی 

یم دـسرب ، ندـشو  تیلعف  هلحرم  هب  ناوـت  نیا  هاـگره  دـشابزین ، رگید  يا  هطقن  رد  دـناوت  یم  دراد ، رارق  يا  هطقن  رد  هک  یمـسج  ددرگ .
و دوـب ، دـهاوخ  شوـغآ  مه  هارمه و  لـماکت  اـب  هتـسویپ  تکرح  دـشاب ، نیمه  تکرح  ینعم  رگا  دیـسر . تیلعف  هلحرم  هـب  هوـق ، دـنیوگ :
هب دریگ و  دوخ  هب  ییافوکـش  تلاـح  ءیـش ، رد  دوجوم  تاـناکما  اـه و  هوق  هک  تسین  نیا  زج  زین  لـماکت  اریز  تشاد . دـهاوخ  تمزـالم 

دشاب . یم  ققحم  عضو ، رد  تکرحو  ناکم ، رد  تکرح  رد  یتح  اهتکرح ، مامت  رد  رما  نیا  دسرب . تیلعف 
هحفص  254 ------------------ 

زا هتفرگ و  رظن  رد  ار  تکرح  مزاول  لماکت  ریسفت  رد  هک  تسا  نآ  دریگن  دوخ  هب  لامک  گنر  یتکرح  نینچ  ددرگ  یم  ببـس  هک  يزیچ 
تسا و هدرکن  قرف  عضو ، رد  تکرح  رد  ای  ناکم  رد  تکرح  رد  مسج  تیعقوم  هک  مینیب  یم  ًـالثم  دوش ، یم  هدیـشوپ  مشچ  تکرحدوخ 
زا ياهب  هب  دـیدج  ماقم  بسک  اریز  تسا ، هدز  اج  رد  حالطـصا  هبو  درادـن  رتشیب  عضو  کی  ناکم و  کی  زاـب  عضو ، ناـکم و  لیدـبت  اـب 

دوخ ناوت  هوق و  تکرح ، نیا  اب  مسج  دننک  هجوت  دـنریگب و  رظن  رد  ار  تکرح  دوخ  رگا  یلو  تسا . هدـش  مامت  میدـق  ناکم  نداد  تسد 
عـضوو ناکم  لیـصحت  : » دنیوگ یم  هکنیا  تسا . لماکت  اب  مزالم  تکرح  اج  همه  رد  هک  تفگ  دنهاوخ  ًاعطق  دیناسر ، ندش  هلحرم  هب  ار 
عـضوو قباس  ناکم  نداد  تسد  زا  اریز  دـنز  یمن  لماکت  هب  يررـض  تسا ،» هدـش  مامت  نیـشیپ  تیعقوم  نداد  تسد  زا  تمیق  هب  دـیدج ،

رد ءیـش ، کـی  هک  تسین  نکمم  نوچ  تسا ، عـضو  ناـکم و  رد  تکرح  مزاوـل  زا  هکلب  تسین ، تکرح  تیعقاوو  تیهاـم  ءزج  نیـشیپ ،
ناکم تسا  راچان  اهتیلعف  هب  اـه  هوق  لیدـبتو  تکرح ، ققحت  يارب  مسج  تهج ، نیا  زا  دـشاب . عضو  ود  ناـکم و  ود  ياراد  دـحاو ، ناـمز 
لیدبت اهندش  هب  اهناوت  اهتکرح ، مامت  رد  هک  مینک  هجوت  هتخود و  تکرح  دوخ  هب  مشچ  هاگره  هکنآ ، هصالخ  دزاس . اهر  ار  یلبق  عضوو 

میهاوخن دیدرت  تسا ، لماکت  هیام  یتکرح  ره  هکنیاو  هیضق  تیلک  رد  زگره  دسر ، یم  اهتیلعف  هب  اه  هوق  یفسلف : حالطصا  هبو  ددرگ ، یم 
دنارورپ یم  ار  یلماک  تادوجوم  دوخ  نماد  رد  ناهج  درک .

هیرظن لماکت  ریسفت  رد  دیاب  هاگنآ  دهد ، خر  یشیازفا  ًامتح  یتسیاب  لماکت  رد  هک  میزرو  رارـصا  هتفریذپن و  ار  یفـسلف  هیرظن  نیا  هچنانچ 
مینک ، ذاختا  ار  یموس 
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هحفص  255 ------------------ 
( ظفل یملع  ینعم  هب   ) لماکت هب  ور  ناهج  يازجا  عومجم  زگره  اریز  تسین ، یفاک  عضو  رد  تکرح  ای  ناکم  رد  تکرح  يانثتـسا  اهنت  و 

تکرح رد  ناهج  هکلب  دنـشاب ، یم  نیرفآ  لماکت  دوخ ، رییغتو  تکرح  اب  ناـهج  تادوجوم  ماـمت  هک  تفگ  ناوت  یمن  زگره  دور و  یمن 
تسین نینچ  و  دهد ، یم  شرورپ  دوخ  نماد  رد  ار  یلماک  تادوجوم  تسا ، يدوبان  ناصقن و  هب  ور  نآ  زا  یمهم  شخب  هک  دوخ  یمومع 

مامت تسا و  لماکت  هب  ور  یتکرح  ره  هکنیا  ياعدا  اریز  دشاب . هتـشاد  لماکت  رد  يور  ًاموزل  تاتابن ، تاناویح ، اهناسنا و  زا  يدرف  ره  هک 
هتـشذگ هچ ، تسا . سملو  سح  فلاخم  يرما  دـنتکرح ، رد  لماکت  يوس  هب  لامک ) یفـسلف  ینعم  هن  یملع ، ینعم  هب   ) ناهج تادوجوم 

نیمز رب  ار  نانآ  یگدنز  لاهن  نازخ ، مومس  ای  لجا  ریت  هتفر و  نایم  زا  ییافوکـشو  دلوت  نورد  رد  اهناویح  ای  اهناسنا  زا  يرایـسب  هکنیا  زا 
یسمش هموظنم  کیمانیدومرت ،»  » مود نوناق  قبط  نینچمه  دشاب و  یم  ضارقنا  لاح  رد  زین  تاتابن  تاناویح و  زا  يرایسب  لسن  دنکفا ، یم 

یم یتسـس  هب  ور  شالت  زا  يدرـس و  هب  یمرگ  زا  ناهج  و  دنور ، یم  ضارقنا  لالحنا و  هب  ور  یتدمزا  سپ  اهیباحـسو  اهناشکهک  مامت  و 
زا دـیاب  هکلب  دراد . لماکت  لزنم  رـس  هب  يور  تعیبط ، رد  وپاکتو  شالت  عون  ره  تفگ ، ناوت  یمن  زگره  یمهم ، لـصا  نینچ  اـب  دراذـگ .

تادوجوم یتسه ، ماع  شوج  بنج و  رد  هک  تفگ ، نخـس  لاـمک  يوس  هب  تقلخ  هاگتـسد  یلک  يریگ  تهجو  لـماکت  یمومع  ناـیرج 
تکرح ناکرا  . 12 دنور . یم  نایم  زا  زین  تادوجوم  زا  یشخب  دنچ  ره  دنیآ ، یم  دیدپ  یلماکتم 

دراوم  یسررب  اب  هک  دنلئاق  يا  هناگشش  ناکرا  تکرح ، يارب  یمالسا  هفسالف 
هحفص  256 ------------------ 

.5 تکرح ، عوضوم  . 4 كرحم ، . 3 دصقم ، . 2 أدبم ، . 1 زا : دنترابع  ناکرا  نیا  دسر . یم  رظن  هب  يرورض  نکر  شـش  ره  دوجو  تکرح ،
مینیبب تسا  ناکم  و  نیأ »  » رد تکرح  اهتکرح ، زا  یکی  تکرح . رادقم  نامز و  . 6 دریگ ، یم  ماجنا  نآ  رد  تکرح  هک  یتهج  ای  هلوقم و 

زین ماسقا  رگید  عضو  تکرح ، زا  عون  نیا  رد  هناگ  شـش  ناکرا  حیـضوت  اب  ًاعبط  ددرگ . یم  ققحم  نآ  رد  هنوگچ  هناگـشش  روما  نیا  هک 
ینـشور هب  هناگ  شـش  ناکرا  تکرح ، نیا  رد  دـینک ، یم  تکرح  ناتراک  لـحم  هب  دوخ  هناـخ  زا  امـش  هک  دـینک  ضرف  دوش . یم  نشور 
عوضوم زین  نتو  مسجو  ندب ، كِّرحم  امـش  تساوخ  هدارا و  تسامـش . دصقمو  یهتنم  راک ، لحمو  تکرح ، أدبم  هناخ ، دوش : یم  هدـید 

یم ناکم  نآ  هب  مدرم  هدوت  حالطـصا  رد  هک  تسا  نیأ »  » دریگ یم  ماجنا  نآ  رد  تکرح  هک  یتهج  هلوقم و  نینچمه  دـشاب . یم  تکرح 
زا کی  ره  رگید ، ياهتکرح  یـسررب  اب  دیناوت  یم  امـش  دنک . یم  يریگ  هزادـنا  ار  نآ  هک  تسا  نامز  نامه  زین  تکرح  رادـقمو  دـنیوگ 

يور هک  یبآ  تسا ، دادتـشاو  تکرح  لاح  رد  فیک  ّمک و  رظن  زا  تخرد  رد  هک  یبیـس  ًالثم  دیروآ . تسد  هب  ار  روبزم  هناگـشش  ناکرا 
عضو هتسویپ  دنشدرگ و  لاح  رد  یگمه  هک  بایسآ ، نییور  گنـسو  سدنهم ، راگرپ  روتوم ، هناورپ  دشاب ، یم  ندش  مرگ  لاح  رد  شتآ 

ناکرا نایب  هب  تسین  مزال  رگید  دیآ و  یم  تسد  هب  یتقد  كدنا  اب  هناگـشش  ناکرا  اهنیا  همه  رد  دنزاس ، یم  نوگرگد  جراخ  اب  ار  دوخ 
؟ دنک یم  بیقعت  ار  یفده  یتکرح  ره  ایآ  . 13 میزادرپب . تکرح  دراوم  همه  رد  هناگشش 

فده و  يایوج  یتکرح  ره  ایآ  هک  تسا  نیا  تکرح  دنمدوس  ثحابم  زا 
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یلو درک ، تباث  ار  هلئـسم  نیا  ناوت  یم  يدودـح  ات  یعیبط  مولع  هعلاطم  اـب  هک  تسین  یکـش  هن ؟ اـی  دـشاب ، یم  تکرح  زا  نوریب  یتیاـغ 
، دریگ رارق  يو  ششوپ  رد  نآ  تکرح  ناهج و  مامت  هک  ماع  یفـسلف  نوناق  کی  دودحمو ، صخـشم  يدراوم  هعلاطم  اب  ناوت  یمن  زگره 

نیا زا  ناوت  یمن  زگره  تسا ، هژیو  یفدـه  لاـبند  هب  دوخ  تکرح  رد  يرادـناج  ره  هک  دوش  تباـث  یملع  رظن  زا  هاـگره  دروآ . تسد  هب 
دوجوم ام  هعلاطم  دروم  هک  تسا  نیا  ضرف  اریز  تسا . راک  رد  یفدـه  اـهتکرح  ماـمت  رد  هک  تفگ  هتخاـس و  یفـسلف  نوناـق  کـی  قیرط 

يرادـفده فصولا ، عم  درک . رداـص  تادوجوم  ریاـس  باـب  رد  یمکح  ناوـت  یمن  نیعم ، دوـجوم  عوـن  کـی  هعلاـطم  زا  تسا و  رادـناج 
یمن ققحت  بولطم  نودـب  بلط  تقیقحو  تسا ، وپاـکتو  بلط  تکرح ، اریز : درک ، تباـث  ناوـت  یم  یفـسلف  ناـهرب  قـیرط  زا  ار  تکرح 
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زا دننک ، وجتسج  یملع  ینابم  دوخ  یفـسلف  لوصا  يارب  دنـشوک  یم  هتـسویپ  دنناد و  یم  یملع  ار  دوخ  هفـسلف  هک  اهتـسیسکرام ، دریذپ .
ماجنا نیمز  يور  ناهایگو  ناویح  ناسنا و  يور  هک  ییاهشیامزآ  اریز  دنزجاعو . ناوتان  لماکت  تابثا  زا  تکرح و  يارب  يریگفده  تابثا 

ياهـشیامزآ زا  عوـن  نیا  یلو  دـیامن ، یم  بیقعت  ار  یفدـه  تادوـجوم ، زا  عوـن  نیا  رد  تکرح  هـک  دـنک  یم  تباـث  دـنچ  ره  دریگ ، یم 
هک دـناسرب  دریگ و  ارف  ار  یتسه  رـسارس  دـناوتب  هک  ینوناق  دـنک ، تباث  ار  یفـسلف  نوناق  کـی  دـناوتب  هک  تسا  نآ  زا  رتاـسران  دودـحم ،

ياهناهج ربارب  رد  هک  تسین  يزیچ  نآ ، تایوتحم  هب  دـسر  هچ  نیمز ، هرک  دوخ  اریز  دـنک . یم  بیقعت  ار  یفدـه  دراوم  مامت  رد  تکرح 
درک . عازتنا  یفسلفو  یلک  نوناق  نآ  زا  ناوت  یمن  تهج ، نیا  زا  دیآ ، باسح  هب  یمهم  دوجوم  رود ،

؟ تسا هدش  هجوتم  نامز  مان  هب  يا  هدیدپ  هب  رشب  هنوگچ  هحفص 14 .  258 ------------------ 
هتشاد هجوت  دوخ  یگدنز  ياهزور  نیتسخن  زا  دراد ، یصاخ  شـشک  دادتما و  دوخ  هک  نامز ،»  » مان هب  يا  هدیدپ  هب  رـشب  هک  تسین  یکش 

هیام نآ ، هباشم  ای  ریز  هثداح  تسا  نکمم  اریز  دش . روآدای  ار  يأشنم  عطق  روط  هب  نامز  رـصنع  هب  وا  هجوت  يارب  ناوت  یمن  زگره  تسا و 
رد دسر ، یم  دصقم  هب  ود  نآ  زا  یکی  دننک و  یم  تکرح  هب  عورـش  ینیعم  هطقن  زا  راک  راوس  ود  دشاب : هدش  نامز  هدـیدپ  هب  رـشب  هجوت 
یم یپ  نامز  مان  هب  يا  هدیدپ  هب  يا  هدننیب  ره  رگیدکی ، اب  نآ  هسیاقم  راکراوس و  ود  نیا  عضو  فالتخا  زا  تسا . هدیـسرن  یمود  هکیلاح 

اب راکراوس ، ود  نیا  تکرح  سپ  تسا ، هدیـسر  دصقم  هب  یلوا  زا  رتینالوط  یتدم  رد  یمود  راکراوس  هک  نونکا  دشیدنا  یم  دوخ  ابو  درب 
یکی دننیب  یم  هکنیا  زا  رگید ، ترابع  هب  تسا . هدوب  رتشیب  يرگید  رد  رتمک و  یکی  رد  نآ  نازیم  هک  دشاب  یم  هارمه  يدادتما  شـشک و 

ّتلق و رظن  زا  ار  اهتکرح  ناوت  یم  هک  دنرب  یم  یپ  نامز  مان  هب  يدادتما  هب  تسا ، هدیـسرن  يرگید  یلو  هدیـسر  دـصقم  هب  ناراکراوس  زا 
.1 تسا : شوغآ  مه  ود  نآ  اب  هتـسویپ  میراد ، دادتما  عون  ود  یتکرح ، ره  رد  ًاساسا  درک . يریگ  هزادـنا  نآ  اب  تعرـسو  يدـنک  ای  ترثک 

هقیقد تسیب  رد  ار  يرتم  دصناپ  تفاسم  یمـسج  دی  (1) نک ضرف  ینامز . دادتما  . 2 ْنیأ ،»  » رد تکرح  رد  ناکم  دـننام  يا  هلوقم  دادـتما 
، دنک یط  ار  نآ  زا  رتمک  ای  رتم  دصناپ  هلـصاف  زا  شیب  یتفاسم  تسناوت  یم  مسج  هکنیا  زا  دراد : دوجو  دادتما  ود  اجنیا  رد  دـنک . یم  یط 

دادتما  مان  هب  يدادتما  دوش  یم  مولعم 
------------------

دنیوگ . یم  تاجردو  بتارم  یناکم ، دادتما  ياج  هب  ناکم ، رد  تکرح  ریغ  رد   . 1
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یط نآ  زا  رتشیب  اـی  هقیقد  تسیب  زا  رتمک  رد  ار  تفاـسم  نیا  تسناوت  یم  هکنیا  زا  و  دراد . دوجو  تسا ، مسج  تکرح  ریـسم  هک  یناـکم ،
زا دـنک . یم  قیبطت  نامز  تاعطق  اب  هک  میراد  يرگید  شـشک  تسا ، تفاسم  رب  قبطنم  هک  یناکم ، دادـتما  رب  هوالع  هک  میمهف  یم  دـنک ،

نیا هقیقد  تسیب  تدم  رد  نیـشام  نالف  دنیوگ  یم  هکنانچ  تسا ، تکرح  رادقم  رگنایب  نامز ،  . 1 دوش : یم  هدافتسا  بلطم  ود  قوف  نایب 
، دزاس یم  ار  شیوخ  نامز  دوخ ، نایرج  نالیس و  اب  یمـسج  ره  تکرح  تسا و  تکرح  دوخ  هدییاز  دولوم و  نامز  . 2 دومیپ . ار  تفاسم 

اهتکرح همه  ًاعون  مدرم  تسه ، هک  يزیچ  تشاد . دهاوخ  دوجو  نامز  دـشابن ، شیب  تکرح  کی  ناهج  عومجم  رد  هاگره  هک  يروط  هب 
تـسا رگید  ياهتکرح  دولوم  هک  کچوک  ياهنامز  هب  دنجنـس و  یم  تسا  نیمز  ای  دیـشروخ  تکرح  دولوم  هک  یمومع  نامز  کی  اب  ار 

. دزاس یم  ار  دوخ  صاخ  نامز  دوخ ، نالیس  نایرج و  اب  یتکرح  ره  میراد و  نامز  یتکرح  ره  دادعت  هب  ّالا  و  دنرادن ، هجوت 
هحفص  260

رهوج ضرع و  ياه  هلوقم  رد  تکرح  مشش : تسیب و  لصف 

رهوج ضرع و  نوگانوگ  ياه  هلوقم  رد  تکرح ، یمالسا  هفسلف  رد  تکرح  جیاتن 
رد تعیبط  هک  یتهج  ینعی  تسا ، تکرح  هلوقم  اهنآ  زا  یکی  هک  تسا  يا  هناگـشش  ناکرا  ياراد  تکرح  میدش ، روآدای  هک  روط  نامه 
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زا تعیبط  هک  ییورهار  نالاد و  ای  دتلغ  یم  نآ  رد  مسج  هک  يرتسب  رگید ، ریبعت  هب  و  دبای ، یم  لماکت  دهن و  یم  شیپ  هب  ماگ  تهج  نآ 
یم ریز  حیـضوت  هب  یفـسلف ، جـیار  موهفم  ود  نیا  اب  ییانـشآ  يارب  و  ضرع ، ایو  تسا  رهوج  اـی  هک  تکرح ، هلوقم » . » دـنک یم  روبع  نآ 

رادقم گنر و  و  تسا ، رهوج  بیس »  » ًالثم تسا . یمالسا  هفـسلف  رد  عیاش  تامیـسقت  زا  یکی  ضرعو ، رهوج  هب  نکمم  میـسقت  میزادرپ :
یتسه رب  عرف  نآ ، یتسه  دشاب و  لقتسم  يریذپ  یتسه  رد  يزیچ  هاگره  رتقیقد ، ترابع  هب  دشاب . یم  نآ  هب  مئاق  هک  تسا  »ي  ضرع  » نآ

هک یماسقا  عاونا و  مامت  اب  یعیبط ، ماسجا  اریز  تاناویحو ، تاتابن  تادامج ، دننام  دـنیوگ ، یم  رهوج  ار  يدوجوم  نینچ  دـشابن ، يرگید 
ءیش دوجو  رب  عرف  ءیـش  کی  دوجو  هاگره  یلو  دنیوگ . یم   « رهوج  » ار اهنآ  دنتـسین ، رگید  دوجوم  نوؤش  زا  یتسه  ماقم  رد  نوچ  دراد 

عاونا  و  يدیفسو ، یهایس  دننام  دنمان ، یم  ضرع »  » ار نآ  دشاب ، نآ  هب  هتسباوو  رگید 
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ریغ تروص  هب  زین  هاگو  اـهیوبو ، اـه  هزم  اـهگنر ، دـننام  دـشاب ، یم  سوسحم  تروص  هب  هاـگ  ضرع ، اـهیتشردو . اـهیمرن  اـهیوب ، اـهمعط ،
ضرع زا  هلوقم  راهچ  رد  تکرح  . 15 یناسفن . ضارعا  رگید  هودنا و  يداش و  لیبق  زا  یناور  تالاحو  تافص  دننام  سوسحم ،

شوختسد هک  هچنآ  و  تسا ، ریذپ  ناکما  ضرع  رتسب  رد  لوحت  تکرح و  عون  ره  دندوب  دقتعم  نیهلأتملاردص ، زا  شیپ  یمالسا  هفـسالف 
ضرع و راهچ  هک  دندوب  دقتعم  زین  ضارعا  نایم  زا  و  ءیش ، تعیبط  تاذ و  دوخ  هن  تسا ، تعیبط  ضارعاو  تافص  ددرگ  یم  ینوگرگد 
.3 رادـقم ،) ) مک . 2 یگنوـگچ ،)  ) فـیک . 1 زا : دـنترابع  هـک  ددرگ ، لوـحت  لومــشم  دــناوت  یم  تعیبـط ، ضارعا  تافــص و  زا  تـفص 

ینورد تافص  ای  گنر ، دننام  دوخ  يرهاظ  تافص  زا  یکی  رد  مسج  هک  تسا  نیا  فیک ،»  » رد تکرحزا  دوصقم  عضو . . 4 ناکم ،) ) نیأ
یم ادیپ  یفلتخم  ياهگنر  دیامن  یم  دشر  هک  يا  هظحل  ات  یلاک  نارود  زا  بیـس ، ًالثم  دراذـگب . لامک  هب  ور  یناسفن  ساسحا  کی  دـننام 

رد تکرح  زا  دوصقم  تسا . مسج  يرهاظ  یگنوگچ  فیک و  تمسق  تکرح ، هلوقم » : » یمالسا هفـسالف  لوق  هب  و  تکرح ، رتسب  و  دنک ،
هدوزفا نآ  تیمک  رب  هتفای و  شیازفا  نامز  رورم  هب  بیـس  مسج  رادقم  هدش ، دای  لاثم  نامه  رد  تسا . مسج  مجحو  رادقم  شیازفا  مک ،» »

رد  تکرح  نآ  هب  یفسلف  حالطصا  رد  هک  ناکم ،»  » رد تکرح  زا  دوصقم  دوش . یم 
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نایم هک  یبتـسن  تلاـح و  نآ  رت : یملع  ریبعت  هب  دـنک و  ضوع  ار  دوخ  هاـگیاج  ناـکم و  جـیردتب  مسج  هک  تسا  نیا  دـنیوگ ، یم  نیا » »
ای تکرح  زا  عوـن  نیا  داـی  هب  ًاـبلاغ  تکرح  ماـن  ندینـش  زا  مدرم  هدوـت  ددرگ . نوـگرگدو  ضوـع  جـیردتب  تسا  رارقرب  ناـکم »  » مسج و
رد تکرح  لیبق  زا  یگمه  نابایخ ، رد  یلقن  لئاسو  تکرح  ای  هار و  رد  ناسنا  تکرح  دنتفا . یم  تفگ  میهاوخ  ًادعب  هک  یعـضو  تکرح 

ضوع ار  دوخ  ياـج  مسج  هک  تسا  نیا  زین  عضو »  » رد تکرح  زا  دوـصقم  تسا . نیأ »  » هلوـقم رد  تکرح  رتحیحـص : ریبـعت  هب  ناـکم و 
هب بایسآ  نییور  گنس  تکرح  دوخ ، رود  هب  نیمز  تکرح  دننام  دشاب ، ینوگرگد  لاح  رد  هتـسویپ  دوخ ، زا  جراخ  اب  وا  تبـسن  دنکن و 

هلوقم زا  یکیناـکم ، ياـهتکرح  هیلک  اـهنوتورپ . رود  هب  اـهنورتکلا  تکرحو  شیوخ ، روحم  درگ  رب  نیـشام  هناورپ  تکرح  نآ ، هلیم  رود 
يرگید ضارعا  هتـشر  کی  هدام ، ناهج  رد  هکلب  دنتـسین ، عون  راهچ  نیا  هب  رـصحنم  ضارعا  دنتـسین . نوریب  عضو  ای  ناـکم و  رد  تکرح 

( 1 .) تسا هدشن  هدرمش  زاجم  اهنآ  رد  تکرح  یلو  هدش  ثحب  اهنآ  زا  یمالسا  هفسلف  رد  هک  میراد 
------------------

: باستنا هفاضا : . 4 مسج . يریگ  رارق  نامز  یتم : . 3 يریذپ ، رثا  لاعفنا : . 2 ندراذگ . رثا  ریثأت و  لعف : . 1 زا : دنترابع  هدنامیقاب  ضارعا   . 1
یمن زیاج  ار  ضرع  جنپ  نیا  رد  تکرح  نانآ  ارچ  اّما  دنک . یم  ادیپ  سابل  ندیـشوپ  زا  ناسنا  هک  یتلاح  هدج : . 5 يدنزرف ، يردپ و  دننام 

رد تکرح  ربانب  دنچ  ره  ددرگ . هعجارم  ص 186 ، ج3 ، رافسا ، هب  تسین . حرطم  ام  ارب ي  ًالعف  هک  دراد  يراد  هنماد  ثحب  دوخ  دنتـسناد ،
هب تکرح  لومـش  دروم  رد  یـشارت  لاکـشا  عون  ره  دوب و  دـنهاوخ  تکرح  نوناق  لومـشم  ینورد  تکرح  لابند  هب  ضارعا  مامت  رهوج ،
اب ار  تالاکـشا  نیا  ، 242 ص 241 ـ هموظنم ، حرـش  رد  يراوزبس  میکح  دـنچ  ره  دـنرادن ، یحیحـص  هیاپ  ساـسا و  ضارعا ، زا  هنوگ  نیا 
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تسا . هدرک  یقلت  تیمها 
هحفص  263 ------------------ 

نیع رد  هک  تسا  مسج  ناـمه  نآو  تکرح ، عوضوم  اـی  كرحتم  . 1 درک : شومارف  دـیابن  زگره  ار  تکرح  نکر  ود  دراوم  نیا  ماـمت  رد 
يرهاظ لـماکت  هب  تهج  نآ  رد  مسج  هک  یتهجو  رتسب  اـی  هلوقم  . 2 ددرگ . یم  نوگرگد  يو  تافص  هتسویپ  نآ ، تیـصخش  مامت  ظفح 

یم اجنآ  زا  هک  ییورهار  اـی  دـنک ، یم  تکرح  اـهنآ  يور  مسج  هک  تسا  يرتسب  عضوو ، ناـکم  اـی  مکو  فیک  ییوگ  دزادرپ . یم  دوخ 
هب هک  ار  یلاهن  و  دوش ، یم  مرگ  هک  ار  یبآ  ددرگ ، یم  خرس  هک  ار  یبیـس  دنک . یم  نت  رب  ار  اهنآ  هتـسویپ  هک  يا  هماج  هرخألابو  درذگ ،

یتهجو تسا ، لاهن  بآو و  بیس  تکرح ، عوضوم  ای  كرحتم  دراوم ، نیا  همه  رد  دیریگب ، رظن  رد  دیآ ، یم  رد  دنمونت  تخرد  تروص 
ناـمه هک  ) عوضوم تکرح ، رد  نیارباـنب  دـهد . یم  لیکـشت  ار  مسج  نآ  مکو  فـیک  دور ، یم  لـماکت  هب  ور  تهج  نآ  رد  مسج  هک  زین 

، تقیقح رد  و  دـنک ، تکرح  لامک  يوس  هب  شیوخ ، يرهاـظ  تاـهج  زا  یکی  رد  دوخ ، تیـصخش  ظـفح  اـب  دـیاب  تسا ) كرحتم  ءیش 
تافص هکلب  دوش ، یمن  ضرع  اهنآ  تاذ  دوخ  رهوج و  ایشا ، تکرح  نایرج  رد  حالطصا ،  هب  .و  دریذپ لوحت  ضرع  رظن  زا  ءیـش  رهوج 

، بیـس نیا  مییوگ ، یم  هک  تساذل  دنک . یم  افیا  ار  هدنیآ  هتـشذگ و  تافـص  نایم  طبار  شقن  رهوج ، مسج و  هدیدرگ و  نوگرگد  اهنآ 
زا دوصقم  . 16 تسا . نوگرگد  نآ  هرهچ  یلو  هدـنام ، ظوـفحم  نآ  تاذ  ینعی  تسا ، هدـش  خرـس  نوـنکا  هک  تسا  دیفـس  بیـس  ناـمه 

؟ تسیچ رهوج  رد  تکرح 
تسا  يزاریش  ياردص  یمالسا  گرزب  فوسلیف  يرهوج ، تکرح  فشاک 

هحفص  264 ------------------ 
« رهوج رد  تکرح   » هلأسم حرط  اب  اردص  دیـشک . كاخ  باقن  رد  خر  رد 1050  دوشگ و  ناهج  هب  هدـید  يرمق  يرجه  لاس 979  رد  هک 
و دـبای ، یم  هار  هدام  تاذ  هب  ینوگرگد  لوحت و  هکلب  تسین ، هدام  يرهاظ  تافـص  ضارعا و  صوصخم  ثودـحو ، رییغت  هک  درک  تباث 

تاذ هک  تسا  نیا  رهوج  رد  تکرح  ساـسا  دـندرگ . یم  لوحتم  رگید  عون  هب  یعون  زا  دـنریذپ و  یم  رییغت  دوخ  تاذ  رد  ناـهج  يایـشا 
ناسب ناهج ، دراد . ریغتم  لدـبتم و  يرهوجو  لایـس  یتقیقح  تعیبط ، ملاع  و  تسا ، ینوگرگدو  رییغت  لاح  رد  هتـسویپ  ایـشا  رهوج  هدام و 

بآ حطـس  رب  یـسکع  هتـسویپ  هک  یلاح  رد  تسا ، رادیاپ  تباث و  سکع  نآ  دنک  یم  روصت  ناسنا  هک  تسا  ناور  بآ  رب  هداتفا  یـسکع 
مامت و  ینیمزو ، يوج  ياه  هدیدپ  نارتخا ، دیشروخ و  هام و  ددرگ . یم  نآ  نیزگیاج  رگید  یسکع  هتفر و  نیب  زا  سپسو  ددنب  یم  شقن 
لایس دوجو  اب  رمق ، سمش و  هدوب و  لدبت  رییغت و  رد  هتـسویپ  دسر  یم  رظن  هب  رادیاپو  تباث  عالطا ، یب  دارفا  رظن  رد  هک  اهلوکلومو  اهمتا 

مه رمع  اقب  ردنا  ندـش  ون  زا  ربخیب  ام ***  ایند و ، دوش  یم  ون  سفن  ره  يولوم : لوق  هب  دـننک . یم  یناشفارون  هک  تسا  شیوخ  رارقیب  و 
زور دنک : یم  فیصوت  نینچ  ار  تعیبط  ددجت  رگید ، يرکفتم  رعاش و  ( 1) دسج رد  دیامن  یم  يرمتسم  دسر ***  یم  ونون  يوج ، نوچ 

تسا  ( 2  ) انع ونو  یشوخون  ون ، هشیدنا  سفن  ره  ون ***  ماد  و  ون ، غاب  ون ، ماش  ون و 
------------------

تنحم . جنر و  انع :  . 2 ص 25 . لوا ، رتفد  يونثم ،  . 1
هحفص  265 ------------------ 

یـصاخ یتـسه  دوـجو و  زا  نآ ، ره  رد  هدـیدپ ، ره  درادـن و  رارق  تاـبث و  ناـهج  رد  يا  هداـم  چـیه  رهوـج ، رد  تکرح  هیرظن  ساـسا  رب 
تسا سوسحم  نالیـسو  رییغت  نیا  هاگ  تسه  هک  يزیچ  دوب . دهاوخن  زین  دعب  نآ  رد  هدوبن و  یلبق  نآ  رد  یتسه ، نآ  هک  تسا  رادروخرب 
یخرب ارچ  دـنز . یمن  دـنک ، یم  دـییأت  ار  نآ  یفـسلف  لـیالد  هک  نوناـق ، نیا  هب  يررـض  نآ  ندوبن  سوـسحم  و  تسین ، سوـسحم  هاـگ  و 

لاحم تلع  نیدب  ار  رهوج  رد  تکرح  نیهلأتملاردص ، زا  شیپ  یمالـسا  هفـسالف  زا  یخرب  ( 1 (؟ دنرامـش یم  لاحم  ار  رهوج  رد  تکرح 
دیابن ریبعت ، رگید  هب  و  دنک ، عطق  نآ ، هتشذگ  اب  ار  لوحتم  ءیش  طابترا  هتـشر  هک  دشاب  يروط  دناوت  یمن  رییغت  لوحت و  هک  دنتـسناد  یم 

کیتکلاید لوصا  یمالسا و  www.Ghaemiyeh.comهفسلف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 130زکرم  هحفص 103 

http://www.ghaemiyeh.com


دیاب هکلب  ددرگ ، نآ  نیزگیاج  درادن ، طابترا  يو  هتشذگ  اب  ًالـصا  هک  يا  هزات  ءیـش  هتفر و  نایم  زا  یلک  هب  ءیـش  هک  دشاب  يا  هنوگ  هب 
رد هک  ییاهلوحت  اهتکرح و  ماـمت  رد  دریگ . ماـجنا  نآ  تسوپ  رـشق و  و  تافـصو ، رهاوظ  رد  تکرح ، دوش و  ظـفح  ءیـش  یلـصا  هتـسه 

تفگ ناوتب  هک  اجنآ  ات  ددرگ ، ظفح  هدنیآ  اب  هتشذگ  هطبار  یتسیاب  دهد  یم  خر  رادناجو ) تابنو  دامج  زا  ) ینیمز یناهیک و  ياه  هدیدپ 
نامه رانچ  دـنمونت  تخرد  نیا  ای  تسا ، هدـمآرد  تروص  نیا  هب  رورم  هب  هک  تسا  شیپ  لاس  نویلیم  دـنچ  نیمز  نامه  یلعف ، نیمز  هرک 
ءیـش تاذو  رهوج  هک  دوب  دـهاوخ  ریذـپ  ناکما  یتروص  رد  طابترا  نیا  ًاـعبط  تسا . هدرک  ومن  دـشر و  هک  تسا  شیپ  لاـس  دـص  لاـهن 

دوش . ضوع  نآ  تافص  اهنت  و  دنامب ، ظوفحم 
------------------

هک تسه  نافلاخم  رظن  رد  زین  يرگید  تالاکـشا  هکلب  تسین ، رـصحنم  تسا ، هدـمآ  نتم  رد  هک  هچنآ  هب  رهوج ، رد  تکرح  لاکـشا   . 1
تسا . هدش  روآدای  ص 85 ، ج3 ، رافسا ، رد  نیهلأتملا  ردص  ار  یخرب 

هحفص  266 ------------------ 
ًاموزل نآ ، لاثماو  دـسر ، یم  هک  یلاـک  بیـس  دوش ، یم  ریپ  هک  یناوج  ددرگ . یم  دـنمونت  تخرد  هک  یلاـهن  دروم  رد  رتنـشور : یناـیب  هب 

نیا هک  تسا  یهیدـب  دـش ! رکنم  ار  ینوگرگد  لوحت و  عون  ره  دوجو  ًاقلطم  دراوم ، هنوگ  نیا  رد  . 1 دـیزگرب : ار  هار  هس  زا  یکی  یتسیاب 
اهنآ رهاوظ  تافـص و  اـهنت  هن  مییوگب  . 2 دوب . دـهاوخ  ارگ  تقیقحو  نیب  عقاو  ياـهناسنا  ماـمت  راـکنا  در و  دروم  هلئـسم ، اـب  دروخرب  عون 

لاسنهک و درفو  دنمونت  تخرد  طابترا  دیاب  زین  تروص  نیا  رد  تسا  هتفای  هار  ءیش  دوخ  تاذ  رد  لوحت  تکرح و  هکلب  هدش ، نوگرگد 
نیا تسا ! هدمآ  دوجو  هب  زورما  دنمونت  تخرد  هدش و  دلوتم  ون  زا  درمریپ  هک ، میراگنا  نینچ  و  مینک ، عطق  اهنآ  هتـشذگ  اب  ار  هتخپ  بیس 

هدـشن لیدـبت  يزیچ  هب  يزیچ  تروص  نیا  رد  اریز  تسا ، تکرح  راکنا  اب  مزالم  تسا ، نادـجوو  سح  فالخ  هکنیا  رب  هوالع  بلاـطم ،
رد ینوگرگد  هدنام و  ظوفحم  ایشا  نیا  رهوگ  تاذ و  دوش  هتفگ  . 3 تسا . هداهن  دوجو  هصرع  رد  ياپ  يا  هقباس  یب  ًالماک  دوجوم  هکلب 

تمسق رد  رهوج  تکرح  تابثا  اب  مزالم  نایب  نیا  تسا . كرحتم  ءیش  دوخ  زین  هدنیآ  هتـشذگ و  نایم  طبار  تسا ، هداد  خر  اهنآ  تافص 
رهوگ تهج  هنیمز و  رد  رهوج  هکنیا  و  رهوج ، رد  تکرح  یهورگ  ساسا ، نیا  رب  تسا . رهوج  دوخ  رد  رهوج  تکرح  راکنا  و  ضارعا ،

لیلد هراصع  میتفگ  هچنآ  دنا . هدـیزرو  افتکا  هناگراهچ  تافـص  رد  تکرح  نامه  هب  اهنت  دـنا و  هدرمـش  لاحم  ار  ددرگ  نوگرگد  دوخ ،
تکرح ، رد  هک  بلطم  نیا  رابتعا  هب  هک  دوب ، رهوج  رد  تکرح  راکنا  رد  انیس ) یلعوب  ناشسأر ، رد   ) یمالسا هفسالف  زا  یخرب 

هحفص  267 ------------------ 
دـنام و یمن  یقاب  هتـشذگ  زا  يزیچو  هدـیدرگ ، دوبان  عوضومو  كرحتم  رهوج ، رد  تکرح  ضرف  رد  یلو  دـنامب  یقاـب  عوضوم  یتسیاـب 
، يرهوج تکرح  هیرظن  نامرهق  يزاریـش ، ياردـص  هک  مینیبب  نونکا  دـندرک . یم  راـکنا  ار  رهوج  رد  تکرح  دلـسگ ، یم  مه  زا  طاـبترا 

تسا تکرح  يازجا  یگتسویپ  لاصتا و  تدحو ، ظفاح  . 17 دنک ؟ یم  لح  ار  قوف  لکشم  هنوگچ 
وا راتفگ  هدرشف  تسا . هدمآرب  لاکشا  نیا  خساپ  زا  هنادنمزوریپ  دراد ، رهوج  رد  تکرح  تقیقح  نییبت  رد  هک  يراکتبا  اب  نیهلأتملاردص ،
هب ور  هک  امرخ  دننام  يا  هویم  رد  دید  دیاب  ًالثم  تسیچ  تکرح  رتسب »  » و هلوقم »  » هب تکرح  تبـسن  هک  دـید  دـیاب  تسخن  میروآ : یم  ار 

تهج و  تکرح ، رتسب  هک  یهایس »  » هب تبسن  تکرح  تیعقوم  دنک ، یم  زاغآ  فیک »  » رد ار  دوخ  تکرح  حالطصا  هب  دور و  یم  یهایس 
تکرحو یهایس ،»  » مان هب  يرگید  زیچ  و  تکرح »  » مان هب  يزیچ  میراد : زیچ  ود  ایآ  اجنیا  رد  تسیچ ؟ تسا ، تمسق  نآ  رد  مسج  لماکت 

، ءیش نآ  دوخ  هب  تسا  ءیش  دومن  تبسن  مه ، اب  ود  نیا  تبسن  هکنیا  ای  دنرگیدکی ؟ ضورعم  ضراعو و  موزلم  مزال و  لیبق  زا  یهایـسو 
هوـحن زج  تکرح  هک  ( 1  ) میدش روآدای  هتشذگ  رد  نآ ؟ تیصاخ  هب  تسا  ءیـش  دوجو  تبـسنو  نآ ، دوخ  هب  تسا  ءیـش  دوجو  تبـسن 

تروص  هب  راب  کی  دوش : رهاظ  دناوت  یم  روج  ود  یهایس  ًالثم  تسین ، يرگید  زیچ  ءیش ، دوخ  دوجو 
------------------
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دینک . هعجارم  تسا ، ریاغم  ندش »  » اب ندوب »  » ایآ ناونع  تحت  موس  تسیب و  لصف   . 1
هحفص  268 ------------------ 

هک يا  هنوگ  هب  یجیردـت ، ینالیـس و  تروص  هب  رگید  راب  و  دریذـپ ، یم  ققحت  اـجکی  نآ  دوجو  يازجا  همه  هک  رارقرب  تباـث و  یهاـیس 
تــسین يرگید  زیچ  فـیک  نآ  یجیردـت  دوـجو  زج  فـیک ،»  » رد تـکرح  نیارباـنب ، ددرگ . یم  شخپ  ناـمز  لوـط  رد  یهایــس  دوـجو 
یگناگی تدحو و  هیام  مینک : یم  لاؤس  نونکا  دشاب . دـناوت  یمن  يرگید  زیچ  رگید ، تروص  هب  نآ  دوجو  یلجت  زج  نوکـس  هکنانچمه 

زورما هک  تسا  زورید  یهایـس  ناـمه  نیا  مییوگ : یمو  میهد  یم  تبـسن  تسخن  یهایـس  هب  ار  مود  یهایـس  هنوـگچ  تسیچ ؟ یهایـس  ود 
یگناگی طابترا و  هیام  تدحو و  ظفاح  اهنآ ، یگتسویپ  مه  هب  اهیهایس و  نیا  لاصتا  هک ، تسا  نآ  شـسرپ  نیا  خساپ  تسا . هدش  رتلماک 

نیا زا  مینادـب . دـحاو  ءیـش  کی  تاجرد  بتارم و  ار  بتارم  مامت  میتسناوت  یمن  زگره  دوبن ، یگتـسویپو  لاصتا  رگا  و  تساـهنآ ، ناـیم 
ماگ دوخ  تاذ  رد  ءیش  هک  درادن  یعنام  چیه  اریز  دوش . یم  نشور  زین  ءیـش  تاذ  رد  لوحت  رهوج و  رد  تکرح  هب  لاکـشا  خساپ  نایب ،
نیع رد  یلو  دشاب ، ریاغم  نیشیپ  هبترم  اب  لامک ، جرادم  زا  هبترم  ره  هک  يا  هنوگ  هب  دریذپ ، یتالوحت  نامز ، لوط  رد  ءیش ، رهوگ  دنزب و 

یگتسویپ هتشاد و  لاصتا  مه  هب  تاجرد  نیا  همه  هکنیا  مکح  هچ ، دوش . هدرمـش  ظوفحم  فلتخم  بتارم  همه  یگناگی  تدحو و  لاح ،
لبق هبترم  هب  تبـسن  يا  هبترم  ره  تسا و  هتفای  رتشیب  یلاـمک  هک  تسا  نیتسخن  هبترم  ناـمه  مود  هبترمو  تسا  اـمرفمکح  اـهنآ  رب  یلماـک 

بتارم عومجم ، روط  هب  اهنآ  دوش و  یم  هدرمـش  دـحاو  ءیـش  کـی  بتارم  بتارم ، نیا  همه  تهج  نیا  زا  دراد ، ار  مکح  نیمه  شیوخ ،
تسا . هتفای  هتشاد و  نوگانوگ  تاجرد  نامز ، لوط  رد  هک  دنتسه  يدحاو  دوجو 

هحفص  269 ------------------ 
كرحتم هک  میتـشاد  یهایـس  گـنر  تاـجرد  هب  موسوم  يرتـسب  هار و  و  مسج ، ماـن  هب  یکرحتم  گـنر ، رد  تکرح  رد  هک  تسا  تسرد 

رد یلو  دوب  نیتسخن  كرحتم  ناـمه  كرحتم ، زین  تـالاح  یماـمت  رد  دـیتلغ و  یم  اـهرتسب  نیا  رد  تشذـگ و  یم  اـههار  نیا  زا  هتـسویپ 
تدـحو ظفاح  هک  درک  هجوت  دـیاب  اّما  تسا ، تسرد  توافت  نیا  يرآ  تسا ، تسخن  كرحتم  زا  ریغ  یکرحتم  مد  ره  رهوج  رد  تکرح 

، دـننک یم  ادـیپ  بآ  وزلف  هک  ییاهترارح  تدـحو  هیام  ای  دوب ) گنرمک  هک  تسا  تسخن  یهایـس  نامه  رخآ ، یهایـس  هکنیا  و   ) اهیهایس
لاـصتا و مه  هب  روـبزم  ياـهترارح  اهیهایـس و  هک  اـجنآ  زا  هکلب  تسا ، نآ  هب  مئاـق  ترارح  اـی  یهایـس  هک  تـسین  كرحتم  مـسج  دوـخ 

تدـحو رد  يریثأت  تالاح ، مامت  رد  ضورعم  ندوب  یکی  مسج و  تدـحوو  دـنیآ  یم  باسح  هب  لوحت  کـی  یگمه  دـنراد ، یگتـسویپ 
تیوه مد  ره  هیرظن  نیا  ساسا  رب  هک  تسا  تسرد  تسا . افرفمکح  زین  رهوج  رد  تکرح  رد  ًانیع  نخس ، نیمه  درادن . اهترارحو  اهیهایس 

هب دـحاو  صخـشم  تیوه  کی  اهتیوه ، عومجم  رظن ، ود  زا  اّما  دـنوش ، یم  نوگرگد  هظحل  هب  هظحل  اـهتیوه  و  دـیآ ، یم  دوجو  هب  ینیون 
تروص هب  ار  همهو  دـشخب  یم  یگناگی  تدـحو و  اـهتیوه  نیا  هب  بتارم ، ماـمت  ناـیم  يدوجو  یگتـسویپ  لاـصتا و  . 1 دـنور : یم  رامش 

يا هعطق  یئزج و  يا  هظحل  ره  رد  دـنا و  هدرتسگ  شخپ و  ناکم  نامز و  رتسب  رد  نآ ، يدوجو  يازجا  هک  دروآ  یم  رد  يدـحاو  دوجوم 
هب تکرح  يازجا  زا  یئزج  ره  نونکا  مه  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  هن  تکرح ، ندوب  ءازجا » يذ   » هک اجنآ  زا  هتبلا  ددرگ . یم  ققحم  نآ ، زا 

يازجا  ینعم  هب  هکلب  دنشاب ) یم  لعفلاب  يازجا  حالطصا ، هب  (و  دراد یتسه  ققحت و  مه  زا  ادجو  صخشم  تروص 
هحفص  270 ------------------ 

، ناـکم ناـمز و  ياـهرتسب  رد  ازجا  شخپ  تهج ، نیا  زا  دنـشاب ، یم  هوقلاـب  يازجا  حالطـصا ، هب  تسا و  یگتـسویپ  تدـحو و  رد  هتفهن 
نالکـشتسم هتـساوخ  بولطم و  هک  هچنآ  و  دوب ، دهاوخ  ظوفحم  اهعونت  هب  فارتعا  اب  كرحتم  تدـحوو  هدوبن  تیـصخش  ددـعت  بجوم 

کی تروص  هب  هاگ  و  ندنام »  » تروص هب  نوکـس و  تابث و  تروص  هب  هاگ  تسا : عون  ود  كرحتم  ياقب  اریز  دـمآ . دـهاوخن  مزال  تسا 
رد . 2 تسامرفمکح . یگتـسویپو  لاصتا  تدـحو و  ازجا  همه  نایم  هدـش و  شخپ  ناکم  ناـمز و  رتسب  رد  نآ  يازجا  هک  هدرتسگ  دوجو 
نآ نیشیپ  عضو  اب  تعیبط  یلعف  عضو  هک  تسا  تسرد  تسا . ظوفحم  الاب  هجرد  رد  هدرشف  يا  هنوگ  هب  نییاپ  تاجرد  يرهوج ، تکرح 
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هک یگنرمکو  فیعـض  لامک  عون  ره  یلو  تسا ، هدمآرد  رادناج  يدوجوم  تروص  هب  دامج  هک  اجنآ  ات  هدرک ، قرف  نامـسآ  ات  نیمز  زا 
رگید داتـشه و  دون و  هک  دـص  مقر  دـننام  تسا ، دوجوم  هراـصع  تروص  هب  هلحرم  نیرخآ  رد  دوب ، دوجوم  تعیبط  لـحارم  نیتـسخن  رد 

، دنام یم  ظوفحم  نآ ، لامک  لصا  دوش و  یم  فذح  تسخن  هلحرم  صیاقن  تسه  هک  يزیچ  دشاب . یم  دوجوم  نآ  رد  زین  رتنییاپ  دادـعا 
گرزب فشاک  زا  ار  عیابط  رهوج  رد  تکرح  ناـهرب  هک  هدیـسر  نآ  تقو  نونکا  ( 1 .) ددرگ یم  ظفح  عوضوم  تدـحو  قیرط ، نیا  زا  و 

ود موهفم  هکنیا ، نآ  و  میهد ، رارق  یسررب  دروم  ار  یبلطم  تسا  مزال  میراپسب  شوگ  اردص  لالدتسا  هب  هکنآ ، زا  شیپ  یلو  میونـشب . نآ 
هب عون  کی  رهوج  رد  تکرح  حیرشت  دراد و  جاور  ًالماک  یمالـسا ، هفـسلف  رد  هک  یعون ) تروص  و  یمـسج ، تروص   ) یملع حالطـصا 

تسیچ ؟ دراد ، یگتسب  نآ 
------------------

ص 78 . رافسا ، رب  ییابطابط  همّالع  داتسا  یقرواپ  و  تاحفص 86 و97 ، ج3 ، رافسا ، هب   . 1
؟ تسیچ یعونو  یمسج  ( 1  ) ياهتروص زا  دوصقم  هحفص 18 .  271 ------------------ 

یتروص تسا ، رگیدکی  هب  مسج  يازجا  لاصتا  ششک و  دادتما و  نامه  هک  یمسج » تروص   » رب هوالع  یمسج ، ره  رد  یمالسا  هفـسالف 
رد روعـش  كرد و  و  تاتابن ، رد  معط  وبو و  گنر  زا   ) ماـسجا صاوخو  راـثآ  ماـمت  هک  دـنیوگ  یم  هدـش و  لـئاق  یعون » تروص   » ماـن هب 

همه دـشابن ، راک  رد  یعون  تروص  رگا  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ، نآ  میقتـسم  راثآ  زا  مسج و  یعون  تروص  لولعم  همه  همه و  نارادـناج )
رد دنوش  انشآ  یبوخب  ماسجا ، یعون  یمسج و  ياهتروص  تیعقاو  اب  یمارگ  ناگدنناوخ  هکنیا  يارب  دنور . یم  نیب  زا  صاوخ  راثآ و  نیا 

هریغ توقای و  هزوریف و  قیقع ، رمرم ، لیبق  زا  یندعم  فلتخم  ياهگنس  هتشر  کی  ام  ربارب  رد  دینک  ضرف  میهد : یم  یتاحیـضوت  هراب  نیا 
. یقارتفا هجو  مه  دـنراد و  یکارتشا  هطقن  مه  رادـناج ، تخرد و  دـننام  ماسجا  رگید  زین  اهگنـس و  رگید  اـب  روبزم  ياهگنـس  دراد . دوجو 

افرژ ازارد و  انهپ و  ياراد  ًامامت  هتـشاد و  هناگ  هس  داعبا  تلاح  حالطـصا  هب  دادـتما و  تلاح  کی  یگمه  هک  تسا  نیا  ناـشکارتشا  هطقن 
يزیچ یمسج  تروص  تقیقحو  دنیوگ  یم  یمسج  تروص  كارتشا ، هجو  نیا  هب  درک . تمسق  تهج  هس  رد  ار  اهنآ  ناوت  یم  دنتـسه و 

تیـصوصخ و دوخ  يارب  روبزم  ماسجا  زا  کـی  ره  لاـح ، نیع  رد  تسین . رگیدـکی  هب  مسج  يازجا  لاـصتا  تلاـح  دادـتما و  نتـشاد  زج 
یگژیو 

------------------
ینعم اـی  لکـش »  » نآ زا  دوصقم  زگره  دـیآ و  یم  دوجو  هب  یعیبـط  ماـسجا  رد  هک  ییاـهتیلعف  ناـمه  اـجنیا  رد  تروـص »  » زا دوـصقم   . 1

تسا . سنج  لباقم  رد  لصف »  » اب بسانم  تیلعف ، ینعم  هب  تروصو  تسین ، نآ  هب  براقتم 
هحفص  272 ------------------ 

ره ای  تسین ، ولآدرز  هچولآ و  رد  زگره  هک  دراد  یصاخ  يوب  رطع و  مادک  ره  هب ، بیس و  ًالثم  تسین . نارگید  رد  هک  دنراد  زین  یصاخ 
رد هک  دنراد  یصیاصخ  کی  ره  زین  نارادناج  دوش . یمن  تفای  راجحا  رگید  رد  هک  دراد  يا  هژیو  رثا  یگدنشخرد و  همیرک  راجحا  کی 

تروص رب  هوالع  ماسجا ، زا  کـی  ره  رد  فلتخم ، صاوخ  راـثآ و  نیا  هیجوت  يارب  یمالـسا  هفـسالف  تفاـی . ار  نآ  ناوت  یمن  رگید  عاونا 
نیا و  تسا ، دنتـسم  نآ  هب  یمـسج  ره  صوصخم  راـثآ  هک  دـندقتعم  يرهوج ، یعون  تروـص  ماـن  هب  یـصاخ  تیعقاو  کـی  هب  یمـسج ،

تادوجوم رگا  رگید ، ترابع  هب  تسا . رگیدکی  زا  عاونا  ییادـج  زیمت و  هیام  هکلب  روبزم ، ياهیگژیوو  راثآ  أدـبم  اهنت  هن  یعون ، تروص 
ياه يدنب  هتـسد  عاونا و  تروص  هب  ار  اهنآ  هک  تسا  یعون  ياهتروص  نیمه  تلع  هب  دـنک ، یم  یلجت  نوگانوگ  عاونا  تروص  هب  ناهج 

داسجا یعون  تروص  ناسنا ، ره  هقطان  سفن  ای  و  رادناج ، دوجوم  ره  یناویح  سفن  رادناج ، تادوجوم  نایم  رد  تسا . هدروآرد  فلتخم 
سفن هب  طوبرم  یفسلف  حالطصا  رد  و  ناورو ، حور  هب  طوبرم  دوش ، یم  هدید  نارادناج  ماسقا  رد  هک  یگژیو  عون  ره  تساهنآ و  نادبا  و 

، دـیآ یم  نایم  هب  رهوج  ای  تعیبط  رد  تکرح  زا  نخـس  هاگره  دـشاب . یم  صاوخ  راـثآ و  نیا  دـجوم  هک  تسا  اـهنآ  یناـسنا  اـی  یناویح 
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تروص نامه  نآ  تقیقح  لصا  زیچ  ره  تیعقاو  تقیقح ، رد  و  دشاب ، یم  اهنآ  یعون  روص  نامه  هک  تسایشا  رهوگ  رد  تکرح  دوصقم 
هظحل هدوب و  لماکت ) لیدبت و  رییغت و   ) تکرح لاح  رد  هتـسویپ  یعون  تروص  نیا  و  دزاس ، یم  ادـج  مه  زا  ار  عاونا  هک  تسا  نآ  یعون 

تسین . مارآ  هدوسآ و  يا 
هحفص  273 ------------------ 

. تسا ناوتان  فیعـض و  رایـسب  دوخ ، شیادـیپ  ياهزور  نیتسخن  رد  ناسنا  ره  سفن  هک  تسا  دـقتعم  يرهوج ، تکرح  هیرظن  راذـگ  هیاپ 
هک يا  هنوگ  هب  دـسر . یم  دوخ  یلاع  لامک  هب  تیعقاو  رظن  زا  هداـهن و  دادتـشا  هب  ور  یتاذ ، لـماکت  يرهوج و  لدـبت  رثا  رب  مک  مک  یلو 

رظن زا  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  و  تسا . نامـسآ  ات  نیمز  زا  هراوخریـش  كدوک  ای  هلاس ، لـهچ  ناـسنا  کـی  سفن  يرهوج  هجرد  تواـفت 
، گرزب ناـسنا  کـی  اـب  كدوک  سفن  يدوجو  هجرد  وا ـ  ناوریپ  انیـس و  یلعوب  ءاـشم  بتکم  ِخیـش  هلمج  زا  رهوج ـ رد  تکرح  نارکنم 

ناـسنا هک  تسا  یباـستکا  تافـص  هتـشر  کـی  تلع  هب  دراد  دوـجو  ود  نیا  ناـیم  تواـفت  رگا  تـسا  یکی  ود ، نآ  تـقیقح  تـیعقاوو و 
نیا اب  هک  نونکا  تسا . هدـمآ  دوجو  هب  ناسنا  ود  نیا  تاذ  رهوج  رد  یتواـفت  نیرتکچوک  هکنآ  یب  تسا ، هدرک  بسک  ار  نآ  لاـسگرزب 

، فده هک  اجنآ  زا  و  مییامن ، حرطم  تسا  یناگمه  راکفا  اب  بسانم  هک  ار  رهوج  رد  تکرح  ناهرب  هک  تسا  مزال  میدش ، انشآ  حالطـصا 
مینک . یم  يراددوخ  هدیچیپ  تاحالطصا  ندرب  راک  هب  زا  تسا ، رگشهوژپ  وج و  تقیقح  ناناوج  هب  تمدخ 

هحفص  274 ------------------ 

رهوج رد  تکرح  لیالد  متفه : تسیب و  لصف 

يرهوج تکرح  ای  اه  هدیدپ  عیابط  رد  تکرح  لیالد  یمالسا  هفسلف  رد  يرهوج  تکرح 
اهنآ همه  لقن  هک  تسا ، هدرک  لالدتسا  دوخ  هیرظن  رب  نوگانوگ  قرط  زا  ایشا ، تاذ  عیابط و  رد  تکرح  نوناق  فشاک  يزاریش ، ياردص 
هرهب یمالسا  هفسلف  لیصا  ياهباتک  زا  دیاب  اهثحب  زا  هویش  نیا  نادنمقالع  تسا . نوریب  رتفد  نیا  ياجنُگ  زا  یفسلف ، تاحالطصا  بلاق  رد 

، ار وا  نیهارب  زا  یخرب  هدیکچو  هراصع  اجنیا ، رد  دنرب . یپ  وا  فدـه  هب  یعیبط  نوناق  نیا  فشاک  لوصا  ینابم و  هب  ییانـشآ  اب  دـنریگ و 
( 1 .) دنوش هاگآ  كرتس  دنمشیدنا  نیا  قیمع  راکفا  زا  ناگمه  ات  میروآ  یم  حالطصا ، عون  ره  زا  رود  نشور و  يا  هنوگ  هب 

------------------
، راوگرزب داتـسا  هلاسر  تسا ، هدـید  رهوج  رد  تکرح  هژیو  هب  تکرح  هب  طوبرم  لئاسم  نوماریپ  هدـنراگن  هک  يا  هلاـسر  نیرت  یملع   . 1

عیدـب يا  هنوگ  هب  ار  تکرح  هب  طوبرم  ثحابم  عومجم  لعف  هوق و  مان  هب  دوخ  هلاسر  رد  يو  تسا . هللا ) همحر  ) ییاـبطابط همـالع  موحرم 
لعفو هوق  ثحب  رد  زین  ار  اهنآ  زا  تمسق  کی  ًانمـض  تسا . هداد  رارق  ثحب  دروم  اجنآ  رد  ار  یفـسلف  هلئـسم  داتفه  بیرق  هتخاس و  حرطم 

دنا . هدروآ  زین  مسیلائر  شورو  هفسلف  لوصا  باتک 
تسا رهوج  رد  تکرح  رب  هاوگ  ضرع  رد  تکرح  هحفص 1 .  275 ------------------ 

، رادقم گنر و  رظن  زا  یتخرد ، بیـس  ًالثم  دنتکرحو  لوحت  لاح  رد  مک »)  » و فیک »  » دننام «) ضرع  » مان هب  ییاه  هدیدپ  هک  تسین  یکش 
ضارعا رد  ینوگرگد  تسایـشا . عیابط  دادتـشا  رب  نشور  یهاوگ  يو  گنر  شیازفا  دادتـشا و  و  دراد ، لماکتو  دادتـشا  هب  ور  ًانآ  ًانآ ف 

تاذ تعیبط و  هب  دنتـسم  ینوگرگد  نیا  و  دوش ، یم  ینوگرگد  بیـس  یجراـخ  لـماع  هاـگ  دریگ : یم  ماـجنا  هنوگود  هب  ایـشا  تافـصو 
، ءیش تافص  ینوگرگد  لوحت و  هاگ  و  ( 1 .) دوش یم  مرگ  دیـشروخ  شبات  ایو  شتآ  اب  ترواجم  تلع  هب  هک  یبآ  دننام  تسین ، هدـیدپ 

طاـبترا ناوت  یمن  زگره  اریز  نآ ، مجح  لـماکت  هویم و  گـنر  لوحت  دـننام  تسا ، نآ  تاذ  زا  هتـساخرب  ءیـش و  دوخ  تعیبط  هب  طوبرم 
زین نیمز  يدـنق  داوم  و  بآ ، ذوفن  دیـشروخ ، شبات  هک  تسا  تسرد  درک . راکنا  نآ  تعیبط  اب  ( تیمکو تیفیک  ثیح  زا   ) ار هویم  لماکت 

مجح و شیازفا  و  هویم ، یگنوگچ  رییغت  رد  ًامیقتـسم  یجراـخ  لـماوع  هک  تسین  ینعم  نآ  هب  ریثأـت  نیا  اـّما  دـنرثؤم ، ینوـگرگد  نیا  رد 
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رد دنروآ ، یم  دیدپ  نآ  داهن  رد  ییاغوغ  و  دنراذگ ، یم  رثا  تخرد  ومن  دـشر و  رد  همه  زا  شیپ  لماوع ، نیا  هکلب  دـنرثؤم ، نآ  رادـقم 
هنوگچ  تسا ، نآ  تاذو  هویم  تعیبط  هب  طوبرم  ینوگرگدو  تکرح  رگا  دوش . یم  ضوع  زین  نآ  يوب  معط و  گنر و  هجیتن ،

------------------
دنیوگ . یم  یتاذ  ضرع  يدعب  مسق  هب  و  بیرغ ، ضرع  ضرع ، زا  مسق  نیا  هب  هفسلف  حالطصا  رد   . 1

هحفص  276 ------------------ 
داهن رد  ینوگرگد  رب  هاوگ  تافـص ، رد  ینوگرگد  اـیآ  دـنارورپ !؟ یم  دوخ  شوغآ  رد  مارآاـن  یفاـصوا  مارآ ، داـهن  هک  تفگ  ناوت  یم 

تعیبط زا  هتـساخرب  و  مسج ، داـهن  لولعم  هکنیا  مکح  هب  هویم ، رادـقمو  معط  وب ، گـنر ، زا  يا  هجرد  ره  رت ، یملع  ریبعت  هب  تسین ؟ ءیش 
دیاب دبای ، لوحت  ضارعا  فاصوا و  رظن  زا  يا  هدیدپ  هاگره  دوب . دـهاوخ  ءیـش  داهن  تعیبط و  زا  یـصاخ  هجرد  اب  بسانتم  ًاعبط  تسوا ،

یتاجرد لولعم ، هک  تفگ  دـیاب  تروص  نیا  ریغ  رد  دوش . ماگمه  لولعم  لماکت  اب  تلع  لماکت  ات  ددرگ ، نوگرگد  زین  نآ  تاذ  داـهن و 
نودـب لولعم  هب  فارتعا  زج  يا  هجیتن  نخـس  نیاو  تسا ، هدز  اـج  رد  دوخ  هتـشذگ  تیعقوم  ماـقم و  ناـمه  رد  تلع »  » یلو هدرک  یط  ار 

، ود نیا  طبار  هتـشاد و  دوجو  ءیـش  تعیبط  زا  زین  یتاجرد  ضارعاو ، فاصوا  زا  هجرد  ره  تازاوم  هب  دـیاب  هکنآ ، هصالخ  درادـن . تلع 
ضارعا تافـص و  رد  شبنجو  تکرح  هیاـم  ءیـش ، داـهن  رد  كرحت  شبنج و  ریـس و  هک  يا  هنوگ  هب  دـشاب ، لولعمو  تلع  هطبار  ناـمه 

هدوب و دادتـشا  هب  ور  زین  داـهن  رظن  زا  ًارهق  دـشاب ، دادتـشا  هب  ور  ضرع ، رظن  زا  تعیبط  اـجکره  هک ، میریگ  یم  هجیتن  ناـیب  نیا  زا  ددرگ .
رهوج هب  ضرع  لماک  یگتسباو  . 2 ( 1 . ) تسا داهن  ِیمارآان  هاوگ  فاصوا ، یمارآان 

ضرع ، هک  میدید  هدش و  انشآ  رهوج  ضرع و  میهافم  اب  هتشذگ ، رد 
------------------

رد تسا و  مولعم  ناگمه  يارب  لکـش  نیا  هب  روبزم  ناـهرب  ریرقت  دوش ، هعجارم  ص 244 ، هموظنم ، حرـش  ص 102 و  ج3 ، رافسا ، هب   . 1
زگره دشاب و  تباث  دیاب  تباث ، تلع  و  ریغتم ، ریغتم ، تلع  دنیوگ : یم  دـشاب . یم  حرطم  يرت  ینف  تروص  هب  ناهرب  نیا  یفـسلف  ياهباتک 

درک . دنتسم  تباث  هب  تسا  ریغتم  هک  رظن  نآ  زا  ار  ریغتم  ناوت  یمن 
هحفص  277 ------------------ 

هک میریذـپب  رگا  اریز  میریگب ،  هجیتـن  ثحب  نیا  رد  میناوت  یم  رهوـج  هب  ضرع  یگتـسباو  زا  . تسا رهوـج  هب  یکتم  هتـسباو و  يدوـجوم 
رهوج رد  لماکت  اب  مزالم  ضرع ، رد  لماکت  تروص  نیا  رد  تسا ، شیوخ  عوضوم  هب  لماک  یگتسباو  و  یلالقتـسا » ال  ، » ضرع تیعقاو 

هب دشاب و  شبنجو  تکرح  لاح  رد  ءیـش  فصوو  ضرع  یلو  دـشاب  تباثو  نکاس  عوضوم  رگا  ینعی  تروص ، نیا  ریغ  رد  دوب . دـهاوخ 
ییاغوغ نینچ  ضرع  عوضوم  رهوج و  رد  اّما  دـسرب ، تیلعف  هب  هوق  زا  هتفر و  الاب  لماکت  نابدرن  زا  جـیردت  روط  هب  ضرع  رگید ، تراـبع 

رهوج هب  هداد و  تسد  زا  تسا  یگتـسباوو  يرگ  یلیفط  نامه  هک  ار  دوخ  تیعقاوو  تیهام  ضرع ، یـضرف ، نینچ  رد  يرآ  دیاین ، دـیدپ 
دوجو هب  یتکرح  عوبتم  رد  هکنآ  نودـب  تسا ) هتـسباو  عبات  رظن  زا  هک  ) ینورب تافـص  رد  تکرح  ضرف  هکنآ ، هصالخ  دوش . یم  بلقنم 

یم دوخ  عوضوم  عبات  شیوخ  یتسهو  دوجو  لصا  رد  اهنت  هن  ضارعا  رگید ، ترابع  هب  تسا . تافص  نآ  یگتسباو  راکنا و  اب  مزالم  دیآ 
« ددجت  » مان هب  یفصو  ضرع  رد  هاگره  و  دنشیوخ ، عوضوم  عبات  زین  نوکس  تکرح و  دننام  دوخ ، دوجو  یگنوگچ  تافص و  رد  دنـشاب ،

موحرم ( 1 .) تسا عوـضوم  تعیبـط  ءیـش و  تاذ  رد  ددـجت  زا  یـشان  ددـجت ، نیا  هک  تفگ  دـیاب  تیعبت  مـکح  هـب  دـش  هدـید  لوـحت  و 
تسا  هدرک  بیرقت  زین  رگید  يا  هنوگ  هب  ار  ناهرب  نیا  نیهلأتملاردص 

------------------
تسا نیا  نآ  لصحم  دهد و  یم  لیکشت  هعوضومل » هدوجو  نیع  هسفن  یف  ضرعلا  دوجو   » یفسلف روهشم  هدعاق  ار ، ناهرب  نیا  ساسا   . 1

هب لوحتو  تکرح  ، هتـسباو ًـالماک  عوضوم  کـی  رد  تسین  نکمم  زگرهو  تسا  عوـضوم  هب  لـماک  یگتـسباو  ناـمه  ضرع ، تیعقاو  هک 

کیتکلاید لوصا  یمالسا و  www.Ghaemiyeh.comهفسلف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 130زکرم  هحفص 108 

http://www.ghaemiyeh.com


دیآ . دوجو  هب  یعضو  نینچ  عوبتم  رد  هکنآ  نودب  دیآ ، دوجو 
هحفص  278 ------------------ 

يراددوخ نآ  رکذ  زا  اذـل  تسا . زرحمو  ققحم  يو  بتکم  رد  هک  دراد  یلوصا  یناـبم و  هتـشر  کـی  حرط  هب  زاـین  نآ  طـسبو  حرـش  هک 
تسین لوحتم  تعیبط  زج  يا  هشیر  نامز  يارب  . 3 ( 1 .) میهد یم  عاجرا  يو  دوخ  گنسنارگ  باتک  هب  ار  نادنمقالعو  هدرک 

جیاتنو رهوج  رد  تکرح  تقیقح  هب  ار  اـم  نآ ، اـب  ییانـشآ  هک  هدرک  هماـقا  یموس  ناـهرب  شیپ ، ناـهرب  ود  رب  هوـالع  يزاریـش  ياردـص 
دـشاب يدوهـشم  تافـص  رهاوظ و  رد  یکرحت  اجک  ره  هک  دنک  یمن  تابثا  نیا  زا  شیب  نیـشیپ ، ناهرب  ود  دزاس . یم  انـشآ  نآ  ناشخرد 

ضارعا رد  لوحت  میراد : لوحت  عون  ود  هک  دوش  یم  تباـث  لاـمجا  روط  هب  رذـگهر ، نیا  زا  و  تسه ، زین  ایـشا  رهوج  رد  يرارق  یب  هاوگ 
موحرم هک  ار  هچنآ  یلو  تسا ، هجوت  لـباقو  مهم  دـنچ  ره  دـح ، نیا  رد  يرهوج ، تکرح  توبث  تاـیتاذو . تاذ  رد  لوـحت  و  تافـصو ،

رییغت و لاـح  رد  يا ، هظحل  ره  رد  هداـم ، ناـهج  عوـمجم  هک  تسا  یعدـم  وا  هچ ، دـنک . یمن  تباـث  تـسا ، نآ  ناـهاوخ  نیهلأتملاردـص 
« يدیدپون  » نیا و  دراد ، يا  هزات  تیوه  ون و  يدوجو  مد ، ره  رد  ناهج ، تارذ  زا  يا  هرذ  ره  و  تسا ، يرارق  یب  یتابث و  یبو  ینوگرگد 
هب دشوج و  یم  يا  هطقن  زا  هک  تسا  يا  هناخدور  ناسب  ناهج  ییوگ  وت  تسا . مکاح  همه  رب  هدومن و  هنخر  ناهج  دوجو  تارذ  مامت  رد 

تباث و ار  ایـشا  عیاـبطو  دروخ  تسا  اـمرفمکح  ناـهج  رب  هک  ار  يرهاـظ  توکـسو  نوکـس  بیرف  دـیابن  زگرهو  دزیر  یم  رگید  يا  هطقن 
نوچمه  و  تسین ، شیب  يرادنپ  توکس ، نوکس و  نیا  اریز  تشاگنا . رارقرب 

------------------
یقرشم . ناهرب  ناونع  تحت  ص 104 ، ج3 ، رافسا ،  . 1

هحفص  279 ------------------ 
نیا هکنآ  لاـح  تسا ، رارقرب  تباـث و  سکع  یلو  ناـیرج  رد  بآ  هک  دـسر  یم  رظن  هب  هداـتفا و  ناور  بآ  رد  هک  تسا  یـسکع  نوـکس 
دـش ماودرب  رارقرب و  یناعم  نیو  مامه ***  يا  تفر  اهنرق  رب  اهنرق  دـیوگ : یم  يولوم  درادـن . يرگید  تلع  سح ، فعـض  زج  هشیدـنا ،
ردنا ندـش  ون  زا  ربخ  یب  ام ***  ایند و  دوش  یم  ون  سفن  ره  زین : ( 1  ) رارقرب رتخا  سکع  هام و  سکع  راب ***  دنچ  وج  نیا  بآ  لدـبم 
ياطخ لـیبق  زا  تعیبط ، رد  شمارآ  نوکـس و  مّهوت  ( 2  ) دـسج رد  دـیامن  یم  يرمتـسم  دـسر ***  یم  ونون  يوج ، نوچ  مه ، رمع  ءاقب 

رد دنک ! یم  میـسرت  هرـصاب  هوق  رد  ار  شتآ  زا  يا  هریاد  دوخ  تکرح  اب  نادرگ  شتآ  تسا : دایز  یگدنز  رد  نآ  ریاظن  هک  تسا  هرـصاب 
! میرادنپ نکاس  ار  اهنآ  ام  هک  دوش  یم  ببـس  هکنپ  ياه  هرپ  عیرـس  تکرح  ای  درادن ، دوجو  شتآ  زا  يا  هریاد  جراخ  رد  زگره  هک  یلاح 

دننادرگ . كرحتم و  ًاعطق  هکنآ  لاح 
------------------

ص 25 . لوا ، رتفد  يونثم ،  . 2 ص 78 . مشش ، رتفد   . 1
ار شتآ  خاش  تسد  هب  ینابنج  زیت  ْشِک  ررش ، نوچ  تسا ***  هدمآ  لکش  رمتـسم  يزیت  نآ ز  هحفـص   280 ------------------ 

تابثا ( 1  ) عنـص يزیگنا  تعرـس  دـیامن  یم  عنـص ***  يزیت  زا  تدـم  يزارد  نـیا  زارد  سپ  دـیامن  شتآ  رظن  رد  زاـسب ***  یناـبنجب 
دحاو یتسه  کی  هظحل  ود  رد  يا  هرذ  چیه  هتـشاد و  ون  یتسه  ون و  دوجو  هظحل ، ره  رد  ناهج  هکنیا  ینعی  دح ، نیا  رد  يرهوج  تکرح 

هک تسا  هتخادرپ  یموـس  ناـهرب  حرط  هب  مالـسا ، گرزب  میکح  يورنیزا  دـنک . تاـبثا  ار  نآ  هـک  تـسا  يرگید  ناـهرب  دـنمزاین  درادـن ،
نآ هب  ار  یتاحفص  هک  تسا  نیا  مزلتسم  روبزم ، ناهرب  حیرـشت  نییبت و  هک  اجنآ  زا  تسا . میکح  نیا  دنلب  هشیدنا  تحـص  هدننک  نیمـضت 
یم لوکوم  رگید  تقو  هب  ار  ناهرب  نیا  حیرـشت  اذـل  دـشاب ، نیگنـس  ناگدـنناوخ  زا  یهورگ  يارب  تسا  نکمم  یهگناو  میهد  صاصتخا 
أدبم نامز  تیعقاو  هک ، تسا  نینچ  روبزم  ناهرب  هصالخ  ( 2 .) دننک هعجارم  رافسا  باتک  هب  دنناوت  یم  یمالسا  هفسلف  هب  نایانـشآ  مینک و 
دیاب هکلب  دـشاب ، رادـیاپو  تباث  دـناوت  یمن  دوش  یم  عازتنا  نآ  دوجو  رد  نامز  هک  يزیچ  و  درادـن ، هدام  ناهج  تعیبط و  زج  يا  هشیر  و 
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ینورد  یقمع و  تکرح  نیا  رگید : ترابع  هب  دشاب . يا  هظحلو  یجیردت  نامز ، دوخ  یتسه  ناسب  نآ ، یتسه  هوحن 
------------------

نیا تاحفص  نیا  رد  يو  . 291 ص 290 ـ میدـق و ج7 ، هب  ثداح  طابترا  لصف : ، 140 ص 139 ـ ج3 ، رافسا ،  . 2 ص 28 . لوا ، رتـفد   . 1
تسا . هدرک  نایب  هجو  نیرتنشور  هب  ار  ناهرب 

هحفص  281 ------------------ 
ترابع هب  و  دشاب ، ون  هب  ون  ینوگرگد  لدـبت و  لاح  رد  هتـسویپ  نامز ، ناسب  یتسیاب  ناهج  تعیبط  اذـل  دزاس . یم  ار  نامز  هک  تسا  هدام 

هک دریگ  یم  هجیتن  ًاتیاهن  قوف ، ناهرب  دنشاب . مه  لثم  زین  لوحت  ددجت و  رظن  زا  دیاب  دنا  هتخیمآ  مه  اب  نامز  تعیبط و  هک  اجنآ  زا  رتاسر ،
، هتفهن تعیبط  لد  رد  نامز  هک  دنک  یم  تباث  رـشب  گنهرف  خیرات  رد  راب  نیلوا  يارب  دراد و  دوجو  ینامز  یناکم و  دعب  ود  تعیبط  يارب 

... نیب ملقو  ناهنپ  تسد  تسا . نآ  مراهچ  دعبو 
يورین اب  ناهج  تعیبط  هک  تسین  نیا  رهوج ، رد  تکرح  موهفم  هاگآان  دارفا  رادـنپ  فـالخ  رب  میریزگاـن : هتکن  کـی  رکذـت  زا  اـجنیا  رد 

زاین میدش  روآدای  مهدـجه  لصف  رد  هک  روط  نامه  هکلب  تسا ، زاس  ناهجو  زاسدوخ  رترب ، تردـق  هب  یگتـسباو  نودـب  شیوخ ، ینورد 
روما زا  لاعفنا ، زا  هتـساریپ  یلعاف  هب  لعفنم  تعیبط  مایقو  تباث ، یکرحم  هب  كرحتم  ناهج  یگتـسباو  رادـیاپ ، یماـقم  هب  رادـیاپان  ناـهج 
لوق هب  و  تسین ، ریذپ  ناکما  رترب  رتالاو و  ماقم  تیانع  نودب  يرهوجو ) ضرع   ) یقمع یحطس و  تالوحت  عونچیه  تسا و  لقع  یهیدب 
یلو ناشیا  ز  یلب ، دیآ  یمن  رگ  تسهو  دـندرگ  یم  ضارعا  رهوج و  تَسلَا ***  دـیآ  یمه  يو  زا  یمد  ره  یخلب : دـمحم  نیدـلا  لالج 

( 1  ) یلب دشاب  مدع  زا  ناشندمآ  *** 
------------------

ص 56 . لوا ، رتفد   . 1
دنک یم  شدـنلب  هگ  راوس  ادـیپان  نـالوج و ، رد  بسا  رازگ ***  طـخ  نیب  ملق  و  ناـهنپ ، تسد  هحفـص   282 ------------------ 
ریت راخ  شیهاگ  دـنک  شناتـسلگ  هگ  راسی ***  یهاگ  درب  یم  شنیمی  هگ  تسکـش  یهاگ  دـنک  یم  شتـسرد  هگ  تسپ ***  شیهاگ 

( 1) ناج ناج  ناهنپو  ادیپ ، اه  ناج  نامک ***  ادیپان  نیب و  نارپ 
------------------

ص 138. مود ، رتفد   . 1
هحفص  283

کیتکلاید موس  لصا  متشه : تسیب و  لصف 

اه  هدیدپ  لباقتم  ریثأت  لصا  کیتکلاید  موس  لصا 
هاگآ لصا  ود  ره  هنیمز  رد  ناملسم  نادنمشیدنا  دنلب  راکفا  زا  هدش و  انشآ  ًالماک  کیتکلاید  لوصا  زا  لصا  ود  اب  نیشیپ ، ياهیسررب  یط 

ثداوح و لباقتم  ریثأت  نخـس  لصا ، نیا  رد  مییوگب . نخـس  کیتکلاید  لوصا  زا  موس  لصا  نوماریپ  هک  هدیـسر  نآ  تقو  نونکا  میتشگ .
لوصا رظن  زا  نآ  مقسو  تحص  صیخـشت  روبزم و  لصا  تقیقح  زا  یهاگآ  يارب  دور . یم  رگیدکی  هب  اه  لماکت  یگتـسبمه  اه و  هدیدپ 

تسا رادروخرب  یصاخ  رابتعا  زا  تیلع  نوناق  . 1 مییوگب . نخس  رما  دنچ  نوماریپ  ًاتمدقم  تسا  مزال  یفسلف ،
هب ناهج  نادنمشناد  مومع  هتفریذپ و  ار  نآ  یفسلفو  یملع  ياهبتکم  مامت  هک  تسا  يراوتـسا  مکحم و  نیناوق  زا  تیلولعم  تیلع و  نوناق 

چیه و  اهببـسم ، اهلولعم و  اهببـس و  اـهتلع و  زا  تسا  يا  هدوت  تعیبط  ناـهج  نوناـق ، نیا  مکح  هب  دـنا . هداد  یهاوگ  نآ  یتسرد  تحص و 
تسا .  مویه ،» ، » یسیلگنا روهشم  دنمشناد  لصا  نیا  فلاخم  هناگی  دریذپ . یمن  ققحت  تلع  نودب  هعماجو  نهذ  تعیبط و  رد  يا  هدیدپ 
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هحفص  284 ------------------ 
تـسا هدرک  تباث  هبرجت  هک  هچنآ  دیوگ : یم  مویه  تسا . هرعاشا  دننام  یمالـسا  ناملکتمزا  یخرب  نانخـس  هباشم  باب  نیا  رد  يو  نخس 
هکنیا اّما  مینک . یم  سمل  ار  یمرگ  شتآ  زا  سپ  ًالثم  مینیب ، یم  رگید  هثداح  رس  تشپ  ار  يا  هثداح  طقف  یگدنز  لوط  رد  هک  تسا  نیا 

. دوش یمن  هدافتسا  زگره  هبرجت »  » زا بلطم  نیا  تسا ، رارقرب  ینیوکت  ینیع و  يا  هطبار  اهنآ  نایمو  هدوب  مود  هثداح  تلع  تسخن ، هثداح 
یعقاو هطبار  عون  ره  دوـجو  هار  نیا  زا  ناـنآ  و  ( 1  ) تسا هدـش  لقن  زین  هرعاشا ، هقرف  مان  هب  یمالـسا ، ناـملکتم  زا  یهورگ  زا  قوف  مـالک 

رظن نیا  زا  داقتنا  هب  ناملکتم ، زا  رگید  ياههورگ  یمالـسا و  هفـسالف  هک  یلاـح  رد  دـنا . هدرک  راـکنا  ار  یعیبط  ياـهلولعم  لـلع و  ناـیم 
دنمشناد نیا  هابتشا  هک ، مینک  یم  هراشا  اهنت  لاجم ، نیا  رد  میا . هدروآ  دوخ  یمالک  ياهباتک  رد  ار  اهنآ  مالک  لیصفت  ام  هک  دنا  هتخادرپ 

هریاد هک  ار  یفسلف  نیناوق  نیرتعیسو  یتح  زیچ ، همه  دهاوخ  یمو  دنک  یم  يوریپ  ییارگ » هبرجت   » بتکم زا  هک  تسا  اجنیا  رد  یـسیلگنا 
ناشن رد  مولع  هاگ  هیکت  هناگی  هک  راوتسا  مهم و  لصا  نیا  تحص  رد  اذل  دنک ! تباث  هبرجت  قیرط  زا  درادن ، یعیبط  للع  هب  صاصتخا  نآ 

هیزجت و دروم  یفـسلف  نیهارب  قیرط  زا  ار  لصا  نیا  وا  رگا  ًاملـسمو  تسا ، هداـتفا  دـیدرت  کـش و  هب  تسا  اـه  هدـیدپ  ینیع  طـباور  نداد 
هطوبرم  بتک  رد  ناققحم  هک  دراد  ینشور  نیهارب  تیلولعمو ، تیلع  نوناق  دش . یمن  یهابتشا  نینچ  راچد  زگره  داد ، یم  رارق  لیلحت 

------------------
للع ریثأت  طقف  هرعاشا  هک  یلاح  رد  تسا  هدرک  دـیدرت  نآ  رد  ای  راکنا و  اقلطم  ار  تیلع  نوناق  یـسیلگنا  دنمـشناد  هک ، توافت  نیا  اب   . 1

دنا . هدیدرگ  دقتعم  ادخ  مان  هب  تلع  کی  هب  اهنت  هدرک و  راکنا  ار  یعیبط 
هحفص  285 ------------------ 

يدام یهلا و  ینیب  ناهج  توافت  . 2 دنا . هدرک  نایب  ار  نآ 
دراد دوجو  ینیب  ناهج  ود  نایم  هک  یتوافت  تسین . یتوافت  يدام  یهلا و  ناـیم  دراد » یتلع  هب  زاـین  هدـیدپ  ره  : » هک تقیقح  نیا  لوبق  رد 

رتـالاب و دوجوم  هب  يداـم  ناـهج  عومجم  هک  تسا  دـقتعم  یعیبـط ، تـالولعم  لـلع و  دوجو  هب  فارتـعا  نیع  رد  یهلا ، درف  هک  تسا  نآ 
درف هک  یلاـح  رد  تسا ، هدروآرد  دـنمنوناق  يا  هدـیدپ  تروص  هب  ار  نآ  هدیـشخب و  یتـسه  هداـم  هب  هک  يدوـجوم  تسا ، هتـسباو  يرترب 

هیجوت نیـشام  هدروآرف  نیرخآ  هکناـنچ  دـنک . یم  هیجوت  رگید  يا  هنوـگ  هبار  شنیرفآ  ماـظن  هتـشادن و  داـقتعا  یگتـسباو  نیا  هب  يداـم ،
« تعیبط ناهج  رد  داضت   » شقن نوماریپ  ثحب  رد  نیا  زا  شیپ  دنار  یم  شیپ  هب  ار  تعیبط  ناهج  ینورد ، داضت  هک  تسا  نیا  نایارگیدام 

!؟ دنفداصت هب  دقتعم  اهنیسیزیفاتم  ایآ  . 3 ( 1 .) میدرک تباث  ار  ریخا  هیجوت  نیا  ندوب  یهاو 
، کیتکلاید دیوگ : یم  نینچو  هدرک  فداصت  هب  مهتم  ار  کیزیفاتم  بتکم  لصا ، نیا  حیرشت  نمـض  دوخ ، کیتکلاید  هلاسر  رد  نیلاتـسا 

هعومجم ار  نآ  هکلب  دناد ، یمن  لباقتم  یگتـسباو  دقاف  و  مه ، زا  ادج  ییاه  هدیدپ  ایـشا و  یفداصت  هدوت  ار  تعیبط  کیزیفاتم ، فالخ  رب 
زا دنرگیدکی . هب  طورـشم  هتـسباو و  و  هدوب ، دنویپ  رد  مه  اب  کیناگرا  روط  هب  اه  هدیدپ  ایـشا و  اجنآ  رد  هک  دناد  یم  يدحاو  تخاونکی 

کیتکلاید  بولسا  تهج ، نیا 
------------------

دییامن . هعجارم  دراد » يرگشنیرفآ  شقن  داضت  ایآ   » ناونع تحت  مهدجه  لصف  هب   . 1
هحفص  286 ------------------ 

موهفم دوش ، هتفرگ  رظن  رد  شنوماریپ  اه و  هدـیدپ  اب  دـنویپ  نودـب  درفنم و  روط  هب  هچناـنچ  تعیبط ، رد  يا  هدـیدپ  چـیه  هک  تسا  نآ  رب 
یب دوش ، هتفرگ  رظن  رد  شیوخ  طیحم  طیارـش  اب  نآ  ياهدـنویپ  زا  هدـیرب  رگا  تعیبط  هصرع  رد  يا  هدـیدپ  ره  هک  اریز  تشاد ، دـهاوخن 

موهفم و دوش ، هتفرگ  رظن  رد  شنوماریپ  ياه  هدـیدپ  اب  دوخ  ینتـسسگان  ياهدـنویپ  رد  يا  هدـیدپ  رگا  سکع  رب  تشگ و  دـهاوخ  ینعم 
یخرب هک  دور  یم  راک  هب  یفلتخم  دراوم  رد  فداصت  ظفل  تسیچ : فداصت »  » زا دوصقم  دید  دـیاب  لاح  ( 1 .) تشگ دهاوخ  حیضوت  لباق 
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، ینعم نیا  هب  فداصت  تلع . نودب  لولعم  فداصت : فلا : مینک : یم  هراشا  دراوم  نآ  هب  ًالیذ  تسا . حیحـص  رگید  یخرب  و  لطاب ، اهنآ  زا 
یب دیآ ، دوجو  هب  یـصخشم  تلع  زا  لولعم  فداصت : ب : داد . تبـسن  یبتکم  هب  ار  نآ  ناوت  یمن  زگره  تسا و  اهبتکم  مامت  راکنا  دروم 
ًالثم تسا . مزالت  لولعم  نآ  تلع و  نیا  صوصخ  نایم  دـنچ  ره  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  يا  همزالم  تلع  نآ  عون  هدـیدپ و  نیا  ناـیم  هکنآ 

هاچ دنیوگ : یمو  هداد  تبسن  فداصت  هب  ار  یجنگ  نینچ  شیادیپ  میبای ، تسد  یجنگ  هب  ناهگان  مینکب و  هاچ  بآ  لیـصحت  يارب  هاگره 
رد ًالبق  هک  میدرک  رفح  ار  يا  هطقن  هکنیا  هب  هجوت  اب  روبزم  دروم  رد  جنگ  نیا  فشک  دـیدرت  یب  میدیـسر . جـنگ  هب  ًافداصت  میدـنک ، یم 

ار يا  هطقن  ام  اریز  دیمان ، تلع  نودب  لولعم  ار  نآ  ناوت  یمن  زگره  تسا و  يرورض  یعطق و  رما  کی  دندوب ، هدرک  ناهنپ  ار  یجنگ  نآ 
هاچ  رفح  يارب 

------------------
ص 8 . نیلاتسا ، کیتکلاید ، مسیلایرتام   . 1

هحفص  287 ------------------ 
دهاوخ لابند  هب  ار  یلولعم  نانچ  یئزج  تلع  نینچ  ًاعطق ، دوب ، هتخاس  ناهنپ  هطقن  نآ  رد  ار  دوخ  هنیجنگ  يدرف  ام ، زا  لبق  هک  میدـیزگرب 

نیا فشک  هچنانچ  رگید ، ترابع  هب  میراذـگ . یم  فداصت  ار  نآ  مان  ام  دـسر ، یمن  يا  هجیتن  نینچ  هب  اـهیرافح  عون  نوچ  یلو  تشاد ،
( هاچ رفح  قلطم   ) یتلع عون  اب  طابترا  رد  ار  نآ  رگا  یلو  دوب ، دـهاوخن  یقداصت  يرما  ًارهق  میهد ، تبـسن  یئزج  تلع  ناـمه  هب  ار ، جـنگ 

تاقالم  » دننام نآ  هباشم  دراوم  قوف و  دروم  رد  دـنچ  ره  ینعم ) نیا  هب   ) فداصت قالطا  تشاگنا . یفداصت  رما  ار  نآ  ناوت  یم  میجنـسب ،
ماظن دنهاوخ  یم  نانآ  اریز  دراد . يرتشیب  طابترا  يرگیدام  بتکم  اب  فداصت  هنوگ  نیا  یلو  ، تسا حیحص  راطق » رد  تسود  ود  یفداصت 

خر لبق  لاس  اهنویلیم  رد  هک  یپایپ  ياهراجفنا  هک  تسا  نیا  فداصت  زا  زین  ناشدوصقمو  دـننک  هیجوت  فداصت  قیرط  زا  ار  ناـهج  عیدـب 
هب طوـبرم  ياـهثحب  رد  اـم  تسا . هدـشن  ینیب  شیپ  لـلع  ینعم  هب  دروـم ، نیا  رد  فداـصت  تسا ، هدـش  رجنم  یمظن  نینچ  هب  تـسا ، هداد 

دـیآ و دـیدپ  زین  ینونک  عیدـب  ماظن  مدرایلیم  کی  فداصت ، هیاس  رد  تسین  نکمم  زگره  هک  میا  هدرک  تباث  ینـشور  هب  ( 1  ) یسانشادخ
يور زا  ار  تفگـش  مظن  نیا  هک  تسا  یملاع  لعاف  هنامیکح  هدارا  زا  یـشان  یتسه ، رادـفده  مجـسنم و  نقتم و  ماظن  هک  تفگ  دـیاب  اذـل 

تامارک تازجعم و  دـننام  درادـن ، هدـش  هتخانـش  یعیبط  تلع  هک  يا  هدـیدپ  فداصت : ج : تسا . هدروآ  دـیدپ  قیقد  يا  هشقن  هبـساحم و 
ياه  هدیدپ  ار  تازجعم  ناوت  یمن  زگرهو  دراد ، یتلع  يا  هزجعم  ره  ًاملسم  ادخ . يایلوا  ناربمایپ و 

------------------
دوش . هعجارم  ، 143 تاحفص 130 ـ یسانشادخ ، هار  باتک  هب   . 1

هحفص  288 ------------------ 
، دنهاگآ نآ  زا  یهلا  يایلوا  ناربمایپ و  اهنت  دنتـسین و  هاگآ  نآ  زا  مدرم  عون  هک  دنراد  يا  هتخانـشان  یعیبط  تلع  ای  لاح  . دناوخ تلع  یب 

یگتـسسگ هب  شیارگ  و  ناهج ، تادوجوم  نایم  رد  یگتـسویپ  راکنا  فداصت : د : دنراد . تعیبط  هدام و  دودح  زا  جراخ  یتلع  هکنیا  ای  و 
ناوت یمن  ناهج  رد  ار  يا  هدـیدپ  چـیه  تسین و  راکنا  دروم  دـنا  هتـسویپ  مه  هب  ًالامجا  ناهج  ثداوح  هکنیا  رد  اـه . هدـیدپ  شیادـیپ  رد 
شزیر ناقهد و  جنر  دیـشروخ ، شبات  زا  ادج  ناهایگ ، شرورپ  ًالثم  دشاب . لبقتـسم  ادـج و  ًالماک  دوخ  فارطا  ياه  هدـیدپ  زا  هک  تفای 

يروخن 4. تلفغ  هب  يرآ و  فک  هب  ینان  وت  ات  دنراک ***  رد  کلف  دیـشروخ و  هم و  داب و  ربا و  دنراد . طابترا  مه  اب  اهنیا  همه  تسین و 
؟ تساجک ات  یگتسبمه  دودح 

هکنیا ای  تسا ، طوبرم  نآ  ياـه  هدـیدپ  تارذ و  ماـمت  هب  ناـهج ، ثداوح  ماـمت  هدوب و  رادروخرب  یمیظع  تعـسو  زا  یگتـسویپ  نیا  اـیآ 
، تسین ریذپ  ناکما  عطاق ، ناهرب  نودب  هیـضق ، فرط  ود  زا  کی  چـیه  تابثا  دراد . یـصاخ  ورملق  ثداوح ، تادوجوم و  نایم  یگتـسویپ 
ار یلک  لصا  نینچ  کی  هک  تسا  نآ  زا  رتاسران  شیامزآ  هبرجت و  ًالوصا  دـنا و  هدـشن  یگتـسبمه  نیا  تاـبثا  هب  قفوم  زونه  نادنمـشناد 
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رد ار  مکح  دـناوت  یم  طقف  هبرجت  دـنک . تباث  نآ  هباشم  دراوم  هبرجت و  دروم  صوصخ  رد  ار  مکح  دـناوت  یم  طـقف  هبرجت  دـنک . تباـث 
و  دنک ، تباث  نآ  هباشم  دراوم  هبرجت و  دروم  صوصخ 

هحفص  289 ------------------ 
ياهنیــسیروئت زا  یکی  تـقیقح ، نـیا  مـغر  هـب  دـناسر . تاـبثا  هـب  تـسا ، جراـخ  هـبرجت  ورملق  زا  هـک  ار ، یلک  نوناـق  دـناوت  یمن  زگره 

دنک و یم  ریثأت  يوحن  هب  نارگید  رد  کی  ره  هک  تسا  ییازجا  زا  مظنم  يا  هعومجم  یعیبط ، يایند  هک : تسا  هدش  یعدـم  تسیـسکرام 
نـسحا وحن  هب  کیتکلاید  دـیدج  يروئت  درک . حیرـشت  یلک  روط  هب  ناوت  یمن  اه ، نمونف  ریاـس  اـب  شطاـبترا  هلیـسو  هب  زج  ار  ینمونف  ره 

هدوت هلخادـم  بجوم  هداس  لمع  نیا  میراد  یمرب  نیمز  زا  ار  ینادـمچ  اـم  یتقو  دـنک . یم  رثا  رگید  ءیـش  رب  یئیـش  ره  دـنک  یم  تاـبثا 
يرظن نینچ  روبزم  نیـسیرروئت  هکیلاح  رد  ( 1 .) دنا هدش  عقاو  رگیدکی  زا  دـیعب  رایـسب  تافاسم  رد  هک  دوش  یم  دایز  تیاهن  یب  ناگراتس 

هتکن نیرتبلاج  دیوگ : یم  لسار  دراد . یم  زاربا  ریاغم  يرظن  لسار  دنارترب  دناد  یم  زین  نتـشینا »  » تیبسن میقتـسم  هجیتن  ار  نآ  دهد و  یم 
ًالثم تسا  هدـش  یفتنم  رود  تفاسم  زا  ریثأت  عوضوم  ینوتوین ، هبذاـج  فـالخ  رب  نآ ، رد  هک  تسا  نیا  نتـشینا  هبذاـج  رب  ینتبم  نیناوق  رد 

ییارگ يدیرجت  مان  هب  یتمهت  . 5 دنک . یمن  لیمحت  ییورین  تارایس ، يور  دیشروخ  رگید  نیناوق ، نیا  قباطم 
یم مه  زا  هتـسسگ  ار ، تادوـجوم  عاوـنا  اـهنآ  ناوریپو  هدوـب  ارگ  يدـیرجت  یگمه  يو  فلاـخم  بتاـکم  هک  تـسا  یعدـم  مسیـسکرام 

زا  ادج  ار  ایشا  نانآ  هکنیا  لیلد  دنک : یم  لالدتسا  نینچ  اعدا  نیا  رب  رتسیلوپ ، ژرژ  سیراپ ، هدکشناد  داتسا  دنرادنپ .
------------------

ص 125 . مسیسکرامو ، مسیلایرتام  لوصا   . 1
هحفص  290 ------------------ 

ندرک ادـیپ  لابند  هب  هاگنآ  دـننک ، یم  هعلاطم  تادوجوم  ریاس  زا  ادـج  ار  ناویح  يداع ، یگدـنز  رد  هک ، تسا  نیا  دـننک  یم  هعلاطم  مه 
اه هدیدپ  عاونا  کیکفت  ییارگ و  يدیرجت  رب  لیلد  هجوچیه  هب  ناویحو ، ناسنا  ییاسانشو  فیرعت  ( 1 .) دنور یم  زایتما  كارتشا و  دوجو 

ماقم رد  هاگ  رگیدکی ، زا  اه  هدیدپ  نتـشادنپ  هتـسسگ  و  اهدـنویپ ، طباور و  ریاس  نتفرگ  هدـیدان  نایم  تسا  قرف  اریز  تسین ، رگیدـکی  زا 
اب نآ  دنویپ  زا  رظن  عطق  اب  روبزم  هدیدپ  اذلو  دـشاب  یمن  هقالع  ای  زاین  دروم  يرما  اه  هدـیدپ  رگید  اب  نآ  طباور  حرط  هدـیدپ  کی  فیرعت 

بتکم رد  یتسیاـب  دـشاب ، ییارگ  يدـیرجت  هناـشن  یتـسارب  ءیـش  کـی  فیرعت  هچناـنچ  دریگ . یم  رارق  فیرعت  دروـم  اـه ، هدـیدپ  رگید 
ناشمالک همزال  ای  نایاقآ  ياعدا  بسح  هب  اریز ـ  دوشن ، تفای  مسیـسکرام  هناگراهچ  لوصا  ای  هدام و  يارب  یفیرعت  هنوگچیه  کیتکلاید 

تادوجوم نایم  يدنویپ  نیرتکچوک  هک  میا  هدش  دقتعم  هتفرگ و  هدیرب  اه  هدیدپ  رگید  زا  ار  نآ  هک  تسا  نیا  هناشن  ءیش  کی  فیرعت   ـ
هب ناهج  تادوجوم  یگتسبمه  هلئـسم  نیا ، زا  هتـشذگ  دنک ! یم  فیرعت  ار  دوخ  لوصا  هدام و  هتـسویپ  مسیـسکرام  هکیتروص  رد  تسین ،

ناونع تحت  نشور ، یتروص  هب  زین  یمالسا  هفسلف  رد  هیرظن  نیا  هکلب  دنزاتب ، نآ  عادبا  هب  اهنیسیتکلاید  هک  تسین  يون  هشیدنا  رگیدکی ،
بتک رد  میروآ : یم  ًالیذ  ار  نآ  هدرـشف  هک  تسا  هدـش  هداد  نخـس  داد  نآ  هراب  رد  حرطم و  تعیبط ) ناهج  یگچراپکی  «) ملاعلا ةدـحو  »

یصخش  تدحو  هب  دقتعم  يو  هک  دننک  یم  لقن  وطسرا  زا  یفسلف 
------------------

ص 109 . هفسلف ، یتامدقم  لوصا   . 1
هحفص  291 ------------------ 

اوق دراد و  یعیبط  تیلعفو  تروص  کی  هدوب و  دـحاو  کی  دراد ، نوگانوگ  يازجا  اضعا و  هکنیا  نیع  رد  ناهج  همه  تسا و  هدوب  ناهج 
هدوب و یقیقح  دـحاو  کی  شفلتخم  ياضعا  ازجا و  همه  اـب  ناـسنا  هکناـنچ  دـندحاو . تروص  نآ  یلیفط  هتـسباو و  یگمه  نآ  يازجا  و 
، تسوا یناسنا  تروص  یلیفطو  هتسباو  رشب  يازجا  اوق و  همه  تسوا ، هقطان  سفن  ناسنا ، صخشت  تدحو و  كالم  دراد . صخـشت  کی 
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لاح نیع  رد  ناسنا ، ندب  رامشیب  ياهلوس  کت  کت  دور . یم  رامش  هب  دوخ  ریغ  زا  ناسنا  صخـشت  كالم  هک  تسا  یعون  تروص  نامه 
تموکح ناسنا  رب  هک  دنتـسه  یلک  تایح  کی  هب  هتـسباو  یگمه  دـنراد ، صاخ  یتیلاعف  راک و  دوخ  يارب  هدوب و  تایح  دـحاو  دوخ  هک 

تعیبط ناهج  لک  رب  هک  یتایح  دراد  دوجو  ناسنا  ندب  نورد  رد  هک  تسا  اهلولس  نآ  هباثم  هب  زین ، تعیبط  ناهج  نورد  يازجا  دننک . یم 
ناهج  » ار ناسنا  و  ریبک » ناسنا   » ار ناهج  تهج  نیمه  هب  تسا ، امرفمکح  ناسنا  ندب  لک  رب  هک  تسا  یتایح  دننامه  دـنک ، یم  تموکح 

لقن لاجم  اجنیا  رد  هک  دنراد  یفیطل  نیریـش و  ياهنایب  ناسنا  ياضعا  هب  ناهج  گرزب  يازجا  زا  کی  ره  هیبشت  رد  دنا و  هدـناوخ  ریغص »
یـصخش دـحاو  کی  ار  ناهج  همه  هکنیا  زا  رتالاب  یی  یگتـسبمه  یتسویپ و  هچ  دیـسرپ : دـیاب  اهنیـسیتکلاید  تارـضحزا  ( 1 .) تسین اهنآ 

: تفگ یم  ییابطابط  همّالع  داتـسا  دنا ؟ هتفرگ  رارق  دـحاو  تیـصخش  تیلعف و  کی  شـشوپ  ریز  نآ  يازجا  مامت  هک  مینک  یقلت  یقیقحو 
مجسنمو ،  مظنم  نانچنآ  تعیبط  ناهج 

------------------
دینک . هعجارم  ص 145 ،  هموظنم ، حرش  95 و  ص 94 ـ ج6 ، رافسا ، هب   . 1

هحفص  292 ------------------ 
، تسا ناهج  زا  هطقن  نآ  رد  هک  يداب  نایرج  اب  دینک ، یم  ناهج  زا  هطقن  نیا  رد  امش  هک  یـسفنت  هک  تسا  کیتامتـسیس  حالطـصا ، هب  و 
هک تسا  هتسویپ  مه  هب  مجسنم و  نانچنآ  ناهج  تفگ : یم  دوب  هدیـشچ  بوخ  ار  یهلا  لئاسم  هک  يرگید  داتـسا  دراد . مکحتـسم  طابترا 

حرش و رد  ماگشیپ  یتح  هن  دنا و  هدوب  لصا  نیا  فشاک  هن  اهنیسیتکلاید  نیاربانب ، دزیر . یم  ورف  نآ  ماظن  ددرگ  مک  نآ  زا  یهاک  رپ  رگا 
. دراد رارق  یفـسلف  ياهبتکم  مامت  شریذـپ  دروم  شیب  مک و  اهلماکت ، طابترا  رگید : ترابع  هب  ای  اه  هدـیدپ  یگتـسویپ  هکلب  نآ ، لیـصفت 

یم هتفریذـپ و  هبرجت  ملع و  دـییأت  بوچ  راهچ  رد  ار  یگتـسویپ  نیا  یهلا  درف  هک  تسا  نیا  ًافرـص  تسا ، يدامو  یهلا  ناـیم  هک  یتواـفت 
ياـه هدـیدپ  ماـمت  هـک  درک  اـعداو  تـسناد  تعیبـط  يازجا  ماـمت  يارب  یلک  نوناـق  کـی  ار  نآ  ناوـت  یمن  یعطق  لـیلد  نودــب  دــیوگ :
يور رب  هدوب و  طبترم  مه  هب  دراد ) دوجو  هلـصاف  يرون  لاس  اهنویلیم  نیمز  يور  ياه  هدـیدپ  اهنآ و  نایم  هک  ییاـه  هدـیدپ  یتح  ) یعیبط
رازبا مادک  اب  هنوگچ و  رخآ  تسین . ریمض  نشور  هاگآ و  لد  میکح  کی  هدنزارب  لیلد ، نودب  ییاعدا  نینچ  دنراد . لباقتم  ریثأت  رگیدکی 

هدییور ام  هناخ  هچغاب  رد  هک  یهایگو  لگ  رد  تسا ، روانـش  اضف  رد  ناهج  ياهناشکهک  نیرترود  رد  هک  يا  هراتـس  درک  تباث  ناوت  یم 
دوجو نودـب  مییوگ  یم  یلو  میتسین ، ود  نیا  لباقتم  ریثأت  اب  یگتـسویپ  طابترا و  لامتحا  ناکما و  رکنم  ام  هتبلا  دراد !؟ لباقتم  ریثأت  تسا 

یجیردت  لماکت  مسیسکرام و  . 6 تسناد . یتسه  هنهپ  مامت  رد  یعطق  مکح  کی  ار  نآ  ناوت  یمن  عطاق  لیلد  کی 
زا  سکرام  کیتکلاید  رد  هک  دندقتعم  سکرام  ینیب  ناهج  ناگدننک  نیودت 

هحفص  293 ------------------ 
هیاـم مهم ، فاـشتکا  هس  ناـنآ : هتـشون  هب  تسا . هدرک  کـیتکلاید »  » هموظنم دراو  سلگنا ،»  ، » يراـکمه ار  نآ  هدوبن و  يربخ  لـصا  نیا 

هدنز لولس  فشک  . 1 دیدرگ . کیتکلاید  ندش  روراب 
یگدـنز هک  دـش  نشور  فاشتکا  نیا  زا  سپ  اـّما  دـش ، یم  روصت  هناـگیبو  ازجم  رگیدـکی  زا  تادوجوم  عاونا  روبزم ، فشک  زا  شیپ  اـت 

دش و هتسکش  ناویحو  هایگ  نایم  زرم  اذل  تسین . يرگید  زیچ  هدنز  لولس  یتشم  زج  هدنز  دوجوم  تسا و  لولس  تشم  کی  هزرابم  هجیتن 
( يژرنا  ) ورین لکش  رییغت  . 2 تفر . نایمزا  یکیزیفاتم  رکفت  بولسا 

اهنآ همه  هک  دش  نشور  نرق  نیا  رد  اّما  تسا ، يا  هناگادج  زیچ  کی  ره  رون  ترارح و  ادـص ، لثملا ، یف   ) هک درک  یم  ضرف  ملع  ًاقباس 
تاناویح رد  لماکت  فشک  . 3 دندحاو . ءیش  کی  زا  نوگانوگ  ياهتروص  یگمهو  هتشگزاب  زیچ  کی  هب 

هتفای لماکت  ینالوط ، هسورپ  کی  رد  سپـس  هدمآ و  دوجو  هب  لولـس  ياه  هناد  زا  لصا  رد  یعیبط  تالوصحم  هیلک  هک  داد  ناشن  نیوراد 
تاراهظا فـالخ  رب  ( 1 .) تشگ اه  هدـیدپ  یگتـسبمه  طابترا و  هشیدـنا  نتفکـش  بجوم  مهدزون  نرق  رد  گرزب  فاـشتکا  هس  نیا  دـنا .
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راصعا  رد  هک  یعیبط  مولع  ياهباتک  هب  هعجارم  قوف ،
------------------

. 154 ص 153 ـ هفسلف ، یتامدقم  لوصا   . 1
هحفص  294 ------------------ 

مهدزون نرق  رد  هک  تسین  يا  هزات  زیچ  تعیبط ، ياه  هدیدپ  یگتـسبمه  طابترا و  هلئـسم  هک  دزاس  یم  نشور  تسا ، هدش  هتـشون  نیـشیپ 
ًاساسا هتشاد و  رارق  هجوت  دروم  زین  هتـشذگ  راودا  رد  لصا  نیا  هکلب  دهد ، رارق  یفـسلف  لصا  کی  ار  نآ  يرگیدام  ات  دشاب ، هدش  فشک 

یم رتنـشور  زورب  زور  طباور  نیا  مولع ، تفرـشیپ  اب  اهتنم  تسا ، هدوب  تادوجوم  نیب  طـباور  فشک  هتـسویپ  خـیرات ، لوط  رد  ملع  هفیظو 
، اهنآ يور  تارـشح  تکرح  ای  ار  ناهایگ  حیقلت  طابترا  اهایرد ، دمو  رذج  ای  ار  هام  هبذاج  طابترا  ًاریخا  يرـشب  شناد  هک  اجنآ  ات  ددرگ ،
هب ار  کیزیفاتم  هک  تسا  فاـصنا  زا  رود  رایـسب  تسا . هدرک  فشک  هاـگآدوخان و ... نادـجو  تاـیوتحم  اـب  ار  ناـسنا  تـالاح  طاـبترا  و 

عقاو زا  ردقچ  بتاکم ، رگید  يارآ  زا  شیوخ  ياهـشرازگ  رد  مسیـسکرام  هک  دـناسر  یم  دوخ  نیا  مینک و  مهتم  ندیـشیدنا » يدـیرجت  »
، دـنزاس یم  مهتم  ندیـشیدنا » يدـیرجت   » هب ار  کـیزیفاتم  بتکم  اهتـسیسکرام  همه  هک  یلاـح  رد  هکنآ ، رتکحـضم  تسا . رودـب  ییارگ 

نیا هب  دنشاب ، یم  لصا  نیا  فشاک  دوخ  هک  ار  مولع  ناراذگ  هیاپ  نادنمشناد و  همهو  هداهن  رتارف  ماگ  تسیسکرام ) هدنـسیون   ) تروفنک
اذـهعم تسا . مولع  رد  مهم  لصا  کی  ناس  نیمه  هب  ناشطابترا  فورظ و  رد  ایـشا  ندـیمهف  لـصا  : » دـیوگ یم  دزاـس و  یم  مهتم  تبـسن 

هب تسا  نکمم  اهنآ  هک  ییایشا  دننک  یم  شومارف  ًابلاغ  دنیامن  یم  هعلاطم  ار  اهنآ  فلتخم  صاوخو  هدرک  زیر  زیر  ار  ایشا  هک  نادنمشناد 
تسا نیا  تقیقح  ( 1 «!) دوش یم  یمیخو  تامهافت  ءوس  هب  رجنم  نیا  درادـن و  دوجو  هلوزیا »  » تروص هب  دـننک ، هعلاـطم  هلوزیا »  » تروص

زیر  هنو  هدرک ، شومارف  ار  لصا  نیا  نادنمشناد  هن  هک ،
------------------

ص 110 . کیتکلاید ، مسیلایرتام   . 1
هحفص  295 ------------------ 

طابترا هدنیآ  هتشذگ و  رد  نوگانوگ  يایشا  اب  هک  لاح  نیع  رد  ءیش ، کی  اریز  تسا . اهنآ  ندیشیدنا  يدیرجت »  » هناشن ءایشا  ندرک  زیر 
هیزجت دـشاب . هتـشاد  يا  هژیو  رثا  هلحرم  ره  رد  هدوب و  یلحارم  ياراد  دـناوت  یم  تسا ، طـبترم  ایـشا  زا  یخرب  اـب  زین  نوـنکا  مه  هتـشاد و 
یفدـه رد  روبزم  طابترا  تلاخد  مدـع  تلع  هب  هکلب  تسین ، اه  هدـیدپ  رگید  تادوجوم و  رگید  زا  اـهنآ  یگتـسسگ  رب  هاوگ  تادوجوم ،
یهاگآ ثحب و  لیمکت  يارب  هک  مینک  یم  تساوخرد  یمارگ  ناگدـنناوخ  زا  دراد . رظن  رد  قیقحت  هعلاطم و  ماگنه  هب  صخـش  هک  تسا 

 ... تاحفـص تکرح ، لاح  رد  ایـشا  یـسررب   » ثحبم باـتک ، نیمه  کـیو  تسیب  لـصف  هب  یمالـسا  هفـسلف  رد  یـسررب  عون  ود  دوجو  زا 
یم دوس  اهلماکت » یگتـسبمه   » ریبعت زا  هاگ  لصا ، نیا  حرط  رد  مسیـسکرام  هک  میوش  یم  روآداـی  ثحب  ناـیاپ  رد  دـنیامن *** . هعجارم 

نوماریپ ار  شیوخ  رظن  ًالبق  زین  هراب  نیا  رد  تسا . مزالم  لماکت  اب  هعماج  ناـهج و  تـالوحت  ماـمت  هک  دـناسر  یم  قیرط  نیا  زا  دـیوج و 
. میا هدرک  نایب  تسا ) لماکت  هیام  یتکرح  ره  ایآ   ) ثحبم رـضاح ، باتک  مجنپو  تسیب  لصف  رد  لماکت ، اب  تکرح  مزالت  مدـعو  مزـالت 

یخیرات مسیلایرتام  شخب  رد  هک  تسا  يا  هدرتسگ  یسررب  روخ  رد  دوخ  تسا ؟ لماکت  هیام  هعماج  رد  یلوحت  ره  ایآ  هک  زین ، هلئسم  نیا 
تروص اهتکرح  هک  مه  يدراوم  رد  دـناد و  یم  لماکت  يوس  هب  یماگ  ار ، هعماج  رد  تکرح  عون  ره  مسیـسکرام  دوش . یم  ثحب  نآ  زا 

میوش یمن  ثحب  نیا  دراو  ًالعف  لاجم  قیض  تلع  هب  ام  دنک . یم  هیجوت  یچیپرام » لماکت   » قیرط زاار  نآ  دنراد ، هنایارگسپاو  یعاجترا و 
مینک . یم  لوکوم  رگید  تقو  هب  ار  نآ  و 

هحفص  296 ------------------ 

یگتسبمه لصا  جیاتن  مهن : تسیب و  لصف 
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یگتسبمه لصا  جیاتن  مهن : تسیب و  لصف 

نآ یعامتجا  جیاتن  یگتسبمه و  لصا 
مینیبب هک  تسا  نیا  تسا  مهم  ًالعف  هچنآ  تخاس . انـشآ  نآ  يراوتـساو  تحـص  نازیم  یگتـسبمه و  لصا  داـفم  هب  ار  اـم  هتـشذگ ، لـصف 

یعامتجا تایرظن  هتـشر  کی  رگ  هیجوت  سکرام  هفـسلف  هک  میا  هتفگ  اهراب  دریگ ؟ یم  ار  یجیاتن  اـی  هجیتن  هچ  لـصا  نیا  زا  مسیـسکرام 
ناـهج تخانـش  زگرهو  دـنک ، هیجوت  ار  دوخ  يداـصتقا  یعاـمتجا و  زت »  » حالطـصا هب  دـهاوخ  یم  لوصا  نیا  حرط  اـبو  هدوب  يداـصتقاو 

هب ًالیذ  دنریگ . یم  ار  یجیاتن  هچ  لصا  نیا  زا  رگید  ياهنیـسیروئت  سکرام و  دوخ  هک  دید  دیاب  نیاربانب  تسین . حرطم  نآ  يارب  تاذـلاب 
تسا نآ  يانبریز  عبات  هعماج  يانبور  . 1 مینک : یم  هراشا  جیاتن  نیا  هصالخ 

هک  ) هعماج يانبور  رد  نآ ) لماکت  دـیلوت و  رازبا   ) هعماج يانبریز  ریثأت  نامه  دریگ  یم  قوف  لـصا  زا  مسیـسکرام  هک  يا  هجیتن  نیرتمهم 
رد لصا  نیرتمهم  لـصا  نیا  و  تسا ، بهذـمو  رنه  گـنهرف و  ریظن  يروما  رد  يداـصتقا  طـباور  ریثأـتو  تسا ) يداـصتقا  طـباور  ناـمه 

ام  دوش  یم  بوسحم  یخیرات  مسیلایرتام 
هحفص  297 ------------------ 

نایب هعماج  نوؤش  رگید  رد  يداصتقا  طباور  ریثأت  يداصتقا و  طباور  رد  دـیلوت  لئاسو  ریثأت  هوحن  باـب  رد  ار  شیوخ  رظن  دوخ  ياـج  رد 
يرـشب عامتجا  تفرـشیپ  لوحت و  رد  رثؤم  لماوع  زا  یکی  دـیلوت  رازبا  لماکت  هک  میوش  یم  روآدای  لاـمجا  روط  هب  اـجنیا  رد  میا و  هدرک 

دیاب اهیریگ  میمصت  رد  . 2 میا . هتخادرپ  نآ  رکذ  هب  هدرتسگ  روط  هب  هک  دراد  دوجو  زین  يرگید  هدـنزاس  لماوع  نآ ، رانک  رد  یلو  تسا ،
تفرگ رظن  رد  ار  بناوج  همه 

یعامتجا راکره  لباقتم  ریثأت  مکح  هب  دنیوگ  یم  هداد و  رارق  رظنّدم  ار  هدش  دای  هجیتن  لصا  نیا  حرط  زا  تسیـسکرام  ناگدنـسیون  رتشیب 
یم تروفنک ، سیروم  مسیسکرام ، روهظون  نیسیروئت  دوش . هظحالم  راک  طیارـش  بناوج و  یمامت  يریگ ، میمـصت  رد  دیاب  يرگید ، رد 

يریگ میمصت  رد  رگراک  شبنج  يارب  فورظ ، طیارش و  زا  ازجم  هن  یعقاو ، فورظ  طیارـش و  اب  تبـسانم  رد  ایـشا  هظحالم  لصا  دسیون :
هک تسا  تسرد  تفگ  دوش  یم  نارگراک ، زا  یشخب  يارب  هاگ  دراد . یساسا  تیمها  هشیمه  یـشم ، طخ  لئاسم  نیرت  یتامدقم  هب  عجار 
نآ باـب  رد  هدوـمن و  هظحـالم  نآ  یعقاو  فورظ  بسح  رب  دـیاب  ار  روـما  نیا  تسین . تسرد  هک  تفگ  دوـش  یم  هاـگو  دـننک  باـصتعا 
هک تسا  نآ  تسرد  هاگ  داد و  شرتسگو  همادا  دیاب  ار  باصتعا  کی  مییوگب  هک  تسا  نآ  تسرد  شور  هاگ  روط ، نیمه  درک . تواضق 

بوسحم نودب  یلک و  لوصا  يانبم  رب  اهنت  ار  هزرابم  طخ  دنشوک  یم  هک  رگراک  هقبط  ناربهر  زا  هتـسد  نآ  دنهد . همتاخ  ار  نآ  مییوگب 
رگید دروم  رد  تسرد و  يدروم  رد  صخـشم  فورظ  بسح  رب  دـناوت  یم  یـشم  طخ  نیمه  هکنیا  نودـب  ینعی   ) لـعفلاب فورظ  نتـشاد 

يالاو  شزرا  یفاک و  یگتسیاش  دقاف  دنرب ، شیپ  ددرگ و  راوتسا  دشاب ) تسردان 
هحفص  298 ------------------ 

ار اهدادیور  اه و  هدیدپ  طابترا  دنناوت  یمن  زگره  یخیرات  یعامتجا و  لئاسم  اب  انـشآ  یعیبط و  فلتخم  مولع  زا  هاگآ  دارفا  ( 1 .) دنیربهر
رب هچره  هدوب و  اه  هدیدپ  نایم  طباور  فشک  نامزرید ، زا  مولع  هفیظو  دننززابرـس . هناگ  هس  ياه  هنیمز  رد  لباقتم  ریثأت  زا  دـننک و  راکنا 

تفرگ و رظن  رد  ار  نایرج  بناوج  مامت  دیاب  ًاملـسم  یعامتجا ، لئاسم  رد  ددرگ . یم  رتنـشور  زین  اه  هدیدپ  طباور  دوش  هدوزفا  مولع  رمع 
ار هقبط  کی  تحلصم  هک  تفگ  ناوت  یمن  ًالثم  درک . ذاختا  ار  يدحاو  هویش  صاخ ، يا  هتسد  هورگ و  عفانم  ظفح  يارب  ناوت  یمن  زگره 

یماقم هتکن  ره  ییاج و  نخس  ره  : » دنا هتفگ  هک  روط  نامه  هکلب  تسا ، نانآ  اب  دربن  گنج و  سکعلاب  نارگید و  اب  افص  حلص و  هتـسویپ 
ْمِْهیَلَعُْظلْغاَو َنیِقفاـنُْملاَوَراّفُْکلا  ِدِِـهاج  ُِّیبَّنلا  اَـهُّیَأ  اـی   : ) هک دـهد  یم  روتـسد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) یمارگ ربماـیپ  هـب  نآرق  دراد .»

دب هدوب و  شتآ  ناش  هاگیاج  هک  ریگ ، تخـس  نانآ  رب  نک و  دربن  ناـقفانم  نارفاـک و  اـب  ربماـیپ  يا  ( » 2 (. ) ریِـصَْملا َْسِئبَو  ُمَّنَهَج  ْمُهیوْأَمَو 
شزاس حلص و  هب  هورگ  نیمه  رگا  ( » 3 (.) اَهل ْحَنْجاَف  ِْملَّسِللاوُحَنَج  ْنِإَو  : ) دهد یم  نامرف  رگید  ياج  رد  لاح  نیع  رد  دـنراد .» یماجنارس 
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نک .» شزاس  حلص و  نانآ  اب  زین  وت  دنداد ، ناشن  لیامت 
------------------

. 62/ لافنا  . 3 . 73/ هبوت  . 2 ص 106 . کیتکلاید ، مسیلایرتام   . 1
هحفص  299 ------------------ 

ناسب اههورگ ، همه  هک : دـیوگبو  دـچیپب  دـحاو  هخـسن  کی  طـقف  هشیمه  شیوخ  هعماـج  يارب  یعاـمتجا  حلـصم  کـی  منک  یمن  ناـمگ 
لدـع و تیاعرو  یناسنا  قالخا  لوصا  ظفح  اب  ناهج ، ناحلـصم  دـننک . يوریپ  دـحاو  نوناق  نیا  زا  دـیاب  هتـسویپ  يدـعب ، کی  ياـهناسنا 

دنمدوسان رگید ، طیارـش  رد  اسب  هچ  یلو  دنمدوسو ، دـیفم  صاخ ، یطیارـش  رد  کی  ره  هک  دـننک  یم  حرطم  ار  ینوگانوگ  لوصا  طسق ،
ار نآ  صاخ  لیلحت  هیزجت و  ابو  تسج  خـیرات  قامعا  رد  ار  اـه  هدـیدپ  ياـه  هشیر  دـیاب  زین  یخیراـت  لـئاسم  لـیلحت  هیزجت و  رد  تسا .

تسین يا  هزات  زیچ  یخیرات ، یعامتجا و  طباور  هیلک  دنویپ  و  اهنآ ، لباقتم  ریثأت  ای  اه  هدیدپ  یمومع  یگتسبمه  هلئـسم  نیاربانب ، تفاکش .
رشب خیرات  یعامتجا  راودا  رگ  هیجوت  . 3 درادنپ . هزات  فشک  ار  نآ  دزانب و  نآ  هب  کیتکلاید  قطنم  هک 

، یگدرب هیلوا ، كارتـشا  نوـمک و  زا : دـنترابع  هـک  دوـش ، یم  میـسقت  هناـگجنپ  راودا  هـب  رـشب  یعاـمتجا  یگدـنز  سکراـم ، هاگدـید  زا 
ققحت هک  تسا  یمـشش  هرود  هب  دورو  نـالاد  دوخ  ریخا  هرود  اهتـسیسکرام ، زا  یهورگ  رظن  رد  مسیلایـسوس . و  مسیلاـتیپاک ، مسیلادوـئف ،

هدوب و یعاجترا  تکرح  کی  تکرح ، نیا  » هک دوش  یم  لاؤس  ناـنآ  زا  هک  یماـگنه  ییاـهن .) كارتشا   ) مسینومک ینعی  تسا ، هتفریذـپن 
یم هدیـسرپ  ای  تسا ، یکارتشا ) هعماج  لیکـشت   ) یکی نآ  ياهتنم  اب  تکرح  أدـبم  نوچ  دـشاب ، یم  يا  هریاد  ای  ینارود  ياـهتکرح  هیبش 

هورگ  نیا  تسین »!؟ صقن  هب  لامکزا  تکرح  عون  کی  یگدرب ، هب  تیکارتشا  زا  تکرح  ایآ   » هک دوش 
هحفص  300 ------------------ 

هتکن نیا  كرد  دسیون : یم  دروم  نیا  رد  نینل ،»  » هدرورپ تسد  دنیوگ . خساپ  ار  لاکـشا  اه  هدـیدپ  یگتـسبه  لصا  قیرط  زا  دنـشوک  یم 
رب هعماج ، خـیرات  رب  نیزاوم  نیا  قیبطت  و  رـشب ، یعامتجا  یگدـنز  هعلاطم  رد  کیتکلاید  بولـسا  نیزاوم  يریگراـک  هب  هک  تسین  راوشد 

هدیدپ همه  رگا  و  دوش ، یمن  تفای  ناهج  رد  درفنم  روط  هب  يا  هدیدپ  چیه  رگا  دراد . يریطخ  تیمها  هچ  ایراتلورپ ، بزح  یملع  تیلاعف 
خیرات رد  زین  ار  یمومع  شبنج  یعامتجا و  میژر  ره  دیاب  هک  تسا  حضاو  سپ  دنرگیدکی ، هب  طورـشمو  هتـشاد ، رارق  مه  اب  دنویپ  رد  اه 

میژر نآ  رد  هک  درک  یبایزرا  یطیارش  هاگدید  زا  هکلب  رگید  یلبق  روصت  ای  و  يدبا » تلادع   » هاگدید زا  ناخروم  زا  يرایسب  هویـش  هب  هن 
نیمه اّما  تسا ، تعیبط  فالخ  و  ینعم ، یب  ینونک  طیارـش  رد  یگدرب  میژر  تسا . دـنویپ  رد  اهنآ  اب  هتـشاد و  دوجو  یعاـمتجا  شبنج  و 

هسیاقم رد  اریز  تسا ، دنمنوناق  موهفم و  ًالماک  يا  هدیدپ  دوب ، هداهن  شالت  هب  ور  هک  قیتع  دهع  یکارتشا  میژر  طیارـش  رد  یگدرب  میژر 
« مسیرازت  » دوجو طیارـش  رد  کـیتارکومد » اوژروب  يروهمج   » هبلاـطم دوش . یم  بوسحم  وـلج  هب  یماـگ  قیتـع  دـهع  یکارتـشا  میژر  اـب 
رد ییاوژروب  يروهمج  لیکشت  اریز  دمآ ، یم  رامش  هب  یبالقنا  اجب و  موهفم ، ًالماک  يا  هبلاطم  هیسور 1905 ) رد  ًالثم   ) ییاوژروب هعماج 
يا هبلاطم  یتسیلایسوس ، يوروش  ریهامج  داحتا  ینونک  طیارش  رد  کیتارکومد  اوژروب ـ  يروهمج  هبلاطم  اّما  دوب  ولج  هب  یماگ  نامز  نآ 

هحفص  301 ------------------ 
شخب رد  اـم  ( 1 .) تسا بقع  هب  یماـگ  يوروش  يروهمج  اـب  هسیاـقم  رد  ییاوژروب  يروـهمج  هک  اریز  تسا ، یبـالقنا  دـض  ینعم و  یب 
میهاوخ هدرتسگ  روط  هب  ار ، نآ  یلقع  یفـسلف و  تالاکـشا  مسیـسکرام ، يرادـنپ  موهوم و  هناگجنپ  راودا  نوماریپ  « یخیرات مسیلاـیرتام  »

تسا هلیسو  عون  ره  زوجم  فده ، . 4 ( 2 .) میزادرپ یمن  نآ  رارکت  هب  اجنیا  رد  رگید  تفگ و 
هب زوـجم  فدـه ، هب  لـین  : » دـیوگ یم  هک  تسا  یتسیلواـیکام »  » زت نیا  دـنریگ ، یم  لـصا  نیا  زا  تارـضح  هـک  يا  هجیتـن  نیرتکاـنرطخ 
زا دننک . راکنا  ار  سدقم  قلطم و  یناسنا  یقالخا و  لوصا  عون  ره  دنهاوخ  یم  لصا  نیا  اب  اهتسیسکرام  «. » تسا هسیسد  عون  ره  ندربراک 

ناهج و یناریو  تمیق  هب  ولو  تسا  قالخا  نآ  دشخب ، ددم  بالقنا  هب  حالطصا  هب  دنک و  کمک  ناسنا  فده  هب  هک  يزیچ  ره  نانآ ، رظن 
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هاگ هک  تسایـس  رد  هتبلا  : » دـیوگ یم  هدرک و  هراشا  بلطم  نیا  هب  يا  هنوگ  هب  دوخ ، ياه  هتـشون  رد  نینل  دوش ! مامت  كاپ  ياهناسنا  لتق 
 ، لمعلاروتـسد کی  دوب  دـهاوخ  فرخزم  درک ... دروخرب  بازحا  تاقبط و  نیب  یللملا  نیب  یملع و  هدـیچیپ  تیاهن  یب  تابـسانم  اب  دـیاب 

لیلحت ادـج  دروم  ره  رد  ار  تیعقوم  هک  تشاد  ار  نآ  روعـش  دـیاب  دـیآ ، راـکب  دراوم  ماـمت  رد  هک  درک ... تسرد  یمومع ، هدـعاق  کـی 
ام  يارب  یقالخا  لوصا  ایو  تسا  غورد  یقالخا  لصا  ره  زا  نتفگ  نخس  : » زین »و  درک

------------------
دینک . هعجارم  هدنراگن  رثا  خیرات ،» كرحم  يورین   » باتک هب   . 2 . 13 ص 12 ـ نیلاتسا ، یخیرات ، مسیلایرتامو  کیتکلاید  مسیلایرتام   . 1

هحفص  302 ------------------ 
رظن نیا  ( 1 «.) تسا رگراک  هقبط  عفانم  هب  هتسباو  تایقالخا  ام  رظن  زا  تسا . غورد  یلوصا  نینچ  درادن . يرشب  هعماج  زا  جراخ  یتیدوجوم 

«: طئاسولا رّربت  تایاغلا  : » دـنیوگ یمو  دـیآ  یم  نایم  هب  نخـس  نآ  زا  فلتخم  ریباعت  اب  اهتـسیسکرام  ياهباتک  رد  هتـسویپ  هک  تسا  نامه 
نآ هب  ار  ام  هک  تسا  يا  هلیسو  عون  ره  مادختسا  زوجم  فادها ، هب  لین  ای  ظفح  تسا و  قالخا  نامه  دنک ، کمک  فده  هب  هچ  ره  ینعی 

راتفر و رد  ضقانت  و  اهتلم ، هب  نیغورد  ياه  هدـعو  زا  راشرـس  مسینومک ، خـیرات  مینیب  یم  هک  تسا  لصا  نیمه  يور  ًارهاـظ  دـناسر . یم 
لوا و یناهج  گنج  هدز  بوشآ  هیسور  رد  تردق  دنسم  لاغشا  يارب  هک  نامز  نآ  شنارایتسد ، نینل و  تسا . تعامج  نآ  ناربهر  راتفگ 

یلو دندز  یم  اهقلخ  يراتخمدوخ  يدازآ و  زا  مد  دنتـشاد  اه  هدوت  تاساسحا  فطاوع و  بلج  هب  زاین  کیوشنم ،»  » فیرح ندنار  نوریب 
تفرگ نشخ  یقانتخاو  دادبتـسا  ار  نآ  ياجو  دش  شومارف  اه  هدعو  نآ  همه  نیلاتـسا ، رـصع  رد  هژیوب  تردق ، ياه  هیاپ  رارقتـسا  زا  سپ 

مـسیلایرپما رودزم  بالقنا و  دض  رـصانع  کیاکی  نارگید ) ات  هتفرگ  یکـستورت  زا   ) زین نیـشیپ  نارای  هکنانچ  دوب . ریظن  یب  خیرات  رد  هک 
نیزگیاج ًاتقوم  ار  دنخبل  هدعو و  ، راگزور تائاضتقا  ًاددجم  دیـسر ، هار  زا  هک  زین  مود  یناهج  گنج  دـندش ! رورت  ای  دـیعبت  هدـش و  یقلت 

، رازم هلـسلس  ورملق  زا  هتـشذگ  راب ، نیا  داـتفا و  ناـیرج  هب  ون  زا  شتآ  رونت  نوخ و  بایـسآ  رلتیه ، يدوباـن  زا  سپو  درک  ریجنز  هنـشد و 
کیت  کلاید  موس  لصا  زا  ثحب  نایاپ  دیشک .... نینهآ  راصح  رد  زین  ار  یقرش  ياپورا 

------------------
هحفص  303 ص 107 . تروفنک ، سیروم  کیتکلاید ، مسیلایرتام   . 1

کیتکلاید راهچ  لصا  ما : یس  لصف 

کیتکلاید  مراهچ  لصا 
بالقنا شهج و  لصا 

تارییغت هک ، ینعم  نیدب  تسا ، هعماجو  تعیبط  رد  بالقنا  شهج و  لصا  هدید  كرادت  دوخ  هفسلف  يارب  مسیسکرام  هک  یلـصا  نیرخآ 
تارییغت نامه  هک  اهتیمک  بتکم ، نیا  دوخ  ریبعت  هب  دوش و  یم  لدب  یلک  تارییغت  هب  یناهگان  تکرح  کی  اب  هعماجو ، تعیبط  رد  یئزج 

هب لـصا ، نیا  هب  اهتـسیسکرام  رتـشیب  ددرگ . یم  لیدـبت  تسا  یعوـن  يرهوـج و  تارییغت  ناـمه  هک  اـهتیفیک  هب  یبوـخ ، هب  تـسا ، یئزج 
یکی ناونع  هب  هکلب  لقتـسم  لصا  کی  تروص  هب  هن  ار  نآ  شیوخ  هلاسر  رد  ینارا  رتکد  یلو  دنا ، هتـسیرگن  لقتـسم  لصا  کی  تروص 

ینخـس ًالبق  دنوش ، هاگآ  لصا  نیا  تقیقح  زا  یمارگ  ناگدنناوخ  هکنآ  ( 1) يارب تسا . هداد  رارق  ثحب  دروم  داضت  تافـص  تالاح و  زا 
فالخ رب  کیتکلاید ، دـیوگ : یم  يو  میزادرپ . یم  لصا  نیا  حیـضوت  هب  سپـس  مینک و  یم  لقن  دراد  لـصا  نیا  هراـبرد  نیلاتـسا  هک  ار 

دماجنا ـ  یمن  یفیک  تارییغت  هب  نآ ، رد  یمک  تارییغت  رد  هک  دشر ـ  هداس  ریس  ار  یلماکت  ریس  کیزیفاتم ،
------------------

ینارا . رتکد  هتشون  کیتکلاید ، مسیلایرتام   . 1
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هحفص  304 ------------------ 
یفیک و  يا ، هشیر  راکـشآ ، تارییغت  هب  ناـهنپ ، زیچاـن و  تارییغت  زا  هک  دریگ  یم  رظن  رد  یلماـکت  ناـنچ  هباـثم  هب  هکلب  دـنک ، یمن  یقلت 

یفداصت تسا ، رگید  تلاح  هب  یتلاح  زا  راو ، شهج  هنوگ  هب  عیرـس و  هکلب  تسین ، یجیردـت  یفیک  تارییغت  اـجنآ  رد  و  دوش ، یم  رجنم 
اهتیمک لیدبت  . 1 دننک : یم  هدافتسا  ریبعت  ود  زا  لصا  نیا  حرط  رد  اهتسیسکرام  لصا : نیا  حیضوت  کنیا  ( 1 .) تسا دنمنوناق  هکلب  تسین ،

هب و  لصفنم ، ّمک  ددع ، هب  ًالثم  تسا . هزادـنا  رادـقم و  نامه  یفـسلف ، حالطـصا  رد  ّمک » . » شهجو بالقنا  قیرط  زا  رییغت  . 2 اهتیفیک ، هب 
ضرع لوط و  رظن  زا  مسج  رادقم  نیبم  یـسدنه  حطـس  طخ و  و  دودـعم ، رادـقم  رگنایب  ددـع  اریز  دـنیوگ ، یم  لصتم  ّمک  حطـس  طخ و 

هب یناـسنا  ياـه  هعماـج  یعیبـط و  ياـه  هدـیدپ  رد  ناـمز  لوط  رد  هک  تسا  یئزج  تارییغت  لـصا ، نیا  رد  تیّمک  زا  دوـصقم  یلو  تسا .
دنبای یم  رییغت  یناهگان  عیرـس و  تروص  هب  اه  هعماج  اه و  هدیدپ  هاگنآ  دوش . یم  هتـشابنا  مه  يور  دیآ و  یم  دوجو  هب  زیچان  ياهتروص 

یم خر  اه  هعماج  اه و  هدـیدپ  رد  نامز  لوط  رد  هک  یئزج  تارییغت  نیاربانب ، دوش . یم  رجنم  يداینب  لماکت  هب  یئزج  لـماکت  هجیتن ، ردو 
یم دـص  هب  بآ ، ترارح  هجرد  یتقو  ًالثم  تسا ، اهتیفیک  ناـمه  يداـینب  ینوگرگد  شهج و  یناـهگان  رییغت  تسا ، اـهتیمک  ناـمه  دـهد 

راخب و  دیآ و  یم  رد  خی  تروص  هب  دسر ، یم  رفص  دح  هب  یتقو  ایو  دوش  یم  لیدبت  راخب  هب  ناهگان  دسر 
------------------

ص 9 . یخیرات ، مسیلایرتامو  کیتکلاید  مسیلایرتام   . 1
هحفص  305 ------------------ 

یم راک  هب  ار  شهج  بالقنا و  ظفل  هک  یناـمز  اهتـسیسکرام  تسین . دوجوم  بآ  رد  هک  دـنرادروخرب  صاـخ  عونت  تیفیک و  ود  زا  خـی ،
زا يوریپ  ياج  هب  دسر و  یمن  هجیتن  هب  زگره  یجیردت  تاحالـصا  هک ، دنناسربو  دـننک  هدایپ  هعماج  رد  ار  نوناق  نیا  دـنهاوخ  یم  دـنرب ،

دنزیر یم  نابلط  حالـصا  زا  هورگ  نآ  تسد  يور  یکاپ  بآ  بیترت  نیدـب  درک ، يوریپ  شهج »  » و بـالقنا »  » بتکم زا  دـیاب  مسیموفر » »
ار یئزج  تاحالـصا  هورگ ، نیا  دنناسرب . لماکت  هب  ار  اه  هعماج  دـنهاوخ  یم  یجیردـت  تاحالـصا  قیرط  زا  هدوب و  مروفر »  » رادـفرط هک 

روما نآ  زا  بالقنا  مان  هب  یلماع  دنیوگ  یم  هکلب  دنشیدنا ، یمن  روبزم  تاحالـصا  عمج  لصاح  ار  تعیبط  رد  تالوحت  هتـسنادن و  یفاک 
ایآ  » هک تالاؤس  هنوگ  نیا  حرط  اب  رتسیلوپ ، ژرژ  دراد . توافت  هتـشذگ  اب  رظن  ره  زا  هک  دزاس  یم  هعماجو  تعیبط  زا  رگید  یعون  یئزج ،

موادم تاحالصا  ایآ  فده ، هب  ندیسر  یتسیلایسوس و  هب  يراد  هیامرس  تموکح  لیدبت  يارب  بالقنا ؟ هب  ای  دز  تسد  دیاب  تاحالصا  هب 
دوش یم  ضوع  مک  مک  هعماج  هک  دننک  یم  نامگ  مدرم  زا  يرایـسب  دسیون : یم  تسا » مزال  بالقنا )  ) یناهگان رییغت  رکف  ای  تسا  یفاک 

ناـمه یئزج  تارییغت  نیا  اـهنآ  معز  هب  تسا . یئزج  تارییغت  تشم  کـی  عـمج  لـصاح  یتسیلایـسوس  هـب  يراد  هیامرـس  هعماـج  رییغت  و 
هک تـسا  يروـئت  ناـمه  نـیا  دـناسر . یم  یتسیلایـسوس  هعماـج  هـلحرم  هـب  ار  یجیردـت  تارییغت  هـتفر ، مـه  يور  هـک  تـسا  یتاحالـصا 

تسا  تاحالصا  عومجم  تسا و  یفاک  تاحالصا  طقف  هک  دننک  یم  رکف  هورگ  نیا  دوش . یم  هدناوخ  یبلط  حالصا  و  مسیمروفر » »
هحفص  306 ------------------ 

مسیسکرام یلبق  يریگ  عضوم  ( 1 .) دهد یم  رییغت  ار  هعماج  هک 
يا همدقم  نانآ ، يارب  ینیب  ناهج  تسا . یمادختسا »  » ینعم مامت  هبو  يرازبا  هفسلف  کی  مسیسکرام ، هفسلف  هک  میدش  روآدای  هتشذگ  رد 

هب اهنآ  نداد  تیارـس  دراد ، تموکح  تعیبط  رب  هک  یلوصا  تخانـش  زا  اهنآ  فدـهو  تسا . یـسانش  هعماج  ایو  ینیب  هعماج  عون  کـی  رب 
ار اعدم  ًالبق  هک ، ینعم  نیدب  تسا  هارمه  یـصاخ  ياهیروادشیپ  اهیریگعـضوم و  اب  تعامج ، نیا  ياهرظن  راهظاو  اهیـسررب  تسا . هعماج 

شهجو بـالقنا  زا  هتفرگ و  داـقتنا  داـب  هب  ار  یبلط  حالـصا  عون  ره  ناـنآ  لـثملا  یف  دـندرگ ! یم  لـیلد  لاـبند  هب  سپـس  هدرک و  تسرد 
هیجوت هک  دننک  ادیپ  تعیبط  رد  ار  یلـصا  ات  دنزادرپ  یم  وپاکت  شالت و  هب  دوخ  یعامتجا  زت »  » تابثا يارب  هاگنآ  و  دننک ، یم  يرادـفرط 

تایرظن تابثا  يارب  تسین ، شیب  يرازبا  ًافرـص  هدوبن و  فدـه  نانآ  يارب  ینیب  ناهج  هک  اجنآ  زا  ًانمـض  دـشاب . نانآ  یعامتجا  هیرظن  رگ 
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! دننک یم  فشک  ار  نآ  ای  يراذگ و  هیاپ  ار  یلـصا  دوخ  هدـیقع  هب  هدرک و  افتکا  لاثم  دـنچ  هب  یلـصا  ره  دروم  رد  هعماج ، باب  رد  دوخ 
. دـشاب امن  عقاو  دـناوت  یمن  تسا ، هارمه  یـصاخ  ضرف  شیپ  يریگ و  تهج  اب  زین  ًـالبق  هک  یـسررب ، ثحب و  هنوگ  نیا  هک  تسا  یهیدـب 
رگ هیجوـت  هک  يوـحن  هب  ار ، قیاـقح  هـک  دنـشوک  یم  دـنا ، هدرک  رداـص  همکاـحم  زا  لـبق  هـک  یمکح  هیاـپ  رب  ناگدـننک ، یـسررب  هـچ ،

هک  نانچنآ  هن  دننک ، كرد  دشاب ، ناشدیاقع 
------------------

ص 9 . یخیرات ، مسیلایرتام  کیتکلاید و  مسیلایرتام   . 1
هحفص  307 ------------------ 

یـسرربو ثحب  دروم  دروم ، ود  رد  ار  لصا  نیا  دربراک  هعماج ،»  » و تعیبط »  » رد کیتکلاید  لصا  نیرخآ  یبایزرا  يارب  ام  نونکا  تسه .
.1 مینک : یم  هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  ًالیذ  هک  دـنا ، هدز  يدایز  ياـپ  تسد و  یفـسلف  لـصا  نیا  تاـبثا  يارب  اهتـسیسکرام  میهد . یم  رارق 

شهج کی  ای  یفیک  رییغت  یئزج ، تارییغت  ياج  هب  هک  دسر  یم  يا  هظحل  هکلب  دشاب ، هتـشاد  همادا  تیاهن  یب  دـناوت  یمن  یّمک  تارییغت 
یم راکش  ار  تاناویح  نآ ، رد  هک  دراد  دوجو  راکش  مان  هب  يا  هلحرم  رشب  خیرات  رد  مینز : یم  لاثم  ار  نیمز  دریگ . یم  تروص  یناهگان 

. درک ناریو  ار  راکـش  رـصع  ندمت  یبالیـس ، ياهناراب  هرود  ناهگان  دندروخ . یم  ار  ناشتـشوگو  دندیـشوپ  یم  اراه  نآ  تسوپ  دـندرک ،
زا هک  دش  یناهگان  رییغت  کی  راچد  ًالک  ندـمت  نیمز و  درک و  رییغت  ًالماک  اهنآ  یگدـنز  عونو  دـندش  هدـنهانپ  اهراغ  هب  مدرم  هدـنامیقاب 

تباث رـصاعم  یعیبط  مولع  تسا و  کیتکلاید  کـحم  گنـس ، تعیبط  دـیوگ : یم  سلگنا  . 2 ( 1 .) دوب هدـش  یـشان  نیمز  یعیبط  ثداوح 
تباث درب و  مان  نیوراد  زا  دـیاب  زیچ  ره  زا  لـبق  اـجنیا  رد  دـنز . یمن  رود  تسا  ناـسکی  هشیمه  هک  يا  هریاد  يور  تعیبط  هک  تسا  هدرک 
شیپ لاس  اهنویلیم  هک  تسا  یی  یلماکت  ریـس  لوصحم  ناسنا  هلمج  نآ  زا  ناروناجو و  ناـهایگ  زا  معا  ًاـمامت  زورما  یلآ  ناـهج  هک  درک 

ددرگ . یم  لیدبت  خی  راخب و  هب  نآ ، شهاک  ای  ترارح  شیازفا  اب  بآ ، . 3 دراد . همادا  نونکات  هدش و  زاغآ 
------------------

. 183 ص 182 ـ هفسلف ، یتامدقم  لوصا   . 1
هحفص  308 ------------------ 

راشف و هجرد  رد  يزاگ  ره  هکنانچ  دوش ، هتخادگ  زلف  ای  ددرگ ، ناشخرد  نیتالپ  لوتفم  ات  تسا  مزال  قرب  يورین  زا  ینیعم  ّدح  نینچمه ،
يا هرگ  طاقن  زج  يزیچ  دوش ، یم  هدـیمان  تباث » ریداقم  ، » کـیزیف رد  هچنآ  دـیآ . یم  رد  عیاـم  تلاـح  هب  صاـخ  هطقن  رد  نیعم  ياـمرس 

.4 ( 1 .) دوش یم  لیدـبت  تیفیک  هب  تیمک  ماجنارـس  هدـش و  مسج  تلاح  رد  یفیک  رییغت  بجوم  شهاک ، ایو  شیازفا  اـهنآ  رد  هک  تسین 
ار نژیسکا  هنومن ، يارب  دوش ، یم  لصاح  یمک  بیکرت  رییغت ، رثا  رد  هک  دیمان  ماسجا  یفیک  تارییغت  زا  هتسد  نآ  ملع  ناوت  یم  ار  یمیش 

میهاوخ راکو  رـس  ُْتزَا »  » اـب تروص  نآ  رد  دوش ، هتـشاذگ  متا  هس  یلومعم ، متا  ود  ياـج  هب  لوکلوم  کـی  رد  رگا  میروآ ، یم  رظن  رد 
ای تزا »  » اب نژیسکا  هک  یفلتخم  ياهتبسن  هب  دسر  هچ  ات  تسا ، توافتم  ًاقیقد  یلومعم  نژیسکا  زا  لاعفنا  لعف و  دوب و  ثیح  زا  هک  تشاد 

نیا اب  اهنیسیتکلاید  ( 2 .) تسا توافتم  ماسجا  ریاس  اب  تیفیک  ثیح  زا  هک  دهد  یم  ار  یمـسج  اهنآ  زا  کی  ره  دوش ، یم  بیکرت  درگوگ 
، دـشاب نیـشیپ  لحارم  رارکت  هک  تسین  ینارود  تکرح  کی  تروص  هب  اه  هنیمز  همه  رد  اهتکرح  فلا : دـننک : تباث  دـنهاوخ  یم  اـهلاثم 
لومـش و ناهج  لصا  کی  یفیک ، هب  یمک  ياـهلماکت  لوحت  ب : لوزن . هن  تسا  دوعـص  لاـح  رد  هتـسویپ  هک  زاتـشیپ  تسا  یتکرح  هکلب 

هب  زین  هعماج  رد  هکلب  تسا  مکاح  تعیبط  رب  اهنت  هن  لصا ، نیا  ج :  تسا . ریگارف 
------------------

ص 11 . نامه ،  . 2 . 11 10 ـ نیلاتسا کیتکلاید ، مسیلایرتام  زا : لقن  هب  ص 527 ، ج14 ، سلگنا ، ف . سکرام ، لراک   . 1
هحفص  309 ------------------ 
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ره ایآ  . 1 میهد . یم  رارق  یسررب  ثحب و  دروم  ار  قوف  هناگ  هس  جیاتن  مقـس  تحـص و  نونکا ، دشاب . یم  قداص  یلک  لصا  کی  تروص 
(1 (؟ تسا يدعاصت  تروص  هب  يرییغت 

، هک میتفرگ  هجیتن  میدرک و  وگتفگ  ثحب و  تسا ؟ لماکت  هیاـم  یتکرح  ره  اـیآ  هک  بلطم  نیا  نوماریپ  تکرح ، شخب  رد  نی ، ازا  شیپ 
« تیلعف  » هب اه  « هوق  » دوش و اـه  « ندـش  » اـه « نتـسناوت  » هک تسین  نیا  زج  لـماکت  ینعم  اریز  تسا . لـماکت  هیاـم  یتکرح  ره  یفـسلف  رظن  زا 
ره هک ، تفگ  دـیاب  نیا  دوجو  اب  تسا . دوجوم  عضو ، رد  تکرح  و  ناکم )  ) ْنیأ رد  یتح  تکرح ، عاونا  یمامت  رد  كالم  نیا  و  دـسرب ،

، ءیـش ینعی  تسا ، شیازفا  دادتـشا و  نامه  یملع  رظن  زا  لماکت  اریز  تسین  نآ ) یفـسلف  هن  یملع ،  ینعم  هب   ) لماکت اـب  مزـالم  یتکرح 
. تسین قداص  فیرعت  نیا  یعـضو  یناکم و  ياهتکرح  رد  هک  یلاح  رد  دـشاب ، اراد  ار  يرگید  تـالامک  قباـس ، لاـمک  ظـفح  رب  هوـالع 

ياهتکرح هدـش و  تیفیک  هب  لیدـبت  بالقنا  شهج و  کی  اب  اهتیمک ، يو  ریبعت  هب  و  یئزج ، ياهلماکت  نیا  هک  تسا  یعدـم  مسیـسکرام 
یم راوتـسا  نآ  يور  رب  ار  دوخ  سکرام  هفـسلف  هک  یملع ، رظن  زا  ًالّوا : میوش : روآدای  دیاب  اعدا ، نیا  لابق  رد  دوش . یم  عورـش  يدعاصت 

دناد ،
------------------

مجنپ .) تسیب و  لصف   ) دییامرف هعجارم  تسا »؟ لماکت  هیام  يرییغت ، ره  ایآ  » ثحب هب  حیضوت  دیزم  يارب   . 1
هحفص  310 ------------------ 

تـسا بالقنا  شهج و  تروص  هب  ای  تسا و  یجیردـت  تروص  هب  ایآ  هک  نآ  لماکت  تیفیک  رد  اـت  تسین  لـماکت  اـب  مزـالم  یتکرح  ره 
هنوگ هب  مینک ، یم  هدـهاشم  يا  هریاد  ینارود و  ياهتکرح  زا  یناوارف  ياه  هنومن  دوخ  یگدـنز  طیحم  رد  ام  ًاـیناث : مینک . وگتفگ  ثحب و 
لاثم نامه  رد  . 1 دنام . یم  ظوفحم  نآ  عون  اّما  دور  یم  الاب  اهنآ  ددع  هتـسویپ  و  دنوش ، یمن  لیدـبت  اهتیفیک  هب  اهتیمک  هاگ  چـیه  هک  يا 
; تسا ینارود  شخبرمث ، ناتخرد  زا  يرایـسب  رد  تکرح  . 2 غرم . مخت  تسا و  غرم  زاب  هاـگنآ  غرم  تسا و  غرم  مخت  هتـسویپ  غرم ، مخت 

وربور اهضقن  تالاکـشا و  نیا  اب  مسیـسکرام  هکنیا  تلع  دهد . یم  ار  رمث  نامه  ًاددجم  دیآ و  یم  تسد  هب  هویم  تخرد  بیـس ، مخت  زا 
ياهفلخت اهضقن و  اب  هاگنآ  دننک ، یم  رداص  ار  لصا  نیا  ندوب  لومشناهج  مکح  لماک ، ياصقتسا  عبتت و  نودب  نانآ  هک  تسا  نیا  تسا 

یموزل هچ  هکیتروص  رد  دـنوش . یم  فلتخم  تاهیجوت  هب  لـسوتم  دـننز و  یم  اـپ  تسد و  نآ  زا  صلخت  يارب  هدـش و  هجاوم  نوگاـنوگ 
کی ربارب  رد  هاگنآ  مینک و  ضرف  يدـعاصت  یفاک ، عبتت  نودـب  و  یلقع ، مِزلم  کی  نودـب  ناهج  ماـمت  رد  ار  اـهتکرح  ماـمت  اـم  هک  دراد 

رثا رد  . 3 میراگنایب . يزاتشیپ  يدعاصت و  هاگ  يا و  هریادو  ینارود  هاگ  ار  اهتکرح  تسا  مزال  هکلب  میریگ !؟ رارق  نشور  ياهفلخت  هتـشر 
، نمد تشد و  هب  ناراب  تارطق  تروص  هب  یللع  يور  هاگنآ  دوش . یم  دـعاصتم  راخب  تروص  هب  ایرد  ياـهبآ  يوج ، لـماوع  هتـشر  کـی 
ینارود و تکرح  کی  زج  تکرح  نیا  ایآ  دوش . یم  ایرد  یهار  هدـمآرد و  ناشورخ  يدور  تروص  هب  هرخألاب  دزیر و  یم  هرد  هوکو و 

( 1 (!؟ تسا رگید  زیچ  يا  هریاد 
------------------

زا یتادوجوم ، هچ  يا  هریاد  ینارود و  ياهتکرح ;  نیا  نماد  رد  دید  دـیاب  اریز  دیـشیدنا . لصاح  یب  وغل و  دـیابن  ار  تکرح  نیا  هتبلا   . 1
، تسین نیرفآ  لماکت  اهتکرح  مامت  هک  میدـش  روآدای  هتـشذگ  رد  دنـسر ؟ یم  لماکت  هب  رـشب  ناسنا و  زا  رادـناجو ، ناویحو  هایگو  لـگ 

دننک . یم  ادیپ  شرورپ  لماک  تادوجوم  اهتکرح ، نماد  رد  هکلب 
هحفص  311 ------------------ 

اریز تسه ، یمک  لماکت  اما  تسین  یفیک  لماکت  دنچ  ره  ضقن ، حالطـصا  هب  فلخت و  دراوم  هنوگ  نیا  رد  هک  دوش  روصت  تسا  نکمم 
هب بیـس  کی  هجیتن  رد  دهد و  یم  بیـس  اهدـص  ددرگ و  یم  لیدـبت  دـنمورب  یتخرد  هب  هناد  نیا  میراک ، یم  ار  یبیـس  هناد  هک  یماگنه 

نیا هک  درک  هجوت  دیاب  یلو  تسا . رارق  نیمه  زا  رما  زین  هریغو  غرم  مخت  هرابرد  دوش  یم  لدبم  تسا  لماکت  یعون  دوخ  هک  بیس  اهدص 
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یم ملسمو  هدوبن  یمک  لماکت  رکنم  زگره  دنریگ ، یم  ینارود  يا و  هریاد  ار  لماکت  هک  یناسک  اریز  تسین ، رتشیب  ییاپ  تسد و  باوج ،
یمن زورب  يدیدج  عون  اهتکرح  نیا  رد  دنیوگ  یم  هکلب  دوش . یم  لیدبت  هناد  بیـس و  اهدص  هب  مدنگ ، هناد  کی  اب  بیـس  کی  هک  دنناد 

زا اهتکرح  هک  تسین  نآ  زا  عنام  يددع  شیازفا  دـیازفین . هاوخ  دـیازفیب و  نآ  ددـع  رب  هاوخ  دوش ، یمن  لیدـبت  تیفیک  هب  یتیمک  دـنک و 
یمن دوجو  هصرع  هب  ياپ  يدیدج  عون  اهتکرح  نیا  رد  هک  دریذپ  یم  مسیسکرام  هاگره  دنـشاب . ینارود  يا و  هریاد  یعون ، یفیک و  رظن 
لصا نیا  ایآ  . 2 تسا . هدنکفا  هار  هب  یظفل  یعازن  ًافرـص  هدوب و  رظن  مه  نیفلاخم  اب  سپ  دوش ، یم  هدوزفا  هدیدپ  دادعت  رب  اهنت  دراذـگ و 

؟ تسا لومش  ناهج 
تروص هب  اهنآ  لماکت  هک  میراد  ییاه  هدـیدپ  تعیبط  رد  هچ ، تسین ، رادروخرب  تیلک  زا  تسخن ، هجینتن  ناـسب  زین ، هجیتن  نیا  هنافـسأتم 

یجیردت 
هحفص  312 ------------------ 

زین ناسنا و  دوخ  دوجو  . 1 مینک : یم  هراشا  دراوم  نیا  زا  يا  هراپ  هب  تسین . يربخ  اهنآ  رد  شهج  بـالقنا و  زا  زگره  دریگ و  یم  ماـجنا 
شهج یعون  اب  نارادناج  زا  یخرب  ناسنا و  هک  تسا  تسرد  میریگب . رظن  رد  تسه  نامرب  رود و  هک  ار  یناتخرد  ناهایگ و  نارادـناج و 

زا جـیردتب  ًامومع  هکلب  تسین ، راو  شهج  حالطـصا  هب  یبالقنا و  یعفد و  تروص  هب  اهنآ  لـماکت  زگره  یلو  دـنوش  یم  دـلوتم  رداـم  زا 
غولبو دلوت  نارود  زا  دیاب  طقف  مییوگب ، نخس  شهج  بالقنا و  زا  میهاوخب  هچنانچ  دننک . یم  حتف  ار  ییاه  هلق  هتفر و  الاب  لماکت  نابدرن 
شهج کی  اب  هکنیا  ضرف  رب  تارایس ، رگید  نیمز و  .2 تسین . يربخ  شهج  بـالقنا و  زا  نارود ، ود  نیا  ریغ  رد  هنرگ  مییوگب و  نخس 
هتـسهآ لاس  اهنویلیم  یطو  هداد  خر  یجیردت  روط  هب  نآ ، ياه  هرود  ندش  يرپس  نیمز و  لماکت  ًاملـسم  یلو  دنـشاب ، هدش  ادج  نیمز  زا 

رد هک  ییاهشیالاپ  نیمز و  ياهینوگرگد  زا  يرایسب  زین  نونکا  مه  تسا . هدش  هدنز  تادوجوم  تایح  شیادیپ  يارب  هدامآ  درس و  هتسهآ 
شهج و عون  چیه  هدوب و  یجیردت  تروص  هب  همهو  همه  دریگ ، یم  لکـش  نیمز  بلق  رد  ینداعم  هجیتن  رد  دـیآ و  یم  دـیدپ  نآ  قامعا 

یم لیدـبت  خـی  هب  ار  لایـس  هدـیدپ  نیا  نآ ، شهاک  و  راخب ، هب  ار  بآ  اـمرگ  شیازفا  هک  تسا  تسرد  . 3 درادـن . دوجو  نآ  رد  یبالقنا 
مرن ار  نآ  ترارح ، شیازفا  هکلب  دنک ، یمن  داجیا  یبالقنا  نآ  رد  ترارح  شهاک  ای  شیازفا  هک  میراد  زین  یتازلف  نآ  ربارب  رد  یلو  دنک ،

لوصا رد  اهتـسیسکرام  هاـگ  هیکت  هک  غرمو ، غرم  مخت  روهـشم  لاـثم  ناـمه  رد  . 4 دزاس . یم  تخـس  لوا  تلاـح  هب  ترارح ، شهاـک  و 
ماجنا  شهج  بالقنا و  تروص  هب  لماکت  هاگچیه  تسا ، نیشیپ 

هحفص  313 ------------------ 
. دنا هتفرگ  هدـیدان  ار  نآ  هدرواین و  نایم  هب  نآ  زا  یمان  لصا ، نیا  حیرـشت  رد  اهتـسیسکرام  هک ، تسا  لیلد  نیمه  هب  ًارهاظ  و  دریگ ، یمن 

حرط هب  يزاین  رگید  هدوب و  یفاک  نآ  تیلک  مدـع  تابثا  کیتکلاید و  مراهچ  لصا  ضقن  يارب  اـه  هنومن  زا  رادـقم  نیا  دـسر  یم  رظن  هب 
؟ دشاب بالقنا  ساسا  رب  دیاب  هعماج  لماکت  ایآ  . 3 تسین . رگید  ياهلاثم 

شهج و ساسا  رب  خیرات ، لوط  رد  عماوج  لماکت  ایآ  هک  مینیببو  مینک  وگتفگو  ثحب  زین  موس  هجیتن  هراب  رد  هک  هدیـسر  نآ  تقو  نونکا 
؟ تسا هدوب  راوتـسا  یجیردـت  تاحالـصا  مروفر و  هیاپ  رب  رگید  یخرب  شهج و  بالقنا و  ساسا  رب  اهنآ  زا  یخرب  هکنیا  ای  هدوب ، بالقنا 
رد بالقنا  شهج و  هن  هک ، میوش  رکذـتم  دـیاب  تسخن  میریگب  کمک  یجراخ  تادوهـشم  ینیع و  ياهلاثم  زا  اـج  نیا  رد  هکنآ  زا  شیپ 

یجیردت تاحالصا  مسیمروفر و  هن  و  میراپـسب ، یـشومارف  تسد  هب  اقلطم  ار  مسیمروفر  ات  تسا  یلک  ماع و  لصا  کی  اه  هعماج  لماکت 
هتشاد صاخ  يدروم  اج و  دوخ  يارب  مادک  ره  هکلب  درک ، هدافتسا  بالقنا  قطنم  زا  دیابن  زگره  هک  يا  هنوگ  هب  تسا  تباث  ماع و  یلـصا 

ریگارف هبناج و  همه  داسف  هک  اجنآ  دنتوافتم ، داسف  هب  شیالآ  رظن  زا  اه  هعماج  هکنیا : حیـضوت  تسا . رثؤم  يا ، هژیو  هعماج  رد  کی  ره  و 
نآ راگنو  شقن  دیدجت  و  هتـسکش » یپ   » ناویا يراکچگ  تروص  نیا  رد  تسا ، هدراذگ  یناریو  هب  ور  هدیـسوپ و  نورد  زا  هعماج  هدش و 

یبالقنا ریغ  ياهـشور  زا  هدافتـسا  تشگ . هریچ  اهیناماسبان  مامت  رب  هدنکفارد و  ون  یحرط  نیداینب  بالقنا  کی  اب  دیابو  دشخب ، یمن  دوس 
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اهنآ  دوجو  قمع  رد  داسف  هک  یعماوج  رد 
هحفص  314 ------------------ 

دنزاس و زهجم  نابلط » حالصا   » ربارب رد  ار  دوخ  هدرک و  هدافتسا  اهتیعقومو  اهتصرف  زا  داسف  یلصا  رصانع  هک  دوش  یم  ببـس  هدرک ، ذوفن 
لامعتـسا ربارب  رد  هک  يدنمورین  ياهبورکیم  ناسب  تسرد  دنهد ، تاجن  رطخ  زا  ار  دوخ  هدـنرادزاب ، هدـننک و  یثنخ  لیاسو  هب  کسمت  اب 

یمن نیبزا  يوق  ياهوراد  قیرزت  اـی  اـسآ  قرب  هلمح  کـی  اـب  زج  دـنهد و  یم  همادا  دوخ  راـک  هب  هدرک و  ادـیپ  تینوصم  وراد » » یجیردـت
حرط ره  دـنناوت  یم  یناسآ  هب  دـنراد ، تسد  رد  ار  ساسح  زکارم  هدرک و  ذوفن  اج  همه  رد  هکنیا  مکح  هب  زین  بالقنا  دـض  هورگ  دـنور ،

ههجاوم ماگنه  هب  ناهج  نابلط  حالصا  گرزب و  ناربمایپ  دنوش . یمن  یشالتم  مه  زا  یبالقنا  هلمح  کی  اب  زج  و  دننک ، میقع  ار  یحالصا 
شخب ییاهر  ياهنامرآ  یفاـک  حیرـشت  غیلبت و  زا  سپ  و  دـنا ، هدرک  یم  هدافتـسا  یبـالقنا  ياهـشور  زا  هتـسویپ  اـه ، هعماـج  هنوگ  نیا  اـب 

رشب یگدنز  رد  یمیظع  فطع  هطقن  و  دنتفرگ ، یم  هرهب  تسا ، تردق  قطنم  هک  بالقنا ،»  » زا دنداهن و  یم  داهج  نادیم  هب  ماگ  شیوخ ،
لاوحاو عاضوا  لمحت  هدش و  هدیدنگ  دساف و  نانچنآ  ام  روشک  رد  یهاشمتـس  میژر  ياه  هشیر  میورب ؟ رود  هار  ارچ  ددنروآ . یم  دـیدپ 

یحطـس و تاحالـصا  دوبن و  ریذـپ  ماـجنا  زیمآرهق  نینوخ و  یبـالقنا  اـب  زج  روـما  ناـماس  هک  دوـب ، هتـشگ  راوـشد  مدرم  رب  يا  هزادـنا  هب 
، سوحنم ماـظن  نیا  ياـسؤر  دـش . یمن  یقلت  کـلهم  ضرم  کـی  يارب  نِّکـسم  عون  کـی  قیرزت  زج  تضهن ، ناربهر  نهذ  رد  یجیردـت 

يدایا اب  دندرک ، یم  افتکا  اهبـصن  لزع و  یخرب  نانآ و  زا  دهعت  دنچ  نتفرگ  هب  ًافرـص  مایق  ناربهر  دندنام و  یم  یقاب  راک  رـس  رب  هچنانچ 
يارب هداد و  داب  هب  ار  بلط  حالـصا  لاجر  هلاس  نیدـنچ  تامحز  تعرـسب  ماـیق ، شتآ  نتـسشن  ورف  زا  سپ  شیوخ ، ینمیرها  یناـطیش و 

نیلوا  رد  هکلب  دندراذگ ، یمن  یقاب  رثأتو  ترسح  زج  یثاریم  نانآ 
هحفص  315 ------------------ 

زا يراـک  ناـمز ، زا  هـهرب  نآ  رد  اذـل  دــندرپس . یم  شتآ  ياـه  هخوـج  هـب  ار  تـلم  ياـمعز  هتخاـس و  اـپرب  ار  راد  ياـه  هبوـچ  تـصرف 
دنلب ياهنامرآ  هبو  دیاریپب  راک  هنهک  نیطایش  ثول  زا  ار  روشک  هصرع  تسناوت  یم  هک  دوب  بالقنا  طقف  دوبن و  هتخاس  اهتـسیموفر » » تسد

حالـصا يارب  هدوب و  یگـشیمه  یلک و  نامرد  کی  بالقنا  هک  درک  روصت  دـیابن  زگره  لاـح ، نیع  رد  یلو  دـناشوپب . ققحت  هماـج  تلم 
هب عومجم  رد  ساـسح ، زکارم  هدرکن و  ذوفن  میژر  قاـمعا  هب  داـسف  هک  يا  هعماـج  رد  اریز  داد . ماـجنا  يراـک  دـیابن  بـالقنا  زج  عماوج 
زا یخرب  تلفغ  رثا  رب   ) اهنت هدشن و  نوگرگد  هرـسکی  اهوگلاو ، طباوض  دوش و  یم  هرادا  نمادکاپو  نمؤم  ياهتیـصخش  لاجر و  هلیـسو ،
یم نیرفآ ، حالصا  ياهورین  جیسب  یحالصا و  ياه  همانرب  ماجنا  تروص  نیا  رد  تسا ، هدمآ  دیدپ  هعماج  حطس  رد  یتافارحنا  نیلوئسم )

تادـهاشم ددرگ . يزاـسکاپ  هعماـج  دوش  يراـج  نوخ  زا  یبالیـس  هداد و  خر  یبـالقنا  هکنآ  یب  و  دـشخب ، ناـماس  اـهیناماسبان  هب  دـناوت 
هب اـهلماکت  زا  يرایـسب  هک  دـناسر  یم  دـنک و  یم  یفن  ار  شهج  بـالقنا و  لـصا  موـمع  تیلک و  هعماـج ، تالدـبت  رد  ینیع  یخیراـت و 
رد یتعنـص  هلحرم  هب  يزرواشک  هلحرم  زا  لاقتنا  . 1 مینک : یم  هراشا  یجیردـت  تالوحت  زا  ییاه  هنومن  هب  تسا . هدوب  یجیردـت  تروص 
هب ناهج ، حطـس  رد  ناـگدرب  يدازآ  . 2 تسا . هتفریذـپن  تروص  یعفد  لکـش  هب  ناـهج  ياـج  چـیه  رد  تسا و  هدوب  یجیردـت  اـج  همه 

تروص هب  اـهروشک ، زا  يرایـسب  رد  هتـشاد ، یبـالقنا  لکـش  لـمع  نیا  اـهروشک  زا  یخرب  رد  مه  رگا  هتفرگ و  ماـجنا  یجیردـت  تروص 
تراسا  دنبزا  اهناسنا  ات  هدیشک  لوط  اهلاس  هدوب و  یجیردت 

هحفص  316 ------------------ 
؟ تسیچ بالقنا  لصا  حرط  زا  اهتسیسکرام  فده  . 4 دنا . هدیدرگ  دازآ 

هار نآ  دشیدنا و  یمن  شیب  هار  کی  ناهج ، رب  یسایس  هرطیـس  شرتسگ  و  شیوخ ، تایرظنو  لامآ  هب  ندیـشخب  ققحت  يارب  مسیـسکرام 
دیاـب مینکن  هابتـشا  تسایـس  رد  هکنیا  يارب  دـیوگ : یم  هتـسویپ  بتکم  نیا  تسین . يرگید  زیچ  اـه  هعماـج  ندـش  ورو  ریز  بـالقنا و  زج 
لابند هب  يرـشب ، عماوج  رد  لصا  نیا  ندرک  هدایپ  يارب  مسیـسکرام  یتسیمروفر . هن  مینک  راک  راویبالقنا  بلط ، حالـصا  هن  میـشاب  یبالقنا 
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يارب بتکم  نیا  هک  اـجنآ  زا  دـنک . هداـیپ  هعماـج  رد  ملـسم  یلـصا  تروص  هب  ار  نآ  وا  دـشاب و  مکاـح  تعیبـط  رب  هک  تسا  یکـسمتسم 
هب تعیبط  هب  يدروم  هاتوک و  یـشرگن  اب  اذـل  تسا ، يداینب  ینوگرگد  بالقنا و  مه  نآ  دـشیدنا و  یمن  رتشیب  هار  کـی  هعماـج  حالـصا 

یمک یجیردت  تارییغت  زا  هتسویپ  یفیک ، عیرس  تارییغت  هک  دزاس  عناق  ار  هناگیب  يدوخ و  هک  دزرویم  رارصا  هتفای و  تسد  یـصاخ  لصا 
یعماوج رد  هک  دراد  یم  راهظا  لصا ، نیا  يور  دوش . یم  رجنم  یفیک  تارییغت  هب  هتـسویپ  اـهتیمک  رت ، حیحـص  ریبعت  هبو  دـنک ، یم  روبع 
یتاـقبط هلـصاف  دـیاب  هکلب  درادـن ، يدوس  نیرتـکچوک  یئزج  تاحالـصاو  تارییغت  تسا ، يراد  هیامرـس  ملاـظم  ریـسا  رگراـک  هقبط  هک 

. ددرگ نآ  نیزگیاج  مسیلایـسوس  مان  هب  دیدج  ًالماک  يا  هدیدپ  دزاس و  نوگژاو  ار  يراد  هیامرـس  میژر  دسرب و  راجفنا  دـح  هب  جـیردتب 
مود لصا   ) تکرح کیتکلاید ،) لـصا  نیتسخن   ) داـضت لـصا  دریگ : یم  هجیتن  نینچ  نیـشیپ  لوصا  زا  لـصا ، نیا  فشک  اـب  مسیـسکرام 

کیتکلاید )
هحفص  317 ------------------ 

نامز لوط  رد  رمتـسم  یئزج  ياـهتوافت  یمک و  تارییغت  هیاـم  هعماـج  رد  تکرح  دراد . يرگـشنیرفآ  شقن  نآ  هب  تبـسن  تسا و  نیرفآ 
یم لیدبت  دیدج  تیفیک  هب  یئزج  ياهتیمک  زا  یبالقنا  تکرح  کی  اب  هعماج  و  دـسر ، یم  شهج  بالقنا و  لصا  هب  تبون  هاگنآ  تسا .

( تکرحو داضت   ) لصا ود  نیا  یلو  تسا ، لماکت  يوس  هب  نآ  ینوگرگد  تکرح و  هیام  هعماج ، ینورد  داـضت  رگید : تراـبع  هب  ددرگ .
هب يا  هلحرم  زا  هعماج  لاقتنا  تیفیک  رگنایب  هک  تسا  مزال  يرگید  لصا  اجنیا  رد  ًاـعبط  دـننک  یمن  ناـیب  ار  رییغت  هوحن  لکـش و  هاـگچیه 

یتـیفیک هب  اـهتیمک  لیدـبت  قیرط  زا  هعماـج  هک  تخاـس  نشور  تشادرب و  هدرپ  لاـقتنا  هوحن  زا  ناوتب  نآ  فشک  اـب  هدوـب و  رگید  هلحرم 
نارود زا  لاـقتنا  زین  یگدرب و  هلحرم  هب  هیلوا  نوـمک  هلحرم  زا  لاـقتنا  مسیـسکرام  ساـسا ، نـیا  رب  دـشخب . یم  ناـیاپ  داـضت  هـب  صاـخ ،

رد دـشوک  یم  دـناد و  یم  شهجو  بالقنا  تروص  هب  مه  نآ  اهتیفیک ، هب  اـهتیّمک  زا  لاـقتنا  لـیبق  زا  ار ، مسیلاـتیپاک  هلحرم  هب  مسیلادوئف 
دنزیخ اپ  هب  رتدوز  هچ  ره  هک  دروآ  دوجو  هب  ار  هیحور  نیا  دنتسه ، مسیلاتیپاک  رصع  عیانص  اهنیـشام و  خرچ  هدننادرگ  هک  ایراتلورپ  هقبط 

يربج و يرما  شهج  بالقنا و  عوقو  دیوگ : یم  رهاظ  رد  دنچ  ره  هنوگ ، نیدـب  دـنهد و  لاقتنا  رگید  هلحرم  هب  يا  هلحرم  زا  ار  هعماج  و 
یم شیپ  هب  ماگ  لوحت ، ندوب  يربج  هیرظن  فالخ  رب  ًالمع  اّما  درادن ، اهناسنا  تساوخ  رایتخا و  هب  یطابترا  تسا و  یتاقبط  هلصاف  لولعم 

تسین دنمنوناق  هک  یبالقنا  . 5 دهن .
ییوگخساپ  رداق  هاگ  چیه  مسیسکرام  هک  تسا  حرطم  یلاؤس  اج  نیا  رد 

هحفص  318 ------------------ 
اهتیفیک هب  اـهتیمک  زونه  لاـس ، تسیود  بیرق  تشذـگ  دوجو  اـب  ناـهج ، طاـقن  زا  يرایـسب  رد  ارچ  تسا : نیا  لاؤس  تسا ، هدوـبن  نآ  هب 

هک تسین  نآ  رب  هاوگ  توافت  نیا  اـیآ  تسا !؟ هداد  خر  یبـالقنا  نینچ  لاـس ، هد  لوط  رد  ًافرـص  طاـقن ، زا  یخرب  رد  یلو  هدـشن ، لیدـبت 
نازیم تسا  نکمم  اسب  هچ  تسین ؟ شهج  بالقنا و  ماجنارـس  ینوگرگد و  تکرح و  هیام  یتاقبط ، هلـصاف  یلخاد و  داضت  دوجو  فرص 

کی هب  زونه  اهتیمک  یطاقن  رد  ًالباقتم  و  دروخن ، ناکت  بآ  زا  بآ  یلو  دـسرب  هداد  خر  بالقنا  نآ  رد  هک  یطاقن  ربارب  دـص  هب  اـهتیمک 
یبالقنا دنناد ، یم  يراد  هیامرس  یبالقنا  ار  هسنارف  ریبک  بالقنا  اهتسیسکرام  .1 هنومن : دنچ  کنیا  دهد . خر  شهج  ناهگان  هدیسرن  مدص 
بالقنا دیدرگ . راد  هیامرـس  هقبط  یعطق  ییاهن و  يزوریپ  لادوئف و  هقبط  يدوبان  هیام  دناسر و  تموکح  تردـق و  هب  ار  اوژروب  هقبط  هک 

رجنم یتسیلایـسوس  بـالقنا  هـب  زگره  دراذـگ ، یم  نآ  رمع  زا  لاـس  زا 200  نوزف  هـک  نونکاــت  و  داد ، خر  لاـس 1789 رد  هسنارف  ریبـک 
هلحرم هب  ار  سیلگنا  هعماـج  هک  تسا  ياهلاس 1640 و 1688  رد  ناتـسلگنا  يراد  هیامرـس  ياهبالقنا  نآ  زا  رتدیدش  . 2 تسا . هدیدرگن 

رد هتسویپ  دیلوت  رازبا  و  درذگ ، یم  روبزم  بالقنا  زاغآ  زا  نرق  هس  ًابیرقت  نونکا  داد . نایاپ  یلادوئف  ماظن  هب  تخاس و  دراو  يراد  هیامرس 
هدادن خر  یشهج  بالقنا و  هدنام و  یقاب  دوخ  لاح  هب  دیلوت ) رازبا  رب  یصوصخ  تیکلام   ) يداصتقا طباور  فصولا  عم  تسا ، دشر  لاح 
رـصعو دمآرـس  مسیلاتیپاک  هرود  ناهگان  هک  دوب  هدرکن  زواجت  لاس  هدزاود  زا  يراد  هیامرـس  هرود  رمع  هیـسور ، رد  لاح  نیع  رد  تسا .
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رد  يراد  هیامرس  بالقنا  يرازت  هیسور  هعماج  رد  دنیوگ : یم  اهتسیسکرام  دیدرگ ! زاغآ  مسیلایسوس 
هحفص  319 ------------------ 

لاس هیـسور 12  رد  يراد  هیامرـس  نارود  نیاربانب  تسا . هداتفا  قافتا  لاس 1917  رد  یتسیلایسوس  بالقنا  هتـسویپ و  عوقو  هب  لاس 1905 
هسنارف رد  ارچ  سپ  تسا ، یئزج  ياهتیمک  عامتجا  هجیتن  اهبالقناو  اهشهج  نیا  رگا  هک ، دوش  یم  لاؤس  نونکا  تسا . هدیشکن  لوط  رتشیب 

ایآ تسا !؟ هدش  بالقنا  لاس  زا 12  سپ  رگید  هقطنم  رد  هکیلاح  رد  تسا ، هدادـن  خر  یبالقنا  نرق ، هس  اـی  ود  رورم  زا  سپ  ناتـسلگنا  و 
هدرکن دشر  دوب ، هدرک  دـشر  لاس  فرظ 12  يرازت  هیـسور  رد  دیلوت  يورین  هک  يرادـقم  هب  لاح ، هب  ات  نامز  نآ  زا  هسنارف  دـیلوت  يورین 

رب يرنهو و ... ینید  یـسایسو و  یقوقح  تاماظن  هعماج و  يانبورو  دـیلوت  طباور  روشک  نیا  رد  ارچ  سپ  تسا ، تبثم  خـساپرگا  تسا !؟
حیحص ریغ  تابساحم  نیا  مامت  هک  تسین  نآ  هاوگ  ینیع ، ياهفلخت  نیا  ایآ  دنراد ؟ یگتـسبمه  ماجـسنا و  مه  اب  تسا و  یقاب  دوخ  ياج 

اه هعماج  رد  بالقنا ، لصا  حالطصا  هبو  تسا ؟ هدوب  راک  ردنا  تسد  اهشهجو  اهبالقنا  نیا  رد  زین ، یتاقبط  هلـصاف  زا  ریغ  یلماوع  هدوب و 
هلحرم رد  هعماج  هک  دریگ  یم  ماجنا  ینامز  رگید ، هلحرم  هب  يا  هلحرم  زا  هعماج  لاقتنا  هک  تسا  دقتعم  مسیسکرام  . 3 تسین . دنمنوناق » »

، دراذگ دهاوخن  اپ  مسیلاتیپاک  هلحرم  هب  زگره  دسرن ، لامک  دح  هب  مسیلادوئف  رظن  زا  هعماج  هک  ینامز  ات  لثملا ، یف  دسرب ، لماکت  هب  لبق 
فالخ رب  یلو  دبای . یمن  لاقتنا  مسیلایسوس  يوس  هب  هدادن و  خر  نآ  رد  یشهج  دسرن ، لامک  ّدح  هب  يراد  هیامرـس  هلحرم  رد  ات  هکنانچ 

مان هب  يا  هرود  شیوخ  خیرات  رد  زگره  هک  تسا  هداد  خر  ییاهروشک  رد  یتسیلایسوس  شهج  یتسیسکرام و  بالقنا  مینیب  یم  اعدا  نیا 
مسیلاتیپاک 

هحفص  320 ------------------ 
ناتـسراجم و یقرـش و  ياپورا  ياهروشک  ًالثم  تسا . هدرک  یم  تموکح  اهنآ  رب  یلادوئف  ماظن  بـالقنا ، عوقوزا  شیپ  هکلب  دـنا ، هتـشادن 
، دیلوت يورین  دشر  هجرد  ندوب  نییاپ  هکیلاح  رد  دنا . هدش  لیدبت  یتسیلایسوس  هعماج  هبو  هداد  خر  یفیک  لوحت  نایاقآ : لوق  هب  ناتسهل ،
ناتـسلگنا و لباقم ، هطقن  رد  تسا . نشورو  حـضاو  ًالماک  يرما  اکیرمآ ، اپورا و  یتعنـص  ياـه  هعماـج  هب  تبـسن  اـهنآ  یگدـنام  بقع  و 

بالقنا زا  يربخو  دـننک  یم  یط  ار  يراد  هیامرـس  هرود  هک  تسا  يزارد  ياهلاس  اـهنآ  هباـشم  ياـهروشک  اـکیرمآ و  ناـملآ و  هسنارف و 
ماقم هب  یـسران  نینج  تروص  هب  يراد  هیامرـس  هرود  یطزا  شیپ  یقرـش  ياـپورا  ياـهروشک  هکیلاـح  رد  تسین ، اـهنآ  رد  یتسیلایـسوس 
شیپ تابـساحم و  زین ، نـیچ  بـالقنا  . 4 درک . تموکح  اهنآ  رب  یتسیلایـسوس  دـیلوت  یقرتم  یلاـع و  طـباور  دـندمآ و  لـئان  مسیلایـسوس 

عم تسا ، هدوب  لادوئف  همین  لاس 1948  رد  تسیسکرام ، ناسانش  هعماج  قیدصت  هب  روشک  نیا  اریز  تخاس . لطاب  ار  مسیـسکرام  ياهینیب 
لاـقتنا هک  تسا  یکاـح  اـهفلخت  نیا  تسا . هدـنامن  يراد  هیامرـس  هرود  ندیـسر  راـظتنا  رد  هتفریذـپ و  ار  یتسیلایـسوس  بـالقنا  فصولا 

رانک رد  دزاس و  یم  هدامآ  بالقنا  يارب  ار  هنیمز  ًافرـص  اهداضت  عون  نیا  هکلب  تسین ، یلخاد  داـضت  میقتـسم  راـثآ  زا  یبـالقنا  یـشهج و 
« سکرام  » راتفگ تحـص  نازیم  نایب ، نیا  زا  دشخب . ققحت  بالقنا  هب  هدش و  همیمـض  یلخاد  داضت  هب  هک  تسا  مزال  يرگید  لماوع  نآ ،
، دـیلوت ياـهورین  هیلک  هکنآ  زا  شیپ  یعاـمتجا  میژر  چـیه  : » دـیوگ یم  هک  اـجنآ  ددرگ ، یم  نشور  یبوخب  اـهمیژر  ینوـگرگد  هراـبرد 

رتیلاع  نیون و  دیلوت  طباورو  دور ، یمن  نایم  زا  دبای  لماکت 
هحفص  321 ------------------ 

ناوت یم  دراوم  نیا  هب  هجوت  اـب  ( 1 «.) دـنیآ یمن  نایم  هب  دوشن ، هتخپ  نهک  هعماج  دوخ  نطب  رد  اـهنآ  دوجو  طیارـش  هکنآ  زا  شیپ  زگره 
اکیرمآ و دننام  دیلوت  لیاسو  دشر  لماکت و  هک  اجنآ  وس  کی  زا  درادن . تلاصا  هیـضق  فرط  ود  زا  کی  چیه  رد  روبزم ، لصا  هک  تفگ 

يراد هیامرس  ای  هدیـسرن  ارف  يراد  هیامرـس  هرود  زونه  هک  اجنآ  رگید  يوس  زا  و  تسا ، هدادن  خر  یبالقنا  هدیـسر  یلاع  ّدح  هب  ناتـسلگنا 
! سکرام ییوگ  بیغ  تسا ! هتخاس  نوگرگد  ار  طباور  هداد و  خر  بالقنا  دینارذگ ، یم  ار  دوخ  تیلوفط  هرود 

ینیب شیپ  دـننک و  یم  ینیب  شیپ  ار  یلک  لئاسم  هتـشر  کـی  هاـگ  دنمـشوه  دارفا  تسا و  یناـسآ  راـک  ییوگ  یلک  تروص  هب  ییوگبیغ 
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هدراذگ و تایئزج  يور  تشگنا  هداهن ، رتارف  ار  ماگ  هکلب  هدرکن  افتکا  ییوگ  یلک  عون  نیا  هب  سکرام  یلو  دیآ . یمرد  تسرد  ناشیاه 
یم خر  رگید  ياهاج  زا  رتدوز  ناملآ  ًاصوصخ  هسنارف و  ناتـسلگنا و  ياهروشک  رد  یتسیلایـسوس  ياهبالقنا  هک  دوب  هدرک  مالعا  ًاحیرص 

اب ناتسلگنا  رد  يراد  هیامرس  دیلوت  يورین  ( 2  ) دهد یم  لیکشت  ار  مدرم  تیرثکا  ناتـسلگنا  رد  ایراتلورپ  نونکا  تفگ : یم  سلگنا  دهد .
( 3 .) تسا هدیسر  دوخ  تدش  جوا  هب  ناراد  هیامرس  ایراتلورپ و  نایم  یتاقبط  هزرابمو  هدمآرد ، داضت  لاح  هب  يراد  هیامرس  دیلوت  طباور 

------------------
ییاهسرد  . 3 هلئسم 6 . مسینومک ، لوصا   . 2 ص 269 . ج1 ، تابختنم ، سکرام ، زا : لقن  هب  ص 46  نیلاتسا ، کیتکلاید ، مسیلایرتام   . 1

یتسیلآ . هدیا  مسیلایسوس  زا  لقن  هب  ص 175 ، مسیسکرام ، هرابرد 
هحفص  322 ------------------ 

نیا ! تسین يربخ  اـهروشک  نیا  رد  يرگراـک  بـالقنا  زا  يرثا  زونه  درذـگ و  یم  ییوگبیغ  نیا  زا  مینو  نرق  کـی  دودـح  هنافـسأتم  اـما 
هتخادرپ ییوگبیغ  هب  هنالوجع  هدرک و  هیکت  یهاو  تالایخو  ینهذ  روما  هتـشر  کی  هب  دوخ  يرواد  رد  مسیـسکرام  هک  دناسر  یم  بلطم 

یط ار  يراد  هیامرـس  لحارم  نیرخآ  روشک  نیا  دهد و  یم  لیکـشت  ار  هعماج  تیرثکا  ناتـسلگنا  رگراک  هقبط  دیوگ : یم  سلگنا  تسا .
دش هچ  دیسرپ : سکرام  یمیمص  راکمه  زا  دیاب  نونکا  دنتـسه . کیدزن  رایـسب  یتسیلایـسوس  بالقنا  هب  ناملآو  هسنارف  هعماجو  دنک  یم 

، دنک یم  راک  هناخراک  رد  مارآ  لایخ  اب  یـسیلگنا  رگراکو  تسا  هدشن  لح  زونه  لاس ، دـص  زا  زواجتم  تشذـگ  دوجو  اب  داضت ، نیا  هک 
ماظن یخیرات ! شزیخ  کی  اـب  ناـهگان  درب ، یم  رـس  هب  یلادوئف  ماـظن  رد  یتسیلایـسوس  بـالقنا  زا  لـبق  لاـس  هک 12  هیـسور  روـشک  یلو 

رب نیرفآ  و  شنیب ، نیا  رب  نیرفآ  تفریذپ ؟ ار  مسیلایسوس  یلاعو  رترب !!! ماظنو  دیبوک  مهرد  ار  يراد  هیامرس  همین  هب  هتخیمآ  ( 1  ) یلادوئف
نابلط رظن  دیدجت  . 6 نیب ! عقاو  دید  نیا 

ییاپورا و ياـهروشک  نیرت  هتفرـشیپ  رد  عضو  تاـبث  و  یتعنـص ، رظن  زا  هدـنام  بقع  ياـهروشکزا  یکی  رد  یتسیـسکرام  بـالقنا  ققحت 
رهوج زا  اهتسیسکرام  زا  یهورگ  هک  دش  ببـس  دنیآ ، یم  باسح  هب  ناهج  ياهروشک  نیرت  هتفرـشیپ  رگراکو  راک  رظن  زا  هک  ییاکیرمآ 

اب  ار  یبتکم  دننک و  لودع  مسیسکرام  تقیقحو 
------------------

دندوب . ییاتسور  هیسور  تیعمج  % 85 يدالیم )  1917  ) لاس ربتکا  بالقنا  نامز  رد   . 1
هحفص  323 ------------------ 

میوش و یم  روآدای  ار  دروم  ود  اهنت  نانآ  ياهرظن  دیدجت  نایم  زا  ام  دنـشوکب . نآ  شرتسگ  رد  دـنرادب و  هضرع  ناهج  هب  هنیرید  هتـسوپ 
بالقنا دشاب و  يرگراک  بالقنا  دیاب  اج  همه  رد  بالقنا  هک  دوب  دقتعم  مسیـسکرام  . 1 مینک . یم  لوکوم  رگید  تقو  هب  ار  رگید  دراوم 
بالقنا بالقنا ، هیـسور  بالقنا  رد  یلو  دـشاب ، مسیلایـسوس  نالاد  دـناوت  یمن  تسا  يراد  هیامرـس  زا  شیپ  رـصع  هب  طوبرم  هک  یناقهد 

، داد یم  لیکشت  ار  هیسور  شکتمحز  تیعمج  هک 85 % ناقهد ، هقبط  اب  دنتسناوت  یم  طقف  دنتشادن ، يداینب  شقن  اهرتلورپ  دوب و  یناقهد 
دـش دهاوخ  زاغآ  یتسارب  یماگنه  هیـسور  بالقنا  یعقاو  شهج  تشون : نینچ  هیـسور  بالقنا  هرابرد  نینل  تهج  نیا  زا  دندرگ . ماگمه 

هلصاف رد  فئایورب ، الکین  یسور ، روهشم  فوسلیف  ار  تقیقح  نیا  دنک . افیا  لاعف  یبالقنا  شقن  کی  اهرتلورپ  اب  ماگمه  ناقهد  هدوت  هک 
هک دوش  یم  یهتنم  هجیتن  نیا  هب  سکرام  بتکم  ندـش  یـسور  دـیوگ : یم  و  تسا . هدـش  روآدای  نشور  روط  هب  یناـهج  گـنج  ود  نیب 

ياهروشک رد  دـهد ، خر  دـنمتردق  رتلورپ  هقبط  ياراد  یتعنـص  ياهروشک  رد  هکنآ  ياـج  هب  یتسیاـب  بـالقنا  سکراـم ،»  » هتفگ مغریلع 
هب ار  نآ  نونکا  نکیل  دـش ، یم  هدرمـش  یعاجترا  سکرام ، رظن  زا  ناقهد ، هقبط  دوش . ماـجنا  ییاتـسور  تیرثکا  اـب  یتعارز  هدـنام  بقع 

ناتسراجمو و ینامور  ناتسراغلب و  رد  هکلب  هسنارف ، ناتـسلگنا و  اکیرمآ و  رد  هن  یکارتشا  بالقنا  ات  دننک ، یم  لیدبت  یبالقنا  هقبط  کی 
هیلک هب  کیتکلاید  هناگراهچ  لوصا  . 2 دوش . یم  نوگوگد  یلکب  سکرام  بتکم  بیترت  نیدب  و  دریگ ،  تروص  دـنه  نیچ و  رد  دـیاش 
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ياهداضت  هک  تخومآ  اهتسیسکرام 
هحفص  324 ------------------ 

هب يا  هلحرم  زا  یـشهج  تروص  هب  مینیبب ، كرادـتار  یبالقنا  هکنآ  یب  هعماج  دوخ  يزور  هدوب و  راجفنا  هیام  هعماج  نورد  رد  يداصتقا 
و دیـشک ، نالطب  طخ  اه  هشیدـنا  نیا  مامت  رب  شیوخ ، یتسیـسکرام  رهاظ  دوجو  اـب  هیـسور ، بـالقنا  یلو  دوش . یم  بلقنم  رگید  هلحرم 

نینل دز ، یم  مد  خیرات  تکرح  رهظم  ناونع  هب  يرتلورپ  یناهگان  شهج  زا  سکرامرگا  داد . یـسکرام  ربج  هب  ار  دوخ  ياج  ینینل  رایتخا 
دروم ًادـیدش  يرگراک ، شبنج  رد  یتسیلایـسوس  روعـش  داجیا  يارب  ار  هتفای  نامزاس  يروف و  شـشوک  کـی  موزل  نیلاتـسا  يو  زا  سپ  و 

هب هکنآ  یب  دـناد ، یم  يرهق  یعیبـط و  دـص  رد  دـص  تکرح  کـی  ار  هعماـج  تکرح  هک  سکراـم ;  ربـج  دـنا . هداد  رارق  دـیکأتو  هجوت 
بالقنا نوگانوگ ، لاکشا  هب  یتسیـسکرام  تاغیلبت  و  دش ، یـسایس  تامادقا  هب  لدبم  دشاب ـ  يزاین  بالقنا  شبنج و  هب  نارگراک  توعد 

گنر دوب ، يداصتقا  ًاتمدـقم  زین  نآ  هفـسلف  هتـشاد و  يداصتقا  هبنج  ًاساسا  هک  یبتکم  ماجنارـس  تخاس . لدـبم  يرایتخا  مایق  هب  ار  يربج 
ود هب  ار  اهتـسیسکرام  هجیتن  رد  دمآ و  رد  هدید  كرادت  یجراخ و  لماوع  هلخادـم  تروص  هب  یگمه  اهبالقنا  تفرگ و  دوخ  هب  یـسایس 

« فطعنم ریغ  بصعتم و   » و تشاد ، رارق  نیلاتـسا  اهنآ  زا  سپ  نینل و  اهنآ  سأر  رد  هک  بتکم » هدننک  لیدعت  بلط و  رظن  دـیدجت   » هورگ
. دنامن یقاب  يا  هتـسوپ  زج  نآ  زا  دـیدرگ و  نوگرگد  خـسم و  یلکب  مسیـسکرام  ًالمعو  درک  میـسقت  دوب  یکـستورت »  » اهنآ سأر  رد  هک 

کیت کلاید  مراهچ  لصا  زا  ثحب  نایاپ 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 
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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 

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 
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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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