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ناگرزب هاگن  رد  باجح 

باتک تاصخشم 

. ، ص 6 ریت 1374 :)  13 . ، ) ص 6 ریت 1374 :)  12  ) تاعالطا هلاقم :  اشنم  تاعالطا  / ناگرزب هاگن  رد  باـجح  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و 
ریت  21 . ، ) ص 6 ریت 1374 :)  20 . ، ) ص 6 ریت 1374 :)  19 . ، ) ص 6 ریت 1374 :)  18 . ، ) ص 6 ریت 1374 :)  17 . ، ) ص 6 ریت 1374 :)  14)
ریت  31 . ، ، ) ص 6 ریت 1374 :)  27 . ، ) ص 6 ریت 1374 :)  26 . ، ) ص 6 ریت 1374 :)  25 . ، ) ص 6 ریت 1374 :)  24 . ، ) ص 6 (: 1374

زامن رگفیصوت :  جح  رگفیصوت :  مالسا  خیرات  رگفیصوت :  البرک  هعقاو  رگفیصوت :  مالسا  رگفیـصوت :  لدع  رگفیـصوت :  ص 6 . (: 1374
 : رگفیصوت بالقنا  ياههاگداد  رگفیـصوت :  یمالـسا  هعماج  رگفیـصوت :  يدازآ  رگفیـصوت :  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رگفیـصوت : 

ناناوج رگفیصوت :  نایوجشناد  رگفیصوت :  تیناحور  رگفیصوت :  باجح  رگفیصوت :  نانز  رگفیصوت :  ناریا  یمالسا  بالقنا 

یسایس یباجحدب  باجح و 

، یمالسا بالقنا  یلاعتم  فادها  دربشیپ  رد  نانز  یعامتجا  یناسنا  شقن  ورین و  هب  هجوت  اب  یمالـسا ، تضهن  يربهر  ریـس  رد  ینیمخ  ماما 
لوا شقن  هعماج  يزاس  تمالس  رد  دشاب ، رادروخرب  یمالـسا  يرکف  هینب  زا  هچنانچ  ادرف ، لسن  هدننک  تیبرت  ماقم  رد  نز  هک  هتکن  نیا  رب 
رارق رظن  دروم  اجنآ  ات  ناملـسم  نز  یگدـنز  طیحم  تیوه و  هب  هجوت  اب  ار  رما  نیا  دنتـشاد . هجوت  دـیکات و  هراومه  درک ، دـهاوخ  افیا  ار 

يانعم تقیقح و  رب  س )  ) ماما ترـضح  تسا . هدرک  نییبت  نز  یعامتجا  يرکف و  ماقم  یهد  لکـش  رد  ار  باجح  یعقاو  رایعم  هک  تشاد 
بالقنا یهدـنامزاس  تکرح و  جوا  ياـهلاس  هک  ياـهلاس 1357 ، هدزنارحب  هتفـشآ و  نارود  رد  یتح  دنتـشاد و  دـیکات  باـجح  يدوجو 

، دوب بـالقنا  ياـهنامرآ  زا  فیرعت  رکفت و  رد  یلوـصا  تدـحو  داـجیا  قـیرط و  نییعت  هناتـسآ  رد  تضهن  تفر و  یم  رامـش  هب  یمالـسا 
باجح دودح  يریگ و  راک  هب  رد  خیرات 17/7/1357 -  رد  سیراپ -  رد  یناریا  نایوجشناد  عمج  رد  هک  یلاوئس  خساپ  رد  ماما  ترـضح 
طیحم نیا  رد  هک  ار  اهرهاوخ  نیا  باجح ، هلئسم  نیا  هسلج : رد  رضاح  ياهمناخ  زا  یکی  س : دنا : هدومرف  خساپ  نینچ  تسا  هدش  حرطم 

هک روطنیمه  هب  ماما : هن ؟ ای  تسه  تسرد  لکش  نیا  هب  باجح  نیا  هک  دننیبب  دنهاوخ  یم  اعقاو  ینعی  هدرک ، تحاران  رادقم  کی  دنتـسه 
هک دیهدب  صیخشت  ناتدوخ  دیاب  امش  درادن . یعنام  دشابن  نآ  رب  يا  هدسفم  کی  رگا  درادن ، عنام  نیا  ماما : هلب  مناخ : دیتسه ؟ امـش  الاح 

، دوشب رگا  اهزیچ . نیا  زا  دوش ، یم  امـش  هب  یمارتحا  فالخ  هک  دـینک  ضرف  ـالثم  دراد ، يا  هدـسفم  ـالثم  دـیورب ، هک  بیترت  نیا  هب  اـیآ 
ناریا رد  مناخ : تسا . نیمه  تسین ، نیا  زا  رتشیب  مالـسا  باجح  دوش ، یمن  رگا  اما  دـییوگب . دـیناوت  یمن  مه  ناـتدوخ  رگید  ار  وا  بوخ 
اجنیا ار  ناریا  باجح  هکنیا  هن  الاو  دـشاب ، دـسافم  رتشیب  هک  تسا  نکمم  اجنآ  دـنک . یم  قرف  شعـضو  اجنیا  اب  الاح  ناریا  ماما : مه ؟ . ..

هب تسه . راک  رد  یهاگ  یجراخ  تاهج  کی  نکل  درادن . اجنآ  اجنیا و  مالـسا  تساهرادقم . نیمه  مالـسا ، باجح  ناریا ، باجح  دراد .
دـشابن رگا  اما  دوشب . يریگولج  دیاب  تقو  نآ  هتبلا  دشاب ، ییاهزیچ  کی  دوشب ، یقالخا  فالتخا  کی  دشاب ، يا  هدـسفم  کی  هک  يروط 

يژولوئدـیا کی  نایب  شـشوپ ، هک  تسا  رواب  نیا  رد  و  درادـن . عنام  رداچ  یب  هن ، دـشاب ، یگداس  اب  نیریاس  لثم  دـشاب و  هداـس  روطنیا و 
هـضرع زا  نز  رکفت  هک  هاگنآ  ینعی  دـنک ; یم  نیعم  یلاعتم  ناـمرآ  ندروآ  تسد  هب  رد  ار  هعماـج  زا  یمین  ینیرفآ  شقن  ياـنعم  تسا و 

زا بلاق  نیا  تسا و  هدـش  تیادـه  دوخ  یگدـنزاس  شقن  نییعت  تمـس  هب  انیقی  دریذـپ ، یم  يرود  هدـسفم  داجیا  يانبم  رب  دوخ  يدوجو 
نز يارب  لحار  ماما  هنارگنـشور  ياهتیاده  يربهر و  اب  یمالـسا  بالقنا  يریذپ  لکـش  رد  ار  رکفت  نیا  هک  تسا  ییانعم  رازبا و  باجح ،

باجح فیرعت  رب  تسا  یشرگن  یمالسا و  هعماج  رد  باجح  دودح  نوماریپ  تسا  یثحبم  دیآ  یم  یپ  رد  هچنآ  تخاس . نشور  ناملسم 
تنس "و  " هلوقم ود  رد  هک  تسا  یکیژولوئدیا  دامن  نیرتراکشآ  تسا ، جیار  احالطصا  هک  هنوگ  نآ  باجح ، اتـسار . نیمه  رد  یـسایس 

راتفر زا  یشخب  ناونع  هب  ار  باجح  درف  هک  رگا  تسا ، کیژولوئدیا  دامن  نیرتراکشآ  تسا . رادروخرب  هژیو  یمیهافم  زا  زین  تسایـس " "
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ینهذ تابـستکم  دـنیآرف  رد  يا ، هناـملاع  باـختنا  چـیه  یب  درف  هک  رگا  تسا ، یتنـس  راـتفر  زا  يا  هنوگ  درگنب . یعاـمتجا  هدـش  لرتـنک 
رگا تسا ، یسایس  رهاظت  نیرتحیرـص  و  ددرگ . اریذپ  دوخ  موق  رد  یموب  جیار  تداع  کی  ناونع  هب  ار  باجح  فارطا ، يایند  زا  شیوخ 

هـشیر هب  يزیرگ  رد  دـیوج . ددـم  یبتکم  يرکف و  شیارگ  دامن  نیرتراکـشآ  ناونع  هب  باجح  زا  شیـسایس  تازراـبم  ریـسم  رد  درف  هک 
حرط شـشوپ ، هب  ناسنا  يرطف  شیارگ  رادـم  رئاد  رد  رت و  هدرتسگ  يا  هصرع  رد  دـناوت  یم  مالـسا  رد  باجح  هضیرف  باجح ، یخیراـت 

یناـمز رد  ار  نآ  یخیراـت  ادـبم  ناوت  یم  شـشوپ -  قلطم  موـهفم  هب  باـجح -  ندوـب  يرطف  هیـضرف  دـییات  رد  تروـص ، نیا  رد  ددرگ .
تـسد شـشوپ  ترورـض  یهاگآدوخ  هب  يویند ، یتاـیح  زاـغآ  تعیبط و  ملاـع  هب  طوبه  لـحارم  نیلوا  رد  اوح  مدآ و  هک  درک  وجتـسج 
دندرک لواــنت  تـخرد  نآ  زا  نوـچ  : " تـشاد . .. ینازرا  مدآ  نادــنزرف  رب  ار  نوگاــنوگ  ياهــششوپ  دــنوادخ  سپ  نآ  زا  دــندیزای و 
تروع رتس  هک  یـسابل  ام  مدآ  نادنزرف  يا  دنناشوپب . .. ار  دوخ  تشهب  ناتخرد  گرب  زا  هک  دندش  نآ  رب  دـیدرگ و  راکـشآ  ناشیاهیتشز 

هروس زا  هیآ 22 و 26  تسامش " . هماج  نیرتوکین  نیا  هک  اوقت  سابل  داب  امش  رب  میداتسرف و  امـش  يارب  مرن  ابیز و  ياه  هماج  دنک و  امش 
نییعت هب  ینامـسآ  نایدا  هجوت  شـشوپ و  هب  ناسنا  شیارگ  زا  یقطنم  یلیلحت  ناوت  یم  یتحار  هب  هک  تسا  يروئت  نیمه  يانبم  رب  فارعا 

اب نادرم  رد  نآ  طـلخ  رـشب و  يرطف  داـهن  رد  هناسانــشابیز  تـالیامت  نآ ، رب  هوـالع  دروآ . تـسد  هـب  نآ ، يارب  صخــشم  يا  هدودـحم 
دوب نیا  دنز . مه  رب  نانز ، يارب  صخـشم  یتینما  داجیا  نودب  ار  درم  نز و  نایم  یعامتجا  طباور  هنزاوم  تسناوت  یم  يزیرغ ، ياهـشیارگ 
یم هدنسب  دح  نیمه  ات  باجح ، یخیرات  یبای  هشیر  ماقم  رد  دنتشاد . لوذبم  نانز  ششوپ  هب  ار  يرتشیب  هجوت  عیرـشت ، ماقم  رد  نایدا  هک 

هنکما هنمزا و  هب  زین  ار  باجح  گنر  لکـش و  دـیق  تسا و  نآ  هدـننکدودحم  اهنت  هکلب  تسین ، باجح  رکتبم  مالـسا  نیبم  نید  هک  مینک 
نایناب و دوخ  موب ، زرم و  ره  ياـیفارغج  تنـس و  فرع و  تسا و  ناـکم  ناـمز و  رد  يراـج  يراـس و  ینیئآ  مالـسا  هک  تسا ، هدراذـگاو 
ار ود  ره  سارلا  طقسم  مینیـشنب ، یـسایس  یباجحدب  یـسایس و  باجح  دقن  لقن و  هب  مییآرد و  هب  هک  تایلک  زا  دنناولا . لکـشا و  نایلوتم 

فادها ضارغا و  اب  دیدرگ و  ءارآ  هکرعم  دـش و  زور  هلئـسم  سناسنر  زاغآ  رد  نز  یتقو  هکنآ  حیـضوت  تفای . میهاوخ  یبالقنا  ناریا  رد 
تفن ياـههاچ  هتفیـش  ناـهج  رابکتـسا  باـطقا  وـس  رگید  زا  درک و  راوتـسا  مسیناـموا  شنیب  رب  ار  دوـخ  شنم  تـخیمآ و  مـهرد  یـسایس 
رودص رب  ار  هراچ  اهنت  یبهذم ، رهاظت  دامن  نیرتراکشآ  زین  ار  نانز  باجح  دنتفای و  دوخ  عنام  اهنت  ار  مالسا  دندش و  یمالسا  ياهروشک 

ظفح رب  زونه  هک  دوب  ناملـسم  نز  راکـشآ  باجح  اهنت  ناـهنپ ، هکرعم  نیا  رد  دـندید و  یبرغ  نز  یتسیناـموا  تیـصخش  یفرـصم  هوجو 
همه زا  شیب  ریازجلا  رد  دمآرد و  هضرع  هب  زین  ضحم  یسایس " باجح   " هک دوب  اجنیا  زا  تشاد و  راعشا  شروشک  کیژولوئدیا  تیثیح 

مهرد یبهذم  باجح  اب  ناریا  رد  هاگنآ  دش و  ناملسم  نویبالقنا  نایم  رد  رابکتـسا  هیلع  هزرابم  رثوم  ياهکیتکات  سپ  نآ  زا  درک و  اغوغ 
هاگـشناد و زا  هک  دوب  لیـصا  یـسایس  باجح  نیمه  و  دش ، لدـبم  مزر  مرف  هب  توغاط  اب  دربن  هصرع  رد  تفای و  ینید  یتلاصا  تخیمآ و 

دش  " یناهج يزنودنا و" . .. نیطسلف و  نانبل و  هیکرت و  رـصم و  رد  راشتنا  اب  تساخرب و  ناریا  رازاب  هچوک و  دجـسم و  هسردم و  هزوح و 
نیدامن لوصا  زا  یکی  ناونع  هب  لیـصا  یـسایس  باجح  رگا  اما  تسا . هدناشک  رـشب  قوقح  همکحم  هب  ار  برغ  يدازآ  دـهم  زین  کنیا  و 

یباجحدـب ندـش  نایامن  دـهاش  یـسایس ، باجح  سارلا  طقـسم  رد  فسالا  عم  دیـسر ، تیبثت  هب  مالـسا  یناهج  بالقنا  هصرع  رد  هزرابم 
هب ناریا  یمالـسا  هعماج  رد  ار  یجیردـت  روهظ  یبهذـمدض ، رهاـظت  داـمن  نیرتراکـشآ  ناونع  هب  یـسایس  یباجحدـب  میتسه . زین  یـسایس 

هعماج رد  مالسا  نانمشد  یگنهرف  ياه  هئطوت  دنیآرف  رد  هک  تسا  جیار  یباجحدب  زا  يا  هنوگ  یسایس  یباجحدب  تسا . هتشاذگ  شیامن 
تیمکاح زا  یهاوخاوه  دامن  نیرتراکشآ  ناونع  هب  یسایس  باجح  رگا  نیاربانب  دنک . یم  افیا  ار  یسایس  باجح  اب  داضتم  یشقن  یمالسا 
یعامتجا ياهدامن  اب  هزرابم  تهج  رد  یعنصت  يدرگش  زین  یـسایس  یباجحدب  تسا ، هدش  تیبثت  یبرغ  للم  ناملـسم و  عماوج  رد  مالـسا 

راعـشا یبهذـمدض  ياهدامن  شرتسگ  رد  یعنـصت  درگـش  نیمه  ایآ  اما  دراد ; راعـشا  یبهذـمدض  ياهدامن  شرتسگ  رب  هک  تسا  مالـسا 
هب تسد  ینوگانوگ  لماوع  دسر  یم  رظن  هب  تسا ؟ رادروخرب  یعنصت  يدشر  زا  زین  دوخ  شرتسگ  رد  یعنصت  درگش  نیمه  ایآ  اما  دراد ;

توافت هک  تسا  يرورـض  نآ ، رب  مدـقم  اما  دـنک ; یط  ار  یعیبط  يدـشر  يدـعاصت ، روط  هب  یـسایس  یباجحدـب  اـت  دـنا  هداد  مه  تسد 
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جیار یباجحدب  دشاب ، رادروخرب  هماع  ناهذا  رد  راجنه  یهاگیاج  زا  باجح  هچنانچ  - 1 دوش : رکذ  جیار  یباجحدب  اب  یسایس  یباجحدب 
-2 تسا . ماظن  اب  یسایس  تفلاخم  تهج  رد  هنادماع  یلمع  یـسایس  یباجحدب  اما  تسناد . یعامتجا  ياهیراجنهان  رامـش  رد  ناوت  یم  ار 
، جیار یباجحدب  - 3 تسا . هتفای  ماظن  نودم و  يرکفت  رب  یکتم  یـسایس  یباجحدب  اما  درادن ; ینودم  يرکف  هاگتـساخ  جـیار  یباجحدـب 

دـصق هن  دراد و  یعاـمتجا  تینما  رد  لـالتخا  دـصق  هن  باجحدـب  نیارباـنب  دراد . یگنهرف  یگتخاـبدوخ  اـی  یگنهرف و  فعـض  رد  هـشیر 
یب دصق  هب  هک  یمالـسا  بالقنا  نافلاخم  يوس  زا  تسا  يدـنفرت  یـسایس  یباجحدـب  اما  بالقنا ; مالـسا و  قالخا  ياهـشزرا  اب  تفلاخم 

. تسا ماظن  یعامتجا  یگنهرف و  ياهتسایس  هب  ییانتعا  یب  نآ  زا  فده  دریذپ و  یم  تروص  بالقنا  زا  هتساخرب  ياهـشزرا  ندرک  شزرا 
ياههاگتـساخ اب  بسانتم  تخاس و  زیامتم  مه  زا  ار  نآ  یـسایس  یگنهرف و  لکـشم  دیاب  یباجحدب ، هدیدپ  اب  دروخرب  رد  تروص  ره  رد 

ثعاب یگنهرف ) یباجحدـب  اب  ولو   ) یباجحدـب اب  زیمآرهق  هنامـصخ و  دروخرب  تخادرپ . هدـش  يزیر  همانرب  هدیجنـس و  يدروخرب  هب  نآ ،
مدع زا  یشان  هک  نالوئسم  ياهیزی  همانرب ر  هب  مدرم  تیامح  دامتعا و  مدع  نآ  زا  رتالاب  تسا ; یـسایس  یباجحدب  يوس  هب  نانآ  شیارگ 

رت هدرتسگ  یحطس  رد  اما  تسا . یسایس  یباجحدب  رتشیب  هچ  ره  شرتسگ  ثعاب  تسا ، یباجحدب  اب  هزرابم  لابق  رد  نانآ  صخشم  عضوم 
برغ و یگنهرف  مجاهت  رد  هشیر  نآ  زا  ییالاب  دصرد  رگا  هک  تسا  اهییاضران  هب  هناضرتعم  میقتسمریغ و  یخـساپ  یـسایس " یباجحدب  "

یباجح یگدرتسگ  تسا . نآ  يدـج  حطـس  رد  ناـناوج ، هلئـسم  هب  ییاـنتعا  یب  زین  نآ  زا  يدـصرد  دـشاب ، هتـشاد  هدرپ  تشپ  ياهدـنفرت 
تمـس هب  ار  ناـناوج  شیارگ  نآ  دـنیآرف  هک  تسا  يا  هدرتـسگ  ياـهفیط  زا  یکی  تقیقح  رد  ناـناوج ، حطـس  هـب  نآ  خوـسر  یـسایس و 

نآ زا  رامعتسا  اب  هزرابم  رد  هک  ار  ناناملسم  نانز  یمیدق  کیتکات  نامه  تقیقح  رد  یسایس  یباجحدب  دیـشخب . دهاوخ  ناماس  مسیلاربیل 
مالسا لباقم  يا  ههبج  رد  راب  نیا  اما  تسا ، هتفرگ  ماو  هب  دنتسج  یم  تناعتسا 

نیما هدهتجم  مناخ  حیاصن 

هک هدوب  نیا  مالـسا  نانز  عون  لومعم  هدوبن و  نانز  باجح  رد  وگتفگ  ریخا  نامز  نیا  ات  مالـسا  ردص  زا  دوش  یم  مولعم  نئارق  زا  هچنانچ 
هرود نیا  رد  دنتـسناد . یم  راک  هنگ  قساف و  ارنآ  كرات  دنناشوپب و  ار  دوخ  هدومن و  زارتحا  نامرحمان  زا  هک  دنتـسناد  یم  فّظوم  ار  دوخ 

، دنهد رارق  درم  فیدر  تیلاعف ،  راک و  رد  ار  نز  دنهد و  تاجن  رداچ  باجح و  دیق  زا  ار  نز  دنتساوخ  رشب  ناهاوخیدازآ  زا  یضعب  ریخا 
قالخا داسف  یتّفع و  یب  ردقنآ  هرود  نیا  رد  مینیب  یم  هچنانچ  دندیرد و  ار  نانز  باجح  تیّرُح  يزوسلد و  يدازآ و  مسا  هب  هک  دوب  نیا 

مرادن دوخ  فنص  مه  اب  ینمشد  مشاب و  یم  نز  فنص  زا  زیچان  هدنراگن  نیا  دیناد  یم  نارهاوخ  يا  هدومن ....  ادیپ  عویـش  هعماج  نیب  رد 
رهاظ رد  هچ  رگا  باجح  فشک  متسه و  امش  يدازآ  شیاسآ و  یتخبشوخ و  تداعس و  بلاط  مناد و  یم  اهدرم  زا  رتهب  ار  نز  تیعبط  و 

باـجح رداـچ و  نودـب  رگا  هتبلا  دـیآ و  یم  شوخ  رایـسب  تسا  يرگ  هولج  ییاـمندوخ و  هب  لـیام  هک  تسا  نز  تیعبط  اـب  قفاوم  نوـچ 
؟  تسیچ رد  وت  يایند  نید و  حالـص  نیبب  نکل  تسا .  رت  تحار  یلیخ  دشابن ، باجح  هب  دـّیقم  دـنک و  رذـگ  اهنابایخ  رباعم و  رد  هندازآ 

هناخ ندوب و  باجح  اب  دـننک  یم  لایخ  ناگزیـشود  اهمناخ و  یـضعب  دـیاش  و  دراد . تمحز  هتبلا  فیلکت  تسا و  فیلکت  باـجح  مکح 
رظن رد  ابیز  تروص  هب  ار  تارکنم  هک  تسا  یتسرپ  توهش  تسا ،  هابتـشا  رکف  نیا  نکل  دوش . یم  اهنآ  صقن  فعـض و  بابـسا  نتـسشن 

تیعضو نیا  ایآ  دیهد ، فاصنا  دیرگنب و  ار  هزورما  ّتیعضو  دوخ  لقع  هچیرد  زا  دیزادنایب و  راک  هب  ار  دوخ  رکف  يردق  دهد ، یم  هولج 
ادـخ تسا ،  نوگاـنوگ  ياـهاوه  ماـجنا  يدرگلو و  يرگ ،  هزره  بلاـط  رـشب  سفن  هّتبلا  دراد ؟ تبـسانم  يوقت  ناـمیا و  يراد و  نید  اـب 

مگ نیا  هک  دـنرامگ  تّمه  هک  میئامن  یم  اضاقت  دنمالـسا  تناید  هب  دـنب  ياپ  هک  نیملـسم  مومع  زا  تسا ....  یتسرپ  سفن  زا  ریغ  یتسرپ 
هدوـمن ادـیپ  عویـش  هتفرگ و  ار  یمالـسا  کـلامم  رـساترس  هک  یتـفع  یب  يرگیـشحو و  نیا  زا  يا  هزادـنا  دـیاش  هـک  دـنرآ  زاـب  ار  هتـشگ 

رظن هب  اهدرم  دیوش  یم  دنمتفارـش  دیئآ  نوریب  لزنم  زا  باجح  نودب  دُم و  کیـش و  امـش  رگا  دینکن  نامگ  نارهاوخ :  دوش ... يریگولج 
هاگن اهنآ  هاگن  تسا و  یناوهـش  ياوق  لصا  يور  اهنیا  دننک . یم  باطخ  مناخ  ار  امـش  هکیناسک  نامه  دـننک ، یم  هاگن  امـش  هب  سیدـقت 
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یم مارتحا  دهد و  یم  تسد  امـش  هب  دـنک و  یم  لابقتـسا  ار  امـش  شاّشب  تروص  اب  هک  نامه  تلیـضف !  لصا  يور  هن  تسا  زیمآ  توهش 
وت رهاوخ : دریگ . یمن  يرـسمه  هب  ار  امـش  لاثما  تقو  چیه  دشاب ، تریغ  اب  يردق  رگا  دناد و  یم  تّفع  یب  مناخ  ار  امـش  لد  رد  دراذـگ 

تفع یب  ياهدرم  یضعب  كاپان  ياهمشچ  ریت  فده  ار  دوخ  تسا  مرتحم  للم  مامت  رد  بهذم  تاسّدقم  يا و  هداز  ناملـسم  ناملـسم و 
 . هدم رارق 

باجح دروم  رد  یتئارق  مالسالا  ۀجح  زا  ینخس 

هداس ار  تارهاوج  الط و  دینک ، یم  دلج  ار  یتمیق  باتک  دیزادنا ، یم  هچراپ  نویزیولت  يور  دـیچیپ ، یم  وداک  رد  ار  بوغرم  سنج  امش 
یم دیدهت  ارنآ  تارطخ  تسا و  فیرظ  هک  مشچ  يارب  دنوادخ  تسا .  شزرا  هناشن  باجحو  دلج  نیا  ربانب  دـیهد . یمن  رارق  سرتسد  رد 

ییاهروشک رد  ددرگ . یم  تسا  نانآ  تسد  هب  هعماج  دـیلوت  هدـمع  شخب  هک  نادرم  رکف  زکرمت  ثعاب  باجح  هداد  رارق  باـجح  دـنک ،
يریگولج لالج ،  تمارک و  ایح ، ظفح  رطاخ  هب  مالـسا  دـنک . یم  اغوغ  قالط  رامآ  هتـسسگ و  مه  زا  هداوناخ  ماظن  تسا  باجح  یب  هک 

نیرتـگرزب تسین ،  دـیلوت  عناـم  باـجح  هک  تسناد  دـیاب  هدوـمرف .  بجاو  ار  باـجح  هداوناـخ  ماـظن  نتـسسگ  يزابـسوه و  ّتتـشت و  زا 
دنمـشناد رازه  اهدص  تسین  لیـصحت  عنام  باجح  تسا .  باجح  اب  نانز  تسد  هب  شدیلوت  هک  تسا  یلاق  تفن ،  زا  دعب  ناریا  تارداص 
باجحاب ار  ناریا  یمالـسا  بالقنا  اـیند  تسا .  ناریا  یمالـسا  يروهمج  مرآ  باـجح  تساّـعدا  نیا  دـهاش  ناریا  یمالـسا  روشک  رد  نز 

رـس رب  یمالـسا  شـشوپ  اب  ار  ناملـسم  رتخد  دنچ  هک  دنراد  ساره  ردـقنآ  بالقنا  شزرارپ  هناشن  نیا  زا  اهتردـقربا  دسانـش و  یم  ناوناب 
. دننک یمن  لمحت  سرد 

فلتخم ياهروشک  نادنمشناد  هاگدید  زا  باجح 

دروم ینامز  اـت  نز  برغ ، هاگدـید  رد  : " دـیوگیم هاگـشناد  داتـسا  ققحم و  رگـشهوژپ ، شخب ،» اون   » رتکد اـنبا ، يرازگربخ  شرازگ  هب 
نوریب هعماج  تالماعت  هخرچ  زا  تروص ، نیا  ریغ  رد  دـشاب ؛ نیرفآشقن  يرادهیامرـس  ماظن  ياههتـساوخ  بوچراچ  رد  هک  تسا  مارتحا 

نیا عاجترا   Regress مان هب  دوخ  باتک  رد  ییاـکیرمآ  هدنـسیون  ناـنز  زا  یکی  دـهدیم . تسد  زا  هعماـج  رد  ار  دوخ  راـبتعا  هدـش و 
نیع رد  و  هدوبن ، دازآ  زورما  لثم  هاگچیه  اکیرمآ  هعماج  هک  منکیم  مالعا  تسینیمف  کی  ناونع  هب  نم  : " دـیوگیم هتفریذـپ و  ار  بلطم 

حیحـص رّکفت  هشیدنا و  وا  هب  يدازآ  هک  تسا  ینعم  نادب  نیا  تسا . هدیدیمن  تخبنوگن  دح  نیا  ات  زورما  لثم  ار  دوخ  تقو  چـیه  لاح 
ردام لثم  ییاهرایعم  یگدـنز ، هصرع  هب  باجح  ندـش  دراو  اب  اما  : " دـیازفایم دوخ  باتک  زا  يرگید  ياـج  رد  يو  تسا ". هتخوماـین  ار 
لیکو ( Ute Sashovsky « ) یکـسووشاس توی   » روسفورپ مناـخ  میدرک ". كرد  ار  فاـفع  هداوناـخ و  موهفم  یتح  مارتحا و  ندوب ،
نیناوق هن  مینک ، تاعارم  ار  تلاـیا  نآ  هب  طوبرم  نیناوق  دـیاب  مینکیم ، یگدـنز  هک  یتلاـیا  ره  رد  اـم  : " دـیوگیم ناـملآ  رد  يرـسگداد 

رگید ياهتلایا  نانکاس  قوقح  ندرک  عیاض  هجو  چـیه  هب  تلایانآ ، یلاها  طسوت  تلایا  کی  نوناـق  تیاـعر  هجیتن ، رد  ار . رگید  ياـهتلایا 
ینعم هب  وا  راک  نیا  دـشابیم و  نید  نآ  تاروتـسد  نیناوق و  تیاعر  هب  مزلم  تسا  نید  کی  هب  دـقتعم  هک  یـسک  بیترت  نیمه  هب  تسین .

ضیعبت راـک ، نیا  دوشیم ، بیوصت  باـجح  تیعونمم  نوناـق  ییاـج  رد  مینیبیم  رگا  و  تسین . ناـیدا  ریاـس  ناوریپ  قوقح  ندرک  عیاـض 
يور زا  هک  یـسک  مرادنپیم  نم  : " دـیوگیم يرگید  ياج  رد  يو  تسا ". رگید  نایدا  ناوریپ  عفن  هب  نید  کی  ناوریپ  قوقح  هب  تبـسن 
نوناق : " دـنکیم دـیکات  یناملآ  لیکو  نیا  تسا ". هدرکن  زواجت  نارگید  قوقح  هب  هجو  چـیه  هب  دراد  رـس  رب  يرـسور  دوخ  ینید  داقتعا 

زا یکی  باجح  لباقم ، رد  دـیآیم و  باسح  هب  ینکـشنوناق  یتلادـعیب و  نیرتگرزب  نسه ، یتلایا  نوناـق  تبـسن  هب  باـجح ، تیعونمم 
تیمـسر هب  نوناق  طسوت  يزاـبسنجمه  لـثم  یتشز  لـمع  هک  ياهعماـج  رد  ارچ  تسا . هعماـج  یـشاپورف  داـسف و  ربارب  رد  مکحم  عناوم 

زا يدوراگ ،» هژورن  روسفورپ  !؟ دشابیم " عونمم  ناناملـسم  يارب  ینید  تاروتـسد  تاشرافـس و  نیرتيداع  تیاعر  تسا ، هدـش  هتخانش 
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مالسا دض  رب  مسینویهص  اکیرمآ و  مومسم  تاغیلبت  هجیتن  يوسنارف  ناناملـسم  يارب  باجح  تیعونمم  هک  تسا  دقتعم  يوسنارف  نارکفتم 
میژر اکیرمآ و  هدش و  لیدبت  ناهج  رد  مالسا  ندومن  فیعـضت  يارب  ياهلیـسو  هب  مسیرورت  دض  رب  گنج  زورما ، : " دیوگیم يو  تسا .

ریغ یمادـقا  ار  هسنارف  رد  باـجح  تیعونمم  يدوراـگ  دـنهد . هولج  نشخ  رایـسب  ناـیناهج  هب  ار  مالـسا  هرهچ  دـنراد  یعـس  یتسینویهص 
ود ره  ( Lili  ) یلیل و  ( Alma  ) املآ دـیآیم ". باسح  هب  یـشزرا  يداینب و  لوصا  زا  یکی  باجح  : " دـیوگیم هدرمـش و  کیتارکومد 
رب هک  رهاوخ  ود  نیا  دناهدش . جارخا  هسردم  زا  دوخ  باجح  ظفح  لیلد  هب  دناهدروآ و  مالسا  تسا ، يدوهی  کی  هک  يول »  » لیکو رتخد 

رهاوخ ود  نیا  يدوهی  ردـپ  دـنرادرب . ناـشباجح  زا  تسد  دنتـسین  رـضاح  یتـمیق  چـیه  هب  دـنیوگیم  دـنراد  رارـصا  دوخ  باـجح  ظـفح 
: دـیوگیم يول  درک ". مهاوخ  عافد  اهنآ  زا  هاـگداد  رد  منکیم و  تیاـمح  اـهنآ  زا  مراذـگیم ، مارتحا  منارتخد  نید  هب  نم  : " دـیوگیم
يراگتـسر و ندوب ، هزیکاپ  رگناشن  باجح  دیامنیم . نییعت  ار  هعماج  رد  نز  یقالخا  شزرا  هک  تسا  نآرق  تاروتـسد  زا  یکی  باجح  "

شیامزآ کی  نم  يارب  ندروآ  مالسا  : " دیوگیم ینپاژ  هدنسیون  ( Henula Nacata « ) اتاکان الونه   » مناخ تسا ". نز  ندوبن  هدولآ 
دندرک و يرایـسب  تناها  نآ  رب  هوالع  هدومن و  يراتفردب  نم  اب  هتفگ و  ازـسان  نم  هب  مناکیدزن  ناتـسود و  ناراکمه ، دوب . گرزب  رایـسب 
تشگ و اهيراگزاسان  نیا  همه  رب  نم  يزوریپ  ثعاب  باجح ، ظفح  رد  نم  يرادیاپ  یتّدـم ، زا  سپ  اما  دـندومن . هطبار  عطق  نم  اب  یتح 

مناخ دنادرگزاب . نم  هب  ار  اهنیا  همه  دنوادخ  ات  دش  ثعاب  شیامزآ  نیا  ربارب  رد  نم  لمحت  دناهتشگ . دراو  نم  اب  حلـص  رد  زا  اهنآ  همه 
ساسحا ار  دوخ  یگنانز  شزرا  تیناسنا و  نم  هک  دوب  باـجح  نتـشاد  اـب  : " دـیوگیم باـجح  نتـشاد  زا  دوخ  ساـسحا  هراـب  رد  اـتاکان 

هدـید باجح  هب  نوزفازور  شیارگ  ناناوج ، نیب  رد  هژیوهب  هزورما  منامب . رود  ناگناگیب  سرتسد  زا  هک  دزومآیم  نم  هب  باـجح  مدرک .
شمارآ و هیام  باجح  نوچ  درک ، مهاوخ  غیلبت  باجح  مالـسا و  يارب  متـسه ، هدـنز  نم  ات  دـشابیم . زین  مالـسا  دـشر  هناشن  هک  دوشیم 

ناناملسم باجح  هک  متسه  نئمطم  یحیسم  کی  ناونع  هب  نم  : » دیوگیم يوسنارف  شیشک  نالال » لشیم  ."  » دشابیم هعماج  رد  شیاسآ 
مان هب  ار  يرانیمس  رتخا » رَنجَر   » مناخ دشاب ». هتشاد  هعماج  نایم  رد  ار  دوخ  بسانم  هاگیاج  دشاب و  دازآ  دیاب  يونعم  شزرا  کی  نوچمه 

هبجحم و ياهمناخ  زا  ات  مداد  لیکـشت  ار  رانیمـس  نیا  نم  : " دـیوگیم يو  دومن . رازگرب  ندـنل  رد  یمالـسا " باـجح  نوماریپ  هشیدـنا  "

ییاهرانیمـس نینچ  دیاب  تسام . روشک  ام و  عفن  هب  باجح  : » دیازفایم يو  دشاب ". دازآ  مروشک  رد  باجح  ات  منک  عافد  باجح  عوضوم 
يررض اهنت  هن  باجح  دننادب  همه  هک  دنک  نییبت  ار  نآ  هدومن و  یفرعم  همه  هب  ار  باجح  ات  داد  لیکـشت  روشک  فلتخم  ياهرهـش  رد  ار 
هبجحم هدروآ و  مالـسا  هک  یـسیلگنا  فورعم  راگنربخ  هدنـسیون و  یلدر » ناویا   » مناخ تسا ». روشک  هعماج و  مدرم ، عفن  هب  هکلب  درادـن 

دوخ باجح ، هب  ندروآ  هانپ  اب  نم  دومن و  افیا  ار  یگرزب  رایـسب  شقن  نم  تینما  ظفح  نم و  یگدنز  رد  باجح  : " دیوگیم تسا ، هدش 
." منکیم ساسحا  تینما  رد  ار 

يربهر هاگن  رد  باجح 

تساجک و لوا  هناخ  دینادیم  دییوگب ! دوخ  ار  ندوب  هنوگچ  مکح  نیرتهب  دیشاب ، یضاق  دوخ  دیناوخب و  امش  تسابیز  وت  یگدنب  باجح 
زورما ياهاوعد  مامت  دـینادیم  نوگاـنوگ ؟ دـصاقم  هب  ندیـسر  يارب  دـندش  هلیـسو  رازبا و  یناـسک  هچ  دـینادیم  میتسه ؟ مدـنچ  هناـخ  اـم 

دینادـیم دـش ؟؟ دـهاوخ  بارخ  دوش  رثأتم  برغ  تاغیلبت  موجه  زا  رگا  ییاهزیچ  هچ  تسیچرـس ؟ رب  یبرغ  یتاغیلبت  ياـهقوب  اهوگدـنلب و 
همه اسؤر  فارـشا و  نایعا و  ياهنز  ناتـساب  ناریا  رد  میتفایرد " : زیچ ..... ؟ هچ  اب  دـندرک و  تسرد  بذاک  تیـصخش  یناـسک  هچ  يارب 

مه اهنز ، زا  يریثک  عمج  هک  نیا  اب  هتـشذگ  میژر  رد   : میدـید "  1  . " باجح یب  تسپ ،  تاقبط  نییاپ و  دارفا  ياهنز  دـندوب و  باـجحاب 
روشک تشونرـس  هب  مه  و  دوشب ـ  ناشرـس  يزیچ  دنتـشاذگیمن  ینعی  دشیمن ـ  ناشرـس  يزیچ  یعامتجا  لیاسم  زا  مه  دندوب و  داوسیب 

ییاپورا هبش  رهاظ  ظاحل  زا  اهنیا  دوجو  اب  دشاب ، هتشاد  تلاخد  روشک  تشونرس  رد  دناوتیم  نز  هک  دنتسنادیمن  الصا  دندوب و  هقالعیب 
روشک کیزا  نالا  نز  نیا  هک  درکیم  لایخ  درکیم ، ناشهاگن  یـسک  یتقو  دندوب و  هدز  ییاپورا  یبرغ و  ياهنز  تسد  يور  مه  یهاگ  و 
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داوس یب  ای  داوس  مک  مناخ  کی  هک  يدـیدیم  يدرکیم  تبحـص  هملکود  وا  اـب  رگا  اـما  هدـش ؛ ناریا  دراو  یبرغ  طـیحم  کـی  ییاـپورا و 
ییاراد کلام  رهوش ، لباقم  رد  دنک ! هدافتسا  هنادازآ  هدوب ، شدوخ  هب  قلعتم  هک  یتورث  زا  هتشادن  قح  یبرغ  نز   : هک " میدینش  تسا "2 

نآ هب  تبسن  تشادن  قح  شدوخ  دوب ؛ شرهوش  هب  قلعتم  شکلم  ییاراد و  تورث و  درکیم ، جاودزا  هک  ینز  ینعی  تسا . هدوبن  شدوخ 
نیرت یلوا  وزج  هک  ییهلأسم  نیا  ینعی  دش . هداد  نانز  هب  متـسیب  نرق  لیاوا  ات  راک ، قح  تیکلام و  قح  جیردتب  هکنیا  ات  دـنکب ؛ یفرـصت 

لئاـسم لـباقم  يهطقن  تسرد  هک  دنتـشاذگ  ییهلأـسم  نآ  يور  ار  رتـشیب  يهیکت  راـشف و  اـما  دنتـشاد ؛ غیرد  نز  زا  تسا ، يرـشب  قوقح 
تسا ".3 نیا  شتلع  میراد ، دیکأت  همه  نیا  باجح  باب  رد  الاح  ام  هکنیا  تسا . هدش  مامتها  نآ  هب  مالـسا  رد  هک  تسا  یعقاو  یـشزرا 
: دنتفگ تسا "4  نیمه  ِرس  رب  مه  نیملـسم  اب  یبرغ  یتاغیلبت  ياهقوب  اهوگدنلب و  ِزورما  ياوعد  مامت  دهدیم . تیمها  هداوناخ  هب  مالـسا  "

هراک همین  باجح  اب  یتح  ای  یمالسا  راقو  تناتم و  اب  رگید ، ياهرهـش  زا  یـضعب  نارهت و  ياهنابایخ  رد  ناملـسم  نز  کی  دشیم  رگم  " 
هب ناتدوخ   5 دـنامب " ؟ نوصم  برغ  تاـغوس  ياـشحف  داـسف و  هب  ناـگتخابلد  ناـگزره و  تکرح  ناـبز و  دـنزگ  زا  دورب و  هار  تحار 

طالتخا و رد  هک  ینز  " ؟  ردـقچ نز  نأش  اجک و  درم  اـب  طـالتخا  نأـش  اـجک ؟ نز  نأـش  اـجک و  یناـیرع  نأـش  دـیربب ! تواـضق  يوزارت 
ار شنأش  هک  ینز  دـنادیم ; نیا  زا  رتالاب  ار  دوخ  دـنادیمن و  درم  مشچ  بلج  يارب  ییهلیـسو  ار  دوخ  دوشیمن و  یطاق  درم  اب  ترـشاعم 
دـنک و بلج  شیوخ  تمـس  هب  ار  ناگدـنور  مشچ  دوخ ، ندـب  يوم و  تروص و  اب  دـنک و  ناـیرع  ار  دوخ  هک  درامـشیم  نیا  زا  رتزیزع 
ـ  رـشب خـیرات  نز  نیرتگرزب  (س ـ  ارهزيهمطاف نآ  جوا  رد  هک  دـنادیم  ییهلق  يهنماد  رد  ار  دوخ  هک  ینز  دـیامن ; عابـشا  ار  اـهنآ  سوه 
نآ زیمآهئطوت  ياهـشور  یبرغ و  ندمت  يهدمآ  مهارف  ياههچیزاب  نیا  زا  رگید  دیاب  نز  نیا  تسا  یناریا  ناملـسم  نز  نز  نآ  دراد ; رارق 

شیوخ يارب  دوخ ، تمـس  هب  اهمـشچ  بلج  يرگهولج و  يهلیـسو  هب  هک  دـندرکیم  راداو  ار  نز  دـنک . ییانتعایب  نآ  هب  دـنادرگب و  ور 
هک دراد  دوجو  نز  هب  تبـسن  نیا  زا  رتگرزب  یتیانج  ایآ  دوبن . تفرـشیپ  دوب و  طاطحنا  نز  يارب  نیا  دنک . تسرد  بذاک  تیـصخش  کی 

دـصاقم هار  رد  هلیـسو  رازبا و  کی  ناونع  هب  وا  زا  دننک و  دنب  تالآرویز  الط و  سابل و  يرگهولج و  دـم و  شیارآ و  اب  ار  وا  رـس  دـنیایب 
اقیقد و هتشذگ  میژر  رد  هک  تسا  يراک  نآ  نیا  دوشب ؟ دراو  تیبرت  قالخا و  تسایـس و  نادیم  رد  دنراذگن  دننک و  هدافتـسا  نوگانوگ 

تشپ ینعی  درک ; ضوع  هجرد  داتـشه  دص و  ار  ام  روشک  ياهنز  تکرح  تهج  اهمناخ و  راتفر  دمآ و  بالقنا  تفرگیم  ماجنا  همانرب  اب 
هدـیاف يرـشب و  ياهتیـصخش  دـشر  اهنادـیم و  رد  روضح  یـسایس و  یقـالخا و  یملع و  مهف  دـشر و  رون و  تمـس  هب  ور  تمـس و  نآ  هب 

. دـننکن مگ  ار  بالقنا  كرابم  هار  نیا  دنـشاب  بظاوم  اهنز  دـیدرگنرب . هار  نیا  زا  دیـشاب  بظاوم  یعقاو  يانعم  هب  هعماـج  يارب  ندیـشخب 
تالآرویز و زا  تسد  هنیـس و  رـس و  ندرک  رپ  زورما ، تسا  بیع  یبالقنا  یناریا  ناملـسم  نز  يارب  رویز ، رز و  هب  ندـش  مرگرـس  زورما ،

تـساهزیچ هنوگ  نیا  یپ  رد  هک  یـسک  نآ  تسا  گـنن  یناریا  ناملـسم  یبـالقنا  نز  يارب  ساـبل  دـم و  شیارآ و  روـیز و  نداد  رارق  تب 
تـسین نیرفآ  شزرا  نز  يارب  دـم ، تسا  نیرفآ  شزرا  ـالط ، هب  ییاـنتعایب  تـسین  نـیرفآ  شزرا  نز  يارب  ـالط ، تـسا  نییاـپ  شـشزرا 
يهعماج رد  مالسا  یـشزرا  لئاسم  دیاب   "6." تسا شزرا  نز  يارب  نانمـشد  يهتخادرپ  هتخاس و  يهنوگماد  ياهدم  هب  تبـسن  ییانتعایب 

رثأتم رگا  دشابن ؛ رثأتم  برغ  یتاغیلبت  موجه  زا  نز ، شـشوپ  هب  طوبرم  ياههنیمز  نیا  رد  یثحب  چیه  هک  دـینک  هجوت  دـیاب  دوشب . ءایحا  ام 
رداچ زا  اهتنم  دوشن ؛ ناشریگنماد  برغ  یتاغیلبت  موجه  هکنیا  رطاخ  هب  دننکیم ، رارف  رداچ  زا  اهیـضعب  دـش . دـهاوخ  بارخ  دـش ، نآ  زا 

نتشادرب دهدیم " 7"  رارق  مجاهت  دروم  برغ  مه  ار  نآ  نوچ  دنروآیمن ؛ ور  مه  رداچ  نودـب  یعقاو  باجح  نآ  هب  دـننکیم ، رارف  هک 
يوق رایسب  لماع  هب  مدرم  ندرک  مرگرس  يارب  دوب ؛ یمالسا  يهعماج  رد  ایح  نتشادرب  يارب  دوب ؛ تفع  نتـشادرب  يارب  ياهمدقم  باجح ،

باطخ ایند  هب  هک  میتسه  ام  " ؟ میراکبلط ایند  زا  نز  هلأسم  رد  ارچ  دننامب "8  رگید  ياهراک  يهمه  زا  هکنیا  يارب  دوب ؛ یسنج  دنمورین  و 
یـسنج و تاـئالتبا  يداو  هب  درم  نز و  ندـناشک  اـب  دـیاهدرک ؛ تناـیخ  ًاـصوصخ  نز  هب  ًاـمومع و  تیرـشب  هـب  امـش  میئوـگیم : مـینکیم و 

هتبلا نادیم . طسو  هب  جربتم  لکش  هب  نز  ندروآ  اب  هعماج ، رد  مظنیب  نوناقیب و  ِیسنج  ياهيورهدایز  شتآ  هب  ندز  نماد  نتخورفارب و 
، دـنک دـشر  نانز  يهعماج  یمالـسا ، یعرـش و  دودـح  تیاعر  اب  باجح و  اب  دوشیم  رگم  دـنیوگیم -  مامت  ِتلفغ  اـب  اهیـضعب  مه  زونه 
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رد نز  ناگبخن  میظع  يهعومجم  دوجو  نیمه  شاینیع ، باوج  شایلمع ، باوج  نیا  دوشیم ، هچ  یمالـسا  ماظن  رد  نز  يهلأسم  فیلکت 
یم کتک  اهدرم  تسد  زا  اه  نز  یتعنص ، ياهروشک  رد  ارچ   9 میتشادن " . ار  یعضو  نینچ  روشک  رد  ام  تقو  چیه  هک  تسام ، يهعماج 

رد تسا ؛ یتعنـص  ياـهروشک  رد  رتـشیب  نیا  و  تسا . روآهیرگ  نیا  دـنروخیم ! کـتک  اـهدرم  تسد  زا  اـیند  ياـهنز  موس  کـی  دـنروخ ؟
ياهيرگیچوه نیا  دراد . نز  زا  درم  هک  تسا  یـسنج  نشخ  تابلاطم  یـسنج و  ياـهتنوشخ  ناـمه  زا  یـشان  تسا و  یگنرف  ياـهروشک 

، دننکیم يرابجا  ار  یباجحیب  اهنآ  دوخ  دـیدرک . يرابجا  ار  باجح  امـش  دـننکیم : ثحب  نز  هب  عجار  تقو  نآ  تسا ؛ نز  دروم  رد  اهنآ 
! دیدرک يرابجا  ار  باجح  امـش  ارچ  دنیوگیم  ام  هب  تقو  نآ  دراد ، يرـسور  هکنیا  رطاخ  هب  دـنهدیمن ، هار  هاگـشناد  وت  ار  وجـشناد  رتخد 

اهنیا هـک  تـسه  يدراوــم  لــیبق  نـیا  زا  و  تـسا . نز  هـب  یمارتــحایب  يردهدرپ و  تـهج  رد  نآ  تــسا ، نز  تــمارک  تــهج  رد  نــیا 
جاور هعماـج  رد  ار  ییاـپورا  کبـس  هب  نز  دـنهاوخیم  اـهنآ  تسا ؟  ینز  هـچ  ییاـپورا  کبـس  هـب  نز  " 10. تسا برغ  ياـهيرگیچوه 

هب هجوت  اب   11! سنج ود  نیب  یسنج  لئاسم  نداد  رارق  هبعلم  مومع و  راظنا  رد  شیارآ  فرصم و  دم و  کبـس  زا  تسا  ترابع  هک  دنهدب ؛
ثاریم درم  نز و  نیب  لـباقت  تسا ؟ ناریا  هب  ثاریم  نداد  لاـحرد  برغ  ارچ  سپ  تـسا  برغ  ندـمت  زا  رت  نـهک  یناریا  ندـمت  هـک  نـیا 

تیصخش نیا  دیشاب  بظاوم  تسا  هدرک  ادیپ  ار  شدوخ  تیصخش  ناملسم  نز   " 12. تسا هدنام  اج  هب  برغ  گنهرف  زا  هک  تسا  یموش 
يهناخ هب  هرابود  دیراذگن  دش . مک  اهیریگتخـس  تافیرـشت و  نوچ  دش ; ناسآ  نآ  تکرب  هب  بالقنا و  نارود  رد  اهجاودزا  دنکن . مگ  ار 
رادید رد  ینارنخس  . 2 ???? / ?? / ?? دزی  ناتسا  ياههاگـشناد  نایوجـشناد  رادید  رد  بالقنا  مظعم  ربهر  تانایب  . 1 13 میدرگرب "  لوا 

يهرگنک نیلوا  نالوؤسم  نانز و  یعامتجا  یگنهرف و  ياروش  ياضعا  رادـید  رد  تانایب  . 3 ???? / ?? / ?? روشک  ناوناب  زا  يریثک  عمج 
ترـضح تدـالو   » تبـسانم هب  راتـسرپ ، نارهاوخ  زا  یهورگ  رادـید  رد  يربـهر  مظعم  ماـقم  تاـنایب  . 4  ???? / ?? / ?? یمالـسا  باجح 
ياضعا رادید  رد  تانایب  نامه 7 . . 6 ???? / ?? / ?? روشک  ناوناب  زا  يریثک  عمج  رادید  رد  ینارنخـس  . 5  ( ???? / ?? / ?? س ÷ «) بنیز

رادـید رد  بالقنا  مظعم  ربهر  تانایب  . 8 ???? / ?? / ?? یمالـسا  باجح  يهرگنک  نیلوا  نالوؤسم  نانز و  یعاـمتجا  یگنهرف و  ياروش 
فلتخم ياـه  هـصرع  رد  ِلاـعف  هـبخن و  ناــنز  زا  رفن  نارازه  رادــید  رد  تاــنایب  . 9 ???? / ?? / ?? مـق  مدرم  فــلتخم  راــشقا  زا  یعمج 

اب رادید  رد  ینارنخس  . 11 ???? / ?? / ?? دزی  ناتسا  ياههاگـشناد  نایوجـشناد  رادید  رد  بالقنا  مظعم  ربهر  تانایب  . 10 ???? / ?? / ??  
دالیم تبسانمب  هل  مظعم  تانایب  . 12  ) ???? / ?? / ?? راتسرپ  زور  يربک س و  بنیز  ترضح  دالیم  تبسانم  هب  ناراتـسرپ  زا  يریثک  عمج 

 ???? / ?? / ?? روشک ناوناب  زا  يریثک  عمج  رادید  رد  ینارنخس  . 13 ( ???? / ?? / ?? اهیلعهَّللامالس  ) ارهز همطاف  ترضح 

ادهش هاگدید  زا  باجح 

يوت زور  نآ  دیدرکیم و  بجعت  یلک  دـیدیدیم  نابایخ  رد  باجحیب  رتخد  کی  یتقو  شیپ ، لاس  دـنچ  دـیایب ، ناتدای  مه  امـش  دـیاش 
ار زیچ  همه  دوز  ردقچ  دـش !! ضوع  اهنآ  اب  ام  ياج  تشذـگ و  نارود  نآ  دوز  ردـقچ  باجح و !... دوب و  رتخد  نآ  زا  فرح  طقف  هناخ 

همطاف زا  وت  هب  نز  يا  اه : باتک  ياهرعـش  فدص ؛ رد  تسا  يرهوگ  نوچ  باجح  رد  نز  ار : نام  یناتـسبد  ياهراعـش  میدرک ، شومارف 
متفگ دوش ... ام  هار  شرف  ادهش  نوخ  دنکن  اهراوید : يور  ياه  هتشون  تسا . باجح  ظفح  نز  تنیز  نیرتهدنزرا  تسا ، باطخ  هنوگنیا 

اهزرم و نتفرگ  يارب  هک  دوب  نیا  زا  ریغ  رهاظ ، رد  رگم  دندرکیم !؟ هچ  دندیدیم  ار  اهزیچ  نیا  دـندوب و  هدـنز  ادهـش  رگا  ینعی  دـیهش !
دیهـش .« تسا نم  خرـس  نوخ  زا  رتهدنبوک  وت  باجح  مرهاوخ ! يا  وت  « ؟ دوب نیا  ناشفده  اعقاو  ایآ  اما  دنتفر ، نامياهرهـش  نتفرگ  سپ 

. هنازرف یلعدـمحم  دیهـش  .« نک ظـفح  تسا  نم  نوـخ  زا  رت  هدـنبوک  هک  ار  تباـجح  هنوـگ  بنیز  مرهاوـخ ، . » ناـشارت گنـس  لـضفلاوبا 
زا وت  تسا ، وت  رگنس  وت  باجح  .« » دیشک یم  ناتياوقت  ناتهایـسرداچ و  اب  ار  نمـشد  هک  دییامـش  هک  اوقتاب ، شاب و  بوجحم  مرهاوخ : »

ار وت  هک  یهایس  رداچ  ما ، ینید  رهاوخ  يا  وت  و   » یفجنآ میحر  دیهش  رادرس  دنیب ». یمن  ار  وت  نمشد  ینیب و  یم  ار  نمشد  باجح  لخاد 
اب مهم و  ناشيارب  ام  رداـچ  ردـقچ  هن ؟ تسا  بلاـج  يدومحم . ادـبع ... دیهـش  تسا ». رت  هدـنبوک  نم  خرـس  نوخ  زا  تسا  هدرک  هطاـحا 
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دوخ و دنتفر . ادخ  ياضر  يارب  اهنآ  ارچ !؟ یتسار  دوب . اهنآ  يارب  اما  دشاب !؟؟ نامناج  زا  رتمهم  يزیچ  ام  يارب  دوشیم  رگم  دوب . شزرا 
میرک دمحم  دیهـش  تسادخ ». هار  رد  داهج  نوچ  مه  باجح  ظفح  : » نام مامت  همین  داهج  مییام و  الاح  دنتفر . دنتحانـش و  ار  ناشيادخ 

یماـمت زا   » ماـظن اـضر  دـیمح  دیهـش  شاـب ». لـگ  هشیمه  شاـب و  هتفهن  تسا  مک  لـگ  رمع  رگا  تسا  یباـجح  یب  زا  مرهاوـخ :  » ینارفغ
رد شاب و  بنیز  نوچ  مه  مرهاوخ :  » نایروفغریم یقت  دمحم  دیس  دیهش  .« دنـشابظفاح ار  مزر  سابل  نیا  باجح  هک  مهاوخ  یم  منارهاوخ 

يدهم قداص  دیهـش  دشاب ». باجحاب  دیاب  بیجن  رتخد  کی   . » یتخبون داوج  دـمحم  دیهـش  هبلط  .« نک تمدـخ  مالـسا  هب  تباجح  رگنس 
هبرجت مه  اب  یگمه  ار  تشحو  سرت و  میدرک و  بالقنا  مه  اب  همه  هک  میدرک  شومارف  ارچ  میاهدـش !؟ هظفاـح  مک  ردـقنیا  اـم  ارچ  روپ 

! دوب گنج  رد  نامردپ  یتقو  ار  نامردام  ياهاعد  اهکـشا و  هتفر  نامدای  ارچ  میدـید . نامرـس  يالاب  ار  قارع  ياهگیم  هک  یتقو  میدرک .
باجح رداچ  تفگ : ماما  یتقو  دوب . تجح  همه  يارب  ادهش  ماما و  فرح  نام . یلو  عیطم  یمیمـص ! هداس و  میدوب  مه  اب  همه  اهتقونآ 
تـسایر نامز  رد  یئاجر  دیهـش  ارچ ؟.... دیتفرگ ؟ ار  ناميدازآ  ارچ  دـیدرک ؟ دودـحم  ار  ام  ارچ  تفگن  یـسک  رگید  ناملـسم ؛ نز  رترب 

ظفح بـنیز  همطاـف و  نوـچمه  ار  دوـخ  دــنا و  هـتفرگرب  مـکحم  ار  دوـخ  رداـچ  هکیلاـح  رد  اــم  نارهاوـخ  : » دوـب هـتفگ  شا  يروـهمج 
تسرد ار  ناشيرسور  یتح  هکیلاح  رد  دننکیم  داسف  زا  تیاکـش  اهزور  نیا  هکیناسک  دناهدش ». رـضاح  هعماج  رد  راد  فده  .... دننکیم

زا ار  امش  باجح ، مناردام ! نارهاوخ و  امش  : » دنونـشب ادهـش  مالک  زا  ار  ناشخـساپ  دننادیم ، رـصقم  ار  نامز  نیمز و  دننکیمن و  رـس  رب 
یب ناملـسمردارب : دـش . دـهاوخ  ناردارب  هاگن  ظفح  بجوم  امـش  باجح  ناملـسم : رهاوخ  .« » دـناشکیم افـص  تیونعم و  يوس  هب  داـسف 

تزع باجح و  اب  نم  مردام ...  » يدابآ حرف  روپ  رغصا  یلع  دیهش  دشدهاوخ ». نارهاوخ  باجح  بجوم  امـش  هاگن  ظفح  امـش و  ییانتعا 
دسرت یم  وت  رداچ  یهایـس  زا  رامعتـسا  زیچ  ره  زا  لبق  مرهاوخ : يا   » يرگـسع اضرمالغ  دیهـش  مدرک ». ادیپ  دشر  امـش  يراکادف  سفن و 
مردام دسرتیم ! مردام  مورب ، نابایخ  هب  اهنت  مسرتیم  هک  نم  تفگ : یم  يدیهش  رتخد  هدازرفعج  نسح  دمحم  دیهـش  نم ». نوخ  یخرـسات 

! تسا بوبحم  يور  جک  رنه ، هتشگ  جک  طخ  تسا ... نوریب  ناشيوم  تسین ! يرداچ  اه  یـضعب  رـس  رب  تسا . رطخ  نابایخ  رد  دیوگیم 
نیا دـندوب : هدومرف  اههمانتیـصو  نیا  هرابرد  ینیمخ  ماما  يدازآ ... يدازآ  تسیدازآ  زا  فرح  یلاـخ ! تسیلاـخ  تسیلاـخ  ادهـش  ياـج 

هب شیب  يذغاک  هکت  هتشاذگ و  اهنآ  رب  سدقم  مان  طقف  هک  تسا  نیا  زج  هچ !!؟ ام  اما  دنکیم . رادیب  دنازرلیم و  ار  ناسنا  اههمانتیـصو 
راذگن ایادخ  نکمم !!!؟ ریغ  ار  ناشهار  نداد  همادا  مینادیم و  ینتفاین  تسد  ار  اهنآ  دـندوب و  صاخ  ادهـش  مییوگیم  میروآیمن و  رامش 

! نیمآ دوش . ام  هار  شرف  ادهش  نوخ  هک  راذگن  مینک و  مگ  یگدنز  مخ  چیپ و  رد  ار  دوخ  هک 

ششوپ هرابرد  نادنمشناد  نخس 

رد هدوب  عونمم  رامعتـسا  يارب  هک  ار  يدیدج  قف  ا   ، دوش هتخادـنارود  هک  يرداچره  يوسنارف ) فوسلیف  سانـش و  هعماج   ) نوناف ستنارف 
نز اب  دروخرب  رد  ندید  ( 1 .) دوش یم  ربارب  هد  هلمح ،  يارب  رامعتـسا  ياهدیما  باجح ،  یب  هرهچ  ره  ندید  زا  سپ  دیاشگ و  یم  وا  ربارب 

یمن هضرع  ار  دوخ  ددرگ و  یمن  میلـست  دوش ،  یمن  هدـید  هک  ینز  و  دـنیبب ؛ ار  وا  دـناوت  یمن  لباقم  فرط  و  تسا ،  هفرط  کی  هبجحم ، 
هک ارچ  دنرادن ؛ یـشخب  دیما  هیتآ  زگره  ناناوج  تسا و  رطخ  رد  يوروش  هدـنیآ  يوروش ) نیـشیپ  روهمج  سیئر   ) فچـشورخ ( 2 .) دنک
رد یلو  دمآرب ، يدازآ  ددصرد  رهاظ  هب  هکنیا  اب  نز  دنه ) بالقنا  دیقف  ربهر   ) يدناگامتاهام ( 3 .) دنا هتشگ  تاوهشریسا  راب و  دنب و  یب 

ناسنا لسن  مهد  یم  حیجرت  نم  تسا .  ندش  درم  ياه  ینار  سوه  هلیـسو  نتفرگ و  رارق  هچیزاب  رطخ ،  نآ  تفرگ و  رارق  يدـیدج  رطخ 
رت تسپ  یناویحرهزا   ، درم ینار  توهـش  یـشایع و  هلیـسو  کی  هب  یهلا  قولخم  نیرت  فیرظ  ای  نز  لیدـبت  اب  ودـنامب  هکنیا  ات  دوش  دوبان 

رگا نانز ! يا  مدرک . یم  نایـصع  تخـس  دشاب ،  وا  هچیزاب  ات  هدمآ  ایند  هب  نز  هکنیا  رب  ریاد  درم ،  يوعد  هیلع  مدوب ،  نز  نم  رگا  ددرگ .
مناخ ( 4 .) دـیورن یتـفخ  نینچ  گـنن  راـب  ریز  دـینک و  يراددوخراـک  نیا  زا  تسا ،  اـهدرم  توهـش  بلج  رطاـخ  هب  امـش  ندرک  شیارآ 

تـساه عونت  فشک  بلاط  یناسناره  عبط  ًالوصا  تسوا .  ندوب  باجح  اب  هب  نز ،  فطل  نپاژ ) لها  تاـیهلا ،  يارتکد  ) اـتآرومروکیچاس
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راب نیدنچ  هاگ  ره  یتیمها  اب  ِزیچ  ره  دنراذگ .  یمن  یقاب  درم  هجوت  بلج  يارب  يزیچ  دنشاب ،  باجح  یب  يزورما  لکـش  هب  نانز  یتقو  .
(5 .) دراد يرثؤم  مهم و  رایـسب  شقن  ییوشانز ،  طباور  میکحت  رد  عوضوم  نیا  دهد .  یم  تسد  زا  ار  دوخ  تیمها  دریگ ، رارق  يورایور 

دنداد داـی  دوخ  نارتخد  هب  ار  رما  نیا  تساریقحت و  نعط و  هیاـم  يزاـب ،  لد  تسد و  هک  دـنتفایرد  ناـنز  فورعم ) خروم   ) تنارود لـیو 
(7 .) دنتـسین باذـج  نادرم  يارب   ، رذـگدوز دراوم  رد  زج  ایح ،  مرـش و  یب  نانز   . تسا نز  ياه  یبیرف  لد  نیرت  فیطل  زا  یکی  ایح  ( 6 .)

ناملـسم ياـهروشک  رد  مالـسا  وحم  يارب  سیلگنا  فرط  زا  اـه  لاـس  هک  يو  یمالـسا ) ياـهروشک  رد  یـسیلگنا  سوساـج  ) رفمهرتـسم
زا تسا  تداع  کی  رداچ  هک  نایب  نیا  اب  دیشک ؛ نوریب  رداچ  ریز  زا  داد و  بیرف  ار  ناملسم  نانز  دیاب  دیوگ : یم   ، تسا هدرک  یسوساج 
هک مینک  کیرحت  ار  ناناوج  دـیاب  میدروآ ،  نوریب  ابع  رداچ و  زا  ار  نانز  هکنآ  زا  سپ  تسین .  یمالـسا  هماـنرب  کـی  یـسابع و  ياـفلخ 

نت و ندـناشوپ  باجح ،  زا  دوصقم  رگا  فورعم ) هدنـسیون   ) نادـیز یجرج  ( 8 .) دبای جاور  داسف  ناناملـسم  نایمرد  ات  دـنتفیب  اهنآ  لابند 
ات هدادـن و  نآ  رد  يرییغت  مه  حیـسم  تناـید  هدوب و  لومعم  حیـسم  تناـید  روهظ  زا  شیپ  یتح  مالـسا و  زا  شیپ  عضو  نیا  تسا ،  ندـب 
زا هفسلف  لیصحتلا  غراف   ) تیلمش مناخ  ( 9 .) تسا هدـنام  یقاب  اپورا  دوخ  رد  زونه  نآ  راثآ  و  هدوب ،  لومعم  اپورا  رد  اطـسو ، نورق  رخاوا 
یم یتح  ینماد  كاپ  . دنک کمک  یـسنج  طباور  هب  دناوت  یم  يراب  دنب و  یب  زا  رتهب  تایقالخا ،  هک  دنک  یم  تباث  ینماد  كاپ  اکیرمآ )
یب تاناویح ،  دننام  هاگره  هک  میا  هدـش  یحارط  يا  هنوگ  هب  اه  ناسنا  ام  هک  دـناسر  یم  ار  موهفم  نیا  اریز  ؛ دـشاب دـنوادخ  نامرف  دـناوت 

ییابیز رب  هوـالع  نماد ،  كاـپ  نز  ( 10 .) میرب یمن  تذـل  اهنآ  دـننامه  مییامن ،  راتفر  لوصا  هب  يدـنب  ياپ  يراد و  نتـشیوخ  هنوگ  چـیه 
 ، دنتـسه هنهرب  ًاـبیرقت  اـه  هبیرغ  ربارب  رد  هک  يدارفا  تسا .  رادروـخرب  ناـنز  هیقب  هـب  تبـسن  يرتـشیب  ینوریب  ینیع و  ییاـبیز  زا  ینورد ، 

هعماج یـسررب  ای  هریزجلا  بالقنا  نوناـف ،  ستنارف  .1 اـه :  تشون  یپ  ( 11 .) دـنراذگ یمن  یقاب  دوخ  بوبحم  هب  نداد  ناـشن  يارب  يزیچ 
حور باتک  . 4 ص203 . يونعم ،  تایح  دـیدجت  مالـسا و  بطق ،  دـمحم  . 3 نامه .  . 2 رییغت .) یمک  اـب   ) ص14 بالقنا ،  کی  یـسانش 

.6 ص38 . ناناوج ،  تشهب و  این ،  يدمحم  هللادـسا  . 5 ص 42 . فافع ، ) شـشوپ  هچباتک   ) هناحیر میرح  زا :  لقن  هب  ص 211 ،  يرشب ، 
دیاب هچنآ  این ،  يدمحم  هللادسا  . 8 ص 233 . نز ،  ماقم  نآرق و  یلامک ،  یلع  دیس  . 7 صص 73-70 . باجح ،  هلئسم  يرهطم ،  یضترم 
داهن .10 ص 44 . (، فافع شـشوپ و  هچباتک   ) هناحیر میرح  : زا لقن  هب  مالـسا ،  ندمت  خیرات  نادیز ،  یجرج  .9 ص458 . دنادب ،  نز  کی 

ص 41.  ، نامه . 11 ص63 . لاس 2003 ، ات  اکیرمارد  مسینیمف  يربهر ،  مظعم  ماقم  یگدنیامن 

ناگرزب رظنم  زا  باجح 

اهدرم هب  دـش ، ناریا  مرتحم  ناوناب  هب  هک  یملظ  نآ  يولهپ ، یتوغاط  میژر  رد   » باجح فشک  هرابرد  هر )  ) ینیمخ ماما  ترـضح  نانخس 
رارق ار  ناـشدوخ  تسا ، هدرک  رما  مالـسا  هک  هچنآ  قفاوم  دـننک و  لـمع  مالـسا  قبط  رب  هکنیا  هب  دـندوب  دـیقم  هک  یناوناـب   . دـشن ملظ  نآ 

بوخو تسا  مدای  نم  هک  هاش  اضر  نامز  رگید . عضو  هب  اضر  دـمحم  ناـمز  رد  یعـضو و  هب  هاـش ، اـضر  ناـمز  رد  میژر ، نآرد  دـنهدب ،
نارود نآرد  تـلم  زا  رـشق  نـیا  رب  هـک  یملظ  نآ  تـسین . فیــصوت  لـباق   ، تشذـگ ناوناـبرب  هـچنآ  تـسین ، ناـتدای  اهامــش  هـک  تـسا 

دوش یمن  دساف ، هاش  نآ  ناهن  رد  دندرک ، لمحت  اهنیا  هک  اه  تبیصم  نآ  دش و  دراو  اهنیا  رب  هک  يراشف  نآ  . درک نایب  ناوت  یمن  ، تشذگ
زا هدوب  رتدایز  تیانج ، قمع  هک  يرگید  عضو  کی  هب  دـش  لیدـبت  ، عضو نآو  رـصع  نآ  اضردـمحم ، نامز  رد  . دوب هزادـنا  هچ  هک  تفگ 

ًاـساسا نیا  دنارذگ و  ندناشکو ، نتفرگ  اه  نز  ياه  سیگ  هب  تسدو  ندرک  هراپ  رداچ  نتفرگ و  ندز و  راشف و  يردـلق و  اب  وا  وا . نامز 
اب یـصاخ و  عضو  کی  اب  اهنیا  هک  دـندوب  ناریا  ياه  نز  مه  شا  یکی  ناریا ؛ زیچ  همه  فالخرب  ینعی  درک ؛ لمع  اه  نز  تفع  فالخرب 

دندرک و تمواقم  ناریا  ناوناب  هللادمحلا  دـنرادرب و  ام  هعماج  زا  ار  تفعو  دنـشکب  داسف  هب  هک  دنتـساوخ  یم  ار  اهنیا  یـصاخ  هئطوت  کی 
. دـندرک تمواقم  اهرهاوخریاس  دـندوب ، بسانموا  میژر  اب  دـندوب و  هدز  برغو  دـندوب  اهنآ  دوخ  هتـسدو  راد  وزج  هک  يا  هتـسد  کی  زج 

میناوت یمن  هک  تسا  يا  هزادنا  هب  شـشزرا  درک ، دهاوخو  تسا  هدرک  ناوناب  هب  هک  ار  یتمدـخ  نآ  دـش . هدـنز  ناریا  رد  مالـسا  نیا  ربانب 
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قـالخا زا  يرثا  رگید  لاـس  دـنچ  زا  دـعب  دوب ، هدـش  عقاو  ناریا  رد  هک  یلوـحتو  رییغت  نیا  دوـبن  بـالقنا و  نیا  دوـبن  رگا  . مینک فیـصوت 
دـحاو و ربخ  دـنچ  هب  طوبرم  تسا ؛ ینآرق  مکح  درمو ، نز  هطبار  رد  تیدودـحم  کی  دوجو  نز و  باجح  (. » 1 «) دوبن ناریارد  یمالسا 
رد هک  تسا  تسرد  الاح  . دوشب تیاعر  باجح  دیاب  دوشب ، هدایپ  دشرارق  نآرق  یتقو  درکدراو . نآرد  يا  هشدخ  دوشب  هک  تسین  ثیدح 

ار يزیچ  کی  هک  یناسک  دنا  هدوب  مه  نامدوخ  روشکرد  دـنداد ، يراعـشو  دـندز  ار  یفرح  یهاگ  هک  یناسک  کی  مالـسا  يایند  حـطس 
. دنراذگب اپ  ریز  ار  نآرق  نشورو  حیرـص  مکح  کی  دنهاوخ  یم  مهو  دنـشاب  ناملـسم  دنهاوخ  یم  مه  هک  یهجوت  یب  يور  زا  دنا  هتفگ 
 ، باجح هکنیا  هناهب  هب  ابجع !  » يرهطم دیهـش  داتـسا  هاگن  رد  باجح  (. 2 .«) دوش لمع  دـیاب  نآرق  مکح  تسا ؟ نکمم  يزیچ  نینچ  رکف 

دروم رد  (. » 3 «) دنا هدرک  جـلف  ار  درم  نز و  دارفا  مامت  يورین  يرابو ،  دـنب  یب  یباجح و  یب  اب  تسا ، هدرک  جـلف  ار  عامتجا  دارفا  زا  یمین 
رد . دنک یم  راب  دنب و  یب  هزره و  ار  تعیبط  یلو  دناریم ، یم  ار  یعقاو  موهفم  هب  قشع  دویق ، نتشادرب  رگید ، زیارغ  یخرب  یـسنج و  هزیرغ 

سبح نز و  يورین  ندرک  جــلف  بجوــم  هــچنآ  (. » 4 «) دـبای یم  شیازفا  عوـنت  هب  لـیمو  سوـه  ددرگ ، رتـشیب  هـضرع  هـچره  دروـم  نـیا 
رد تسا و  يداصتقا  یعامتجا و  یگنهرف ، ياه  تیلاعف  زا  وا  نتخاس  مورحمو  نز  ندرک  ینادنز  تروص  هب  باجح  تسوا ، ياهدادعتسا 

هکلب درادن ، شنادو  ملع  لیـصحت  قح  دیوگ  یم  هنو  دورن  نوریب  هناخ  زا  نز  هک  دیوگ  یم  هن   ، مالـسا درادن . دوجو  يزیچ  نینچ  مالـسا 
زگره مالـسا  دـنک . یم  میرحت  نز  يارب  ار  یـصاخ  يداصتقا  ياـه  تیلاـعف  هن  تسا و  هتـسناد  درمو  نز  كرتشم  هضیرف  ار  شناد  ملع و 

هنوگ چیه  عنام  نیفکو ، هجو  يانثتـسا  هب  ندـب  ندـیناشوپ  دـیآ . راب  لطاب  لطاع و  يدوجو  دنیـشنب و  راع  یبو  راک  یب  نز ، دـهاوخ  یمن 
ییوج تذل  هب  راک  طیحم  ندرک  هدولآ  تسه ، عامتجا  يورین  ندرک  جـلف  بجوم  هچنآ  تسین . يداصتقا  ای  یعامتجا  ای  یگنهرف  تیلاعف 
هعماج یگدـنز  رد  دروآ و  شیامن  ضرعم  رد  ار  نز  ینونک ، ياـیند   » یلمآ يداوج  هللا  تیآ  هاـگن  رد  باـجح  (. 5 «) تسا یناوهش  ياه 
هلئسم نیا  دیاب  نز  (. » 6 «) نز هزیرغ  رخسم  هن  دنک ، نز  فطاوع  رخسم  ار  هعماج  ات  دروآ  یم  هنحص  رد  ار  نز  ، مالسا يایند  اما  دش ، رتشیب 

درم هب  طوبرم  نز  باجح  . مدرک رظن  فرص  مدوخ  قح  زا  نم  دیوگب  ات  تسین  وا  دوخ  هب  طوبرم  اهنت  وا  باجح  هک  دنک  كرد  ًالماک  ار 
(. 7) یهلا تسا  یقح  نز ، باجح  دنهدب . تیاضر  هداوناخ  ياضعا  ات  تسین  هداوناخ  لام  نز  باجح  میـضار . نم  دـیوگب ، درم  ات  تسین 

يایندو دوش  نآ  دننامو  افو  ، افص ، فطل ، نامرد  ، تقر هفطاع ،  ملعم  ات  دروآ  یم  هنحـص  هب  لئاضف  ریاس  باجح و  هیاس  رد  ار  نز  ، مالـسا »
رگید دمآ ، هعماج  هب  هزیرغ  هیامرـس  اب  یتقو  نز  . دنک نیمأت  ار  هزیرغ  دیایب و  رازاب  هب  هبعلم  ناونع  هب  نز  ات  هتفرگ  نز  زا  ار  باجح  ، يونک
لباقم فرط  تسا و  هفرط  کـی  هبجحم ، نز  اـب  دروخرب  رد  ندـید  (. » 8 «) تشذگ روتـسد  هن  ، دهد یم  توهـش  نامرف  ، تسین هفطاع  ملعم 

ج18، رون ، هفیحص  -1 تشون : یپ  ( 9  «) دنک یمن  هضرع  ار  دوخو  ددرگ  یمن  میلـست  دوش ، یمن  هدـید  هک  ینز  دـنیبب و  ار  وا  دـناوت  یمن 
 ، نامه -5 ص 44 . نامه ،  -4 ،ص 98 . باجح هلئسم  يرهطم ، یضترم  -3 بالقنا .  هنازرف  ربهر  تانایب  زا  يدازآ ، باجح و  -2 ص261 .

، نوناف ستنارف  -9 ص 372 . نامه ، -8 ص423 . نامه ، -7 ص 372 . لاـمج ، لـالج و  هنییآ  رد  نز  فیلمآ  يداوج  هللا  تیآ  -6 ص84 .
ص14. بالقنا ، کی  یسانش  هعماج  یسررب  ای  هریزجلا  بالقنا 

يا هنماخ  یمظعلا  هللا  تیآ  رظنم  زا  نز  لماکت  رد  باجح  شقن 

یمامت تسا . هدیدرگ  هیهت  فافع  باجح و  دروم  رد  بالقنا  مظعم  ربهر  هاگدـید  زا  یـسأت  اب  رـضاح ، هلاقم  یعورزم  نیـسح  هدنـسیون :
. تسا هدیدرگ  جارختسا   - 1380 رداون ، رـشن  يربهر » مظعم  ماقم  هاگدید  زا  نز   » باتک زا  زتنارپ  رد  هحفـص  هرامـش  رکذ  اب  اه  لوق  لقن 
هاگیاج و دناوت  یم  نز  تسا . هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  مالسا ، سدقم  بتکم  رد  یشزرا  رما  کی  ناونع  هب  فافع  ظفح  باجح و  تیاعر 

یم نز  یقیقح  نأش  شزرا و  هباثم  هب  باجح  فافع و  تیمها  دـیامیپب . ار  یلاعتم  تاـجرد  دـبایب و  فاـفع  هاـنپ  رد  ار  دوخ  یعقاو  نأـش 
نآ یلـصا  نکر  دیاب  دریگ ، یم  ماجنا  نانز  زا  عافد  يارب  هک  یتکرح  ره  دنیامرف : یم  نینچ  فافع  تیمها  رد  بالقنا  مظعم  ربهر  دشاب .

(95 . ) دریگب رارق  ییانتعا  یب  دروم  تسا -  تیـصخش  يارب  رـصنع  نیرتمهم  هک  نز -  تفع  دـنراذگب  دـیابن  دـشاب . نز  فاـفع  تیاـعر 
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هعماج ي رد  مالسا  یـشزرا  لئاسم  دیاب  دنیامرف : یم  نینچ  باجح  تیمها  موهفم و  رد  ناشیا  دشاب . یم  فافع  ظفح  همدقم ي  باجح ،
. تسا یـشزرا  هلأسم ي  کی  دوخ  اما  رتالاب ، ياهزیچ  يارب  تسا  یی  همدقم  هچ  رگا  هک  تسا  یی  هلأسم  باجح  هلأسم ي  دوشب . ءایحا  ام 

ًاعقاو هک  تسا  یتمکح  قبط  مه  نیا  تسه ؛ باجح  نیا  دش . رکنم  دوش  یمن  ار  نیا  دراد ؛ دوجو  درم  نز و  نیب  یباجح  مالـسا  رد  ( 29)
کی تسا ؛ مارح  نیا  تسا ، هتـسب  رد  هدیـشک و  هدرپ  هک  دنتـسه  یقاتا  رد  درم  نز و  هچنانچ  دنیوگب  هک  نیا  دـشاب . باجح  نیا  حـیحص 

هک دننک  یم  قیدصت  دننک ، هعجارم  هک  ناشدوخ  هب  نز ، کی  درم و  کی  ناونع  هب  همه  تسا . تسرد  نیا  دراد  هنامیکح  قیمع و  يانعم 
شیارآ نز  دـنیوگ  یم  هکنیا  تسین . یتسرد  مکح  مکح ، نیا  دـیوگب  دـنکب و  راکنا  دـناوت  یمن  یـسک  تسا . یتسرد  مکح  مکح ، نیا 

کی دیاب  نز  درم و  هک  تسا  دقتعم  مالـسا  ( 115 . ) تسا یتسرد  مکح  دوشن ، رهاظ  اهدرم  عماـجم  رد  اـهدرم و  يولج  تنیز  اـب  هدرک و 
يزرم باجح و  ناملـسم ، درم  نز و  نایم  دنـشاب . هتـشاد  هناختراجت -  رد  هرادا ، رد  نابایخ ،  رد  اج -  همه  رد  ناشدوخ  ناـیم  يدـنبزرم 

مه دـننک . تیاعر  دـیاب  ار  نیا  تسین .  مه  اب  نانز  مه و  اب  نادرم  جازتما  طالتخا و  لثم  درم ، نز و  جازتما  طـالتخا و  تسا . هدـش  نییعت 
نز و طرش  دیق و  یب  شزیمآ  طالتخا و  زا  يریگولج  يانعم  هب  باجح ، هلأسم ي  ( 63 . ) دنک تیاعر  دیاب  نز  مهو  دنک  تیاعر  دیاب  درم 

نز لماکت  لماع  فافع  ( 9  .) تسا نز -  ررـض  هب  صوصخب  درم -  نز و  ررـض  هب  هعماج و  ررـض  هب  طالتخا ، نیا  تسا  هعماـج  رد  درم 
روضح دناوت  یم  هزوح  هس  رد  نز  هک  نیا  هب  هجوت  اب  دـشاب . یم  ریذـپ  ناکما  نآ  راثآ  اهدرکراک و  هب  هجوت  اب  باجح  فافع و  تخانش 

یم تبثم  درکراک  ياراد  ورملق  هس  رد  باجح  نیاربانب  تسا . رثؤم  نز  یـشخب  لماکت  رد  باجح  دیامیپب ، ار  شیوخ  یلماکت  هار  دبای و 
لماکت دروم  رد  ناشیا  یناسنا  لـماکت  ورملق  -1 یگداوناخ . لماکت  یعامتجا 3 - لماکت  یناسنا 2 - لماکت  - 1 زا :  دنترابع  اهنیا  دـشاب .
فدـه نامه  زا  ترابع  ناسنا ، درف  ره  شنیرفآ  زا  فدـه  دـنیوگ : یم  نینچ  یناسنا  لئاضف  شنیرفآ و  فدـه  هب  هجوت  اب  ناسنا ، یناسنا 
هتـسارآ لیاضف  نآ  هب  دـناوت  یم  ناسنا  کی  هک  یلیاضف  نیرتشیب  زا  ندرب  هرهب  يرـشب و  لامک  هب  ندیـسر  ینعی  تسا ؛ تیرـشب  شنیرفآ 

رد ( ) 29 . ) تسا یـشزرا  هلأسم ي  نیا  دـنک ؛ ادـیپ  دـشر  درم  نز و  رد  یناـسنا  رهوگ  دـیاب  ( 6 . ) تسین درم  نز و  نـیب  مـه  یقرف  دوـشب .
تاـتناقلا و نیتناـقلا و  تاـنمؤملا  نینمؤملا و  تاملـسملا و  نیملـسملا و  نا   » هک تسا  نیا  مالـسا  رظن  یناـسنا ؛ لـماکت  ورملق  صوـصخ )
تاـمئاصلا و نیمئاـصلا و  تاقدـصتملا و  نیقدـصتملا و  تاعـشاخلا و  نیعـشاخلا و  تارباـصلا و  نیرباـصلا و  تاـقداصلا و  نیقداـصلا و 

مهل هللادعا  يزیامت -  هنوگ  چیه  نودب  نز ، درم و  یساسا  تفـص  هد  تارکاذلا -  ًاریثک و  هللا  نیرکاذلا  تاظفاحلا و  مهجورف و  نیطفاحلا 
نیا نیع  رد  نز  هک  تسا  نیا  یمالسا  تیوه  ( 47  . ) مینک نییبت  مییوجب و  ار  مالسا  رظن  هنیمز ، نیا  رد  دینک  ضرف  امیظع .» ارجا  هرفغم و 

یشزرا سنج  نآ  تایـصوصخ  یـسنج  ره  يارب  تسا و  ترطف  تعیبط و  هک  دنک -  یم  ظفح  ار  دوخ  هنانز ي  تیـصوصخ  تیوه و  هک 
دوخ يارب  ار ، هنانز  یگدنشخرد  افص و  نآ  ار ، تقر  نآ  ار ، تبحم  رهم و  نآ  ار ، ناشوج  فطاوع  ار ، قیقر  تاساسحا  نآ  ینعی  تسا - 

یهلا و تفرعم  لثم  ادـخ ، هب  برقت  لثم  تدابع ، لثم  ملع ، لثم  يونعم -  ياه  شزرا  نادـیم  رد  دـیاب  مه  لاح ، نیع  رد  دـنک ، یم  ظفح 
مهم ياهروحم  زا  یکی  يونعم ، ياه  شزرا  یناسنا و  لئاضف  دشر  دـش  نشور  هک  لاح  ( 175 . ) دنک يورـشیپ  ینافرع -  ياه  يداو  ریس 

نز میئامن . دزـشوگ  نز  یناسنا  لماکت  تیوقت  رد  باجح  شقن  هب  تسا  مزال  دهد ، یم  ناشن  ار  نز  یقیقح  نأش  دـشاب و  یم  نز  لماکت 
دـیامن و هزرابم  دوخ  تیناسفن  اب  ینمادـکاپ ، تفع و  تیوقت  اب  دـیامن و  ظفح  ار  دوخ  ینمادـکاپ  تفع و  دـناوت  یم  باجح  هطـساو  هب  ، 

ظفح اب  عقاو  رد  دشاب . دـنوادخ  هب  برقت  تدابع و  ماجنا  یپ  رد  دریگ و  راک  هب  یهلا  تفرعم  يوقت و  ملع و  بسک  هار  رد  ار  دوخ  هدارا 
ياـه شزرا  یپ  رد  اـت  دـهد  یم  نیرمت  دراد -  ینطاـب  تروص  هک  ار -  دوخ  سفن  تسا -  يرهاـظ  تروـص  هک  اـه -  میرح  باـجح و 
نادیم ییاج  رد  يدـح و  ات  دراد -  یناویح  دـعب  هک  ار -  دوخ  یـسنج  هزیرغ  دـهد و  شرورپ  ار  دوخ  يرطف  داهن  دـشاب و  یهلا  يونعم و 

، ددرگ یم  نآ  ياه  یگدولآ  سفن و  یگتخیـسگ  نانع  ثعاب  باجح ، فافع و  هب  یهجوت  یب  دـبای . قنور  وا  یناسنا  داعبا  هک  دـهد  یم 
یقالخا و لئاضف  بسک  هللا و  یلا  ریس  يارب  هدارا  ناکما و  دشاب و  یم  دوخ  لایما  عابـشا  لابند  هب  طقف  یغاط ، یـشکرس و  سفن  هک  ارچ 
هب میدـیقم ، ردـق  نیا  باجح  يور  هک  ام  دـنیامرف : یم  نینچ  هنیمز  نیا  رد  بـالقنا  مظعم  ربهر  دور . یم  نیب  زا  يرکف  یحور و  لـماکت 
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ياه هاگـشزغل  نآ  راچد  دـسرب و  دوخ  یلاع  يونعم  هبتر ي  نآ  هب  دـناوتب  ات  دـنک  یم  کمک  نز  هب  باـجح  ظـفح  هک  تسا  نیا  رطاـخ 
ار نز  روضح  مود  ورملق  بالقنا ، مظعم  ربهر  یعامتجا  لـماکت  ورملق و  - 2 ( 29 . ) دوشن دنا ، هداد  رارق  شهار  رس  هک  یی  هدنزغل  رایـسب 

ورملق دـنیامرف : یم  نینچ  هنیمز  نیا  رد  ناشیا  دوش . یم  یعامتجا  دـعب  رد  نز  لماکت  ثعاب  عقاو  رد  هک  دـننک  یم  نایب  یعامتجا  روضح 
مه هنیمز ،  نیا  رد  تسا ، هعماج  رد  نز  روضح  ینعی  نآ -  ریظن  یعامتجا و  يداـصتقا ، یـسایس ، ياـهتیلاعف  نز -  یعاـمتجا  روضح  مود 
نم : » دیامرف یم  هک  نیا  دنیامرف : یم  نینچ  نز  یعامتجا  روضح  ترورـض  تیمها و  صوصخ  رد  ناشیا  ( 47 . ) مینک نییبت  ار  مالسا  رظن 

روما یمالسا و  هعماج ي  ناناملـسم و  روما  هب  دیاب  مه  نانز  تسین ، نادرم  صوصخم  ملـسمب ،» سیلف  نیملـسملا  روماب  متهی  مل  حبـصا و 
(65 . ) تسا یمالـسا  هفیظو ي  نوچ  دـنیامن ؛ مامتها  دـننک و  تیلوئـسم  ساسحا  درذـگ ، یم  ایند  رد  هک  یلیاسم  همه ي  مالـسا و  ناهج 
( اهیلع هللا  مالـس   ) ارهز همطاف ي  يوگلا  دوخ  دننک : یم  هراشا  مالـسا  ردـص  یخیرات  ياه  هکت  هب  نز ، یعامتجا  روضح  دـییأت  رد  ناشیا 

زکرم هک  شردپ  زور  نآ  یمومع  يایاضق  همه ي  رد  هنیدم ، لخاد  رد  هنیدـم ، هب  ربمغیپ  ترجه  زا  دـعب  هچ  یکدوک ، نارود  رد  هچ  هک 
هللا مالـس   ) ارهز همطاف  هتبلا  تسا . یمالـسا  ماـظن  رد  نز  شقن  هدـنهد ي  ناـشن  تشاد ، روضح  دوب ، یعاـمتجا  یـسایس  ثداوح  همه ي 
یتح اه  نادیم  رد  رضاح  ملع ، اب  درخ ، اب  تفرعم ، اب  دندوب ؛ مالسا  ردص  رد  مه  يرگید  هتـسجرب ي  نانز  تسا . لئاضف  نیا  هلق ي  اهیلع )

، يزابرـس ینز و  ریـشمش  گنج ؛ رد  يروالد  نادیم  رد  رـضاح  دنتـشاد ، یندـب  يورین  هک  يدادـعت  یتح  گنج ؛ ياه  نادـیم  رد  رـضاح 
اب یهاگ  یتح  دوب -  نانز  هدهع  رب  رتشیب  راک  نیا  هک  ناحورجم -  مخز  نتـسب  رب  هوالع  گنج ، نادـیم  رد  نز  مالـسا ، ردـص  رد  ( 172)

روضح ترورـض  تیمها و  دروـم  رد  ناـشیا  نینچمه  ( 72 .) دز یم  مه  ریـشمش  زور ، نآ  راوـشد  ياـه  مزر  گـنج و  نادـیم  رد  لاـقن ، 
تـضهن نیا  رد  نانز  رگا  دندومرف : مه  تسرد  دـندومرف ، هر )  ) ینیمخ ماما  دـنیامرف : یم  نینچ  یمالـسا  بالقنا  هصرع  رد  نز  یعامتجا 

مدـقم طخ  زابرـس  ام ، روشک  رد  نز  هک  میدوب  دـهاش  بالقنا  نایرج  رد  اـم  ( 173 . ) دـش یمن  زوریپ  مه  بالقنا  دـندرک ، یمن  يراکمه 
یمن عقاو  بالقنا  نیا  ًانئمطم  دنتـشادن ، رواب  نآ  هب  دنتفریذپ و  یمن  ار  بالقنا  نیا  دـندوبن و  راگزاس  بالقنا  اب  اه  نز  رگا  دـش . بالقنا 

تیلاعف يداصتقا ، ياـه  تیلاـعف  زا  معا  تسا ؛ یعاـمتجا  ياـه  تیلاـعف  هصرع ي  مود ، هصرع ي  دـنیامرف : یم  رگید  ياـج  رد  ( 10  ) دش
ندرک و تدهاجم  ادـخ ، هار  رد  ندرک  شالت  نتفگ ، سرد  ندـناوخ ، سرد  یملع ، تیلاعف  صاخ ، يانعم  هب  یعامتجا  تیلاعف  یـسایس ،

روضح تمواقم  ربص و  یگداتـسیا و  یـسایس و  یعاـمتجا و  لـئاسم  هصرع ي  رد  ( 62 . ) هعماج نحـص  رد  یگدـنز  ياه  نادـیم  همه ي 
گرزب و یلم و  ياه  فده  تخانش  دوخ ، هدنیآ ي  تخانش  دوخ ، روشک  تخانش  یسایس ، شوه  كرد و  یسایس و  تساوخ  یـسایس و 
ار ییاه  مناخ  ام  زین ، یسایس  ياه  نادیم  رد  ( 175 . ) دنک تفرشیپ  زور  هب  زور  دیاب  نمشد  ياه  شور  تخانش  نمشد ،  یمالسا  فادها 

مظعم ربهر  ( 11 . ) دنا هدامآ  یمالسا  ماظن  رد  تیلوئسم  شریذپ  يارب  دنتسه و  يرونخس  لیلحت و  تردق  ياراد  هک  مینیب  یم  میا و  هدید 
فافع باجح و  ظفح  هب  طورشم  طونم و  ار  نز  یعامتجا  روضح  مالسا ، ردص  قیداصم  رب  هیکت  مالـسا و  هاگدید  زا  یـسأت  اب  بالقنا ، 

یتح دوب -  نانز  هدـهع ي  رب  رتشیب  راک  نیا  هک  ناحورجم -  مخز  نتـسب  رب  هوـالع  گـنج ، نادـیم  رد  نز  مالـسا ، ردـص  رد  دـنناد : یم 
رد مه  ار  دوخ  نادـنزرف  هناخ ، لخاد  رد  لاح  نیع  رد  دز . یم  ریـشمش  زور ، نآ  راوشد  ياه  مزر  گـنج و  نادـیم  رد  باـقن ، اـب  یهاـگ 

رهاوخ و ( 72 . ) دنرادن مه  اب  یتافانم  اه  نیا  نوچ  درک ؛ یم  ظفح  مه  ار  دوخ  باجح  درک ، یم  مه  یمالـسا  تیبرت  تفرگ ، یم  شوغآ 
دراو یماظن  یبالقنا و  یتازرابم ،  یـسایس ،  یگنهرف ،  یلمع ،  ینوگانوگ  ياـه  نادـیم  رد  ربمغیپ ، نارـسمه  اـی  همئا ،  زا  یـضعب  رـسمه 
نیا دراو  دینک و  تیاعر  ار  نآ  دراد .  دوجو  باجح  اما  تسین ؛  اه  نادیم  نیا  زا  کی  چیه  رد  روضح  زا  عنام  چیه  دیدرک ! هجوت  دندش .

دودـح ظفح  اب  هک  تسا  زاجم  بولطم و  اور و  حابم و  ًالماک  یتیلاعف  عامتجا ، هصرع ي  رد  نانز  تیلاعف  ( 117 . ) دیوشب تازرابم  نادیم 
مدع فافع و  تفع و  تیاعر  طرـش  هب  ( 65 . ) دـنک میدـقت  هعماج  هب  ار  هعماج  لاعف  يورین  زا  یمین  دـنهدب و  ماجنا  ار  اه  نیا  یمالـسا ، 
هجو چـیه  هب  باجح ، تشاد ) هجوت  دـیاب  ( ) 64 . ) تسا زاـب  درم  نز و  يارب  نادـیم  یمالـسا  هعماـج ي  رد  درم ، نز و  جازتما  طـالتخا و 

ترورـض تیمها و  ياه  تمکح  لیالد و  زا  دروم  دـنچ  هب  ناـشیا  ( 9  ) تسین یملع  یعامتجا و  یـسایس و  ياه  تیلاـعف  عناـم  محازم و 
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یلاعت و يارب  یی  هلیـسو  نز ، رد  تفع  نارگید : مشچ  زا  نز  تیـصخش  میرکت  یلاعت و  ظفح  فلا - دـننک : یم  هراشا  فاـفع  باـجح و 
تیـصخش مارتحا و  هیام  نز ، تفع  تسا .  راب  دنب و  یب  نارتوهـش و  نادرم  دوخ  مشچ  رد  یتح  نارگید ، مشچ  رد  نز  تیـصخش  میرکت 

تسا نآ  رطاخ  هب  اه  نیا  همه ي  ندرکن ، هاگن  ندرک و  هاگن  مرحمان و  مرحم و  باجح و  هلأسم  نیا  نز : فافع  ظفح  ب - ( 95 . ) تسوا
مهم مه  درم  فافع  هتبلا  دـهد . یم  تیمها  نز  فافع  هلأـسم ي  هب  مالـسا  دوشب . هتـشاد  هگن  ملاـس  نیب  نیا  رد  فاـفع  هیـضق ي  نیا  هک 

يرترب ینامـسج و  تردـق  رطاـخ  هب  درم  هعماـج  رد  نوچ  اـهتنم  دنـشاب ؛ فـیفع  دـیاب  مه  نادرم  تسین ؛ ناـنز  صوـصخم  فاـفع  تسا .
نآلا امـش  تسا . هدش  طایتحا  هیکت و  رتشیب  نز  تفع  يور  اذل  دیامن ، راتفر  نز  لیامت  فالخرب  دـنک و  ملظ  نز  هب  دـناوت  یم  ینامـسج ،
نیمه اکیرما ، هدـحتم  تالایا  روشک  رد  صوصخ  هب  برغ ، يایند  رد  نانز  تالکـشم  زا  یکی  هک  دـینیب  یم  دـینک ، هاگن  اـیند  رد  هک  مه 

دوخ یمسر  تاماقم  يوس  زا  هدش ي  رـشتنم  رامآ  دننک ، یم  زواجت  يدعت و  نز  تفع  هب  ناشدوخ  يدنمروز  هب  هیکت  اب  نادرم  هک  تسا 
زیگنا تشحو  ًاعقاو  اهرامآ  دوب . يرگید  ماـقم  کـی  هب  طوبرم  مه  یکی  و  اـکیرمآ ، يرتسگداد  هب  طوبرم  یکی  هک  مدـید  نم  ار  اـکیرما 

یب یتقو  تسا . مهم  تفع  هلأسم ي  ردـق  هچ  دـینیبب  دریگ ! یم  تروص  اکیرما  روشک  رد  فنع  هب  زواجت  کی  هیناـث ، شـش  ره  رد  تسا .
یب راب ، دنب و  یب  ملاظ ، وگروز ، درم  نز ، لیامت  فالخ  رب  فنع ! هب  زواجت  کی  هیناث ، شش  ره  دسر . یم  اجک  هب  هیـضق  دندرک ، ییانتعا 

هجوت دروم  همه  نیا  هک  باجح  هلأسم ي  نیا  دـنک . یم  هظحالم  ار  اهنیا  مالـسا  دـنکب . زواجت  يدـعت و  نز  تفع  میرح  هب  دـناوتب  تفع 
باجح اب  اهنآ : یعامتجا  ياه  تیلوئـسم  ماجنا  روظنم  هب  نادرم  نانز و  يارب  یعامتجا  تینما  ظفح  ج - تساهنیا . رطاخ  هب  تسا ، مالـسا 

رود نانز  زا  ار  باجح  هک  ییاج  نآ  دننک . یم  ادیپ  تینما  ناملسم  نادرم  مه  دنک و  یم  ادیپ  تینما  ناملـسم  نز  دوخ  مه  ناملـسم ، نز 
نادرم زا  دعب ،  هجرد ي  نز و  دوخ  زا  تینما  لوا ، هجرد ي  رد  دـننک ، یم  کیدزن  یگنهرب  ینایرع و  هب  ار  نز  هک  ییاج  نآ  دـننک ، یم 

مه درم  دـهدب ، ماجنا  هعماج  رد  ار  دوخ  راـک  دـناوتب  نز  دـشاب ، تینما  ياراد  ملاـس و  طـیحم  هک  نیا  يارب  دـش . دـهاوخ  هتفرگ  ناوج  و 
هصرع رد  روضح  رب  هوالع  نز  هداوناخ  لماکت  - 1 ( 64 . ) تسا هدرک  نیعم  ار  باجح  مالسا  دهدب ، ماجنا  ار  دوخ  ياه  تیلوئـسم  دناوتب 

نیا رد  نز  دراد . يا  هژیو  تیمها  روضح  نیا  هک  دـنک  یم  اـفیا  ار  يا  هدـنزاس  یتـیبرت و  شقن  زین  دوخ  هداوناـخ ي  رد  یعاـمتجا ، ياـه 
، دوخ یعامتجا  راتفر  اب  دهد و  شزومآ  یعامتجا  ياه  تیلاعف  رد  ملاس  روضح  يارب  دوخ  نادنزرف  هب  ار  فافع  يابفلا  دناوت  یم  هاگیاج 
دـشر و هار  دـناوت  یم  هعماج  طیحم  رد  فافع  باـجح و  ظـفح  اـب  نز  دـیامن . هئارا  هداوناـخ  ياـضعا  هب  ار  فاـفع  زا  یحیحـص  يوگلا 

فیفع نز  دنک . ینیرفآ  شقن  هداوناخ  تیبرت  رد  تبثم  دیفم و  رـصنع  کی  ناونع  هب  دنک و  یط  یعامتجا  یناسنا و  داعبا  رد  ار  تفرـشیپ 
یگتخیـسگ نانع  يراب و  دنب و  یب  زا  يریگولج  یعرـش ،  دودح  ظفح  اب  نز  دـنک . تیبرت  ملاس  هتـسیاش و  نادـنزرف  دـناوت  یم  بیجن  و 

هب ار  یناـسنا  تمارک  سفن و  تزع  دروآ و  دوـجو  هب  هداوناـخ  رد  ار  ملاـس  ياـضف  دـناوت  یم  دوـخ  یعاـمتجا  تیـصخش  میرکت  سفن و 
ییایوپ همدقم ي  ار  نآ  دنراد و  دیکأت  رایـسب  هداوناخ  رد  نز  دـیفم  رثؤم و  شقن  هنیمز  رد  بالقنا  مظعم  ربهر  دـیامن . ءاقلا  ناشنادـنزرف 

همه ي زا  ( 47  . ) مینکب نییبت  زین  دروم  نیا  رد  ار  مالـسا  رظن  تسا . هداوناـخ -  رد  هلیاـع -  رد  نز  شقن  موس ، ورملق  دـنناد : یم  هعماـج 
داـجیا هنیمز ي  رد  نز  ( 73 . ) تسا گرزب  ياه  نادـیم  رد  دورو  يارب  نارهوش  یحور  تیوقت  نادـنزرف و  تیبرت  رت ،  مهم  نز  ياـهراک 

تـیبرت و رد  ار  نز  هدـنزاس  شقن  هـلمج  زا  ( 175 . ) دنک تفرـشیپ  دـیاب  هداوناخ  لخاد  رد  تنوکـس  شمارآ و  طیحم  فاصنا و  لدـع و 
گنج رد  بالقنا و  نارود  رد  ناردام  دنناد : یم  هلاس  تشه  سدقم  عافد  رد  داهج  گنج و  نادیم  يارب  دوخ  نادنزرف  رـسمه و  عیجـشت 
نارود بالقنا و  نارود  رد  نارـسمه  دندرک و  لیدـبت  نیملـسم  مالـسا و  هار  رد  عاجـش  زابناج و  نازابرـس  هب  ار  دوخ  نادـنزرف  یلیمحت ،

يربص یب  ادهش  نارسمه  ادهـش و  ناردام  رگا  ( 73 . ) دنتخاس لدـبم  مکحتـسم  مواقم و  ياه  ناسنا  هب  ار  دوخ  نارهوش  یلیمحت ،  گنج 
یمن توارط  هعماج  هب  روج  نیا  دیشوج ؛ یمن  روج  نیا  دیکـشخ ؛ یم  اهدرم  لد  رد  تداهـش  ادخ و  هار  رد  داهج  قوش  دنداد ، یم  ناشن 
یعرش دودح  هب  هداوناخ ، ماکحتـسا  روظنم  هب  درم ) یتح  و   ) نز تسا  مزال  هداوناخ  لماکت  تیبرت و  رد  نز  شقن  هب  هجوت  اب  ( 173 . ) داد
نودب دناوت  یم  هک  ینز  دنکب ، توهش  يافطا  هعماج  رد  هنادازآ  دناوت  یم  هک  يدرم  دنیامرف : یم  نینچ  بالقنا  مظعم  ربهر  دشاب . دنبیاپ 
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بوخ رسمه  کی  هن  بوخ و  رهوش  کی  هن  هداوناخ ،  رد  اه  نیا  دشاب ، هتشاد  سامت  نوگانوگ  نادرم  اب  هعماج  رد  یلاکـشا  داریا و  چیه 
نانز ندناشک  لاذتبا  هب  يراب و  دـنب و  یب  نز و  دروم  رد  یبرغ  گنهرف  ( 86 . ) دش یشالتم  هداوناخ  طاسب  اذل  دوب ؛ دنهاوخ  بوخ  نز  و 

رگیدـکی هب  تنایخ  هداوناخ  لخاد  رد  درم  نز و  دوشب ؛ لزلزتم  هداوناخ  ناـینب  دوشب ؛ تسـس  هداوناـخ  هک  تسا  هدـش  بجوم  قطاـنم  نآ 
یم درم  يارب  ار  نز  هک  تسا  نیمه  اـه  یبرغ  يرـالاس  درم  ياـه  هناـشن  زا  یکی  ماـتخ  نـسح  ( 174 . ) دوشن هدرمـش  مهم  یلیخ  ناشیارب 
درم يدازآ  تقیقح  رد  نیا  تسین ؛ نز  يدازآ  نیا  تسا ، يرالاسدرم  نیا  دربب ! ذاذتلا  درم  ات  دنک ، شیارآ  نز  دنیوگ  یم  اذـل  دـنهاوخ ؛
یم قیوشت  درم  لباقم  رد  جربت  شیارآ و  باـجح و  فشک  هب  ار  نز  اذـل  يرـصب ؛ ذاذـتلا  يارب  یتح  دـشاب ، دازآ  درم  دـنهاوخ  یم  تسا 

يراب دـنب و  یب  لاذـتبا و  اـب  هلباـقم  تسا ، هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  برغ  گـنهرف  اـب  هسیاـقم  رد  یمالـسا  ناریا  رد  هک  هچنآ  ( 93 . ) دننک
رد شناد و  نوگانوگ  ياه  هتـشر  رد  هک  یناسک  صوصخب  یناریا ، ياه  نز  دـنیامرف : یم  نینچ  هنیمز  نیا  رد  بالقنا  مظعم  ربهر  تسا .

نایوجشناد نارتخد و  نانز و  هب  یتسیاب  دننکب ، تکرح  دنا  هتسناوت  باجح ، هلأسم  همه ، زا  رت  مهم  یمالسا و  ماکحا  مالـسا و  بوچراچ 
دروم رد  یقالخا  نیزاوم  هب  تبسن  يدیق  یب  ملع ، لیـصحت  همزال ي  تسین و  يراب  دنب و  یب  يانعم  هب  ملع  هک  دننک  میهفت  ًالمع  ایند  نز 

امش دوجو  دیسر و  ییالاب  ياهاج  هب  درک و  لیصحت  مه  ار  ملع  نیزاوم ، نیا  لماک  تیاعر  اب  ناوت  یم  هکلب  تسین ؛ درم  نز و  ترـشاعم 
هب يدازآ  دوبمک  ام ، هعماج ي  نانز  درد  تسا  یهیدب  13 و 12 ) . ) دوشب هداد  ناشن  مالـسا  یناهج  مایپ  زا  هنومن  کی  ناونع  هب  دناوت  یم 

ییافوکـش یناـسنا و  تمارک  یقیقح ، تیـصخش  روـهظ  عناـم  دوـخ  يراـب  دـنب و  یب  هک  نیا  هب  هجوـت  اـب  تسین . يراـب  دـنب و  یب  ياـنعم 
ناشیا دومن . وجتـسج  دراد ، یعامتجا  یگنهرف و  دعب  هک  ار  يرگید  ياه  تیدودحم  عناوم و  دـیاب  هکلب  دـشاب - . یم  نانز  ياهدادعتـسا 

یم لیمحت  وا  رب  هک  تسا  ییاهدوبمک  راچد  متـس و  راچد  ام -  هعماج  رد  هلمج  زا  عماوج -  همه  رد  نز  دـنیامرف : یم  نینچ  هراب  نیا  رد 
تفرعم و ملع و  يارب  اه  تصرف  اه و  نادـیم  دوبمک  دوبمک ، نیا  تسین ؛ يراب  دـنب و  یب  ياـنعم  هب  يدازآ  دوبمک  دوبمک ؛ نیا  اـما  دوش ؛

صوصخ رد  وس  کی  زا  ناشیا  هرخالاب  ( 87 . ) درک وجتسج  نیمأت و  دیاب  ار  نیا  تساهدادعتسا ؛ ییافوکش  تفرـشیپ و  قالخا و  تیبرت و 
نانز یبالقنا و  لسن  تسا ، هدـش  هدـید  لفاغ  یحطـس و  دارفا  رد  هک  نانچ  اداـبم  دـنهد : یم  رادـشه  يراـب  دـنب و  یب  لاذـتبا و  زا  زارتحا 
دننک هدنز  هرابود  ار  اورپ  یب  طالتخا  یلهاج  مسر  ای  دنروایب  یبالقنا  ریغ  ياهشیارگ  چوپ و  ياهلمجت  فرـصم و  هب  يور  هرابود  نمؤم ،
ًالوا هعماج ، رد  نز  دنراد : دیکأت  هعماج  رد  نانز  یناسنا  لماکت  اهدادعتسا و  ییافوکـش  یناسنا ، قوقح  قاقحا  رب  رگید  يوس  زا  ( 3 .... )

یناسنا لماکت  هب  تیاهن  رد  دنک و  ادیپ  یناسنا  یقیقح و  دشر  دوشب و  افوکـش  وا  ياهدادعتـسا  ًایناث  دسرب ، دوخ  یقیقح  یناسنا و  قح  هب 
رد دنک و  کمک  دوخ  هعماج ي  تیرشب و  تفرـشیپ  هب  دناوت  یم  هک  یناسنا  دیایب ؛ رد  لماک  ناسنا  تروص  هب  هعماج  رد  نز  دوشب ؛ لیان 

(78 . ) دنک لدبم  ییابیز  نیرب و  تشهب  هب  ار  ایند  دوخ ، ياه  ییاناوت  هدودحم ي 

ناوناب باجح  هب  مامتها  رد  نادیهش  یقالخا  هریس 

رشن غیلبت و  نوناک  یجاح ، دیوگ : یم  یمارگ  دمحم  دیهش  رادرـس  نامزرمه  زا  یکی  یمارگ  دمحم  دیهـش  رادرـس  يدسا  یلع  : هدنـسیون
یم رخـسمت  هب  ار  ام  تاداقتعا  اه و  شزرا  هک  یناسک  زا  یمارگ ، دیهـش  دوب . یگنهرف  مجاهت  نارگن  یلیخ  دوب و  هتخادـنا  هار  ار  باجح 
یم ناشیا  یلو  دوب ، یکیزیف  دروخرب  ناشرظن  همه  میدوب ، هتفرگ  یباجح  یب  اب  هزراـبم  يارب  مه  اـب  هک  يا  هسلج  رد  دوب . رفنتم  دـنتفرگ ،

باجح دروم  رد  ییاهدراکالپ  هک  دـش  نیا  رب  رارق  میریگب . ار  یباـجح  یب  يولج  یگنهرف ، ياـه  هماـنرب  يونعم و  قیرط  زا  دـیاب  تفگ :
دیهـش راک  نیا  دـننک . لرتنک  ار  باجحدـض  ياهراتفر  ات  دـندش  باختنا  یبسانم  دارفا  نینچمه  مینک . بصن  رهـش  حطـس  رد  دوش و  هیهت 
نودـب يونعم ، هار  زا  یباجحدـب ، یباـجح و  یب  زا  يریگولج  ( 1 . ) دـبای شهاک  یباجح  یب  نازیم  یمک  تدـم  رد  ات  دـش  ثعاـب  یمارگ 
یگلاس هن  هب  یتقو  دیوگ : یم  نامرآ  دمحم  دیهش  رادرس  رهاوخ  نامرآ  دمحم  دیهش  رادرس  یگنهرف . ياهرازبا  زا  هدافتـسا  اب  تنوشخ و 

هب مه  ار  اهزامن  رگید  دعب  داد و  دای  نم  هب  ینعم  اب  ار  حبص  زامن  دوب . زامن  نداد  دای  داد ، ماجنا  نم  يارب  دمحم  هک  يراک  نیلوا  مدیسر ،
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دیرخ و یکـشم  رداچ  میارب  دـعب  مرخ »! یم  هزیاج  تیارب  يریگب ، دای  تسرد  ار  زامن  رگا  تفگ « : یم  داد . شزومآ  نم  هب  بیترت  نیمه 
تیاعر رد  درک  یم  شرافـس  مادـم  یـشاب ». هتـشاد  باجح  ینک و  ترـس  رداچ  دـیاب  يا و  هدـش  گرزب  رگید  الاح  تفگ « : یم  هشیمه 
اهرازبا نیرتهب  زا  قیوشت ، هزیاـج و  ( 2 . ) دیـسر یم  میاهـسرد  هب  تیدج  اب  مه  هشیمه  مناوخب و  تقو  رـس  ار  مزامن  مشاب و  اشوک  باجح 

در یضرف  ياه  نیمک  زا  ار  اهورین  درک و  یم  تیاده  ار  رونام  رامعم ، یلع   » رامعم یلع  دیهـش  رادرـس  تسا . هعماج  ندرک  یقالخا  يارب 
یم شمـشچ  ریز  زا  نوخ  مدـیود . شیوس  هب  دـش . ترپ  نیمز  رب  تشپ  هب  رامعم  دـیکرت و  زاگوف  ياه  هکبـش  زا  یکی  ناهگان  درک . یم 
رهش ناریا  يوس  هب  میدرک و  سنالوبمآ  راوس  ار  وا  عیرس  دوب . هدنام  نوریب  شیاهتنا  هتفرورف و  شمـشچ  لخاد  هب  هکـشب  هسیلپ  دیـشوج .

ياهمناخ زا  یکی  دوب . هدش  خرـس  یلع  مشچ  يور  هچراپ  دوب . رگید  يرامیب  ياوادم  لاح  رد  رتکد  رهـش ، ناریا  ناتـسرامیب  رد  میدـنار .
. درک شیادـص  تفر و  وا  فرط  هب  دـش ، دـنلب  یلع  ماجنارـس  تفر . یم  دـمآ و  یم  مادـم  تشادـن و  یباسح  تسرد و  باـجح  راتـسرپ ،
»؟ رامعم ردارب  هدـش  یچ  متفگ « : تشگزاب . دـعب ، یمک  درک . مناخ  نآ  اب  وگ  تفگ و  هب  عورـش  مارآ  یلیخ  یلع  دوب . ود  نآ  هب  مساوح 

لـصا زا  هدافتـسا  اب  یباجحدـب ، هلمج  زا  اـهرکنم  كرت  هب  ندرک  دزـشوگ  ( 2 .«) مداد یم  رکذـت  وا  هب  دـیاب  درواـین ، تقاـط  ملد  تفگ « :
یعرش لئاسم  دنب  ياپ  یلیخ  يو  هک  دنا  هدرک  لقن  اشگ  هرگ  ریما  دیهش  رادرـس  هرابرد  اشگ  هرگ  ریما  دیهـش  رادرـس  ینابرهم . تفوطع و 

اهنآ وا  دنتشادن . یلماک  باجح  دندوب ، هدرک  تکرش  مسارم  رد  هک  ییاه  مناخ  وا  دقع  زور  تشادن . یفراعت  یـسک  اب  هراب  نیا  رد  دوب و 
رایـسب دروخرب  هانگ ، رهاظم  اب  وا  دـیروایب ». فیرـشت  دـش ، لماک  ناتباجح  تقو  ره  تفگاهنآ « : هب  درک و  توعد  نوریب  هب  سلجم  زا  ار 

-1 تشون :  یپ  رورـسو . نشج  طیارـش  رد  یتح  باجح  هلئـسم  هب  اشگ  هرگریما  دیهـش  رادرـس  هژیو  مامتها  ( 3 . ) تشاد يدج  حـیرص و 
هرینم - 2 ص 27 . چ 1 ، ، 1384 سدـقم ، عاـفد  ياهـشزرا  رـشن  راـثآ و  ظـفح  داـینب  درم ، نادرم  دـندوب  هنوـگ  نیا  دار ، ینمؤـم  دـمحا 

رکـشل دنک ، یمن  هیرگ  چولب  نایریما ، دوواد  - 3 صص 46 و 47 . چ 1 ، ، 1376 هللاراث ، کی  لهچ و  رکشل  اه ، بلق  هدنامرف  یهللارـصن ،
ص 65. درم ، نادرم  دندوب  هنوگ  نیا  - 4 ص 30 . چ1 ، ، 1376 هللاراث ، کی  لهچ و 

نادیهش مالک  رد  باجح 

داـینب شهوژپ  قیقحترتـفد و  میظنت : هیهت و  هر ) ) ینیمخ ماـما  دـنکیم - » رادـیب  دـنازرلیم و  ار  ناـسنا  اـههمان  تیـصو  نیا  یلاـعت  همـساب 
دیهـش .« ) تسا رتهدـنبوک  نم  خرـس  نوخزا  تسا  هدرک  هطاـحا  ار  وت  هک  یهایـس  رداـچ  ماینید : رهاوخ  يا  وت  و   » یمالـسا بالقنادـیهش 
رگنس وت  باجح  .« » دیشکیم ناتیاوقت  ناتهایسرداچ و  اب  ار  نمـشد  هک  دییامـش  هک  اوقتاب ، شاب و  بوجحم  مرهاوخ : ( » يدومحم هللادبع 

رد داهج  نوچ  مه  باجح  ظفح  ( » یفجنآ میحر  دیهش  رادرس  .« ) دنیبیمن ار  وت  نمشد  ینیبیم و  ار  نمشد  باجحلخاد  زا  وت  تسا ، وت 
دیهش .« ) شابلگ هشیمه  شاب و  هتفهن  تسا  مک  لگ  رمع  رگا  تسا  یباجحیب  زا  مرهاوخ : ( » ینارفغ میرک  دمحم  دیهش  .« ) تسادخ هار 

 ( نایروفغریم یقت  دـمحم  دیـس  دیهـش  .« ) دنـشابظفاح ار  مزر  سابل  نیا  باجح  هک  مهاوخیم  منارهاوخ  یماـمت  زا  ( » ماـظن اـضر  دـیمح 
دیاب بیجن  رتخد  کی   ( » یتخبون داوج  دمحم  دیهـش  هبلط  .« ) نک تمدـخ  مالـسا  هبتباجح  رگنـس  رد  شاب و  بنیز  نوچ  مه  مرهاوخ : »
مارهب دیهش  .«) دنزیممالسا نانمشد  نیقفانم و  ناهد  رب  یمکحم  تشم  وت  باجح  مرهاوخ : ( » روپ يدهم  قداص  دیهـش  .« ) دشاب باجحاب 
همطاف هتـسکش  يولهپ  هب  ( » ناشارتگنـس لضفلاوبادیهـش  .« ) تسا نم  خرـس  نوخ  زا  رتهدـنبوک  وت  باجح  مرهاوخ ... يا  وت  ( » يراگدای

: ناملـسم رهاوخ  ( » یمتـسر دـیمح  دیهـش  .« ) دـینک تیاعر  ار ، باجح  ارباجح ، ار  باجح  هک ، مهدیم  ناتمـسق  اهیلع ) هللا  مالـس  ) ارهز
نارهاوخ باـجح  بجوم  امـش  هاـگن  ظـفح  امـش و  ییاـنتعایب  ناملـسمردارب : دـش . دـهاوخ  ناردارب  هاـگن  ظـفح  بجوـم  امـش  باـجح 

افـص تیونعميوس و  هب  داسف  زا  ار  هعماج  امـش  باـجح  منارداـم : منارهاوخ و  امـش  ( » يداـبآ حرف  روپ  رغـصا  یلع  دیهـش  .« ) دـشدهاوخ
نادیهش ياهبنوخ  باجحهک  اریز  دننک ، ظفح  ار  دوخ  باجح  هک  مدنمشهاوخ  یمارگ  نارهاوخ  زا  ( » نایئاضر یلع  دیهش  .« ) دناشکیم

( يرگسع اضرمالغ  دیهش  .« ) مدرک ادیپ  دشر  امـش  يراکادف  سفن و  تزع  باجح و  اب  نم  مردام ... ( » یفجن یحور  یلع  دیهـش  .« ) تسا
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: مرهاوخ ( » هدازرفعج نسح  دـمحم  دیهـش  .« ) نم نوخ  یخرـسات  دـسرتیم  وـت  رداـچ  یهایـس  زا  رامعتـسا  زیچ  ره  زا  لـبق  مرهاوـخ : يا  »
ار دوخ  رداچ  هک  یلاح  رد  ام  نارهاوخ  هنازرف « ) یلع  دـمحم  دیهـش  .« ) نک ظفحتسا  نم  نوخ  زا  رتهدـنبوک  هک  ار  تباجح  هنوگبنیز 

دمحم دیهش  روهمج  سییر  .« ) دناهدشرـضاح هعماج  رد  رادفده  دننکیم ... ظفح  بنیز  همطاف و  نوچ  مهار  دوخ  دناهتفرگرب و  مکحم 
( ییاجر یلع 

ششوپ هرابرد  نادنمشناد  نخس 

رد هدوب  عونمم  رامعتـسا  يارب  هک  ار  يدیدج  قف  ا   ، دوش هتخادـنارود  هک  يرداچره  يوسنارف ) فوسلیف  سانـش و  هعماج   ) نوناف ستنارف 
نز اب  دروخرب  رد  ندید  ( 1 .) دوش یم  ربارب  هد  هلمح ،  يارب  رامعتـسا  ياهدیما  باجح ،  یب  هرهچ  ره  ندید  زا  سپ  دیاشگ و  یم  وا  ربارب 

یمن هضرع  ار  دوخ  ددرگ و  یمن  میلـست  دوش ،  یمن  هدـید  هک  ینز  و  دـنیبب ؛ ار  وا  دـناوت  یمن  لباقم  فرط  و  تسا ،  هفرط  کی  هبجحم ، 
هک ارچ  دنرادن ؛ یـشخب  دیما  هیتآ  زگره  ناناوج  تسا و  رطخ  رد  يوروش  هدـنیآ  يوروش ) نیـشیپ  روهمج  سیئر   ) فچـشورخ ( 2 .) دنک
رد یلو  دمآرب ، يدازآ  ددصرد  رهاظ  هب  هکنیا  اب  نز  دنه ) بالقنا  دیقف  ربهر   ) يدناگامتاهام ( 3 .) دنا هتشگ  تاوهشریسا  راب و  دنب و  یب 

ناسنا لسن  مهد  یم  حیجرت  نم  تسا .  ندش  درم  ياه  ینار  سوه  هلیـسو  نتفرگ و  رارق  هچیزاب  رطخ ،  نآ  تفرگ و  رارق  يدـیدج  رطخ 
رت تسپ  یناویحرهزا   ، درم ینار  توهـش  یـشایع و  هلیـسو  کی  هب  یهلا  قولخم  نیرت  فیرظ  ای  نز  لیدـبت  اب  ودـنامب  هکنیا  ات  دوش  دوبان 

رگا نانز ! يا  مدرک . یم  نایـصع  تخـس  دشاب ،  وا  هچیزاب  ات  هدمآ  ایند  هب  نز  هکنیا  رب  ریاد  درم ،  يوعد  هیلع  مدوب ،  نز  نم  رگا  ددرگ .
مناخ ( 4 .) دـیورن یتـفخ  نینچ  گـنن  راـب  ریز  دـینک و  يراددوخراـک  نیا  زا  تسا ،  اـهدرم  توهـش  بلج  رطاـخ  هب  امـش  ندرک  شیارآ 

تـساه عونت  فشک  بلاط  یناسناره  عبط  ًالوصا  تسوا .  ندوب  باجح  اب  هب  نز ،  فطل  نپاژ ) لها  تاـیهلا ،  يارتکد  ) اـتآرومروکیچاس
راب نیدنچ  هاگ  ره  یتیمها  اب  ِزیچ  ره  دنراذگ .  یمن  یقاب  درم  هجوت  بلج  يارب  يزیچ  دنشاب ،  باجح  یب  يزورما  لکـش  هب  نانز  یتقو  .

(5 .) دراد يرثؤم  مهم و  رایـسب  شقن  ییوشانز ،  طباور  میکحت  رد  عوضوم  نیا  دهد .  یم  تسد  زا  ار  دوخ  تیمها  دریگ ، رارق  يورایور 
دنداد داـی  دوخ  نارتخد  هب  ار  رما  نیا  تساریقحت و  نعط و  هیاـم  يزاـب ،  لد  تسد و  هک  دـنتفایرد  ناـنز  فورعم ) خروم   ) تنارود لـیو 

(7 .) دنتـسین باذـج  نادرم  يارب   ، رذـگدوز دراوم  رد  زج  ایح ،  مرـش و  یب  نانز   . تسا نز  ياه  یبیرف  لد  نیرت  فیطل  زا  یکی  ایح  ( 6 .)
ناملـسم ياـهروشک  رد  مالـسا  وحم  يارب  سیلگنا  فرط  زا  اـه  لاـس  هک  يو  یمالـسا ) ياـهروشک  رد  یـسیلگنا  سوساـج  ) رفمهرتـسم

زا تسا  تداع  کی  رداچ  هک  نایب  نیا  اب  دیشک ؛ نوریب  رداچ  ریز  زا  داد و  بیرف  ار  ناملسم  نانز  دیاب  دیوگ : یم   ، تسا هدرک  یسوساج 
هک مینک  کیرحت  ار  ناناوج  دـیاب  میدروآ ،  نوریب  ابع  رداچ و  زا  ار  نانز  هکنآ  زا  سپ  تسین .  یمالـسا  هماـنرب  کـی  یـسابع و  ياـفلخ 

نت و ندـناشوپ  باجح ،  زا  دوصقم  رگا  فورعم ) هدنـسیون   ) نادـیز یجرج  ( 8 .) دبای جاور  داسف  ناناملـسم  نایمرد  ات  دـنتفیب  اهنآ  لابند 
ات هدادـن و  نآ  رد  يرییغت  مه  حیـسم  تناـید  هدوب و  لومعم  حیـسم  تناـید  روهظ  زا  شیپ  یتح  مالـسا و  زا  شیپ  عضو  نیا  تسا ،  ندـب 
زا هفسلف  لیصحتلا  غراف   ) تیلمش مناخ  ( 9 .) تسا هدـنام  یقاب  اپورا  دوخ  رد  زونه  نآ  راثآ  و  هدوب ،  لومعم  اپورا  رد  اطـسو ، نورق  رخاوا 
یم یتح  ینماد  كاپ  . دنک کمک  یـسنج  طباور  هب  دناوت  یم  يراب  دنب و  یب  زا  رتهب  تایقالخا ،  هک  دنک  یم  تباث  ینماد  كاپ  اکیرمآ )
یب تاناویح ،  دننام  هاگره  هک  میا  هدـش  یحارط  يا  هنوگ  هب  اه  ناسنا  ام  هک  دـناسر  یم  ار  موهفم  نیا  اریز  ؛ دـشاب دـنوادخ  نامرف  دـناوت 

ییابیز رب  هوـالع  نماد ،  كاـپ  نز  ( 10 .) میرب یمن  تذـل  اهنآ  دـننامه  مییامن ،  راتفر  لوصا  هب  يدـنب  ياپ  يراد و  نتـشیوخ  هنوگ  چـیه 
 ، دنتـسه هنهرب  ًاـبیرقت  اـه  هبیرغ  ربارب  رد  هک  يدارفا  تسا .  رادروـخرب  ناـنز  هیقب  هـب  تبـسن  يرتـشیب  ینوریب  ینیع و  ییاـبیز  زا  ینورد ، 

هعماج یـسررب  ای  هریزجلا  بالقنا  نوناـف ،  ستنارف  .1 اـه :  تشون  یپ  ( 11 .) دـنراذگ یمن  یقاب  دوخ  بوبحم  هب  نداد  ناـشن  يارب  يزیچ 
حور باتک  . 4 ص203 . يونعم ،  تایح  دـیدجت  مالـسا و  بطق ،  دـمحم  . 3 نامه .  . 2 رییغت .) یمک  اـب   ) ص14 بالقنا ،  کی  یـسانش 

.6 ص38 . ناناوج ،  تشهب و  این ،  يدمحم  هللادـسا  . 5 ص 42 . فافع ، ) شـشوپ  هچباتک   ) هناحیر میرح  زا :  لقن  هب  ص 211 ،  يرشب ، 
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دیاب هچنآ  این ،  يدمحم  هللادسا  . 8 ص 233 . نز ،  ماقم  نآرق و  یلامک ،  یلع  دیس  . 7 صص 73-70 . باجح ،  هلئسم  يرهطم ،  یضترم 
داهن .10 ص 44 . (، فافع شـشوپ و  هچباتک   ) هناحیر میرح  : زا لقن  هب  مالـسا ،  ندمت  خیرات  نادیز ،  یجرج  .9 ص458 . دنادب ،  نز  کی 

ص 41.  ، نامه . 11 ص63 . لاس 2003 ، ات  اکیرمارد  مسینیمف  يربهر ،  مظعم  ماقم  یگدنیامن 

ناوناب باجح  هب  مامتها  رد  نادیهش  هریس 

هتخادنا هار  ار  باجح  رشن  غیلبت و  نوناک  یجاح ، دیوگ : یم  یمارگ  دمحم  دیهش  رادرـس  نامزرمه  زا  یکی  یمارگ  دمحم  دیهـش  رادرس 
رد دوب . رفنتم  دـنتفرگ ، یم  رخـسمت  هب  ار  ام  تاداقتعا  اه و  شزرا  هک  یناسک  زا  یمارگ ، دیهـش  دوب . یگنهرف  مجاهت  نارگن  یلیخ  دوب و 

قیرط زا  دـیاب  تفگ : یم  ناشیا  یلو  دوب ، یکیزیف  دروخرب  ناـشرظن  همه  میدوب ، هتفرگ  یباـجح  یب  اـب  هزراـبم  يارب  مه  اـب  هک  يا  هسلج 
حطـس رد  دوش و  هیهت  باجح  دروم  رد  ییاهدراکالپ  هک  دـش  نیا  رب  رارق  میریگب . ار  یباجح  یب  يولج  یگنهرف ، ياـه  هماـنرب  يونعم و 

رد ات  دش  ثعاب  یمارگ  دیهـش  راک  نیا  دننک . لرتنک  ار  باجحدـض  ياهراتفر  ات  دـندش  باختنا  یبسانم  دارفا  نینچمه  مینک . بصن  رهش 
زا هدافتـسا  اب  تنوشخ و  نودـب  يونعم ، هار  زا  یباجحدـب ، یباـجح و  یب  زا  يریگولج  ( 1 . ) دـبای شهاک  یباجح  یب  نازیم  یمک  تدـم 
هک يراک  نیلوا  مدیسر ، یگلاس  هن  هب  یتقو  دیوگ : یم  نامرآ  دمحم  دیهش  رادرس  رهاوخ  نامرآ  دمحم  دیهش  رادرس  یگنهرف . ياهرازبا 
نم هب  بیترت  نیمه  هب  مه  ار  اهزامن  رگید  دـعب  داد و  دای  نم  هب  ینعم  اب  ار  حبـص  زاـمن  دوب . زاـمن  نداد  داـی  داد ، ماـجنا  نم  يارب  دـمحم 
: » تفگ یم  هشیمه  دیرخ و  یکـشم  رداچ  میارب  دعب  مرخ »! یم  هزیاج  تیارب  يریگب ، دای  تسرد  ار  زامن  رگا  تفگ « : یم  داد . شزومآ 

مشاب و اشوک  باجح  تیاعر  رد  درک  یم  شرافـس  مادم  یـشاب ». هتـشاد  باجح  ینک و  ترـس  رداچ  دیاب  يا و  هدـش  گرزب  رگید  الاح 
ندرک یقالخا  يارب  اـهرازبا  نیرتهب  زا  قیوشت ، هزیاـج و  ( 2 . ) دیـسر یم  میاهـسرد  هب  تیدج  اب  مه  هشیمه  مناوخب و  تقو  رـس  ار  مزامن 

ناهگان درک . یم  در  یـضرف  ياه  نیمک  زا  ار  اهورین  درک و  یم  تیادـه  ار  رونام  رامعم ، یلع   » راـمعم یلع  دیهـش  رادرـس  تسا . هعماـج 
هکشب هسیلپ  دیشوج . یم  شمشچ  ریز  زا  نوخ  مدیود . شیوس  هب  دش . ترپ  نیمز  رب  تشپ  هب  رامعم  دیکرت و  زاگوف  ياه  هکبـش  زا  یکی 

ناتسرامیب رد  میدنار . رهش  ناریا  يوس  هب  میدرک و  سنالوبمآ  راوس  ار  وا  عیرـس  دوب . هدنام  نوریب  شیاهتنا  هتفرورف و  شمـشچ  لخاد  هب 
تسرد باجح  راتسرپ ، ياهمناخ  زا  یکی  دوب . هدش  خرـس  یلع  مشچ  يور  هچراپ  دوب . رگید  يرامیب  ياوادم  لاح  رد  رتکد  رهـش ، ناریا 

یلع دوب . ود  نآ  هب  مساوح  درک . شیادص  تفر و  وا  فرط  هب  دش ، دنلب  یلع  ماجنارـس  تفر . یم  دـمآ و  یم  مادـم  تشادـن و  یباسح  و 
، درواین تقاط  ملد  تفگ « : رامعم »؟ ردارب  هدـش  یچ  متفگ « : تشگزاب . دـعب ، یمک  درک . مناخ  نآ  اب  وگ  تفگ و  هب  عورـش  مارآ  یلیخ 

دیهش رادرس  ینابرهم . تفوطع و  لصا  زا  هدافتسا  اب  یباجحدب ، هلمج  زا  اهرکنم  كرت  هب  ندرک  دزـشوگ  ( 2 .«) مداد یم  رکذت  وا  هب  دیاب 
یفراعت یسک  اب  هراب  نیا  رد  دوب و  یعرش  لئاسم  دنب  ياپ  یلیخ  يو  هک  دنا  هدرک  لقن  اشگ  هرگ  ریما  دیهش  رادرـس  هرابرد  اشگ  هرگ  ریما 

درک توعد  نوریب  هب  سلجم  زا  ار  اهنآ  وا  دنتشادن . یلماک  باجح  دندوب ، هدرک  تکرـش  مسارم  رد  هک  ییاه  مناخ  وا  دقع  زور  تشادن .
مامتها ( 3 . ) تشاد يدج  حیرـص و  رایـسب  دروخرب  هانگ ، رهاظم  اب  وا  دیروایب ». فیرـشت  دـش ، لماک  ناتباجح  تقو  ره  تفگاهنآ « : هب  و 
دندوب هنوگ  نیا  دار ، ینمؤم  دـمحا  - 1 اهتشون :  یپ  رورـسو . نشج  طیارـش  رد  یتح  باجح  هلئـسم  هب  اشگ  هرگریما  دیهـش  رادرـس  هژیو 

لهچ و رکشل  اه ، بلق  هدنامرف  یهللارـصن ، هرینم  - 2 ص 27 . چ 1 ، ، 1384 سدقم ، عافد  ياهـشزرا  رـشن  راثآ و  ظفح  داینب  درم ، نادرم 
-4 ص 30 . چ1 ، ، 1376 هللاراث ، کی  لهچ و  رکشل  دنک ، یمن  هیرگ  چولب  نایریما ، دوواد  - 3 صص 46 و 47 . چ 1 ، ، 1376 هللاراث ، کی 

ص 65. درم ، نادرم  دندوب  هنوگ  نیا 

یتشهب دیهش  هاگدید  زا  باجح 

نز ندوب  هدیـشوپ  تسا . هدش  ملظ  یبیجع  روط  هب  یمالـسا  شـشوپ  باجح و  هب  هک  هلاسم  نیا  هب  دـینک  هجوت  زیزع ! ناردارب  نارهاوخ و 
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نز ندرک  دودحم  زگره  مالـسا ، رد  ندوب  هدیـشوپ  نیا  دینیب . یم  دنتـسه و  اجنیا  نم  رتخد  رـسمه و  نآلا  هک  تسا  يدـح  رد  مالـسا  رد 
نینموم و نانز  تناـنز و  هب  هک  دـیوگ  یم  ربمغیپ  هب  هک  تسا  نآرق  هیآ  صن  نیا  اـقافتا  تسا ، نز  مارتحا  تسا ، نز  میرح  ظـفح  تسین ،

نیا ( 59/ بازحا ...«) نیذویالف نفرعی  نا  یندا  کلذ  : » دـیوگ یم  دـننک . رت  هدیـشوپ  ار  ناشدوخ  دـنیآ  یم  نوریب  یتقو  هک  وگب  نیملـسم 
نـشور یلیخ  نیا  دنورن . ناشغارـس  دننکن و  تیذا  ار  اهنآ  نیاربانب  دنتـسه و  یکاپ  نانز  هکنیا  هب  دـنوش  هتخانـش  اهنیا  هک  دوش  یم  ببس 

زا تسا  یناشن  دشاب ، هتشاد  هارمه  شدوخ  اب  ینمادکاپ  تفع و  هب  شیدنبیاپ  زا  یناشن  نتشیوخ ، ششوپ  رد  دناوتب  یمناخ  رگا  هک  تسا 
مادـک تسا . بتکم  کی  نآ  بوخ  میناد ! یم  نز  لامک  ار  نز  يدـنول  ار و  نز  یگزره  هلاسم  ام  هک  تسا  تقو  کـی  مارتحا . لاـمک و 
شدوخ يارب  هک  ینز  تسین . لماک  نز  شورفدوخ ، نز  سپ  رتکاپ ، نز  ینعی  رتهب  نز  هن ، رگا  یلو  تسا . رتدنول  هک  نآ  تسا ؟ رتهب  نز 

رد تسا ، نیا  نز  لامک  اعقاو  رگا  دنکب . هنارادیرخ  هاگن  وا  هب  دناوت  یمن  شرـسمه  زج  يدرم  چـیه  هک  تسا  ینز  تسا  لئاق  تیـصخش 
؟ واریقحت يارب  ای  تسوا  مارتحا  يارب  نیا  اـیآ  تسیچ ؟ يارب  نز  یـسنج  ياـه  هبذاـج  اـه و  ییاـبیز  مادـنا و  ندوب  هدیـشوپ  تروص ، نیا 

ياـهمناخ هب  نم  تسا و  یعیبط  يرما  نیا  تسا و  عاـمتجا  رد  نز  مارتـحا  ندرب  ـالاب  يارب  شـشوپ ، روتـسد  دـینک  یم  هظحـالم  نیارباـنب 
هار قش  ندرگ  دیورب ! هار  دیریگب  تسار  ار  ناتندرگ  نابایخ  رد  مراد  تسود  دیتسه ، هدیـشوپ  هک  لاح  نیع  رد  منک  یم  هیـصوت  نامدوخ 

دینک و هریخ  مشچ  میوگ  یمن  دیورب ! هار  دینک و  مخ  ار  ناتندرگ  هک  دشاب  نیا  مزلتـسم  ندوب  هدیـشوپ  ادابم  هدیـشوپ ! ياه  مناخ  دـیورب .
لاح نیع  رد  ما  هدرک  یم  هیـصوت  مرتخد  هب  مه  ممناخ ، هب  هشیمه  هدنب  دـیورب ! هار  تیـصخشاب »  » میوگ یم  دـیرگنب ، ار  ناناوج  نادرم و 

سابل راد ؛ هبذاج  سابل  هن  دیـشوپب  بوخ  سابل  دیـشوپب ؛ دنموربآ  هدنزارب  سابل  دـهدن ، ناشن  ار  ندـب  ياه  یگتـسجرب  ناتـسابل  دـیاب  هک 
ناملسم نز  امـش  هک  دشاب  مولعم  دیورب ! هار  قش  ندرگ  دیور  یم  هار  هک  هچوک  رد  هک  منک  یم  دیکات  مه  دعب  و  هنامرتحم . سابل  بوخ ،

کی یتح  ما . هدوب  سابل  نیا  اب  اپورا  رد  هشیمه  هدنب  هک  دنناد  یم  اهنیا  اقافتا  دیـشاب ! زیزع  دیاب  نینموملل ». هلوسرل و  هللا و  هزعلا  « ؛ دیتسه
دب دییوگ  یم  هک  یـسابل  نیمه  اب  هدنب  ما  هتفگ  يورب ، سابل  نیا  اب  تسا  دب  دنتفگ  هک  مه  اج  ره  ما . هتفرن  ییاج  راولـش  تک و  اب  مه  راب 
نیا هب  ینک  یمن  هجوت  ًالـصا  وت  دـیوگ  یم  مناخ  یهاـگ  هک  يروط  هب  ما ، هتفر  ما و  هتفرگ  تسار  مه  ار  مندرگ  مور . یم  اـجنآ  هب  تسا 

رد قر  قش و  هک  مراد  تداـع  نم  دـننک . یم  هاـگن  نم  هب  هک  منک  یمن  هجوت  اـعقاو  میوـگ  یم  دـننک . یم  هاـگن  وـت  هب  ناـیفارطا  نیا  هک 
هار اـهنآ  لـثم  اـجنیا  دـیاب  اـمتح  هک  مراکهدـب  اـپورا  مدرم  نیا  هب  نم  رگم  نینموملل .» هلوسرل و  هللا و  هزعلا   » هکنیا يارب  مورب  هار  ناـبایخ 

دروخرب هنوگچ  بش  نآ  گینوک  لانیدراک  اب  رادـید  هسلج  رد  دـنراد  دای  هب  نایاقآ  مراد . مدوخ  اب  یتیـصخش  ساـبل و  مدوخ  نم  مورب ؟
تراقح ساسحا  ارچ  میراد ؟ مک  هچ  میشاب . دنلبرس  میشاب  هتشاد  تداع  دیاب  اقآ ! میشاب  هتشاد  تیـصخش  دیاب  هک  دوش  یم  ضرع  مدرک .

نایاقآ هب  دننک ! دروخرب  تیصخش  اب  دنورب ، هار  تیـصخش  اب  نابایخ  رد  اما  دنـشاب  هتـشاد  شـشوپ  اهمناخ  هک  منک  یم  دیکات  مینک ؟ یم 
رد دنناوتب  دیراذگب  دیهدب ! نتشاد  تیصخش  نادیم  ندرک و  مادنا  ضرع  نادیم  اهنآ  هب  اهرتخد  اه و  مناخ  تیبرت  رد  هک  منک  یم  هیصوت 

تبحص ادص  ندرک  كزان  راوطا و  ادا و  اب  ینعی  لوقلاب » نعضختال   » هک تسا  نیا  دهد  یم  روتسد  نآرق  هچنآ  دننزب ! ار  ناشفرح  عماجم 
عماجم ناونع  هب  یتح  هک  یعماجم  رد  دییوگب ، ار  نات  هدیقع  دینکب ، رظن  راهظا  دینزب ، ار  ناتفرح  دینکب ، لاوس  دینکب ، تبحص  اما  دینکن !
يالعا دح  رد  ناتعماجم  دـینک  شـشوک  دـیاب  هتبلا  دـنیوگب . ار  ناشاهفرح  دـننکب ، نایب  ار  ناشتارظن  اهمناخ  دـیهد  یم  لیکـشت  یمالـسا 

اهنت رگا  هک  میروایب  راب  دـیاب  يروط  ار  اه  مناخ  دیـشاب ... هتـشاد  يزاسدوخ  دـعب  نیا  رد  دـنامب . یقاـب  تسادـق  تراـهط و  هزنت ، تهازن ،
. تسین هراچ  یلو  میراد  دوبمک  تمسق  نیا  رد  ام  دننک . عافد  ناشدوخ  زا  دنناوتب  اعقاو  دیوگ  یم  یبلطم  نیرتمک  اهنآ  هب  یسک  دنتـسه و 

درک رظن  دیدجت  اه  مناخ  اهرتخد و  تیبرت  هویش  رد  دیاب  هک  مرادن  کش  تسا . بنیز  دوخ  شلدم  میروایب . راب  بنیز  مینک  ششوک  دیاب 
تعاجـش و دـعب  مه  ناـمیا و  اوقت و  تلیـضف و  دـعب  مه  دـعب : ود  ره  رد  دـنوش ، تیبرت  بنیز  يوـگلا  اـب  اـهنآ  هک  درک  شـشوک  دـیاب  و 

ص65-62 یتشهب ، رتکد  هللا  تیآ  دیهش  مالسا : هنوگ  هس  باتک  نتشیوخ . زا  عافد  تردق  يرونخس و 

؟ دندوب قفاوم  يرابجا  باجح  اب  ماما  ایآ 
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؟ دندوب قفاوم  يرابجا  باجح  اب  ماما  ایآ 

دنیوگ یم  مه  یضعب  دش و  یم  رابجا  دیابن  ام  روشک  رد  باجح  هک  تسا  نیا  دوش  یم  حرطم  رایـسب  هک  ییاه  ثحب  زا  یکی  اهزور  نیا 
نکمم دنک : یم  نایب  بالقنا  راذـگناینب  هاگدـید  زا  ار  باجح  ندـش  يرابجا  لیلد  هلاقم  نیا  دـندوب .  فلاخم  باجح  رابجا  اب  هر )  ) ماما

درادن و ضرعت  قح  یـسک  تهج ، نیا  زا  دشاب . بالقنا  نیفلاخم  نیفرحنم و  هیحان  زا  رازاب ، هچوک و  نابایخ و  رد  اه  نز  هب  ضرعت  تسا 
يروهمج راذـگناینب  دـننک . يریگولج  تانایرج  هنوگنیا  زا  اـههتیمک  سیلپ و  دـیاب  و  تسا ، مارح  اـه  ناملـسم  يارب  اـه  تلاـخد  هنوگنیا 

ياه همانرب  ياه  تیولوا  زا  ار  روشک  حطـس  اـه و  هرادا  رد  ناوناـب  باـجح  راـبجا  یمالـسا ،  بـالقنا  يزوریپ  يادـتبا  رد  ناریا  یمالـسا 
رامعتـسا دنفرت  قح  هب  ار  يرابودنب  یب  یباجح و  یب  هک  ارچ  دندادن ، ناشن  دوخ  زا  شمرن  رما  نیا  رد  يا  هرذ  دنداد و  رارق  ماظن  یگنهرف 

يارب تقو ، تلود  نالوئـسم  هب  بالقنا  لّوا  ياهزور  نامه  زا  نیا  ربانب  دنتـسناد . یم  اـهروشک  لـسن  ندیـشک  يدوباـن  هب  ریدـخت و  يارب 
زاب دننکیم - لقن  نم  يارب  هک  يروطنآ  دسرب ، تلود  هب  هک  میوگیم  ار  نیا  اههناخترازو - نآلا  : » دـندز بیهن  یباجح  یب  زا  يریگولج 
یب  ) ياه نز  دـیابن  یمالـسا  ياههناخترازو  رد  دوشب . تیـصعم  نآ  رد  دـیابن  یمالـسا  هناخترازو  دراد . ار  توغاط  ناـمز  تروص  ناـمه 

یعرش تاهج  ظفح  اب  دنشاب ، یعرش  باجح  اب  نکل  دننکب ، راک  اما  دنورب  درادن  یعنام  دنـشاب . باجح  اب  اما  دنورب  اهنز  دنیایب ، باجح )
مالسا دشاب . ام  تسد  رد  کسورع  کی  یش ء و  کی  ناونع  هب  نز  هک  دهاوخیمن  مالـسا  میناوتیمن و  ام  رون ج6 329  هفیحص  دنشاب ».
نادرم يارب  یئیـش  طقف  نانز  ات  میهدیمن  هزاجا  زگره  ام  دزاسب . دمآراک  يدج و  یناسنا  وا  زا  دنک و  ظفح  ار  نز  تیـصخش  دهاوخیم 
وتاشول لفون   » رد لحار  ماما  ناهارمه  زا  یکی  هرطاخ  رد  دنتسناد و  یم  رترب  باجح  ار  رداچ  هر )  ) ینیمخ ماما  دنشاب .  ینارـسوه  تلآ  و 

دـید و همدـص  میاپ  نارهم ، رد  راب  کی  مدوب . هعنقم  راولـش و  وتنام و  اب  زونه  مدـمآ ، هسنارف  زا  یتقو  مه  باـجح  دروم  رد  : » میناوخیم « 
. درخب ناتیارب  دمحا  میوگب  دیرادن ، رداچ  رگا  دـندومرف : ماما  مهدـب . شرازگ  ات  متفر  ماما  تمدـخ  راولـش  وتنام و  نامه  اب  اصع و  اب  نم 

دیاـب مه  یهاـگ  میولهپ و  هب  همقمق  مرمک و  هب  گنـشف  دوـب و  مشود  يور  هحلـسا  متفریم و  هوـک  هب  نوـچ  اـقآ ! جاـح  هن  مدرک : ضرع 
رـس رداچ  زور  نآ  زا  نم  تسا . رتهب  نز  يارب  رداچ  دندومرف : دوب . راوشد  میارب  ندرکرـس  رداچ  متفرگیم ، شود  يور  ار  رابریت  هیاپهس 

هک داشگ ـ  وتنام  دـننام  رداچ ـ  هباشم  ياه  شـشوپ  یلو  دنتـسناد  یم  یلماک  باجح  ار  رداچ  هچ  رگا  لـحار  هر ) ) ماـما ترـضح  مدرک ».
دشاب قالخا  فالخ  هدسفم و  اب  هارمه  ناوناب  ششوپ  دشاب  رارق  رگا  هک  دندوب  لئاق  دنتسناد و  یم  یفاک  زین  ار  دوش  یمن  هدسفم  بجوم 

رد باجح  نازیم  هرابرد  هک  يا  هبجحم  ناوناب  ناراـگنربخ و  خـساپ  رد  سیراـپ  رد  هک  روطناـمه  دوش  يریگولج  هعماـج  رد  نآ  زا  دـیاب 
دناوتیم نز  هکلب  دشاب . رداچ  هک  تسین  مزال  یلو  دشاب ، هتشاد  باجح  دیاب  نز  مالسا  رد  يرآ  : » دندومرف دندرک ؛ لاؤس  ناشیا  زا  ناریا 
کسورع کی  یش ء و  کی  ناونع  هب  نز  هک  دهاوخیمن  مالسا  میناوتیمن و  ام  دنک . رایتخا  دروآ  دوجو  هب  ار  شباجح  هک  ار  یسابل  ره 

ات میهدیمن  هزاجا  زگره  ام  دزاسب . دمآراک  يدـج و  یناسنا  وا  زا  دـنک و  ظفح  ار  نز  تیـصخش  دـهاوخیم  مالـسا  دـشاب . ام  تسد  رد 
مالسا تساهرادقم . نیمه  مالـسا ،  باجح  ناریا ، باجح   » رون ج5 294 هفیحص   .« دنشاب ینارسوه  تلآ  نادرم و  يارب  یئیـش  طقف  نانز 

، دوشب یقالخا  فالتخا  کی  دـشاب ، ياهدـسفم  کی  هک  يروط  هب  تسه . راک  رد  یهاگ  یجراخ  تاهج  کی  نکل  درادـن . اجنآ  اجنیا و 
اب نیریاـس  لـثم  دـشاب و  هداـس  و  روطنیا ، دـشابن  رگا  اـما  ؛  دوشب يریگولج  دـیاب  تقو  نآ  هتبلا  دـشاب ، ییاـهزیچ  منکیم - ضرع  کـی -

یناب اـهنت  هر )  ) ماـما ترـضح  يربهر ،  مظعم  ماـقم  هدومرف  هب  رون ج3 499  هفیحـص  درادـن ». عنام  وتناماب ) ) رداچ یب  هن  دـشاب ، یگداـس 
هلئسم هک  دوب  يریظن  یب  عاجـش و  درم  نآ  هر )  ) ماما : » دندومرف ناشیا  هچنانچ  دندوب  ناریا  هب  باجح  فشک  زا  سپ  باجح  ندنادرگزاب 

رگا ماما . تاصاصتخا  زا  یکی  مهنیا  دنکب  ار  راک  نیا  تسناوتیمن  ماما  زا  ریغ  يرگید  سک  چـیه  دـنادرگرب . تکلمم  نیا  هب  ار  باجح 
درکیمن تأرج  سکچیه  هچ ، هچو و  هچ  ءاملع ، نیـسدقم  هک  منکیم  ضرع  ناگرزب ، ناـیاقآ ، نیمه  زا  دوب  رگید  سک  ره  ماـما  زا  ریغ 

عمج رد  ینارنخـس  .« ) دنیایب باجح  اب  مدرم  دیاب  دنتفگ  بالقنا  يزوریپ  لّوا  ياه  هام  نامه  ماما  نوریب ، دنیایب  باجحاب  مدرم  دیوگب  هک 
هب باجح  فشک  زا  سپ  باجح  ندنادرگزاب  یناب  اهنت  هر )  ) ماما ترضح  يربهر ،  مظعم  ماقم  هدومرف  هب   ( 14/12/76 هاپس ـ  ناهدنامرف 
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ای يذوفن و  يا  هدع  هک  یعطقم  رد  دنتـسناد و  یم  حجرا  یباجح  یب  رهاظم  اب  دروخرب  يارب  ار  یماظتنا  ياهورین  ناشیا  هتبلا  دندوب  ناریا 
یمایپ رد  دندوب  هتخادرپ  ینینچنیا  ناکرتخد  نانز و  متـشو  برـض  هب  یمومع  رباعم  رد  یباجح  دب  یباجح و  یب  اب  هزرابم  هناهب  هب  هاگآان 

نیفلاخم نیفرحنم و  هیحان  زا  رازاب ، هچوک و  ناـبایخ و  رد  اـهنز  هب  ضرعت  تسا  نکمم  میحرلا  نمحرلا  هَّللا  مسب  دـندرک : حیرـصت  نینچ 
زا اههتیمک  سیلپ و  دـیاب  و  تسا ، مارح  اه  ناملـسم  يارب  اه  تلاـخد  هنوگنیا  درادـن و  ضرعت  قح  یـسک  تهج ، نیا  زا  دـشاب . بـالقنا 

داجیا باجح و  فشک  لحار  هر ) ) ماـما  502 ص : ج12 ، رون ، هفیحـص  ینیمخلا  يوسوملا  هَّللا  حور  دـننک . يریگولج  تاـنایرج  هنوگنیا 
یم هاش  اضر  گرزب  تایانج  زا  ارنآ  دنتـسناد و  یم  توغاط  میژر  ياه  تنایخ  نیرتگرزب  زا  ار  درگ  ناـبایخ  ناـکرتخد  ناـنز و  زا  یتیلقا 
نآ دز و  تیانج  کی  هب  تسد  ردـُلق ) اضر  راکتیانج ( ّیقـش  نآ  : » دومرف یم  دوش و  هلباـقم  نآ  اـب  یمالـسا  ماـظن  رد  دـیاب  هک  دـندناوخ 

رایـسب روطهب  دوب  نادرم  همین  هک  مه  يرگید  مین  نآ  دـنک  لاـعف  ار  ناریا  تیعمج  زا  یمین  هکنیا  ياـج  هب  دوب و  باـجح  فشک  تیاـنج 
، دـنتخادنا هار  اه  نابایخ  همه  رد  دـنداد و  اج  تارادا  همه  رد  دـندرک و  تسرد  هک  ییاـه  کـسورع  نیا  دـنتخادنا و  تیلاـعف  زا  يداـیز 

اهر اهنابایخ  رد  هک  ییاهنآ  دنتـشادزاب و  ناشدوخ  ياهراک  زا  مه  ار  دـندوب  تارادا  رد  هک  يدارفا  ریاـس  دـندوب ، تارادا  رد  هک  ییاـهنآ 
، مالک کـی  رد  رون ج17 59 و  هفیحـص  دـنتفرگ ». اهنآ  تسد  زا  ار  ام  ياه  ناوج  تیلاعف  دـندناشک و  داسف  هب  ار  ام  ياـه  ناوج  دـندوب ،

یم .و  دـندرک یم  دـیکأت  باـجح  رب  هعماـج  رد  ناـنآ  تیـصخش  ندـشن  هتفرگ  يزاـب  هب  ناوناـب و  شزرا  ظـفح  يارب  ( هر  ) ماـما ترـضح 
ادخ هک  ار  هچره  تسامش . ياه  شزرا  نآ  ظفح  يارب  تسا ، هداد  رارق  مالسا  هک  یباجح  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  دیاب  هتبلا  و  : » دندومرف

هطساو هب  تسا  نکمم  دنراد و  اهنیا  هک  یعقاو  ياه  شزرا  نآ  هک ، تسا  نیا  يارب  درم - يارب  هچ  نز و  يارب  هچ  تسا - هدومرف  روتـسد 
هورگ ناهج  عبنم :  دوشب ». هدنز  اهـشزرا  نیا  اهنیا ، دندشیم  لامیاپ  رامعتـسا  لامع  رامعتـسا و  دساف  ياه  تسد  ای  یناطیـش  ياههسوسو 

يدواد  : هیهت نایبت -  یگدنز  هداوناخ و 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
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رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 
هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د) يرگـشدرگ و ... یبهذـم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدـعب ، هس  ياـه  هاگـشیامن 

تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com
تالاوس هب  ییوگ  خـساپ  هناـماس  یملع  یناـبیتشپ  يزادـنا و  هار  يا و) هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  شیاـمن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ،

یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،
ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،

ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،
لاـس لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هسلج ي) رد  هدـننک  تکرش 

خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 
: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :
سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25  www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com

هکنیا هجوت  لـباق  هتکن  ناربراـک 2333045(0311 ) روما  شورف 09132000109  یناـگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311)
هب ور  مجح  يوگباوج  یل  هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب 

یلصا بحاص  مرک  لضف و  هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعـسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و 
ناگمه لماش  ار  ینوزفازور  قیفوت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاق )  ) هناخ نیا 

-5331-6273  : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامـش  هللااشنادـنیامن . يرای  ار  اـم  مهم  رما  نیا  رد  ناـکما  تروص  رد  اـت  دـیامنب 
دزن ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53 ابش :  باسح  هرامش  3045-1973و 
 -: مالسلا هیلع  نیسح  ماما  زا  شدنس ، هب  جاجتحالا -  یتدیقع  يرکف و  راک  شزرا  دیس  دجـسم  نابایخ  ناهفـصا –  هبعـش  تراجت  کناب 

یمهـس وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  ام  مولع  زا  تسا و  هدرک  ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره 
. مرتراوازس وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدننک  کیرش  راوگرزب  هدنب  يا  : » دیامرفیم وا  هب  دنوادخ  دنک ، شتیاده  داشرا و  ات  دهد 
هک ار  هچنآ  اـهتمعن ، رگید  زا  دـیهد و  رارق  خاـک  رازه ، رازه  تسا ، هداد  داـی  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف 

مادک : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا : هیلع  يرکسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریسفتلا  دینک .» همیمـض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال 
هارمگ هدارا  یبصان  يدرم  ای  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وت  دراد و  ار  فیعـض  ییاونیب  نتـشک  هدارا  يدرم  يرادیم : رتتسود  ار  کـی 
هاـگن نادـِب ، ار  دوـخ  اوـنیب ، نآ  هک  ییاـشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وـت  اـّما  دراد ، ار  اـم  ناوریپ  زا  فیعـض  اوـنیب و  ینمؤـم  ندرک 
نمؤم نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] [ .»؟ دنکـشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ  لاعتم ، يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و 

ره ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب 
زیت ياهریـشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، هدرک  هدـنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دـنک ، داـشرا  ناـمیا ، هب  رفک  زا  دـنک و  هدـنز  ار  وا  هک 

يرجا دنک ، تباجا  وا  دناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیز : دنـسم  دشکب .»
«. دراد هدنب  ندرک  دازآ  دننام 
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