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لمعو هشیدنا  رد  باجح 

باتک تاصخشم 

لالز تاراشتنا  مق  هر -.)  ینیمخ (  ماما  یـشهوژپ  یـشزومآ و  هسـسوم  یگنهرفو  یتیبرت  تنواعم  نیودـت ؛  لمعو /  هشیدـنا  رد  باـجح 
هـسسوم یگنهرف  یتیبرت و  تنواـعم  فلا - یمالـسا . باـجح  - 2 باجح . ص 1- سیونریز 72  تروـص  هب   : هماـن باـتک   1384 رثوک ،

ماما یشهوژپ  یشزومآ و  هسسوم  یگنهرف  یتیبرت و  تنواعم  نیودت : لمع  هشیدنا و  رد  باجح  هر )  ینیمخ (  ماما  یشهوژپ  یـشزومآ و 
 : شخپ زکرم  لایر   4000 تمیق :   1000 ناگر :  امش  ناتسبات 1384  لوا –  پاچ : تبون  فدص  پاچ :  رثوک  لالز  رـشان : ر ه )  ) ینیمخ

964 3 ح/17/230 - 7899 - 32-7: کباش  2932328 نفلت :  هر ) ینیمخ (  ماما  یشهوژپ  یشزومآ و  هسسوم  یگن  ـ هرف یتیبرت و  تنواعم 
Bp

همدقم

(1 . ) امیحر اروفغ  هللا  ناکو  نیذویالف  نفرعی  نا  یندا  کلذ  نهبیبالج  نم  نیندـی  نینموملا  ءاسن  کتانب و  کجاوزال و  لق  یبنلا  اـهیا  اـی 
( تیرح تفع و  هب   ) اه نآ  هک  نآ  يارب  نیا  دنشوپ . ورف  رداچ  هب  ار  نتـشیوخ  هک  وگب  نانمؤم  نانز  تنارتخد و  نارـسمه و  هب  ربمایپ ! يا 

یمهم لئاسم  زا  ناوناب  شـشوپ  تسا . نابرهم  هدنزرمآ و  ادخ  تسا و  رتهب  رایـسب  دنـشکن ، رازآ  نانارـسوه )  ) ضرعت زا  ات  دنوش  هتخانش 
، یـسایس داعبا  نتفرگ  رظن  رد  نودـب  باجح  هلأسم  هب  نتخادرپ  هزورما  تسا . هظحالم  یـسررب و  لباق  نوگاـنوگ  ياـه  هبنج  زا  هک  تسا 

هرطیس اب  یفرط  زا  درک . دهاوخن  يرای  نآ  هب  طوبرم  ياه  تیعقاو  قیقد  تخانش  تهج  رد  ار  ام  یتخانـش و ... ناور  يداصتقا ، یعامتجا ،
حرطم باجح  هرابرد  ینوگانوگ  تاهبـش  لئاسم و  يا  هناسر  هدرتسگ  تاغیلبت  هیاـس  رد  یگنهرب  گـنهرف  هلمج  زا  برغ  گـنهرف  یبسن 
یهورگ هک  هدـش  عقاو  رثؤم  هتفر و  شیپ  اج  نآ  ات  باـجح  دـض  رب  یناطیـش  هناـضرغم و  ياـه  ینکفا  ههبـش  تاـغیلبت و  نیا  تسا . هدـش 

ار ینمادکاپ  فافع و  باجح و  دنا و  هتـشاگنا  ندـمت  هناشن  شزرا و  کی  نز  هیآ 59  بازحا ، هروس  يارب 1 . ار  يرابدـنب  یب  یگنهرب و 
ار دوخ  هک  ییاهروشک  هک  هدیـسر  دح  نآ  هب  ات  تحاقو  نیا  دنا . هدرک  یفرعم  شزرا  دض  کی  هصالخ  تلاهج و  یگدنام و  بقع  دامن 

نانز نارتخد و  روضح  زا  دننک  یم  یفرعم  یـسارکومد  يدازآ و  دهم  ار  دوخ  روشکو  دنناد  یم  برغ  زورما  ندمت  گنهرف و  رادـمدرس 
لصاح هکراتـشون  نیا  رد  دنرادرب . تسد  دوخ  شـشوپ  زا  ات  دنهاوخ  یم  نانآ  زا  دننک و  یم  يریگولج  راکو  لیـصحت  لحم  رد  هبجحم 

نابز زا  ات  میا  هدیـشوک  تسا ، هدـش  اپ  رب  هر )  ) ینیمخ ماما  یـشهوژپ  یـشزومآ و  هسـسوم  رد  تسا و  هنیم  نیا ز  رد  تسا  ییاه  تسـشن 
نیا رد  میرادرب . فافع  باجح و  میکحت  تهج  رد  یمدق  اتسار  نیمه  رد  میزادرپب و  هلئسم  نیا  زا  ینوگانوگداعبا  هب  مرتحم  ناسانشراک 

ار ام  هار  نیا  رد  دوخ  هناسانـشراک  ياه  هاگدید  اب  تسا و  هدـمآ  نانآ  یماسا  لیذ ، رد  هک  ینارورـس  همه  زا  ات  میناد  یم  مزال  دوخرب  اج 
دمحم دیس  نیملسملا  مالسالا و  ۀجح   ( ینیسح 2 ربکا  یلع  دیس  نیملسملا  مالسالا و  ۀجح  ( 1 مییامن . ینادردق  رکشت و  دندومرف ، يرای 

مالـسالا و ۀجح  داژن 5 ) ییابیز  اضر  دمحم  نیملـسملا  مالـسالا و  ۀـجح  سانش 4 ) قح  رفعج  دیس  نیملـسملاو  مالـسالا  ۀجح  يورغ 3 )
یتیبرت تیریدم  دجم  يردیح  مناخ  راکرس  یلالج 7 ) رتکد  مناخ  راکرس  هداز 6 ) يدهم  نیسح  نیملسملا 

تاهبش زاس  هنیمز  اه  گنهرف  یتسیزمه 

ذوفن اـه و  گـنهرف  یتـسیزمه  زا  یـشان  دوش ، یم  حرطم  ناـنز  تاـعلاطم  هزوح  رد  هزورما  هک  یتاهبـش  زا  يرایـسب  داژن : ییاـبیز  ياـقآ 
ثحب اب  يا  هنوگ  هب  تسا  حرطم  هتخیهرف  ناوج و  لسن  يوس  زا  هک  اه  شسرپ  نیرت  یساسا  هزورما  تسا . ام  گنهرف  رد  هناگیب  گنهرف 
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مینکن یمازلا  ار  باجح  ام  رگا  تسا و  از  تیـساسح  باجح  رب  دیکأت  ًالوصا  هک  تسا  نیا  شـسرپ  نیلوا  دراد . طابترا  باجح  يدازآ و 
یتنس ياه  هزوح  رد  امش  هک  یمیسرت  رگید  ترابع  هب  دوش . یم  مک  اه  تیـساسح  زا  يرایـسب  دشاب ، يداع  درم  نز و  طباور  میراذگب  و 

نز درم و  نتفرگرارق  مه  رانکرد  لیلد  نیمه  هب  دنک و  یم  یعادت  ار  هبنپ  شتآ و  هطبار  دـیهد ، یم  هئارا  درم  نز و  نایم  طابترا  زا  ینید 
نز و طباور  تشاد  یمن  دوجو  باجح  رگا  نیا  ربانب  دـنک . یم  دایز  ار  تیـساسح  ًالمع  باـجح  نیمه  هک  یلاـح  رد  دـینک ، یم  یهن  ار 

. تسا هنوگ  نیمه  اهروشکزا  یلیخ  رد  هک  نانچ  دش ، یم  فیرعت  يداع  یلیخ  تروص  هب  درم 

يدازآ اب  باجح  طابترا 

طابترا هنوگچ  دشوپب و  هچ  هکدریگب  میمـصت  شدوخ  دناوتب  دیاب  ناسنا  دراد . تافانم  يدازآ  اب  باجح  ًالوصا  هک  تسا  نیا  رگید  هلاسم 
يدازآ فلاخم  دـهد ، هئارا  هدـش ، فیرعت  تروص  هب  ار  درم  نز و  طابترا  دـهاوخب  دوش و  میـسرت  لبق  زا  هک  يا  هشیلکره  دـشاب . هتـشاد 

نیلوا تسا . يرورـض  هتکن  دـنچ  هب  هجوت  میهد  هئارا  یلیلحت  ینید  هاگن  زا  میهاوخب  رگا  دـیآ . یم  باـسح  هب  ناـسنا  قوقح  زا  هک  تسا 
ناشیاه تیلاعف  دنهاوخ  یم  هک  يدارفا  ینعی  تسا . اوق  كالهتسا  ندناسر  لقادح  هب  یعامتجا  طباور  رد  مالـسا  يانب  هک  تسا  نیا  هتکن 

ایآ هک  مینک  لیلحت  دـیاب  نیاربانب  دـنیامیپب . ناشیاه  تیلاعف  ماـجنا  يارب  ار  هار  نیرت  عیرـس  نیرت و  تحار  دـنناوتب  دـیاب  دـنهد ، ماـجنا  ار 
کی باجح  دوجو  هک  تسا  نیا  دیآ ، یم  حیحص  رظن  هب  هک  یلیلحت  تسا ؟ اوق  كالهتسا  عنام  ای  دماجنا و  یم  اوق  كالهتسا  هب  باجح 

هتـشادن دوجو  زرم  نیا  رگا  دنهد . ماجنا  ار  دوخ  راک  دـنناوتب  تحار  سنج  ود  زا  مادـک  ره  اهزرم  يارو  رد  ات  دـنک  یم  داجیا  يدـنبزرم 
هب تبـسن  سنج  ود  تیـساسح  دوش  یمن  ثعاب  باـجح  هک  تسا  نیا  مود  هتکن  دوش . یم  هتفرگ  يداـع  ياـه  تیلاـعف  ولج  ًـالمع  دـشاب 

تیاضر هناتسآ  ثحب  دور . الاب  یـسنج  يدنم  تیاضر  هناتـسآ  دوش  یم  ثعاب  باجح  ندوبن  سکعرب ، هکلب  دنک ، ادیپ  شیازفا  رگیدکی 
ندروخ يارب  نان  هک  يدارفا  ناتسکاپ  رد  لاثم ، ناونع  هب  تسا . دمآراک  فلتخم  ياه  هزوح  رد  هک  تسا  مهم  رایسب  ياه  ثحب  زا  يدنم 

هتـشاد لفلف  يرادقم  نان و  سکره  هک  تسا  هدـش  فیرعت  یگدـنز  حطـس  يا  هنوگ  هب  ینعی  تسین ، ریقف  ناشمـسا  رگید  دنـشاب ، هتـشاد 
نوـچ دوـش ، ناریا  میقم  یتدـم  رگا  یناتـسکاپ  نیمه  یلو  دـنک ، یمن  رقف  ساـسحا  رگید  دروـخب ، دـنزب و  لـفلف  بآ  رد  ار  ناـن  دـشاب و 

یم رقف  ساسحا  دشاب  هتشادن  لوپ  یکمن  کفپ  دیرخ  يارب  رگا  تسا ، توافتم  وا  قباس  تیعـضو  اب  دوش  یم  هئارا  هک  یطـسوتم  یگدنز 
رقف ساسحا  دیایب ، الاب  يدنم  تیاضر  هناتـسآ  یتقو  میدروآ . الاب  ار  يدـنم  تیاضر  هناتـسآ  ام  هک  نیا  يارب  تسا ؟ هنوگ  نیا  ارچ  دـنک .

یـسنج طباور  درادـن و  دوجو  باجح  هک  ییاهروشکرد  ینعی  تسا ، لکـش  نیمه  هب  هلاسم  زین  یـسنج  طباور  هلأسم  رد  دوش . یم  عیاـش 
ياضرا هب  صخـش  هک  نیا  نودـب  دوش  یم  رارقرب  یـسنج  طابترا  نیا  ربانب  تسا . هدامآ  الاب  یـسنج  يدـنم  تیاـضر  هناتـسآ  تسا ، دازآ 

شدوخ رـسمه  اب  یـسنج  طابترا  زا  درم  دراد و  هگن  يا  هطقن  کی  رد  ار  يدنم  تیاضر  حطـس  هک  تسا  نیا  نید  تادیهمت  دسرب . لماک 
هسیاقم اب  دوش  فوطعم  هداوناخ  زا  نوریب  هب  هداوناخ  نوناک  لخاد  زا  شهاگن  درم  رگا  دنک . تیاضر  تذل و  ساسحا  هداوناخ  نوناکرد 
باختنا یـشنیزگ  تروص  هب  ملیف  نارگیزاب  دنک . یم  هاگن  ار  اه  ملیف  دنک . یمن  تیاضر  ساسحا  دوخ  رـسمه  زا  نارگید  اب  دوخ  رـسمه 

تبسن وا  لیم  دنک و  یم  هسیاقم  دوخ  رسمه  اب  اراه  نیا  درم  دننیرفآ . یم  اه  نآ  رد  یفعاضم  ییابیز  میرگ ، اب  دصق  يور  زا  دنوش و  یم 
یـسنج یتیاضران  ساـسحا  هشیمه  یلو  دـنک ، یم  رارقرب  یـسنج  طاـبترا  صخـش  دوش ، رارکت  هک  دراوم  نیا  دوش . یم  مک  شرـسمه  هب 

زا ییارگ  سنجمه  دـش . لیدـبت  یهاوخ  سنجمه  هب  یهاوـخ  سنجرگد  ههد  دـنچ  هلـصاف  هب  یبرغ  ياـهروشکرد  لـیلد  نیمه  هب  دراد .
هناتسآ ینعی  دش ، هتخانـش  تیمـسر  هب  یـسنج  ياضرا  لوادتم  ياه  هار  زا  یکی  ناونع  هب  دش و  جراخ  یـسنج  ذوذش  يراجنهان و  ناونع 
طابترا هب  دـنا و  هدرکرذـگ  زین  هلحرم  نیا  زا  اهروشک  یـضعب  نالا  دـش و  حرطم  تاناویح  اب  یـسنج  طابترا  دـمآ و  الاب  يدـنم  تیاـضر 

نآ اب  دنک و  یم  باختنا  لدـم  شدوخ  رایتخا  هب  ناسنا  تسا و  اه  هزاغم  نیرتیو  رد  یـصاخ  ياه  کسورع  دـنا . هدیـسر  ایـشا  اب  یـسنج 
کی رد  ار  یسنج  طابترا  زا  يدنم  تیاضر  هناتـسآ  دهاوخ  یم  هک  تسا  نیا  هدرک ، هیبعت  نید  هک  یلدم  دنک . یم  رارقرب  یـسنج  طابترا 
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موس هتکن  دـسرب . يدـنم  تیاضر  هب  دوش ، یم  فیرعت  هداوناخ  نوناک  رد  هک  یطابترا  اب  دوش و  لرتنک  ناسنا  صرح  اـت  دراد  هگن  يدـح 
نیا باـجح  دروخب . ار  دوخ  يدـمآراک  ناـن  دـشاب و  حرطم  هعماـج  رد  دوخ  يدـنمناوت  هضرع و  هزادـنا  هب  دـیاب  یـسکره  هک  تسا  نیا 

مـسج اه  نز  دـشاب  هتـشادن  دوجو  باجح  رگا  دنـشکب . نارگید  خر  هب  ار  دوخ  ياه  يدـنمناوت  دـنناوتب  ات  دـهد  یم  اه  نز  هب  ار  تصرف 
دناوتن نز  سنج  هکدوش  یم  ثعاب  نیا  دنروخ و  یم  ار  دوخ  یمسج  کیزیف  نان  ینعی  دننک ، یم  حرطم  يدنمناوت  ناونع  هب  ار  ناشدوخ 

. تسا نز  هب  یگنهرف  هاگن  یسنج و  هاگن  توافت  نامه  نیا  دشکب . نارگید  خر  هب  ار  دوخ  ياه  ییاناوت  دنمشزرا ، صخش  کی  ناونع  هب 
دوش دنم  هطباض  فیرعت و  یـسنج  طباور  دیاب  مینک  لوبق  رگا  هک  تسا  نیا  مراهچ  هتکن  دراد . یگنهرف  هاگن  نز  هب  نید  دسر  یم  رظن  هب 

ییارآ و دوخ  یگژیو  ياراد  نز  لاـثم  ناونع  هب  دنـشاب . هتـشاد  یتواـفتم  ياـه  تیلوؤـسم  دـیاب  درم  نز و  یتیـسنج ، تاـفالتخا  لـیلد  هب 
تـسا رتشیب  نز  رد  ییارآدوخ  لمجت و  هب  لیم  تسا . توافتم  درم  اب  يدودح  ات  نز  رد  یبلط  ییابیز  دح  قادـصم و  تسا و  ییامندوخ 

هب ار  فلاخم  سنج  هلیـسو  نیا  هب  دـناوت  یم  نز  تسا . هداد  رارق  نز  دوجو  رد  دـنوادخ  هک  تسا  یتبثم  هنامیکح و  یگژیو  کـی  نیا  و 
هک دوش  یم  حرطم  لاؤس  نیا  تهج  نیمه  هب  تسا . اشگراک  دنمـشزرا و  رایـسب  هداوناخ  نوناکرد  یگژیو  نیا  دنک . بذـج  دوخ  تمس 
هک دوش  یم  هدافتـسا  ینید  ياه  هزومآ  زا  دـیآ  یم  رظن  هب  هن ؟ ای  دنتـسه  رادرب  تیـسنج  هن ؟ ای  دنتـسه  ریذـپ  هنادرم  هنانز و  اه  شزرا  ایآ 

ایح و ام  نانز  هب  ایادخ  دنیامرف : یم  اقآ  هک  دـینیب  یم  جـع )  ) يدـهم ترـضح  ياعد  رد  امـش  دنتـسه . رادرب  تیـسنج  اه  شزرا  زا  یخرب 
لرتنک دنراد ، نانز  هک  یـصاخ  ياه  یگژیو  اه و  تیلباق  اب  بسانتم  نوچ  دراد ، یـصاخ  شزرا  تفع  ایح و  نز  يارب  امرف . تیانع  تفع 

مه رب  یعامتجا  طباور  لداعت  دشاب  هتشادن  تفع  ایح و  مان  هب  يا  هژیو  لرتنک  یهاوخ  لمجت  سح  رگا  تسا . هدش  ریبدت  زین  یصاخ  ياه 
هتـشادن ییامن  دوخ  مرحمان  لباقم  رد  دوش  یم  دـیکأت  نز  رب  دـشوپب و  مرحمان  زا  ار  دوخ  مشچ  دوش  یم  دـیکأت  رتشیب  درم  رب  دروخ . یم 

هک تسا  نیا  شخـساپ  دـناشوپب ؟ ار  ناشدوخ  دنـشاب  روبجم  اه  نز  ارچ  دـینکن ! هاگن  دـییوگب : نایاقآ  هب  دوش : هتفگ  تسا  نکمم  دـشاب .
هداد لاؤس  ناتـسریبد  لوا  لاس  نفو  هفرح  ملعم  منک : لقن  يا  هرطاخ  دیراذگب  تسا . داسف  ياه  هنیمز  فذح  دسافم  لرتنکرد  نید  ریبدت 
یسک تسا . متشه  ات  موس  رطـس  « 65  » هحفـص لاؤس  نیا  خـساپ  تفگو : اه  هچب  هب  درکور  دـعب  دـسیونب . ار  قرب  شکچ  صاوخ  هک  دوب 

ار ناتدوخ  هکدهاوخ  یم  اه  نآ  زا  دعب  دنک و  یم  مهارف  ار  بلقت  هنیمز  شدوخ  ینعی  مدرگرب !! رتفد و  يوت  مورب  نم  ات  دـنک  یمن  بلقت 
سپ دـننیب . یم  زاب  ار  بلقت  هار  اه  هچب  زا  يدایز  دـصرد  دور ، یم  رتفد  هب  ملعم  نیا  یتقو  هک  تسا  نشور  دـینکن . بلقت  دـینک و  لرتنک 

تیاعر نز  يارب  زین  یتیصخش  ثحب  کی  باجح  هلأسم  رد  دسر  یم  رظن  هب  هک  تسا  نیا  مجنپ  هتکن  درب . نیب  زا  ار  داسف  هنیمز  دیاب  ادتبا 
دنهاوخ یم  ایوگ  تسا ، هدـش  يرابجا  نز  رب  باجح  دـشاب  هتـشادن  روضح  يدرم  هک  یلاح  رد  یتح  زامن ، لثم  يدراوم  رد  تسا . هدـش 

نودب هک  ینز  نآ  یکی  دیریگب  رظن  رد  ار  نز  ات  ود  دیوش . رـضاح  دـیاب  دـنوادخ  لباقم  رد  یـصاخ  تلاح  تیـصخش و  کی  اب  دـنیوگب 
درم يارب  هشیمه  دـیاب  نز  ینعی  تسا . گـنهامه  ینید  ریبدـت  اـب  نیا  دـیآ  یم  رظن  هب  هکدـناشک  یم  دوـخ  لاـبند  هـب  ار  درم  ییاـمندوخ 

زا هک  يریوصت  درم  هشیمه  تسین . سنج  کی  یـشورف  نازرا  یگزره و  یـشورفدوخ ، يانعم  هب  هک  يا  هبذاج  اما  تسا . هتـشاد  تیباذج 
دید ضرعم  رد  هک  تسه  يرتالاب  شزرا  دنک ، یم  هدهاشم  نالا  هک  يزیچ  يارو  هک  دـشاب  نیا  دـیاب  دراد ، دوخ  نهذ  رد  نز  تیـصخش 

هک ینز  اب  دینک  هسیاقم  ار  نیا  دورب . فلاخم  سنج  تمس  هب  یتیصخش  هبذاج  باب  زا  هک  دوش  یم  ثعاب  نامه  و  تسا . هتفرگن  رارق  نم 
هب درم  هلب ، درادن . قباس  لکـش  هب  دناشکب  دوخ  لابند  هب  ار  درم  هک  یتیباذج  نآ  دنیبب . دناوت  یم  درم  ار  شنطاب  رهاظ و  درادـن و  باجح 
هب یتیصخش  هاگن  یلو  دتفیب ، هار  رتشیب  ینز  نینچ  لابند  تسا  نکمم  دوخ  توهش  عابـشا  يارب  دوش ، یم  کیرحت  شهاگن  هک  نیا  لیلد 

. درادن نز 

تیساسح لماوع  یسررب 

ادیپ شهاک  درمو  نز  نیب  تیساسح  دیرادرب ، ار  عناوم  امش  رگا  دندرک : یم  اعدا  برغ  رد  هک  یضعب  رکفت  فالخ  رب  سانـش : قح  ياقآ 
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طباور دش و  رتشیب  برغ  هعماج  رد  نز  ینایرع  درک و  ادـیپ  شهاک  اه  نز  باجح  ایح و  هچ  ره  هکلب  داتفین ، قافتا  نیا  اهنت  هن  دـنک ، یم 
رـشب یـسنج  هزیرغ  دوبن . یفاکدرم  ياضرا  يارب  نز  هکدیـسر  ییاج  هب  ینعی  درک . رییغت  یـسنج  کیرحت  هناتـسآ  دش ، رتدازآ  درم  نز و 
ناسنا دوش . یمن  فقوتم  دنک ، یم  دشر  یبلط  تردـق  هزیرغ  لثم  زاب  دـیهد  لاب  رپ و  هزیرغ  نیا  هب  هچ  ره  امـش  ینعی  تساریذـپان . يریس 

ینعی تسا ، نیمه  مینک ، یم  هدـهاشم  برغ  رد  ام  هک  یلوصحم  دـهاوخ . یم  ار  تردـق  زا  يرتالاب  هبترم  زاب  دـنک ، ادـیپ  تردـق  هچ  ره 
تیساسح دورب . نیب  زا  اه  تیساسح  هک  دشن  يروط  دشن ، فقوتم  یـسنج  هزیرغ  نیا  دنتفر و  ولج  دندرکن ، افتکا  يدح  چیه  هب  اه  یبرغ 

سکـس هژیو  برغ  رد  ًالوصا  هک  ییاه  هزاـغم  پاـش و  سکـس  دوبن . یفاـکدرم  يارب  رگید  نز  ینعی  دـش . زین  رگید  ياـهزیچ  هجوتم  اـه 
، يداحلا و  يدام ، هاگن  کی  رد  تشاد . دـهاوخ  ام  تواـضق  رد  یناوارف  شقن  ناـسنا  زا  اـم  فیرعت  یـسانش و  ناـسنا  دـش . حرطم  تسا ،
. دسرب يدنم  هرهب  ذذلت و  جوا  هب  ایند  رد  دیاب  ناسنا  هاگن ، نیا  رد  دشاب . دوخ  تاعتمت  اه و  تذل  لابند  هب  دـیاب  هک  تسا  يدوجوم  ناسنا 

يارب هک  یسکزا  تشاد  دهاوخ  توافتم  یهاگن  باجح  هب  تبـسن  یتخانـش ، ناسنا  يانبم  نیا  اب  درف  تسا . ناسنا  یگدنز  طخ  نایاپ  نیا 
باجح تسین ، هنانز  ثحب  کی  باجح  ثحب  دنزیخ . یم  رب  يرکف  ياهانبم  زا  هشیمه  تالاوس  دـنک . یم  فیرعت  یلاعتم  یفادـها  ناسنا 

طقف هن  لامکو  دـشر  يارب  تسا و  ناسنا  زا  تسا ، هدرک  یحارط  هعماج  يارب  ار  باجح  هک  یقطنم  هفـسلف و  تسا ، یناـسنا  هلأـسم  کـی 
. تسا هدش  حرطم  ناسنا  لامک  يارب  هکلب  نز ،

نآ دودح  باجح و  لصا 

دودح و هب  زین  یشخب  دنک . یم  تشگزاب  باجح  لصا  هب  اه  شسرپ  يرـس  کی  میتسه . هجاوم  شـسرپ  هتـسد  ود  اب  باجح  ثحب  رد  ام 
، باجح ثحب  رد  هک  میوش  دراو  روط  نیا  دـیاب  ددرگ . یم  رب  باجح  ترورـض  هفـسلف و  هب  ًالوصا  یتالاؤس  ددرگ . یم  رب  نآ  فیراـعت 
: تفگدیاب خساپ  رد  دنشاب ؟ هدیـشوپ  هعماج  رد  دیاب  اه  نز  میدقتعم  ام  ارچًاساسا  تسا . باجح  يانبم  يا  هفـسلف  ترورـض و  هچ  ًالوصا 

رگید فادها  رـشب و  لسن  ياقب  يارب  هلأسم  نیا  تسا . هداد  رارق  یـسنج  هبذاج  شـشکدرم و  نز و  نیب  تمکح ، ساسا  رب  لاعتم  يادـخ 
دوجو یتیدودحم  هنوگ  چـیه  دنتـسه و  دازآ  طباور  رد  درم  نز و  مییوگب  هک  تسا  نیا  لوا  هار  میرادـن . رتشیب  هار  ود  ام  تسا . يرورض 

. میوش لئاق  اه  تیدودحم  يرس  کی  هب  هک  تسا  نیا  مود  هار  درادن .

طباور يدازآ 

لیکـشت يارب  لقادح  ییاپورا  یبرغ و  ياهروشکرد  یتح  دشاب . دقتعم  لوا  هار  هب  هک  دـشاب  یـسکزورما  يایند  رد  لقا  منک ال  یمن  رکف 
دننک و تبث  ینوناق  روط  هب  دیاب  دنزادرپب  لسن  دیلوت  هب  دنهاوخب  يدرم  نز و  رگا  دراد . دوجو  نوناق  دنزرف  دیلوت  يارب  ییوشانز و  هطبار 

لیلد نیمه  هب  دور . یم  نیب  زا  دشاپ و  یم  ورف  اه  ناسنا  لسن  طابترا  ًالـصا  دشاب  هطباض  یب  زین  هلأسم  نیا  رگا  دنوش . رهوش  نز و  ًامـسر 
هلأسم یلـسن ، دنویپ  دوش ، جیار  يزاس  هیبش  هلأسم  رگا  هک  تسا  نیمه  دننک ، یم  حرطم  هک  ییاه  لاکـشا  زا  یکی  يزاس ، هیبش  ثحب  رد 
لوبق دروم  ثحب  زا  تمـسق  نیا  سپ  دنتـسه . هلأسم  نیا  فلاخم  تدش  هب  اه  یبرغ  دوخ  دور . یم  نیب  زا  ینوخ  طابترا  يردام و  ردـپ و 

. دشاب یصاخ  هطباض  بوچراچ و  رد  دیاب  دنزرف  ریثکت  يارب  لسن و  دیلوت  يارب  درم  نز و  یسنج  طباور  هک  تسا  همه 

طباور يدنم  هطباض 

رد ام  هک  نیا  یکی  دراد : دوجو  رظن  ود  اج  نیا  درادـن ؟ ای  دراد  زاین  هطباض  هب  درم  نز و  یعامتجا  طباور  اـیآ  هک  تسا  نآ  رگید  هلأـسم 
تاکیرحت هکدش  دهاوخ  نیا  هجیتن  میوشن . لئاق  یتیدودـحم  چـیه  لسن  هدـعاق  دـیلوت  رد  يدـنم  هطباض  زج  هب  درم  نز و  یـسنج  طباور 

هعماج رد  دنهاوخ ، یم  هک  لکـش  ره  هب  اه  نز  دتفا . یم  قافتا  برغ  رد  نالا  هک  تسا  نامه  نیا  دـنامب . یقاب  هعماج  رد  هراومه  یـسنج 
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نز تمـس  هب  درم  يوس  زا  تکرح  هشیمه  ینعی  تسا ، وا  بلاط  هشیمه  درم  دراد ، تیباذج  درم  يارب  نز  نوچ  دـننک و  یم  ادـیپ  روضح 
اهر ار  هعماج  اما  میتشاذـگ ، هطباض  هداوناخ  لیکـشت  لصا  يارب  اـم  رگا  دور . یمن  نیب  زا  هعماـج  رد  یـسنج  ياـه  شکور  نیا  زا  تسا .

هک تسا  اج  نیا  مالک  ناج  دشک . یم  دوخ  يوس  هب  ار  درم  اراکـشآ  نانز  ياه  تیباذـج  میتشاذـگ ، دازآ  ار  یـسنج  تاکیرحت  میدرک .
کیرحت دـنیبب و  ار  نز  درم  دـیوگب  دـناوت  یمن  سک  چـیه  تسا . ریذـپانزیرگ  یـسنج  تاکیرحت  میتشادرب ، ار  باجح  هعماج  رد  ام  رگا 

. دوشن

یباجح یب  ياهدمایپ 

هک تسا  نیا  لوا  دمایپ  منک . یم  ضرع  ار  نآ  راو  تسرهف  نم  هک  دیآ  یم  راب  هب  هعماج  رد  یجیاتن  دوش  داجیا  یـسنج  شـشک  نیا  رگا 
وا هزیگنا  تسا ، ور  هبور  اه  هرهچ  عاونا  و  اه ، لدـم  اه ، شیارآ  اه ، مناخ  ماـسقا  عاونا و  اـب  زور  ره  هک  يدرم  دـنیب . یم  بیـسآ  هداوناـخ 

، دش دایز  یسنج  ششک  یتقو  هک  تسا  نیا  مود  دمایپ  دریگ . یم  رارق  بیسآ  ضرعم  رد  هداوناخ  دبای و  یم  شهاک  شرـسمه  هب  تبـسن 
هطباض هک  دور  یم  شیپ  هلحرم  نآ  اـت  دـنوش ؟ یم  فقوتم  هاـگن  هب  هعماـج  رد  ناوج  رـسپ  رتخد و  رگم  دوش . یمن  فقوتم  هاـگن  هب  درم 
یـسنج طباور  راـمآ  دـنک . یم  دادـیب  برغ  رد  زورما  هک  يزیچ  ناـمه  دـهد ، یم  خر  عورـشمان  یـسنج  طـباور  دروخ و  یم  مه  هب  یلک 

ياهروشک رد  نینج و ... طقس  عورشمان ، نادنزرف  تسا . هدرک  راتفرگ  يراوگان  ياه  تبیـصم  هب  هدناشک و  شلاچ  هب  ار  برغ  عورـشمان 
یـسنج زاین  زا  يدایز  شخب  هک  يدرم  دوش . یم  مک  هداوناخ  لیکـشت  هب  لیم  هک  تسا  نیا  موس  دمایپ  دراد . ییالاب  رایـسب  رامآ  ییاپورا 
یخرب ًالوصا  دوش . یم  مک  درم  يارب  نز  تیباذـج  درادـن . لیم  جاودزا  هداوناـخ و  لیکـشت  هب  یلیخ  دـنیب ، یم  مهارف  هعماـج  رد  ار  دوخ 

دهاوخن جاودزا  هب  رـضاح  زگره  درم  هنرگو  دنامب  یقاب  اهدرم  يارب  اه  نز  تیباذج  هک  تسا  نیا  باجح  ياه  هفـسلف  زا  یکی  دندقتعم :
دمایپ دریذـپب ؟ ار  تاعبت  زا  یلیخ  دـنک و  داجیا  لکـشم  دوخ  يارب  دـنک ، جاودزا  درم  ارچ  تسا ، سرتسد  رد  اـج  همه  هک  ییـالاک  دـش .
هلاسم یـسنج و  ياهرازآ  برغ  رد  زورما  دور . یم  الاب  نانز  هیلع  تنوشخ  رامآ  دـیرادرب  هعماج  رد  ار  باجح  رگا  هک  تسا  نیا  مراـهچ 

اه نآ  هنافـسأتم  تسا . تاعوبطم  زور  هلأسم  نامدوخ  روشکرد  نانز  یعاـمتجا  ینما  اـن  ثحب  ًاریخا  دـنک . یم  دادـیب  ناـنز  هیلع  تنوشخ 
یباجح دب  هکدننک  یمن  یسررب  هیواز  نیا  زا  اما  دینک . یمن  نانز  تینما  يارب  يرکف  ارچ  امـش  هک  دنهد  یم  رارق  بطاخم  ار  تلود  طقف 

، راک لحم  رد  هک  يدرم  دراد ؟ ریثأت  یـسنج  ياهرازآ  نز و  هیلع  درم  تنوشخ  شیازفا  رد  نازیم  هچ  اه  نز  یـسنج  ياـهدومن  شیازفا  و 
ینابایخ ياه  تمحازم  دهد . یم  خر  يراتفر  لکشم  سپس  یسنج و  کیرحت  نآ ، یپ  رد  ًاعطق  دنیبب ، یم  یسنج  ياه  تیباذج  اب  ار  ینز 
یـسنج تاکیرحت  شیازفا  هک  تسا  نیا  مجنپ  دمایپ  تسا . هیـضق  نیمه  یفنم  ياهدـمایپ  زا  تسا ، حرطم  یعون  هب  ام  روشکرد  زورما  هک 

هلاسم ییاپورا  ياهروشک  زا  یخرب  نالا  دروآ . یم  نییاپ  ار  هعماج  تبثم  ياه  تیلاعف  ینعی  دروآ . یم  نییاپ  ار  راک  نامدـنار  هعماـج  رد 
وجـشناد کی  تسا . هتـشاد  یبوخ  جیاتن  هک  دننک  یم  هبرجت  سرد  ياه  سالک  رد  ار  رـسپ  رتخد و  نازومآ  شناد  نایوجـشناد و  ییادج 

شهاک یملع  ثحب  رد  وا  زکرمت  ًاعطق  دنک ، بلج  ار  وا  هجوت  هکدشاب  يرتخد  شتـسد  رانکرگا  دنک ، یم  لیلحت  ار  کیزیف  هلاسم  یتقو 
رامیب طقف  دنتـسه و  نز  ناتـسرامیب  لنـسرپ  مامت  تسا . اه  مناخ  صوصخم  هک  تسا  هدـش  سیـسأت  نپاژ  رد  یناتـسرامیب  تفای . دـهاوخ 

زا ات  دنریگ  یم  تبون  لبق  هام  کی  زا  هک  تسا  هدش  هجاوم  مدرم  لابقتـسا  اب  ردق  نآ  ریبدت  نیا  هک  دوب  هدمآ  اهربخ  رد  دریذپ . یم  مناخ 
نیا هب  زین  اه  نآ  دـهد  یم  ناشن  اهروشکزا  یخرب  نپاژ و  روشکرد  نانز  صاـخ  ياـه  نگاو  يزاسادـج  دـننک . هدافتـسا  ناتـسرامیب  نیا 
نیا هتبلا  دوش . ظفح  درم  نز و  نایم  میرح  دـیاب  یعامتجا ، ياه  تیلاعف  يزاس  هنیهب  راک و  نامدـنار  شیازفا  يارب  هک  دـنا  هدیـسر  هجیتن 

زا اه  يریذپ  کیرحت  نیا  هکدرک  فیرعت  ینازیم  هب  ار  باجح  تسیاب  یم  هدش  هتفگ  ياهدمایپ  زا  زارتحا  يارب  هک  تسا  رکذ  لباق  هتکن 
. دسرب لقادح  هب  ای  هتفر  نیب 
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ییاسراپ عاونا 

هناسل ّفع  نمف  نماد « . ییاسراپ  مکش و  ییاسراپ  نابز ، ییاسراپ  دنک . یم  توعد  ییاسراپ  هس  هب  ار  ناسنا  مالـسا  ینیـسح : ياقآ  جاح 
زا زین  ترخآ  رد  دنمتداعـس و  ایند  رد  تسا . تشهب  لـها  دـنک ، تیاـعر  ار  ییاـسراپ  هس  نیا  هک  یـسک  ۀـنجلا » هل  تبجو  هجرف  هنطب و  و 

يرامیب ره  دروخب  ار  يزیچ  ره  رگا  ناسنا  تسا . هتسباو  مکـش  ییاسراپ  هب  ام  ناج  مسج و  تشادهب  تسا . رادروخرب  راگدرورپ  تمارک 
هدـعاق نیمه  مه  نماد  هرابرد  تسا . حابم  یـضعب  هورکم و  اهزیچ  یـضعب  مارح ، اهزیچ  یـضعب  لـالح ، اـهزیچ  یـضعب  دریگ . یم  زین  ار 

نیا دراد . يدودـح  دـح و  یـسنج  هوق  نیا  اما  تسا . هداد  رارق  ار  یـسنج  هوق  ناسنا  رد  دوخ  هغلاب  تمکح  هب  لاعتم  يادـخ  دراد . دوجو 
یب ییوجماک  دنک . لامعا  ار  هوق  نیا  دـهاوخ ، یم  شلد  هک  هنوگ  ره  ناسنا  دراد ، دوجو  ناسنا  رد  یـسنج  هوق  نیا  نوچ  هک  تسین  روط 

. دـنکفا رب  ار  رـشب  لسن  ات  دور  یم  هدـنکفا و  تشحو  هب  ار  رـشب  متا  بمب  زا  شیب  هک  تسا  زدـیا  كانتـشحو  يرامیب  شا  هجیتن  هطباـض ،
زاغآ دیابن  تسا ، نیا  شنایاپ  هک  یهار  تسا . یـسنج  زرم  دح و  یب  عورـشمان و  طباور  كانتـشحو  يرامیب  نیا  مهم  ياه  تلع  زا  یکی 

هتسسگ زین  ناسنا  تیبرت  دش  هتسسگ  هداوناخ  رگا  دوش و  یم  تیبرت  هداوناخ  دهم  رد  ناسنا  تشاذگ . هار  نیا  رد  مدق  دومیپ و  ار  هار  نیا 
بجوم طباوض  نیا  هک  تسا  هتـشاذگ  یطباوض  نز  درم و  طباور  يارب  لاعتم  يادخ  دـشاب . هتـشاد  یناماس  هداوناخ  دـیاب  نوچ  دوش . یم 

رداـم تبحم  تیبرت و  زا  دوـش و  یمن  لـمحتم  تـهج  یب  ار  يرداـم  یب  يردـپ و  یب  جـنر  دـنزرف  هجیتـن  رد  دوـش و  یم  هداوناـخ  ظـفح 
. دوش یم  هداوناخ  یگتسسگ  ثعاب  یباجح  یب  تسا . عامتجا  میظع  نکر  نیا  ظفاحم  باجح  ددرگ . یم  رادروخرب 

ییاورپ یب  ياهدمایپ 

هجوت رتمک  دوخ  رـسمه  هب  اهنت  دشاب ، هتـشاد  عورـشمان  عورـشم و  طباور  ینز  ره  اب  درگنب و  ینز  ره  هب  دهد  هزاجا  شدوخ  هب  هک  يدرم 
وا دشاب ، هتـشادن  يا  هطباض  رگید  نادرم  اب  طابترا  رد  درگنب و  يدرم  ره  هب  درادن ، هگن  اسراپ  فیفع و  ار  دوخ  هک  مه  ینز  درکدهاوخ .
اج نآ  زا  دش . دهاوخن  تیبرت  هجیتن  رد  ردپ و  هن  دراد ، ردام  هن  دنزرف  نیا  دننک  ادیپ  يدنزرف  رگا  دشاب . يا  هتـسیاش  ردام  دـناوت  یمن  زین 

شزرا دنناوتب  درم  نز و  ات  تسا  هدرک  عضو  هداوناخ  ظفح  يارب  ار  یطباوض  تسا ، لئاق  ار  شزرا  نیرتالاب  ناسنا  تیبرت  يارب  مالسا  هک 
. تسا طباوض  نآ  زا  یکی  باجح  دـننک . تکرح  تسا ، هدرک  نیعم  اه  نآ  يارب  دـنوادخ  هک  یلامک  ریـسم  رد  دـنبایرد و  ار  یهلا  ياـه 

نیا تسا  هداد  روتـسد  هداد و  رارق  وا  هفطاع  ناـج و  مسج و  رد  ار  ییاـه  ییاـبیز  تسا ، هدـیرفآ  دوخ  لاـمج  هولج  ار  نز  لاـعتم  يادـخ 
هاگن زا  دـشاب و  يا  هتـسیاش  ردام  دـناوت  یم  دوب  هنوگ  نیا  هک  ینز  ایح . فافع و  باجح ، اـب  هنوگچ ؟ دراد . هگن  ظوفحم  ار  اـه  ییاـبیز 

بجوم درم  نز و  رد  ییاسراپ  تشاد  هگن  دراد . هگن  ار  دوخ  ییاسراپ  هجیتن  رد  دـیوگ و  شابرود  ار  مرحمان  دـنخبل  دـشاب . رود  مرحماـن 
رد يا  هتـسیاش  نادنزرف  هجیتن  رد  دـننک و  یم  یگدـنز  بوخ  درم  نز و  شمارآ  ذاذـتلا و  نیا  رد  دوش و  یم  هداوناخ  شمارآ  ماجـسنا و 

. دننک یم  ادیپ  شرورپ  اه  نآ  ناماد 

برغ زا  یتارطاخ 

هک حبص  هب  حبص  مدوب و  هدرک  هراجا  يا  هناخ  مدنارذگ . ناملآ  رد  ار  ملیصحت  هرود  نم  دنتفگرهـشوب : یمتا  هاگورین  سییر  معنم  ياقآ 
نس لاس  ًادودح 50  هک  مناخ  نیا  درک . یم  کیلع  مالـس و  نم  اب  دـمآ و  یم  هرجنپ  تشپ  یمناخ  مدـش ، یم  جراخ  هناخ  زا  سرد  يارب 

مدرک و یم  بدازین  نم  دنک . کیلع  مالـس و  نم  ابو  دروایب  هرجنپ  زا  ار  شرـس  دونـشب و  ار  رد  ندش  هتـسب  يادـص  هکدوب  رظتنم  تشاد ،
هناخ زا  متسب و  ار  منادمچ  دش . لقتنم  رگید  ياج  هب  مسرد  لحم  يزور  هک  نیا  ات  مدرک  یم  یسرپ  لاوحا  مداد و  یم  ار  وا  مالس  باوج 
امش رهش  زا  دیاب  نم  هک  متفگ  وا  هب  مالس ، باوج  زا  سپ  نم  درک ، مالس  دمآ و  مناخ  نیا  دروخ ، مه  هب  هناخ  رد  هک  نیمه  مدش . جراخ 
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دلب بوخ  یناملآ  نم  دیشخبب ، مناخ  متفگ : درک . هلان  هیرگ و  هب  عورش  متفگ ، ار  نخـس  نیا  ات  تسین . رـسیم  ام  يارب  رادید  رگید  مورب و 
یسک رگید  دیورب  امش  رگا  اما  دیدرکن . یتراسج  مدنزرف ، هن  تفگوا : تسا ؟ هدش  یتراسج  امش  هب  ما و  هدرک  یهابتشا  نم  رگم  متـسین .
یلیخ مرسمه  اما  مراد . رسمه  ارچ  تفگ : يرادن ؟ رسمه  امش  رگم  متفگ : دهد . باوج  ارم  مالس  تسین  یسک  دنک . تبحص  نم  اب  تسین 
طیحم لثم  یطیحم  رد  دنا . هدرک  كرت  ار  نم  میاه  هچب  اما  مراد . هچب  ارچ ، تفگ : يرادـن ؟ هچب  امـش  رگم  متفگ : دـیآ . یم  هناخ  هب  مک 

وا اب  يا  هطباض  چـیه  نودـب  تسه ، وا  یناوج  توارط  ییابیز و  لامج ، هک  ینامز  ات  نوچ  تسا ، اه  مناـخ  مهـس  متـس  نیرت  شیب  برغ ،
زا یکی  هک  يراب  دـنب و  یب  نیا  دـنراذگ . یم  او  اهنت  ياهنت  ار  وا  تفر ، تسد  زا  وا  لاـمج  ییاـبیز و  هک  یتقو  دـننک . یم  رارقرب  طاـبترا 
هب يرفس  یمالـسا  بالقنا  رجف  ههد  تبـسانم  هب  هدنب  دروآ . یم  مهارف  نز  دوخ  يارب  ار  تبیـصم  نیرترابنایز  تسا ، یباجح  یب  نآ  للع 
هب ناتـسود  مدوب ، يرتسب  هک  یتدم  رد  مدش . يرتسب  ناتـسرامیب  رد  مدـش و  رامیب  نم  تفگ : دوب ، ترافـس  رد  هک  ییاقآ  متـشاد . ناملآ 

تقو هک  یماـگنه  اـهزور  زا  یکی  دـنتفرگ . یم  سنا  نم  اـب  دنتـسشن و  یم  نم  رتسب  رود  دـندروآ و  یم  هیدـه  دـندمآ ، یم  نم  تداـیع 
، دـندوب هدروآ  هیدـه  مناتـسود  هک  ییاه  توپمک  زا  یکی  دوب ، يرتسب  نم  قاتا  رد  هک  یمناخ  هب  دـنتفر ، مناتـسود  دـش و  ماـمت  تاـقالم 
، متسه يرتسب  ناتـسرامیب  نیا  رد  نم  هک  یتدم  لوط  رد  دیراد . تدایع  مسر  هک  امـش  لاح  هب  شوخ  هک  تفگ  مناخ  نیا  مدرک . فراعت 
: تفگ يرادن . دنزرف  دیاش  متفگ : مرهش . نیا  لها  ارچ ، تفگ : یتسین ؟ رهـش  نیا  لها  امـش  متفگ : تسا . هدماین  نم  تدایع  هب  سک  چیه 

کشزپ نم  تسا . هدرک  كرت  ار  نم  تسا  یتدم  مرهوش  مراد . مه  رهوش  ارچ ، تفگ : يرادن ؟ رهوش  رگم  متفگ : مراد . رسپ  ات  هس  ًاقافتا 
ینالف رتکد ، ياقآ  دنتفگ : نم  جلاعم  کشزپ  هب  دندرک و  نفلت  راب  کی  منادنزرف  میایب ، ناتـسرامیب  متـساوخ  یم  هک  يراب  نیلوا  متـسه .

یم ییاورپ  یب  يرگ و  هولج  هب  ار  نز  هیامرـس  همه  تسا و  هدمآ  شیپ  برغ  رد  هک  يریـس  سبو . نیمه   ، نک تبقارموازا  تسا . ام  ردام 
نادنزرف تسا . یتبیصم  دنور ، یم  رتالاب  نس 35 و 40 ، دودـح  زا  برغ  رد  هک  ییاه  نز  رتشیب  يارب  ییاهنت  . تسا نیمه  شرخآ  دـنکفا ،

امیپاوه اب  يزور  دننک . هضرع  ار  نآ  ًالباقتم  دنناوتب  ات  دنا  هدیـشونن  یتبحم  یکدوک  نارود  رد  هک  نیا  يارب  ارچ ؟ دنلـسگ . یم  اه  نیا  زا 
ام اب  دـینک و  ارجا  ام  لزنم  رد  ار  هداوناخ  رد  قـالخا  ياـه  هماـنرب  زا  یکی  ینـالف  هک  دـمآ  يذـغاک  نم  راـنک  یلدنـص  زا  متفر . زیربت  هب 
رد نیا  ینید  نادـنچ  هن  رهاظ  اب  ییاقآ  باجح و  مکو  اورپ  مک  یلیخ  یمناخ  کی  مدـید  مدرک ، یهاگن  یمـشچ  ریز  نم  دـینک . هبحاصم 
امش متفگ : تسا . لاس  لهچ  اقآ  نس  هک  یلاح  رد  هلاس  جنپ  راهچ  دنراد ، يا  هچب  اه  نآ  مدید  متفر و  ناشلزنم  هب  دنا . هتشون  ار  تساوخ 
نیا نم  نوچ  تسا و  جیار  برغ  رد  نآلا  هک  دوب  ییوس  هب  اه  هداوناخ  ریسم  توغاط  نامز  رد  تفگ : اقآ  نآ  دیا ؟ هدرک  جاودزا  رید  ارچ 

هک تسا  تروص  نیا  هب  تیعـضو  تفگوا : دنتـسه ؟ هنوگچ  اه  نآ  رگم  متفگ : مدرکن . جاودزا  بالقنا  زا  لبق  مرادن ، تسود  ار  یگدنز 
دیآ یم  هتفوکو  هتـسخ  مه  مناخ  دروخ . یم  دراد و  یم  رب  ار  دوخ  يابرم  هرک  شدوخ  لاچخی  زا  ددرگ ، یمرب  هناـخ  هب  اـقآ  یتقو  رـصع 

ناشک ناشک  رـصع  دندراپـس و  یم  كدوک  دهم  هب  حبـص  ار  اه  هچب  دروخ . یم  دراد و  یم  رب  شدوخ  لاچخی  زا  ار  دوخ  يابرم  هرکو و 
؟ یهاوخ یم  هچ  تمناخ  زا  متفگوا : هب  مدرک . جاودزا  نم  دش ، ضوع  هک  اه  يریگ  تهج  دـش ، زوریپ  هک  بالقنا  دـندروآ . یم  هناخ  هب 

هتسارآ ما  هناخ  مراد  تسود  يراد . هناخ  لوا : منک . شیادف  ار  مدوخ  مرـضاح  دشاب  هتـشاد  ار  ود  نیا  رگا  هک  مهاوخ  یم  زیچ  ود  تفگ :
هاگن مرحمان  هب  دـناشکن ، دوخ  يوس  هب  ار  مرحمان  هاگن  دـشاب . فیفع  اـسراپ و  منز  مراد  تسود  یمالـسا . باـجح  مود :  دـشاب . مظنم  و 
راهن لیل و  یـسب  نودرگ  دنک  شدرگ  یـسب  ام  راگزور  زا  دـعب  هک  ناد  تمینغ  تبحـص  بش  دـنک . تیاعر  ار  یمالـسا  باجح  دـنکن و 

. دیآ

باجح ندوب  يرطف 

امهیریل امهـسابل  امهنع  عزنی  ۀـنجلا  نم  مکیوبا  جرخا  امک  ناطیـشلا  مکّننتفی  مدآ ال  ینب  ای  یلاعت : كراـبت و  هللا  لاـق  هداز : يدـهم  ياـقآ 
 ، تشهب رد  اوـح  مدآ و  تسا . يرطف  يرما  باـجح  هب  شیارگ  لـصا  هکدوـش  یم  هدافتـسا  ینـشور  هب  هفیرـش  هیآ  نـیا  زا  ( 1  ) امهتآوس
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، دوش یم  هدافتسا  هیآ  زا  هک  یمود  هتکن  دنداد . تسد  زا  ار  ناشدوخ  سابل  ششوپ و  ناطیش  هسوسو  رثا  رد  دعب  دندوب و  شـشوپ  ياراد 
سپ تسا ،  هدرک  نییعت  شیارب  يا  هدودـحم  سدـقم  عراـش  تسا و  يرطف  يرما  شـشوپ  هب  شیارگ  لـصا  مییوـگب  رگا  هـک  تـسا  نـیا 

یف دیهـشلا  دـهاجملا  ام  ع )  ) یلع لاق  يردـیح : مناخ  دـیآ . یم  دوجوب  ناطیـش  هسوسو  ساسا  رب  اریز  تسا . یناطیـش  رما  کـی  یگنهرب 
هاگیاج رد  هک  یناسنا  ع ،)  ) یلع الوم  مالک  هب  هجوت  اب  کئالملا . نم  ًاکلم  نوکی  نا  فیفعلا  داکل  ّفعف  ردـق  نمم  ًارجا  مظعاب  هللا  لیبس 

هیآ 27 فارعا  هروس  - 1 تسین . هللا  لیبس  یف  دیهش  زا  رتمکوا  رجا  شاداپ و  دنک ، هشیپ  ار  تفع  تردق 

سانلا قح  ای  هللا  قح  باجح 

نز هک  تسین  هنوگ  نیا  تسا . هللا  قح  نز  باجح  دوش . یم  رتابیز  رت و  عماج  ثحب  میزادرپب ، رتشیب  تفع  موهفم  انعم و  هب  ردـق  ره  سپ 
یـشیارآ رـصتخم  ای  دریگب  مکار  شباجح  مرـسمه  متـسه  یـضار  نم  دـیوگب : يدرم  ای  مریگب و  مک  ار  مباـجح  مهاوخ  یم  نم  دـیوگب :

، ام نید  دوش ، حرطم  یگنر  كزان و  ياهرداچ  دوش ، حرطم  گنرمک  تروص  هب  باجح  دـنک ، تفا  نانز  هعماـج  ردـق  ره  دـشاب . هتـشاد 
لاوس تفگ  ناوت  یم  تسا و  یمهم  رایـسب  هلأسم  باجح ، هلاسم  یلالج : رتکد  مناـخ  دروخ . دـهاوخ  هبرـض  اـم  نآرق  اـم و  ياـه  شزرا 
نالا تسا و  ملظ  تیمورحم و  باجح  هک  دوش  یم  یعادت  یهاگاه  مناخ  يارب  تسا . ناناملسم  ریغ  ناناملسم و  نایم  بلطم  نیرتزیگنارب 

! دیآ یم  شیپ  لاوس  زین  ام  يارب  یهاگ  یتح  دوش ، یم  حرطم  هنوگ  نیمه  ناهج  رد 

تقلخ ماظن  يارب  ساسا  راهچ 

هب ام  هک  روط  نیمه  ینعی  تسا . تدحو  تقلخ  هیاپ  نیرت  یـساسا  تسا . راوتـسا  ساسا  راهچ  رب  تقلخ  ماظن  دـیناد ، یم  هک  هنوگ  نامه 
ماجنا ار  دوخ  هفیظو  مادـکره  هک  لاح  نیع  رد  مینیب ، یم  هک  یتارثک  مامت  تسا و  يدـحاو  ماـظن  مینیب  یم  مینک ، یم  هاـگن  تقلخ  ماـظن 

یگدروخ مه  هب  ثعاب  دوش و  یم  كاله  دوش ، جراخ  نوناق  زا  هک  تمسق  ره  تسا . مکاح  اه  نآ  مامت  رب  نوناق  یگنهامه و  دنهد ، یم 
تیاده تاناویح  لثم  يا  هدنز  تادوجوم  دنک . تکرح  ادخ  يوس  هب  دیاب  دوجوم  ره  تسا و  تیاده  ساسا  نیمود  ددرگ . یم  ماظن  لک 

کی ياراد  ناسنا  دـنک و .... یگدـنز  دـیاب  اوه  بآ و  مادـک  رد  دروخب و  دـیاب  هچ  هک  تسا  صخـشم  یناویح  ره  يارب  دـنراد . یـصاخ 
. میسرب لماکت  هب  میناوت  یم  ینید ، بلاطم  زا  ندرک  هدافتسا  اب  ام  دبای و  یم  لیصفت  تیاده  نیا  مالسا ، نید  اب  هک  تسا  یلامجا  تیاده 

ساسا دـسرب . یهلا  سدـق  میرح  ینعی  دـصقم  هب  ات  دراد  تصرف  يدوجوم  ره  تیادـه  نیا  ماظن و  نیا  رد  ینعی  تسا . لدـع  موس  ساسا 
هتکن نیا  هب  تسا  مزال  مه  زاب  اما  تسا ، یهیدـب  يرما  ام  يارب  نز  درم و  نایم  تواـفت  هک  نیا  اـب  تسا . نز  درم و  ناـیم  تواـفت  مراـهچ 

تاطابترا و رد  هک  دراد  دوجو  زین  یناور  یحور و  توافت  یلو  دـنمهف ، یم  همه  ار  نز  درم و  نایم  يرهاظ  ياه  تواـفت  هک  مینک  هراـشا 
نیا دهد  یم  ناشن  يدایز  تاعالطا  دـشابن . توافتم  دـناوت  یمن  نز  درم و  نایم  يرهاظ  تقلخ  دراذـگ . یم  ریثأت  یعامتجا  ياه  تیلاعف 
یم توافتم  ناور  حور و  توافتم و  لاح  توافتم ، ياه  قالخا  ثعاب  تسا ، کینومروه  کیتنژ و  لئاسم  ساسا  رب  هک  يرهاظ  راـتخاس 

يارب هیلقع  هوق  زا  دنهد و  نامرف  هک  دنهد  یم  حـیجرت  دـنرت ، عطاق  يریگ  میمـصت  رد  دنتـسه ، رت  لاعف  اهدرم  هک  تفگ  ناوت  یم  دوش و 
رتشیب دوخ  فطاوع  تاـساسحا و  زا  دنتـسه . رت  لـعفنم  دوخ  ینورد  تقلخ  ساـسا  رب  اـه  مناـخ  یلو  دـننک ، هدافتـسا  لـئاسم  اـب  دروخرب 
ناهج رد  هک  یناسنا  هفیظو  نیرت  گرزب  يارب  ار  اه  نآ  تایصوصخ  نیا  تسا  یعیبط  دنریذپ . نامرف  ریذپ و  فاطعنا  دننک ، یم  هدافتـسا 

هک دنتـسه  اـهدرم  نیا  لـباقم ، رد  دـنک . یم  هداـمآ  تسا ، یهلا  یلجت  نیرت  گرزب  هک  هـفطن  شرورپ  شریذـپ و  ینعی  دریگ ، یم  ماـجنا 
هب هجوت  اب  لاح  دنـسرب . ناشیاهراک  هب  دنناوتب  اه  نآ  ات  دـنزاسب  یمارآ  طیحم  اه  هداوناخ  يارب  دـننک و  تظفاحم  اه  نز  زا  دـنراد  هفیظو 

، تسین یکیزیف  هلاسم  کی  اهنت  باجح  دـنک . یم  ظفح  هتـساوخان  سوفن  تفآ و  زا  ار  ناسنا  هک  تسا  يزیچ  باجح  ساسا ، راـهچ  نیا 
هب ات  دـنک  یم  ظفح  ار  يدوجوم  ره  نورد  دادعتـسا  هک  هیلوا  باـجح  یکی  تسا . عون  ود  باـجح  دراد . زین  یناور  یحور و  داـعبا  هکلب 
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تفآ دراذگ  یمن  دنک و  یم  ظفح  ار  هناد  لخاد  دادعتـسا  هک  تسا  تسوپ  باجح و  کی  بیـس  هناد  يور  لاثم  ناونع  هب  دـسرب . تیلعف 
نیا دوش . عقاو  مود  باجح  رد  ینعی  دریگرارق ، بسانم  طیحم  رد  دوجوم  نآ  هکدوش  یم  ثعاب  تینوصم  نیمه  دسرب و  نآ  لخاد  هب  اه 

باجح رد  دیاب  دنکدشر ، هک  نیا  يارب  تسا و  هیلوا  باجح  رد  بیس  هناد  تسا . هتسه  لخاد  دادعتسا  دشر  يارب  یبسانم  طیحم  باجح 
هناد درادن  قح  یسک  دشاب ؟ كاخ  رد  دیاب  بیس  هناد  ارچ  هکدنک  ضارتعا  دناوت  یمن  یسک  دوش . بیس  دناوتب  ات  دشاب  كاخ  ینعی  مود 

. دسر یمن  لماکت  هب  تقو  چیه  دور و  یم  نیب  زا  شدادعتسا  دکشخ ، یم  هک  ارچ  دراذگب ، نشور  باتفآ  رد  درادرب و  كاخ  زا  ار  بیس 
نید هک  تسا  یبوچراچ  نامه  تسرد  طیحم  نیا  دریگرارق . تسرد  یطیحم  رد  دیاب  لماکت  هب  ندیسر  يارب  تسا . روط  نیمه  زین  ناسنا 

نارگزا دـیاب  هزاغم  رد  هدنـشورف  کی  دـشاب . هتـشاد  دوجو  باجح  دـیاب  هانگو  ام  نایم  لاثم ، ناونع  هب  تسا . هدرک  نیعم  ام  يارب  مالـسا 
يردق رگا  تسا . حول  هداس  ردق  هچ  ینالف  دـنیوگ : یم  يدارفا  یهاگ  دـسر . یمن  لماکت  هب  تروص  نیا  ریغ  رد  دریگب . هلـصاف  یـشورف 

، دنک یم  ظفح  ار  اه  تیدودحم  ینعی  دنک ، یم  تیاعر  ار  دوخ  باجح  هک  هدنشورف  اما  درب ، یم  دوس  رتشیب  دهد  جرخ  هب  یگنرز  رتشیب 
مامت دشر  لماکت و  يارب  ناسنا  سپ  دـسرب . لماکت  هب  هلیـسو  نیا  هب  دـهاوخ  یم  هکلب  تسین ، داصتقا  طقف  دـصقم  دراد . يرگید  دـصقم 

. دراد زاین  دهد ، یم  حرش  ار  نآ  مالسا  نید  هک  یمود  باجح  کی  هب  اهدادعتسا 

؟ دوش یم  دیکأت  رداچ  رب  باجح  ششوپ و  رد  ارچ 

؟ دوش یمن  بوسحم  باجح  يزورما  لوادـتم  ياهوتنام  ای  نمادو  تک  ایآ  دوش ؟ یم  دـیک  أـترداچ  رب  باـجح  شـشوپ و  رد  ارچ  لاوس :
نینموملاریما هب  بوسنم  تسا  یتیاور  دوش  یم  اعدا  یهاگ  تسا . هدماین  نایم  هب  رداچ  زا  یفرح  یلو  تسا ، هدـش  هراشا  هعنقم  هب  نآرقرد 

ام یمالسا  باجح  ارچ  سپ  تسا ، هدش  عنم  گنر  نیا  ندیشوپ  زین  یسانش  ناور  هاگدید  زا  تسا و  هدرک  تمذم  ار  هایـس  گنر  هک  (ع )
ود یکی  هک  یتاعلاطم  ساسا  رب  هداز : يدـهم  ياقآ  درادـن ؟ لابند  هب  ساوح  لالتخا  مغ و  نانز  يارب  هایـس  گنر  ایآ  تسا ، گـنر  هاـیس 

هفیرش هیآ  مه  نآ  دنک و  یم  حرطم  ار  رداچ  هیبش  یباجح  هک  تسا  يا  هیآ  دیجم  نآرق  رد  هک  مدیسر  هجیتن  نیا  هب  ما ، هتـشاد  ریخا  لاس 
ناکو نیذؤی  الف  نفرعی  نا  یندا  کلذ  نهبیبالج  نم  نهیلع  نیندـی  نینموملا  ءاسن  کتانب و  کجاوزال و  لق  یبنلا  اهیا  ای  تسا « . بابلج 
ینعی رامخ ، نامه  بابلج  هکدنا  هتفگ  بغار  لثم  یـضعب  تسا . هدش  حرطم  هاگدـید  هس  بابلج  هزادـنا  هنیمز  رد  ( 1 « ) ًامیحر ًاروفغ  هللا 

ششوپ کی  بابلج  هک  دنا  هتفگ  مه  رگید  یخرب  ( 3 . ) دیآ یم  ونازرس  ات  هک  تسا  یششوپ  بابلج  هکدنا  هتفگ  یضعب  ( 2 . ) تسا هعنقم 
دییات رد  ساـبع  نبا   0(4  ) تسا هتفرگ  یم  ارف  ار  اپ  نییاپ  اـت  شـشوپ  نیا  دـنتخادنا و  یم  رـس  يـالاب  زا  ناوناـب  هک  تسا  هدوب  يرـساترس 

یخیرات يوغل و  دـهاوش  ( 5 . ) دـیآ یم  اپ  نییاپ  اـت  دوش و  یم  هدیـشوپ  رـس  يـالاب  زا  هک  تسا  ییادر  باـبلج  دـیوگ : یم  موس  هاگدـید 
، یمویق بلج 3 - هشیر  نآرقلا ، ظافلا و  تادرفم  هیآ 59 2 - بازحا . هروس  - 1  ( 6 .) تسا تسرد  موس  هاگدید  هک  دراد  دوجو  يددعتم 

هفیرش هیآ  لیذ  یناعملا . حور  ریسفت  یسولآ ، فاشک و  ریسفت  يرشخمز . نایبت 5 - ریسفت  یسوط ، خیش  بلج 4 - هشیر  رینملا ، حابصملا 
اریز تسین ، مامت  لوا  هاگدید  هداز -  يدهم  دیدج -» ياهشواکو  اه  شلاچ  یسانش  باجح   » باتک هب  دیناوت  یم  رتشیب  ییانشآ  يارب  - 6

نبرـضیلف تسا « : هدوـمرف  هدروآ و  ار  راـمخ  رگید  ياـج  رد  ینعی  تسا . هدرک  حرطم  ار  شـشوپ  اـت  ود  نشور  تروـص  هـب  هفیرـش  هـیآ 
رظن زا  هک  تسا  نیا  ظافلا  رهاظ  تسا . هدعاق  لصا و  فالخ  دـشاب  هعنقم  نامه  بابلج  هفیرـش  هیآ  رد  رگا  ( 1  « ) نهبویج یلع  نهرمخب 

تروص هب  هیلع ، هللا  مالس  نانمؤم  ریما  درگاش  نآرق و  گرزب  رـسفم  سابع  نبا  اریز  تسین ، مامت  زین  مود  هاگدید  دشاب . هتـشاد  ریاغت  انعم 
یتقو اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  هک  تسا  نیا  رگید  دـهاش  ( 2  « ) لفـسا یلا  قوف  نم  رتسی  هک «  تسا  ییادر  بابلج  دـنا : هتفگ  حـیرص 
دندز رس  هب  ار  دوخ  هعنقم  ( 3 « ) اهبابلجب تلمتشا  اهسأر و  یلع  اهرامخ  تثال  دنربب « ، فیرشت  دجسم  هب  ترضح ، زا  عافد  يارب  دنتساوخ 

ترضح ینعی  تسا . ندرک  مکحم  يانعم  هب  تثال »   » هژاو تسا و  رس  صوصخم  هک  تسا  ششوپ  کی  هعنقم  دندیشوپ . نآ  رب  بابلج  و 
 » هنیرق هب  هجوت  اب  دـنتفرگدوخ و  رب  تسا ، هعنقم  زا  ریغ  يزیچ  هک  بابلج  هاـگ  نآ  دنتـسب . رـس  هب  مکحم  ار  دوخ  هعنقم  اـهیلع  هللا  مـالس 
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يالابزا هیآ 31 2- رون . هروس  -1 تسا . هتفرگ  یم  ارف  ار  ترضح  سدقم  دوجو  مامت  هک  تسا  هدوب  يرساترس  ششوپ  بابلج  تلمتـشا » 
هـشیر زا  یکی  تسا . دیفم  بابلج  هشیر  رد  لمأت  زین  گنر  ظاحل  هب  ص 98  ج 1 ، جاجتحالا ، یسربط ، دـناشوپ 3 - یم  ار  اپ  نییاپ  ات  رس 

یم ( 1 « ) راهنلا هدرطی  لیللا  بلُج  و   » هلمج نیا  لیذ  برعلا  ناسل  تسا . هدـمآ  یهایـس  يانعم  هب  بلُج  تسا و  بلُج  بابلج ، يوغل  ياـه 
یخرب يوغل ، هتکن  نیمه  هب  هجوت  اب  دورب . نیبزا  بش  ياه  یهایـس  دوش  یم  ثعاب  دیآ  یم  هکزور  ینعی  هداوس »  يا  لیللا  بلُج  : » دیوگ
ششوپ بابلج  (2 « ) اهبایث قوف  هأرملا  هسبلت  دوسا  ءاسک  بابلجلا  دـنا « : هتفگ  ، تسا هدـش  هتـشون  اه  سابل  یفرعم  هراب  رد  هک  ییاه  باتک 

دهاش يوغل ، لیلد  رب  هوالع  تسین . یکـشم  رداچ  نامه  زج  يزیچ  نیا  دشوپ و  یم  شیاه  سابل  يور  نز  هک  تسا  يا  هدرتسگ  یکـشم 
، دش لزان  بابلج  هیآ  یتقو  هک  تسا  هدـش  لقن  ص )  ) ربمایپ یمارگرـسمه  هملـس  ما  زا  دراد . تلالد  بابلج  ندوب  یکـشم  رب  زین  یخیرات 
(3 . ) تسا هتسشن  اه  نآ  رس  يالاب  غالک  ییوگ  دنتشاد . یکشم  ياه  ششوپ  هک  یلاح  رد  دندش ، جراخ  ناشیاه  هناخ  زا  راصنا  ياه  نز 

تـسا يوغل  هتکن  نامه  دـیوم  نیا  درکردابت و  ناشنهذ  هب  انعم  نیمه  هیآ  لوزن  ماگنه  برع  نانز  هکدـهد  یم  ناشن  یخیرات  دـهاش  نیا 
مامت تیفیک  نیا  اب  هکلب  درادـن ، یفنم  تارثا  اهنت  هن  یکـشم  گنر  يردـیح : مناخ  تسا . دـش ه  ذـخا  بابلج  رد  ندوب  یکـشمًاساسا  هک 

یکوـپ یگدرـسفا و  ثعاـب  ار  هایـس  گـنر  دوـش و  یم  حرطم  هزورما  هک  ییاـه  ثحب  نیا  دـناشوپ . یم  ار  نز  ياـه  تنیز  اـه و  ییاـبیز 
نان ریمخ  هب  دینیبب  امش  میرادن . رداچ  لکشم  میراد ، ییاذغ  تالکشم  هکردق  نآ  ام  تسا . هدش  یحارط  ییاه  ثحب  دناد ، یم  ناوختـسا 

یمرن هک  ییاه  نآ  دوش . ندب  بذـج  میـسلک  دراذـگ  یمن  هک  تسا  یمهم  لماع  کی  نیریـش  شوج  دـننز . یم  نیریـش  شوج  ردـق  هچ 
نخس ینیسح : ياقآ  دننک . گنرمک  ار  ام  ياه  شزرا  دنهاوخ  یم  اه  نیا  دنتـسه . نوریب  رداچ  اب  زور  رد  ردق  هچ  رگم  دنراد ، ناوختـسا 
رداچ منک  یم  رکف  رداچ ؟ ارچ  اما  دـناشوپب . مرحماـن  زا  دـیاب  ار  دوخ  يوم  ندـب و  دـیلقت  مظعم  عجارم  ياوتف  قبط  نز  هک  تسا  نیا  لوا 

هدننیب لد  هب  دنکن و  ییابرلد  يرگ و  هولج  ینعی  دماجناین ، نز  جربت  هب  هکدـشاب  يرداچ  رگا  دـناشوپ . یم  رتهب  ار  ندـب  ياه  یگتـسجرب 
شوغآ بالقنا  نیتسخن  ياهزور  تسا . بالقنا  سابل  رداـچ ، نیا  رب  هوـالع  تسا . رترب  ساـبل  رداـچ  تسا . بولطم  رایـسب  دـنزن ، گـنچ 

رد یکشم  رداچ  اب  دنداد ، یم  راعش  دندیشک و  یم  دایرف  ناشرگید  تسد  اب  دوب و  هداتفا  ناششود  يور  هچب  رس  هک  رـس  هب  رداچ  ناردام 
یکـشم رداچ  دنوشب ، یبالقنا  دـنهاوخ  یم  یتقو  تسین ، ام  رداچ  لثم  ناشرداچ  هک  نانبل  ياه  نز  اذـل  تسا  هدـش  تبث  بالقنا  يزوریپ 

رداچ اریز  تسا ، رتهب  یکـشم  گنر  اه  گنر  نایم  زا  هداز : يدـهم  ياـقآ  تسا . رداـچ  ندوب  رترب  يارب  يرگید  لـیلد  نیا  دنـشوپ و  یم 
ياه گنر  فالخ  رب  تسا . تماص  گنر  کی  یکشم  گنر  هک  دنیوگ  یم  اه  گنر  یسانش  ناور  رد  هزورما  تسا . نکش  هاگن  یکشم 

زا هدافتـسا  دـنکرواب  هکدوش  يوق  ردـق  نآ  هدـیقع  نامیا و  رظن  زا  ناسنا  رگا  دـنک . یم  بلج  دوخ  تمـس  هب  ار  هاـگن  ًـالومعم  هک  رگید 
ریما هغالبلا ، جهن  همان 31  رد  دـنک . یم  ادـیپ  يرتشیب  لمحت  دـنک ، یم  نیمأت  ناگدـننیب  اه و  مناخ  يارب  ار  يرتشیب  یناور  تینما  باجح 
نأش رد  تسا . رت  بولطم  دشاب ، رتشیب  هچ  ره  ناوناب  شـشوپ  رادقم  نهیلع »  یقبا  باجحلا  ةدش  نا  دـیامرف « : یم  هیلع  هللا  مالـس  نانمؤم 
ياـه ناوج  دنتـشگ ، یمرب  یتقو  دـنتفر و  یم  نوریب  لزنم  زا  اـشع  برغم و  زاـمن  يارب  اـه  نز  هک  تسا  هدـمآ  باـبلج  هفیرـش  هیآ  لوزن 

نیا زا  ار  اه  نآ  ات  دش  لزان  هفیرش  هیآ  دش ، حرطم  هک  هیضق  نیا  دندش . یم  نانآ  رازآ  تیذا و  ثعاب  دنتـسشن و  یم  ناشهار  رـس  یلاباال 
یـسانش ناور  رد  شیپ  لاس  دـنچ  ایناث  درادـن . صاصتخا  یـصاخ  گنر  رداچ و  هب  باجح  الوا  یلالج : رتکد  مناخ  درادـب . نوصم  رطخ 

اما دوش ، یم  رت  کیدزن  زیچ  نآ  راگنا  دنک  یم  ساسحا  دنک ، یم  هاگن  دیفـس  زیچ  کی  هب  ناسنا  یتقو  هک  مدـناوخ  یبلاج  زیچ  اه  گنر 
دنیب یم  ار  نم  درم  کـی  تقو  ره  رتـهب  هچ  متفگ : نـم  عـقوم ، نآ  دوـش . یم  رود  وا  زا  دـنک  یم  ساـسحا  دـنیب ، یم  یکـشم  زیچ  یتـقو 

ششوپ و هب  ًالمع  یکشم  سابل  لوا : هتکن  تسا : مزال  هتکن  دنچ  هب  هجوت  يورغ : مالسالا  ۀجح  موش . یم  رود  وا  زا  مراد  نم  هکدنکرکف 
ثعاب یکـشم  رداچ  دـنیوگ : یم  هک  نیا  دـنریگب ؟ مغ  هکدـنراد  رـس  هب  رداچ  اه  مناخ  هشیمه  رگم  مود : هتکن  تسا . رت  کـیدزن  فاـفع 

ياه گنر  یلو  تسا ، هدشن  حرطم  ششوپ  رد  گنر  هلأسم  موس : هتکن  دننک . یهت  نورد  زا  ار  ام  هک  تسا  نیا  يارب  دوش  یم  یگدرـسفا 
فافع هب  هریت  گنر  هرخالاب  یلو  دنیوگب ، يرگید  روج  اه  یضعب  تسا  نکمم  هتبلا  دنک . یم  فوطعم  دوخ  هب  يرتمک  هجوت  ًالوصا  هریت 
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رد یگنهرف  طیارش  تسا . رتهب  دشاب ، رت  فراعتم  ششوپ  هچ  ره  تسا و  ششوپ  هلاسم  تسا ، مالـسا  رد  هچ  نآ  ًالوصا  تسا . رت  کیدزن 
نز دروآ . یمن  شیپ  یلکشم  چیه  نآ  ندیشوپ  دوب ، دیفس  ای  یگنر  ناریا  رد  اه  نز  رداچ  رگا  دینک  ضرف  دراد . یناوارف  شقن  هنیمز  نیا 
یبا ننس  ص 190 3 - سبالملا ، یناندعلا ، بیطخلا  بلج 2 - هشیر  برعلا ، ناـسل  روظنم ، نبا  - 1 دوش . امن  تشگنا  هکدنک  يراکدـیابن 

ص 182 ج2 ، دواد ،

؟ دوش یم  درجم  نارتخد  جاودزا  عنام  باجح  ایآ 

، دـنرب یمن  اه  نآ  ییابیز  هب  یپ  نوچ  نادرم  ینعی  تسا . اه  نآ  جاودزا  عنام  باـجح  هکدـننک  یم  اـعدا  درجم  نارتخد  زا  یـضعب  لاؤس :
جاودزا رد  ریخأت  مهم  لماوع  زا  یکی  يردـیح : مناـخ  میهدـب ؟ یباوج  هچ  دارفا  هنوگ  نیا  هب  دـنیآ . یمن  اـه  نآ  غارـس  هب  جاودزا  تهج 

تـسد هب  حیحـصان  ياه  هار  زا  ار  دوخ  یـسفن  عماطم  یتقو  دش ، دازآاه  ناوج  يارب  ینارچ  مشچ  یتقو  . تسا یباجحدب  ناوج  ياهرتخد 
هتـسکش اه و  یباجح  دب  هکلب  دوش ، جاودزا  ریخأت  ثعاب  باجح  هک  تسین  هنوگ  نیا  دنتفا . یمن  جاودزا  تمحز  لمحت  رکف  هب  دندروآ ،

ردپ و اه  هچب  يزیرگ  نید  رد  تسا و  يداصتقا  تالکـشم  جاودزا  تالکـشم  دنک . یم  دـهعت  یب  ار  اه  ناوج  باجح  زرم  دـح و  ندـش 
رد يردیح :  مناخ  دید . دنهاوخن  تشز  ار  باجح  دـش و  دـنهاوخن  زیرگ  نید  اه  هچب  مینک  لمع  تسرد  ام  رگا  دنتـسه . لوؤسم  اهردام 

دـش و دراو  نارهت  داـبآرهم  هاـگدورف  هب  شیاـمن  کـی  يارجا  يارب  دوب ، ماـن  هب  داـسف  قسف و  رد  هک  هیکرت  روشکزا  ینز  توغاـط  ناـمز 
نارهت ياـه  ناـبایخ  رد  هک  روـط  نیمه  دـنراذگ ، یم  شدرگ  هماـنرب  وا  يارب  هکزور  کـی  دـندمآ . نز  نیا  لابقتـسا  هب  یناوارف  تیعمج 

یم وا  دراد . رـس  هب  رداچ  مناخ  نیا  دـنیوگ : یم  تسا . يروط  نیا  ارچ  نز  نیا  دـیوگ : یم  دـنیب و  یم  رداچ  اـب  ار  ینز  دـنز ، یم  تشگ 
نیا دهد : یم  خساپ  يا ؟ هتخادنا  ترـس  يور  هیچ  نیا  دیوگ : یم  نز  نآ  هب  دوش و  یم  هدایپ  منک ، تبحـص  وا  اب  مهاوخ  یم  نم  دـیوگ :

ار مرداچ  مناوت  یمن  هک  نم  هن ، دهد : یم  خساپ  مزادنایب ؟ مرـس  هب  ات  یهدب  نم  هب  هقیقد  کی  دوش  یم  ایآ  دـیوگ : یم  تسا . نم  باجح 
میورب ییاج  دیاب  دهد  یم  خساپ  منک ؟ رس  هب  ار  رداچ  نیا  مناوت  یم  اجک  دیوگ : یم  دوش . یمن  اج  نیا  مرادرب . مرس  زا  یمومع  راظنا  رد 

هب داسف  یگنهرب و  ملاع  رد  هک  نز  نآ  هب  ار  شرداچ  یناریا  مناخ  نیا  دنور و  یم  یظوفحم  ياج  هب  میـشابن . مرحمان  دید  ضرعم  رد  هک 
یگدنز رد  هک  يا  هظحل  اهنت  دیزادنیب . ار  نم  سکع  دیوگ : یم  دزادـنا و  یم  رـس  هب  ار  رداچ  وا  دـهد و  یم  دوب ، هدیـسر  هجرد  نیرخآ 
توغاـط ناـمز  تـالجم  ماـمت  رد  رداـچ  نیمه  اـب  ار  مناـخ  نیا  سکع  مدوب . رداـچ  رد  هکدوب  يا  هظحل  نیمه  مدرک ، شمارآ  ساـسحا 

. دندرکرشتنم

؟ دوش یم  نایاقآ  ندش  صیرح  بجوم  باجح  ایآ 

تـسا نی  ا  میراد ، ام  هک  ییاه  لثملا  برـض  زا  یکی  برغ ، رد  دنا  هدرک  یگدنز  برغ  رد  یلالج  رتکد  مناخ  هک  نیا  هب  هجوت  اب  لاؤس :
نایاقآ صرح  باجح  ًاتعیبط  دراد . يرتشیب  صرح  دوش ، عنم  هک  ییاهزیچ  نآ  هب  تبـسن  ًالومعم  ناسنا  عنم ) ام  یلع  صیرح  ناسنالا   ) هک

شیپ لاس  تسیب  دودـح  نم  یلالج : رتکد  مناخ  تسا . هدـش  رتمک  صرح  نی  برغ ا  رد  یباجح  یب  هب  هجوت  اب  ایآ  دـهد . یم  شیازفا  ار 
هب هللادمحلا  متفرگ و  یسانش  ناور  يارتکد  مدناوخ و  سرد  اج  نآ  مدمآ ، ایند  هب  اکیرمآ  رد  مدوب . اکیرمآ  رد  نآ  زا  لبق  مدمآ . ناریا  هب 

دـندیدن و دـنتفرن و  هک  يدارفا  ـالاح  مرادـن . لوبق  ار  اـه  ضرف  نیا  نم  متـسه . ناریا  هک  تسا  لاـس  تسیب  مدـش و  فرـشم  مالـسا  نید 
نآ عضو  تسین . روط  نیا  هلأسم  اما  دنتسه ، توافت  یب  اه  مناخ  هب  تبسن  برغ  رد  اهدرم  هکدنـشاب  هتـشاد  يرظن  نینچ  دیاش  دندیـشچن ،

طابترا يارب  ار  ناشدوخ  هلاـس  نارـسپ 15  نارتخد و  زا  دصرد  داد 60  یم  ناشن  مدـناوخ ، هک  يرامآ  لبق  زور  دـنچ  تسا . حاضتفا  اـج 
هب دیاش  دنرادن ، صرح  دـننک  هاگن  هاوخ  لد  هب  زاب و  مشچ  اب  دـنناوت  یم  اه  نیا  نوچ  هک  تسین  روط  نیا  دـننیب . یم  راشف  تحت  یـسنج 
هک تسا  نیا  لوا  هتکن  يورغ : مالـسالا  ۀجح  تسا . هدشن  فقوتم  اه  تساوخرد  اما  تسا ، هتـشذگ  صرح  زا  نوچ  دنرادن ، صرح  هاگن 
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نیا شا  همزال  درک  عنم  دیابن  سپ  تسا ، نیرفآ  صرح  تیعونمم  نوچ  هکدشاب  نیا  عنم »  ام  یلع  صیرح  ناسنالا   » هلمج زا  ام  یقلت  رگا 
تامکحم تابجاو و  زا  رکنم  زا  یهن  هک  یلاح  رد  دوش . یم  صیرح  تایهنم  هب  ناسنا  اریز  دشابن ، عورـشم  رکنم  زا  یهن  ًالـصا  هک  تسا 

دیـشاب یگدنرادزاب  ماقم  رد  امـش  رگا  هکدشاب  هتـشاد  ار  انعم  دافم و  نیا  دـناوت  یمن  هلمج  نیا  نومـضم  هجیتن  رد  تسا . تنـس  باتک و 
عورـشم ناسنا  يارب  عقاو  رد  هک  ییاهزیچ  مییوگب : میناوتب  دیاش  هک  تسا  نیا  مود  هتکن  دنک . ادیپ  شیازفا  دارفا  صرح  دـیوش  یم  ثعاب 

صرح بجوم  دوش  عونمم  هک  نانچ  دشاب ، هتشاد  یعامتجا  یلقع و  عنم  ًاعقاو  هک  نیا  نودب  دنک  هدافتـسا  نآ  زا  دناوت  یم  ناسنا  تسا و 
یگنهرف و رگا  تسا ، اه  نز  يارب  هک  یـصاخ  شـشوپ  ًالوصا  هک  تسا  نیا  موس  هتکن  دـشاب . زاـف  نیا  رد  ثیدـح  داـفم  دـیاش  دوش . یم 

نتفرگرارق مرحماـن  ربارب  رد  همزـال  رگید  تراـبع  هب  عنم »  اـم  یلع  صیرح  ناـسنالا  هک «  دوش  یمن  حرطم  لاوس  نیا  رگید  دوش  لوـمعم 
حرطم تسا و  لوبق  دروم  همه  يارب  دـش ، گـنهرف  یتـقو  دوـش . یم  گـنهرف  نیا  دنـشاب . هتـشاد  ار  شـشوپ  نیا  هک  تسا  نیا  اـه  مناـخ 
هلاسم رگا  هک  نیا  نآ  دـندومرف و  هراشا  رتکد  مناخ  هک  تسا  یثحب  مراـهچ  هتکن  عنم »  اـم  یلع  صیرح  ناـسنالا  هک «  دوش  یمن  تبحص 
یسنج تافارحنا  داسف و  رامآ  دیاب  برغ  رد  دزاس ، یم  فرطرب  ار  صرح  اه  هتساوخ  هب  ندیسر  رد  دارفا  نتشاذگ  دازآ  هک  دوب  روط  نیا 

ياضرا يارب  ار  دارفا  اج  نآ  تسین . شـشوپ  اج  نآ  هک  نیا  يارب  ارچ ؟ دور . یم  الاب  داسف  راـمآ  زور  هب  زور  هک  یلاـح  رد  دـیایب ، نییاـپ 
، دراد دوجو  نز  درم و  اب  طابترا  رد  هک  یباهتلا  هبذاج و  نیا  تسا . مکاح  یناوارف  ًاتبـسن  يدازآ  دـنراذگ ، یم  دازآ  یـسنج  ياـه  هزیگنا 

ناسنا رد  یبلط  عونت  هیحور  دوش و  یم  رت  نوزفا  باـهتلا  سکع  هب  هکلب  دوش ، مک  باـهتلا  دوشن  هتفرگ  نآ  ولج  رگا  هک  تسین  روج  نیا 
زین یبرجت  رظن  زا  دنز . یم  رانکار  اهزرم  ور  نیا  زا  دـنک . یمن  داجیا  تیاضر  شیارب  يداع  لئاسم  زا  يرایـسب  مک  مک  دوش ، یم  رت  يوق 

برغ و رد  یجراخ  ياه  تیعقاو  دنوش . یم  صیرح  رتمک  اهدرم  دشابن  دودح  دح و  ششوپ و  رگا  دیوگب : یـسک  هک  تسین  دییأت  دروم 
. دیآ یم  دیدپ  رتشیب  هطبار  نیا  رد  یسنج  تافارحنا  دنک و  یم  رت  نوزفا  رتشیب و  ار  باهتلا  هلأسم  نیا  هک  دهد  یم  ناشن  رگید  ياهاج 

؟ تسیچ هد  اوناخ  یناور  تمالسو  باجح  نایم  طابترا 

یناور تمالـس  یناور و  تشادـهب  هلأسم  رب  باجح  هک  يریثأت  ینعی  تسا ، یطابترا  هچ  هداوناخ  یناور  تمالـس  باـجح و  ناـیم  لاؤس :
هب هشیمه  یگنهامه  نیا  دـشاب ، یگنهامه  دـیاب  ماظن  کـی  رد  هک  مییوگ  یم  یتقو  یلـالج : رتکد  مناـخ  تسیچ ؟ دراذـگ ، یم  هداوناـخ 

دشاب و ادخ  هب  ندیسر  نامیاهـشزرا  دشاب ، ادخ  نامفده  ًاعقاو  اه  مناخ  ام  رگا  مییوگ . یم  تدابع  ار  فده  نیا  تسا . یتهج  کی  يوس 
، تسا نز  درم و  نایم  یلکزرم  باجح  اهدرم و  زا  ندوب  ادـج  هک  میمهف  یم  مینک  تیاـعر  یتقو  مینک و  یم  تیاـعر  ار  باـجح  ریغ ، ـال 
هچب و اب  یفیطل  طابترا  دـنناوت  یم  هنوگچ  دـندرگ ، یم  رب  هک  هداوناخ  هب  نیا  رباـنب  دـنریذپذوفن . دـنور ، یم  نوریب  یتقو  اـه  مناـخ  نوچ 
هب يا  هقالع  کی  اب  دنوش و  صیرح  ناشدوخ  ياه  مناخ  ندید  يارب  نایاقآ  دیاش  دنشاب  هتشاد  ششوپ  اه  نز  یتقو  دنشاب ؟ هتـشاد  رهوش 

. دنزاسب ار  هداوناخ  نوناک  هک  دنشاب  هتشاد  ار  هیحور  نیا  دیاب  دنـشاب . هتـشاد  یگدامآ  راک  نیا  يارب  دیاب  اه  مناخ  دنیایب و  هداوناخ  يوس 
تروپاس اهدرم  تسا ، مناخ  هداوناخ  راک  لصا  نم  رظن  هب  اما  دنشخبب ، ارم  نایاقآ  تسا . یلاخ  فطل  زا  یگدنز  تسین ، هیحور  نیا  یتقو 
ینارگن مامت  دیاب  دنزاسب . ناشیاه  مناخ  يارب  ار  باجح  دیاب  هک  دنتـسه  نایاقآ  ینعی  دننک ، یم  مهارف  ار  طیارـش  دننک و  یم  ینابیتشپ  و 
ناشردام زا  اه  یمیدق  ردق  هچ  دوب ؟ مک  قالط  ردق  هچ  دندوب ؟ هنوگچ  اهردام  میدـق  رد  دوش . هتـشادرب  اه  مناخ  شود  زا  يداصتقا  ياه 

ناشدوخ ملاع  رد  اه  نآ  دوب ؟ ناشـشود  رب  يداصتقا  تیلوئـسم  اه  نآ  رگم  دـندوب ، داـصتقا  ناـیرج  رد  اـهردام  رگم  دـننک ؟ یم  فیرعت 
تالامکو تسا  هدش  قلخ  لماکت  هب  ندیـسر  يارب  ناسنا  يورغ : مالـسالا  ۀجح  تسا . یتمالـس  نامه  نیا  دـندوب و  فیطل  لاح و  شوخ 

اهنت ناسنا  دوب  انب  رگا  ینعی  دریگ ، ماجنا  ایند  نیمه  رد  دـیاب  نیا  تسا و  طوبرم  وا  یقالخا  ياه  شزرا  يونعم و  ياه  هبنج  هب  زین  ناـسنا 
وا رد  لامکتسا  دادعتـسا  هوق و  تسا و  هدرک  ادیپ  طابترا  ندب  نیا  اب  ناسنا  درک . یمن  ادیپ  هار  وا  رد  یلامکتـسا  لامک و  چیه  دشاب  حور 

دوب انب  رگا  دـسرب . یتذـل  هب  هک  دوش  یم  لمحتم  ینامز  ناسنا  ار  اـه  هنیزه  نیا  دراد . ییاـه  هنیزه  ندوب  اـیند  نیا  رد  تسا . هدـمآ  دـیدپ 
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هک تسا  ملاع  نیا  يدام  ياه  تذل  مه  نآ  تذل ، ًالوصا  هجیتن  رد  تفر . یمن  اه  یتخـس  تالکـشم و  راب  ریز  ناسنا  دوشن  لصاح  یتذل 
تیلوئسم زا  يرایسب  ناسنا  ات  دنراد  یمهم  رایسب  شقن  یلو  دنتسین ، لیصا  هچ  رگ  اه  تذل  نیا  دهد . یم  تایح  همادا  نآ  رطاخ  هب  ناسنا 

مالسا دهد  یم  ناشن  دهاوش  دننک . یم  لابند  ار  نایرج  نیمه  هدشن  فیرحت  ینامـسآ  نایدا  هک  تسا  نیا  تقیقح  دشکب . شود  هب  ار  اه 
ياه تیلوئـسم  فیاظو و  ات  تسا  هداوناخ  هناخ و  زاین  نیا  ياضرا  نیمأت و  ياـج  تسین . یـضار  هعماـج  رد  یـسنج  ذاذـتنا  هنوگ  همه  هب 

طابترا عون  ره  اه و  ندید  روج  همه  زا  اه  مشچ  هناخ  زا  نوریب  رد  دشاب  انب  رگا  تسا . مهم  یلیخ  نیا  دشاب . لمحت  لباق  هناخ  رد  نیگنس 
يا هرادا  کی  رد  دراد . یفنم  ضراوع  دنـشاب ، مه  هدیـشوپ  هک  دنچ  ره  نز  درم و  طالتخا  درادن . ار  مزال  ییابیز  هناخ  هجیتن  رد  دوش ، رپ 

هناخ و يارب  ینادـنچ  زاین  دـنک و  یم  نیمات  ار  یفطاع  زاین  نآ  زا  يرادـقم  دنـشاب ، مه  هدیـشوپ  هک  نیا  ولو  دنـشاب ، مه  اب  نز  درم و  هک 
ار ییاه  یتخـس  دشاب و  هتـشاد  یتالکـشم  صخـش  هک  نیا  نودب  دوش ، یم  نیمأت  تحار  هتـساوخ  نیا  هناخ  زا  نوریب  دنام . یمن  هداوناخ 
. میراد دیکأت  تخـس  طالتخا  هلأسم  يور  ام  درادن . ار  مزال  هبذاج  شرـسمه  رگید  دیآ ، یم  هناخ  هب  یتقو  يدرف  نینچ  اذـل  دـنک . لمحت 

زمرق طخ  حوطـس  زا  یـضعب  رد  تسا . زمرق  طـخ  حوطـس  زا  یـضعب  رد  دراد . یفلتخم  حوطـس  نز  درم و  هطبار  هک  تسا  نیا  ناـمداقتعا 
هک تسا  نیا  رب  شیانب  مالـسا  دریگرارق . هجوت  دروم  دـیاب  اه  نیا  تسا . درز  طخ  حوطـس  زا  یـضعب  رد  تسا . گنر  یجنران  اما  تسین ،

. تسا لزلزتم  ًاعقاو  هداوناخ  ناینب  برغ  رد  نالا  دـشاب . روط  نیمه  وا  هب  تبـسن  زین  نز  دـشاب و  هتـشاد  لماکزاین  دـمآ ، هناخ  هب  یتقو  درم 
. دنک یم  تیاکح  هلاسم  نیا  زا  یبوخ  هب  رامآ 

؟ تسیچ یشکدوخ  هب  باجحدب  ياه  مناخ  زا  یخرب  لیم  تلع 

! دننک یشک  دوخ  دنرضاح  یباجح ، یب  رطاخ  هب  هعماج  ياه  مناخ  زا  یضعب  ارچ  دیدومرف ، باجح  يارب  هک  یلیالد  همه  دوجو  اب  لاؤس :
تالکـشم نیا  همه  اب  دنناد  یم  يدیق  ناشدوخ  يارب  ار  باجح  دـنراد و  یباجح  یب  يارب  اه  مناخ  زا  یـضعب  هک  يدـیدش  صرح  تلع 

: یلالج رتکد  مناخ  دیهد . حیضوت  ار  باجح  ندرکن  تیاعر  هب  اه  نآ  هزیگنا  تسیچ ؟ دنک ، یم  داجیا  اه  نآ  يارب  هک  یحور  یمـسج و 
ياه شزرا  زج  هب  یشزرا  چیه  اه  نآ  يارب  دننک و  تباث  رتشیب  ار  ناشدوخ  شزرا  ناشدوخ و  دنهاوخ  یم  اه  مناخ  هک  منک  یم  رکف  نم 
ۀجح دننک . شم  ارآ  ساسحا  دنهاوخ  یم  لکـش  نیا  هب  دننک و  یمن  تینما  ساسحا  یفطاع  ظاحل  هب  ینعی  تسین . ادـیپ  يرهاظ  يدام و 

زا یهاگ  دراد . یفلتخم  لماوع  ششوپ  هب  تبـسن  اه  مناخ  زا  يا  هدع  تمواقم  هک  دندرک  هراشا  هتکن  نیا  هب  رتکد  مناخ  يورغ : مالـسالا 
یفطاع یتیـصخش و  رظن  زا  درف  یهاگ  دراد . یـسایس  هبنج  اه  نآ  راتفر  دـننک و  تفلاخم  مکاح  ماظن  اـب  دـنهاوخ  یم  یباـجح  یب  قیرط 

ار دوبمک  دـهاوخ  یم  ییامندوخ  اب  دـنک و  یم  دوبمک  ساـسحا  تسا ، هتفرگن  رارق  هجوت  دروم  هداوناـخ  هناـخ و  رد  تسا ، هدـشن  نیمأـت 
یـسنج ياه  هبنج  رظن  زا  هکدـشاب  نیا  شیانعم  دـش ، رهاظ  هنوگ  نیا  سک  ره  هک  تسین  روط  نیا  دریگرارق . هجوت  دروم  اـت  دـنک  ناربج 

. دراد یلکشم 

؟ دوش یم  یناور  تالکشم  بجوم  نایاقآ  رد  بسانمان  ششوپ  ایآ 

درم يارب  بسانم  شـشوپ  نتـشادن  ایآ  ریخ ؟ ای  دنک  یم  مهارف  یناور  تالکـشم  نایاقآ  يارب  شـشوپ  تسرد  ندرکن  تیاعر  ایآ  لاؤس :
نادقف ای  ندرک  هاگن  هک  میمهف  یم  بوخ  یلیخ  اهدرم  ام  يورغ : مالـسالا  ۀـجح  دراد ؟ نز  يارب  یباجح  یب  هکدراد  ار  يدـسافم  نامه 

لد دنیب  هدید  هچ  ره  هک  دایرف  ود  ره  لد  هدید و  تسد  ز  دنک . یم  داجیا  ناسنا  یناور  تشادهب  رد  یبیجع  یفنم  شقن  هچ  مزال  ششوپ 
هتـشادن ار  مزال  شـشوپ  اه  مناخ  دـشاب  انب  رگا  تسا . رادروخرب  ییالاب  حطـس  یـشزیگنا  ياه  هبنج  زا  ناسنا  یناوج  ناوفنع  رد  دای  دـنک 

ماک تصرف  نیا  زا  دـناوتب  ناوج  رگا  دـنک . یم  داجیا  ینهذ  شیوشت  یحور و  باـهتلا  نارحب ، دـنیایب  نوریب  دنتـساوخ  روج  ره  دنـشاب و 
، دـشاب هدیـشوپ  هعماج  رگا  اما  دنتـسه . التبم  نادـب  عماوج  هزورما  هک  دوش  یم  التبم  يرگید  تالکـشم  هب  دـناوتن  رگا  دـنک و  یم  ییوج 
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مـشچ دشاب و  دنبیاپ  ینید  تاروتـسد  هب  ناسنا  رگید  فرط  زا  دشاب و  هتـشاد  دوجو  هعماج  رد  مزال  ياه  شـشوپ  دشاب ، ملاس  اهدروخرب 
هملکد دوش . یم  ناوجون  ناوج و  کیرحت  بجوم  اه  مناخ  ندرک  تبحـص  دـیآ . یمن  دـیدپ  یحور  تاـباهتلا  نیا  دـشاب  هتـشادن  ینارچ 

ویدار و رد  هک  ینافرع  ياهرعش  نیا  دراد . لاکشا  ًاعطق  دوش ، یم  هیارا  نارهاوخ  زا  یـضعب  طسوت  یمومع  سلاجم  رد  هک  ییاه  ندناوخ 
یم بجوم  تسا و  ( 1  «) لوقلاب نعضخت  و ال   » هیآ لومـشم  راک  نیا  هک  تسین  دیدرت  ياج  دراد . لاکـشا  ًاعطق  دوش ، یم  هیارا  نویزیولت 

رد یلالج : رتکد  مناخ  دـننک . هجوت  یلیخ  نتفگ  نخـس  رد  دـیاب  اه  مناخ  اذـل  دوش ، هدوزفا  ناشلکـشم  دـنراد ، لکـشم  هک  یناـسک  دوش 
فلاخم نز  درم و  هک  نیا  مود  تسا . درم  زا  رت  فیطل  نز  تشرـس  ترطف و  هک  نیا  یکی  منک . یم  هراـشا  هتکن  هس  هب  لاوس ، نیا  خـساپ 
تظافح عون  کی  ییاج  نینچ  رد  دنراد . دـیدش  تیباذـج  رگیدـکی  هب  تبـسن  هک  کیزیف  ملاع  رد  فلاخم  بطق  ات  ود  لثم  دـنرگیدمه 

هب هچب  یتقو  ددرگ . یمرب  ناسنا  ناور  حور و  راتخاس  هب  موس  لیلد  تسا . رت  فیطل  هک  یـسک  نآ  دـنک ؟ تظافح  یـسک  هچ  تسا . مزال 
یکی شرب  رود و  يایند  اب  ار  دوخ  لفط  هک  تسا  هدش  تباث  هتکن  نیا  دهد . یمن  صیخـشت  طیحم  دوخ و  نایم  یقرف  چیه  دـیآ ، یم  ایند 

، دریگ یم  دوخ  هب  ار  ردام  هودنا  مغ و  زین  لفط  نآ  دشاب ، هتشاد  یگدرسفا  شردام  دشاب و  یطیحم  رد  لفط  رگا  هک  يروط  هب  دناد ، یم 
یم داجیا  یناور  یحور و  زرم  کی  دـشر  لوا  لاس  رد  نامز ، رورم  هب  دـناد . یم  شدوخ  ساسحا  لفط  ار  رداـم  تاـساسحا  ناـمه  ینعی 

ای تسا  تحاراـن  شدوخ  هکدـهد  صیخـشت  دـناوت  یم  ینعی  دـناد ، یم  ادـج  نارگید  زا  ار  شدوخ  لـفط  هکدـسر  یم  ییاـج  هب  دوش و 
یم تسا و  رت  مکحم  اهدرم  رد  یناور  یحور و  رـشق  نیا  دـنراد . یـساسحا  هچ  نارگید  دراد و  یـساسحا  هچ  وا  تسا . تحاران  شردام 
هنوگ نیا  اه  مناخ  دـننک . لرتنک  دراذـگ ، یم  ریثأت  ناشناور  يور  هک  ییاهزیچ  دـنناوت  یم  يدایز  دـح  اـت  ًاـبیرقت  اـهدرم  هک  تفگ  ناوت 

هب زاین  هک  يدارفا  شرهوش و  شیاه ، هچب  هب  هک  تسا  مناخ  هفیظو  نوچ  دشاب ، روط  نیمه  دیاب  دـنراد و  يرتشیب  يریذـپ  ذوفن  دنتـسین و 
هک تسین  روط  نیا  دنک ، یم  هیرگزین  ردام  دنک ، یم  هیرگ  لفط  کی  یهاگ  دشاب . ریذپذوفن  دیاب  ًامتح  سپ  دـهد . خـساپ  دـنراد ، هفطاع 

ار يا  یتحاران  درد و  نامه  دنتـسه ، یکی  ردام  هچب و  نوچ  هکلب  دهد ، خساپ  هچب  هب  هنوگچ  هکدنادن  ای  دـشاب و  هدـش  هچاپ  تسد  ردام 
گنج زا  دـعب  صوصخ  هب  یبرغ ، هعماج  دـنا . هدـش  هتخاس  هنوگ  نیا  اه  مناـخ  دـنک . یم  ساـسحا  زین  رداـم  دـنک ، یم  ساـسحا  هچب  هک 

هک میـسر  یم  ییاج  هب  تفگو : داد  راطخا  یفورعم  سانـش  ناور  دروآ . يور  يدام  ياه  شزرا  هب  يونعم ، ياـه  شزرا  زا  مود ، یناـهج 
دننک یم  یعـس  دـنوش و  یم  جراخ  هناخ  زا  دـندرگ و  یم  شزرا  لاـبند  ًاـتعیبط  اـه  نز  تقو  نآ  دـتفا . یم  شزرا  زا  رداـم  سدـقم  ماـقم 

حرطم لباقم  رد  ار  يا  هیـضرف  برغ  ناسانـش  هعماج  ماگنه ، نامه  رد  دـننک . يدنمـشزرا  ساسحا  اـت  دـنزاسب  اـهدرم  لـثم  ار  ناـشدوخ 
طقف طقف و  ار  اه  توافت  نآ  تسناد و  یمن  طوبرم  نز  درم و  تقلخ  هب  ار  یکیزیف  ياه  توافت  یتح  درم ، نز و  نایم  توافت  هکدـندرک 

عامتجا نادـیم  دراو  ات  دوش  هداد  تصرف  اه  مناخ  هب  رگا  هکدـندرک  ضرف  اـه  نیا  تسناد . یم  طوبرم  اـهدرم  اـه و  مناـخ  تیبرت  زرط  هب 
یم اضرا  رتشیب  یناور  یحور و  ظاحل  هب  مه  دنوش و  یم  رت  يوق  یکیزیف  ظاحل  زا  مه  دنشاب ، هتشاد  تیلاعف  اهدرم  هناش  هب  هناش  دنوش و 
رامآ دش . رت  هاتوک  ناشرمع  لوط  هکلب  دـندشن ، رت  يوق  طقف  هن  اه  نز  دوب . برغ  يارب  راب  تبیـصم  لاس  هاجنپ  هبرجت ، نیا  هجیتن  دـنوش .
دننام سرتسا  زا  یـشان  یکیزیف  تالکـشم  راچد  هناخ ، باجح  ندرکاـهر  یعاـمتجا و  تارییغت  نآ  زا  دـعب  اـه  مناـخ  هکدـهد  یم  ناـشن 

، ریگ مشچ  رایـسب  روط  هب  هکلب  دـندرکن ، ادـیپ  يرتـهب  عضو  یناور  یحور و  ظاـحل  زا  نینچمه  دـندش . هدـعم و ... مخز  یبـلق ، یتحاراـن 
دوخ یگدنز  يارب  ییانعم  چیه  ناسنا  هکدوش  یم  داجیا  ینامز  یگدرسفا  دیناد ، یم  هکروط  نامه  درک و  ادیپ  شیازفا  اه  نز  یگدرـسفا 

اب دننک ، ادیپ  عامتجا  رد  ار  دوخ  دنزاسب و  درم  لثم  ار  ناشدوخ  دندرک  یعـس  دندرک و  اهر  ار  دوخ  شقن  اه  مناخ  یتقو  دـنک . یمن  ادـیپ 
یـسانش و ناور  هب  مینک ، هاگن  نید  هب  رگا  تفرگالاب . زین  قالط  نازیم  نیا ، رب  هوـالع  دـندرک . ادـیپ  یگدرـسفا  دـندش و  هجاوم  تسکش 

باجح دیاب  اه  مناخ  ارچ  مینک : لاؤس  ات  دـنام  یمن  يریحت  دراد و  يا  هدـیاف  هچ  اه  مناخ  يارب  باجح  هک  میمهف  یم  مینک ، هاگن  خـیرات 
ار دوـخ  شقن  دنـشاب و  باـجح  رد  هک  تسا  اـه  مناـخ  قـح  میمهف  یم  هکلب  میناد ، یمن  تیمورحم  ار  باـجح  نـینچمه  دنـشاب ؟ هتـشاد 
، تروص نیا  رد  نوچ  مینک ، ضارتعا  دنوش ، رود  باجح  زا  اه  مناخ  هکدنک  یم  قیوشت  ای  داهنشیپ  هک  يا  هعماج  ره  هب  دیاب  ام  دننکافیا .
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طوبرم کیتنژ  ظاحل  زا  نز  درم و  تقلخ  هب  یسانش  ناور  رد  هک  یبلطم  دنسر . یم  تکاله  هب  هعماج  اه و  هداوناخ  هجیتن ، رد  اه و  مناخ 
هنادرم صاـخ  راـتخاس  ندـب  دتـسرف و  یم  ماـیپ  گرگیا  دراد . دوـجو  گرگیا  نژ  نادرم  رد  سکیا و  نژ  ناـنز  رد  هک  تسا  نیا  تسا ،

یب درف  لباقم  یتقو  اذل  دـنهد ، یم  خـساپ  رتدوز  ینعی  دـنراد . يرت  نییاپ  لمحت  هناتـسآ  اهدرم  زغم  تسیچ ؟ هنادرم  صاخ  راتخاس  دراد .
هب سنجود  ره  رد  یسنج  تالیامت  اژن د : ییابیز  ياقآ  دنوش . یم  کیرحت  عیرس  هنادرم  صاخ  راتخاس  رطاخ  هب  دنریگ ، یم  رارق  باجح 
زا رت  نییاپ  رایـسب  درم  يریذپ  کیرحت  هناتـسآ  تسین . هنوگ  کی  هب  سنج  ود  رد  ورین  نیا  رهاظت  دومن و  اما  تسا ، هدش  هتـشاذگ  هعیدو 

يریذپ کیرحت  . تسارگید يا  هنوگ  هب  هلأسم  نز  رد  دسر . یم  یـسنج  ذاذـتلا  جوا  هب  رتدوز  دوش و  یم  کیرحت  رتدوز  ینعی  تسا . نز 
نز و يارب  ینید  ياه  هیـصوت  اذل  دراد . مزال  یـسنج  تذل  جوا  هب  ندیـسر  يارب  مه  يرتشیب  نامز  دریگ و  یم  تروص  رتریدًالومعم  شا 
هب اهنت  ناترسمه  اب  یسنج  طابترا  رد  هک  تسا  نیا  هدش ، اهدرم  هب  هک  يا  هیـصوت  تسا . توافتم  يدودح  ات  هداوناخ  میرح  رد  یتح  درم 

دیسرب مساگُرا  تلاح  هب  يدایز  تعرس  اب  تسا  نکمم  دیوش و  یم  اضرا  رتدوز  دیوش ، یم  کیرحت  رتدوز  امش  نوچ  دیشابن ، دوخ  رکف 
درم هیحان  زا  هلاسم  تامدـقم  هک  تسا  نیا  شزیمآ  تابحتـسم  زا  دـنامب . مامتان  نز  يارب  هلأسم  یلو  دـینادب ، هدـش  مامت  ار  هلاـسم  دـعب  و 

هک نیا  درجم  هب  ینعی  دوش ، هجوـتم  هداوناـخ  میرح  زا  نوریب  هب  درم  هاـگن  دراذـگن  هک  تسا  نیا  هیـصوت  نز  هیحاـن  رد  دـشاب و  ینـالوط 
نیا زین  یعامتجا  طباور  رد  دوشن . فطعنم  نوریب  هب  درم  هاگن  ات  دنک  تدعاسم  رسمه  دریگب ، لکش  دهاوخ  یم  درم  رد  يریذپ  کیرحت 

هیـصوت تسا . يراصحنا  يدودـح  ات  كرتشم و  يدودـح  اـت  تسا  هدـش  نز  درم و  هب  هک  ییاـه  هیـصوت  ینعی  دوش . یم  هدـهاشم  هلأـسم 
هک نیا  هب  هجوت  اب  اما  دـنرواین . دوجو  هب  دوخ  رد  ار  یـسنج  کـیرحت  هنیمز  ینعی  دـندنبورف . ار  دوخ  مشچ  ود  ره  هک  تسا  نیا  كرتشم 

، تسا هدشن  هیـصوت  درم  هب  هدش ، هیـصوت  نز  هب  هک  يا  هنوگ  هب  باجح  ظفح  تسا ، سکع  تلاح  زا  شیب  درم  يارب  نز  یمـسج  هبذاج 
هب هجوـت  اـب  هناـنز  میرح  اـب  هنادرم  میرح  اـما  دراد . هگن  میرح  دوـخ  شـشوپ  رد  هـک  تـسا  فـظوم  درم  دـنک ، یم  قرف  شدودـح  ینعی 

مناخ يارب  یـصاخ  تیدودحم  ارچ  هکدننک  یم  دـیکات  هتکن  نیا  يور  ارگ  برغ  یتسینیمف  ياه  هورگ  تسا . توافتم  یـسنج  تاصتخم 
هک درک  بلج  ار  نم  هجوت  روشک  ینید  ریغ  تایرـشن  زا  یکی  رد  يا  هلاقم  تسین ؟ نایاقآ  يارب  تیدودحم  نیا  تسا و  هدـش  هتـشاذگاه 

رایسب نز  يریذپ  کیرحت  هک  دوب  هداد  حیـضوت  یبوخ  هب  یـسنج  هلاسم  طابترا  رد  ار  درم  نز و  یکیژولویب  ياه  توافت  هلاقم  هدنـسیون 
رد دنک . یم  توافت  درم  يریذپ  کیرحت  عون  اب  نز  يریذپ  کیرحت  عون  ًالوصا  تسا و  رتریذپ  کیرحت  درم  تسا و  درم  زا  رت  یجیردت 
یم دوجو  هب  وا  يارب  يریذـپ  کیرحت  تلاح  تعرـس  هب  دـنک  هاگن  صاخ  تیعـضو  رد  ار  نز  سکع  درم  یتقو  هک  دوب  هدروآ  هلاقم  نآ 

رد یـسنج  لئاسم  لرتنک  يارب  ینید  هخـسن  یعیبط ، ياه  توافت  نیا  ساسا  رب  داتفا . یم  قافتا  رترید  نز  يارب  نآ  سکع  تلاح  اما  دیآ ،
هیآ 32 بازحا ، هروس  - 1 تسا . هدش  میسرت  توافتم  يدودح  ات  مه  درم  نز و  نیب 

؟ تسارثؤم نانز  یگدرسفاو  بارطضارد  یگنهرب  یباجحدب و  ایآ 

نیا هنوـگچ  باجحدـب  ینعی  دراد . ناـنآ  یگدرـسفا  بارطـضا و  رد  يراـثآ  هـچ  یئزج  تروـص  هـب  ناـنز  یگنهرب  یباجحدـب و  لاؤـس :
هک نیا  یکی  یلالج : رتکد  مناخ  تسیچ ؟ دوش  یم  وا  یگ  درسفا  بجوم  هک  ییاه  هنیمز  دنک . یم  داجیا  دوخ  يارب  ار  یناور  تالکـشم 

میریگن رظن  رد  يرهاظ  شـشوپ  کی  طقف  ار  باجح  رگا  دـنریگ . یم  رارق  طیحم  ریثأت  تحت  ینعی  دنتـسه . رتریذـپ  ذوفن  اه  مناخ  میتفگ 
ذوفن دننک ، یم  اهر  ار  دوخ  ینطاب  يرهاظ و  باجح  اه  مناخ  یتقو  دتـسرف ، یم  مایپ  لباقم  فرط  هب  مه  يرهاظ  شـشوپ  نامه  یتح  هک 
ذوفن نیا  هک  تسا  نیا  باجح  ّرس  دور . یم  نیب  زا  دشاب ، هتـشاد  دوجو  دیاب  هکوا  سفن  تدحو  ینعی  دوش . یم  داجیا  اه  نآ  رد  یناوارف 
لصاح یگناگی  ات  دنک  یم  داجیا  هداوناخ  يارب  ار  یبوخ  طیحم  هک  بوخ  رهوش  مه  نآ  رهوش ، يوس  زا  دوش ، ماجنا  وس  کی  زا  يریذپ 

مناخ دـنوش ، یم  رت  فیطل  باجح  اب  ياه  مناخ  هکروط  ناـمه  دروآ . یم  شیپ  یگدرـسفا  یگتفـشآ و  بارطـضا ، ددـعت ، رثکت و  دوش .
ار شتفاطل  دوش و  یم  نشخ  دنهد ، ماجنا  نآ  اب  نیگنس  راک  یلیخ  هک  یتسد  کی  لثم  نامز  رورم  هب  دننک ، یم  اهر  ار  باجح  هک  ییاه 
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نآ زا  یـضعب  اما  دنهد ، یم  خساپ  رتهب  رتشیب و  اه  ضیرم  هب  دنا ، هدمآ  راک  رـس  هزات  هک  ییاهراتـسرپ  لاثم  ناونع  هب  ـد . هد یم  تسد  زا 
نوچ دنهد ، خساپ  دنناوت  یمن  بوخ  دننک ، یم  راک  مه  رس  تشپ  اه  تعاس  ناشراکراشف  رطاخ  هب  ای  دنا  هدرکراک  دایز  اج  نآ  رد  هکاه 
تسد زا  ار  دوخ  تیوه  يونعم و  دعب  ینعی  دن ، درک ه ا  ادیپ  یگناگیب  تلاح  دنا و  هدش  تفلک  تسوپ  حالطـصا  هب  دنرادن و  ار  شلمحت 

یم شیپ  یگدرـسفا  ًاعبط  مینکـشب  ار  میرح  نیا  هک  یتقو  تسا . هچب  رهوش و  هب  نداد  خساپ  تفع و  تفاطل ، رد  یگدنز  يانعم  دنا . هداد 
تشادهب يارب  نز  رد  یهد  خساپ  یگژیو  هک  نیا  نآ  دندرک و  هراشا  یناور  فیرظ  هتکن  کی  هب  رتکد  مناخ  يورغ : مالـسالا  ۀجح  دیآ .

یهد خساپ  هکلب  تسین ، یـسنج  یهد  خـساپ  ًافرـص  زین  یهد  خـساپ  دراد . یمهم  رایـسب  شقن  شدوخ  یناور  تشادـهب  هداوناخ و  یناور 
هناخ و رد  میهاوخن  ای  میهاوخب  دوش  دایز  هناـخ  زا  نوریب  رد  یهد  خـساپ  نیا  دـشاب  اـنب  رگا  تسا . حرطم  زین  رگید  ياـه  هبنج  یفطاـع و 

شیامن هب  ندـنایامن و  هزیگنا  هک  نیا  رگید  هتکن  تسا . هداد  ار  اه  خـساپ  زا  یلیخ  هناخ  زا  جراخ  رد  اریز  دـنک ، یم  ادـیپ  لیلقت  هداوناـخ 
تابث بجوم  دوش و  یم  اضرا  هداوناخ  هناخ و  رد  تلاح  نیا  تقو  کـی  دوش . اـضرا  دـیاب  هرخـالاب  تسا و  رتشیب  اـه  مناـخ  رد  نتـشاذگ 

نیا رد  دـنکن  هک  دوش  یم  هسوسو  راچد  دـیآرب ، اضرا  ماقم  رد  هناخ  زا  نوریب  مناخ  هک  نانچ  اـما  تسا . بولطم  رایـسب  هکدوش  هداوناـخ 
دیاب ار  رس  تسا ، هناخ  زا  نوریب  يارب  ام  شالت  مامت  ایوگ  دنتفگ : یم  ناشدوخ  اه  مناخ  زا  یـضعب  توغاط  نامز  رد  منامب . بقع  تباقر 

تمعن رد  نوچ  یهاگ  میدـش . تحار  بالقنا  زا  دـعب  ام  دـنتفگ : یم  میـشاب و  هتـشاد  ار  مزـال  تباـقر  نارگید  اـب  میناوتب  اـت  میدـنبب و ،...
شیارب یلکشم  چیه  دنک و  یم  سفنت  يرمع  دراد ، نژیـسکا  مزال  هزادنا  هب  هک  یـسک  لثم  تسرد  هچ ؟ ینعی  تمعن  میمهف  یمن  میتسه ،

اه تمعن  زا  يرایـسب  دشاب . هتـشاد  نژیـسکا  دوبمک  هک  دـمهف  یم  یتقو  تسا . ردـق  هچ  نژیـسکا  شزرا  دـمهف  یمن  یـسک  نینچ  تسین ،
یمن ار  تمعن  نیا  ردـق  دـنرادروخرب ، باجح  تمعن  زا  هللادـمحلا  نامیاه  مناخ  میتسه و  تمعن  نیا  رد  نوچ  ًاتقیقح  ام  تسا . روط  نیمه 

شیرهاظ يامیس  ار  نز  تیوه  همه  یتقو  هکدشاب  نیا  دنک ، یم  داجیا  نامز  رورم  هب  یباجح  یب  هک  يرگید  لکشم  دیاش  يرجم : میناد .
یتیوه یب  ساسحا  ًاتعیبط  دش ، گنر  مکرهاظ  نیا  هک  یتدم  زا  دعب  دراذگب ، شیامن  هب  ار  شدوخ  رهاظ  هکدوب  ددـص  رد  داد و  لیکـشت 

. دنکداجیا باجح  یب  باجح و  دب  ياه  مناخ  زا  یضعب  يارب  يرتشیب  یگدرسفا  هلأسم  نیا  دیاش  دنک ، یم 

؟ دوش یم  اهورین  كالهتسا  ثعاب  یباجح  یب  ایآ 

یب برغ  رد  ًارهاظ  هک  تسا  یمسج  ياهورین  دارم  رگا  دوش ، یم  اهورین  كالهتـسا  ثعاب  یباجح  یب  دندومرف : داژن  ییابیز  ياقآ  لاؤس :
یتقو ام  داژن : ییابیز  ياقآ  دـنیامرف ؟ نایب  ًافطل  تسا  يرگید  ياهورین  دارم  رگا  تسا و  هدـشن  یمـسج  ياهورین  شهاک  ثعاـب  یباـجح 
دراو تیلاعف  نآ  دصق  هب  هک  دـنکن  یتیلاعف  فرـص  ار  دوخ  يژرنا  ناسنا  رگا  هک  تسا  نیا  دارم  مینک ، یم  حرطم  ار  اوق  كالهتـسا  ثحب 

يژرنا لک  هب  دـیفم  يژرنا  تبـسن  هاگتـسد  کی  یهدزاب  بیرـض  ینعی  تسا ، هدرک  کلهتـسم  ار  دوخ  ياوق  تسا ، هدـش  عاـمتجا  هصرع 
فلت يژرنا  نآ  دـصرد  دـنکدیفم و 35  راک  فرـص  ار  دوخ  ناوت  زا  دـصرد  رگا 65  ناسنا  ندـب  مان  هب  ینیـشام  دـنیوگ : یم  ًالثم  تسا .
فرص ار  دوخ  يژرنا  دصرد  هد  لزنم ، رد  یفرـصم  ياه  پمال  سکعرب  تسا . ییالاب  بیرـض  هک  دوش  یم  دصرد  نآ 65  بیرض  دوش ،

دوش میظنت  يا  هنوگ  هب  درم  نز و  یعامتجا  تیلاعف  رگا  تسا . نییاپ  شبیرض  نیا  دوش ، یم  لیدبت  امرگ  هب  شا  هیقب  دنک و  یم  ییانشور 
یهدزاب و ياراد  قفوم و  اه  نآ  تیلاعف  دوش ، دـیفم  یعامتجا  تیلاعف  فرـص  قاـفتا  هب  بیرق  تروص  هب  اـی  ًاـمامت  درم  اـی  نز  يژرنا  هک 

نوریب هناخ  زا  فدـه  نآ  هب  تسا و  هدوبن  اه  نآ  یلـصا  ضرغ  هک  دوش  ییاهراک  فرـص  درم  نز و  يژرنا  رگا  اـما  تسا . ـالاب  نامدـنار 
امـش نتفر  هاگـشناد  ردق  نیا  یلو  دیوش ، یم  جراخ  هاگـشناد  دصق  هب  هناخ  زا  امـش  یتقو  دنیوگ . یم  ورین  كالهتـسا  ار  نیا  دنا ، هدـماین 

رد دیهاوخ  یم  امش  مییوگ . یم  اوق  كالهتسا  ار  نیا  دهد ، یم  رارق  عاعشلا  تحت  ار  امـش  ندناوخ  سرد  یـشاوح  نآ  هک  دراد  یـشاوح 
...، دشاب و هنوگچ  سابل  لدم  هک  دراد  یتاراظتنا  امـش  زا  دنک و  یم  هاگن  امـش  هب  مشچ  تفج  یـس  یلو  دیناوخب ، سرد  هاگـشناد  طیحم 
یب ضرف  اب  تسین . یلصا  ضرغ  هک  دوش  یم  ییاهراک  فرص  اما  دراد ، دوجو  ورین  تسا . ورین  كالهتسا  صخش  يارب  یشاوح  نیا  رکف 
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رظن هب  ًارهاظ  هک  یپیت  شوخ  لثم  اهزیچ  یـضعب  رد  یتح  تسا . داـیز  ورین  كالهتـسا  تسا ، رگیدـکی  هب  سنج  ود  هجوت  نوچ  یباـجح ،
پیت شوخ  یلیخ  ینید  مولع  ياه  هزوح  ياه  هبلط  ارچ  هک  دندرک  یم  لاوس  یهاگ  دراد . دوجو  كالهتـسا  نیمه  تسا ، بوخ  دیآ  یم 

یم پیت  شوخ  اـه  هبلط  ردـق  هچ  دـینیبب  تقو  نآ  دـینک ، طـلتخم  ار  ینید  مولع  ياـه  هزوح  امـش  هک  دوب  هداد  باوج  رفن  کـی  دنتـسین .
ياقآ تسا . اهورین  كالهتسا  اه  نیا  دوش و  یم  اه  هیـشاح  فرـص  دوش ، هعلاطم  ندناوخ و  سرد  فرـص  دیاب  هک  یهجوت  ینعی  دندرگ !
حرطم برغ  رد  هک  ییاه  تفرـشیپ  همه  ًالوا  هک  تسا  نیا  لوا  هتکن  منک . یم  هفاـضا  ار  هتکن  هس  ود  لاوس  نیا  هب  خـساپ  رد  سانـش : قح 

نیا لثم  دشاب ، هدش  لصاح  تفرشیپ  برغ  رد  اه  هصرع  زا  یخرب  رد  یباجح  یب  رثا  رب  تسا  نکمم  میناد . یمن  تفرشیپ  ار  نآ  ام  تسا ،
کی ام  رظن  هب  هلاسم  نیا  دیآ . دیدپ  تادیلوت  شیازفا  یبایرازاب و  اهالاک ، شورف  يداصتقا ، هعـسوت  نز ، ياه  تیباذـج  زا  هدافتـسا  اب  هک 
رگا اسب  هج  تسا . هدوبن  یباجح  یب  لولعم  یبرغ  ياهروشک  ياه  تفرـشیپ  زا  يرایـسب  هک  تسا  نیا  مود  هتکن  دوش . یم  یقلت  یفنم  رما 

، اه شالت  لولعم  اه  هصرع  زا  یلیخ  رد  اه  نآ  تفرـشیپ  دـندرک . یم  تفرـشیپ  رتشیب  زین ، دنتـسه  هک  نیا  زا  دنتـشاد  باجح  اـه  نآ  دوخ 
. تسین باجح  لولعم  اه  هصرع  زا  یلیخ  رد  زین  ام  ندرکن  تفرـشیپ  هک  تسا  نیا  موس  هتکن  تسا . نانآ  ياه  تیریدم  اه و  يزیر  همانرب 

همانرب شالت ، رد  مینک ، وجتـسج  يرگید  لماوع  رد  ار  تلع  دـیاب  اـم  مینک . یم  تفرـشیپ  میرادرب  ار  باـجح  اـم  رگا  هک  تسین  روط  نیا 
یب تسا . يونعم  یهاگو  يدام  یهاگ  اوق  كالهتسا  هک  تسا  نیا  مراهچ  هتکن  مینکوجتـسج . نامدوخ  هعماج  تیریدم  متـسیس  يزیر و 

لماوع هچ  ره  دشاب ، یحور  یلاعت  لابند  هب  ناسنا  رگا  هکانعم  نیا  هب  دنک ، یم  کلهتسم  ار  ناسنا  يونعم  ياوق  زا  یمیظع  شخب  یباجح 
ندروخ لوغشم  مئاد  یسکرگا  هکلب  یسنج ، لئاسم  اهنت  هن  دوش . یم  رتمکوا  یلاعت  دنک ، لوغشم  دوخ  هب  ار  وا  دیایب و  شغارـس  فلتخم 

هدش فیرعت  شیارب  هک  دشر  زا  يا  هبترم  نآ  هب  دناوت  یمن  ینعی  دنک ، یم  ادیپ  اوق  كالهتـسا  دـشاب  شمکـش  وا  مغ  مه و  مامت  دـشاب و 
یم جوا  لاعتم  يادخ  تمس  هب  اه  ناسنا  تسا ، هدیسر  لقادح  هب  یسنج  تاکیرحت  دراد و  دوجو  باجح  هک  يا  هعماج  رد  دسرب . تسا ،

هدیـشوپ همه  دنک  یم  دروخرب  هک  ییاه  مناخ  اب  ددنب و  یم  ورف  ار  شمـشچ  دیآ ، یم  نوریب  هناخ  زا  حبـص  یتقو  هک  يدرم  نایم  دنریگ .
توافت دنراد ، رارق  یسنج  کیرحت  ضرعم  رد  ًامئاد  هک  يرگید  نادرم  اب  تسا  هعماج  هب  تمدخ  ادخ و  تیدوبع  هب  درم  نیا  هجوت  دنا و 

. دنوش یم  ریگ  نیمز  دوخ ، جوا  ریسم  رد  همه  هک  يا  هنوگ  هب  دنک ، یم  التبم  ار  فرط  ود  ره  یسنج  ياه  ششک  تسا . ناوارف 

؟ دنا هدوب  نازیرگ  باجح  لثم  ینید  ماکحا  زا  اه  ناسنا  خیرات  لوطردارچ 

هدوب ا نازیرگ  باجح  لثم  ینید  ماکحا  زا  اه  ناسنا  تیرثکا  خـیرات  لوط  رد  ارچ  تسا  ناسنا  ترطف  اب  قباطم  مالـسا  ماـکحارگ  ا  لاؤس :
کیکـشت باجح  موزلرد  نویناحور  زا  یـضعب  یهاگ  دراد . دوجو  یتالکـشم  زین  اه  ناملـسم  نایم  یتح  باجح  شریذپ  رد  هزورما  دن ؟

باجح ثحب  هب  لاؤس  نیا  سانش : قح  ياقآ  دوش ؟ یم  کیکشت  نآرد  ارچ  سپ  تسا  يرطف  رما  نیا  رگا  هک  تسا  نیا  لاؤس  دننک . یم 
یهلا ماکحا  هب  اه  ناسنا  ندرک  تشپ  ندروآ و  يور  رد  یعامتجا  ياه  تخاسریز  اهرتسب و  هک  تسا  نیا  یلک  خـساپ  درادـن . صاصتخا 

ادیپ شیارگ  نآ  هب  مدرم  دینک ، يزاسرتسب  هعماج  رد  نآ  يارب  دینک و  غیلبت  نویزیولت  رد  ار  ییالاک  یتدم  رگا  امـش  دراد . یگرزب  شقن 
تبثم يزاس  رتسب  امـش  يرطف  هلأسم  کی  يارب  رگا  تسا . قداص  زین  هلاسم  سکع  تسین و  يرطف  شیارگ  نیا  هک  یلاـح  رد  دـننک ، یم 

، ندرواین ور  ندروآ و  ور  دنوش . یم  رود  دوخ  هیلوا  ترطف  زا  دارفا  زا  يرایـسب  دینیب  یم  دینکداجیا  نآ  هب  تبـسن  یمومع  رفنت  دـینکن و 
دروم یعامتجا  ياـهرتسب  تاـغیلبت و  اـب  یهاـگ  یهیدـب  روما  دـینیب  یم  امـش  هزورما  تسین . ندوبن  يرطف  اـی  ندوب  يرطف  هناـشن  اـج  همه 
تـسا نیا  ثحب  رگا  باجح . لصا  رد  هن  تسا ، دودح  دـح و  ردًامومع  اه  کیکـشت  هک  تسا  نیا  رگید  هتکن  دریگ . یم  رارق  کیکـشت 

دراد دوجو  کیکشت  رگا  تسا . دودرم  نخـس  نیا  دبات ، یمن  رب  ار  نآ  هعماج  ترطف  هک  تسا  يزیچ  ندوب  هدیـشوپ  هب  شیارگ  لصا  هک 
تفس و مه  ردق  نیا  مالسا  ردص  رد  باجح  هک  تسا  نیا  یکی  تسا : هدش  حرطم  يدیدج  تاهبـش  هزورما  تسا . باجح  زرم  دح و  رد 

رگا الاح  دنناشوپب . ار  ناشدوخ  ردق  نیا  اه  مناخ  درادن  یموزل  تسا . هدوبن  دییوگ ، یم  امـش  هک  يروج  نیا  لقادـح  تسا ، هدوبن  تخس 
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دـشاب و نوریب  ناشیاهوم  دـندرگب ، وتنام  اب  اه  مناـخ  زا  یـشخب  دـیراذگب  دـیآ . یمن  نیمز  هب  نامـسآ  دـشاب  نوریب  مه  اـهومزا  يرادـقم 
ره دنشاب . دازآ  يدوهی  یحیسم و  ياه  مناخ  زا  يا  هدع  دیهد  هزاجا  امش  دنیوگ : یم  هک  نیا  رگید  دنشاب . هتـشاد  مه  يرـصتخم  شیارآ 

تموکح ایآ  هک  داد  میهاوخ  ثحب  همادا  رد  ار  شسرپ  نیا  خساپ  هتبلا  دشاب . باجح  یب  تساوخن  یـسکره  باجح و  اب  تساوخ  یـسک 
شیارگام رظن  هب  هک  نیا  هصالخ  هن ؟ ای  دنک  مازلا  باجح  هب  دنتسین ، باجح  هب  دقتعم  هک  یناسک  یتح  ار  نانز  هعماج  دناوت  یم  یمالسا 

یم ناشن  ششوپ  هب  ار  اه  نآ  يرطف  شیارگ  دوش ، یم  حرطم  اوح  مدآ و  ترـضح  هرابرد  هک  یتایآ  تسا . يرطف  هلأسم  کی  باجح  هب 
. دهد

!؟  هدننک تشز  ای  هدننک  ابیز  باجح 

یم سانـش  ناور  ياه  مناخ  زا  یکی  اژن د : ییابیز  ياقآ  هدـننک ؟ تشز  ای  تسا  هدـننک  ابیز  باجح  اـیآ  یتخانـش  ییاـبیز  رظنم  زا  لاؤس :
اه مناخ  ات  دیا  هتشاذگراقو  ار  شمسا  دنشاب و  رت  باذج  هک  دیا  هداد  رارق  یکـشم  رداچ  يوت  ار  اه  مناخ  دیا  هدمآ  اه  هبلط  امـش  تفگ :

هجوت بلج  رتشیب  دیراذگب  دیفس  هطقن  کی  هایس ، هدرپ  کی  نایم  رد  امش  رگا  تفگ : یم  هکدوب  نیا  ناشیا  حیضوت  دنوش ! یـضار  رتشیب 
زا ار  یگنر  شـشوپ  امـش  دنک . یمن  هجوت  بلج  نادنچ  دیراذگب  دیفـس  هطقن  کی  درز ، هدرپ  کی  نایم  رد  رگا  هک  یلاح  رد  دـنک ، یم 

رتشیب اهدرم  امـش  دنک و  هجوت  بلج  رتشیب  رداچ  یگریت  رد  ناشتروص  يدرگات  دـیهد  یم  اه  نآ  هب  هریت  شـشوپ  دـیریگ و  یم  اه  مناخ 
رد هن  تسا  باجح  شـشوپ و  لصا  رد  ام  ثحب  دـیراذگ . یم  راقو  ار  نآ  مسا  دـنوش ، یـضار  اه  مناـخ  هک  نیا  يارب  یلو  دـیربب ، تذـل 
رد يا  هدوزفا  بیرـض  میرادـن - گنر  هب  يراک  صاخ  روط  هب  الاح  شـشوپ - زا  یـصاخ  لکـش  هک  یتروص  رد  اسب  هچ  نآ و  تاصتخم 

تیباذج تسا  نکمم  فلتخم ، ياه  طیحم  رد  تسا . هتفرگرارق  یهن  دروم  دیآ ، باسح  هب  جربت  قادصم  دنکداجیا و  نز  يرهاظ  ییابیز 
توافتم یلومعم  رداچ  اب  نآ  تیباذـج  تسا  نکمم  دنـشوپب  یبرع  رداچ  اه  مناخ  ناریا ، هعماج  رد  رگا  لاثم  ناونع  هب  دـشاب . توافتم  اه 

نآ زا  ینید ، هشیدنا  رد  هک  يزیچ  دیاین . باسح  هب  جربت  تسا ، ششوپ  رد  یلوادتم  هویش  هویش  نیا  نوچ  اه  برع  هعماج  رد  یلو  دشاب ،
درم يارب  یـسنج  تیباذج  زا  ریغ  يرگید  تیباذج  رگا  اما  دـنک . ادـیپ  درم  يارب  یـسنج  تیباذـج  کی  نز  هک  تسا  نیا  مینک ، یم  یهن 

نآ تمرح  رب  یلیلد  دـناشکب ، نز  تمـس  هب  ار  درم  يرگید  لـیم  کـی  دـشاب و  هتـشادن  دوجو  یـسنج  يریذـپ  کـیرحت  ینعی  دـنکادیپ ،
داجیا تمحازم  هعماج  يارب  هک  يا  هنوگ  هب  مینک ، تیادـه  ار  نآ  میهدـب و  حیحـص  يوس  تمـس و  یعیبط  لیم  نیا  هب  دـیاب  اـم  میرادـن .

تیباذـج اه  مناخ  رب  یکـشم  رداچ  ایآ  هکدـینک  تواضق  ناتدوخ  الاح  دوش . لیدـبت  یعقاو  هدوزفا  شزرا  کی  هب  یگژیو  نامه  دـنکن و 
يارب يدیهمت  دیاب  دشاب  یلوا  رگا  یلو  درادن ، یلاکشا  دشاب  یمود  رگا  دنک . یم  داجیا  یتیـصخش  تیباذج  ای  دنک  یم  هفاضا  ار  یـسنج 

. تفرگ رظن  رد  نآ 

؟ دشاب یمن  تیصخش  بجوم  نانز  دننام  نادرم  رد  باجح  ارچ 

هچ ياراد  نز  ینعی  تسا ، هدـش  هتفرگ  هدـیدان  یلکروـط  هب  درمرد  تیـصخش  نیا  ارچ  دراد  یتیـصخش  كـالم  نز  باـجح  رگا  لاؤـس :
ردـص رد  باجح  بوجو  ثحب  داژن : ییاـبیز  ياـقآ  تسین ؟ هنوگ  نیادرم  یلو  دـبای ، یم  تیـصخش  نینچ  نیا  زاـمنرد  هک  تسا  یگژیو 

 « نیذؤـی ـالف  نفرعی و  نا  یندا  کـلذ  دـیامرف « : یم  بازحا  هروـس  هیآ 59  رد  لاعتم  دـنوادخ  تسا . هتـشاد  مه  یتیـصخش  هبنج  مالـسا 
یناسک دوش . هتخانش  زاب  اه  نآ  زا  دشاب و  زیامتم  تسا ، نییاپ  اه  نآ  یعامتجا  تیثیح  هک  ینانز  زا  هک  تسا  نیا  هب  نموم  نز  تیـصخش 

یکی دراد . یتیصخش  هبنج  بابلج  اه  نآ  يارب  دنتـسه و  نمؤم  نانز  هیآ  نیا  بطاخم  دندوبن . زین  بابلج  هیآ  بطاخم  دندوبن ، نموم  هک 
ناشباجح اه  نز  زا  هفیاط  ود  متفر ، یم  هار  هک  رازاـب  رد  مدوب . ناوجون  باـجح ، فشک  ناـمز  زا  لـبق  نم  تفگ : یم  دهـشم  ياـملع  زا 

نامز زا  لبق  نینچمه  مالـسا و  ردص  رد  دندمآ . یم  هعماج  رد  شـشوپ  اب  هیقب  باتک ، لها  نانز  يرگید  هشحاف و  نانز  یکی  دوبن . لماک 
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، تسا ینییاپ  هبترم  رد  یعامتجا ،  تیصخش  رظنزا  هک  دوب  نیا  هدنهد  ناشن  درک  یمن  تیاعر  ار  لماک  باجح  یسکرگا  باجح ، فشک 
حرطم نالا  هک  یتاهبـش  زا  یکی  دراد . مه  یتیـصخش  هبنج  باجح  سپ  دـمآ . یمن  باسح  هب  هدازآ  نانز  ءزج  ای  نانموم  هفیاط  رد  ینعی 

. تس هدوبن ا  اه  يریگتخـس  نیا  مالـسا  ردص  رد  دینک ؟ یم  يریگ  تخـس  باتک  لها  نانز  هب  تبـسن  امـش  ارچ  هک  تسا  نیا  دـننک ، یم 

. تسا هدرکرییغت  تیعضو  نآ  نالا  تسا و  هدوب  ینید  تیصخش  كالم  باجح  مالسا  ردص  رد  هک  تسا  نیا  دوش ، یم  هداد  هک  یخساپ 
نودب دنناوت  یم  اه  نآ  مییوگب : میهد و  رارق  یتالیهست  دنتـسه ، باتک  لها  هک  یناسک  يارب  ام  رگا  هدش  مه  يرگید  ياه  هبنج  ياراد  و 
میهاوخ یم  ام  دـنیوگب : ناناملـسم  زا  یـضعب  هک  دراد  دوجو  لامتحا  نیا  هناگیب ، گنهرف  ذوفن  هب  هجوت  اب  دـنیایب ، نوریب  لـماک  باـجح 

هب یمالسا ، هعماج  تحلصم  يارب  تموکح  نیا  ربانب  دوش . زاب  هعماج  رد  یسنج  دسافم  باب  هار  نیا  زا  میدرگب و  دازآ  میشابن و  ناملسم 
ندوب هدیـشوپ  هفـسلف  هک  تسا  نیا  منک  هفاضا  مهاوخ  یم  هک  یبلطم  سانـش : قح  ياقآ  دهد . یمن  یباجح  یب  جربت و  هزاجا  باتک  لها 
مهاوخ یم  نم  هک  يرگید  هتکن  دشاب . هتـشاد  ینیرمت  هبنج  دیاش  دناوخب ، زامن  ییاهنت  رد  دـهاوخ  یم  تسین و  مرحمان  هک  ییاج  رد  نز 

تمالـس ظفح  يارب  باجح  تسا ، هعماج  رد  یـسنج  طـباور  میظنت  جرم و  جره و  لرتنک  يارب  باـجح  هک  تسا  نیا  منکدـیکأت ، نآ  رب 
هعماج هب  تیعضو  نیا  اب  اه  نیا  رگا  نوچ  مینک ، مازلا  باجح  هب  دنتسین ، باجح  هب  دقتعم  هکار  یناسکدیاب  ام  سپ  تسا . هعماج  یـسنج 

صخـش نآ  دوش . یم  التبم  یـسنج  یگدولآ  هب  هعماـج  ینعی  دـتفا ، یمن  قاـفتا  زگره  دـتفیب ، قاـفتا  میتساوخ  یم  هک  يا  هفـسلف  دـندمآ 
یم ررـضتم  هلاسم  نیا  زا  همه  دریگ . یم  ار  همه  نماد  یباجح  یب  یباجحدب و  دریگ . یم  ار  همه  نماد  رکنم  یلو  تسین ، دـقتعم  شدوخ 

يرهاـظ ظاـحل  هب  لقادـح  تسا ، تیدودـحم  یعوـن  هب  باـجح  هـتبلا  تـسا . يدازآ  ثـحب  دوـش ، یم  حرطم  هـک  يرگید  ثـحب  دـنوش .
هب هعماج  رد  یـسنج  رظن  زا  یمیظع  دسافم  دشابن  تیدودحم  نیا  رگا  میریذـپ . یم  هک  تسا  یتیدودـحم  نیا  اما  دروآ . یم  تیدودـحم 

نیا میریذپ  یم  رگید  ياه  تیدودـحم  زا  یلیخ  لثم  ار  تیدودـحم  نیا  نامدوخ  ام  دـشاپ . یم  مه  زا  هداوناخ  هعماج و  دـیآ . یم  دوجو 
زا يراددوخ  دورن ، الاب  نامنوخ  یبرچ  ات  میروخ  یمن  ار  اهاذـغ  یـضعب  میوش ، یم  لـئاق  تیدودـحم  ناـمدوخ  يارب  اـهاج  یلیخ  اـم  هک 

یبولطم تیدودحم  یلو  تسا ، تیدودحم  یبرچ  ندروخ  زا  كاسما  تسا . یبولطم  تیدودحم  یلو  تسا ، تیدودحم  ینیریش  ندروخ 
هتکن دـشاب . هتـشاد  باجح  دـیاب  دوش ، دازآ  یناسفن  ياهدـنب  دـیق و  تیدودـحم  زا  هک  نیا  يارب  دوخ ، يونعم  يدازآ  يارب  ناسنا  تسا .
ییاج رگا  هکدـمهف  یم  بوخ  مرتحم  مناخ  دورب ، نیب  زا  هعماج  رد  یـسنج  تاکیرحت  هک  تسا  نیا  يارب  باجح  دـیتفگ  امـش  رگا  : رخآ

رب مرحمان  زا  تروص  هک  دناد  یم  فظوم  ار  دوخ  تسشن ، هراظن  هب  ار  وا  تروص  یصاخ  راکفا  اب  یمرحمان  دوب و  نوریب  شتروص  صرق 
دوخ هب  ار  مرحمان  دشاب و  باذج  اه  مناخ  سابل  گنر  یتح  رگا  دیاین . دیدپ  یـسنج  کیرحت  هک  دوب  نیا  باجح  هفـسلف  نوچ  دـنادرگ ،

ییابیز ياقآ  دنکن . داجیا  یسنج  کیرحت  هکدشاب  يروط  دیاب  امـش  سابل  گنر  هکدیوگ  یم  رهاوخ  نیا  هب  باجح  هفـسلف  دنک  توعد 
هب هنادازآ  ار  دوخ  باجح  نیدتم  دارفارگا  هک  دندرک  یم  حرطم  ار  لاؤس  نیا  دندوب و  هدمآ  یناسک  یمالسا ، ياهروشک  یـضعب  زا  داژن :

- مینیب یم  جیلخ  ياهروشکزا  یـضعب  رد  نونکا  هک  هنوگ  نامه  دندرگب - هنادازآ  دنتـسین ، نیدتم  هک  یناسک  دننک و  ظفح  لامکو  مامت 
ار باجح  نیلوؤسم  هک  ناریا  روشک  لثم  ییاهروشکرد  اما  دوش ، یم  هداد  صیخـشت  رت  تحار  دـب  بوخ و  نایم  زرم  یطیارـش  نینچ  رد 

ياه مدآ  هکدنتـسه  یباجح  نامه  ریز  دب  ياه  مدآ  ینعی  . دنوش یمن  هتخانـش  زاب  رگیدکی  زا  اه  ناسنا  دنا ، هدرک  مازلا  دـب  بوخ و  يارب 
دوجو رگید  عماوج  رد  هک  دوش  یم  هدـهاشم  یگتخیر  مه  رد  قافن و  تلاح  کی  اـم  هعماـج  رد  هک  نیا  هصـالخ  . دـنریگ یم  رارق  بوخ 
همانرب هک  تسا  نیا  هجوت  لباق  هتکن  دنک . یمن  داسف  هعماج  رد  رگید  دور و  یم  داسف  ياه  هناخ  هب  دنک  داسف  دهاوخب  یـسکرگا  درادن و 

هعماج رد  رگا  دعب  هلحرم  رد  دیاین . دوجو  هب  داسف  هک  مینک  يراک  دیاب  ادتبا  ینعی  تسا ، داسف  ياه  هنیمز  فذح  هعماج ، هرادا  يارب  نید 
، میراذگ یم  داسف  عویش  هعاشا و  ار  شمسا  ام  هکداسف  ندش  ینلع  ینعی  دنامب . یفخم  رگید  ياه  هیال  ریز  دیاب  درکادیپ  دوجو  داسف  يا 

يور تینما  يا  هعماج  رد  رگا  ینعی  دشاب . رتمک  ینما  ان  لصا  زا  ینما  ان  ساسحا  بیرض  دیاب  هشیمه  رگید  ترابع  هب  تسا . رـضم  رایـسب 
تینما ساسحا  مدرم  نوچ  تسا . یبوخ  هعماج  هعماـج  نیا  دـنیوگ : یم  دوب ، ای 70   60  ، هطقن 50 يور  تینما  ساسحا  اـما  دوب ، هطقن 30 
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هعماج رد  داسف  هک  يدوجو  اب  ینعی  دیداد ، رارق  هطقن 20  رد  ار  تینما  ساسحا  یلو  دیتشاد  هگن  هطقن 70  رد  ار  تینما  رگا  اما  دننک . یم 
رفن رازه  تشه  ام  بالقنا ، يزوریپ  زا  لـبق  لاـثم ، ناونع  هب  دوش . یم  لزلزتم  هعماـج  دوب ، داـیز  داـسف  ینما و  اـن  ساـسحا  اـما  تسا ، مک 

ناـشدوخ زا  یکی  دـندرک  یم  رکف  دـندز ، یم  فرح  مه  اـب  هک  يرفن  هـس  ره  هکدوـب  هدـش  غـیلبت  يا  هنوـگ  هـب  یلو  میتشادـپ ، یکاواـس 
داـسف دوش  ساـسحا  هک  دـشابن  يا  هنوگ  هب  هعماـج  وج  هک  تسا  نیا  ینید  تیادـه  لدـم  دـنازرل . یم  ار  همه  تشپ  نیا  تسا . یکاواـس 

هدرک ناهنپ  ار  دوخ  حالص  ياه  هیال  ریز  رد  یقیقح  داسف  دشاب و  هتـشاد  دوجو  دیاب  هشیمه  داسف ، زا  سرت  تلاح  دوش . یم  ماجنا  تحار 
. درکدیدشت هعماج  رد  ار  هانگ  هب  لیم  هنیمز  دیابن  داد . ناشن  مدرم  هب  دـیابن  ار  داسف  هار  دـنکن . دوخ  هجوتم  ار  نارگن  ياه  مشچ  هکدـشاب 

یـسکره دورب و  دجـسم  دـهاوخ  یم  شلد  سک  ره  میزاس . یم  دجـسم  مه  نآ  رانکو  میزاـس  یم  یناـنچ  نآ  ییامنیـس  اـج  نیا  مییوگن 
داسف مینک . مک  هعماج  رد  ار  داسف  هنیمز  هک  تسا  نیا  ینید  هماـنرب  تسین . ینید  هماـنرب  نیا  دـنک . هاـگن  یـسکس  ملیف  دـهاوخ  یم  شلد 

. دشاب هتشاد  سرت  ساسحا  دورب ، داسف  غارس  هب  دهاوخ  یم  هک  یسک  ات  میربب  نیب  زا  ار  ینلع 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

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

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

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

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

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

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

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

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

یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،
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ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،
ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،

لاـس لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هسلج ي) رد  هدـننک  تکرش 
خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 

: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :
سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25  www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com

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

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

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

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

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

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

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