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ناکشزپ نادنمشناد و  رظن  زا  هزور  دئاوف  10اما 

نارهاوخ ینماان  ببس  یباجح  11یب 

ناملسم نارهاوخ  اب  13ینخس 
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ساوح لالتخا  لماع  31جنرطش 

يراه لس و  لاقتنا  لماع  يزاب  33گس 

گس یهارمه  ینیشنمه و  هب  عجار  یملع ، بلاطم  34دیونشب 
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شیر ندیشارت  دروم  رد  دنمشناد  35رظن 
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ردخم داوم  یمسج  ياه  37بیسآ 

37هقباسم

اه 39یقرواپ 
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ناج مسج و  رب  نآ  ریثات  هانگ و 

باتک تاصخشم 

 - 1363 نیسحدمحم ، ینایغط ، هسانشرس : 
. ینایغط نیسحدمحم ] / ] ناج مسج و  رب  نآ  ریثات  هانگ و  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1390 ترتع ، رطع  مق : رشن :  تاصخشم 
80 ص. يرهاظ :  تاصخشم 

2-39-5588-600-978 لایر : 10000 کباش : 
اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

. مود پاچ  تشاددای : 
( مالسا  ) هانگ عوضوم : 

BP225/6/ط7گ9 1390 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/464 ییوید :  يدنب  هدر 

2282890 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

همدقم

سح هداـهن و  تـعیدو  یلاـع  تـالیامت  تیرـشب  داـهن  هزیرغ و  رد  هـک  تـسا  ازـس  ار  يراگدـیرفآ  ساـیقم ، ره  زا  نوزف  ساپـس  دـمح و 
جرادـم هب  ندیـسر  يایوج  تعیبط و  رارـسا  فشک  ياـیوپ  هتـسویپ  هک  هدومرف  ءاـطع  وا  هب  یهوژپ  شناد  ییوج و  تقیقح  يواـکجنک و 

تقلخ ملاع  رارسا  زا  هدرپ  رصع  نیا  رد  هک  ارچ  تسا  ترطف  ناهج  رد  تایونعم  يایرد  صوغ  تقلخ و  يامعم  لح  ددص  رد  تقیقح و 
رکفنـشور نایگنهرف  وج و  شناد  ناناوج  مشچ  ریزارـس و  نیمز  رواخ  هب  رتخاب  زا  چوپ  بیتاکم  يرگ و  يداـم  بالیـس  هدـش و  هتـشادرب 

هدـهاشم دـنهاوخ  یم  تعیبط  ياه  هزاغآ  زا  ار  کیزیفاتم )  ) هعیبطلا ءاروام  ناهج  تایدام و  هچیرد  زا  ار  قیاـقح  هدـش و  تاـیدام  هجوتم 
يایافخ ایابخ و  زا  هک  ياهدرپ  ره  تسا و  شناد  ملع و  نیع  مالسا  سدقم  تعیرـش  هک  مییامن  تباث  میتسناد  مزال  رطاخ  نیمه  هب  دنیامن 

دوش . یم  فشک  نآ  ماکحا  تناتم  مالسا و  زا  يا  هزات  تقیقح  تفر  بقع  ترطف 
تسا . هدومن  فارتعا  ار  تقیقح  نیا  اکیرما  اپورا و  گرزب  فوسلیف  هچ  نانچ 

هدـش هراشا  اـهنآ  هب  نآرق  رد  هک  یماـکحا  تسا ؛ هدروآ  مالـسا » برع و  ندـمت   » باـتک هحفـص 635  رد  يوسنارف  نوبولواتـسوگ  رتکد 
ندب یتمالس  يارب  هنامیکح و  رایسب  يریـسمرگ  قطانم  رد  یناویح  رب  یتابن  ياذغ  حیجرت  و  تارکـسم ، میرحت  لسغ ، وضو ، دننام  تسا ؛

دشابیم . دیفم 
ریرحت هتشر  هب  ار  باتک  نیا  دشاب . یم  دیفم  ناسنا  يارب  تسا و  تمکح  قبط  مالسا  تاروتـسد  مامت  هک  اعدم  نیا  تابثا  يارب  ور  نیا  زا 

عقاو یهلا  هاگرد  لوبق  دروم  مراودـیما  هک  تسا  هدـش  هتخادرپ  اهنآ  هفـسلف  تاـمرحم و  تاـبجاو ، زا  ياـهراپ  ناـیب  هب  هک  میاهدروآ  رد 
دنیامن . ضیفتسم  ار  هدنب  ناشتارظن  اب  زیزع  ناگدنناوخ  ددرگ و 

اهیلع هللا  مالس  ارهزلادبع 
ینایغط نیسح  دمحم 

بجرملا 1430 ه.ق بجر   20
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یناور یحور  ضارما  هب  التبا  زامن و  كرت 

تسا لاعتم  دنوادخ  ربارب  رد  تیصعم  هانگ و  هب  ءالتبا  زا  ناسنا  تظفاحم  لماع  زامن  دشاب . یم  زامن  مالـسا  سدقم  نید  تابجاو  زا  یکی 
زورهنابـش رد  هک  تسا  بجاو  یناملـسم  ره  رب  تایاور  تایآ و  قبط  دشاب . یم  ناسنا  يارب  شمارآ  هب  ندیـسر  برقت و  هلیـسو  نیرتهب  و 

هراشا اه  نادب  هک  دراد  دوجو  یترخآ  ياه  باذع  یحور و  یمسج و  ياه  یتخس  لمع  نیا  هدننک  كرت  يارب  دناوخب و  زامن  تبون  جنپ 
رب ادخ  تسا و  رتگرزب  ادخ  دای  دراد و  یم  زاب  رکنم  ءاشحف و  زا  ار  یمدآ  زامن  انامه  رازگب ، زامن  : » دیامرف یم  لاعتم  دـنوادخ  مینک . یم 

نینچ مه  تسنایابیکش » اب  دنوادخ  هک  دیئوج  يرای  زامن  ربص و  زا  نامیا  لها  يا  : » دیامرف یم  نینچ  مه  ( 1 «) تسهاگآ دیزاس  یم  هچنآ 
نارازگزامن زا  اـم  دـنیوگ ، خـساپ  رد  دـیناشک ؟ خزود  هبار  امـش  زیچ  هچ  دنـسرپ ، یم  ناـیمنهج  زا  ناـیتشهب   » دـیامرفیم رگید  ياـج  رد 

ناهنپ هدومرف  ناشیزور  ادخ  هچ  نآ  زا  دنرادیم و  ياپرب  زامن  هدرک و  توالت  ار  ادـخ  باتک  هک  اهنآ   » دـیامرفیم نینچ  مه  و  ( 2 «) میدوبن
( 3 «) تشاد دهاوخن  نایز  زگره  هک  دنراد  یتراجت  هب  دیما  دننک  یم  قافنا  ناریقف  هب  راکشآ  و 

زا هک  یماگنه  روآ  ( دای هب  : ») دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  هک  ارچ  هتشاد  دوجو  مه  هتشذگ  نایدا  رد  مالسا  روتسد  نیا  هک  تسا  هجوت  لباق 
نخـس مدرم  اب  شوخ  نابزهب  دینک و  یکین  نایاونیب  نامیتی و  ناشیوخ ، ردام ، ردپ و  هب  دیتسرپن و  ار  ادـخ  زج  میتفرگ  نامیپ  لیئارـسا  ینب 

(4 «) دیدش نادرگیور  یمک  هدع  زج  هب  امش  یمامت  سپ  دیزادرپب ، تاکز  هتشاد و  اپ  رب  زامن  دییوگ ،
رگم دشن  اهنآ  ياه  قافنا  یلوبق  عنام  زیچ  چیه  : » دیامرف یم  لاعتم  راگدرورپ  هچ  نانچ  دوش  یم  ناسنا  لامعا  یلوبق  زا  عنام  زامن  كرت  و 

( 5 «) دننکن قافنا  تهارک  اب  زج  دنوشن و  رضاح  زامن  رد  یلیم  یب  اب  زج  دندش و  رفاک  شربمایپ  ادخ و  هب  هک  نآ 
. تشاد دـهاوخ  نامرادرکو  ام  رب  يریثأـت  هچ  زاـمن  ندرک  كرت  دوشیم ، لاـمعا  یلوبق  زا  عناـم  ندـناوخ  زاـمن  هب  یتبغر  یب  هک  یماـگنه 

مالـسلا هیلع  قداص  ماما  هک  نیا  زا  دـنلفاغ  دارفا  نیا  یلو  درادـن  ناـش  یگدـنز  رد  يریثأـت  چـیه  زاـمن  كرت  دـننک ؛ یم  رکف  اـه  یـضعب 
نم هللا  لوسر  ای  درک : ضرع  یناوخ ؟ یمن  زامن  رگم  دومرف : ترـضح  درک . هوکـش  شیزور  یگنت  زا  ادخ  لوسر  رب  یـصخش  : » دندومرف

هب ایآ  دومرف : ترـضح  هللا . لوسر  ای  هن  درک ؛ ضرع  يریگ ؟ یمن  هزور  دیاش  دندومرف : ترـضح  مناوخ . یم  امـش  اب  زامن  تقو ، جـنپ  رد 
نیملاعلا بر  فرط  زا  نیما  لیئربج  هاگان  مشاب . هدرک  راتفر  شربمایپ  ادـخ و  هدومرف  فالخ  هک  اشاح  داد  باوج  یتسه ؟ ـالتبم  یهاـنگ 

شا یگیاسمه  رد  هک  تسنآ  درم  نیا  یتسدگنت  تلع  دیامرف : یم  دناسر و  یم  مالس  ارت  یلاعتقح  هللا ، لوسر  ای  درک : ضرع  دش و  لزان 
رطاخ هب  دـشاب . یم  یتالـصلا  كرات  ناوختـسا  نایـشآ  نآ  رد  هدرک و  هنـال  یتخرد  هخاـش  يور  یکـشجنگ  نآ  رد  دراد و  دوجو  یغاـب 

( 6 «) تسا هتفرگ  ارف  يراتفرگ  رقف و  ار  درم  نیا  یگدنز  ناوختسا  نآ  یموش 
راچد متح  روط  هب  دوش ، رود  زامن  زا  ًاصخش  ناسنا  رگا  دوش  یم  يراتفرگ  رقف و  ببس  زامن  یب  کی  ناوختسا  یتقو  دوش  یم  مولعم  سپ 

. ددرگ یم  یتخبدب  رقف و 
گس : » دندومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  ارچ  دوشیم  درف  تیصخش  لزلزت  يراوخ و  ببس  زامن ؛ ندناوخ  ندرک  كرت 

ارم هک  ار  ییادـخ  ساپـس  دـیوگیم  كوخ  دـینادرگن ، كوخ  دـیرفآ و  گس  ارم  هک  ار  ییادـخ  ساپـس  دـیوگ  یم  شندرک ) سراـپ  رد  )
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هالـصلا كرات  ارم  هک  رکـش  ار  ادخ  دیوگ : یم  قفانم  دیرفاین و  قفانم  ارم  هک  هللادمحلا  دیوگیم : رفاک  دـیرفاین و  رفاک  دـینادرگ و  كوخ 
( 7 «) دیرفاین

اعد و زامن ، هرابرد  نادنمـشناد  هاگدید  هب  کنیا  اما  میدرک  هراشا  نادـب  هک  دوب  زامن  هب  طوبرم  تایاور  تایآ و  زا  یکچوک  شخب  اهنیا 
دینک . هجوت  اتکی  قلاخ  اب  شیاین 

نوچ مه  ییاهدرد  زا  ینآ  روط  هب  ًابیرقت  هک  دناهدوب  ینارامیب  دراد ، يروآ  تفگـش  تاریثأت  یهاگ  شیاین  دـیوگ ؛ یم  لراک  سیـسکلا 
( 8 .) دنا هتفای  افش  يویر  لس  نمزم و  ياه  مخز  هیلک و  تنوفع  ناطرس ، هردخ ،

میهد . یم  نیکست  ار  دوخ  ياهدرد  نآ  طسوت  هک  دشاب  یم  دنوادخ  هاگرد  هب  شیاین  یعون  زامن  هک  تسا  حضاو  رایسب 
ملع رد  نآ  تـیمها  زورما  هـک  تــسا  سفن  هــب  نــیقلت  نآ  دــئاوف  زا  یکی  دراد ، دوــجو  یحور  مــهم  دــیاوف  زاــمن  رد  نــینچ  مــه  و 

، ددرگ یم  ضیرم  ملاس  درف  دـباییم . دوبهب  يرامیب  سفن ، هب  نیقلت  ریثأت  هطـساو  هب  هک  تسا  هدیـسر  توبث  هب  يژولوکیـسپ ) ) یـسانشناور
یم راکهزب  راکتـسرد ، دوش ، یم  لمع  شوخ  لمع  دـب  دوش ، یم  قالخا  دـب  قالخا  شوخ  دوش ، یم  قالخا  شوخ  قالخا ، دـب  صخش 

نید . یب  رادنید  دوش و  یم  رادنید  نید ، یب  ددرگ ،
هلوقم نیا  زا  دوخ  اـب  ررکم  یتـقو  ینک . یمن  تناـیخ  یتـسه ، وگتـسار  یتـسه ، یبوخ  مدآ  وت  هک ؛ دـنک  نیقلت  دوخ  هب  درف  هک  یماـگنه 

، لامعا رد  دناود و  یم  هشیر  وا  دوجو  رد  هحودمم  قالخا  هنسح و  تافـص  نیمه  ًاعطق  دیامن ، اقلا  شدوخ  سفن  هب  دنک و  سفن  ثیدح 
ناحلاص يهلمج  زا  ار  دوخ  زامن  رد  هبترم  نیدنچ  زور  هنابش  ره  رد  موادم  روط  هب  رازگ  زامن  صخش  دراذگ . یم  ریثأت  وا  قالخا  راتفر و 

راسکاخ  نتورف و  ار  دوخ  دنک و  یم  فیدر  مه  نانآ  اب  و 
، زامن یناور  ياههدیاف  زا  رگید  یکی  دیآ . یم  رد  حلاص  ناگدـنب  فیدر  رد  دراذـگ و  یم  رثا  وا  رد  یعیبط  روط  هب  ور  نیا  زا  دزاس ، یم 

یم یحور  تذـل  قرغ  نانچ  ددرگ و  یم  لـئان  لاـصو  برق  هب  هجاوم و  دوخ  بوبحم  اـب  زاـمن  رد  هک  ارچ  تسا  رازگ  زاـمن  ندرب  تذـل 
یم كرت  ار  زاـمن  هک  يدارفا  تسا  یهیدـب  ناـگمه  رب  ( 9 .) درادـن ییوب  گنر و  وا  يارب  یمـسج  طاشن  يداـم و  ذـیاذل  رگید  هک  ددرگ 

. دننز یم  تسد  زواجت  تراغ و  يدزد ، هب  دنوش و  یم  جراخ  ریسم  زا  تحار  دنرادن و  ناشناهانگ  لباقم  رد  ياهمهاو  سرت و  چیه  دننک 
يور كانرطخ  عورشمان و  ياهتذل  رب  راچان  دنوش و  یم  رود  لاعتم  دنوادخ  اب  تاجانم  تذل  زا  دنناوخیمن  زامن  هک  يدارفا  رگید ؛ هتکن 

، دنا هدرک  كرت  ار  زامن  هک  يدارفا  یلو  دـنک  مارآ  ار  وا  هک  دراد  زاین  یـشخب  مارآ  عبنم  کی  هب  درف  اه  یتخـس  رد  نینچمه  دـنروآ ، یم 
زین اهنآ  دنروآیم و  ور  نید  یب  ناتـسود  اب  هطبار  ردـخم و  داوم  هب  تسا ، نینمؤم  شخب  مارآ  هک  يزامن  ياج  هب  دوخ  ندرک  مارآ  يارب 

دنزادنایم . ینید  یب  هاچ  رد  ار  وا  ندرک ، کمک  ياج  هب 

یتمالس زا  ندوب  رود  يراوخ و  هزور 

ناضمر كرابم  هام  رد  نتفرگ  هزور  مالسا  سدقم  نید  رد  تابجاو  زا  یکی 
زا لبق  اما  مینک  یم  هراشا  نآ  هب  هک  دـشاب  یم  یعامتجا و ...  يداصتقا ، یمـسج ، یحور ، رایـسب  دـئاوف  ياراد  تدابع  نیا  هک  دـشاب  یم 

دوش . یم  هراشا  نآ  هب  طوبرم  تایاور  تایآ و  هب  نتفرگ  هزور  دیاوف  نایب 
( 10 «) دیدرگ راگزیهرپ  دیاش  ات  دیدرگ  بجاو  هزور  ناگتشذگ  دننام  زین  امش  رب  نامیا  لها  يا  : » دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ 

هب رما  ناگدـننک ، هدجـس  ناگدـننک و  عوکر  راد ، هزور  نارازگرکـش  دـباع ، ناگدـننک  هبوت  : » دـیامرف یم  لاعتم  راـگدرورپ  نینچ  مه  و 
(11 «) هد تراشب  ار  نانمؤم  یهلا و  دودح  نانابهگن  ناگدننک و  رکنم  زا  یهن  فورعم و 

ات دـیریگب  هزور  : » دـندومرف ترـضح  تسا ؛ هدـش  هدروآ  يدایز  ثیداحا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  نتفرگ  هزور  هرابرد 
مرکا ربمایپ  ییاج  رد  ای  و  ( 13 «) دردن تبیغ  ای  غورد  هب  ار  نآ  هک  یمادام  تسا  يرپس  هزور  : » دندومرف نینچ  مه  و  ( 12 «) دیوش تسردنت 
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، درادن جاودزا  تردق  سک  ره  : » دنیامرف یم  ناشیا  زاب  نینچ  مه  و  ( 14 «) تسادخ باذع  رپس  هزور  :» دندومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
(15 «) تسا توهش  عطق  وا  يارب  هک  دریگب  هزور 

؟ تسیچ هزور  ثاریم  اراگدرورپ ! : » دندومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  گرزب  ربمایپ 
درادن یتیمها  شیارب  رگید  دسر  نیقی  هب  هدـنب  نوچ  نیقی ، تفرعم  تفرعم و  تمکحو  دراذـگیم  ثرا  هب  تمکح  هزور  دومرف : دـنوادخ 

(16 « ) یناسآ هب  ای  یتخس  هب  دنارذگب ؛ ار  دوخ  زور  بش و  هنوگچ  هک 
. تسا هدش  هراشا  نتفرگ  هزور  هب  زین  لیجنا  تاروت و  نوچ  نامسآ  ياهباتک  رگید  رد 

لیصحت ار  قح  ترضح  ياضر  نآ  هلیـسوب  ات  دتـشادیم  هزور  دنیامن ، عوضخ  راهظا  دنتـساوخ  یم  هتفای  تصرف  هک  یعقوم  رد  دوهی  موق  »
« دنریگب هزور  وا  توف  زا  سپ  هک  داد  روتسد  نادرگاش  هب  حیسم  ترضح   » تسا هدمآ  اقول  لیجنا  رد  ( 17 «) دنیامن

ناکشزپ نادنمشناد و  رظن  زا  هزور  دئاوف  اما 

جـالع هار  اـهنت  يدراوم  رد  تسا و  دـیفم  يداـیز  تـالاح  رد  هزور  هک  تسا  ملـسم  ردـق  نیا  دـیوگ : یم  هطبار  نیا  رد  زیزعلادـبع  رتکد 
تسا . جالع  هار  نیرتهب  دشابن ، مه  رصحنم  قیرط  رگا  هک  مینیب  یم  رگید  عقاوم  رد  دشاب و  یم  نامرد 

: دوش یم  هدافتسا  ریز  دراوم  رد  هجلاعم  يارب  هزور 
. دشاب يا  هتساشن  داوم  هیلالز و  داوم  ریمخت  اب  نورقم  هک  یماگنه  ءاعما ، نمزم  بارطضا  - 1

یم افیا  ینامرد  شقن  هزور  یماگنه  نینچ  رد  دور . یم  دایدزا  هب  ور  یناسفن  تـالاعفنا  یـشایع و  رث  ارد  ضرم  نیا  ـالاب ، نوخ  راـشف  - 2
دشاب . یعیبط  نزو  زا  رتشیب  صخش  نزو  رگا  ًاصوصخم  دنک .

نیارد تسا  ندـب  ینیگنـس  اب  مأوت  ًابلاغ  شروهظ  زا  لبق  زورب و  لـیاوا  رد  دور . یم  ـالاب  هب  ور  نوخ  راـشف  دـننام  مه  نآ  دـنق ، ضرم  - 3
دوجو یفیفخ  روط  هب  دـنق  ضرم  هک  یعقاوم  رد  دـباییم . فیفخت  نزو  تیبثت  اب  دـنق  ضرم  اریز  دـشاب . یم  یعفاـن  جـالع  هزور  تروص 

دح نیرتمک  هب  تعاس  هد  زا  سپ  دیآ و  یم  نییاپیعیبط  نازیم  زا  رتمک  هب  نوخ  رد  دـنق  اذـغ ، ندروخ  زا  سپ  تعاس  جـنپ  دـشاب  هتـشاد 
تسا . نتفرگ  هزور  نامرد ، شور  نیرتمهم  نیلوسنا ، لوپمآ  شیادیپ  زا  دعب  یتح  دسریم . یعیبط 

دشاب . مروت  اب  مأوت  هک  بلق  ياهیرامیب  دروم  رد  - 4
هب یگلاس  لهچ  نس  زا  سپ  اهمناخ  بلاغ  هک  يروط  هب  دـشاب . یقاچياهیرامیب  اب  هارمه  هک  یتقو  صوصخب  لصافم ، نمزم  باـهتلا  - 5
هک یعقاوم   ) زا رت  فیفخ  تاجرد  هب  يرامیب  نیا  ضراوع  ناضمر  هام  رد  هک  تسا  هدـش  هدـید  ررکم  هراـب  نیا  رد  دـنوش . یم  ـالتبم  نآ 

(18 .) دشابیم دوش ) یم  هدرب  راکب  دیدج  بط  لئاسو  مامت  نتفرگ و  نوخ  قرب و 
تحارتسا عون  کـی  نتفرگ  هزور  هکلب  رگناـمرد ؛ شور  کـی  هن  تسا  ندیـشک  یگنـسرگ  هن  نتفرگ  هزور  دـیوگ : یم  رکب  سترف  رتکد 

هرابود دـیامن و  جیـسب  محازم  داوم  نتخیر  نوریب  ینورد و  تفاظن  میمرت و  يارب  ار  دوخ  ات  دـهد  یم  ار  ناـکما  نیا  اـم  ندـب  هب  هک  تسا 
ره نورد  رد  تسا . هـتفهن  اـم  ندـب  هدـنز  مسیناـگرا  نورد  رما  نـیا  ياـسآ  هزجعم  ریثأـت  زمر  زار و  دـنکيزاسزاب . يزاـسکاپ و  ار  دوـخ 

(19 .) دراد دوجو  يدادادخ  هدننک  نامرد  يورین  کی  یصخش 
یبصع کیرحت  یعون  یهاگ  یگنسرگ و  ادتبا  هزور  تسا . هدش  دیکأت  نایدا  مامت  رد  يراد  هزور  موزل  دیوگ : یم  لراک  رتکد  نینچ  مه 

نوخ رد  دبک  دنق  درادیماو . تیلاعف  هب  ار  دنراد  يدایز  تیمها  هک  يا  هدیشوپ  تایفیک  لاح  نیع  رد  یلو  دوش  یم  ساسحا  فعض  دعب  و 
فرـصم هب  دنوش و  یم  دازآ  دبک  ياه  لولـس  ددغ و  تالـضع و  ياه  نییتورپ  دنا و  هدـش  هریخذ  تسوپ  ریز  رد  هک  ییاهیبرچ  دزیریم و 

نیا هبو  دنک  یم  ینابرق  بلق  یلخاد و  طیحم  لداعتيرادـهگن  يارب  ار  دوخ  صاخ  داوم  ءاضعا  مامت  هرخالاب  دـسریم و  اه  تفاب  هیذـغت 
(20 .) دهدیم رییغت  ار  اهنآ  دیوش و  یم  ار  یندب  ياه  تفاب  مامت  هزور  بیترت 
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دایز ندـب  قیرعت  تسا . رادراب  نابز  يرادـهزور  زاغآ  رد  هک  دـنکیمریبعت  ءاـشحا  يوشتـسش  ار  هزور  هجلاـعم  شور  نازومورف  ناژ  رتکد 
وب  ناهد  ددرگیم ،

یم فرط  رب  وب  زور  راهچ  زا  سپ  تسا . ندب  لماک  يوشتـسش  عورـش  تمالع  اهنیا  یمامت  دـتفا و  یم  هار  ینیب  زا  بآ  یهاگ  دـهد ، یم 
مه ءاضعا  لاح  نیا  رد  هک  دهدیم  تسد  هداعلا  قراخ  یشوخ  یکبس و  ساسحا  صخش  هب  دبای و  یم  شهاک  راردا  کیروا  دیـسا  دوش ،

(21 .) دنراد یتحارتسا 
هب هدـعم  دیـسا  تحارتسا ، يراد و  هزور  تلاح  رد  هدـعم و  تحارتسا  ثعاب  هکلب  دوش  یمن  هدـعم  مخز  ثعاب  هزور  تفگ  دـیاب  رخآ  رد 
رب ءوس  رثا  تسا  گرزب  رایسب  یهانگ  هک  هزور  دننام  یبجاو  كرت  ایآ  ( 22 .) دوشیمن داجیا  مخز  ددرگیم و  یثنخ  ارفص  هلیسوب  اذغ  ياج 

دیراد ؟ يرظن  نینچ  مه  امش  ایآ  دراد ؟ یهلا  تیصعم  هانگ و  زا  ریغ  یلیلد  فلتخم  ياهیرامیب  هب  التبا  ایآ  درادن ؟ ام  ناج  مسج و 

نارهاوخ ینماان  ببس  یباجح  یب 

نآرق و روتـسد  قبط  تسا ، مارح  نامرحمان  هب  نآ  شیامن  بجاو و  نآ  ندناشوپ  هک  ندب  زا  ییاه  تمـسق  ندرک  رهاظ  ینعی  یباجح  یب 
تسا . یحیبق  مارح و  رما  یباجح  یب  نادنمشناد  القع و  رظن  تایاور و 

( 23 «) دنشوپ ورف  رداچ  رد  ار  نتشیوخ  وگب  نانمؤم  نانز  دوخ و  نارتخد  نانز و  هب  ربمایپ  يا  : » دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ 
نازینکو ناملـسم  نانز  ناگداز و  رهاوخ  ناگدازردارب و  ناردارب و  نادنزرف و  ناردپ ، دزن  هک  تسین  یکابار  نانز  : » دیامرف یم  نینچ  مه 

(24 .«) دنیآ رد  باجح  یب  دوخیکلم 
لثم یـصاخ  دارفا  يارب  الا  دـنناشوپب  رداچ  هلیـسوب  ار  دوخ  دـیاب  ناـنز  هک  دـنک  یم  ناـیب  ًاتحارـص  یلاـعت  يراـب  دـنوادخ  هیآ  ود  نیا  رد 

. دوشیم بوسحم  ناش  مراحم  هک  ناگدازدارب و ... 
رب تسا و  تحلـصم  قـبط  دـهد  یم  روتـسد  هچ  نآ  ره  تسا و  هاـگآ  رتـشیب  شتاـقولخم  ياـهزاین  هب  تسا  یمدآ  قلاـخ  هـک  يدـنوادخ 

. دنیامیپن ار  تفلاخم  نایصع و  هار  دننک و  تعاطا  هک  تساهناسنا 
رامخ و زا  رتگرزب  و  برع ) نانز  رداچ   ) ابع زا  رتکچوک  تسایعیـسو  هماج  بابلج  دـنا  هتفگ  تغل  لـها  تفگ ، دـیاب  لوا  هیآ  ریـسفت  رد 

يانعم رد  سابع  نبا  زا  دـناشوپیم . ار  ناشیاههنیـس  فارطا  هک  دـشابیم  ياهنوگ  هب  دـنزادنا و  یم  رـس  رب  برع  ياهنز  هک  تسا  يا  هعنقم 
ياهفافل ینعی  هفحلم  ینعم  هب  بابلج  دنا  هتفگ  یـضعب  دریگ . یم  ار  اپ  ات  رـس  زا  هک  تسا  ییابع  بابلج  هک  هدش  تیاور  نهبیب » الج  نم  »

(25 .) دریگیم ارف  ار  ندب  مامت  هک  تسا 
نیـشیپ تیلهاج  هرود  دننام  دیریگ . مارآ  دینیـشنب و  ناتیاه  هناخ  رد  : » دیامرف یم  ناحبـس  دـنوادخ  ییارآ  دوخ  یباجح و  دـب  تمذـم  رد 

(26 «) دینک تعاطا  لوسر  ادخرما و  زا  دیهدب و  ناریقف  هب  لام  تاکز  دیراد و  اپ  هب  ار  زامن  دینکن و  ییامن  دوخ  شیارآ و 
اهنآ زا  يا  هشوگ  هب  هک  دراد  دوجو  یباجح  یب  تمذم  باب  ردیناوارف  تایاور  دش ، رکذ  نآ  تیمها  باجح و  باب  رد  هک  یتایآ  زا  ریغ 

مینک . یم  هراشا 
رب دنا و  هنهرب  اما  دنراد  ششوپ  هک  دمآ  دنهاوخ  ینانز  ، نم تما  نایم  زا  نامزلا  رخآ  رد  : » دندومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
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(27 «) دننوعلم هک  دینک  تنعل  ار  نانآ  سپ  ، ... دراد دوجو  یناسارخ  رتش  ناهوک  دننام  یگدمآرب  ناشیاهرس 
ات دراد  ناشهاگن  شـشوپ  باجح و  هدرپ  رد  ار  ناـنز  : » دـندومرف مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماـما  شدـنبلد  دـنزرف  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

نایم رد  حـلاص  ریغ  دارفا  ندروآ  دزاسیم . رتراوتـسا  ار  نانآ  ینمادـکاپ  تمالـس و  باجح ، رد  يریگ  تخـس  اریز  دـنرگنن  ار  نامرحمان 
یم رگا  نک و  يریگولج  قثوم ) ریغ  دارفا  اب  اه  نز  سامت  زا   ) لزنم زا  اـهنآ  نتفر  نوریب  زا  تسا  رت  كاـنرطخ  یگدـنز ،  لـخاد  ناـنز و 
نز اریز  راذـگماو ، وا  هب  تسین  طوبرم  وا  هب  دـشاب و  یم  نز  یئاـناوت  زا  رترب  هک  يراـک  دنـسانشن . ار  وت  ریغ  ناـنز  هک  نک  يراـک  یناوت 

(28 «) امرفراک نامرهق و  هن  تسوبشوخ  لگ  نوچ 
: تسا زیچ  ود  رد  نم  تما  نانز  يدوبان  : » دنیامرفیم ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ییاج  رد  و 

(. نامرحمان هب  شیامن  و  الط (  تالآرویز  زا  هدافتسا  - 1
(29 .) امن ندب  كزان و  سابل  ندیشوپ  - 2

هکلب تسین  ناناملـسم  صوصخم  شـشوپ  هک  دـینادب  تسا  بلاج  اما  دـش . نایب  هک  دوب  یباجح  دـب  هب  هطوبرم  ثیداـحا  زا  یـشخب  اـهنیا 
هک نانچ  تخادرپ  یم  دوهی  نوناق  ضقن  هب  ینز  رگا  دسیونیم : تنارود  لیو  هک  نانچ  دندوب  باجح  تیاعر  هب  رومأم  هتشذگ  نایدایتح 
درک یم  لد  درد  نادرم  زا  یخنس  ره  اب  ای  تشر ، یم  خن  مومع  راظنا  رد  ای  تفر و  یم  مدرم  نایم  هب  دنتشاد  رـس  رب  يزیچ  هکنآ  یب  ًالثم 
درم تروص  نآ  رد  دنونـشب ، ار  شنانخـس  دنتـسناوت  یم  اه  هیاسمه  دومن  یم  ملکت  شا  هناخ  رد  نوچ  هک  دوب  دنلب  ردقنآ  شیادـص  ای  و 

( 30 .) دهد قالط  ار  وا  هیرهم  تخادرپ  نودب  تشاد  قح 
یقاـب ناـیناریا  ناـیم  رد  مالـسا  ندـمآ  اـب  یتح  یناـساس ، هرود  دـیدش  باـجح  دـیوگ : یم  ونیب » وگ  تنک   » ییاـپورا هدنـسیون  نینچ  مه 

(31 .) دنام
یط زمیات  كرویوین  راگنربخ  هک  یتینما  دراد ؟ دوجو  تینما  زا  رتگرزب  یعفن  ایآ  تفگ ، دیاب  شـشوپ  نتـشاد  یمـسج  دـیاوف  باب  رد  اما 

هچ دـسیونیم . باجح  هب  ناملـسم  نانز  نوزفا  زور  شیارگ  هب  هراشا  اب  دـنبای » یم  هزات  یتینما  مالـسا  شوغآ  رد  نانز   » ناونع اب  يا  هلاقم 
؟ تسا هتفرگ  تروص  یسایس  یصخشياهیدازآ و  رد  یعقاو  يانعم  هب  هک  یتشگزاب  تسا ؟ هتخاس  رسیم  ار  تشگزاب  نیا  يزیچ 

رد دوش ، یم  حورجم  دروخ و  یم  کتک  دئوس  رد  نز  کی  راب ، کی  هقیقد  تسیب  ره  هدـنهد  ناکت  يرامآ  قبط  هک  تسا  یتلاح  رد  نیا 
دوش . یم  زواجت  نز  کی  هب  راب  کی  تعاس  هس  ره 

دـیآ و یم  رد  يداع  تروص  هب  مک  مک  دـنک  ادـیپ  جاور  یگنهرب  گنهرف  رگا  هک  دـننک  یم  لایخ  اه  یـضعب  اهرامآ ، نیا  دوجو  اـب  اـما 
دنوش ! یمن  کیرحت  دارفا  رگید 

قبط دیسر . هقیقد  هب 14  دروم  کـی  هقیقد  ره 34  زا  رابجا )  ) فنع هب  زواـجت  plaintruth هتـشون هب  انب  تفگ  دیاب  دارفا  نیا  باوج  رد 
يدازآ كدوک  دننام  رگید  ياههدافتسا  ءوس  یسنج و  زواجت  دروم  اپورا  رد  كدوک  رازه  هد  لاس  ره  کیوزوین  ییاکیرمآ  هلجم  هتشون 
زواجت دروم  يزور  هک  لاـمتحا  نیا  زا  لاـس  ات 30  نانز 16  دصرد   41 تسا ؛ هداد  ناـشن  ناتـسلگنا  رد  يریگ  راـمآ  دریگیم . رارق  و ... 
دنهاوخ رارق  زواجت  دروم  يزور  لاح  ره  هب  هک  دـنرواب  نیا  رب  سیلگنا  ناـنز  زا  دـصرد  زا 11  شیب  دنتـسه و  نارگن  هشیمه  دنریگ  رارق 
یـصخش عافد  ياه  سالک  رد  اهمناخ  زا  دصرد  دننک و 7  یم  هدافتسا  یـسنج  زواجت  هدنهد  رادشه  ياهریژآ  زا  نانز  دصرد   4 تفرگ .

(32 .) دننکیم تکرش 
تسا ملسم  هچ  نآ  تسا ؟؟؟ هدش  نارـسوه  نادرم  یهجوت  یب  ببـس  یگنهرب  ایآ  تسا ؟ هدرک  اهنز  تینما  هب  یکمک  برغ  یگنهرب  ایآ 

؟ دیراد یهاگدید  هچ  هطبار  نیا  رد  رگید ، زیچ  هن  دوش  یم  نانز  هب  نادرم  یهجوت  یب  نانز و  تینما  ببس  باجح  اهنت 
!! دش لتق  بکترم  هاگشناد  رد  شیاه  یسالکمه  یششوپ  دب  یباجح و  یب  هطساوب  هک  ار  یناوج  تیاکح  دیونشب  نایاپ  رد 

متفرگ و ملپید  تمحز  رازه  اب  تفگ : يداد ؟ ماجنا  ار  یعینـش  لـمع  نینچ  ارچ  دندیـسرپ ؛ وا  زا  دـندرک . ریگتـسد  ار  لـتق  هب  مهتم  ناوج 
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مدق هاگـشناد  سالک  هطوحم و  رد  هدننز  دنت و  ياهـشیارآ  اب  هک  داتفا  يدایز  باجح  دب  نارتخد  هب  ممـشچ  اجنا  رد  مدش  هاگـشناد  دراو 
یتسود حرط  اهنآ  زا  یـضعب  اب  مک  مک  درجمیناوج ، مه  نم  دندرک . یمن  ار  يزیچ  چیه  تیاعر  ًالـصا  دندیدنخ و  یم  مه  اب  دـندز ، یم 

تشاد راهظا  وا  زور  کی  منک  جاودزا  امش  اب  مهاوخیم  هک  نوچ  مدش  تسود  وا  اب  مداد و  بیرف  ار  نانآزا  یکی  یلبق  هشقن  اب  متخیر و 
هب نامراک  زور  کی  هک  نیا  ات  مداد  یم  ادرف  زورما و  لوق  وا  هب  دوبن  بساـنم  معـضو  هک  نم  ینک  جاودزا  نم  اـب  دـیاب  متـسه  هلماـح  هک 

(33 .) تسا هدرم  وا  ما و  هدرک  هفخ  ار  وا  مدش  هجوتم  مدمآ  مدوخ  هب  یتقو  میدش و  زیوالگ  دیشک ، يزیروربآ  هرجاشم و 
هلیـسو رهوش ، نز و  یلیم  یب  قالط ، تنایخ ، نوچ ، یناوارف  ياهرمث  تخرد  نیا  دـنچ  ره  تسا  یباجح  دـب  تارمث  زا  یکی  تیاـنج  نیا 

تسا . حضاو  ناگمه  يارب  هک  يرگید  هرمث  اهدص  و  نازاب و ...  سوه  شهاوخ  هب  ندیسر 

ناملسم نارهاوخ  اب  ینخس 

نابایخ رازاب و  نایم  رد  دنراذگب و  رـس  يور  ار  نآ  دنهد و  رارقیفرظ  رد  ار  دوخ  ياهالط  ناشورف ، الط  هک  تسا  هدشن  هدید  تقو  چـیه 
رد اذـل  دراد  داـیز  دزد  دنمـشزرا  سنج  نـیا  دـنناد  یم  اریز  دـننک  یم  ناـهنپ  گرزب  یقودنـصواگ  رد  ار  اـهالط  هـکلب  دـننک ، تـکرح 

تسا يدرف  لقاع ، رطاخ  نیمه  هب  دراد  دایز  دزد  هک  دنام  یم  ییالط  دننام  زین  نز  يایح  ییابیز و  تفع ، دننک . یم  شالت  نآ  يرادهگن 
باجح نز ؛ رهوگ  قودنـص  واگ  هک  تسناد  دیاب  دـهدیم ، رارق  قودنـص  واگ  رد  ار  نآ  درادـیم و  هگن  رود  نادزد  سرتسد  زا  ار  نآ  هک 

دنزب دربسد  یتحار  هب  دناوتیم  دزد  دشاب  زاب  ياهرذ  امش  قودنص  واگ  برد  رگا  رداچ ، هلیسوب  ندب  مامت  ندناشوپ  ینعی  باجح  تسا ،
، ار اهنآ  مامت  ای  دینک و  راکـشآ  حضاو و  ار  اهتنیز  زا  يردق  امـش  رگا  ینعی  دنز  یم  تقرـس  هب  تسدیتحار  هب  دشاب  زاب  مه  ًالماک  رگا  و 

ظفح زاب  سوه  نادرمياههاگن  تسد  زا  ار  دوخ  لماک  ششوپ  نتشاد  اب  سپ  دیا ، هتشاذگ  زاب  نازابـسوه  يارب  ار  هار  تروص  ود  ره  رد 
. دینک

زویکیرت هب  التبا  ببس  كوخ  تشوگ  ندروخ 

مارح مه  نآ  ریش  تشوگ و  ندروخ  مارح و  نآ  شورف  دیرخ و  دیآ . یم  رامـش  هب  سجن  تاناویح  زا  كوخ  مالـسا  هرهطم  تعیرـش  رد 
مینکیم . هراشا  نادنمشناد  رظن  تایاور و  نآرق و  قیرط  زا  اهنآ  هب  هک  دراد  دوجو  رایسب  یلیالد  ناویح  نیا  میرحت  يارب  تسا .

مارح امـش  رب  ار  دوش  هتـشک  ادـخ  ماـن  نودـب  هچ  نآ  كوخ و  تشوـگ  نوـخ و  رادرم و  ًاـققحم  دـنوادخ  : » دـیامرف یم  لاـعتم  دـنوادخ 
(34 «) هدومن

تـسیناویح نوچ  هدومرف  مارح  ار  كوخ  ندروخ  دنوادخ  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  كوخ ، تشوگ  ندروخ  میرحت  تلع  رد 
تـساناوت يزیچ  ره  رب  ادخ  هک  دنمهفب  شندید  زا  ینعی   ) هدیرفآ اهناسنا  نتفرگ  تربع  دنپ و  يارب  ار  وا  ادـخ  هک  تروص  تشز  بیهم و 

يادـخ هک  دوش  یم  نیا  بجوم  هک  يراب  دـنبیب و  ینار و  توهـش  زا  دنـسرتب  دـننک ) رکـش  دوخ  يرـشب  تروص  ییابیز  رب  ار  يادـخ  و 
شکاروخ هک  تسنآ  كوخ  تمرح  رگید  تهج  دنوش . خـسم  دـنک و  ناشکوخ  تروص  هب  هتفرگ و  وا  زا  اریمدآ  يابیز  يامیـس  لاعتم 
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(35 «) تسا اهتفاثک  نیرت  فیثک  اهدیلپ و  نیرتدیلپ 
سرخ و هنیزوب ، كوخ ، هیبش  درک  خسم  نوگانوگ  ياه  تروص  هب  ار  يا  هدع  دـنوادخ  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  نینچ  مه 

نآ تبوقع  اب  دـندرگن و  دـنم  هرهب  تاناویح  هنوگ  نیا  زا  ات  دومرف  یهن  اه  هنومن  نیا  ندروخ  زا  هاگنآ  تسا ؛ رگید  تاـخوسم  زا  هچ  ره 
(36 «) دندرگن راوخ 

هراشا دیاب  ناویح  نیا  یملع  تارضم  نایب  زا  لبق  اما  دش  هراشا  اهنآ  هب  هک  دوب  كوخ  ندروخ  هب  طوبرم  تایاور  تایآزا و  یتمـسق  اهنیا 
ناشحبذ تسا و  كاپان  درادـن ، ناج  هک  اهنآ  نخان  وم و  یتح  ناشندـب  ءازجا  مامت  هک  دنتـسه  سجن  ناویح  ود  گس  كوخ و  هک  دومن 

دوشیم . بوسحم  هانگ  مارح و  ناشندروخ  تسین و  ریهطت  لباق  هجو  چیه  هب  ینعی  تسا  وغل 

نادنمشناد رظن  زا  كوخ  یمسج  ياه  نایز 

رارق ضارما  ياه  بورکیم  ماسقا  عاونا و  هنال  ار  دوخ  هدعم  تهج  نیا  زا  درادـن ، كاب  دوخ  عوفدـم  یتح  تافاثک  ندروخ  زا  كوخ  - 1
دنک . یم  تیارس  نآ  ریش  نوخ و  تشوگ ، هب  اج  نآ  زا  هک  هداد 

یم هنال  كوخ  تشوگ  رد  نیـشیرت  اـی  نیکیرت  ماـن  اـب  یبورکیم  هک  تسا  زونیکیرت  ضرم  دـیلوت  كوخ ، تشوگ  مهم  ياهررـض  زا  - 2
ياه لوبلگ  بیسآ  ببـس  اهلگنا  نیا  تسا . دوجوم  نیکیرت  دازون  نویلیم  اسب 400  كوخ  تشوگ  ولیک  کی  رد  هک  ياهنوگ  هب  دراذـگ 

دنوش . یم  رگید  دایز  ضارما  هجیگرس و  سپس  صخش ، رد  ینوخ  مک  داجیا  زمرق و 
كوخ تشوگ  ندروخ  رطاـخ  هب  یحیـسم  ياهنیمزرـس  رد  دـیآ ، یم  دوجو  هب  كوخ  تشوگ  ندروخ  زا  هک  يرردـال  ضرم  دـیلوت  - 3

تسا . عیاش  رایسب 
رد وا  قـالخا  تافـص و  نیا  دـهد . یم  رارق  رگید  رن  ياـه  كوخ  هدافتـسا  ضرعم  رد  ار  دوخ  تفج  درادـن ! یـسومان  تریغ  كوخ  - 4

( 37 .) دنیامنیم ادیپ  ار  هلیذر  قالخا  تافص و  نامه  دننکیم  هیذغت  تشوگ  نی  ازا  هک  یصاخشا  تهج  نیا  زا  دراد . یتاریثأت  شتشوگ 

یهارمگ لماع  وداج  رحس و 

تایآ و رد  هک  دـشابیم  رحـس  دـنا ، هدومرف  حیرـصت  شندوب  هریبک  هب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  یناهانگ  زا  رگید  یکی 
تسا . هدش  هراشا  نآ  هب  تایاور 

یلاح رد  دندناوخ  یم  نامیلـس  ترـضح  نامز  رد  مدرم  رب  نیطایـش  هک  ار  هچ  نآ  دندرک  يوریپ  دوهی  هفیاط  : » دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ 
ود رب  هچ  نآ  زا  دـندومن و  هارمگ  ار  اهنآ  دـنداد و  دای  مدرم  هب  ار  رحـس  هک  نآ  هچ  دـندش  رفاک  نیطایـش  نکیلو  دـشن  رفاـک  نامیلـس  هک 

رحس یسکب  دنتساوخ  یم  هاگ  ره  هتـشرف  ود  نآ  هک  یلاح  رد  دندرک . يوریپ  دوب ، هدش  لزان  ماهلا  هار  زا  تورام  توراه و  لباب ، هتـشرف 
ود نآ  زا  سپ  يوشن . رفاک  شاب  بظاوم  میا و  هدـمآ  شیامزآ  يارب  ام  دـنتفگ  یم  دـندرک و  یم  یهن  نآ  هب  لمع  زا  ار  وا  ًالبق  دـنزومایب 

نودب دنتسناوتیمن  مدرم  هچ  رگا  دنتفرگیم . دای  ار  دنتخادنا  یم  ییادج  رهوش  نز و  نایم  نآ  لیسو ? هب  هک  رحـس  زا  یئاه  تمـسق  هتـشرف 
شیامرف دوخ و  لقع  هلیـسوب  اـهنآ (  تعفنم و  هن  تشاد  ناـیز  ناـشلاح  هب  هچ  نآ  دـنتفرگ  یم  داـی  دـنناسرب و  ناـیز  یـسک  هب  ادـخ  نذا 
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(38 « ) دننادب رگا  دنتخورف  ار  دوخيزیچ  دب  هب  تشاد و  دهاوخن  يا  هرهب  رگید  يارسرد  رحس  رادیرخ  هک  دنتسناد  یم  یسوم )  ترضح 
هتـشرف ود  تورام  توراه و  اما  و  : » دـندومرف نینچ  نومأم  اب  ییوگتفگ  نمـض  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  دروآ ؛ دـیاب  هیآ  نیا  حیـضوت  رد 

رحس زا  يزیچ  نانآ  دنیامن . لطاب  ار  اهنآ  ياه  هشقن  دننک و  يریگولج  نارحاس  رحس  زا  نآ  هلیسوب  ات  دنداد  دای  رحـس  مدرم  هب  هک  دندوب 
راک هب  هطـساوب  ياهدع  یلو  وشم . رفاک  میتسه ، وت  شیامزآ  هلیـسو  ام  هک  دـندرک  يروآدای  وا  هب  ًالبق  هک  نیا  رگم  دـنتخوماین  یـسک  هب 

هک یصوصخم  لامعا  هلیسوب  شرسمه  درم و  نایم  نتخادنا  هقرفت  لوغشم  دنتـشگ و  رفاک  دندرکیم ، يرود  نآ  زا  دیاب  هک  يزیچ  نتـسب 
(39 .«) دندش دنداد  یم  ماجنا 

مینک . یم  هراشا  نآ  هب  هک  میراد  یثیداحا  مالسلا  هیلع  تبیلها  زا  وداج  رحس و  تمذم  رد 
يراوخ بارـش  لاح  رد  ًامئاد  هک  یـسک  دنوشیمن . لخاد  تشهب  هب  هک  دنا  هفیاط  هس  : » دندومرف ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 

(40 .«) محر هلص  هدننک  عطق  دشاب و  رحس  لاحرد  ًامئاد  هک  یسک  دشاب .
هک ار  هچ  نآ  هک  یلاح  رد  دورب  ییوگغورد  ای  نهاک  رحاس ، دزن  هک  یسک  : » دندومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نینچ  مه  و 

( 41 «.) تسا هدش  رفاک  هداتسرف  ادخ  هک  ینامسآ  ياه  باتک  مامت  هب  دشاب  هدننک  قیدصت  دنیوگ ، یم 
دب نم  هب  مرهوش  تفگ  دـمآ و  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تمدـخ  ینز  : » دـنیامرف یم  هطبار  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤلاریما 

شروخ زیچ  ماوع  لوق  هب  ای  ماهدرک  رحـس  ار  وا  ینعی  . ) منک نابرهم  دوخ  اب  ار  وا  ات  ما  هدرک  تسرد  يزیچ  نم  دنک . یم  يدنت  یقالخا و 
هکئالم یتخاس و  هریت  ار  اه  كاخ  اهایرد و  هک  داب  وت  رب  فا  دومرف : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  درادب ) تسود  ارم  ات  ما  هدرک 

( 42 «) دندرک تنعل  ارت  نیمز  نامسآ و  ياه  هکئالم  ناکین و  ياه 
. مینک فیرعت  ار  رحـس  هک  تسا  اج  هب  نآ  ماسقا  نایب  زا  لبق  اما  درک  میهاوخ  هراشا  نآ  هب  هک  دراد  یعاونا  رحـس  هک  تسا  رکذت  هب  مزال 
ای تروص ، ندرک  شقن  صاخ ، ییاهزیچ  ندرک  دودای  شتآ  هب  ندـینازوس  ای  صوصخم  داروا  ندـناوخ  ای  نتـشون  زا  تسا  ترابع  رحس 
رثا هدش ، رحس  صخش  لقع  ای  بلق  ندب ، رد  هک  يروط  هب  ندرک  نفد  ییاهاج  رد  نوگانوگ  ياهلکش  هب  ار  زیچ  دنچ  ای  هچراپ  ندز  هرگ 

ییادج درم  نز و  نیب  دننکيرگید و  وا و  نیب  ینمشد  تبحم و  داجیا  ای  دننک  شوهیب  ار  وا  هک  نیا  ای  رـضاح  ار  بیاغ  هک  نیا  لثم  دنک .
(43 .) دزادنا

رحس عاونا 

لاـم زا  تسا . هدیـسر  نج  فیاوط  یـضعب  زا  اـهربخ  هک  روظنم  نیا  هب  تسا  ندرک  یئوگـشیپ  هدـنیآ و  روـما  زا  نداد  ربـخ  تناـهک : - 1
دزن هک  يدرف  دنک و  تناهک  هک  یسک  : » دندومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هراب  نیا  رد  دهد . یم  ربخ  هدنیآ  روما  زا  ای  هدش  هدیدزد 

(44 .«) تسا هدش  نوریب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  نید  زا  دهد  ماجنا  ار  لمع  نیا  شیارب  ات  دورب  نهاک 
ماـجنا هدـننیب  مشچ  ياـطخ  زا  هدافتـسا  تکرح و  تعرـس  هلیـسوب  درادـن . تیعقاو  تـقیقح و  هـک  تـسا  يزیچ  نداد  ناـشن  هدبعـش : - 2

رد دنیب . یم  نیـشتآ  لصتم  هریاد  کی  مشچ  دوش ، یم  هداد  خرچ  تعرـس  هب  هک  یتقو  تسا  نادرگ  شتآ  رد  هک  یـشتآ  دننام  دریگیم .
تسین . روط  نیا  ًاعقاو  هک  یلاح 

یم هدرمش  رحس  ماسقا  زا  مارح و  ًامامت  هک  هریغ  تاناویح و  ریاس  ای  رـشب  حاورا  ای  نج  کلم ، ندرک  ریخـست  مادختـسا و  تاریخـست : - 3
. دوش

رارق نازیم  يرگید ، هب  یکی  قاحلا  بسن و  تابثا  رد  سدقم  عرش  هک  هچ  نآ  فالخ  رب  بسن . رد  يرگید  هب  یسک  نداد  دنویپ  هفایق : - 4
یعرش نازیم  يور  زا  هک  یلاح  رد  تسا . صخـش  نالف  رـسپینالف  دنک  یعطق  مکح  یـسانش  هرهچ  ملع  يور  زا  هک  نیا  لثم  تسا ، هداد 

دهد . ربخ  ناهنپ  بیرغ و  روما  زا  صخش  ینطاب ، يرهاظ و  ياضعا  هطساوب  ای  تسین  وا  رسپ 
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شنتـشک دصق  دوب و  هدرک  مشخ  وا  رب  دیفر . مان  هب  تشاد  یمالغ  دوب . سابع  ینب  ءارما  ماکح و  هلمج  زا  هریبه  نب  یلع  تسا ؛ هدـش  لقن 
وگب ناسرب و  وا  هب  ارم  مالـس  درگرب و  وا  دزن  : » دـندومرف وا  هب  ترـضح  نآ  دروآ . هانپ  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  هب  دـیفر  تشاد . ار 

دب یماش  نم  يالوم  درک : ضرع  دیفر  هدم » رازآ  ار  وا  مداد  هانپ  ار  دـیفر  وت  مالغ  نم  تفگ ، ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  نب  رفعج 
؟ يوریم اجک  دیسرپ : دید  ارم  یبرع  نابایب  رد  مدش  هناور  دیوگ  دیفر  وگب » متفگ  هک  مسق  نیمهب  ورب و  : » دومرف ترـضح  تسا ، يداقتعا 

هدـش هتـشک  ناسنا  تسد  تتـسد  تفگ : درک ، هاگن  نوچ  امنب ، نم  هب  ار  دوخ  تسد  تفگ ؛ سپ  تسا . ناگدـش  هتـشک  هب  هیبش  تتروص 
. تسا لوتقم  دسج  دننام  تندـب  تفگ : دـید و  ار  مندـب  مامت  تسا . هدـش  هتـشک  ناسنا  ياپ  تیاپ  تفگ : دـید و  ار  میاپ  نینچ  مه  تسا !
ار ماغیپ  نآ  دـنلب ، ياه  هوک  هب  رگا  هک  تسا  یماغیپ  تلاسر و  نابز  نیا  رد  اریز  تسین  يررـض  وت  رب  تفگ : درک ، هاـگن  ار  مناـبز  سپس 

دنوش . یم  مرن  اهنآ  یناسرب .
مرـس يالاب  هنهرب  ریـشمش  اب  دالج  دنتـسب و  ار  میاـهفتک  دومن . منتـشک  هب  رما  مدـش  دراو  هریبه  نب  یلع  میـالوم  رب  نوچ  دـیوگیم ، دـیفر 

ارم یهاوخ  میوگ . یم  تولخ  رد  وت  اـب  هک  تسا  یبـلطم  مدـمآ . مدوخ  ياـپ  اـب  نم  هکلب  یتـفرگن  روز  هب  هک  ارم  ریما  يا  متفگ : داتـسیا .
نم هب  تفگ و  وت  هب  ار  نخـس  نیا  دمحم  نب  رفعج  ربکا  هللا  تفگ  مدـناسر  وا  هب  ار  ماما  بلطم  دومن  تولخ  هب  رما  سپ  شخبب . ای  شکب 
دور یمن  شیپ  نم  تسد  تفگ ، دومن و  زاب  تفرگ ، ارم  يوزاب  دوخ  تسد  اب  سپ  هبترم . هس  ات  مدروخ  مسق  یلب و  متفگ : دـناسر . مـالس 

مدوشگ ار  اهنآ  دوز  نم  متـسب و  ار  وا  ناتـسد  درک  رارـصا  سپ  راـک . نیا  هب  رگم  موش  یمن  عناـق  تفگ ، منکیمن . يراـک  نینچ  زگره  و 
(45 .) نکب یهاوخ  هچ  ره  تسا ، وت  تسد  رد  یگمه  و  متشاذگ ، او  وت  هب  ار  دوخ  روما  تفگ ؛ داد و  نم  هب  ار  دوخ  يرتشگنا  سپس 

نیا هک  یلاـح  رد  یطحق . ساـنجا و  ینازرا  ینارگ و  زا  نداد  ربـخ  دـننام  مزج . عطق و  روط  هب  ینیوکت  ثداوح  زا  نداد  ربـخ  میجنت : - 5
روط هب  روما  نیا  زا  نداد  ربخ  اما  دنادب . ملاع  نیا  تاریثأت  ردلقتـسم  ار  اهنآودـنادب  ناگراتـس  طبر  كالفا و  تاکرح  زا  ًالقتـسم  ار  روما 

لاصتا و هام ، ياـهلزنم  یگتفرگ و  هاـم  یگتفرگ ، دیـشروخ  زا  نداد  ربخ  هچ  ناـنچ  تسا ؛ زیاـج  نتـسناد  یقیقحرثؤم  ار  ادـخ  لاـمتحا و 
ار نهاک  ای  مجنم  هک  یـسک  : » دندومرف ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  لوسر  دروم  نیا  رد  درادن . یعنام  رگیدکی  زا  ناگراتـس  لاصفنا 

(46 «) تسا هدش  رفاک  تسا  هداتسرف  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  رب  ادخ  هچ  نآ  هب  سپ  دنک ، قیدصت 
دناوتب هک  تسا  رت  ناوتان  رتزجاع و  رحاس  : » دندومرف مالـسلا  هیلعقداص  ماما  هچ  نانچ  دشاب ، یم  دودـحم  رحاس  تردـق  هک  تفگ  دـیاب 

نینچ دیاب  دزاس  نوگرگد  دنک و  لطاب  هدومرف  ریوصت  بیکرت و  ادخ  ار  هچ  نآ  دناوتب  هک  یـسک  اریز  دزاس . نوگرگد  ار  يادخ  تقلخ 
یئاناوت يراک  نینچ  رب  رحاس  رگا  دشابیکیرـش . شیارب  هک  نیا  زا  دـنوادخ  تسا  هبترم  دـنلب  دـشاب . شتقلخ  رد  ادـخ  کیرـش  یـصخش 

نیا زج  دنک . رود  دوخ  زا  ار  یتسدیهت  دوش و  دیفس  شرس  يوم  دراذگن  دنک ، رود  شدوخ  زا  اريراتفرگ  يریپ و  دناوتب  دیاب  سپ  دراد ،
یم ینمـشد  تبحم ، افـص و  لـها  ناـیم  دـنکفا و  یم  ییادـج  ناتـسود  ناـیم  نآ  اـب  هک  تسا  همیمن  رحـس  ماـسقا  نیرتـگرزب  هـک  تـسین 

(47 «.) دزادنا

ملاع يالقع  رظن  زا  رحاس  يدیلپ 

هیریخ روما  عیمج  كرت  اهنآ  هلمج  زا  هک  اه  تنایخ  اهتیانج و  رورش و  عاونا  رحـس ، ملع  تردق و  ندروآ  تسدب  لیـصحت و  تامدقم  زا 
روط هب  دـیجم . نآرق  تایآ  هب  تناها  صوصخم  بادآ  اب  یناسنا  نوخ  ندروخ  سفن و  لتق  هنـصحم ، ءانز  دـننام  عینـش  لاعفا  باـکترا  و 

تناهک رحس و  زا  نآ  ? لیـسو هب  دناوتب  ات  دوشب  رتدب  اهنآ  خنـس  زا  یتح  دوش  کیدزن  نیطایـش  هب  نآ  طسوت  هک  دروآ  اج  هب  یلامعا  لک 
دنک . هدافتسا 

زا رتالاب  ای  دیایب و  رد  هکئالم  فیدر  هب  سدقم  عرش  تاروتسد  زا  يوریپ  ریخ و  لامعا  تکرب  هب  دناوت  یم  هک  يرشب  يارب  یتخبدب  یهز 
دناسرب . تسا ، رت  نییاپ  نیطایش  زا  هک  نیلفاّسلا  لفسا  هب  هتخاس و  مورحم  تاجرد  نیا  زا  ار  دوخ  دوش ، هکئالم 
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هزجعم رحس و  نیب  قرف 

نارگید هدوب و  نوریب  یعیبط  نیناوق  دودـح  زا  هک  تسا  یلمع  ماجنا  هزجعم  دـشاب . یم  هزجعم  ندوب  اراد  تماما  توبن و  طیارـش  زا  یکی 
یـضعب هنافـسأتم  یلو  دنک  یم  هدافتـسا  نآ  زا  دوخ  تیناقح  تابثا  يارب  لمع  نیا  بحاص  و  دنتـسه . ناوتان  زجاع و  نآ  دننام  ندروآ  زا 

نیب ام  قرف  دیاب  اذل  دوش . یم  اهنآ  هب  مدرم  هجوت  يارب  يزیواتسد  نیا  دننک و  یم  تماما  توبن و  ياعدا  وداج  رحس و  زا  هدافتسا  اب  دارفا 
. مینک نایب  ار  ماما  ای  یبن  اب  رحاس  قرف  يریبعت  هب  ای  دنامن  یقاب  يا  ههبش  چیه  ياج  ات  مینک  نایب  ار  وداج  هزجعم و 

. دوشن ای  دوش  هتـسناد  نآ  تلع  هاوخ  تسا . رحـس  هدروآ ، هچ  نآ  دوبن  نتفریذپ  لباق  شیاعدا  رگا  دـشاب . لوبق  لباق  ًالقع  اعدا ، لصا  - 1
یـسک رگا  تمایق  مایق  ات  تسا ، ربمایپ  نیرخآ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  دـش  تباث  یناملـسم  ره  رب  هک  نآ  زا  سپ  ًالثم 

تسايرهام . رگوداج  هک  ددرگ  یم  مولعم  شیاعدا  نامه  زا  دهد  ماجنا  يا  هداعلا  قراخ  روما  دنک و  يربمغیپ  ياعدا 
تماما و يربمغیپ و  ماقم  زا  شیپ  ینعی  تسا . تمـصع  ماما ، ربمغیپ و  طیارـش  هلمج  زا  ًالثم  دشاب . هتـشاد  ار  اعدم  یلقع  طیارـش  دیاب  - 2
وا زا  هک  یـصخش  رگا  سپ  دشاب . دوخ  نامز  لها  دمآرـس  لمع  ملع و  تهج  زا  و  دشاب . هدشن  هدید  وا  زا  یهانگ  تقو  چـیه  نآ  زا  دـعب 

تسا . رگوداج  ًانیقی  دوش ، هدید  يا  هبیرغ  روما  وا  زا  رگا  تسرپ  ایند  ای  تسا  هرهب  یب  یئادخ  فراعم  زا  ای  هدش  هدید  هانگ 
ناگدرم و هدیسوپ  ناوختـسا  زا  رحاس  ًالثم  نآ . بابـسا  بسک  لیـصحت و  هب  هن  دشاب  دنتـسم  دنوادخ  تردق  هب  طقف  هداعلا  قراخ  رما  - 3
هچ نانچ  دریگ . یم  تروص  ههادـبلا  یف  تسادـخ و  زا  طقف  هزجعم  یلو  دـنک  یم  رحـس  صاـخ  رازبا  اـب  دـنک و  یم  هدافتـسا  اـهنآ  يوم 

مالسلا هیلع  یسوم  ترضح  ای  دنداد  افـش  ار  دازردام  روک  هک  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  دندرک ، مین  ود  ار  نآ  هام  هب  هراشا  اب  ربمغیپ 
(48 .) دندومن اهدژا  هب  لیدبت  دنوادخ  تردق  نذا و  هب  ار  اصع  هک 

دش . نایب  هک  دوب  هزجعم  اب  رحس  ياه  توافت  زا  یشخب  اهنیا 

رحس لاطبا  ياهشور 

ار اعد  نیا  دشاب  وهآ  تسوپ  زا  هک  يذغاک  رب  : » دومرف ترضح  درک . تیاکش  رحس  زا  دمآ و  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تمدخ  یـصخش 
هللااب و هللا و  مسب  : » تسنیا اعد  نآ  و  دـنکیمن ». رثا  وت  رد  شدـیک  دـناسر و  یمن  يررـض  وتب  رحـس  نآ  هک  هد  رارق  دوخ  هارمه  سیونب و 
ام لطب  قحلا و  عقوف  نیدسفملا  لمع  حلـصی  هللا ال  نا  هلطبیـس  نا هللا  رحـسلا  هب  متئجام  یـسوم  لاق  هللاابالاهوقالولوحال . هللا  مسب  هللا  ءاشام 

« نیرغاص اوبلقنا  کل و  انه  اوبلغف  نولمعی  اوناک 
کیخاب كدضع  دشنس  هللاابو  هللا  مسب   » ناوخب هبترم  تفه  ناطیش  رش  رحـس و  زا  يریگولج  يارب  دنا : هدومرف  هطبار  نیا  رد  ترـضح  نآ 

زامن زا  شیپ  بش و  زامن  زا  تغارف  زا  سپ  نینچ  مه  و  نوبلاغلا » امکعبتا  نم  امتنا و  اـنتایآب  اـمکیلا  نولـصیالف  ًاناطلـس  اـمکل  لـعجن  و 
(49 . ) دز دهاوخن  ررض  وت  رب  هک  تسین  نیا  زج  ناوخب  ار  نآ  هبترم  تفه  حبص ،

صیخشت هوق  لقع و  بیرخت  لماع  بارش 
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تفآ نآ ، براش  لماع و  يارب  دـشاب و  یم  روفنم  القع  رظنو  تاـیاور  نآرق و  قبط  تسا  هدـننک  تسم  تاـعیام  ندروخ  هک  يراوخبارش 
. میزادرپیم اهنآ  هب  هک  دراد  دوجو  ییاه 

ات ناملـسم ، ریغ  ناملـسم و  نادنمـشناد  رظن  تاـیاور و  هب  نآ  زا  سپ  مینکیم و  هراـشا  دراد ، دوجو  بارـش  دروـم  رد  هک  یتاـیآ  هب  ادـتبا 
دوش . مامت  ناگمه  رب  تجح 

يارب ییاهدوس  تسا و  یگرزب  هانگ  ود ، نیا  رد  وگب  دنـسرپیم ، رامق  بارـش و  مکح  هرابرد  وت  زا  ربمایپ  يا  : » دیامرف یم  لاعتم  دـنوادخ 
( 50 «) تسنآ تعفنم  زا  رتشیب  اهنآ  نایز  یلو  دراد  مدرم 

رامق رد  دارفا  ًاضعب  هک  ارچ  تسا . نآ  عفن  زا  رتشیب  رامق  بارـشینعی و  ود ، نیا  نایز  هک  دیامن  یم  هراشا  ًاتحارـص  راگدرورپ  هیآ  نیا  رد 
تردـق دـیاش  بارـش ، دروـم  رد  نینچ  مه  دـنهد . یم  تـسد  زا  ار  يرتـگرزب  تـعفنم  نآ  زا  دـعب  یلو  دـنروآیم  تسدـب  يداـیز  دوـس 

. دوش یم  هراشا  نآ  هب  رخآ  تمسق  رد  هک  دناهدرک  فلتخم  ياهیرامیب  هب  التبم  ار  دوخ  یلو  دنروآ  تسدبيرهاظ 
رامق و زا  یلاعت  دنوادخ  زین  هیآ  نیا  رد  ( 51 «) تسا یناطیش  لامعا  زا  تسا و  دیلپ  اهتب  رامق و  بارش و  انامه  : » دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ 

يارب دـنادب و  ناراکهانگ  زا  ار  دوخ  دـنک و  یظفاحادـخ  تیونعم  اب  ناسنا  دوش  یم  ببـس  ود  نیا  ینعی  تسا . هدرب  مان  يدـیلپ  هب  بارش 
دوش . هدامآ  فلتخم  ناهانگ  باکترا 

؟ تسا هنوگچ  تایاور  رد  شهاگیاج  راوخ  بارش 

رگا دیوشن ، رـضاح  وا  هزانج  عییـشت  رب  درم  رگا  دینکن و  تدایع  ار  وا  دـش  ضیرم  رگا  راوخ  بارـش  : » دـندومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
يوس هب  ار  وا  ایوگ  دهدب  رمخلا  براش  هب  ار  شرتخد  یـسک  ره  دیهدن . رتخد  وا  هب  دـش  راگتـساوخ  رگا  دـینکن ، لوبق  وا  زا  داد  تداهش 

رب وا  يارب  درامـش  نیما  ار  رمخلا  براـش  سک  ره  هدومن و  محر  عطق  دـهدب ، نید  فلاـخم  هب  ار  شرتخد  سک  ره  تسا . هدیـشک  شتآ 
(52 « ) دشابن یتنامض  لاعتم  دنوادخ 

شزامن دشونب  هدننک  تسم  زا  یتبرـش  سک  ره  داتـسرف ؛ قح  هب  ارم  هک  نآ  هب  دنگوس  : » دندومرف ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
بـش زور و  داتـشه  دشونب ، تبرـش  ود  سک  ره  دـیامن . یم  لوبق  ار  وا  هبوت  دـنوادخ  دـنک  هبوت  رگا  سپ  دوشیمن  لوبق  بش  زور و  لهچ 

: دندومرف ترـضح  هللا ؟ لوسر  ای  تسا  زیچ  هچ  نآ  دش  هتفگ  دناشونب . لابخلا  هعرز  زا  ار  وا  هک  تسیقح  ادـخ  رب  دوشیمن و  لوبق  شزامن 
(53 .«) تسا نوخ  كرچ و  دننام  هیدص  نانآ ، كرچ  شتآ و  لها  هیدص 

دنوادخ یتح  دـهدب و  تسد  زا  لاعتم  دـنوادخ  دزن  ار  دوخ  تیبوبحم  ناسنا  هک  دوش  یم  ثعاب  بارـش  ندیـشون  ثیدـح  نیا  هب  هجوت  اب 
تـسانعم نیدب  هکلب  مناوخن ، زامن  منک و  كرت  ار  زامن  نم  هک  تسین  انعم  نیا  هب  ثیدح  اما  درک  دهاوخن  هجوت  زین  وا  ياهزامن  هب  لاعتم 

دنک . یمن  هجوت  مه  ام  تدابع  هب  یتح  رگید  دنکیم و  رود  قلاخ  تبحم  زا  زا  ار  ام  لمع  نیا  یتسپ  هک 
مارح تهج  دـنچ  رطاخ  هب  ار  بارـش  رمخ و  لجوزع  دـنوادخ  : » دـندومرف مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماـما  بارـش  میرحت  تلع  دروم  رد 

براش دنک ، راکنا  ار  نانم  دـنوادخ  هک  دـنک  یم  روبجم  ار  براش  دـنک ، یم  لیازو  هداد  رییغت  ار  براش  لقع  تسا ، داسف  نآ  رد  دومرف .
انز هب  تردابم  نداد و  اوران  تبسن  لتق و  دنز . یم  رس  براش  زا  يرگید  ياهداسف  ددنبب ، غورد  شیایبنا  ادخ و  رب  هک  دنک  یم  روبجم  ار 

ماما سپس  ددرگ . تالابم  مک  انتعایب و  یهلا  مراحم  زا  بانتجا  هب  تبسن  هک  دوش  یم  ببس  رمخ  برـش  دشاب . یم  رمخ  برـش  زا  یـشان 
رب تسا  ّبترتم  رمخ  رب  هکیتبقاع  اریز  تسا . مارح  ياهدـننک  تسم  عیام  بارـش و  ره  هک  میدومن  مکح  تاهج  نیا  رطاـخ  هب  دـندومرف :

اذـل دوب ، دـهاوخ  زین  تاعیام  نیا  ندیـشون  لابند  هب  تسه  رمخ  برـش  لابند  هب  هک  داسف  زا  هچ  نآ  ینعی  دـشابیم  ّبترتم  زین  تاعیام  نیا 
هلآو هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  نادناخ  ام  تبحم  تدوم و  ًاساسا  دراد و  ار  ام  تیالو  یتسود و  هتشاد ، نامیا  ترخآ  زور  ادخ و  هب  هک  یـسک 

یطابترا چیه  رکـسم  براش  ام و  نیب  هک  ارچ  دنک  زارتحا  بانتجا و  هدننک - تسم  عیام  رکـسم - براش  زا  دـیاب  دـشاب  یم  وا  نید  ملـسو 
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( 54 «) دشاب یمن 
ریغ ناملسم و  ناکشزپ  نادنمـشناد و  مالک  رد  ار  بارـش  ياهررـض  دیونـشب  اما  دوب  بارـش  ندیـشون  هب  طوبرم  ثیداحا  زا  یـشخب  اهنیا 

ناملسم .
تابورـشم يارب  رزوـک  ریـسآوب ، هتیلاـگ  رتـکد  لوـتنیلک ، لزیرک ، ویـسوم  نوـیلیترب ، روتـساپ ، لـیبق ، زا  ییاـپورا  ياـملع  نادنمــشیدنا و 

. مینکیم هراشا  اه  نآ  هب  ًاطوسبم  ًاحورشم و  هک  دنا  هدرک  نایب  یتاررضمیلکلا 
. دریگ یمن  ماجنا  حیحـص  روط  هب  لتخم و  ءاضعا  هیذغت  لمع  هدومن ، دساف  ار  نوخ  ًاجیردت  دـیامنیم  یمدآ  دوجو  رد  لکلا  هک  يرثا  - 1

یم نابرض  يدنک  هب  دوش  نیگنـس  بلق  هک  هاگ  نآ  دنک ، یم  میجح  نیگنـس و  ار  نآ  هتفرگ و  ار  بلق  فارطا  یبرچ  هیپ و  يدایز  رادقم 
هدـش میخـض  بلق  نوچ  تسا ، مظنم  ریغ  هتـسهآ و  ًابلاغ  یلکلا  صاخـشا  ضبن  هطـساو  نیدـب  ددرگ و  یم  گـنت  نآ  ياـه  گر  دـنک و 
مدلا فزن  ببـس  هدیدرگ و  هراپ  نایرـش  يراشف  نیرتکچوک  اب  دناسرباهمادنا و  ریاس  رب  دنارب و  بلق  زا  يوق  ار  نوخ  دـناوت  یمن  نییارش 

ددرگ . یم  تخس 
، دوش یم  مب  نشخ و  رایـسب  یلکلا  صخـش  يادص  دنکیم و  مرو  نامز  رورم  هب  تابورـشم  لامعتـسا  زا  سپ  یلکلا  درف  هیر  هرجنح و  - 2

دشاب . یم  هیرلا  هبصق  کیرحت  نامه  هجیتن  ددرگ  یم  هظحالم  صاخشا  لیبق  نیا  رد  هک  یتخس  ياه  هفرس 
ًابلاغ لس ) ياراد   ) لولسم صاخشا  هک  هدش  مولعم  هبرجت  ناحتمايور و  زا  دوشیم . دعتسم  لس  ضرم  يارب  داتعم  صاخشا  ياه  هنیـس  - 3

دنا . هدش  التبم  رگید  لیالد  هب  هک  یمک  ياهدع  رگم  دنشاب ، یم  لکلا  هب  داتعم 
نوخ نتخیر  یغامد و  نایرش  ندش  هراپ  ینعی  یغامد  مدلا  فزن  ببس  ًابلاغ  تسا . سوسحم  رایسب  یمدآ  عاخن  زغم و  رد  لکلا  تارثا  - 4

دریم . یم  ًاروف  هدرک و  هئجف  یلکلا  صخش  تخیر ، غامد  زکرم  رب  نوخ  نوچ  دندرگیم و  غامد 
صیخشت رگید  ددرگ و  یم  میجح  هتشادرب و  يرصتخم  ياه  فاکش  اهنآ  ياهنابز  تسا . رثؤم  یلیخ  نیداتعم  همضاه  زاهج  رد  لکلا  - 5

( 55 .) دنهد یمن  یبوخ  هب  ار  اهاذغ  هزم 
، تسا هدش  راهظا  ایند  رد  ناسانش  بورکیم  یکشزپ  ملع  نادنمـشیدنا  طسوت  هک  دوب  یلکلا  تابورـشم  ینطاب  تارثا  زا  يا  هصالخ  اهنیا 

دنچ هب  تسا ؛ هدـش  یهن  نآ  زا  فلتخم  نایدا  بتک  رد  هک  دـشابیم  مارح  زین  رگید  نایدا  رد  بارـش  ندیـشون  دـینادب ، تسا  بلاج  یلیخ 
مینک . یم  هراشا  اهنآ  زا  هنومن 

( 56 .«) دیامن مرگ  ار  ناشیا  بارش  ات  دننیشن  یم  رید  بش  دنورب و  تارکسم  یپ  رد  ات  دنزیخ  یم  رب  دوز  حبص  هک  ینانآ  رب  ياو  »
(57 «) دیابر یم  ار  ناشیا  لد  هریش  بارش ، انز و  : » دیامرفیم بارش  يدیلپ  رد  نینچ  مه 

زور نآ  دـیدرگ و  نیگنـس  يویند  ياههشیدـنا  یتسم و  يروخرپ و  زا  امـش  ادـبم  دـینک  ظفح  ار  دوخ  سپ  : » تسا هدـمآ  اقول  لـیجنا  رد 
(58 «) دیآ امش  رب  ناهگان 

ینوفع جالعان  ياهدرد  لماع  انز 

تایاور نآرق و  رد  هک  تسا  یلمع  تسا ، عورشم  ریغ  ینوناق و  ریغ  قیرط  زا  توهش  ياضرا  ای  فلاخم  سنج  اب  عورشمان  ینیلاب  مه  انز ،
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. مینک یم  بلج  نآ  هب  ار  امش  هجوت  هک  دشاب  یم  یناوارف  ياه  نایز  ياراد  تسا و  هدش  یهن  نآ  زا 
(59 « ) تسا دنسپان  رایسب  یهار  تشز و  رایسب  یلمع  هک  ارچ  دیدرگ ، کیدزن  انز  هب  دیابن  : » دنیامرف یم  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ 

ادخ و هب  رگا  دینکن . محرت  نانآ  هب  زگره  دـینزب و  هنایزات  دـص  مادـک  ره  ار  راک  انز  نادرم  نانز و  : » دـیامرف یم  رون  هروس  رد  نینچ  مه 
نیا زا  مه  ددـعتم  تاـیاور  رد  نینچ  مه  و  ( 60 «) دنـشاب رـضاح  نامیا  لها  زا  یعمج  دـیاب  مکح  يارجا  ماگنه  رد  دـیراد و  نامیا  تمایق 

دوش . یم  هراشا  اهنآ  هب  هک  هدمآ  دروم  نیا  رد  يدایز  ثیداحا  هچ  نانچ  تسا ، هدش  یهن  لمع 
رد هس  ایند و  رد  هس  دشاب . هصیصخ  تلصخ و  شش  نآ  رد  اریز  دینک  يرود  انز  زا  هک  تسامش  رب  : » دندومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح 

گرم و دنک 3 - یم  عطق  ار  لالح  قزر  - 2 درب . یم  نیب  زا  ار  تروص  یگدنـشخرد  طاشن و  - 1 تسایند : رد  هک  ییات  هس  اـما  ترخآ ،
بضغ بجوم  دـنک 2 - یم  باسح  ءوس  راتفرگ  ار  لعاف  - 1 دـشاب : ترخآ  رد  هک  ییات  هس  اما  درب ، یم  منهج  هب  ار  لعاف  کیدزن و  اـنف 

( 61 .) دنک یم  دّلخم  شتآ ، رد  ار  لعاف  دشاب 3 - یم  یلاعت  يراب 
نیب زا  سوفن ، نتشک  زا  تسا  ترابع  نآ  دشابیم و  داسف  نآ  رد  اریز  هدش  مارح  انز  : » دندومرف انز  میرحت  تلع  رد  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما 

مه ( 62 .«) دـنوش یم  بوسحم  داـسف  هوجو  زایگلمج  هک  اـهنیا  هب  هیبش  يروما  ثاریم و  ندـش  هاـبت  لاـفطا ، تیبرت  كرت  باـسنا ، نتفر 
يو رب  هک  یمحر  رد  ار  دوخ  هفطن  هک  دراد  يدرم  نآ  تمایق  زور  رد  ار  باذـع  نیرت  تخـس  : » دـندومرف مالـسلا  هیلعقداـص  ماـما  نینچ 

نادنمشناد و نانخـس  هب  کنیا  میدرک ، نایب  هک  دوب  انز  هب  طوبرم  تایاور  تایآ و  زا  یـشخب  اهنیا  اما  ( 63 .) تسا هداد  ياج  هدوب ، مارح 
. دیوش هانگ  نیا  ياه  بیسآ  هجوتم  ات  دینک  هجوت  ناکشزپ 

: دیوگ یم  نینچ  نیا  عورشمانياه  هطبار  دروم  رد  موصعم  یحاتف  نیسح  دیس  رتکد  ياقآ  بانج 
. دنا هدش  التبم  يرامیب  نیا  هب  رفن  رازه  اکیرمآ 60  رد  نونک  ات  دش و  فشک  لاس 1981  رد  یباستکا  ینمیا  صقن  مردنس  ای  زدیا  يرامیب 
لاس 1983 رد  دنیوگ و  یم  HIV  » راصتخا هب  هک  تسا  یـسوریو  يرامیب  نیا  لماع  دشاب . یم  دـص  رد  دـص  هب  کیدزن  نآ  ریم  گرم و 

دارفا نیب  رد  مه  زونه  اما  دـنهدن . تبـسن  يراب  دـنب و  یب  هب  ار  يرامیب  نیا  لماع  دـنا  هتـساوخ  یناوارف  ياه  شالت  اب  تسا . هدـش  فشک 
اه یلیفومه  رد  دـصرد و  نازاب 78  سنجمه  رد  هک  يروطب  دـهدیم  لیکـشت  ار  ییالاب  دـص  رد  نازاـب  سنجمه  نینچ  مه  ورابودـنبیب 

( 64 .) دشاب یم  دصرد  کی  زا  شیب  یمک 
یکی هیبش  رایسب  لاقتنا  شور  رظن  زا  زدیا ) )HIV سوریو دیوگیم . زدیا  لاقتنا  ياه  هار  هرابرد  يدابآ  دومحم  دمحا  رتکد  ياقآ  بانج 

انز و  ) یـسنج سامت  زا : دـنترابع  سوریو  نیا  لاقتنا  هدـمعياه  هار  دـشاب . یم  B تیتاپه سوریو  مان  هب  تیتاـپه  دـلوم  ياـه  سوریو  زا 
(65 .) نـینج هـب  رداـم  زا  لاــقتنا  یقیرزت و  ناداــتعم  رد  هدولآياــه  نزوـس  هـلمج  زا  هدوـلآ  ینوـخ  ياــه  هدروآرف  نوـخ و  دورو  (، ریغ
رد یتح  ندـب و  یناوتان  فعـض و  ببـس  هک  تساهنآ  زا  یـشان  ضراوع  ای  یـشزیمآ و  ياه  يراـمیب  عویـش  اـنز  موش  جـیاتنزارگیدیکی 

: زا دنترابع  لمع  نیا  ینوفع  ياه  يرامیب  زا  یضعب  دوش . یم  یشک  دوخ  ببسیهورگ 
ددرگ ). یم  نوخ  هب  بورکیم  ندش  دراو  ببس  دوشیم و  داجیا  ندب  طاقن  ریاس  ای  یلسانت  هاگتسد  يور  یکچوک  مخز   ) سیلفس - 1

( دوش یم  نوخ  دراو  تردن  هب  هک  يراردا  یلسانت  هاگتسد  یعضوم  تنوفع   ) كازوس - 2
( ینوفع يرامیب   ) وکناش - 3

و )...  يویر ، لس  زغم ، موفنل  يزوپاک ، موکراس  نوچ  یتالاح  داجیا  ببس  هک  )HIV زدیا (  - 4
رد يزیربت  یمظعلا  تیآ ا ... ترـضح  دوش . صخـشم  رتحـضاو  لمع  نیا  يدـیلپ  ات  مینک  نایب  ار  یلیاسم  دـیاب  هانگ  نیا  دـح  هرابرد  اـما 
دـص هبترم  ره  رد  و  دـنک ، انز  هبترم  هس  هچ  نانچ  دـننزب و  هنایزات  دـص  ار  وا  دـیاب  دـنک ، اـنز  يدازآ  درم  رگا  تسا  هدروآ  دوخ   ? لاـسر

لقاع و غلاب و  هک  یلاح  رد  دراد و  كولمم  زینک  ای  یمئاد  يدقع  نز  هک  يدرف  یلو  دنـشکب  ار  وا  دیاب  مراهچ  هعفد  رد  دننزب  شا  هنایزات 
ار وا  دیاب  دنک ، انز  تسا  هلقاع  هغلاب و  هک  ینز  اب  رگا  دنک ، یکیدزن  وا  اب  دناوت  یم  دهاوخب  مه  تقو  ره  و  درک ، یکیدزن  وا  اب  هدوب  دازآ 
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( 66 .) دنیامن راسگنس 
زا نز  هک  فنع  هب  يانز  ناملـسم و  نز  اب  رفاک  ای  ردپ  نز  اب  ای  یبسن  مراحم  اب  انز  دـح  دـناهدروآ : هطبار  نیا  رد  همحر ا ... ماما  ترـضح 
دص مرحم  ریغ  هنصحم و  ریغ  يانز  دح  دشاب و  یم  راسگنـس  رادرـسمه  درم  اب  نز  يانز  دح  دشاب و  یم  لتق  دشاب ، هتـشادنيرایتخا  دوخ 

( 67 .) دشاب یم  قالش  هبرض 
هبترم هس  هچ  نانچ  دننزب و  هنایزات  دص  ار  وا  دیاب  دنک ، انز  يدازآ  درم  رگا  دناهداد : رظن  هیلع  هللا  همحر  یئوخ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح 

رد دراد و  كولمم  زینک  ای  یمئاد  يدقع  نز  هک  یسکیلو  دنـشکب  ار  وا  دیاب  مراهچ  هعفد  رد  دننزب  شا  هنایزات  دص  هعفد  ره  رد  دنک  انز 
هلقاع هغلاب و  هک  ینز  اب  رگا  دنک ، یکیدزن  وا  اب  دناوت  یم  دـهاوخب  مه  تقو  ره  هدرک و  یکیدزن  وا  اب  هدوب  دازآ  لقاع و  غلاب و  هک  یلاح 

(68 .) دنیامن راسگنس  ار  وا  دیاب  دنک  انز  تسا 
یمظعلا تیآ  ترضح  یفاص ، یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح  تجهب ، یمظعلاتیآ  ترـضح  دیلقتماظعتارـضحرظنقافتادروملواهلئسماما ،

. دشابیم ینارکنل  لضاف  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  يزاریش و  مراکم 

ناور باصعا و  فیعضت  ببس  یقیسوم 

بلاط رگا  میراد ، زاب  مارح  ياه  گـنهآ  اهادـص و  ندینـش  زا  ار  نآ  دـیاب  بلق  لد و  يوس  هب  کـیدزن  تسیهار  شوگ  هک  تهج  نآ  زا 
يور زا  ار  مدرم  ات  دنرادیرخ  ار  هدوهیب  نانخـس  مدرم  زا  یـضعب  : » دنیامرف یم  هراب  نیا  رد  لاعتم  دـنوادخ  میتسه . نامناج  لد و  تمالس 

( 69 «) تسا هدننک  راوخ  یباذع  اهنآ  يارب  دنریگ ، ءازهتسا  هب  ار  یهلا  تایآ  دنزاس و  هارمگ  ادخ  هار  زا  ینادان 
تسین . هدوهیب  نانخس  قادصم  دنهد ، یم  شوگ  نآ  هب  دارفا  اه  تعاس  ًاضعب  هک  هدوهیب  ياه  هنارت  یقیسوم و  ندینش  ایآ 

(70 «) دنریگ یم  رارق  لاؤس  دروم  یگمه  لد  مشچ و  شوگ و  انامه  : » دنیامرف یم  ءارسا  هروس  رد  لاعتم  دنوادخ 
نآ رطاخ  هب  ام  هک  تسین  يدروم  دشاب ، یم  یسنج  تافارحنا  داجیا  ببس  توهش و  کیرحت  ببـس  هک  ییاههنارت  اهگنهآ و  ندینـش  ایآ 

؟ میوش عقاو  لاؤس  دروم 
(71 «) دینک زیهرپ  روز  لوق  زا  دیاب  : » دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  نینچ  مه 

(72 «) تسا یناوخهزاوآ  دوصقم ، : » دندومرف هیآ  نیا  لیذ  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دینادب  تسا  بلاج 
یم لد  رد  ار  قافن  دـنکیم و  هاـبت  ار  لد  هک  تسا  زیچ  راـهچ  : » دـندومرف ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هطبار  نیا  رد  نینچ  مه 

(73 .«) راکش ناطلس و  هاگرد  هب  دش  دمآ و  ینابز ، دب  یقیسوم )  ) تایّوهل هب  نداد  شوگ  دنایوریم ، ار  تخرد  بآ  هک  نانچ  مه  دنایور ،
اعد نآ  رد  تسین ، نمیا  یناهگان  ثداوح  زا  دشاب  یقیسوم  ياون  نآ  رد  هک  ییاه  هناخ  : » دنیامرفیم مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  نینچ  مه  و 

(74 « ) دنوش یمن  لخاد  نآ  رب  ناگتشرف  ددرگ و  یمن  باجتسم 
قافن ود  نیا  اریز  دینکرذح ، اهزاوآ  اهزاس و  هب  نداد  شوگ  زا  کنیزا  : » دندومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زاب  هراب  نیا  رد 

(75 « ) دنایور یم  ار  هزبس  بآ  هک  نانچ  مه  دننایور  یم  لد  رد 
دیلقت مظعم  عجارم  رظن  اما  تسا . هدیسر  ام  هب  مالسلا  هیلع  تیبلا  لها  هیحان  زا  یقیـسوم  دروم  رد  هک  دوب  یتایاور  تایآ و  زا  يردق  اهنیا 

؟ تسیچ یقیسوم  دروم  رد 
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شخپ مالسا  يروهمج  يامیـس  ادص و  زا  هک  ییاهدورـس  زا  یـضعب  دندیـسرپ : هک  یلاوئـس  هب  خساپ  رد  همحر ا ... ینیمخ  ماما  ترـضح 
ایآ دراد و  یمکح  هچ  اهدورـس  عون  نیا  ندینـش  دـنک ، یم  جراخ  یعیبط  تلاح  زا  ار  ناسنا  یتح  هک  دراد  يدـنت  ياه  گـنهآ  دوشیم ،

كوکـشم ياهادص  تسا و  مارح  برطم  یقیـسوم  دندومرف : تسا ؟ عرـش  قفاوم  دوش  یم  شخپ  ویدار  زا  هک  ییاه  گنهآ  هیلک  ندینش 
(76 .) درادن عنام 

، تسا يرگیزاب  وهل و  سلاجم  صوصخم  هک  يزاوآ  دـناهدروآ : لـئاسم  حیـضوت  رد  هیلع ) هللا  همحر   ) یئوخ یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح 
( 77 .) دشاب یم  مارح  انغ و 

یم مارح  انغ و  تسا ، يرگیزاـب  وهل و  سلاـجم  صوصخم  هک  يزاوآ  هک : دـنهد  یم  رظن  یناـگیاپلگ  یفاـص  یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح 
لاکـشا دـشابن  انغ  هک  دـنناوخب  بوخ  يادـص  اب  ار  نآ  رگا  یلو  تسا  مارح  دـنناوخب  اـنغ  اـب  مه  ار  نآرق  اـی  هضور  اـی  هحون  رگا  دـشاب ،

(78 .) درادن
وهل سلاجم  بسانم  هک  ییاه  گنهآ  اهادص و  هیلک  دنسیونیم : ءادتبالاریثک  لئاسم  باتک  رد  يزاریـش  مراکم  یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح 

(79 . ) دوب دهاوخ  نّیدتم  يهدیمهف  دارفا  ینعی  فرع ، لها  هب  هعجارم  اب  نآ  صیخشت  تسا و  لالح  نآ  ریغ  مارح و  تسا  داسف  و 
ای دوش  یم  هتخاون  وهل  تالآ  اب  ًابلاغ  هک  یقیسوم  دناهدروآ : دوخ  لئاسملا  حیـضوت  رد  يزاریـش  قداص  دیـس  یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح 

(80 .) دشاب یم  مارح  تسانغ ، رب  لمتشم 
طاـیتحا رباـنب  وهل  ریغ  رد  وـهل  هب  صتخم  تـالآ  لامعتـسا  دـناهدومرف : هطبار  نیا  رد  هیلع ) ۀـمحر ا ..  ) تجهب یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح 

ینأش برطا ، ندوب  برطم  نازیم  تسا و  مارح  مه  نآ  عامتسا  برطم ، یقیسوم  تسا و  مارح  وهل  رد  اهنآ  لامعتسا  تسین و  زیاج  بجاو 
(81 .) تسا فلکم  دوخ  اب  نآ  صیخشت  یلعف و  هن  تسا 

هاـنگ و سلاـجم  بساـنم  برطم و  هک  یگنهآ  ره  هب  نداد  شوگ  دـنهدیم : ءاتفتـسا  هیلع ) هللا  همحر   ) يزیربت یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح 
(82 .) تسا مارح  دوش ، دیلوتیقیسوم  تالآ  نتخاون  زا  هک  یگنهآ  ره  تسین و  زیاج  تسا  ینارذگ  شوخ 

شوخ هانگ و  سلاجم  بسانم  برطم و  هک  یگنهآ  ره  هب  نداد  شوگ  دناهدروآ : نیحلاصلا  جاهنم  رد  دـیحو  یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح 
(83 . ) تسا مارح  دوش ، دیلوت  یقیسوم  تالآ  نتخاون  زا  هک  یگنهآ  ره  تسین و  زیاج  تسا  ینارذگ 

ینارذـگ شوخ  هانگ و  سلاـجم  بساـنم  برطم و  هک  یگنهآ  ره  هب  نداد  شوگ  دـناهداد : رظن  زین  یناتـسیس  یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح 
(84 .) تسا مارح  دوش  دیلوت  یقیسوم  تالآ  نتخاون  زا  هک  یگنهآ  ره  تسین و  زیاج  تسا 

تاـیآ و دوجو  اـب  اـه  یـضعب  ارچ  یتسارب  اـما  درک  یم  اـنغ  ویقیـسوم  میرحت  رب  تلـالد  هک  دوب  دـیلقت  مظعم  عجارم  زا  یخرب  رظن  اـهنیا 
. دنهد یم  ناشن  لیامت  لمع  نیا  هب  زاب  تسا  یقیسوم  ندوب  مارح  دروم  رد  هک  یتایاور 

یقیـسوم اب  هک  ینادنمـشناد  هاگدـید  نایب  زا  لبق  اـما  مینکیم . هراـشا  اـهنآ  هب  هک  دـشابیم  اـه  يراـمیب  زا  يرایـسب  لـماع  ببـس  یقیـسوم 
هک نیا  زا  دنلفاغ  ًالماک  دارفا  نیا  یلو  دننادیم  اه  يرامیب  دوبهب  ثعاب  دنناد و  یم  دـیفم  ار  یقیـسوم  ياهدـع  درک  هراشا  دـیاب  دـنفلاخم ،

ندب فلتخم  ياهمادنا  رد  يرگید  ياه  ضرم  ندش  ادیپ  ببـس  یقیـسوم  نامه  یلو  ددرگ  یـضرم  يرهاظ  نامرد  ثعابیقیـسوم  دـیاش 
يدارفا نآ  دراد و  ررض  رگید  ياه  تمسق  يارب  تسا و  دیفم  ندب  زا  يا  هطقن  يارب  ًاضعب  هک  ییایمیـش  ياهوراد  دننام  تسرد  دوش  یم 

. دنلفاغ نآ  یلک  تارضم  زا  دننیبیم و  ار  نآ  یئزج  عفانم  طقف  دنتسه ؛ یقیسوم  ندوب  دیفم  هب  لئاق  هک 
یقیـسوم ياهررـض  دروم  رد  يا  ههبـش  کش و  هنوگ  چیه  ياج  رگید  ات  دـینادب  یقیـسوم  دروم  رد  مه  ار  نادنمـشناد  رظن  تسین  دـب  اما 

دنامن . یقاب  امش  يارب 
: دسیونیم ایبملک  هاگشناد  روسفورپ  رلدآ » فلو   » رتکد

دـشاب مرگ  اوه  هک  یتقو  ًاصوصخم  دراذـگ ؛ یم  ناسنا  باصعا  هلـسلس  يور  ار  راثآ  نیرت  موش  یقیـسوم ، ياهاون  نیرتزاونلد  نیرتهب و  »
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( 85 .«) ددرگ یم  رتدیدش  نآ  بولطمان  تارثا 
: تسا هدروآ  يوسنارف  سانش  تسیز  تسیژولویزیف و  لراک » سیسکلآ   » رتکد

دننام زین  ویدار  دنریگب ، ار  یعامتجا  دنمدوس  ياهراک  اه و  تیلاعفياج  دنناوت  یمن  اه  شزرو  اهلیبموتا و  يادص  اهترـسنک ، زاوآ  زاس و  »
( 86 «) دنمرگرس نآ  اب  هک  دشخب  یم  یناسک  هب  لماک  یتسس  لاکیزوم ، امنیس و 

، زاس هلیـسوب  راک ، داجیا  یتعنـص و  روما  تافاشتکا و  تاعارتخا ، هب  هجوت  ياج  هب  عامتجا  گنهرف  نارادمامز  یتقو  : » دـیوگ یم  وطـسرا 
گنهرف و گرم  یهگآ  دییوگب  رادـیب  ناگدنـسیون  نادنمـشناد و  هب  دـندومن  نییعت  تقو  فالتا  ياههمانرب  یـشایع ، یقیـسوم و  زاوآ و 
فشتکم و عرتـخم و  ياـج  هب  تسا و  مورحم  یملعياـه  تفرـشیپ  زا  هک  دـیدید  ار  يروـشک  تقو  ره  دـنیامن . رـشتنم  ار  تیبرت  میلعت و 

(87 «) دنک یم  راک  نآ  گنهرف  رد  تنایخ  ياه  تسد  دینادب  دیامن ، یم  یفرعم  دنمرنه  ار  زاون  یقیسوم  ناوخ و  هزاوآ  رگتعنص ،
: دسیونیم يوسنارف  يداقتنا  رعاش  هتوگ ، لیفوئت 

(88 « ) مهد یم  حیجرت  اه  همغن  نیرتزیگنالد  رب  ار  توکس  نم  ًاقیقد  تسا . اهادص  نیرت  عوبطمان  یلو  زیزع  یقیسوم  »
: دیوگ یم  هتشاد  یقیسوم  نف  زا  یتاعالطا  دوخ  هک  یکسروسوم ،

هب جایتحا  ام  ناتراک ، یپ  دیورب  نایوگغورد  ناراک و  ایر  امش  لاثما  امش و  یشارتگنس ، هن  یشاقن و  هن  تسا و  مزال  یقیـسوم  هن  ام  يارب  »
(89 «) میراد رادیب  هدنز و  راکفا 

هژیو هب  سانـش و  تسیز  سانـشناور ، ياملع  اـه و  تسیژولویزیفیلو  تسا  لاـس  تسیب  دـصکی و  رـشب  یعیبط  رمع  نارود  تسا  فورعم 
زا شباـصعا  ناور و  رود و  اهادـص  رـس و  زا  هک  دریگب  رارقیطیحم  رد  هاـگ  ره  رـشب  هک  دـندقتعم  باـصعا ، یناور و  مولع  ناصـصختم 

(90 .) دش دهاوخ  لاس  تسیب  دص و  زا  شیب  وا  رمع  بتارم  هب  هدوب  رانک  رب  راوگان  ياهدمآ  شیپ  نوگانوگ و  ياه  یتحاران 
رثکا تسا و  رـشب  رمع  یهاتوک  ببـس  یقیـسوم  هک  میرب  یمیپ  هتکن  نیا  هب  نانادقیـسوم  رمع  لوط  یگدـنز و  هب  هاـتوک  یهاـگن  اـب  اـما 
هجوت ریز  لودـج  هب  اعدـم  نیا  تاـبثا  يارب  تسا ، هدوب  رتـمک  زین  لاـس -  60- یعیبط طسوتم  رمع  فصن  زا  یتح  ناـشرمع  نانادقیـسوم 

(91 .) دیئامرف

روشک رمع  تدم  گرم  خیرات  دلوت  خیرات  مان 
ایلاتیا  لاس  ریلاواک 1550 1602 52 

ایلاتیا  لاس  ینیلب 1801 1835 34 
هسنارف  لاس  لاهالود 1240 1287 47  مادآ 
هسنارف  لاس  ربماک 1628 1677 49  تربار 

ناملآ  لاس  تربلآ 1604 1651 47  شیرنیاه 
ناملآ  لاس  كرب 1885 1935 50  نابلآ 

هیسور  لاس  اکنیلگ 1804 1875 71  چیوناویا 
شیرطا  لاس  ترازوم 1756 1791 35 

سیلگنا  لاس  هلروم 1557 1602 45  ساموت 
سیلگنا  لاس  سکلیو 1575 1623 48  ساموت 

اکیرمآ  لاس  لواد 1861 1908 47  کم 
ناریا  لاس  یلقنیسح 1234 1294 60 
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ناریا  لاس  ابص 1281 1336 55  نسحلاوبا 

یبصع تاجنشت  لماع  ابر 

تایآ و لمع  نیا  تمذـم  رد  دوشیم . شلوسر  دـنوادخ و  اب  راکیپ  گنج و  ببـس  هاـنگ  نیا  تسا و  يراوخ  اـبر  هریبک  ناـهانگ  زا  یکی 
لمع نیا  يدـیلپ  ناگمه  رب  اـت  میروآیم  هراـب  نیا  رد  ار  نادنمـشناد  رظن  دـعب  مینک و  یم  هراـشا  نآ  هب  هک  دراد  دوجويداـیز  تاـیاور 

. ددرگ نشور 
هدش و هناوید  طبخم و  ناطیـش  بیرف  هسوسو و  هب  هک  نآ  دننام  هب  زج  دنزیخنرب  دندروخ ، ابر  هک  یناسک  نآ  : » دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ 
ار تراجت  دـنوادخ  هک  نآ  لاح  تسین و  ابر  هلماعم و  نایم  یقرف  چـیه  دـنیوگ  هک  دنتـشز  ندروخ ) ابر   ) لمع نیا  رد  ببـس  نیدـب  نانآ 
رد وا  هتشذگ  زا  ادخ  دیشک ، تسد  لمع  نیا  زا  دیـسر  وا  هب  ادخ  باتک  زردنا  دنپ و  هک  نآ  زا  سپ  سک  ره  مارح ، ار  ابر  هدرک و  لالح 

دنهاوخ بذعم  دیواج  نآ  رد  دنا و  منهج  لها  نانآ  دنـشکن  تسد  راک  نیا  زا  هک  یناسک  دشاب . نابرهميادخ  اب  وا  راک  تبقاع  درذگ و 
؛ دینک اهر  هدنام  یقاب  ابر  زا  هچ  نآ  و  دزیهرپب ، ادخ  زا  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  : » دـیامرفیم لاعتم  دـنوادخ  نینچ  مه  ( 92 «) دوب

(93 « ) درک دنهاوخ  راکیپ  امش  اب  شلوسرو  ادخ  دینادب  دینکن ، نینچ  رگا  دیراد ! نامیا  رگا 
ششو یـس  زا  رتدب  ادخ  رظن  رد  دریگ  هتـسناد  ناسنا  هک  ابر  مهرد  کی  : » دنیامرفیم ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هطبار  نیا  رد 

(94 .«) تسا انز 
یتقو هچ  دوش ؛ یم  لاوما  نتفر  داب  رب  هیام  اریز  دومرف ؛ مارح  ار  ابر  لجوزع  دنوادخ  : » دندومرف مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ابر  میرحت  تلع  رد 

. تساجیب هدوهیب و  هداد ) هک   ) رگید مه  رد  تسا و  مهرد  کی  هدـیرخ ) هک   ) مه رد  نآ  ياـهب  درخب  مه  رد  ود  هب  ار  مهرد  کـی  ناـسنا 
ار يراوخ  ابریلاعتو  كرابت  دنوادخ  نیاربانب  تسا . هدنـشورف  رادیرخ و  يارب  نایز  ناصقن و  بجوم  لاح  ره  رد  ابر  شورف  دـیرخ و  سپ 

( 95 .«) ددرگ یم  لاوما  ندش  هابت  هیام  نوچ  تخاس ؛ عونمم  ناگدنبرب 
سپ دـندرک . یم  اهر  ار  دوخ  جاتحیام  بسک  تراجت و  راک ، مدرم  دوب ، لـالح  اـبر  رگا  : » دـندومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  نینچ  مه 

ضرق رگیدـکی  هـب  دـنروآ و  يور  شورف  دـیرخ و  تراـجت ، هـب  هدیـشک  تـسد  يراوـخ  مارحزا  مدرم  اـت  دوـمرف ، مارح  ار  اـبر  دـنوادخ 
( 96 «) دنهد

هک ینعم  نیا  هب  دشاب  یم  دیدش  یلیخ  یبلط  تهج  زا  ابر  یعونینهر  تالماعم  زا  یـشان  نایز  ناشیارظن ، هب  زیزعلادبع - رتکد  رظن  زا  ابر 
رد ندش  دنمتورث  تامدص  هک  تسا  ملـسم  دنیامن و  یم  هتخودنايدایز  تورث  یمک  تدم  رد  تمحز  نودـب  راوخابر  صاخـشا  ًالومعم 

دشاب و شوخلد  نآ  يورخا  رجا  ای  یجیردت  لاوز  دیما  هب  دناوت  یم  یتبیصم  ره  عوقو  ماگنه  ناسنا  اریز  تسا ؛ بیاصم  زا  رتشیب  باصعا 
ثداـح ینآ  ياـه  تفر  شیپ  زا  هک  یناـسفن  تـالاعفنا  یلو  دراد  یم  هگن  تامدـص  ربارب  رد  ار  ناـسنا  هک  تسا  یهلا  یتمکح  دوخ  نیا 

بلاغ دور . یم  نیب  زا  شترسم  دیامن ، يروصت  نینچ  رگا  دنک و  یمن  ار  نآ  لاوز  روصت  صخش  اریز  تسین ، لمحت  لباق  ًاتداع  دوشیم ،
، دـشاب داـیز  نآ  هجیتن  دـنچ  ره  تعارز  تراـجت و  دـننام  لـالح  بسک  اـما  تسا . تـالاح  هنوگ  نیا  زا  یـشان  یحور  یبـصع و  ضارما 
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ره بساک  ای  عراز  صخـش  تسا ، یجیردت  دراوم  لیبق  نیا  رد  ررـض  عفن و  لوصح  اریز  تشاد  دهاوخن  یبصع  ویحور  دیدش  تامدص 
( 97 .) دزاس یم  هدامآ  تامدص  لمحت  يارب  ار  وا  یتقوم  ررکم و  تالاعفنا  نیا  دراد و  ار  نایز  ای  دوس  راظتنا  زور 

یمـسج تیلاعف  دنـشاب و  یم  راک  یب  دـنریگ  یم  ابر  هک  یناسک  رثکا  تسا ؛ نیا  درک  رکذ  ابر  يارب  ناوت  یم  هک  یمـسج  رگید  نایز  اما 
ددرگیم اه  يرامیب  زا  يرایسب  أشنم  دوخ  یمـسج  كرحت  مدع  يراکیب و  نیا  دننک ، یم  افتکا  ابر  لوپ  هب  دننک و  یمن  راک  نوچ  دنرادن .

( 98 .) درادن ثحب  هب  زاین  یکرحت  یب  زا  یشانياه  يرامیب  و 
باوج رد  تسا . هدـش  عقاو  تمذـم  دروم  لمع  نیا  مه  القع  رظن  زا  دـش و  نایب  هک  دوب  ابر  هب  طوبرم  تاـیاور  تاـیآ و  زا  یـشخب  اـهنیا 

دوس دریگ ، رارق  رقف  رد  يرگید  دوش و  دـنمرهب  نآ  زا  رفن  کی  هک  يدوس  تفگ ؛ دـیاب  دراد ، دوجو  دوس  اـبر  رد  دـنیوگ  یم  هک  يدارفا 
ار يدنمشزرا  هلیسو  کی  شزرا  یب  يزاب  بابسا  کی  نداد  ناشن  اب  هک  تسا  يا  هچب  لثم  دارفا  نیا  لثم  هک  تسا  نیارگید  هتکن  تسین .
ابر ددرگیم . نادـنخ  داش و  شزراـیب  ءیـش  نآ  رطاـخ  هب  هکلب  دوشیمن  تحاراـن  نآ  نداد  تسد  زا  رطاـخ  هب  وا  دـنریگ و  یم  وا  تسد  زا 

درادن . شنید  داسف  شترخآ و  ندش  هابت  رطاخ  هب  ینارگن  ساسحا  ًالصا  اما  تسا  لاحشوخ  ایند  زیچان  دوسرطاخ  هب  زین  راوخ 

ینامیشپ رمع  کی  ینارچ  مشچ  هظحل  کی 

اذل تسا  يدزد و ...  لتق و  تفع ، یفانم  لمع  نوچ  یگرزب  ناهانگ  باکترا  همدقم  دـشابیم و  ناطیـش  ياهریت  زا  يریت  مرحمان ، هب  هاگن 
دنناد . یم  روفنم  ار  لمع  نیا  زین  ملاع  يالقع  هدش و  یهن  لمع  نیا  زا  تایاور  نآرق و  رد 

ظوفحم مارح ) زا   ) ار ناشمادنا  جورف و  دـندنب و  ورف  ار  ناشیاهمـشچ  ات  وگب  ار  نمؤم  نادرم  ام ؛ لوسر  يا  : » دـیامرف یم  لاعتم  دـنوادخ 
(99 « ) تسا هاگآ  ًالماک  دینک  هچ  ره  هب  ادخ  هتبلا  تسا و  رت  هزیکاپ  ناشیا  يارب  نیا  دنراد ،

نیا یلو  دـنکیم . نایب  نانمؤم  یگزیکاپ  لـماع  ار  نیا  دـنکیم و  یهن  مرحماـن  هب  هاـگن  زا  ار  نمؤم  نادرم  ًاتحارـص  قوف  هیآ  رد  دـنوادخ 
دنوادـخ هک  ارچ  دـننک  ظفح  مرحمان  نادرم  هب  هاگن  زا  ار  دوخ  ياه  مشچدـیاب  زین  نمؤم  ناـنز  هکلب  تسین  نادرم  صوصخم  اـهنت  مکح 

( تشز لمع  زا   ) ار ناشمادنا  جورف و  دنـشوپب و  اوران  هاگن  زا  ار  ناشیاه  مشچ  ات  وگب  ار  نمؤم  نانز  ادخ ؛ لوسر  يا  : » دـیامرف یم  میکح 
( 100 .«) دنزاسن راکشآ  ناگناگیب  رب  دوش  یم  رهاظ  هچ  نآ  زج  ار  دوخ  شیارآ  تنیز و  دنراد ؛ ظوفحم 

هللا یلص  مرکا  لوسر  مینک . یم  هراشا  مه  اهنآ  هب  هک  دراد  دوجویتایاور  تایآرانک ، رد  اما  دوب . مارح  ياه  هاگن  هب  طوبرم  هیآ  دنچ  نیا 
ياه هاگن  زا  شکاپان  ياه  مشچ  هک  تسا  يرادرهوش  نز  ریگنماد  دـنوادخ ، ياسرف  تقاط  دـیدش و  بضغ  : » دـندومرف ملـسو  هلآو  هیلع 

هب ار  شا  هدیدنـسپ  ریخ و  لامعا  مامت  دنوادخ  دوش  راچد  یفارحنا  نینچ  هب  ینز  رگا  تسا . هدش  رپ  یبنجا  نادرم  هب  راب  توهـش  هدولآ و 
رهق شتآ  هب  ار  يراکتنایخ  اورپ و  یب  نز  نینچ  هک  تسادخ  رب  دهدب ، انز  رهوش ، نتشاد  اب  دنک و  زواجت  هاگن  زا  رگا  داد و  دهاوخ  رده 

(101 .«) تسا هدرک  شباذع  ربق ، رد  هک  نآ  زا  سپ  دنازوسب  شیوخ 
هسوب ناهد ؛ يانز  تسا و  مرحمان ) هب   ) هاگن مشچ ؛ يانز  تسین . هرهبیب  انز  زا  سک  چیه  : » دندومرف مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  نینچ  مه 

(102 « ) دشاب یم  مرحمان )  ) ندب اب  سامت  تسد ؛ يانز  تسا و  مارح ) )
اهنآ زین  نامرحمان  دننیبن و  ار  مرحمان  نادرم  هک  تسنیا  تسوکین  نانزيارب  هچ  نآ  : » دندومرف هطبار  نیا  رد  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح 

( 103 «) دننیبن ار 
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دشاب نیا  شتداع  هتسویپ  هک  یسک  هدرزآ و  ار  دوخ  رطاخ  دنک ، ینارچ  مشچ  سک  ره  : » دنیامرفیم هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
درب » یم  رس  هب  ترسح  رد 

لمع نیا  هب  هک  یـصخش  درادـن . ترـسح  نایز و  زج  يا  هجیتن  لمع  نیا  هک  دـش  صخـشم  مارح ، هاـگن  هب  طوبرم  ثیداـحا  هب  هجوت  اـب 
تسا يا  هلاس  نز 18  ناگدننک  رارقا  هلمج  زا  دننک . یم  رارقا  نآ  هب  دارفا  نیا  دوخ  هچ  نانچ  دـناشک  یم  یهابت  هب  ار  دوخ  دـنک ، تداع 

رد یصخش  دقع  هب  شیپ  لاس  هس  تفگ ؛ هاگساپ  رد  يو  دش . ریگتسد  دابآ  تمعن  هاگساپ  نیرومأم  هلیـسوب  دوب و  هدرک  رارف  هناخ  زا  هک 
یم سوسفا  مدرکیم و  هسیاقم  اهدرم  زا  یـضعب  هفایق  اـب  ار  مرهوش  هرهچ  مرادـن ، تسود  ار  وا  هک  مدرک  ساـسحا  جـیردت  هب  یلو  مدـمآ 

(104 .) مدش درم  نیا  نز  ارچ  هک  مدروخ 
ماما هک  یهاگن  دـشاب . یم  مارح  هاگن  اه  تنایخ  تافالتخا و  اه و  قالط  زا  يرایـسب  تلع  هک  دوش  یم  صخـشم  الاب  ناتـساد  هب  هجوت  اب 
دشاپ یم  ار  توهش  مخت  ناسنا  بلق  رد  دریگ ، تروص  لوا  هاگن  زا  دعب  هک  یهاگن  مود ، هاگن  : » دندومرف شاهرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص 

(105 .«) دیامن راچد  یگرزب  هنتف  هب  ار  هاگن  بحاص  هک  تسا  یفاک  و 
دوش . یم  رهوش  زا  نز  ییادج  ببس  هک  یهاگن  هدش و  رفن  لتق 20  ببس  هک  تسا  یهاگن  نامه  هاگن ، نیا 

رتشیب هچ  ره  تعرس  اب  تسد و  هب  ییاصع  مدید  نابایب  رد  ینز  متفر ، یم  جح  رفـس  هب  یلاس  تفگ  هک  دنکیم ؛ تیاکح  ناگرزب  زا  یکی 
ات مهد ، ماجنا  هدایپ  جـح  رفـس  تسیب  ما  هدرک  رذـن  داد : خـساپ  يور ؟ یم  اـجک  تعرـس  نیا  اـب  هک  مدرک  لاوئـس  ار  شتلع  تفریم . هار 

نایب تقو  تسا و  ینالوط  نآ  تلع  تفگ : نز  مدرک ؟ لاوئـس  ار  رذن  تلع  هدنام ! رگید  جح  شـش  ما و  هدش  فرـشم  راب  هدراهچ  نونک 
. مدرک لاوئـس  ًاددجم  ار  شرذن  تلع  متفر و  وا  دزن  مدرک ، دروخرب  نز  نآ  هب  هرابود  ًاقافتا  میدیـسر . فوقوم  هب  هک  نآ  ات  مرادن . ار  نآ 
زا شرطاخ  مداد و  نانیمطا  ار  وا  درک . مهاوخ  لقن  تیارب  یناسر ، یمن  نم  هب  مه  يرازآ  درک و  یهاوخن  اوسر  ارم  هک  منادب  رگا  تفگ :

یلو دندمآیم  نم  يراگتـساوخ  هب  مدرم  فلتخم  تاقبط  زا  مدوب  گرزب  هداوناخ  کی  دنزرف  اهنت  نم  تفگ : نینچ  دش ، عمج  نم  بناج 
نیا رد  مدـمآ . هناخ  رد  هب  هچوک  ياشامت  يارب  نم  دوب و  هتفر  نوریب  لزنم  زا  مردـپ  يزور  هک  نیا  ات  مداد  یمن  تیاـضر  مادـک  چـیه  هب 

هقالع راهظا  نم  هب  مه  وا  لاح  نیا  رد  درک . بلج  دوخ  هب  ارم  شنوزوم  لیامش  داتفایلاخ . طخ و  شوخ  يانعر  ناوج  هب  ممـشچ  ماگنه 
نیا رد  میدش . لوغـشم  مه  هب  هتخیوآ و  رد  رگیدکی  اب  سپـس  دـش . هناخ  لخاد  میرب . رـس  هب  مه  اب  ار  یتعاس  ات  متـساوخ  ناوج  زا  دومن .

ام هناخ  رد  منک . ناهنپ  ار  ناوج  ات  متـشگ  یم  ییاج  یپ  رد  درک . برطـضم  ار  اـم  ادـص  نیا  دیـسر و  شوگ  هب  رد  گـنز  يادـص  لاوحا 
زاب يارب  متسب . ار  هرمخ  رد  مدرک و  هرمخ  لخاد  هب  ار  ناوج  دوب . یلاخ  تقو  نآ  یلو  میتشاذگ  یم  هقوذآ  نآ  رد  ًالبق  هک  دوب  يا  هرمخ 

زا مردپ  نوچ  دوب  هدمآ  لزنم  هب  يراک  يارب  هک  مدش  هجاوم  مردـپ  اب  رد  ندرک  زاب  ماگنه  مدـش . هناور  طایح  فرط  هب  لزنم ، رد  ندرک 
يوب رثا  رد  ناوج  متفای ! هدرم  ار  ناوج  مدوشگ و  ار  شرد  متفر ، هرمخ  يوس  هب  نامداش  دـش ، تولخ  رگید  راب  هناخ  تفر و  نوریب  هناـخ 
ییاج رد  و  دیـشک . نوریب  لحم  نآ  زا  ار  ناوج  شعن  دوب ، یتروص  ره  هب  مدش  هراچ  رکف  هب  برطـضم  دوب . هدش  هفخ  هرمخ  لخاد  نفعت 
مالغ هب  ممـشچ  متفر . ماب  يالاب  میمـصت  یب  جـیگ و  مراپـسب . شکاخ  هب  ییاوسر  نودـب  هنوگچ  ات  مدوب  نآ  رکف  هب  مدرک  ناهنپ  لزنم  زا 
رگا هک  متفگ  وا  هب  ار  هیـضق  زار  مردام ، ردـپ و  عالطا  نودـب  هتـسهآ  مدـیبلط و  ناملزنم  ماب  رانک  هب  ار  وا  يا  هراشا  اب  داـتفا . یگنر  هاـیس 

هک درک  داـی  دـنگوس  درک و  لوبق  مـالغ  دوب . مهاوخن  راذـگ  ورف  چـیه  وت  هب  رویز  رز و  نداد  زا  دوـش ، عـلطم  هیـضق  زا  یـسک  يراذـگن 
. مداد لیوحت  وا  هب  ار  ناوج  شعن  مدرک و  لقن  شیارب  ًامامت  ار  ارجام  مالغ  هب  دامتعا  اب  مه  نم  دـهد . ماجنا  هنامرحم  روط  هب  ارم  هتـساوخ 
هچ ره  هک  مدرک  ّللذت  متخادنا و  وا  ياپ  تسد و  هب  ار  دوخ  موشیم  اوسر  مدـید  هک  نم  دیـشک . دایرف  دـش ، ربخ  اب  نایرج  زا  مالغ  نوچ 

دوخ هک  دومن  مهاوخ  لمع  تا  هتفگ  هب  یطرـش  هب  تفگ : مالغ  دزیرن . ارم  يوربآ  دـنک و  لـقتنم  لزنم  زا  نوریب  هب  ار  ناوج  شعن  رتدوز 
ارجام نیا  زا  سپ  مدومن . نیکمت  وا  زا  مدـش و  مالغ  میلـست  راـبجا ، مکح  هب  مه  نم  منک . یم  تیاوسر  ـالاو  يراذـگب ، نم  راـیتخا  رد  ار 

راک رکف  رد  نانچ  مه  نم  درب . نوریب  هناـخ  زا  ار  هدرم  ناوج  دیـشک و  شود  هب  ار  شعن  تساـخرب ، مـالغ  هاـگ  نآ  متفاـی . هدولآ  ار  دوخ 
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. دش یم  هدز  هشیـش  هب  هک  مدـشییاه  گیر  هجوتم  درک ، بلج  دوخ  هب  ارم  ییادـص  هک  مدـناسر  نایاپ  هب  ار  بش  هنوگ  نیا  مدوب و  دوخ 
ار شندز  گنـس  تلع  وا  زا  مدید  ار  روکذم  مالغ  متـسیرگن . ار  هچوک  اج  نآ  زا  هتفر و  ماب  هب  گنردیب  رما  نیا  زا  ناریح  مدـش و  دـنلب 

يراکمه وا  اب  هک  تساوخ  نم  زا  اذل  متـسه  رای  یب  نم  دنلوغـشم و  يراسگیم  هب  دوخ  نارای  اب  کی  ره  نم  ياقفر  تفگ : مدرک ؟ لاوئس 
باوخ هب  اهنآ  هک  هاگنآ  دـنورب . باوخ  هب  مرداـم  ردـپ و  اـت  دـهد  هزاـجا  هک  مدرک  شهاوخ  وا  زا  مشاـب  وا  سلجم  شخب  يداـش  منک و 

رود هب  تاناویح  روما  نایدـصتم  زا  هدـع  کی  متفر . دوب  ناشهاگمزب  هک  یلحم  هب  مالغ  قافتا  هب  مدـش و  نوریب  هناخ  زا  دـنتفر  ورف  قیمع 
هک دندومن  بجعت  دنتخانش و  ارم  نانز  نآ  زا  یـضعب  دندوب . سونأم  وا  اب  دوب و  هتفرگ  شوغآ  رد  يرای  مادک  ره  دندوب و  عمج  رگیدکی 

نیگنن ار  ماهداوناخ  تفع  نماد  هک  نیا  زا  دـندرک  متمذـم  دـندومن و  نمنعلونعط  هب  عورـش  نانز  هاگنآ  ماهدـمآ ، سلجم  نیا  هب  نم  ارچ 
دینک و هراپ  ار  یسک  زار  هدرپ  امـش  هک  تسین  راوازـس  تسا و  راوگان  عیاقو  ضرعم  رد  سک  ره  نم ! نارهاوخ  يا  مداد : خساپ  ماهدومن .

دعب ياه  بش  رد  مشاب و  اه  نآ  یقاس  بشما  ات  مدرک  اضاقت  اهنآ  زا  نم  دندرک و  توعد  بارـش  ندروخ  هب  ارم  اه  نآ  دییامن . شیاوسر 
شقن شوهیب  تسم و  هک  مداد  بارـش  اهنآ  هب  يردق  هب  مدوب  هدش  یقاس  هک  نم  دـندرک . لوبق  منک ، تکرـش  نانآ  اب  يراوخ  بارـش  رد 

هناخ هب  ار  دوخ  رتمامت  هچ  ره  تعرـس  اب  مدیرب و  رـس  ار  اهنآ  رخآ  ات  لوا  زا  مدیـشک و  اهنآ  زا  یکی  رمک  زا  يدراک  سپـس  دـندش  نیمز 
تلع هب  درم  نز و  هدزون  هبارخ  نالف  رد  هک  دـیچیپ  رهـش  رد  هعجاـف  نیا  ربخ  دـعب ، زور  مدز . باوخ  هب  ار  دوخ  بش ، هیقب  رد  مدـناسر و 

ّنظ مدوب  رهش  فورعم  رتخد  هک  نم  هب  يدرف  چیه  تسا  یعیبط  تسین . تسد  رد  یعالطا  نیلتاق  ای  لتاق  زا  دناهدیسر و  لتق  هب  یمولعمان 
زا یکی  دـقع  هب  ارم  مردام  ردـپ و  یتدـم  زا  سپ  تشذـگ و  ارجام  نیا  دوب ، هدـشن  ربخ  اب  راک  نیا  زا  یـسک  مه  نونک  اـت  درب و  یمن  دـب 

میوربآ هک  مداتفا  يا  هراچ  رکف  هب  یسورع  دقع و  نیب  هلصاف  رد  مدوب  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  تراکب  ًالبق  هک  نم  دندروآ و  رد  مناشیوخ 
ار راک  نیمه  مرخب . دشاب  هتشاد  نم  هبیتهابـش  لاس  نس و  هفایق ، تهج  زا  هک  ار  يزینک  هک  مدیـشیدنا  نینچ  راک  نیا  يارب  منک  ظفح  ار 
ار دوخ  زار  مدرب و  یتولخ  هب  ار  زینک  دیـسر . ارف  یـسورع  بش  هک  نیا  ات  دومن  يرادافو  هقالع و  راـهظا  نم  هب  تبـسن  مه  وا  مدرک و  مه 

رهوش دزن  هب  دوخ  ياج  هب  ار  وا  اه  شیارآ  اه و  تنیز  عاونا  زا  سپ  مدـناشوپ و  وا  هب  ار  ما  یـسورع  ساـبل  سپـس  مدومن . وگزاـب  شیارب 
دوب و بارـش  تسم  مرـسمه  بش  نآ  رد  دزاسن . اوسر  ارم  دوشن و  هاگآ  مالغ  نآ  اب  نم  راک  نایرج  زار و  زا  مرهوش  هک  نیا  اـت  مداتـسرف 

هابتـشا نم  اب  ار  كزینک  دشن و  ربخ  اب  نم  ندوبن  هرکاب  زا  مرـسمه  هناتخبـشوخ  درک و  يدایز  کمک  نم  یهـشقن  ندش  یلمع  هب  رما  نیا 
وا اب  مرهوش  هک  دز  دایرف  دـید ، ارم  كزینک  هک  نیا  درجم  هب  متفر  كزینک  غارـس  هب  ناهاگحبـص  دـش و  يرپس  تیقفوم  اـب  بش  تفرگ .
رب مداد و  راشف  ار  وا  يولگ  تشگنا  ود  اب  تعرـس  هب  مدید  شیپ  زا  رت  بارخ  ار  عضو  هک  نم  تسا ! نم  رهوش  وت ، رهوش  هدش و  رتسبمه 

مرظن هب  يرکف  عوضوم ، نیا  زا  ناریح  منک ؟ هچ  وا  شعن  اب  هک  مدـش  وربور  يدـیدج  هلأسم  اب  راب  نیا  مدوزفا . يرفن  شیپ ، هتـشک  هدزون 
هک مدرک  دومناو  مدز و  شتآ  ار  اه  مزیه  مشاب ، هدرک  وحم  ار  یمرج  راثآ  هنوگ  ره  هک  نیا  يارب  متخادـنا و  مزیه  لخاد  هب  ار  وا  دیـسر .

تحاران ینادجو  اب  اما  مدش  رطاخ  هدوسآ  تباب  نیا  زا  نم  تخوس و  كزینک  دـسج  اب  اه  مزیه  مامت  هک  نآ  ات  تسا  هتفرگ  شتآ  اج  نآ 
گرزب و هانگ  نیدنچ  ناسنا و  تسیب  نتـشک  رطاخ  هب  نم  تشذـگیم و  يداع  روط  هب  ام  یگدـنز  دـعب  هب  نیا  زا  مدرک !! كرت  ار  اج  نآ 

تلع نیمه  هب  متفرگ و  ایند  كرت  هب  میمصت  ریزگان  . مدرب یم  رس  هب  يرکف  یتحاران  رد  هتـسویپ  دوب . تحاران  منادجو  مرـسمه  هب  تنایخ 
يارب مروآ و  اج  هب  هدایپ  جح  رفس  تسیب  ات  مدرک  رذن  دعب  مدومن و  یضار  هلأسم  نیا  هب  ار  وا  هرخالاب  مدومن و  قالط  ياضاقت  مرهوش  زا 

ناـبرهم هدنــشخب و  وا  هـک  مراد  وـفع  دـیما  ترفغم و  بـلط  زین  گرزبيادـخ  زا  مـهد و  ماـجنا  هداـیپ  جــح  کـی  نیلوـتقم  زا  کـی  ره 
(106 .) تسا

هب هاگن  زا  ار  دوخ  ياه  مشچ  هک  تسا  بجاو  ینز  درم و  ره  هب  اذـل  دوش . یم  اهیراتفرگ  تالکـشم و  همه  نیا  ثعاـب  اـجبان  هاـگن  کـی 
مخت ناسنا  بلق  رد  دریگ  تروص  لوا  هاگن  زا  دـعب  هک  یهاگن  مود ، هاگن  : » دـندومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  ارچ  دـنناشوپب  مرحماـن 

( 107 «.) دیامن راچد  یگرزب  هنتف  هب  ار  هاگن  بحاص  هک  تسایفاک  دشاپ و  یم  ار  توهش 
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میشاب . نامیاههاگن  بقارم  رتشیب  دعب  هب  نیا  زا  سپ  دیدوب ؟ هدرک  رکف  اه  هاگن  نایز  هرابرد  نونک  ات  ایآ 

يرامیب هاجنپ  زا  شیب  لماع  ییاضرا  دوخ 

ءاهشتسا مان  هب  نانز  نارتخد و  رد  ءانمتسا و  مان  هب  نادرم  نارسپ و  رد  هک  دوخ  اب  یـسنج  ياه  يزاب  هطـساوب  توهـش  عفد  ییاضرا ، دوخ 
هراشا اهنآ  هب  هک  تسا  هداد  رارق  یکاـنرطخ  ریـسم  رد  ار  دوخ  دوش  ـالتبم  راـک  نیا  هب  یـسک  رگا  روآ . ناـیز  روفنم و  تسا  یلمع  تسا .

تسا . هدش  نایب  لمع  نیا  تمذم  باب  رد  هک  ار  یثیداحا  دیونشب  ادتبا  اما  دش  دهاوخ 
دنک لامیاپ  ارم  قح  زا  يزیچ  هک  یسک  رب  مدرم ، یگمه  ناگتشرف و  ادخ و  تنعل  ناه ! : » دندومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

(108 .« ) دنک داهشتسا ) ءانمتسا و   ) یئاضرا دوخ  هک  یسک  رب  دنکیکیدزن و  یناویح  اب  هک  یسک  رب  و 
یم هاگن  نانآ  هب  هن  دیوگ  یم  نخـس  هن  اهنآ  اب  تمایق  زور  رد  دنوادخ  هک  دـنا  سک  هس  : » دـندومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  نینچ  مه  و 

طاول هکیسک  دننک و  ییاضرا  دوخ  هک  یسک  دنکب ، ار  دوخ  هدیپس  يوم  هک  یـسک  دراد . كاندرد  باذع  دناوخیم و  ناشکاپ  هن  دنک و 
( 109 .«) دهد

: دندومرف ءانمتسا  لاوئس  اب  هطبار  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
جاودزا شدوخ  اب  هک  تسا  یسک  دننام  راک  نیا  یهدننک  تسا . هدومرف  یهن  نآ  زا  دوخ  باتک  رد  لاعتم  يادخ  هک  تسا  یگرزب  هانگ  »

نیا زا  ادخ  باتک  ياجک  رد  هللا ، لوسر  نبای  دیسرپ : هدننک  لاوئس  مروخ . یمن  اذغ  وا  اب  زگره  دنکیم  ار  راک  نیا  یـسک  منادب  رگا  دنک .
و دنناگدنرذگ » دح  زا  نانآ  دیوج ، نیا  زا  رتارف  هک  ره  سپ  : » دیامرف یم  هک  دنوادخ  نخس  نیا  دومرف : ترـضح  تسا ؟ هدش  یهن  لمع 

(110 .« ) تسا نیا  زا  رتارف   » قیداصم زا  لمع  نیا 
(111 .«) تسا نوعلم  دنک ، توهش  عفد  دوخ  تسد  اب  هک  يدرف  دنیامرفیم : زین  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

ار نآ  هب  طبترم  ياه  نایز  ییاضرا و  دوخ  هب  طوبرم  بلاطم  دیونـشب  کنیا  اما  دوب  ییاضرا  دوخ  هب  طوبرم  ثیداـحا  زا  ياهـشوگ  اـهنیا 
تسا . هدش  هراشا  نآ  هب  یجراخ  ياهروشک  ناریا و  لوا  زارت  ناکشزپ  نادنمشناد و  نانخس  رد  هک 

تروص ددرگ ، یم  لیاز  اه  مشچ  تیفافـش  توق و  هک  تسا  نیا  عینـش  راـک  نیا  هب  تداـع  هجیتنن  نیتسخن  دـسیونیم : نوس  نیچوه  رتکد 
تلاح هدـشن  هدـید  یلوا  تواکذ  شوه و  راک  نیدـب  نایالتبمياه  هاگن  رد  دوش ، یم  هدرمژپ  دـهد و  یم  تسد  زا  ار  دوخ  یلـصا  گنر 

ياضعا رد  یلبنت  یتسس و  نآ  زا  دعب  دوش . یم  هطاحا  یگنر  دوبک  ياههقلح  اب  ناشیاهمـشچ  ددرگ ، یم  رهاظ  اهنآ  يامیـس  رد  یگتفرگ 
لباـق ریغ  روـط  هب  جازم  قـالخا و  رییغت  سفن ، یگنت  مضه ، ندـش  لکـشم  اهتـشا ، یبارخ  هظفاـح ، ناـصقن  دوـش . یم  هدـهاشم  فـلتخم 
یـسنج فارحنا  نیاـب  ـالتبا  موش  جـیاتن  زا  ییاـهنت  يریگ و  هشوـگ  هب  لـیامت  ییاـیلوخیلام ، راـکفا  ترودـک ، مغ و  تداـسح ، حیـضوت ،

( 112 .) تسا
دوش . یم  هدننک  ءانمتسا  صخش  ریگ  نایبرگ  هک  ییاه  يرامیب 

دوش . مورحم  دبا  ات  یسنج  تاذل  زا  هک  دوریم  لامتحاو  دنکیم  فیعض  ار  یناوهش  ياوق  - 1
دش . دهاوخ  یمسج  یحور و  فعض  راچد  - 2
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. دزادنا یم  راک  زا  يدح  ات  ار  ییاونش  سح  - 3
. دیآ یم  راب  وسرت  لاح و  یب  - 4

دهد . یم  تسد  زا  ار  یتسرد  تماهش و  - 5
. دنک یم  فیعض  ار  مشچ  دید  - 6

. دنک یم  مک  ار  ناسنا  نوخ  - 7
. دوش یم  رغال  ناسنا  ندب  - 8

. دوش یم  یقلخ  دب  بجوم  - 9
. ددرگ یم  درز  تروص  گنر  - 10

 . دنک یم  لتخم  ار  هظفاح  ياوق  - 11
. دیامن یم  فیحن  ار  ناوختسا  - 12

. دوش یم  ندش  جلف  بجوم  یهاگ  - 13
. دوش یم  جراخ  هدعم  زا  ندش  مضه  نودب  هدش  هدروخ  ياذغ  - 14

. دوش یم  تینابصع  بجوم  - 15
. ددرگ یم  ساوح  لالتخا  بجوم  - 16

. دریگ یم  تروص  یتخس  هب  مدزاب  مد و  - 17
. دوش یم  ییاهتشا  یب  ثعاب  - 18
. دوش یم  رس  نارود  بجوم  - 19

. دوش یم  هجیگرس  اه و  مشچ  نتفر  یهایس  بجوم  - 20
. دهاک یم  ار  ینالضع  ياوق  - 21

. دوش یم  نونج  بجوم  یهاگ  - 22
. دنک یم  دنک  ار  لزنا  تعرس  - 23
. دوش یم  ظوعن  مدع  بجوم  - 24

. دوش يراج  نوخ  راردا  ياج  هب  دوشیم  بجوم  دریگ ، تروص  دایز  لمع  نیا  رگا  - 25
. دوش یم  هدارا  یب  ناسنا  - 26

. دریگ یمن  ارف  یبوخ  هب  ار  بلاطم  - 27
. دنک یم  راک  شومارف  ار  ناسنا  - 28

دوش يریگ  هشوگ  رادتسود  درف ، هک  دوش  یم  ثعاب  - 29
. تسا هدننک  تحاران  هتفشآ و  شباوخ  - 30

. ددرگیم لالتخا  راچد  شاهمضاه  زاهج  - 31
دیآ یم  رظن  هب  دولآ  باوخ  هتسخ و  هشیمه  - 32
دزادنا یم  راک  زا  ار  ندب  یلخاد  هحشرتم  ددغ  - 33

. دوش یم  ینم  نالیس  بجوم  یهاگ  - 34
. تسا زجاع  اه  هدینش  مهف  رد  - 35
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. دنک یم  لتخم  ار  شراوگ  هاگتسد  - 36
. دنک یم  داجیا  تسد  شزرل  - 37

. دنک یم  هاتوک  ار  ناسنا  رمع  - 38

. دوش یم  لس  يرامیب  بجوم  - 39
. دنک یم  ادیپ  نامرد  لباق  ریغ  غارفتسا  - 40

. دروآ یم  دوجوب  یبلق  یتحاران  - 41
. درب یم  جنر  یگدنز  زا  یحور  رظن  زا  - 42

. دنام یم  هریخ  دزیر ، یم  بآاهنآ  زا  هک  یلاح  رد  وا  نامشچ  - 43
. دوش یم  رمک  یتسس  بجوم  - 44

. ددرگ یم  هلبآ  بجوم  - 45
. دوش یم  جراخ  هرطق  هرطق  تروص  هب  راردا  - 46

. دروآ یم  درد  مکش  - 47
(113  .) دوش یم  هدارا  یب  وسرت و  - 48

ءاهشتسا  ءانمتسا و  زوسنامناخ  لمع  اب  هزرابم  ياه  هار  دیونشب  کنیا  اما 
زیگنا توهش  ياهسکع  یقشع و  ياهنامر  ندناوخ  یسکس و  اه  ملیف  ندید  لیبق  زا  یعونصم  کیرحت  هنوگ  ره  زا  بانتجا  - 1

دوش يراکیب  زا  عنام  هک  تقو  مامت  هدرشف و  همانرب  هیهت  - 2
مک رگید  لئاسم  زا  ًاعبط  دهد و  یم  صاصتخا  دوخ  هب  ار  يرکف  یندب و  ياه  يژرنا  زا  یناوارف  رادـقم  شزرو  اریز  شزرو ؛ هب  هجوت  - 3

. دنکیم
هب لوغـشم  ار  دوخ  ناسنا  دور ، یم  لمع  نیا  ماجنا  لامتحا  هک  یتعاس  نامه  ینعی  ییاضرا  دوخ  هب  تداع  ياج  هب  یتداـع  ینیـشناج  - 4

. دنک يراک 
. دوش یم  توهش  هوق  کیرحت  ببس  هک  ییاهنت  زا  قلطم  زیهرپ  - 5

. تصرف نیتسخن  رد  جاودزا  - 6
. میراد ار  تداع  نیا  اب  هلباقم  تردق  هک  مینامهفب  دوخ  هب  هک  انعم  نیا  هب  هدارا  تیوقت  نیقلت و  - 7

تداع . نیا  هب  التبم  فرحنم و  دارفا  اب  ینیشنمه  زا  زیهرپ  - 8
. دریگ یم  همشچرس  باصعا  فعض  زا  لمع  نیا  اریز  بسانم ، ییاذغ  میژر  یمومع و  تیوقت  - 9

(114 .) یبهذم دیاقع  ینامیا و  يورین  زا  دادمتسا  - 10
نیا ررض  دروم  رد  ناناوج  زا  یکی  هک  ار  يا  همان  دیونشب  رخآ  رد  اما  دش  نایب  ءاهشتسا  ءانمتسا و  تارضم  دروم  رد  هک  دوب  یبلاطم  اهنیا 

تسا . هتشون  لمع 
سح و یب  یندـب  دوب ، لاس  دودـح 25  رد  وا  نس  هک  داتفا  یناوج  هب  ممـشچ  ناهگان  متـشذگ ، یم  دزی »  » يایرث نابایخ  زا  لـبق  يدـنچ  »

شردارب زا  مدش و  هدایپ  خرچ  زا  نم  تشذگ . یم  نابایخ  زا  دوب  شکچوک  ردارب  تسد  رد  وا  تسد  هک  یلاح  رد  تشاد  انیبان  ینامـشچ 
نیا هب  تردارب  ارچ  مدیسرپ  متشاذگ . ناهد  رب  تشگنا  توهبم  تام و  تسا . مردارب  تفگ  تسیک ؟ نیا  میدسرپ  میدوب ، انـشآ  مه  اب  هک 
هدش انیبان  شمشچ  هک  تسا  لاس  دنچ  یسنج » فارحنا  عونکی   » هب دایتعا  رثا  رب  یلو  تشادن  یبیع  چیه  یگلاس  ات 20  تفگ  هداتفا ؟ زور 

، دینک حیرشت  ناناوج  ام  يارب  ار  نآ  جالع  هار  تیانج و  نیا  ياه  نایز  رتدوز  هچ  ره  منک  یم  اضاقت  تسین . رادرب  تسد  زاب  هناتخبدب  ... 
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میوشن ؟ اهراک  نیا  هدولآ  مه  ام  هک  مینک  هچ 
ياه باذع  ار و  شتارثا  هانگ و  تخانـش  ام  تسا و  هانگ  نیا  زا  ناناوج  تاجن  يارب  یلح  هار  بلاط  هک  زوس  لد  یناوج  همان ي  دوب  نیا 

میهد . یم  داهنشیپ  اهنآ  هب  راک  نیا  زا  رارف  يارب  ار  نآ 

ساوح لالتخا  لماع  جنرطش 

حرطم ار  جنرطش  ثحب  یتایاور  ندروآ  اب  نارسفم  فلتخم ، ياهتبسانم  هب  اما  تسا ، هتفرن  راک  هب  ًَاتحارص  جنرطش  هملک  میرک  نآرق  رد 
. مینک یم  هراشا  نآ  هب  هک  دنا  هدومن 

هانگ یلو  دـنرادرب ، رد  مدرم  يارب  یعفانم  تسا و  یگرزب  هانگ  اه  نآ  رد  وگب  دـننک ، یم  لاوئـس  وت  زا  رامق  بارـش و  هرابرد  ربمغیپ  يا  »
( 115 «) تسا رتشیب  ناشعفن  زا  اهنآ 

اه نآ  زا  سپ  دنناطیـش ، لمع  زا  دندیلپ و  مالزا  اه و  تب  رامق و  بارـش و  انامه  دیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  : » دـیامرف یم  نینچ  مه 
( 116 «) دیوش راگتسر  ات  دینکيرود 

داجیا هنیک  توادع و  رامق ، بارـش و  هلیـسوب  امـش  نایم  رد  دهاوخیم  ناطیـش  انامه  : » دیامرف یم  نینچ  توادـع  هقرفت و  داجیا  هرابرد  و 
( 117 (»؟ دیراد یم  رب  تسد  نآ  زا  امش  ایآ  سپ  دراد ، زاب  زامن  ادخ و  دای  زا  ار  امش  دنک و 

ار یمرگرـس  هلیـسو  نیا  هب  ندش  کیدزن  دـنکیم و  در  ار  دـشابیم  رامق  بابـسا  زا  یکی  هک  جنرطـش  میقتـسم  ریغ  روط  هب  هیآ  دـنچ  نیا 
هراشا نآ  هب  هیآ  رد  هک  رسیم  رامق و  ینعم  ات  درک  عوجر  تیب  لها  ثیداحا  هب  دیاب  هیآ  دنچ  نیا  ریـسفت  رد  اما  درمـش  یم  گرزبیهانگ 

میوش . هجوتم  ار  دنا  هدرک 
( 118 «) تسا رامق  رسیم و  زا  جنرطش  درن و  : » دندومرف لوا  هیآ  لیذ  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

هلیـسوب هک  يزیچ  ره  رامق و  تالآ  زا  عون  کی  رـشع  هعبرا  درن و  جنرطـش و  هک  یتسار  هب  : » دنیامرف یم  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  نینچ  مه 
( 119 «) تسا رسیم  دوشیم ، هدز  رامق  نآ 

دنا !؟...  هدرک  لالح  ار  لمع  نیا  عجارم  زا  کی  مادک  چیه  ایآ  جنرطش ، هرابرد  ار  دیلقت  مظعم  عجارم  رظن  دیونشب  موس  هلحرم  رد 
هدافتسا یساسا  طرـش  ود  داد  رارق  اب  هکلب  دنا  هدومرفن  مارح  ار  جنرطـش  اقلطم  دیلقت  مظعم  عجارم  زا  مادک  چیه  مدرم  هتفگ ي  فالخ  رب 

دنا . هتسناد  زیاج  ار  نآ  زا 
جنرطش و دننام  يدنب  طرش  نودب  یلو  هدننک  مرگرس  ياه  يزاب  مکح  دندوب ، هدیـسرپ  هک  یلاوس  باوج  رد  هیلع  هللا  همحر  ینیمخ  ماما 

(120 .) تسا مارح  ًاقلطم  رامق ، تالآ  اب  يزاب  دندومرف : باوج  تسا ؟ هنوگچ  هریغ  درن و  هتخت 
هب اهنت  هزورما  نوچ  و  دشاب ، هداد  تسد  زا  یلک  هب  ار  دوخ  ندوب  رامق  تلآ  جنرطش ، رگا  دندوب : هدیـسرپ  هک  یلاوس  باوج  رد  نینچ  مه 
رد یتخاب  درب و  رگا  روکذم  ضرفرب  دـندومرف : ناشیا  دراد ؟ یمکح  هچ  نآ  اب  يزاب  دوش ، یم  هدافتـسا  نآ  زا  يرکف  شزرو  کی  ناونع 

( 121 .) درادن لاکشا  دشابن ، نیب 
( هک نیا  ضرف  هب   ) دـنیامرف یم  ناشیا  هک  اجنآ  تسین و  يدـییأت  رظن  جنرطـش ، هرابرد  زین  هیلع  هللا  همحر  ینیمخ  ماـما  ترـضح  رظن  سپ 
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تسا . جنرطش  تمرح  رب  ناشرظن  زین  عجارم  هیقب  اما  تسا . مارح  جنرطش  يزاب  دشاب  رامق  تلآ  هک  ینامز  ات  هک  دننک ، میهفت  دهاوخیم 
: دنسیونیم هطبار  نیا  رد  هیلع  هللا  همحر  یئوخ  یمظعلا  هللا  هیآ  ترضح 

طرش هار  زا  هک  یلوپ  نتفرگ  يدنب ، طرش  اب  تسا  مارح  هدیدرگ ، ایهم  رامق  يارب  هک  یتالآ  نآ ، لاثما  جنرطش و  لثم  رامق  تالآ  اب  يزاب 
مارح دـشابن  مه  يدـنب  طرـش  رگا  نآ ، اب  يزاـب  نینچ  مهو  دوش  یمن  نآ  کـلام  هدـنرب  صخـش  تسا و  مارح  زین  هدـمآ  تسد  هب  يدـنب 

( 122 .) تسا
: تسا هنوگ  نیا  نانشرظن  هراب  نی  ارد  ياهنماخ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح 

تخاب درب و  نودـب  دـشابن ، رامق  تلآ  یناهج ) حطـس  رد   ) رگا جنرطـش  يزاب  تسا و  مارح  مه  تخاب  درب و  نودـب  رامق  تالآ  اـب  يزاـب 
(123 .) درادن لاکشا 

دننکیم : هراشا  هلأسم  نیا  هب  هنوگ  نیا  هیلع  هللا  همحر  يزیربت  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح 
جراخ ندوب  رامق  تلآ  زا  دوشن  زرحم  هک  یتقو  ات  جنرطـش  تسین و  زیاج  نآ ، نودـب  ای  دـشاب  یلام  تخاب  درب و  هچ  رامق  تالآ  اب  يزاـب 

مارح هدوبن و  زیاج  نآ ، نودـب  ای  دـشاب  تخاب  درب و  هچ  نآ  اب  يزاب  دـشابن ، فراـعتم  نآ  اـب  راـمق  یعمتجم  چـیه  رد  هک  يروط  هب  هدـش 
(124 .) تسا

دنهدیم : رظن  هراب  نیا  رد  هیلع  هللا  همحر  تجهب  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح 
( 125 .) تسا مارح  دیدش  طایتحا  رب  تخاب  درب و  نودب  تسا و  یعطق  مارح  تخاب  درب و  اب 

دناهداد : اوتف  یناتسیس  یمظعلا  هللا  تیآ 
زیاـج بـجاو  طاـیتحا  رب  تخاـب  درب و  نودـب  نآ  اـب  يزاـب  دـشاب ، راـمق  فرع  رد  ناـنچ  مـه  رگا  روساـپ  تـسا و  مارح  اـقلطم  جــنرطش 

(126 .) تسین
دناهداد : ءاتفتسا  یناسارخ  دیحو  یمظعلا  هللا  تیآ 

زیاج بجاو  طایتحا  ربانب  تخاب  درب و  نودب  و  تسا ، یعطق  مارح  تخاب  درب و  اب  روساپ ...  درن ، جنرطـش ، لثم  رامق  تالآ  اب  ندرک  يزاب 
(127 .) تسا مارح  هدوبن و 

: دناهداد اوتف  هیلع ) هللا  همحر   ) ینارکنل لضاف  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح 
(128 . ) تسا مارح  ًاقلطم  رامق  تالآ  اب  يزاب 

دناهدروآ : يزاریش  مراکم  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح 
هن دوش  هتخانش  یحیرفت  ای  یشزرو  هلیسو  کی  ناونع  هب  لحم  مدرم  هدوت  دزن  رد  دشاب و  هدش  جراخ  رامق  تلآ  زا  روکذم  تالآ  هاگ  ره 

(129 .) درادن لاکشا  یلام  تخاب  درب و  نودب  نآ  اب  يزاب  رامق ، رازبا 
ات تسا  هتفرگ  رارق  داقتنا  دروم  هتـشر  نیا  نانامرهق  طـسوت  یتح  يرکف ، شزرو  حالطـصا  هب  اـی  هدوهیب  یمرگرـس  دـینادب  تسین  دـب  اـما 

: دیوگیم دشاب  یم  یناهج  ترهش  ياراد  جنرطش و  سانشراک  هک  لالیسود » هدوش  لاتناش   » هک ییاج 
هب هجیتن  رگا  ملهچ  تکرح  ياهتنا  زا  سپ  هک  هدـننک ، هتـسخ  رایـسب  تسا  یـشزرو  جنرطـش  هک  نیا  تابثا  يارب  تسا  یفاـک  ردـق  نیمه 

دوخ باصعا  رب  ناوت  یمن  تعاس  جـنپ  زا  شیب  عقاو  رد  داتفا . قافتا  کیو » ایکیر   » رد هک  نانچ  ، دـتفا یم  ضیوعت  هب  يزاـب  دـماین  تسد 
(130 .) درک ظفح  ار  دوخ  تردق  دش و  طلسم 

یم راک  زا  ار  ینهذ  عبانم  ریاس  جنرطش  هب  نتخادرپ  تسا ، جنرطـشیعقاو  رطخ  نیا  میوگب ! ار  نیمه  متـساوخ  یم  دیوگیم : يو  نینچ  مه 
(131 .) دنک داجیا  ساوح  لالتخا  لاکساپ »  » تغل موهفم  هب  دناوتیم  جنرطش  دوشیم . چوپ  هدوهیب و  ینهذ  ياه  تیلاعف  رگید  دزادنا و 

سانـشناور دـنلویلک »  » هک ارچ  درادـن . مه  يوق  رکف  شوه و  هب  يزاین  دوشیمن و  هظفاـح  يداـیز  ببـس  جنرطـش  هک  دـینادب  تسا  بلاـج 
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دوـبمک و يرکف  ياـه  هتـشر  ریاـسرد  هک  شوـه  مک  ندوـک و  دارفا  هک  تسا  هدرک  تباـث  یـسررب  اـه  لاـس  زا  سپ  ییاـکیرمآ  فورعم 
( 132 .) دنسرب يداتسا  هجرد  هب  دننک و  يزاب  جنرطش  دنناوت  یمیبوخ  هب  دنراد ، ییاسران 

یم لمع  قمع  هب  دیوشن  کیدزن  لمع  نیا  هب  دیوگیم  مالسا  نیبم  نید  رگا  هک  نیا  جنرطـش و  تارـضم  تابثا  تهج  دوب  یلیالد  اهنیا  اما 
ربق يالاب  رب  هک  ياهمـسجم  يور  رب  هک  جنرطـش  یناهج  گرزب  هغبان  نیفلآ  راک  تبقاع  هب  تسا  مزال  نایاپ  رد  و  لمع ، رهاظ  هب  هن  درگن 

. مینک هراشا  دوشیم ، هدید  ناهج » جنرطش  نامرهق  نیفلآ  ردناسکلآ   » هلمج دش ، هتخاس  وا 
مشچ ياه  يزاب  ًاصوصخ  جنرطـش ، يزاب  رد  طارفا  رثا  رد  دیدرگ  جنرطـش  هصرع  رد  يداتـسا  هجرد  ذخا  هب  قفوم  یگلاس  رد 16  هک  وا 

یلکلا و تابورـشم  رب  جـیردت  هب  هک  يروط  هب  تشگ  التبم  ناور  باـصعا و  زغم و  دـح  زا  شیب  یگتـسخ  ینامـسج و  فعـض  هب  هتـسب ،
يارب یفاک  لوپ  یتح  هک  یلاـح  رد  تسود  نودـب  اـهنت و  لاس 1946  رد  مه  دـعب  داد . تسد  زا  ار  دوخ  تمالـس  دـش و  لسوتم  راـگیس 
هدوب یبلق  هتکـس  رطاـخ  هب  دوبیناـمرهق ، تاـقباسم  لوغـشم  هک  یبش  رد  وا  گرم  رگید  یلقن  رد  تفر و  اـیند  زا  تشادـن  راگیـس  دـیرخ 

( 133 .) تسا
دننادیم !!! دیفم  ناسنا  يارب  ار  نآ  اه  یضعب  هک  جنرطش  يزاب  هجیتن  تسا  نیا 

يراه لس و  لاقتنا  لماع  يزاب  گس 

ببـس نآ  اب  ینیـشنمه  دـشاب و  یم  یتاّرـضم  ياراد  كوخ  دـننام  هب  دوشیم  بوسحم  ام  ینید  ماکحا  رد  سجن  دراوم  زا  یکی  هک  گـس 
ددرگیم . فلتخم  ضارما  هکئالميرود و 

طاریق کی  شلامعا  باوث  زا  زور  ره  هک  نآ  رگم  دراد ، هاگن  هناخ  رد  یگـس  هک  تسین  سک  چـیه  : » دـندومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما 
(134 .«) دوش یم  مک 

(135  .«) دشاب گس  ناملسم  درم  هناخ  رد  تسا  هورکم  : » دندومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  نینچ  مه 
هتـسب گس  نآ  يور  رب  هک  دـشاب  يرد  وا  وت و  نایم  هک  نآ  رگم  هناخ ، رد  ار  يراکـش  گس  رادـم  هاگن  : » دومرف باب  نیا  رد  ماما  زاـب  و 

(136 .«) دوش
ناطیشّرش زا  ادخ  هب  دیربب  هانپ  دیونشب ، ار  رخ  دایرف  گس و  يادص  نوچ  : » دناهدومرف زین  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترضح 

( 137 .«) دینیبیمن امش  هک  ار  يزیچ  دننیب  یم  اهنآ  اریز  میجر ،
(138 « ) يراوخ يارب  ادخ  ياه  تیصعم  تسا  سب  دیوگیم ، دنک  یم  دایرف  گس  نوچ  : » دندومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

ای دوب  رـضاح  یگـس  دیدروخ و  ماعط  هاگ  ره  دناهّنجا  نافیعـض  زا  اه  گس  : » دـندومرف ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نینچ  مه 
(139 « ) دنراد دب  ياه  سفن  هک  دینک  شرود  ای  دیهدب  شماعط 

(140 « ) موش یمن  دراو  دشاب ، نآ  رد  گس  هک  يا  هناخ  رد  نم  هللا  لوسر  ای  تفگ  لیئربج  : » دندومرف هطبار  نیا  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 
ندـمتم حالطـصا  هب  دارفا  هک  سوسفا  اما  میدرک  هراشا  نآ  هب  هک  دوب  گس  زا  يرادـهگن  گس و  هب  طوبرم  ثیداحا  زا  يا  هشوگ  اـهنیا 

 ... دنباوخیم و وتپ  کی  ریز  دنور و  یم  مامح  هب  اه  گس  اب  یتح  دننک ، یم  ترـشاعم  اه  گس  اب  دـنرادن و  ثیداحا  نیا  هبیهجوت  چـیه 
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دوشیم . هراشا  اهنادب  هک  دنناد  یم  فلتخمياه  يرامیب  لماع  ار  گس  اب  ینیشن  مه  یبرغ  نادنمشناد  دوخ  هک  تسا  یتلاح  رد  نیا 

گس یهارمه  ینیشنمه و  هب  عجار  یملع ، بلاطم  دیونشب 

برج و تفگ ؛ دیاب  هطبار  نیا  رد  تسا . یتسوپ  يرامیب  دوشیم ، داجیا  دارفا  يارب  گس  یهارمه  هطساوب  هک  ییاه  يرامیب  نیلوا  زا  یکی 
یم ناهد  اب  تسا  لـگنا  زا  ولمم  هک  ار  دوخ  ندـب  گـس  تسا ، ناوارف  گـس  رد  هشپ  شپـش و  عاونا  زین  یتسوپ و  ضارما  ریاـس  ویلچک 

بابرا تسد  ای  دـنزیم  شرف  هدرپ و  هزوک ، هساک و  هب  ار  دوخ  ناـبز  سپـس  دوش  یم  عمج  شناـبز  يور  فلتخم  ياـه  بورکیم  دـسیل و 
( 141 .) دنک یم  لقتنم  ار  اه  بورکیم  هلیسو  نیدب  دسیلیم و  نابز  اب  ار  دوخ 

لاقتنا هار  هک  همه  روصت  فالخ  رب  يرامیب  نیا  دوشیم ، ییاه  يرامیب  هب  دارفا  ندـش  التبم  ببـس  گس  اب  یهارمه  ینیـشنمه و  نینچ  مه 
تـسوپ ندیـسیل  یتح  ، دشابیم درف ) ندـب  طاخم  ای  مخز و  اب  قازب  سامت  ندـب ( سامت  هار  زا  دـنناد  یم  گس  نتفرگ  زاگ  قیرط  زا  ار  نآ 
يرامیب لماع  اریز  تسا  هدنـشک  دص  رد  دص  زورب ، تروص  رد  يرامیب  نیا  دـنک . لقتنم  ار  يراه  دـناوت  یم  هدـش  مخز  راچد  هک  يدرف 

( 142 .) دروآ یم  رد  اپ  زا  تعرس  هب  ار  درف  هدش و  زغم  تنوفع  بجوم 
اما دشاب  یمن  يراه  هب  التبم  ناشهناخ  زیمت  مارآ و  گس  تسایـشحو و  رایـسب  دشاب  يراه  هب  التبم  هک  یگـس  دننکیم ؛ نامگ  اه  یـضعب 

، صاخ يرامیب  عون  یسررب 18  روظنم  هب  گس  سأر  هعلاطم 102  اب  نادنمـشناد  هسنارف ، يرازگربخ  شرازگ  قبط  اریز  تسین ؛ روط  نیا 
اهنآ هیقب  دنـشاب و  لیـسفید » مویدرتسولک   » يرتکاب لماح  دنناوتیم  دنملاس ، دنـسریم  رظن  هب  هک  یلاحرد  اه  گس  زا  دصرد  دنتفایرد 58 

( 143 .) دنتسه یپ » یپ  ساالرتساپ   » نامرد و هب  مواقم  يالک » ياو  النوملاس   » لماش يرگید  ياه  تنوفع  لقان  زین 
، هلحم نآ  مامت  يارب  دـشاب ، لس  هب  التبم  رفن  کی  هناخ  ردیگـس  رگا  دـشاب ، یم  یگـس  يودـک  مرک  لس و  يرامیب  لاقتنا  هلیـسو  گس 

(144 .) تسا كانرطخ  رهش  نآ  مامت  هکلب 
ناور زیچ  ندروخ  ای  گس  ندیسیل  هطساوب  یفرظ  رگا  دیلقت  مظعم  عجارم  رظن  قبط  تفگ ؛ دیاب  گس  تساجن  یگدولآ و  تدش  باب  رد 

بآ اب  ای  يراج  ای  رک  بآ  رد  هبترم  ود  بجاو  طایتحا  ربانب  دـعب  درک و  لام  كاخ  كاپ ، كاـخ  اـب  لوا  دـیاب  دوش ، سجن  فرظ  نآ  زا 
درک . لام  كاخ  نتسش  زا  شیپ  دیاب  بجاو  طایتحا  ربانب  هتخیر  نآ  رد  گس  ناهد  بآ  هک  ار  یفرظ  نینچ  مه  تسش ، لیلق 

یم بورکیم  عفد  هب  روتـسد  زین  وا  درک  قلخ  ار  گس  هک  يراگدـیرفآ  نآ  دـشاب و  یم  گس  یگدولآ  تدـش  یهدـنهد  ناشن  همه  اهنیا 
ناشگنهرف ندمت و  نتشاد  دایرف  هک  اه  یضعب  هنافسأتم  اما  دنک . دوبان  دناوت  یم  كاپ ، كاخ  طقف  ار  گس  بورکیم  دیامرف : یم  دهد و 

، دـننکیم فلتخم  ضارما  هب  التبم  ار  دوخ  دـنوشیم و  نیـشنمه  اه  گس  اب  ملاع  يالقع  لوق  وا و  لوسر  ادـخ و  لوق  فالخ  تسا ، دـنلب 
دنمـشناد رظن  قبط  دوریمن و  نیب  زا  وشتـسش  عیام  بآ و  اب  دارفا  نیا  رظن  فـالخ  رب  هک  یفلتخم  ياـه  بورکیم  نوگاـنوگ و  ياـهیرامیب 

(145 .) درک هتشغآ  كاخ  اب  تسا ، هدروخ  اذغ  نآ  زا  گس  هک  ار  یفرظ  دیاب  تسا و  كاخ  بورکیم ، نیا  يدوبان  هراچ  اهنت  يوسنارف 

یتسوپ ضارما  هب  التبا  یشارت و  شیر 
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درک بانتجا  نآ  زا  دیاب  هیماما  ثیداحا  قبط  تسا ؛ یناوارف  ياهيرامیب  هب  التبا  ثعاب  تسا  هدش  عنم  نآ  زا  مالسا  رد  هک  شیر  ندیشارت 
. مینکیم هراشا  اهنادب  تمسق  نیا  رد  هک 

(146 «) دیزاسن دوهی  هیبش  ار  دوخ  دیراذگب و  دنلب  ار  نساحم  دینک و  هاتوک  ار  اهلیبس  : » دندومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
ار اهلیبس  ام  دنتـشاذگیم ، هوبنا  ار  ناشیاه  لیبس  دندزیم و  ار  دوخ  ياهشیر  نایـسوجم  : » دـندومرف هطابر  نیا  رد  زاب  ترـضح  نینچ  مه 

( 147 «) تسا تقلخ  اب  قباطم  نیا  میراذگیم و  دنلب  ار  نساحم  مینزیم و 
( 148 «) هروخ زا  تسا  ناما  هعمج ، زور  ره  رد  اه  لیبس  نتفرگ  : » دنیامرفیم مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

دیونشب یـشارت ، شیر  تاّرـضم  دروم  رد  نادنمـشناد  رظن  نایب  زا  لبق  اما  دوب  نتـشاذگ  شیر  هب  طوبرم  ثیداحا  زا  یـشخب  قوف  بلاطم 
دینک . ذخا  ار  نآ  مکح  شیر و  ندیشارت  دروم  رد  دیلقت  مظعم  عجارم  هاگدید 

شیر ضعب  ندیشارت  طوحالا و  یلع  تسا  مارح  نیشام ، اب  ای  دشاب  غیت  اب  هاوخ  ندیـشارت  شیر  دنا : هدومرف  هیلع  هللا  همحر  ماما  ترـضح 
( 149 .) دراد ار  نآ  مامت  ندیشارت  مکح 

: دنیامرف یم  هیلع  هللا  همحر  تجهب  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح 
( 150 .) دشاب نآ  زا  یتمسق  ای  شیر  مامت  هچ  تسین ، زیاج  تروص  يوم  هلازا  ندیشارت و 

: دنهد یم  اوتف  یناگیاپلگ  یفاص  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح 
( 151 .) درادن لاکشا  لیبس  ندیشارت  یلو  تسا  مارح  شیر  ندیشارت 

: دنا هدومرف  يزاریش  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح 
(152 .) دنک یمن  رییغت  مدرم  هرخسم  اب  ادخ  مکح  تسا و  مارح  دشاب ، ندیشارت  دننام  رگا  شیر ، ندرک  نیشام  ندیشارت و 

: دنا هداد  اوتف  يزاریش  مراکم  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح 
(153 . ) دشاب یم  شیر  ندیشارت  كرت  رد  طایتحا 

: تسا هنوگ  نیا  هراب  نیا  رد  ناشرظن  یناتسیس  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح 
(154 .) تسین زیاج  بجاو  طایتحا  هب  تسا  ندیشارت  لکش  هب  هک  نآ  ندرک  نیشام  شیر و  ندیشارت 

: دنا هدومرف  هیلع ) هللا  همحر   ) يزیربت یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح 
( 155 .) تسین زیاج  بجاو  طایتحا  ربانب  شیر  ندیشارت 

دنیامرفیم : هیلع ) هللا  همحر   ) ینارکنل لضاف  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح 
(156 .) تسا مارح  بجاو  طایتحا  ربانب  دشاب  ندیشارت  وحن  هب  هک  نآ  ندرک  نیشام  شیر و  ندیشارت 

: دناهداد رظن  یسلجم  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح 
. تسین زیاج  بجاو  طایتحا  ربانب  دشاب  ندیشارت  وحن  هب  هک  نآ  ندرک  نیشام  ندیشارت و 

: دسیون یم  يرهاظم  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح 
. تسا مارح  دشاب ، ندیشارت  وحن  هب  هک  نآ  ندرک  نیشام  شیر و  ندیشارت 

شیر ندیشارت  دروم  رد  دنمشناد  رظن 

: دیوگ یم  یناملآ  سانش  ییابیز  دنمشناد  شیر ، دسناه 
( 157 .) درکيرادهاگن هزیکاپ  تسش و  ار  نآ  دیاب  اما  دیشارت  دیابن  غیت  اب  ار  اه  شیر 

: دنیوگ یم  ییاکیرما  صصختم  ژرژ  روتکیو  ینویرام و  ناعجس 
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هدئاز تابوطر  دهد  یم  عفن  مه  تسا و  نآ  فارطا  ناهد و  هب  هجوتم  هک  ضارما  ضارعا و  زا  دیامن  یم  تظفاحم  ار  ناهد  نتشاد  شیر 
( 158 .) تسا ناهد  رود  هک  اه  هدغ  اه و  نادندياه  ناوختسا  زا  دنک  یم  يرادهگن  تسا و  ناهد  بناوج  هب  هجوتم  هک  ار 

: شنم شوخ  اضر  رتکد 
و يدـلج ، سیلفیـس  مخز و  هدرز  ءادوس و  تروص و  ياه  كروک  يدـلج و  لـس  دـننام  یتسوپ  ضارما  هب  ءـالتبا  بجوم  یـشارت  شیر 

(159 . ) دوش یم  ماذج  زازک و 
یهتنم رد  هک  هبابح  تیاور  هب  منک  یم  بلج  ار  امـش  رظن  رخآ  رد  اـما  دوب  شیر  ندیـشارت  دروم  رد  نادنمـشناد  تارظن  زا  یـشخب  اـهنیا 

تسا . هدش  لقن  لامالا 
لیبس ياراد  هدیشارت و  ار  دوخ  شیر  دندمآ و  هنیدم  هب  يرسک  فرط  زا  هک  يرومأم  رفن  ود  نآ  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

. داد ام  هب  نامرف  روط  نیايرـسک  ام  بر  دنتفگ  دـینک ؟ روط  نیا  هداد  روتـسد  امـش  هب  یـسک  هچ  امـش  رب  ياو  دـندومرف : دـندوب ، يدـنلب 
.« مینزب ار  براش  میراذگب و  شیر  هداد  روتسد  ام  هب  ام  راگدرورپ  دندومرف ؛ ترضح 

، دـنکب ار  دیفـس  شیر  هک  يریپ  دـنکن ؛ اهنآ  هب  تمایق  رد  تمحر  رظن  ادـخ  ار  هتـسد  هس  : » دـندومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  نینچ  مه 
(160 «) هدنهد طاول  هدننک و  ءانمتسا 

هدن ! رارقیهلا  باذع  دروم  ار  دوخ  وشن و  جراخ  حیحص  قیرط  زا  لقاع  يا  سپ 

يویر ییاسران  لماع  ردخم  داوم 

روفنم ملاع  يالقع  رظن  تایاور و  تایآ و  قبط  دشاب  یم  یحور  یمسج و  ناوارف  ياه  يرامیب  لماع  هک  ردخم  رابگرم  داوم  زا  هدافتـسا 
دوخ تسد  اب  ار  دوخ  : » دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  هک  ارچ  دنک  بانتجا  داوم  نیا  لامعتـسا  زا  هک  تسا  بجاو  یناملـسم  ره  رب  دـشابیم ،

(161 « ) دیزادناین تکاله  هب 
هللا یلـص  ادخ  لوسر  يرازیب  ببـس  هک  يدایتعا  دشاب . یم  ردخم  داوم  هب  دایتعا  تکاله ، ياه  هنومن  زا  یکی  هک  تسا  حضاو  ناگمه  رب 
یم لامعتـسا  گـنب  ماـن  هب  يزیچ  نم  تما  هک  دـسر  یم  ارف  یناـمز  : » دـندومرف ترـضح  هک  ارچ  دوش . یم  دارفا  نیا  زا  ملـسو  هلآو  هیلع 

( 162 «) دنرود نم  زا  زین  نانآ  مرازیب و  دارفا  نیا  زا  نم  دننک ،
(163 « ) دینکن مالس  گنب  هدننک  فرصم  هب  اما  دینک  مالس  يراصن  دوهی و  هب  : » دندومرف نینچ  مه 

رفاک درامش ، زیچان  ار  گنب  ندیـشک  هانگ  هک  یـسک  : » دنیامرف یم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هطبار  نیا  رد  زاب  نینچ  مه  و 
(164 « ) تسا

راب داتفه  هک  تسا  نانچ  دـنک ، لامعتـسا  گنب  سک  ره  : » دـننک یم  هراشا  هراب  نیا  رد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نینچ  مه 
هب گنـس  داتفه  دنازوسب و  ار  نآرق  داتفه  دناسر و  لتق  هب  ار  لسرم  ربمایپ  داتفه  و  دـشکب ، ار  برقم  هتـشرف  داتفه  دـنک و  ناریو  ار  هبعک 

( 165 «) نیچ نخس  راک و  انز  راوخ ، ابر  روخبارش ، ات  تسا  رترود  ادخ  تمحر  زایسک  نینچ  دنک و  باترپ  ادخ  يوس 
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رظن زا  هک  تسا  داوم  نیا  تاّرـضم  هب  ندرک  هراشا  تقو  کنیا  اما  دش  هراشا  نادب  هک  دوب  ردخم  داوم  هب  طوبرم  تایاور  زا  یـشخب  اهنیا 
تسا .  هدش  تباث  زور  ملع 

ردخم داوم  یمسج  ياه  بیسآ 

هدعم مخز  يرم ، ناطرس  نوخ ، دنق  دایدزا  غارفتسا ، لاهسا و  اهتشا ، شهاک  عوهت و  لماش  اه ، هدور  هدعم و  رد  یـشراوگ  تالالتخا  - 1
. طرفميرغال يوارفص و  متسیس  هدعملازول و  تاحشرت  شهاک  رشع ، ینثاو 

( 166  .) یسفنت ياه  هار  دادسنا  مسآ و  هیر ، ناطرس  زورب  سفنت ، فقوت  فیعضت و  یسفنت ، لالتخا  يویر ، ییاسران  زورب  - 2
(167  . ) مشچ سر  دوز  يروک  مشچ و  هکبش  یقورع  تالالتخا  دید ، يرات  کمدرم ، یعیبط  ریغ  ضابقنا  طاسبنا و  - 3

(168  .) يداع دارفا  ربارب  هناثم 8  ناطرس  هب  التبا  - 4
یتسوپ ياه  يرامیب  عاونا  - 5

(169) باوخ فالتخا  یبلق و  هتکس  زازک ، تیتاپه ، زدیا ، يویلک ، يدبک و  تالالتخا  - 6
(170  ) دوخ هب  دوخ  لازنا  نز ، درم و  رد  یسنج  لیم  تالالتخا  - 7

رفن دصناپ  رازه و  راهچ  لاس 1382 ، رد  رفن و  دصناپ  رازه و  هس  لاس 1381 ، رد  ینوناق  یکشزپ  یمـسر  رامآ  قبط  تفگ ، دیاب  رخآ  رد 
(171 .) دنداد تسد  زا  ار  دوخ  ناج  ردخم  داوم  لامعتسا  رطاخ  هب 

هقباسم

یلاعت همسب 
ماکحا مالسا و  نیبم  نید  اب  ناوج  لسن  صوصخ  هب  دارفا  ییانشآ  باتک ، نیا  یناوخ  باتک  هقباسم  ییاپرب  باتک و  نیا  رشن  زا  ام  فده 

هب دـینکرپ و  ار  همان  خـساپ  هعلاطم  زا  سپ  دـییامرف و  هعلاطم  ًالماک  ار  باتک  تقو ، فرـص  اب  تسا  دنمـشهاوخ  اذـل  دـشاب . یم  نآ  باـن 
یـشک هعرق  خیرات  دییامن . لاسرا  ای  لیوحت  هناخ ، لوارق  دجـسم  اناوت - دیهـش  نابایخ  دابآ - دمحا  نابایخ  سردآ  هب  ای  باتک  هیهت  زکارم 
زیاوج اه  هد  لیابوم و  طخ  سدـقم ، دهـشم  هب  رفـس  لیبق  زا  يا  هدـنزرا  زیاوج  اب  هارمه  رطف  دیعـس  دـیع  اـب  فداـصم  رویرهش 1388   29

رگید هدنزرا 
رهاظم نبا  بیبح  دجسم  یشک : هعرق  ناکم 

. دیئامرف لصاح  سامت  ینایغط )  ) هرامش 09131683694 اب  باتک  هدنسیون  اب  داهنشیپ  رظن و  هنوگ  ره  نداد  رتشیب و  تاعالطا  تهج 
؟ دوشیم اهقافنا  یلوبق  زا  عنام  زیچ  هچ  هبوت  هروس  رد  نآرق  هیآ  قبط  - 1

قافنا رد  تهارک  زامن و  هب  یلیم  یب  نیدلاو ب ) قاع  ( فلا
يراوخبارش يدزد د ) ج )

؟ ددرگ یم  ییاهزیچ  هچ  ثعاب  شیاین  لراک ، سیسکلا  رظن  قبط  - 2
یگتسخ  یگدوسآ ب ) فلا )

نارگید  رخسمت  ناطرس د ) نوچ  ییاهدرد  يافش  ج )
؟ دوش یم  يزیچ  هچ  ثعاب  يراد  هزور  هرقب  هروس  رد  - 3

هدعم  مخز  يراکزیهرپ ب ) فلا )
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یگنسرگ ندش د ) یتشهب  ج )
؟ دندرک یم  عوضخ  راهظا  یقیرط  هچ  هب  دوهی  موق  - 4

يراد  هدنز  بش  زامن ب ) فلا )
مادک چیه  يراد د ) هزور  ج )

؟ تسیچ تسا ، هدمآ  بازحا  هروس  رد  هک  بابلج  زا  روظنم  - 5
وتنام دریگب ب ) ار  اپ  ات  رس  زا  هک  ییابع  فلا )

يرسور وتلاپ د ) ج )
؟ تسیچ رد  تما  نانز  يدوبان  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  شیامرف  قبط  - 6

ربکت كزان ب ) سابل  ندیشوپ  تالآ و  رویز  زا  هدافتسا  فلا )
تداسح یشورف د ) رخف  ج )

دشابیم . ضرم ....................  دیلوت  كوخ  تشوگ  مهم  ياهررض  زا  - 7
مادک چیه  زونیکیرت د) یگدروخامرس ج ) لس ب ) ( فلا

؟ هچ ینعی  میجنت  - 8
مزج عطق و  روط  هب  ینیوکت  ثداوح  زا  ربخ  هدنیآ ب ) زا  ربخ  فلا )

ینیوکت ثداوح  زا  ربخ  ناگراتس د ) تکرح  زا  ربخ  ج )
؟ دراد بارش  نایز  رب  تلالد  ینآرق  ياه  هروس  زا  کی  مادک  - 9

هیآ 4 نارمع  لآ  هیآ 2 ب ) ءاسن  فلا )
هیآ 10  هط  هیآ 219 د ) هرقب  ج )

؟ تسا یهانگ  هچ  رطاخ  هب  تروصیگدنشخرد  طاشن و  نتفر  نیب  زا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  مالک  قبط  - 10
نیدلاو  قاع  انز د ) مرحمان ج ) هب  هاگن  يدزد ب ) فلا )

؟ دوش یم  ناسنا  لد  رد  يزیچ  هچ  شیور  ببس  یقیسوم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  شیامرف  قبط  - 11
قافن  تداسح د ) هنیک ج ) رفک ب ) فلا )

؟ دننکیم راکیپ  شلوسر  ادخ و  اب  یناسک  هچ  هیآ 278  هرقب  هروس  قبط  - 12
ناراوخابر ناراکانز د) ناراوخبارش ج ) نادزد ب ) فلا )

؟ تسا بجاو  مدرم  رب  مارح  زا  اه  مشچ  ظفح  نآرق ، ياه  هروس  زا  کیمادک  رد  - 13
هیآ 30 رون  هیآ 20 د ) هط  هیآ 10 ج ) هرقب  هیآ 5 ب ) رون  فلا )

؟ دشاب یم  یهانگ  هچ  هبيالتبا  تارثا  زا  مشچ و ...  فعض  یقلخدب و  يرغال ، ینوخ و  مک  - 14
زامن  كرت  ءانمتسا د ) تمهت ج ) تبیغ ب ) فلا )

؟ دراد یمکح  هچ  تخاب  درب و  نودب  رامق  تالآ  اب  يزاب  ياهنماخ ؛ یمظعلا  تیآ  رظن  قبط  - 15
تسا  مارح  تسازیاج ب ) فلا )

تسا  حابم  تسا د ) كرت  رد  طایتحا  ج )
؟ دشابیم ییاهزیچ  هچ  رسیم  قیداصم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  مالک  ساسارب  - 16

هلپ  رام و  روساپ ب ) فلا )
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مادک چیه  جنرطش د ) درن و  ج )
؟ دشاب یم  ییاه  يرامیب  هچ  لاقتنا  لماع  گس  - 17

يرغال  مازج د ) یگس ج ) يودک  مرک  لس و  زدیا ب ) فلا )
؟ تسایبهذم هچ  مارم  زا  اه  لیبس  نتشاذگ  دنلب  شیر و  ندیشارت  - 18

نایئاهب  نایسوجم د ) نایدوهی ج ) ناناملسم ب ) فلا )
؟ دینکن مالس  هب ........  اما  دینک  مالس  يراصن  دوهی و  هب  دندومرف : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 19

مادک چیه  گنب د ) هدننک  فرصم  دزد ج ) لتاق ب ) فلا )
؟ دنا هداد  تسد  زا  ار  دوخ  ناج  ردخم  داوم  رطاخ  هب  رفن  دنچ  لاس 1381  رد  ینوناق  یکشزپ  یمسر  رامآ  قبط  - 20

رفن   1000 رفن د )  20000 رفن ج )  2000 رفن ب )  3500 فلا )
تالاوس همان  خساپ 

فلا ب ج د  فیدر  فلا ب ج د  فیدر 
 1 11
 2 12
 3 13
 4 14
 5 15
 6 16
 7 17
 8 18
 9 19

 10 20
دلوــت لاــس  ردــپ ................................... ماــن  یگداوناــخ ...................................................... ماــن  ماــن .............................. 
یتـسپ دــک  سردآ و  تباـث ............................... نـفلت  همانــسانش ....................................................... هرامــش  ....................... 

.......................................................................................................................................................................................
.................................................................... هینیسح ای  دجسم  مان 

اه یقرواپ 

هیآ 45  توبکنع ، ( 1
هیآ 43  رثدم ، ( 2
هیآ 29  رطاف ، ( 3
 . هیآ 83 هرقب ، ( 4
 . هیآ 54 هبوت ، ( 5

دلج 2. ینالیم ، همالع  رادرک ، رفیک  ( 6
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 . دلج 2 ینالیم ، همالع  رادرک ، رفیک  ( 7
 . ص 140 مامتها ، ماکحا ، هفسلف  ( 8

 . ص 53 مامتها ، ماکحا ، هفسلف  ( 9
هیآ 183  هرقب ، ( 10
هیآ 112  هبوت ، ( 11

هحاصفلا ص 362  جهن  ( 12
 . ص 362  ، هحاصفلا جهن  ( 13
 . ص 362  ، هحاصفلا جهن  ( 14

 . ص 740 دلج 2 ،  قالخا ، تشهب  ( 15
 . ص 3219 دلج 7 ،  همکحلا ، نازیم  ( 16

. نارواد رفس  ( 17
مالسا  رد  تشادهب  بط و  ( 18

مالسا ص 139  ماکحا  رد  رمع  لوط  یتمالس و  ( 19
دلج 3  ربمایپ  نیرخآ  هاگشناد و  نیلوا  ( 20

دلج 3. ربمایپ ، نیرخآ  هاگشناد و  نیلوا  ( 21
 . دلج 3 ربمایپ ، نیرخآ  هاگشناد و  نیلوا  ( 22

 . هیآ 59 بازحا ، ( 23
هیآ 55  بازحا ، ( 24

دلج 10 ص 254  نافرعلا  نزحم  ریسفت  ( 25
هیآ 33 . بازحا ، ( 26

 . دلج 1 ص 381 قالخا ، تشهب  ( 27
.252/103 راونالاراحب ، همان 31 ، هغالبلا  جهن  ( 28

؟ تراسا ای  تسا  تزع  باجح  ( 29
دلج 12 ص 30  ندمت  خیرات  ( 30

ناریا رد  لاس  هس  ( 31
 . مالسا ص 120 ماکحا  رد  رمع  لوط  یتمالس و  ( 32

باجح ششوپ و  زا  ییاهناتساد  ( 33
هیآ 173  هرقب ، ( 34

. اضرلا رابخا  نویع  ( 35
 . ص 237 دلج 2 ،   ، ریبک ناهانگ  ( 36

دلج 1 ص 135  مامتها  ماکحا  هفسلف  ( 37
 . هیآ 102 هرقب ، ( 38

اضرلا رابخلا  نویع  ( 39
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هعیشلا لئاسو  ( 40
لوا ص 605  دلجراحبلا  هنیفس  ( 41

هعیشلا لئاسو  ( 42
 . ص 83  ، دلج 2 هریبک ، ناهانگ  ( 43

 . لاصخ ( 44
دلج 11  راونالاراحب ، ( 45

ص 102 . دلج 2 ، هریبک ، ناهانگ  ( 46
 . ص 605 دلج 1 ، راحبلا ، هنیفس  ( 47

 . دلج 2 هریبک ، ناهانگ  زاجعا - ياهزرم  ( 48
 . ص 108  ، دلج 2 ( ، بیغتسد هللا  تیآ  ) هریبک ناهانگ  ( 49

 90 هدئام ، ( 50
هرقب 21،9  ( 51

 . ص 38  ، دلج 2 رادرک ، رفیک  ( 52
 . ص 38  ، دلج 2 رادرک ، رفیک  ( 53

 . ص 525  ، دلج 2 عیارشلا ، للع  ( 54
 . ص 34 یناطلس ، هلاقم  دص  ( 55

 . باب 5 هیآ 11 ، یبن ، ،ي  ایعشا باتک  ( 56
 . هیآ 11  ، باب 4 یبن ، عشوی  باتک  ( 57

 . هیآ 34 باب 21 ، ،ا  اقول لیجنا  ( 58
 . هیآ 32 لیئارسا ، ینب  ( 59

هیآ 2. رون ، ( 60
 . ص 537 دلج 2 ،  ، عیارشلا للع  ( 61
 . ص 535 دلج 2 ، عیارشلا ، للع  ( 62

 . ص 2213  ، دلج 5 همکحلا ، نازیم  ( 63
 . ص 467  ، مالسا ياه  هاگدید  رانیمس  تالاقم ، هعومجم  ( 64

ص 16.  ، يدابآ دوحم  دمحا  رتکد  فیلات  زدیا  ( 65
 . ص 733  ، عجرم راهچ  هلاسر  ( 66

هداز  حالف  هقف  شزومآ  ( 67
ص 528  یئوخ - یمظعلا  هللا  تیآ  هلاسر  ( 68

 . هیآ 6 نامقل ، ( 69
 . هیآ 36 ءارسا ، ( 70
هیآ 30 .  جح ، ( 71

 . ص 41  ، دلج 4 نیلقثلارون ، ( 72
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 . ص 477 دلج 2 ،  ، قالخا تشهب  ( 73
باب 78. لئاسولا ، كردتسم  ( 74

 . ص 250  ، دلج 79 راونالاراحب ، ( 75
 . ص 618  ، دلج 2  ، تاءاتفتسا ( 76

 . ص 535  ، یئوخ هلا  تیآ  ترضح  لئاسملا ، حیضوت  ( 77
یفاص ص 58 هللا  تیآ  ترضح  لئاسملا ، حیضوت  ( 78

ءالتبالاریثک ص 11  لئاسم  ( 79
لئاسملا ص 597  حیضوت  ( 80

عجرم ص 73  راهچ  هلاسر  ( 81
تائاتفتسا 1046  ( 82

 . دلج 3 نیحلاصلا ، جاهنم  ( 83
 . دلج 2 نیحلاصلا ، جاهنم  ( 84

 . ص 167  ، ناور باصعا و  رب  یقیسوم  ریثأت  ( 85
 . ص 168  ، ناور باصعا و  رب  یقیسوم  ریثأت  ( 86

. یگدنز گنهرف  ( 87
. گرزب نادرم  ياه  هشیدنا  ( 88

 . ناور باصعا و  رب  یقیسوم  ریثأت  ( 89
Dyingyoung ( 90

 . ناور باصعا و  رب  یقیسوم  ریثأت  ( 91
 . هیآ 275 هرقب ، ( 92
 . هیآ 278 هرقب ، ( 93

 . ص 353 هحاصفلا ، جهن  ( 94
 . ص 1973  ، دلج 4 همکحلا ، نازیم  ( 95
ص 1973 .   ، دلج 4  ، همکحلا نازیم  ( 96

 . ص 66  ، دیدج بط  مالسا و  ( 97
 . ص 379  ، دلج 2  ، هنومن ریسفت  ( 98

هیآ 30.  ، رون هروس  ( 99
 . هیآ 31 رون ، ( 100

 . دلج 104 راونالاراحب ، ( 101
.246/14 هعیشلا ، لئاسو  ( 102

 . ص 160  ، هایحلا جهن  ( 103
دنفسا 1350. تاعالطا 13  همانزور  ( 104

. هعیشلا لئاسو  ( 105
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رسپ ص 89 رتخد و  درم ،  نز و  طابترا  يامنهار  ( 106
هعیشلا لئاسو  ( 107

 . ص 5653 دلج 12 ، همکحلا ، نازیم  ( 108
 . 12 ص 5653  ، دلج همکحلا ، نازیم  ( 109
 . ص 5655  ، دلج 12 همکحلا ، نازیم  ( 110

 . ص 369  ، دلج 1 قالخا ، تشهب  ( 111
 . ص 14  ، ناناوج یسنج  تالکشم  ( 112

 . ص 283 درم ، نز و  طابترا  يامنهار  ( 113
 . ص 170 ناناوج ، یسنج  تالکشم  ( 114

 . هیآ 219 هرقب ، هروس  ( 115
 . هیآ 90 هدئام ، ( 116
 . هیآ 91  ، هدئام ( 117
. هعیشلا لئاسو  ( 118

. راونالا راحب  هعیشلا ، لئاسو  ( 119
. تآاتفتسا باتک  زا  لقن  هب  هداز  حالف  هقف  شزومآ  ( 120

 . دلج 2 ص 10 تآاتفتسا  ( 121
. یئوخ نیحلاصلا ، جاهنم  ( 122

 . ص 134  ، جنرطش زار  ( 123
. دیلقت عجارم  املع و  هاگدید  زا  دیدج  لئاسم  ( 124

. دیلقت عجارم  ءاملع و  هاگدید  زا  دیدج  لئاسم  ( 125

. دیلقت عجارم  ءاملع و  هاگدید  زا  دیدج  لئاسم  ( 126
 . ص 13 رون ، یبهذم  هیرشن  زا  رامق  يدنب و  طرش  ( 127

. عجارم ءاملع و  هاگدید  زا  دیدج  لئاسم  ( 128
 . ءالتبالاریثک لئاسم  زا  یشخب  ( 129
. یبهذم ياه  شسرپ  هب  خساپ  ( 130

. ربمایپ نیرخآ  هاگشناد و  نیلوا  ( 131
 . ص 231  ، يزاب رخآ  ( 132
 . ص 93 جنرطش ، زار  ( 133

 . ص 405 نیقتملا ، هیلح  ( 134
ص 404. نیقتملا ، هیلح  ( 135
 . ص 53  ، دلج 65  ، راحب ( 136
 . ص 405 نیقتملا ، هیلح  ( 137
 . ص 433  ، نیقتملا هیلح  ( 138
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 . دلج 3 یفاکلا ، ( 139
 . دلج 3  ، یفاکلا ( 140

 . ص 61  ، دلج 1  ، وراد یب  کشزپ  مالسا  ( 141
 . لاس 1385 ص 6   ، هرامش 67 تمالس  همان  هتفه  ( 142

 . هرامش 70 تمالس  همان  هتفه  ( 143
 . دلج 1  ، وراد یب  کشزپ  مالسا  ( 144

 . دلج 61  ، وراد یب  کشزپ  مالسا  ( 145
 . ص 5305  ، دلج 11 همکحلا ، نازیم  ( 146
 . ص 5303  ، دلج 11 همکحلا ، نازیم  ( 147

. هیقفلا هرضحی  نم ال  ( 148
 . ص 30  ، دلج 2  ، تآاتفتسا ( 149

 . ص 728 عجرم ، مراهچ  هلاسر  ( 150
 . ص 183 ماکحالا ، عماج  ( 151

 . ص 596 لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  ( 152
 . ص 485 لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  ( 153

 . هل مظعم  رتفد  زا  ءاتفتسا  ( 154
. لئاسملا حیضوت  ( 155
. لئاسملا حیضوت  ( 156

 . ص 12  ، حالصا يامنهار  ( 157
ماکحا ص 221  هفسلف  ( 158

حالصا يامنهار  ( 159
قودص خیش  لاصخ  ( 160

 . هرقب 195 ( 161
. لئاسولا كردتسم  ( 162

 . دلج 3 همکحلا ، نازیم  ( 163
 . دلج 3 همکحلا ، نازیم  ( 164

 . 17 دلج كردتسم ، ( 165
 . ص 73  ، گرم تاغوس  ( 166
ص 73. گرم ، تاغوس  ( 167

 . ص 117 شوماخ ، موجه  ( 168
ص 117. شوماخ ، موجه  ( 169

گرم ص 73  تاغوس  ( 170
فیاطل ص 73  نشلگ  ( 171
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ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
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هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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