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زیارغ نافوط  رد  ناناوج 

باتک تاصخشم 

هزوح مق  رشن :  تاصخشم  روپبارهـس . تمه  زیارغ /  نافوط  رد  ناناوج  روآدیدپ :  مان  ناونع و  تمه 1342 -  روپ ، بارهس  هسانشرس : 
یمالـسا تاغیلبت  رتفد  تاراـشتنا  زکرم  تسورف :  160 ص  يرهاظ :  تاصخـشم  تاراشتنا 1377  زکرم  یمالـسا  تاـغیلبت  رتفد  مق  هیملع 

موس پاچ  لایر :  8000 مود 964-424-753-1 ؛  پاچ  لایر :  6500 لایر 9789644245138 ؛ :   4800 کباش :  مق 683 . هیملع  هزوح 
Hemmat Sohrab Pur. Djavanan dar tufan -e هدـــشینیتال  دـــلج  تــشپ  تشادداــی :   4-316-371-964

تروص هب  نینچمه  160 ؛ [ - 159  ] همانباتک ص تشاددای :  . 1382 موس : پاچ  تشاددای :  مود 1379 . پاچ  تشاددای :  . gharayez
تاـغیلبت رتـفد  مق . هیملع  هزوح  هدوزفا :  هسانـش  مالـسا  ناـناوج و  عوـضوم :  قـالخا  ناـناوج --  یـسنج --  روـما  عوـضوم :  سیوـنریز 

م1328-78 یلم :  یسانشباتک  هرامش   176 ییوید :  يدنب  هدر  HQ35/س9ج9 1377  هرگنک :  يدنب  هدر  تاراشتنا  زکرم  یمالسا .

راتفگشیپ

 , هتشاداو لح  هار  هشیدنا و  رک و  هب فـ ار  نارظن  بحاص  هدرک و  زورب  يرشب  عماوج  رد  یلـضعم  تروص  هب  هک  یعامتجا  مهم  ثحاب  زا مـ
 , تسا هتفرگ  رارق  یصاخ  طیارش  رد  ینس ,  تیعقوم  اه و  ـی  گژ ـ یو رظن  زا  هقبط ,  نیا  هک  اج  نآ  زا  تسا .  ناوج  لسن  هب  طوبرم  ثحابم 

يارب مه  ناشدوخ و  يارب  مه  يراوگان  ياهدـمایپ  اعطق  دـنادرگن , هاگآ  لئاسم  ـی  ـض زا بـعـ ار  ـهـا  نآ دـنکن و  هجوت  اـهنآ  هب  هعماـج  رگا 
دوخ موش  فادـها  هب  ندیـسر  يارب  ناناوج  فارحنا  تلفغ و  زا  هک  ییاـه  تردـق  رـشب و  نانمـشد  هزور  ـ ما دـنروآ .  یم  راـب  هب  نارگید 

موصعم و ناوج  کی  تی  رکف و شـخـصـ بلق و  دنیامن , یم  باترپ  اه  ناسنا  يوس  هب  هک  یمومسم  ریت  ره  هناشن  نیلوا  دننک , یم  هدافتسا 
داسف و ناقوشم  دریگ .  یم  رارق  ناگناگیب  ياه  هئطوت  نیرت  مو  دروم شـ تسا ,  روشک  کی  هدنیآ  دیما  هک  یلـسن  ینعی  تسا ,  هبرجت  مک 

تاسدقم مامت  زا  هار  نیا  رد  دنناشکب و  یهابت  بالجنم  هب  ار  ناناوج  تفرـشیپ ,  ددج و  ما تـ دنا کـه بـه نـ هدوب  رکف  نیا  رد  هشیمه  اشحف 
يوس هب  ار  شیوخ  هد  ياهریت کـشـنـ تاسدقم ,  نیا  هانپ  رد  دننک و  هدافتـسا  بو  قوقح  شزرو ,  ملق ,  رنه , يدازآ ,  دن  ـ نا مـ ير ,  ـ ـش بـ

یب هب  ار  نارتخد  دـم , عونت و  هانپ  رد  دـنیام و  ـج مـی نـ یور ار تـ یگنهرب  ددـجت , مان  هب  نانآ  دـنیامن .  اهر  یناسنا  یبهذـم و  ياه  شزرا 
یقـشع و ياه  باتک  فیلات  اب  دنهد و  یم  رارق  توهـش  سکـس و  ار  ییامنیـس  يا  عوضوم فـیـلـم هـ دـننک .  یم  قیوشت  ینایرع  یتفع و 

يرا ـیـ شو ـد بـا هـ یا ام بـ ناناوج  هک  تساج  نیا  دننک .  یم  بیغرت  یناویح  یگدنز  یشایع و  هب  ار  ناناوج  جیهم ,  تال  رشن مـجـ پاچ و 
نانآ تیصخش  دننامه  ـا بـفـ ـش دا و فـحـ ـ ـس نار فـ ـ گادو ـ ـس هب  لمع  اب  هک  دننک  یط  ار  شیوخ  ریـسم  هار و  نانچ  نآ  لما ,  ـی کـ ها ـ گآ و 

یم یسررب  شخب  جنپ  رد  باتک  نیا  رد  ـچـه  نآ دریگ .  رارق  تفص  ناطیش  تسپ و  ياه  ناسنا  هدافتـسا  ءوس  دروم  هک  تسا  نآ  زا  رتالاب 
هزورما هک  ییاه  يراتفرگ  اـه و  یتخـس  زا  اـت  دـنریگ  راـک  دو بـه  ـی خـ گد ـ نز رد  دـننادب و  ار  نآ  دـیاب  ناـناوج  هک  تسا  یبلاـطم  دوش ,

نا دریگ .  رارق  ناناوج )   ) باتک نیا  یلـصا  نابطاخم  لوبقم  رثا  نیا  تسا  دـیما  دـننامب .  رود  تسا  یبرغ  هع  ـ ما ناوج جـ لسن  ریگناـبیرگ 
روپ بارهس  تمه   10/1375  / 20 هّللا .  ءاش 

لوا شخب 

نانآ ياه  یگژیو  ناناوج و 

یگلاس تسیب  ات  ینعی  ـت ,  ـسا لاس  جـنپ  نادنمـشناد ,  یـضعب  رظن  قبط  دوش , یم  عورـش  یگلاس  هدزناـش  زا  ادودـح  ـی کـه  ناو هرود جـ
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نازیم یگتـسباو  ناج و  مسج و  طابترا  هب  رظن  بـا  دراد .  مواد  یگلاس تـ ات 25  ینعی  تسا  لاس  هد  رگید , يا  هدـع  رظن  قبط  دراد و  همادا 
رادروخرب یـصاخ  ياه  یگژیو  زا  یلاسنهک  یلاسنایم و  یکدوک و  نارود  هک  هنوگ  نامه  ندب ,  دشر  نازیم  اب  هکردـم  هوق  لقعدـشر و 

ناـناوج يارب  یناوـج  هرود  يا  ـی هـ گژ ـ یو ـت  خا ـنـ ـش تسا .  رادروـخرب  یـصاخ  ياـه  یگژیو  تـیمها و  زا  مـه  یناوـج  هرود  تـسا , 
نیا رد  اذل  تسین ,  دوخ  شرورپ  نتخاس و  هب  رداق  دـنکن , كرد  ار  دوخ  تایـصوص  دسانـشن و خـ ار  دوخ  ات  ناسنا  اریز  تسا ,  يرورض 

 : زا تسا  ترابع  هک  دوش  نایب  راصتخا  هب  یناوج  هرود  مهم  ياه  یگژیو  هدش  یعس  شخب 

یمسج لوحت  رییغت و   . 1

 . تسا رادروخرب  يا  هژیو  تیم  ـ ها زا  لوحت  رییغت و  نیا  یناوج ,  هرود  رد  اما  تسا ,  لوحت  رییغت و  لاـح  رد  هشیمه  ناـسنا  مسج  هچر  گـ
 : دوش یم  رتشیب  وا  مسج  دـشر  دـن و  زور مـی کـ ـخـص بـ ـش رد  ییاـه  لوحت  رییغت و  غولب ,  ياـه  نومروه  حـشرت  رثارب  یناوج  هرود  رد 
هک يا  هنوگ  هب  دوش  یم  ادیپ  وا  رد  یسنج  ساسحا  دیور و  یم  ندب  طا  ـگـر نـقـ ید ترو و  ـ ـص رد  وم  دوش , یم  تخمز  صخـش  يادص 

لیامت اه و  ساسحا  دنک , یم  رییغت  مه  یحور  روما  ریاس  یمسج ,  لوحت  رییغت و  نیا  اب  تسا .  هتفای  هزات  يدلوت  دنک  یم  ساسحا  ناسنا 
یناو ـ جو یکدوک و نـ نامز  ياه  تلاح  رگید  دهد , یم  تسد  وا  هب  یـصاخ  ياه  تلاح  دیآ , یم  دوجو  هب  ناوج  داهن  رد  يدیدج  ياه 

بظاوم دـیاب  تسا و  زیگنا  بارطـضا  بوشآ و  رپ  ینارود  نارود ,  نیا  هک  تسا  نیا  دـننادب , دـیاب  ناـناوج  هچنآ  دراذـگ .  یم  راـنک  ار 
 . ینورد تاساسحا  قبط  هن  دننک , لمع  تحلصم  قبط  دنشاب 

یبهذم تاساسحا  زورب   . 2

دوخ هب  تیلع  ـه فـ ما ير جـ ـگـ ید زا  سپ  یکی  یعیبـط ,  يرطف و  ياهدادعتـسا  دریگ , یم  تروص  ناـناوج  رد  غوـلب  رثارب  هک  یلو  بـا تـحـ
تاساسحا نوچ  يرطف  ياه  شیارگ  زا  يا  هعومجم  تسا ,  كرتشم  ناویح  ناسنا و  نیب  هک  يزیرغ  ياه  شهاوخ  رب  هوالع  دنشوپ , یم 

یبهذم و تاساسحا  زورب  هرود  غولب ,  هرود  دندقتعم :  ناسانـش  ناور  هزورما  دنک .  یم  زورب  ناناوج  رد  یناحور  ياه  شـشک  یبهذم و 
ـطـه بار شیوخ  يادخ  اب  دنـسانشب و  ار  شیوخ  قلاخ  دنوش , هاگآ  یتسه  ادبم  زا  دـنلیام  ناناوج  هرود  ـن  یا رد  تسا .  يونعم  ياه  لیامت 

يونعم دـشر  يارب  یمهم  لماع  دوش , تیادـه  بوخ  رگا  هک  دـسر  یم  جوا  هب  یگلاس  هدزناش  رد  اـصوصخم  سح  نیا  دـنیامن .  رارقر  بـ
شهج فـیلکت و  نارحب  نیب  اـم  هک  دـنلوقلا  قـفتم  هتکن  نیا  رد  ناسانـش  ناور  ـا هـمـه  یو گـ دـیوگ :  یم  سبد  سیروـم  تسا .  ناـناوج 

قباس هک  دوش  یم  هدید  یناسک  رد  یتح  یبهذم  تضهن  عون  کی  تاقوا ,  نیا  رد  دراد .  دوجو  یطابترا  یبهذ  تا مـ ـ سا ـ ـس ـ حا یناهگان 
هرود رد  یبهذـم  لئاسم  هب  هقالع  هک  تسا  نیا  هجوت ,  نایاش  هتکن  دـنا .  هدوب  دـیقال  نامیا  بهذـم و  هب  طوبرم  لئاسم  هب  تبـسن  نیارب , 

يایرد دـنک و  یم  نایغط  زیارغ  یناوج ,  نس  رد  اریز  تسا ,  هداد  رارق  ناناوج  لرتنک  يارب  میکح  دـنوادخ  هک  تسا  يا  هماـنرب  یناوج , 
ناناوج ریسم  اعطق  دشاب , هتـشادن  دوجو  ناناوج  رد  یبهذم  ياه  شزرا  بهذم و  دننام  یلماوع  رگا  ددر و  ـی مـی گـ نا ـ فو ناو طـ حور جـ

 . دوب دهاوخ  یناسنا  یهلا و  ریسم  فالخ  رب  , 

یبلط لالقتسا   . 3

 , ندوبن هتـسباو  لالقتـسا و  هب  دنـسر , یم  یناوج  هرود  هب  ات  ناکدوک  تسا .  یبلط  لالقتـسا  هزیرغ  یناوج ,  هرود  ياه  یگژیو  هلمج  زا 
لغـش و باختنا  لیـصحت ,  دننام  يروما  رد  دنهد و  ماجنا  دوخ  ار  ناشیاهراک  دندرگ  یم  دـنم  هقالع  اهنآ  دـننک .  یم  ادـیپ  رایـسب  هقالع 

كدوـک ساـسحا مـی کـنـنـد :  اـهنآ  دـنریگب .  میمـصت  دوـخ  اهدـمآ , تـفر و  ساـبل و  ندیـشوپ  رــسمه , تـسود و  باـختنا  ـه ,  فر حـ
نانآ دوجو  رد  میکح  دنوادخ  هک  سح  نیا  دنناهرب .  نارگید  ای  نیدلاو  هب  یگتـسباو  زا  ار  دوخ  دنتـسیاب و  دوخ  ياپ  يور  دـیاب  , دنتـسین
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تـسا نیا  هجوت ,  نایاش  مهم و  رایـسب  هتکن  تسا .  یعامتجا  ياه  تیلووسم  هعماج و  رد  تیقفوم  سفن ,  هب  دامتعا  يانب  ریز  هداد ,  رارق 
جیاتن دوشن , لرتنک  رگا  سح ,  نیا  اریز  دـنراذگ , رتارف  اپ  نآ  دـح طـبـیـعـی  زا  دـننک و  يوردـنت  دـیابن  سح  نیا  عابـشا  رد  ناناوج  هک 

دنتـسه و رادروخرب  يرت  مک  هبرجت  زا  ناناوج  اریز  دوش , عابـشا  نیدـلاو  کمک  هب  دـیاب  سح  نیا  ـت .  ـشاد دـهاوخ  لابند  هب  يراوگاـن 
ییامنهار و هب  دنک , ادیپ  لالقتسا  نتفر  هار  رد  دهاوخ  یم  كدوک  هک  ینامز  ناسب  دنوش .  جراخ  دوز  تحلصم  هداج  زا  ـت  سا مـمـکـن 
یـش ء هب  تباصا  ندروخ ,  نیمز  هب  ندش ,  ترپ  دننام  يراوگان ,  ثداوح  تسا  نکمم  اهنآ  يرای  نودب  دراد و  جایتحا  نیدـلاو  کمک 

ییامنهار هب  جایتحا  اعطق  دوش , لقتسم  دهاوخ  یم  نالا  هدوب و  هتسباو  نیدلاو  نو بـه  ـنـ کا مه کـه تـ یناوج  دیآ , شیپ  شیارب  كانرطخ 
يا ـی هـ یا ـنـمـ هار اهرکذت و  زا  شیوخ  یبلط  لالقتسا  سح  عابشا  نمـض  دنـشاب , بظاوم  دیاب  زیزع  ناناوج  ـن  یار ـ با بـنـ دراد .  کمک  و 

یـضار يردام  ردپ و  چیه  دننادب  دـنربب و  ار  هداف  ـتـ ـسا لامک  دنتـسه , رادروخرب  يرتشیب  هبرجت  زا  یگدـنز  لئاسم  رد  هک  دوخ  نید  ـ لاو
اهنآ تیبرت  رد  ردام  ردـپ و  دنتـسه و  نیدـلاو  رمع  لوصحم  اهنآ  دـننادب  دـیاب  ناـناوج  دـنیبب .  فارحنا  ریـسم  رد  ار  شدـنزرف  هک  تسین 

نادنزرف هب  هک  يا  هقالع  ببـس  هب  ور  نیا  زا  تسا ,  هدـیناود  هشیر  نانآ  دوجو  رد  ناشتبحم  دـنا و  هدـش  لمحتم  ار  يرایـسب  ياه  یتخس 
لابق رد  دیناوت  یمن  ادرف  ناردپ  زورما و  ناناوج  امش  هک  هنوگ  نامه  دنشاب , توافت  یب  نانآ  تشونرـس  ربارب  رد  دنناوت  یمن  دنراد , دوخ 
یعس تشحو  سرت و  اب  دنا , هتشاذگ  غولب  هلحرم  رد  اپ  هزات  نوچ  ناناوج  يرایسب  هتبلا  دیـشاب .  توافت  یب  نات  هدنیآ  نادنزرف  تشونرس 

ـنـد و مزا ناـنآ نـیـ ياـه  تیاـمح  نیدـلاو و  هب  ار  دوخ  زونه  اریز  دـنناسرب .  لالقتـسا  هب  دـنناهرب و  ندوب  یل  زا طـفـیـ ار  دوـخ  دـننک  یم 
یم يور  دنت  راچد  راک  نیا  رد  هک  دـن  ـتـ ـس یناناوج هـ اما  دـنزیهرپب , يور  دـنت  طارفا و  زا  دـننک  یم  یعـس  نیاربانب  دـنناد , یم  هت  ـ ـس ـ باو

 , غولب نامز  ناناوج ,  يارب  دنا :  هتفگ  ناسانش  ناور  اذل  دنیامیپ .  یم  شیوخ  یعقاو  تحلـصم  زا  ریغ  يریـسم  لالقتـسا ,  مان  هب  دنوش و 
زونه هک  یلاح  رد  دنزیرگب , ناناوج  عماجم  اه و  نمجنا  يوس  هب  دازآ  اهنت و  دنناوت  یم  هک  تسا  ینا  ـ مز تساه .  هنایـشآ  زا  زاورپ  نامز 
هدننز يراتفر  ابلاغ  ناناوج  هک  دوش  یم  ببس  اهنآ  ندروآ  رب  تردق  اه و  هتساوخ  نیب  توافت  نیمه  دنراد .  تشحو  ییاهنت  ییادج و  زا 

لد مـی رد  ردام  ردـپ و  زا  ییادـج  يوزرآ  دـنور و  یم  لالقتـسا  يدازآ و  لابند  هب  هک  یناناو  زا جـ ـی  ـض بـعـ دـننک .  ادـیپ  نوزوماـن  و 
ور نیا  زا  دندرگ , خا تـر مـی  رت و گـسـتـ نشخ  نیدلاو  هب  تبسن  دنـسرت و  یم  رتشیب  ییاهنت  نیا  زا  دنوش  یم  رت  ناوتان  هچ  ره  دنرور , پـ
رید اذغ  زیم  رـس  دبوک , یم  مه  هب  ار  رد  دنک , یم  تنوشخ  دـهد , یم  شحف  هک  يرـسپ  دـننز .  یم  تسد  هناگ  هچب  تاکرح  هب  رت  شیب 
لاح نیع  رد  دبلط و  یم  لالقتسا  وا  تسا .  یحور  دیدش  یفیلکتالب  رثارب  املسم  تسا ,  لمحت  لباق  ریغ  یلک  روط  هب  دوش و  یم  رـضاح 

 . دنک یم  ییوج  هزیتس  هک  تسا  نآ  زا  یشان  ضراوع  یناور و  ياه  هدقع  تلع  هب  دسرت و  یم  يدازآ  زا 
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دراو نانچ  نآ  یهاگ  ناـناوج  تسا .  يا  هناـسفا  یلاـیخ و  روما  هب  ندروآ  يور  ییارگ و  لـیخت  یناوج ,  هرود  ياـه  ـی  گژ ـ یو زا  یـکـی 
نانآ رب  تلاح  نیا  نانچ ,  نآ  هاگ  درادن و  ققحت  لایخ ,  ملاع  زا  ریغ  يرگید  يایند  دـننک  یم  روصت  هک  دـنوش  یم  ماهوا  لایخ و  يایند 
نیا و  دراد .  یم  زاب  یگدنز  قیاقح  كرد  یعقاو و  روما  زا  ار  نانآ  هجیتن  رد  دنک و  یم  رثات  تخـس مـ ار  ناشحور  هک  ددرگ  یم  طلـسم 

هب هقالع  هرود  یناوج ,  هرود  دننک .  یم  یگدنز  دوخ  راکفا  اب  یناوج  هرود  رد  ناناوج  تفگ :  ناوت  یم  هک  ـت  ـسا يو  رد قـ نآ قـ سح 
هتـشاذگ یگدنز  هداج  هب  اپ  هزات  دـنرادن و  ار  ندرک  یگدـنز  هبرج  نو تـ نا چـ ـ ناو جـ تسا .  یندـشان  ياه  لایخ  هب  قشع  موهوم و  روما 

یم رد  يا  هنا  ـ ـس ـ فا للجم و  ياه  خاک  تروص  هب  ار  دوخ  نیریـش  ياهوزرآ  هک  دننک  یم  دو فـکـر  يادر خـ نا بـه فـ نآ چـنـ یهاگ  دنا ,
 , قفومان هدـنیآ  روصت  زا  دنـشیدنا و  یم  دوخ  یماـکان  هب  مه  یهاـگ  دـنوش و  یم  ترـسم  يداـش و  رد  قرغ  نآ ,  هدـهاشم  زا  دـنروآ و 

هچنآ اه و  لیخت  زا  یگدنز  لئاسم  اه و  تیعقاو  اب  ندش  ور  هبور  ماگنه  ناناوج  هچرگا  دنوش .  یم  يدرـسلد  يدـیما و  ان  سای و  راتفرگ 
يا لا هـ اهوزرآ و خـیـ رد  ار  ناناوج  دـشاب و  یعیبط  دـح  رد  رگا  ییارگ  لیخت  لاح  نیا  اب  اما  دـنریگ , یم  هلـصاف  تسا  لاـیخ  ملاـع  رد 
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مه تبثم  يروما  اشنم  دناوت  یم  تسا ,  هدا  ناوج نـهـ دوجو  رد  دنوادخ  هک  تلاح  نیا  هکلب  تسین ,  هدیاف  زا  یلاخ  دنکن , قرغ  یندـشان 
هدامآ رت  یلاع  جرادم  هب  لین  تفرـشیپ و  يارب  ار  نانآ  دنک و  یم  رادیب  ناناوج  دوجو  رد  ار  راکتبا  عادـبا و  سح  هک  نیا  هلمج  زا  دوشب ,

یم نسیروم  یـسرک  دوش .  یم  یقوذ  یملع و  يرکف ,  يرنه ,  روما  قـلخ  لـماع  هشیدـنا و  نهذ و  يورین  تیوـقت  بجوـم  دزاـس و  یم 
ای یشاقن  ولبات  ير یـا  راکهاش هـنـ کی  تروص  هب  طیحم  تاریثات  هطـساو  هب  ای  هبرجت  تیبرت و  رثا  رب  قیمع ,  لیخت  کی  ـی  ها گـ دیوگ : 

تایلجت نیرت  یلاع  دـشاب .  یم  نامه  دولوم  زی  غو نـ تسا و نـبـ لیخت  هوق  نیمه  هدـییاز  دـیاقع , راکفا و  دـیآ .  یم  رد  یکیناـکم  عارتخا 
یم نینچ  سبد  سیروم  تسا .  لیخت  روصت و  هوق  نیمه  هجیتن  هیلاع ,  تایـضایر  مهف  یکیناـکم و  تاـیقرت  تاـعارتخا و  رد  يرـشب  زغم 

ضارما هب  نایال  دزن مـبـتـ هک  نانآ  يداـع  ریغ  تـالاح  اـب  سرون  ناـناوج  يرکف  یعیبط  تیلاـعف  نیب  اـم  ماـم ,  ـت تـ قد ـد بـا  یا بـ دراـگن : 
يارب تسا و  ینغ  رایـسب  عیدـب ,  راکفا  تاعارت و  ـ خا دـیدج و  تاناکما  ظاحل  زا  تالیخت  نیا  دـش .  لئاق  تواـفت  دوش  یم  هدـید  یبصع 

رد دنک , یم  ادیپ  هنارعاش  روص  هب  یطرفم  هقالع  هک  هد  ـیـ سر ناو نـو  جـ ـد .  شا یبسانم مـی بـ همدقم  ناناوج  یگنهرف  يرکف و  تفرـشیپ 
ار نارگید  دـنک و  فشک  ار  دوخ  دوجو  هک  دزاس  یم  راداو  ار  ناوج  لـیخت ,  مسجت و  تسا .  نارگید  زا  سا تـر  ـ ـس حـ ییاـبیز ,  لـباقم 

 . دیامن كرد 

يدازآ هب  لیم   . 5

هب دنتـسه , ناش  ـ یا ـ هرا رد کـ يدازآ  راتـساوخ  ناناوج  تسا .  یناوج  هرود  ياه  یگژیو  رگید  زا  تیدودـحم ,  نتـشادن  يدازآ و  هب  لیم 
لقع ناوج ,  رظن  زا  دنیوگب .  نخس  لقع  قطنم و  ـلـحـت و  ـص نوناق و مـ مظن و  زا  ناگرزب  هک  تسین  بلاج  نادنچ  نانآ  يارب  تلع  نیا 
لیو دیـسر .  دوخ  بولطم  ياه  هتـساوخ  هب  اـت  درک  هزراـبم  اـهنآ  اـب  دـیاب  تسا ,  تیدودـحم  یعون  نوناـق  مظن و  تحلـصم و  قطنم و  و 
تذ ماج لـ دـبای و  یم  دازآ  ار  دوخ  دـهن , یم  مدـق  عامتجا  هب  هداوناخ  زا  یگدرورپ  زان  اـه  لاـس  زا  سپ  هک  ناوج  دـیوگ :  یم  تنارود 

زا شیب  ار  ارجام  بوشآ و  دزاسب .  ون  زا  دریگب و  ار  ایند  ات  دور  یم  دنز و  یم  هرعن  شحوت  اب  دـشک و  یم  رـس  رخآ  هعر  ار تـا جـ يدازآ 
شیپ هک  تسا  یتارطخ  هزادنا  تبـسن و  هب  ناسنا  یناوج  تساه .  تیدودحمان  اه و  هغلابم  اهزیچ و  نیرترب  قشاع  دراد , یم  تسود  اذـغ 

توکـس و وا  زا  تسوا ,  یتاـیح  هلیـسو  داـیرف  هرع و  نآ جـا کـه نـ دـهد .  یم  نت  نوناـق  مظن و  هب  یلیم  یب  هارکا و  اـب  ناوج  دریگ .  یم 
دـنب و یب  يدـیق و  یب  نس  یناوج  دـنبلط .  یم  لاعفنا  یمارآ و  وا  زا  تسا ,  تیلاعف  قاتـش  تخـس مـ هک  اج  نآ  دـنهاوخ .  یم  یـشوماخ 
رد وا  یگدنز  تسا .  ریذپان  یگتـس  ـی خـ ناو جـ تسین .  یبایماک  هیام  يور  هدایز  دننام  زیچ  چیه  هک  تسا  نیا  نآ ,  راعـش  تسا و  يراب 
 , هلق هک  دور  یم  الاب  يا  هپت  زا  یحور  کبـس  یلدشوخ و  اب  دسرت و  یمن  هدـنیآ  زا  دروخ و  یمن  ار  هتـشذگ  سوسفا  تسا و  لاح  نامز 

يدازآ هب  لیمرد  يور  هنایم  دـننک , تیاـعر  دـننادب و  دـیاب  ناـناوج  هک  یمهم  هتک  نـ تسا .  هتـشاد  ناـهنپ  وا  مشچ  زا  ار  رگید  فرط  نآ 
دنوش و یم  یتاساسحا  تدش  هب  دـننک و  یم  ادـیپ  یفیعـض  ینالقع  هبنج  زیارغ , نایغط  ببـس  هب  هک  ـن  یا اب نـظـر بـه  ناناوج  اریز  تسا , 

راچد اه  فارحناو  اهاشحف  اهداس و  عاو فـ ـ نا بـه  دننک , هدافتسا  قلطم  يدازآ  زارگا  دهد , یم  قوس  ییارگ  تذل  يوس  هب  ار  اهنآ  ناشعبط 
فده هب  هدش  هک  یتمیق  ره  هب  دهاوخ  یم  دبلط , یم  ار  دو  يا خـ ـ ضرا زیارغ فـقـط  تساروعـش .  یب  روک و  یمدآ  زیارغ  اریز  دنوش , یم 

عا مـی ـبـ شا یعیبطو  مزال  هزادنا  هب  دنک و  یم  راهم  ار  اهنآ  تع  ـ یر ـ ـش تر و  يور عـقـل و فـطـ ـت کـه بـا نـیـ ـسا ناسنا  نیا  دسرب و  دوخ 
اب دیاب  هک  میتسهام  نیا  دیامن و  یم  بیرخت  دـنیب  یم  شیوخ  ریـسم  رد  هچره  دراد و  نایرج  يریـسم  رد  هک  يا  هناخدور  دـننام  دـیام , نـ
 . مییاـمن تیادـه  صاـخ  ياـه  ناـکم  هب  ار  نآ  بآ  مزـال ,  هزادـنا  هـب  مـینک و  لرتـنک  ار  نآ  صوـصخم ,  ياـه  هـچیرد  دـس و  نتخاـس 

یتـخب شوخ  ساـسا  ار کـه  شیاـسآ  شمارآ و  هجیتـن  رد  دروآ و  یم  راـب  هب  یمظن  یب  داـسف و  اـعطق  دودـحمان , يدازآ  زا  يرادروخرب 
رظن رد  يدودـح  دـح و  دوخ  ياه  هتـساوخ  يارب  دـشاب و  دازآ  يراک  ره  رد  سکره  دـشاب  رارق  رگا  اریز  دزاـس , یم  دوباـن  تسا  ناـسنا 

 : دنا هدومرف  ینید  نایاوشیپ  اذـل  دوش , یم  مکاح  هعماج  رد  جرم  جره و  دـنک و  یم  ادـیپ  محازت  مه  اب  اه  هتـساوخ  ملـسم  روط  هب  دریگن ,
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دوخ هتخیـسگ و  ماجل  هک  دـینک  راهم  ار  شکرـس  ياه  سفن  ـن  یا ۀـیاغ ,  رـش  یلا  مکب  عزنت  اهوعیطت  نا  ۀـقلط  اهناف  سوفنلا  هذـه  اوعمقا 
هک تسا  نیا  ناناوج ,  صاوخ  زا  یک  یـ دیوگ :  یم  چیب  دنومیر  دننکفا .  یم  هاگترپ  نیرتدب  هب  ار  امـش  دینک  يوریپ  اهنآ  زا  رگا  دـنرس ,
 . دـنریذپان فاـطعنا  یقـالخا  نیناوقاـما  دنـشاب , دوـخ  راـک  جـیاتن  نارگن  هک  نآ  نودـب  دـننک , یم  دـهاوخ  یم  ناـشلد  هـچره  تـقو  ره 

اهنآ تسین  رداق  مه  نامز  لیلد ,  نیمه  هب  هاوخلد و  سوه و  يور  زا  هن  دنا , هدش  داجیا  دب  زا  بوخ  زیمت  ساسارب  یعامتجا  ياهدادرارق 
دوخ ینآ  تالیامت  زا  يراداوه  هب  هک  ـی  نا کـسـ دنک .  یم  نیمـضت  ار  دارفا  یتخب  شوخ  تیقفوم و  اهدادرارق  نیا  تیاعر  دهد .  رییغت  ار 
يا هدوهیب  تشادرب  دوخ  یتخب  شوخ  عبنم  زا  هک  دنرب  یم  یپ  تسا ,  رید  یلی  رگید خـ هک  یماگنه  اهدعب  دنوش , یم  فرحنم  هار  نیا  زا 

ياه عـمـیـق يدـنمزاین  زگره  اهنآ  یگدـنز  هک  دـنوش  یم  هجوتم  دـننک  لماک  یگدیـسر  شیوخ  لاـمعا  ههایـس  هب  هاـگره  دـنا و  هدرک 
تذل یبلق  ياه  يداش  زا  اهنت  هن  دـننک , یم  مکحم  ار  یگدـنز  هیاپ  هراومه  هک  رگید  هتـسد  هک  یلاح  رد  تسا ,  هدرواینرب  ار  نا  ـ ـش قـلـبـ

 . دنریگ یم  يرفاو  ظح  طاشن و  تسا  یقیقح  یگدنز  زاغآ  همدقم  هک  یناوج  نارود  زا  هکلب  دنرب , یم  يراشرس 
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تیصخش نیوکت  يارب  ناناوج  یبلط ,  لامک  سح  ندوب  يرطف  هب  رظن  اب  تسا .  يریذپوگلا  سح  یناوج ,  نارود  ياه  یگژیو  زا  یکی 
شیوخ يوگلا  دنا , هدیـسر  لامک  هب  يونعم  ای  يدام  رظن  زا  هک  ار  يدارفا  دننک  یم  یعـس  هراومه  شیوخ ,  یعامتجا  يرکف و  یحور و 
دنتـسین هتـسیاش  قیال و  هک  ار  يدارفا  دـننک و  یم  هابتـشا  هدیـسر  لامک  هب  یعقاو و  يا  ـ هو ـگـ لا صیخـشت  رد  یـضعب  هچرگ  دـنهد , رارق 

بذاـک و ياـهوگ  ـ لا هعاـشا  رد  تسا ,  هدرب  یپ  ناـناوج  زاـین  هتـساوخ و  نـیا  هـب  هـک  برغ  ياـی  ـ ند ـنـد .  هد رار مـی  ـش قـ یو يوـگلا خـ
دـساف ياه  هشیپرنه  یفرعم  هب  لیلد  نیمه  هب  دـیامن , ادـج  شیوخ  یناـسنا  تیوه  زا  ار  ناـناوج  اـت  دـشوک  یم  نیغورد  ياـه  تیـصخش 

همه اهنآ  هتبلا  دنک , یم  یفرعم  وگلا  ار  نانآ  دزادرپ و  یم  تسپ  ناگد  ـنـ ناو تیصخش و خـ یب  نانامرهق  رابودنب , یب  ناراکشزرو  امنیس ,
سح لصا  دـنامن  هتفگان  دـنهد .  یم  ناناوج  دروخ  هب  یحور  طاشن  عاـفد و  رنه , شزرو ,  دـننام  یـسدقم ,  روما  وترپ  رد  ار  اـهراک  نیا 
سح نیا  اب  اریز  تسا ,  یعام  ـتـ جا يدر و  لئا فـ ـ ـس رد مـ نانآ  تفرـشیپ  لـماوع  زا  هکلب  تسین ,  رـضم  ناـناوج  رد  يریذـپوگلا  دـیلقت و 

هک تسا  نیا  هجوت  روخ  رد  مهم و  هتکناما  دـننک .  هدافتـسا  دـنا  هدرک  بسک  نارگید  هک  ییاه  تیقفوم  زا  دـنناوت  یم  ناـناوج  هک  تسا 
زا ـد و  نور اهوگلا بـ غارـس  هب  یناسنا  یهلا و  رایعم  اب  دنـشاب و  هتـشاد  لماک  یفاک و  یتخانـش  تسا  هنوم  ـعـه نـ ما رد جـ هک  يدرف  زا  دـیاب 

ياه تیـصخش  تسردان  راکفا  لا و  ـمـ عا دـیابن  یعامتجا ,  ای  يدرف  تاماقم  هب  ندیـسر  دـیما  هب  دنـشاب و  رذـحرب  هنـالهاج  يریذـپوگلا 
نینچمه دنهد , زیمت  بذاک  ياه  تیصخش  زا  ار  یعقاو  يا  شـخـصـیـت هـ تسرد ,  يرایعم  اب  دیاب  هکلب  دنهد , رارق  قشمرـس  ار  فورعم 

بابسا هلصوح  ربص و  اب  تسرد و  ریسم  زا  دیاب  هکلب  تفر ,  باوصان  هار  زا  دیابن  یلاع  ياه  ماقم  هب  ند  ـیـ ـسر يارب  دنـشاب  هتـشاد  هجوت 
 . دومن مهارف  کی  هب  کی  ار  یگرزب 
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تاـساسحا و ریثا  تدـش تـحـت تـ هب  یناوـج  هرود  رد  ناـناوج  تسا .  دـنت  تاـساسحا  نتـشاد  یناوـج ,  نارود  ياـه  یگژیو  هـلم  زا جـ
ناش رد  ار  اهنآ  دـننک و  یم  هطبار  عطق  یل  لئاسم مـنـطـقـی و عـقـ اب  یهاـگ  هک  دنتـسه  يوق  دـعب  نیا  رد  ناـنچ  نآ  دنتـسه و  تـالیامت 
اریز تسا ,  یگرزب  رطخ  نیا  دـنیآ و  یم  باـسح  هب  زیچاـن  کـچوک و  ناـشرظن  رد  یق  لوقعم و مـنـطـ ياـه  ناـسنا  دـنناد و  یمن  دوخ 
ین رد هـر سـ نا  ـ ـس ـ نا ـه  چر گـ دنیامن .  یتخب  هایـس  يزور و  هریت  راچد  ار  دوخ  تسا  نکمم  درادن , ینالقع  هبنج  هک  یمیمـصت  اب  یهاگ 

رد اـه  شهاوـخ  جاوـما  یفرط ,  زا  اریز  تسا ,  رت  نیرفآرطخ  ناـناوج  رد  زیارغ  نیا  اـما  تـسا ,  شیوـخ  زیارغ  تاـساسحا و  ضرعم  رد 
ره قبط  دنـشاب  بظاوم  یلیخ  دیاب  اذل  دنتـسین , دـنم  هرهب  یفاک  هبرجت  زا  رگید , فر  زا طـ تسا و  هدـمآ  رد  تکرح  هب  ناشدوجو  يایرد 
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لقع رگا  اریز  ـنـد , با هبلغ یـ یقطنم  ریغ  ياه  هتساوخرب  دننک  یعـس  يونعم  دعب  لقعت و  هدارا و  تیوقت  اب  هکلب  دننکن , لم  يا عـ هتـساوخ 
یم لراک  سیـسکلآ  درب .  دهاوخ  تراسا  هب  ار  نآ  تفای و  دهاوخ  الیتسا  شلقع  رب  زیارغ  تاساسحا و  اعطق  دوشن , هریچ  زیارغ  رب  ناوج 

هعلاطم ای  دنک  یم  هک فـکـر  یـسک  تسا .  رثوم  رکفت  زرط  رد  هظحل  ره  ام  هنیک  قشع و  اه و  يداش  اه و  جنر  یفطا ,  تالا عـ حـ دیوگ : 
مارآ ای  برطضم  تخب ,  دب  ای  تخب  شوخ  دوخ  تاوه  اهوزرآ و شـ لایما و  ریثات  تحت  تسا  نکمم  لاح  نیع  رد  دیامن , یم  تواضق  و 

رد ار  ام  روعـش  ریغتم , قمع  رد  هک  یکیژولویزیف  یفطاع و  تالاح  قفو  رب  هد مـا  ـ ید رد  ناهج  بیترت ,  نیا  هب  دـشاب , هدرـسفا  ای  شاشب  , 
ار قطنم  یتـح  دـناوت  یم  سرت  مشخ و  هنیک ,  قشع ,  هک  میناد  یم  دریگ .  یم  دوخ  هب  یفلتخم  ياـهامن  دزاـس , یم  يرکف  تیلاـعف  نیح 
 . دنناد یم  نونج  زا  يا  هبعش  یتسم و  ماسقا  زا  ار  یناوج  یناوج ,  رد  زیارغ  ندش  ینافوط  ببـس  هب  ام  نا  ـ گرز بـ دزاس .  لتخم  فرحنم و 

لقعت او و  ـت تـقـ یا ـ عر ـر  ثار دنتسه کـه بـ هدوب و  یناناوج  هنرگو  دنا , هدرکن  لرتنک  ار  دوخ  زیارغ  هک  تسا  یناناوج  يارب  مکح  نیا  هتبلا 
 . دنا هتخاس  شیوخ  لقع  روهقم  ار  زیارغ  دنا و  هدیسر  ییالاب  بتارم  هب  هدارا  و 
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هورگ و کی  رد  دندن  ـه مـ قال دنراد و عـ رفنت  ییاهنت  یمانمگ و  زا  ادـیدش  ناناوج  تسا .  ییارگ  هورگ  ناوج  لسن  ياه  یگژیو  رگید  زا 
تیصخش لزلزت  هب  ابلاغ  دنبای , هار  يا  هتـسد  هورگ و  رد  دنوش  یم  قفوم نـ هک  یناناوج  دننک .  تیلاعف  دوخ  نالاسمه  رگید  اب  تالیکـشت 

هورگ هب  لیامت  دندرگ .  يورایور  یحور  لکشم  اب  یگدنز  عامتجا و  هنحص  رد  تسا  نکمم  هجیتن  رد  دنوش و  یم  التبم  ینیب  مکدوخ  و 
سفن هبدامتعا  براجت و  ـب  ـس ـی و کـ عا ـتـمـ جا تفرـشیپ  رد  دناوت  یم  تسا ,  هداد  رارق  ناناوج  ترطف  رد  میکح  دنوادخ  هک  عمج ,  و 

دنهد رارق  ییاه  هورگ  رد  ار  دوخ  دننک  یعس  هک  تسا  نیا  دن , ـ ناد ـ بد ـ یا نا بـ ـ ناو هک جـ یمهم  هتکن  اما  دشاب .  هتـشاد  ییازـسب  شقن  نانآ 
نومنهر ملاس  ياه  هورگ  يوس  هب  ار  ناناوج  دـیاب  مه  نایبرم  دنـشاب و  ملاـس  بو ) یگداوناـخ  یعاـمتجا ,  مـکـتـبـی ,   ) تهج ره  زا  هک 
یمانمگو ییاهنت  زا  ات  ددنویپ  یم  ملاسان  ياه  هورگ  هب  اعطق  دش , هدروخرسو  دنام  مورحم  ملاس  هورگ  زا  ناوج  رگا  تسناد  دیاب  دندرگ ,

 . دبای ییاهر 
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هتـشاد دوجو  مه  یگدـنز  نارود  رگید  رد  تسا  نکمم  يریذـپ  شقن  هیحور  تسا .  یناوـج  هرود  رگید  ياـه  یگژیو  زا  يریذـپ  شقن 
نادنمشناد هزورما  درمـش .  یناوج  هرود  تایـصوصخ  زا  ار  نآ  ناوت  یم  هک  تسا  دیدش  ردق  نآ  یناوج ,  هرود  رد  تلاح  نیا  اما  دشاب ,

بلق امنا  هک :  هدـش  دراو  ینید  راثآ  رد  اذـل  دراد , ناناوج  راتفر  تیـصخش و  لکـشت  رد  يدایز  ياهرثا  یعامتجا ,  طـیحم  هک  دـندقتعم 
يرذب ره  هک  تسا  هدروخن  تسد  یلاخ و  ینیمز  دـننا  ناو مـ ـا قـلـب جـ نا هـمـ اهتلبق .  یـش ء  نم  اهیف  یقلا  ام  ۀـیلاخلا  ضرالاک  ثدـحلا 

ار دوخ  شیوخ ,  نوماریپ  دارفا  اب  سامت  يراکمه و  رثارب  رتشیب  درف  دیوگ :  یم  دیم  جرج  درورپ .  یم  دریذپ و  یم  دوش  هدـناشفا  نآ  رد 
دراد ناوارف  رثا  درف , تیصخش  عون  نییعت  رد  صاخشا  راتفر  یهن  ای  قیدصت  درف و  زا  شتاعقوت  رثا  رب  هعماج  رگید , فرط  زا  دسانش .  یم 
عون ددعت  دراد , دوجو  يدیدش  یـسنجمهان  قوذ و  فالتخا  هک  ام  يزورما  عماوج  دـننام  هدـیچیپ ,  هعماج  کی  رد  هک  تسا  یع  و طـبـیـ

رثا دـناوت  یم  طـیحم  هعماـج و  رب  مکاـح  گـنهرف  اذـل  دـنراد , يوـق  يریذـپ  شقن  تلاـح  ناـناوج  دـش , هتفگ  تسا .  ناوارف  تیـصخش 
شیوخ یحور  يرکف و  يا  ـ هاذ هجوتم غـ دیاب  ناناوج  یگژیو ,  نیا  هب  رظن  اب  دشاب .  هتـشاد  نانآ  ـیـت  ـص ـخـ ـش ـن  یو ـی بـر تـکـ فر شـگـ

هچ دنیامن و  یم  تکرـش  یـسلاجم  هچ  رد  دننک , یم  ـعـه  لا ییاه مـطـ باتک  هچ  دنراد , دمآ  تفر و  یناسک  هچ  اب  دـنبایرد  دـیاب  دنـشاب ,
 . درک دهاوخ  دراو  نانآ  رب  يریذپان  ناربج  ياه  هبرض  رما , نیا  زا  تلفغ  اریز  دننک , یم  هدهاشم  ار  ییاه  ملیف 
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دنهد ناشن  دـنلیام  نا  ـ نآ ـد , نراد يدـیدش  هقالع  دوخ  تیـصخش  تابثا  هب  ناناوج  تسا .  ییامندوخ  سح  یناوج  هرود  رگ  ـ ید ـی  گژ ـ یو
هک دندنم  هقالع  ناناوج  دنراد .  ار  اهراک  زا  يرایـسب  نداد  ماجنا  تردق  هک  دـننک  تباث  دـنهاوخ  یم  نانآ  دنتـسین , رتمک  نارگید  زا  هک 

ناناوج دنـشاب .  یم  تسا  ینامرهق  هناشن  هچنآ  ره  ینامرهق و  ياهراک  هتفیـش  نانآ  دنزادرپ .  یم  ییامندوخ  هب  ور  نیا  زا  دنوش , روهـشم 
حـس دنوش .  روهـشم  فورعم و  نانآ  دننامه  دـنیامیپب و  ار  نانآ  هار  دـنراد  تسود  دـننک و  یم  هقالع  زاربا  نامرهق ,  فورعم و  دارفا  هب 
رکف و ره  زا  دـننزن و  تسد  يراک  هب هـر  سح  نیا  عابـشا  يارب  هک  دنـشاب  بظاوم  دـیاب  اما  تسا ,  یعیبط  يرما  ناناوج ,  رد  ییامندوخ 

هاگ تسا  هدـش  هدـهاشم  اریز  دـننک , یط  ار  ریـسم  ـن  یا ـی  ـسا ـ ـس ـ حا ره  زا  رود  رظن و  تقد  تریـصب و  اـب  هکلب  دـننکن , يوریپ  یـصخش 
یتمالـس هار ,  نیا  رد  تسا  نکمم  یهاـگ  دـنزادرپ و  یم  تحلـصم  فـالخ  كاـنرطخ و  ياـهراک  هب  سح ,  نـیا  عابـشا  يارب  ناـناوج 

 . دنهدب تسد  زا  ار  شیوخ 

ییارآدوخ هب  لیم   . 11

یعیبط ییابیز  یعون  زا  دوخ  هب  دوخ  یناوج ,  هرود  رد  هک  ناناوج  تسا .  ییارآدوخ  هب  لـیم  یناوج ,  هرود  ياـه  یگژیو  زا  رگید  یکی 
, رتالاب نینس  رد  ییارآدوخ  هب  لیم  دنیازفیب .  دوخ  ییاب  ـ یز یعونـصم بـر  ياه  ییابیز  ندرک  هفاضا  اب  دننک  یم  یعـس  دنتـسه , رادروخرب 

مـسج شنوـگلگ ,  تروـص  درذـگ  یم  ناـسنا  رب  نس  هچ  ره  دوـش .  یم  مک  دور , زا بـیـن مـی  يدودـح  اـت  ناـسنا  یعیبـط  ییاـبیز  هک 
شا یعیبط  ییابیز  لامج و  زا  دور و  یم  تسد  زا  شهایس  ابیز و  ياهوم  شمرن و  فاص و  تسوپ  شا ,  هنوگورـس  ـت  ما قـ شتوارطرپ , 

هجوت نسم  دارفا  لـیلد ,  نیمه  هب  دوش , یم  شدوجو کـم  رد  مه  ییارآ  دوخ  یعونـصم و  ییاـبیز  هب  تبغر  ور  نیا  زا  دوش , یم  هتـساک 
دشاب و یم  لماک  عماج و  ینید  هک  مالـسا  تسا .  ناناوج  رد  یعیبط  يرما  ییارآ  دوخ  ییابیز و  هب  لیم  دنرادن .  ییارآ  دوخ  هب  ینادـنچ 
ندب و ندرک  رطعم  وم , ندرک  هناش  ابیز , ياه  سابل  زا  هدافتـسا  رب  دیکات  اب  هدومن ,  هجوت  اه  ناسنا  يونعم  يدام و  یگدنز  داعبا  مامت  هب 

هدمآ ینید  راثآ  رد  تسا ,  هدرک  هجوت  تسا )  هتـشاذگ  هعیدو  هب  یمدآ  ترطف  رد  دنوادخ  هک   ) ییارگاب ـ یز سح  هب  یـصخش  تشادـهب 
دیاب ییارآ  دوخ  هب  لیم  هک  ـت  سا ـن  یا مـهـم  دراد .  تسود  ار  ییارآ  دوخ  ییابیز و  دنوادخ , لمجتلا )  لامجلا و  بحی  هّللا  نا  تسا ( : 

رد طارفا  ببـس  هب  رـسپ ) ای  رتخد   ) هک یناناوج  میا  هدـید  رایـسب  اریز  ددرگ , ناـناوج نـ فارحنا  ثعاـب  اـت  دـشاب  يرطف  یعیبط و  دـح  رد 
دوش و ساوسو  يرامیب  اشنم  تسا  نکمم  ییارآدوخ ,  رد  يور  هدایز  نیا ,  رب  هوـالع  دـنا .  هدـش  هدیـشک  طـلغ  ياـه  هار  هب  ییارآدوخ 
لامج و دوخ  يارب  ار  ییابیز  لامج و  دیاب  ناناوج  دراد .  زاب  شخب  تایح  ياه  تیلاعف  زا  ار  صخش  ددرگ و  یحور  ياه  لالتخا  لماع 

نآ يارب  هسفن  یف  هک  درک  تیاـعر  اـج  همه  رد  ار  ییاـبیز  ناوـت  یم  یما  اریز هـنـگـ نارگید ,  هجوـت  بـلج  يارب  هـن  دـنهاوخب , ییاـبیز 
یتسرپدوخ يراکایر و  دنسپان  ریسم  رد  ار  زیزع  ناناوج  تسا  نکمم  دشاب , نارگید  نتخ  ـگـیـ نار يار بـ ـا بـ فر رگا صـ اما  دش , لئاق  شزرا 

ـی کـه یا ـ هرا زا کـ ـت  ـسا مزال  نار  ـتـ خد رب  ینعی  دشاب , یهلا  سدقم  تعیرـش  هدودـحم  رد  دـیاب  ییارآدوخ  نارتخد ,  يارب  دـهد .  رارق 
مسا هب  ای  دشاب  ییارآدوخ  مسا  هب  هاوخ  دنـشاب , رذحرب  جیهم  يا  ـش هـ یارآ هدننز و  ياه  سابل  دننام  دوش , یم  ناناوج  کیرحت  ـث  عا بـ

 . دش دنهاوخ  ناشدوخ  هعماج و  يارب  یهابت  داسف و  ثعاب  تروص ,  نیا  ریغ  رد  هک  رگید , ياهزیچ 

یبلطون ددجت و   . 12

 . دنتسه دوخ  راگزور  رد  نیو  ياه نـ کبـس  هتفیـش  ناناوج  تسا .  ییارگون  ددجت و  هب  شیارگ  یناوج ,  هرود  ياه  ـی  گژ ـ یو زا  یـکـی 
شور ود  یتنـس ,  دیدج و  سابل  ود  یمیدـق ,  ون و  رکف  ود  نیب  ار  اهنآ  رگا  ور  نیا  زا  دـنرگن , یم  ینیب  شوخ  اب  يا  هزات  زیچ  ره  هب  اهنآ 
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, دشاب هتـشاد  يروآون  هک  دـنناوخ  یم  ار  ییاه  باتک  ناناوج  دـننک .  با مـی  ـتـخـ نا ار  هزا  ون و تـ زیچ  دـنزاس , ریخم  يزورید  يزورما و 
رازاب رد  نیون  کبس  هب  هک  دنراد  تسود  ار  يا  هیلقن  لیاسو  اه و  نامتخاس  اه و  سابل  دشاب , دیدج  هزات و  هک  دندن  ار مـی پـسـ يراعشا 

نتـشادن لیامت  تلع  هب  نالاسگرزب  زا  عقاوم  یـضعب  دنرگن و  یم  ینیب  شوخ  کنیع  اب  ون  زیچ  ره  هب  ادیدش  نا  ـ ناو جـ دشاب .  هدش  هضرع 
 , تسا ناناوج  رد  یعیبط  يرما  یبلط  ددـجت  ون و  ياه  شور  لیاسو و  هب  شیارگ  هچر  گـ دنتـسه .  دـنم  هلگ  دـیدج  لیاسو  وون  راکفا  هب 
ار يدب  یبوخ و  رایعم  دننکن و  طارفا  ییارگدم  رد  یبلط ,  عونت  ییارگون و  ددـجت و  مان  هب  هک  دنـشاب  هتـشاد  رظن  دـیاب  زیز  ناناوج عـ اما 

یگدنز تباث  لوصا  رد  دیابن  ار  ییارگون  سح  هک  دنشاب  هتـشاد  هجوت  مهم  هلاسم  نیا  هب  دیاب  دنهدن و  رارق  ندوب  یمیدق  ندوب و  دیدج 
دح رد  شیارگ  عون  نیا  هکلب  دـنرادرب , تسد  یناـسنا  یقـالخا و  لوصا  یگدـنز و  تبا  لوصا ثـ زا  ییارگوـن  هناـهب  هب  دـنهد و  تلاـخد 

یعقاو تحلـصم  ترطف و  يور  زا  هک  یهلا  تباث  ماک  ـ حا رد  دیواج .  تباث و  روما  رد  هن  دشاب , یگدنز  ریغتم  روما  رد  دـیاب  دوخ  یعیبط 
یگدنب اوقت , فورعم ,  هب  رما  باجح ,  تفع ,  نوچ  دـننک  رکف  دـیابن  الثم  دـننک , ـم  کا دـیابن حـ ار  ییارگون  لصا  تسا ,  هدـش  نیودـت 

یب یتفع ,  بـی  یباجح ,  یب  نآ ,  ياج  هب  دور و  رانک  راگزور  هحفـص  زا  دیاب  تسا ,  یتنـس  یمیدق و  يرما  اهنیا  لاث  ـ ما قالخا و  ادـخ ,
يرایـسب نداد  تسد  زا  اب  اعط  قـ ـنـد , ـشا ار بـ ـ گو یناسنا نـ تباث  لوصا  رد  دـنهاوخب  ام  ناناوج  رگا  اریز  دریگ , رارق  یتسرپدوخ  ییاوقت و 

 . تسا كانرطخ  رضم و  هعماج  يارب  مه  ناناوج و  يارب  مه  راک  نیا  هک  دش  دنهاوخ  ور  هبور  یناسنا  یقالخا و  يونعم ,  ياه  شزرا  زا 

یسنج هزیرغ   . 13

هب لیامت  یسنج و  هزیرغ  ناون  هب عـ يزیچ  دنا , هتـشاذگن  اپ  ینـس  نینچ  هب  ناناوج  ات  تسا .  یـسنج  هزیرغ  يرادیب  نا  ـ مز ـی ,  ناو هرود جـ
دوش و یم  رادیب  دراد و  یمرب  باوخ  زا  رـس  هز  ـ یر ـن غـ یا ـد , ند ـ ـش یناوج  نارود  دراو  هک  نیمه  اما  دـننک , یمن  ساسحا  فلاخم  سنج 

داهن رد  تسا ,  يوق  مهرایـسب  هک  ار  هزیرغ  نیا  رـشب , لسن  موادـت  يارب  میکح  دـنوادخ  دـن .  فلاخم مـی کـ سنج  هب  لیامتم  ار  ناناوج 
رد یبا  ـیـ ما تذ و کـ مهم لـ لماوع  زا  تسا ,  رـشب  لسن  موادـت  تهج  يا  هلیـسو  هک  نیا  رب  هوـالع  هزیرغ  نیا  ـت .  ـسا ـتـه  ـشاذ ناـسنا گـ
زا یلاخ  اهنآ  زا  یـضعب  هک  تسا  هدـش  زاربا  ییاهر  نـظـ خـیرات ,  لوط  رد  رـشب  یـسنج  هزیرغ  دروم  رد  نارکفتم  نیب  رد  تسا .  یگدـنز 

ندرب نیب  زا  هب  دـقتعم  هک  تسا  یناسک  هیرظ  نـ لوا :  هار  تسا :  ترطف  هار  لادـتعا و  هار  رظن , کی  اـهنت  ناـیم ,  نیا  رد  تسین و  لاکـشا 
زا هک  یناسک  دنا  هدوب  رایسب  تسین .  ناسنا  ناش  رد  تسا و  یناویح  روفنم و  يرما  یسنج ,  شزیمآ  دنیوگ :  یم  دنتسه و  یـسنج  هزیرغ 

ناونع تحت  هک  دنا  هدوب  یناسک  مه  هار  نیا  رد  دـنا و  هدرک  مورحم  دادادـخ  یعیبط و  رما  کی  زا  ار  دوخ  دـنا و  هدرک  يوریپ  هیرظن  نیا 
یناسک هیرظن  مود :  هار  تسا .  رشب  تعیبط  زیارغ و  هب  ملظ  طیرفت و  هار  هار ,  نیا  دنا .  هدز  تسد  يراک  نینچ  هب  حور ,  یلاعت  لماکت و 

ره رد  ار  یـسنج  هزیرغ  هک  دـندقتعم  دـنا و  هدو  طارفا پـیـمـ هـب  ار  هار  هـک  یناـسک  ینعی  دنتـسه , لوا  هورگ  فلاـخم  تـسرد  هـک  تـسا 
یبهذم یقالخا و  ینوناق ,  یعامتجا ,  ياه  تیدودحم  هب  تفرگ و  ار  نآ  ولج  دیابن  هجو  چـیه  هب  درک و  عابـشا  دـیاب  دـشاب  هک  یطیارش 

دـیور و رظن فـ هک  هیرظن ,  نیا  تسا .  طیارـش  ره  رد  هزیرغ  نیا  عابـشا  ورگ  رد  ناـسنا  تداعـس  هـکلب  در , ـه کـ جو دـیابن تـ دروـم  نـیا  رد 
يرایسب تسا و  هدز  ناناوج  يرـشب و  عماوج  یناسنا ,  ياه  شزرا  یمومع ,  تفع  قالخا ,  رکیپ  هب  هبرـض  نیرت  گرزب  تسا ,  شناوریپ 

ناور یملع و  هیجوـت  هک  دراد  لاـبند  هب  ار  يرتـشیب  یفنم  ياـهر  ـ ثا یماـگنه  هیرظن ,  نیا  تسا .  هدـناشک  یهاـبت  داـسف و  بـالجنم  هب  ار 
دودـحم ار  نآ  رگا  تسا و  یـسنج  هزیرغ  رد  یعابـشا  نینچ  راتـساوخ  رـشب , ترط  دو کـه فـ ـ ـش ضر  نینچ فـ دوشب و  شیارب  مه  هناسانش 

ناور رب  ار  هبرـض  نیرت  گرزب  هک  دنتـسه  شناوریپ  دـیورف و  نیا  هک  نآ  لاـح  میا ,  هدرک  دراو  ناور  رکیپ  رب  ـی  یا ـه هـ مد ـ ـص کـنـیـم , 
 . تساهنآ یعقاو  ناوریپ  یهلا و  ناربمایپ  هیرظن  تسا ,  ترطف  هار  لاد و  ـتـ عا هار  مو :  ـ ـس هار  دـنا .  هدرک  دراو  ناوج  لسن  هژیوب  اه  ناسنا 

نیا هکلب  ـت ,  سا حود  هزیرغ مـمـ نیا  رد  يور  هدایز  طارفا و  هن  تسا و  هدیدنسپ  یـسنج  هزیرغ  قلطم  یبو  ـ کر ـ ـس نـه  ـه ,  یر نیا نـظـ قبط 
نآ هب  یعامتجا  یقالخا و  یگداوناـخ ,  لـئاسم  بوچراـچ  رد  دوش و  عابـشا  يرطف  یعیبط و  دـح  رد  دـیاب  زیارغ  ریاـس  دـننام  مه  هزیرغ 
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هنابز رگا  هک  تسا  شتآ  هلعـش  نوچمه  تسا و  دـنت  يوق و  رایـسب  هزیرغ  نیا  دـننادب  دـیاب  زیزع  ناـناو  پـس جـ دوش .  هداد  تبثم  باوج 
, دـنک یم  بیرخت  درب و  یم  ار  زیچ  همه  دـنک , نایغط  رگا  هک  تسا  يا  هناخدور  دـنازوس و  یم  ناسنا  دوجو  رد  ار  لیاضف  مامت  دـشکب ,

جاودزا راک  نیا  يارب  هار  نیرتهب  دنزادرپب و  هزیر  ـن غـ یا عا  ـبـ ـشا هب  یعامتجا  یبهذـم و  یقالخا ,  لوصا  هدودـحم  رد  دـیاب  ناناوج  اذـل 
هب یناطیـش  ياه  هار  زا  دـنزرو  مامتها  دنـشاب و  جاودزا  نامز  راظتنا  رد  ینمادـکاپ  ربص و  اـب  تسین  ناـشیارب  جاودزا  ناـکما  رگا  تسا و 

 . تشاد دهاوخن  یبوخ  تبقاع  هک  دنزادرپن  هزیرغ  نیا  عابشا 

مود شخب 

داسف بالجنم  ناناوج و 

دناشک یم  یهابت  داسف و  بالجنم  هب  ار  ناناوج   , نآ باکترا  هک  یلامعا  هب  لامجا  هب  مینآرب  شخب  نیا  رد  داس  بال فـ نا و مـنـجـ ـ ناو جـ
رد امتح  تشادن ,  ندمآ  نوریب  دصق  دـش و  دراو  نآ  رد  یمدآ  رگا  هک  میدرک  هیبشت  بالجنم  هب  تهج  نآ  زا  ار  روما  نیا  مینک ,  هراشا 
زا ناسنا  دوخ  هچرگ  تسا ,  رازنجل  عقاو  رد  یهابت  داسف و  اریز  دش , دهاوخ  لیدـبت  وبدـب  نفعت و  یمـسج مـ هب  درپس و  دـهاوخ  ناج  نآ 

 : زا دنترابع  اهنآ  نیرتمهم  هک  تسا ,  ناوارف  دنتفیب  نآ  رد  ناناوج  تسا  نکمم  هک  ییاه  بالجن  مـ ـد .  شا ـل بـ فا نآ غـ
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ياه نارود  میدـق و  رد  یـس  رگا کـ تسا .  یلکلا  تابورـشم  بالجنم  دـنا , هداتفا  نآ  رد  هاگآان  ناناوج  زا  يا  هدـع  هک  ـی  بـال زا مـنـجـ
تسا هدش  تباث  یملع  رظن  زا  تسا و  هتفر  زا بـیـن  ـد  یدر ـن تـ یا زورما  تشاد ,  کش  يراوخ  بارش  يراسگیم و  ندوب  رضم  رد  هتشذگ 

ملع تابثا  زا  شیپ  اه  نرق  يراسگیم  ياهررض  زا  یهاگآ  اب  میرک  نآرق  دراد , يراوگا  ـب نـ قاو نآ عـ هدننک  فرـصم  يارب  راک  نیا  هک 
زا سپ  یلکلا  يا  ـه هـ با ـ ـشو نـ دـیوگ :  یم  فوتیا  رتکد  تسا .  هدز  نآ  رب  میرحت  رهم  هتـشاد و  رذـح  رب  ار  اـم  نآ  ندیـشون  زا  تدـش  هب 

هلـسلس لـمع  هجیتن ,  رد  دراذـگ و  یمن  بیـصن  یب  ار  مارح  زغم  زغم و  دوخ , ریـسم  رد  نوخ  دوش و  یم  نوخ  بذـج  اعیرـس  لامعتـسا , 
فک زا  تسا  هناحیقو  لامعا  زورب  زا  عنام  تسا و  ناسنا  رد  ایح  مرش و  اشنم  دوب و  يدارا  هک  سفن  فک  دور و  یم  فعض  هبور  باصعا 

 , یـشک مدآ  یـسنج ,  تایان  جـ دنک .  یم  جـلف  ار  نآ  یفقوت  لامعا  ینعی  يزغم  لامعا  نیرت  یلاع  لکلا  رگید , ترابع  هب  دور , یم  ردـب 
زا ار  ایح  مرـش و  لکلا ,  دهد .  یم  خر  یلکلا  ياه  هبا  ـ ـشو لامعتـسا نـ بقاعتم  دراوم , زا  يرایـسب  رد  يدرگلو  يدزد و  حرج ,  برض و 

نادجو يادن  هدرک ,  دازآ  یقالخا  یبهذم و  یعامتجا ,  موسر  دویق و  هیلک  زا  ار  صخـش  درد و  یم  مه  زا  ار  اه  تفع  هدرپ  درب , یم  نیب 
یعقاو تیانج  شزیمآ ,  هظحل  رد  رهوش  ای  نز  یتسم  دیوگ :  یم  لراک  سیسکلا  دنک .  یم  ناطیش  هب  لیدبت  ار  هتشرف  دنک و  یم  هفخ  ار 

هزور ـ ما دـنرب .  یم  جـنر  ریذـپان  نامرد  یناور  ای  یبصع  ضراوع  زا  بلغا  دـنیآ , یم  دوجو  هب  طیارـش  نیا  رد  هک  یناکدوک  اریز  تسا , 
رثارب هک  تسا  یناکدوک  ریاس  زا  رتشیب  دنـشون , یم  یلکلا  تابورـشم  اهنآ  نیدلاو  هک  یناکدوک  گرم  دهد  یم  ناشن  تاقیقحت  را و  ـ مآ
دیدـش ياه  جنـشت  هب  لیلع و  فیعـض ,  اـبلاغ  دـنیآ , یم  دوجو  هب  راوخ  بارـش  ناردـپ  زا  هک  یلاـفطا  دـنور و  یم  نیب  زا  ضارما  ریاـس 
یندب صقن  دنساسح , رایسب  فلتخم ,  ياه  تنوفع  ربارب  رد  تسا و  زیچان  تایح ,  تالکـشم  اب  هزرابم  رد  اهنآ  یعافد  تردق  ودنیالتبم 

دشر یگدنام ,  بقع  دننام  يزغم ,  تاعیاض  نینچمه  دیئوریت و  هدغ  ییاسران  زا  یشان  ضراوع  یلالورک و  تارقف ,  نوتس  زا  فارحنا  , 
صلاخ لکش  نامه  هب  لکلا  دنیوگ :  یم  نا  ـصـ ـص مـتـخـ دوش .  یم  هدید  ناوارف  نانآ  رد  هریغ  داح و  ياه  یگناوید  ایلوخیلام , ندرکن , 
هاگتسد اهنت  هن  دریگ و  یم  رارق  نآ  بیسآ  ضرعم  رد  نوخ  شدرگ  هاگت  ـ ـسد دو و  ـ ـش نوخ مـی  دراو  دهد  تیهام  رییغت  هک  نآ  نودب  , 

درد و مکش  هد ,  جنشت مـعـ همـضاه ,  ءوس  هب  ار  راوخ  بارـش  دوش و  یم  راچد  لکلا  تفآ  هب  ندب  رـصانع  مام  بـلـکـه تـ نو ,  شدرگ خـ
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رد هنافساتم  اما  دنک , یم  ادیپ  هار  نآ  لخاد  هب  هک  تسا  یمومس  ندرک  یثنخ  هیزجت و  دبک , مهم  ياهراک  زا  دنک .  یم  راتفرگ  غارفتـسا 
زا يا  هدـع  تسا  ینتف  گـ دـیامن .  یم  لامعا  زین  دـبک  يور  ار  دوخ  یکیرحت  تردـق  هک  تسا  لـکلا  نیا  درادـن و  يرثا  لـکلا  مس  ربارب 

یمن راب  هب  يررـض  درادـن و  لاکـشا  نآ  مک  فر  ـ ـص دـننک کـه مـ یم  دومناو  نینچ  یهاگ  یلکلا ,  تابورـشم  تارـضم  هب  هاگآ  ناناوج 
 . تسا ناسنا  یجیردـت  ندرک  هارمگ  يارب  ناطیـش  ياه  هسوسو  زا  تسا و  دورطم  یمالـسا  تامیلعت  رظن  زا  یمهوت  نینچ  هچرگ  دروآ . 

اریز تشاذـگ ,  دـهاو  هب جـا خـ ار  دوخ  راثآ  دـشاب , مک  هچرگ  یلکلا ,  تابورـشم  ندیـشون  هک  دـنا  هدرک  تباث  مه  ناصـصختم  هزورما 
موـلعم دـش , هتفگ  هچ  ـ نآ زا  دـنک .  یم  فیعـض  ار  كاردا  مهف و  تقد و  هجرد  دـشاب , زیچاـن  نآ  نازیم  هچرگ  نوـخ ,  رد  لـکلا  بذـج 

هک یناسک  يارب  يراوگان  ياهدمایپ  یعامتجا ,  رظن  زا  یناور و هـم  رظن  زا  مه  یمـسج ,  رظنزا  مه  یلکلا ,  تابورـشم  ندیـشون  تشگ 
تیصخش یب  تسپ و  هدارا ,  تسـس  ار  یمدآ  دنک :  یم  مهارف  ار  میارج  زا  يرایـسب  هن  ـیـ مزو دروآ  یم  ناغمرا  هب  دنوش  یم  نآ  بکترم 

ببس نیمه  هب  دهد .  یم  رارق  طوقس  یبیـشارس  رد  ار  ناسنا  ددرگ و  یم  ـد  نواد زا خـ يرود  تا و  ـیـقـ فو ـلـب تـ ـس ـب  جو دزاس و مـ یم 
 . دنک یم  یهن  نآ  هب  ندش  کیدزن  هب  ار  ام  دناد و  یم  ناطیش  لمعو  گرزب  ناهانگ  زا  ار  يراوخبارش  نآرق  هک  تسا 

يزاب رامق   . 2

ـی لا ـ باال ار  نا  ـ ـس ـ نا را  قـمـ ـت .  ـسا تخاب  درب و  يزاب و  رامق  هب  دایتعا  دنتفیب , نآ  رد  ناناوج  تسا  نکمم  هک  يداسف  ياه  بالج  زا مـنـ
نایز دزاس و  یم  مهارف  ار  ماقتنا  مشخ و  هنیمز  دوش , یم  يزوت  هن  ینمـشد و کـیـ لماع  دشاپ , یم  مه  زا  ار  یگداوناخ  طباور  دن , مـی کـ

سدقم تعیرـش  رد  بارـش  دننام  مه  رامق  ور  نیا  زا  تسین ,  ریذـپ  ناربج  هاگ  هک  دـنک  دراو مـی  نازا  رامق بـ هب  یناور  يداصتقا و  ياه 
دیری اـمنا  تسا :  هتـسناد  ناطیـش  زا  ار  نآ  هدومرف و  مـالعا  احیرـص  ار  نآ  تمرح  لـیذ ,  هیآ  رد  دـنوادخ  تسا .  هدـش  مارح  یمـال  ـ ـسا

دنک و هریت  رگیدکی  اب  ار  امش  طباور  رامق , بارش و  اب  دراد  دصق  ناطی  شـ رسیملا , رمخلا و  یف  ءاضغبلا  ةوادعلا و  مکنیب  عقوی  نا  ناطیشلا 
اما تفر ,  نایم  زا  زادنارب  نامناخ  موش و  هدیدپ  نیا  یمالسا ,  دنمهوکش  بالقنا  تکرب  هب  هچرگ  دزیگنارب .  هنیک  ینمشد و  اهامـش  نیب 
راثآ دها  زور شـ زور بـه  دوب کـه  هدش  هدرتسگ  اه  هداوناخ  زا  يا  هدع  رس  رب  یناملظ  هایـس و  ربا  نیا  نانچ  نآ  یمالـسا ,  بالق  ـ نا زا  لبق 
سرد اما  تسا ,  هداد  خر  یها  ـ ـش ـتـم  ـس تو و  ـ غا ما طـ ناـمز نـظـ رد  هچرگ  دوش , یم  لـقن  هک  یناتـساد  میدوب .  هعماـج  رد  نآ  برخم 

زا ار  رتخد  نیا  تشذگرس  تسا  رتهب  تسا .  هنایقرتم  هتفرـشیپ و  راک  کی  يزاب  رامق  دننک , رکف مـی  زونه  هک  یناسک  يارب  تسا  یتربع 
جـنرتسد و همه  دـش  یم  هک  بش  درک و  یمراک  رـصع  اـت  حبـص  دوب , راـمق  قشاـع  دوب , یبیجع  زاـبرامق  مردـپب  میونـشب :  شدوخ  ناـبز 
, دـنزب فرح  وا  اـب  هـم  کـی کـلـ تشادـن  تارج  سک  چـیه  تخاـب ,  یم  هـک  بـش  ره  تـخیر و  یم  راـمق  زی  يور مـ ار  دو  ـمـت خـ حز

زابرامق ودره  مه  ما  هلاخرـسپ  ـی و  یاد دز .  ارم کـتـک مـی  مه  یهاگ  تفرگ و  یم  کتک  داب  هب  ار  مردام  دـش .  یم  هناوید  ینابـصع و 
ردام و نم و  درم .  مردـپ  هک  نیا  ات  دـندز  یم  رامق  دـندرک و  یم  عورـش  ار  تخا  درب و بـ دـندش و  یم  عمج  مردـپ  اـب  اـه  بش  دـندوب و 
 , مدـش هلاس  هدزیـس  یتقو  دوب .  رارقرب  رامق  طاسب  بترم  شا  هناـخ  رد  تشاد و  راـمق  ضرم  مه  ییاد  می .  ـتـ فر ما  ییاد  هناـخ  هب  مرهاوخ 
هب اهنت  هن  متـسناد و  یمن  يزیچ  يرادرهوش  زا  نم  تخورف !  تشاد  نس  لاـس  دوب و 54  يا  هفرح  زابرامق  هک  اـقآ  دـمحم  هب  ارم  ما  ییاد 

چیه اما  مدیـسرت ,  یم  وا  زا  نم  تخادـنا .  یم  تشحو  هب  ارم  شا  هدـن  ياد خـ ـ ـص شهاـگن و  هشیمه  هکلب  متـشادن ,  يا  هقـالع  درم  نآ 
ـیـن لوا مدش .  اقآ  دمحم  نز  امسر  نم  دندرک و  رازگرب  يا  هداس  دقع  مسارم  تشادن .  دوجو  بسانتمان  جاودزا  نیا  زا  زیرگ  يارب  یهار 
زا ارم  هک  تشاد  یناویح  تلاح  نانچ  نآ  دوب و  فیثک  یـشحو و  ناـنچ  نآ  درم  نیا  درک .  مهاوخن  شومارف  ـز  گر ار هـ ـی  ـسور شـب عـ

شیاه مدق  يادص  یتقو  دوب .  زادنا  نینط  مشوگ  رد  وا  موش  ياه  يادص قـهـقـهـه  یلو  متسیرگ ,  ار  بش  مامت  نم  درک .  رازیب  زیچ  همه 
اب دش .  یم  شوماخ  هایس و  درس و  ناتسروگ ,  لثم  هناخ  ـت ,  شاذ ـه مـی گـ نا مد بـه خـ وا قـ ـتـی  قو دیزرل .  یم  مندب  مامت  مدینـش  یم  ار 
 . مدـش نت  ـ ـس ـ بآ جاودزا  زا  ها پـس  ـش مـ ـش دوب .  لمحت  لباق  ریغ  نم  اب  شراتفر  تفرگ و  یم  کتک  داب  هب  ارم  يا  هناهب  نیرت  کـچوک 
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مه نم  دـننک .  رامق  هک  دروآ  یم  هناخ  هب  بترم  ار  شناتـسود  درک و  ارم نـمـی  لاح  تاعارم  زین  راوشد  ياه  هاـم  نیا  رد  یتح  درم  نیا 
تیمها و یب  هثداح  کی  راگنا  دمآ , ایند  هب  ما  هچب  یتقو  منک .  ییاریذـپ  اهنآ  زا  مربب و  بور  ـ ـش مـ مز ,  اذـغ بـپـ اهنآ  يارب  مدوب ,  روبجم 
وا هب  زیمآ  تبحم  هاـگ  اـب نـ مه  راـب  کـی  یتـح  وا  دوب , هدـنز  ما  هچب  هک  یهاـم  کـی  تدـم  رد  تسا و  هتفرگ  تروص  هداـتفا ,  اـپ  شی  پـ
هب نتسبآ  تقو  مرهوش  هک  ییاهد  ـه لـگـ بر دا و ضـ ـ یز فعض  ار  ما  هچب  گرم  تلع  رتکد  دیـشکن .  شرـس  هب  شزاون  تسد  تسیرگنن و 

مهرـس تـشپ  هـک  دوـب  یتدـم  داد .  یم  ماـجنا  ار  را  يزا قـمـ راو بـ ـه  ناو ـ ید مر  ـ هو ـ ـش داد .  صیخـشت  دوـب , هدز  ممکـش  وـلهپ و  تـشپ و 
نانچ هک  تسا  دـهاش  ادـخ  دز و  یم  ریجنز  اب  ارم  اه  بش  تشاذـگ .  یم  نم  ندرگ  هب  ار  شهاـنگ  تخاـب و  یم  دروآ و  یم  یـسناشدب 

هب هک  يزیچ  ره  ای  منیب و  یم  يریجنز  اجک  ره  مه  زونه  متفر ,  یم  شوه  زا  اه  تعاس  بلغا  هک  مدیشک  یم  ریجنز  ياه  هبرض  زا  يدرد 
نیدنچ دندرک .  یمن  وا  لاح  تیاعر  مه  شناتسود  تخاب و  یم  نانچم  مر هـ ـ هو ـ ـش دزرل . . .  یم  منت  مامت  دشاب , هتـشاد  تهابـش  ریجنز 

ار کچ  رگید  شناتسود  تشگرب ,  اه  کچ  دش و  مامت  کناب  رد  شزادنا  سپ  لوپ  یت  ـ قو دشکب .  کچ  دش  روبجم  مهرـس  تشپ  بش 
اما مدیـسرت ,  یم  وا  زا  دوب .  هتفرگ  ارم  ياپارـس  تشحو  بش ,  نآ  تخاب .  ار  هم  در و هـ يزا کـ ـه بـ نا ـیـه خـ ثا ـ ثا ـر  ـس وا  دندرکن .  لوبق 
نم ياه  فرح  هب  وا  اما  میرخب ,  ار  ـهـا  نآ هرا  ـ بود دوب  میهاوخن  رداق  رگید  دـنربب  ار  ام  هیثاثا  دـنیایب و  رگا  هک  مناـمهفب  وا  هب  مدرک  یعس 

رامق دعب , ياه  بش  دعب و  بش  میتسـشن .  ولیز  کی  يور  ام  دندرب و  می  ـتـ ـشاد هچ  ره  دندروآ و  نویماک  دـعب  زور  درکن .  یهجوت  چـیه 
رد دوب .  هدـش  نوخ  قرغ  شیاه  مشچ  ـت کـه  ـس مدا هـ یـ تخاب .  مه  ار  شا  هناخ  اه  بش  زا  یکی  رد  هک  نیا  اـت  تشاد  همادا  ناـنچمه 

هتفر داب  رب  زیچ  همه  هک  متـسناد  نم  دش و  لدبودر  هناخ  دانـسا  تشک  یم  ارم  گنرد  بـی  مدرک ,  یم  یـضارتعا  نم  رگا  اعقاو  هظحل  نآ 
قاـتا نآ  زا  مزیخرب و  اـج  زا  متـساوخ  مدیـسرت .  یم  اـما  مزیرب ,  کـشا  مشکب ,  داـیرف  متـساوخ  یم  دوب , هتفرگ  ار  میوـلگ  ضغب  تسا . 

 , تسا هدش  جراخ  یع  لا طـبـیـ زا حـ مر  ـ هو شـ مد ,  ـ ید مـی  متسشن .  نازرل  ناسرت و  نم  نیشنب !  تفگ  يا  هنارمآ  نحل  اب  وا  اما  مزیرگب , 
يزیچ رگید  وت  تفگ :  يزاب  نافیرح  زا  یکی  یتقو  مینک و  يزاب  مه  زاب  دینیـشنب , تفگ :  یم  اهنآ  هب  دنورب و  شناتـسود  تشاذگ  یمن 

دینیشنب سپ  منز ,  اب  تفگ :  یکانتشحو  موش و  نحل  اب  تخادنا و  نم  هب  یبیجع  هاگن  مرهو  ـ ـش ینک ؟  يزاب  یهاوخ  یم  یچ  اب  يرادن , 
هناتسم نحل  اب  تسـشن و  تخادنا و  نم  هب  یهاگن  اهنآ  زا  یکی  دندرک و  شهاگن  هدز  تریح  شا  يزاب  ناف  ـ یر حـ يارب یـک لـحـظـه ,  . 

, دیزرل یم  دیب  لثم  مندب  مامت  نم ,  هدنیآ  يور  نم ,  تایح  یگدنز و  يور  رامق  دش , عورش  رام  قـ مینک .  يزاب  مراد ,  لوبق  تفگ :  يا 
ورف كانرطخ  یتوکـس  رد  قاتا  يزاب ,  تدم  مامت  رد  مدوب .  هدش  وداج  راگنا  مروخب ,  ناکت  متـسناوت  یمن  مدوب و  هدیبسچ  یلدنـص  هب 

نآ دیسر .  یم  شوگ  هب  قا  ـ تا رد  دو کـه  قرو بـ ياد  اهنت صـ دندرک و  یم  يزاب  درم  نآ  مرهوش و  دندوب .  تکاس  نازاب  رامق  دوب .  هتفر 
نم تسکش و  توکس  ماجنا  رـس  دنزب . . .  سدح  ارم  تمیق  تساوخ  یم  ییوگ  درک , یم  زادنارو  ارم  یمـشچ  ریز  هاگ ,  یب  هاگ و  درم 

دننام تسویپ ,  عوقو  هب  هظحل  کی  رد  ثداوح  مامت  مدرب .  رامق  رد  ار  تنز  مدرب ,  تفگ :  یم  هک  مدینـش  ار  درم  نآ  هنادـنمزوریپ  دایرف 
نیمز يور  نوخ  رد  قرغ  دوب , هدرب  رامق  رد  ارم  هک  يدرم  دـعب , يا  هظحل  دـش و  هدیـشک  مرهوش  بیج  زا  يدراـک  قرب ,  لـثم   , هقعاـص

نک یگدنز  نم  اب  ایب  تفگ :  دمآ و  مغارـس  هب  دوب  هدرب  رامق  رد  ارم  هک  يدرم  دع  زور بـ مدش .  شوه  یب  تشحو  سرت و  زا  نم  داتفا و 
ام رارق  دـهد , یم  قالط  ار  وت  ترهوش  ینک ؟  یم  دـیدرت  ارچ  سپ  ما ,  هدرب  وا  زا  نم  ار هـم  شراد  راد و نـ دا , ـتـ فا ناد  ـ نز هب  ترهوش  , 
وا اب  دـنربب  تراسا  هب  ار  وا  هک  يزینک  نو  چـ بش ,  نآ  زا  دـعب  زور  هس  دـنامب , نادـنز  رد  رمع  رخآ  ات  تسا  راچان  هنرگ  و  هدـش ,  نیارب 
زا هک  مناد  یم  ار  نیا  طقف  متفر .  هاشنامرک  هب  مدوخ  هدنرب  رادیرخ و  اب  در , نآ مـ اب  راچان  هب  دندوب و  هتخاب  ارم  هک  مدوب  یلام  نم  متفر . 
 . دوب ناویح  کی  لثم  تشاد و  نونج  نم  مود  رهوش  دوب .  هدش  لوا  زا  رت  فیثک  رت و  هایـس  مراگزور  مدات .  ـ فا هاچ  رد  مدـمآ و  رد  هلاچ 

هچنآ هب  زگره  دنریگب و  تربع  سرد  دیاب  دـیآ , یم  شیپ  ناربخ  یب  ادـخ  زا  نادـسفم و  يارب  هک  یثداوح  مامت  زا  زیزع  نا  ـ ناو جـ بو . 
 . دوش یم  رت  نوزف  ششطع  دشونب  ار  نآ  نا  ـسـ نا ـه  چر هک هـ تسا  يروش  بآ  هانگ ,  دننادب  دنوشن و  کیدزن  تسا  هدرک  مارح  دنوادخ 
زیچ همه  هک  تشز ,  راک  نیا  فرـص  ار  شیوخ  شزرا  اب  یناوج  رمع و  دـنورن و  يزابرامق  لابند  زگره  دنـشاب و  رایـشوه  دـیاب  ناـناوج 
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هداونا سا خـ ـ ـسا دنهدن , تسد  زا  ار  دوخ  شمارآ  دنیامنن , هدوسرف  ار  دوخ  باصعا  دنـشاب , بظاوم  دـنن .  نـکـ دور , تسد مـی  زا  ناسنا 
تراـقح و یتسپ ,  زج  یتبقاـع  هک  دـنریگن  رارق  ناطیـش  ریـسم  رد  دـنوشن و  راـچد  یناور  يراـمیب  یندـب و  ضراوع  هب  دنـشاپن , مه  زا  ار 

 . درادن لابند  هب  ترخآ  ایند و  یتخبدب 

ردخم داوم   . 3

هافر تابجوم  هچرگا  عیانـص ,  مولع و  تفرـشیپ  تسا .  ردخم  داوم  دـنتفین , نآ  رد  دنـشاب  بظاوم  دـیاب  ام  ناناوج  هک  ییاه  بالجن  زا مـ
يد و سا .  لا .  نیئوره ,  هک  هدروآ  ناغمرا  هب  وا  يارب  مه  يرـضم  موش و  ياه  هدـیدپ  لاح ,  نیع  رد  اما  تسا ,  هدرک  مهارف  ار  ناـسنا 

دوش یم  ثعاب  دایتعا  تسا .  ناسنا  یحور  یمـسج و  ياهدادعتـسا  هدننک  دوبان  ردخم , داوم  هب  دایت  ـ عا تسا .  اهنآ  زا  ردـخم  داوم  رگید 
یعونـصم و بذاک ,  زاین  کـی  ياـضرا  يارب  دـهد و  اـنف  داـب  رب  ار  دوخ  زیچ  همه  نید و  تیثیح و  تورث ,  سوماـن ,  تفارـش ,  ـی ,  مدآ
رد ار  دوخ  رذـگدوز , يرهاـظ و  یتذ  يار لـ یناـسک کـه بـ دـنزب .  تناـیخ  تقرـس و  غورد ,  دـننام  یفـالخ ,  راـک  ره  هب  تسد  نیغورد 

ياه تذل  زا  برخم ,  رذگدوز و  یتذل  يارب  ناسنا  دراد  شزرا  ایآ  دنـسرپب :  دوخ  زا  دـیاب  دـنزادنا , یم  ردـخم  داوم  هب  دایتعا  بالجنم 
یتذل ایآ  دشاپب ؟  دوخ  یناسنا  ياه  شزرا  مامت  رب  نایـسن  درگ  دهدب و  تسد  زا  ار  دوخ  زیچ  همه  درذـگب و  هدـنزاس  یمیاد و  يونعم و 

نادجو و باذع  هک  یتذل  ایآ  دـنک ؟  لیدـبت  تیـصخش  یب  تسپ و  يدوجوم  هب  ار  دوخ  نآ ,  يارب  یمدآ  هک  دراد  ار  شزرا  نیا  یناف , 
یم نیمز  رد  دوخ  هفیلخ  ار  وا  دنوادخ  هک  یناسنا  تسا  هدیدنـسپ  لوقعم و  ایآ  دشاب ؟  تذل  دـناوت  یم  دراد  هارمه  هب  ار  یهلا  رهق  شتآ 

تسد هب  يارب  دیامن و  یگدنز  هبارخ ,  ای  نابایخ  هشوگ  رد  هک  دوش  لیلذ  رد  نآ قـ دنوش , یم  وا  هدجس  هب  رومام  یهلا  ناگتـشرف  دناد و 
ناد و ـ جو ربارب  رد  يا  هدننک  عناق  خساپ  دناوت  یم  ناسنا  ایآ  دـنک ؟  زارد  سکان  سکره و  هب  زاین  تسد  ردـخم , داوم  مرگ  کی  ندروآ 

يارب ار  دوخ  سو  ـ ما ددر کـه نـ تر گـ یب غـیـ نانچ  نآ  دـنک و  تناـیخ  دوخ  هچب  نز و  هداوناـخ و  هب  هک  دـشاب  هتـشاد  ـش  یو ياد خـ خـ
یملاس نادجو  چیه  اعطق  دزاس ؟  ادج  هداوناخ  مرگ  نوناک  زا  ار  یها  موصعم و بـی گـنـ نز  دـهد و  رارق  نارگید  رایتخا  رد  ردـخم  داوم 

 . درذگب توافت  یب  اه  لاوس  نیا  ربارب  زا  دناوت  یمن 

عورشمان طباور   . 4

نارگید اب  عورشمان  هطبار 

هطبار عون  ره  عورشمان ,  هط  ـ بار زا  روظنم  تسا .  نارگید  اب  عورـشمان  هطبار  دنور , ورف  نآ  رد  ناناوج  تسا  نکمم  هک  ییاه  بالجنم  زا 
و هقحاسم )   ) ثنوم سنج  ود  عورشمان  هطبار  هاوخ  طاول ,)  ) رکذم سنج  ود  عورشمان  هطبار  هاوخ  تسا ,  نارگید  اب  عرش  فالخ  یسنج 

تسا هدنارتسگ  ناناوج  زا  يرایسب  يارب  ناطیش  هک  تسا  كانرطخ  یماد  موس ,  مسق  انز . )  ) ثنوم اب  رکذم  سنج  عورـشمان  هطبار  هاوخ 
اریز دـیامن , رارقرب  عور  ـ ـش ـ ما هطبار نـ نارگید ,  سومان  اـب  دوش  یمن  رـضاح  زگره  دـشاب , هتـشاد  یـسومان  تریغ  يا  هرذ  ـی  ـس ـر کـ گا . 

نـکـتـه دنـشاب .  هتـشاد  عورـشمان  هطبار  شدوخ  سومان  اب  رگا  دهد  یمن  تیمها  نادـنچ  دـیامن , یم  زواجت  نارگید  سومان  هب  هک  یـسک 
ییوگتفگ ای  دنخبل  کی  اب  دوش و  یم  عورـش  زیگنا  توهـش  هاگن  زا  ینعی  دبای , یم  ناکما  جیردت  هب  عورـشمان  طباور  هک  تسا  نیا  مهم 

ندرک هارمگ  يارب  ناطیـش  ياه  همانرب  زا  هانگ  یجیردـت  ندرک  مهارف  دوش .  یم  مهارف  يدـعب  ياهطابترا  يارب  هنیمز  دـبای و  یم  موادـت 
شتمـصع هدرپ  مک  مک  هک  یماـگنه  اـما  دراد , رفنت  روجف  قسف و  باـکترا  زا  لوا  هلحر  رد مـ ـی  نا ـ ـس ـ نا كاـپ  ترطف  اریز  تسا ,  یمدآ 

يراتفرگ هب  عورشمان  هطبار  رثارب  هک  دنتسه  یناناوج  دوش .  یمن  نادرگیور  یفالخ  راک  چیه  زا  رگید  هک  دسر  یم  ییاج  هب  دش , هدیرد 
تسد زا  ار  شیوخ  يونعم  یعامتجا و  تیصخش  دنا و  هتشگ  اوسر  تبقا  ـد و عـ نا هد  ـ ـش راچد  یمـسج  یعامتجا و  یحور ,  ناوارف  ياه 
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سفن میجر و  ناطی  ـ ـش هنیـس  هب  در  تسد  ادخ , هب  لکوت  اب  دیاب  دنتفین , اه  بالجنم  نیا  رد  دنهاوخ  ـز بـ یز نا عـ ـ ناو ـر جـ گا اذل  دنا .  هداد 
ناطیش دولآ  رهز  ياهریت  زا  يریت  هک  زیگنا , توهـش  هاگن  اب  دننک و  هشیپ  ار  یهلا  ياوقت  فلاخم ,  سنج  اب  دروخرب  ماگنه  دننزب و  هراما 

 . دننکن رظن  نارگید  هب  تسا , 

دروم نیا  رد  یناتساد 

هک یناسک  يارب  تسا  دی  ـ ما میزادرپ .  یم  تسین  هدـیاف  زا  یلاخ  نآ ,  رکذ  هک  زیگنا  تفگـش  یتشونرـس  یناتـساد و  رکذ  هب  ـن جـا  یا رد 
 , شتافیلات زا  یکی  رد  یطولفنم ,  یفطل  یف  ـطـ ـص مـ دـشاب :  یتربع  سرد  دـنربب  یپ  نارگید  اب  عورـشمان  طابترا  تحابق  هب  دـنهاوخ  یم 
 : دیوگ یم  تسا ,  هدروآ  ناغمرا  هب  ناشیارب  خلت  ثداوح  یـسنج ,  عورـشمان  هطبار  هک  دـهد  یم  حرـش  ار  یناوج  رـسپ  رتخد و  ناتـساد 

رور مـی هراو مـسـ يو هـمـ ند  ـ ید زا  قالخا .  نامیا و  تهج  زا  هن  دوب  شلضف  شناد و  هبنج  زا  وا  هب  نم  هقالع  رتشیب  هک  متـشاد  یتسود 
نم يارب  وا  شناهانگ ,  یگدولآ و  هب  هن  متـشاد و  هجوت  وا  تاعاطا  تاداـبع و  هب  هن  مدرک ,  یم  يداـش  ساـسحا  شرـضحم  رد  مد و  شـ
زارد نایلا  سـ مریگ .  ارف  قالخا  تلیضف و  سرد  هک  نآ  ای  مزومایب  یعرـش  مولع  يو  زا  هک  مدوبن  رکف  نیا  رد  زگره  دوب .  سنا  قیفر  اهنت 
رفـس کـی  دـمآ  شیپ  يار  بـ ـد , ـش ـر  طا هدـیجنر خـ نم  زا  وا  هن  مدـید و  يدـب  وا  زا  نم  هن  تدـم ,  نیا  لوط  رد  میتشاد .  تقاـفر  مه  اـب 
لاح زا  هلیـسو  نیدـب  میدرک و  یم  هبتاکم  مه  اـب  یتدـم  اـت  یلو  مدـش ,  ادـج  مبوبحم  قیفر  زا  متفگ و  كرت  ار  هرهاـق  راـچان  ینـالوط , 
نیا لوط  رد  تشاد .  همادا  مترفاسم  نایاپ  ات  عضو  نیا  دیـسرن و  نم  هب  وا  زا  يا  همان  تشذگ و  يدـنچ  هنافـساتم  میتشاد .  ربخ  رگیدـکی 

ناگیاسمه دوب .  هتفر  لزنم  نآ  زا  متفر .  شا  هناخ  رد  هب  متـسود  رادـید  يارب  رفـس  زا  تعجار  زا مـ پـس  مدوب .  تحاران  نارگن و  تدـم 
رد مدرک و  رایـسب  شـشوک  وا  ندرک  ادـیپ  يارب  تـسا .  هـتفر  اـجک  هـب  مـیناد  یمن  هداد و  نکـسم  رییغت  هـک  تـسا  ینا  ـ مز ـر  ید دـنتفگ : 

تسود مدرک  نیقی  هک  ییاج  ات  مدش  سویام  ـتـه  فر هتفر  متفاین .  ار  وا  متفر و  مداد  یم  ار  شتاقالم  لامتحا  هک  ییاج  ره  هب  شیوجتـسج 
نتـشاد زا  یگدـنز  رد  هک  یـسک  نآ  هیرگ  مدرک ,  هـیرگ  مـتخیر ,  رثاـت  ـک  ـشا مرادـن .  وا  هـب  یهار  رگید  ما و  هداد  تـسد  زا  ار  دوـخ 

یپ دور و  یمن  اطخ  هب  زگره  هک  ییاهریت  هتفرگ ,  رارق  راگزور  ياهریت  فدـه  هک  یـسک  نآ  هیرگ  تسا ,  بیـصن  مک  اـفو  اـب  ناتـسود 
مدرک و مگ  ار  هار  متفر ,  یم  ملزنم  فرط  هب  هک  هام  رخآ  کیرات  ياـه  بش  زا  یکی  رد  اـقافتا  دوش .  یم  ساـسحا  شجنر  درد  یپرد , 
هک مدرک  ساس  ـ حا نینچ  تملظ ,  تدش  زا  تعاس  نآ  رد  مدیسر .  كانتـشحو  گنت و  ياه  هچوک  هب  هداتفا و  رود  يا  هلحم  هب  هتـسنادن 
ولج هب  دوش و  یم  دنلب  یهاگ  شن  جاو سـهـمـگـیـ ـ ما متکرح و  رد  هدرک  هطاحا  ار  نآ  هریت ,  دنلب  هوک  ود  هک  نارک  یب  هایس و  يایرد  رد 

ناریو لزانم  نآ  زا  یکی  زا  هک  مدوب  هدیـسرن  هریت  يایرد  نآ  طسو  هب  زونه  ددرگ .  یمرب  بقع  هب  دنک و  یم  شکورف  یهاگ  دیآ و  یم 
بجع يا  متفگ :  دوخ  اب  دراذگ .  قیمع  سب  يرثا  نم  رد  هک  مدرک  ساسحا  يزیمآ  بارطضا  يا  ـ هد ـ مآ تفر و  و  مدینش .  ار  ییادص  , 
يادخ زا پـیـش بـا  مـن  تسا .  هدرک  ناهنپ  دوخ  هنیـس  رد  ار  ناگدزمغ  بئاصم  اون و  یب  مدرم  رارـسا  رادـقم  هچ  کیرات ,  بش  نیا  هک 

رد ار  دوخ  هآ ,  کشا و  اب  مشاب  زجاع  رگا  منک و  شا  يرای  مشاب  رداق  رگا  منیبب ,  ار  يا  هدز  تبیـصم  هاگ  ره  هک  مدوب  هدرک  دـهع  دوخ 
تدـش هب  مود  هعفد  دـماین .  یـسک  مدز .  رد  هتـسهآ  مدـنادرگ و  هناـخ  نآ  فرط  هب  ار  دوـخ  هار  تهج ,  نیمه  هب  منک .  کیرـش  شمغ 

نآ ـو  تر رد پـ دراد .  تسد  هب  یغورف  مک  غارچ  هتفر و  شرمع  زا  لاس  هد  دودـح  هک  تسا  يا  هچب  ـتـر  خد مد  ـ ید دـش .  زاب  رد  مدـیبوک , 
تـشپ رد  هک  دوب  مامت  هام  دـننام  سابل  نآ  رد  شا  ییابیز  لاـمج و  یلو  تشادرب ,  رد  یـسردنم  ساـبل  مدـید  ار  كرتخد  فیفخ ,  رو  نـ

کیدزن هک  ینارگن  یتحاران و  لامک  رد  دـنراد ؟  يرامیب  لزنم  رد  مدرک :  لاو  ـ ـس ـتـر بـچـه  خد زا  دـشاب .  هتفرگ  رارق  هراپ  هراپ  ياـهربا 
هب نم  ییاـمنهار  يار  تفگ و بـ ار  هلمج  نیا  تسا .  نداد  ناـج  لاـح  رد  باـیرد ,  ار  مردـپ  درم !  يا  داد :  باوـج  دتـسیاب  شب  دوـب قـلـ
 , نم رظن  رد  ما و  هدمآ  ناگدرم  ملاع  هب  هدنز  نا  زا جـهـ هک  مدرک  یم  نامگ  عقوم  نآ  رد  يراب !  تقر  عضو  هچ  دش .  ناور  لزنم  لخاد 

هدش ناوتان  هزادنا  یب  متـسشن .  شیولهپ  مدمآ .  رامیب  کیدزن  درک .  یم  هولج  یتیم  نوچ  رامیب  نآ  روگ و  نوچ  کچوک ,  هناخالاب  نآ 

زیارغ نافوط  رد  www.Ghaemiyeh.comناناوج  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 54زکرم  هحفص 21 

http://www.ghaemiyeh.com


ادص دیامن  یم  روبع  نآ  رد  اوه  نوچ  هک  تسا  یکـشخ  ین  ای  دنک و  یم  سفن  ـت کـه تـ ـسا یناوختـسا  سفق  کی  شرکیپ  ییوگ  دوب ,
هب شقمر  یب  ياهبل  مک  کـم  درک .  هاگن  نم  هب  یتدم  دوشگ و  ار  دوخ  مشچ  مدراذگ .  شا  یناشیپ  يور  ار  متـسد  تبحم  زا  دـهد .  یم 

نانچ نخـس  نیا  ندینـش  زا  مدرک .  ادیپ  ار ]  ] ما هدش  مگ  تسود  هک  رکـش  ار  ادخ  تفگ :  فیعـض  رایـسب  يادـص  اب  دـمآ و  رد  تکرح 
یلو ما ,  هدیـسر  دوخ  هدشمگ  هب  هک  مدـیمهف  دور .  یم  هار  ما  هنیـس  رد  هدـش و  هدـنک  ياج  زا  ملد  ییوگ  هک  مدـش  برطـضم  بلقنم و 
عضو ندید  اب  ما  یناهنپ  ياه  هصغ  متساوخ  یمن  میامن ,  تا  ـ قال مـ ـی ,  گد ـ نز رخآ  تاعاس  گرم و  هظحل  رد  ار  وا  متـساوخ  یمن  زگره 

نیا هب  ارچ  منیب ؟  یم  وت  رد  هک  تسا  لاح  هچ  نیا  مدیسرپ :  وا  زا  رثات  بجعت و  لامک  اب  دوش .  دیدشت  دیدجت و  وا  راب  تقر  شارخلد و 
دوخ رتسب  رد  نم  کـمک  اـب  مداد و  رارق  شندـب  هاـگ  هیکت  ار  متـسد  دراد .  نتـسشن  لـیم  هک  دـنامهف  نم  هب  هراـشا  بـا  يا ؟  هداـتفا  عضو 

 . میتشاد نکسم  يا  هناخ  رد  مردام  نم و  مامت ,  لاس  هد  تفگ :  دهد , حرش  ار  دوخ  نایرج  ات  دوشگ  نخـس  هب  بل  مارآ  مارآ  تسـشن و 
هک تشاد  شوغآ  رد  ار  ییابیز  يورهام و  رتخد  نکمتم ,  درم  نآ  هوکـش  اب  للجم و  رـصق  دوب .  يدـنمتورث  درم  ام , رواج  ـه مـ یا ـ ـس هـمـ

نخـس يرد  ره  زا  مدرب .  راک  هب  ار  شـشوک  مامت  ـم ,  ـسر شلـصو بـ هب  هک  نآ  يارب  دوبن .  رهـش  نیا  ياه  خاک  زا  کی  چیه  رد  شریظن 
هدـعو وا , هب  ماجنارـس  تفرگ .  یم  هراـنک  نم  زا  ناـنچمه  اـبیز  رتخد  نآ  متفرگن و  هجیتن  یلو  مدـش ,  لـسوتم  يا  هلیـسو  ره  هب  متفگ و 

لد ماک  هب  اهزور  زا  یکی  رد  ات  دـش  زاب  هدوارم  باب  هنامرحم  تخیر و  یتسود  حرط  نم  اب  مدرک .  شعناق  دـی  ـ ما ـن  یا مداد و بـه  جاودزا 
 . دراد مکـش  رد  يدنزرف  ناوج  رتخد  هک  مدیمهف  دوز  یلیخ  داتفا .  قافتا  دوشب , دیابن  هچنآ  مدرب و  اجکی  شیوربآ  اب  ار  شلد  مدیـسر و 
 . موش ادج  يو  زا  منک و  عط  ار قـ شتبحم  هتشر  هک  نآ  ای  میامن  جاودزا  وا  اب  منک و  افو  دوخ  هدعو  هب  ایآ  هک  نیا  زا  مدش  ریحتم  لدود و 

يدـمآ یم  متاـقالم  هب  اـج  نآ  رد  وت  هک  یلزنم  هب  مداد و  ری  ار تـغـیـ ما  ینوکـسم  لزنم  رتخد , زا  رارف  يارب  مدرک و  باـختنا  ار  مود  قش 
 , عقوم نیا  رد   ) دیـسر تسپ  اب  نم  هب  يا  همان  يزور  تشذـگ .  اه  لاـس  ناـیرج  نیا  زا  متـشادن .  يربخ  وا  زا  سپ  نآ  زا  مدـش و  لـقتنم 

نیا مدـناوخ .  ار  هماـن  داد . ) نم  تـسد  هـب  دروآ و  نوریب  دوـخ  شلاـب  ریز  زا  ار  یگنر  درز  هـنه  ـذ کـ غا در و کـ زارد کـ ار  دوـخ  تـسد 
نیا يارب  میامن ,  دیدجت  ار  هتـشذگ  تدوم  یتسود و  هک  تسا  نیا  يارب  هن  مسیون ,  یم  همان  وت  هب  رگا  دوب :  هدش  هتـشون  نآ  رد  بلاطم 

فالخ غورد و  تدوم  دـننام  یتدوم  وت و  هناراکم  نامیپ  دـننام  ینامیپ  اریز  مسیونب ,  هملک  کی  ای  رطـس  کی  یتح  متـسین ,  رـضاح  راک 
كرت ارم  هک  يزور  یناد ,  یم  وت  میامن .  ار  شدیدجت  يانمت  مروخ و  فسات  نآ  رب  هک  دسر  هچ  تسین .  يروآدای  هتـسیاش  وت  تقیقح 

ییاوسر سرت و  هیام  نینج ,  دوب و  ما  هتـشذگ  رب  فسات  شتآ ,  متـشاد .  مکـش  رد  يا  هدبنج  نینج  لد و  رد  يا  هدنزوس  شتآ  یتفگ , 
کشا ینیبن و  يا  هدروآ  دوجو  هب  دوخ  هک  ار  یتیانج  ات  يدرک  رارف  يدومنن ,  نم  هدنیآ  هتـشذگ و  هب  ییانتعا  ـن  یر تـو کـم تـ ما .  هدنیآ 

 ! زگره مناوخب ؟  فیرش  ناسنا  کی  ار  وت  مناوت  یم  یناسنا ,  دض  هنامحریب و  راتفر  نیا  اب  ایآ  ینکن .  كاپ  يا  هدرک  يراج  هک  ار  ییاه 
کی يا و  هدرک  عمج  دو  رد خـ ار  ناگدنرد  شوحو و  دنسپان  تافـص  مامت  اریز  یتسین ,  ناسنا  الـصا  هکلب  یتسین  یفیرـش  ناسنا  اهنت  هن 

یم تسود  ار  تدوخ  وت  یت .  غورد مـی گـفـ مراد .  ـت  ـسود ار  وت  یتفگ :  یم  يا .  هدـش  یقالخا  تائیـس  اه و  یکاـپان  همه  رهظم  اـج 
ياضرا هلیـسو  ارم  يدرک و  دروخرب  نم  هب  دوخ  یناسفن  ياه  شهاو  رذ خـ ـگـ هر رد  يدو .  دنم بـ هقالع  شیوخ  تالیامت  هب  وت  یتشاد , 

هدـعو ار  ـ یز يدر ,  تناـیخ کـ نم  هب  وت  يدرک .  یمن  هجوـت  نم  هب  يدـمآ و  یمن  نم  هناـخ  هب  زگره  هنرگ  و  یتـفا ,  ـش یـ یو تاـینمت خـ
رد هدش و  هان  هدو بـه گـ ـ لآ ـی کـه  نز يدر ,  رکف مـی کـ يدومنن .  افو  تا  هدعو  هب  یتسکـش و  ار  نامیپ  یلو  ینک ,  جاودزا  نم  اب  يداد 

تشاد وت  يراکتیانج  زج  یببس  نم  طوقس  ایآ  دش ؟  وت  تسد  هب  زج  نم  يراکهان  ایآ گـ تسین .  يرـسمه  قیال  هدرک  طوقـس  یتفع  یب 
هب هک  یلاسدرخ  كدوک  دننام  ماجنارـس  درک و  زجاع  ارم  وت  موادـم  رارـصا  مدوب .  هدـشن  هدو  ـ لآ ها  ـز بـه گـنـ گر يدوبن مـن هـ وت  رگا   ؟
 , نآ زا  پـس  يدیدزد .  ارم  تفع  مداد .  تسد  زا  ار  تمواقم  تردـق  مدـش و  طقاس  وت  لباقم  رد  دـشاب , هدـش  ریـسا  ییاناوت  رابج  تسد 

يارب دومن .  یم  لمحت  لباق  ریغ  نیگنـس و  میارب  یگدنز  دـش .  هودـنا  هصغ و  لامالام  مبلق  مدرک و  یم  سح  راوخ , لیلذ و  ار  دوخ  نم 
دناوت یم  هن  دشاب و  درم  کی  ینوناق  رـسمه  تسا  رداق  هن  دشاب , هتـشاد  تسناوت  یم  یتذـل  هچ  یگدـنز  نم ,  دـننام  یناوج ,  رتخد  کی 
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ـر ثا ـک تـ شا تسا .  راسمرش  هدنکفارس و  هتسویپ  وا  درب .  رس  هب  يداع  عضو  اب  هعماج  رد  تسین  رداق  هکلب  كدوک ,  کی  نمادکاپ  ردام 
شیوخ و ییاوسر  دای  هب  یتقو  رکف مـی کـنـد .  دوخ  هریت  هتـشذگ  رب  دراذـگ و  یم  تسد  فک  هب  ار  دوخ  تروص  هصغ ,  زا  دراب و  یم 

نم زا  ار  یتحار  شیاسآ و  تـو  دوش .  یم  بآ  هصغ  زا  شلد  دزوس و  یم  شناوختـسا  ياهدـنب  سرت ,  زا  دـتفا , یم  مدرم  ياـه  شنزرس 
هفرم و یگدـنز  نآ  زا  زیزع و  ردام  ردـپ و  زا  مدرک ,  رار  هوکـشاب فـ للجم و  هناخ  نآ  زا  هک  مدـش  هراـچیب  رطـضم و  ناـنچ  نآ  يدوبر . 

زیگنا مغ  رمع  هدنام  یقاب  ات  مدیزگ ,  نکـسم  دمآ  تفر و  یب  هداتفا و  رود  هلحم  رد یـک  کچوک  لزنم  کی  هب  مدیـشوپ و  مشچ  اراوگ 
هـصغ زا  اهنآ  دـنتفر .  ایند  زا  دـندرپس و  ناج  نم ,  بایغ  رد  ود  ره  مراد  ربخ  یت .  ـ ـش ار کـ مردا  رد و مـ پـ منارذـگب .  اـج  نآ  رد  ار  دوخ 

مس نآ  اریز  یتشک ,  ارم  تشادن .  نیا  زج  یببـس  اهنآ  گرم  منک  یم  نامگ  دندرم .  نم  رادید  يدیماا  زا نـ ـد و  ندر قد کـ ـی مـن  یاد جـ
زیتس گنج و  رد  نآ  اـب  تفر و  يا گـ ـم جـ لد رد  ـت تـو  ـسد زا  هک  یقیمع  هدنـشک و  ياـه  هصغ  نآ  مدیـشون و  وت  ماـج  زا  هک  ار  یخلت 
یم ار  دوخ  یگدـنز  رخآ  ياـهزور  ما و  هتفرگ  رارق  گرم  رتـسب  رد  کـنیا  تسا .  هدراذـگ  مناـج  مسج و  رد  ار  دوخ  ییاـهن  رثا  مدوب , 
دوش یم  ـی  شال ابیرق مـتـ دزوس و  یم  هتسویپ  دشاب , هدرک  هناخ  نآ  قامعا  رد  شتآ  هک  متسه  یکشخ  بوچ  دننام  نون  ـ کا نم  منارذگ , 

يزور هریت  تبکن و  همه  نیا  زا  ارم  تسا  هدوـمرف  هدارا  هدوـمن و  باجتـسم  ار  میاـعد  هدرک و  هجوـت  نم  هب  دـنوادخ  مـنک :  یم  ناـمگ  . 
 , ییوگغورد وت  میوگب :  دیاب  تیانج  میارج و  همه  نیا  اب  دنک .  ملقتنم  شیا  ـ ـسآ یگدنز و  ملاع  هب  یتخبدب  گرم و  يایند  زا  دناهرب و 
وت زا  ار  مولظم  هدیدمتـس  نم  قح  دراذـگب و  دازآ  ار  وت  لداع  دـنوادخ  منک  یمن  ناـمگ  يراـکتیانج ,  دزد  تـو  يرگ ,  هلیح  راـکم و  وت 

 . منک تبحص  تبح ,  نامیپ مـ زا  وت  اب  هک  ینآ  زا  رت  تسپ  وت  اریز   , متشونن تدوم  یتسود و  دهع و  دیدج  يار تـ ار بـ ـه  ما ـن نـ یا دریگن . 
لاح رد  تایح ,  ياه  یتخبدـب  اه و  یت  شو بـخـ زا خـ یگدـنز ,  ياهدـب  کـین و  زا  ما ,  هتفرگ  رارق  ربق  هناتـسآ  رد  نونکا  نم  هوـالع  هب 

 . دهد یم  نم  هب  تبحم  نامیپ  دهع و  هزاجا  گرم ,  تاظحل  هن  تسا و  یسک  یتسود  يوزرآ  نم  لدرد  رگید  هن  متسه ,  ییادجو  عادو 
 , تمحر یب  لد  رد  رگا  تسا .  وـت  هاـنگ  یب  هچب  رتـخد  نآ  يراد و  یتناـما  دز مـن  ـتـم کـه تـو نـ ـشو نآ جـهـت نـ زا  اـهنت  ار  هماـن  نـیا 
 , هدـش وا  هدیدمتـس  ردام  ریگنماد  ییاه کـه  یتخبدـب  رگم  اـت  ریگب  نم  زا  ار  تسرپرـس  یب  كدوک  نیا  اـیب  دراد , دوجو  يردـپ  هفطاـع 
هب هک  مدوب  هدشن  غراف  همان  ندـناو  زا خـ زو  هـنـ ددرگن .  یماکان  يزور و  هریت  اب  ماوت  نم  راگزور  دـننام  وا  راگزور  دوشن و  يو  ریگنماد 
زا , دیزرل مندب  مامت  مدناوخ ,  ار  همان  نیا  یتقو  تفگ :  دش ؟  هچ  دعب  مدیـسرپ  تسا .  يراج  شتروص  رب  شکـشا  مدید  مدرک ,  هاگن  وا 

ینا هک نـشـ یلزنم  هب  تعرـس  اب  دتفا .  نوریب  هصغ  زا  مبلق  دفاکـشب و  ما  هنیـس  تسا  کیدزن  مدرک  نا مـی  ناجیه گـمـ یتحاران و  تدش 
هچب رتخد  هداتفا و  ـت  کر ند بـی حـ کی بـ تخت ,  نیمه  يور  مدـید  مدـش ,  هناـخالاب  نیا  دراو  دوب .  لزنم  نیمه  نآ  مدـمآ و  دوب  هداد 

مدز و دایرف  كانلوه  هرظنم  نآ  تشحو  زا  رایتخا  بـی  دنک .  یم  هیرگ  يا  هدـننک  تحاران  خـلت و  عضو  اب  هتـسشن و  ندـب  نآ  يولهپ  شا 
لاگنچ یکی  دندوب , هدش  مسجم  مرظن  رد  كانتـشحو  ناگدنرد  تروص  هب  نم  یناسنا  ریغ  میارج  عقوم ,  نآ  رد  ییوگ  مدش .  شوه  یب 

هک ـه  نا ـ خالا نیا بـ زا  هک  مدرک  دهع  ادـخ  اب  مدـمآ  دوخ  هب  یتقو  دردـب .  ارم  نادـند  اب  تساوخ  یم  يرگید  دو و  نم مـی نـمـ هب  ار  دوخ 
دننام منک و  یگدنز  وا  لثم  ما ,  هدر  مو کـ رتخد مـظـلـ نآ  رب  هک  ییاه  متس  ناربج  هب  موشن و  جراخ  ما  هدراذگ  نازحالا  ۀفرغ  ار  شمـسا 

, دیوگ یم  نم  هب  مبلق  ینطاب  يادـن  اریز  منک ,  یم  رطاخ  تیاضر  ترـسم و  ساسحا  دوخ  رد  هدیـسر و  ارف  مگرم  عقوم  کنیا  مریمب .  وا 
نیا هب  هک  شن  ـخـ ـس تسا .  هدیزرمآ  هدوب  بلق  تواسق  یمحر و  یب  زا  یـشان  هک  ار  یناهانگ  همه  نآ  هدیـشخب و  ار  وت  میارج  دـنوادخ 

رد هک  یمالک  نیرخآ  داتفا , رت  ـ ـس رد بـ دراد .  ها  ار نـگـ دوخ  تسناوتن  درک , رییغت  یلک  هب  شتروص  گنر  دمآ و  دـنب  شنابز  دیـسر , اج 
رد یتعاـس  درک .  میلـست  نیرفآ  ناـج  هب  ناـج  سپ  ـ ـس مراپـس .  یم  وت  هب  ار  مرتخد  هک  دوب  نیا  تفگ ,  نم  هب  یناوتاـن  فعـض و  تیاـهن 

عییشت رد  همه  متشون و  شنایانشآ  ناتـسود و  يارب  ییاه  هما  نـ مداد .  ما  ـجـ نا شا  هرا  رد بـ دوب  تسود  کی  هفیظو  هچنآ  مدنام و  شرانک 
هک مه  نالا  دناد  یم  ادخ  دـندرک .  یم  هیرگ  تدـش  هب  درم  نز و  هک  مدـیدن  زور  نآ  لثم  يزور  مرمع  رد  نم  دـندرک .  تکرـش  هزانج 

یگدنز هظحل  نیرخآ  رد  ار ]  ] وا فیعـض  يادـص  زگره  مراد و  هاگن  ار  دوخ  مناوت  یمن  ناجیه  هیرگ و  تدـش  زا  مسیون  یم  ار  ناتـساد 
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شوخ وهل و  سلاج  يراز مـ ـ گر بـ دننک , یم  داجیا  هعماج  رد  برغ  لاذتبا  گنهرف  جیورت  نالماع  هک  یهابت ,  داسف و  ياه  بال  زا مـنـجـ
ناتسود زا  دنک , یم  راداو  یـسلاجم  نینچ  لیکـشت  هب  هنایفخم  روط  هب  ار  نانآ  برغ ,  گنهرف  زا  دیلقت  حور  هک  يدارفا  تسا .  ینارذگ 

یلایخ یب  ینارذـگ و  شوخ  ملاع  رد  ار  دوخ  یتعاس  دـنچ  يارب  ترـشع ,  شیع و  سلاج  نآ مـ رد  تکرـش  اـب  دـنیامن  یم  توعد  دوخ 
دراو اب  دننادب  دیاب  زیزع  نا  ـ ناو جـ تسا .  هارمه  یبوکیاپ  صقر و  انایحا  لذتبم و  ياه  یقیسوم  بعل ,  وهل و  اب  هک  یسلاجم  دنزاس , دراو 
رگا دنا .  هدـش  دوخ  یعامتجا  يونعم و  تفرـشیپ  عنا  مـ رذ , ـ گدوز لذـتبم و  ياه  یـشوخ  رد  ندـش  قرغ  سلاجم و  هنوگ  نیا  رد  ندـش 
لماک دیاب  نارذگ  شوخ  شایع و  ياه  ناسنا  سپ  تسا ,  تالامک  هب  ندیـسر  تیقفوم و  هنا  ـ ـش اه نـ تذل  اه و  یـشوخ  رد  ندـش  قرغ 

شکاوقت جاوما  ربار  رد بـ دش و  شیوخ  سفن  تاوهش  ریسا  هک  یـسک  اریز  دنتادوجوم , نیرت  تسپ  اهنآ  هک  یلاح  رد  دنـشاب , دارفا  نیرت 
يدوجوم وا  هکلب  دیمان , ناسنا  ار  وا  ناوت  یمن  زگره  دش , سوبحم  یناطیـش  ياه  سوه  نادنز  رد  تشگ و  هدارا  دقاف  یناسفن ,  ياهاوه 

نیا رت  نـییا  ـلـه پـ حر مـ درک .  دـهاوخن  ادـیپ  تـکرح  تردـق  زگره  هـک  تـسا  دـنبرد  ریـسا و  تیـصخش و  یب  لالقتـسا ,  یب  هدارا ,  یب 
تعیرـش هاگدید  زا  نآ  مسارم  جاودزا و  هچرگ  دـننک .  یم  رازگرب  ار  نآ  یلاباال  دارفا  هک  تساه  یـسورع  سلاجم  زا  یـضعب  سلاجم , 

کی اب  هاگ  سدقم  رما  نیا  هنافساتم  اما  دناد , یم  دوخ  تنس  ار  نآ  مالسا ,  گرزب  ربمایپ  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ,  هدیدنـسپ  يرما  سدقم 
 . تسا زاس  لکشم  نیدتم  دهعتم و  ياه  ناسنا  يارب  سلاجم  نیا  زا  یضعب  رد  تکرـش  هک  يا  هنوگ  هب  دوش , هدولآ مـی  اهرکنم  هلـسلس 

یبهذم تلاصا  هک  ییاه  هداوناخ  دنناوارف  تسا و  مدقم  سک  همه  زیچ و  همه  رب  نآ ,  رد  یمالسا  ياه  شزرا  هک  یمسارم  دنرایسب  هتبلا 
لامعا دهاش  یسورع ,  نشج  مسارم  هناهب  هب  دنتسین  رضاح  زگر  دنهد و هـ یمن  تسد  زا  یطیارـش  چیه  رد  ار  دوخ  یگداوناخ  تفارـش  و 

یمالسا ياه  شزرا  نآ ,  رد  هک  میتسه  اه  لفحم  نیا  زا  یضعب  دهاش  دوخ  هعماج  رد  ام  هنافسات  ـا مـ ما دنشاب .  یلاباال  دارفا  عرش  فالخ 
زا هاـگ  دوـش .  یم  لـم  یهلا عـ رماوا  فـالخرب  نآ ,  رد  اراکـشآ  دریگ , یم  رارق  دـساف  دارفا  هدافتـسا  ءوـس  دروـم  دوـش و  یمن  تیاـعر 

یبوخ تشونرـس  يا ,  هداوناـخ  دار و  ـ فا تشونرـس چـنـیـن  نیقی  هب  دـنرادن .  ییاـبا  يراوـخ ,  بارـش  دـننام  گرزب ,  ناـهانگ  باـکترا 
ـز یز نا عـ ـ ناو جـ تشاد .  دهاوخن  یبولطم  تبقاع  دوش , عورش  اه  شزرا  هب  یهجوت  یب  یهلا و  تیـصعم  اب  هک  ییگدنز  اریز  دوب , دهاوخن 

يراوخ بارش  مرحمان ,  ربارب  رد  با  ندر حـجـ تیاعر نـکـ لذتبم ,  یقیسوم  دننام  ییاهرکنم  اب  هک  ییسورع  مسارم  رد  تکرـش  زا  دیا  بـ
دناوتب یسک  رگا  تساهنآ .  طوقـس  داسف و  يارب  یبسانم  رایـسب  هنی  ـ مز کـه  يراددوخ کـنـنـد .  تسا  هارمه  یهانم  ریاس  هنارت و  زاوآ و  , 

 , نآ دییات  نمض  یسلاجم ,  نینچ  رد  تکرش  هنرگو  دیامن , يریگولج  دنک و  تکرـش  دناوت  یم  دریگب , ار  عرـش  فالخ  لامعا  نیا  ولج 
 . ددرگ یم  مه  داسف  هنیمز 

ییاضرا دوخ   . 6

نوریب وا  زا  ینم  هک  دـنک  يراک  دوخ  اب  ناسنا  ینعی  دـنیوگ ) یم  اهـشتسا  نانز  رد  انمتـسا و  نادرم ,  رد  لـمع  نیا  هب  هک   ) ییاـضرا دوخ 
ياهدمایپ دیآ , یم  رد  دایتعا  تروص  هب  رارکت  تداع و  ـر  ثار یهاگ بـ دـنهد و  یم  ماجنا  ار  نآ  ناناوج  زا  يا  هدـع  هک  لمع  نیا  دـیایب . 

ریاس دننام  راک  نیا  دروآ .  یم  دوجو  هب  نآ  هب  التبم  درف  يارب  یحور ,  تهج  زا  مه  یمس و  تهج جـ زا  مه  يرایسب ,  ياهررـض  موش و 
يا فار هـ ـحـ نا زا  ار  ییاـضرا  دوخ  ناـققحم ,  هزورما  تسا ,  عوـنمم  مارح و  مالـسا  تعیرـش  هاگدـید  زا  یـسنج  عورـشم  ریغ  ياـهراک 

, وناز ندش  تسـس  ینوخ ,  مک  ندب ,  فعـض  باصعا ,  فعـض  تروص ,  ندش  رغال  مشچ ,  فعـض  دنا و  هتـسناد  ناناوج  رد  یـس  جـنـ
رد سبد  سیروم  دنناد .  یم  نآ  ياهدمایپ  زا  ار  رگید  ضراوع  زا  يرایـسب  يریگ و  هشوگ  تروص ,  ندـش  درز  هظفاح ,  ندـش  فیعض 
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هب گـنر و  یگدـیرپ  زا :  تسا  تراـبع  نآ  دنـسانش و  یم  همه  ار  ییاـضرا  دوخ  يدا  ـم عـ یـال عـ دـیوگ :  یم  ییاـضرا  دوخ  راـثآ  هراـب 
هب یتخـس  هب  وا  هجوت  دـسر , یم  رظن  هب  دولآ  باوخ  هتـسخ و  هراومه  درف  دوش , یم  ادـیپ  مشچ  رود  هب  هک  یگنر  هایـس  هقل  صوـصخ حـ

دنک و یم  رایتخا  ار  يریگ  هشوگ  ددرگ , یم  ادـیپ  يورد  بذاک  زیمآ و  قارغا  يایح  مرـش و  کی  تاقوا ,  بلاغ  دوش , یم  بلج  يزیچ 
یم یبیجع  دـیدرت  ساوسو و  دـیلوت  ساسح ,  عیابط  رد  دـنک و  یم  هتـسخرایسب  ار  ناوج  راک , نیا  تسا .  تحاران  هتفـشآ و  يو  باوخ 
ابلاغ يرکف ,  ینهذ و  ضارما  رد  هعلاطم  ماگنه  رد  درادنپ .  یم  مرجم  ار  دوخ  تسا و  راسمرـش  هراو خـجـل و  هک هـمـ يروط  هب  دـیامن ,

هب امتح  جیگ ,  هلبا و  صاخشا  ـا  صو دننام و مـخـصـ یم  بقع  لیـصحت  رد  هک  یناناوج  یمامت  مییامن .  یم  دروخرب  تشز  تداع  نیا  هب 
نینچ عوضوم ,  نیا  صوصخ  رد  تناک  دنک .  یم  ادیپ  ار  یعقاو  تشز  تداع  کی  مکح  لمع  نیا  دراوم , نیا  رد  هک  دنا  هدوب  التبم  نآ 

اب یلک  هب  ینارتوهش  عون  نیا  دنک و  یمن  فیعـض  ار  مسج  نهذ و  ییاضرا ,)  دوخ   ) دوخ زا  نتفرگ  ماک  هزادنا  هب  زیچ  چی  هـ دراگن :  یم 
مییوگب هداد ,  رارق  وا  يور  شیپ  شا  یتشز  همه  اب  ار  نآ  دیاب  دـنامب .  ناهنپ  ناوج  زا  دـیابن  عوضوم  نیا  اما  تسا ,  ریاغم  یمدآ  تعیبط 

هابت ار  شا  یمـسج  تردـق  يرگید  زیچ  ره  زا  شیب  تشز ,  تداع  نیا  هک  میو  ـ ـش روآدای  داتفا و  دـهاوخ  لثمدـیلوت  زا  قیرط  نیدـب  هک 
نا ـ ناو ـچـه جـ نآ هریغ .  هریغ و  دش و  دهاوخ  فیعـض  اعقاو  شلقع  دش , دـهاوخ  شیوخ  سر  دوز  يریپ  ببـس  راک  نیا  اب  درک .  دـهاوخ 

هنیمز دیاب  ینع  یـ ـت ,  سا را  ـن کـ یا يا  ـیـنـه هـ مز دنـشاب , هتـشاد  هجوت  نآ  هب  دیاب  ییاضرادوخ  صوصخ  هب  یـسنج ,  هزیرغ  لرتنک  يارب 
اه هنیمز  نیا  دـنیامن .  زیهرپ  نآ  زا  دـننک  یعـس  دنـسانشب و  دوش , یم  ییاضرادوخ  هجیتن  رد  یـسنج و  هزیرغ  کـیرحت  ثعاـب  هک  ییاـه 

دنـشاب بظاوم  دیاب  ناناوج  تسا .  یـسنج  هزیرغ  کیرحت  لماوع  زا  یکی  نابـسچ ,  گنت و  ياه  سابل  گنت :  ياه  سا  لـبـ زا :  دـنترابع 
اریز دـسر , یم  رظن  هب  رت  يرورـض  باوخ  ماگنه  رد  لصا  نیا  تیاعر  دنـشوپن .  گنت  یتحار  ياه  سابل  صوصخ  هب  گنت ,  ياه  سابل 

 . ددرگ یم  زین  یـسنج  هزیرغ  کـیرحت  بجوـم  تـسا ,  روآ  ناـیز  ندـب  يارب  یتشادـهب  رظن  زا  هـک  نـیا  رب  هوـالع  گـنت ,  ياـه  ساـبل 
نیا ندروخ  هب  ناناوج  رگا  دننک .  یم  کیرحت  ار  یـسنج  هزیرغ  بو  نارفعز  زایپ , زوم , دننام  اهاذـغ  زا  یـضعب  از :  توه  ـ ـش يا  ـ هاذ غـ
یم تسد  هب  اهاذغ  عون  نیا  زا  هک  ییژرنا  ات  دنزادرپب  هزور  شمرن و  شزرو ,  دننام  ییاهراک ,  نداد  ماجنا  هب  دیاب  دنروبجم , اهاذغ  عون 

 . دنزیهرپب اهاذغ  عون  نیا  ندروخ  زا  رگید  ناناوج  زا  رتشیب  دیاب  دننک , یم  یگدنز  ریسمرگ  قطانم  رد  هک  ینا  ـ ناو جـ دوش .  فرـصم  دیآ 
دیاب ناناوج  كرحم :  ياه  یند  ـ ید ددرگ .  یم  کیرحت  یـسنج  هزیرغ  دش  رپ  هک  مکـش  اریز  درک , يراددوخ  دیاب  يروخرپ  زا  نینچمه 
ياه سکع  اه و  ملیف  دـننام  دـنزیهرپب , زیگنا  تو  ـهـ ـش كر و  ياه مـحـ هنحـص  هدـهاشم  زا  میقتـسمریغ  اـی  میقتـسم  روط  هب  دـننک  یعس 

 , ناسنا كرحم  لماع  هک  نیا  هب  رظن  اب  دـنام , یم  یقاب  شلایخ  هوق  رد  هشیمه  يارب  یهاگ  دـنی , یم بـ ناسنا  هک  ییاـهزیچ  اریز  سکس , 
زا دوش , یم  هی  ـ ـصو ناناوج تـ هب  ور  نیا  زا  دـناشکب .  اوران , ياهراک  هب  ار  ناـسنا  اـه  هنحـص  نیا  تسا  نکمم  تسوا ,  لاـیخ  رکف و  هوق 

ياه فرح  ندینش  جیهم :  ياه  ـی  ند شـنـیـ دنزیهرپب .  تسا  یسنج  يورین  كرحم  هک  ینارچ ,  مشچ  فافع و  دض  ياه  هنحـص  هدهاشم 
 , لذتبم ياه  یقیـسوم  دننام  تسا .  یـسنج  هزیرغ  کیرحت  رد  یمهم  رایـسب  لماع  یـسنج ,  لئاسم  هراب  رد  اصوصخم  کیکر ,  جیهم و 

عون نیا  زا  زیهرپ  تسا .  یـسنج  هزیرغ  کیرحت  رد  یمهم  لماوع  اهنیا  همه  هدـننک .  دـساف  ياـه  هنار  تشز یـا تـ کـیکر و  ياـه  فرح 
 . ـت سا يرور  مزال و ضـ ـد , نراد ظوفحم بـ یـسنج  هزیرغ  لیـس  زا  ار  شیوخ  ياوقت  هناخ  دنهاوخ  یم  هک  یناناوج  يار  ـی هـا بـ ند شـنـیـ

ـتـر ـس بـ تسا .  هدـش  یهن  نآ  زا  هتفرگ و  رارق  تمذـم  دروـم  مالـسا ,  شخب  تاـجن  نید  رد  جـیهم  ياـه  یندینـش  ماـمت  تـلع ,  نـیا  هـب 
رد تسا .  باوخ  بسانمان  رتسب  دـماجنیب , ییاضرا  دوخ  هب  تسا  نکمم  هک  یـسنج  هزیرغ  كرحم  لماوع  هلمج  زا  باوخ :  ـب  ـسا ـنـ ما نـ

, دشابن تولخ  رد  هک  نیا  2 ـ دـشابن , مرگ  مرن و  داـیز  باوخ ,  رتسب  ـن کـه  یا 1 ـ تسا :  يرورـض  هتکن  هس  هب  هجوت  باوخ ,  رتـسب  دروم 
لمع هب  دوش و  یم  هسوسو  تولخ  رد  ناسنا  عقاوم ,  یـضعب  اریز  دنا .  هدیباوخ  مه  نارگید  هک  دباوخب  یقاتا  رد  دـنک  یعـس  ناوج  ینعی 
طلسم وا  رب  باوخ  هک  دورب  رت  یماگنه بـه بـسـ ینعی  دورن , رتسب  هب  تسا ,  هدشن  هتـسخ  بوخ  ات  ناوج  3 ـ دنز , یم  تسد  ییاضرا  دوخ 
تسا رکذ  نایاش  ییاضرا  دوخ  صوصخ  رد  هک  يا  هت  نـکـ تسین .  هدیاف  زا  یلاخ   , ماگنه نیا  رد  هعلاطم  ای  ویدار  زا  هدافتسا  دشاب .  هدش 
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شمارآ بجوم  تسا ,  توهـش  عفد  هک  نوچ  ییاضرا  دوخ  لمع  هک  دننک  روصت  نین  تسا چـ نکمم  ناناوج  زا  يا  هدـع  هک  تسا  نیا  , 
ـعـی قاو ـش  مارآ هک  نوچ  تسا ,  بذاک  یـشمارآ  دشاب , نیرفآ  شمارآ  مه  اتقوم  رگا  اریز  تسین ,  نینچ  هک  تفگ  دـیاب  اما  ددرگ , یم 
هب رجنم  هک  یـشمارآ  ددرگ , عاـب  ـ ـشا ـد , ـشا هتـشادن بـ بولطماـن  راـثآ  هک  دوـخ  حیحـص  يارجم  زا  یـسنج  هزیرغ  هک  تـسا  یماـگن  هـ , 

 . درادن یشزرا  دوش , یم  یمارآان  هجیتن  رد  راوگان و  ياهدمایپ 

لذتبم ياه  ملیف   . 7

هلصاف رد  یمهم  رایـسب  لماع  نیا  تسا و  لذتبم  ياه  ملیف  هب  هاگن  دننک , طوقـس  نآ  رد  ناناوج  تسا  نکمم  هک  داسف  ياه  بالجن  زا مـ
تما اب  یماظن  میقتسم  دروخرب  زا  هک  اج  نآ  زا  یمالسا ,  بالق  ـ نا مالسا و  نانمـشد  تسا .  یناسنا  یهلا و  ياه  شزرا  زا  ناناوج  نتفرگ 
هدرک لذتبم  هدننز و  ياه  ملیف  ندید  اب  يونعم ,  ياه  شزرا  زا  ناناوج  ندرک  یهت  داسف و  جیورت  رد  یعـس  دـنا , هدـش  سویام  یمالـسا 

يا سا هـ ندیــشوپ لـبـ یچوـپ ,  ییاـیح ,  یب  یتـفع ,  یب  ینارذـگ ,  شوـخ  یتـسرپ ,  توهــش  ییارگ ,  هداـم  اـم , ناـناوج  زورما  دـنا . 
دیلوت و هزورما  اذل  دنرب , یم  ثرا  هب  لذ  ياه مـبـتـ ملیف  زا  ار  رگید  تافارحنا  زا  يرایـسب  يرابودنب و  یب  عورـشمان ,  طباور  بسان ,  ـ ما نـ

شزرا یمالـسا و  بالقنا  ناناوج ,  هعماـج ,  هب  تناـی  ـن خـ یر گرز تـ بـ ـد , ـشا هک بـ سکره  فرط  زا  اـه  ملیف  هنوگ  نیا  شخپ  عیزوت و 
ندر نیب بـ زا  رد  یمهم  رایـسب  شقن  اه , ملیف  نیا  هدهاشم  نیقی  هب  دـهد .  یم  داب  رب  ار  ناسنا  زیچ  همه  اه  ملیف  نیا  اریز  تسا ,  یهلا  ياه 

یب یکاپان و  هار  لذـتبم ,  ياه  ملیف  ياشامت  اب  هک  یناناوج  رایـسب  هچ  دراد .  يونعم  روما  تریغ و  اوقت , بهذـم ,  قـال ,  ـ خا شزرا هـا ,
هیـضق نیا  اب  دیاب  نا مـا  ـ ناو جـ دندرک .  داجیا  نارگید  دوخ و  يارب  لکـشم  اهدص  دندناشک و  یهابت  هب  مه  ار  نارگید  دـندومیپ و  یتفع 
ینابرق دننک و  دروخرب  هنارایـشو  هـ ـت )  ـساد نآ پـیـ رد  حو  ـ ـضو هب  نارگرامعتـسا  نایوجدوس و  ناکاپان ,  اشحف , نارگادوس  تسد  هک  )

رت عیرس  ار  مود  مدق  , دنتـشادرب اه  ملیف  نیا  هدهاشم  رد  ار  لوا  مدق  رگا  هک  دننادب  دنوشن و  تیناس  ـ نا نانمـشد  نارگ و  هئطوت  ياه  هئطوت 
بآ دننام  نانآ  يارب  روما  هنوگ  نیا  اریز  تسا ,  لکشم  رایسب  نآ  زا  فارصنا  تشگزاب و  رگید  هک  دنسر  یم  ییاج  ـد و بـه  نراد ـی  مر بـ
راچد الب  نیا  هب  ادیدش  برغ ,  كاپان  يایند  زورما  ددرگ .  یم  رت  نوزف  ناشـشطع  دـنوش و  یم  رت  هنـشت  دنـشونب , هچ  ره  هک  تسا  روش 
دنتسه ور  هبور  يریگملاع  هسسوم  اب  دوخ  تاوهـش  ياضرا  يارب  جاودزا ,  زا  شیپ  ياه  لاس  رد  نادرم  دیوگ :  یم  تنارود  لیو  تسا . 

مه هب  ار  روصتم  شور  هنوگ  ره  نانآ ,  لیم  ياضرا  کیرحت و  يارب  ایند  ییوگ  تسا ,  زهجم  یملع  تالیکـشت  لیاسو و  نیرخآ  اـب  هک 
هب هک  ار  نآ  جـیاتن  مینک و  كرد  ار  یتعنـص  ـت  فر ـ ـش یتایح پـیـ یعاـمتجا و  ضراوع  هک  میـشوکب  دـیاب  اـم  تسا .  هدرک  روج  هدـیچ و 

ینار توهـش  ینابرق  ییاکیرمآ ,  رتخد  نویلیم  مین  هک  تسا  روآ  مرـش  رما , نیا  اـما  میه .  ندرگ نـ ریزگاـن  هدـش  ادـیپ  ناـسنا  دوخ  تسد 
تمالـس و زا  یتعنـص  یعامتجا  یگتفـشآ  هجیتن  رد  هک  ار , ینانز  نادرم و  یتسرپ  توهـش  دوخ , دـیلپ  علو  اب  ام , رتاـئت  تاـیبدا  دـنوشب و 

 . دنک لیدبت  لوپ  هب  دنا , هدش  مورحم  جاودزا  تحار 

برطم ياه  یقیسوم   . 8

یقیسوم لذتبم .  ریغ  ـیـقـی  سو مـ ب )  لذتبم ,  یقیسوم  فلا )  دوش :  یم  میسقت  مسق  ود  هب  یقیـسوم  یلک ,  يد  ـیـم بـنـ ـس رد یـک تـقـ
راکفا رد  ار  ناسنا  , دـشاب بعل  وهل و  سلجم  بسانم  دـشاب , ـتـه  ـشاد لاذـتبا  تلاح  هک  دوش  یم  قـالطا  یقیـسوم  زا  هتـسد  نآ  هب  لذـتبم 

ـعـت یر ـ ـش رد  دشاب .  هتـشادن  ار  روکذـم  تایـصوصخ  هک  تسا  نآ  لذـتبمریغ  یقیـسوم  دـیامن .  رود  يونعم  روما  زا  دزادـنیب و  یناطیش 
رگا راون .  دننام  میقتسم  ریغ  هاوخ  دوش , هدونش  میقتـسم  روط  هب  هاوخ  تسا ,  مارح  نآ  تالآ  تخاس  لذتبم و  یقیـسوم  عامتـسا  مالـسا , 

 , مومع يارب  داسف  ياه  بالجنم  زا  یکی  دناوت  یم  هک  تسا ,  لذتبم  یقیسوم  روظنم  دوش , یم  هتفگ  ینخس  یقیسوم  زا  راتشون , نیا  رد 
رب هک  ییاهررـض  رب  هوالع  كرحم ,  جیهم و  ياه  گنهآ  اب  نتـشاد  راکورـس  یقیـسوم و  عامتـسا  کش ,  نودـب  دـشاب .  ناناوج  هژیو  هب 
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تلاح یق ,  ـیـ ـسو نداد بـه مـ شوگ  رثا  رب  اریز  دزاس , یم  دراو  گرزب  يا  همدـص  زین  یمدآ  قالخا  حور و  هب  دزاـس , یم  دراو  باـصعا 
ياه هدرپ  دزاس , یم  دوبان  یمدآ  رد  ار  تایونعم  دـنک , یم  رذـگدوز  ياه  تذـل  اـب  سوناـم  ار  یمدآ  دـهد , یم  تسد  ناـسنا  هب  تلفغ 

شیاین اعد و  ادخ , رکذ  زا  یمدآ  یقیـسوم ,  هب  نداد  شوگ  رثارب  درب .  یم  نیب  زا  ار  ادخ  اب  طابترا  یمرگ  تلاح  درد و  یم  ار  تمـصع 
شیاین و تذل  زا  ندـش  مورحم  نیمه  زج  یقیـسوم ,  عامتـسا  رگا  دریگ .  یم  رارق  یناطیـش  یناوهـش و  راکفا  رد  امیاد  درب و  یمن  یتذـل 

دراو روآ  نایز  هلماعم  نیا  رد  دوشن و  کیدزن  زگره  کلهم  مس  نیا  هب  یمدآ  هک  تشاد  اج  تشادـن ,  يرگید  یفنم  رثا  ادـخ  اب  طاـبترا 
 , تسین اد  يا خـ رگید جـ دوش , یم  دراو  نآ ,  رد  نحل  شوخ  دـساف و  هدـنناوخ  يادـص  امیاد  هک  یبلق  دـننادب , دـیا  نا بـ ـ ناو جـ ددرگن . 
زا يا  هلماعم  ایآ  داد .  ياج  نآ  رد  ار  داضتم  ود چـیـز  دوش  یمن  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  یمدآ  حور  تسین .  تاـیونعم  يارب  یناـکم  رگید 
 , یناحبـس سنا  یبوبر و  برق  زا  ار  دوخ  یلاباال ,  يا  هدنناوخ  زا  زیگنا  توهـش  ییادـص  يارب  یمدآ  هک  دراد  دوجو  رت  شخب  نایز  نیا 

تـسا تلاه  جـ دـنک ؟  میجر  ناطیـش  هاـگارچ  ار  شیوخ  هیاـمنارگ  رمع  درب و  ورف  یناویح  تاوهـش  تاذـل و  رازنجل  رد  دراد و  هگن  رود 
روآ تلفغ  ياه  یقیـسوم  ناوخ و  هزاوآ  نانز  نادرم و  ياهادص  اب  سنا  ضوع ,  رد  دشورفب و  ار  شیوخ  ياوقت  نامیا و  رهوگ  ناسنا , 

 , نیدـتهم اوناک  ام  مهتراجت و  تحبر  امف  يدـهلاب  ۀلالـضلا  اورتشا  نیذـلا  کـئلوا  تسا !  هناهیفـس  يا  هضواـعم  نینچ  نیقی  هب  درخب , ار 
اب سنا  نآ ,  قیداص  زا مـ هک یـکـی   ) تیاده اب  تسا )  یقیسوم  نآ ,  قیداصم  زا  یکی  هک   ) یهارمگ تلالض و  هک  دنتسه  یناسک  نا  ـ نآ
رب هوالع  یقیـسو  مـ دـنا .  هتفاین  تیادـه  تداعـس و  هب  یهار  دـنا و  هدربن  شیوخ  هلماـعم  زا  يدوس  سپ  دـنا , هدرک  هضواـعم  تسادـخ ) 
 , تمصع ياه  هدرپ  ندش  هراپ  ادخ , اب  سنا  تذل  زا  ندش  مورحم  اه , لد  ندرم  تاوهـش ,  هب  تبحم  دننام  یقالخا ,  يونعم و  ياهررض 

رظن زا  هزورما  هک  دراد  یئوس  راثآ  مه  باصعا  مسج و  رب  اعد , ندـشن  ـت  با ـتـجـ ـسا هانگ ,  ندـش  مهارف  يارب  هنیمز  لقع ,  ندـش  کبس 
جراخ تقد ,  بلج  رثا  رب  ار  ام  باصعا  هلسلس  هک  نیا  رب  هوالع  یقیـسوم  دیوگ :  یم  نینچ  رلدآ  فلو  روسفرپ  تسا .  هدش  تباث  یملع 

رد یعیبط  دـح  زا  جراـخ  یقرعت  دـیلوت  دوش , یم  ماـجنا  یقیـسوم  رد  هک  یتوص ,  شاـعترا  عـمـل  یم کـنـد , هتـسخ  نآ  یعیبـط  دـح  زا 
 , یقیسوم ياهراون  نیر  ـکـش تـ لد نیرتهب و  بدوشب  رگید  ضارما  اشنم  تسا  نکمم  تسا و  دنمنایز  رای  ـد کـه بـسـ یا ـت مـی نـمـ سو پـ

 . دوش یم  دایز  یلیخ  برخم ,  ریثات  نیا  دشاب , مرگ  اوه  رگا  اصوصخم  دشخب .  یم  ناسنا  باصعا  هلسلس  يور  ار  راثآ  نیرت  موش 

بابان ناتسود   . 9

با ـ با ـت نـ ـسود ـت بـا  قا ـ فر رد  ناوج  هک  یمدـق  ره  تسا .  ناناوج  يارب  یهابت  داسف و  ياـه  بـالجنم  زا  دـساف  دارفا  باـبان و  ناتـسود 
نوچ اما  تسا ,  نمشد  بابا  ـت نـ ـسود ـع ,  قاو رد  دراد .  ـی  مر طوقـس بـ بالجنم  داسف و  رازنجل  فرط  هب  هک  تسا  یمدق  دراد , ـی  مر بـ

رد ـی هـر قـ مدآ مینک .  یم  رکذ  باـبان  ناتـسود  ناونع  تحت  ار  نآ  اـم  دـننک , یم  یفرعم  تسود  رهاـظ , هب  ار  دوخ  دارفا , هنوگ  نیا  هک 
یـضرم ناسب  دـساف  صخـش  یقالخا  يرامی  بـ دـیامن , یم  تساخرب  تسـشن و  تقافر و  ناکاپان ,  اـب  هک  یماـگنه  دـشاب , كا  هـم کـه پـ

هک دوش  یم  رثاتم  يا  هنوگ  هب  نالهاان ,  اـب  تقاـفر  رثا  رب  دوش , هجوتم  مه  شدوخ  هک  نیا  نودـب  هاـگ  دـنک .  یم  تیارـس  وا  رد  يرـسم 
 . دوش یم  دساف  صخـش  رگناشن  هنومن و  شیاهراک ,  ریاس  دروخرب و  لامعا ,  راکفا , ددرگ , یم  هیبش  اهنآ  هب  تهج  همه  زا  هاگآ  دوخان 

ناـسنا تفرــشیپ  رد  یمهم  رایــسب  شقن  دراذــگ و  یم  بوـخ  رثا  هاـگآدوخان  یمدآ  هـیحور  رد  كاـپ ,  تـسود  هـک  نازیم  نا  بـه هـمـ
سک چیه  , دشاب كاپ  شدوخ  رگا  ناسنا  دننک  یم  روصت  ناناوج ,  یهاگ  دراد .  شقن  رشب  طاطحنا  طوقس و  رد  زین  بابان  تسود  , دراد

طلغ و يروصت  روصت , نیا  اما  دوش .  یم  تسود  یـسک  هچ  اب  دور و  یم  اجک  ناسنا  تسین  مهم  ور  نیا  زا  دراذگب , رثا  وا  رد  دناوت  یمن 
رد دـناوت  یم  تسا  ملاس  هک  یناسنا  دـیوگ :  ـی بـ ـص ـخـ ـش هک  تسا  نیا  دـننام  نخـس  نیا  تسا .  ناـسنا  فارحنا  يارب  یناطیـش  يرکفت 

نینچ رد  دناوتب  ناسنا  تسا  لاحم  هک  نآ  لاح  دنک , تیارـس  وا  ند  بور هـا بـه بـ هک مـیـکـ نیا  نودـب  دـنک , یگدـنز  یبورکیم  طیحم 
ضیرم رد  بورکیم  زا  رت  مک  یناـسنا  قـالخا  ندرب  نـیب  زا  رد  دـب  قـیفر  رطخ  رثا و  اـعطق  ـد .  هد ـه  مادا ـمـی  لا ـ ـس ـی  گد ـ نز هـب  یطیحم 
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تبیصم بلاغ  درک .  تقد  ناتـسود  باختنا  رد  دیاب  دیوگ :  یم  يروبیوآ  درل  تسا .  رتمهم  رتشیب و  بتارم  هب  هکلب  تسین ,  مسج  ندرک 
اب عامتجا  هاگنالوج  رد  دهن , یم  تایح  هکرعم  هب  مدق  هراوهگ ,  زا  یتقو  نا  ـ ـس ـ نا دـیآ .  یم  دـیدپ  اجیب  ياه  ترـشاعم  هجیتن  رد  ام  ياه 

ناگیامورف اب  ییانـشآ  هجیتن  رد  دوش  یم  اسب  دـنک .  یم  شزیمآ  اهنآ  زا  یهورگ  اب  فداصت  بس  دو و بـر حـ ـ ـش انـشآ مـی  مدرم  تاقبط 
دننام یلو  دنـشاب , هتـشادن  يدـب  روظنم  دوخ  نایانـشآ  هب  تبـسن  هیامورف  صاخـشا  تسا  نکمم  دـتفا .  یم  تلاذر  تلافـس و  هاـگترپ  رد 

صاخشا یضعب  دننک .  یم  قیرزت  نا  ـ نآ حور  رد  ار  دو  ـ لآر ـ هز قال  ـ خا دننز و  یم  شین  نارگید  هب  امیاد  تعیبط ,  ياضتقا  طقف  برقع , 
زا رتالاب  ار  دوخ  تیصخش  درب .  دنهاوخن  يررـض  نادب ,  ترـشاعم  زا  دننک  یم  نامگ  هک  دنراد  دامتعا  دوخ  تلیـضف  تفع و  هب  نانچ  , 
رد هشیـش  دوش و  یم  لعتـشم  راچان  شتآ ,  ترواجم  رد  هبنپ  هک  نآ  زا  لفاغ  دنک , رثا  اهنآ  رد  دناوتب  هدیهوکن  قالخا  هک  دـنناد  یم  نآ 

نوچ دنک , یم  رثا  شحور  رد  دوز  یلیخ   , تلاذر داسف و  هک  تسا  هدش  هتخاس  يروط  ناسنا  هناتخبدب  دنکش .  یم  املسم  گنـس  يولهپ 
مدرم ترشاعم  زا  تسا و  رورغم  دوخ  تلیضف  هب  هک  یس  کـ دزوس .  یم  دوخ  هرارش  زا  دوش و  یم  لعتـشم  هقرج  کی  هب  هک  توراب  هدوت 

ساسا رد  لیـس  تردق  هک  لایخ  نیا  هب  دنک , یم  راوتـسا  لیـس  هاگرذـگ  رد  ار  دوخ  هناخ  هک  تسا  یـسک  دـننام  دـنک , یمن  زیهرپ  هلفس 
اب تقافر  ببس  هب  هک  میبای  یم  عالطا  هدروخ  بیرف  ناناوج  تشونرس  زا  تدجم  اه و  همانزور  رد  زور  ره  درک .  دهاوخن  هنخر  شا  هناخ 

ناتـسود تفگ :  دوب , هداـتفا  نادـنز  هب  تقرـس  مرج  هب  هک  یناوـج  ( 1 هلمج :  زا  دـنا , هتخادرپ  عرـش  فالخ  ياهراک  هب  باـبان  ناتـسود 
هـشیمه هک  مدوب  یبهذم  هداوناخ  کی  زا  نم  هچرگا  دـنتخاس .  يا  هفرح  قراس  کی  نم ,  زا  دـندرب و  رد  هب  حیحـص  هار  زا  ارم  بسانمان 

فرح زا  رتشیب  نم  رد  مناتـسود  فرح  ریثات  یلو  دندومن , یم  یه  تشز نـ ياهراک  زا  و  دـندرک .  یم  توعد  ادـخ  تعاطا  زامن و  هب  ارم 
قشمرس هداوناخ  ياج  هب  ار  بابان  ناتـسود  زگره  دنریگ و  تربع  نم  تشونرـس  زا  هک  مهاو  ناناوج مـی خـ مامت  زا  نم  دوب .  ما  هداوناخ 

شاک يا  مدش .  تسود  مناراک  زا هـمـ يا  هد  نار بـا عـ رد تـهـ تفگ :  دوب , هدش  موکحم  مادعا  هب  هک  يا  هلاس  هدزون  ناوج  ( 2 دنریگن . 
اب ارم  ناـنآ  یلو  متفریذـپن ,  ادـتبا  دـندرک .  تقرــس  داهنــشی  ـهـا بـه مـن پـ نآ متــشادن !  یتـسود  زگره  مدوـب و  هدــماین  نارهت  هـب  زگره 

منک یم  هیصوت  نا  ـ ناو نو بـه جـ ـنـ کا متشک .  ار  وا  هناخ ,  بحاص  اب  يریگرد  تقرـس و  لاح  رد  ماجنارـس  دندومن و  یـضار  ناشیاهفرح 
بابان تسود  شقن  رگید  ياه  ناتساد  اه و  ناتساد  ـن  یا زا  دنوش .  راتفرگ  نم  موش  تشونرس  هب  هک  دنرادنرب , ماگ  بابان  ناتـسود  اب  هک 

میرک نآرق  تسا .  هتشاد  رذح  رب  تدش  هب  دساف  تسود  اب  تقافر  باختنا و  زا  ار  ام  ـن ـ ید ور  نیا  زا  ددرگ , یم  مولعم  ناسنا  فارحنا  رد 
 : دیامرف یم  هّلل  نانمومریما  دناد و  یم  خزود  لها  ندش  یمنهج  للع  زا  ار  دساف  ياه  ناسنا  اب  ین  ـیـ ـش ـت و هـمـنـ قا ـ فر ـر , ثد هروسرد مـ

هلاسم و تیمها  هب  رظ  بـا نـ تسا .  هدمآ  درگ  دب , نیشنمه  تسلاجم و  رد  اه  يدب  رورـش و  مامت  (, 2) ءوسلا نیرق  ۀنراقم  یف  رشلا  عا  جـمـ
یم رکذ  ار  دساف  ناتسود  ياه  هناشن  دن , ـ شا ـق بـ فو مـ هار ,  ـن  یا رد  دننک و  ادیپ  بابان  ناتسود  زا  يرتشیب  تخانش  ناناوج ,  هک  نیا  يارب 

رتشیب دنتسه , هبرجت  مک  ناناوج  هب  نآ  قیرزت  تصرف  رظتنم  ـد و  نراد نورد  رد  هد  ـنـ ـش ير کـ ـ هز هک  لاخ ,  طخ و  شوخ  نارام  ات  مینک 
همه هنرگو  تسا ,  قیداـصم  ناـیب  تسا ,  مهم  هچنآ  تسین .  یفاـک  روما , نیا  رد  میهاـفم  رکذ  تاـیلک و  هب  اـفتکا  اریز  دـنوش , هتخا  شـنـ

رد ببـس  نیا  هب  دشاب , هتـشاد  يریـسفت  سک  ره  تسا  نکمم  تسیک ,  دب  قیفر  هک  نیا  اما  تفرگ ,  هلـصاف  دب  قیفر  زا  دیاب  هک  دندقتعم 
یناسک یهلا :  تاروتـسد  هب  يدـیقت  بـی  زا :  تسا  ترابع  اه  هناشن  نآ  مها  هک  میزادرپ ,  یم  بابان  ناتـسود  ياه  هناشن  نایب  هب  اـج  نیا 
هلـصاف یمالـسا  ياه  شزرا  زا  یهاگآ  دمعت و  يور  زا  دـنراذگ و  اپ مـی  ریز  ار  یهلا  مکح  دنتـسین و  دـنب  ياپ  یهلا  ياهروتـسد  هب  هک 

اوقت ادخ و  زا  اهنآ  هک  هنوگ  نامه  تفرگ ,  هلصاف  اهنآ  زا  دیاب  دنتسین , یتسود  هتـسیاش  دنا , هداتفا  ها  نایغط و گـنـ ریـسم  رد  دنا و  هتفرگ 
نیرهاجملا راجفلا و  قاسفلا و  ۀـبحاصم  رذـحا  تسا :  هدرک  یهن  یـصاخشا  نینچ  اب  تقاـفر  زا  ار  اـم  یمالـسا  راـثآ  دـنا , هتفرگ  هلـصاف 

قلمت شاب !  رذح  رب  دننک , یم  ادخ  ینامرفان  اراکشآ  هک  یناسک  ناراکهانگ و  رابودنب و  یب  قساف و  دارفا  ـت بـا  قا ـ فر زا  هّللا ,  یـصاعمب 
نانآ حور  بلق و  رب  دننک و  ذوف  دوخ نـ ناتـسود  رد  هک  نیا  يارب  يا  هدع  تسا .  یـسولباچ  بابان  ناتـسود  رگید  تمالع  یـسولپاچ :  و 
اهنآ هب  ادیدش  دنهد  ناشن  ات  دننک , یم  فیصوت  رت  گرزب  دنتسه  هچنآ  زا  ار  دوخ  ناتسود  دنزادرپ و  یم  یـسولپاچ  هب  دنیامن  تیمکاح 
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یم ناسنا  شیاتـس  هب  هزادـنا  زا  شیب  هک  یناسک  دـنوش .  هجاوم  اهنآ  تقفاوم  اب  دـندرک  داهنـشیپ  هک  يراکره  هجیتن  رد  دـنراد و  تبحم 
تهج یب  مه  موزل  عقاوم  رد  دزادرپ , یم  دارفا  شیاتس  هب  تهج  یب  هک  یسک  اریز  دنتـسه , يرهاظ  ناتـسود  یعقاو و  نانم  ـ ـشد دنزادرپ ,

وت ینابز  برچ  اب  وا  هک  نکم ,  تقافر  سولپاچ  هلثم بـا  کنا  دوی  هلعف و  کل  نیزیف  قلاملا  بحصتال  تخادرپ .  دهاوخ  اهنآ  شنزرس  هب 
بظاوم بوخ  دیا  نا بـ ـ ناو جـ یـشاب .  وا  دننام  زین  وت  هک  دراد  تسود  دیامن و  یم  ابیز  ترظن  رد  ار  دوخ  ياوران  راک  دـنک , یم  لافغا  ار 

یم هتفگ  اهنآ  هراب  رد  هک  یکین  راتفگ  شیاتس و  اب  يدار کـه  ـ فا دنرایسب  اریز  دنروخن , ار  سولپاچ  نابز و  برچ  ناتسود  بیرف  ات  دنشاب 
هک تسا  نیا  بابان ,  ناتسود  ياه  هناشن  زا  ناکاپان :  اب  طابترا  دنریگ .  یم  رارق  دوخ  راکبان  ناتسود  ریسم  رد  دنروخ و  یم  بیرف  دوش ,
اب هک  یـسک  دشاب .  هتـشادن  دمآ  تفر و  تقافر و  بابان  دارفا  اب  هک  درک  باختنا  یتسود  هب  ار  یـسک  دیاب  دنراد .  طابترا  كاپان  دارفا  اب 

كاپ دارفا  درادن  ناکما  اریز  دنادب , ادج  اهنآ  زا  ار  دوخ  رهاظ  هب  هچرگ  تسا ,  كاپان  مه  شدوخ  دـشاب  تسود  ـی  لا ـ با دـساف و ال  دارفا 
ناتـسود ناتـسود  تخانـش  ور  نیا  زا  دـنراد .  دـمآ  تفر و  مه  اب  هک  تسه  اهنآ  رد  یکرتشم  هجو  امتح  دنـشاب .  تسود  كاپان  دارفا  اب 
تخانـش صاخـشا ,  تخانـش  ياـه  هار  زا  یکی  هک  تسا  یلک  یلـصا  نیا  و  دروـخن , ار  اـمن  تسود  دارفا  بیرف  ناـسنا ,  اـت  تـسا  مزـال 

ابیز و تالمج  اب  هنازوسلد و  رهاظ  هب  تلاح  اب  ار  ناسنا  هک  تسا  نیا  لهاان ,  ناتسود  رگید  ـت  مال عـ ـه گـر :  سو ـ سو تساهنآ .  ناتسود 
یناسک دشاب .  میلـس  لقع  ترطف و  فالخ  و  قح ,  ياضر  فالخ  هک  تسا  يزیچ  رـش  راک  دننک .  یم  توعد  رـش  راک  هب  زیگنا  هسوسو 

هب ندرک  لمع  تروص ,  ره  رد  هشقن .  دـمعت و  يور  زا  ای  تسا  ینادان  تلاهج و  يور  زا  یـا  دـننک .  یم  توعد  رـش  راک  هب  ار  ناسنا  هک 
زا تحیصن  ندوبن  شخب  رثا  تروص  رد  درک و  تحیصن  ار  یناتـسود  نینچ  دیاب  دراذگ .  یم  اج  هب  ار  دوخ  ءوس  يا  ـ هر ـ ثا نانآ ,  توعد 
 , یـشا شوخ بـ دـیاب  تسا  یناوج  اباب  تسا :  نینچ  دـننک , یم  ناـیب  یناتـسود  نینچ  هاـگ  هب  هاـگ  هک  ییاـه  هلمج  تفرگ .  هلـصاف  ناـنآ 

نادرم راک  راک , نیا  دمآ , ای و  ـ ند نآ  تفر  یک  اباب , میوش ,  یم  بوخ  ادـعب  مینک ,  یم  ار  راک  نیا  الاح  درذـگ , یم  هزورود ,  یگدـنز 
هک یـسک  ره  فرط  زا  یناونع و  ره  هب  زیگنا  هسوسو  تاملک  نیا  نایب  کش ,  نودـب  اه .  هلمج  نیا  لاثما  یتسه و  وسرت  وت  دـبال  تسا , 
یم رو  هلعـش  ار  ناوج  زیارغ  شتآ  دنازوس , یم  ار  زیچ  همه  ددرگ و  یم  نشور  زاگ , زا  هد  ـنـ کآ ياضف  رد  هک  يا  هقرج  نوچمه  دـشاب ,

 . دیامن یم  لیدبت  یتسرپ  توهش  رتسکاخ  هب  دناشک و  یم  شتآ  هب  وا  دوجو  رد  ار , یناسنا  لیاضف  یقالخا و  يا  شزرا هـ دنک و 

موس شخب 

طاطحنا ياه  هنیمز  ناناوج و 

رد دـناوت  یم  هچرگ  نآ ,  لـماوع  هن  تسا  طاـطحنا  ياـه  هنیمز  دوـش , یم  حرطم  شخب  نـیا  رد  هـچنآ  طاـطحنا  ياـه  هـنیمز  ناـناوج و 
هب دراد , یگتـسب  نآ  اـب  دارفا  دروـخرب  هوـحن  نینچ  یناور و هـمـ تیفرظ  یحور و  تایـصوصخ  هب  ینعی  دـشاب , لـماع  صاـخ ,  یطیارش 

داسف هداـج  طاـطحنا و  هب  ار  اـهنآ  روما , نیا  هک  دـننک  دروخرب  يا  هنوگ  هب  ـنـد و  ـشا اـه بـ هنیمز  نیا  بظاوم  دـیاب  ناـناوج  تلع ,  نیمه 
ناناوج طاطحنا  هنیمز  تسا  نکمم  یمهم  لئاسم  دنوشن .  لیدـبت  لماوع  هب  اه , هنیمز  نیا  هک  دـننک  دروخرب  يا  هنو  هب گـ ینعی  دـناشکن ,

 : دوش یم  رکذ  اضعب  هک  ددرگ 

جراخ هب  ترفاسم   . 1

 , عیـسو شنیب  شرور فـکـر , بجوم پـ دراد و  یناشخرد  راثآ  ناـج ,  مسج و  دوبهب  رد  تسا و  هدـنزاس  دـیفم و  ترفاـسم ,  سفن  هچرگ 
هدنـشخرد جـیاتن  ریاس  توافتم و  ياه  گنهرف  اب  ییا  ـنـ ـشآ فلتخم ,  نامدرم  تخانـش  یگتـسخ ,  عفر  اوق و  دـیدجت  ترـسم ,  طاشن و 
ياهروشک صوصخ  هب  یجراخ ,  ياهروشک  هزورما  هک  نیا  هب  رظن  اـب  اـما  تسا ,  مالـسا  سدـقم  تعیرـش  دـیکات  دـییات و  دروم  تسا و 
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رثا هب  هجوت  اب  دنا و  هدش  دسافم  ریاس  یطارفا و  ییارگ  تذل  سکـس و  قالخا ,  داسف  ینار ,  توهـش  ییار ,  يدا گـ تفآ مـ راچد  یبرغ 
قرغ اه و  شزرا  نداد  تسد  زا  اب  ـت  ـسا يواسم  نانآ ,  زا  يرایـسب  يارب  یجراخ  ياهروشک  هب  ترفاـسم  ناـناوج ,  عبط  عیرـس  يریذـپ 

ای تحایس  لیصحت ,  دننام  ییاهراک  يارب  رگا  دنشاب  بظاوم  دیاب  ناناوج  ور  نیا  زا  هناگیب .  گنهرف  هب  تبسن  یگتفیش  داسف و  رد  ندش 
هریخ رهاظم  ربارب  رد  دنوشن و  عقاو  نانآ  گنهرف  هدنبیرف  ياه  هبذاج  ریثات  تحت  دننک , یم  رفـس  اهرو  ـ ـش نیا کـ هب  لوقعم  ياهراک  ریاس 

یـشزرا و گنهرف  هک  دـنریگ  هجیتن نـ اهنآ , کینکت  تشادـهب و  مظن ,  هدـهاشم  زا  دـندرگن و  یگدز  تهب  راـچد  ناـنآ ,  ندـمت  هدـننک 
مظن و تشادـهب و  تعنـص و  رما  اریز  درک , تی  اهنآ هـم تـبـعـ ياهدـیابن  دـیاب و  زا  دـیاب  تسا و  حیحـص  مه  نانآرب  مکاـح  يژولوئدـیا 

يدام يروحم و  ناسنا  ياـنبم  رب  هک  تساـهنآ  ینیب  نا  يژو و جـهـ ـ لوئد ـ یا ـنـگ ,  هر زا فـ ریغ  تسا ,  مزـال  دـیفم و  يرما  هک  کـینکت , 
, اـهروشک ـن  یا تر بـه  ـ فا ـ ـس ـیـم مـ یو ـت کـه مـی گـ ـسا ـن  یا تـسا .  ییارگ  فرــصم  یقـالخا و  یبهذـم و  ياـه  شزرا  یفن  ییارگ و 

رهاوظ بیرف  تقو  چیه  دنراد , یهاگآ  هیـضق  قمع  هب  هک  یناسک  هچرگ  دشاب , طاطحنا  ـیـنـه  مز ناناوج ,  زا  يا  هدـع  يارب  تسا  نکمم 
 . دننک یمن  یط  ار  یناویح  يدام و  یگدنز  ریسم  سدقم ,  روما  ریاس  تشادهب و  کینکت ,  تعنص ,  مان  هب  دنروخ و  یمن  ار 

تغارف تاقوا   . 2

نکمم هلاسم  نیا  هتب  ـ لا ـت .  ـسا تغارف  تاقوا  دـشاب , فارحنا  يداو  رد  ناـناوج  طوقـس  طاـطحنا و  هنیمز  تسا  نک  يرو کـه مـمـ ـ ما زا 
نانآ يارب  تغارف  تاـقوا  رد  فارحنا  هن  ـیـ مز نا ,  ـ ناو صا جـ عبط خـ هب  رظن  اـب  اـما  دـشاب , یبساـنمان  هنیمز  مه  نـالاس  گرزب  يارب  تسا 

 , یتامدخ يدـیلوت ,  يرنه ,  یگنهرف ,  راک  زا  معا  يراک ,  هب  لوغـشم  ناناوج  هک  تسا  یتاعاس  تغارف ,  تاقوا  زا  روظنم  تسا .  رتشیب 
هب دـیاب  ناناوج  دـنا , هتـسناد  ناناوج  يارب  کلهم  مس  ار  تغارف  تاـقوا  يراـک و  یب  هک  نیا  هب  رظن  اـب  دنـشابن .  بو  دـنمدوس  یمرگرس 

تاقوا زا  تفـص ,  ساـنخ  ناـب  ـت طـلـ ـصر ینوریب و فـ ینورد و  نارگ  هسوسو  دـنراذگن  دنـشاب و  شیوخ  تغارف  تاـقوا  بقارم  تدـش 
شالت راک و  هب  هک  تسا  هدـش  قلخ  يا  هنوگ  هب  یمدآ  عبط  اریز  دـنناش , یهابت بـکـ رازنجل  هب  ار  نانآ  دـننک و  هدافتـسا  ءوس  نانآ  تغارف 
لوغـش اعطق مـ تفرگن ,  رارق  تبثم  ياهراک  ریـسم  رد  رگا  لاح  دنک .  فرـصم  ار  شیو  رد خـ يژر نـهـفـتـه  ـ نا دهاوخ  یم  دراد و  لیامت 

دـنوش و لوغـشم  يراک  نا بـه  ـکـ مالا یتح  دـیاب  راک  یب  ناناوج  دوش .  یم  هدوهیب  تیـصاخ و  یب  لامعا  اـی  عورـشمان  یفنم و  ياـهراک 
, دوخ راک  يارب  هک  هنوگ  نامه  دنبای و  لاغتشا  دیفم  ياه  ـی  مر ـ گر ای سـ کبـس  ياهراک  هب  يراک  یب  تغارف و  تاقوا  رد  لغاش  ناناوج 

هشیمه تغارف  تاقوا  ندرک  رپ  هب  ار  ام  ینید ,  نا  ـ یاو ـ ـش پـیـ دنیامن .  يزیر  همانرب  زین  شیوخ  تغارف  تاقوا  يارب  دننک , یم  يزیر  همانرب 
غارفلا لاصتاف  ةدهجم  لغشلا  نکی  نا  دنا :  هتشاد  رذحرب  تغارف ,  تاقوا  زا  ندرکن  هدافتسا  يراک و  یب  تارضم  زا  دنا و  هدومن  هیـصوت 
ناناوج هک  تشگ  نشور  دـش  هتفگ  هچنآ  زا  تسا .  داسف  ثعاـب  زین  میاد  يراـک  یب  تسا ,  تمحز  هیاـم  لغـش  هب  نداد  نت  رگا  ةدـسفم 

بو ملاس  حیرفت  دیدزاب , دید و  هعلاطم ,  شزرو ,  يرنه ,  یملع ,  ياهرا  دـننام کـ دـیفم  روما  مرگرـس  ار  دوخ  تغارف ,  تاقوا  رد  دـیاب 
 . دندرگن دسافم  فارحنا و  راچد  مه  دنشاب و  هدرک  ار  هدافتسا  نیرتشیب  شیوخ  تایح  رمع و  زا  مه  ات  دنیامنب 

یتسدگنت رقف و   . 3

يوله رو پـ هدو بـه ظـلـم و جـ ـ لآ نارود  رد  هژیو  هب  نامروشک  خـیرات  تسا .  یتسدـگنت  رقف و  داسف , هب  شیارگ  طاطحنا و  ياه  هنیمز  زا 
هداج هب  هک  ییاه  هداوناخ  زا  يرایسب  هک  تسا  بلطم  ـن  یا يا  ـ یو گـ دیـسر , یم  پاچ  هب  تاعوبطم  رد  هتفه  ره  زور و  ره  هک  یثداوح  و 

یتسدگنت رقف و  هک  تسین  انعم  نادب  نیا  تسا  یهیدب  تسا .  هدوب  نانآ  یتسدگنت  رقف و  يارب  دنا , هدش  هدیـشک  داسف  اشحف و  یماندـب و 
یمکحم نام  ـ یا ـی و  گداو ـ نا تلاصا خـ ببـس  هب  هک  دنتـسه  هدوب و  ییاه  هداوناـخ  هکلب  تسه ,  هدوب و  داـسف  هنیمز  سک ,  يار هـمـه  بـ

لقادـح هب  اـهنآ  دـنا , هدادـن  تسد  زا  دـنا , هدوب  نییاـپ  یتشیع  عضو مـ رد  هک  نیا  يارب  ار  شیوخ  تفارـش  وربآ و  هاـگ  چـیه  دـنراد , هک 

زیارغ نافوط  رد  www.Ghaemiyeh.comناناوج  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 54زکرم  هحفص 30 

http://www.ghaemiyeh.com


تحاس زا  شـشوک  شالت و  نمـض  ادخ و  رب  لکوت  نامیا و  اب  نانآ  دننک , یمن  هدولآ  دسافم  هب  ار  دوخ  زگره  دننک و  یم  افتکا  یگدنز 
هـشیپ ار  یـسرت  ادخ  اوقت و  هار  سکره ,  تسا  هدرک  نیمـضت  مه  دنوادخ  هتبلا  دنیامن , یم  بلط  ار  یبسانم  بوخ و  یگدـنز  شـسدقم 

بـستحیال ثیح  نم  هقزری  اجرخم و  هل  لعجی  هّللا  قت  مـن یـ دناسر .  دهاوخ  ار  وا  يزور  قزر و  درک و  دهاوخ  لح  ار  شتالکـشم  دنک ,
زا  ] جورخ لحم  دـنوادخ  دزاس , هشیپ  اوقت  سک  هـر  اردـق ,  یـش ء  لکل  هّللا  لعجدـق  هرما  غلاب  هّللا  نا  هبـسح  وهف  هّللا  یلع  لـکوتی  نم  و 

ار وا  دنوادخ  دنک , لکوت  ادخ  رب  سک  ره  دـنک و  یم  اط  يزور عـ وا  در بـه  نامگ نـمـی بـ هک  ییاج  زا  دـیاشگ و  یم  وا  رب  ار  ثداوح ] 
فیعـض یبهذـم  تلاصا  نامیا و  زا  هک  يا  هداونا  ـا خـ ما تسا .  هدرک  نیعم  يا  هزادـنا  ردـق و  زیچ , ره  رب  دـنوادخ  هک  دـنک  یم  تیافک 

فارحنا هداج  هب  یگدـنز  عضو  ندوب  نییاپ  رثا  رب  عیرـس  دـناد , یم  يدام  ياه  تذـل  هافر و  ار  تداعـس  هار  اـهنت  دـشاب و  یم  رادروخرب 
زا ار  یتسدگنت  رقف و  هایس  ربا  ات  دننک  یعس  دیاب  اه  هداوناخ  لاح  ره  رد  دنک .  یم  طو  ـقـ ـس طا , ـحـطـ نا ها  ـگـ تر رد پـ دوش و  یم  هدیـشک 

شالت راک  هیهت  يارب  رگا  دنشاب  هجوتم  زیز , نا عـ ـ ناو جـ دننک .  ادیپ  تسد  هنادنمتفارش  بسانم و  یگدنز  کی  هب  دننارب و  دوخ  رس  يالاب 
 . دـش دـهاوخن  نانآ  ندـناشک  فارحنا  هب  يارب  یلماع  یلام ,  فعـض  زگره  دـنیامن , هشیپ  اوقت  هار  دـننک و  لکوت  دـنوادخ  رب  دـنیامنب و 

هنیمز اریز  دننک , باختنا  تسد  یهت  فیعـض و  هقبط  زا  ار  دوخ  نارودزم  دننک  یم  یعـس  اشحف  گرم و  نار  ـ گادو ـ ـس نادسفم و  الومعم 
یگدـنز ياراد  یهد ,  ماجنا  ار  راک  نالف  ای  ینک  عیزوت  داوم  ام , يارب  يدـنویپب و  ام  لیخ  هب  رگا  هدـعو  اب  تسا و  رتشیب  اهنآ  رد  بذـج 

تفارـش نداد  تسد  زا  تمیق  هب  هک  یهافر  هب  يرادان  رق و  ـن کـه فـ یا زا  ـل  فا غـ دـنناشک , یم  داسف  يداو  هب  ار  ناـنآ  يوش ,  یم  یهفرم 
 . دراد فرش  دص  دوش  یم  مامت  داسف  دایتعا و  رازنجل  هب  هانگ  یب  ناوج  نارازه  ندناشک  يونعم و  ياه  شزرا  یناسنا , 

تبوزع درجت و   . 4

کیدزن تیعقاو  نیا  هب  هاگن کـنـیـم ,  رما  نیا  هب  رتشیب  تقد  اب  رگا  تسا .  درجت  هلاسم  ناناوج ,  يارب  طوقـس  طاـطحنا و  ياـه  هنی  ـ مز زا 
هب هجوت  اب  اریز  دریگ , رارق  یهابت  داسف و  لماوع  ءزج  دوش و  جرا  هنیمز خـ تلاح  زا  تسا  نکمم  دـشاب  ینالوط  رگا  درجت  هک  میوش  یم 

قوس تیعقاو  نیا  هب  ار  ام  هلاسم ,  نیا  دـنهد و  یم  لیکـشت  درجم  دارفا  ار  دـسافم  نامهت  ـثـر مـ کا مینیب کـه  یم  حوضو  هب  ماقرا ,  رامآ و 
یحور رظن  زا  دـنا , هدرک  جاودزا  هک  یناناوج  اعطق  دـشاب .  زاس  لکـشم  ناناوج  يارب  دـناوت  یم  جاودزا  رما  هب  یهجوت  یب  هک  دـهد  یم 

ياه شزرا  نتفریذـپ  يارب  يرتشیب  یگدامآ  اذـل  دراد , هبلغ  ناشتاساسحا  تاوهـش و  رب  نانآ  لقعت  هبنج  دنتـسه و  يرتشیب  لداـعت  ياراد 
هتخاس هش  ار پـیـ اوقت  هک  یناناوج  دنا  هدوب  هچرگا  دنتسه .  درجم  هک  یناسک  فالخ  رب  دنراد , یگدنز  ياه  تحلـصم  یقالخا و  یهلا و 

دشاب و ناناوج  رگید  يارب  یقـشمرس  دناوت  یمن  اهنآ  یگدنز  یگنوگچ  اما  دنا , هدنارذگ  درجت  هب  يدایز  تدم  يارب  ار  یناگدنز  دنا و 
رارق شیوخ  یگدنز  یساسا  نکر  ءزج  ار  جاودزا  هلاسم  دننک  یعس  ـد  یا نا بـ ـ ناو جـ دومن .  ینالوط  ياهلاس  يارب  درجت  هب  هیصوت  ار  اهنآ 

طلغ و يا  ـم هـ سر تالمجت ,  تافیرشت ,  زا  ام  هعماج  رگا  دننزن .  زابرس  جاودزا  زا  هفر  ـل و مـ ما ـی کـ گد ـ نز ـتـن  ـشاد هناهب نـ هب  دنهد و 
يرایسب دسافم  ددرگ و  یم  مهارف  ناناوج  زا  يرایسب  ای  همه  يارب  جاودزا  هنیمز  دنک , رظن  فرـص  جاودزا  رما  رد  دروم  یب  يریگ  تخس 

ارهاظ یلو  تسا ,  جاودزا  ریخات  لولعم  یعاـمتجا ,  دـسافم  رادـقم  هچ  هک  ـیـم  ناد مـا نـمـی  دـیوگ :  یم  تنارود  لـیو  دور .  یم  نیب  زا 
جاودزا زا  شیپ  تاداع  لوصحم  رتشیب  زین  جاودزا  زا  سپ  داسف  یتح  دوش و  یم  یشان  جاودزا ,  تکرب  اب  رما  ریخات  زا  دسا  نیا مـفـ رتشیب 
یگژیو نینچمه  تبحـص کـنـیـم و  دارفا  یعامتجا  يدرف و  یگدـنز  رد  نآ  تبثم  راثآ  جاودزا و  هراب  رد  میهاوخ  یمن  ـال  مـا فـعـ تسا . 

نییآ جاودزا و  هلاسم  هراب  رد  هک  مینک  یم  هیـصوت  ناناوج  هب  اما  دـجنگ , یمن  رـصتخم  نیا  رد  هتـسیاش  رـسمه  کـی  تایـصوصخ  اـه و 
هب هک  دننزن  بآ  هب  رادگ  یب  دننک و  عوجر  هدش  هتشون  عوضوم  نیا  رد  هک  ـی  یا با هـ هب کـتـ بوخ  رـسمه  ياه  یگژیو  يرادرـسمه و 
هک دننکن  هاگن  رما  رهاوظ  هب  طقف  دنریگب و  رظن  رد  ار  یهلا  یبهذم و  ياهرایعم  رسمه , باختنا  رد  دش و  دنهاوخ  راچد  يدبا ,  ینامیشپ 

 . دنا هدرک  دوخ  بیصن  ار  ترخآ  ایند و  یتخب  شوخ  تروص ,  نیا  رد 
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دایز هافر  تورث و   . 5

هب اما  دنا , هداهنن  نوریب  مدق  یناسنا  ینید و  لوصا  هریاد  زا  هک  يدنمتعاضب  دارفا  دنتسه  هدوب و  اریز  درادن , تیلک  تورث  يزیگنا  دا  ـ ـس فـ
تـسود ار  شون  شیع و  یتحار و  ناسنا ,  هی  ـ لوا ار طـبـع  ـ یز ددر , طاطحنا گـ فارحنا و  هنیمز  دـناوت  یم  یهاگ  هافر  تورث و  لاـح ,  ره 

نآ دنرادروخرب و  فیعـض  ینامیا  زا  نوچ  هک  یناس  ـد کـ نرا ـیـ ـس بـ دـنک .  یم  مهارف  ار  اه  یبلط  تحار  نیا  تامدـقم  مه  تورث  دراد و 
دنوش و یم  جراخ  يداع  تلاح  زا  دنراد , رارق  ییالاب  حطـس  رد  یهافر  یلام و  رظن  زا  دنا و  هتفر  تسد نـگـ رد  سفن  نانع  دیاب  هک  نانچ 

نیا رگا  اصوصخم  دوش , یم  اه  یبلط  تذـل  اه و  شون  شیع و  رد  نداتفا  همدـقم  ناـنآ  ثورث  دـنریگ و  یم  رار  فار قـ ـحـ نا ـیـر  ـس رد مـ
نایم رد  شلقع  يایرد  هتشادرب و  شحور  كاخ  زا  رـس  هزا  شزیارغ تـ تخرد  هناوج  تسا و  هبرجت  یب  هک  دشاب  یناوج  تسد  رد  تورث 

یگدـنز هفرم  ياه  هداوناخ  رد  هک  یناناوج  ور  نیا  زا  تسا .  هداد  تسد  زا  ار  دو  لدا خـ هدـش و تـعـ راچد  یناـفوط  هب  اـه  شـشک  جاوما 
نا هک :  دـهد  یم  رادـشه  ام  هب  مه  میرک  نآرق  دـناشکن .  یهابت  داسف و  هاگترپ  هب  ار  اهنآ  ناشتورث  دنـشاب  هجوتم  امیاد  دـیاب  دـننک , یم 
هار هک  یماگنه  بـه  دـنیببزاین .  یب  ینغ و  ار  دوخ  هک  یماگنه  دـیارگ , یم  یـشکرس  ناـیغط و  هب  یمدآ  ینغتـسا ,  هار  نا  یغطیل  ناـسنالا 

تقو هب  یتسم  دب  سوک  دزاون  تر مـی  ـ ـش تقو عـیـش و عـ هب  ددرگ  یم  راوخنوخ  دهد  یم  تلاح  رییغت  رـشب  ددرگ  یم  راومه  یگدنز 
نـشخ مکحم و  یقالخا  لوصا  رـضاح , رـصع  رد  ام  تکلمم  تورث  دـیوگ :  یم  تنارود  لیو  ددرگ  یم  رادـنید  نموم و  یتسد ,  گـنت 

هک هتفه  رخآ  ياهزور  درک .  لدـب  هتـسج  دـیق  زا  سوفن  يرابود  ـی بـه بـی بـنـ بدا بال  ـقـ نا زا هـر  رتشیب  ار  اـکیرمآ  هب  قباـس  نیرجاـهم 
یگدنز قالخا و  ریی  يزراب بـر تـغـ هناشن  دوخ  نیا  تشگ و  لدب  دودـحمان  يویند  ذـیاذل  شیع و  مایا  هب  دوب , تدابع  تحارت و  ـ ـسا يارب 

ناوت یم  دوش  مامت  نارگ  تمیق  هب  سوهو  يوه  زا  يوریپ  رگا  تسا و  ناسآ  اوقت  یتسد  گنت  ماـگنه  دوب .  دـناوت  اـم  دـنب  دـیق و  زا  رود 
راوشد یـسب  اوقت  ظفح  دناشوپب , ناگیاسمه  مشچ  زا  ار  دوخ  تسناوت  ناسنا  دش و  لامالام  لوپ  زا  اه  بیج  رگا  اما  تفگ ,  كرت  ار  نآ 

هنیمز تسا  يا مـمـکـن  هدـع  يارب  اـما  دـشاب  دـناوت  یمن  فارحنا  لـماع  یلک  روـطب  تورث  هچرگ  دـش  موـلعم  میتـفگ  هچ  ـ نآ زا  تـسا . 
 . تسا يرورض  تورث  زا  يرادروخرب  ماگنه  مزال  يرایشوه  اذل  دیامن  مهارف  فارحنا 

مراهچ شخب 

یبهذم لئاسم  ناناوج و 

مالـسا و هب  ناناوج  یـضعب  هک  نیا  هب  هجوت  اب  تسا .  بهذـم  اب  ناناوج  طابترا  دوش , یـسررب  تسا  بسانم  هک  ناـناوج  لـئاسم  زا  یکی 
نیا رد  تسا  مزال  تسا ,  هتـسب  شقن  ناشنهذ  رد  بهذـم  زا  یطلغ  ياهروصت  هاگ  دـنهد و  یمن  ناشن  لـیامت  نادـنچ  یبهذ ,  لـئاسم مـ

یبهذم و لئاسم  هب  نانآ  یهاگآ  ناناو و  تر جـ دناوت بـر بـصـیـ یم  عوضوم ,  هس  نیا  ندش  نشور  اعطق  میزادرپب .  عوضوم  هس  هب  شخب 
ياه شیارگ  بهذـم و  ایآ  تسیچ ؟  بهذـم  نید و  ساـسا  هشیر و  لوا :  عوضوم  ـد .  یاز یهلا بـیـفـ ياهروتـسد  یعیبط و  يارواـم  روما 

؟  تسا هدـش  یبهذـم  نامیا  هب  شیارگ  ثعاب  یجراخ  لماوع  اـی  دراد  یمدآ  ترطف  ناور و  رد  هشیر  یتسه ,  ادـبم  هب  داـقتعا  یبهذـم و 
 , نید ایآ  دراد و  لابند  هب  يدیاوف  راثآ و  نید ,  هب  شیارگ  ایآ  تسیچ ؟  ناسنا  ینطاب  يرهاظ و  یگدنز  رد  نید  شق  نـ مود :  عو  ـ ـضو مـ

عوضوم هس  نیا  کنیا  و  تسیچ ؟  یبهذم  ياه  شزرا  بهذـم و  زا  ناناوج  زا  يا  هدـع  يرود  للع  موس :  عوضوم  تسا ؟  هیامرـس  کی 
 : میهد یم  رارق  یسررب  دروم  ار 

بهذم ساسا  هشیر و   . 1

ثعاب یجراخ  یلماوع  ای  دشا  ترطف بـ فالخ  رب  تکرح  عون  کی  ینید ,  یب  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ,  ناسنا  ترطف  زا  یشا  نـ ـن ,  ید ـا  یآ
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دراو هدرتسگ  روط  هب  میناوت  یمن  رـصتخم  نیا  رد  هچر  گـ ادیپ کـنـیـم .  شیارگ  یبهذم ,  نامیا  یتسه و  ادبم  نید ,  يوس  هب  ام  هک  هدش 
تاذ و رد  یبهذم  روما  هب  شیارگ  ینید و  سح  هک  دنا  هدرک  تباث  ناسانش  ناور  زورما  هک  تسا  ملسم  ردق  نیمه  اما  میوش ,  ثحب  نیا 
 , ییارگابیز سح  لوا :  دعب  دنسانش :  یم  رشب  يرطف  داعبا  زا  ار  دعب  راهچ  ناسا  ناور شـنـ زور  ـ ما تسا .  هدوب  خیرات  همه  رد  رشب  ترطف 

شیارگ هک  دنا  هد  ـ نا ـ ـسر تابثا  هب  اهنآ  ییارگادخ .  سح  مراهچ :  دعب   , ییارگریخ سح  موس :  دع  بـ ـی ,  یار حـس عـلـم گـ مود :  دـعب 
یم همـشچرس  رـشب  داـهن  زا  هک  تسا  یحور  زا  یـک نـیـ ینید ,  سح  تسه و  ناـیمدآ  همه  تشرـس  تاذ و  رد  یبهذـم  روما  ادـخ و  هب 
نآ نیزگیاج  دناوت  یمن  زیچ  چـیه  هک  دـننک  یم  يا  هدـش  مگ  ساسحا  دوخرد  دنتـسه , یبهذـم  نامیا  دـقاف  هک  ینانآ  ور  نیا  زا  دریگ ,

اـه و لومرف  هک  مراد  لوـبق  تسا و  لد  یبهذـم ,  یگدـنز  همـشچرس  هک  مر  ـ یذ ـی مـی پـ بو مـن بـه خـ دـیوگ :  یم  زمیج  ماـیلیو  دوـش . 
دراگن یم  نینچ  گنایواتسوگ  لراک  تسا .  يرگید  نابز  هب  نآ  لصا  هک  تسا  يا  هدش  همجرت  بلطم  دننام  یفسلف ,  ياه  لمعلاروتسد 

زا دنک , یم  شتـسر  ساسحا عـطـش و پـ دوخ  رد  کیمانید  روط  هب  ادخ  هب  دوخ  هب  دوخ  هک  تسا  هدـش  هتخاس  يروط  یمدآ ,  تعیبط  : 
 . دنک باریـس  ار  دوخ  ینورد  شطع  نآ  ات  دروآ  یم  دورف  میظعت  رـس  بذاک ,  ياهدوبعم  ربارب  رد  دوشن , تیاده  دـیحوت  هب  رگا  ور  نیا 

ـیـنـه مز رد  ار  فلتخم  ياه  بتکم  زا  يرتشیب  نارکفتم  زور  هب  زور  هک  دراد  دوجو  يرکف  نایرج  کی  نونکا  هـم  دـیوگ :  یم  ماـتنووک 
ترطف رد  یبهذم  سح  هک  بل  ـن مـطـ یا تسا .  ناسنا  حور  یعیبط  تباث و  رصانع  زا  یکی  یبهذم ,  سح  هک  دزاس  یم  دقتع  ـب مـ هذ مـ

نامیا بهذـم و  ساسا  سپ  رگید , مولع  رد  مه  یـسانش و  ناور  ملع  رظ  زا نـ مه  هدـش و  تباـث  یفـسلف  رظن  زا  مه  تسا ,  ناـسنا  داـهن  و 
یم حیحص  هار  یناسک  تسا .  یهلا  تیاده  تداعس و  لامک ,  زا  نتفرگ  هلصاف  ترطف ,  زا  نتفرگ  هلـصاف  تسا و  ترطف  لد و  یبهذم , 

 . دنشاب ترطف  ریسم  رد  هک  دنور 

یگدنز رد  یبهذم  نامیا  شقن   . 2

همدقم

رد هشیر  هک  یب  ـ هذ نا مـ ـمـ یا اعطق  تسا .  ناسنا  لماکت  رد  یعامتجا و  يدرف و  یگدـنز  رد  یبهذـم  نامیا  شقن  راـثآ و  مود ,  عوضوم 
 : زا دنترابع  هک  دشاب  هتشاد  مه  يدرف  هب  رصحنم  دیفم و  راثآ  دناوت  یم  دراد , یمدآ  ترطف 

ییارگ لامک  سح  عابشا  فلا ) 

تسا ییارگ  لامک  ياراد حـس  ناسنا  تسا .  یبلط  لامک  سح  دزاس , یم  ادج  ناویح  زا  ار  وا  هک  یمدآ  لیصا  ياه  یگژ  ـ یو زا  یـکـی 
یگتـسراو و تحلـصم ,  ریخ و  ییابیز ,  لامج و  تفرعم ,  مل و  هب عـ شیارگ  یمدآ  دشاب .  هتـشاد  لامک  گنر  هک  تسا  يزیچ  بلاط  و 

یم نآ  لـماک  تروـص  هب  دـنک  یم  بلط  هک  ار  يزیچ  ره  ناـسنا  تـسا .  لاـمک  اـه  ـنـ یا هـک هـمـه  ارچ  داد , تزع  یگنادرم و  تـفارش , 
هک دنت  ـ ـس يا هـ ـه  نو هب گـ يویند  روما  مه  فرط  نآ  زا  تیدودـحم .  صقن و  هن  دراد  قلطم  لامک  ـش بـه  یار ـش گـ تر ینعی فـطـ دـیوج ,

ناسنا هک  قلطم  لامک  سپ  دنتسه .  یناف  یبسن و  دودحم , ریغتم , صقان ,  یگمه  اریز  دننک , عابـشا  ار  وا  ییارگ  لامک  سح  دنناوت  یمن 
تکرح قلطم  لامک  يوس  هب  دناوت  یم  رـشب  هک  تسادخ  هب  نامیا  یبهذـم و  شنیب  اب  اهن  تسا و تـ یهلا  سدـقا  تاذ  تسا .  نآ  يایوج 

يا بـه هد  ـع کـنـنـ نا خساپ قـ دناوت  یمن  تسا و  مگردرس  ناسنا  یبهذم ,  نامیا  نودب  دیامن .  عابشا  ار  شیوخ  لیـصا  هز  ـ یر نیا غـ دنک و 
 . تسا ییارگ  لامک  سح  عابشا  یبهذم ,  نامیا  راثآ  زا  یکی  مییوگ :  یم  هک  تسا  نیا  دهد .  شیوخ  یبلط  لامک  هزیرغ 

یقالخا ياهشزرا  هب  شیارگ  ب ) 
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 , تفارـش سفن ,  تزع  دننام  یقالخا ,  ياه  شزرا  دنهد , یم  رارق  شیاتـس  دروم  دنلئاق و  شزرا  نآ ,  يارب  اه  ناسنا  مامت  هک  يروما  زا 
یناسنا و ياهراک  ءزج  یگمه  اهراک  نیا  کش ,  نودـب  تسا .  هریغ  عونمه و  هب  تمدـخ   , يدردـمه ساسحا  فاصنا ,  راـثیا , یتسار , 
تافـص و نیا  دـقاف  هک  ناـنآ  یتـح  دـنریگ و  یم  رارق  سیدـقت  درو  مـ ـب ,  تا ماـمت مـکـ رد  هک  تسا  ییاـه  شزرا  تسا ,  یناویح  قوـف 
هولج مـی فصتم  اـهنآ  هب  ار  دوخ  شیوـخ ,  دـصاقم  هب  ندیـسر  يارب  دارفا  زا  يرایـسب  دـنن و  ـر مـی کـ ها نآ تـظـ هب  دنتـسه , اـه  شزرا 

درک فارتعا  ـد  یا ـا بـ ما دشاب .  ققحتم  دارفا  رد  نآ  يالعا  دح  رد  اه  شزرا  نیا  هک  دنتسه  يا  هعماج  راتـساوخ  اه  ناس  ـ نا ما  تـمـ ـنـد .  هد
نتـشاد دوجو  اب  دنهاوخب  يا  هدع  ـد  یا ـ ـش دوش .  یم  ققحتم  ناسنا  رد  یعیبط  روط  هب  روما  نیا  هک  تسا  یبهذم  نامیا  نتـشاد  اب  اهنت  هک 

تقوم درادن  یعیبط  هشیر  هک  نوچ  راک , ـن  یا ـا  ما ـنـد , هد رار  ـی قـ قال ـ خا ياهراک  ریسم  رد  ار  دوخ  تداع ,  نیقلت و  هر  زا  يدام ,  راکفا 
زا راـثیا و  هـن  تـسا ,  ندرمــش  تـمینغ  ار  تـقو  یبـلط ,  تـعف  مـنـ ـی ,  یو ـ جدو ـ ــس يدا ,  نا بـیـنـی مـ همزــال جـهـ اریز  تسارذــگ ,  و 

یح و دنوادخ  هب  دقت  دراد و مـعـ یبهذم  نامیا  هک  یسک  اما  یقالخا .  روما  ریاس  اه و  شزرا  ظفح  يارب  تیمورحم  یگت و  ـ ـشذ ـ گدو خـ
اب هاگ  هک  یقالخا  ياهراک  مامت  نداد  ماجنا  هک  تسا  تسا و مـعـتـقـد  رادروخرب  یتاذ  تفارـش  زا  ناـسنا  هک  دراد  رواـب  تسا و  رـضاح 
هک تسوا  ناـمیا  نیمه  دروآ و  یم  ور  یقـالخا  ياـهراک  يوـس  هـب  اـعطق  دراد , شاداـپ  ـد  نواد دزن خـ تـسا ,  هارمه  يداـم  تـیمورحم 

نامیا دیحو , ـت تـ خرد زا  اهنت  هک  تسا  يا  هویم  یقالخا ,  ياه  شزرا  رگید , ترابع  هب  دوش , یم  وا  یقالخا  ياهراک  هناوتشپ مـحـکـم 
ابیز لاثم  کی  اب  ار  لصا  نیا  میرک  نآرق  یتسرپ .  دوخ  يرگ و  يدام  هشیر  یب  هدیکـشخ و  تخرد  زا  هن  دـیآ  یم  نوریب  ییارگ  ادـخ  و 

اهبر و نذاب  نیح  لک  اهلکا  یتؤت  ءامسلا  یف  اهعرف  تباث و  اهلـصا  ۀبیط  ةرجـشک  ۀبیط  ۀملک  الثم  هّللا  برـض  دیامرف :  یم  دنک و  یم  نایب 
نخـس دنوادخ , رارق , نم  اهل  ام  ضرالا  قوف  نم  تثتجآ  ۀثیبخ  ةرجـشک  ۀـثیبخ  ۀـملک  لثم  نورکذـتی و  مهلعل  سانلل  لاثمالا  هّللا  برـضی 
تسا هدیشک  نامسآ  هب  رس  شا  هخاش  هتفرگ و  اج  مکحم  نیمز  رد  شا  هشیر  هک  دنز  یم  لثم  كاپ  یتخرد  هب  ار  حیحص )  هدیقع   ) كاپ
هدیقع  ) كاپان نخـس  لثم  دننک و  ادیپ  هبنت  هک  دشاب  دروآ , یم  اه  لثم  مدرم  يارب  دنوادخ  راگدرورپ .  نذا  هب  دهد  یم  هویم  تقو  همه  . 

 . تساه شزرا  ظفح  دیوگ :  یم  تنارود  لیو  درادن .  یتابث  رارق و  هدـش و  ادـج  نیمز  زا  شا  هشیر  هک  تسا  يدـب  تخرد  لثم  لطاب ) 
تنکل دور .  یم  نایم  زا  فیلکت  سح  تسا ,  يرگباسح  کنیدفه  لوق  ـن بـه  ید بتببا )  پت  ث   ) طقف قالخا  یبهذم ,  تنامـض  نودـب 

یعونـصم تادـیدحت  هتـشر  کـی  وا  تاـیلمع  دـشابن , ینورد  قیمع  لـماکت  هناـشن  در , را هـر فـ ـتـ فر ـی کـه  مادا مـ دـیوگ :  یم  یئوـنود 
مه ردق  ره  دوش , لیم  هاو تـحـ ـخـ لد رو  هب طـ یقالخا  دعاوق  رگا  تفر .  دهاوخ  داب  هب  يا  هناهب  لوا  اب  هک  دوب  دـهاوخ  تقوم  يدادرارق و 
ياه تذـل  زا  يرادروخرب  پ )  دومن .  دـهاوخن  لادـج  یناویح  ياه  شبنج  دـض  رب  هناـقفوم  تقو  چـیه  دـشاب , هتـشاد  یلمع  شزرا  هک 

ریغ ییاه  تذل  زا  دن و  یم کـنـ ساسحا  تینارون  يداش و  دوخ  رد  دنـشاب , هدرک  یط  ار  یبهذـم  نامیا  زا  یلحارم  ـی کـه  نا ـ ـس يونعم کـ
ار یگدـنز  ناهج و  ددرگ , رادروخرب  یـصاخ  یلد  نشور  زا  ناسنا  هک  دوش  یم  ثعاب  یبهذـم  نامیا  اریز  دـنوش , یم  رادروخرب  يداـم 

يدام رذگدوز  ياه  تذل  قوف  هک  یلاع  یتذل  زا  هجیتن  رد  در و  ـس بـگـیـ نا ـش  یو ياد خـ اب خـ دزروب , قشع  زیچ  همه  هب  دنیبب , رادفده 
قرغ زا  ار  دوخ  یناسآ ,  یتحار و  هب  هک  ـی  یا ـهـ نآ حور .  هدـننک  لـیمکت  مه  تسا و  یمیاد  مه  هک  ییاـه  تذـل  ددرگ , دـنم  هرهب  تسا 

هتـشادن يا  هرهب  رت  یلاع  یتذل  زا  ناسنا  ات  هنرگو  دـنا , هدرب  يا  هر  تذ هـا بـهـ عون لـ نیا  زا  دـنراد , یم  هگن  رود  يدام  تاذـل  رد  ندـش 
اه تذل  عون  نیا  دنراد , یبهذم  نامیا  هک  یناسک  دزاس .  مورحم  يدام  ياه  تذل  زا  ار  دوخ  تهج  یب  ـت  ـس رـضاح نـیـ هاگ  چیه  دشاب ,

قلخ هب  وا  ياضر  يارب  دنلوغـش و  يو مـ تدابع  هب  دـنراد و  طابترا  یتسه  ادـبم  اـب  هک  ییاـهنآ  دـننک .  یم  كرد  ناـشنامیا  بتارم  هب  ار 
دقاف هک  یناسک  فالخرب  دندنم , هرهب  اه  تذل  عون  نیا  زا  یبوخ  بـه  تسا ,  یهلا  تبحم  قشع و  ناشدوجو  رـسارس  دننک و  یم  تمدـخ 

 . تسا يونعم  ياه  تذل  زا  يرادروخرب  یبهذم ,  نامیا  تبثم  راثآ  زا  سپ  دنتسه .  یبهذم  نامیا 

تایح ندرک  رادفده  ت ) 
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یچوپ تملظ  زا  ار  وا  دهد و  یم  فده  رون  ناسنا  یگدنز  هب  یبهذـم  نامیا  تسا .  تایح  هب  نداد  انعم  یبهذـم ,  نامیا  راثآ  زا جـمـلـه 
هن دنسانش و  یم  ار  نآ  ادبم  هن  دنناد , یم  هچیزا  لا و یـک بـ کی خـیـ ار  یگدنز  دنتسه , یبهذم  نامیا  دقاف  هک  ییاه  ناسنا  دناهر .  یم 

فدـه یب  روک و  دـنناد , یم  هتفر  داـب  رب  ار  دوـخ  تاـمحز  رخآ , هن  دراد و  لوا  هن  هک  ـی  با دـننام کـتـ دـنلئاق , اـهتنا  فدـه و  نآ ,  يارب 
 . دورب دهاوخ  یم  اجک  هب  هدرک و  تکرح  هچ  يارب  هدرک ,  تکرح  اجک  زا  دنناد  یمن  هک  دننام  یم  يورهر  دـننام  دـن , یم کـنـ تکرح 

قلطم و دوجو  هب  برقت  مه  ار  فده  دـناد و  یم  رادـفده  یتسه  ناهج  نیا  رد  ار  یگدـنز  تسا ,  یبهذـم  نامیا  ياراد  هک  یـصخش  اما 
نآ هجیتن  شیوخ و  ياهراک  هب  درامـش , یم  یگـشیمه  دـیواج و  تایح  همدـقم  ار  ایند  تقوم  یگدـنز  وا  دـناد , یم  تالامک  همه  ادـبم 

جیاتن زا  یکی  مییوگ ,  یم  هک  تسا  نیا  دیـسر , دـهاوخ  نآ  تیاهن  یب  شاداپ  هب  دـید و  دـهاوخ  هدـنیآ  رد  ار  همه  اریز  تسا ,  راودـیما 
ظاحل نیا  زا  صوصخ  هب  ینام  ـ یا بـی  دیوگ :  یم  لزیاک  یب  ناج  تسا .  یگدـنز  ندرک  رادـفده  یبهذـم ,  ینیب  ناهج  ادـخ و  هب  نامیا 

رد نامیا  بحاص  هک  یتروص  رد  دهد , یم  هولج  رادـیاپان  هدوه و  وغل و بـیـ ام  رظن  رد  تسوا  رد  هک  ار  هچ  ره  ایند و  هک  تسا  روآ  جـنر 
 . دنک تباث  يرگید  هب  ار  نآ  دناوتن  هچرگ  دنیب , یم  يدوصقم  روظنم و  یگدنز ,  رد  شنیرفآ و 

دسافم میارج و  زا  يریگولج  ث ) 

هقرغ ار  دوخ  هک  ییاهروش  کـ تساه .  يراک  هبت  ملظ و  اـه , یـشک  قح  , دـسافم میارج ,  زا  يریگولج  یب ,  ـ هذ نا مـ ـمـ یا را  ـ ثآ زا  یـکـی 
هزرابم نودب  لولعم ,  اب  هزرابم  دننادب  دیاب  دنراد  ـنـد , با ـ یرد ار  نآ  لماوع  هک  نآ  یب  ار  دسافم  اب  هزرابم  دصق  دنا و  هدـید  یهابت  داسف و 

یتلع یبهذم ,  نامیا  هک  هنوگ  نامه  تسا ,  ملاسان  هعماج   , نآ لولعم  هک  تسا  یتلع  نتـشاد ,  يدام  شنیب  تسین .  ریذـپ  ناکما  تلع  اب 
نامیا دور .  یم  نی  زا بـ دصاقم  مامت  دوخ , هب  دوخ  دش , مکاح  یبهذم  نامیا  يا  هعماج  رد  رگا  تسا .  ملاس  هعماج  نآ  لولع  هک مـ تسا 

(1 دوش :  یم  رکذ  لیذ  رد  تاهج  نآ  زا  یـضعب  هک  دریگب  ار  اه  يراک  هبت  دـسافم و  میارج ,  ولج  دـناوت  یم  یفلتخم  تاهج  زا  یبهذـم 
رفیک هب  دوش و  یم  هبـساحم  شفالخ  لامعا  مامت  هک  دراد  هدیقع  دنیب و  یم  یهلا  رـضحم  رد  ار  دوخ  دراد , یبهذـم  نا  ـمـ یا ـی کـه  ـس کـ

هب ـهـی ,  لا ـت  یدو ـر عـبـ ثار بـ ( 2 ددرگن .  دسافم  کیدزن  هک  دنک  یم  یعس  اذل  دیسر , دهاوخ  رگید  ناهج  ای  ایند  نیا  رد  شرش ,  لامعا 
يراک هبت  هشیر  هک  ار , زیارغ  نایغط  ولج  دنک و  یم  طلسم  یناطیش  تالیامت  یناسفن و  ياهاوه  رب  ار  وا  هک  دهد  یم  تسد  یتلاح  ناسنا 

دـس هک  دسافم  بکترم  اذل  دـناد , یم  ادـخ  هب  برقت  رد  ار  دوخ  لامک  تسا ,  یبهذـم  نامیا  ياراد  هک  یناسنا  ( 3 دریگ .  یم  تساـه , 
صخـش دشخب .  یم  تفارـش  شزرا و  تزع و  ناسنا ,  هب  ـبـی  هذ نا مـ ـمـ یا ( 4 ددرگ .  یمن  تسا  یهلا  برق  هب  ندیـسر  هار  رد  یمکحم 

مولعم دـش , هتف  ـچـه گـ نآ زا  دوش .  یمن  تسین ,  ناطیـش  ماد  رد  تراـسا  سفن و  تلذ  زج  يزیچ  هک  دـسافم , میلـست  هاـگ  چـیه  نموـم , 
هداـج داـسف و  ریـسم  رد  دـنهاوخ  یم  هک  ینا  ـ ـس اذ کـ لـ دراد , دـسافم  میارج و  هب  تبـسن  يوـق  يریگـشیپ  شقن  یبهذـم ,  ناـمیا  تشگ 

 , ینیب عقاو  کنیع  اب  رگا  زورما  دننک .  یعـس  دوخ  یبهذم  نامیا  تیوقت  رد  دیاب  دـنریگن , رارق  یگداوناخ  یعامتجا و  یناور ,  تافارحنا 
ـث عا بـ ناو ,  ـل جـ ـس رد نـ اصوصخم  دارفا , رد  يونعم  الخ  یبهذـم و  نامیا  ندوبن  هک  میوش  یم  هجوتم  مینک ,  برغ  يا  ـیـ ند هب  یهاگن 
رد یبهذـم  نامیا  ندوبن  رثارب  هزور  ـ ما ـت .  ـسا هدو  راچد نـمـ یقالخا  یگدولآ  عاونا  هب  ار  يرـشب  هعماج  هدـش و  اه  ییاوراـن  زا  يرایـسب 
هب ندـش  هدولآ  یـسنج ,  عورـشمان  طباور  كانرطخ ,  ياهدایتعا  هب  الت  ـ با يدزد هـا , اه و  تقرـس  اه , یتفع  یب  اـه , يرـسدوخ  عماوج , 
هابت ار  دوخ  یگدنز  دسافم , نیا  باکترا  رثارب  ناناوج  زا  يرایسب  تسا .  شیازفا  هب  ور  زور , هب  زور  اه  ینکش  نوناق  تارکنم و  اشحف و 

بلطم نیا  هاوگ  دـسافم , میارج و  قیقد  رامآ  دـنا , هدرک  ناوارف  تالکـشم  رـسدرد و  راچد  ار  شیوخ  هعماج  نارگن و  ار  دوخ  هداوناـخ  ,
 . تسا

یناور شمارآ  ج ) 
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لحاس هب  بارطـضا  كانر  يایرد خـطـ زا  دـنلیام  اه  ناسنا  همه  تسا .  رطاخ  شمارآ  هب  یبای  تسد  یناسنا ,  ره  يرطف  ياه  هتـساو  زا خـ
تسا یبهذم  نامیا  هبیط  هرجش  دنک , هضرع  رشب  هب  رطاخ  شمارآ  هویم  دناوت  یم  هک  یتخرد  اهنت  تشاد  هجوت  دیاب  اما  دنبای , هر  شمارآ 
تـسد زا  يارب  ـی یـا  مارآا اریز نـ تسادـخ ,  هب  ناـمیا  بهذـم و  نید و  یمدآ ,  يارب  یناور  شمارآ  لـماع  نیرتم  مـهـ ـد , یدر نود تـ بـ . 

تحلـصم هب  دروآ  یم  شیپ  دنوادخ  هک  هچنآ  تسادخ و  تسد  زیچ  همه  هک  دنامهف  یم  ام  هب  یبهذم  نامیا  هک  تسا  يویند  روما  نداد 
, دناد یمن  انف  یتسین و  ار  گرم  یبهذم  نامیا  هک  تسا ,  هدـنیآ  نداد  تسد  زا  انف و  گرم و  زا  سرت  ببـس  هب  یمارآان  ای  تسا ,  ناسنا 

شن رد بـیـ تسا کـه  يرهاظ  تسکـش  زا  یـشان  یمارآان  ای  دناد , یم  تسا  رورـس  رـسارس  هک  يدـبا  دـیواج و  تای  زا حـ ـ غآ ار  نآ  هکلب 
یتحاران و ای  راک , يروف  يرهاـظ و  هب نـتـیـجـه  هجوت  هن  تسا ,  یهلا  تیروماـم  نداد  ماـجنا  مهم ,  اریز  درادـن .  اـنعم  تسکـش  یبهذـم 
رد طوقس  زا  عنام  یبهذم  نامیا  هک  دریگ , یم  تروص  گرزب  میارج  باکترا  اب  هک  تسا  یقالخا  نادجو  هجنکـش  تلع  هب  بارطـضا , 

نامیا دوجو  اب  اذـل  دوش , یم  لصاح  یبهذـم  نامیا  نادـقف  زا  هک  تسا  يروما  یمارآا ,  ـا نـ ـش پـس مـنـ تسا .  ناهانگ  میارج و  هاـگترپ 
یم مارآ  اهلد  ادخ , دای  اب  اهنت  دیشاب , هاگآ  بولقلا ,  نئمطت  هّللا  رکذب  الا  دسر :  یم  نآ  لامک  دح  رد  یعقاو  شمارآ  هب  ناسنا  یبهذم , 

يواکجنک یلاوتم ,  نورق  یط  رد  هدرک و  داهنشیپ  يرشب  هلاسم  يارب  یلماک  لح  هار  بهذم ,  طق  فـ دیوگ :  یم  لراک  سیـسکلا  دریگ . 
دجوم نامیا  دنوادخ و  هب  هجوت  یبهذم و  ماهلا  تسا .  هداد  نیکست  دنا , هتشاد  دوخ  تشونرـس  هب  تبـسن  مدرم  هک  ار  يدولآ  بارط  ـ ـضا

یب دیدرت و  کش و  يایرد  رد  مادم  هک  تسا  یقیرغ  درادن , بهذم  ـی کـه  ـس کـ دراگن :  یم  لزیاک  یب  ناج  دوش .  یم  شمارآ  نیقی و 
هدیقع تعاس  ره  زور و  ره  دنک , ادج  دناوت  یمن  غورد  زا  ار  تسار  رـضم و  زا  ار  دیف  زا بـد و مـ ار  بو  خـ ـد , نز یم  اپ  تسد و  یفیلکت 

نآ شقن  یبهذـم و  نامیا  هراب  رد  نونک  ات  هچ  ـ نآ زا  تسا .  شکمـشک  لادـج و  رد  هتـسویپ  ایند  لها  ای  تعیبط و  اب  دوخ و  اب  دراد و  يا 
نودب دناوت  یمن  یمدآ  تسا و  ناسنا  هیامرـس  یبهذم ,  نام  ـ یا ددر کـه  ـن مـی گـ ـشور یبوخ  هب  میتفگ ,  یعامتجا  يدرف و  یگدنز  رد 

ینعی تسا ,  گرزب  يا  هیامرس  نداد  تسد  زا  یبهذم ,  نامیا  نداد  تسد  زا  دشاب .  هتشاد  ملاس  یگدنز  یـک  ـبـی ,  هذ نامیا مـ نتـشاد 
هکلب تسا ,  هیامرـس  کی  مه  یبهذ  نا مـ ـمـ یا نتـشاد  تسا ,  هیامرـس  کی  ملاس ,  تسود  حلاص ,  دـنزرف  ملع ,  تورث ,  هک  هنوگ  نامه 

تیوقت رب  زور  هب  زور  تسا  ناوج  لسن  ور بـر  ـن  یا زا  دریگب .  ار  یبهذم  نامیا  ياج  دناوت  یمن  زیچ  چیه  اریز  تساه ,  هیامرس  نیرتمهم 
شیوخ هعماج  هب  مه  دنک و  یط  ار  يونعم  لامک  لحارم  مه  نامیا ,  هیامرـس  اب  دـناوتب  ات  دـیازفیب  شیوخ  یبتکم  شنیب  یبهذـم و  نامیا 

 . دیامن تمدخ 

بهذم زا  ناناوج  يرود  للع   . 3

همدقم

یبهذم ياه  شزرا  بهذم و  زا  ناناوج  زا  يا  هدع  نتفرگ  هلـصاف  لماوع  میزادرپب ,  نآ  هب  شخب  نیا  رد  تسا  بسانم  هک  موس  عوضوم 
زا هک  یناناوج  مینیب  زاـب مـی  ناوج ,  یناگدـنز  رد  شتیمها  نآ و  ندوب  هدروخاـن  تسد  یبهذـم و  ترطف  یگنیداـه  دو نـ ـ جو بـا  تسا . 

ناـنآ ترطف  رد  هشیر  يروص ,  ـت کـه چـنـیـن تـ ـسا نشور  دـنراد .  ینید  لـئاسم  بهذـم و  زا  تسرداـن  روـصت  دندونـشخان و  بهذـم 
 : دوش یم  رکذ  لیذ  رد  لماوع  نآ  زا  یضعب  هک  هدش  بهذم  زا  نانآ  يرود  ثعاب  یجراخ  لماوع  هکلب  درادن ,

نید مان  هب  تافارخ  دوجو  فلا ) 

, درادن یبهذم  هشیر  هک  دوش  یم  هدید  ییاهراک  دنتـسه , ینید  لئاسم  رد  تریـصب  دقاف  هک  یبهذم ,  دارفا  يا  هدـع  زا  ـع  قاو ـی مـ ـض بـعـ
تجاح نتشگاور  يارب  لاثم :  يارب  دنرامـش , یم  بهذ  ـد مـ ـض يدرف  دشاب  نآ  رکنم  هک  ار  یـسک  دنناد و  یم  بهذم  زا  ار  نآ  اهنآ  اما 
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دروم راک  زا  درک  يا  هسطع  يراک  نداد  ماجنا  نیح  یـسک  رگا  دندنب , ـه یـا نـخ مـی  چرا پـ نآ ,  هب  دـنوش و  یم  لسوتم  تخرد  هب  دوخ 
یم دود  ـفـنـد  ـسا ـم ,  خز مشچ  زا  ندـنام  نوصم  يارب  دـنوش و  یم  لسوتم  لامر  هب  دوخ  ضیرم  يافـش  يارب  دـننک .  یم  بانت  ـ جا رظن ,

, اهراک نیا  هیبش  دنوش و  یم  لسوتم  ریگلاف  لاف و  هب  هدنیآ  ثداوح  زا  عالطا  يارب  دـنناد , یم  سحن  ار  ناکم  نالف  ای  نامز  نالف  دـننک ,
دییات ار  نآ  یتیاور  هن  هداد و  ام  هب  ار  ییاهراک  نینچ  روتـسد  يا  هیآ  هن  یبهذم ,  ینامـسآ و  هشیر  هن  دراد و  یملع  یلقع و  هشیر  هن  هک 

 . تسا هدرک 

یهاگآ ان  لهج و  ب ) 

دح رد  یتاـعالطا  بهذـم ,  هنیمز  رد  ناـناوج  يرایـسب  تـسا .  بهذـم  زا  ناـناوج  يرود  لـماوع  هـلمج  زا  یبهذـم ,  لـئاسم  بهذـم و 
هعلاطم یبهذم  ياهدیابن  دیاب و  يژولوئدیا و  هنیمز  رد  هن  دنراد و  عالطا  ینید  دیاقع  یبهذم و  ینیب  ناهج  هنیمز  رد  هن  نانآ  دنرادرفص . 

هنی ـ مز رد  طقف  دنتـسه , لیـصحت  لها  هک  اهنآ  زا  یـضعب  ینید .  هتـسجرب  ياه  تیـصخش  نآ و  شقن  نید و  خیرات  هنیمز  رد  هن  دـنراد و 
لیاـمت نآ ,  هب  هجیت  رد نـ ـد و  نراد بهذـم نـ زا  یبوخ  روصت  بلغا  یهاـگآان ,  نیمه  يارب  اذـل  دـنراد , یهاـگآ  دوخ  یلیـصحت  سورد 

, دنشاب هتـشاد  مه  یبسن  یهاگآ  ینامـسآ ,  فراعم  هب  دنـشاب و  هت  ـ ـشاد عالطا  یبهذم  لئاسم  هراب  رد  رگا  هک  نآ  لاح  دنهد , یمن  ناشن 
یگنرکی تبحم ,  تیمیمص ,  افـص , يابیز  ياه  لگ  هک  دنتفای  یم  رد  ـد و  نداد ـت نـمـی  ـسد زا  ار  نآ  هاگ  چیه  دندش و  یم  نآ  بذج 

رب دنـشخب و  یم  ییابیز  دوخ  حور  هب  نامیا  نتـشاد  اب  دوش و  یم  زبس  بهذـم  ناتـسلگ  رد  اـهنت  تسا ,  یناـسنا  ره  بولطم  هک  یکا  و پـ
 . دنیازفا یم  یگدنز  لوقعم  ياه  ییابیز 

یبهذم دارفا  طلغ  درکلمع  پ ) 

نالف راک  دنوش و  یم  هدز  ـب  هذ لصا مـ ساسا و  زا  یبهذم  دارفا  یضعب  هنایشان  درکلمع  ببس  هب  ناناوج  يا  هدع  ـع ,  قاو زا مـ ـی  ـض بـعـ
رما دصق  یـصخش  الثم  دننک , یم  ادیپ  رفنت  یبهذم ,  ياه  ناسنا  مامت  نید و  زا  دنراذگ و  یم  بهذم  دوخ  باسح  هب  ار  یبهذم  صخش 

تیاعر یبهذم  صخـش  نالف  ای  دنز , یم  يراک  نینچ  هب  تسد  يدـنت  اب  تسین و  هاگآ  نآ  شور  هب  اما  دراد , رکنم  زا  یهن  ای  فورعم  هب 
رب هریغ  زامن و  دننام  یب ,  ـ هذ روما مـ رد  يردپ  ای  دوش  یم  رضاح  هعماج  رد  هدیلوژ  يا  هرهچ  اب  دنک و  یمن  رهاظ  یگتـسارآ  تشادهب و 
ای هنیمز  دـناوت  یم  ینانچ  نیا  ياهدروخرب  اـع  قـطـ دراد .  ـی  ماو بجاو  ریغ  ياـهراک  هب  ار  وا  هاـگ  و  دریگ .  یم  تخـس  رایـسب  شدـنزرف 

دروخرب هک  تسا  نیا  دنـشاب , هتـشاد  هجوت  نآ  هب  دـیاب  ناناوج  هک  يا  هت  ـا نـکـ ما دوش .  یبهذـم  نامیا  بهذـم و  زا  ناناوج  زیرگ  لـماع 
بوخ رایسب  ياه  شور  هک  یناوارف  یبهذم  دارفا  دنتسه  لباقم  رد  اریز  دوش , بهذم  هب  نانآ  ینیبدب  بجوم  دیابن  دارفا  یضعب  تسیاشان 

دروخرب راتفر و  هتفیش  ـبـی هـم  هذ صاخـشا غـیـر مـ یتح  هک  دنراد  باذج  دروخرب  نانچ  نآ  دنراد و  نارگید  اب  دروخرب  رد  حیحـص  و 
نامه میوش ,  رجزنم  بهذم  زا  بهذـم ,  نایعدـم  زا  یـضعب  بسانمان  درک  ببـس عـمـلـ هب  هک  تسین  لوقعم  یقطنم و  نیا  دنتـسه .  اهنآ 
راتفر دـیاب  ناوج  ور  نیا  زا  میوش .  رفنتم  تشادـهب  لصا  زا  دـیابن  درک , ییاطخ  راک  تشادـهب ,  ماـن  هب  تشادـهب ,  روماـم  رگا  هک  هنوگ 

رد دوـخ  نوـمنهر  ار  نید  ناـگرزب  همئا و  رادرک  راـتفگ و  لاـح ,  ره  رد  هکلب  دـهدن , رارق  نید  يارب  يراـیعم  ار  یبهذـم  رهاـظ  هب  دارفا 
 . دهد رارق  یناگدنز 

ددجت بهذم و  نیب  داضت  مهوت  ت ) 

ار دوخ  اذ  لـ دا هـسـت ,  ـ ـض ود تـ نیا  نیب  هک  دننک  یم  روصت  ناناوج  يرایـسب  اما  تسین ,  ددجت  بهذم و  نیب  يداضت  عقاو ,  رد  هچرگ 
یم هرانک  بهذم  زا  دننیزگ و  یمرب  تسا ,  رتراگزاس  ناشعبط  اب  هک  ار , ددـجت  هجیتن  رد  دـنناد و  یم  ددـجت  بهذـم و  یهار  ود  رـس  رب 
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تـسا یهیدب  درک .  باختنا  دیاب  ار  یکی  تفرـشیپ ,  نید و  ددجت , بهذـم و  ترخآ ,  ایند و  زا  هک  دنـشیدنا  یم  نی  نا چـنـ ـ نآ دـنریگ . 
هن دنراد , يرکفت  نینچ  هک  یناسک  ین  یـعـ ـت .  ـسا بهذم  ددـجت و  نید و  زا  یعقاو  یتخانـش  نتـشادن  زا  یـشان  یطلغ ,  تشادرب  نینچ 
هک تسا  يزیچ  ره  هب  ندز  اپ  تشپ  يرادـنید ,  همزال  دنـشیدنا  یم  نانآ  تفرـشیپ ,  یهاوخون و  زا  هن  تسا و  حیحـص  نید  زا  ناشروصت 

ترا هب عـبـ دـشاب , شزرا  دـض  يرما  هچرگ  تسا  ینیوـن  زیچ  ره  هب  ندروآ  يور  تفرـش  دد و پـیـ ـه تـجـ مزـال دـشاب و  هتـشاد  وـن  گـنر 
هک هچ  ره  اب  تسا  يوا  ـ ـس مـ ـت ,  فر ـ ـش تسا و پـیـ یتنـس  هنهک و  هک  هچ  ره  اب  تسا  يواسم  بهذم  هک  دـننک  یم  روصت  نین  چـ ـگـر , ید
اب هک  هدادـن  روتـسد  ام  هب  مالـسا  نید  اصوصخم  نید ,  هاگ  چـیه  می  ـ ناد هک مـی  نآ  لاح  دـشاب , هتفرگ  دوخ  هب  ون  ددـجت و  گنر  اقلطم 

هتبلا دنک .  یمن  تباث  ار  ییاعدا  نینچ  یبهذم ,  نایاوشیپ  زا  کی  چیه  درکلمع  یتیاور و  هیآ و  چیه  میـشا ,  فلاخم بـ ییارگون  ددجت و 
ياه شیارگ  یناسنا و  لوصا  اب  هک  ییاهنآ  یـک قـسـم ,  دنک :  یم  مسق  ود  ار  اهون  هکلب  دریذپ , یمن  تفرـشیپ  مان  هب  ار  ون  زیچ  ره  نید 

ینارذگ شوخ  عورـشمان ,  طباور  ندش ,  رهاظ  نایرع  یتفع ,  یب  دـن  ـ نا مـ ـت ,  ـسا ـی  مدآ طوقـس  بجوم  دراد و  تریاغم  ناسنا  يونعم 
یمدآ ندرک  یگدنز  رتهب  هب  هک  دنتـسه  ییاهنآ  رگید , مسق  هتفرگ و  دوخ  هب  ددجت  تفرـشیپ و  ما  زور نـ ـ ما ـه  نا ـفـ ـسا هک مـتـ بو  یطارفا 
طیاسو هیلقن ,  طیاسو  عاونا  دننام  تسا ,  ناسنا  یعقاو  تالامک  همدقم  دوخ , هکلب  درادن , مه  يا  هدـسفم  هنوگ  چـیه  دـنک و  یم  کمک 

اب درادن  یلـصاح   , ناسنا داسف  تراسا و  زج  هک  ینیون  ياهزیچ  نیب  دیاب  سپ  هریغ .  کینکت و  یتعنـص ,  ياه  تفرـشیپ  یعمج ,  طابترا 
هدوب و لوا  يانعم  هب  ددـجت  فلاخم  نید  دـش .  لئاق  کیکفت  تسا  یعاـمتجا  يدرف و  تفرـشیپ  شیاـسآ و  بجوم  اـعقاو  هک  ییاـهزیچ 
ار ناناوج  ندناشک  فارحنا  هب  دصق  دنتـسه و  فلاخم  بهذـم ,  اب  هک  یناسک  تسین .  هدوبن و  مود  يانعم  هب  ددـجت  فلاخم  اما  تسه , 
ار بو  یطارفا  يدازآ  يرگیلاباال ,  سکـس ,  یباجح و  یب  قالخا ,  داسف  برغ ,  زا  دـیلقت  ـنـد  نا يرو مـ ـ ما ماـن  دـننک  یم  یعـس  دـنراد ,
 , هجیتن رد  دننک و  دومناو  تفرشیپ  فلاخم  تسا ,  روما  هنوگ  نیا  فلاخم  هک  مه  ار  یبهذم  تامیلعت  دنراذگ و  ـت بـ فر دد و پـیـشـ تـجـ

داسف نارگادوس  ياه  همانرب  زا  یکی  نیا  دنناشکب و  طاطحنا  يداو  هب  ار  نانآ  تفرشیپ ,  مان  هب  مه  دنیامن و  رود  بهذم  زا  ار  ناناوج  مه 
لماع هک  يروما  زا  تسه ,  ناشداسف  بجوم  هک  يروما  دنـشاب  بظاوم  دـیاب  نا  ـ ناو اذ جـ لـ ـت ,  ـس هدوب و هـ برغ  گنهرف  ناگتفیـش  و 
مدـق ییارگون و  هیحور  تیوقت  ظفح و  نمـض  هکلب  دـنریذپن , تفرـشیپ  مان  هب  ار  يونره  دـننک و  کـیکفت  تسا  ناـشیع  ـ قاو ـت  فر ـ ـش پـیـ

هک نآ  لاح  دنهد , نانآ  دروخ  هب  ددجت  بلاق  رد  ار  اه  شزرا  دض  دنراد  یعس  نانمشد  هک  دنشاب  بظاوم  تفرشیپ ,  يداو  رد  نتـشاذگ 
یتعنـص تفرـشیپ  جوا  رد  دـناوت  یم  يا  هعماج  تسین ,  ییارگ  برغ  يرابودـنب و  یب  داـسف و  بـا  ددـجت , تفرـشیپ و  نیب  يا  هطبار  چـیه 

بهذـم و نیب  يداضت  هنوگ  چـیه  سپ  دـشاب .  يونعم  ياه  شزرا  یناسنا و  لوصا  دـنب  ياپ  دـصرددص , لا هـم  نا حـ رد هـمـ و  دـشاب ,
 . تسین یعقاو  تفرشیپ 

بهذم نافلاخم  ءوس  تاغیلبت  ث ) 

, دنراد شیار  ـه و گـ قال ـبـی عـ هذ روما مـ تایونعم و  هب  ادیدش  دنتسه , يونعم  ياه  ییابیز  هتفیش  ملاس و  یترطف  ياراد  هک  ناناوج  اعطق 
یم ثعاب  دنناد , یم  دوخ  باوصان  دصاقم  هار  دس  ار  نآ  ای  دـنا  هتخانـشن  ار  بهذـم  هک  یناسک  نید و  نافلاخم  ءوس  تاغیلبت  یهاگ  اما 

ریوصت دننک  یم  یعـس  دوخ , راکفا  جـیورت  يارب  ای  شیوخ  فادـها  هب  لین  يارب  نانآ  در .  ـلـه گـیـ ـصا بهذـم فـ زا  ناوج  لسن  هک  دوش 
ار دوخ  ءوس  راثآ  تاغیلبت ,  عون  نیا  نیقی  هب  ناوج ,  يریذپ  شقن  تلاح  هب  هجوت  اب  دنیامن و  میـسرت  ناناوج  نهذ  رد  بهذـم  زا  یطل  غـ
ـد ـض ار  ـن  ید یهاگ  دـننک و  یم  نایب  ثداوح  لیلعت  ای  سرت  ای  لهج  ار  بهذـم  ساسا  هشیر و  یهاگ  نید  نافلاخم  دراذـگ .  یم  اج  هب 

عماوج صوصخم  ار  نآ  هاگ  دننک و  یم  يزیرگ  یگدنز  ییارگ و  ترخآ  هب  مهتم  ار  نآ  ینامز  دنزاس , یم  دومناو  تفرـشی  ند و پـ تـمـ
عقاوم یضعب  دننک و  یم  یفن   , تسادخ هک  ار  بهذم  ساسا  یمسیلا ,  ـ یر ـ تا را مـ ـکـ فا جیورت  اب  ینامز  دنناد و  یم  هتفرشیپ  ریغ  هتـشذگ و 

یفـسل یـسانش و فـ نید  تهج  زا  هک  یناناوج  يارب  روما  نیا  اعطق  دـنناد .  یم  ییوگخـساپ  زا  زجاع  ار  نید  ساسا ,  یب  تاهبـش  نایب  اـب 

زیارغ نافوط  رد  www.Ghaemiyeh.comناناوج  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 54زکرم  هحفص 38 

http://www.ghaemiyeh.com


ناناوج يرود  رد  نافلاخم  ءوس  تاغیل  شقن تـبـ اذـل  دوش , نانآ  يزیرگ  نید  ای  یهجوت و  یب  لماع  تسا  نکمم  دـنراد , یمک  تاعلاطم 
هک ییاه  لاوس  نید و  تخانش  يارب  دننک و  دروخرب  هنارایشوه  هی  ـ ـض ـن قـ یا اب  دیاب  ناناوج  سپ  دوش .  هتفرگ  مک  تسد  دیابن  بهذم  زا 
یب دننک و  در  ای  لوبق  ار  یبلطم  قطنم ,  لقع و  اب  دنیامن و  عوجر  ینید  نادنمـشناد  بتک  هب  نا یـا  ـ هوژ ـن پـ ید هب  دـیآ  یم  شیپ  ناشیارب 

 . دنریگن رارق  ءوس  تاغیلبت  ریثات  تحت  تهج , 

ینید میهافم  زا  طلغ  تشادرب  ج ) 

هعماـج رد  شیب  مک و  زورما  تسا .  ینید  میهاـفم  فراـعم و  زا  طـلغ  تشادرب  یبهذـم ,  روـما  نید و  هب  یتـبغر  یب  لـماو  زا جـمـلـه عـ
نارگید هب  رادرک  ای  راتفگ  اب  دننک  یم  یع  ـ ـس ـد و  نراد ـنـی  ید میهافم  زا  یطلغ  ياه  تشادرب  نانیدتم  زا  يا  هدع  هک  مینک  یم  هدـهاشم 
یبهذم میلاعت  تماق  رب  یگنهک  سابل  هک  نیا  نمض  هاگ  اه  تشادرب  ـا و  هر ـن تـفـکـ یا کـه  دراد , نیا نـ زج  ینخس  نید  هک  دننامهفب  مه 

جاوما رد  نتـشاذگ  مدـق  شالت و  تکرح و  يارب  تسا  یلماع  لکوت  لاثم :  يارب  ددرگ , یم  تیلاعف  شـالت و  يارب  یعناـم  دـناشوپ , یم 
دشاب راودیما  دنوادخ , ترصن  هب  دور و  ولج  مکحم  دسرتن و  يزیچ  زا  ثداوح  رد  ـی  مدآ ـت کـه  سا یهاگ  هیکت  اه و  تیلووسم  يایرد 

هب ار  راک  هفی و  ـ ظو زا  ند  رود شـ هب  هدیدرگ و  نوگژاو  زین  هدنیوپ  هدنز و  يانعم  نیا  اما  دباتش .  یم  وا  کمک  هب  یهلا  تاذ  هک  دناد  و بـ
ای دنهد .  یم  حـیجرت  زیچ , همه  رب  ار  یبلط  تیفاع  هک  تسا  هتفرگ  رارق  یناسک  يارب  يا  هناهب  تسا و  هدـش  ریـسفت  ندرک  راذـگاو  ادـخ 

رتهب يارب  شال  ـی و تـ گد ـ نز زا  ار  ام  هک  هدش  ریـسفت  يا  هنوگ  هب  تسایند ,  هب  نتـسبن  لد  یگتـسراو و  رد  یمهم  لماع  هک  دـهز  يانعم 
هب يرطف  هقالع  دیابن  ام  هک  هدش  ریـسفت  هنوگ  نیا  تسا ,  دنـس  ـ پا ير نـ ـ ما هک  ایند  تبحم  يانعم  نینچمه  دیامن .  یم  رود  ندرک  یگدنز 
هب ـم  یر نآرق کـ زا  هچنآ  هک  یلاح  رد  میشاب ,  هزرابم  لاح  رد  شیوخ  يدادادخ  یعیبط و  زیارغ  اب  دیاب  هج  رد نـتـیـ میشاب و  هتـشاد  يزیچ 

فادها زا  هجیتن  رد  مینک و  شوخلد  نآ ,  هب  میهد و  رارق  فدـه  ار  ایند  هک  تسانعم  نیدـب  ایند  هب  تبحم  هک  تسا  نیا  دـیآ , یم  تسد 
نارگمتس ربارب  رد  میلست  توکس و  هب  یهاگ  تسا ,  فده  هار  رد  يرادیاپ  تماقتـسا و  ـبـر کـه  ـص يا  یـا مـعـنـ مینامب .  مورحم  رت  یلاع 

دناوت یم  هک  تسا  هدیدرگ  لیوات  یمدآ  زا  رایتخا  بلـس  هب  تسا ,  نآ  زا  یئزج  مه  ناسنا  هدارا  هک  یهلا ,  ردـق  اضق و  ای  دوش  یم  ریبعت 
دارفا نونک ,  ات  مالـسا  خیرات  لوط  رد  هکلب  تسین ,  ام  نامز  صوصخم  طلغ , ياه  ـت  ـشادر عو بـ ـن نـ یا دوش .  يرـش  راک  ره  رگ  هیجوت 
هدوب ریذپ  لقع  هن  ـد کـه  نا ـتـه  ـشاد ینید  میهافم  زا  ییاه  تشادرب  هجیتن  رد  دنا و  هدیمهفن  اقیقد  ار  یبهذم  میهافم  هک  دـنا  هدوب  يدا  ـ یز

بهذـم و زا  ناوج  لسن  هژیو  هب  اه  ناسنا  زا  يرایـسب  يرود  ثعاب  طـلغ , ياـه  تشادرب  نیمه  دـیدرت , نودـب  دنـسپ و  ترطف  هن  تسا و 
تشادرب رد  دنـشاب و  مهم  رما  نیا  هجوتم  دیاب  دنتـسه , نید  غیلبت  ریـس و  تـفـ دد فـهـم ,  ـ ـص رد  ـی کـه  نا ـ ـس کـ تسا .  هدش  یبهذم  نامیا 

هن تساه ,  ناسنا  يونعم  يدام و  لماکت  تایح و  تکرح  همانرب  نید ,  هک  دنشاب  هتشاد  هجوت  دنزیهرپب و  يرگن  یحطـس  زا  ینید ,  ياه 
 . یگدنام بقع  یتسس و  توکس و  لماع 

نید ندرک  یفرعم  يدعب  کی  چ ) 

هک دوش  یم  دوـمناو  نینچ  یهاـگ  دـشاب .  یبهذـم  ناـمیا  بهذـم و  زا  زیرگ  لـماوع  زا  یکی  دـناوت  یم  نید  ندرک  یفرعم  يدـعب  کـی 
هکلب درادـن , یگدـنز  روما  هب  يراک  بهذـم  نید و  اذ  لـ دـیامن , نطاب  ملاع  هجوتم  ار  ناسنا  هک  تسا  نیا  طـقف  یهلا ,  تعیرـش  تلاـسر 
دیابن دنریگ , رارق  ریـسم  نیا  رد  دنهاوخ  یم  هک  یناسک  دیامن و  نایب  ام  يار  ار بـ لئاسم غـیـبـی  دنک و  ترخآ  هجوتم  ار  ام  طقف  ات  هدمآ 

بـه تسا .  یگدنز  روما  هب  اهنآ  نیرت  هجوت  یب  صاخـشا ,  نیرت  نموم  هجیتن  رد  دنـشاب .  هتـشاد  نآ  روما  یگدـنز و  لئا  ـ ـس هب مـ یهجوت 
هنافـساتم دوش .  یم  یبهذـم  ياه  شزرا  نید و  زا  ناناوج  صوصخ  هب  دارفا , زیرگ  يارب  یمهم  لـماع  هنیمز و  یتشادرب  نینچ  نیا  قـطـع 

دوخ غارـس  هب  هطـساو  نودب  ام  رگا  اما  دننک , یم  یفرعم  نینچ  ـن  یا ار  شخبتایح  بتکم  نیا  دنتـسه , هناگیب  مالـسا  حور  اب  هک  يا  هدـع 
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ترخآ و هجوتم  ار  ام  مالـسا  هک  هنوگ  نامه  ینعی  تسا ,  سکعرب  الماک  بلطم  مینیب  یم  مینک ,  عوجر  یمالـسا  عباـنم  هب  میورب و  نید 
نودب ترخآ  مالسا ,  دراد .  یگدنز  روما  يارب  مه  ییاهروتسد  دیامن , یم  یعـس  ام  دید  شنیب و  ندرب  الاب  رد  دنک و  رو غـیـبـی مـی  ـ ما

نید مه  مالـسا  دریذپ .  یمن  حور  نودـب  ـم  ـس مسج و جـ نودـب  حور  هک  هنوگ  نامه  دـهاوخ , یمن  ترخآ  نودـب  یگدـنز  ای  یگدـنز 
رذـحرب ار  ام  ندـش  يدـعب  کی  زا  تسا و  هبناج  همه  عماج و  نید  مه  هدر و  يرود کـ طیرفت  طارفا و  زا  اهراک  رد  ینعی  تسا ,  لادـتعا 

ـت و سا هبناج  همه  تسادخ ,  نید  هک  مالسا  اذل  دراد .  فلتخم  ياه  شیارگ  مه  ترطف  تسا و  ترطف  ـن  ید مالسا ,  اریز  تسا .  هتشاد 
رداص ادـبم  کی  زا  همه  تسا ,  یناس  ـ نا ترطف  هک  نیوکت  ماظن  تسا و  یهلا  باتک  هک  عیرـشت  ماظن  اریز  دـشاب , دـناوت  یمن  مه  نیا  زج 

رب یبوخ  هاوگ  دناوت  یم  یمالـسا  ياهروتـسد  زا  یتمـسق  دوش .  رداص  دناوت  یمن  داضتم  زیچ  ود  ینارون ,  ادبم  کی  زا  هاگ  چیه  هدـش و 
تقد هب  ار  مسج  تشادهب  هک  دنا  هداد  روتـسد  ام  هب  یمالـسا  تامیلعت  رد  مسج :  تشادهب  هلمج :  زا  دشاب  یگدـنز  هب  نید  صاخ  هجوت 

نآ جـا کـه هزور  دـننام  مه  یهلا  تاـبجاو  زا  ور  نیا  زا  مییاـمن ,  يراددوخ  تسا  مسج  هب  ررـض  بجوـم  هک  يراـک  زا  مینک و  تیاـعر 
زا دناسر , یم  مسج  تشادهب  هب  ار  نید  نیا  هجوت  هک  هدش  دراو  ییاهروتـسد  یمالـسا ,  راثآ  رد  تسا .  هدـش  عنم  دـشاب  ندـب  هب  رـض  مـ

ار ادـخ  نوزفا ,  ار  هظفاح  وبـشوخ , ار  ناهد  راک , نیا  هک  دـینک  كاوسم  ار  دوخ  ياه  نادـند  هک :  دـنا  هداد  روتـسد  اـم  هب  هک  نیا  هلمج 
يرود يروخرپ  زا  دیـشونن .  بآ  دایز  اذغ , نیب  ام  دیروخن .  يزیچ  هدروخ  كرت  هتـسکش و  فرظ  رد  دنک .  یم  مکحم  ار  هثل  یـضار و 

رد دیروخن .  اذـغ  ریـس  مکـش  اب  زگره  دـینک و  لیم  اذـغ  دـیراد  اهتـشا  یتقو  طقف  دـنک .  یم  ضیرم  ار  بلق  رامیب و  ار  مسج  هک  دـییامن 
بتک رد  هک  یتشادهب  ياهروتـسد  زا  رگید  يرایـسب  و  دینکن .  هدافتـسا  نارگید  كاوسم  هناش و  هلوح ,  زا  دـییامنن .  هلجع  اذـغ  ندروخ 

تفاظن و يارب  يدایز  تیمها  مالـسا  یگتـسارآ :  تفاظن و  دبلط .  یم  روطق  لقتـسم و  یباتک  دوخ  اهنآ  نایب  تسا و  هدـش  عمج  ثیداحا 
نآ هب  هشیمه  هتشاد و  صاخ  هجوت  لصا  نیا  هب  تسا ,  ناناملـسم  يارب  وگلا  نیرته  مالـسا ر کـه بـ ربمایپ  تسا .  لئاق  يرهاظ  یگتـسارآ 

یقادصم هک  ندرک  تسد  هب  رتشگنا  وم , ندرک  گنر   , ندرک هناش  شوخ ,  يوب  لامعتسا  هراب  رد  يدایز  ياهروتسد  تسا .  هدومن  لمع 
جرخ اذغ  زا  شیب  شوخ ,  يوب  يارب  ادخ  لوسر  دـیامرف :  یم  هّلل  قداص  ماما  هلمج :  زا  تسا ,  هدـش  دراو  تسا  یگتـسارآ  تفاظن و  زا 
سک ره  دوب  هدنام  ناشیا  زا  هک  یشوخ  يوب  زا  درک , یم  روبع  هک  یهار  ره  زا  ادخ  لو  ـ ـسر دیامرف :  یم  هّللرقاب  ماما  نینچمه  درک .  یم 

 . تسا ندرک  هناش  رهاظ , یگتسارآ  زا  رگید  هنومن  تسا .  هدرک  روبع  اج  نیا  زا  ترـضح ,  نآ  هک  دیمهف  یم  تشذگ  یم  اج  نآ  زا  هک 
 : دومرف یم  درک و  یم  هاـگن  بآ  هب  وم  ندرک  فاـص  يارب  هک  دـش  یم  هاـگ  درک و  یم  هناـش  ار  دوـخ  ياـهوم  هشیمه  مالـسا ,  رب  ـ ما پـیـ

نید مالـسا  هک  اـج  نآ  زا  لـالح :  ـب  ـس را و کـ کـ دـیارایب .  ار  دوخ  دور  یم  ناتـسود  رادـید  هب  شا  هدـنب  یتـقو  دراد  تسود  دـنوادخ 
لئاق یصاخ  تسادق  ندرک ,  راک  يارب  مالسا  دناد .  یم  هنادنمتداعس  ـی  گد ـ نز لماوع  زا  ار  لالح  بسک  راک و  نتـشاد  تسا ,  یگدنز 

 . دراد ار  ادـخ  هار  رد  داهج  شاداپ  هداوناخ ,  هرادا  لالح و  يزور  بسک  يارب  شالت  سد ,  ـن مـقـ ید ـن  یا رد  هک  اج  نآ  اـت  تسا  هدـش 
یگدـنز لیفط  مه  دنـشاب و  هتـشاد  یبوخ  هنادنمتفارـش و  یگدـنز  مه  ات  دنـشاب  شالت  راک و  لها  ناناملـسم  هک  دراد  تیاـنع  مـال ,  ـ ـسا

رد هک  ـت  ـسا هداد  روتـسد  ام  هب  دراد , هجوت  رـشب  یعیبط  ياه  هتـساوخ  مامت  هب  مالـسا  هک  اج  نآ  زا  يداش :  سلاـج  مـ دنـشابن .  نارگید 
ناماما ربمایپ و  دـالیم  مسارم  همظعم و  هکم  زا  تشگرب  مسارم  دـلوت , نشج  مسارم  یـسورع ,  جاودزا و  مسارم  دـننام  يداـش ,  سلاـجم 

نیا هب  رادنید  نموم و  دارفا  تسا  هدش  ـث  عا ـچـه کـه بـ نآ ـد .  شا ـتـی هـا بـ شز هانگ و  زا  یلاخ  لفاحم ,  نیا  مینک  یعـس  مینک و  تکرش 
, دوش رازگر  ملاس بـ یمالـسا و  زرط  هب  سلاجم  نیا  رگا  اما  تساهنآ ,  رد  یمالـسا  نووش  ندرکن  ـت  یا ـ عر ـد, ندر تبغر گـ یب  اه  مسارم 

دـشاب ملاس  هک  ییداش  سلجم  رد  تکر  ـ ـش زا  ار  ناسنا  مالـسا  تسا .  یهلا  ياضر  دروم  هدیدنـسپ و  حودـمم و  يراک  نآ ,  رد  تکرش 
هب ـه  جو تـ تسین .  سلاجم  هنوگ  نیا  عنم  رب  لاد  ینید ,  نایاوشیپ  ناماما و  زا  مادـک  چـیه  لمع  ای  یتیاور  ای  هیآ  چـیه  تسا و  هدرکن  عنم 
زا مالـسا  رد  ـت .  ـسا هدر  ـت کـ یا ناسنا نـیـز عـنـ يدام  زیارغ  هب  یمدآ ,  یتوکلم  دعب  يونعم و  زیارغ  هب  هجوت  نیح  مالـسا  يدام :  زیارغ 

شـشک يارب  ار  زیارغ  نیا  یتسه  قلاخ  اریز  دـشاب , هتـشاد  ییانعم  دـناوت  یمن  يراک  نینچ  اساسا  تسا و  عونمم  يداـم ,  زیارغ  ندرب  نیب 
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هز ـ یر غـ یهلا .  نیوکت  ماـظن  اـب  تفلاـخم  تقلخ و  اـب  هزراـبم  ینعی  نآ ,  ندرب  نیب  زا  تسا و  هداد  رارق  رظن  دروم  ياـه  فدـه  هب  ناـسنا 
دح رد  هافر  تورث و  دننام  يوی ,  ـ ند رو  ـ ما هب  هقالع  مارآ ,  تحار و  یگدنز  هب  هقالع  رسمه , هب  تبحم  دنزرف , هب  تبحم  هزیرغ  یـسنج , 
هب زیارغ  نیا  هک  تسا  نیا  حور ,  تمالس  همزال  تسا .  هدش  هداد  رارق  ناسنا  دوجو  رد  ینیوکت  روط  هب  رگید  زیارغ  زا  يرایـسب  یعیبط و 

موـکحم ادـیدش  ار  نآ  ندرب  نیب  زا  تسا و  هدرک  هجوـت  زیارغ  نیا  هب  تسا  یگدـنز  نید  هک  مـال هـم  ـ ـسا دـنوش و  عابـشا  یعیبـط  روـط 
نیا دهاش  يدایز  تایاور  تسا و  هداد  رارق  شنزرس  دروم  دننک  یم  بوکرس  ار  زیارغ  نیا  بهذم ,  نید و  مان  هب  هک  ینا  هدو و کـسـ نـمـ
هتفرگ میمصت  نم  رهوش  هّللا !  لوسرای  تفگ :  اهنآ  زا  یکی  دندمآ .  مالسا ر  ربمایپ  تمدخ  نز  رفن  سـه  هک :  نیا  هلمج  زا  تسا .  بلطم 

نز و  دروخن .  تشوگ  رگید  هک  تسا  هتفرگ  میمصت  مرهوش  هللا !  لوسر  ای  تفگ :  رگید  نز  دشاب .  هتشادن  ترشاعم  نز  اب  رگ  ـ ید ـت  سا
 , نایرج نیا  ندینش  زا  مالسا  ربمایپ  دنکن .  لا  ـتـعـمـ سا شو  يوب خـ رگید  هک  تسا  هتفرگ  میمـصت  نم  رهوش  هللا !  لوسر  ای  تفگ :  موس 
زا دندمآ  دجسم  هب  یتقو  دندمآ .  دجسم  ـت بـه  قو بـی  دبای .  جاور  ناناملـسم  نیب  رد  دهاوخ  یم  یفارحنا  رکف  دندید  دندش , كانبـضغ 

نیمز يور  رگید  فرط  کی  ربماـیپ و  شود  يور  اـبع  فرط  کـی  دـش .  هد مـی  ـیـ ـش نیمز کـ يور  كراـبم  ياـبع  دنتـشاد , هلجع  سب 
مدینش دندومر :  دنداتـسیا و فـ دنتفر , ربنم  يور  رربمایپ  دندمآ .  دجـسم  هب  مدرم  دنوش .  مدر جـمـع  ـد مـ نداد رو  ـتـ ـسد دش .  یم  هدیـشک 

هک نم  تسا ,  هدش  ادیپ  اه  ناملس  نا مـ رد مـیـ تسا کـه  یطلغ  شور  هچ  نیا  تسا ,  هدش  ادیپ  نم  باحـصا  نایم  رد  یفارحنا  رکف  کی 
ترشاعم و نز  اب  میامن ,  یم  لامعتسا  رطع  مشوپ ,  یم  بوخ  سابل  منک ,  یم  هدافتسا  ذیذل  ياذغ  زا  مروخ ,  یم  تشوگ  متـسه  ربمغیپ 

هجوتم نیح  مالسا  تشگ  مولعم  دش , هتفگ  تمسق  نیا  رد  هچنآ  زا  تسین .  نم  زا  دشابن  نم  شور  ششور  هک  سک  نآ  مراد و  ترشابم 
تفرـشیپ و اهدیدزاب , دید و  هب  مالـسا  هجوت  قوف  روما  رب  هوالع  دناوخ .  یمارف  مه  یگدـنز  ـد بـه  یوا تایح جـ بیغ و  ملاع  هب  ام  ندرک 

 . تسا یگدنز  هب  مالسا  هجوت  نیبم  رگید , روما  زا  يرایسب  ملاس و  حیرفت  ترفاسم و  ندمت , 

یناسفن تاوهش  رد  ندش  قرغ  ح ) 

 , ـک ـش نود  بـ تسا .  ینید  ياـه  شزرا  یبهذـم و  ناـمیا  زا  يرود  لـماوع  زا  یناـسفن ,  تاوهـش  اـه و  یتـشز  رازنج  رد لـ ـتـن  فر ور  فـ
ییابیز رون و  هب  توعد  ار  ناسنا  بهذم ,  ـت .  سا یتسه  ادبم  بیغ و  ملاع  هب  یمدآ  لاصتا  لماع  دراد و  ناسنا  ترطف  رد  هشیر  بهذ  مـ

ار مزال  یگتـسیاش  یگدامآ و  ناشحور  دنـشاب و  ییاب  ـ یز رو و  ـیـر نـ ـس رد مـ دنریذپب کـه  ار  بهذم  دنناوت  یم  یناسک  نیقی  هب  دنک .  یم 
مزال هتسیاش ,  ینیمز  هکلب  دیور , یمن  ینیمز  ره  رد  هک  تسا  يرذب  دیحوت , یتسرپاد و  خـ يو ,  يا مـعـنـ شزرا هـ نامیا ,  دشاب .  هتشاد 

ياهاوه رد  ندـش  قرغ  ـک ,  ـش نود  بـ درب .  اـه  هرهب  نآ  تکرب  رپ  تخرد  زا  تشاـک و  نآ  رد  ار  ناـمیا  دـیحوت و  رذـب  ناوتب  اـت  تسا 
یبهذـم و ياـه  شزرا  دـنک .  یم  تبغر  یب  يوـنع  يا مـ شزرا هـ هب  تبـسن  جـیردت  هب  کـیرات و  ار  لد  یناطیـش ,  تاوهـش  یناـسفن و 

لماع یهاگ  نیاربانب  دراد , هارمه  ار  يرگید  زا  يرود  مادـک ,  ره  هب  ندـش  کیدزن  هک  ـت  ـسا برغم  قرـشم و  دـننام  یناسفن ,  ياهاوه 
لطاب لطاب و  ناشرظن  رد  قح  دنوش , یم  قرغ  اه  یتشز  رد  هک  یناسک  اریز  تساه ,  یتشز  یصاعم و  هانگ ,  ترثک  ـب ,  هذ زا مـ يرود 

ناشحور نیمزرـس  ات  دنزیهرپب  ناهان  ـتـی هـا و گـ ـشز زا  تدش  هب  هک  دوش  یم  هیـصوت  ناناوج  هب  سپ  دـنک .  یم  هولج  قح  ناشرظن  رد 
 . دهدن تسد  زا  ار  نامیا  دیحوت و  رذب  دشر  دادعتسا 

مجنپ شخب 

یگنهرف مجاهت  ناناوج و 

عور یناسنا شـ ياه  شزرا  بالقنا و  مالسا و  نانمشد  يوس  زا  یگنهرف  مجاهت  تسا  یتدم  هک  نیا  هب  هجوت  اب  یگنهرف  مجاهت  ناناوج و 
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 , تسا ناوج  لسن  یبرغ ,  راکفا  دولآر  ـ هز ياهریت  ياه  هناشن  نیلوا  دنا و  هتفرگ  رارق  مجاهت  نیا  مدـقم  طخ  رد  نا  ـ ناو ـت و جـ ـسا هد  شـ
ناونع هب  ناهج ,  رد  مالـسا  ندـش  حرطم  میزادرپب .  عوضوم  نیا  دروم  رد  هاـتوک  یثحب  هب  یهلا ,  فطل  هب  شخب  نیا  رد  مینک  یم  یعس 
ناسنا يونعم  الخ  ندرک  رپ  لماع  نآ و هـم  يال  ـ عا رد حـد  ـی  عا ـتـمـ جا تلادع  ناهاوخ  مه  هک  هدنهد ,  تاجن  شخب و  ییاهر  یبتکم 

رد ناریا و  قرشم  زا  هک  مالسا  دیـشروخ  عولط  تسا و  هدومن  نیگمـشخ  تخـس  ار  برغ  گنهرف  ناگتفیـش  یناهج و  رابکتـسا  تساه , 
 , یـسایس ياوزنا  هلم  زا جـ فـلتخم ,  ياـه  هئطوـت  هب  ار  اـهنآ  و  تخادـنا .  وپاـکت  شـالت و  هب  ار  ناـنآ  تفاـی ,  یلجت  یمالـسا  بـالق  ـ نا

, دـننک فقوتم  ار  بالقنا  ناباتـش  تکرح  هک  ـن  یا ـیـد  ما هب  ار  اهراک  نیا  همه  نانآ  تشاد .  او  هریغ  یماظن و  هلمح  يداصتقا ,  هرـصاحم 
زا اما  دندومن , ینیشن  بقع  دندش و  ور  هب  ور  هناحـضتفم  ياه  تسکـش  اب  اه  ههب  ما جـ رد تـمـ یهلا  فطل  هب  هک  دنهد , یم  هداد و  ماجنا 

مال و ـ ـسا بال ,  ـقـ نا هیلع  ار  هبناج  همه  یگنهرف  مجاهت  دندز و  رگید  يا  هشقن  هب  تسد  دـندش , دـیما  ان  هار هـا  ـن  یا زا هـمـه  هک  اج  نآ 
ناناوج تفرگ ,  رارق  یگنهرف  مجاهت  دروم  هک  يرشق  نیرت  بسانم  همانرب ,  نیا  رد  و  تفرگ .  رارق  ناشراک  روتسد  رد  یمالـسا  یما  نـظـ

یم رار  برغ قـ گنهرف  هداـج  رد  دراد و  یمرب  شیوخ  لیـصا  گـنهرف  زا  تسد  رـشق , نیا  هک  نیا  يوزرآ  هب  نا  ـ نآ دـندوب .  ناـمروشک 
یهلا فطل  هب  اما  دنتفرگ , رارق  مجاهت  ریثات  تحت  لافغا ,  تلاهج و  رثا  رب  ناناوج  زا  يا  هدع  هچرگ  دـندز , يراک  نینچ  هب  تسد  دریگ ,

مجاهت زا  نانمشد  فده  نیرت  هدمع  دننک .  یم  هدرک و  دیما  ان  ار  نایارگبرغ  دیما  شیوخ ,  یمالـسا  شنیب  تیارد و  اب  ام  ناناوج  رثکا  , 
فادـها ریاس  هب  فدـه  نیا  ققحت  اب  اریز  تسا ,  یبرغ  طحنم  گنهرف  ندرک  نیزگیاج  یمالـسا و  لـی  ـ ـصا گـنهرف  يدوباـن  یگنهرف , 

رتراب نایز  شراثآ  رت , تخس  شتخانش  رتشیب , شرطخ  یماظن  مجاهت  زا  یگنهرف  مجاهت  اعطق  دیسر .  دنهاوخ  یعیبط  روط  هب  دو  مو خـ شـ
مجاهت رد  تسا ,  هناکریز  هناـیفخم و  یگنهرف  مجاـهت  اـما  تسا ,  راکـشآ  یماـظن ,  مجاـه  تـ اریز :  تسا  رتراوشد  نآ ,  اـب  هزراـبم  هار  و 
مجاهت اما  تسین ,  ریذـپراکنا  یماظن  مجاـه  تـ تسا .  هناـقفانم  یگنهرف  مجاـهت  رد  اـما  تسا ,  نشور  همه  يارب  نمـشد  عضوم  یماـظن , 

هک یلاع  ياه  هجرد  هب  دـنبای و  یم  دوعـص  هدـش  ینابرق  دارفا  یماظن ,  مجاهت  رد  دریگ .  رارق  نارگید  راکنا  دروم  تسا  نکمم  یگنهرف 
 , تیـصخش دـقاف  هدارا ,  یب  يدوـجوم  هب  دـنبای و  یم  طوقـس  دارفا  یگنهرف ,  مجاـهت  رد  ـا  ما ـنـد , ـسر تسا مـی  تداهـش  ماـقم  ناـمه 
اما دندرگ , یم  هتخاس  یهاتوک  تدم  اب  دوش  یم  بیرخت  هک  ییاهزیچ  یماظن ,  مجاهت  رد  دنوش .  یم  لیدـبت  یلاباال  دـسف و  مـ دا , مـعـتـ

مجاهت رد  یلو  دوش , یم  بوکدـگل  كاخ  یماـظن ,  مجاـه  رد تـ تسا .  نکمم  ریغ  هاـگ  لکـشم و  رایـسب  راـک  نیا  یگنهرف  مجاـهت  رد 
 . ددرگ یم  لامیاپ  یمومع  تزع  یلم و  گنهرف  نید و  یهلا و  ياه  شزرا  یگنهرف , 

یگنهرف مجاهت  ياهرازبا 

همدقم

یم هدافتـسا  ـهـا  نآ زا  ـش ,  یو موجه خـ يارب  نامجاهم  دراد و  صاخ  ياهرازبا  هلـسلس  رگید , ياـه  مجاـهت  دـننامه  یگن  ـ هر ـم فـ جا تـهـ
 : دوش یم  هراشا  اهنآ  زا  یضعب  هب  هک  دشاب  ناوارف  عیسو و  تسا  نکمم  نمشد ,  یگنهرف  مجاهت  ياهرازبا  دننک ,

ینویزیولت ییویدار و  جاوما   . 1

ییاج هب  يژولونکت  تفرـشیپ  تسا و  هدرب  نیب  زا  ار  یناـکم  یناـمز و  یـسایس ,  ییاـیفارغج ,  ياـهزر  مـ ـیـمـا , ـس اد و  ـ ـص جاو  ـ ما زور  ـ ما
قاتا دراو  ار  ناـهج  هطقن  نیرترود  دـیآ و  یم  رد  زاورپ  هب  یتیگ  رـسارس  رد  یمدآ  ییوگ  همکد ,  کـی  راـشف  اـب  اـهنت  هک  تسا  هدیـسر 

شزرا مالـسا و  هیلع  هک  ییاهویدار  دـنراد و  راـیتخا  رد  ار  ییویدار  جاوما  هب 90 % کیدزن  یبرغ  ياـهروشک  زورما  دزاـس .  یم  شیوخ 
ینویزیو ـه تـلـ ما ـ نر بـ دـنیامن .  یم  شخپ  یـسراف  نابز  هب  همانرب  تعاـس  هنازور 48  عومجم  رد  دـنراد , تیلاعف  یبالقنا  یمال ـ  ـ ـسا يا  هـ

زیارغ نافوط  رد  www.Ghaemiyeh.comناناوج  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 54زکرم  هحفص 42 

http://www.ghaemiyeh.com


 , نویزیولت هراوهام ,  ویدار , قیرط  زا  یگنهرف  نامجاه  دـیآ و مـ یم  رد  شیامن  هب  موس  ناهج  رد  يا  هدرتسگ  حطـس  رد  زین  برغ  ناهج 
یمالسا لیصا  گنهرف  هب  هلمح  برغ و  طحنم  گنهرف  غیلبت  رد  لذتبم ,  يا  ـیـقـی هـ ـسو شخپ مـ يرارف و  بالقنا  دض  دارفا  اب  هبحاصم 

 . دنزرو یم  مامتها 

لذتبم ياه  ملیف   . 2

رارق عماوج  اه و  ناسنا  ـعـی  قاو تفرـشیپ  سدقم و  فادها  هار  رد  دناوت  یم  هک  يروما  ریاس  یگـشیپرنه و  وئدیو , امنیـس , ملیف ,  هزورما 
ناـمجاهم هزورما  ییارگ .  چوـپ  یتـفع و  یب  ییارگ ,  يداـم  يرابودـنب ,  یب  داـسف , داـجیا  تـهج  تـسا  هدـش  يا  هلیـسو  رازبا و  دریگ ,

ياه شزرا  ندرب  نیب  زا  يارب  دـننک و  طبـض  ار  اه  هنحـص  اه و  ملیف  نیرت  حـیبق  وئدـیو , امنیـس , ملیف ,  رازبا  زا  دـننک  یم  یعـس  یگنهرف 
سـعـی مـی برغ ,  طحنم  گنهرف  ناگتفیش  هزورما  دنیامن .  عیزوت  ناریا  صخالاب  یمالـسا و  ياهروشک  صوصخ  هب  ناهج ,  رد  يونعم 
هب ار  موصعم  ناناوج  دـنهد و  همادا  یمالـسا  تما  اب  هزرابم  هب  راک  نیا  اب  ات  دـننک  روشک  دراو  قاـچاق  هار  زا  ار  عونمم  ياـه  ملیف  دـن  کـنـ

هلجم و باتک ,  چیه  هک  تسا  برخم  يوق و  نانچ  نآ  اه , ملیف  نیا  موش  راثآ  عطق ,  هب  دنناشکب .  طاطحنا  یگدزبرغ و  طوقس و  هاگترپ 
رد ار  رنه  تعنص و  کینکت و  هک  تسا  برغ  گنهرف  ناگتفیش  رابکتـسا و  نیرید  هویـش  نیا  دنک .  يربار  نآ بـ اب  دناوت  یمن  مه  سکع 

هتساوخ ریسم  رد  ار  نآ  يرشب ,  لامک  یناسنا و  ریسم  رد  اهنآ  ندادرارق  ياج  هب  دنریگ و  راک  هب  شیوخ  یناط  ـیـ ـش مو و  ـ ـش فاد  ـ ها هار 
نداد رارق  زا  ار  شیوخ  تیـصخش  تخرد  هک  تسا  نیا  ناناوج  هب  ام  دکو  ـیـه مـ ـصو تـ دنرامگب .  نابلط  تردق  یناویح  یناطیـش و  ياه 
ياه ملیف  هد  ـ ها هک مـشـ دنشاب  هتشاد  هجوت  دننامب و  ناما  رد  یبیـسآ  ره  زا  ات  دنراد  هگن  رود  لذتبم  ياه  ملیف  نک  نای  لیـس بـنـ ریـسم  رد 

یم دشاب  شریسم  رد  هچنآ  ره  نآ ,  ياه  هلعش  هک  تسا  زاگ  زا  هدنکآ  ولمم و  ياضف  رد  شتآ  ندرک  نشور  دننامه  نانآ ,  يارب  لذتبم 
بیرخت و ار  ناسنا  حور  دنازوس , یم  ار  اهدادعتـسا  تخرد  هشیر  لذتبم ,  ياه  ملی  فـ نیقی ,  هب  دیامن .  یم  رتسکاخ  هب  لیدـبت  دـنازوس و 

 . دیامن یم  تیصخش  یب  تسپ و  تفص ,  ناویح  نارسوه ,  يدوجوم  هب  لیدبت  ار  یمدآ  دنک و  یم  تیهام  بلق  هاگ 

تاعوبطم دیارج و   . 3

تایرشن و دندقتعم  ناسانـش  ناور  هزورما  تسا .  تاعوبطم  هلجم و  همانزور ,  باتک ,  نانمـشد ,  یگنهرف  مجاه  يا تـ ـ هراز ـ با زا جـمـلـه 
زا اهنآ .  یگدنزاس  رد  دیفم  بتک  تایرشن و  هک  تسا  رثوم  ناناوج  يونعم  يرکف و  تیـصخش  بیرخت  رد  هزادنا  نامه  یفارحنا ,  بتک 

بلاق رد  شیوخ  لیـصا  ینغ و  گـنهرف  زا  مالـسا  تما  ندرک  یهت  ناوج و  لـسن  ندـناشک  فارحنا  هب  يارب  یگنهرف  ناـمجاهم  ور  نیا 
رـشن پاچ و  ـیـف و  لا تـ توغاط ,  نامز  رد  دـنا .  هدز  تسد  يا  هدرتسگ  ياه  تیلاعف  هب  یـسیلپ  ياه  ناتـساد  زنط و  نامر ,  هصق ,  رعش ,

هنافساتم اما  دیدرگ , عونمم  اهنآ  رشن  پاچ و  ـیـف و  لا تـ یمالسا ,  بالقنا  زا  دعب  تشاد و  جاور  الاب  ژاریت  رد  روشک  رد  بتک  هنوگ  نیا 
دوش و یم  هدراذگ  شورف  ضرعم  هب  اه  یشورف  تسد  رد  هاگ  ددرگ و  ـع مـی  یزو پا و تـ اه چـ باتک  هنوگ  نیا  قاچاق  روط  هب  مه  نالا 

ناناوج هب  اه , باتک  هنو  نیا گـ زا  يریگولج  هب  یگنهرف  نـالووسم  هجوت  نمـض  تسا ,  مزـال  هک  دریگ  یم  رارق  ناـناوج  هعلاـط  دروم مـ
یمن ناغمرا  هب  يزیچ  یـشوخان  ضرم و  زج  نآ  ندروخ  هک  تسا  يدساف  ياذغ  نوچمه  هدـننک ,  فرحنم  ياه  باتک  هک  دوش  هیـصوت 

, دنهدن رارق  هعلاطم  دروم  ار  يا  هیرـشن  باتک و  ره  دیاب  دننک , یم  ـش نـ یو هد خـ دراو مـعـ ار  ییاذغ  ره  ناناوج  هک  هنوگ  نامه  دروآ و 
لئاسم ءوس  ياهرثا  ندودز  هک  دنشاب  هتـشاد  هجوت  هتکن  نیا  هب  دنزادرپب و  شیوخ  ناور  ياذغ  یـسررب  هب  حیح  ـ ـص يا  ـ هرا اب مـعـیـ هکلب 

 . تسا لکشم  راوشد و  رایسب  يراک  عقاوم ,  یضعب  طلغ , يرکف 

راد مرآ  ياه  سابل   . 4

زیارغ نافوط  رد  www.Ghaemiyeh.comناناوج  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 54زکرم  هحفص 43 

http://www.ghaemiyeh.com


يوحن هب  هک  تسا  ییاه  سا  لـبـ راد , مرآ  ياه  سابل  زا  روظنم  تسا .  راد  مرآ  ياه  سابل  زا  هدافتسا  یگنهرف ,  مجاه  راز تـ ـ با زا جـمـلـه 
 , نآ گنر  بیکرت  یگنت ,  ای  يداشگ  تهج  زا  تخود  هوح  دـننام نـ دـشاب , یم  يدوخ  گـنهرف  هب  یهجوت  یب  برغ و  گـنهرف  هناـشن 

, امرگ امرـس و  زا  ندـب  ظفح  هلمج  زا  دراد , یناوارف  دـیاوف  سابل ,  ندـی  ـ ـشو پـ نآ .  يور  ياه  شقن  هتـشون و  نآ ,  يدـنلب  اـی  یهاـتوک 
تیفیک هک  تسا  يا  هنوگ  هب  عاضوا  هزورما  اما  تفع .  ظفح  دسافم و  زا  يریگولج  یمدآ ,  ییاب  ـ یز ـش  یاز ـ فا یمسج ,  بویع  ندناشوپ 

رهاظ هک  نیا  نطاب و  رب  رهاظ  ریثات  ـل  ـصا ـه بـه  جو بـا تـ دوش .  اه  گنهرف  غیلبت  مهم  لماوع  زا  یکی  دـناوت  یم  فلتخم  تاـهج  زا  ساـبل 
هنوگ هب  عامتجا  هزورما  میشاب .  هتشاد  صاخ  هجوت  سابل ,  هلاسم  هب  دیاب  دراد , وا  تیصخش  نطاب و  یهد  لکش  رد  یناوارف  ریثات  ناسنا , 
ینیب ناهج  عو  ـت و نـ سا هعماج  نآ  دارفا  رب  مکاح  ياه  شزرا  شنیب و  عبات  درم , نز و  سابل  ندیشوپ  تیفیک  هک  تسا  هت  ـ فا لوحت یـ يا 

تلیـضف و بآ  زا  اه  گـنهرف  تخرد  تسا و  هد  ـ یدر نوفدـم گـ یهلا  يونعم و  ياـه  شزرا  هک  یعماوج  رد  دـنک .  یم  نیعم  ار  صخش 
قیرط نیا  زا  دننک  یم  یعس  نازاسدم  تسا ,  هتفای  لکش  نارگید  هجوت  تایرابتعا و  هیا  رب پـ اه  ناسنا  تیصخش  هدنام و  مورحم  تیونعم 
رهاظ رد  لوحت  اب  دنیامن و  جیورت  ار  برغ  گنهرف  توافتم ,  ياهدم  رد  فلتخم  ياه  سابل  هضرع  نمـض  دنوش و  ناناوج  يایند  دراو  , 

یگنهرف نامجاهم  تسد  رد  یتاغیلبت  مهم  ياهرازبا  زا  یکی  سا ,  هزور لـبـ ـ ما دـنهد .  رییغت  لک  هب  ار  اهنآ  گنهرف  رکف و  نطاـب و  اـهنآ ,
 , تسا دارفا  رب  مکاح  ياه  شزرا  عون  رگنایب  هکلب  تسین ,  يا  هقیلـس  رما  کـی  افرـص  ساـبل ,  هک  ـن  یا ـه بـه  جو اـب تـ تسا و  هتفرگ  رارق 
ار ندـب  یگتـسجرب  هک  دـشاب  يا  هنوگ  هب  سابل  هک :  نیا  هلمج  زا  هدومرف ,  هراب  نیا  رد  ییاهروتـسد  هدومن و  نآ  هب  صاخ  هجوت  مالـسا 
فر و فال عـ ترهـش و خـ سابل  ناوناب ,)  رد  اصوصخم   ) دشابن مرحمان  هجوت  بلج  هیام  دـشاب , تمـصع  تفع و  ـظ  فا حـ دـنک , یفخم 
زا دشاب .  رادروخرب  مزال  ییابیز  زا  دشابن , رافک  گنهرف  غیلبت  ثعاب  دشاب , كاپ  زیمت و  دـشاب , هتـشادن  تیفارـشا  تلاح  دـشابن , تدا  عـ

هجوت دروم  ياه  هتکن  یم کـنـیـم کـه  هیصوت  دنتسه  یهلا  ياه  شزرا  یمالسا و  لیـصا  گنهرف  ثراو  هک  نامروشک  ناناوج  هب  ور  نیا 
هایـس ربا  اج  ره  هک  اریز  دـنک , ذوفن  نامروشک  رد  برغ  گنهر  فـ قیرط ,  نیا  زا  دـنراذگن  دـننک و  تیاعر  ساـبل  ندیـشوپ  رد  ار  مالـسا 

 . ددرگ یم  یناسنا  ياه  شزرا  تایونعم و  دیشروخ  شبات  زا  عنام  دش , هدرتسگ  ناگناگیب  گنهرف 

سکس ياه  سکع   . 5

اب تسا .  یگنهرف  نامجاه  تسد مـ رد  گنهرف  جـیورت  غیلبت و  ياهرازبا  زا  رگید  یکی  ناـیرع ,  همین  ناـیرع و  سک ,  ـ ـس يا  عـکـس هـ
هب ار  ناـناوج  هک  تسا  یفاـک  هدـننک  کـیرحت  هن  ـحـ ـص نیرت  مک  ناوج ,  لـسن  رد  نآ  جوا  رد  مه  نآ  یـسنج ,  هزیرغ  دوـجو  هب  هجوـت 

يدام ياه  ییوجدوس  لابند  هب  دـنا و  هتـسناد  دوخ  هفیظو  ار  برغ  گنهر  ـج فـ یور هک تـ یناسک  دـنک , راداو  اوقت  تفع و  فالخ  لامعا 
هب فلتخ  زکارم مـ رد  نآ  عیزوت  گنر و  ذغاک و  رظن  زا  یلاع ,  یتیفیک  اب  مه  نآ  نایرع ,  سکس و  ياه  سکع  پا  اب چـ دنتسه  شیوخ 

ار نانآ  دنزاس و  یهت  شیوخ  یناسنا  تیوه  زا  دنناشکب و  یگدزبرغ  یهابت و  بالجنم  هب  ار  ناناوج  دـننک  یم  یعـس  سرادـم ,  رد  هژیو 
مزاول اه , موبلآ  اهدـیلک , تسد  اه , سابل  يور  رب  نایرع  همین  اـی  ناـیرع  ياـه  سکع  دوجو  دـنیامن .  هناـگیب  شیوخ  لیـصا  گـنهرف  زا 

هک یگنهرف  مجاـهت  ياـهرازبا  زا  یکی  هک  تسا  بلطم  نیا  هاوـگ  یگمه  ناـناوج ,  نـیب  رد  عـیزوت  اـه و  ـ نآ ـتـقـل  ـس پاـچ مـ شیارآ و 
سکع هنوگ  نیا  هدهاشم  اب  ناوج  کی  هک  دنا  هدرب  یپ  یبو ,  نا بـه خـ ـ نآ تسا .  سکس  ياه  سکع  دننک , یم  هدافتسا  نآ  زا  نانمـشد 
شحور نیمزرـس  هجیتن ,  رد  دهد و  یم  دابرب  دنازوس و  یم  ار  شیاوقت  تفع و  ژد  دـش و  ـه مـی کـ نا ـ بز شتوهـش  شتآ  ياه  هلعـش  اه ,

 . دوش یم  برغ  گنهرف  زره  ياه  فلع  رذب  شریذپ  هدامآ 

رنه نف و   . 6

يرما دوخ  یعقاو  ـه هـنـر  چر گـ تسا .  رنه  زا  هدافتـسا  ءوس  تفگ :  ناوت  یم  هکلب  رنه و  زا  هدافتـسا  یگنهرف ,  مجاـهت  راز  ـ با زا جـمـلـه 
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لالز بآ  دننک  یم  یعس  نانآ  دوش .  یم  ناشسدقمان  رما  هب  ناکاپان  ندناسر  يارب  يا  هلیـسو  سدقم ,  رما  نیا  یهاگ  اما  تسا ,  سدقم 
ناسنا رنه  رنه , هانپ  رد  دنیامن و  ریزارس  ناناوج  ماک  هب  اراوگ  تبرـش  مان  اب  ار  نآ  دنن و  طو کـ تاوهـش مـخـلـ داسف و  بورکیم  هب  ار  رنه 

ریاس هدننک و  کیرحت  ياه  مل  لذتبم و فـیـ ياه  یقیسوم  هتسیاشان ,  ياه  شزرو  صقر ,  رنه , مان  هب  دننک و  بل  نا سـ ـ ناو زا جـ ار  ندو  بـ
هتـشاد هجوت  هتکن  نیا  هب  دـیاب  نا  ـ ناو ـا جـ ما دـنزاس .  مهارف  ار  برغ  گنهرف  هب  شیارگ  هنیمز  دـنهد و  جاور  هعماـج  رد  ار  تاعورـشمان 

تیناسنا یناسنا و  ياه  شزرا  تمدخ  رد  هک  تسا  نآ  یعقاو  رنه  هکلب  دش , دـنب  ياپ  نآ  هب  دـیمان و  رنه  ناوت  یمن  ار  ینف  ره  هک  دنـشاب 
تیانج یشک ,  مدآ  تقرس ,  نف  دیاب  مینادب ,  رنه  ار  ینف  ره  رگا  اریز  وا , یناطیش  ياه  ـتـه  ساو تاو و خـ ـهـ ـش تمدخ  رد  هن  دشاب  ناسنا 

هک هتسجرب  نف  هک  تشاد  هجوت  دیاب  پـس  میمانب .  دنمرنه  ار  رادرب  هالک  یناج و  لتاق ,  قراس ,  دارفا  مینادب و  رنه  مه  ار  يرادرب  هالک  , 
هبناج همه  تفرـشیپ  ثعاـب  تسا و  یناـسنا  يـالاو  ياـه  شزرا  تمد  رد خـ هک  ینف  لوا ,  مسق  تسا :  مسق  ود  مییوگ ,  یم  رنه  نآ ,  هب 

رب رنه  يابیز  هما  قـطـعـا جـ تسا .  یناسنا  تیناسنا  طوقـس  لماع  یناطیـش و  ياه  هتـساوخ  تمدـخ  رد  هک  ینف  مود ,  مسق  تسا ,  ناسنا 
يراک و هطلغم  اب  دننک  یم  شالت  برغ  گنهرف  نا  ـ جور مـ مود ,  مسق  نوزومان  تشز و  تماق  رب  هن  تسا  هدـبنیز  لوا  مسق  يانعر  تماق 

 . دنیامن جیورت  ار  برغ  گنهرف  رنه , هانپ  رد  قیرط  نیدب  دنهدب و  ناناوج  دروخ  هب  رنه  مان  هب  ار  مسق  ود  ره  ناناوج ,  لافغا 

یگنهرف مجاهت  زا  ییاه  هنومن 

همدقم

ییاه هنومن  قیداصم و  زا  یض  هب بـعـ مییامن و  رفس  قیداصم  هب  میهافم  ملاع  زا  میوش و  جراخ  ییوگ  یلک  زا  مینک  یم  یعـس  اج  ـن  یا رد 
 : مینک هراشا  هتفرگ  رارق  یگنهرف  نامجاهم  راک  روتسد  رد  العف  هک  یگنهرف  مجاهت  زا 

بذاک ياهوگلا  یفرعم   . 1

تیـصخش بیرخت  رد تـکـمـیـل یـا  یمهم  شقن  دنک , یم  یفرعم  وا  هب  هعماج  هک  ییوگلا  اعطق  ناوج ,  رد  يریذپوگلا  سح  هب  هجوت  اب 
بیرخت لماع  دشاب , ملاسان  رگا  ناوج و  تیـصخش  دشر  لیمکت و  بجوم  دشاب , ملاس  وگلا  رگا  دراد .  يو  يونعم  یعامتجا و  یحور و 

, دـنا هدرب  یپ  ناناوج  رد  يریذـپ  وگلا  سح  تیمها  هب  هک  برغ ,  يایند  یگنهرف و  نامجا  ور مـهـ نیا  زا  تشگ .  دـهاوخ  وا  طاطحنا  و 
 , ملاـسان ياـه  تسیلاـب  ـ تو فـ امنیـس , دـساف  ياـه  هـشیپرنه  یفرعم  قـیرط  زا  ـهـا  نآ ـنـد .  یا بذا مـی نـمـ يا کـ ـ هو ـگـ لا ـه  عا ـ ــشا رد  یعس 
 . دنتسه ناناوج  هب  وگلا  هئارا  رد  یعس  كاپان ,  ناد  ـنـ مر رودزم و هـنـ ناگدنسیون  تیـصخش ,  یب  ناگدنناوخ  رابودنب , یب  ناراکـشزرو 
 . دـننک یم  اقلا  ناناوج  هب  هریغ  یحور و  طاشن  یـصخش ,  عافد  شزرو ,  رنه , دـننام  سدـقم ,  روما  وترپ  رد  ار  اهراک  نیا  همه  اهنآ  هتبلا 

تلذ یتس ,  جـز پـ يز ,  ـهـا چـیـ نآ نداد  رارق  قشمرس  هک  دنروخن  ار  بذاک  ياهوگلا  بیرف  دنشاب  بظاوم  دیاب  هاگآ  ناملـسم و  ناناوج 
یم ناناوج  يوگلا  ار  یناسک  نانآ  اریز  درادن , لابند  هب  رایع  مامت  ناویح  کی  هب  ندش  لیدبت  مالک ,  کی  رد  یتیصخش و  یب  طوقـس , , 

يدارفا نینچ  نداد  رارق  وگلا  عطق  هب  دنـشاب و  هدوبر  نارگید  زا  تقبـس  يوگ  ییار ,  يدا گـ ینارتوهـش و مـ یچوپ ,  داسف , رد  هک  دـنناد 
 . درادن رگید  يا  هرمث  نانآ  اب  ندش  لکشمه  زج 

مسیرالوکس جیورت   . 2

ناگتفیـش یناهج و  رابکتـسا  مسیرالوکـس . )   ) تسا تسایـس  زا  نید  ییادـج  رکفت  جـیورت  ام  نامز  رد  یگنهرف  تاـمجاه  زا جـمـلـه تـ
الخ دناوتب  هک  دنتسه  ینامرآ  يوجتـسج  رد  هدمآ و  گنت  هب  يدام  رـسارس  یگدنز  زا  ایند  مدرم  دنا  هتفایرد  ییوس  زا  هک  برغ  گنهرف 
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نوزفا زور  هبناج و  همه  تفرشیپ  دهاش  رگید  ییوسزا  دهد و  تاجن  ناربکت  ـمـیـت مـسـ کا تراسا حـ زا  ار  نانآ  دنکرپ و  ار  نانآ  يونعم 
سر و تـ ـنـی ,  ید يا  شزرا هـ تیمکاحاب  یمالـسا  روشک  يوگلا  ناونع  هب  ناریا  ندش  حرطم  زا  دـنت و  ـ ـس ـی هـ مال ـ ـسا يرو  ماظن جـمـهـ
دنراد و تسایـس  زا  نید  ییادج  زت  جیور  رد تـ ـعـی  ـس نا ,  رـسارس جـهـ رد  نابلط  يدازآ  نازرابم و  ندرکدرـسلد  يارب  دـنراد , تشحو 
درادـن و یـسایس  یعاـمتجا و  لـئاسم  هب  يراـک  دـنک و  یم  نیعم  ادـخ  ار بـا  نا  ـ ـس ـ نا ـطـه  بار قـف ط  نید ,  هک  دـننک  یم  دوـمناو  نـینچ 

مدرم هب  ار  يدابع  یعرف و  لئاسم  دـیاب  یبهذـم  ناربهر  ینید و  ناغلبم  هجیتن ,  رد  دـنوش و  یمن  عمج  مه  اـب  يراد  تموکح  يرادـنید و 
ياهروتـسد یمالـسا و  شنیب  اب  ریاغم  دص , رد  دص  یتارکفت  نینچ  میناد  یم  هک  یلاح  رد  دننکن .  تلاخد  یتموکح  روما  رد  دنزومایب و 

مان يز بـه  چـیـ زاجح , برع  ناـیم  رد  هک  نیا  اـب  دـنک , یم  یفرعم  ناناملـسم  يوگلا  اروا  نآرق ,  هک  رمالـسا  ربماـی  ار پـ ـ یز تسا ,  ینآرق 
 . دندرک یم  هدایپ  هعماج  رد  ار  دودح  یهلا و  نیناوق  دندوب , نآ  مکاح  سیئر و  دوخ  دـنداد .  تموکح  لیکـشت  تشادـن ,  دوجو  تلود 

حلـص و گنج و  دومن .  یم  هناور  ناـهاشداپ  دزن  ـفـیـر بـه  ـس ـد .  ندر تواـضق مـی کـ مدرم  ناـیم  رد  دنداتـسرف .  یم  فارطا  هب  هدـنیامن 
تدـم زا  دـعب  مالـسا ر  ربمایپ  زا  بـعـد  دـندومرف .  یم  رداص  یمالـسا  هعماج  هرادا  تهج  ار  مزال  ياهروتـسد  دنتـشاد و  هدـهاعم  نامیپ و 

رـسپ اب  گنج  رد  هّلل  یبتجم  نسح  ماما  نینچم  هـ دندوب .  نآ  مکاح  سیئر و  یتدم  دوخ  دـنداد و  تموکح  لیکـشت  هّلل  یلع  ماما  ینامز 
مامت هک  تفگ  ناوت  یم  عطق  روط  هب  دوب و  توغاط  تیمکاح  یفن  یمـال و  ـ ـسا تموکح  لیکـشت  يارب  هک  هّلل  نیـسح  ماـما  ماـیق  دـنه و 
یناه تموکح جـ لیکـشت  هار  رد  مه  جع )   ) نامز ماما  هک  هنوگ  نامه  دندیـسر , تداهـش  هب  یمالـسا  تمو  لیکـشت حـکـ هار  رد  ناماما 

یفنرد شالت  یع و  ـ ـس ـد و  ند ـ ـش يدابع مـی  یعرف و  لئاسم  لوغـشم  افرـص  اـم  ناـماما  رگا  دیـسر .  دـهاوخ  تداهـش  ماـقم  هب  یمالـسا 
یمن تداهـش  ماقم  هب  ار  ناراوگرزب  نآ  دنتـشادن و  ـهـا  نآ يرا بـه  اعطق کـ دـندرک , یمن  یمالـسا  تموکح  لیکـشت  توغاط و  تموکح 

یم تداهـش  هب  ار  اهنآ  اذـل  دـندید , یم  شیوخ  تیمکاح  هار  رد  مکحم  يدـس  ار  موصعم  ناماما  توغاـط ,  ياـه  تموکح  دـندناسر . 
ربمایپ درکلم  پـس عـ دـنروآ , رد  ارجا  هلحرم  هب  ار  شیوخ  یناطیـش  ياه  هتـساوخ  لایما و  دـنناوتب  دورب و  نایم  زا  دـس  ـن  یا دـندناسر تـا 

 . تسا تسایس  نید و  یگتسبمه  رب  یمکحم  لیلد  ینید ,  نایاوشیپ  مالسا و  یمارگ 

هنارکفنشور راکفا  جیورت   . 3

دننامه هک  دنتسه  ینا  ـتـگـ خا دوخ بـ نارکفنشور  تسا .  هنارکفنشور  حالطـصا  هب  راکفا  جیورت  یگنهرف ,  مجاهت  ياه  هنومن  زا جـمـلـه 
ناشتراقح دننک و  یم  نایب  ار  نارگید  فر  راو حـ یطو  ـد و طـ نراد يزیچ نـ دوخ  زا  نانآ  دـنراد .  یگدـنریگ  رنه  طقف  هدـنریگ  هاگتـسد 

زا یناملظ  بش  نوچمه  اما  دنا , هدرک  نترب  يرکفنـشور  سابل  هچرگ  تسا ,  هتـشاد  او  برغ  گنهر  یگتفیـش فـ یگتـسباو و  هب  ار  نانآ 
یحالطصا نارکفن  ـ شور ور  ـن  یا زا  دنا , هتفرگ  هیراع  هب  رگید  ياج  زا  همه  دنناد , یم  رون  دوخ  معز  هب  مه  هچنآ  دنرادن و  یغورف  دو  خـ

نیا يراک  تیهام  نارگید  نابز  زا  تسا  رتهب  دنا .  هدناشوپ  ار  دوخ  یعقاو  هرهچ  يرکفنشور ,  باقن  اب  هک  دنتسه  ینایارگ  برغ  نامه  , 
 , میروآ یم  ار  ایسآ  اقیرفآ و  ياه  تفلک  ندرگ  اهرادلوپ , اه , هداز  ناخ  لیاب ,  يا قـ ـ ـسور مـا  دیوگ :  یم  رتراس  مینک .  نشور  ار  هورگ 

دا مـی يا یـ هزا  یعامتجا تـ طباور  دش , یم  ضوع  ناشیاهـسابل  میدناخرچ ,  یم  سیراپ  کیژلب ,  ژورن , ندنل ,  مادرتس ,  ـ مآ يزور  دنچ 
 . دنتفرگ دا مـی  ار یـ نا مـا  ـ بز ـص و  قر ند ,  ـ ـش راوس  لیبموتا  هزات ,  ییاریذپ  هزات ,  دمآ  تفر و  دندیـشوپ , یم  راولـش  تک و  دنتفر , گـ

هزات و ییاپورا  فرصم  هزات ,  شیارآ  هزات ,  یناملبم  ینا  ـ گد ـ نز ـد و  ندر جاودزا مـی کـ ییاپورا  لکش  هب  ای  دندرک  یم  ییاپورا  جاودزا 
هب ار  ـنـهـا  یا بـعـد  میدروآ .  یم  دوجو  هب  ناشیاه  لد  رد  ار  ناشدوخ  روشک  ندـش  ییاپورا  يوزرآ  میداد و  یم  ناشدای  ییاپورا  ياذـغ 

ذوفن اهنآ  رد  ام  دوب .  هتـسب  ام  يورر  ـه بـ ـش يارب هـمـیـ اهنآ  رد  هک  ییاهروشک  اهروشک ؟  مادـک  میداتـسرف ,  یم  سپ  ناـشدوخ  روشک 
تـسرد هک  ار  ییاهرکفنـشور  دـندوب , هدـیدن  مدآ  دندیـساره , یم  ام  زا  میدو ,  نمـشد بـ ام  میدوب ,  نج  ام  میدوب ,  سجن  ام  میتشادـن , 

دعب یناسنا !  يردارب  میدز :  یم  دایرف  سیراپ  زا  کیژلب و  زا  نلرب ,  زا  مادرتسمآ ,  زا  ام  دعب  ناشیا .  ـ هرو هب کـشـ میداتسرف  میدوب  هدرک 
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هبترم کی  یناس .  ـ نا يردار  بـ مـی گـفـتـیـم :  دیآ .  یم  سپ  اهرکفنـشور  نیمه  نهد  زا  اقیرفآ  ياصقا  زا  ام  توص  ساکعنا  میدـید  یم 
 : دنتفگ یم  اهنیا  فلتخم .  ياه  بهذم  ياج  هب  تیرـشب  بهذـم  میتفگ :  یم  ام  ددرگ .  یم  رب  فرط  نآ  زا  یناسنا  کی  میدـید ب  یم 

تکاس مه  اهنآ  میدـش  یم  تکاس  تقو  ره  اهنآ .  ناهد  زا  تساـم  يادـص  نیا  و  فلتخم .  ياـه  بهذـم  ياـج  ـت بـه  یر ـ ـش ـب بـ هذ مـ
دعب میدینـش .  یم  میدوب  هتخاس  هک  ییاه  موقلح  زا  ار  نامدوخ  توص  تسرد  هناراداـفو و  ساـکعنا  میدز .  یم  فرح  تقو  ره  دـندوب . 

, دـنرادن میراذـگب  ناشناهد  هب  ام  هچنآ  زج  نتفگ ,  يارب  یفرح  نیرت  کچوک  ـز  گر نارکفنـشور هـ نیا  اـهنت  هن  هک  میدوب  هدـش  نئمطم 
مدرم ندرک  رود  نید و  زا  سدقت  ندودز  نارکفنـشور  ـی  یا فد نـهـ هـ دـنا .  هتفرگ  مه  ناشدوخ  مدرم  زا  ار  ندز  فرح  قح  یتح  هکلب 
رهظم دوخ  هک  یلاـح  رد  دـننک , یم  یفرعم  بصعتم  هدـنام و  بقع  رجحتم , ار  دوـخ  ناـفلا  مـخـ ـت .  ـسا یبهذـم  ینید و  ياـه  شزرازا 

بهذـم و نید و  هب  دـن  یم کـنـ یعـس  نارکفنـشور  هزورما  دنتـسه .  يرواـبان  دوخ  تراـقح و  هناروکروک ,  دـیلقت  بصعت ,  ـت ,  لا جـهـ
 , ییارگ تذل  رنه , عونت ,  يدازآ ,  فلاخم  ار  نید ,  دننک و  یفرعم  ارگ  هنهک  ار  رادنید  دارفا  دننزب و  یگنهک  گنر  یهلا ,  ياهروتـسد 

يرکفنـشور ار  رـصحودح  یب  يدازآ  ییوجدوس ,  برغ ,  گنهرف  زا  يوریپ  نید ,  هب  يدـنبیاپ  مدـع  دـنیامن و  یفرعم  یـسارکمد و ب 
نا مـی ـ نآ چو  راکفا پـ جیورت  رد  شالت  رکفنشور و  حالطصا  هب  دارفا  ندرک  گرزب  رد  یعـس  یگنهرف ,  نامجاهم  هزورما  دننک .  دادملق 

باسح هچرگ  دنزاس .  سونام  هناگیب  گن  ـ هر هب فـ هناگیب و  شیوخ ,  لیـصا  گنهرف  هب  ار  موب  زرم و  نیا  ناناوج  قیرط ,  نیدب  ات  دـنیامن 
یضعب رد  مه  ام  ناملسم  نارکفنشور  هنافـسات  ـا مـ ما ـت ,  ـساد ـی جـ بر ـتـه غـ خا دوخ بـ نارکفنـشور  باسح  زا  ام  ناملـسم  نارکفنـشور 

يار دـنا و بـ هدـنام  زجاع  نامرد  هار  هخـسن و  نیودـت  زا  هداد و  صیخـشت  ار  درد  اهنت  هاـگ  دـنا و  یبرغ  نارکفنـشور  زا  رثاـتم  تارکفت , 
 . دنا هدروآ  يور  یبرغ  نارکفنشور  هخسن  هب  درد  هجلاعم  يارب  رگید  يا  هدع  و  سکع ,  رب  دنا و  هداتفا  طیرفت  رد  طارفا  اب  هزراب  مـ

هیقف تیالو  یفن   . 4

رد تسین و  یهلا  مکح  هیقف ,  تیالو  هک  نیا  هب  داقتعا  اب  يا  هدـع  تسا .  هیقف  تیالو  یفن  یگنهرف ,  مجاهت  زراـب  ياـه  هنومن  هل  زا جـمـ
فلاـخم ار  هیقف  تیـالو  دنتـسین , مالـسا  هب  دـقت  رگید کـه مـعـ يا  هدـع  دـننک و  یم  نآ  فیعـضت  اـی  یفن  رد  یعـس  هدـشن ,  عیرـشت  نید 

نیا زا  دوش و  یم  یلم  تیمکاح  بلـس  هجیتن  رد  يروتاتکید و  دادبتـسا و  ثعاب  هی ,  تیالو فـقـ دنیوگ :  یم  دـنناد و  یم  تلم  تیمکاح 
هیقف ـت  یالو ـیـم ,  ناد ـی کـه مـی  لا رد حـ دـننارورپ .  یم  رـس  رد  ار  نایارگ  برغ  ناگناگیب و  طلـست  دـصق  هیقف ,  تیالو  یفن  اب  قیرط , 

ناگربخ باختنا  اب  دوخ  تسا و  ناملسم  هک  یتلم  اریز  درادن , تلم  ـمـیـت  کا اب حـ یتافانم  هنوگ  چیه  مه  هدش و  عیرشت  ینید  رظن  زا  مه 
هاگآ عاجش ,  اوقت , اب  ملاع ,  يدرف  تسد  هب  ار  دوخ  یتسرپرس  تیالو و  هک  هدش  رضاح  تسا و  هداد  اهنآ  هب  ار  هیق  یلو فـ نییعت  رایتخا  , 

یلم تیمکاح  اب  هنوگچ  ـد , ناد مزال مـی  یعاـمتجا  لـئاسم  رد  ار  وا  زا  تعاـطا  شیوخ ,  یبهذـم  تاداـقتعا  اـب  دـهدب و  زور  لـئاسم  هب 
هب يداقتعا  هنوگ  چیه  دشابن و  نامل  ـ ـس ـر مـلـتـی مـ گا دنهدب .  خساپ  نآ  هب  دـیاب  برغ  گنهرف  ناجورم  هک  تسا  یلاوس  دراد .  تافانم 

یلم تیمکاح  اب  هیقف  تیالو  تفگ :  ناوت  یم  دـشاب  هدرکن  باختنا  ار  هیقف  یلو  نا ,  ـ گر ای خـبـ دوخ  يار  اب  دـشاب و  هتـشادن  هیقف  تیالو 
نیع دنـشاب , هتفریذـپ  تسادـخ  تیمکاح  هک  ار  وا  تیمکاـح  هیقف ,  یلو  باـختنا  اـب  ناملـسم  تلم  دوخ  هک  یماـگنه  ـا  ما دراد , تاـفانم 

رد هک  تسا  يا  هدرتسگ  لصفم و  ثحب  نآ  تابثا  نید و  رد  هیقف  تیالو  عیرـشت  ثحب  اما  تسا .  یلم  تیمکاـح  يدازآ و  یـسارکمد , 
يا هراشا  راصتخا  هب  دنک , تباث  ار  عوضوم  نیا  دناوت  یم  هک  ینآرق ,  لیلد  هیآ و  دنچ  هب  ام  لاح ,  نیع  رد  دـجن , رـصتخم نـمـی گـ نیا 

اوعیطا هللا و  اوعیطا  اونمآ  نیذـلا  اـهیا  اـی  دـیامرف :  یم  هیآ 59 )  ) ءاـسن هروـس  رد  میرک  نآرق  رمـالا : ) یلوا  هـیآ   : ) لوا لـیلد  مـینک :  یم 
هیآ ـن  یا زا  ناتدوخ .  زا  رما  نابحاص  ادخ و  لوسر  ادخ و  زا  دینک  تعاطا  دیا , هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  مکنم ,  رمالا  یلوا  لوسرلا و 

زا دعب  رمالا  یلوا  رکذ  مییوگ :  رد مـی  نیمه قـ مینک و  یم  رظن  فرـص  اهنآ  رکذ  زا  لاح  رد  هک  دوش  یم  تشادرب  يرایـسب  ياه  هتکن  , 
هک تقیقح  نیا  هب  رظن  اب  لاح  تسا .  لوسر  نیـشناج  ـد  ـشا ـر هـر کـه بـ مالا یلوا  ینعی  تسا ,  لوسر  يارب  نیـشناج  نییعت  نایب  لوسر , 
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هک رمالا  یلوا  میریگ :  یم  هجیتن  دشاب  هتفای  ققحت  يو  رد  صخش  نآ  مهم  تافص  هک  دشاب  رگید  ـخـصـی  ـش نیـشناج  دناوت  یم  یـسک 
هب دـشاب و  یهلا  مارح  لالح و  تعیرـش و  لئاسم  هب  هاگآ  ملاـع و   . 1 دشاب :  اراد  ار  ربمایپ  زراب  تفـص  ود  دـیاب  تسا ,  رربمایپ  نیـشناج 
هک یـسک  مییوگ ,  یم  حیـضوت  نیا  اب  دشاب .  هدش  نیجع  شدوجو  اب  یهلا  ياوقت  سرت و  ادخ  تلاح   . 2 دشاب .  سانش  نید  رگید  ریبعت 
مود طرش  هک  یسک  هب  دنمان و  یم  هیقف  یهاگآ  يالاب  حطـس  رد  مه  نآ  دشاب , تعیرـش  لئاسم  هب  هاگآ  ینعی  دشاب , هتـشاد  ار  لوا  طرش 

هچرگ دوش .  یم  قالطا  لداع  هیقف  هب  رمالا  یلوا  ور  نیا  زا  دـنیوگ , یم  لداع  دـشاب  هدرک  یط  ار  اوقت  زا  یلحارم  ینعی  دـشاب , هتـشاد  ار 
تسا و رت  کیدزن  ربما  اوقت بـه پـیـ ملع و  رظن  زا  هک  یـسک  نیرهاط  همئا  زا  دـعب  اما  دنتـسه , موصعم  ناـماما  رمـالا , یلوا  زراـب  قادـص  مـ

نآرق توغاط )  یفن   : ) مود لیلد  تسا .  لداع  هیقف  ام  ناـمز  رد  رمـالا  یلوا  سپ  تسا .  لداـع  هیقف  تسا  رمـالا  یلوا  یقادـصم  هتـسیاش 
رذحرب نآ  زا  میزروب و  رفک  توغاط  هب  هک  دهد  یم  رو  ـتـ ـسد هب مـا  دناد و  یم  تملظ  ار  توغاط  هیآ 256آ257 )  ) هرقب هروس  رد  میرک 

 : دشاب دناوت  یم  هنوگ  هس  یمالسا  هعماج  مکاح  زا  ام  روصت  اریز  دیامن , یم  توعد  هیقف ,  تیالو  شریذپ  هب  ار  ام  نایب ,  نیا  اب  میـشاب و 
ار لداع  هیقف   . 3 مینیزگرب ,  دوخ  يربهر  هب  ار  رگنایغط  تفـص و  توغاط  ناسنا   . 2 میهد ,  رارق  دوخ  یلو  مکاح و  ار  موصعم  ماـما   . 1

موس مود و  تلاح  ود  نیب  سپ  میرادن .  موصعم  ماما  هب  یسرتسد  اریز  درادن , ناکما  ام  يارب  لوا  تلاح  مینادب .  دوخ  تسرپرس  مکاح و 
ار توغاط  تیالو  ای  رگید  ریبعت  هب  میهدرارق ,  مکاح  ار  یلداع  هیقف  ای  مییامن  باـختنا  یتسرپرـس  هب  ار  توغاـطای  ینعی  میا ,  هتفرگ  رارق 
 . تسا هدرک  عنم  توغاط  شریذـپ  زا  ار  ام  نآرق ,  اریز  میریذـپب ,  ار  توغاط  تیـالو  میناوت  یمن  نیق  بـه یـ ار .  هیقف  تیـالو  اـی  میریذـپب 
اب میرک  نآرق  نیاربانب  میریذپب .  ار  هیقف  تیالو  دیاب  روذـحم , توغاط  تیالو  شریذـپ  زا  میتسه و  مورحم  موصعم ,  تیالو  زا  لا کـه  حـ

نآرق يریگ  تهج  هب  هجوت  اب  نآرق )  يریگ  تهج   : ) موس لیلد  دـنک .  یم  توعد  هیقف ,  تیالو  شریذـپ  هب  ار  ام  توغاط ,  تیالو  یفن 
ياطعا یتشهب ,  تاماقم  رد  يرترب  كـالم  نآرق  هک  نیا  حیـضوت  میزادرپ .  هیقف  ـت  یـالو تا  ـبـ ثا هب  میناوت  یم  مه  نید  حور  تخانـش  و 

تماما و ماقم  تسا و  هتـسناد  نطاـب  یکاـپ  و  شنیب ,  میلـست ,  اوقت , ار  تماـما  يربماـیپ و  نییعت  تاـقیفوت و  ینیوکت ,  يونع و  تیـالو مـ
, دـنا هدومن  یط  ار  تیدوبع  لحار  ـد و مـ نا هد  ـ ـش ـق  فو نوگانوگ مـ ياه  ناحتما  رد  هک  دـناد  یم  یحلاص  ناگدـنب  صوصخم  ار  يربهر 
اب هزرابم  نایدورمن ,  ربارب  رد  تمواقم  دـننام  یهلا  گرزب  ياه  ناحت  ـ ما زا  ند  ـ مآ نور  دنلبرـس بـیـ زا  سپ  هّلل  میهاربا  ترـضح  هک  نانچ 

 ( . 124 هیآ هرقب  هروس   . ) دـش تماما  ماقم  هتـسیاش  لیعامـسا  حـبذ  رب  یگدامآ  زاجح , ياوه  بآ و  دـب  هقطنم  هب  ترجاهم  یتسرپ ,  تب 
اونمآ نیذلا  هللا  دعو  دـیامرف :  یم  دـناد و  یم  نموم  ناحلاص  صوصخم  ار  نیمز  ینیـش  ـ نا ـت و جـ ثارو ـگـر , ید يا  رد جـ ـم  یر نآر کـ قـ

 . دـهد رارق  نیمز  نانیـشناج  ار  نانآ  تسا  هداد  هدـعو  ناحلاص  نانموم و  هب  دـنوادخ  ضرالا , یف  مهنفلختـسیل  تاحلاصلا  اولمعو  مکنم 
 , تیالو يربهر و  تما و  ـ ما ماقم  هک  تسا  نیا  تسا ,  نآ  دـیوم  یهلا  باتک  نیا  يریگ  تهج  دـیمهف و  ناوت  یم  نآرق  تاـیآ  زا  هچ  ـ نآ

سپ دنا , هدرک  ادیپ  ار  نارگید  یتسرپرس  یگتسیا  ـ ـش بر ,  ماقم قـ ندومیپ  اب  هک  دنتـسه  اهنآ  تسا و  دنوادخ  حلاص  ناگدنب  صوصخم 
تسایر نیا  گرزب و  ماقم  نیا  دنناوت  یمن  دنرادن  یهلا  رماوا  ربارب  رد  میلـست  ـی و  گد حور بـنـ یهلا و  ياوقت  ینید و  تفرعم  هک  یناسک 

یگ نآ بـسـتـ هب  مالـسا  تما  تیثیح  فرـش و  ایند و  نید و  هک  مهم  بصنم  نیا  تسا  رارق  رگا  حیـضو ,  ـن تـ یا بـا  دنوش .  ثراو  ار  اربک 
هدرک ناناملسم  مال و  ـ سا ـت بـه  مد ـف خـ قو ار  شیوخ  رمع  هک  تسا  یلداع  هیقف  زا  رتراوازس  یسک  هچ  دوش .  راذگاو  یصخش  هب  دراد 
ياـه یتخـس  تالکـشم و  هار  نیا  رد  تسا و  هدومن  يرپس  ینوریب  ینورد و  نمـشد  اـب  داـهج  تیونعم و  اوقت و  اـب  ار  رمع  ماـمت  تسا و 
یملاع تسد  رد  ار  مهم  بصنم  نیا  دـنک  یم  مکح  اـم  هب  میکح  دـنوادخ  میلـس و  لـقع  كا ,  تر پـ فـطـ اـعطق , تسا ؟  هدـید  يرایـسب 

تسا هیقف  تیالو  هدننک  تابثا  نآرق ,  يریگ  تهج  حور و  سپ  میهد ,  رارق  میمان ,  یم  لداع  هیقف  ار  وا  هک  نامز ,  هب  يانـشآ  ـی و  نا ـ بر
لاجم العف  هک  دـنک  یم  تابثا  ار  هیقف  تیالو  میقتـسم  ریغ  ای  میقتـسم  روط  هب  هک  تسا  هدیـسر  مه  یناوارف  تاـیاور  تاـیآ ,  رب  هوـالع  . 

 . تسین اهنآ  نایب  یسررب و 

اشحف داسف و  هعاشا   . 5
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هعاشا مالسا ,  لی  ـ صا ـنـگ  هر بالقنا و فـ نانمشد  تسا .  یگنهرف  مجاهت  ياه  هنومن  رگید  زا  اهرکنم , جیورت  اشحف و  داس و  ـه فـ عا ـ ـشا
ناشیعـس نانآ  دـنناد .  یم  برغ ,  گـنهرف  ندرک  نیزگ  ـ یا ـ جو مالـسا  گـنهرف  يدوباـن  فیعـضت و  يارب  هار  نیرتهب  ار  تارکنم  وداـسف 

, دنریگ فده  ار  يرایـسب  ياه  هناشن  يریت  اب  ناناوج ,  هژیو  هب  تلم ,  کی  نیب  رد  اه  یت  ـ ـشز اهرکنم و  جیورت  اب  هک  تسه  هدوب و  نیارب 
یسایس یعامت و  ـ جا لئاسم  زا  ددرگ و  یم  قرغ  توهشرد  تلم  نآ   . 1 دوش :  یم  بجوم  ار  ریز  جیات  نـ نا مـلـتـی ,  رد مـیـ داسف  جیورت 

 . 3 دریگ , یم  هلـصاف  شیوخ  گنهرف  زا  ـن مـلـت  یا دسافم , هعاشا  اب   . 2 تسا ,  تلم  نآ  لواپچ  يارب  هار  نیرتهب  نیا  دـنام و  یم  لفاغ 
گنهرف هب  تلم  نـیا   . 4 ددرگ , تاوهـش  زا  هتـسراو  هک  دـشاب  یبال  ـقـ نا ـد  ناو یتلم مـی تـ اریز  دوش , یم  بلـس  نانآ  زا  یبـالقنا  هیحور 

يدام مه  يرکف  رظن  زا  طیحم , اب  قابطنا  لصا  قبط  تفای ,  شیارگ  يرگ  يدام  هب  لمع  رد  هک  یتلم  اریز  دن  ادـیپ مـی کـ شیارگ  برغ 
يدا ـ ـش ـس  لا مـجـ تدجم ,  ییانج ,  ياه  باتک  سکع ,  ملیف ,  هلمج  زا  نوگانوگ ,  ياه  هار  زا  یگنهرف  نامجاهم  زور  ـ ما دش .  دهاوخ 
هشقن نیرت  كانرطخ  زا  یکی  نیا  دنراد و  نا  ـ ناو نیب جـ رد  صوصخ  هب  مدرم ,  نیب  رد  اه  يراجنهبان  داسف و  هعاشا  رد  یعس  بو  نامر  , 

 . دنزادرپب نآ  اب  هلباقم  هب  مات  يرایشوه  اب  دیاب  ام  دهعتم  ناناوج  هک  تسا  برغ  گنهرف  ناقوشم  یناهج و  رابکتسا  موش  ياه 

ییارگدم دم و  جیورت   . 6

 . تسارگون بلط و  عونت  ناس ,  ـ نا عبط  هچرگ  تسا .  ناناوج  نیب  رد  ییارگدـم  دـم و  جـیورت  یگنهرف  مجاهت  زراب  ياه  هنومن  هل  زا جـمـ
رد عونت  ییابیز و  هب  هجوت  ـت بـیـن  ـسا ـن  ـشور ـی  بو ـت و بـه خـ ـسا یعیبط  يرطف و  لوقعم ,  دـح  رد  ییارگون  یبلط و  عونت  تلاح  اـما 
 , ندرک دروخرب  یتروص  هب  نتفگ و  نخـس  يا  هنوگ  هب  ندیـشوپ ,  سابل  یعون  هب  زور  ره  ییارگدم و  رد  ندش  قرغ  اب  نآ  لوقعم  دـح 

دروخرب هنوگچ  تاحال ,  ـطـ ـصا ندرب  راک  هب  نتفگ ,  نخـس  هوحن  اب  هکلب  سابل  اب  اهنت  هن  ییارگدم ,  ناقوشم  اریز  تسا ,  توافت  رایـسب 
جیورت اـم  یمالـسا  هعماـج  رد  ار  یبرغ  ياهدـم  دـن  یعـس مـی کـنـ اـه و ب  مسارم  يرازگرب  یگنوگچ  ندروخ ,  اذـغ  تیفیک  ندومن , 
لـصا زا  هدافتـسا  ءوس  اب  هک  یناسک  کش  نودب  دراد .  ییازـسب  شقن  نایم  نیا  رد  ندیـشوپ  سابل  رهاظ و  نتـسارآ  هوحن  هچرگ  دـنهد ,

ناراد هیامر  ـ ـس دنتـسه .  ناشدوخ  ياه  ییوجدوس  برغ و  گـنهرف  ندرک  جـیار  رکف  رد  دـنیامن , یم  دـم  جـیورت  یب ,  عونت طـلـ لوقعم 
دنشوک و یم  دم  هعاشا  رد  دنو , ـب شـ حا ار صـ ینالک  ياه  تورث  دتـسیان و  زاب  تکرح  زا  ناشیاه  هناخراک  خرچ  هک  نیا  يارب  گرزب 
ار دوخ  هدش ,  هک  مه  طاسقا  اب  دننک , یم  یعس  هک  دهد  یم  رارق  ریثات  تحت  نانچ  ار  هعماج  فیعـض  ای  طسوتم  هقبط  یتح  غیلبت  نیا  هاگ 

ياهالاک دراد  ناکما  هک  تروص  ره  هب  دنراد  یعـس  نایوجدوس ,  یگن و  ـ هر نا فـ ـمـ جا مـهـ دننیبن .  بقع  نایارگدم  نابلط و  دـم  هلفاق  زا 
مزاو عاو لـ ـ نا ـیـد  لو اب تـ نانآ  دننک , یم  هدافتسا  ءوس  نانز  زا  فده  نیا  هب  ندیسر  يارب  اصوصخم  دنناسر , شورف  فرـصم و  هب  ار  دوخ 

یم یعس  رگید , یشیارآ  مزاول  اه  هد  یعونـصم و  نخان  یعونـصم ,  هژم  وم , گنر  نخان ,  كال  مشچ ,  هیاس  بلژور ,  دننام  ـش ,  یارآ
نز قوقح  نز ,  ییابیز  نز ,  يدازآ  دننام  ییاه  مرها  زا  هدافتسا  اب  نایم  نیا  رد  دنهد و  رارق  برغ  يایند  نانز  ریـسم  رد  ار  ام  نانز  دننک 

دنشاب و هدش  راچد  تراقح  هدقع  هب  هک  دنوش  یم  ییارگدم  دم و  عبات  یناسک  کش ,  نودب  دنهد .  یم  هولج  عورشم  ار  دوخ  راک  و ب 
هجوت دن و  یتیصخش کـسـب کـنـ دوخ  يارب  دنهاوخب  ییارگدم  اب  دنشاب و  یعامتجا  يونعم و  یملع ,  تیـصخش  دقاف  چوپ و  نورد ,  زا 
یمدآ ترطف  رد  هشیر  عونت ,  رد  طارفا  ـی و  یار ـ گد هب مـ هجوت  سپ  دـنهد , ناـشن  يوحن  هب  ار  دوـخ  دـنیامن و  بلج  دوـخ  هب  ار  نارگید 

زا لوقعم  هدافتسا  نمض  مینک  یم  هیصوت  ناناوج  هب  ور  نیا  زا  تسا .  یناسنا  تی  نتشادن شـخـصـ تراقح و  هدقع  زا  یـشان  هکلب  درادن ,
کی هب  لیدبت  هنرگ  و  دنـشاب , هجوت  یب  برغ  گنهرف  هب  دینکن و  یط  ار  يور  هدایز  طارفا و  ریـسم  هار ,  ـن  یا رد  عو هـا  اه و تـنـ ییابیز 
قمع اب  هک  اـضف , رد  قلعم  تسا  يدرگ  هرذ  تساوه ,  رد  اـپ  هدز  برغ  مدآ  دـمحا :  لآ  لـالج  لوق  هب  هک  دـش  دـنهاوخ  هدز  برغ  مدآ 

زیچ همه  تسا ,  روخ  زور  خرن  هب  نان  , درادن داقتعا  زیچ  چـیه  هب  هدز  برغ  مدآ  تسا .  هدـیرب  ار  اه  هطبار  اه , تنـس  گنهرف و  عامتجا , 
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, درادن تیصخش  هدز  برغ  مدآ  تیرـشب .  هب  ای  ادخ  هب  هن  يداقتعا  هن  یمارم ,  هن  یکلـسم و  هن  دراد  ینامیا  هن  تسا  هیوسلا  یلع  شیار  بـ
شفک هب  دور , یم  رو  یلیخ  شزپ  رس و  اب  دسر و  یم  یلیخ  شدوخ  هب  تفص  نز  تسا ,  یترق  هدز  برغ  مدآ  تلاصا .  یب  تسا  يزیچ 

نیرترادافو هدز  برغ  مدآ  قیرط  نیدـب  هدـش .  زاـب  قرب  قرز و  يـال  زا  راـگ  ـ نا ـه  ـش هـمـیـ دـهد , یم  تیمها  یلیخ  شا  هناـخ  ساـبل و  و 
دجـسم و ره  دوـجو  زا  وا  يارب  یگنرف  تاعونـصم  هـمه  نآ  لـغاشم و  هـمه  نـیا  دوـجو  تـسا ,  یبر  تا غـ ـ عو ـنـ ـص هدـننک مـ فرــصم 

 . تسا رت  يرورض  هناخراک  ناتسرامیب و 

یبالقنا گنهرف  ندرک  شودخم   . 7

ناناوج هژیو  هب  مدر ,  نا مـ رد مـیـ یتوافت  یب  هیحور  داجیا  یبالقنا و  گنهرف  ندرک  شودـخم  یگنهرف ,  مجاهت  قیداصم  زا  رگید  یکی 
دقاف هک  دنهد  هولج  يا  هنوگ  هب  ار  مالسا  دنزرو  یم  مامتها  موش  فده  نیا  هب  ندیـسر  يارب  دوخ  تاغیلبت  رد  یگنهرف  نامجاهم  تسا . 

هیحور هک  دـیما  نیا  هب  تسا ,  رترب  یمالـسا  ماظن  زا  یتوغاط  ماظن  هک  دـن  دو مـی کـنـ ـمـ ناو دـشاب و چـنـیـن  يزیتس  ملظ  یبالقنا و  هبنج 
رد سدـقم  عافد  اد و  هار خـ رد  داهج  زا  ار  نانآ  دـنریگب و  ناملـسم  تلم  زا  ار  بـالقنا  ياـه  هنحـص  رد  ندرک  شـشوک  يرگداـه و  جـ

يارب وگلا  کـی  تروص  هب  یمالـسا  ماـظن  دـنراذگن  هجیتن  رد  دـنزاس و  نامیـشپ  یگنهرف  یماـظن و  ياـه  ههبج  ریاـس  یلیمحت و  گـنج 
 . دنساره یم  تدش  هب  دشاب  تسایس  هنحص  رد  مالسا  تردق  هجوتم  ناهج  هک  نیا  زا  اریز  دوش , رگ  هولج  نایناهج 

یگنهرف مجاهت  اب  هزرابم  ياه  هار 

همدقم

مادقا ـر  گا ـت .  ـسا شر  ـتـ ـس لاح گـ رد  هدرک و  عورـش  یگنهرف  ههبج  زا  ار  دوخ  مجاهت  نمـشد ,  هک  تسا  نیا  تسا ,  ـلـم  ـس ـچـه مـ نآ
شتآ ياه  هلعش  زا  هک  هایس  دود  نیا  دنک و  یم  تیار  ـی سـ مال ـ ـسا ناریا  هرکیپ  مامت  هب  یناطرـس  هدغ  نیا  اعطق  دریگن , تروص  هتـسیاش 
دهاوخ یمالسا  یبالقنا  گنهرف  رون  یلجت  زا  عنام  دوخ , موش  هیاس  اب  دبای و  یم  شرتسگ  هتـساخرب هـمـه جـا  برغ  گنهرف  زوسنامناخ 

ماـمت اـب  دـیاب  مه  یگ  ـنـ هر ههبج فـ رد  مینک ,  یم  يراکادـف  عاـفد و  هداـمآ  ار  دوـخ  یماـظن  مجاـهت  ماـگنه  هک  هنوـگ  ناـم  اذ هـ لـ شـد ,
یم دوخ  هب  ینامز  داد و  میهاوخ  تسد  زا  يرگید  زا  دـع  یکی بـ ار  اهرگنـس  هنرگو   , میزادرپب نمـشد  گـنهرف  عفد  عاـفد و  هب  تاـناکما 

 . مینک یم  هراشا  یگنهرف  مجاهت  اب  هزرابم  ياه  هار  زا  یضعب  هب  تمسق  نیا  رد  ور  نیا  زا  تسا ,  هتشذگ  راک  زا  راک  هک  مییآ 

دیفم ياه  باتک  فیلات   . 1

جایتحا دروم  دیفم و  ياه  باتک  فیلات  مینک .  هلباقم  وا  اب  گنهرف  حالـس  اب  دیاب  هدرک ,  هلمح  یگنهرف  ياهزرم  زا  ـمـن  ـشد نو کـه  چـ
یگنهرف ههبج  رد  يرهطم  دیهـش  موحرم  هک  هنوگ  نامه  دشاب , هدنزاس  دـیفم و  دـناوت  یم  نیون ,  کبـس  زور و  لئاسم  هب  رظن  اب  ناناوج 

یلئاسم رب  دنتـسناد و  یم  نز  قوقح  فلاخم  ار  مالـسا  هک  ینامز  دـندز .  تسد  يراک  نی  یمالـسا بـه چـنـ لیـصا  گنهرف  زا  عافد  يارب 
دن ـسـتـ ناد نا نـمـی  ـ مز تایضتقم  اب  گنهامه  ار  نآ  دندرک و  یم  لاکـشا  تاجوز و ب  ددعت  قالط ,  قح  تقوم ,  جاودزا  دننام مـهـر ,

يدازآ عنام  ار  باجح  شیوخ ,  یناویح  فادها  هب  ندیسر  يارب  يا  هدع  هک  هاگ  نآ  دنتشون .  مالـسا  رد  نز  قوقح  ماظن  باتک  ناشیا  . 
 . دـندرک فیلات  ار  باجح  هلئـسم  باتک  ناشیا  دـندش , یم  نآرق  رظن  زا  باجح  ترورـض  رکنم  نالهاج ,  دنتـسناد و  یم  نز  تیلاـعف  و 

باتک ناشیا  دندومیپ , طارفا  هار  بتاکم ,  یضعب  ریثات  تحت  یمالسا ,  ینیب  ناهج  نییبت  رد  ناملسم  نارکفنـشور  زا  يا  هدع  هک  ینا  ـ مز
شور هفـسلف و  لوصا  یهلا ,  لدـع  ياهباتک  نینچم  هـ ـد .  ندروآ رد  ریرحت  هتـشر  هب  شخب  تفه  رد  یمالـسا  ینیب  ناـهج  رب  يا  همدـقم 
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زا یکی  سپ  دمآ .  رد  شراگن  هب  یگنهرف  ياه  مجاهت  لباقم  رد  یمالسا  گنهرف  زا  عافد  رد  عقاو  رد  ناشیا  ياه  باتک  ریاس  مسیلائر و 
 . تسا دیفم  هدنزاس و  تالاقم  اه و  باتک  فیلات  یگنهرف ,  مجاهت  اب  هلباقم  ياه  هار 

یمومع تراظن   . 2

اعطق تسا .  هدـیما  زا مـنـکـر نـ یهن  فورعم و  هب  رما  ار  نآ  نید  هـک   , تـسا یموـمع  تراـظن  یگنهرف ,  مجاـهت  اـب  هلباـق  هار مـ ـیـن  مود
دهدب هاگآان  دارفا  هب  ار  مزال  ياهرکذت  اه  یناماسبان  هد  ـ ها ابو مـشـ دشاب  ساسح  هناگیب  گنهرف  جیورت  اهرکنم و  ربارب  رد  يا  هعماجرگا 
تـسا رادروخرب  ییازـسب  تیمها  زا  هک  نوچ  راک , نیا  هتبلا  دـشاب .  هتـشاد  یگنهرف  ياـه  مجا  عفد تـهـ رد  یمهم  رایـسب  شقن  دـناوت  یم 

نآرق دنزادرپ .  يراک  نینچ  هب  هدیدنـسپ  شور  ردص و  هعـساب  دـصرددص  دـیاب  دـننک , یم  رکنم  زا  یهن  ای  فورعم  هب  ـر  ما یناسک کـه  ,
نوهنت فورعملاب و  نورمات  سانلل , تجرخا  ۀما  ریخ  متنک  دیامرف :  یم  دناد و  یم  لصا  هس  ورگ  رد  ار  ناناملـسم  تفارـش  تزع و  میرک 

دـینک و یم  اه  یتشز  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  اریز  هدـش ,  هضرع  نایناهج  هب  هک  دـیتسه  یتما  نیرت  ـمـا بـهـ ـش هللااب , نونموتو  رکنملا  نع 
ـهـی لا يایبنا  مامت  تفگ :  ناوت  یم  هک  تسا  یـساسا  مهم و  يا  هزادـنا  هب  اه  یتشز  زا  یهن  اـه و  یکی  ـر بـه نـ ما دـیراد .  ادـخ  هب  ناـمیا 

دندرک یم  توعد  ناسحا  تلادع ,  اوقت , یتسرپادخ ,  دیحوت , هب  ار  مدرم  ناربمایپ  همه  اریز  دنا , هدـش  ثوعبم  لصا  ود  نیا  يارجا  يارب 
زا يا  هعماج  رگا  اذل  رکنم ,) زا  یهن   ) دنتـشاد یم  رذـحرب  ملظ  داسف , یتسرپدوخ ,  یتسرپ ,  تب  كرـش ,  زا  ار  مدرم  و  فورعم )  هب  رما  )

 . درب یم  ورف  یتخبدب  رازنجل  رد  دبوک و  یم  مه  رد  ار  اهنآ  تداعس  یتشک  داسف , جوم  دیشک , تسد  زاس  تشونرس  لصا  ود  نیا 

یبهذم تاسلج  لیکشت   . 3

ای و ـبـ نا ـخ  یرا تـ ـی ,  مال ـ ـسا فراعم  نآرق ,  اب  ناناوج  ندرک  انـشآ  ایاکت و  تمواقم و  ياه  هاگیاپ  دجاسم , رد  یبهذـم  تاسلج  لیکـشت 
ینیب ناهج  اهداقتعا و  نآرق ,  یناعم  ریـسفت و  نا  بـیـ ـبـی ,  هذ ياه مـ هباطخ  ینارنخـس و  دالیم , يراوگوس و  سلاجم  يرازگرب  ناماما , 

گنهرف بادآ و  هب  ناناوج  زا  يرایـسب  شیارگ  لماع  اریز  دـیآ , باسح  هب  یگنهر  ـم فـ جا اـب تـهـ لـباقم  رد  یمهم  لـماع  دـناوت  یم  اـه 
هب رظن  اب  یمالـسا  فراـعم  تاـمیلعت و  رگا  تسا .  یمالـسا  لیـصا  گـنهرف  یبهذـم و  تاـمیلعت  اـب  ییانـشآ  نتـشادن  هناـگی ,  یبرغ و بـ

اه و لاوس  تروص  هب  اضعب  دو و  ـ ـش ـس  یرد یلالدتـسا تـ ریذـپلد و  ابیز و  کبـس  اب  ناناوج  زاـین  دروم  لـئاسم  ناـمز و  ياـه  يدـنمزاین 
زا نانآ  نتفرگ  هلصاف  یمالسا و  ياه  شزرا  هب  ناناوج  شیارگ  رد  یمهم  اعطق نـقـش  دوش , نایب  حرط و  یبهذم  یگنهرف ـ  ياه  هقباسم 

 . دراد یبرغ  ياه  شزرا 

رتائت ملیف و  زا  هدافتسا   . 4

تمدـخ رد  دـناوت  یم  هک  هنوگ  نامه  رنه  تسا .  رتائت  ملیف و  اصوصخم  رنه  زا  هدافتـسا  یگنهرف  مجاـهت  اـب  هلباـق  يا مـ هار هـ ـگـر  ید زا 
زا ام  ور  نیا  زا  در .  رار گـیـ ناو قـ ـل جـ ـس ـت نـ مد رد خـ یهلا و  ریـسم  رد  دـناوت  یم  دـشاب , ناـناوج  طاـطحنا  لـماع  هناـگیب و  گـنهرف 

یـشزرا و یقالخا و  یبهذم و  هبنج  هک  دنروآرد  شیامن  هب  ییاه  هنحـص  دـنزاسب و  ییاه  ملیف  دـننک  یعـس  میهاوخ  یم  زیزع  نادـنمرنه 
يریوصت و هب  رگا جـنـ تسا  اه  باتک  رد  هک  ییاـه  ناـیرج  زا  يرایـسب  اریز  دـمدب , اـه  ناـسنا  رد  دـهعت  حور  دـشاب و  ـتـه  ـشاد یگنهرف 

تشگ دهاوخن  كاپ  ناشنهذ  هح  زا صـفـ ـز  گر دو و هـ دهاوخ بـ رت  قیمع  رتشیب و  ناوج  لسن  رد  نآ  ياهرثا  اعطق  دریگ , دوخ  هب  یمسجت 
شیوخ رنه  زا  ساسح  عقوم  نیا  رد  هک  تسا  ضرف  نامروشک  دـهعتم  نادـنمرنه  رب  نیاربانب  تسا ,  هدرک  تباث  ار  تیعقاو  نیا  هبرجت ,  و 

مال و ـ ـسا ـخ  یرا ناوت تـ یم  رتائت  ملیف و  اب  دـنریگ .  راک  هب  یگنهرف  مجاـهت  اـب  هزراـبم  اـه و  شزرا  تمدـخ  رد  ار  نآ  دـنیامن و  هدافتـسا 
هب ار  یگنهرف  هتـسجرب  ياهوگلا  ناگدـنمزر و  ادهـش و  ياه  يزابناج  یبالقنا و  ياـه  تیـصخش  خـیرات  یبهذـم و  ناـیاوشیپ  یناگدـنز 
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 --- میدرگ یم  نابل  هنشت  ام  هزوک و  رد  بآ  هک :  تخومآ  نانآ  هب  تخاس و  انـشآ  يدوخ  گنهرف  اب  ار  ناوج  لسن  دروآ و  رد  شیامن 
میدرگ یم  ناهج  درگ  ام  هناخ و  رد  رای  -- 

زامن دجسم و  هب  هجوت   . 5

هب یگنهرف  مجاهت  اب  هل  ـ با ياه مـقـ هار  زا  یکی  دـناوت  یم  دراد , یهابت  داسف و  زا  ناسنا  يرود  رد  یمهم  رایـسب  شقن  زامن  هک  اـج  نآ  زا 
یمن رضاح  هاگ  چیه  دننک , كرد  ار  بیغ  ملاع  ادخ و  اب  طابترا  تذل  دنریگب و  سنا  زامن  دجسم و  اب  ام  ناناوج  رگا  اعطق  دیآ .  باسح 
تسه هک  هنوگ  نآ  ار  اهرکنم  تحابق  دنک , یم  هیکزت  ار  حور  دزاس , یم  ار  ناسنا  زامن  دنیامن .  هدولآ  مارح  ياه  تذل  هب  ار  دوخ  دنوش 

, دراد یم  زاب  اه  یتشز  داسف و  زا  ار  یمدآ  ددرگ , یم  حور  نیمزرـس  رب  تیاده  تمحر و  ناراب  شزیر  بجوم  دهد , یم  ناشن  یمدآ  هب 
, رکنملا ءاشحفلا و  نع  یهنت  ةولـصلا  نا  دـیامن :  یم  لسم ط  یناسفن  ياهاوه  رب  ار  ناسنا  دـنک و  یم  بآ  رب  شقن  ار  ناطیـش  ياه  هشقن 

زامن و  زامن , دجسم , اب  ار  دوخ  طابترا  دننک  یعس  دیاب  زیز  نا عـ ـ ناو ور جـ ـن  یا زا  دراد .  یم  زاب  اه  یتشز  اشحف و  زا  ار  ناسنا  زامن  انامه 
یتذل چیه  اب  هسیاقم  روخ  رد  هک  یتسه  ادبم  اب  طابترا  یهلا و  رکذ  تذـل  ات  دـنناوخب  عقوم  هب  ار  زامن  دـنیامن  شالت  دـننکن و  عطق  هعمج 
بیـسآ زا  ات  دننک  مهارف  زام  ـجـد و نـ ـس اب مـ ار  ناناوج  طابترا  هنیمز  دـیاب  روشک  یگنهرف  روما  ناراکردـنا  تسد  دـننک و  كرد  تسین 

, دجسم زا  روشک  کی  ناناوج  دننادب  هک  دنتسه  راودیما  دوخ  یگنهرف  مجاه  هب تـ یماگنه  نانمشد  اریز  دننامب , ناما  رد  یگنهرف  مجاهت 
 . دنا هتفرگ  هلصاف  تیونعم  زامن و 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

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

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

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

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

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

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
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 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 54زکرم  هحفص 52 

http://www.ghaemiyeh.com


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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