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ناناوج هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

: هدنسیون

یناهفصا ییاضر  یلعدمحم 

: یپاچ رشان 

نآرق مولع  ریسفت و  ياهشهوژپ  تاراشتنا 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

( رهم میمش  دلج 2( ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  9شسرپ و 

باتک 9تاصخشم 

9دمآرد

شنیرفآ ناسنا و  لوا : 10لصف 

10هراشا

؟ تسیچ نآرق  هاگدید  زا  ناسنا  ناهج و  شنیرفآ  10فده 

؟ تسا فدهیب  ای  دراد و  یفده  ناهج  ایآ  لوا : 10شسرپ 

؟ دراد ام  تدابع  هب  يزاین  هچ  ادخ  تسا ، تدابع  ناسنا  شنیرفآ  12رگا 

؟ تسیچ مدآ » ینب  ای  مکیلا  دهعا  ملا   » هیآ رد  دهع  زا  14روظنم 

؟ تسیچ ناسنا » دوخ  سنج  زا  اهجوز  شنیرفآ   » زا 14دوصقم 

؟ تسا هدمآ  ناسنا  شنیرفآ  زا  لبق  نآرق  میلعت  نمحرلا »  » يهروس رد  15ارچ 

؟ دنک قلخ  دناوتیم  ناسنا  16ایآ 

؟ تسا زیاج  يزاس  هیبش  18ایآ 

شرورپ سفن و  مود : 18لصف 

19هراشا

سفن 19فلا :

. دریگیم لکش  اهدروخرب  عون  نامز و  تشذگ  اب  ای  تسا  ناسنا  تاذ  رد  دنسپان  تافص  19ایآ 

؟ تسا مادک  ناسنا  سفن  20بتارم 

؟ تسیچ نموم  ناسنا  20ياهیگژیو 

؟ تسا مادک  نآ  لماوع  تسیچ و  22تلفغ 

؟ دوب ادخ  دای  هب  هشیمه  ناوتیم  24هنوگچ 

؟ دراد تافانم  اوقت  یلاع  تاجرد  اب  نارگید  نتشاد  تسود  26ایآ 
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اهوزرآ 28ب :

؟ تسیچ لما ) لوط  زارد :(  ياهوزرآ  زا  28دوصقم 

؟ تسا هنوگچ  لمأ ) لوط   ) زارد ياهوزرآ  اب  يونعم  لئاسم  29هطبار 

؟ تسیچ دنسپان  زارد و  ياهوزرآ  اب  هزرابم  30ياهراکهار 

هانگ 32ج :

سأی يراودیما و  هانگ و  32هطبار 

؟ هن ای  دوشیم  هدیشخب  ناشهانگ  دنشاب  سأی  راتفرگ  هک  یناسک  33ایآ 

؟ مینک ادیپ  تاجن  يدیماان  سأی و  زا  هک  مینک  33هچ 

؟ دنکیم مک  نآ  ریثات  تدش  زا  طقف  ای  دنکیم  كاپ  ار  ناهانگ  اًلماک  ناهانگ  زا  يهبوت  34ایآ 

؟ تسیچ هبوت  زا  دعب  ندرک  حالصا  زا  دوصقم  هدمآ  حالصا  هبوت  زا  دعب  تایآ  یخرب  34رد 

؟ تسا نکمم  اهنآ  زا  تاجن  ایآ  تسیچ  هانگ  یعضو  35راثآ 

؟ تسا هدرکن  هانگ  ناسنا  دننام  هدرک ، هبوت  ناسنا  36ایآ 

ردام ردپ و  36د :

مینک لمع  هنوگچ  ردام  ردپ و  يراکمتس  ربارب  36رد 

؟ تسا مزال  هزادنا  هچ  ات  ردام  ردپ و  زا  38تعاطا 

؟ مینک هچ  دنراذگیم  قرف  رسپ  رتخد و  نیب  ردام  ردپ و  هک  يدراوم  39رد 

؟ تسا زیاج  دنتسه  تبیغ  یمامن و  لثم  دنسپان  تافص  ياراد  هک  ینادنواشیوخ  اب  محر  يهلص  40ایآ 

ناوناب 41ه :

؟ تسا مادک  باجح  41تایآ 

؟ دراد مه  یشاداپ  رجا و  دننکیم  تیاعر  یمالسا  نانز  هک  باجح  نیا  43ایآ 

؟ تسیچ بازحا  يهروس  يهیآ 33  رد  یلوالا » هیلهاجلا  جربت   » زا 45روظنم 

؟ تسیچ نآ  تمکح  و  تسا ؟ هدش  حرطم  تاجوز  ددعت  نآرق  رد  45ایآ 

دنک جاودزا  دناوتیمن  راک  انز  اب  زج  راکانز ، 48ایآ 

نوگانوگ ياهشسرپ  موس : 49لصف 
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49هراشا

مسیلارولپ نآرق و  50فلا :

؟ دریذپیم ار  ینید ) ییارگرثکت   ) مسیلارولپ هرقب  هروس  هیآ 62  ساسارب  نآرق  50ایآ 

مسیرالوکس نآرق و  51ب :

؟ دریذپیم ار  تسایس ) ایند و  زا  نید  ییادج   ) مسیرالوکس میرک  نآرق  51ایآ 

یملع 52ج :

؟ دننک یگدنز  نآ  رد  ییاهناسنا  اًلثم  هک  دراد  دوجو  نیمز  يهرک  دننام  یتارایس  نآرق  رظن  زا  52ایآ 

؟ تسا هدمآ  عمج  تروص  هب  هدئفا » بولق و  راصبا و   » هدمآ و درفم  عمس »  » نآرق تایآ  زا  يرایسب  رد  53ارچ 

؟ دنتسه سدقم  لهچ ) تفه و  ددع  لثم   ) دادعا یخرب  54ایآ 

ربماتپس هثداح 11  55د :

؟ تسیچ اکیرمآ  ربماتپس  هثداح 11  اب  هبوت  يهروس  هیآ 109  55هطبار 

؟ دراد هبوت  يهروس  هیآ 109  اب  يا  هطبار  هچ  بلطم  نیا  تسا  خزود  هاگترپ  هبل  رب  56رفک 

ناطیش 57ه :

؟ دنکیم هچ  و  تسیک ؟ 57ناطیش 

؟ تسیچ ناطیش  اب  هلباقم  58ياهراکهار 

؟ تسیچ نآ  زا  روظنم  تسا و  نآرق  يهیآ  میجرلا » ناطیشلا  نم  هللااب  ذوعا   » 60ایآ

؟ تسا هدرب  مان  سیلبا )  ) ناطیش زا  طقف  روکذم  هیآ  رد  61ارچ 

؟ میربب هانپ  ادخ  هب  دیاب  نآرق  تئارق  ماگنه  هب  طقف  61ایآ 

؟ میربب هانپ  ادخ  هب  ناطیش  رش  زا  62هنوگچ 

یخیرات 63و :

؟ تسیچ نآرق  ياهناتساد  رارکت  63رِّس 

؟ دننکیم روهظ  یک  و  ناسنا ، ای  دندوب  نج  ایآ  دندوب و  هک  جوجأم » جوجأی و   » 64موق

؟ دنداد هلبق  رییغت  هبعک  يوس  هب  هک  دش  هچ  دندناوخیم و  زامن  سدقملاتیب  يوس  هب  ناناملسم  66ارچ 

؟ تساجک نیعبات  هباحص و  هاگیاج  هبوت ، يهروس  هیآ 100  هب  هجوت  68اب 
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؟ تسا هدش  فیرحت  لیجنا  تاروت و  تفگ  ناوتیم  70ایآ 

یبدا 72ز :

؟ تسا عمج  ولاق »  » یلو هدمآ  درفم  رفن »  » نج يهروس  لوا  هیآ  رد  72ارچ 

؟ تسا هدمآ  رکذم  ثنوم و  ریمض  میرحت ، ءایبنا و  يهروس  رد  میرم  ترضح  دروم  رد  73ارچ 

74عبانم

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  75هرابرد 
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( رهم میمش  دلج 2( ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

باتک تاصخشم 

نآرق تاـقیقحت  زکرم  هدـننکهیهت ] [ ؛ یناهفـصاییاضر یلعدـمحم  رظن  ریز  نارگـشهوژپ ؛ زا  یعمج  رهم / میمـش  روآدـیدپ : ماـن  ناونع و 
. يدهملامیرک

نآرق 1384. مولع  ریسفت و  ياه  شهوژپ  مق : رشن : تاصخشم 

196ص. يرهاظ :  تاصخشم 

.2 ناناوج ؛ ینآرق  ياهشسرپ  تسورف :

لایر  10000 کباش : 

. يراپسنورب یسیون : تسرهف  تیعضو 

یلعدمحم 1341 -  یناهفصا  ییاضر  هدوزفا :  هسانش  اهخساپ . اهشسرپ و  نآرق -- عوضوم :

( جع  ) يدهملا میرک  نآرق  تاقیقحت  زکرم  هدوزفا :  هسانش 

ییوید 297/176 يدنب  هدر  BP65/2/ش8 1384  هرگنک :  يدنب  هدر 

1078329 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

دمآرد

، نآرق زا  ندینش  خساپ  ناناوج و  ندیسرپ  مدرم ، ياهشسرپ  نایم  رد  تسا و  نادنمـشناد  شناد و  دشر  زاسهنیمز  يرگـشسرپ  شـسرپ و 
باریـس ار  تقیقح  ناگنـشت  هک  تسا  قح  بناج  زا  یماج  نآرق  دراد و  هنـشت  ینهذ  هدامآ و  یلد  رگـشسرپ  نوچ  دراد . ياهژیو  هاگیاج 

. میشاب یهلا  ضیف  نیا  هطساو  هک  هدش  يرای  قیفوت  هک  تسا  یهاگ  دنچ  يرآ  دنکیم .
دش مهارف  راک  تامدقم  میدش . توعد  فراعم  ویدار  نآرق  هورگ  طسوت  ینآرق  ياهشسرپ  هب  ییوگ  خساپ  يارب  یسمش  لاس 1383  رد 
هب هسلج  کـی  ياهتفه  میدرکیم و  هـضرع  ریـسافت  نآرق و  رب  ار  اهشـسرپ  اـم  دیـسریم و  روـشک  طاـقن  ماـمت  زا  ینآرق  ياهشـسرپ  و 

يریگیپ ار  راک  بدا ، فطل و  اب  یفطل ، نیملسملاو  مالسالاهجح  هژیوب  فراعم  ویدار  زیزع  ناتسود  میتخادرپیم و  اهنآ  خساپ  یسررب و 
زا یعمج  راک  نیا  رد  دـندرکیم ، شخپ  يزاـس و  هداـمآ  ار  بلاـطم  تقد  شـالت و  اـب  ییاـبطابط  ییازریم و  ياـقآ  باـنج  دـندرکیم و 

. دندومن يرای  ار  ام  يدهملا  میرک  نآرق  تاقیقحت  زکرم  نارگشهوژپ 
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نشور و ار  نانآ  هار  لد و  میرک ، نآرق  متسه  نئمطم  منک و  رکشت  دنمجرا  لضاف و  نازیزع  ناتسود و  نیا  زا  هک  تسا  رـصاق  هدنب  نابز 
هب  نآرق  بحاص 

12 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
نیا نازیزع و  نیا  ام و  دـندوشگ ، ار  هار  دـندرک و  فطل  هک  هنوگنامه  هک  مهاوخیم  جـع )  ) رـصع ماـما  زا  و  دـهدیم ، تکرب  ناـشرمع 

. هَّللا ءاشنا  دنهد . رارق  شیوخ  ریخ  ياعد  فطل و  دروم  ار  مرتحم  ناگدنناوخ  راتشون و 
زیزع ناناوج  رگا  دـننک و  ییاـمنهار  هدادرارق و  فطل  دروم  ار  اـم  راتـشون ، نیا  يهعلاـطم  زا  سپ  هک  میراد  اـضاقت  زیزع  ناگدـنناوخ  زا 

«1 . » دنتسرفب ام  سردآ  هب  دنراد ، ینآرق  ياهشسرپ 
ساپس  اب 

یناهفصا  یئاضر  یلعدمحم 
84 / 3 / 24 مق -

13 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

شنیرفآ ناسنا و  لوا : لصف 

هراشا

 15 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

؟ تسیچ نآرق  هاگدید  زا  ناسنا  ناهج و  شنیرفآ  فده 

: شسرپ
؟ تسیچ نآرق  هاگدید  زا  ناسنا  ناهج و  شنیرفآ  فده 

؟ تسا فدهیب  ای  دراد و  یفده  ناهج  ایآ  لوا : شسرپ 

: خساپ
: دیامرفیم هرقب  يهروس  تایآ 21 و 22  رد  میرک  نآرق  یتح  دراد ، فده  ناهج  هک  دیآیم  رب  میرک  نآرق  تایآ  زا 

يوقت اب  امـش  دیاش  ات  دوش ) ياهنیمز  هک   ) دیرفآ دندوب  امـش  زا  لبق  هک  ار  یناسک  امـش و  هک  یـسک  دـیتسرپب  ار  ناتراگدرورپ  مدرم  يا  »
«1 « » دیوش

: دیامرفیم همادا  رد  و 
«2 « » درک انب  ار  نامسآ  داد و  رارق  هدرتسگ  امش  يارب  ار  نیمز  هک  تسا  یسک  امش  راگدرورپ  »

تقلخ زا  فدـه  تسا و  یتسه  ناهج  دبـسرس  لـگ  ناـسنا  تقیقح  رد  تسا  ناـسنا  يارب  ناـهج  تقلخ  ینعی  مکل » لـعج  : » دـیامرف یم 
، نیمز هام ، هداد ، رارق  ناسنا  رخـسم  ار  ناهج  لک  تسا ، ندوب  ناـسنا  يارب  تسا  نیمز  نامـسآ و  رد  هچنآ  ناـهج و  ياـهتمعن  یتسه و 

. دشابیم رشب  تمدخ  رد  همه  دیشروخ و ... 
16 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

تمدخ ناسنا  هب  هک  تسا  نیا  اهنآ ، شنیرفآ  فده  تسا و  رشب  يارب  ناهج  لک  رگا  هک  دوشیم  حرطم  شـسرپ  نیا  لاح  مود : شـسرپ 
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؟ دیرفآ ار  ناسنا  دنوادخ  ارچ  ای  تسیچ ؟ ناسنا  فده  سپ  دننک ،
فلتخم تایآ  تسا  مزال  ییاهن  خساپ  هب  ندیسر  يارب  ور  نیا  زا  هدش ، نایب  فلتخم  ياهتروص  هب  شخساپ  نآرق  زا  يددعتم  تایآ  رد 

: مییامن يریگهجیتن  يدنبعمج و  نایاپ  رد  مینک و  حرطم  ار 
: دیامرفیم دنکیم و  یفرعم  تدابع »  » ار تقلخ  فده  تایراذ  يهروس  رد  . 1

«1 « ؛» ِنوُُدبْعَِیل اَّلِإ  َسنِْإلاَو  َّنِْجلا  ُْتقَلَخ  اَمَو  »
.« دننک تدابع  هکنیا  يارب  رگم  میدیرفاین  ار  ناسنا  نج و  »

 ... هزور و زاـمن و  هک  نداد  ماـجنا  ار  وا  یگدـنب  ندوـب و  ادـخ  میلـست  ینعی  نآ  عیـسو  ياـنعم  هب  هتبلا  تسا  تداـبع  تـقلخ  فدـه  سپ 
دناوتیم ندرک ، شالت  ادخ  هار  رد  یهاوخ و  لامک  یئوج و  لامک  هنوگ  ره  يزودناشناد و  قلخ  هب  تمدـخ  دـشابیم ، نآ  زا  يرهاظم 

. دشاب تدابع  یعون  هب 
«2 . » تفرعم يارب  رگم  دیرفاین  ار  اهناسنا  گرزب  يادخ  هک  دناهدرک : تیاکح  ع )  ) قداص ماما  زا  هفیرش  يهیآ  نیا  لیذ  نیرسفم 

. تسا تدابع  يارب  ياهمدقم  تفرعم  تقیقح  رد 
: دیامرفیم دوه  يهروس  رد  . 2

ار اهنآ  تمحر ) شریذپ   ) نیمه يارب  دنک و  محر  تراگدرورپ  هک  ار  یـسک  رگم  دنتـسه  شکمـشک  فالتخا و  لاح  رد  هراومه  مدرم  »
«3 !« » دیرفآ

17 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
. تسا تدحو »  » تقلخ فده  هک  دناهدرک  هدافتسا  هیآ  نیا  زا  یخرب 

. تسا تمحر »  » تقلخ فده  دناهتفگ : نیرسفم  زا  رگید  یخرب 
تـسا رتراگزاس  هیآ  قایـس  اب  هک  يزیچ  نآ  یلو  تسا  یهلا  تمحر »  » یعون هعماج  تدـحو »  » تقیقح رد  نوچ  درادـن  مه  یتافانم  هتبلا 

زا ياهولج  ات  دیرفآ  ار  مدرم  دنوادخ  رگید  ریبعت  هب  دناسرب و  مدرم  هب  ار  شتمحر  دهاوخیم  دـنوادخ  ینعی  تسا ؛ تمحر »  » ثحب نامه 
. دنهد یلجت  ار  وا  تمحر  دنشاب و  وا  تمحر 

: دیامرفیم دوشیم و  یفرعم  شیامزآ »  » ناسنا تقلخ  فده  تایآ  زا  رگید  یخرب  رد  . 3
«1 .« » دینکیم لمع  رتوکین  کی  مادک  امش  دنیبب  هکنیا  رطاخ  هب  دیرفآ  ار  تایح  گرم و  دنوادخ  »

هچ مینیبب  میهاوخیم  هکلب  دـهدیم ، ماـجنا  تداـبع  رتشیب  یـسک  هچ  مینیبب  میهاوخیمن  ـالمع » رثـکأ  : » دـیامرفیمن هکنیا  بلاـج  يهتکن 
. درادن یتافانم  لمع » ترثک   » اب رتهب » لمع   » هتبلا المع .» رثکأ   » هن المع » نسحأ   » دنکیم لمع  رتهب  یسک 

. دوش مولعم  دارفا  لمع  تیفیک  هک  تسا  شیامزآ » ، » اهناسنا شنیرفآ  فادها  زا  یکی  هیآ  نیا  ربانب 
: دیامرفیم دنکیم و  یفرعم  راگدرورپ  تاقالم  ار  ناسنا  تقلخ  فده  قاقشنا  يهروس  مشش  يهیآ  رد  . 4

هکنیا ات  یناوارف  شالت  مه  نآ  تراگدرورپ ، هار  رد  ینکیم  شالت  وت  ناسنا  يا  « ؛» ِهِیقاَلُمَف ًاحْدَـک  َکِّبَر  َیلِإ  ٌحِداَک  َکَّنِإ  ُناَسنِْإلا  اَهُّیَأاَی  »
«2 « » ینک تاقالم  ار  وا 

18 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
: دیامرفیم دنکیم و  یفرعم  ملع »  » ار تقلخ  فده  نآرق  تایآ  زا  رگید  یخرب  رد  . 5

رب دـنوادخ  هک  دـینادب  هکنیا  رطاخ  هب  درک  يراج  اهنآ  نیب  رد  ار  رما  دـیرفآ و  اهنآ  دـننامه  ار  اهنیمز  هناگتفه و  ياهنامـسآ  دـنوادخ  »
«1 « » تساناوت زیچ  همه 

تقلخ فدـه  ناسنا ، شناد  تفرعم و  ملع ، تقیقح  رد  دـیربب  یپ  ادـخ  تردـق  هب  امـش  ات  میدـیرفآ . ار  َملاع  اـم  دـیامرفیم : هیآ  نیا  رد 
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«2 . » تسا
. دشابیم ادخ  تافص  هب  ملع  تردق و  هب  ملع  مه  نآ  و 

« ادـخ  » ار تسا  تکرح  رد  نآ  يوس  هب  ناسنا  هک  يدـصقم  تیاغ و  تیاهن ، رتهب ، ریبعت  هب  تقلخ و  فدـه  تاـیآ  زا  رگید  یخرب  رد  . 6
«3 « » َنوُعِجاَر ِهَیلِإ  ّانِإو  ِهِّلل  اَّنِإ   » دنکیم یفرعم 

: دیامرفیم رگید  هیآ  رد  میدرگیم و  زاب  و  مینکیم و ) تکرح   ) ادخ يوس  هب  میئادخ و  زا  ام 
«4 .« » دینکیمن تشگرب  دیوشیمن و  هداد  تشگزاب  ام  يوس  هب  امش  میدیرفآ و  فده  نودب  هدوهیب و  ار  امش  هک  دیرادنپیم  ایآ  »

19 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
شنیرفآ فادها  زا  یکی  دناوتیم  مه  نیا  دنکیم و  یفرعم  ادـخ » يوس  هب  تشگزاب   » ار ناسنا  تقلخ  یئاهن  فدـه  هیآ  نیا  تقیقح  رد 

. دشاب
: يریگهجیتن يدنبعمج و 

. دشابیم ادخ  يوس  هب  تشگزاب  شتسرپ و  شیامزآ - تاقالم - تمحر - ملع - ناسنا » شنیرفآ  فده  : » دیامرفیم میرک  نآرق 
. دشابیم یعرف  کی  مادک  تسا و  یلصا  قوف  دراوم  زا  کی  مادک  دید  دیاب  لاح 

دوخ اریز  دـشاب  لصا  نتفر » ادـخ  يوس  هب   » و دـنوادخ » اب  تاقالم   » دـسریم رظن  هب  یلو  دـناهداد  يددـعتم  تالامتحا  اجنیا  رد  نیرـسفم 
. تسا حرطم  ناسنا ، لامک  یئاهن  فده  ناسنا و  تقلخ  یلاع  فده  ناونع  هب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ 

« شیاـمزآ  » ریـسم نیا  رد  و  دوـشیم ؛ هداد  ملع »  » ناـسنا هب  تکرح  نیا  يارب  ياهمدـقم  ناوـنع  هب  دـنکیم و  تکرح  وا  يوـس  هب  ناـسنا 
هک یئاهن » لامک   » هب دوشیم و  لزان  وا  رب  یهلا » تمحر   » دـمآ لئان  راگدرورپ  شتـسرپ »  » هب دـش و  قفوم  اـهشیامزآ  رد  یتقو  دوشیم ؛

. دیسر دهاوخ  تسوا  تاقالم  یلاعت و  كرابت و  دنوادخ 
و يرگید ، ققحت  يارب  تسا  ياهمدـقم  مادـک  ره  رگید  تراـبع  هب  دنتـسه ، رگیدـمه  لوط  رد  فادـها  نیا  هک  تفگ : ناوتیم  نیارباـنب 

. دوشب حرطم  زین  رگیدمه  هارمه  دناوتیم 
. دوش لئان  راگدرورپ » تاقالم   » ینعی ییاهن  فده  هب  ناسنا  ات  دوشیم  عقاو  رگیدکی  يهمدقم  یلحارم ، رد  مادک  ره  یهاگ  و 

20 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
: شسرپ

؟ دراد ام  تدابع  هب  يزاین  هچ  ادخ  تسا ، « 1  » تدابع ناسنا  شنیرفآ  زا  فده  رگا 
: خساپ

ای دهد ، رارق  شدوخ  دصقم  فده و  ار  وا  ات  درادن  شدوخ  تاذ  زا  نوریب  يزیچ  هب  زاین  تسا و  تاذـلاب  ینغ  یلاعت ، كرابت و  دـنوادخ 
. دروایب تسدب  ار  لامک  نآ  دهاوخب  ادخ  ات  تسین  ادخ  تاذ  زا  نوریب  یلامک  رگید  ریبعت  هب 

دراـکیم ار  ياهویم  تخرد  اـی  یلگ  هک  یناـبغاب  لاـثم : ناونع  هب  میراذـگب ، قرف  لـعف  فدـه  لـعاف و  فدـه  نیب ، تسا  مزـال  نیارباـنب 
هدش هتشاک  هک  یتخرد  ای  لگ  نآ  دوخ  ینعی  لعف ، نآ  دوخ  اما  تسا ؛ لعاف  فده  نیا  دنک  هدافتسا  نآ  ياههویم  ییابیز و  زا  دهاوخیم 
اریز تسین ، لعاف  فدـه  ناـمدوصقم  ادـخ ، فدـه  میئوگیم  یتقو  دـسرب ؛ لاـمک  نآ  هب  دـیاب  هک  دراد  یلاـمک  فدـه و  تیاـغ ، کـی 

رگید ترابع  هب  تسا ؛ لعف  تیاغ  فده و  دوصقم  سپ  دشاب ، هتشاد  یفده  ات  درادن  يزاین  اًلصا  دنوادخ 
منک  يدوج  ناگدنب  رب  ات  هکلب  منک  يدوس  ات  قلخ  مدرکن  نم 

21 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

؟ دراد ام  تدابع  هب  يزاین  هچ  ادخ  تسا ، تدابع  ناسنا  شنیرفآ  رگا 
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رد و  ددرگیم ، رب  ناسنا  دوخ  هب  لامک ، نآ  دوس و  نآ  ینعی  لـعاف  فدـه  ياـنعم  هب  هن  تسا  لـعف  فدـه  ياـنعم  هب  ادـخ ، فدـه  سپ 
. دوشیم لصاح  تدابع ، يهلیسوب  هک  تسا  ناسنا  لامک  فده ، تقیقح ،

للعلا تلع  یلاعت ، كرابت و  دـنوادخ  هکنیا  نآ  مینکیم و  هراشا  نآ  هب  طقف  اـجنیا  رد  هک  دـناهداد  یخـساپ  زین  هفـسالف  نیملکتم و  هتبلا 
هک تسا  یتاقولخم  نآ  دراذـگب و  شیامن  هب  ناهج  رد  ار  شدوخ  تیـضایف  نیا  زا  ياهولج  دـهاوخیم  اذـل  تسا ، ضحم  ضایف  تسا و 
هب قشع  ماـن  هب  تسا  حرطم  یلـصفم  ثحب  اـجنیا  رد  نیارباـنب  تسا . شدوخ  قلاـخ  يهوـلج  ناـهج ، تقیقح  رد  و  دـنکیم ، داـجیا  ادـخ 

و دوشیم ، جراخ  ینآرق  ثحب  زا  تسانعم !؟ هچ  هب  تیـضایف  نیا  تسانعم !؟ هچ  هب  قشع »  » نیا لاح  تادوجوم ، هب  قشع  و  دوخ ، قولخم 
. دبلطیم ار  دوخ  لاجم 

دننام يرگید  تادوجوم  هک  دـنوادخ  دوب ، شتـسرپ  طقف  فدـه  رگا  هک  دوشیم  حرطم  زین  شـسرپ  نیا  لـبق  ثحب  يهمادا  رد  شـسرپ :
؟ دش قلخ  شکرس  رگهنتف و  ناسنا  رگید  ارچ  دوب ، هدیرفآ  ار  رگتدابع  ناگتشرف 

هکنیا رگید  و  هدوب » شتسرپ  طقف  شنیرفآ  فده   » هک بیترت  نیا  هب  هتفرگ  لکش  ضرف  شیپ  ود  ساسارب  تقیقح  رد  شسرپ  نیا  خساپ :
نارگید شتـسرپ  هب  زاین  هک  تسا  یـسک  ادخ  هک  هدش  ضرف  لاثم : ناونع  هب  دـشاب .» هتـشاد  دوجو  ادـخ ، تاذ  زا  جراخ  مه  فدـه  نیا  »

!؟ اهناسنا ای  ناگتشرف  دنکیم ؟ شتسرپ  رتهب  یسک  هچ  دید  دیاب  دراد  نارگید  شتسرپ  هب  زاین  هک  لاح  دراد 
22 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

یفرط زا  هدوبن و  شتـسرپ  اهنت  ناسنا  شنیرفآ  فدـه  میتفگ : میدرک و  لطاب  لصا  زا  ار  شـسرپ  نیا  ياهضرفشیپ  یلبق  ياهخـساپ  رد 
هک درادن  يدوبمک  چیه  تسا و  تاذلاب  ینغ  دنوادخ  هک  دـش  نایب  و  درادـن . دوجو  شتـسرپ  هب  زاین  ادـخ و  تاذ  زا  جراخ  یفدـه  اًلـصا 

. دراد ادخ  شتسرپ  یگدنب و  هب  زاین  شلماکت  يارب  هک  تسا  ناسنا  نیا  دنک و  ناربج  شتسرپ  اب  دهاوخب 
هدـیرفآ ناسنا  تروص  هب  ار  یـضعب  هتـشرف و  تروص  هب  ار  یخرب  ارچ  دـیرفآ ، یفلتخم  تادوجوم  دـنوادخ  ارچ  هکنیا  تلع  دروم  رد  اما 

، دنـسرب لماک  ناسنا  ماقم  هب  دنناوتیم  هک  تسا  نیا  اهناسنا  تفیرظ  اًلثم ، تسا ، توافتم  تادوجوم  نیا  ياهتیفرظ  تفگ : دیاب  تسا ؟
لحارم دـنناوتیم  دـنراد ، هک  يدازآ  رایتخا و  اـب  هناـهاگآ و  تروص  هب  و  دـنوشب ، قح  ترـضح  يهولج  هک  دنـسرب  یئاـج  هب  دـنناوتیم 

هک دـهدیم  ماجنا  هتـشرف  هک  یتدابع  اب  راتخم ، صخـش  هنادازآ و  تدابع  و  دـنوشب . دـنوادخ  ءامـسا  رهظمو  دـنیامیپب  ار  لامک  لماکت و 
. تسین هسیاقم  لباق  ود  نیا  درادن  یچیپرس  رایتخا 

تلع تسا ». رترب  سنا  نـج و  تداـبع  زا  قدـنخ  زور  رد  ع )  ) نینمؤـملاریما ریـشمش  يهبرـض  : » دـندومرف ربماـیپ  هدـش  تیاـکح  هچناـنچ 
رد دـنکیم  تدابع  رگا  هتـشرف  هک  یلاح  رد  تسا ؛ هناهاگآ  رایتخا و  اب  تدابع  هنادازآ و  تدابع  تداـبع ، نیا  هکنیا  رطاـخ  هب  تسیچ !؟

رتـشیب هار  کـی  تسا  هتـسب  شیور  هب  یفارحنا  ياـههار  درادـن ، بضغ  توهـش و  يهوـق  اریز  تسین ، رادروـخرب  يدازآ  نیا  زا  تـقیقح ،
تمـصع اب  هتـشرف  تمـصع  توافت  دوشیم و  یـشان  اجنیا  زا  مه  شتمـصع  و  تسا . راگدرورپ  زا  تعاطا  ادـخ و  تداـبع  نآ  و  درادـن ،

نیمه  رد  زین ، ناربمایپ 
23 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

. دوریمن رایتخا  اب  یلو  دورب ، یفارحنا  هار  دناوتیم  دراد و  بضغ  توهش و  يهوق  اًلثم  هکنیا  هب  هجوت  اب  ربمایپ ، هک  تساج 
اهناسنا رد  رلتیه  مادص و  لثم  يدارفا  دنوش و  هانگ  هب  هدولآ  نینچمه  دننک و  يزیرنوخ  تسا  نکمم  اهناسنا  زا  یخرب  دـنچ  ره  نیاربانب 

یلع نینمؤملاریما  ناربمایپ و  دـننام  یلماک  ياهناسنا  دـنوشیم ، ادـیپ  یناسنا  عامتجا  نیا  رد  هک  يدبـسرس  ياهلگ  نآ  یلو  دوش ، ادـیپ 
. تسا رترب  ناگتشرف  مامت  تدابع  زا  یهاگ  ناشتدابعهظحل ، کی  اهنآ  لاثما  و  (ع )

: ادخ هک  تسین  نینچ  سپ 
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. دنیرفایب ار  وا  دننکیم ، شتسرپ  رتهب  کی  مادک  الاح  مییوگب : ات  دشاب  هتشاد  ناگتشرف  ریغ  ای  ناگتشرف  شتسرپ  هب  يزاین  ًالوا :
ناگتـشرف اب  یتح  نارگید  اب  ار  اهنآ  ياـهتدابع  و  لـماک ، ياـهناسنا  نآ  میناوتب  اـم  هک  دوشیمن  لـیلد  دارفا ، زا  یخرب  یـشکرس  ًاـیناث :

. مینک هسیاقم 
24 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

؟ تسیچ مدآ » ینب  ای  مکیلا  دهعا  ملا   » هیآ رد  دهع  زا  روظنم 

: شسرپ
«1 « » َمَدآ ِیَنب  اَی  ْمُْکَیلِإ  ْدَهْعَأ  َْملَأ   » هیآ رد  تسیچ ؟ مدآ » ینب  ای  مکیلا  دهعا  ملا   » هیآ رد  دهع  زا  روظنم 

؟ تسا يدهع  هچ  دهع  زا  دوصقم 
: خساپ

: دیامرفیم میرک  نآرق 
دیتسرپن ار  ناطیش  هک  متسبن  نامیپ  امـش  اب  ایآ  مدآ ! نادنزرف  يا  « ؛» ٌنِیبُّم ٌوُدَع  ْمَُکل  ُهَّنِإ  َناَْطیَّشلا  اوُُدبْعَت  اَّل  نَأ  َمَدآ  ِیَنب  اَی  ْمُْکَیلِإ  ْدَهْعَأ  َْملَأ  »

.« تسا يراکشآ  نمشد  امش  يارب  وا  هک  دینکن ) تعاطا  ناطیش  زا  (و 
رد و  تسا ؟ يدهع  هچ  دنکن ، تعاطا  ناطیـش  زا  هک  درک  دهع  مدآینب  اب  دنوادخ  هک  تسا  هدرک  دای  نآ  زا  میرک  نآرق  هک  يدـهع  نیا 

: دناهدرک هئارا  ریسفت  هس  دهع  نیا  دروم  رد  نآرق  نارسفم  تسا ؟ هدش  هتسب  اهناسنا  اب  ینامیپ  دهع و  نینچ  اجک 
یمـسرریغ دهع  عون  کی  داد ، ناسنا  هب  هک  یلقع  اب  دنوادخ  ینعی  تسا  لقع »  » قیرط زا  یهلا » نامیا   » نامه دوصقم  دـناهتفگ : یخرب  . 1

هک  هتسب ، ناسنا  اب 
25 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

سپ دنکیم ، عنم  ناطیش  يوریپ  زا  ار  وا  لقع ، نیا  و  تسا ، دب  ناطیش  زا  يوریپ  تسا  بوخ  دیحوت  دنک  كرد  شلقع  اب  دناوتیم  ناسنا 
. تسا رشب  اب  ادخ ، یمسرریغ  نامیپ  یعون  دوخ  ناطیش ، تدابع  يوریپ و  زا  لقع  عنم  دیحوت و  رب  لقع  یهاوگ  نامه  تقیقح  رد 

ادـخ هک  هدـیرفآ  يروط  ًاترطف  ادـخ  ار  ناسنا  هک  دـشابیم ، ادـخ  اب  رـشب  يرطف » ناـمیا   » ناـمه دـهع ، نیا  هک  دـناهدرک  ریـسفت  یخرب  . 2
دوجوم ادخ  ناسنا و  نیب  هتشونان  نامیپ  دهع و  نیا  تقیقح  رد  دنکیم . يرود  ادخریغ  شتسرپ  تعاطا و  زا  تسارگدیحوت و  تسوج و 

. دنک يرود  ادخریغ  تعاطا  شتسرپ و  زا  دشاب و  ارگدیحوت  هک  هتفرگ  رارق  ناسنا  تشرس  رد  هک  تسا ،
اهناسنا هب  ص )  ) مالـسا ربمایپ  هک  نیمه  تسا ، یهلا » ياهباتک  یهلا و  ناربمایپ   » قیرط زا  یهلا  نامیپ »  » دوصقم دناهتفگ : زین  یـضعب  . 3

، هدش هراشا  بلطم  نیا  هب  مه  رگید  ینامـسآ  ياهباتک  رد  و  دش ، هتخادرپ  هلئـسم  نیا  هب  نآرق  رد  و  دینکن ». تعاطا  ناطیـش  زا  : » تفگ
نآرق و بحاص  نیب  ینامیپ  تقیقح  رد  نیا  دنتـسرپب و  ار  ادخ  زا  ریغ  دـنرادن  قح  اهناسنا  هک  تسا ؛ ناسنا  ادـخ و  نیب  نامیپ  یعون  نیا 

. دشابیم نامیپ  زا  یعون  هکلب  يرشب ، یمسر  ياهنامیپ  تروص  هب  هن  یلو  تساهناسنا 
نامیپ  » مه یلقع » نامیپ   » مه هدمآ  هیآ  رد  هک  يدهع  هک  درادـن  یعنام  نیاربانب  دـشاب ، هتـشاد  انعم  دـنچ  نآرق  يهیآ  کی  دـناوتیم  هتبلا 

. دشاب دارم  ینامسآ ،» ياهباتک  ناربمایپ و  قیرط  زا  نامیپ   » مه و  يرطف ،»
26 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

؟ تسیچ ناسنا » دوخ  سنج  زا  اهجوز  شنیرفآ   » زا دوصقم 

: شسرپ
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« میدـیرفآ امـش  يارب  ییاهجوز  ناتدوخ  سنج  زا  ام   » دـیامرفیم نآرق  هکنیا  تسیچ ؟ ناسنا » دوخ  سنج  زا  اهجوز  شنیرفآ   » زا دوصقم 
زا مه  نآ  درک ، باختنا  یحیحـص  ای  فالخ  هار  وا  رگا  هدـش و  هدـیرفآ  دوخ  رهوش  يهیام  ریمخ  زا  ینز  ره  هک  تسا  تروص  نیا  هب  ایآ 

؟ تسا يرگید  زیچ  هیآ  يانعم  ای  دنکیم ، تیعبت  وا 
: خساپ

: دیامرفیم هک  ءاسن »  » يهروس لوا  يهیآ  یکی  هدمآ  نآرق  يهیآ  ود  رد  بلطم  نیا 
.« دیرفآ وا  سنج  زا  زین )  ) ار وا  رسمه  دیرفآ و  نت  کی  زا  ار  امش  « ؛» اَهَجْوَز اَْهنِم  َقَلَخَو  ٍهَدِحاَو  ٍسْفَن  نِم  مُکَقَلَخ  »

: دیامرفیم يهیآ 21  مور  يهروس  رد  نینچمه 
نوکـس هب  و  دـیریگب ، شمارآ  اهنآ  رانک  رد  ات  دـیرفآ ، ینارـسمه  جاوزا و  ناتدوخ ، سنج  زا  هک  تسا  نیا  یهلا  ياـههناشن  تاـیآ و  زا  »

.« دیسرب
دنوادـخ رگا  دـشابیمن  نج »  » ای هتـشرف »  » سنج زا  ینعی  تسا  ناسنا »  » سنج زا  ناسنا ، رـسمه  شنیرفآ  هک  تسا  نیا  هب  رظان  تاـیآ  نیا 

. دنشابیم رگیدمه  سنجمه  اهنیا  دیرفآ  ینز  درم ، يارب  ای  دیرفآ  يدرم  نز ، يارب 
27 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

سنج زا  ینز  ره  هک  تسین  بلطم  نیا  هب  رظان  هیآ  نیا  رگید  تراـبع  هب  یقادـصم ،»  » ثحب کـی  هن  تسا  یلک »  » ثحب کـی  تقیقح  رد 
تسا و یکی  ناتنارـسمه  امـش و  سنج  هک  دـیوگیم ، ار  ناسنا  ٍیلک »  » هکلب دوشیمن ، لماش  ار  دارفا  کـت  کـت  و  تسا ، شدوخ  رهوش 

. دراد مه  ار  وا  تافص  يهمه  تسا و  شدوخ  صاخ  رهوش  سنج  زا  ینز  ره  هک  دیوگب  دهاوخیمن  اما  دیناسنا  همه 
. دوشیمن هدافتسا  هیآ  زا  یتلالد  نینچ  يرآ  دورب . ار  هار  نامه  مه  نیا  تفر ، فالخ  هار  وا  رگا  هک  تسین  نینچ  و 

دناوتیم یتح  تسا و  يرایتخا  لمع  کی  نیا  اریز  دـنکن  باـختنا  ار  وا  هار  دـناوتیم  شرـسمه  دـیزگرب  ییاـطخ  هار  یـصخش  رگا  سپ 
ناشرـسمه يهیاـم  ریمخ  زا  دارفا  هک  تسین  اـنعم  نیا  هب  هیآ  سپ  دـیامن . ادـج  وا  زا  ار  شدوـخ  هار  دـنک و  رکنم  زا  یهن  ار  دوـخ  رـسمه 

. دنتفر ناشنارهوش  هار  فالخ  رب  خیرات  لوط  رد  هک  ینانز  رایسب  هچ  دنشابیم و 
ناربمایپ یخرب  رسمه  نینچمه  دومیپن و  ار  شرهوش  نایغط  رفک و  هار  دش و  نمؤم  دنکیم ، دیجمت  وا  زا  نآرق  هک  نوعرف  نز  هیسآ  لاثم :

. تسا هدرک  يروآدای  ار  اهنآ  نآرق  دندرک و  تفلاخم  دوخ  رهوش  اب  دنتفرگ و  شیپ  رد  ار  لطاب  هار  هک 
؛ دنکن جاودزا  یصخش  نینچ  اب  لبق  زا  دناوتیم  و  دراد ، رایتخا  ناسنا  نیاربانب 

؛ دیامن رکنم  زا  یهن  ار  وا  درک  جاودزا  رگا  هکنیا  ای 
. دوش ادج  وا  زا  دوبن  حالصا  يارب  یهار  چیه  هک  دیسر  یبتارم  هب  رگا  ای 

. درادن دوجو  يدراوم  نینچ  رد  يرابجا  هک  مینیب  یم  ور  نیا  زا 
28 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

؟ تسا هدمآ  ناسنا  شنیرفآ  زا  لبق  نآرق  میلعت  نمحرلا »  » يهروس رد  ارچ 

: شسرپ
: خساپ تسا ؟ هدمآ  ناسنا  شنیرفآ  زا  لبق  نآرق  میلعت  نمحرلا »  » يهروس رد  ارچ 

: دیامرفیم نمحرلا  يهروس  لوا  تایآ  رد 
ناـیب وا  هب  دـیرفآ  ار  ناـسنا  داد و  نآرق  شزومآ  ناـسنا  هب  رهمهدرتسگ » دـنوادخ  « ؛» َناَـیَْبلا ُهَمَّلَع  َناَـسنِْإلا  َقَلَخ  َنآْرُْقلا  َمَّلَع  « 1  » ُنمْحَّرلا »

.« تخومآ
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بیترت اجنیا  رد  یلو  تخومآ . وا  هب  ار  نآرق  دعب  داد و  شزومآ  ار  نایب  وا  هب  دعب  درک  قلخ  ار  ناسنا  ادخ  دومرفیم : یعیبط  روط  هب  دـیاب 
: دنیوگیم نیرسفم  هراب  نیا  رد  هک  هدروخ ؛ مه  هب  یعیبط 

مهم ردقنیا  هک  دنک  يروآدای  ار  نآرق  شزومآ  تمظع  هتـساوخیم  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  تایآ  نیا  یعیبط  بیترت  ندروخ  مه  هب  تلع 
. تسا هدش  هراشا  نآ  هب  ناسنا  تقلخ  تمعن  زا  لبق  هک  تسا 

29 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
. دراد یگتسب  یحو  اب  وا  طابترا  هب  ناسنا  شزرا  رگید  ترابع  هب  و  تسا ، نآرق  میلعت  هب  ناسنا  شزرا  يرآ 

، نآرق شزومآ  هک  تسا  یهیدـب  و  اوتحم ، تهج  زا  مه  و  تسا ، مهم  تیبرت  میلعت و  شزوـمآ و  لـصا  تهج  زا  مه  نآرق  هک  مینادیم  و 
. تسا نآ  ياوتحم  هب  لمع  نآرق و  هب  تفرعم  يهمدقم 

« ناسنالا قلخف  نآرقلا  ملع  ، » هدومرفن و  دناهتـشادنپ ، یخرب  هچنانچ  هدـماین  یبیترت » فطع   » تایآ نیا  رد  هک  تسا  هجوت  لباق  يروآدای :
رخوم مدقم و  نآرق ، تیمها  رطاخ  هب  تالمج ، نیا  شنیچ  هکلب  دنک ؛ تباث  ار  يرخأت  مدـقت و  دـناسرب و  ار  بیترت  ات  ناسنالا » قلخو   » ای

. دشاب هدرکن  هدارا  ار  صاخ  یبیترت  دنوادخ  دیاش  و  هدش ،
30 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

: شسرپ
؟ تسیچ نایب »  » زا دوصقم  تخومآ » ناسنا  هب  ار  نایب  دنوادخ  « ؛» نایبلا هملع   » دیامرفیم هکنیا 

: خساپ
هب ینعی  تسا  ماـع  دوصقم  اـجنیا  یلو  دوشیم . هدارا  نآ  زا  نتفگ » نخـس   » نیمه یهاـگ  هک  دراد  ياهدرتـسگ  موـهفم  کـی  ناـیب »  » هژاو

. تخومآ یقطنم » یلقع و  تالالدتسا   » عاونا و  نتفگ » نخس   » ناسنا
ياهتمعن نیرتمهم  نیرتهدـیچیپ و  زا  یکی  نتفگ  نخـس  هک  مینادیم  هتبلا  تسا و  نتفگ » نخـس  ، » ماع ياـنعم  نآ  دراوم  زا  یکی  يرآ 

زین یتوص و  ياههاگتـسد  تاـغل و  دوخ  نینچمه  دـباییم و  دـشر  لاـقتنا و  لـقن و  قیرط  نیمه  زا  رـشب  مولع  زا  يرایـسب  هک  تسا  یهلا 
. تسا راگدرورپ  ِتمظع  ياههناشن  زا  همه  اهنیا  دراد ، دوجو  ایند  رد  هک  ییاهنابز 

31 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

؟ دنک قلخ  دناوتیم  ناسنا  ایآ 

: شسرپ
هجوت اب  میدرک ، قلخ  ثنوم  رکذم و  سنج  نز  درم و  کی  زا  ار  اهناسنا  ام  دیامرفیم : نآرق  رد  دنوادخ  دنک ؟ قلخ  دـناوتیم  ناسنا  ایآ 

عمج لباق  نآرق  يهتفگ  اب  روطچ  نیا  دنروایب ، ایندب  ار  دـنزرف  دـنناوتیم  سنج  کی  زا  هک  دریگیم ، تروص  نالا  هک  یتاشیامزآ  نیا  هب 
؟ تسا
: خساپ

: مینکیم یسررب  یملع » دعب   » و ینآرق » دعب   » زا ار  شسرپ  نیا 
: نآرق هاگن  زا  فلا .

: دراد دوجو  هاگدید  ود  هلئسم ، ینآرق  شخب  رد 
یـسک رگا  تسادخ و  صوصخم  قلخ  هک  تلع  نیا  هب  دنک ، قلخ  يدـیدج  دوجوم  دـناوتیمن  ناسنا  هک ، دـننآرب  نیرـسفم  زا  یـضعب  - 

: يهیآ هب  دننکیم  لالدتسا  اتسار  نیا  رد  هدرک و  یئادخ  راک  کی  تقیقح  رد  دنک  قلخ 
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32 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
«1 « ؛» َُهل اوُعَمَتْجا  َِولَو  ًابَابُذ  اوُُقلْخَی  َنل  ِهَّللا  ِنُود  نِم  َنوُعْدَت  َنیِذَّلا  َّنِإ  َُهل  اوُعِمَتْساَف  ٌلَثَم  َبِرُض  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  اَی  »

دنچ ره  دننیرفایب ، یـسگم  دنناوتیمن  زگره  دیناوخیم ، ادخریغ  هک  ار  یناسک  دـیهد : ارف  شوگ  نآ  هب  تسا ، هدـش  هدز  یلثم  مدرم ! يا  »
.« دنهد مه  تسد  هب  تسد  راک  نیا  يارب 

؟ دنیرفایب ار  ناسنا  کی  دناوتیم  هنوگچ  دنک  قلخ  ار  سگم  کی  دناوتیمن  هک  يرشب  سپ  هک  تسا  نیا  هیآ  زا  اهنآ  تشادرب 
« تب  » ییاناوت دروم  رد  هیآ  نیا  هک  میوشیم  هجوتم  هیآ  نیا  دعب  لبق و  هب  هعجارم  اب  هک  بیترت  نیدـب  تسا  خـساپ  لباق  لالدتـسا  نیا  اما 

: هدمآ لبق  تایآ  رد  اریز  دشابیم ، اه 
«2 « ؛» ٌْملِع ِِهب  مَُهل  َْسَیل  اَمَو  ًاناَْطلُس  ِِهب  ْلِّزَُنی  َْمل  اَم  ِهَّللا  ِنُود  نِم  َنوُُدبْعَیَو  »

نآ هب  یهاـگآ  ملع و  هک  ار  ییاـهزیچ  و  تسا ، هدرکن  لزاـن  نآ  رب  یلیلد  هنوگ  چـیه  هک  دنتـسرپیم  ار  ییاـهزیچ  دـنوادخ  زا  ریغ  اـهنآ  »
.« دنرادن

و دننک ، قلخ  ار  يزیچ  دنناوتیمن  دنتـسه و  ناوتان  اهتب ، نیا  ینعی  دـیتسرپیم ، امـش  هک  ییاهنیا  دـیامرفیم : هیآ  ود  نیا  رد  تقیقح  رد 
. دریگب رارق  امش  دوبعم  دیابن  تسین و  شتسرپ  يهتسیاش  دنک ، قلخ  ار  يزیچ  دناوتیمن  هک  یسک 

. اهناسنا هب  طوبرم  هن  تساهتب  یناوتان  هب  طوبرم  هیآ  نیا  اذل 
33 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

تاـیآ نارمع  لآ  يهروس  رد  دـنادیم . زین  اـهناسنا  لـماش  ار  تقلخ  يهلاـسم  هک  میراد  یتاـیآ  میرک  نآرق  رد  دـنیوگیم : زین  یخرب  - 
: دیامرفیم ع )  ) یسیع ترضح  هب  طوبرم 

«1 « ؛» ْمُکِّبَر نِم  ٍهَیِآب  مُُکْتئِج  ْدَق  یِّنَأ  َلِیئاَرْسِإ  ِیَنب  َیلِإ  ًالوُسَرَو  »
، امـش راـگدرورپ  فرط  زا  ياهناـشن  نم  دـیوگیم ): اـهنآ  هب  هک  هدادرارق ،  ) لیئارـساینب يوس  هب  هداتـسرف  لوـسر و  ناوـنع ) هب  ار  وا   ) «و

.« ددرگیم ياهدنرپ  ادخ ، نامرف  هب  ممدیم و  نآ  رد  سپس  مزاسیم ؛ هدنرپ  لکش  هب  يزیچ  لگ ، زا  نم  ماهدروآ ؛ ناتیارب 
نکمم مه  اهناسنا  هکلب  تسین  لاعتم  دنوادخ  صوصخم  قلخ »  » يهلئسم هک ، دوشیم  هدافتسا  منکیم  قلخ  نم  قلخا » ینا   » ریبعت زا  سپ 

. دننکب قلخ  تسا 
؟ تسیچ داجیا  قلخ و  نیب  قرف  شسرپ :

. دروایب دوجو  هب  مدع  زا  ار  نآ  ناسنا  و  دشابن ، يزیچ  ینعی  داجیا » : » خساپ
« ءاشنا  » ای ءادبا »  » نامه داجیا  رگید  ترابع  هب  دنک . یهدناماس  دـیامن و  تسرد  یـصوصخم  تیفیک  رب  ار  يزیچ  ناسنا  ینعی  قلخ »  » یلو

. دبایب یتسه  هب  یتسین  زا  ات  دهاوخیم  همات  تلع  تسا و  یئادخ  راک  نیا  هک  تسا  ندروآ  دوجو »  » هب مدع »  » زا ار  يزیچ  تسا 
یـسیع ترـضح  هک  نیمه  لـثم  دروآرد  دـیدج  لکـش  هب  دـنک و  ینز  هزادـنا  ریدـقت و  ار  ناـمه  ناـسنا  دراد و  دوـجو  هک  ار  يزیچ  اـما 

نیا  نم  : » دیامرفیم
34 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

هدرواین دوجو »  » هب مدع »  » زا یسیع  ترضح  تسا و  ینز  هزادنا  ریدقت و  تقیقح ، رد  نیا  مروآیم ». رد  هدنرپ  کی  لکـش  هب  ار  اهكاخ 
. داد ناماس  ار  نآ  هکلب 

. تسا داجیا »  » دیآیمن رب  رشب  زا  هچنآ  و  دنک . قلخ  دناوتیم  مه  رشب  هکلب  تسین ، دنوادخ  صوصخم  قلخ »  » نیاربانب
: ملع هاگن  زا  ب .

کی زا  ار  امـش  : » هک هدمآ  نآرق  رد  هچنانچ  دیایب ، دوجوب  هدام » رن و   » کی زا  يدوجوم  هشیمه  تسا  مزال  ایآ  هک  دوب  هدـمآ  شـسرپ  رد 
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هنوگنیا تادوجوم  دیاب  هشیمه  هک  تسا  یلک  نوناق  کی  نیا  ایآ  یلو  دنوشیم  هدیرفآ  هنوگ  نیا  ًالومعم  اهناسنا  میدیرفآ ». نز » درم و  »
. دشاب هدام » رن و   » کی زا  تادوجوم  دلوت  هشیمه  تسین ، مزال  هک  تعیبط  رد  مه  میراد و  هنومن  نآرق  رد  مه  اریز  ریخ ، دنوش ؟ هدیرفآ 
سپ تسا . هدش  قلخ  ردپ  نودب  ع )  ) یسیع ترضح  هک  هدمآ  نآرق  رد  ای  هدش  قلخ  ردام  ای  ردپ  نودب  ع )  ) مدآ ترـضح  لاثم  ناونع  هب 

. دنشاب يردام  ردپ و  ًامتح  هک  تسین  مزال 
لاجم نیا  رد  هک  تسا  یثحب  نیا  دـنوش  ءانثتـسا  نوناـق  نآ  يارب  هنوگچ  دراوم  نیا  هک  نیا  دوشیم ؟ هچ  تیجوز »  » ماـع نوناـق  نیا  سپ 

. دیآ دوجوب  اهنآ  زا  يدنزرف  دعب  دنـشاب و  هدام ) رن و   ) يردام ردپ و  هشیمه  هک  تسین  مزال  تفگ : دیاب  رـصتخم  روط  هب  یلو  دجنگیمن 
. دنکیمن ادع  ام  یفن  تسا و  ءیش  تابثا  ماقم  رد  هیآ  نیا  حالطصا  هب  رگید  ترابع  هب 

35 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

؟ تسا زیاج  يزاس  هیبش  ایآ 

: شسرپ
سنج هکنیا  نودب  دننک  دـیلوت  نآ  هیبش  ناسنا  ای  ناویح  کی  دـنریگب و  یناسنا  ای  ناویح  زا  ار  یلولـس  هکنیا  تسا ؟ زیاج  يزاس  هیبش  ایآ 

؟ تسا زیاج  ایآ  دشاب  راک  رد  فلاخم 
: خساپ

: دوش هتخادرپ  تهج  هس  زا  عوضوم  نیا  هب  تسا  مزال 
هکلب دریگیمن  ار  ملع  تفرشیپ  يولج  مالـسا  تسا ؟ هنوگچ  دراوم  نیا  رد  شیامزآ  هبرجت و  ملع ، لصا  دروم  رد  مالـسا  رظن  هکنیا  لوا :

مزال و  تسین ؛ یعنام  نآ  ماجنا  يارب  تسا و  دـیفم  یملع  تاـشیامزآ  نیا  و  دـنکیم ، قیوشت  بیغرت و  تفرـشیپ  شناد و  يارب  ار  ناـسنا 
. دریگب تروص  دیاب  مه  تاشیامزآ  دشاب  هتشاد  ار  شدوخ  تفرشیپ  ملع  تسا 

، ناسنا رازه  اهدـص  اًلثم  تفرگ ، ماجنا  ياهدرتسگ  تروص  هب  و  داتفا ، یقافتا  نینچ  رگا  دوشیم ؟ هچ  داـتفا  یقاـفتا  نینچ  رگا  هکنیا  مود :
دنسانشیمن یبوخ  هب  ار  رگیدکی  دارفا  لاثم  ناونع  هب  میوشیم  هجاوم  یقالخا  یتالکـشم  اب  هک  تسا  مولعم  دنروآ  دوجوب  لکـش  نیا  هب 

ییافوکش  دشر و  ثعاب  هک  یفطاوع  تاساسحا و  دوشیم ؛ نوگرگد  يدنواشیوخ  يهلئسم  دنتسه ؛ رگیدمه  هیبش  نوچ 
36 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

يدایز تالکـشم  نآ  دـننام  ثرا و  لثم  یلئاسم  يارب  زین ، یقوقح  ظاحل  زا  و  دریگیم ؛ رارق  عاعـشلا  تحت  اجنیا  رد  دوشیم  اهدادعتـسا 
. دیآیم دوجوب 

دروم رد  یقافتا  نینچ  هک  تسا  هدشن  تباث  ام  يارب  يدروم  زونه  یلو  دـتفیب ، یقافتا  نینچ  هک  دوب  یـضرف  رب  تشذـگ  هک  یبلاطم  موس :
هب نیـصصختم  یـضعب  یهاگـشیامزآ و  زکارم  زا  یـضعب  هک  هدـش  تاناویح  دروم  رد  ییاهاعدا  اهشیامزآ و  هتبلا  دـشاب . هداتفا  اهناسنا 

تباث یملع  ظاحل  زا  مه  زونه ، یلو  دـناهدرک ، يزاسهیبش  تاـناویح  ملاـع  رد  ار  یتادوجوم  نینچ  دـناهتفای و  تسد  یئاهتفرـشیپ  نینچ 
تروص هب  زونه  و  تساهيرازگربخ ؛ ربخ  اعدا و  دـح  رد  هدیـسر  هچنآ  دـشاب و  هداتفا  یقافتا  نینچ  اهناسنا  ملاع  رد  هکنیا  مه  و  هدـشن ،

. تسا هدشن  حرطم  یملع  عماجم  رد  دنمنوناق  یملع و 
. تسین راگزاسان  نآرق  تایآ  اب  نیا  دهد ، ماجنا  دیدج  قلخ  دناوتب  ناسنا  رگا  هجیتن :

37 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

شرورپ سفن و  مود : لصف 
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هراشا

39 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

سفن فلا :

. دریگیم لکش  اهدروخرب  عون  نامز و  تشذگ  اب  ای  تسا  ناسنا  تاذ  رد  دنسپان  تافص  ایآ 

: شسرپ
: خساپ دریگیم . لکش  اهدروخرب  عون  نامز و  تشذگ  اب  ای  تسا  ناسنا  تاذ  رد  دنسپان  تافص  ایآ 

«1 . » تسا لئاق  یترطف  ناسنا  يارب  لاعتم  دنوادخ  هک  میباییم  رد  نآرق  تایآ  هب  هجوت  اب 
: دـیامرفیم دـنکیم  دای  مسق  دـنچ  هکنیا  زا  دـعب  سمـش  يهروس  رد  هدوب ، لدـتعم  اًلماک  یتروصب  لوا  هدـش و  هدـیرفآ  كاپ  ترطف  نیا 

«2 « ؛» اَهاَْوقَتَو اَهَروُُجف  اَهَمَْهلَأَف  اَهاَّوَس  اَمَو  ٍسْفَنَو  »
. سفن لیدعت  هیوست و  تلاح  نآ  سفن و  هب  مسق 

40 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
دیریذپب و ار  اهيدب  دناوتیم  دریذپب  ار  اهیکین  دناوتیم  تسا  ناسکی  يدب  یبوخ و  هب  تبسن  هک  دراد  رارق  یتلاح  رد  ناسنا  سفن  ینعی 

. اهيدب روجف و  مه  دوشیم و  ماهلا  نآ  هب  هتفرگ  رارق  يوقت  ياتسار  رد  هک  ییاهراک  مه  رتهب  ریبعت  هب 
یشوگ رد  دمدیم و  هتـشرف  یـشوگ  رد  هک  دنراد  شوگ  ود  اهناسنا  ایوگ  هدش : تیاکح  سان  يهروس  تایآ  لیذ  تایاور  زا  یخرب  رد 

نادـجولاب زین  ام  ار  بلطم  نیا  بوخ . ياـهراک  يوس  هب  یکی  دـنکیم و  توعد  دـب  ياـهراک  هب  ار  ناـسنا  یکی  دـنکیم ، ماـهلا  ناـطیش 
ایوگ هدب و  ماجنا  دیوگیم  ام  هب  یـسک  یفرط  زا  ایوگ  دـب  هچ  دـشاب  بوخ  هچ  میریگیم  رارق  يراک  لباقم  رد  یتقو  هک  مینکیم  كرد 

. هدن ماجنا  دیوگیم  یسک 
نیا زا  ناسنا  یهاگ  یلو  تسا  بلط  لامک  بلط و  ییابیز  بلط ، ادـخ  تسا  وجادـخ  تسا  كاپ  شترطف  دراد و  ترطف  ناـسنا  نیارباـنب 

تافارحنا یناوهش و  ياهلیم  ای  یناطیش ، ياههسوسو  تاماهلا و  ای  یعناوم  لماوع و  رثا  رد  شـسفن  ینعی  دوشیم ، فرحنم  كاپ  ترطف 
زا ناسنا  هک  دوشیم  بجوم  تالایخ ...  تامهوت و  ای  دب و  ناتـسود  زا  يریذپریثأت  و  دـنکیم ، ادـیپ  تاوهـش  رثا  رد  شدوخ  هک  ینورد 

. دوش فرحنم  یلصا  هار  نآ 
یحو وترپ  رد  هتفایان  تیبرت  ياهناسنا  هب  تقیقح  رد  هدرک . یفرعم  نآ  دـننام  و  لوهج »  » و مولظ »  » ار اـهناسنا  هک  نآرق  تاـیآ  زا  یخرب 

شرورپ  یهلا  تاماهلا  اب  یهلا  یحو  وترپ  رد  ار  شدوخ  لدتعم  سفن  نیا  یناسنا  رگا  دراد ؛ هراشا 
41 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

هب مک  مک  دورب  یفارحنا  لماوع  لاـبند  هب  هکنیا  اـی  دـنکب و  اـهر  يزره  فلع  نوچمه  ار  وا  رگا  یلو  دـسریم  لاـمک  ياـههلق  هب  دـهدب 
. دوشیم راتفرگ  هلیذر  تافص 

: هجیتن
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تلاح نیا  زا  ات  میهدب  شلـسغ  میهدب و  وشتـسش  ار  وا  دـیاب  ام  دـیآیم و  ایند  هب  راکهنگ  ناسنا  دـنیوگیم : رگید  نایدا  ناوریپ  زا  یخرب 
. دنک ادیپ  تاجن  يراکهنگ 

شدوخ باختنا  شدوخ و  يهدارا  اب  شدوخ  تسا  نکمم  تسین  راکهانگ  تاذـلاب  دـیآیم و  ایند  هب  كاپ  ناسنا  دـیوگیم : مالـسا  یلو 
دنتسه یهایس  ياههطقن  نوچمه  هک  یهانگ  ره  اب  تسا  يدیفس  يهحفـص  حول و  نوچمه  هک  وا  سفن  اریز  دیامن  هدولآ  ار  شکاپ  سفن 

. دوشیم هایس  هحفص  مامت  تیاهن  رد  دنکیم و  هدولآ  ار  هحفص  نآ  مک  مک 
42 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

؟ تسا مادک  ناسنا  سفن  بتارم 

: شسرپ
«1 « ؛» ِءوُّسلِاب ُهَراَّمََأل  َسْفَّنلا  َّنِإ  : » دیامرفیم هفیرش  يهیآ  تسا ؟ مادک  ناسنا  سفن  بتارم 

؟ تسا عمج  لباق  قوف  بلاطم  اب  روطچ  نیا  دنکیم » رما  اهيدب  يوس  هب  یقالخا و  لیاذر  يوس  هب  ار  ناسنا  سفن  »
: خساپ

، سفن لحارم  بتارم و  نیا  زا  یکی  دشابیم و  همهلم  سفن  هنئمطم و  سفن  هیضرم ، سفن  هیـضار ، سفن  دننام  یبتارم  ياراد  ناسنا  سفن 
: تفگ دیاب  رتشیب  حیضوت  رد  دشابیم  هراما  سفن 

دنوادخ هک  یسفن  نیا  تسا  نکمم  دنک  یط  ار  یفلتخم  لحارم  بتارم و  دناوتیم  سفن  نیا  یلو  میرادن  رتشیب  سفن  کی  ام  تقیقح  رد 
بوخ ياهراک  يوس  هب  ار  نآ  رگا  هدوب ، يواسم  رـش  ریخ و  هب  تبـسن  هک  هتـشاد  یتلاح  ینعی  هدوب  هیوست  لیدـعت و  تلاح  هب  هدـیرفآ و 

.« دوشیم دونشخ  وا  زا  زین  ادخ  دوشیم و  یضار  ادخ  زا  هک  هیضرم  هیـضار و  سفن  دننام  سفن  یلاع  بتارم  هب  میـسریم  مک  مک  میربب ،
43 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

هب ناسنا  تسا  نکمم  مه  فرط  نآ  زا  میهدـب ؛ رارق  کین  تاـماهلا  یهلا و  یحو  تیبرت  تحت  ار  سفن  هک  تسا  نکمم  یلاـح  رد  نیا  و 
ییاج هب  دنکیم و  طوقس  ناسنا  سفن  مک  مک  دهد ، رارق  اهیگدولآ  ناهانگ و  ضرعم  رد  ار  شدوخ  سفن  ینعی  دورب  نیلفاسلا » لفـسا  »

. دهدیم روتسد  يدب  هب  ار  ناسنا  دوشیم و  ناسنا  ریما  ناسنا ، سفن  ینعی  دوشیم  ءوسلاب » هراّمأ   » هک دسریم 
، شیدـنا ریخ  ناـسنا  کـی  دـینکیم و  تیبرت  ار  وا  یهلا  میلاـعت  تحت  يزوسلد و  اـب  هک  دنراپـسیم  امـش  هب  ار  یکدوک  لاـثم : ناوـنع  هب 
هب ار  كدوک  نیا  رگا  اما  دوریم ؛ شیپ  رتشیب  کین  ياهراک  يوس  هب  دـینکب  اهر  ار  وا  رگا  هک  دـباییم ، شرورپ  تسود  عون  راکوکین و 

ار شدوخ  یگدنز  هک  یـسک  دهد ، شرورپ  راکهزب  ناسنا  ار  كدوک  نیا  دـناوتیم  كاپان  یبرم  نآ  دنراپـسب ، كاپان  یبرم  کی  تسد 
. دوریم شیپ  ریسم  نیمه  رد  ینک ، شیاهر  ار  هانگ  هب  هدولآ  صخش  نیا  رگا  لاح  دنکیم ، نارگید  تیذا  رازآ و  فرص 

ار نآ  ناوتیم  هک  تسا  لداعت  تلاح  هب  مه  كاپ و  مه  ادـتبا  رد  تسا ، ناسنا  رایتخا  رد  كدوک ، نامه  دـننام  ناـسنا ، سفن  تقیقح  رد 
هب ار  ناسنا  هک  ءوسلاب » يهراّمأ   » يهبترم هب  دـسرب  اـت  داد  شرورپ  یکاـپان » روجف و   » تمـس هب  اـی  داد و  شرورپ  یتسار  يوقت و  يوس  هب 

. دهدب روتسد  دب  ياهراک  يوس 
ناکما درک ، یهاتوک  نآ  دروم  رد  ناسنا  دیسر و  الاب  بتارم  هب  رگا  تسا  رطخ  لاح  رد  مئاد  ناسنا  سفن  هک  درک  هفاضا  دیاب  نایاپ  رد  و 
شوغآ هب  هبوت  باـب  زا  خـسار  یمزع  مکحم و  يهدارا  اـب  دـناوتیم  دیـسر  مه  ءوسلاـب » يهراـما   » نییاـپ و بتارم  هب  رگا  و  دراد ؛ طوـقس 

. دشابیم ناسنا  رایتخا  دوجو  رب  لیلد  مه  دوعص »  » و طوقس »  » نیا هک  ددرگزاب . قح  ترضح 
44 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

؟ تسیچ نموم  ناسنا  ياهیگژیو 
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؟ تسیچ نموم  ناسنا  ياهیگژیو 

: شسرپ
: خساپ تسیچ ؟ نموم  ناسنا  ياهیگژیو 

يادتبا رد  تسا ، هدش  هدیمان  نونمؤم »  » هروس نیا  تبسانم  نیمه  هب  هک  تسا  هدش  نایب  نونموم  هروس  رد  نموم  ناسنا  تافص  زا  يدادعت 
ِنینمؤم تافص  يهیآ 11  ات  دعب  دش ». راگتـسر  نینموم  قیقحت  هب  « ؛» َنُونِمْؤُْملا َحَْـلفَأ  ْدَـق  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهّللا  ِمِْسب  : » دـیامرفیم هروس  نیا 

: درامشیم رب  نینچ  ار  نیتسار 
«1 . » دنناوخیم زامن  ینتورف  اب  ناشراگدرورپ  لباقم  رد  دنراد و  عوشخ  زامن  لاح  رد  هک  دنتسه  یناسک  نانموم  لوا :

«2 . » تسین فده  نودب  تسا و  دنمفده  ناشیگدنز  يهمانرب  اهراک و  ینعی  دننکیم  زیهرپ  هدوهیب  ياهراک  زا  هک  یناسک  مود :
«3 . » دنزادرپیم تاکز  هک  دنتسه  یناسک  نانمؤم  موس :
45 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

قلعت زیچ  دـنچ  رب  هک  تسا  بـجاو  تاـکز  تاـیلام  ياـنعم  هـب  یهاـگ  هـک  یندـم  ياـههروس  رد  دراد : اـنعم  ود  نآرق  رد  تاـکز »  » هژاو
ناشلاوما زا  هک  دنتـسه  یناسک  نانمؤم  ینعی  دشاب  قافنا  يانعم  هب  هک  دناهداد  لامتحا  نارـسفم  یخرب  یکم  ياههروس  رد  یلو  دریگیم .

. دشابیم نانموم  زراب  تافص  زا  یکی  نیا  دننکیم و  ششخب  قافنا و 
«2 «- » 1 . » دنوشن هدولآ  تشز  لامعا  ناهانگ و  هب  ات  دنبقارم  دنتسه و  نمادکاپ  هک  تسا  نیا  نیتسار  نانموم  رگید  تافص  زا  مراهچ :
رتارف دح  نیا  زا  یسک  رگا  و  لالح ، دراوم  رد  رگم  دننکیم  لرتنک  ار  دوخ  توهش  يهزیرغ  اهنیا  هک  دنکیم  ءانثتسا  ار  يدروم  همادا  رد 

«3 . » تسا رگزواجت  دور 
«4 . » دنتسه یبوخ  ياهرادتناما  هک  تسا  نیا  نیتسار  نانمؤم  يدعب  تفص  مجنپ :

. تسا رادافو  شنامیپ  هب  تسب  ینامیپ  یسک  اب  رگا  و  دنادرگیم ، رب  ار  نآ  دنکیم و  ظفح  شدوخ  ناج  نوچمه  ار  مدرم  تناما 
«5 . » دننکیمن ناشزامن  رد  یلهاک  یتسس و  دنناوخیم ، ار  ناشزامن  تقو  لوا  دنتسه و  ناشزامن  بقارم  نینمؤم  مشش :

46 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
«1 « » َنُوثِراَْولا ُمُه  َِکئلوُأ  : » دیامرفیم نایاپ  رد  و 

. دنتسه تشهب  ناثراو  دارفا  نیا 
: مینکیم بلج  اهنآ  زا  یخرب  هب  ار  امش  رظن  هک  هدش  رکذ  مه  رگید  ياههروس  رد  نانمؤم  رگید  تافص  هتبلا 

رد « 2 .« » دوشیم هتخورفارب  اهنآ  ياهلد  دنونـشیم  ار  ادـخ  دای  یتقو  هک  دنتـسه  یناـسک  نونمؤم  : » دـیامرفیم لاـفنا  يهروس  رد  متفه :
. دنشابیمن توافتیب  ادخ  دای  هب  تبسن  و  دنریگیم ، رارق  ریثات  تحت  تقیقح 

«3 .« » دننکیم لکوت  ادخ  رب  هک  دنتسه  یناسک  اهنیا  : » میناوخیم هدئام  يهروس  رد  متشه :
.« دننکیم يرای  ار  یهلا  نادرم  یهلا و  ناربهر  دنهدیم و  هانپ  نارگید  هب  هک  دنتسه  یناسک  اهنآ  : » تسا هدمآ  لافنا  يهروس  رد  زاب  مهن :

«4»
ار نارفاک  ادخ و  نانمـشد  يربهر  تیالو و  ینعی  « 5 « » دنریذپیمن ار  نارفاک  یتسرپرـس  اهنآ  : » دـیامرفیم نارمع  لآ  يهروس  رد  و  مهد :

. دنریذپیمن
«6 .« » دنروآیم نامیا  نآ  زا  لبق  ینامسآ  ياهباتک  و  نآرق ، هب  هک  دنتسه  یناسک  نانموم  : » دیامرفیم ءاسن  يهروس  رد  مهدزای :

47 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
«1 .« » دنتسین راوخابر )  ) دنرادن يداصتقا  یلام و  داسف  هک  دنتسه  یناسک  نانموم  : » میناوخیم هرقب  هروس  رد  و  مهدزاود :
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. تسا هدمآ  نیتسار  نانمؤم  يارب  نآرق  رد  هک  یتافص  زا  یخرب  دوب  نیا 
.« دنکیم هلماعم  اهنآ  اب  درخیم و  ار  اهنآ  لام  ناج و  ادخ  و  دناتشهب ، لها  نانمؤم  نیا  : » دـیامرفیم هبوت  يهروس  رد  اهنآ  دـیجمت  رد  و 

«2»
«3 .« » تسا نانمؤم  ربمایپ و  و  ادخ ، نآ  زا  تزع  : » دیامرفیم نوقفانم  هروس  رد  و 

48 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

؟ تسا مادک  نآ  لماوع  تسیچ و  تلفغ 

: شسرپ
: خساپ تسا ؟ مادک  نآ  لماوع  تسیچ و  تلفغ 

هراـبنیا رد  مـیرک ، نآرق  دـنامب . رود  یتـقیقح  تـیعقاو و  کـی  زا  دـتفیب و  ناـسنا  لد  رکف و  رب  ياهدرپ  هـکنیا  زا  تـسا  تراـبع  تـلفغ 
: دیامرفیم

نآ اـب  یلو  دـنراد ، شوـگ  دـنرادن ، تریــصب  یلو  دـنراد  مـشچ  دـنرادن ، يرگنفرژ  قـیمع و  مـهف  یلو  دـنراد  لد  اـهناسنا  زا  یخرب  »
!« دنونشیمن

: دیامرفیم هیآ  يهمادا  رد  و 
«1 « ؛» َنُوِلفاَْغلا ُمُه  َِکئلوُأ  ُّلَضَأ  ْمُه  َْلب  ِماَْعنَْألاَک  َِکئلوُأ  »

!« دنلفاغ هک  دنتسه ، یناسک  نامه  اهنیا  دنرتتسپ ، زین  تاناویح  زا  هکلب  دنتسه  تاناویح  لثم  اهنیا  »
ناسنا هک  هچنآ  ره  زا  تلفغ  رگید  ریبعت  هب  ترخآ ، زا  تلفغ  ای  ادخ ، تایآ  زا  تلفغ  ادخ ، زا  تلفغ  زا  دـشاب  معا  دـناوتیم  تلفغ  اجنیا 

. دربیم لامک  يوس  هب  ار ،
 49 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

ناویح زا  یهاگ  و  دوشیم ؛ ناویح  دننام  ناسنا ، یهاگ  دشاب ؛ ادخ  دای  هب  و  روعـش ، اب  هک  یناسنا  تسا  لماک  ناسنا  یهاگ  ناسنا : بتارم 
. تسا هدمآ  هیآ  رد  هچنانچ  دوشیم ، رتتسپ  مه 

! ناویح دننام  هن  دوش ، ناویح  ناسنا  هک  نیا  نآ  دراد و  دوجو  مه  رگید  يهلحرم  کی  دناهتفگ : یخرب 
يهلحرم زا  دـنکن ، هدافتـسا  دـشاب  لقع  شوگ و  مشچ و  هک  شدوخ  تخانـش  ياهرازبا  زا  دوش ، لفاغ  ادـخ  دای  زا  هک  یـسک  لاح  ره  هب 

. دوشیم طقاس  تیناسنا 
!؟ دنراد تلفغ  هچ  زا  نالفاغ 

: دیامرفیم سنوی  هروس  رد  . 1
«1 « ؛» َنُوِلفاََغل اَِنتاَیآ  ْنَع  ِساَّنلا  َنِم  ًارِیثَک  َّنِإَو  »

.« دنتسه لفاغ  ام  ياههناشن  زا  مدرم ، زا  يرایسب  هک  یتسردب  »
ار نیرفآ  اـیرد  یلو  دـننکیم ، اـشامت  ار  اـیرد  دـننیبیمن ، ار  نیرفآ  لـگ  یلو  دـنرگنیم  لـگ  هب  ینعی : دنتـسه  لـفاغ  ادـخ  ياـههناشن  زا 

. دنیبیمن ار  نیرفآ  نامسآ  یلو  دننکیم ، هاگن  ناگراتس  اهناشکهک و  هب  دننیبیمن ،
: دنیوگیم هک  دنسریم  ياهلحرم  هب  یخرب  یلو 

منیب  وت  ایرد  مرگنب  ا  يرد - ه  منیب ب - و  ار ت -- حص - مرگنب  ارحص  هب 
منیب  وت  يابیز  يور  زا  ناشن  تشد  رد و  هوک و  مرگنب  اج  ره  هب 
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50 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
نیا سپ  رد  هک  يرگید  یگدـنز  زا  زیخاتـسر ، ترخآ و  زا  دـشاب و  اـیند  هب  ناـسنا  هجوت  يهمه  ینعی  تسا ، ترخآ  زا  تلفغ  یهاـگ  . 2

: دیامرفیم مور  يهروس  رد  ور  نیا  زا  دوش . لفاغ  تسا ، ناهج 
«1 .« » دنوشیم لفاغ  ترخآ  زا  یلو  دننیبیم ، ار  ایند  رهاظ  طقف  اهنآ  »

: تلفغ لماوع 
؟ تسیچ دنوادخ  زا  ِتلفغ  ِلماوع  دید  دیاب  تلفغ  نامرد  يارب 

: دیامرفیم دنادیم و  ییارگایند  ار  تلفغ  لماوع  زا  یکی  میرک  نآرق  . 1
راکنایز وا  دنک ، نینچ  سک  ره  دنکن ، لفاغ  ادخ  دای  زا  ار  امـش  امـش ، نادـنزرف  امـش و  تورث  لاوما و  دـیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  »

«2 .« » تسا
لاوما و مرگرـس  ردقنآ  ناسنا ، تسا  نکمم  ینعی  نادـنزرف ؛ يرگید  تسا ، لاوما  یکی : هک  هدـش  هراشا  ازتلفغ  لماع  ود  هب  هیآ  نیا  رد 

! دنوشب ادخ  دای  عنام  نادنزرف  تسا  نکمم  ای  دراد ...  دوجو  مه  یئادخ  دورب  شدای  زا  هک  دوشب ، شاهیامرس 
ياهخساپ شـسرپ و  دنکیم . لفاغ  ادخ  دای  زا  دنکیم و  مرگرـس  ار  ناسنا  هک  يدراوم  و  يویند ، لئاسم  زا  تسا ، ياهنومن  ود ، نیا  هتبلا 

51 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق 
: دیامرفیم هدش و  حرطم  هلداجم  يهروس  رد  هک  تسا » ناسنا  رب  ناطیش  طلست   » تلفغ لماوع  زا  لماع  نیمود  . 2

«1 « ؛» َنوُرِساَْخلا ُمُه  ِناَْطیَّشلا  َبْزِح  َّنِإ  َالَأ  ِناَْطیَّشلا  ُبْزِح  َِکئلوُأ  ِهَّللا  َرْکِذ  ْمُهاَسنَأَف  ُناَْطیَّشلا  ُمِْهیَلَع  َذَوْحَتْسا  »
ناطیـش هک  ییاهراک  زا  یکی  تخادنا » یـشومارف  هب  ار  اهنآ  درب و  اهنآ  رطاخ  زا  ار  ادـخ  دای  و  دـش ، طلـسم  نیقفانم ) نانآ :(  رب  ناطیـش  »

نینچ : » دـیامرفیم دـعب  دـنک ! ادـخ  دای  زا  تلفغ  راچد  ار  ناسنا  و  دربب ، ناسنا  نهذ  زا  ار  ادـخ  داـی  هک  تسا  نیا  دـهد ، ماـجنا  دـناوتیم 
!« دنتسه ناطیش  بزح   » يدارفا

: دیامرفیم هدئام  يهروس  رد  اتسار  نیمه  رد  و 
دهاوخیم وا  ِهّللا » ِرْکِذ  نَع  ْمُکَّدُصَیَو   » دربیم يزابرامق  بارـش و  يوس  هب  ار  امـش  اذل  و  دزادنیب ، ینمـشد  امـش  نیب  دهاوخیم  ناطیـش  »

«2 .« » دوشب ادخ  دای  عنام 
: شسرپ  52 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

!؟ تسا تلفغ  ثعاب  دنزرف  نتشاد  تسود  ای  یتسودایند  ایآ 
: خساپ

دهد رارق  شدوخ  فده  ار  ایند  یـسک  رگا  یلو  درادن ، لاکـشا  نیا  ادخ ، یتسود  لوط  رد  دشاب  هتـشاد  تسود  ار  شدـنزرف  ناسنا  هکنیا 
مهم هچنآ  درادن ، یلاکـشا  دـشابیمن و  نم  عنام  نیا  منک ، شالت  شهار  رد  مشاب و  هتـشاد  تسود  ار  متورث  نم  هکنیا  دراد . لاکـشا  نیا 

، ادخ دای  زا  ار  ناسنا  تقو  نآ  دش ، فدـه  نآ  فلتخم  رهاظم  ایند و  رگا  میهد ، رارق  نامدوخ  فدـه  ار  ایند  دـیابن  ام  هک  تسا  نیا  تسا 
. دنکیم لفاغ  ترخآ  و  ادخ ، تایآ 

53 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
: شسرپ

؟ تسیچ تلفغ  نامرد  هار 
: خساپ

: هک بیترت  نیا  هب  دوشیم ، مولعم  نامرد  هار  مییامن ، تقد  تشذگ  هک  یتایآ  نیمه  رد  رگا 
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ادیپ تریـصب  میوش  شیدنا  فرژ  ام  رگا  دنک  رکفت  دـنیبب و  ار  قیاقح  دـنزب ، رانک  ار  اههدرپ  دـیاب  اذـل  دراد  شوگ  دراد ، مشچ  ناسنا  . 1
. میوش جراخ  تلفغ  زا  میناوتیم  میریذپب ، میرگنب و  ار  قح  مینک ،

ادخ هب  هانپ  ینعی  دوش  رود  وا  زا  ناطیـش  هک  دنک  يراک  دـناوتب ، ناسنا  رگا  دوشیم ». طلـسم  اهنیا  رب  ناطیـش  : » دـیامرفیم میرک  نآرق  . 2
هدش نایب  لحن  يهروس  ات 100  هیآ 98  رد  هک  ادخ ، رب  ندرب  هانپ  لکوت و  نامیا و  اب  دروایب ، نامیا  نینچمه  و  دنک ، لکوت  ادخ  رب  و  دربب ،

. دوش فرطرب  شتلفغ  و  دنک ، ادیپ  تاجن  ناطیش  زا  دناوتیم  ناسنا 
: دیامرفیم رجح  يهروس  رد  هچنانچ 

54 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
«1 « ؛» َنیِواَْغلا َنِم  َکَعَبَّتا  ِنَم  اَّلِإ  ٌناَْطلُس  ْمِْهیَلَع  ََکل  َْسَیل  يِداَبِع  َّنِإ  »

دـنکیم و هراـشا  ناـمیا  شقن  هـب  رگید  يهـیآ  رد  و  دـننکیم ». يوریپ  وـت  زا  هـک  یناـهارمگ  رگم  تفاـی ؛ یهاوـخن  طلــست  مناگدـنب  رب 
: دیامرفیم

« درادن یطلست  دنراد  نامیا  هک  یناسک  رب  ناطیش  هک  یتسرد  هب  « ؛» اُونَمآ َنیِذَّلا  یَلَع  ٌناَْطلُس  َُهل  َْسَیل  ُهَّنِإ  »
فارعا و 201  يهیآ 200  رد  میرک  نآرق  تسا . ندوب  ادـخ  داـی  هب  و  اوـقت »  » يهلئـسم تسا  مهم  یلیخ  هک  تلفغ  ناـمرد  يدـعب ، هار  . 3

: دیامرفیم
ُهَّنِإ ِهّللِاب  ْذِعَتْساَف  ( » دیشاب بظاوم   ) دهدب بیرف  و  دزادنایب ، تلفغ  هب  ار ، امش  تساوخ  ناطیش  دمآ و  امش  غارـس  هب  یناطیـش  ياههلیح  رگا 

«2 « » ٌمِیلَع ٌعیِمَس 
. دریذپیم ار  امش  دراد و  رظن  تحت  ار  امش  تساناد ، مه  تساونش  مه  ادخ  هک  ارچ  دیربب  هانپ  ادخ  هب 

«3 « » َنوُرِْصبُم مُه  اَذِإَف  اوُرَّکَذَت  ِناَْطیَّشلا  َنِم  ٌِفئاَط  ْمُهَّسَم  اَذِإ  اْوَقَّتا  َنیِذَّلا  َّنِإ  : » دیامرفیم همادا  رد  و 
اب هک  دنوشیم  کیدزن  اهنآ  هب  نیطایـش  زا  یهورگ  هک  یتقو  دنتـسه  اوقت  اب  هک  یناسک  هک ، دـهدیم  شزومآ  ام  هب  دـنوادخ  هیآ  نیا  رد 

. دنوشیم رادیب  هبترم  کی  دنتفایم و  ادخ  دای  هب  ناهگان  دننک  هسوسو  ار  اهنآ  دننک و  رارقرب  سامت  اهنآ 
55 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

نـشور اهغارچ  دیآیمرد و  ادص  هب  رطخ  ریژآ  نیا  دیآیم  نآ  غارـس  یقراس  یتقو  دـناهداد  رارق  شیارب  رطخ  ریژآ  هک  یکناب  لثم  يرآ 
رگا ناسنا  اب  ناطیـش  سامت  ماگنه  نینچمه  دوریم . نیب  زا  هانگ  تقرـس و  ياههنیمز  هاگنآ  دوشیم و  گنت  نیقراس  رب  هصرع  دوشیم و 

هجیتن رد  و  دوش ، فرطرب  تلفغ  نیا  ات  دـنک  عفد  ار  ناطیـش  دـناوتیم  ناسنا  دوشیم و  ینارون  لد  ادـخ  دای  اـب  دـنک  داـی  ار  ادـخ  ناـسنا 
ایوـگ دوـش و  فرطرب  اـهتلفغ  اـت  دـنکیم  يزاـسهنیمز  اوـقت »  » يهلئـسم هک  دوـشیم  هدافتـسا  هیآ  نیا  زا  دوریم . نیب  زا  هاـنگ  يهنیمز 
رادیب هبترم  کی  دمآ  ناشغارـس  هب  ناطیـش  دندش و  تلفغ  راتفرگ  یتقو  هک  دـنراد  رطخ  ریژآ  دـنراد ، ظفاحم  هاگتـسد  اوقت  اب  ياهناسنا 

لقع بلق و  هکلب  تسا ، رس  مشچ  اب  ندید  طقف  هن  تریصب  دننکیم ، ادیپ  تریـصب  دنوشیم  انیب  هبترم  کی  َنوُرِْـصبُم » مُه  اَذِإَف   » دنوشیم
داـی اوقت و  جـیاتن  زا  همه  اـهنیا  و  دـننیبیم . تسه ، هک  روطنآ  ار  قیاـقح  و  دوریم ، راـنک  هاـنگ ، هسوسو و  ياـهربا  و  دوشیم ، اـنیب  اـهنآ 

. تسادخ
56 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

؟ دوب ادخ  دای  هب  هشیمه  ناوتیم  هنوگچ 

: شسرپ
: خساپ دوب ؟ ادخ  دای  هب  هشیمه  ناوتیم  هنوگچ 
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«1 « ؛» ْمُکْرُکْذَأ ِینوُرُکْذاَف  : » دیامرفیم میرک  نآرق  رد  لاعتم  يادخ  همدقم :
»؛ منک دای  ار  امش  ات  دینک  دای  ارم  »

«2 « ؛» ًارِیثَک ًارْکِذ  َهَّللا  اوُرُکْذا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی  : » دیامرفیم بازحا  يهروس  رد  و 
.« دینک دای  ار  ادخ  ناوارف  دیئوگب و  رکذ  دیشاب ، ادخ  دای  هب  دیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  »

. تسا یلمع  تاقوا  یخرب  تسا و  یبلق  یهاگ  تسا ، یظفل  یهاگ  ندوب  ادخ  دای  هب 
تـسا ینابز  ياهرکذ  اهنیا  هللااب » ذوعأ  : » دـیوگیم دربیم و  ادـخ  هب  هانپ  شنابز  اب  ای  هللاای » : » دـیوگیم شنابز  اب  یهاگ  ناـسنا  حیـضوت :

« ... ربکا هللا  «، » دمحلا هللا «، » هللا ناحبس  : » دننام
57 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

، ار بلطم  دناوخیم ، نآرق  رگا  دشابن ، نابز  يهقلقل  دیشاب ، ادخ  دای  هب  زین  لد ، نورد و  رد  ناسنا  هک  تسا  یبلق  رکذ  شرتالاب ، يهلحرم 
. دهد رارق  قح  ترضح  یلجت  يهنیئآ  ار  لد  دشاب و  ادخ  دای  هب  نورد  زا  تقیقح  رد  دنک و  لقتنم  شلد  هب  مه  دمهفب و  مه 

هک ار  ياهمانرب  راک و  ره  هک  انعم  نیدب  دنکب ، هدایپ  شدوخ  یلمع  یگدنز  رد  ار  ادـخ  دای  ناسنا  ینعی  تسا  یلمع  رکذ  رتالاب ، يهلحرم 
. دنکن لمع  درادن  تسود  رگا  دنک  لمع  دراد ، تسود  ار  همانرب  نیا  ادخ  رگا  دجنسب ، ادخ  رایعم  اب  دنک  لمع  شایگدنز  رد  دهاوخیم 

. دشاب مه  اب  هس  ره  هک  رتهب  هچ  و  یلمع ، تاقوا  یهاگ  تسا و  یبلق  یهاگ  تسا  ظفل  يهلحرم  رد  یهاگ  رکذ  نیاربانب 
: ندوب ادخ  دای  هب  ياهراکهار 

: دـیامرفیم هرقب  يهروس  رد  تسا ، یهلا  تایآ  هب  هجوت  دـشاب  ادـخ  دای  هب  دـناوتیم  ناسنا ، هک  ییاههار  زا  یکی  یهلا : تایآ  هب  هجوت  . 1
يهژاو میرک  نآرق  رد  هک  تسا  نیا  بلاـج  « 1 « » َنوُرَّکَذَتَی ْمُهَّلََعل  .« » دنوش رکذتم  مدرم  دیاش  دـنکیم ، نایب  مدرم  يارب  ار  شتایآ  ادـخ  »
نامدوخ تایآ  ام  دیامرفیم : دـنوادخ  ینعی  ندروآ » دوجوب  ار  يزیچ  ياضتقا   » رگید ترابع  هب  دوریم  راک  هب  يزاسهنیمز »  » يارب لّعل » »

. دنتفیب ادخ  دای  هب  دنوش و  رکذتم » ، » هکنیا يارب  و  اهنآ ، ندش  رادیب  يارب  دشاب  ياهنیمز  ات  میدرک ، نایب  مدرم  يارب  ار 
58 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

نآرق رد  هک  ییابیز  ياهلاثم  هدمآ  نآرق  رد  هک  ییاهلاثم  یهلا و  تایآ  رد  رکفت  تسا  رکفت »  » نداتفا ادخ  دای  هب  ناسنا و  يرادـیب  هنیمز 
. تسا نداتفا  ادخ  دای  هب  قمعت و  رکفت و  روخ  رد  اهلاثم  نیا  هدش و  هدز  نآرق  رد  يدایز  ياهلاثم  هدمآ 

نامیا هک  یناسک  يا  : » دـیامرفیم بازحا  يهروس  رد  ور  نیا  زا  دـنک . يروآدای  ار  ادـخ  ياهتمعن  ناسنا  هک  نیا  اهتمعن : يروآدای  . 2
«1 « » دینکن شومارف  و  دیروآ ، دای  هب  ار  ناتدوخ  رب  ادخ  ياهتمعن  دیاهدروآ ،

«2 . » تسا میرک  نآرق  دوخ  دنکیم ، رود  تلفغ  زا  دنکیم و  رادیب  دزادنایم و  ادخ  دای  هب  ار  ناسنا  هک  یعبانم  زا  یکی  نآرق : توالت  . 3
نآرق يهیآ  دـنچ  لقادـح  اهحبـص  ناسنا  هک  دـناهدرک ، هیـصوت  زین  ناگرزب  زا  يرایـسب  هدـش و  تیاـکح  تاـیاور  رد  هک  تسور  نیا  زا 

رد دـییوگب  میجرلا » ناطیـشلا  نم  هللااب  ذوعأ   » رگید دراوم  رد  اـی  دـیناوخیم  نآرق  یتقو  دـیامرفیم : هک  مه  یتاـیآ  نآ  و  دـیامن . توـالت 
. دوش ءایحا  ادخ  دای  هک  تساتسار  نیمه 

ثعاب ناربماـیپ ، یهلا و  ناربهر  ياهرادـشه  هب  هجوت  هک  دوشیم  روآداـی  يهیآ 46  صـصق ، يهروس  رد  نآرق : ياهرادـشه  هب  هجوت  . 4
. دیادزیم ار  تلفغ  دوشیم و  ادخ  دای  ندش  هدنز  يرادیب و 

نارمع لآ  يهروس  يهیآ 7  رد  و  « 3  » دنکیم توعد  لقعت  رکفت و  هب  ار  اهناسنا  يددـعتم  تایآ  رد  میرک  نآرق  رکفت : يزرودرخ و  . 5
هرقب  يهروس  و 26 

59 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
دزادـنایم و ادـخ  داـی  هب  دوشیم و  نومنهر  ادـخ  فرط  هب  ار  ناـسنا  يزرودرخ  دوـخ  دـنک ، رکفت  لـقعت و  ناـسنا  رگا  هک  هدـش  حرطم 
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. دنکیمن یفاک  يهدافتسا  شدوخ  لقع  رکف و  زا  ناسنا  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  اهتلفغ  رتشیب  ینعی  دزاسیم ، فرطرب  ار  اهتلفغ 
اتسار نیمه  رد  دهدب ، رارق  ادخ  هب  هجوت  يهلیـسو  ار  تالکـشم  نیا  دیآیم ، شیپ  شیارب  یتالکـشم  یتقو  ناسنا  تالکـشم : يهنییآ  . 6

يریبعت هب  ای  میدرک » ناشراتفرگ  تارمث  رد  صقن  یلاسکـشخ و  هب  ار  ناینوعرف  اـم  : » دـیامرفیم نوعرف  موق  دروم  رد  فارعا  يهروس  رد 
«1 « » َنوُرَّکَّذَی ْمُهَّلََعل   » میدرک تفآ  راچد  ار  اهنآ  تالوصحم  اههویم و 

. دنتفیب ادخ  دای  هب  دنوش و  رادیب  دنوش ، رکذتم  اهنآ  دیاش  ات 
«2 « » يِرْکِِذل َهاَلَّصلا  ِِمقَأ  : » دیامرفیم هط  يهروس  رد  زامن : . 7

اب رگا  زین  روطنامه  دوشیم ، كاپ  وا  مسج  دور  يرختسا  نورد  راب  لقادح 5  زور  هنابش  رد  ناسنا  رگا  دیـشاب ، نم  دای  هب  ات  دیناوخب  زامن 
. دوشیم رود  ناهانگ  زا  دتفایم و  قح  دای  هب  دوشیم و  هدودز  وا  زا  تلفغ  ياهراگنز  دهد  وشتسش  ار  شناج  زامن  تایح  بآ 

ِهَّللا ُرْکِذـَلَو  ِرَکنُْملاَو  ِءاَشْحَْفلا  ِنَع  یَْهنَت  َهاَلَّصلا  َّنِإ   » فورعم يهیآ  رد  و  دراد ، دوجو  یتدابع  رتمک  رد  تسه ، زاـمن  رد  هک  یموادـم  رکذ 
«3 « » ُرَبْکَأ

. تسا هدش  صاخ  دیکات  زامن  ندوب  رکذ  يور 
60 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

؟ دراد تافانم  اوقت  یلاع  تاجرد  اب  نارگید  نتشاد  تسود  ایآ 

: شسرپ
: خساپ دراد ؟ تافانم  اوقت  یلاع  تاجرد  اب  نارگید  نتشاد  تسود  ایآ 

ادـخ نتـشاد  تسود  اب  ایآ  و  هن ؟ ای  تسا  مزـال  ادـخریغ  نتـشاد  تسود  اـیآ  دـننام : میروخیم  رب  رگید  ییاهشـسرپ  هب  اتـسار  نیمه  رد 
نیا ایآ  هن ؟ ای  دنامیم  یقاب  ادخ  ریغ  تبحم  يارب  ییاج  ایآ  دنک  یلاخ  ادـخ  تبحم  يارب  ار  شدوخ  بلق  لد و  ناسنا  رگا  دراد ؟ یتافانم 

!؟ ریخ ای  دراد  تافانم  يوقت  یلاع  بتارم  اب  اهتبحم 
میشاب هتـشاد  لاعتم  دنوادخ  هب  تبـسن  ار  تبحم  نیرتشیب  هک  هتـساوخ  هکلب  مینک  كرت  ار  نارگید  تبحم  هک  هتـساوخن  ام  زا  میرک  نآرق 

: دیامرفیم هرقب  يهروس  رد 
«1 « ؛» ِهَِّلل ًاَّبُح  ُّدَشَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلاَو  ِهّللا  ِّبُحَک  ْمُهَنوُّبُِحی  ًاداَْدنَأ  ِهّللا  ِنُود  ْنِم  ُدِخَّتَی  نَم  ِساَّنلا  َنِمَو  »

دندروآ نامیا  هک  یناسک  اما  دنراد  تسود  ادخ  نوچمه  ار  اهنآ  دننکیم و  باختنا  دوخ  يارب  ادخ  زا  ریغ  ییاهدوبعم  مدرم ، زا  یـضعب  »
!« تسا رتدیدش  ادخ  هب  تبسن  ناشتبحم 

ار نارگید  تبحم  هک  هتـساوخن  ام  زا  اهنت  هن  میرک  نآرق  يرآ  دنرادن . تبحم  نارگید  هب  تبـسن  هکنیا  هن  دنتـسه  هللا » بح  دـشأ   » نینمؤم
رد هکلب  مینک  كرت 

61 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
: میروآیم اجنیا  رد  ارنآ  زا  ییاههنومن  هک  دنکیم  هیصوت  زین  اهیتسود  اهتبحم و  زا  ياهراپ  هب  دییات و  ار  یضعب  تایآ  یخرب 

: دیامرفیم فرخز  يهروس  رد 
«1 « ؛» َنیِقَّتُْملا اَّلِإ  ٌّوُدَع  ٍضْعَِبل  ْمُهُضَْعب  ٍِذئَمْوَی  ُءاَّلِخَْألا  »

دهدیم ناشن  هیآ  نیا  دنراد ». يوقت  هک  نانآ  زج  هب  دننمشد  یضعب  اب  اهنآ  یـضعب  ترخآ  رد  دنتـسه  تسود  ایند  رد  مه  اب  هک  ییاهنآ  »
. درادن یهلا  ياوقت  اب  یتافانم  تسا  تبحم  يالاب  تاجرد  زا  هک  تَّلُخ »  » یتح هک 

«2 . » تسا هدش  هتفگ  نخس  نیرجاهم  یتسود  تبحم و  زا  نآرق  تایآ  زا  یخرب  رد  - 
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«3 . » تسا یتسود  شاهمزال  ردام  ردپ و  هب  یکین  ناسحا و  - 
ِیف َهَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَأْـسَأ  اـَل   » هک تسا  هدـش  شرافـس  تلاـسر  رجا  ناونع  هب  تیب  لـها  هب  تبـسن  یتـسود  تبحم و  نینچمه  و  - 

«4 « » َیبْرُْقلا
تبحم ع )  ) نیـسح ماما  هب  هک  یـسک  انیـسح » بحأ  نم  هللا  َّبحأ  : » هدـش تیاـکح  تیاور  رد  اـی  تسا  تبحم  زا  ياهبترم  تَّدَوَم »  » نیا و 

. دراد تسود  ار  وا  دنوادخ  دشاب  هتشاد 
ناسنا دـننک و  باختنا  یهلاریغ  یهار  نارگید  رگا  هلب  درادـن  یتافانم  ادـخ  تبحم  اب  اـهتبحم  نیا  هک  دـیآیم  تسد  هب  هعومجم  نیا  زا 

تیب و لها  تبحم  هنرگو  تسا  راگزاسان  یهلا  تبحم  اب  دشاب  هتشاد  تسود  ار  اهنآ  دهاوخب 
62 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

لها ربمایپ و  ناسنا  هچ  ره  نیاربانب  دـنوادخ ، تبحم  ضرع  رد  هن  تسادـخ  تبحم  لوط  رد  کین ، دارفا  هب  تبحم  رداـم و  ردـپ و  تبحم 
تبحم لوط  رد  تبحم  نیا  و  دنتـسه . یهلا  رهاظم  اهنیا  نوچ  تشاد  دـهاوخ  تسود  رتشیب  ار  ادـخ  دـشاب  هتـشاد  تسود  رتشیب  ار  وا  تیب 
دـشاب ادخ  تبحم  لباقم  رد  ای  ادخ و  تبحم  ضرع  رد  یتبحم  رگا  اما  دناهدرک  هیـصوت  اهتبحم  عون  نیا  هب  مه  ربمایپ  ادـخ و  تسادـخ 

: دیامرفیم میرک  نآرق  تسا و  ینامیشپ  يهیام  مه  تمایق  زور  رد  تسا و  دنسپان  نیا  دریگب  یهلاریغ  یتهج  ینعی 
«1 « » اًلِیلَخ ًاناَُلف  ْذِخَّتَأ  َْمل  ِینَْتَیل  یَتَْلیَو  اَی  »

.« مدوب هدرکن  باختنا  مدوخ  تسود  ار  ینالف  نم  شاک  : » دنیوگیم زیخاتسر  زور  یخرب 
: دیامرفیم تبحم  عون  نیا  دروم  رد  هبوت  يهروس  رد  و 

تـسد هب  هک  یلاوـما  و  امـش ، هفیاـط  امـش و  نارـسمه  امـش و  ناردارب  امـش و  نادـنزرف  امـش و  نارداـم  ناردـپ و  رگا  هک  مدرم  هب  وـگب  »
ادـخ هار  رد  داهج  ربمایپ و  ادـخ و  زا  ناترظن  رد  دـیراد ، هقالع  نآ  هب  هک  ییاههناخ  دیـسرتِیم و  شداـسک  زا  هک  یتراـجت  و  دـیاهدروآ ،
هورگ دنوادخ  و  دـسر ؛ ارف  امـش  هیبنت )  ) رب دـنوادخ  نامرف  ات  دیـشاب  رظتنم  دـیاب  تقو ) نآ  تسین و  بوخ  نیا   ) دنـشاب رتینتـشاد  تسود 

«2 « » دنکیمن تیاده  ار  ناتسردان 
رگا اـما  تسا . یفنم  تبحم  تبحم ، نیا  دـشاب  تورث  هب  هچ  دـشاب  دـنزرف  هب  هچ  دریگب ، رارق  ادـخ  تبحم  لـباقم  رد  هک  یتبحم  نیارباـنب 

لوط  رد  اهتبحم  نیمه 
63 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

دنوادخ هک  تسا  يزیچ  هکلب  دشابیمن  دب  اهنت  هن  نیا  میـشاب  هتـشاد  تسود  ادخ  يارب  ار  تورث و ...  دنزرف و  ام  ینعی  دشاب  ادخ  تبحم 
. تسا هدرک  هیصوت  نآ  هب 

: یهلا ياهتبحم  تخانش  ياههار 
لد رد  ادـخ  تبحم  اب  دـناوتیم  و  تسادـخ ، يارب  تبحم  نیا  هک  دوشیم  مولعم  اجک  زا  هک  دوش  حرطم  شـسرپ  نیا  تسا  نکمم  لاـح 

!؟ دورب نوریب  لد  زا  دیاب  تسادخ و  لباقم  رد  تبحم  نیا  ای  و  دریگب ؟ ياج  ناسنا 
هتشاد تسود  ادخ  يارب  ار  شدنزرف  ناسنا  رگا  اًلثم  دریگب . رارق  باختنا  ماقم  رد  اهیهار  ود  رس  رب  ناسنا  هک  دوشیم  نشور  یتقو  خساپ 

، ادخ روتـسد  دنک و  ینابرق  ادـخ  هار  رد  ار  وا  تسا  رـضاح  دوب - هدـش  هراشا  هیآ  نیا  رد  هک  ادـخ - هار  رد  داهج  عقوم  داهج  عقوم  دـشاب 
شلاوما دنزرف و  زا  تسین  رـضاح  دشاب ، یفنم  یتبحم  ادخ و  لباقم  رد  تبحم  نیا  رگا  اما  دـنکیم  مدـقم  شدـنزرف  تبحم  رب  ار  داهج ) )

. تسا حرطم  رایعم  نیمه  مه  هورگ  بزح و  ای  هلیبق  عفانم  دروم  رد  درذگب . ادخ  هار  رد 
: دیامرفیم دراد و  بلطم  نیا  هب  یحیرص  يهراشا  هلداجم  يهروس  رخآ  يهیآ  رد 

دنچ ره  دنشاب  هتشاد  یتسود  ربمایپ  نانمشد  ادخ و  نانمشد  اب  هک  یباییمن  دنشاب  هتشاد  زیخاتـسر  زور  ادخ و  هب  نامیا  هک  ار  یموق  چیه  »
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«1 .« » دنشاب نادنواشیوخ  ای  ناردارب  ای  نادنزرف  ای  ناردپ 
64 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

مه اب  یتسود  ود  نیا  دشاب ، هتشاد  یتسود  دنتسه  ربمایپ  ادخ و  نمشد  هک  یناسک  اب  دناوتیمن  دراد  زیخاتـسر  ادخ و  هب  نامیا  یـسک  رگا 
دـنکیم و هراـشا  یفیرظ  رایـسب  يهتکن  هب  هیآ  يهـمادا  رد  دـشابیمن و  عـمج  لـباق  مـه  اـب  یتـسود  ود  نـیا  تـقیقح  رد  دراد و  تاـفانم 

نادنزرف ای  ناردپ  نمـشد ، دارفا  نیا  هکنیا  ولو  دنرادن  یتسود  هطبار  ناشنانمـشد  اب  دنراد  ربمایپ  ادخ و  هب  نامیا  هک  یناسک  دـیامرفیم :
. دنشاب اهنآ  هلیبق  ای  ناشناردارب ، ای  دنشاب  ناشدوخ 

رد دنوادخ  دوب  نمشد  اهنآ  نانمشد  اب  دوب و  تسود  شناتسود  ربمایپ و  ادخ و  اب  ینعی  درک  ادیپ  يربت »  » و یلوت »  » حالطصا هب  ناسنا  رگا 
: دیامرفیم شدروم 

رد ار  اهنآ  و  هدومرف ، تیوقت  ار  اهنآ  شدوخ  يهیحان  زا  یحور  اب  هتشون و  ناشیاهلد  يهحفص  رب  ار  نامیا  ادخ  هک  دنتسه  یناسک  نانآ  »
نانآ و  تسا ، دونـشخ  اهنآ  زا  ادـخ  دـننامیم ؛ نآ  رد  هنادواج  تسا ، يراج  شناتخرد  ریز  زا  اهرهن  هک  دـنکیم  دراو  تشهب  زا  ییاهغاب 

«1 .« » دنناراگتسر نازوریپ و  هللا  بزح   » دینادب دنا ؛ هللا » بزح   » اهنآ دندونشخ ؛ ادخ  زا  زین 
هکلب دشابن  تسود  شلوسر  نانمشد  ادخ و  نانمشد  اب  دشاب و  تسود  شلوسر  ادخ و  اب  دیاب  دشاب  هللا  بزح  دهاوخیم  یـسک  رگا  سپ 

. دنک هزرابم  اهنآ  اب 
. دشابیم ادخ  تبحم  لوط  رد  يرگید  ادخ و  تبحم  لباقم  رد  یکی  تبحم  هتسد  ود  رگناشن  تایآ ، هعومجم  نیا 

65 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

اهوزرآ ب :

؟ تسیچ لما ) لوط  زارد :(  ياهوزرآ  زا  دوصقم 

: شسرپ
: خساپ تسیچ ؟ لما ) لوط  زارد :(  ياهوزرآ  زا  دوصقم 

ياهوزرآ یکی  دوشیم : تشادرب  هنوگ  ود  ره  مه  تاـیاور  تاـیآ و  زا  میراد و  هنوگ  ود  وزرآ  دـشابیم . وزرآ »  » ياـنعم هب  لـمأ »  » هژاو
. مومذم دنسپان و  ياهوزرآ  يرگید  هدیدنسپ و 

رد دـشابن  راودـیما  شدوخ  يهدـنیآ  هب  ناسنا  رگا  هک  ارچ  درک  وجتـسج  دـیاب  اـهوزرآ  نیا  رد  ار  یگدـنز  دـیما  هدیدنـسپ : ياـهوزرآ  - 
دقاف دـیما و  نودـب  وزرآ ، نودـب  یگدـنز  دوشیم . اـنعمیب  فدـهیب و  ناـسنا  یگدـنز  تقیقح  رد  تشاد و  دـهاوخن  یتکرح  یگدـنز 

هب ار  ناسنا  یتح  تسا  نکمم  تاقوا  یهاگ  دنکیم و  یگدرسفا  دننام  یناور  یحور و  ياهيراتفرگ  راچد  ار  ناسنا  هک  دوشیم  تکرح 
. دنک کیدزن  یشکدوخ  زرم 

: دیامرفیم میرک  نآرق  ور  نیا  زا 
66 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

«1 « ؛» َنوُِرفاَْکلا ُمْوَْقلا  اَّلِإ  ِهَّللا  ِْحَور  نِم  ُسَْأیَی  َال  ُهَّنِإ  ِهَّللا  ِحْوَّر  نِم  اوُسَْأیَت  َال  »
.« دنوشیم سویأم  ادخ  تمحر  زا  نارفاک ، هورگ  اهنت  هک  دیوشن  دیماان  سویأم و  ادخ  تمحر  زا  »

: دیامرفیم دیوگیم و  نخس  بوخ  ياهوزرآ  زا  فهک  يهروس  رد  و 
«2 .« » تسا رتهب  یشخب  دیما  وزرآ و  رظن  زا  شاداپ و  رظن  زا  راگدرورپ  دزن  اهنیا  دنامیم  یقاب  هک  یکین  ياهراک  تاحلاص و  تایقاب و  »
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ریبعت لمأ » لوط   » هب نآ  زا  ینید  عبانم  رد  هک  تسا  یـشیدنا  وزرآ  يدـنموزرآ و  تلاح  نآ  اهوزرآ  زا  رگید  شخب  دنـسپان : ياهوزرآ  - 
شومارف ار  یگدنز  ياهتیعقاو  هک  دوشب  ینالوط  ياهوزرآ  رد  قرغ  ردقنآ  ناسنا  هک  تسا  نآ  یفاب  لایخ  یـشیدناوزرآ و  تسا . هدـش 

: دیامرفیم ربمایپ  هب  باطخ  میرک  نارق  اذل  دنک .
«3 .« » دنبایب ار  ناشلامعا  يهجیتن  يدوز  هب  هک  دنشاب  ناشدوخ  ياهوزرآ  لوغشم  دننک و  يرادربهرهب  دنروخب و  ات  نک  اهر  ار  نارفاک  »
زاـب یگدـنز  فدـه  زا  دـنکیم و  رود  اـهتیعقاو  زا  ار  ناـسنا  هک  تسا  نیمه  هدـش  شنزرـس  اـهوزرآ  هنوـگنیا  هکنیا  تلع  تـقیقح  رد 

لایخ  تلاح  کی  و  درادیم ،
67 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

. تسا هتشذگ  راک  زا  راک  هک  دنوشیم  تراسخ  هجوتم  یتقو  يدارفا  نینچ  دنکیم و  داجیا  ناسنا  رد  یشیدنا  لایخ  یفاب و 
: دیامرفیم دنادیم و  ناطیش  راک  لصاح  ار  اهیشیدنا  وزرآ  اهيدنموزرآ و  اهوزرآ و  هنوگ  نیا  نآرق  تایآ  زا  رگید  یخرب  رد 

«1 « ؛» ْمُهَّنَیِّنَمَُألَو ْمُهَّنَّلِضَُألَو  ًاضوُْرفَم  ًابیِصَن  َكِداَبِع  ْنِم  َّنَذِخَّتََأل  َلاَقَو  »... 
« مناشکیم زارد  رود و  ياهوزرآ  هب  ار  اهنآ  منکیم و  هارمگ  ار  اهنآ  مرادیم و  رب  مدوخ  مهس  ار  وت  ناگدنب  زا  هدع  کی  ًامتح  نم  »

اهدـیما و اهوزرآ و  هک  یلاح  رد  دـنکفایم ، وزرآ  هب  ار  اهنآ  دـهدیم و  هدـعو  اـهنآ  هب  : » دـیامرفیم لاـعتم  دـنوادخ  يدـعب  يهیآ  رد  و 
«2 !« » تسا هناراکبیرف  ياههدعو  ناطیش  ياههدعو 

: هدش تیاکح  ع )  ) یلع نینمؤملاریما  زا 
رد و  ینـالوط ». ياـهوزرآ  مود  و  سفن ، ياوه  زا  ندرک  يوریپ  یکی  تسا : زیچ  ود  مسرتیم  امـش  رب  هک  يزیچ  نیرتـشیب  نم  مدرم ! يا  »
«3 .« » دینک شومارف  ار  ترخآ  امش  هک  دوشیم  ثعاب  لمأ  لوط  اما  درادیم ، زاب  قح  زا  ار  امش  سفن  ياوه  زا  يوریپ  : » دیامرفیم همادا 

68 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
: يریگهجیتن

رد ور  نیا  زا  تسا  نیرفآ  دیما  اریز  دنکیم  قیوشت  نآ  هب  یتح  هدیدنـسپ و  ار  اهوزرآ  زا  یخرب  مالـسا  هک  دـش  مولعم  تشذـگ  هچنآ  زا 
: میناوخیم ص )  ) مرکا ربمایپ  زا  یثیدح 

«1 .« » تشاکیمن یلاهن  ینابغاب  چیه  دادیمن و  ریش  ار  دوخ  دنزرف  يردام  چیه  دوبن  اهوزرآ  رگا  تسا ، نم  تما  تمحر  يهیام  دیما  »
هب تبـسن  ردام  هک  ییوزرآ  لثم  دریگیم  لکـش  وکین  ياهوزرآ  اب  ناسنا  ياهتکرح  دـیامرفیم : اـبیز  دـنلب و  ریبعت  نیا  اـب  مرکا  ربماـیپ 

. دراد شدوخ  رازتشک  يهدنیآ  هب  تبسن  نابغاب  هک  ییوزرآ  نینچمه  دراد ؛ شدنزرف  يهدنیآ 
، دـشاب لمع  نودـب  ای  لمع و  زا  شیب  هک  ییاهوزرآ  زارد ، رود و  ياهوزرآ  لثم  تسا  هتفرگ  رارق  شهوکن  دروم  ییاهوزرآ  یفرط  زا  و 

لفاغ ترخآ  زا  درادیم و  زاب  قح  زا  ار  ناسنا  اهوزرآ  هنوگنیا  اریز  نآ  دننام  تشز و  ياهراک  هب  تبسن  وزرآ  هدننک ، مرگرس  ياهوزرآ 
. دنکیم

هناشاک هناخ و  تسا  نکمم  دنکیم و  داجیا  لیـس  دوش  دایز  یتقو  اما  تسا  تمحر  دشاب  مک  یتقو  ناراب  تسا ، ناراب  لثم  اهوزرآ  يرآ 
ناسنا هناشیدنا  لایخ  ینالوط و  ياهوزرآ  یلو  تسا ، زاسفده  یگدنز  يارب  تسا و  بوخ  شلوقعم  يهزادنا  هب  زین  وزرآ  دربب . بآ  ار 

. دنکیم ناریو  ار  یگدنز  فادها  يانب  لیس ، نوچ  دنکیم و  رود  تیعقاو  زا  ار 
69 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

؟ تسا هنوگچ  لمأ ) لوط   ) زارد ياهوزرآ  اب  يونعم  لئاسم  هطبار 

: شسرپ
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: خساپ تسا ؟ هنوگچ  لمأ ) لوط   ) زارد ياهوزرآ  اب  يونعم  لئاسم  هطبار 
هاگن دوخ  ياهتسد  الاب  هب  يونعم  روما  رد  دـینک و  هاگن  ناـتدوخ  ناتـسد  ریز  هب  يداـم  روما  رد  امـش  هک  هدـمآ  اههیـصوت  زا  یخرب  رد 

. دینک
دشاب هتشاد  وزرآ  يونعم  روما  هب  تبـسن  ناسنا  رگا  تسا : هدمآ  زین  ناگرزب  زا  یخرب  و  هللاهمحر - ینیمخ - ماما  تاشرافـس  زا  یخرب  رد 

رد دـنک و  هبـساحم  ار  شدوخ  يهزادـنا  دـح و  دـنک و  هظحالم  ار  شدوخ  تاناکما  ناسنا  دـیاب  زین  اـجنامه  رد  یلو  تسا ، بوخ  یلیخ 
. دنک تکرح  يزیرهمانرب و  هاگنآ  دشاب و  هتشاد  وزرآ  دح  نامه 

یحور و یمسج و  ییاناوت  اهدادعتسا و  دشاب و  هتشاد  هنانیب  عقاوریغ  يزیرهمانرب  رگا  دسرب  لامک  هب  دهاوخیم  هک  یسک  لاثم : ناونع  هب 
شیب  » ای دریگب ». هزور  شعسو  زا  شیب   » اًلثم دوشیم . هجاوم  لکشم  اب  يونعم ، روما  رد  ولو  دشاب ، هتشادن  رظن  رد  ار  شدوخ  ياهتیفرظ 

. تسا لوقعمریغ  ياهوزرآ  زا  هتساخرب  تقیقح  رد  اهطیرفت  وطارفا  نیا  دنک ». شـشخب  دوخ  ییاناوت  زا  شیب   » ای دناوخب ». زامن  شناوت  زا 
یفاب لاـیخ  اـب  هارمه  هکلب  هناـنیبعقاو  ریغ  يوزرآ  کـی  هدوب ، شنهذ  رد  هک  ییوزرآ  هتفرگ و  رظن  رد  هک  یفدـه  لوا  نآ  زا  يدرف  نینچ 

. تسا هدوب 
70 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

؟ تسیچ دنسپان  زارد و  ياهوزرآ  اب  هزرابم  ياهراکهار 

: شسرپ
: خساپ تسیچ ؟ دنسپان  زارد و  ياهوزرآ  اب  هزرابم  ياهراکهار 

: مینکیم رکذ  ار  اهنآ  زا  یخرب  هک  هدش  ناونع  ییاههار  ینید  عبانم  رد  اهوزرآ  عون  نیا  زا  يدازآ  يارب 
ياهوزرآ اب  هزراـبم  ياـههار  زا  یکی  یگدزاـیند  زا  يرود  هک  دـیآیم  تسد  هب  فهک  يهروس  يهیآ 46  زا  یگدزاـیند : زا  يرود  لوا :

دهدیم رارق  مه  لباقم  رد  ار  ود  نیا  ٌْریَخ » ُتاَِحلاَّصلا  ُتاَِیقاَْبلاَو  اَْینُّدـلا  ِهاَیَْحلا  ُهَنیِز  َنُونَْبلاَو  ُلاَْملا  : » دـیامرفیم هیآ  لوا  اریز  تسا  ینالوط 
زا دنک . هجوت  تاحلاص  تایقاب و  ترخآ و  هب  رتشیب  لباقم  رد  هکلب  دوشب  هدز  ایند  دهدب و  رارق  شدوخ  فدـه  ار  ایند  دـیابن  ناسنا  ینعی 

.« دریگن رارق  وا  فده  لصا و  ایند   » رگید ترابع  هب  ای  دوشن  هدز  ایند  یلو  دیامن  هدافتسا  ییایند  بهاوم 
باسح نیا  هب  هک  دـنک  میظنت  يروط  ار  دوخ  یگدـنز  دـنک و  زاب  شدوخ  يارب  ترخآ  رد  یکناـب  باـسح  کـی  ترخآ : هب  هجوت  مود .

ای يدام  یملع ، لئاسم  زا  معا  تاحلاصلا ) تایقاب   ) دـنامیم یقاـب  ناـسنا  يارب  هک  يریخ  ياـهراک  ماـجنا  اـب  دوش . هفاـضا  بترم  ترخآ 
 ... بوخ و دنزرف  تیبرت  ای  ششخب و 

71 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
شمارآ وا  هب  يونعم  لـئاسم  ترخآ و  اـب  سنا  و  دـنکیم ؛ ارگعـقاو  ار  ناـسنا  اتـسار  نآ  رد  لـمع  هدـیقع و  حالـصا  ترخآ و  هب  هجوـت 

مه زاب  دروخیم  روش  بآ  زا  هچ  ره  هک  تسا  ياهنـشت  لثم  : » هدـش تیاکح  تاـیاور  رد  دوش  هدزاـیند  ناـسنا  رگا  سکعلاـب  و  دـهدیم ؛
«1 .« » دوشیم رتهنشت 

اهتیعقاو و هب  دزیهرپب و  یعقاوریغ  ینالوط و  ياهوزرآ  ماهوا و  زا  دـیاب  اهیفابلایخ  اهوزرآ و  عون  نیا  زا  تاـجن  يارب  ینیبعقاو : موس :
اهنآ ساـسارب  سپـس  تـسا و  شراـیتخا  رد  یتاـناکما  هـچ  یگدـنز  رد  دراد و  ییاهدادعتــسا  هـچ  هـک  دـیامن  هجوـت  شدوـخ  تاـناکما 

صخـش هک  تسا  تروص  نیا  رد  هک  دنک  يزادرپوزرآ  يزیرهمانرب و  اهمهوت  اهوزرآ و  تالایخ و  ساسارب  هکنیا  هن  دـنک ، يزیرهمانرب 
. هدیرخن یعاتم  هتفر و  وا  تسد  زا  اهتصرف  هدروخ و  ار  ناطیش  بیرف  ای  شدوخ و  سفن  بیرف 

ار شدوخ  یلعف  یگدنز  هنانیب  عقاو  تروص  هب  هک  تسا  نیا  تلاح  کی  دنک : يزیرهمانرب  شدوخ  یگدنز  يارب  دهاوخیم  یناوج  لاثم :
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رد ار  هعماج  یلعف  تیعـضو  دننک و  کمک  وا  هب  دنناوتیم  هک  شردام  ردپ و  تاناکما  دوخ و  ياهدادعتـسا  تاناکما و  دریگیم  رظن  رد 
هب  يزیرهمانرب  نیا  یط  دنکیم و  ار  هدافتسا  نیرتهب  شرمع  زا  دهدیم و  ماجنا  هنانیبعقاو  يزیرهمانرب  کی  و  دریگیم ، رظن 

72 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
. دنزیم مقر  شدوخ  يارب  ار  يدنمتداعس  بوخ و  یگدنز  دسریم و  شدوخ  تدم  دنلب  تدم و  هاتوک  فادها 

تردق و نالف  شاک  يا  متشاد ، لوپ  ناموت  اهدرایلیم  نم  شاک  يا  هک  دوش  یفاب  لایخ  یشیدنا و  وزرآ  راتفرگ  دناوتیم  ناوج  نیمه  اما 
. تسین مهارف  وا  يارب  اهراک  نیا  يهنیمز  تیفرظ و  دادعتسا و  تاناکما ، نالا  هک  یلاح  رد  متشاد ، ار  ماقم 

هدروخرـس و دوشیم و  وا  بیـصن  ررکم  ياهیماکان  هناـنیب ، عقاوریغ  ياـهيزیرهمانرب  اـب  دوش  اـهوزرآ  هنوگنیا  ریـسا  ناـسنا  یتقو  يرآ 
. دنامیم یقاب  دوخ  نافیدرمه  هب  تبسن  قفومان 

یعیبطریغ ياههمانرب  زا  دـنک و  يزیرهماـنرب  دـناوتیمن  یعیبط  تروص  هب  شیاـهوزرآ ، هب  ندـش  لـئان  ندروآ و  تسدـب  يارب  یهاـگ  و 
یلـصا و ریـسم  زا  درذگیم  هک  زور  ره  هظحل و  ره  داتفا  ههاریب  رد  هک  یناسنا  دنکیم و  زاغآ  ار  دوخ  یفارحنا  ریـسم  دریگیم و  کمک 

تسا نیا  یفارحنا  ره  یگژیو  اریز  دوشیم ؛ نآ  زا  رتدب  لئاسم  تقرس و  دننام  یتالکشم  راتفرگ  هکنآ  ات  دریگیم ، هلصاف  میقتسم  طارص 
تـسد زا  ار  دوخ  ترخآ  ایند و  تداعـس  دـنکیم و  شومارف  یلک  هب  ار  ترخآ  هک  اجنآ  اـت  دروآیم ، لاـبند  هب  ار  يدـعب  تاـفارحنا  هک 

. دهدیم
73 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

: شسرپ
؟ تسین دب  لما ) لوط   ) زارد يوزرآ  ایآ  دشاب  هتشاد  ار  يدام  تاناکما  هب  ندیسر  ناکما  ناسنا  رگا 

: خساپ
: مینک هجوت  هتکن  ود  هب  دیاب  ام 

شدوخ یگدنز  رد  ناسنا  هک  تسانعم  نیدب  نیا  ایآ  هدش  شهوکن  میرک  نآرق  رد  یتح  اهاعد و  تایاور و  رد  هک  یلما  لوط  هکنیا  لوا 
هاتوک يهمانرب  کی  دـشاب و  هتـشاد  همانرب  شدوخ  زور  ره  یگدـنز  يارب  دـیاب  ناسنا  هکلب  تسین  انعم  نیدـب  ًاملـسم  دـنکن ؟ يزیرهمانرب 

: دنتفگیم دیلقت ) عجارم  زا   ) دیتاسا ناگرزب و  زا  یکی  دشاب . هتشاد  هنایلاس ) هنایهام -  ) تدم دنلب  تدم و 
.« تفر دهاوخ  شیپ  هنوگچ  مدرک  هک  يزیرهمانرب  نیا  منادیم  مشاب ، هدنز  رگید  لاس  نم 70  رگا  »

ياههمانرب میشاب ، هتشاد  مظن  نامياهراک  رد  هک  دناهتساوخ  ام  زا  میشاب و  هتـشاد  يزیرهمانرب »  » یگدنز رد  دیاب  ام  هک  دهدیم  ناشن  نیا 
دندرک شنزرـس  ار  یفاب  لایخ  یـشیدنا و  وزرآ  رگا  سپ  دوشن . فلت  مه  نامرمع  زا  ياهقیقد  یتح  هک  میزیرب  تدم  دنلب  تدـم و  هاتوک 

يارب  ناسنا  هک  تسین  انعم  نیا  هب 
يزیرهمانرب روشک  يارب  هک  روط  نامه  دشاب . هتـشادن  يزیرهمانرب  دوخ  يهدنیآ   74 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شـسرپ و 

اب هارمه  يزیرهمانرب  نآ  نینچمه  تسا و  مزال  يزیرهمانرب  مه  یگداوناـخ  يدرف و  یگدـنز  رد  تسا  مزـال  تدـم  هاـتوک  تدـم و  دـنلب 
. مینک يزیرهمانرب  اهدادعتسا  تاناکما و  هب  هجوت  اب  هکلب  دشابن ، تاناکما  تیعقاو و  زا  رود  دشابن  یفاب  لایخ 

هجوتیب ایند  هب  ناسنا  هک  تسانعم  نیدب  هدش ، شنزرـس  تایاور  تایآ و  رد  لما ، لوط  یفاب و  لایخ  یـشیدناوزرآ و  رگا  ایآ  هکنیا  مود 
شاعم يارب  دـیاب  ناسنا  هک  دوشیم ، هدافتـسا  یمالـسا  عبانم  زا  هکلب  تسین  انعم  نیدـب  ًاعطق  دـنکن ؟ هدافتـسا  يویند  تاناکما  زا  دـشاب و 

نایب هچناـنچ  تسین . وا  راـظتنا  رد  مه  یبوخ  ترخآ  دـشابن  شاـعم  يارب  شـالت  نیا  رگا  هک  دـشاب  هتـشاد  يزیرهماـنرب  شـالت و  شدوخ 
. دریگن رارق  فده ، لصا و  ایند  هک  یطرش  هب  تسا ، بوخ  ایند ، ندروآ  تسد  هب  يارب  شالت  میدرک 

75 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
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هانگ ج :

سأی يراودیما و  هانگ و  هطبار 

: شسرپ
منکیم هانگ  رتشیب  موشیم و  سویأم  دوخ  زا  متفایم  مناهانگ  دای  هب  یتقو  متـسه ، يراکهانگ  ناسنا  نم  سأی  يراودـیما و  هاـنگ و  هطبار 

؟ تسیچ هراچ  هار 
: خساپ

تسا زاب  حالـصا  ناربج و  هار  رگا  تسا  زاب  هبوت  هار  رگا  درک  هانگ  یتقو  ناسنا  و  دراد ، دوجو  ًابلاغ  موصعمریغ  دارفا  يارب  شزغل  هانگ و 
! درادن ییاج  يدیماان  سای و  سپ 

: دیامرفیم دنکیم و  شنزرس  ار  يدیماان  نآرق ، تایآ  رد  دشاب . دیماان  دیابن  ناسنا  و  « 1  » تسا باّوت  دنوادخ 
«2 .« » دنوشیمن دیماان  یهلا  حور  زا  رفاک  دارفا  زج  هک  دیوشن  دیماان  یهلا  حور  زا  »

نیا نارفاک  تافـص  زا  یکی  اریز  دیوشن  سویأم  دنوادخ  هب  دـیما  یهلا و  تمحر  زا  ینعی  هدـش  هتفگ  « 3 « » حور  » یهلا تمحر  دـیما و  هب 
. دنوشیم دیماان  یهلا  تمحر  زا  هک  تسا 

76 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
. تسا هدش  هدرمش  هریبک » ناهانگ   » ءزج راگدورپ ، تمحر  زا  يدیماان  ینعی  طونق ،»  » هک تسا  مهم  رایسب  نیا 

تمحر زا  يدـیماان   » هریبـک ناـهانگ  زا  یکی  هک  دـناهدرک  حرطم  ار  ثـحب  نـیا  هریبـک  ناـهانگ  باـتک  رد  هللاهـمحر - بیغتـسد - دـیهش 
. تسا هریبک  ناهانگ  نیرتگرزب  زا  هکلب  تسا  راگدرورپ »

: هک میریگیم  هجیتن  دش  نایب  هچنآ  زا 
؛ دوشیم شزغل  راتفرگ  یعیبط  روط  هب  یهاگ  موصعمریغ  ناسنا  . 1

؛ دوش دیماان  دیابن  ناسنا  نآرق  تایآ  قبط  . 2
؛ تسا ریذپ  هبوت  رایسب  ادخ  تسا و  زاب  ناربج  هبوت و  هار  هانگ  باکترا  زا  دعب  . 3

یهلا تمحر  شوغآ  هب  هبوت  اب  هکلب  دـهد  همادا  شایلبق  ناهانگ  هب  دوش و  سویأم  دـیماان و  داد  ماجنا  یهانگ  یتقو  دـیابن  ناسنا  نیاربانب 
. ددرگزاب

: دهدیم مایپ  نینچ  دوخ  راکهانگ  يهدنب  هب  ایوگ  تسا و  ِمیحر  ِنمحر  ِرّافغ  ِّباوت  دنوادخ  اریز 
يدرک  هچ  ره  يدوب  هچ  ره 

ایب لاح  تشذگ  نآ 
نک  زاغآ  لمع  ون  زا 

رد دـنکیم و  شنزرـس  ار  يدـیماان  سأی و  دراوم  نیا  يهمه  رد  هدـش و  دای  سأی »  » زا يددـعتم  تایآ  رد  نک  زاب  ار  يرگید  قشع  باـب 
ياهیگژیو  زا  ار  سای  يدیماان و  تایآ  یخرب 

77 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
و دـنادیم ، زاب  راکهانگ  ناسنا  يارب  ار  تشگزاـب  هار  دـهدیم و  دـیما  ناـسنا  هب  نآرق ، زا  یناوارف  تاـیآ  رد  یفرط  زا  و  دـنادیم . راـفک 

ششخب زا  دعب  مه  روفغ )  ) دشخبیم مه  دنوادخ  ینعی  تسا . زاب  میحر  روفغ  راگدرورپ  شوغآ  يدش  دراو  هبوت  باب  زا  رگا  دیامرفیم :
. دنکیم میحر )  ) ینابرهم
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نیا اب  میرک  نآرق  دهدیم و  راگدرورپ  تاقالم  يهدعو  دـهدیم ، تشهب  يهدـعو  نانموم  هب  نوگانوگ  ریباعت  اب  نآرق  تایآ  رد  ررکم  و 
يهدـنیآ هب  ناـسنا  هک  یماـگنه  اریز  دـنکیم . نیمأـت  ار  دارفا  یناور  تشادـهب  دـمدیم و  ناـسنا  یگدـنز  رد  ار  دـیما  حور  دروخرب  عون 

ار شیوخ  یگدنز  دنک  رود  شدوخ  زا  ار  يدیماان  فرط  نآ  زا  و  دـشاب ، راودـیما  تشهب  ترخآ و  هب  راگدرورپ و  تمحر  هب  شدوخ و 
. دسریمن اهیشکدوخ  ًانایحا  و  یچوپ ...  لثم  یکانرطخ  ياهيداو  هب  یسک  نینچ  دباییم و  دنلب  يانعم  فده و  ياراد 

ادخ و تردق  هب  دامتعا  هک  دوشیم  دـیماان  اهراک  رد  یهلا  شیاشگ  فطل و  زا  ناسنا  یماگنه  دوشیم !؟ دـیماان  راگدرورپ  زا  ناسنا  ارچ 
یعون تقیقح  رد  یهلا  تمحر  تردق و  هب  دامتعا  مدع  نیا  دوخ  و  دشاب ، هتـشادن  دامتعا  وا  ياههدـعو  هب  ای  و  دـشاب . هتـشادن  وا  تمحر 

: دومرف اذل  تسا و  يزرورفک 
«1 .« » دنوشیم سویأم  یهلا  تمحر  زا  دنتسه  رفاک  هک  ییاهناسنا  »

! دنرادن وا  يهعساو  تمحر  هب  يدیما  و  یهلا ، ياههدعو  دنوادخ و  تردق  هب  يدامتعا  نوچ 
78 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

؟ هن ای  دوشیم  هدیشخب  ناشهانگ  دنشاب  سأی  راتفرگ  هک  یناسک  ایآ 

: شسرپ
، ار كرش  رگم  هداد  ار  ناهانگ  يهمه  ششخب  يهدعو  دنوادخ  اریز  هن ؟ ای  دوشیم  هدیشخب  ناشهانگ  دنشاب  سأی  راتفرگ  هک  یناسک  ایآ 

؟ تسا نینچ  مه  سأی  ایآ 
: خساپ

رکذـت ار  هتکن  نیا  نیرـسفم  دـشخبیم و  ار  رگید  ناـهانگ  یلو  دـشخبیمن  ار  كرـش  دـنوادخ  هک  تـسا  هدـش  هراـشا  تاـیآ  یخرب  رد 
ناکرـشم و هک  هداتفا  قافتا  نیا  مالـسا  خیرات  رد  اهراب  اریز  دوشیمن ، هدوشخب  كرـش »  » هک تسین  نیا  هیآ  نیا  زا  دوصقم  هک  دـنهدیم 

ًادعب هک  دندوب  یناکرشم  ربمایپ  باحصا  زا  يرایسب  مالـسا  ردص  رد  یتح  دنتفریذپ . مالـسا  ربمایپ  دندروآ و  نامیا  دندرک و  هبوت  نارفاک 
. دندش دراو  مالسا  هب  دندروآ و  نامیا 

نودب ادخ  تسا  نکمم  ار  ناهانگ  يهیقب  یلو  تسا  هبوت » نودب  كرـش   » دوصقم « 1 « » دوشیمن هدیزرمآ  كرش  : » دیامرفیم هک  هیآ  نیا 
! دزرمایب مه  هبوت 

79 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

؟ مینک ادیپ  تاجن  يدیماان  سأی و  زا  هک  مینک  هچ 

: شسرپ
: خساپ مینک ؟ ادیپ  تاجن  يدیماان  سأی و  زا  هک  مینک  هچ 

: مینک ادیپ  تاجن  سأی »  » زا هک  تسا  دیما  ریز  تاکن  تیاعر  اب 
زا تسا و  نارکیب  وا  یهلا  تمحر  مه  دشخبب  ار  ام  دناوتیم  مه  ادخ  هک  یهلا ،» تمحر   » و راگدرورپ » تردق  تمظع و   » هب هجوت  لوا :

. میشاب دیماان  یگرزب  صخش  نینچ  زا  دیابن  نیاربانب  تسین  روصت  لباق  وا  دروم  رد  هدعو  فلخ  هداد و  ششخب » يهدعو   » یفرط
يدـیماان لاح  نیا  اب  دـنکیم  لابقتـسا  ناراـکهانگ  تشگزاـب  زا  هدرک و  زاـب  دـنوادخ  دوخ  ار  تشگزاـب  هبوت و  هار  هکنیا  هب  هجوت  مود :

!؟ ارچ
دوخ تقو  نآ  دنک  هجوت  هتکن  نیمه  هب  رگا  ناسنا  تسا و  گرزب  یهانگ  دوخ  دنوادخ ، تمحر  زا  يدیماان  سأی و  هکنیا  هب  هجوت  موس :
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. دزادنایمن يرگید  هانگ  ماد  هب  هانگ  کی  ماد  زا  ار 
ناربـج و ار  هتـشذگ  دـنک و  هدافتـسا  شرمع  يهیقب  زا  دـناوتیم  تسا و  یقاـب  وا  يارب  تصرف  هک  دـنادب  ناـسنا  رگا  هکنیا : رخآ  هتکن  و 

يدیماان مه ، ینیبدب  يهجیتن  هک  ارچ  دشاب ، نیبدب  شدوخ  يهدنیآ  هب  اهشزغل  هانگ و  رثا  رد  ناسنا  هک  درادن  انعم  نیاربانب  دنک ، حالـصا 
. دزادنایم رتگرزب  ياهاطخ  ناهانگ و  نماد  هب  رتکچوک  ناهانگ  اهاطخ و  نماد  زا  ار  ناسنا  هک  تسا  سأی »  » و دشابیم . سأی  و 

80 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

؟ دنکیم مک  نآ  ریثات  تدش  زا  طقف  ای  دنکیم  كاپ  ار  ناهانگ  اًلماک  ناهانگ  زا  يهبوت  ایآ 

: شسرپ
: خساپ دنکیم ؟ مک  نآ  ریثات  تدش  زا  طقف  ای  دنکیم  كاپ  ار  ناهانگ  اًلماک  ناهانگ  زا  يهبوت  ایآ 

: تسا عون  ود  هانگ  راثآ 
( دوشیم ریبعت  هنوگنیا  ایند  رد  يدادرارق  راثآ   ) تسا یهلا  ياهتازاجم  ای  يدادرارق  راثآ  شراثآ ، یهاگ  - 

. تسا یعضو  راثآ  هانگ ، راثآ  یهاگ  و  - 
ناهانگ اهيدـب و  یخرب  یتح  تایآ  هب  هجوت  اب  هکلب  درادیم  رب  ار  راثآ  نیا  هبوت ، دـشاب  هللاقح  ای  یهلا و  ياهتازاجم  زا  هانگ  ریثات  رگا 

: دیامرفیم دوشیم ، یکین  هب  لیدبت  ناسنا 
نامیا دـننک و  هبوت  هک  یناسک  « » 1 « ؛» ًامیِحَر ًاروُفَغ  ُهَّللا  َناَکَو  ٍتاَنَـسَح  ْمِِهتاَئِّیَـس  ُهَّللا  ُلِّدَُـبی  َِکئلوُأَف  ًاِحلاَص  اًلَمَع  َلِمَعَو  َنَمآَو  َباـَت  نَم  »
.« تسا هدوب  نابرهم  هدنزرمآ و  هراومه  ادخ  و  دنکیم ؛ لیدبت  یکین  هب  ار  ناشیاهيدب  ادخ  ار  اهنیا  دنهد  ماجنا  حلاص  لمع  دنروآ و 

81 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
. دوشیم هتشادرب  هبوت  يهلیسوب  دوشیم  هدیمان  هللاقح »  » یهاگ هک  « 1  » تسا یهلا  ياهتازاجم  لثم  هک  يراثآ  سپ 

شهانگ نیا  هک  هداد  ماجنا  یهانگ  هداد  ماجنا  تقرـس  هک  یـسک  اًلثم  دشابیمن ؛ ینتـشادرب  اهنیا  تسا  یعـضو  راثآ  هک  مود  عون  راثآ  اما 
هکلب دوشیمن  هتشادرب  هبوت  يهلیسوب  هانگ  یعضو  رثا  نآ  اما  دوشیم  هتـشادرب  باذع  نیا  هبوت  يهلیـسو  هب  دراد ، باذع  یهلا و  تازاجم 

 ... دیامن و ناربج  ار  صخش  نآ  یلام  تراسخ  دیاب 
هانگ نآ  یعضو  رثا  یماندب  نیا  دشاب ، هدرک  مهارف  عامتجا  رد  ار  شدوخ  یماندب  تابجوم  دهد و  ماجنا  یهانگ  یـسک  رگا  رگید : یلاثم 

نانیمطا هرابود  و  دربب ، نیب  زا  ار  یماندـب  نیا  دـنک و  يزیرهماـنرب  تسا  مزـال  اـجنیا  رد  دوشیمن ، هتـشادرب  یماندـب  نیا  هبوت ، اـب  تسا و 
«2 . » درادرب یتحار  هب  ار  نآ  هبوت  هک  تسین  يزیچ  نیا  دیامن  بلج  شدوخ  هب  ار  مدرم  عامتجا و 

تاقوا یهاـگ  یتح  و  دـهاکیم ، هاـنگ  راـثآ  زا  شخب  نیا  رد  تقیقح  رد  درادیم و  رب  ار  یهلا  يدادرارق و  ياـهتازاجم  هبوت : نیارباـنب 
. دنکیم لیدبت  تانسح  هب  ار  اهنآ 

. درادیمن رب  ار  یعضو » راثآ   » لثم رگید  ياهدمایپ  راثآ و  زا  یخرب  اما 
82 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

؟ تسیچ هبوت  زا  دعب  ندرک  حالصا  زا  دوصقم  هدمآ  حالصا  هبوت  زا  دعب  تایآ  یخرب  رد 

: شسرپ
: خساپ تسیچ ؟ هبوت  زا  دعب  ندرک  حالصا  زا  دوصقم  هدمآ  حالصا  هبوت  زا  دعب  تایآ  یخرب  رد 

: دیامرفیم نوگانوگ  ریباعت  اب  نآرق  زا  يددعتم  تایآ  رد 
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«1 « ؛» ِْهیَلَع ُبُوتَی  َهّللا  َّنِإَف  َحَلْصَأَو  ِهِْملُظ  ِدَْعب  نِم  َباَت  نَمَف  »
.« دریذپیم ار  شاهبوت  ددرگیم و  زاب  وا  يوس  هب  ادخ  دنک ، حالصا  دنک و  هبوت  هداد و  ماجنا  هک  یهانگ  یملظ و  زا  دعب  یسک  رگا  »

رگا ینعی  دشاب  حلاص  لمع  حالصا و  اب  هارمه  هبوت  دیاب  هک  دراد  دیکات  هلاسم  نیا  رب  ررکم  هدمآ و  نآرق  رگید  تایآ  رد  نومضم  نیمه 
وا يهبوت  دروم  نیا  رد  دشاب ) هتشادن  ررض  نارگید  يارب  هک  یطرش  هب   ) تسادخ ینامرفان  طقف  هک  غورد ، دننام  داد  ماجنا  یهانگ  یـسک 

شـسرپ و دـمایپ و  نآ  دـناوتیم  هبوت  دـنک  هبوت  رگا  هدـناوخن ، زامن  اًلثم  تسا ، بجاو  كرت  عون  زا  هانگ  یهاـگ  اـما  درادیم و  رب  ار  رثا 
83 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ 

هدرک كرت  هک  ار  یلامعا  هک  تسا  اـنعم  نیا  هب  اـجنیا  رد  حالـصا  تقیقح  رد  دروآ ، اـج  هب  دـیاب  ار  زاـمن  ياـضق  یلو  درادرب  ار  باذـع 
. دروآ اج  هب  ار  شیاضق  هزور و )...  زامن ، )

. دنادرگرب ار  مدرم  لام  هک  تسا  نیا  شحالصا  هلماعم و ...  رد  بیرف  ای  تقرس  لثم  دشاب  سانلا  قح  باب  زا  هانگ  رگا  لاثم : دنچ 
دربیم و نیب  زا  ار  شدوخ  هانگ  دمایپ  هبوت  اب  دنزیم ، تمهت  اًلثم  دـنزیم  یـسک  يوربآ  هب  ياهبرـض  ناسنا  یعامتجا ، ناهانگ  رد  یهاگ 
هک دنک  مالعا  مدرم  هب  دنک و  یهاوخرذع  هک  تسا  نیا  هب  شحالـصا  هتفر و  نیب  زا  یناملـسم  يوربآ  اما  دوشیم ، هتـشادرب  یهلا  باذع 

. دنادرگ زاب  ار  هدش  هتخیر  يوربآ  دنک  یعس  تسا و  هدوب  تمهت  هتشادن و  تیعقاو  نیا 
رد اًلثم  تسا  نیمه  هب  شحالـصا  مه  نیا  تسا ، ناربج  لباق  ندـیبلط  تیلالح  یهاوخرذـع و  يهلیـسو  هب  یعامتجا ، ناهانگ  نیا  یهاـگ 
نآ هب  شحالـصا  تقیقح  رد  دیبلط و  تیلالح  صخـش  نآ  زا  دیاب  مه  دوش ، هتـشادرب  شهانگ  راثآ  هک  درک  هبوت  دـیاب  مه  تبیغ ، دروم 

. تسا ندیبلط  تیلالح 
وا زا  هک  درادـن  یـسرتسد  لـباقم  صخـش  هب  هدرک ، هک  یملظ  اـی  هداد  ماـجنا  هک  یتبیغ  اًـلثم  دـشابن  ناربج  لـباق  یعاـمتجا  ناـهانگ  رگا 

ار وا  نـالا  اـی  درادـن  یـسرتسد  وا  هب  هک  یـصخش  نآ  يارب  ینعی  تسا  رافغتـسا  هب  هبوت  زا  دـعب  حالـصا  دراوـم  نیا  رد  دـبلطب ، تیلـالح 
زا دعب  حالـصا   » نیا تسا  دیما  دراوم  نیا  رد  هک  دنکب  رافغتـسا  وا  يارب  ای  دـهدب و  هقدـص  وا  بناج  زا  هدرب  وا  زا  ار  یلام  دسانـشیمن و 

. دوش بوسحم  هبوت »
84 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

؟ تسا نکمم  اهنآ  زا  تاجن  ایآ  تسیچ  هانگ  یعضو  راثآ 

: شسرپ
لاح دنامب  یقاب  شایعـضو  راثآ  یلو  دشاب ، يدرف  هانگ ، تسا  نکمم  یهاگ  تسا ؟ نکمم  اهنآ  زا  تاجن  ایآ  تسیچ  هانگ  یعـضو  راثآ 

دوجوب جالعلا  بعص  يرامیب  کی  وا  يارب  هک  هدرک  یهانگ  اًلثم  هبوت ، زا  دعب  حالصا  هب  مه  دوشیم  طوبرم  یعضو  رثا  هب  مه  لاوس ، نیا 
دهاوخ ار  شدوخ  یعـضو  رثا  ًانیقی  هک  هتـشادزاب ، يونعم  برق  نآ  یعقاو و  لامک  زا  ار  وا  هدادـن و  ماجنا  زاـمن  لـثم  یتداـبع  اـی  هدروآ ،

؟ ریخ ای  دنکیم  تیافک  هانگ  زا  ندرک  هبوت  فرص  ایآ  دنک  هچ  دیاب  ناسنا  عقوم  نیا  رد  تشاد ،
: خساپ

هب دـش و  تفع  یفانم  لمع  بکترم  یـسک  رگا  اًلثم  دـشابن ، نتـشادرب  لـباق  تسا  نکمم  دـش : هتفگ  هک  تسا  یعـضو » راـثآ   » ناـمه نیا 
دراوم ای  یکـشزپ و  ياههار  زا  دیاب  دراوم  نیا  رد  تسین .» ریبدت  ار  هدرک  دوخ   » تقیقح رد  دش ، التبم  زدیا  دـننام  ای  یلـسانت  ياهيرامیب 
تروص نیا  هب  و  دشخب ؛ دوبهب  ار  شدوخ  يرامیب  دـنک و  هعجارم  کشزپ  هب  هک  تسا  نیا  هب  شحالـصا  دـشاب و  حالـصا  لابند  هب  رگید 

. دوش لح  لکشم  هبوت  کی  اب  هک  تسین 
85 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
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؟ تسا هدرکن  هانگ  ناسنا  دننام  هدرک ، هبوت  ناسنا  ایآ 

: شسرپ
، دنکیمن كاپ  ار  ناسنا  ریمـض  يهحفـص  اًلماک  هانگ  زا  يهبوت  دـنیوگیم : یخرب  تسا ؟ هدرکن  هانگ  ناسنا  دـننام  هدرک ، هبوت  ناسنا  ایآ 

؟ تسا هیجوت  لباق  روطچ  نیا  دوش  كاپ  دعب  دشاب و  هدش  هتشون  شیور  رب  يزیچ  هک  يدیفس  يهحفص  لثم 
: خساپ

لثم دـنک ، هبوت  هک  یـسک  : » هدـش تیاکح  تایاور  رد  دـنکیم و  كاپ  ار  ناسنا  درادیم و  رب  ار  ناسنا  یحور  یگدولآ  هبوت  تقیقح  رد 
يارب ار  تلاح  نیا  جـح ، مایا  رد  تافرع  رد  روضح  لثم  لامعا  زا  یخرب  ای  « 1 .« » درادن یهانگ  دوشیم و  دلوتم  ردام  زا  هک  تسا  یـسک 

. دنکیم داجیا  ناسنا 
هک یـسک  وا و  نیب  ینعی  هدـنام  بقع  یناسنا ، لامک  يهلفاغ  زا  تسا  هدـنارذگ  هانگ  هب  ار  شرمع  زا  یتدـم  ناسنا  یتقو  لاح  ره  هب  یلو 

هدرکن  یهانگ  اًلصا 
86 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

. دشابیمن ناربج  لباق  هتشذگ و  يراکنایز  هب  رمع  نآ  و  هدش ، فلت  هانگ  هب  وا  زا  يرمع  کی  تقیقح  رد  تسا  توافت 
میدیرخن  یعاتم  تفر و  فکز  هیامرس 

هانگ هک  یناسنا  نآ  زا  دناوتب  دهدیم ، ماجنا  هک  یتادابع  شدوخ و  حالـصا  شالت و  اب  درک ، هبوت  یتقو  ناسنا  اسب  هچ  لاح  نیع  رد  یلو 
. دنک شالت  دح  هچ  ات  هبوت  زا  دعب  هک  هدننکهبوت ، هب  دراد  یگتسب  نیا  و  دریگب ، تقبس  هدرکن 

87 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

ردام ردپ و  د :

مینک لمع  هنوگچ  ردام  ردپ و  يراکمتس  ربارب  رد 

: شسرپ
مه هک  يروطب  دننک ، دروخرب  روطچ  نادـنزرف  دـننک  متـس  نادـنزرف  هب  نیدـلاو  رگا  مینک  لمع  هنوگچ  ردام  ردـپ و  يراکمتـس  ربارب  رد 
اهنآ اب  دـیاب  روطچ  تشادـن  ریثأت  تحیـصن  رگا  و  دـننک ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ار  اهنآ  دـنناوتب  مه  دوشن و  اهنآ  یتحاران  بجوم 

؟ درک دروخرب 
: خساپ

: هک تسا  يروآدای  هب  مزال  خساپ  زا  لبق 
یهاگ دنتـسه و  دوخ  ناـمز  دـنزرف  مادـک ، ره  یعیبط  روط  هب  دراد و  دوجو  نادـنزرف  رداـم و  ردـپ و  نیب  هک  ینـس  فـالتخا  هب  هجوت  اـب 

ار یگدـنز  یمرگ  يدرـس و  ردام  ردـپ و  دـنراد و  یناوج  روش  ناشنس ، ياـضتقا  هب  نادـنزرف  یفرط  زا  و  دـنراد ، مه  گـنهرف  فـالتخا 
ردپ و نیب  طباور  رد  یهاگ  دوشیم ، ثعاب  لماوع  نیا  دننک  دروخرب  طایتحا  اب  لئاسم  رد  هک  تسا  یعیبط  دـناهدش و  هتخپ  دناهدیـشچ و 

دشابیم يزوسلد  رـس  زا  ًابلاغ  مه  ردام  ردپ و  ياهدروخرب  دوش و  شلاچ  راچد  طباور  و  دیایب ، شیپ  ییاههقیلـس  فالتخا  دنزرف  ردام و 
«1 . » دسریمن رظن  هب  حیحص  نادنزرف ، هب  تبسن  متس » ملظ و   » ریبعت دربراک  ور  نیا  زا 

88 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
: دیامرفیم دزادرپیم و  نآ  راکهار  نایب  هب  میرک  نآرق  دوریم  یشلاچ  نینچ  لامتحا  نوچ  ور  نیا  زا 
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، دنارذگیم ار  ندادریش  نارود  نآ و  تالکشم  يرادراب و  نارود  هک  ردام  هژیوب  شردام  ردپ و  يهرابرد  مینکیم  شرافس  ناسنا  هب  ام  »
«1 .« » تسا نم  يوس  هب  امش ) يهمه   ) تشگزاب هک  روآ ، اج  هب  رکش  تردام  ردپ و  يارب  نم و  يارب  هک  میدرک ): هیصوت  وا  هب  يرآ  )

. تسا هدش  حرطم  ادخ  زا  يرازگساپس  رانک  رد  ردام  ردپ و  يرازگساپس  هک  تسا  مهم  ردقنآ  ردام  ردپ و  هاگیاج  ینعی 
ياج هب  ار  يادخ  رکش  دیوگن  ساپس  دنکن و  يرازگرکـش  ار  شردام  ردپ و  سک  ره  : » هک تسا  هدش  دراو  ع )  ) اضر ماما  زا  یثیدح  رد 

«2 !« » تسا هدرواین 
هتفر ایند  زا  هچ  دنـشاب و  هدنز  هچ  امن  یکین  اهنآ  هب  نک و  تعاطا  ار  تردام  ردپ و  : » دـندومرف هک  هدـش  تیاکح  ص )  ) مرکا ربمایپ  زا  و 
راب و  تردام »! هب  : » دندومرف ربمایپ  مینک ؟ یکین  یـسک  هچ  هب  دندیـسرپ  ربمایپ  زا  راب  هس  هدش  تیاکح  يرگید  ثیدـح  رد  و  « 3 .« » دنشاب

«4 !« » تردپ هب  : » دندومرف مراهچ 
89 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

: دیامرفیم دعب  يهیآ  رد  و 
دندرک شالت  ردام  ردـپ و  رگا  « » 1 « ؛» ًافوُْرعَم اَْینُّدـلا  ِیف  اَمُْهبِحاَصَو  اَمُهْعُِطت  اَلَف  ٌْملِع  ِِهب  ََکل  َْسَیل  اَم  ِیب  َكِرُْـشت  نَأ  یَلَع  َكاَدَـهاَج  نِإَو  »

« نکن تعاطا  ردام  ردپ و  زا  درادن . یلیلد  چیه  هک  یکرش  دننک  كرشم  ار  وت  هک 
هلـصافالب دننک . راداو  كرـش  ای  هانگ  هب  ار  ناسنا  دنهاوخب  ردام  ردـپ و  هک  يدروم  رد  رگم  تسا  مزال  ردام  ردـپ و  تعاطا  هشمیه  ینعی 

یـشاب هتـشاد  بساـنمان  دروخرب  اـهنآ  اـب  يرادـن  قح  دـننک  راـکهنگ  اـی  كرـشم  ار  وـت  دـنهاوخیم  هک  يرداـم  ردـپ و  دـهدیم : رکذـت 
. شاب هتشاد  کین  دروخرب  اهنآ  اب  نک و  تبحاصم  یهارمه و  هدیدنسپ  شور  هب  اهنآ  اب  ایند  رد  ینعی  ًافوُْرعَم » اَْینُّدلا  ِیف  اَمُْهبِحاَصَو  »

هب ار  امـش  ردام  ردپ و  رگا  هک  هدرک  نایب  ار  هلحرم  نیرتالاب  نآرق  مینک و  يدـنت  نامدوخ  ردام  ردـپ و  هب  تبـسن  میرادـن  قح  ام  نیاربانب 
. تسا هدرک  نشور  ار  رگید  دراوم  فیلکت  بلطم  نیا  اب  يرادن ، دنت  دروخرب  قح  امش  دندرک  توعد  كرش 

: دیامرفیم يهیآ  رد  یتح  و 
.« وگن فا  ردام  ردپ و  هب  « » 2 « ؛» ٍّفُأ اَمَُهل  لُقَت  اَلَف  »

يرابدرب و ربص و  زج  ياهراچ  ردام  ردپ و  ربارب  رد  ناسنا  نیاربانب  دشاب . هتشاد  یتحاران  رب  تلالد  هک  تسا  ياهملک  نیرتکچوک  فا :» »
دروخرب

90 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
دیابن و  دنک . كرت  ار  راک  نیا  هک  دنک  شهاوخ  وا  زا  دید  ردام  ردـپ و  زا  یبسانمان  دروخرب  رگا  هک  تسا  مزال  و  درادـن . وکین  بسانم و 

. دشابیم هریبک  ناهانگ  زا  یکی  هک  دسرب  نیدلاو » قاع   » هب تسا  نکمم  نوچ  دشاب  هتشاد  بسانمان  دروخرب  ردام  ردپ و  اب 
91 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

: شسرپ
!؟ دوشیمن ار  مادک  درک و  یلمع  دوشیم  ار  بتارم  هچ  ات  ردام  ردپ و  هب  تبسن  میراد ، یبتارم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رد 

: خساپ
. دوش تحاران  یبلق  ینورد و  تروص  هب  هانگ  دب و  رکنم ، زیچ  زا  ناسنا  هک  تسا  نیا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يهبترم  نیلوا 

. دنکن لابقتسا  هانگ  نآ  زا  متحاران و  هانگ  نیا  زا  نم  هک  دوش ، رهاظ  شتروص  رد  یتحاران  نیا  راثآ  هک  تسا  نیا  مود  هبترم 
. دهد رکذت  ییوخ  مرن  اب  دنک و  زاربا  نابز  هب  هک  تسا  نیا  موس  هبترم 

. دوش هانگ  ماجنا  عنام  اًلمع  هک  تسا  نیا  مراهچ  هبترم 
. دراد یمالسا  هاگداد  عرش و  مکاح  نذا »  » هب زاین  تقیقح  رد  هک  رتالاب  ياهدروخرب  دسریم  هک  مشش  مجنپ و  هبترم 
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ای تیب  لها  تیاور  ای  نآرق  يهیآ  ندـناوخ  ای  باتک  يهیدـه  اب  اـی  مینکب و  اـهنآ  اـب  یتبحـص  میناوتب  تسا  نکمم  رداـم  ردـپ و  دروم  رد 
تسد زا  اهنآ  هک  مینک  دروخرب  يروط  میرادن  قح  اما  مینکب . دوخ  هابتـشا  هجوتم  ار  اهنآ  میقتـسمریغ  روط  هب  ادخ و ...  ایلوا  زا  ياهظعوم 

مینک  یعس  دیاب  رتشیب  دنوش ، تحاران  ام 
92 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

هانگ دروم  رد  رگا  اما  مینکب  ناشدوخ  دنـسپان  راـک  هجوتم  ار  اـهنآ  هدیدنـسپ  شور  و  روسیم » لوق   » مارتحا شوخ و  قـالخا  لـمحت و  اـب 
. مینکن تعاطا  طقف  دندرک  رارصا 

« دـننک كرـشم  ار  وت  هک  دـننک  شالت  ردام  ردـپ و  رگا  و  « ؛» كادـهاج نا  و   » تسا نیا  ناـمقل  يهروس  يهیآ 15  رد  نآرق  بلاـج  ریبعت 
ار وت  تداعس  دنهاوخیم  ایوگ  تسا  يزوسلد  يور  زا  مه  اهنآ  شالت  نیا  دننک و  یم  شالت  اهنآ  تسا : نیا  دوصقم  دنیوگیم : نیرسفم 

هجوتم ار  اهنآ  مارآ  مارآ  تسا  مزال  هک  تسا ؛ كرـش  هانگ و  رد  دنزرف  تداعـس  هک  دننکیم  رکف  دناهدرک ؛ هابتـشا  ار  هار  اما  دننک  نیمأت 
. درادن نیهوت  قح  دنزرف  یلو  تسین . هنوگنیا  هک  درک 

: هتکن
: تسا هدمآ  بلطم  نیا  دشابیم  ردام  ردپ و  اب  کین  راتفر  دروم  رد  هک  توبکنع  نامقل و  يهروس  تایآ  رد 

مهاوخ ربـخ  اـب  دـیدادیم  ماـجنا  هچنآ  زا  ار  امـش  تسا و  نم  يوس  هب  امـش  تشگزاـب  « » 1 « ؛» َنوـُلَمْعَت ُْمتنُک  اَِـمب  مُُکئِّبَنُأَـف  ْمُکُعِجْرَم  ََّیلِإ  »
.« تخاس

یفرط زا  دـناوتیم  هک : دـیآیم  رب  مهدیم » ربـخ  ار  امـش  دـینکیم  لـمع  هچنآ  هب  نم   » هک دوشیم  رکذـتم  ار  نادـنزرف  هک  ریبـعت  نیا  زا 
اب دوخ  راتفر  بقارم  سپ  تسا ؛ شیپ  رد  باسح  تمایق و  زور  هک  دشاب  نادنزرف  هب  تبسن  رادشه 

93 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
اسرف و تقاط  اهردام ، ردپ و  یـضعب  لامعا  یخرب  لباقم  رد  ربص  نوچ  هک  دشاب  هتکن  نیا  هب  هراشا  دـیاش  یفرط  زا  دیـشاب و  ردام  ردـپ و 
رد و  لمحت ، ربص و  رگا  : » دـیامرفیم يریبعت  هب  دـنکیم و  ناربج  دوخ  يرگهراظن  توـالح  اـب  ار  ربص  نآ  یخلت  دـنوادخ  تسا ، تخس 

شاداپ مرامـشیم و  رب  تماـیق  زور  رد  منیبیم و  ار  امـش  کـین  راـتفر  نیا  نم  هک  دـینادب  تسا ؛ تخـس  ندرک ، یکین  دـب ، راـتفر  لـباقم 
.« مهدیم

. دوشیم نیریش  ادخ  رطاخ  هب  اهیتخس  دنیبیم  ادخ  هک  دنادب  ناسنا  رگا  يرآ 
94 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

؟ تسا مزال  هزادنا  هچ  ات  ردام  ردپ و  زا  تعاطا 

: شسرپ
دیاب دـح  هچ  ات  هک  منادـب  مهاوخیم  دـنکیم  تلاخد  یلیخ  میاهراک  رد  مردام  ردـپ و  تسا ؟ مزال  هزادـنا  هچ  ات  ردام  ردـپ و  زا  تعاطا 

؟ هریغ بجاو و  بحتسم و  روما  رد  یتح  مشاب ؟ اهنآ  عبات 
: خساپ

ام دنیوگن  رگا  مه  اهنآ  ناوخب »! زامن  : » دـنیوگیم ناسنا  هب  ردام  ردـپ و  اًلثم  تسا  مزال  هک  بجاو  روما  دروم  رد  ردام ، ردـپ و  زا  تیعبت 
. تسا مزال  تعاطا  هک  دشابیمن  یثحب  چیه  دراوم  نیا  رد  هدن  ماجنا  ار  هانگ  نالف  دنیوگب  اهنآ  رگا  ای  میناوخب . زامن  دیاب 

یهن ردام  ردـپ و  رگا  دراوم  نیا  رد  تسین ، نآ  رد  یهانگ  هک  ملاس  حـیرفت  لثم  حاـبم  دراوم  اـی  تعاـمج  زاـمن  لـثم  بحتـسم  دراوم  رد 
مدقم حابم  بحتـسم و  روما  رب  نانآ  روتـسد  تسا و  بجاو  ردام  ردپ و  زا  تعاطا  نوچ  دنک  تعاطا  ردام  ردپ و  زا  دـیاب  ناسنا  دـندرک ،
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تسین و یثحب  هک  دندرک  لوبق  رگا  دیوگب  اهنآ  يارب  هنامرتحم  ار  شراک  لیالد  دنزرف  هک  تسا  نیا  دنامیم  یقاب  هک  یهار  اهنت  و  تسا .
شرظن رد  تسا  نکمم  ناسنا  هک  ییاهراک  یخرب  زا  تسا  رتنیرفآ  لامک  ناسنا  يارب  رداـم  ردـپ و  زا  تعاـطا  ناـمه  دـندرکن  لوبق  رگا 

. دیایب بحتسم  ای  حابم و 
 95 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

تـسا نشور  دراوم  هیقب  فیلکت  رگید  مینک  یچیپرـس  اهنآ  زا  میرادن  هزاجا  ام  ع ))  ) همئا مرح  ترایز  لثم   ) بحتـسم روما  رد  یتقو  اذـل 
اهنآ زا  هنابدؤم  هنامرتحم و  یلیخ  دـناوتیم  هکلب  دـشاب  هتـشاد  يزیمآ  نیهوت  ای  دـنت  دروخرب  درادـن  قح  دـنزرف  دـندرک ، تلاخد  رگا  هک 

. درادن يدنت  قح  درک و  لمحت  دیاب  زاب  دندرکن  لوبق  مه  رگا  دینک . راذگا  نم و  هب  ار  روما  نیا  هک  دنک  شهاوخ 
رفـس رفـس ، نآ  تفر  ترفاسم  ردام  ردپ و  نذا  نودب  دنزرف  رگا  هک  يدح  ات  تسا ، مهم  یلیخ  مالـسا  رد  ردام  ردپ و  میرح  تیاعر  اریز 

. دشابیم لماک  مرتحم  عجارم  ياوتف  قبط  رفس ، نآ  رد  زامن  دوشیم و  تیصعم 
96 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

؟ مینک هچ  دنراذگیم  قرف  رسپ  رتخد و  نیب  ردام  ردپ و  هک  يدراوم  رد 

: شسرپ
ار نادنزرف  یخرب  یلام ، ياهششخب  دروم  رد  ردام  ردپ و  یهاگ  مینک ؟ هچ  دنراذگیم  قرف  رسپ  رتخد و  نیب  ردام  ردپ و  هک  يدراوم  رد 

!؟ مینک دروخرب  اهنآ  اب  هنوگچ  دنوشیم  لئاق  ضیعبت  اهنآ  نیب  دنرادیم و  مدقم  یضعب  هب  تبسن 
: خساپ

اهنآ يهیحور  یناور  ظاحل  زا  اریز  دننک  تیاعر  ار  تاواسم  تسا  مزال  دنراد  نادنزرف  هب  تبـسن  ردام  ردـپ و  هک  ییاهشـشخب  دروم  رد 
دنزرف زا  رتشیب  ار  شدـنزرف  کـی  یعیبط  تروصب  رگا  ناـسنا  یتـح  و  دـشاب ، هتـشاد  لابندـب  ءوس  راـثآ  تسا  نکمم  دوشیم و  فیعـضت 

. تسین مادکچیه  تحلصم  هب  نیا  دزیگنارب و  ار  نارگید  تداسح  تسا  نکمم  دنکب  راهظا  رگا  دشاب ، هتشاد  تسود  شرگید 
نایب هچنانچ  دشاب ، هتشاد  هنابدومریغ  دروخرب  دنکب و  ضارتعا  راتفر  نیا  لباقم  رد  ردام  ردپ و  هب  تبـسن  درادن  قح  دنزرف  لاح  ره  هب  اما 

هدیدنـسپ و راتفر  اهنآ  اب  دومرف  افورعم » ایندلا  یف  امهبحاص  : » دومرف یلو  دـنک  يوریپ  دـیابن  دـننک  توعد  كرـش  هب  اهنآ  رگا  یتح  دـش :
. دنک يراتفر  دب  اهنآ  اب  درادن  قح  ناسنا  نیاربانب  دیشاب . هتشاد  یئوکین 

97 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
: يروآدای

: هک دنشاب  هتشاد  هجوت  نادنزرف  تسا  مزال  زین  ار  هتکن  نیا 
حطس نادنزرف و  نس  ياضتقا  هب  هجوت  اب  اهردام  ردپ و  اذل  دوشیم ، توافتم  مه  اهنآ  ياهزاین  نادنزرف ، نیب  ینـس و  فالتخا  هب  هجوت  اب 

هب توافت »  » هژاو ضیعبت »  » هژاو ياج  هب  تسا  رتهب  اذـل  دـنهدیم . رارق  اهنآ  رایتخا  رد  یتاناکما  مادـک  ره  زاین  بسانت  هب  ناـنآ  یلیـصحت 
. دشابیم مه  مزال  یهاگ  دش ، رکذ  هک  دشاب  تروص  نیا  هب  توافت  رگا  دور و  راک 

98 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
: شسرپ

يرگید هب  رتشیب و  یکی  هب  هک  دـننک  تیـصو  دـنناوتیم  ایآ  هکنیا  رگید  دـنهدب و  رییغت  ار  رـسپ  رتخد و  ثرا  دـنناوتیم  ردام  ردـپ و  ایآ 
؟ دنهدب رتمک 

: خساپ
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: میزادرپیم ثرا  هب  سپس  تیصو ، هب  ار  خساپ  لوا  شخب 
ار ناشدوخ  لاوما  زا  ات  دنناوتیم  ردام  ردپ و  دوش ؟ هداد  یسک  هب  ثرا  رب  يهفاضا  هک  دننک  تیـصو  دنراد  قح  ردام  ردپ و  ایآ  تیـصو :

هکنیا ای  و  دوش ، فرصم  ریخ  روما  رد  اًلثم  دوش . فرـصم  یهار  هچ  رد  هک  دنک  تیـصو  ار  شدوخ  لاوما  زا  ات  تسا  یناسنا  ره  قح  هکلب 
. شدنزرفریغ ای  دشاب  شدنزرف  دوش ، هداد  یصاخ  صخش  هب 

. دشابیمن فالتخا  دروم  نیا  دنهدب  یسک  هب  ار  ناشلاوما  دننک  تیـصو  هک  دنراد  قح  يرگید  صخـش  ره  ای  ردام  ردپ و  هکنیا  نیاربانب ،
و تسا ، لاوما  نامه  هک  دنهد ، ماجنا  ار  صخش  ياهتیصو  دیاب  لوا  ثرا  میسقت  زا  لبق  هک  هدش  هراشا  بلطم  نیا  « 1  » ءاسن يهروس  رد 

. دنزادرپب ار  شیراکهدب  دراد  يراکهدب  رگا  هکنیا  ای 
99 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

يهروس زا  يهیآ 11  رد  هلمج  زا  هدش  نیعم  میرک  نآرق  رد  رسمه ، زا  رسمه  ثرا  نینچمه  ردام و  ردپ و  ثرا  رـسپ ، رتخد و  ثرا  ثرا :
: دیامرفیم ءاسن 

.« دیهدب رتخد  ربارب  ود  رسپ  هب  ثرا ، میسقت  رد  دنکیم  شرافس  امش  هب  دنوادخ  « ؛» ِْنیَیَْثنُْألا ِّظَح  ُْلثِم  ِرَکَّْذِلل  مُکِدَالْوَأ  ِیف  ُهّللا  ُمُکیِصُوی  »
اًلثم دنهد  رییغت  ار  مهس  نیا  دنناوتیم  ردام  ردپ و  ایآ  لاح  دسریم . رـسپ  هب  ربارب  ود  رهاوخ ، کی  دشاب و  ردارب  کی  رگا  لاثم : ناونع  هب 

تـسا یهلا  ماکحا  زا  نیا  نوچ  دنرادن  ار  یقح  نینچ  تسا و  جراخ  ردام  ردپ و  يهدهع  زا  راک  نیا  ریخ  دربب ؟ رـسپ  ربارب  رتخد  دـنیوگب 
یـسک هدـمآ و  ثرا  میـسقت  نیا  یـصاخ  طیارـش  اب  دـنربب و  ثرا  ردـقچ  هک  هدـش  نیعم  ردام  ردـپ و  رـسمه و  دروم  رد  هک  يروطناـمه 

«1 . » میرادن ار  اهنآ  رییغت  قح  ام  تسا و  یهلا  نیناوق  دودح و  اهنیا  نوچ  دهدب ، رییغت  ار  اهنآ  دناوتیمن 
جرخ يارب  اًـلثم  مدـنزرف  نـالف  هب  ار  نآ  زا  يرادـقم  هک  دـنک  تیـصو  ار  شدوخ  لاوما  اـت  هک  دراد  قح  یـصخش  ره  دـش  ناـیب  هچناـنچ 

، دنکب تیصو  زا  شیب  درادن  قح  مه  ار  نیمه  یلو  دیئامن . تخادرپ  وا  هب  ار  یغلبم  دراد  نکسم  هب  زاین  هک  يدنزرف  ای  دیهدب ، شلیـصحت 
فـصن هک  دنهدب  هزاجا  وا  نادنزرف  اًلثم  ای  دنهدب . هزاجا  اهثراو  يهیقب  هک  نیا  رگم  تسین ، حیحـص  شرتشیب  رادقم  دـش  زا  شیب  رگا  و 

«2 . » دننک فرصم  ریخ  هار  رد  ار  شلاوما 
100 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

: ثحب يهصالخ 
. داد رییغت  ار  ثرا  ماهس  دوشیمن  تیصو  رد  . 1

دـنزرف و زا  صاخ  صخـش  يارب  اـی  ریخ ، ياـهراک  يارب  ار  شدوخ  لاوما  زا  دودـح  اـت  دـناوتیم  دـنکیم  تیـصو  هک  یـصخش  یلو  . 2
. دنک تیصو  دنزرفریغ 

. تسا لطاب  تیصو  زا  هفاضا  رادقم  نآ  دندادن ، هزاجا  رگا  تسا و  ناثراو  يهزاجا  هب  طونم  درک ، تیصو  زا  رتشیب  رگا  . 3
101 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

؟ تسا زیاج  دنتسه  تبیغ  یمامن و  لثم  دنسپان  تافص  ياراد  هک  ینادنواشیوخ  اب  محر  يهلص  ایآ 

: شسرپ
: خساپ تسا ؟ زیاج  دنتسه  تبیغ  یمامن و  لثم  دنسپان  تافص  ياراد  هک  ینادنواشیوخ  اب  محر  يهلص  ایآ 

یلاح رد  نیا  و  « 1 « ؛ تسا هدرک  یهن  رکنم و ...  اشحف و  زا  یفرط  زا  هدرک و  بجاو  هداد و  محر  هلص  هب  روتـسد  یفرط  زا  لاعتم  دنوادخ 
؟ تسیچ هفیظو  میوشیم  رگید  ناهانگ  ای  تبیغ  راچد  اهمحر  هلص  رد  یهاگ  هک  تسا 

دروآ و اج  هب  محر  يهلص  دیاب  ناسنا  ینعی  مارح ! محر  عطق  تسا و  بجاو  محر  يهلص  هک  میـشاب  هتـشاد  هجوت  تسا  مزال  لوا : يهتکن 
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دـشاب يروط  دنک و  كرت  ار  محر  يهلـص  ناسنا  رگا  دنکب  عطق  نادنواشیوخ  ای  ردام  ردپ و  اب  ار  شدوخ  يهطبار  دنک و  محر  عطق  دیابن 
. تسا هدش  هریبک  هانگ  راتفرگ  صخش  نیا  هدرک ، هطبار  عطق  شانادنواشیوخ  اب  دنیوگب  ًافرع  هک 

زا یهن  ناسنا  يهفیظو  دارفا ، هنوگنیا  لباقم  رد  دنتـسه  يرگهنتف و ...  تبیغ و  لـها  اًـلثم  دـنراد ، يدـب  تافـص  دارفا  یخرب  مود : يهتکن 
زا یهن  تسا و  رکنم 

102 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
اب اًلثم  هک  تسا  نیا  رگید  يهبترم  دنک ، نایامن  شاهرهچ  رد  ار  یتحاران  راثآ  صخـش ، هک  تسا  نیا  شاهبترم  کی  و  دراد ، یبتارم  رکنم 
هب رما  دیاب  ناسنا  نیاربانب ، رتالاب ...  بتارم  روط  نیمه  و  دنک . يروآدای  ار  شراک  بیاعم  دـهد و  رکذـت  وا  هب  ییوخ  مرن  و  شوخ ، نابز 
هب رما  هک  ییاـج  رد  هکنیا  نآ  تشاد و  هجوـت  هتکن  کـی  هـب  دـیاب  هـتبلا  تـسا ، یمالـسا  تاـبجاو ، زا  هـک  دـنکب  رکنم  زا  یهن  فورعم و 
هک دـشاب ، ییاج  رگا  اما  تسا . مزال  فورعم  هب  رما  اجنآ  میهدـب ، ریثات  عون  کـی  لاـمتحا  اـی  دـشاب  هتـشاد  ریثاـت  رکنم  زا  یهن  فورعم و 

تـسا نکمم  هکلب  دوشیم ، طقاس  ناسنا  زا  فیلکت  نیا  رگید  اجنآ  تشاذگ  دـهاوخن  يریثات  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  میراد  نییقی 
. دوش هنتف  بجوم  دشاب  هتشاد  یتبثم  ریثات  هکنیا  نودب  یهاگ 

، دهد شهاک  وا  اب  ار  شطباور  ناسنا  دنکیم  تبیغ  هک  يدنواشیوخ  اًلثم  دوش ، یفنم  دروخرب  دارفا  هنوگنیا  اب  تسا  مزال  تاقوا  یخرب  و 
هلـص هکلب  مینکب  عمج  مینکن  محر  عطق  هکنیا  نامدوخ و  یعرـش  فیاـظو  نیب  میناوتیم  نیارباـنب  تسا . رکنم  زا  یهن  یعون  شدوخ  نیا 

. مینکب محر 
رگا دـنراد ، يدـب  تافـص  هک  ینادـنواشیوخ  اـب  و  دـشاب ، هتـشاد  يرتشیب  يهطبار  شبوخ  نادـنواشیوخ  اـب  دـناوتیم ، ناـسنا  یفرط  زا  و 
نیا رد  هطبار  عطق  یلو  دهدب ، شهاک  ار  شطباور  دنک  حالـصا  دـناوتیمن  رگا  اما  دـنکب ، حالـصا  هک  دـنکب ، حالـصا  ار  اهنآ  دـناوتیم 

. دروآیم دوجو  هب  ناسنا  يارب  ار  يرگید  تالکشم  و  دوشیم ، محر  عطق  بجوم  زاب  دراوم 
، دنک دمآ  تفر و  اهنآ  اب  دناوتیم  هکلب  دشاب ، دارفا  هنوگنیا  اب  هطبار  عطق  نآ  و  دشاب ، هتشاد  هار  کی  اهنت  ناسنا  هک  تسین  نینچ  نیاربانب 

اهنآ مک  مک  دراذـگب و  ریثاـت  اـهنآ  يور  طـباور ، شهاـک  نیمه  دوـخ  هب  دوـخ  تسا  دـیما  و  كدـنا ، محر  يهلـص  دـمآ و  تفر و  یلو 
. دنرادرب ناشراتفر  نآ  زا  تسد  دنوشب و  ناشدوخ  تشز  راتفر  يهجوتم 

103 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

ناوناب ه :

؟ تسا مادک  باجح  تایآ 

: شسرپ
هداد رکذـت  دوشیمن و  تبحـص  باجح  دروم  رد  ارچ  میراد و  باجح  تیاعر  دروم  رد  ياهیآ  نآرق  رد  ایآ  تسا ؟ مادـک  باجح  تایآ 

؟ دوشیمن
: خساپ

تمالـس هک  اجنآ  زا  تسا و  هدش  حرطم  يددعتم  تایآ  رد  حیرـص  روط  هب  میرک ، نآرق  رد  هک  تسا  یهلا  تاروتـسد  زا  یکی  باجح » »
ياـههیواز زا  دـیاب  هک  تسا  یعوـضوم  نیا  تسا  بلطم  نـیا  ورگ  رد  نادرم  یناور  تشادـهب  یتـح  اـهمناخ  یناور  تشادـهب  هعماـج و 

. دوش نایب  نآ  ماکحا  نیناوق و  اهتمکح و  نینچمه  تخادرپ و  نآ  هب  فلتخم 
هچ ات  تسیچ ؟ اهنآ  يهفیظو  دـنراد و  باـجح  مه  ناـیاقآ  هک  روطناـمه  تسیچ ؟ ناـشهفیظو  اـهمناخ  دوش  نشور  دـیاب  عوضوم  نیا  رد 
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تسا و هداس  رایسب  مه  هلئسم ، نیا  و  دشاب ؟ هتشاد  ششوپ  ناشندب  اهمناخ  يدح  هچ  ات  دشاب و  هتشاد  شـشوپ  ناشندب  دیاب  نایاقآ  يدح 
اب نارهاوخ  دوخ  هک  دوشیم  بجوم  هدـش  هراشا  مه  نآرق  تایآ  رد  هک  دوش  ناـیب  باـجح  تیاـعر  ياـهتمکح  یتقو  مهم . رایـسب  مه 

. دنزادرپب باجح  تیاعر  هب  يرتشیب  قایتشا 
104 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

هک روـن  يهیآ 31  یکی  تسا  هدـش  هژیو  هجوـت  عوـضوم  نـیا  هـب  نآ  يهـیآ  ود  رد  هـک  دراد  دوـجو  نآرق  رد  یتاـیآ  باـجح  دروـم  رد 
: دیامرفیم

َنیِْدُبی َالَو  َّنِِهبُویُج  یَلَع  َّنِهِرُمُِخب  َْنبِرْضَْیلَو  اَْهنِم  َرَهَظ  اَم  اَّلِإ  َّنُهَتَنیِز  َنیِْدُبی  َالَو  َّنُهَجوُُرف  َنْظَفْحَیَو  َّنِهِراَْصبَأ  ْنِم  َنْضُـضْغَی  ِتاَنِمْؤُْملِّل  ُلقَو  »
و دـننک ، ظفح  ار  شیوخ  ناماد  و  دـنریگ ، ورف  دولآ ) سوه  هاگن  زا   ) ار دوخ  ياهمشچ  وگب : نامیا  اـب  ناـنز  هب  و  « ؛» َّنِِهَتلوُُعِبل اَّلِإ  َّنُهَتَنیِز 
ندرگ و ات   ) دننکفا دوخ  يهنیـس  رب  ار  دوخ  ياهيرـسور  فارطا )  ) و دـنیامنن ، راکـشآ  تسا - نایامن  هک  رادـقم  نآ  زج  ار - دوخ  تنیز 

 ...« ای ناشنارهوش ، يارب  رگم  دنزاسن  راکشآ  ار  دوخ  تنیز  و  دوش ،) هدناشوپ  نآ  اب  هنیس 
مه یفرط  زا  دـننک و  تبظاوم  ار  ناشمـشچ  دنـشاب و  نمادـکاپ  دنـشاب  بظاوم  هک  دـنکیم  دـیکأت  اـهمناخ  هب  فرط  کـی  زا  هیآ  نیا  رد 

. دینکن راکشآ  مرحمان  يارب  ار  ناتندب  زیمآکیرحت  ياهاج  تنیز و  عضاوم  دیشاب  بظاوم  دیامرفیم :
. دنتسه روط  نیمه  ام  هعماج  نارهاوخ  تیرثکا  دننکیم و  تیاعر  ار  لئاسم  نیا  یقتم  نمؤم و  ياهمناخ  هتبلا  هک 

. دوش رهاظ  دناوتیم  یناسک  هچ  يارب  نز  ياهتنیز  هک  دوشیم  روآدای  هیآ  همادا  رد  و 
دروم ار  هیآ  نیا  يریسفت  یهقف و  قیقد  تاکن  دنراد و  هیآ  نیا  دروم  رد  یلـصفم  ثحب  باجح » هلئـسم   » باتک رد  يرهطم  دیهـش  داتـسا 

. دناهداد رارق  ثحب 
: دیامرفیم هک  تسا  بازحا  يهروس  يهیآ 59  باجح  دروم  رد  رگید  مهم  يهیآ 

ًاروُفَغ ُهَّللا  َناَکَو  َْنیَذُْؤی  اَلَف  َْنفَْرُعی  نَأ  یَنْدَأ  َِکلذ  َّنِِهبِیبلاَـلَج  نِم  َّنِْهیَلَع  َنِینْدـُی  َنِینِمْؤُْملا  ِءاَِـسنَو  َکـِتاََنبَو  َکِـجاَوْزَِأل  ْلـُق  ُِّیبَّْنلا  اَـهُّیَأ  اَـی  »
« ًامیِحَّر

105 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
ياهنز يارب  مه  ربماـیپ  يهداوناـخ  يارب  مه  مکح  نیا  ینعی  وگب - نموم  ياـهنز  تدوخ و  نارتخد  تدوخ و  ياـهمناخ  هب  ربماـیپ  يا  »

هکنیا يارب  راک  نیا  دننک ، کیدزن  ناشدوخ  هب  ار  ناشسابل  دنزادنایم و  رـس  يور  اهمناخ  هک  يدنلب  يرـسور  ای  رداچ  نیا  تسا - نموم 
يهدنزرمآ هراومه  ادخ  دـننک ) هبوت  هدزرـس  اهنآ  زا  یهاتوک  اطخ و  نونکات  رگا  و  ( ؛ تسا رتهب  دـنریگن  رارق  رازآ  دروم  دـنوش و  هتخانش 

.« تسا میحر 
دوشیمن جراخ  هناخ  لخاد  سابل  نامه  اب  اًلثم  دوشیمن  جراـخ  هناـخ  زا  بساـنمان  تروص  هب  مرتحم  مناـخ  دـیامرفیم : رگید  تراـبع  هب 

هناخ زا  یتقو  هک  دـنلب ، يرـسور  اب  بسانم  رایـسب  يوتنام  اًلثم  ای  تسا  باجح  لماک  هجو  هک  رداچ ، لثم  دراد  یفاـضا  ساـبل  کـی  هکلب 
شیامن هب  ار  شدوخ  تیـصخش  تروص  نیا  هب  تقیقح  رد  و  تسا . نمادـکاپ  فیفع و  مناخ  نیا  هک  تسا  مولعم  اًـلماک  دوشیم  جراـخ 

. دراذگیم
یلابا و ياهناسنا ال  ینعی  دنوشب ، هتخانـش  هکنیا  هب  تسا  رتکیدزن  رتهب و  باجح  نیا  َْنفَْرُعی » نَأ  یَنْدَأ  َِکلذ  : » دیامرفیم هیآ  يهمادا  و 

عمط رگید  دـننیبب  لماک  باجح  اـب  ار  یمناـخ  رگا  دـنوشیم ، اـهمناخ  محازم  ًاـنایحا  دـنراد و  دوجو  هعماـج  رد  هک  يرازآ  رگد  هزره و 
دارفا هک  تسا  نیا  باجح  تیاعر  تمکح  هدیاف و  دـیامرفیم  هیآ  نیاربانب  تسا . ینمادـکاپ  نز  نیا  هک  دـنوشیم  هجوتم  دـنزرویمن و 

. دنکیمن تیذا  ار  اهنآ  رگید  یسک  و  دنوشیم ، هتخانش 
: يریگهجیتن
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یخرب زا  دوشیم و  هتخانـش  نمادـکاپ  ینز  ناونع  هب  هعماج  رد  درک ، تیاعر  ار  شباجح  یمناخ  رگا  دـیآیم  تسدـب  هیآ  زا  هچنآ  رباـنب 
تارطخ  تالکشم و 

106 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
نیمأـت هعماـج  یناور » تشادـهب   » باـجح تیاـعر  اـب  تسا و  تینوصم »  » هکلب تسین  تیدودـحم »  » باـجح ور  نیا  زا  دوشیم  ظوـفحم 

ناـغمرا هب  ار  شمارآ  نیا  مـه  هعماـج  نادرم  يارب  دـنوشیم  رادروـخرب  یناور  شمارآ  زا  اـهمناخ  دوـخ  هـک  نـیا  رب  هوـالع  و  دوـشیم ،
ماـظن لزلزت  زا  دوـشیم و  اـههداوناخ  میکحت  ثعاـب  یفرط  زا  دـننکیم و  هاـتوک  مه  ار  هدوـلآ  نازرو  عـمط  مشچ  تسد و  و  دـنروآیم ،

. دنکیم يریگولج  هداوناخ 
تیناـحور و هدـش و  دـیکات  نآ  رب  زین  ثیداـحا  رد  هدــش و  حرطم  نآرق  رد  هـک  تـسا  یمهم  لـئاسم  زا  یکی  باـجح  تیاـعر  نیارباـنب 
دـنزادرپب و عوضوم  نیا  هب  و ...  دـجاسم ، تاـعوبطم و  امیـس و  ادـص و  زا  معا  فلتخم  ياـههناسر  قیرط  زا  دـنراد  هفیظو  تیناـحورریغ 

. دنشاب هتشاد  هژیو  هجوت  مهم  عوضوم  نیا  هب  ارجا  يراذگنوناق و  ماقم  رد  نیلوئسم  دیاب  نینچمه 
هکلب دنتــسین  باـجحیب »  » دـننکیمن تیاـعر  هـک  ياهدــع  دــننکیم و  تیاـعر  ار  باـجح »  » هعماـج دارفا  زا  یهجوـت  لـباق  شخب  اریز 

: هک دنا ، باجحدب » »
؛ دناهتفای شرورپ  نینچ  طیحم ، یگداوناخ و  بسانمان  طیارش  رد  تسا  نکمم  یخرب 

؛ تسا مالسا  تایرورض  زا  باجح »  » هک دننادیمن  اهنآ  زا  یخرب  و 
؛ دنتسین هاگآ  باجح  تیاعر  ماکحا  زا  زین  یضعب  و 

 ... دننادیمن و مهم  ار  نآ  تیاعر  دنرادن و  یهاگآ  نآ  ياههدیاف  اهتمکح و  زا  اهنآ  یخرب  و 
107 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

. دنتسه یکدنا  يهدع  دنراد ، ار  یهلا  ماکحا  اب  تفلاخم  یچیپرس و  دصق  هک  رگنایصع  راکهانگ و  دارفا  نیاربانب 
« یعامتجا تداع   » کی هب  شـشوپ » عون  نیا   » نامز رورم  هب  هک  دـنراد  ار  دوخ  صاخ  ياههزیگنا  للع و  اهنیا ، يهیقب  دـش  نایب  هچنانچ  و 

. تسا هدش  لیدبت  اهنآ  يارب 
للع و ات  میراد ، زاین  یتخانـشناور » یتخانـشهعماج و   » شهوژپ کی  هب  هعماج  رد  یهلا  مکح  نیا  ندش  ریگارف  يارب  دـسریم  رظن  هب  اذـل 

لکش هب  عوضوم  نیا  هلجع ، نودب  صخـشم و  ینامز  رد  قیقد  يزیرهمانرب  کی  اب  دوش و  فشک  نآ  ياهراکهار  اهشلاچ و  اههزیگنا و 
. رگید عماوج  يارب  دشاب  ییوگلا  دوش و  هنیداهن  هعماج  رد  طیرفت » طارفا و   » زا رودب  عورشم و  لوقعم و 

108 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

؟ دراد مه  یشاداپ  رجا و  دننکیم  تیاعر  یمالسا  نانز  هک  باجح  نیا  ایآ 

: شسرپ
: خساپ دراد ؟ مه  یشاداپ  رجا و  دننکیم  تیاعر  یمالسا  نانز  هک  باجح  نیا  ایآ 

نیا زا  باجح  تیاعر  شاداپ  ایآ  مینیبب  هیآ  نیا  حرط  اب  تسا  بازحا  يهروس  يهیآ 59  هتخادرپ ، باجح  عوضوم  هب  هک  یتایآ  هلمج  زا 
؟ دیوگیم هچ  هراب  نیا  رد  ع )  ) تیبلا لها  تایاور  هکنیا  و  هن !؟ ای  دوشیم  هدافتسا  هیآ 

: دیامرفیم روکذم  يهیآ 
هب ربمایپ  يا  « ؛» َْنیَذُْؤی اَلَف  َْنفَْرُعی  نَأ  یَنْدَأ  َِکلذ  َّنِِهبِیبلاَـلَج و  نِم  َّنِْهیَلَع  َنِینْدـُی  َنِینِمْؤُْملا  ِءاَِـسنَو  َکـِتاََنبَو  َکِـجاَوْزَِأل  ْلـُق  ُِّیبَّْنلا  اَـهُّیَأ  اَـی  »

هتخانش هکنیا  هب  تسا  رتکیدزن  رتهب و  نیا  دننک  کیدزن  ناشدوخ  هب  ار  ناشیاهشـشوپ  هک  وگب  نینموم  نانز  تنارتخد و  تنارـسمه و 
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.« دنریگن رارق  تیذا  دروم  دنوشب و 
رد باجح  اب  نانز  هکنیا  نآ  درامـشیم و  رب  باجح  تیاـعر  يارب  هدـیاف  تمکح و  کـی  تسا  باـجح  تاـیآ  نیرتمهم  زا  هک  هیآ  نیا 

یمناـخ رگا  سکعرب  و  دـنریگیمن ، رارق  یلاـباال  دارفا  رازآ  تیذا و  دروـم  ور  نـیا  زا  دـنوشیم  هتخانـش  ینمادـکاپ  تـفع و  هـب  هعماـج 
تواضق  شدروم  رد  ضیرم  دارفا  دنکن  تیاعر  ار  شباجح 

109 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
لابند هب  يایفنم  ياهدمایپ  دنزودب و  مناخ  نیا  هب  مشچ  ییاوقتیب  هار  زا  دوش و  عقاو  نارگید  عمط  دروم  تسا  نکمم  دـننکیم و  یفنم 

. دوشیم عقاو  تیذا  رازآ و  دروم  مناخ  نیا  دوخ  تیاهن  رد  هک  دشاب  هتشاد 
رتشیب تفع  باجح و  بتارم  نیا  هچ  ره  دـباییم و  روضح  هعماج  رد  تفع  باجح و  اب  هک  تسا  یـصخش  شاداـپ  هدـیاف و  لقادـح  نیا 

. تسا هدرک  یفرعم  نانز  يارب  یعامتجا  تینما  ياههّفلؤم  زا  یکی  ناونع  هب  نآرق  هک  دوب  دهاوخ  رتشیب  وا  يارب  یعامتجا  تینما  دشاب 
اب فیفع و  صخـش  تینما  تینوصم و  بجوم  یفرط  زا  باجح  تفگ : دیاب  اتـسار  نیا  رد  دـشاب  يویند  شاداپ  شاداپ ، زا  دوصقم  رگا  - 
نز يارب  يرامـشیب  تاکرب  دوخ  هک  دوشیم  هداوناخ  ماظن  لزلزت  زا  يریگولج  هداوناخ و  میکحت  ثعاب  رگید  فرط  زا  تسا و  باـجح 

. تسین یمک  شاداپ  نیا  دراد و  هعماج و ...  نادنزرف و  رهوش و  و 
اهنآ زا  یکی  دـناشتآ  لـها  هورگ  ود  هک  هدـش  تیاـکح  ص )  ) ربماـیپ زا  یتـیاور  رد  هراـبنیا  رد  دـشاب  يورخا  شاداـپ  دوصقم  رگا  و  - 

طرـش باـجح  تیاـعر  هک  دوشیم  مولعم  تیاور  نیا  زا  « 1 « » تایراع تایـساک   » دـننکیمن تیاعر  ار  دوخ  باجح  هک  دنتـسه  یناـسک 
110 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و  تسا . تشهب  هب  دورو 

«1 .« » دیسر دهاوخن  اهنآ  ماشم  هب  تشهب  يوب  : » هدمآ تیاور  نامه  رد  یتح 
. دنک تیاعر  ار  دوخ  ینمادکاپ  تفع و  باجح و  تسا  مزال  دسرب  یهلا  تشهب  باوث و  هب  دهاوخب  یسک  رگا  نیاربانب 

، اوقت اریز  هدش ؛ هداد  روتسد  هک  تسا  ماع  ياوقت  زا  ییزج  نیا  هدرک و  تیاعر  ار  یهلا  تاروتسد  زا  یکی  باجح ، اب  صخش  یفرط  زا  و 
دوب دهاوخ  تشهب  ییاوقت  اب  صخش  نینچ  شاداپ  دهد ، ماجنا  ار  یهلا  تابجاو  و  دهدن ، ماجنا  هانگ  ناسنا  هک  تسا  نیا  شبتارم  لقادح 
دارفا ءزج  دننکیم  تیاعر  ار  یمومع  تفع  دنراد و  باجح  هک  يدارفا  دوشیم : تشادرب  نآرق  حور  ینآرق و  میهافم  تایلک  زا  نیاربانب 

. دوب دهاوخ  اهنآ  يارب  دوش ) تیاعر  مه  رگید  طیارش  رگا   ) هدش هتفگ  اوقت  اب  دارفا  يارب  هک  ار  ییاهشاداپ  نآ  هجیتن  رد  دنتـسه ، اوقت  اب 
«2  ... » يراگتسر و ناهانگ ، ششخب  یتحار ، تشهب ، لثم 

« یـشاداپ رجا و   » تسا ناسنا  يهفیظو  نوچ  تابجاو  ماـجنا  دناهتـشادنپ : یـضعب  هک  دراد  نیا  رد  هشیر  شـسرپ  نیا  دـسریم  رظن  هب  هتبلا 
دهد ماجنا  ار  تابجاو  دنک و  كرت  ار  تامرحم  یسک  رگا  تسین و  هنوگنیا  هک  یلاح  رد  دراد  شاداپ  هک  تسا  تابحتسم  طقف  و  درادن ،

. داد دهاوخ  شاداپ  وا  هب  ادخ  دشاب ، اوقت  اب  و 
 111 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

نآرق رد  دهدیم و  ماجنا  ار  یبجاو  دنکیم  داهج  ادخ  هار  رد  هک  یـسک  اًلثم  دراد ، لابند  هب  ار  وا  شاداپ  راگدرورپ ، زا  یتعاطا  ره  يرآ 
«1 . » تسا هدش  هداد  هدعو  ادخ  هار  رد  نادهاجم  يارب  یمیظع  شاداپ 

: يروآدای
، الوم ربارب  رد  هدنب  دبع و  يهفیظو  ینعی  هدنب ! قاقحتسا  هن  تسادخ  فطل  یهلا  ياهشاداپ  هک  میـشاب  هتـشاد  هجوت  دیاب  ارهتکن  نیا  هتبلا 
هک ینابز  اب  رکف و  اب  تسد  اب  هداد ، رارق  ام  رایتخا  رد  وا  هک  یلیاسو  اب  ام  هک  تسا  نابرهم  میرک و  ردـقنیا  ام  يـالوم  یلو  تسا  تعاـطا 

تبـسن ار  یهلا  فطل  تیاهن  نیا  دهدیم و  شاداپ  رجا و  ام  هب  وا  و  مینکیم ، تعاطا  تدابع و  مینکیم ، شالت  هداد  رارق  ام  رایتخا  رد  وا 
. دهدیم ناشن  شناگدنب  هب 
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112 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

؟ تسیچ بازحا  يهروس  يهیآ 33  رد  یلوالا » هیلهاجلا  جربت   » زا روظنم 

: شسرپ
: خساپ تسیچ ؟ بازحا  يهروس  يهیآ 33  رد  یلوالا » هیلهاجلا  جربت   » زا روظنم 

: دیامرفیم همادا  رد  و  دنکیم . ییاههیصوت  ص )  ) مرکا ربمغیپ  نانز  هب  بازحا  يهروس  يهیآ 32 و 33  رد 
.« دینکن راکشآ  ار  ناتیاهتنیز  نیتسخن  تیلهاج  لثم  دینامب و  ناتیاههناخ  رد  امش  « ؛» ِهَِّیلِهاَْجلا َجُّرَبَت  َنْجَّرَبَت  َالَو  َّنُِکتُوُیب  ِیف  َنْرَقَو  »

«1 . » تسا هناخ  لخاد  نتفرگ  رارق  زا  هیانک  اجنیا  رد  تسا و  تناتم  ینیگنس و  راقو ، يانعم  هب  نرق »  » يهژاو
. تسا ندرک » راکشآ   » يانعم هب  جربت »  » يهژاو

. تسا مالسا  زا  لبق  تیلهاج  نامه  لوا » تیلهاج   » زا دوصقم  و 
113 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

ور نیا  زا  دنتشادن . یبسانم  باجح  دندرکیم و  راکشآ  ار  ناشدوخ  ياهتنیز  اهرویز و  نانز  هدوب ، تیلهاج »  » نارود هک  مالـسا  زا  لبق 
 ... ییامندوخ و رخافت و  اهرویز و  ندرک  راکـشآ  لها  دـینکن و  راتفر  تیلهاج  ناـنز  نوچمه  هک  دـنکیم  هیـصوت  ربماـیپ  ناـنز  هب  نآرق 

. دیشابن
. دیناشوپب نامرحمان  زا  ار  ناتدوخ  دیراد و  هگن  ناتدوخ  ياهرهوش  يارب  ار  اهتنیز  هک  دنکیم  هیصوت  نانز  هب  رگید  ترابع  هب  و 

: لوا تیلهاج  زا  دوصقم 
، تسا هار  رد  مه  يرگید  تیلهاج  هک  دـناهدرک  هدافتـسا  ریبعت  نیا  زا  نیرـسفم  یلوا » تیلهاج  : » دـیامرفیم هیآ  رد  هک  تسا  نیا  بلاـج 

. دش هدیچرب  مالسا  روهظ  اب  هک  هدوب  مالسا  ربمایپ  تثعب  زا  لبق  تیلهاج  لوا ،» تیلهاج  »
رد تیلهاج  تاداع  نامه  هک  مینیبیم . هزورما  ار  نآ  ياههناشن  یهاـگ  هک  دـشاب ، ناـمزلارخآ  لـثم  ییاـهنامز  مود » تیلهاـج   » دـیاش و 

. تسا هدش  هدنز  اهگنهرف  یخرب  رد  اهروشک و  زا  یخرب 
سک چـیه  يارب  هدـش  لیدـبت  یتاغیلبت  يالاک  هب  نز  يدازآ ، مان  هب  هک  نیا  تسا . هدـش  نارادهیامرـس  يارب  ییالاک  نز »  » لاـثم ناونع  هب 

. تسین هدیشوپ 
هک تشاد ، دوجو  برع  تیلهاج  گنهرف  رد  هک  تسا  ییاهیگژیو  نامه  اـهنیا  دوشیم و  جـیورت  اـیند  رد  یگنهرب  گـنهرف  نینچمه  و 

نییاـپ ار  نز  تلزنم  نأـش و  زور  هـب  زور  هدـش و  ادـیوه  عـماوج  زا  یخرب  رد  هزورما  يدـیدج  گـنر  بآ و  اـب  رگید و  عوـن  هـب  هراـبود 
! نیون مان  اب  ولو  دنوشن ، تیلهاج  نامه  راتفرگ ، اهمناخ  هک  دیشاب  بظاوم  دهدیم : رادشه  نآرق  تقیقح  رد  و  دنروآیم .

114 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

؟ تسیچ نآ  تمکح  و  تسا ؟ هدش  حرطم  تاجوز  ددعت  نآرق  رد  ایآ 

: شسرپ
: خساپ تسیچ ؟ نآ  تمکح  و  تسا ؟ هدش  حرطم  تاجوز  ددعت  نآرق  رد  ایآ 

اپ هب  ار  طسق  تلادع و  هک  دیـسرتیم  رگا  « ؛»...  ِءاَسِّنلا َنِم  مَُکل  َباَط  اَم  اوُحِْکناَف  : » دـیامرفیم ءاسن  يهروس  موس  يهیآ  رد  لاعتم  يادـخ 
ات راهچ  ای  ات  هس  ای  ات  ود  تسامش ، هاوخ  لد  دیدنـسپیم و  هک  اهنز  زا  هک  يزیچ  نآ  تسرپرـس  نودب  ناکدوک  نامیتی و  دروم  رد  دینکن 

 ...« دینکن باختنا  رتشیب  رسمه  کی  سپ  دینکن ، تیاعر  ار  تلادع  هک  دیراد  ار  نیا  فوخ  دیسرتیم ، رگا  اما  دینیزگرب . يرسمه  هب 
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. دراد ار  شدوخ  صاخ  ثحب  طیارش و  هتبلا  هک  مالسا  رد  تاجوز  ددعت  زاوج  رب  تسا  یلیلد  هفیرش  يهیآ  نیا  تقیقح  رد 
تـسه مدرم  نیب  رد  هک  یلئاـسم  موسر و  بادآ و  تاداـع و  دروم  رد  میرک  نآرق  هدرک . دـنمنوناق  مالـسا  رد  ار  تاـجوز  ددـعت  هیآ  نیا 

رشب خیرات  لوط  رد  ددعتم  نارـسمه  اب  جاودزا  دروم  رد  اًلثم  هدرک . دنمنوناق  مه  ار  شلالح  لئاسم  هدرک و  ادج  مارح  زا  ار  لالح  لئاسم 
. نادنمتورث ناهاشداپ و  ًاصوصخم  دندادیم  لیکشت  ارسمرح  دارفا  یخرب  یتح  هتشاد و  هقباس  هلئسم  نیا 

نوناق نیا  مالـسا و  يهمانرب  يروط  ینعی  درک ، دنمنوناق  دودـحم و  ار  نآ  درک و  دروخرب  دنمـشور  هلئـسم  نیا  اب  میرک  نآرق  تقیقح  رد 
زا هک  دش  نایب 

115 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
هک یناسک  يارب  دش ، هداد  رارق  هک  یتخس ، طیارش  اب  رگید  فرط  زا  یلو  دوش ، يریگولج  اهینارتوهش  گرزب و  ياهارسمرح  لیکـشت 

درک و شدنمنوناق  دادرارق و  شیارب  یطیارـش  نکل  درکن  دودسم  ار  هار  نیا  دراد ، زاین  تاجوز  ددعت  هب  هک  ياهعماج  ای  دـنراد  زاین  ًاعقاو 
لکشم یلیخ  شطرش  هتبلا  درادن  یلاکشا  دنک  باختنا  یسک  رگا  مه  رسمه  کی  زا  شیب  دینکب  تیاعر  ار  تلادع  دیناوتیم  رگا  دومرف :

امـش هک  یتقو  دینکن » تیاعر  ار  تلادـع   » هکنیا هن  دـینکن  تیاعر  ار  تلادـع  هک  دیـسرتیم  رگا  اُولِدـْعَت » اَّلَأ  ُْمتْفِخ  ْنِإَف   » هک دومرف  تسا .
. دینک باختنا  رتشیب  رسمه  کی  دیرادن  قح  دوشن  تیاعر  تلادع  هک  دیسرتیم  دیهدیم و  لامتحا 

ضرعم رد  اهدرم  تاـقوا  یهاـگ  يرـشب ، عماوج  رد  اًـلثم  دراد ؟ زاـین  هک  یـسک  دـنک ؟ باـختنا  یکی  زا  رتشیب  دـناوتیم  یـسک  هچ  لاـح 
زا رتمک  نانز  یـسنج  رمع  لوط  هک  هدـش  هتفگ  هکنیا  ای  دـنوشیم و  تسرپرـسیب  ییاـهمناخ  دـنوریم  اـیند  زا  دـنریگیم . رارق  ثداوح 

هکنیا ای  تشاد ؛ دنهاوخ  يرتشیب  ياهجاودزا  هب  زاین  نیاربانب  تسا  رتدایز  اهنآ  یـسنج  رمع  لوط  طسوتم  تروص  هب  نادرم  تسا ، نادرم 
نیا رد  دـشکیم و  لوط  هام  ًالومعم 9  هک  دـنراد  لمح  نارود  و  تسین ؛ زیاج  یـسنج  شزیمآ  هک  دـنراد  هنایهام  تاداع  ًالومعم  اـهمناخ 

هب دنمزاین  دوشن و  فرطرب  ناشیسنج  زاین  نادرم  زا  یخرب  هک  تسا  نیا  مزلتسم  اهنیا  و  دشاب ؛ یسنج  ياهتیعونمم  تسا  نکمم  نارود 
دـنوریم و ایند  زا  ینادرم  و  نآ ، دـننام  ثداوح  اهگنج و  لثم  دـتفایم  قافتا  یثداوح  تاقوا  یهاگ  دنـشاب . رگید  نارـسمه  اـب  جاودزا 

. تسا لح  هار  کی  تاجوز  ددعت  دراوم  نیا  رد  هک  دوشیم  دایز  اهمناخ  دادعت 
116 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

: شسرپ
اًلصا امش  هدش  هتفگ  ینعی  هدش  یفن  یلک  روط  هب  اًلـصا  دناهتـشاذگ  تلادع  يارب  هک  یطرـش  نیا  هک  مینیبیم  « 1  » نآرق تایآ  یخرب  رد 

؟ دینک تیاعر  هنیمز  نیا  رد  ار  تلادع  دیناوتیمن 
: خساپ

ناکما يراک  نینچ  اًلصا  هک  دیامرفب  هتساوخیم  ینعی  تسا ؛» هدومن  لاحم  رب  قیلعت   » نآرق هک  تسا  نیا  شـسرپ  نیا  دوصقم  تقیقح  رد 
. دنک تیاعر  ار  تلادع  یسک  هک  درادن 

تیاعر ناشیاهمناخ  نیب  ار  يرهاظ  يراتفر  تلادع  ینادرم  تسا  نکمم  ینعی  دـشابیمن ، لاحم  یلو  تسا  لکـشم  تلادـع  تیاعر  هتبلا 
. تسا هتسبن  ار  هار  مالسا  یطیارش  نینچ  رد  هک  دشاب  يرورض  تاجوز  ددعت  دهدب و  هزاجا  مه  هعماج  طیارش  دننکب و 

راتفر تسا . یگدـنز  لیاسو  هافر و  رد  يرهاظ  تلادـع  ینعی  نارـسمه  قوقح  تیاعر  ءاسن ، موس  يهیآ  رد  تلادـع  تیاعر  زا  دوصقم  و 
ياهنوگ  هب  رهوش 

117 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
اًلـصا لئاسم  زا  یخرب  رد  يواست  هک  تسا  نشور  هتبلا  دوش . تیاعر  اًلماک  ناـنآ  تانوئـش  اـهمناخ و  نیا  نیب  يرهاـظ  يواـست  هک  دـشاب 

. دـشاب بلطم  نیمه  ءاسن  يهروس  يهیآ 129  دوصقم  دـیاش  تسا و  جراخ  ناسنا  يهدارا  زا  یبلق  تبحم  رد  يواست  اًـلثم  درادـن . ناـکما 
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تبحم يواست  مدع  نیا  رگا  یلو  دشاب ، ناسکی  اًلماک  رفن  ود  هب  شایبلق  تبحم  هک  دنک  میظنت  يروط  ار  دوخ  لد  دناوتیمن  ناسنا  يرآ 
اهمناخ نیا  زا  یکی  يارب  اًلثم  هک  دوشب  بجوم  ینعی  دوش  رهاـظ  وا  راـتفر  رد  دراذـگب و  یلمع  یگدـنز  رد  يریثأـت  رـسمه  ود  هب  تبـسن 

. تسا هدش  جراخ  تلادع  زا  رهوش  نیا  دنکیمن  يرگید  يارب  هک  دنکب  هدامآ  یهافر  ای  درخب  یلئاسو 
. درادن یلمع  ناکما  هک  تسین  نآ  دننام  تبحم و  يواست  تلادع ، زا  دوصقم  اجنیا  رد  تقیقح  رد  سپ 

يارب شلحارم  زا  یخرب  اسب  هچ  دشابیم و  لکشم  راک  نیا  تسا  نشور  هک  روطنامه  تسا و  مزال  نارـسمه  نیب  يراتفر  ياهتلادع  اما 
. تسا تخس  تاجوز  ددعت  طیارش  نیاربانب  دشاب . يداع  لاحم  دارفا  یضعب 

لکشم رایسب  مه  ار  نوناق  نیا  طرش  هدرک و  دنمنوناق  ار  هتـشاد  هقباس  رـشب  خیرات  رد  هک  تاجوز  ددعت  يهلئـسم  مالـسا  رگید  ترابع  هب 
دوجوب یطیارـش  يرـشب  عماوج  رد  تاقوا  یهاگ  نوچ  تسا . هتـسبن  ار  هار  لاح  نیع  رد  یلو  دوش ؛ كدـنا  نآ  یجراخ  ققحت  هک  هدرک ،
ياهلح هار  زا  یکی  تقیقح  رد  دـنکیم و  يریگولج  تارکنم  اشحف و  زا  هک  تسا  یعاـمتجالح  هار  کـی  تاـجوز  ددـعت  هک  دـیآیم 

. دشابیم یگنهرف  تالکشم  زا  یضعب  زا  هعماج  تاجن 
118 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

: دیامرفیم نآرق  هک  روطنامه  دـننکیم  ادـیپ  شمارآ  مه  رانک  نز ، درم و  دـنکیم و  باختنا  رـسمه  کی  یعیبط  تروص  هب  ناسنا  يرآ 
«1 « » اَْهَیلِإ اُونُکْسَتِّل  ًاجاَوْزَأ  ْمُکِسُفنَأ  ْنِم  مَُکل  َقَلَخ  »

نوکس شمارآ و  ناور و  تشادهب  يهیام  ار  ییوشانز  یگدنز  نآرق  دینک  ادیپ  شمارآ  هکنیا  يارب  دیرفآ  امش  سنج  زا  ار  نارسمه  ادخ 
هنوگنیمه مه  اهمناخ  دروم  رد  دسریم  یناور ، تشادهب  شمارآ و  کی  هب  شایگدنز  دنکیم  جاودزا  هک  یناوج  ینعی  دـنادیم  ناسنا 

كرتشم  یگدنز  رد  نیا  و  تسا .
. دنکیم ادیپ  ققحت  رفن  ود 

ربمایپ یگدنز  يهعلاطم  اب  ص )  ) مرکا ربمایپ  دوخ  لثم  دننک  باختنا  رـسمه  دـنچ  اهدرم  هک  تسا  نکمم  یئانثتـسا  طیارـش  کی  رد  یلو 
نارود رد  درک  باختنا  رـسمه  ناشیا  هک  یتقو  اـّلا  هدوب و  ناـشیا  رمع  زا  یئانثتـسا  شخب  کـی  رد  ترـضح  تاـجوز  ددـعت  هک  مینیبیم 
دنزرف يدادعت  بحاص  دوب و  ناشیا  رانک  رد  اهلاس  دومن و  باختنا  ار  هجیدـخ  ترـضح  تسا  ناسنا  طاشن  یباداش و  نارود  هک  یناوج 

دوب مزال  هک  دمآیم  شیپ  یلئاسم  تاقوا  یهاگ  دوب  یصاخ  طئارش  هنیدم  طیارـش  تقو  نآ  درک  ترجه  هنیدم  يوس  هب  هک  یتقو  ات  دش 
هـصفح هملـس و  ما  لثم  ص )  ) مرکا ربمایپ  ياهمناخ  زا  یخرب  دـشاب ، هتـشاد  ییاهییوجلد  اـهمناخ  اـی  لـئابق  اـی  دارفا  زا  یخرب  زا  ربماـیپ 

دیهش نآ  لاثما  گنج و  ثداوحرثا  رد  دارفا  يدایز  دادعت  هک  هنیدم  طیحم  رد  دندوب و  تسرپرسیب  ياهنز 
119 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

نیا هکنیا  رطاخ  هب  دوشب . ددجم  ياهجاودزا  هک  دندرکیم  قیوشت  دندوب ، هدش  دایز  تسرپرـسیب  ياهنز  و  دندوب ، هتفر  ایند  زا  ای  هدـش 
تاقوا یهاگ  رگید  فرط  زا  تسین ، هدیشوپ  سک  چیه  رب  هعماج  يارب  نآ  ددعتم  تالکشم  هک  دننامن  تسرپرـسیب  ناشیاههچب  اهمناخ 

مرکا ربمایپ  هک  درکیم  اضتقا  دـشیم  هداتـسرف  ربمایپ ، يارب  اهروشک  نارـس  فرط  زا  هک  ییایادـه  ای  ص )  ) مرکا ربماـیپ  یـسایس  طـباور 
هداتـسرف هیده  ناشیا  يهمان  باوج  هارمه  هب  رـصم  هاشداپ  فرط  زا  هیطبق  يهیرام  هک  روطنامه  دـشاب . هتـشاد  يررکم  ياهجاودزا  (ص )

. درک جاودزا  هیرام  اب  رصم  هاشداپ  هب  مارتحا  يارب  ربمایپ  و  دش .
ربمایپ نس  تلوهک  نارود  هک  تسا ، هنیدـم  رد  شرمعرخآ  لاـس  دودـح 10  دـناهدرک ، ددـجم  جاودزا  ص )  ) ربمایپ هک  یعطقم  نیا  هتبلا 

مه نآ  تشادـن  رتشیب  مناخ  کی  هک  دوب  ینارود  کی  ص )  ) مرکا ربماـیپ  یباداـش  نارود  تسین ، ینار  توهـش  نارود  ینعی  تسا . (ص )
هک يدارفا  يارب  و  هعماج ، رد  یصاخ  طیارـش  يارب  تسا  راکهار  کی  تاجوز  ددعت  هک  میریگیم  هجیتن  نیاربانب  دوب . هجیدخ  ترـضح 

. دننک افتکا  رسمه  کی  هب  هژیو ، طئارش  رطاخ  هب  دنناوتن 

( رهم میمش  دلج 2( ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  www.Ghaemiyeh.comشسرپ و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 78زکرم  هحفص 47 

http://www.ghaemiyeh.com


120 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

دنک جاودزا  دناوتیمن  راک  انز  اب  زج  راکانز ، ایآ 

: شسرپ
نادرم اب  زج  راکانز  نانز  هک  دیـشاب  هاگآ  : » دـیامرفیم رون »  » يهروس رد  نآرق  هکنیا  دـنک  جاودزا  دـناوتیمن  راک  انز  اب  زج  راکانز ، اـیآ 

ایآ دـننکیمن » جاودزا  نموم ، نادرم  اب  زج  نموم  نانز  نموم و  نانز  اب  زج  نموم  نادرم  و  راکانز ، نانز  اـب  زج  راـکانز  نادرم  و  راـکانز ،
نآ دـنالهاتم و  هک  تسا  ییاهنآ  دروم  رد  طقف  ای  دـنکیم و  قدـص  مه  هدـش  هانگ  نیا  راچد  هک  یناوج  کـی  اًـلثم  دروم  رد  بلطم  نیا 

؟ دنوشیم بکترم  ار  هانگ 
: خساپ

َمِّرُحَو ٌكِرْـشُم  َْوأ  ٍناَز  اَّلِإ  اَهُحِکنَی  اـَل  ُهَِیناَّزلاَو  ًهَکِرْـشُم  َْوأ  ًهَِیناَز  اَّلِإ  ُحِـکنَی  اـَل  ِیناَّزلا  : » دـیامرفیم هک  تسا  رون  موس  يهیآ  زا  امـش  شـسرپ 
خـساپ ات  مینک  هدافتـسا  تیبلها  تایاور  زا  مه  دعب  مینک و  نایب  ار  نیرـسفم  رظن  ادتبا  تسا  مزال  هیآ  نیا  دروم  رد  َنِینِمْؤُْملا » یَلَع  َِکلذ 

: دوش نشور 
: دناهدرک هئارا  ریسفت  ود  دروم  نیا  رد  نیرسفم 

هدولآ دارفا  ًالومعم  دیامرفب : دهاوخیم  ینعی  تسا ، ینیع  تیعقاو  کی  نایب  ماقم  رد  هیآ  نیا  هک  دندقتعم  نیرـسفم  زا  یخرب  لوا : ریـسفت 
یـسراف رد  هک  تسا  يزیچ  نامه  هیآ  نیا  دوصقم  تقیقح  رد  دـننکیمن . جاودزا  هدولآ  دارفا  اب  كاـپ  دارفا  دـنوریم ، هدولآ  دارفا  غارس 

: دنیوگیم
زاب  اب  زاب  رتوبک  اب  رتوبک 

121 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و  زاورپ  سنجمه  اب  سنجمه  دنک 
، لابند هب  نموم  و  بوخ ، ياهناسنا  يرطف  ینیوکت و  تروص  هب  ینعی  دوریمن ، هدولآ  دارفا  غارـس  هب  دـشاب  كاپ  ناـمیا و  اـب  يدرف  رگا 

. دنوریم هتسیاش  كاپ و  نارسمه 
دنبلاط  ار  نایران  رم  نایران 

دنرادن قح  نانمؤم  هک  بیترت  نیا  هب  دنکیم  نایب  ار  یعرـش  مکح  کی  هیآ  نیا  هک ، تسا  نیا  مود : ریـسفت  دنبذاج  ار  نایرون  رم  نایرون 
، راکدـب راکانز و  درف  رگا ، اما  تسا . مارح  نانمؤم  رب  راک  نیا  و  دـننک ، جاودزا  هبوت  زا  لبق  دنتـسه ، یگراکدـب  هب  روهـشم  هک  يدارفا  اب 

. تشاد دهاوخن  یلاکشا  نانمؤم  يارب  وا  اب  جاودزا  دنک ، هبوت 
«1 . » تسا تیبلها  ثیداحا  زا  یخرب  قفاوم  مه  و  لوزن ، نأش  قفاوم  مه  مود ، ریسفت 

مرکا ربمایپ  رـصع  رد  هک  تسا  ینانز  نادرم و  دروم  رد  هیآ  نیا  هک  هدـش  تیاکح  ع ،)  ) قداص ماما  رقاب و  ماـما  زا  ثیداـحا  زا  یخرب  رد 
هک سک  ره  سپ  دنتـسه ، نوناـق  نیا  لومـشم  مدرم  مه  نونکا  درک و  عنم  اـهنآ  اـب  جاودزا  زا  ار  ناناملـسم  ادـخ  و  دـندوب ، هدوـلآ  (ص )

دـنک و هبوت  هکنیا  رگم  دـنک ، جاودزا  وا ، اب  ینمؤم  هک  تسین  راوازـس  دوش ، يراج  وا  رب  انز  دـح  و  دوش ، تفع  اب  یفانم  لمع  هب  روهـشم 
«2 . » دوش تباث  شاهبوت 

: دومرف و  دـیمانن ، نمؤم  ار  راکانز  درم  نز و  یلو  هدـش ، لزان  هنیدـم  رد  هیآ  نیا  هک ، هدـش  تیاکح  ع )  ) رقاب ماـما  زا  يرگید  ثیدـح  رد 
« هیناز الا  حکنیال  ینازلا  »

122 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
«. نینموملا یلع  کلذ  مّرُح   » دومرف و  درک ، ادج  ار  نینمؤم  دوب و  هیناز » یناز و   » ناونع دروآ  دارفا  نیا  يارب  هک  یناونع  ینعی 
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تقیقح رد  دوشیم  لمع  نیا  بکترم  هک  یماگنه  هب  راکانز ، صخـش  دومرف : ربمایپ  هک  هدش  تیاکح  ع )  ) رقاب ماما  زا  ثیدـح  نیمه  رد 
وا زا  نامیا  لمع ، نیا  ماجنا  ماگنه  هب  هک  ارچ  تسین ، نمؤم  دوشیم ، يدزد  لوغـشم  هک  یماـگنه  هب  قراـس  صخـش  زین  و  تسین ، نمؤم 

«1 . » دروآیم نوریب  نت  زا  ار  نهاریپ  هک  يروط  نامه  دوریم ، نوریب 
. دهدیم ناشن  ار  عوضوم  نیا  تیمها  تیاور  نیا  تقیقح  رد 

جاودزا هک  يدارفا  اـب  دـناهدرک  جاودزا  هک  يدارفا  نیب  میریذـپب ، ار  هیآ  مود  ریـسفت  هچ  لوا  ریـسفت  هـچ  اـم  بـیترت  ره  هـب  يریگهجیتـن :
. تسا ناسکی  هورگ  ود  ره  يارب  بلطم  درادن و  دوجو  یتوافت  دناهدرکن 

123 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
: شسرپ

؟ تسا هدرک  يریگتخس  ار  هدولآ  نادرم  هدولآ و  نانز  جاودزا  نآرق  ارچ 
: خساپ

: زا دنترابع  روتسد  نیا  ياهتمکح  زا  یخرب 
یخرب راتفرگ  ار  نمادکاپ  نانموم  اهنآ  اب  جاودزا  و  دنوشیم ، یـشزیمآ  ياهيرامیب  راتفرگ  انز ، عورـشمان  لمع  هب  هدولآ  دارفا  ًالومعم  . 1

. دوشیم نآ  عویش  يرامیب و  نآ  لاقتنا  بجوم  ًانایحا  ای  دنکیم  اهيرامیب  زا 
ات دوشیم  بجوم  نیمه  دـنوشب و  یعاـمتجا  میرحت  دارفا  نیا  هک  دوشیم  ثعاـب  یکاـپان ، ِدارفا  نینچ  اـب  جاودزا  تیعوـنمم  نینچمه  . 2
. دننک ظفح  ار  ناشدوخ  ینمادکاپ  تفع و  و  یمومع ، تفع  دنرادرب و  اهراک  نیا  زا  تسد  ات  دنریگب  رارق  عامتجا  رد  یناور  راشف  تحت 

نینچ اـب  دـندرک  هدوـلآ  ار  دوـخ  نماد  رگا  دـننادب  دـنریگب و  تربـع  مه ، رگید  دارفا  هک  دوـشیم  ثعاـب  مـکح  نـیا  ناـیب  یفرط  زا  و  . 3
. دنوشیم وربور  یمیرحت 

يدام و ياهتمکح  نیا  اب  هک  تسا  ناوارف  ردقنآ  یهلا  مکح  نیا  یناور  يونعم و  فیارظ  اهتمکح و  هک  تسا  مولعم  هتبلا  يروآدای :
. تسین هسیاقم  لباق  یمسج 

125 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

نوگانوگ ياهشسرپ  موس : لصف 

هراشا

مسیلارولپ  نآرق و  فلا :
مسیرالوکس  نآرق و  ب :

یملع  ج :
ربماتپس هثداح 11  د :

ناطیش  ه :-
یخیرات  و :

یبدا  ز :
127 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
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مسیلارولپ نآرق و  فلا :

؟ دریذپیم ار  ینید ) ییارگرثکت   ) مسیلارولپ هرقب  هروس  هیآ 62  ساسارب  نآرق  ایآ 

: شسرپ
: خساپ دریذپیم ؟ ار  ینید ) ییارگرثکت   ) مسیلارولپ هرقب  هروس  هیآ 62  ساسارب  نآرق  ایآ 

pluralism

. دـنراد رواب  اهنآ  عفانم  تیعورـشمو  هعماج  رد  لماوع  رـصانع و  ترثک  موزل  هب  هک  تسا  ییاههیرظن  يانعم  هب  تسا و  ینیتال  نآ  هشیر  ، 
نشور هباشم  تایآ  قوف و  هیآ  دوصقم  انعم و  ات  مینک  یسررب  ار  قوف  هیآ  ریسفت  هک  تسا  مزال  قوف  شسرپ  خساپ  ندش  نشور  يارب  « 1»

. دریذپیمن ار  مسیلارولپ  نآرق  هک  دوش 
: میهدیم حیضوت  ار  هرقب  يهروس  هیآ 62  ریسفت  ور  نیا  زا 

ْمِْهیَلَع ٌفْوَخ  َالَو  ْمِهِّبَر  َدـنِع  ْمُهُرْجَأ  ْمُهَلَف  ًاِحلاَص  َلِمَعَو  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلاَو  ِهّللاـِب  َنَمآ  ْنَم  َنِیِئباَّصلاَو  يراَـصَّنلاَو  اوُداَـه  َنیِذَّلاَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ 
. َنُونَزْحَی ْمُه  َالَو 

يایحی وریپ   ) نائباص نایحیـسم و  دـندیورگ و  دوهی  نییآ )  ) هب هک  یناسک  و  دـناهدروآ ، نامیا  مالـسا ) ربمایپ  هب   ) هک یناـسک  تقیقح  رد 
زا  ) یناسک ربمایپ ،)

128 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
و تسا ؛ ناشیا  يارب  نانآ  راگدرورپ  دزن  ناششاداپ  سپ  دنداد ، ماجنا  هتسیاش  راک ]  ] و دندروآ ، نامیا  نیـسپ  زاب  زور  ادخ و  هب  هک  نانآ )

یشسرپ مالسا  ردص  رد  هک  دناهدرک  تیاکح  نارـسفم  زا  یخرب  لوزن : نأش  دنوشیم . نیگهودنا  نانآ  هن  تسا و  نانآ  رب  یـسرت  چیه  هن 
رطاخ هب  نانآ  ایآ  دوشیم ؟ هچ  ام  ناـکاین  فیلکت  سپ  تسا  تاـجنو  قح  هار  مالـسا  اـهنت  رگا  هک : دـش  حرطم  ناناملـسم  زا  یخرب  يارب 

هک درک  مالعا  دش و  لزان  تبـسانم  نیدب  قوف  هیآ  دـنوشیم ؟ تازاجم  وا  هب  ندرواین  نامیا  و  ص )  ) مالـسا ربمایپ  نامز  رد  روضح  مدـع 
تسا و تاـجن  لـها  تسا  هداد  ماـجنا  هتـسیاش  لـمع  هدروآ و  ناـمیا  وا  ینامـسآ  باـتک  شیوخ و  ربماـیپ  هب  شیوخ  رـصع  رد  سک  ره 

تاجن لها  دـناهدرم  هدرک و  یگدـنز  مالـسا  ربماـیپ  روهظ  زا  لـبق  هک  رادرکهتـسیاش  نمؤم و  نایحیـسم  ناـیدوهی و  سپ  درادـن ، ینارگن 
«1 . » دنتسه

هک یناسک  هب  تسا  یخـساپ  تایآ  نیا  و  تسا ، هدمآ   17 جح / 69 و  هدئام / 112 و  هرقب / هروس  رد  قوف  هیآ  هباشم  . 1 تاراشا : تاکن و 
رتهب نارگید  زا  ار  دوخ  داژن  نید و  نایدوهی  هک  روطنامه  دنیوجیم . صاخ  تیلم  داژن و  هانپ  رد  ار  تاجن  هار 

129 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
. تسا هتسیاش  لمع  نامیا و  رد  رصحنم  تاجن  هار  هک  دهدیم  خساپ  نانآ  هب  نآرق  یلو  دنتسنادیم ، دوخ  صوصخم  ار  تشهب  هتـسناد و 

. دوشیمن تاجن  تداعس و  بجوم  نداهن  دوخ  رب  «( 2  » يراصن یحیسم :(  و  « 1  » يدوهی ناملسم ، مان  اهنت  و 
: دناهدرک هئارا  قوف  هیآ  يارب  هدمع  ریسفت  دنچ  نآرق  نارسفم  . 2
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دـش دـهاوخ  نانآ  تاجن  بجوم  دـناهتفر و  ایند  زا  هک  تسا  مالـسا  زا  لبق  یهلا  نایدا  ناوریپ  هتـسیاش  لامعا  ناـمیا و  هیآ  دوصقم  فلا :
«3 . » دش هراشا  نادب  لوزن  نأش  رد  هک  روطنامه 

رب حلاص  لمع  مالسا و  هب  نامیا  روظنم  اما  تسا  رـضاح  نامز  رد  نابئاصو  نایحیـسم  نایدوهی و  هتـسیاش  لامعا  نامیا و  هیآ  دوصقم  ب :
دننک يوریپ  مالـسا  ربمایپ  دروم  رد  ناـشناربمایپ  ياـهتراشب  شیوخ و  ياـهباتک  ياوتحم  ناـنآ  رگا  ینعی  تسا  نآرق  تاروتـسد  قبط 

«4 . » دش دهاوخ  هتفریذپ  اهنآ  حلاص  لمع  نامیا و  دنوشیم و  ناملسم 
130 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و  دشاب . هیآ  دوصقم  انعم  ود  ره  هک  درادن  یعنام  هتبلا 

دنرادـن مالـسا  زا  یفاک  یهاگآ  یلو  دنتـسه  رگید  نایدا  وریپ  هک  نوسیدا  نوچمه  يدارفا  هک  دوش  هدافتـسا  قوف  هیآ  زا  تسا  نکمم  . 3
هتساک نانآ  رفک  باذع  زا  لقادح  ای  و  دننکیم ، تفایرد  ار  شیوخ  لمع  بسانم  شاداپ  دناهدرک  تمدخ  تیرشب  هبو  دنرـصاق ) لهاج  )

. دوشیم
یئارگ و رثکت  دنتـسه و  تاجن  لها  یهلا  نایدا  ناوریپ  همه  زین  رـضاح  رـصع  رد  هک  تسانعم  نادـب  نآ ، هباـشم  تاـیآ  هیآ و  نیا  اـیآ  . 4

؟ تسا حیحص  مسیلارولپ 
سپ تسا . هدش  هداد  ناناملـسم  ریغ  هب  باذع  هدعو  رگید  تایآ  رد  دنکیم و  ریـسفت  ار  رگیدمه  نآرق  تایآ  هک  ارچ  تسا  یفنم  خساپ 

«1 . » دنوش ناملسم  ات  دننک  قیقحت  مالسا  تیناقح  دروم  رد  ات  دنراد  هفیظو  اهنآ  ناوریپ  هدش و  خوسنم  رگید  نایدا 
131 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

مسیرالوکس نآرق و  ب :

؟ دریذپیم ار  تسایس ) ایند و  زا  نید  ییادج   ) مسیرالوکس میرک  نآرق  ایآ 

: شسرپ
: خساپ دریذپیم ؟ ار  تسایس ) ایند و  زا  نید  ییادج   ) مسیرالوکس میرک  نآرق  ایآ 

: دوش يروآدای  نآ  هب  طوبرم  تایآ  مسیرالوکس و  موهفم  قوف  شسرپ  خساپ  ندش  نشور  يارب  تسا  مزال  اج  نیا  رد 
«1 : » مسیرالوکس یسانشموهفم 

حالطـصا رد  و  تسا ، هدمآ  یناحورریغ و »...  سدـقمریغ و  ایند ، نید و  يراگنا  ادـج   » نوچمه یفلتخم  یناعم  هب  يوغل  رظن  زا  هژاو  نیا 
«2 .« » تسا رود  تیهولوا  ادخ و  زا  میقتسمریغ  روطب  هزادنا و  نامه  هب  دراد و  قلعت  ناهج  نیا  هب  هک  تسا  يزیچ  ره   » يانعم هب 

132 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
تلود قوفت  تسایـس ، نید و  کیکفت  ناشیـشک ، صیخرت  کیکفت و   » نوچمه تفر : راکب  يدیدج  یناعم  رد  راصعا  لوط  رد  هژاو  نیا 

«1 .« » یعیبطارف ياههزومآ  نید و  درط  ینید و  هبرجت  ساسحا و  هب  نید  نتساک  ورف  اسیکلرب ،
: نآرق رد  تسایس  ایند و  اب  نید  دنویپ 

(77 صصق / . ) نکم شومارف  ایند  زا  ار  دوخ  مهس  هک  دهدیم  روتسد  نآرق  . 1
(42 هدئام / 25 و  دیدح / . ) تسا ناربمایپ  فادها  زا  یعامتجا  تلادع  . 2

 ...( 36 و لحن / 157 و  فارعا / . ) تسا ناربمایپ  فادها  زا  یعامتجا  يدازآ  . 3
59 و 105) ءاسن / 123 و 213 و  هرقب / . ) تسا یهلا  ناربهر  فیاظو  زا  مدرم  نیب  يرواد  . 4

ابر لالح و  ار  هلماعم  (، 32 ءاسن /  ) دریذپیم ار  درم  نز و  تیکلام  لصا  دزادرپیم و  يداصتقا  لئاسم  لوصا و  ینابم و  یخرب  هب  نآرق  . 5
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اهدقع هب  يافو  106 و ،)...  هدئام / 2 و 7 و 12 و  ءاسن /  ) دنکیم نایب  ار  تیصو و ...  ثرا و  لئاسم  (، 275 هرقب /  ) دنکیم مالعا  مارح  ار 
(، 181 ءارعش / 1 و  نیففطم /  ) دنکیم شنزرس  ار  یشورف  مک  (، 1 هدئام /  ) درامشیم مزال  ار 

133 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
 ... و ( 2 هدئام / . ) دنکیم ییامنهار  يراکمه  نواعت و  هب  و  ( 7 رشح /  ) دزرویم دیکات  تورث  لیدعت  عیزوت و  رب 

. تسا تموکح  لیکشت  مزلتسم  اهنآ  یخرب  مدرم و  يایند  روما  رد  تلاخد  نیناوق  نیا  هب  هجوت  نییعت و  رکذت :
: هلمج زا  دنکیم  حرط  ار  یسایس  ماظن  لئاسم  ینابم و  لوصا و  یخرب  نآرق  . 6

تیالو و (، 59 ءاـسن /  ) تسا مزـال  یهلا  ناربـهر  زا  تعاـطا  40 و ،)...  فـسوی / و 62 و   57 ماعنا /  ) تسادـخ نآ  زا  يراذـگنوناق  قح 
لوصا و  ( 6 بازحا /  ) دـنکیم یفرعم  باطخلا  لصف  ار  یهلا  ربهر  نخـس  3 و 55 و 67 ،) هدئام /  ) دزاسیم صخـشم  ار  مدرم  تسرپرس 

(141 ءاسن / . ) دنکیم نییعت  ار  ناناملسم  یجراخ  تسایس 
. تسا یهلا  تموکح  لیکشت  يزاسهنیمز  مدرم و  يایند  رد  تلاخد  روما  نیا  هب  نآرق  هجوت  رکذت :

يویند و روما  رد  میقتـسم  تلاـخد  هک  تسا  هدـش  حرطم  نآرق  رد  ناـفلاخم  ناریـسا و  اـب  دروخرب  یگنوـگچ  عاـفد و  داـهج و  مکح  . 7
 ...( 65 و لافنا / 5 و  تئارب / 74 و 95 و  ءاسن / 78 و  جح / 190 و 191 و 216 و  هرقب /  ) تسا یماظن  یسایس -

( رون ءاسن و  هروس   ... ) قالط و ییوشانز و  ماکحا  لثم  هداوناخ  یقوقح  نیناوق  نییعت  . 8
 ...( 38 و 33 و هدئام / 2 و 4 و  رون /  ... ) تقرس و انز ، صاصق ، دروم  رد  يرفیک  ییازج و  نیناوق  نییعت  . 9

134 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
نـالوسر یخرب  يارب  تموکح  هنیمز  هتبلا  و  . ) دـنکیم یفرعم  تموکح  کـُلم و  ياراد  ار  نامیلـس  لـثم  یهلا  ناربماـیپ  یخرب  نآرق  . 10

(34 - 14 لمن / .( ) دشن مهارف  یهلا 
هک دوشیم  نشور  اهنآ ، یمالسا  تموکح  و  ع )  ) یلع ماما  و  ص )  ) ربمایپ تنـس  نآرق و  رد  هباشم  دراوم  قوف و  تایآ  هب  هجوت  اب  هجیتن :
«1 . » تسین لوبق  لباق  نآرق  رظنم  زا  مسیرالوکس  سپ  تسا ، راگزاسان  مالسا  اب  تموکح  تسایس و  نید و  ییادج  ایند و  نید و  ییادج 

135 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

یملع ج :

؟ دننک یگدنز  نآ  رد  ییاهناسنا  اًلثم  هک  دراد  دوجو  نیمز  يهرک  دننام  یتارایس  نآرق  رظن  زا  ایآ 

: شسرپ
: خساپ دننک ؟ یگدنز  نآ  رد  ییاهناسنا  اًلثم  هک  دراد  دوجو  نیمز  يهرک  دننام  یتارایس  نآرق  رظن  زا  ایآ 
: دیامرفیم هک  قالط  يهروس  يهیآ  نیرخآ  دننام  هدش  عوضوم  نیا  هب  یتاراشا  نآرق  تایآ  زا  یخرب  رد 

«1 .« » دیرفآ نآ  لثم  مه  نیمز  زا  و  َّنُهَْلثِم » ِضْرَْألا  َنِمَو   » دیرفآ ار  هناگتفه  ياهنامسآ  دنوادخ  »
اًلثم اـم  هک  روطناـمه  هک  تسا  نیا  هیآ  دوصقم  اـیآ  تسیچ ؟ َّنُهَْلثِم » ِضْرَأـْلا  َنِمَو   » زا دوصقم  هک  تسا  حرطم  یلـصفم  ثحب  اـجنیا  رد 

؟ میراد مه  ددعتم  ياهنیمز  « 2  » میراد يددعتم  ياهنامسآ 
136 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

اهنیمز تسا ، يدایز  دادعت  اهنامـسآ  هک  يروطنامه  ینعی  دشاب . دادعت »  » اجنیا رد  لثم  زا  دوصقم  دـناهداد : لامتحا  نیرـسفم  زا  یخرب 
هدش کیدزن  بلطم  نیا  هب  يدودح  ات  هدش  ماجنا  اهناشکهک  دروم  رد  هک  یسانشناهیک  تایفشک  زا  یخرب  هک  تسا . يدایز  دادعت  مه 
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. دراد دوجو  تایح  لامتحا  مه  رگید  ياهناشکهک  رد  هک 
تقلخ رد  تیلثم  دننام : دشاب  هتـشاد  يرگید  یناعم  تسا  نکمم  تیلثم  دنیوگیم : دنریذپیمن و  ار  لامتحا  نیا  نارـسفم  زا  رگید  یخرب 

. شنیرفآ سنج  رد  تیلثم  ای 
: هک نومضم  نیا  هب  هدش  لقن  ع )  ) همئا زا  یتیاور  لوا  لامتحا  ياتسار  رد 

«1 .« » تسا هدیرفآ  هک  دراد  دوجو  مه  يرگید  هباشم  ییاهرهش  دینکیم  یگدنز  نیمز  ياهرهش  رد  امش  هک  روطنامه  »
نآ رد  اـم  هک  یملاـع  زا  ریغ  مییوگب : میناوتیم  مینک ، تیوقت  ار  لوا  لوق  میناوتب  میریذـپب و  هیآ  رد  لوا  لاـمتحا  اـب  ار  تاـیاور  نیا  رگا 

. دراد دوجو  مه  يرگید  ياهملاع  مینکیم  یگدنز 
. میریذپب لماک  تروص  هب  ار  هلئسم  نیا  میتسناوتن  میتشاد  هک  یتاقیقحت  زا  یخرب  رد  ام  دراد و  زاین  يرتشیب  قیقحت  هب  هیرظن  نیا  یلو 

137 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

؟ تسا هدمآ  عمج  تروص  هب  هدئفا » بولق و  راصبا و   » هدمآ و درفم  عمس »  » نآرق تایآ  زا  يرایسب  رد  ارچ 

: شسرپ
: خساپ تسا ؟ هدمآ  عمج  تروص  هب  هدئفا » بولق و  راصبا و   » هدمآ و درفم  عمس »  » نآرق تایآ  زا  يرایسب  رد  ارچ 

و راصبا ،»  » ِعمج ِظفل  اب  مشچ  و  هدـمآ ، عمـس »  » درفم ظفل  اب  شوگ  هک  هدـش  دای  لد  مشچ و  شوگ و  زا  نآرق ، « 1  » تایآ زا  يرایسب  رد 
؛» بولق هدئفأ و   » عمج ظفل  اب  لد 

: تسا هدش  هتفگ  هلمج  زا  دناهداد  يددعتم  تالامتحا  بلطم  نیا  دروم  رد  تایبدا ، رد  نارظنبحاص  نیرسفم و 
. دوش هدروآ  عمج  رگید ، هک  دوبن  مزال  نیاربانب  دنکیم  تلالد  ریثک  لیلق و  رب  تسا  سنج » مسا   » نوچ عمس » . » 1

ياهخساپ شسرپ و  دنکیم . تلالد  ود  ره  درفم  عمج و  رب  دوشیمن ، هتـسب  عمج  نوچ  ردصم  تسا و  ردصم  عمـس » : » دناهتفگ یخرب  . 2
ياههاگیاج ینعی  عمـس » عضاوم   » لثم تسا  ریدـقت  رد  یفاـضم  اـجنیا  رد  دـناهتفگ : زین  یـضعب  . 3 138 ص : ج2 ، ناـناوج ، هژیو  ینآرق 

. ییاونش
تلـالد عمج  رب  شدوـخ  تسا  هتفرگ  رارق  اـهعمج  فـیدر  رد  نوـچ  هدـش و  هفاـضا  مه »  » ریمـض هب  عمـس »  » هک دـنرواب  نیا  رب  یخرب  . 4

. دیایب عمج  هک  تسا  هدوبن  مزال  رگید  دنکیم و 
« عمس  » هژاو هک  درادن  یلاکـشا  نیاربانب  هدمآ  عمـس » ، » ترابع رد  ننفت  و  زاجیا ، مالک و  یهاتوک  رطاخ  هب  دناهداد  لامتحا  زین  ياهدع  . 5

. تسا هدمآ  عمج  تروص  هب  بولق »  » و راصبأ »  » درفم و تروصب 
یملع  رارسا  اهتمکح و 

: میروآیم اجنیا  رد  هک  دناهدرک ، رکذ  زین  یملع  رارسا  اهتمکح و  بلطم  نیا  يارب  نیرسفم  زا  یخرب 
هک تسا  نیا  رطاخ  هب  هدمآ  راصبا »  » عمج تروص  هب  مشچ  اما  هدـمآ ، درفم  تروصب  میرک  نآرق  رد  شوگ  ینعی  عمـس ،»  » هژاو هکنیا  . 1
هک یتوص  جاوما  ًالوا : هک  ارچ  تسا ؛ رتشیب  یلیخ  دونشیم  هک  ییاهزیچ  تاعومسم و  هب  تبسن  شمـشچ  اب  ناسنا  تادهاشم  تاکاردا و 
اما درذـگیم  اهنویلیم  زا  تسا ، ندـید  تیور و  لباق  هک  ییاهرون  جاوما  هک  یلاح  رد  تسا  دودـحم  ًاتبـسن  يدادـعت  تسا  عامتـسا  لباق 

يهژاو اهیندینـش ، ورملق  تیدودـحم  ینعی  بلطم ، نیا  هب  هراشا  يارب  میرک  نآرق  ور  نیا  زا  دـسریم  دروم  رازه  اـههد  هب  یتوص  جاوما 
یبلق  ياهتفایرد  ورملق  یگدرتسگ  هب  هراشا  يارب  و  هدروآ ، درفم  ار  عمس » »

139 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
. تسا هدروآ  عمج  تروص  هب  ار  رصب »  » و بلق »  » يهژاو ناسنا ، یمشچ  تادهاشم  ای  ناسنا 
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کی رد  اما  دونـشیمن  رتشیب  ار  ادـص  کی  هظحل  کی  رد  ناسنا  اـًلومعم  ینعی  تسا  دـحاو  ناـسنا  عمـس  كردـُم  هکنیا  رگید  لاـمتحا  . 2
اًلمع ار  ادص  کی  اما  دراد  شوگ  ات  ود  هکنیا  اب  شیاهشوگ  اب  اما  رتشیب ، یتح  ای  و  دـنیبب ، ار  ریوصت  ات  ود  دـناوتیم  شنامـشچ  اب  هظحل 

اهناسنا كَردم  هک  نیا  هب  دنک  هراشا  هک  هدروآ  ددعتم  هتـسب و  عمج  ار  مشچ  هدروآ و  درفم  ار  عمـس  نیاربانب ، دونـشب ؛ دـناوتیمن  رتشیب 
. تسا ددعتم  اهیندید ، دروم  رد  ناسنا  كردم  اما  تسا ، یکی  ندینش  عمس و  دروم  رد 

لاـمتحا ود  لاـح  ره  هب  یلو  داد ، تبـسن  نآرق  هب  ینیقی  تروص  هب  دوشیمن  تسا و  لاـمتحا  ود  دـح  رد  ریخا  یملع  بلطم  ود  نیا  هتبلا 
. تسا هدش  هتفگ  اههژاو  نیا  هب  تبسن  هک  تسا  ییابیز  یملع ،

140 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

؟ دنتسه سدقم  لهچ ) تفه و  ددع  لثم   ) دادعا یخرب  ایآ 

: شسرپ
ررکم تفه ، ددع  اریز  تسا ؟ سدقم  هملک  کی  نآرق  رد  تفه »  » ددع ایآ  دنتـسه ؟ سدقم  لهچ ) تفه و  ددـع  لثم   ) دادـعا یخرب  ایآ 
سدقم رگا  هورم و ...  افص و  یعس  راب  تفه  هبعک و  هناخ  فاوط  راب  تفه  هدجس ، رد  ندب  وضع  تفه  نامـسآ ، تفه  دننام  هدش  رارکت 

؟ تسا هدشن  هدافتسا  رگید  ياهددع  زا  ارچ  تسین ،
: خساپ

: عوضوم نیا  هب  هاگن  يارب  تسیاهچیرد  هتکن  ره  هک  مینکیم  بلج  ریز  تاکن  هب  خساپ  يارب  ار  امش  رظن 
زمر ياهنایار ، ياـههمانرب  هب  دورو  يارب  امـش  هک  روطناـمه  هماـنرب ، کـی  هب  دورو  يارب  تسا  زمر  یعون  تقیقح  رد  ددـع  لوا : يهتکن 

دورو دوشن ، هدافتـسا  رگا  دوشیم و  هدافتـسا  یـصاخ  دادـعا  ای  فورح  زا  اههاگیاپ  هب  یبایتسد  ای  اههمانرب  ندـش  ارجا  يارب  ای  و  دـیراد ،
. تسین نکمم 

هب بجوم  صخـشم ، ِدادـعا  نیا  هک  رگید ، تادابع  رد  نآ  دـننام  تعکر و  راهچ  رهظ  زامن  تعکر ، ود  حبـص  زامن  اًلثم  تادابع  دروم  رد 
زمر نیا  تقیقح  رد  دوش و  دـیدج  يونعم  همانرب  کـی  دراو  دـناوتیم  هلحرم  نآ  رد  و  دوشیم ، هلحرم  ناـمه  رد  ناـسنا  ندیـسر  لاـمک 

رد ار  زمر  هک  روطنامه  و  تسا . همانرب  نآ  هب  دورو 
141 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

قلاخ یتسه و  ملاع  سدـنهم  مه  ناسنا  دروم  رد  دـهدیم ، رارق  نآ  ياهیگژیو  هب  هجوت  اب  نآ  سدـنهم  هدـنزاس و  فلتخم ، ياـههمانرب 
، تسا ددـع 7  اب  اهییاشگهرگ  نیا  یهاگ  هک  تسا  هداد  رارق  ار  اهزمر  نیا  وا ، يونعم  یمـسج و  ياهزاین  اهیگژیو و  هب  هجوت  اب  ناـسنا 

یهاگ تسا و  س )  ) ارهز ترضح  تاحیبست  دننام  تسا  راکذا 33  ددع  یهاگ  و  « 1  » ادخ اب  یسوم  ترضح  تاجانم  دننام  اب 40  یهاگ 
نایب یهاگ  دوشیم و  نایب  نآ  رارـسا  تادابع و  نیا  يارب  ییاهتمکح  یهاگ  هک  دـنکیم  ادـیپ  یلجت  تادابع  یگنوگچ  تاـعکر و  رد 

. دوشیمن
هتخیر يزیچ  هـچ  ددـع 7  فرظ  لـخاد  هک  تسا  نیا  مهم  و  تسا ، ددـع  فورـضم  نآ  لـصا  تـسا و  فرظ  یعوـن  ددـع  مود : يهـتکن 

. دریگیم قلعت  يزیچ  هچ  هب  نیا 7  دوشیم و 
بوخ ددع  نالف  ای  تسا  سحن  ددع 13  اًلثم  هک  دننکیم  نامگ  یخرب  هکنیا  درادن و  یـسحن »  » ای سدقت » ، » ددـع دوخ  رگید  ترابع  هب 
بوخ دـشاب ، ادـخ  رکذ  نآ  رگا  تسا  مهم  دوشیم  هتخیر  فرظ  نیا  لخاد  هک  يزیچ  نآ  تسا و  فرظ  ددـع  تسین . حیحـص  نیا  تسا 

. درادن انبم  هدزیس  زور  تسوحن  ددع 13 و  درادن  انبم  نیستفه  اًلثم  تسا . دب  دشاب  اوران  راک  رگا  تسا 
و تسا ؟ هدمآ  ای 15  ددع 12  ارچ  اًلثم  هک  دشیم  حرطم  لاؤس  نیمه  دمآیم  مه  يرگید  ددع  ره  تفه ، ددع  ياج  هب  رگا  موس : يهتکن 
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دادعا نیا  یهاگ 
142 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

دنوادخ تسا و  خزود  زا  نخـس  رثدـم  يهروس  و 31  تاـیآ 30  رد  هک  دراد  ینآرق  يهشیر  بلطم  نیا  هـک  تـسا  دارفا  شیاـمزآ  يارب 
: دیامرفیم

«1 .«. » دننابهگن رومأم و  هتشرف  هدزون  نآ  رب  »
كرابت و دـنوادخ  هک  تسا  نیا  بلاج  تسین  ای 20  هدجیه  ناشدادـعت  ارچ  نابهگن ؟ هدزون  ارچ  هک  دـیآیم  نهذ  هب  لاؤس  نیا  مه  اجنیا 

: دیامرفیم دهدیم و  ار  لاوس  نیمه  خساپ  هیآ  يهمادا  رد  یلاعت 
دندش رفاک  هک  یناسک  شیامزآ  يارب  رگم  تسین  نیا  میداد  رارق  هدزون  هک  ار  اهنآ  دادـعت  و  میدادـن ، رارق  هکئالم  زج  ار  شتآ  نارومأم  »

«2 .« » دوش هفاضا  ناشنامیا  دننمؤم  هک  یناسک  دننک و  ادیپ  نیقی  ات  دنتسه  باتک  بحاص  هک  یناسک  يارب  و 
نآ دوشیم ، نایب  نامزلارخآ  ربمایپ  طسوت  يربخ  نینچ  هک  هدمآ ، یلبق  ینامسآ  ياهباتک  رد  اًلثم  هک  تسا  قیبطت  عون  کی  تقیقح  رد 

. دندیزرو رفک  هک  یناسک  يارب  دشاب  یناحتما  نیا  دوش و  هفاضا  ناشنامیا  نینمؤم  و  دننکب ، ادیپ  نییقی  باتک  لها  تقو 
هلداجم هب  دادعا  نیا  دروم  رد  یناسک  هچ  دوش  مولعم  هک  هدوب  دارفا  شیامزآ  و  هنتف »  » يهیام دادعا  یهاگ  هدمآ ، هیآ  رد  هچنانچ  نیاربانب 

. تسا دح  هچ  ات  اهنآ  میلست  حور  دنریذپیم  رگا  ای  دننکیم ، راکنا  دنزادرپیم و 
 143 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

ربماتپس هثداح 11  د :

؟ تسیچ اکیرمآ  ربماتپس  هثداح 11  اب  هبوت  يهروس  هیآ 109  هطبار 

: شسرپ
اکیرمآ رد  ولقود  ياهجرب  راـجفنا  اـب  هبوت  يهروس  يهیآ 109  ایآ  تسیچ ؟ اـکیرمآ  ربماتپـس  هثداح 11  اـب  هبوت  يهروس  هیآ 109  هطبار 

ندرج  » نابایخ مان  اـب  دـشابیم و  هبوت  هیآ 109  رد  هک  راـه » فرج   » ریبـعت هب  هجوت  اـب  دراد !؟ بساـنت  ربماتپـس  رد 11  اهامیپاوه  طـسوت 
. دراد بسانت  ندراه »

: خساپ
ص)  ) مرکا ربمایپ  دجـسم  لباقم  رد  هنیدـم  نیقفانم  زا  ياهدـع  هک  تسا  رارـض  دجـسم  نایرج  دروم  رد  هبوت  يهروس  و 108  تایآ 107 

طابترا رد  مور  ياهیحیسم  لثم  مالـسا  ینوریب  نانمـشد  اب  هک  دناهداد  لامتحا  مه  یخرب  دشاب و  نیقفانم  هاگیاپ  هک  دندرک  انب  يدجـسم 
. دوب ص )  ) مرکا ربمایپ  دجسم  هک  مالسا ، یلصا  هاگیاپ  لباقم  رد  دش  یهاگیاپ  دجسم  نیا  لاح  ره  هب  دندوب ،

ار دجـسم  ود  نیا  تسام  ثحب  دروم  هک  يهیآ 109  رد  دـنکیم و  نایب  ار  شدارفا  دجـسم و  ود  نیا  ياهیگژیو  يهیآ 107 و 108  رد 
: دیامرفیم دنکیم و  هسیاقم 

دنوادـخ يدونـشخ  تیاضر و  ناوضر و  لابند  دـهدیم و  ماجنا  يوقت  ساسارب  ار  شراک  دـهنیم و  يوقت  رب  ار  شناـینب  هک  یـسک  اـیآ  »
هک  یناسک  ای  دنتخاس ]. ار  ربمایپ  دجسم  هک  یناسک  ینعی  . ] تسا رتهب  نیا  تسا 

144 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
«1 .« » دنکیمن تیاده  ار  ناراکمتس  دنوادخ  دننکیم و  طوقس  نآ  رد  هک  یلاح  رد  تسا ، منهج  هاگترپ  ياههبل  رب  ناشناینب 

: زا دنترابع  هک  تسا  هدش  شسرپ  نیا  بجوم  هک  دراد  دوجو  هملک  دنچ  هیآ  نیا  رد 
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ار هاـچ  اـی  بآ  رهن  راـنک  فُرُج »  » و تسا ؛ يزیچ  يهبل  ياـنعم  هب  افَـش »  » و ناـمتخاس ؛ ياـنعم  هـب  ناـینب » « ؛» ٍراَـه ٍفُرُج  افَـش  یَلَع  ُهَناَْـیُنب  »
. تسا طوقس  لاح  رد  هک  تسا  یتسس  نامتخاس  ای  صخش  يانعم  هب  راه »  » و دنشاب ؛ هدرک  یلاخ  ار  نآ  ریز  هک  دنیوگیم 

هیبشت کی  اجنیا  تقیقح  رد  تسا  طوقـس  لاح  رد  تسا و  تسـس  اهنآ  ناـینب  يوتحم و  اـما  دـنراد  اـبیز  يرهاـظ  ناـقفانم ، قاـفن و  ینعی 
: هکنیا هب  هدش  ینشور 

هب هراشا  هک  دـنکیم . طوقـس  يدوز  هب  هدـش و  یلاخ  شیاپ  ریز  هداتـسیا و  یهاگترپ  بل  رد  هک  تسا  یـسک  لثم  نیقفانم  تابثیب  راـک 
تیاضر  » ساسارب دـنراد و  یمکحم  ياپ  ياج  تقیقح  رد  تسا  اوقت  ساسارب  ناـشراک  ناـینب  هک  يدارفا  تسا و  رارـض  دجـسم  ناـیرج 

هچنانچ دوشیم . دنمتداعس  دنکیم و  ادیپ  تاجن  یکی  نآ  دنکیم و  طوقس  منهج  رد  یکی  نآ  دنهدیم . ماجنا  ار  ناشراک  اوقت  و  یهلا »
. تسا هدرک  ناقفانم  نانمؤم و  نیب  ياهسیاقم ، هیبشت و  هیآ  نیا  تسا  مولعم 

145 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
رد قافتا  نیا  هک  ینابایخ  دناهتفگ : یخرب  هک  درادن ، یطابترا  ربماتپس  لثم 11  ینایرج  هب  يریسفت  ظاحل  زا  هیآ ، نیا  تشذگ ، هچنآ  ربانب 

«1 « » ٍراَه ٍفُرُج   » هب هدوب  هیبش  مسا  ظاحل  زا  هداتفا  نآ 
. دشابیم ولقود  ياهجرب  هیبش  « 9  » و « 1  » دراد هدیشک  ددع  ود  هک  « 109  » يهیآ دناهتفگ : دییات  يارب  یخرب  و 

ساسارب میناوتیمن  ار  نآرق  تایآ  ام  میرادـن  شیارب  یلیلد  هک  دـشابیم  یتاهیبشت  یـصخش و  ياهتشادرب  یعون  اـهنیا  دـسریم  رظن  هب 
تاـیاور رد  تسا و  مارح  يار  هب  ریـسفت  دوـشیم و  يأر » هب  ریـسفت   » هنرگ مـینکب و  ریـسفت  ناـمدوخ  یـصخش  تـشادرب  یـصخش و  رظن 

. تسا هدش  هداد  نآ  رب  شتآ  يهدعو  تنس  لها  هعیش و  زا  يددعتم 
ام تغل »  » يانعم هکنیا  نودب  یظفل  هباشت  تلع  هب  میرادن  قح  و  مینک . ریسفت  ار  نآرق  تایآ  یلقن  ای  یلقع  لیلد  نودب  میناوتیمن  نیاربانب 
ار يزیچ  دنک ، تیامح  ار  نآ  یعطق  یلقع  ای  یملع  لیلد  ای  دنک ، ریـسفت  ار  نآ  يرگید  يهیآ  ای  دشاب  اجنیا  رد  یتیاور  ای  دنک و  يرای  ار 

. میهدب تبسن  نآرق  هب 
146 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

؟ دراد هبوت  يهروس  هیآ 109  اب  يا  هطبار  هچ  بلطم  نیا  تسا  خزود  هاگترپ  هبل  رب  رفک 

: شسرپ
هک تسا  یناینب  رفک  ناـینب  تفگ : دوشیم  اـیآ  دراد ؟ هبوت  يهروس  هیآ 109  اـب  يا  هطبار  هچ  بلطم  نیا  تسا  خزود  هاـگترپ  هبل  رب  رفک 

؟ دشابیم ٍراَه » ٍفُرُج  افَش  یَلَع  ُهَناَْیُنب  َسَّسَأ   » هک دوشیم  زین  هیآ  نیا  لماش 
: خساپ

زین ار  رفک  شدوخ  نورد  رد  قافن  نایرج  مییوگب : میناوتیم  يوحن  هب  هتبلا  تسا ، نیقفانم  دروم  رد  تاـیآ  نیا  قایـس  دـش  ناـیب  هچناـنچ 
رایـسب ياهنامتخاس  ساسارب  ناشناینب  هک  دنتـسه  یناسک  ءزج  مه  رافک  نیاربانب ، دوشیم . هدافتـسا  مه  تایآ  زا  یـضعب  زا  هچنانچ  دراد 

. دنتسه خزود  هاگترپ  بل  رب  هک  دنداهن  یتسس  ياهناینب  ساسارب  ار  ناشیگدنز  ایوگ  هک  تسا  یتسس 
. دنشاب هیآ  قیداصم  زا  یکی  دنناوتیم  راتفر  لامعا و  تاداقتعا و  يرکف و  يهلکاش  رظن  زا  دارفا  نیا  نیاربانب 

نآ زا  ناوتیمن  و  دوشن ؛ يأر  هب  ریـسفت  راچد  ناسنا  دوب  بظاوم  دیاب  هک  دراد  ار  دوخ  صاخ  شور  هک  تسا  یبایقادـصم  عون  نیا  یلو 
نآرق ریسفت  يارب  ياهیامتسد  دنشاب ، مه  هیبش  یلکش  رظن  زا  يدادعا  ای  دنـشاب ، هتـشاد  تهابـش  مه  اب  یفداصت  روط  هب  ییاههژاو  هک  باب 

. دریگ رارق 
147 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
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ناطیش ه :

؟ دنکیم هچ  و  تسیک ؟ ناطیش 

: شسرپ
: خساپ دنکیم ؟ هچ  و  تسیک ؟ ناطیش 

هدجـس مدآ  رب  ادـخ  رما  هب  ناگتـشرف  یتقو  هک  دوب  یـسک  سیلبا »  » هک یلاح  رد  دـیآیم  نهذ  هب  سیلبا » «، » ناطیـش  » دوشیم هتفگ  یتقو 
هدیمان میجر » ناطیش   » دنار و شدوخ  هاگرد  زا  ار  وا  دنوادخ  درک و  یچیپرس  ادخ  نامرف  نیازا  درکن و  هدجـس  دیزرو و  ربکت  وا  دندرک 

(. هدش هدنار   ) ینعی میجر » . » دش
اب زین  ار  شاینمـشد  ناـیرج  نیا  رد  دـنک و  طوبه »  » نیمز هب  جراـخ و  تشهب  زا  هک  دـش  بجوم  داد و  بیرف  ار  ع )  ) مدآ مه  نآ  زا  دـعب 

. میراد رارق  وا  رطخ  ضرعم  رد  اهناسنا  ام  مه  زونه  و  داد . ناشن  ناسنا 
ِهَّنِْجلا َنِم  ِساَّنلا  ِروُدُـص  ِیف  ُسِوْسَُوی  يِذَّلا  : » دـیامرفیم سان  يهروس  رد  اذـل  تسا  سیلبا »  » زا معا  یهاگ  ناطیـش »  » میرک نآرق  رد  یلو 

هک هدـش  دراو  هیآ  نیا  لیذ  یتایاور  رد  و  دنتـسه ». اهناسنا  زا  یخرب  دنتـسه و  ناینج  زا  یخرب  دـننکیم  هسوسو  هک  یناـسک  « ؛» ِساَّنلاَو
ود ینموم  ره  لد  يارب  »

148 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
.« دنکیم هسوسو  ماهلا و  ناطیش  ار  يرگید  و  دنکیم ، ماهلا  هتشرف  ار  یکی  هک  تسا ) ماهلا  تاعالطا و  لاقتنا  هار  ود   ) تسه شوگ 

. دشاب اهناطیش  سنج  زا  تسا  نکمم  دشاب و  اهناسنا  سنج  زا  تسا  نکمم  رگهسوسو  نیا  ور  نیا  زا 
. تسا ناسنا  نج و  زا  معا  ناطیش ، تسا و  نیطایش  زا  یکی  سیلبا  هجیتن :

: نآرق يهنیآ  رد  ناطیش 
. دوب نج  عون  زا  شدوخ  سیلبا  هک 

: هک دنکیم  مالعا  ًاحیرص  دراد و  يدنت  رایسب  تاریبعت  ناطیش  دروم  رد  میرک  نآرق 
.« دیریگب دوخ  نمشد  ار  وا  مه  امش  تسامش ، نمشد  ناطیش  « » 1 « ؛» ًاّوُدَع ُهوُذِخَّتاَف  ٌّوُدَع  ْمَُکل  َناَْطیَّشلا  َّنِإ  »

ار وا  دـیاب  ًامتح  مینک  هزرابم  ینمـشد  نینچ  اب  میهاوخب  رگا  اریز  دـنکیم  دزـشوگ  ناسنا  يارب  ار  ناطیـش  تارطخ  نآرق  ياج  ياج  رد  و 
تایآ رد  ار  ناطیش  میرک  نآرق  تخانش  نیا  ندروآ  تسدب  يارب  اذل  میوش  قفوم  هزرابم  رد  ات  میوش  ربخ  اب  وا  راک  رارـسا  زا  میـسانشب و 

: دنکیم یفرعم  نینچ  ناسنا  يارب  يددعتم 
«2 . » تسامش راکشآ  نمشد  ناطیش  - 

149 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
«1 . » تسا يدب  نیشنمه  تسود و  ناطیش  - 

«2 . » درک نوریب  ار  اهنآ  دش و  اهنآ  شزغل  بجوم  داد و  بیرف  ار  اوح  مدآ و  ناطیش  - 
«3 . » دناسرتیم نآ  زا  ار  امش  دهدیم و  امش  هب  رقف  يهدعو  قافنا ) ماگنه  هب   ) ناطیش - 

«4 . » دهدیم روتسد  اهیتشز ) و   ) اشحف هب  ناطیش  - 
«5 . » دنادیم ناطیش  اب  طابترا  يهجیتن  نآرق ، ار  يراوخابر  - 

«6 . » دنکفیب یتسد  رود  ياهههاریب  یهارمگ و  هب  ار  ناسنا  ات  دنکیم  شالت  تسا و  ناسنا  یهارمگ  ناهاوخ  ناطیش  - 
وزرآ و  دهدیم ، هدعو  ناسنا  هب  هناراکبیرف  ناطیـش  دوشیم - ». يراکـشآ  يراکنایز  راچد  دـنیزگرب ، دوخ  ّیلو  ار  ناطیـش  یـسک  ره  - 
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شـسرپ و « 8 . » دـهدیم قوـس  هدـننک  مرگرـس  یعقاوریغ و  زارد و  رود و  ياـهوزرآ  يوـس  هب  ار  وا  دـنکیم  تیوـقت  ار  ناـسنا  یـشیدنا 
150 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ 

يهلیـسو هب  دهاوخیم  ناطیـش  : » دیامرفیم و  « 1  » دـنکیم یفرعم  یناطیـش  ياهماد  لـئاسو و  زا  ار  يزاـب  راـمق  يراوخبارـش و  نآرق  - 
«2 .« » دراد زاب  زامن  ادخ و  دای  زا  ار  امش  دنک و  داجیا  هنیک  توادع و  امش  نایم  رد  رامق ، بارش و 

«3 . » دهدیمهولج وکین  ناسنا  رظن  رد  ار  دنسپان  دب و  ياهراک  دهدیم و  تنیز  ناسنا  يارب  ار  اهزیچ  یخرب  ناطیش  - 
«4 . » تسا ناسنا  دوخ  یشومارف  لماع  یتح  تسادخ و  دای  یشومارف  لماوع  زا  یکی  ناطیش  - 

«5 . » تسا ناهنپ  رگهسوسو  ناطیش  - 
«6 . » دنک راوخ  ار  ناسنا  دهاوخیم  ناطیش  - 

«7 . » تسادخ هار  عنام  ناطیش  - 
«8 . » دناوخیم ارف  شتآ  يوس  هب  ار  ناسنا  ناطیش  - 

«9 . » دشکیم رفک  يوس  هب  ار  ناسنا  ناطیش  - 
151 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

«1 . » دنتسه ناطیش  ناردارب  ناراکفارسا  تسا و  يراک  فارسا  ناطیش  ياهماد  زارگید  یکی  و  - 
تایآ رد  هک  ار  ناطیـش  اب  ناسنا  دربن  هک  هتـشون  نایاپیب » گنج   » ناونع تحت  ار  یباتک  هدازراجن » هللا  حـتف   » رتکد ماـن  هب  الـضف  زا  یکی 

. تسا ياهدنزرا  دیفم و  رایسب  باتک  هک  تسا  هدومن  لیلحت  يروآعمج و  هدش  حرطم  نآرق  ددعتم 
152 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

؟ تسیچ ناطیش  اب  هلباقم  ياهراکهار 

: شسرپ
: خساپ تسیچ ؟ ناطیش  اب  هلباقم  ياهراکهار 

تبقارم تاعوضوم  نامه  يور  میهد و  رارق  یـسررب  تقد و  دروم  ار  دـنکیم  یفرعم  ار  وا  راک  ياهرازبا  ناطیـش و  هک  یتایآ  نامه  رگا 
. میاهدرک حالس  علخ  ار  ناطیش  تقیقح  رد  مینک 

: میرامشیم رب  ار  اهنآ  زا  یخرب  هک  دنکیم  هراشا  زین  ار  ییاههار  لاعتم  دنوادخ  ناطیش  هب  طوبرم  تایآ  رد 
: تسامش نمشد  ناطیش  . 1

«1 « ؛» ًاّوُدَع ُهوُذِخَّتاَف  ٌّوُدَع  ْمَُکل  َناَْطیَّشلا  َّنِإ  : » دیامرفیم نآرق 
! دینک هاگن  نمشد  مشچ  هب  ناطیش  هب  مه  امش  هک  دوشیم  روآدای  ام  هب  دنکیم و  یفرعم  ام  نمشد  ار  ناطیش  هیآ  نیا 

ار ام  هک  میتسه  بظاوم  میراد و  رظن  ریز  ار  وا  ياههشقن  تاـکرح و  يهمه  میتسه و  بقارم  اًـلماک  مینکیم ؟ دروخرب  نمـشد  اـب  هنوگچ 
. مینک ادیپ  تاجن  وا  كانرطخ  ياهماد  زا  میناوتب  ات  مینک  دروخرب  هنوگنیمه  دیاب  مه  ناطیش  اب  دهدن ؛ بیرف 

153 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
: دیربب هانپ  ادخ  هب  ناطیش  اب  يههجاوم  رد  . 2

: دیامرفیم ددعتم  تارابع  اب  میرک  نآرق 
«1 « » ِساَّنلاَو ِهَّنِْجلا  َنِم  ِساَّنلا * ِروُدُـص  ِیف  ُسِوْسَُوی  يِذَّلا  ِساَّنَْخلا * ِساَوْسَْولا  ِّرَـش  نِم  ِساَّنلا * ِهلِإ  ِساَّنلا * ِِکلَم  ِساَّنلا * ِّبَِرب  ُذوُعَأ  ْلـُق  »

ٌغَْزن ِناَْطیَّشلا  َنِم  َکَّنَغَْزنَی  اَّمِإَو  « » 3 « » ِمیِجَّرلا ِناَْطیَّشلا  َنِم  ِهَّللِاب  ْذِعَتْساَف  َنآْرُْقلا  َْتأَرَق  اَذِإَف  « » 2 « » ِنیِطاَیَّشلا ِتاَزَمَه  ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  ِّبَر  ُلقَو  »
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هب مادـک ، ره  تاراـبع  عونت  نیا  دـسریم  رظن  هب  « 5 « » ِمیِجَّرلا ِناَْطیَّشلا  َنِم  اَـهَتَّیِّرُذَو  َکـِب  اَهُذـیِعُأ  یِّنِإ  « » 4 « » ٌمِیلَع ٌعیِمَـس  ُهَّنِإ  ِهّللِاب  ْذِعَتْـساَف 
ناسنا هب  يدـنبعمج  کی  رد  هک  درادرظن  ناسنا  یگنوگچ  تلاح و  هب  یفرط ، زا  دراد و  هراـظن  ناطیـش  یگنوگچ  تیـصخش و  زا  يدـعب 

هب وا  اب  ییورایور  رد  ناسنا  دیاب  دراد و  ذوفن  رد  یعـس  فلتخم  ياههار  زا  هک  تسا  یکانرطخ  هدیچیپ و  نمـشد  ناطیـش  نیا  دیامرفیم :
«6 . » دربب هانپ  ادخ 

154 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
: ادخ دای  . 3

: دیامرفیم میرک  نآرق 
«1 « ؛» اوُرَّکَذَت ِناَْطیَّشلا  َنِم  ٌِفئاَط  ْمُهَّسَم  اَذِإ  اْوَقَّتا  َنیِذَّلا  َّنإ  »

قح هار  وا ، دای  وترپ  رد   ) دنتفایم و وا ) رفیک  شاداپ و  ادـخ و   ) دای هب  دـنوش ، ناطیـش  ياههسوسو  راتفرگ  هک  یماگنه  اوقت  اب  ياهناسنا  »
.« دندرگیم انیب  ناهگان  دننیبیم و ) ار 

. دیآیم رد  ادص  هب  يرطخ  ریژآ  ایوگ  دوشیم ، کیدزن  اهنآ  هب  ناطیش  یتقو  اوقت  اب  دارفا  هک  دهدیم  شزومآ  ام  هب  هیآ  نیا  رد  دنوادخ 
هب رطخ  ریژآ  دشاب  هتـشاد  هک  ار  یتاکرح  نیلوا  دشاب  هتـشاد  یئوس  دـصق  دوشب و  وا  کیدزن  يدزد  یتقو  دراد  ریگدزد  هک  یلیبموتا  اًلثم 

. دنامیم ماکان  دزد  تقو  نآ  دوشیم  نشور  اهغارچ  دیآیم و  رد  ادص 
رطخ لد ، ینـشور  وترپ  رد  دوشیم و  نشور  اهنآ  لد  ادخ  دای  اب  دنتفایم و  ادخ  دای  هب  ناطیـش  يهسوسو  ماگنه  هب  مه  اوقت  اب  ياهناسنا 

. دنراذگیم ماکان  ار  ناطیش  دننکیم و  كرد  ار  ناطیش 
دای اب  ار  شدوخ  نورد  دتفیب و  ادخ  دای  هب  دندش  کیدزن  وا  هب  نیطایـش  هاگ  ره  هک  دـشاب  هتـشاد  ار  یگدامآ  نیا  دـیاب  ناسنا  تقیقح  رد 

. دوش گنت  ناطیش  رب  هصرع  ات  دنک  نشور  ادخ 
 155 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

: ناطیش ماگ  هب  ماگ  تسایس  ییاسانش  . 4
: دیامرفیم يهیآ 208  هرقب  يهروس  رد  لاعتم  دنوادخ 

!« تسامش راکشآ  نمشد  وا  هک  دینکن  يوریپ  ناطیش  ياهماگ  زا  « ؛» ٌنِیبُم ٌّوُدَع  ْمَُکل  ُهَّنِإ  ِناطَیَّشلا  ِتاَوُطُخ  اوُِعبَّتَت  َالَو  »
. درکن يوریپ  وا  زا  لوا  ماگ  نامه  زا  دیاب  دربیم ؛ شیپ  هب  ماگ  هب  ماگ  هلحرم و  هب  هلحرم  ار  شیاههمانرب  ناطیش  ینعی 

ناتـسود دعب  دشکب ، بسانمان  سلجم  کی  هب  يدعب  ماگ  رد  دـنک و  تسود  بابان  یـصخش  اب  ار  ناسنا  لوا  تسا  نکمم  لاثم : ناونع  هب 
راچد يزور  درکیمن  رکف  اًلـصا  لوا  زور  هک  یلاح  رد  دـشکب . طوقـس  هب  ار  ناسنا  ات  دـیآیم  شیپ  رتگرزب  تافارحنا  مک  مک  بابان و 
دیسر اجنیا  هب  ات  درک  در  ار  زمرق  ياهطخ  یکی  یکی  ناطیش  ماگ  هب  ماگ  تسایس  یلو  دوب  نئمطم  دوخ  هب  دوشب و  یگرزب  فارحنا  نینچ 

. دوشیم تخس  نآ  ناربج  ای  ناربج  لباقریغ  هک 
هب ماگ  هک  یناسنا  يرآ  تسا !؟ نکمم  روطچ  « 1 . » دیوشن تسرپ  ناطیش  دیشاب  بظاوم  دهدیم  رادشه  نآرق  هک  تسین  بجعت  ياج  اذل 
هب ناسنا  ینعی  دهدیم . ماجنا  ارچ  نوچ و  نودب  دـهدیم  وا  هب  يروتـسد  ره  هک  دـسریم  ییاج  هب  درک  لمع  ناطیـش  تاروتـسد  هب  ماگ 

ار وا  ایوگ  هک  دوشیم  ناطیش  وریپ  يروط 
156 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

يوریپ یئاهن  يهجیتن  تسا  نیا  يرآ  دناشوپیم  لمع  يهماج  دهدیم و  شوگ  دـیوگیم  وا  هچره  هدرک و  باختنا  دوخ  دوبعم »  » و هلا » »
. ناطیش لوا  ياهماگ  زا  ندرک 

: تغارف تاقوا  يزاسینغ  . 5
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يراکیب ماگنه  هب  ای  دـنکیم  هسوسو  ار  ام  رتشیب  تولخ  ماگنه  هب  ناطیـش  مینیبیم  رگا  دریگب ؛ ناطیـش  زا  ار  نالوج  نادـیم  دـیاب  ناـسنا 
تاـقوا یفرط  زا  و  میـشاب ؛ اـهنت  تولخ  ياـهناکم  رد  رتمک  مینک  یعـس  مینک و  باـختنا  دوز  ار  ناـمرد  هار  دـیآیم ، اـم  غارـس  هب  رتشیب 

. مینک يزاسینغ  ای ...  ندش و  راک  لوغشم  ای  هعلاطم  هب  ار  دوخ  يراکیب 
: يریگهجیتن

دیاب ریسم  نیا  رد  اذل  دشکب  یهارمگ  هب  ار  وا  هک  هدروخ  مسق  تسا و  ناسنا  یعطق  نمشد  ناطیـش  هک  دیآیم  تسد  هب  تشذگ  هچنآ  زا 
. دسرن ام  هب  وا  تسد  ات  میورب  الاب  ردقنآ  مینک و  زاورپ  تیونعم  نامسآ  رد  لاب  ود  اب 

گنت وا  رب  ار  هصرع  ادـخ  رب  لکوت  اب  مینک و  نشور  ار  لد  ادـخ  دای  اب  هکنیا  نتـسج و  دادمتـسا  وا  زا  تسادـخ و  هب  ندرب  هانپ  لوا : لاـب 
. مینک

. مینکن يوریپ  ناطیش  يهدش  باسح  ياهماگ  زا  دوخ  یهاگآ  هدارا و  اب  ادخ  رب  هیکت  زا  دعب  هک  تسا  نیا  مود : لاب 
« تیبلها  » اب يزاب  قشع  و  زامن »  » ندناوخ و  نآرق » توالت   » زا رتالاب  يرکذ  هچ  میریگب و  وا  زا  ار  نالوج  نادـیم  ادـخ  رکذ  اب  نایاپ  رد  و 

. تسا تغارف  تاقوا  تایح  يهیام  تنیز و  هک 
157 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

؟ تسیچ نآ  زا  روظنم  تسا و  نآرق  يهیآ  میجرلا » ناطیشلا  نم  هللااب  ذوعا   » ایآ

: شسرپ
: خساپ تسیچ ؟ نآ  زا  روظنم  تسا و  نآرق  يهیآ  میجرلا » ناطیشلا  نم  هللااب  ذوعا   » ایآ

. تسا هدش  هتفرگ  نآرق  تایآ  زا  یکی  زا  هکلب  تسین  نآرق  هیآ  نیع  میجرلا » ناطیشلا  نم  هللااب  ذوعا   » ترابع
هک یتقو  « » ِمیِجَّرلا ِناَْطیَّشلا  َنِم  ِهَّللاـِب  ْذِعَتْـساَف  َنآْرُْقلا  َْتأَرَق  اَذِإَـف  : » دـیامرفیم يهیآ 98  لحن  يهروس  رد  لاـعتم  دـنوادخ  هکنیا  حیـضوت 

ماقم رد  ملکتم  و  ربب ،» هانپ   » هک دنکیم  رما  ذعتـساف »  » ترابع اب  هیآ  ینعی  ربب » هانپ  ادخ  هب  هدش  هدنار  ناطیـش  زا  ینکیم ، تئارق  ار  نآرق 
توافت دوصقم  انعم و  رد  تسا و  هدش  هتفرگ  هیآ  نیا  زا  ِمیِجَّرلا » ِناَْطیَّشلا  َنِم  ِهَّللِاب  ذوعأ   » ریبعت اذـل  مربیم . هانپ  ذوعا » : » دـیوگیم نتفگ 

. دنکیمن ینادنچ 
لباقم رد  ناطیـش » « ؟ دش هدنار  یهلا  هاگرد  زا  هک  ناطیـش  درک  هچ  ناطیـش . ندش  هدنار  هب  دـنکیم  هراشا  هفیرـش  يهیآ  نیا  تقیقح  رد 

ماقم هب  و  تسا » هدـش  قلخ  كاخ  زا  ناـسنا  مدـش  قلخ  شتآ  زا  نم  : » تفگیم دوب  تسرپداژن  وا  درکن  هدجـس  دـیزرو و  ربکت  ع )  ) مدآ
جارخا  تشهب  زا  ات  داد  بیرف  ار  مدآ  داد و  همادا  دوخ  ینمشد  هب  درکن و  هبوت  زاب  یچیپرس  همه  نیا  زا  دعب  و  دیزرو . تداسح  ناسنا 

158 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
مه ار  مایپ  نیا  ربب و  هانپ  ادخ  هب  نک و  زیهرپ  هدش  هدنار  ناطیـش  نیا  زا  دـیناوخب  نآرق  دـیهاوخیم  یتقو  دـیامرفیم : دـنوادخ  لاح  دـش .

. دیشابن هنوگنیا  امش  هک  دیشاب  بظاوم  درک  یچیپرس  نم  نامرف  زا  دیزرو و  ربکت  هک  یناطیش  هک  دراد  ام  يارب 
159 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

: شسرپ
؟ میربب هانپ  ادخ  هب  دیاب  ندناوخ  نآرق  ماگنه  هب  ارچ 

: خساپ
مرکا ربماـیپ  هب  هیآ  نیا  رد  ربـب ». هاـنپ  ادـخ  هب  یناوخیم  نآرق  ربماـیپ ] وت :[  یتـقو   » ینعی تأرق » اذا  و  : » دـیامرفیم ربماـیپ  هب  باـطخ  هیآ 
نآرق دـیهاوخیم  یتـقو  هک  اـهناسنا ، يهمه  يارب  تسا  ياهزومآ  سرد و  نیا  دنـشابیم و  اـهناسنا  يهمه  دوصقم  یلو  هدـش ، باـطخ 
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زا هک  مینک ، رتشیب  دوخ  سفن  رد  ار  ادـخ  هب  هجوت  ندرب  هانپ  نیا  اب  هکنیا  رطاخ  هب  میربب !؟ هاـنپ  ادـخ  هب  ارچ  دـیربب  هاـنپ  ادـخ  هب  دـیناوخب 
دـسح و ربکت و  نآ  رگید  ترابع  هب  میوشن  شراچد  ام  داتفا  شماد  رد  ناطیـش  هک  یتافارحنا  اهیتسرپداژن ، اـهربکت ، اـهسوه ، زا  یخرب 

میناوتیم رتشیب  هجوت  ادخ و  هب  ندرب  هانپ  اب  اذل  دوشیم . نآرق  مهف  عنام  دـشاب  هتـشاد  هک  یـسک  ره  تشاد  ناطیـش  هک  یناسفن ، ياهاوه 
زا تشاد و  دـهاوخن  یعنام  رگید  نآرق  قیاقح  مهف  تشاد ، دـهاوخن  یعنام  رگید  ام  رکفت  ربدـت و  مینکب و  ادـیپ  نآرق  زا  يرتهب  تخانش 

. دریگیمن رارق  نآرق  ام و  نایم  یباجح  هدرپ و  هجیتن  رد  مینامیم و  ناما  رد  مه  ناطیش  رگناریو  ياههسوسو 
160 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

نآرق زا  و  میرادن ، بلق  روضح  دبایب  روضح  نآرق » تئارق   » ماقم رد  ناطیـش  دـشابن و  ادـخ  هب  یگدـنهانپ  هجوت و  تلاح  نیارگا  هک  ارچ 
یفارحنا هب  تسا  نکمم  دوشیم و  داجیا  یباـجح  هدرپ و  ناطیـش ، روضح  اـب  زین  نآرق » كرد  مهف و   » ماـقم رد  میربیمن و  یفاـک  يهرهب 

. میوش راتفرگ  زین  ام  داتفا  ناطیش  هک  یماد  رد  میوش و  راچد  يأر » هب  ریسفت   » لثم

؟ تسا هدرب  مان  سیلبا )  ) ناطیش زا  طقف  روکذم  هیآ  رد  ارچ 

: شسرپ
زا دـیربب و  هاـنپ  ادـخ  هب  سیلبا   ] میجر ناطیـش  زا  دوـمرف : هیآ  نیا  رد  ارچ  تسا ؟ هدرب  ماـن  سیلبا )  ) ناطیـش زا  طـقف  روکذـم  هیآ  رد  ارچ 

؟ دربن مان  یسنا ) ینج و   ) رگید ياهناطیش 
: خساپ

رد نیا  یلو  دـنکیم  ناـیب  ار  لـماک  قادـصم  تسا ، سیلبا  هب  هراـشا  هک  میجر »  » يهژاو هب  هجوـت  اـب  تسا و  قادـصم  ناـیب  ماـقمرد  هـیآ 
. میربب هانپ  ادخ  هب  یناطیش  ياههسوسو  مامت  زا  دیاب  ام  تسا  زراب  قادصم  نایب  تقیقح 

161 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

؟ میربب هانپ  ادخ  هب  دیاب  نآرق  تئارق  ماگنه  هب  طقف  ایآ 

: شسرپ
: خساپ میربب ؟ هانپ  ادخ  هب  دیاب  نآرق  تئارق  ماگنه  هب  طقف  ایآ 

مامت رد  دـیاب  ام  تسا و  هدرک  نایب  ار  قادـصم  کی  هیآ  نیا  هکلب  تسین  نآرق  تئارق  ماگنه  صوصخم  طقف  ادـخ  هب  ندرب  هانپ  نیا  ریخ ،
: اًلثم دراد : دوجو  نآرق  رد  زین  يدهاوش  عوضوم  نیا  يارب  میربب و  هانپ  ادخ  هب  دوخ  یگدنز 

يهیآ 97 نونموم  يهروس  رد  نینچمه  هدـمآ و  مه  قلطم  تروص  هب  دـیربب و  هاـنپ  ادـخ  هب  ناطیـش  رـش  زا  دـیامرفیم : ساـن  يهروـس  رد 
: دیامرفیم

« ِنیِطاَیَّشلا ِتاَزَمَه  ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  ِّبَر  ُلقَو  »
.« مربیم هانپ  وت  هب  اهناطیش  ياههسوسو  زا  اراگدرورپ ! وگب : «و 

ار یگدـنز  روما  اهراک و  مامت  دـنکیم و  مومع  يهدافا  قلعتم  فذـح  حالطـصا  هب  هدـمآ  قلطم  روط  هب  ادـخ  هب  ندرب  هانپ  تاـیآ  نیا  رد 
. دوشیم لماش 

دشاب و ادخ  يارب  تسا ، شمکش  لخاد  هک  ار  يدنزرف  نیا  هک  درک  رذن  میرم  ترضح  ردام  هک  یتقو  هدمآ : نارمع  لآ  يهروس  رد  و  - 
لقن وا  زا  دنوادخ  هنوگنیا  دش ، دلوتم  س )  ) میرم ترضح  هک  یماگنه  دشابیم ] رـسپ  هک  درکیم  رکف  ایوگ  و   ] دشاب سدقملاتیب  مداخ 

: تفگ هک  دنکیم 
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162 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
«1 « ؛» ِمیِجَّرلا ِناَْطیَّشلا  َنِم  اَهَتَّیِّرُذَو  َِکب  اَهُذیِعُأ  یِّنِإ  »

.« مهدیم هانپ  وت  هب  میجر  ناطیش  زا  دشاب ] یسیع  هک   ] ار میرم  ترضح  لسن  نادنزرف و  ار و  میرم  نیا  نم  »
هب نآرق  زا  ام  يارب  بلطم  نیا  لقن  دراپسیم و  ادخ  هب  میجر  ناطیـش  رـش  زا  ار  دنزرف  نیا  دوشیم  دلوتم  وا  زا  يدنزرف  یتقو  تقیقح  رد 
هانپ ادخ  هب  یناطیش  ياهماد  اههئطوت و  اهناطیـش و  رـش  زا  میراپـسب و  ادخ  هب  ار  نامنادنزرف  مینیبب و  شزومآ  مه  ام  هک  تسا  روظنم  نیا 
اریز دنک  هیکت  وا  هب  دشاب و  هتـشاد  ادخ  هب  هجوت  دیاب  ناسنا  یگدنز ، مامت  رد  و  دـشابیمن . نآرق  صوصخم  عوضوم  نیا  نیاربانب  میربب .

: دیامرفیم شدعب  يهیآ  رد 
«2 « ؛» َنُولَّکَوَتَی ْمِهِّبَر  یَلَعَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  یَلَع  ٌناَْطلُس  َُهل  َْسَیل  ُهَّنِإ  »

.« درادن یطلست  دنراد  لکوت  ناشراگدرورپ  رب  دنراد و  نامیا  هک  یناسک  رب  ناطیش ،   ] وا هک  ارچ  »
نایب ار  بلطم  نیا  تلع  دعب  يهیآ  رد  دیربب و  هانپ  ادخ  هب  هدش  هدنار  ناطیش  رش  زا  دیناوخیم  نآرق  هک  یتقو  دومرف : لبق  يهیآ  رد  يرآ 

طلست دننکیم ، هیکت  لکوت و  ناشراگدرورپ  رب  دنروآیم و  نامیا  هک  یناسک  رب  ناطیش  هکنیارطاخ  هب  میربب  هانپ  ادخ  هب  ارچ  هک  دنکیم 
هب  هک  یسک  سپ  تشاد . دهاوخن 

163 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
یناسنا نینچ  رب  رگید  ناطیـش  هجیتن  رد  دـنکیم و  لکوت  هیکت و  دـنوادخ  هب  مه  دراد و  نامیا  ادـخ  هب  مه  تقیقح  رد  دربیم  هاـنپ  ادـخ 

. تشاد دهاوخن  یطلست 
هب و  دـننکیمن ؛ رارقرب  طابترا  دـنوادخ  اب  دـننکیمن و  لکوت  دـنوادخ  رب  ای  دـنرادن و  نامیا  ای  هک  تسا  یناسک  رب  ناطیـش  يهطلـس  اریز 

. دنربیمن هانپ  دنوادخ  هب  رگید  ترابع 

؟ میربب هانپ  ادخ  هب  ناطیش  رش  زا  هنوگچ 

: دراد هلحرم  هس  ندرب  هانپ 
: لمع يهلحرم  . 3 يرکف ؛ هلحرم  . 2 ینابز ؛ هلحرم  . 1

نیمه تئارق  يادـتبا  رد  مه  نآرق  ياهيراق  ِمیِجَّرلا » ِناَْطیَّشلا  َنِم  ِهَّللِاب  ذوعأ  : » مییوگیم هک  تسا  نیمه  هب  ناـبز  يهلحرم  رد  ندرب  هاـنپ 
. تسا هدش  هتفرگ  ماهلا  لحن  يهروس  يهیآ 98  زا  هک  دنیوگیم  ار 

یفارخ و دیاقع  زا  میهدب و  هانپ  ادخ  هب  ار  نامدوخ  دـیاقع  هک  هدـیقع ،» رکف و   » هلحرم هب  میـسرب  میور و  رتارف  ماقم  نیا  زا  تسا  مزال  اما 
هکنیا زا  میربب  ادخ  هب  هانپ  دیاب  مه  لمع  یگدـنز و  رد  هک  دوشیم  هصالخ  لمع  رد  دـئاقع ، حالـصا  يهجیتن  دـعب ، مینک و  يرود  لطاب 

ام راتفر  لمع و  ینعی  میوشن . راتفرگ  یناطیـش  ياهماد  اـهحرط و  رد  هک  نیا  هداد و  رارق  اـهناسنا  فارحنا  يارب  ناطیـش  هک  ار  ییاـههار 
. میشابن ناطیش  وریپ  ناطیش و  عبات  مه  یلمع  یگدنز  رد  دشاب و  ام  يهدیقع  نخس و  لوق و  رب  قبطنم 

يهمادا رد  هچنانچ  دوشیم  طلـسم  ام  رب  ناطیـش  دشابن  داقتعا  لمع و  رد  دـشاب و  نابز  دـح  رد  ناطیـش  زا  ادـخ  هب  ندرب  هانپ  رگا  هک  ارچ 
: دیامرفیم يهیآ 100  رد  لحن  يهروس  تایآ  نامه 

164 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
ناـشدوخ یتسرپرـس  یتسود و  هب  ار  وا  هک  تسا  یناـسک  رب  اـهنت  وا  طلـست  « ؛» َنوُکِرْـشُم ِِهب  مُه  َنیِذَّلاَو  ُهَنْوَّلَوَتَی  َنیِذَّلا  یَلَع  ُُهناَْطلُـس  اَـمَّنِإ  »

!« دنهنیم ندرگ  ادخ ، نامرف  ياج  هب  ار  ناطیش  نامرف ) و   ) دنزرویم كرش  ادخ ] وا :[  هب  تبسن  هک  اهنآ  و  دناهدیزگرب ،
وریپ تفر و  ناطیش  یتسود  فرط  هب  یسک  ای  و  دش ، جراخ  نامیا  دیحوت و  يهریاد  زا  درک و  یتسـس  دئاقع  يهنیمز  رد  یـسک  رگا  ینعی 
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. تفرگ دهاوخ  رارق  ناطیش  طلست  تحت  صخش  نیا  دش ، ناطیش 
: يریگهجیتن

: دوشیم نینچ  هیآ  هس  نیا  يدنبعمج 
«1 . » دیربب هانپ  ادخ  هب  هدش  هدنار  ناطیش  رش  زا  دومرف : لوا  يهیآ  رد  - 

هب لیلد  نیمه  هب  دوش  طلسم  امش  رب  دناوتیمن  ناطیـش  دینک  دنوادخ  رب  لکوت  هیکت و  دیروایب و  نامیا  امـش  رگا  دومرف : مود  يهیآ  رد  - 
«2 . » دیربب هانپ  ادخ 

نامیا يهریاد  زا  دریگب و  یتسرپرس  یتسود و  هب  ار  وا  دنکب  يوریپ  وا  زا  هک  دوشیم  طلـسم  یـسک  رب  ناطیـش  دومرف : موس  يهیآ  رد  و  - 
رد ادخ  هب  ندرب  هانپ  يارب  دشاب  ياهمدقم  نآرق  تئارق  ماگنه  هب  ِمیِجَّرلا » ِناَْطیَّشلا  َنِم  ِهَّللِاب  ذوعأ   » نتفگ هک  دـیما  نآ  هب  « 3 . » دوش جراخ 

«. لمع  » رد مه  و  هدیقع »  » رد مه  لوق »  » رد مه  نامیاهراک  يهمه 
165 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

یخیرات و :

؟ تسیچ نآرق  ياهناتساد  رارکت  رِّس 

: شسرپ
رد یـسوم  ترـضح  ناتـساد  هب  اًـلثم  دـنکیم ؟ حرطم  ررکم  روط  هب  ار  اهناتـساد  یخرب  نآرق  ارچ  تسیچ ؟ نآرق  ياهناتـساد  رارکت  رِّس 

؟ تسا هدرکن  حرطم  راب  کی  يارب  هروس و  کی  رد  فسوی ، ترضح  ناتساد  لثم  ارچ  تسا ، هتخادرپ  فلتخم  ياههروس 
: خساپ

شفده اب  بسانتم  تایآ  شنیچ  عون  نیا  ایآ  مینیبب  دعب  تسیچ ؟ میرک  نآرق  فده  هک  مینک  یـسررب  دیاب  لوا  خـساپ  ندـش  نشور  يارب 
؟ ریخ ای  تسا 

تیبرت فده  هک  لاح  تساهناسنا ، تیبرت  تیاده و  نآرق  فده  هکلب  هدوبن ، ییوگهصق  ییارـس و  ناتـساد  فرـص  میرک  نآرق  فدـه 
لقن رخآ  ات  ادـتبا  زا  ار  یناتـساد  تسین  مزال  دـشاب  ناتـساد  لقن  نآ  ياـهرازبا  زا  یکی  دـنک و  تیبرت  ار  دارفا  دـهاوخب  یتقو  یبرم  تسا ،

. دنکیم يریگهجیتن  نآ  زا  دنکیم و  لقن  تسا  هدنزومآ  هک  ار  ناتساد  نیا  زا  ییاهتمسق  فلتخم  ياهتبسانم  هب  هکلب  دنک ،
دروخرب زا  یهاگ  دـیوگیم ؛ نخـس  نوعرف  اب  ع )  ) یـسوم دروخرب  زا  تاقوا  یهاگ  هدوب ، تیبرت  شفدـه  نوچ  هدرک ، نینچ  میرک  نآرق 

زا یهاگ  دیوگیم ، نخس  صصق  يهروس  رد  بیعش  رتخد  اب  شجاودزا  ربمایپ و  بیعش  اب  یسوم 
166 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

. دنکیم يریگهجیتن  دراوم  نیا  زا  و  دیوگیم ، نخس  هرقب  يهروس  رد  لیئارساینب  ياهییوجهناهب 
هتفرگ یجیاتن  مه ، هطبار  نامه  رد  و  هدرک ، هاگن  نوعرف  یسوم و  ناتساد  هب  هیواز  کی  زا  ياهروس  ره  رد  میرک ، نآرق  رگید ، ترابع  هب 

. تسا هدوب  راذگریثات  اهناملسم  تشونرس  رد  تبسانم  هب  تسا و  توافتم  جیاتن  نآ  هک 
؟ تسا هدماین  اجکی  فسوی  ترضح  ناتساد  لثم  ارچ  هدمآ  شسرپ  مود  شخب  رد 

هب طوبرم  بلاـطم  يهمه  هک  تسین  روطنیا  یلو  هدـمآ  فسوی  يهروـس  رد  فـسوی  ترـضح  ناتـساد  رثـکا  يرآ  تفگ : دـیاب  خـساپ  رد 
ترضح دروم  رد  زین  يهیآ 34  رفاـغ  يهروس  يهیآ 84 و  ماعنا  يهروس  رد  هکلب  دـشاب ، هدـمآ  فسوی  يهروس  رد  ع )  ) فسوی ترـضح 

. تسا هدش  هتفگ  نخس  ع )  ) فسوی
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. دشاب هدمآ  هروس  کی  رد  ع )  ) فسوی ترضح  هب  طوبرم  بلاطم  يهمه  هک  تسین  روط  نیا  ًالوا  نیاربانب 
. تسا هدمآ  نآ  زا  یشخب  هکلب  هدماین  نآرق  رد  مه  یسوم  ترضح  یگدنز  ثداوح  يهمه  یفرط  زا  و 

هدرک لابند  ار  ياهژیو  جیاتن  یگتسویپ  نآ  زا  میرک  نآرق  هتشاد و  یصاخ  یگتسویپ  کی  فسوی  ترـضح  ناتـساد  هک  تسا  نکمم  ًایناث 
لقن هتـسویپ  روط  هب  ار  بلطم  هک  هدرک  اضتقا  اجنیا  نآرق ، تیبرت  تیادـه و  يهزیگنا  نامه  ینعی  هدرک . لقن  اجکی  تروص  هب  ور  نیا  زا 

. دنک
 167 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

: شسرپ
؟ دییامرفب نایب  هدرک  لابند  ار  صاخ  یجیاتن  اهنآ  زا  و  هدرک ، نایب  هعطق  هعطق  تروص  هب  ار  اهناتساد  دنوادخ  هک  يدراوم  زا  لاثم  دنچ 

: خساپ
هیآ زا  دنکیم ؛ حرطم  ار  ناگتشرف  يهدجـس  و  ع )  ) مدآ ترـضح  هب  طوبرم  ثحابم  دعب  هب  يهیآ 30  زا  هرقب  يهروس  رد  لاـثم  ناونع  هب 

رد هدش ؛ لقن  ءامسا  يهضرع  ناتـساد  دعب  دنک ؛ داسف  نیمز  رد  هک  یهدیم  رارق  ياهفیلخ  ارچ  هک  دنکیم  حرطم  ار  ناگتـشرف  راتفگ   39
لقن تشهب  زا  ع )  ) مدآ ترـضح  طوبه  جورخ و  ناتـساد  هرخـالاب  و  دوـشیم ؛ حرطم  سیلبا  ندرکن  هدجـس  ناگتـشرف و  يهدجـس  همادا 

. دوشیم
رد رـصتخم ، یلیخ  مدآ  یـشکرس  ناگتـشرف و  يهدجـس  ناتـساد  اجنآ  یلو  هدمآ  دعب  هب  يهیآ 11  زا  فارعا  يهروـس  رد  ناتـساد  نیمه 

یئوـج يرترب  ثحب  همادا  رد  و  درکن ؟ هدجـس  ناطیـش  ارچ  هک  دزادرپیم  ثحب  نـیا  هـب  دـعب  هـب  يهـیآ 12  زا  و  هدـش ، حرطم  يهیآ 11 
و « 1 « » مرترب وا  زا  نم  يدیرفآ  كاخ  زا  ار  مدآ  يدیرفآ و  شتآ  زا  ارم  : » تفگ هک  دوب  تسرپ  داژن  ناطیش  هکنیا  تقیقح  رد  و  ناطیش ،

168 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
و منامیم ، یهلا  میقتـسم  هار  رد  نم  تمایق  زور  ات  هک  تفگ  و  دش ، هدنار  یتسرپداژن  ربکت و  نیا  رطاخب  یهلا  هاگرد  زا  سیلبا  هکنیا  دعب 

. مهدیم بیرف  ار  اهناسنا 
هکنیا ناطیـش و  یفرعم  فرط  نآ  زا  و  تسا ، ناطیـش  ربکت  ناطیـش و  اـب  هطبار  رد  اـجنیا  رد  ثحب  رتـشیب  دوشیم  هظحـالم  هک  روطناـمه 

. دزاسیم فرحنم  دهدیم و  بیرف  ار  اهناسنا  دنکیم و  يرگهسوسو  يرگاوقا و  ناطیش 
فادها مادک  ره  هک  هدـش  هراظن  ناتـساد  هب  توافتم  يهچیرد  ود  هاگدـید و  ود  زا  یلو  تسا  دـحاو  ناتـساد  یلـصا  رـصانع  تقیقح  رد 

. دنکیم لابند  ار  دوخ  يهژیو 
یسوم ترضح  اب  لیئارساینب  دروخرب  هب  تایآ  نیا  رد  دوشیم و  عورـش  هرقب  يهروس  يهیآ 40  زا  یسوم  ترضح  ناتساد  رگید : یلاثم 

. دزادرپیم لیئارساینب  یتسرپهلاسوگ  و  لیئارساینب ، ياهییوجهناهب  هب  رتشیب  دزادرپیم و 
هب ع )  ) یسوم ترـضح  ندش  هتخیگنارب  تایآ  نیا  رد  یلو  هدمآ  زین  دعب  هب  يهیآ 9  هط  يهروس  رد  ع )  ) یسوم ترضح  ناتـساد  نیمه  و 

ترـضح تازجعم  یفرعم  نوعرف و  اب  اهنآ  دروخرب  وا و  يریزو  هب  نوراـه  ندـش  باـختنا  دـیآیم و  نآ  یپ  رد  هک  ییاـهارجام  توبن و 
. دوشیم حرطم  ع )  ) یسوم

ترضح ناتساد  صصق  يهروس  رد  هکنیا  بلاج  و  توافتم . يهیواز  ود  زا  یلو  هدش  هتخادرپ  یسوم  ترضح  ناتـساد  هب  هک  مینیبیم  اذل 
هعومجم نیا  همه  بیعش و ...  ترضح  اب  وا  ییانـشآ  رهـش و  زا  جورخ  وا و  تازرابم  یناوج و  نوعرف و  خاک  رد  دشر  ات  دلوت  زا  یـسوم 

. دنکیم لابند  ار  دوخ  یتیبرت  فادها  هک  تسا  هدش  حرطم  مه  لابند  هب 
169 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

؟ دننکیم روهظ  یک  و  ناسنا ، ای  دندوب  نج  ایآ  دندوب و  هک  جوجأم » جوجأی و   » موق
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: شسرپ
: خساپ دننکیم ؟ روهظ  یک  و  ناسنا ، ای  دندوب  نج  ایآ  دندوب و  هک  جوجأم » جوجأی و   » موق

يهروس يهیآ 96  رد  يرگید  فهک و  يهروـس  يهیآ 94  رد  یکی  هدـمآ : نایم  هب  نخـس  جوجأم » جوجأـی و   » زا راـب  ود  میرک  نآرق  رد 
. ءایبنا

ایـسآ لامـش  ياهتمـسق  رد  هک  دـندوب  یـشحو  يهلیبق  ود  جوجأم » جوجأی و   » هک دوشیم  نشور  یخیرات  ثحابم  نیرـسفم و  مـالک  زا 
. دندشیم ناشدوخ  فارطا  مدرم  محازم  دندرکیم و  یگدنز 

ياهنیمزرـس هب  دندرکیم و  یگدنز  شروک  رـصع  رد  دالیم  زا  لبق  لاس  دودح 500  هک  دندوب  یهورگ  اهنیا  دناهتشون : نارـسفم  یخرب 
رد هک  دنتـساوخ  شروک »  » زا زاقفق »  » مدرم یتح  دـندروخ و  تسکـش  سراف »  » و داـم »  » تموکح داـحتا  اـب  هک  دـندروآ  موجه  زین  ناریا 

«1 . » دنک انب  يّدس  اهنیا  لباقم 
170 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

«1 . » دنشاب ناما  رد  جوجأم » جوجأی و   » ّرش زا  هقطنم  نآ  مدرم  ات  درک  انب  نینهآ  يّدس  اجنآ  رد  نینرقلا » وذ   » هک هدمآ  نآرق  رد 
: دیامرفیم فهک  يهروس  يهیآ 94  رد 

( وا هب  اهنآ  ( « ؛» ًاّدَـس ْمُهَْنَیبَو  اَنَْنَیب  َلَعَْجت  نَأ  یَلَع  ًاجْرَخ  ََکل  ُلَعَْجن  ْلَـهَف  ِضْرَأـْلا  ِیف  َنوُدِـسْفُم  َجوُجْأَـمَو  َجوُجْأَـی  َّنِإ  ِْنیَنْرَْقلا  اَذ  اَـی  اُولاَـق  »
ام و نایم  هک  میهد  رارق  وت  يارب  ياهنیزه  ام  تسا  نکمم  ایآ  دـننکیم  داـسف  نیمزرـس  نیا  رد  جوجأـم  جوجأـی و  نینرقلاوذ ! يا  دـنتفگ :

.« ینک داجیا  يدس  اهنآ 
: دیامرفیم يهیآ 96 و 97  رد  و 

( وا ، ) دـیناشوپب ار  هوک  ود  نایم  اًلماک  هک  یتقو  ات  دـینیچب ) مه  يور  ار  اهنآ  و   ) دـیروایب میارب  نهآ  گرزب  تاـعطق  تفگ ): نینرقلاوذ  » )
سم نونکا  تفگ : درک ، هتخادـگ  خرـس و  ار  نهآ  تاعطق  ات  دـندیمد ) اـهنآ  . ) دـیمدب نآ  رد  و ) دـیزورفا ، شتآ  نآ  فارطا  رد  : ) تفگ

. مزیرب نآ  يور  رب  ات  دیروایب  میارب  باذم 
نآ رد  یبقن  دنتـسناوتیمن  و  دنور ؛ الاب  نآ  زا  دندوبن  رداق  جوجأم  جوجأی و  يهفیاط  اهنآ :[  هک  تخاس ) يدنمورین  دس  نانچ  ماجنارـس  )

.« دننک داجیا 
171 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

اهنآ جورخ  نامز  جوجأم و  جوجأی و  سنج 
زا ار  اهنیا  هک  میرادن  یلیلد  نیاربانب  دندشن  هدرمـش  ناسناریغ  سنج  زا  اهنیا ، هک  تسا  نیا  دوشیم  هدافتـسا  نآرق  رهاظ  زا  هک  يزیچ  نآ 
نآ رد  و  دندرکیم ، تیذا  ار  نارگید  هک  دندوب  یشحو  یموق  اهنآ  دیآیم  تسد  هب  نیرسفم  رظن  تایاور و  زا  هچنآ  هکلب  مینادب ؛ ناینج 

. دناهدش بوکرس  عقوم 
: دیامرفیم يهیآ 96  ءایبنا  يهروس  رد  اهنآ  مایق  دروم  رد 

.« دننک روبع  تعرس  هب  یعفترم  لحم  ره  زا  اهنآ  دنوش و  هدوشگ  جوجأم » جوجأی و   » هک نامز  نآ  ات  »
ذوفن روظنم  ای  تسا ؟ ناهج  رگید  قطانم  هب  قیرط  نیا  زا  ناشذوفن  اهنآ و  دس  ندش  هتـسکش  هفیاط ، ود  نیا  ندـش  هدوشگ  زا  روظنم  ایآ  »

راـشتنا و زا  اـهنت  هتفگن ، نخـس  هراـب  نیا  رد  ًاحیرـص  قوـف  يهیآ  دـشابیم ؟ هیحاـن  ره  وـس و  ره  زا  نـیمز  يهرک  رد  یلک  روـط  هـب  اـهنآ 
«1 .« » تسا هدرک  دای  تمایق  زیخاتسر و  يهمدقم  ناهج و  نایاپ  يهناشن  کی  ناونع  هب  نیمز  يهرک  رد  اهنآ  یگدنکارپ 

172 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
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؟ دنداد هلبق  رییغت  هبعک  يوس  هب  هک  دش  هچ  دندناوخیم و  زامن  سدقملاتیب  يوس  هب  ناناملسم  ارچ 

: شسرپ
: خساپ دنداد ؟ هلبق  رییغت  هبعک  يوس  هب  هک  دش  هچ  دندناوخیم و  زامن  سدقملاتیب  يوس  هب  ناناملسم  ارچ 

زاـمن سدـقملاتیب  يوـس  هب  ناناملـسم  ارچ  هک  نـیا  دروـم  رد  تـسا . هدـش  حرطم  هـلبق  رییغت  عوـضوم  نآرق  زا  يددـعتم  « 1  » تاـیآ رد 
رادروخرب یـصاخ  تسادـق  زا  هدوب و  نیمز  يور  رد  رـشب  تداـبع  يهیلوا  نوناـک  هبعک  هک  تسا  تسرد  يرآ  تفگ : دـیاب  دـندناوخیم 

هبعک رد  ار  ناشیاهتب  دـندرکیم و  یگدـنز  هکم  رد  ناکرـشم  دـندش  ثوعبم  تلاـسر  هب  ص )  ) مرکا ربماـیپ  هک  یناـمز  نآ  یلو  تسا ،
هک دندرکیم  نامگ  اسب  هچ  و  دمآیم ، رامـش  هب  اهنآ  ياهتب  هب  مارتحا  یعون  هبعک ، يوس  هب  ندـناوخ  زامن  اذـل  دـندوب و  هدرک  رقتـسم 

زامن سدـقملاتیب  فرط  هب  اهناملـسم  هک  دـمآ  روتـسد  لوا  نآ  زا  اذـل  دـنکیم . هدجـس  شنرُک و  اهنآ  ياهتب  لباقم  رد  مالـسا  ربمایپ 
. تسا یهلا  نایدا  زا  يرایسب  يهلبق  مهم و  دجاسم  زا  یکی  تقیقح  رد  هک  دنناوخب 

173 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
نایدوهی و ناکرـشم و  زا  اهنآ  فوفـص  دـش و  هداد  لیکـشت  یمالـسا  تموکح  دـندرک و  ترجه  هنیدـم  هب  اهناملـسم  هک  یماگنه  یلو 

تب اهنیا ، هک  دنکب  رکف  یـسک  هک  دوبن  نیا  لامتحا  رگید  دندش و  حرطم  یـصخشم ، زاتمم و  تلم  کی  ناونع  هب  دـش و  ادـج  نایحیـسم 
. دنراذگب زامن  هبعک  يوس  هب  هک  دش  هداد  روتسد  دنتسه ، تسرپ 

: دیامرفیم دنکیم و  حرطم  شیامزآ  کی  ناونع  هب  ار  بلطم  نیا  هرقب  يهروس  رد  میرک  نآرق 
زاب بقع  هب  هک  اهنآ  زا  دـننکیم ، يوریپ  ربمایپ  زا  هک  يدارفا  هک  میداد  رارق  نیا  يارب  اـهنت  يدوب ، نآ  رب  اًـلبق  هک  ار  ياهلبق  نآ  اـم  و  »... 

هک دـینادب  زین  ار  نیا  . ) دوب راوـشد  هدرک ، تیادـه  ار  اـهنآ  دـنوادخ  هک  یناـسک  رب  زج  مکح  نیا  ًاملـسم  و  دـنوش . صخـشم  دـندرگیم 
هب تبسن  دنوادخ ، اریز  دنادرگیمن  عیاض  ار  امـش  زامن ] نامیا :[  زگره  ادخ  و  تسا )؛ هدوب  حیحـص  قباس ، يهلبق  ربارب  رد  امـش  ياهزامن 

«1 .« » تسا نابرهم  میحر و  مدرم ،
وریپ یناسک  هچ  دنکب . ادج  يرهاظ  ياهناملسم  زا  ار  یعقاو  ناناملـسم  فوفـص  هک  اهناملـسم  يارب  دوب  شیامزآ  کی  نیا  تقیقح  رد 

رگا و  دنناوخب ،» دیناوخب ، زامن  سدقملاتیب  فرط  هب  : » دنتفگ رگا  دنتسه و  ربمایپ  ادخ و  هار 
174 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

نایوجهناهب و زا  یعقاو  ناناملـسم  فص  شیامزآ  نیا  اب  تقیقح  رد  دنناوخب ». دیناوخب ، زامن  هبعک  فرط  هب  دیامرفیم : دنوادخ  : » دـنتفگ
. دوشیم ادج  دنتسین  میلست  عقاو  رد  یلو  دنناملسم  رهاظ  رد  هک  یناسک 

: هتکن
زور دوش و  زیوجت  اهناسنا  يارب  وراد  نیا  زور  کی  تسا  نکمم  هک  تسا  کشزپ  يهخسن  نوچمه  تقیقح  رد  ربمایپ  ادخ و  تاروتـسد 

هب دیاب  دنک ، ادیپ  لماکت  دشاب و  ملاس  دـبای و  زاب  ار  شدوخ  تمالـس  دـهاوخیم  هک  یناسنا  دـنک . رییغت  هخـسن  و  يرگید ، يوراد  رگید 
. دوش لمع  وا  ياههخسن  هب  تسا  مزال  ور  نیا  زا  تسا  يونعم  کشزپ  تقیقح  رد  مالسا  ربمایپ  هک  اجنآ  زا  دنک و  دامتعا  کشزپ  نیا 

و میناوخب ، زامن  اجنآ  يوس  هب  ام  هک  تسا  نیا  لصا  و  تسا ، دیحوت  زکرم  نیرتیمیدق  تقیقح  رد  هبعک  تفگ : دیاب  مه  عوضوم  نیا  رد 
روتسد و ینعی  « 1 « ؛ دش خسن  روتـسد  نآ  دوب و  تقوم  روتـسد  کی  تقیقح  رد  دش ، هدناوخ  زامن  سدقملاتیب  يوس  هب  یتدـم  کی  رگا 

. دمآ دیدج  مکح  درک  رییغت  تحلصم  هک  یماگنه  و  دوب ، یقاب  مکح  نیا  یتدم  ات  دش و  رداص  تقوم  یمکح 
175 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

: دیامرفیم هرقب  يهروس  يهیآ 150  رد  و 
زج مدرم ، ات  دـینک ؛ نآ  يوس  هب  ار  دوخ  يور  دـیدوب  اـج  ره  و  نک ، مارحلا  دجـسم  بناـج  هب  ار  دوخ  يور  يدـش ، جراـخ  اـج  ره  زا  «و 
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نیـشیپ ینامـسآ  بتک  رد  هک  ربمایپ ، ياههناشن  زا  اریز  ( ؛ دنـشاب هتـشادن  امـش  دض  رب  یلیلد  دنرادیمن ) رب  تجاجل  زا  تسد  هک   ) ناملاظ
( هک دوب  نآ  رطاخ  هب  هلبق ، رییغت  نیا  ! ) دیـسرتب نم  زا  اهنت )  ) دیـسرتن و اهنآ  زا  دـناوخیم ) زامن  هلبق ، ود  يوس  هب  وا ، هک  تسا  نیا  هدـمآ ،

«1 .« » دیوش تیاده  دیاش  منک ، مامت  امش  رب  ار  دوخ  تمعن 
: دنتشاد رارق  هار  ود  نیب  اهناملسم  تقیقح  رد 

نامه امش ، يهلبق  و  دیتسین ، لقتسم  امش  دنتفگیم : دندرکیم و  تتامـش  اهنآ  رب  اهيدوهی  دندناوخیم  زامن  سدقملاتیب  يوس  هب  رگا 
هک دوب  نیا  دندوب  هدناوخ  ص )  ) مرکا ربمایپ  زا  هک  ییاههناشن  رد  ناشدوخ ، ینامسآ  ياهباتک  رد  هکنیا  رتمهم  يهتکن  و  تسام . يهلبق 

دوب و هتفاین  ققحت  نامز  نآ  ات  ص )  ) ربمایپ دوجو  رد  هناشن  نیا  یلو  دـناوخیم  زامن  هلبق  ود  فرط  هب  هک  تسا  نیا  دوعوم  ربمایپ  يهناشن 
هک  دندوشگیم  اهناملسم  تتامش  هب  نابز  اذل 

ندناوخ زامن  هلبق  ود  فرط  هب  هناشن :[  نیا  نوچ  تسین . ربمغیپ  نیا  تسا  هدمآ  یلبق  سدقم  ياهباتک  رد  هک  يدوعوم  ربمغیپ  نآ  دیاش 
. درادن ار 

176 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
ار هبعک  يهناخ  ارچ  سپ  هدمآ  ع )  ) میهاربا ءایحا  يارب  هک  دـنکیم  اعدا  مالـسا  ربمایپ  رگا  هک  دـنتفرگیم  داریا  ناکرـشم  رگید  فرط  زا 

زاـمن سدـقملاتیب  فرط  هب  هک  تسا  هدرک  شومارف  ار  میهاربا  نیئآ  هبعک و  اـیآ  دـناوخیم ؟ زاـمن  سدـقملاتیب  يوـس  هب  هتـشاذگاو و 
، هلبق رییغت  دنیارف  نیا  و  دندرکیم . تتامش  اهيدوهی  يرگید  نایب  اب  مه  دندرکیم و  شنزرس  ار  وا  ناکرـشم  مه  تقیقح  رد  دناوخیم ؟

. تسب ار  هورگ  ود  ره  نابز 
: هدش هراشا  هلبق  رییغت  رارسا  زا  دروم  هس  هب  هیآ  نیا  رد 

. تفرگ ار  مالسا  نانمشد  ياهییوجهناهب  يولج  مارحلا  دجسم  هب  هجوت  هکنیا  یکی  - 
«1 « » ْمُْکیَلَع ِیتَمِْعن  َِّمتُألَو  . » دش یهلا  ياهتمعن  لیمکت  بجوم  هلبق  رییغت  هکنیا  مود  - 

. دندشیم انشآ  یمالسا  طابضنا  اب  اهناملسم  نوچ  دوب  یتیبرت  لماکت  عون  کی  نیا  اریز 
میهاربا هار  يوـنعم  تاـکرب  زا  ار  اهناملـسم  دـش و  اـهنآ  تیادـه  زاـسهنیمز  هبعک ، مارحلا و  دجـسم  هب  اهناملـسم  هجوـت  هـکنیا  موـس  - 

. تخاس رادروخرب 
177 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

: شسرپ
؟ داتفا قافتا  هلبق  رییغت  نیا  یناکم  هچ  رد  یتلاح و  هچ  رد 

: خساپ
: دیامرفیم هرقب  يهروس  يهیآ 144  رد  لاعتم  دنوادخ 

زاب یـشاب  دونـشخ  نآ  زا  هک  ياهلبق  يوس  هب  ار  وت  نونکا  مینیبیم . ییاهن ) هلبق  نییعت  يارب   ) نامـسآ يوس  هب  ار  وت  زیمآراظتنا  ياـههاگن  »
باـتک هک  یناـسک  دـینادرگب و  نآ  يوس  هب  ار  دوـخ  يور  دیـشاب  اـج  ره  نک و  مارحلا  دجـسم  يوـس  هب  ار  دوـخ  يور  سپ  مینادرگیم 

دوخ ياهباتک  رد  و  ( ؛ هدـش رداص  ناشراگدرورپ  هیحاـن  زا  هک  تسا  یقح  ناـمرف  نیا  دـننادیم  یبوخ  هب  هدـش  هداد  ناـنآ  هب  ینامـسآ 
.« تسین لفاغ  تایآ ) نیا  نتشاد  یفخم  رد   ) اهنآ لامعا  زا  دنوادخ  و  دناوخیم ) زامن  هلبق  ود  يوس  هب  مالسا ، ربمغیپ  هک  دناهدناوخ 

نآ يوس  هب  هلبق  رییغت  نامرف  ات  دیـشکیم  راظتنا  تشاد و  هبعک  هب  یـصاخ  يهقالع  ص )  ) مرکا ربمایپ  هک  دوشیم  هدافتـسا  قوف  يهیآ  زا 
نییعت رتدوز  ییاـهن  یلـصا و  يهلبق  تشاد  وزرآ  تسا و  ناناملـسم  یتـقوم  يهلبق  سدـقملا » تیب   » هـک تـسنادیم  وا  اریز  دوـش . رداـص 

. ددرگ
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178 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
«1  » نامـسآ هب  شزیمآ  راظتنا  ياههاگن  اهنت  درواین ، نابز  رب  ار  اضاقت  نیا  یتح  دوب ، ادـخ  نامرف  میلـست  ص )  ) مرکا ربمایپ  هک  اجنآ  زا  اما 

«2 . » دراد لد  رد  يدیدش  قوش  وا  هک  دادیم  ناشن 
مالـسا ربمایپ  يزور  تفرگ . ماجنا  رهظ  زامن  لاح  رد  هبعک ، يوس  هب  سدـقملا  تیب  زا  اهناملـسم  يهلبق  رییغت  یخیرات ، تایاور  ساـسارب 

اج هب  ار  زامن  تعکر  ود  دندوب و  رهظ  زامن  لاح  رد  ص )  ) مرکا ربمایپ  دندوب و  هدرب  فیرشت  ملاسینب ، يهلیبق  دجسم  هب  زامن  يارب  (ص )
تیب هک  تسا  یلاح  رد  نیا  و  دندرگ ، زاب  هبعک  فرط  هب  سدقملاتیب  يوس  زا  هک  داد  روتـسد  دش و  لزان  یحو  کیپ  هک  دـندوب  هدروآ 

رب دوب  سدقملا  تیب  هک  لامـش  فرط  زا  هجرد  دیاب 180  ربمایپ  اذل  تسا ؛ هدش  عقاو  هنیدم  بونج  رد  هبعک  هنیدم و  لامـش  رد  سدـقملا 
دندروآ اج  هب  ار  زامن  نیا  نآ  رد  ص )  ) مرکا ربمایپ  هک  يدجـسم  دـنداد . ماجنا  ار  راک  نیمه  دوب و  هکم  هک  بونج  فرط  هب  دنتـشگیم 

. دش روهشم  « 3  » نیتلبقوذ دجسم  هب 
179 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

: تاکن
يریگهزادـنا یبایتهج  لئاسو  نیرتقیقد  اب  هزورما  دـندناوخ ، زامن  هکم  فرط  هب  دنتـشگرب و  زاـمن  رد  مالـسا  ربمغیپ  هک  یبارحم  نآ  . 1

ياهراک زا  یکی  نیا  دناهتـشاد : راهظا  یخرب  هک  تسا . هکم  فرط  هب  قیقد  رایـسب  دنتـشادن  ياهلبق  نییعت  يهلیـسو  چـیه  هکنیا  اب  هدـش و 
. دشابیم ص )  ) مرکا ربمایپ  ياسآ  هزجعم  روآتفگش و  رایسب 

لیاـسم موجن و  اـیفارغج ، هب  طوـبرم  لـیاسم  هب  اهناملـسم  هک  هدـش  ییاـههزیگنا  زا  یکی  مالـسا  رد  نآ ، تهج  نییعت  هلبق و  عوـضوم  . 2
اریز درک  دـشر  اـیفارغج  تئیه و  ملع  لـثم  اهناملـسم  نیب  رد  موـلع  زا  یخرب  رطاـخ  نیمه  هـب  دـنروآ و  يور  یباـیتهج  یـسانشهلبق و 

. تشادن ناکما  مولع  نیا  اب  ییانشآ  نودب  نیمز ، فلتخم  طاقن  رد  هلبق  تهج  يهبساحم 
180 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

؟ تساجک نیعبات  هباحص و  هاگیاج  هبوت ، يهروس  هیآ 100  هب  هجوت  اب 

: شسرپ
َنیِرِجاَـهُْملا َنِم  َنُولَّوَأـْلا  َنوُِقباَّسلاَو  : » دـیامرفیم نآرق  هکنیا  تساـجک ؟ نیعباـت  هباحـص و  هاـگیاج  هبوت ، يهروـس  هیآ 100  هب  هجوـت  اـب 

؟ دنتسه یناسک  هچ  نیعبات  راصنا و  نیقباس و  ُْهنَع » اوُضَرَو  ْمُْهنَع  ُهّللا  َیِضَر  ٍناَسْحِِإب  مُهوُعَبَّتا  َنیِذَّلاَو  ِراَْصنَْألاَو 
: خساپ

: دنکیم میسقت  هورگ  هس  هب  ار  ص )  ) ربمایپ فارطا  دارفا  هبوت ، يهروس  يهیآ 100 
( نیرجاهملا نم  نیلوالا  نوقباسلا  . ) دندوب ترجه  مالسا و  رد  ماگشیپ  هک  ییاهنآ  فلا :

( راصنالا و  . ) دندوب شرجاهم  نارای  ربمایپ و  يرای  رد  ماگشیپ  هک  یهورگ  ب :
( ناسحاب مهوعبتا  نیذلاو  . ) دندرک يوریپ  اهنآ  ياههمانرب  زا  و  دندمآ ، هورگ  ود  نیا  زا  دعب  هک  يدارفا  ج :

اوضر  » دنداد و ماجنا  هتسیاش  لامعا  مه  دنتشاد و  نامیا  مه  اریز  مهنع » هللا  یـضر   » تسا یـضار  دارفا  نیا  زا  ادخ  دیامرفیم : همادا  رد  و 
. دنتسه یضار  دنوادخ  زا  زین  اهنیا  و  هنع »

: نیرجاهم نیقباس و  یفرعم 
هرصاحم و رطخ  ياهزور  هک  ییاهزور  نآ  رد  ینعی  دنتـسه ، ماگـشیپ  ياهدع  ص )  ) ربمایپ بالقنا  لثم  یبالقنا  ره  رد  یعیبط  تروص  هب 

اهنیا تخس ، يهلحرم  نآ  رد  هدرکن ، ادیپ  یتردق  مالسا  زونه  و  تسا ، يریگرد  گنج و  تالکشم و 
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181 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
کمک ربماـیپ  هب  تخـس  ياـهتیعقوم  رد  هک  يدارفا  نیا  ناملـس ، رذاـبا  ع )  ) یلع نینموملاریما  لـثم  يدارفا  دنتفاتـش . يربماـیپ  يراـی  هب 

يویند و يرهاظ  ماقم  تشادـن و  یتموکح  ربمایپ  زونه  دنتـشاد ، ربمایپ  هب  ینازوس  قشع  تقیقح  رد  هک  دنتـسه  یناماگـشیپ  اهنیا  دـندرک 
عمج راوهناورپ  ربمایپ ، رود  هک  دوب  ناشقـشع  زوس  ناشنامیا و  رطاخ  هب  هکلب  دشاب ، هتـشاد  عمط  مشچ  وا  هب  یـسک  هک  تشادـن  یتموکح 

. دندرک ربمایپ  يادف  ار  ناشدوخ  زین  یخرب  و  دندش ،
. دندرک ترجه  هنیدم  هب  ربمایپ  هارمه  دندرک و  اهر  ار  دوخ  يهناشاک  هناخ و  ربمایپ ، زا  تیامح  هب  مه  دعب  و 

هک ینامز  رد  مه  نآ  و  دنتشاذگ ، وا  باحصا  وا و  رایتخا  رد  ار  دوخ  يهناشاک  هناخ و  دندرک و  لابقتـسا  ربمایپ  زا  هنیدم  رد  زین  يدارفا  و 
ربمایپ رب  رگید  ياهگنج  قدنخ و  ربیخ ، ردب ، دحا ، گنج  دننام  یتخـس  ياهگنج  یفرط  زا  دوب و  هدـشن  رقتـسم  زونه  ربمایپ  تموکح 

. دندرک تبث  دوخ  يارب  ار  راصنا »  » راختفارپ مان  دندرکیم و  عافد  هناعاجش  اهنیا  دشیم و  لیمحت 
: نیعبات یفرعم 

«1 . » دندرک يوریپ  اهنآ  زا  دندمآ و  هورگ  ود  نیا  ربمایپ و  زا  دعب  هک  دنتسه  یناسک  نیعبات 
182 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

يوریپ ربمایپ ، باحـصا  ربمایپ و  زا  دـندمآ و  ام  نامز  ات  یتح  ربمایپ  زا  دـعب  هک  یناـسک  يهمه  و  « 1  » دراد یماع  يانعم  اجنیا  رد  نیعباـت 
یهلا ياههمانرب  زا  و  دشاب ، هتشاد  تداهـش  داهج و  ترجه ، هک  یـسک  ره  رگید  ریبعت  هب  دنیآیم . باسح  هب  نیعبات  ءزج  دندرک  ییوکین 

. دشابیم نیعبات  ءزج  دشاب ، ام  نامز  رد  هچ  رگا  دنک ، تیامح  ربمایپ ،
؟ تسیک ناملسم  نیرتهقباس  اب 

دندوب یناسک  هچ  اهنآ  نیرتهقباس  اب  نیقباس ، نیب  هک  هدش  حرطم  ثحب  نیا  ناخروم  نارسفم و  لاوقا  رد  نینچمه  تایاور و  زا  یخرب  رد 
دوب ربمایپ  راکادف  رـسمه  س )  ) هجیدخ نز ، ناملـسم  نیتسخن  هک  دنراد  قافتا  همه  خساپ  رد  دوشیم ، اهنآ  لاح  لماش  ًامتح  هیآ  نیا  هک 
یلع نینمؤملاریما  ناملسم ، درم  نیتسخن  هک  دنرواب  نیا  رب  تنس  لها  نادنمشناد  زا  یمیظع  هورگ  قافتا  هب  هعیش  نارسفم  نادنمـشناد و  و 

«2 . » دنتسه نیلوا  نیقباس  ءزج  راوگرزب  ود  نیا  نیقی  روط  هب  نیاربانب  دروآ . نامیا  مالسا  ربمایپ  هب  هک  دوب  (ع ،)
183 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

؟ دوشیم ربمایپ  هباحص  يهمه  لاح  لماش  هیآ ، نیا  رد  لئاضف  فاصوا و  يهمه  ایآ 
يرایسب رگید  ترابع  هب  دنتسه  هیآ  نیا  لومشم  دراد  دیکأت  نآ  رب  هیآ  نیا  هک  دنشاب  یتافص  ياراد  رگا  مه  ربمایپ  رگید  نارای  هباحص و 

باحـصا زا  یخرب  هک  تشاد  رود  رظن  زا  دیابن  مه  ار  هتکن  نیا  یلو  دنتـسه ، مارتحا  لباق  دندوب و  يراکادـف  کین و  دارفا  ربمایپ  نارای  زا 
. دندرک ادج  ناشیا  زا  ار  ناشهار  ربمایپ  تلحر  زا  دعب  یخرب  و  دندرک ، ادج  ربمایپ  زا  ربمایپ  نامز  نامه  رد  ار  ناشهار  ربمایپ ،

ربمایپ هب  باطخ  دعب  يهیآ  رد  هلـصاف  نودب  دـنکیم  حرطم  ار  نیعبات  راصنا و  نیرجاهم و  زا  نیقباس  هورگ  هس  هک  ثحب  دروم  يهیآ  رد 
: دیامرفیم ص )  ) مرکا

«1 .« » دناقفانم هک  دنتسه  يدارفا  اهنیشنهیداب  هنیدم و  لها  زا  نینچمه  بارعا و  زا  امش  نایفارطا  زا  »
. دندوب قفانم  عقاو  رد  اهنآ  دندوب ، ربمایپ  باحصا  کلس  رد  نآ ، فارطا  ای  هنیدم  رد  و  دندوب ، ناملسم  رهاظ  هب  هک  یناسک  زا  ینعی 

ادج ربمایپ  زا  ار  ناشهار  هک  دـندوب  يدارفا  یکدـنا ، دادـعت  ولو  ربمایپ ، باحـصا  زا  یخرب  هک  دـیآیم  تسدـب  رگید  تایآ  هیآ و  نیا  زا 
ار ناشهار  دارفا  زا  یخرب  هک  تسا  هدمآ  یخیرات  عبانم  رد  و  هدش ، تباث  هلئـسم  نیا  مه  یخیرات  رظن  زا  دندوب و  قفانم  نطاب  رد  دندرک و 

. دندرک ادج  ربمایپ  زا 
باحصا ءزج  وا  هک  یلاح  رد  تفر . هکم  هب  درک و  رارف  هنیدم  زا  و  دش ، دترم  ربمایپ  نامز  رد  هک  دوب  یـصخش  حرـس ، یبا  نب  هللادبعاًلثم 
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. دوب ربمایپ 
 184 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

رد ربمایپ  باحـصا  يهمه  مییوگب  میناوتیمن  نیارباـنب  دـندرک . گـنج  هزراـبم و  ع )  ) یلع نینموملاریما  اـب  دارفا  نیا  زا  یخرب  نینچمه  و 
بوسحم هیآ  نیا  ياهانثتسا  هیآ 100  زا  دعب  تایآ  اذل  تسا . هدوب  یضار  اهنآ  زا  ادخ  ار  نیقفانم  یتح  اهنآ  يهمه  و  دنتسه ، هجرد  کی 

. دوشیم
رد دندوب  هدرک  داجیا  ربمایپ  دض  رب  یهاگیاپ  هنیدم  رد  هک  ینیقفانم  هدش ، حرطم  رارض  دجسم  يهلئسم  هروس ، نیمه  يهیآ 107  رد  زین  و 

یلع نینموملاریما  نوچمه  یگرزب  دارفا  ربمایپ  باحـصا  نیب  دـنچ  ره  نیاربانب  دـندوب . ربمایپ  باحـصا  کلـس  رد  رهاظ  هب  اهنیا  هک  یلاح 
لومشم اهنآ  يهمه  هک  مییوگب  دیابن  دندش و  ادج  هار  نیا  زا  هک ، دندوب  مه  يدارفا  یلو  هتشاد ، دوجو  اهدادقم  اهناملـس ، اهرذوبا ، (ع )

. دنتسه هیآ  نیا 
: هدش هتفگ  نخس  نایرج  هس  زا  نآرق ، رد  هک  تسا  نیا  میوش ، نآ  رکنم  میناوتیمن  ام  هک  ار  یعوضوم  کی  تفگ : دیاب  نایاپ  رد  و 

نانمؤم  نایرج  فلا .
نارفاک  نایرج  ب .
ناقفانم  نایرج  ج .

هبوت يهروس  رد  نینچمه  دریگیم و  جوا  یلیخ  ثحب  نیا  نوقفاـنم  يهروس  رد  تسا و  حرطم  هلئـسم  نیا  هرقب ، يهروـس  لـیاوا  ناـمه  زا 
يور رب  دـنکیم و  دـییأت  ار  نآ  نآرق  هک  تسا  یتیعقاو  کی  نیا  هتـشاد و  دوجو  ربمایپ ، باحـصا  نایم  رد  قافن ، طخ  هک  دوشیم  حرطم 

نآرق  رد  اهنآ  زا  ار  دوخ  تیاضر  دنوادخ ، هک  ار  ربمایپ  کین  باحصا  ام  هک  تسین  نآ  يانعم  هب  نیا  دنچ  ره  دراد . دیکأت  نآ 
185 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

ماما نسح و  ماما  ارهز و  ترـضح  نینموملاریما و  دـندوب ، مه  موصعم  دارفا  ربمایپ ، باحـصا  ناـیم  رد  اریز  میریگب . هدـیدان  هدرک ، مـالعا 
. دنوشیم هدرمش  هباحص  ءزج  هک  يرگید  کین  باحصا  دندوب و  ص )  ) ربمایپ باحصا  ءزج  ع )  ) نیسح

، نانمؤم و  رافک ، طخ  رانک  رد  نآ  دوجو  و  تسا ، هدـش  دای  نآ  زا  اهراب  نآرق ، رد  هک  تسا  ینایرج  قافن  ناـیرج  نیا  هک  تسا  نیا  مهم 
. تسا یعطق 

یـسانش نایرج  نآرق  رد  قافن  دروم  رد  تسا  مزال  هک  هنیدـم ؟ زا  ای  دـش  عورـش  هکم  زا  قافن  نایرج  ایآ  هک  تسا  حرطم  لاوس  نیا  یلو 
. دوش لیلحت  عوضوم  نیا  دوش و  هتشون  هک ، دبلطیم  باتک  ای  همان  نایاپ  کی  دیاش  یتح  مینک و 

هنیدم رد  هک  تسا  نیا  تسا  ملسم  هک  يزیچ  نآ  یلو  دش  عورـش  هکم  زا  قافن  نایرج  هک  دندقتعم  یـصاخ  لیالد  هب  نیرـسفم  زا  یخرب 
هنیدم دراد و  دوجو  قفانم  دارفا  هنیدم ، رد  هک  درادیم  رب  هدرپ  بلطم  نیا  زا  حیرص  روط  هب  زین  هبوت  يهروس  يهیآ 101  هک  هتشاد  دوجو 

تاـماقم عمط  هب  يدارفا  اـهنایرج و  هک  تسا  یعیبط  و  دوب ، هدیـسر  يویند  تاـماقم  تموکح و  هب  مکمک  مالـسا  ربماـیپ  هک  دوب  یناـمز 
رد داد و  خر  هثداح  نیا  زین  ام  یمالسا  بالقنا  رد  دتفایم ، قافتا  هثداح  نیا  یبالقنا  ره  رد  هک  روطنامه  دنوش ، کیدزن  ربمایپ  هب  يویند 

. دتفایم قافتا  هلئسم  نیا  اهبالقنا  زا  دعب  ًالومعم  مه  رگید  ياهاج 
186 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

؟ تسا هدش  فیرحت  لیجنا  تاروت و  تفگ  ناوتیم  ایآ 

: شسرپ
هب ییاهتبسن  دراد و  مرش  شنایب  زا  یمدآ  هک  هدمآ  یبلاطم  لیجنا  تاروت و  رد  تسا ؟ هدش  فیرحت  لیجنا  تاروت و  تفگ  ناوتیم  ایآ 
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لها زا  دـینادیمن  رگا   » هک نآرق  زا  ياهیآ  دانتـسا  هب  باـتک  لـها  زا  یخرب  یلو  دـشابیمن . حیحـص  هک  هداد  ناربماـیپ  یخرب  دـنوادخ و 
دوجو ياهیآ  نینچ  امـش  نآرق  رد  دوب  هدش  فیرحت  رگا  دنیوگیم : هدشن و  فیرحت  لیجنا  تاروت و  هک  دنتـسه  دـقتعم  دیـسرپب » باتک 

. دیهد حیضوت  تشادن ؟
: خساپ

زا یخرب  یتح  هدش و  فیرحت  شوختـسد  خیرات  لوط  رد  دراوم  زا  يرایـسب  رد  لیجنا  تاروت و  تسا  تسد  رد  هک  يدـهاوش  هب  هجوت  اب 
ملع و  » باتک يهمدـقم  رد  روب » راب  ناـیا   » هلمج زا  دـناهدرک  فارتعا  هلئـسم  نیا  هب  مه  تیحیـسم  دوهی و  نارظن  بحاـص  ناگدنـسیون و 

: دسیونیم نید »
تاروت رد  یسوم  ترضح  تلحر  ناتـساد  و  « 1  » هدش هتشون  ع )  ) یـسوم ترـضح  تافو  زا  دعب  لاس  تاروت 800  ياهتمـسق  زا  یخرب 

و « 2  » هدش هتشاگن 
187 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

نآ رد  یفارحنا  يهنایماع  بلاطم  زا  یخرب  هدـش ، يروآعمج  یـسوم  ترـضح  تلحر  زا  دـعب  لاس  اهدـص  هک  یبلاـطم  نیا  دوخ  هب  دوخ 
.« تسا هدش  هفاضا  نآ  هب  بلاطم  یخرب  ای  هدش  مک  ای  هدش ، لخاد 

»؟ دینک لاوس  باتک  لها  زا  دینادیمن  رگا  : » دیامرفیم نآرق  ارچ  فاصوا  نیا  اب  هک  تسا  نیا  شسرپ  لاح 
؟ تسا هدومرف  ار  هلمج  نیا  نآرق  ارچ  دوش  مولعم  ات  مینک  یسررب  یفرعم و  ار  هیآ  نیا  لوا  تسا  مزال  خساپ  يارب 

؟ دنتـسه یناسک  هچ  رکذ » لها   » هکنیا دروم  رد  « 1 « » َنوُمَْلعَت َال  ُمتنُک  نِإ  ِرْکِّذلا  َلْهَأ  اُولَأْسَف  : » دـیامرفیم لحن  يهروس  رد  لاعتم  دـنوادخ 
: دیامرفیم نآرق  هک  دوهی ، نادنمشناد  ینعی  رکذ  لها  تاروت و  ینعی  رکذ »  » هک تسا  نیا  روهشم  رظن  دنراد : هاگدید  دنچ  نآرق  نارسفم 

! دیسرپب اهنآ  زا  دینادیمن  رگا 
میباییم رد  تایآ  نیا  رد  یـسررب  تقد و  اب  میریگب ، رظن  رد  ار  هیآ  نیا  دـعب  لبق و  تایآ  هیآ و  ياضف  هک  تسا  مزـال  هیآ  نیا  مهف  يارب 

: دنتفگیم ناکرشم  اریز  تسا ، ناکرشم  اب  تایآ  نیا  رد  نخس  يور  هک 
ایآ و  دـنک ، يربمایپ  ام  يارب  هک  داتـسرفن ، ياهتـشرف  کی  ادـخ  ارچ  دوریم و ...  هار  رازاب  رد  دروخیم ، هک  هداتـسرف  يربمایپ  ادـخ  ارچ  »

»؟ دوش یحو  مه  رشب  رب  دوشیم 
188 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

. تسا هدش  هراشا  نآ  هب  رگید  ياههروس  هروس و  نیا  رد  هک  هدوب  حرطم  تالاوس  هنوگنیا 
لبق مالسا  ربمایپ  يا  « 1 « » ْمِْهَیلِإ یِحُون  ًالاَجِر  اَّلِإ  َِکْلبَق  نِم  اَْنلَسْرَأ  اَمَو  : » دیامرفیم تسا و  ناکرشم  هب  ییوگخساپ  ماقم  رد  روکذم  يهیآ 

ناسنا میداتسرف  ار  یسیع  دشیم  یحو  وا  هب  دوب و  ناسنا  میداتـسرف  ار  یـسوم  دشیم  یحو  اهنآ  يوس  هب  هک  میداتـسرف  ینادرم  زین  وت  زا 
هک امـش  ناکرـشم  يا  : » دـیامرفیم ناکرـشم  هب  باطخ  سپ  دـندوب  رـشب  مه  هک  يرگید  ناربماـیپ  نینچمه  و  دـشیم ، یحو  وا  هب  دوب و 

هداتـسرف اهنآ  يوس  هب  یناربمایپ  امـش  زا  لبق  هک  دیـسرپب  یناسک  زا  دیورب  دوش ؟ یحو  اهناسنا  هب  تسا  نکمم  ایآ  هک  دـینکیم  لاکـشا 
!« دیسرپب دوهی  زا  دیورب  دینادیمن  رگا  « ؛» َنوُمَْلعَت َال  ُمتنُک  نِإ  ِرْکِّذلا  َلْهَأ  اُولَأْسَف  : » دش

ظاـحل زا  و  دـندوب ، نکاـس  هنیدـم  لـثم  برعلاهریزج  زا  ییاـهشخب  رد  دـندوب  ناکرـشم  يهیاـسمه  برعلاهریزج  رد  تیحیـسم  دوـهی و 
ظاحل زا  اهنیا  اریز  دنتـشاد  لوبق  ار  تیحیـسم  دوهی و  یملع  تیعجرم  یتح  دنتـشاد و  يرتـالاب  حطـس  یلهاـج  برع  زا  یملع  یگنهرف و 

هب نآرق  اذل  دندوب  ملاع  اهنآ  هب  تبـسن  باتک  لها  دندوب و  لهاج  اهنآ  هک  ارچ  دندوب  رتالاب  ناکرـشم ، هب  تبـسن  یملع  حطـس  گنهرف و 
زا هک  میداتسرف  یناربمایپ  زین  ربمایپ ، نیا  زا  لبق  ام  دشابیمن  هتشرف  ارچ  ربمایپ  هک  دینکیم  ار  لاکـشا  نیا  ارچ  امـش  دیامرفیم : نیکرـشم 

سنج 
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189 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
ای دندوب  هتـشرف  یلبق  ناربمایپ  ایآ  هک  دیـسرپب  اهیحیـسم  اهيدوهی و  زا  دیـسرپب  باتک  لها  زا  دیورب  دیراد  کش  امـش  رگا  دـندوب ، رـشب 

. دندوب ناسنا 
. درادن یطابترا  تاروت  فیرحت  مدع  ای  فیرحت  اب  عوضوم  نیا  و 

باطخ هکلب  دننک ؛ لاوس  اهيدوهی  اهیحیسم و  ینعی  رکذ  لها  زا  دنورب  اهناملسم  هک  دشابیمن ، اهناملـسم  هب  باطخ  هیآ  نیا  رد  اریز 
. دندوب رشب  مه ، یلبق  ناربمایپ  هک  دننک  لاوس  نایدا  كرتشم  یلک و  لوصا  زا  یکی  دروم  رد  باتک  لها  زا  هک  تسا  ناکرشم  هب 

یخرب رد  هک  تسا ، هیآ  نطاـب  یعوـن  هب  ریـسفت ، نیا  هک  دـنرواب  نیا  رب  ناـگرزب  یخرب  هـک  هدـش ، هـیآ  زا  يرگید  ریـسفت  مود : هاگدـید 
. تسا هدش  نآ  قیداصم  هب  یتاراشا  تایاور 

ینعی  ) تیصوصخ ءاغلا  اب  اما  تسا  یصاخ  يهعقاو  کی  هب  طوبرم  شرهاظ  هک  دراد  یتایآ  یناوارف  دراوم  رد  میرک  نآرق  هکنیا : حیضوت 
. دیآیم تسدب  یلک  يهدعاق  کی  میراذگب ) رانک  ار  ناکم  نامز و  تایصوصخ 

: دیامرفیم هیآ  هک  بیترت  نیا  هب  دناهدروآ  تسدب  یلک  يهدعاق  کی  هیآ  نیا  زا  نیرسفم  یخرب 
هعجارم ملاع  ياهناسنا  هب  لهاج ، ياهناسنا  : » دیامرفیم هیآ  تقیقح  رد  دنرکذ »! لها  هک  یناسک  زا  دینک  لاوس  « ؛» ِرْکِّذـلا َلْهَأ  اُولَأْسَف  »

، ملاع هب  لهاج  عوجر  رگید  يهنومن  دـشابیم . باتک  لـها  هب  ناکرـشم  يهعجارم  ملاـع ، هب  لـهاج  عوجر  قیداـصم  زا  یکی  هک  دـننک ».
یعرش لئاسم  رد  نینچمه  و  دنک ، هعجارم  بلق  صصختم  هب  تسا  رامیب  بلق  يهیحان  زا  يدرف  رگا  تسا  صصختم  هب  دارفا  عوجر  نامه 

ینعی  نآ  صصختم  هب  درادن  ار  ماکحا  طابنتسا  ییاناوت  رگا  زین 
190 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

بلطم نیا  تنـس  لها  هعیـش و  تایاور  زا  یخرب  رد  هک  تسور  نیا  زا  دشابیم . یلک  يهدعاق  کی  نیا  و  دـنک . هعجارم  دـیلقت  عجارم  هب 
و دیسرپب ». ع )  ) تیب لها  زا   » ینعی ِرْکِّذلا » َلْهَأ  اُولَأْسَف   » هدمآ هیآ  نیا  رد  رگا  و  « 1 .« » دنتسه ع )  ) تیبلها نامه  رکذ  لها   » هک هدش  دراو 

. دنشابیم ع )  ) تیب لها  شزراب  قیداصم  زا  یکی  هک  میدروآ  تسدب  ام  هک  تسا  یلک  يهدعاق  نامه  نیا 
، هیآ نیا  نیاربانب  دنک . لاوس  اهنآ  زا  تسا  لهاج  یعوضوم  رد  دراد و  یشسرپ  یـصخش  رگا  هک  دنتـسه  تما  نایاناد  ناونع  هب  تیب  لها 

يهعجارم شقیداصم  زا  یکی  نامز ، کی  رد  دراد  يددعتم  قیداصم  هک  دنکیم  نایب  ام  يارب  ار  صـصختم  هب  عوجر  یلک  يهدعاق  کی 
هب اهناملسم  يهعجارم  شزراب  قادصم  تسا و  هدوب  صصختم  دارفا  هب  صصختمریغ  ناسنا  ره  يهعجارم  ای  هدوب  باتک  لها  هب  ناکرشم 

. دشابیم تیب  لها 
: يروآدای

، میرک نآرق  زا  یتایآ  هتبلا  درادـن  لیجنا  تاروت و  فیرحت  مدـع  ای  فیرحت  اب  یطاـبترا  هیآ  نیا  میریذـپب  ار  اههاگدـید  نیا  زا  مادـک  ره 
لها هب  مینکب  هعجارم  ام  هکنیا  زا  مه  ص )  ) مرکا ربمایپ  تاـیاور  رد  نآ  رب  هوـالع  دراد و  لـیجنا  تاروت و  زا  يونعم  فیرحت  هب  یتراـشا 

. تسا هدش  یهن  باتک 
. دنرادن ار  لیجنا  تاروت و  فیرحت  مدع  ياعدا  زین  یحیسم  يدوهی و  نارظن  بحاص  دش  نایب  هچنانچ  و 

191 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

یبدا ز :

؟ تسا عمج  ولاق »  » یلو هدمآ  درفم  رفن »  » نج يهروس  لوا  هیآ  رد  ارچ 
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: شسرپ
«1 « » ِّنِْجلا َنِم  ٌرَفَن  َعَمَتْـسا  ُهَّنَأ  ََّیلِإ  َیِحوُأ  ْلـُق   » يهملک هب  عجار  تسا ؟ عـمج  ولاـق »  » یلو هدـمآ  درفم  رفن »  » نج يهروـس  لوا  هیآ  رد  ارچ 

نیا ایآ  لاقف ». : » دومرفیم دیاب  هک  یلاح  رد  دـنتفگ ، سپ  اولاقف » : » دـیامرفیم همادا  رد  یلو  تسا ، نج  زا  رفن  کی  روظنم  رَفَن ،»  » يهملک
؟ تسین نآرق  رد  ضقانت 

: خساپ
حون و ناتساد  رد  هک  نافوط »  » يهژاو اًلثم  دراد . قرف  مه  اب  انعم  ظاحل  زا  اما  تسا  یکی  لکش  ظحل  زا  یبرع  اب  یـسراف  تاملک  زا  یخرب 

يانعم هب  یـسراف  رد  دـشابیم و  بالیـس »  » يانعم هب  یبرع  رد  ناـفوط » « » 2 ، » تسا هدمآ  نوعرف  یـسوم و  ترـضح  ناتـساد  رد  نینچمه 
یـسراف ظـفل  ناـمه  هب  ار  تسا  نآرق  رد  هک  یناـفوط  هتخادـنا و  شزغل  هب  مه  ار  اـم  نیمجرتم  زا  یخرب  بلطم ، نیمه  تسا و  داـبدرگ » »

. تسا دابدرگ »  » يانعم هب  یسراف  رد  هکنآ  لاح  تسا و  بالیس »  » يانعم هب  یبرع  رد  نافوط  هک  یلاح  رد  دناهدروآ 
192 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

دنتسه كرتشم  یظفل  یلکش و  ظاحل  زا  یبرع  رد  رفن »  » اب یـسراف  رد  رفن »  » اریز دنکیم ، ییامندوخ  زین  روکذم  يهیآ  رد  لکـشم  نیمه 
. ناسنا رفن  ود  ناسنا ، رفن  کی  مییوگیم : اًلثم  تسا  شرامش » دحاو   » یسراف رد  رفن » ، » دنتوافتم انعم  رظن  زا  یلو 

مه یخرب  ات 10  نیب 3  دنکیم  تلالد  رفن » : » دناهتفگ سانشهژاو  نارظن  بحاص  و  دشابیم . هورگ »  » و هدع »  » يانعم هب  یبرع  رد  رفن »  » اما
. دنیوگیم رفن »  » ار رفن  هس  زا  شیب  یتعامج  لاح  ره  هب  ات 7   3 دناهتفگ :

، مه اولاق »  » ِلعف نیاربانب  دـنتفگ . ناینج  زا  یهورگ  ای  دـنتفگ  ناینج  زا  یتعامج  ینعی : اولاـقف » نجلا  نم  ٌرفن  : » دـیامرفیم یتقو  ور  نیا  زا 
هک تسا  یعمج  رفن ،»  » يهژاو دناهتفگ : ناسانـشهژاو  هک  تسا  نیا  بلاج  و  دـیایب . عمج  دـیاب  تسا  تعامج  يانعم  هب  هک  رفن »  » اب قباطم 

«1 . » درادن درفم  تسا و  عمج  مسا  ینعی  درادن  درفم  یبرع  رد 
هیصوت ور  نیا  زا  درادن . دوجو  هیآ  رد  یضقانت  هک  میدید  دوب و  هدش  شسرپ  نیا  بجوم  یبرع  یـسراف و  رد  ظفل  كارتشا  کی  نیاربانب 

هب تسا  مزـال  تاـیآ ، ریـسفت  همجرت و  يارب  هکلب  مینکن  هـیکت  داـمتعا و  نـهذ ، رد  یناـعم  هـب  تاـیآ ، ریـسفت  هـمجرت و  رد  هـک  دوـشیم 
. دوش عوجر  ربتعم  تغل  ياهباتک 

193 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

؟ تسا هدمآ  رکذم  ثنوم و  ریمض  میرحت ، ءایبنا و  يهروس  رد  میرم  ترضح  دروم  رد  ارچ 

: شسرپ
ترضح دروم  رد  ءایبنا  يهروس  يهیآ 91  رد  تسا ؟ هدمآ  رکذم  ثنوم و  ریمض  میرحت ، ءایبنا و  يهروس  رد  میرم  ترضح  دروم  رد  ارچ 

نِم ِهِیف  اَنْخَفَنَف  اَهَجْرَف  ْتَنَصْحَأ  ِیتَّلا  : » دیامرفیم میرحت  هروس  رد  یلو  « 1 « » اَنِحوُّر نِم  اَهِیف  اَنْخَفَنَف  اَهَجْرَف  ْتَنَصْحَأ  ِیتَّلاَو  : » دیامرفیم میرم 
؟ ثنؤم ریمض  رگید  ياج  رد  بلطم  نامه  دروم  رد  هدمآ و  رکذم  ریمض  اج  کی  ارچ  « 2 « » اَنِحوُر

: خساپ
نودـب درک  تیانع  وا  هب  یـسیع  ماـن  هب  يدـنزرف  دـنوادخ  هک  تسا  س )  ) میرم ترـضح  دروم  رد  هیآ  عوضوم  تسا  مولعم  هک  روطناـمه 

. دشاب هتشاد  يرهوش  هکنیا 
نیا هک  « 3  » دـندوب هدرک  هجوت  هتکن  نیا  هب  ناـیبلا  عمجم  ریـسفت  رد  هر )  ) یـسربط همـالع  موحرم  لـثم  شیپ  لاـس  رازه  دودـح  نارـسفم 
ءایبنا يهروس  يهیآ 91  رد  دناهتفگ : یخرب  دـناهدرک ، حرطم  هلئـسم  نیا  يارب  نیرـسفم  مه  ار  یتالامتحا  و  تسیچ ؟ يارب  ریبعت  فالتخا 

ثنوم  ریمض  هک  اَنِحوُّر » نِم  اَهِیف  اَنْخَفَنَف  »
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194 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
« اـهجرف تنـصحا   » هک یمیرم  ترـضح  دوـشیم : نینچ  هیآ  ياـنعم  اذـل  تسا ، ثنوـم  یتـلا »  » اریز ددرگیم . رب  یتـلا »  » هـب ریمـض  هدـمآ 

. میدیمد نامدوخ  حور  زا  نآ  رد  ام  اَنِحوُّر » نِم  اَهِیف  اَنْخَفَنَف   » دوب نمادکاپ 
«1 : » دناهداد لامتحا  ود  اجنیا  رد  نیرسفم  اَنِحوُر » نِم  ِهِیف  اَنْخَفَنَف  : » دومرف هک  میرحت ، يهروس  رخآ  يهیآ  دروم  رد 

ریمـض دناوتیم  دراد و  ار  رکذم  مکح  تسا و  رکذم  یظفل  ظاحل  زا  جرف »  » يهژاو نوچ  ددرگ ، رب  جرف  يهژاو  هب  دیق  نیا  هکنیا ، یکی  - 
.« میدیمد نامدوخ  حور  زا  میرم  ترضح  دوجو  رد  ام  : » دوشیم نینچ  هیآ  يانعم  اذل  ددرگرب . نآ  هب  رکذم 

دوجو رد  ام  : » دوشیم نینچ  هیآ  يانعم  تلاح  نیا  رد  هک  ددرگرب  ع )  ) یسیع هب  ریمـض  نیا  هک  دناهداد  لامتحا  مه  نیرـسفم  زا  یخرب  - 
.« میدیمد وا  رد  نامدوخ  حور  زا  دوب  هدش  لیکشت  س )  ) میرم ترضح  نورد  رد  هک  ع )  ) یسیع ترضح 

. دشاب هتشاد  رتشیب  روهظ  لوا  يانعم  دسریم  رظن  هب  هتبلا 
195 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

عبانم

. میرک نآرق  . 1
یتاعوبطم تاراشتنا  يزاریـش ، مراکم  رـصان  رظن  ریز  یماما  یناـیتشآ و  همجرت  اـب  یـضر ، دیـس  يروآعمج  یلع ، ماـما  هغـالبلا ، جـهن  . 2

. اتیب مق ، فده ،
1385 ق. يدلج ،  110 هیمالسالا ، هبتکملا  نارهت ، یسلجم ، رقابدمحم  راونالراحب ، . 3

1390 ش. هیملعلا ، بتکلاراد  مق ، هر ،)  ) ینیمخ هللا  حور  هلیسولا ، ریرحت  . 4
1367 ش. موس ، پاچ  یمالسا ، تاغیلبت  رتفد  مق ، يرهشير ، يدمحم  دمحم  همکحلا ، نازیم  . 5

-. 1402 ه هیناثلا ، هعبطلا  يدلج ،  5 تاعوبطملل ، یملعالا  هسسوم  توریب ، یناشاک ، ضیف  نسحدمحم  یفاص ، ریسفت  . 6
. يدلج  4 1361 ش ، هیمالسا ، پاچ  تیبلا ، لها  گنهرف  رشن  رتفد  مق ، ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  یفاک ، لوصا  . 7

1381 ش. نیبم ، تاراشتنا  تشر ، نارهت و  یناهفصاییاضر ، یلعدمحم  نآرق ، یملع  زاجعا  رد  یشهوژپ  . 8
1364 ش. يدلج ،  27 هیمالسالا ، بتکلاراد  نارهت ، يزاریش ، مراکم  رصان  هنومن ، ریسفت  . 9

10.
196 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

1362 ش. یهاگشناد ، رشن  زکرم  نارهت ، یهاشمرخ ، نیدلا  ءاهب  همجرت  روبراب ، نایا  نید ، ملع و  . 11
. اهنآ تاقحلم  لیجنا و  تاروت و  لماش  1987 و 1932 ، نارهت ، ناریا ، سدقم  باتک  نمجنا  سدقم ، باتک  . 12
1371 ش. یمالسا ، داشرا  گنهرف و  ترازو  نارهت ، يوفطصم ، نسح  میرکلا ، نآرقلا  تاملک  یف  قیقحتلا  . 13

1395 مجنپ ، پاچ  هیمالسالا ، هبتکملا  نارهت ، مالـسالا ،) نیما   ) یـسربطلا نسحلا  نب  لضفلا  یلعوبا  نآرقلا ، ریـسفت  یف  نایبلا  عمجم  . 14
-. ه

1375 ش. هوسا ، تاراشتنا  پاچ و  نامزاس  یناهفصاییاضر ، یلعدمحم  نآرق ، یملع  ریسفت  رب  يدمآرد  . 15
مولع یناـهج  زکرم  تاراـشتنا  یناهفـصاییاضر ، یلعدـمحم  نآرق ،) ریـسفت  قطنم   ) نآرق ریـسفت  ياـهشیارگ  اـهشور و  همانـسرد  . 16

1382 ش. یمالسا ،
197 ص : ج2 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

( رهم میمش  دلج 2( ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  www.Ghaemiyeh.comشسرپ و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 78زکرم  هحفص 74 

http://www.ghaemiyeh.com


نآرق  مولع  ریسفت و  تاراشتنا 
نارگشهوژپ  زایعمج  یناهفصاییاضر و  یلعدمحم  رهم - منرت  ( 1  ) ناناوج ینآرق  ياهشسرپ  . 1 هدش : رشتنم  ياهباتک  فلا .

نارگشهوژپ  زایعمج  یناهفصاییاضر و  یلعدمحم  رهم - میمش  ( 2  ) ناناوج ینآرق  ياهشسرپ  . 2
نارگشهوژپ  زایعمج  یناهفصاییاضر و  یلعدمحم  رهم - ناراب  ( 3  ) ناناوج ینآرق  ياهشسرپ  . 3

: راشتنا تسد  رد  ياهباتک  ب .
نارگشهوژپ  زایعمج  یناهفصاییاضر و  یلعدمحم  نآرق - یملع  تاراشا  ( 4  ) ناناوج ینآرق  ياهشسرپ  . 1

مامتها  دمحا  یسانشناهیک - هار  زا  یسانشادخ  ( 3  ) ماکحا هفسلف  . 2
هاگشناد  هزوح و  دیتاسا  زایعمج  یناهفصاییاضر و  یلعدمحم  نآرق - یشزومآ  همجرت  . 3
هاگشناد  هزوح و  دیتاسا  زایعمج  یناهفصاییاضر و  یلعدمحم  نآرق - يریسفت  همجرت  . 4

یمظاکالم  نسحم  یناهفصاییاضر و  یلعدمحم  نآرق - یملع  ياهیتفگش  زاجعا و  . 5
ییاضر  اضر  نسح  یکشزپ - مولع  نآرق و  . 6

یمظاکالم  نسحم  تیریدم - نآرق و  . 7
یناهفصاییاضر  یلعدمحم  نآرق - ياههروس  يامیس  . 8

. تسا هدمآ  باتک  نیمه  همانسانش  هحفص  رد  قوف  ياهباتک  شخپ  زکارم  يروآدای :

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 
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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 

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 
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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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