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نایوجشناد ياهشسرپ  هب  خساپ  خساپ :  شسرپ و 

: هدنسیون

يا هنماخ  یلع  دیس  یمظعلا  هللا  تیآ 

: یپاچ رشان 

یمالسا بالقنا 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

نایوجشناد ياهشسرپ  هب  خساپ  خساپ :  17شسرپ و 

باتک 17تاصخشم 

17هراشا

باتک 20هرابرد ي 

بلاطم 22تسرهف 

( همدقم  ) نایوجشناد ياهشسرپ  هب  هنماخ يا  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  ییوگخساپ  کبس  رب  يرورم  - 134
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[2]38

[3]40

[4]42

1377/02/07 نانآ : ياهشسرپ  هب  خساپ  ناوج و  هتفه ي  تبسانم  هب  ناناوج  زا  یعمج  رادید  رد  - 248

ناناوج هب  يربهر  مّظعم  ماقم  هاگن  ساسحا و  - 148

يربهر مّظعم  ماقم  یناوج  هرود ي  نارذگ  هوحن ي  - 249

ناملسم ناوج  تایصوصخ  تیصخش و  فیرعت  - 353

يربهر مّظعم  ماقم  یناوج  نارود  ياهوگلا  اهیلع ) هللا  مالس  ) ارهز ترضح  یناگدنز  زا  وجشناد  نارتخد  يریگوگلا  هوحن ي  - 457

يربهر مّظعم  ماقم  هقالع  دروم  رصاعم  يارعش  - 565

ناوج ناگدنسیون  یگتشگرس  رد  تایبدا  یسایس و  ياه  هبنج  ندش  طولخم  رثا  - 667

یسایس یعامتجا و  ياهیریگعضوم  رد  دوجوم  طیرفت  طارفا و  صوصخ  رد  ناناوج  يارب  دومنهر  ياضاقت  - 770

روشک یملع  يالتعا  رد  نانآ  شقن  و  ناناوج ؛ هب  اهتیلوئسم  ندرپس  رد  يربهر  مّظعم  ماقم  درکلمع  هاگن و  - 872

شیارآ ششوپ و  هلمج  زا  فلتخم  ياه  هنیمز  رد  نآ  راثآ  ییارگون و  اب  دروخرب  هوحن ي  - 975

ناجیه هب  زاین  ّسح  زا  ناناوج  هدافتسا ي  هوحن ي  - 1079

یگنهرف مجاهت  اب  هلباقم  رد  نآ  زا  هدافتسا  مدع  شزرو و  رد  نالک  يراذگتسایس  مدع  لیلد  - 1183

جاودزا هلمج  زا  ناناوج  لئاسم  رد  یگنهامه  يراذگتسایس و  زکارم  ندوبن  لیلد  - 1286
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ناوج لسن  هب  سّدقم  عافد  نارود  ياهشزرا  يونعم و  ياضف  لاقتنا  ظفح و  ياههار  - 1389

1377/02/22 نانآ : ياهشسرپ  هب  خساپ  نارهت و  هاگشناد  نایوجشناد  رادید  رد  - 394

هسلج عورش  رد  يربهر  نانخس  - 194

نآ ندوب  یماظن  ههبش ي  اههاگشناد و  رد  جیسب  روضح  هلئسم ي  - 295

یجیسب نایوجشناد  هب  تبسن  هاگشناد  نالوؤسم  يریگتخس  - 396

روشک تاعوبطم  ياضف  هرابرد ي  يربهر  مّظعم  ماقم  رظن  - 497

دوخ عفانم  تهج  رد  بختنم  روهمج  سیئر  زا  صاخشا  یخرب  هدافتسا ي  ءوس  - 598

؟ گنهرف ملع و  هزوح ي  رد  رّجحت  دومج و  اب  هلباقم  هار  - 699

دهاش ياه  هداوناخ  تالکشم  هرابرد ي  دهاش  نایوجشناد  اب  وگتفگ  ياضاقت  - 7100

يربهر مّظعم  ماقم  عضاوم  تارظن و  زا  قیقد  عالّطا  هار  - 8101

؟ ارچ روشک ، رد  يدازآ  بلس  - 9102

ناناوج جاودزا  لیهست  هلئسم ي  - 10104

اههاگشناد ندرک  یمالسا  هب  تبسن  یملع  تئیه  ياضعا  هفیظو ي  - 11105

روشک یملع  تفرشیپ  رد  یلیمکت  تالیصحت  تاناکما  نیمأت  مدع  ریثأت  - 12106

اکیرمآ ناریا و  یملع  تفرشیپ  تعرس  هسیاقم ي  - 13107

رکنم زا  یهن  بولطم  هویش ي  - 14110

ناملسم دیتاسا  زا  تیامح  يارب  ماظن  تادیهمت  - 15112

اههورگ یگتسبمه  هب  يربهر  مّظعم  ماقم  هاگن  - 16113

اهاروش بازحا و  یندم ، هعماج ي  هرابرد ي  يربهر  مّظعم  ماقم  هاگدید  - 17114

هیقف تیالو  زا  اههورگ  تیامح  هرابرد ي  يربهر  مّظعم  ماقم  رظن  - 18115

.قّفوم يوجشناد  رایعم  كالم و  - 19117

؟ اهیورجک ربارب  رد  هللا  بزح  هفیظو ي  - 20117

يربهر مّظعم  ماقم  یناوج  زا  یتارطاخ  تساوخرد  - 21118

هاگشناد رد  يربهر  مّظعم  ماقم  یگدنیامن  داهن  شقن  یبایزرا  - 22120

نارهت رادرهش  هدنورپ ي  ماجنارس  - 23121

یمالسا بالقنا  يزوریپ  زا  دعب  نویناحور  تّیبوبحم  شهاک  تّلع  - 24122
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یساسا نوناق  لوصا  یمالسا و  ماکحا  يارجا  عناوم  - 25124

رکنم زا  یهن  رد  یکیزیف  دروخرب  زا  هدافتسا  - 26125

وجشناد نایناحور  سابل  هلئسم ي  - 27126

یکشزپ روما  رد  یعرش  نیناوق  تیاعر  حرط  هرابرد ي  يربهر  مّظعم  ماقم  رظن  - 28127

یگنهرف دیلوت  ورین و  بذج  یمالسا  يوگلا  هئارا ي  مدع  تّلع  - 29128

راکفا دارفا و  ندوب  یبسن  ای  قلطم  هرابرد ي  يربهر  مّظعم  ماقم  رظن  - 30129

يربهر ناگربخ  سلجم  تاباختنا  - 31131

يربهر مّظعم  ماقم  هب  لئاسم  لاقتنا  هار  - 32133

تاعیاش ندرک  یثنخ  هار  - 33134

ناشیا يروهمج  تسایر  نارود  نایاپ  رد  یناجنسفر  یمشاه  ياقآ  زا  لیلجت  لیلد  - 34135

اههاگشناد رد  ناگدنمزر  هیمهس ي  هرابرد ي  يربهر  مّظعم  ماقم  هاگدید  - 35136

نایوجشناد یسایس  تّیلاّعف  تهج و  هدنیآ ي  - 36137

يربهر مّظعم  ماقم  هاگن  زا  یمالسا  هاگشناد  ياهیگژیو  - 37138

جح هب  دیتاسا  فّرشت  و  هقف ، رد  فلتخم  ياه  هتشر  دیتاسا  زا  هدافتسا  موزل  - 38140

نایوجشناد هاگشناد و  يارب  یگنهرف  - یسایس ياهتیولوا  - 39142

یلصا لئاسم  زا  تلفغ  ییوجشناد و  یسایس ، یگنهرف ، ياهداهن  ياهتیلاّعف  ندش  یثنخ  - 40143

یعامتجا یّلم و  تکراشم  هنیمز ي  رد  نایوجشناد  شقن  یبایزرا  - 41144

یهّللا بزح  ناناوج  یلصا  هفیظو ي  - 42145

یهاگشناد ای  يوزوح  لیصحت  باختنا  یهارود  - 43146

1377/06/12 نانآ : ياهشسرپ  هب  خساپ  سّردم و  تیبرت  هاگشناد  نایوجشناد  اب  رادید  رد  - 4148

هسلج عورش  رد  يربهر  نانخس  - 1148

هاگشناد شزرو  نلاس  هنیزه ي  لّبقت  تساوخرد  - 2149

هییاضق هّوق ي  یفنم  درکلمع  زا  داقتنا  - 3150

اهتّیلوؤسم رد  فیعض  دارفا  یخرب  باصتنا  لیلد  - 4152

ناتسناغفا بادرگ  رد  ندشن  دراو  يارب  يریبادت  ذاختا  تساوخرد  - 5154

تالکشم ّلح  يارب  بالقنا  ياهورین  داحّتا  تساوخرد  - 6155
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یملع تئیه  ياضعا  لاقتنا  رد  رگید  تازایتما  راک و  هقباس ي  ندرک  ظاحل  تساوخرد  - 7156

سّردم تیبرت  نالیصحتلا  غراف  مادختسا  يارب  تّیولوا  مدع  لیلد  - 8157

یگنهرف نازابرس  یتشیعم  عضو  هب  یگدیسر  مدع  تّلع  - 9158

تلود ربارب  رد  راشف  ياههورگ  يزادنا  گنس  زا  يریگولج  مدع  تّلع  - 10159

اههاگشناد نالیصحّتلا  غراف  مادختسا  بذج و  يارب  دومنهر  ياضاقت  - 11160

یمالسا بالقنا  نارازگتمدخ  زا  تظافح  مدع  لیلد  يدروجال و  دیهش  تداهش  - 12161

نابهگن ياروش  طسوت  ناگربخ  سلجم  نابلطواد  تّیحالص  یسررب  هوحن ي  رد  يربهر  مّظعم  ماقم  هلخادم ي  - 13163

ناگربخ سلجم  تاباختنا  رد  تکراشم  يزاس  هدامآ  هرابرد ي  نابهگن  ياروش  هب  رّکذت  تساوخرد  - 14165

هاگشناد رد  يربهر  یگدنیامن  داهن  رتفد  هرابرد ي  هلئسم يا  هب  یگدیسر  ياضاقت  - 15166

اههاگشناد رد  تامولعم  حطس  ّلقادح  اب  ییاه  هبلط  روضح  زا  داقتنا  - 16167

؟ حالصا هب  مدرم  يأر  مغریلع  فلاخم ، حانج  زا  يربهر  نیبوصنم  باختنا  لیلد  - 17169

هیقف یلو  درکلمع  رب  يربهر  ناگربخ  تراظن  ندوب  زیمآ  نیهوت  - 18171

دنرادن ار  فلاخم  فرح  ندینش  لّمحت  یگدنیامن  داهن  رد  هک  یناسک  ربارب  رد  نایوجشناد  هفیظو ي  - 19173

نایهاگشناد زا  رتشیب  تیامح  ياضاقت  - 20175

روشک لخاد  نیصّصختم  هب  ءاکّتا  ياج  هب  یجراخ  ناصّصختم  زا  هدافتسا  لیلد  - 21176

1377/11/13 نانآ : ياهشسرپ  هب  خساپ  ناناوج و  زا  یعمج  اب  رادید  رد  - 5180

هسلج عورش  رد  يربهر  نانخس  - 1180

ناریا یمالسا  بالقنا  عوقو  للع  لیلحت  ياضاقت  - 2181

؟ دش یمالسا  بالقنا  رد  مدرم  یهارمه  هب  رجنم  هک  هر ) ) ینیمخ ماما  ياهیگژیو  نایب  - 3187

یمالسا بالقنا  يزوریپ  زا  شیپ  تازرابم  ریسم  رد  هر ) ) ینیمخ ماما  یلصا  نارای  - 4191

.هتشذگ ههد ي  ود  رد  رنه  تیعضو  شقن و  هرابرد ي  يربهر  مّظعم  ماقم  هاگدید  - 5194

.زورما ناناوج  زا  راظتنا  دروم  ياهراتفر  تایصوصخ و  نیرت  یعیبط  - 6197

یمالسا يروهمج  رد  ناناوج  ییوجون  ییارگون و  زاجم  هدودحم ي  - 7200

.یگنهرف مجاهت  اب  هزرابم  شور  نیرتهب  ناونع  هب  یقیسوم  شقن  هرابرد ي  يربهر  مّظعم  ماقم  هاگدید  - 8204

روشک ناراکشزرو  هعماج ي  تالکشم  ّلح  هرابرد ي  يربهر  مّظعم  ماقم  هاگدید  - 9209

اکیرمآ میت  رب  يزوریپ  زا  سپ  ناریا  لابتوف  یّلم  میت  هب  مایپ  رودص  لیلد  یشزرو و  ياه  همانرب  يریگیپ  نازیم  - 10215
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هقرفت لاجنج و  ياضف  ندش  فرطرب  لح  هار  لئاسم و  زا  حیحص  لیلحت  بسک  رد  ناوج  لسن  فیلکت  - 11218

هعماج رد  يراک  تحلصم  یشیدنا و  تلحصم  ياهزرم  قیقد و  نییبت  - 12221

یبالقنا یمالسا و  ياهشزرا  ظفح  اب  برغ  تبثم  تاکن  ذخا  هار  برغ و  زا  عماج  فیرعت  ياضاقت  - 13224

یعامتجا یسایس و  ياه  هصرع  رد  نانز  روضح  نیدلاو و  ياهتساوخ  نایم  لداعت  يرارقرب  هار  - 14228

ناناوج هب  اهتّیلوئسم  يراذگاو  ییارگناوج و  زا  ماظن  يریگ  هلصاف  لیلد  هرابرد ي  يربهر  مّظعم  ماقم  رظن  - 15231

نایوجشناد ياهزاین  تالاؤس و  هب  ییوگخساپ  يارب  يربهر  مّظعم  ماقم  يوس  زا  هدنیامن يا  -ي  فّرعم ياضاقت  - 16234

ناناوج هعلاطم ي  يارب  بسانم  بتک  -ي  فّرعم ياضاقت  - 17236

ناناوج فیلکت  صیخشت  یمالسا و  بالقنا  هدنیآ ي  ياهبیشن  زارف و  تخانش  مدع  زا  ینارگن  - 18238

زامن هماقا ي  بادآ  تّیمها و  هرابرد ي  يربهر  مّظعم  ماقم  رّکذت  - 19241

1377/12/04 روشک : ییوجشناد  تایرشن  ناگدنسیون  ناریبدرس و  خساپ  شسرپ و  هسلج ي  - 6244

هسلج عورش  رد  يربهر  نانخس  - 1244

دومنهر ياضاقت  وجشناد و  کی  ياهلد  درد  - 2245

اهاروش تاباختنا  ياهدزمان  زا  یخرب  تاغیلبت  عیسو  مجح  راثآ و  زا  ینارگن  - 3250

اههاگشناد رد  یشزومآ  دب  متسیس  زا  یشان  دوکر  هرابرد ي  يربهر  مّظعم  ماقم  رظن  - 4253

یبلطایند هب  نیلوؤسم  یخرب  هداوناخ ي  ندروآ  يور  روشک و  رد  یتاقبط  هلصاف ي  دیدشت  - 5255

تاباختنا رد  مدرم  تکراشم  يارب  دمآراک  راکهار  مدرم و  هاگیاج  هرابرد ي  يربهر  مّظعم  ماقم  رظن  - 6261

یگنهرف مجاهت  زا  ینارگن  یباجحدب و  شرتسگ  رطخ  - 7265

هیقف یلو  تارظن  زا  یخرب  هدافتساءوس ي  تّیروهمج و  یندم و  هعماج ي  اب  هیقف  تیالو  ضراعت  هرابرد ي  يربهر  مّظعم  ماقم  رظن  - 8268

تسب نب  نیا  زا  تفر  نورب  هار  هرابرد ي  يربهر  مّظعم  ماقم  رظن  یمالسا و  دازآ  هاگشناد  گنهامهان  طباوض  تالاکشا و  - 9271

يربهر مّظعم  ماقم  یّتح  ماظن  نالوؤسم  همه ي  زا  داقتنا  ناکما  روشک و  عضو  زا  داقتنا  - 10275

نارضاح همه ي  هب  دوخ  لاؤس  باستنا  لیلد  هب  ناگدننک  لاؤس  زا  یکی  هب  ضارتعا  - 11287

یفنص ییوجشناد و  ياهاروش  هعماج ، هرادا ي  رد  ییاروش  تّیریدم  هاگیاج  هرابرد ي  يربهر  مّظعم  ماقم  رظن  - 12289

دجاسم هعمج و  ياهزامن  رد  یکیزیف  ياهدروخرب  هرابرد ي  يربهر  مّظعم  ماقم  رظن  - 13295

يدازآ هرابرد ي  روهمج  سیئر  رظن  يربهر و  مّظعم  ماقم  هاگدید  نایم  تریاغم  ساسحا  - 14297

بازحا هب  تبسن  یتشهب  دیهش  هاگدید  بّزحت و  هرابرد ي  يربهر  مّظعم  ماقم  رظن  - 15300

نید ناوج و  لسن  نایم  دنویپ  ندرک  رارقرب  يارب  لح  هار  هئارا ي  ياضاقت  - 16306
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تّیناحور هژیو ي  هاگداد  فیاظو  رد  هلمج  زا  هّییاضق  هّوق ي  رد  تالاکشا  یخرب  - 17310

هیقف تیالو  عوضوم  رد  نانآ  عضاوم  رییغت  نویبالقنا و  یخرب  هلاحتسا ي  - 18315

رنه نایوجشناد  تالکشم  هب  یگدیسر  ياضاقت  - 19318

يربهر مّظعم  ماقم  ینامسج  تّیعضو  زا  لاؤس  - 20321

1378/09/01 نانآ : ياهشسرپ  هب  خساپ  فیرش و  یتعنص  هاگشناد  نایوجشناد  رادید  رد  - 7322

نالوؤسم نادرمتلود و  ياهییاراد  هب  یگدیسر  یعامتجا و  تلادع  - 1322

روشک يداصتقا  تالکشم  یلمع  ّلح  هار  داصتقا و  ندش  یمالسا  ناکما  - 2324

يربهر مّظعم  ماقم  رظن  زا  بوخ  همانزور ي  قادصم  اهیگژیو و  - 3326

تّیناحور هژیو ي  هاگداد  هاگیاج  - 4327

هریجنز يا ياهلتق  هدنورپ ي  یسررب  جیاتن  مالعا  مدع  ریخأت و  لیلد  - 5329

مالسا تیوقت  تدحو و  يارب  یسایس  ياهحانج  هب  رّکذت  ياضاقت  - 6331

تّیناحور هژیو ي  هاگداد  درکلمع  ندوب  هنالداع  - 7333

یساسا نوناق  اب  تّیناحور  هژیو ي  هاگداد  يراگزاس  - 8334

بالقنا نارای  همکاحم ي  هرابرد ي  يربهر  مّظعم  ماقم  رظن  - 9335

اکیرمآ اب  میقتسم  هرکاذم ي  مدع  لیلد  - 10336

نالوئسم لاوما  یسررب  مدع  و  تاماقم ، یخرب  يرگیفارشا  اب  عطاق  دروخرب  مدع  لیلد  - 11339

؟ تلود تسایس  هب  ناشیا  تقفاوم  اب  اهتلود  زا  يربهر  مّظعم  ماقم  تیامح  هطبار ي  - 12341

تیامح هب  هّجوت  اب  اهتلود  زا  داقتنا  زاوج  ناکما  - 13343

مدرم يدامتعا  یب  یباوصتسا و  تراظن  هطبار ي  - 14345

قیالس لوصا و  زرم  صیخشت  كالم  - 15347

هیقف تیالو  زا  یخرب  ِدب  عافد  هرابرد ي  يربهر  مّظعم  ماقم  رظن  - 16349

1379/12/09 (: 1  ) نانآ ياهشسرپ  هب  خساپ  ریبکریما و  هاگشناد  نایوجشناد  رادید  رد  - 8352

هسلج عورش  رد  يربهر  نانخس  - 1352

اهنآ اب  ییاضق  دروخرب  تاعوبطم و  هرابرد ي  يربهر  مّظعم  ماقم  رظن  - 2353

يربهر مّظعم  ماقم  اب  طبترم  ياهداهن  هیقف و  یلو  ناگدنیامن  رب  تراظن  دوجو  - 3357

روشک لئاسم  روما و  زا  يربهر  مّظعم  ماقم  عالّطا  هوحن ي  - 4359
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هعماج رد  نآ  جالع  هار  تنوشخ و  هرابرد ي  يربهر  مّظعم  ماقم  رظن  - 5363

نایوجشناد جاودزا  لاغتشا و  يارب  تالیهست  - 6366

1379/12/22 (: 2  ) نانآ ياهشسرپ  هب  خساپ  ریبکریما و  هاگشناد  نایوجشناد  رادید  رد  - 9368

هسلج عورش  رد  يربهر  نانخس  - 1368

همانرب يرجم  نایوجشناد و  دنیامن ه ي  نانخس  - 2371

یعامتجا تلادع  هنیمز ي  رد  يربهر  مّظعم  ماقم  ياهدومنهر  هب  لمع  هّجوت و  مدع  لیلد  - 3373

نوناق ربارب  رد  یخرب  نینهآ  تّینوصم  لیلد  - 4375

« ربهر  » تایصوصخ فیرعت و  هرابرد ي  يربهر  مّظعم  ماقم  یصخش  رظن  - 5377

روشک دّدعتم  تالضعم  ربارب  رد  يربهر  مّظعم  ماقم  توکس  لیلد  - 6379

یشزومآ یهافر و  روما  تیعضو  زا  نایوجشناد  یتیاضران  - 7380

يوردنت تلفغ و  زا  مدرم  ندوب  ناما  رد  يارب  يربهر  مّظعم  ماقم  ياهراکهار  - 8381

دنوادخ هاگشیپ  رد  دوخ  زا  يربهر  مّظعم  ماقم  یبایزرا  - 9384

لاس تسیب  زا  سپ  یمالسا  بالقنا  ياهاعّدا  قّقحت  نازیم  - 10385

ماظن بالقنا و  هدنیآ ي  هب  يربهر  مّظعم  ماقم  هاگن  - 11391

هدزایند نالوؤسم  اب  دروخرب  هوحن ي  - 12392

تّیناحور زا  داقتنا  اهزغم و  رارف  داقتنا و  يدازآ  دوبن  لاغتشا و  بسانمان  ياضف  زا  هیالگ  - 13393

خساپ شسرپ و  هسلج ي  رد  بالقنا  مّظعم  ربهر  روضح  ریخأت  زا  هیالگ  - 14397

روشک رد  تّیناحور  هژیو ي  هاگداد  هاگیاج  - 15398

هاگشناد هزوح و  رد  نامزمه  لیصحت  هب  لیامت  راهظا  - 16400

هاگشناد يوک  يارجام  زا  یتحاران  مغریلع  هاگشناد  يوک  هب  هلمح  لماوع  هئربت ي  هب  تبسن  يربهر  مّظعم  ماقم  توکس  لیلد  - 17401

یگنهرف ياههاگتسد  قّفومان  درکراک  تّلع  - 18403

اه هناسر  یگنهرف و  ياههاگتسد  نیلوؤسم  رد  تارییغت  ترورض  - 19405

ناشدرکلمع زا  نیلوؤسم  عافد  نوبیرت  هب  هعمج  زامن  لیدبت  - 20406

هعمج زامن  رد  نایوجشناد  روضح  يارب  يریبدت  ياضاقت  - 21407

هیقف یلو  درکلمع  رب  ناگربخ  تراظن  هوحن ي  - 22408

رصاعم يایند  رد  مسیلیهین  هاگیاج  هرابرد ي  يربهر  مّظعم  ماقم  هاگدید  - 23410
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ریخا ياهلاس  رد  طقف  داسف  رقف و  عفر  رب  يربهر  مّظعم  ماقم  دیکأت  لیلد  - 24412

تّیناحور نیلوؤسم و  درکلمع  هجیتن ي  رقف  - 25414

داسف رقف و  اب  هزرابم  يارب  يربهر  مّظعم  ماقم  همانرب  - 26416

هاگشناد رد  یماظتنا  ياهورین  روضح  زا  يریگولج  دروم  رد  سلجم  هبّوصم ي  هرابرد ي  يربهر  مّظعم  ماقم  رظن  - 27417

نایوجشناد یملع  تکرح  رد  یشهوژپ  تاناکما  دوبمک  زا  هیالگ  - 28418

یلدنص ّلحم  ندوب  الاب  لیلد  اههورگ و  زا  یکی  هرابرد ي  رظن  ياضاقت  - 29419

هریجنز يا ياهلتق  رد  ناگناگیب  شقن  هرابرد ي  حیضوت  ياضاقت  - 30420

1382/02/22 نانآ : ياهشسرپ  هب  خساپ  یتشهب و  دیهش  هاگشناد  نایوجشناد  رادید  رد  - 10424

هسلج عورش  رد  يربهر  نانخس  - 1424

مورحم قطانم  هب  کمک  رد  ییوجشناد  یملع  داهج  و  تعنص ، هاگشناد و  نایم  حیحص  طابترا  يرارقرب  هرابرد ي  رظنراهظا  - 2426

اههاگشیامن اههاگشورف و  رد  لذتبم  یقیسوم  ریواصت و  شورف  شیامن و  اب  دروخرب  مدع  زا  هیالگ  - 3427

ناریا یمالسا  يروهمج  رد  تنرتنیا  لرتنک  مدع  لیلد  - 4428

اههاگشناد رد  دوکر  ياضف  زا  تفر  نورب  يارب  بسانم  دربهار  - 5429

نایوجشناد یهاوختلادع  شبنج  رد  زمرق  طخ  دودح و  - 6430

تلود هناگود ي  حیاول  هرابرد ي  يربهر  مّظعم  ماقم  هاگدید  - 7432

هییاضق هّوق ي  يازجا  رب  مزال  -ي و  فاک تراظن  مدع  - 8433

یگنهرف ياهداهن  رد  اه  هنیزه  یخرب  ندوب  هجیتن  یب  - 9434

اشحف داسف و  هب  هعماج  درکیور  لیلد  هب  نید  هغدغد ي  ندوبن  - 10435

اه هدازاقآ  ماظن و  نالوؤسم  يداصتقا  دسافم  اب  هزرابم  مدع  لیلد  - 11437

یگنهرف مجاهت  اب  هلباقم  رد  اشگراک  یلمع و  ّلح  هار  هرابرد ي  يربهر  مّظعم  ماقم  رظنراهظا  ياضاقت  - 12439

ناناوج نایم  رد  نمشد  یفنم  تاغیلبت  اب  هزرابم  يارب  ییامنهار  ياضاقت  - 13440

قارع هدنیآ ي  هرابرد ي  يربهر  مّظعم  ماقم  هاگدید  - 14441

ناریا هب  نانمشد  هلمح ي  تروص  رد  مدرم  شنکاو  زا  يربهر  مّظعم  ماقم  ینیب  شیپ  - 15443

تحیصن ياضاقت  - 16445

یگنهرف بالقنا  زا  ههد  ود  زا  سپ  اههاگشناد  ندشن  یمالسا  لیلد  - 17445

هناگود حیاول  یسرپ و  همه  هرابرد ي  يربهر  مّظعم  ماقم  رظن  - 18446
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نآ ریثأت  هاگشناد و  رد  یمالسا  تّیریدم  شقن  - 19446

نایوجشناد مومع  هفیظو ي  ای  صاخ  ياهییاناوت  اب  نایوجشناد  هفیظو ي  ملع ؛ دیلوت  - 20448

ندوب جع )  ) نامز ماما  دییأت  دروم  نید و  ظفح  هار  - 21450

امیس ادص و  رد  هر ) ) ماما ترضح  تانایب  يارب  نامز  نیرتمک  صاصتخا  لیلد  - 22450

هدنیآ ینیب  شیپ  نایوجشناد و  هفیظو ي  - 23451

نالوؤسم حالصا  رد  نانآ  یگداتسیا  ریثأت  مدع  تروص  رد  نایوجشناد  هفیظو ي  - 24452

اههاگشناد رد  يربهر  مّظعم  ماقم  ياهروضح  رد  هاگشناد  باختنا  كالم  - 25453

یسایس ياهنایرج  ربارب  رد  هاگآ  يوجشناد  هفیظو ي  - 26454

نارسپ نارتخد و  طباور  باجح و  عضو  هب  یگدیسر  صوصخرد  رّکذت  ياضاقت  - 27454

يداصتقا دسافم  اب  هزرابم  رد  هّوق  هس  تامادقا  زا  يربهر  مّظعم  ماقم  تیاضر  نازیم  - 28455

الاب ياه  هدر  نالوؤسم  يداصتقا  دسافم  اب  عطاق  دروخرب  مدع  لیلد  - 29456

دنناد یم  ماظن  هب  هبرض  ار  یتلادع  یب  هب  ضارتعا  هک  نالوؤسم  یخرب  هاگدید  هرابرد ي  يربهر  مّظعم  ماقم  رظن  - 30458

ناشیا بناج  زا  بوصنم  نالوؤسم  تافّلخت  اب  يربهر  مّظعم  ماقم  دروخرب  مدع  لیلد  - 31459

دنرادن هداس  یگدنز  هک  ناشیا  بناج  زا  بوصنم  نیلوئسم  هب  يربهر  مّظعم  ماقم  رّکذت  - 32461

؟ ماظن فیعضت  اب  يداصتقا  دسافم  اب  هزرابم  هبلاطم ي  يارب  تاعّمجت  لثم  ییاهتکرح  تبسن  - 33462

نیچ رد  لومعم  ياهشور  زا  هدافتسا  مدع  یتراظن و  ياهنامزاس  تیوقت  مدع  لیلد  - 34463

نایوجشناد یملع  ییاناوت  زا  هنیهب  هدافتسا ي  مدع  مولع و  ترازو  هجدوب  تسردان  فرصم  لیلد  - 35464

ملع دیلوت  يارب  يزاساضف  تاناکما و  نتخاس  مهارف  موزل  - 36465

نایوجشناد مومع  هفیظو ي  ای  صاخ  ياهییاناوت  اب  نایوجشناد  هفیظو ي  ملع ؛ دیلوت  - 37466

نایفارطا نالوئسم و  یخرب  اب  دروخرب  مدع  لیلد  - 38467

اه هدازاقآ  سلجم و  ناگدنیامن  یخرب  زا  داقتنا  - 39468

تلود هناگود ي  حیاول  هلئسم ي  نتفای  هلصیف  يارب  يربهر  مّظعم  ماقم  راکهار  - 40469

نآ طیارش  یسرپ و  همه  هرابرد ي  يربهر  مّظعم  ماقم  رظن  - 41470

هناگود حیاول  ندش  در  هرابرد ي  يربهر  مّظعم  ماقم  رظن  - 42471

اکیرمآ اب  طابترا  نوماریپ  یناجنسفر  یمشاه  ياقآ  حرط  هرابرد ي  يربهر  مّظعم  ماقم  رظن  - 43472

نآ يارب  ییاه  همانرب  قارع و  رد  یمالسا  بالقنا  عوقو  لامتحا  نازیم  - 44473
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نایوجشناد تاهبش  هب  يربهر  مّظعم  ماقم  ییوگخساپ  يارب  هاگشناد  رد  يزکرم  داجیا  ياضاقت  - 45474

نانمشد ياه  هئطوت  يزاس  یثنخ  تهج  رد  تّیلاّعف  موزل  - 46475

دنراذگ یم  شوپرس  دوخ  تافّلخت  رب  نیناوق  ندرک  ناهنپ  اب  هک  هاگشناد  نالوؤسم  یخرب  زا  هیالگ  - 47475

یکشزپ مولع  هاگشناد  رد  یمالسا  رهاوظ  تیاعر  مدع  زا  داقتنا  - 48476

يداصتقا دسافم  اب  اوق  نارس  يّدج  دروخرب  مدع  لیلد  - 49476

ضیعبت داسف و  يراکیب ، رقف ، هب  یگدیسر  يارب  سلجم  هب  يربهر  مّظعم  ماقم  هیصوت ي  تساوخرد  - 50477

اکیرمآ اب  يداصتقا  یملع و  دودحم  طابترا  هرابرد ي  يربهر  مّظعم  ماقم  رظن  - 51478

یمالسا هعماج ي  رد  یتاقبط  هلصاف ي  دیدشت  لیلد  - 52479

یباجح یب  اب  دروخرب  رد  تّیعطاق  تروص  رد  نایوجشناد  درط  لیلد  - 53480

یصوصخ رادید  ياضاقت  - 54481

یمالسا يروهمج  فادها  قّقحت  رد  نآ  شقن  یمالسا و  بهاذم  نایم  بیرقت  ترورض  - 55481

یمالسا بهاذم  هاگشناد  رد  هعیش  نایوجشناد  تّیمولظم  - 56482

یمالسا بهاذم  هاگشناد  زا  يربهر  مّظعم  ماقم  دیدزاب  ياضاقت  - 57483

اه هصرع  همه ي  رضاح و  لاح  رد  نایوجشناد  هفیظو ي  - 58484

نمشد یگنهرف  مجاهت  اب  هلباقم  يارب  یمالسا  ياهلّکشت  هب  يربهر  مّظعم  ماقم  ياه  هیصوت  ياضاقت  - 59485

یکشزپ هدکشناد  رد  هناخزامن  سیسأت  مدع  زا  هیالگ  - 60487

یقارع نالیصحتلا  غراف  يارب  ربتعم  كردم  رودص  مدع  لکشم  هب  یگدیسر  ياضاقت  - 61488

اعد سامتلا  یلاحشوخ و  راهظا  - 62489

يربهر مّظعم  ماقم  رادید  ربخ  مالعا  زا  سپ  هاگشناد  رد  يزاسزاب  ریمعت و  و  نایوجشناد ؛ هب  تمدخ  مدع  زا  هیالگ  - 63490

ناگناگیب ندرگ  هب  تالکشم  همه ي  نتخادنین  روشک و  تالکشم  هب  يربهر  مّظعم  ماقم  ندوب  وگخساپ  ياضاقت  - 64491

( مالّسلا هیلع  ) نیسح ماما  هاگشناد  زا  يربهر  مّظعم  ماقم  دیدزاب  ياضاقت  - 65493

اههاگشناد رد  ماظن  نیفلاخم  مادختسا  زا  هیالگ  - 66494

دشرا یسانشراک  عطقم  رد  هنابش  هب  هنازور  هیمهس ي  ندوزفا  لیلد  - 67495

لاغتشا هلأسم ي  ّلح  مدع  لیلد  هب  ناناوج  يدیماان  ساسحا  - 68495

اههاگباوخ عضو  هب  یگدیسر  ياضاقت  - 69496

عوضوم نیا  رد  نایوجشناد  هفیظو ي  مدرم و  تالکشم  هب  نالوؤسم  یتوافت  یب  هرابرد ي  يربهر  مّظعم  ماقم  رظن  - 70497
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تسون 500یپ 

500هراشا

؟ لابتوف یلم  میت  يارب  مایپ  رودص  اب  هسیاقم  رد  یضایر  دایپملا  میت  تیقفوم  زا  سپ  مایپ  رودص  مدع  لیلد  - 1502

هّوق نآ  یگتفشآ  مغریلع  هیئاضق  هّوق ي  رد  لّوحت  رییغت و  مدع  تّلع  - 2503

نامکاح ندوب  ملاظ  ای  تلادع  رد  هعماج  یگنهرف  عضو  ریثأت  هرابرد ي  رظن  مالعا  تساوخرد  - 3504

ناگبخن ٌاصوصخ  یناسنا  ياهورین  يریگراک  هب  بذج و  صیخشت و  يارب  يداهن  لیکشت  ياضاقت  - 4505

هعماج رد  تارکنم  نیجّورم  تیالو و  نید و  نافلاخم  اب  دروخرب  مدع  تّلع  - 5507

؟ یناریا هعماج ي  ياهیتساک  ای  تسا  نانمشد  زا  یشان  ٌافرص  هعماج  تالکشم  ایآ  - 6508

نآ رباربرد  تمواقم  ندوب  ریثأت  یب  برغ و  گنهرف  يوس  هب  ناهج  همه ي  تکرح  هرابرد ي  هیصوت  رظنراهظا و  ياضاقت  - 7509

نآ ریاظن  قّلمت و  یسوبتسد ، نوچمه  یلامعا  زا  تعنامم  مدع  لیلد  - 8511

صاخ تانایرج  هب  يربهر  مّظعم  ماقم  یطابترا  ياههار  ندش  دودحم  زا  يریگولج  هوحن ي  - 9512

هعماج رد  صاوخ  هدننکدیدهت ي  تارطخ  تافآ و  نایب  ياضاقت  - 10513

اههاگشناد اه و  هزوح  ياهشالت  راکفا و  بّرقت  ياههار  - 11515

؟ روشک یگدنزاس  رد  یلخاد  صّصختم  دّهعتم و  ياهورین  زا  هدافتسا  مدع  لیلد  - 12516

اههاگشناد ندش  یمالسا  هرابرد ي  يربهر  مّظعم  ماقم  حیرص  رظن  راهظا  ياضاقت  - 13517

« نوناق  » و يدازآ »  » نایم طابترا  یگنوگچ  - 14518

« هیقف هقلطم ي  تیالو   » هرابرد ي يربهر  مّظعم  ماقم  حیرص  رظنراهظا  مدع  تّلع  - 15519

یطارفا تارّکفت  ندرکن  موکحم  لیلد  - 16520

اههاگشناد رد  نارّکفتم  یخرب  ياههاگدید  حرط  ناکما  مدع  اهتّیدودحم و  لیلد  - 17522

رگیدکی ربارب  رد  دّهعتم  ياهورین  ییارآ  فص  هدننک ي  نارگن  عضو  حالصا  يارب  يراکهار  ياضاقت  - 18524

یباوصتسا تراظن  هلئسم ي  ّلح  يارب  يربهر  مّظعم  ماقم  ّلح  هار  - 19525

مدرم تیاضر  بسک  رد  اههاگتسد  نآ  تالکشم  حالصا  يربهر و  مّظعم  ماقم  هرادا ي  تحت  ياههاگتسد  رب  تراظن  يارب  شور  - 20526

مدرم مومع  صاوخ و  يارب  هیقف » تیالو   » نییبت رد  املع  اهقف و  شالت  مدع  تّلع  - 21527

نوناق يارجا  مدع  روشک و  رد  يرادا  داسف  اب  يّدج  دروخرب  مدع  تّلع  - 22528

هسیاقم نیا  هدننک ي  درسلد  تاریثأت  و  تاماقم ، زا  یخرب  طسوت  قباس  يوروش  ای  تّیطورشم و  نارود  اب  هعماج  يزورما  طیارش  هسیاقم ي  لیلد  - 23529

یمتاخ ياقآ  تلود  تّیقفوم  نازیم  زا  يربهر  مّظعم  ماقم  یبایزرا  - 24530
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تاقیقحت شخب  كدنا  هجدوب ي  زا  هیالگ  اههاگشناد و  هزوح و  نایم  یفالتخا  ثحابم  حرط  لیلد  - 25531

نیلوئسم دارفا و  یخرب  نیرفآ  جّنشت  نانخس  اب يربهر مّظعم ماقم دروخرب  مدع  لیلد  - 26532

یمالسا بالقنا  يزوریپ  يادتبا  نارود  رد  ردص  هعس ي  ندوب  رتشیب  هرابرد ي  يربهر  مّظعم  ماقم  رظن  - 27533

مدرم رب  راتفر  نیا  هدننکدرسلد ي  راثآ  یهورگ و  تافالتخا  رد  يربهر  يربهر  مّظعم  ماقم  تانایب  مان و  زا  هدافتسا  زا  هیالگ  - 28534

يرادا زکارم  رد  ٌاصوصخ  ناوناب  باجح  رد  هریت  ياهگنر  ندرک  يرابجا  زا  يریگولج  يارب  يربهر  مّظعم  ماقم  زا  اضاقت  - 29536

اهداهن یخرب  هرادا ي  رد  هر ) ) ماما ترضح  يربهر و  مّظعم  ماقم  هیور ي  توافت  لیلد  - 30538

يربهر مّظعم  ماقم  رظن  تحت  ياههاگتسد  رب  تراظن  هوحن ي  - 31538

اهتیلوئسم یمامت  زا  هر ) ) ماما ترضح  ناهارمه  نارای و  ندش  هتشاذگ  رانک  تّلع  - 32539

هدیدپ نیا  ربارب  رد  نایوجشناد  ٌاصوصخ  مدرم و  فیلکت  و  یبرغ ، گنهرف  يوس  هب  روشک  یگنهرف  ياضف  لیامت  هرابرد ي  يربهر  مّظعم  ماقم  رظن  - 33540

اکیرمآ هرابرد ي  یمتاخ  ياقآ  حیرص  يریگعضوم  مدع  لیلد  - 34541

يربهر مّظعم  ماقم  رظن  زا  دادرخ  مّود  یلصا  مایپ  - 35542

یتسیز هداس  موزل  صوصخ  رد  يربهر  مّظعم  ماقم  یمسر  عضاوم  اب  اهداهن  یخرب  يراتفر  تاضقانت  لیلد  - 36544

.دنا هتشاد  هدننکدودحم  ياهراتفر  دارفا  یخرب  اب  يدازآ ، تّیمها  زا  یکاح  ياههاگدید  تانایب و  فالخرب  هک  یناسک  اب  دروخرب  مدع  لیلد  - 37545

زکرم 547هرابرد 
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نایوجشناد ياهشسرپ  هب  خساپ  خساپ :  شسرپ و 

باتک تاصخشم 

 - 1318 ناریا ، یمالسا  يروهمج  ربهر  یلع ، يا ، هنماخ   : هسانشرس

بالقنا یگنهرف  یشهوژپ  هسسوم  هدننک ] هیهت  [/] باتک  ] نایوجـشناد ياهـشسرپ  هب  خساپ  خساپ :  شـسرپ و   : روآدیدپ مان  ناونع و 
.يدورهقروپراتخم اضریلع  ششوک  هب  یلاعلا ؛.» هلظ  ّدم   » يا هنماخ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یمالسا ،

.1393، یمالسا بالقنا  تاراشتنا   : نارهت  : رشن تاصخشم 

.ص  499 يرهاظ :  تاصخشم 

3-70-2951-964-978 لایر :  200000 کباش : 

اپاف  : یسیون تسرهف  تیعضو 

ناناوج هرابرد  هاگدید   - -- 1318 ناریا ، یمالسا  يروهمج  ربهر  یلعدیس ، يا ، هنماخ   : عوضوم

اه ینارنخس  اه و  مایپ   - -- 1318 ناریا ، یمالسا  يروهمج  ربهر  یلع ، يا ، هنماخ   : عوضوم

اه هباطخ  اه و  هلاقم  ناملسم --  ناناوج   : عوضوم

هدنروآدرگ  - ، 1343 اضریلع ، يدورهق ، روپراتخم   : هدوزفا هسانش 

هلظ دـم  " يا هنماخ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح  راثآ  رـشن  ظفح و  رتفد  .یمالـسا  بالقنا  یگنهرف  یـشهوژپ  هسـسوم   : هدوزفا هسانش 
" یلاعلا

ج9 پ2 1393  / DSR1692  : هرگنک يدنب  هدر 

955/0844  : ییوید يدنب  هدر 

3425883  : یلم یسانشباتک  هرامش 

ص:1

هراشا
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باتک هرابرد ي 

هب یناـمز  بیترت  هب  هک  تسا  هـسلج  رد 9  يربهر  مّظعم  ماقم  ياهخـساپ  نایوجـشناد و  شـسرپ  لماک 266  شرازگ  رـضاح  باتک 
: دوشیم رشتنم  باتک  نیا  رد  ریز  حرش 

(1377/02/07  ) ناوج هتفه ي  تبسانم  هب  ناناوج  زا  یعمج  رادید  . 1

(1377/02/22  ) نارهت هاگشناد  نایوجشناد  رادید  . 2

(1377/12/06  ) سّردم تیبرت  هاگشناد  رد  خساپ  شسرپ و  هسلج ي  . 3

(1371/11/13  ) ناناوج زا  یعمج  اب  رادید  . 4

(1377/12/04  ) روشک ییوجشناد  تایرشن  ناگدنسیون  ناریبدرس و  خساپ  شسرپ و  هسلج ي  . 5

(1378/09/01  ) فیرش یتعنص  هاگشناد  نایوجشناد  رادید  . 6

(1379/12/09  ) 1 ریبکریما هاگشناد  نایوجشناد  رادید  . 7

(1379/12/22  ) 2 ریبکریما هاگشناد  نایوجشناد  رادید  . 8

(1382/02/22  ) یتشهب دیهش  هاگشناد  نایوجشناد  رادید  . 9

رد تسـشن  نیا  هک  دوش  حرطم  يرگید  هسلج ي  رد  تالاؤس  همادا ي  دـش  هداد  هدـعو  فیدر 6  هسلج ي  رد  تقو  ماـمتا  لـیلد  هب 
.تسا هدمآ  فیدر 7  رد  نآ  شرازگ  هدش و  لیکشت  هر ) ) ینیمخ ماما  هنیسح ي  رد  خیرات 22/12/1379 

رد لاعف  ناناوج  زا  یعمج  ياهشسرپ  هب  1 و 4  فیدر تاسلج  .ج 
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تاسلج اب  هدـش  حرطم  تاعوضوم  تبارق  هّجوت  اب  هک  دراد  صاصتخا  هل    ٌ مّظعم اب  رادـید  یـشزرو و  یگنهرف ، یملع ، ياـه  هصرع 
.دش جرد  باتک  نیا  رد  نایوجشناد  خساپ  شسرپ و 

ماقم رتفد  دـشن  حرطم  تقو  مامتا  لیلد  هب  نانآ  تالاؤس  هک  فیدر 5  هسلج ي  رد  نایوجـشناد  هب  هل  ٌمّظعم  هدـعو ي  هب  هّجوت  اب  .د 
نیا درک و  بوتکم  ياهخـساپ  هّیهت ي  هب  مادقا  هدش  داریا  یلبق  ياه  ینارنخـس  رد  هک  ناشیا  ياههاگدـید  هب  هّجوت  اب  يربهر  مّظعم 

باتک نیا  تسویپ  شخب  رد  زین  هوزج  نیا  نتم  هک  تفرگ  رارق  نایوجشناد  رایتخا  رد  دش و  رشتنم  يا  هوزج  رد  اهخساپ  اهـشسرپ و 
.تسا هدش  جرد 

رد فیدر 1 و  هسلج ي  رد  هلمج  زا  هدـش  نایب  ناـشیا  طّـسوت  یهافـش  تروص  هب  نایوجـشناد  ياهـشسرپ  تاـسلج ، یخرب  رد  ه .-
نآ هب  سپـس  تئارق و  یمالـسا  بالقنا  مّظعم  ربهر  طّسوت  هئارا و  یبتک  تروص  هب  اهـشسرپ  فیدر 2  هسلج ي  دـننام  رگید  یخرب 

.تسا هدش  هداد  خساپ 

صیخشت يارب  هک  دنا  هدومرف  شسرپ  ّتیمها  ای  حیضوت  يا ، هتکن  نایب  رد  یتاملک  هل    ٌ مّظعم شسرپ ، نمـض  رد  هاگ  عون  ود  ره  رد 
، شسرپ ره  يارب  ناگدنناوخ ، رتهب  هدافتسا ي  يارب  نینچمه  .هدش  جرد  اهـشسرپ  نیب  رد  توافتم  فورح  اب  تاملک  عون  نیا  رتهب ،

هدـش نییعت  اهـشسرپ  همه ي  يارب  یفیدر  تروص  هب  هک  يا  هرامـش  هارمه  هب  شـسرپ  لماک  نتم  زا  لبق  هک  هدـش  هّیهت  يا  هصالخ 
.تسا هدش  میظنت  اهشسرپ  هصالخ  نیمه  ساسارب  زین  باتک  بلاطم  تسرهف  .تسا  هدمآ 

بالقنا يزوریپ  زا  سپ  نارود  رد  نایوجـشناد  ًاصوصخ  مدرم و  فلتخم  راشقا  ياهـشسرپ  هب  خـساپ  دّدـعتم  تاسلج  هب  هّجوت  اـب  .و 
رد راشتنا  يارب  يزاس  هدامآ  تسد  رد  زین  تاـسلج  نآ  شرازگ  یمالـسا ، يروهمج  ماـظن  يربهر  هب  هل  ٌمّظعم  باـختنا  اـت  یمالـسا 

.هللاءاش نا  .دوشیم  رشتنم  يدوزب  هک  دشابیم  باتک  نیا  همادا ي  رد  لقتسم و  یباتک 
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بلاطم تسرهف 

ریوصت

ص:6

نایوجشناد ياهشسرپ  هب  خساپ  خساپ :  www.Ghaemiyeh.comشسرپ و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 550زکرم  هحفص 22 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

ص:7

نایوجشناد ياهشسرپ  هب  خساپ  خساپ :  www.Ghaemiyeh.comشسرپ و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 550زکرم  هحفص 23 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

ص:8

نایوجشناد ياهشسرپ  هب  خساپ  خساپ :  www.Ghaemiyeh.comشسرپ و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 550زکرم  هحفص 24 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

ص:9

نایوجشناد ياهشسرپ  هب  خساپ  خساپ :  www.Ghaemiyeh.comشسرپ و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 550زکرم  هحفص 25 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

ص:10

نایوجشناد ياهشسرپ  هب  خساپ  خساپ :  www.Ghaemiyeh.comشسرپ و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 550زکرم  هحفص 26 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

ص:11

نایوجشناد ياهشسرپ  هب  خساپ  خساپ :  www.Ghaemiyeh.comشسرپ و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 550زکرم  هحفص 27 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

ص:12

نایوجشناد ياهشسرپ  هب  خساپ  خساپ :  www.Ghaemiyeh.comشسرپ و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 550زکرم  هحفص 28 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

ص:13

نایوجشناد ياهشسرپ  هب  خساپ  خساپ :  www.Ghaemiyeh.comشسرپ و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 550زکرم  هحفص 29 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

ص:14

نایوجشناد ياهشسرپ  هب  خساپ  خساپ :  www.Ghaemiyeh.comشسرپ و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 550زکرم  هحفص 30 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

ص:15

نایوجشناد ياهشسرپ  هب  خساپ  خساپ :  www.Ghaemiyeh.comشسرپ و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 550زکرم  هحفص 31 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

ص:16

نایوجشناد ياهشسرپ  هب  خساپ  خساپ :  www.Ghaemiyeh.comشسرپ و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 550زکرم  هحفص 32 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:17

نایوجشناد ياهشسرپ  هب  خساپ  خساپ :  www.Ghaemiyeh.comشسرپ و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 550زکرم  هحفص 33 

http://www.ghaemiyeh.com


( همدقم  ) نایوجشناد ياهشسرپ  هب  يا  هنماخ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  ییوگخساپ  کبس  رب  يرورم  - 1
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[1]

هدش زاغآ  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  شیپ  رود و  ياهلاس  زا  هک  يا  هنماخ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح  يراتفر  ياهیگژیو  زا  یکی 
ناوج و لـسن  هژیوـب  مدرم و  اـب  طاـبترا  هتفاـی ، همادا  ناـنچمه  فـلتخم  ياهرگنـس  رد  تمدـخ  هزراـبم و  ناـیلاس  ماـمت  لوـط  رد  و 

؛ هلمجزا تسا  هراشا  لباق  يدّدعتم  ياه  هنومن  هرود  ره  يارب  هک  تسا ؛ باّلط  نایوجشناد و  ًاصوصخم 

: یمالسا بالقنا  يزوریپ  زا  شیپ  نارود  رد  • 

نایوجشناد يارب  ًاصوصخ  نآرق  ریسفت  یفراعم و  ثحب  رد  يداقتنا  شور  - 

ناناوج فلتخم  ياههورگ  اب  رّرکم  تاسلج  - 

: یمالسا بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  • 

یمالسا بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  نیزاغآ  ياههام  رد  نارهت  دجاسم  رد  خساپ  شسرپ و  تاسلج  - 

ترضح هراشا ي  زا  سپ  نایوجشناد  عمج  رد  اههاگشناد و  رد  روضح  - 
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سلجم عافد ، ترازو  بـالقنا ، ياروش  رد  ناوارف  ياهتیلوئـسم  دوجو  اـب  خـساپ  شـسرپ و  یمیمـص و  طاـبترا  يرارقرب  و  هر ) ) ماـما
...و یمالسا  ياروش 

: روهمج سیئر  ناونع  هب  مدرم  يوس  زا  باختنا  زا  سپ  • 

روشک ییارجا  نیگنس  ياهتیلوئسم  دوجو  اب  نایوجشناد  اب  طابترا  همادا ي  - 

اههاگشناد رد  روضح  قیرط  زا  خساپ  شسرپ و  تاسلج  يرازگرب  نایوجشناد و  اب  طابترا  تیوقت  - 

: دنا هدومرف  نایوجشناد  ياهرادید  زا  یکی  رد  هل  ٌمّظعم 

هّتبلا ما ؛ هدمآ  راب  دنچ  مه  امش  هاگشناد  هب  ما ؛ هتفر  مه  اههاگـشناد  همه ي  هب  مراد و  طابترا  اههاگـشناد  اب  هک  تساهلاس  نم  هّتبلا  »
هب مینکیم و  تروشم  دنراد ، طابترا  اههاگشناد  اب  هک  یناتسود  اب  هرخالاب  .دیدوبن  هاگشناد  نیا  يوجشناد  زونه  امـش  هک  ینامز  نآ 

، يروص طابترا  طقف  هن  ما ؛ هتشاد  طابترا  وجشناد  رشق  اب  یناوج  هرود ي  زا  نانچمه  نم  ...میوریم  میـشاب ، هتفرن  هک  یهاگـشناد  ره 
، مدرکیم هثحابم  متفنشیم ، فرح  مدزیم ، فرح  ما ؛ هتشاد  يریگ  طابترا  ًاعقاو 

ناوج و تعامج  اب  نم  هطبار ي  متـسه ، هدنز  نم  هک  یتقو  ره  ات  مراودـیما  .دراد  همادا  مه  نالا  ات  هک  متفرگیم ؛ دای  مدادـیم ، میلعت 
(1)« .مرادیم تسود  ار  هطبار  نیا  نم  دوشن ؛ عطق  وجشناد 

هب ییوگخـساپ  طابترا و  روضح ، عون  نیا  ترورـض  ریثأت و  ییاراک ، هب  هل  ٌمّظعم  داقتعا  هدـنهد ي  ناشن  یبوخب  هویـش  نیا  رد  ّتقد 
.دشابیم دنا -  یمالسا  بالقنا  نیا  هدنیآ ي  نارادمچرپ  روشک و  نیا  نازاس  هدنیآ  هک  ناناوج -  ياهشسرپ 

هک تسا  نیا  ناسنا  يارب  اهدادخر  نیرت  نیریش  زا  یکی  نوچ  .مینک  عورـش  زیزع  نایوجـشناد  ياهلاؤس  اب  ار  هسلج  مدوب  لیام  نم  »
دناوت یم  ناسنا  هک  دنسرپب  ناسنا  زا  ار  يزیچ  کی  دنتسه ، یهاگآ  نتسناد و  ِبلاط  ماهفتـسا و  ییوج و  تفرعم  رهظم  هک  یناناوج 

رد

ص:19

.باتک نیمه  ك.ر ص 406  .یتشهب  دیهش  هاگشناد  نایوجشناد  اب  رادید  ك.ر : - . 1

نایوجشناد ياهشسرپ  هب  خساپ  خساپ :  www.Ghaemiyeh.comشسرپ و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 550زکرم  هحفص 36 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15044/AKS BARNAMEH/#content_note_-19_1
http://www.ghaemiyeh.com


یباداش و رهظم  هک  ناوج  نهذ  رد  ماهبا  لاؤس و  عفر  رد  دناوتب  هزادنا  نیمه  هب  ناسنا  دهدب و  باوج  نآ  هب  شتاعالّطا  هدودحم ي 
ضراعم ياهنوناک  یلصا  ياهتسایس  زا  یکی  ینیرفآ  ماهبا  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  صوصخب  دنک  کمک  تسا  تفرـشیپ  هب  لیم  طاشن و 

تقو نم  اذـل  .ندرک  تسرد  اهنهذ  يارب  روک  هطقن ي  ینیرفآ ؛ ماهبا  تسا ؛ یتسایـس  کی  شدوخ  نیا  تسا ؛ یمالـسا  يروهمج  اب 
(1)« .درک مهاوخ  هللاءاش  نا  تالاؤس  هب  خساپ  نیمه  هب  فرص  مه  زاب  ار  هدمع 

رد روضح  هب  ار  روشک  ياههاگتـسد  اهداهن و  رگید  هناگ و  هس  ياوق  نیلوئـسم  اهراب  ناشیا  هک  تسا  رواب  داقتعا و  نیمه  ساـسارب 
روما تالکشم  درکلمع و  حیضوت  تالاؤس و  هب  ییوگخساپ  نایوجشناد و  تارظن  ندینـش  اههاگـشناد و  ًاصوصخم  لفاحم  عون  نیا 

ندینـش تروـص  رد  روـشک  نیا  نمؤـم  لدـکاپ و  دّـهعتم  ناـناوج  ناـشیا  رظن  زا  اریز  دـنا  هدرک  فـیلکت  یّتـح  قـیوشت و  ناـنآ  هـب 
رواب فیعـضت  رد  یعـس  هک  رابکتـسا  یتاغیلبت  ياههاگتـسد  ءوس  تاغیلبت  زا  ندنام  نوصم  رب  هوالع  ناراکردـنا  تسد  تاحیـضوت 

بـالقنا و زا  یناـبیتشپ  رد  ار  دوخ  شقن  هدرک و  ادـیپ  رتـشیب  یلدـمه  روشک  نالوئـسم  هب  تبـسن  دـنراد ، روـشک  نالوئـسم  هب  مدرم 
.درک دنهاوخ  افیا  یبوخب  روشک  نالوئسم 

: دنیامرفیم نالوئسم  هب  باطخ  خیرات 2/6/1390  رد  هل  ٌمّظعم  هنومن  ناونعب 

هب نیلوئسم و  هب  هشیمه  شیپ  اهلاس  زا  هدنب  .دوش  لیکشت  نایهاگشناد  نیلوئـسم و  نایم  خساپ  شـسرپ و  دقن و  تاسلج  تسا  مزال  »
هک نم  دوخ  .دینزب  فرح  اهوجـشناد  اب  دیورب  هاگـشناد ، دـیورب  هک  مدرکیم  شرافـس  دـندوب ، تّدـم  نیا  رد  هک  يروهمج  ياسؤر 

(2)« .مدرکیم مه  شرافس  متشاد و  طابترا  اهوجشناد  اب  بالقنا  زا  شیپ  زا  بالقنا و  لوا  زا  هدنب  .متفریم  هشیمه 

ص:20

.باتک نیمه  ك.ر ص 377  .ریبکریما  هاگشناد  نایوجشناد  اب  رادید  ك.ر : - . 1
اههاگشناد دیتاسا  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب  - . 2
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صاخـشا میرح  یمالـسا و  قالخا  يّدـج  تیاعر  اهـشسرپ  هب  هل  ٌمّظعم  ییوگخـساپ  هوحن ي  رد  زراب  ياـه  هولج  نیرتمهم  زا  یکی 
یخرب یـسایس  ياههاگدـید  ای  ییاـضق  هدـنورپ ي  هراـبرد ي  ماـن  رکذ  اـب  نایوجـشناد  اهـشسرپ ، زا  یهّجوت  لـباق  دادـعت  رد  .تسا 

رد هک  ییاهطیرفت  طارفا و  لـیلد  هب  ات 1382  ياهلاس 1376  رد  روشک  هک  یّصاخ  طیارش  رد  تسا  یعیبط  .دننکیم  لاؤس  صاخـشا 
راتـساوخ نایوجـشناد  تـشاد ، رارق  تـفرگ  یم  تروـص  روـشک  ياوـق  اههاگتـسد و  یخرب  یّتـح  و  یتاـعوبطم ، یــسایس ، لـفاحم 

تلادع سرد  ًالمع  خساپ  رد  مامت  ّتقد  اب  ناشیا  اّما  .دندوب  اههورگ  صاخشا و  هرابرد ي  يربهر  مّظعم  ماقم  حیرـص  يریگعـضوم 
.دنهدیم شزومآ  نایوجشناد  هب  ار  قالخا  و 

: هنومن يارب 

.دنکیم حرطم  نارهت  يرادرهش  هدنورپ ي  ماجنارس  نینچمه  صاخ و  يدرف  هرابرد ي  لاؤس  ود  یبتک  تروصب  ییوجشناد  • 

باوج متفگ  هک  روطنامه  نم  تسه و  صاخ  مسا  لّوا  لاؤس  رد  : » دنیامرف یم  لّوا  لاؤس  هب  خـساپ  رد  يا  هنماخ  هللا  تیآ  ترـضح 
هفاضا مه  مّود  لاؤس  هب  خساپ  رد  و  .مهدیمن »

(1) .دوش یط  دیاب  ییاضق  دنور  مرادن ، نیا  رد  یتلاخد  چیه  نم  دننکیم 

ٌمّظعم دنکیم و  ار  یهاگشناد  رد  يربهر  یگدنیامن  رتفد  هب  قیقحت  هورگ  مازعا  ياضاقت  يدرف  مان  رکذ  اب  يرگید  هدننک ي  لاؤس  • 
هک دـننکیم  دـیکأت  دوشن و  یـصوصخ  هیـضق  هک  مروآ  یمن  ار  مسا  نیا  همان ، نیا  هدنـسیون ي  هزاـجا ي  اـب  دـندومرف : خـساپ  رد  هل 

(2) .درک دنهاوخ  قیقحت  عوضوم  هرابرد ي 

هدروآ مسا  ار  رفن  ود  : » دنیامرفیم خساپ  رد  يربهر  مّظعم  ماقم  .دسرپ  یم  بالقنا  نارای  همکاحم ي  هرابرد ي  يرگید  يوجشناد  • 
، اجنیا ار  صاخشا  مسا  نم  دیشاب ، هتشاد  هّجوت  ار  نیا  .دناوخ  مهاوخن  ًالصا  ار  اهمسا  نم  هک  دنا 

ص:21

خساپ 35. شسرپ و  ك.ر : - . 1

خساپ 69. شسرپ و  ك.ر : - . 2

نایوجشناد ياهشسرپ  هب  خساپ  خساپ :  www.Ghaemiyeh.comشسرپ و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 550زکرم  هحفص 38 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15044/AKS BARNAMEH/#content_note_-21_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15044/AKS BARNAMEH/#content_note_-21_2
http://www.ghaemiyeh.com


« ...مناوخیمن دنشاب  هدش  دای  يدب  هب  هچ  یکین و  هب  هچ 

دوش همکاـحم  دـیابن  درک  نوناـق  فـالخ  يراـک  رگا  هدوب  بـالقنا  ناراـی  وزج  نوچ  یـسک  هکنیا  دـنهدیم  همادا  خـساپ  رد  هاـگنآ 
(1) .دنهد یم  رارق  دیکأت  دروم  ار  نوناق  ربارب  رد  دارفا  همه ي  ندوب  ناسکی  تلادع و  لصا  تیاعر  عقاو  رد  ...و و  تسا  یقطنمریغ 

خساپ 120. شسرپ و  ك.ر : - . 1
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اوق نیلوئسم  زا  تیامح  رب  دیکأت  نایوجشناد ، ياهشسرپ  هب  يربهر  مّظعم  ماقم  ياهخساپ  هعومجم ي  رد  هّجوت  لباق  تاکن  رگید  زا 
نیلوئسم و هب  دامتعا  ییارجا ، روما  ياهیراوشد  اهیتخـس و  نایب  اب  هل  ٌمّظعم  .تسا  تیامح  نیا  لیالد  رکذ  هیرجم و  هّوق ي  ًاصوصخ 
دـننادیم و بـالقنا  ماـظن و  هب  دـقتعم  ياـههورگ  دارفا و  هـمه ي  دوـخ و  هـفیظو ي  ار  ناـنآ  زا  تیاـمح  مدرم و  بـختنم  ياـهتلود 

هراپ دوجو  رب  دیکأت  نمض  هتسناد و  تحلـصم  فالخ  يرما  ار  یمومع  عماجم  رد  اهتلود  هب  یپرد  یپ  تالمح  بّرخم و  ياهداقتنا 
دیما هناهاوخریخ و  تحیصن  يزوسلد و  اب  نانآ  هب  یصوصخ  رّکذت  نوگانوگ ، راودا  رد  فلتخم  نیلوئـسم  درکلمع  هب  تاداقتنا  يا 

همه ي زا  تیامح  رد  دوخ  هویـش ي  رب  دـننادیم و  هدـنزاس  داـقتنا  حیحـص  قادـصم  لوبق  لـباق  حیحـص و  يرما  ار  روما  حالـصا  هب 
دیکأت ماظن  ظفح  تحلـصم  تیاعر  اب  مهم  يا  هضراع  زورب  تروص  رد  ینلع  رادـشه  و  نیلوئـسم ، هب  یـصوصخ  تارّکذـت  اهتلود ،

(1) .دننکیم

هل ٌمّظعم  تادـیکأت  رگید  زا  هنّنقم  هّوق ي  ًاـصوصخم  هّوق و  ره  روما  رد  هلخادـم  مدـع  اوق و  کـیکفت  نتخانـش  تیمـسر  هب  نینچمه 
مدـع هنّنقم و  هّوق ي  لالقتـسا  ظفح  رد  ناشیا  ّتیـساّسح  هدـنهد ي  ناـشن  یبوخب   199 ، 157،166 ياهـشسرپ 40 ، هب  خساپ  .تسا 
دشاب هدیـسر  نابهگن  ياروش  ییاهن  دییأت  هب  هک  سلجم  بّوصم  نیناوق  زا  تیامح  وس و  کی  زا  تابّوصم  حیاول و  روما  رد  هلخادم 

زا

ص:22

123 و 124. خساپ 64 ، شسرپ و  ك.ر : - . 1
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.تسا رگید  يوس 

ناشیا .تسین  نانآ  درکلمع  رب  تراظن  نوناق  ربارب  رد  نیلوئـسم  و  اههورگ ، دارفا ، همه ي  ناسکی  تیلوئـسم  یفان  اـهتیامح  نیا  هّتبلا 
ای يربهر و  رتفد  هب  بوسنم  ياهداهن  یّتح  اههاگتـسد  اهداهن و  همه ي  رب  تراظن  ترورـض  رب  ياهشسرپ 129 و 134  هب  خساپ  رد 

.دننکیم دیکأت  دنوش  یم  بوصنم  يربهر  مّظعم  ماقم  فرط  زا  اهنآ  نیلوئسم  هک  ییاههاگتسد 
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یخرب ندـید  اـب  دنـشابیم  ناریا  یمالـسا  يروـهمج  ًاـصوصخ  هعماـج  ره  رد  ارگناـمرآ  ناوـج و  راـشقا  زا  هک  نایوجـشناد  ًـالومعم 
كرد اب  يربهر  مّظعم ماقم .دـنوش  یگدرـسفا  ای  يدـیماان  راچد  تسا  نکمم  فادـها  یخرب  هب  لـین  رد  یماـکان  اـی  تالـضعم و 

دنچ هورگ  نیا  اب  دوخ  ياهرادـید  رد  هراومه  ناشیا  هب  صاخ  یبلق  هقـالع ي  اـب  دـنراد و  روشرپ  لـسن  نیا  تاـیحور  زا  هک  یقیقد 
: هلمجزا دنهدیم  رارق  دیکأت  هجوت و  دروم  ار  هتکن 

(1) .دوش يراددوخ  روشک  لئاسم  ییامن  هایس  ییامنگرزب و  زا  نآ  رد  هک  هنافصنم  حیحص و  ياهلیلحت  .فلا 

یهاشمتـس نارود  اب  هسیاـقم  رد  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  زا  سپ  فلتخم  تاـعوضوم  رد  هتفرگ  تروص  ياهتفرـشیپ  حیرـشت  .ب 
(2) .اهروشک رگید  عضو  ای  يولهپ و 

(3) .ناوج لسن  یهاوخنامرآ  اهینارگن و  دییأت  یلدمه و  .ج 

(4) .فلتخم تاعوضوم  هب  تریصب  و  شالت ، موادت  ادخ ، هب  لاکّتا  اب  نشور  يا  هدنیآ  میسرت  ناناوج و  هب  هنانیب  عقاو  یشخبدیما  .د 

ص:23

خساپ 101. شسرپ و  ك.ر : - . 1
106 و 140. خساپ 2 ، شسرپ و  ك.ر : - . 2

خساپ 94 و 117. شسرپ و  ك.ر : - . 3
خساپ 141. شسرپ و  ك.ر : - . 4
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(1) .یشور يا و  هقیلس  تافالتخا  زا  ساره  مدع  یعامتجا و  یسایس -  لئاسم  رد  هقیلس  فالتخا  نتخانش  تیمسر  هب  ه .-

(2) .هدیقع زاربا  رد  ناناوج  ییوگ  كر  تحارص و  زا  ینارگن  مدع  یشخب و  شمارآ  .و 

: هلمج زا  نایوجشناد ، هب  رّکذت  زین  عمج و  هب  طاشن  هیحور ي  ياقلا  اضف و  فیطلت  يارب  حازم  زنط و  رصنع  زا  هدافتسا  .ز 

هدرک هراشا  رگید  تاکن  یخرب  ای  نایوجـشناد و  یخرب  ندوب  طخدـب  ای  ییالما و  طالغا  هب  یبتک  ياهـشسرپ  یخرب  هب  خـساپ  رد  • 
(3) .دنا

: »... هتـشون وجـشناد  نآ  هـک  دـننیبیم  نآ  رخآ  رطـس  رد  دـننکیم  تـئارق  ار  نایوجـشناد  زا  یکی  یبـتک  شــسرپ  یتـقو  هـل  ٌمّـظعم  • 
....مناوخیمن ار  نییاـپ  نیا  هک  لّوا  نم  : » دـنیامرفیم خـساپ  رد  ناـشیا  دـییامرفن » هئارا  عمج  نیب  رد  ار  تساوـخرد  نیا  مدنمـشهاوخ 

ار نآ  ندوب  هنامرحم  دوخ  همان ي  يادتبا  هک  هدوب  وجشناد  نآ  زا  اطخ  هک  تسا  مولعم  هکنیا  اب  دعب  و  دنتشونیم » شیالاب  دوب  شّقح 
(4) .دنهاوخیم ترذعم  وجشناد  نآ  زا  يراوگرزب  اب  هل  ٌمّظعم  هدرکن  جرد 

یلمع تروصب  یقالخا  كولـس  نسُح  زا  يا  هنومن  اب  نارـضاح  عمج  مه  هدش  يریگولج  وجـشناد  نآ  شجنر  زا  مه  بیترت  نیدـب 
.دنا هدش  انشآ 

هرابرد ي ای  یـصخش و  یّتح  یگنهرف و  یعامتجا ، یـسایس -  عونتم  ياهـشسرپ  حرط  رد  نایوجـشناد  ّتینما  ساـسحا  يدازآ و  .ح 
هتکن يواح  فلتخم و  تاعوضوم  رد  یندناوخ  بلاطم  زا  يرایـسب  حرط  هنیمز ي  يربهر  مّظعم  ماقم  تازرابم  یـصخش و  یگدنز 
عّونتم هّجوت و  بلاج  تاکن  نیا  دـنهد ه ي  ناشن  یبوخب  اهـشسرپ  تسرهف  رب  رـصتخم  يرورم  هک  تسا  هدرک  مهارف  ار  باـن  ياـه 

.تسا

ص:24

خساپ 7 و 60. شسرپ و  ك.ر : - . 1
خساپ 101 و 102. شسرپ و  ك.ر : - . 2

101 و 117. ، 67 ، 50 خساپ 21 ، شسرپ و  ك.ر : - . 3
.220 خساپ شسرپ و  ك.ر : - . 4
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: هنومن يارب 

: ناملسم ناوج  یناوج و  نارود  تایصوصخ  اهیگژیو و  - 

80 ، 8 ، 3 ، 2 ياهشسرپ : هب  خساپ 

(: (س ارهز همطاف  ترضح  یگدنز  زا  ناوج  نارتخد  يریگوگلا  - 

شسرپ 4 هب  خساپ 

: ناشیا قئالع  یناوج و  نارود  زا  هل  ٌمّظعم  تارطاخ  - 

34 ، 5 ، 2 ياهشسرپ : هب  خساپ 

: داقتنا تیروهمج ، يدازآ و  هدودحم ي  موهفم و  نییبت  - 

266 ، 143 ، 105 ، 99 ، 21 ياهشسرپ : هب  خساپ 

: یمالسا بالقنا  عوقو  للع  لیلحت  - 

78 ، 77 ياهشسرپ 76 ، هب  خساپ 

: يداصتقا يرادا و  داسف  اب  هزرابم  - 

208 ، 192 ، 188 ، 187 ، 170 ، 154 ياهشسرپ : هب  خساپ 

: باجح ناجیه ، هب  زاین  دم ، ییارگون ، - 

81 ، 10 ، 9 ياهشسرپ : هب  خساپ 

عالطا هوحن ي  روشک و  لئاسم  زا  يربهر  مّظعم  ماقم  یهاگآ  هوحن ي  نازیم و  يربهر ، رب  تراظن  هیقف ، تیالو  هب  طوبرم  لئاسم  - 
: هل ٌمّظعم  هاگدید  زا 

250 ، 244 ، 152 ، 139 ، 135 ، 129 ، 127 ، 109 ، 99 ، 72 ، 44 ، 30 ، 20 ياهشسرپ : هب  خساپ 

: رّجحت دومج و  یگنهرف ، مجاهت  - 

262 ، 236 ، 169 ، 162 ، 98 ، 82 ، 18 ، 11 ياهشسرپ : هب  خساپ 
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: ّتیناحور هژیو ي  هاگداد  ّتیناحور ، - 

143 ، 118 ، 115 ، 108 ، 36 ياهشسرپ : هب  خساپ 

نیزاغآ هحفـص ي  یقرواپ  رد  هک  تساهرادید  یخرب  رد  يربهر  مّظعم  ماقم  ییادـتبا  تانایب  اهرادـید  نیا  رد  هّجوت  لباق  تاکن  زا 
هراشا نآ  هب  تسشن  ره 

ص:25
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؛ دـنا هتخادرپ  نآ  هب  ًالقتـسم  بلاطم  یخرب  تیمها  لیلد  هب  هل  ٌمّظعم  نایوجـشناد ، يوس  زا  یلاؤس  حرط  نودـب  هاـگ  نینچمه  .هدـش 
زامن ّتیمها  هرابرد ي  یثحب  نایب  هب  زامن  عوضوم  رد  شـسرپ  حرط  مدـع  هب  هّجوت  اب  ناشیا  فیدر 4  رادـید  نایاپ  رد  هنومن  ناونعب 

.دنا (1) هتخادرپ 

قیفوتلا هللا  نم  و 

يدورهق روپراتخم  اضریلع 

ص:26

.باتک نیمه  هحفص ي 194  ك.ر : - . 1
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1377/02/07 نانآ : ياهشسرپ  هب  خساپ  ناوج و  هتفه ي  تبسانم  هب  ناناوج  زا  یعمج  رادید  رد  - 2

ناناوج هب  يربهر  مّظعم  ماقم  هاگن  ساسحا و  - 1

؟ تسیچ دییوگیم ، نانآ  هب  هک  یبلطم  نیلّوا  دهدیم و  تسد  امش  هب  یساسحا  هچ  ناناوج  ندید  زا 

؛ دـنکیم سّفنت  هاگحبـص  ياوه  رد  هک  تسا  یـسک  ساسحا  لثم  نم  ساسحا  مراد ، رارق  ناوج  طیحم  رد  متـسه و  ناناوج  اب  یتقو 
رکف نآ  هب  اهراب  دـسریم و  نم  نهذ  هب  راب  لّوا  ناناوج ، اب  تاقالم  رد  ًالومعم  هک  مه  يزیچ  نآ  .منکیم  توارط  یگزات و  ساـسحا 

ایآ اـّما  منیبـیم ؛ ار  هراتـس  نیا  نم  دـشخردیم ؟ ناـشنیبج  رد  يا  هراتـس  هچ  هک  دـننادیم  ناـشدوخ  اـهنیا  اـیآ  هک  تسا  نیا  ما ، هدرک 
ار ریظن  یب  یتمیق و  رهوگ  نیا  ناناوج  رگا  .تسا  یعلاط  شوخ  ناشخرد و  رایسب  هراتس ي  یناوج ، هراتس ي  دننیبیم ؟ مه  ناشدوخ 

.درک دنهاوخ  هدافتسا  بوخ  نآ  زا  هللاءاش  نا  هک  منکیم  رکف  دننک ، سح  ناشدوخ  دوجو  رد 

ص:1
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يربهر مّظعم  ماقم  یناوج  هرود ي  نارذگ  هوحن ي  - 2

؟ دیدنارذگ هنوگچ  ار  دوخ  یناوج  هرود ي  یلاعبانج 

نم مدوب -  هبلط  تقو  نآ  هک  نم  يارب  هن  دوبن ؛ ینیشنلد  طیحم  یناوج ، طیحم  .دوب  دب  یلیخ  عضو  ًافاصنا  دوبن ؛ الاح  لثم  اهتقو  نآ 
لخاد رد  اهدادعتـسا  یلیخ  .دـشیمن  اـنتعا  ناوـج  هب  .ناـناوج  همه ي  يارب  هکلب  مدوـب -  هبلط  ناتـسبد  زا  مـه  یکدوـک  هرود ي  رد 

اب هک  مه  دـعب  .مدـیدیم  ار  نیا  ما  یگبلط  طیحم  رد  مدوخ  نم  .میدوب  دـهاش  ار  نیا  ناـمدوخ ، مشچ  لـباقم  رد  اـم  .درمیم  ناـناوج 
متشاد و طابترا  نایوجشناد  اب  نم  يدامتم ، ياهلاس   - مدرک ادیپ  طابترا  نایوجشناد  هاگشناد و  طیحم  اب  یگبلط ، نوریب  ياهطیحم 

دوب نکمم  هک  دندوب  يدارفا  ردق  نآ  .دوب  ناشخرد  ياهدادعتـسا  ردـق  نآ  .تسا  روط  نیمه  هک  مدـید  مه  اهنآ  رد  مدوب -  سونأم 
هک دشاب ، ناشدوجو  رد  يرگید  دادعتـسا  دوب  نکمم  اّما  دنـشاب ؛ هتـشادن  ینادـنچ  دادعتـسا  دـنناوخیم ، سرد  هک  يا  هتـشر  نیا  رد 

.تسنادیمن دیمهفیمن و  یسک 

هتشذگ ناناوج  اب  ًابلاغ  نم  یناوج  نارود  همه ي  بالقنا ، زا  لبق  دنتفگ ، مه  تسرد  دندرک و  هراشا  يرقابریم  ياقآ  هک  روط  نامه 
بالقنا یتقو  .تسا 

ص:2
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هچ دوب ؛ ناناوج  اب  خـیرات ، نآ  ات  نم  یگلاس  هدـجه  هدـفه ، زا  هرود ي  تّدـم  ماـمت  .مدوب  هلاـس  هنو  یـس  ًادودـح  نم  دـش ، زوریپ 
اضردّمحم میژر  هک  دوب  نیا  مدرکیم  سح  هک  يزیچ  .هزوح  نیا  زا  جراخ  ناناوج  هچ  ینید و  یلیـصحت  یملع و  هزوح ي  ناناوج 

.ّتیصخش لاذتبا  ّتیوه و  لاذتبا  یقالخا ؛ لاذتبا  طقف  هن  لاذتبا ، .دنتفریم  لاذتبا  تمس  هب  ناناوج  هک  دوب  هدرک  يراک  يولهپ 

نیا تسا  نکمم  دـناشکب -  لاذـتبا  هب  ار  تکلمم  ناناوج  هک  دوب  هدرک  يزیر  همانرب  میژر  نآ  ِدوخ  هک  منک  اعّدا  مناوتیمن  نم  هّتبلا 
هنوگ هب  دـندوب و  هتخیر  ییاه  همانرب  اهنآ  هک  تسا  نیا  میوگب ، مناوتیم  مّلـسم  هچنآ  اّما  دـشاب -  هدوبن  تسه  مه  نکمم  هدوب ، روط 

.رود یگدنز  لئاسم  زا  رود ، یسایس  لئاسم  زا  ینعی  دوب ؛ نیا  شا  همزال  هک  دندرکیم  هرادا  ار  تکلمم  يا 

هک میتخانـشیمن  ًالـصا  دندوب ، راک  ِرـسرب  هک  ار  ییاهتلود  یگلاسدنچ ، تسیب و  ًالثم  نینـس  ات  نم ، لاثما  نم و  هک  دینکیم  رواب  امش 
داـصتقا و ریزو  تسیک ؟ شرورپ  شزومآ و  ریزو  دـنادن  هک  دیـسانشیم  ار  یـسک  تکلمم  نیا  رد  امـش  ـالاح  دنتـسه !؟ یناـسک  هچ 

 - اهرشق همه ي  نامز ، نآ  .دنراد  عالّطا  همه  مه  روشک  طاقن  یصقا  رد  دسانشن ؟ یـسک  ار  روهمج  سیئر  ًالثم  ای  تسیک ؟ ییاراد 
، نان مغ  رد  یضعب  .دوب  هّرمزور  لئاسم  هب  ناناوج ، یمرگرس  نیرتشیب  .دندوب  لفاغ  یسایس  لئاسم  زا  لکب  ًالـصا  ناناوج -  هلمج  زا 

فرـص ناشدمآرد  زا  يرادـقم  هّتبلا  مه  نآ  هک  دـنروخب ، دـنروایب و  ریگ  نان  همقل  کی  هک  نیا  يارب  دـندوب ، تخـس  راک  لوغـشم 
.دشیم يا  هیشاح  ياهراک  فرص  دشیمن ؛ ندروخ 

لثم دیـشاب -  هدـناوخ  تسا ، هدـش  هتـشون  اقیرفآ  نیتال و  ياکیرما  هرابرد ي  ام  یناوج  هرود ي  رد  هک  ار  ییاـهباتک  نیا  رگا  اـمش 
 - تسا یقاب  ناشدوخ  رابتعا  هب  ناشیاهباتک  مه  زورما  دنتـشونیم و  باـتک  اـهنامز  نآ  هک  رگید  یناـسک  نوناـف و  ستنارف  ياـهباتک 
ای یلیـش  اـی  اـقیرفآ  ًـالثم  دروم  رد  اـّما  دـسیونب ؛ درکیمن  تأرج  یـسک  ناریا  دروم  رد  .دوب  روط  نیمه  مه  اـم  عـضو  هک  دـیباییمرد 

ام عضو  ًانیع  هک  مدیدیم  اهباتک  نیا  ندناوخ  اب  نم  .دنتشونیم  تحار  کیزکم 

ص:3
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نیا فصن  دروآ ، یم  ریگ  راّنَـص  یهاش ، کی  درکیم و  تخـس  راـک  هک  نآ  زا  دـعب  مه  رگراـک  ناوج  نآ  ینعی  .تسا  هنوگ  نیمه 
میدـناوخیم و اهباتک  نآ  رد  ام  هک  دوب  يزیچ  نامه  اـهنیا  .دـشیم  اـهزیچ  روط  نیا  يرگ و  هزره  يدرگلو و  یـشاّیع و  فرـص  لوپ 
رد هّتبلا  .دوبن  یبوخ  طیحم  یناوج ، طیحم  .دوب  دـب  یلیخ  ًافاصنا  .تسا  روط  نیمه  مه  نامدوخ  هعماـج ي  ّتیعقاو  رد  هک  میدـیدیم 

.تساهنیا ناجیه و  دیما و  طاشن و  لها  ًاساسا  ناوج  نوچ  دوب ؛ يرگید  روط  ناوج ، طیحم  ناناوج و  لد  لخاد 

یناجیه اهنیا ، لاثما  يرنه و  یبدا و  ياهتیلاّعف  رطاخ  هب  بالقنا ، عورش  زا  لبق  مه  .متشاد  یناجیهُرپ  رایسب  ِیناوج  ًاصخش  مدوخ  نم 
رد ام  رگید  ًاعبط  .دوب  ملاس  هس  تسیب و  لاس ، نآ  رد  نم  هک  دش ، عورش  لاس 1341  رد  تازرابم  هک  دعب  مه  دوب و  نم  یگدنز  رد 

.ییوجزاب نادـنز ، تشادزاـب ، مداـتفا ؛ نادـنز  هب  هبترم  ود  ود ، لـهچ و  لاـس  رد  نم  میتفرگ و  رارق  روشک  یـساسا  ياـهناجیه  بلق 
دنم هقالع  اهـشزرا  نیا  هب  هک  ار  یمدرم  میظع  لیخ  دـمآ و  یم  نوریب  ناـسنا  هک  دـعب  .دـهدیم  ناـجیه  ناـسنا  هب  اـهنیا  هک  دـینادیم 

، درکیم حیحـصت  ار  اـههار  اـهرکف و  اـهراک و  تخادرپـیم و  مدرم  تیادـه  هب  هک  ار  هیلع ) هللا  ناوضر  ) ماـما لـثم  يربـهر  و  دـندوب ،
یلیخ دـندرکیم ، رکف  یگدـنز و  اه  هلوقم  نیا  رد  هک  نم  لاثما  يارب  یگدـنز  هک  دوب  نیا  .دـشیم  رتشیب  شناجیه  دومنیم ، هدـهاشم 

.دندوبن روط  نیا  همه  اّما  دوب ؛ ناجیهُرپ 

رد يداـش  یگدنزرـس و  تلاـح  عون  کـی  ینعی  تسا -  مرگ  ناـشلد  ًاـتعیبط  نوـچ  دـنوشیم ، عـمج  هک  مه  رود  ًاـعبط  ناـناوج  هّتبلا 
تّذل ندرک  هاگن  هنییآ  رد  زا  دربیم ، تّذل  ندز  فرح  زا  دربیم ، تّذل  كاروخ  زا  ناوج  .دنربیم  تّذـل  زیچ  همه  زا  تسا -  ناشتنیط 
ياذغ کی  زا  ًالثم  امش  هک  ار  یتّذل  نآ  تشذگ ، یناوج  نینـس  زا  یتقو  ناسنا  هک  دینکیمن  رواب  امـش  .دربیم  تّذل  حیرفت  زا  دربیم ،

 - دـندوب نم  يالاح  نینـس  رد  هک  یناسک  اـم -  ياـهرتگرزب  یهاـگ  اـهتقو  نآ  تسیچ ! دـنادیمن  دربیمن و  رگید  دـیربیم ، هزمـشوخ 
هار یب  مه  یلیخ  اه  هراچیب  نآ  ریخن ؛ مینیبیم  الاح  دـننکیم ؟ رکف  هنوگ  نیا  اهنیا  روطچ  میدرکیم  بّجعت  اـم  هک  دـنتفگیم  ییاـهزیچ 

.ما هدرکن  عطقنم  یناوج  زا  یّلکب  ار  مدوخ  نم  هّتبلا  .دنتفگیمن 
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زا دعب  ما و  هتـشاذگن  لاح  هب  ات  هللادـمحلا  .متفیب  تلاح  نآ  هب  هک  مراذـگیمن  منکیم و  ساسحا  یناوج  زا  يزیچ  مدوخ  رد  مه  زونه 
یگدـنز نوؤش  همه ي  زا  ناوج  هک  يداذـتلا  ًارهق  دـندوب ، هدرک  اهر  يریپ  تسد  رد  ار  ناشدوخ  هک  اـهنآ  اـّما  مراذـگیمن ؛ مه  نیا 

ياضف اّما  منکیمن -  اعّدا  ار  نیا  دوب -  مکاح  مغ  ياضف  هک  میوگیمن  .دوب  تلاح  نیا  تقو  نآ  .دـندرکیمن  ساـسحا  دراد ، شدوخ 
.دوب مکاح  یتّیوه  یب  يربخ و  یب  تلفغ و 

نیا رب  ار  نامتّمه  میدرکیم ، رکف  قیمع  يّدـج و  روط  هب  هزراـبم ، لـئاسم  هنیمز ي  رد  هک  نم  لاـثما  نم و  تقو  نآ  هک  دوب  مه  نیا 
، متفریم دجـسم  ًالثم  مدوخ  نم  .میـشکب  نوریب  میژر  یگنهرف  ذوفن  هریاد ي  زا  ار  ناـناوج  میناوتیم ، هک  ییاـج  نآ  اـت  هک  میتشاذـگ 

هّجوت یلصا  هطقن ي  .مدرک  یم  ینارنخس  متفر  یم  اهناتسرهش  هب  یهاگ  مدرک ، یم  زامن  زا  دعب  ِینارنخـس  متفگ ، یم  ریـسفت  سرد 
یم .مدرک  یم  ریبـعت  ییرماـن » روت   » هب ار  نیا  اـهتقو  نآ  نم  دوخ  .مشکب  نوریب  میژر  یگنهرف  دـنمک  زا  ار  ناـناوج  هک  دوب  نیا  نم 
منک هراپ  دوشب ، هک  اج  نآ  ات  ار  ییرمان  روت  نیا  مهاوخ  یم  نم  دشک ! یم  یتمس  هب  ار  همه  هک  دراد  دوجو  ییرمان  روت  کی  متفگ 

هک دـش -  یم  جراـخ  يرکف  دـنمک  نآ  زا  سک  ره  .مشکب  نوریب  روـت  نیا  ماد  دـنمک و  زا  ار  ناـناوج  مناوـت ، یم  هک  رادـقم  ره  و 
زور نآ  .تفای  یم  یتینوصم  عون  کی  درک -  یم  ادـیپ  شیارگ  ماما  تارّکفت  هب  ًایناث  نّیدـت و  هب  ًالّوا  هک  دوب  نیا  مه  شتّیـصوصخ 
هاگن نامدوخ  هعماج ي  هب  نامز  نیمه  رد  نم  هک  مه  نالا  .دـندش  بالقنا  یلـصا  ياه  هیاپ  اهدـعب  مه ، لسن  ناـمه  .دوب  هنوگ  نیا 

ییاسانش مناوت  یم  دندوبن -  طبترم  یّتح  هک  یناسک  هچ  دندوب ، طبترم  نم  اب  هک  یناسک  هچ  ار -  لسن  نآ  دارفا  زا  یلیخ  منک ، یم 
.منک

همه تسا و  مهارف  زیچ  همه  ناوج  يارب  هک  میوگ  یمن  هّتبلا  .تسا  يرتهب  ياضف  اضف ، .دـیراد  يرتهب  نامز  امـش  نـالا  لاـحره ، هب 
دهاوخب یناوج  رگا  .تسا  رتهب  یلیخ  زور  نآ  زا  عضو  زورما  نامز ، نآ  اب  هسیاقم  ماقم  رد  اّما  تسه ؛ دشاب ، دیاب  هک  هنوگ  نآ  زیچ 

.دناوت یم  زورما  نم  رظن  هب  دبایب ، ار  شدوخ  ّتیصخش  یناسنا و  ّتیوه  دنک و  یگدنز  بوخ 
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ناملسم ناوج  تایصوصخ  تیصخش و  فیرعت  - 3

هب دـنک و  یط  ار  یگدـنز  ریـسم  دـناوت  یم  ناوج  کـی  هنوگچ  تسیچ ؟ وا  تاّیـصوصخ  ناملـسم و  ناوـج  کـی  زا  امـش  فـیرعت 
؟ دسرب شفادها 

ِيّدج هار  چیه  .دنک  یم  لکـشم  یلیخ  نداد  خساپ  رد  ارم  راک  دیتشاذگ ، امـش  هک  یطرـش  نیا  .درک  یط  دوش  یمن  یتحار  هب  هّتبلا 
تمحز يرادقم  دیاب  دنک ، ادیپ  تسد  یـشزرااب  زیچ  هب  دـهاوخ  یم  ناسنا  رگا  هرخالاب  .درک  یط  یتحار  هب  دوش  یمن  ًاعقاو  ار  مهم 

، دـنراد ناناوج  هک  یّمهم  تاّیـصوصخ  نیا  نیب  رد  ًاساسا  نم  دـینیبب ؛ اهتنم  تسا -  ریزگان  نیا  دـنک -  هارمه  شدوخ  اب  ار  شالت  و 
هک دیآ  یم  رظن  هب  دوش ، تیاده  یتسرد  تمس  هب  اهنآ  رگا  و  ددرگ ، صّخشم  اهنآ  رگا  هک  منیب ، یم  زراب  یلیخ  ار  ّتیصوصخ  هس 
رد هتـسجرب  ّتیـصوصخ  هس  اهنیا  .راکتبا  دیما ، يژرنا ، زا : تسا  ترابع  ّتیـصوصخ  هس  نآ  .داد  خساپ  امـش  لاؤس  نیا  هب  دوش  یم 

يرکف لئاسم  ناگدنیوگ  هچ  یبهذم ، ناگدنیوگ  هچ  دـننک -  یم  ام  هب  هک  یگنهرف  ياهکمک  رد  اه  هناسر  ًاعقاو  رگا  .تسا  ناوج 
هک منک  یم  لایخ  نم  دننک ، تیاده  تسرد  ار  هدمع  ّتیـصوصخ  هس  نیا  دنناوتب  اه -  هسردم  هچ  امیـس و  ادـص و  هچ  یگنهرف ، و 

ام زا  هک  يزیچ  مه  مالسا  نوچ  دنک ؛ ادیپ  ار  یمالسا  هار  ناوج  کی  دوش  یم  تحار  یلیخ 
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.میناسرب ّتیلعف  هب  ار  نامدوخ  ياهدادعتسا  ام  هک  تسا  نیا  دهاوخ  یم 

هب نداد  هّجوـت  نآ  و  میوـگب -  زیزع  ناـناوج  امـش  هب  ار  نیا  نـم  تـسین  دـب  تـسه -  یـساسا  رایـسب  هـتکن ي  کـی  نآرق  رد  هـّتبلا 
رکذ و تدابع و  هزور و  زاـمن و  ناـشنهذ  هب  دـننک ، تسرد  اوقت  زا  يریوصت  ناـشدوخ  شیپ  دـنهاوخ  یم  دارفا  هک  یتقو  .تساوقت 
، اوقت .ندوب  دوخ  بقارم  ینعی  اوقت ، .تسین  اوقت  يانعم  اهنآ  زا  مادکچیه  اّما  دشاب ، اوقت  رد  اهنیا  همه ي  تسا  نکمم  .دیآ  یم  اعد 

راوس هک  یناسنا  لثم  دنک ؛ باختنا  میمـصت  رکف و  هدارا و  اب  ار  شدوخ  تکرح  ره  دنک و  یم  راک  هچ  هک  دـنادب  ناسنا  کی  ینعی 
اوقت هک  یمدآ  .تسا  نیا  اوقت ، .دورب  دـهاوخ  یم  اـجک  دـناد  یم  تسا و  شتـسد  رد  بسا  هناـهد ي  هتـسشن ، راوهر  بسا  کـی  رب 
يور ار  وا  هک  تسا  یـسک  : (1) هغالبلا جهن  هبطخ ي  ریبعت  هب  .تسین  شدوخ  رایتخا  رد  شا  هدـنیآ  اهمیمـصت و  تاکرح و  درادـن ،

اّما تسا ، شتسد  رد  هناهد  .تسین  دلب  يراوس  بسا  هدش ، راوس  مه  رگا  .تسا  هدش  راوس  وا  هک  نیا  هن  دنا ؛ هتخادنا  یشکرس  بسا 
ًاعطق دورب و  تسا  روبجم  مه  وا  دیـشک ، ار  وا  بسا  هک  اجره  .تفر  دهاوخ  اجک  دناد  یمن  .دوش  بسا  راوس  دیاب  هنوگچ  دناد  یمن 

.تسا شکرس  مه  بسا  نیا  .تسین  وا  راظتنا  رد  یتاجن 

تحار یلیخ  هک  روط  نآ  هن  مه  زاب  هّتبلا  .درک  یط  ار  هار  دوش  یم  تحار  نم  رظن  هب  میریگب ، رظن  رد  اـنعم  نیمه  اـب  ار  اوقت  اـم  رگا 
نّیدتم رگا  .دنک  ادـیپ  ار  ندرک  یگدـنز  یمالـسا  هار  ناوج  کی  هک  تسا  یلمع  ًاعقاو  تسا و  نکمم  دوش ، یم  لاحره ، هب  .دـشاب 
تـسرد ای  تسا  تسرد  اـیآ  كرد ، لـعف و  نیا  سرد و  نیا  تقاـفر ، نیا  فرح ، نیا  مادـقا ، نیا  .دـنک  یم  راـک  هچ  دـینیبب  تسا ،

ار تلاح  نیمه  هچنانچ  تسین ، نّیدـتم  رگا  .تساوقت  نامه  نیا  تسین ، تسرد  اـی  تسا  تسرد  دـنک  یم  رکف  وا  هک  نیمه  .تسین 
دیوگ یمن  (2) ؛ نیقّتملل ًيده  دیوگ : یم  میرک  نآرق  .درک  دهاوخ  ییامنهار  نید  هب  ار  وا  تلاح  نیا  دشاب ، هتشاد 
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نید یسک  تسا  نکمم  دشاب -  هتـشاد  اوقت  اّما  دشاب ، هتـشادن  مه  نید  هک  دشاب  رفن  کی  رگا  ینعی  نیقّتملل ؛ ًيده  .نینمؤملل  ًيده 
اّما .دش  دهاوخ  نمؤم  تفرگ و  دهاوخ  تیاده  نآرق  زا  کشالب  وا  دشاب -  هتشاد  اوقت  متفگ ، هک  ییانعم  نیمه  هب  اّما  دشاب ، هتشادن 
رد تفرگ ، رارق  یبوخ  ياضف  رد  رگا  دراد : شسناش  هب  یگتـسب  .تسین  رادیاپ  مه  نامیا  رد  ًالامتحا  دشاب ، هتـشادن  اوقت  نمؤم  رگا 

.دنام یمن  یقاب  نامیا  رد  تفرگن ، رارق  یبوخ  ياضف  رد  رگا  دنام ؛ یم  یقاب  نامیا 

رد ناناوج  دوش  یم  بوخ  یلیخ  مرظن  هب  دوش ، تیادـه  تسرد  میـشکب و  راک  اوقت  اب  ّتیـصوصخ  هس  نآ  زا  میناوتب  رگا  نیارباـنب ،
یلیخ رما  نیا ، .تسا  یمالـسا  يروشک  اـم  روشک  زورما  هناتخبـشوخ  هک  صوصخب  دـننک ؛ یگدـنز  ددنـسپ ، یم  مالـسا  هک  یلکش 

مالـسا هب  ًاقیمع  تسا ، ناشتـسد  رد  روما  ياهمامز  هک  یناـسک  .تسا  مالـسا  راـیتخا  رد  یّلم  رادـتقا  ینعی  تموکح -  .تسا  یّمهم 
.تسا دایز  یلیخ  نتسیز  ناملسم  ندش و  ناملسم  يارب  هنیمز  اذل  .دراد  اج  ناشناج  قمع  رد  نامیا  هک  مه  مدرم  .دندقتعم 

كرد ار  هرود  نآ  يالتعا  هنافّسأتم  امـش  هک  گنج  هرود ي  رد  .مربب  نایاپ  هب  ار  امـش  لاؤس  خساپ  منزب و  مه  هاتوک  لاثم  کی  نم 
سوسفا مدآ  دیدرکن و  كرد  امـش  ار  ریظن  یب  تایـصوصخ  نآ  اّما  درادـن ؛ فّسأت  نیا  دـیدرکن و  كرد  ار  گنج  هّتبلا  دـیدرکن - 

هک یفراع  ّدح  هب  یهاگ  يونعم ، يافص  تفاطل و  ظاحل  زا  دندوب ، امـش  نینـس  رد  هک  يا  هلاس  تسیب  هدجه و  ناناوج  دروخ -  یم 
.دندوب ناوارف  دندوبن ؛ مه  مک  .درک  یم  ساسحا  اهنآ  دوجو  رد  ار  نیا  مدآ  دندیسر ! یم  دوب ، هدرک  كولس  ادخ  هار  رد  لاس  لهچ 

.منک عضاوت  مهاوخب  هک  نیا  هن  مدرک ؛ یم  یقیقح  عوضخ  ساسحا  متفرگ ، یم  رارق  هک  یناناوج  نینچ  لباقم  رد  اـهتقو  ناـمه  نم 
ساسحا نامه  نم  دمهف ! یم  ار  شدوخ  فعـض  دنیب ، یم  هک  ار  وا  تالامک  دریگ و  یم  رارق  هک  یگرزب  لباقم  رد  ناسنا  دیا  هدید 
تسناوت یم  هک  دوب  ییاضف  نانچ  اضف ، نآ  .متفای  یم  مدید و  یم  مدوخ  رد  هدنمزر  ناوج  کی  یجیـسب و  ناوج  کی  لباقم  رد  ار 

ار یلومعم  ناوج  کی 
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.دنک لّوحتم  هنوگ  نیا 

هب ًاعقاو  ایند  ناناوج  .يرکف  یقالخا و  هّیلب ي  عون  رازه  نالف و  و  پر »  » ياههورگ دـنا ؛ هنوگچ  ایند  رد  ناناوج  هک  دـیناد  یم  اـمش 
ییاه « لتیب  » ام ناـمز  .دوب  هّتبلا  مه  اـم  ناـمز  تسه ، ـالاح  هک  ییاـهزیچ  نیا  و  پر »  » ياـههورگ .دنتـسه  ـالتبم  تاـئالتبا  عون  رازه 

دنا هتشون  ار  ناشلاح  حرـش  یجراخ  هّلجم ي  کی  رد  هک  مدید  شیپ  تقو  دنچ  .دنا  هدش  درمریپ  ما  هدینـش  الاح  هک  دندوب  فورعم 
.دناشک یم  اهیداو  نیا  هب  ار  اهنآ  یناور ، ياه  هدـقع  نآ  یحور ، ياهیراتفرگ  نآ  .دـننک  یم  راک  هچ  دنتـسه و  اجک  مادـک  ره  هک 
يرامیب هچ  راچد  اه  هراچیب  نآ  هک  دـنمهف  یمن  دـننک ، یم  دـیلقت  اهنآ  زا  تسدرود  هداتفا و  بقع  ياهروشک  رد  هک  یناسک  ـالاح 

یعضو نینچ  راتفرگ  ایند  هک  یلاح  رد  .تسا  طوقس  طاطحنا و  کی  نیا  هک  یلاح  رد  تسا ؛ یتفرـشیپ  دننک  یم  لایخ  دنتـسه ! يا 
، دوخ بلق  رد  قیمع  يداـش  ساـسحا  اـب  دنلبرـس ، ینغتـسم ، راشرـس ، ناوج ، ناریا ، رد  .دنتـشاد  یعـضو  روط  نآ  اـم  ناـناوج  دوـب ،

رادروخرب زئاف و  هللادمحب  و  دنک -  یم  راک  هک  يارب  دـنک و  یم  راک  هچ  هک  فدـه -  ندوب  نشور  ساسحا  هفیظو ، ماجنا  ساسحا 
.دوب هداد  وا  هب  لاعتم  يادخ  هک  دوب  يونعم  یقیقح و  يالتعا  هب 
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يربهر مّظعم  ماقم  یناوج  نارود  ياهوگلا  اهیلع ) هللا  مالس  ) ارهز ترضح  یناگدنز  زا  وجشناد  نارتخد  يریگوگلا  هوحن ي  - 4

رد امـش  دوخ  ياهوگلا  میریگب ؟ وگلا  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  یناگدنز  زا  میناوت  یم  هنوگچ  ام  وجـشناد ، رتخد  کی  ناونع  هب 
؟ دنا هدوب  یناسک  هچ  یناوج  هرود ي 

يوگلا نیا  .تسامـش  يوگلا  نیا  هک  دنیوگب  دـننک و  یفرعم  ام  يارب  دـیابن  ار  وگلا  هک  میوگب  امـش  هب  نم  ًالّوا  .تسا  یبوخ  لاؤس 
نیا زا  مینیبب  مینک و  هاگن  نامدـید  قفا  رد  ینعی  مینک ؛ ادـیپ  ناـمدوخ  دـیاب  ار  وگلا  .دوش  یمن  یبلاـج  يوگلا  یلیمحت ، يدادرارق و 
ناوج يارب  هک  مدقتعم  نم  .دوش  یم  ام  يوگلا  نیا  ًاعبط  میدنسپ ؛ یم  رتشیب  ار  مادک  دیآ ، یم  ناممشچ  ِولج  رد  هک  يا  هرهچ  همه 
وگلا ندرک  ادیپ  دشاب ، هتشاد  ییانشآ  مالـسا  ردص  ناناملـسم  ربمایپ و  نادناخ  هّمئا و  یگدنز  اب  هک  یناملـسم  صوصخب  ناملـسم ،

صوصخ رد  نم  .دـیدروآ  مسا  اهیلع  هللا  مالـسارهز  ترـضح  زا  هناتخبـشوخ  امـش  دوخ  الاح  .تسین  مک  مه  وگلا  تسین و  لکـشم 
دوش و ناگرزب  هّمئا و  هیقب ي  هنیمز ي  رد  يا  هتـشررس  نیا  دیاش  میوگب ؛ هلمج  دـنچ  اهیلع  هللا  مالـسارهز  همطاف ي  سّدـقم  دوجو 

.دینک رکف  دیناوتب 

يایند يروآنف و  یتعنص و  یملع و  تفرشیپ  هرود ي  رد  هک  یمناخ  امش 
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عّقوت شیپ  لاس  دصراهچورازه  ًالثم  رد  ناتدوخ  يوگلا  زا  دینک ، یم  یگدنز  دیدج  ياه  هدیدپ  همه  نیا  يّدام و  نّدـمت  گرزب و 
دینیبب دـیهاوخ  یم  دـینک  ضرف  ًالثم  .دـیریگب  هرهب  نآ  زا  ات  دـشاب ، هتـشاد  ار  امـش  ینونک  عضو  هباشم  شخب ، مادـک  رد  هک  دـیراد 

هک اهنیا  تسا ؟ هدرک  یم  رکف  هنوگچ  هدرک ، یم  رکف  یناهج  تسایس  لئاسم  رد  ًالثم  هک  یتقو  ای  تسا ؟ هتفر  یم  هاگـشناد  هنوگچ 
.تسین

ًالثم .دـییامن  وجتـسج  اهنآ  رد  ار  وگلا  دـینک و  صّخـشم  یتسیاب  ار  اهنآ  تسه ؛ یناسنا  ره  ّتیـصخش  رد  یلـصا  تایـصوصخ  کی 
کی ینوماریپ ، ثداوح  الاح  دنک ؟ دروخرب  دـیاب  هنوگچ  ناسنا  ینوماریپ ، ثداوح  هب  طوبرم  لئاسم  اب  دروخرب  رد  دـییامرفب  ضرف 

هک تسا  يا  هرود  هب  طوبرم  تقو  کی  تسه ؛ هنایار  تسه و  تج  تسه و  راـطق  تسه و  ورتم  هک  تسا  يا  هرود  هب  طوبرم  تقو 
.دنک یم  هطاحا  هشیمه  ار  ناسنا  هک  تسا  يزیچ  هرخالاب  ینوماریپ  ثداوح  اّما  تسین ؛ اهزیچ  نیا  هن ،

هچ اب  دراد ؛ ماسقا  عاونا و  مه  هنالوؤسم  .تواـفت  یب  یکی  هنـالوؤسم ، یکی  دـنک : دروخرب  هیـضق  نیا  اـب  دـناوت  یم  هنوگود  ناـسنا 
دناوت یم  وا  يوگلا  دـنک  یم  رکف  هک  یـصخش  نآ  رد  ار  یلـصا  طوطخ  نیا  دـیاب  مدآ  .هدـنیآ  هب  یـشرگن  عوـن  هچ  اـب  يا ، هیحور 

.دیامن يوریپ  اهنآ  زا  دنک و  وجتسج  دشاب ،

؛ تسه رانک  هشوگ  رد  یبوخ  ياهفرح  یهاگ  مه  ام  ياهینارنخـس  نیا  رد  .ما  هتفگ  مه  ینارنخـس  رد  تقو  کی  ار  عوضوم  نیا  نم 
یگلاس تفه  شش ، نینس  رد  اهیلع ) هللا  مالس  ) ارهز ترضح  ًالثم  دینیبب ؛ ددرگ ! یم  دیدپان  روط  نیمه  دوش و  یمن  ّتقد  ًابلاغ  اهتنم 

شیپ بلاط  یبا  بعـش  هیـضق ي  هک  تسا -  فلتخم  تایاور  ترـضح ، نآ  تدالو  خیرات  رد  نوچ  دراد ؛ دوجو  فالتخا  دـندوب - 
ینلع ار  توعد  دوب ، هدش  عورـش  ربمایپ  توعد  ینعی  تسا ؛ مالـسا  ردص  خـیرات  رد  یتخـس  رایـسب  نارود  بلاط ، یبا  بعـش  .دـمآ 
نامه لثم  توغاط -  ناگرزب  دندیورگ و  یم  ترـضح  هب  اه -  هدرب  صوصخب  ناناوج ، صوصخب  هّکم -  مدرم  جیردتب  دوب ، هدرک 
هنیدـم زا  ار  شربورود  هعومجم ي  همه ي  ربمایپ و  هک  نیا  زج  دـنرادن ، يا  هراچ  چـیه  هک  دـندید  نارگید -  لهجوبا و  بهلوبا و 

جارخا
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دوخ ربمایپ و  نادـنواشیوخ  ربمایپ و  لماش  دـندش و  یم  راوناخ  اههد  هک  ار  اهنیا  زا  يدایز  دادـعت  .دـندرک  مه  ار  راک  نیمه  دـننک ؛
.دـندرک نوریب  هّکم  زا  ار  همه  دـندش ، یم  کچوک  گرزب و  هچب و  و  دوب -  ناـگرزب  وزج  مه  بلاـط  یبا  هک  نیا  اـب  بلاـط -  یبا 

 - هّکم يرتمولیک  دنچ  ًاضرف  هّکم -  یکیدزن  زا  يا  هشوگ  رد  بلاط ، یبا  بانج  ًافداصت  دنورب ؟ اجک  اّما  دـنتفر ؛ نوریب  هّکم  زا  اهنیا 
ام .کـچوک  هّرد ي  کـی  هوک ؛ فاکـش  نیمه  ینعی  بعـش ، .دوـب  بلاـط » یبا  بعـش   » شمـسا تشاد ؛ یکلم  یهوـک  فاکـش  رد 

، یلحم هجهل ي  هب  هک  تسه  مه  هرـس  ِیـسراف  ِقیقد  ِحیحـص  ياهتغل  نآ  زا  نیا  ًاقافّتا  .مییوگ  یم  هزاـب »  » ییاـج نینچ  هب  اهیدهـشم 
اج نآ  هب  دنتفگ  تشاد ؛ بعش  کی  ای  هزاب  کی  بلاط  یبا  بانج  .تسا  هزاب »  » شلصا نامه  اّما  دنیوگ ؛ یم  هََزب »  » نآ هب  اهییاتسور 
هس اهنیا  .لّمحت  لباقریغ  یتیعضو  ینعی  دوب ؛ درـس  تیاهن  یب  اهبـش  مرگ و  اوه  اهزور  هّکم ، رد  دینکب ! ار  شرکف  امـش  الاح  .میورب 

یکی .دناد  یم  ادخ  دندرب ، تنحم  ردقچ  دندیشک ، یتخس  ردقچ  دندیـشک ، یگنـسرگ  ردقچ  .دندرک  یگدنز  اهنابایب  نیا  رد  لاس 
کی هرادا ي  ياـنعم  هب  يربهر  ّتیلوؤسم  طـقف  شتیلوؤسم  نارود ، نیا  رد  مرکا  ربماـیپ  .دوب  اـج  نآ  ربماـیپ ، تخـس  ياـه  هرود  زا 

.دنک عافد  دنا ، هدش  تنحم  راچد  هک  ییاهنیا  شیپ  شدوخ  راک  زا  تسناوت  یم  دیاب  دوبن ؛ ّتیعمج 

دنیوگ یم  دنیـضار ؛ عاضوا  زا  همه  دـنا ، هدـش  عمج  يربهر  کی  روحم  رود  هک  یناـسک  تسا ، بوخ  عاـضوا  هک  یتقو  دـیناد  یم 
ناشیا دنیوگ  یم  دنوش ، یم  دیدرت  راچد  همه  دوش ، یم  ادیپ  یتخـس  یتقو  .دروآ  بوخ  عضو  نیا  هب  ار  ام  دزرمایب ، ار  شردپ  ادخ 

! میوش راچد  عضو  نیا  هب  میتساوخ  یمن  هک  ام  دروآ ؛ ار  ام 

تّدـش تیاهن  هک  یتقو  انثا ، نیمه  رد  .دروآ  یم  راشف  ربمایپ  شود  هب  اهیتخـس  همه ي  هرخالاب  اّما  دنتـسیا ؛ یم  يوق  ياـهنامیا  هّتبلا 
نیرتگرزب مه  وا  هک  يربک  هجیدـخ ي  و  دـش ، یم  بوسحم  وا  دـیما  ربمایپ و  نابیتشپ  هک  بلاط  یبا  بانج  دوب ، ربمایپ  يارب  یحور 

ربمایپ ینعی  تسا ؛ یبیجع  یلیخ  هثداح ي  دنتفر ! ایند  زا  هتفه  کی  فرظ  رد  تفر ، یم  رامش  هب  ربمایپ  يارب  یحور  کمک 
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.دش اهنت  ياهنت 

نینچ رد  تسیچ ؟! هعومجم  کی  ّتیلوؤسم  يانعم  دینادب  ات  دیا ، هدوب  يراک  هعومجم ي  کی  سیئر  تقو  چیه  امش  مناد  یمن  نم 
یم هاگن  هک  ار  خیرات  مدآ  .دـینیبب  ار  اهیلع ) هللا  مالـس  ) ارهز همطاف ي  شقن  طیارـش ، نیا  رد  .دوش  یم  هراچیب  ًاعقاو  ناسنا  یطیارش ،

.دنا هدرکن  زاب  اهزیچ  روط  نیا  يارب  یلصف  چیه  هنافّسأتم  دنک ؛ ادیپ  دیاب  مه  اهرانک  هشوگ  رد  ار  دراوم  هنوگ  نیا  دنک ،

دنتفگ هک  هدوب  اج  نآ  .تسا  هدوب  ربمایپ  يارب  راتـسرپ  کی  لثم  رواشم ، کی  لثم  ردام ، کی  لثم  اهیلع ) هللا  مالـس  ) ارهز همطاـف ي 
هدوب هنوگ  نیا  هلاس  تفه  شـش ، رتخد  کی  هک  یتقو  ینعی  تسا ؛ تقو  نآ  هب  طوبرم  نیا  .تسا  شردپ -  ردام  اهیبا - » ّما   » همطاف
کی دشر  هزادنا ي  هب  ًالثم  دننک ؛ یم  یحور  یمـسج و  دشر  رتدوز  نارتخد  مرگ ، ياهطیحم  رد  یبرع و  ياهطیحم  رد  هّتبلا  .تسا 

هب تبـسن  هک  دـشاب ، وگلا  ناوج  کـی  يارب  دـناوت  یمن  نیا  اـیآ  .تسا  ّتیلوؤـسم  ساـسحا  نیا ، .زورما  هلاـس ي  هدزاود  هد ، رتـخد 
جرخ تسوا ، دوجو  رد  هک  ار  یطاشن  میظع  هیامرس ي  نآ  دنک ؟ طاشن  ساسحا  ّتیلوؤسم و  ساسحا  دوز  شدوخ  ینوماریپ  لئاسم 
هدش يدرمریپ  ًابیرقت  درذگ و  یم  شّنس  زا  لاس  هاجنپ  دودح  ًالثم  هک  يردپ  هرهچ ي  زا  ار  مغ  ترودک و  رابغ  هک  نیا  يارب  دنک ،

.تسا ّمهم  یلیخ  نیا  دشاب ؟ وگلا  ناوج  کی  يارب  دناوت  یمن  نیا  ایآ  .دنک  كاپ  تسا ،

هناخزپشآ رد  ناسنا  ینعی  يرادرهوش ، هک  دنک  یم  رکف  ناسنا  تقو  کی  .تسا  يرادرهوش  يرادرـسمه و  هلأسم ي  دـعب ، هنومن ي 
هک يرادرهوش  دیایب ! ناکد  زا  ای  هرادا  زا  اقآ  هک  دراذگب  هچکـشت  اهیمیدق  لثم  دنک و  نهپ  ار  وتپ  زیمت و  رت و  ار  قاتا  دزپب ، ار  اذـغ 

روضح هنیدم  رد  ربمایپ  هک  یلاس  هد  لوط  رد  .دوب  هنوگچ  اهیلع ) هللا  مالـس  ) ارهز همطاف ي  يرادرهوش  دینیبب  امـش  .تسین  نیا  طقف 
، لاس ُهن  نیا  رد  .دـندوب  رهوش  نز و  رگیدـمه  اب  مالّـسلاامهیلع ) ) نینمؤملاریما ترـضح  ارهز و  ترـضح  شلاـس  ُهن  دودـح  تشاد ،

مه اهنآ  بلغا  رد  هک  هداتفا -  قافّتا  گنج  تصش  دودح  دنا -  هدرک  رکذ  یگرزب  کچوک و  ياهگنج 
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رگا تسا و  ههبج  رد  ّبترم  شرهوش  هتسشن و  هناخ  رد  هک  تسا  یمناخ  وا  دینیبب ، امش  الاح  .تسا  هدوب  مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما
نامه دنرادن ؛ یهار  هبور  عضو  مه  یگدنز  ظاحل  زا  تسوا -  هب  هتـسباو ي  ههبج  ردق  نیا  دنام -  یم  گنل  ههبج  دشابن ، ههبج  رد 

یگدـنز ًاتقیقح  ینعی  (1) ؛ هللا هجول  مکمعطن  اـّمنا  ًاریـسا  ًاـمیتی و  ًانیکـسم و  هّبح  یلع  ماـعّطلا  نوـمعطی  و  میا : هدینـش  هک  ییاـهزیچ 
.دنک یم  مه  ّتیلوؤسم  ساسحا  عون  کی  تسه ، مه  ربمایپ  رتخد  تسه ، مه  يربهر  رتخد  هک  یلاح  رد  دنتشاد ؛ ضحم  هناریقف ي 

لایع و لها و  هسوسو ي  زا  ار  وا  لد  دنک ؛ زیهجت  ار  رهوش  نیا  دناوتب  ات  دشاب  هتشاد  دهاوخ  یم  يوق  هیحور ي  ردقچ  ناسنا  دینیبب 
دییوگب امـش  الاح  .دنک  تیبرت  هدرک ، تیبرت  وا  هک  یبوخ  نآ  هب  ار  اه  هچب  دـهد ؛ یمرگلد  وا  هب  دـنک ؛ یلاخ  یگدـنز  ياهیراتفرگ 

همطاـف ي .دوـبن  ماـما  هک  مالـسلااهیلع ) ) بنیز دنتـشاد ؛ تماـما  تنیط  دـندوب و  ماـما  مالّـسلا ،) اـمهیلع  ) نیـسح ماـما  نـسح و  ماـما 
.دنامن هدنز  يدایز  تّدم  ناشیا  هک  مه  ربمایپ  زا  دعب  .دوب  هدرک  تیبرت  لاس  ُهن  تّدم  نیمه  رد  ار  وا  اهیلع ) هللا  مالس  ) ارهز

رارق خـیرات  رد  راگدـنام  لـیماف  یگدـنز  روحم  روط  نیا  درک و  ییونابدـک  روط  نیا  يرادرهوش و  روط  نیا  يراد ، هناـخ  روط  نیا 
مهم یلیخ  اهنیا  دـشاب ؟ وگلا  يراد  هناخ  هب  فرـشُم  ای  راد  هناخ  مناـخ  کـی  ناوج ، رتخد  کـی  يارب  دـناوت  یمن  اـهنیا  اـیآ  .تفرگ 

.تسا

هک ام  لاثما  ًالصا  تسا ! زیگنا  تفگش  یلیخ  ندناوخ ، ار  بیجع  هبطخ ي  نآ  دجسم و  هب  ِندمآ  ربمایپ ، تافو  هیضق ي  زا  دعب  الاح 
هلاس و تسیب  هلاس ، هدجه  رتخد  کی  .تسا  میظع  نانخـس  نیا  ردقچ  هک  میمهف  یم  میتسه ، یلاجترا  ندز  فرح  ینارنخـس و  لها 

نآ رد  تسین و  مّلسم  راوگرزب  نآ  تدالو  خیرات  نوچ  تسین ؛ مّلسم  ترـضح  نآ  قیقد  ّنس  هّتبلا  هک  هلاس -  راهچو  تسیب  رثکاّدح 
نآ هک  دنک  یم  ینارنخس  باجح  اب  تیعمج ، هوبنا  لباقم  رد  دیآ ، یم  دجسم  هب  اهیتخس  اهتبیـصم و  نآ  اب  مه  نآ  تسا -  فالتخا 

هب هملک  ینارنخس ،
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.دنام یم  خیرات  رد  شا  هملک 

یم مامت  هسلج  هک  نیا  زا  دعب  دناوخ ، یم  یتیب  داتـشه  هدیـصق ي  کی  دمآ  یم  رفن  کی  .دندوب  فورعم  شوخ  هظفاح ي  هب  اهبرع 
زکارم نآ  ینعی  يداون -  رد  راعشا  .تسا  هدنام  هنوگ  نیا  ًابلاغ  هدنام ، هک  يدیاصق  نیا  .دنتـشون  یم  ار  نآ  دنتفرگ  یم  رفن  هد  دش ،
دندرک ظفح  دنتشون و  دنتـسشن ، .دوب  هنوگ  نیا  ًابلاغ  اهثیدح ، نیا  اه و  هبطخ  نیا  .دیدرگ  یم  طبـض  دش و  یم  هدناوخ  یعامتجا - 

ردق نآ  هدش ، هدز  اهفرح  ردـق  نیا  .دـنام  یمن  یفرح  ره  دـنام ؛ یمن  خـیرات  رد  تفم  ِتاملک  .تسا  هدـنام  زورما  ات  اه  هبطخ  نیا  و 
يزیچ نآ  .دنک  یمن  انتعا  اهنآ  هب  یـسک  تسا و  هدنامن  اّما  هدش ؛ هدورـس  رعـش  ردق  نآ  هدش ، هتفگ  بلطم  ردق  نآ  هدش ، ینارنخس 
کی نیا  دنک ، یم  عوضخ  ساسحا  درگن ، یم  هک  ناسنا  ره  لاس  دصراهچورازه  زا  دعب  دراد و  یم  هگن  شدوخ  لد  رد  خـیرات  هک 

.تسوگلا ناوج  ِرتخد  کی  يارب  نیا  نم ، رظن  هب  .دهد  یم  ناشن  ار  تمظع 

هک تسا  ینید  يونعم و  روما  مروظنم  تسین ؛ یتلود  روما  مروظنم  هّتبلا  .تسا  روما  نیا  نایّدصتم  ام  ریصقت  دییوگ ؛ یم  تسار  امش 
نیا رد  دـیناوت  یم  مه  ناتدوخ  امـش  اّما  میا ؛ هدادـن  رارق  ناوج  لسن  لباقم  رد  تسرد  دـیاش ، دـیاب و  هک  ناـنچ  نآ  ار ، بناوج  نیا 

.دراد لیبق  نیا  زا  هّمئا  یگدنز  همه ي  .دینک  راک  اه  هنیمز 

تسیب رد  تمظع -  همه  نآ  اب  تاماقم ، همه  نآ  اب  یماما  مالّسلا - ) هیلع  ) داوج ماما  .تسوگلا  مه  مالّسلا ) هیلع  ) داوج ماما  یگدنز 
رد راوگرزب ، نآ  .تسا  هتشون  ار  نآ  هعیـش  ریغ  هک  یخیرات  دیوگ ؛ یم  خیرات  مییوگب ؛ ام  هک  تسین  نیا  .تفر  ایند  زا  یگلاس  جنپو 

اهنیا تسا ؛ یّمهم  یلیخ  ياهزیچ  اهنیا  .درک  ادیپ  یتمظع  همه ، مشچ  رد  نومأم و  مشچ  رد  یناوجون ، یلاسدرخ و  یناوج و  نارود 
.دشاب وگلا  ام  يارب  دناوت  یم 

مه و  دـندش ، دیهـش  هک  یناسک  مه  دنتـسه ؛ وگلا  ام  یجیـسب  ناناوج  نیا  .تسوگلا  ماـما  .میراد  وگلا  مه  ناـمدوخ  ناـمز  رد  هّتبلا 
دیهش دنا و  هتفر  هک  یناسک  هرابرد ي  هک  تسا  هنوگ  نیا  ناسنا  تعیبط  هّتبلا  .دنا  هدنز  زورما  هک  یناسک 
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زا ای  رهـش  زا  هک  میدید  ار  یناسک  گنج  رد  ام  درک ! ادـیپ  دوش  یم  ییاهوگلا  هچ  دـینیبب  .دز  فرح  دوش  یم  رت  تحار  دـنا ، هدـش 
یمن میژر  نآ  هک  مدرک  هراشا  .دندیـسر  یم  رظن  هب  یلومعم  ًالماک  مدآ  کی  هک  یلاح  رد  دندوب ؛ هدـمآ  نوریب  ناشدوخ  ياتـسور 
گنج نادیم  هب  ماظن ، نیا  رد  اّما  دندوب ؛ یلومعم  مدآ  کی  میژر  نآ  رد  اهنیا  .دروایب  زورب  هب  ای  دهد ، دـشر  ار  اهدادعتـسا  تسناوت 

نیا زا  .دندیـسر  تداهـش  هب  مه  دعب  دندش ، گرزب  رادرـس  کی  درک و  زورب  ناشدادعتـسا  ناهگان  دندمآ ؛ دوب -  راک  نادیم  هک  - 
.میراد دایز  لیبق 

ههبج رد  ناشناهدنامرف  زا  ناناوج  تارطاخ  دنتشون ؛ یم  نم » هدنامرف ي   » مان هب  ییاه  هوزج  رد  ار  اهنیا  لاح  حرـش  شیپ ، لاس  دنچ 
نیا تمظع  هرطاخ  نآ  دنا ، هدرک  لقن  ار  کچوک  هرطاخ ي  کی  ای  هاتوک ، ناتـساد  کی  هن ؟ ای  درک  ادیپ  همادا  اهنیا  مناد  یمن  .دوب 

یشزرو ياهتیـصخش  رد  نامدوخ ، یملع  ياهتیـصخش  رد  هّتبلا  .دنـشاب  وگلا  دنناوت  یم  اهنیا  .دهد  یم  ناشن  ناسنا  هب  ار  ّتیـصخش 
ًافاصنا هک  ییاهتّیـصخش  درک ؛ ادـیپ  ییاهوگلا  دوش  یم  نامدوخ ، يرنه  ياهتیـصخش  رد  نامدوخ ، یبدا  ياهتیـصخش  رد  نامدوخ ،

.دنراد ییاهیگتسجرب 

رایعم دینک ، باختنا  دـیتساوخ  هک  ییوگلا  ره  منک  یم  شهاوخ  نم  .دـنک  یم  باختنا  شدوخ  ياهرایعم  اب  ار  وگلا  مه  ناسنا  هّتبلا 
اوقت مه  يویند  یگدنز  يارب  .تشذـگ  نآ  زا  دوشب  هک  تسین  يزیچ  اوقت  .دیـشاب  هتـشاد  رظن  رد  ًامتح  مداد ، حیـضوت  هک  ار  اوقت » »

.تسا مزال  اوقت  مه  يورُخا  یگدنز  يارب  تسا ؛ مزال 

یناوج هرود ي  رد  هک  یسک  نآ  .دندوب  يدایز  ياهیـصخش  میوگب  دیاب  دنا ، هتـشاذگ  رثا  نم  يور  ییاهتیـصخش  هچ  هک  نیا  اّما  و 
هدزناپ ًادودح  دـمآ ، دهـشم  هب  ناشیا  هک  ینامز  نآ  .دوب  يوفـص  باّون  موحرم  لّوا ، هجرد ي  رد  تشاذـگ ، رثا  نم  يور  یلیخ  نم 

یلیخ عضو  اب  دعب ، هام  دنچ  هلصاف ي  هب  تفر ، دهشم  زا  هک  مه  دعب  متفرگ و  رارق  وا  ّتیـصخش  ریثأت  تحت  تّدش  هب  نم  .دوب  ملاس 
دعب .درک  قیمع  رتشیب  ام  رد  ار  وا  ریثأت  مه  نیا  .دندرک  شدیهش  يدب 
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هک نیا  نودـب  مدوب و  هدینـش  ار  ماما  مان  تازرابم ، عورـش  زا  لبق  میایب و  مق  هب  هک  نآ  زا  لـبق  نم  .دنتـشاذگ  رثا  نم  يور  ماـما  مه 
تبغر ناشیا  سرد  هب  ناناوج  همه ي  مق ، هزوح ي  رد  هک  دوب  نیا  مه  ّتلع  .متـشاد  تدارا  هقالع و  ناشیا  هب  مشاب ، هدید  ار  ناشیا 
رضاح ناشیا  سرد  رد  لّوا  زا  .مورب  ناشیا  سرد  هب  هک  مدرکن  دیدرت  متفر ، مق  هب  هک  مه  نم  .دنتشاد  يدنسپ  ناوج  سرد  دنتشاد ؛

نم رد  مردپ  هّتبلا  .دنتشاد  رثا  یلیخ  نم  يور  مه  ناشیا  .متفر  یم  ًاّرمتـسم  ناشیا  سرد  کی  هب  مدوب ، مق  رد  هک  رخآ  ات  مدش و  یم 
يّرثؤم یلیخ  مناخ  تسا ؛ مردام  هتشاذگ ، رثا  نم  يور  ًاقیمع  هک  ییاهتیـصخش  هلمج  زا  .تشاد  رثا  یلیخ  نم  رد  مردام  تشاد ، رثا 

.دوب

ص:17

نایوجشناد ياهشسرپ  هب  خساپ  خساپ :  www.Ghaemiyeh.comشسرپ و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 550زکرم  هحفص 64 

http://www.ghaemiyeh.com


يربهر مّظعم  ماقم  هقالع  دروم  رصاعم  يارعش  - 5

هقالع رتشیب  کیمادک  هب  دیا و  هدرک  هعلاطم  رتشیب  ار  کیمادک  راثآ  رصاعم ، يارعـش  زا  تایبدا ، رنه و  هب  امـش  هقالع ي  هب  هّجوت  اب 
؟ دیراد

رد دندوب  ارسون  هک  ییارعش  دندوب و  ارس  هدیصق  هک  ییارعش  دندوب ، ارسلزغ  هک  ییارعش  هب  منک  یم  میـسقت  ار  رـصاعم  يارعـش  نم 
مه تسود  ناشیا  اب  نم  هک  تسا  یهوکزوریف  يریما  موحرم  لزغ ، رد  .متـشاد  هقالع  ناشیا  هب  نم  هک  دنتـسه  يرفن  دنچ  مادـک  ره 

يروهمج تسایر  نامز  رد  .میتشاد  دمآ  تفر و  رگیدکی  اب  بالقنا ، زا  دعب  ات  اهلاس  دنتشاد و  هقالع  یلیخ  مه  نم  هب  ناشیا  مدوب و 
.دنتفر ایند  زا  ناشیا  نم ،

وا هک  دوب  يّریعم  یهر  موحرم  یکی  متشاد ؛ یم  تسود  ار  ناشیاهرعش  هک  دندوب  ارسلزغ  رعاش  رفن  ود  یکی ، مه  يریما  زا  ریغ  هّتبلا 
زا دعب  نم  هّتبلا  .مدوب  انشآ  مه  ناشیا  اب  .دمآ  یم  مشوخ  یلیخ  شرعـش  زا  هک  دوب  رایرهـش  موحرم  یکی  مدوب ، هدیدن  کیدزن  زا  ار 

.میتشادن رگیدکی  اب  یطابترا  چیه  بالقنا ، زا  لبق  مدش ؛ انشآ  ناشیا  اب  بالقنا 

يریما موـحرم  .درک  یم  بلج  شدوـخ  هب  یلیخ  ارم  شیاـه  هدیـصق  هک  دوـب  راـهب  يارعّـشلا  کـلم  ارـس  هدیـصق  لّوا ، هجرد ي  رد 
عون کی  مه  یهوکزوریف 
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یلیخ نم  مه  نآ  زا  دوب ؛ يا  هتـسجرب  میخف و  رایـسب  هدیـصق ي  شدوـخ  عوـن  رد  مه  نآ  هک  تفگ  یم  یناـقاخ  کبـس  هدیـصق ي 
.دمآ یم  مشوخ 

، شرعش میدوب و  انشآ  ناوخا  اب  ام  .دوب  ناوخا  اهنآ  زا  یکی  .مدیدنسپ  یم  یلیخ  ار  ناشیاهرعـش  هک  دندوب  رفن  هس  ود ، ون ، رعـش  رد 
رد تقو  نآ  هک  دـندوب  یناسک  .مروایب  مسا  اـهنآ  زا  مرادـن  تسود  هک  دنتـسه  مه  رگید  رفن  ود  یکی  .دوب  يا  هتـسجرب  رایـسب  رعش 

رگا .دنتفگ  یم  ون  رعـش  رتهب  جیـشوی  امین  دوخ  زا  اهنیا  نم  داقتعا  هب  دندوب و  ون  رعـش  ياه  هتـسجرب  دیتاسا و  وزج  ام ، یناوج  نامز 
جیشوی امین  يافص  هّتبلا  .دنتفگ  یم  رعش  رت  هتـسجرب  رت و  هتخپ  رتهب و  وا  زا  اهنیا  نم  رظن  هب  اّما  دوب ؛ هار  نیا  هدننک ي  عورـش  وا  هچ 

.مدرواین مسا  ناشیا  زا  نم  هک  يرگید  رفن  ود  یکی ، نآ  هن  و  تشاد ، ناوخا  هن  دنتشادن ؛ ناشمادکچیه  ار 

يارب وا  .دوب  تسود  کیدزن  زا  جیشوی  امین  اب  يریما  موحرم  .دوب  نّیدتم  يدرم  دنتفگ -  یم  هک  يزیچ  نآ  فالخرب  جیشوی -  امین 
یم مه  ار  کبـس  نیا  اهتنم  دوب ؛ دـنم  هقـالع  مه  یتّنـس  رعـش  هب  وا  .تسا  ینّیدـتم  مدآ  جیـشوی  اـمین  تفگ  یم  درک و  یم  لـقن  نم 

يانعم هب  يراکتبا  کبـس  ام ، ِون  رعـش  کبـس  ًالـصا  .دوب  هتفرگ  اـهییاپورا  زا  مه  ار  کبـس  نیا  ناـشیا  هک  دـیناد  یم  هّتبلا  .دیدنـسپ 
رعش رد  یسیلگنا ، يدنب  هلمج  کبس  یّتح  .دراد  اهرعش  نآ  هک  یتایصوصخ  زا  یلیخ  اب  تسا ، ییاپورا  رعش  کبـس  تسین ؛ یقیقح 

.تسا هدش  يرادرب  هترگ  ام  یسراف  ِون 

؛ دنبوخ ًافاصنا  دنیوگ ، یم  هک  یناسک  میراد و  بوخ  یلزغ  رعش  مه  .میراد  بوخ  رعاش  رفن  دنچ  دنتسه ، نالا  هک  ییارعـش  نیب  رد 
هدنز رصاعم و  يارعش  زا  هک  دیهدب  هزاجا  نم  هب  .دنا  هتـسجرب  بوخ و  ًاعقاو  اهیـضعب  بالقنا ، يارعـش  نایم  رد  .میراد  ون  رعـش  مه 

.مرواین مسا 
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ناوج ناگدنسیون  یگتشگرس  رد  تایبدا  یسایس و  ياه  هبنج  ندش  طولخم  رثا  - 6

دوش و یم  دروخرب  يرهم  یب  اب  رـصاعم  تایبدا  اب  رطاخ ، نیمه  هب  .تسا  هدش  طولخم  یـسایس  ياه  هبنج  اب  ًامیقتـسم  تاّیبدا  زورما 
؟ دیراد يرظن  هچ  صوصخ  نیا  رد  یلاعبانج  .دنا  هدش  یگتشگرس  راچد  ناوج  لسن  ناگدنسیون  ًاتجیتن 

؟ دراد یسایس  ياوتحم  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  ایآ  .تسیچ  دوصقم  مناد  یمن  نم  هدش ، هتخیمآ  تسایس  اب  تایبدا  دییوگ  یم  هک  نیا 
يا هتـسجرب  رعاش  اّما  تسا ؛ یفنم  ام  یلعف  قطنم  اب  نالا  یـسایس ، ظاـحل  زا  هک  تسا  يرعاـش  مییوگب : هنوگ  نیا  دـینک  ضرف  ًـالثم 
نآ زا  دوش  یمن  نیاربانب  .دوش  عقاو  هدافتسا  دروم  تسا  نکمم  دریگ ، رارق  هّجوت  دروم  دیایب و  هاگـشناد  هب  شرعـش  نیا ، رگا  .تسا 
زا هک  میـشاب  هتـشاد  يرعاش  ام  ًاـعقاو  رگا  .دوش  یم  دروخرب  هنوگچ  رعـش  اـب  اههاگـشناد ، رد  هک  مناد  یمن  نم  هّتبلا  .درک  هدافتـسا 

ًالثم هک  تسا  يروط  اّما  دنک ؛ هدافتـسا  ًاتقیقح  وا  رعـش  زا  دناوتب  وجـشناد  هک  يروط  هب  دشاب ؛ الاب  شحطـس  يرعـش ، هبتر ي  ظاحل 
نیا نالا  نم  ًاتقیقح  هناقداص و  اّما  .دریگ  رارق  هّجوت  دروم  دیایب و  سرد  سالک  هب  وا  رعـش  هک  مرادن  یفرح  نم  تسا ، بالقنا  ّدـض 

.دشاب لیدب  یب  هک  مسانش  یمن  يرعاش  هنوگ 

دوخ زا  لبق  هرود ي  رعش  اب  ینونک  رثن  ینونک و  رعش  لاصفنا  زا  امش 
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هتـشاد رگید  رعاش  رفن  هد  تسا  نکمم  هتفگ ، ار  رعـش  نیا  هتـسجرب  ًاـضرف  ِرعاـش  نآ  هک  يا  هرود  ناـمه  رد  اـم  .دـینک  یم  تبحص 
ار شمسا  متساوخ  یمن  هک  هدوب -  نم  رظن  دروم  هک  يرعاش  نآ  الاح  .دنشاب  هتشاد  ار  نآ  زا  رتهب  ای  ار ، یگتسجرب  نامه  هک  میشاب 
هرود ي رعش  هبتر ي  نداد  ناشن  ظاحل  زا  منک  یمن  رکف  هک  .دیایب  ناوخا  رعش  اّما  دیاین ، هاگشناد  رد  شرعش  مروآ -  یمن  مروایب و 
زا دـعب  مه  تشاد و  قیقر  طابترا  عون  کی  نم  اب  يروهمج  تسایر  نامز  مه  .دوب  تسود  نم  اب  ناوخا  .دـشاب  همه  زا  رتـالاب  لـبق ،

دعب تفگ و  يرعش  تشون و  نم  هب  يا  همان  دوب -  هتشگرب  اپورا ، هب  هلاسکی  ًارهاظ  ِرفس  کی  زا  هک  يرخآ  نیا  يروهمج -  تسایر 
رارق هدافتسا  دروم  دناوت  یم  ًالماک  هک  نیا  غارس  هب  ام  هک  دراد  یموزل  هچ  ًاعقاو  .درادن  یلاکشا  ناوخا » ، » نیاربانب .تفر  ایند  زا  مه 

ًاتقیقح رگا  هک  منیب  یمن  يداریا  چیه  نم  هچرگا  درادن ؛ دوجو  یترورـض  نالا  هک  میوگب  مهاوخ  یم  روط  نیا  ینعی  میورن ؟ دریگ ،
ار نیا  چـیه  نم  .دوش  راک  نآ  يور  یملع  ظاحل  زا  دریگ و  رارق  وجـشناد  هدافتـسا ي  دروم  شرعـش  میراد ، یگرزب  رعاش  نـالا  اـم 

لکش نیا  هب  يرعاش  نینچ  نکیل  مرادن ؛ یعالّطا  تسا ، هنوگچ  اه  همانرب  هک  نیا  .تسین  عونمم  نم  رظن  زا  لقاال  مناد ؛ یمن  عونمم 
.مرادن غارس  نم  ًاعقاو 

ياراد یلیخ  ناشرعـش  دنرادن و  یتمظع  نادنچ  ناشدوخ  هک  یلاح  رد  تسا ؛ گرزب  ناشمـسا  اهیـضعب  هک  دـینادب  امـش  مه  ار  نیا 
یم مولعم  تقو  نآ  دوش ، حرطم  تایئزج  رد  هرـسان  هرـس و  يراعـش ، ياه  هبنج  نودـب  دـیآ و  نایم  هب  دـقن  ياپ  رگا  .تسین  ّتیمها 

دنیوگ و یم  رعش  رعاش ، ِتارضح  زا  یضعب  .منام  یمن  عالّطا  یب  رصاعم  ياهرعش  نیا  زا  ًابلاغ  نم  دنراد ! اعّدا  طقف  یضعب  هک  دوش 
يزیچ نینچ  میناد  یم  ام  هک  یلاح  رد  میرعـش »! هشیر ي  روشک  نیا  رد  ام  میتسه ؛ ناـنچ  اـم  میتسه ، نینچ  اـم   » هک دـننک  یم  اـعّدا 
روشک نیا  رد  رتهب  اهنیا  زا  دـندوب ؛ هس  هجرد ي  ناشیاهیـضعب  دـندوب ؛ ود  هجرد ي  هدوب ، اهنآ  ِراک  ِلُـگ  ِتقو  هک  ناـمز  نآ  .تسین 

.دندوب یلیخ 

يریعم یهر  زا  رتهب  لزغ ، رد  امش  .درک  راک  دیاب  ار  رصاعم  رعش 
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نیمه مه  یهوکزوریف  يریما  موحرم  .تسا  زورما  هب  لصّتم  لسن  نامه  یهر  .دینک  یمن  ادیپ  ار  رگید  سک  چیه  شدوخ ، نامز  رد 
يارسلزغ رعاش  تسا و  دهشم  رد  نالا  هک  نامرهق  ياقآ  نیمه  ای  یسدق ، اضرمالغ  موحرم  ای  .دنا  هتسجرب  يارعـش  نامه  اهنیا  .روط 

رد ًالثم  ای  .تسا  زاتمم  بوخ و  شیاهلزغ  یلو  تسا ، يروهشم  ریغ  رعاش  هک  دهشم  رد  راکبحاص  ياقآ  ًالثم  ای  .تسا  یبوخ  رایسب 
.دنک ادیپ  دناوت  یمن  ًاعقاو  اهنیا  زا  رتهب  رعاش  زورما ، ِرعاش  ناوج  .دنا  هرود  نیا  رعش  ناگتسجرب  اهنیا  .دازهب  ياقآ  هاشنامرک 

دنتسه ییاهمدآ  دنتسه ؛ یبوخ  نامدرم  مه  اهنیا  همه ي  .دسانش  یمن  ار  اهنیا  ناوج  لسن  هنافّسأتم  هک  میراد  يا  هتسجرب  يارعـش  ام 
یم درادـن ؛ دوجو  یتنیاـبم  تفلاـخم و  .تسا  شلاـبند  ناریا  ّتلم  زورما  هک  یّطخ  نیمه  دنمالـسا ؛ ماـظن و  بـالقنا و  ّطـخ  رد  هک 

ناناوج هب  رگا  .دـننک  یم  یلبنت  يردـق  يریگیپ ، قیقدـت و  قیقحت و  راک  رد  ام  ناناوج  اهتنم  دـننک ؛ هدافتـسا  ًـالماک  اـهنآ  زا  دـنناوت 
دنناوت یم  دـنورب ، يّدـج  روط  هب  دـننک و  لابند  هدرخ  کی  رگا  ناشیاهراک ، زا  یـضعب  رد  .مییوگب  هنوگ  نیا  دـیاب  دوشن ، تراسج 
هّجوت ناشیا  هب  رتمک  هک  میراد  يزاتمم  هتسجرب و  يارعش  مه  نارهت  رد  نامدوخ  هاگشناد  رد  نالا  .دننک  ادیپ  یبوخ  ياه  همشچرس 

.دوش یم 
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یسایس یعامتجا و  ياهیریگعضوم  رد  دوجوم  طیرفت  طارفا و  صوصخ  رد  ناناوج  يارب  دومنهر  ياضاقت  - 7

.دراد یپ  رد  مه  ار  ییاهررـض  هک  مینک  یم  هدـهاشم  یطیرفت  یطارفا و  ییاهیریگعـضوم  ًاضعب  یـسایس ، یعامتجا و  لئاسم  رد  اـم 
؟ تسیچ صوصخ  نیا  رد  ناناوج  يارب  یلاعبانج  دومنهر 

یسایس هقیلس ي  ود  ًالثم  هک  الاح  هک  درادن  مه  یلاکشا  تسین و  يدب  زیچ  هقیلـس  فالتخا  .دیـسرت  دیابن  یلیخ  هقیلـس  فالتخا  زا 
هعلاطم و یب  رکف و  یب  مادقا  تسا ، ّرـضم  هک  يزیچ  نآ  .هقیلـس  نآ  هب  يرگید  دشاب ، دقتعم  هقیلـس  نیا  هب  ناوج  کی  دراد ، دوجو 

یناوج .مراد  یم  رذح  رب  تلاح  نیا  زا  ار  زیزع  ناناوج  نم  .تسا  ندرک  راک  هعلاطم  یب  ندش و  یشوج  عیرس و  ياهیریگ  میمـصت 
ناسنا هک  تسا  نیا  يانعم  هب  تسه ؛ مه ]  ] مادـقا رد  یکاب  یب  يانعم  هب  یناوج  هّتبلا  .تسین  يریگ  میمـصت  ِتعرـس  يانعم  هب  ًاموزل 
مادـقا ندرک و  هّیور  یب  مادـقا  ندـش ، یـشوج  يانعم  هب  اّما  دوشن ؛ دریگ ، ماجنا  دـهاوخ  یم  هک  يراک  ياهمخ  چـیپ و  راچد  یلیخ 

راک لّمأت  اب  رکف و  اب  ًالماک  ینعی  دنک ؛ يراک  هدیجنس  مه  دناوت  یم  دنک ، يراک  هدیجنسن  دناوت  یم  ناوج  .تسین  ندرک  هدیجنـسن 
هعلاطم و يدنمشیدنا و  لّمأت و  ّتیصوصخ  ینعی  ّتیصوصخ ، نیا  رگا  .دنک 
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قح لثم  مه  شیـضعب  دـشاب ؛ دـناوت  یم  ناوج  رد  ًالماک  هک  تسا  یتاّیـصوصخ  اهنیا  همه ي  هک  دـشاب -  هتـشاد  دوجو  ییوج  قح 
لقاّدـح دـش ؛ دـهاوخن  یهارمگ  بجوم  درادـن و  یعناـم  چـیه  هقیلـس  فـالتخا  تسا -  ناـناوج  تاّیـصوصخ  وزج  ًالـصا  ییوـج ،

.دش دهاوخن  ادیپ  هدمع  ياهررض 

 - تسین نیا  زج  تسا و  نیا  دـصرددص  دـیوگب  دـنک و  ذاّختا  ار  یعـضوم  یعامتجا ، لـئاسم  رد  ناـسنا  هک  نیا  ریغ -  یفن  تلاـح 
تفر شلابند  رکف  اب  یتسیاب  ینعی  دوب ؛ هنوگ  نیمه  دیاب  دـیاقع ، لوصا  زا  یـضعب  رد  هّتبلا  .تسین  یبوخ  تلاح  نیا  تسین ؛ تسرد 

دب تسین ،» نیا  زج  تسا و  نیا  ، » اج نیا  رد  .تسین  نیا  زج  تسا و  نیا  تفگ : عطاق  داتسیا و  مکحتـسم  تباث و  هطقن ي  کی  رد  و 
نیا زج  تسا و  نیا  ، » یعاـمتجا نوگاـنوگ  ياـهدروخرب  رد  یـسایس ، لـئاسم  رد  یعاـمتجا ، لـئاسم  رد  اـّما  .تـسا  بوـخ  تـسین ؛

، شدوخ رظن  رکف و  رب  رثا  بیترت  دروم  رد  دـنک و  لّمحت  ار  لباقم  فرط  تارظن  یتسیاب  ناـسنا  نم ، رظن  هب  .تسین  تسرد  تسین ،»
.تشاد دهاوخن  دوجو  یلکشم  چیه  نم  رظن  هب  دشاب ، نیا  رگا  .دهد  رارق  شیوخ  راک  كالم  رایعم و  ار  يراک  هدیجنس 

ص:24

نایوجشناد ياهشسرپ  هب  خساپ  خساپ :  www.Ghaemiyeh.comشسرپ و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 550زکرم  هحفص 71 

http://www.ghaemiyeh.com


روشک یملع  يالتعا  رد  نانآ  شقن  و  ناناوج ؛ هب  اهتیلوئسم  ندرپس  رد  يربهر  مّظعم  ماقم  درکلمع  هاگن و  - 8

رظن هب  دیراد ؟ راک  نیا  زا  يا  هبرجت  هچ  دـیا و  هداد  ّتیلوؤسم  ناناوج  هب  هزادـنا  هچ  ات  دـیا ، هتـشاد  نونکات  هک  ییاهتیلاّعف  لوط  رد 
؟ تسا یندشُرپ  هتفرشیپ ، ياهروشک  ام و  هلصاف ي  ایآ  ًانمض  تسیچ ؟ روشک  یملع  يالتعا  هب  تبسن  ناناوج  ّتیلوؤسم  امش 

ياهراک رد  مه  حّلـسم ، ياهورین  رد  مه  مداد ؛ یم  ّتیلوؤسم  ناـناوج  هب  هدوب ، نم  راـیتخا  رد  هک  ییاـهراک  رد  بـالقنا ، لـیاوا  زا 
میتسناد هتسیاش  هک  یناوج  نآ  مینک -  دامتعا  ناوج  هب  ام  رگا  هک  تسا  نیا  نم  هبرجت ي  .يروهمج  تسایر  نارود  رد  مه  یتلود ،

ماجنا ار  راک  رت  هنالوؤسم  رتهب و  مه  ناوج ، ریغ  زا  یتیلوؤسم -  ره  یناوج و  ره  هن  تشاد ؛ ار  شتیحالـص  میهدب و  ّتیلوؤسم  وا  هب 
رد تفرشیپ  دنور  ینعی  داد ؛ دهاوخ  لیوحت  ام  هب  يرتشیب  راکتبا  اب  هارمه  رت و  هزات  ار  راک  مه  درب ، یم  شیپ  رتعیرـس  مه  دهد ؛ یم 

فّقوتم نآ  رد  تفرـشیپ  دـنور  اّما  دـهد ، ماـجنا  بوخ  لـعفلاب  ار  راـک  تسا  نکمم  هک  ناوج  ریغ  فـالخرب  .دوش  یم  ظـفح  راـک 
.تسا هنوگ  نیا  ًابلاغ  .دش  دهاوخ 

یم ضارتعا  میدوب ، اروش  نآ  رد  هک  يرگید  ناتـسود  ام و  هب  عوضوم ، نیمه  هب  تبـسن  میدوب ، بالقنا  ياروش  رد  ام  هک  نامز  نآ 
 - یّنسم دارفا  .دش 
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ارچ دنتفگ  یم  دنتشادن و  ناناوج  هب  هدیقع  یلیخ  هک  دندوب ، اروش  نآ  رد  مه  هلاس -  جنپوداتفه  هلاس ،  داتفه  هلاس ، تصـش  ًاتدمع 
یلیخ ناناوج  هب  هک  دنتـشاد  یمن  تسود  اهنیا  دـینک !؟ یم  هدـمع  ياهراک  دراو  دوخ  یب  ار  اـهنیا  دـیهد و  یم  ور  ناـناوج  هب  اـمش 

؛ میریپ ام  دنناوج ، اهنآ  دنتفگ  یم  دنورب ! هار  ناشلابند  دننک و  تعاطا  اهنآ  زا  ناناوج  هک  دنتشاد  یم  تسود  هّتبلا  .دوش  هداد  نادیم 
هبرجت اب  عقاو  رد  مه  ار  اهنآ  باوج  میدرک و  یم  دامتعا  ام  یلو  دننک ؛ دامتعا  ناناوج  هب  دندوبن  رـضاح  یلیخ  .دنیایب  ام  لابند  دـیاب 

.دش یم  هداد  میداد و  یم  دنک ، یم  تفرشیپ  دریگ و  یم  ماجنا  راک  بوخ  دندید  یم  هک  يا  یلمع  ي 

ییاناوت نیا  .تسا  ییاناوت  هرود ي  یناوج ، هرود ي  دـینیبب ؛ .دـیدرک  هراشا  روشک  یملع  يالتعا  هب  ناـتلاؤس ، زا  يرگید  شخب  رد 
دوخ و رد  اوقت  هیحور ي  سفن و  يافص  داجیا  رد  ملع ، لیـصحت  رد  ًاتدمع  دیاب  نم ، داقتعا  هب  دورب ؟ راک  هب  دیاب  ییاهزیچ  هچ  رد 
زا هاتوک  هلمج ي  کی  رد  رگا  ینعی  .تسا  هدمع  دروم ، هس  نیا  .دور  راک  هب  دشاب -  شزرو  هک  دوخ -  رد  ینامـسج  يورین  داجیا 

نیا دیاب  ناناوج  هک  منک  یم  رکف  نم  .شزرو  بیذهت و  لیـصحت ، تفگ : مهاوخ  دـیهاوخ ؟ یم  هچ  ناوج  زا  امـش  هک  دنـسرپب  نم 
.دننک لابند  ار  ّتیصوصخ  هس 

شالت یلیخ  ملع  لیـصحت  راک  رد  یتسیاب  تسه ، ناـناوج  رد  ورین  نیا  نوچ  .تسه  مه  یملع  ياـهراک  قیقحت و  زا  ّمعا  لیـصحت ،
یلیخ زیچ  نیا  دـنهد ؛ یمن  تخـس  یملع  راـک  راـب  ریز  هدرُگ  یلیخ  ناـناوج  اههاگـشناد  رد  ما ، هدینـش  هک  روـط  نآ  هزورما  .دـننک 

هیصوت دور ، یمن  هاگشناد  هب  هتشاذگ و  فّقوتم  ار  ناتسریبد  هرود ي  دنک ، یمن  ملع  لیصحت  هک  یناوج  هب  ام  روطچ  .تسین  یبوخ 
یملع راک  هک  مینکن  هیـصوت  دـنک ، یمن  تخـس  یملع  راک  هاگـشناد  رد  هک  ییوجـشناد  نآ  هب  اـّما  ناوخب ؛ سرد  ورب  هک  مینک  یم 

راک رد  یتسیاب  ناناوج  هک  دسر  یم  مرظن  هب  .دنک  تفرـشیپ  ملع  هک  دیایب  هاگـشناد  هب  دـیاب  دـنک ؟ هچ  هاگـشناد  دـیایب  ًاعقاو  نکب ؟
.دنراذگب هیام  ناشیناوج  يورین  زا  ًاتقیقح  ملع ، لیصحت 

؛ هلب هک  تسا  نیا  مداقتعا  نم  هن »؟ ای  تسا  یندـشُرپ  هتفرـشیپ ، ياهروشک  ام و  هلـصاف ي  اـیآ  : » دـیدرک حرطم  امـش  هک  یلاؤس  نآ 
.تسا یندشُرپ  ًالماک 
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.دراد دوجو  هللاءاشام  یلا  ایند  رد  ُربنایم  ياههار  اّما  مینک ؛ ُرپ  میورب  میناوتن  اـم  دـنا ، هتفر  اـهنآ  هک  یهار  ناـمه  زا  تسا  نکمم  هّتبلا 
هک تسا  یهار  نامه  هار ، کی  .دراد  دوجو  هار  نارازه  .میا  هتخانـشن  تسرد  ام  هدروآ ، دوجو  هب  ادـخ  هک  ار  شنیرفآ  تعیبط  نیا 
هک نیا  زا  میـشاب  دیماان  ارچ  ام  .تسا  هدروآ  لابند  هب  ار  يدـعب  مدـق  یمدـق ، ره  زا  سپ  هتفر و  شلابند  ینونک  یتعنـص  نّدـمت  نیا 

دوجو اـیند  رد  ینعی  دوب ؛ هدـشن  فشک  هتیـسیرتکلا  زور  کـی  دوشب ؟ اـیند  رد  هزاـت  فـشک  کـی  ددرگ و  زاـب  يدـیدج  هچیرد ي 
یمن ار  شتآ  نآ ، زا  لـبق  .دنتخانـش  ار  راـخب  يورین  هـلب ، .دـمآ  تـسد  هـب  دنتخانـش و  ناـهگان  دنتخانــش ؛ یمن  ار  نآ  اـّما  تـشاد ،

ره هک  نیاامک  تخانش ؛ ًادّدجم  ار  يا  هتخانشان  زیچ  ایند  نیا  رد  ناوت  یم  هک  نیا  زا  میشاب  دیماان  ام  ارچ  .دنتخانش  دعب  اّما  دنتخانش ؛
ياهتفرـشیپ هب  ار  ام  هار  نآ  هک  میـسرب  یهار  هب  مینک و  راک  تمـسق  نیا  رد  دـیاب  ام  .دوش  یم  هتخانـش  يا  هتخانـشان  ياـهزیچ  زور 

قیقحت لیـصحت و  ملع و  لها  هک  یناناوج  صوصخب  ناناوج ، هک  تسا  نیا  هب  طقف  مه  شجالع  .دـنک  زّهجم  ًـالماک  عیرـس ، ِیملع 
.دنزادرپب تخس  راک  هب  دنتسه ،

هنیمز ي رد  مه  یملع ، هنیمز ي  رد  مه  هنیمز -  هس  ره  رد  ینعی  درک ؛ دوش  یم  یناوـج  نارود  رد  دـینکب ، دـیهاوخب  مه  يراـک  ره 
ردـق نیا  شزرو  يریپ ، هرود ي  رد  هک  دـنناد  یم  همه  هّتبلا  .دـینک  راـک  یناوـج  رد  دـیاب  شزرو -  هنیمز ي  رد  مه  سفن ، بیذـهت 

، دش هک  ریپ  دنامب ، دـیاب  ناسنا  دـننک  یم  لایخ  .دـنناد  یمن  ار  سفن  بیذـهت  ًابلاغ  اّما  درادـن ؛ دراد ، یناوج  هرود ي  رد  هک  يریثأت 
سفن بیذهت  يریپ ، هرود ي  رد  .تسا  لاحم  یهاگ  لکـشم و  سفن  بیذهت  تقو  نآ  هک  یلاح  رد  دـنک ؛ سفن  بیذـهت  تدابع و 

دیاب ار  راک  هس  نیا  ناناوج  لاحره ، هب  .تسا  ناسآ  یلیخ  سفن  بیذهت  یناوج -  هرود ي  رد  امـش -  هرود ي  رد  اّما  تسا ؛ تخس 
.دنریگب يّدج 
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شیارآ ششوپ و  هلمج  زا  فلتخم  ياه  هنیمز  رد  نآ  راثآ  ییارگون و  اب  دروخرب  هوحن ي  - 9

ییامندوخ شـشوپ  شیارآ و  لیبق  زا  یلئاسم  رد  ًاعون  دور و  یم  رامـش  هب  ناـسنا  ياـهیگژیو  زا  یکی  ییارگون  هک  نیا  هب  هّجوت  اـب 
ایآ دـنا ؟ هداد  ماجنا  نونکات  ییاهراک  هچ  یتلود  ياههاگتـسد  تسیچ ؟ اهنیا  اب  دروخرب  هوحن ي  دروم  رد  یلاعبانج  رظن  دـنک ، یم 

؟ هن ای  دنا  هدوب  ّقفوم 

کی یتسودابیز ، يزاسابیز و  ییابیز و  هب  شیارگ  لـصا  هک  تسا  نیا  منک ، ضرع  مناوت  یم  ـالاح  هک  يزیچ  نآ  امـش ، خـساپ  رد 
شیارآ و هلأسم ي  نیا  .تسا  يرتماـع  رما  ییارگون  .دـنک  تواـفت  يرادـقم  ییارگون  هلوقم ي  اـب  دـیاش  نیا  هّتبلا  .تسا  يرطف  رما 
دیآ و یم  ششوخ  يزاسابیز  ییابیز و  زا  ناوج -  صوصخب  ناسنا -  هک  تسا  یصاخ  هلوقم ي  دیتفگ ، امش  هک  ییاهزیچ  سابل و 

نآ .تسا  هدشن  عنم  مه  مالسا  رد  تسا ؛ يرهق  یعیبط و  رما  کی  درادن ؛ مه  یبیع  نیا  .دشاب  ابیز  مه  شدوخ  هک  دهاوخ  یم  شلد 
.تسا داسف  هنتف و  هدش ، عنم  هک  يزیچ 

هب دـیابن  یقالخا  لاذـتبا  ینعی  دـیآ ؛ دوجو  هب  داسف  طاـطحنا و  هعماـج  رد  هک  دوشن  نیا  بجوم  یتسیاـب  يزاـسابیز ، ییاـبیز و  نیا 
؟ هنوگچ .دیآ  دوجو 
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داسف بجوم  نیا  دشاب ، هتـشاد  دوجو  درم  نز و  طباور  رد  يرابودـنب  یب  طرـش و  دـیق و  یب  طابترا  رگا  .تسا  صّخـشم  شیاههار 
ندیسر يزاسابیز و  هلوقم ي  نیا  رگا  .دیماجنا  دهاوخ  داسف  هب  نیا  دیآرد ، یتسرپدُم  لکش  هب  یطارفا  تروص  هب  رگا  .دش  دهاوخ 

نآ توغاط ، هرود ي  رد  هک  نیا  لثم  تسا ؛ طاطحنا  فارحنا و  دوش ، یگدنز  یلصا  هلغشم ي  اهنیا ، لاثما  سابل و  عضو و  رس و  هب 
دراد ّتیعقاو  نیا  تعاس ! شش  دنتسشن ؟ یم  تعاس  دنچ  دینک  یم  رکف  .دنتـسشن  یم  شیارآ  زیم  تشپ  فارـشا ، نایعا و  ياهمناخ 
ًالثم دهاوخ  یم  هک  دنک  تقو  ِفرص  شیارآ  يارب  تّدم  نیا  ناسنا ، کی  دنتسشن ! یم  تعاس  شش  هک  میتشاد  قیقد  ياهربخ  ام  و 

؛ تسا طاطحنا  فارحنا و  دیآرد ، لکش  نیا  هب  راک  رگا  دنک ! تسرد  يروط  نیا  ار  شتروص  ای  ار ، شرس  يوم  دورب و  یسورع  هب 
.درادن یبیع  دشاب ، جّربت  ییامندوخ و  نآ  رد  هک  نیا  نودب  سابل ، عضو و  رس و  هب  ندیسر  هسفن ، یف  اّما 

هنتف عون  کی  نیا ، .يزیگنا  هنتف  بذـج و  يارب  نادرم ، لباقم  رد  نانز  ییامندوخ  نامه  ینعی  جّربت ، .تسا  عونمم  جّربت  مالـسا ، رد 
شیلّوا نیا  دـنتفا -  یم  هاـنگ  هب  ناوج  رـسپ  نیا  اـی  ناوج ، رتخد  نیا  هک  تسین  نیا  طـقف  شلاکـشا  .دراد  تالاکـشا  یلیخ  تسا و 

یب طرـش و  دیق و  یب  هطبار ي  هنوگ  نآ  ًاساسا  .دسر  یم  اه  هداوناخ  هب  شا  هلابند  تسا -  شنیرتکچوک  میوگب  مناوتب  دیاش  تسا ؛
نیا رگا  .تسا  قشع  اب  هداوناخ  يانب  ًالـصا  .تسا  هدـنز  قشع  اب  هداوناخ  نوچ  تسا ؛ کـلهم    ّ ِمس هداوناـخ  ياـنب  يارب  دـنب ، دـیق و 

ماکحتـسا هک  يا  يوق  هناوتـشپ ي  نآ  رگید  دـش ، نیمأـت  رگید  ياـج  دـص  رد  فلاـخم -  سنج  هب  قشع  ییاـبیز ، هب  قشع  قشع - 
رد هنافّسأتم  زورما  هک  دیآ  یمرد  یعـضو  نیمه  هب  دوش و  یم  لزلزتم  اه  هداوناخ  تفر و  دهاوخ  نیب  زا  دشاب ، هتـشاد  دیاب  هداوناخ 

.اکیرما یلامش و  ياپورا  ياهروشک  رد  صوصخب  تسه ؛ یبرغ  ياهروشک 

رد مه  تبیصم  نیا  .تسا  هدش  یگرزب  تبیصم  نیا  دنوش و  یم  یشالتم  اه  هداوناخ  .دنلکشم  نیا  راچد  تّدش  هب  ناییاکیرما  ًاریخا 
رتشیب اّما  دنشک ؛ یم  اهیتخس  رایسب  مه  نادرم  هّتبلا  .ددرگ  یمرب  اهمناخ  دوخ  هب  شررض  لّوا ، هجرد ي 
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همه اهنیا  دینیب ؟ یم  ار  اکیرما  ایند و  دوجوم  راکهبت  راکهزب و  لسن  نیا  .دوش  یم  ّدلوتم  هک  یلسن  نآ  هب  مه  دعب  دسر ؛ یم  نانز  هب 
! دیآ یم  رورش  یپرد  یپ  روط  نیمه  شلابند  هک  تسا  يّرش  دیلک  همّدقم و  ینعی  دوش ؛ یم  عورش  اج  نآ  زا  شا 

تسابیز و ادـخ  (1) ؛ لامجلا ّبحی  لیمج و  هللا  ّناف  هک : میا  هدینـش  داـیز  .تسا  هدـش  هداد  ّتیمها  ییاـبیز  هلأـسم ي  هب  مالـسا ، رد 
لّصفم حاکن »  » باتک رد  .تسه  ام  یثیدح  بتک  رد  يدایز  تایاور  عضو ، رـس و  هب  ندیـسر  صوصخ  رد  .دراد  تسود  ار  ییابیز 

.هن دنـشارتب ؛ ار  ناشرـس  يوم  دیاب  نادرم  ًالثم  هک  دننک  یم  لایخ  یـضعب  .دنـسرب  ناشدوخ  هب  یتسیاب  نز  درم و  هک  دوش  یم  ثحب 
يوم (2) ؛ هومرکأف هللا  هوسک  نم  نسحلا  رعَشلا  هک  تسه  تیاور  رد  .دنراذگب  رـس  يوم  هک  تسا  ّبحتـسم  ناناوج  يارب  عرـش ، رد 

ناشناتـسود دزن  دنتـساوخ  یم  یتقو  مرکا  ربمایپ  هک  دراد  تیاور  ًالثم  اـی  .دـیرادب  یمارگ  ار  نآ  تسا ؛ یهلا  ياـهتمارک  وزج  اـبیز ،
تسه الاح  هک  یلکش  نیا  هب  هنیآ  هک  نامز  نآ   (3) .دندرک یم  ّبترم  ار  دوخ  عضو  رـس و  دندرک و  یم  هاگن  بآ  فرظ  هب  دنورب ،

ناشناتـسود دزن  دنتـساوخ  یم  یتـقو  هک  دنتـشاد ، یبآ  فرظ  ربماـیپ  .دوـب  ریقف  هک  مه  هنیدـم  هعماـج ي  .دوـبن  تسه ، مه  ناوارف  و 
هب شیارگ  بوخ و  سابل  ّبترم ، عضو  رـس و  هک  تسا  نآ  هدـنهد ي  ناشن  نیا ، .دـندرک  یم  هدافتـسا  هنیآ  ياـج  هب  نآ  زا  دـنورب ،

داسف و هنتف و  يارب  يا  هلیـسو  نیا  هک  تسا  نآ  تسا ، ّرـضم  دـب و  هک  يزیچ  نآ  اهتنم  تسا ؛ مالـسا  عرـش  رد  یبولطم  رما  ییاـبیز ،
.دسر یم  مه  دعب  لسن  هداوناخ و  ات  شیاهررض  متفگ ، هک  روط  نامه  .دوش  جّربت 

ود هک  نیا  رب  ینبم  دـندوب -  هدرک  سکعنم  ار  نآ  مه  نامدوخ  ياه  هماـنزور  مدـید -  یبلطم  ییاـکیرما  تاـّلجم  زا  یکی  رد  ًاریخا 
رابگر هب  ار  مّلعم  هچب و  تشم  کی  لسلسم ، اب  دندوب و  هتفرگ  نیمک  هسردم  رد  هلاس ، هدزاود  هد ، هچب ي 
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، هعماج کی  يارب  دینیبب  دندوب ! هتـسب  رابگر  هب  ار  همه  دعب  دنوش ؛ عمج  اه  هچب  ات  دندوب ، هدیـشک  رطخ  ریژآ  مه  لّوا  دـندوب ! هتـسب 
هلابند شا  همه  اهنیا  .دب  تیبرت  رطاخ  هب  یلایخ ، یب  يور  زا  هنادرسنوخ و  یتیانج  تسا ! روآدرد  دب و  ردقچ  ًاعقاو  یتیعـضو ، نینچ 

.تسا يرابودنب  یب  نامه  ي 
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ناجیه هب  زاین  ّسح  زا  ناناوج  هدافتسا ي  هوحن ي  - 10

؟ دیامن هدافتسا  نآ  زا  دنک و  ءاضرا  دوخ  رد  ار  ناجیه  هب  زاین  ّسح  دناوت  یم  هنوگچ  ناوج 

ییاهزیچ .تسا  یـصاخ  هقطنم ي  رد  ناجیه  دینیبب ؛ .تسین  ناسآ  ياهلاؤس  نآ  زا  ینعی  تسه ؛ مه  راوشد  هّتبلا  تسا ؛ یبوخ  لاؤس 
.تسا یناجیه  هثداح ي  کی  لابتوف -  لثم  اهـشزرو  زا  یـضعب  صوصخب  شزرو -  ًـالثم  .تسا  راکـشآ  نآ  رد  ناـجیه  هک  تسه 

، نآ رد  هک  تسا  یتفاب  يزاب ، تفاب  ًالصا  هک  نیا  تهج  زا  دراد ؛ قرف  سینت  لابیلاو و  يزاب  عون  اب  تسا و  هنوگ  نیا  لابتوف  تعیبط 
اّما تسا ؛ زیگنا  ناجیه  مه  يرنه  ياهراک  .تسا  یناجیه  رما  کی  یّلک  روط  هب  شزرو  .تسا  دایز  اـهنیا  لاـثما  ناـجیه و  هزراـبم و 

.تسا راکشآ  ناشناجیه  هک  تسا  ییاهزیچ  نآ  اهنیا 

، دنک ادیپ  تسه -  هک  هچره  ار -  شدوخ  هقالع ي  دروم  هقطنم ي  دناوتب  ناوج  رگا  .تسین  اه  هقطنم  نیا  صوصخم  طقف  ناجیه ،
ياهتیدودحم دوب ، منت  یگبلط  سابل  مدوب و  ناوج  نم  هک  یماگنه  نآ  ًالثم  .دنک  ءاضرا  دوخ  رد  ار  ناجیه  نآ  دناوت  یم  یتحار  هب 

؟ هنوگچ .دش  یم  مه  ءاضرا  ناجیه  نآ  میتشاد و  ناجیه  مه  ام  لاح  نیع  رد  اما  تشاد ؛ دوجو  طیحم  ياهتیدودحم  سابل و 
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هک یتسود  رفن  جنپ  راهچ ، هک  دوب  يرعش  هسلج ي  .دشاب  تخس  یلیخ  امـش  يارب  نیا  رواب  تسا  نکمم  .متـشاد  هقالع  رعـش  هب  نم 
یسک يارب  نیا  .دندناوخ  یم  رعش  دندز و  یم  فرح  رعش  هب  عجار  دنتسشن و  یم  تعاس  هس  تعاس ، ود  دندوب ، دنم  هقالع  رعـش  هب 

ای لابتوف ، نادیم  رد  تسیلابتوف  کی  هک  دـنک  یم  ءاضرا  هزادـنا  نامه  هب  ار  شناجیه  هیحور ي  تسا ، دـنم  هقالع  هلوقم  نیا  هب  هک 
.دنتسین دودحم  اهنادیم  نیاربانب ، .لابتوف  ياشامت  نیح  رد  لابتوف  هب  دنم  هقالع  کی 

.درادن ناجیه  دناوخ و  یم  سرد  وا  دییوگ  یم  امـش  .دـیدز  لاثم  امـش  هک  تسا  یـسدنهم  يوجـشناد  نامه  هب  طوبرم  رگید ، لاثم 
رگا اّما  درادـن ؛ ناجیه  سرد  سالک  هک  تسا  تسرد  .درادـن  یناـجیه  هک  سرد  دـنک  یم  رکف  دروآ ، یم  ار  سرد  مسا  یتقو  مدآ 

هک هدـش  لومعم  نالا  هک  نیا  لثم  دـشاب -  هاگـشناد  نوریب  ای  هاگـشناد  رد  سرد ، سالک  رانک  رد  زّهجم  هاگراک  کـی  مینک  ضرف 
رد هک  دنک  یم  ساسحا  ناوج  نیا  دـننک -  یم  رارقرب  طابترا  تاجناخراک  اب  دـنور  یم  یـسدنهم  لیـصحت  زا  يا  هرود  رد  ناناوج 

عادبا اضف  نیا  رد  هدیـسر ، شنهذ  هب  هک  يرکف  نآ  ار و  شدوخ  رظن  دروم  راکتبا  دناوت  یم  وا  هک  دراد  دوجو  یناکما  هاگراک  نیا 
.دراد ناجیه  یلیخ  تشاد ؟ دهاوخ  يرتمک  ناجیه  وا  هک  دینک  یم  رکف  ایآ  .دنک  لابند  و 

ار مدآ  هک  یقیقحت  راـک  نآ  .دـشاب  قوش  قشع و  يور  زا  دـیاب  یقیقحت  راـک  دـننکب ؛ یقیقحت  راـک  متفگ  یم  ناـمردارب  هب  هک  نیا 
امـش هک  يا  هتـشر  نامه  رد  اّما  .درادن  مه  يا  هدیاف  دوب ؛ دهاوخ  یناجیه  یب  ِکشخ  زیچ  هّتبلا  نک ، قیقحت  دنیوگب  دـننک و  روبجم 

داتـسا دیناوخ و  یم  ار  شـسرد  هاگـشناد  رد  دیا ، هدرک  تکرـش  روکنک  رد  نآ  يارب  دـیدنم ؛ هقالع  نآ  هب  دـیراد و  تسود  ار  نآ 
، دـیراد هک  ار  ییاهیروآون  رکف و  نآ  هجیتن ي  دـیناوت  یم  هک  تسه  ناتتـسد  رانک  رد  مه  يزّهجم  هاگراک  الاح  دـیراد ، مه  یبوخ 

.تسا بوخ  یلیخ  نیا  دیشخبب ؛ قّقحت  دیربب و  اج  نآ 

لاؤس و کی  ناونع  هب  ار  نیا  دیابن  هک  میوگب  يروط  نیا  مهاوخ  یم  نم 
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زاب یگدـنز  نادـیم  فلتخم ، ياهـشخب  رد  رگا  .هن  مینک ؛ ءاضرا  هنوگچ  ار  ناـناوج  ناـجیه  هک  میرواـیب  ناـمنهذ  رد  ینارگن  کـی 
.دنک ءاضرا  ار  شدوخ  ناجیه  دراد  هقالع  هک  دور  یم  ییاج  نآ  هب  شدوخ  ناوج  دشاب ،

تلود و زا  ّمعا  دندنم -  هقالع  روشک  هب  دـنناوت و  یم  هک  یناسک  همه ي  زین  مینکب و  روشک  نالوؤسم  ناونع  هب  دـیاب  ام  هک  يراک 
هب یناوج  ًالثم  الاح  .دوش  زاب  ناناوج  ملاس  حیحص و  ّتیلاّعف  يارب  نادیم  هک  تسا  نیا  ناناوج -  صوصخم  ياهـشخب  تلود و  ریغ 

مالعا ناهگان  اّما  درادن ؛ هاگشیامزآ  داصتقا  ًاتعیبط  .تسا  دنم  هقالع  داصتقا  هلوقم ي  هب  یناوج  ای  تسا ، دنم  هقالع  تاّیبدا  هلوقم ي 
داریا ینارنخـس  دـهاوخ  یم  دراد و  رانیمـس  ای  سرد  هسلج ي  اج  نالف  رد  روشک ، زا  جراخ  ای  روشک  نادداصتقا  نالف  هک  دوش  یم 
لاؤس داتـسا  زا  دـناسرب و  ار  شدوخ  دورب  ًاروف  دریگب ، طیلب  .دراد  اـنعم  یلیخ  دراد ، هقـالع  هلوقم  نیا  هب  هک  یناوج  يارب  نیا  .دـنک 

ّتیلاّعف راک و  نادیم  هتفر ، شیپ  مه  بالقنا  لّوا  زا  هک  يدنور  نیمه  اب  یهلا ، قیفوت  هب  رگا  ینعی  .تسا  ناجیه  شا  همه  اهنیا  .دنک 
هّتبلا .دـننک  ءاضرا  تسا ، یناوج  تاکرب  وزج  هک  ار  یناوج  ناجیه  نآ  تسناوت  دـنهاوخ  ناـناوج  دوش ، هدوشگ  ناـناوج  لـباقم  رد 

تـشه لاس ، هدزون  نیا  زا  .تسا  هتفرن  شیپ  لاس  هدزون  ردـق  هب  هتـشاد ، دوجو  نونکات  هک  ییاهیراتفرگ  رطاخ  هب  هک  منک  یم  لوبق 
هداتفا هار  شاوی  شاوی  دـعب  هدوب ؛ هبرجت  مدـع  دورو و  مدـع  نالوؤسم و  یهاگآان  شلّوا ، لاس  هس  ود ، هدوب ؛ گـنج  ًاـعقاو  شلاـس 

.تسا

یلیخ نادنمرنه  امـش  نم ! نازیزع  .میا  هدید  نویزیولت  رد  ار  امـش  ام  تسانـشآ و  مه  امـش  هرهچ ي  هللادمحلا  دیتسه و  دـنمرنه  امش 
؛ دشاب هتشاد  متفگ ، نم  هک  ار  ییاوقت  نآ  ًاتقیقح  دنمرنه  رگا  .دنریگب  دای  دنناوت  یم  امش  زا  مدرم  .دینک  تمدخ  مدرم  هب  دیناوت  یم 
، كدوک هّدع  کی  ناوج ، هّدع  کی  هک  دشاب  ناتدای  دینک ، یم  ارجا  ار  شخب  نیا  دیهد ، یم  ماجنا  ار  تکرح  نیا  امش  یتقو  ینعی 

ناتراک هک  دیـشاب  ددص  رد  تخومآ و  دـنهاوخ  يزیچ  نیا  زا  درک و  دـنهاوخ  هاگن  دـننک و  یم  هاگن  امـش  هب  درم  نز و  هّدـع  کی 
لایخ نم  دشاب ، یلاعتم  بوخ و 
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.دینک تمدخ  دیناوت  یم  یلیخ  امش  منک  یم 

رنه نابز  ییاسر  هب  هظعوم ، نابز  هن  یلومعم و  نابز  هن  ملع ، نابز  هن  .تسین  نآ  ییاسر  هب  ینابز  چـیه  هک  دراد  ییاـسر  ناـبز  رنه ،
تقو نآ  ًاـعقاو  تسا ؛ هداـعلا  قوـف  تسا ؛ رنه  جوا  رد  یلیخ  نآرق  .تسا  نآ  ندوـب  يرنه  نآرق ، ّتیقّفوـم  ياـهزار  زا  یکی  .تسین 

دنم هقالع  يا  هّدع  هّتبلا  دز ، یم  فرح  روط  نیمه  مدرم  اب  تسشن  یم  يرنه  نابز  نودب  مرکا  ربمایپ  رگا  ّالاَو  درک ، روحسم  ار  مدرم 
.دـنک یم  ار  اهراک  نیا  هک  تسا  رنه  نیا  .دـمآ  یمن  دوجو  هب  رگید  نافوت ، نآ  قرب و  دـعر و  نآ  هقعاـص ، نآ  اـّما  درک ؛ یم  ادـیپ 

.تسا هنوگ  نیا  يرنه  راثآ 

رعش و زا  یـشیامن ، ياهرنه  نیا  تقو  نآ  .تسا  راذگریثأت  تسا ؛ یمیظع  زیچ  دنیب  یم  دناوخ ، یم  ار  ظفاح  رعـش  مدآ  هک  مه  نالا 
مه رتراگدـنام  ییاهاج  رد  دـیوگب  مدآ  ًالثم  تسا  نکمم  .هن  ای  تسا  رتراگدـنام  مناد  یمن  هّتبلا  .تسا  رتدـنت  ناشریثأت  مه  تاّیبدا 

.تسا رت  هدنبوک  رتعطاق و  رتعیرس و  شرثا  لاحره  هب  اّما  تسین ؛ ای  تسه 

نآ دنـسیون ، یم  ار  اهویرانـس  نیا  اـه و  هماـنملیف  نیا  هک  یناـسک  نآ  منک ، یم  شهاوخ  نم  .دـیراذگب  رثا  دـیناوت  یم  بوخ  اـمش 
یحاّرط هک  یناسک  نآ  دـننک ، یم  يزاساضف  هک  یناسک  نآ  دـننک ، یم  ینادرگراک  هک  یناـسک  نآ  دـننک ، یم  يزاـب  هک  یناـسک 

؛ تسا ساـبل  یحاّرط  دوش ، یم  هّجوت  نآ  هب  مه  رتـمک  هک  يرنه  ياـهراک  رد  مهم  رایـسب  ياـهزیچ  زا  یکی  هک  دـننک -  یم  ساـبل 
ار شبقاوع  رکف  دننک ؛ یم  راک  هچ  هک  دننادب  دراد -  هبذاج  دوش و  یم  وگلا  هّدع  کی  يارب  دیشوپ ، یم  امـش  هک  یـسابل  نیا  نوچ 

دیشاب ّقفوم  هللاءاش  نا  .تسا  یبوخ  یلیخ  هنیمز ي  لاحره  هب  .دننکب 
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یگنهرف مجاهت  اب  هلباقم  رد  نآ  زا  هدافتسا  مدع  شزرو و  رد  نالک  يراذگتسایس  مدع  لیلد  - 11

یمن هدافتـسا  یگنهرف  مجاهت  ربارب  رد  يوق  رازبا  کی  ناونع  هب  شزرو  زا  دوش و  یمن  هدـهاشم  ینالک  ياهتـسایس  شزرو ، رد  ارچ 
؟ ددرگ

دوبمک ود  .تسا  هدشن  راک  شزرو  يور  .تسا  تسرد  ًالماک  دییوگ ، یم  شزرو  رما  رد  راک  ياهدوبمک  دروم  رد  امش  هک  یبلاطم 
: دراد دوجو  شزرو  هب  نتخادرپ  رد  گرزب 

هعماج هرخالاب  .درک  يراذگ  هیامرس  نآ  يارب  دیاب  هک  یشزرو  شنیزگ  دروم  رد  یساسا  يریگ  میمصت  نالک و  يزیر  همانرب  لّوا ،
نیمه رد  يا ؟ يریگیپ  هیحور و  هچ  اـب  و  دریگ ؟ رارق  هّجوت  دروـم  دـیاب  اهـشزرو  مادـک  .دراد  يدادعتـسا  دراد ، ییاـضتقا  یناریا  ي 

هک تسا  نیا  رب  ما  هدیقع  نم  .مدرک  تبحص  لّصفم  روشک  شزرو  نالوؤسم  ناراکشزرو و  اب  شیپ ، لاس  ود  یکی ، نم  صوصخ ،
یقافّتا نامه  ایند  ِیـشزرو  ياهنادـیم  رد  کشالب  مینک ، ریبدـت  میـشیدنیب و  تسرد  مینک و  يراذـگ  هیامرـس  شخب  نیا  رد  اـم  رگا 

 - دندوب عطقنم  ًابیرقت  ایند  نردم  تازیهجت  همه ي  زا  هک  ام -  یماظن  ياهنامزاس  اهیجیسب و  هلیسو ي  هب  گنج  رد  هک  داتفا  دهاوخ 
هچ دندرک و  هچ  گنج  رد  هک  دیدید  .داتفا  قافّتا 
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یم راختفا  ّبترم  ناردارب  نیا  تسا و  هداتفا  قافّتا  نیمه  نـالولعم ، نازاـبناج و  لاـبیلاو  ِشزرو  رد  نـالا  نیمه  دـندیرفآ ! يراـختفا 
همه رد  ام  .دیداد  روشک  هب  ار  یگرزب  تاراختفا  ًاعقاو  رگید ، ناردارب  زا  یضعب  ناتردارب و  امـش و  دوخ  یتشُک ، رد  ًالثم  ای  .دننیرفآ 

یضعب رد  ای  يراوس ، بسا  رد  ای  لابیلاو ، رد  ای  لابتوف ، رد  ام  هک  درادن  یلیلد  چیه  .میشاب  هنوگ  نیا  میناوت  یم  یـشزرو  نیدایم  ي 
هتسجرب ناراکشزرو  فاصم  هب  میناوتن  انش ، رد  ای  یمزر ، يدارفنا  ياهـشزرو  رد  ای  ناگوچ -  لثم  نامدوخ -  یتّنـس  ياهـشزرو  زا 

، کینکت زا  هدافتسا  تفرشیپ و  تیبرت و  يور  رب  هک  تسا  نآ  دراد ، دوجو  یلعف  ِناماسبان  ّتیعضو  نیا  هک  نیا  ّتلع  .میورب  ایند  ي 
.تسا لاکشا  کی  نیا  .تسا  هدشن  يزیر  همانرب 

طیحم رد  ینعی  .تسا  شزرو  رد  یگنهرف  يونعم و  ياضف  دوبمک  - تسا طبترم  ًالماک  لاکـشا  نیا  هب  مه  نآ  هک  مّود -  لاکـشا 
، ریخن دنتـسین ؛ یبوخ  ياهمدآ  اـم  ناراکـشزرو  هک  نیا  هن  .دـشاب  مکاـح  یملاـس  یمالـسا و  یگنهرف  ياـضف  هدـشن  یعـس  شزرو ،

طیحم دیاب  ام  یـشزرو  طیحم  .دشاب  دیاب  نیا  زا  رتارف  یهتنم  تسه ؛ ناشنایم  رد  راکزیهرپ  یقّتم و  نمؤم و  بوخ و  رایـسب  ياهمدآ 
طیحم .دهد  یم  ناشن  ار  شدوخ  ییاجره  رد  ناسنا ، کی  سفن  تمالس  .دراد  یعیـسو  بیجع و  یلیخ  يانعم  تّفع ، .دشاب  یفیفع 

رد ار  اضف  نیا  دیاب  ام  .دوشن  هدـهاشم  هنافیفع  ریغ  زیچ  ره  یگتخلـش و  یگزره ، یتسیاب  نآ  رد  .دـشاب  فیفع  طیحم  دـیاب  شزرو ،
.دش دهاوخ  هراتس  ام  شزرو  دیشخرد و  دهاوخ  ایند  رد  دشاب ، نیا  رگا  میروآ و  دوجو  هب  نامشزرو  طیحم 

نایچاشامت نارواد و  يارب  اهملیف  نیا  هک  يا  هطقن  نآ  دور ، یم  یناهج  ياه  هراونـشج  هب  هک  ام  ياـهملیف  نیمه  نـالا  دـینیبب ، اـمش 
لابند یعیبط  روط  هب  نازاسملیف  نانادرگراک و  زا  یـضعب  الاح  .تسه  ًالعف  یـسراف  ياهملیف  رد  هک  تسا  یتّفع  تسا ، باّذج  رتشیب 

ياـضف ًـالعف  هک  يروـط  نآ  ار  یگداوناـخ  طـباور  درم و  نز و  هک  دـنراچان  دوـش ، یم  لـیمحت  اـهنآ  هب  تّـفع  مـه  یـضعب  دـننآ ،
.دنک یم  لُگ  ایند  رد  هک  تسا  نیمه  دنروآ ؛ دیدپ  ددنسپ ، یم  یمالسا  يروهمج 
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تّفع تلاح  نیا  .تسا  هدش  هتـسخ  دیآ ؛ یمن  شـشوخ  يرگ  هزره  يراگنلو و  يرابودنب و  یب  نیا  زا  ایند  اهیلیخ ، رّوصت  فالخرب 
رد دیاب  مه  ام  ار  نیا  .تسا  هدرک  هیصوت  ار  نیمه  مه  مالسا  تسه ، مه  اهیناریا  ِیعیبط  هک  يزیچ  نیا  ایح و  تمالـس و  تباجن و  و 
هک دش  دهاوخ  يزیچ  نامه  دـش ؛ دـهاوخ  شزرو  یگنهرف  يونعم -  ياضف  نیا ، .مینک  مکاح  رگید  ياهطیحم  رد  شزرو و  طیحم 

.تسا تسرد  ًالماک  میوش و  يدوخ  گنهرف  هب  کّسمتم  یتسیاب  یگنهرف ، مجاهت  فاصم  هب  نتفر  يارب  دییوگ  یم  امش 

قیقد يزیر  همانرب  یملع ، ندیـسر  فرط ، کی  زا  ینعی  دـنزادرپب -  راک  ود  نیا  هب  شزرو  نالوؤسم  شزرو ، ملاع  رد  رگا  نیاربانب ،
نم شزرو -  یگنهرف  ياـضف  هب  ندیـسر  رگید ، فرط  زا  نیرمت و  تیبرت ، راـک ، کـینکت ، شنیزگ ، تـهج ؛ هـمه  زا  شزرو  يارب 

.دش دهاوخ  بوخ  مه  یلیخ  تفر و  دهاوخ  شیپ  ام  یشزرو  طیحم  هک  منک  یم  لایخ 

یم شزرو  میور  یم  ام  دعب  دش ، يروط  نآ  شزرو  یتقو  دنیوگن  دننامن و  زور  نآ  رظتنم  ام  ناناوج  هک  منک  یم  شهاوخ  نم  هّتبلا 
؛ دننک شزرو  دـیابن  ناناوج  ریغ  هک  تسین  نیا  شیانعم  ناناوج ، مییوگ  یم  یتقو  الاح  .دـننک  شزرو  ءانثتـسا  یب  ناناوج  .هن  مینک ؛
، ما هتفگ  رّرکم  ار  اهنیا  نوچ  نم  هک  دراد  يدایز  ياهدرواتـسد  ناوج  يارب  شزرو  هّتبلا  .دـننک  شزرو  دـیاب  مه  ناناوج  ریغ  ریخن ،

هاجنپ یگلاـس و  لـهچ  زا  یناوج -  نینـس  زا  هک  یناـسک  يارب  تسا ؛ بجاو  شزرو  مه  ناریپ  يارب  .منک  رارکت  مهاوخ  یمن  رگید 
.دننک شزرو  دیاب  تسا و  بجاو  شزرو  دنا ، هدرک  روبع  یگلاس - 
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جاودزا هلمج  زا  ناناوج  لئاسم  رد  یگنهامه  يراذگتسایس و  زکارم  ندوبن  لیلد  - 12

 - جاودزا لثم  ناناوج -  لئاسم  رد  فلتخم ، ياهشخب  ارچ  درادن ؟ دوجو  ناناوج  روما  رد  يراذگتسایس  يارب  یـصّخشم  زکرم  ارچ 
؟ دنتسین گنهامه  مه  اب 

مراودیما نم  دوب و  هار  نیا  رد  لّوا  مدق  دش ، لیکـشت  هک  ناناوج  یلاع  ياروش  نیمه  ینعی  تسا ؛ هدـش  ماجنا  يدودـح  ات  نیا  هّتبلا 
شزومآ لثم  شرورپ ، شزومآ و  لثم  مه  اههاگتسد  زا  یـضعب  کش  یب  هّتبلا  .دناسرب  مه  يدعب  ياهمدق  هب  ار  ام  لّوا ، مدق  نیا  هک 

ناناوج لئاسم  هب  عماج  رگنوس و  همه  لکش  هب  دناوت  یم  هک  يداتـس  زکرم  نآ  نکیل  دنطبترم ؛ ناناوج  لئاسم  هب  یکـشزپ ، ای  یلاع 
هدـهع ي هب  هک  يّدـح  نآ  رد  لاح ، هب  ات  ناردارب  نم  رظن  هب  هک  تسا  ناناوج » یلاـع  ياروش   » نیمه شیلـصا  هیاـپ ي  دـنک ، هاـگن 

روشنم  » نیا .دـنهد  ماجنا  اههاگتـسد  دـیاب  ار  شییارجا  راک  دـننکب ؛ يداتـس  راـک  دـیاب  اـهنآ  .دـنا  هدرک  راـک  مه  بوخ  تساـهنآ ،
هیاپ ي دناوت  یم  دوب و  يدیفم  عماج و  بوخ و  رایسب  زیچ  دندروآ ، نم  شیپ  دندرک و  هیهت  هتـشذگ  لاس  رد  نایاقآ  هک  »ي  ناناوج

.دننک راک  نآ  ساسا  رب  یمالسا  يروهمج  ياههاگتسد  هک  نیا  يارب  دشاب  یبوخ  یقطنم  یلمع 

ناناوج یلاع  ياروش  نیمه  ای  تلود  دیتفگ ، امش  هک  جاودزا  هلأسم ي  هّتبلا 
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دیاب اه  هداوناخ  .تسا  یـصخش  يدرف و  ًالماک  هلأسم ي  کی  جاودزا ، هلأسم ي  نکیل  دـننکب ؛ نآ  هراـبرد ي  ییاـهرکف  دـنناوت  یم 
؛ دنریگب ناسآ  ار  جاودزا  هک  تسا  نیا  ما  هیصوت  مدوخ  نم  .دننکب  یمومع  ياه  هیصوت  دیاب  ماع ، یتلود و  ياههاگتسد  دننک ؛ رکف 

يور دـیاب  .دـشابن  زیمآ  فارـسا  دوشن و  شاپ  تخیر و  یلیخ  اهینامهم ، مسارم  رد  دوشن ؛ نیگنـس  اه  هیزیهج  دوشن ؛ دایز  اـه  هیرهم 
نم دنتفرگ ، ارف  ار  نیا  رگا  .دنریگ  ارف  ار  اهنیا  مدرم  ات  دوش ، غیلبت  يرنه  یگنهرف و  ظاحل  زا  هک  تسا  بوخ  ردـقچ  .دوش  راک  نیا 

.دش دهاوخ  ناسآ  جاودزا  هک  منک  یم  رکف 

هک نیا  هن  دشاب -  سردوز  ِیناوج  ًالماک  نینس  رد  دیاب  دندرک  رکف  اهیـضعب  هک  دشاب  دیاب  روش  يروش  نآ  هب  هن  مه ، جاودزا  نینس 
الاح اّما  درادن ؛ یلاکـشا  چـیه  دـنک ، جاودزا  مه  دوز  یلیخ  ِنینـس  نآ  رد  تساوخ  یـسک  رگا  .درادـن  يداریا  منک ؛ یفن  ار  نآ  نم 

یگلاس لهچ  یس ، نس  رد  دنهد و  یم  ماجنا  اهیبرغ  هک  یکمن  یب  نآ  هب  مه  هن  میربب -  نآ  يور  ار  نامرارـصا  ام  هک  درادن  یموزل 
دنیب یمن  يداریا  دشاب ، شلاس  هاجنپ  لهچ ، یـس ، درم  رگا  تسا ، مکاح  ییاهیهاوخدوخ  سب  زا  نم ، رظن  هب  هّتبلا  .دننک  یم  جاودزا 

هلـصاف اب  شدوخ  زا  رتناوج  نز  کی  لابند  مه  وا  زاب  .تسا  نادرم  هب  ّقلعتم  ـالاب  نینـس  نآ  ینعی  دـنک ؛ جاودزا  یناوج  رتخد  اـب  هک 
ِمدآ اذـل  دـشاب ؛ هیاپ  یب  اهجاودزا  هک  دوش  یم  بجوم  مه  اهنیمه  تسه و  اهاج  نآ  رد  هّتبلا  اهنیا  هک  ددرگ ؛ یم  داـیز  یّنـس  ياـه 
ریاـس ناریا و  رد  هک  يزیچ  دـننک ؛ یم  یگدـنز  اـهنت  ار  ناـشرمع  همه ي  هـک  ییاـهناسنا  تـسه ؛ یلیخ  یبرغ  ياـهروشک  رد  اـهنت 

.تسا مک  یلیخ  هناتخبشوخ  یمالسا  ياهروشک 

جاودزا هلحرم ي  هب  ار  ناناوج  دنناوتب  تحار  ات  دنـشابن ، تافیرـشت  لابند  دـنریگب و  ناسآ  ار  جاودزا  يردـق  یتسیاب  لاح ، ّيا  یلع 
دیابن جاودزا  زا  عانتما  .دـیآ  دوجو  هب  تّمه  نارـسپ ، نارتخد و  ِدوخ  رد  ناناوج و  ِدوخ  رد  اـه و  هداوناـخ  رد  دـیاب  .دـننک  کـیدزن 

مهارف مه  یتالیهست  دناوتب  تلود  رگا  هّتبلا  .دشاب 
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یگدـنز ياـهزاین  ریاـس  ماو و  نکـسم و  يارب  هشیمه  مه  نـالوؤسم  هب  ما و  هدوـب  نیا  لاـبند  هشیمه  نم  .تسا  بوـخ  یلیخ  دـنک ،
، لّوا هـجرد ي  رد  راـک  نـیا  ّتیلوؤـسم  هـک  میوـگب  مهاوـخ  یم  اـّما  مـیریگ ؛ یم  ضورفم  ار  اـهنیا  اـم  .ما  هدرک  شرافـس  ناـناوج 

.تسا یصخش  یگداوناخ و  ّتیلوؤسم 
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ناوج لسن  هب  سّدقم  عافد  نارود  ياهشزرا  يونعم و  ياضف  لاقتنا  ظفح و  ياههار  - 13

؟ دراد دوجو  زورما  ناناوج  هب  گنج  نامز  يونعم  ياضف  لاقتنا  اهشزرا و  ظفح  يارب  ییاههار  هچ  امش  رظن  هب 

لاثما دوجو  هب  مراد و  داقتعا  دیتفگ ، یلاعبانج  هک  یبلاطم  نیمه  هب  مه  نم  .تسا  تسرد  شا  همه  دیدز ، امـش  هک  ییاهفرح  نیمه 
نیا هک  تسا  يدّدـجم  تایح  نآ  ثحب  تساهتّین ، نآ  ثحب  تساه ، هیحور  نآ  ثحب  تسین ؛ صاخـشا  ثحب  .منک  یم  راختفا  امش 

هک دنداد ، یمایپ  هیلع ) هللا  ناوضر  ) ماما لاس 1360 ، رد  ناتسب  حتف  هیضق ي  رد  .داد  ام  روشک  هب  راوشد  ياهـشیامزآ  نیا  بالقنا و 
گنج حوتفلا ،» حتف   » هک دندرک  لایخ  یضعب  .دوب   (1)« حوتفلا حتف   » ریبعت مایپ ، نآ  رد 

ص:42

زا یشخب  رد  هک  اه  ههبج  رد  مالـسا  نایرکـشل  يزوریپ  زا  سپ  رذآ 1360  خیرات 8  رد  هر ) ) ینیمخ ماما  ترـضح  مایپ  هب  هراشا  - 1
ناـمیا و زا  راشرـس  بوـلق  گرزب و  هیحور ي  تـسا  نیرفآراـختفا  زیگنارورغ و  بناـج  نـیا  يارب  هـچنآ  : » تـسا هدـمآ  نـینچ  نآ 

.حوتفلا حتف  تسا  نیا  و  دنتسه ، هادف ) انحاورا  ) مظعالا هللا  یلو  یقیقح  نازابرـس  هک   - نازیزع نیا  یبلط  تداهـش  حور  صالخا و 
دوجو میوگب ، کیربت  ار  ناتـسزوخ  گرزب  هنادنمتفارـش و  يزوریپ  هکنآ  زا  لـبق  عاجـش  ناهدـنامرف  هب  ناریا و  گرزب  ّتلم  هب  نم 

.میوگیم کیربت  دـنا ، هدـمآ  نوریب  زارفارـس  ناحتما  زا  نطاـب  رهاـظ و  يروص و  يونعم و  ههبج ي  ود  رد  هک  ار  یناگدـنمزر  نینچ 
ینازابرـس یلزا و  لامج  وحم  نینچ  یناقـشاع  دـنمتردق و  نینچ  یناگدـنمزر  فیرـش ، ّتلم  رب  ناریا و  زیزع  روشک  رب  داب  كراـبم 

رب راـختفا  .دــننادیم  شیوـخ  لیــصا  ناـمرآ  ار  بوـبحم  هار  رد  يزاـبناج  دوـخ و  ییاـهن  يوزرآ  ار  تداهــش  هـک  هتخاـبلد  نـینچ 
ناناوج رب  تمظع  رخف و  .دـندومن  نیگآرطع  دوخ  بوبحم  اب  زاین  زار و  شیوخ و  تاـجانم  اـب  ار  دربن  ياـه  ههبج  هک  یناگدـنمزر 

« .تسا يزوریپ  اپ  ات  رس  ریذپان و  تسکش  هک  دننکیم  یبتکم  زا  يرادساپ  هتشادرب و  مدق  یهار  رد  هک  يزیزع 
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هاگآ و ياهناج  نیا  نتخاس  ای  حـتف  حوتفلا ،» حـتف   - » نومـضم نیا  هب  دومرف - : یم  ماـما  تفگ ؛ یمن  ار  نآ  ماـما  اـّما  تسا ؛ ناتـسب 
یحور يالتعا  تمظع و  زا  هلحرم  نیا  هب  ار  ناناوج  نیا  تسناوت  هک  دوب  نیا  یمالـسا  يروهمج  حـتف  نیرتگرزب  ًاعقاو  .تسا  رادـیب 

زا ناشتیدوجوم و  زا  روشک و  زا  ایند ، هچراپکی ي  میظع  مجاهت  لباقم  رد  دنتسیاب و  دننک و  يروابدوخ  ساسحا  دنناوتب  هک  دناسرب 
.میراد رارق  ایند  مجاهت  لباقم  رد  ام  مه  نالا  .دراد  همادا  مه  نالا  ات  دوب و  یلیمحت  گنج  شرهظم  هک  دننک ؛ عافد  مالسا 

؛ تسا ربخ  یب  شتّحص ، رب  لمح  اج -  همه  زا  ربخ  یب  هدیسر ي  نادیم  هب  ون  ياهمدآ  اه و  همانزور  تاعوبطم و  نیا  زا  یـضعب  نم 
نیا رد  .میناشکب  بالقنا  زا  لبق  لاذـتبا  تلاح  هب  ار  روشک  ام  هک  تسا  يرنه  نیا  دـننک  یم  لایخ  اـهنیا  .منیب  یم  ار  ضرغم -  اـّلاَو 

نآ زا  ار  دوـخ  دنتـسناوت  یناوـج  هرود ي  رد  اـم  ناـناوج  تسا ! روآ  فّسأـت  ردـقچ  تسا ! تـلفغ  ردـقچ  .دـننک  یم  یعـس  تـهج 
ام میدوب ؛ هدش  مگ  ام  دوب ؛ هتفر  ناریا  .دنهد  تاجن  ار  ناریا  دننک و  یتکرح  دـننک ؛ صالخ  دوب ، هدـش  روشک  ياضف  هک  يریدـخت 

يانعم هب  رامعتـسا  یـسایس و  يداصتقا و  هطلـس ي  همّدـقم ي  هک  یبرغ -  گنهرف  بادـنگ  لیـس  .میدوب  هدـش  هل  اهاپ  تسد و  ریز 
، ناناوج نیمه  هلیسو ي  هب  مالـسا ، بالقنا و  دنمتردق  تسد  اوه ، نیمز و  طسو  .دوب  هدرب  نیب  زا  ار  ام  عقاو  رد  دوب -  هملک  یقیقح 

یلبق ریدـخت  لاح  ناـمه  هب  مدرم  دوش و  هدرپس  یـشومارف  هب  زیمآ  راـختفا  هرود ي  نیا  دـنهاوخ  یم  يا  هّدـع  .داد  تاـجن  ار  روشک 
.دنهاوخ یم  ّتلم  نیا  روشک و  نیا  ِنانمشد  دهاوخ ؟ یم  یسک  هچ  ار  تلاح  نیا  .دندرگرب 

هب يا  هلاقمرس  ییاکیرما ، تاّلجم  زا  یکی  رد  دیع -  زا  لبق   - ًاریخا نیمه  .مشاب  هتفگ  مه  ینارنخس  کی  رد  دیاش  ار  نیا  مرظن  هب
 - ناریا لثم  ییاهروشک  اب  هلباقم  يارب  هک  دوب  نیا  شا  هصالخ  هک  دوب  هدش  هتـشون  ییاکیرما  فورعم  هدنـسیون ي  کی  هلیـسو ي 

ام یغای -  ًالثم  دنک ؛ یم  یتشز  ریبعت  هّتبلا  وا  هک 
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دیاب یگنهرف  ياههار  زا  تسا ؛ هدروخ  تسکـش  هدـش و  هبرجت  ياههار  اهنیا  مینک ؛ لمع  يداصتقا  یماظن و  ياههار  زا  میناوت  یمن 
ار نز  کی  نایرع  ًالماک  سکع  هحفـص ، نامه  طـسو  رد  میوش ؟ دراو  دـیاب  هنوگچ  دـیوگ  یم  .دـنک  یم  مه  حیرـصت  .میوش  دراو 
! تسا نیا  هار  دیوگ ؛ یم  مه  تسار  .مییآ  قئاف  اهنآ  رب  میناوتب  ات  مینک ، جـیورت  یتسیاب  ار  اهنیا  هتفگ  قیرط ! نیا  زا  هتفگ  هدیـشک و 

هزاجا ام  .تسناوت  دنهاوخن  میراذگ و  یمن  یهلا  هّوق ي  لوح و  هب  هّتبلا  دننک ! یم  راک  هچ  روشک  رد  دنمهف  یمن  يا  هّدع  هنافّـسأتم 
دنهاوخ یم  تسه ؛ ناشرـس  رد  اهـسوه  نیا  اّما  .دنربب  نایاپ  هب  دـنهد و  ماجنا  بالقنا  نیا  روشک و  نیا  هب  ار  تنایخ  نیا  میهد  یمن 

.دننادرگرب روشک  نیا  يزور  هیس  یتخبدب و  زور  نآ  هب  ار  مدرم 

ام ياههاگراک  دـینیبب  تسا ؛ هنوگچ  ام  ياههاگـشناد  دـینیبب  امـش  .دنیافـصاب  نمؤم و  ییادـخ و  مه  زورما  اـم  ناـناوج  نم ، رظن  هب 
نیا ّتیرثـکا  سدـق ، زور  اـی  نمهب  مّودو  تسیب  ییاـمیپهار  زور  رد  دـینیبب  امـش  تسا ؛ هنوگچ  روشک  ياـضف  دـینیبب  تسا ؛ هنوگچ 

، یهلا هقعاص ي  هزیگنا و  نامه  یهلا ، حور  نامه  .دنناناوج  نیمه  دنتسه ؛ یناسک  هچ  دنیآ ، یم  اهنابایخ  هب  لیـس  لثم  هک  یتیعمج 
.دیناسر دهاوخ  تاجن  لحاس  هب  ار  روشک  مه  زاب  هیحور ، نیمه  .تسا  زاسراک  مه  زاب  دراد و  دوجو  روشک  رد  مه  زونه 

لماع نآ  اّما  دـش ؛ دـهاوخ  مامت  زور  کی  اهنیا  .میراد  هریغ  يداصتقا و  هنیمز ي  رد  یتالکـشم  اهیراتفرگ و  ام  کشالب  نالا  نیمه 
رتخد نیمه  مه  زاب  .دوب  دهاوخن  يرگید  زیچ  بالقنا ، مالسا و  هب  کّسمت  يونعم و  هیحور ي  نیمه  زج  اهیراتفرگ ، نیا  ندش  مامت 

ياهتنحم تخـس و  ياـه  هرود  ياـشگ  هرگ  ناوج ، لـسن  هک  ما  هتفگ  اـهراب  نم  .داد  دـنهاوخ  تاـجن  ار  روشک  هک  دـنناوج  ِرـسپ  و 
.دش دهاوخ  هدوشگ  تخـس  زیر و  ياههرگ  تسا -  نادیم  رد  مه  زورما  هللادمحلا  هک  دوش -  یم  نادـیم  دراو  یتقو  تسا و  گرزب 

.دنفلاخم هناگیب  هطلـس ي  اب  اکیرما و  هطلـس ي  اب  دنمالـسا و  هب  دنم  هقالع  ناشروشک و  هب  دنم  هقالع  نّیدـتم و  نمؤم و  ام ، ناناوج 
مه ییاه  هئطوت  نیا  .دوب  دهاوخ  زاسراک  نیمه 
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.درک دـهاوخ  کـمک  مه  دـنوادخ  هک  هللاءاـش  نا  .دیـشخب  دـهاوخن  هللاءاـش  نا  يرثا  دوش ، یم  هک  مه  ییاهدـنفرت  دـننک و  یم  هک 
.دوب دهاوخ  ناناوج  نیا  راک و  نیا  هار و  نیا  نابیتشپ  هللاءاش  نا  مه  هادفانحاورا ) ) هللااهیقب ترضح 

یم نم  هک  یندناوخ  سرد  نیمه  .تسین  کچوک  دننک ، یم  ناناوج  هک  ییاهراک  نیا  موش : یم  روآدای  مه  ار  يا  هتکن  همتاخ ، رد 
هک یـسک  منک  یم  شهاوخ  نم  .تسین  کچوک  ياهراک  اهنیا  یـشزرو ، راک  نیمه  يرنه ، راـک  نیمه  قیقحت ، راـک  نیمه  میوگ ،

رـصنع کی  هب  روشک ، نالک  هعومجم ي  رد  راک  نیمه  .هن  تسا ؛ کچوک  شراک  هک  دـنکن  رّوصت  دـهد ، یم  ماجنا  ار  اـهراک  نیا 
دناوت یمن  وا  .دـهد  هئارا  هتـسجرب  يرنه  راک  کی  هک  دریگ  یم  میمـصت  ییاهنت  هب  يدـنمرنه  ًاضرف  .دوش  یم  لیدـبت  هدـننک  نییعت 

.هن تسا ؛ یکچوک  راک  نیا  متسه و  اهنت  مدوخ  مهد ؛ یم  ماجنا  يدرف  راک  کی  نم  هک  دیوگب 

قافّتا گرزب  راک  نامه  میظع و  يالتعا  نامه  دـننک ، رکف  امـش  لثم  رگید  رفن  دـص  رگا  دـیداد ، ماـجنا  بوخ  هک  ار  ناـتراک  اـمش 
نیع تسا ؛ قیقحت  باب  رد  ندـناوخ و  سرد  باـب  رد  هلأـسم ، نیمه  نیع  تسا ؛ شزرو  باـب  رد  هلأـسم ، نیمه  نیع  .داـتفا  دـهاوخ 
رفن کی  نم  الاح  هک  دنیوگب  همه  رگا  .تسا  ییامیپهار  زور  لثم  تسرد  نیا ، .تسا  ناناوج  صاخ  ياهراک  باب  رد  هلأسم ، نیمه 
دنک یم  ساسحا  سک  ره  اّما  دتفا ؛ یمن  هار  هعمج  زامن  رد  ای  نمهب  مّودو  تسیب  زور  رد  ینویلیم  میظع  لیـس  نیا  مراد ، يریثأت  هچ 
هنیمز ره  رد  اج و  ره  ناناوج -  نیا  کت  کت  راک  هک  منک  رارکت  دـیکأت و  مهاوخ  یم  نم  .دـهد  یم  ماجنا  ار  شدوخ  فیلکت  هک 

 - یسیون باتک  رد  هاگشناد و  رد  هزوح ، رد  فراعم ، هنیمز ي  رد  تامولعم ، هنیمز ي  رد  نآرق ، هنیمز ي  رد  دننک ؛ یم  راک  هک  يا 
.دناسر دهاوخ  ءالتعا  هب  ار  روشک  هللاءاش  نا  هک  تسا  يراک  نامه  تسا ؛ مهم  يراک 

دیشاب ّقفوم  هللاءاش  نا 
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1377/02/22 نانآ : ياهشسرپ  هب  خساپ  نارهت و  هاگشناد  نایوجشناد  رادید  رد  - 3

هسلج عورش  رد  يربهر  نانخس  - 1

میحّرلا نمحّرلا  هللا  مسب 

نکیل تفگ ؛ مهاوخ  ًادـعب  دـسرب ، مزال  مرظن  هب  هک  ییاهزیچ  مه  نم  دیـسیونب ؛ دـسریم ، ناـترظن  هب  هک  ار  يا  هتکن  .دـینک  هّجوت  ... 
رگا تسا -  دیفم  دش ، دهاوخ  هتفگ  هک  هچنآ  زا  یـضعب  ًانیقی  .مهدب  خساپ  مه  نم  دـننک ، لاؤس  زیزع  نایوجـشناد  هک  مراد  تسود 

زورما ار  رگید  ياهراک  همه ي  تسا ؛ راک  نیمه  يارب  متقو  زورما  نم  دوشیمن ؛ هتفرگ  مه  نم  تقو  تسا -  دـیفم  شا  همه  میئوگن 
رـس تشپ  ًاتدعاق  دش ؛ دهاوخ  دایز  اهلاؤس  نیا  هک  دینک  هّجوت  هّتبلا  .میـشاب  امـش  اب  اجنیا  هکنیا  يارب  ما ، هتـشاذگ  رانک  رهظزادعب  ات 

ار اهلاؤس  همه ي  هک  دوب  دهاوخن  ردقنیا  تقو  ینعی  مهدـب ؛ باوج  مناوتب  ار  اهلاؤس  نیا  زا  یـشخب  دـیاش  نم  دـیآ و  یم  لاؤس  مه 
اهامـش هب  دوشب و  هداد  خـساپ  ًادـعب  دوشب  دـیاش  دـننک ، يدـنب  هتـسد  ناتـسود  مربب و  نم  ار  اـهلاؤس  رگا  منکیم  رکف  .مهدـب  باوج 
عورـش ـالاح  بخ ، .دوـب  دـهاوخ  بوـخ  یلیخ  دوـشب ، رگا  .منکب  ار  راـک  نیا  هک  منکیم  یعـس  مهدـیمن ؛ یعطق  لوـق  هّتبلا  .ددرگرب 

.مینکیم
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نآ ندوب  یماظن  ههبش ي  اههاگشناد و  رد  جیسب  روضح  هلئسم ي  - 2

هدرک لاکشا  اههاگشناد  رد  ییوجـشناد  جیـسب  ای  جیـسب  روضح  هب  تبـسن  دارفا  یـضعب  یگنهرف ، بالقنا  یلاع  ياروش  نیناوق  قبط 
.دننکیم لامعا  ار  ییاهتیدودحم  ندوب ، یماظن  ریظن  ییاه  ههبش  داریا  اب  دنا ؛

جیـسب وضع  تسا  نکمم  مه  نم  .مدرم  ینعی  جیـسب  تسین ، یماظن  نامزاس  ًامتح  ینعی  تسین  یماظن  نامزاس  کی  ًاـموزل  جیـسب  هن ،
نامزاس کی  جیـسب ، .تسه  یجیـسب  اج  همه  هرادا ، رد  هیملع ، هزوح ي  رد  هناـخراک ، رد  هاگـشناد ، رد  .متـسین  یماـظن  اـّما  مشاـب ،

یبیع دنـشاب ، یجیـسب  مه  همه  .تسا  شزرا  کی  کشالب  هکلب  درادن ، یلاکـشا  چـیه  مه  اهوجـشناد  ندوب  یجیـسب  .تسین  یماظن 
.درادن
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یجیسب نایوجشناد  هب  تبسن  هاگشناد  نالوؤسم  يریگتخس  - 3

اههاگشناد نیلوؤسم  اّما  دنا ، هدرک  مان  تبث  جیسب  رد  هقالع  مات و  رایتخا  اب  دنتسه و  وجشناد  جیسب ، ياضعا  یمامت  هکنیا  مغر  یلع 
.دننکیم يریگتخس  ییوجشناد -  جیسب  هورگ -  نیا  هب  تبسن 

لاؤس هاگشناد  مرتحم  سیئر  زا  ًادعب  دیاب  منادیمن ؛ نم  هّتبلا  .دوشب  يریگتخس  جیسب  هب  تبـسن  دشاب  بسانم  هک  منکیمن  رکف  نم  هن ،
هک هدرک  تمدخ  روشک  نیا  هب  ردقنیا  جیسب  .تسین  دب  جیـسب  اب  یـسک  تکلمم  نیا  رد  .هن  ای  تسه  يزیچ  نینچ  ًالـصا  منیبب  منک ،

.تسا ماما  راگدای  جیسب  .دنک  دیدرت  نآ -  ترورض  هکلب  نآ -  ندوب  دیفم  رد  دناوتیمن  یسک 
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روشک تاعوبطم  ياضف  هرابرد ي  يربهر  مّظعم  ماقم  رظن  - 4

.دیئامرفب ار  شیوخ  رظن  روشک  تاعوبطم  مومسم  ياضف  اب  طابترا  رد 

يارب مه  یمادک  ره  تسا ؛ رتدب  یکی  تسا ، دـب  یکی  تسا ؛ رتبوخ  یکی  تسا ، بوخ  یکی  رگید ؛ دـنتاعوبطم  تاعوبطم ، هرخالاب 
روشک رد  یتاعوبطم  هنیمز ي  رگا  .تسا  بوخ  تاعوبطم  هعـسوت ي  دب ، تاعوبطم  اب  دروخرب  هار  نم  رظن  هب  .دنراد  یتما  ناشدوخ 

نآ تسیچ ؛ مه  يدب  كالم  منادیمن  الاح  دیراذگیم ؛ دب  ار  شمسا  امش  هک  اهنآ  دب -  تاعوبطم  دوشب ، رپ  بسانم  دیفم و  لکش  هب 
.درک دنهاوخن  ادیپ  نادیم  یلیخ  تسا -  یثحب  کی  شدوخ  مه 
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دوخ عفانم  تهج  رد  بختنم  روهمج  سیئر  زا  صاخشا  یخرب  هدافتسا ي  ءوس  - 5

: هک تسا  نیا  هرابرد ي  لاؤس ]  ] نیا

دننکیم و داجیا  فاکش  فلتخم ، ریباعت  اب  صاخشا  زا  یضعب  يأر ، ياهقودنـص  ياپ  رد  مدرم  روضح  هسامح ي  تاباختنا و  زا  دعب 
.دننکیم هدافتسا  دوخ  عفانم  تهج  رد  مرتحم  بوبحم و  روهمج  سیئر  زا 

، هتـسجرب ّتیـصخش  کی  تسا ؛ روهمج  ِسیئر  روهمج ، سیئر  .درک  هدافتـسا  ءوس  وا  زا  دوشب  هک  تسین  یـسک  روهمج  سیئر  هن ،
مه رفن  کی  تسا  نکمم  .دـننکیم  تکرح  مه  طخ  نامه  رد  دـنراد  دـندرک و  باختنا  ار  یتسرد  طخ  ناشیا  .تسا  هاگآ  لـضاف و 

هللاءاش نا  دنک ؛ هدافتسا  ءوس  روهمج  سیئر  زا  دناوتب  یسک  منکیمن  رکف  .دنزب  یفرح  کی  شدوخ  يارب 
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؟ گنهرف ملع و  هزوح ي  رد  رّجحت  دومج و  اب  هلباقم  هار  - 6

.تسیچ هیضق  مینیبب  دیاب  دنراد ! يدردرپ  لد  اه  هچب  هکنیا  لثم  تسا ؛ ییوجشناد  جیسب  هب  عجار  زاب  يدعب  لاؤس 

دومج ّوج  نیا  امش  رظن  هب  .تسا  یمالسا  بان  گنهرف  ملع و  هزوح ي  رد  رّجحت  دومج و  ّوج  ام ، ياههاگـشناد  لکـشم  نیرتگرزب 
؟ درب نیب  زا  ناوتیم  هنوگچ  ار 

دومج و کشالب  اّما  مراد ؛ دیدرت  دشاب ، ام  لکـشم  نیرتگرزب  نیا  هکنیا  رد  نم  هّتبلا  .تسا  یهّجوت  لباق  مهم و  بلطم  رایـسب  بخ ،
ِيرکف ّتیفیک  هب  دـیتسه -  وجـشناد  هک  امـش -  هک  تسا  نـیا  مـه  شندرب  نـیب  زا  هار  تـسا و  لکـشم  کـی  دـشاب ، اـج  ره  رّجحت 

یگنازرف و گنهرف ، شناد ، لـها  هک  یتقو  امـش  زا  رفن  کـی  ره  .دـیئازفیب  دـیناوتیم ، هچره  تفرعم ، شناد و  هنیمز ي  رد  ناـتدوخ 
.رّجحت دومج و  ّوج  لباقم  هطقن ي  تسرد  ینعی  دـهدب ؛ شرتسگ  لـمع  رد  ار  میهاـفم  نیا  دـناوتیم  تسا ، یگتخیهرف  ِيرکفنـشور 

؛ تسین يریـشمش  گنج  دومج ، اب  گنج  .تسا  یگنهرف  گنج  تسا ؛ يروجنیا  دومج  اب  گـنج  میگنجب ، دومج  اـب  میهاوخب  رگا 
هلباقم نآ  اب  یگنهرف  ياهـشور  اب  یتسیاب  اذـل  تسا ؛ هتـسب  ِگنهرف  تسا ، گنهرف  یعون  مه  نآ  تسا ، گـنهرف  هلوقم ي  زا  نوچ 

.دنشاب ّرثؤم  هنیمز  نیا  رد  دنناوتیم  اهوجشناد  نم  رظن  هب  .درک 
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دهاش ياه  هداوناخ  تالکشم  هرابرد ي  دهاش  نایوجشناد  اب  وگتفگ  ياضاقت  - 7

ياه هداوناخ  تالکـشم  دروم  رد  وگتفگ  راتـساوخ  ًاـیناث  تسا ، نم  هب  تبحم  راـهظا  ًـالّوا  تسا ؛ دیهـش  دـنزرف  هب  طوبرم  هماـن  نیا 
نّیعم ار  رفن  کی  ای  منک ، تبحص  دهاش  ياهوجـشناد  اب  نم  هک  دوشیم  داهنـشیپ  ینعی  .دنتـسه  دهاش  نایوجـشناد  ًاصوصخم  دهاش ،
اجنیا يرتفد  گرب  زاس و  اب  ام  هچرگ  دننک ؟ تشاددای  هک  تسه  اجنیا  یـسک  ام  رتفد  زا  نالا  .درادن  یبیع  دـننک ؟ تبحـص  هک  منک 

دعب هک  دیراذگب  رانک  ار  ذغاک  نیا  .دننک  لابند  هک  رتفد  هب  مهدب  نم  دعب  هک  دینک  تشاددای  ار  نیا  نایاقآ  امـش  زا  یکی  .میدـماین 
.دوشب یگدیسر 
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يربهر مّظعم  ماقم  عضاوم  تارظن و  زا  قیقد  عالّطا  هار  - 8

تارظن دـنناوتن  دارفا  اـت  دـش  علّطم  حـضاو  تروـص  هب  يراـج  هرمزور و  لـئاسم  رد  تیـالو  باـن  يرکف و  طـخ  زا  ناوـتیم  هنوـگچ 
؟ دننک دومناو  عقاو  فالخ  ًالثم  ار  یلاعترضح 

زا اهینارنخـس  رد  امـش  هک  تسا  ییاهنامه  نم  تارظن  نیرت  یـساسا  .تسا  نم  تارظن  ُّبل  منکیم ، نایب  اهینارنخـس  رد  نم  هک  هچنآ 
دوجو یعامتجا  لئاسم  نیملسم و  مالسا و  لئاسم  روشک و  يراج  لئاسم  هرابرد ي  يرظن  چیه  .تسا  نم  تارظن  نیا  دیونشیم ، نم 

رد هک  نشور ، فافـش و  تسا  یتارظن  نم  تارظن  .تفگ  نَلَع  رد  ار  نیا  دوشن  میوگب و  یـسک  هب  یـشوگ  رد  ار  نیا  نم  هک  درادن 
.تسا نم  تارظن  اهنیا  .دیونشیم  ار  اهنیا  امش  فلتخم ، ياههورگ  اب  ینارنخس  رد  هعمج و  زامن  ياه  هبطخ 
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؟ ارچ روشک ، رد  يدازآ  بلس  - 9

کی دیاب  تسا ؟ دب  ناتّطخ  اهوجـشناد ، امـش  یـضعب  ردقنیا  ارچ  میتسه ، رّکـشتم  هک  ییوگدماشوخ -  زا  دـعب  بخ ، يدـعب ، لاؤس 
 -: دینک شوگ  الاح  تسا ، مالک  ّلحم  مه  ءاشنا  یهاگ  هتبلا  هلب ، دیسیونب ؛ رتهب  هدرُخ 

سپ تسا ؟ نتـشون  ندناوخ و  يدازآ  يدازآ ، نیرتگرزب  تسا و  هدـش  هدـیرفآ  دازآ  ناسنا  هک  تسا  هدـماین  ام  زیزع  نآرق  رد  رگم 
؟ دنا هتفرگ  ام  زا  ار  قح  نیا  یمالسا  يروهمج  رد  ارچ 

نیا تقیقح  مهدـب ! امـش  هب  مریگب و  وا  زا  ار  ناتقح  مورب  نم  دـینک ، شا  یفرعم  نم  هب  هتفرگ ، سک  ره  هتفرگ ؛ یـسک  هچ  منادـیمن 
زورما .دـیدیدن  مه  ار  اـیند  ياـهروشک  زا  يرایـسب  و  دـیدیدن ، روـشک  نیا  رد  ار  بـالقنا  زا  لـبق  هرود ي  اـهناوج  امـش  هـک  تـسا 
میوگب مهاوخیمن  نم  هّتبلا  .تسا  ریظن  مک  اـیند  رد  هک  دراد ، دوـجو  ندرک  ناـیب  ار  رکف  ندرک و  رکف  يدازآ  ناریا  رد  هناتخبـشوخ 
نیناوق رد  هک  دراد ، دوجو  ییاهتیدودحم  کی  هنیمز  نیمه  رد  تسین ؛ روجنیا  هن ، هداد ؛ طرش  دیق و  نودب  ار  يدازآ  نیا  مالـسا  هک 

تسا قبطنم  تساهنیا ، همه ي  لوصحم  هک  هچنآ  دیاش  هک  هدش ؛ مه  ینیب  شیپ  اهتیدودحم  نآ  مه  ام 
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دوجو هناتخبـشوخ  تسا و  يدازآ  تساهنیا ، همه ي  لوصحم  زورما  هک  هچنآ  اّما  دـیدرک ؛ رکذ  امـش  هک  ینآرق  فراـعم  ناـمه  اـب 
ار امـش  فرح  نم  دیئوگیم و  امـش  میا و  هتـسشن  امـش  نم و  دینیب  یم  امـش  نالا  هک  مه  یعـضو  نیا  .تسا  بوخ  مه  یلیخ  دراد و 

تاهج زا  دـشاب -  بوخ  ام  روشک  رد  نانچنآ  عضو  هکنیا  زا  موشیم  لاحـشوخ  نم  .تساـیند  رد  ریظن  مک  ياـهزیچ  وزج  مناوخیم ،
رد دیورب  اهامـش  رگا  هک  دینادب  اّما  درادن ؛ یعنام  دنیرفایب ؛ ار  يرتالاب  تاعّقوت  هک  یناسنا -  ّتیوه  ّتیـصخش و  هب  مارتحا  یناسنا و 
هک دید  دیهاوخ  يدازآ ، هب  طوبرم  لئاسم  هنیمز ي  رد  میشاب  هتشاد  مه  هیبش  هک  یقباوس  اب  ام ، هباشم  ياهروشک  رد  رگید ، ياهاج 

.تسین ناریا  ریظن  اج  چیه  تهج  نیا  زا  هناتخبشوخ 
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ناناوج جاودزا  لیهست  هلئسم ي  - 10

؟ دیا هدرک  يرکف  هچ  وجشناد  ناناوج  جاودزا  دروم  رد 

 - ام هک  تسا  ییاـهراک  زا  یکی  راـک ، نیا  نم  رظن  هب  .مریگیمن  یخوش  ار  لاؤس  نیا  هجو  چـیه  هب  نم  تسا ؛ یّمهم  لاؤس  نیا  هّتبلا 
اه هنیمز  نیا  رد  اـم  .مینک  هّجوـت  نآ  هب  دـیاب  تاـهج -  نیا  هب  لوؤـسم  شخب  نآ  هـک  تـسا  نـیا  روـظنم  اـم ، میوـگیم  یتـقو  هـّتبلا 

هلئـسم ي هلمج  زا  دراد ؛ راـک  نیا  هک  یمزاول  اـهناوج و  جاودزا  دروـم  رد  میا ؛ هدرک  یتـلود  نیلوؤـسم  هب  مه  يداـیز  ياهـشرافس 
يا هراجا  ِّتقوم  ياهنکـسم  تخاس  دننکیم ؛ مه  ییاهمادقا  دنراد  مدرک و  شرافـس  نکـسم  ترازو  هب  تساهتّدـم  نم  هک  نکـسم ،

.دوشب لح  یلکـش  کی  هب  جاودزا  لکـشم  هللاءاش  نا  دوشب و  مهارف  تامّدقم  نیا  هک  میراودیما  .هدرک  جاودزا  هزات  ياهجوز  يارب 
.تسامش اب  قح  هرخالاب  هیضق ، نیا  رد 
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اههاگشناد ندرک  یمالسا  هب  تبسن  یملع  تئیه  ياضعا  هفیظو ي  - 11

اههاگـشناد ندرک  یمالـسا  هب  کمک  صوصخ  رد  اههاگـشناد  یملع  تئیه  ياضعا  هب  هدـش  بذـج  هزات  ِیملع  ياـهورین  فیلکت 
؟ تسیچ

دنراد ییاهراک  دنراد ، ییاه  همانرب  شیارب  تسا ؛ یگنهرف  بالقنا  یلاع  ياروش  همانرب ي  رد  اههاگشناد  ندرک  یمالـسا  هلئـسم ي 
یمیدـق يورین  هدـش و  بذـج  هزات  يورین  تهج ، نیا  رد  منکیمن  ناـمگ  .فلتخم  ياـه  هنیمز  رد  دـنا ، هدرک  زیر  دـنهدیم و  ماـجنا 

اههاگـشناد و نیلوؤسم  هب  طوبرم  شور ، .مدرکن  منکیمن و  یتلاخد  چـیه  نم  راک  نیا  شور  رد  لاـح  ره  هب  .دـشاب  هتـشاد  یتواـفت 
مدرک هبلاطم  اهنآ  زا  مدرک و  حرطم  ار  هدیا  نم  .دنریگب  میمصت  دیاب  اهنآ  تسا ؛ یگنهرف  بالقنا  یلاع  ياروش  هتـسجرب ي  ياضعا 

رکف متفگ ، هچ  متساوخ و  هچ  نم  هک  دوشب  مولعم  دوشب ، هدیمهف  بوخ  اههاگشناد  ندش  یمالـسا  رگا  .درک و  مهاوخ  مه  هبلاطم  و 
همه نیاربانب  .دـنکن  ساـسحا  ار  نآ  ندوب  دـیفم  ندوب و  بوخ  ار و  نآ  ترورـض  هک  دـشاب  اههاگـشناد  رد  رفن  کـی  یّتح  منکیمن 

، هشیمه اههاگـشناد ، ندش  یمالـسا  زا  روظنم  هک  منک  ساسحا  ار  نیا  مناوتیم  مه  نم  هّتبلا  .دـننک  راک  هنیمز  نیا  رد  دـنراد  فیلکت 
یلیخ هلئسم ي  کی  دوصقم ، .دندیمهف  فیعض  کچوک و  دودحم ، یلیخ  ار  نآ  اهیـضعب  .هدشن  هدیمهف  تسرد  همه ، دزن  اج ، همه 

.تساهفرح نیا  زا  رتالاو 
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روشک یملع  تفرشیپ  رد  یلیمکت  تالیصحت  تاناکما  نیمأت  مدع  ریثأت  - 12

دوجو مزال  هاگیاج  هب  ندیسر  یملع و  هصرع ي  رد  تفرـشیپ  ناکما  ایآ  یلیمکت ، تالیـصحت  شخب  رد  زیچان  تاناکما  هب  هّجوت  اب 
؟ دراد

یلیـصحت و تاناکما  هعـسوت ي  رب  تلود  میمـصت  هک  معلّطم  نکیل  تسه ؛ اههاگـشناد  رد  هک  یتاناکما  زا  متـسین  علّطم  تسرد  نم 
کی رد  ًالثم  دراد ، يدمآرد  تالکشم  هجدوب و  ظاحل  زا  تلود  هک  ییاهدوبمک  رطاخ  هب  تسا  نکمم  .تسا  نایوجـشناد  یقیقحت 

.دنک فرطرب  ار  تالکشم  نیا  هک  تسا  نیا  رب  تلود  مزع  یعطق و  میمصت  نکیل  دشاب ، هتشاد  دوجو  ًاتّقوم  ییاهصقن  یهاگشناد 
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اکیرمآ ناریا و  یملع  تفرشیپ  تعرس  هسیاقم ي  - 13

؟ اکیرمآ رد  ای  دینادیم  رتشیب  ناریا  رد  ار  یملع  تفرشیپ  تعرس 

ییاهلاس نآ  رد  .دننکیم  شالت  دـنراد  یملع  ياه  هنیمز  رد  هک  تسا  يدامتم  ياهلاس  اه  ییاکیرمآ  .تسا  یبیجع  یلیخ  لاؤس  نیا 
، دـندربیم تراغ  هب  رگید  ياهروشک  زا  هک  یتاناکما  ناشدوخ و  ِیلم  تاناکما  اب  هنادازآ ، یملع ، ياه  هنیمز  رد  اـه  ییاـکیرمآ  هک 
اب یگتـسباو ، اب  قانتخا ، داجیا  اب  هک  هدوب  یمیژر  کی  غوی  ریز  رد  ام  ّتلم  دندرکیم ، یملع  تفرـشیپ  دـندرکیم و  تیبرت  دنمـشناد 

اکیرمآ و ّدح  رد  طیارش ، نیا  رد  ام  دیراد  عّقوت  .دنک  رکف  یّتح  یناریا  دنمـشناد  هک  هدادیمن  هزاجا  یقالخا ، داسف  اب  یـسایس ، داسف 
.تسا يدایز  عّقوت  نیا ، میورب ؟ شیپ  اکیرمآ  ياپ  هب  اپ 

نیمه دـندوب -  هدرک  يرادـیرخ  اکیرمآ  زا  هتـشذگ  میژر  نامز  رد  هک  ییاهامیپاوه  نیا  مشاب ؛ هتفگ  يرگید  راـب  دـیاش  ار  نیا  نم 
یتقو .هعطق  اههد  زا  تسا  لّکـشتم  شدوخ  هک  تسه  يا  هعطق  کی  یهاگ  .دندرکیم  ادـیپ  هعطق  هب  جایتحا  اهنیا  هدـنگنج -  ياهتج 

ینف رصانع  هک  دندادیمن  هزاجا  ًالصا  اه  ییاکیرمآ  درکیم ، ادیپ  لاکشا  هعطق  هعومجم ي  کی  رد  زیر  هعطق ي  کی  هک 
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هک هتـسرد  هعطق ي  .دننک  ضوع  ار  زیر  هعطق ي  نآ  دـننک و  ادـیپ  ار  نآ  بیع  دـننک و  زاب  ار  گرزب  هعطق ي  نیا  ام  ییاوه  يورین 
راتفر يروجنیا  ام  اب  تشگیمرب ! دـشیم و  ضوع  اکیرمآ ، تفریم  دـشیم ، امیپاوه  راوس  دوب ، هعطق  اهدـص  یهاگ  اههد و  زا  لّکـشتم 

، بخ .تشادن  دوجو  روشک  رد  شهوژپ  شزومآ و  قیقحت و  شرورپ و  هیحور ي  هن  راک ، نادـیم  هن  یلیـصحت ، ّتیفیک  هن  .دـندرک 
؟ دشاب هدرک  یتفرشیپ  ناریا  ّتلم  هک  دیراد  عّقوت  امش  طیارش ، نآ  رد 

نیمه رد  بالقنا و  لّوا  تالکشم  گنج و  هرود ي  هب  طوبرم  یشخب  لاس ، هدزون  نیا  زا  .میا  هدرک  عورـش  هک  تسا  لاس  هدزون  ام 
يدایز ياه  هرطاخ  دجـسم  نیا  زا  نم  .منک  لقن  اهامـش  يارب  ار  هرطاـخ  نیا  تسین  دـب  دوب ! حّلـسم  ياـهکهورگ  روضح  هاگـشناد ،

ياهزور زا  یکی  رد  نم  بـالقنا -  لّوا  لاـس  عقاو  رد  لاس 58 -  .بالقنا  فلتخم  ياـهنارود  زا  مه  بـالقنا ، زا  شیپ  زا  مه  مراد ؛
ناشیارب زامن ، زا  سپ  دندشیم و  عمج  اهوجـشناد  .مدـناوخیم  رهظ  زامن  اجنیا و  مدـمآ  یم  هبنـشود -  ای  هبنـشکی  منکیم  رکف  هتفه - 

، نالف ياهکیرچ  نیقفانم ، حّلسم -  ياهکهورگ  رگنـس  دوب  هدش  نارهت  هاگـشناد  نیا  .مدادیم  تالاؤس  هب  خساپ  مدرکیم و  ینارنخس 
هداتفا ناملسم  ياهوجشناد  ناج  هب  هاگشناد و  نوریب  ِمدرم  ناج  هب  هاگشناد  رد  زا  فکنیشالک  3 و  اب ژ -  هک  نوگانوگ -  ياهمسا 

یتقو .اـجنیا  مدـمآ  رهظ  لّوا  لومعم ، قبط  نم  تشاد ، دوجو  يا  یقیقح  يریگرد  تّدـشب  هاگـشناد  رد  هک  اـهزور  زا  یکی  دـندوب !
لیطعت ار  ما  همانرب  نم  هن ، متفگ  نم  .اجنیا  دیئاین  تسا ؛ كانرطخ  زورما  اقآ  دنتفگ  دندمآ  وجـشناد  ات  دنچ  مدـشیم ، هاگـشناد  دراو 

هد زور  نآ  دیاش  .دجـسم  لخاد  مدمآ  .دشیم  هدید  مدآ  كوت  کت و  یلیخ  دوبن ؛ سک  چـیه  ًابیرقت  دوب ؛ تولخ  هاگـشناد  .منکیمن 
و میدیسرت ! يردق  کی  مه  ام  تقیقح  رد  ینعی  میتفر ؛ میدناوخ و  زامن  ام  .دندوب  هدرک  رارف  همه  دندوب ؛ هدشن  عمج  دجسم  رد  رفن 

ییاهنارود روجنیا  لاس ، هدزون  نیا  رد  .دوب  لیطعت  ام  روشک  رد  هاگـشناد  رتشیب -  مه  دـیاش  لاس -  کی  اـت  .دـش  لـیطعت  هاگـشناد 
.دشیم لیمحت  هاگشناد  رب  زور  ره  هک  ییاهباصتعا  تارهاظت و  نارود  ندناوخن ، سرد  نارود  اهیریگرد ، نارود  هدوب ؛
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طیحم رد  قرب  لثم  یملع  ییافوکـش  دـینکیم  رکف  امـش  دـنرادباو ، ندـناوخ  سرد  زا  ار  وجـشناد  هک  یتقو  تسیچ ؟ اهنیا  رثا  بخ ،
رارقرب اهسالک  دوب ، هدش  زاب  اههاگـشناد  هّتبلا  .گنج  تالکـشم  دوب و  یلیمحت  گنج  هک  مه  دعب  دیآ ؟ یم  دوجو  هب  روشک  یملع 

یمن رد  نآ  زا  مه  لاس  هد  مینک ، لابرغ  ار  لاس  هدزون  نیا  میهاوخب  رگا  تقیقح  رد  اـم  .دوب  گـنج  لوغـشم  روشک  اـّما  دوب ، هدـش 
هب ام  هلاس ي  هد  ِیملع  تفرشیپ  تعرـس  هن ، .مینک  یگدیـسر  هاگـشناد  هب  میتسناوت  عقاو  رد  ام  هک  گنج  نایاپ  زا  دعب  لاس  هد  دیآ ؛

، شا يدنمشوه  اب  یناریا ، يوجشناد  هک  میوگب  ار  نیا  امش  هب  مهاوخیم  نم  اّما  .تسین  اکیرمآ  هلاس ي  تسیود  یملع  تعرـس  ردق 
رگا تسه ، ام  ياهوجـشناد  اهناوج و  رد  صوصخب  ناریا و  ّتلم  رد  زورما  هک  یتزع  ساسحا  اب  شلالقتـسا ، ساسحا  اب  شنامیا ، اب 

.دنک تفرشیپ  نارگید  ِلاس  دص  ردق  هب  هک  تسه  دیما  دنک ، راک  لاس  یس 
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رکنم زا  یهن  بولطم  هویش ي  - 14

؟ تسیچ تارکنم  اب  دروخرب  هویش ي  نیرتهب 

نیاربانب .دیرادن  يرگید  فیلکت  چیه  نابز ، ریغ  هب  امش  تسا ؛ نابز  دینک ، دروخرب  دیهاوخب  امش  دنک ؟ دروخرب  دهاوخب  یـسک  هچ 
ًانایحا تسا  نکمم  تموکح  دروخرب  دـشاب ، یگرزب  رکنم  رگا  هن ؛ تموکح  يارب  هّتبلا  .تسا  ینابز  طـقف  مدرم ، يارب  رکنم  زا  یهن 

نابز ناسّللا ؛ یه  اّمنا  تسه ، مالـسا  سّدـقم  عرـش  رد  هک  یفورعم  هب  رما  رکنم و  زا  یهن  نکیل  .دـشاب  مه  نشخ  ینوناـق و  دروخرب 
ماجنا رگا  تسا ؛ رتشیب  اهتموکح  نیدالوپ  تشم  ریثأت  زا  یناـبز  یهن  رما و  ریثأـت  منکیم ، ضرع  امـش  هب  نم  دـینکن ؛ بّجعت  .تسا و 

.دـننکیمن همه  اّما  دـننکیم ، ار  راک  نیا  يا  هّدـع  کـی  هّتبلا  .رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  میوگیم  هک  تسا  لاـس  دـنچ  نم  .دریگب 
نابز تسین  مه  مزال  .دیهدب  رّکذت  نابز  اب  دیدید ، هک  ار  يرکنم  .دینک  هبرجت  دنکیمن ؛ رثا  ارچ  اقآ  دنیوگیم  دـننکیمن ، هبرجت  بخ ،

.تسا رکنم  نیا  رهاوخ ! ردارب ! مناخ ! اقآ ! دـیئوگب : هملک  کی  دـینکب ؛ ینارنخـس  کی  شیارب  تسین  مزال  ًالـصا -  دـشاب -  هدـنزگ 
؟ دهدب همادا  ار  رکنم  دناوتیم  یسک  هچ  دیوگب ؛ مهاجنپ  رفن  دیوگب ، مهد  رفن  دیوگب ، مّوس  رفن  دیوگب ، مّود  رفن  دیئوگب ، امش 

ییاهزیچ کی  .دیسانشب  دیاب  ار  رکنم  نم ! نازیزع  میوگب ؛ امش  هب  هّتبلا 
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رکنم نیا  دـینادب  دـیاب  ًاعقاو  .دیـسانشب  ار  رکنم  فورعم و  دـیاب  .دـشابن  رکنم  هک  یلاح  رد  دـیایب ، رکنم  یـضعب  رظن  هب  تسا  نکمم 
هک ییاـجنآ  رگم  تسا ؛ یعطق  اـج  همه  ریثأـت ، لاـمتحا  میوگیم  نم  .دـشاب  هتـشاد  دوجو  ریثأـت  لاـمتحا  دـیاب  دـنتفگ  یـضعب  .تسا 

يارب اّما  .دنکیمن  رثا  دوریمن و  ورف  اهنآ  شوگ  هب  باسح  فرح  هّتبلا  هک  دنـشاب ؛ راک  رـس  نیطالـس  اهدنمتردق و  ردلق ، ياهتموکح 
.تسا نابز  دیدرک ، لاؤس  نم  زا  هک  امش  يارب  شور  نیرتهب  هک  دش  نیا  نم  خساپ  نیاربانب  .دراد  رثا  فرح  مدرم  رد  ارچ ؛ مدرم 
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ناملسم دیتاسا  زا  تیامح  يارب  ماظن  تادیهمت  - 15

، ناملسم دیتاسا  هب  راشف  درط و  یملع و  ياهتئیه  ياضعا  زا  یضعب  راصحنا  دادبتـسا و  اههاگـشناد و  رد  یگنهرف  مجاهت  هب  هّجوت  اب 
؟ دنکیم ینیب  شیپ  ار  يدیهمت  هچ  نانآ  جارخا  مدع  ناملسم و  دیتاسا  زا  تیامح  يارب  ماظن 

لوق لقن  تسین ، قیدصت  لیلد  نم  ندناوخ  منکیمن ؛ قیدصت  دیتشون ، مزیزع  رهاوخ  ای  ردارب  امـش  مدـناوخ و  هک  ار  ییاهنیا  نم  هّتبلا 
رب اضف  یهاگـشناد ، طیحم  رد  هک  دـشاب  يروجنیا  ًاعقاو  رگا  هّتبلا  .دـشاب  هتـشاد  دوجو  يزیچ  نینچ  مرادـن  ربخ  نم  نوچ  تساـمش ؛

میراودیما .دشاب  يروجنیا  منادـیم  دـیعب  نم  یلو  تسین -  یبوخ  زیچ  نیا  تسا -  يدـب  زیچ  نیا  بخ  دـشاب ، گنت  ناملـسم  داتـسا 
.دشابن يزیچ  نینچ 
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اههورگ یگتسبمه  هب  يربهر  مّظعم  ماقم  هاگن  - 16

.دیئامرفب فلتخم  ياههورگ  نیب  یگتسبمه  هرابرد ي  ار  ناترظن  ًافطل 

ینیقی حیحـص و  ياه  هتـسناد  زا  لودع  يانعم  هب  هک  يا  هنـسح  طباور  ما ؛ هنـسح  طباور  هب  دـقتعم  نم  .ما  یگتـسبمه  هب  دـقتعم  نم 
؛ دـینک هاگن  امـش  .دـشاب  رارقرب  هنـسح  طباور  دـیاب  دنتـسه -  هک  يا  هقیلـس  ره  اب  ییوجـشناد -  ياههورگ  نیب  مدـقتعم  نم  .تسین 

فرح زیم  کی  رود  دننیـشن  یم  ناشناوارف ، تافالتخا  دوجو  اب  ملاع ، رد  یـسایس  یعامتجا و  فلتخم  ياههورگ  اـیند ، ياـهروشک 
يدحاو لوصا  هب  هک  يدارفا  یمالسا ، هاگـشناد  طیحم  رد  هک  درادن  ینعم  دنـسریم ؛ ییاج  کی  هب  هرخالاب  دننکیم ، هرکاذم  دننزیم ،

، دنراد یفلتخم  قئالـس  اّما  دنراد -  لوبق  ار  اهـشزرا  دنراد ، لوبق  ار  بالقنا  دنراد ، لوبق  ار  ماما  دـنراد ، لوبق  ار  مالـسا  دـندقتعم - 
.منک لوبق  ممهفب و  مناوتیمن  ار  نیا  نم  دنیاین ؛ رانک  رگیدمه  اب  اهنیا 
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اهاروش بازحا و  یندم ، هعماج ي  هرابرد ي  يربهر  مّظعم  ماقم  هاگدید  - 17

؟ تسیچ اهاروش  تاباختنا  بازحا و  لیکشت  یندم ، هعماج ي  درومرد  یلاعبانج  رظن 

هعماج ي  » راعـش نوچ  هملک -  نیا  حیـضوت  رد  روهمج  سیئر  ياقآ  .دـشاب  هچ  شیاـنعم  اـت  تسا ؛ تراـبع  کـی  یندـم  هعماـج ي 
یبّنلاهنیدـم زا  هک  يا  هعماج  نآ  زا  تسا  ترابع  یندـم  هعماج ي  زا  نم  روظنم  هک  دـنتفگ  دـنداد -  ناـمروهمج  سیئر  ار  یندـم »

، برغ رد  هّتبلا  .تسا  مولعم  بخ ، تسیچ !؟ ناـمرظن  میهدـب ؛ ار  ناـمناج  يا  هعماـج  نینچ  هار  رد  میرـضاح  همه  اـم  .دریگیم  وـگلا 
یلصا طوطخ  نآ  دننکیم  ششوک  نکمم  ياهدرگش  همه ي  اب  اهیبرغ  دینادب ؛ امش  .دراد  یّصاخ  یناعم  کی  حالطـصا ، نیا  زورما 

؛ دنتـشاذگ شیور  مه  یمـسا  کی  دـندرک ، تسرد  يا  هعومجم  کی  یلکـش ، کی  الاح  .دـننک  لقتنم  ار  ناشدوخ  گنهرف  رکف و 
.میراد لوبق  ار  نآ  ام  هدش و  انعم  نامیارب  حالطصا  نیا  نامدوخ  رظن  زا  ام  .میرادن  اهنآ  هب  يراک 

؟ دشاب هتشادن  لوبق  ار  یساسا  نوناق  دناوتیم  یسک  رگم  .هدرک  نّیعم  یـساسا  نوناق  مه  ار  هریغ  اهاروش و  تاباختنا  بازحا ، فیلکت 
مه يداع  نوناق  یضعب ، تسه و  یساسا  نوناق  رد  هچنآ  قبط  رگا  .هدرک  نّیعم  ار  بازحا  فیلکت  ار ، اهاروش  فیلکت  یساسا  نوناق 

.مدقتعم نآ  هب  مقفاوم و  هدنب  دوشب ، لمع  دراد ،
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هیقف تیالو  زا  اههورگ  تیامح  هرابرد ي  يربهر  مّظعم  ماقم  رظن  - 18

.منادب تیالو  یماح  ياههورگ  هرابرد ي  ار  یلاعترضح  رظن  متساوخیم 

.مسانـشیمن دـشاب ، هتـشادن  لوبق  ار  تیالو  هک  یهّجوت  لباق  هورگ  روشک  رد  نم  ینعی  .دـنتیالو  یماـح  اـههورگ  همه ي  نم  رظن  هب 
تیالو لثم  دنشاب ؛ هتشاد  رتمک  یضعب  دنشاب ، هتشاد  يرتشیب  صالخا  قشع و  یـضعب  تسا  نکمم  الاح  دنراد ؛ لوبق  ار  تیالو  همه 

، دـیآ یم  نینمؤـملاریما  مسا  اـت  هک  تسه  يرفن  کـی  اـّما  میراد ؛ لوـبق  ار  مالّـسلا ) مهیلع  ) هّمئا تیـالو  همه  مالّـسلا .) مهیلع  ) هّـمئا
ار ترـضح  هن ، هک  تسه  مه  یکی  دربیم ؛ يرتشیب  باوث  ًاـعبط  دراد ، يرتـشیب  قشع  کـی  نیا  بخ ، دوشیم ؛ کـشا  زا  رپ  شمـشچ 
: دنتفگ ات  هک  تسین  مه  روجنیا  اّما  دوشب ، مه  هتشک  نینمؤملاریما  هار  رد  تسا  رضاح  تسه ، مه  شصلخم  دنادیم ، ماما  دراد ، لوبق 

ناتمشچ دیرادن ؛ لوبق  ار  تیالو  ارچ  امش  اقآ  هک  تفگ  دوشیمن  .دوشب  کشا  زا  رپ  شیاهمـشچ  وا  نینمؤملاریما ، ای  کیلع  مالّـسلا 
! دشن یکشا 

ناش همه  ییوجشناد ؛ دارفا  هچ  ییوجـشناد ، ياههورگ  هچ  دنیآ ؛ یم  نم  شیپ  دنراد ، طابترا  نم  اب  ییوجـشناد  ياههورگ  همه ي 
لوبق هک  تسا  مولعم  دنشاب ، هتشادن  لوبق  دوشیمن  دنراد ، لوبق  همه  دننکیم ، تیالو  هب  تدارا  راهظا 
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رد مدقتعم  .منکیمن  يدام  تیامح  یسک  زا  هک  نم  يدام ؛ تیامح  هن  هّتبلا  منکیم ؛ تیامح  انعم  کی  هب  ار  ناش  همه  مه  نم  دنراد ؛
ییوجشناد ياهلّکـشت  اهعّمجت و  .دننک  یبالقنا  ناملـسم و  ار  مدرم  هّتبلا  .دنـشکب  تمحز  دننک ، شالت  دننک ، راک  دنـشاب ، هاگـشناد 

؛ دـنربب شیپ  ار  اهنآ  اّما  دنناملـسم ، همه  هّتبلا  .دنتـسه  هک  دـشاب  ینوگانوگ  رـصانع  ندرک  یبالقنا  ندرک و  ناملـسم  ناـشتّمه  دـیاب 
.دنهدب رارق  ناشدوخ  فده  اهنآ  رد  ار  یبالقنا  یقالخا و  ياهناینب  نتفای  قمع  قالخا و  بیذهت 
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.قّفوم يوجشناد  رایعم  كالم و  - 19

؟ تسا ییوجشناد  هچ  ّقفوم  يوجشناد 

تسا نکمم  هّتبلا  .دنک  شزرو  بوخ  و  دنک ، قالخا  بیذهت  بوخ  دناوخب ، سرد  بوخ  هک : تسا  نآ  ّقفوم  يوجشناد  نم  رظن  هب 
ثیح هب  ّقفوم -  يوجـشناد  اّما  دـشاب ؛ هتـشاد  يرگید  ياهرایعم  ّقفوم ، يرادا  کی  ّقفوم ، بساک  کی  هناخ ، رد  ِّقفوم  ناوج  کـی 

.دنکب مه  شزرو  دزادرپب ، سفن  بیذهت  قالخا و  هب  دناوخب ، سرد  بوخ  دیاب  تسا : نیا  ییوجشناد - 

؟ اهیورجک ربارب  رد  هللا  بزح  هفیظو ي  - 20

؟ تسیچ دوشیم ، هدهاشم  اهاج  یضعب  رد  هک  اهتّینءوس  اهیورجک و  لباقم  رد  نمؤم  یهّللا و  بزح  ناناوج  هفیظو ي 

.تسا رکنم  زا  یهن  هفیظو ، تسا ، رکنم  رگا 
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يربهر مّظعم  ماقم  یناوج  زا  یتارطاخ  تساوخرد  - 21

.دیئوگب دوخ  یناوج  زا  ناج ! اقآ 

شترـسح مدآ  هک  تسین  ییاهیناوج  نآ  زا  مه  انعم  کی  هب  هدوب ، ییارجامرپ  ناجیهرپ و  یلیخ  ياهیناوج  انعم  کی  هب  ام  ياهیناوج 
نالوَج نارود  رد  يدازآ ، نارود  رد  اهامش  .دروخب  ار  شترسح  دشاب ، هتـشادن  یتقو  ناسنا  هک  دراد  اج  اهامـش ، یناوج  .دروخب  ار 

، مدمآ هاگـشناد  نیمه  هب  نم  نم ! نازیزع  دوبن  يروجنیا  ام  یناوج  ام ، هرود ي  .دـینکیم  یگدـنز  اهدادعتـسا  زورب  نارود  رد  رکف ،
مداتـسیا و رظتنم  اجنیا  نم  هقیقد  هد  ردـق  هب  دـیاش  .میتشاد  رارق  مه  اب  هک  مدوب  يردارب  کـی  رظتنم  قوقح  هدکـشناد ي  نیا  يولج 

نیرومأم یکاواس و  رـصانع  دندوب ؛ رپ  اج  همه  هک  يرـصانع  فرط  زا  دوشیم ، هاگن  نم  هب  دراد  نظءوس  مشچ  اب  هک  مدرک  ساسحا 
مّمعم ياقآ  نیا  دنتفگیم  دوخ  اب  دـبال  .مدوبن  هک  وجـشناد  نم  نوچ  دوب -  یهاگـشناد  ياهتـسارح  زور  نآ  یتسارح -  یتاعالّطا و 

ياهلاس دـیاش  .دـنکب  یـسایس  راک  ادابن  تسیچ ؟ شفدـه  دراد ؟ راک  هچ  دراد ؟ راک  یـسک  هچ  اب  قوقح  هدکـشناد ي  يولج  اجنیا 
تسود یلیخ  ام  اب  هک  يدزی  یضایر  موحرم  ماگنه  نیمه  رد  ًاقافّتا  .تسین  مدای  تسرد  دوب ؛ ههد ي 50  لیاوا  ای  ههد ي 40  رخاوا 

یبوخ ًاتبسن  رعاش  دیسر -  ام  هب  دوب ،
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امـش تفگ : کیلع  مالـس و  زا  دعب  و  تسا -  هدـش  پاچ  مه  شناوید  مدـید  ًاریخا  دوب ؛ دـنمراک  یکـشزپ  هدکـشناد ي  رد  هک  دوب 
مرظن هب  .مهدب  ناشن  امش  هب  ار  دجـسم  نم  میورب  تفگ  .مدوب  هدیدن  ار  دجـسم  نیا  عقوم  نآ  ات  نم  دیا ؟ هدید  ار  هاگـشناد  دجـسم 

هک دوب  ییاه  هبیتک  اـجنآ  نوچ  هدرک ؛ رییغت  شعـضو  دجـسم  هک  مهدـیم  لاـمتحا  .تسین  مداـی  تسرد  نم  ـالاح  دوب ؛ اـهاج  نیمه 
اهرعش هک  دعب  .اهرعش  ندناوخ  هب  درک  انب  .نیبب  ار  اهرعش  نیا  تفگ  اه و  هبیتک  نآ  يولهپ  دروآ  ار  ام  .دوب  هدش  هتشون  رعش  شیور 

هب مینیبب ! ار  اهنیا  هک  دوب  هدروآ  ار  ام  .دنک  شتمحر  ادخ  تسا ! ناشیا  دوخ  لام  اهرعـش  میدید  میدیـسر ، شرخآ  هب  میدناوخ و  ار 
نظءوس و ياضف  اضف ، نیاربانب  .دوب  شرگید  هنومن ي  کی  مه  نیا  میدوب ، هدرک  هدافتـسا  یلیخ  هک  ناشیا  ياهرعـش  زا  ام  لاح  ره 

یم هک  قوقح  هدکـشناد ي  يولج  هقیقد  هد  ردق  هب  یّتح  مدوب ، هتفر  نادنز  مدوب و  هزرابم  نادـیم  رد  هک  نم  .دوب  یکانرطخ  ياضف 
.دوب خلت  یگدنز  هرود ، نآ  نیاربانب  .مدوب  ...و  نیرومأم  زیمآ  نظءوس  هاگن  راشف  دروم  مداتسیا ،
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هاگشناد رد  يربهر  مّظعم  ماقم  یگدنیامن  داهن  شقن  یبایزرا  - 22

یلّکـشتارف یحانجارف و  هناردپ و  شقن  داهن  نیا  ایآ  دـیئامرفیم ؟ یبایزرا  هنوگچ  ار  اههاگـشناد  رد  هیقف  یلو  یگدـنیامن  داهن  شقن 
؟ دنکیم افیا  یبوخب  رضاح  لاح  رد  ار  دوخ 

کی عقاو  رد  مدـمآ  نم  دوب ؛ داهن  نیا  مه  نم  نامز  زا  لـبق  هّتبلا  .تشاد  زاـین  نیا  هب  هاگـشناد  تسا و  یبوخ  داـهن  یلیخ  داـهن ، نیا 
یلیخ هللادـمحلا  دـسریم ، ربخ  نم  هب  هک  اههاگـشناد  زا  یـضعب  زا  .دـندمآ  رتلاّعف  رتناوج و  دارفا  مدرک ؛ يراتـساریو  ار  نآ  يرادـقم 

، تسین ردارب  نآ  لمع  ءوس  زا  تیاکـش  نآ  هّتبلا  .دننکیم  تیاکـش  دـنیآ و  یم  نم  شیپ  اهوجـشناد  مه  ییاهاج  کی  تسا ؛ بوخ 
هتشاد دوجو  یلکـشم  رگا  لاح  ره  هب  .هچ  و  هچ ، و  دنهدیمن ، ماجنا  تقوب  دنهدیمن ، ماجنا  ار  مزال  راک  هک  تساهیراک ؛ مک  زا  ًالثم 

.دوش حالصا  دیاب  دشاب ،
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نارهت رادرهش  هدنورپ ي  ماجنارس  - 23

.مهدیمن باوج  -م ، تفگ هک  روط  نامه  نم  تسه و  صاخ  -م  سا لّوا  ِلاؤ  رد س-

؟ دیسر دهاوخ  اجک  هب  يرادرهش  راک  نایاپ  ماجنارس و  مّود : لاؤس 

رد هدنورپ  نیا  هک  مرادن  مه  عالّطا  نالا  مرادن ، هیـضق  نیا  رد  یتلاخد  چیه  نم  نوچ  دیـسرپ ؛ ییاضق  هاگتـسد  زا  دیاب  ار  نیا  بخ ،
کی هب  ار  لضعم  نیا  تسه ، یلـضعم  کی  مدـید  ًاـعقاو  نم  دوب و  هدـش  داـجیا  یهرگ  کـی  هک  یتقو  نآ  ارچ ، .تسا  یعـضو  هچ 
روشک هبتر ي  یلاع  نیلوؤسم  هک  هیـضق -  فارطا  هک  مدـید  نم  .دوب  هیـضق  فارطا  هظحالم ي  هب  نیا  و  مدرک ؛ لـح  ًاـتّقوم  یلکش 

؛ هدوبن ییاهن  ّلح  نیا ، نکیل  .مدرک  لح  ار  نیا  ًاتّقوم  مدرک و  تلاخد  نم  اذل  دنوشیم ؛ لکشم  راچد  دنراد  هیضق  نیا  رـس  دنتـسه - 
.تسا بوخ  تسین ؛ يدب  زیچ  هاگداد  نم  رظن  هب  .دوشیم  مولعم  هجیتن  هاگداد و  دوریم  تسا و  يا  هدنورپ  کی  هرخالاب 
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یمالسا بالقنا  يزوریپ  زا  دعب  نویناحور  تّیبوبحم  شهاک  تّلع  - 24

شهاک ّتلع  .مدوب  رفن  کی  طسوت  رگراک  ناـبایخ  رد  یناـحور  کـی  ندـش  حورجم  دـهاش  هتفه  نیمه  هبنـشکی ي  زور  بناـجنیا 
.دیهد حیضوت  ار  بالقنا  زا  دعب  نویناحور  ّتیبوبحم 

حورجم ناشیا  .مدوب  یناحور  نیدـنچ  ندـش  دیهـش  دـهاش  ًابیرقت  نم  دنتـسه ؛ یناحور  کی  ندـش  حورجم  دـهاش  هک  ناشیا  بخ ،
هتشاد ینمشد  تسا  نکمم  یمدآ  ره  هرخالاب  .تسین  یبیجع  یلیخ  زیچ  مدید ؛ ار  شندش  دیهـش  نم  دندید ، ار  یناحور  کی  ندش 

نیا دنوشیم ؛ حورجم  فرط  نآ  فرط و  نیا  مه  یناحورریغ  اههد  تعاس  نامه  رد  هدـش ، حورجم  نابایخ  رد  یناحور  کی  .دـشاب 
اهیـضعب .هدـمآ  نیئاپ  ای  هتفر  ـالاب  نویناـحور  ّتیبوبحم  بـالقنا  زا  دـعب  تفگ  یلک  روط  هب  دوشیمن  .تسین  ّتیبوبحم  دوبمک  لـیلد 

لزنت هدرخ  کی  يا  ههرب  کی  رد  هتفر ، ـالاب  یلیخ  يا  ههرب  کـی  رد  بـالقنا  زا  دـعب  هدـش ؛ مک  اهیـضعب  هدـش ، داـیز  ناـشتیبوبحم 
زیچ کـی  اـهنیا  .دراذـگیم  رثا  هلئـسم  نیا  يور  ینوگاـنوگ  لـماوع  .تسا  یناـمز  ياهرادـیدپ  زا  یـضعب  طیارـش و  هب  هتـسب  هدرک ؛

.تسا یلومعم 

رگا یسدق  ناسنا  کی  تسا  نکمم  هک  مراذگب ، هتفگن  نم  دیابن  ار  نیا  هّتبلا 
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تسا ظوفحم  ناسنا  یناکم  ّتنج  تلاح  نآ  دشاب -  ظوفحم  شتـسادق  ماقم  دتـسیاب ، رانک  دنکن و  تلاخد  يراک  چیه  رد  هچنانچ 
رد نویناحور  رگا  .دنکیم  ادـیپ  قفاوم  هّدـع  کی  دـنکیم ، ادـیپ  فلاخم  هّدـع  کی  هرخالاب  دـش ، ینادـیم  کی  دراو  هکنیا  دّرجمب  - 

دجـسم ناـمه  يوت  يا  هشوـگ  کـی  دـندرکیمن ، تلاـخد  هچ -  و  هچ ، و  اـه ، هتیمک  رد  بـالقنا ، لّوا  لـثم  نوگاـنوگ -  ياـهراک 
دنم هقالع  اهنیا  هب  يا  هّدـع  کی  ًانیقی  دـندرکیم ، عاضوا  زا  مه  يداقتنا  کی  دـندنابنجیم ، یـشیر  ًـالثم  مه  یتقو  کـی  دـندنامیم و 

فلاخم ار  يا  هّدع  کی  دـنکیم ، قفاوم  ناسنا  اب  ار  يا  هّدـع  کی  نم ! نازیزع  دـینادب  دـش ، نادـیم  دراو  ناسنا  یتقو  یلو  .دـندشیم 
يراک چـیه  رد  میتسیاب ، يرانک  کی  مینامب ، ناکم  ّتنج  ام  تسا  بوخ  دـنیوگیم  یـضعب  تسا : روج  ود  اه  هقیلـس  بخ ، .دـنکیم 

فیلکت هک  ار  يراک  موشیم ، نادـیم  دراو  نم  ار ؛ یناکم  ّتنج  نک  لو  اـقآ ، هن  دـیوگیم  مه  رگید  هقیلـس ي  کـی  .مینکن  تلاـخد 
لام نیا  بخ ، .دیایب  شـشوخ  ادخ  دیاب  دیآ ؛ یم  ناشدب  مه  هّدع  کی  دیآ ، یم  ناشـشوخ  هّدع  کی  مهدیم ؛ ماجنا  منادیم ، مدوخ 
یلک يوعد  چیه  اجنیا  . (1)« دشاب شتآ  بجوتسم  هک  هقرخ  اسب  يا   » .دنتـسین روج  کی  همه  .دننکیم  لمع  بوخ  هک  تسا  ییاهنآ 

سابل ره  رد  ای  سابل  نیا  رد  هک  دنتـسه  دارفا  یلیخ  ریخن ، تسا ؛ هاج  یلاع  ماقم و  یلاع  دراد ، ار  ساـبل  نیا  یـسک  ره  هک  مینکیمن 
.دنشاب هتشاد  یسّدقمان  نطاب  تسا  نکمم  یسّدقم ، كاپ و  ابیز و 
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یساسا نوناق  لوصا  یمالسا و  ماکحا  يارجا  عناوم  - 25

؟ تسیچ رد  یمالسا  يروهمج  سّدقم  ماظن  یساسا  نوناق  یّقرتم  لوصا  مالسا و  ینارون  ماکحا  ییارجا  عناوم  یلاعترضح  رظن  هب 

نیا زا  یـضعب  هب  دـیئوگیم ؛ تسار  هلب ، یلو  هدـشن ؛ لمع  ًاـقلطم  میئوگب  دوشیمن  هدـش ؛ لـمع  نیناوق  ماـکحا و  نیا  زا  یلیخ  هب  هّتبلا 
نیا زا  یـضعب  .دراد  ینوگانوگ  عناوم  هرخـالاب  .منک  هصـالخ  هلمج  کـی  رد  نم  هک  تسین  یکی  مه  شعناوم  .هدـشن  لـمع  نیناوق 
نیئآ رد  اهتّیریدـم و  رد  دـیدش  مکارتـم و  ياهفعـض  هب  دوشیم  طوـبرم  عـناوم  نیا  زا  یـضعب  اـهدرکلمع ، هب  دوـشیم  طوـبرم  عـناوم 
نیا هیلع  هک  یتاغیلبت  ای  هدیـسر ، ثرا  هب  هتـشذگ  زا  هک  يدعاسمان  ياه  هنیمز  هب  دنکیم  ادیپ  طابترا  عناوم  نیا  زا  یـضعب  ّتیریدم ،

.دراد دوجو  ینوگانوگ  عناوم  هرخالاب  .تسه  یمالسا  يروهمج  هیلع  ای  ماکحا 
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رکنم زا  یهن  رد  یکیزیف  دروخرب  زا  هدافتسا  - 26

رد رگید ، ترابع  هب  ار ؟ یتحلصم  مادقا  ای  دینادیم  حالص  ار  یبالقنا  مادقا  یگنهرف ، لئاسم  هنیمز ي  رد  دیئامرفب  ًافطل  اقآ ! ترضح 
حالـص دـننکیمن ، لمع  دوخ  هفیظو ي  هب  هدـمآ و  هاـتوک  نیلوؤسم  هک  يدراوم  رد  ار  یکیزیف  دروخرب  اـیآ  روجف ، قسف و  هنیمز ي 

؟ دینادیم

امـش .نتفگ  هب  دـیفّظوم  طـقف  امـش  رکنم ؛ اـب  یکیزیف  دروخرب  هب  دـیتسین  فّظوم  هجو  چـیه  هب  ًاعرـش  امـش  .هن  هک  تسا  نیا  باوج 
تـسا مولعم  دیوگب ، رفن  کی  هّتبلا  .دیئوگب  اهراب  دیئوگب ، دینک ، ناحتما  بخ ، .دوشیمن  دـیئوگب ، رگا  هک  دـینکیم  لایخ  دـیئوگیمن ؛
رتشیب شرثا  مه  مخا  زا  یهاـگ  یّتح  تسا ؛ رتشیب  بتارمب  تشم  زا  شرثا  نتفگ  دوخ  .دـنیوگب  دـینک  راداو  ار  نارگید  .دـنکیمن  رثا 

راـک دـشاب ، مزـال  یکیزیف  دروـخرب  رگا  رکنم  زا  یهن  رد  لاـح  ره  هب  .تسین  تـشم  لـثم  دراد ؛ هدـنزاس  رثا  مـخا  هـکنیا  اـب  تـسا ؛
نالا ام  هک  تسا ؛ يرگید  ثحب  نآ  دـنک ؛ رومأم  ار  یـسک  دـهدب ، هزاجا  تموکح  یتقو  کـی  رگم  مدرم ؛ راـک  هن  تسا ، تموکح 

.دشاب هتشاد  دوجو  اهزیچ  روجنیا  هک  مینادیمن  تحلصم  مینکیمن و  رومأم  ار  یسک  ًاعقاو  ام  .میرادن  یعضو  نینچ 
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وجشناد نایناحور  سابل  هلئسم ي  - 27

؟ دوشیم هچ  یمالسا  مولع  هزوح ي  نایوجشناد  یناحور  سابل  هلئسم ي 

.درادن یلاکـشا  دیایب ؛ یگبلط  سابل  اب  بخ ، دوشیم ؟ هچ  شـسابل  دشاب ، وجـشناد  رگا  هبلط  ًالثم  ینعی  .تسیچ  روظنم  مدـیمهفن  نم 
.مداد ار  باوج  دشاب ، نیمه  دوصقم  هچنانچ  رگا  لاح  ره  هب  .دنکیمن  یقرف  هک  سابل 
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یکشزپ روما  رد  یعرش  نیناوق  تیاعر  حرط  هرابرد ي  يربهر  مّظعم  ماقم  رظن  - 28

؟ تسیچ عرش  نیناوق  اب  یکشزپ  روما  قابطنا  حرط  هرابرد ي  امش  رظن 

يا هّدع  کی  .تسه  یحرط  نینچ  کی  مدیمهف  اه  همانزور  لاجنج  زا  متشادن ؛ ربخ  مه  شدوجو  زا  مدیدن و  ًالصا  ار  حرط  نیا  نم 
رظنراهظا نم  تارّرقم ، نیناوق و  هرابرد ي  ًالصا  .تسا  يروج  هچ  تسیچ و  حرط  نیا  منادیمن  نم  .دنقفاوم  يا  هّدع  کی  دنفلاخم ،

، دش ینوناق  رگا  هّتبلا  .دنک  یط  ار  ارجم  نآ  یعیبط  روط  هب  شدوخ  دیاب  دراد ، ییارجم  کی  نوچ  منکیمن ؛ رظنراهظا  ًادمع  منکیمن ؛
میهاوـخیم اـم  هک  تسا  نیا  راـک  نیا  ياـنعم  رگا  لاـح  ره  هب  .دـننک  تعاـطا  دـنراد  هفیظو  مه  همه  منکیم و  تعاـطا  نوناـق  زا  نم 

ار تالاکـشا  نآ  دراد ، یتالاکـشا  رگا  هّتبلا  .مزـال  هکلب  بوخ ، تسا  يزیچ  نیا  مینک ، تیاـعر  اههاگـشناد  رد  ار  یمالـسا  نیزاوم 
.مینک فرطرب  دیاب 
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یگنهرف دیلوت  ورین و  بذج  یمالسا  يوگلا  هئارا ي  مدع  تّلع  - 29

.دنام میهاوخ  هللاءاش  نا  مینامب و  ناقشاع  يادهش  هللا و  حور  ترضح  اب  نامدهع  رس  رب  هک  میا  هتسب  نامیپ  ام  ًالّوا 

.نونمم

نایوجشناد دصرد  لهچ  لقاّدح  یلاعترضح  هدومرف ي  هب  هک  تسا  ییاهلّکشت  زا  یلاخ  هاگـشناد  زورما  هک  تسا  نیا  ام  لاؤس  ًایناث 
؟ دننکیمن هئارا  اهنآ  رد  یگنهرف  تادیلوت  هئارا ي  نینچمه  ورین و  بذج  ساسا  رب  ییوگلا  ماظن  نیرّکفتم  ارچ  .دننک  بذج  ار 

، دننک بذج  دیاب  ار  دصرد  لهچ  میوگیم  نم  هکنیا  .دهاوخیمن  وگلا  دریگب ؛ وگلا  نوریب  زا  دیابن  ییوجـشناد  ياهلّکـشت  نم  رظن  هب 
بذج ار  اهوجـشناد  دصرد  لهچ  لقاّدح  دنناوتب  ات  دننک  راک  بوخ  دیاب  اهنیا  دنتـسه ، نالا  هک  ییوجـشناد  ياهتیعمج  نیمه  ینعی 
رتشیب هکلب  نایوجـشناد ، دصرد  لهچ  ًاعقاو  دنتـشادن ، يراک  مک  رگا  ّالاَو  دنراد ؛ يراک  مک  اهنآ  هک  تسا  نیا  ما  هدیقع  نم  .دـننک 

اّما .دریگن  ماجنا  راک  نیا  هک  دوشیم  بجوم  روصق ، یهاگ  یگقیلـس ، جک  یهاگ  يراک ، مک  بخ ، .دندرکیم  بذـج  ار  اهوجـشناد 
.دننک ادیپ  یتسیاب  اهوجشناد  هاگشناد ، دوخ  ار  وگلا  نیا  بخ  دشاب ، هتشاد  دوجو  ییوگلا  هچ  الاح  هکنیا 
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راکفا دارفا و  ندوب  یبسن  ای  قلطم  هرابرد ي  يربهر  مّظعم  ماقم  رظن  - 30

قح تارظن  يدرف  ای  رّکفت  ره  رد  ای  تسناد ، قلطم  لطاب  ار  يا  هشیدنا  ای  یسک  قلطم و  قح  ار  یسک  ناوتیم  ام  یمالسا  ماظن  رد  ایآ 
؟ دراد دوجو  شیب  مک و  لطاب  و 

لطاب مه  یـسک  هچ  تسا ، قلطم  قح  یـسک  هچ  ـالاح  میوگب  مهاوخب  نم  هکنیا  هن  .تسین  یبوخ  فرح  يرگن  یبسن  هلئـسم ي  نیا 
یلطاـب رکف  کـی  یطلغ ، فرح  کـی  شتارّکفت  هعومجم ي  رد  هک  تسین  یناـسنا  چـیه  هک  دـنادیم  مدآ  یعیبط  روط  هب  هن ، قلطم ؛

تسه شتاملک  رد  ییاهزیچ  دبال  دنکیم ، لابند  ار  یلطاب  هدیا ي  ای  یطلغ  رّوصت  کی  ًاضرف  هک  مه  یسک  نآ  .هتسنادان  ولو  دشابن ؛
يانبم کی  تروص  هب  ار  نیا  ام  هکنیا  اّما  .ًاـفداصت  ولو  دـیوگیم ، تسار  راـب  کـی  مه  ییوگغورد  ره  هرخـالاب  .تسا  قح  اـهنآ  هک 

قح ریخن ، .تسا  طلغ  نیا  هن ، درادـن ، دوجو  یقلطم  لطاب  درادـن و  دوجو  یقلطم  قح  ًالـصا  میئوگب  میرواـیب ، رد  یفـسلف  يرکف و 
زورما اراگدرورپ ! هک  درک  ضرع  ملاع  راـگدرورپ  هب  ردـب  گـنج  رد  مرکا  ربمغیپ  .دراد  دوجو  مه  قلطم  لـطاب  دراد ، دوجو  قلطم 

هعومجم ي رد  .قلطم  لطاب  شلباقم  ههبج ي  دوب ، قلطم  قح  ربمغیپ  دوب ؛ روج  نیمه  .هداتـسیا  لطاب  همه ي  لـباقم  رد  قح  همه ي 
هب تب  لباقم  رد  دننکیم ، كاخ  ریز  ار  ناشاهرتخد  دنرادن ، قالخا  دنرادن ، داوس  هک  شیرق  راّفک 
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لطاب هعومجم ، نیا  .مینیبب  دـیئامرفب  تساجک ؟ ناشّقح  دـننکیم ، یـشکمدآ  همه  نآ  دـننکیم ، ملظ  رگیدـمه  هب  دـنتفا ، یم  هدـجس 
هک تسا -  فرح  کـی  لـطاب ، قح و  رد  ییارگ  یبسن  هیرظن ي  نیارباـنب  .تسا  قلطم  قح  مه  ربمغیپ  هکنیااـمک  رگید ؛ تسا  قلطم 

رگید فرح  کی  دراد ، دوجو  اهام  نیب  قلطم  لطاب  ای  قلطم  قح  ایآ  یجراخ  ّتیعقاو  رد  هکنیا  اـّما  مرادـن -  لوبق  ار  هیرظن  نیا  نم 
هرخالاب قح ، رادـفرط  هعومجم ي  ره  اـی  تسا ، قح  رادـفرط  هک  یمدآ  ره  هک  دـشاب  نیا  ما  هدـیقع  مه  نم  تسا  نکمم  هلب ، .تسا 

.تسا تسرد  مه  شسکع  دشاب ؛ هتشاد  دوجو  وا  رد  ییاطخ  یلطاب ، یطلغ ، هبئاش ي  کی 

.منادیم نایوجشناد  زا  يرایسب  دوخ و  نهذ  یساسا  تالاؤس  زا  یکی  ار  لاؤس  نیا  نم  ًانمض 

مه زاب  دنتشون ، ار  لاؤس  نیا  هک  يزیزع  رهاوخ  ای  ردارب  نیا  هچنانچ  رگا  .مهدب  باوج  ار  لاؤس  نیا  مشاب  هتسناوت  نم  هک  مراودیما 
ای مهدب  باوج  اهنیا  هب  مدوخ  ای  مدرک ، تصرف  ًادعب  هللاءاش  نا  نم  رگا  .دـنهدب  دنـسیونب و  دـنام ، یقاب  لاؤس  ناشیارب  هنیمز  نیا  رد 

.داد میهاوخ  حیضوت  رتشیب  زاب  تروص  نآ  رد  دنهدب ، باوج  مراذگب  ار  يا  هعومجم  کی 
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يربهر ناگربخ  سلجم  تاباختنا  - 31

.دیئامرفب ناگربخ  تاباختنا  رد  فلتخم  ياهیریگعضوم  درومرد  امش  رظن 

! مینک تسرد  دیاب  مه  ار  یئالما  یئاشنا و  تاهابتشا  ام  دیئامرفب ؛» ًالثم  ار  دوخ  رظن  « ؛ تسا طلغ  يروج  نیا  ترابع  تسیچ .»  » دبال

فالخرب ناگربخ  .تسه  مه  مهم  هّتبلا  تسا ؛ یتاباختنا  کی  ناـگربخ  تاـباختنا  هرخـالاب  .تسیچ  امـش  روظنم  منادـیمن  ًاـقیقد  نم 
: تسا مهم  رایـسب  هظحل ، نآ  نکیل  هظحل ؛ کی  يارب  دننیـشن  یم  رظتنم  دـنرادن ؛ دـقن  راـک  سلجم ، يروهمج و  تساـیر  تاـباختنا 

شش ای  رگید  هام  کی  ای  رگید  زور  هد  ات  هک  متفرگن  لاعتم  يادخ  زا  يا  هتفس  يدنـس و  یکچ و  چیه  هدنب  .ربهر  باختنا  هظحل ي 
نکمم ًالماک  نیا  مشابن ؛ رگید  تعاس  کی  تسا  نکمم  مرادن ؛ ینیمـضت  چـیه  نم  دوب ؛ مهاوخ  هدـنز  رگید  لاس  کی  ای  رگید  هام 

ار رفن  کی  نیمز ، داتفا  صخش  نیا  هکنیا  دّرجمب  هک  دنـشاب  هتـشاد  دوجو  یناگربخ  دیاب  سپ  .منک  فراعت  مهاوخب  هکنیا  هن  تسا ،
هک دـندرک -  اهنآ  هک  یباختنا  عون  زا  رظن  عطق  اب  الاح  تفرگ و  ماجنا  تعرـسب  راک  نیا  ماما  تلحر  زا  دـعب  هکنیاامک  دـننک ؛ هماقا 

راک رایسب  لمع ، تعرس  راک و  نیا  سفن  منادیم -  ریقح  ار  مدوخ  نم 
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باختنا یتسرد  یباسح و  نیما و  ياهمدآ  دـیاب  تسا ؛ مهم  رایـسب  تهج  نیا  زا  ناگربخ  تاـباختنا  اذـل  دوب ؛ ییاـشگ  هرگ  دـیفم و 
هّتبلا .دننکیم  ثحب  دننیـشن و  یم  مه  رود  هک  تسا  يا  هسلج  کی  دـنراد ؛ هسلج  کی  لاس  ره  نایاقآ  هّتبلا  .دننیـشنب  رظتنم  دـنوش و 
ادـیپ زاین  یـساسا  باختنا  نآ  هب  درذـگب ، يدامتم  ياـهلاس  تسا  نکمم  .تسا  دـیفم  ًارهاـظ  تسا ، مزـال  ناـشیارب  هسلج  کـی  نیا 

یعالّطا نم  تسه ، يرگید  يریگعـضوم  رگا  لاح  ره  هب  .دـنکیم  ادـیپ  ّتیمها  یلیخ  دوشیم ، ادـیپ  زاین  هک  هظحل  کـی  اـّما  دـننکن ؛
.مرادن

* * *

همانرب میناوتیم  ام  بوخ  یلیخ  تسا !؟ مین  کی و  تعاس  نارهت  هاگـشناد  ناذا  تعاس ؛ مین  منکیم ؟ تبحـص  مراد  نم  تسا  ردق  هچ 
زامن دعب ،[  [ رهظ ات  میهدب  همادا  ار  تالاؤس  هب  خـساپ  میناوتیم  .مینکب  مناوتیم  ار  راک  ود  زا  یکی  ینعی  هک  مینک  میظنت  يروج  نیا  ار 

نیا مینک و  عورش  الاح  نیمه  زا  ار  تعاس  مین  نآ  مه  میناوتیم  .منکب  تبحـص  امـش  يارب  یتعاس  مین  کی  نم  زامن  زا  دعب  .میناوخب 
هجوت .مدلب  ار  شهار  نم  ربص ! .تفگ  هچ  یسک  هچ  هک  مدیمهفن  هرخالاب  نم  نوچ  .بخ  یلیخ  دعب ؛ میراذگب  ار  تالاؤس  هب  خساپ 

نآ ار  تعاس  مین  منکب ، مهاوخیم  هک  ار  تبحـص  نآ  زامن  زا  دعب  مهدب ، تالاؤس  هب  خساپ  نالا  نم  هک  دندقتعم  هک  یناسک  دـینک !
.نونمم .دننک  دنلب  ار  ناشتسد  مینک ، تبحص  تقو 

ام مینکیمن ! راتفر  یـشنیزگ  اهیئاکیرمآ  لثم  ام  .مدرکن  راتفر  یـشنیزگ  نم  .منادـیمن  نم  دـندرواین ؟ ار  اهرهاوخ  ياهذـغاک  هلب ؟ ... 
.مینکیم حرطم  رانک  کی  زا  روط  نیمه 
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يربهر مّظعم  ماقم  هب  لئاسم  لاقتنا  هار  - 32

هطساو اب  ای  هطساوالب  هک  نایاقآ  زا  یضعب  .دش  دهاوخ  ماوع  یهارمگ  ثعاب  صاوخ  یهارمگ  دیدومرف ، یلاعترضح  هک  روط  نامه 
؟ درک سکعنم  یلاعبانج  هب  ار  نیا  ناوتیم  هنوگچ  دنوشیم ، ییاهفالخ  راچد  یلاعترضح  ّتیریدم  هزوح ي  رد 

تقو کی  رگا  .تسا  رتناسآ  روشک  رد  یلوؤسم  ره  هب  بلطم  ندرک  سکعنم  زا  نم ، هب  بلطم  ندرک  سکعنم  نالا  دـینادب ؛ ار  نیا 
دایز ياهروضح  مراد ، یناوارف  ياهرادید  نم  ّالاَو  تسا ؛ شدوخ  ریـصقت  دنکن ، دنک و  سکعنم  نم  هب  يزیچ  کی  دـهاوخب  یـسک 

؛ دننکیم تاقالم  نم  اب  فلتخم ، ياهرشق  زا  فلتخم ، ياهاج  زا  يدایز  هّدع ي  یلبق -  رارق  اب  هّتبلا  هبنشود -  ياهزور  .مراد  یمدرم 
همان نتفرگ  صوصخم  تسه ، ام  رتفد  رد  يزکارم  هوالعب  .مراد  رادید  یلیخ  نم  اذل  دنیآ ؛ یم  نارگید  دنیآ ، یم  اهوجشناد  یهاگ 

دـنریگیم و مدرم  زا  منادـیمن -  ار  شرامآ  تسرد  نم  نالا  همان -  اهدـص  یهاـگ  زور  ره  اـم  یمدرم  تاـطابترا  رتفد  .یمدرم  ياـه 
اجنآ ات  مه  نم  دنروآ ؛ یم  نم  يارب  نتلوب -  اهامش  لوق  هب  ای  هوزج -  کی  تروص  هب  زور  ره  ار  شیاه  هصالخ  دننکیم و  هصالخ 

.درک سکعنم  ار  بلاطم  دوشیم  نیاربانب  .منکیم  هاگن  منک ، تقو  هک 
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تاعیاش ندرک  یثنخ  هار  - 33

؟ دربب نیب  زا  دیاب  یسک  هچ  تسا ، هدرک  ادیپ  شرتسگ  هعماج  رد  هک  ار  ینکارپ  هعیاش  ّوج 

؛ تسه هشیمه  هعماج  رد  هعیاش  هرخالاب  هن ؛ ای  دـشاب  نکمم  دـشاب ، یلمع  ًالـصا  هعیاـش  ندرب  نیب  زا  منادـیمن  نم  قلطم  روط  هب  هّتبلا 
اه هناسر  زا  حیحـص  ِرابخا  مه  یفرط  زا  و  دـننک ، دروخرب  هنادنمـشوه  دنتـسه ، هعیاـش  فدـه  هک  یمدرم  رگا  فرط  کـی  زا  نکیل 

.دوریم نیب  زا  شا  هنیمز  دوخ  يدوخ  هب  هعیاش  منکیم  نامگ  نم  دوش ، شخپ 
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ناشیا يروهمج  تسایر  نارود  نایاپ  رد  یناجنسفر  یمشاه  ياقآ  زا  لیلجت  لیلد  - 34

؟ دوب هچ  تسین ،» یمشاه  لثم  نم  يارب  سک  چیه   » دیتفگ هکنیا  زا  امش  روظنم  دادرخ ، مّود  تاباختنا  زور  رد 

لهچ و ِتقافر  .دراد  تقافر  يراکمه و  نم  اب  تسا -  لاس  کی  لهچ و  ینعی  لاس 1336 - ، زا  یمشاه  ياقآ  هک  تسا  نیا  شتّلع 
یمتاخ ياقآ  متفگ ، ار  نیا  نم  هک  يزور  نآ  .دراد  دوجو  یبلاج  هتکن ي  کی  ًافداصت  ـالاح  امـش ! رمع  ربارب  ود  ینعی  هلاـس ؛ کـی 

کچوک ناشیا  تقو  نآ  هّتبلا  لاس 37 . زا  دراد ؛ هقباس  نم  اب  رادقم  نیمه  ًاقافّتا  مه  یمتاخ  ياقآ  تسا ؛ بیجع  .دوب  هدشن  باختنا 
دهـشم دوب -  یگرزب  زیزع و  درم  مه  رایـسب  هک   - یمتاخ هللااهیآ  موحرم  ناشیا ، ردـپ  .مق  میایب  متـساوخیم  نم  لاس 1337  .دندوب 

مدوبن رتگرزب  اهنآ  زا  یلیخ  ًاّنس  مه  نم  هّتبلا  .دندوب  هلاس  هدزناش  هدزناپ  ناشناردارب  ناشیا و  .میدش  انـشآ  اجنآ  ناشیا  اب  ام  و  دندوب ،
هقباس ي مه  ناشیا  اب  نیاربانب  .تسا  صّخـشم  ًالماک  لاس  شـش  جنپ  نینـس ، نآ  رد  بخ  نکیل  مدوب -  رتگرزب  یلاس  شـش  جـنپ  - 

رایـسب نیبام  یف  طباور  دنتـسه و  کیدزن  ام  هب  ًالماک  ناـمروهمج  سیئر  نـالا  .تسا  یبوخ  عضو  نـالا  لاـح  ره  هب  .میراد  يداـیز 
.هللادمحلا تسا ؛ یمیمص  بوخ و 
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اههاگشناد رد  ناگدنمزر  هیمهس ي  هرابرد ي  يربهر  مّظعم  ماقم  هاگدید  - 35

و تسیچ ؟ رتالاب  عطاقم  هاگـشناد و  هب  نارگراثیا  نایجیـسب و  ناگدنمزر ، دورو  يارب  ّتیولوا  نداد  رارق  هرابرد ي  یلاعترـضح  رظن 
؟ دوش لامعا  مه  زونه  بالقنا  صلخم  ياهورین  يارب  ّتیولوا  نیا  دیاب  ایآ 

هب ًاعقاو  هک  یناسک  . (1) ءاوس هلزنمب  كدنع  یـسملا ء  نسحملا و  ّننوکیال  و  دومرف : نینمؤملاریما  .درادن  یلاکـشا  چیه  نم  رظن  هب 
دراد یلاکـشا  هچ  میدیباوخ ، میتفرگ  اهام  دندیگنج ، اهزرم  بل  دنتفر  دندرک ، تمدخ  روشک  نیا  هب  دـندرک ، تمدـخ  بالقنا  نیا 

ظاحل زا  یتسیاب  دـهدب ؛ رارق  عاعـشلا  تحت  ار  یملع  ياهرایعم  دـیابن  هجو  چـیه  هب  ّتیولوا  نیا  هّتبلا  میهدـب ؟ اهنیا  هب  یتیولوا  کی 
یشرازگ کی  نم  يارب  شیپ  لاس  هس  ود  .هدوب  مه  روج  نیمه  هناتخبشوخ  .هاگشناد  هب  دیآ  یمن  داوسیب  یسک  .دنروایب  هبتر  یملع 

الاب یلیخ  ياه  هبتر  رد  یملع ، هبتر ي  ظاحل  زا  هاگـشناد ، رد  دندمآ  اه  هیمهـس  نیمه  اب  هک  ییاه  هچب  نیا  زا  یـضعب  هک  دندروآ ،
زا ینادردـق  نیا ، تسین -  يدـب  زیچ  تسا -  یبوـخ  زیچ  ّتیوـلوا  نیا  نم  رظن  هب  لاـح  ره  هب  .دـشاب  روـج  نیمه  مه  دـیاب  .دنتـسه 

.تسا يراکادف 
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نایوجشناد یسایس  تّیلاّعف  تهج و  هدنیآ ي  - 36

؟ تسیچ اهتیلاّعف  نیا  يوس  تمس و  نینچمه  نایوجشناد و  یسایس  ياهتیلاّعف  هدنیآ ي  هرابرد ي  یلاعبانج  رظن 

يدنت ریبعت  کی  دـنوشب ؛ یـسایس  یتسیاب  اهوجـشناد  هک  متفگ  نیا  زا  لبق  لاس  راهچ  هس  نم  .متفگ  هنیمز  نیا  رد  ار  مفرح  ًالبق  نم 
متفگ ییوجـشناد  عامتجا  کی  رد  اهتقو  نامه  ای  شدعب  لاس  کی  .دـندرک  رود  تسایـس  زا  ار  هاگـشناد  هک  یناسک  هیلع  مدرک  مه 

، نیلوؤسم هیلع  تلود ، هیلع  دـیاب  یـسایس  ّتیلاّعف  ًامتح  هک  تسین  نیا  شیانعم  یـسایس ، ّتیلاّعف  میوگیم  هک  نم  دـینکن ؛ هابتـشا  هک 
نیا .يراک  یسایس  ینعی  یسایس ، ّتیلاّعف  دننکیم  رکف  دننکیم ؛ ریبعت  يروجنیا  ار  یسایس  ّتیلاّعف  اههاوخدب  یـضعب  .دشاب  ماظن  هیلع 

اب نتفگ و  دـب  اب  طقف  هاگـشناد  رد  یـسایس  ّتیلاّعف  دـنک  رّوصت  مدآ  هک  تسا  ّبلقت  عون  کی  نیا  .تسا  يراـک  یـسایس  عون  کـی 
.تسا وجشناد  رد  لیلحت  تردق  ندش  ادیپ  يارب  یـسایس  ّتیلاّعف  هن ، دوشیم ؛ لصاح  نآ  نیا و  هب  ندرک  تناها  اب  ندرک و  یـشاّحف 

یلیخ شلّمحت  هک  تسا  یگرزب  درد  وجـشناد  ندروخ  بیرف  و  دروخیم ؛ بیرف  دشاب ، هتـشادن  یـسایس  لیلحت  تردق  رگا  وجـشناد 
، دنسیونب دنناوخب ، ار  تسایـس  دیاب  دننک ؛ یـسایس  ّتیلاّعف  دیاب  دننک ، ادیپ  لیلحت  تردق  دنهاوخب  اهوجـشناد  هرخالاب  .تسا  تخس 

.تسا نیمه  مه  زونه  نم  هدیقع ي  .دننکیمن  ادیپ  ییاناوت  دوشن ، راک  نیا  ات  .دننک  هثحابم  دننک ، هرکاذم  دنیوگب ،
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يربهر مّظعم  ماقم  هاگن  زا  یمالسا  هاگشناد  ياهیگژیو  - 37

.دیئامرف حیرشت  رتشیب  تسا ، یلاعترضح  رظن  ّدم  هک  ار  یمالسا  هاگشناد  ياهیگژیو  ًافطل 

، هصـالخ روط  هب  نم  .تفگ  دوشب  هملک  ود  رد  ـالاح  هک  تسین  مه  روـجنیا  و  ما ؛ هدرک  ینارنخـس  اـت  دـنچ  هنیمز  نیا  رد  نم  بخ ،
نآ زا  هک  ینان  هدرگ ي  يارب  ار  ملع  مدآ  تسا ؛ یقیقح  شزرا  کی  ملع  نآ ، رد  هک  منادـیم  یهاگـشناد  نآ  ار  یمالـسا  هاگـشناد 

طیارـش اب  زاجح ، زا  ینعی  (1) ؛ نیّـصلاب ولو  ملعلا  اوبلطا  دنیامرفیم : مرکا  یبن  دینیبب  .دـنکیمن  لیـصحت  دروآ ، تسد  هب  دوشیم  قیرط 
زور نآ  هام ، رد  دمآرد  ردقچ  لوپ ، ردقچ  يارب  بخ ، .دـیورب  دـیروایب ، تسد  هب  ملع  هک  دـیورب  نیچ  هب  تسا  مزال  رگا  زور ، نآ 

يداـم دـمآرد  لـباقم  رد  یـشالت  نینچ  دراد  ناـکما  رگم  نیچ ؟ دورب  دوشب ، یتشک  راوس  اـی  دوشب  رتش  راوس  رفن  کـی  دوب  نکمم 
شزرا دیرادب ، تسود  ار  ملع  اهامش  دیاب  .دشاب  دیاب  یمالسا  هاگـشناد  رد  نیا  تسا ؛ شزرا  ملع  هک  تسا  نیا  شیانعم  نیا  دشاب ؟

دیاب ار  یقالخا  ياهناینب  نم ! نازیزع  .دیزادرپب  مه  سفن  بیذهت  هب  ًانمـض  .دینک  لابند  صلاخ  ّتین  اب  ادـخ و  يارب  ار  نآ  دـینادب و 
ملاع .دینک  تیوقت  ناتدوخ  رد 
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، دشاب راوتسا  یقالخا  ياهناینب  وا  رد  هکنیا  طرـش  هب  اّما  تسا ؛ یگرزب  تورث  یلیخ  روشک  کی  يارب  هغبان  رگـشهوژپ و  قّقحم و  و 
هچب ردقچ  ام  ياههاگـشناد  نیمه  رد  هتـشذگ  میژر  نامز  دینادیم  امـش  .دروخیمن  درد  هب  ملع  نآ  ّالاَو  دشاب ؛ هدنز  یقالخا  نادجو 

هک یجراخ  تلود  نالف  رکون  دندش  جراخ ، دنتفر  دنتشاذگ  مه  دعب  دنتـشاد ، مه  یبوخ  ياهدادعتـسا  دنداد ، ماجنا  تالیـصحت  اه 
رخآ ات  و  اهنآ ، رکون  دـندش  دـنتفر  دـندناوخ ، سرد  ّتلم  نیا  هاگـشناد  رد  دـندروخ ، ار  ّتلم  نیا  ناـن  درکیم !؟ راـک  ناـشتّلم  هیلع 

یمالسا هاگـشناد  هرابرد ي  هملک  ود  میهاوخب  رگا  نیاربانب  .تسا  رادیب  ِیقالخا  نادجو  نتـشادن  نیا ، بخ ، دندنام ! اجنآ  ناشرمع 
.دشکیم لوط  تعاس  کی  میئوگب ، لیصفت  هب  میهاوخب  ّالاَو  دوشیم ؛ نیا  میئوگب ،
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جح هب  دیتاسا  فّرشت  و  هقف ، رد  فلتخم  ياه  هتشر  دیتاسا  زا  هدافتسا  موزل  - 38

نم .دروآ  دوجو  هب  یبالقنا  بناجنیا  رد  ادخ  هناخ ي  ترایز  میدش و  فّرشم  هّکم  هب  یبارتوبا  ياقآ  بانج  تمدخ  رد  ناضمر 76 
رد يدیدج  هاگدید  دناوتیم  رما  نیا  دوش ، هدافتسا  یهقف  لئاسم  رد  زین  یسدنهم  ینف -  هیاپ و  مولع  ناداتـسا  زا  رگا  هک  مراد  هدیقع 
جح يارب  همّرکم  هّکم ي  هب  ندـش  فّرـشم  تهج  يدایز  قایتشا  دـیتاسا  ًانمـض  .دـنک  داجیا  یـسانشادخ  ثحب  هژیوب  یهقف ، لئاسم 
مه ار  شهار  هّکم ، دیتفر  دیئوگیم  هک  امـش  الاح  بخ ، .دنوش  دنم  هرهب  ضیف  نیا  زا  دنناوتب  اهنیا  هک  دوش  هداد  یبیترت  دنراد ؛ عّتمت 

ناشیا شاک  تسا ! یبارتوبا  ياقآ  تسد  راک  نیا  دیلک  دوشیم  مولعم  دیراد !؟ راک  هچ  نم  هب  رگید  یبارتوبا -  ياقآ  دـیدرک -  ادـیپ 
میتفر و هک  رخآ  ات  لّوا  زا  .زور  هد  مه  نآ  مدـش ؛ فّرـشم  هّکم  راب  کـی  مرمع  همه ي  رد  نم  هّکم ! دـنربب  مه  ار  هدـنب  دنتـسناوتیم 

.دیدرب ضیف  رتشیب  ام  زا  ًامتح  دیدنام و  رتشیب  ای  هام  کی  هللادمحلا  دیتفر ، هک  امش  الاح  .هدوب  زور  هد  میتشگرب ،

 - تسین یهقف  ثحب  تسا ؛ یمالک  ثحب  یـسانشادخ ، ثحب  هّتبلا  یهقف -  ياهثحب  رد  نوگانوگ  ياهـشناد  زا  دیتاسا و  زا  هدافتـسا 
تاعوضوم نتخانش  يارب  اهصّصخت  زا  هدافتسا  شیانعم  تسا و  بوخ  یلیخ  تسا و  یتسرد  فرح 
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يور رب  هک  یّلک  تسا  یمکح  یهقف  مکح  .تسا  تاـعوضوم  هب  تفرعم  فعـض  یـساسا ، ياـهدوبمک  زا  یکی  اـم ، هقف  رد  .تـسا 
هابتـشا نآ  قیبطت  رد  مکح و  تخانـش  رد  دسانـشن ، ار  عوضوم  هیقف  رگا  .عوضوم  کـی  هب  دـنکیم  ادـیپ  ّقلعت  دوشیم ؛ راوس  عوضوم 

رد دنسانشیمن ؛ ار  کناب  دنسانشیمن ، ار  یکناب  رابتعا  دنـسانشیمن ، ار  لوپ  اهیـضعب  یلام ، لئاسم  هنیمز ي  رد  هکنیاامک  درک ؛ دهاوخ 
ناوارف ياـهلاثم  تسا ، لاـثم  کـی  نیا  .دـنهدب  اوـتف  يرگید  روـج  تسا  نکمم  دـنمهفیمن و  تسرد  ار  ینآرق  ياـبر  مـکح  هجیتـن 

مق هزوح ي  اب  طابترا  شهار  هّتبلا  .منکیم  لابقتـسا  راـک  نیا  زا  نم  تسا ؛ بوخ  یلیخ  یـسانش  عوضوم  نیارباـنب  .دراد  مه  يرگید 
هزوح اب  دنتسه ، دنم  هقالع  راک  نیا  هب  هک  ار  ناردارب  نیا  دنـشکب و  مه  ار  تمحز  نیا  یبارتوبا  ياقآ  بانج  هک  تسا  بوخ  .تسا 

.دننک انشآ  مق  ّتیریدم  مق و  ي 
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نایوجشناد هاگشناد و  يارب  یگنهرف   -  یسایس ياهتیولوا  - 39

رد یبالقنا  ناملـسم  نایوجـشناد  ياهتکرح  حیحـص  ياهراکهار  اههاگـشناد و  رد  ار  یگنهرف  یـسایس -  ياـهتیولوا  هدومرف  فطل 
.دیئامرف نایب  ار  اهنآ  هب  ندیسر 

دیاب ار  اهـشور  دـنک ؛ صّخـشم  دـیابن  ار  تاعوضوم  زورما  یـسایس ، ياهتیولوا  نم  رظن  هب  .متفگ  ار  یـسایس  ياهتیولوا  منکیم  رکف 
ياهثحب اهتنم  دننک ؛ ثحب  تسا ، بوخ  نایوجـشناد  یـسایس  ياهثحب  نم  رظن  هب  .دنکیمن  یتوافت  یلیخ  تاعوضوم  دنک ؛ صّخـشم 

ار زیچ  همه  هک  یتاماقم  ای  دارفا  ای  اهتیـصخش  زا  یـضعب  هب  مینکیم  ضارتعا  ًالثم  اـم  .یـشیامرف  ياـهثحب  هن  رگـشواک ، رگوجتـسج ،
کی گرزب ، ای  کچوک  عامتجا  کی  رد  ییامهدرگ ، کی  رد  ًالثم  وجـشناد  نالف  مینیب  یم  ناـهگان  دـعب  دـننکیم ؛ ناـیب  یـشیامرف 
لباق فاطعنا ، لباق  ششک ، لباق  زاب ، دیاب  ییوجـشناد  ثحب  .تسا  دب  اج  همه  تسا ، دب  رگا  شیامرف  بخ ، دنکیم ! رداص  شیامرف 

هک دشاب  نیمه  دیاب  ییوجشناد  ِیسایس  ياهثحب  فده  .دورب  الاب  وجشناد  یسایس  لیلحت  تردق  هجیتن ، رد  ات  دشاب  ندش  دایز  مک و 
ثحب نیا  دراو  رگا  الاح  هک  تسا ؛ روج  نیمه  مه  یگنهرف  ياهتیولوا  دروم  رد  .دنک  ادـیپ  یـسایس  لیلحت  تردـق  دـناوتب  وجـشناد 

.تسا ینالوط  ياهثحب  اهنیا  دشکیم ؛ لوط  یلیخ  میوش ،
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یلصا لئاسم  زا  تلفغ  ییوجشناد و  یسایس ، یگنهرف ، ياهداهن  ياهتیلاّعف  ندش  یثنخ  - 40

دـننکیم و یثنخ  ار  رگیدـکی  ياهراک  ًاـمومع  هک  یگنهرف  ياـهداهن  نینچمه  اههاگـشناد و  یمالـسا  ياهلّکـشت  هطبار ي  دروم  رد 
هب هک  دوشیم  نیا  فرص  دراوم  يرایسب  رد  دنهدب و  ار  رگیدکی  یـسایس  ياهخـساپ  هک  دوشیم  نیا  فرـص  نازیزع  نیا  تقو  بلاغ 

نیرتگرزب زا  هللا  یلا  ًْهبرق  هار  نیا  رد  یهاگ  و  هعماج ، یلـصا  ياهدرد  هعماـج و  یگنهرف  یلـصا  عوضوم  هب  هن  دـنزادرپب ، رگیدـکی 
.دیئامرفب ار  یتاحیضوت  دینادیم ، مزال  رگا  .دننکیمن  غیرد  زین  یصاعم 

، دندرک رکذ  نامردارب  نیا  هک  ییاهزیچ  نیا  .دراد  شدوخ  اب  مه  ار  شدوخ  ياهخساپ  شدوخ  هلئـسم ، نیا  حرط  منکیم  رکف  بخ ،
دیابن دننک ، یثنخ  ار  مه  ياهراک  دیابن  دنتفیب ، رد  مه  اب  دیابن  ناملـسم  ياه  هچب  .تسا  دب  شا  همه  تسا ، درد  شا  همه  نم  رظن  هب 

.دننک دروخرب  مه  اب  یقالخادب  اب  دیابن  دننک ، یشک  ماقتنا  دیابن  دنرپب ، مه  هب 
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یعامتجا یّلم و  تکراشم  هنیمز ي  رد  نایوجشناد  شقن  یبایزرا  - 41

اب ناوـتیم  هداـس  یلیخ  درادـن و  یملع  ياـنبم  اـم  هعماـج ي  رد  يداـصتقا  یعاـمتجا و  یگنهرف ، ياـهراک  زا  یـضعب  دـسریم  رظن  هب 
رد ار  نایوجشناد  تکراشم  ًالوصا  .درک  فرطرب  ار  ریذبت  فارـسا و  ًانایحا  تالکـشم و  روما ، زا  یـضعب  رد  نایوجـشناد  تکراشم 

؟ دینکیم یبایزرا  هنوگچ  یعامتجا  یّلم و  تکراشم  اب  طابترا 

یسایس یعامتجا و  يایاضق  رد  دنطاشناب ؛ لاّعف و  هدنز و  ياهرشق  زا  یکی  نایوجشناد  هک  مهدیم  يروجنیا  ار  يرخآ  لاؤس  باوج 
.دننک تکرش  طاشناب  لاّعف و  هدنز و  روط  نیمه  دیاب  مه 

رد تاـباختنا ، رد  هعماـج ، یـسایس  لـئاسم  رد  دنـشاب ؛ هتـشاد  لاّـعف  تکرـش  فـلتخم  ياـیاضق  رد  نایوجـشناد  تسا  بوـخ  یلیخ 
مهم مه  یلیخ  تسا و  یللملا  نیب  یناـهج و  لـئاسم  هنیمز ي  رد  هک  ییاهیریگعـضوم  صوصخب  اهیریگعـضوم ؛ رد  اـه ، ییاـمیپهار 

.مرادن يرظن  دروم  نآ  رد  نم  الاح  .دشاب  هتشاد  هک  تسا  بوخ  بخ ، درادن ، یملع  يانبم  دیئوگیم  هکنیا  اّما  .تسا 

ص:97

نایوجشناد ياهشسرپ  هب  خساپ  خساپ :  www.Ghaemiyeh.comشسرپ و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 550زکرم  هحفص 144 

http://www.ghaemiyeh.com


یهّللا بزح  ناناوج  یلصا  هفیظو ي  - 42

؟ تسیچ یبالقنا  یهّللا و  بزح  ناناوج  هفیظو ي  نیرت  هدمع 

، ار ناـشرکف  بوخ  دـنناوخب ؛ سرد  بوخ  دـننک  یعـس  میراد -  ار  وجـشناد  ثحب  نوـچ  هاگـشناد -  یبـالقنا  ياـهناوج  نم  رظن  هب 
ار راک  نیا  دوشیم  .لعفنم و  هن  دنـشاب ، لاّعف  دنراذگب ؛ یناور  يرکف و  رثا  ناشدوخ  طیحم  رد  دـننک  یعـس  دـنربب ؛ الاب  ار  ناشتفرعم 

ریثأـت ریز  ار -  هاگـشناد  یّتـح  ار ، داتـسا  ار ، سـالک  ار -  شدوخ  ینوماریپ  هعومجم ي  دـناوتیم  تاـقوا  یهاـگ  ناوـج  کـی  .درک 
هب افـص  اب  دیآ ، یم  تسد  هب  ّتیونعم  اب  دـیآ ؛ یمن  تسد  هب  يراک  یـسایس  اب  راک  نیا  هّتبلا  .دـهدب  رارق  شدوخ  يونعم  ّتیـصخش 

هطبار هب  دیناوج ؛ اهامش  .دیریگب  يّدج  ار  ادخ  اب  هطبار ي  نم ! نازیزع  .دیآ  یم  تسد  هب  ادخ  اب  هطبار  ماکحتسا  اب  دیآ ، یم  تسد 
مزال یلیخ  اهامـش  يارب  هّجوت  اب  لاح و  اب  زامن  زامن ، تاجانم ، .دـیهاوخب  ادـخ  زا  دـینزب ، فرح  ادـخ  اب  دـیهدب ، ّتیمها  ادـخ  اب  ي 

.دینارب هیشاح  هب  ار  اهنیا  ادابن  تسا ؛
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یهاگشناد ای  يوزوح  لیصحت  باختنا  یهارود  - 43

سانش و مالسا  کی  ار  دوخ  هدنیآ ي  مراد و  یمالسا  مولع  هب  يدیدش  هقالع ي  متـسه ؛ رگید  هاگـشناد  نالف  مّود  لاس  يوجـشناد 
دعب مریگب ، سناسیل  دیئامرفیم ؟ يا  هیـصوت  هچ  امـش  هزوح ؛ ورب  دعب  ریگب ، سناسیل  لّوا  دـنیوگیم  یـضعب  .منادـیم  مهاوخیم و  غّلبم 

؟ مورب هزوح  نالا  مورن ؟ هزوح  ًالصا  هزوح ؟ مورب  دعب  مریگب ، ارتکد  هزوح ؟ مورب  دعب  مریگب ، سناسیل  قوف  هزوح ؟ مورب 

یلیخ دندیسر ؛ مه  یلاع  تاماقم  هب  دندرک ، لابند  ار  يا  هزوح  تالیصحت  هزوح ، دنتفر  وجـشناد  ناردارب  زا  یـضعب  دراد ! قش  جنپ 
، دنتفر دشرا  یسانشراک  عطقم  نایاپ  رد  یـضعب  دنتفر ، یـسانشراک  عطقم  نایاپ  رد  اهنآ  زا  یـضعب  منکیم  رکف  هّتبلا  .هدوب  بوخ  مه 

اّما .تسا  تخس  يردق  کی  هّتبلا  .دنبوخ  مه  یلیخ  دنتسه ؛ مه  یهاگشناد  تالیـصحت  لوغـشم  دنا و  هبلط  نالا  هک  دنتـسه  یـضعب 
نوچ ناشدوخ ؛ دادعتـسا  قوش و  اهتّیفرظ و  هب  دننک  هاگن  هک  منکیم  رکف  نم  دنراد ، هقالع  هک  دـندرک  لاؤس  نم  زا  هک  يردارب  نیا 

، دروم نیا  رد  تواضق  يارب  نیاربانب  مسانشیم ؛ ار  ناتاهدادعتسا  هن  مدید ، رهاّظلا  یلع  ار  امش  هن  نم  .درک  تواضق  دوشیمن  ظفح  زا 
، دیراد يدایز  قوش  ًاعقاو  رگا  دینیبب  دینک  هاگن  امش  .مشاب  هتشاد  ّتیحالص  نم  تسین  مولعم  یلیخ 
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رکف مدآ  هّتبلا  .دیورب  دینک و  اهر  نالا  دیناوتیم  بخ ، تسین ، نات  هقالع  دروم  هتـشر ي  کی  مه  نات  هتـشر  دـیراد ، يدایز  هقالع ي 
دب دینکن ؛ مامت  هک  تسا  فیح  دیدنارذگ ، مه  مرت  دنچ  ًالثم  دبال  هاگـشناد و  دیدمآ  دیدرک و  تکرـش  ار  روکنک  هک  الاح  دـنکیم 

دیدرت ای  دیرادن  یقوش  یلیخ  دینیب  یم  هن ، رگا  اّما  .دینارذگب  ار  یسانشراک  عطقم  لقاّدح  دینک و  مامت  ار  هاگشناد  سرد  هک  تسین 
.درک دیهاوخ  يریگ  میمصت  زاب  ًادعب  ولج ، دیورب  دیراذگب  الاح  دیراد ،

داهنـشیپ .زاـمن  يارب  میوشب  هداـمآ  اـت  دـیهدب  رارق  تصرف  نم  يارب  هقیقد  هد  هک  منکیم  شهاوـخ  نم  .تسا  ناذا  هب  هقیقد  هد  بُخ 
نم تقو  نآ  دنام ، هک  یـسک  ره  .میناوخب  ار  زامن  دنیوگب  ناذا  دش  ناذا  هک  یتقو  مه  دعب  دـناوخب  نآرق  هیآ  دـنچ  رفن  کی  منکیم 

.منکیم تبحص  درک و  مهاوخ  عورش  هللاءاش  نا  ار  یثحب  کی 
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1377/06/12 نانآ : ياهشسرپ  هب  خساپ  سّردم و  تیبرت  هاگشناد  نایوجشناد  اب  رادید  رد  - 4

هسلج عورش  رد  يربهر  نانخس  - 1

ود اـی  کـی  مناوتب  هک  تسا  روآ  قوـش  نم  يارب  هّتبلا  .دراد  همادا  رگید -  تعاـس  کـی  ینعی  تعاس 5/12 -  ات  هسلج  دـندومرف  ... 
تعاس هس  یهاگ  هک  تسین  شیپ  ياهلاس  ياـضتقا  نآ  رگید  یلعف ، لاـح  نم و  ِیلعف  نینـس  رد  اـّما  منک ، تبحـص  امـش  اـب  تعاـس 

خسف ّقح  امش  مه  هّتبلا ، .مینکیم  عورـش  ادخ  دیما  هب  الاح  .دشاب  ناسآ  نم  يارب  راک  نیا  منکیمن  نامگ  اهالاح  میدرکیم ؛ ینارنخس 
زیزع نارهاوخ  ناردارب و  هزاجا ي  اب  مدش ، هتسخ  تقو  ره  مه  نم  دیوش ؛ دنلب  دیدش ، هتـسخ  تقو  ره  امـش  ام !  مه  دیـشاب ، هتـشاد 

.منکیم عطق 
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هاگشناد شزرو  نلاس  هنیزه ي  لّبقت  تساوخرد  - 2

نیع رد  هاگـشناد  هک  دیرـضحتسم  یلاـعبانج  .بـالقنا  هاگـشناد  نیا  هب  یلاعترـضح  ییاـمرف  فیرـشت  زا  ناوارف  رورـس  رّکـشت و  اـب 
هاگشناد و نیا  ِدشرا  یـسانشراک  عطقم  لیـصحتلا  غراف  کی  ناونع  هب  نم  .دزادرپیم  داتـسا  سّردم و  تیبرت  هب  يدبلاک ، ِیگدنزاس 
ار هاگشناد  نیا  یشزرو  نلاس  لیمکت  هنیزه ي  كّربت ، نّمیت و  روظنم  هب  منکیم  اضاقت  امـش  زا  هاگـشناد ، نیمه  يارتکد  يوجـشناد 

....نانچ هللاءاش  نا  ات  دیئامرفب  لّبقت 

! دـشاب نیعم  رتکد  ياقآ  ّطخ  دـیاب  نیا  ًارهاـظ  .دـینک  لـّبقت  یلوپ  هرخـالاب  ینعی  دوب ؛ رگید  ياـنعم  کـی  هب  لاؤس  نیا  بجع ! هب ! هب 
شرافس نم  تسا  نکمم  تسا ؛ یتلود  تارابتعا  بخ ، .مهدب  هاگـشناد  هب  مناوتب  هک  مرادن  یلوپ  مدوخ  نم  هک  تسا  نیا  شتقیقح 

.دوشب یکمک  کی  هک  منک  شرافس  دشاب ، نکمم  رگا  هک  مرادن  یفرح  .منکب 
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هییاضق هّوق ي  یفنم  درکلمع  زا  داقتنا  - 3

هتـشذگ ي لاس  دـنچ  یفنم  درکلمع  .تسا  نآ  هّیئاضق ي  هّوق ي  تیوقت  حالـصا و  هب  هعماج  حالـصا  دیرـضحتسم ، هک  روط  نامه 
قوقح هتـشر ي  ناگتخومآ  شناد  يدیماان  سأی و  بجوم  ناشیا ، زا  یلاعبانج  ياهتیامح  فلتخم و  ياه  هدر  رد  هّوق  نیا  نیلوؤسم 
یفنم راـثآ  یقوقح و  لـئاسم  زا  یبـسن  علّطم  لاـح  نیع  رد  دنورهـش و  کـی  ناونع  هب  هدـنب  .تسا  هدـش  هّیئاـضق  هّوق ي  حالـصا  زا 

.دوش یساسا  رظن  دیدجت  دروم  نیا  رد  مراد  راظتنا  ماظن ، هب  تبسن  داقتعا  زا  مدرم  ندش  ادج  رد  هّیئاضق  هّوق ي  درکلمع 

هرـسکی دنتـشون و  ناـمزیزع  رهاوخ  اـی  ردارب  نیا  هک  تسین  مه  روجنیا  اـّما  منک ؛ یفن  ار  هّیئاـضق  هّوق ي  ياهفعـض  مناوتیمن  نم  هّتبلا 
، دریگیم ماجنا  دایز  هتـسجرب  ياهراک  بوخ و  ياهراک  ًافاصنا  هّیئاضق  هّوق ي  رد  .مرادن  هدـیقع  روجنیا  نم  هن ، دـندرک ؛ یّقلت  یفنم 
هنّنقم و هّوق ي  زا  هّیرجم ، هّوق ي  زا  هّوق -  هس  زا  نم  دینادب ؛ امش  مه  ار  نیا  .تسه  مه  ییاهصقن  هّتبلا  دنتسه ؛ یلیخ  فیرش  تاضق 

یتقو ات  دـشاب ، هّوق  هس  سأر  رد  هک  یـسک  ره  .تسا  نم  هفیظو ي  نیا  درک ؛ مهاوخ  ما و  هدرک  تیامح  هشیمه  هّیئاضق -  هّوق ي  زا 
لوـبق ار  هّوـق  هس  نیا  ياـهراک  همه ي  نم  هک  تسین  نیا  ياـنعم  هب  نیا  .منکیم  تیاـمح  وا  زا  نم  تسا ، هّوـق  هس  نیا  سأر  رد  هـک 

هنّنقم و هّیرجم و  هّوق ي  رد  هن ، مراد ؛
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ار متیامح  نم  هک  دوشیمن  بجوم  نیا  اّما  مشاب ؛ هتـشادن  لوبق  ار  اهنآ  زا  یـضعب  نم  هک  درذـگب  ییاهزیچ  تسا  نکمم  مه  هّیئاـضق 
رظنم رد  تیامح  نیا  هّتبلا  .منک  تیاـمح  اوق  نیلوؤسم  زا  دـیاب  نم  منکیم ؛ تیاـمح  نم  ارچ  هک  دـینکن  هلگ  نم  زا  امـش  .منک  بلس 

رد رگا  هّتبلا  .تسه  اهزیچ  یخرب  ِروتسد  تسه ، ضارتعا  تسه ، داقتنا  اه ، تشون  یپ  رد  اهروتـسد ، رد  اهرادید ، رد  اّما  تسا ؛ ماع 
تلاخد نآ  دشابن ، دنزیم ، مه  هب  ار  نآ  ِماظن  هک  هّوق  راک  رد  تلاخد  مهدب و  ماجنا  ار  نآ  مناوتب  نم  دشاب و  مزال  یحالصا  يدراوم 

مزال نم  ار  هّوق  هس  ره  زا  یمومع  يونعم  تیامح  اّما  مینزیم ؛ مه  رشت  اهیضعب  هب  ام  یهاگ  یـصوصخ  تاسلج  رد  .منکیم  نم  مه  ار 
.درک مهاوخ  هللاءاش  نا  مه  زاب  منادیم ؛
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اهتّیلوؤسم رد  فیعض  دارفا  یخرب  باصتنا  لیلد  - 4

هعماج کی  رد  .نیبم  مالسا  نامداخ  ریاس  یلاعترضح و  صخالاب  زیزع و  نایمالسا  مالسا و  يزارفارس  يزوریپ و  يوزرآ  مالس و  اب 
ضرع ار  یتالاؤس  همّدـقم ، نیا  اب  اذـل  .دنـشاب  اهتّیلوؤسم  اهتمـس و  رد  دـیاب  نانمؤم  نیرت  قیال  نیرت و  هتـسیاش  ًاتدـعاق  یمالـسا ، ي 

: منکیم

هن ّتیریدم ، ییاناوت  هن  سفن ، تمالس  ياراد  هن  دنوشیم ، هدرامگ  اهتّیلوؤسم  اهتمس و  هب  یلاعترضح  فرط  زا  هک  يدارفا  ارچ  فلا )
، دنا هدروآ  مسا  ناشاهتمس  اب  ار  رفن  دنچ  دعب  تیالو -  ههجو ي  زیزع و  مالسا  تیوقت  يارب  مدنمشهاوخ  دنتسه ؟ تمدخ  هتفیش ي 

.دیئامرف بوصنم  ار  ییاناوت  لقتسم و  فرط ، یب  دارفا  مروایب -  ار  اهنآ  مان  مهاوخیمن  نم  هک 

رد و  دیشاب -  هتشادن  یّکـش  نیا  رد  مرامگب -  منیبب و  اهتّیلوؤسم  سأر  رد  ار  اهمدآ  نیرتهب  هک  تسا  نیا  متّین  نم  دینادب ؛ امـش  هّتبلا 
هک رانک  مدآ  .تسا  تخس  شنیزگ ، هّتبلا  .منک  باختنا  ار  اهنیرتهب  ما  هدرک  یعس  نم  دنا ، هدرک  رکذ  ناشیا  هک  مه  ییاه  هنیمز  نیا 

، تسه هک  هچنآ  زا  رتگرزب  ار  یبیع  کی  مدآ  دـنک ، تلاخد  مه  اـه  هزیگنا  یـضعب  تسا  نکمم  ًاـنایحا  دـنیب ؛ یم  ار  اـهبیع  هتـسشن ،
تسا نیا  نامیعس  ام  .تسا  یتخـس  راک  یلیخ  نیا  دشابن ؛ رّـسیم  شیارب  فلتخم  ياهمدآ  نیب  هسیاقم ي  دنیبن ؛ ار  تاّنـسحم  دنیبب و 

ار اناوت  بوخ و  ياهمدآ  هک 
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ار اهنآ  بخ ، دنتسین ؛ اجنیا  بسانم  هک  مینکیم  ساسحا  یتّدم  زا  دعب  میرامگیم ، ییاج  کی  ار  اهیضعب  هّتبلا  .میرامگب  ّتیلوؤسم  هب 
: تسا روج  ود  مه  لزع  اهتنم  .تسا  لزع  مه  یهاـگ  دـشاب ، بصن  هشیمه  هک  تسین  روجنیا  .میدـلب  مه  اـهراک  نیا  زا  میرادـیمرب ؛

.دراد دوجو  مه  اهنیا  .تسا  یشیدنا  تحلصم  يور  زا  هن ، یهاگ  تسا ، یتحاران  مشخ و  يور  زا  یهاگ 
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ناتسناغفا بادرگ  رد  ندشن  دراو  يارب  يریبادت  ذاختا  تساوخرد  - 5

.میوشن دراو  ناتسناغفا  بادرگ  رد  هک  دیئامرف  ذاختا  يریبادت  مدنمشهاوخ  بالقنا ، ربهر  ناونع  هب  ب )

کی صوـصخب  هیـضق ي  نیا  رد  نم  دـمآ و  دـهاوخن  شیپ  يزیچ  نینچ  هللاءاـش  نا  تسا ، ناتـسناغفا  گـنج  بادرگ  ناـتدارم  رگا 
.تشاد مهاوخ  هللاءاش  نا  ما و  هتشاد  يا  هژیو  تبقارم 
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تالکشم ّلح  يارب  بالقنا  ياهورین  داحّتا  تساوخرد  - 6

ود رد  دیاب  ام  ماظن  اریز  دنزیهرپب ؛ قارتفا  زا  ات  دـینک  دـّحتم  مه  اب  هعماج  تالکـشم  ّلح  يارب  ار  بالقنا  ياهورین  مدنمـشهاوخ  ج )
.دیوگ خساپ  همه  هب  لمع ، رکف و  دُعب 

.منک کیدزن  مه  هب  لمع  رد  تسا ، نکمم  هک  ییاجنآ  ات  ار  فلاخم  ياهحانج  هک  تسا  نیا  نم  یعـس  .دـیئوگیم  تسار  امـش  هلب ،
هک مراد  لیم  یعـس و  اّما  دـیفم ؛ هن  مه  دـیاش  و  نکمم ، هن  منادـیم ، مزال  هن  ار  نیا  منک ؛ ماغدا  مه  رد  ار  اهحانج  منکیمن  یعـس  نم 

رگا .دراد  دوجو  یناوارف  ياه  هزیگنا  .دـینادب  امـش  ار  نیا  تسین ؛ یناسآ  راـک  بخ ، اـهتنم  منک ؛ کـیدزن  مه  هب  لـمع  رد  ار  اـهنیا 
کی رد  لقاال  دوبن ، صلاخ  اه  هزیگنا  هک  یتقو  .دـش  دـهاوخ  ناسآ  اهراک  یلیخ  دـشاب ، یهلا  صلاخ و  ًاعقاو  اج  همه  رد  اه  هزیگنا 

رد میناوتب  مه  ام  هک  دینک  اعد  امـش  یلو  .دش  دهاوخ  تخـس  یلیخ  تقو  نآ  دوبن ، صلاخ  هزیگنا  هک  دوب  روجنیا  هشوگ  کی  اج و 
.مینکیم شالت  هللاءاش  نا  مه  ام  .مینک  ادیپ  قیفوت  هنیمز  نیا 
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یملع تئیه  ياضعا  لاقتنا  رد  رگید  تازایتما  راک و  هقباس ي  ندرک  ظاحل  تساوخرد  - 7

ام هاگشناد  یملع  تئیه  ياضعا  ییاج  هباج  يارب  یهاگشناد ، ماظن  رد  .یلاعبانج  يارب  یتمالـس  قیفوت و  يوزرآ  مالـس و  ضرع  اب 
هب روبجم  دوخ  هاوخلد  ریغ  بیرغ و  يرهـش  رد  يدرف  زارد  ناـیلاس  لاـثم -  يارب  دوـشیم -  ثعاـب  رما  نیا  درادـن و  دوـجو  ینوناـق 

دننام یلماوع  اـت  ددرگ  ذاـختا  یبیترت  ناـکما  تروص  رد  .دراد  ناوارف  ریثأـت  يو  هزیگنا ي  شهاـک  رد  رما  نیا  هک  ددرگ ؛ تنوکس 
.دشاب دارفا  تالاقتنا  لقن و  رد  لیخد  يرگید ، تازایتما  ای  درف  راک  هقباس ي 

يریبدـت شیارب  دـننیبب و  نایاقآ  هللاءاش  نا  دـعب  ات  مراذـگیم  رانک  ار  نیا  .تسا  یتلود  نیلوؤسم  نایاقآ  هّجوت  لـباق  نیا  بُخ ، یلیخ 
.دنشیدنیب

ص:109

نایوجشناد ياهشسرپ  هب  خساپ  خساپ :  www.Ghaemiyeh.comشسرپ و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 550زکرم  هحفص 156 

http://www.ghaemiyeh.com


سّردم تیبرت  نالیصحتلا  غراف  مادختسا  يارب  تّیولوا  مدع  لیلد  - 8

اب هناضرغم  اههاگشناد  زا  یضعب  دوشیمن ؟ هتفرگ  رظن  رد  سّردم  تیبرت  هاگشناد  نالیصحتلا  غراف  مادختـسا  يارب  یتیولوا  چیه  ارچ 
.دننکیم دروخرب  هاگشناد  نیا  نالیصحتلا  غراف  مادختسا 

رگید ياههاگـشناد  رد  هاگـشناد  نیا  لیـصحتلا  غراف  اـب  مونـشیم  هک  تسا  يراـب  نیلّوا  نیا  متـشادن و  ربخ  يزیچ  نینچ  زا  نم  هّتبلا 
نیعم رتکد  ياقآ  راـیتخا  رد  مه  ار  نیا  نم  .دوب  دـهاوخ  فسأـت  هیاـم ي  ًاـتقیقح  دـشاب ، يزیچ  نینچ  رگا  .دوشب  هناـضرغم  دروخرب 

.تسیچ شتّلع  مینیبب  دننک ، لابند  ناشیا  هللاءاش  نا  ات  مراذگیم 
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یگنهرف نازابرس  یتشیعم  عضو  هب  یگدیسر  مدع  تّلع  - 9

؟ دوشیمن یمادقا  اهنآ  ّتیعضو  دوبهب  يارب  ارچ  .دنراد  یبولطمان  یتشیعم  عضو  گنهرف ، ترازو  يزابرس  حرط  ِیملع  ياهتئیه 

.دنشیدنیب يریبدت  شیارب  دوشب ، رگا  هللاءاش  نا  ات  مراذگیم  لوؤسم  ناردارب  رایتخا  رد  مه  ار  نیا 
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تلود ربارب  رد  راشف  ياههورگ  يزادنا  گنس  زا  يریگولج  مدع  تّلع  - 10

، بالقنا ربهر  ناونع  هب  امـش  ارچ  تسا ، یلاعبانج  دـییأت  دروم  مدرم و  هدـش ي  باختنا  یمتاخ  ياـقآ  مرتحم  تلود  هک  ییاـجنآ  زا 
؟ دیریگیمن ار  راشف  ياههورگ  يولج  دیوشیمن و  تلود  نیا  یلاعتم  ياهتکرح  تهج  رد  یشارت  عنام  يزادنا و  گنس  عنام 

هظحالم تفرگ ؛ مهاوخ  ار  شیولج  ًاعطاق  دینادب  دنکیم ، يزادنا  گنـس  تلود  نیا  راک  رد  ًاتقیقح  یـسک  هک  منادب  منیبب و  رگا  نم 
.دش دهاوخن  ادـیپ  قیفوت  دـننکن ، کمک  همه  رگا  دـننک و  کمک  تلود  نیا  هب  دـیاب  همه  زورما  هک  تسا  نیا  مداقتعا  .منکیمن  مه 

هک یکمک  تیامح و  ره  مه  نم  دوخ  تسه ؛ هدوب و  نیا  همه  هب  نم  شرافس  هشیمه  تسا و  یساّسح  رایـسب  لئاسم  روشک ، لئاسم 
مهاوخ مه  زاـب  ما و  هدرک  غیرد  یب  هدوـب ، روـسیم  نم  يارب  و  تلود -  ياـضعا  هچ  روـهمج و  سیئر  ياـقآ  هچ  دنتـساوخ -  نم  زا 

اّما دشاب ، یناوخ  فلاخم  اهراک  زا  یضعب  تسا  نکمم  هّتبلا  .مریگیم  ار  ناشیولج  نم  دننک ، تیذا  دنهاوخب  یناسک  ًاعقاو  رگا  .درک 
، دنکب يداقتنا  کی  دشاب ، فلاخم  يا  هلئـسم  کی  رد  مه  رفن  کی  .دنتـسه  هشیمه  اهتلود  فلاخم  بخ ، .دیآ  یمن  باسح  هب  عنام 

.دش دهاوخ  هتفرگ  شیولج  ًاعطق  دسرب ، اجنآ  هب  رگا  اّما  درادن ؛ یلاکشا  دشاب ، هدیماجنین  يزادنا  گنس  هب  هک  یمادام 
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اههاگشناد نالیصحّتلا  غراف  مادختسا  بذج و  يارب  دومنهر  ياضاقت  - 11

، صّـصخت دّـهعت و  نتـشاد  یملع و  یقالخا و  شنیزگ  لحارم  ّیط  مغر  یلع  ...هچ  ییامرف و  فیرـشت  زا  رّکـشت  مالـس و  ضرع  اب 
دنمـشهاوخ .میتسه  هجاوم  یتالکـشم  اب  اههاگـشناد  رد  یمادختـسا  لحارم  یط  زین  يریگراـک و  هب  بذـج و  يارب  زونه  هنافّـسأتم 

.دیئامرف هئارا  رما  لیهست  تهج  رد  ییاهدومنهر  صوصخ  نیا  رد  تسا 

نیا ناگتخومآ  شناد  هک  تسا  نیمه  دومنهر  نآ  مشاب ، هتـشاد  يدومنهر  رگا  موشیمن و  دراو  يرادا  لئاسم  راکوزاس  رد  نم  هّتبلا 
.دنوش لئاق  زایتما  اهنیا  يارب  هک  تسا  نیا  مه  شرثکاّدح  دـنریگب ؛ رارق  هدافتـسا  دروم  روشک  رـسارس  رد  دـنناوتب  لقاّدـح  هاگـشناد 

هداد مه  يزایتما  هاگشناد  نیا  نالیصّحتلا  غراف  هب  رگا  هدمآ و  دوجو  هب  يدیما  کی  اب  هاگشناد  نیا  دش ، هتفگ  هک  روط  نامه  نوچ 
نیا هک  ـالاح  هّتبلا  .مراد  ار  یّلک  فرح  نیا  نم  دوـشن ؛ یـشارت  عناـم  اـهنیا  يارب  هـک  تـسا  نـیا  شلقاّدـح  نـکیل  تساـجب ؛ دوـشب ،

.دننک رکف  رتشیب  دیاب  هنیمز  نیا  رد  يردق  کی  نامناردارب  هللاءاش  نا  منکیم  رکف  نم  دوشیم ، رّرکم  دراد  تارّکذت 
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یمالسا بالقنا  نارازگتمدخ  زا  تظافح  مدع  لیلد  يدروجال و  دیهش  تداهش  - 12

يرـسور کی  رد  يریگ ، هرانک  زا  دعب  یلو  دندرک ؛ بالقنا  هب  يدایز  تامدـخ  ناشیا  اریز  دوب ، كاندرد  يدروجال  ياقآ  تداهش 
، دـنا هدوب  سّدـقم  ماظن  نیا  هب  رازگتمدـخ  ًاـقباس  هک  يدارفا  زا  دـیابن  یمالـسا  تموکح  اـیآ  .دـنداتفا  ناـمیخژد  تسد  هب  یـشورف 

؟ دوب دهاوخ  نیمه  مه  یلاخلخ  ياقآ  تشونرس  ایآ  دنک ؟ تظفاحم 

همانزور رد  ًاریخا  نیمه  .دنتـشادن  ای  دنتـشاد  یظفاـحم  ناـشیا  هک  مرادـن  یعـالّطا  نم  دـیدادیمن ! اهتـسیرورت  هب  ار  طـخ  نیا  شاـک 
رد دورب  دهاوخب  مدآ  رگا  هک  تسا  نیمه  مه  شعقاو  .دنـشاب  هتـشاد  ظفاحم  هک  نیا  هب  دندوبن  دـنم  هقالع  ناشیا  دوخ  هک  مدـناوخ 

هاگتسد منادیمن  نم  .دروایب  ظفاحم  دربب ، ظفاحم  شدوخ  اب  ناسنا  تسین ؛ ناسآ  یلیخ  ظفاحم  نتشاد  دریگب ، دازآ  لغـش  کی  رازاب 
؟ دندادیم ناشیا  هب  دیاب  يرگید  لغـش  .منادیمن  دنریگب ؟ دازآ  لغـش  دنورب  هک  نیا  زا  دشیم  عنام  ار  ناشیا  ًالثم  .درکیم  راک  هچ  دیاب 

ضرف هب  دنتسه ، ییاهرطخ  نینچ  ضرعم  رد  هک  یناسک  میئوگب  ام  هک  دشاب  یقطنم  فرح  نیا  دیاش  .ما  هدرکن  ار  شرکف  ًاعقاو  نم 
هب ناـسآ  تارطخ ، روجنیا  لـقاال  هک  دنـشاب  هتـشاد  لاغتـشا  يوحن  کـی  هب  ییاـج  رد  دـننکیم ، يریگ  هراـنک  یمـسر  لغـش  نیا  زا 

لاح ره  هب  .دهدب  رارق  رکف  دروم  ناسنا  ار  نیا  تسا  نکمم  دیاین ؛ ناشغارس 

ص:114

نایوجشناد ياهشسرپ  هب  خساپ  خساپ :  www.Ghaemiyeh.comشسرپ و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 550زکرم  هحفص 161 

http://www.ghaemiyeh.com


مشچ رد  هرود ، نآ  رد  ناشیا  .متخانشیم  ار  ناشیا  لهچ - ههد ي  زا  بالقنا -  زا  لبق  زا  نم  .دوب  يا  هتسجرب  ّتیصخش  ناشیا  هلب ،
هیعـالّطا ي رد  نم  هک  روط  ناـمه  .دـمآ  یم  باـسح  هب  نیدـالوپ  درم  دـندوب ، هزراـبم  طـخ  نیا  رد  هک  یناـسک  رتـشیب  نم و  دوـخ 

ياهراک رد  دورو  زا  تشادن  ییابا  چیه  دوب ؛ رـضاح  هشیمه  تخـس ، ياهنادـیم  رد  هک  دوب  یمدآ  ًاعقاو  متـشون ، مه  ناشیا  تداهش 
يدروجال یتقو  .شلاح  هب  شوخ  تساـم ؛ هطبغ ي  دروم  وا  تشونرـس  هّتبلا  .دـنک  یلاـع  ار  شتاـجرد  هللاءاـش  نا  دـنوادخ  .راوشد 

.شلاح هب  اشوخ  .دشیم  دیهش  دیاب  دریمب ؛ دوب  فیح  قباوس ، نآ  اب  يدروجال  متفگ  نم  دنداد ، نم  هب  ار  شربخ  دش و  دیهش 
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نابهگن ياروش  طسوت  ناگربخ  سلجم  نابلطواد  تّیحالص  یسررب  هوحن ي  رد  يربهر  مّظعم  ماقم  هلخادم ي  - 13

ناگربخ سلجم  تاباختنا  هک  دیرضحتسم  تسا -  طلغ  منکیم  ضرع  ًارّکذت  هک  دنتشون  زوه  ه »  » اب ّتیحت  هّتبلا  .ّتیحت -  مالس و  اب 
ياروش طسوت  نابلطواد  ّتیحالـص  یـسررب  هوحن ي  رد  دـیدرت  کیکـشت و  ياـضف  هنافّـسأتم  تسا و  شیپ  رد  شتّیمها  همه ي  اـب 

رما نیا  رد  میدوب ، دهاش  ماما  ترـضح  زا  هک  نانچمه  دینادیمن  حالـص  ایآ  .ریذـپانراکنا  تسا  یتیعقاو  لیلد  ره  هب  نابهگن ، مرتحم 
دروم ِرْود  تالکشم  شیبامک  نابهگن  ياروش  طسوت  ّتیحالص  یـسررب  لاح  ره  هب  .دیئامرف  حالـصا  ار  راک  دنور  دیئامن و  هلخادم 
يوس زا  هدش  یفرعم  عجارم  هب  ار  رما  نیا  نابهگن  مرتحم  ياروش  یلاعترضح  هیصوت ي  اب  تسین  رتهب  ایآ  .دراد  ار  نادقتنم  هراشا ي 

؟ ددرگ عفر  هبئاش  نیا  ات  دهد  عاجرا  نیسّردم  هعماج ي 

ياروش ّالاَو  تسا ؛ نابهگن  ياروش  تسد  راک  هرادا ي  تسا -  يرگید  سک  نحتمم  دـننکیمن -  ناحتما  ناـشدوخ  ناـبهگن  ياروش 
اروش نیا  رد  زورما  هک  ینایاقآ  نیا  .دنراد  ار  شتیحالص  ًافاصنا  هّتبلا  دننک ؛ ناحتما  دننیشنب و  دنهاوخب  هک  دنرادن  ار  شتقو  نابهگن 

؛ دندرک بوصنم  ار  اهنیا  ماما  ترـضح  هک  دنتـسه  یناسک  همه  دندش -  بوصنم  هدـنب  نامز  رد  هک  رفن  کی  يانثتـسا  هب  دنتـسه - 
.تسین ههبش  ياج  نیاربانب  دنداد ؛ تداهش  اهنیا  تلادع  داهتجا و  هب  ماما  ینعی 
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مه ناحتما  .دـنروآ  یم  ار  فرط  یب  دارفا  هتـسیاش و  دارفا  مق  نیـسّردم  زا  دـننکیمن ؛ ناحتما  ناـشدوخ  اـهراوگرزب  نیا  لاـح  ره  هب 
.گربرس نودب  مان ، نودب  امـش ، ياهناحتما  لثم  دوب ؛ دهاوخ  یهافـش -  یبتک و  ًارهاظ  ای  یبتک -  ناحتما  دندرک ، نالعا  هک  روطنآ 

.درادن دوجو  يا  هبئاش  چیه  نیاربانب 

 - هدرکن نّیعم  هک  يربـهر  نیا  ار  ناـبهگن  ياروـش  نیا  هکنیا  رطاـخ  يارب  تسا ؛ یطلغ  فرح  دـنتفگ ، هک  مه  يرْود  ههبـش ي  نیا 
اهنیا تسا ؟ يرْود  هچ  نیا  .دـننک  باـختنا  ار  یلعف  يربهر  دـنهاوخیمن  دـنیآ ، یم  هک  یناـگربخ  نیا  و  هدرک -  نّیعم  لـبق  ِيربـهر 

باختنا ار  دعب  ِيربهر  اهنآ  تقو  نآ  دورب ، رانک  يرگید  لیلد  ره  هب  ای  دریمب  يربهر  نیا  رگا  .درک  دنهاوخ  باختنا  ار  دعب  ِيربهر 
لضاف هتخومآ و  شناد  هللادمحب  هک  امش  .تسین  يرْود  چیه  نیاربانب  .دننک  باختنا  دنهاوخیمن  هک  ار  یلعف  ربهر  ّالاَو  درک ؛ دنهاوخ 
تـسا نکمم  مه  هّدع  کی  .دراد  یعجرم  کی  یناحتما ، ره  يراک ، ره  هرخالاب  .دینک  رکف  دیوشب و  قیقد  لئاسم  يور  دیاب  دیتسه ،

يا یباسح  ياهمدآ  نینحتمم  مه  .تسه  بخ ، هک  تسه ؛ اجنآ  تیحالـص ، نیا  مینادـب  ام  هک  تسا  نیا  مهم  .دنـشاب  هتـشادن  لوبق 
هللاءاش نا  .دنتسه  يا  هتسیاش  نامدرم  تساهنآ ، تسد  راک  هتشررس ي  دوب و  دنهاوخ  ناحتما  ناریدم  هک  یناسک  نآ  مه  و  دنتـسه ،

.دمآ دهاوخن  شیپ  یلکشم 

؛ تسا يزاتمم  تاباختنا  تسا ؛ مهم  ًاعقاو  تاباختنا  نیا  هک  منکب  ضرع  مه  نم  دـش ، ناگربخ  تاباختنا  تبحـص  نوچ  ًانمـض  الاح 
یّلم رونام  کی  شلقاّدـح  تسا ؛ مزال  یفلتخم  تاهج  زا  تکرـش  نیا  .تسا  مزال  رایـسب  تسا ، بوخ  رایـسب  نآ  رد  مومع  تکرش 

ار مدرم  هکنیا  يارب  دینک  شالت  دـیتسه ، لاّعف  ناناوج  دـیتسه ، یملع  ياهتیـصخش  هک  امـش  اذـل  .یجراخ  نانمـشد  لباقم  رد  تسا 
ره رد  يرهـش ، ره  رد  ار  ّتیحالـصاب  دزمان  هللاءاش  نا  دندرگیم و  ناشدوخ  مدرم  هّتبلا  .دـننک  تکرـش  تاباختنا  رد  هک  دـینک  راداو 

.دشاب یبوخ  عیسو و  تاباختنا  هللاءاش  نا  دیاب  تاباختنا  نیا  .دننک  تکرش  تاباختنا  لصا  رد  دینک  راداو  امش  دننکیم ؛ ادیپ  یناتسا 
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ناگربخ سلجم  تاباختنا  رد  تکراشم  يزاس  هدامآ  هرابرد ي  نابهگن  ياروش  هب  رّکذت  تساوخرد  - 14

ناـگربخ سلجم  ّتیمها  هب  هّجوـت  اـب  هک  دـیئامرفب  تسا  دنمـشهاوخ  دـیا ؛ هدروآ  فیرـشت  هاگـشناد  نیا  هب  هکنیا  زا  ریدـقت  نـمض 
حالـص یلاعترـضح  ایآ  تسا ، دوهـشم  هعماج  رد  تاـباختنا  نیا  هناتـسآ ي  رد  نونکا  مه  هک  يراـظتنا  لـباقریغ  توکـس  يربهر و 

يارب نابهگن  ياروش  هب  ًاصوصخ  ار ، مزال  تارّکذـت  هعماج ، رد  قوش  روش و  داـجیا  مدرم و  هّماـع ي  تکراـشم  دروم  رد  دـینادیمن 
؟ دیئامرفب مهم  نیا  يزاس  هدامآ 

هللاءاش نا  مه  دـعب  .دوشب  هتفگ  دوشب و  رـشتنم  دوشب ، شخپ  هللاءاش  نا  مدز ، اجنیا  نم  هک  یفرح  نیمه  الاح  .منادـیم  یـضتقم  ارچ ،
 - مه دنک ؛ مهارف  دیاب  امیـس  ادص و  مه  دنک ، مهارف  ار  هنیمز  دیاب  نابهگن  ياروش  مه  .منکیم  شرافـس  دشاب ، مزال  یتیعقوم  ره  رد 
بآ زا  یبوخ  زیچ  هللاءاش  نا  ات  دـینک  شالت  هنیمز  نیا  رد  .دـیراد  شقن  اهناوج  امـش  مدرک -  ضرع  شیپ  يا  هظحل  هک  روط  نامه 

.دیایب رد 
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هاگشناد رد  يربهر  یگدنیامن  داهن  رتفد  هرابرد ي  يا  هلئسم  هب  یگدیسر  ياضاقت  - 15

هالّصلا هیلع  ) مالسا ربمایپ  تخد  زوسناج  تداهش  درگلاس  و  اهیلع ) هللا  مالس  ) هیمطاف ماّیا  تبسانم  هب  تیلست  ضرع  مالـس و  ءادها  اب 
اب  ... - هاگشناد رد  یلاعترضح  یگدنیامن  رتفد  تمرح  ظفح  تهج  مدنمـشهاوخ  مشاب ، هدرک  يرظنراهظا  هکنآ  نودب  مالّـسلا .) و 

هاگشناد نآ  هب  ار  یقیقحت  هورگ  دیئامرف  روتسد  دوشن -  یصوصخ  هیضق  هک  مروآ  یمن  ار  مسا  نیا  همان ، نیا  هدنـسیون ي  هزاجا ي 
.دننک مازعا 

.دشاب هتشاد  دوجو  یمادقا  شلابند  هب  هللاءاش  نا  ات  مراذگیم  مبیج  رد  نم  ار  نیا  .منکیم  ار  راک  نیا  ًامتح  هلب ، درادن ؛ یبیع 
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اههاگشناد رد  تامولعم  حطس  ّلقادح  اب  ییاه  هبلط  روضح  زا  داقتنا  - 16

.دریگ تروص  اههاگشناد  رد  یگدنیامن  ياهرتفد  ترورض  دروم  رد  هبناج  همه  يّدج و  یسررب  کی  دوشیم  اضاقت  یلاعترـضح  زا 
نهذ رد  هک  يریوصت  دـینکیمن  رکف  ایآ  دـنراد ، رارق  حطـس  لقاّدـح  رد  ینید  لئاسم  نامه  رد  هک  یناسک  هبلط و  يدادـعت  مازعا  اـب 

لباـقم رد  دـنناوتیمن  نوچ  رتاـفد  نیا  دـینکیمن  رکف  اـیآ  دـشاب ؟ هیملع  ياـه  هزوـح  ِیملع  نیئاـپ  حطـس  ددـنبیم ، شقن  نایهاگـشناد 
؟ دننکیم جرخ  هزادنا  زا  شیب  یلاعترضح  دوجو  زا  دنروایب ، يوق  لالدتسا  نایهاگشناد 

یملع حطـس  لقاّدـح  رد  اـهنیا  هک  هدـش ، هتـشون  هک  تسین  نیا  دنتـسه ، اههاگـشناد  رد  هک  یناردارب  نیا  هراـبرد ي  نم  رّوصت  هّتبلا 
ار ناردارب  نیا  هک  نم  نوچ  مسانشیمن ، ار  همه  نم  هّتبلا  .دنبوخ  یلیخ  مسانشیم ، اههاگـشناد  رد  نم  هک  یناردارب  زا  یـضعب  .دنـشاب 

يا هتـسجرب  صاخـشا  مراد و  مه  دامتعا  اهنآ  هب  ما و  هدرک  بوصنم  شیپ  لاس  دنچ  رد  ار  يزکرم  تئیه  نآ  نم  منکیمن ؛ بوصنم 
لاس دنچ  منادیمن  ًاقیقد  هک  دمآ -  شیپ  هک  دـیدج  لکـش  نیا  رد  اّما  دوب ، هلگ  يردـق  کی  هّتبلا  نیا  زا  لبق  لاس  دـنچ  رد  .دنتـسه 

باّلط ناش  یـضعب  دـنا ؛ هبلط  مه  دنیوجـشناد ، مه  ناش  یـضعب  دنتـسه ؛ اههاگـشناد  رد  بوخ  ناناوج  لضاف و  ناناوج  .هن  تسا - 
روجنیا .دنتسه  يا  هتسجرب  نیسّردم  ناش  یضعب  دنلضاف ؛
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ار نیا  هک  يرهاوخ  اـی  ردارب  نیا  رگا  زاـب  ـالاح  .دـنراد  رارق  حطـس  لقاّدـح  رد  هک  دنتـشون  ناـمرهاوخ  اـی  ناـمردارب  نیا  هک  تسین 
هلیـسو ي هب  ًاـمتح  نم  دنحطـس ، لقاّدـح  رد  هک  تساـجک  هک  دـنیوگب  نم  هب  يرگید  هماـن ي  کـی  رد  صّخـشم  روط  هب  دنتـشون ،

.تسین نیا  نم  نامگ  نکیل  مهدیم ؛ رّکذت  راک  نیا  لوؤسم  ناردارب  هب  دشاب ، روجنیا  رگا  درک و  مهاوخ  قیقحت  ینئمطم 

مزال هک  دندوب  دـقتعم  همه  میدرک ، مادـقا  راک  نیا  هب  ام  هک  یتقو  نآ  هک  منک  ضرع  مه  یگدـنیامن  رتفد  نیا  موزل  لصا  دروم  رد 
دـندرک و هعجارم  هدـنب  هب  هک  دنتـسه  مه  اهیـضعب  ارچ ، هّتبلا  .تسا  روج  نیمه  مه  شیالاح  نیمه  دوب ؛ يداـیز  تساوخرد  تسا و 

زکرم کـی  دوجو  ینید و  شرورپ  ینعی  رتاـفد -  نیا  داـجیا  زا  یلـصا  فدـه  اههاگـشناد ، طـیحم  رد  رگا  .تسین  مزـال  هک  دـنتفگ 
نیا دوـجو  تسین ، نوـچ  نکیل  دوـبن ؛ یمزـال  راـک  مدرکیمن ؛ ار  مادـقا  نیا  نم  تشادـیم ، دوـجو  ینید -  هـعجارم ي  يارب  نـئمطم 

تالاؤس هب ] خساپ   ] هب دنراد  جایتحا  اهناوج  .دنـشاب  يرایـسب  تاکرب  أشنم  دـنناوتیم  اههاگـشناد  رد  ناردارب  نیا  .تسا  مزال  ناردارب 
یشزرااب زیچ  یلیخ  نیا  دشاب ، ناشتـسد  رانک  رد  ناشدوخ ، لثم  یناوج ، یلـضاف ، یناحور  رگا  .دنراد  ینید  ياهزاین  اهناوج  ینید ،

.منکیم رّوصت  روجنیا  نم  .تسا 
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؟ حالصا هب  مدرم  يأر  مغریلع  فلاخم ، حانج  زا  يربهر  نیبوصنم  باختنا  لیلد  - 17

ماظن تیوقت  يارب  ییالط  یتصرف  دوب و  حالصا  هب  يأر  یّلک ، يریبعت  رد  یمتاخ ، ياقآ  بانج  باختنا  .مّدقمریخ  ضرع  مالس و  اب 
اجک و اـجک و  رد  یلاـعبانج -  نیبوصنم  هکنیا  ّتلع  - 1 طیارـش : نیا  رد  .درک  همیب  اهلاس  يارب  ار  یمالـسا  بـالقنا  دروآ و  مهارف 

؟ تسیچ دنوشیم ، باختنا  دنور  نیا  فلاخم  حانج  زا  اجک - 

نیا هیـضق ، زا  نم  لیلحت  .تسا  ناـشیا  لـیلحت  دنتـشون ، ناـمرهاوخ  اـی  ردارب  نیا  حالـصا ، هب  يأر  دروم  رد  هک  يا  هلمج  نآ  بُخ ،
حالـصا هب  يأر  رفن  نویلیم  تسیب  نیا  همه ي  دینادیم  اجک  زا  امـش  .دنداد  يأر  روهمج  سیئر  هب  رفن  نویلیم  تسیب  هرخالاب  .تسین 

سیئر نیا  هک  تسا  نیا  تسا ، مّلسم  هچنآ  .دنداد  يأر  نوگانوگ  ياه  هزیگنا  نیا  اب  دنتـشاد ؛ ینوگانوگ  ياه  هزیگنا  مدرم  دنداد ؟
یمودـنارفر کـی  نویلیم  تسیب  نیا  زا  امـش  هکنیا  اـّما  تسا -  یـشزرااب  زیچ  نیا  تسا -  ّتیعمج  نوـیلیم  تسیب  بختنم  روـهمج ،

ار حالـصا  همه  هّتبلا  .مریذـپب  منک و  رواـب  ار  نیا  مناوـتیمن  نم  هن ، میداد ، حالـصا  هـب  يأر  اـم  دنـشاب  هـتفگ  امـش  هـب  دیـشاب ، هدرک 
همه تلود ، نیا  زا  لبق  هرود ي  رد  هک  دشاب  دقتعم  هک  تسین  مه  سک  چیه  دهاوخن ؛ ار  حالـصا  هک  تسین  سک  چیه  دـنهاوخیم ،

کی امش  یتقو  .هدوب  يدایز  تالاکشا  ًامّلسم  ریخن ، هدوب ؛ حالص  يالعا  ّدح  رد  زیچ 
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رکف روج  نیمه  همه  .تسین  یّکش  مه  نیا  رد  دنک ؛ فرطرب  ار  تالاکـشا  نآ  ات  دینکیم  باختنا  دینکیم ، باختنا  ار  روهمج  سیئر 
دنتسه يا  هّدع  کی  دوب ؛ دهاوخ  نیمه  زاب  مّلسم  دریگب ، ماجنا  یتاباختنا  مه  هدنیآ  هرود ي  رد  هچنانچ  رگا  ...هک ؛ دنلیام  دننکیم و 

.دنرادن لوبق  ار  ییاهزیچ  کی  هک  دنتسه  مه  يا  هّدع  کی  دنراد ، لوبق  ار  ییاهزیچ  کی  هک 

رادـفرط مه  اهنآ  ریخن ، مرادـن ؛ لوبق  مه  ار  نیا  نم  هن ، دـندنور ، نیا  فلاخم  نوگاـنوگ ، ياههاگتـسد  نآ  رد  نم  نیبوصنم  هکنیا 
يرایسب دنراد ؛ تسود  ار  حالـصا  هک  دنتـسه  يدارفا  مروآ -  یمن  مسا  نم  هّتبلا  هک  دندروآ -  مسا  اجنیا  هک  ییاهنامه  .دنحالـصا 

کی اهتواضق  روجنیا  نم  رظن  هب  .دـننکیم  يراکمه  ناشیا  اب  دـنراد ؛ تسود  ار  یمتاـخ  ياـقآ  دوخ  دـنراد ؛ تسود  ار  تلود  ناـش 
.تسین حالص  تسا و  بیغ  هب  مجر  يردق 
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هیقف یلو  درکلمع  رب  يربهر  ناگربخ  تراظن  ندوب  زیمآ  نیهوت  - 18

؟ دینادیم زیمآ  نیهوت  ار  هیقف  یلو  رب  تراظن  دروم  رد  يربهر  ناگربخ  هفیظو ي  يروآدای  ایآ  هک  تسا  نیا  مّود  لاؤس 

.تسا یساسا  نوناق  لصا  دوخ  قبط  مه  شقیقحت  قیقحت ؛ نویسیمک  مان  هب  دراد  ینویـسیمک  کی  ناگربخ  سلجم  ینیهوت ؟ هچ  هن ،
طیارش زئاح  مه  زاب  ایآ  تسا ، طیارش  زئاح  وا  هک  دنداد  صیخـشت  يزور  کی  ناگربخ  هک  يربهر  نیا  ایآ  هک  تسا  نیا  رد  قیقحت 

نیا هک  دنهدب  صیخشت  دیاب  اهنآ  .دننکیم  راک  دنتسه و  قیقحت  تئیه  نیا  مه  نالا  .تسا  نیا  ناشراک  ناشلغش و  ًالصا  هن ؟ ای  تسا 
کی .دوش  نایـسن  راچد  ناسنا  تسا  نکمم  نوچ  هن ؛ ای  تسا  یقاب  تسا -  دهتجم  دـنداد  صیخـشت  زور  نآ  هک  شملع -  ایآ  ربهر 
یقاب تلادع  هب  ایآ  تسا ؛ لداع  صخـش  نیا  هک  دنداد  صیخـشت  زور  نآ  .دتفا  یم  ّتیحالـص  زا  بخ ، دوشیم ؛ نایـسن  راچد  يرفن 

ریدم و وا  دنداد  صیخـشت  زور  نآ  مّوس : .دوشیم  طقاس  تلادـع  زا  دـنزب ، رـس  یهانگ  وا  زا  هدرکن  يادـخ  هچنانچ  رگا  هن ؟ ای  تسا 
زا هدوب ، اناوت  زور  نآ  رگا  ای  دندرکن ؟ هابتـشا  زور  نآ  هدنام ؟ یقاب  شا  ییاناوت  ایآ  هک  دننیبب  دیاب  الاح  دراد ؛ ییاناوت  تسا و  ّربدـم 

؛ نیهوت هن  منکیم ، فیعضت  ساسحا  هن  هدنب  ریخن ، .تسا  نیا  اهنآ  لغش  بخ ، هداتفین ؟ ییاناوت 
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قیقحت نویـسیمک  مه  ماـما  ناـمز  اـم  .مدوب  ناـگربخ  سلجم  نیمه  وزج  مه  نم  دوـخ  ماـما ، ناـمز  .تسا  یـساسا  نوناـق  وزج  نیا 
نیا نایاقآ  هچنانچ  رگا  .تسا  يربهر  فیعضت  هن  تسا ، يربهر  هب  تناها  هن  نیا  درادن ؛ یلاکشا  چیه  تراظن  نیا  نیاربانب ، .میتشاد 

.دیدادن لیکشت  ارچ  هک  دوشب  لاؤس  اهنآ  زا  دیاب  دنهدن ، لیکشت  ار  تئیه 
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دنرادن ار  فلاخم  فرح  ندینش  لّمحت  یگدنیامن  داهن  رد  هک  یناسک  ربارب  رد  نایوجشناد  هفیظو ي  - 19

نیریاس رب  مّدقم  هک  یتیبرت  شقن  میشاب ، لئاق  هاگشناد  يارب  ار  یتیبرت  یشهوژپ و  یشزومآ ، مهم  تلاسر  هس  رگا  مرتحم ...  رضحم 
رد يدارفا  هنافّـسأتم  .تسا  یگنهرف  ياهاروش  هاگـشناد و  رد  يربهر  مّظعم  ماقم  یگدنیامن  داهن  اب  گنتاگنت  طابترا  رد  تسه ، زین 

دنتسه و یّصاخ  حانج  زا  یّتح  دنراد و  ار  فلاخم  فرح  ندینش  لّمحت  تردنب  یهاگ  هک  دنراد  ّتیوضع  ییاهاروش  داهن و  نینچ 
ناسکی یگنهرف  یشهوژپ و  یشزومآ ، لیبق  زا  قیقحت ، ياهاروش  ياضعا  یمامت  بیکرت  ًابیرقت  اههاگشناد  زا  یخرب  رد  يدراوم  رد 

.دیئامرف نّیعم  ار  ام  هفیظو ي  فیلکت و  ًانوناق  ًاعرش و  .دنهدیمن  هار  ار  ریغ  عقاولا  یف  تسا و 

هب ار  نیا  هّتبلا  دنونشب ! ار  فلاخم  فرح  دنناوتب  هک  دهدب  ربص  اهنآ  هب  ادخ  دنرادن ، ار  فلاخم  فرح  ندینـش  لّمحت  هک  نیا  بخ ،
.متـسه یلعف  فیاظو  لوغـشم  هک  تسه  مه  لاس  ُهن  تشه  مدوب ، روهمج  سیئر  لاس  تشه  مدوخ  نم  .تسا  تخـس  میوگب ؛ اـمش 

بلاغ ریخن ، دـنکیم ، فیرعت  ام  زا  دـنکیم و  ییارـس  هحیدـم  دـیآ ، یم  ام  شیپ  سک  ره  دـننکیم  لایخ  هک  یمومع  رّوصت  فالخرب 
 - دیئوگیم ار  ام  نیبوصنم  تالاکشا  ای  دنیوگیم ، ار  ام  صخش  تالاکشا  ای  دنیوگیم ؛ ار  تالاکشا  دنیآ ، یم  ام  شیپ  هک  یـصاخشا 

اجنیا هک  اهامش  لثم 
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؛ دوشیم بوسحم  نم  تالاکشا  مه  نآ  اهنآ  رظن  زا  هک  دنیوگیم ، ار  تلود  تالاکـشا  ای  دینکیم -  حرطم  ار  ام  نیبوصنم  تالاکـشا 
، تسه فعض  اج  نالف  تسه ، رقف  اج  نالف  اقآ  دوشیم : بوسحم  نم  تالاکشا  مه  نآ  هک  دنیوگیم ، ار  دوجوم  عضو  تالاکـشا  ای 

هاـگن رود  زا  امـش  .تسا  تخـس  یلیخ  نیا  هک  مه  منادـیم  بخ ، مونـشیم و  اـهزیچ  نیا  زا  ّبترم  هدـنب  .تسه  یناداـبآان  اـج  نـالف 
کی هک  یـسک  بخ ، .تسین  یناسآ  راک  فلاخم ، فرح  لّمحت  ندینـش ، فلاخم  فرح  .تسا  راوشد  ردـقچ  دـینادیمن  دـینکیم و 

لّمحت نیا  ًامتح  دیاب  دنکیم ، هرادا  ار  یگدنیامن  رتفد  هاگشناد ، رد  هک  يردارب  نآ  .دشاب  هتشاد  مه  ار  نیا  دیاب  دریذپیم ، یتّیلوؤسم 
هتـشاد دـیاب  ّتیلوؤسم  نآ  ردـق  هب  اّما  دـشاب ، هتـشاد  ار  لّمحت  نیا  نم  ردـق  هب  مرادـن  عّقوت  نم  هّتبلا  .دروایب  دوجو  هب  شدوخ  رد  ار 

.تسین یّکش  نیا  رد  دشاب ؛

همه هزادنا  زا  شیب  طوطخ ، طخ و  حانج و  فرح  هنافّـسأتم  .منادـیمن  نم  مه  ار  نیا  دنتـسه ، حانج  نالف  زا  دـیئوگیم  هکنیا  الاح  و 
؛ پچ حانج  تسار ، حانج  ناشدوخ ، لوق  هب  ماـظن ؛ هعومجم ي  رد  تسا  یکمن  کـی  تسین ، دـب  شیرادـقم  کـی  هّتبلا  .هدـش  ریگ 

لـسک ًاتقیقح  رگید  دریگب ، ار  یگدنز  نوئـش  همه ي  یلیخ  یتقو  .دیآ  یمن  مشوخ  چیه  مه  اهمـسا  نیا  زا  هدنب  .دننکیم  مه  راختفا 
.درک هیکت  اهزیچ  نیا  اهیدنب و  حانج  يور  یلیخ  یتسیابن  .دوشیم  هدننز  هدننک و 
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نایهاگشناد زا  رتشیب  تیامح  ياضاقت  - 20

هقراب تسا و  هداهن  دوبهب  هب  ور  ندش ، یمالـسا  تهج  رد  اههاگـشناد  یـسایس  یملع و  ياضف  یمتاخ ، ياقآ  بانج  باختنا  زا  دعب 
راظتنا .میراد  يدایز  هلصاف ي  اههاگشناد  رد  یمالسا  یلاع  فادها  هب  ندیسر  ات  زونه  اّما  تسا ؛ هتفرگ  ندیشخرد  رتشیب  دیما ، ياه 

تهج رد  تسه ، هک  هچنآ  زا  رتارف  نایوجشناد ، یملع ، تئیه  ياضعا  اههاگـشناد ، زا  تاهج ، همه ي  رد  يرتشیب  ياهتیامح  دوریم 
مهارف ًالماک  ار  ناکما  نیا  اه  هناخترازو  دودـحم  تاناکما  اّما  دوشب ؛ رگید  دراوم  تالیـصحت و  لیمکت  یـشهوژپ ، یملع ، يـالتعا 

؟ دیئامرفیم تهج  نیا  رد  یتیاده  دومنهر و  هچ  یلاعترضح  .دنکیمن 

ياقآ بانج  باختنا  زا  دـعب  دـیتفگ  دـیتشون و  ار  تشادداـی  نیا  یکـشزپ  مولع  هاگـشناد  یملع  تئیه  وضع  امـش  هکنیا  زا  ًـالّوا  نم 
ام هب  مه  هدننک  لاحشوخ  ياهفرح  روجنیا  .ملاحشوخ  یلیخ  مرّکـشتم و  امـش  زا  هداتفا ، اههاگـشناد  رد  بوخ  ِتاقافّتا  نیا  یمتاخ ،

لاحـشوخ لد  هت  زا  ًاعقاو  ار  ام  نوچ  دـنکیم ؛ باوث  کی  ًاتقیقح  هداتفا ، بوخ  ِقاـفّتا  نیا  دـیوگیم  یـسک  هک  یتقو  .دوشیم  هدز  مک 
نیا تسه ، يدودحم  تاناکما  تسه ، ییاهصقن  هکنیا  اّما  .دوشب و  رتهب  رتشیب و  هچره  ییافوکـش ، نیا  میراودیما  .هللادمحلا  دنکیم ؛
مزال شرافس  نم  هّتبلا  .تسا  یتلود  ياههاگتسد  رایتخا  رد  نیا  مداد ؛ باوج  يرگید  تشاددای  کی  رد  هک  تسا  ینامه  شخـساپ 

.مهدب يداهرف  رتکد  ياقآ  بانج  هب  هک  مراذگیم  رانک  مه  ار  همان  نیا  .درک  مهاوخ  ار 
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روشک لخاد  نیصّصختم  هب  ءاکّتا  ياج  هب  یجراخ  ناصّصختم  زا  هدافتسا  لیلد  - 21

نمؤم و ياـهزغم  هب  ءاـکّتا  ياـج  هب  ارچ  دوشیمن ؟ هدافتـسا  تالکـشم  ّلـح  رد  بولطم  وـحن  هب  لـخاد  ِیملع  ياهیدـنمناوت  زا  ارچ 
دوخ رد  لخاد ، ياهورین  هب  دامتعا  رد  رگم  میتسه ؟ یجراخ  ياه  هیامرـس  و  راّفک - یجراخ -  جراخ و  لابند  لـخاد ، صّـصختم 

زین یگدـنزاس  بناجا ، ياکّتا  هب  هک  ضرف  رب  دوشب ؟ یگدـنزاس  رد  هک  دـش  بالقنا  هّجوتم  يررـض  هچ  گنج ، بالقنا و  يزوریپ 
هن  » راعـش تکرب  هب  ام  بالقنا  رگم  .میدرک  کمک  اـم  هک  دـنوشیم  یعدـم  اـهنآ  ادرف  دراد ؟ اـم  يارب  يراـختفا  هچ  دریگب ، تروص 

؟ دشن زوریپ  یبرغ » هن  یقرش ،

هتـشاد جراخ  هب  ياکّتا  چـیه  میتساوخن  ام  .تسیچ  ناشدوصقم  دنتـشون  نامرهاوخ  ای  ردارب  نیا  هک  یجراخ  هب  ياـکّتا  منادـیمن  نم 
هناخراک اه ، نهآ  هار  اه ، هداج  اهدـس ، ییاـنبریز -  روما  هنیمز ي  رد  يراـمعم ، هنیمز ي  رد  یگدـنزاس ، هنیمز ي  رد  نـالا  .میـشاب 

مه ار  شرکف  ًاعقاو  هتـشذگ  رد  هک  دریگیم  ماجنا  روشک  لـخاد  رد  ییاـهراک  يدوخ  رـصانع  تسد  هب  اـههاگورین -  گرزب ، ياـه 
.دنزاسب نامدوخ  نیـسدنهم  میهدب  ار  اهدس  نیا  تسا  روطچ  ام  هک  دش  تبحـص  هدنب  ِيروهمج  تسایر  نارود  لیاوا  .درک  دـشیمن 

ار هدنب  یگدنزاس  داهج  ياهردارب  يراک ، کی  يارب  ناتسزوخ  مدوب  هتفر  نم  ًاقافّتا  دعب  دوشیم ؟ رگم  اقآ  دندروآرب : دایرف  اهیـضعب 
هک ار  یمیظع  يولیس  کی  دندرب 
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وزج يزاسولیـس  مدینـش ، هک  روطنآ  .دـنداد  ناشن  نم  هب  دوب -  ینت  رازه  هاجنپ  ینت ، رازه  لهچ  مرظن  هب  دـندوب -  هتخاس  ناـشدوخ 
هاش میژر  دوب ؛ یبلاج  زیچ  .دنتخاسیم  اهسور  ار  ناریا  ياهولیـس  مه  هتـشذگ  رد  .تسا  يرامعم  هنیمز ي  رد  هدیچیپ  ًاتبـسن  ياهراک 
نم .دزاسب  ولیس  دادیمن  هزاجا  شدوخ  هب  یناریا  سدنهم  ًالصا  دنتخاسیم ! اهسور  ار  شیاهولیس  تفرگیم ، اه  ییاکیرمآ  زا  ار  مدنگ 

هدرکن تسرد  ناشدوخ  يارب  ییالابدـنلب  یلیخ  ناونع  کی  هک  ناشن ، ماـن و  یب  ياـهناوج  نیا  یگدـنزاس ، داـهج  ياـه  هچب  مدـید 
رد هللادمحب  مه  نالا  .میدرک  لابند  ار  هیـضق  میدـمآ  بخ ، .دـش  صرق  نم  لد  ًاعقاو  .دـنتخاس  ار  یتمظعاب  زیچ  نینچ  کی  دـندوب ،

چیه انعم  نیا  هب  ام  تسا ؛ روجنیا  مه  نالا  .دوشیم  هتخاس  اههاگورین  اه و  هناخراک  میظع ، ِییانبریز  ياهراک  اههار ، اهدـس ، روشک ،
 . میرادن جراخ  هب  ییاکّتا 

یطیارش نآ  اب  ام  رظن  هب  تسا ، نآ  بذج  ددصرد  مه  تلود  هدش و  بیوصت  نوناق  رد  هک  تسا  یجراخ  يراذگ  هیامرس  دارم  رگا 
هتـشادن یـضراعت  نیناوق  اب  هک  يّدح  رد  یجراخ  يراذـگ  هیامرـس  .روشک  ریخ  هب  تسا  يزیچ  نیا  درادـن ؛ يداریا  هدـش ، نّیعم  هک 

يدایز قیفوت  نادنچ  زونه  ام  هّتبلا  .دنکیم  باجیا  ییاهترورـض  مه  یهاگ  یّتح  درادن ؛ لالقتـسا  اب  یتافانم  تسین ؛ يدب  زیچ  دـشاب ،
هک نانچنآ  زونه  اّما  دنک ؛ بذج  ار  ییاه  هیامرـس  دناوتب  هک  دنکیم  يدایز  شالت  تلود  .دـینادب  مه  ار  نیا  میتشادـن ؛ هنیمز  نیا  رد 

ياهزغم لابند  ام  .دشاب  ینارگن  ياج  تهج  نیا  زا  منکیمن  رکف  نم  هن ، .تسین  يدـب  زیچ  نیا  لاح  ره  هب  .هدرکن  ادـیپ  قّقحت  دـیاب ،
.راختفا اب  میتسه ؛ یلخاد  صّصختم  نمؤم و 

* * *

نیا .دنداتسرف  اهرهاوخ  اهردارب و  هک  تسا  ییاهلاؤس  مجح  مه  نیا  مدش ؛ هتسخ  ًاتقیقح  مه  نم  و  عبر ، هدزاود و  دش  تعاس  بخ ،
ار شتقو  نوچ  تسا ؛ نکممریغ  ًاـبیرقت  مهدـب ، باوج  هناد  هناد  مناوـخب و  مهاوـخب  نم  هکنیا  هّتبلا  .مربـیم  مدوـخ  اـب  نم  ار  اـهلاؤس 

، منک لوؤسم  ار  اهنآ  منک ، شهاوخ  ناردارب  زا  رفن  دنچ  زا  هللاءاش  نا  مناوتب  مراودیما  اّما  درادن ؛ ناکما  نم  يارب  مرادن و 
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نیا هّتبلا  .دنتـسرفب  هاگـشناد  يارب  دنهدب و  باوج  ار  اهنآ  دنناوتب  هللاءاش  نا  دـیاش  دـننادیم ؛ ار  نم  تارظن  اهنآ  .دـننک  هاگن  ار  اهنیا 
.مینکب شیارب  يرکف  کی  دیاب  هرخالاب  .درک  شخپ  ار  اهنیا  دوشیم  هنوگچ  منادیمن  نم  درادن ؛ ءاضما  اه  تشاددای 

تعاس و کی  نالا  هک  دینک  قیدـصت  نکیل  مدادـیم ؛ همادا  زاب  مدوب ، هدـشن  هتـسخ  رگا  مه  نم  .دوب  یبوخ  رادـید  نامزورما  رادـید 
امـش ام و  رادید  نیا  هب  اضر  مشچ  اب  دنک ، لوبق  لاعتم  يادخ  هللاءاش  نا  .منزیم  فرح  امـش  اب  مراد  نم  هک  تسا  هقیقد  جنپ  لهچ و 

شلـضف مرک و  هب  دهدب و  رارق  شدوخ  هار  رد  شدوخ و  يارب  ار  نآ  تسام ، ياهتّین  هچنآ  میدینـش و  هچنآ  میتفگ و  هچنآ  درگنب و 
.دنک لوبق 

هتاکرب هللا و  ًْهمحر  مکیلع و  مالّسلاو 
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1377/11/13 نانآ : ياهشسرپ  هب  خساپ  ناناوج و  زا  یعمج  اب  رادید  رد  - 5

هسلج عورش  رد  يربهر  نانخس  - 1

مرگ لفحم  رد  رگید  راب  هکنیا  زا  مدوخ  يدنـسرخ  ساسحا  تسا و  زیزع  ياهناوج  امـش  هب  دماشوخ  نم  رظن  دروم  هتکن ي ] نیلّوا  ]
طاشن و افص و  تاوارط و  یگزات و  رت و  دنتسه ، اهناوج  اج  ره  .مینزیم  فرح  اهامش  اب  میونشیم و  امش  زا  مینیشن و  یم  اهناوج  امش 

نیا درذگن ، تخس  مه  اهامـش  هب  دشاب ، يدیفم  هسلج ي  مه ، ام  هسلج ي  نیا  هک  هللاءاش  نا  .مینادیم  ردق  ار  نیا  ام  تسه و  یبوخ 
تسا تخس  ناشیارب  دنتسه و  رداچ  اب  هک  اهرتخد  ًاصوصخم  تسا ، مرگ  یمک  کی  نوچ  دنکن -  تیذا  یلیخ  ار  امـش  مه  اهغارچ 

.دیئامرفب عورش  هک  متسه  هدامآ  نم  لاح  ره  هب  دنروخب -  امرگ  دیاش  يردق  کی 
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ناریا یمالسا  بالقنا  عوقو  للع  لیلحت  ياضاقت  - 2

هصرع ي هب  اپ  نم  هک  ینامز  مزیزع  ردـپ  . (1) انیبم ًاحتف  کل  انحتف  ّانا  .فیطل  ای  کنوعب  منکب ؟ عورـش  نم  دیئامرفیم  هزاجا  مردـپ ،
مامت امـش و  تّمه  هب  زیزع و  ماما  يربهر  هب  هک  یبالقنا  هب  نم  نیا ، دوجو  اب  .دوب  هتـشذگ  بالقنا  عوقو  زا  یلاس  دنچ  مداهن  دوجو 

اذل .بالقنا  زا  دعب  ناناوج  زا  متـسه ، هسامح  ياهلاس  زا  دـعب  ِناناوج  زا  نم  .منکیم  راختفا  تسویپ ، عوقو  هب  نامرویغ  زیزع و  ّتلم 
دوب حرطم  لاؤس  نیا  نم  يارب  هشیمه  نیاربانب  تشاد ، رارق  يرادـیاپ  رد  رابرپ  لاهن  نیا  هک  مدرک  كرد  ار  بالقنا  ینامز  اـهنت  نم 
بلق هب  ناراوگرزب  امـش  يربهر  هب  دنتخیر و  اهنابایخ  هب  ناوج  ریپ و  درم و  نز و  همه  نآ  روطچ  دمآ ؟ دوجو  هب  ام  بالقنا  ارچ  هک 
لاؤس باوج  دـینک و  هدروآرب  ار  نم  يوزرآ  هک  منکیم  شهاوخ  ناتزا  .دـندروآ  دوجو  هب  ار  گرزب  هثداح ي  نآ  دـندز و  خـیرات 

.مرازگساپس ناتزا  .دیهدب  ناتنیشنلد  نانخس  رد  ار  نم 

نیا دـننک و  حرط  دـنناوتیم  زورما  ياـهناوج  هک  تسا  ییاـهلاؤس  نیرت  یقطنم  نیرت و  یعیبـط  زا  یکی  نیا  .میحّرلا  نمحّرلا  هللا  مسب 
هک ییاجنآ  ات  مه  نم  .دیـشاب  ّقفوم  هک  هللاءاش  نا  .ینیـشنلد  اویـش و  تارابع  اب  دندرک و  حرط  بوخ  یلیخ  ار  لاؤس  نامزیزع  رتخد 

.مهدیم خساپ  دهدیم ، هزاجا  هسلج  تعسو 

هک یتموکح  کی  هیلع  رب  دوب  یمدرم  میظع  تکرح  کی  ام ، بالقنا 
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تیافک یب  مه  دوب ، ییاتدوک  یلیمحت و  مه  دوب ، هتـسباو  مه  دوب ، دساف  مه  تشاد ؛ ار  دـب  تموکح  کی  تایـصوصخ  مامت  ًابیرقت 
داسف دنتشاد ، یقالخا  داسف  دنتشاد ، یلام  داسف  .دوب  دساف  ًالّوا  .مهدب  حیضوت  يرـصتخم  نم  ار  ّتیـصوصخ  راهچ  نیمه  الاح  دوب ؛
لخاد روشک  نیا  نالک  يداصتقا  تالماعم  رتشیب  رد  وا  هداوناخ ي  هاش و  دوخ  هک  سب  نیمه  ناـش  یلاـم  داـسف  رد  دنتـشاد ، يرادا 

ناخاضر .روط  نیمه  وا  دوخ  دندرک و  ار  یصخش  يزودنا  تورث  نیرتشیب  هک  دندوب  یناسک  وزج  وا ، نارهاوخ  ناردارب و  .دندشیم 
نیا ياهرهـش  زا  یـضعب  دینادب -  تسین  دـب  اهنیمز -  زا  .تخودـنا  ینالک  تورث  دوخ ، تنطلـس  هلاس ي  هدـفه  هدزناش ، نارود  رد 

هک دوب  ناخاضر  کلم  مامت ، نامیرف ، رهـش  نامیرف ؛ رهـش  ًالثم  .رهـش  کـی  دوب ؛ ناـخاضر  هب  ّقلعتم  دنـس  بسح  هب  تسبرد  روشک 
هب تشاد و  اـهزیچ  نیا  هب  هقـالع ي  وا  .روشک  نیا  ياـهنیمز  روشک و  نیا  كـالما  نیرتهب  .دوب  هدروآرد  شدوخ  کـلم  هب  ار  اـهنیا 

دندرکیم و عمج  دنتشادیم و  تسود  ار  یتورث  روج  ره  دنتشاد ، يرت  عیسو  برشم  يردق  کی  هّتبلا  هن ، بخ  شیاه  هچب  .تارهاوج 
دیاش .دوب  یجراخ  ياهکناب  رد  هتـشابنا  اهنیا  تورث  رالد  اهدرایلیم  دـنتفر ، روشک  نیا  زا  اـهنیا  یتقو  هک  تسا  نیا  مه  لـیلد  نیرتهب 

هک ینیمخت  تقو  نآ  دندادن -  باوج  هک  دوب  یعیبط  هّتبلا  و  دننادرگرب -  ام  هب  ار  هاش  تورث  هک  میتساوخ  بالقنا  زا  دعب  ام  دـینادب 
دندش نادنمتورث  وزج  ناش  همه  .دندش  رقتـسم  ایند  فلتخم  ياهاج  رد  دنتفر  .دوب  درایلیم  اههد  هداوناخ  عومجم  لام  زا  دشیم ، هدز 
اهنیا دندوب ؛ هدرکن  هک  عورـشم  یبساک  دـندوب ، هدرواین  تسد  هب  هک  یـشک  تمحز  اب  ار  اهلوپ  نیا  بخ ، .نالک  ياهلوپ  دنتـسه ، و 
یلام داسف  ردقنیا  شدوخ  سأر  رد  هک  یماظن  .دوب  هدروآ  دوجو  هب  عورـشم  ریغ  ياهیزودـنا  تورث  اهیزودـنارز و  هک  دوب  ییاهلوپ 

.دنکیم هچ  مدرم  اب  تسا و  یماظن  روج  هچ  دینیبب  نیا  تسه ،

لئاسم ظاحل  زا  .دوب  صخـش  نیا  نارهاوخ  ناردارب و  تسدریز  قاچاق  تالماعم  ِراکهبت  ياهدـناب  .دـندوب  دـساف  یقالخا  ظاـحل  زا 
دروآ و یم  ناسنا  یناشیپ  رب  مرش  قرع  شندینش  نتفگ و  هک  تسه  ییاهزیچ  یسنج ، یقالخا و 
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اهدعب شدوخ  نارایتسد  شدوخ ، ناکیدزن  شدوخ و  ناسک  ار  اهنآ  زا  يا  هشوگ  یشخب و  ار ، اهزیچ  نیا  تارطاخ  هّتبلا  .دنا  هتـشون 
.دنا هدرک  رشتنم  دنا و  هتشون 

یتاعالّطا ياه  سیورس  تاروتسد  ناشدوخ و  هب  ياهیگتسباو  دندرکیمن ، تیاعر  ار  اهتیحالـص  اهتیریدم ، رد  يرادا  داسف  ظاحل  زا 
هوشر شدوخ  سأر  رد  هک  یتموکح  کی  دـینیبب  نیا ، .دـندروآ  یم  راک  رـس  ار  یناسک  دـندادیم و  رارق  كالم  ار  هناـگیب  یتینما  و 

یتموکح روج  هچ  میژر و  روج  هچ  میژر ، نیا  دـنکیم ، تنایخ  مدرم  هب  دـنکیم ، قاچاق  هلماعم ي  دـنکیم ، يزودـنا  تورث  دریگیم ،
.دش دهاوخ  اهباتک  دیوگب ، شدهاوش  لئالد و  اب  یسک  دهاوخب  رگا  ار  اهنیا  هّتبلا  هک  داسف ، نیا  .تسا 

راچان ار  ناشدوخ  ناشدوخ ، تموکح  ظفح  يارب  .دندوب  هدیرب  یّلکب  مدرم  زا  هک  دوب  نیا  رطاخ  هب  ناش  یگتـسباو  .دـندوب  هتـسباو 
.تسا نشور  مّلسم و  صّخشم و  خیراوت  وزج  هک  دندروآ  راک  رس  اهیـسیلگنا  ار  ناخاضر  .اهیجراخ  هب  دنوشب  یکّتم  هک  دنتـسنادیم 

زا هّتبلا  دنتخادنا و  هار  هب  اه  ییاکیرمآ  ار  اتدوک  زاب  قدصم ، رتکد  تموکح  هرود ي  زا  دعب  .دندرک  تیبثت  اهیسیلگنا  ار  اضردّمحم 
 - ییاکیرمآ ناراشتسم  .دندوب  هتسباو  روشک  نیا  روما  بلغا  رد  اهنیا  دندرک و  ادیپ  ّطلست  ناشدوخ  اهنآ  دندوبر و  اهیسیلگنا  تسد 

دنتــشاد و ساّـسح  ياهلغــش  روـشک  نـیا  یــسایس  يداـصتقا ، یتاـعالّطا ، یماـظن ، زکارم  نیرتـمهم  رد  ییاـکیرمآ -  رازه  اــه  هد 
ییاکیرمآ ار  روشک  نیا  یتاعالّطا  هاگتـسد  .دندادیم  طخ  دندادیم و  ماجنا  تقیقح  رد  اهنآ  ار  اهراک  دنتـشاد و  فازگ  ياهدمآرد 

نیا رد  ًاتدمع  دندوب ؛ اهیسیلگنا  اه و  ییاکیرمآ  تارظن  عبات  اهتسایس  رد  .دوب  نیا  اهنیا  یگتسباو  دندروآ ، دوجو  هب  اهیلیئارـسا  اه و 
.اه ییاکیرمآ  رخاوا 

.دـشاب روج  هچ  تفن  شورف  دـشاب ، ردـقچ  تفن  تمیق  ًـالثم  يداـصتقا -  ياـه  هنیمز  رد  یّتح  یناـهج  يا و  هقطنم  هنیمز ي  ره  رد 
ماـجنا اـهنیا  ار  يزیچ  نآ  ساّـسح -  مهم و  لـئاسم  نیا  همه ي  رد  دـشاب ، ّتیفیک  هچ  هب  ناریا  تفن  رد  یجراـخ  ياهتکرـش  عـضو 

هّتبلا .دوب  هدش  هتساوخ  اهنآ  زا  هک  دندادیم 
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ناگناگیب هب  دصرددص  ناشدوخ  تموکح  ظفح  يارب  هکلب  دندرکیمن ، يراکادف  اهیجراخ  يارب  .دنتشاد  رظن  رد  ار  ناشدوخ  عفانم 
.دندوب هتشاذگ  زاب  ّتلم  نیا  روشک و  نیا  هب  لواطت  رد  ار  اهنآ  تسد  دندرکیم و  هیکت  اهنآ  هب  دندادیم و  نادیم 

راک رس  اتدوک  اب  اضردّمحم  مه  دوب ، هدمآ  راکرـس  اتدوک  اب  ناخاضر  مه  .دندوب  هدمآ  راک  رـس  اتدوک  اب  دوب ؛ ییاتدوک  یلیمحت و 
لیمحت .تسا  یتموکح  روج  هچ  تسا  مولعم  ییاتدوک  تموکح  .شتموکح  رخآ  هلاس ي  جـنپ  تسیب و  ینـالوط  هرود ي  رد  دـمآ 

.دوبن یناشن  چـیه  اـهنآ  هدارا ي  تساوخرد و  و ]  ] مدرم گـنهرف  مدرم ، ياهیگتـسبلد  مدرم ، دـیاقع  مدرم ، ءارآ  زا  .دـندوب  مدرم  رب 
چیه مدرم  گـنهرف  يارب  مدرم ، نید  يارب  مدرم ، دـیاقع  يارب  مدرم ، تساوـخ  يارب  .دـندوبن  لـئاق  مدرم  ءارآ  يارب  یمارتـحا  چـیه 

بابرا و هطبار ي  دوب ، هنامـصخ  هطبار ي  هطبار ، .دنتـشادن  مدرم  اب  يا  هناتـسود  یمیمـص و  هطبار ي  چـیه  دـندوبن ، لـئاق  یمارتحا 
.تسا نیمه  شیانعم  یهاشداپ  تنطلس ، تسا ، نیمه  ًالصا  تنطلس  .رگید  دوب  تنطلـس  دوب ، يرکون  ییاقآ و  هطبار ي  دوب ، ّتیعر 
روشک رد  يولهپ  هداوناخ ي  لاس  هاجنپ  .دندرک  یـشم  يروجنیا  درادن و  مدرم  لباقم  رد  يدّهعت  چیه  هک  يا  هقلطم  تموکح  ینعی 
یـسک ره  هک  تسین  یّکـش  دینکیم و  هدهاشم  ار  روشک  ینونک  عضو  امـش  .دندوب  تیافک  یب  هرخالاب  .دندرک و  یگدنز  روجنیا  ام 

ياهتفرـشیپ يژولونکت و  تعنـص و  نادـیم  رد  ایند و  یملع  ياهنادـیم  رد  ام  هک  اهناوج -  امـش  صوصخب  دـنادیم -  روشک  نیا  رد 
هتـسیاش ي هک  يا  هطقن  نآ  هب  میناـسرب  ار  ناـمدوخ  اـت  مینک  شـالت  دـیاب  اـهلاس  هک  میتـسه  ییاـهروشک  وزج  تاـقیقحت ، یملع و 

دادعتـسا نیا  زا  روشک ، میظع  ّتیفرظ  نیا  زا  تسناوتن  هک  تسا  یتیافک  یب  تموکح  لاس  هاجنپ  رثا  رب  یگداـتفا  بقع  نیا  تساـم ؛
یملع تاقباسم  ياهنادیم  رد  ام  ياهناوج  .دینیب  یم  دینکیم ، هاگن  دیراد  زورما  دادعتـسا  نیا  امـش  .دنک  هدافتـسا  ّتلم  نیا  ناشورخ 
تهج رد  ًافرـص  دشیم ، ییانتعا  یب  اهنآ  هب  دشیمن ، هدافتـسا  اهدادعتـسا  نیا  زا  .دـننکیم  ادـیپ  يزّربت  روهظ و  زوُرب و  هچ  دـینیبب  ایند 

زا ناشدوخ  عورشمان  ياهتساوخ  فادها و 
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چیه اـهنآ  ياهدادعتـسا  رد  هکنآ  نودـب  نکل  .دـندنامیم  مـه  اـهیلیخ  دـنتفریم ، دنتـشاذگیم  هـّتبلا  اهیـضعب  دـندرکیم و  هدافتـسا  نآ 
ناماهراک نیرتگرزب  زا  یکی  گنج  زا  دعب  ام  .دندوب  هدرک  اهر  هناریو  ار  تکلمم  .دریگب  ماجنا  يراک  دیایب و  دوجو  هب  یـششخرد 

تموکح هک  تسا  يزیچ  نآ  زا  رتمک  بتارمب  هدروآ  ّتلم  نیا  رـس  رب  گنج  هک  هچنآ  هک  میدیدیم  .دوب  گنج  ياهیناریو  حالـصا 
.لاس هاجنپ  دوب ؛ هدرک  تموکح  مدرم  رب  اهلاس  یتموکح  نینچ  کی  دروآ .]  ] دوجو هب  يولهپ  نادناخ  يدامتم  ياهلاس 

، دندوب هدرک  تداع  یضعب  .دندوب  هدرک  ضغب  لاس  اه  هد  لوط  رد  مدرم  .دیکرت  مدرم  ضغب  دش ، دنلب  ماما  دایرف  لاس 41  رد  یتقو 
دیلقت عجرم  زونه  دندرک ، دنلب  ار  دایرف  نیا  ماما  هک  يزور  نآ  دینادب  .تسـشن  اهلد  هب  ماما  فرح  .دـندوب  هدرک  ضغب  مه  يرایـسب 

نیب رد  اّما  دنتـشاد ، دنلب  یلیخ  هاگیاپ  هزوح  بالط  الـضف و  ناگرزب و  املع و  نیب  دندوب ، هّجوم  یلیخ  مق  رد  هّتبلا  .دـندوبن  یفورعم 
هب یکّتم  نوچ  دوب ، قحب  نوچ  دوب ، تسرد  نوچ  دش ، دنلب  هک  دایرف  نیا  اّما  .دندوبن  هتخانش  روشک -  رـسارس  مدرم  ناشیا -  مدرم ،

، تسد هب  تسد  نهد ، هب  نهد  .دش  رشتنم  یعیبط  روطب  اج  همه  هلصافالب  نید ، مالسا و  هب  یکّتم  لصا ، رد  دوب و  مدرم  ياهتـساوخ 
تازرابم عورـش  رد  لاس 41  رد  هک  اـم  راوگرزب  ماـما  درک و  دـنم  هقـالع  ماـما  هب  ار  مدرم  دیـسر ، اـج  همه  هب  درک ، ریـس  لد  هب  لد 

هدزناپ هثداـح ي  نآ  هک  دوب  هدیـسر  اـجنآ  هب  مدرم  ياـهلد  رد  ناـشهاگیاپ  ناشعـضو و  دادرخ 42  رد  دنتـشادن ، یتیفورعم  نادـنچ 
رثا رب  نیا  .دـننک  يراکادـف  دـندش  رـضاح  دـندرک و  ادـف  ار  ناشدوخ  ناج  ماما  هار  رد  رفن  اهرازه  داـتفا و  قاـفّتا  نارهت  دادرخ 42 

حیرشت درک ؛ نایب  ار  ناسنا  يانعم  درک ؛ نایب  ار  تموکح  يانعم  درک ؛ نایب  مدرم  يارب  ار  مالـسا  میلاعت  ماما  .دوب  دایرف  نیا  ّتیناّقح 
ار اهنیا  دـنیوگب ، دـندرکیمن  تأرج  صاخـشا  هک  ار  یقیاقح  .دـشاب  دـیاب  هنوگچ  درذـگیم و  دراد  اـهنآ  رب  هچ  هک  مدرم  يارب  درک 

يارب یبزح و  ياهلولس  رد  هتسب و  تروص  هب  بازحا  اه و  هورگ  هک  روجنآ  هن  همانبش ، لکش  هب  هن  یشوگ ، رد  لکش  هب  هن  ًاحیرص ،
، مومع يارب  اضف ، رد  ناسآ ، ناور ، هن ، دننکیم ؛ نایب  یبزح  ياهرداک 
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بالقنا نیا  هک  يزور  نآ  ات  دندرک  عورش  ماما  هک  يزور  نآ  زا  هّتبلا  .دنتفگ  خساپ  مدرم  هک  دوب  نیا  .درک  نایب  ار  اهنیا  مدرم  يارب 
دارفا مدرم ، داحآ  نیا  اما ، ناگدرورپ  تسد  ماما ، ناتـسود  ماما ، نادرگاش  .راوشد  ِلاس  هدزناپ  دیـشک ، لوط  لاس  هدزناپ  دش ، زوریپ 

رد فلتخم ، لفاحم  رد  فلتخم ، طاقن  رد  دـنتفرگ  ار  نآ  دـندرک ، كرد  ار ، شحور  ار ، شقامعا  ار ، ماـیپ  نیا  هعماـج ، نیب  نشور 
.درک داـجیا  یناوارف  تالکـشم  نانخـس  نیا  هار  رد  یگداتـسیا  نانخـس و  نیا  تفگزاـب  تفگ و  .دـنتفگ  ار  نآ  فـلتخم  ياهرـشق 
نیا لوط  رد  اهیضعب  .تشذگ  یتخس  نارود  یلیخ  دنداتفا ؛ اه  هجنکـش  ریز  اهنیا  ِربارب  دنچ  دادعت  دندیـسر ، تداهـش  هب  رفن  اهرازه 

ناشاه هناخ  زا  دسریمن  اهنآ  هب  بیسآ  هکنیا  زا  نانیمطا  اب  زور  کی  دنتفرن ؛ ناشاه  هناخ  هب  تحار  ّتینما و  اب  بش  کی  لاس  هدزناپ 
جاوما نیا  هرخـالاب  هناعاجـش و  هناـمیکح ، هنادـشرم ، درکیم  يربهر  نارود  نیا  ماـمت  رد  ماـما  تشذـگ و  اهیتخـس  دـندماین ؛ نوریب 

اب ینید ، هزیگنا ي  اب  مدرم  داحآ  نادـیم و  هب  دـنیایب  مدرم  هک  اج  ره  رخآ و  لاـس  ود  یکی  نیا  رد  دـمآ  دوجو  هب  یمدرم  ناـشورخ 
روط نامه  دنکب و  دناوتیمن  یگداتـسیا  ناشلباقم  رد  یتردق  چیه  دنوشب ، نادیم  دراو  يدام  تشادمـشچ  نودـب  ییادـخ ، هزیگنا ي 

دـمآ و دوجو  هب  بالقنا  نیا  دنتـسیاب و  دنتـسناوتن  یلاخ  تسد  ِّتلم  لباقم  رد  ناشگرب  زاس و  نآ  همه ي  اب  اهنآ  دـندومرف  ماما  هک 
.دش زوریپ 
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؟ دش یمالسا  بالقنا  رد  مدرم  یهارمه  هب  رجنم  هک  هر ) ) ینیمخ ماما  ياهیگژیو  نایب  - 3

ههد ي كرابم  ماّیا  یمالـسا و  بالقنا  دنمهوکـش  يزوریپ  درگلاـس  نیمتـسیب  کـیربت  مالـس و  ضرع  اـب  .میحّرلا  نمحّرلا  هللا  مسب 
يرکف و ياـهنایرج  هیلع ) هللا  همح  ) ماـما ترـضح  تضهن  زا  ریغ  شندیـسر  رمث  هب  بـالقنا و  ناـیرج  رد  هـکنیا  هـب  هّجوـت  اـب  .رجف 
هک دوب  هیلع ) هللا  همحر   ) ماما ترضح  تضهن  نیا  اّما  دنتـشاد ، ار  ندوب  یبالقنا  هزرابم و  هیعاد ي  هک  دندوب  مه  يرگید  ياههورگ 
هک تسا  نیا  ملاؤس  یلاعترـضح ، تاشیامرف  همادا ي  رد  الاح  .دنک  بلج  ار  ناناوج  صوصخب  ار و  مدرم  ینویلیم  هدوت ي  تسناوت 

ار مدرم  روشرپ  لابقتسا  دش  ثعاب  روطنیا  هک  دوب  ناشمایق  تضهن و  ماما و  ترـضح  دوخ  رد  یتایـصوصخ  هچ  اهیگژیو و  هچ  نآ ،
.رّکشت اب  .دندشن  هتفریذپ  مدرم  فرط  زا  رگید  تانایرج  ارچ  دنیایب و  هنحص  هب  ناشیا  ياول  تحت  عقاو  رد  دزیگنارب و 

زا ناخاضر ، هرود ي  زا  .دوب  هدـش  عورـش  زابرید  زا  يولهپ  میژر  اب  تازرابم  دـیتفگ ، هک  روط  نیمه  هلب  .تسا  یبوخ  رایـسب  لاؤس 
گرزب تـضهن  لاـس 1314  رد  .دـندناسر  تداهـش  هب  ار  ناـشیا  درک ؛ عورـش  ار  یتازراـبم  سّردـم  موـحرم  ًـالبق  هّتبلا  لاس 1314 .

ياه هورگ  ناخاضر  هرود ي  رخاوا  رد  .دندرک  هزرابم  ناشیا  اب  املع  زا  يا  هّدع  یمق و  هللااهیآ  موحرم  .دش  عورش  دهشم  زا  ییاملع 
، فرط کی  زا  یهورگ  یبزح و  تازرابم  زاب  ههد ي 20  رد  دعب  دندرک ؛ عورش  ار  یتازرابم  کی  دنتشاد ، ییاه  عّمجت  یمالـساریغ 

یمدرم ییاملع و  تازرابم 
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اّما .تشاد  یتاریثأـت  مه  شا  همه  تازراـبم  نیا  هّتبلا  .دوب  يداـیز  تازراـبم  روج ؛ نیمه  مه  دـعب  ياـهلاس  رد  دوب و  فرط  کـی  زا 
صاوخ کچوک و  ياه  عمج  زا  ار  هزرابم  تسناوتن  تشادن ، ار  اه  هدوت  جیـسب  تردق  اهنیا  زا  مادـکچیه  دـیئوگیم ، هک  روط  نیمه 

؛ دـهدب ماـجنا  ار  گرزب  هزجعم ي  نیا  ار ، گرزب  رنه  نیا  تسناوت  هک  دوب  نیمه  ماـما  يزوریپ  زار  مدرم و  میظع  عمج  هب  دـناشکب 
نامراوگرزب ماما  یـصخش  تایـصوصخ  هب  ددرگیمرب  للع  نیا  زا  یخرب  هّتبلا  دوب ؟ هچ  شتّلع  اّما  .مدرم  حطـس  هب  دناشکب  ار  هزرابم 

دامتعا دروم  ماقمالاو و  یناحور  کی  عضوم  رد  ماما  هکنیا  زا  دوب  ترابع  ّتلع  هدـمع ي  نکل  .درک  مهاوخ  ضرع  مه  ار  اـهنآ  هک 
.تسا ینید  هزیگنا ي  ّتیـصاخ  تسا ؛ ینید  تکرح  ّتیـصاخ  نیا  .تسه  دوب و  مدرم  یمومع  رواـب  مالـسا ، .دزیم  فرح  مالـسا  زا 
حرطم رتشیب  تموکح  تردـق و  بسک  یبزح ، يدام و  ياه  هزیگنا  رد  .دـنکیم  قرف  یبزح  يدام و  ياـه  هزیگنا  اـب  ینید  هزیگنا ي 

هچ ام  هدنیآ  ماظن  رد  .دننکیم  فیرعت  ار  یعـضوم  یهاگیاج و  ناشدوخ  يارب  مادک  ره  دـنوشیم ، هزرابم  دراو  هک  یـصاخشا  .تسا 
مالـسا رب  ماما  .دـنوشیم  دراو  فیلکت  ماجنا  يارب  همه  .تسین  اهفرح  نیا  ینید  تکرح  رد  .میوشب  دـیاب  هراک  هچ  مینکب ، دـیاب  راـک 

دراو ناشدوخ  نامیا  اب  مدرم  همه ي  نوچ  .دش  عورـش  اجنیا  زا  یمدرم  تکرح  قمع  دـندرک و  نایب  ار  مالـسا  میلاعت  دـندرک ، هیکت 
هداتفارود ياتسور  کی  مدرم  دینیبب  امش  الاح  .دنهدیم  خساپ  لئاسم  هب  تبـسن  مدرم  اتـسور  نالف  رد  هک  دیدیدیم  ًالثم  امـش  .دندش 

رد دنک ، هّجوتم  شدوخ  هب  ار  اهنیا  هناد  هناد  ات  دنکب  دیاب  شالت  ردقچ  دـنک ، هارمه  شدوخ  اب  دـهاوخب  یـسایس  بزح  کی  رگا  ار 
مه گرزب  ياهرهش  رد  .دندشیم  نادیم  دراو  نامیا  اب  اهنآ  ماما ، مایپ  اب  اّما  دنتشادن ، ماما  ّتیـصوصخ  نیا  اب  ار  شالت  نیا  هک  یلاح 

هّتبلا .مالـسا  هب  ماـما  هیکت ي  ینعی  دوب ، مالـسا  هلئـسم ي  هدـمع  .دوب  روج  نیمه  دوب -  مه  زکرم  هک  نارهت -  رد  دوب ، روـج  نیمه 
.تشاد ءاکّتا  مدرم  هب  دوب ، یمدرم  صخش  کی  ًاتعیبط  ماما  .دوب  مه  يرگید  تایصوصخ 
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یکی رد  دنتـشادن -  ترهـش  ّتیفورعم و  مه  ردقنیا  ام  راوگرزب  ماما  زونه  میوگیم  هک  کی -  لهچ و  لاس  رد  منکیمن  شومارف  نم 
ینارنخـس مه  سرد  لحم  رد  ربنم -  يور  زا  ناـمز -  نآ  تلود  هب  باـطخ  دـندادیم -  ماـجنا  مق  رد  لاـس  نآ  هک  ییاهینارنخـس  زا 

یب يارحـص  نیا  نم  ناتراتفر ، نیا  هب  دیهدب  همادا  ًالثم  رگا  هک  دنتفگ  دندرکیم -  ینارنخـس  عقاو  رد  ناشنادرگاش  يارب  دندرکیم ؛
یکّتم و مدرم  هب  روجنیا  مق  رد  يّدجـسم  کـی  هشوگ ي  زا  روـطچ  ماـما  هک  دـندرکیم  بّجعت  همه  .مدرم  زا  منکیم  رپ  ار  مق  ناـیاپ 

هیـضیف هسردـم ي  رد  ار  ینارنخـس  نآ  ماما  هک  ود  لهچ و  لاـس  رد  تشذـگن  رتشیب  هاـم  دـنچ  .تسا  مدرم  زا  عمجرطاـخ  دـقتعم و 
اهلـسلسم و لـباقم  رد  اـهکنات ، لـباقم  رد  مدرم  نینوخ  عضو  نآ  اـب  داـتفا ؛ قاـفّتا  دادرخ  هدزناـپ  نارهت  رد  شدـعب  زور  ود  دـندرک ،

لیخد یلیخ  ماـما  ِیـصخش  تایـصوصخ  مدرک ، ضرع  هّتبلا  .دوب  تایـصوصخ  نیا  زا  یکی  مه  مدرم  هب  هیکت ي  .دنداتـسیا  اـهگنفت 
، دوخ هار  هب  نمؤم  دصرددص  دوب  یـصخش  .نیدالوپ  مزع  اب  هملک ؛ یقیقح  يانعم  هب  نیدالوپ ، هدارا ي  اب  دوب  يدرم  کی  ماما  .دوب 

يدرم .تشاد  لماک  ناـمیا  دوخ  هار  هب  (1) ؛ ّهبر نم  هیلا  لزنا  اـمب  لوسّرلا  نما  هک : هدـمآ  ربمغیپ  هب  تبـسن  نآرق  رد  هک  روط  نیمه 
هدنیآ ماما ، يدنمـشوه  .رگن  هدنیآ  دنمـشوه و  رایـسب  دوب  يدرم  .دوبن  يراک  تسایـس  يزاب و  تسایـس  لها  حیرـص ؛ قداص و  دوب 

نیا ماما  هک  دیروایب  دای  هب  تسین  دب  .ریذپان  یگتسخ  ریگیپ و  .دوب  الاب  رایـسب  ماما  رد  يدعب  ياهمدق  صیخـشت  تردق  ماما ؛ يرگن 
رد تفگیم ، ربنم  رد  لاسما -  نم  دنتفگ  ناشیا  لاس 41  نامه  تسا  مدای  .دندرک  عورش  یگلاس  هس  تصش و  نینس  رد  ار  تازرابم 
رد نینمؤملاریما  ربمغیپ و  هک  متفر  ایند  زا  یّنس  رد  هزات  دنشکب ، ار  نم  رگا  .مراد  لاس  هس  تصش و  لاسما  نم  دنتفگیم  ینارنخس - 

.دادیم طاشن  ورین و  اهناوج  هب  درکیم ، مرگ  ار  اهناوج  هلاس ، هس  تصش و  درم  .دنتفر  ایند  زا  نس  نیا 

داتـشه کیدزن  يدرم  ناشیا  داتفا -  قافّتا  بالقنا  هثداح ي  دـعب و  هب  نمهب  هدزاود  ياهزور  دـندش -  نارهت  دراو  هک  یتقو  ناشیا 
دینیبب .دندوب  هلاس 
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نیا .دوشیم  نادـیم  دراو  اهناوج  طاشن  اب  روجنیا  تسوا ، یگراکیب  یگتـسخ و  یگتـسشنزاب و  تقو  هک  نس  نیا  رد  يدرمریپ  کـی 
.دوب هک  مه  مدرم  رواب  نامیا و  نید و  مالسا و  هب  هیکت ي  هلئسم ي  نآ  دوب و  ّرثؤم  رایسب  یصخش  تایصوصخ 
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یمالسا بالقنا  يزوریپ  زا  شیپ  تازرابم  ریسم  رد  هر ) ) ینیمخ ماما  یلصا  نارای  - 4

يارب رجف  ياه  ههد  نیرت  نیریش  زا  یکی  ملاحشوخ و  ًاعقاو  مشاب  امش  تمدخ  رد  رجف  ههد ي  نیا  متسناوت  سلجم  نیا  رد  هکنیا  زا 
.دنهدب لیکـشت  یتموکح  هک  دنتـشادن  رظن  لّوا  رد  مدرم  ًانیقی  بالقنا  نیا  .تسا  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  لاس  نیمتـسیب  .دش  هدنب 

، دنزادنارب ار  یهاشمتـس  تموکح  هکنیا  رطاخ  هب  يزیتس و  ملظ  رطاخ  هب  ًارثکا  و  مدرم -  مومع  دوبن -  مدرم  زا  یلیخ  رکف  رد  دیاش 
يزادنارب زا  دـعب  ناشرظن  ادـتبا  زا  دـندومرف  نمهب 57  هدزاود  رد  ماـما  ترـضح  هک  روـط  ناـمه  یلو  دـندادیم ، ماـجنا  ار  بـالقنا 

هب زاین  .تسین  يا  هداس  راک  کی  ًاتعیبط  یمالسا  تموکح  کی  لیکـشت  .دوب  یمالـسا  تموکح  کی  لیکـشت  یهاشنهاش  تموکح 
تموکح کی  مناوتیم  نم  هک  دـننکب  اعّدا  دـنناوتب  دارفا  نامه  رب  هیکت  اب  هکنیا  ات  دنـشاب  ناشفارطا  رد  دراد ، یناـسنا  يوق  ياـهورین 
ناشیلصا نارای  دنتشاد ، رظن  رد  ار  يدارفا  ماما  ترـضح  دندوب و  ماما  ترـضح  رظن  رد  ایآ  ادتبا  زا  دارفا  نیا  .منکب  اپ  رب  ار  یمالـسا 

؟ دندوب یناسک  هچ  نامز  نآ  رد 

ماما نکل  دنتشاد ، ار  مزال  ياهرداک  ماما  ًالثم  لاس 1341 و 42 -  رد  هک -  میوگب  مناوتیمن  نم  دندرک ، عورش  ماما  هک  یماگنه  رد 
یعمج ار  وا  فارطا  دوب و  مق  هیملع ي  هزوح ي  رد  یملع  هداتفااج ي  درف  کی  ماـما  هک  دـیراد  هّجوت  امـش  .دـندرکیم  يزاـسرداک 

هب دوخ ، ياهنایب  اب  دوخ ، ياهمایپ  اب  ماما  .دنتـشاد  طاـبترا  ناـشیا  مه  رگید  ياهرـشق  اـب  .دوب  هدرک  هطاـحا  نمؤم  لـضاف و  ناـناوج 
؛ دندرکیم حیحصت  .دندرکیم  تیبرت  ار  اهناسنا  هملک  یقیقح  يانعم 
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هرود ي ای  ّتیریدـم  سرد  ًاموزل  هک  تسین  یـسک  نآ  قیال  هتـسجرب و  رداک  کی  .یقـالخا  یحور و  تیبرت  مه  يرکف ، تیبرت  مه 
میمصت بوخ  دناوتب  دهدب ؛ صیخشت  بوخ  ار  اه  هار  دمهفب ؛ بوخ  ار  اهفده  هک  تسا  یسک  نآ  .دشاب  هدنارذگ  ار  یـسایس  مولع 

هب ماما و  هعومجم ي  رد  یعیبط  روط  هب  هک  يراک  نیا  دریگیم و  ماجنا  موادـم  ياـهتیبرت  اـب  نیا  دـنکب ؛ مادـقا  بوخ  دـناوتب  دریگب ،
نیا زا  یلو  اهحالـصا ، اب  اهمایپ ، اب  اهراتفر ، اب  اهدروخرب ، اب  یـصوصخب ؛ سرد  سالک  رد  هن  دـشیم ، ماـجنا  راوگرزب  نیا  هلیـسو ي 
.دوب یبزح  ياـهیزاسرداک  زا  ریغ  مه ، ماـما  ياـهیزاسرداک  .دـندرکیم  ّتلم  حطـس  رد  يزاـس  رداـک  کـی  ماـما  نم  رظن  هب  رتـمهم ،

، دـنهدب ار  راک  نالف  دـنهدب ، اهنیا  هب  ًالثم  ار  لغـش  نالف  هکنیا  يارب  دـننکیم  تیبرت  دننیـشن  یم  صاخ  روطب  ار  یـصاخشا  بازحا ،
دنتشاد و یـصوصخب  هیکت ي  اهناوج  يور  ماما  مه  لّوا  زا  دادیم ؛ يروابدوخ  هیحور ي  اهناوج  هب  دندرکیم ؛ تیبرت  ار  اهناوج  ماما ،
زا جراـخ  هک  یناـسک  مه  دـندوب ، ماـما  هعوـمجم ي  رد  هک  یناـسک  مه  دـش ، زوریپ  بـالقنا  هک  ینآ  زا  دـعب  هّتبلا  .دـش  مه  نـیمه 

رورم هب  هک  یتاحالـصا  اب  تارییغت و  اب  دندش ، اهراک  يّدـصت  لوغـشم  دـندرک و  هضبق  ار  اهراک  دـندمآ و  دـندوب  ماما  هعومجم ي 
شا هویـش  .دوب  مولعم  شا  هویـش  دهاوخیم -  هچ  تسنادـیم  دوب ، نشور  شهار  ماما  دیـشاب ، هتـشاد  هّجوت  ار  نیا  نکل  .تفرگ  ماجنا 

لمأت و یهاگآ و  تریصب و  اب  هارمه  قیمع  رواب  نامیا و  قیرزت  ینعی  دنیامیپ ؛ یم  ار  هویش  نآ  ناربمغیپ  هک  يا  هویش  زا  دوب  ترابع 
شرورپ ار  اـهرداک  دـنکیم و  افوکـش  ار  اهدادعتـسا  یعیبط  روطب  یـشور  نینچ  کـی  .دوب  ماـما  شور  نیا  دوخ ؛ نیبطاـخم  رد  رکف 

یعیبط روطب  اّما  میهاوخیم ؛ راک  نالف  يارب  ار  سک  نـالف  هک  لـبق -  لاـس  هد  زا  دـنرادرب -  یتسرهف  کـی  ًـالبق  دوبن  مزـال  .دـهدیم 
بالقنا ياروش  دینادیم ، بالقنا  يزوریپ  زا  لبق  بالقنا -  ياروش  باختنا  يارب  ماما  اذل  .دمآ  یم  دوجو  هب  يا  ینالوط  ياهتـسرهف 

هّتبلا .دندرک  نّیعم  بالقنا  ياروش  ناونع  هب  ار  يا  هّدع  .دندرکن  ادیپ  یلکـشم  دندشن ، یـسک  جاتحم  چیه  ناریا -  رد  دـش  لیکـشت 
زا یکی  مدوخ  هدنب  مه ، صاخشا  نآ  دوخ  یّتح  .دندوب  هتخانشان  نامز  نآ  هّدع  نیا 
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مدمآ دهـشم  زا  دنداد ، ربخ  نم  هب  اهدـعب  .دـندرک  نّیعم  ار  نم  متـسه ، ياروش  وضع  هک  متـسنادیمن  .مدوب  بالقنا  ياروش  ياضعا 
طابترا اهنیا  اب  نارهت  رد  هک  ناشدوخ -  یمیمـص  ناکیدزن  اب  هّتبلا  .دنتـسنادیم  دنتخانـشیم ، ماما  ینعی  .مدـش  راـک  لوغـشم  نارهت و 

.دوب ینشور  هار  هک  مه  هار  .شنیزگ  يارب  دندرکیم  تروشم  مه  اهنیا  اب  دنتشاد - 
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.هتشذگ ههد ي  ود  رد  رنه  تیعضو  شقن و  هرابرد ي  يربهر  مّظعم  ماقم  هاگدید  - 5

اب .ار  رجف  كرابم  ههد ي  منکیم  ضرع  کیربت  میتسه و  امش  تمدخ  هک  میتسه  لاحشوخ  اقآ ، تمدخ  مالس  ضرع  اب  .ادخ  مان  هب 
هعماج و رد  ییازـسب  شقن  هشیمه  رنه  .تسا  رنه  اب  هطبار  رد  وجرنه  کی  ناونع  هب  هدنب  لاؤس  .منک  حرطم  نم  ار  ملاؤس  نات  هزاجا 
هزراـبم و رد  ناـمدوخ ؛ هعماـج ي  رد  رنه  لاـثم  ناونع  هب  .ثداوح  نیا  ندوب  راگدـنام  رد  روط  نیمه  هتـشاد و  ثداوـح  عاـمتجا و 

روضح هنحـص  رد  هشیمه  دوشیم ، قـالطا  یگدـنزاس  هلحرم ي  هک  نآ  زا  دـعب  سّدـقم و  عاـفد  لاـس  تشه  روـط  نیمه  بـالقنا و 
بالقنا زا  دعب  ههد ي  ود  ینعی  ههد  ود  نیمه  اب  هطبار  رد  ار  ناتدوخ  قیداصم  لیلحت و  امش  هک  دوب  نیا  نم  شهاوخ  الاح  .هتـشاد 

یتاشیامرف هچ  نآ  دوبهب  يارب  دـینیب و  یم  هنوگچ  امـش  ار  رنه  ینونک  ّتیعـضو  هک  دوب  نیا  مه  يدـعب  لاؤس  .اـم و  يارب  دـیئامرفب 
.مرّکشتم .دیراد 

صوـصخب تاـعوضوم و  همه ي  يارب  تسا  ییاـسر  ناـبز  رنه ، .تسا  تسرد  ًـالماک  دـیتفگ ، رنه  شقن  هب  عـجار  هـک  يزیچ  نـیا 
، نامزیزع رتخد  نیا  هب  مداد  لّوا  لاؤس  هب  هک  یخـساپ  نآ  همادا ي  رد  نالا  تسا  بوخ  نم  بالقنا و  لـثم  يا  هدـیچیپ  تاـعوضوم 

رنه ناـبز  رگم  مینک ، حیرـشت  ار  میظع  تقیقح  نآ  تسناوت  میهاوخن  میئوگب ، بـالقنا  هراـبرد ي  نم  لاـثما  هچره  هک  منکب  ضرع 
، دنک نییبت  ار  میظع  ثداوح  دناوتیم  هک  تسه  رنه  نابز  .دوشب  نادیم  دراو 
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.دراد ار  یشقن  نینچ  رنه  تسا ؛ تسرد  ًالماک  دیدرک  هراشا  هک  روط  نیمه  دنک ، کمک  دنک و  نشور  ار  اهنهذ  دنک و  حیرشت 

یلیخ تردـنب ؛ یلیخ  رگم  دوـبن ، نادـیم  نـیا  دراو  رنه  هنافّـسأتم  هلاـس ، هدزناـپ  تازراـبم  نارود  رد  بـالقنا ، يزوریپ  زا  لـبق  هـّتبلا 
ياهلاس دیاش  رخاوا -  نیا  .تشاد  رثا  اهنهذ  يرگنشور  رد  هک  دشیم  هتفگ  یبوخ  ياهرعـش  دشیم ، هتفگ  ییاهرعـش  یهاگ  .تردنب 

رد ًالثم  .تردنب  یلیخ  مک ، یلیخ  اّما  دندش  نادـیم  دراو  ًابیرقت  مه  یـشیامن  ياهرنه  اه ، همانـشیامن  زا  یـضعب  هاجنپ -  ههد ي  ًالثم 
دندروآ هنحص  يور  دندوب ، یبوخ  ياهناوج  ار  ناراب »  » همانشیامن ي دهشم  رد  دندروآ ، هنحص  يور  ار  رذوبا »  » همانشیامن ي نارهت 

هک هتـشذگ -  میژر  رد  هنافّـسأتم  رنه  .تشادـن  يدایز  شقن  رنه  .ضرغ  دوب ، مک  یلیخ  دـنلاّعف -  رنه  ياه  هنیمز  رد  مه  نالا  هک  - 
دوب هدـش  راچد  یطاطحنا  کی  هب  دوب و  تردـق  نابحاص  هضبق ي  رد  تساهلاس -  ناـمه  رد  مه  تازراـبم  نارود  لاـس  هدزناـپ  نآ 

ياهدادعتـسا قیرط  زا  هدـمع  دـمآ ، مه  اج  ود  زا  .نادـیم  هب  دـمآ  رنه  بـالقنا ، يزوریپ  هظحل ي  زا  نکل  .دوبن  نادـیم  رد  ًاـتقیقح ؛
اهنیا .دـنبالقنا  زا  دـعب  ياهناوج  ناـش  یلیخ  میراد ، اـم  هک  یفورعم  ياهدـنمرنه  نیا  نیب  دـینیبب  نـالا  امـش  .اـهناوج  روهظون ؛ يرنه 
کی هب  ینامیا ، کی  اب  دندرک ، ادیپ  يا  يروابدوخ  کی  بالقنا ، ياه  هنحص  يوت  ای  گنج ، ياه  ههبج  يوت  ای  هک  دنتسه  یناسک 

نیا ًالثم  هب  دناشک  ار  اهنیا  نیا ، اه -  ههبج  زا  يرادربسکع  يارب  دنتفر  ًالثم  دنتفرگ -  ناشتسد  ینیبرود  کی  دندش ؛ هدیـشک  یتمس 
زا لبق  هرود ي  نادـنمرنه  زا  مه  یـضعب  دـندرک ، عورـش  بالقنا  لّوا  زا  هک  دـندوب  اـهناوج  ًاـبلاغ  .اـهرنه  هیقب ي  روط  نیمه  رنه و 
رد ار  ناشرنه  دنتـسشن ، يرانک  کی  دـنتفر  دـندادن ، یخـساپ  هنافّـسأتم  مه  یلیخ  .دـنداد  خـساپ  بالقنا  هب  اهنیا  هک  دـندوب  بالقنا 
رد هتـشاد و  يدایز  شقن  رنه  درذـگیم -  لاس  تسیب  هک  زورما  ات  بالقنا  لّوا  زا  عومجم -  رد  نکل  .دـندادن  رارق  بالقنا  تمدـخ 

هتسجرب و ياهراک  دندش و  نادیم  دراو  اهرنه -  عاونا  هن ، رعش ؛ رنه  ای  یشیامن  ياهرنه  طقف  هن  اهرنه -  عاونا  فلتخم ، ياه  هصرع 
امش هکنیا  اّما  .دندرک  ادیپ  شرورپ  ناوج  نادنمرنه  دنداد و  ماجنا  ار  یگرزب 
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، تسا بوخ  نامعضو  یلیخ  ام  مینک ، هسیاقم  بالقنا  زا  لبق  اب  رگا  ار  زورما  تسیچ ؟ رنه  ینونک  عضو  هب  تبسن  مرظن  نم  دیسرپیم 
هنیمز رد  زونه  ام  .میبقع  هک  مراد  داقتعا  ًاحیرـص  نم  .میبقع  هن ، مینک ؛ هسیاقم  میـشاب  دـیاب  هک  هچنآ  اـب  رگا  اـّما  میراد ، یگتـسجرب 

ياهراک میراد ، يدایز  ياهیتساک  رتائت ، امنیـس و  ینعی  یـشیامن  ياهرنه  هنیمز ي  نیمه  رد  رعـش ، هنیمز ي  رد  یـسیون ، هصق  ياـه 
ياه هتـشر  رد  هک  یناسک  هک  مراودیما  نم  .اهرنه و  عاونا  دنکیم و  هدهاشم  ناسنا  يدّدعتم  ياهیرگیـشان  میراد ، یناوارف  هدـشن ي 

شدوخ هب  ار  ایند  هک  میدرک  هدهاشم  ییاهاج  کی  رد  بالقنا ، رگید  ياه  هصرع  رد  ام  هک  ار  يا  يروابدوخ  نامه  دـنلاّعف ، يرنه 
 - هدش اهنآ  هّجوتم  ایند  هک  ام  میا  هدرک  ییاهراک  ًاعقاو  یملع ، ياه  هنیمز  رد  یماظن ، عیانص  رد  تعنص ، هنیمز ي  رد  درک -  هّجوتم 

ار دیما  نیا  دشاب ، نامگرزب  بالقنا  ناریا و  گرزب  ّتلم  هصخاش ي  هک  مینک  ییاهراک  هللاءاش  نا  میناوتب  هکلب  مه  رنه  هنیمز ي  رد 
.دیشاب ّقفوم  هللاءاش  نا  .مراد ...  نم 
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.زورما ناناوج  زا  راظتنا  دروم  ياهراتفر  تایصوصخ و  نیرت  یعیبط  - 6

کیربت ناتهب  ار  هدـنخرف  ماـّیا  نیا  روط  نیمه  .منک و  ضرع  مالـس  امـش  هب  مدوخ  هبون ي  هب  مهاوخیم  هزاـجا  مه  نم  .ادـخ  ماـن  هب 
اب نآزا  لبق  اّما  .مراد  ناتروضح  زا  لاؤس  کی  .دیتفریذپ  ناتدوخ  هناخ ي  هب  ار  ام  دـیدش ، ام  نابزیم  هکنیا  زا  منکیم  رّکـشت  .میوگب 

هرود نآ  ناوج  لسن  هک  دوب  يروط  بالقنا  لّوا  هرود ي  ثداوح  تایـضتقم و  .منکیم  حرطم  ار  لاؤس  هاتوک  یلیخ  همّدقم ي  کی 
، اه هقیلـس  نامه  دیاب  ینعی  دشاب ؟ ور  هب  ور  تایـضتقم  نامه  اب  دیاب  مه  زورما  ناوج  لسن  ایآ  .درکیم  میـسرت  صاخ  يا  هنوگ  هب  ار 

لـسن رگید  ریبعت  هب  ای  و  دـشاب ؟ هتـشاد  ار  اهزاین  نامه  اه و  هتـساوخ  نامه  عامتجا ، رد  شروضح  عون  ناـمه  شـشوپ ، زرط  ناـمه 
تفگ دوشب  دیاش  اّما  بالقنا ، لّوا  نارود  طیارش  اب  تسه  توافتم  رایـسب  هک  تسه  ور  هبور  یطیارـش  اب  يزورما  هعماج ي  ینونک 

.تسین لسن  نیا  دنیاشوخ  ّتیاضر و  دروم  نادنچ  تفگ  دوشب  دیاش  هک  دـننکیم  رداص  لسن  نیا  يارب  ار  یماکحا  یخرب  هنافّـسأتم 
میوگب رتهب  ای  تسا و  مادک  تشاد  راظتنا  دوشیم  يزورما  ناوج  لسن  زا  هک  ار  يراتفر  نیرت  یعیبط  دـیئامرفب ، امـش  يا  هنماخ  ياقآ 

.مرّکشتم دیراد ؟ لوبق  يزورما  ناوج  لسن  يارب  ار  یتایصوصخ  هچ  یلاعبانج 

بالقنا لّوا  هرود ي  منادیمن  نم  .بالقنا  لّوا  هرود ي  دیتفگ  .امش  تاریبعت  رد  منکب  یکچوک  حیحـصت  کی  لّوا  نم  .بخ  یلیخ 
؟ تسا یک 

.تسا بالقنا  لیاوا  مروظنم 
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اهیـضعب منیب  یم  دوخیب -  ار  بـالقنا  .تسین  یلماـک  تسرد و  ریبـعت  بـالقنا  لّوا  هرود ي  اـّما  تسا ، بوـخ  بـالقنا  لـیاوا  بخ ،
 - ههد بخ ، یلیخ  .بالقنا  ياه  ههد  دنیوگیم  یـضعب  الاح  هرود ؟ مادک  .دینکن  یلایخ  یـضرف و  ياه  هرود  هب  میـسقت  دنیوگیم - 
مه اب  يزاـتمم  ّتیـصوصخ  چـیه  مکی  تسیب و  لاـس  متـسیب و  لاـس  مهدزون و  لاـس  اـّما  مّوس -  ههد ي  مّود ، ههد ي  لّوا ، ههد ي 

تکرح کی  بالقنا  تسا ، هرود  کی  بالقنا  .دشاب  هدش  هدیـشک  ههد  نآ  ههد و  نیا  نیب  يراوید  کی  هک  تسین  روجنیا  .دنرادن 
، دریگیم ماجنا  زارد  ناـیلاس  لوط  رد  رمتـسم  روطب  هک  تسا  یلّوحت  بـالقنا  تسین ، ینآ  یعفد و  زیچ  کـی  بـالقنا  تسا ، رمتـسم 

.دیسر میهاوخ  رتهب  رتدوز و  اهفده  هب  هّتبلا  میورب ، شیپ  رتهب  رتعیرس و  هک  هچره 

رد تسین ؛ یّکـش  اهنیا  رد  دراد ، دوجو  یفلتخم  تاـئاضتقا  اـی  دراد  دوجو  ینوگاـنوگ  ياـه  هقیلـس  هکنیا  ناوج و  دروم  رد  دـینیبب ،
يرشق ره  يرهش ، ره  يا ، هرود  ره  ینامز ، ره  تفگ ، دوشیم  هقیلس  نآ  هب  هک  ییاهزیچ  نآ  منادیمن -  ششوپ و -  سابل و  هنیمز ي 

یقرش بونج  هشوگ ي  دینک -  ضرف  ًالثم  رد -  دیورب  رگا  هک  دیشوپیم  ار  یسابل  اجنیا  رد  نالا  امش  .دراد  ییاضتقا  کی  یطیحم  و 
ییایفارغج و یمیلقا و  تائاضتقا  اب  هک  دراد  دوجو  يرگید  سابل  کـی  اـجنآ  تسین ، بولطم  یلیخ  اـجنآ  ساـبل  نیا  مّلـسم  روشک ،

یلـصا هدننک ي  ادج  هک  تسین  ییاهزیچ  اهنیا  .رگید  هشوگ ي  کی  رد  روط  نیمه  دننکیم و  باختنا  ار  سابل  نآ  هریغ ، یخیرات و 
راظتنا ناوج  زا  بالقنا  زا  لبق  بالقنا و  لّوا  زور  رد  هک  ًانیع  تسا  يزیچ  ناـمه  میراد ، راـظتنا  ناوج  زا  زورما  اـم  هک  هچنآ  .دـشاب 

قاّلخ دـشاب ، راکتبا  لها  دـشاب ، روشرپ  دـشاب ، طاشناب  نید ، اوقت و  ییاسراپ و  یکاـپ و  نیع  رد  هک  میهاوخیم  ناوج  زا  اـم  .میتشاد 
يانعم نامه  اوقت ، دشاب -  اوقت  لابند  ًاعقاو  دهدب ، رارق  راعـش  شدوخ  يارب  ار  اوقت  دزیهرپب ، یگراکیب  یلبنت و  زا  دـنک ، راک  دـشاب ،

اه هبطخ  رد  مرظن  هب  یتقو ، کی  مه  یحرـش  کی  نآ  هب  عجار  نم  تسا ، یبوخ  ياـنعم  دـننکیم ، اـنعم  یـسراف  رد  هک  يراـگزیهرپ 
يورین نیا  زا  دشاب ، راد  نتشیوخ  ما -  هتفگ 
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هداوناخ هب  شروشک ، هب  تمدـخ  شدوخ و  دـشر  شدوخ ، لماکت  هار  رد  دـنک  هدافتـسا  ًاـتقیقح  تسا ، یناوج  شمـسا  هک  یمیظع 
.میراد ار  راظتنا  نیا  ناوج  زا  ام  .شطیحم  هب  شا ،

هرود ي روـشک  رد  هک  یتـقو  تسه ؛ راـظتنا  کـی  ناوـج  زا  تسه  گـنج  روـشک  رد  هک  یتـقو  .دراد  ییاـضتقا  کـی  مه  تقو  ره 
هب روشک  زاین  تسا و  قیقحت  یملع و  تفرـشیپ  ملع و  نادـیم  هک  یتقو  نآ  تسه ، راظتنا  کی  تسا ، شالت  یگدـنزاس و  نتخاس و 

ياـضتقا هب  شدادعتـسا ، ياـضتقا  هب  یناوج  ره  زا  میئوگب  هک  تسا  نیا  مه  تسرد  و  تسه ؛ راـظتنا  نیا  ناوج  زا  تسا ، فرط  نیا 
عقاو رد  ار  اـم  یّلم  میظع  تکرح  تاراـظتنا ، نیا  عومجم  هک  دراد  دوـجو  یتاراـظتنا  شیاهدنـسپ ، اهتـساوخ و  ياـضتقا  هب  شلغش ،

ناشزورما رد  مه  دنتسه ، روشک  هکّرحم ي  روتوم  انعم ، کی  هب  ًاتقیقح  اهناوج  .روشک  تکرح  يارب  تسا  يروتوم  دهدیم و  لکش 
یکاپ اب  دنتـسه  هک  اج  ره  رد  مادک  ره  .دوب  دنهاوخ  روشک  نارازگراک  ناریدم و  نانز و  نادرم و  هک  ناشادرف  رد  مه  دنناوج ، هک 

ار ییاضتقا  کی  اوقت  هک  تسه  تاقوا  یهاگ  هّتبلا ، .دـنریگب  راک  هب  ار  یناوج  میظع  يورین  نیا  ...و ، اوقت  يرادـنید و  ییاسراپ و  و 
نز هب  مارتحا  عقاو  رد  هک  هنانز  ظافح  نآ  باجح و  مینادـیم ، اوقت  رهظم  ار  باجح  اهمناخ ، دروم  رد  ام  دـیئامرفب  ضرف  ًالثم  .دراد 

دیباجح و لها  دـیباجحاب و  نات  همه  امـش  نوچ  منک ، تبحـص  باجح  هلئـسم ي  هرابرد ي  منادـیمن  مزال  نالا  هّتبلا  نم  هک  تسا - 
اهرظن قئالـس و  هک  تسا  نکمم  هّتبلا  دننکب ، نیمأت  ار  باجح  نیا  يروج  هچ  الاح  تسا ، یبوخ  زیچ  باجح  دـیباجح -  هب  دـقتعم 

.دیشاب ّقفوم  هللاءاش  نا  .مدرک  ضرع  هک  تسا  نامه  اهناوج  زا  نم  راظتنا  لاح  ره  هب  .دشاب  فلتخم 
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یمالسا يروهمج  رد  ناناوج  ییوجون  ییارگون و  زاجم  هدودحم ي  - 7

.اقآ جاح  منکیم  ضرع  مالس 

.هللااهمحر مکیلع و  ٌمالس 

تسابیز رتوبک  تسا ، یبیجن  ناویح  بسا  دنیوگیم  ارچ  هک  منادیمن  نم 

تسین سکرک  یسک  چیه  سفق  رد  ارچ  و 

.دراد زمرق  هلال ي  زا  مک  هچ  ردبش  لگ 

، تسش دیاب  ار  اهمشچ 

.دید دیاب  رگید  روج 

میناوتیم نامهاگن  حور و  لد و  يوش  تسش و  اب  مادم  هک  مینکیم  ساسحا  میا و  هتفرگ  دای  نامناگرزب  زا  ام  هک  تسا  يا  هتکن  کی 
ییوجون نیمه  لیلد  هب  دراد ، دوجو  اهناوج  هب  تبسن  یمهافت  ءوس  ایوگ  هعماج ، ياضف  رد  مه  هداوناخ و  رد  مه  اّما  .مینیبب  رتون  هک 

رد هکنیا  .تسا  ناـش  یناوج  ياوه  لاـح و  یگدـنز و  طیارـش  نس و  ياـضتقم  لاـح  ره  هب  دنتـسه و  دـقتعم  شهب  هک  ییارگوـن  و 
ردپ هک  ییاهزیچ  نآ  هب  ای  دنتسیزیم ، اهنآ  هک  دننک  یگدنز  هنوگنامه  اهناوج  دنهاوخیم  اهردام  ردپ و  هک  دوشیم  ساسحا  هداوناخ 

هک ییاهزیچ  فرع و  اهتنـس و  لاح  ره  هب  مه ، هعماج  رد  دـننک و  ادـیپ  تسد  دـیاب  اهرتخد  اهرـسپ و  لاح  دـنا ، هتفاین  تسد  اهردام 
یتخس هب  تسه ، مکاح  لاح  ره  هب  اّما  تسا  تسردان  اهنآ  همه ي  هک  تسین  نیا  مروظنم  ًامازلا  هک  تسه  هعماج  رب  مکاح 
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یهاگآان یلمأت و  یب  یطایتحا و  یب  هب  اـی  اـهناوج ، دـنوشب  مهّتم  يرگ  یلاـباال  هب  یّتح  دـیاش  تساـهناوج و  ییارگون  نیا  ياریذـپ 
بـالقنا و دروم  رد  ناـم  يداـقتعا  یـساسا  لوصا  تیبثت  يارب  هلاـس  تسیب  تصرف  نیا  رد  منکیم  رکف  اـم  ـالاح  ًـالثم  .دـنوشب  مهّتم 

حالطـصا هب  يرتشیب  رونام  ناکما  ام  هک  يدراوم  رد  دیاب  هک  منکیم  ساسحا  یهاگ  اّما  میا ، هتـشاد  یفاک  تصرف  نامگرزب  تضهن 
رظن لامعا  دوشب و  ادیپ  دوشب و  فشک  دـیاب  اهاجنآ  میراد ، عوضوم  هب  دـیدج  ياه  هاگن  اهیروآون و  اهتیقاّلخ و  زوُرب  ناکما  میراد ،
نیا رد  یبالقنا  ًالصا  هک  دنداد  یتوافتم  ياهرظن  جنرطش  شزرو  ثحب  ًالثم  دروم  رد  یقیسوم و  دروم  رد  ماما  ترضح  ًالثم  .دوشب 
هوسا زا  یکی  ناونع  هب  ار  ییاجر  دیهـش  نم  .دوب  یگرزب  یلیخ  شیاشگ  کی  مه  اهناوج  دروم  رد  دروآ و  شیپ  يّدج  عوضوم  ود 

تمدخ هاتوک  نیتسآ  نهاریپ  اب  هک  مدید  ییاجر  دیهـش  زا  ار  یـسکع  مراد  دای  هب  مسانـشیم و  نامیا  صالخا و  اوقت و  گرزب  ياه 
امش هک  يدراوم  رد  هک  تسا  نیا  نم  ضرع  .بالقنا  ینامرآ  يزاغآ و  ياهلاس  جوا  نآ  رد  دندرکیم  تبحص  دندوب و  هتـسشن  ماما 

لوصا نآ  تیبـثت  زا  سپ  هک  میراد  هزاـجا  اـجک  اـم  دـینکیم  رکف  ناـسنا ، اـهدرایلیم  گرزب  لاـح  ره  هب  ینید  ربـهر  کـی  ناونع  هب 
هبرجت ار  تالّوحت  ناش  هیحور  ساسا  رب  اهناوج  هک  میهدـب  هزاـجا  میهدـب و  ییارگون  ییوجون و  هزاـجا ي  ییاهـشخب  رد  یـساسا ،

.دنشابن رّجحتم  هدرکان  يادخ  کشخ  رایسب  ياهبوچراهچ  دیق  رد  ًامازلا  دشاب و  رتزاب  ناشتسد  دننک و 

؟ دوب یسک  هچ  لام  رعش  نآ 

.دوب يرهپس  بارهس  موحرم  زا 

يروآون دـننک ، يروآون  هک  دـنراد  هزاجا  اجک  دـیئوگیم  هکنیا  ًـالّوا  .نم  مراد  لوبق  ار  شا  یلیخ  دـیتفگ ، هک  ار  هچنآ  .بخ  یلیخ 
دوجو ینادـیم  رگا  .دریگب  هزاجا  یـسک  زا  دـنک  يروآون  دـهاوخیم  هک  یـسک  دـشاب و  هتـشاد  مزال  هزاـجا  هک  تسین  يزیچ  ًالـصا 

يروآون .دریگب  ماـجنا  دـیاب  اـه  هنیمز  همه ي  رد  يروآون  مدـقتعم  نم  دـمآ و  دـهاوخ  دوـجو  هب  ّتیقاـّلخ  يروآوـن و  نیا  تشاد ،
؛ تسا تفرـشیپ  شانعم  يروآون  .میربب  لاؤس  ریز  ار  نامدوخ  ینالقع  یقطنم و  هدش ي  هتفریذپ  لوصا  ام  هک  شتـسین  نیا  شیانعم 

دهاوخب هک  یـسک  ره  .تسا  یبوخ  زیچ  تلادـع  ًالثم  هک  دـیئامرفب  ضرف  .تسا  لـماکت  هب  ور  هک  يروما  رد  تسا  لـماکت  شاـنعم 
تبحم ردام ، ردپ و  هب  تبحم  .دنکیمن  کش  تلادع  یبوخ  رد  اّما  دنکیم ، ادیپ  تلادع  نیمأت  يارب  ار  یبوخ  هویش ي  دنک  يروآون 
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لوصا نیا  لصا  رد  اّما  دشاب  هتـشادن  دوجو  هک  دنک  ادیپ  نآ  يارب  ییاه  هویـش  یـسک  تسا  نکمم  تسا ، یعیبط  رما  کی  دنزرف  هب 
نیا هک  تسین  ینعم  نیا  هب  نیا  ًاموزل  دنکب ، يروآون  دهاوخیم  ناوج  يروآون و  دیئوگیم  امـش  یتقو  نیاربانب  .دنکیمن  کش  یـسک 

قفاوم ًـالماک  هدـنب  نیارباـنب  .تسا  رظن  دروم  تسرد  ِيروآون  ینعی  دوشیم ، مه  لوقعماـن  یقطنمریغ و  ياـهیروآون  لـماش  يروآون 
.دوشب يروآون  دیاب  هک  متسه 

رد دیتسه و  ناوج  نوچ  امش  ای  الاح  .منک  لوبق  امـش  زا  یلیخ  مناوتیمن  ار  نیا  نم  ددنـسپ ، یمن  ام  هعماج ي  دیئوگیم  هکنیا  نکیلو 
، مراد يدایز  تاعالّطا  مراد و  يرتشیب  هبرجت ي  نوچ  نم  ای  مرادن ، نم  هک  دیراد  يربخ  دـیتسه  رگید  ياج  ای  ناتدوخ  هداوناخ ي 
هک تسا  يا  هعماج  ام ، هعماج ي  هک  منکیم  نامگ  نم  .تسات  ود  نیا  زا  یکی  لاـح  ره  هب  دـینادیمن ، امـش  هک  منادـیم  يزیچ  کـی 
درم کی  ماما ، .راوگرزب  ماما  دیئوگیم  امـش  .تسا  نیمه  شا  هنومن  کی  بخ ، .دنکیم  لابقتـسا  دـنکیم و  تیبرت  ًاساسا  ار  يروآون 
نیا هدنهد ي  ناشن  دینیبب  اهنیا  بخ ، .دندرک  رداص  دیئوگیم  امـش  هک  ار  هک  ییاوتف  ود  نیا  شرمع  رخاوا  رد  هلاس  داتـشه  ِلاسنهک 

ام ياه  هداوناخ  .تسا  ناوخمه  زاسمه و  ًالماک  یقطنم  لوقعم و  ِون  ياه  هدیدپ  اب  هک  تسا  يا  هعماج  ًالـصا  ام  هعماج ي  هک  تسا 
نیا .تسا  یقطنم  مه  نیا  .دننک  هلباقم  اهناوج  ياه  ندش  جراخ  دـح  زا  یـضعب  اب  اه  هداوناخ  هّتبلا  تسا  نکمم  .دـنروج  نیمه  مه 

کمک هب  بخ ، ناوج  .دنهدن  رّکذت  ًالصا  ناشناوج  هب  هک  دیئامرفب  ضرف  هک  دیـشاب  هتـشاد  راظتنا  اهردام  ردپ  زا  امـش  دیابن  مه  ار 
نکب ردام -  ردـپ و  يرکف  ياهکمک  ینعی  .ردام  ردـپ و  يرکف  کمک  هب  دراد  جاـیتحا  یناوج  ره  .دراد  جاـیتحا  رداـم  ردـپ  ِيرکف 

منکیمن نامگ  نم  .هن  دریگیم ؛ ار  ناوج  يروآون  ولج  نیا  هکنیا  هب  درک  مهّتم  یتسیابن  ار  هناقفـشم -  هناردام و  هناردـپ و  ياـه  نکن 
وا لباقم  رد  صوصخب  ام  هعماج ي  ای  دنتـسیاب ، وا  يولج  مه  ردام  ردپ و  دشاب ، یحیحـص  یقطنم و  لوقعم و  يروآون  هک  ییاجنآ 

میرادیم تسود  ام  تسا و  ماظن  نیا  هعماج و  نیا  رّرکم  ياهراعش  وزج  يروآون ، هب  قیوشت  ًالصا  زورما  هعماج  رد  هن ، دتسیاب ؛
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يروآون مدرک ، حیرصت  مه  نم  دیدرک ، هراشا  دیراد و  هّجوت  مه  امش  مدید  ًالماک  ناتاهتبحص  رد  هک  روط  نیمه  اهتنم  .ار  يروآون 
، هدوب لبق  لسن  زا  هک  هچره  اب  تسا ، ّتنس  هک  هچره  اب  ناسنا  هک  دوشن  یهتنم  هنادرخبان  یهاگ  یقطنمریغ و  ياهیروآون  هب  یتسیاب 

يروآون .دریذپیمن  لقع  ار  نیا  تسین ، یقطنم  ًالـصا  نیا  .منک  يروآون  مهاوخیم  نم  هکنیا  فرـص  هب  دنک  هزرابم  تسا  یمیدـق  ای 
هک تسه  راظتنا  اهناوج  زا  ریخن ، نیاربانب  میربب و  شیپ  ار  نآ  ام  یتسیاب  دراد و  دوجو  یلماکت  تکرح  هک  ییاهنادـیم  نآ  رد  ینعی 

.دننک ّتیقاّلخ  دننک ، يروآون 

نامه نکل  تسه ، ّبلصت  رّجحت و  موشیمن ؛ رکنم  مه  ار  نیا  نم  تسا ، هتسب  یلیخ  ناششوگ  مشچ و  هک  دنتـسه  يدارفا  بخ ، هّتبلا 
یهاگ .میدرک  هبرجت  یلیخ  تازرابم  هرود ي  ار  نیا  اـم  .درک  ناـشهاگآ  تسرد  قطنم  هویـش ي  اـب  ناوتیم  مه  ار  رّجحتم  ياـهمدآ 

.دندرکیم هتفـشآرب  ار  اهردام  ردـپ  دـندرکیم ، حرطم  ار  ییاهفرح  ناشدوخ  هداوناخ ي  رد  هک  دـندوب  ام  رب  رود و  ییاهناوج  دـشیم 
 - داتفا قافّتا  تاعجارم  لیبق  نیا  زا  راب  دـنچ  نم  دوخ  هب  دـندرکیم -  هعجارم  ام  هب  اهردام  ردـپ  نیا  زا  یـضعب  هک  دوب  هداتفا  قاـفّتا 

ناوج نآ  ینعی  ار  فرح  ياوـتحم  دـنادیمن  نوـچ  نیا  .درادـن  یبّـصعت  چـیه  هک  دـیدیم  درکیم  تبحـص  هک  رداـم  ردـپ  نآ  اـب  مدآ 
لایخ ناسنا  هک  مه  ار  ییاـهمدآ  اـب  لاـح  ره  هب  .هدرک  هتفـشآ  ار  رداـم  ردـپ و  نیا  دـنک ، ناـیب  ار  شدوخ  دوصقم  تسرد  هتـسناوتن 

هک دنکن  هکنیا  هب  درک  هّجوت  نآ ، زا  شیپ  هّتبلا  درک و  تبحـص  قطنم  اب  ناوتیم  دنراد ، يا  هلئـسم  کی  رد  يرّجحت  بّصعت و  دنکیم 
ًامتح مه  ار  نیا  .دـنکیم  حیحـصت  ار  نم  زا  یهابتـشا  کی  دراد  نیا  .تسین  رّجحت  بّصعت و  نیا  دـهدیم ، جرخ  هب  دراد  وا  هک  هچنآ 

.دیشاب هدنز  دیشاب ، ّقفوم  هللاءاش  نا  .دینک  هّجوت  یتسیاب 
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.یگنهرف مجاهت  اب  هزرابم  شور  نیرتهب  ناونع  هب  یقیسوم  شقن  هرابرد ي  يربهر  مّظعم  ماقم  هاگدید  - 8

زا دیهدیم  رارق  تقد  هّجوت و  دروم  ار  ناناوج  لئاسم  هکنیا  زا  .منکیم و  ضرع  مالـس  یلاع  بانج  روضح  .میحّرلا  نمحّرلا  هللا  مسب 
هک توافت  نیا  اب  دنکیم و  نخس  هب  زاغآ  یقیسوم  دتـسیا ، یم  زاب  مالک  زا  نابز  هک  یعقوم  هک  تسا  لقن  .منکیم  رّکـشت  ناتروضح 

ار دوشیم  ایند  ّلک  لماش  هک  يرت  عیسو  رایسب  هرتسگ ي  کی  دناوتیم  هتساخرب ، نآ  زا  هک  یگنهرف  زا  تسا  ثعبنم  اهنت  هن  نابز  نیا 
ایوپ تبثم و  ياه  هبنج  دـناوتیم  مالک  هک  يروط  نامه  هک  هباشت  نیا  اب  زاب  دـیایب و  رد  یللملا  نیب  نابز  کی  ناونع  هب  دریگرب و  رد 
ياه هبنج  نیمه  هب  هّجوت  اب  .دشاب  یشزرا  مک  تسردان و  فیخـس و  مالک  دناوتیم  مه  هزادنا  نامه  هب  دشاب ، هتـشاد  ار  دنمـشزرا  و 
هعماج رد  نآ  ّتیمها  یقیسوم و  هب  تبـسن  هک  یهّجوت  اب  هللااهمحر  ماما  ترـضح  هژیو  هب  سّدقم و  عراش  هک  دوب  یقیـسوم  فلتخم 

رظن دروم  هک  صاخ  تاظحالم  يا  هراپ  اب  ییانغ و  ریغ  زاجم و  لکش  دندومرف و  دروم  نیا  رد  ار  ناشدوخ  تارظن  دنتشاد  زورما  ي 
هب ور  دنور  دهاش  لاح  ره  هب  بخ  یلو  یئطب ، ریس  کی  اب  هک  دنچ  ره  مه  نآ  زا  دعب  دنتسناد و  زیاج  ار  تسا  مالسا  ام و  هعماج ي 

ار شدوخ  یعقاو  هاگیاج  نآ  دـناوتن  رنه  نیا  هک  هدـش  ثعاب  دراد و  دوجو  هک  يا  هلئـسم  اّما  .میدوب  ناـمروشک  رد  یقیـسوم  دـشر 
يرنه و روما  یّلک  روطب  ـالاح  رما و  نیا  هکنیا  ّتلع  هب  هک  تسا  نیا  اـم ، هعماـج ي  رد  دـنکب  ادـیپ  شدوـخ  ياـهتیلباق  اـب  بساـنتم 
دوشیم و يریگ  میمـصت  اه  هبنج  نیا  رد  لاح  ره  هب  يزاوم  روطب  هک  تسا  يدّدـعتم  ناـیلوتم  نیلوؤسم و  دـجاو  اـم  روشک  یگنهرف 

بخ دوشیم و  رظن  لامعا 
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رد يا  هدرتسگ  رایـسب  فیط  کی  دراد  دوجو  اـه  هنیمز  نیا  رد  ییاـه  هقیلـس  فـالتخا  میئوگب -  رتفافـش  اـهیزورما  لوق  هب  ًاـضعب - 
لاؤس .یقیـسوم  هعماج ي  هژیو  هب  دـننامب  فیلکتالب  اهناوج  ًاقیقد  هک  هدـش  ثعاب  دراد و  دوجو  یقیـسوم  هیـضق ي  نیا  اب  دروخرب 

ناتروضح زا  هدـش و  هتخادرپ  نآ  هب  ًالبق  هک  یهقف  ياـه  هبنج  نآ  زا  يادـج  ـالاح  یّلک -  روطب  هک  تسا  نیا  یلاعترـضح  زا  هدـنب 
ياهتیلباق دـناوتیم  هک  دـیدرک  هراـشا  امـش  هک  رنه -  کـی  ناونع  هب  یقیـسوم  یعاـمتجا  ياـهتیلباق  دروم  رد  ناـترظن  هدـش -  لاؤس 

يزورما تایـضتقم  اب  ام  زورما  هعماج ي  رد  هکنیا  تسیچ و  صاخ  روط  هب  یقیـسوم  دروم  رد  ناترظن  دشاب -  هتـشاد  رنه  يدّدـعتم 
دشاب و هتشاد  دیاب  یطیارش  هچ  یقیـسوم  دینکیم  رکف  تسا ، بلاط  ام  ناوج  هک  ییاه  ییارگون  اب  ام ، زورما  ناوج  تایـضتقم  اب  ام ،

ناونع هب  یبرغ ، هن  یللملا و  نیب  نابز  هکنیا  ناونع  هب  متفگ  هک  روط  نامه  هک  ییاه  هبنج  یتنـسریغ  یقیـسوم  زا  یـصاخ  ياه  هبنج 
ایآ تسیچ و  اهنآ  دروم  رد  ناترظن  تسا ، حرطم  ایند  رد  هک  یصاخ  ياهیقیـسوم  عاونا  تسا ؛ حرطم  هک  یتنـسریغ  ياه  هبنج  هکنیا 
زا هژیو  هب  رنه و  هار  زا  ذوفن  شیاهـشور  نیرتمهم  زا  یکی  هک  یگنهرف  مجاهت  اب  هزرابم  هار  نیرتهب  هک  دـیتسه  عوضوم  نیا  هب  لئاق 

.موشیم رّکشتم  .تسا  نامروشک  یبهذم  یّلم و  طیارش  اب  بسانتم  بان و  هرس ، كاپ ، ياهوگلا  هئارا ي  تسا ، یقیسوم 

هک متسین  دقتعم  نم  هک  ار  نیا  هن ، تسا ، یگنهرف  مجاهت  اب  هلباقم  هار  نیرتهب  یقیـسوم  میئوگب  ام  هکنیا  .دیـشاب  ّقفوم  هللاءاش  نا  ... 
 ... دناوتب هک  دشاب  هتشاد  یششک  نیچمه  کی  یقیسوم 

اههار زا  یکی 

.منادیمن نیا  ار  شهار  نیرتهب  اّما  دشاب ، دناوتیم  یطیارش  کی  اب  اه ، هار  زا  یکی  هلب ،

رگید تسیچ و  شیاه  هصخـشم  مارح  لالح و  یقیـسوم  ًاساسا  مینیبب  هکنیا  یکی  .دراد  دوجو  فرح  ود  یقیـسوم  دروم  رد  دـینیبب ،
.تسا لالح  یکی  نیا  تسا ، مارح  یکی  نیا  هک  دننادب  اهناوج  امـش  لوق  هب  ات  مینک  صخـشم  ار  ییاهزرم  میئایب  قادـصم  رد  هکنیا 

یقیـسوم ار -  نوگانوگ  ياهیقیـسوم  ياهارجا  نیا  زا  یکی  یکی  ناسنا  هک  تسا  يراوشد  راک  تسین ، یناسآ  راـک  هّتبلا  یمّود  نیا 
دهاوخب یکی  یکی  ناسنا  ار -  اهنیا  منادـیمن  مالک ، یب  مالک ، اـب  شماـسقا  عاونا و  مه  یناریا  یقیـسوم  یجراـخ ، یقیـسوم  یناریا ،

، دنک صخشم 
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هب ما  هتفگ  ییاـهاج  کـی  هّتبلا  مه  نم  .تفگ  دوـشیم  ار  نآ  هک  دراد  يا  یّلک  ياـه  هصخـشم  اـّما  .تسا  يراوـشد  راـک  یلیخ  نیا 
.منکیم ضرع  امش  هب  يرصتخم  مه  الاح  .متفگ  متسنادیم  متسناوتیم و  هک  ار  هچنآ  دندوب ، راکردنا  تسد  هک  یصاخشا  یضعب 

نیا دـناشکب ، اـهنیا  یگدـنز و  ياـهتیعقاو  زا  یگدروـخاو  یلاـح و  یب  لاذـتبا و  هب  یگراـکیب و  هـب  ار  ناـسنا  رگا  یقیـسوم  دـینیبب 
، نیا دنک ، لفاغ  رکذ  زا  ادخ ، زا  ّتیونعم ، زا  ار  ناسنا  هچنانچ  رگا  یقیسوم  .تسا  مارح  یقیسوم  تسین ، لالح  یقیسوم  یقیـسوم ،

.تسا نیا  مالـسا  رظن  تسا ؛ مارح  ِیقیـسوم  نیا  دـنک ، قیوشت  ینارتوهـش  هاـنگ و  هب  ار  ناـسنا  رگا  یقیـسوم  .تسا  مارح  ِیقیـسوم 
متفگ نم  هک  ییاهنیا  .تسین  مارح  هّتبلا  تقو  نآ  دـشاب ، هتـشادن  ار  تمرح  بجوم  رـضم و  تایـصوصخ  نیا  هچنانچ  رگا  یقیـسوم 
کی دـینک  ضرف  تسا  نکمم  ینعی  .تسا  تاملک  رد  یّتح  یـضعب  تسا -  اـهزاس  رد  تسا -  مـالک  یب  یقیـسوم  رد  شا  یـضعب 
رعـش دشاب ، يا  هدننک  هارمگ  رعـش  دوشیم ، هدناوخ  یقیـسوم  نیا  رد  هک  يرعـش  نکل  دـننک ، ارجا  ار  يررـض  یب  هداس ي  یقیـسوم 

نآ ینعی  .مارح  دوشیم  تقو  نآ  دـشاب ، اهزیچ  نیا  هب  تلفغ ، هب  ینارتوهـش ، هب  يراـگنلو ، هب  يراـب ، دـنب و  یب  هب  هدـننک ي  قیوشت 
رخاوا رد  مه  ماـما  فیرـش  رظن  هک  منکیم  رّوـصت  روـجنیا  هک  اـم -  رظن  زا  تسا  یقیـسوم  رد  ّتیّلح  تمرح و  صخاـش  هـک  يزیچ 
یهقف حالطـصا  يوهل -  یقیـسوم  هک  تسا  نیا  دوب -  بلطم  نیمه  هب  یقیـسوم  باب  رد  دـنداد  ار  هیرظن  نآ  هک  ناشکرابم  تاـیح 

زا ندـش  رود  ّتیونعم ، زا  ندـش  رود  ادـخ ، رکذ  زا  ندـش  رود  هک  منک  ضرع  ینعی  تلفغ ، ینعی  وهل  تسا -  يوهل  یقیـسوم  شا 
رگا .مارح  دوشیم  یقیسوم  نیا  اهنیا ؛ يراب و  دنب و  یب  رد  لاذتبا و  رد  ندیتلغ  ورف  شالت و  راک و  زا  ندش  رود  یگدنز ، ياهتیعقاو 

يا یقیـسوم  نآ  بخ ، .یللملا  نیب  نابز  دیئوگیم  امـش  .دنکیمن  یقرف  دوشب ؛ لصاح  مالک  اب  رگا  دوشب ، لصاح  نیا  ارجا  ِّتیفیک  اب 
کی هکنیا  فرِص  تسا ؟ یبوخ  یقیسوم  ًاموزل  ایآ  نیا  هدش ، شخپ  ییاهاج  هدیدرونرد و  امش  لوق  هب  ار  اهزرم  دیئامرفب  ضرف  هک 

روشک نالف  زرم  زا  يا  یقیسوم 

ص:159

نایوجشناد ياهشسرپ  هب  خساپ  خساپ :  www.Ghaemiyeh.comشسرپ و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 550زکرم  هحفص 206 

http://www.ghaemiyeh.com


لیلد رگم  اهزرم  زا  روبع  نیا  فرِـص  دنک ، ادـیپ  اج  ره  رادـفرط  هّدـع  کی  دورب ، فلتخم  ياهروشک  ًالثم  هب  تسناوت  دـش و  جراخ 
تاکّرحت و ینارتوهـش و  هب  کیرحت  هک  دـشاب  يا  یقیـسوم  کـی  هک  تسا  نکمم  .هجو  چـیه  هب  هن ، تسا ؟ یقیـسوم  ندوب  بوخ 

ناشتسد ایند  رد  هک  ییاج  ره  .دیآ  یم  ناششوخ  نیا  زا  دنتسه  هدز  تلفغ  هک  یناوج  تشم  کی  دنکیم ، یناوج  يوهـش  ياهطاشن 
مهاوخیمن نم  مه  ار  یناریا  لیصا  یقیـسوم  .تسین  یقیـسوم  ندوب  بوخ  لیلد  نیا ، .دننکیم  هدافتـسا  راون  نآ  زا  دتفیب ، راون  نیا  هب 

ریغ یقیسوم  یناریا و  یتنس  یقیسوم  شزرم  لالح ، مارح و  یقیـسوم  هک  دننکیم  لایخ  یـضعب  هن ، .تسا  لالح  میوگب  قلطم  روطب 
هـشیمه نامه -  مارح ، دنتفگیم  دندرکیم ، هلباقم  نآ  اب  عرـش  نید و  نایدانم  هک  يا  یقیـسوم  نآ  .تسین  يروجنیا  هن ، تسا ؛ یتنس 

رد نیطالس ، ياهرابرد  رد  .هدشیم  ارجا  یمارح  لکـش  هب  هک  تسا  نامدوخ  یناریا  یتنـس  یقیـسوم  نامه  هتـشذگ -  ياهنارود  رد 
ناـمه نیا  هدـشیم ؛ حرطم  دـندرکیم ، تاوهـش  رد  ضوخ  دنتـشاد و  لـیامت  تاوهـش  هب  هک  يدارفا  دزن  رد  راـب ، دـنب و  یب  دارفا  دزن 

کیـسالک ندوب ، یمیدـق  ندوب ، یتنـس  ندوب ، یناریا  زا  تسین  ترابع  لالح  مارح و  یقیـسوم  زرم  نیارباـنب  .تسا  مارح  یقیـسوم 
.میهدـب امـش  تسد  هب  دوشیم  ار  كالم  نیا  .مدرک  ضرع  نم  هک  تسا  نامه  زرم  تسین ، اهنیا  ندوب ؛ یقرـش  ای  ندوب  یبرغ  ندوب ،

، يزییمت کی  دنراد  هک  نالا  دنتسه  ییاه  هاگتسد  هّتبلا  .منک  صّخشم  مناوتیمن  نم  ار  نیا  تسا ، اهمادک  وزج  راون  نیا  ایآ  هکنیا  اّما 
دنیوگیم ام  هب  دنیآ  یم  یهاگ  .دشاب  تسرد  دصرددص  اهیّزیمم  نیا  هک  مرادن  نانیمطا  مه  یلیخ  نم  .دننکیم  يا  يروجنیا  ِيّزیمم 

.دتفیب قافّتا  نیا  سکع  تسا  نکمم  مه  یهاگ  .دننکیم  شخپ  دنراد  زاجم  تروص  هب  ار  یلذتبم  ای  يدـب ، رایـسب  راون  کی  اقآ  هک 
هب مناوتیم  نم  هک  ینآ  اّما  .دریگیم  ماجنا  يدنم  هطباض  ینیب و  عقاو  يور  زا  ردـقچ  دـصرددص  اهیّزیمم  نیا  ًاعقاو  منادـیمن  نالا  نم 

مدوخ رظن  تحیـصن و  ناونع  هب  اهامـش -  همه ي  دـیتسه  مدوخ  دـنزرف  لـثم  یـسک -  ناونع  هب  بوخ ، ناوج  کـی  ناونع  هب  اـمش 
هدننک هارمگ  دناوتیم  یقیسوم  دسریم  مرظن  هب  نم  .مدرک  ضرع  هک  تسا  نیمه  میوگب ،
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دناوتیم دشابن و  نیا  دناوتیم  دنک ، یتسپ  داسف و  لاذتبا و  رد  قرغ  ار  ناسنا  دناوتیم  دنک ، راچد  تاوهـش  هب  ار  ناسنا  دـناوتیم  دـشاب ،
، دـیوشب نادـیم  دراو  دـیناوتب  اـه  هطباـض  نیا  اـب  اـهناوج  امـش  هک  مراودـیما  نـم  .تساـجنیا  مارح  لـالح و  زرم  .دـشاب  نـیا  سکع 
هب راذگریثأت  دشاب و  هتـشاد  ار  غیلب  بوخ و  یقیـسوم  کی  تایـصوصخ  مه  هملک ، یقیقح  يانعم  هب  هک  دیـشاب  هتـشاد  ییاهدـیلوت 
هب ّتیونعم و  هب  افـص و  هب  ار ، اـه  حور  ار ، اـهلد  ار ، اـهناوج  ًاـتقیقح  ینعی  .دـشاب  تبثم  ریثأـت  ریثأـت ، نیا  مه  دـشاب ، یقیقح  ياـنعم 

.دیشاب ّقفوم  هللاءاش  نا  .دوشب  نومنهر  تقیقح 
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روشک ناراکشزرو  هعماج ي  تالکشم  ّلح  هرابرد ي  يربهر  مّظعم  ماقم  هاگدید  - 9

ار ناراکـشزرو  مالـس  ًاصوصخ  .منکیم  ضرع  مالـس  راوگرزب  ربهر  .میظعلا  ّیلعلا  هللااب  ّالا  ًْهوق  لوحال و ال  .میحّرلا  نمحّرلا  هللا  مسب 
.منکیم ضرع  ناتتمدخ  ار  یتشک  هعماج ي  مالس  هژیو  هب 

یهالک دهن  رس  رب  ي  ----- هاگهاگ هچ  را  زاب 

یهاشداپ نیئآ  د  ----- نناد فاق  نا  ----- غرم

بآ دهد  دوخ  ضیف  زا  شنامسآ  هک  ي  -- غیت

ي ---- هاپس ّتنم  یب  دری  -- گب ناهج  ا  ---- هنت

* * *

دیا - شگب يور  هب  رد  ناغم  ر  --- یپ هن  مر  -- گ

میو -- ا ج --- جک زا  هرا  -- منز چ رد ب- ماد  -- ك

* * *

نیبب نم  نابز  يور  يا  -ه  تسخ بیبط  هک  يا 

نابز رب  تسا  لد  راب  ما  هنیس  دود  مد و  نیاک 

دنمهوکـش بالقنا  زا  لاـس  تسیب  هک  منکیم  یط  ار  یناوج  نارود  یطیارـش  رد  هک  مراد  ساپـس  ار  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  نم 
زاغآ لحار  ماما  رابرهگ  مالک  اب  ار  منخس  ادتبا  .میراد  رارق  یمالسا  بالقنا  ههد ي  نیمّوس  هناتسآ ي  رد  درذگیم و  ناریا  یمالـسا 

هنامیکح ي هلمج ي  نیا  .مراد  تسود  ار  ناراکشزرو  اّما  متسین  راکشزرو  نم  دومرف : هک  منکیم 

ص:162

نایوجشناد ياهشسرپ  هب  خساپ  خساپ :  www.Ghaemiyeh.comشسرپ و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 550زکرم  هحفص 209 

http://www.ghaemiyeh.com


فلتخم تاـنایب  هب  هّجوت  اـب  .دوب  هداد  رارق  هژیو  ّتیولوا  رد  ار  شزرو  ماـما  ترـضح  هک  يروطب  .دـشابیم  ماـیپ  نارازه  ياراد  ماـما 
رترب میت  هس  وزج  شزرو  رد  دـیاب  ناریا  هک  دـیدومرف  داریا  ناتتاشیامرف  رد  هک  ینامرهق -  شزرو  ًاصوصخ  شزرو  رما  رد  یلاعبانج 

دننک و رداص  شزرو  هدرتسگ ي  نیدایم  رد  ار  یمالـسا  بالقنا  دنناوتب  یمالـسا  ناریا  دنمورب  ناناوج  هک  ات  دـشاب ، ایند  ياهروشک 
هدرتسگ رایـسب  فیط  شزرو  دیتسه  رـضحتسم  یلاعبانج  هک  هنوگنامه  .دنهد  ناشن  ایند  هب  ار  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ماظن  رادـتقا 
شزرو دیتسه  علّطم  هک  هنوگنامه  دراد و  يا  هدنهد  ناکت  تاریثأت  یسایس  یّتح  یعامتجا و  يداصتقا ، لئاسم  رد  ًاصوصخ  ایند  رد 

هداهن هتـشر  جنپ  تسیب و  رد  هک  کیپملا  ياهیزاب  رد  لاثم  روطب  .دشابیم  مه  زا  ادج  هلوقم ي  ود  ندـش ، نامرهق  اب  ندرک  یناگمه 
تقبـس يوگ  دنا ، هدرک  نیرمت  ناشخرد  هدنیآ ي  یـساسا و  تانیرمت  يژولونکت و  ملع ، اب  هک  يا  هفرح  ناراکـشزرو  رد  دوشیم و 

ام یتلود  متـسیس  رد  دیدوب ، هدومرف  ینامرهق  شزرو  شزرو و  صوصخ  رد  هک  امـش  تاشیامرف  هنافّـسأتم  دـنیابریم و  نارگید  زا  ار 
لاس هجدوب ي  بیوصت  اب  شزرو  رما  رد  یـسانشراکریغ  ياهرظن  اب  سلجم  مرتحم  ناگدنیامن  هکنیا  نآ  زراب  هنومن ي  .دشن  كرد 

زا ناریا  شزرو  رد  ناوارف  تالکشم  دوجو  اب  .دشابیم  اعدم  نیا  زراب  هنومن ي  دوخ  هک  دندرک  فیعض  ار  شزرو  هندب ي  نانچ   78
هب ایآ  دشابیم و  شزرو  تالکـشم  زا  يا  هشوگ  طقف  نیا  هک  بسانم ، لغـش  نکـسم ، نانامرهق ، يزابرـس  تمدـخ  تالکـشم  هلمج 
رما نیا  ینامرهق  خالگنـس  هداج ي  نیا  مولعمان و  هدـنیآ ي  زا  سرت  اب  ایآ  دوش ، نامرهق  دـهاوخیم  هک  یناوج  کی  امـش  هدـیقع ي 

هب راب  نیدنچ  هک  یـشزرو  لئاسم  نیا  زا  ار  نآ  دوخ  یبایزرا  لیلحت و  تسا  دنمـشهاوخ  یلاعترـضح  زا  دشابیمن ؟ نکممریغ  یمک 
همتاخ رد  .هن  ای  دـیتسه  یـضار  یلاعترـضح  شزرو  ّتیعـضو  نیا  زا  ایآ  لک  رد  .دـیئامن  نایب  دـیدوب ، هدومرف  هیـصوت  یهافـش  روط 
گرب هللاءاش  نا  هک  ات  دیئامرف  تباتک  همان  نیا  ریز  یبتک  روط  هب  مه  ار  تانایب  نیا  نات  یهافـش  تاشیامرف  زا  دعب  تسا  دنمـشهاوخ 

.هتاکرب هللااهمحر و  مکیلع و  مالّسلاو  .یمالسا  ناریا  شزرو  رد  دوشب  ینیرز 

يدـیدج ياقآ  .مسیونب  دـیتساوخ  ـالاح  زا  هک  میوگب  مهاوخیم  هچ  نم  دـینادیمن  هک  امـش  .بخ  یلیخ  .دیـشاب  ّقفوم  هک  هللاءاـش  نا 
....تسا بوخ  یلیخ  بخ ، یلیخ  .دیتسه  مه  اهنیا  رعش و  لها  ینامرهق ، یناولهپ و  لاپوک  لای و  اب  هللاءاشام 

تبحص يارب  دوشیم  زاب  نامنابز  امش  يولج  ام  دروآ ؛ قوذ  رس  رب  ار  نخس  بحاص  عمتسم 
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امـش تسین ، نکمم  ینامرهق  منادیمن  خالگنـس  هداج ي  نیا  اب  هک  دیتفگ  هک  ینیا  الاح  هک  منک  ضرع  .دیـشاب  ّقفوم  هک  هللاءاش  نا 
لاثما تالکـشم ، نیا  اب  خالگنـس و  هداج ي  نیمه  اب  ناتدوخ  امـش  تسین ؟ نکمم  دـیئوگیم  روطچ  .تسا  نکمم  دـیداد  ناـشن  هک 

ام یشزرو  رگید  ياه  هتـشر  رد  .دیـسرب  ینامرهق  هب  دیتسناوت  هللادمحلا  بوخ ، ریگ  یتشک  ياه  هچب  نیا  زا  یلیخ  اه و  مداخ  امش و 
سپ .هدوب  مه  خالگنـس  هداج ي  نیمه  دنداد ، ماجنا  ار  یبوخ  ياهراک  دندیـشخرد و  بوخ  رایـسب  .میتشاد  یبوخ  یلیخ  ياه  هچب 

تسا و سوسحم  مزع  هدارا و  نیا  هتـسجرب ، ناراکـشزرو  رد  صوصخب  هک  یمزع  هدارا و  شـشوک و  شالت و  اـب  هک  دوشیم  مولعم 
باـب رد  ما  هدـیقع  نم  .درک  مرن  هجنپ  تسد و  ناوتیم  تالکـشم  اـب  تشذـگ و  مه  خالگنـس  ياـه  هداـج  زا  ناوتیم  دوـشیم ، هدـید 

 - اهناوج ریغ  يارب  منادـیم ، مزال  اهناوج  يارب  .منادـیم  مزـال  مدرم  مومع  يارب  ار  شزرو  نم  .متفگ  اـهراب  هک  تسا  ینیمه  شزرو 
هلئـسم نوچ  .تسا  بجاو  اهام  يارب  تسا ، مزال  اهناوج  يارب  رگا  ینعی  بجاو  .اهنزریپ  منادـیم و  بجاو  اهدرمریپ -  مه ، لاـسنایم 
دنهاوخ تشاد ، دنهاوخ  ار  یملاس  یگدنز  دننکب  شزرو  رگا  .تسا  يروجنیا  ًاعقاو  لاسنایم  دارفا  يارب  تسا ؛ یگدـنز  گرم و  ي 

يور شزرو  هب  رگا  مه  اهنآ  نوچ  .تسا  مزال  مه  اهناوج  يارب  هّتبلا  .دش  دنهاوخ  اهنیا  يرامیب و  راچد  دننکن  شزرو  رگا  .دنارذگ 
 - درم نز و  زا  مدرم -  مومع  يارب  نم  نیاربانب  تسه ؛ مه  اب  شزرو  رد  یچ  همه  ییابیز و  یباداـش و  طاـشن و  تمالـس و  دـنروایب 

لایخ یـضعب  هن ، تسین ؛ تاقباسم  رد  تکرـش  ینامرهق و  ياهـشزرو  مروظنم  ًاموزل  .منادـیم  مزال  ار  ناـشدوخ  اـب  بساـنتم  شزرو 
، هن دنک ؛ تکرـش  تاقباسم  رد  دیاب  ًامتح  ینعی  دنک ، شزرو  نز  .دـننک  تکرـش  تاقباسم  رد  ًامتح  ینعی  ندوب  راکـشزرو  دـننکیم 

مه شزرو  دنناوخیم ؛ سرد  هکنیا  لثم  دنهدیم ؛ ماجنا  ار  ناش  هنازور  ياهراک  هکنیا  لثم  دنروخ ؛ یم  اذغ  هکنیا  لثم  دننک ، شزرو 
.یناگمه یمومع و  شزرو  دروم  رد  مرظن  هک  نیا  .دشاب  دیاب  ناش  یگدنز  یمتح  ياه  همانرب  زا  یکی  روج  نیمه 

مه ینامرهق  شزرو  هکنیا  هب  مراد  داقتعا  نم  هلب ، مه ، ینامرهق  شزرو 
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میشاب هتشاد  هلق  کی  یتسیاب  ام  هشیمه  .درک  دهاوخن  ادیپ  ققحت  ًالصا  یناگمه  شزرو  نیا  دشابن  ینامرهق  شزرو  رگا  .تسا  مزال 
رد تکرـش  ینامرهق و  شزرو  هّتبلا  .تسا  مزال  بجاو و  لیلد  نیا  هب  ینامرهق  شزرو  اذل  .دننک  تکرح  يدایز  دارفا  اه  هنماد  رد  ات 
اب ّتلم  نیا  هک  تسا  نیا  نداد  ناشن  تسا ، ّتلم  راهتـشا  تسا ، ّتلم  يدنلبرـس  نآ  دراد و  مه  يرگید  عفانم  یللملا ، نیب  ياهنادیم 
رد تسا  یّلم  زوُرب  عقاو  رد  نیا  دـنکیم ، يا  يزیر  همانرب  نینچ  .دـنکیم  ییاـهراک  نینچ  دراد ، ییاـهناوج  نینچ  تسا ، هدارا  مزع و 

اهنیا همه ي  اب  نم  لیلد  نیا  هب  دراد ؛ یللملا  نیب  ياهنادیم  رد  تکرـش  ینامرهق و  ياهـشزرو  مه  ار  دیاوف  نیا  .یناهج  نادـیم  کی 
ًاقیقد نم  .سلجم  هب  دنکیم و  ادیپ  طابترا  تلود  هب  هجدوب  ینعی  .مرادـن  یعالّطا  نم  شزرو  لاسما  هجدوب ي  عضو  زا  هّتبلا  .مقفاوم 
روطب نم  نکل  ام ، شیپ  دـنروآ  یم  مه  ار  هجدوب  هچباتک ي  یهاگ و  نویزیولت  زا  مدرکیم  شوگ  نم  ار  هجدوب  هّتبلا  منادـیمن ، نالا 

هب دندنم  هقالع  مه  شزرو  نیلوؤسم  هتخادنا و  ینارگن  هب  ار  امـش  هک  تسا  هنوگچ  شزرو  هجدوب ي  عضو  نالا  منادـیمن  صخـشم 
کی بخ ، ینعی  .ریخن  مرادـن ؛ لماک  تیاضر  نامروشک  رد  شزرو  ینونک  عضو  زا  هن ، نم  نکیلو  دـنهدب  ماجنا  ار  راـک  نیا  هکنیا 

نم .تسا  ّقفوم  دیاب ، هک  نانچنآ  یللملا  نیب  ياهنادـیم  رد  شزرو  هن  تسا ؛ یناگمه  یلیخ  یناگمه ، شزرو  هن  اّما  تسه ، یتکرح 
شیپ يدنچ  هک  اهراکـشزرو  زا  يا  هّدع  یـشزرو و  نیلوؤسم  اهنویـساردف و  هعومجم ي  هب  دیدرک  لقن  امـش  هک  روط  نیمه  متفگ 
یکی .دشاب  رخآ  ياه  هدر  نآ  وزج  یللملا  نیب  ياهنادیم  رد  دـیابن  ناریا  هک  تسا  نیا  مداقتعا  نم  متفگ  متفگ ؛ اجنیا  دـندوب  هدـمآ 

ًاعبط هن ، دشاب ؛ مّود  ای  ًامتح ، دـشاب  لّوا  میوگیمن  .دـشاب  دـیاب  یناهج  ياهـشزرو  هعومجم ي  رد  لّوا  روشک  هس  هعومجم ي ، هس  زا 
ياهاوه بآ و  ام  میراد ، یملاس  ياهناوج  ام  میراد ، یشزرو  دایز  هقباس ي  ام  هک  تسا  نیا  شتّلع  نیا  دریگب و  رارق  دیاب  ردص  رد 

، ام یموب  ياهـشزرو  هّتبلا  .میـشاب  هتـشاد  تفرـشیپ  ام  ایند  رد  تسیاب  میراد و  يدادعتـسا  اـب  ياـهناسنا  .میراد  یندـب  دـشر  بساـنم 
هتشذگ ي گنهرف و  هقباس و  هب  طوبرم  هک  ییاهشزرو 
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ام یمیدـق  ياهـشزرو  وزج  بخ  هک  ار  ناـگوچ  .مدروآ  مسا  اـجنآ  نم  .تسین  اـم  دوخ  تسد  رد  تسا ، روجهم  هنافّـسأتم  تساـم ،
میناوتیم ًالـصا  .دوـشب  حرطم  اـیند  رد  اـهنیا  دـناوتیم  تسا ؛ یبوـخ  یلیخ  ياهـشزرو  يا ، هناـخروز  ياهـشزرو  نیا  زا  یـضعب  .تسا 
.دـندروآ دوجو  هب  دوبن ، لابتکـسب  يزور  کی  .شندروآ  دوجو  هب  دوبن ، ایند  رد  لابتوف  زور  کـی  بخ ، .مینکب  عادـبا  ییاهـشزرو 

 - دوب يروآون  تبحـص  نـالا  هک  روـط  نیمه  دـننکن -  يروآوـن  شزرو  رد  یناریا  نارظن  بحاـص  یناریا ، ناراکـشزرو  ارچ  بخ ،
.شزرو دوخ  رد  مه  یشزرو ، لئاسو  رد  مه  .دننکب  دیدج  ياهراک  دننک ، يروآون  .تسا  شزرو  يروآون ، ياهنادیم  زا  یکی 

.شزرو هب  ار  همه  منکیم  شرافس  ًاعقاو  نم  دینش ، دنهاوخ  مدرم  اهناوج و  ار  تبحـص  نیا  الاح  نوچ  نم  مه  یناگمه  شزرو  رد  و 
ًاعقاو تسا ، تولخ  منیب  یم  یهاگ  .منکیم  تکرح  اهحبـص  تاعافترا ، نیا  هب  یهاگ  موریم  بخ  هدـنب  نارهت  لامـش  تاعافترا  نیا 

.موشیم لاحـشوخ  تسا ، دایز  ّتیعمج  هک  منیب  یم  موریم  یغولـش  تقو  اه  هعمج  هک  دتفا  یم  قافّتا  تاقوا  یهاگ  .دوشیم  ما  هصغ 
نیا .تسا  زربلا  تاعافترا  نیا  و  اهینارهت ، يارب  هتـشاذگ  لاعتم  يادـخ  اجنیا  شزرو  يارب  یناـجم  تفم و  هلیـسو ي  کـی  مدـقتعم 

.تسا تکرح  نیا  تسا ، شزرو  نیا  .مینک  هدافتـسا  نیا  زا  میورب  بخ ، .میدرک  يراک  هن  شیارب ، میداد  لوپ  هن  ار  زربلا  تاعافترا 
یتشک کشت  ًاموزل  تاناکما  .یناجم  تاناکما  دراد ، ار  تاناکما  نیا  روشک  ياهرهش  همه ي  دازآ و  ياوه  زاب و  حطس  رد  كّرحت 

شرکف هب  میرادـن  رگا  دـیاب  .تشاد  ًامتح  دـیاب  تسا ، تاناکما  وزج  هّتبلا  مه  نآ  .تسین  اهنیا  لابتوف و  ًـالثم  نمچ  نیمز  نادـیم  اـی 
هب درک  شزرو  نآ  رد  دوشب  هک  تسا  ییاضف  کی  دوجو  ام و  تّمه  دراد  جایتحا  هک  هچنآ  یناگمه  یمومع و  شزرو  اـّما  میـشاب ،

نیصّصختم اهنامرهق و  اهناولهپ و  .شزرو  هب  منکیم  هیصوت  نم  ار  همه  .تسه  اج  همه  رد  شیب  مک و  هناتخبـشوخ  نیا  لکـش و  نیا 
يارب رتشیب  یندب  تردق  رتشیب و  ياهتراهم  بسک  رد  ششوک  ّتیّدج و  هب  .يروآون  هب  منکیم  هیصوت  ار  شزرو  نیناّنف  و 
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هیصوت مه  ار  اهنیا  دنتسه ، اهنیا  یـشزرو و  ياه  هعومجم  نیا  نیلوؤسم  هک  ار  یناسک  دنورب و  شیپ  یللملا  نیب  ياهنادیم  رد  هکنیا 
امـش زا  .دیـشاب  ّقفوم  هللاءاش  نا  .دریگب  ماجنا  اهراک  نیا  هک  دننکب  مهارف  ناکما  اهراکـشزرو  يارب  دنناوتیم  یچره  هکنیا  هب  منکیم 

.دیئامرفب رظن  فرص  دوشیم  ینالوط  یلیخ  هک  اهنیا  نتشون  زا  هک  منکیم  شهاوخ  مه 
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اکیرمآ میت  رب  يزوریپ  زا  سپ  ناریا  لابتوف  یّلم  میت  هب  مایپ  رودص  لیلد  یشزرو و  ياه  همانرب  يریگیپ  نازیم  - 10

ياقآ بانج  .دیداد  رارق  ناوج  لسن  ناگدنیامن  ام  رایتخا  رد  ار  ناتتقو  هکنیا  زا  رّکشت  یلاع و  ترضح  تمدخ  مالس  اب  ادخ ، مان  هب 
ام ناناوج  لّوا  حیرفت  هناتخبـشوخ  دسریم ، رظن  هب  هک  روطنیا  تسا و  ناوج  هعماج ي  کی  ام  هعماج ي  هکنیا  هب  هّجوت  اب  يا ، هنماخ 

نیا نوچ  متـساوخیم  نم  ـالاح  يّدـج -  روط  هب  شزرو  ندرک  بیقعت  اـی  ندرک  شزرو  اـی  تسا -  ندرک  شزرو  رـضاح  لاـح  رد 
همانرب رد  امـش  ایآ  هک  تسا  نیا  نم  لاؤس  دنوشب ، انـشآ  رتشیب  ناشربهر  یتیـصخش  داعبا  اب  دنراد  تسود  لاح  ره  هب  بخ  ناناوج ،

لاح رگید ، لاؤس  کی  دـیزادرپب و  الاح  نویزیولت ، یـشزرو  ياه  هماـنرب  ياـشامت  هب  هک  دـینکیم  تصرف  ناـتدوخ  هنازور ي  ياـه 
دراو ار  گنـشق  لگ  نآ  یلیتسا  ياقآ  یتقو  هک  دـننادب  دـنراد  تسود  همه  لاح  ره  هب  دـنراد ، روضح  اجنیا  مه  یلیتسا  ياقآ  نوچ 

.نونمم یلیخ  دیدرک ؛ داریا  ار  مایپ  نآ  يزاب ، نآ  زا  دعب  هک  دش  هچ  دیتشاد و  یساسحا  هچ  درک  اکیرمآ  میت  هزاورد ي 

منک ضرع  .مدیسوب  مسوبیم و  ار  امـش  یناشیپ  لگ  نآ  شاداپ  هب  متفگ  نم ، شیپ  دمآ  هک  ناشیا  مدیـسوب ، دعب  ار  یلیتسا  ياقآ  نم 
ياپ منیـشنب  هکنیا  لاجم  نکل  .تردـن  هب  یلیخ  ارچ ، یهاـگ  .منکیمن  تصرف  یلیخ  هنافّـسأتم  هن ، نویزیولت ، زا  شزرو  ياـشامت  هک 

زا مرادن ، منکب  اشامت  نویزیولت و  ياه  همانرب 
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چیه عـقاو  رد  ینعی  مرادـن ، يا  هتـشررس  یلیخ  لاـبتوف  رد  مه  نم  تسا ، لاـبتوف  دوـشیم  شخپ  ییاهـشزرو  رتـشیب  نوـچ  مه  یفرط 
تسا نیا  یناوج -  یگچب و  رد  مدرکیمن  يزاب  لابتوف  اّما  ارچ ، لابیلاو  مدرکیمن -  يزاب  لابتوف  مه  یناوج  رد  مرادن و  يا  هتشررس 

هّتبلا .مدرک  هاگن  نم  بش  نآ  دوب ، اکیرمآ  ناریا و  يزاب  حالطـصا  هب  نآ  هک  یبش  نآ  نکل  .منکیمن  ادـیپ  اهنیا  تصرف و  یلیخ  هک 
نکل دوـب -  نم  باوـخ  تقو  دوـب -  تقورید  نوـچ  متـشادن ؛ میمـصت  منک ، هاـگن  متـساوخیمن  مه  بش  نآ  هک  تسا  نیا  شتقیقح 
يزاب رخآ  ات  متسشن  تفر و  مرس  زا  باوخ  رگید  ناشیا و  لگ  اب  میدش  هجاوم  ناهگان  مدرک و  نشور  مدوب ، هتسشن  هک  روط  نیمه 

.مدرک اشامت  ار 

رادـید نآ  هّتبلا  متفگ ، مدرک و  تبحـص  لّصفم  نم  شیپ  دـندمآ  هک  یتقو  نایاقآ  نیا  هب  نم  دـینیبب ، .مداد  نم  ار  مایپ  نآ  هکنیا  اّما 
زا لبق  .میوگیم  امـش  هب  ار  شا  هلمج  کی  الاح  دندشن ، علّطم  متـشاد  اهناوج  نیا  اب  هک  یتاقالم  نآ  ياوتحم  زا  مدرم  دـشن و  شخپ 
 - نم میوگب  يروجنیا  يربخ -  يا  هناسر  يروتارپما  هب  هتـسباو  الاح  ياه  هناسر  رتشیب -  ای  هام  کی  هتفه -  دنچ  دـیاش  رادـید ، نآ 

غیلبت همه  اّما  تسین ، یـسایس  شزرو  لابتوف و  دـنیوگیم  همه  هکنیا  اب  .تسا  یـسایس  يزاب  يزاـب ، نیا  هک  نیا  يور  دـندرکیم  غیلبت 
ینعی يزاب ، نیا  رد  ییاکیرمآ  یناریا  لماعت  هلئـسم ي  یکی  دوب : رظن  دروم  فده  ود  تسا و  یـسایس  يزاب  کی  نیا  هک  دـندرکیم 

ياهویدار ياهراتفگ  یجراخ و  ياهربخ  نایرج  رد  هک  ام  اّما  دیدوب ، علّطم  ردقچ  اهامـش  منادیمن  نم  .دـندرکیم  غیلبت  ار  نیا  ًاعقاو 
فرط زا  صوصخب  هدمع  ياهینیب  شیپ  هکنیا  مّود  .دوب  نیا  یکی  .بلطم  نیا  زا  تسا  رپ  مدـیدیم  نم  میریگیم ، رارق  ایند  نوگانوگ 

لگ هکنیا  هن  دروخ  دهاوخ  لگ  ناریا  هک  دوب  نیا  دوب -  مولعم  ناشتانایب  زا  دـندرکیمن  راهظا  مه  ًاحیرـص  ولو  اه -  ییاکیرمآ  دوخ 
کی يراوگرزب  یـشنم و  گرزب  رادـتقا و  عضوم  زا  دـیآ و  یم  مه  اکیرمآ  روهمج  سیئر  يا  هژیو  ّتیعقوم  کی  رد  دز و  دـهاوخ 

زا بش  نآ  دوب  انب  اهنیا و  میهدـب و  مه  هب  یتسود  تسد  دـیئایب  هرخالاب  اـّما  میدز  امـش  هب  ار  لـگ  ـالاح  هلب ، هک  دـهدیم  مه  یماـیپ 
نویزیولت
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دص ار  ایاضق  دنداد ، همادا  نامزیزع  ياه  هچب  هک  يزاب  هلابند ي  دعب  لگ و  نیا  .اکیرمآ  روهمج  سیئر  مایپ  دوشب  شخپ  يرـسارس 
متفگ مایپ  نآ  وت  نم  اجنآ  هک  ینیا  .اکیرمآ  لباقم  رد  ناریا  ّتلم  ّتیعضو  زا  دش  يرهظم  ًاتقیقح  داد و  تهج  رییغت  هجرد  داتـشه  و 
رهام .دـنکیم  لابتوف  يزاب  ناشیا  هن ، هدز ؛ لگ  یـسایس  هبنج ي  رطاخ  يارب  هدز ، لگ  هک  اقآ  نیا  میوگب  متـساوخن  تسا ، رهظم  هک 

دوب ناشیا  ياج  مه  یک  ره  ینعی  .دزیم  ار  لگ  نیا  دوب  یک  ره  .هدز  ار  لگ  تسا ، رت  يوق  شفیرح  زا  تسانـشآ ، کینکت  اب  تسا ،
اّما .هدش  هدز  یسایس  هلئسم ي  رطاخ  هب  لگ  نیا  هک  دوبن  نیا  ِثحب  دروخیم ، ار  لگ  نآ  دوب  نآ  ياج  مه  یک  ره  دزیم ، ار  لگ  نیا 

رثکاّدـح ّتیعقوم  نیا  زا  نم  درک و  ضوع  اـهنآ  تساوخ  سکع  هب  یّلکب  دـندوب  هداد  اـیند  رد  هک  ار  يا  یـسایس  ّتیوـه  لـگ  نیا 
یسایس ار  لابتوف  ینالف  دنتفگ  يربخ -  يروتارپما  نامه  ایند -  رد  همه  مه  دعب  دندش ، ینابـصع  یلیخ  مه  اهنآ  مدرک ، ار  هدافتـسا 

نا .دش  رداص  لکش  نیا  هب  مه  مایپ  نآ  هک  دوب  نیا  مینکیم و  یسایس  نامدوخ  میراد  هک  تسا  هتفه  دنچ  ام  هک  دنتفگن  بخ ، .درک 
.نات همه  دیشاب  ّقفوم  هللاءاش 
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هقرفت لاجنج و  ياضف  ندش  فرطرب  لح  هار  لئاسم و  زا  حیحص  لیلحت  بسک  رد  ناوج  لسن  فیلکت  - 11

ار تصرف  نیا  هکنیا  زا  رّکشت  نامزیزع و  راوگرزب و  ربهر  تمدخ  تینهت  کیربت و  مالس و  ضرع  نمـض  .میحّرلا  نمحّرلا  هللا  مسب 
ياه هصرع  رد  ار  شدوخ  ياـهتّیقاّلخ  هکنیا  يارب  اـم  ناوج  رـشق  هک  دوب  نیا  نم  لاؤس  .میـشاب  ناـشیا  تمدـخ  رد  هک  دـنداد  اـم  هب 
کی هب  زاین  دـشاب ، هتـشاد  یتسرد  كرد  حیحـص و  لیلحت  دـناوتب  عامتجا  فلتخم  لئاسم  رد  و  دـناسرب ، روهظ  هصنم ي  هب  فلتخم 

ات ار  اضف  نیا  اهحانج ، دنیاشوخان  ًاضعب  ياهدروخرب  ینونک  طیارـش  رد  رـضاح  لاح  رد  اّما  .دراد  یّجنـشت  زا  رود  هب  ملاس و  طیحم 
یمرب لبق  ههد ي  هب  ًارهاظ  تسین و  نشور  ًاعقاو  ام  يارب  دراوم  یضعب  رد  مه  اهدروخرب  نیا  هشیر ي  هک  هتخاس  بسانمان  يدودح 
موادـت بالقنا و  نیا  يزوریپ  رد  لماوع  نیرتمهم  زا  هک  دـننادیم  یبوخ  هب  دـندوب و  بـالقنا  نتم  رد  مه  اـههورگ  نیا  دوخ  .ددرگ 

ار اهناوج  ام  دنکیم ، دراو  همدص  تدحو  نیا  هب  هک  نآ  رب  هوالع  اهیریگرد  نیا  اّما  تسه ؛ هدوب و  ّتلم  تدحو  تّما ، تدـحو  نآ ،
رد هکنیا  يارب  صوصخب  نایوجـشناد  ناوج و  لسن  هک  دوب  نیا  نم  لاؤس  .هتخاس  یگتـسخ  عون  کی  یمگردرـس و  کی  راچد  مه 

دنشاب هتشاد  لئاسم  زا  یتسرد  تخانش  حیحـص و  لیلحت  دنناوتب  میتسه ، بالقنا  مّوس  ههد ي  هب  دورو  فرـش  رد  هک  ینونک  طیارش 
ناشدوخ یعقاو  نانمـشد  زا  روشک و  مهم  لئاسم  زا  بالقنا ، یلـصا  ياهـشلاچ  زا  اهوهایه  اهلاجنج و  اهیریگرد و  نیا  ياضف  رد  و 

هنیمز نیا  رد  فلتخم  ياهحانج  هب  یلاعترـضح  هیـصوت ي  هکنیا  رگید  و  دـننکب ، دـیاب  راک  هچ  تسیچ و  ناـشفیلکت  دـنوشن ، لـفاغ 
.موشیم نونمم  تسیچ ؟
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هب مه  نم  هیـصوت ي  دـشابن ، ًالـصا  یحانج  امـش  لوق  هب  ياـهاوعد  نیا  راکهدـب  ناشـشوگ  هک  تسا  نیا  اـهناوج  هب  نم  هیـصوت ي 
فالتخا هلب ، بخ  زورما  دـینیبب ، .نم  میوگب  امـش  هب  ار  يا  هتکن  کی  اّما  .دـنرادرب  تسد  متفگ  اهراب  هک  تسا  ینامه  مه  اـهحانج 

مامت گنج  هزرابم و  کی  ناونع  هب  اهوگموگب  نیا  ایند  رد  دوشیم  یعـس  اّما  تسه ، مه  ییاهوگم  وگب  تسه ، یـسایس  ياـه  هقیلس 
الاح اهروشک ؛ زا  یضعب  یسایس  هنحص ي  هب  دینک  هاگن  امـش  نالا  .هیـضق  تسین  نیا  تسین ؛ نیا  هیـضق  تقیقح  .دوشب  دومناو  رایع 

، نات همه  دینادیم  هک  هدناشک  اهاجنآ  هب  ار  راک  تسه و  هاوخیروهمج  تارکومد و  بزح  نیب  نالا  هک  ییاوعد  نیمه  اکیرمآ ، ًالثم 
تراظن تئیه  ییارجا و  تئیه  نیب  ًاضرف  هک  یفالتخا  الاح  اب  دـینکب  هسیاقم  امـش  ار  نیا  دـینیبب ، .دیدینـش  اهویدار  اه و  همانزور  وت 

هک اهنیا  تسا ؛ نآ  هزرابم ، گنج ، فالتخا ، مه ؟ اب  تسا  هسیاقم  لباق  اهنیا  ًالصا  دینیبب  .تسه  نوناق  هدام ي  کی  ریـسفت  کی  رس 
، نتـشون هلاقم  عون  ندز ، رتیت  عون  .دـننکیم  دـب  ًافاصنا  اه  همانزور  زا  یـضعب  هّتبلا  .تسین  ییاوعد  گنج و  هک  اهنیا  تسین ، یفالتخا 

اهیجراـخ بخ ، .هیـضق  تسین  يروـجنیا  تسه ؛ يا  هقی  هب  تـسد  مـیظع  ياوـعد  کـی  هـک  تـسا  نـیا  زا  یکاـح  نداد ، ربـخ  عوـن 
دوجو يا  یکاخ  نوخ و  منادیمن  ياوعد  ِقیمع  گنج  کی  نالا  هک  دنیوگب  دنهاوخیم  اهیجراخ  .دننک  دومناو  يروجنیا  دـنهاوخیم 

نیلوؤـسم ماـظن ، گرزب  نیلوؤـسم  ماـظن ، یلـصا  ياـه  هیاـپ  .تسا  غورد  نیا  تسین ؛ يزیچ  نینچ  منکیم  ضرع  امـش  هب  نـم  .دراد 
مه اب  دنراد  اّما  مه ، اب  دنشاب  هتـشاد  مه  ییاه  هقیلـس  فالتخا  تسا  نکمم  یتلودریغ  یتلود و  نیلوؤسم  ماظن ، يداصتقا  یـسایس و 

رکفمه اهنیا  اب  اهنیا ، هک  دنتـسه  هّتبلا  مه  یناسک  .دـنراد  ار  ناـمه  میئوگیم  تدـحو  نآ  هب  اـم  هک  يزیچ  ناـمه  .دـننکیم  یگدـنز 
داحآ .دنجراخ  اهحانج  نیا  زا  یّلکبًالصا  هک  مه  ّتلم  داحآ  .دنوشیمن  بوسحم  هعومجم  نیا  وزج  اهنآ  دنتـسین ، هدیقعمه  دنتـسین ،
یـسک ره  ناشدوخ ، تالکـشم  اـب  دـننکیم ، ار  ناـشدوخ  شـالت  .دـننکیم  ار  ناـشدوخ  راـک  دـنوریم ، ار  ناـشدوخ  هار  دـنراد  ّتلم 

اهقوش و اهنامرآ و  اهوزرآ و  دنکیم ، مرن  هجنپ  تسد و  تسا و  ریگرد  شدوخ  تالکشم 
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ینانچنآ ياوعد  کی  یمیظع ، گنج  کی  الاح  دوشب  رّوصت  هک  دشابن  روجنیا  نیا  .تساهنیا  هلئسم  دنراد ، ار  ناشدوخ  ياهتـساوخ 
 - تاعوبطم زا  یـضعب  ینعی  ناشیاه -  همانزور  رد  مه  روشک  لفاغ  ياهمدآ  زا  یـضعب  دـننکیم و  ریوصت  اه  هناگیب  هک  روجنآ  يا ،

يزوریپ زمر  هملک  تدحو  .تسه  هّتبلا  هقیلـس  فالتخا  .درادـن  دوجو  و  دراد ؛ دوجو  هک  دوشن  نامگ  يزیچ  روجنیا  دـنهدیم ، هئارا 
رد يزوریپ  زمر  .دوب  هملک  تدحو  مه  گنج  رد  يزوریپ  زمر  .دوب  هملک  تدـحو  ًاعقاو  مه  ام  بالقنا  يزوریپ  زمر  .تسا  یتّلم  ره 

، میـشاب هتـشادن  هملک  تدحو  رگا  ام  .تسا  هملک  تدـحو  زاب  تسا ، یگدـنزاس  هرود ي  هک  مه  زورما  ات  گنج  زا  دـعب  ياهنارود 
ار و نیا  میراد  هناتخبـشوخ  تفر و  دهاوخ  تسد  زا  ّتلم  نیا  ياهدرواتـسد  همه ي  میـشاب ، هتـشادن  یّلم  میظع  قفاوت  هطقن ي  رگا 
كرتـشم و ياهراعـش  ماـن  هب  هـک  ییاـجنآ  یمدرم ، مـیظع  تاـعامتجا  رد  اـه ، ییاـمیپهار  رد  دـینیبب  امـش  .دـندّحتم  نآ  درگ  مدرم 

رگیدـمه اـب  مه  یفـالتخا  ساـسحا  چـیه  دـننکیم ، تکرـش  اهرـشق  همه ي  زا  روطچ  مدرم  دوشیم ، حرطم  مدرم  یمومع  ياـهوزرآ 
.دیشاب ّقفوم  هللاءاش  نا  .دننکیمن 
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هعماج رد  يراک  تحلصم  یشیدنا و  تلحصم  ياهزرم  قیقد و  نییبت  - 12

کی وجشناد  کی  ناونع  هب  مه  نم  دنتـشاد ، نامیوجـشناد  تسود  هک  یلاؤس  یلاعبانج و  تاشیامرف  وریپ  .میحّرلا  نمحّرلا  هللا  مسب 
رد تسا ، وج  تقیقح  وجـشناد  هژیو  هب  ناوج  لسن  اّلک  هک  ییاج  نآ  زا  وجـشناد  ًاملـسم  هک  تسا  نیا  منکیم  رکف  لّوا  هک  يا  هتکن 

یتاسلج نینچ  کی  رارمتسا  ًاملسم  و  تسا ، لئاسم  زا  یحیحـص  فافـش و  ياه  لیلحت  لابند  هب  هشیمه  واکجنک ، فلتخم و  لئاسم 
هب وجـشناد  هکنیا  رد  دنک  کمک  دـناوتیم  یلیخ  یلاعبانج ، ياهخـساپ  ناناوج و  لئاسم  اهـشسرپ و  نیب  دوشیم  یلدابت  کی  بخ  هک 

هشیدـنا ي کی  تقیقح  رد  دـتفین و  نداتفا  فلتخم  ياهحانج  نماد  هب  اهیراک و  تسایـس  لاـبند  دـسرب و  تسرد  ياـه  لـیلحت  نیا 
هلئسم ههبش و  کی  تقیقح  رد  منکیم ، ضرع  ناتتمدخ  الاح  نم  هک  یلاؤس  همادا  رد  .دشاب  هتـشاد  یـسایس  ریبدت  تسرد و  یـسایس 

هک تسا  نیا  نآ  میدیسر و  نآ  هب  میتشاد ، فلتخم  ياهوجشناد  اب  هک  یفلتخم  ياهثحب  هاگشناد ، رد  هتـشذگ  ياهلاس  رد  ام  هک  يا 
فطل هب  میتشاد -  هک  یگرزب  ياهدرواتـسد  همه ي  زا  هتـشذگ  یمالـسا ، تموکح  هبرجت ي  رد  ام  الاح  ات  بـالقنا  زا  دـعب  ًاملـسم 

رظن هب  هک  میوشیم  ور  هبور  یتاکن  زا  یـضعب  اب  یمالـسا ، تموکح  دـیدج  هبرجت ي  ماـظن و  ییاـپون  لـیلد  هب  ًامّلـسم  راـگدرورپ - 
یحیحص یلیخ  بسانم و  باختنا  ناشبصن ، باختنا و  دنتسه ، فلتخم  ياهتمسق  رد  هک  يدارفا  ای  اهشور  اهتسایس ، ذاختا  رد  دسریم 

زا یـضعب  اب  ام  هک  لئاسم ، نیا  رد  يرگنزاب  ناونع  هب  دـیآ  یم  شیپ  اجنیا  یثحب  کی  هدـشن و  ماجنا  نیا  دریگب و  ماـجنا  هتـسناوتیم 
ثحب دنک -  باجیا  دیاش  تحلصم  ثحب  نیا  هک  دسریم  رظن  هب  لئاسم ، زا  یضعب  دروم  رد  مینکیم  ثحب  هک  ناتسود 
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تسه اهوجشناد  ام  نیب  هشیمه  ثحب  نیا  دنکیم و  باجیا  ار  لئاسم  نیا  دروم  رد  شیاریپ  مدع  اج ، نیا  ماظن  نأش  ای  و  تحلـصم - 
رد تسا  يراد  هشیر  ثحب  نیا  منکیم  رکف  هک  يراک  تحلصم  یشیدنا و  تحلصم  ینعی  تسیچ ؟ شزرم  تقیقح  رد  تحلصم  هک 

هدافتسا بالقنا  ماظن و  نانمـشد  فلتخم و  ياه  هورگ  هشیمه  هکنیا  هب  هّجوت  اب  امـش ، دوخ  رظن  هب  .فلتخم  ياهنایرج  خیرات و  ّلک 
ًالصا لئاسم  نیا  هکنیا  یکی  تسه ، لیلحت  ات  ود  .اهنیا  رب  هیکت  اب  ناوج  لسن  رد  دننک  داجیا  ههبش  هکنیا  يارب  تاکن  نیا  زا  دننکیم 

لئاسم و نیا  دروم  رد  بـالقنا ، ناـمرحم  ناونع  هب  مدرم  هن ، هکنیا  یکی  .تحلـصم  ثحب  نیمه  رطاـخ  هب  دوشن ، ثحب  شدروم  رد 
دروخرب دروم  رد  ناترظن  بالقنا  مّظعم  ربهر  ناونع  هب  امش.دوشب  هداد  حیضوت  دروم  نیا  رد  دنوشب و  هیجوت  تقیقح  رد  ناشتایئزج 

؟ دوب دهاوخ  هچ  لئاسم  نیا  اب 

تیاعر یشیدنا و  تحلصم  بخ  دیئوگیم ، امش  هک  تحلـصم  هّتبلا  .داد  یّلک  مکح  کی  دوشیمن  دنتـسین ، ناسکی  لئاسم  نیا  بخ ،
یمادقا کی  دنکیمن  اضتقا  ّتلم  تحلصم  روشک ، تحلـصم  تقو  کی  .تسین  یّکـش  هکنیا  رد  تسا ؛ لصا  کی  ًاعقاو  ماظن  حلاصم 

راک میئایب  مادم  ام  تحلـصم  هناهب ي  هب  هکنیا  اّما  .تفرگ  هدیدن  ار  نیا  دـیابن  تسا  یّمهم  زیچ  تحلـصم  ًاعبط  ار ، یتکرح  کی  ار ،
.تسا طلغ  یلیخ  هّتبلا  نیا  میهدب ، رارمتسا  ار  دب  ياهراک  ًالثم  یه  مینکب ، دب 

شود رب  نیگنـس  ياـهراب  هک  یناـسک  ماـظن و  هدـش ي  هتخانـش  نیلوؤسم  هب  نم  رظن  هب  هکنیا ، نآ  میوـگب و  لّوا  ار  هتکن  کـی  نم 
، دوریم دنک  تقو  کی  دوریم ، دنت  تقو  کی  بخ ، دیوشیم  یـسوبوتا  کی  راوس  هک  یتقو  امـش  دینیبب  .درک  دامتعا  یتسیاب  دـنراد ،

ایاضق نیا  زا  کی  ره  رد  دـشاب  انب  رگا  دریگیمن ، تقو  کی  دریگیم ، تقبـس  تقو  کـی  دـهدیم ، ژاریو  هک  دـینک  ضرف  تقو  کـی 
هک دوشیمن  ...ًالثم ، ارچ  فرط ، نیا  ًالثم  یتفر  ارچ  نالف ؟ هدند ي  یتفر  ارچ  دیتشاذگ ؟ زمرت  يور  اپ  ارچ  امش  هعفد  نیا  اقآ  میئوگب 

دیاـب ار ، ّتیلوؤسم  نیا  دـهدب ، ماـجنا  ار  راـک  نیا  اـجنیا  هک  میدرک  لوبق  ار  مدآ  نیا  میتسـشن ، هک  یتقو  .درک  داـمتعا  دـیاب  ًالـصا ،
، اهوجـشناد الاح  ام  دسریم ، بویع  ام  رظن  هب  هک  لئاسم  زا  یخرب  هرابرد ي  هکنیا  اّما  .تسا  نیا  هک  شا  يرادـقم  کی  .درک  دامتعا 

؟ مینکن ای  مینکب  ثحب  ایآ  صاخ ، هعومجم ي  ام  اهناوج ، ام 
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ینهذ ینعی  دـشاب ؛ یعقاو  ناتثحب  دـینک  یعـس  اهتنم  .دـینک  ثحب  تسا  نیا  مداقتعا  نم  ریخن ، دـینکب ؛ دـیابن  ثحب  میوگیمن  نم  هن ،
هدنب .تسا  هدننک  هارمگ  یلیخ  تسا  لیلحت  ساسا  رب  طقف  درادن ، راکورس  قیاقح  رابخا و  اب  اهتیعقاو و  اب  هک  ینهذ  ياهثحب  .دشابن 
همان دقتنم ، ًانایحا  ای  هدنب ، هب  دنم  هقالع  حـصان ، رظن ، بحاص  ناونع  هب  يدایز  دارفا  هک  تسا  نیا  مراد ، هک  ییاهلابقا  زا  یکی  اجنیا ،

نم رظن  هب  دننکیم ، هصالخ  مه  ار  یضعب  مناوخیم ، مدوخ  ار  یـضعب  مه  نم  دنـسیونیم ، مهم  لئاسم  یـضعب  هرابرد ي  یلیلحت  ياه 
یعالّطا یب  زا  یـشان  دریگیم ، ماجنا  هک  ییاهلیلحت  نیا  زا  یلیخ  منیب  یم  دـیآ -  یم  هک  یلومعم  ياه  همان  الاح  زا  ریغ  دـنناسریم - 

سک نالف  هب  سک  نالف  امـش  دـیئوگیم  هک  یفرح  نیا  اقآ  هک  دوشب  هتفگ  هتکن  نیمه  رگا  .دـنرادن  ربخ  يزیچ  کی  زا  ینعی  تسا ،
هتفگ نامز  نالف  رد  ای  هدـشن ، هتفگ  فرح  نیا  ًالـصا  ای  هتـشاد ، ار  همّدـقم  نیا  ای  هتـشاد ، ار  هلاـبند  نیا  هک  منادـیم  نم  ار  نیا  هدز ،

، تسا نیا  مداقتعا  نم  هک  تساذـل  .دـش  دـهاوخ  بآ  رب  شقن  ینالوط  لیلحت  نیا  همه ي  دوشب  هتفگ  هملک  کی  نیمه  رگا  هدـش ؛
دنارتسگب هیاس  اهنآ  لیلحت  رب  رابخا  اهتیعقاو و  دننک  یعـس  اّما  دننکب ، اهنیا  وگتفگ و  ثحب و  هاگـشناد ، طیحم  رد  صوصخب  اهناوج 

لاکـشا ندرک  ثحب  ریخن ، تسا ؛ بوخ  نم  رظن  هب  دینکب  ار  راک  نیا  رگا  .دـشاب  یعقاو  اه  لیلحت  ات  دـنکفیب ، وترپ  رتهب ، ریبعت  هب  ای 
ار دب  لادج  نیمه  یمالسا  تاریبعت  رد  هک  تسا ، دب  لادج  .دوشب  هدیـشک  لادج  هب  دیراذگن  ار  اهثحب  هکنیا  مّود  هتکن ي  و  درادن ؛

دهاوخب ناسنا  هثحابم  ماقم  رد  مئاد  ندیـشک ، خر  هب  ار  دوخ  تامولعم  مادـم  نیا ، اب  ندرک  لادـج  ینعی  ءارم  .ءاِرم  هب  دـننکیم  ریبعت 
زیچ تسین ، یحودـمم  زیچ  مه  ًـالقع  .عرـش  رد  تسا  مومذـم  یلیخ  نیا  تـسا و  ءارم  نـیا  دـنکب ، مکاـح  ًاـمتح  ار  شدوـخ  فرح 

لیکـشت گرزب  تاسلج  دـینک ، ثحب  دـینک ، رکف  دینیـشنب ، هچره  نم  رظن  هب  دـینک ، تیاعر  رگا  ار  هتکن  ود  نیمه  .تسا  یمومذـم 
.دیشاب ّقفوم  هللاءاش  نا  .تساهنهذ  هدننک ي  فاص  رگنشور و  نیا  تسا ؛ بوخ  نیا  دینک ، هثحابم  رگیدمه  اب  دیهدب ،
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یبالقنا یمالسا و  ياهشزرا  ظفح  اب  برغ  تبثم  تاکن  ذخا  هار  برغ و  زا  عماج  فیرعت  ياضاقت  - 13

ییاـهناوج .منکیم  ضرع  کـیربت  ار  كراـبم  ههد ي  نیا  منکیم و  ضرع  مالـس  مدوخ  هبون ي  هب  مه  نم  .میحّرلا  نمحّرلا  هللا  مسب 
دـنا و هدـید  ار  اهزیچ  یلیخ  هکنیا  رطاخ  هب  .دـنا  هدرک  سمل  یبوخ  هب  ار  رامعتـسا  هطلـس ي  روضح  دـندوب ، بـالقنا  نارود  رد  هک 
، تسا یعیبط  بخ  تسین و  ناشنهذ  رد  رامعتسا  هطلس و  زا  ینشور  ریوصت  ینـشور و  موهفم  زورما ، ياهناوج  یلو  دنا  هدرک  كرد 

نام یمالـسا  نهیم  رد  ار  رامعتـسا  ياه  همکچ  روضح  ًالک  دندیدن و  ار  یجراخ  ناراشتـسم  دـندوبن ، بالقنا  نارود  هکنیا  لیلد  هب 
نهذ رد  اـهناوج  هک  ینـشور  ریوصت  نیمه  لـیلد  هب  دـیآ  یم  ناـیم  هب  برغ  یفن  فرح  عقوم  ره  هکنیا  هب  هّجوت  اـب  .دـندرکن  كرد 

ار برغ  زا  ّتیعبت  یفن  ّتیعبت و  يا  هّدـع  هکنیا  هب  هّجوت  اـب  دوشیم و  رداـبتم  ناـشنهذ  هب  يژولونکت  یفن  ًاعیرـس  دـنرادن ، ناـشدوخ 
یفن هکنیا  هب  هّجوت  اب  دنا و  هتـسناد  یّلم  یمالـسا و  ياهلوصا  اهـشزرا و  یفن  ار  برغ  شریذپ  يا ، هّدـع  دـنا و  هدرک  لوبق  تسبرد 
کی هک  منک ، شهاوخ  ناتروضح  زا  متـساوخیم  هتـشاد ، یـصخشم  لیالد  مکاـح  ماـظن  بـالقنا و  رد  ًاـمتح  برغ ، ّتیعبت  برغ و 

یمالسا و ياهشزرا  لوصا و  ظفح  اب  مینک ، ذخا  برغ  زا  ار  اهیبوخ  هکنیا  رانک  رد  هک  دیشاب  هتشاد  برغ  زا  یعنام  عماج و  فیرعت 
؟ تسیچ نایم  نیا  رد  لداعت  هطقن ي  ًالک  و  میراذگب ، رانک  ار  اهیدب  نام ، یّلم 

هسلج ي کی  رد  دـیاش  تسین ، اجنیا  شیاج  ًاملـسم  هّتبلا  هک  يا -  ینالوط  ثحب  کی  منهذ  رد  نم  تسا و  یّمهم  لاؤس  یلیخ  نیا 
یتقو کی  ییوجشناد 

ص:177

نایوجشناد ياهشسرپ  هب  خساپ  خساپ :  www.Ghaemiyeh.comشسرپ و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 550زکرم  هحفص 224 

http://www.ghaemiyeh.com


هکنیا لّوا  .ار  هتکن  هس  ود  میوگب  امـش  هب  اجنیا  نم  ًالامجا  الاح  اّما  .هن  اـی  يرآ  برغ ؛ هلئـسم ي  هب  خـساپ  يارب  مراد  دـیایب -  شیپ 
یلقاع چیه  ار  نیا  .تسین  هجو  چیه  هب  برغ  ياه  هبرجت  برغ ، ياهتفرـشیپ  برغ ، ملع  برغ ، يژولونکت  یفن  يانعم  هب  برغ  یفن 

، تسا رظن  دروم  یسایس  هطلـس ي  مه  هطلـس ، الاح  .هطلـس  تسا ؛ برغ  هطلـس ي  یفن  يانعم  هب  برغ  یفن  .دنکیمن  ار  يراک  نینچ 
دیاش هک  میوگب  يا  هلمج  دنچ  کی  یگنهرف  هطلس ي  هنیمز ي  يور  نم  رتشیب  الاح  .یگنهرف  هطلس ي  مه  يداصتقا ، هطلـس ي  مه 

.دشاب دیفم  امش  يارب  هللاءاش  نا 

، هن تسا ؛ تشز  هرـسکی  برغ  گنهرف  دیوگب  دناوتیمن  سک  چـیه  .تساهیتشز  اه و  ییابیز  زا  يا  هعومجم  برغ ، گنهرف  دـینیبب ،
دیوگب هک  دنکیمن  دروخرب  يروجنیا  يا  هناگیب  گنهرف  چـیه  اب  سک  چـیه  .يرگید  گنهرف  ره  لثم  دراد ، ًامتح  مه  ییاه  ییابیز 

رگید ياج  ره  گنهرف  لثم  قرـش ، گنهرف  لثم  برغ  گنهرف  هن ، میدـنبب ؛ گنهرف  نیا  يور  ار  ناـم  هناـخ  ِرد  دـصرددص  اـم  هک 
ار اهیبوخ  نآ  دنمدرخ ، لقاع و  هعومجم ي  کی  لقاع ، ّتلم  کی  اهدـب و  اهبوخ و  زا  تسا  يا  هعومجم  تسا ، یگنهرف  کی  ایند ،

نیب یقرف  متفگ  هک  روط  نیمه  .دنکیم  در  ار  اهیدب  نآ  دنکیم و  ینغ  ار  شدوخ  گنهرف  دـنکیم ، هفاضا  شدوخ  گنهرف  هب  دریگیم 
ایناپـسا ایلاتیا و  هسنارف و  روشک  نیب  هنیمز  نیا  رد  یقرف  .تسین  نپاژ  اقیرفآ ، نیتال ، ياکیرمآ  ییاکیرمآ ، یبرغ ، ییاپورا ، گـنهرف 

ای اپورا  گنهرف  نیب  .دـنناسکی  همه  میوگیم  هک  یمکح  نیا  رد  .درادـن  یتواـفت  چـیه  تسین ؛ نپاژ  ماـنتیو و  هرک و  روشک  اـب  ًـالثم 
ات یعیبط -  روط  هب  میریگیم ، رارق  هک  یگنهرف  ره  لـباقم  رد  اـم  .درادـن  دوجو  هنیمز  نیا  رد  یتواـفت  چـیه  نیچ ، اـی  دـنه  گـنهرف 

رظن هب  هک  ییاهزیچ  اب  تسا ، رضم  تسا ، دب  تسین ، ام  بسانم  هک  ییاهزیچ  میریگب و  ار  نآ  تانّـسحم  دیاب  میناوتیم -  هک  ییاجنآ 
یّمهم هتکن ي  کـی  یبرغ  گـنهرف  هنیمز ي  رد  اـهتنم  .تسا  یّلک  لـصا  نیا ، مینک ؛ در  دـیاب  ار  نآ  دراد ، تاـفانم  تسا  بوخ  اـم 

ياهگنهرف هک  دراد  یبیع  کی  برغ  گنهرف  .دینک  هّجوت  هتکن  نیا  هب  اهناوج  امش  دهاوخیم  ملد  نم  .تسه 
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اه ییاپورا  لیلد -  هچ  هب  منادـیمن  نم  اهیبرغ ، .تسا  یبلط  هطلـس  نآ  دـنرادن و  ار  بیع  نآ  میـسانشیم -  ام  هک  ییاجنآ  ات  رگید - 
یخیرات ییایفارغج و  یناسنا و  لیالد  ًاعطق  اهنیا  لیلد -  هچ  هب  ًاعقاو  مه  منادـیمن  نم  اـه -  ییاـپورا  ینعی  میوگیم  هک  اـهیبرغ  هّتبلا ،
ناشدوخ يداصتقا  یـسایس و  هطلـس ي  اب  هارمه  دندرک  یعـس  ایند ، رد  دندرک  ادـیپ  تسد  یملع  يرترب  کی  هب  هک  یلّوا  زا  دراد - 

اهتّلم ياهگنهرف  اب  .دننک  لیمحت  ًامتح  مه  ار  ناشدوخ  گنهرف  نآ  اب  هارمه  دیماجنا ، مهدزون  نرق  رد  میقتسم  رامعتسا  لکش  هب  هک 
.تسین یلوبق  لباق  زیچ  نیا  دوشب ، يراج  روشک  نیا  رد  دیاب  نم  گنهرف  دیوگیم : یتّلم  کی  .تسا  دب  نیا  دینادیم ، .دندرک  هزرابم 

لـیم و هب  ار  تساـم  ناـن و  ندروخ  ًاـنیقی  امـش  .ددنـسپ  یمن  ار  نیا  دوشیم  لـیمحت  دراد  وا  رب  هک  یتّلم  نآ  دـشاب ، بوخ  مه  هچره 
؟ تسین يروجنیا  .يروخب  دیاب  دنیوگب  و  روز ، هب  دنراذگب  امـش  نهد  رد  ار  بابکولچ  هکنیا  رب  دـیهدیم  حـیجرت  ناتدوخ  ياهتـشا 
ره ار ؛ نیا  دنزیم  سپ  ناسنا  دش ، هناربکتـسم  هناربکتم و  یتقو  دش ، تردـق  عضوم  زا  یتقو  دـش ، یلیمحت  یتقو  دـش ، یکروز  یتقو 

ار نیا  اـهیبرغ  ـالاح  بوخ ، یلیخ  تسا ، یبرغ  هدـیدپ ي  کـی  ًـالثم -  تاورک -  هک  دوشیم  يروجنیا  یتقو  .دـنزب  مه  دـیاب  یتـّلم ،
ار راولش  تک  ًافداصت  الاح  دیتسه ، رگید  روشک  نالف  لها  هک  امش  رگا  اّما  تسا ، گنهامه  ناشتّنس  اب  دنرادیم ، تسود  دنهاوخیم ،

مریـصقت نم  تسامـش ، گنهرف  نیا  بخ ، ارچ ؟ يوشیم ! بوسحم  بدا  یب  مدآ  کی  يدزن ، ار  تاورک  رگا  ًالثم ، دـیدرک  باـختنا 
کی .يرادن  هار  یمـسر  سلجم  نالف  هب  ّالاَو  ینزب  ار  تاورک  نویپاپ و  دـیاب  يدیـشوپ ، راولـش  تک و  رگا  .دـینکیم  هّجوت  تسیچ ؟

.تسا یبرغ  گنهرف  لیمحت  نآ  نیا ، يوشیم ! یّقلت  تکازن  یب  طبضنمریغ و  مدآ  کی  بدا ، یب  مدآ 

هعماج و رد  اهدرم  اـب  شطاـبترا  نز و  شـشوپ  نز و  شور  نز و  هلئـسم ي  هب  تبـسن  ناـشگنهرف  دراد ، ییاهـشور  کـی  یبرغ  نز 
دنراد یعـس  اهنیا  دب ، هچ  بوخ و  هچ  الاح  اّما  میرادن -  نآ  رد  یثحب  دب ، ای  بوخ  ای  دـنراد -  یگنهرف  کی  هعماج ، رد  شروضح 

نآ دننک و  لیمحت  ایند  همه ي  هب  ار  گنهرف  نیا 
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هب ناتدوخ  هک  تسه  تقو  کی  امـش  متفگ  مدز ، لاثم  یتقو  کی  نم  .یبرغ  گنهرف  باب  رد  تسا  دب  نیا  دننک ؛ ضرف  اهتّلم  رب  ار 
کی دـینکیم ؛ فرـصم  ار  نآ  زیچ -  ره  ای  تسا ، شخبافـش  تسوراد ، تسا ، يّوقم  تساذـغ ، ار -  يزیچ  کـی  ناـتدوخ  باـختنا 

هدش یعـس  .دننکیم  قیرزت  امـش  هب  ار  يزیچ  کی  لوپمآ  اب  دنریگیم ، ار  ناتیاپ  تسد و  دنناباوخیم  ای  دـننکیم ، شوهیب  ار  امـش  تقو 
درذگن ادخ  هک  يولهپ ، دـساف  میژر  هک  دـساف ، ياهمیژر  قیرط  زا  اهروشک ، ياسؤر  قیرط  زا  دوشب ، قیرزت  اهتّلم  هب  یبرغ  گنهرف 

یبرغ گنهرف  دندرکیم  یعـس  اه ، هویـش  اهـشور و  عاونا  اب  اهنیا  .دندوب  لیبق  نیا  زا  دندرک ، ناریا  ّتلم  اب  هک  هچنآ  رطاخ  هب  اهنیا  زا 
.دندرکیم ریقحت  ار  یّلم  ياهرواب  دـندرکیم ؛ ریقحت  ار  یّلم  گنهرف  دـندرکیم ؛ ریقحت  ار  ناریا  ّتلم  نیا ، رطاخ  هب  دـننک و  مکاح  ار 

هلمح ي نیمه  راجاق ، رخاوا  رد  دوب  هدش  عورـش  هلمح  نیمه  هک  راجاق -  رخاوا  نآ ، زا  لبق  یکدنا  اهیولهپ و  نارود  رد  دینیبب  امش 
ار ناریا  ّتلم  نارود ، نآ  ياه  هتفای  شرورپ  نارود ، نآرد  دینیبب  امـش  دیـسر -  جوا  هب  اهیولهپ  نارود  رد  دوب ، هدـش  عورـش  اهیبرغ 

هئارا ایند  هب  يزیچ  دزاسب ، يزیچ  دناوتب  دنکب ، يراک  دـناوتب  دـنک ، هرادا  ار  شدوخ  دـناوتب  هکنیا  لباق  ًالـصا  دـننادیمن ؛ لباق  ًالـصا 
ّتیوه ریقحت  ّتلم ، گنهرف  ریقحت  رطاخ  هب  نیا  تسیچ ؟ رطاخ  هب  نیا  دننادیمن ، لباق  ًالـصا  دـنک ، هفاضا  ایند  تامولعم  رب  ای  دـهدب 
یمخز یتسیابن  ار  نیا  تسوا ، گنهرف  یتّلم  ره  ّتیوه  .دریگیم  لکش  گنهرف  اب  یّلم  ّتیوه  تسا و  هناگیب  گنهرف  لیمحت  یّلم و 
ییابیز دراد ، مه  یتانّـسحم  یبرغ  گنهرف  هلب ، ّالاَو  تسا ، نیا  یبرغ  گنهرف  اب  ناریا  ّتلم  هلباـقم ي  ّتلع  .درک  راد  هحیرج  درک و 

هک درادن  لاکـشا  ار  شیاه  ییابیز  ناشدوخ ! شیر  خیب  شیاهیتشز  نآ  .ناشدوخ  لام  هک  دراد  هّتبلا  مه  ییاهیتشز  دراد ، مه  ییاه 
.دیشاب ّقفوم  هللاءاش  نا  .دوشب  ثحب  دناوتیم  اهنآ  تسه ، هچ  اه  ییابیز  نآ  هّتبلا  الاح  هک  میریگبارف ، ام 

ص:180

نایوجشناد ياهشسرپ  هب  خساپ  خساپ :  www.Ghaemiyeh.comشسرپ و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 550زکرم  هحفص 227 

http://www.ghaemiyeh.com


یعامتجا یسایس و  ياه  هصرع  رد  نانز  روضح  نیدلاو و  ياهتساوخ  نایم  لداعت  يرارقرب  هار  - 14

بشما هک  عمج  نیا  رد  دیرایم  عمش  وگ 

تسا مامت  تسود  خر  هام  ام  سلجم  رد 

کی ام ، عمج  رد  نات  یمیمص  مرگ و  روضح  اب  هک  منکیم  رّکشت  امـش  زا  ناتتمدخ و  منکیم  ضرع  مالـس  .میحّرلا  نمحّرلا  هللا  مسب 
هب دوشیم  تبحـص  نآ  تاکرب  بالقنا و  زا  هک  نامز  ره  مزیزع ! ربهر  .دـیدرک  داجیا  ام  يارب  رجف  ههد ي  نیا  زا  ییاـبیز  هرطاـخ ي 

میناوتیمن میدوبن ، بالقنا  زا  لبق  نارود  رد  ام  هک  اـجنآ  زا  اـّما  .دوشیم  هراـشا  ناـنز -  یعاـمتجا  شقن  ناـنز -  شقن  لّوحت  رییغت و 
زیچ هچ  دوب و  مکاـح  یتیعـضو  هچ  ناـمز  نآ  رد  هک  تسین  سوملم  ناـمیارب  هجیتـن  رد  مینک ، رارقرب  اـه  هرود  نیا  نیب  يا  هسیاـقم 

اب رگید  فرط  زا  .دـش  اـهمناخ  يریذـپ  تیلوؤسم  هب  تبـسن  هعماـج  دـید  نمـض  رد  اـهمناخ و  هیحور ي  رد  ینوگرگد  نآ  ثعاـب 
هلئسم نیا  شریذپ  هب  تبسن  هک  قطانم  یـضعب  رد  صوصخب  دنـشاب  هتـشاد  دوجو  ییاه  هداوناخ  دیاش  مه  زونه  نامز ، نیا  تشذگ 

هدهع ي رب  هک  دندرکیم  حرطم  ماما  هک  یعرـش  فیلکت  نآ  هداوناخ و  تیاضر  نآ  نیب  ناوتیم  روطچ  امـش  رظن  هب  و  دنراد ، دـیدرت 
.نونمم یلیخ  درک ؟ رارقرب  لداعت  دننک ، تکرش  یعامتجا  ياه  هصرع  رد  تسا  نانز 

شقن یلیخ  روشک  ناوناب  ًاعقاو  هلاس -  تسیب  نیا  مه -  زورما  ات  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  رد  .هدوب  دایز  بـالقنا  رد  اـهنز  شقن  هلب ،
همه ي رد  دنتشاد 
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رد بالقنا -  زا  شیپ  هرود ي  رد  ناوناب  هک  تسا  نیا  نم  رّوصت  تسا و  يروآ  تفگـش  گرزب و  هثداح ي  یلیخ  نیا  اه و  هنحص 
دروم هک  دوب  نکمم  اه  هداوناـخ  زا  یـضعب  رد  ـالاح  هک  هچنآ  زا  شیب  دـندوب ، یگنهرف  یـسایس و  متـس  دروم  میژر -  نآ  هرود ي 

ینادیم ًاتقیقح  بالقنا  دندادیم و  قوس  لاذتبا  هب  دـندادیم و  قوس  یگراکیب  هب  ار  اهنآ  ینیرفآ ، شقن  ياج  هب  و  دـنریگب ، رارق  متس 
اب اـهرتخد  هک  لاؤس  نیا  هب  خـساپ  رد  مه  نـالا  .دـندرک  قلخ  هساـمح  ّتیلاّـعف و  هیـضق  نیا  رد  ناـیاقآ  زا  شیب  اـهمناخ  درک و  زاـب 

یناریا ياه  هداوناخ  هدمع ي  هک  تسا  نیا  مرّوصت  نم  دنشاب ، هتشاد  يا  هلئـسم  اه  هنیمز  نیا  رد  تسا  نکمم  ًانایحا  ناشاه  هداوناخ 
هب دندنم ، هقالع  نآ  هب  دنتسه ، انـشآ  بالقنا  لئاسم  روشک و  لئاسم  اب  هک  دنتـسه  یناسک  منکب -  ّتیمومع  ياعّدا  مناوتیمن  الاح  - 

تکرـش يوحن  هب  یمومع  شالت  نیا  رد  دـنکیم  میهـس  ار  اهنآ  هک  ییاـهتیلاّعف  رد  دـنهاوخب  ناشنادـنزرف  رگا  دـنزرویم و  قشع  نآ 
نیا شـصیخشت  هداوناخ  کی  تسا  نکمم  دـینیبب ، اهتنم  .درک  دـنهاوخ  لابقتـسا  نآ  زا  اه  هداوناـخ  هک  تسا  نیا  نم  رّوصت  دـننک ،

سرد يور  هک  تساذـل  .دـیئامرفب  ضرف  تسا ، رتدـیفم  ًـالثم  روـشک  هدـنیآ ي  يارب  دـناوخب ، سرد  رگا  مناـخرتخد  نیا  هک  دـشاب 
ای دـننکیم  يریگولج  وا  زا  اذـل  دراد ، تافانم  ندـناوخ  سرد  اب  یعاـمتجا  ّتیلاّـعف  نـالف  دـننیب  یم  دـعب  دـننکیم ، هیکت  وا  ندـناوخ 

دوجو رگا  دراد -  دوجو  هچنآ  منکیم  نامگ  نم  .دوشیم  داجیا  تعنامم  یعون  لاح  ره  هب  ای  دوشن  دراو  نآ  رد  هک  دننکیم  تحیصن 
يارب نوگانوگ  ياهتیلاّعف  نوچ  .دنـشاب  فلاخم  دیابن  ًاتدعاق  ناشنادنزرف ، ّتیلاّعف  اب  هداوناخ  ّالاَو  تسا ، لیبق  نیا  زا  دـشاب -  هتـشاد 

.دنکیم نیمضت  دنکیم و  رت  نشور  ار  اهنآ  هدنیآ ي  دشخبیم و  ماکحتسا  ار  اهنآ  ّتیـصخش  دنیرفآ و  یم  ّتیـصخش  اهنآ  رد  اهناوج 
 - دننادیم بسانم  هک  یتیلاّعف  ره  هّتبلا -  بسانم  ياهتیلاّعف  رد  ناشنادنزرف  دننک  کمک  هک  اه  هداوناخ  هب  تسا  نیا  نم  هیصوت ي  و 

.دننکب تکرش 

روجنیا ًاعقاو  یهاگ  .دـننکن  یقلت  محازم  یـش ء  کی  ناونع  هب  هرـسکی  ار  هداوناخ  تساوخ  هک  منکیم  شرافـس  مه  اهمناخرتخد  هب 
امش ار  نیا  تسا ،
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تحیصن ردپ  کی  عضوم  زا  منکیم  امـش  هب  هک  یتحیـصن  نم  دیتسه و  نم  دنزرف  لثم  امـش  هک  ردپ -  کی  ناونع  هب  نم  زا  دیریذپب 
تحلـصم هچ  هکنیا  رد  تسا -  يروجنیا  ًاعقاو  دراوم  زا  یلیخ  رد  ینعی  اهردام -  ردپ و  صیخـشت  هک  تسا  تاقوا  یهاگ  منکیم - 
.دـنزوسلد اهنآ  هک  دـینادب  تسا ، رت  نشور  رتهب و  اهنآ  دوخ  صیخـشت  زا  تسین ، تحلـصم  هچ  ناوجون و  اـی  ناوج  نیا  يارب  تسا 

هب ِيروتاتکید  ینعی  دـننک ، ثحب  اهنآ  اب  نادـنزرف  دـنهدب ، نادـیم  اهردام  ردـپ  منکیم  هیـصوت  نم  .ردام  ردـپ و  اب  دـینک  ثحب  هّتبلا 
تـساوخ هب  مه  اهردام  ردپ و  دنراذگب ؛ مارتحا  ار  ردام  ردپ و  يأر  نادـنزرف  .دـشاب  دـیابن  تسین ، نیا  زج  تسا و  نیا  هکنیا  يانعم 

لایخ نم  .دنریذپب  وا  زا  تسا  لوبق  لباق  لالدتسا  نآ  هک  درک ، یلالدتسا  دندید  رگا  .دنراذگب  مارتحا  اهنآ  ياهلالدتـسا  نادنزرف و 
اهتنم دنـشاب ، یعامتجا  ياهتیلاّعف  رد  منکیم  هیـصوت  اهناوج  هب  نم  لاـح  ّيا  یلع  .دـشاب  قیرط  نیا  زا  یبساـنم  ّلـح  هار  کـی  منکیم 
ياه هبنج  هک  ییاهزیچ  نآ  مه ، یعامتجا  ياهتیلاّعف  رد  .دـنکن  رود  ندـناوخ  سرد  زا  ار  اهنآ  یعامتجا  ّتیلاّعف  نیا  دنـشاب  بظاوم 

ینید و هبنج ي  دینیب  یم  هک  ییاجنآ  .تسا  یّمهم  رایـسب  هتکن ي  کی  نیا  ینعی  دنرادب ؛ حّجرم  ار  اهنآ  تسا ، رت  حـضاو  نآ  ینید 
یعامتجا و ّتیلاّعف  یعامتجا و  شالت  دیاوف  هکنیا  رب  هوالع  هب  تسه ، رتررـض  مک  ای  رتررـض  یب  ًانیقی  نیا  تسا ، حـضاو  وا  يونعم 

نآ ای  دیورب  ودرا  هب  هکنیا  نیب  دیّریخم  امش  هک  تسا  ودرا  ات  ود  دینک  ضرف  رگا  ًالثم  .دراد  مه  ار  یعمج  هتسد  ّتیلاّعف  رد  تکرش 
نکمم الاح  هّتبلا  .دیهدب  حـیجرت  ار  نآ  رتمک ، یکی  نآ  دـنراد ، يرتشیب  ینید  ياه  هبنج  هک  تسا  یعمج  کی  لام  ودرا  نیا  ودرا ،

.دیشاب ّقفوم  هللاءاش  نا  .دراد  مزال  ار  ردام  ردپ و  کمک  ار و  امش  قیقد  صیخشت  دشابن ، حضاو  روجنیا  رما ، نارَود  هشیمه  تسا 
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ناناوج هب  اهتّیلوئسم  يراذگاو  ییارگناوج و  زا  ماظن  يریگ  هلصاف  لیلد  هرابرد ي  يربهر  مّظعم  ماقم  رظن  - 15

رـضحم رد  هدومرف  اطع  هدـنب  هب  ار  قیفوت  نیا  هک  مرکاش  ار  دـنوادخ  .نیرکاّشلا  دـمح  دـمحلا  کـل  ّمهّللا  .میحّرلا  نمحّرلا  هللا  مسب 
رد ماما  ترـضح  دـیراد ، راضحتـسا  هک  روط  نامه  .هنازرف  ربهر  امـش  تمدـخ  مراد  بدا  مالـس و  ضرع  مشاب و  یلاعترـضح  رّونم 

يارب ار  اهنآ  اهناوج و  هب  ار  اـهتیلوؤسم  دـندرک  راذـگاو  ًاـتقیقح  دـندرک و  اـهناوج  زا  اـهورین  يزاـسرداک  هب  مادـقا  بـالقنا  ردـص 
هک یناـمز  هک  مینیب  یم  میـشاب ، هتـشاد  یهاـگن  رگا  رظنم  نیمه  زا  ًاـقافّتا  دـندرک و  تیبرت  تموکح  هرادا ي  يریذـپ و  تیلوؤـسم 

دنهاوخیم هبرجت  یب  ياهناوج  الاح  هک  بالقنا  هب  دندرک  دراو  ار  یتاماهّتا  يرس  کی  دندرک ، یلمع  نیچمه  هب  مادقا  ماما  ترضح 
رد ًاتنومن  هک  میدوب  هدـید  لحارم  زا  یلیخ  رد  ار  نیا  هجیتن ي  ًانیع  ام  بخ ، اّما  .دنـشاب  هتـشاد  تموکح  هرادا ي  دـننک و  تموکح 

هتفر الاح  .دندوب  ّقفوم  مه  یلیخ  دندوب و  ناهورگ  هدنامرف ي  دندوب و  رکشل  هدنامرف ي  ًارثکا  ام  ياهناوج  میتشاد  هک  سّدقم  عافد 
اهناوـج هب  هکنیا  زا  دریگیم  هلـصاف  دراد  دـنک  رود  شدوـخ  زا  ار  ماـهّتا  نیا  هک  تسا  روـطنیا  هدـنب  رظن  هب  هکنیا  يارب  بـالقنا  هتفر 

هتشاد ار  یلاعترضح  هنامیکح ي  رظن  متساوخیم  هیـضق  نیا  هب  عجار  .دنک  میهـس  تموکح  هرادا ي  رد  ار  اهناوج  دهدب و  ّتیلوؤسم 
.مشاب

، ًاعقاو رگا  ام  هن ، .دشاب  عمج  ناترطاخ  ار  نیا  .مینکیمن  یمادقا  چـیه  ام  ییارگناوج ، ماهّتا  عفر  يارب  هک  میوگب  ار  هتکن  نیا  نم  ًالّوا 
نسُح کی  ییارگناوج 
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زورما دـینادب  تسا ، روشک  تفرـشیپ  بجوم  اهناوج  هب  ندرک  دامتعا  اـهناوج و  هب  نداد  ّتیلوؤسم  و  تسه -  مه  نسُح  هک  تسا - 
.دشاب دیفم  ناتیارب  منکیم  رکف  هک  میوگب  امش  هب  دروم  نیا  رد  ار  مدوخ  ياهیهاگآ  يرادقم  کی  نم  .تسا  روج  نامه  مه 

اّما دوب ، روجنیا  اهاج  یلیخ  رد  هلب ، بخ  هّتبلا  دنداد ، اهناوج  هب  ار  ّتیلوؤسم  بالقنا  لّوا  بالقنا ، ردص  رد  ماما  دیئوگیم  هکنیا  ًالّوا 
ياروش رد  دوب ؛ بالقنا  ياروش  دـندرک  نّیعم  ماـما  هک  ینیلوؤسم  نیلّوا  .ـالاح  بـالقنا  ياروش  ًـالثم  .دوبن  روجنیا  مه  اـهاج  یلیخ 

زا دندوب  يدارفا  دوب -  ناشّنـس  لاس  داتفه  دودح  دـیاش  دوب -  يا  هلاس  داتفه  درم  تقو  نآ  هک  دوب  یناقلاط  هللا  ًْهیآ  موحرم  بالقنا 
، دندرک نّیعم  ماما  هک  ییاروش  نآ  بالقنا -  ياروش  رد  دیآ  یم  مرظن  هب  دندوب ؛ بالقنا  ياروش  رد  دـندوب  رتگرزب  ًانـس  مه  ناشیا 
هک نالا  رتناوج -  همه  زا  بالقنا  ياروش  رد  ینعی  .متـشاد  لاس  هن  یـس و  هک  مدوب  نم  نیرتناوج  دـندش -  هفاضا  یناسک  هّتبلا  دـعب 
نآ دندوب  رتناوج  هدـنب  زا  هک  دـندش  هفاضا  یناسک  دـعب  هّتبلا  دوبن ، یـسک  هیلّوا  عمج  نآ  رد  رتناوج  نم  زا  نم  رظن  هب  منکیم -  رکف 
نآ .دـنکیمن  قدـص  وا  رب  انعم  نیا  هب  ناوج  ًاعبط  هک  هلاس ، لهچ  دودـح  ینعی  .دوب  ملاس  هن  یـس و  مدوب  نیرتناوج  هک  نم  اّما  زور ،
نآ زا  ام  زورما  تلود  دـید  دـیهاوخ  دـینک ، هسیاقم  ام  زورما  تلود  اب  ار  تلود  نآ  رگا  امـش  .دـنداد  لیکـشت  ماما  هک  یتلود  تقو 
هـس هاجنپ و  درم  کی  ام  تلود  سیئر  زورما  هلاس ، داتفه  دودـح  رد  دوب  يدرم  کـی  تلود  سیئر  تلود ، نآ  .تسا  رتناوج  تلود 
رفن دـنچ  داتفه  تصـش و  نیب  لاس و  جـنپ  تصـش و  لاس و  داتفه  ناشنـس  هک  اـم  میتشاد  ییارزو  زور  نآ  ًـالثم ؛ تسا  هلاـس  راـهچ 
رگا الاح  .دوب  منکیمن  نامگ  لاس  هاجنپ  نآ  زا  رتناوج  منکیمن  نامگ  .دندوب  تصـش  هاجنپ و  نیب  مه  اهنآ  زا  ریغ  .تلود  رد  میتشاد 

ام تلود  زورما  نیاربانب  ینعی  .تصـش  هاجنپ و  نیب  مه  يدودـعم  کی  دـنا و  هاجنپ  لهچ و  نیب  ام  يارزو  زورما  مک ؛ یلیخ  دوب  مه 
.تسا رتناوج  بالقنا  لّوا  تلود  زا 

، دنتشاد داقتعا  دنتشاد ، دامتعا  اهناوج  هب  ماما  .امش  دیئوگیم  تسار  هّتبلا 
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لیکـشت ار  میظع  هعومجم ي  نیا  اهنیا ، دنتـشاذگ  ار  هاپـس  یلّوا  هتـسه ي  هک  نارادساپ  هاپـس  هیلّوا ي  ناهدنامرف  ًالثم  هک  یتقو  اذل 
هک دـنتفگن  هجو  چـیه  هب  ار ، اهنیا  دنتخانـش  ماما  ماما ، هب  دـندش  یفرعم  ًالثم  اـهنیا  یتقو  دـیرفآ ، شقن  همه  نآ  گـنج  رد  دـنداد و 
هک یناوج  يارزو  زا  ناوج ، نیلوؤسم  زا  .دـندرک  لابقتـسا  هکلب  ریخن ، هن ، دـینکب ؟ ار  راـک  نیا  دـیهاوخیم  روـطچ  دـیناوج ، اـهامش 

ار اهناوج  هک  يا  هنیباک  نیلّوا  هک  دندوب  بوخ  یلیخ  ياهناوج  هّدع  کی  ًالثم ، یئاجر  دیهـش  هنیباک ي  رد  دندوب ، هنیباک  رد  اهدـعب 
زورما .دندرک  نادیم  دراو  ار  اهناوج  اهنیا  هک  يوسوم  سدـنهم  ياقآ  مه  دـعب  دوب ، یئاجر  دیهـش  هملک ، یعقاو  يانعم  هب  درک  دراو 

الاح مه  لاس  تسیب  هتفریذـپ و  ار  نآ  هدـش و  هداد  وا  هب  یتیلوؤسم  کی  هک  زورید  ناوج  نامه  دـینیبب  اهتنم  .تسه  ییارگناوج  مه 
هبرجت دـینادیم ، .دـهدن  ّتیلوؤسم  وا  هب  مدآ  یتـسین ، ناوج  نـالا  رگید  امـش  هکنیا  مرج  هب  دوشیمن  ار  نیا  دراد ، ییارجا  ّتیلوؤـسم 

کی ریز  تمیقنارگ  غمـص  کـی  ندروآ  تسد  هب  يارب  امـش  هک  تسا  یفرظ  نیا  لـثم  .دـیایب  تسد  هـب  ناـهگان  هـک  تـسین  يزیچ 
ًالثم ِغمـص  نیا  زا  دش  رپ  فرظ  نیا  هک  دعب  دوشب ، رپ  فرظ  نیا  هرطق  هرطق  هک  دـیراذگیم  یچره  ای  وچوئاک  تخرد  ًالثم  یتخرد ،

ار و اه  هبرجت  ینعی  .دوشیمن  هکنیا  الاح ! ون  زا  تسا ، سب  الاح  رگید  میئوگب  مینک ، یلاخ  میریگب  دـعب  تمیقنارگ ، هک  دـینک  ضرف 
زورما منکیمن  رکف  نم  .دشابن  اهناوج  يارب  نادیم  ندرک  گنت  يانعم  هب  اهبّرجم  هب  هیکت  یتسیاب  هّتبلا  .تخانـش  ردق  دیاب  ار  نیبّرجم 

، هن .دوشیمن  هداد  نادیم  اهناوج  هب  هک -  دینک  ضرف  ًالثم  میئوگب -  هک  نیلوؤسم ، رد  دـشاب  هتـشاد  دوجو  يا  هیحور  نینچ  کی  مه 
اهناوج نیب  رد  مه  هیحور ، نیا  هک  میراودـیما  دنتـسه و  هک  دـنیب  یم  ناسنا  یگرزب  ياهراک  رـس  رب  يدـمآراک  ياهناوج  مه  نـالا 

هدافتـسا اـهورین  نیا  زا  هک  دوشب  تیوقت  نیلوؤسم  نیب  رد  مه  و  دـنوشب ، مهم  یلـصا و  ياهنادـیم  دراو  دـنهاوخب  هک  دوشب  تیوـقت 
.دیشاب ّقفوم  هللاءاش  نا  .دننک 
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نایوجشناد ياهزاین  تالاؤس و  هب  ییوگخساپ  يارب  يربهر  مّظعم  ماقم  يوس  زا  يا  هدنیامن  -ي  فّرعم ياضاقت  - 16

.میحّرلا نمحّرلا  هللا  مسب 

مودرؤگ هدجس  وموزؤا  هد  -------- قفش بار  --- حم

(1) يراص هنس  نوسلوا  موزوا  خوی ، میمغ  هرچیا  ناق 

! نونمم خوچ 

تمـصع ياهزرم  کیدزن  ات  ندـش و  یعقاو  ناسنا  هک  دـنامهف  اـم  هب  وا   » هک نومـضم  نیدـب  يا  هلمج  رد  یلاـعبانج  راوگرزب  ربهر 
زا يا  هدـنیامن  ناناوج ، ای  نایوجـشناد  ماما  ترـضح  تایح  نامز  رد  .دـیدرک  یفرعم  ار  ماـما  ترـضح  تسین ؛» هناـسفا  نتفر ، شیپ 

.دندوب هدرک  یفرعم  ار  یلاعبانج  مه  ماما  ترـضح  .دننک  هعجارم  ناشیا  هب  ناشتالکـشم  دروم  رد  ات  دندوب  هدرک  تساوخرد  ناشیا 
دیئامرفب یفرعم  ار  ییاه  هدنیامن  ای  ار  يا  هدنیامن  مسا ، هب  دینکب  یفطل  کی  مه  امش  هک  تسا  نیا  مراد  امـش  زا  هدنب  هک  یـشهاوخ 

.نونمم .دننکب  هعجارم  اهنآ  هب  تشاد  دنهاوخ  هک  یتالاؤس  ناشتالکشم و  دروم  رد  ناناوج  ات 

نم دندرک ، یفرعم  ار  هدنب  اهوجـشناد ، زا  دـندوب  هدرک  هعجارم  ناشیا  هب  دـندوب  هتفر  هک  اهناوج  زا  هّدـع  کی  هب  ماما  تقو  نآ  هّتبلا 
مه نالا  .متفریم  مه 
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نم ار  اهیضعب  نکل  مروایب ، مسا  اجنیا  مهاوخیمن  هّتبلا  نم  .دنا  نم  دییأت  دروم  هک  دنتسه  اهوجشناد  نیب  رد  یبوخ  نویناحور  دنتسه 
نآ .دـننکیم  مه  یبوخ  یلیخ  ياهتیلاّعف  نالا و  دـنراد  روضح  ییوجـشناد و  ياه  هعومجم  نیب  رد  ما  هدرک  یفرعم  یّتح  مه  مسا  هب 

ماما زا  دنیایب  ناوج  هّدـع  کی  هک  تشادـن  هقباس  چـیه  ینعی  .دوب  ییون  راک  کی  راک  نیا  زور  نآ  دـینکیم ، هراشا  امـش  هک  يزور 
رد هّتبلا  .دندرک  یفرعم  مه  ماما  بخ ، دنک و  یفرعم  اهنیا  هب  ار  ناناوج  لئاسم  هب  ًالثم  دنم  هقالع  یناحور  کی  هک  دننک  تساوخرد 

نـالا نکیلو  دـینکیم ، حرطم  دـیراد و  عـالّطا  مه  یلاـعبانج  ـالاح  دـندرک و  شخپ  اـهناوج  دوـخ  نیمه  .دـش  هتفگ  نـیا  اـه  هناـسر 
هّتبلا .دننکیم  ّتیلاّعف  هک  دنراد  روضح  یناوج  نویناحور  اه  هاگـشناد  همه ي  رد  نالا  .تسا  یجیار  راک  کی  راک  نیا  هناتخبـشوخ 

زا دنراد و  ییاراک  ًاتقیقح  هک  دنتسه  یناسک  ناشنیب  نکل  دنتـسین ، ییاراک  ّتیلاّعف و  زا  هزادنا  کی  هب  دنتـسین ، حطـس  کی  رد  همه 
 ... .دنتسین رتمک  دنتسه -  مه  رتهب  ًانیقی  هک  دنشابن -  رتهب  رگا  هدنب  ِزور  نآ 

؟ روطچ اهوجشنادریغ  يارب 

، ًاضرف نازومآ  شناد  ًالثم  دننک -  هعجارم  دنهاوخیم  هک  دنتـسه  يا  هعومجم  کی  تقو  کی  اهناوج  رخآ  مه ، اهوجـشنادریغ  يارب 
هعجارم .رگید  دننکیم  هعجارم  بخ  دنشابن  يا  هعومجم  هک  روط  نیمه  ّالاَو  درک  یفرعم  ار  یسک  دوشیم  بخ ، ار  نیا  اهرگراک -  ای 

هک تسا  نیا  زور  نآ  الاح و  قرف  میوگب  مهاوخیم  ینعی  .دننکیم  هدافتـسا  ناوج  نویناحور  زا  دنتـسه ، یناوارف  نویناحور  هب  دـننک 
نالا .دوب  مزال  راک  نیا  بخ  اذل  وجـشناد ، ياهناوج  اب  صوصخب  هک ، ینانچنآ  دوب  هدـشن  باب  اهناوج  اب  طابترا  نیا  ًالـصا  زور  نآ 

اب طابترا  رد  بوخ  نالا  دـنناوج ، مه  ناشدوخ  هک  ناوج  يالـضف  نویناحور و  زا  یلیخ  .تسا  باب  اهناوج  اـب  طاـبترا  هناتخبـشوخ 
اهنیا زا  ناسنا  دنمـشزرا ، ياهفرح  بوخ ، ياهراک  دـننکیم ، یگدیـسر  اهنآ  هب  دـننکیم ، یـسررب  ار  اهناوج  لئاسم  دنتـسه ، اـهناوج 
یفرح دشاب  مزال  يا  هشوگ  کی  مه  یتقو  کی  رگا  هّتبلا  .منک  یفرعم  ار  یـسک  نم  هک  دـشاب  يزاین  نالا  منکیمن  نامگ  دونـشیم و 

.دیشاب ّقفوم  هللاءاش  نا  .مرادن  مه 
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ناناوج هعلاطم ي  يارب  بسانم  بتک  -ي  فّرعم ياضاقت  - 17

ندرک ادیپ  ار  بوخ  ياهباتک  تسه ، ام  رازاب  رد  باتک  هک  یفلتخم  عاونا  باتک و  رـشن  دایز  رازاب  نیا  اب  .دوب  مه  رگید  لاؤس  کی 
یلیخ هک  ار  ییاهباتک  ات  دیئامرفب  یفرعم  ار  يا  هعومجم  کی  امش  تسا  نکمم  رگا  هک  تسا  نیا  مشهاوخ  نم  هدش  تخـس  ًافاصنا 
هناسر قیرط  زا  دننکب ، یفرعم  ار  اهباتک  نیا  هعومجم  نیا  دنهدب ، خساپ  ار  ناناوج  ياهلاؤس  دنناوتیم  دروخیم و  اهناوج  درد  هب  رتشیب 

.رتهب یلیخ  ياه  هنیمز  رد  دننک  هعلاطم  دنریگب و  باوج  دنهاوخیم  هک  یتالاؤس  هب  رتهب  یلیخ  دنناوتب  ناناوج  دنتسه و  هک  اه 

رادـقم کی  نم  ینعی  .مدرکیم  ار  راک  نیا  نم  ِدوخ  تازرابم ، نارود  رد  اهلبق  نم  هّتبلا  .منکیم  رکف  نآ  يور  .تسا  یبوخ  داهنـشیپ 
تـشاددای دروخیم و  یناسک  هچ  درد  هب  شاـهاجک  اـی  دروخیم ، یـسک  هچ  درد  هب  منیبب  هکنیا  دـصق  هب  مدـناوخیم  ًالـصا  ار  باـتک 

روج ای  میدوب  دیعبت  ًالثم  میدوبن ، دهـشم  هک  يا  هرود  رد  ای  دهـشم  رد  ًاتدمع  دنتـشاد -  دـمآ  تفر و  نم  اب  هک  ییاهناوج  .مدرکیم 
دوب و نآ  رد  روج  همه  .دوب  عّونتم  مه  اهباتک  نیا  دیناوخب و  ار  باتک  نیا  هک  مدادیم  مسا  نم  دندرکیم  هعجارم  هک  یناسک  رگید - 
، تسین تحلصم  شندرک  شخپ  اه  هناسر  زا  هّتبلا  .تفرگ  رظن  رد  ار  يا  هعومجم  کی  دوشیم  هلب ، .درک  ار  راک  نیا  دوشیم  مه  نالا 

یناوخباتک هرئاد ي  ّهنأک  عقاو  رد  مینکیم ، یفرعم  اه  هناسر  زا  ًامسر  ار  باتک  هلسلس  کی  ام  یتقو  هکنیا  رطاخ  هب 
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نیا شیانعم  تسا ، بوخ  هک  تسا  نیا  شیانعم  تسا ، زاجم  اهباتک  نیا  اقآ  میئوگب  ام  هک  تسین  تحلـصم  نیا  .مینکیم  دودحم  ار 
هچ نم  اقآ  تفگ  ام  هب  درک  هعجارم  سک  ره  هکنیا  اّما  .دشابن  حیحص  شلکش  نیا  دیاش  نیا  .تسین  بوخ  اهباتک  نیا  ریغ  هک  تسا 

ّقفوم هللاءاـش  نا  .تسا  يا  یـسررب  لـباق  رکف  نیا  هلب ، هّتبلا  .داد  وا  هب  یبوخ  ههایـس ي  کـی  یتـسرهف ، کـی  دوشب  مناوخب ، یباـتک 
.دیشاب
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ناناوج فیلکت  صیخشت  یمالسا و  بالقنا  هدنیآ ي  ياهبیشن  زارف و  تخانش  مدع  زا  ینارگن  - 18

مزـال مدرک و  تکرـش  هناتـسود  یمیمـص و  عمج  نیا  رد  هک  ملاحـشوخ  رایـسب  هک  منکیم  ضرع  لّوا  نم  .میحّرلا  نمحّرلا  هللا  مسب 
 - میتسه يزورما  ناناوج  هک  ام  لسن ، کی  لسن ؛ ود  رادید  لاجم  دیدرک ، مهارف  ار  لاجم  نیا  هک  امش  زا  منک  رّکشت  مه  زاب  منادیم 

نایناب لسن  زا  هک  امـش  و  بالقنا -  زا  دعب  ییالط  نارود  رد  هتفای  شرورپ  بالقنا و  نیزاغآ  ياهلاس  رد  بالقنا ، يادتبا  رد  دـلوتم 
 - ناتنامزرمه امش و  دیدوب -  ام  لاس  نس و  مه  هک  ینامز  رد  امش  هکنیا  تسا  اهناوج  هّجوت  دروم  رتشیب  هک  هچنآ  دیتسه و  بالقنا 
مّوس ههد ي  هناتـسآ ي  رد  دیتسه  رـضحتسم  هک  روط  نامه  .دیدرکیم  شالت  دیتشاد  هک  یـسّدقم  فده  الاو و  هشیدـنا ي  رطاخ  هب 

نآ دروم  رد  هتفرشیپ  ياهروشک  هک  تسا  ینالوط  ياهلاس  هک  يدالیم  نورق  زا  ینرق  هب  لاس  کی  زا  رتمک  يزیچ  اب  نراقم  بالقنا 
ياـه هندرگ  اهبیـشن و  زارف و  يرـس  کـی  ًاـعطق  تاـطابترا -  يژولونکت و  مولع و  تفرـشیپ  دروم  رد  ًاـصوصخ  دـننکیم -  تاـغیلبت 

اه هندرگ  نیا  زا  رذگ  يارب  مه  ینیگنـس  ّتیلوؤسم  میراد  ام  هک  يا  ینـس  ّتیعقوم  لیلد  هب  هک  دمآ  دهاوخ  شیپ  ام  يارب  يدـیدج 
اب ار  یمالسا  تموکح  لیکشت  فده  هک  یهاگآ  دارفا  هلیـسو ي  هب  بالقنا  زا  لبق  زا  یناریا  ناناوج  بخ ، .تسا  ام  شود  يور  رب 
رد بالقنا  ظفح  يارب  شالت  بالقنا ، يزوریپ  زا  دعب  بالقنا و  يزوریپ  يارب  شالت  دنتسناد : ناشدوخ  فیلکت  دندرک ، لقتنم  اهنآ 

ماجنا ار  ناش  هفیظو  دنتـسناوت  بوخ  هدـش  لقتنم  ام  هب  هک  اجنآ  ات  اهناوج  لاح  ره  هب  .رگید  لئاسم  دـمآ و  شیپ  گنج  هک  یناـمز 
ناونع هب  نم  ام و  يارب  دعب  هب  نیا  زا  اّما  دنهدب ،
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هدنیآ ي بالقنا و  يارب  یصاخ  ینارگن  دنراد  بالقنا  هب  هک  یـصاخ  ّقلعت  لیلد  هب  هک  بالقنا ، زا  ینادنزرف  هک  يدارفا  هدنیامن ي 
، تخانـش دیاب  هنوگچ  ار  اهبیـشن  زارف و  نیا  هک  تسه  ینارگن  نیا  دـنراد ، تسا  دیهـش  نارازه  نوخ  درواتـسد  هک  هچنآ  بالقنا و 
هک منکیم  اضاقت  نابرهم  ردپ  کی  ناونع  هب  امش  زا  اهنآ و  ندرک  یط  يارب  دش  هدامآ  دیاب  هنوگچ  درک ، هلباقم  اهنآ  اب  دیاب  هنوگچ 

.مرّکشتم .دیئامرفب  ار  ناتدوخ  حیاصن 

همه ي هدـنیآ و  ياـهلاس  هک  تسا  روـج  نیمه  دـیئوگیم  امـش  هک  روـط  نیمه  هلب ، هک  منکیم  ضرع  .دیـشاب  قـّفوم  هـک  هللاءاـش  نا 
ره دش و  دیهاوخ  هجاوم  امش  لئاسم ، زا  يرایسب  اب  دوب -  دهاوخ  ینالوط  داب و  ینالوط  هللاءاش  نا  هک  اهناوج -  امش  رمع  ياهنارود 

ار اه  ههد  نیا  نوچ  هدـنیآ -  لاس  هد  رد  امـش  الاح  هک  لئاسم  نیا  ایآ  الاح  .دوشیم  هجاوم  یناوارف  لئاسم  اب  ًاـعبط  يا  هدـنز  ناـسنا 
ياهلاس رد  نیا  ایآ  دراد -  یتّیـصوصخ  ههد  مه ، اب  یلیخ  دنتـسین ، ادج  مه  زا  مه  یلیخ  هک  یلاح  رد  مه ، زا  دـننکیم  ادـج  ًالومعم 

ای میدرک  هبرجت  هتـشذگ  ياه  ههد  ًاضرف  رد  ار  نیا  ام  هک  دوب  دهاوخ  یلئاسم  زا  رتراوشد  تشاد ، دهاوخ  دوجو  هک  یلئاسم  هدـنیآ 
هچنآ زا  دوب  دهاوخ  رتراوشد  ام  هدنیآ ي  لئاسم  هک  شتفگ  نالا  دوشیمن  ینعی  .تسین  صیخـشت  لباق  مه  نیا  دوب ، دـهاوخ  رتناسآ 

هب مناوتیم  نم  هک  نآ  اّما  .دشابن  تسا  نکمم  دشاب  تسا  نکمم  میئوگب ؛ ًانیقی  میناوتیمن  ار  نیا  ام  ریخن ، هن ، میتشاد ؛ هتـشذگ  رد  هک 
دنادب لوؤسم  ار  شدوخ  ًاعقاو  ینعی  تیلوؤسم ، ساسحا  تیلوؤسم ، ساسحا  اب  دیاب  ناوج  هک  تسا  نیا  منکب  شرافـس  اهناوج  امش 

ساـسحا دـیاب  .دـشابن  ثداوح  جاوما  رد  یهاـک  رپ  لـثم  دـنکب و  تکرح  دربـب و  شیپ  شدوخ  ياـپ  اـب  ار  یگدـنز  هک  دـهاوخب  و 
همه رب  يزوریپ  اهنادیم و  همه ي  رد  تفرشیپ  رد  دراد  یّمهم  رایـسب  شقن  نامیا  .نامیا  اب  ًایناث  ساسحا ؛ نیا  اب  ًالّوا  دنک ، ّتیلوؤسم 

نادـنچ راک  هّتبلا  هک  دـننک -  نیمأت  ناشدوخ  رد  اهناوج  ار  ّتیـصوصخ  هس  نیا  رگا  .یهاـگآ  تریـصب و  مّوس  .ود و  نیا  .عناوم  ي 
ياهندمت منادیمن  دنک ، ادیپ  تفرشیپ  تاطابترا  دنک ، ادیپ  ایند  یعـضو  ره  منکیم  لایخ  نم  تسا -  نکمم  رایـسب  اّما  تسین ، یناسآ 

ناریا دیایب ، دوجو  هب  يدیدج  تردق  دربب ، نیب  زا  ایند  رد  یگرزب  تردق  دـنراذگب ، اپ  ایند  رد  اهندـمت  رازاب  هصرع ي  هب  نوگانوگ 
هتشاد نارگید  اب  هریغ  یسایس و  يداصتقا ، لئاسم  رد  ینوگانوگ  ياه  شلاچ 
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متفگ نم  هک  یتّیصوصخ  هس  نیا  رگا  ار ، ناتدوخ  ّتیقّفوم  دینک  نیمضت  دیناوتیم  اهامـش  اه  هنیمز  همه ي  رد  دشاب ، هتـشادن  دشاب ،
کی اهیعـس  هک  تسا  نیا  مداقتعا  .دیروایب  دوجو  هب  دینک  یعـس  میوگیم  نم  دینیبب  ینعی  .دیروایب  دوجو  هب  دینک  یعـس  ناتدوخ  رد 

رد .تشاد  دهاوخ  یقیفوت  هرخالاب  دنکب  یعس  یسک  ره  هک  تسا  نیا  مرگید  داقتعا  اّما  .تسین  ّقفوم  مه  هزادنا  کی  تسین ، هزادنا 
رد یهاگآ ، تریصب و  مّوس  نامیا ، مّود  تیلوؤسم ، ساسحا  لّوا  زیچ ، هس  نیا  لیـصحت  رد  دینکب  دیاب  ار  یعـس  نیا  امـش  دروم  نیا 
مه ًالبق  اهناوج  هب  یتقو  کـی  نم  هک  تسا  یتلاـح  لـباقم  رد  میوگیم  هک  ّتیلوؤسم  ساـسحا  نآ  .دـینک  داـجیا  تریـصب  ناـتدوخ 

؛ هیـضق نالف  منادـیمن  تسا ، شیپ  رد  تاناحتما  ًالثم  .شلو  دـیوگیم  ار ، راک  نیا  اقآ  دنتـسه ، اـهناوج  یـضعب  .شلو  تلاـح  متفگ :
هّجوت .شلو  تلاـح  نیا  ندرک  اـهر  ینعی  ّتیلوؤسم  ساـسحا  تسا ؛ نیا  .ناوج  يارب  تسـالب  نیرتدـب  شلو  نیا  .شلو  دـیوگیم ] ]
اهامـش هللادمحلا  .دینک  يوق  ار  ناتنامیا  دینک  یعـس  .دوشب  نادیم  دراو  ناسنا  هنانمؤم  ًاعقاو  ینعی  مه  نامیا  .تسا  یلّوا  نیا  دینکیم ؟

دینک یعس  بخ ، یلو  .دنکب  سح  ار  نیا  دناوتیم  ناسنا  .دشخردیم  امـش  ياهلد  رد  اهنامیا  تسا و  فاص  تسا ، كاپ  همه  ناتاهلد 
الاو و ياهناسنا  زا  هدافتسا ي  اب  بوخ ، تاعلاطم  اب  .دوشن  لزلزتم  يا  هثداح  ره  اب  هک  ناتنامیا  هب  دیشخبب  قمع  دینک و  قیمع  ار  نآ 

داجیا ناتدوخ  رد  لیلحت  تردق  .دـینک  داجیا  تریـصب  ناتدوخ  رد  .یهاگآ  تریـصب و  مه  مّوس  .مّود و  مه  نیا  .بوخ  ياهداتـسا 
نیا .دیـسانشب  ار  يزیچ  کی  دیروایب ، دوجو  هب  ناتدوخ  يارب  ینهذ  يدنب  عمج  کی  هعماج  ياهتیعقاو  زا  دیناوتب  هک  یتردق  .دـینک 

رد .هدوب  لیلحت  تردق  فعض  زا  میدروخ ، اهناملـسم -  ام   - خیرات لوط  رد  هک  يا  هبرـض  ره  ام  .تسا  مهم  یلیخ  لیلحت  تردق 
مه نوگانوگ  ياه  هرود  رد  دراد ؛ يدایز  یلیصفت  ياهثحب  اهنیا  الاح  هک  هدوب ، روج  نیمه  میدروخ  هک  یتابرـض  مه  مالـسا  ردص 

هولج ام  مشچ  رد  هنوگژاو  ار  یتیعقاو  کی  دنکب و  هدافتـسا  ام  یهاگآان  ام ، یتریـصب  یب  زا  نمـشد  هک  دیراذگن  .تسا  روج  نیمه 
.دیشاب ّقفوم  هللاءاش  نا  .دهدب 

* * *
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زامن هماقا ي  بادآ  تّیمها و  هرابرد ي  يربهر  مّظعم  ماقم  رّکذت  - 19

یلاؤس سک  چیه  زامن ، هب  عجار  اهامـش  تالاؤس  نیا  رد  .منکب  ضرع  ار  هلمج  کی  هدشن ، مامت  ات  نم  سپ  هدش ؟ مامت  تالاؤس  ... 
.منکب مامت  زامن  رکذ  نودب  ار  هسلج  نیا  هک  دیآ  یم  مفیح  نم  تفگن ؛ يا  هتکن  چیه  درکن و  نم  زا 

هرخالاب و  درادـن -  ناوج  ریپ ، کـچوک ، گرزب ، یناـسنا -  ره  .تسه  ینوگاـنوگ  ياـهاطخ  ضرعم  رد  ناـسنا  نم ! نازیزع  دـینیبب 
یگدنز هداج ي  رد  دهاوخب  رگا  ناسنا  .دوشیم  ضراع  ناسنا  رب  یناهانگ  دراد ، ییاهاطخ  دراد ، یتاهابتشا  دراد ، ییاهوهـس  ناسنا 

لیللا نم  ًافلز  راهّنلا و  یفرط  هولّصلا  مقا  و  دیامرفیم : نآرق  هفیرش ي  هیآ ي  رد  دینیبب  .دشاب  هدننک  ناربج  دناوتیم  زامن  دوشب ، ّقفوم 
اهیدب دناوتیم  اهیکین  هک  اریز  دـیروایب ، اج  هب  بش  زا  ییاه  هراپ  زور و  يوس  ود  رد  ار  زامن  ینعی  (1) ؛ تائیّسلا نبهذی  تانسحلا  ّنا 

هرخالاب ناسنا  .دیادزیم  لد  رب  ار  ناهانگ  رثا  دربیم ؛ نیب  زا  ار  اهیدب  دربیم ؛ نیب  زا  ار  اهتملظ  دراد ، یتینارون  کی  زامن  .دربب  نیب  زا  ار 
نیا دیـشاب ، دـنباپ  زامن  هب  رگا  .دوشب  دـنب  شلاب  تسد و  لاح  ره  هب  ییاطخ  کـی  هب  دـنکب ، ادـیپ  تسا  نکمم  ییاـهیگدولآ  ًاـنایحا 

هلئـسم ي هب  منکیم  شهاوخ  نم  .دنکب  ذوفن  امـش  ناج  رد  هک  دنکیمن  ادیپ  ار  تصرف  نیا  هانگ ، دنام و  دـهاوخ  یقاب  امـش  ّتینارون 
ناتدوخ يارب  روآ  تلاسک  تلاح  زا  دـینک  یعـس  ار  زامن  اهتنم  ناـت ، همه  دـیناوخزامن  اهامـش  هّتبلا  .دـینک  هاـگن  يّدـج  یلیخ  زاـمن 

زیچ کی  مینکن ، شجراخ  راو  یطوط  تلاح  حالطـصا  هب  یظفح ، زا  روط  نیمه  راک  کی  تروص  هب  رگا  زامن ، نوچ  .دینک  جراخ 
یناعم هچنانچ  رگا  .دـهدب  ماجنا  ار  تسیچ  دـنادیمن  هک  يراک  کی  دورب  دریگب و  وضو  دوش و  اپ  دـیاب  مدآ  .تسا  يروآ  تلاـسک 

دیاش مه  اهام  تسا ، صاوخ  ّصخا  تسا ، صاوخ  راک  نیا  هک  زامن -  رـساترس  همه ي  رد  میوگیمن  الاح  دیمهفب و  ار  تاملک  نیا 
ینعی .رتهب  رتشیب  هچره  دـیناوتب ؛ ار  شا  هچره  .لقاّدـح  دـیناوخب  هّجوت  اـب  ار  زاـمن  زا  یـشخب  لاـح  ره  هب  یلو  يروجنآ -  میناوتیمن 
تسین هک  روآ  تلاسک  ًالصا  زامن  دید  دیهاوخ  تقو  نآ  دیونشب ، دیئوگیم  هک  نآ  يانعم  دینزیم و  فرح  دیراد  یسک  هچ  اب  دینادب 

روآ قوش  هکلب  چیه ،
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هدناوخ تایاور  رد  نم  دنکیم و  ادیپ  ّتیعقاو  نیا  زامن ، هب  باتشب  هولّـصلا  یلع  ّیح  .تقو  نآ  دباتـشیم  زامن  يوس  هب  ناسنا  تسا و 
.لالب يا  نک  هدوسآ  ار  ام  (1) ؛ لالب ای  انحرا  تفگیم  لالب  هب  ربمغیپ  دشیم ، برغم  کیدزن  ای  دـشیم ، رهظ  کیدزن  هک  یتقو  هک  ما 

شهاوخ لاـح  ره  هب  .دوشب  هدـناوخ  زاـمن  هک  وگب  ناذا  ینعی ؛ وـگب  ناذا  .شخبب  اـم  هب  ار  شمارآ  تلاـح  نآ  ینعی  ندرک  هدوـسآ 
.دیشاب هتشاد  ار  زامن  هب  هّجوت  نیا  هک  منکیم 

 - دنتفگ هک  روط  نامه  زا -  منیب  یم  .یگدنز  نوگانوگ  ياهنادیم  رد  درادب  ناتقّفوم  دـنک و  ظفح  ار  نات  همه  هللاءاش  نا  دـنوادخ 
يالتعا رد  دیناوتیم  هللاءاش  نا  مه  نات  همه  دیراد ، هدنیآ  مه  نات  همه  دیناوج ، مه  نات  همه  اجنیا ، دیدش  عمج  فلتخم  ياهرـشق  زا 

یناهج شقن  زونه  ام  .دـینک  اـفیا  شقن  ناـهج  حطـس  رد  روشک  نیا  یقیقح  شـشخرد  ّتلم و  نیا  و  روشک ، نیا  تّزع  روشک ، نیا 
ظاحل زا  ییایفارغج ، ظاحل  زا  یخیرات ، ظاحل  زا  .دراد  يدایز  یلیخ  ّتیفرظ  ام  روشک  .میدرکن  ادـیپ  دـیاب ، هک  نانچنآ  ار  ناـمدوخ 

ار نآ  برغ  هک  يدام  هبنج ي  زا  طقف  هن  مه  نآ  .دـشخردب  ایند  رد  يدیـشروخ  لـثم  دـناوتیم  .تسا  یّمهم  روشک  يونعم  يداـم و 
ینیمه ضحم ، ِيداـم  هبنج ي  نوـچ  .يوـنعم  هبنج ي  زا  مه  يداـم و  هبنج ي  زا  مه  هکلب  هن -  يداـم  هبنج  زا  طـقف  هدرک -  هبرجت 
هللاءاش نا  دـیناوتب  يونعم  يدام و  هبنج ي  زا  هن ، ًاـتقیقح ؛ دـنراچد  مه  شتالکـشم  هب  برغ  رد  هنافّـسأتم  زورما  دـینیب  یم  هک  تسا 

.درک دهاوخ  کمک  ناتهب  هللاءاش  نا  مه  دنوادخ  .اه  هنیمز  نیا  رد  دینک  افیا  شقن  امش  ناتدوخ ، روشک  هب  دیهدب  ششخرد 

هللا ًْهمحر  مکیلع و  مالّسلاو 

.دیشاب ّقفوم  هللاءاش  نا  .میرّکشتم  همه  زا  اهمناخ ، زا  نایاقآ ، زا  امش ، زا  .هللادمحلا  دوب  یبوخ  یلیخ  هسلج ي  بخ 
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1377/12/04 روشک : ییوجشناد  تایرشن  ناگدنسیون  ناریبدرس و  خساپ  شسرپ و  هسلج ي  - 6

هسلج عورش  رد  يربهر  نانخس  - 1

یط هام  هس  مین ، هام و  ود  منادیمن  هام ، ود  نیا  دوز  یلیخ  .دیـشاب  ّقفوم  هللاءاش  نا  .نامرهاوخ  زیزع و  ناردارب  دـیدمآ ، شوخ  یلیخ 
.مینیشنب اهامـش  اب  هک  میدرک  ادیپ  قیفوت  زاب  هللادمحب  بشما  درذگیم و  زیچ  همه  تعرـس  اب  رمع ، رگید  ياهـشخب  همه ي  لثم  .دش 
دیهاوخیم .ار  نات  هسلج  دینک  عورش  الاح  بخ ، .دیروایب  ییاچ  اقآ  دنا ... ؟ هداد  امش  هب  يزیچ  ییاچ ، دیا ؟ هدش  ییاریذپ  امش  بخ 

رگا هیآ  هسود  کی  بخ  یلو  میدناوخ  زامن  هچرگا  دوش .] عورـش   ] نآرق اب  هسلج  هک  دناوخب  نآرق  هیآ ي  هس  ود ، امـش ؛[ زا   [ یکی
.دیراد بوخ  ناوخ  نآرق 
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دومنهر ياضاقت  وجشناد و  کی  ياهلد  درد  - 2

هک میوگیم  دـننکیم  تفایرد  ارم  ياهفرح  نومـضم  هک  اهروشک  رگید  نامکاح  مدرم و  ماـمت  هب  .اـهنورد  هب  هاـگآ  دـنوادخ  ماـن  هب 
روهمج و سیئر  ربهر و  اب  ّتیمیمـص  یتحار و  نیا  هب  نآ  مدرم  هک  یتکلمم  دوشیمن  ادیپ  یکاخ ، ملاع  نیا  ياجک  چیه  رد  دـننادب ؛

.یلع دّمحم و  تسا و  نآرق  ياهسرد  تکرب  زا  نیا  هک  دننادب  .دننک و  تبحص  هتسشن و  هطساو  یب  دوخ ، يالاب  هدر  نیلوؤسم 

تسین نتفگب  قح  زا  ناوت  دمآ  تسد  هب  رخآ  ملق 

تسین نتفگ  رعش  زا  ناوت  رخآ  منک  يرای  الد 

ثعاب مناوتیمن  هاتوک  لاجم  نیا  رد  هک  مزادرپیم  نخس  هچابید ي  هب  هدرپ  یب  مهاوخیم و  شبویعلاراّتس  هک  یـسک  مانب  منکیم  عورش 
منک عورش  اجک  زا  نخس  .دیشاب  منورد  شتآ  رب  یبآ  میاهفرح ، ندینـش  اب  هناردپ  هک  مهاوخیم  اّما  مشاب ؛ امـش  یلاحـشوخ  يداش و 

ناشفـشتآ هک  دـینادیم  ًامتح  دزیرب و  نوریب  ملد  ناروف  لاـح  رد  ناشفـشتآ  زا  هزادـگ  نوچمه  اـهفرح ، اـت  تسا  یفاـک  يا  هزرل  هک 
ادیپ يروبـص  گنـس  هک  الاح  و  دوشیمن ؛ رتهب  نیا  زا  عاضوا  دشن ، ادـیپ  يروبـص  گنـس  یتقو  دـینادیم  رخآ  .دراد  هارمه  هب  یبارخ 
هدرک یهن  غورد  زا  ارم  دیآ ، یم  مدای  یتقو  زا  .زاب  لد  هرفـس ي  منک و  هاتوک  همّدقم  دـیهد  هزاجا  لددرد ، يارب  یلاجم  ما و  هدرک 

، دنا هدرک  یهن  غورد  زا  ارم  هک  ییاهنامه  ما  هدید  تسا ، هتـشذگ  یمک  یتقو  اّما  اما ! .دنا  هدـش  نومنهر  یتسرد  یتسار و  هب  دـنا و 
راک نیا  نودـب  الاح  دـندرکیم ، یهن  ندز  رجنخ  تشپ  زا  ندز و  وران  زا  ارم  هک  ییاهنامه  .دنتـسه  میگدـنز  ياهمدآ  نیرتوگغورد 
نیب يروحمدرف  ردقنیا  ارچ  منادیمن  امـش ! هب  نتـشون  همان  نودب  ندرک ، دنب  دز و  نودب  نداد ، هوشر  نودـب  درذـگیمن ! ناشیگدـنز 

، ام نیلوؤسم 
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هچ سک  نالف  نابز  رب  دنیبب  ات  دنیـشن  یم  یهورگ  ره  تسا ؛ هدرک  ادیپ  جاور  نام  هعماج  رد  هصالخ  ام و  باّلط  نایوجـشناد و  نیب 
یلع میوگیم  .تساجک  نایم  نیا  رد  قح  هاگیاج  تسین  مولعم  دـنک ! قبطنم  نآ  رب  ار  شیاه  همانرب  ماـمت  اـت  دوشیم  يراـج  یتبحص 

ّمث لطابلا  فرعا  هلها  فرعت  ّمث  ّقحلا  فرعا  اهلاجر  رادـقاب  لطابلا  ّقحلا و  فرعتال  : » دـیوگیم یتسه  نکر  ساسا و  هیاپ و  گرزب ،
، سانـشب ار  لطاب  تخانـش ؛ یهاوخ  ار  شلها  سانـشب ، ار  قح  دنوشیمن ، هتخانـش  شتردـق  ردـق  نادرم  هب  لطاب  قح و  هلها ؛» فرعت 
زا تیامح  يربهر ، زا  تیامح   » دـیوگیم يرگید  و  مینکیم » تتیامح  ام ، روهمج  سیئر   » دـیوگیم یکی  .تخانـش  یهاوخ  ار  شلها 

یـسایس و ياـهوهایه  یب  هـک  تـسا  نآ  رنه  دـیوگیم  وا  يا ؛ هتـشاد  رگید  هـک  ار  تـّما  ماـما  روـضح  كرد  میوـگیم  تـسا !» ماـما 
تقو نآ  .تسادخ  نادرم  رنه  نیا  و  يوه ؛ هن  دینک ، فده  يادف  ار  دوخ  دیزیخرب و  داهج  هب  ادخ  هار  رد  یناطیـش  ياه  ییامندوخ 

دینادیم ًامتح  .دنزادنا  یم  رگیدکی  ندرگ  هب  ار  لتق  نالف  هانگ  نارگید  نآ  و  دراد » همادا  تهار  سک ، نالف  ینالف ،  » دـیوگیم یکی 
، نارمچ نوچمه  ادخ ، درم  دنچ  شاک  يا  .دوب و  نارمچ  رتکد  تداهش  تبسانم  هب  مایپ  نیا  دندومرف ؛ یک  ار  هلمج  نیا  ینیمخ  ماما 

ياهرد نایم  رد  دـندرکیم و  یـشورفتسد  یئاجر ، دیهـش  نوچمه  ام  نیلوؤسم  شاک  يا  .دـندوب  ینم  وچمه  یمرگلد  ثعاـب  نونکا 
يراوس ياهنیشام  روضح  دیوش ، هطساو  مهاوخیم  امـش  زا  هنازجاع  یتسار  .دنمهفب  ار  درد  یعقاو  يانعم  ات  دندشیم  هدرـشف  سوبوتا 
نیـشام ود  دـیاب  یـسک  ره  تقو  نآ  رخآ  دوشن ؛ ارجا  اهنابایخ  رد  درف  جوز و  ياهکالپ  هرامـش  اـب  ناـیم و  رد  زور  کـی  تروص  هب 

مدرم و شاک  يا  دـندرکیمن ؛ دوخ  ياهیتقایل  یب  قامچ  ار  نید  رّجحتم ، يا  هّدـع  شاک  يا  دـسرب ! مدرم  ياـهراک  هب  دـبال  اـت  درخب 
شاک يا  هن ! ای  دننکیم  ادـیپ  مه  يرگید  تسد  تلآ  هّدـع ، کی  مینیبب  هرخالاب  ات  دـندشیم  وحم  راگزور  هنحـص ي  زا  ناشتالکـشم 
ندرک تسرد  اـپ  ياـج  يارب  دـسریم  هار  زا  هک  یـسک  ره  مینیبب  اـت  دـندنامیم  یقاـب  ناوج  يا  هّدـع  دوبن و  هرود  کـی  طـقف  یناوج 

! ریخ ای  دهدب  رارق  کسمتسم  ار  ناوج  دناوتیم 

دوبن دوب و  سپاولد  منم  نیا 

دوبک ممشچ  -ا  هشاک يا  مغ  زا 

شنماد رد  ار  میاه  هصغ  هک  دوبیم  بش  هشیمه  شاک  يا  رادیب ؛ نالها  دندوبیم و  باوخ  رد  ناسکان  ات  دوبیم  بش  هشیمه  شاک  يا 
یتکلمم يوزرآ  يدوخ ؛ گـنهرف  اـب  یتـکلمم  يوزرآ  وزرآ ؛ درد و  هصغ و  زا  رپ  ینماد  تسا ؛ گرزب  ردـقچ  نماد  نیا  متخیر و 

ملد مینیب ، یم  دـننکیم  ار  امـش  یتسود  راهظا  هک  ار  ییاه  « هسرخ هلاـخ   » یتقو راوگرزب ! دّیـس  .دروخب  ار  نآ  هطبغ ي  یـسک  ره  هک 
زاب ثعاب  اهراشف  ای  تسا  هدش  هتـسخ  هّدـع  نیا  تحیـصن  زا  یلع  دیـس  هک  منادـیمن  .ناتـساد و  نیا  نایاپ  رب  ياو  هک  دزیریم  هرابکی 

: هک تسا  تحلصم  باب  ندش 

ینیب یم  هک  ناتسود  لغد  نیا 

ینیر -- یش در  --- دنناسگم گ

رد هک  ام  يونعم  يدام و  ياه  هنیزه  اهیژرنا و  نتفر  رده  يوگباوج  یسک  شاک  يا 
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قاچاق ياهناوراک  دنراذگیم و  نیلاب  رب  هنسرگ  رس  اهبـش ، يا  هّدع  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  .دوبیم و  دشیم  فرـص  یـسایس  ياهاوعد 
دنرایـسب نم  وچمه  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  و  دـننکفا ! یم  راـب  ماـج  تبرت  رد  رتمولیک ، یط 280  زا  سپ  ناتـسناغفا  زا  رّدـخم  داوم 

اهنآ زا  یعیـسو  مجح  دید  میهاوخ  مینزب ، قرو  ار  اه  همانزور  رگا  .يرآ  هرجاشم ! .دنا  هدمآ  هوتـس  هب  تارجاشم  نیا  زا  هک  یناسک 
دندومرف هک  هیلع ) هللا  همحر  ) تّما ماـما  لوق  هب  هکنیا  ياـج  هب  دـنا و  هتخادرپ  تسا  تاـعوبطم  رگید  رد  هک  يروـما  ییوـگباوج  هب 

، دـنهد رارق  فدـه  ار  یـسایس  یگنهرف و  یملع ، تاـهج  زا  مدرم  رکف  حطـس  ندرب  ـالاب  دنـشاب ، راّیـس  هسردـم ي  دـیاب  تاـعوبطم 
اب .دنا  هدش  ادیدناک  دننکن ، یـسایس  راک  تسا  رارق  هک  اهاروش  رد  دارفا ، نیرت  یـسایس  .دنا  هداد  رارق  ور  شیپ  ار  ییاذک  ياهاوعد 

.تسوا و هتـساوخ ي  هزادنا ي  هب  سک  ره  شزرا  هک  تسود  نآ  تفگ  ابیز  هچ  و  ناوج .»  » و یگدنز »  » و زبس »  » و ابیز »  » ياهراعش
فرح راعـش و  ّدح  رد  ام  هعماج ي  رد  تامیمـصت  شاک  يا  .دوریمن  رتالاب  مه  سفن  راوید  زا  یّتح  شا  هتـساوخ  هک  یـسک  رب  ياو 
يارب اجنیا  زا  رتهب  ییاج  .رگید  ثیدـح  فرح و  رازه  ناناوج و  جاودزا  يراـک ، نادـجو  يداـصتقا ، ییوج  هفرـص  .دـنامیمن  یقاـب 

؛ نارگید يارب  میشاب  یلاجم  ات  میتسه  هیرشن  .درادن  ار  نیا  زا  شیب  دادعتسا  هسلج  تقو  یلو  .مدرکن  ادیپ  ملد  ياه  هلان  ندرک  دایرف 
: يدارم ياقآ  تیب  دنچ  نیا  اب  مراذگیم  مهرم  ار  میاهدرد  دننک ، هدافتسا  تصرف  نیا  زا  دنهاوخیم  مه  نارگید  نوچ  اذل 

شدوب قح  هب  ممان  یلو  متفریم  ه  -- شیب رد  نم  هک 

تسین نازیرگ  قح  زا  قح  هک  ار  ام  نک  و  -- فع ایادخ 

مدیدیم ه  ----- بعک مباوخ  هب  متفریم  برح  غار  -- س

تسین ندرک  ربص  شناوت  ندوب  ین  هب  ندوب  زا  لد 

داتفا یم  هلجح  رب  مجع  تفریم و  ه  ---- لجد رب  برع 

تسین ندر  --- زاب ك ار  لد  هک  مدوب  اجک  رخآ  اد  --- خ

دوب نیا  ما  ه  -- صغ ما  --- مت دوب ، نیا  ما  ه  --- صق مامت 

تسین مقح  هب  ممان  ار  ----- منادیمن چ نم  ایاد  ---- خ

.يدهلا عبّتا  نم  یلع  مالّسلاو 

زا هـک  ار  یتراـبع  نآ  نـکیل  درادـن ؛ یباوـج  ًاتدـعاق  دـیدرکن ، حرطم  لاؤـس  دوـخ  ياهتبحــص  رد  امــش  نوـچ  ـالاح  .بـخ  یلیخ 
هب ینعی  تسین ؛ تردقردق  لاجّرلا  رادقأب  يانعم  .مهدـیم  حیـضوت  تسا -  یبوخ  ترابع  مه  رایـسب  هک  دـیدرک -  لقن  نینمؤملاریما 

، دیریگب رظن  رد  ار  یصخش  امش  .نادرم  ياه  هزادنا 
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رطاخ هب  شنخس  دیئوگب  دعب  دینکب -  يروادشیپ  کی  وا  هرابرد ي  ینعی  دینادب -  قح  ار  وا  نخس  دینک ، ضرف  شیارب  يردق  کی 
وا نخـس  دیوگب ، هچره  دینک و  نّیعم  شیارب  يا  هزادنا  کی  ناتدوخ  ِنهذ  رد  دیریگب ، رظن  رد  ار  يرگید  صخـش  تسا ؛ قح  نیا ،

.دشاب نیمه  دیاب  مه  رایعم  كالم و  .تسا  نیا  لاجّرلا  رادقا  يانعم  .دینادب  لطاب  ار 

رت قیمع  ياهدرد  هعماج  رد  .درادن  زادگوزوس  اهردقنآ  اهفرح  دیدوب ، هدرک  زادگوزوس  راهظا  همّدـقم  رد  امـش  هک  يردـقنآ  هّتبلا 
یتسرد ياهفرح  ًاعقاو  مه  شا  یـضعب  هلب ، هّتبلا  .دینک  نایب  ار  رادقم  نیا  هک  دـیتسناد  مزال  یلاعبانج  الاح  اهتنم  دراد ، دوجو  اهنیا  زا 

.تسا

.فعـض هطقن ي  کی  تسه ، امـش  رد  تّوق  هطقن ي  کی  دیتسه ، ناوج  هک  امـش  تسا : نیا  منکیم ، ضرع  امـش  هب  هک  ار  يا  هتکن 
امـش يارب  دیوشیم و  هجاوم  لّوا  راب  يارب  ینینچنیا  ِثداوح  اب  ًابلاغ  دـیا ، هدـیدن  ار  ثداوح  نیا  امـش  هک  تسا  نیا  فعـض  هطقن ي 

دیهاوخ ینالوط  رمع  هللاءاش  نا  نکیل  دوشیم ؛ اهزیچ  نیا  یگمیـسارس و  بجوم  تسا و  كانتـشهد  ًاـنایحا  یندرکنرواـب و  بیجع ،
ره رد  هن ، هک  دید  دیهاوخ  دینک ، دروخرب  لئاسم  نیا  اب  و  دـیوش -  ریپ  نانچنآ  هکنیا  هن  الاح  درذـگب -  هک  یلاس  دـنچ  کی  درک و 

یمدآ روج  همه  همه ، نیب  رد  يداـع ، مدرم  نیب  رد  روـشک ، نیلوؤـسم  نیب  رد  .دنتـسه  بوـخ  ياـهمدآ  دـب و  ياـهمدآ  يا  هعماـج 
، دننکیم یهن  غورد  زا  ار  امش  هک  روط  نیمه  هک  دنتسه  مه  یناسک  امـش  رب  رود و  .دنتـسین  تسدکی  قالخا  ظاحل  زا  مدرم  تسه ؛
یگدـنز و نشور  ياه  هولج  اهنیا  .دـید  دـیاب  مه  ار  اهنآ  بُخ ، .دـنیوگیمن  غورد  ینعی  دـنا ؛ یهتنم  غورد  زا  ًاـتقیقح  مه  ناـشدوخ 

.اهزیچ هیقب ي  روط  نیمه  .تسا و  هعماج 

هب طوبرم  نیا  هک  دینکب -  دیاب  راک  ود  دینیب ، یم  هعماج  رد  ار  اه  بابان  یبابان و  امش  هک  یتقو  اهتنم  دنتـسه ؛ مه  یبابان  ناسک  هلب ،
یکی تسا -  شیاج  اجنیا  دـنکب ، هدارا  ناسنا  هک  يراک  ره  ِناوت  ورین و  روش و  طاشن و  تسا ؛ یناوج  هک  تسامـش ، تّوق  هطقن ي 

؛ دیدرگرب ناتدوخ  هب  هنامیمص  لّوا  هکنیا 
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ار ناتدوخ  دـیدرگرب ؛ ناتدوخ  هب  ادـخ ، ناتدوخ و  نیب  ًاعقاو  دـنک ؛ ناـمگ  روجنیا  يرگید  سک  هکنیا  يارب  اـی  رهاـظت ، يور  زا  هن 
ولو الاح  دـینک ؛ فرطرب  دـیریگب  میمـصت  ًاّدـج  تسه ، رگا  و  تسین ؛ ای  تسه  امـش  رد  بیع  نیا  ایآ  دـینیبب  دـینکب ، یباـیزرا  کـی 

هدید نارگید  رد  هک  یتایـصوصخ  نیرت  هدیهوکن  نیرتدب و  زا  دینک  تسرد  یتسرهف  کی  .دـینک  یعـس  ًاجیردـت  دوشن ، مه  هرابکی 
یکی دینک  یعـس  راب  کی  تقو  دنچ  ره  .دینادب  ناتدوخ  مه  طقف  دینک ، هیهت  تسرهف  کی  .دیا  هدرک  غارـس  مه  ناتدوخ  رد  دـیا و 

ار يا  هتخاسدوخ  ياهتیـصخش  نم  .دینکب  ار  راک  نیا  دیناوتیم  تحار  بوخ و  یلیخ  دیتسه ، ناوج  هک  امـش  .دـینک  كاپ  ار  اهنآ  زا 
يراتفر و فعـض  طاـقن  هچ  یقـالخا ، فعـض  طاـقن  هچ  دنتـشاد -  فعـض  طاـقن  اـهنآ  .دـندرکیم  ار  راـک  نیا  ًاـعقاو  هک  مسانـشیم 

دهاوخب رگا  یتلاجخ  مدآ  دنیوگیم  یسانش  ناور  رد  ًالثم  .دننک  فرطرب  دندرکیم  یعـس  دندرکیم و  تشاددای  ار  اهنیا  یتیـصخش - 
جنر ار  امـش  هک  ییاـهزیچ  ناـمه  .تسا  روـط  نیمه  مه  یقـالخا  تایـصوصخ  .دـنک  راـک  هچ  دـنک ، فرطرب  ار  شدوـخ  تلاـجخ 

.دوش فرطرب  دناوتیم  نیرمت  اب  رورم و  هب  دهدیم ، جنر  ار  یملاس  ناسنا  ره  ای  دهدیم ،

یم امش  دوخ  .دوریمن  شیپ  زا  يراک  نتفگ ، اب  طقف  .دیربب  شیپ  نآ  فلاخم  تمس  هب  ار  هعماج  دینک  یعـس  هک  تسا  نیا  مّود  راک 
کی دنک ، نشور  ار  فرط  نهذ  ات  دیوگب  ناسنا  دیاب  .دراد  دربراک  ییاهاج  کی  نتفگ ، دینکیم ؟ هلگ  ندز  فرح  زا  ردـقچ  دـینیب 
مادـک هک  ندرکن -  ّتقد  اهنتفگ  رد  ندرک و  رابنا  فرب  نتفگ و  یه  نتفگ و  یه  نتفگ و  یه  نتفگ و  اب  ّالاَو  دـنکب ؛ یّقح  قاقحا 

، دوشب هداد  ناشن  دیاب  اجنیا  امـش  یناوج  رنه  .دوریمن  شیپ  زا  يراک  ًالـصا  تسین -  عنام  عماج و  تسین ، لماک  تسین ، قیقد  بلطم 
دعب دوخ ، طیحم  ندرک  ملاس  لّوا  دریگب : ماجنا  دوخ  يدوخ  هب  لمع  ود  نآ  دیدرک ، هدهاشم  ار  يدـب  زیچ  کی  هکنیا  دّرجم  هب  هک 

.عامتجا طیحم  يزاس  ملاس  يارب  ندرک  ششوک  هللاءاش  نا 

.تفر دیهاوخ  شیپ  مه  اهنیا  زا  رتشیب  هللاءاش  نا  تسا ؛ بوخ  مه  ناتقوذ  تسا ، بوخ  مه  ناتملق  هللادمحلا  امش  لاح  ره  هب 
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اهاروش تاباختنا  ياهدزمان  زا  یخرب  تاغیلبت  عیسو  مجح  راثآ و  زا  ینارگن  - 3

نیا عیسو  مجح  دسریم  رظن  هب  .میتسه  اهاروش  تاباختنا  ياهدزمان  ِیتاباختنا  تاغیلبت  دهاش  اهزور  نیا  دیرضحتسم ، هک  روط  نامه 
حیحصریغ ياهشور  زا  یضعب  دوشیم  هدهاشم  هک  تسا  نیا  لّوا  ینارگن  دشاب : هدرک  داجیا  مدرم  زا  یضعب  رد  ینارگن  ود  تاغیلبت ،

، مدرم هب  تمدخ  ّتین  ياج  هب  دنکن  هک  دنکیم ، دـیدرت  راچد  دارفا  نیا  ّتین  رد  ار  مدرم  هک  دوشیم  ماجنا  اهدزمان  زا  یخرب  يوس  زا 
رد لوپ  هیامرـس و  دـنکن  تاغیلبت ، عیـسو  مجح  نیا  اب  هک  تسا  نیا  مّود  ینارگن  .دنـشاب  هتـشاد  يرگید  ّصاخ  ياهروظنم  عفاـنم و 
يا هیـصوت  داهنـشیپ و  هچ  اهینارگن  نیا  عفر  لکـشم و  نیا  ّلح  يارب  یلاعبانج  .صّـصخت  دّـهعت و  هن  دـنزب ، ار  لّوا  فرح  تاباختنا 

؟ دیراد

اهتنم مزال ، تسا  يراک  غیلبت ، هّتبلا  .مدنـسپ  یمن  ار  ّتیعـضو  نیا  هجو  چیه  هب  مه  نم  تسا ؛ نم  لد  فرح  دینزیم ، امـش  هک  یفرح 
، دراد لد  رد  هک  ار  یفرح  کی  یتسیاب  ناسنا  هرخالاب  .تسا  ندـناسر » ، » نآ دراد و  یناسنا  یمالـسا و  حیحـص و  يانعم  کی  غیلبت 

يانعم کی  .دناسرب  دنک ، هدافتـسا  یلومعم  ياهـشور  زا  درادن ؛ مه  یلاکـشا  چیه  نیا  دناسرب ؛ دهاوخیم  هک  یبطاخم  نآ  هب  دناسرب 
غیلبت .تسا  لومعم  برغ  يراد  هیامرـس  ماظن  رد  هک  هچنآ  ینعی  تسا ؛ غیلبت  ِیبرغ  يانعم  تسا ، جیار  ایند  رد  زورما  هک  غیلبت  رگید 

، دننک لقتنم  يزغم  هب  ییاج  کی  زا  ار  یتقیقح  کی  هک  تسین  نیا  يانعم  هب  ًالصا  اجنآ  رد 
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ار سکع  هاجنپ  اج  کی  دیئامرفب  ضرف  .یسانش  ناور  یملع و  ياه  هویـش  اب  تساهزغم  اهلد و  نداد  رارق  ریثأت  تحت  شیانعم  هکلب 
نم هب  ار  يزیچ  کـی  امـش  هک  تسا  تقو  کـی  .دوـشیم  لـقعت  رّکفت و  عناـم  دـنامیم و  ناـسنا  نهذ  رد  ًاـعبط  نیا  دـننزیم ؛ مه  لـغب 

؛ منکیم رکف  مه  نم  بخ ، یلیخ  دـینک ؛ هّجوتم  یتقیقح  کی  هب  ار  نم  نهذ  هکنیا  يانعم  هب  دـینکیم ، راک  نم  نهذ  يور  دـیئوگیم ،
کی .مشاب  رکف  زا  يا  هیاـم  هچ  رد  نم  هک  تسا  نیا  هب  هتـسب  منکیمن ؛ لوبق  هن ، رگا  منکیم ؛ لوبق  امـش  زا  تسا ، تسرد  مدـید  رگا 

ار شدوخ  لیلحت  هیزجت و  تردق  نم  زغم  هک  دیراذگیم  رثا  نم  يور  نانچنآ  تاملک ، ریواصت و  رارکت  اب  امـش  هک  تسه  مه  تقو 
نودـب دریگیم ، رارق  یبرغ -  فورعم  دـناگاپورپ  نیمه  یغیلبت -  نینچ  کی  ریثأت  تحت  هک  یناسنا  دوشیم  یهاگ  .دـهدیم  تسد  زا 

مالـسا و رظن  فالخرب  ًاعطق  نیا  بُخ ، .هتـساوخ  هدـننک  غیلبت  نآ  هک  يزیچ  نآ  هب  دـنکیم  مادـقا  رایتخا  یب  دـنک ، راک  وا  زغم  هکنیا 
شاوی تسه ؛ مه  لومعم  اهراک  نیا  ام  یعمج  تاغیلبت  رد  هنافّـسأتم  .میدنـسپ  یمن  ار  نیا  ام  تسا ؛ یناسنا  حیحـص  قطنم  فالخرب 

قوف دریگیم ، ماجنا  یبرغ  ياهروشک  رد  هک  يراک  نآ  ًاعقاو  .تسین  اهتّدـش  نآ  هب  هّتبلا  دـنتفرگ ؛ دای  اهیبرغ  زا  ار  اـهزیچ  نیا  شاوی 
، بُخ وب ! گنر و  یب  ِرطع  دنیوگب  شفیـصوت  رد  ًالثم  دننک و  غیلبت  ار  يرطع  کی  دـنهاوخب  دـیئامرفب  ضرف  .تسا  بیجع  هداعلا و 

رطع شمـسا  هک  يرطع  نیا  دوریم  ناسنا  هک  دننکیم  غیلبت  نوگانوگ  ياهلکـش  اب  ار  نیا  ردقنیا  .تسا  شیوب  هب  شتّیـصوصخ  رطع 
.منادیم طلغ  ار  راک  روجنیا  نم  .دریگیم  ماجنا  دراد  راک  نیا  نالا  درخیم ! دهدیم و  لوپ  تسا ، وب  گنر و  یب 

شود هب  راک  نیا  هانگ  زا  یـشخب  کشالب  .تسین  ریثأت  یب  دنوشیم ، بکترم  هنیمز  نیا  رد  ام  تاعوبطم  هک  ییاهراک  زا  یخرب  هّتبلا 
لئاق ناشدوخ  يارب  یمدرم  یمالـسا و  ّتیلوؤسم  ای  دنـسانشیمن ، ناشدوخ  يارب  یتّیلوؤسم  ًاتقیقح  هک  یتاـعوبطم  تسا ؛ تاـعوبطم 

نیا .دنکیم  قیوشت  ار  مدرم  نیا ، بُخ ، .دنتسه  نآ  لابند  دنا و  هدرک  فیرعت  ناشدوخ  يارب  ار  ضحم  ِیـسایس  فده  کی  دنتـسین ؛
هب ناسآ  ًاتدعاق  مه  تاناکما  رادقم  نیا  ذغاک و  رادقم 
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روشک طبر  يذ  ياههاگتسد  دراد  اج  .دننکیم  غیلبت  همه  نیا  دنروآ و  یم  اجک  زا  اهنیا  زا  یضعب  مّریحتم  ًاعقاو  نم  .دیآ  یمن  تسد 
دروم رد  ًالومعم  يروشک -  نیلوؤسمریغ  ای  نیلوؤسم  میراد -  یطابترا  اهنآ  اب  هک  یناسک  هب  ام  .دننک  رکف  هلئسم  نیا  يور  دننیـشنب 

دیاب .تسین  یبوخ  راک  راک ، نیا  هک  دننک  میهفت  مدرم  هب  دـیاب  .دوشب  گنهرف  کی  نیا  دـیاب  بُخ ، یلو  مینکیم ؛ شرافـس  تاغیلبت 
تکرح روجنیا  هک  دـنمهفب  دـیاب  دارفا  .تفگ  میهاوخ  هللاءاش  نا  مه  زاب  میا ، هتفگ  مه  ام  .دوشب  هتفگ  حـضاو  تروص  هب  نَلَع و  رد 

نیمه مه  هدـنب  نهذ  رد  تسه ؛ امـش  نهذ  رد  هک  ار  يداریا  نیا  منکیم  قیدـصت  نم  لاح  ره  هب  .تسا  تسردان  دـیلقت  کـی  طـلغ ،
یلیخ دوبن ، یبولطم  زیچ  نم  يارب  ًاـتقیقح  دـندروآ ؛ اـم  يارب  دنتـشادرب  ار  رهـش  ياـهراوید  ياهـسکع  زا  رادـقم  کـی  .تسه  داریا 

، يا همانزور  رد  ار  دوخ  ياهاعّدا  اهفرح و  ًالثم  درادن -  یلاکشا  تسرد  يانعم  هب  غیلبت  مدرک ؛ ضرع  ادتبا  .دیـسر  مرظن  هب  دنـسپان 
.تسا یطلغ  ياهشور  اهشور ، نیا  نکیل  دشاب -  یعقاو  يانعم  هب  ِغیلبت  هک  دننزب ، مه  راوید  رد و  هب  یّتح  ای  دننک ، رشتنم  ییاج  رد 
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اههاگشناد رد  یشزومآ  دب  متسیس  زا  یشان  دوکر  هرابرد ي  يربهر  مّظعم  ماقم  رظن  - 4

.میحّرلا نمحّرلا  هللا  مسب 

دیابیم لیعامسا  وچ  دیاب ، گرزب  یقشع  ار  --- م

يدایص ماد  رد  دیص  وچ  ایند  نیا  يایرد  رد  هک 

هنافّسأتم .تسا  یملع  لئاسم  هب  نتخادرپ  هاگشناد  تلاسر  نیرتمهم  مینادیم  .وجشناد  نخـس  هیرـشن ي  .متـسه  دورهاش  هاگـشناد  زا 
دهاش هک  دنا  هدش  ببس  فیعـض ، یـشزومآ  ماظن  ًاصوصخم  هاگـشناد و  هعماج و  حیحـص  طابترا  مدع  اه ، هاگـشناد  ّتیریدم  ءوس 
ببس یشزومآ  دب  متسیس  یلو  میراد  روشک  رد  هک  یناشخرد  ياهدادعتسا  مغر  یلع  .میشاب  اه  هاگشناد  رد  يدب  رایسب  دوکر  کی 

شزرا رد  یلو  تسا  شزرا  کی  مالـسا  رد  ملع  هک  مینادیم  نینچمه  و  میهدب ؛ تسد  زا  ار  اهدادعتـسا  نیا  هنافّـسأتم  هک  تسا  هدش 
؟ تسیچ دروم  نیا  رد  یلاعترضح  رظن  .دوشیمن  هتفرگ  رظن  رد  رتماراپ  کی  ناونع  هب  صاخشا  ياهیراذگ 

«، تسین بوخ  اههاگشناد  یملع  عضو   » دیئوگیم امش  هکنیا  هّتبلا  .دوش  تیوقت  یملع  ظاحل  زا  هاگشناد  دیاب  هک  تسا  نیا  مرظن  نم 
وجـشناد هک  اهامـش  همه ي  ًاعقاو  رگا  هّتبلا  .دـنهدیم  نم  هب  یلومعم  یمـسر و  تاماقم  هک  ییاهـشرازگ  رب  تسین  قبطنم  ًالماک  نیا 
؛ دشاب يدیدج  هزات و  ربخ  کی  نیا  تسا  نکمم  بُخ ، تسا ، دب  یملع  عضو  دیئوگب  دینک و  رارکت  ار  بلطم  نیمه  دیتسه ،

ص:206

نایوجشناد ياهشسرپ  هب  خساپ  خساپ :  www.Ghaemiyeh.comشسرپ و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 550زکرم  هحفص 253 

http://www.ghaemiyeh.com


يور رب  شا  هجیتن  لاح  ره  هب  هک  دنهدیم  ییاهشرازگ  دنیآ  یم  ...و  ارزو  لاثما  دنیاههاگـشناد  روما  نیلوؤسم  هک  ام  ناتـسود  نکیل 
.تسا یبوخ  هجیتن ي  تسین ؛ يدب  هجیتن ي  مه ،

دینک ضرف  ًالثم  داتسا  .دننک  رت  غراف  يردق  کی  ار  دیتاسا  هک  متفگ  اهنآ  هب  اجنیا ، دندمآ  دیتاسا  اسؤر و  نایاقآ  راب  هس  ود  الاح  ات 
رس و وجـشناد  اب  هک  دنامیمن  یقاب  شیارب  یـسفن  ًالـصا  داتـسا  نیا  دراد ؛ سیردت  تعاس  لهچ  یهاگ  تعاس ، جنپ  یـس و  هتفه  رد 

نداد سرد  لابند  همه  نیا  دـیتاسا  هک  ناشقوقح -  ناشاهدـمآرد ، شیازفا  اب  ًالثم  الاح  دـینکب -  يراک  کـی  میتفگ  اـم  .دـنزب  هلک 
وا اب  دیورب  دیناوتب  امش  دشاب ، یتصرف  کی  دنیـشنب ، شدوخ  قاتا  رد  دورب  داد ، سرد  امـش  سالک  رد  داتـسا  هک  یتقو  ینعی  .دنورن 

.دوش دایز  اههاگشناد  رد  یملع  دشر  تروص  نیا  رد  ات  دیهاوخب ، رظن  دیهاوخب ، تروشم  دینزب ، فرح 
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یبلطایند هب  نیلوؤسم  یخرب  هداوناخ ي  ندروآ  يور  روشک و  رد  یتاقبط  هلصاف ي  دیدشت  - 5

هسلج ي نآ  هک  شیپ  هام  هس  ود  زا  دیاش  شیپ  زور  هس  ود  زا  مسرب -  ناتتمدخ  نم  هکنیا  زا  لبق  اقآ  جاح  .میحّرلا  نمحّرلا  هللا  مسب 
راک کی  لبق  زور  دـنچ  اّما  .مسرپب  یلاعترـضح  تمدـخ  زا  هک  دوب  هدرک  لوغـشم  ار  نم  نهذ  یلاؤس  کی  میدوب -  ناتتمدـخ  یلبق 

هک تمس  نیا  هب  مدش  هدیـشک  هاگآدوخان  هک  مدروخرب  یبیرغ  بیجع و  ًاعقاو  رامآ  هب  مدید و  ًارهاظ -  دوب  همان  نایاپ  یتاقیقحت - 
.مسرپب ناتتمدخ  زا  زورما  ار  لاؤس  نیا 

دوب هدش  یـسررب  دوب ، مه  يا  هدش  باسح  نّودـم و  راک  دوب و  هدـش  ماجنا  نایوجـشناد  زا  یکی  طسوت  هک  یتاقیقحت  راک  کی  رد 
رامآ مینکیم و  هدهاشم  ام  نارهت ، رهش  حطس  رد  هک  یتمیقنارگ  رایسب  الاب و  لدم  ياه  لیبموتا  .تمیق  نارگ  ياهنیـشام  اب  هطبار  رد 

ار نیا  نم  ناتـسود ، زا  مادکچیه  ًالـصا  هک  اهلیبموتا -  نیا  زا  ییالاب  رایـسب  دـصرد  کی  هنافّـسأتم  هک  دادـیم  ناشن  ار  نیا  اهتنا  رد 
يروهمج روشک  هبترمدـنلب ي  نیلوؤـسم  ياـه  هداوناـخ  اـی  نادـنزرف و  هب  تشاد  صاـصتخا  دنتـشادن -  ار  نیا  عـّقوت  مدرک ، حرطم 

راک يور  اب  تشاد ، دوجو  روشک  نیا  رد  یتاقبط  فالتخا  يدیدم  ياهتّدم  زا  دوب ، نیا  هدنب  لاؤس  .رـضاح  لاح  رد  ناریا  یمالـسا 
الاـح هلـصاف ، نیا  هللاءاـش  نا  هک  دـمآ  دوجوب  ناـشلد  رد  يا  هقراـب  کـی  مدرم  زا  يرایـسب  بُخ ، یمالـسا  يروـهمج  ماـظن  ندـمآ 
ًاعقاو يا  هّدع  .تسا  نامسآ  ات  نیمز  زا  نالا  هلـصاف  نیا  هک  میتسه  دهاش  هنافّـسأتم  .دوشیم  مک  رایـسب  یلو  دوریم ، نیب  زا  میئوگیمن 

مهارف ناشیارب  ینکمم  لکش  ره  هب  یتمیق ، ره  هب  دنهاوخب ، هک  ار  هچنآ  یلکشم  هغدغد و  درد و  نیرتکچوک  نودب 
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هنابش کی  دنروبجم  ناشیگدنز ، يرورض  مالقا  نآ  ای  تشوگولیک و  کی  نتفرگ  يارب  هک  میراد  مه  ار  یناسک  لباقم ، رد  تسا و 
مدرم مشچ  زا  رود  رد  يزیچ  کی  لاح  ره  هب  ات  دنیایب  نوریب  دـنورب ، هزاغم  کی  هب  راب  هد  دـنورب ، راجنلک  ناشدوخ  اب  رتشیب  ای  زور 

اهنابایخ ای  اه  هارراهچ  رد  دنتـشاذگ و  ناشدوخ  يولج  ییادـگ  هساک ي  هک  دنتـسین  یناسک  نالا  ناـمروشک  يارقف  اـم  .دـننک  هیهت 
خرس ار  ناشتروص  یلیـس  اب  هنافّـسأتم  اهنیا  دنراد و  مه  یبسانم  یعامتجا  ههجو ي  ّتیـصخش و  ًاعقاو  هک  دنتـسه  یناسک  دنتـسشن ؛

، هنایلاس ياهدمآرد  شهاک  اهزیچ ، ریاس  ای  تفن و  تمیق  ندمآ  نیئاپ  میتسه ، فقاو  ام  ار  روشک  يداصتقا  تالکشم  .دنتـشاد  هگن 
روشک ياهتمـسق  زا  یـضعب  رد  هک  یفیعـض  ياهتیریدـم  منکیم ، رکف  نم  يرـس ، کی  اّما  .مینادـیم  میتسه و  فقاو  ار  اـهنیا  همه ي 

متساوخیم نم  .مینکن  هدافتسا  نسحا  وحن  هب  میراد  هک  یتاناکما  نیا  زا  ام  دوشب و  هدز  نماد  تالکشم  نیا  هک  دوشیم  ثعاب  میراد ،
هللاءاش نا  هدوب و  ام  ياهراعـش  زا  یکی  هک  یعامتجا -  تلادـع  هب  ندیـشخب  ققحت  تهج  رد  ار  یلاعترـضح  هنامیکح ي  ریبدـت  هک 

فالتخا نیا  ًاعقاو  دوشیم  یلکـش  هچ  هکنیا  دـیئامرفب و  ار  ناتریبدـت  دوشب -  مهارف  رتشیب  نآ  هنیمز ي  زور  هبزور  هک  میراد  تسود 
؟ دنک ادیپ  شهاک  ای  دورب و  نیب  زا  یتاقبط 

هکنیا مغر  یلع  .دیدرک  حرطم  امش  هک  تسا  يا  هلئسم  نیمه  ام ، هعماج ي  ّمهم  هلئـسم ي  .تسا  یّمهم  تسرد و  لاؤس  رایـسب  هلب ،
رارق هیاس  رد  دننک و  گنرمک  ار  نیهّفرم  زا  يدیدج  هقبط ي  شیادیپ  یعامتجا و  تلادـع  هب  طوبرم  لئاسم  دـننکیم  یعـس  یـضعب 

رد هشیر  هنافّسأتم  نیا  تسین ؛ لاس  ود  لاس و  کی  نیا  لام  مه  نیا  هّتبلا  .تسا  نیا  یلصا  رطخ  تسا ؛ نیا  یلـصا  هلئـسم ي  دنهدب ،
هک تسا  لاس  دنچ  .هدش  هیضق  نیا  هب  تبـسن  هک  دراد  ییاه  یهّجوت  یب  رد  هشیر  میئوگب  ای  دراد ، اهـشور  زا  یخرب  رد  لاس و  دنچ 

ياه هماـنرب  يارب  يربهر  هک  دـینادیم  امـش ، تسیچ ؛ دروم  نیا  رد  يربهر  شقن  هکنیا  ـالاح  .منکیم  حرطم  رّرکم  ار  هلئـسم  نیا  نم 
هک يداـیز  دراوـم  رد  هّتبلا  .دـنکیم  یـسرزاب  تلود  دـنکیم و  ارجا  تلود  دزیریم و  تلود  ار  هماـنرب  .دـنکیم  يراذگتـسایس  روـشک 

مدوخ دـهدب ؛ ربخ  نم  هب  دـیایب  دـنک ، یـسرزاب  یـسک  هک  منامیمن  رظتنم  منکیم ، ادـیپ  یعالّطا  يزیچ  کـی  زا  اـی  دوشیم ، یتیاـکش 
مادـقا تسا ، نم  ینوناق  تارایتخا  دودـح  رد  هک  ییاجنآ  ات  دراد ، دوجو  یّقحان  کی  منیبب  هچنانچ  رگا  و  یـسرزاب ؛ يارب  متـسرفیم 

یمّود همانرب ي  نیمه  رد  بُخ ، .تسا  يراذگتسایس  راک ، لکیه  سپ  .منکیمن  افتکا  لّوا  ِيراذگتسایس  نآ  هب  ینعی  منکیم ؛
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مدع ینعی  دـیدرک ؛ هراشا  امـش  هک  يا  هلئـسم  نیمه  رخآ - لبقام  ای  تسا ، شرخآ  لاس  لاسما  دوشیم -  مامت  دراد  ًابیرقت  نالا  هک 
تلود هب  مه  میدرک ؛ غالبا  ام  هک  تسا  یتسایـس  نآ  یلـصا  لوصف  وزج  تاقبط ، هلـصاف ي  نداد  شهاک  دـیدج ، تاقبط  شیادـیپ 

.تسارجا تلود ، هفیظو ي  تسا ؛ يراذگنوناق  سلجم ، هفیظو ي  بُخ ، هک  میدرک ؛ غالبا  سلجم  هب  مه  میدرک ، غالبا 

دنوشیم و تحاران  اهنیا  هنافّـسأتم  دنزیم ، ار  فرح  نیا  ناسنا  تقو  ره  منکیم و  دیکأت  نآ  يور  همه  نیا  نم  هک  یبلطایند  هلئـسم ي 
صرق تراظن  کی  ای  اوقت ، ّالا  دسانشیمن ، مه  يزرم  چیه  تسا ؛ هاگـشزغل  کی  یبلطایند  .تسا  نیمه  رطاخ  هب  دزگیم ، ار  اهنیا  ّهنأک 

ياهراک تسا  نکمم  قاچاق  ینوناقریغ و  قرط  زا  مه  اهنآ  هزات  دـنک ؛ تیاعر  ار  ییاهزیچ  کـی  هک  دـشاب  راـچان  یـسک  مکحم ؛ و 
.دننکب ار  یفالخ 

شاوی هک  دندوب  ییاهوجـشناد  اهنیا  نوچ  ییوجـشناد -  هعومجم ي  کی  يارب  مداد  یمایپ  کی  نیا  زا  لبق  لاس  شـش  جنپ  رد  نم 
ینعی .دنکن  هّجوتم  شدوخ  هب  ار  اهامش  ایند  نیریـش  برچ و  دیـشاب  بظاوم  متفگ  یتلود -  تالیکـشت  هب  دنورب  دنتـساوخیم  شاوی 

ياهتورث  » هلئسم ي نیا  .تسا  روطنیا  لوؤسم  کی  هکنیاامک  دریگب ؛ رارق  یشزغل  نینچ  ضرعم  رد  دناوتیم  مه  وجـشناد  ناوج  کی 
هظحـالم هک  یتاـعوبطم  نیمه  دـعب  درک و  عورـش  راـک  لّوا  ار  یتـکرح  کـی  ییاـضق  هاگتـسد  میدرک و  حرطم  اـم  هک  هدروآداـب »

.تسا هیضق  نیمه  هب  رظان  دسرب ، ییاج  هب  هلئسم  نیا  دنراذگن  دننک و  دولآرابغ  ار  اضف  دندرک  یعس  دینکیم ،

اب یقطنم  هناّدـجم و  یعامتجا ، تلادـع  تساوخ  یعامتجا و  تلادـع  هلئـسم ي  هب  تبـسن  مدرم  دـیاب  هک  تسا  نیا  مداقتعا  نم  هلب ،
، دهدیم یعامتجا  تلادع  راعـش  هک  یـسک  نآ  دنهاوخب ؛ دیاب  سلجم  ناگدنیامن  زا  اهتلود و  زا  ار  نیا  دننک ؛ تبحـص  ناشنیلوؤسم 

کی دـهدیم و  رارق  مجنپ  هجرد ي  رد  ار  یعاـمتجا  تلادـع  هـک  یـسک  نآ  دـننک ؛ هبلاـطم  وا  زا  دـننکب و  لوؤـسم  فّـظوم و  ار  وا 
هک دننکب  هّجوت  دراذگیم ، یعامتجا  تلادع  ياج  هب  ار  يرگید  نیوانع 
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.درادیم رود  رظن  زا  دریگیم و  هدیدان  ار  هعماج  کی  زاین  نیرتشیب  دراد  وا 

لاس هد  ًالثم  تسا  نکمم  دـیئوگیم ، امـش  هک  يا  هتـشذگ  .تسین  روجنیا  تسا ، هتـشذگ  زا  شیب  هلـصاف  دـیئامرفیم  امـش  هکنیا  هّتبلا 
.دوب رت  قیمع  اهنیا  زا  یلیخ  اه  هلـصاف  دوب ؛ يرگید  روج  کی  تقو  نآ  ریخن ، میدید ، میـسانشیم و  ام  هک  ییاهنامز  اّما  دـشاب ؛ شیپ 

هک ییاهرادروخرب  نیمه  مه  یتیلقا  کی  و  دوب ، نیئاپ  تّدـشب  ناش  یگدـنز  حطـس  مدرم  زا  یتیرثکا  کی  توغاط  میژر  ناـمز  رد 
ياهتورث نآ  هکنیا  ولو  تسا ، بوخ  شعـضو  تهج  ره  هب  هک  دراد  دوجو  یطّـسوتم  هقبط ي  کـی  زورما  .دنتـشاد  دـیئوگیم ، اـمش 

.دنراد يدایز  ياهیرادروخرب  هک  دنتسه  مه  يا  هّدع  کی  نکیل  درادن ؛ مه  ار  يا  هناسفا 

نیمه هب  عجار  اهنآ  اب  میدرک و  توعد  ار  یتلود  نیلوؤسم  ناـیاقآ  يا  هسلج  کـی  اـم  دـیئوگیم ، امـش  هک  ینیـشام  هیـضق ي  نیمه 
راـنک ار  تمیق  نارگ  ياهنیـشام  یخرب  اهیـضعب  هرخـالاب  دـندرک ؛ لـمع  مه  رادـقم  کـی  بُخ ، .مـیدرک  تبحـص  نیـشام  هیـضق ي 

؛ دننک تبقارم  دـیاب  دنتـسه ، راک  نیا  لوؤسم  هک  ییاههاگتـسد  .دـننکیم  ار  اهراک  نیا  شاوی  شاوی  زاب  جـیردتب  نکیل ، دنتـشاذگ ؛
رد ییوجـشناد ، طیحم  رد  اهزیچ  نیا  نتفگ  نم  رظن  هب  .دـنهاوخب  ار  اهزیچ  نیا  دـیاب  مه  مدرم  دـننک ؛ تبقارم  دـیاب  اسؤر  ناریدـم ،

.دسرب هجیتن  هب  هللاءاش  نا  هک  تسا  نیا  هب  هدننک ي  کمک  تسا ؛ هدنهد  رادشه  شدوخ  نیلوؤسم ، اب  ههجاوم ي 

رظتنم میئوگیم  هک  یتقو  ام  متفگ ؛ یتقو  کی  نم  .تسا  یعامتجا  تلادـع  ساسا ، یمالـسا ، يروهمج  رد  دـینادب ؛ امـش  لاح  ره  هب 
(1)؛ ًالدـع ًاطـسق و  ضرـألا  هب  هللا  ـألمی  هک  تسا  نیا  مینکیم ، رکذ  ناـمز  ماـما  يارب  هک  یتّیـصوصخ  نیرتشیب  میتـسه ، ناـمز  ماـما 

نیرتشیب نیرتهب و  نید ، بوچراهچ  رد  لدـع  طسق و  تسه و  مه  نآ  هکنیا  اب  ًاموص ؛ ًًْهولـص و  ًانید و  ضرألا  هب  هللا  ألمی  میئوگیمن 
هک يزیچ  نیا  هچنانچ  رگا  .تسا  ناسنا  ياهتـساوخرد  دـنلب  عرـصم  کی  لدـع ، نیا  هک  دوشیم  مولعم  نکیل  دـنکیم ؛ ادـیپ  ار  قّقحت 

، دنک ادیپ  جاور  تسا ، یبرغ  یگدنز  زا  نتفرگ  وگلا  نآ ، دننکیم و  لابند  هنالفاغ  یضعب  نالا 
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.دش دهاوخ  رتدب  تلاح  نیا  زور  هبزور 

.میـشخبب تاجن  مینک و  صالخ  ًالماک  داصتقا  لئاسم  هنیمز ي  رد  یبرغ  گنهرف  يور  هلابند  زا  ار  نامدوخ  اـم  هک  تسا  نیا  جـالع 
امـش .هن  دسریم ؛ همه  هب  هنارـس  دـمآرد  نیا  هک  تسین  نیا  شیانعم  تسا ، ییالاب  مقر  هنارـس  دـمآرد  يروشک  کی  رد  هچنانچ  رگا 

هجرد ي اداناک -  ای  اـکیرمآ  ًاـضرف  اـیند -  هتفرـشیپ ي  روشک  نـالف  رد  دـنیوگیم  ًـالثم  دوشیم ، هداد  هک  ییاـهرامآ  رد  دـینیبب  نـالا 
هتـشک یـسک  هچ  اّما  دـتفا ، یم  قافّتا  هجرد  نارهت 42  رد  بُخ ، دـندش ! هتـشک  مدآ  ردـق  نـالف  دیـسر ، هجرد  هب 42  ًـالثم  ترارح 

خی دادـعت  نالف  رفـص ، ریز  هجرد  هب 10  دیـسر  امرـس  دینک  ضرف  ًالثم  ای  دنتـسه ؟ یناسک  هچ  دـنوشیم ، هتـشک  هک  ییاهنیا  دوشیم ؟
هرادا ینانچنآ  يامرگ  امرـس و  اب  هک  دنتـسشن  ییاـهنامتخاس  رد  هک  ییاـهنآ  دنتـسه ؟ یناـسک  هچ  دـننزیم ، خـی  هک  ییاـهنیا  دـندز !

یتاقبط کی  هک  تسا  نیا  شیانعم  نیا  .دنریمیمن  امرگ  زا  ای  دـننزیمن  خـی  هک  دـنراد ، هانپرـس  هک  ییاهنآ  دـننزیمن ؛ خـی  هک  دوشیم ،
هک دراد  دوجو  هچب  نویلیم  دنچ  اجنآ  اّما  تسایند ؛ داصتقا  نیمتشه  لیزرب  نالا  .تسا  تخس  اهنآ  رب  یگدنز  هک  دنراد  دوجو  اجنآ 
رد دننکیم ، ادیپ  شرورپ  مه  هچوک  رد  دنباوخیم ، اه  هچوک  رد  بش  دنراد ؛ نکسم  هن  دنراد ، هانپرـس  هن  دنراد ، ردام  ردپ و  هن  اهنیا 

داصتقا ییافوکش  .میورب  داصتقا  نیا  لابند  دیابن  ام  میورب ، یگدنز  نیا  لابند  دیابن  ام  دنریمیم ! ای  دنوشیم  هتـشک  ای  مه  هچوک  نامه 
زا ار - صاخ  هورگ  کی  رقف  هن  ار -  یمومع  رقف  ات  دـهدب  ناـکما  تلود  هب  هک  تسا  نیا  داـصتقا  ییافوکـش  .تسین  نیا  شیاـنعم 

.دنک ادیپ  قّقحت  یتسیاب  نیمه  تسا و  یمالسا  داصتقا  داصتقا ، نیا  تسا ؛ بوخ  داصتقا ، نیا  درادرب ؛ هعماج  نایم 

هتفگ نم  هب  دیدج  تلود  نیا  لئاوا  .دنتـسه  هلئـسم  نیا  لابند  مسانـشیم ، نم  هک  ینیلوؤسم  زا  یخرب  میرذگب ؛ قح  زا  دـیابن  ام  هّتبلا 
ییاهشور اهتنم  تسا ؛ یمالسا  نوناق  تسا ، یمالسا  هّتبلا  دننک -  یمالـسا  دصرددص  ار  یکناب  ماظن  هک  تسا  نیا  رب  یعـس  هک  دش 

، دمآ نیا  مه  يداصتقا  یهدناماس  حرط  نآ  رد  دنکیم -  شجراخ  ندوب  یمالسا  ِتلاح  نآ  زا  هنافّسأتم  هک  دراد  دوجو  ارجا  رد 
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.دننکب دنناوتب  هللاءاش  نا  میراودیما  مدرک ؛ دییأت  مه  نم 

لام ًالثم  هک  دیدرک -  هراشا  امش  هک  يدمآرد  شهاک  .دریگیم  ماجنا  رت  تخـس  هدرخ  کی  اهراک  نیا  دشاب ، یلاخ  هک  تسد  هّتبلا 
اهراک نیا  زا  یلیخ  دشاب ، رپ  شتـسد  یلام  ظاحل  زا  تلود  یتقو  ًاعقاو  هک  تسناد  دـیاب  ار  نیا  .دراد  ریثأت  تسا -  لاسراپ  لاسما و 
.دنامب هدنز  اهامـش  رد  اه  هدیا  نیا  هللاءاش  نا  میراودـیما  .دـهدیم  ماجنا  رت  لکـشم  دـناوتن ، یتقو  دـهد ؛ ماجنا  دـناوتیم  رت  تحار  ار 
یگدنز ِبوخ  ناکما  کی  هک  یتقو  دیدش ، لوؤسم  هک  یتقو  دیهدن ؛ تسد  زا  ار  اهوزرآ  نیا  اهتساوخ و  نیا  دیشاب  بظاوم  اهامش 

.دشاب ناتدای  اهفرح  نیمه  دمآ ، ناتریگ 
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تاباختنا رد  مدرم  تکراشم  يارب  دمآراک  راکهار  مدرم و  هاگیاج  هرابرد ي  يربهر  مّظعم  ماقم  رظن  - 6

یکـشزپ مولع  هاگـشناد  زا  اوآ  هیرـشن ي  ناراکردنا  تسد  هدنیامن ي  .يربهر  مّظعم  ماقم  تمدـخ  بدا  تدارا و  مالـس ، ضرع  اب 
تیبثت هلحرم ي  رد  نونکا  درذگیم و  یمالـسا  يروهمج  ماظن  رارقتـسا  زا  لاس  تسیب  هکنیا  هب  هّجوت  اب  .متـسه  دزی  یقودص  دـیهش 

رد مدرم  رت  هنیداهن  رتریگارف و  روضح  نآ ، هولج ي  نیرت  یلاع  هک  اهاروش -  تاباختنا  ندوب  کیدزن  هب  تیانع  اـب  و  میتسه ، ماـظن 
دنراد یهاگیاج  هچ  یلاعترضح  هشیدنا ي  رد  مدرم »  » هک تسا  نیا  امش  رضحم  زا  نم  لاؤس  تسارجا -  يزاس و  میمصت  هصرع ي 

؟ دینادیم رتهب  رتاراک و  ناشدوخ  تشونرس  نییعت  رد  مدرم  تکراشم  يارب  ار  مسیناکم  مادک  و 

ییاهاروش نیا  .منکیم  ضرع  اهاروش  نیا  هب  عجار  يا  هلمج  کی  لّوا  نم  دـیدروآ ؛ مسا  اـهاروش  هب  عجار  ًـالّوا  .تسا  یبوخ  لاؤس 
ینیریـش دیفم و  هدروآرف ي  رایـسب  دنک ، ادـیپ  قّقحت  بوخ  تسرد و  لکـش  هب  هچنانچ  رگا  هدـش ، ینیب  شیپ  یـساسا  نوناق  رد  هک 
یحیحص لکـش  هب  میراودیما  هک  دوش ، ارجا  بوخ  نوناق  نیا  هک  تسا  نیا  شطرـش  هّتبلا  تشاد ؛ دهاوخ  ّتلم  يارب  روشک و  يارب 
تخانـش اب  ار  یناسک  ناـشدوخ ، ییاتـسور  اـی  يرهـش  هرمزور ي  روما  هرادا ي  يارب  هک  نیا  هب  دـننک  تداـع  مدرم  رگا  .دوش  ارجا 

، دننک باختنا 
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ماجنا دیاب  تساهنآ و  هدهع ي  رب  هک  یفیاظو  اب  مدرم  ندش  انـشآ  مه  روشک ، روما  تفرـشیپ  هب  مه  درک ، دهاوخ  کمک  یلیخ  نیا 
.ددرگیمرب مدرم  دوخ  هب  ًامیقتسم  مه  شدوس  هّتبلا  و  دنهدب ؛

نیا رد  هک  ینیناوـق  تارّرقم و  ًاـقیقد  هکنیا  یکی  دراد : دوـجو  نیا  رد  مهم  ياـنعم  ود  دوـش ، ارجا  تسرد  لکـش  هب  میئوـگیم  هکنیا 
گرزب و راک  نیا  يارجا  دـنور  رب  اهیریگتهج  لاـیما و  قیالـس و  دوشن ؛ یّطخت  نوناـق  زا  دریگب و  رارق  هظحـالم  دروم  تسه ، دروم 
؛ دریگب ماجنا  تحلصم  حیحـص  صیخـشت  ساسا  رب  مدرم  باختنا  تسا -  مدرم  هدهع ي  هب  نیا  هک  مّود -  .دراذگن  ریثأت  يرـسارس 

ییاهمدآ لابند  مدرم  .تسا  مزال  یناسنا  هنوگچ  راک  نیا  يارب  و  دـننک ، باختنا  دـنهاوخیم  يراـک  هچ  يارب  ار  صخـش  نیا  دـننیبب 
رارق يا  هلیـسو  ار  نیا  هک  دنـشابن  یناسک  دـنمدرم ؛ حـلاصم  هب  دـنم  هقالع  زوسلد و  نّیدـتم و  ًاتقیقح  ینادراـک ، نیع  رد  هک  دنـشاب 

دیدرت نیا  ای  تسا ، يروجنیا  یسک  دندرک  ساسحا  هچنانچ  رگا  .دنسرب  یترهـش  ماقم و  نان و  مان و  هب  ناشدوخ  هکنیا  يارب  دنهدب 
ار و نامدنزرف  ای  ار  نامدوخ  میهاوخیم  هک  یتقو  ام  .دنـسانشیم  هک  یـسک  غارـس  دنورب  دنورن ؛ وا  غارـس  دمآ ، دوجو  هب  وا  دروم  رد 

هکنیا ات  مینکیم  قیقحت  رفن  ود  رفن ، کی  زا  .میـسانشیم  ار  وا  هک  میوریم  یکـشزپ  نآ  غارـس  هب  مینک ، هجلاعم  ار  نامناسک  زا  یـسک 
تسا کشزپ  هب  هعجارم ي  مکح  رد  میراپسب ، یـسک  تسد  هب  ار  نآ  میهاوخیم  ام  هک  یلئاسم  همه ي  .مینک  ادیپ  ار  بوخ  کشزپ 
.دشاب نارگید  زا  رتشیب  یکی ، دروم  رد  شلامتحا  لقاال  دیآ ؛ یمرب  راک  نیا  هدهع ي  زا  وا  دنادب  هک  دورب  یسک  غارس  ناسنا  دیاب  و 

دراو راک  نیا  رد  دوخ  يارب  ندوبن ، ییامندوخ  لها  يزوسلد ، اوقت ، ياهرایعم  هب  دیاب  مدرم  .دنهدب  رارق  مکاح  ار  نیا  یتسیاب  مدرم 
هب یکی  ّتیصوصخ ، ود  نیا  زا  سپ ، .دندرگب  حلاص  دارفا  لابند  دننک و  هّجوت  ، نتخودن دوخ  يارب  يا  هسیک  ندرکن ، مادقا  ندشن و 

.دریگیم ماجنا  بوخ  تاباختنا  دریگب ، ماجنا  رگا  هک  تسا ؛ مدرم  هدهع ي  هب  یکی  تسا ، تلود  هدهع ي 

ایاضق و لصا  مدرم  ام ، رظن  هب  .دنتسه  اجک  ام  نهذ  رد  مدرم »  » هکنیا اّما  و 
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؛ درادن یتافانم  چیه  يروحم  مدرم  هشیدنا ي  اب  يروحمادخ  هشیدـنا ي  یمالـسا ، تشادرب  یمالـسا و  رّکفت  رد  .دنتـسه  هراک  همه 
دوجو هب  ًالـصا  روشک  نآ  رد  ینید  تموکح  دنـشابن ، ینید  کی  هب  دـقتعم  نّیدـتم و  مدرم ، ات  ًالّوا  .دـنریگیم  رارق  مه  يور  رب  اهنیا 
مدرم ینعی  تسا ؛ مدرم  نّیدت  يانعم  هب  روشک ، کی  رد  ینید  تموکح  دوجو  نیاربانب  .دریگیمن  لکـش  ینید  هعماج ي  دیآ و  یمن 

ماکحا و ساسا  رب  یمالسا  يروهمج  هک  ینید -  تموکح  میئوگیم  هک  ام  الاح  .دیایب  تموکح  نیا  ات  دنا  هتساوخ  ار  تموکح  نیا 
ار وا  دـننکن و  تعیب  یمکاـح  اـب  مدرم  هچناـنچ  رگا  .هن  دنتـسه ؟ هراـکچیه  مدرم  هک  تسا  نـیا  شیاـنعم  اـیآ  تـسا -  یهلا  میلاـعت 

نیناوق رد  میوگیم ؛ ار  یمالـسا  يروهمج  نیناوق  ياهنم  مراد  نم  دـمآ ؟ دـهاوخ  راـک  رـس  وا  دـشاب -  نینمؤملاریما  ولو  دـنهاوخن - 
نآ لاـمعا  رد  نید  تردـق  نید و  ذوفن  نید و  ّتیمکاـح  ساـسا  ینید ، رّکفت  رد  .تسا  حـضاو  مدرم  شقن  هک  یمالـسا  يروهمج 

نامیا ات  دنهاوخن ، مدرم  ات  .تسا  مدرم  هب  تسیچ ؟ هب  یلصا  هیکت ي  تسیچ ؟ هب  شدوخ  ِفادها  هب  ندیسر  يارب  شدوخ  ياهشور 
اهراب دنتـسشن و  یمن  وا  راظتنا  رد  دنتـساوخیمن و  ار  ربمغیپ  هنیدم  مدرم  رگا  دوشیم ؟ رگم  دنـشاب ، هتـشادن  داقتعا  ات  دنـشاب ، هتـشادن 

هکنیاامک دریگب ؛ ار  هنیدم  تفرن  ریـشمش  اب  هک  ربمغیپ  .هن  دشیم ؟ لیکـشت  یندم  هعماج ي  دمآ ؟ یم  هنیدم  هب  وا  دنتفریمن ، شغارس 
ماجنا یحیحص  لوصف  رد  همه  تاحوتف ، .دوبن  روطنیا  ددرگیمرب ، تاحوتف  نیا  تسرد  ياهلصف  هب  هک  ییاجنآ  ات  یمالسا ، تاحوتف 

تاـحوتف هک  ییاـه  هرود  نآ  رد  اـّما  درک ؛ ادـیپ  ار  نیطالـس  ياـه  ییاـشگناهج  لکـش  ناـمه  تاـحوتف  ینارود ، کـی  رد  هتفرگن ؛
زا تسا -  لحم  نآ  ملاظ  بصاغ و  تموکح  تردق  هک  ار -  عنام  نآ  دنا  هتفر  مالـسا  ناگدـنمزر  هتفرگ و  ماجنا  تسرد  یمالـسا ،

ابیز و ياهلاثم  ناوارف و  ياه  هنومن  .تسا  دوجوم  صّخـشم و  ام  خیراوت  رد  نیا  و  دنا ؛ هدرک  لابقتـسا  مدرم  دوخ  دـنا ، هتـشادرب  هار 
هب مدرم  هک  دـینک ؛ هعجارم  دـیناوتیم  دـیهاوخب ، رگا  تسه ؛ اـهباتک  رد  نکیل  تسین ، اـجنیا  شنتفگ  ياـج  هـک  دراد  دوـجو  ینیریش 

.یبرغ هیحان ي  رد  مه  یقرش ، هیحان ي  رد  مه  دندمآ ؛ ناگدنمزر  لابقتسا 
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رظن رد  نیا  .تسا  تموکح  یلـصا  هیاپ ي  اهنآ ، فطاوع  رتالاب ، یّتح  اهنآ ، نامیا  اهنآ و  هدارا ي  اـهنآ و  تساوخ  مدرم و  نیارباـنب 
.میدقتعم نیمه  هب  مه  ام  تسا و  مالسا 

هدـیا کی  میتفگ ، ام  هک  نیا  .هدـش  هدـناجنگ  ینوناق  یقطنم و  لوقعم و  وحن  هب  یمالـسا  يروهمج  یـساسا  نوناق  رد  لکـش  نیمه 
هب هللادـمحب  تالکـشم  نیا  نکیل  دراد ؛ یتالکـشم  ًاعبط  میرواـیب ، رد  ارجا  لـباق  ِنوناـق  لکـش  هب  میهاوخب  تسا ؛ رکف  کـی  تسا ،

دراد دوجو  حیحص  یقطنم و  وحن  هب  تردق  عیزوت  یساسا  نوناق  رد  .هدش  لح  ام  یساسا  نوناق  رد  هدوب ، نکمم  هک  یهجو  نیرتهب 
هدـنریگ میمـصت  هدـننک و  نییعت  عقاو  رد  مدرم  دـنراد و  طابترا  مدرم  ءارآ  اـب  میقتـسمریغ  اـی  میقتـسم  مه ، تردـق  زکارم  همه ي  و 

.دهدیم تسد  زا  ار  شدوخ  ّتیعورشم  هیاپ ي  تموکح  نیا  دنهاوخن ، ار  یتموکح  کی  مدرم  هچنانچ  رگا  و  دنتسه ؛
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یگنهرف مجاهت  زا  ینارگن  یباجحدب و  شرتسگ  رطخ  - 7

هب ار  ما  ینورد  تاساسحا  نیرتناوج  نیرت و  هنامیمص  لّوا ، نم  .متسه  اهیلع ) هللا  مالس  ) ارهزلا هاگشناد  زا  وجشناد  هیرـشن ي  ریبدرس 
کی .دینک  ادیپ  شیارب  یباوج  دیناوتب  امش  دیاش  متفگ  دهدیم ؛ رازآ  ارم  دراد  يدرد  هک  تسا  يدیدم  ياهتّدم  .منکیم  میدقت  امش 

.دوشیم هدیـشک  یباجح  یب  هب  دراد  یباجحدب  لضعم  هک  تسا  يدیدم  تّدم  نالا  یلو  تسیچ ؛ رترب  باجح  هک  دشیم  حرطم  زور 
هنافّـسأتم دننکیم و  خوسر  مدرم  نیب  رد  دنراد  مارآ  مارآ  هناکریز و  یلیخ  دنتـسه ، بهذم  لخم  هک  ییون  ياه  هشیدـنا  يرـس  کی 

اب مناوتب  تسا ، مهارف  میارب  یگنهرف  طیارـش  نوچ  وجـشناد  ِنم  دیاش  .دنراذگیم  ياج  هب  مدرم  ناهذا  رد  مه  يرادیاپ  یلیخ  تارثا 
یهاگآ اهنآ  هب  ًاعقاو  نوچ  دـننک ؛ كرد  ار  هعجاف  قمع  دـنناوتیمن  يداـع  مدرم  نم  رظن  هب  یلو  منک ، دروخرب  هنوگراعـش  ِظـفل  نیا 

ایآ دوشیمن ؟ هدـید  هعماـج  رد  يّدـج  دروـخرب  چـیه  ارچ  ًالـصا  و  درک ؟ يّدـج  دروـخرب  دـیاب  روـطچ  هلئـسم  نیا  اـب  .دوـشیمن  هداد 
هیحور ي رد  طاشن  ای  عّونت و  داجیا  هناهب ي  هب  طقف  دوشیم  دنهدب ، لاقتنا  ام  هب  دـندرک  یعـس  ام  ياهرتگرزب  اهلاس  هک  ار  ییاهرواب 

؟ میهدب هولج  هّجوم  ار  اهنآ  تحار  یلیخ  روط  نیمه  درب و  لاؤس  ریز  ناناوج ،

 - تساـم دوخ  یناریا  رداـچ  نیمه  دارم ، هک  دـیدرک -  هراـشا  امـش  هک  رترب  باـجح  هّتبلا  .دیـشاب  ّقفوم  هک  هللاءاـش  نا  بُخ ؛ یلیخ 
يرابجا ییاج  کی  رد  ار  رداچ  هک  متفگن  تقو  چیه  نم  هّتبلا  .تشاد  دیابن  نیا  رد  يدـیدرت  چـیه  ینعی  تسا ؛ رترب  باجح  ًاتقیقح 

باجح کی  رداچ  هک  ما  هتفگ  هشیمه  اّما  دننک ،
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، بُخ .دـشاب  هتـشاد  باجح  ظافح و  ًـالماک  دـناوتیم  تسه و  مه  یباـجح  بوخ  هدرک و  باـختنا  ار  نیا  یناریا  نز  تسا و  یناریا 
زا هک  دنورب  ییاهزیچ  غارس  دهاوخیم  ناشلد  دنزیم ؛ ار  ناشلد  دنتحاران و  تسا ، يدوخ  یناریا و  هچره  زا  هک  دنتـسه  اهیـضعب  الاح 
زا ار  رتهب  زیچ  اهتنم  دـنا ؛ هدادـن  ماجنا  یعرـش  فالخ  مه  زاـب  دـننک ، ظـفح  ار  باـجح  رگا  لاـح  ره  هب  تسا ! رترود  ندوب  يدوخ 

.دنا هداد  تسد 

امش رظن  دروم  دارفا  هک  ار  يا  هبرح  نامه  ینعی  دینک ؛ راک  تاغیلبت  اب  امش  دینیبب ، مینک ؟ دروخرب  هنوگچ  ام  دیئوگیم  امش  هکنیا  اّما 
رکف دینک ، قیقحت  ًاعقاو  باجح  هرابرد ي  دینیشنب  امش  ینعی  .دیربب  راک  هب  امش  دنربیم ، راک  هب  باجح  هب  داقتعا  ندرک  تسس  يارب 

هلئـسم نیمه  يور  مه  یعامتجا  ظاحل  زا  دینک ؛ هدافتـسا  هدش ، هک  ییاهثحب  زا  ای  دینک ؛ ثحب  شا  هرابرد  مه  ینید  ظاحل  زا  دینک ؛
ار هغدغد  نیا  .دیئوگب  ار  نآ  تسا ، تسرد  ناترظن  هب  هک  هچنآ  دینک ؛ جـیورت  ار  ناتدوخ  هاگدـید  دـینک ؛ هیکت  باجح  ّتیفیک  ي 

یتردق رگا  هّتبلا  .دوریمن  نیب  زا  باجح  دیشاب ؛ هتـشادن  دنربیم ، نیب  زا  ار  باجح  دننکیم و  ذوفن  مدرم  لد  رد  دنیآ  یم  اهنیا  هک  مه 
درادن قح  یـسک  هک  دراد  دوجو  سنوت  لثم  اهروشک  زا  یـضعب  رد  نالا  هک  روطنآ  ای  دشاب ، مدرم  رـس  يالاب  ناخاضر  تردق  لثم 
باجح یب  هک  نیا  هب  دـیدرک  روبجم  ار  مدرم  هک  تسین  حرطم  رگید  اجنیا  مه  يرـشب  قوقح  چـیه  و  دـشاب -  باجحاب  ناـبایخ  رد 
هرخالاب بُخ ، دـننزیمن - ! مه  یفرح  دـننکیم و  اشامت  دـنراد  روط  نیمه  دنتـسه ، اهزیچ  نیا  لوؤسم  ایند  رد  هک  مه  یناسک  دنـشاب ؛

هب مدرم  دوش ، هتـشادرب  روز  نیا  هک  يدّرجمب  اـّما  .دـیآ  یم  شیپ  یناـخاضر  نارود  باـجح  فشک  ناـمه  دـنوشیم و  روبجم  مدرم 
.دندرگیمرب باجح  تمس 

رد اهنیا  ندش  اشفا  رگیدکی و  اب  سنج  ود  رتشیب  هچره  ِطالتخا  تمس  هب  تکرح  یگنهرب و  .تسا  ناسنا  تعیبط  اب  قبطنم  باجح ،
نیا يارب  مه  مالـسا  سّدقم  عرـش  .تسا  یناسنا  تساوخ  فالخ  تکرح  کی  تسا ؛ یعیبط  فالخ  تکرح  کی  رگیدـکی ، لباقم 

مشچ نیا  اب  باجح  هب  دنتسه ، نمؤم  دقتعم و  هک  یناسک  هدرک و  صّخشم  نّیعم و  يدودح  سنج  ود 
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.درک انشآ  باجح  اب  ار  اهنیا  یتسیاب  دنشاب ؛ عالّطا  یب  دنشاب ، ربخ  یب  یناسک  تسا  نکمم  هّتبلا  .دننکیم  هاگن 

، دـننادیمن ار  باجح  ردـق  یلیخ  اّما  دنتـسه ، بّجحم  هک  ییاهنز  زا  یـضعب  هک  متفایرد  حوضوب  بالقنا  لّوا  ياـهلاس  نیمه  رد  نم 
اهیـضعب هّتبلا  .هدـش  تبحـص  رتمک  اهنآ  اـب  دـنرادن و  یعـالّطا  باـجح  دـیاوف  باـجح و  هفـسلف ي  باـجح و  مکح  زا  ًالـصا  اـهنیا 

یلیخ امـش  هاگـشناد ، طیحم  رد  صوصخب  تسا ؛ نیمه  نم  رظن  هب  مه  نالا  .دندرک  ییاهراک  میدرک ، شرافـس  دنتـشون ، ییاهزیچ 
بظاوم و نیلوؤسم  مه  هاگشناد  نیلوؤسم  بُخ ، .تسا  یبوخ  طیحم  امش ، هاگـشناد  طیحم  هک  مدینـش  هللادمحلا  .دینک  راک  دیناوتیم 
اب .دیـسیونب  بلطم  هنیمز  نیا  رد  ناتدوخ  تایرـشن  رد  دیناوتیم  امـش  .دوش  رتهب  درذگیم ، مه  هچره  هک  میراودیما  دنتـسه و  يدّیقم 

، دیسیونب ییاهزیچ  دینک ، تبحص  جیار  تایرشن  اب  دراد -  دوجو  نانز  هب  طوبرم  هیرشن ي  ات  دنچ  ناریا  رد  نالا  هک  نز -  تایرـشن 
قطنم اب  هک  تسا  نیمه  مه  باجح  نیمأـت  هار  نیرتهب  .قطنم  اـب  لالدتـسا ، اـب  اـهتنم  دـینکارپب ؛ هعماـج  رد  ار  رکف  نیا  دـینک ، شخپ 

.دوش دروخرب 

دوجو دـنراذگب و  تسا  نکمم  ینیناوق  کی  بُخ ، درک ، راتفر  تارّرقم  نآ  فـالخرب  یـسک  دـش و  تارّرقم  يزیچ  کـی  رگا  هّتبلا 
هک تسا  نیا  تسا ، همه  زا  رتمهم  تسا و  مزال  ساسا  رد  هک  هچنآ  نکیل  دنکیم ؛ مه  دبال  هک  دنک ؛ دروخرب  تلود  دـشاب و  هتـشاد 
وا هب  ینعی  دینک ؛ انـشآ  باجح  ّتیمها  اب  دنتـسه -  ناوج  ياهمناخ  مه  هدـمع  هک  ار -  ناوج  نز  نیا  ای  ناوج  رتخد  نیا  نهذ  امش 
رد باجح ، تیاعر  دروم  رد  ار  حیحـص  لالدتـسا  .تسا  نیا  یقطنم  ظاحل  زا  تسا ، نیا  یعرـش  ظاحل  زا  باجح  هک  دـینک  میهفت 

.دوش رتهب  زور  هبزور  ّتیعضو  هللاءاش  نا  میراودیما  .دینک  خسار  وا  نهذ 

رد ار  یبرغ  ياهیگدـنز  یـضعب  هک  تسا  ییاهملیف  زا  یـضعب  شخپ  دراد ، یفنم  تاریثأـت  هنیمز  نیا  رد  هک  ییاـهزیچ  زا  یکی  هّتبلا 
مه اهنیا  هب  دـیاب  هّتبلا  .تسین  ریثأـت  یب  باـجح  هلئـسم ي  هب  تبـسن  مدرم  ّتینهذ  ندرک  تسـس  رد  اـهنیا  دـنراذگیم ؛ همه  سرتسد 

.دوشب هداد  یتارّکذت 
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یلو تارظن  زا  یخرب  هدافتـساءوس ي  تّیروهمج و  یندم و  هعماج ي  اب  هیقف  تیالو  ضراعت  هرابرد ي  يربهر  مّظعم  ماقم  رظن  - 8
هیقف

ياهثحب زا  یکی  .دیتشاذگ  ام  رایتخا  رد  ار  ناتتقو  هکنیا  زا  رّکشت  بدا و  مالس و  ضرع  اب  .متسه  رهشوب  یکـشزپ  مولع  هاگـشناد  زا 
.تسا هدش  رـشتنم  دروم  نیا  رد  يدایز  ياهباتک  هک  میدهاش  ام  تسا و  ّتیروهمج  یندم و  هعماج ي  رد  هیقف  تیالو  هاگیاج  زور ،

ضراعت رد  ّتیروهمج  یندـم و  هعماج ي  اب  هیقف  تیالو  اـیآ  .دـیئامرفب  صوصخ  نیا  رد  ار  ناـترظن  میدنمـشهاوخ  یلاعترـضح  زا 
امـش ياهتبحـص  هیقف و  تیـالو  هاـگیاج  زا  دوـخ ، یـسایس  فادـها  اـب  بساـنتم  هک  ییاـههورگ  دارفا و  دروـم  رد  نینچمه  تـسا ؟

؟ دیراد يرظن  هچ  دننکیم ، هدافتساءوس 

هعماـج ي ینعی  یندـم  هعماـج ي  هچناـنچ  رگا  تسیچ ؟ یندـم  هعماـج ي  فیرعت  .دوـب  یندـم  هعماـج ي  هراـبرد ي  ناـتلّوا  لاؤـس 
تموکح تموکح ، یبّنلاهنیدـم ، رد  نوچ  تسا ؛ روما  همه ي  سأر  رد  یبّنلاهنیدـم  هعماـج ي  رد  هیقف  تیـالو  بُخ ، یبّنلاهنیدـم ،

، تسا رایعم  کی  تموکح  عقاو  رد  تسین ؛ صخـش  کی  تموکح  صخـش و  کی  تیـالو  ياـنعم  هب  مه  هیقف  تیـالو  تسا و  نید 
دنکیم ادیپ  ار  ّتیـصوصخ  نیا  وا  دـنک ، ادـیپ  قّقحت  هک  ییاج  ره  رد  اهرایعم  نیا  هک  دراد  دوجو  ییاهرایعم  .تسا  ّتیـصخش  کی 

هب هک  تسا -  نیا  مهم  .دنک و  یگدیسر  هدش ، نّیعم  هیقف  یلو  يارب  هک  یفیاظو  هب  هعماج  رد  دناوتیم  هک 
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رد هک  تموکح ، باب  رد  ملاع  تارّرقم  همه ي  فـالخرب  هک  درک -  راـختفا  دـیاب  نآ  هب  درک و  هّجوت  یتسیاـب  هتکن  نیا  هب  نم  رظن 
صّخشم هیقف  یلو  ناونع  هب  هک  یـسک  نآ  یمالـسا ، ماظن  رد  دنهدیم ، رارق  هشدخ  لباقریغ  تلاح  کی  ار  اهتیمکاح  اهنیا ، نیناوق و 

.دوشیم طـقاس  دوخ  يدوخ  هب  داد ، تسد  زا  ار  اـهرایعم  نیا  هچناـنچ  رگا  تساـهرایعم ، رب  ینتبم  وا  ّتیلوؤسم  ًاـساسا  نوچ  دوشیم ،
هیقف یلو  هک  دـنمهفیم  تسین ، اقآ  نیا  رد  اهرایعم  نیا  هک  دـندیمهف  ات  اـهنآ  .تسا  هیـضق  نیا  صیخـشت  ناـگربخ  سلجم  هفیظو ي 

هتکن ي یلیخ  نیا  ام  رظن  هب  دوشیم ؛ لزعنم  شدوخ  دـننک ، شلزع  تسین  جاتحم  .رگید  هیقف  یلو  کـی  لاـبند  دـنورب  دـیاب  دـنرادن ؛
.تسا یّمهم 

؛ تسا یبرغ  ریبعت  کی  یندم  هعماج ي  هک  دینادیم  .هدشن  نآ  زا  ینـشور  فیرعت  مه  یلیخ  هک  تسا  يریبعت  کی  یندـم  هعماج ي 
اهیبرغ هّتبلا  .درادـن  ام  گـنهرف  رد  مه  يداـیز  هقباـس ي  تسا ؛ نآ  یگنرف  تراـبع  یظفللا  تحت  همجرت ي  يرخا و  ٌهراـبع  تسرد 
ًاقلطم ام  ياهرایعم  اب  دنیوگیم ، اهیبرغ  هک  يا  یندم  هعماج ي  نآ  .میرادن  لوبق  ار  نآ  ًالـصا  ام  دنراد ؛ ترابع  نیا  زا  يرگید  دارم 

نآ رد  هک  يا  هعماج  رالاس ، مدرم  هعماج ي  يانعم  هب  یندـم  هعماج ي  نکیل  .تسین  راگزاس  مه  اـم  گـنهرف  اـب  تسین و  راـگزاس 
؛ دـشاب هتـشاد  دـناوتیم  ًالماک  دراد ، هک  ار  يا  ینوناق  هاگیاج  نیمه  هیقف  تیالو  تسا ، مکاـح  نوناـق  نآ  رد  تسا ، مکاـح  تارّرقم 
رد دوشیم ، طـقاس  ّتیعقوـم  زا  اـهرایعم  لاوز  اـب  دـنامیم ، یقاـب  اـهرایعم  ندوـب  اـت  دوـشیم ، باـختنا  مدرم  میقتـسمریغ  يأر  اـب  ینعی 

.هدش رکذ  یساسا  نوناق  رد  هک  ییاهزیچ  نیمه  و  دنکیمن ؛ یتلاخد  ًاقلطم  ارجا  رد  دراد ، ار  یلصا  شقن  يراذگتسایس 

دیئوگیم دننکیم ! هدافتـساءوس  اهیلیخ  مه  نآرق  زا  بُخ ، دننکیم ، هدافتـساءوس  ام  ياهفرح  زا  یناسک  دـیئامرفیم  امـش  الاح  هکنیا  اّما 
ناش همان  تیـصو  رد  مه  هیلع ) هللا  ناوضر  ) ماما مینک ؟ فذح  میرادرب و  دننکیم ، هدافتـساءوس  نآ  زا  هک  یتایآ  نآ  مینک ؟ راک  هچ 
نم گرم  زا  دعب  دـبال  دـننکیم -  هدافتـساءوس  ناشاهفرح  نامه  زا  ینعی  دـنهدیم -  ییاهتبـسن  نم  هب  متـسه ، نم  هک  نالا  دـنیوگیم 

رتشیب

ص:222

نایوجشناد ياهشسرپ  هب  خساپ  خساپ :  www.Ghaemiyeh.comشسرپ و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 550زکرم  هحفص 269 

http://www.ghaemiyeh.com


میناـسرب و مدرم  شوگ  هب  میهاوخیم  هک  ییاـهزیچ  نآ  اـم -  ياـهفرح  هناتخبـشوخ  .تسه  یمدآ  روـج  همه  نیارباـنب  .دوـب  دـهاوخ 
رد میئوگیم ، وگدـنلب  اب  هک  تسا  ییاهنامه  مینزیم ؛ دارفا  هب  يراویدراهچ  کـی  رد  هک  تسین  ییاـهفرح  تساـم -  یلـصا  ياـهفرح 

، دونشیم هک  یتقو  یسک  ره  دنونشیم ، هک  یتقو  مدرم  دیونشیم ، ار  اهفرح  نیا  هک  یتقو  امـش  بُخ ، .دوشیم  شخپ  مه  روشک  همه ي 
نآ تساوخ  دیمهف و  دب  ار  ییانعم  کی  رفن  کی  هکنیا  سفن  ینعی  .تسا  هدافتساءوس  نیا  اقآ  دنیوگب  درک ، هدافتساءوس  یسک  رگا 
ره زا  هک  دنتـسه  ییاهمدآ  هشیمه  هلب ، .دوب  دهاوخ  یگرزب  عنام  شدوخ  نیا  نم  رظن  هب  دنمهفیم ، مدرم  دنک ، ءاقلا  دنامهفب و  دب  ار 

رگا هّتبلا  .دنک  نارگن  ار  ام  دیابن  یلیخ  نیا  دننک ؛ هدافتساءوس  تسا  نکمم  ثیدح -  کی  زا  هیآ ، کی  زا  تیاور ، کی  زا  يزیچ - 
رگم مینکیمن ؛ شلو  دـشاب ، هتـشاد  ینوناق  يریگ  لابند  هار  هدرک ، هدافتـساءوس  يروج  هچ  هدرک و  هدافتـساءوس  یـسک  هچ  میمهفب 

.دهدن ام  تسد  ینوناق  هناهب ي  دشاب و  گنرز  یلیخ 
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تسب نب  نیا  زا  تفر  نورب  هار  هرابرد ي  يربهر  مّظعم  ماقم  رظن  یمالسا و  دازآ  هاگشناد  گنهامهان  طباوض  تالاکشا و  - 9

هک نیا  زا  رّکشت  نمض  .متسه  نوناک  شرازگ  هیرـشن ي  زا  یمالـسا ؛ دازآ  هاگـشناد  زا  للملا  نیب  قوقح  هتـشر ي  يوجـشناد  هدنب 
سّسؤم و وضع  یلاع  ترضح  هک  یمالسا -  دازآ  هاگشناد  لیکشت  زا  لاس  هدزناش  .میـشاب  ناتتمدخ  ام  هک  دش  ادیپ  یتصرف  هرابود 
همانـساسا ي قباطم  هک  نیا  یعاـفتناریغ و  ياههاگـشناد  لیکـشت  هماـن ي  نییآ  هب  هّجوت  اـب  .درذـگ  یم  دـیتسه -  نآ  ياـنما  تئیه 

ياهیتساک عفر  يارب  دـنراد ، هقئاف  تراظن  نآ ، یگنهرف  ياروش  نینچمه  هاگـشناد و  تسایر  اـنما و  تئیه  یمالـسا ، دازآ  هاگـشناد 
لاـمعا هک  منک  یم  ضرع  زتـنارپ  لـخاد  ًاحیـضوت  نم  درک ؟ دـیاب  هچ  هاگـشناد  نـیا  ِیگنهرف  یـشزومآ و  یلاـم ، يرادا ، ّتیریدـم 

زا هاگـشناد ، همانـساسا ي  ضقان  یّتح  ًاضعب  روشک و  یلاـع  شزومآ  هچراـپکی ي  ماـظن  اـب  گـنهامهان  ّصاـخ  طـباوض  اهتـسایس و 
یلاع و شزومآ  زکارم  ریاس  هب  داقتنا  لباقریغ  يرکف و  هتـسب ي  ًاـبیرقت  ياـضف  داـجیا  هب  رجنم  هک  تساـهیتساک  نیا  زراـب  قیداـصم 
یشزومآ و تاناکما  صیصخت  ناشلاغتشا و  بذج و  رد  هژیو  هب  اههاگـشناد  نایوجـشناد و  نایم  ضیعبت  یعون  نآ ، عبت  هب  ًاتجیتن و 
یتـلود و یلاـع  شزومآ  گرزب  شخب  ود  نیب  هک  تسا  يا  هلـصاف  نیا  اـم  تبحـص  روحم  عـقاو  رد  .تسا  هدـش  یـشزومآ  کـمک 

 - دیا هدوب  نآ  ناراذگناینب  ناسّسؤم و  زا  مه  یلاع  ترـضح  تسا و  یمالـسا  دازآ  هاگـشناد  شا  هدمع  یتلودریغ ، هک  یتلودریغ - 
جاح .دنراد  ار  هدـیقع  نیمه  مه  نایوجـشناد  رگید  تسین ؛ یـصخش  لکـشم  مدرک ، ضرع  هک  يا  هتکن  نیا  .تسا  هدـمآ  دوجو  هب 

.دنراد روضح  هسلج  نیا  رد  مه  نایاقآ  رگید  يّزعم و  ياقآ 
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.دور یم  نایوجشناد  مشچ  هب  لکـشم  نیا  دود  ًاعقاو  نالا  .دریگ  تروص  لماک  یـسررب  کی  هلأسم  نیا  يور  منک  یم  شهاوخ  نم 
نوُرب يارب  یلاع  ترضح  رظن  هب  .تسا  هتـشادن  ربرد  يا  هجیتن  ًابیرقت  میدز ، هک  ییاهفرح  میدرک و  هک  یـشالت  مامت  اب  ام  هنافّـسأتم 

؟ مینکب دیاب  راک  هچ  تسب  نب  نیا  زا  تفر 

؟ تسیچ دینک  یم  حرطم  هک  »ي  تسب نب   » نیا هصالخ ي 

...هتسب ياضف  عقاو  رد  مه  رادقم  کی  تسه و  ّتیفاّفش  مدع  رادقم  کی  تسه ؛ یتالاکشا 

؟ درادن تارّرقم  رگم 

.منک یم  ضرع  نیمه  رطاخ  هب  نم  دراد ؛ هلب 

.هک تسا  یمسر  نالا 

 - اههاگشناد ریاس  یمالسا و  دازآ  هاگشناد  نیب  هک  یطیارش  تاناکما و  اضف ، توافت  اهتنم  تسا ؛ یمسر  ًامّلسم  هک  شندوب  یمسر 
شزراب هنومن ي  .دـشاب  هتـشاد  هارمه  هب  هتـساوخان  یتاعبت  هک  هدـش  ثعاب  رادـقم  کی  دراد ، دوجو  یتلود -  ياههاگـشناد  هژیو  هب 

رگا یّتح  ای  تسین ؛ طباوض  رب  قبطنم  یلیخ  عقاو  رد  اـهنیا  هک  تسا  یـسایس  یگنهرف و  ياـهتیلاّعف  اـی  اهلّکـشت  ياـهتیلاّعف  عون  ًـالثم 
.دوش یمن  تیاعر  ًالماک  طباوض  نآ  ساسارب  هنافّسأتم  دشاب ، هتشاد  دوجو  مه  یطباوض 

یتقیقح نیا  .دیدناوخ  یم  دیابن  مه  سرد  ینعی  دیدوب ؛ یم  راکیب  دـیاب  الاح  امـش  دوبن ، یمالـسا  دازآ  هاگـشناد  رگا  مزیزع ! دـینیبب 
یتلود ياههاگـشناد  .دیتسه  یمالـسا  دازآ  هاگـشناد  رد  هک  يرفن  رازه  دنچ  دـص و  نامه  ینعی  میوگ ؛ یم  ار  یعون  يامـش  .تسا 

رفن رازهدـصراهچ  هب  رازه  تسیود  زا  ًالثم  ار  یتلود  هاگـشناد  ّتیفرظ  ناهگان  مینک  هزجعم  میتسناوت  یمن  هک  اـم  .دنتـشادن  ّتیفرظ 
سّـسؤم و تئیه  وضع  نم  دییوگ  یم  هک  نیا  هّتبلا  .دش  لیکـشت  نیا  يارب  ًاساسا  یمالـسا  دازآ  هاگـشناد  .دوش  یمن  هک  نیا  میربب ؛

چیه مه  نالا  ما و  هدوبن  مه  اـنما  تئیه  هسلج ي  کـی  رد  یّتح  هک  تسا  رتشیب  لاـس  هدزاود  هد ، دـیاش  نم  هن ؛ متـسه ، ءاـنما  تئیه 
ام مسا  لّوا  زا  هلب ، .درذگ  یم  روطچ  هک  مرادن  یعالّطا 
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انما تئیه  رد  هسلج  ود  ای  هسلج  کی  لّوا  نامه  زا  هک  دـیآ  یمن  مدای  ًالـصا  نم  دنتـشاذگ ! انما  تئیه  رد  ًاـکّربت  روط  ناـمه  مه  ار 
نالا هتـشاد ، مئاد  طابترا  ام  اب  یبساج  رتکد  ياقآ  هّتبلا  .مرادـن  یتلاخد  نم  اج  نآ  ِيراذگتـسایس  رد  نیاربانب ، .هن  اـی  مدرک  تکرش 

ناشیا هب  هک  تسا  ییاه  هیصوت  مینزب ، یفرح  ناشیا  هب  ام  رگا  هاگشناد  دروم  رد  نکیل  دنراد ؛ دمآ  تفر و  یهاگ  اج  نیا  ناشیا  مه 
.مرادن یتلاخد  چیه  نم  هاگشناد  راک  رد  .دنهد  یم  رّکذت  ناشیا  هب  رتفد  هلیسو ي  هب  دوش ، یم  هک  ییاهتیاکش  ًالثم  .مینک  یم 

هک يا  هداتفا  رود  رهش  رد  دینک  ضرف  ًالثم  .دمآ  دوجو  هب  مدرم  ياه  هیامرس  زا  یمالسا  دازآ  هاگشناد  هک  دیـشاب  هتـشاد  هّجوت  امش 
دندرک و عمج  یلوپ  ناشدوخ  دندمآ  اج  نآ  ِمدرم  دـنک ، تسرد  اج  نآ  رد  هاگـشناد  کی  دـناوتب  تلود  هک  تشادـن  ناکما  ًالـصا 
، هاگشناد نیا  ًامّلسم  بُخ ؛ یلیخ  .دش  تسرد  هاگشناد  کی  دنتشاذگ و  رایتخا  رد  دوب ، ناتـسریبد  کی  باب  ًالثم  هک  یکچوک  يانب 

.دوب چـیه  زا  هب  اّما  تشادـن ؛ تاناکما  ریاس  هاگـشیامزآ و  دروم  رد  یـشزومآ ، ياضف  دروم  رد  ار  یعقاو  هاگـشناد  کی  ياـهرایعم 
.درک هظحالم  هنوگ  نیا  یتسیاب  ار  هلأسم  نیاربانب ،

رد قرغ  اج  نآ  رد  وجشناد  هک  دسرب  يّدح  هب  دازآ -  هاگشناد  هچ  یتلود ، هاگشناد  هچ  ام -  هاگشناد  يزور  هک  منک  یم  وزرآ  نم 
زا یلیخ  .دنرادن  يدایز  تاناکما  هنافّسأتم  ام  یتلود  هاگشناد  نایوجشناد  نالا  .مینک  شالت  نیا  يارب  دیاب  ام  ًاتقیقح  .دشاب  تاناکما 
زا ردـقچ  دوب -  هاگـشناد  نیا  تبحـص  اج  نیا  رد  نیا  زا  لبق  زور  دـنچ  هک  ارهّزلا  هاگـشناد  نیمه  لـثم  اـم -  یتلود  ياههاگـشناد 

نیا دـنروط و  نیمه  مه  رگید  ياههاگـشناد  زا  یلیخ  .دـنراد  لکـشم  رگید  ياهزیچ  یـشزومآ و  ياضف  ظاحل  زا  تاناکما ، ظاحل 
؛ تسا روط  نیمه  مه  دازآ  هاگـشناد  .درک  لابند  ار  لئاسم  نیا  دیاب  شاوی  شاوی  دوش و  فرطرب  دیاب  تالکـشم  نیا  .تسا  یتیعقاو 
، میور یم  هوک  هب  یهاگ  ییامیپهار  يارب  هک  اهحبـص  ام  دـنتفرگ ؛ نارهت  برغ  رد  ار  یّلحم  ًاریخا  هّتبلا  .دراد  یمک  تاناکما  مه  نآ 

نیا هک  دنا ، هدرک  تسرد  ار  یلّصفم  یلیخ  ياج  .میدید  ار  اج  نآ  میتفر  تقو  کی 
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دینک یم  هدافتسا  طیحم  نآ  زا  مناد  یمن  دیتسه و  ندناوخ  سرد  لوغشم  نارهت  رد  هک  ینایاقآ  امـش  تسامـش ؛ رایتخا  رد  تاناکما 
.دنک یم  ادیپ  شرتسگ  دشر و  زور  هبزور  دازآ  هاگشناد  هک  تسا  هنوگ  نیا  لاحره  هب  .ریخ  ای 

مک داتـسا  نوچ  ام  هک  اعّدا  نیا  اب  دراد ؛ دوجو  دازآ  هاگـشناد  اب  يّدـج  تفلاخم  کی  ضرغم -  هن  زوسلد -  ياهمدآ  فرط  زا  هّتبلا 
؛ دنیوگ یم  یناسک  نینچ  ار  نیا  .دنسر  یمن  راک  هب  دوش و  یم  ُرپ  ناداتسا  تقو  دنک و  یم  بذج  ار  ناداتسا  دازآ  هاگشناد  میراد ،

ًارهاظ نوچ  میونـش ؛ یم  رتمک  ار  فرح  نیا  ام  هک  تسا  یلاس  دـنچ  هّتبلا  .دـنتفگ  یم  دـش ، لیکـشت  دازآ  هاگـشناد  هک  مه  یلّوا  زا 
هاگـشناد نیا  هک  تسا  نیا  تسا ، ّتیعقاو  هک  هچنآ  .دـنراد  يروط  نیا  تالاکـشا  لاـحره  هب  نکیل  دنتـسه ؛ يرتـشیب  دـیتاسا  ـالاح 

روبجم امـش  دوبن ، نیا  رگا  .تسا  یبوخ  یلیخ  زیچ  نیا  .دـنک  بذـج  وجـشناد  روشک ، یتلود  ياههاگـشناد  لداعم  ًاـبیرقت  هتـسناوت 
یم راک  لابند  یـصّصخت  کی  اب  الاح  اّما  دیدرگب ؛ حطـس  نآ  رد  راک  لابند  دینامب و  ناتـسریبد  زا  دـعب  حطـس  نامه  رد  هک  دـیدوب 
رگا مهاوخ  یم  نـالا  امـش  زا  نم  دوش و  فرطرب  دـیاب  دراد  هک  یبویع  هّتبلا  .تسا  رتدـیفم  روشک  يارب  نیا  ریدـقت ، ره  هب  .دـیدرگ 
نایم رد  نالوؤسم  اب  میوگ  یم  مهد و  یم  مدوخ  رتفد  هب  نم  دیهدب ؛ نم  هب  دـیراد ، رامآ  هب  یکّتم  قیقد و  دنتـسم و  یـشرازگ  ًاعقاو 

.دننک حالصا  دراد ، یلاکشا  رگا  ای  دنهدب ، یخساپ  ای  هک  دنهاوخب  اهنآ  زا  دنراذگب ؛
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يربهر مّظعم  ماقم  یّتح  ماظن  نالوؤسم  همه ي  زا  داقتنا  ناکما  روشک و  عضو  زا  داقتنا  - 10

ام يارب  ار  یکانرطخ  لاؤس  ناتـسود  .متـسه  یمالـسا  نمجنا  جوم ؛ هیرـشن ي  ریبکریما  هاگـشناد  زا  .یلاعترـضح  تمدـخ  مالـس  اـب 
.مسرپب هک  دندرک  بّوصم  دنتشاذگ و 

! تسا كانرطخ  هک  دیشاب  بظاوم  سپ  كانرطخ ! یچ ؟ لاؤس 

یفذـح ًابیرقت  ياهدروخرب  نآ  زا  دـعب  بالقنا ، لـیاوا  زا  یهاـتوک  هرود ي  زجب  دـندرک ، بّوصم  اـم  يارب  هک  یلاؤس  نیا  دروم  رد 
.تسا يربهر  هلمج  نم  ماظن  نالوؤسم  همه ي  روشک و  ءازجا  همه ي  هب  تبسن  داقتنا  داقتنا و  ثحب 

.مینیبب وگب  بُخ  دراد ! يرطخ  هچ  نیا ! درادن  يرطخ  یلیخ 

لاح ره  هب  .منکن  هابتـشا  هک  متـسین  نآ  زا  رتالاب  نم  دـینک و  داقتنا  نم  هب  دـیوگیم : ناشیا  هک  میراد  مه  یلع  ماـما  دوخ  زا  ثیدـح 
نیمه بالقنا و  نیمه  رد  هک  یناـناوج  دندیـسر ، يّدـح  کـی  هب  روشک  ناـناوج  بـالقنا ، زا  لاـس  تسیب  تشذـگ  زا  دـعب  هزورما 
کی ات  دندش  گرزب  ینعی  دنـسرپب ، لاؤس  دنناوتیم  هک  دندیـسر  يّدح  کی  هب  دـندرک ، دـشر  دـنتفای و  شرورپ  یمالـسا  يروهمج 

هک تسا  نیرکفتم  نیا  زا  یکی  .تسا  یبـالقنا  هیحور ي  کـی  ناوج ، هیحور ي  نوـچ  دـننک ؛ داـقتنا  هک  دـنراد  تسود  يدودـح ؛
رگا دیوگیم :
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ناناوج هدمآ ، شیپ  هک  یلئاسم  زا  یضعب  یفذح و  ياهدروخرب  زا  یضعب  اما  .تسا  هدرم  دشابن ، یبالقنا  شیناوج  نارود  رد  ناوج 
تسیب رد  هتـشذگ ، عیاقو  دروم  رد  تسه  يددعتم  تالاؤس  .یمالـسا  يروهمج  زا  ندرک  لاؤس  هب  تبـسن  هداد  رارق  دیدرت  دروم  ار 
فیرعت ام  يارب  دـندید  اهرتگرزب  مه  شیدودـح  کی  میدـید ، ام  ار  شیدودـح  کی  الاح  ماظن ، نیا  هتـشاذگ  رـس  تشپ  هک  یلاس 

.هدشن ماجنا  نآ  هب  تبسن  یلمعلا  سکع  چیه  هدش و  هتـشاذگ  توکـسم  لاس  تسیب  یـساسا  نوناق  ام  لوصا  زا  یکی  لَثَم ، .دندرک 
.دنتـسین علطم  دوشیم  ماجنا  تمـسق  نآ  رد  هک  ییاهراک  زا  مدرم  تقو  چـیه  تسین و  وگخـساپ  ًارهاظ  اج  چـیه  هب  نافعـضتسم  داینب 

هب شراک  تاعالطا  ترازو  .دنناسریمن  مدرم  هب  ار  حیحـص  تاعالطا  رابخا و  دننکیم و  فیرحت  يدودح  ات  ار  رابخا  امیـس ، ادص و 
هیئاضق هوق ي  .شلخاد  دارفا ، زا  يدادعت  کی  دننکیم ، مه  یـشک  مدآ  نآ ، نیا و  زا  ینیچربخ  یـسوساج و  زجب  هک  هدیـشک  ییاج 
یناریا رفن  جنپ  ره  دندرک ، پاچ  اه  همانزور  دندرک و  مالعا  ناشدوخ  هک  یماقرا  رامآ و  قبط  دراد ، دوخ  ياج  شثحب  نآ  بخ  هک 

هک نیناوق  يرـس  کی  هدنامزاب و  هک  میراد  هیئاضق  هوق  رد  ام  هدـنورپ  نویلیم  هدزای  زا  شیب  ینعی  هیئاضق ، هوق  رد  دراد  هدـنورپ  کی 
زا یکی  .هدرک  داجیا  لکـشم  هک  يا  یقوقح  نیناوق  میدـید ؛ اهلتق  نایرج  رد  ریخا  نیا  ار  شا  هنومن  الاح  هدـش ؛ ریگاپو  تسد  ـالاح 

مکح زا  تسا  يّربـم  بخ  هدرک ، لـمع  لـتق  رد  شیعرـش  هفیظو ي  هب  هک  دـنک  تباـث  دـیایب  یلتاـق  کـی  رگا  هک  تسا  نیا  نیناوق 
هک یعامتجا  تلادـع  ثحب  نآ  دراذـگیم و  دراد  يزکرم  کناب  هک  یتابوصم  نآ  يزکرم ، کناب  .تسه  يددـعتم  لئاسم  .صاصق 

ییاراد داصتقا و  ترازو  هک  یتابوصم  .تسه  هعماج  رد  دننکیم  ساسحا  ناناوج  هک  تسا  یـصقاون  اهنیا  همه ي  دـندرک ؛ ناتـسود 
نتخورف .دـش  بیوصت  سلجم  رد  لاسما  هک  ینیناوق  لاسما ، هجدوب ي  هیـضق ي  دوشیم و  بیوصت  اـجنآ  دـعب  دـهدیم و  سلجم  هب 

دش و غولش  شرطاخ  هب  هک  تسا  یـسراد »  » دادرارق نامه  هیبش  يزیچ  کی  رالد ، درایلیم  کی  تسیب و  هب  منادیمن -  سراپ -  تفن 
.مینکیم یط  میراد  ًارهاظ  ار  دنور  نامه  میراد و  یتشگرب  کی  ام  زاب  یمالـسا  يروهمج  رد  هک  مینیب  یم  زورما  .دـندرک  مایق  املع 

ار یسانشراک  ثحب  هک  يا  هرود  .میراد  دایز  ثیدح  فرح و  یگدنزاس -  حالطصا  هب  نارود  ای  یگدنزاس -  نارود  هب  تبسن  ام 
هدیـشک یـسایسریغ  هب  اهوجـشناد  دندش ، هدیـشک  اوزنا  هب  دندش ، یملعریغ  اه  هاگـشناد  ًابیرقت  دـندومرف ، نامتـسود  هک  روط  نیمه 

هتخاس ییاههاگورین  .هدوبن  یسانشراک  لوصا  يور  ًالصا  هک  هدش  هتخاس  ییاهدس  .میدرک  دروخرب  همه  ام  ار  اهزیچ  نیمه  دندش ،
دیلوت يارب  هدش  جراخ  هدر  زا  یتعنص  يژولونکت  کی  زورما  لَثَم  ًالصا  ایند  رد  دس  .هدوبن  یـسانشراک  لوصا  يور  ًالـصا  هک  هدش 
داقتنا همه  اهنیا  .میتخاس  دس  یّلک  ام  هک  دوب  نیا  شنارادرس  تاراختفا  زا  یکی  یگدنزاس  هرود ي  رد  ام  یلو  يرایبآ ؛ یّتح  قرب و 

یلصا نیعفادم  ام  بالقنا  رد  اهنیشن  هغاز  .تسا 
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یمالـسا يروهمج  ماظن  رد  یـشقن  هچ  اهنیـشن  هغاز  مینادیمن  نالا  یلو  دندرک ؛ اهنیـشن  هغاز  ار  ام  بالقنا  هک  دـیوگیم  ماما  دـندوب ،
اب دارفا  دراد و  دوجو  اه  هغاز  نامه  زونه  یحاون  زا  یـضعب  رهـش ، لامـش  یّتح  نارهترهـش و  بونج  رد  هک  مینیب  یم  ًارهاظ  .دـنراد 
هک میهاوخیم  .دـنزیم و  جوم  رگید  ياـهیلیخ  نم و  نهذ  رد  هک  تسا  یتاداـقتنا  نیا  همه ي  .دـننکیم  یگدـنز  یتخبدـب  تکـالف و 
لاس تسیب  زا  دعب  زونه  ام  ارچ  .هدش  روجنیا  ارچ  هک  دهدب  باوج  اهنیا  هب  دشاب و  وگخساپ  یـصخش  کی  هک  میهاوخیم  میـسرپب و 
دعب ارچ  .میشاب  هتشاد  یجراخ  یهدب  رالد  درایلیم  یـس  لاثم  دیاب  لاس  تسیب  زا  دعب  ارچ  .میـشاب  ایند  رد  مدنگ  هدننکدراو ي  نیلوا 

زا ناتـسناغفا  .دننک  هلمح  ام  ياهزرم  هب  یتحار  هب  دـنناوتب  فلتخم  ياهروشک  هدیـسر ، شتیبثت  هلحرم ي  هب  ماظن  هک  لاس  تسیب  زا 
بخ .درادن  دوجو  روشک  ياهزرم  رد  ینادـنچ  تابث  هک  دـهدیم  ناشن  نیا  بونج ؛ زا  اکیرمآ  فرط ، نیا  زا  قارع  منادـیمن  لامش ،

هدنزاس بّرخم و  هب  مه  ار  تاداقتنا  دندرک ، میسقت  ود  هجرد ي  کی و  هجرد ي  هب  ار  مدرم  دندمآ  هک  یلکـش  نیمه  هب  هعماج  رد 
هعماج رد  یـصاخ  رـشق  کی  هتبلا  ام  رظن  هب  هک  هدش  ثعاب  دز و  هعماج  زا  یمیظع  شخب  هب  یکلهم  هبرـض ي  نیا  دندرک و  میـسقت 

ایآ هک  تسا  نیا  اجنیا  رد  درک  حرطم  دوشب  دیاش  لاؤس  ناونع  هب  الاح  هک  یلاؤس  .دنریگب  تسد  رد  ار  تردـق  تیمکاح و  دـنناوتب 
زا یـشخب  رد  حالـصا  مدـع  هب  هدـنزاس ، بّرخم و  هب  تـالاؤس  ندرک  میـسقت  ًاـصوصخ و  نیدـقتنم  اـهداقتنا و  فذـح  امـش  رظن  هب 

داـقتعا يرورپ  عیطم  رکفت و  عوـن  نیا  هب  رگا  و  ددرگیمن ؟ رجنم  دوـش  ماـظن  مادـهنا  ثعاـب  تسا  نکمم  هک  هعماـج  مهم  ياهتمـسق 
؟ دیهدیم ای  دیا  هداد  ماجنا  ییاهراک  هچ  هعماج ، رد  دقن  گنهرف  شرتسگ  يداّقن و  ياضف  دوبهب  يارب  دیرادن 

يداـیز رنه  یلیخ  هن  تسا ، یبوـخ  زیچ  هـن  نـیا  تـسا ، ییوـج  بـیع  شیاـنعم  رگا  داـقتنا  تـسیچ ؟ داـقتنا  ياـنعم  ناـجاقآ ! دـینیبب 
یبلاطم نیا  زا  یلیخ  نالا  هکنیاامک  دنک ؛ داقتنا  دناوتیم  مه  رتهب  یعالّطا ، یب  اب  ناسنا  هکلب  دهاوخیم ؛ تاعالّطا  یلیخ  هن  دهاوخیم ،

؛ میراد یناسر  عالّطا  بیع  هنیمز  نیا  رد  ام  هّتبلا  .تسا  فیعض  امش  تاعالّطا  تسادیپ  ینعی  تسین ؛ تسرد  ًالـصا  دیتفگ ، امـش  هک 
؛ تسین يروجنیا  دیتفگ ، امـش  هک  هچنآ  روشک ، یهدب  هب  عجار  تسین ؛ يروجنیا  دـیتفگ ، امـش  هک  هچنآ  سراپ ، تفن  هب  عجار  ًالثم 

یتسردان تاعالّطا  کی  نیاربانب  .تسین  روطنیا  ًالصا  دیئوگیم ، امـش  هک  هچنآ  یگدنزاس ، ياهحرط  رد  یـسانشراک  ثحب  هب  عجار 
زا مه  نم  نک ، ییوج  بیع  هدنب  زا  نیـشنب  امـش  .درادن  یفطل  چـیه  ًالـصا  ییوج ، بیع  يانعم  هب  داقتنا  .دراد  دوجو  امـش  نهذ  رد 

زیچ کی  .یجنسرایع  ینعی  دقن ، داقتنا و  دراد ؟ يا  هدیاف  هچ  منک ؛ ییوج  بیع  امش 
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هدهاشم هک  یتقو  ار  بوخ  طاقن  تقو  نآ  دـش ، نیا  رگا  تسا ؛ دـب  هک  دـنیبب  ار  دـب  زیچ  کی  تسا ، بوخ  هک  دـنیبب  مدآ  ار  بوخ 
تموکح هن  امـش  روشک  دیتفگ ، امـش  هک  روجنیا  .دوشیم  لصاح  هچ  دید  دیاب  يدنب  عمج  زا  دنکیم ؛ يدـنب  عمج  دـب  طاقن  اب  درک ،

هک نیا  تسین ؛ هک  نیا  بُخ ، درادن ! زیچ  چیه  دراد ؛ يربهر  هن  دراد ، ترازو  هن  دراد ، ّتینما  هن  دراد ، زرم  هن  دراد ، داصتقا  هن  دراد ،
، اهناوج روضح  ظاحل  زا  روشک ، هرادا ي  ظاحل  زا  روشک  رد  ام  عضو  دینیبب  امـش  .دراد  ّتیعقاو  هک  تسا  يزیچ  نآ  سکع  تسرد 

مه همه  هب  دوشیم ، رـشتنم  ییاه  همانزور  ام  روشک  رد  نـالا  تسا ؟ هنوگچ  داـقتنا ، دـیئوگیم  امـش  هک  يزیچ  نیمه  جاور  ظاـحل  زا 
يربهر دراد ؟ ینـسُح  هچ  رگم  يربهر  زا  ییوج  بیع  ًالّوا  بُخ ، دننکیمن ! داقتنا  يربهر  هب  ارچ  دـیئوگیم  امـش  الاح  .دـننکیم  داقتنا 

یناشفناج هب  ار  مدرم  دـناوتب  شتـشگنا  هراشا ي  دـیاب  ساّسح ، كانرطخ و  هظحل ي  کی  رد  یمالـسا ، يروهمج  ماـظن  رد  هک  يا 
رظن هب  وا ؟ هب  ندرک  ییوگدـب  هب  دـنک  انب  دتـسیاب ، دـیایب  شدوخ  لیم  هب  روط  نیمه  يرفن  کی  هک  تسا  تحلـصم  ایآ  دـنک ، راداو 
جاور تسا ؛ دـب  راـک ، نیا  بُخ ، راـک ؟ نیا  تسا  بوخ  رگم  بجوم ؟ چـیه  نودـب  قح ، نودـب  تسا ؟ یبوخ  راـک  یلیخ  نیا  اـمش 

.تسا رتهب  دشاب ، هتشادن 

مه نیا  دنـسیونیم -  ًًابّترم  مه  اه  همانزور  هک  دـیدومرف -  امـش  هک  مه  نافعـضتسم  داـینب  هّیئاـضق و  هّوق ي  امیـس و  ادـص و  هب  عجار 
هک نآ  .دنکیم  نّیعم  ار  امیس  ادص و  سیئر  يربهر  تسین ؛ امیس  ادص و  سیئر  هک  يربهر  نوچ  درادن ؛ یعنام  چیه  درادن ، یلاکـشا 
اّما .دهدب  باوج  دیاب  مه  يربهر  دیراذگب ؟ دیرادن  یسک  نیا ، زا  رتهب  امـش  اقآ  هک  تسا  نیا  دنک ، لاؤس  يربهر  زا  دناوتیم  یـسک 

ینعی دوشیمن ؛ لاؤس  يربهر  زا  نیا  درک ، نالف  ارچ  ای  درک ، فیرحت  ار  ربخ  امـش -  لوق  هب  ارچ -  ای  داد ، ار  همانرب  نـالف  ارچ  هکنیا 
نم نوچ  مدـنبب ؛ ار  امـش  لاؤس  هار  مهاوخیمن  نم  ـالاح  .دوشیمن  لاؤس  يربهر  زا  یقطنم ، چـیه  یتارّرقم ، چـیه  ینوناـق ، چـیه  قبط 
يا هسلج  نیا  .موشیمن  مه  تحاران  چیه  دنکیم ؛ درد  نتفنش  داقتنا  نتفنش و  لاؤس  وگتفگ و  يارب  مرس  هک  متسه  یمدآ  کی  مدوخ 

هک
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اجنیا دنیآ  یم  دارفا  مراد ؛ رّرکم  اهناوج -  اب  مه  ًانایحا  اهناوجریغ ، اب  هّتبلا  ار -  هسلج  نیا  ریاظن  نم  دیراد ، نم  شیپ  اجنیا  نالا  امش 
ار نیا  اّما  دوشیم ؛ هداد  شربخ  مه  نم  هب  دننزیم ، نفلت  دنسیونیم ، همان  دننکیم ، لاکشا  دننکیم ، حرطم  دننکیم ، لاؤس  دننزیم ، فرح 
؛ تسین ام  هعماج ي  رد  نیا  میئوگب  الاح  ام  هک  تسین  شزرا  کی  ندرک ، ییوج  بیع  يانعم  هب  ندرک  داقتنا  هک  دیشاب  هتشاد  هّجوت 

فعض هطقن ي  دنیبب  دنک ؛ یجنسرایع  دنیشنب  یناسنا  ره  هک  تسا  نیا  شیانعم  داقتنا  .تسه  شا  یقطنمریغ  لکـش  هب  هنافّـسأتم  هک 
غارـس دورب  ددرگیمرب ، اجک  هب  دنک -  یبای  ّتلع  دـناوتیم  رگا  فعـض -  هطقن ي  نیا  دـنیبب  دـعب  تساجک ؛ تّوق  هطقن ي  تساجک ،

؛ دراد عّقوت  ناوج  زا  ناسنا  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  تسا ؛ تسرد  نیا  دـش ، نیا  رگا  .دـنک  ادـیپ  ار  لصا  هشیر و  نآ  ینعی  اجنآ ؛
نودب هدش و  یـشک  طخ  یبلاق ، هرابکی ، یـسایس ، ياهحانج  .دـنرادن  يا  هدـیقع  نآ  هب  یـسایس  ياهحانج  هک  يزیچ  نامه  تسرد 

 - ار نات  یناوج  يافـص  ار ، نات  ییوجـشناد  يافـص  دیـشاب  بظاوم  هک  تسا  نیا  امـش  همه ي  هب  نم  هیـصوت ي  .دننکیم  راک  زییمت 
ات راهچ  هک  دـینکن  یتالایخ  تامّهوت و  ضارغا و  يادـف  تسا -  لّوا  هجرد ي  رد  یناوج  تسا ، مّود  هجرد ي  رد  ییوجـشناد  الاح 

تعفنم و هب  مه  یطابترا  چیه  ًانایحا  یهاگ  هک  دندرک ؛ فیرعت  یتحلصم  تعفنم و  کی  ناشدوخ  يارب  دندش و  عمج  مه  رود  مدآ 
.درادن روشک  تحلصم 

عجار دننزیم ، فرح  هیقف  تیالو  هب  عجار  دننزیم ؛ مه  فرح  دننزب ، فرح  دنناوتیم  مدرم  تسا ؛ دازآ  هعماج ي  هعماج ، نالا  نیاربانب 
باتک ییاقآ  کی  .دـندرکن  عافد  هک  همه  دنتـشون ، هک  ییاهنیا  .دنتـشون  بلطم  ردـقچ  دـینیبب  بُخ ، .دـننزیم  فرح  انبم  لـصا و  هب 
باوج يا  هّدـع  اهتنم  دـش ! رکنم  لُکلاب  ار  تیـالو  لـصا  تشادرب  دوب ؛ مه  همه  تسد  دـش ، مه  پاـچ  تفرگ ، مه  هزاـجا  تشون ،

؟ ارچ درادن ! دوجو  مه  موصعم  رد  یّتح  تیالو  هک  دنتـشون  ّالاَو  درک ؛ ینیـشن  بقع  فرط  بُخ ، دوب ؛ نکـش  نادند  اهباوج  دـنداد ،
ینعی دنروجحم ! مدرم  ینعی  تیالو ، ًالصا  سپ  .تسا  روجحم  رب  تسا ، ریغـص  رب  تسیک ؟ رب  تمومیق  تمومیق ! ینعی  تیالو  نوچ 

یعالّطا یب  زا  یکاح  ًالماک  ِفیرحت  کی 
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نیمه رد  اقآ  نآ  .دشن  اهنیا  ضراعم  مه  یسک  .دندرک  حرطم  یملع  لکش  کی  اب  هک  هلئسم ، نتـسنادن  هلئـسم و  هب  فارـشا  مدع  و 
يدازآ اجنیا  تسین ؟ دازآ  روشک ، نیا  تسین ؟ دازآ  هعماـج ، نیا  یتشون ؟ ارچ  اـقآ  دیـسرپن  مه  یـسک  دـنکیم ؛ یگدـنز  دراد  نارهت 

چیه هب  یتّجح و  چیه  هب  دانتـسا  نودب  دـنیایب  مدآ  رفن  راهچ  ًامتح  دـیاب  تسیچ ؟ رکف  يدازآ  تسین ؟ رکف  يدازآ  اهنیا  تسین ؟ نایب 
تردق اهناوج  میوگیم  هکنیا  زا  نم  عّقوت  تسا !؟ بوخ  یلیخ  نیا  دشاب !؟ يدازآ  شیانعم  ات  دنهدب  شحف  رفن  راهچ  هس  هب  یقطنم ،
شدوخ نهذ  رد  مه  رـس  تشپ  ار  يزیچ  کی  روط  نیمه  مدآ  .دـیتفین  رابنا  فرب  ياهفرح  ماد  هب  نیمه ؛ ینعی  دنـشاب  هتـشاد  لیلحت 

عناق ار  امش  نهذ  دنکیم ، یضار  ار  امش  لد  ًاعقاو  هک  هچنآ  تسرد ، هطقن ي  نآ  لابند  دیدرگب  درادن ؛ ینـسُح  یلیخ  نیا  دناخرچب ،
اب میقفاوم ؛ نآ  اب  مینادـیم و  یبوخ  رایـسب  راک  ار  یجنـسرایع »  » يانعم هب  داقتنا  مینادـیم ؛ يدازآ  هعماج ي  ار  هعماج  ام  هلب ، .دـنکیم 

.میتسین قفاوم  عقوم  چیه  صاخشا ، ییوگدب  هب   (1) حراصت رهاظت و 

رد مراد ؛ داقتنا  یلیخ  اهنآ  هب  تسین ؛ نم  دـییأت  دروم  دـصرددص  ناشاهراک  همه ي  دنتـسه ، روشک  نیلوؤسم  نالا  هک  ینایاقآ  نیا 
کی زا  ًاحیرـص  میئایب  هکنیا  اّما  میوگیم ؛ اهنآ  هب  ار  دوخ  ياهداقتنا  شرافـس ، اب  بوتکم ، تروص  هب  همان ، اـب  یـصوصخ ، تاـسلج 

الاح هک  تسین -  تقیقح  لباقم  رد  تحلصم  اجنیا  هّتبلا  .تسین  تسرد  چیه  تسین و  تحلـصم  چیه  راک  نیا  مینک ، داقتنا  یلوؤسم 
تقیقح و ًالـصا  تسا ؛ تحلـصم  مه  تقیقح  هکنیااـمک  تسا ، یتـقیقح  کـی  مه  تحلـصم  دوخ  دـننکیم -  لاـیخ  روطنیا  یـضعب 

مدرم ِتحلصم  یتقو  تسین ، یصخش  ِتحلـصم  یتقو  .تسا  دب  هک  تسا  یـصخش  يرادنپ و  حلاصم  دنتـسین ؛ ادج  مه  زا  تحلـصم 
نم اذل  مینک ؟ رارف  نآ  زا  دـیاب  ام  ارچ  زیزع ؛ ِزیچ  کی  بوخ ، رما  کی  سّدـقم ، رما  کی  دوشیم  نیا  تسا ، روشک  ِتحلـصم  تسا ،

.منادیمن تحلصم  ًاعقاو  ار  نیا 

سلجم دنیوگیم  دنتسیا و  یم  ًانلع  ًاحیرص و  دوشیم ؛ راک  نیا  نالا  هّتبلا 
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لطاب شتاباختنا  هدـش ؟ روطچ  دوش ؟ لـحنم  سلجم  ارچ  تسا ؛ حیحـص  ریغ  نوناـق و  فـالخ  فرح ، نیا  بُخ ، دوش ! لـحنم  دـیاب 
؟ دوش لحنم  دیاب  ارچ  سلجم ؟ رد  دیایب  دیاب  سک  نالف  هداد  روتسد  یسک  سلجم ؟ نیا  رد  هدمآ  روز  هب  یسک  هدوب ؟ یبالق  هدوب ،

ردـقچ فرح  نیا  رایع  دـینیبب  .نیمه  ینعی  تسا ، یجنـسرایع  يانعم  هب  میوگیم  نم  هک  داـقتنا  .دـینک  داـقتنا  یتسیاـب  اـهفرح  نیا  زا 
؟ تسا

ًاعطق یتاهج  رد  تسین ؛ لبق  لاس  هدزناپ  زا  رتدب  تسین ، لبق  لاس  هد  زا  رتدب  هّیئاضق ، هّوق ي  نالا  .هّیئاضق  هّوق ي  دیئامرفیم  امش  الاح 
، ندرک تواضق  لئاسم  هرابرد ي  رود  زا  ندز و  فرح  .مراد  ربخ  هدـنب  دـیرادن ، ربخ  امـش  هک  دراد  مه  یبویع  هّتبلا  تسا ؛ رتهب  مه 

هلـضاف هنیدـم ي  دـنکیم ، دابآ  ار  ایند  یلیخ  شدوخ  لایخ  رد  ناـسنا  .تسا  لکـشم  نتـسبرمک ، ندـش و  نادـیم  دراو  تسا ؛ ناـسآ 
لثم یناسنا  سوفن  .دـنکیم  قرف  عضو  تقو  نآ  تسا ، لکـشم  ردـقچ  هک  دـید  تفرگ و  تسد  هب  ار  راک  یتقو  اّما  دـنکیم ؛ تسرد 

ره .تسین  يروجنیا  ندرک ؛ راک  هب  دـننک  انب  هاگتـسد  ات  هد  ًالثم  ناهگان  دـینزب ، ار  همکد  کی  یلاعبانج  هک  دنتـسین  یقرب  ياـهرازبا 
یبتارم هلـسلس  دریگیم ، ماجنا  رگید  هاگتـسد  نالف  ای  يزکرم  کناب  داصتقا ، ترازو  رد  راک  یتقو  ًالثم  .دراد  يا  هدارا  کی  یناـسنا 

، تسه هچ  تسه ، راذگتـسایس  تسه ، سیئر  تسه ، لکریدم  تسه ، نواعم  تسه ، ریزو  تسه ؛ هطـساو  هد  دیاش  دـنکیم ؛ یط  ار 
کی عبات  يا  هدارا  ره  .دنا  هدارا  کی  اهنیا  زا  مادک  ره  .دنک  لمع  ار  هدـنورپ  نیا  دـهاوخیم  هک  یـسک  نآ  هب  دـسریم  ات  تسه ، هچ 
مامت دناوتب  ریدم  کی  هکنیا  .تسا  یتایقلخ  کی  یلایما ، کی  يدسافم ، حـلاصم و  هعومجم ي  کی  يا ، ینیب  ناهج  کی  يرّکفت ،

هب هشیمه  نم  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  تسا ؛ مزال  نیا  هّتبلا  هک  دنکن -  اطخ  دشاب و  هتشاد  شدوخ  رظن  ریز  ار  بتارم  هلـسلس  نیا 
زا یلیخ  تقو  نآ  دید ، ار  راک  ِیلکشم  دش ، دراو  ناسنا  رگا  .تسین  ناسآ  ًالصا  تسا ؛ يراوشد  راک  رایسب  منکیم -  شرافـس  اهنیا 

.دهنیم رذع  ار  اهروصق 

.مدوب ییارجا  راک  رد  لاس  تسیب  ًابیرقت  منزیم ، فرح  امش  اب  هک  نم 
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لثم تسا -  نم  هب  هّجوتم  دوخ  يدوخ  هب  ییارجا  ياهراک  زا  یـضعب  اّما  تسین ، ییارجا  نم  يربهر  ِینوناـق  هفیظو ي  نـالا  هچرگا 
لبق مدوب ؛ روهمج  سیئر  لاس  تشه  .تسا  رمتسم  نم  ییارجا  هبرجت ي  اذل  رگید -  ياهزیچ  حّلسم و  ياهورین  هب  طوبرم  ياهراک 

لوؤسم کی  هب  دـهاوخیم  ناسنا  یتقو  هک  منادـیم  نم  .میدادـیم  ماجنا  ار  زیچ  همه  تلود و  ياهراک  بالقنا ، ياروش  رد  مه  نآ  زا 
کی هار  رـس  رب  راک  حیحـص  يارجا  رد  هک  ار  یعناوم  مامت  یتسیاب  داتفا ، قافّتا  اـطخ  ناـتراک  هزوح ي  رد  ارچ  اـقآ  هک  دریگب  داریا 

وا زا  یتسیابن  هدرک ، یهاـتوک  رگا  هن ؛ اـی  هدرک  یهاـتوک  وا  دـنیبب  اـهنیا  هبـساحم ي  اـب  دریگب ؛ رظن  رد  دراد ، دوجو  یلومعم  ناـسنا 
زا رگا  نم  .دوشیم  لمع  روج  نیمه  مه  نم  میقتـسم  تارایتخا  هزوح ي  رد  تسا ؛ نم  داقتعا  نیا  تشذـگ ؛ دـیابن  درک ، رظن  فرص 

نیلوؤسم دروم  رد  .منکیم  رظن  لامعا  ًامیقتـسم  نم  هک  ییاهاجنآ  رد  منکیمن ؛ ضامغا  هدوب ، رّـصقم  ممهفب  منیبب و  یهاتوک  یـسک 
نورد امـش  هچنانچ  رگا  هک  ما  هتفگ  تلود  نیلوؤسم  ارزو و  نایاقآ  هب  اهراب  .دـینکن  ضامغا  میوگیم  منکیم و  شرافـس  هشیمه  مه 

ارچ هک  دـینک  هلگ  دـیناوتیمن  دـید ؛ دـنهاوخ  نارگید  دـینیبن ، ار  تالاکـشا  دـیهدن و  رارق  ناتدوخ  ِّتقد  تراظن و  دروم  ار  ناتدوخ 
.تفگ دنهاوخ  یعیبط  روط  هب  دندید ؛ ارچ  دنتفگ ،

رب یتّیلوؤسم  هن  دـیناوخیم ، سرد  دـیراد  مارآ  تحار و  طیحم  کی  رد  الاح  هک  اهامـش  منئمطم  نم  .تسا  یتخـس  راک  ًاتقیقح  هّتبلا 
نیمه زا  رادقم  کی  ًانایحا  تسا و  ندناوخ  سرد  طقف  ناتراک  دیهدب -  ماجنا  هک  دهاوخیم  يراک  امـش  زا  یـسک  هن  دیراد ، هدـهع 

نیا تّحص  هب  زور  نآ  دش و  دیهاوخ  نادیم  نیا  دراو  يزور  کی  اهزیچ -  نیا  نداد و  دای  نتفرگ و  دای  ندینش و  نتفگ و  ياهراک 
اهنیا دوخ  ناسنا  هک  یتقو  اّما  دننکیم ، داقتنا  دارفا  زا  هک  دنتسه  اهیلیخ  .تسین  روجنیا  هک  درک  دیهاوخ  ناعذا  دیسر ؛ دیهاوخ  فرح 

نیا تسا ؛ دراو  رگید  داقتنا  کی  تسین ، دراو  داقتنا  نآ  الاح  تسا ؛ دراو  داقتنا  مه  وا  رب  دنیب  یم  دراذگیم ، يراک  کی  لوؤسم  ار 
.تسا دایز  اهفعض  هرخالاب  هک  تسا  نیا  هدنهد ي  ناشن 

دینکیم ریوصت  امش  هک  روجنیا  هجو  چیه  هب  ریخن ، .ام  روشک  عضو  اّما  و 
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ياـهزرم اـم  ياـهزرم  .ءانثتـسا  نودـب  تسا ؛ هیاـسمه  ياـهروشک  همه ي  زا  رتهب  بتارمب  ّتینما ، ظاـحل  زا  اـم  روشک  عضو  .تسین 
ياج رـس  ار  وا  ام  مدرم  درک ، هلمح  یلقع  یب  کـی  هلمح !؟ مادـک ] ! ] دـننکیم هلمح  اـم  هب  فارطا  زا  دـیئوگیم  امـش  .تسا  یمکحم 
هلمح درکیمن  تأرج  ًانیقی  تساهنت ، درکیم  ساسحا  رگا  مادص  .درکیمن  هلمح  ًاعطق  دوب ، شدوخ  رگا  مه  وا  هّتبلا  .دـندناشن  شدوخ 

نم اّما  هن ، ای  دینادیم  اهامـش  منادیمن  نم  .دندرک  قیوشت  دـندرک و  لمع  دـنداد و  ینابیتشپ  دـنداد ، یمرگلد  وا  هب  بُخ ، یلو  دـنک ؛
اب صوصخب  ییاهروشک  هچ  نارـس  هک  دیـسر  ام  هب  يا  هژیو  رایـسب  ياهـشرازگ  گنج ، لوط  رد  مراد ؛ کیدزن  تاعالّطا  منادیم و 
هک میراد  عالّطا  ام  نکن ، دنتفگ  هک  مه  یناسک  نآ  .نکن  دنتفگ  مه  اهیضعب  هّتبلا  .نکب  ار  راک  نیا  امش  هک  دندرک  تبحـص  مادص 

نیا دـنتفگ  اهنیا  .شدوخ  رطاخ  يارب  ام ، رطاخ  يارب  هن  دراد ؛ رطخ  تیارب  راک  نیا  دـنتفگ  دـندرک و  شعنم  هک  دنتـسه  یناسک  هچ 
یبرع و ياهروشک  نیا  يدامتم ، ياهلاس  دنداد ؛ تاناکما  دنداد ، کمک  وا  هب  دندرک ، شریش  مه  يا  هّدع  بُخ ، یلو  نکن ؛ ار  راک 

مدینـش .میدوب  هدرک  یفالخ  راک  کی  ام  هک  دوب  نیا  رطاخ  هب  هن  يزورفا  گنج  نیا  .دنداد  تازیهجت  وا  هب  اکیرمآ ، ناشرـس  تشپ 
ام دـننک !؟ هلمح  وا  هب  هک  دـنک  يراک  یمالـسا  يروهمج  دـیاب  ارچ  اـقآ  هک  دـنیوگیم  ریگ  هناـهب  يدوخیب  دارفا  راـنک ، هشوگ و  رد 

.میوشب هتسباو  میتساوخن  مه  دعب  میدرک ، نوگنرـس  ار  تنطلـس  يدادبتـسا  میژر  هک  دوب  نیا  ام  هریبک ي  هانگ  .میدوب  هدرکن  يراک 
هّتبلا تسین ! نیا  زج  مه  يا  هراچ  دش ؛ اکیرمآ  رامقا  زا  دیاب  هک  دوب  نیا  ناش  هدـیقع  دـندوب ، راک  سأر  رد  بالقنا  لّوا  هک  ینایاقآ 
مولعم یلو  دزیمن -  فرح  حیرـص  یلیخ  اه  هنیمز  نیا  رد  مدآ  بالقنا ، لّوا  نوچ  دـننک -  راکنا  ار  هلئـسم  نیا  تسا  نکمم  اـهالاح 
ینعی هچ ؟ ینعی  ندرک  دـنویپ  اکیرمآ  اب  بُخ ، درذـگیمن ! تکلمم  راک  مینکن ، دـنویپ  اکیرمآ  اب  ات  هک  تسا  نیا  ناش  هدـیقع  دـشیم 

هب و  رتشیب ، مّود  زور  مک ، لّوا  زور  ندرک -  مکاح  ار  ذوفن  نامه  هطلس و  نامه  و  روشک ، لخاد  رد  ندرک  زاب  ار  اکیرمآ  ياپ  ياج 
، بُخ .اه  ییاکیرمآ  تسد  نداد  ار  تکلمم  ًادّدجم  ینعی  رتشیب -  بیترت 

ص:236

نایوجشناد ياهشسرپ  هب  خساپ  خساپ :  www.Ghaemiyeh.comشسرپ و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 550زکرم  هحفص 283 

http://www.ghaemiyeh.com


قارع هک  دوب  ام  هانگ  رطاخ  هب  میئوگب  هک  میدوب  هدرکن  یهانگ  اـم  نیارباـنب  دـندش ؟ هتـشک  مدآ  ردـقنیا  ارچ  میدرک ؟ بـالقنا  ارچ 
رد دیچیپ -  مالـسا  يایند  رد  يرادیب  جوم  دوب ، لقتـسم  تموکح  کی  دوب ، یمالـسا  تموکح  کی  هکنیا  رطاخ  هب  هن ، درک ؛ هلمح 

تسا نکمم  دمآ ، یمالسا  يرادیب  یتقو  هک  دندرک  ساسحا  همه  اهنیا  یمالسا -  ياهروشک  رد  یبرع ، ياهروشک  رد  قارع ، دوخ 
هلمح ام  هب  اهنآ  فعـض -  هطقن ي  کی  هن  ام -  رد  تّوق  هطقن ي  کی  رطاـخ  هب  ینعی  .دـندش  دـّحتم  اذـل  دریگب ؛ مه  ار  اـهنآ  نماد 

زا بجو  کی  دنتـسناوتن  اّما  دـنداد ، جرخ  هب  ار  میظع  ناوت  نیا  همه ي  دـندروآ و  راشف  دـندز و  روز  لاس  تشه  مه  دـعب  دـندرک ؛
نارهت ات  رگا  اّما  .میوریم  نارهت  ات  دنتفگیم  هّتبلا  .دنربب  ار  ناتسزوخ  همه ي  لقاّدح  دنتساوخیم  اهنآ  .دنریگب  ناریا  زا  ار  ناریا  كاخ 

ناشیارب دندربیم ، ار  ناتـسزوخ  نامه  طقف  دنتفریم ؛ ناشدوخ  دـعب  دنتـشاذگیم و  اجنیا  یتموکح  کی  دـندرکیم  فطل  دـندمآ ، یم 
دینیشن یم  روط  نیمه  الاح  هک  دندرک ، هچ  لاس  تشه  نیا  رد  تکلمم  نیا  ياهناوج  دینادیم  امش  تسا ؟ یمک  زیچ  نیا  دوب ! یفاک 

نم اـهناوج -  نیمه  ّتلم و  نیا  دوشب ، روشک  نیا  هب  يا  هلمح  مه  نـالا  هچناـنچ  رگا  دـینادب ؛ امـش  میرادـن ؟ ّتینما  اـم  دـیئوگیم  و 
نمـشد تشاذگ  دنهاوخن  درک و  دنهاوخ  عافد  مه  زاب  تفر ، دنهاوخ  نادیم  هب  مه  زاب  هن -  ای  تفر  دیهاوخ  نادیم  هب  امـش  منادیمن 

.تسا رادروخرب  بوخ  هراوق ي  کی  زا  روشک  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  نیا  .دوش  ّقفوم 

هک تسا  نیا  مراختفا  هدـنب  دوخ  .دـشابن  مدرم  زا  دـشابن ، مدرم  ءزج  هک  میرادـن  ار  سک  چـیه  روشک ، نیلوؤسم  ناـیم  رد  زورما  اـم 
یگدنز ییاذک  ِلاوحا  عاضوا و  نآ  رد  مدوب و  دهـشم  رد  هک  بالقنا  زا  لبق  نامز  اب  نم  عضو  تسا و  یمدرم  یگدنز  ما  یگدـنز 

مدرم ياهفرح  دننادیم ، ار  مدرم  ياهدرد  دنمدرم ، زا  یفالتخا -  شیب  مک و  اب  الاح  مه -  روشک  نیلوؤسم  .هدرکن  یتوافت  مدرکیم ،
هک دنتـسه ؛ رتدیق  یب  دندرک -  هراشا  ًالبق  ناشیا  هک  ییاه -  هنیمز  کی  رد  هدرخ  کی  اهیـضعب  دنرتدنباپ ، اهیـضعب  هّتبلا  دننادیم ؛ ار 

دیاب دورو ، لّوا  رد  دنکن ، ادیپ  شرتسگ  ناطرس  هکنیا  يارب  .مینک  جالع  دیاب  ار  اهنیا  تسا ، بیع  اهنیا  هّتبلا 
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.تسا بوخ  روشک  ّتینما  عضو  ریخن ، نیاربانب  .دوش  یحارج  ریزگان  ای  دوشب ، ینامرد  یمیش  ای  دوشب ؛ تسرد  يروج  کی 

دینکیم رّوصت  الاح  هک  درادن ، دوجو  ایند  یتّینما  ياهسیورس  رد  اهراک  نیا  زا  دینکیم  لایخ  امـش  .تاعالّطا  ترازو  هرابرد ي  اّما  و 
نیا زا  تسا  ُرپ  اجنآ  دننزیم ، یـسارکومد  يدازآ و  زا  مد  هک  ییاهروشک  .تسه  اج  همه  اهراک  روجنیا  هداتفا ؟ قافّتا  طقف  ناریا  رد 

ار تاعالّطا  ترازو  هاگتسد  ّلک  امش  دیابن  دنداد ، ماجنا  ار  یتکرح  کی  دندش و  ادیپ  یبابان  ياهمدآ  رفن  هس  رفن ، ود  الاح  .لئاسم 
.دیربب لاؤس  ریز 

رت نشور  يدوزب  مراودیما  هللاءاش  نا  دهدیم و  ناشن  ار  نیمه  دراد  ناشتاقیقحت  مه  نالا  متفگ ، مه  لّوا  زور  نم  دـینادب ؛ امـش  هّتبلا 
راکنتـسا اهیـضعب  متفگ ، نم  هک  یلّوا  زور  نآ  .دراد  نوریب  ِرـس  ًامتح  نیا  دـنامیمن ، تاـعالّطا  ترازو  هدودـحم ي  رد  هیـضق  دوش ؛

ام و هاگتـسد  زا  نوریب  ياهاج  هب  دوشیم ؛ تیوقت  رکف  نیا  ریخن ، هک  دـهدیم  ناشن  دـسریم ، اـم  هب  هک  ییاهـشرازگ  نـالا  دـندرکیم ؛
زا یکی  سیلگنا ،  (1) سکیس.يآ.ما رد  .دنکیم  اهراک  نیا  زا  نمـشد  بُخ ، .هتـشاد  طابترا  هدوبن ؛ طابترا  یب  یجراخ  ياهـسیورس 

کی نم  هک  هدـش ، همجرت  مه  یـسراف  هب  هدـش و  پاچ  دنتـشون و  یباتک  هک  دوب ؛ يوروش  سوساـج  ناشاهتیـصخش  نیرت  هیاپدـنلب 
لیبق نیا  زا  .هدوب  هیـسور  سوساج  هک  دـنتفرگ  ار  ناش  هیاپدـنلب  نیلوؤسم  زا  یکی  رخاوا ، نیمه  اکیرمآ ، رد  .مدرک  هراشا  مه  یتقو 

.دیآ یم  شیپ  دتفا و  یم  قافّتا  مه 

يرگید راک  یـسوساج ، زا  ریغ  تاعالّطا  ترازو  دـیئوگن  .دـینک  حالـصا  ًامتح  اه  هدـیدپ  زا  یخرب  هب  تبـسن  ار  ناتنهذ  لاح  ره  هب 
هلگ ارچ  امش  .تسا  نیمه  شراک  بُخ ، دراد ؟ مدرم  لخاد  رد  يرگید  راک  یـسوساج ، زا  ریغ  رگم  تاعالّطا  ترازو  بُخ ، .درادن 

دوجو ینمشد  کی  هچنانچ  رگا  ددرگیم ، دیآ ؛ یمن  هک  تسود  غارس  دیآ ، یمن  هک  امش  غارس  تاعالّطا  ترازو  دینکیم !؟
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ترازو ياـهبیع  وزج  دـیراذگیم ؟ یـسوساج  ار  شمـسا  هک  دـیآ  یم  ناتدـب  نیا  زا  امـش  تسا !؟ دـب  نـیا  دـنکیم ؛ شیادـیپ  دراد ،
ضارتعا وا  هب  دیاب  دوب ، نیا  زا  ریغ  رگا  ًالصا  .دربب  ربخ  دروایب و  ربخ  دیاب  بُخ ، دربیم !؟ ربخ  دروآ و  یم  ربخ  هک  دش  نیا  تاعالّطا 

کی یتسیاب  دـنکیم ؛ لمع  فیعـض  هدرخ  کی  اه  هنیمز  نیا  رد  تاعالّطا  ترازو  هک  تسا  نیا  راک  داریا  اـهتنم  .میدرکیم  داـقتنا  و 
رایسب صاخشا  دنتسه ، یناهنپ  ياهتـسد  دنتـسه ، ییاههورگ  هعماج  رد  .تسا  دراو  فرط  نآ  زا  داریا  نیا  .دنک  لمع  رت  يوق  هدرخ 

.دنسرب تازاجم  هب  ات  دنک  یفرعم  ییاضق  ياههاگتسد  هب  دسانشب ، ار  اهنیا  دیاب  تاعالّطا  ترازو  هک  دنتسه  یکانرطخ 
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نارضاح همه ي  هب  دوخ  لاؤس  باستنا  لیلد  هب  ناگدننک  لاؤس  زا  یکی  هب  ضارتعا  - 11

همه فرط  زا  لاؤس  نیا  هک  دندومرف  ناشیاهتبحـص  لّوا  نامتـسود  .منک  هراشا  مهاوخیم  يا  هتکن  کی  مهاوخیم ؛ ترذعم  اقآ  جاح 
...دنتسه ناتتمدخ  رد  هک  ناتسود  زا  مادکچیه  لاؤس ، تدش  نیا  اب  هک  یتروص  رد  هدش ، هداد  ناشیا  هب 

؟ دوبن اهامش  یعقاو  لاؤس  نیا  دوب ؟ هچ 

.مینک حرطم  ار  نیا  اجنیا  دوبن  رارق  مه  دعب  دش و  هداد  اجنیا  .عمج و  رد  دوب  هدشن  بیوصت  .اهاروش  تاغیلبت  دروم  رد 

، دننکیم هراشا  ناشیا  هک  یلاؤس  نیا  ایآ  مینکیم ؛ لاؤس  امـش  عمج  زا  هرخالاب  الاح  .دـیدرکن  هک  يررـض  دـندرک ، حرطم  الاح  بُخ 
؟ هدوبن اهامش  زا  کی  چیه  لاؤس 

ام هک  هدودحم ي  نیارد  بُخ  هکنیا  مه  .لمع و  نیا  هب  دندادن  ناشن  یشنکاو  اجنیا  هک  یعمج  هب  تبسن  تسه  يداقتنا  منکیم  رکف 
هدامآ لبق  زا  ار  یلاؤس  دشاب  رارق  رگا  هدودحم  نیا  رد  دـشاب ، اجنیا  رد  رتشیب  دـیاب  لوصا  تیاعر  هک  میراد  داقتعا  لاح  ره  هب  بُخ 

دـنا و هدرک  هدامآ  يدارفا  لاح  ره  هب  الاح  هدـش ، هدامآ  هک  ار  لاؤس  نیا  میراد  مک  تقو  هک  يا  هدودـحم  نیا  رد  میئاـیب  اـم  دوشب ،
دوبن مه  سیون  تسد  دوب ، هدش  پیات 
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...اهروحم نآ 

؛ دوشب لمع  رارق  نآ  دـیتشاذگ  مه  اب  يرارق  رگا  هک  تسا  نیا  رتهب  هّتبلا  .تسین  یّمهم  یلیخ  زیچ  درادـن ؛ بیع  بوخ ، یلیخ  بُخ ،
هک صوصخب  مینک  هدافتـسا  تقو  زا  دـیراذگب  هلب ، .درذـگیم  رتـشیب  دراد  تقو  رگید  هک  ـالاح  بُخ ، .تسا  مزـال  یلیخ  ًاـعقاو  نیا 

! دسریم اهامش -  لوق  هب  زمرق -  ياهطخ  نآ  هب  شاوی  شاوی ، دراد  مه  تعاس 
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یفنص ییوجشناد و  ياهاروش  هعماج ، هرادا ي  رد  ییاروش  تّیریدم  هاگیاج  هرابرد ي  يربهر  مّظعم  ماقم  رظن  - 12

زا دعب  اهاروش  ثحب  .منک  حرطم  اهاروش  هرابرد ي  یلاؤس  مهاوخیم  امش  هزاجا ي  اب  نم  .متسه  ناهفصا  یکشزپ  مولع  هاگـشناد  زا 
تایـصوصخ و هب  هّجوت  اب  مسرپب  متـساوخیم  ًـالّوا  .تسارجا  لاـح  رد  هزور  دـنچ  نیمه  شیاـه ، بیـشن  زارف و  نآ  اـب  لاـس ، تسیب 

رگید ثحب  دراد ؟ هعماج  هرادا ي  ّلک  رد  یهاگیاج  هچ  ییاروش  ّتیریدم  دیـسانشیم ، یمالـسا  يروهمج  ماظن  يارب  هک  یتاّصتخم 
هدـننک ي هرادا  ناشدوخ  یعون  هب  دـننک و  لصف  ّلح و  ناشدوخ  ار  ناشلئاسم  تالکـشم و  دـنهاوخیم  ناـشدوخ  اهوجـشناد  هکنیا :

ثحب .دـننک  يریگیپ  ار  راک  نیا  دراد ، همادا  اهثحب  روجنیا  زا  تکراشم و  عوضوم  هک  طیارـش  نیا  رد  صوصخب  دنـشاب و  هاگـشناد 
حطـس رد  يریگ  میمـصت  ياهاروش  رد  هک  دـنهاوخیم  تسا و  حرطم  هاگـشناد  رد  اهوجـشناد  تالکـشم  ّلـح  يارب  یفنـص  ياروش 
حرطم یعناوم  يرـس  کی  هدشن و  ارجا  يّدج  تروص  هب  زونه  ثحب  نیا  اهتنم  دـشاب ؛ هتـشاد  لاّعف  يا  هدـنیامن  هاگـشناد ، نالوؤسم 

يا هّدع  .دنسانشیمن  ّتیمسر  هب  هاگشناد  لئاسم  ّلح  رد  ار  وجشناد  تلاخد  ّقح  اههاگشناد  ناریدم  زا  یـضعب  هکنیا  هلمج  زا  تسا ؛
یعقاو ریغ  یـشیامن و  زیچ  کی  دـننکیم ، حرطم  یفنـص  ياروش  مسا  هب  هک  يزیچ  اـهتنم  دـنرادن ، یتفلاـخم  رهاـظ  تروص  هب  رگید 

یّلک رظن  متـساوخیم  اهتنم  تسا ، ییارجا  ثحب  دوشیمن و  یلاعبانج  ّتیلوؤسم  لماش  میقتـسم  روط  هب  ثحب  نیا  دنچره  .دوب  دهاوخ 
.منادب یفنص  ياهاروش  ییوجشناد و  ياهاروش  دروم  رد  ار  امش 
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رد هک  تسه  يا  هژیو  ياهراک  يرـس  کی  .تسا  هلوقم  ود  ییاروش  ّتیریدم  اب  ًالـصا  تسه ، یـساسا  نوناق  رد  هک  ییاهاروش  نیا 
ياهراک دـنکیم ؛ نّیعم  ار  رادرهـش  رهـش ، ياروش  ًالثم  .دوشیم  بیوصت  اهاروش  هلیـسو ي  هب  دریگیم و  ماـجنا  اتـسور  رهـش و  حـطس 

.تسا رادرهـش ] ، ] نآ هدـننکارجا ي  نکیل  دـنراد ، هبّوصم  اـهنآ  هّتبلا  رهـش ؛ ياروـش  هن  دـهدیم ، ماـجنا  رادرهـش  دوـخ  ار  يرادرهش 
فرط میتفریم  هدـش -  سکعنم  ییاهاج  کی  مه  یـساسا  نوناق  رد  یّتح  بالقنا -  لـیاوا  زا  اـم  .تسا  ییارجا  رما  کـی  ّتیریدـم ،
همطل همه  اهام  دوب و  هدروخ  همطل  ًاتقیقح  يدرف  ياهتّیریدم  زا  روشک  هتـشذگ ، میژر  رد  هک  دوب  نیا  مه  شتّلع  ییاروش ؛ ّتیریدم 

؛ دنک ّتیریدم  دناوتیمن  هعومجم  .تسین  یفاک  دهدیمن و  باوج  ًالصا  ییاروش  ّتیریدم  هک  دش  مولعم  مه  لمع  رد  .میدوب  هدروخ 
ّتلع .دنک  ارجا  دناوتیمن  اّما  دنک ؛ مازلا  ار  يرجم  کی  ای  دـنکب ، هیـصوت  دراذـگب ، هبّوصم  دراذـگب ، نوناق  دـنک ، يرکفمه  دـناوتیم 
کی .دوشیمن  میدـید  هبرجت  رد  ام  هک  دوب  نیمه  دـش ، فذـح  تُسپ  کی  يریزو ، تسخن  يروهمج و  تساـیر  هیـضق ي  رد  هکنیا 
سیئر هک  میراد  مه  ریزو  تسخن  کـی  يا ؛ هدـش  فیرعت  فیاـظو  کـی  اـب  تسا ، هّیرجم  هّوـق ي  سیئر  هک  میراد  روـهمج  سیئر 
روهمج سیئر  مدوخ  نم  نوچ  .تسا  لخادتم  مه  رد  ًاعقاو  ناشاهراک  اهنیا  و  يا ؛ هدش  فیرعت  فیاظو  کی  اب  تسا ، تلود  تئیه 

، دش ثحب  دش ، راک  دـش ، یـسررب  اهتّدـم  .درک  يرکف  کی  دـیاب  میتفگ  هک  دوب  اذـل  درادـن ؛ ناکما  دوشیمن ، مدـیدیم  ًالـصا  مدوب ،
ًاـساسا هک  ییارجا -  ّتیریدـم  ندوب  ییاروش  هب  يداقتعا  چـیه  هدـنب  نیاربانب  .تسا  رتهب  ًاـنیقی  هک  دـمآ ؛ رد  لکـش  نیا  هب  هرخـالاب 

یکّتم دناوتیم  ییارجا  ّتیریدم  .دنکیم  در  ار  نیا  یّلکب  ام  ياه  هبرجت  مرادن ؛ تسا -  ییارجا  ّتیریدـم  هب  رظان  رتشیب  مه  ّتیریدـم 
لیبق نیا  زا  ام  رظن  دروم  ياهاروش  .درادن  یلاکـشا  نیا  راذگ ؛ تارّرقم  راذـگنوناق ، شیدـنا ، تحلـصم  ياروش  کی  هب  ًالثم  دـشاب 

.تسین ییارجا  ّتیریدم  ًالصا  اهنیا  تساهاروش ؛

؛ دوش زاربا  دوش ، حرطم  اهنآ  هلیسو ي  هب  یتسیاب  اه  هتساوخ  نیا  دنراد و  ییاه  هتساوخ  ًانیقی  اهوجـشناد  هّتبلا  .هاگـشناد  دروم  رد  اّما 
شندرک لقتنم  يارب 
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نم مه  نالا  ات  .مرادن  نیا  هب  يداقتعا  چیه  نم  هن ، دوش ، هرادا  وجـشناد  هلیـسو ي  هب  هاگـشناد  هکنیا  اّما  دننک ؛ تروشم  ناریدـم ، هب 
نامهم وجـشناد  هن ، دنک ؛ هرادا  ار  هاگـشناد  دیایب  وجـشناد  هک  دنک  حرطم  یـسک  هک  ما  هتفنـشن  یقطنم  تروص  هب  ار  يا  هدیا  نینچ 

، دراد مزال  »ي  زیر هماـنرب  ، » دراد مزـال  یتالیکـشت  دراد ، مزـال  ریدـم  کـی  هاگـشناد  .تسین  هاگـشناد  ریدـم  ًالـصا  تسا ؛ هاگـشناد 
؛ تسا وجـشناد  هاگـشناد ، دوجو  هفـسلف ي  ًاساسا  نوچ  دنریگب ؛ رظن  رد  ار  وجـشناد  حلاصم  دـیاب  کشالب  هک  دراد ، مزال  یناحاّرط 
هب روشکزاین  وا ، زاین  وا ، تشونرس  وا ، حلاصم  سپ  .میدرکیم  تسرد  رگید  زیچ  میتساوخیمن ؛ یهاگشناد  میتشادن ، ییوجـشناد  رگا 

هدیا ي کی  ناونع  هب  ار  يزیچ  نینچ  ما  هدینش  هن  نم  هن ؛ دنک ، هرادا  ار  هاگشناد  دیایب  وجشناد  هکنیا  اّما  .دوش  تیاعر  دیاب  همه  وا ،
.تسا یقطنم  راک  نیا  ًالصا  مه  هن  و  حرطم ، یملع و  یقطنم و 

رت یقطنم  هدرخ  کی  زاب  نیا  دنـشاب ؛ هتـشاد  شقن  هاگـشناد  هرادا ي  رد  دیتاسا  هک  تسا  نیا  نآ  دراد و  دوجو  يرگید  فرح  کی 
نآ دوش و  هرادا  شدوخ  ِناریدم  هلیـسو ي  هب  دـیاب  هاگـشناد  .تسین  تسرد  یّلک  قلطم و  لکـش  هب  نم  رظن  هب  مه  نآ  نکیل  تسا ؛

ثول اهتّیلوؤسم  دوش ؛ صّخشم  ّتیلوؤسم  ات  دننک  ارجا  دنتسه ، نآ  هب  هتسباو ي  هک  ار  یهاگتسد  نآ  ياهتـسایس  ًامتح  دیاب  ناریدم 
شدب ِراک  نیا  هچنانچ  رگا  هاگـشناد  سیئر  .تسا  هاگـشناد  سیئر  شلوؤسم  دشاب ، هتـشاد  يدـب  عضو  ام  هاگـشناد  رگا  نالا  .دوشن 

ریزو یتـقو  .تسا  لوؤسم  ریزو  هداد ، وا  هب  ترازو  هک  دـشاب  يا  هماـنرب  لولعم  هکلب  دـشابن ، وا  دوخ  فعـض  اـی  يراتفردـب  لوـلعم 
زا ًالـصا  دنتـسین ، ریزو  نامرف  تحت  اهنیا  هک  دنـشاب  اجنآ  یهورگ  کی  هن ، هچنانچ  رگا  اّما  .درک  لاؤس  ریزو  زا  دوشیم  دش ، لوؤسم 
زا دوشیمن  ًاعبط  اجنیا  رد  دـنرادن ، وا  لـباقم  رد  يدّـهعت  چـیه  دـنریگیمن ، يروتـسد  چـیه  تلود  هطوبرم و  ترازو  ریزو ، هماـنرب ي 

.مرادن هلئسم  نیا  هب  داقتعا  نم  هک  تساذل  .تشاد  دهاوخن  دوجو  ینسحم  ، (1) یئیسم یمرجم ، درک ؛ لاؤس  یسک 

سرد زا  دعب  دننکب ؛ اههاگشناد  رد  دنناوتیم  اهتیلاّعف  یلیخ  اهوجشناد  هّتبلا 

ص:244

.راکهانگ - . 1

نایوجشناد ياهشسرپ  هب  خساپ  خساپ :  www.Ghaemiyeh.comشسرپ و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 550زکرم  هحفص 291 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15044/AKS BARNAMEH/#content_note_244_1
http://www.ghaemiyeh.com


بوخ ای  الاح  تسا -  بوخ  دینکیم  لایخ  هک  ییاهراک  نیا  يادف  ار  ناتندناوخ  سرد  میوگب ؛ اهامـش  هب  یتسیابردور  یب  .ندناوخ 
سرد اجنآ ، رد  امـش  روضح  هفـسلف ي  .تسا  لّوا  سرد ، .مرادن  راک  نیا  هب  يداقتعا  چیه  هدنب  دینکن ؛ تسین -  مه  بوخ  ای  تسا ،

مدرم و ّتلم و  لوغشم  شا  هّمذ  ینعی  تسا ؛ هّمذلا  لوغشم  دینادب  کشالب  دناوخن ، سرد  ییوجشناد  کی  ًاعقاو  رگا  .تسا  ندناوخ 
باوج لاعتم  يادخ  شیپ  دیاب  اذل  دراد ؛ هاگشناد  نیا  داجیا  رد  یمهـس  هک  تسا  یـسک  ره  هب  لوغـشم  شا  هّمذ  تسا ؛ همه  ادخ و 

ارچ اقآ ، درک : دنهاوخ  لاؤس  ًانیقی  تمایق  زور  رد  اّما  دریگن ، اهزیچ  نیا  رد  ار  یسک  هقی ي  یـسک  تسا  نکمم  ایند  رد  الاح  .دهدب 
وا يارب  ینعی  دریگیمن ؛ ار  وجـشناد  تقو  همه ي  کشالب  ندـناوخ ، سرد  اهتنم  .تسا  ندـناوخ  سرد  لّوا ، سپ  يدـناوخن ؟ سرد 
راک .میوگیمن  ار  يزاب  تسایـس  هّتبلا  یـسایس ؛ لئاسم  يارب  يرکف ، لئاسم  يارب  دنک  هدافتـسا  دیاب  ار  تقو  نیا  دـنامیم ؛ یقاب  یتقو 
لثم روط  نیمه  هاگشناد  ًالصا  دراد ؛ دوجو  یطیرفت  کی  هک  تسا  تقو  کی  .دشاب  طیرفت  طارفا و  نیب  دیابن  هاگـشناد  رد  یـسایس 

ادخ  (1) متفگ تقو  نآ  هدنب  هک  دننزیم ؛ یفرح  هن  دنریگیم ، یعضوم  هن  یسایس  لئاسم  رد  ناوج ، همه  نیا  تسا ! يا  هدرم  کی 
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ناناوج نیا  دهاوخیم  ملد  هدنب  : » رد 12/8/1372 نایوجـشناد  نازومآ و  شناد  زا  یعمج  اب  رادید  رد  هل  ٌمّظعم  تانایب  هب  هراشا  - . 1
دینک و رکف  ایند  یسایس  ياه  هدیدپ  نیرتزیر  نیا  يور   - سرادم نازومآ  شناد  یّتح  رـسپ و  هچ  رتخد ، هچ  نایوجـشناد ؛ امـش  ام 
دنا و هدرک  شالت  هک  ار  ییاهتـسد  نآ  دنک  تنعل  ادـخ  دـشاب ! دـشاب ؛ عقاو  فالخ  هک  دـیهدب  مه  یلیلحت  هک  مریگ  .دـیهدب  لیلحت 

یـسایس لئاسم  غاب  يوت  ًالـصا  دنـشابن ، یـسایس  شناناوج  هک  يروشک  .دننک  یـسایسریغ  ار  ام  هاگـشناد  ناوج و  رـشق  هک  دـننکیم 
دناوتیم يروشک  نینچ  رگم  .دنرادن  تسرد  لیلحت  دنمهفیمن و  ار  ایند  یسایس  ياهنایرج  دنمهف ، یمن  ار  ایند  یسایس  لئاسم  دنتسین ،

، ایند دبتـسم  ياهتموکح  .دوش  یم  دشاب ، يدادبتـسا  تموکح  رگا  هلب ؛ دنک !؟ داهج  هزرابم و  تکرح و  تموکح و  مدرم ، شود  رب 
هب دهاوخیم  هک  یتموکح  اما  .دنشاب  هتشادن  یسایس  روعش  لیلحت و  كرد و  مدرم  دنشابن ؛ یسایس  مدرم  هک  تسا  نیا  هب  ناش  هفرص 

همه ار  مدرم  دناسرب و  دوصقم  لزنم  رـس  هب  مدرم  نایاپ  یب  تردق  اب  دـهاوخیم  ار  ماظن  دـهد ؛ ماجنا  ار  گرزب  ياهراک  مدرم  تسد 
!؟ دوشیم رگم  دنشاب !؟ یسایسریغ  دنناوتیم  شیوجـشناد -  ِناناوج  صخالاب  و  ناناوج ، صوصخب  شمدرم -  رگم  دنادیم ، ماظن  زیچ 
هب دناوتیم  شُرت  تابنبآ  کی  اب  نمشد  دنشاب ، هتشادن  یـسایس  مهف  زغم و  رگا  مه ، ار  اهدنمـشناد  نیرتدنمـشناد  اهِملاع و  نیرتِملاع 

« .دننک كرد  ام  ناناوج  دیاب  ار ، زیر  تاکن  نیا  دهد ! رارق  شدوخ  فادها  تهج  رد  و  دنک ، شدوخ  بوذجم  دربب ؛ فرط  نآ 
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ار وا  دـننک ، هدافتـسا  ناوج  يورین  زا  هک  تسا  روطنیا  مه  تقو  کی  .نالف  هب  دـنهدیم  قوس  ار  هاگـشناد  هک  ار  یناسک  دـنک  تنعل 
یتالکـشم نوگانوگ و  لئاسم  درادن -  وا  اب  مه  یطابترا  چیه  هک  یلئاسم  همه ي  رد  ار  وجـشناد  و  فرط ؛ نآ  فرط ، نیا  دنناشکب 

.تسا طارفا  مه  نیا  نم  رظن  هب  دننک ؛ دراو  دنیایب  تسا -  نالف  اهحانج و  اههورگ و  هب  طوبرم  هک  تسا 

هک تسا  بوخ  یلیخ  دشاب ؛ هک  مریگ  الاح  .تسا  نینچ  روشک  نالف  رد  تسا ، نینچ  وجشناد  ایند  رد  دنیوگیم  يدارفا  اهتقو  یضعب 
کی حانج  نالف  بزح و  نـالف  دوس  هب  دـنیایب  دـنناوخن ، ار  ناشـسرد  دـننک ، لـیطعت  ار  دوخ  ياههاگـشناد  اهوجـشناد  دـینک  ضرف 

هک تسا  یبوخ  زیچ  نیا  رگم  تسین ؟ تسرد  ای  تسا  تسرد  تکرح  نیا  دنا  هدرکن  مه  یـسررب  چـیه  هک  دـنهد  ماجنا  ار  یتکرح 
مهف تردـق  اهوجـشناد  کیاکی  رد  دـیاب  ًاعقاو  ینعی  میئوگیم ، هک  مه  یـسایس  راک  نیارباـنب  مینک ؟ دـیلقت  نآ  زا  میهاوخب  ـالاح  اـم 
هدهع هب  روشک  رد  ار  ییاهتّیلوؤسم  یناسک  هک  يزور  نآ  زا  ادـخ  رب  هانپ  .دـیایب  دوجو  هب  یـسایس  لیلحت  یـسایس ، كرد  یـسایس ،

.دنتسین ایند  یسایس  جاوما  صیخشت  رب  رداق  دنرادن و  یسایس  مهف  هک  یلاح  رد  دنریگب ،

یلیخ طیحم  هک  مه  ییوجـشناد  طـیحم  .یناوج  هرود ي  رد  صوصخب  یگدـنز ؛ لوط  رد  دریگب ؟ ماـجنا  دـیاب  یِک  راـک  نیا  بُخ ،
مه راب  نآ  دیراد -  اهامـش  هک  مه  یتایرـشن  نیمه  نم  رظن  هب  .دوش  هدافتـسا  دـیاب  نیا  زا  روشرپ ؛ طیحم  مرگ ، طیحم  تسا ؛ یبوخ 
ادیپ لیلحت  تردق  دنناوتب  اه  هچب  هک  دنک  کمک  دـیاب  منکیم -  ضرع  ما ، هتفگن  مه  رگا  الاح  متفگ ؛ امـش  هب  ار  نیا  منکیم  نامگ 
نیا دنکیم ، ار  مادقا  نیا  دراد  نالا  هک  یـسک  نیا  تسیچ ؛ یـسایس  جوم  نیا  دنوشب  هّجوتم  دنمهفب ؛ ار  یـسایس  لئاسم  ینعی  دـننک ؛

رد ًالثم  ای  .دـننک  هدـهاشم  ار  رهاظ  هدرپ ي  نیا  تشپ  دـشاب ؛ هتـشاد  دـناوتیم  يروظنم  هچ  دـنکیم ، ار  تکرح  نیا  دـنزیم ، ار  فرح 
هک اهامـش  صوصخب  .تسا  بوخ  یلیخ  شا  یـضعب  تسه ، هک  ییاهودرا  نیا  .دـننک  لابند  ار  یگنهرف  لـئاسم  ناـشتغارف  تاـقوا 

رتشیب اههاگـشناد  رد  ییاسراپ  اوقت و  يرادنید ، شرتسگ  یمالـسا ، لئاسم  هب  يرادـقم  کی  دـیتسه ، یناملـسم  ياه  هچب  هللادـمحلا 
مهم یلیخ  نیا  دینک ؛ هّجوت 
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یب ییاسراپ  اوقت و  زا  دیشاب ، هتسباو  هک  يرکف  یسایس و  حانج  ره  هب  دیشاب ، هک  یهاگشناد  ره  لام  دیشاب ، هک  سک  ره  امش  .تسا 
لامعا بقارم  ناسنا  ینعی  تسا ؛ نیا  شیانعم  اوقت  دوب ؛ دوخ  بقارم  ینعی  دش -  اوقتاب  یتقو  مدآ  .تسا  راک  ساسا  نیا  دیتسین ؛ زاین 

قاذم روج  ره  دشاب ، هتـشاد  يرکف  روج  ره  دشاب ، هک  سک  ره  دنزن -  رـس  وا  زا  هدعاق  یب  تسردان و  راک  ات  دشاب  شدوخ  راتفر  و 
.دوارتیم حالـص  وا  زا  دروآ ؛ یمن  دوجو  هب  يا  یناریو  دنزیمن ؛ ییاج  هب  يا  هبرـض  دنکیمن ؛ داجیا  يرطخ  دشاب ، هتـشاد  يا  یـسایس 

هچره دـنناوخیم -  ار  امـش  هیرـشن ي  هک  ییاهنآ  ار ؛ نارگید  ار ، ناتـسود  ار ، اقفر  ار -  اـه  هچب  هک  تسا  نیا  لـصا  نم  رظن  هب  اذـل 
.دیشاب روط  نیمه  مه  ناتدوخ  دیروایب ؛ راب  داهن  كاپ  نّیدتم و  اوقتاب ، دیناوتیم ،
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دجاسم هعمج و  ياهزامن  رد  یکیزیف  ياهدروخرب  هرابرد ي  يربهر  مّظعم  ماقم  رظن  - 13

.دندوب زیمآ  نیهوت  ًاضعب  هک  میدوب ، یکیزیف  ياهدروخرب  يرـس  کی  دـهاش  دـجاسم ، هعمج و  زامن  رد  هتـشذگ ، ياههام  لوط  رد 
ار اههورگ  نایرج و  نیا  اب  دروخرب  هوحن ي  دینکیم و  لیلحت  هنوگچ  ار  ایاضق  نیا  نداد  يور  للع  یلاعترضح  هک  منادب  متساوخیم 

؟ دیئامرفیم نییبت  هنوگچ  روشک  یمسر  ياهناگرا  فلتخم و  راشقا  يارب 

، هن دننکیم ، در  ار  تنوشخ  لصا  هک  هدش  باب  الاح  هکنیا  هّتبلا  .مفلاخم  نشخ  ياهدروخرب  نیا  اب  هدنب  .تسا  دـب  یلیخ  اهراتفر  نیا 
نیا هچنانچ  رگا  صوصخب  تسا ؛ دب  یلیخ  نشخ ، دروخرب  مدرم ، یعمج  یگدـنز  طیحم  رد  اّما  تسا ؛ مزال  ییاهاج  کی  تنوشخ 
یب یعون  زا  یـشان  ار  نیا  نم  .دش  دهاوخ  رتدب  بتارمب  هک  دماجنیب ؛ مه  یکیزیف -  امـش  لوق  هب  يدی -  ياهراک  هب  نشخ  دروخرب 

يدـب راک  دـننکیم ، هک  ییاهراک  نیا  متفگ  مدرک و  يا  هراشا  کی  نم  مه  رطف  دـیع  زاـمن  رد  .منادـیم  یفاـک  دـشر  مدـع  یتیبرت و 
دنک ضارتعا  ًالثم  دوش  دنلب  مدآ  ینعی  تسا ؛ دب  مه  شنـشخ  ریغ  راتفر  یّتح  هک  مدقتعم  هعمج  زامن  دروم  رد  صوصخب  نم  .تسا 
راک مدآ  هک  نیا  ياج  هب  .نوریب  ورب  وشاپ  زامن ؛ ییایب  هدرکن  روبجم  هک  یسک  يراد ، ضارتعا  اقآ  هب  رگا  امش  بُخ ، هعمج ! ماما  هب 

هبطخ عامتـسا  بُخ ، تسا ! مارح  هک  یلاح  رد  ندرک ؛ هچ  دـنک  انب  دوش  دـنلب  دـهد ، ماجنا  ادصورـس  یب  ار  یناـسآ  یبوخ و  نیا  هب 
.تسین بوخ  متسین و  قفاوم  ًالصا  اهراک  نیا  اب  نم  نیاربانب  اجنیا !؟ يدمآ  ارچ  ینادیمن ، لداع  ار  اقآ  رگا  امش  .تسا  بجاو 

زامن رد  نم  اذل  .دـندوب  رّـصقم  ًاعطق  داتفا -  قافّتا  هیـضق  نیا  هک  اهرهـش  زا  یکی  رد  صوصخب  مه -  هعمج  هّمئا ي  زا  یـضعب  هّتبلا 
ییاـهراک دنرّـصقم ؛ مه  هعمج  هّمئا ي  زا  یـضعب  .دـننک  تبقارم  مه  هعمج  هّمئا ي  ناـیاقآ  هک  متفگ  مدرک و  هراـشا  مـه  رطف  دـیع 

هّدع کی  تسد  دننکیم ؛ کیرحت  يدوخیب  ار  مدرم  دننکیم ،
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، هعمج ماما  راک  نآ  اّما  .دننکب  ار  اهراک  نیا  دیابن  دـنهدیم ؛ هناهب  دـنرادن ، ّطلـست  ناشدوخ  رب  دـنرادن ، یتسرد  طبـض  هک  ییاهمدآ 
زّوجم نیا  هدرک ، ینابصع  ار  اقآ  نیا  هک  هدرک  يراک  هدرک ، یتکرح  کی  هچنانچ  رگا  وا  ینعی  .دوشیمن  اهنیا  راک  حّحـصم  زّوجم و 

نم هن ، .دشاب  تشز  هک  مهدب  ماجنا  یتکرح  کی  ًاضرف  میایب و  هعمج  زامن  هب  مهاوخیم  مدـش ، ینابـصع  نوچ  نم  الاح  هک  دوشیمن 
.منکیم موکحم  ار  اهراک  نیا 

هتفگ اهنآ  هب  دنوش ، رایشوه  دنوش ، هاگآ  ًاعقاو  مدرم  هک  تسا  نیمه  شا  هلباقم  هار  بُخ ، تسیچ ؟ شا  هلباقم  هار  هک  دینکیم  لاؤس 
نیا دـنوشیم -  شزغل  راچد  اه  هنیمز  نیا  رد  اهناوج  ًابلاغ  هک  دـیآ -  یم  شیپ  رتشیب  ناـشیارب  اـهزیچ  نیا  هک  یناـسک  نیب  رد  دوش ؛

.تسا رکنم  نتخاـس  رکنم  و  رکنم ، زا  یهن  دـنکیم ، يریگولج  اهیدـب  زا  هعماـج  رد  هک  ییاـهزیچ  زا  یکی  .دوـش  هدرمـش  دـب  راـک ،
تـسا يدـب  تکرح  هچ  نیا  ینکیم ؟ ار  راک  نیا  ارچ  اـقآ  ندرک : رکنم  زا  یهن  .دوش  رکنم  فورعم  دوش و  فورعم  رکنم  میراذـگن 

یسک نآ  ینعی  .دنکن  ار  راک  نآ  دوشیم  روبجم  فرط  هرخالاب  دنیوگب ؛ رفن  هد  دنیوگب ، رفن  ود  دیوگب ، رفن  کی  یهدیم ؟ ماجنا  هک 
ار ینابز  فورعم  هب  رما  رکنم و  زا  یهن  نم  .دوشیم  بولغم  ًاـحور  دـش ، هتفگ  اـهراب  یتقو  دـهدیم ، ماـجنا  ار  يرکنم  راـک  کـی  هک 

دراد رفن  کی  .اهزیچ  نیا  اوعد و  تنوشخ و  چیه  نودب  مارآ ، تحار و  یلیخ  لکـش  هب  ولو  منادیم ؛ مالـسا  تازجعم  زا  یکی  ًاعقاو 
.دهدیم شحف  ات  ود  ددرگیمرب ، وا  دنیوگیم : .دنورب  دنیوگب و  .يدرکیم  دیابن  ار  راک  نیا  امش  اقآ  دنیوگب  وا  هب  دنکیم ؛ یفالخ  راک 

رگا .يدرکیمن  ار  راک  نیا  دیاب  امـش  اقآ  مّود : رفن  .درک  لّمحت  دیاب  ادـخ  رما  رطاخ  يارب  دـهدب ؛ مه  شحف  ات  ود  الاح  بخ ، یلیخ 
رکنم زا  یهن  رگا  بُخ ، .دـنیوگب  مه  متـسیب  رفن  مهد ، رفن  مّوس ، رفن  .هدرک  لّوا  رفن  اـب  هک  تسا  نآ  زا  رتمک  شیاوعد  دـنکب ، اوعد 

هزجعم ًاعقاو  ینابز  رکنم  زا  یهن  درک ؟ دهاوخ  رارکت  رگید  ار  راک  نآ  مدآ  نآ  دینکیم  لایخ  امـش  دـسریم ؛ متـسیب  رفن  ات  دـش ، باب 
دروخرب یتازاجم  يدـی و  تروص  هب  راکهانگ  اب  دـهاوخب  ییاج  رگا  .تسا  تموکح  رایتخا  رد  شا  يدـی  ینابز ؛ مه  طقف  .دـنکیم 

یلیخ ارچ ؛ ینابز  اّما  .دننکب  دیابن  مدرم  دنتـسه -  راک  نیا  لوؤسم  هک  تموکح  زا  ییاههاگتـسد  دنکب -  تموکح  دیاب  طقف  دنک ،
.دیشاب ّقفوم  هللاءاش  نا  .دراد  رثا  مه 
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يدازآ هرابرد ي  روهمج  سیئر  رظن  يربهر و  مّظعم  ماقم  هاگدید  نایم  تریاغم  ساسحا  - 14

دروم ار  مدرم  نامیا  هک  یتاعوبطم  يدازآ  ّتیدودحم  دروم  رد  دوخ  هام  رویرهش  ینارنخس 24  رد  یلاعترضح  .مالس  ضرع  نمض 
نیا اب  دـنتفگ  يا  هلمج  للم  نامزاس  رد  يروهمج  مرتحم  تساـیر  زور ، دـنچ  هلـصاف ي  هب  .دـیدومرف  یبلاـطم  دـنهدیم ، رارق  هلمح 

نامیا تداعـس ، زا  ام  فیرعت  رد  هکنیا  هب  هّجوت  اب  مینک .» بلـس  وا  زا  ار  يدازآ  ناسنا ، تداعـس  هناـهب ي  هب  دـیابن  اـم   » هک تراـبع 
، دربن شیپ  دنکن و  ادیپ  ار  شدوخ  هار  اه  ههبش  تاماهبا و  تالاؤس و  يداو  رد  هنادازآ  هک  ینامیا  یفرط  زا  دراد و  یّـصاخ  هاگیاج 

رظن متـساوخیم  هدرک ، ساسحا  شدوخ  دـیتاسا  راتفگ  رد  یناوخمهان  یعون  هک  يدرگاـش  ناونع  هب  درادـن ، ار  یعقاو  ناـمیا  شزرا 
.موش ایوج  ار  یلاعبانج 

نیمه اب  يا -  هدش  فیرعت  تداعس  ظفح  يارب  ام  هک  تسا  تقو  کی  دینیبب ، .تسا  عمج  لباق  رگیدمه  اب  ًالماک  فرح  ود  نیا  هن ،
؛ تسیچ هک  تسا  صّخشم  مه  نآ  اب  هلباقم ي  هدش و  فیرعت  تداعس ، .میهدیم  ماجنا  ار  یتکرح  کی  دیتفگ -  یلاعبانج  هک  ینایب 

ضارتعا ایند  رد  مه  سک  چـیه  دـنکیم ؛ نادـنز  ار  يدارفا  نوناق ، .دـشاب  يدازآ  ّتیدودـحم  ولو  تسین ؛ فلاخم  نیا  اب  سک  چـیه 
کی نوچ  ارچ ؟ تسا -  يدازآ  ندرک  دودـحم  حـضاو  رهظم  ندرک ، نادـنز  هک  یلاـح  رد  دـیراد -  نادـنز  امـش  ارچ  هک  دـنکیمن 

فیرعت تکرح 
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سک چیه  تسا ؛ صّخشم  زیچ  همه  هک  تسا ، نیا  تقو  کی  .نوناق  رد  يا  هدش  فیرعت  فده  کی  يارب  تسا ، نوناق  رد  يا  هدش 
.دنکیمن عنم  ار  يدازآ  دیدحت  نیا ، .درادن  نیا  اب  یتافانم  چیه  دینکیم ، لقن  ناشیا  زا  امش  هک  مه  یفرح  نآ  .درادن  تفلاخم  نیا  اب 

نامیا ای  درادـن ، لوبق  ار  نآ  نوناق  هک  لوبق -  دروم  ریغ  يرادـنپ و  تحلـصم  کـی  يارب  میئآ  یم  اـم  هن ، هک  تسه  مه  تقو  کـی 
یفن ار  اهنیا  ناشیا  ًاتدعاق  .مینک  داجیا  یتیدودحم  هکنیا  يارب  میهدیم  رارق  يا  هناهب  کی  درادن -  لوبق  ار  نآ  مدرم  روشک و  جـیار 

.میراد لوبق  مه  ام  تسه ، مه  تسرد  بُخ ، هک  دنا ؛ هدرک 

یناسک هچنانچ  رگا  ًاـعقاو  .تساـم  جـیار  نیناوق  یـساسا و  نوناـق  قیدـصت  دروم  فرح  نیا  متفگ ، نم  هک  تاـعوبطم  دروم  رد  اـّما 
.دنکیمن یقرف  دشاب ؛ همانزور  ریغ  دشاب ، همانزور  دـهاوخیم  الاح  دوش ؛ ینوناق  دروخرب  اهنآ  اب  دـیاب  دـننک ، فیعـضت  ار  مدرم  نامیا 

ًاعقاو رگا  دـنکیم ؟ یقرف  هچ  هن ، دوـشن ؟ شکیدزن  ناـسنا  دـیاب  سپ  تسا ، هماـنزور  نوـچ  .تـسین  يزمرق  طـخ  کـی  هـک  هماـنزور 
تسس ار  مدرم  نامیا  ای  دنکیم ، بیذاکا  هعاشا ي  دیئامرفب  ضرف  دنکیم -  مهارف  ار  مدرم  یهارمگ  هلیـسو ي  هک  تسا  يا  همانزور 

یفاک یفاو و  هنیمز ، نیا  رد  ام  نیناوق  نم ، رظن  هب  .دنک  دروخرب  دـناوتیم  و  دـنک ؛ دروخرب  هلئـسم  نیا  اب  دـیاب  نوناق  بُخ ، دـنکیم - 
؛ دنکیم فیعـضت  ار  نامیا  نیا ، دیوگب  رفن  کی  ینعی  دشاب ؛ دـیدرت  دروم  یقادـصم  کی  يدروم ، کی  رد  تسا  نکمم  هّتبلا  .تسا 

اهیـضعب ینعی  تسا ؛ لـیبق  نیا  زا  دوـجوم ، دراوـم  زا  یلیخ  نـالا  هکنیااـمک  تسا ؛ ناـمیا  تیوـقت  بجوـم  نیا  هـن ، دـیوگب  يرگید 
رد رگا  اّما  .تسا  عفن  هب  عومجم  رد  دنراد ، یـشزرا  لئاسم  اهـشزرا و  اب  دروخرب  رد  تاعوبطم  زا  یـضعب  هک  یـشور  نیا  دـندقتعم 
رد .دنریگب  ار  شیولج  دیاب  یـساسا  نوناق  قبط  تسا ، مدرم  نامیا  نایرج  فالخرب  تاعوبطم  یخرب  شور  هک  دـننک  لوبق  عومجم 

ًالـصا دـشاب ، هتـشاد  هلباقم  مدرم  ینید  ناـمیا  اـب  هک  يزیچ  نآ  ره  رت ، یّلک  لوصا  رد  مه  تاـعوبطم ، باـب  رد  مه  یـساسا ، نوناـق 
، تشادن ّتیعورشم  یتقو  .درادن  ّتیعورشم 
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رظن فالتخا  هیام ي  ًـالثم  تسا  نکمم  هک  دراد ، دوجو  هک  ینآ  .تسین  یّکـش  چـیه  نیا  رد  دـننک ؛ هلباـقم  نآ  اـب  دـیاب  اههاگتـسد 
نیا رد  نوناق  دـیاب  تسا ؛ نوناق  نیا ، عجرم  هّتبلا  هک  تسین ؟ ای  تسا  نآ  قادـصم  نیا ، اـیآ  هک  تسا  نیا  دوشب ، ییورمع  اـب  يدـیز 

.دنک یسررب  هنیمز 

اهنیا نتـسب  هب  اّما  تسا -  نیا  مدوخ  داقتعا  منادیم -  رـضم  دـصرددص  ار  ناش  یـضعب  دـنراد ، دوجو  هک  ییاه  همانزور  نیمه  نالا 
نم .منکب  مهاوـخیمن  اـهتنم  دوـشیم ؛ ًـالماک  مراذـگب ، اـنب  رگا  هک  تسا  يراـک  ینعی  منکب ؛ ار  راـک  نیا  مناوـتیم  نم  .منکیمن  مادـقا 

هچ دراد  همانزور  نیا  دـیراد  ربخ  اقآ  هک  میهدـیم  رّکذـت  ینوناق  عجارم  هب  یهاگ  هّتبلا  .دـنکب  دیـسر ، رگا  ینوناـق  هاگتـسد  میوگیم 
مه یهاگ  .دننکیم  مادقا  و  میدرک ؛ ادیپ  ربخ  ام  هلب ، دنیوگیم  دـنرادن ؛ ربخ  یهاگ  مه  اهنآ  دـنکیم ؟ دراد  راک  هچ  اقآ  نآ  دـیوگیم ،
 - تاعوبطم اب  دروخرب  راک -  نیا  عجرم  لاـح ، ّيا  َْیلع  .تسا  يرگید  زیچ  ناـش  هدـیقع  اـی  تسا ، یهاـتوک  اـی  بخ ، دـنراد ؛ ربخ 
هک جیار  الاح  دنجیار -  نالا  هک  یتاعوبطم  زا  یضعب  .تسا  هدش  يراگنا  لهـس  هدرخ  کی  هنیمز ، نیا  رد  نم ، رظن  هب  .تسا  نوناق 

، دنشاب هتشاد  يدایز  صرقاپورپ  رادفرط  یلیخ  هک  تسین  مه  مولعم  چیه  دنراد ؛ يرتشم  مدرم  نیب  ردقچ  اهنیا  منادیمن  نم  میوگیم ،
کی هب  ًاعقاو  ینوناق  ياههاگتـسد  هک  دراد  اج  دنـشابن و  ّتیعورـشم  زئاح  دـیاش  ام  نیزاوم  ظاحل  زا  اهنیا  دنتـسه -  لاح  ره  هب  اـّما 

.دننک صالخ  اهنیا  تسد  زا  ار  مدرم  دننک و  دروخرب  هلئسم  نیا  اب  ینوناق  یقطنم و  حیحص و  لکش 
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بازحا هب  تبسن  یتشهب  دیهش  هاگدید  بّزحت و  هرابرد ي  يربهر  مّظعم  ماقم  رظن  - 15

ناشیا زا  يرظن  کی  هک  ییاج  کـی  هب  مدیـسر  مدرکیم ؛ هعلاـطم  ار  یتشهب  رتکد  مولظم  دیهـش  همانیگدـنز ي  نم  .مالـس  ضرع  اـب 
داجیا یلاؤس  نم  نهذ  رد  يدنب  میسقت  نآ  هک  دندوب  هدرک  یبلاج  یلیخ  يدنب  میـسقت  کی  ناشیا  .بازحا  دروم  رد  دندوب  هدیـسرپ 

: دنتفگ .یمالسا  ریغ  بازحا  و  یمالسا ، بازحا  دنوشیم : میسقت  هتسد  ود  هب  نم  رظن  زا  بازحا  هک  دندوب  هدومرف  ناشیا  .تسا  هدرک 
همانمارم رد  هک  دنتـسه  ییاهنآ  یمالـساریغ  بازحا  و  هدش ، هدرب  مالـسا  مسا  ناش  همانمارم  رد  هک  دنتـسه  ییاهنآ  یمالـسا  بازحا 

هب زاب  یمالساریغ  بازحا  هک  دندوب  هتفگ  اّما  .دننک  ّتیلاّعف  هک  دندازآ  یمالـسا  بازحا  ام  رظن  زا  .هدشن  هدرب  مالـسا  زا  یمـسا  ناش 
ثحب ناش  همانمارم  رد  هک  دنتسه  ییاهنآ  یمالساریغ  بازحا  .یمالساریغ  بازحا  و  یمالسا ، ّدض  بازحا  دنوشیم : میسقت  هتسد  ود 

.دندازآ ام  رظن  زا  مه  اهنآ  دنا و  هدرک  باختنا  ار  یمالساریغ  یـشم  یلو  درادن ، دوجو  مالـسا  اب  ّتیّدض  یّتح  ندیـشک و  يداقن  هب 
ییاهنآ و  دننکیم ، مالسا  اب  کیروئت  يرکف و  ّتیّدض  هک  ییاهنآ  دنوشیم : میسقت  هتـسد  ود  هب  زاب  دنا ، یمالـسا  ّدض  هک  یبازحا  اّما 

هک ییاهنآ  .دندازآ  ام  رظن  زا  دننکیم ، مالسا  اب  کیروئت  ّتیّدض  هک  ییاهنآ  دندوب  هدومرف  زاب  .دننکیم  مالـسا  اب  یلمع  ّتیّدض  هک 
.دوش هتفرگ  ناشاهتیلاّعف  يولج  دنوش و  لیطعت  یتسیاب  هک  دنتسه  یبازحا  دننکیم ، مالسا  اب  یلمع  ّتیّدض 

.میدوب هعماج  رد  نآ  ندرک  ادیپ  ّتینیع  رظتنم  مه  بالقنا  زا  دـعب  تسا و  نیون  یگدـنز  ياهدرواتـسد  زا  یکی  ًاعقاو  بازحا  ثحب 
نتفای تسد  يارب  دنناوتب  ناشمقس ، تّحص و  زا  رظن  فرص  هعماج ، رد  دوجوم  تارّکفت  همه ي  هک  تسا  نیا  مه  شا  یلقع  هیجوت 

هب
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نّمـضتم ناریا  رد  بازحا  یلعف  نوناق  .دنامب  یقاب  تنوشخ  زا  يرب  هعماج  ات  دننک ، شالت  زیمآ  تملاسم  قرط  زا  یمومع ، ّتیلوبقم 
رظن ًالّوا  .دـنا  هدرکن  ادـیپ  ار  ناشدوخ  یـساسا  درکراک  بازحا  اـهلاس ، زا  دـعب  هک  دـشاب  مه  ّتلع  نیمه  هب  دـیاش  .تسین  اـنعم  نیا 

تسب نب  زا  ناریا  رد  بّزحت  ثحب  هکنیا  يارب  يداهنشیپ  هچ  ًایناث  تسیچ ؟ مدرک ، هراشا  نم  هک  یعوضوم  اب  طابترا  رد  یلاعترضح 
.مرّکشتم دیراد ؟ دوش ، جراخ  یلعف 

هدوب ناشیا  رظن  بُخ ، .دوش  هتـشون  بازحا  يارب  ینوناق  هک  هدوب  نآ  زا  لـبق  دـبال  هیلع ) هللا  همحر  ) یتشهب ياـقآ  شیاـمرف  نآ  ًـالّوا 
ثحب تسا  نکمم  يروئت ، کی  ناونع  هب  ناشیا  رظن  .تسا  تّجح  نوناق  رگید  دش ، هتـشون  نوناق  هک  دعب  .دـنا  هتفگ  ناشیا  تسا و 
رـضاح بازحا ، نوناق  منهذ  رد  نالا  هّتبلا  .تسا  نوناق  تسا ، ربتعم  هک  يزیچ  نآ  رگید  اـّما  تسا ؛ ثحب  لـباق  هک  یلفاـحم  رد  دوش 

نیا اب  هک  مراد  يرظن  بزح  باب  رد  نم  دوخ  نکیل  .مشاب  رضاح  رتشیب  منکب و  يا  هعجارم  دوب  نکمم  متـسنادیم ، ًالبق  رگا  تسین و 
دازآ مینک ؛ راتفر  هنوگچ  قفاوم  فلاخم و  بازحا  اب  ام  هکنیا  الاح  .دراد  ییاـهتوافت  کـی  تسین ؛ قبطنم  دـصرددص  یلاـعبانج  رظن 

.تسا نوناق  شعجرم  مدرک ، ضرع  هک  تسا ؛ يرگید  ياهثحب  کی  اهنیا  دنشابن ، دنشاب ،

هب لاس  هس  ود  مه  دعب  .مدوب  بّزحت  لابند  يدامتم  ياهلاس  بالقنا ، يزوریپ  زا  لبق  مدوخ  نم  دینادب  ًالّوا  .بّزحت  دوخ  هب  عجار  اّما 
نوچ دوب ، كانرطخ  یلیخ  بزح  لیکشت  تقو  نآ  هّتبلا  .میدرک  يزیر  هیاپ  ار  بزح  کی  میتسـشن و  هک  دوب  هدنام  بالقنا  يزوریپ 

تـسیب هعومجم ي  کی  ًالثم  دوب  یفاک  .تشاد  رطخ  ًاعقاو  مه  یفخم  راـک  دوبیم و  یفخم  دـیاب  اذـل  دـندادیمن ؛ هزاـجا  هک  اـهام  هب 
، دنشاب هدرک  هداس  یلیخ  ِیسایس  راک  کی  ای  دنـشاب ، هدرکن  مه  راک  چیه  زونه  ولو  دورب ؛ ول  دنوش و  عمج  مه  رود  يرفن  هد  يرفن ،

اذل .دوب  يروجنیا  تقو  نآ  ًاعقاو  .دنوش  فلت  اه  هجنکش  ریز  ناش  یـضعب  ای  دنوش  موکحم  نادنز  يدامتم  ياهلاس  هب  مادک  ره  هک 
هک مه  نآ  زا  دعب  یّتح  دوب ؛ تاطابترا  دوب ، لّکـشت  هّتبلا  .میـسیونب  بزح  همانـساسا ي  میئایب  هک  میتسنادـیمن  تحلـصم  تقو  نآ  ام 

نارهت زا  نارگید  رنهاب و  موحرم  تاقوا  یهاگ  ینعی  دوب -  رارقرب  ام  یبزح  طاـبترا  مدوب ، هدـش  دـیعبت  رهـشناریا  هب  لاس 56  رد  نم 
دندمآ و یم 
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هتـشون يا  همانـساسا  هکنیا  نکیل  دینک -  یـسررب  ار  اهثحب  نیا  اهامـش  ًالثم  میراد و  راک  روتـسد  رد  ار  تاعوضوم  نیا  ام  دـنتفگیم 
نیاربانب .میتخادنا  هار  ار  بزح  میدرک و  نیودت  ار  همانساسا  میتسـشن  لّوا  ِزور  دنچ  نامه  ام  دش و  زوریپ  بالقنا  هکنیا  ات  .هن  دوش ،

هک يا  یبزح  تالیکـشت  نیا  درذـگیم -  دراد  ام  هعماج ي  رد  زورما  هک  هچنآ  نکیل  مدـقتعم ؛ شحیحـص ، يانعم  هب  بزح ، هب  نم 
ییاج هب  نیا  دـیئوگب  امـش  هک  درادـن  یفـسأت  یترـسح و  چـیه  نیا  و  تسا ؛ یبزح  طلغ  لکـش  نآ  دـیآ -  یم  دوجو  هب  دراد  نـالا 

.درادن فطل  ًالصا  يزاب ، بزح  روجنیا  بّزحت ، روجنیا  .دسرن  بخ ، هدیسرن ؛

لوبق ای  دینک  لوبق  ار  نیا  هک  دیدازآ  مه  امـش  تسا ؛ نم  داقتعا  نیا  منکیم ؛ میـسقت  عون  ود  هب  ار  بزح  نم  يدنب ، میـسقت  کی  رد 
يرکف کی  بحاص  هک  يا  هعومجم  کی  لّوا : عون  .دـننک  لوبق  ًامتح  مدرم  هک  مراد  رارـصا  نم  هن  و  تسا ، نوناق  هن  نوچ  دـینکن ؛

نایم دننکیم و  تسرد  یلّکشت  کی  دننیشن  یم  اهنیا  دنکیمن -  یقرف  ینامیا ؛ يداقتعا و  رکف  کی  ای  یسایس ، رکف  کی  ای  دنتـسه - 
ياهنوناک اذل  دننک ؛ هارمه  ناشدوخ  اب  ار  یمدرم  دنناسرب و  مدرم  نیا  هب  ار  رکف  نیا  ات  دننکیم  یـشک  لاناک  مدرم  داحآ  ناشدوخ و 

، درک لوبق  ار  رکف  نیا  سک  ره  نیاربانب  .دوشیم  لیکشت  یبزح  ياهلولس  دوشیم ، لیکشت  یبزح  ياه  هتـسه  دوشیم ، لیکـشت  یبزح 
نیا رب  یمالـسا  يروهمج  بزح  .تسا  یقطنم  بّزحت ، کبـس  نیا  تسا ؛ تسرد  ِبزح  نیا  نم ، رظن  هب  .دنکیم  ادـیپ  دـنویپ  اهنیا  اب 

، يرترکفاب ياهمدآ  تسناوت  شدوخ  ِزکرم  رد  تایـصوصخ  نیا  اب  یبزح  کـی  رگا  یعیبط  روط  هب  هّتبلا  .دوب  هدـش  لیکـشت  ساـسا 
یتاباختنا یتقو  هک  دش  دهاوخ  نیا  هجیتن  .دنک  رکفمه  شدوخ  اب  ار  يرتشیب  دادعت  دناوتیم  دشاب ، هتـشاد  يرترکفـشوخ  يرت ، هدبز 

یّتح ای  .دـننکیم  لـمع  نآ  قبط  رب  ناـشدوخ ، ِداـقتعا  يور  زا  مدرم  نآ  دـش ، هتفگ  يزیچ  بزح  نیا  زکرم  فرط  زا  اـت  دـمآ ، شیپ 
ام روشک  رد  نالا  هّتبلا  .تسا  بّزحت  تسرد  لکـش  نیا ، .تسا  یکی  ناـشاهرایعم  نوچ  دـنرکفمه ؛ دـیوگب ، وا  هکنیا  نودـب  ًالـصا 

اّما تسه ؛ رانک  هشوگ و  رد  ات  ود  یکی  شصقان  لکش  هب  دیاش  تسین ؛ يزیچ  نینچ 
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.مرادن غارس  نم  ار  يزیچ  نینچ  رگید  میدرک ، لیطعت  ار  یمالسا  يروهمج  بزح  ام  هکنآ  زا  دعب 

بزح لـثم  اـکیرمآ ؛ رد  تارکمد  بزح  هاوخیروهمج و  بزح  لـثم  تساـکیرمآ ؛ اـپورا و  زورما  جـیار  ياـهبزح  ناـمه  مّود ، عون 
، صاوخ زا  يا  هعومجم  کی  .تسین  میتفگ ، اـم  هک  يا  هیاـپ  نیا  رب  بازحا  نیا  ياـنبم  .سیلگنا  رد  راـک  هظفاـحم  بزح  رگراـک و 

مه اـب  مه  یلیخ  یهاـگ  دنتـسین ؛ مه  رکفمه  مه  اـب  لـئاسم ، زا  یلیخ  رد  ولو  دـننکیم -  فیرعت  ناـشدوخ  نیب  ار  یکرتـشم  تعفنم 
اّما تسا ، فورعم  مدرم  نایم  رد  بزح  نیا  .دنروآ  یم  دوجو  هب  بزح  کی  دنراذگیم و  دادرارق  رگیدمه  اب  دننیشن  یم  دنفلاخم - 

نالف راد ، هیامرس  نالف  هکنیا  ینعی  هچ ؟ ینعی  یتحلصم  وضع  .تساجنیا  شا  یساسا  توافت  يرکف ؛ وضع  هن  دراد ، یتحلصم  وضع 
هب نم  دـیوگیم  یناـحور  نـالف  ًـالثم  .دـنکیم  تیاـمح  بزح  نیا  زا  یناـحور ، نـالف  ًاـنایحا  فوسلیف ، نـالف  داتـسا ، نـالف  بساـک ،

نیا نم  ياسیلک  ای  نم  دجسم  هب  ًالثم  دیاب  امـش  شلباقم  رد  اّما  دنهدب ، يأر  امـش  يادیدناک  هب  هک  مهدیم  روتـسد  مدوخ  ياهدیرم 
، دنسانشیم ار  وا  رب  مکاح  رکف  هن  دنسانشیم ، ار  ادیدناک  نآ  هن  دنهدیم ، يأر  هک  یمدرم  نآ  .دننکیم  لوبق  مه  اهنآ  دیهدب ؛ ار  زایتما 

بزح يادـیدناک  هب  هک  هتفگ  دجـسم  ياـقآ  نوچ  دـنکب ؛ دـهاوخیم  راـک  هچ  دـننادیم  هن  دنـسانشیم ، تسرد  ار  بزح  نیـسّسؤم  هن 
هرگنک بزح  يادیدناک  هب  نیاربانب  داتفا -  قافّتا  هیـضق  نیمه  تسرد  دنه  رد  نوچ  میوگیم ، هک  نیا  دیهدب -  يأر  دنه  هرگنک ي 

، دنرکفمه هن  دنا ، هدیقع  مه  اهنآ  اب  هن  هک  یلاح  رد  دنهدیم ، يأر  هرگنک  بزح  يادیدناک  هب  ناملـسم  نویلیم  دـنچ  میهدـیم ! يأر 
، تسا نیا  اهناملـسم  تحلـصم  هتفگ  اقآ  نوچ  .دننک  راک  هچ  تکلمم  رد  دنهاوخیم  اهنآ  دننادیم  ًالـصا  هن  تسا ، یکی  ناشنامیا  هن 

نالف ای  نم  ًالثم  اّما  منکیم ، کمک  ناتبزح  هب  مهدیم ، لوپ  امش  هب  ردقنیا  نم  دیوگیم  راد  هیامرس  نالف  ای  .دننکیم  ار  راک  نیا  بخ ،
یمتح طیارش  وزج  نداد ، یسایس  لغش  نالف  ندرک ، نّیعم  اج  نالف  ِسرزاب  ندرک ، نّیعم  ریفس  ثحب  دینک ! ریفـس  اج  نالف  ار  سک 

؛ تسا یبرغ  لکش  هب  يزاب  بزح 
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.دنکیم راک  دادرارق  يور  زا  دنکیمن ؛ راک  نامیا  يور  زا  یسک  نوچ 

دینک و ادیپ  عالّطا  هنیمز  نیا  رد  هچره  .دیتسه  انـشآ  اجنآ  ياهتاباختنا  یبرغ و  ياهیـسارکومد  عضو  اب  ردـقچ  اهامـش  منادـیمن  نم 
هیاپ ي يروجنآ  ِبّزحت  یناـنچنآ ، ِیـسارکومد  نآ  هک  اـجنآ -  رد  بّزحت  یبرغ و  یـسارکومد  یماـکان  هب  دوش ، رتشیب  ناـتتامولعم 

اهباتک نیا  دینکیم  تقو  رتمک  دبال  دیشاب ؛ هدناوخ  اهامش  تسا  دیعب  تسه -  یباتک  کی  .درب  دیهاوخ  یپ  رتشیب  تسا -  شا  یلصا 
هد دـیاش  تسا و  هدـنز  زونه  ًارهاظ  .تساف  دراوه  مان  هب  تسا  ییاکیرمآ  فورعم  سیون  نامر  هدنـسیون ي  کی  لام  دـیناوخب -  ار 

یبوخ رایـسب  سیون  نامر  کـی  تساـف  دراوه  .ما  هدـناوخ  ار  شا  یلیخ  مراد و  ار  شیاـهباتک  زا  یـضعب  هدـنب  .دراد  باـتک  هدزاود 
یسک ناشپچ  اه  ییاکیرمآ  نایم ] رد  [ ؛ رگید دینادیم  نوچ  اه ! ییاکیرمآ  حالطصا  هب  پچ  هّتبلا  دنزیم ؛ پچ  مه  يردق  کی  تسا ؛

یـصخش کی  لاح  حرـش  هک  ییاکیرمآ ، مان  هب  دراد  یباتک  وا  .دروایب  ار  نالف  یعامتجا و  نیمأت  تلادع و  مسا  هّرذ  کی  هک  تسا 
لابند دـنا و  هدـناسر  اکیرمآ  هب  ار  ناشدوخ  تامحز ، همه  نآ  اب  یقرـش ، ياـپورا  ياـهروشک  زا  یکی  زا  شرداـم  ردـپ و  هک  تسا 

، دـش هک  ههام  شـش  دوش ، دـلوتم  اجنآ  رد  یـسک  رگا  هک  تسا  روجنیا  اکیرمآ  رد  ًارهاظ  .دنتـسه  ریمن  روخب و  ِنان  راک و  لـغش و 
ییاکیرمآ شردام  ردـپ و  هکنیا  اب  دـنتفرگ ، ییاـکیرمآ  همانـسانش ي  وا  يارب  .تسا  ییاـکیرمآ  دنورهـش  ینعی  ییاـکیرمآ ؛ دوشیم 

تازرابم دراو  هرخالاب  شندش و  یضاق  شندید و  یئاضق  سالک  هرود ي  شتفرـشیپ و  شدشر و  شتیبرت و  لحارم  حرـش  .دنتـسین 
هتـشون یتیعقاو  کی  يور  زا  اّما  تسا ، نامر  نیا  هک  دسیونیم  مه  باتک  همّدقم ي  رد  .تسا  هدمآ  باتک  نیا  رد  شندـش  یتاباختنا 

ار باتک  نیا  یتقو  مدآ  .دیوگیم  ار  نیا  شمجرتم  منکیم  نامگ  .اکیرمآ  تلایا  نالف  رد  تسا  فورعم  سک  نالف  لاح  حرش  هدش ؛
تاـباختنا هب  دـسریم  اـت  دوـشیم ، عورـش  رت  نیئاـپ  رهـش و  ياروـش  تاـباختنا  زا  هچ ؟ ینعی  تاـباختنا  هـک  دـمهفیم  ًاـعقاو  دـناوخیم ،

یناسنا .يروهمج  تسایر  تاباختنا  هب  دسریم  ات  هرگنک ، تاباختنا  هب  دسریم  ات  یتلایا ، تاباختنا  هب  دسریم  ات  اهیرادرهش ،
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هک یناسک  .درادن و  ینعم  وا  يارب  يرایعم  چیه  ییاهتاباختنا ، نینچ  اب  دنک ، یگدـنز  قطنم  ياراد  هعماج ي  کی  رد  دـهاوخیم  هک 
دنوشیم رضاح  قودنص  ياپ  هک  یمدرم  نامه  دنهدیم ! يأر  دنیآ  یم  هک  یمدرم  دنمدرم ؛ دنـضحم ، هراکچیه ي  تاباختنا ، نآ  رد 

هخاش تارکومد ، بزح  ًالثم  دنوشیم -  باختنا  اهادیدناک  اهنآ  رد  هک  يا  یبزح  ياهپولک  .دنـضحم  هراکچیه ي  دـنهدیم ، يأر  و 
دعب یتلایا ، هلحرم ي  ات  دـیآ  یم  نیئاپ  هلحرم ي  زا  هنوگچ  اقآ  نیا  .مدرم  زا  ادـج  یّلکب  ًالـصا  تسا  ییاـهپولک  تلاـیا -  نـالف  ي 

اب چیه  هک  دنیب  یم  یبیرغ  بیجع و  ياهزیچ  کی  ناسنا  ًالصا  دوش !؟ روهمج  سیئر  یتقو  کی  ًالثم  ات  هرگنک ، هلحرم ي  هب  دسریم 
، يرادـلوپ يزادـنا ، مه  تشپ  ییوررپ ، هّتبلا  .دـنا  هراک  همه  بازحا  اجنآ  رد  نیاربانب  .دـنکیمن  قیبطت  حیحـص  یناـسنا و  ياـهرایعم 

اهنیا نتشاد ، باّذج  لاّعف و  رسمه  کی  ًانایحا  ندوب ، تبحص  شوخ  پیت و  شوخ  هفایق و  شوخ  یتسینویهص ، ياه  هناوتشپ  نتـشاد 
.تسانعم نیا  هب  اجنآ  رد  بزح  .تسا  ّرثؤم  اهشنیزگ  اهباختنا و  نیا  رد  همه 

ار بزح  نیا  نم  .تسا  یبزح  روجنیا  لابند  ناشنهذ  رتشیب  دـننکیم ، شالت  روشک  رد  بّزحت  يارب  نالا  منیب  یم  نم  هک  ینایاقآ  نآ 
؛ دشابن رظن  دروم  تردـق  بسک  یتسیاب  بّزحت  رد  هک  متفگ  یتبـسانم  کی  هب  ییاج و  کی  رد  شیپ  يدـنچ  نم  اذـل  .مرادـن  لوبق 

یبزح کی  هک  امش  دمآ ، نایم  هب  تاباختنا  ياپ  هک  یتقو  ینعی  .تسا  يرهق  رما  کی  ّقفوم ، بزح  کی  يارب  تردق  بسک  هچرگا 
دیایب روهمج  سیئر  نیا  هک  دیـشاب  توافت  یب  دیناوتیمن  یعیبط  روط  هب  دنرکفمه ، امـش  اب  مدرم  دراد و  يدایز  نارادفرط  هک  دیراد 

نیا دش -  دـنهاوخ  دایز  وا  ناگدـنهد  يأر  دراذـگیم و  رثا  یعیبط  روط  هب  امـش  هدـیقع ي  نیا  .دـیراد  هدـیقع  یکی  هب  دـبال  نآ ؛ ای 
هک یتسرد  رکف  نآ  تمـس  هب  دشاب  مدرم  يرکف  تیاده  دیاب  دـشاب ؛ تردـق  ندروآ  تسد  هب  دـیابن  امـش  فدـه  اّما  تسا -  شرثا 

! دیئامرفن ای  دیئامرفب  لوبق  دیدازآ  مه  امش  تسام ؛ هدیقع ي  نیا  .دیراد  داقتعا  نآ  هب  امش  دوخ 
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نید ناوج و  لسن  نایم  دنویپ  ندرک  رارقرب  يارب  لح  هار  هئارا ي  ياضاقت  - 16

تسیب هکنیا  هب  هّجوت  اب  .دیداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  ناتتقو  هک  یلاعترضح  زا  رّکشت  نمض  .متـسه  نارهت  یکـشزپ  مولع  هاگـشناد  زا 
، هدوب یمالـسا  مه  ماظن  نیا  ناکرا  مامت  هتـشاد و  یمالـسا  ماظن  کی  ام  روشک  لاس  تسیب  نیا  رد  درذـگیم و  بالقنا  رمع  زا  لاس 

يزیرگ نید  دندش -  گرزب  بالقنا  نیا  رد  هک  یلسن  دوشیم -  هدید  ام  ناوج  لسن  نیب  رد  اههاگشناد و  رد  هک  یتالضعم  زا  یکی 
مه یلیخ  هک  تسا  یبلطم  کی  نیا  دـیهدب ؛ ینید  ًالماک  يوب  گنر و  تایرـشن  هب  هک  دـیدومرف  یلبق  رادـید  رد  یلاعترـضح  .تسا 

، مینکیم دراو  نامتایرـشن  رد  ار  ینید  بلاطم  اـم  یتقو  هک  تسا  نیا  دراد ، دوجو  هنیمز  نیا  رد  هک  یلکـشم  کـی  اـّما  تسا ؛ بوخ 
سکعنم دنهدیم و  رارق  رظنّدم  ار  ینید  بلاطم  هک  یتایرشن  نآ  میراد ، هک  ییاهیجنسرظن  قبط  میهدیم و  تسد  زا  ار  نام  نیبطاخم 

هچ هب  ام  دینکیم و  داهنشیپ  ار  یلح  هار  هچ  هک  منک  لاؤس  یلاعترضح  زا  متـساوخیم  .دنراد  يرتمک  نیبطاخم  رتمک و  ژاریت  دننکیم ،
؟ دوش رارقرب  نید  ناوج و  لسن  نیب  يدنویپ  کی  هک  مینک  نییبت  نامتایرشن  رد  ار  نیا  یلکش 

- تسه ارچ   - تسین اهناوج  نایم  رد  يزیرگ  نید  هکنیا  هن  .ما  هدیـسرن  هجیتن  نیا  هب  نم  دـنزیرگ ؛ نید  اهناوج  دـیئامرفیم  هک  نیا 
و دیئامرفیم ، امـش  هک  دنا  هنوگنآ  هّتبلا  يا  هّدع  کی  هلب ، .میراد  یلیخ  مه  بلط  نید  ریذپ و  نید  رواب و  نید  ياهناوج  ام  زورما  اّما 

یغیلبت تسرد  ياهشور  اب  قبطنم  ًانایحا  ییاهاج  کی  رد  ینید  تاغیلبت  ینعی  دیتفگ ؛ امش  هک  تسا  ینامه  شللع  زا  یکی 
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ِتاغیلبت هرخالاب  تسین ؛ هک  ریگارف  هشیمه  تاغیلبت  .هدوبن  هجاوم  یتسرد  تاغیلبت  کی  اب  دزیرگیم ، نید  زا  هک  ییاـقآ  نآ  اـی  هدوبن ؛
.میراد نوناک  نوناک  دجسمدجسم ، هشوگ ، هشوگ  هنوگ ، هنوگ 

ناشدوخ يارب  ار  ینید  ياهفیلکت  دـنراد ، يزیرگ  نید  تلاح  هک  یناسک  زا  یـضعب  هک  دـشاب  نیا  دـناوتیم  مه  شرگید  ّتلع  کـی 
یفیلاکت کی  نالف ، دروم  رد  ندناوخ ، زامن  دروم  رد  مرحمان ، مرحم و  دروم  رد  ترـشاعم ، دروم  رد  نید  بخ ، .دـننیب  یم  نیگنس 

يرفن کی  تقو  کی  دیایب ؛ ناشدب  نید  زا  هکنیا  يانعم  هب  دنرادن ، مه  يدانع  نید  اب  اهنیا  .تسا  نیگنـس  اهنیا  يا  هّدع  يارب  دراد ؛
.تسا نیگنـس  فیلکت  اّما  دنناوخب ؛ مه  یلاحاب  زامن  کی  تسا  نکمم  دوشیم ، مرگ  مرن و  مه  ناشلد  دـنزب ، یمرگ  فرح  هملک  ود 

زا ناسنا  .دنک  هزرابم  نآ  اب  دـیاب  هک  تسا  یناسنا  عیابط  وزج  مه  نیا  دزیرگیم ؛ فیلکت  زا  هک  تسا  هنوگنیا  مه  رـشب  تعیبط  بخ ،
دنناوـتیم هک  ناریا  تـّیعمج  زا  تـسا ؟ یموـمع  اـم  مدرم  ناـیم  رد  شزرو  نـالا  دـنزیرگیمن ؟ شزرو  زا  مدرم  .دزیرگیم  یفیلکت  ره 

يرهق زیچ  کی  نیگنـس ، راک  فیلکت و  زا  زیرگ  سپ  .تسین  نید  هک  شزرو  .رگید  دننکیمن  دـننکیم ؟ شزرو  همه  دـننک ، شزرو 
زا ار  ناسنا  ًارهق  میراد -  مه  یلافـس  هبنج ي  کی  ام  رخآ ، ام -   (1) یلافِس هبنج ي  نآ  .تسا  ناسنا  ّتینامسج  زا  یـشان  هک  تسا ،

.دنکیم رود  يریذپ  فیلکت 

هک مدوخ  هدـنب  بخ ، .دـنوشیم  هدزلد  ینید  يرارکت  فرح  کی  زا  اّما  دنتـسه ، مه  لماع  دنتـسه ، مه  رادـنید  اهیـضعب  رگید : ّتلع 
غیلبت دارفا  یـضعب  هک  تاقوا  یهاگ  متـسه ، مه  لماع  هللاءاش  نا  مراد و  مه  اهنیا  نید و  هب  نّیدت  رهاّظلا  یلع  هک  متـسه  يدرف  کی 

يرارکت و ياهفرح  مرادن  تقاط  ًالصا  منیب  یم  رگید -  ياج  رد  ای  هّینیسح ، رد  ای  نویزیولت ، رد  ای  ویدار ، رد  ای  الاح  دننکیم -  نید 
هیرشن ي هب  ناوج  نیا  .تسا  روجنیا  لاح  نیع  رد  تسین ، دب  ًاتبـسن  مه  هدنب  هلـصوح ي  ربص و  هکنیا  اب  منک ! شوگ  ار  نیئاپ  حطس 

هک دینزیم  ار  یفرح  کی  ینید  هلئسم ي  هرابرد ي  امش  هدید  هدرک ، هاگن  امش 
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نید ّالاَو  دـشاب ؛ نیا  تسا  نکمم  .هتفنـش  شردام  ردـپ و  زا  هتفنـش ، هدوب و  اج  نـالف  هّینیـسح ي  رد  زوریرپ  هتفنـش ، ویدار  زا  زورید 
حوطـس رد  ینید  ياهباتک  هّتبلا  .دراد  ینید  ياهباتک  ار  ژاریت  نیرتشیب  ام  روشک  لخاد  رد  نـالا  .تسا  باّذـج  نیتم ، نید  حـیحص و 

، شحوطس زا  یضعب  تسا ؛ صاوخ  حوطس  شحوطس ، زا  یضعب  تسا ؛ ماوع  حوطس  شحوطـس ، زا  یـضعب  دوشیم ؛ رـشتنم  فلتخم 
.دنهاوخیم ار  نید  اهناوج  دنهاوخیم ، ار  نید  مدرم  نیاربانب  .تسا  صاوخلا  ّصخا  حوطس 

نیا اب  امـش  .دینک  رظندیدجت  ًامتح  تاعوبطم ، هزوح ي  رد  اهناوج  يزیرگ  نید  ِیّلک  مکح  نیا  هب  تبـسن  هک  مهاوخیم  امـش  زا  نم 
ار ناتدوخ  هیرـشن ي  هلب ، .دینکن  رظن  فرـص  ناتدوخ  همانزور ي  هتـشون و  ندرک  ینید  زا  دیهدیم ، تسد  زا  ار  ناتبطاخم  هک  لایخ 
، مینک راک  هچ  دیسرپیم  هک  نم  زا  .تسامش  هقیلس ي  هب  هتسب  نیا  هک  دیروایب ؛ رد  بولطم  لکش  هب  ابیز ، لکش  هب  حیحص ، لکش  هب 

ندز رتیت  اب  ًالثم  دینکب ؛ دیناوتیم  راک  هچ  ًاعقاو  دینیبب  اّما  دینک ؛ راک  هچ  دیاب  منادـن  مشابن و  راک  نیا  دـلبراک  ًالـصا  نم  تسا  نکمم 
، يرارکت ياهـشقن  زا  يرارکت ، ياهراک  زا  .دینک  داجیا  ّتیباّذج  دـیناوتیم  بوخ  ِینید  ِینیزگ  عوضوم  اب  بوخ ، تارابع  اب  بوخ ،

اهناوج مدرم و  هب  یبوخ  ياهزیچ  اّما  دینک ؛ زیهرپ  درادن ، شبطاخم  يارب  مه  ییانعم  موهفم و  چـیه  هک  ینید  يرارکت  ياهراعـش  زا 
.دیهدب

ناتدوخ ِتاـعوبطم  رد  نارهاوخ  ناردارب و  امـش  هک  تسا  هفیظو  دـیاش  تساـجب و  تسا و  بوخ  هک  ییاـهزیچ  زا  یکی  نم  رظن  هب 
یبوخ زیچ  یلیخ  زامن  .تسا  دـلب  روج  ره  هک  ره  دـیناوتیم ، روج  ره  دـینک ؛ سونأم  زاـمن  اـب  ار  اـهناوج  هک  تسا  نیا  دـینک ، لاـبند 

اب هنایم  ندوب  بوخ  .تسا  هدش  نیمـضت  شحالـص  موادت  شحالـص و  کشالب  دـشاب ، بوخ  زامن  اب  شا  هنایم  هک  سک  ره  .تسا 
مهم ياهراک  زا  یکی  .زامن  ندـیمهف  زامن و  میهافم  هب  هّجوت  اب  رگم  دوشیمن  نیا  و  دـشاب ؛ نیـشنلد  شیارب  زاـمن  هک  تسا  نیا  زاـمن 

ار زامن  همجرت ي  هک  میوگیمن  مه  طقف  .دینک  انعم  ناتدوخ  نیبطاخم  يارب  ار  زامن  هک  دشاب  نیا  دیاب  امش 
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طارّـصلا اندـها  زاـین ، زار و  توـنق ، عوـکر ، ًـالثم  دـیریگب -  ار  زاـمن  زا  يا  هتکن  کـی  هـن ، دیـسیونب ؛ هرامـش  کـی  رد  رخآ  اـت  لّوا 
لاس تصش  شّنـس  هک  یتقو  ناسنا  .دراد  دوجو  زامن  رد  هتکن  نارازه  هرخالاب  .دینک  نییبت  نیـشنلد  تسرد و  ار  نآ   - (1) میقتسملا
ادیپ يدیدج  ياهزیچ  کی  زامن  رد  دنیب  یم  هزات  هدـناوخ -  زامن  ار  شلاس  هاجنپ  ًالثم  دـیاش  لاس ، تصـش  نیا  زا  هک  دوشیم -  مه 

.دیشاب ّقفوم  هللاءاش  نا  .هاتوک  ِکچوک  رهاظ  نیمه  اب  تسا ، یعیسو  یلیخ  يایرد  زامن  .دنکیم 
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تّیناحور هژیو ي  هاگداد  فیاظو  رد  هلمج  زا  هّییاضق  هّوق ي  رد  تالاکشا  یخرب  - 17

هب تبـسن  هعماـج  رد  هک  يدـید  .دـیتشاد  مدرم  دروـم  رد  ناـتیاهفرح  ِلّوا  هک  ییاهتبحـص  رطاـخ  هب  منکیم ، رّکـشت  امـش  زا  لّوا  نم 
.دش حالصا  يدایز  دودح  ات  دید  نیا  امش ، تانایب  اب  .تسا  يرگید  روج  هنافّسأتم  دراد ، دوجو  امش  ياهرظن 

.میوگیم متبحص  رد  هشیمه  ار  اهفرح  نیمه  هک  نم  بخ  ّالاو  رگید ؟ امش  ینعی  هعماج 

...راتفگ تحارص  نیا  دینیبب 

متفگ و لّصفم  ار  اهفرح  نیمه  هتـشذگ  تبون  رد  مه  ناگربخ  سلجم  اب  تاقالم  رد  نم  .میئوگیم  هشیمه  تحارـص  نیمه  اب  ام  هن ،
.روط نیمه  مه  رگید  ياهاج 

نکمم منکیم  رکف  نالا  هنافّسأتم  دعب  .دوب  هّیئاضق  هّوق ي  دروم  رد  منک  حرطم  متساوخیم  هک  یلاؤس  نم  دعب  .دوب  نم  زا  هابتـشا  سپ 
رگا هک  منکیم  شهاوخ  امـش  زا  مه  رطاخ  نیمه  هب  .دشابن  هناقداص  نم  ّتین  تسا  نکمم  هک  دیایب  شیپ  امـش  يارب  هبئاش  نیا  تسا 

.منکب حرطم  ار  يرگید  لاؤس  نم  دوشب ، فذح  لاؤس  نیا  تسه  يا  هلئسم  نینچمه  دینکیم  رکف 
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.دینک فذح  ار  تامّدقم  متفگ  دینزب ، ار  ناتفرح  دینکب ، ار  ناتلاؤس 

هتـشاد ار  یلوؤسم  تامدـخ  هئطخت ي  دـصق  هکنیا  نودـب  .دراد  دوجو  ییاضق  متـسیس  رد  تالاکـشا  يرـس  کی  اهناوج ، ام  رظن  هب 
.هدش رتهب  شیپ  لاس  هد  زا  هدش ، حالصا  ییاضق  متسیس  هک  دیدومرف  .مراد  لوبق  ار  امـش  ياهفرح  نم  .منکیم  ضرع  ار  نیا  میـشاب ،

، اهریگ هناهب  تسد  هب  دهدیم  هناهب  مه  هک  تسه  کچوک  تالاکشا  یضعب  اّما  .تسا  رتهب  شزورما  زا  مه  شیادرف  هک  مدقتعم  نم 
ًاعطق امش  هک  تاماقم -  نیرت  هیاپدنلب  زا  یکی  هتشذگ  لاس  ًالثم  دینیبب ، .دوشیم  باسح  فعـض  رادقم  کی  هک  تسا  یتیعقاو  مه  و 

تسیب تشذگ  زا  دعب  مه  نآ  دندرک ؛ مالعا  همانـشخب  تروص  هب  ار  یـساسا  نوناق  لوصا  زا  یلـصا  کی  دیوشیم -  مروظنم  هّجوتم 
شومارف یساسا  نوناق  لوصا  زا  یلصا  هک  دشاب  ناریا  یمالسا  يروهمج  هتـسیاش ي  نیا  منکیمن  رکف  نم  .یمالـسا  بالقنا  زا  لاس 

زا 24 رتشیب  دوشیمن  ار  مهّتم  دـیوگیم  لصا  نیا  .دـنک  مـالعا  همانـشخب  تروص  هب  ار  لـصا  کـی  دوش  روبجم  ناـشیا  دـشاب و  هدـش 
رد ًاـصوصخ  دوـشیمن ؛ تیاـعر  هنافّـسأتم  اههاگتـشادزاب  زا  يرایـسب  رد  مـه  لـصا  نـیمه  دـعب  .تـشاد  هـگن  تشادزاـب  رد  تعاـس 

هاگداد هرابرد ي  مه  یلئاسم  کی  .ّتیناحور  هژیو ي  يارسداد  ای  بالقنا  ياههاگداد  ًاضعب  تاعالّطا و  ياهورین  ياههاگتـشادزاب 
هک دـندقتعم  مه  اهناوج  رثکا  منکیم  رکف  تسا و  ماما  ثاریم  ّتیناـحور  هژیو ي  هاـگداد  عقاو  رد  .دوشیم  حرطم  ّتیناـحور  هژیو ي 

هویـش کی  دعب  .تسین  یـساسا  نوناق  رد  ّتیناحور  هاگداد  هک  تسا  نیا  تسا ، دراو  هک  یماهبا  کی  اّما  دراد ؛ ترورـض  شدوجو 
يرظندیدجت متـسیس  ًالثم  ای  دـنراد ، لکـشم  اهلیکو  باختنا  رد  هک  نیا  لثم  دوشیم ؛ لامعا  ّتیناحور  هژیو ي  هاگداد  رد  مه  ییاه 

ایآ نینچمه  .دوشیم  لیطعت  ّتیناحور  هژیو ي  هاـگداد  مکح  اـب  هک  یتاـعوبطم  اـی  دـهدیم ، هک  ییاـهیأر  ًاـضعب  اـی  دراد ، دوجو  هک 
صقاون نیا  هکنیا  رطاخ  هب  تسین  رتهب  ایآ  ریخ ؟ ای  دـنک  رظنراـهظا  یناـحور  ریغ  دارفا  دروم  رد  دـناوتیم  ّتیناـحور  هژیو ي  هاـگداد 

ینیب شیپ  یساسا  نوناق  رد  هدش  يزیر  همانرب  ًالماک  نّودم و  تروص  هب  ّتیناحور  هژیو ي  هاگداد  متـسیس  دوش ، فرطرب  کچوک 
؟ دوش

لثم یئاـضق -  هاگتـسد  رد  هک  موـشیمن  رکنم  هجو  چـیه  هب  نم  .دراد  یتالاکـشا  دـیئامرفیم -  هـک  روـط  نـیمه  ییاـضق -  هاگتـسد 
.تسین اهنیا  هناتخبشوخ  دیتفگ ، امش  هک  یلاکشا  ات  دنچ  نیا  اهتنم  دوش ؛ حالصا  اهنیا  دیاب  تسه و  یتالاکشا  رگید -  ياههاگتسد 

مکح یئاضق  هاگتـسد  هچنانچ  رگا  ّالاَو  تسا ؛ ناتـسداد  مکح  نودـب  تعاس -  ِتشادزاب 24  دـیئامرفیم -  هک  تشادزاب  نامه  ًـالثم 
هگن دوشیم  مه  تعاس  زا 24  شیب  یلیخ  يدّدعتم  دراوم  رد  دنک ،
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رایتخا رد  تسا ، تلود  رایتخا  رد  تسین ؛ هّیئاـضق  هّوق ي  راـیتخا  رد  ّتقوم  ياههاگتـشادزاب  هّتبلا  .درادـن  مه  یلاکـشا  چـیه  تشاد ؛
هک دوشب  مولعم  يدروم  رگا  .دـننکیمن  ار  راک  نیا  ناتـسداد ، مکح  نودـب  هک  تسا  نیا  ناشاعّدا  اهنآ  اّما  تسا ؛ تاـعالّطا  ترازو 

ار 24 دارفا  میئوگب  ًـالثم  اـم  هک  تسین  روجنیا  ینعی  .دوشیم  یئاـضق  بیقعت  ًاـعطق  هدرک ، ار  راـک  نیا  ناتـسداد  مکح  نودـب  یـسک 
دوب و ادـص  رـس و  دوب و  یلاجنج  هک  لاسما  لیاوا  ِریخا  تاـمکاحم  ياـیاضق  نیمه  رد  .دـننکیم  هچ  اـی  دـنرادیم  هگن  رتشیب  تعاـس 
، یئاضق هاگتـسد  نیلوؤسم  هن ! .دندرک  یـسررب  دندرک ، قیقحت  مداتـسرف  هدـنب  هدوب ، نوناق  فالخ  دـنتفگیم  دـشیم و  هدز  ییاهفرح 

یتسیابردور یـسک  اب  تاضق  یماظتنا  هاگداد  .دـننکیم  راک  هچ  دـنراد  هک  تسا  صّخـشم  دـنراد ؛ تارّرقم  دـنراد ، یئاـضق  تّجح 
ار وا  تاضق  یماظتنا  هاگداد  دوش ، رداص  ّتیموکحم  مکح  دوش و  تیاکـش  تاضق  یماظتنا  هاگداد  هب  هک  يا  یـضاق  ره  زا  .درادـن 

.دنربیم باسح  یلیخ  هلئسم  نیا  زا  تاضق  .دنکیم  ینادنز  مه  یهاگ  دنکیم ؛ لصفنم 

ًالّوا .هدرکن  یفن  ار  نیا  یساسا  نوناق  ینعی  تسین ؛ نوناق  فالخ  هاگداد  نیا  .تسا  ماما  تانسح  زا  یکی  ّتیناحور  هژیو ي  هاگداد 
یناـحور دـنناوتیم  روشک  هیاپدـنلب ي  نیلوؤسم  هک  یماـظن  رد  دـینیبب ، .میوگب  امـش  هب  ار  ّتیناـحور  هژیو ي  هاـگداد  هفـسلف ي  نم 

ریغ رد  هک  دراد  یطیارـش  هّیئاضق  هّوق ي  سیئر  هّیئاضق -  هّوق ي  سیئر  لثم  دنـشاب ، یناـحور  دـیاب  اـی  روهمج ؛ سیئر  لـثم  دنـشاب ،
؛ دنـشاب یناحور  ریغ  دنناوتیم  دنـشاب ، یناحور  دنناوتیم  هک  سلجم  ناگدنیامن  ای  دشاب -  هچ  دـشاب ، دـهتجم  دـیاب  تسین ؛ نویناحور 

ذوفن هک  مه  فرط  نآ  زا  و  دننک ، ادـیپ  ینوناق  ذوفن  ماظن و  تالیکـشت  لخاد  رد  دـنیایب  هکنیا  يارب  دـنراد  نادـیم  نویناحور  ینعی 
اجب و تسرد و  ار  یناحور  دنتـسین  رداق  یلومعم  ياههاگداد  دنراد -  اپ  تسد و  دـنراد ، بارحم  دـنراد ، دجـسم  دـنراد -  یمدرم 

تأرج هک  تسا  یهاگداد  مادک  دوشیم ؛ بکترم  ار  ییاطخ  سانـشرس  یناحور  کی  دـینک  ضرف  ًالثم  .دـننک  همکاحم  هُّقَحوهامک 
دناوتب هک  تسا  ییوجزاب  مادک  دورب ؟ وا  غارس  دنک  تأرج  هک  تسا  يرومأم  مادک  دورب ؟ وا  غارس  دنک 
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يدایز هنیزه ي  دـیاب  اـّما  مینکیم ؛ ار  راـک  نیا  اـم  ریخن ، دـنیوگب  دنـشاب و  عاجـش  یناـسک  تسا  نکمم  هّتبلا  دـنک ؟ ییوجزاـب  وا  زا 
قاطنتـسا باوج و  لاؤس و  ياپ  ار  اقآ  نیا  دناوتیم  تحار  هژیو ، هاگداد  کی  رد  ناوج ، هبلط ي  کی  هک  یلاح  رد  دوشب ؛ شفرـصم 

دناوتیم تحار  ار  يرادمتعیرـش  ياقآ  لثم  دـیلقت ، عجرم  کی  يرهـش -  ير  ياقآ  لـثم  ناوج -  ًاتبـسن  هبلط ي  کـی  ًـالثم  .دـناشنب 
.فرط کی  زا  نیا  .دنتسنادیم  ار  نیا  ماما  .دمآ  یمنرب  ّتیناحور  هژیو ي  هاگداد  زا  زج  راک  نیا  .دنک  همکاحم 

ناوضر ) ماما .دـننک  فّلخت  هک  یناسک  دـنوشیم  ادـیپ  مه  نویناحور  نایم  رد  تسه ، نویناحور  رد  نّکمت  نیا  یتقو  رگید ، فرط  زا 
ظفاح راعـشا  زا  یعرـصم  دعب  دـندرکیم ؛ فیرعت  نویناحور  زا  دـندرکیم ، تبحـص  نویناحور  هب  عجار  ینارنخـس  کی  رد  هیلع ) هللا 

مدآ تسا ، شنت  سابل  نیا  سک  ره  ـالاح  هک  تسین  روجنیا  ینعی  دـشاب !» شتآ  بجوتـسم  هک  هقرخ  اـسب  يا  : » دـنتفگ دـندناوخ و 
نیا يوـلج  تسه ، ّتیناـحور  هژیو ي  هاـگداد  هک  یتـقو  .دـننک  فـّلخت  هک  دنـشاب  تسا  نکمم  مه  یناـسک  ریخن ، تسا ؛ یـسّدقم 
کی ّتیناـحور  هاـگداد  نیارباـنب  .دـنادیم  ناـشدوخ  هب  تبـسن  ار  شرادـتقا  ار ، شذوـفن  ار ، شدربراـک  نوـچ  دریگیم ؛ ار  تاـفّلخت 

مه ناشیا  دوخ  .مدوبن  شقن  یب  هاگداد  نیا  داجیا  رد  مه  هدنب  هّتبلا  .دوب  هیلع ) هللا  ناوضر  ) ماما بوخ  ياهراک  وزج  دوب و  ترورض 
ناشیا رد  یلیخ  مدیمهف  اج  نامه  هک  متفگ  ار  یبلطم  کی  متفر و  ناشیا  تمدخ  زور  کی  مه  نم  دوب ، ناشنهذ  رد  دندوب و  دقتعم 

.دنتفرگ ار  میمصت  نآ  مه  ناشیا  درک و  رثا 

هدعاق ینعی  تسا ؛ مّظنم  ًالماک  شزیچ  همه  هک  منکیم  ضرع  دـشاب ، هتـشاد  یمّظنم  نیناوق  دـعاوق و  هاگداد  نیا  دـیئوگیم  هکنیا  اّما 
همان نیئآ  هک  منادـیم  اّما  تسین ، مدای  نالا  هدـش ، بیوصت  اجک  دـعاوق  نیا  منادـیمن  نم  هّتبلا  .دراد  نّودـم  ّبترم و  ِتابّوصم  دراد ،

نیناوق نامه  زا  و  یتوافت -  چـیه  نودـب  تسا -  یئاضق  هاگتـسد  لثم  دـصرددص  شیاهزیچ  زا  یـضعب  رد  دراد ؛ قیقد  ًالماک  ياـه 
نیناوق مهدیم  لامتحا  مه  شا  یئاضق  تالیکشت  زا  یضعب  رد  دنکیم ؛ يوریپ 
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 - منکیم نامگ  هّتبلا  .دنروآ  یمن  هاگداد  نیا  هب  مه  ار  یناحور  ریغ  .تسا و  نیناوق  نامه  هب  موکحم  ّالاَو  دشاب ؛ هتشاد  يا  هناگادج 
تقو نآ  دنـشاب ، لصّتم  مه  هب  دنـشاب ، کیرـش  نآ  رد  یناحورریغ  یناحور و  هک  یمئارج  رد  تسا -  نیا  نم  سدح  مرادـن ، نیقی 

هک يا  یناحور  نآ  .درادن  یطابترا  ًالـصا  مه  تاعوبطم  هب  هاگداد  نیا  .دـنروآ  یم  هژیو  هاگداد  هب  مه  ار  هدـنورپ  مه  ِیناحور  ریغ 
رطاخ هب  دنروآ و  یم  اجنیا  دنک ، قیبطت  هدش ، فیرعت  هاگداد  نیا  رد  هک  یمئارج  اب  شمرج  رگا  دـنکیم ، هرادا  ار  يا  همانزور  کی 
.دوش یـسررب  يرگید  هاگداد  رد  دـیاب  شتاعوبطم  هلئـسم ي  تسین ؛ تاعوبطم  تهج  زا  هن ، ّالاَو  دـننکیم ؛ شا  همکاـحم  تهج  نآ 

هاگداد یئاضق  راک  هزوح ي  رد  هک  دـشاب  هدـش  فیرعت  یتاـعوبطمریغ  مرج  کـی  یتاـعوبطم ، راـک  هنیمز ي  رد  هچناـنچ  رگا  هّتبلا 
وزج ّتیناـحور  هاـگداد  نم  رظن  هب  ریخن ، .درادـن  مـه  یلاکـشا  تـسا ؛ یناـحور  فرط ، نوـچ  دـنکب ؛ دـناوتیم  وا  دـشاب ، ّتیناـحور 

.تسین دینک ، ادیپ  هّیئاضق  هّوق ي  فعض  هطقن  دیهاوخب  امش  هک  یقیداصم 

ّتیناحور هاـگداد  عضو  نیا  اـب  قفاوم  یلیخ  هّیئاـضق -  هّوق ي  مرتحم  سیئر  يدزی -  ياـقآ  باـنج  منکب ؛ ضرع  امـش  هب  مه  ار  نیا 
ًاعقاو ار  نیا  هدـنب  اهتنم  .یئاضق  هاگتـسد  هعومجم ي  هب  دوشب  هدرپس  هرـسکی  دـیاب  ّتیناـحور  هاـگداد  هک  دـندقتعم  ناـشیا  .دنتـسین 

ّبترتم نآ  رب  مه  گرزب  حـلاصم  نیا  تسا و  ماما  راـگدای  هاـگداد  نیا  .تسا  دوجوم  ِیلعف  تارّرقم  فـالخرب  منادـیمن ؛ تحلـصم 
.دنشاب قفاوم  هیضق  نیا  اب  یلیخ  مه  اهنآ  تسین  مولعم  نوچ  دشابن ، هّیئاضق  هّوق ي  هب  هنیمز  نیا  رد  امش  ضارتعا  .تسا 
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هیقف تیالو  عوضوم  رد  نانآ  عضاوم  رییغت  نویبالقنا و  یخرب  هلاحتسا ي  - 18

هلاحتـسا ي .یلاـعبانج  روضح  دیـشابن  هتـسخ  مالـس و  ضرع  اـب  .متـسه  زاوها  یکـشزپ  مولع  هاگـشناد  هشیدـنا  میـسن  هیرـشن ي  زا 
هّتبلا هک  هدوب ؛ هتشذگ  لاس  تسیب  رد  یناهج  رابکتسا  یلصا  ياهفده  وزج  ماما ، ترضح  فادها  یمالـسا و  بالقنا  ياهدرواتـسد 

، دنتـسنادیم صرقاپورپ  نویبالقنا  نارادمدرـس و  نونکاـت  بـالقنا  لّوا  زا  ار  ناـشدوخ  هک  اهیـضعب  .هدوب  ّقفوم  مه  اـهاج  زا  یـضعب 
لئاسم هنیمز ي  رد  اکیرمآ ، اب  هزراـبم  هنیمز ي  رد  ًـالثم  هدـش ؛ ادـیپ  يا  هجرد  شخرچ 180  کـی  ناشعـضاوم  رد  مینیب  یم  هزورما 

دنراد لوـصا  نیا  رد  نـالا  دـندرکیم و  حرطم  ار  هقلطم » تیـالو   » ثحب یناـمز  کـی  .هـیقف  تیـالو  ثـحب  اـب  هـطبار  رد  يداـصتقا ،
يرکف لئاسم  هب  یلاعترضح  هکنیا  هب  هّجوت  اب  .تسا  رابکتسا  برغ و  درکراک  نیا  جیاتن  زا  نیا  تفگ  دوشیم  هک  دننکیم ؛ کیکـشت 

ار شدوخ  يوحن  هچ  هب  هیـضق  نیا  دـیئامرفب  دـیا ، هتـشاد  ار  مزال  هطاحا ي  بالقنا  زا  دـعب  لـبق و  رد  هاگـشناد  روشک و  یگنهرف  و 
.مرّکشتم میشاب ؟ هتشاد  میناوتیم  یشقن  هچ  صوصخ  نیا  رد  ام  هداد و  ناشن 

ناسنا هرخالاب  بخ ، .دشاب  هقباس  یب  بیرغ و  یلیخ  هک  تسین  يزیچ  کی  دندرگرب ، ناشدوخ  ِیلبق  شور  اشمم و  زا  یناسک  هکنیا 
ِهار زا  هک  یناسک  .دـننکیم  عیرـست  یهاگ  دـننکیم و  يزاس  هنیمز  ار  رییغت  نیا  مه  یلماوع  تسا و  ینوگانوگ  ياـهرییغت  ضرعم  رد 

عفانم تسه ، يویند  عفانم  بخ ، دنشاب ؛ یفلتخم  لماوع  ریثأت  تحت  تسا  نکمم  دنوشیم ، فرحنم  تسرد 
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تاـنّیب بـالقنا و  فراـعم  بـالقنا و  میقتـسم  قـیرط  زا  ًاـعقاو  دارفا  نیا  مینک  ضرف  رگا  .تسه  اـه  ضغب  ّبح و  تـسه ، یـصخش 
اهیناماسبان زا  یخرب  اب  ندـش  هجاوم  تسه ، اهیمهف  جـک  هّتبلا  .تساهزیچ  نیمه  ًابلاغ  شلماوع  دنـشاب ، هدرک  ادـیپ  فارحنا  بـالقنا 

.مینک بّجعت  دیابن  میا ؛ هدرک  هدهاشم  مه  اهاج  زا  یلیخ  رد  ار  نیا  ریظن  ام  .دراذـگیم  ریثأت  هک  تسا  یلماوع  شا  همه  اهنیا  تسه ؛
يزور ره  رد  امش  هکنیا  .درادب  یقاب  میقتـسم  طارـص  رد  ار  ام  هک  میهاوخب  نارگید  يارب  نامدوخ و  يارب  دیاب  مه  لاعتم  يادخ  زا 

؛ رگید تسا  سب  دیتساوخ ، ادخ  زا  راب  کی  بخ ، تسیچ ؟ يارب  میقتسملا ، طارّـصلا  اندها  هک  دینکیم  رارکت  راب -  هد  ًالثم  اهراب - 
میقتسم طارص  هک  تسا  نیا  يارب  نیا  میقتسملا -  طارّصلا  اندها  دینکیم -  رارکت  ار  نیا  امـش  يزامن ، ره  لّوا  ِتعکر  ود  ره  رد  اّما 

؛ دیآ یم  شیپ  اهیلیخ  يارب  يزیچ  نینچ  دندایز ؛ دننکب ، هابتشا  هار  نیا  رد  هک  یناسک  تسا و  یمخو  چیپرپ  هار  تسا ، يراوشد  هار 
.دربب هانپ  ادخ  هب  دیاب  ناسنا  هک  تسا  نیا 

لاثما رد  هک  ییاوها  نآ  عماطم و  نآ  نوچ  دینامب ؛ یقاب  یهلا  میقتـسم  طارـص  رد  دـیناوتیم  رت  تحار  یلیخ  اهناوج  امـش  نم  رظن  هب 
نیا .تسادخ  هار  رد  ناسنا  ترخآ  ایند و  تداعس  تسا ؛ یبوخ  هار  ادخ ، هار  .تسا  رتمک  ناوج  يارب  دیآ ، یم  الاب  نینس  رد  اهام و 

، همه دش ، حرطم  بالقنا  هلیسو ي  هب  ماما و  هلیسو ي  هب  هک  ییاهشزرا  نیا  اهراعش و  نیا  یمالـسا و  يروهمج  ماظن  نیا  بالقنا و 
.دهدب تاجن  ار  روشک  نیا  دناوتیم  هک  تسا  ییاهزیچ  اهنیا  دـنکیم ؛ نیمـضت  ار  ّتلم  نیا  روشک و  نیا  تداعـس  هک  تسا  ییاهزیچ 

؛ دنکب اج  زا  ار  شدوخ  تسناوت  هک  دوب  تکرح  نیمه  تکرب  هب  .هتشاد  یتخس  رایسب  خلت و  رایـسب  ِکیدزن  هتـشذگ ي  روشک ، نیا 
هظحـالم امـش  هک  دوب  ییاـهروشک  زا  رتدـب  بتارمب  يونعم  يداـم و  ظاـحل  زا  اـم  روشک  عـضو  زورما  دوـبن ، بـالقنا  نیا  رگا  اـّلاَو 

.دنتسه هناگیب  ياهتردق  رایتخا  رد  دنتسه ، ام  کیدزن  هک  ییاهروشک  دینکیم ؛

دننکیم رکف  اهیضعب  هک  هچنآ  فالخرب  نم  .دنکیم  مه  شالت  نمشد  هّتبلا 
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، ار یـسایس  ياهراک  ار ، یتاغیلبت  جاوما  ار ، نمـشد  ار ، اهزرم  نیا  زا  جراخ  مینادرگرب و  ناـمدوخ  هب  دـیاب  ار  تالاکـشا  همه ي  اـم 
یلخاد هعومجم ي  ینعی  نامدوخ ، ياهریـصقت  اهروصق و  هّتبلا  .منادیم  یلـصا  لماوع  وزج  ار  اهنآ  مینادـب ، تلاخد  یب  ار  اه  هئطوت 

دیاب تسا ؛ لاّعف  یباسح  نمـشد ، .منادیم  یلـصا  لماوع  وزج  مه  ار  اهنآ  اّما  تسین -  یّکـش  تسا ، ّرثؤم  ًانیقی  منادیمن -  ریثأت  یب  ار 
.دوش هّجوت  مه  نیا  هب 

کشالب میتفگ ، هک  یتهج  نامه  هب  اهیضعب  هلب ، .يریگتهج  رد  رییغت  عون  کی  ندش ؛ یلاح  هب  یلاح  ینعی  دیتفگ ، هک  مه  هلاحتـسا 
.میریگب شیپ  رد  ار  یهلا  میقتسم  هار  هللاءاش  نا  دیاب  ام  .میوشن  روطنیا  هک  میشاب  بظاوم  دیاب  ام  دنتسه ؛ یتفآ  نینچ  کی  راچد 

ص:270

نایوجشناد ياهشسرپ  هب  خساپ  خساپ :  www.Ghaemiyeh.comشسرپ و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 550زکرم  هحفص 317 

http://www.ghaemiyeh.com


رنه نایوجشناد  تالکشم  هب  یگدیسر  ياضاقت  - 19

هبرجت تسا ، شزومآ  وجـشناد ، زاین  هک  میتسه  فقاو  ام  همه ي  .متـسه  هروس  یلاع  شومآ  هسّـسؤم ي  زا  ینادرگراـک  يوجـشناد 
روط هب  رنه  نایوجـشناد  ًالک  رتائت و  نایوجـشناد  ام  هنافّـسأتم  یلو  دـسرب ؛ ییاج  هب  ات  تسا ، تالاکـشا  عفر  ندروخ و  نیمز  تسا ،
الاح میوش ؛ دـنم  هرهب  اهزیچ  یلیخ  زا  میناوتیمن  مه  هبرجت  نیا  ریـسم  رد  میوشیم ؛ ور  هبور  یعناوم  تالکـشم و  يرـس  کی  اب  ماـع ،
هداد تاـناکما  دوشیمن ؛ هداد  شزرا  ییوجـشناد  ياـهراک  هب  دوشیم ، يا  هقیلـس  ياـهدروخرب  هک  مه  دـعب  .دـنامب  حیحـص  شزومآ 

ءاقترا يارب  .دوشیم  ینالوط  یتسرهف  مینک ، نایب  ار  تالکـشم  نیا  میهاوخب  رگا  .هریغ  یـشیامن و  نتم  نیرمت ، ناـکم  لـثم  دوشیمن ؛
دیاب اهرازبا  نیا  یکـشزپ ، يوجـشناد  کی  لثم  میـشاب ، هتـشاد  نتفگ  يارب  یفرح  ناـهج  رد  میناوتب  هکنیا  يارب  ناـمدوخ ، یگنهرف 
رظن منیبـب  متـساوخ  .مینک  حالـصا  ار  ناـمراک  مه  اـم  مینک ، هابتـشا  مه  اـم  مینک ، هبرجت  هرخـالاب  مـه  اـم  اـت  دوـش ، مـهارف  اـم  يارب 

؟ دینادیم تحلصم  ار  ییاهراکهار  هچ  تسیچ و  تالکشم  نیا  عفر  دروم  رد  یلاعترضح 

 - رنه هنیمز ي  رد  هک  تسا  نیا  ما  هدـیقع  نم  هّتبلا  .درک  دوـشیم  راـک  هچ  رنه  نایوجـشناد  هب  کـمک  يارب  هک  ما  هدرکن  ار  شرکف 
هنیمز ي رد  هچ  میراد ؛ مه  یبوخ  ياهدادعتسا  ًافاصنا  ًاّقح و  .تسا  روجنیا  ًاعقاو  میراد ؛ زاین  یلیخ  ام  یشیامن -  ياهرنه  صوصخب 

تبسن .تسین  بالقنا  زا  لبق  هب  طوبرم  تسا ، بالقنا  نارود  هب  طوبرم  مه  شا  همه  ینادرگراک ؛ هنیمز ي  رد  هچ  يرگیزاب ،
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هک ییاهنآ  اّما  مراد ؛ یمک  طابترا  امنیس  اب  نم  نوچ  مسانشیم ، نم  هک  ار  ییاهنآ  الاح  بالقنا -  زا  دعب  ِبوخ  ِییامنیس  ياهرگیزاب 
بالقنا زا  لبق  رد  دارفا  روجنیا  تبـسن  زا  رتشیب  منیبب -  مناوتب  یتقو  کی  تسا  نکمم  ار  نیا  يارو  یمک  زیچ  ای  دشاب ، نویزیولت  رد 

؛ دهدیم ناشن  ار  دادعتسا  نیا ، بخ ، .تسا  رتشیب  ناشتبـسن  اهنیا  اّما  دنتـسه ، یبوخ  یلیخ  ياهرگیزاب  مه  تقو  نآ  زا  هچرگا  .تسا 
ًارهاظ درکیم و  شخپ  نویزیولت  هک  سلجنآ » نادرم   » لایرـس نیمه  .دهدب  دشر  ار  يدارفا  روجنیا  دناوتیم  اضف  نیا  هک  دهدیم  ناشن 

زا تسایند و  گرزب  فورعم و  ياهملیف  اب  هسیاقم ي  لباق  ًاعقاو  تسا ؛ یگرزب  راک  یلیخ  تسا ؛ راوشد  شا  ینادرگراک  دـش ، مامت 
ناشن نیا  تسا ؛ مهم  یلیخ  نیا  تشاد ؛ يا  يوق  ِینادرگراک  لایرس ، نیا  .تسا  رتهب  بتارمب  میدید ، ام  هک  یلومعم  ياهلایرـس  نیا 

؛ دراد دوجو  ملیف  رد  مه  يرگید  ياهزیچ  ًامّلـسم  تسین ؛ ینادرگراک  يرگیزاب و  طـقف  ملیف ، هّتبلا  .میراد  ار  رنه  نیا  اـم  هک  دـهدیم 
اب حیحص ، تاداقتعا  اب  ون ، ناوج  لسن  امـش  ات  .دنک  ادیپ  شرورپ  مه  دیاب  تسه و  یبوخ  یلیخ  ياهدادعتـسا  اه  هنیمز  نیمه  رد  اّما 
رد رتائت -  هچ  امنیـس ، هچ  شیامن ؛ رنه  ینعی  رنه -  نیا  دیوشن ، اهراک  نیا  نادیم  دراو  لماک  روط  هب  ینید ، قاذـم  اب  حیحـص ، دـید 

تاکرح اهتـسژ و  یّتح  دنکیم  یعـس  ام  سیون  همانـشیامن  ای  ام  نادرگراک  هک  یمادام  ات  .درک  دهاوخن  ادـیپ  ار  مزال  يالتعا  روشک 
زا یـضعب  رد  هنافّـسأتم  هک  میـسریمن ؛ ییاج  هب  ام  دروایبرد ، یبرغ  ياهملیف  لکـش  هب  ار  اـهژانوسرپ -  اهامـش ، لوق  هب  اهتیـصخش - 

اهراب نم  .دوشیم  هدید  هلئسم  نیا  دنتسین -  انشآ  یمالـسا  یبالقنا و  تارّکفت  اب  یلیخ  هک  تسا  يدارفا  نامه  لام  هک  ام -  ياهملیف 
ياهیرادرب هترگ  دیلقت و  تاملک ، تاریبعت و  ما ؛ هتفگ  ار  نیا  دـندرکیم ، ّتیلاّعف  اه  هنیمز  نیا  رد  هک  یناسک  زا  یـضعب  هب  اجنیا  مه 

، مینکن دراو  نامدوخ  راک  رد  ار  یناریا  گنهرف  ّتنـس و  یمالـسا و  ینید و  قاذـم  میوشن و  لقتـسم  ام  هک  یمادام  ات  .تسا  هزم  یب 
.دوشب مهارف  تاناکما  یتسیاب  مدقتعم  تسا ، نم  داقتعا  نیا  .میربیمن  ییاج  هب  هار 

، رنه هب  زاین  ساسحا  زاین -  میوگیمن  رنه -  هب  زاین  ساسحا  بخ ، هّتبلا 
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هب تسا ، زاین  رنه  هب  هک  دننکیمن  ساسحا  همه  ینعی  تسا ؟ تسرد  .درادـن  ًالثم  ار  یکـشزپ  هدکـشناد ي  هب  زاین  ساسحا  ّتیمومع 
هک اهامـش  یتّدـم ، کی  ًالعف  دـیاب  .الاح  رگید  تسام  لکـشم  کی  نیا  تسا ؛ زاین  بوخ  رگیزاـب  هب  تسا ، زاـین  بوخ  نادرگراـک 

هدکشناد عضو  .دنوشب  انشآ  شاوی  شاوی  اهدعب  هکلب  هللاءاش  نا  ات  دیروخب ، لد  نوخ  دینک ، ربص  هدرخ  کی  دیتسه  رتولج  ياهلسن 
.دوشب رتهب  هللاءاش  نا  مه  رنه  ياه  هدکشناد  امش ، ي 

* * *

ًابیرقت تعاس  هس  ینعی  .تسا  هد  هب  عبر  کی  هقیقد  هد  مه  نالا  .میدرک  عورـش  هک  دوب  تفه  هب  هقیقد  تشه  تفه  دودـح  ام  بخ ،
.دش
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يربهر مّظعم  ماقم  ینامسج  تّیعضو  زا  لاؤس  - 20

؟ تسا روطچ  امش  لاح  مسرپب  متساوخیم  .منک  حرطم  هدشن  مه  بیوصت  مراد ؛ يّدج  اّما  کچوک ، یلیخ  لاؤس  کی 

فعـض کی  هامریت ، رد  شا  هلابند  مه  دـعب  لاسما ، هام  دادرخ  ماـّیا  رد  هّتبلا  .مبوخ  هللادـمحلا  دیـسرپیم ، یجازم  لاـح  ظاـحل  زا  رگا 
، مدشن يرتسب  ییاج  هّتبلا  .تخادنا  راک  زا  ار  ام  یباسح  یتّدم  کی  دش و  ادیپ  نم  رد  تسا ، یبلق  يرامیب  دشیم  نامگ  هک  يدیدش 

دنچ نآ  ًاعقاو  ماما ؛ مرح  مدمآ  ینارنخس  يارب  هک  دوب  يزور  نآ  مه  يرامیب  نیا  جوا  .دوب  لکشم  دوب ، تخس  اهینارنخس  بخ ، اّما 
مک ار  راک  هدرخ  کی  رگا  تسا ؛ راک  راـشف  نیا  دـنتفگ  میدرک ، هعجارم  رتکد  هب  هک  دـعب  نکیل  دوب ؛ تخـس  یلیخ  نم  يارب  هقیقد 

هللادمحلا مدرک و  مک  ار  راک  راشف  يرادقم  کی  مدرک ؛ ار  راک  نیمه  مه  نم  .دیوشیم  رتهب  دیراذگب - ! اهامش  رگا  هّتبلا  هک  دینک - 
.تسا بوخ  ملاح 

دیشاب ّقفوم  هللاءاش  نا 

ص:274

نایوجشناد ياهشسرپ  هب  خساپ  خساپ :  www.Ghaemiyeh.comشسرپ و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 550زکرم  هحفص 321 

http://www.ghaemiyeh.com


1378/09/01 نانآ : ياهشسرپ  هب  خساپ  فیرش و  یتعنص  هاگشناد  نایوجشناد  رادید  رد  - 7

نالوؤسم نادرمتلود و  ياهییاراد  هب  یگدیسر  یعامتجا و  تلادع  - 1

یـسایس ياهیزاب  ریگرد  ثحب  نیا  هتـشذگ ، لاس  دـنچ  رد  امـش  تانایب  مغر  یلع  .متـشاد  یعاـمتجا  تلادـع  ثحب  هب  عجار  یلاؤس 
نیا هب  یلوصا  قیرط  هب  هک  تسا  هدیـسرن  نآ  نامز  ایآ  .دـشن  کیدزن  دـیدوب ، هدومرف  یلاعبانج  هک  یتیاـغ  نآ  هب  نادـنچ  دـیدرگ ؛

هعماـج حطـس  رد  رورمب  میهد و  رارق  یـسررب  دروـم  ار  دارفا  ياـهییاراد  مینک و  زاـغآ  نادرمتلود  زا  ار  رما  نیا  مینک و  هاـگن  ثـحب 
؟ میهد يّرست 

اهیضعب تمس  هب  هکنیا  دّرجمب  .تسا  لکشم  رایسب  رایسب  شندرک  لمع  تسا ، ناسآ  شنتفگ  تسا ؛ یبوخ  رایـسب  ِفرح  نیا  بخ ،
ار راک  لصا  هک  دـینیب  یم  تقو  کی  تساهنیا و  داـیرف و  هوکـش و  هلگ و  ِلّوا  ًاـعبط  دـننیلوؤسم ، هک  یتقو  بخ ، دوشب ، زارد  تسد 
 - دوش بیقعت  دـیاب  یعامتجا  تلادـع  ثحب  هک  مراد  يّدـج  هدـیقع ي  کی  نم  هک  تسا  نیا  .دوشیمن  دـننکیم و  یـشارت  عناـم  مه 

یئاضق و ياههاگتـسد  متـسین ؛ هدنب  دـنک ، بیقعت  دـیاب  هک  یـسک  نآ  اهتنم  متفگ ؛ ار  نیا  اهراب  هّتبلا  مه  نم  تسین -  نیا  رد  یّکش 
یتلود ياههاگتسد 
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کی ارجا ، تکرب  هب  رادقم  کی  دوشب ، لح  بوخ  ِنیناوق  تکرب  هب  دیاب  هلئسم  نیا  زا  يرادقم  کی  .دننک  لابند  یتسیاب  هک  دنتسه 
لاح ره  هب  .ناشدوخ  هعومجمریز ي  ياهشخب  هب  تبسن  رتالاب  رترب و  ياههاگتسد  یتلود و  ياههاگتـسد  یـسرزاب  تکرب  هب  رادقم 

هن دوشیم ؛ دراد  مه  ییاهراک  هّتبلا  .دورب  شیپ  هک  میراودـیما  متـسه و  هدـیقع  مه  همان  نیا  هدنـسیون ي  اـب  هیـضق  نیا  هب  تبـسن  نم 
ییاهراک کی  دنداد و  ییاهشرازگ  کی  مدرک ، یلاؤس  هّیئاضق  هّوق ي  زا  هنیمز  نیمه  رد  شیپ  يدنچ  هدنب  .دوشن  يراک  چیه  هکنیا 

نامرآ دیتسه و  ناوج  هک  ار  امـش  دـسرب  هچ  دـنک ، یـضار  مه  ار  هدـنب  هک  تسین  يروج  راک  دـنور  نکیل  .دریگیم  ماجنا  دراد  مه 
.هاوخ
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روشک يداصتقا  تالکشم  یلمع  ّلح  هار  داصتقا و  ندش  یمالسا  ناکما  - 2

لکـشم ّلـح  يارب  یلمع  هار  مناوـخ - یمن  ار  اـهنآ  نم  هک  تسه  هک  ینیواـنع  تاـفراعت و  زا  دـعب  هک -  تسا  نیا  يدـعب  لاؤـس 
، تسا نکمم  رگا  دراد ؟ دوجو  یمالسا » داصتقا   » مان هب  يزیچ  ایآ  .هریغ  نکسم و  لاغتشا و  ریظن  یتالکشم  تسیچ ؟ روشک  داصتقا 

.دیئامرف حیضوت 

لّوا زا  هک  یتلود  ِيداصتقا  ياهراک  زا  یضعب  .تسا  هدش  هتـشون  باتک  مه  شا  هرابرد  تسه ؛ یمالـسا » داصتقا   » مان هب  يزیچ  هلب ،
لکـشم نم  رظن  هب  .تسا  یمالـسا  داصتقا  نامه  ساسا  رب  رگید -  ياهتیلاّعف  زا  یخرب  اهکناب و  لثم  هتفرگ -  ماجنا  الاح  ات  بـالقنا 

کمک هب  روهمج  سیئر  ياقآ  هتـشذگ  لاس  .هدـش  مهارف  هنیمز  نیا  رد  مه  یلوبق  لباق  ياه  همانرب  تسا ؛ لح  لـباق  روشک  داـصتقا 
حرط حرط ، نیا  .دش  فورعم  يداصتقا » یهدناماس  حرط   » مان هب  هک  دـندرک  مهارف  ار  يا  همانرب  کی  دایز ، شالت  زا  دـعب  یتعامج ،
اهتنم .تشاد  دهاوخ  یبوخ  جیاتن  هّتبلا  دوش ، ارجا  حرط  نامه  رگا  .مدرک  دـییأت  ار  نآ  مه  هدـنب  دـندروآ ، مه  نم  شیپ  دوب ؛ یبوخ 

اب صّخـشم و  روط  هب  ام  هک  ییاهتـسایس  نآ  اب  هلاـس  جـنپ  هماـنرب ي  رگا  .هلاـس  جـنپ  هماـنرب ي  نیمه  رد  دـنا  هدـناجنگ  ار  حرط  نآ 
کش نم  دنک ، قیبطت  میدرک ، مالعا  هدش و  هک  يدایز  راک  ناوارف و  تروشم 
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رثا ًانیقی  اّما  دوشیم ، لح  یّلکب  تالکـشم  همه ي  میوگیمن  هّتبلا  .دـش  دـهاوخ  هدـید  یـسوسحم  رثا  لاـس ، جـنپ  لوط  رد  هک  مرادـن 
شرافس سلجم  هب  مه  تلود ، دوخ  هب  مه  ام ، هّتبلا  .دوش  تیاعر  ًاقیقد  اهتسایس  نآ  هکنیا  رب  طورـشم  دش ؛ دهاوخ  هدید  یـسوسحم 
اهتـسایس نیا  تسا -  یلمع  شا  همه  هب  کیدزن  ای  شا  همه  مینکیم  مه  رکف  تسا -  یلمع  هک  ییاجنآ  ات  دـننک  تبقارم  هک  میدرک 

.دوش هدید  همانرب  ّداوم  رد 
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يربهر مّظعم  ماقم  رظن  زا  بوخ  همانزور ي  قادصم  اهیگژیو و  - 3

؟ دینیب یم  کیدزن  یگژیو  نیا  اب  ار  یلعف  تایرشن  زا  کیمادک  تسیچ ؟ بوخ  هدیرج ي  ای  همانزور  کی  یگژیو 

یم کیدزن  یگژیو ، نیا  اب  ار  همانزور  نالف  هدنب  میوگب  مروایب ، مسا  امش  يارب  ار  همانزور  کی  نم  هک  تسین  یبوخ  عّقوت  نیا  ًالّوا 
همانزور ي ددرگب ، هک  دـشاب  وجـشناد  شود  رب  ینیگنـس  ّتیلوؤسم  نیا  هک  منکیمن  نامگ  نم  .دـینک  باـختنا  ناـتدوخ  دـیاب  منیب ؛
؛ تسا مولعم  بخ ، تسیچ ؟ بوخ  همانزور ي  ياهیگژیو  دنا  هتـشون  هّتبلا  .میراد  مه  بوخ  ياه  همانزور  ام  .دنک  باختنا  ار  بوخ 
ای یمومع  ياه  هغدـغد  هب  نتخادرپ  يوق ، بلاطم  بوخ ، لیلحت  ملاس ، لیلحت  ملاس ، یناسر  عـالّطا  شفدـه  هک  يا  هماـنزور  کـی 
ام ياـه  هماـنزور  زا  یـضعب  .دوب  دـهاوخ  یبوخ  هماـنزور ي  هماـنزور ، نیا  مرظن  هب  .دـشاب  يرنه  ياهـشور  اـب  هارمه  مدرم ، يرثکا 

.دندب یلیخ  مه  یضعب  دنتسین ، مه  یضعب  دنتسه ، روجنیا 
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تّیناحور هژیو ي  هاگداد  هاگیاج  - 4

.دیئامرفب حیضوت  نآ  هاگیاج  ّتیناحور و  هژیو ي  هاگداد  دروم  رد 

، تسین يدراو  تالاکشا  دننکیم ، هک  یتالاکـشا  هّتبلا  .مزال  ینوناق و  اجب ، تسرد ، تسا  یهاگداد  کی  ّتیناحور ، هژیو ي  هاگداد 
بیسآ رشق  یناحور ، رشق  .هدرک  يا  یساسا  مهم و  ياهراک  هدمآ و  دوجو  هب  عقوم  هب  اجب و  هاگداد ، نیا  .تسین  یتسرد  تالاکشا 

یهاگداد کی  دنکیم  باجیا  هک  تسا  يروج  کی  اهنیا  هاگیاج  ّتیصوصخ و  یفرط  زا  .رگید  ياهرشق  همه ي  لثم  تسا ؛ يریذپ 
؛ دشکب همکاحم  زیم  ياپ  هب  ار  یناحور  کی  هک  دشاب  هتشاد  ار  ییاناوت  نیا  یخاتسگ و  نیا  تأرج ، نیا  ًالّوا  هک  دشاب  هتشاد  دوجو 

رتهب وا  اذـل  تسا ؛ دـلب  مه  وا  تسا ، دـلب  نیا  هچره  تسا ، یناحور  شدوخ  هک  یتقو  فرط  نآ  .دـهاوخب  باوج  دـنک ، لاؤس  وا  زا 
نامز لام  نیا  دنیوگیم ؛ دوخیب  .هدوبن  هاگداد  نیا  ماما  نامز  دنیوگیم  یـضعب  .هدـش  هظحالم  شا  همه  اهنیا  .دـنک  همکاحم  دـناوتیم 

نیاربانب .هدرک  یگرزب  ياهراک  هاگداد  نیا  .دـندادیم  ّتیمها  هاـگداد  نیا  هب  دـنداد و  لیکـشت  ار  هاـگداد  نیا  ناـشیا  تسا و  ماـما 
نیا هرابرد ي  هن  ماما  یتقو  کی  .تسا  ینوناق  هاگیاج  مه  شهاگیاج  تسا ، یبوخ  هاگداد 
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لقاّدـح هک  تسا  نیا  هّیئاضق  هّوق ي  ياههاگداد  هّیئاضق و  هّوق ي  تایـصوصخ  زا  دـنتفگیم  هّیئاضق  هّوق ي  ّلـک  هراـبرد ي  هاـگداد ،
؛ دنموکحم نآ  رادفرط  ای  دنموکحم ، ای  هک  دنتسه  یناسک  ناگدننک  هعجارم  زا  یفـصن  نوچ  دنا ؛ یـضاران  اهنیا  زا  مدرم  زا  یفـصن 

.تسا لیبق  نیا  زا  مه  ّتیناحور  هژیو ي  هاگداد  .دنوشیم  یضاران  هرخالاب 
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يا هریجنز  ياهلتق  هدنورپ ي  یسررب  جیاتن  مالعا  مدع  ریخأت و  لیلد  - 5

.دندرک حرطم  تقیقح  رد  ار  زور  لئاسم  همه ي  هدننک  لاؤس  نیا 

؟ دوشیم مالعا  یِک  ییاهن  هجیتن ي  دوشیمن ؟ مالعا  مدرم  هب  يزیچ  يا  هریجنز  ياهلتق  هلئسم ي  رد  ارچ 

نامه رد  .دوشیم  لابند  دراد  نالا  ارچ ، .تسا  يا  هدـیچیپ  رایـسب  هیـضق ي  کـی  يا  هریجنز  ياـهلتق  نیا  هک  دـینک  هّجوت  دـیاب  بُخ 
نیا سأر  رد  هّتبلا  .تسا  راک  لوغـشم  مه  نالا  ات  هتیمک  نآ  دـندرک و  نّیعم  ار  يا  هتیمک  کی  روهمج  سیئر  ياـقآ  لّوا ، ياـهزور 

ناـشیا هب  هتیمک  نیا  .دـنا  هدرک  نّیعم  ناـشیا  تسین ؛ هّیئاـضق  هّوـق ي  هب  هتـسباو  هتیمک  نیا  اـّما  تسا ، یئاـضق  لوؤـسم  کـی  هتیمک ،
مهم و رایـسب  هلئـسم ي  هلئـسم ، اهتنم  .دـنکیم  تفرـشیپ  دراد  ناشراک  .دـهدیم  ییاهـشرازگ  یهاگ  مه  اـم  هب  دـهدیم ، ییاهـشرازگ 

لخاد رد  هک  یعیاجف  هدـیچیپ ، ياهراک  گرزب ، ياهیـسوساج  ياـه  هدـنورپ  لـثم  ساّـسح ، ياـه  هدـنورپ  دـینیبب ؛ .تسا  یـساّسح 
هدنورپ تسه ، هک  ایند  ياج  ره  رد  ًالومعم  اهنیا  دراد - يدایز  ياه  هنومن  هّتبلا  هک  دیآ -  یم  شیپ  ایند  رد  یتاعالّطا  ياههاگتسد 

کی رد  ملاس ، باصعا  اب  تحار ، لایخ  اب  ات  داد  تصرف  دیاب  .دشکیم  لوط  اهتّدم  شیاه 
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يریگولج ياههار  زا  یکی  .دننک  نایب  مدرم  يارب  ار  شتایئزج  دنیایب  دعب  دـنناسرب ، شتیاهن  نآ  هب  ار  هلئـسم  دننیـشنب و  مارآ  ياضف 
تقو اقآ  دیـشاب ! دوز  اـقآ  دـش ؟ رید  ارچ  اـقآ  دـش ؟ هچ  اـقآ  مینک : ناـش  هچاپتـسد  مادـم  هک  تسا  نیا  اـهیریگیپ  روجنیا  ِتیقّفوم  زا 

هرخالاب .دریگب  ماجنا  یهجو  نیرتهب  هب  راک  نیا  دـنراذگن  هک  تسا  ییاههار  زا  یکی  نیا  .دـنوشیم  هچاپتـسد  اـهنیا  بخ ، تشذـگ !
زورما رگا  هک  تسین  ییایاضق  نآ  زا  اّما  دوب ؛ هچ  هیـضق  نیا  دننادب  هک  دـنرادیم  تسود  همه  تسا ، همه  هقالع ي  دروم  هلئـسم  نیا 

.دننک هبلاطم  ار  اهنآ  دیاب  هک  تسه  رت  يروف  رتمهم و  نیا  زا  هلئـسم  اههد  هن ، دـهدب ؛ خر  روشک  يارب  يا  هعیاض  کی  دـشن ، مولعم 
شیپ روشک  يارب  یگرزب  لکـشم  چیه  دش ، رگید  هام  شـش  دـش ، رگید  هام  ود  دـشن ، مه  زورما  الاح  هک  تسا  يا  هیـضق  کی  نیا 

يا یلاجعتسا  ياهراک  دننزیم ، ییاهفرح  يدصاقم  کی  يور  اهیضعب  هّتبلا  .دوشیم  دراد  و  دوش ، لابند  هک  تسا  نیا  مهم  دیآ ؛ یمن 
.تسین تحلصم  بخ ، اّما  دننک ؛ لاجنج  دننک ، هدزباتش  هک  دنهدیم ؛ ماجنا 
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مالسا تیوقت  تدحو و  يارب  یسایس  ياهحانج  هب  رّکذت  ياضاقت  - 6

رّکذت اهنآ  هب  هک  منادیم  هّتبلا  دینک ؟ توکس  یسایس  ياهحانج  ییادز  تدحو  ربارب  رد  دیهاوخیم  یک  ات  امش  سپ  ...و  مالس  زا  دعب 
رتهب ایآ  دـناسرب ، نایناهج  هب  ار  ناریا  تسود  حلـص  هرهچ ي  هتـسناوت  مرتحم  روهمج  سیئر  ادـخ  فطل  هب  هک  ـالاح  یلو  دـیهدیم ،

، تسا يروجنیا  یترابع  کی  دنک - ؟ ارجا  ار  دوخ  ياه  همانرب  دناوتب  رازگتمدـخ  تلود  ات  مینک  داجیا  ییاضف  زین  روشک  رد  تسین 
ایآ دـننازوسیم ، لد  ناریا  يارب  ام  ياهحانج  رگا  میناملـسم ، ام  رگا  دـناوخ -  دوشب  تحار  هک  دیـسیونب  مه  رتطخ  شوخ  ردـق  کی 

؟ میزادرپب مالسا  یناوت  تیوقت  هب  رگیدمه ، فیعضت  ياج  هب  تسین  رتهب 

ام ناـبز  زا  نخـس  اـناج   » میوگب دنتـشون ، ار  بلطم  نیا  هک  ناـمرهاوخ  اـی  ردارب  نیا  هب  دـیاب  .تسا  یتسرد  فرح  رایـسب  نیا  بخ ،
نیا دوخ  هب  طـقف  هن  اـهراب  نم  .منکیمن  مدرکن و  یتوکـس  دروم  نیا  رد  هناتخبـشوخ  نم  هّتبلا  .میئوگیم  ار  نیمه  مه  اـم  ییوـگیم ؛»

زا كرتشم  تاسلج ، یضعب  یهاگ  هدوب ؛ اهنآ  دوخ  صوصخم  هک  یتاسلج  رد  متفگ -  یسایس  ياه  هعومجم  یـسایس و  ياهحانج 
، هعمج زامن  رد  یمومع ، عماجم  رد  دـننک ، لمع  هکنیا  هب  دـنوش  راداو  رتشیب  هکنیا  يارب  هکلب  متـساوخ -  ار  اهنیا  هدوب ؛ ناشات  دـنچ 

تکرح يراکمه  یگچراپکی و  تدحو و  تمـس  هب  هک  دشاب  اهنیا  يارب  يراشف  مدرم  تاساسحا  ات  متفگ ، یمومع  ياه  هباطخ  رد 
همه هکنیا  هن  میئوگیم ، هک  تدحو  الاح  .دننک 
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ناموجـشناد تسود  نیا  منیب  یم  نم  الاح  هک  دنورب ؛ شیپ  دـننکن ، ینکـشراک  دـننک ، يراکمه  مه  اب  هکلب  هعومجم ؛ کی  دـنوشب 
ياـه هعوـمجم  زا  ار  هبلاـطم  ساـسحا  نیمه  همه  هک  مهاوـخیم  نم  .مهاوـخیم  ار  نیمه  ًاـقافّتا  مه  نم  بخ ، .دراد  ار  ساـسحا  نیا 

.دنورب رتشیپ  هللاءاش  نا  هدوبن ؛ مه  دب  هک  دنا ، هدرک  مه  ییاهراک  هدش ، هتشادرب  مه  ییاهمدق  کی  مرظن  هب  .دنشاب  هتشاد  یسایس 
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تّیناحور هژیو ي  هاگداد  درکلمع  ندوب  هنالداع  - 7

؟ تسیچ هژیو  هاگداد  يدوجو  هفسلف ي  يدعب ، لاؤس 

.مدرک نایب  ار  نیا  هک 

؟ دیناد یم  هنالداع  ار  ّتیناحور  هژیو ي  هاگداد  درکلمع  ایآ 

لمع هنالداع  دـنراد  دـصرددص  اهنیا  هک  مشاب  هتـشاد  تواضق  ًاعقاو  یهاگداد  ره  هرابرد ي  مناوتیمن  نم  .تسا  ینوناق  شدرکلمع 
کی هچنانچ  رگا  .تسین  يدـب  درکراک  ناشدرکراک  هلب ، .میدـیدن  اهنیا  زا  ام  يا  هنـالداعریغ  زیچ  رهاّـظلا  یلع  یلو  هن ؛ اـی  دـننکیم 

، منادیم نم  هک  ییاجنآ  ات  اّما  تسا ؛ يریگیپ  لباق  هّتبلا  دـندرک ، راتفر  تلادـع  فالخ  ای  نوناق  فالخ  هک  دوشب  هداد  ناشن  يدروم 
.مدرکن هدهاشم  اهنیا  زا  نم  يا  هنالداعریغ  راک  کی  هن ،
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یساسا نوناق  اب  تّیناحور  هژیو ي  هاگداد  يراگزاس  - 8

؟ دراد يراگزاس  یساسا  نوناق  اب  ّتیناحور  هژیو ي  هاگداد  دوجو  ایآ 

روجنیا رگا  اّما  تسین ؛ لاؤس  نیا  هب  خـساپ  رد  شحیـضوت  ياج  هّتبلا  .دـنکیم  قیبطت  یـساسا  نوناق  اب  ًالماک  هاـگداد  نیا  .ًاـمتح  هلب ،
زا تسا -  راک  لوغشم  هاگداد  نیا  هک  تسا  لاس  هدفه  هدزناش  نالا  ینالوط -  ياهلاس  لوط  رد  هاگداد  نیا  ًانیقی  دینادب  امـش  دوبن ،

.درکیمن ادیپ  ار  تّدم  همه  نیا  همادا ي  ناکما  دنراد ، یساسا  نوناق  هب  لمع  هب  مامتها  هک  يزکارم  يوس 

ص:287

نایوجشناد ياهشسرپ  هب  خساپ  خساپ :  www.Ghaemiyeh.comشسرپ و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 550زکرم  هحفص 334 

http://www.ghaemiyeh.com


بالقنا نارای  همکاحم ي  هرابرد ي  يربهر  مّظعم  ماقم  رظن  - 9

نیا .دناوخ  مهاوخن  ًالصا  ار  اهمسا  نم  هک  دنا  هدروآ  مسا  ار  رفن  ود  تسیچ - ؟ بالقنا  یعقاو  نارای  همکاحم ي  دروم  رد  امش  رظن 
هتسیاش یلعف  دنور  ایآ  مناوخ -  یمن  دنشاب  هدش  دای  يدب  هب  هچ  یکین و  هب  هچ  اجنیا ؛ ار  صاخـشا  مسا  نم  دیـشاب ، هتـشاد  هّجوت  ار 

؟ تسا یمالسا  ماظن  ي 

وزج هک  یـسک  بخ ، .تسا  یقطنمریغ  فرح  دوشن ، همکاـحم  دـیاب  هدوب ، بـالقنا  ناراـی  وزج  یـسک  نوچ  هک  فرح  نیا  دـینیبب ؛
کی رگا  و  دوشن ؛ هدناشک  هاگداد  هب  ات  دوشن  بوسحم  مرج  بالقنا  نیمه  ِنیناوق  رظن  زا  هک  دـنک  يراک  دـیاب  تسا ، بالقنا  نارای 

، دوشیم بکترم  مه  یمرج  اّما  تسا ، بالقنا  یعقاو  رای  يرفن  کـی  میدرک  ضرف  رگا  اـّلاَو  دوشب ؛ هئربت  تفر ، مه  هاـگداد  هب  یتقو 
نیا هک  يرفن  ود  نیا  الاح  نیاربانب  .تسین  یتسرد  قطنم  نیا  دوشن ؛ همکاـحم  سپ  تسا ، بـالقنا  یعقاو  راـی  نوچ  میئوگب  دوشیمن 

، دنتسه ناش  یضعب  ای  دنتسین ؛ ای  دنتسه ، مه  الاح  دنتسه ؛ دندوب ، بالقنا  یعقاو  نارای  تسا -  هنوگچ  ناشعـضو  دندروآ ، مسا  اقآ 
هکنیا زا  دوشب  عنام  دیابن  نیا  تسا ، بالقنا  نارای  وزج  یسک  مینک  ضرف  رگا  نکیل  مرادن ؛ نآ  هب  يراک  نم  دنتسین -  ناش  یـضعب 

.دنزیم رس  وا  زا  ییاطخ  کی  یئاضق  هاگتسد  رظن  هب  هک  یماگنه  رد  دوشب  زارد  مه  وا  تمس  هب  اضق  تسد 
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اکیرمآ اب  میقتسم  هرکاذم ي  مدع  لیلد  - 10

ربمایپ رگم  تسین ؟ یللملا  نیب  ياه  هنحـص  رد  کیتاملپید  ياهوگتفگ  رد  ام  فعـض  رطاخ  هب  اکیرمآ  اـب  اـم  هرکاذـم ي  مدـع  اـیآ 
؟ تشادن هرکاذم  راّفک  اب  مالسا 

میراد یتردق  کی  یناوت ، کی  هرخالاب  مینیشنب ، هرکاذم  زیم  تشپ  یتلود  ره  اب  ام  دشاب  انب  رگا  .تسین  هرکاذم  رد  فعـض  يارب  هن ،
اه ییاکیرمآ  زورما  تسا : نیا  شا  یکی  تسا ؛ رگید  زیچ  نیدـنچ  زا  یـشان  هرکاذـم ، مدـع  .میهدـیم  جرخ  هب  هرکاذـم  رد  ار  نآ  و 

دیئایب دـنیوگیم  مادـم  اه  ییاکیرمآ  دـینیب  یم  امـش  هکنیا  .درادـن  يریثأت  اهنآ  يارب  هرکاذـم  نوچ  دنتـسین ؛ ام  اـب  هرکاذـم ي  لاـبند 
يارب هسفن  یف  هرکاذم  هک  تسادیپ  هن ، تساشگراک ؟ اهنآ  يارب  اهنآ  اب  ام  هرکاذم ي  فرص  ًاعقاو  ایآ  مینک ، هرکاذم  مینک ، هرکاذم 

اّما .تفگ  مهاوخ  الاح  ار  نآ  تسیچ ؟ رگید  دوصقم  نآ  .رگید  دوصقم  کـی  يارب  دـنهاوخیم  ار  هرکاذـم  اـهنآ  درادـن ؛ يرثا  اـهنآ 
یگرزب فده  کی  هب  دننک ، بیقعت  اهنآ  ار  مّود  دوصقم  نآ  هکنآ  زا  لبق  دش ، عورـش  ام  هرکاذـم ي  هکنیا  دّرجمب  راک ، لّوا  نیمه 

ار هچره  نالا  اهنآ  ینعی  يربخ -  يروتارپما  نآ  زا  هدافتـسا  اب  دـنراد و  اهنآ  هک  يا  یتاغیلبت  ّطلـست  اـب  هک  تسا  نیا  نآ  دنـسریم و 
ناکما نینچ  ام  هک  یلاح  رد  دوشیم ؛ رشتنم  ایند  رد  يرازگربخ  نویزیولت و  ویدار و  اههد  رد  ًانآ  دنهاوخب ،
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، دـنراد یـشیارگ  لقتـسم  ّتلم  کی  لقتـسم و  تلود  کی  ناونع  هب  ناریا  هب  تبـسن  هک  یناـسک  همه ي  هب  میرادـن -  يا  یتاـغیلبت 
ياهروشک زا  يرایسب  زورما  .دنراد  جایتحا  نیا  هب  دنهاوخیم ، ار  نیا  اهنآ  .تشاذگ  رانک  مه  ناریا  دیُرب ، مه  ناریا  هلب ، هک  دنیوگیم 

یّتح یمالسا ، ياهروشک  رد  ییوجشناد  ياه  هعومجم  یمالـسا ، ياه  هعومجم  ناوج ، ياه  هعومجم  یـسایس ، ياه  هعومجم  ایند ،
هک ناشدوخ  ياهتلود  اب  دننکیم ، هزرابم  مه  اکیرمآ  اب  دننکیم ، هزرابم  دننکیم ، شالت  دنراد  هک  یمالسا ، ریغ  ياهروشک  یضعب  رد 

نیا .تسا  یمالسا  ناریا  نآ ، تسه و  اهنآ  نهذ  رد  هدنشخرد  هطقن ي  کی  دننکیم ، هزرابم  دنتسه ، اکیرمآ  هدرپسرس ي  هتـسباو و 
نآ هکنیا  رطاخ  يارب  ارچ ؟ تبسانم ؟ هچ  هب  .تسا  یمالسا  يروهمج  هب  ناشمـشچ  دننکیم ، شالت  دنراد  ایند  رد  هک  ییاه  هعومجم 

، قّوشم هدـننک و  مرگلد  لماوع  تسا ؛ دایز  رایـسب  نازرابم ، نآ  هب  تبـسن  هدـننک  درـسلد  لماوع  تسا ؛ يراوشد  هزرابم ي  هزراـبم ،
هن هدرک ؛ هزرابم  اکیرمآ  اب  هک  دراد  دوجو  یتّلم  کـی  دـنیوگیم  هک  تسا  نیا  هدـننک  مرگلد  قّوشم و  لـماع  اـهنت  .تسا  مک  رایـسب 

کی هکلب  هدشن ، دوبان  هدشن ، مدـهنم  طقف  هن  ماظن  نیا  هدروآ و  دوجو  هب  یماظن  هداد ، لیکـشت  تلود  هکلب  هدروخن ، تسکـش  طقف 
هاگن اکیرمآ  هب  مه  ًالـصا  دوریم و  شیپ  تردق  اب  دراد  مه  نالا  هتـشاذگ ؛ رـس  تشپ  ّتیقّفوم  اب  ار  هلاس  تشه  راوشد  رایـسب  گنج 
هکنیا ناریا و  ّتلم  لقتـسم  عضوم  ناریا ، ّتلم  يریگعـضوم  سفن  ناریا ، ّتلم  روضح  سفن  .دـهدیم  یمرگلد  اهنآ  هب  نیا  .دـنکیمن 
ناریا هلب ، دنیوگیم  دوخ  ِیتاغیلبت  لئاسو  اب  دمآ ، شیپ  هرکاذم  هلئسم ي  هکنیا  دّرجمب  دهدیم ؛ ورین  اهنیا  هب  تسین ، اکیرمآ  ذوفن  ریز 

دیما نآ ، دوریم و  نیب  زا  اه  ییاکیرمآ  هار  رـس  رد  گرزب  لکـشم  کی  اذل  دـناوتیمن ؛ هک  درک  ساسحا  دـش و  ریزگان  روبجم و  مه 
هرکاذم زا  .میروآ  یمن  تسد  هب  زیچ  چیه  ام  میروآ ؟ یم  تسد  هب  هچ  ام  .دنسریم  ناشدوخ  دوصقم  نیا  هب  اهنآ  نیاربانب  .تساهتّلم 

اهنآ میـسرب ، يزیچ  هچ  هب  میهاوخیم  ام  هرکاذم  نیا  رد  .دش  عورـش  هرکاذم  دینک  ضرف  الاح  .دوشیمن  ناریا  ّتلم  دیاع  يدوس  چیه 
تلود کی  لقاع ، ّتلم  کی  هرخالاب  بخ ، دنسرب ؟ يزیچ  هچ  هب  دنهاوخیم 
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ام تحلـصم  .دـنکیمن  مادـقا  درادـن ، تحلـصم  شیارب  هک  يراـک  هب  دـهدیم ؛ ماـجنا  تسا ، شتحلـصم  قبط  رب  هک  ار  يراـک  لـقاع 
سپ ار  ام  لاوما  دـننکن ، تلاخد  ام  یلخاد  لئاسم  رد  دـننکن ، تلاخد  ام  راک  رد  اه  ییاکیرمآ  هک  تسا  نیا  اـم  تحلـصم  تسیچ ؟

لح لباق  لئاسم  نیا  اکیرمآ  اب  هرکاذم ي  رد  ایآ  .دـننکن  ّتیلاّعف  ام  هیلع  دـننکن ، کیرحت  ام  هیلع  ار  نوگانوگ  ياهتـسایس  دـنهدب ،
کی تسا ، روـشک  نآ  یـساملپید  سأر  رد  هک   (1) مناخ نیا  اّما  دـنیوگب ، دنتـساوخیمن  رخاوا  نیا  ات  اهنآ  دوخ  .هن  کـشالب  تسا ؟

هب تبسن  ناریا  هک  تسا  نیا  ناریا  اب  ام  طرـش  شیپ  تفگ  هک  دوب  نیا  ناشیا  فرح  نومـضم  .دروآ  نابز  هب  درک و  یگداس  يردق 
اهنیا دنتسه ؛ نیا  لابند  هب  اهنیا  بخ ، دسانشب ! ّتیمسر  هب  ار  لیئارـسا  ینعی  دنک ؛ حالـصا  ار  شعـضوم  لیئارـسا  بارعا و  هلئـسم ي 
دوجو طابترا  نیا  دـنهاوخیم  اهنیا  دوشیمن ؛ مامت  ناشراک  هک  ملاس  طابترا  نیا  هب  اهنیا  دنتـسین ؛ ناریا  روشک  اب  ملاـس  طاـبترا  لاـبند 

، دیآ یم  دوجو  هب  یعیبط  روط  هب  فرط  نیا  رد  هرکاذم  رد  هک  یفعض  ساسحا  اب  یساملپید ، نوگانوگ  ياهراشف  اب  ات  دشاب  هتـشاد 
عـضوم زا  ار  ناریا  یمالـسا  يروهمج  تلود  هک  تسا  نیا  ناشفده  اهنآ  .دـصاقم  نآ  يارب  دـننک ، هبلاطم  وا  زا  دـننک و  راداو  ار  وا 

ناونع هب  مالـسا  ندرک  حرطم  مالـسا ، هب  شا  يدنبیاپ  شا ، یمالـسا  عضوم  زا  شا ، يرابکتـسا  ّدـض  عضوم  زا  شا ، یلیئارـسا  ّدـض 
هدـیاف ي مه  اـهنآ  دـنیوگب ، دننیـشنب ، تشاد ؛ دـهاوخن  يرثا  چـیه  دـیایب ، دوجو  هب  هک  مه  هرکاذـم  .دـننک  فرـصنم  ماـظن ، ساـسا 

فالتخا داجیا  نوگانوگ ، تاعیاش  حرط  یتاغیلبت ، ياهراشف  یـسایس ، ياهراشف  دنروایب -  رتشیب  ِراشف  مه  ّبترم  دنربب ؛ ار  ناشدوخ 
، درادن هدیاف  ام  يارب  هرکاذـم  .میدرکیم  مادـقا  ام  تشاد ، هدـیاف  رگا  درادـن ؛ يا  هدـیاف  ام  يارب  هرکاذـم  ّالاَو  یلخاد -  ههبج ي  نیب 

؟ درک دهاوخ  مادقا  يراک  نینچ  هب  لقاع  مادک  .درادن  ررض  نامنمشد  يارب  دراد ، ررض  ام  يارب  دراد ؛ هدیاف  نامنمشد  يارب 

[ راضح ریبکت  ]

.دوب یئاجب  ریبکت  ًالماک  نیا  بخ 
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نالوئسم لاوما  یسررب  مدع  و  تاماقم ،  یخرب  يرگیفارشا  اب  عطاق  دروخرب  مدع  لیلد  - 11

لاؤس .منک  یمن  رارکت  ار  لاؤس  نیا  ما  هداد  خـساپ  نوچ  نم  هک  تسا  ّتیناحور  هاگداد  هب  عجار  تسا  نیا  دـندرک  هک  یلّوا  لاؤس 
: مّود

لـصا ارچ  دریگیمن ؟ تروص  عطاق  دروخرب  يروشک ، تاماقم  زا  يرایـسب  رد  هدـش  داجیا  ِيرگیفارـشا  اـب  هک  دراد  دوجو  یلیلد  هچ 
؟ دوشیمن ارجا  قیقد  روط  هب  یتموکح  صاخشا  ِلاوما  یسررب  دروم  رد  یساسا  نوناق 

يدادعت دروم  رد  طقف  تسین ؛ یـساسا  نوناق  رد  يزیچ  روجنیا  دـننک ، یگدیـسر  قیقد  روط  هب  ار  روشک  نیلوؤسم  لاوما  هکنیا  هّتبلا 
ِلّوا اـهنیا  هـک  تـسه  رگید -  ياهیــضعب  لـثم  هّیئاـضق ، هّوـق ي  سیئر  لـثم  يروـهمج ، تساـیر  لـثم  يربـهر ، لـثم  تاـماقم -  زا 

تروص یتسیاب  زاب  دنتفر ، رانک  هک  مه  ّتیلوؤسم  زا  میراد ؛ هچ  ام  هک  دنهدب  ار  ناشدوخ  لام  يدوجوم  شرازگ  دیاب  ناشتّیلوؤسم 
هّتبلا .تسا  نیا  تسه ، یـساسا  نوناق  رد  هک  هچنآ  .دنا  هدرک  هفاضا  يزیچ  هچ  تّدم  نیا  رد  دوش  مولعم  ات  دنهدب  ار  ناش  يدوجوم 

مداتـسرف مدرک ، رپ  ار  هقرو  نیا  اهراب  يدعب ، ّتیلوؤسم  شنایاپ و  يروهمج و  تسایر  تبـسانم  هب  مدوخ  هدنب  .دوشیم  ارجا  مه  نیا 
نارگید و  هّیئاضق ، هّوق ي  يارب 
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، لاؤس نیا  هک  منک  ساسحا  نم  ًاعقاو  رگا  .تسا  یتسرد  لاؤس  رایـسب  تیفارـشا ، هب  عجار  لاؤس  نیا  اهتنم  .دـننکیم  ار  راـک  نیا  مه 
شیارگ دـینادب  امـش  .درک  مهاوـخ  رکـش  ار  ادـخ  ًاـتقیقح  تـسه ، وجــشناد  ياـهناوج  هعوـمجم ي  رد  شیارگ  نـیا  هبلاـطم ، نـیا 

نیا زا  رت  تخـس  یلیخ  نـیا  درک ؛ شجـالع  ییوجزاـب  اـب  هاـگداد و  اـب  نوناـق و  اـب  دوـشب  هـک  تـسین  يزیچ  نآ  ًـالّوا  يرگیفارـشا 
تـساوخ مدرم ، تاساسحا  یتسیاب  دـنک ؛ عفد  ار  نآ  روشک  یمومع  ياضف  یتسیاب  هک  تسا  یتـالوقم  هلمج ي  زا  نیا  تساـهفرح ؛

يرگیفارـشا هب  شیارگ  هک  یناسک  نآ  .دوشب  جالع  هلئـسم  نیا  ات  دـنک  عفد  ار  نیا  مدرم  یمومع  گـنهرف  رتاـسر ، ریبعت  هب  مدرم و 
زا رود  فارـشا و  کبـس  هب  ندرک  یـشم  ندرک و  یگدنز  ندیـشوپ و  ندروخ و  یفارـشا ، یگدنز  يارب  دنزیم  کل  ناشلد  دـنراد ،
هب مدرم  رد  ار  ّتینهذ  دید و  نیا  هک  تسا  نیا  دننکیم ، هک  ییاهراک  زا  یکی  دنتـسه ، نیا  قشاع  هک  ییاهنآ  .مدرم  طّسوتم  یگدنز 

نیلوؤسم بالقنا ، زا  لبق  .دوب  يروجنیا  بالقنا  زا  لبق  هکنیاامک  شزرا ؛ هب  دوشب  لیدـبت  تسا ؛ یبوخ  زیچ  نیا  هک  دـنروایب  دوجو 
مدرم ماوع  زا  يا  هّدـع  کی  دـندشیم ، رهاظ  رتشیب  رخاف  ياهـسابل  نعرفت و  ّربکت و  لالج و  هاج و  تافیرـشت و  اـب  هچره  تموکح ،
لها هک  مه  یناسک  اذل  .دش  سکع  هب  بالقنا  زا  دـعب  .دـندوب  هداد  لکـش  يروجنیا  ار  یمومع  گنهرف  .دـمآ  یم  ناشـشوخ  رتشیب 

نم رظن  هـب  .دـننک  سکعب  دـنهاوخیم  ار  راـک  جـیردتب  .دــندرکیم  باـنتجا  مدرم ، شیارگ  سرت  زا  دــندوب ، يرگیفارــشا  ياـهراک 
 - ناشدوخ لام  زا  ملاع  فارـشا  هکنیا  رطاخ  يارب  تسا ؛ فعاضم  تفآ  نالوؤسم  يارب  تسا ، تفآ  روشک  کی  يارب  يرگیفارـشا 

مدرم لام  زا  دننک ، يرگیفارشا  نالوؤسم  رگا  اّما  دننکیم ؛ يرگیفارـشا  دننکیم ، جرخ  ناشدوخ -  هدهع ي  هب  شمارح  لالح و  الاح 
تـسرد اهنیا  نتفگ ، اب  نتـشون ، اب  رکف ، نیا  جـیورت  اب  مدرم ، یمومع  ساـسحا  اـب  .تسین  هک  ناـشدوخ  لاـم  دـننکیم ؛ جرخ  دـنراد 

اهزیچ نیا  زا  هژیو و  هاگداد  همکاحم و  هاگداد و  تروص  هب  هک  تسین  يراک  دوشب ؛ گنهرف  کی  هب  لیدبت  دیاب  نیا  .دـش  دـهاوخ 
.درک شتسرد  دوشب 
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؟ تلود تسایس  هب  ناشیا  تقفاوم  اب  اهتلود  زا  يربهر  مّظعم  ماقم  تیامح  هطبار ي  - 12

سیئر صخش  تلود و  هک  تسا  ییاهتـسایس  نتـشاد  لوبق  يانعم  هب  روهمج  سیئر  ياقآ  صخـش  تلود و  زا  یلاعترـضح  تیامح 
؟ دننکیم ارجا  دنراد و  داقتعا  نآ  هب  روهمج 

زا منکب ؛ ار  راک  نیا  تسا  مزـال  و  نم ، يارب  تسا  يا  هفیظو  کـی  نیا  و  درک ، مهاوخ  مدرک و  تیاـمح  روهمج  سیئر  زا  نم  هّتبلا 
؛ مدنسپ یمن  نم  ار  ناشاهتسایس  اهشور و  هک  دنتسه  یناسک  تلود  ياضعا  نیب  رد  هّتبلا  .منکیم  تیامح  نم  مه  تلود  هعومجم ي 

دیاب اهنآ  نکیل  دـننادب ؛ مدرم  هتـشادن  مه  یموزل  دـننادن ، مدرم  تسا  نکمم  دـننادیم ، مه  تلود  نیلوؤسم  دـننادیم ، مه  اـهنآ  دوخ 
، هدوب مزال  هدرکیم و  باجیا  ییاج  کی  رگا  ما ؛ هتفگ  اهنآ  هب  هدوب ، مزال  تقو  ره  ار  اهداقتنا  ما ، هتـشاد  ییاهداقتنا  نم  .دنتـسنادیم 
هک ییاهتسایس  ایآ   » دیئوگیم امـش  هک  لاؤس  نیا  نکیل  .دوشب  حالـصا  هک  ما  هداد  جرخ  هب  مه  لمع  تّدش  ما ، هدرک  مه  يریگتخس 

نیمه مینکیم ، هدهاشم  ام  هک  يزیچ  نآ  .تسیچ  دنراد » داقتعا   » نیا منادیمن  نم  دیراد »؟ داقتعا  مه  امـش  دنراد ، داقتعا  نآ  هب  اهنآ 
اهناسنا هّتبلا  .دنهدیم  ماجنا  ار  ناشراک  دنراد  دسریمن ؛ مرظن  هب  يداریا  هنوگچیه  اهنآ  زا  نم  هک  تسا  یشور  نیمه  تساهدرکلمع ،

توافتم دارفا  رد  اه  ییاناوت  اهتردق و  اهتّوق و  اهفعض و  دنتسین ، هزادنا  کی  رد 
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عافد یتقیقح  کی  زا  دنتسه  اهیضعب  .تسا  توافتم  مه  نتفگ  ياهشور  هکنیاامک  تسا ، توافتم  یصخش  قئالـس  هکنیاامک  تسا ؛
ِناسنا .دراد  قرف  دـنکیم -  عاـفد  تقیقح  نیمه  زا  دراد  مه  وا  هک  يرگید -  نآ  ندز  فرح  اـب  هک  دـننزیم  فرح  يروج  دـننکیم ؛

نم رظن  هب  دینک ، هّجوت  اهنیا  هب  رگا  دـینک ؛ هّجوت  تاکن  نیا  هب  دـیاب  .دـنک  ادـیپ  ار  بلطم  زغم  دورب و  رتارف  اهتـسوپ  زا  یتسیاب  قیقد 
.درادن دوجو  یلکشم 

ص:295

نایوجشناد ياهشسرپ  هب  خساپ  خساپ :  www.Ghaemiyeh.comشسرپ و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 550زکرم  هحفص 342 

http://www.ghaemiyeh.com


تیامح هب  هّجوت  اب  اهتلود  زا  داقتنا  زاوج  ناکما  - 13

رد امـش  شیامرف  اب  تفلاخم  هب  مهّتم  هک  يا  هنوگ  هب  هنوگچ ؟ درک ؟ زاربا  دـیاب  ایآ  دـشاب ، اـهدرکلمع  اهتـسایس و  رد  یلاکـشا  رگا 
.میوشن تلود  زا  تیامح 

داقتنا نیا  اّما  درادن ؛ يررض  هنازوسلد  داقتنا  حیحص ، داقتنا  .ما  هدرکن  عنم  ار  یـسک  ما و  هتفرگن  ار  داقتنا  يولج  تقو  چیه  نم  هّتبلا 
ینیگنس ّتیلوؤسم  هک  یسک  .تسین  تحلصم  نیا  تسا ؛ بیرخت  نیا  هک  دننکیم  داقتنا  يروج  اهیـضعب  .دماجنین  بیرخت  هب  یتسیاب 

، دنکب هچ  دنکب ، هچ  دنکب ، تسرد  ار  داصتقا  دنکب ، ار  راک  نالف  دنکب ، ار  راک  نالف  میراد  عّقوت  وا  زا  تسا و  ششود  رب  روشک  رد 
هتشاد یعّقوت  نینچ  میناوتیم  ایآ  میناشوپن ، ار  نآ  دش ، ادیپ  مه  یفعض  تقو  کی  رگا  مینکن ، تیوقت  ار  وا  ام  هچنانچ  رگا  دنکب ، هچ 

رظن هب  دریگیم ؟ ماجنا  تسوا ، هفیظو ي  هچنآ  تفرگ و  دهاوخ  ماجنا  میهاوخیم ، ام  هچنآ  هک  میشاب  راودیما  میناوتیم  مه  زاب  میشاب ؟
مالـسا و میقتـسم  ّطخ  رد  اهنآ  هک  یتقو  ات  هّتبلا  دـننک ؛ يرای  ار  اهنآ  دـننک ، کمک  روشک  نیلوؤسم  هب  هک  تسا  همه  هفیظو ي  نم 

الاب زا  دنکیمن ؛ مه  قرف  نیا  تسین ؛ تیامح  روخ  رد  وا  دوش ، فرحنم  ماما  مالسا و  میقتـسم  ّطخ  زا  سک  ره  .دننکیم  تکرح  ماما 
هدرکن يادخ  رگا  مه  نم  متسه ؛ روج  نیمه  مه  نم  دوخ  .دنتسه  روج  کی  همه  نیئاپ ، ات 
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.روج نیمه  مه  نارگید  .دـننک  ّتیعبت  ای  تیامح  نم  زا  هک  تسین  بجاو  مزال و  مدرم  رب  منک ، یّطخت  مالـسا  حیحـص  طـخ  نآ  زا 
دوجو يا  هقیلس  فالتخا  کی  یهابتشا ، کی  یتقو  کی  ًانایحا  الاح  .تسه  تسرد  ِّطخ  نیا  يریگتهج و  نیا  هک  تسا  یمادام  نیا 

زا ار  نوگاـنوگ  ياهـشخب  نیلوؤسم  ار ، روشک  نیلوؤسم  ار ، روشک  لوؤسم  اـم  هک  دوشب  بجوـم  دـیابن  هقیلـس  فـالتخا  نیا  دراد ؛
نیمه هب  شرادـتقا  روشک  نیا  زورما  نم ! نازیزع  دـینادب  مه  امـش  .مینک  تیامح  ار  اهنیا  دـیاب  هن ، مینک ؛ مورحم  ناـمدوخ  تیاـمح 

نیا .میوـگیم  عـالّطا  ملع و  اـب  منکیم ، ضرع  هک  ار  نیا  .تسین  يروـجنیا  اـیند  ياـج  چـیه  .دنلـصو  مه  هب  ّتلم  تلود و  هک  تسا 
یمیمـص و دنیـشنب  یلوؤسم  کی  هک  تسا ، داـیز  هناتخبـشوخ  روشک  نیا  رد  نآ  رئاـظن  دـینکیم و  هدـهاشم  اـجنیا  امـش  هک  یتلاـح 

يزیچ نینچ  دـنک ، یگناگیب  تشحو و  ساسحا  اهنآ  زا  وا  هن  دـننک ، تشحو  ساسحا  وا  زا  اهنآ  هن  دـنزب ، فرح  مدرم  اب  یناـمدوخ 
نآ اـّلاَو  تسا ؛ مالـسا  تکرب  هـب  تـسا ، نـید  تـکرب  هـب  مـه  نـیا  .درادـن  دوـجو  کـیتارکومد -  ياـهروشک  رد  یّتـح  اـیند -  رد 
مه نارگید  زا  رتروطق  یلیخ  یلیخ  ناشمدرم  زا  ناشیاهباجح  دـندوب ، دـحلم  نید و  یب  هک  یمدرم ، ناشدوخ  ياعّدا  هب  ياهتموکح 
نیب طاـبترا  نیا  .تسا  یمنتغم  یلیخ  زیچ  نیا  داد ؛ تسد  زا  دـیابن  ار  نیا  تسا ؛ مالـسا  تکرب  هب  تسا ، نـید  تـکرب  هـب  نـیا  .دوـب 

یـشزرااب رایـسب  زیچ  اهنیا ، هب  اهنآ  يزوسلد  هقـالع و  اـهنآ ، زا  اـهنیا  تیاـمح  مدرم ، یتلود و  نیلوؤسم  نیب  طاـبترا  ّتلم ، تلود و 
.تسا
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مدرم يدامتعا  یب  یباوصتسا و  تراظن  هطبار ي  - 14

ياه هیاپ  هب  مدرم  ندش  دامتعا  یب  ثعاب  یباوصتسا ، تراظن  هلیسو ي  هب  ندش ، باختنا  ِیعیبط  قح  زا  نادنورهش  ندش  مورحم  ایآ 
؟ دوشیمن ماظن 

هتـشاد يا  هلگ  دـیابن  یـسک  هک  نوناق  هب  لمع  زا  .تسا  نوناق  کی  یباوصتـسا  تراـظن  نوچ  دوشیمن ؛ هن ، هک  تسا  نیا  نم  باوج 
نوناق رد  شیاه  هشیر  اه و  هیاپ  و  یساسا ، نوناق  هب  یکّتم  نوناق و  قبط  ینوناق ، تسا  يرما  کی  نابهگن  ياروش  تراظن  نیا  .دشاب 

کی هک  تسا  نیا  يارب  نیا  تسین ؛ یلومعم  يداع و  ِنادنورهش  يارب  مه  نیا  .هدش  دییأت  نامه  مه  يداع  نوناق  رد  تسا ، یـساسا 
هک سلجم  صوصخم  یباوصتـسا  تراظن  نیا  بخ ، .دوشن  دراو  ساّسح  زکرم  نیا  هب  دـب  مدآ  کـی  رـضم ، مدآ  کـی  باـبان ، مدآ 

یجراخ ياهتسایس  زا  هک  يزادنا  مه  تشپ  ِفاّرح  ِقاتلاق  مدآ  کی  دینیبب  امـش  الاح  .تسه  مه  يروهمج  تسایر  دروم  رد  تسین ؛
کی دوش و  ادیدناک  اجنیا و  دیایب  دیارایب و  نوگانوگ  ياهلکـش  هب  ار  شدوخ  دـشاب و  هتـشاد  مه  یناوارف  لوپ  دوشب و  تیامح  مه 

ار ییاـهمدآ  يولج  هک  تسا  نیمه  يارب  یباوصتـسا  تراـظن  دوشیم ؟ هچ  تکلمم  فیلکت  دوش ، روهمج  سیئر  دربب ، مه  یتـیرثکا 
دنرادن ار  ساّسح  بصنم  نیا  هب  ندمآ  ّتیحالص  روشک ، نیناوق  قبط  رب  هک 
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 - اـهرگید ناـگربخ و  سلجم  لـثم  دراد ؛ دوـجو  تراـظن  نیا  هک  ییاـهاج  هیقب ي  رد  هچ  يروـهمج ، تساـیر  هچ  سلجم ، هچ  -
داقتنا هک  ییاـهنآ  .تسین  يدـب  زیچ  تسا ، یبوخ  زیچ  یباوصتـسا  تراـظن  .دـنوشب  ساّـسح  زکارم  نیا  دراو  دـنناوتن  اـهنیا  دریگب و 
ّتیعقاو نیا  هّتبلا  .تسا  یـسایس  ياهـشیارگ  ساسا  رب  شلوبق  در و  نابهگن  ياروش  هک  تسا  نیا  ناشیاعّدا  دـننکیم ، داریا  دـننکیم ،

، ما هدوب  اهنیا  راک  دهاش  کیدزن  زا  هک  ییاجنآ  ات  مه  هدنب  دـنا ؛ هدرک  راکنا  ار  نیا  هشیمه  مه  نابهگن  ياروش  نایاقآ  دوخ  درادـن ،
؛ تسا يرگید  ثحب  نآ  دمهفب ، طلغ  دمهفن ، تسرد  یسک  ار  ییاج  کی  یتقو  کی  الاح  تسا  نکمم  .ما  هدرکن  یـساسحا  نینچ 

.تسا یبوخ  زیچ  تسین ، يدب  زیچ  نیا  تسا ؛ ینوناق  يانبم  انبم ، اّما 
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قیالس لوصا و  زرم  صیخشت  كالم  - 15

.مداد ار  شباوج  ًالبق  هک  تسا  يا  هریجنز  ياهلتق  هب  عجار  يدعب  لاؤس 

ًافطل .دهد  یم  خر  ییاه  هطلغم  هنیمز  نیا  رد  تسا و  هدـش  حرطم  هک  تسا  یتّدـم  اه  هقیلـس  لوصا و  دروم  رد  ثحب  .يدـعب  لاؤس 
؟ داد صیخشت  ناوتیم  هنوگچ  ار  لوصا  تسیچ ؟ اه  هقیلس  لوصا و  زرم  ییادج و  يارب  كالم  رایعم و  دیئامرفب 

ساسا کی  ماظن و  کـی  يرکف  ياـه  هیاـپ  لوصا  .دوشیمن  هابتـشا  فلتخم ، ياـه  هنیمز  رد  نوگاـنوگ  ياـه  هقیلـس  اـب  لوصا  بخ ،
، تسا لوصا  زا  یمالسا  نیناوق  تیاعر  تسا ، لوصا  زا  ینید  ماظن  تسا ، لوصا  زا  لالقتسا  تسا ، لوصا  زا  مالسا  .تسا  یتموکح 
؛ تسا لوصا  زا  ندناشک  لماک  ِیمالـسا  هعماج ي  تمـس  هب  ار  هعماج  ندـش و  نّیدـتم  تمـس  هب  روشک  ّتلم و  یمومع  يریگتهج 
، دیآ یم  شـشوخ  نآ  زا  یکی  تسا ؛ دب  ورمع  اب  تسا ، بوخ  دـیز  اب  يرفن  کی  هک  تسا  نیا  اه  هقیلـس  .تسا  لیبق  نیا  زا  لوصا 

ضرف .تسین  لوصا  اّما  تسا ؛ رتالاب  مه  هقیلـس  زا  يداصتقا ، ياه  هنیمز  رد  .تسا  هقیلـس  اـهنیا  دـیآ ؛ یمن  شـشوخ  نآ  زا  يرگید 
؛ تسا يرگید  تسایس  هب  دقتعم  تسا ، تسایس  نیا  فلاخم  یکی  تسا ، يداصتقا  لیدعت  تسایس  هب  دقتعم  رفن  کی  دیئامرفب 
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هک یتـقو  تسا ، یـسایس  شور  نیا  ياراد  هک  یـسک  نآ  بخ ، .دوـش  هابتـشا  دـیابن  لوـصا  اـب  اـّما  تسا ، رتـالاب  مه  هقیلـس  زا  اـهنیا 
ظوفحم هشیمه  لوصا  اّما  دـنکیم ؛ لمع  نآ  قبط  رب  دـیآ ، یم  هک  يرگید  نآ  دـنکیم ؛ لمع  نامه  قبط  رب  دـشاب ، هتـشاد  یتّیلوؤسم 

سک تلود  سیئر  دعب  دوب ، یـسک  تلود  سیئر  تقو  نآ  هک  هدنب ، يروهمج  تسایر  نامز  زا  دیئامرفب ؛ هظحالم  امـش  نالا  .تسا 
ینوگانوگ ياهتوافت  يداصتقا  یـسایس و  قئالـس  هکنیا  اب  تّدم ، نیا  رد  هراومه  دش ، يرگید  سک  تلود  سیئر  دعب  دش ، يرگید 

هب داقتعا  یمالسا ، ماظن  هب  داقتعا  ماما ، هب  داقتعا  مالـسا ، هب  داقتعا  ینعی  رکف -  ساسا  يرکف ، ياه  هیاپ  نآ  لاح  نیع  رد  اّما  هدرک ،
ضوع اهتلود  نتفر  ندـمآ و  اب  یّتح  هک  تسین  ییاهزیچ  اـهداقتعا  نیا  .تسا  ظوفحم  دوخ  ياـج  رـس  همه  هعماـج -  ندوب  یمدرم 

.تسین مه ] اب  ندش   ] هابتشا لباق  اه  هقیلس  لوصا و  نیاربانب  .دوش 
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هیقف تیالو  زا  یخرب  ِدب  عافد  هرابرد ي  يربهر  مّظعم  ماقم  رظن  - 16

؟ دوشیمن عافد  دب  تیالو ، زا  یهاگ  یلاعترضح ، رظن  هب  ایآ 

: هکنیا رگید  .دوشیم و  عافد  دب  تاقوا  یلیخ  ًاقافّتا  ارچ ،

؟ دننکیمن لمع  دب  دنراد ، تیالو  زا  يوریپ  يرادفرط و  هیعاد ي  هک  یناسک  ایآ 

يزیچ روجنیا  دـننک ؛ لمع  دـب  تسا  نکمم  مه  اهیـضعب  دـننکیم ، عافد  دـب  اهیـضعب  .دـشاب  هتـشاد  دوجو  يزیچ  نینچ  تسا  نکمم 
نینّیدتم وزج  دنرادنید ، دـننکیم ؛ لمع  دـب  دنتـسه ، ادـخ  رادـفرط  هک  یناسک  زا  یلیخ  هکنیاامک  دـش ؛ رکنم  دوشیمن  ار  نیا  تسه ؛

اج همه  اه  ندرک  لمع  دب  نیا  .دننکیم  لمع  دب  دنتسه ، مالسا  نید  رادفرط  هک  یناسک  زا  یلیخ  .دننکیم  لمع  دب  اّما  دنتـسه ، ملاع 
زا ای  تیالو  زا  يرادـفرط  ناونع  هب  یـسک  یتقو  هک  تساجنیا  یـساسا  هتکن ي  نکیل  دراد ؛ دوجو  دـنک و  ادـیپ  دوجو  تسا  نکمم 
ای یئیـش  نآ  هب  میهدب  تیارـس  ار  يدب  نیا  دیابن  ام  دنکیم ، لمع  دب  سک ، نالف  صخـش  زا  ای  یمالـسا  ماظن  زا  ای  مالـسا  زا  ای  نید 

.دـنکیم لمع  دـب  نیا  ظوفحم ، دوخ  ياـج  هب  نآ  بخ ، میئوگب  دـیاب  .تسا  صخـش  نیا  يرادـفرط  دروم  هک  یتقیقح  اـی  یـصخش 
هک دوشیم  هدهاشم  دنرادن ، یحیحص  ياه  هزیگنا  هک  یناسک  زا  یضعب  تاقوا  یهاگ 
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هب تقیقح و  نآ  هب  سپ  هدرک ، لمع  دب  نیا  تسا و  رگید  تقیقح  نالف  ای  نید  رادفرط  یسک  نوچ  .دننکیم  طولخم  مه  اب  ار  اجنیا 
.تسین تسرد  هّتبلا  نیا  هک  دوشیم ؛ تناها  اهنیا  فرط  زا  یهاگ  عافد ، دروم  یش ء  نآ 

* * *

یهاگ میهدـیم ، باوج  هک  هچنآ  میریگیم ، رارق  لاؤس  هب  خـساپ  هسلج ي  رد  هک  یتقو  ًالومعم  هّتبلا  .تسا  هدـش  مامت  ام  تقو  بخ ،
نم تسد  ییاـه  تشادداـی  نـالا  .تسا  روج  نیمه  مرظن  هب  مه  نـالا  هکنیااـمک  میا ؛ هدادـن  باوـج  هک  تسا  يزیچ  نآ  مهد  کـی 

رد .مهدب  باوج  ًادعب  ار  اهنیا  مناوتب  هک  تسا  نیا  مدوخ  لیم  هّتبلا  دراد ! همادا  روط  نیمه  ًارهاظ  هدمآ و  هک  مه  رادـقم  نیا  تسه ،
ملاجم تسا ، مک  یلیخ  نم  تقو  هنافّـسأتم  هّتبلا  .میدرک  شخپ  میداد و  باوج  میدرب ، ًادـعب  ار  اهلاؤس  هک  هداتفا  قافّتا  مه  يدراوم 

اهتنم مدادـیم ؛ لیکـشت  راـب  کـی  یهاـم  ود  راـب ، کـی  یهاـم  ار  ییوجـشناد  هسلج ي  روجنیا  متـسناوتیم ، رگا  نم  .تسا  مک  یلیخ 
؛ منکیم ادیپ  قیفوت  رتمک  فسالا  عم  هک  تساذل  تسا ؛ نیگنـس  یلیخ  نم  ياهتّیلوؤسم  اهراک و  تسا ، دودحم  یلیخ  نم  ياهتـصرف 

دننیشنب مینک  شهاوخ  رتفد  ناتسود  زا  رفن  دنچ  زا  مینکیم  یعـس  هللاءاش  نا  .مهدب  باوج  ار  تالاؤس  نیا  همه ي  دهاوخیم  ملد  ّالاَو 
ار اهنآ  دسرب ، نم  رظن  هب  دعب  دنهدب ، یباوج  کی  ار  شیاهیرارکتریغ  دـنراذگب ، رانک  ار  شیاهیرارکت  دـننک ، هاگن  ار  تالاؤس  نیا 

.دننک هظحالم  ار  اهباوج  نآ  همه ي  ناتسود  دننادرگرب و 

اهاعد نیا  ناتدوخ  ِمرگ  كاپ و  ياهلد  اب  امش  هک  منکیم  شهاوخ  منکیم ؛ اعد  ات  دنچ  .ملاحشوخ  زورما  هسلج ي  زا  نم  لاح  ره  هب 
ِلامج لالج و  تافص  ءامسا و  هب  ار  وت  اراگدرورپ ! .دنک  باجتسم  دنوادخ  هللاءاش  نا  ات  دیئوگب  نیمآ  دیهاوخب و  ادخ  زا  لد  رد  ار 

زا ار  ام  تسد  اراگدرورپ ! .هدـب  رارق  تدوخ  تمحر  تیادـه و  لومـشم  ار  اـم  روشک  ار ، اـم  ّتلم  ار ، اـم  میهدـیم  دـنگوس  تدوخ 
.نک کیدزن  یمالـسا  ماظن  مالـسا و  هب  نآ ، زا  لبق  زور  زا  شیب  زور  ره  ار  ام  هعماـج ي  اراـگدرورپ ! .نکم  هاـتوک  نآرق  مالـسا و 

هزیگنارپ و دنم و  هقالع  نمؤم و  ناناوج  میهدیم ، دنگوس  ار  وت  دّمحم  لآ  دّمحم و  هب  اراگدرورپ !
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رد ار  نیگنس  ياهتّیلوؤسم  هکنیا  يارب  دنتسه  هدامآ  دنوشیم و  جیسب  یهلا  فیاظو  ماجنا  يارب  ادخ و  هار  رد  هک  یناناوج  ار ؛ بوخ 
ّرـش زا  ار  اهنآ  اراگدرورپ ! .نک  مدـق  تباث  ار  اهنآ  نک ؛ يریگتـسد  دوخ  ّصاخ  تیانع  اـب  دوخ و  يوس  زا  دـنهدب ، ماـجنا  ادـخ  هار 

ياهیراتفرگ اراگدرورپ ! .امرفب  رت  تکربرپ  رتراشرـس و  رتدابآ و  زور  هبزور  ار  ام  ياههاگـشناد  .رادب  ظوفحم  نج  سنا و  نیطایش 
نآ نازابرـس  زا  ار  ام  نک ؛ دونـشخ  یـضار و  ام  زا  ار  هادـفانحاورا ) ) رـصع یلو  سّدـقم  بلق  اراـگدرورپ ! .نک  فرطرب  ار  ّتلم  نیا 

.هدب رارق  راوگرزب 

هتاکرب هللا و  ًْهمحر  مکیلع و  مالّسلاو 
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1379/12/09 (: 1  ) نانآ ياهشسرپ  هب  خساپ  ریبکریما و  هاگشناد  نایوجشناد  رادید  رد  - 8

هسلج عورش  رد  يربهر  نانخس  - 1

اب وجشنادریغ  وجشناد و  هک  تسه  اهلاؤس  زا  یضعب  .دنا  هدرواین  يزیچ  نم  يارب  زونه  هک  دیراد  امـش  ًانیقی  لاؤس  دادعت  کی  بخ ،
حرطم ار  اهنیا  نم  دنروایب ؛ دننک  عمج  ار  امش  ياهلاؤس  ات  ما ؛ هدرک  تشاددای  نم  ار  اهلاؤس  نیا  زا  ات  دنچ  .دننکیم  نم  زا  هچ  همان و 

: تسا نیا  لاؤس  کی  .تسه  دوشیم  مه  لاؤس  نم  زا  هک  یئاهزیچ  نیمه  هب  طوبرم  امش  ياهلاؤس  زا  یضعب  ًالامتحا  .منک 
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اهنآ اب  ییاضق  دروخرب  تاعوبطم و  هرابرد ي  يربهر  مّظعم  ماقم  رظن  - 2

»؟ دینکیم دییأت  ار  یئاضق  دروخرب  هوحن ي  ایآ  تسیچ ؟ تاعوبطم  تایرشن و  هرابرد ي  امش  رظن  »

هعماج ي يارب  ریذپان  بانتجا  مزال و  يرورض و  هدیدپ ي  کی  ار  تاعوبطم  نم  تسا : نیا  نم  خساپ  .دنسرپیم  یلیخ  نم  زا  ار  نیا 
دقن هفیظو ي  ملئاق : هدمع  هفیظو ي  هس  نم  مه  تاعوبطم  يارب  .منادیم  دنک ، یگدنز  بوخ  دـهاوخب  هک  يا  هعماج  ره  نامدوخ و 

رد فلتخم  ءارآ  نوگانوگ و  راکفا  حرط  راکفا -  ءارآ و  لدابت  هفیظو ي  فافـش ، هناـقداص و  ِیناـسر  عـالّطا  هفیظو ي  تراـظن ، و 
وزج نیا  و  مرادن -  يدیدرت  چـیه  مه  نیا  رد  .تسا  تاعوبطم  مّلـسم  قح  مدرم و  مّلـسم  قح  نایب ، ملق و  يدازآ  مدـقتعم  هعماج - 

هدیمهف دازآ و  ياهملق  ار ، دشر  ياراد  تاعوبطم  ار ، دازآ  تاعوبطم  يا  هعماج  رگا  مدقتعم  .تسا  یساسا  نوناق  هحّرصم ي  لوصا 
کی دـشر  ياه  هناشن  زا  یکی  دازآ ، تاعوبطم  دوجو  .داد  دـهاوخ  تسد  زا  مه  ار  رگید  ياهزیچ  یلیخ  اـجکی  دـهدب ، تسد  زا  ار 

دوخ هبون ي  هب  مه  نآ  دروآ ، یم  دوجو  هب  ار  نآ  ّتلم  کی  یگدازآ  دشر و  ینعی  تسا ؛ دـشر  هیام ي  مه  شدوخ  ًاتقیقح  ّتلم و 
، شزرا نیا  رانک  رد  مدقتعم  هّتبلا  .دهدب  شیازفا  ار  ّتلم  کی  دشر  دناوتیم 
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تسا نیا  گرزب  رنه  .دوشب  لاماپ  دیابن  مه  اهشزرا  نآ  ملق ، يدازآ  تاعوبطم و  يدازآ  اب  هک  تسه  مه  يرگید  قیاقح  اهـشزرا و 
.دریگن ار  شنماد  اهبیسآ  نآ  مه  دشاب ، هتـشاد  دازآ  تاعوبطم  مه  ار ؛ تقیقح  مه  دنک ، ظفح  ار  يدازآ  مه  دناوتب  یـسک  کی  هک 

.درک یشم  يروجنیا  دیاب 

هدنب لماش  سک » چیه   » نیا هک  سک -  چـیه  یئاضق ، مکح  هاگداد و  راک  رد  منک  ضرع  دـیاب  نم  .یئاضق  دروخرب  دروم  رد  اّما  و 
دیابن یضاق  َهل  یضاق و  هیلع  .دریگب  میمصت  هنادازآ  دناوتب  دیاب  یـضاق  .دنکیم  تلاخد  هن  و  دنک ، تلاخد  دراد  قح  هن  دوشیم -  مه 

یـضاق .دوشب  يزاسوج  دیابن  یـضاق  هیلع  .دشاب  هتـشاد  دوجو  يراشف  دیابن  مکح  نآ  ای  مکح  نیا  هیلع  .دشاب  هتـشاد  دوجو  يراشف 
ات .دوشب و  تلاخد  دیابن  نیاربانب  .دنک  رداص  دـسریم ، مکح  شدوخ  رظن  هب  هک  ار  هچنآ  نوناق ، قبط  وج ، راشف  زا  غراف  دـناوتب  دـیاب 

دوجو زا  دـنداد  ییاهربخ  .هدـشن  مه  یتلاخد  هدوب ، تایرـشن  هب  طوبرم  هک  ییاههاگداد  نیا  راک  رد  مراد ، عـالّطا  نم  هک  ییاـجنآ 
.تسا رظن  رد  یّصاخ  دروم  رگا  هکنیا  دروم  رد  نیا  .دیسر  همه  عالّطا  هب  اهربخ  نآ  مه  دعب  ییاهمکح ،

کی تاعوبطم  رب  تراـظن  مدـقتعم  نم  .منکیم  ضرع  ار  مرظن  نم  دـنک ، لاؤس  ار  نیا  یـسک  رگا  .تاـعوبطم  رب  تراـظن  لـصا  اـّما 
نودـب .دوشب  تراظن  دـیاب  تسه ؛ مه  يداع  نوناق  تاعوبطم و  نوناق  یـساسا و  نوناق  ُّرم  نیا  تسا ؛ مزال  راـک  کـی  تسا ، هفیظو 

دازآ هقطنم ي  کی  یمومع ، راکفا  دننکیم  لایخ  اهیـضعب  .دش  دهاوخن  نیمأت  تاعوبطم  زا  یّلم  حلاصم  اه و  هتـساوخ  ًانیقی  تراظن ،
ره سک  ره  هک  تسین  یهاگـشیامزآ  شوم  یمومع  راکفا  .دننکب  یمومع  راکفا  اب  دنتـساوخ ، راک  ره  هک  تسا  يدـنب  دـیق و  یب  و 

، ار مدرم  فطاوع  ار ، مدرم  نامیا  غورد ، اب  تمهت ، اب  يزاس ، هعیاش  اب  طلغ ، ياهلیلحت  اب  ناسنا  .دـنکب  نآ  اب  دـناوتب  تساوخ ، راـک 
هفیظو کی  نیا  دوشن ؛ اهراک  نیا  ات  تسا  مزال  تراظن  .تسین  تسرد  هک  نیا  دـنزب ؛ بیـسآ  ار  مدرم  تاسّدـقم  ار ، مدرم  ياهرواب 

.دریگیمن ماجنا  ارچ  هک  دراد  لاؤس  ياج  دریگن ، ماجنا  راک  نیا  رگا  .تسا 
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ماجنا ار  ناش  هفیظو  یتلود  ياههاگتـسد  رگا  .یئاضق  ياههاگتـسد  دـعب  و  یتلود ، ياههاگتـسد  لّوا  هجرد ي  رد  تسیک ؟ فّظوم 
، دنهدب ماجنا  تساهنآ ، هدهع ي  رب  هک  ار  يراک  دنتسناوتن  یلیلد  ره  هب  اهنآ  هچنانچ  رگا  .دسریمن  یئاضق  هاگتـسد  هب  تبون  دنهدب ،

نادـیم رد  رواد  کـی  .دـنکن  مکح  هک  تشاد  راـظتنا  دـیابن  یـضاق  زا  .تسا  رواد  لـثم  مه  یـضاق  .دوشب  نادـیم  دراو  دـیاب  یـضاق 
هدیاف رگا  دـهدیم ؛ ناشن  وا  هب  درز  تراک  درکن ، يا  هدـیاف  رّکذـت  رگا  دـنکیم ؛ راطخا  دـهدیم ، رّکذـت  راکاطخ  نکیزاب  هب  شزرو ،
راکفا تیاده  دهاوخیم  هنالوؤسم  ریغ  هک  یـسک  نآ  .تشاد  هوکِـش  دیابن  چیه  یـضاق  زا  نیاربانب  .دـهدیم  ناشن  زمرق  تراک  درکن ،

ریغ دهاوخب  یـسک  رگا  .دنوشب  تیاده  دـیاب  تاعوبطم  اب  یمومع  راکفا  .درادـن  ار  راک  نیا  ّتیحالـص  وا  دریگب ، تسد  هب  ار  مدرم 
باوخ تسم و  هدننار ي  هب  سک  چیه  .درک  دهاوخ  اطخ  ًانیقی  دریگب ، تسد  رد  ار  تیاده  نیا  هناضرغم  هدرکن  يادـخ  هنالوؤسم و 

.دیوشیمن شنیشام  راوس  امش  دنهدب ، مه  یگدننار  هزاجا ي  رگا  دهدیمن ؛ یگدننار  هزاجا ي  هدولآ 

رد ام  .دوشب  شا  يوناث  تعیبط  وزج  نارگید ، هب  تبـسن  فاصنا  فافع و  تقادص ، اوقت ، دـیاب  دریگیم ، تسد  هب  ملق  هک  یـسک  نآ 
ًاریخا نم  .دندرک  بّجعت  اهیضعب  .دننمشد  هاگیاپ  اه  همانزور  زا  یضعب  هک  میتفگ  میدرک ، لاسما  لئاوا  ای  هتـشذگ  لاس  هک  یتبحص 
مدوخ نم  هّتبلا  .هدش  رـشتنم  دادرم  تشه  تسیب و  زا  لبق  ِتاعوبطم  رد  نامزاس  نیا  شقن  هب  تبـسن  ایـس  نامزاس  دانـسا  هک  مدـینش 
فرط زا  هیذـغت  اب  تیادـه ، اب  لوپ ، اب  ییاه  همانزور  هچ  هک  دـهدیم  ناشن  تسا ؛ بلاج  یلیخ  دـندرک ، لـقن  هک  هچنآ  اـّما  مدـیدن ؛

ياـهاج رد  هّتبلا  .تفرگیم  ماـجنا  دـشیم و  شخپ  نارهت  نیمه  رد  دادرم  تشه  تسیب و  ياـتدوک  يزاـس  هنیمز  يارب  ایـس ، ناـمزاس 
هکنیا يارب  دنتشاد ؛ اه  همانزور  ار  مهم  ياهشقن  زا  یکی  هدنلآ ، روداولاس  نارود  رد  یلیـش ، رد  .میا  هدید  ار  شیاه  هنومن  مه  رگید 

رد شرـس  ار  الب  نآ  هرخالاب  دـننک و  جیـسب  شا  هیلع  ار  راکفا  مامت  دـنهد ، هولج  ّقفومان  ار  هدـنلآ  روداولاـس  هلاـس ي  ود  ِتموکح 
زور نآ  هّتبلا  .دنروایب 
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اجک زا  دوب ، هچ  ناشاه  هزیگنا  دـندمآ ، راک  رـس  هک  ییاهنآ  دـندوب و  یناسک  هچ  هک  دـندیمهف  همه  دـعب  اّما  درکن ، فارتعا  یـسک 
شفـشک دعب  دـتفیب ، قافّتا  هعجاف  ات  درک  ربص  دوشیمن  .دـندوب  یناسک  هچ  دـندرک ، يزاس  هنیمز  هک  ییاهنآ  دـندوب ؛ هتفرگ  روتـسد 

.درک تکرح  زاب  مشچ  اب  دیاب  زورما  .مینکب 
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يربهر مّظعم  ماقم  اب  طبترم  ياهداهن  هیقف و  یلو  ناگدنیامن  رب  تراظن  دوجو  - 3

اهداهن و رد  امـش  ناگدـنیامن  ایآ  دـنتراظن ؟ قوف  ای  دنتـسه  یـسرزاب  تراظن و  تحت  يربهر ، هب  طوبرم  ياههاگتـسد  اهداهن و  ایآ 
؟ دنوشیم تراظن  اهناتسا 

.يربهر اب  طبترم  ياههاگتـسد  هب  دسرب  هچ  تسین ، تراظن  قوف  مه  يربهر  دوخ  .تسین  تراظن  قوف  سک  چـیه  منکیم  ضرع  نم 
؛ تسا تورث  تردق و  عّمجت  يانعم  هب  یعیبط  روط  هب  تموکح  نوچ  دننکیم -  تموکح  هک  یناسک  نآ  .دـنوشب  تراظن  دـیاب  همه 

عّمجت نیا  تسا ؛ ماّکح  زا  یـشخب  تسد  رد  یـسایس  رادـتقا  یعامتجا ، رادـتقا  تسا ؛ ماّـکح  زا  یـشخب  تسد  رد  لاـملا  تیب  لاوما 
، دننکن هدافتساءوس  هکنیا  يارب  دنهدب ، جرخ  هب  تناما  اهنیا  هکنیا  يارب  تسا -  نیمه  تموکح  يانعم  رگید ؛ تسا  تورث  تردق و 

يدنب میـسقت  يدـنب ، میـسقت  نیا  هّتبلا  .دـشاب  مه  دـیاب  بجاو ؛ مزال و  تسا  يراک  کی  تراظن  دـنکن ، نایغط  ناشـسفن  هکنیا  يارب 
ریز هّوق  هس  یـساسا ، نوناق  قبط  .میرادن  يزیچ  نینچ  ام  هن ، يربهر ؛ رظن  ریز  ریغ  ياهداهن  يربهر و  رظن  ریز  ياهداهن  تسا : یطلغ 

يربهر رظن  ریز  مه  هنّنقم  هّوق ي  تسا ، يربهر  رظن  ریز  مه  هّیئاضق  هّوق ي  تسا ، يربهر  رظن  ریز  مه  هّیرجم  هّوق ي  دنا ؛ يربهر  رظن 
نیا يانعم  هب  ندوب  يربهر  رظن  ریز  .دنروج  نیمه  مه  رگید  ياههاگتسد  تسا ؛
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، تسا مزال  تراظن  دنوشب ؛ تراظن  تسا  مزال  دنکیمن ؛ یقرف  لاح  ره  هب  اّما  .دنکیم  ّتیریدم  ار  یهاگتـسد  کی  يربهر ، هک  تسین 
ار نیا  تسین ؛ مه  هنافرطیب  يدراوم ، رد  تسین ؛ دمآراک  یملع و  یصّصخت ، زونه  اهتراظن  هنافّـسأتم  ام  روشک  رد  هّتبلا  .تسا  بجاو 

باسح هک  ار  نآ  تفگ : .دنـشاب  هتـشادن  كاب  هبـساحم  زا  دـیاب  یمومع  یتلود و  ياـهداهن  همه ي  هّتبلا  .مینک  فارتعا  یتسیاـب  مه 
هک تسین  روجنیا  نیاربانب  .دنـشاب  هتـشادن  یکاب  هبـساحم  زا  ات  دـننک  كاـپ  ار  ناـشباسح  .تسا  كاـب  هچ  هبـساحم  زا  تسا ، كاـپ 

تراظن دریگیم و  تروص  اهیسرزاب  نیا  .تسا  مزال  اهیسرزاب  ام  رظن  هب  هن ، دنشاب ؛ فاعم  تراظن  زا  يربهر  هب  طوبرم  ياههاگتـسد 
هزاجا ي رب  انب  تسین ، ندرک  هحماسم  رب  انب  اّما  دـتفا ؛ یمن  قاـفّتا  ییاـطخ  چـیه  هک  تسین  نیا  فرح  نیا  ياـنعم  هّتبلا  .دـنوشیم  مه 

.تسین نداد  اطخ 
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روشک لئاسم  روما و  زا  يربهر  مّظعم  ماقم  عالّطا  هوحن ي  - 4

: تسا لاؤس  نیمه  ًانیع  مدید  نم ، تسد  دنداد  هک  مه  ار  اجنیا  ياهلاؤس  نیا  ًاقافّتا  هک  لاؤس  کی 

؟ دنیوگیم امش  هب  ار  زیچ  همه  ایآ  دیریگیم ؟ رارق  هعماج  لئاسم  روما و  نایرج  رد  هنوگچ  ییاهلاناک و  هچ  زا  امش 

، دوشیم هداد  نم  هب  هک  ییاهشرازگ  .مشاب  سامت  رد  تایعقاو  اب  منکیم  یعس  یمسرریغ  یمـسر و  قرط  زا  نم  هک : تسا  نیا  باوج 
هک هچنآ  هچ  تاعالّطا ، ترازو  هب  طوبرم  تاعالّطا  هچ  تسا -  یتاعالّطا  فلتخم  ياههاگتسد  ياهشرازگ  مه  تسا ؛ عّونتم  رایسب 

رتفد زا  مه  تسا -  یتلود  یناسرربخ  ياههاگتسد  زا  یـضعب  هب  طوبرم  هک  هچنآ  هچ  تسا ، حّلـسم  ياهورین  ياهتاعالّطا  هب  طوبرم 
نفلت قیرط  زا  دنسامت و  رد  مدرم  اب  ًًابّترم  اهنیا  هک  اهیـسرزاب -  یمدرم و  تاطابترا  رتفد  لثم  دوشیم ؛ تفایرد  اهـشرازگ  نیا  ام  دوخ 

تفایرد دایز  مه  همان  مراد و  ییاهتاقالم  یعامتجا  فلتخم  ياـهپیت  صاخـشا و  اـب  نم  نینچمه  دـنریگیم -  رارق  ناـیرج  رد  هماـن  و 
مه نکمم  منادیم ؛ ار  زیچ  همه  هک  متسین  یعّدم  لاح  نیعرد  اّما  .تسا  یلاّعف  شوگ  نم  شوگ  لاح  ره  هب  .منکیم 
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نیا متسه ، دقتعم  هک  هچنآ  اّما  .منادن  مه  ار  ییاهزیچ  کی  منادب ، ار  ییاهزیچ  کی  تسا  نکمم  هّتبلا  منادب ؛ ار  زیچ  همه  هک  تسین 
 - دـنراد نـالوؤسم  رگید  هک  یتّیلوؤسم  اـی  مراد ، هدـنب  هک  یتّیلوؤسم  زا  معا  یتموکح -  هاگتـسد  رد  لوؤسم  کـی  يارب  هک  تسا 
زا هعماج ، تایعقاو  زا  هک  دـهدب  هزاجا  دـیابن  لوؤسم  کی  هک  مدـقتعم  .تسا  طاطحنا  لماع  مدرم ، زا  يرود  تاـیعقاو و  زا  عاـطقنا 

؛ تسا مدرم  زا  باجتحا  نینمؤملاریما ، ریبعت  رد  هک   - مه مدرم  زا  عاـطقنا  هّتبلا  .دـنامب  رود  تسا ، يراـج  هعماـج  رد  هک  ییاـهربخ 
هک دـنا  هدومرف  رتشا  کلام  هب  همان  رد  ترـضح  .تسا  یکانرطخ  زیچ  یلیخ  ندـشن -  هجاوم  چـیه  مدرم  اب  نتـشاد و  باـجح  ینعی 
مه صاخـشا  ياه  هناخ  هب  نم  هّتبلا  .دوشیم  مک  زیچ  همه  زا  شا  یهاـگآ  ناـسنا  تسا ؛ رومـألاب  ملع  هّلق  بجوم  مدرم ، زا  باـجتحا 
 - رتمک یهاگ  تسا ، رتشیب  یهاگ  هّتبلا  مراد -  الاح  ات  يروهمج  تسایر  نارود  لئاوا  زا  نم  هللادمحب  هک  یتاقیفوت  زا  یکی  .موریم 
اهنآ اب  منیشن ، یم  ناشفقس  ریز  منیشن ، یم  ناششرف  يور  موریم ؛ مدرم  ياه  هدوت  مدرم و  داحآ  زا  یصاخشا  لزانم  هب  هک  تسا  نیا 

.منکیم سمل  کیدزن  زا  ار  ناش  یگدنز  منزیم ، فرح 

نم زا  یـسک  .تسا  نمـشد  زا  عالّطا  شرگید ، شخب  کی  تسا ؛ عالّطا  زا  شخب  کـی  مدرم ، زا  عـالّطا  منکب ؛ ضرع  امـش  هب  هّتبلا 
اهیلیخ .متسین  عالّطا  یب  مه  اهنمشد  زا  هدنب  هلب ، .منکیم  ضرع  مدوخ  نم  یلو  هن ، ای  دیراد  یعالّطا  مه  نمشد  زا  امـش  هک  دیـسرپن 

؛ دراد روضح  نمـشد  مینادیم ؛ تسین ؛ یکیرات  هب  ریت  هن ، میزادـنا ؛ یم  یکیرات  هب  ریت  نمـشد ، میئوگیم  ام  هک  یهاگ  دـننکیم  لایخ 
یضعب رد  هک  دنداد  یتاراهظا  کی  زا  ربخ  اکیرمآ  تاعوبطم  زا  یـضعب  لبق  زور  دنچ  نیمه  ًاقافّتا  .مینکیم  سح  ار  نمـشد  روضح 

لاّعف ار  نامدوخ  نامزاس  نیرومأم  روشک  دادعت  نالف  رد  ام  هک  دوب  هتفگ  ایـس  نامزاس  سیئر  .دـش  سکعنم  مه  ام  ياه  همانزور  زا 
میراد ینیرومأم  ام  دوب  هتفگ  دوب و  هدروآ  ار  ناریا  مسا  صوصخب  دـعب  .تساهروشک  نآ  نابز  ناش  يردام  نابز  اـهنیا  میا و  هدرک 
دوشب ادیپ  لاؤس  نیا  یـضعب  يارب  تسا  نکمم  بخ ، .تسا  لاس  یـس مه  ناش  یّنـس  طّسوتم  تسا ، یـسراف  ناش  يردام  نابز  هک 

.»؟ دنیوگیم ارچ   » هک
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اهفرح ِرانک  هشوگ  زا  اذـل  دوشیم ، مک  تاعالّطا  نآ  بحاص  يارب  شتّیمها  دوشیم ، داـیز  دوشیم ، زیررـس  یتاـعالّطا  کـی  هک  یتقو 
.دیمهف دوشیم  اهزیچ  یلیخ 

نمشد هک  یمکاح  يارجام  تسا و  ظفاح  نامز  هب  طوبرم  هک  تسا  هدش  تبث  خیرات  رد  يا  هیـضق  .تسین  رنه  نمـشد ، ندیدن  هلب ،
شمـسا هّتبلا  .تسا  قاحـساوبا » خیـش  هاش   » ناش یکی  دندرک ؛ تموکح  زاریـش  رب  مه  رـس  تشپ  ریما  راهچ  ظفاح  نامز  .دـیدیمن  ار 

لام هدوب ؛ دنم  هقالع  وا  هب  مه  یلیخ  ظفاح  یقاحساوب .» هزوریف ي  : » هدروآ ار  شمسا  اج  دنچ  مه  ظفاح  .هدوبن  خیش  اّما  تسا ، خیش 
ریما ، » بخ .هدوب  شاّیع  رایـسب  مه  هدوب ، ابیز  مه  هدوب ، ناوج  مه  قاحـساوبا ، خیـش  هاش  نیا  دوخ  .تسه  مه  ظـفاح  یناوج  نارود 

.دریگب ار  زاریـش  تساوخیم  و  زاریـش ، فرط  هب  دمآ  درک ، تکرح  نامرک  زا  دوب -  هقطنم  نآ  ناهاشداپ  زا  یکی  هک  نیدلازرابم - »
اهنآ هب  عافد  تصرف  دنک و  هرـصاحم  ار  زاریـش  ناهگان  ات  دنکیم ؛ هلمح  اهنآ  هب  دراد  نمـشد  هک  دنمهفن  اهیزاریـش  ات  دمآ  یم  مارآ 

ار هیضق  قاحساوبا  خیـش  هاش  هب  درکیمن  تأرج  یـسک  اّما  دندیمهف ؛ مه  تموکح  نیرومأم  دندیمهف ، مدرم  زا  یـضعب  بخ ، .دهدن 
هقطنم ي مامت  دیـسر ، زاریـش  کیدزن  دمآ  نمـشد  تکیدزن ! دیآ  یم  دراد  نمـشد  اقآ  دنیوگب  دندرکیمن  تأرج  ًالـصا  دهدب ! ربخ 

مه هاشداپ  دننکیم ، هلمح  رهـش  هب  ادرف  دوشیمن ؛ يروجنیا  دید  هرخالاب  قاحـساوبا  خیـش  هاش  ریزو  .دز  ودرا  ار  زاریـش  راصح  يولج 
خیـش هاش  شیپ  دمآ  ریزو  تساجک ؟ نمـشد  دـنادن  هک  لوؤسم  کی  يارب  تسا  رنه  نیا  .تسا  رهـش  تشپ  نمـشد  هک  درادـن  ربخ 
ارحـص تسا و  راهب  تسا و  شوخ  یلیخ  اوه  تفگ : .دش  دراو  شهار  زا  اذل  دیوگب ؛ وا  هب  میقتـسم  دنکیمن  تأرج  دید  قاحـساوبا ،
رـصق لخاد  زا  ار  هاشداپ  هناهب  نیا  هب  مینکب ؟ ییاشامت  کی  ار  نوریب  رـصق ، ماب  تشپ  يالاب  میورب  دـیرادن  لیم  ایآ  تسا ؛ راز  هزبس 

؟ تسیک لام  ودرا  نیا  تفگ  .دـنا  هدز  ودرا  نابایب  رد  دـید  درک ، هاـگن  ماـب  تشپ  يور  تفر  یتقو  .رـصق  يـالاب  درب  دیـشک ، نوریب 
هکنیا ياج  هب  هضرع  یب  تریغ و  یب  هاشداپ  نیا  .تسا  زور  هد  ًالثم  تفگ  دنا ؟ هدمآ  یِک  تفگ  .تسا  نیدـلازرابم  ریما  لام  تفگ 

هّتبلا دشوپب -  گنج  سابل  دیایب  هلصافالب 
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نیاربانب گنج !؟ دندمآ  ار  يراهب  نیا  هب  ِشوخ  ياوه  دماین  ناشفیح  اهنیا  تفگ  دش -  هتشک  سپـس  دش و  ریـسا  درک و  گنج  دعب 
.دریگب هدهعرب  ار  هعماج  مهم  ياهتّیلوؤسم  ناسنا  دوشیمن  هک  يروجنیا 

ص:315

نایوجشناد ياهشسرپ  هب  خساپ  خساپ :  www.Ghaemiyeh.comشسرپ و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 550زکرم  هحفص 362 

http://www.ghaemiyeh.com


هعماج رد  نآ  جالع  هار  تنوشخ و  هرابرد ي  يربهر  مّظعم  ماقم  رظن  - 5

: تسا نیا  هدش  رّرکم  نم  زا  هک  دعب  لاؤس 

لبط رب  نوگانوگ  ياهحانج  زا  یناسک  نانچمه  اّما  دیئوگیم ، وگتفگ  قطنم و  تمحر و  زا  امش  تسیچ ؟ تنوشخ  هب  عجار  امش  رظن 
؟ درک جالع  دیاب  هنوگچ  ار  نیا  دنبوکیم ؛ تنوشخ 

دروم ار  تنوشخ  هلئـسم ي  دوشیم  زاـف  ود  رد  میئوگب : روـجنیا  یتراـبع ، هب  اـی  .درک  هاـگن  دوـشیم  رظنم  ود  زا  تنوـشخ  هراـبرد ي 
رد .درک  طولخم  مه  اب  دـیابن  ار  اهنیا  تسا ؛ یناور  گنج  یتاغیلبت و  ِزاف  کی  تسا ، یقوقح  یقالخا و  ِزاف  کی  داد : رارق  هظحـالم 
هب دنکیم و  يّدعت  دارفا  قوقح  هب  سک  ره  هک  میا  هتفگ  اهراب  .تسا  مولعم  تنوشخ  اب  ام  فیلکت  بخ  یقالخا ، یقوقح و  هنیمز ي 

ّدح و یمالسا -  ياهتازاجم  یّتح  مالسا  رد  .تسا  نیمه  شا  هدیقع  مه  مالسا  تسا ؛ موکحم  دزرویم ، تنوشخ  ینوناقریغ  تروص 
ای تسوا ، تشرـس  رد  یـشکمدآ  تسا و  شکمدآ  هک  یـسک  نآ  ینعی  .تسا  تنوشخ  زا  يریگولج  يارب  اهزیچ -  نیا  صاـصق و 

یتازاجم صاصق و  ّدح و  دنریگب ، ار  وا  يولج  هکنیا  يارب  تسوا ، راتفر  تشرس و  رد  يدزد  هک  یسک  نآ 
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لّوا يانعم  هب  تنوشخ -  اب  ما ، هتفگ  مه  هعمج  زامن  رد  ما ، هتفگ  مه  اـهراب  هدـنب  .تسین  یثحب  چـیه  هراـب  نیا  رد  دـنا ؛ هدرک  نّیعم 
نالف ِناوج  نالف  ای  بوخ ، ِناوج  نالف  هک  تفگ  دوشیمن  دش ، دب  يراک  کی  یتقو  .دنکیمن  قرف  دشاب ، مه  یحانج  ره  زا  مفلاخم ؛

دب یتقو  راک  هن ، دوشیم ؛ مک  يرادـقم  کی  شا  يدـب  زا  نیا  سپ  هدرک ، ار  راک  نیا  اج  نـالف  هب  هتـسباو ي  ِناوج  نـالف  اـی  حاـنج ،
.تسین یثحب  چیه  نیا  رد  تسا ؛ دب  تسا ،

یفنم هطقن ي  کی  ناونع  هب  یناسک  هچ  ار  تنوشخ  مسا  .تسا  بالقنا  هیلع  یناور  گنج  نیا  هک  تسه ، مه  یتاغیلبت  زاف  کی  اّما 
؛ اه ییاکیرمآ  هتفر ؛ ورف  ناهانگ  یب  نوخ  رد  قفرم  ات  ناشتـسد  هک  یناسک  نامه  دـندرک ؟ حرطم  اـیند  رد  راـب  لّوا  اـم  روشک  يارب 

دنهاوخیم الاح  دـندرکیم ؛ رورت  ینوناقریغ  دـندرکیم و  رورت  ایند  رد  دنتـساوخیم ، ار  یـسک  ره  الاح  ات  هک  ینایاقآ  تارـضح  ناـمه 
هک تسا  یتسینویهص  يویدار  اهتسینویهص و  دننکیم ؛ حیبقت  ار  تنوشخ  دننزیم و  مد  تنوشخ  زا  هک  دنتـسه  اهنیا  دننک ! شا  ینوناق 
نآ ناسنا  دوشب  هک  تسین  يزیچ  نیا  تسا ؛ یتاغیلبت  لئاسم  اهنیا  تسا ؛ یـسایس  لئاسم  اهنیا  بخ ، .دـنکیم  ثحب  تنوشخ  هب  عجار 

.درک تلفغ  دیابن  مه  هتکن  نیا  زا  .دنکب  يرظن  راهظا  کی  الاح  دهاوخب  ات  دریگب ، رظن  رد  ّتیعقاو  کی  ناونع  هب  ار 

رهظم هک  ار  راوگرزب  ماما  اهنیا  .دننکیم  رارکت  ًادّدجم  ار  اهفرح  نامه  اهنیا  دنا ؛ هیفس  ای  دنضیرم ، ای  دنتردق ، هنـشت ي  يا  هّدع  کی 
، درب شیپ  ار  بالقنا  تبالـص  اب  روجنآ  هک  يدرم  نآ  فراـع ، ناـسنا  نآ  ماـما ، تنوشخ ! هب  دـننکیم  مهّتم  دوب ، تفوطع  تمحر و 

.مدرک هبرجت  ماما  صخش  رد  ار  نیا  راب  دنچ  نم  دوخ  دوب ؛ قیقر  رایسب  یفطاع ، لئاسم  لباقم  رد  ناشیا  .دوب  تمحر  رهظم  ًاتقیقح 

دمآ و نم  شیپ  روشک  ياهناتسا  زا  یکی  هب  نم  ياهرفس  زا  یکی  رد  دوب -  هدیسر  تداهش  هب  ریسا  نآ  دعب  هّتبلا  هک  يریـسا -  ردام 
دایز شلیصافت  الاح  هک  درک ، ماما  هب  یتدارا  راهظا  کی  وگب -  ماما  هب  ار  هلمج  نیا  نم  لوق  زا  تفگ 
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ماـما .درک  رپ  ار  شمـشچ  کـشا  دـش و  مه  رد  ناـنچنآ  روجنر ، تّدـشب  ِناـسنا  کـی  لـثم  ماـما  متفگ ؛ ماـما  هب  مدـمآ  نم  تسا - 
.دوب يروجنیا 

زا ناـشیا  ار  هرظنم  نیا  .ههبج  يارب  دـندرکیم  هیدـه  ار  شلوـپ  دـندوب و  هدروآ  هـعمج  زاـمن  هـب  ار  ناـشاهکّلق  اـه  هـچب  یتـقو  کـی 
ًاعقاو نم  هک  دندیسریم  رظن  هب  رثأتم  دندوب و  هدمآ  ناجیه  هب  ناشیا  يردق  هب  .ماما  تمدخ  متفر  شیادرف  نم  .دندوب  هدید  نویزیولت 

؛ تواسق هب  دـننکیم  مهّتم  ار  يروجنیا  ِناسنا  کی  .یفطاع  تّدـشب  نابرهم ، فوطع ، یناسنا  دوب ؛ ساسحا  رهظم  ماما  .مدرک  بّجعت 
هدش ارجا  راکتیانج  ِشکمدآ  هّدع  کی  براحم و  هّدع  کی  هب  تبـسن  نوناق  مکح  داصرم ،»  » هیـضق ي رد  وا ، نامز  رد  نوچ  ارچ ؟
دوب هدرک  ارجا  ار  نوناق  ُّرم  مه  ماما  دراد ، دوجو  نوناق  رد  مه  یصّخشم  تازاجم  کی  دنا ، هدیگنج  مدرم  نیا  اب  يا  هّدع  کی  .دوب 

؛ تواسق هب  دـننکیم  مهّتم  ار  ماما  دـنا -  هداد  ماجنا  تقو  نآ  شلوؤسم  ياههاگتـسد  هرخالاب  ار  نیا  دوب ؛ هدرکن  هک  مه  ماما  الاح  - 
.تسا ملظ  ًاعقاو  اهنیا  دننکیم ! رارکت  لخاد  رد  ًادّدجم  ار  اهنامه  نمـشد ، هشقن ي  زا  عالّطا  یب  ای  هیفـس ، ای  لفاغ ، ای  ِمدآ  هّدـع  کی 

یمالـسا ياهـشزرا  هیلع  ماما و  هیلع  بالقنا و  هیلع  یناور  گنج  کی  یتاـغیلبت و  ياوعد  کـی  هک  ار -  نیا  دـیایب  یـسک  تقو  نآ 
تنوشخ هرابرد ي  همه  رظن  بخ ، تنوشخ ؟ هلئـسم ي  هب  دراد  یطبر  هچ  نیا  دـنک ؛ حرطم  تنوشخ  اب  هزراـبم ي  ناونع  هب  تسا - 

کی دـندرکیمن ، تیاعر  ار  رهاوظ  هک  ییاهمدآ  اب  اهدروخرب ، زا  یـضعب  رد  یهاگ  هک  یناسک  هیلع  ماما  اـهتقو  ناـمه  .تسا  مولعم 
جرخ هب  تنوشخ  نوچ  اّما  دندوب ، بالقنا  ياهورین  مه  اهنآ  .دندرک  رداص  يدنت  هیعالّطا ي  کی  دـندادیم ، جرخ  هب  يدـنت  يردـق 

.دش رداص  هیعالّطا  اهنآ  هیلع  یّتح  دوب -  یقطنمریغ  ینوناقریغ و  ناشراک  هک  دندادیم - 
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نایوجشناد جاودزا  لاغتشا و  يارب  تالیهست  - 6

لاغتـشا هب  طوبرم  مه  نیا  هک  دوشیم -  نم  زا  رّرکم  هک  یلاؤس  میوگب : رگید  مه  ار  نیا  ـالاح  تسه ، مه  رگید  هلئـسم ي  اـت  دـنچ 
! - اهناوج يارب  تسا  جاودزا  نیریش  ثحبم  هب  طوبرم  مه  تسا ،

؟ هدش هتفرگ  رظن  رد  نایوجشناد  جاودزا  لاغتشا و  يارب  یتالیهست  هچ 

هب هک  نالیصحتلا -  غراف  لاغتشا  هرابرد ي  ًادّدجم  متشاد ، یگنهرف  بالقنا  یلاع  ياروش  اب  شیپ  يدنچ  هک  يرادید  نیمه  رد  نم 
صوصخب روشک ، هیاپدنلب ي  نیلوؤسم  زا  یضعب  هب  مه  ًاریخا  .متسه  نآ  لابند  مداد و  رّکذت  تسا -  یّمهم  رایسب  هلئسم ي  نم  رظن 

ماجنا دنراد  ار  ییاهراک  لاغتشا ، يارب  .دنلوغشم  دش و  هداد  مه  رثا  بیترت  هللادمحب  .مدرک  هیـصوت  لاغتـشا  یلاع  ياروش  هرابرد ي 
ياروش تلود و  سلجم و  تّمه  هب  تسا -  مهم  یلیخ  هک  صّصختم -  ياهورین  لاغتـشا  لکـشم  زا  یـشخب  هک  میراودیما  .دنهدیم 

هک تسا ، روشک  داصتقا  یّلک  عضو  هب  طوبرم  مه  نآ  زا  يرادـقم  کی  هّتبلا  .دوش  لح  طبر  يذ  نیلوؤسم  یگنهرف و  بالقنا  یلاع 
- همامتب لکشم -  عفر  هب  ناوتیمن 
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.داد ماجنا  دوشیم  ار  یّمهم  ياهراک  ًانیقی  اّما  دوب ؛ راودیما  تدم  هاتوک  رد 

رد نکیل  تسا ؛ لاغتـشا  هلئـسم ي  نیمه  جاودزا ، عناوم  زا  یکی  ینعی  دراد ؛ مه  طابترا  جاودزا  هلئـسم ي  اب  لاغتـشا  هلئـسم ي  هّتبلا 
اهناوج تسا ، مزال  اـهناوج  يارب  جاودزا  .دـیریگن  مک  تسد  ار  جاودزا  یگنهرف  عناوم  نم ! نازیزع  منکب  ضرع  نم  جاودزا ، دروم 
عناوم هدـمع ، تسا ؛ لکـشم  زا  یـشخب  يداصتقا  عناوم  تسین ؛ يداصتقا  عناوم ، همه ي  یلو  تسه ؛ مه  یعناوم  اّما  دـنهاوخیم ، مه 

دیاب هک  يراک  نآ  دراذـگیمن  هک  تساهنیا  اهیبلط ؛ لـمجت  اـه ، یمـشچمهو  مشچ  ، (1) اهرثاکت اهرخافت ، اـهتداع ، تسا ؛ یگنهرف 
ره هک  ییوجـشناد  ياهجاودزا  نیا  زا  نم  .دـینک  زاب  ار  اه  هرگ  نیا  ناتاه  هداوناخ  اهامـش و  دوخ  دـیاب  .دریگب  ماجنا  دریگب ، ماـجنا 

رکف دنهدب ، ماجنا  تافیرـشت  یب  هیاریپ و  یب  هداس ، ار  اهجاودزا  دننک  تداع  رگا  .مدنـسرخ  دونـشخ و  رایـسب  دوشیم ، لیکـشت  لاس 
؛ دوب روج  نیمه  مه  بالقنا  لئاوا  رد  تسا ؛ یگداس  رب  شـساسا  مالـسا  رد  جاودزا  .دـش  دـهاوخ  لـح  تالکـشم  زا  یلیخ  منکیم 

هنافّسأتم مه  نیلوؤسم  زا  یضعب  .درک  لکشم  ار  راک  يا  هدرخ  کی  اهنیا  يراد و  هیامرـس  رخافت و  رثاکت و  گنهرف  هنافّـسأتم  اهتنم 
.دندرک تسرد  ار  یتالکشم  ناشاه  هداوناخ  ياهجاودزا  اب 

* * *

کی ناذا  زا  تعاس  ـالاح  بخ ، .امـش  ياـهلاؤس  نیا  هب  میزادرپب  .میرذـگب  اـهنآ  زا  ـالاح  رگید  هک  تسه  مه  رگید  لاؤس  اـت  دـنچ 
هب خساپ  هب  مینیـشنب  هرابود  زامن  زا  دـعب  میناوخب و  ار  نامزامن  هک  تسا  نیا  راک  کی  مینکب : میناوتیم  راک  ات  ود  .هتـشذگ  يرادـقم 
ای دوشب  راـک  نیا  هک  دوب  نیا  ياـنعم  هب  تاولـص  نیا  بخ  مینکب ... ؟ ار  راـک  نیمه  دـشک -  یم  لوط  هچره  ـالاح  تـالاؤس -  نیا 

(2) .زامن يارب  میئآ  یم  سپ  .نم  مرادن  یفرح  .بخ  یلیخ  دوشن ...؟

ص:320

.یهاوخ هدایز  رثاکت : یشورفرخف ؛ ییوج ، يرترب  رخافت : - . 1
.دش لوکوم  هب 22/12/1379  هسلج  همادا ي  تعامج ، زامن  هماقا ي  زا  سپ  - . 2

نایوجشناد ياهشسرپ  هب  خساپ  خساپ :  www.Ghaemiyeh.comشسرپ و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 550زکرم  هحفص 367 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15044/AKS BARNAMEH/#content_note_320_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15044/AKS BARNAMEH/#content_note_320_2
http://www.ghaemiyeh.com


1379/12/22 (: 2  ) نانآ ياهشسرپ  هب  خساپ  ریبکریما و  هاگشناد  نایوجشناد  رادید  رد  - 9

هسلج عورش  رد  يربهر  نانخس  - 1

میحّرلا نمحّرلا  هللا  مسب 

زا یخرب  نایوجـشناد و  امـش  اب  میدرک  ادـیپ  قیفوت  ًادّدـجم  هکنیا  زا  ًـالّوا  ملاحـشوخ ، یلیخ  مه  نم  نم ! نازیزع  دـیدماشوخ  یلیخ 
هتفه ي هبنـش ي  هس  زور  تـالاؤس  هب  خـساپ  يارب  مراذـگب  ار  تقو  نیا  مدـش  ّقفوم  نم  هکنیا  زا  ًاـیناث  مینک ، تاـقالم  زیزع  دـیتاسا 

.هتشذگ

زا دعب  اهتنم  .مهدب  باوج  تالاؤس  هب  مدوب -  هتفگ  هک  روط  نامه  میایب و -  زامن  زا  دعب  هک  متشاد  يّدج  میمصت  نم  زور  نآ  هّتبلا 
هدمآ ُهن  تعاس  زا  نم  هدش -  ینالوط  نامز  هک  دندوب  هدیسر  هجیتن  نیا  هب  ناشدوخ ، صیخشت  قبط  دندوب  اجنآ  هک  یناتسود  زامن ،

؛ اهفرح نیا  مشاب و  هدش  هتـسخ  ًالثم  هدـنب  تسا  نکمم  هک  دـندوب  هدرک  رکف  دوب -  هدـش  تقو  نآ  ات  تعاس  راهچ  هاگـشناد ؛ مدوب 
یگتـسخ ساسحا  چـیه  ًاتقیقح  زور  نآ  نم  یلو  مهدـب ؛ خـساپ  میاـیب  نم  هکنیا  زا  دـندش  عناـم  تبحم  يزوسلد و  يور  زا  ضرغ ،

اجنآ مداد ، امـش  هب  نم  زور ]  ] نآ هک  يا  هدـعو  نآ  هب  میتسناوتن  عقاو  رد  ام  ینعی  .دـش  يروجنیا  الاح  رگید  لاـح ، ره  هب  .مدرکیمن 
هک دش  مهارف  الاح  هک  منکیم  رکش  ار  ادخ  .مینک  لمع 
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.دوشب لمع  هدعو  نیا  هب 

؛ تسا نم  هب  تبحم  راهظا  اه  هقرو  زا  یـضعب  اجنیا ؛ رد  ام  ناتـسود  دـندرک  هاگن  دـیدوب ، هداد  هسلج  نآ  رد  ناتـسود  هک  یتـالاؤس 
دادعت مدرک ؛ ادـج  نم  ار  اهنیا  هک  تسا ، یـصوصخ  یـصخش و  ياهتـساوخرد  يا  هراپ  ِندرک  حرطم  یمک - یلیخ  دادـعت  یخرب - 

رد ینعی  تعاس ! جنپ  دوشیم  مینکب  راک  نیا  فرص  میهاوخب  مه  هقیقد  کی  ات  دصیـس  ام  رگا  .تسا  لاؤس  مه  ات  دصیـس  هب  کیدزن 
شنیزگ ار  تالاؤس  هجو  چیه  هب  متفگ  نم  لاح  نیع  رد  .مهدـب  باوج  ار  تالاؤس  همه ي  مهاوخب  هک  تسین  یلمع  نم  يارب  عقاو 

هک یتصرف  نیا  رد  هک  مراودیما  میهدیم ، باوج  میرادیم و  رب  یکی  یکی  روط  نیمه  ام  الاح  .اجنیا  دنا  هتشاذگ  روج  نیمه  دننکن ،
عبر کی  تعاس و  کی  نالا  ینعی  .میهدب  باوج  اهلاؤس  نیا  زا  یهّجوت  لباق  رادقم  هب  میناوتب  میتسه  امـش  تمدـخ  رد  رهظ  ناذا  ات 
مه یلیخ  تسا ؛ نیا  تالاؤس  زا  نم  یّقلت  تسا ؛ ناشردپ  زا  نادنزرف  تالاؤس  همه ، نم ، رظن  زا  تالاؤس  هّتبلا  .میراد  تقو  ام  ًابیرقت 

کی .تسه  تالاؤس  نیا  نیب  زیچ  همه  يداصتقا ، لئاسم  یـسایس ، لئاسم  هاگـشناد ، لئاسم  روشک ، لـئاسم  زا  ینعی  تسا ، هدرتسگ 
ارچ امـش  هک  دندوب  هتـشون  منکب : ضرع  مه  ار  نیا  نم  الاح  هک  دوب  نیا  داتفا  ممـشچ  مدرک و  هاگن  نم  هک  ییاه  هقرو  نآ  زا  هقرو 

؟ دیدمآ مین  هد و  تعاس  دیداد ، هدعو  ام  هب  ُهن  تعاس 

اب رادـید  زا  لـبق  .میدوـب  هاگـشناد  رد  اـم  مه  ُهن  ِلّوا  میاـیب ؛ هاگـشناد  هب  متـساوخیم  ُهن ، نم  اهوجـشناد ؛ اـب  دوـبن  ُهن  ًالـصا  مرارق  نم 
مارتحا ضرع  میداتسیا و  هاگشناد  نآ  زیزع  نادیهش  دوبدای  هب   - (1) دورولا يدل  شلبق -  هّتبلا  میتشاد ، دیتاسا  اب  رادید  نایوجشناد ،

اب دعب  متخانش -  یم  نم  کیدزن  مه  زا  ار  اهیضعب  مدید  نم  دوب ، اجنآ  مه  ادهش  سکع  هّتبلا  هک  میدرک -  نادیهـش  هب  یـصالخا  و 
اب میدـید ، کیدزن  زا  ار  هاگـشناد  یتاقیقحت  ياهحرط  زا  هدـش ي  شنیزگ  ياهحرط  نلاـس ، نآ  رد  میتفر  هاگـشناد ؛ مرتحم  دـیتاسا 

هسلج مرتحم ، دیتاسا  اب  دعب  تشاد -  نم  يارب  یبوخ  یلیخ  تاعالّطا  میدش -  انشآ  اهحرط  نآ  نابحاص 
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رضاح نایوجشناد  هسلج ي  رد  نامدوخ ، رارق  ِلّوا  ام  نیاربانب  امـش ؛ شیپ  مدمآ  نم  هک  دوب  یتقو  نامه  ات  اهنیا  همه ي  میتشاذگ و 
.مهدن رده  هک  منکیم  یعس  ار  تقو  مه  هقیقد  کی  اهاج  روطنیا  یّتح  نم  .میدوب 

هب .دندوب  هدمآ  رگید  ياه  هاگشناد  زا  يا  هّدع  دندوب ، هاگشناد  نآ  رد  هک  یعمج  نیا  هک  دندوب  هتـشون  مه  ناتـسود  زا  رگید  یکی 
زا یـضعب  هاگـشناد ، نیا  میآ  یم  نم  هک  دوـب  هدـش  مـالعا  شیپ  زا  نوـچ  تسا ؛ یعیبـط  مه  نـیا  دوـب ؛ ییوجـشناد  عـمج  لاـح  ره 

مرظن هب  مدرکیم ، هاگن  هک  نم  لاح  ره  هب  .دوبن  يا  یعیبط  ریغ  زیچ  نیا  اجنآ ، دنیایب  دنوش  دـنلب  رگید  ياه  هاگـشناد  زا  نایوجـشناد 
هسلج ي .متسه  انشآ  زابرید  زا  اهنآ  اب  نم  هک  ییوجـشناد ، عماجم  ّتینارون  افـص و  نامه  اب  ییوجـشناد و  ًالماک  ّوج  هک  دیـسر  یم 

.متسه یضار  مرکاش و  ار  ادخ  هسلج  نآ  زا  نم  دوب و  یبوخ  یلیخ 

.دشاب یبوخ  هسلج ي  مه  زورما  میراودیما  هللاءاش  نا 
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همانرب يرجم  نایوجشناد و  دنیامن ه ي  نانخس  - 2

هب هک  دـندومرف  اطع  ریبکریما  هاگـشناد  نازیزع  هب  يدّدـجم  تصرف  هک  میرکاش  ار  ناّنم  دـنوادخ  نازیزع ! .میحّرلا  نمحّرلا  هللا  مسب 
هک یتیانع  لذـب  مامتها و  تیانع ، فطل و  رطاخ  هب  ناـشیا  زا  مینک ؛ ادـیپ  روضح  يربهر  مّظعم  ماـقم  رـضحم  رد  يروضح  تروص 
هب طقف  موشیمن ؛ تاقوا  عّدصم  دایز  نم  دراد ، دوجو  هک  یتقو  قیـض  هب  هّجوت  اب  .میرازگـساپس  رایـسب  رایـسب  ام ، نازیزع  هب  دنتـشاد 

هاگـشناد دنرـضحتسم ، يربـهر  مّظعم  ماـقم  هک  روج  ناـمه  مه  نآ  میوگ ؛ یم  نازیزع  تمدـخ  ار  یکچوک  ضرع  همّدـقم ، ناونع 
ام یلو  تسا ؛ روشک  یتعنـص  ياـه  هاگـشناد  رداـم  دوب -  مه  یفطع  هطقن  اـم  يارب  هک  ناـشیا -  هدومرف ي  قـبط  ریبـکریما  یتـعنص 

يرمث رمثم  رایسب  جیاتن  نامیسایس  ياهتکرح  ام  .تسه  مه  ام  روشک  یسایس  ياه  هاگشناد  ردام  ریبکریما  یتعنص  هاگشناد  میدقتعم 
هاگـشناد يوجـشناد  نازیزع  زا  يرایـسب  هک  يا  هبترم  دـنلب  ياـهتیلوؤسم  یلیمحت ، گـنج  رد  روضح  بـالقنا ، رد  روـضح  هتـشاد ؛

روعـش روش و  زا  هتفرگ  تأشن  تاکن  نیا  مامت  میا ، هدرک  هیده  بالقنا  هار  رد  ام  هک  ییادهـش  دـنا ، هدرک  ّتیلوؤسم  لبقت  ریبکریما 
یـسایس هاگـشاب  کی  هب  يربهر  مّظعم  ماقم  شیامرف  قبط  هک  میرختفم  اـم  یلو  .تسا  ریبکریما  هاگـشناد  نازیزع  یگنهرف  یـسایس ،
نازیزع نیب  ریبـکریما و  هاگـشناد  رد  ار  شدوـخ  هک  ار  نیا  تأرج  یهورگ  بزح و  چـیه  تـسا  زوـنه  هـک  زوـنه  میدـشن و  لیدـبت 

تئیه وضع  یمالسا و  ياهنمجنا  زا  يوضع  هاگـشناد و  نیا  قباس  نایوجـشناد  زا  یکی  ناونع  هب  هدنب  .هتـشادن  دنک ، سح  هاگـشناد 
رد .دننک و  حرطم  ار  ناشتالاؤس  میقتـسم  روطب  دنناوتیم  ام  نازیزع  هک  مرمـش  یم  منتغم  یلیخ  ار  تصرف  نیا  هاگـشناد ، یلعف  یملع 
ام هب  دنتـشاد -  هک  يا  ینامز  تالکـشم  هب  هّجوت  اـب  هک -  یتقو  نیا  رطاـخ  هب  مینکیم  رّکـشت  يربهر  مّظعم  ماـقم  زا  ًادّدـجم  ناـیاپ 

روج نامه  وجشناد -  نازیزع  منکیم  ضرع  ًاتراسج  طقف  دنداد ،
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نیا میراد ، یتکرح  رگا  دـنا و  هدـشن  هدولآ  ایند  تایّدام  هب  زونه  هک  دنتـسه  یکاپ  رایـسب  حور  ياراد  دیرـضحتسم -  ناـتدوخ  هک 
امـش ياهدومنهر  هدوب و  یلاعترـضح  ناشیا و  نیمارف  ماما و  ترـضح  هب  تاداقتعا  یمالـسا و  بالقنا  هطیح ي  رد  هشیمه  تکرح 

بزح و چـیه  هدـش  ثعاب  رما  نیمه  هداتفین و  قافّتا  ام  هاگـشناد  رد  تقو  چـیه  نیا ، زا  روبع  هک  هدوب  يزمرق  طـخ  اـم  يارب  هشیمه 
هّجوت اب  منکیم  شهاوخ  نازیزع  همه ي  زا  .دیداد  ام  هب  هک  یتقو  زا  منکیم  رّکشت  ًادّدجم  نم  .ام  شیپ  دنشاب  هتشادن  هاگیاپ  یهورگ 

رد ًادّدـجم  دـش ، تقو  رگا  هللاءاش  نا  دـشاب و  سب  تالاؤس  ًالعف  اج  نیمه  ات  منکیم  شهاوخ  دنتـشاد ، هک  یتـالاؤس  ریثک  دادـعت  هب 
.دیئامرفب تیانع  دنلب  تاولص  کی  .میتسه  تمدخ 
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یعامتجا تلادع  هنیمز ي  رد  يربهر  مّظعم  ماقم  ياهدومنهر  هب  لمع  هّجوت و  مدع  لیلد  - 3

نیلوؤسم یتاـقبط ، داـسف  ضیعبت و  عفر  یعاـمتجا و  تلادـع  هنیمز ي  رد  امـش  تاـشیامرف  هب  هّجوت  اـب  ارچ  هک  تسا  نیا  نم  لاؤـس 
حطـس رد  دسرب  هچ  دنناشوپیمن ، لمع  هماج ي  نآ  هب  مه  دوخ  ِیـصخش  یگدنز  رد  یّتح  دنراد و  رظنّدـم  ار  هتکن  نیا  رتمک  روشک 

؟ روشک

تلادع هک  دنلیام  ًاتقیقح  اهنآ  هن ، هک  تسا  نیا  نم  تشادرب  .تسین  نیا  روشک  هبتر ي  یلاع  نالوؤسم  هعومجم ي  زا  متـشادرب  نم 
نکمم يا  هدـعاق  ره  تسا ؛ هدـعاق  نیا  تسا ، ماع  ِهاگن  نیا  هّتبلا  ما -  هتفگ  مه  اهراب  هک  ناـنچمه  .دوش  ارجا  هعماـج  رد  یعاـمتجا 
.دشاب فلتخم  تارظن ، تسا  نکمم  راک  ياههار  صیخـشت  رد  هّتبلا  .دننک  راک  دنهاوخیم  اهنآ  دشاب -  هتـشاد  مه  ییاهانثتـسا  تسا 

، بوخ ِتبثم  ياهراک  اهشخب ، همه ي  رد  هّوق و  هس  ره  رد  .تسین  هدش  نییبت  مدرم  همه ي  يارب  نانچنآ  مه  نیلوؤسم  راک  یبایزرا 
، دیتسه یـضار  دح  نیا  هب  هک  دنـسرپب  نم  زا  رگا  هّتبلا  .دنکیم  یعامتجا  تلادع  هب  کمک  ًاتقیقح  هک  ییاهراک  هتفرگ ؛ ماجنا  یلیخ 

تّمه و همه ي  شالت ، همه ي  تقو ، همه ي  هک  تسا  نیا  رب  نم  رارصا  تسا و  یفنم  نم  باوج  ًانیقی 
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گرزب ياهوزرآ  زا  ام و  بالقنا  ياهفده  نیرتگرزب  زا  یکی  هک  دشاب ؛ یعامتجا  تلادع  يارجا  هار  رد  نیلوؤسم  تاناکما  همه ي 
دیابن فّقوت  هار  نیا  رد  .دش  دهاوخ  مه  رت  عیرس  رتدنت و  تکرح ، تهج ، نیا  رد  هللاءاش  نا  .میورب  تمـس  نیا  هب  دیاب  .تسام  ّتلم 
هلصاف یمالسا  يروهمج  ماظن  یمالسا و  بالقنا  گرزب  ياهوزرآ  هب  ندیسر  ات  میشاب ، هدرک  تفرشیپ  ام  هک  مه  يّدح  ره  هب  .درک 

.دنک ادیپ  همادا  شالت  یتسیاب  اذل  تسه ؛
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نوناق ربارب  رد  یخرب  نینهآ  تّینوصم  لیلد  - 4

نیلوؤسم رگا  و  دیهدیمن ؟ ماجنا  يراک  ارچ  یلو  دینکیم ، كرد  بوخ  ار  مدرم  عضو  دیراد و  ربخ  تکلمم  عاضوا  زا  امش  هکنیا  اب 
؟ دـینکیمن دروخرب  سابل  ره  رد  اهنآ  اب  دـینکیمن و  نیزگیاج  ار  ّتلم  يارب  زوسلد  دامتعا و  لباق  قیال و  دارفا  ارچ  دـنهدیمن ، شوگ 

؟ هن اهیضعب  دنشاب و  هتشاد  نینهآ  ّتینوصم  اهیضعب  دیاب  ارچ 

باوج دیاب  دنتسه و  وگخـساپ  ناشدوخ  ياهتّیلوؤسم  لباقم  رد  نوناق ، لباقم  رد  همه  .درادن  نینهآ  ّتینوصم  سک  چیه  نم  رظن  زا 
نیرتمهم .تسین  يربهر  هدهع ي  هب  دارفا ، نتـشامگ  .منکیم  لمع  نوناق  قبط  رب  نم  مرامگیمن ؟ ار  يدارفا  ارچ  نم  هکنیا  اّما  .دنهدب 

یلاور نوناق ، قبط  تسین ؛ يربهر  اـب  اـهنآ  سأر  رد  يدارفا  نتـشامگ  ّتیلوؤسم  هک  دنتـسه  ییاهـشخب  روشک  ياهـشخب  نیرتشیب  و 
تباث تشاد و  يراک  مک  یلوؤسم  هچناـنچ  رگا  هک  دراد ؛ ینوناـق  لاور  زاـب  مه  اـهنآ  هب  ضارتعا  .دوش  لـمع  لاور  نآ  دـیاب  دراد ؛
اهراک نیاربانب  .دنکیم  دروخرب  روج  کی  یئاضق  هاگتـسد  دنکیم ، دروخرب  روج  کی  سلجم  درک ؛ دروخرب  وا  اب  دیاب  هنوگچ  دـش ،

ام هک  تسین ، هاگن  کی  اب  يریگ  هزادـنا  لباق  تسدـکی و  هداس و  روجنیا  مه  روشک  لئاسم  .دورب  شیپ  دـیاب  نوناق  لاور  ساـسا  رب 
؛ تسناوتن لوؤسم  نالف  ای  تسناوت ، لوؤسم  نالف  میئوگب 
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لئاسم یگنهرف -  ياهراک  هچ  یـسایس ، ياهراک  هچ  يداصتقا ، ياـهراک  هچ  نوگاـنوگ -  ياـهراک  .تسا  هدـیچیپ  روشک  لـئاسم 
همه ِيدنب  عمج  کی  هک  تسا  یماگنه  رد  نآ  منکیم ، یـسک  هب  یـضارتعا  کی  هدنب  دینیب  یم  امـش  هک  ییاجنآ  .تسا  يا  هدـیچیپ 

یبایزرا کی  ناسنا  یلوؤسم ، کی  راک  هب  تبسن  رود  زا  ناوتب  الاح  هک  تسین  نیا  ّالاَو  هتفرگ ؛ تروص  راک  نآ  هب  تبـسن  يا  هبناج 
نیلوؤسم هب  هشیمه  نم  هک  هچنآ  .دوش  هدید  لمع  رد  یتسیاب  اهراک  جیاتن  هّتبلا  .دـنک  دـییأت  ار  وا  ای  دـنک  موکحم  ار  وا  دـنکب و  يا 
هنوگچیه فّلخت ، اب  دروخرب  رد  هک  تسا  نیا  هّیئاـضق -  هّوق ي  نیلوؤسم  ًاتدـمع  هچ  هّیرجم ، هّوق ي  نیلوؤسم  هچ  منکیم -  هیـصوت 

دزـشوگ ار  نیمه  ًادّدـجم  نم  مه  اهنیا  کی  کی  هب  دـنا ، هدـش  باختنا  ًاریخا  هک  يریزو  دـنچ  نیمه  .دـننکن  یـسک  اب  یتسیابردور 
یتسیاـبردور و راـچد  هجو  چـیه  هب  یتسیاـب  ناـشدوخ  ِراـک  هزوح ي  رد  اـهنیا  .روج  نیمه  مه  هّیئاـضق  هّوق ي  نیلوؤـسم  هب  مدرک ؛

نآ زا  يرایـسب  هک  تسه  نیا  دیما  دشاب ، الاب  ِنیلوؤسم  رد  یتسیابردور  نودـب  ِّتیلوؤسم  ساسحا  نیا  رگا  .دـنوشن  يراک  هظحالم 
.دوش فرطرب  دیآ ، یم  راجنهان  رظن  هب  هک  ییاهزیچ 
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« ربهر  » تایصوصخ فیرعت و  هرابرد ي  يربهر  مّظعم  ماقم  یصخش  رظن  - 5

دوخ هعاطالا ي  بجاو  ماقم  يربهر و  يارب  ار  یتایصوصخ  هچ  اب  یسک و  هچ  دیدوب ، هعماج  يداع  درف  کی  نم  ياج  هب  امـش  رگا 
؟ تسیچ ربهر »  » زا امش  فیرعت  نینچمه  دیدرکیم ؟ باختنا 

لداع و و  دـشاب -  انـشآ  ینید  فراعم  نید و  هب  ینعی  دـشاب -  هیقف  نم  رظن  هب  هک  ار  یـسک  کی  متـشگیم  یـساسا  نوناـق  قبط  نم 
هب مدوخ  نهذ  رد  دشاب ، انـشآ  مه  روشک  لئاسم  اب  دنکن و  همهاو  نوگانوگ  ياهنادیم  رد  دورو  زا  دشاب ، عاجـش  دـشاب و  راگزیهرپ 

تـسین روجنیا  .دوشیم  باختنا  نوناق  قبط  مه  يربهر  نوچ  دشیم ؛ باختنا  نوناق  قبط  دـیاب  مه  نآ  هّتبلا  .مریگب  رظن  رد  ربهر  ناونع 
.تسا نیا  اـم  ربـهر  هن ، دـیوگب  مه  رگید  یکی  تسا ؛ نیا  اـم  ربـهر  میئوگب  يربـهر ، ناونع  هب  میرواـیب  ار  یـسک  ره  میناوتب  اـم  هک 

.دوشیم باختنا  ربهر  تسه ، هک  یتارّرقم  یساسا و  نوناق  لوصا  قبط  .دراد  دوجو  ینوناق  کی  هرخالاب 

همه ي ینعی  دوشیم ؛ بوسحم  ماظن  یّلک  راذگتـسایس  يربهر ، .تسا  هدـمآ  یـساسا  نوناق  رد  هک  تسا  یناـمه  مه  ربهر »  » فیرعت
ِییارجا ياهتسایس  دننک و  يزیر  همانرب  يربهر  ياهتسایس  بوچراهچ  رد  دیاب  هناگ  هس  ياوق 
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نّیعم يربهر  هک  دـشاب  ییاهتـسایس  بوچراهچ  رد  دـیاب  ماظن  یّلک  هراوق ي  ماظن و  تکرح  بوچراـهچ  .دـننک  میظنت  ار  ناـشدوخ 
نم و  دینک -  هعجارم  رگا  هک  تسه  مه  يرگید  ياهتّیلوؤسم  یـساسا  نوناق  رد  هّتبلا  .تسا  يربهر  ّتیلوؤسم  نیرتمهم  نیا  دنکیم ؛

.درک دیهاوخ  هدهاشم  اجنآ  دینک -  هعجارم  منکیم  هیصوت 
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روشک دّدعتم  تالضعم  ربارب  رد  يربهر  مّظعم  ماقم  توکس  لیلد  - 6

! تسا طلغ  هک  دنا  هتشون  ز »  » اب ار  تالضعم  هّتبلا  تسه -  هعماج  رد  هک  يدّدعتم  تالضعم  هب  تبسن  ارچ  رّکشت ، مالـس و  ضرع  اب 
روفوب هک  تسا  یثوروـم  ياهتـسپ  دوـجو  تارادا و  رد  جرم  جره و  اـهنآ ، هلمج ي  زا  هک  هدـش -  مدرم  شجنر  رازآ و  ثعاـب  و  - 

؟ دیا هدرک  توکس  هدش -  یتکلمم  روما  هرادا ي  ناگتسیاش  ناگبخن و  رارف  يدیماان و  ثعاب  دوشیم و  هدید 

مهاوخن توکـس  ًاعطق  منک ، هدهاشم  ار  يزیچ  نینچ  نم  رگا  هک  دـننادب  دـنا ، هتـشون  ار  ذـغاک  نیا  هک  نامزیزع  رهاوخ  ای  ردارب  نآ 
ای یـسک  هب  لاصّتا  طابترا و  اب  یناسک  تسا  نکمم  هّتبلا  .دشاب  هتـشاد  دوجو  يا  یثوروم  تسپ  هک  ار  ییاج  مرادن  غارـس  نم  .درک 
يا یثوروم  تسپ  هکنیا  اّما  دوش ؛ دروخرب  مه  اهنآ  اب  نوناق  قبط  دیاب  هک  دننکب ، يا  يداصتقا  ياهراک  دننکب ، ییاهشالت  یتّیصخش 

يزیچ نینچ  ًاتقیقح  نم  دربب ، ثرا  وا  زا  ردارب  دریمب ، ردارب  ای  دربب ، ثرا  وا  زا  رـسپ  دریمب ، ردـپ  هک  دـشاب  هتـشاد  دوجو  هعماـج  رد 
.متسین ینکب  توکس  مدآ  هدنب  دیشاب  نئمطم  دشاب ، رگا  ّالاَو  مرادن ؛ غارس 
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یشزومآ یهافر و  روما  تیعضو  زا  نایوجشناد  یتیاضران  - 7

ام هاگشناد  رد  نایوجشناد  هافر  روما  ّتیریدم  فعض  زین  ریبکریما و  هاگشناد  رد  یشزومآ  روما  یفیک  حطس  ندوب  نیئاپ  مّود : لاؤس 
.هدرک مهارف  ار  هاگشناد  نیا  نایوجشناد  یتیاضران  تابجوم 

، متشاد اهوجـشناد  هسلج ي  زا  لبق  نم  هک  يا  هسلج  نآ  رد  اجنیا -  دیتاسا  هاگـشناد و  مرتحم  سیئر  ام -  ناتـسود  میوگب  دیاب  نم 
، دیئوگیم امش  هک  سیورس  فلـس  هلئـسم ي  نیمه  زا  صوصخب  دنراد ؛ ار  اهتیدودحم  نیمه  مه  اهنآ  دوب ؛ نیمه  ناشفرح  نیرتشیب 
، دوشب ُرپ  دیاب  تسا ؛ کچوک  یلیخ  اهرهاوخ  سیورس  فلـس  هک  دنا  هتـشون  نارهاوخ  زا  یکی  رگید ، لاؤس  کی  رد  .دندروآ  مسا 
اب ار  تالکـشم  نیا  اهنیا  هّتبلا  .دـندرک  حرطم  ار  ناشدوخ  لئاسم  نازیزع  نیا  تالکـشم ، نیا  همه ي  هب  عجار  ضرغ ، .دوشب  یلاخ 

درک مهاوخ  لابند  نم  هّتبلا  .دوش  حرطم  همانرب  نامزاس  اب  ای  مولع  ترازو  اب  یتسیاب  تالکـشم  نیا  هک  یلاح  رد  دندرک ، حرطم  نم 
تالکشم نیا  هک  تسا  نیا  مروظنم  .درک  مهاوخ  مه  زاب  ما ، هدرک  شرافـس  مه  نیلوؤسم  هب  دننک ؛ لابند  هک  ما  هتفگ  مه  رتفد  هب  و 

نایاقآ نیا  تالکشم  ًاقافّتا  دیراد ، هاگـشناد  رد  امـش  هک  ییاهزیچ  نیا  رتویپماک و  تنرتنیا و  تالیـصحت و  ییوجـشناد و  یهافر و 
فرطرب هللاءاش  نا  هک  میراودیما  دنتسه و  اهزیچ  نیا  رکف  هب  اهنآ  میوگب  مهاوخیم  .دندرک  حرطم  نم  اب  ار  اهنیمه  ًاقافّتا  تسه ؛ مه 

.دوش
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يوردنت تلفغ و  زا  مدرم  ندوب  ناما  رد  يارب  يربهر  مّظعم  ماقم  ياهراکهار  - 8

، یمالسا ماظن  هرهچ ي  ندرک  هدولآ  هجیتن  رد  نیلوؤسم و  زا  یضعب  يراکایر  اهینکفا و  ههبش  هب  هّجوت  اب  رـضاح  رـصع  رد  دیئامرفب 
داهنشیپ مالسا  رب  ینتبم  هنادنسپادخ و  ياهیریگ  میمصت  زین  اجیب و  ياهیوردنت  ای  تلفغ  زا  ندنام  ناما  رد  يارب  ار  ییاهراکهار  هچ 

؟ دیهدیم

زا يرایـسب  .دنهد  شیازفا  ار  ناشدوخ  ياهیهاگآ  هک  تسا  نیا  باّلط -  اهوجـشناد و  هب  صوصخب  اهناوج -  هب  ًالک  نم  هیـصوت ي 
دیاب ام -  زورما  ناوج  لسن  صوصخب   - زورما لسن  .یهاگآ  دوبمک  زا  منادیم  یشان  دینکیم ، هظحالم  امش  هک  ار  ییاهیورجک  نیا 

، دینکیم لیـصحت  يا  هتـشر  ره  رد  رگا  امـش  .دنادب  دیاب  ار  فرط  نیا  هب  ّتیطورـشم  خیرات  زا  صوصخب  دنادب ؛ ار  شروشک  خیرات 
رد امـش  روـشک  دـینادب  دـیاب  دوـب -  دـیهاوخ  رترب  ناـگبخن  وزج  هللاءاـش  نا  مه  نیا  زا  دـعب  دـیتسه -  هعماـج  ناـگبخن  وزج  نوـچ 
زا ار  روشک  نیا  یمالـسا ، بالقنا  هک  دـنادیمن  تسرد  ام  زورما  لـسن  .دـینادب  دـیاب  ار  هتـشذگ  میژر  خـیرات  صوصخب  تساـجک ؛

ار نیا  میدرک ، سح  ار  میژر  نآ  نام  یتسه  همه ي  تشوگ و  تسوپ و  همه ي  اـب  هک  اـم  .هدرک  صـالخ  یمیژر  هنوگچ  لاـگنچ 
میژر کی  دساف ، میژر  کی  يولهپ ، میژر  .هدش  هتشون  مه  ییاهزیچ  هّتبلا  دوش ؛ هتفگ  دیاب  دوش ، سکعنم  دیاب  اهنیا  .مینادیم  بوخ 

کی هتسباو ، دصرددص 
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راشتـسم کـی  شزرا  دوـبن ؛ حرطم  هجو  چـیه  هب  روـشک  رد  مدرم  هلئـسم ي  وا  يارب  هـک  یمیژر  دوـب ؛ تلادـع  زا  رود  یّلکب  مـیژر 
ای رهش  کی  لها  ناریا -  مدرم  زا  یمیظع  ّتیعمج  ات  دوب  رتشیب  بتارمب  شیارب  یلیئارـسا  تسینویهـص  رگتحایـس  کی  ای  ییاکیرمآ 

عورشمان هدافتسا ي  یلم ، عبانم  تراغ  يروخ ، يدایز  يروخ ، تفم  هب  دندوب  هدرک  تداع  شدارفا  هک  یمیژر  اتـسور -  ات  هد  لها 
تردق سأر  رد  ام  نامز  رد  هک  یسک  نآ  ینعی  .دوب  هدش  انب  عورـشمان  هیاپ ي  رب  هک  یمیژر  هرخالاب  و  روشک ، تاناکما  همه ي  زا 

وا زا  لبق  شردپ  هک  دوب  هدیسر  تموکح  هب  رابتعا  نیا  هب  طقف  هک  دوب  یسک  درک -  تموکح  مه  لاس  جنپو  یـس  ًابیرقت  هک  دوب - 
رد اهتورث  همه ي  وا ، تسد  رد  اهتردـق  همه ي  هک  ناسنا  کی  ّتیمکاح  يارب  تسا  یطلغ  قطنم  هچ  نیا  دـینیبب  امـش  هدوب ! مکاـح 
اب وا  هدوب ! مکاح  اجنیا  نم  زا  لبق  مردپ  نوچ  دیوگب  يدمآ ، راک  يور  یلالدتسا  هچ  هب  امش  دوش  هتفگ  وا  هب  رگا  دشاب و  وا  رایتخا 

تکلمم هک  تسا  یهیدب  .درک  تموکح  مه  لاس  جنپو  یس  دوب و  هدمآ  راک  رس  اهسیلگنا  میقتسم  تساوخ  اب  اهسیلگنا ، هناوتشپ ي 
راک يور  ارچ  وا  ردپ  .میدنارذگ  ار  یمیژر  نینچ  کی  ام  .دننکیم  تیامح  وا  زا  ای  دندروآ  راک  رـس  ار  وا  هک  دشاب  یناسک  نآ  لام 

ياتدوک خـیرات  دـینادب ؛ دـیاب  امـش  ار  اهنیا  بخ ، .دـندوب  هتـساوخ  اهـسیلگنا  دوب ؛ هدرک  یـسیلگنا  ياتدوک  کـی  نوچ  دوب ؟ هدـمآ 
یبوخ ياه  همانرب  مه  نویزیولت  رد  .اضردّمحم  ندش  نیشناج  دعب  رد 1304 ، تنطلس  هب  شندیسر  دعب  دنفسا 1299 ، رد  ناخاضر 

الاب دیاب  مه  ناهج  لئاسم  زا  امـش  ياهیهاگآ  .دینادب  دیاب  ار  اهنیا  هدش ؛ هتـشون  ییاهباتک  رد  هدش ، حیرـشت  دنا ، هتفگ  دنا ، هتـشاذگ 
هچ تسد  زا  ار  روـشک  ماـظن ، نیا  بـالقنا و  نـیا  دـنادب  هـک  ییوجـشناد  ره  یناوـج ، ره  یـسک ، ره  تـسا  نـیا  مناـمگ  نـم  .دورب 

هدش وا  اب  ییاهینمشد  هچ  و  هدیـسر ، اجنیا  هب  ات  هدرک  یط  لاس  ود  تسیب و  نیا  رد  ار  یتامحز  هچ  هتفرگ و  یماشآ  نوخ  ياهگرگ 
؛ دهدیم صیخـشت  دنکیم و  سح  ار  شدوخ  هفیظو ي  دنکب ؛ هچ  دیاب  ماظن  نیا  رد  هک  دـمهفیم  ًالماک  تسوا ، نیمک  رد  مه  نالا  و 

مه تسا ، شوهاب  نیب و  نشور  مه  یناریا ، ناوج  .منیب  یمن  یماهبا  ياج  چیه  نم  ینعی 
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ندـناشک هعلاـطم ، شیازفا  یناوخباـتک ، منکیم ، داهنـشیپ  نم  هک  یجـالع  نیارباـنب  .دـنامیمن  یقاـب  ماـهبا  ياـج  اذـل  تسا ؛ یـسایس 
ینارون يزاس و  نورد  يزاسدوخ و  ثحب  هّتبلا  .تسا  یفارحنا -  ياهثحب  هن  یقیقح -  حیحـص و  ياهثحب  هب  ییوجـشناد  تاعامتجا 

.دراد نتفگ  تقو  دوخ  ياج  رد  مه  نآ  هک  تسا ، یلّصفم  ثحب  مه  لد  ندرک 
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دنوادخ هاگشیپ  رد  دوخ  زا  يربهر  مّظعم  ماقم  یبایزرا  - 9

؟ دینکیم یبایزرا  هنوگچ  دنوادخ  هاگشیپ  رد  ار  دوخ  امش  مّود : لاؤس 

تقیقح تسا ؛ هلماجم  هن  تسا ، فراعت  هن  میوگیم ، هک  نیا  .منکیم  یبایزرا  یفیعض  هدنب ي  کی  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  ار  مدوخ  نم 
مینکیم شالت  .هدش  هتـشاذگ  ام  شود  رب  مه  ینیگنـس  ّتیلوؤسم  کی  الاح  هک  متـسه  یفیعـض  هدنب ي  کی  هدنب  .تسا  نیا  بلطم 

.میهدب ماجنا  تسا ، ام  هدهع ي  رب  هک  هچنآ  هللاءاش  نا  هک 
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لاس تسیب  زا  سپ  یمالسا  بالقنا  ياهاعّدا  قّقحت  نازیم  - 10

: هقرو نیمه  مّوس  لاؤس 

.تسا یّمهم  لاؤس 

؟ میا هدیسر  اهاعّدا  نآ  هب  ردقچ  لاس ، تسیب  دودح  تشذگ  زا  دعب  رضاح  لاح  رد  .تشاد  ییاهاعّدا  یمالسا  بالقنا  زاغآ ، رد 

دوخ بالقنا  بالقنا ، دـنک ؛ ییوگخـساپ  ناریا  مدرم  هب  دوب  هدـماین  بالقنا  .تشاد  ییاـهنامرآ  اـعّدا ، زا  شیب  بـالقنا  نیا  دـینیبب ،
اب و  هاگآ ، مدرم  دازآ ، دابآ ، ناریا  کی  نتخاس  زا  دوب  تراـبع  اـهنامرآ  نیا  .ییاـهنامرآ  کـی  اـب  دـندرک  بـالقنا  مدرم  .دوب  مدرم 

بقع زا  دننک ، ادیپ  تاجن  یگتـسباو  زا  دنتـساوخیم  دنتـشاد ؛ مدرم  هک  هدوب  هدمع  فده  نآ  نیا  یعامتجا ؛ تلادع  زا  يرادروخرب 
تلادع دننک و  ادیپ  تاجن  دوب ، امرفمکح  تکلمم  نیا  رب  زور  نآ  هک  یمکاح  رهق  دادبتـسا و  زا  دننک ، ادیپ  تاجن  یملع  یگدـنام 
لئاـسم فادـها ، نیا  هک  منکیم  ضرع  نم  .میا  هدیـسر  فادـها  نیا  هب  ردـقچ  اـم  هک  دیـسرپیم  .دوش  رقتـسم  هعماـج  رد  یعاـمتجا 
ماظن کی  یمالسا  ماظن  .تفر  شیپ  مدق  مدق  درک ، تدهاجم  درک ، شالت  نآ  يارب  دیاب  هک  تسا  ییاهزیچ  اهنیا  تسا ؛ یجیردت 
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ار نآ  دیچ و  مه  يور  گنس  گنـس  رجآ ، رجآ  دیاب  هک  تسا  یماظن  کی  هتخاس -  شیپ  ياه  هناخ  لثم  تسین -  هک  هتخاس  شیپ 
موهفم یعامتجا ، تلادع  موهفم  متفگ -  نم  هک  مه  یمیهافم  نیا  .دـیایب  شیپ  یتالکـشم  تسا  یعیبط  راک ، نیا  يانثا  رد  .درب  الاب 
دنتسه ییاهزیچ  اهنیا  دنتسین ؛ رّجحتم  اتـسیا و  ياهموهفم  تسا -  ماظن  نیا  ینابم  وزج  هک  ّتیونعم ، موهفم  یهاگآ ، موهفم  يدازآ ،

شالترپ و رایـسب  ياـنب  نیا  ياـنثا  رد  .دـنک  ادـیپ  رییغت  تسا  نکمم  ناـشقیداصم  ناـمز ، تاـئاضتقا  ناـمز و  تفرـشیپ  بسحرب  هک 
هک دوب  بقارم  درک و  يرامعم  یـسدنهم و  دیاب  مه  هتـسویپ  روط  هب  نوچ  دیایب ؛ شیپ  یتالکـشم  هک  تسا  یعیبط  یلیخ  تمحزرپ ،

نکمم یهاگ  دـیایب ، شیپ  رظن  فالتخا  تسا  نکمم  یهاگ  الاح  .دوشن  هتخاـس  حیحـص  ِتهج  فـالخرب  اـنب  نیا  زا  يا  هطقن  چـیه 
نیا زا  یشخب  کی  نمشد  تسا  نکمم  یهاگ  دیایب ، شیپ  راک  يورین  دوبمک  تسا  نکمم  یهاگ  دیایب ، شیپ  حلاصم  دوبمک  تسا 

يراک کی  انب  نیا  هشوگ ي  رد  هلمع  نالف  ای  اّنب  نالف  تسا  نکمم  یهاگ  دنک ، ناریو  ار  شا  هشوگ  کی  ددـنبب و  قینجنم  هب  ار  انب 
اهرامعم و ناشدوخ  هک  یناسک  رد  تسا  نکمم  یهاگ  درک -  میمرت  ار  نآ  تفر  دـیاب  هک  دـهدب -  ماجنا  تسرداـن  حیحـصان و  ار 

نارگید هیحان ي  زا  یلیمحت و  اهفعض  میئوگب  هک  تسین  روجنیا  مه  شا  همه  دشاب ؛ هتشاد  دوجو  ییاهفعـض  دنتـسه ، انب  ناگدنزاس 
، متفگ هک  يروط  نامه  .دراد  یتالکـشم  ناسنا  هار ، نیا  رد  .تسه  ییاهیلبنت  تسه ، ییاهفعـض  مه  اهنآ  دوخ  رد  یهاگ  هن ، تسا ؛

بلط تردق  عاّمط و  ياهمدآ  دـیآ ، یم  شیپ  هار  همین  قیفر  دـیآ ، یم  شیپ  تالکـشم  یناوارف  دراد ، دوجو  حـلاصم  دوبمک  ناکما 
.میورب شیپ  مدق  هب  مدق  هّرذ و  هّرذ  روط  نیمه  دیاب  .میزاسب  دیاب  ار  ماظن  نیا  ام  .دنراد  دوجو 

اب یـسک  رگا  متفگ ، هک  روط  نامه  .میا  هتفر  شیپ  دایز  اـم  .یلیخ  تفگ  مهاوخ  میا ، هتفر  شیپ  ردـقچ  هک  دیـسرپب  نم  زا  رگا  هّتبلا 
اّما دـندمآ ، یمن  باسح  هب  روشک  نیا  رد  مدرم  .میا  هدرک  تفرـشیپ  یلیخ  ام  هک  دـید  دـهاوخ  دـشاب ، انـشآ  روشک  نیا  هتـشذگ ي 

.دنروشک نیا  رد  اهیریگ  میمصت  روحم  مدرم  زورما 
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، مدرم نیا  نیب  رد  ّتیونعم  غارچ  زورما  اّما  دوشب ؛ هلازا  ّتیونعم  هک  دـشیم  یعـس  دوب ، مجاـهت  دروم  تّدـشب  روشک  نیا  رد  ّتیونعم 
هداوناخ روشک و  ياسؤر  هک  دـیا  هدینـش  امـش  دـیاش  .دـندشیم  هدـناشک  داسف  هب  ًادـمع  اـهناوج  اـهزور  نآ  .تسا  غورفرپ  نشور و 
میـسقت دـندروآ و  روشک  نیا  هب  اـهنآ  ار  نیئوره  راـب  لّوا  دـندوب ؛ روشک  نیا  رد  ردـخم  داوم  ياهدـناب  ياکرـش  نیرتمهم  ناـشاه ،

، تالکـشم نیا  لباقم  رد  ماظن  هک  دینیب  یم  امـش  زورما  .دندرکیم  جیورت  ناشدوخ  تسد  هب  ار  یتخبدب  ار ، دایتعا  ار ، داسف  دندرک ؛
روشک نیلوؤسم  يارب  زور  نآ  .دننکیم  قیدـصت  ار  نیا  مه  ایند  همه ي  هک  هداتـسیا ؛ ناوارف  شالت  اب  نازیر ، قرع  دوجو ، همه ي  اب 

رد هک  ییاهزیچ  هیقب ي  هب  ییاتسور ، یناسر  قرب  هب  ییاتـسور ، ياه  هداج  هب  اهاتـسور ، هب  .دوب  لّوا  هجرد ي  رد  یـشیامن  ياهراک 
هتسناوت اهنیا  لاس ، هاجنپ  لوط  رد  .میهدب  شرورپ  هدبز  میهاوخیم  ام  هک  دندروآ  یم  مسا  .دشیمن  ییانتعا  اقلطم  دوب ، رود  ياهرهش 

رازه هاجنپ  دص و  دودح  دش ، زوریپ  بالقنا  هک  يزور  نآ  .دنـشاب  هتـشاد  روشک  نیا  رد  وجـشناد  رازه  هاجنپ  دص و  دودـح  دـندوب 
زور نآ  .مدوب  دیعبت  ناتسچولب  ناتسیس و  ناتسا  نم  .دوب  رت  میخو  ّتیعضو  اهناتـسا  زا  یـضعب  رد  .دوب  روشک  نیا  مامت  رد  وجـشناد 

ناتسا همه ي  رد  منامگ  .تسین  مدای  تسرد  نالا  اّما  متسنادیم ، ار  ناتـسا  ياهناتـسریبد  اههاگـشناد و  نالیـصحتلا  غراف  رامآ  ًاقیقد 
هّتبلا زورما  هک  تشاد -  ّتیعمج  رازه  دصتفه  دصـشش  دودـح  ناتـسا  نیا  اهزور  نآ  دوبن ! هیـسناسیل  رفن  هس  ناتـسچولب  ناتـسیس و 

مدرکیم قیقحت  مدوب و  انشآ  اجنآ  هدنب  نوچ  ناتـسا -  نآ  ياه  هملپید  دادعت  هیـسناسیل ! ات  هس  لاح  نیا  اب  هدش -  ربارب  ود  شتیعمج 
.تسین مدای  تایئزج  نالا  اّما  دوب ، مداـی  قیقد  زور  نآ  مدرک ؛ ضرع  رفن ! تسیب  ًـالثم  دـینک  ضرف  دوب ؛ یمک  رایـسب  دادـعت  کـی  - 

يوجشناد دراد ؛ دوجو  دّدعتم  ياههاگشناد  اهرهـش  زا  یلیخ  رد  هکلب  تسه ، هاگـشناد  روشک  ياهرهـش  مامت  رد  دینیبب  امـش  زورما 
.میا هدرک  تفرشیپ  یلیخ  ام  نیاربانب  .ناوارف  ِیملع  ياهتفرشیپ  ناوارف ، ياه  هتشر  ناوارف ،

هیقب ي ناشدوخ و  ياه  هدنگنج  اه  ییاکیرمآ  هک  ما  هتفگ  اهراب  ار  نیا  نم 

ص:340

نایوجشناد ياهشسرپ  هب  خساپ  خساپ :  www.Ghaemiyeh.comشسرپ و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 550زکرم  هحفص 387 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسا یبیجع  ناتساد  مه  شورف  نآ  ناتساد  هّتبلا  .دوش  زاب  ام  يارب  نآ  یّنف  لئاسم  دندادیمن  هزاجا  یلو  دنتخورفیم ، ام  هب  ار  اهرازبا 
لّوا ياـههام  ناـمه  هدـنب  ار  نیا  هک  (1) ؛ فا.ما.سا يراـصتخا  ماـن  اـب  دوب ، اـکیرمآ  ناریا و  نیب  یکرتشم  قودنـص  کـی  زور  نآ 

ات هنافّـسأتم  هک  میداد ، همادا  سلجم و  هب  میتفر  دـعب  مدرک ؛ فشک  مدـش ، راک  لوغـشم  اـجنآ  متفر و  عاـفد  ترازو  هب  هک  بـالقنا 
ار و سنج  عون  ار و  سنج  تمیق  اـّما  تخیریم ، قودنـص  نآ  رد  ناریا  تلود  ار  لوپ  .دـنا  هدادـن  باوـج  اـه  ییاـکیرمآ  مه  زورما 

شتمیق مه  دندرکیم ، نّیعم  ار  سنج  عون  مه  اه ، ییاکیرمآ  دینکب ؛ ار  شرکف  امش  دنتـشاد ! هدهع  هب  اه  ییاکیرمآ  ار  لوپ  تشادرب 
زونه هک  دوب ، لوپ  قودنـص  نیا  رد  رالد  اهدرایلیم  دش ، زوریپ  بالقنا  یتقو  دنتـشاد ! تشادرب  قح  ناشدوخ  مه  دندرکیم ، نّیعم  ار 

زا دـعب  ناریا و  دـمآ  یم  یتقو  هدـنرپ  هلیـسو ي  نیمه  .دـنا  هدـنادرگنرب  ناریا  ّتلم  هب  ار  نآ  دـنا و  هدادـن  یباوج  اه  ییاکیرمآ  مه 
هدش بارخ  هک  ار  يا  هعطق  نآ  دیاب  اجنیا  .ًادبا  دنتـشاد ؟ هاگراک  هاگریمعت و  اجنیا  دـینکیم  لایخ  امـش  دـشیم ، ریمعت  جاتحم  یتّدـم 

 - تسا هعطق  اههد  زا  بّکرم  یهاـگ  شدوخ  هک  تسه  یگرزب  ياـه  هعطق  دـینادیم ؛ دـندروآ -  یم  نوریب  اـمیپاوه  لـخاد  زا  دوب ،
هعطق نیا  یّتح  هک  دندادیمن  هزاجا  ینعی  دندروآ ؛ یم  دندرکیم و  ضوع  نآ  يون  کی  اب  اکیرمآ ، دندربیم  دـندرکیم ، امیپاوه  راوس 

»ي ردنت  » يامیپاوه دزاسیم ؛ دراد  ار  امیپاوه  نامه  ناریا  زورما  .دندوب  هدرک  راتفر  ّتلم  نیا  اب  يروجنیا  دوشب ! ییاسانش  دوشب و  زاب 
نم زا  رگا  اهتنم  .میا  هدرک  يدایز  تفرـشیپ  ام  نیاربانب  .تسین  هسیاقم  لباق  ًالـصا  نیاربانب  .درک  زاورپ  دنتخاس ، ام  لنـسرپ  دوخ  هک 

ام زا  مالـسا  هک  یعامتجا  تلادع  زا  یحطـس  نآ  هب  مه  میراد ؛ يدایز  هار  زونه  ام  .ًادبا  میوگیم  معناق ؟ دـح  نیا  هب  نم  هک  دیـسرپب 
ّتلم هک  يدازآ  زا  یحطس  نآ  هب  مه  میا ؛ هدیسرن  تسا -  ریگتخس  یلیخ  یعامتجا  تلادع  هلئسم ي  رد  مالـسا  دینادیم  هتـساوخ - 

هب اهراب  نم  هک  نیا  .تسا  يا  ینـالوط  هار  هار ، نیا  .میراد  راـک  زونه  اـم  اذـل  میـسرب ؛ دـیاب  تسا ، نآ  هتـسیاش ي  قحتـسم و  ناریا 
میوگیم اهناوج 
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کی رتمولیک  کـی  ره  هک  تسا  یهار  مه  هار  نیا  .دـینک  یط  ار  هار  نیا  دـیاب  اهامـش  .تسا  نیمه  يارب  دـینک ، هداـمآ  ار  ناـتدوخ 
نآ .دنشاب  ریذپان  یگتسخ  دیاب  یعامتجا  تلادع  نازابرس  .درک  فقوت  دیابن  هار  نیا  رد  .تسه  عونمم » فقوت   » يولبات شرتمولیک ،

تدایس و هب  يروجنیا  ّتلم ، کی  .دننکن  سح  یگتـسخ  دیاب  دننکیم ، تکرح  گرزب  ياهنامرآ  دنلب و  ياههار  نیا  رد  هک  یناسک 
ام نوچ  بخ ، یلیخ  میئوگب  لاس  تسیب  زا  دـعب  مینیـشنب  ام  الاح  .دـسریمن  یلبنت  اب  یتّلم  چـیه  دـسریم ؛ شدوخ  ياهنامرآ  ییاـقآ و 

لابند یتسیاب  ریخن ، .تسا  ّتلم  کی  يارب  تبیـصم  نیرتگرزب  شلو »  » نیا شلو ! سپ  مینک ، نیمأـت  ار  ناماهفدـه  همه ي  میتسناوتن 
.درک

هیامرس مه  نآ - ] دننام  و  ، ] عبانم يدام -  ياه  هیامرـس  مه  تسا ؛ ریظن  یب  دراد ، ناریا  ّتلم  هک  ییاه  هیامرـس  میوگب ؛ امـش  هب  ًالّوا 
یجراخ ياهروشک  رد  هک  ینانیمطا  لباق  ناتـسود  زا  نم  بـالقنا ، لـئاوا  .اـهناوج  نیب  رد  ـالاب  یـشوه  ياهبیرـض  و  یناـسنا ، ياـه 

شوه ظاحل  زا  هشیمه  اهیناریا  نایوجشناد ، نیب  رد  ایند ، یملع  کی  هجرد ي  عماجم  رد  دنتفگیم  هک  مدینـش  دندوب ، هدرک  لیـصحت 
نیا زا  ریغ  .دوب  زور  نآ  هک  یلئالد  نامه  رطاخ  هب  دـندادیمن ، همادا  رخآ  ات  ار  هار  ار و  راک  هنافّـسأتم  ناشاهیلیخ  هّتبلا  .دـنراد  زایتما 

رادـیب ار  ام  هک  میراد  ار  یمالـسا » بالقنا   » گرزب رایـسب  هیامرـس ي  ام  تسا ، مهم  یلیخ  هک  يدام  یناـسنا و  میظع  ياـه  هیاـمرس 
ییایفارغج یـسایس و  مهم  هاگیاج  نامروشک -  ّتیمها  هب  ار  ام  هدرک ، انـشآ  یناسنا  ياهـشزرا  هب  ار  ام  هدروآ ، دوخ  هب  ار  ام  هدرک ،

ظاحل زا  یناهج -  تمظع  مهـس  زا  شدوخ  قح  هب  دـیاب  تسا و  یگرزب  روشک  ام  روشک  هک  مینادـیم  .هدرک  انـشآ  ناهج -  رد  شا 
.دوش لئان  يداصتقا -  هعسوت ي  یسایس و  هعسوت ي  یملع و 

.تسین يروجنیا  ایند  ياج  چـیه  رد  نیلوؤسم ، مدرم و  نیب  طابترا  ینعی  .تسایند  ماظن  نیرت  یمدرم  هغلاـبم ، نودـب  زورما  اـم  ماـظن 
و هسلج -  نیرخآ  هللاءاـش  نا  هن  تسا ، هسلج  نیلّوا  هن  تسا ، هسلج  اـهنت  هن  مه  نیا  هک  میراد -  امـش  نم و  نـالا  هک  يا  هسلج  نـیا 

روجنیا میراد ، رگید  نیلوؤسم  اب  هک  یتاسلج 
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تموکح عقاو  رد  اـیند  فورعم  ياهیـسارکومد  .درادـن  دوجو  اـیند  ياـج  چـیه  یطاـبترا  روـجنیا  یتیمیمـص و  روـجنیا  يا و  هسلج 
دنتـسه اهنآ  داد -  ناشن  ار  شدوخ  اکیرمآ  ریخا  تاباختنا  رد  شا  هشوگ  کی  هک  تسا -  گرزب  ياهیناپمک  اهتـسارت و  اـهلتراک و 

تـساهیناپمک ياهتـسد  عقاو  رد  هک  دننادیم ؛ رد  هک  دننکب  مه  لایخ  الاح  ولو  دنا ؛ هراکچیه  مدرم  عقاو  رد  دننکیم و  راک  دنراد  هک 
.میراد یمیظع  ياه  هیامرس  نینچ  ام  سپ  .تسا  نادیم  رد  هک 

هیامرس نیا  دنهاوخیم  هک  دنا  یناسک  اهنیا  دنهدب ؛ هولج  ّتیمها  مک  امـش  نم و  رظن  زا  ار  اه  هیامرـس  نیا  دننکیم  یعـس  اهیلیخ  هّتبلا 
همه ي هک  جـئار -  ياههار  زا  یکی  یـسک ، تسد  زا  شزرارپ  يالاک  کی  ندروآ  نوریب  يارب  هشیمه  .دـنیابرب  اـم  تسد  زا  ار  اـه 
هک نیا  اقآ  دـنیوگب  مادـم  دـننزب ؛ سنج  رـس  يوت  هک  تسا  نیا  دـنا -  هدرک  هدافتـسا  نآ  زا  ملاع  بابان  ياهمدآ  اه و  تفـص  لّالد 

رایتخا رد  هک  ار  یمیظع  هیامرـس ي  ردـق  امـش  نم و  هکنیا  يارب  نک ؛ تحار  ار  تدوخ  ورب  درادـن ، یتمیق  هک  نیا  درادـن ، یـشزرا 
.تسا نیا  اهناوج  امش  هب  نم  هیصوت ي  درک ؛ راک  دیاب  درک ، شالت  دیاب  نیاربانب  .مینادن  تسا ، نامدوخ 

رکـش ار  ادـخ  .متـشادن  زور  بش و  دوب -  اهنیا  بالقنا و  نارود  هزرابم و  نارود  هک  مدوب -  هک  اهامـش  نینـس  رد  مدوخ  هدـنب  هّتبلا 
باسح هب  اهدرمریپ  وزج  ما و  هتـشذگ  تصـش  نینـس  زا  نم  هک  مه  نالا  اّما  .تشذـگ  مئاد  ِشالت  اـب  اـم  یناوج  هرود ي  هک  منکیم 

، مناوتب مشاب و  هدنز  ات  و  ملوغشم ، مئاد  نم  .متسین  لئاق  مدوخ  يارب  یشمارآ  شیاسآ و  نم  مه  نالا  هک  منکیم  رکش  ار  ادخ  میایم ،
.دننک راک  دنشاب و  لوغشم  هک  تسا  نیا  همه  هب  ما  هیصوت  .درک  مهاوخ  راک  روط  نیمه 
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ماظن بالقنا و  هدنیآ ي  هب  يربهر  مّظعم  ماقم  هاگن  - 11

: هک تسا  نیا  مراهچ  لاؤس 

؟ دینیب یم  هنوگچ  ار  ماظن  نیا  بالقنا و  نیا  هدنیآ ي  یلاعترضح 

ناوج میظع  لیخ  نیا  روضح  .منیب  یم  نشور  یلیخ  ار  هدـنیآ  نم  تسا ؛ مولعم  لاؤس  نیا  خـساپ  میتفگ ، هک  ییاهفرح  نیا  اب  بخ ،
نیا شیانعم  نیا  هّتبلا  .دنتـسه  یبوخ  نیلوؤسم  مه  نامنیلوؤسم  .تسا  شزرااـب  یلیخ  نیا  منادـیم ؛ كراـبم  یلیخ  ار  ناـمروشک  رد 
اذل دنراک ؛ رس  یبوخ  ياهناسنا  ًاعومجم  هناتخبـشوخ  زورما  اّما  تسه ؛ رانک  هشوگ و  ییاهبیع  هرخالاب  هن ، دنبیع ؛ یب  اهنآ  هک  تسین 

.تسا بوخ  هدنیآ 
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هدزایند نالوؤسم  اب  دروخرب  هوحن ي  - 12

: هک تسا  نیا  مه  لاؤس  نیمجنپ 

؟ مینک دروخرب  دیاب  هنوگچ  هدزایند  يالاب  هدر  ِنیلوؤسم  اب  یلاعبانج ، رظن  هب 

هاگتـسد منک ، دروخرب  دیاب  رگید  روج  کی  هدنب  دینک ، دروخرب  دیاب  روج  کی  امـش  یئاضق ؟ هاگتـسد  ای  نم ؟ ای  امـش  یـسک ؟ هچ 
هّمئـأل هحیـصّنلا  دـینک ؛ تحیـصن  دـیناوتیم ، هک  ییاـجنآ  اـت  اهامـش  نم  رظن  هـب  .دـنک  دروـخرب  دـیاب  رگید  روـج  کـی  مـه  یئاـضق 

هک دینادب  دینک و  تحیصن  ار  وا  صخش  دیناوتیم ، یقیرط  ره  هب  تسا ، هدزایند  دینکیم  ساسحا  هک  ار  یسک  ره  امـش  . (1) نیملسملا
.تسا ّرثؤم  لاح  ره  هب  تحیصن 
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تّیناحور زا  داقتنا  اهزغم و  رارف  داقتنا و  يدازآ  دوبن  لاغتشا و  بسانمان  ياضف  زا  هیالگ  - 13

منادیمن نم  .تساهزغم  رارف  دنراد ، هیضق  هب  یهّجوت  رتمک  یعقاو  نیبطاخم  ًالمع  یلو  دوشیم ، حرطم  دایز  اهزور  نیا  هک  يا  هلئـسم 
یکی رد  هک  نم  هنومن ، يارب  .درک  هدافتسا  دنا ، هدرک  لیصحت  شالت  تمحز و  همه  نیا  اب  هک  يدادعتسااب  ناناوج  زا  ناوتیم  روطچ 

نیا ندنارذگ  زا  سپ  ما ، هدرک  لیصحت  نیگنس  ياه  هتشر  زا  یکی  ِسناسیل  قوف  حطس  رد  و  ریبک -  ریما  ورشیپ -  ياههاگـشناد  زا 
.درادـن دوجو  یبسانم  راک  ًالوصا  هکلب  تسین ، یتراپ »  » ِدوبن رد  طقف  لکـشم  .منکیمن  ادـیپ  یبساـنم  راـک  چـیه  یملع ، شـالت  همه 

، دنیامن ّتقد  ّتیریدم  هب  دیاب  هک  رما  نیلوؤسم  دنا و  هدرک  هدنسب  یمیدق  ياهیژولونکت  يرس  کی  هب  اه  هناخراک  اهتکرـش و  بلاغ 
.تسا هودنا  مغ و  ياج  نیا ، دننکیم و  لمع  هنوگنیا  مه  نویناحور  زا  یهورگ  هک  افسااو  .دنتسه  یبلط  تردق  يزابدناب و  لوغـشم 

هناور هک  ارچ  درادن -  تبحـص  تأرج  يدرف  چیه  دننیب و  یم  مدرم  تسا و  راشف  رد  هنوگنیا  مه  مدرم  بختنم  روهمج  سیئر  یتقو 
يارب مینک ؟ شالت  تّمه و  یناسک  هچ  يارب  اقآ !! نیا  هدرکن  اضما  هک  هدش  بوخ  تسا ؟ تبحص  نیا  ياج  هچ  دوشیم -  نادنز  ي 

صوصخ رد  نآرق  دّدعتم  تایآ  هب  دانتـسا  اب  دسریم  رظن  هب  دنتـسه ؟ يویند  عماطم  لابند  هب  ّتیناحور ، سّدقم  سابل  رد  هک  یناسک 
! تسا نتفر  ندنام ، ملاس  يارب  ام  هفیظو ي  ترجه ،

.تسا رتشیب  ناشررـض  دنوشب ، دساف  رگا  نویناحور  .درادن  یناحورریغ  یناحور و  دوشب ، داسف  راچد  هدرکن  يادخ  یـسک  رگا  ًالّوا 
رگا هک  منکیم  دییأت  رتخد -  ای  تسا  رسپ  ای  الاح  ار -  ناممرتحم  تسود  نیا  فرح  نم 
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.تسا نارگید  زا  رتشیب  ناشررض  دننک ، ادیپ  شیارگ  داسف  هب  هدرکن  يادخ  نویناحور 

يروجنیا اهاج  زا  یلیخ  رد  عقاو  رد  دـنا ،» هدرک  هدنـسب  یمیدـق  ياهیژولونکت  هب  اه  هناـخراک  اهتکرـش و  بلاـغ   » دـنتفگ هکنیا  اـّما 
دوشب دیاب  راک  نیا  و  ما ؛ هتفگ  یتلود  نیلوؤسم  هب  مه  متفگ ، اهامش  هب  مه  زور ، نآ  نم  هک  تسا  يزیچ  نامه  مه  جالع  هار  .تسا 
نایرج هب  یملع  هاگتـسد  مه  تروص ، نیا  رد  .روشک  یتعنـص  هندـب ي  هب  دوشب  لـصو  روشک  یملع  هاگتـسد  دـیاب  دـش : دـهاوخ  و 

نیا زونه  .دش  دنهاوخ  لّوحتم  رّوطتم و  روشک  یتعنـص  ياههاگتـسد  مه  دش -  دهاوخ  هارمه  لمع  اب  شملع  ینعی  داتفا -  دـهاوخ 
مرتحم روهمج  سیئر  هب  یلعف  تلود  رد  مه  مدرک ، شرافـس  یلبق  مرتحم  روهمج  سیئر  هب  یلبق  تلود  رد  مه  هّتبلا  نم  .هدـشن  راک 

هک تسین ، هناخترازو  راک  روشک -  یتعنص  هندب ي  هب  یملع  هاگتـسد  لصو  ینعی  راک -  نیا  متفگ  مدرک و  دکؤم  هیـصوت ي  یلعف 
سیئر رتفد  رد  دـیاب  ینعی  تسا ؛ يروهمج  تسایر  ِراک  طقف  نیا  دـنکب ؛ ار  راک  نیا  مولع  ترازو  ای  عیانـص  ترازو  ًالثم  میئوگب  ام 

هب هن  يداتـس -  تروص  هب  ار  اههاگـشناد  هک  دشاب  نیا  طقف  شراک  رتفد  نیا  درک ؛ داجیا  ار  يرتفد  کی  ار ، یـسک  کی  يروهمج ،
راک نیا  .هدشن  ارجا  ًارهاظ  زونه  اّما  دش ، نّیعم  مه  شمدآ  هّتبلا  .یتعنـص  ياههاگتـسد  هب  دـنک  لصّتم  ییارجا -  ینادـیم و  تروص 

ار لاؤس  نیا  هک  یتسود  نیا  .تسا  دایز  یلیخ  روشک  رد  یتعنـص  تاناکما  زورما  .تسا  نیا  جالع ، دوشب ؛ دیاب  دش و  دـهاوخ  ًاعطق 
دراد يا  هتفرـشیپ  رایـسب  بوخ و  رایـسب  ياهراک  نالا  .دنرادن  عالّطا  روشک  یتعنـص  زکارم  زا  یلیخ  زا  هک  منئمطم  نم  دـنا ، هتـشون 

ار تفرشیپ  نیا  اجنآ  دیورب ، دنراذگیم ، راب  کی  یلاس  هک  يا  یتعنص  ياههاگشیامن  نیا  هب  هنومن ، يارب  امـش  رگا  .دریگیم  تروص 
نالف اب  منک  هسیاقم  مهاوخیمن  نم  .تسا  بوخ  یلیخ  نیا  تسا ؛ هدننک  هریخ  ًاضعب  هدننک و  لاحـشوخ  ًاتقیقح  ینعی  دـید ؛ دـیهاوخ 
شلبق نوچ  میا ؛ هدـش  نادـیم  دراو  تسا  لاس  تسیب  هزات  ام  .تسا  ورـشیپ  تعنـص ، راک  رد  تسا  لاس  تسیود  هک  ییاپورا  روشک 

، دوبن اهفرح  نیا  هک 
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ناریا هناخراک ي  زا  دوب  ترابع  روشک  هناخراک ي  نیرتمهم  بالقنا ، زا  لبق  .تشادـن  اـنعم  ًالـصا  لـئاسم  نیا  هک  بـالقنا  زا  لـبق 
ًالـصا يروآون  همه  نیا  یگدـنزاس ، همه  نیا  دـیلوت ، همه  نیا  .فرِـص  ژاتنوم  ياه  هناخراک  نآ ؛ هیبش  ییاهزیچ  کـی  اـی  وردوخ ،

رگا عقاو  رد  .تسا  هدوـب  گـنج  هرود ي  شلاـس  تشه  مه  لاـس  تسیب  نیا  زا  .میا  هدرک  عورـش  تسا  لاـس  تسیب  هزاـت  اـم  .دوـبن 
مهاوخیمن نم  .درب  الاب  ار  عّقوت  دـیابن  یلیخ  اذـل  میا ؛ هدـش  نادـیم  نیا  دراو  هک  تسا  یلاـس  هدزاود  هد  اـم  مینک ، هبـساحم  میهاوخب 

دهاوخ راک  نیا  درک و  میهاوخ  تفرـشیپ  هللاءاش  نا  میا و  هدرک  تفرـشیپ  تهج  نیا  رد  تعرـسب  اّما  اهروشک ، نآ  اـب  منک  هسیاـقم 
راـثآ ًاـنیقی  دـشیم ، یلمع  رتدوز  متفگ ، تلود -  نیا  تلود و  نآ  روهمج -  مرتحم  ياـسؤر  نیا  هب  نم  هک  یبـلطم  نیمه  رگا  .دـش 
يور نم  زاب  هک  میتشاد ، یمزال  كرتشم  راک  کی  یتعامج  کی  اب  زورید  نیمه  .ما  هدش  دراو  مه  نم  دوخ  الاح  اّما  .تشاد  يرتهب 

.مرادـن لوبق  ار  نیا  هدـنب  ریخن ، میورب ، میراچان  ام  دوشب  هتفگ  هکنیا  اّما  دـش ؛ دـهاوخ  اـهراک  نیا  .مدرک  دـیکأت  هیکت و  هلئـسم  نیا 
ياهروشک نیرجاهم  هب  روشک  زا  جراخ  رد  هک  دیا  هدرک  لایخ  امـش  ًالّوا  هچ ؟ ینعی  ندنام  ملاس  ندـنام ؟ ملاس  هچ ؟ يارب  میراچان 

ناونع هب  ار  امش  فرش  ّتیصخش و  شزرا و  ایآ  اهروشک  نیا  زا  يروشک  ره  رد  دینکیم  رکف  امش  دوشیم ؟ هداد  ییاهب  نادنچ  رگید 
.دنیوگیم هچ  دینیبب  ات  دنا ، هتفر  هک  یناسک  نآ  ياهلد  درد  اهتبحـص و  ياپ  دینیـشنب  امـش  درک ؟ دـنهاوخ  تیاعر  یناریا  ناوج  کی 

، دریگب راک  هب  ار  شدوخ  تّمه  همه ي  دنک ، شالت  تخـس  دشاب ، دیفم  شدوخ  هداوناخ ي  يارب  دنامب ، شدوخ  هناخ ي  رد  ناسنا 
هکنیا ات  تسا  رت  هدننک  نامداش  رت و  هدننک  دنـسرخ  بتارمب  نادجواب  ناسنا  کی  يارب  دشاب ، رت  نیئاپ  شا  یگدنز  مه  رادقم  کی 

نیا دادعتـسا و  نیا  هداد و  شرورپ  ار  وا  هک  یکاـخ  زا  شدوـخ ، هناـخ ي  زا  شدوـخ ، نهیم  زا  هک  يروـشک  کـی  رد  دورب  ناـسنا 
همه هب  ناسنا  .تسا  رود  تسا ، نآ  ّتنم  راب  ریز  امـش  ياه  هناش  هرخالاب  هک  يریبکریما  هاگـشناد  نیمه  زا  هداد ، وا  هب  ار  تاـمولعم 

يارب دزاسب ، وا  مخَت  مخا و  ّتنم و  اب  دنک ، راک  هناگیب  هناخ ي  رد  دورب  دنک ، تشپ  اهنیا  ي 
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نیا یمالسا  ترجه  هجو ؛ چیه  هب  ریخن ، تسا !؟ نیا  یمالسا  ترجه  ترجه !؟ دش  نیا  دنهدیم ؟ لوپ  وا  هب  رتشیب  رادقم  کی  هکنیا 
الاـح ناـسنا  هک  هناـهب  نیا  اـب  تسا ؛ هفیظو  ّتیلوؤسم و  راـک و  نادـیم  زا  ندرک  رارف  نیا  تسا ؛  (1) هرجهلا دـعب  بّرعت  نیا  تسین ؛

.متسین دقتعم  هلئسم  نیا  هب  هجو  چیه  هب  نم  .دنک  رتهب  يرادقم  کی  دهاوخیم  ار  شدوخ  یصخش  یگدنز 

دیاب نیلوؤسم  .دنشاب  هتـشاد  راظتنا  دنراد  قح  اهنیا  مهدیم ؛ نامدوخ  دادعتـسااب  ياهناوج  هب  ار  قح  نم  متفگ ؛ مه  زور  نآ  نم  هّتبلا 
ناوج نیا  الاح  هک  تسین  نیا  شیانعم  دندرک ، یهاتوک  اهنآ  رگا  اّما  تسین -  يدیدرت  نیا  رد  دننک -  شالت  دـننک ، راک  اهنیا  يارب 

يا هرود  دورب  ناسنا  هکنیا  يارب  تامولعم ، شیازفا  يارب  هّتبلا  .دنک  تسرد  یهیجوت  کی  شدوخ  يارب  اهزغم ، رارف  ناونع  هب  مه  ام 
هلوک ناسنا  هکنیا  اّما  تسین ؛ رارف  نیا  دنیایب ؛ دنورب و  درادن ؛ یلاکـشا  ددرگرب ، دنکب و  یقیقحت  ای  ددرگرب ، روشک  هب  دـناوخب و  ار 

.مرادن لوبق  ار  نیا  نم  هن ، میتفر ، ام  ظفاحادخ ، دیوگب  دنک و  تشپ  ددنبب و  ار  شراب 
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خساپ شسرپ و  هسلج ي  رد  بالقنا  مّظعم  ربهر  روضح  ریخأت  زا  هیالگ  - 14

میظنت ناشیا  روبع  تعاس  اب  ار  دوخ  ياهتعاس  مدرم  دندرکیم ، روبع  ییاج  زا  هیلع ) هللا  همحر  ) ماما فجن ، رد  یتقو  .مالـس  ضرع  اب 
! میشکب راظتنا  دوخ  ربهر  ندید  يارب  تعاس  کی  ام  هک  دوبن  تسرد  اّما  .دندرکیم 

تاعامتجا هب  صوصخب  هک  ییاه  هدعو  هب  نم  اّما  متـسین ؛ دیا ، هتـشون  اجنیا  امـش  هک  يا  یتعاس  بیترت  مظن و  نآ  یعّدم  هدنب  هّتبلا 
مه يا  هقیقد  هس  ود  دـیاش  هکلب  مدـمآ ، هقیقد  رـس  نم  مه  زور  نآ  .منکیم  باـسح  ار  هقیقد  ینعی  مهدـیم ؛ تـّیمها  یلیخ  مهدـیم ،

هنیمز نیا  رد  نم  هرخالاب  دیدیـشک ، راظتنا  تعاـس  کـی  امـش  رگا  .دوب  مین  هد و  تعاـس  ناـمه  اـم  رارق  مدـش و  هسلج  دراو  رتدوز 
.متسین لوؤسم 
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روشک رد  تّیناحور  هژیو ي  هاگداد  هاگیاج  - 15

هطبار نیا  رد  .دوش  هدایپ  نوئـش  همه ي  رد  ترـضح  نآ  هریـس ي  تسا  هتـسیاش  تسا ، مالّـسلا ») هیلع  ) یلع ماـما  لاـس   » هک لاـسما 
دـننکیم و ادـیپ  روضح  هاگداد  کی  رد  يدوهی  کی  اب  دوخ  تموکح  هرود ي  رد  مالّـسلا ) هیلع  ) یلع ماما  یتقو  میوگب  متـساوخیم 
، دراد ار  ترـضح  نآ  زا  يوریپ  ياعّدا  هک  يروشک  رد  ّتیناحور  هژیو ي  هاگداد  هاگیاج  دـنوشیمن ، لئاق  دوخ  يارب  يزاـیتما  چـیه 

؟ تسیچ

هژیو ي هاگداد  تخـسرس  نیدقتنم  زا  یکی  هک  دـینادب  امـش  دـیاب  .تسین  نویناحور  يارب  يزایتما  ًالـصا  ّتیناحور  هژیو ي  هاگداد 
یفرح نامه  يریگتخس ؛ کی  ناونع  هب  دش ، سیـسأت  ماما  فرط  زا  لّوا  هاگداد ، نیا  ًاقافّتا  .دننویناحور  زا  يا  هّدع  ِدوخ  ّتیناحور ،

هب هاگداد  نیا  نیاربانب ، .دـنوشب  نانچ  دـنوشب ، نینچ  نویناـحور  رگا  هک  دـندرک ، حرطم  دوخ  هماـن ي  رد  یلبق  هدـننک ي  لاؤس  هک 
کی دراو  هک  یتـقو  نویناـحور  هک  هدـشیم  رّوـصت  روـجنیا  هشیمه  هک  دوـب  نیا  مه  ّتلع  نویناـحور ؛ يارب  دوـب  يریگتخـس  ناوـنع 

ِیناحور کی  هرخالاب  دـشاب ؛ هتـشاد  دوجو  اهنیا  يارب  يزاـیتما  کـی  یعیبط  روط  هب  تسا  نکمم  ًـالامتحا  دـنوشب ، یلومعم  هاـگداد 
هژیو ي هاگداد  هک  یتقو  اذـل  دـنوش ؛ لئاق  توافت  یلومعم  مدآ  کی  وا و  نیب  تسا  نکمم  دراد ؛ مه  یماـهّتا  کـی  تسا ، یمرتحم 

هژیو ي هاگداد  .درادن  دوجو  توافت  نیا  رگید  تسه ، ّتیناحور 
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امـش هکنیا  .درادن  یتوافت  نارهت ؛ يرتسگداد  هاگداد  هبعـش ي  کی  لثم  اههاگداد ، هیقب ي  لثم  تسا  یهاگداد  کی  مه  ّتیناحور 
هب نم  .اهنآ و  يارب  تسا  يریگتخـس  عون  کـی  نیا  تسین ؛ يروجنیا  هجو  چـیه  هب  تساـهنآ ، يارب  يزاـیتما  کـی  هک  دـینک  لاـیخ 
هب هاگداد  نیا  منکب ؛ ضرع  امـش  هب  مساّسح -  رایـسب  ّتیناحور  رد  داسف  هلئـسم ي  هب  تبـسن  مه  مدوخ  هک  یناحور -  کـی  ناونع 
لام یناحور ، نالف  الاح  نوچ  .تسا  یـسایس  ًابلاغ  اهلاجنج  هک  دـننکیم ، لاـجنج  یـضعب  هّتبلا  .تسین  رـضم  هاـگداد  نیا  تسا ، عفن 

زایتما هجو  چیه  هب  هاگداد  نیا  ّالاَو  تسا ؛ ّتیناحور  هاگداد  هیلع  ندرک  لاجنج  هناهب ي  هدش ، هدرب  اجنآ  یـسایس ، طبر  طخ و  نالف 
رظن راک  نیا  هب  هک  یناسک  هلمج  زا  دندرک و  سیـسأت  ار  هاگداد  نیا  ماما  .تسا  دیفم  تسا و  یبوخ  زیچ  و  تسین ، نویناحور  يارب 

مداقتعا مه  نالا  .تسا  یبوخ  رایـسب  ِراک  نیا  متفگ  نم  دـندرک ، تروشم  نم  اـب  هلمج  زا  اهیـضعب ، اـب  ناـشیا  .مدوب  نم  داد ، قفاوم 
.دوشیمن بوسحم  نویناحور  يارب  يزایتما  تسا و  یبوخ  زیچ  هاگداد  نیا  هک  تسا  نیمه 
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هاگشناد هزوح و  رد  نامزمه  لیصحت  هب  لیامت  راهظا  - 16

مدوب امش  رادید  قاتـشم  ردقچ  ینادیمن  ناجاقآ  .مناوخ  یمن  ار  نیا  رگید  نم  هلب ، .تسا  نم  هب  فطل  راهظا  اپ  ات  رـس  همان  نیا  بخ 
! اهفرح نیا  زا  و 

ام رذع  هیملع  هزوح ي  هاگشناد  هب  مدورو  اب  یلو  متفر ، هزوح  هبلط ؛ رسمه  دیهش ، رهاوخ  متسه ؛ یسراف  تایبدا  هتشر ي  يوجشناد 
دنیوگ یم  مورب ، هزوح  هب  ًادّدجم  لاس  راهچ  یلا  هس  زا  دعب  مهاوخیم  ...رگید  دـعب  هلب ، .هزوح  ای  هاگـشناد  ای  دـنتفگ ، دنتـساوخ ، ار 

زا ود  ره  هک  میتـسه  دـنم  هقـالع  یلیخ  مرـسمه  نم و  یلو  دـشاب -  لاـس  راـهچ  تسیب و  هک  دـهد -  یمن  هزاـجا  امـش  یّنـس  طرش 
.میشاب مالّسلا ) هیلع  ) قداص ماما  نادرگاش 

رّکـشت هنامیمـص  نم  هک  تسا  نم  هب  فطل  راهظا  روط  نیمه  زاب  مه  شا  هلابند  تسین ؛ یمومع  لئاسم  وزج  نیا  هرخالاب  ـالاح  بخ 
.منک یم 
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هاگشناد يوک  يارجام  زا  یتحاران  مغریلع  هاگشناد  يوک  هب  هلمح  لماوع  هئربت ي  هب  تبسن  يربهر  مّظعم  ماقم  توکس  لیلد  - 17

توکـس هاگـشناد  يوک  هب  هلمح  لماوع  هئربت ي  لابق  رد  ، (1) دوب هدـش  راد  هحیرج  ناتبلق  هاگـشناد  يوک  نایرج  رد  هکنیا  اـب  ارچ 
؟ دوبن امش  تیاضر  زا  یشان  امش  توکس  ایآ  دیدرک ؟

، هاگـشناد يوک  هعقاو ي  هک  دینادیم  اهتنم  فراعت ؛ هن  دوب ، یخوش  هن  نیا  درک ؛ راد  هحیرج  ار  هدنب  ًاتقیقح  هاگـشناد  يوک  هعقاو ي 
هاگتـسد مه  دـعب  .دـنداد  ماجنا  يراک  هاگـشناد ، رد  دـنتفر  رفن  راهچ  هک  دوبن  نیا  طقف  دوب ؛ یبّکرم  هدـیچیپ و  ًالماک  هعقاو ي  کی 

نآ هجیتن ي  هب  مشاب  یضار  هچ  نم  .دنشاب  میلـست  دیاب  همه  یئاضق ، هاگتـسد  تواضق  لباقم  رد  .درک  یگدیـسر  هدنورپ  هب  یئاضق 
نیا .تسین  لوبق  نیاربانب  سپ  مرادن ، لوبق  ار  مکح  هجیتن ي  هدـنب  اقآ  میوگب  هک  تسا  نیا  راک  نیرتطلغ  مشابن ، یـضار  هچ  مکح ،

؟ دنشاب یضار  نآ  زا  هیضق  فارطا  همه ي  هک  دوشیم  لیکشت  ایند  رد  هاگداد  مادک  هرخالاب  .تسین  تسرد  هک 
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.دـیدمآ شوـخ  یلیخ  زیزع ؛ نارهاوـخ  ناردارب و  : » رد 21/4/1378 مدرم  فـلتخم  راـشقا  رادـید  رد  هل  ٌمّظعم  تاـنایب  هب  هراـشا  - 1
ناناوج و هاـگباوخ  هب  هلمح  هدرک ، لوغـشم  ارم  نهذ  تسا و  همه  زا  رتمهم  نم  رظن  زا  هک  یبلطم  اـّما  تسا ؛ داـیز  ینتفگ  ياـهفرح 
لزنم و هب  هلمح  .دوب  یمالـسا  يروهمج  رد  یلوبق  لباقریغ  هثداح  درک ؛ راد  هحیرج  ارم  بلق  خلت ، هثداح ي  نیا  .تسا  نایوجـشناد 

ناناوج .تسین  لوبق  لباق  یمالـسا  ماظن  رد  هجو  چـیه  هب  تعامج -  زامن  ماگنه  رد  ای  بش  رد  صوصخب  یعمج -  ِنکـسم  اوأـم و 
هیاـم ي اـه  هعوـمجم  نیا  يارب  هک  يزیچ  هنوـگره  دنتـسه و  نم  نادـنزرف  نایوجـشناد -  ریغ  هچ  نایوجـشناد و  هچ  روـشک -  نیا 

سابل رد  هچ  دـنکیمن ؛ قرف  هدوب ، یـسکره  .تسا  نیگنـس  تخـس و  رایـسب  نم  يارب  دـشاب ، مهف  رد  هابتـشا  یتحاران و  بارطـضا و 
« .دوش دروخرب  دیاب  دننکیم ، فّلخت  یمالسا  يروهمج  ماظن  رد  هک  یناسک  اب  ًاملسم  .نآ  ریغ  رد  هچ  یماظتنا ، يورین 
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هرادا یتاضق  هلیسو ي  هب  هاگداد  نیا  .تسین  یضار  فرط  کی  تسا ، یضار  فرط  کی  هرخالاب  دینک ، هاگن  امـش  ار  یهاگداد  ره 
نیا هک  ییاهنیا  مسانـشیمن -  ار  تاضق  نیا  زا  مادـکچیه  ًابیرقت  کیدزن  زا  نم  هّتبلا  .دراد  دامتعا  اـهنیا  هب  یئاـضق  هاگتـسد  هک  دـش 

رد بخ ، اّما  مشاب ؛ هتخانـش  هن  مشاب و  هدید  هن  کیدزن  زا  نم  ار  مادکچیه  دیاش  دندش -  حرطم  فلتخم  ياههاگداد  رد  تقو  دنچ 
تارّرقم نیزاوم و  اب  دندش ، باختنا  دندش ، شنیزگ  هک  دنتـسه  یتاضق  اهنیا  .میا  هدینـش  ار  ناشمـسا  میا و  هدید  ار  اهنیا  نویزیولت 

يا یـضاق  رگا  هک  دراد  دوجو  مه  یهاگتـسد  دراد و  دوجو  نیناوـق  اـجنآ  مه  دـعب  .دـنلداع  اـهنیا  دـندش ؛ قیبـطت  یئاـضق  هاگتـسد 
، هدش لیکشت  یهاگداد  کی  بخ ، .تسین  یخوش  هلئسم ، نیاربانب  .دریگیم  ار  یضاق  هقی ي  هاگتسد  نآ  دنک ، لمع  نوناق  فالخرب 
، تسین مرجم  هعقاو  نیا  هب  تبسن  دیز  نالف  دوشیم  هتفگ  هک  یتقو  .میشاب  میلـست  هاگداد  مکح  لباقم  رد  دیاب  ام  هداد ؛ یمکح  کی 

روط هب  نم  .دـیوگب  هاگداد  دـیاب  ار  هجیتن  .هن  ای  تسا  مرجم  صخـش  نیا  مینادـب  ات  میدوبن  اـجنآ  هک  امـش  نم و  تسین ؛ مرجم  سپ 
روشک کی  رد  هّیئاضق  هّوق ي  ندرب  لاؤس  ریز  مدقتعم  ایاضق -  همه ي  هب  تبسن  هکلب  صوصخب ، هیـضق ي  نیا  هب  تبـسن  هن  یّلک - 

هـشیمه هّیئاضق  هّوق ي  هکنیا  هن  .درب  لاؤس  ریز  دـیابن  ار  هّیئاـضق  هّوق ي  .تسا  روشک  نیا  رد  داـسف  عورـش  هطقن ي  يروشک -  ره  - 
.تسه یتافّلخت  هّیئاضق  هّوق ي  رد  ًانیقی  هن ، تسا ؛ تسرد  شیاهراک  همه ي  ای  دنتـسرد ، شیاهمدآ  همه ي  ای  دنکیم ، لمع  تسرد 

اهنآ نیاربانب  تسا ؛ نادنز  مه  نالا  دندیـشک ، همکاحم  هب  دندرب  ار  یهاگداد  سیئر  کی  هّیئاضق  هّوق ي  نیلوؤسم  دوخ  ًاریخا  نیمه 
هتـسباو نوچ  .دوب  هتفرگ  ار  ایند  شلاجنج  الاح  دوب ، هتـسباو  یـسایس  دـناب  کی  هب  صخـش  نآ  هچنانچ  رگا  ًاـنیقی  .دـننکیم  دروخرب 
میئوگب میهاوخیمن  هکنیا  اب  بخ ، .دنکیم  دروخرب  عطاق  شدوخ  نورد  رد  داسف  اب  هّیئاضق  هّوق ي  .دوشیمن  دنلب  شیادصورس  دنتسین ،

هب ار  هّیئاضق  هّوق ي  هرکیپ ي  دنفّظوم  همه  میئوگیم  اّما  دنبوخ ، شیاهمدآ  همه ي  ای  تسا  لاکشا  یب  بیع و  یب  هّیئاضق  هّوق ي  ًالک 
راب زا  يزیواتسد ، کی  اب  دناوتیم  یمرجم  ره  دورب ، لاؤس  ریز  هّیئاضق  هّوق ي  رگا  .دنربن  لاؤس  ریز  دننک ، هظحالم  دنسانشب ، ّتیمسر 

.دنشاب میلست  همه  دیاب  هاگداد  مکح  لباقم  رد  نیاربانب  .درک  بیقعت  ار  یسک  دوشیمن  رگید  دنک ؛ رارف  همکاحم  هذخاؤم و 
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یگنهرف ياههاگتسد  قّفومان  درکراک  تّلع  - 18

؟ تسا هدوب  هچ  هتشذگ  لاس  تسیب  لوط  رد  روشک  یگنهرف  ياههاگتسد  ّقفومان  درکراک  ّتلع  امش  رظن  هب 

همین ي اهمدآ  ًالومعم  .دـنا  هتـشاد  مه  يدایز  ياهتیقّفوم  هن ، تسا ؛ ّقفومان  ًالک  یگنهرف  ياههاگتـسد  درکراـک  تفگ  دوشیمن  هّتبلا 
یگنهرف ياههاگتـسد  .تـسا  رپ  مـه  شفـصن  هرخـالاب  بـخ ، تـسا ؛ یلاـخ  هـمین  ناوـیل  نـیا  دـنیوگیم  دـننیب ، یم  ار  ناوـیل  یلاـخ 

ای هدوب ، يراک  مک  ای  لماع : هس  ود  زا  یکی  زا  هدوب  یـشان  هدوب ، یتیقّفوم  یب  هک  ییاهاجنآ  اّما  دـنا ؛ هتـشاد  مه  ّقفوم  ياـهدرکراک 
طوبرم اهنیا  دـندوب ؛ میلـست  یبرغ  ِیگنهرف  جاوما  لباقم  رد  ای  هدوب ، مک  ناشدـمآراک  ياهناسنا  ياهـشنیزگ  اـی  هدوب ، يراـکتبا  مک 

حرطم ار  یگنهرف  مجاهت  هلئسم ي  شیپ  لاس  تشه  تفه  نم  .دیریگن  مک  تسد  ار  یگنهرف  مجاهت  .فیعض  ياهتّیریدم  هب  دوشیم 
، مهم رایـسب  رایـسب  ّتیعقاو  کی  هک  یلاح  رد  تسیچ !؟ یگنهرف  مجاهت  اقآ  هک  دـندرک ، دـنت  دروخرب  هیـضق  نیا  اـب  اـهیلیخ  مدرک ؛

هچنانچ رگا  ریدم  کی  .دننک  لیمحت  فلتخم  ياهروشک  رب  ار  ناشدوخ  یگنهرف  ياهفرع  دننکیم  یعـس  .تسا  كانرطخ  ساّسح و 
.دیآ یم  شیپ  هدمآ ، شیپ  هک  ییاهنیمه  بخ ، درک ، ادیپ  یگداداو  تلاح  اهنیا  لباقم  رد 
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یتقو .دناشکیم  فارحنا  هب  ار  یگنهرف  ياههاگتسد  هک  تسا  یلماوع  نیرترضم  نیرتّرثؤم و  نیرتمهم و  زا  یکی  ناریدم ، یگداداو 
تهج رد  دزاـسب  ملیف  دـیاب  هک  یهاگتـسد  نآ  هب  نم  بخ ، .دوشیم  مولعم  نوریب  رد  شا  هجیتن  دـش ، فرحنم  یگنهرف  هاگتـسد  هک 

هب تهج  نیا  رد  ار  یگنهرف  ياهرازبا  مامت  دیاب  تهج ، نیمه  رد  دنک  دـیلوت  باتک  دـیاب  اهناسنا ، یلمع  یگنهرف و  يرکف و  دـشر 
کی رب  لمح  دـیابن  ار  نیا  منکیم ؛ باـتع  اـهنآ  هب  نم  دراد ، يراـک  مک  اـه  هنیمز  نیا  رد  هاگتـسد  نیا  منیب  یم  یلو  دزادـنیب ، راـک 

.دنا هتشون  اجنیا  نامرهاوخ -  ای  ردارب  نامتسود -  نیا  الاح  هک  تسا  نیمه  درک ؛ یسایس  يریگتهج 
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اه هناسر  یگنهرف و  ياههاگتسد  نیلوؤسم  رد  تارییغت  ترورض  - 19

، دیدج ياهراکهار  هئارا ي  ّتیقاّلخ و  تهج  اه  هناسر  یگنهرف و  ياههاگتـسد  تسایر  یتسرپرـس و  رد  تارییغت  ایآ  يدعب : لاؤس 
؟ دسریمن رظن  هب  يرورض 

هتـشاد غارـس  ار  يرتهب  رتدـمآراک و  ناسنا  کی  هچنانچ  رگا  مینکیم ، ساسحا  یفعـض  نآ  ریدـم  رد  اـم  هک  یهاگتـسد  ره  رد  .ارچ 
يدّدعتم دراوم  رد  تسا ؛ نیمه  روشک  نیلوؤسم  هب  مه  نم  فرح  .تشاد  دهاوخ  يدایز  تاریثأت  ًانیقی  میراذـگب ، وا  ياج  میـشاب و 

.ارزو زا  رتالاب  نیلوؤسم  هب  هچ  ارزو ، هب  هچ  منکیم ؛ هیصوت  میوگیم و  ار  نیمه 
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ناشدرکلمع زا  نیلوؤسم  عافد  نوبیرت  هب  هعمج  زامن  لیدبت  - 20

؟ تسا هدشن  لیدبت  دوخ  درکلمع  زا  نایاقآ  عافد  يارب  ینوبیرت  هب  هعمج  زامن  امش  رظن  هب  ایآ 

نکمم نارهت  رد  الاح  دـننکیم ؟ عافد  ناشدوخ  درکلمع  زا  دـنیآ  یم  یناسک  هچ  رگم  هعمج ، زامن  رد  .مرادـن  ار  داـقتعا  نیا  نم  هن ،
زا یـضعب  دـنیایب و  مه  دارفا  زا  یـضعب  تسا  نکمم  ارچ ، هّتبلا  .دنتـسین  نیلوؤـسم  هک  هـیقب  دنـشاب ؛ نیلوؤـسم  زا  رفن  ود  یکی  تـسا 
اّما دنراد -  ار  هعمج  زامن  هبطخ ]  ] زا لبق  ینارنخـس  هک  یناسک  نآ  هچ  هعمج ، هّمئا ي  هچ  دنیوگب -  ار  ناشدوخ  تامدـخ  اهراک و 

فیاـظو زا  یکی  هرخـالاب  نوچ  دراذـگب ؛ ناـیم  رد  مدرم  اـب  ار  شدوخ  درکلمع  دـیایب و  یلوؤـسم  کـی  هک  درادـن  يداریا  مه  نیا 
.دنهدب رارق  روشک  عاضوا  نایرج  رد  ار  نابطاخم  نیعمتسم و  هک  تسا  نیا  هعمج  زامن  ياهنوبیرت 
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هعمج زامن  رد  نایوجشناد  روضح  يارب  يریبدت  ياضاقت  - 21

...نایاقآ زا  یخرب  نوچ  .دینکب  يرکف  کی  هعمج  زامن  رد  ام  ندرک  تکرش  يارب  ًافطل 

تعاس کی  دودح  هتفه ، لوط  رد  .تسا  دیفم  هعمج  زامن  مدقتعم  دننک ؛ تکرـش  هعمج  زامن  رد  اهناوج  دـهاوخیم  ملد  نم  هرخالاب 
.تسا بوخ  ياهفرح  ندینـش  مه  تسا ، هللارکذ  مه  تسا ، تداـبع  مه  تسین ؛ يداـیز  ِناـمز  نیا  دـیراذگیم ؛ تقو  راـک  نیا  يارب 
هاگراک رد  ار  نیا  یسک ، ره  زا  يرگید ، زا  هدنب ، زا  ار -  هعمج  زامن  ياهفرح  طقف  هن  دیونشیم -  هک  ار  ییاهفرح  همه ي  امش  اهتنم 
نیاربانب .درادـن  مه  یلاکـشا  دوب ؛ طلغ  اهفرح  زا  شخب  نیا  دوب ، تسرد  اهفرح  زا  شخب  نیا  دـیئوگب  دـینک ؛ لیلحت  ناـتدوخ  نهذ 

شخب دـینکیم ، هدافتـسا  هدـنیوگ  نآ  ياهفرح  دـیفم  شخب  زا  دـینک ، لمع  هیـصوت  نیا  هب  رگا  هعمج  زاـمن  نیعمتـسم  رگید  اـمش و 
.هعمج زامن  رد  ندرکن  تکرش  يارب  دیهدن  رارق  يرذع  یبجوم و  ار  نیا  نم  رظن  هب  .دنکیمن  دراو  يررض  امش  رد  مه  شرضم 
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هیقف یلو  درکلمع  رب  ناگربخ  تراظن  هوحن ي  - 22

رتشیب دراذـگیم و  هسلج  راب  ود  یلاس  ناگربخ  سلجم  يزورما ، طیارـش  رد  تسا ؟ يوحن  هچ  هب  هیقف  یلو  درکلمع  يور  رب  تراظن 
؟ دشاب هتشاد  هیقف  یلو  يور  یتراظن  دناوتیم  هّیور  نیا  ایآ  .دنکیم  افتکا  هینایب  نداد  هب 

راب کی  یلاـس  مه  نآ  تسا ؛ قیقحت  تئیه  نآ  يربهر ، ياـهراک  هب  یگدیـسر  لوؤسم  .دراد  قیقحت  تئیه  کـی  ناـگربخ  سلجم 
نوچ تسین ؛ یناـهنپ  ياـهزیچ  يربهر  ياـهراک  يربـهر و  هاگتـسد  هناتخبـشوخ  .تسا  همه  مشچ  يولج  يربـهر  ياـهراک  .تسین 

مه وـجو  سرپ  دـننکیم ، مه  قـیقحت  دـنیآ ، یم  مه  تئیه  نیا  .تسا  صّخـشم  مه  اـهدرکراک  تـسا و  صّخـشم  يربـهر  فیاـظو 
هب دنوریم  اهنآ  هک  تسا ، ناگربخ  سلجم  دوخ  ناگربخ ، سلجم  قیقحت  تئیه  رـس  تشپ  .دـننکیم  لاؤس  مه  ار  ییاهزیچ  دـننکیم ،

کی طقف  هک  تسین  نیا  دننکیم ؛ يدایز  ياهثحب  دـنراد ، هسلج  هک  يزور  ود  یکی  نیا  رد  ناگربخ  سلجم  .دـنهدیم  شرازگ  اهنیا 
هدز اجنآ  يداـیز  ياـهفرح  دوشیم ، يداـیز  ياـهثحب  بخ ، اـّما  دوشیم ؛ هدـناوخ  نویزیولت  ویدار و  رد  شا  هیناـیب  هلب ، .دـنهدب  هیناـیب 
نآ يارب  مه  هسلج  راب  ود  یلاس  .دـنهدیم  ماجنا  دـنراد  ار  ناشدوخ  راک  اهنآ  نیاربانب  .دوشیم  زاربا  اجنآ  ینوگانوگ  تارظن  دوشیم ،

هعومجم ي
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سلجم رـس  تشپ  .دوشیم  لیکـشت  هبترم  ود  یلاس  هک  تسا  یلاس  هس  ود  ًاریخا  دوب ، راب  کی  یلاـس  ًـالبق  .تسین  یمک  زیچ  نیگنس 
نیمه هب  هدـنب  مه  اهراب  تسا ؛ نم  دوخ  رظن  نیا  دـشاب ؛ یتسیابردور  نودـب  يّدـج و  دـیاب  مه  تراـظن  .دنتـسه  مدرم  مه  ناـگربخ 

رد رگا  مدـنم ؛ هلگ  تّدـشب  تراظن  زا  زیرگ  زا  مرادـیم ، تسود  ار  تراظن  نم  .ما  هتفگ  نارگید  ناگربخریغ و  ناگربخ و  ناتـسود 
يارب تراظن  هک  منکیمن  ساسحا  چیه  ینعی  مرت ؛ لاحـشوخ  مه  نم  دوخ  دـننک ، تراظن  رتشیب  هک  هچره  .دـشاب  ییاج  رد  یـسک و 

نیا شهار  دنادب ، يزیچ  دشاب و  هدرک  یتراظن  یسک  رگا  هّتبلا  .دریگب  ماجنا  تراظن  نیا  هک  مدنسرخ  دشاب ؛ هتشاد  يا  ینیگنـس  نم 
.درک دنهاوخ  هدافتسا  ًانیقی  اهنآ  دهدب ؛ عالّطا  ناگربخ  سلجم  هب  هک  تسا 
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رصاعم يایند  رد  مسیلیهین  هاگیاج  هرابرد ي  يربهر  مّظعم  ماقم  هاگدید  - 23

.منادب رصاعم  يایند  رد  نآ  يزورما  هاگیاج  و  مسیلیهین »  » هرابرد ي ار  امش  رظن  هصالخ  روط  هب  متساوخیم 

وزج ییارگ  چوـپ  هّتبلا  .تسا  یموـکحم  زیچ  کـی  ییارگ  چوـپ  .ییارگ  چوـپ  ینعی  مسیلیهین »  » .مـینکیمن هـک  یفـسلف  ثـحب  ـالاح 
و دناشکیم ؛ یچوپ  هب  ًاتدـمع  ار  اهناوج  ّتیونعم ، رقف  ّتیونعم و  دـقف  ینعی  .تسا  برغ  رد  يدام  یگدـنز  ياه  هویم  اه و  هدروآرف 

لتیب  » مان هب  دـندوب  یهورگ  کی  تقو  نآ  دـیآ  یم  مدای  نم  .تسا  هدوب  هلئـسم  نیا  اـم  یناوج  ناـمز  زا  تسین ، مه  زورما  لاـم  نیا 
زا یکی  رد  مه  لبق  يدنچ  .دندرکیم  ارجا  یقیـسوم  دنتفریم  دندزیم و  یـصوصخم  روج  کی  ار  ناشیاهفلز  ناوج  ات  جنپ  راهچ  اه ؛»

نامه مه  اهنآ  میا ، هدش  ریپ  هک  ام  دوخ  لثم  دنا ؛ هدش  درمریپ  هک  دوب  هدرک  پاچ  ار  اهنیا  ياهسکع  هک  مدید  یجراخ  تالجم  نیا 
رد مه  يا  هّدـع  کـی  .دـنا  هدـش  درمریپ  مه  ناشاتدـنچ  دوب ، هدرم  ًارهاـظ  ناـش  یکی  دـنا ؛ هدـمآ  شیپ  ناـمز  اـب  دوشیم  مولعم  روط 

نیا هن ، هداتفا ؛ بقع  ای  مّوس  ناهج  ياهروشک  میوگب  دـیآ  یمن  منابز  هب  هک  برغ -  لباقم  رد  لعفنم  برغ و  بوذـجم  ياهروشک 
تسین تسرد  تاریبعت 
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یتلاح نینچ  کی  هک  یمدرم  .دـنراد  يا  همجرت  رکف  دـنراد ، يا  همجرت  هقئاذ ي  يا  هّدـع  متفگ  زور  نآ  .دـننکیم  دـیلقت  اهنآ  زا  - 
رهاظ لّوا  دوب -  اجک  منادیمن  دوب ، سیلگنا  رد  اه - » لتیب   » ات ام  یناوج  ِنامز  نامه  .دـننکیم  دـیلقت  دـننکب ، اهنآ  يراک  ره  دـنراد ،

مه ییارگ  چوپ  هاگتـساخ  .تسا  يدـب  زیچ  نیا  دـننزیم ؛ اه » لتیب   » لثم ار  ناشیاهفلز  اهناوج  زا  يا  هّدـع  میدـید  ًاروف  اجنیا  دـندش ،
ار ّتیونعم  هک  تسا  نیا  شهار  دـشابن ، اـم  هعماـج ي  رد  ییارگ  چوـپ  میهاوـخب  رگا  .تسا  ّتیوـنعم  دـقف  برغ و  يداـم  یگدـنز 
هک منکیم  هیـصوت  تّدـشب  نم  تسه و  مه  نیمه  اـم  هعماـج ي  رد  زورما  هناتخبـشوخ  .مـینک  تیوـقت  ار  اـه  هزیگنا  مـینک ؛ تیوـقت 

.دنک ادیپ  شهاک  یکدنا  امش  رد  اهنامرآ  هب  لیم  ناجیه و  روش و  نیا  یگزیگنا و  رپ  هیحور ي  نیا  دیراذگن 
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ریخا ياهلاس  رد  طقف  داسف  رقف و  عفر  رب  يربهر  مّظعم  ماقم  دیکأت  لیلد  - 24

: تسا نیا  نم  لاؤس  .دیا  هدش  اهنآ  عفر  راتـساوخ  هدرب و  مان  داسف  رقف و  زا  رّرکم  ناتیاهینارنخـس  رد  امـش  تسا  يدـنچ  لّوا : لاؤس 
سپ تسا ، یفنم  باوج  رگا  دـنا ؟ هدوب  هافر  رد  مدرم  نآ  زا  لبق  تسا و  هدوب  ریخا  لاس  مینو  هس  نیا  یط  رد  طقف  داـسف  رقف و  اـیآ 

؟ دیا هدومرفن  نایب  ینخس  تالوقم  نیا  زا  امش  یگدنزاس ، نارود  رد  ارچ 

دندیدیم دندوب ، لاس  دنچ  نیا  رد  ام  ياهفرح  نایرج  رد  هچنانچ  رگا  نوچ  دنتـسه ؛ یناوج  یلیخ  تسود  ًانیقی  نامتـسود  نیا  بخ ،
نیمه رد  ذـیفنت ، زور  یلبق ، مرتـحم  روهمج  سیئر  مّود  هرود ي  رد  ما ، هتـسشن  نـالا  هک  ییاـج  نیمه  رد  نم  .تسین  روطنیا  هن ، هک 
نیمه رد  ار  یّمهم  رایـسب  تاکن  مداد و  تارّکذت  رادشه و  دیدج  هقبط ي  کی  دشر  هب  عجار  دندوب ، يدایز  تعامج  هک  هّینیـسح ،

.میوگیم ار  ضیعبت  داسف و  رقف و  هلئـسم ي  هلاس  دـنچ  نیا  نم  هکنیا  هن  تسه ، ام  ياهفرح  نیب  هشیمه  لـئاسم  نیا  .متفگ  اـه  هنیمز 
هلئـسم ي حرط  هک  تسا  نیا  نآ  منک و  نایب  ار  يرت  یـساسا  هطقن ي  کی  متـساوخ  ضیعبت ، داسف و  رقف و  راعـش  حرط  اب  ماـّیا ، نیا 
ره يارب  تسا  مزال  مه  یلیخ  تسا و  يا  هبذاجرپ  رایـسب  زیچ  کی  تاحالـصا  تسا ؛ بوخ  مه  رایـسب  هک  روشک -  رد  تاحالـصا 

دش یسایس  هلیسو ي  کی  دشاب -  شدوخ  حالصا  لاح  رد  مئاد  هک  يروشک 
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ار تلود  نیا  هن  دنراد ، لوبق  ار  یـساسا  نوناق  هن  دـنراد ، لوبق  ار  مالـسا  هن  دـنراد ، لوبق  ار  ماظن  هن  هک  يدارفا  هّدـع  کی  تسد  رد 
ینعی دنرادن ؛ لوبق  ار  سک  چیه  دـنراد ؛ لوبق  ار  ارزو  هن  دـنراد ، لوبق  ار  يربهر  هن  دـنراد ، لوبق  ار  روهمج  سیئر  هن  دـنراد ، لوبق 

هژاو ي نیا  رخآ ، تسیچ -  تاحالـصا »  » هملک ي دـننک  اـنعم  هکنیا  نودـب  تاحالـصا ، مسا  اـب  اـهنیا  .دـنرادن  لوـبق  ار  ماـظن  ّلـک 
هک تاحالصا -  هک  مدرک  حرطم  نم  .ندرک  نآ  زا  یسایس  هدافتسا ي  دندرک  عورش  تسا -  یّلک  رایسب  هژاو ي  کی  تاحالـصا » »

هجرد ي رد  دننک -  تکرح  تاحالصا  تهج  رد  دیاب  هّوق  هس  دنوشب و  تاحالـصا  هّجوتم  دیاب  همه  تسا و  یمزال  رایـسب  رما  کی 
یفن ار  نیا  مه  دنتـسناوتن  مدرک ؛ حرطم  تاحالـصا  يارب  ار  ینـشور  موـهفم  کـی  عـقاو  رد  نم  .تسا  زیچ  هس  نـیا  روـشک  رد  لّوا 

شیارب بخ ، اّما  دـنادن ؟ حالـصا  ار  نیا  ای  دـنادن ، مزال  هعماج  رد  ار  داسف  عفر  ار ، ضیعبت  عفر  ار ، رقف  عفر  هک  تسیک  نوچ  دـننک ؛
ار مدرم  دنزادنیب ؛ هار  یـسایس  نافوط  روشک  ياضف  يوت  مادم  روط  نیمه  یلوهجم ، مهبم و  هتـساوخ ي  کی  يارب  .دـننکیمن  شالت 

متـساوخ نم  تسا ؟ تسرد  نیا  دـننک ؛ بهتلم  ار  نارگید  ار ، مدرم  ار ، هاگـشناد  دـنناشکب ؛ فرط  نآ  هـب  دـنناشکب ، فرط  نـیا  هـب 
حرطم ار  هلئسم  نیا  نم  هکنآ  زا  دعب  .دش  مه  روط  نیمه  هناتخبشوخ  .دننکب  دنهاوخیم  یضعب  هک  یـشالت  نیا  هب  دوشب  یهد  تهج 

مه يزیر  همانرب  دـننک ، يزیر  هماـنرب  هک  دـنداد  لوق  مه  اـهنآ  مدرک ؛ تبحـص  اـهنآ  اـب  متـساوخ ، اـجنیا  ار  هّوق  هس  ياـسؤر  مدرک ،
هتساوخ ار  نیلوؤسم  شالت  ضیعبت ، داسف و  هلئـسم ي  هرابرد ي  صوصخب  مه  قباس  زا  نم  هن ، .دننکیم  مه  ییاهراک  دنراد  دندرک ،

تلود دعب  .دیـسرن  هتـشذگ  تلود  رمع  هب  اهتنم  دـندرک ؛ تسرد  ار  ییادزرقف  هحیال ي  ام ، هتـساوخ ي  نامه  ساسا  رب  مه  اهنآ  ما ؛
زا یـضعب  .دـننکیم  مهارف  ار  شتامّدـقم  دـنراد  هک  دـنداد  حرـش  مه  ام  هب  دـندمآ  درک و  ّبترم  درک و  میظنت  ار  هحیال  ناـمه  یلعف 

هلئسم ي نوچ  تسا ؛ هلئسم  نآ  لابند  هب  دیا ، هدینش  هزور  دنچ  نیا  امـش  هک  یلاغتـشا  هلئـسم ي  نیمه  هک  هتفر ؛ شیپ  مه  شلحارم 
.تسا هلئسم  نیرتمهم  لاغتشا ،
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تّیناحور نیلوؤسم و  درکلمع  هجیتن ي  رقف  - 25

؟ تسا هدش  رقف  داجیا  ثعاب  ّتیناحور ، اب  یتموکح  نیلوؤسم  درکلمع  هک  دینکیمن  رکف  ایآ  مّود : لاؤس 

رارق راک  ردـصم  نویناـحور  نوچ  هک  تسا  نیا  روظنم  رگا  .تسیچ  ّتیناـحور » اـب  یتموکح  نیلوؤسم  درکلمع   » زا روظنم  منادـیمن 
شنیلوؤسم مادـکچیه  دنتـسه ، راـک  نیا  هب  طوبرم  هک  ییاهـشخب  نـالا  .تسا  طـلغ  نیا  هن ، تسا ؛ هدـش  رقف  بجوـم  نیا  دـنتفرگ ،

، عیانـص ترازو  يزرواـشک ، ترازو  ییاراد ، داـصتقا و  ترازو  لوؤسم  یناـحور  مادـک  هلاسدـنچ ، نیا  لوط  رد  .دنتـسین  یناـحور 
، یلعف روهمج  سیئر  هچ  دندوب -  بوصنم  روهمج  سیئر  ناونع  هب  هک  مه  ینویناحور  نآ  تسا ؟ هدوب  نواعت  ترازو  راک ، ترازو 

.دندوب هتـساوخ  ار  اهنیا  دندوب ، هدرک  باختنا  ار  اهنیا  دندوب و  هداد  يأر  اهنیا  هب  مدرم  هک  دـندوب  یناسک  یلبق -  روهمج  سیئر  هچ 
ياهزیچ هب  طوبرم  نیا  هن ، تساهنآ ؛ هب  طوبرم  رقف  میئوگب  هک  درادن  يداصتقا  ياهیزیر  همانرب  رد  یتلاخد  ًالصا  ّتیناحور  نیاربانب 

زا یـضعب  ریثأت  تحت  مزال ، مامتها  نآ  اب  دـیفم ، هتفای ي  نامزاس  شالت  .تسا  دایز  هعماج  رد  رقف  یثوروم  لماوع  هّتبلا  .تسا  رگید 
هدمع درک و  ادیپ  ّتیمها  روشک  یگدنزاس  هلئسم ي  یگدنزاس ، هرود ي  رد  ًالثم  .هتفرگ  رارق  رگید  تانایرج 
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؛ تساهنیا يداصتقا و  قنور  دیدج و  ياهتـصرف  داجیا  يانعم  هب  یگدنزاس  تسین ؛ رقف  نتفر  نیب  زا  يانعم  هب  یگدنزاس  بخ ، .دـش 
دهاوخ نیب  زا  ار  رقف  جـیردتب  دـنک ، ادـیپ  همادا  یگدـنزاس  رگا  هّتبلا  .دـنامب  یقاب  هعماج  زا  يا  هشوگ  کی  رد  مه  رقف  تسا  نکمم 

رارمتسا دیاب  یگدنزاس  .دشاب  رقف  ندرک  دوبان  يانعم  هب  راک ، تامّدقم  نامه  رد  یگدنزاس ، يارب  شالت  هک  تسین  روجنیا  اّما  درب ؛
.دش دهاوخ  فرطرب  مه  رقف  جیردتب  دنک ، ادیپ  رارمتسا  هک  یتقو  دنک ؛ ادیپ 
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داسف رقف و  اب  هزرابم  يارب  يربهر  مّظعم  ماقم  همانرب  - 26

: رخآ مالک 

؟ دیراد يا  همانرب  داسف  رقف و  اب  هزرابم  يارب  ایآ 

، منک ارجا  متساوخیم  مدوخ  هچنانچ  رگا  نم  .مراد  همانرب  نم  هلب ، یلو  تسین ؛ اهزیچ  نیا  يارب  يزیر  همانرب  يربهر ، ّتیلوؤسم  هّتبلا 
رد هدوب ، نکمم  هدوب و  مزـال  هک  ییاـجنآ  اـت  ما ؛ هتـشاذگ  ناـیم  رد  مه  نیلوؤسم  اـب  مراد ؛ یلوـبق  لـباق  هیکت و  لـباق  ياـه  هماـنرب 
هک ییاهـشالت  نیا  زا  يرایـسب  .یلعف  تلود  رد  مه  یلبق ، تلود  رد  مه  ما ؛ هدرک  مه  ییاـمنهار  ار  اـهنآ  مدوخ  رظن  دروم  ياـهتهج 

؛ دنـشاب هتـشادن  لوبق  ار  نآ  اهتلود  هک  تسین  يزیچ  داسف  رقف و  اب  هزرابم  .هدوب  يرکف  ياهکمک  نیمه  زا  یـشان  هناتخبـشوخ  هدش ،
رد یتـلود  ره  .تساـهتلود  هدـهع ي  هب  يزیر  هماـنرب  اـهتنم  مراد ؛ هماـنرب  نم  هلب ، .دـنیوگیم  مه  اـهراب  دـنراد ؛ لوـبق  مه  ناـشدوخ 
الاح ات  مینکیم ، هللاءاش  نا  هک  مینک ، کمک  دیاب  مه  ام  دورب ؛ شیپ  دنک و  يزیر  همانرب  دیاب  شدوخ  ِییارجا  ياهتسایس  بوچراهچ 

.میا هدرک  مه 
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هاگشناد رد  یماظتنا  ياهورین  روضح  زا  يریگولج  دروم  رد  سلجم  هبّوصم ي  هرابرد ي  يربهر  مّظعم  ماقم  رظن  - 27

: مّود لاؤس  متفگ ، هک  تسا  هاگشناد  يوک  هدنورپ ي  نامه  هب  طوبرم  زاب  يدعب  لاؤس 

؟ تسیچ هاگشناد  رد  یماظتنا  يورین  روضح  زا  يریگولج  دروم  رد  سلجم  ریخا  هبّوصم ي  هرابرد ي  امش  رظن 

کی تسا  نکمم  یهورگ  کی  يارب  شفرط ، ره  رد  نداد  رظن  نوچ  منکیمن ؛ رظن  مـالعا  ًالـصا  سلجم  ياـه  هبّوصم  هب  تبـسن  نم 
.منکیم تیامح  نوناق  نآ  زا  نم  دشاب ، هتشاد  ّتینوناق  هک  ینوناق  ره  .دنک  داجیا  ییاهتیدودحم 
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نایوجشناد یملع  تکرح  رد  یشهوژپ  تاناکما  دوبمک  زا  هیالگ  - 28

ياههاگشناد نیرتهب  ِلّوا  هدر ي  رد  یتعنص  ظاحل  زا  کینکت  یلپ  هاگشناد  ینامز  .هاگشناد  نیا  رد  یلاعترضح  روضح  زا  رّکـشت  اب 
ار اضف  هریغ -  تنرتنیا و  یهد  سیورس  یتاقیقحت ، تاناکما  دوبمک  لثم  هاگشناد -  میخو  عاضوا  هک  تسا  يدنچ  یلو  دوب ، روشک 

.هدرک تخس  نایوجشناد  یملع  تکرح  يارب 

کی کینکت - » یلپ   » .منکیم هلگ  دنا ، هتشون  ار  همان  نیا  هک  یتسود  نیا  زا  نم  ریبکریما !؟» یتعنص  هاگـشناد   » میئوگن ام  ارچ  بخ ،
؟» ریبکریما یتعنص  هاگشناد   » میئوگب هک  نیا  رب  دراد  يزایتما  هچ  یگنرف -  هملک ي 

ياه هغدغد  دنتشاذگ ؛ نایم  رد  نم  اب  ار  اهزیچ  نیمه  ًاقافّتا  هاگشناد  نیلوؤسم  .مدرک  ضرع  متبحـص  لّوا  نآ  رد  ار  هلئـسم  نیا  نم 
.دننک فرطرب  ار  تالکشم  نیا  جیردتب  هللاءاش  نا  هک  مراد  ار  يراودیما  نیا  نم  تساهنیمه و  مه  اهنآ 
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یلدنص ّلحم  ندوب  الاب  لیلد  اههورگ و  زا  یکی  هرابرد ي  رظن  ياضاقت  - 29

چیه رد  هن  اجنیا و  هن  مروآ ، یمن  صاخـشا  اههورگ و  زا  مسا  نم  هک  دـنا  هدیـسرپ  یهورگ  کـی  هب  عجار   ... ) هراـبرد ي امـش  رظن 
؟ تسیچ مروآ ) یمن  ار  اههورگ  مسا  يرگید  تبحص 

.داد دوش  یمن  مه  رظن  رگید  مروآ ، یمن  مسا  نوچ  هرخالاب 

؟ دشاب دایز  یمک  نیمز  حطس  زا  امش  یلدنص  عافترا  دینک  یمن  نامگ  مّود : لاؤس 

.تسین اجنیا  لام  .تسا  هاگشناد  یلدنص  هب  طوبرم  لاؤس ]  ] نیا هّتبلا 
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يا هریجنز  ياهلتق  رد  ناگناگیب  شقن  هرابرد ي  حیضوت  ياضاقت  - 30

، هدنورپ یسررب  رد  یلو  ؛(1)  دیتفگ نخس  عوضوم  نیا  رد  هناگیب  شقن  زا  يا ، هریجنز  ياهلتق  هب  عجار  دوخ  تانایب  رد  یلاعترـضح 
.دیهد حیضوت  ًافطل  .دومنیم  سکعرب  ًالماک  ًارهاظ  هکلب  دشن ؛ يا  هراشا  چیه  هبنج  نیا  هب 

مداقتعا مه  نالا  مدرک ؛ ار  رظن  راهظا  نیمه  مدرک ، ثحب  رضم  ًاعقاو  لاجنجرپ و  هلئـسم ي  نیا  هب  عجار  هک  یلّوا  نامه  رد  هّتبلا  نم 
یلیخ روشک  يارب  ثحب  نیا  نوچ  منک ؛ هدنز  هرابود  ار  ثحب  نیا  هک  دهاوخیمن  مه  ملد  .تشاد  هبنج  دنچ  هلئـسم  نیا  .تسا  نیمه 

نآ ندناشک  دندرکیم ؛ لح  ار  هلئـسم  نیا  یئاضق  هاگتـسد  یتاعالّطا و  هاگتـسد  دیاب  دوب ، هداتفا  قافّتا  يا  هثداح  کی  .تشاد  ررض 
کی فانکا ، فارطا و  زا  غورد  دـصرددص  ًاضعب  یعقاوریغ و  ياهرظنراهظا  ندرک ، تسرد  بذاـک  ياـهناجیه  یمومع ، راـکفا  هب 
مامت تشذگ و  مه  هاگداد  هناتخبشوخ  .دوش  حرطم  ًادّدجم  اهثحب  نیا  هک  متـسین  دونـشخ  چیه  نم  .درک  تسرد  يدب  رایـسب  ياضف 

.تسا نیمه  مداقتعا  مه  زاب  نم  .منکیم  ضرع  هدش ، لاؤس  نوچ  الاح  نکیل  .درک  ادیپ  همتاخ  اهثحب  نیا  دش و 
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هدناسر لتق  هب  ار  ناسنا  دنچ  دنا  هتفر  رفن  دنچ  .تسا  هلئـسم  ییانج  هبنج ي  هبنج ، کی  دراد : یفلتخم  ياه  هبنج  هثداح  نیا  دـینیبب ،
یگدیـسر نآ  هب  دیاب  هبنج  نیا  زا  تسا ؛ تیانج  کی  راک  نیا  بخ ، دـنا ؛ هدوب  مه  یتلود  تالیکـشت  کی  هب  هتـسباو ي  الاح  دـنا ،

ياه هبنج  زا  منکیم ؛ یگدیسر  هلئسم  نیا  هب  ییانج  هبنج ي  زا  طقف  نم  هک  تفگ  شدوخ  دش ، لیکشت  هک  مه  یهاگداد  نیا  .دوش 
ایآ هک  تسا  نیا  رگید  هلئسم ي  کی  .درک  مه  یگدیسر  دوب و  هزادنا  نیمه  هاگداد  نیا  ّتیحالص  ینعی  منکیمن ؛ یگدیـسر  رگید 

؛ ًالصا هن ، مینیب  یم  هدوب ؟ ناشنیب  يزیچ  يا ، هنیک  يا ، ینمشد  دنتشاد ؟ يا  یـصخش  هطبار ي  چیه  اهلوتقم  نآ  هب  تبـسن  اهلتاق  نیا 
ایآ مّود : لاؤس  .دوبن  ناشنیب  دنتـشاد ، عفانم  محازت  دندوب ، بیقر  دندوب ، نمـشد  دندوب ، دب  اهنیا  اب  میئوگب  هک  يا  هژیو  طابترا  چـیه 

دنتفر ماظن  زا  عافد  يارب  دارفا  نیا  هک  مینک  ضرف  ات  دندوب ، كانرطخ  رضم و  رایسب  رایـسب  روشک ، يارب  یـسایس  ظاحل  زا  دارفا  نآ 
زا دعب  هرود ي  راکمه  دوب ، ام  تازرابم  نارود  تسود  نیلوتقم ، نیا  زا  یکی  متفگ ؛ هعمج  زامن  رد  نم  .هن  مه  زاب  دنتـشک ؟ ار  اهنآ 

ینیفلاخم زا  ًاعقاو  ینعی  .تشادن  ماظن  لاح  هب  يررض  چیه  ررض ؛ یب  ِنمـشد  اّما  دوب ، ام  نمـشد  مه  رخاوا  دوب ، ام  یمالـسا  بالقنا 
بجوم ماظن  زا  هنارادـفرط ي  هزیگنا ي  کی  مینک  ضرف  ام  هک  دوبن  روجنیا  نیارباـنب  .تشادـن  ماـظن  يارب  يررـض  نیرتمک  هک  دوب 

ماظن رب  راک  نیا  ینیگنـس  یفرط  زا  .دنـشُکب  دنرادن ، ماظن  يارب  يررـض  چیه  هک  ار  یـسک  نالف  سک و  نالف  دـنورب  اهنیا  هک  هدـش 
نتفر لاؤس  ریز  نتفرگ و  رارق  مجاهت  دروم  رتدـب ، همه  زا  .دوب  هدرک  داجیا  ینانیمطا  یب  ینماان و  تلاح  کی  ینعی  دوب ؛ دایز  یلیخ 

نیا زا  ریغ  دـشابن ؟ مه  يا  هنیرق  چـیه  ولو  دـسریم ؛ شرظن  هب  هچ  یعیبط  روط  هب  يداع  نهذ  کی  بخ ، .دوب  روشک  یتّینما  هاگتـسد 
تمهت دروایب و  دوجو  هب  ینماان  تلاح  دـنک و  ماندـب  ار  ماظن  دـنک و  بارخ  ار  یتاعالّطا  هاگتـسد  دـهاوخیم  یتسد  کـی  هک  تسا 

نئارق هدـنب  هّتبلا  .دـسریم  شنهذ  هب  نیا  يا  هداس  نهذ  ره  دـنک ؟ عیاش  یمالـسا  يروهمج  هیلع  ایند و  رد  ار  ماظن  نیفلاـخم  رب  راـشف 
قیقد ِیتّینما  یگدیسر  رگا  .دندرک  مه  ییاهفارتعا  ًادعب  دوبن ؛ نیا  طقف  متشاد ، مه  يدایز 
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دید ضرعم  رد  دوشب و  ادیپ  نیب  نیا  رد  مه  يرگید  رگنـشور  دهاوش  نئارق و  هک  دینادن  دیعب  چیه  دوشب ، قیقد  همکاحم ي  دوشب و 
.درک یگدیسر  هلئسم  نیا  هب  ییانج  هبنج ي  زا  طقف  دش ، لیکشت  هک  یهاگداد  نیا  اهتنم  .دریگب  رارق 

* * *

میقتسم طارص  رد  زور  هبزور  امش  ینارون  ياهناج  امـش و  كاپ  ياهلد  درادب و  دّیؤم  ّقفوم و  ار  اهامـش  همه ي  دنوادخ  هللاءاش  نا 
زیزع هناخ ي  يارب  هدـنیآ و  ياهلـسن  يارب  ناتدوخ و  روشک  يارب  ار  ینـشور  بوخ و  رایـسب  هدـنیآ ي  دـیناوتب  دـنک و  دـشر  یهلا 

.دیتسه مالسا  نادنزرف  نوچ  دیشخبب ؛ تّزع  ار  مالسا  دینک و  مهارف  تسا -  ناریا  هک  ناتدوخ - 

هتاکرب هللا و  ُهمحر  مکیلع و  مالّسلاو 
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1382/02/22 نانآ : ياهشسرپ  هب  خساپ  یتشهب و  دیهش  هاگشناد  نایوجشناد  رادید  رد  - 10

هسلج عورش  رد  يربهر  نانخس  - 1

میحّرلا نمحّرلا  هللا  مسب 

هک تسا  نیا  ناسنا  يارب  اهدادـخر  نیرت  نیریـش  زا  یکی  نوچ  .مینک  عورـش  زیزع  نایوجـشناد  ياهلاؤس  اب  ار  هسلج  مدوب  لیام  نم 
دناوت یم  ناسنا  هک  دنسرپب  ناسنا  زا  ار  يزیچ  کی  دنتسه ، یهاگآ  نتسناد و  ِبلاط  ماهفتـسا و  ییوج و  تفرعم  رهظم  هک  یناناوج 
رهظم هک  ناوج  نهذ  رد  ماـهبا  لاؤس و  عـفر  رد  دـناوتب  هزادـنا  نیمه  هب  ناـسنا  دـهدب و  باوـج  نآ  هب  شتاـعالّطا  هدودـحم ي  رد 

یلـصا ياهتـسایس  زا  یکی  ینیرفآ  ماـهبا  هک  نیا  هب  هّجوـت  اـب  صوـصخب  دـنک  کـمک  تسا  تفرـشیپ  هـب  لـیم  طاـشن و  یباداـش و 
تـسرد اهنهذ  يارب  روک  هطقن ي  ینیرفآ ؛ ماهبا  تسا ؛ یتسایـس  کی  شدوخ  نیا  تسا ؛ یمالـسا  يروهمج  اب  ضراـعم  ياـهنوناک 

یتیدودـحم تقو  ظاحل  زا  نم  درک و  مهاوخ  هللاءاش  نا  تالاؤس  هب  خـساپ  نیمه  هب  فرـص  مه  زاب  ار  هدـمع  تقو  نم  اذـل  .ندرک 
هدشن هتسخ  یلیخ  نم  امش و  دشاب و  ناوت  هک  یتقو  ات  هک  مراد  یگدامآ  مرادن ؛
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نآ هب  مه  زیزع  ياهناوج  امش  منئمطم  هک  یـساسا -  لئاسم  تسا -  هلأسم  ات  ود  یکی  بخ  یلو  .میهدب  همادا  همانرب  نیا  هب  میـشاب ،
نم بوتکم ، تروص  هب  اج  نیا  دوشب  هدروآ  هک  ییاهلاؤس  مینک  یم  عورـش  دـعب   (1)، منک یم  ثحب  ار  اهنآ  لّوا  .دـیدنم  هقالع  اه 

.مهدب خساپ 
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داسف اب  هزراـبم  یمالـسا 2 . يروهمج  عـضوم  اـکیرمآ و  عوـضوم  . 1 تاـعوضوم : رد  یثحاـبم  حرط  هب  ناـشیا  تاـنایب  نـیا  رد  - 1
.دنتخادرپ
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مورحم قطانم  هب  کمک  رد  ییوجشناد  یملع  داهج  و  تعنص ، هاگشناد و  نایم  حیحص  طابترا  يرارقرب  هرابرد ي  رظنراهظا  - 2

زونه میدـهاش  هنافّـسأتم  فلتخم ، ياه  هنیمز  رد  روشک  ياـهزاین  عفر  زور و  يژولونکت  هب  روشک  عیانـص  مربم  زاـین  هب  هّجوت  اـب  - 1
رب هوالع  هاگشناد ، تعنـص و  نیب  حیحـص  ماظن  کی  يرارقرب  .تسا  هدشن  رارقرب  هاگـشناد  تعنـص و  نیب  هتفای  نامزاس  طابترا  کی 

هنازوسلد ي يریگیپ  اب  میراودیما  .دش  دهاوخ  یتعنص  لالقتـسا  يزرا و  ییوج  هفرـص  ثعاب  لاغتـشا ، داجیا  يراکیب و  لضعم  لح 
.دوش لح  مه  روشک  تالکشم  زا  شخب  نیا  امش 

.تسا تسرد  هلب ، هک  تسا  نیا  مباوج  هدنب  نیا  بخ ، هک  .تسا  باوج  نیا  تسین ؛ لاؤس  مه  دعب  تسا ، همان  نیا  ًالّوا 

قطانم هب  کمک  داهج  یملع و  داهج  ماـن  هب  اـه  هاگـشناد  زا  یـضعب  رد  هدیدنـسپ  بلاـج و  رایـسب  تکرح  کـی  تسا  يدـنچ   - 2
ناناوج نیب  رد  يداهج  هیحور ي  ندمآ  دوجوب  ثعاب  مورحم  قطانم  هب  کمک  رب  هوالع  کش  نودب  هلأسم  نیا  .هدش  داجیا  مورحم 

.دنک ادیپ  شرتسگ  اههاگشناد  رد  رتشیب  تکرح  نیا  امش  ياهدومنهر  اب  میراودیما  .دوش  یم 

.تسا تسرد  مه  نیا 
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اههاگشیامن اههاگشورف و  رد  لذتبم  یقیسوم  ریواصت و  شورف  شیامن و  اب  دروخرب  مدع  زا  هیالگ  - 3

هک تسا  يرکب  لاؤس 

؟ دـننک یمن  همیرج  لذـتبم  ریواصت  شیامن  یّتح  شورف و  رطاخ  هب  یلو  دـننک ، یم  بملپ  زاوج  نتـشادن  رطاخ  هب  ار  اه  هزاـغم  ارچ 
؟ دننک شخپ  ار  نید  ّدض  یقیسوم  ای  ریوصت و  ره  دنراد  قح  اهتکرش  یللملا  نیب  هاگشیامن  رد  ارچ 

! دنک ناشتنعل  ادخ 
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ناریا یمالسا  يروهمج  رد  تنرتنیا  لرتنک  مدع  لیلد  - 4

؟ تسین روطنیا  یمالسا  ناریا  رد  یلو  دنکیم ، روسناس  ار  تنرتنیا  تسا ، تسینومک  هک  نیچ  روشک  ارچ  یگنهرف ، داسف  هرابرد ي 

تنرتنیا ِریگارف  میظع  زاهج  نیا  هک  یتقو  .تسین  مه  نیچ  صوصخم  دراد ؛ ییاهرتلیف  کی  ایند  ياهروشک  همه ي  رد  تنرتنیا  هّتبلا 
، دـنکیم رکف  هک  یحلاصم  شتارّکفت و  شتالیامت و  روخارف  هب  يروشک  ره  هک  تسه  مه  ییاهرتلیف  ًالومعم  دوشیم ، اهروشک  دراو 

یب يرادـقم  کی  راک  زاغآ  رد  دـنچره  هدـش -  داجیا  هک  یلّوا  زا  مه  اـجنیا  رد  .تسا  یعیبط  ِزیچ  کـی  نیا  دراذـگیم ؛ ییاـهرتلیف 
ِبـسانم ياهرتلیف  دیاب  هک  تسا  تسرد  نیا  نیاربانب ، .دننکب  دیاب  دننکیم و  دنراد  دندرک و  یتامادقا  کی  دعب  نکیل  دش -  یهّجوت 

.دنراذگب ار  مزال 
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اههاگشناد رد  دوکر  ياضف  زا  تفر  نورب  يارب  بسانم  دربهار  - 5

.متشاد ناتکرابم  رضحم  زا  لاؤس  هس 

اضف نیا  زا  تفر  نورب  يارب  بسانم  دربهار  یلاعترضح  رظن  هب  .هتفرگ  ارف  ار  هاگشناد  ياضف  یبیجع  دوکر  منکیم  ساسحا  هدنب  ًالّوا 
؟ تسیچ

طاشن مه  یسایس ، طاشن  مه  دراد ؛ دوجو  طاشن  سکع ، هب  ما ؛ هدرکن  دوکر  ساسحا  مراد ، عالّطا  اههاگشناد  زا  نم  هک  ییاجنآ  ات 
.دـنوشب عنام  دـنراذگن ، ناوج  ياـه  هعومجم  دـیاب  دراد ، دوجو  يدوکر  هک  دوشب  ساـسحا  ییاـج  رد  ًاـعقاو  رگا  .یـسرد  یملع و 

.تسین تحلصم  هجو  چیه  هب  ًاعقاو  ییوجشناد  ناوج  طیحم  رد  دوکر 
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نایوجشناد یهاوختلادع  شبنج  رد  زمرق  طخ  دودح و  - 6

هدر ِنیلوؤسم  یخرب  هک  یعـضاوم  اهینارنخـس و  رد  ًاضعب  نوچ  تسیچ ؟ یهاوخ  تلادـع  شبنج  رد  ام  زمرق  طوطخ  دودـح و  ًاـیناث 
؟ تسیچ یلاعترضح  رظن  .دننکیم  ریسفت  ماظن  عفانم  اب  ریاغم  یبیرخت و  ار  ام  راتفر  دننکیم ، مالعا  نیئاپ 

.تسین یبیرخت  ای  تسا  یبیرخت  میوگب  مه  نم  اـت  تسیچ  دوشیم  یفرعم  یبیرخت  ناونع  هب  هک  يراـتفر  نیا  هک  دـنتفگیم  شاـک  يا 
هب باطخ  وجشناد و  عمج  رد  هک  یتقو  دینیبب ؛ لاح  ره  هب  .دنا  هتسناد  یبیرخت  ار  نآ  اهنآ  هک  هدوب  يراتفر  روج  هچ  منادیمن  هک  نم 

هتـساوخ کی  ناونع  هب  شهاوخ ، نیا  هتـساوخ ، نیا  بلط ، نیا  هک  تسا  نیا  دوصقم  یهاوخ ، تلادع  شبنج  دوشیم  هتفگ  وجـشناد 
فرط زا  مدرم و  فرط  زا  نانچنآ  یتسیاب  تلادـع  .دوشب  رود  اهنهذ  زا  مهم  هبلاـطم ي  نیا  دـیراذگب  دـیابن  .دوشب  حرطم  هدـمع  ي 

هب دـشاب  راچان  تسا -  لوؤسم  اـج  ره  رد  يرگید  سک  ره  هچ  هدـنب و  هچ  لوؤسم -  هک  دوشب  هبلاـطم  اـهناوج ، صوصخب  اهرـشق ،
میئوگیم ییاراد  داصتقا و  ترازو  هب  ًالثم  ام  تسا  تقو  کـی  .دـسرب  دزادرپب و  تسه ، مه  شلیم  فـالخرب  ولو  تلادـع ، هلوقم ي 

يانعم کی  مادک  ره  دراد -  يرگید  يانعم  کی  نآ  نک ، تیاعر  ار  تلادـع  میئوگیم  هّیئاضق  هّوق ي  هب  ای  نک ، تیاعر  ار  تلادـع 
هبلاطم ي .دینک  هبلاطم  ار  تلادع  امش  هک  میئوگیم  اهناوج  هب  تقو  کی  اّما  دراد - یّصاخ 
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زا دنهاوخب ؛ ار  نیا  دننک ، هبلاطم  ار  نیا  ییوجشناد ؛ ناوج و  ياهطیحم  رد  بلاغ  نامتفگ  دوشب  نیا  هک  تسا  نیا  يانعم  هب  تلادع 
یتـسرد راـک  تسا  نکمم  دریگیم ، تروص  يراـک  نیا  زا  ریغ  رگا  .تسا  نیا  تسا ، عـّقوت  هک  هچنآ  .دـنهاوخب  ار  نیا  یلوؤـسم  ره 

.مهدیمن يرظن  منادیمن ، نوچ  نم  هک  دشاب ؛ یطلغ  راک  تسا  نکمم  دشاب ،
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تلود هناگود ي  حیاول  هرابرد ي  يربهر  مّظعم  ماقم  هاگدید  - 7

تباب يدایز  لاجنج  اه  هناسر  حطـس  رد  اهزور  نیا  هک  تلود  هناگود ي  حـیاول  هب  عجار  ار  دوخ  حیرـص  رظن  منکیم  شهاوخ  ًاـثلاث 
.دیئامرف لوذبم  ام  راکفا  ندش  نشور  يارب  ار  مزال  ياه  ییامنهار  هدومرف ، نایب  دنا ، هدرک  داجیا  اهنآ 

ریغ رظن  نم  دـیئوگب ، ار  ناتحیرـص  رظن  دـنا  هدوـمرف  ناـشیا  هکنیا  .منکیمن  رظنراـهظا  ًاـمتح  نم  هک  حـیاول  نیا  ياوـتحم  هراـبرد ي 
، دراد ینأش  تلود  دراد ، ینأش  سلجم  اجنیا  رد  دراد ؛ ینوناـق  دـنور  کـی  تسا ، يراـک  کـی  نیا  بخ ، میوگیمن ! مه  ار  محیرص 

تلود هک  يا  هحیال  ره  .دوش  یط  دـیاب  هک  دراد  دوجو  مه  ینوناق  هار  کی  دـنراد -  ینأش  مادـک  ره  دراد -  ینأش  نابهگن  ياروش 
ربـتعم مه  نم  يارب  تسا ؛ ربـتعم  ًاـعبط  نیا  دـننارذگب ، ار  نآ  ناـبهگن -  ياروش  سلجم و  لـماش  هنّنقم -  هّوـق ي  دـهدب ، سلجم  هب 

.مهدیمن يرظن  نم  شیاوتحم  هرابرد ي  نیاربانب  .هن  ًاعبط  دنکن ، یط  ار  دنور  نیا  مه  مادک  ره  تسا ؛ ربتعم  مه  امش  يارب  تسا ،
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هییاضق هّوق ي  يازجا  رب  مزال  -ي و  فاک تراظن  مدع  - 8

هک مناسریم  ضرع  هب  تیالو ، بالقنا و  ياهـشزرا  لوصا و  زا  ینیـشن  بقع  هّرذ  کی  نودـب  بناـجنیا  .تدارا  مارتحا و  میدـقت  اـب 
: تسا لاکشا  ياراد  روشک  رد  ریز  دراوم 

ندـش بارخ  لاح  رد  تّدـشب  تاضق  تسا ، یناوارف  تالکـشم  راچد  اّما  دـشکیم ، هک  یتامحز  همه ي  اـب  هّیئاـضق  هّوق ي  داـهن  - 1
.دوشیمن هّیئاضق  هّوق ي  يازجا  رب  مزال  یفاک و  تراظن  دنتسه ،

مناوتیم نم  هک  هچنآ  .دـشاب  هتـشاد  مه  یبویع  تسا  نکمم  هدـش ؛ نآ  رد  یبوخ  ياـهراک  دراد ، یتانّـسحم  هرخـالاب  هّیئاـضق  هّوق ي 
، تسا نیمه  مه  هیـضق  عـقاو  .ممهفیم  نم  هک  تسا  يزیچ  نآ  نیا  تسا ؛ تفرـشیپ  هب  ور  هّیئاـضق  هّوـق ي  هک  تسا  نیا  منک ، ضرع 
، ولج تمـس  هب  ِنایرج  نیا  هک  دنک  ساسحا  ناسنا  دیاب  .دریگیم  ماجنا  یجیردت  اهراک  زا  یلیخ  .دشاب  كالم  رایعم و  دـیاب  مه  نیا 

 - تسه رگا  دریگب -  رارق  ضارتـعا  دروـم  دـیاب  هک  هچنآ  اـّما  درک ؛ شرت  باتـشرپ  دـیاب  هک  تسا ، باتـش  مک  یهاـگ  هّتبلا  .تسه 
ساـسحا هّیئاـضق  هّوـق ي  رد  نم  ار  نیا  .تسا  بقع  تمـس  هب  نتفر  هدرکن  يادـخ  اـی  وـلج ، تمـس  هـب  نـتفرن  ، (1) نوکر توکس ،

رگید ياهاج  یلیخ  رد  هک  دراد ، دوجو  مه  یبویع  کشالب  هّتبلا  .منکیم  سح  نشور  روط  هب  ار  ولج  تمس  هب  تکرح  نم  منکیمن ؛
.دراد دوجو  مه  ام  دوخ  رد  دراد ، دوجو  مه 
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یگنهرف ياهداهن  رد  اه  هنیزه  یخرب  ندوب  هجیتن  یب  - 9

یگنهرف ياه  هجدوب  نیا  رگا  .درادن  یپ  رد  یتسرد  هجیتن ي  دوشیم ، هنیزه  روشک  رد  یگنهرف  ياهداهن  يارب  هک  ییاه  هجدوب   - 2
.دهدیم يرتهب  هجیتن ي  دوش ، اه  تخاسریز  جرخ 

ار نیا  دیابن  تسا ؛ دـیفم  رایـسب  ّرثؤم و  ناشراک  ًاتقیقح  یگنهرف  ياهداهن  زا  یـضعب  .دنتـسین  روج  کی  مه  یگنهرف  ياهداهن  هّتبلا 
يرکف و ياه  تخاسریز  هب  رظان  دناوتیم  ًاعبط  مه  یگنهرف  راک  نوچ  تسیچ ؟ اه  تخاسریز  زا  روظنم  منادیمن  نم  الاح  .دـش  رکنم 
هک تسا -  مزال  شزرا  دـقاف  قیقر و  قمع ، مک  یگنهرف ، ياـهراک  زا  یلیخ  هک  مراد  لوبق  نم  ار  نیا  هّتبلا  .دـشاب  اـهنیا  يداـقتعا و 

.دننکیم راک  بوخ  ًاّقح  هک  دنتسه  مه  یگنهرف  ياهداهن  زا  يرایسب  اّما  تسام -  ياهراک  بویع  زا  نیا 
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اشحف داسف و  هب  هعماج  درکیور  لیلد  هب  نید  هغدغد ي  ندوبن  - 10

یم مه  زاب  دناوخ ) تحار  دوشب  هک  دیسیونب  رگا  رتطخ  شوخ  يردق  کی  ناتسود   ) ایآ اشحف  داسف و  هب  هعماج  درکیور  هب  هّجوت  اب 
زا ار  مرتحم  دیتاسا  یـشیامرف  یط  یلاعبانج  منک  یم  داهنـشیپ  دراد ؟ دوجو  مالـسا  نید و  هغدـغد ي  هعماج  نیا  رد  هک  تفگ  ناوت 

.دییامن یهن  راک  نیا  زا  دیراد و  زاب  یشزومآ  ياههورگ  رد  يزابدناب  يزاب و  هورگ 

نید و هغدـغد ي  هعماـج  رد  تفگ  دوشیمن  دراد ، درکیور  اـشحف  داـسف و  هب  هعماـج  نوچ  دـنیوگیم  هکنیا  .دـش  بلطم  اـت  ود  نیا ،
اّما تسا ، یفنم  دـب و  رایـسب  زیچ  کی  داسف  اشحف و  هب  شیارگ  هّتبلا  .تسین  یتسرد  یبایزرا  هجو  چـیه  هب  نم  رظن  هب  تسه ، مالـسا 
امش .دنرادن  نید  هغدغد ي  اهنیا  هک  درک  مهّتم  ار  هعماج  ّلک  دوشیمن  دراد ، دوجو  انعم  نیا  یلکش  هب  هعماج  زا  يا  هشوگ  رد  نوچ 

؟ دوب هچ  تکلمم  نیا  دینادیم  بالقنا  زا  لبق  .دیراد  مه  قح  تسالاب ، مه  ناتتاراظتنا  بخ ، دینیب ؛ یم  ار  یلعف  عضو  زیزع  ياهناوج 
ار اهرتخد  اهنز و  دوب ؟ هدـش  لزلزتم  يریگیپ ، اب  باسح ، اب  ًادـمع ، تکلمم ، نیا  رد  یقالخا  ياه  هیاپ  هنوگچ  لاس ، هاجنپ  لوط  رد 

دیراد زورما  هک  نیا  دیدیمهفیم  تقو  نآ  دیتسنادیم ، رگا  دندوب ؟ هدناشک  یعـضو  هچ  هب  ار  اهناوج  دندوب ؟ هدـناشک  یعـضو  هچ  هب 
ام هک  يا  ینارون  حلاص و  ِناوج  هقبط ي  نیا  دینیب -  یم 
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یتشهب دیهش  هاگشناد  نیمه  رد  بالقنا ، زا  لبق  .دراد  شزرا  ردقچ  هعماج -  فلتخم  ياهشخب  رد  اهرـسپ ، هچ  اهرتخد ، هچ  میراد ؛
یضعب .دیسانشیم  ار  ناشاهیضعب  مروایب ، مسا  رگا  هک  دندوب ، نّیدتم  ِناوج  ات  دنچ  کی  دوب -  یّلم  هاگشناد  شمـسا  تقو  نآ  هک  - 

، چیه هک  اهنیا  یبهذم و  مسارم  هاگـشناد ، نیمه  رد  .دندرکیم  لقن  نم  يارب  دندمآ  یم  دندوب ؛ دنواشیوخ  تسود و  هدنب  اب  اهنآ  زا 
یکچوک ياج  کی  دوخ  ِیصخش  لوپ  اب  دندش و  عمج  مه  رود  ناشدوخ  اه  هچب  نیا  .دنتشادن  مه  زامن  يارب  کچوک  طیحم  کی 

فارشا نایعا و  نادنزرف  لیصحت  لحم  ًاتدمع  هک  هاگشناد ، نیمه  دادیم ؟ هزاجا  هاگتسد  رگم  .دندرک  تسرد  هناخزامن  ناونع  هب  ار 
هاگشناد رد  نّیدتم  داتسا  ًاعقاو  .دوب  روج  نیمه  مه  رگید  ياههاگشناد  .دوب  ییاهداسف  هچ  یعیاجف ، هچ  زکرم  دوب ، اهرادلوپ  هچب  و 

ظفح ار  شدوخ  باجح  دوب  لیام  هک  ینز  .دوب  روج  نیمه  مه  هعماج  حطـس  رد  .دوب  راـشف  ریز  نّیدـتم  يوجـشناد  دوب ، راـشف  ریز 
هار هعماج  رد  تسناوتیم  رگم  دشاب -  هتـشاد  یلوقعم  باجح  کی  تساوخیم  دشاب ؛ هتـشاد  يریگور  رداچ و  ًاموزل  هکنیا  هن  دـنک - 

اهامـش .میوگب  ار  اهنآ  نم  هک  تسا  بسانم  هن  تسه ، شتقو  هن  الاح  هک  میراد ؛ عالّطا  میا و  هدینـش  میا و  هدـید  اهارجام  ام  دورب ؟
ناـمز .تسه  مه  داـسف  شنورد  هـّتبلا  تـسا ؛ یقـالخا  هعماـج ي  تـسا ، ینید  هعماـج ي  اـم  هعماـج ي  زورما  .دـیا  هدـیدن  ار  اـهنآ 
داسف راچد  ًانایحا  هک  ییاهمدآ  نامز ، نآ  دوبن ؟ يدب  نامز ، نآ  دوبن ؟ داسف  نامز  نآ  دینکیم  لایخ  امش  .دوب  داسف  مه  نینمؤملاریما 

دنرامگب تّمه  دنتـسه ، حالـصا  رکف  هب  رگا  یماظن  ره  رد  هک  تسا  نیا  هدمع  .دندوب  مه  نامز  نآ  ارچ ، دـندوبن ؟ دـنوشب ، اشحف  و 
شیپ درک ، دهاوخ  دشر  هعماج  بخ ، دشاب ، روطنیا  رگا  .اه  هشیر  اهانبریز و  اب  هچ  اه ، هدـیدپ  اب  هچ  داسف ؛ لماوع  اب  هلباقم ي  يارب 

.تفر دهاوخ  نیب  زا  رورمب  دینیب ، یم  هک  مه  يداسف  رادقم  نیمه  تفر و  دهاوخ 
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اه هدازاقآ  ماظن و  نالوؤسم  يداصتقا  دسافم  اب  هزرابم  مدع  لیلد  - 11

رد ًـالثم  دوش ؟ یم  فقوتم  تکرح  نیا  دـسر ، یم  ماـظن  نیلوؤسم  هب  تبون  یتقو  يداـصتقا  دـسافم  اـب  هزراـبم ي  رد  ارچ  ناـجاقآ !
ارچ .دـش  دروخرب  اه  هدازاقآ  اب  هحماسم  اـب  تفرگن و  تروص  یگدیـسر  رگید  دـش ، حرطم  نـالوؤسم  مسا  هک  يرئازج  هدـنورپ ي 

؟ دینک یمن  یگدیسر  سدق  ناتسآ  رد  دوخ  ناگدنیامن  دسافم  هب  ارچ  تفاین ؟ یساکعنا  اه  هناسر  رد  بساکملا  هدنورپ ي 

راـک دـسریم ، نیلوؤسم  هب  یتـقو  هک  تسین  روجنیا  .تساـهنیمه  نیرفآ ، ماـهبا  دراوـم  زا  یـشخب  مدرک ؛ ضرع  .تسین  روـجنیا  هّتبلا 
یتعامج کی  فرط  زا  هّیئاضق  هّوق ي  نالا  دینادب ؛ امش  ار  نیا  .دوشیم  يرتشیب  يریگتخس  نیلوؤسم  هب  تبسن  يدراوم  رد  هن ، دوشن ؛

نیا هب  مهّتم  دنتـسه ، مه  یبوخ  نامدرم  دنتـسین ، مه  ماندـب  دنتـسین ، مه  يدـب  ياهمدآ  هک  یناسک -  هچ  فرط  زا  میوگیمن  الاح  - 
نیا ـالاح  .تسه  مه  هیـضق  فرط  نیا  بخ ، .دـنکیم  يریگتخـس  يداـیز  یتـلود ، نیلوؤـسم  ماـظن و  نیلوؤـسم  هب  تبـسن  هک  تسا 

ار مرج  .تسین  يروجنیا  هجو  چیه  هب  ریخن ، .دوشیم  ضامغا  نیلوؤسم  هب  تبسن  هک  دنسیونیم  نامرهاوخ -  ای  نامردارب  نامتسود - 
ره رد  منادب  رگا  نم  .تشاد  مرج  نازیم  اب  بسانتم  تازاجم  عّقوت  تقو  نآ  دیمهف ، دیاب  ار  مرج  نازیم  تخانش ، دیاب 
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دامتعا دـیناوتیمن  تاعیاش  هب  اهتنم  منکیمن ؛ ار  سک  چـیه  هظحالم ي  منکیم و  دروخرب  نآ  اب  ًاـعطق  دراد ، دوجو  يدـسافم  يا  هطقن 
عیـسو یلیخ  هدنب  یطابترا  ياهلاناک  .تسین  روجنیا  ریخن ، تسا ؛ دساف  ینالف  دراد ، روخبروخب  ینالف  هک  دننک  تسرد  هعیاش  .دینک 

زا نم  تسین ؛ لاناک  ود  لاناک ، کی  هب  رـصحنم  هدنب  یطابترا  ياهلاناک  هجو  چـیه  هب  دـننکیم ، غیلبت  اهیـضعب  هچنآ  فالخرب  .تسا 
ای یمرج  هک  تسین  روجنیا  ًاعقاو  دـش ، رکذ  اجنیا  هک  يدراوم  نیا  .منادـیم  ار  اهزیچ  یلیخ  منکیم و  رارقرب  طابترا  فلتخم  ياـههار 

.منکیمن ضامغا  مه  داسف  هب  تبسن  مرادن و  يا  هنایم  دسافم  اب  هدنب  هن ، دشاب ؛ هدش  ضامغا  نآ  اب  هک  دشاب  هداتفا  قافّتا  يداسف 
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یگنهرف مجاهت  اب  هلباقم  رد  اشگراک  یلمع و  ّلح  هار  هرابرد ي  يربهر  مّظعم  ماقم  رظنراهظا  ياضاقت  - 12

.دیئامرفب نایب  یگنهرف  مجاهت  هلوقم ي  دروم  رد  اشگراک  یلمع و  ّلح  هار  کی 

نداد رارق  فده  يارب  دنکیم  نمشد  هک  ییاهیزیر  همانرب  اهیحاّرط و  ینعی  یگنهرف  مجاهت  تسین ؛ طیـسب  زیچ  کی  یگنهرف  مجاهت 
اب هلباقم ي  ًاعبط  .یگنهرف  ياهرازبا  یگنهرف و  لئاسو  اب  و  يوحن -  هب  مادـک  ره  فلتخم -  ياهرـشق  رد  تلیـضف  قالخا و  داقتعا ،

هخسن ي کی  دوشیمن  تسا ؛ عّونتم  مه  اهنیا  اب  دروخرب  تسا ، یعّونتم  ههبج ي  هک  مجاهم  ههبج ي  دوخ  لثم  .تسا  عّونتم  مه  اهنیا 
اهنآ ماـن  هب  مه  يا  هماـن  هک  ییاهلّکـشت  نیمه  اـه ، هعومجم  نیمه  هاگـشناد ، طـیحم  رد  نم  رظن  هب  .اـج  همه  يارب  تشون  يدـحاو 

زا یـضعب  رد  تسه ، منهذ  رد  هک  روطنآ  .دریگیم  ماجنا  یبوخ  ياـهراک  اههاگـشناد  رد  .تسا  بوخ  دـش ، هدـناوخ  نم  هب  باـطخ 
.دریگیم ماجنا  اهناوج  دوخ  فرط  زا  یگنهرف  ِبوخ  رایسب  ياهراک  اههاگشناد 

، دیرکفاب دیناوج ، ناتدوخ  امش  .مینک  راک  هچ  هک  دیسرپب  نم  زا  دیابن  امش  ًالـصا  اه  هنیمز  نیا  زا  یلیخ  رد  منکب ؛ ضرع  مه  ار  نیا 
هّتبلا .درک  دوشیم  تدـهاجم  شالت و  یلیخ  بوخ  ِیگنهرف  ياه  هنیمز  رد  .دـینکب  دـیاب  راـک  هچ  دـینیبب  دـیدرگب  دـیتسه ؛ وجـشناد 

.تسا رضم  مه  یهاگ  تسین ؛ دیفم  یگنهرف  ِیحطس  راک  .دشاب  قمع  رپ  دشاب ، قیمع  ناتراک  دیشاب  بظاوم 
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ناناوج نایم  رد  نمشد  یفنم  تاغیلبت  اب  هزرابم  يارب  ییامنهار  ياضاقت  - 13

ار تاـغیلبت  نیا  یفنم  تاریثأـت  تسا و  هدـش  داـیز  رایـسب  روشک ، زا  جراـخ  رد  هچ  لـخاد و  رد  هچ  ماـظن ، دروم  رد  یفنم  تاـغیلبت 
فیعضت تّدشب  روشک  ناناوجون  ناناوج و  دزن  رد  ناناملسم  مالسا و  هرهچ ي  دینکیمن  رکف  ایآ  .مینکیم  هدهاشم  هعماج  رد  تّدشب 

؟ دیراد نایوجشناد  يارب  ییامنهار  هچ  تاغیلبت ، نیا  اب  هزرابم ي  يارب  هدش ؟

.مدرک نم  هک  تسا  یثحب  نامه  نیا  دـننک ؛ فیعـضت  اهناوج  دزن  رد  دـنهاوخیم  ار  ناناملـسم  مالـسا و  هرهچ ي  هک  منکیم  رکف  نم 
.دش حرطم  يدودح  ات  مه  هزرابم  نیا  ياههار  تبحص ، لالخ  رد  .درک  هلباقم  راک  نیا  اب  دیاب 
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قارع هدنیآ ي  هرابرد ي  يربهر  مّظعم  ماقم  هاگدید  - 14

؟ دینکیم ینیب  شیپ  هنوگچ  ار  قارع  هدنیآ ي  امش 

اه ییاکیرمآ  هشقن ي  هک  تسا  نیا  دـمهفیم ، ناسنا  تابـساحم ، قبط  دایز ، نامگ  هب  هک  هچنآ  .منکب  یعطق  ینیب  شیپ  مناوتیمن  نم 
.تساـهنآ هشقن ي  تامّدـقم  هدرک ، ادـیپ  قّـقحت  ـالاح  اـت  هـچنآ  .تفاـی  دـهاوخن  قّـقحت  دنتـشاد -  قارع  يارب  هـک  يا  هـشقن  نآ  - 

، هداتفا دتفا و  یم  قافّتا  دراد  قارع  هنحص ي  رد  ییاهزیچ  کی  .دش  دنهاوخ  هجاوم  يدایز  ياهشلاچ  تالکـشم و  اب  اه  ییاکیرمآ 
ام دوشیم ، قارع  رد  ناگرزب  املع و  زا  یـضعب  زا  دینیب  یم  هک  ییاهلابقتـسا  نیمه  .دندوب  هدرکن  هبـساحم  ًالبق  اهنیا  هجو  چیه  هب  هک 

شیپ هجو  چیه  هب  هک  یتقو  نآ  دوشیم ؟ ریگلفاغ  مدآ  یِک  بخ ، .دنا  هدـش  ریگلفاغ  یّلکب  اه  ییاکیرمآ  هک  میراد  عالّطا  مینادـیم و 
یهارمه ار ؛ هعیـش  ياههورگ  داّحتا  هلئـسم ي  دـندوب : هدرکن  هبـساحم  ار  اـهنیا  ًالـصا  اـه  ییاـکیرمآ  .دـشاب  هدرکن  هبـساحم  ینیب و 

هتساخرب ي یمدرم و  تموکح  داجیا  رب  ینبم  ار  قارع  مدرم  حیرص  تساوخ  ار ؛ قارع  مدرم  ياهراعش  ار ؛ یّنس  هعیـش و  ياههورگ 
، راک .دندرک  مه  ییامن  تردق  دنتشاذگ و  و  میراذگیم ، یماظن  مکاح  دنتفگ  هک  اه ، ییاکیرمآ  لباقم  رد  مدرم  ءارآ  زا 
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يا هبساحم  یب  راک  ره  .دش  دهاوخ  هبرـض  راچد  نیاربانب  تسا ، هبـساحم  یب  نوچ  راک  .هتفرگ  تروص  بناوج  نیا  هبـساحم ي  یب 
نم هک  تسا  یلاـمجا  ینیب  شیپ  نیا  .دروـخ  دـنهاوخ  ار  هبرـض  دـنا ، هدرکن  هبـساحم  هک  ییاـج  ناـمه  زا  ینعی  تسا ؛ روـج  نیمه 

.منکیم
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ناریا هب  نانمشد  هلمح ي  تروص  رد  مدرم  شنکاو  زا  يربهر  مّظعم  ماقم  ینیب  شیپ  - 15

؟ دوب دهاوخ  هنوگچ  مدرم  شنکاو  دیایب ، شیپ  ناریا  يارب  قارع  لثم  ییارجام  رگا  امش  رظن  هب 

هتـسبلد ام  مدرم  .نایمادص  مادص و  زا  دندوب  رازیب  قارع  مدرم  .دوب  دهاوخن  قارع  مدرم  شنکاو  لثم  ام ، مدرم  شنکاو  هجو  چیه  هب 
هندب ي اّما  درادن ، مه  یبیع  دنـشاب ، بخ  دنا ، فلاخم  مه  هّدع  کی  ارچ ، میرادن ؛ فلاخم  ام  میوگ  یمن  .دنتـسه  یمالـسا  ماظن  ي 

نیا اـهاج  یلیخ  رد  تسه ، ناریا  ّتلم  رد  مه  یهاـگآ  نـیا  ینعی  دـنناد ، یم  هـمه  دـندنمقالع و  ماـظن  نیلوؤـسم  ماـظن و  هـب  مدرم 
ییاهروشک ِسُر  ِندیـشک  لابند  دنا ، فرـصت  لابند  دـنا ، هطلـس  لابند  رگ  هطلـس  مجاهم و  ياهتردـق  هک  دـنناد  یم  .تسین  یهاگآ 

بخ دنهاوخ ، یم  ار  زیچ  نالف  بخ  هک  دنیوگ  یم  هناحول  هداس  اهیضعب  الاح  .دنتسین  عناق  يدح  هب  دنطلسم ؛ اهاجنآ  رب  هک  دنتـسه 
تسد هب  ار  يا  هتسه  يژولونکت  دیاب  ارچ  ناریا  هک  يا  هتـسه  يژولونکت  يور  دنا  هتخادنا  هار  لاجنج  الاح  دینک  ضرف  .مینک  لوبق 
نیمه دینادب ، امـش  ار  نیا  ًاعقاو  دنک ، شکمک  ایند  رد  سک  چیه  هکنیا  نودب  ّتلم  کی  تسا ؟ ّتلم  کی  هانگ  نیا  بخ  دـیروایب ؟

نالعا هک  نیمه  .دنتسناوت  ینعی  دیسر ، مه  ققحت  هب  دش و  ادیپ  روشک  رد  هللادمحب  هک  يا  هتسه  شناد 
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هک نآ  هّتبلا  .هداـتفا  قاـفّتا  نیا  دراد ، ّتیعقاو  نیا  هنیمز و  نیا  رد  اـم  هب  هدرکن  کـمک  سک  چـیه  روشک ، نیلوؤسم  ًامـسر  دـندرک 
یم لیمکت  دراد  هک  دراد  هّتبلا  مه  ییاهـصقن  هتفرگ ، ماجنا  يا  هتـسه  هنیمز ي  رد  الاح  ات  هک  تسا  يراـک  تسا  راـک  نیا  لوصحم 

رگید ینارنخـس  کی  رد  نم  ار  نیا  تسین ، یمتا  حالـس  متا و  بمب  يانعم  هب  هجو  چیه  هب  نیا  .تسین  مهم  یلیخ  اهـصقن  نآ  دوش ،
يارب میـشابن  روـبجم  مینک ، هیهت  ناـمدوخ  ار  رهـشوب  یمتا  هاـگورین  كاروـخ  میناوـت  یم  اـم  هک  تسنیا  شیاـنعم  نیا  ما ، هتفگ  مه 

يروهمج نانمشد  ّتینابصع  .مینک  یم  عطق  ار  یگتسباو  ینعی  تلود ؛ نآ  تلود و  نیا  غارـس  میورب  رهـشوب  یمتا  هاگورین  تخوس 
ات رس  ار  شیاههاگتسد  همه ي  .دنا  هدرک  تسرد  اهیناریا  دوخ  مه  ار  راکنیا  هب  طوبرم  ياههاگتسد  ياهچیپ  هک  تسا  نیا  یمالـسا 

نودـب مه  ار  شیاهرازبا  ماـمت  درواـیب و  تسد  هب  ار  شناد  نیا  شدوخ  دـناوتب  یتّلم  کـی  هک  نیا  .دـنا  هدرک  تسرد  ناـشدوخ  اـپ 
ار شرد  اقآ  دنیوگ  یم  هّدع  کی  دننک ، یم  لاجنج  ار  نیمه  الاح  .تسا  نیگنس  اهنیا  يارب  دنک ، تسرد  شدوخ  جراخ  هب  جایتحا 

نیا تسا ؟ هناهب  لابند  نمـشد  ًالـصا  دش ؟ دهاوخ  مامت  نمـشد  هناهب ي  میتسب  ار  نیا  رد  رگا  تسا ؟ یقطنم  نیا  دینک ؛ اهر  دیدنبب ،
هنیمز رگا  تسا ، هنیمز  لابند  نمشد  تسین ، هناهب  لابند  نمشد  .دیهدن  نمـشد  تسد  هناهب  دنیوگ  یم  مادم  دیـشاب ، هتـشاد  هّجوت  ار 
عـضو ریخ ، هن  نیاربانب ، .تسا  نیا  دـیآ ؛ یمن  شراک  هب  مه  هناهب  دـشاب  هتـشادن  هنیمز  رگا  دـنک ، یم  هلمح  مه  هناهب  یب  دـنک  ادـیپ 

یّلکبدنریگب رارق  فده  تسا  نکمم  ًادـعب  دـنا و  هتفرگ  رارق  فدـه  الاح  ات  هک  يرگید  ياهروشک  نیا  عضو  اب  ناریا  ّتلم  ناریا و 
.دننادب همه  ار  نیا  تسا ، توافتم 
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تحیصن ياضاقت  - 16

.دینک تحیصن  ار  ناناوج  ام  هدارا ، تیوقت  يارب  دینک  فطل 

.دنک ظفح  ار  زیزع  ياهناوج  امش  هللاءاش  نا  ادخ 

یگنهرف بالقنا  زا  ههد  ود  زا  سپ  اههاگشناد  ندشن  یمالسا  لیلد  - 17

هچ هدـهع ي  هب  نآ  ّتیلوؤسم  تسا ؟ هدـشن  یمالـسا  اههاگـشناد  زونه  یگنهرف ، بـالقنا  زا  ههد  ود  زا  شیب  تشذـگ  زا  سپ  ارچ 
؟ تسا یسک 

مه اههاگشناد  ندش  یمالسا  .تسین  یمالسا  دصرددص  اههاگشناد  دیئوگیم ، تسار  امـش  هلب ، اّما  هدش ، بوخ  ياهراک  یلیخ  هّتبلا 
رگا .تسا  یمالسا  شا  همه  مه  اهنیا  قیقحت و  ملع و  قّقحت  نیمه  تسین ؛ اهفرح  نیا  باجح و  هلئسم ي  تیاعر  يانعم  هب  شا  همه 

راک .دینک  شالت  دـیاب  هّتبلا  .هدـشن  هک  دوش ؛ تیاعر  نآ  رد  دـیاب  اه  هبنج  همه ي  دـشاب ، یمالـسا  لماک  روط  هب  هاگـشناد  میهاوخب 
.تساهوجشناد امش  تسد 
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هناگود حیاول  یسرپ و  همه  هرابرد ي  يربهر  مّظعم  ماقم  رظن  - 18

؟ تسیچ هناگود  حیاول  مودنارفر و  هرابرد ي  یلاعترضح  رظن 

(1) .مداد ًارهاظ  ار  نیا  باوج 

نآ ریثأت  هاگشناد و  رد  یمالسا  تّیریدم  شقن  - 19

یمالـسا ياـهتکرح  رب  نآ  ریثأـت  تسیچ ؟ هاگـشناد  رد  یمالـسا  ّتیریدـم  شقن  امـش ! رظن  هـب  دنـسیونب : دـنا  هتـساوخ  یم  امـش  هـب 
؟ تسیچ نایوجشناد 

یملع و ياـهتکرح  همه ي  رد  دـیدرت  نودـب  دریگ ، رارق  هّجوت  دروم  ّتیریدـم  ِیمالـسا  نیزاوم  هملک ، یقیقح  ياـنعم  هب  رگا  بُخ 
هچره نالا  هدـنب  .تسا  روط  نیا  ام  داقتعا  هب  دـنک ؛ یم  یهدـناماس  یلیخ  اهـشخب  همه ي  رد  دراذـگ و  یم  ریثأت  هاگـشناد  یگنهرف 
نمؤم رصانع  ياپ  ياج  هاگشناد -  جراخ  رد  هچ  هاگشناد و  رد  هچ  میراد -  ریگمـشچ  ياهتیقّفوم  هک  ییاهـشخب  رد  منک ، یم  هاگن 

و

ص:399

شسرپ 166. هب  خساپ  ك.ر : - 1

نایوجشناد ياهشسرپ  هب  خساپ  خساپ :  www.Ghaemiyeh.comشسرپ و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 550زکرم  هحفص 446 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15044/AKS BARNAMEH/#content_note_399_1
http://www.ghaemiyeh.com


نمؤم و ياه  هچب  نیمه  راک  هک  مدرک  هدهاشم  ار  يا  هتـسجرب  ياهراک  هدـنب  مه  امـش  ِهاگـشناد  رد  .منیب  یم  ار  دـقتعم  ناملـسم و 
یمالـسا تکرح  رب  یمالـسا  ّتیریدـم  هدـعاقلا  یلع  .دوش  یم  رداـص  نمؤم  ياـهناسنا  زا  بوخ ، ياـهراک  .تسا  دـقتعم  نّیدـتم و 

ار ناشتـسرد  هار  اهتکرح  نیا  ات  دنک  یم  کمک  مه  و  اهتکرح ، نیا  هب  دنک  یم  کمک  مه  تشاد ؛ دهاوخ  یتبثم  ریثأت  نایوجـشناد 
.دنوشن اطخ  هابتشا و  راچد  دنهد و  همادا 
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نایوجشناد مومع  هفیظو ي  ای  صاخ  ياهییاناوت  اب  نایوجشناد  هفیظو ي  ملع ؛ دیلوت  - 20

کت زا  ناوتیم  تسا ، هدرتسگ  رایـسب  ِیباستکا  زین  يدرف و  ینهذ و  ياهناوت  دنمزاین  ریگارف و  رایـسب  يا  هلئـسم  هک  ار  ملع  دیلوت  ایآ 
طیحم ندرک  هدامآ  هفیظو ي  نیاربانب  و  دنراد ؟ ییاه  ییاناوت  نینچ  هک  تسا  يدارفا  هب  رـصحنم  ای  تشاد ، راظتنا  نایوجـشناد  کت 

.دنراد هدهع  هب  ار 

نا مه  هدنیآ  رد  مینکیم و  حرطم  مه  زاب  میدرک و  حرطم  رّرکم  هاگـشناد  رد  ار  ملع  دـیلوت  هلئـسم ي  ام  هکنیا  .تسا  همه  هفیظو ي 
هک تسا  نیا  شیانعم  نیا  دـننک ؛ ملع  دـیلوت  هک  مهاوخیم  نیبطاخم  کیاکی  زا  نم  هک  تسین  نیا  شیاـنعم  مینکیم ، حرطم  هللاءاـش 

میوگیم نم  .تسا  نآ  یپ  رد  يدرف  ياه  هزیگنا  یعمج و  تکرح  هک  يزیچ  کی  دوشب  فدـه ، کی  دوشب  شزرا ، کـی  دوشب  نیا 
همجرت راـچد  دـیابن  شا  همه  اـم  .هلیـسو  کـی  ناونع  هب  رگم  تسین ؛ بوخ  شـضحم  ِيا  همجرت  تسا ، یفیرـش  زیچ  هک  ملع  یّتـح 

نایاقآ اهمناخ و  هسلج ي  رد  .تسین  تسرد  نیا  يا ؛ همجرت  ياهشور  يا ، همجرت  ياهمتسیس  همجرت ، گنهرف  همجرت ، ملع  میشاب ؛
نآ .میناوتیم  ار  نیا  و  مینک ؛ ینیرفآ  ملع  دیاب  مینک ، دیلوت  دیاب  دادعتسااب  ّتلم  کی  ناونع  هب  ام  .دوب  اهثحب  نیمه  مه  دیتاسا 
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اهنآ میراد ، ام  هک  ار  یخیرات  ِناشخرد  ِیملع  قباوس  مه  دندوبن ، رتولج  دادعتسا  ظاحل  زا  ام  زا  مه  دندرک ، ینیرفآ  ملع  هک  یناسک 
همه هللاءاش  نا  هکنیا  يارب  اههاگـشناد ، رد  تسا  یمومع  هتـساوخ ي  کی  حرط  ناونع  هب  نیا  .دـناوتیم  اـم  ّتلم  نیارباـنب  .دنتـشادن 

.دننک لابند 
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ندوب جع )  ) نامز ماما  دییأت  دروم  نید و  ظفح  هار  - 21

؟ میشاب نامز  ماما  دییأت  دروم  هک  مینک  هچ  دوخ  نید  ظفح  يارب  اسفناو ، هنامز ي  نیا  رد 

رد روـضح  ماـظن ، هب  يدـنباپ  تسایـس ، هب  هّجوـت  زاـمن ، هب  هّجوـت  نید ، هب  هّجوـت  تسا : بوـخ  دـینکیم ، نـالا  هک  ییاـهراک  نـیمه 
.ماظن ياه  هنحص  رد  روضح  گرزب ، تاعامتجا 

امیس ادص و  رد  هر ) ) ماما ترضح  تانایب  يارب  نامز  نیرتمک  صاصتخا  لیلد  - 22

رد ینارنخـس  یکدـنا  يریواصت و  شخپ  زج  ماـما ، ترـضح  یمالـسا ، يروهمج  راذـگناینب  دـیقف و  ربهر  زا  هک  تسا  یلاـس  دـنچ 
يارب ار  تقو  نیرتمک  دوخ  ياه  همانرب  رد  هدننیب  رپ  ياه  هکبـش  ارچ  .مینیب  یمن  يزیچ  امیـس ، ادص و  ياه  هکبـش  تاعاس  نیرتدـب 

؟ دنریگیم رظن  رد  ناشتانایب  ماما و  ترضح 

.دوش هداد  رّکذت  اهنآ  هب  دیاب  تسا ؛ يدراو  لاکشا  دشاب ، روج  نیمه  ًاعقاو  رگا 
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هدنیآ ینیب  شیپ  نایوجشناد و  هفیظو ي  - 23

؟ دوب دهاوخ  هنوگچ  نامروشک  هدنیآ ي  دیئامرفب  دینک و  تبحص  نایوجشناد  ام  هفیظو ي  دروم  رد  منکیم  شهاوخ  مربهر  امش  زا 

.دش هداد  يدودح  ات  لاؤس  نیا  هب  خساپ  میدرک ، هک  ییاهتبحص  نیمه  رد  منکیم  رکف 
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نالوؤسم حالصا  رد  نانآ  یگداتسیا  ریثأت  مدع  تروص  رد  نایوجشناد  هفیظو ي  - 24

فیلکت دشن ، نیلوؤسم  حالصا  لماع  وجشناد  یگداتسیا  رگا  .دنتسیاب  هناعاجش  تافارحنا ، لباقم  دیاب  نایوجشناد  هک  دندومرف  ماما 
؟ تسیچ

دیاب هرخالاب  .دنکب  هناّحلسم  هزرابم ي  لوؤسم ، اب  ناسنا  هک  تسین  نیا  شیانعم  وجشناد  یگداتسیا  .دش  دهاوخ  حالصا  لماع  ارچ ،
، دنکیم رثا  کشالب  هک  دراذگب ؛ رثا  وا  باختنا  وا ، دروخرب  وا ، شور  رد  دیاب  نتساوخ  نیا  دهاوخب ؛ دیاب  دهدب ، رّکذت  دیاب  دیوگب ،
هک دـید  دـیهاوخ  دـینک ، ّتقد  هتکن  نیا  يور  رگا  .منکیم  ضرع  ار  نیا  یعطق  رما  کـی  تروـص  هب  نـم  دـنکن ؛ رثا  تـسین  نـکمم 

ماظن هک  ام ، ماظن  لثم  یماظن  رد  مه  نآ  دـنکن ؛ ادـیپ  قّقحت  نآ  دـنهاوخب و  ار  يزیچ  کی  عماوج  هعومجم ي  کـی  درادـن  ناـکما 
.درک دهاوخ  ادیپ  قّقحت  هرخالاب  تساهنیا ؛ باختنا و  يرالاس و  مدرم 
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اههاگشناد رد  يربهر  مّظعم  ماقم  ياهروضح  رد  هاگشناد  باختنا  كالم  - 25

.دیئامرفب ًافطل  ار  هاگشناد  باختنا  يانبم  تسیچ ؟ ییوجشناد  يوگتفگ  هاگشناد و  باختنا  يارب  امش  كالم 

هّتبلا ما ؛ هدمآ  راب  دنچ  مه  امش  هاگـشناد  هب  ما ؛ هتفر  مه  اههاگـشناد  همه ي  هب  مراد و  طابترا  اههاگـشناد  اب  هک  تساهلاس  نم  هّتبلا 
هب مینکیم و  تروشم  دنراد ، طابترا  اههاگشناد  اب  هک  یناتسود  اب  هرخالاب  .دیدوبن  هاگشناد  نیا  يوجشناد  زونه  امـش  هک  ینامز  نآ 

هتفر فیرش  یتعنص  هاگشناد  ما ، هتفر  سّردم  تیبرت  هاگشناد  ما ، هتفر  نارهت  هاگـشناد  نم  .میوریم  میـشاب ، هتفرن  هک  یهاگـشناد  ره 
زا نانچمه  نم  .دنک  لوبق  دنوادخ  هللاءاش  نا  .تسا  یتشهب  دیهش  هاگشناد  تبون  هک  مه  الاح  ما ؛ هتفر  ریبکریما  یتعنص  هاگشناد  ما ،

فرح مدزیم ، فرح  ما ؛ هتـشاد  يریگ  طاـبترا  ًاـعقاو  يروص ، طاـبترا  طـقف  هن  ما ؛ هتـشاد  طاـبترا  وجـشناد  رـشق  اـب  یناوج  هرود ي 
هطبار متـسه ، هدنز  نم  هک  یتقو  ره  ات  مراودیما  .دراد  همادا  مه  نالا  ات  هک  متفرگیم ؛ دای  مدادـیم ، میلعت  مدرکیم ، هثحابم  متفنـشیم ،

.مرادیم تسود  ار  هطبار  نیا  نم  دوشن ؛ عطق  وجشناد  ناوج و  تعامج  اب  نم  ي 
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یسایس ياهنایرج  ربارب  رد  هاگآ  يوجشناد  هفیظو ي  - 26

فلتخم یسایس  ياهنایرج  لباقم  رد  هدامآ  هاگآ و  يوجشناد  کی  هفیظو ي  هتفشآ ، عاضوا  نیا  رد  دیئوگب  ام  هب  ...نالف  رّکشت و  اب 
؟ تسیچ

هاـگآ ندرک و  نشور  رد  یعـس  ندرک ، لـقتنم  نارگید  هب  ار  تسرد  لـیلحت  ندرک ، لـیلحت  تـسرد  ندرک ، رکف  تـسرد  مرظن  هـب 
.دشاب اهنیا  منک  یم  رکف  .تسا  هاگآان  دینکیم  رکف  هک  یسک  ندرک 

نارسپ نارتخد و  طباور  باجح و  عضو  هب  یگدیسر  صوصخرد  رّکذت  ياضاقت  - 27

زا یعمج  ءاـضما : .دوـش  یگدیـسر  اهرـسپ  اـهرتخد و  ناـیم  طـباور  اـهرتخد و  باـجح  ّتیعـضو  هـب  دـیوش  رّکذـتم  مدنمــشهاوخ 
.نایوجشناد

ًاعقاو ار  باجح  هلئسم ي  دنتسه ؛ اجنیا  هک  مه  اهرسپ  اهرتخد و  دوخ  میتفگ ، مه  ام  دنراد ، فیرـشت  اجنیا  یمیدن  رتکد  ياقآ  بخ ،
.دنیوگیم تسار  دینک ؛ تیاعر  دیاب 
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يداصتقا دسافم  اب  هزرابم  رد  هّوق  هس  تامادقا  زا  يربهر  مّظعم  ماقم  تیاضر  نازیم  - 28

؟ تسا هدننک  یـضار  يداصتقا  دسافم  اب  هزرابم  صوصخ  رد  یلاعترـضح  يا  هّدام  تشه  مایپ  دروم  رد  هناگ  هس  ياوق  تامادـقا  ایآ 
.دیئامرف نایب  ار  دوخ  رظن  ًافطل 

زا رتمک  نیا  تسین ؛ روطنیا  هن ، مشاب ، یضار  هداتفا ، قافّتا  هک  هچنآ  زا  نم  ًاعقاو  هکنیا  .هن  منکیم ؛ ضرع  امش  هب  یصوصخ  الاح  نم 
اب ًاریخا  نم  .هتـشذگ  مایپ  رودص  زا  لاس  ود  هّتبلا  .دـندرک  شالت  ًافاصنا  اّما  .دـنکیم  یـضار  دونـشخ و  ار  هدـنب  هک  تسا  يدـح  نآ 
ام دـنتفگ  نایاقآ  .تسا  هتـشذگ  لاس  ود  داتـشه -  تشهبیدرا  عقوم -  نآ  زا  متفگ  اهنآ  هب  متـشاد و  هسلج  هناگ  هس  ياوق  نیلوؤسم 

اهتیلاّعف مجح  .دـندروآ  نم  يارب  دـنا ، هدرک  هک  ار  ییاهتیلاّعف  شرازگ  هّیرجم  هّوق ي  مه  هّیئاـضق ، هّوق ي  مه  هک  میهدـیم ؛ شرازگ 
يرادقم نآ  هن ، نکیل  و  تسا ؛ یلاّعف  ًاتبسن  داتـس  دنداد ، لیکـشت  هک  مه  يداتـس  نآ  .تشاد  دوشیمن  يدیدرت  نیا  رد  تسا ؛ بوخ 

.تسین دنک ، یضار  ار  هدنب  هک 
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الاب ياه  هدر  نالوؤسم  يداصتقا  دسافم  اب  عطاق  دروخرب  مدع  لیلد  - 29

ار مزال  عطاق و  دروخرب  يداصتقا  دـسافم  اب  ای  دـنا  هدـش  داسف  راچد  يداصتقا  ّتیلاّعف  اـب  هطبار  رد  هک  ییـالاب  هدر  ِنیلوؤسم  اـب  ارچ 
؟ دریگیمن تروص  ّتیفاّفش  مدرم  يارب  صوصخ  نیا  رد  دوشیمن و  يّدج  دروخرب  دننکیمن ،

هکنیا .دوشیم  دروخرب  هن ، مرادـن ؛ لوبق  ار  نیا  نم  دوشیمن ،» عطاـق  دروـخرب  دـنا ، هدـش  داـسف  راـچد  هک  یناـسک  اـب   » دـیئوگب هکنیا 
دروخرب مینک ؟ دروخرب  دارفا  نیا  اب  هنوگچ  بخ  دوشیمن ،» دروخرب  ارچ  دـننکیمن ، دروخرب  عطاـق  داـسف  اـب  هک  یناـسک  اـب   » دـیئوگب

(1) .میئوگب اهنآ  هب  میهدب ، رادشه  میهدب ، رّکذت  هک  تسا  نیمه 

؛» دریگیمن تروص  مدرم  يارب  دروم  نیا  رد  مزال  ّتیفاّفش   » دیئوگب هکنیا  اّما 
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یهافـش يوگتفگ  هک  دش  انب  : » دندومرف هل  مّظعم  تالاؤس ، یهافـش  حرط  رب  ینبم  نایوجـشناد  زا  یخرب  ياضاقت  هب  خـساپ  رد  - . 1
دهاوخ یم  هک  تسین  رفن  کی  نوچ  داتفا ، دهاوخ  مظن  زا  هسلج  دینادب  میشاب ، هتـشاد  یهافـش  يوگتفگ  رگا  نوچ  میـشاب ، هتـشادن 

، تفر دهاوخ  تسد  زا  هسلج  ماظن  ًالـصا  دننزب ، فرح  دنهاوخ  یم  رفن  اه  هد  دحاو  ِنآ  رد  ًاعطق  هوبنا ، ّتیعمج  نیا  رد  دنزب ، فرح 
مناوخ و یم  ار  بوتکم  ًاـنیع  مه  نم  دـنهدب ، بوـتکم  ار  تـالاؤس  هک  مراد  رارـصا  اـهناوج  ییوجـشناد و  تاـسلج  رد  نم  هک  نیا 

« .دوشب ظفح  دراد  هسلج  نالا  هک  یبوخ  بیترت  عضو  مظن و  نیمه  هک  تسا  نیا  يارب  دوشب  ییوگخساپ 
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ردـپ میتفرگ ، ار  سک  نالف  هدرک ، ار  داسف  نیا  سک  نـالف  دـنیوگب  دوشب و  هداد  هیمـالعا  ّبترم  هک  تسا  راـظتنا  تقو  کـی  بخ ،
رد .دیئوگن  ًالصا  میتفگ  ام  .تسا  نیا  فالخرب  تسرد  ام  هدش ي  مالعا  ِتسایـس  تسین ؛ تسرد  هک  نیا  میدروآرد ؛ ار  سک  نالف 

یمیمـصت کی  يا ، هبـساحم  ساسا  رب  هرخالاب  ام  .مدوبن  قفاوم  ّتیعـضو  نآ  اب  هدنب  دـش ، لاجنج  دـش و  مالعا  هک  مه  يدراوم  نآ 
؛ دوشب هتـشاد  هگن  ناـهنپ  دوشب ، یـشوپال  يزیچ  هک  تسین  نیا  ساـسا  رب  تسا ؛ هناـمیکح  هبـساحم ي  مه  هبـساحم  نیا  میا ؛ هتفرگ 
ندوب و گرزب  هدـشن ، تابثا  هدـشن ، یعطق  يزیچ  ات  هک  منکیمن  رکف  اهتنم  منکب ؛ ار  یـسک  هظحالم ي  مهاوخیمن  هدـنب  .ًادـبا  ریخن ،

راک نیا  اب  هدنب  .دوش  حرطم  دتفیب و  اهنابز  رس  روط  نیمه  دیاب  هدشن ، یتواضق  شیور  هدشن ، همکاحم  یـسک  هدشن ، تباث  شتّیمها 
نیا دـنداد ؛ ار  ناـشراک  شرازگ  اـهنآ  هلب ، .نارگید  هچ  نویزیولت ، ویدار و  هچ  اـهیتاعوبطم ، هچ  متـسین ؛ قفاوم  دـنکب -  سک  ره  - 

.دوشن هدروآ  دارفا  مسا  هک  یتروص  رد  مه  نآ  درادن ؛ یبیع 

وا مسا  ام  رگا  اّما  دوشب ، تازاجم  مه  دیاب  تسه ، مه  يدب  یلیخ  ِمدآ  دنکیم ، یمرج  کی  رفن  کی  منکب ؛ ضرع  امش  هب  نم  ار  نیا 
هچ دننکیم ، یگدنز  هلحم  رد  هک  شا  هداوناخ  ای  دنناوخیم  سرد  هسردم  ای  هاگشناد  رد  هک  شرتخد  شرسپ ، بخ  میدرک ، مالعا  ار 

هتفگ هلمجلا  یف  دورب ، نادنز  وا  دیراذگب  دراد ؟ یموزل  هچ  دـنوشیم ؟ تازاجم  رفن  دـنچ  دـینادیم  مالعا ، نیا  اب  دـنا ؟ هدرک  یهانگ 
هچب ي ار ، شا  یناتـسریبد  هچب ي  ار ، شا  یناتـسبد  هچب ي  اـم  هک  تسا  مزـال  اـیآ  اـّما  تفرگ ؛ ماـجنا  راـک  نیا  هلب ، هک  دوـشب  مـه 
زا ریغ  هک  تسا  يروج  ّتیعـضو  تقو  کی  رگم  دراد ؟ یموزل  هچ  مینک ؟ تازاجم  درادن ، یهانگ  چـیه  هک  مه  ار  شا  یهاگـشناد 

.متسین قفاوم  اهراک  روجنیا  اب  یلیخ  نم  درک ؛ بانتجا  راک  نیا  زا  دیاب  ناکمالا  یّتح  اّما  تسین ؛ يا  هراچ  بخ ، درادن ؛ ناکما  نیا 
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دنناد یم  ماظن  هب  هبرض  ار  یتلادع  یب  هب  ضارتعا  هک  نالوؤسم  یخرب  هاگدید  هرابرد ي  يربهر  مّظعم  ماقم  رظن  - 30

دارفا نویناحور و  یّتح  یگنهرف و  نیلوؤسم  زا  یخرب  .تسا  نابآ 81 -  ییوجشناد -  شبنج  هب  یلاعبانج  مایپ  هرابرد ي  هدنب  لاؤس 
هبرـض بالقنا  ماظن و  هب  اهنآ ، هب  ضارتعا  تسا و  تلادع  ّدـض  لئاسم  زا  ندرک  هبلاطم  هک  دـننکیم  تحیـصن  ار  ام  زوسلد ، هّجوم و 

؟ تفگ دیاب  هچ  دارفا  نیا  هب  خساپ  رد  .تسا  يوردنت  اهراک  نیا  هکنیا  ای  دنزیم 

هبلاطم هنوگچ  امـش  منادیمن  نم  هّتبلا  .دنکیم  تیوقت  ار  ماظن  هکلب  دنزیمن ، هبرـض  ماظن  هب  طقف  هن  تلادـع  هبلاطم ي  هک  تفگ  دـیاب 
ار نآ  نم  هدوب -  یبسانمان  ای  نشخ  ای  دـنت  شور  هبلاـطم ، شور  تسا  نکمم  .دـنزیم  هبرـض  ماـظن  هب  دـنا  هتفگ  اـهنآ  هک  دـیا  هدرک 

بالقنا تیوقت  تهج  رد  مه  ًالماک  تسین ؛ بالقنا  هب  يا  هبرـض  چـیه  تلادـع ، هبلاطم ي  لصا  اّما  مرادـن -  مه  یتواضق  منادـیمن ،
.تسا
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ناشیا بناج  زا  بوصنم  نالوؤسم  تافّلخت  اب  يربهر  مّظعم  ماقم  دروخرب  مدع  لیلد  - 31

هدومرف بوصنم  ار  اهنآ  یلاعبانج  هک  میوشیم  هجاوم  فّلختم  نیلوؤسم  زا  یخرب  اب  یلاعبانج ، مایپ  تمـس  هب  تکرح  رد  مّود : لاؤس 
یلاعبانج رظن  .درکیم  رانکرب  ار  اهنآ  هکنیا  ای  دادیم  رّکذـت  اهنآ  هب  تسنادـیم ، مزال  يربهر  رگا  دـنیوگیم  ناتـسود  زا  يا  هّدـع  .دـیا 

؟ تسیچ

زا منیبب ، یبیع  وا  رد  دعب  فورعم -  ياهتمس  زا  یضعب  و  دنتـسه ، هک  ییاهیگدنیامن  لثم  مشاب -  هدرک  بوصنم  ار  یـسک  هدنب  رگا 
نآ هب  تبـسن  هک  هچنآ  تسین  مولعم  اهتنم  مراذگیم ؛ رانک  ار  وا  منکیمن و  تاشامم  وا  اب  دیدرت  نودـب  يداصتقا ، دـسافم  نیمه  لیبق 

ار اهفرح  نآ  مه  نم  هک  دـننزیم  ییاهفرح  يدارفا  هب  تبـسن  يدراوم  رد  .تسه  هک  دـشاب  يزیچ  نامه  ًاـتقیقح  هدـش ، هتفگ  صخش 
داسف منکیمن  لّمحت  هدـنب  لاحره  هب  .دـشاب  لیبق  نآ  زا  مه  نیا  تسا  نکمم  تسین ؛ تسرد  تسا ، فالخ  هک  منادـیم  اّما  ما ، هتفنش 

.منک رانکرب  دنکیم ، نم  هب  بوصنم  ار  وا  هک  يراک  نآ  زا  ار  وا  مناوتیم  نم  دراد و  باصتنا  هدنب  هب  هک  یسک  نآ  رد  ار 

رّکذت صخـش  هب  هک  نویزیولت  رد  هدنب  تسا ، رّکذت  ياج  هک  ییاجنآ  بخ ، دادـیم ؛» رّکذـت  اهنآ  هب  تسنادـیم ، مزال  رگا   » هکنیا اّما 
هک يرادقم  نآ  .مهدیمن 
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نیلوؤسم هب  دوشیم -  شخپ  اهربخ  رد  هک  ییاهنیا  تلود -  تئیه  اب  رادـید  رد  هعمج و  زامن  رد  اهینارنخـس و  رد  ام  دـینیب  یم  اـمش 
نکیل .میئوگیم  اهنآ  هب  ام  یصوصخ ، تاسلج  رد  خلت ، رایـسب  ياهنابز  اب  یهاگ  نآ و  ربارب  دنچ  مینکیم ، تحیـصن  میهدیم و  رّکذت 
فده دنوش ؛ علّطم  مدرم  ات  دوشب  شخپ  ًامتح  میهدیم ، ناشن  یخلت  ای  میئوگیم  میهدیم و  رّکذـت  نیلوؤسم  هب  هچره  ام  هک  تسین  انب 

دینیب یم  مه  دعب  دـنکیمن ، رثا  مه  یهاگ  دـنکیم ، رثا  مه  تاقوا  یلیخ  هک  دوشب ؛ ییامنهار  فرط ، هک  تسا  نیا  فدـه  .تسین  نیا 
! تفر فرط 
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دنرادن هداس  یگدنز  هک  ناشیا  بناج  زا  بوصنم  نیلوئسم  هب  يربهر  مّظعم  ماقم  رّکذت  - 32

اهنآ هب  ردـقچ  یلاعبانج  دـنرادن ؛ يا  هداس  نادـنچ  یگدـنز  تیب -  نیلوؤسم  زا  یخرب  لثم  یلاعبانج -  بوصنم  نیلوؤسم  زا  یخرب 
؟ دیهدیم رّکذت 

راک ام  اب  هک  یناسک  نآ  هب  هک  میرادن  رارصا  ام  اّما  مینیب ؛ یمن  دارفا  رد  ار  نآ  فالخ  مه  ام  تسا ، بوخ  یلیخ  هداس  یگدنز  هّتبلا 
، هلب .دنـشاب  هتـشاد  یلومعم  یگدنز  هن ، دینک ؛ یگدنز  يا  هنادهاز  عضو  رد  ًامتح  دیاب  میئوگب  نیبوصنم -  امـش ، لوق  هب  دـننکیم - 
؛ ندرک یگدنز  یتافیرشت  ندرک و  یگدنز  هنادهاز  نیب  تسا  هلـصاف  نیاربانب  .میهدیم  رّکذت  اهنآ  هب  دننک ، یگدنز  یتافیرـشت  رگا 

رگا .دشابن  مه  يروجنآ  هنادهاز ي  دشابن ، یفارشا  یتافیرشت و  هک  دنشاب  هتشاد  يا  یلومعم  یگدنز  دراد ؛ دوجو  یطسو  ّدح  کی 
یگدـنز دـیاب  ًامتح  دـیتسه ، ام  بوصنم  نوچ  هک  مینکیمن  رارـصا  .درک  میهاوخن  يداریا  وا  هب  ام  هن ، دـنک ، یگدـنز  روجنیا  یـسک 

مه ام  هب  تسین  دب  دراد ، یفارشا  یگدنز  یسک  ام  راکمه  ِنیبوصنم  نیمه  زا  هک  دراد  عالّطا  یسک  رگا  هّتبلا  .دیشاب  هتـشاد  هنادهاز 
.مینکب دوب ، مزال  یمادقا  رگا  میوشب و  علّطم  مه  ام  ات  دنهدب  ربخ 

ص:414

نایوجشناد ياهشسرپ  هب  خساپ  خساپ :  www.Ghaemiyeh.comشسرپ و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 550زکرم  هحفص 461 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ ماظن فیعضت  اب  يداصتقا  دسافم  اب  هزرابم  هبلاطم ي  يارب  تاعّمجت  لثم  ییاهتکرح  تبسن  - 33

فیعـضت يداصتقا ، دـسافم  اب  هزرابم ي  تهج  رد  اهنآ  زا  دـیدش  هبلاطم ي  هّیئاضق و  هّوق ي  لـباقم  عّمجت  نوچمه  ییاـهتکرح  اـیآ 
؟ تسا ماظن 

، دنیبب مه  يروجنیا  هناوتـشپ ي  کی  ًاعقاو  رگا  دـهدب ؛ ماجنا  ار  ییاهزیچ  کی  تسا  لیام  هّیئاضق  هّوق ي  تاقوا  یهاگ  .دـنکیم  قرف 
لباقم عّمجت  رگا  نیاربانب  .دنریگیم  اهراک  زا  یـضعب  رد  ار  هّیئاضق  هّوق ي  يولج  یـسایس ، جاوما  زا  یـضعب  .داد  دهاوخ  ماجنا  ًامتح 

رد تسا  نکمم  ییاهتقو  کی  الاح  .دشاب  ماظن  فیعـضت  نیا  منکیمن  رّوصت  نم  دشاب ، اهنآ  زا  دیدش  هبلاطم ي  يارب  هّیئاضق ، هّوق ي 
نآ دـنناوتب  هک  تساهنآ  هب  کمک  عقاو  رد  ینعی  تسا ؛ تیوقت  تسرد  مه  یطیارـش  کـی  رد  اـّما  دـشاب ، فیعـضت  یطیارـش  کـی 

هبرح ي کی  اهنآ  لباقم  رد  دنهد و  ماجنا  دننکیم ، داجیا  تمحازم  یـسایس  ياهنایرج  زا  یـضعب  دـننکب و  دـنهاوخیم  هک  ار  يراک 
.دنشاب هتشاد  يرت  يوق 
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نیچ رد  لومعم  ياهشور  زا  هدافتسا  مدع  یتراظن و  ياهنامزاس  تیوقت  مدع  لیلد  - 34

هام ره  لاثم  يارب  رگا  اریز  دـنوش ؟ یمن  تیوقت  دـنراد ، یتراظن  شقن  هک  روشک  ّلـک  یـسرزاب  ناـمزاس  نوچمه  ییاـهنامزاس  ارچ 
یم مک  يراوخ  تنار  یلام و  ياهداسف  یلیخ  باکترا  دنهد ، ماجنا  هتـسویپ  روط  هب  ار  یـسرزاب  دننک و  هئارا  تافّلخت  زا  یـشرازگ 

.مینک هدافتسا  هنیمز  نیا  رد  نیچ  نوچمه  ییاهروشک  هویش ي  زا  دیاب  ام  دوش و 

یم دـک  دـییوگ  یم  اهامـش ؛ دوخ  لوـق  هب  دـنروآ -  یم  دُـک  نیچ  زا  ّبترم  هک  دـنراد ! نیچ  زا  ناتـسود  يربـخ  هچ  مناد  یمن  نم 
یم میا و  هدید  مه  ار  نیچ  ام  بخ  .تسین  دیا  هدرک  رّوصت  اهامـش  هک  ییاهیروجنیا  مه  نیچ  هن ، دنروآ -  یم  لاثم  دهاش  .دـنروآ 

ات مه  نامدوخ  ام  .میقفاوم  ام  تسا ؛ مزال  هلب ، یـسرزاب  تیوقت  نکیلو  .میراد  اجنآ  زا  يدایز  ياـهربخ  مه  تسا ، يروج  هچ  میناد 
.مینک یم  کمک  روشک  ّلک  یسرزاب  هب  میناوتب ، هک  ییاجنآ 
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نایوجشناد یملع  ییاناوت  زا  هنیهب  هدافتسا ي  مدع  مولع و  ترازو  هجدوب  تسردان  فرصم  لیلد  - 35

مک ردقنیا  نایوجشناد  اب  دیتاسا  هطبار ي  ارچ  دوشیمن ؟ فرـصم  تسرد  دبای ، یم  صاصتخا  مولع  ترازو  هب  هک  ییاه  هجدوب  ارچ 
راک هب  اهنآ  یملع  ییاناوت  دصرد  تصش  طقف ]  ] دوشیم و یسایس  لئاسم  فرـص  نایوجـشناد  یملع  تقو  یملع و  ناوت  ارچ  تسا ؟

؟ دوشیم هتفرگ 

هدنب .تسا  بیع  کی  نیا  دشاب ، مک  نایوجشناد  دیتاسا و  هطبار ي  رگا  .درک  تباث  ار  اهاعّدا  دیاب  ًالّوا  بخ ، .دش  فرح  یلیخ  نیا 
اب داتسا  هک  تسا  نیا  مدیکأت  هیـصوت و  هشیمه  ما ، هتـشاد  هک  يرگید  ياهرادید  رد  هکلب  اجنیا ، زورما و  هن  دیتاسا ، اب  رادید  رد  مه 

، دـندادیم صاـصتخا  دـیتاسا  هب  ار  ییاـهقاتا  تسه -  مه  نـالا  دـبال  اههاگـشناد -  رد  دوب  لومعم  هک  نیا  .دراذـگب  تقو  وجـشناد 
ّتنس یلیخ  دندرکیم ، هعجارم  اهنیا  هب  دنتـساوخیم ، تقو  ره  مه  اهوجـشناد  دندرکیم ، هعلاطم  دندرکیم ، تقو  فرـص  اجنآ  دنتفریم 

.منادیمن نم  ار  نیا  دوشیم ، هتفرگ  راک  هب  نایوجـشناد  یملع  ییاناوت  دصرد  تصـش  هکنیا  اّما  .دشاب  دیاب  طابترا  نیا  تسا و  یبوخ 
.دوش هدافتسا  داتسا  وجشناد و  یملع  ناوت  زا  اهنیا  زا  رتشیب  هک  تسا  نیا  ام  عّقوت  هّتبلا 
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ملع دیلوت  يارب  يزاساضف  تاناکما و  نتخاس  مهارف  موزل  - 36

.تسین فاّفـش  ام  يارب  ثحب  نیا  زونه  دـیدرک ، حرطم  ار  ملع  دـیلوت  هلئـسم ي  ریبکریما  هاگـشناد  رد  هک  لاس  ود  تشذـگ  زا  دـعب 
نیا يارب  ار  روش  اضف و  تاطابترا و  تاناکما و  دیاب  يا  هّدع  تسا ؛ تکرح  ناکت و  کی  يرازفا ، مرن  شبنج  هک  تسا  نیا  مرّوصت 

؟ تسا تسرد  هلئسم  نیا  ایآ  .دنزادرپب  ملع  دیلوت  هلئسم ي  دوخ  هب  زین  يا  هّدع  دننک و  مهارف  شبنج 

، دـنروایب رد  یمومع  هبلاطم ي  کی  تروص  هب  ار  نآ  دـننک و  يزاساضف  دـیاب  يا  هّدـع  کـی  .تسا  تسرد  نیمه  تسا ؛ لوبق  هلب ،
ياهـسالک تاقیقحت ، یهاگـشهوژپ ، ياهطیحم  لثم  دنـشاب ؛ نآ  لابند  دنزادرپب و  هلوقم  نیا  هب  یتسیاب  مه  ملع  دیلوت  ياههاگتـسد 

.اهوجشناد دوخ  دیتاسا و  یهاگشناد ،
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نایوجشناد مومع  هفیظو ي  ای  صاخ  ياهییاناوت  اب  نایوجشناد  هفیظو ي  ملع ؛ دیلوت  - 37

زا ناوتیم  تسا ، هدرتسگ  رایسب  ِیباستکا  زین  يدرف و  ینهذ و  ياه  ییاناوت  دنمزاین  هدرتسگ و  رایـسب  يا  هلئـسم  هک  ار  ملع  دیلوت  ایآ 
؟ دنراد ییاه  ییاناوت  نینچ  هک  تسا  يدارفا  هب  رصحنم  ای  تشاد ، راظتنا  نایوجشناد  کت  کت 

نیا هب  هلئـسم  نیا  ًالـصا  .دـننک  ملع  دـیلوت  میرادـن  عّقوت  نایوجـشناد  کت  کـت  زا  اـم  هن ؛ : (1) میدرک ضرع  ار  لاؤـس  نیا  باوـج 
رد یمومع  هبلاطم ي  کی  ناونع  هب  هلئـسم  نیا  دیاب  .دنرادن  ار  ملع  دـیلوت  ییاناوت  مه  همه  دـیاش  تسین ؛ يدرف  هلئـسم ي  تروص ،
رب ندوزفا  هکلب  میـشابن ؛ دنا ، هدروآ  تسد  هب  نارگید  هچنآ  ِنتفرگ  دای  رکف  هب  شا  همه  .دوشب  نیا  هاگـشناد ، رد  راک  ّتنـس  دیایب و 

(2) .میهدب رارق  تّمه  ههجو ي  مه  ار  نارگید  هلیسو ي  هب  هدمآ ي  تسد  هب  هریخذ ي 

ص:419

شسرپ 179. خساپ  ك.ر : - 1
صوصخب ناتسود ، هدش  هتسخ  یسک  رگا  : » دندومرف هاگشناد  نیلوئـسم  هلمج  زا  راّضح و  هب  باطخ  هل  مّظعم  خساپ  نیا  زا  سپ  - 2

يرادقم کی  تسا  نکمم  الاح  .دیربب  فیرشت  دیا ، هدش  هتسخ  رگا  نایاقآ  مینک  یم  شهاوخ  ام  دنراد ، فیرـشت  اجنیا  هک  ینایاقآ 
« .میشابن ناتسود  تمحز  بابسا  ام  ضرغ ، دنکب ؛ ادیپ  همادا 
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نایفارطا نالوئسم و  یخرب  اب  دروخرب  مدع  لیلد  - 38

.دنرادن کش  امش  یتسیز  هداس  اوقت و  رد  مراد ، دروخرب  اهنآ  اب  هک  یناسک  رثکا 

.دنراد نظ  نسُح 

ار اهنآ  يولج  ارچ  دـننک ؟ لمع  روطنیا  نایفارطا  دـنراذگیم  ارچ  سپ  دـنیوگیم  یلو  تسا ؛ ناشدوخ  لد  ياـهفرح  امـش  ياـهفرح  و 
؟ دنریگیمن

ار راظتنا  نیا  منکب ؛ ضرع  امش  هب  مه  ار  نیا  .دنتـسین  نم  نایفارطا  هک  سلجم  ناگدنیامن  بخ ، .دیراد  نظ  نسُح  هدنب  هب  امـش  ًالّوا 
یـسک هچ  مینیبب  ناـیفارطا -  تیب و  هلئـسم ي  هب  مسریم  ًادـعب  یتـلود -  ياههاگتـسد  هب  مینک  هاـگن  اـم  هک  دیـشاب  هتـشاد  دـیابن  مه 

؛ تسین یتسرد  شور  ًالـصا  نیا  مینک ؛ رانکرب  راک  زا  ًاروف  میهدب ، رّکذت  ًاروف  درادن ، یتسیز  هداس  یـسک  هچ  تسا ، دایز  شدمآرد 
هتـشاد يا  هداس  ياهیگدـنز  دـیاب  دنتـسه ، نم  هب  کیدزن  هک  یناسک  هک  تسا  تسرد  نیا ]  ] هلب .تسا  تسرد  هن  تسا و  نکمم  هن 

مه اـم  هب  دراد ، نیا  زا  ریغ  يرگید  ربـخ  یـسک  رگا  میدرک ؛ ضرع  .تسه  مه  روـج  نیمه  مراد ، ربـخ  نم  هک  ییاـجنآ  اـت  .دنـشاب 
.مینادب مه  ام  دیوگب ؛

ص:420

نایوجشناد ياهشسرپ  هب  خساپ  خساپ :  www.Ghaemiyeh.comشسرپ و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 550زکرم  هحفص 467 

http://www.ghaemiyeh.com


اه هدازاقآ  سلجم و  ناگدنیامن  یخرب  زا  داقتنا  - 39

؟ دنریگیمن ار  اه  هدازاقآ  يولج  ارچ  دنریگیمن ؟ ار  سلجم  ناگدنیامن  ینویلیم  دمآرد  يولج  ارچ  و 

ره نادنزرف  ای  نیلوؤسم ؟ نادنزرف  املع ؟ نادنزرف  ینعی  اه  هدازاقآ  .تسا  یّلک  ناونع  کی  هدازاقآ  .هچ  ینعی  هدازاقآ »  » منادیمن نم 
؛ دـنریگیم دـنریگب و  ار  همه  يولج  دـیاب  درادـن ؛ هدازاقآ  ریغ  هدازاقآ و  بخ ، تسا ! هدازاقآ  شدـنزرف  ییاـقآ  ره  هرخـالاب  ییاـقآ ؟

رواب مه  ار  شا  همه  دننکیم ؛ تسرد  مه  پگ  فرح و  هعیاش و  یهاگ  هّتبلا  .دنکب  ار  یسک  هظحالم ي  یسک  هک  تسین  مه  روجنیا 
.تسین تسرد  شیاهیلیخ  دینکن ،
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تلود هناگود ي  حیاول  هلئسم ي  نتفای  هلصیف  يارب  يربهر  مّظعم  ماقم  راکهار  - 40

هیـضق نیا  نتفای  هلـصیف  تهج  امـش  داهنـشیپ  هناگود ، حـیاول  صوصخ  رد  نابهگن  ياروش  سلجم و  يّدـج  تاـفالتخا  هب  هّجوت  اـب 
؟ تسیچ

دناوتن یـسک  هک  تسا  نیا  يارب  نوناق  ًالـصا  .رگید  تساهزیچ  نیمه  يارب  نوناق  هرخالاب  .دوشب  یط  ینوناق  ياشمم  دیاب  ام  رظن  هب 
ياشمم ساسا  رب  دیاب  زیچ  همه  .تسا  لصاف  نوناق ، .دـناشنب  یـسرک  هب  دـنک و  زبس  ییاج  کی  ار  شدوخ  فرح  تفلک  يادـص  اب 

.دوشب یط  نیناوق  نامه  دراد ؛ مه  يداع  نیناوق  هدرک ، نّیعم  مه  یـساسا  نوناق  هک  تسا  یلاور  کی  .دـشاب  ینوناق  لاور  ینوناـق و 
.دنرادن تهج  نیا  زا  یتوافت  مادکچیه  رگید ، حیاول  حیاول و  نیا  ام  رظن  هب 

ص:422
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نآ طیارش  یسرپ و  همه  هرابرد ي  يربهر  مّظعم  ماقم  رظن  - 41

هچ رد  ار  مودـنارفر  ًالـصا  و  تسیچ ، مودـنارفر  صوصخ  رد  امـش  رظن  هعماج ، رد  مودـنارفر  ماـجنا  رب  ینبم  یتاراـهظا  هب  هّجوت  اـب 
؟ دیناد یم  يراج  یطیارش 

هک یلکش  نامه  اب  هتفگ ، یساسا  نوناق  هک  ییاج  نامه  رد  رگا  .تسا  یساسا  نوناق  رد  هدش ي  ینیب  شیپ  هلأسم ي  کی  مودنارفر 
هکنیا لثم  .رگید  ياهزیچ  هیقب ي  لثم  هن ، میراد ؛ یتفلاـخم  هچ  دریگب  ماـجنا  مودـنارفر  روجناـمه  رگا  هدرک ، نّیعم  یـساسا  نوناـق 

، درادن دوجو  شیارب  يرگید  هار  چیه  هک  یلئاسم  رد  هتفگ ؛ یـساسا  نوناق  هک  يروجنامه  مه  مودنارفر  .دریگ  یم  ماجنا  تاباختنا 
ینوناق هار  چـیه  هک  دـمآ  شیپ  یی  يروجنیا  لئاسم  کی  ًاعقاو  رگا  .درک  رظنفرـص ]  ] نآ دوش  یمن  هک  یتوف  يروف  رایـسب  لئاسم  ای 

رد تسب  نب  هملک ي  هّتبلا  دوش .] یم   ] اجنآ هّتبلا  هدـش ، ینیب  شیپ  یـساسا  نوناق  رد  هک  يروط  نآ  تسا ، تسب  نب  تسین ، يرگید 
، دـنیوگ یم  دـنراد  الاح  هک  ییاهنیا  اّما  .درادـن  لاکـشا  دوشب ، رگا  هدرک ، نّیعم  یـساسا  نوناق  هک  ییاج  نآ  .تسین  یـساسا  نوناق 

.دشاب يّدج  یلیخ  تسین  مه  مولعم  دنیوگ ؛ یم  يزیچ  کی  روطنیمه  دنراد  اهنیا  تسین ، مودنارفر  ياج  اهنیا 
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هناگود حیاول  ندش  در  هرابرد ي  يربهر  مّظعم  ماقم  رظن  - 42

تاهبش و یلاعبانج ، ییوگخساپ  اب  مراودیما  مراد ، ار  يرازگساپس  رّکـشت و  لامک  ییوگخـساپ  هیحور ي  یلاعترـضح و  روضح  زا 
.دوش فرطرب  هدش  حرطم  تالاؤس 

؟ تسیچ ناعفادم  لمعلا  سکع  يروهمج و  سیئر  تارایتخا  نییبت  هحیال ي  ندش  در  نوماریپ  ار  دوخ  رظن  ًافطل 

(1) .میدرک نایب  ار  نامرظن  میتفگ ؛ ام  هک  ار  نیا  بخ 

ص:424

سلجم هب  متـشه  تلود  يوـس  زا  رویرهـش 1381  رد  هک  روهمج  سیئر  تاراـیتخا  فیاـظو و  دودـح و  نییبت  هحیـال  هب  هراـشا  - 1
هب متفه  سلجم  راک  هب  زاغآ  زا  سپ  ماجنارس  نابهگن  ياروش  طّسوت  نآ  ّدر  سلجم و  بیوصت  زا  سپ  دش و  هئارا  یمالـسا  ياروش 

.دیدرگ درتسم  تلود  هب  جراخ و  یمالسا  ياروش  سلجم  راک  روتسد  زا  هحیال  نیا  تلود  ياضاقت 
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اکیرمآ اب  طابترا  نوماریپ  یناجنسفر  یمشاه  ياقآ  حرط  هرابرد ي  يربهر  مّظعم  ماقم  رظن  - 43

؟ تسیچ اکیرما  هب  هطبار  نوماریپ  یناجنسفر  یمشاه  ياقآ  حرط  نوماریپ  امش  رظن 

کی .اکیرما  اب  هطبار ي  يارب  دنـشاب  هداد  یحرط  ناشیا  ما  هدینـشن  نم  اکیرما ، اب  هطبار ي  يارب  دنا  هداد  یحرط  هچ  ناشیا  منادیمن 
دوجو يزیچ  نینچ  هک  دش  مولعم  دش ؛ لح  رگید ، دـندرک  در  ار  نآ  ناشیا  دوخ  دـعب  هک  دـمآ  اه  همانزور  رد  ناشیا  لوق  زا  يزیچ 

.هتشادن

ص:425
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نآ يارب  ییاه  همانرب  قارع و  رد  یمالسا  بالقنا  عوقو  لامتحا  نازیم  - 44

؟ دیراد ییاه  همانرب  هچ  دیهد و  یم  لامتحا  دح  هچ  ات  قارع  رد  ار  رگید  یمالسا  بالقنا  داجیا 

.اه همانرب  تسا  ریخ  هللاءاش  نا  مینک و  نایب  هک  دشابن  اجنیا  شیاج  هک  میشاب  هتـشاد  اه  همانرب  یلیخ  ام  تسا  نکمم  بخ  هک  همانرب 
الاب یلیخ  شلامتحا  دـش ، ناریا  رد  هک  یلکـش  نآ  هب  دوشب » یمالـسا  بالقنا  دـیهد  یم  لامتحا  دـح  هچ  اـت  قارع  رد   » هک نیا  اـّما 

هب دـقتعم  نایرج  نآ  ینعی  یمالـسا  نایرج  .تسا  لمتحم  تسا ، يوق  ًالماک  قارع  رد  یمالـسا  نایرج  نتفاـی  ّتیمکاـح  اـّما  تسین ،
یکّتم دهد و  یم  ناشن  دراد  ار  شدوخ  ًالماک  نالا  قارع  رد  دشاب ، مالسا  اب  قبطنم  یتسیاب  روشک  ماکحا  هک  نیا  هب  دقتعم  مالسا و 

.تسا مدرم  ءارآ  هب 

ص:426
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نایوجشناد تاهبش  هب  يربهر  مّظعم  ماقم  ییوگخساپ  يارب  هاگشناد  رد  يزکرم  داجیا  ياضاقت  - 45

هب وجـشناد  نازیزع  ات  دینک  داجیا  ار  يزکرم  اههاگـشناد  رد  نایوجـشناد  تاهبـش  هب  ییوگخـساپ  تهج  رد  ًافطل  داهنـشیپ : کی  اّما 
.دننک لح  ار  دوخ  تالکشم  دنشاب و  هتشاد  طابترا  یلاعترضح  اب  عیرس  رتدیفم و  تروص 

یلیخ منکیمن  رکف  مینک ، تسرد  ام  مه  هوالع  ِزکرم  کی  الاح  رگید  تسه ؛ اههاگـشناد  رد  زکرم  همه  نیا  هللادـمحلا  يزکرم ؟ هچ 
ات دینک ، لاؤس  هچره  هرخالاب  ما ؛ هدمآ  اجنیا  نم  الاح  .دینکب  نم  زا  مه  ار  تالاؤس  همه ي  دیهاوخن  امـش  ًانمـض  .دشاب  ییاجب  زیچ 
هب دیهاوخب ، ار  اهنآ  تارظن  هطقن  دینک ، لاؤس  اهنآ  زا  دوشیم  هک  دنتـسه  دارفا  همه  نیا  اّما  مهدیم ؛ باوج  دـشاب ، تقو  هک  ییاجنآ 

، هن مهدب ؛ باوج  میایب  دیاب  رفن -  کی  هدنب -  طقف  هک  تسین  روجنیا  ینعی  .دننکیم  فرطرب  ار  ینهذ  تاهبـش  دنهدیم ، باوج  امش 
.دننک هدروآرب  ناتیارب  ار  امش  بولطم  نآ  دنناوتیم  هللاءاش  نا  هک  دنتسه  يدایز  دارفا 
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نانمشد ياه  هئطوت  يزاس  یثنخ  تهج  رد  تّیلاّعف  موزل  - 46

يوس تمـس و  هب  وجـشناد -  صوصخب  ناوج - ، لسن  راـکفا  فیرحت  تهج  نمـشد  ّتیلاّـعف  ذوفن  هدرتسگ و  تاـغیلبت  هب  هّجوت  اـب 
يزاس و یثنخ  تهج  رد  یتیلاّعف  تسا ، مزال  هتسیاش و  هک  هنوگنآ  یلخاد  هطوبرم ي  تالیکشت  اهداهن و  بناج  زا  دوخ ، رظن  دروم 

يارب ًالماک  اضف  دریگیمن و  تروص  زیزع  مالـسا  تمـس  هب  هعماج  اههاگـشناد و  گـنهرف  نداد  قوس  هناـگیب و  ياـه  هئطوت  مادـهنا 
.دیئامرف لوذبم  ار  یتحلصم  مزال و  تامادقا  دروم  نیا  رد  مزیزع ! ربهر  .تسایهم  نمشد  رونام 

.هللاءاش نا 

دنراذگ یم  شوپرس  دوخ  تافّلخت  رب  نیناوق  ندرک  ناهنپ  اب  هک  هاگشناد  نالوؤسم  یخرب  زا  هیالگ  - 47

وجـشناد دید  زا  ار  نیناوق  دوخ ، تافّلخت  رب  نتـشاذگ  شوپرـس  يارب  اهنیا  دنا  هتفگ  دنا و  هدروآ  مسا  ار  یهاگـشناد  کی  ِنیلوؤسم 
رگم .دـنوش  یم  یئاضق  مکاحم  هب  هعجارم  هب  راـچان  دوخ  ّقح  قاـقحا  يارب  نایوجـشناد  زا  يا  هّدـع  هک  ییاـج  اـت  دـننکیم ؛ یفخم 
همه تسا ، هدـش  پاـچ  نوناـق  تسین ؛ یـسک  تسد  هک  نوناـق  .دـناوخیم  دوریم  ار  نوناـق  مدآ  بخ ، درک ؟ یفخم  ار  نوناـق  دوشیم 

.تسین تسرد  فرح  نیا  نیاربانب ، .درک  ادیپ  تفر  دوشیم  دننادیم ،
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یکشزپ مولع  هاگشناد  رد  یمالسا  رهاوظ  تیاعر  مدع  زا  داقتنا  - 48

؟ دنکیمن یگدیسر  یسک  ارچ  تسا ؛ رابفسأت  تشز و  رایسب  یکشزپ  مولع  هاگشناد  رد  یمالسا  رهاظ  ّتیعضو  ًانمض 

، دننک تیاعر  دیاب  ار  نطاوب  مه  هلب ، .دننک  لابند  دیاب  دشاب ، روج  نیمه  رگا  هرخالاب  دنراد ؛ فیرشت  اجنیا  اسؤر  نایاقآ  الاح  بخ ،
! ار رهاوظ  مه 

يداصتقا دسافم  اب  اوق  نارس  يّدج  دروخرب  مدع  لیلد  - 49

نیا اب  هییاضق ، هّوق ي  صوصخب  هّوق  هس  نارـس  يداصتقا ، دسافم  هلأسم ي  هب  یگدیـسر  دروم  رد  یلاعبانج  دّکؤم  هیـصوت ي  اب  ارچ 
؟ دننک یمن  دروخرب  يّدج  روط  هب  هلأسم 

(1) .میداد حیضوت  نیا  هرابرد ي 

ص:429
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ضیعبت داسف و  يراکیب ، رقف ، هب  یگدیسر  يارب  سلجم  هب  يربهر  مّظعم  ماقم  هیصوت ي  تساوخرد  - 50

ضیعبت و يراکیب ، رقف ، هلئـسم ي  هب  یگدیـسر  یلـصا و  فیاظو  زا  ندرک  یلاخ  هناش  صوصخ  رد  سلجم  هب  یلاعبانج  هیـصوت ي 
؟ تسیچ داسف 

لئاسم هب  هک  تسا  نیا  اهنآ  ریغ  هب  مه  اهنآ و  هب  مه  ام ، هیـصوت ي  .مینکیم  ییاه  هیـصوت  همه  هب  زین  سلجم و  ناتـسود  هب  ام  بخ ،
هلمح و مجاـهت و  هب  نمـشد  قـیوشت  لـئاسو  زا  .متفگ  ار  نـیا  مدرک ، ضرع  ًـالبق  هـک  ییاهتبحـص  رد  نـم  .دـنزادرپب  مدرم  یـساسا 

نمـشد قّوشم  شدوخ  نیا  میـسرن ، رگا  .میـسرن  هعماج  تالکـشم  هب  اـم  هک  تسا  نیمه  شا  یکی  نمـشد ، هب  نداد  دـیما  نینچمه 
.دننک شالت  هنیمز  نیا  رد  یتسیاب  همه  اذل  .تسا 
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اکیرمآ اب  يداصتقا  یملع و  دودحم  طابترا  هرابرد ي  يربهر  مّظعم  ماقم  رظن  - 51

؟ تسیچ نتفر  هطلس  ریز  میلست و  زا  ریغ  هب  يداصتقا ، یملع ، دودحم  طابترا  دروم  رد  امش  رظن 

.دشابن يّرضم  ياه  هیـشاح  مزلتـسم  هک  یتروص  رد  هّتبلا  تسا ؛ بوخ  ایند  یملع  عماوج  زا  يا  هعماج  ره  اب  یملع  طابترا  ام  رظن  هب 
.روـج نیمه  مه  يداـصتقا  طاـبترا  .تـسا  بوـخ  رایـسب  نارگید  مـلع  زا  هدافتـسا ي  تـسا ، بوـخ  رایـسب  یملع  ساـمت  هـسفن  یف 

ياهتکرـش نیا ، زا  لـبق  لاـس  دـنچ  اـت  یّتح  دـنتفریم ؛ دـندمآ ، یم  نوگاـنوگ  ياـهاج  اـم و  یتفن  زکارم  رد  ینوگاـنوگ  ياـهتکرش 
.دنتشاذگ ار  اهمیرحت  نیا  شیپ  لاس  تفه  شش  ناشدوخ  دعب  ات  دندربیم ؛ تفن  دندرکیم ، راک  دندمآ  یم  مه  ییاکیرمآ  ِيداصتقا 

تلود مـیراد ، ّتیــساّسح  نآ  يور  اـم  هـک  هـچنآ  .درادــن  يداریا  یملع  ياههاگتــسد  اهتکرــش و  اـب  طاـبترا  اـم  رظن  زا  نیارباــنب 
هلئـسم نیا  یعمج  کـی  رد  ملیاـم  یتقو  کـی  مدرک  ضرع  هک  دراد - ؛ يوق  مکحتـسم و  قطنم  کـی  ًـالماک  مه  نیا  تساـکیرمآ ؛

.تسین شتقو  نالا  هک  دوش - ، حرطم 
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یمالسا هعماج ي  رد  یتاقبط  هلصاف ي  دیدشت  لیلد  - 52

؟ دنوشیم رتریقف  يدارفا  ردرایلیم و  زور  هبزور  يدارفا  یمالسا ، هعماج ي  کی  رد  ارچ 

حیحص هار  زا  دناوتیم  یـسک  رگا  هّتبلا  .مراد  داریا  هلئـسم  نیا  هب  هک  متـسه  یناسک  زا  یکی  نم  دوخ  .تسا  يدراو  لاکـشا  نیا  هلب ،
هار زا  نیا  دنـسریم ، ییاذک  ياهتورث  هب  تعرـس  اب  یناسک  هکنیا  اهتنم  درک ؛ دهاوخن  یـضارتعا  وا  هب  سک  چـیه  دـنک ، عمج  تورث 

همزال نیاربانب  .تسا  دودحم  هک  مه  روشک  عبانم  .درادن  ناکما  مارح  عونمم و  ياهشور  ّبلقت و  اب  زج  درادن ؛ ناکما  ًالـصا  حیحص 
هک نیمه  نآ ؛ رانک  رد  تسا  رگید  هّدـع ي  کی  هسیک ي  ندـش  یلاخ  نداـتفا و  دوگ  اـج ، کـی  رد  مارح  تورث  ندـش  هتـشابنا  ي 
هک تسا  نیا  ام  شالت  مامت  ًالـصا  .تسا  تسرد  ًالماک  نیا  عّیـضم ؛ ّقح  اهبناج  یف  ّالا و  هروفوم  همعن  تیأر  ام  دومرف : نینمؤملاریما 

قاچاق هلئـسم ي  يور  هّتبلا  .تسا  رطاخ  نیا  هب  قاچاق  اب  هزرابم ي  يداصتقا و  دـسافم  اب  هزرابم ي  يور  رب  اـم  هیکت ي  .دـشابن  نیا 
راداو يارب  ما  هدرک  عورـش  ریخا  لاس  ود  یکی  نیا  رد  ار  یلّـصفم  شالت  کـی  هدـنب  .دوشب  مه  میتساوخیمن  هدـشن و  یتاـغیلبت  راـک 
نیمه تسا ؛ یبـیجع  زیچ  قاـچاق  .قاـچاق  اـب  هزراـبم ي  هب  هّیرجم -  هّوق ي  هاگتـسد  هچ  یئاـضق ، هاگتـسد  هچ  اههاگتـسد -  ندرک 

.دیآ یم  رد  نآ  زا  دسافم 
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یباجح یب  اب  دروخرب  رد  تّیعطاق  تروص  رد  نایوجشناد  درط  لیلد  - 53

رگا .تسا  هدش  هاگـشناد  نیا  جیـسب  هغدغد ي  طلغ ، ياهگنهرف  هئارا ي  یباجح و  یب  لکـشم  ام  هاگـشناد  رد  هک  تسا  یتقو  دنچ 
؟ تسیچ صوصخ  نیا  رد  یلاعترضح  داهنشیپ  .دش  میهاوخ  دورطم  مینک ، نامراک  همزال ي  ار  ّتیعطاق 

هک ار  نیا  تسین ؛ تسرد  تسین ، تحلـصم  نیا  بخ ، هک  تسا ، ینامـسج  و یکیزیف دروخرب  روظنم ، رگا ؟ هچ ینعی ّتیعطاـق
.بوخ قالخا  اب  اهتنم  دنهدب ، رّکذت  دنیوگب ، دراد ؟ یلاکشا  هچ  تسا ؛ بوخ  هن ، نداد ، رّکذت  نتفگ ، اّما  مینکیمن ؛ هیصوت  ًالـصا  ام 

هک هچنآ  هب  دـشاب  ملاع  شدوخ  مه  دـیاب  رکنم  زا  یهان  فورعم و  هب  رمآ  هک  میدـناوخیم  یعمج  کی  يارب  ار  یثیدـح  کی  زورید 
قفر و اب  ار  یهن  رما و  ینعی  (1) ؛ یهنی نمل  قیفر  رمأی و  نمل  قیفر  دراد : ریبعت  مه  دشاب ، لماع  شدوخ  مه  دـنکیم ، یهن  رما و  دراد 

تبحم اـب  ارادـم ، اـب  قـفر ، اـب  ار  نیمه  اـّما  تسا -  ندرک  اـنمت  زا  ریغ  نکن -  نکب و  نداد ، روتـسد  ینعی  یهن ، رما و  .دـنکب  ارادـم 
.دوشب لمع  دیاب  يروجنیا  مرظن  هب  .تنوشخ  اب  هن  دنیوگب ،

ص:433
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یصوصخ رادید  ياضاقت  - 54

.دیئامرف مادقا  مه  دروم  نیا  رد  میدنمشهاوخ  میراد ؛ ار  امش  یصوصخ  رادید  دصق  ام 

.تسا تقو  لکشم  يردق  کی  ام  لکشم  اهتنم  منکیم ؛ لابقتسا  ناتسود  اب  یصوصخ  رادید  زا  مشاب ، هتشاد  تقو  رگا  نم 

یمالسا يروهمج  فادها  قّقحت  رد  نآ  شقن  یمالسا و  بهاذم  نایم  بیرقت  ترورض  - 55

هچ ات  ار  یمالـسا  بهاذم  نایم  بیرقت  شقن  تدـحو ، هتفه ي  یکیدزن  زین  یمالـسا و  ياهروشک  نایم  تدـحو  ّتیمها  هب  هّجوت  اب 
؟ دینادیم يرورض  یمالسا  يروهمج  فادها  هب  لین  تهج  رد  دح 

ینکـش تدحو  میدقتعم  .مینادیم  یمالـسا  ماظن  فادها  تهج  رد  مینادیم و  بجاو  مینادیم ، يرورـض  مینادـیم ، مزال  ار  بیرقت  ام 
.یمالسا تّما  ّلک  هب  هکلب  ام ، هب  طقف  هن  تسا ، یگرزب  هبرض ي 
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یمالسا بهاذم  هاگشناد  رد  هعیش  نایوجشناد  تّیمولظم  - 56

نینچ سیـسأت  .یمالـسا  يروـهمج  رد  یمالـسا  بهاذـم  هاگـشناد  رد  یّتـح  تسا  هدوـب  موـلظم  اـهنامز  اـهنارود و  ماـمت  رد  هـعیش 
؟ تسا یمالسا  رگید  قَِرف  ماقم  ءاقترا  تهج  رد  اهنت  ایآ  یهاگشناد 

نم دنـشاب ، هدش  مولظم  یمالـسا  يروهمج  رد  یمالـسا  بهاذم  هاگـشناد  رد  هعیـش  ياهوجـشناد  هک  ما  هدینـشن  نم  مناد ، یمن  نم 
دنهدب حیضوت  دنـسیونب ، شرازگ  دنـسیونب ، يا  همان  کی  ًادعب  دنا ، هتـشون  ار  نیا  هک  یتسود  نیا  منک  یم  شهاوخ  .مرادن  یعالّطا 

.تسیچ ناشدوصقم  مینیبب  ام 
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یمالسا بهاذم  هاگشناد  زا  يربهر  مّظعم  ماقم  دیدزاب  ياضاقت  - 57

.تسا نیا  نامیوزرآ  .میراد  ار  یمالسا  بهاذم  هاگشناد  هب  ییامرف  فیرشت  ياضاقت  بوخ  زیزع  امش  زا  نایاپ  رد 

.ادخ دیما  هب  الاح 

* * *

راهن تقو  نتـشذگ  نایاپ و  یب  ياهلاؤس  دنـشاب و  یم  نلاس  رد  ینارنخـس  زا  لبق  اهتعاس  نایوجـشناد  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  .مارتحا  اـب 
.دییامرف متخ  ار  هسلج  دیناد ، یم  تحلصم  هک  یتروص  رد  اهنآ ، یگتسخ  ًالامتحا  نایوجشناد و 
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اه هصرع  همه ي  رضاح و  لاح  رد  نایوجشناد  هفیظو ي  - 58

اهیکیرات و هیلع  نایوجشناد  هزرابم ي  نادیم  هاگشناد و  نحص  هب  ییامرف  فیرشت  تهج  یلاعترضح  هب  مّدقمریخ  ضرع  مالـس و  اب 
نآ دنراد و  روضح  هسلج  نیا  رد  هک  دشاب  ینازیزع  همه ي  لاؤس  دیاش  هک  منادیم  مراد و  یلاعترـضح  زا  لاؤس  کی  طقف  .اهتلاهج 

؟ تسیچ اه  هصرع  همه ي  رد  رضاح  لاح  رد  ام  هفیظو ي  هک  تسا  نیا 

لـالخ رد  نم  هک  تسا  نیا  شنـسُح  اـهتنم  تسا ؛ ینـالوط  یلیخ  شباوـج  اـّما  تسا ، هملک  کـی  هـک  تـسا  ییاـهلاؤس  نآ  زا  نـیا 
.دشابن رارکت  هب  زاین  رگید  هک  منکیم  رکف  مدرک ؛ هراشا  نآ  زا  یّمهم  ياهشخب  هب  زورما  ياهتبحص 
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نمشد یگنهرف  مجاهت  اب  هلباقم  يارب  یمالسا  ياهلّکشت  هب  يربهر  مّظعم  ماقم  ياه  هیصوت  ياضاقت  - 59

نآ دراوم  زا  یکی  تسا و  یگنهرف  مجاهت  نمـشد ، مجاهت  ياه  هبنج  زا  یکی  هکنیا  هب  هّجوت  اب  عقاو  رد  تسا  همان  کی  زاـب  مه  نیا 
، داسف قیرط  زا  ادتبا  نانمـشد  یمالـسا ، عماوج  زا  يرایـسب  رد  هکنیا  هب  هّجوت  اب  و  تسا ؛ نانز  صوصخب  ناناوج و  ندرک  دـساف  زین 

صوصخب مدرم ، هفیظو ي  اههاگشناد ، رد  یّتح  ام و  هعماج ي  رد  باجح  ینونک  نارحب  هب  هّجوت  اب  و  دننکیم ؛ حالـس  علخ  ار  مدرم 
؟ تسیچ یمالسا  ياهلّکشت  هب  امش  هیصوت ي  لح و  هار  تسیچ ؟ اههاگشناد  رد  هعماج و  رد  یمالسا  ياهلّکشت  نایوجشناد و 

ار همان  نیا  هک  يرهاوخ  ای  ردارب  هب  اّما  .تسا  بجاو  تسا ، مزال  باجح  .دینک  تیاعر  ار  باجح  تسا : مولعم  نم  هیصوت ي  بخ ،
هب یهاگ  نم  هن ، دنا ؛ هدش  هچ  دنا ، هدش  باجح  یب  ام  ياهنز  يرآ ، دیئوگب  امش  هک  تسین  مه  روجنیا  میوگب  مهاوخیم  دنا ، هتشون 

امش اقآ  دنیوگب  یضعب  تسا  نکمم  .منیبب  ار  هسلج  نیا  طقف  هک  تسین  روجنیا  منکیم ؛ هدهاشم  ار  ّتیعضو  موریم و  مه  اهنابایخ 

منیبب منکیم  هاگن  ًاصوصخم  موریم و  مه  اهنابایخ  هب  یهاگ  نم  هن ، دنراد ؛ باجح  همه  دینیب  یم  هداتفا ، اهرهاوخ  نیا  هب  ناتمشچ 
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یمن نم  رظن  هب  دـننکیم ، ریوصت  اهیـضعب  هک  يروجنآ  نیاربانب  مارح ! هاگن  هن  لالح ، هاـگن  هّتبلا  تسا ؛ هنوگچ  اـهنز  اـهدرم و  عضو 
.تسا رکنم  زا  یهن  شهار  تسه ، یلضعم  نینچ  اج  ره  .متسین  اهرانک  هشوگ  همه ي  مه  نم  تسه ؛ یتالاکشا  ارچ ، هّتبلا  .دیآ 
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یکشزپ هدکشناد  رد  هناخزامن  سیسأت  مدع  زا  هیالگ  - 60

...دیسرن ییاج  هب  نامیادص  نآ ، داجیا  تهج  رد  ام  شالت  یعس و  مامت  اب  هک  یکشزپ  هدکشناد ي  رد  هناخزامن  یتایح  هلأسم ي 

؟ یکشزپ هدکشناد ي  رد  دیرادن  هناخزامن  ینعی 

ایآ دراد ، رارق  لئاسم  یمامت  سأر  رد  زامن  تسا و  یمالـسا  ینابم  ماکحا و  يارجا  بالقنا  فادـها  زا  یکی  هک  نیا  هب  هّجوت  اـب  ... 
هتشادن هناخزامن  تسا  رتهب  تسا و  یللملا  نیب  هدکشناد ي  کی  یکشزپ  هدکشناد ي  دنیوگب  ام  ضارتعا  ربارب  رد  هک  تساجب  نیا 

؟ دشاب

درادن تافانم  هناخزامن  .دراد  هناخزامن  مه  اجنآ  اّما  تسا ، رت  یللملا  نیب  اجنیا  زا  مه  یللملا  نیب  ياهشیامه  نامتخاس  نیا  هن ، بخ 
.ندوب یللملا  نیب  اب 

.میراد تسود  ار  زامن  مالّسلا ،) هیلع  ) نیسح ماما  هتفگ ي  هب  انب  نایوجشناد  ام 

هب عقاو -  رد  یکشزپ  هاگشناد  ای  یکشزپ -  هدکشناد  مرتحم  نیلوؤسم  هک  تسا  بوخ  مه  یلیخ  تسا و  بوخ  رایـسب  بخ ، یلیخ 
.دنهدب ّتیمها  هناخزامن  هب  دنشاب ؛ هناخزامن  رکف 
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یقارع نالیصحتلا  غراف  يارب  ربتعم  كردم  رودص  مدع  لکشم  هب  یگدیسر  ياضاقت  - 61

لیصحتلا غراف  نم  نایرهشمه  مه  نم و  نونکا  مه  مشاب و  یم  قارع  یمالـسا  بالقنا  يالعا  سلجم  نایوجـشناد  زا  یکی  بناجنیا 
دشاب و یم  لداعم  كردم  تسین و  يربتعم  دایز  كردم  دنهد ، یمن  ام  هب  كردم  هک  تسا  هدش  داجیا  یلکشم  هنافّسأتم  میا ، هدش 

ماجنا هنیمز  نیا  رد  یناوارف  شالت  میاهیـسالکمه  نم و  .میرادـن  ار  دـشرا  یـسانشراک  روکنک  رد  تکراشم  قح  كردـم  نیا  اب  ام 
نیا مدنمشهاوخ  دنا  هتشون  شرخآ  تقو  نآ  .دییامرف  لح  ار  هدنب  لکـشم  نیا  مراد  اضاقت  امـش  زا  الاح  دوب و  هجیتن  یب  یلو  میداد 

.دییامرفن هئارا  عمج  نیب  رد  ار  تساوخرد 

هک ره  نامرهاوخ -  ای  نامردارب  نیا  زا  لاحره  هب  الاح  .دنتشون  یم  شیالاب  دوب  شّقح  ار  نیا  .مناوخ  یمن  ار  نییاپ  نیا  هک  لّوا  نم 
.مدناوخ یم  دیابن  مدناوخ ، ار  ناشیا  همان ي  نیا  نم  هّجوت  یب  هک  مهاوخ  یم  ترذعم  دنتسه - 
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اعد سامتلا  یلاحشوخ و  راهظا  - 62

.مراد دیدش  ياعد  سامتلا  هک  دینادب  طقف  مرادن ، یلاؤس  .متسه  امش  رضحم  رد  هک  ملاحشوخ  یلیخ  شتسار 

.صوصخب ار ، نات  همه  منک ، یم  اعد  ًامتح  نم  .مشچ 
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يربهر مّظعم  ماقم  رادید  ربخ  مالعا  زا  سپ  هاگشناد  رد  يزاسزاب  ریمعت و  و  نایوجشناد ؛ هب  تمدخ  مدع  زا  هیالگ  - 63

ریمعت و رکف  هب  هاگـشناد  نیلوؤسم  هلاـسکی ، تّدـم  ماـمت  رد  ارچ  دیـشاب ! هتـشاد  یباوج  رگا  دـیهدب ؛ ار  نم  لاؤس  باوج  مراودـیما 
!؟ دنا هداتفا  نایوجشناد  هب  تمدخ  رکف  هب  امش ، ندمآ  ربخ  ندینش  ضحم  هب  دندوبن ، نایوجشناد  هب  تمدخ  يزاسزاب و 

رد بلطم  نیمه  ًاـبیرقت  همه  منیب  یم  نوـچ  مینکب ، دـیاب  رکـشت  اـم  دـنا ، هتـشون  ار  نیا  هک  ناـمرهاوخ  اـی  ردارب  نیا  زا  .بـخ  یلیخ 
هداد رکذت  نیا  تسین  مدای  نم  اج  نیا  الاح  مورب -  دـیدزاب  يارب  تسانب  هک  ییاج  ره  هدـنب  دـینادب ، امـش  ار  نیا  . (1) هدوب ناشنهذ 
ًامسر مه  هسلج  رد  دنیوگ  یم  هلب ...؟ .دننکن  راک  چیه  نم  نتفر  رطاخ  هب  دنیوگب  نامناراکمه ، نامناتسود ، هب  ما  هتفگ  هن -  ای  هدش 

هتفگ نم  میور ، یم  فلتخم  ياهاج  میور ، یم  اه  هاگـشناد  میور ، یم  اهناگداپ  ام  .منک  یم  دیکأت  ًاصوصخم  نم  .میا  هتفگ  ار  نیا 
چیه نم ، ندمآ  رطاخ  هب  اما  دینکب ؛ یعیبط  لاور  روط  هب  دینکب ، دیهاوخ  یم  ناتدوخ  يراک  رگا ]  ] .دـینکن يراک  نم  نتفر  يارب  ما 

نآ دریگب ، ماجنا  دیاب  اهوجشناد  يارب  دریگب ، ماجنا  دیاب  هاگشناد  يارب  هک  يراک  ره  .متسین  قفاوم  نم  دشاب ، هدش  رگا  .دینکن  راک 
.مدقتعم ًالماک  بلطم  نیا  هب  مه  نم  .دریگب  ماجنا  دیاب 
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ناگناگیب ندرگ  هب  تالکشم  همه ي  نتخادنین  روشک و  تالکشم  هب  يربهر  مّظعم  ماقم  ندوب  وگخساپ  ياضاقت  - 64

يوگخـساپ دـیاب  دوخ  روشک ، ربهر  .دـیزادنین  هراچیب - ! ياکیرمآ  یجراـخ -  ياـهورین  ندرگ  هب  ار  تالکـشم  همه ي  نمـض  رد 
.هناگیب روشک  کی  هن  دشاب ، شروشک  تالکشم 

هنایم ِزیچ  کی  تسین ؛ هراچاب  دـننکیم ، لایخ  یـضعب  هک  مه  نانچنآ  تسین ؛ هراچیب  مه  یلیخ  اکیرمآ  ًالّوا  .تسا  تسرد  ًالماک  نیا 
تالکشم نیا  زا  نمشد  اهتنم  تسا ، نامدوخ  زا  ام  تالکشم  .میزادنا  یمن  اکیرمآ  ندرگ  هب  ار  تالکـشم  همه ي  مه  ام  .تسا  يا 

ریـصقت تسه ، مّروت  رگا  میئوگیمن  ام  میئوگن ؟ مه  ار  نیا  دروایب ؛ رد  ار  ّتلم  روشک و  ردپ  دـنکب و  ار  هدافتـسا  رثکاّدـح  دـهاوخیم 
ریـصقت اـهنیا  هتفگ  یـسک  هچ  تسه ، لاغتـشا  دوـبمک  رگا  تسه ، لوـپ  تردـق  شهاـک  رگا  تـسه ، مّروـت  رگا  هـن ، تساـکیرمآ ؛

مـسا رگا  اّما  .تسا  نیلوؤسم  ریـصقت  تسام ، دوخ  ریـصقت  نیا  میزادنا ؛ یمن  اکیرمآ  ندرگ  ار  دوخ  تالکـشم  هک  ام  تساکیرمآ ؟
امش هب  هک  هدرک  مخ  تشپ  هتفرگ ، نیمک  هک  یگرگ  نیا  زا  میئوگب  میهاوخیم  مینزیم ، ار  اکیرمآ  فرح  رگا  میروآ ، یم  ار  اکیرمآ 
هلمح امش  هب  هک  دیشاب  نمشد  نیا  هّجوتم  میئوگیم  امش  هب  دینک ، فرطرب  ار  اهفعض  میئوگیم  نیلوؤسم  هب  .دیشابن  لفاغ  دنک ، هلمح 

يدزد کی  یتقو  .دنکن 
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، تسا ّتلم  کی  نیمک  رد  يرگ  هطلـس  نمـشد  کـی  یتقو  تسا ، ناـسنا  نیمک  رد  یـشحو  ناویح  کـی  یتقو  تسا ، هدرک  نیمک 
يولج دننادیم  هک  ییاهراک  دنهدب و  هّجوت  مدرم  هب  هک  تسا  نیا  روشک  يربهر  روشک و  نیلوؤسم  ّمهم  یساسا و  فیاظو  زا  یکی 
روشک یلخاد  تالکشم  ام  ریخن ، ّالاَو  تسا ؛ نیا  نامفرح  ام  .دنهاوخب  مدرم  زا  دنیوگب و  مدرم  هب  دریگب ، دناوتیم  ار  نمـشد  بیـسآ 

.میزادنا یمن  اکیرمآ  ندرگ  هب  ار 

نیزاوم مه  نوناـق  .تسین  نیا  رد  یّکـش  تسا ؛ روج  نیمه  هّتبلا  دـشاب ، روشک  تالکـشم  يوگخـساپ  دـیاب  روشک  ربـهر  هکنیا  اـّما 
ّتیلوؤسم .دشاب  وگخساپ  دیاب  هزادنا  نامه  هب  تسا ، شتارایتخا  هزوح ي  هک  يرادقم  ره  یسک  ره  .هدرک  صّخشم  ار  ییوگخساپ 
ّتیلوؤسم روشک  رد  یساسا ، نوناق  قبط  يربهر ، .دیشاب  هتـشاد  هّجوت  ار  نیا  دراد ؛ قرف  روشک  ییارجا  ّتیریدم  اب  بالقنا  ّتیریدم 

هک بالقنا ، ّتیریدم  اهتنم  تسا ؛ هناگ  هس  ياوق  هدهع ي  هب  ییارجا  ّتیلوؤسم  حّلـسم -  ياهورین  هنیمز ي  رد  زج  درادن -  ییارجا 
اهنامرآ زا  دوشن ، فرحنم  دـشاب  بظاوم  دـیاب  دراد ؛ ار  ماظن  يریگتهج  بالقنا و  يریگتهج  ظفح  ّتیلوؤسم  دـشاب ، يربهر  ناـمه 

هدـهع ي هب  ییارجا  ّتیلوؤـسم  .تسا  يربـهر  ياـهتّیلوؤسم  اـهنیا  دورن ؛ یـضوع  ار  هار  دروـخن ، ار  نمـشد  بیرف  دوـشن ، فرـصنم 
داصتقا ترازو  هب  دیآ  یمن  يربهر  .دـنک  لمع  دـیاب  شدوخ  ِّتیلوؤسم  قبط  رب  دراد ، یتّیلوؤسم  یـسک  ره  .تسا  ییارجا  نیلوؤسم 
دیوگب ریزو  نـالف  هب  نک ، يروجنآ  دـیوگب  روهمج  سیئر  هب  نک ، يروجنیا  دـیوگب  یناـگرزاب  ترازو  هب  نک ، يروـجنیا  دـیوگب 

مه دوشب ؛ دراو  يربهر  دـیابن  هک  تسا  ییاهراک  اـهنیا  .هجو  چـیه  هب  هدـب ؛ مکح  يروجنیا  دـیوگب  یـضاق  نـالف  هب  نک ، يروجنیا 
، هدـش صّخـشم  ياـهتّیلوؤسم  اـب  ینوناـق ، لاور  قبطرب  تکلمم  دـیاب  .تسا  تحلـصم  قح و  فـالخرب  مه  تسا ، نوناـق  فـالخرب 

نآ تشاد ؛ دهاوخ  يا  هجیتن  کی  يا ، هلابند  کی  یعَبَت ، کی  هرخالاب  درک ، راتفر  شتّیلوؤسم  فالخرب  مه  یسک  ره  .دنک  تکرح 
.تسا نشور  ًالماک  بلطم  نیاربانب  .نوناق  قبطرب  مه 

.دزوسن یلیخ  اکیرما  يارب  ناشلد  دنکن ، يزوسلد  اکیرما  يارب  نامتسود  نیا  مه  یلیخ 
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( مالّسلا هیلع  ) نیسح ماما  هاگشناد  زا  يربهر  مّظعم  ماقم  دیدزاب  ياضاقت  - 65

یمادقا چـیه  نیلوؤسم  مراک ، هب  لوغـشم  هاگـشناد  نیا  رد  دـنا ) هتـشون  مناوخ ، یمن  نم  هک  دـنا  هدروآ  ار  ناشدوخ  مسا   ) بناجنیا
.دنا هدرکن  یمادختسا  ّتیعضو  يارب 

.تسین لاؤس  دوشب ، یگدیسر  دیاب  تسا  یتساوخرد  نیا  هک 

نیا دوش  یم  مولعم  .میتسه  نیـسح  ماما  هاگـشناد  رد  امـش  رظتنم  ام  اقآ  یلو  .درادن  یطبر  مفرح  نیا  مناد  یم  تسیچ ؟ ام  هفیظو ي 
.دینک كّربت  ار  اجنآ  ناتدوخ  مودق  اب  .دنا  هدمآ  نیسح  ماما  هاگشناد  زا  نامردارب 

هاگـشناد هلأسم ي  .میدرک  ضرع  اجنیا ، رد  تفگ  ناوت  یم  هک  ار  هچنآ  يدودـح  اـت  دـش ، هتفگ  یبلاـطم  بخ  هک  هفیظو  دروم  رد 
.دوشب تصرف  هللاءاش  نا  ینامز  هچ  هک  نیا  هب  هتسب  رگید ، ادخ  دیما  هب  مه  مالّسلا ) هیلع  ) نیسح ماما 
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اههاگشناد رد  ماظن  نیفلاخم  مادختسا  زا  هیالگ  - 66

یـصاخشا زا  هتـشاذگ ، رانک  ار  اه  هدـنمزر  نارگراثیا و  اهزابناج و  ماـمت  هاگـشناد  رد  تسا  نیا  يربهر  مّظعم  ماـقم  زا  ملاؤس  ًـالّوا 
.دنا يربهر  ماقم  ماظن و  فلاخم  ًانلع  هک  دننک  یم  هدافتسا 

.دسر یم  رظن  هب  دیعب  یلیخ  نکیل  لوؤسم ، ناتسود  هب  مییوگ  یم  ناتسود  هب  ار  نیا  ام  ًادعب  هّتبلا  الاح  .تسا  دیعب  یلیخ  هک 

.يرتمک یلام  تخادرپ  اب  دننک  یم  راک  دزمزور  ناونع  هب  اهیلیخ  ...نیا  رد  ًایناث 

.دننک یگدیسر  یتسیاب  نیلوؤسم  هک  تسا  یلئاسم  رگید  هک  اهنیا  الاح  هلب ،
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دشرا یسانشراک  عطقم  رد  هنابش  هب  هنازور  هیمهس ي  ندوزفا  لیلد  - 67

؟ تسا هدش  هفاضا  هنابش  ياه  هاگشناد  هیمهس ي  هب  اهزور  هیمهس ي  زا  دشرا  یسانشراک  رد  لاسما  ارچ  دییامرفب  ًافطل 

.دنهدب باوج  دنیایب  ناتسود  یمیدن و  رتکد  ياقآ  دیاب  منامگ  هب  ار  نیا 

لاغتشا هلأسم ي  ّلح  مدع  لیلد  هب  ناناوج  يدیماان  ساسحا  - 68

رد یلعف  ماظن  ایآ  دوش ، یم  ناناوج  رد  سأی  يدـیماان و  ثعاب  دوخ  رما  نیمه  و  ...و ] ناناوج  لاغتـشا  هلأسم ي  هب  یگدیـسر  مدـع  ]
؟ ...طقف ام  هکلب  هن ، ای  دنک و  یم  ادیپ  همتاخ  عضو  نیا  دراد و  دوخ  راک  سأر  رد  يروتسد  لکشم ، نیا  عفر 

نیلوؤسم نیلوؤسم ، اب  هدنب  تسه و  مه  اههاگتسد  مامتها  دروم  ّمهم  لئاسم  وزج  تسا و  راک  روتـسد  رد  ًانیقی  لاغتـشا  هلأسم ي  هلب 
هک ار  ییاهراک  دنا ، هداد  شرازگ  دنا  هدمآ  اهنیا  مدرک ، تساوخرد  اهنیا  زا  ما ، هتـشاد  يدّدعتم  تاسلج  تلود  رد  راک  نیا  ییارجا 

.هدش ثحب  اه  هسلج  نیا  رد  هدوب  دراو  ناشراک  رب  هک  یتالاکـشا  دنا ، هتفرگ  هک  ار  یجیاتن  دننکب ، دیاب  هک  ار  ییاهراک  دـنا ، هدرک 
.تسا نیمه  ام  ّمهم  ثحابم  زا  یکی  ًانئمطم 
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اههاگباوخ عضو  هب  یگدیسر  ياضاقت  - 69

زین اههاگباوخ  زا  دوب ، هداد  تسد  هک  یتصرف  نیا  رد  شاک  يا  .دوش  یگدیـسر  نیا  زا  رتشیب  اههاگباوخ  ّتیعـضو  هب  مدنمـشهاوخ 
ّقفوم زین  ًارثکا  نایوجشناد ، ریاس  اب  هسیاقم  رد  هک  تکلمم  نیا  نایوجـشناد  زا  یمیظع  رـشق  دینیبب  ات  دیدروآ  یم  لمع  هب  يدیدزاب 

.دنهدیم همادا  لیصحت  هب  یبسانمان  دب و  طیارش  هچ  رد  دنرتدّهعتم ، رت و 

.درک دیاب  راک  هچ  مینیبب  ات  مینکیم  تبحص  ناتسود  اب  هللاءاش  نا  ار  اههاگباوخ  هلئسم ي  بخ ،
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عوضوم نیا  رد  نایوجشناد  هفیظو ي  مدرم و  تالکشم  هب  نالوؤسم  یتوافت  یب  هرابرد ي  يربهر  مّظعم  ماقم  رظن  - 70

رما نیا  رد  نایوجـشناد  شقن  هراـبرد ي  یلاعترـضح  رظن  دنتـسه ؟ تواـفت  یب  مدرم  تالکـشم  هب  تبـسن  نیلوؤـسم  زا  یـضعب  ارچ 
؟ ریخ ای  دشاب  توافت  یب  تکاس و  نانچمه  تاواسم  مدع  اهیتلادع و  یب  لباقم  رد  دیاب  وجشناد  ایآ  تسیچ ؟

هب دقتعم  متسین ؛ دننزن ، فرح  چیه  دننک و  توکس  یتسیاب  نایوجشناد  هک  نیا  هب  دقتعم  نم  .میدرک  تبحـص  بلطم  نیا  هرابرد ي 
هنیمز رد  وجشناد  هک  مدقتعم  دنهدب ؛ ناشن  ناشدوخ  زا  نادیم  طسو  رد  یلمع  كّرحت  کی  یتسیاب  نایوجـشناد  هک  متـسین  مه  نیا 

هداوناخ نهذ  رد  مدرم ، نهذ  رد  یهاوخ  تلادع  رکف  نتخادنا  اج  تسا ؛ هبلاطم  هیـضق ، لصا  .دنک  هبلاطم  دـیاب  یهاوخ  تلادـع  ي 
.دریگیم رارق  ناتراک  هزوح ي  رد  هک  یسک  ره  نهذ  رد  اه ،

.دوش یمن  يداصتقا  دسافم  اب  يّدج  هلباقم ي  ارچ 

.میدرک تبحص  ار  نیا  هک 

* * *

مه نم  هک  تسا  نیا  تقیقح  تشذگ و  تقو  رگید  شاوی  شاوی  بخ ،
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.دوش یم  هتسخ  مه  رتدوز  مدآ  ام  نینس  رد  .دیوشب  هتسخ  تسا  نکمم  رترید  دیناوج و  امش  هّتبلا  .مدش  هتسخ  يردق  کی 

تیانع ام  هب  مه  امـش و  هب  مه  تمدخ ، نداد  ماجنا  ِقیفوت  درادب و  ظوفحم  ار  اهامـش  لاعتم  دنوادخ  هللاءاش  نا  هک  میراودیما  بخ ،
.دنک
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ص:452
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تسون یپ 

هراشا
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ص:454
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؟ لابتوف یلم  میت  يارب  مایپ  رودص  اب  هسیاقم  رد  یضایر  دایپملا  میت  تیقفوم  زا  سپ  مایپ  رودص  مدع  لیلد  - 1

یبایزرا دـیتشادن ؛ یمایپ  یـضایر  دایپملا  میت  ياضعا  دروم  رد  یلو  دـیداد ؛ رارق  تیانع  دروم  مایپ  اب  ار  یّلم  میت  ياـضعا  یلاـعبانج 
؟ تسا هنوگچ  صوصخ  نیا  رد  امش 

ياعّدا دوجو  اب  لبق  اهتّدـم  زا  نمـشد  هک  دوب  تهج  نآ  زا  اکیرما ، میت  رب  شیزوریپ  تبـسانم  هب  نامروشک  لابتوف  یّلم  میت  هب  ماـیپ 
و دوب ؛ تسنادیم -  زین  یعطق  ار  نآ  هک  دوخ -  يزوریپ  زا  ناوارف  یسایس  يریگ  هرهب  يارب  شالت  رد  تاقباسم ، نیا  ندوبن  یـسایس 

نآ اهنت  هن  نامروشک ، یّلم  میت  يزوریپ  .دوب  هدرک  ماـیپ  رودـص  هداـمآ ي  ار  دوخ  ناوارف ، تاـغیلبت  اـب  اـکیرما  روهمج  سیئر  یّتح 
اهتّیعقاو نیا  نییبت  ماگنه ، نآ  رد  يربهر  مایپ  .درک  داجیا  ناهج  رد  زین  یعیسو  یعامتجا  یسایس و  جاوما  هکلب  درک ، یثنخ  ار  هنیمز 

عم سایق  نیا  هک  درک  هسیاقم  یملع  ياه  هصرع  رد  ام  نازیزع  يالاو  دنمـشزرا و  ّتیقّفوم  اب  ار  نادیم  نآ  رد  ّتیقّفوم  دـیابن  دوب و 
.تسا قرافلا 
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هّوق نآ  یگتفشآ  مغریلع  هیئاضق  هّوق ي  رد  لّوحت  رییغت و  مدع  تّلع  - 2

ّتیریدـم رد  لّوحت  رییغت و  رد  یعـس  تسا ، هدرک  تسرد  مدرم  روشک و  يارب  هّیئاضق  هّوق ي  هک  یلئاسم  تالکـشم و  ماـمت  اـب  ارچ 
؟ دیهدیمن نایاپ  یگتفشآ  هب  هدرکن و  هّوق  نیا 

نورد رد  هک  تسین  ینعم  نادب  نیا  .تسا  تالکشم  عفر  ددص  رد  هکلب  دنکیمن ؛ تسرد  لکشم  مدرم  روشک و  يارب  هّیئاضق  هّوق ي 
نآ عّقوت  .تفرگ  هدـیدن  دـیابن  ار  روما  حالـصا  يارب  هّوق  نآ  نالوؤسم  هناقداص ي  شـالت  یلو  درادـن ؛ دوجو  يداریا  چـیه  هّوق  نآ 

.دریگ رارق  یمالسا  تواضق  عیفر  هاگیاج  رد  لماک  روط  هب  دناوتب  هّیئاضق  هّوق ي  هللاءاشنا  هک  تسا 
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نامکاح ندوب  ملاظ  ای  تلادع  رد  هعماج  یگنهرف  عضو  ریثأت  هرابرد ي  رظن  مالعا  تساوخرد  - 3

رگید یخرب  زا  و  دـیجمت ، یمکاح  زا  هک  میروخیمرب  هتکن  نیا  هب  خـیرات  هعلاطم ي  رد  ًـالومعم  دـیراد ، راضحتـسا  هک  هنوگ  ناـمه 
.دنهد تبسن  نارادمدرـس  نامکاح و  هب  ار  هعماج  تفرـشیپ  ای  اهیناماسبان و  هک  تسا  نیا  یّلک  فده  ًالومعم  دوشیم و  مالعا  راجزنا 
یباتک مه  ًاریخا  دـنارورپیم و  ار  لداع  ای  ملاظ  ناـمکاح  هک  تسا  هعماـج  یگنهرف  رتسب  دـیوگیم ، هک  تسا  حرطم  مه  يرگید  رکف 
دروم ود  نیا  رد  ار  دوـخ  رظن  مدنمـشهاوخ  تسا ؛ هدـش  رـشتنم  پاـچ و  دروـم  نیا  رد  یـشک » هبخن  یـسانش  هعماـج   » ناوـنع تحت 

.دیئامرفب

حالـصا و رد  مدرم ، داـحآ  کـیاکی  مه  اـهتموکح و  همه  نآ ، رد  هک  تسا  یـصاخ  هاگدـید  زا  یعاـمتجا  لـئاسم  هب  مالـسا  هاـگن 
شرتسگ رطاخ  هب  اهتموکح  هّتبلا  .دنذَخاؤم  لوؤسم و  هعماج ، طاطحنا  فارحنا و  داسف و  ربارب  رد  دـنراد و  هفیظو  هعماج ، تفرـشیپ 

لداع و حلاص و  ياوشیپ  دوجو  هب  مالـسا  مامتها  .دـنراد  رت  نیگنـس  رتگرزب و  بتارم  هب  یتّیلوؤسم  هفیظو و  دوخ ، تاناکما  ناوت و 
.دریگیم همشچرس  اجنیا  زا  اناوت ،
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ناگبخن ٌاصوصخ  یناسنا  ياهورین  يریگراک  هب  بذج و  صیخشت و  يارب  يداهن  لیکشت  ياضاقت  - 4

هعماج يارب  نانآ  زا  ندش  دـنم  هرهب  ناکما  ات  دـنوش ، هتخانـش  فلتخم  ياه  هنیمز  رد  یناسنا  ياهورین  هک  دـنکیم  باجیا  ّتیریدـم 
رکف و نابحاص  ًاصوصخم  اهورین -  نیا  ندناسانش  تخانـش و  ّتیلوؤسم  صّخـشم  روط  هب  يداهن  ای  ناگرا  نونکات  ایآ  .دیآ  دوجوب 
ار ییاهداهن  هسلج  نیمه  رد  یلاعترـضح  دینادیم  حالـص  ایآ  تسا ، هتفرگن  ماجنا  مهم  نیا  رگا  تسا ؟ هدش  راد  هدهع  ار  هشیدـنا - 
رد نونکا  مه  يرازگتمدخ ، هب  رفاو  هقالع  مغریلع  رانک ، هشوگ و  رد  اهورین  لیبق  نیا  زا  يرایسب  هک  نیا  حیضوت  دییامرفب ؟ لوؤسم 

.دنربیم رسب  تبرغ 

، مّود دـهدیم ؛ شرورپ  دوخ  رد  ار  ناـگبخن  هک  یهاگـشناد  یملع و  ياـهطیحم  لّوا ، دراد : دوجو  اـهورین  تخانـش  يارب  نادـیم  ود 
زا دـیفم  دـنمناوت و  ياهورین  دـیابن  ًالوصا  تمدـخ ، ياه  هصرع  اهتّیلوؤسم و  تعـسو  هب  هّجوت  اب  .ییارجا  ّتیلاّعف  تمدـخ و  نادـیم 

.دهد ماجنا  رتّرثؤم  يراک  دناوتب  روبزم ، ياهنادیم  رب  هوالع  رما ، نیا  يارب  يزکرم  داجیا  تسا  دیما  دننامب و  یفخم  نالوؤسم  مشچ 
هتفرگ تروص  دروم  نیا  رد  ییاهراک  هتشذگ  ياهلاس  رد  هّتبلا 

ص:458

نایوجشناد ياهشسرپ  هب  خساپ  خساپ :  www.Ghaemiyeh.comشسرپ و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 550زکرم  هحفص 505 

http://www.ghaemiyeh.com


.دنک ادیپ  شرتسگ  تشاد  دیاب  دیما  هک  تسا  هتشاد  زین  ینیریش  جیاتن  تسا و 

ار نآ  رد  تمدخ  ناوت  هک  ییاه  هصرع  رد  نوگانوگ  نالوؤسم  رب  ار  دوخ  زین  حلاص  دـنمناوت و  ياهورین  هک  تسا  بوخ  هچ  ًانمض 
.دننک هضرع  دنراد ،
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هعماج رد  تارکنم  نیجّورم  تیالو و  نید و  نافلاخم  اب  دروخرب  مدع  تّلع  - 5

هعاشا ي اب  دننزیم و  تیالو  نید و  لوصا  هشیر ي  هب  هشیت  زورید ، ِنازیرگ  گنج  زورما و  ِنابلطایند  اهتفص و  قفانم  رضاح  لاح  رد 
دییامرفب ًافطل  دیتشاد ، نایب  ار  یتاراهظا  يدازآ »  » دروم رد  امـش  هک  لاح  .دـنا  هدومن  نید  دـیدهت  هب  مادـقا  تارکنم ، اشحف و  ینلع 

؟ دوشیمن دروخرب  تسا ، هتخادنا  هرطاخم  هب  ار  نارادنید  يدازآ  هک  راکفا  نیا  اب  ارچ 

نینچ یناسک  هک  نیا  زا  دـیابن  هتـشاد و  دوجو  اـم  هعماـج ي  رد  يوحن  هب  هشیمه  یبـالقنا ، ینید و  ياهـشزرا  هیلع  مادـقا  دـیدهت و 
یگشیمه هفیظو ي  کی  اهتنطیـش ، اهناطیـش و  اب  هزرابم  .دنا  هرطاخم  رد  نارادنید  يرادنید و  هک  درک  جاتنتـسا  دنراد ، ییاه  هزیگنا 

نیا حیحـص  شور  هب  نانآ  هدننک ي  تیاده  دارفا و  یلاعت  دشر و  زاس  هنیمز  دیاب  تسادخ ، گرزب  ياهتمعن  زا  هک  يدازآ  و  تسا ؛
.دشاب سّدقم  هزرابم ي 
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؟ یناریا هعماج ي  ياهیتساک  ای  تسا  نانمشد  زا  یشان  ٌافرص  هعماج  تالکشم  ایآ  - 6

: دییامرفب حیضوت  تسا ، هدش  ییاهمهافتءوس  بجوم  هزورما  هک  هدیچیپ  هلاسم ي  نیا  هرابرد ي  دینادیم  حالص  رگا 

رب نایبرغ  هک  نآ  زا  شیپ  رگم  تساهیبرغ ؟ ریـصقت  ردـقچ  تسا و  نامدوخ  ياهیتساک  لولعم  نازیم  هچ  ات  ام  هعماـج ي  تالکـشم 
؟ تسا هتشادن  دوجو  هّیلّوا  نارود  زا  ام  ياهیگداتفا  بقع  زا  یخرب  رگم  میتشادن ؟ ییاهتفآ  تالکشم و  ام  دنوشب ، ّطلسم  ناهج 

اب وا  و  دـنکیم ، هدرک و  هچ  وا  اب  تسیک و  وا  نمـشد  هک  دـمهفب  دـناوتن  هک  هاگنآ  تسوا ؛ دوخ  زا  هعماج  ره  ام و  ّتلم  ياهیراتفرگ 
.دنکب دیاب  هچ  دوخ  نمشد 
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نآ رباربرد  تمواقم  ندوب  ریثأت  یب  برغ و  گنهرف  يوس  هب  ناهج  همه ي  تکرح  هرابرد ي  هیصوت  رظنراهظا و  ياضاقت  - 7

ّوج یناـهج ، طیارـش  ریثأـت  ّتلع  هب  هک  دـسریم  رظن  هب  تسا و  هدرک  رییغت  رایـسب  هاگـشناد  رد  نآ  عبت  هب  روـشک و  رد  یگنهرف  ّوـج 
 - صّخـشم يوس  کی  هب  ناهج  همه ي  .تسا  لرتنک  لباق  ریغ  تقیقح  رد  دـشاب و  هتـشاد  شیپ  رد  مه  يرتشیب  تارییغت  یگنهرف 

هچ دینیبیم و  هنوگچ  ار  بلطم  نیا  امـش  .درادـن  يا  هدـمع  ریثأت  شیب  مک و  مه  تمواقم  تسا و  تکرح  رد  برغ -  گنهرف  ینعی 
؟ دیراد هنیمز  نیا  رد  ییاه  هیصوت 

رب مکاح  ياضف  هعماج و  گنهرف  یعاـمتجا و  هقئاذ ي  لـیم و  یمومع و  ياـهرواب  رییغت  يارب  مالـسا  نانمـشد  هک  تسین  يدـیدرت 
ًالّوا یلو  تسا ؛ هتـشاد  مه  يراثآ  يدراوم  رد  هک  دنا  هداد  نامزاس  ار  يا  هدرتسگ  عیـسو و  مجاهت  ام ، مدرم  تاداقتعا  اه و  هشیدـنا 
هشیر زا  هک  ار -  ام  ّتلم  لیصا  یمالسا و  گنهرف  تردق  دیابن  تسین و  یبرغ  مجاهم  گنهرف  ربارب  رد  هعماج  میلـست  يانعم  هب  نیا 

مجاهت نیا  اب  هلباـقم  رد  یعقاو  نارکفنـشور  ناگدـبز و  هفیظو ي  ًاـیناث  و  تفرگ ؛ مک  تسد  تسا -  رادروخرب  قیمع  سب  یناـینب  و 
.تسناد ضامغا  لباق  ریغ  يروف و  يّدج و  دیاب  ار  هنامصخ 

زورما هک  ناگناگیب  یگنهرف  مجاهت  اب  هلباقم  هک  تسا  نآ  یساسا  هتکن ي 
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هدیدنـسپ و يراک  هک  یگنهرف -  لدابت  اب  یتافانم  چـیه  دـننادیم ، دوخ  هفیظو  ار  نآ  ناـهج  ياـهروشک  رتشیب  رد  ناـهاگآ  همه ي 
دیزگرب تخومآ و  دیاب  رگید  ّتلم  ره  زا  ار  دیفم  تبثم و  هطقن ي  ره  .درادـن  تسا -  ّتلم  گنهرف و  کی  يالاب  ّتیفرظ  زا  یکاح 

شنیزگ و یگنهرف ، لدابت  رد  هک  تسا  نآ  یگنهرف -  لدابت  ای  مجاهت  ود -  نیا  تواـفت  .درک  رت  ینغ  نآ  اـب  ار  يدوخ  گـنهرف  و 
مجاهت رد  یلو  دوشیم ؛ بذج  یگنهرف  ره  زا  اهنیرتهب  ًاتعیبط  دریگیم و  تروص  ّتلم  کی  ناهاگآ  ناگدـبز و  هلیـسو ي  هب  بذـج 
گنهرف قیرط  زا  دـنکیم و  راتفر  دوخ  هدارا ي  لیم و  قبط  مجاهت ، دروم  ّتلم  اب  وا  تسا و  هناگیب  تسد  رد  لمع  راـکتبا  یگنهرف ،

.دزاسیم مهارف  ار  مجاهت  دروم  ِّتلم  یتّیوه  یب  ینامیا و  یب  رقف و  فاعضتسا و  تابجوم  یلیمحت ،

، يژولوئدـیا  ) شخبناـیز ِیگنهرف  يرکف و  يـالاک  هلیـسو ي  هب  تسا  هنامـصخ  هلمح ي  کـی  یگنهرف ، مجاـهت  هصـالخ ، روط  هب 
، نآ اب  هلباقم  و  هریغ ) تاعوبطم و  اه ، هناسر   ) یگنهرف لئاسو  هار  زا  ًاتدمع  و  اهراتفر و )...  ششوپ ، زرط  دُم ، ربخ ، یسایس ، لیلحت 
ناگدبز و ناگنازرف و  یتایح ، دربن  نیا  نادیم  رد  .دریگ  تروص  يرگنشور  يرگاشفا و  هشیدنا ، لیلحت ، نییبت ، هلیـسو  هب  دیاب  ًانیع 

.دننک هفیظو  ماجنا  نیتسخن  فوفص  رد  دیاب  هک  دنعفادم  ياوق  هدمع  هعماج ، زوسلد  لیصا و  نارکفنشور 

ص:463

نایوجشناد ياهشسرپ  هب  خساپ  خساپ :  www.Ghaemiyeh.comشسرپ و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 550زکرم  هحفص 510 

http://www.ghaemiyeh.com


نآ ریاظن  قّلمت و  یسوبتسد ، نوچمه  یلامعا  زا  تعنامم  مدع  لیلد  - 8

رُح ار  ناسنا  دنوادخ  هک  دیدروآ  دهاش  ( مالّسلا هیلع  ) موصعم زا  ناتدوخ  تسا و  ّتیوه  مدع  زراب  دامن  ّقلمت ، هک  دیتسه  رـضحتسم 
ریغ دبع  تمس  هب  تکرح  ّقلمت و  یـسوبتسد ، لیوط  ياهفـص  هدننک ي  تحاران  ياه  هنحـص  ایآ  هک  تسا  نیا  لاؤس  .تسا  هدیرفآ 

؟ دییامرفیمن تعنامم  ارچ  تسا ، نینچ  رگا  تسین ؟ ندش 

ای دنیوگب  وا  هب  ینخس  دننک و  تاقالم  کیدزن  زا  يربهر  اب  دنلیام  هک  تسا  یمدرم  فص  دیدرک ، هراشا  نآ  هب  هک  یلیوط  ياهفص 
ياهکـشا .تسوس  ود  زا  ّتبحم  افـص و  تسه ، هچره  درادن و  یهار  ّقلمت  یـسولپاچ و  روشُرپ ، ياه  هنحـص  نیا  رد  .دنونـشب  وا  زا 

دنویپ باب  رد  اه  هدـیدپ  نیرتابیز  نیرترداـن و  رامـش  رد  تسه ، اهرادـید  نیا  رد  هک  ییاـهیراسگمغ  تبحم و  ياهدـنخبل  قوش و 
.تسا نالوؤسم  مدرم و  نایم 
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صاخ تانایرج  هب  يربهر  مّظعم  ماقم  یطابترا  ياههار  ندش  دودحم  زا  يریگولج  هوحن ي  - 9

؛ دراد یعقاو  تسرد و  تاـعالّطا  هب  جاـیتحا  ناـسنا  یعقاو ، حیحـص و  يریگ  میمـصت  کـی  يارب  دـیراد ، راضحتـسا  هک  يروـط  هـب 
ار یـسرزاب و )...  رتفد و  نالوؤسم   ) یلاعترـضح نایفارطا  رثکا  هکنیا  هب  هّجوت  اب  .دـسریم  ناسنا  هب  ییاهلاناک  قیرط  زا  مه  تاعالّطا 

دراد تریاغم  ًالماک  یلاعترضح  ياههاگدید  اب  ًاعطق  نانآ  ییانبریز  ییانبم و  ياههاگدید  هّتبلا  هک  دنهدیم -  لیکشت  یّصاخ  حانج 
؟ دیا هدرک  ذاختا  ندش  هزیلاناک  زا  بانتجا  يارب  ار  يریبدت  هچ  یلاعترضح  دسریم ، یلاعترضح  هب  نانآ  قیرط  زا  تاعالّطا  و  - 

زا کی  چیه  دنتسین و  نوگانوگ  ياهیدنب  هتسد  یسایس و  ياهحانج  زا  کی  چیه  رد  لخاد  يربهر ، رتفد  یلصا  ياهـشخب  نالوؤسم 
تـسا ریگارف  عّونتم و  رودقم ، ّدح  رد  يربهر ، یتاعالّطا  ياهلاناک  هوالعب ، دنناد ! یمن  دوخ  زا  ار  اهنآ  مه  فورعم  یـسایس  طوطخ 

اطخ و زا  تنایـص  بقارم  درب و  هانپ  دـنوادخ  هب  دـیاب  هراومه  هّتبلا  .دریگن  رارق  یتاـعالّطا  راـصح  رد  يربهر  هک  دوشیم  شـشوک  و 
.دوب فارحنا 
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هعماج رد  صاوخ  هدننکدیدهت ي  تارطخ  تافآ و  نایب  ياضاقت  - 10

و مالسا ، ردص  یخیرات  تالّوحت  رد  صاوخ  ریطخ  شقن  هرابرد ي  یلاعترضح  هتـشذگ  لاس  يراکتبا  ردقنارگ و  ثحب  هب  هّجوت  اب 
 - یگنهرف تالّوحت  رد  یلیمکت  تالیـصحت  ناگتخومآ  شناد  یملع و  تئیه  ياضعا  هژیوب  نایهاگـشناد ، ّمهم  شقن  هظحالم ي  اب 

فیاظو لامجا  هب  هدومن و  رکذ  دیامنیم ، دیدهت  ار  صاوخ  هنوگ  نیا  هک  یتارطخ  تافآ و  يا  هّمش  راصتخا  هب  ًافطل  روشک ، یسایس 
.دییامرف نایب  باب  نیا  رد  ار  ناگتخومآ  شناد  هژیو ي 

هعماـج ناـنآ و  دوخ  يارب  اـهیراتفرگ  همه ي  أـشنم  هک  تسا ، سفن  ياوه  زا  يوریپ  یقـالخا و  ياهفعـض  صاوخ ، تفآ  نیرتـمهم 
، یبلط تهاـجو  یلمع ، یب  يریذـپان ، قح  لـیبق : زا  یفنم  ياـهرادومن  عاونا  دوشیم ، راـچد  ینورد  لکـشم  نیا  هب  هک  یـسک  .تسا 
وا ّتیـصخش  راتفر و  رد  هریغ  هریغ و  ییارگ و  هلیبق  موق و  يزودـنا ، تورث  یهاوخایند و  تقیقح ، ناـمتک  ییوج ، ماـقم  تداـسح ،
رب صاوخ  راب  تکاله  ِيراذگریثأت  ياه  هنومن  زا  راشرـس  خیرات ، .ددرگیم  مدرم  زا  یمیظع  لیخ  یهارمگ  هلیـسو ي  دنکیم و  زورب 

.دریگیم همشچرس  دش ، هتفگ  هک  یتفآ  زا  ًاتدمع  هک  تسا ، مدرم  هماع ي  قیالس  دیاقع و  راتفر و  یگدنز و 

ياهفعض هکنیا  هب  هّجوت  اب  دنباییم ، صاوخ  رامش  رد  ار  دوخ  هک  یناسک 
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ایند و رد  یهلا  مشخ  زا  دیاب  دراد ، ناشدوخ  تشونرس  ناشدوخ و  صخـش  زا  رت  عیـسو  بتارم  هب  يریثأت  هریاد ي  رد  نانآ  یقالخا 
فعـض زا  یـشان  هکلهم ي  رد  هتـساوخان  هکنیا  يارب  مه  نارگید  .دننک  تدهاجم  ًاتقیقح  اهفعـض  نآ  عفر  يارب  دنزیهرپب و  ترخآ 

اهنت ار  قح  دنجنـسب و  ناشلامعا  راتفر و  اب  ار  اهتّیـصخش  هک  تسا  نآ  ناشجالع  هار  دـنوشن ، راتفرگ  صاوخ  سفن  ياوه  یقالخا و 
.دنبلطب تیاده  دنوادخ  زا  هراومه  دننکن و  وجتسج  صاوخ  باّذج  ياهراتفگ  رد 
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اههاگشناد اه و  هزوح  ياهشالت  راکفا و  بّرقت  ياههار  - 11

مهم رهظم  ود  یملع  ياهـشالت  اـه و  هشیدـنا  راـکفا ، بّرقت  باـب  رد  یلاعترـضح  و  هر ) ) لـحار ماـما  مهم  ياـهدومنهر  هب  هّجوت  اـب 
تدـحو تهج  رد  قّقحت  لباق  ياهراکهار  هچ  یلاعترـضح ، رظن  هب  هاگـشناد - هزوح و  ینعی  ام -  هعماج ي  رد  شناد  گـنهرف و 

ناوتیم ار  زورما  هعماج ي  رد  ندش  هدایپ  لباق  یمالسا  فراعم  مولع و  دیلوت  روظنم  هب  یمالـسا  هاگـشناد  داجیا  هاگـشناد و  هزوح و 
؟ دومن يریگیپ 

هدش يدایز  ياه  هیصوت  هناگادج  روشک ، ياههاگـشناد  و  ینید هیملع ي ياه هزوح  دیتاسا ناناوج و نایم بّرقت باب رد
.دییامن هعجارم  هدش ، رشتنم  هنیمز  نیا  رد  هچنآ  هب  تسا  بوخ  تسا ؛ هدیدرگ  داهنشیپ  ییاههار  و 
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؟ روشک یگدنزاس  رد  یلخاد  صّصختم  دّهعتم و  ياهورین  زا  هدافتسا  مدع  لیلد  - 12

نموم و ياـهزغم  هب  اـکّتا  ياـج  هب  ارچ  دوشیمن ؟ هدافتـسا  تالکـشم  ّلـح  رد  بوـلطم  وـحن  هب  لـخاد ، یملع  ياهیدـنمناوت  زا  ارچ 
دوخ رد  لخاد ، ياهورین  هب  دامتعا  رد  رگم  میتسه ؟ یجراخ  ياه  هیامرـس  و  راّفک - یجراخ -  جراـخ و  لاـبند  لـخاد ، صّـصختم 

یگدـنزاس بناجا ، ياکّتا  هب  هک  ضرفرب  دوشب ؟ یگدـنزاس  رد  هک  دـش  بالقنا  هّجوتم  يررـض  هچ  ...و ، گنج  بالقنا و  يزوریپ 
هن  » راعـش تکرب  هب  ام  بالقنا  رگم  .میدرک  کمک  ام  هک  دـنوشیم  یعّدـم  اهنآ  ادرف  دراد ؟ ام  يارب  يراختفا  هچ  دریگ ، تروص  زین 

؟ دشن زوریپ  یمالسا » يروهمج  یبرغ ، هن  یقرش ،

رد یمیمـصت  چـیه  دـنراد و  شود  رب  ار  روـشک  یّنف  یملع و  شـالت  راـب  نیرتـشیب  یناریا ، رکتبم  ياـهزغم  یملع و  ياـهورین  زورما 
فده اب  هک  هاگنآ  زین  ناگناگیب  زا  هدافتسا  هّتبلا  .تسین  ناگناگیب  ندرک  نیزگیاج  يدوخ و  ياهورین  زا  ندرکن  هدافتـسا  رب  روشک 

یتّلم ره  و  تسا ؛ هدیدنسپ  موزل  عقاوم  رد  دریگ ، تروص  دنمشوه  زوسلد و  نالوؤسم  هلیسو ي  هب  هنامیکح و  تسرد و  همانرب ي  و 
اهتسایس و اهیزیر و  همانرب  ندرپس  ناگناگیب و  هب  هیکت  هّتبلا  .دنک  هدافتسا  زاجم  تاناکما  همه ي  زا  دوخ  روشک  تفرـشیپ  يارب  دیاب 

ندراذـگ لّطعم  يدوخ و  ياهورین  هب  ییانتعا  یب  ياهب  هب  ناگناگیب  زا  هدافتـسا  هک  نانچمه  تسین ؛ زیاج  ناـنآ  هب  روشک  ياـهراک 
.تسا تنایخ  زین  نانآ 
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اههاگشناد ندش  یمالسا  هرابرد ي  يربهر  مّظعم  ماقم  حیرص  رظن  راهظا  ياضاقت  - 13

زین امش  ًاتدعاق  هک  تسا  هدش  نایب  یتوافتم  ياهریسفت  اهثحب و  اههاگشناد ، ندش  یمالسا  دروم  رد  یلاعترضح  ياهتبحـص  لابند  هب 
؟ تسیچ مهم  نیا  دروم  رد  یلاعبانج  حیرص  رظن  دیئامرفب  ًافطل  .دیا  هدیدرگ  علّطم  نآ  زا  اه  هناسر  ریاس  دیارج و  قیرط  زا 

: دوشیم رکذ  هدش ، رشتنم  خیرات 3/7/1375  رد  هک  تارابع  نیا  هنومن ، ناونع  هب  تسا ؛ هدش  حرطم  اهراب 

و قالخا ، اب  يرگشالت  و  نید ، اب  ملع  یمالسا ، هاگـشناد  رد  .تسا  دنمزاین  دشاب ، یمالـسا  ًاتقیقح  هک  یهاگـشناد  هب  روشک  زورما  »
تعرس اب  يرگن  فرژ  قّمعت و  سفن ، تمالس  اب  یسایس  راک  و  فده ، تدحو  اب  اه  هتشر  عّونت  و  ردص ، هعـس ي  اب  راکفا  براضت 

هب دشخبیم و  وربآ  یمالسا  ماظن  هب  دنکیم و  دابآ  ار  روشک  هک  تسا  یهاگـشناد  نینچ  .تسا  هارمه  ترخآ  اب  ایند  هصالخ  و  لمع ،
هک دید  دیهاوخ  دیروآ ، رظن  رد  دید  نیا  اب  ار  هاگـشناد  ندـش  یمالـسا  رگا  .دـنکیم  کمک  ناهج  رد  قالخا  ملع و  مأوت  تفرـشیپ 

« .تسا لیخد  رورض و  همه  همه و  باتک ، همانرب و  سرد و  وجشناد و  ریدم و  درگاش و  داتسا و  شالت  راک ، نیا  يارب 
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« نوناق  » و يدازآ »  » نایم طابترا  یگنوگچ  - 14

؟ تسا رگیدمه  موزلم  مزال و  ود ، نیا  ایآ  دشاب ؟ یتسیاب  هنوگچ  یلاعترضح  رظن  زا  نوناق »  » و يدازآ »  » هژاو ي طابترا 

هب هیکت  نودب  يدازآ  .دیامنیم  يریگولج  يدازآ  زا  هدافتساءوس  زا  دنکیم و  هتفای  ماظن  طبـضنم و  ار  يدازآ  ّقح  زا  هدافتـسا  نوناق ،
.دماجنا یم  يراب  دنب و  یب  جرم و  جره و  هب  نوناق ،
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« هیقف هقلطم ي  تیالو   » هرابرد ي يربهر  مّظعم  ماقم  حیرص  رظنراهظا  مدع  تّلع  - 15

( هیقف یلو  زرم  ّدح و  نودب  تارایتخا  « ) هیقف هقلطم ي  تیالو   » هدیدپ ي صوصخ  رد  ار  دوخ  حیرـص  رظن  نونکات  یلاعترـضح  ارچ 
؟ دیا هدومنن  نایب 

تسا و روشک  نیناوق  موکحم  مدرم ، داحآ  همه ي  دننام  هیقف  یلو  .تسین  زرم  ّدـح و  یب  تارایتخا  ینعم  هب  هیقف » هقلطم ي  تیالو  »
.دنک مادقا  لمع و  نیناوق ، هعونمم ي  هقطنم ي  رد  ناوت  یمن 

: هک نیا  زا  تسا  ترابع  نآ  زا  یلمجم  هک  تسا  هتسجرب  زاتمم و  یموهفم  ياراد  یساسا ، نوناق  رد  هقلطم » تیالو  »

صیخـشت یگرزب  تحلـصم  فالخرب  ار  نوناق  کی  زا  یقادـصم  ماظن ، هتـسجرب ي  ناریدـم  هک  يدراوم  رد  ای  ینوناق ، ياهألخ  رد 
رب هک  دـهد  هزاجا  نانآ  هب  تسا  فّظوم  ای  دـناوتیم  مها ، تحلـصم  نتفرگ  رظن  رد  اب  و  بناوج ، همه ي  تیاعر  اـب  هیقف  یلو  دـنهد ،
نآ هب  یـساسا  نوناـق  رد  مه  هقف و  رد  مه  هک  تسا  نوناـق  کـی  دوخ  ءانثتـسا ، نیا  هب  لّـسوت  .دـننک  لـمع  مها  تحلـصم  نآ  قـبط 

.تسا هدش  لماک  نآ  اب  روشک  نیناوق  هعومجم ي  هدش و  هتخادرپ 
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یطارفا تارّکفت  ندرکن  موکحم  لیلد  - 16

هشیدنا ي كانرطخ  رّکفت  هاگ  چیه  نکیل  دـیا ؛ هدومن  موکحم  ار  ناشیدـنا  برغ  ناشیدـناون و  رّکفت  هشیمه  نونکات  یلاعبانج  ارچ 
يارب لّوا  رّکفت  دننامه  ار  رّکفت  نیا  یلاعترـضح  ایآ  دـیا ؟ هدومنن  موکحم  لیلحت و  ار  یبالقنا  یمالـسا و  میهافم  هب  تبـسن  یطارفا 

؟ دینیب یمن  كانرطخ  بان  مالسا 

يراک یبرغ ، رّکفت  گنهرف و  هب  یقطنمریغ  شیارگ  ای  دـیلقت  يانعم  هب  ییارگ  برغ  .تسا  توافتم  ًالماک  ییارگبرغ  اب  یـشیدناون 
یلاـعت دـشر و  هب  ددـنبیمن و  یفرط  یگنهرف  یگدرپسرـس  دـیلقت و  زا  یتـّلم  چـیه  .تـسا  كاـنرطخ  یّلم  ّتیوـه  يارب  و  تسرداـن ،

هدیدنـسپ و یلمع  ون ، ياـههار  ون و  شناد  ون و  هشیدـنا ي  هب  ندیـسر  يارب  شواـک  وجتـسج و  ياـنعم  هب  ییارگوـن  یلو  .دـسریمن 
.تسا تفرشیپ  یّقرت و  بجوم 

يدـنبیاپ یلو  تسا ؛ كانرطخ  گرزب و  تفآ  کی  لالدتـسا ، قطنم و  زا  نتخیرگ  هناروکروک و  بّصعت  رّجحت و  لباقم ، فرط  رد 
نیا دوخ  لاؤس  رد  امش  .تسا  مزال  هدیدنـسپ و  لمع  کی  میا ، هدرک  باختنا  لالدتـسا  قطنم و  يور  زا  هک  يداقتعا  رب  يراشفاپ  و 

.دیا هدرک  راوشد  دوخ  رب  ار  تخانش  هدرک و  طولخم  مه  اب  ار  هلوقم  دنچ 
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هـشیدنا هصرع ي  رد  هثداح  نیرتدیدج  هک  یمالـسا -  يروهمج  یمالـسا و  بالقنا  هدیدپ ي  روهظ  زاغآ  زا  هک  دینادب  مه  ار  نیا 
یتاغیلبت ياههاگتـسد  تخاس - نوتفم  بذـج و  دوخ  هب  ار  ناملـسمریغ  یّتح  نایارگون  زا  يرایـسب  دوب و  یـسایس  یعاـمتجا و  ي 

جراخ نادیم  زا  ار  نآ  نارادفرط  ات  دـندیمان ، مسیلاتنامیدـنوف )  ) ییارگلوصا یتسرپ و  هنهک  ای  يدـنبیاپ ، عاجترا و  ار  نآ  نانمـشد ،
حانج طخ و  هب  یطبر  چـیه  لئاسم ، نیا  هّتبلا  .دوشن  رارکت  یبالقنا  ناملـسم و  ناوج  کـی  ناـبز  زا  اـهفرح  نآ  هک  تساـجب  دـننک ؛

مالـسا و باـن  هشیدـنا ي  هب  دـنبیاپ  دارفا  دوـشیم -  هتفگ  تسار  پچ و  طـلغ ، هب  هـک  حاـنج -  ود  ره  رد  درادـن و  یلخاد  ياـهیزاب 
.دنراد دوجو  بالقنا 
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اههاگشناد رد  نارّکفتم  یخرب  ياههاگدید  حرط  ناکما  مدع  اهتّیدودحم و  لیلد  - 17

نیا ریسفت  ام  یلصا  لکشم  درک ، هدافتسا  مالـسا  بوچراچ  رد  اهیدازآ  زا  رتشیب  هچره  دیاب  دیدومرف  تحارـص  اب  هکنیا  زا  رّکـشت  اب 
دازآ دوخ  تارظن  هئارا ي  رد  دیاب  هعماج  نیا  رد  رکف  لها  نم ، رظن  هب  .دـنکیم  لمع  دوخ  هقیلـس ي  هب  سکره  هک  تسا  بوچراچ 
نتفگ نخـس  هزاجا ي  دنا و  هدـش  يوزنم  هعماج  نیا  ینید  نارّکفتم  زا  یـضعب  ارچ  سپ  دـهدیم ؛ ار  هزاجا  نیا  مه  مالـسا  دنـشاب و 
هعماج رد  قیقحت  ملع و  دشر  رد  ناوتیم  یبوخب  اهنیا  زا  یضعب  هشیدنا ي  زا  هک  یلاح  رد  دنرادن ؛ ار  اههاگشناد  هب  دورو  یمومع و 

يو هب  تبـسن  اریز  مرواین ؛ ار  مان ....  مهدـیم  حـیجرت  دوخ  یّتح  تسا ؛ هدـش  میرحت  ییوگ  اهنآ  ماـن  ندرب  یّتح  ارچ  درک ؟ هدافتـسا 
هّدع نم و  ياضاقت  دننک ؟ یقلت  هئطوت  يانعم  هب  ار  ییادص  ره  ات  دننک  کچوک  دیاب  ار  هعماج  ردـقنیا  ارچ  .دراد  دوجو  ّتیـساّسح 

.دوش هتشادرب  اهتّیدودحم  هنوگ  نیا  هک  تسا  نیا  رگید  يا 

، یعامتجا یسایس و  نارظن  بحاص  نویزیولت ، ویدار  تاعوبطم و  عیسو  حطس  رد  نونکا  مه  تسین و  عونمم  رظن  لها  ياهرظنراهظا 
ياهسالک رد  يدایز  دیتاسا  هک  نانچمه  دننکیم ؛ هثحابم  هرظانم و  نآ  هرابرد ي  يدراوم  رد  و  عافد ، دوخ  عّونتم  تارظن  زا  هنادازآ 

نیدـب یـسک  زگره  دـنرادیم و  زاربا  تاداقتعا -  نید و  یّتح  اه -  هنیمز  همه ي  رد  ار  یتوافتم  دـیاقع  اههاگـشناد ، رد  دوخ  سرد 
کی نایب  هناهب ي  هب  یسک  هک  هاگنآ  یلو  دوشیمن ؛ اهنآ  ضرعتم  رطاخ 
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هعیاش و دیلوت  روشک و  ینوناق  ياهتـسایس  تاسّدقم و  بالقنا و  نید و  هب  ماهّتا  ندرک  دراو  يارب  ار  تصرف  یـسایس ، ای  یملع  رظن 
تسا و ینوناق  مرج  کی  نیا  دوریم ؛ یـسایس  ای  يرکف  ای  یملع  هدـیقع ي  راـهظا  کـی  طـقف  زا  رتارف  بلطم  درمـشیم ، منتغم  غورد 

نیا رد  ام  رظن  دروم  دیا ، هدرب  مان  يو  زا  هک  یصخش  .درمـشیمن  زاجم  ار  نآ  يدازآ ، ریـسفت  رد  يا  هنالقاع  حیحـص و  قطنم و  چیه 
.دنسیونیم دنیوگیم و  هنادازآ  نونکا  مه  زین  وا  لیبق  زا  ینارگید  وا و  هک  دینک  هّجوت  یلو  تسین ؛ خساپ 

، راکفا یگدـنلاب  دـشر و  ياج  هب  دـش ، دـهاوخ  لصاح  هچنآ  دوشن ، تیاعر  يدازآ  حیحـص  یقطنم و  دودـح  ات  يا  هعماج  رد  رگا 
.دوب دهاوخ  رگید  تاعیاض  یسب  یهارمگ و  فارحنا و 
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رگیدکی ربارب  رد  دّهعتم  ياهورین  ییارآ  فص  هدننک ي  نارگن  عضو  حالصا  يارب  يراکهار  ياضاقت  - 18

ناگتخوسلد همه ي  ّرثأت  فّسأت و  ثعاب  تسا و  هدمآ  شیپ  یتّیعضو  روشک  رد  هزورما  هک  دیفقاو  ًالماک  ًاعطق  رتشیب و  یلاعترـضح 
رد ریگمـشچ  يوحن  هب  یهّللا  بزح  راکادف و  هدیـشکرجز و  نمؤم و  صلخم و  ياهورین  هدش و  یمالـسا  سّدقم  ماظن  بالقنا و  هب 

يراکادف و یبالقنا و  هیحور ي  موادت  ینارگن  ثعاب  راب  فّسأت  ّتیعضو  نیا  .دنیامنیم  يریگ  ههبج  ییارآ و  فص  رگیدمه  لباقم 
تهج ایآ  دییامنیم و  یبایزرا  روطچ  ار  هدنیآ  یتّیعـضو ، نینچ  همادا ي  تروص  رد  .تسا  روشک  دّـهعتم  ياهورین  مامت  یگتخابناج 
ثعاب قوف ، لئاسم  هّتبلا  دوشیم ؟ ای  هدـش ، هئارا  بالقنا  يربهر  فرط  زا  مه  یّـصاخ  هماـنرب ي  حرط و  لکـشم ، لـضعم و  نیا  ّلـح 

.دنکیم رطاخ  یگتفشآ  ینارگن و  داجیا  هکلب  تسین ؛ يدیماان  سأی و 

بالقنا ناشخرد  اهنامرآ  روشک و  تفرـشیپ  يارب  یگرزب  تفآ  ماما ، بالقنا و  مالـسا و  هب  دـقتعم  ياـهورین  ییارآ  فص  هلباـقم و 
زا بالقنا  مالـسا و  نانمـشد  دنراذگن  دننادب و  دوخ  لّوا  هفیظو ي  ار  تدحو  ظفح  دیاب  یـسایس  فلتخم  طوطخ  اهنایرج و  .تسا 

ياهفده زا  یکی  هک  دـننک  هّجوت  مه  هتکن  نیا  هب  .دـننک و  هدافتـساءوس  يدوخ  ياهنایرج  همه ي  هیلعرب  اهنآ  يا  هقیلـس  تافالتخا 
همه .تسا  یبالقنا  ياهحانج  نایم  ینمشد  داجیا  يزیگنا و  هنتف  دنکیم ، زورب  ینشور  هب  هناگیب  ياهویدار  رد  هک  نانمـشد  یتاغیلبت 

.دنشاب  (1) مهنیب ءامحر  راّفکلا  یلع  ءاّدشا  هیآ ي  قادصم  دنریگب و  يّدج  ار  نمشد  رطخ  دیاب  نمؤم  یبالقنا و  رصانع  ي 
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یباوصتسا تراظن  هلئسم ي  ّلح  يارب  يربهر  مّظعم  ماقم  ّلح  هار  - 19

.تفرگ رارق  نابهگن  مرتحم  ياروش  راک  روتـسد  رد  ینیمخ  ماـما  ترـضح  تلحر  زا  سپ  هک  تسا  يا  هدـیدپ  یباوصتـسا  تراـظن 
فیعـضت هب  ًالآم  هدـش و  تاباختنا  رد  مدرم  نوگانوگ  راشقا  روضح  عنام  يرگید  لـماع  ره  زا  شیب  هدـیدپ  نیا  هک  تسا  حـضاوُرپ 

؟ دیا هدیشیدنا  يریبعت  هچ  لضعم  نیا  ّلح  يارب  ماظن ، يربهر  ناونع  هب  یلاعترضح  دوشیم ، رجنم  ماظن  یمدرم  ّتیعورشم 

نوناق هک  یماگنه  ات  دوب و  نوناق  مکح  هب  دنبیاپ  دیاب  لئاسم  همه ي  دـننام  هک  تسا  نآ  يربهر  رظن  یباوصتـسا ، تراظن  هلأسم  رد 
.داد تلاخد  ار  یصخش  تارظن  دیابن  دیوگیم ، ار  نیا 
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مدرم تیاضر  بسک  رد  اههاگتسد  نآ  تالکشم  حالصا  يربهر و  مّظعم  ماقم  هرادا ي  تحت  ياههاگتسد  رب  تراظن  يارب  شور  - 20

تیاـضر دروم  يربـهر ، هرادا ي  تحت  ياههاگتـسد  زا  يدادـعت  درکلمع  هک  تسا  نیا  روشک  نیا  ناـگتخیهرف  زا  يرایـسب  داـقتعا 
؟ دیا هدومرف  نّیعم  ییاعّدا  نینچ  شجنس  يارب  یـصّخشم  شور  ایآ  .تسین  دنتـسه - بالقنا  روشک و  یلـصا  نابحاص  هک  مدرم - 

؟ هن ای  تسه  اههاگتسد  نیا  ّتیریدم  رییغت  ناکما  دشاب ، ییاعّدا  نینچ  تّحص  شجنس ، هجیتن ي  رگا  ایآ 

ربهر تراظن  تحت  يوحن  هب  روشک  ياههاگتـسد  همه ي  هکلب  تسین ؛ يربهر  هدهع ي  هب  يروشک  ياههاگتـسد  میقتـسم  هرادا ي 
و تسه ؛ مدرم  رد  یفلتخم  ياهتواضق  اهنآ  همه ي  هب  تبـسن  و  دـنراد ؛ یفعـض  تّوق و  طاقن  اهنآ  همه ي  و  دـننکیم ؛ هفیظو  ماـجنا 
؛ تسا یهیدب  يرما  اهتّیریدم  رد  مه  رییغت  ناکما  و  دراد ؛ دوجو  يزاسوج  فلتخم  بتارم  اب  توافتم و  لاکـشا  هب  اهنآ  یمامت  هیلع 

یهاگتسد رد  ار  يدراو  لاکشا  هچنانچ  .دیا  هدرک  هیصوت  ار  نآ  یبایزرا  هتسنادن و  عقاو  نیع  ار  دوخ  ياعّدا  هک  امش  زا  رّکـشت  اب  و 
.دنریذپرییغت مه  اهتّیریدم  موزل ، تروص  رد  هک  تسا  یعیبط  .دش  دهاوخ  یگدیسر  دیهد ؛ عالّطا  دیراد ، غارس 
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مدرم مومع  صاوخ و  يارب  هیقف » تیالو   » نییبت رد  املع  اهقف و  شالت  مدع  تّلع  - 21

مدرم و يارب  ناور  هداس و  هضرع ي  نآ و  میهفت  نییبت و  رد  املع  اهقف و  ارچ  هیقف ،» تیالو   » باب رد  تاهبـش  موجه  لیـس  راـنک  رد 
؟ دننک یمن  ینادنچ  شالت  نیفلاخم -  نیدقتعم و  زا  ّمعا  صاوخ -  يارب  وگخساپ  ینف و  هضرع ي 

؟ تشاد میهاوخ  یماظن  ههجاوم ي  نابلاط -  ناتسناغفا -  رب  مکاح  نالهاج  اب  دییامرفیم  رّوصت  ایآ 

هب هبرـض  هنافّـسأتم  نآ ، هجیتن ي  و  تسا ؛ ردان  هکلب  مک ، ملاس ، حـلاص و  یمدرم ، یقّتم ، بوخ ، ِّتیناحور  ناتـسا ،...  رد  هنافّـسأتم 
رد یناوارف  ياـهیراوگان  دـهاش  بـالقنا ، مالـسا و  قشاـع  نید و  هب  دـقتعم  کـی  ناونع  هب  هک  مریگیم  هاوـگ  ار  ادـخ  .تسا  مالـسا 

.درک يراک  دیاب  متسه ، .....ناتسا  نویناحور  نامزاس 

؛ تسا هدش  ماجنا  یبوخ  ياهراک  دنا و  هتشاد  یهّجوت  لباق  ياه  هتشون  اهثحب و  فلتخم ، حوطس  رد  نایاقآ  زا  یـضعب  عالّطا  ّدح  ات 
یغیلبت و ياههاگتـسد  ناغّلبم و  هدـهع ي  رب  مومع ، يارب  هداس و  نابز  هب  تیـالو  موهفم  هلمج  زا  و  یملع ، بلاـطم  میهفت  راـک  اـّما 

بالقنا مالسا و  دنلب  میهافم  زا  حیحص  تخانش  میسرت  بالقنا و  فراعم  طسب  رد  تسا  مزال  ناگمه  تسا و  يا  هناسر  یشزومآ و 
.دوش فعاضم  اهشالت  دننک و  تدهاجم 
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نوناق يارجا  مدع  روشک و  رد  يرادا  داسف  اب  يّدج  دروخرب  مدع  تّلع  - 22

ارچ تسالاب ؛ هب  کیدزن  طّـسوتم و  حوطـس  رد  هژیوب  يرادا ، داـسف  دوجو  نوناـق و  يارجا  مدـع  اـم ، مدرم  مـالآ  نیرتگرزب  زا  یکی 
؟ دوش یمن  دروخرب  ایاضق  نیا  اب  یعقاو  يّدج و 

ات نیگنس  ياهتازاجم  داسف ، عاونا  يارب  و  تسا ؛ نآ  فلتخم  لاکشا  رد  داسف  اب  عطاق  دروخرب  یمالسا ، ماظن  یلصا  فیاظو  زا  یکی 
.تسا هدش  ینیب  شیپ  نیمز ، رد  هبراحم  تازاجم  ّدح 
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درسلد تاریثأت  و  تاماقم ، زا  یخرب  طسوت  قباس  يوروش  ای  تّیطورـشم و  نارود  اب  هعماج  يزورما  طیارـش  هسیاقم ي  لیلد  - 23
هسیاقم نیا  هدننک ي 

طیارـش هسیاقم ي  هطورـشم و  عیاقو  رارکت  صوصخ  رد  روشک  تاماقم  زا  یـضعب  ياهرظنراهظا  اهتبحـص و  اـیآ  یلاـعبانج ، رظن  هب 
هطورشم ّصاخ  ثداوح  اب  تسام -  یمالسا  ماظن  كرابم  لوصحم  دوخ ، هک  روشک -  گنهرف  تسایـس و  هصرع ي  رد  هدش  داجیا 

بجوم دراد ، یـسررب  هب  زاـین  رگید  ياـه  هبنج  زا  دوخ و  بوچراـچ  رد  زیاـمتم و  ًـالماک  تسا  يا  هلوقم  هک  قباـس ، يوروـش  اـی  و 
ار هشیدنا  کی  خساپ  ًاتقیقح  ایآ  دزاسیمن ؟ هدیمخ  ار  یمالـسا  ماظن  هرکیپ ي  دش و  دـهاوخن  بالقنا  زوسلد  نارکفنـشور  يدرـسلد 

؟ تخاس جراخ  راکفا  لدابت  دروخرب و  نادیم  زا  درک و  يأر  هب  ریسفت  هتشذگ  ّصاخ  عیاقو  اب  تسردان  هسیاقم ي  اب  دیاب  ًافرص 

يارب خیرات  هب  لهج  يور  زا  صقان و  طلغ و  ياهلیلحت  .تسا  ترورـض  کی  خیرات ، زا  نتفرگ  دنپ  و  تسا ؛ تربع  هنییآ ي  خیرات ،
رثا رد  عاجترا ، دادبتسا و  تشگزاب  هک  دزومآ  یم  هطورـشم  خیرات  .تسا  یتسردان  راک  هعماج ، رد  فاکـش  ینیبدب و  سأی و  داجیا 
هّماع تداشر  لیلد  هب  هطورشم ، اب  یلعف  طیارش  سایق  .دوب و  مدرم  هّماع ي  یتسس  هقرفت و  و  مالـسا ، زا  صاوخ  یجیردت  ندش  رود 

فارحنا تسا و  باوصان  يراک  زین  رورغ و  تلفغ و  هک  نانچمه  تسین ؛ حیحـص  بان ، مالـسا  هب  صاوخ  ّتیرثکا  دّهعت  مدرم و  ي 
.دیماجنا دهاوخ  نآ  هباشم  یماجرف  هب  ّتتشت ، هقرفت و  مالسا و  زا 
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یمتاخ ياقآ  تلود  تّیقفوم  نازیم  زا  يربهر  مّظعم  ماقم  یبایزرا  - 24

مدرم حـلاصم  ناشیا ، تلود  همادا ي  اب  ایآ  تسا ؟ هدوب  ّقفوم  راظتنا  ّدـح  رد  یمتاـخ  ياـقآ  باـنج  تلود  اـیآ  یلاعترـضح ، رظن  هب 
؟ دوشیم نیمأت 

، تسا مهم  هچنآ  .تفن  تمیق  شهاک  رد  نمشد  هئطوت ي  هلمج ، زا  و  تسه ؛ هدوب و  یناوارف  تالکشم  راچد  ام  روشک  هک  دینادیم 
ّقفوم مرتحم  تلود  هک  مینک  کمک  دیاب  همه  تسا و  تالکشم  عفر  يارب  تلود  ریذپان  یگتـسخ  تدهاجم  يزور و  هنابـش  شالت 

.تسا رازگتمدخ  تلود  نابیتشپ  یماح و  زین  يربهر  دوش و 
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تاقیقحت شخب  كدنا  هجدوب ي  زا  هیالگ  اههاگشناد و  هزوح و  نایم  یفالتخا  ثحابم  حرط  لیلد  - 25

ارچ دوشیم ؟ هاگـشناد  هزوح و  نیب  فالتخا  ثعاب  هک  دـننکیم  حرطم  ار  یثحابم  هناـهاگآ ، هناـهاگآان و  نـالوؤسم ، زا  یـضعب  ارچ 
؟ تسا كدنا  رایسب  اههاگشناد  رد  تلود و  هجدوب  رد  تاقیقحت  مهس 

تسا و یمارگ  نایوزوح  زیزع و  نایهاگـشناد  هدـهع ي  رب  نآ  تسارح  تسا و  یبالقنا  ياهنامرآ  وزج  هاگـشناد  هزوح و  تدـحو 
.تسا نانمشد  بولطم  هاگشناد ، هزوح و  نیب  يزیگنا  فالتخا  هنوگره 

.تسا هدش  ییارجا  ياههاگتسد  هب  يدّکؤم  ياهشرافس  تاقیقحت ، هجدوب ي  شیازفا  دروم  رد 

ص:484

نایوجشناد ياهشسرپ  هب  خساپ  خساپ :  www.Ghaemiyeh.comشسرپ و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 550زکرم  هحفص 531 

http://www.ghaemiyeh.com


نیلوئسم دارفا و  یخرب  نیرفآ  جّنشت  نانخس    اب    يربهر    مّظعم    ماقم دروخرب  مدع  لیلد  - 26

ياز شنت  نیرفآ و  جّنشت  نانخس  ربارب  رد  یلاعترضح  ارچ  هک  منکیم  ضرع  یلاعترضح ، ماما و  ماظن ، هب  داقتعا  قمع  زا  هنازوسلد و 
ای يّدـج  لمعلا  سکع  دـشاب -  هناصلخم  هفیظو ي  ساسحا  يزوسلد و  يور  زا  دـسریمن  رظن  هب  هک   - نالوؤسم دارفا و  زا  یخرب 

ریزو نانخس  هاپس ؛ هدنامرف ي  فورعم  نانخـس  يرظتنم ؛ ياقآ  دروم  رد  هّیئاضق  هّوق  سیئر  نانخـس  لثم  دیهدیمن ؟ ماجنا  عطاق  مادقا 
.دزادنا یم  رطخ  هب  ار  یّلم  ّتینما  یّتح  یمومع و  شمارآ  هک  رگید  زیمآ  کیرحت  نانخس  یخرب  و  روشک ؛ قباس 

قح نخـس  رگا  یلو  دوشیم ؛ يریگعـضوم  ًاحیرـص  يربهر  يوس  زا  موزل  تروص  رد  دنیوگب ، ینیرفآ  جنـشت  قحان و  ِنخـس  هاگره 
هب دشاب ، مزال  يرّکذت  رگا  تهج  نیدب  و  تساوران ؛ نآ  ربارب  رد  حیرـص  يریگعـضوم  دشاب ، اجبان  نآ  ِنتفگ  یلیالد  هب  یلو  دشاب ،
هب وا  نخس  ای  هتفگن ؛ ار  نآ  عقاو  رد  وا  هک  دوشیم  هداد  تبسن  یـسک  هب  ینخـس  مه  یهاگ  هّتبلا  .دوشیم  هداد  رّکذت  یـصوصخ  روط 

لابند تالابم  یب  ياهملق  یـضعب  هلیـسو ي  هب  از  جّنـشت  تاغیلبت  غورد ، ِتبـسن  فیرحت و  نیا  ساسا  رب  دوشیم و  فیرحت  يا  هنوگ 
.تسا ناگدننک  فیرحت  لباقم  رد  يریگعضوم  همه ، هفیظو ي  اج  نیا  رد  .دوشیم 
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یمالسا بالقنا  يزوریپ  يادتبا  نارود  رد  ردص  هعس ي  ندوب  رتشیب  هرابرد ي  يربهر  مّظعم  ماقم  رظن  - 27

، رـضاح عضو  اب  هسیاقم  رد  عومجم و  رد  .مدیدیم  نویزیولت  زا  ار  یتشهب  دیهـش  نامز  رد  ناگربخ  سلجم  ثحابم  شیپ  بش  دـنچ 
رظن دوب ؛ رتشیب  اهلّمحت  تشاد و  دوجو  فلتخم  تارظن  ندینـش  يارب  يرتشیب  ردـص  هعـس ي  بالقنا ، لیاوا  رد  هک  دـشیم  ساـسحا 

؟ تسیچ دروم  نیا  رد  امش 

سلاجم رد  مه  زورما  .رتمک  یضعب  و  دنا ، هدوب  رادروخرب  نآ  زا  رتشیب  اهیـضعب  زورما  زور و  نآ  تسا ؛ بوخ  هشیمه  ردص  هعس ي 
مهم تاعوضوم  یـسررب  هب  ردـص ، هعـس ي  لّمحت و  اب  رظن ، لـها  زا  يرایـسب  تحلـصم ، صیخـشت  ناـگربخ و  یمالـسا و  ياروش 

بالقنا و ّدـض  رب  هنارگ  بیرف  غیلبت  غورد و  فیرحت و  لـباقم  رد  یتواـفت  یب  توکـس و  هک  دیـشاب  هتـشاد  داـی  هب  هّتبلا  .دـنزادرپیم 
.دوشن هابتشا  ردص  هعس ي  اب  مالسا ،
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مدرم رب  راتفر  نیا  هدننکدرسلد ي  راثآ  یهورگ و  تافالتخا  رد  يربهر  يربهر  مّظعم  ماقم  تانایب  مان و  زا  هدافتسا  زا  هیالگ  - 28

هندب ي زا  هک  ارچ  دشاب ؛ یمن  یّمهم  هلئسم ي  نم  هاگدید  زا  دوخ  هک  روشک -  رد  تاجتسد  اههورگ و  فالتخا  یپ  رد  اهزور  نیا 
ساـسحا هک  دوشیم  هدز  دریگیم و  تروـص  ییاـهفرح  یتاـکرح و  یهاـگهاگ  دریگیم -  تروـص  دـشر  هک  تسا  تاـفالتخا  نیمه 

نیب رد  نم  دـنهد و  هولج  هّجوم  ار  دوخ  ياهفالخ  دـنهاوخیم  يربهر ، هب  ندز  هیکت  اـب  تسار ، حالطـصا  هب  عاـمتجا  عمج و  دوشیم 
ار پچ  هن  تسار و  هن  متـسه و  دیهـش  هداوناخ  دوخ  نم  هّتبلا  .ما  هدرک  هدـهاشم  یهاگهاگ  يدـیماان  يدرـسلد و  تلاح  کـی  مدرم 

تسین حیحـص  نیا  ایآ  منادیمن ، یلو  منادیم ؛ هّجوم  ار  وا  دنک ، تکرح  مالـسا  يانبم  رب  هکره  تسا ؛ مالـسا  نم  ساسا  مرادن ؛ لوبق 
نیرتکچوک مدرم  نهذ  رد  هدرکان  يادخ  ات  دوش ، هداد  رّکذـت  دـنک ، تکرح  مالـسا  فالخ  دـهاوخیم  هک  يا  هتـسد  هورگ و  ره  هب 

ماقم راکفالخ و  ضرغم و  ناسنا  هک  ارچ  دوشن ؟ داـجیا  هیقف  تیـالو  لـصا  يربهر و  مّظعم  ماـقم  هب  تبـسن  يا  يدرـسلد  یگنتلد و 
ام تسا و  مالـسا  رب  لصا  هک  اریز  دریگب ؛ رارق  تحیـصن  دروم  یتسیاب  دـنک - یمن  قرف  دـشاب -  هک  یهورگ  ره  هب  ّقلعتم  تسرپ ،

.مینکیم يزوسلد  یترابع  هب  یگنتلد و  ساسحا  ضیقن ، دض و  تاکرح  نیا  زا  زین  ادهش  هداوناخ ي 

دننک شالت  ًالمع  دـیاب  اهحانج  اههورگ و  .تسا  ناسکی  یمالـسا ، ماظن  تاجتـسد  اهحانج و  اـههورگ و  همه ي  اـب  يربهر  تبـسن 
ندش رتکیدزن  يارب  هار  نیرتهب  نیا  دننک ؛ قبطنم  رتشیب  هچره  یمالسا  ماظن  ياهرایعم  اب  ار  دوخ 
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فالتخا .دنکیمن  قیبطت  یمالسا  ماظن  نورد  ياهیدنب  حانج  رب  بلط ، حالصا  یتّنس و  ای  تسار ، پچ و  ریبعت  .تسا  يربهر  هب  نانآ 
نیا ریغ  رد  و  دوش ؛ دـشر  هیام ي  دـناوتیم  دـشابن ، هارمه  یقالخاریغ  ياهراک  یبلط و  تردـق  هضراعم و  اب  رگا  نوگانوگ ، ياهرظن 

.تشاد دهاوخن  يدیاع  نایز ، زج  تروص 
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يرادا زکارم  رد  ٌاصوصخ  ناوناب  باجح  رد  هریت  ياهگنر  ندرک  يرابجا  زا  يریگولج  يارب  يربهر  مّظعم  ماقم  زا  اضاقت  - 29

یهلا ماکحا  قبط  رب  ششوپ  باجح و  تیاعر  هب  مزلم  یهلا ، دودح  يارجا  يارب  یناریا  ناملسم  نانز  دیرـضحتسم ، هک  هنوگ  نامه 
فرص هب  زاین  دوخ  قح  نتفرگ  يارب  هراومه  هک  مولظم  رشق  نیا  یلو  دنتسه ؛ ناهج  نانز  دمآرـس  کش  نودب  رما  نیا  رد  دنتـسه و 

هریت یـششوپ  زا  هدافتـسا  هب  مزلم  درادن ، ملاع  راگدرورپ  راتفگ  رد  هشیر  نادنچ  هک  یطباوض  ساسا  رب  دراد ، رایـسب  يورین  تقو و 
هرود کی  رد  یلو  تسین ، ّتیمها  زئاح  تّدم  هاتوک  رد  هچرگا  يزیچ  نینچ  هک  دـیهاگآ  یبوخ  هب  دوخ  امـش  و  تسا ؛ هدـش  گنر 

ارچ .تسا  هعماج  رد  یگدنزرـس  طاشن و  حور  شهاک  يرما ، نینچ  لصاح  لاس و - ...  لـهچ  یـس ، رمع -  زا  ینـالوط  یناـمز  ي 
يدیپس و تمالـس و  یگدنـشخرد و  رون و  روآدای  دـیحوت ، بتکم  يونعم  ياهوترپ  ساسا  رب  دـیاب  هک  هعماج -  نیا  نادرم  نانز و 

یگنر هب  ار  یتسه  ياه  هدیدپ  زا  کی  ره  راگدرورپ ، هکنیا  هن  رگم  دـنا ؟ هتفرورف  یگریت  یگنر و  یب  رد  نینچ  نیا  دنـشاب -  یکاپ 
دـیدازآ و امـش  دـییامرفن  افطل  مینک ؟ یّـسأت  یگریت  بش و  هب  مینک و  اهر  ار  زور  باتفآ و  رون و  یگدنـشخرد  ارچ  هدـیرفآ ؟ اـبیز 
و یسایس ، روما  رد  لغاش  نانز  یعامتجا ، ياهوگلا  ام  هعماج ي  رد  هک  یتقو  ات  .دینک  باختنا  ششوپ  بسانم ، ياهگنر  هب  دیناوتیم 
، زاجم ياهگنر  ردص  رد  يرادا  زکارم  تسارح  اهینابهگن و  يرادا و  نیناوق  دننیزگیم و  رب  ار  یگریت  هتسجرب ، ياهتّیصخش  نارسمه 
رد ار  ناترظن  تسا  نکمم  .درادن  نانز  يارب  تمحز  ندش و  درط  زج  ندرک ، انـش  نایرج  فالخ  دننکیم ، ناونع  ار  يا  هوهق  هایس و 

میشاب هتشاد  دیما  میناوتیم  ایآ  دیئامرفب ؟ مالعا  عمج  نیا 
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هب يا  يدازآ  نینچ  ایآ  دـیزاس ؟ نکمم  هعماج  نیا  نانز  يارب  ار  نشور  گنر  هب  ییاهـششوپ  دیـشاب و  تکرح  نیا  ءاـشنم  امـش  هک 
؟ دز دهاوخ  بیسآ  نادرم )  ) نارگید

درم و نز و  دولآ  توهـش  طالتخا  زا  زیهرپ  تسا ، مزـال  مهم و  هچنآ  تسین ؛ یمازلا  باـجح  ظـفح  يارب  نآ ، گـنر  هن  رداـچ و  هن 
هچ یگنر و  هچ  یـششوپ و  هنوگچ  دـینیبب  رایعم ، نیا  ظفح  اـب  .تسا  رگیدـکی  ربارب  رد  ناـنآ  زیگنا  توهـش  ياـهراتفر  زا  باـنتجا 

ار نآ  رایعم ، نیمه  ظفح  يارب  هداد و  حـیجرت  ار  رداـچ  اـم  هعماـج ي  ناـنز  زارد ، ناـیلاس  لوط  رد  هّتبلا  .تسا  رت  هتـسیاش  يراـتفر 
.دنا هدرک  باختنا 
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اهداهن یخرب  هرادا ي  رد  هر ) ) ماما ترضح  يربهر و  مّظعم  ماقم  هیور ي  توافت  لیلد  - 30

داینب ًالثم  تسا ؛ توافتم  هیلع ) هللا  همحر  ) ماما هیور ي  اب  دـیا ، هدومرف  ذاـختا  يربهر  نارود  رد  یلاـعبانج  هک  ییاـه  هیور  زا  یخرب 
.یهدنامرف تارایتخا  نداد  اههاگتسد و  هب  رتشیب  تارایتخا  ياطعا  ًالثم  ای  تسا ؛ هدوب  تلود  رظن  ریز  ًالبق  نافعضتسم 

.تسا هدوبن  تلود  رظن  ریز  زین  ماما  نامز  رد  داینب 

يربهر مّظعم  ماقم  رظن  تحت  ياههاگتسد  رب  تراظن  هوحن ي  - 31

.دروخیم مشچ  هب  اهنآ  رد  یناوارف  ياهفعض  ریقح ، رظن  هب  تسا ؟ هنوگچ  یلاعبانج  رظن  ریز  ياههاگتسد  رب  تراظن 

هلیسو هب  نآ -  ریغ  روشک و  ّلک  یسرزاب  سلجم و  هلمج ، زا  رظان -  فلتخم  ياههاگتـسد  تراظن  رب  هوالع  اههاگتـسد ، رب  تراظن 
.دینک هئارا  رتفد  هب  دیراد ، غارس  یهاگتسد  زا  ار  يدراوم  امش  هچنانچ  .دریگیم  تروص  يربهر  رتفد  هژیو  ناسرزاب  هورگ 
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اهتیلوئسم یمامت  زا  هر ) ) ماما ترضح  ناهارمه  نارای و  ندش  هتشاذگ  رانک  تّلع  - 32

رانک اهتّیلوؤسم  مامت  زا  هرابکی  هب  ناشیا  ناراکردنا  تسد  ناهارمه و  نارای و  هیلع ،) هللا  همحر  ) ینیمخ ماما  ترضح  تلحر  زا  دعب 
یضعب کش  یب  هک  تسا ؛ هدش  اهنآ  رکفمه  یعامتجا  ياههورگ  اهنآ و  یتوافت  یب  يدرسلد و  ثعاب  هلئسم  نیا  دندش و  هتـشاذگ 

هدـش لمع  هنوگنیا  ارچ  دـیئامرفب  ًاـفطل  .تسا  هلئـسم  نیمه  زا  یـشان  روشک ، ّتیریدـم  هعماـج و  یلعف  ياـهییاسران  اـهیراتفرگ و  زا 
؟ تسا

هتـشاد ماما  طخ  هب  دنبیاپ  دّـهعتم و  ياهورین  هیّلک  روضح  رب  رارـصا  يربهر  هشیمه  روشک ، هرادا ي  رد  تسا و  هدوبن  نینچ  هاگچیه 
.تسا
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نایوجشناد ٌاصوصخ  مدرم و  فیلکت  و  یبرغ ، گنهرف  يوس  هب  روشک  یگنهرف  ياضف  لیامت  هرابرد ي  يربهر  مّظعم  ماقم  رظن  - 33
هدیدپ نیا  ربارب  رد 

هک دوشیم  هدید  یگنهرف -  نالوؤسم  صوصخ  هب  نالوؤسم -  ياهدرکلمع  اهتسایس و  یخرب  لیلد  هب  ریخا ، لاس  کی  ّیط  هنافّسأتم 
دروم نیا  رد  یلاعترـضح  رظن  ًالّوا  .دوریم  شیپ  بـالقنا  یلـصا  فادـها  زا  يرود  یبرغ و  گـنهرف  تمـس  هب  هعماـج  یگنهرف  ّوج 

؟ تسیچ نایوجشناد  صخالاب  یهّللا و  بزح  راشقا  فیلکت  ًایناث  تسیچ ؟

ياـهتّیلاّعف بلاـق  رد  ار  دوـخ  هنامـصخ  یـسایس  ياهفدـه  هـک  تـسا  نآ  ناریا  مالـسا و  بـالقنا و  نانمـشد  یعطق  هماـنرب ي  زورما 
ًاصوصخ مدرم و  همه ي  فیلکت  .تسا  نیمه  یگنهرف  مجاهت  زا  دوصقم  دننک ؛ لابند  یگنهرف  ياهرازبا  زا  هدافتـسا  اب  ای  یگنهرف ،

ّربدت و اب  هارمه  حیحص و  ياه  هویش  اب  تسا  مزال  هّتبلا  هک  تسا ؛ هدش  يزیر  همانرب  هدرتسگ و  مجاهت  نیا  اب  هلباقم  دّهعتم ، ياهورین 
.دشاب يزیر  همانرب 
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اکیرمآ هرابرد ي  یمتاخ  ياقآ  حیرص  يریگعضوم  مدع  لیلد  - 34

رظن ای  تسا ، ماظن  یّلک  ياهتـسایس  زا  نیا  ایآ  دـنریگیمن ؟ اکیرمآ  هب  عجار  نشور  عطاق و  عضوم  کـی  مرتحم  يروهمج  سیئر  ارچ 
؟ ناشدوخ یصخش 

نآ نالوؤسم  همه  ماظن و  یّلک  تسایـس  دنا و  هتـشاد  نایب  اکیرمآ  میژر  ياهتموصخ  هرابرد  ار  دوخ  رظن  اهراب  روهمج  سیئر  ياقآ 
.تسا نشور  اکیرمآ  لابق  رد 
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يربهر مّظعم  ماقم  رظن  زا  دادرخ  مّود  یلصا  مایپ  - 35

؟ تسیچ دادرخ » مّود   » یلصا مایپ  یلاعترضح ، رظن  هب 

: میروآ یم  يروآدای  يارب  ار  نآ  زا  ییاهشخب  دش ؛ رشتنم  دادرخ  مّوس  زور  رد  يربهر  مایپ  رد  هک  تسا  نامه  دادرخ » مّود   » مایپ

.دوب یخیرات  هسامح ي  کی  ًاتقیقح  دـیدیرفآ ، يأر  ياهقودنـص  ياپ  رد  دادرخ و  مّود  هعمج  زور  رد  هک  يروش  ُرپ  ابیز و  هنحـص  »
ناریا زا  درک و  ار  دوخ  راک  یـضتقم ، هظحل ي  رد  تسرد  دـنوادخ ، کمک  هب  رگید  راب  کـی  امـش  یـسایس  يرایـشوه  یهاـگآ و 

نانمشد و هئطوت ي  ربارب  رد  ار  روشک  هللادمحب  داد و  ناشن  ایند  هب  یهاگآ  نامیا و  زا  راشرس  مّمصم و  طاشن ، اب  يا  هرهچ  یمالـسا 
ّتینما اب  روهمج ، سیئر  باختنا  يارب  هنالوؤسم  ملاس و  هقباسم ي  کی  رد  امش  تکرـش  .درک  همیب  اهتّدم  ات  ناهاوخدب  هسوسو ي 

رتشیب تیاعر  اب  و  مامت ، طابضنا  و 

تباث نمـشد  تسود و  يارب  تسا ، ریظن  مک  بایمک و  ایند  رد  گرزب ، ّتلم  کی  داعبا  اب  یمیظع  تکرح  نینچ  رد  هک  یتاـظحالم 
داهج هنحص ي  دننام  زین  یسایس  داهج  هنحص ي  رد  هلآو ،) هیلع  هللا  یّلـص  ) يدّمحم بان  مالـسا  هب  لمع  تکرب  هب  ام  ّتلم  هک  درک 

تسرد هدعاق ي  مظن و  راکتبا و  ماجسنا و  زا  یماظن ،
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تاباختنا ندوبن  يّدج  ندوب و  يروص  مدرم ، ندرک  درـسلد  دصق  هب  شیپ  اههام  زا  هک  نانمـشد  نیگآرهز  سفن  تسا و  رادروخرب 
رایـسب روضح  اـب  نونکا  .درادـن  ار  ریثأـت  نیرتـمک  وا  رد  دـندرکیم ، رارکت  دوخ  يزرمارف  تاـغیلبت  همه  رد  فـلتخم  ياـهنابز  اـب  ار 

ناریا مدرم ، بختنم  روـهمج  سیئر  هـب  ءارآ  عطاـق  ّتیرثـکا  صاـصتخا  اـب  و  یهلا ، شیاـمزآ  نـیا  رد  زیزع  تـّلم  امـش  هدرتـسگ ي 
هدش زاغآ  یمالسا  يروهمج  ناشخرد  خیرات  رد  يا  هزات  نارود  تسا و  هدمآ  نوریب  زارفارس  ّقفوم و  رگید ، یـشیامزآ  زا  یمالـسا 

« .تسا
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یتسیز هداس  موزل  صوصخ  رد  يربهر  مّظعم  ماقم  یمسر  عضاوم  اب  اهداهن  یخرب  يراتفر  تاضقانت  لیلد  - 36

مالـسا و ردص  دـننام  دـیاب  هک  میونـشیم  مینیبیم و  ناهنپ ، راکـشآ و  رانک و  هشوگ و  رد  .ملاحـشوخ  مسیونیم ، هدرپ  نودـب  هکنیا  زا 
تموکح هعومجم ي  رد  یناوارف  تاـضقانت  مینیبـیم ، هچنآ  یلو  مینک ؛ تموکح  مینک و  یگدـنز  و ...  مالّـسلا ) هیلع  ) یلع ترـضح 

رد هصالخ  امش و  هب  بوسنم  هتـسباو و  یتاسّـسؤم  رد  نآ و  يارو  رد  یلو  تسا ؛ نهپ  ولیز  هک  مینیبیم  ار  امـش  هینیـسح  ِفک  تسا :
 ... - سدق و ناتـسآ  نافعـضتسم و  داینب  لیبق  زا  دریگیم -  تروص  یناوارف  ياهـشاپ  تخیر و  هک  دوشیم  هظحالم  اهاج  زا  يرایـسب 

؟ دومرف دیهاوخ  دروخرب  نآ  اب  هنوگچ  دینیبیم و  هنوگچ  ار  اهنیا 

.میشاب هتشاد  اههاگتـسد  دروم  رد  تواضق  دیابن  زین  قرافلا  عم  سایق  اب  یلو  تسا ؛ مارح  مومذم و  ، دشاب اجره  رد  شاپ  و تخیر
تدابع يارب  يزکرم  هک  ءانّثلا ) هّیّحتلا و  فالآ  هیلع  ) اضرلا یسوم نب ّیلع ترـضح  سدق  ناتـسآ  لیبق  زا  هکّربتم  نکاما  ياضتقا 

.رگید زیچ  رگید ، يرادا  زکارم  تارادا و  و  تسا ؛ يزیچ  تسا ، مدرم  هّماع ي  تمدخ  رد  و 
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ياهراتفر دارفا  یخرب  اب  يدازآ ، تّیمها  زا  یکاح  ياههاگدـید  تانایب و  فـالخرب  هک  یناـسک  اـب  دروخرب  مدـع  لـیلد  - 37
.دنا هتشاد  هدننکدودحم 

همه ي اب  .بلاج  ابیز و  رایـسب  تسا  ینانخـس  هریغ ، و  تسا » ناسنا  هب  مالـسا  نید و  هیده  يدازآ ، تسا ؛ دادعتـسا  ّدـض  دادبتـسا ، »
فرح بوخ  یلاعترـضح  هک  میوگب  دـیاب  هنافّـسأتم  اـّما  مباـییم ، دوخ  رد  یلاعترـضح  بـالقنا و  مالـسا و  هب  هک  يا  هقـالع  قشع و 

شزرا و دـنادن  هک  تسه  یـسک  هچ  روشک ، نیا  رد  .دوش  لمع  دـب  دـیراذگیم  قیقد ، یترابع  هب  ای  دـینکیم ؛ لـمع  دـب  اـّما  دـینزیم ،
 - رظن راهظا  کی  فرـص  هب  اّما  تسا ؟ ردـقچ  تسا  هدیـشک  بالقنا  نیا  يارب  يرظتنم  ياقآ  هک  ییاه  هجنکـش  هاـگیاج  ّتیعقوم و 
اب روشک  نیا  رد  دوب  راوازـس  ایآ  دشاب -  هدوب  یلاعترـضح  فلاخم  هدوب و  طلغ  ًالماک  رظنراهظا  نآ  هک  میراذـگیم  نیا  رب  ار  ضرف 
يا هدازآ  ناسنا  ره  یناشیپ  رب  مرـش  قرع  دـنریگ ، رارق  مه  رانک  رد  نانخـس  نیا  لمع و  هوحن  نآ  هاگره  هک  دوش  ییاهراتفر  ناشیا 

زورما رگا  هدـنب ، رظن  هب  مینک ؟ هسیاقم  مه  اب  ار  شیوخ  ياهرادرک  اهراتفگ و  تسین  مزال  تاـفراعت ، زا  رود  هب  اـیآ  ددرگ ؟ يراـج 
هدـش داجیا  يدایز  هلـصاف  لمع  فرح و  نیب  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  طقف  طقف و  نیا  تسا ، هتفرگ  هلـصاف  ّتیناحور  زا  یناوج  لـسن 

! نیبتاکلا مارک  اب  شباسح  لمع ، اّما  بلاج ؛ ابیز و  رایسب  فرح ، تسا ؛

و درک ؛ يریگ  میمصت  يو  دروم  رد  یّلم  ّتینما  یلاع  ياروش  دوب و  روشک  ّتینما  هیلع  مادقا  هکلب  دوبن ، رظنراهظا  کی  هدربمان  راک 
هّجوت زین  هتکن  نیا  هب  .دوب  زین  ماما  خّروم 68/1/8  همان ي  زا  راکشآ  یّطخت  يو  تکرح  هوالعب ،
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دنک و داجیا  ینوناق  بیقعت  زا  ّتینوصم  يدرف  چیه  يارب  دناوتیمن  یعوضوم  چیه  دـنیواسم و  نوناق  ربارب  رد  همه  هک  دیـشاب  هتـشاد 
تسد و هب  رگن و  هداس  صاخـشا  قیرط  زا  كریز  نمـشد  هک  يا  هئطوت  هب  ناوتیمن  تسین و  رادرب  فراعت  زین  یمالـسا  ماـظن  ظـفح 

.تفرگ هدیدان  ار  بالقنا  ّتلم و  تشونرس  روشک و  حلاصم  دوب و  هّجوت  یب  دنکیم ، لابند  اهنآ  نابز 

تروص مه  نیا  زا  دـعب  دـنزن ، همطل  یّلم  حـلاصم  هب  هک  اـجنآ  اـت  هتفرگ و  تروص  ناوارف  ياهـضامغا  دروم  نیا  رد  لاـح ، نیع  رد 
.تفرگ دهاوخ 

.تسا صاخ  دراوم  هناملاعریغ  میمعت  مه  ناوج  لسن  ّتیناحور و  هرابرد ي  امش  تواضق  ًانمض 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

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

9 رمز / هروس 

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

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

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

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

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

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

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

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

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

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

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

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

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

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

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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	15- تقاضای رسیدگی به مسئله ای درباره ی دفتر نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه
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	6- دلیل سکوت مقام معظّم رهبری در برابر معضلات متعدّد کشور
	7- نارضایتی دانشجویان از وضعیت امور رفاهی و آموزشی
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	9- ارزیابی مقام معظّم رهبری از خود در پیشگاه خداوند
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	9- بی نتیجه بودن برخی هزینه ها در نهادهای فرهنگی
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	29- دلیل عدم برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی مسؤولان رده های بالا
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	33- نسبت حرکتهایی مثل تجمّعات برای مطالبه ی مبارزه با مفاسد اقتصادی با تضعیف نظام؟
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